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I 

 

ෙපෙටොගෑඩ් නගරය කාෙබොලික් ගන්ධෙයන් පිරී ඇත. යකඩ පරාල ෙගොන්නක එල්ලන ලද, ඉහත කාලයක රතු 

පාෙටන් වූ බැනරයක් අද ෙරෝස පැහැති අළු පාටක් ගනියි. තට්ටු ෙපොළව දරාගත් යකඩ පරාල, වීදුරු 

ආවරණයකින් වූ වහළ දක්වා දිෙවයි. ඒ වීදුරු ආවරණය වසර ගණනාවක් හමාගිය සුළං සහ දූවිල්ෙලන් වැසී ඇති 

ෙහයින් යකඩ පරාල ෙලසින්ම අළු පැහැතිය. අමතකව ගිය ෙවඩි උණ්ඩ වලින් කැඩී බිඳී ෙගොස් ඇති වීදුරු 

පියන්වල උල් ෙකොටස් අහසට දිස්ෙවයි. වීදුරු ෙමන්ම අහස ද අළු පැහැතිය. බැනරයට පහළින් එල්ෙලන ඉතා 

විශාල මකුළු දැළකි. මකුළු දැළට යටින් දිස්ෙවන්ෙන් දුම්රිය ෙතොටුපෙළේ ඇති සුවිසල් ඔරෙලෝසුවයි. ඔරෙලෝසුෙව් 

මුහුණත කහ පැහැයක් ෙගන ඇත. අකුරු කළු එහි කටු නැත. ඔරෙලෝසුවට යටින් සුදුමැලි මුහුණින් යුතු කිළිටි 

කබා ඇඳගත් සමූහයක් දුම්රිය එනෙතක් බලා සිටිති. 

 

කීරා ආර්ගුෙනෝවා ෙපෙටොගෑඩ් නගරයට ඇතුල් වූෙය් දුම්රිෙය් බඩු ෙපට්ටියකට ෙගොඩෙවන පඩියක සිටෙගනයි. 

පාට ෙසෝදා ගිය නිල් පැහැති පරණ ඇඳුම් කට්ටලයක් පැළඳෙගන, හිරු රශ්මිෙයන් පිළිස්සුණු ඇයෙග් සිහින් කකුල් 

ආවරණය කරන්නට සිනිඳු කකුල් වැසුම් ෙනොමැති වුවද, ෙකළින්, නිශ්චලව සිටගත් ඇය ෙවතින් දිස් වූෙය් 

සුෙඛෝපෙභෝගී මුහුදු ෙනෞකාවක ගමන් කරන සංචාරකෙයකු ෙවතින් දැක්ෙවන කිසිදු කරදරයක් ෙනොතකන 

සැහැල්ලු බවයි. ෙකොටු වැටුන පරණ සිල්ක් ෙරදි කැබැල්ලකින් ඇයෙග් ෙගල ආවරණය වුණි. ෙකටි හිසෙකස් 

අවුල්ව තිබුණු අතර හිස වැසුෙන් දීප්තිමත් ෙගජ්ජියක් සහිත හිසට හිරවුන  ෙතොප්පියකිනි. ඇයෙග් මුව නිසංසලය. 

ඇයෙග් ෙදෙනත් මුරණ්ඩුය, වටපිටාව ගැන උද්දාමයකින් යුතුය, ගාම්භීරය, බිය මුසු සුපරීක්ෂාකාරීය, ෙනොදන්නා 

නගරයකට ඇතුල්වන තමා එය යටත් කරගන්ෙන් ද නැත්නම් තමන් එහි දී අවහිරයකට අසුවන්ෙන් ද යැයි නිසිෙසේ 

ෙනොදන්නා සටන්කාමීයකුෙග් ෙමන් මඳක් විසල්ව ඇත්ෙත්ය. 

 



ඇය පිටුපසින් ඇත්ෙත් බඩු ෙපොදි සහ ජනතාව අෙතොරක් පෙතොරක් නැතිව පිරුණු මැදිරියකි. බඩු ෙපොදි බැඳ 

ඇත්ෙත් ඇඳ ෙරදි, පුවත්පත්, පිටිෙගෝනි කවර වලිනි. මනුෂ්යයන් ආවරණය වුෙන් දිරා ගිය කබා සහ කම්බා 

වලිනි. බඩු ෙපොදි නිදන්නට උදව් කරෙගන තිබුණු ෙහයින් ඒවාෙයහි හැඩයන් සහමුලින්ම ෙවනස්ව ඇත. දුහුවිල්ල 

පිරී, පැලී ගිය, රැළි වැටුන, වියළි සෙමන් වූ මුහුණුවල කිසිම ආෙව්ගයක් ඉතිරිව නැත. 

 

ඉතා ෙසෙමන්, විඩාෙවන්, දුම්රිය නැවතිල්ලකට ආෙව්ය. රුසියාෙව් වනසන ලද තැනිතලා පසුකර ආ දුම්රිෙය් 

ගමනාන්තය එයයි. කයිමියාෙව් සිට ෙපෙටොගෑඩ් දක්වා දවස් තුනක ගමනට සති ෙදකක් ෙගවී තිබුණි. අෙනක් 

සියල්ල ෙමන්ම දුම්රිය මාර්ග ද 1922 දී කිසිත් සංවිධානාත්මක ෙලසකින් කියාත්මක ෙනොෙව්. සිවිල් යුද්ධය 

නිමාවකට පැමිණ ඇත. සුදු හමුදාෙවහි අන්තිම සලකුණු සියල්ල මකා දමා ඇත. රතු පාලනය අතට ෙතෝන් ලණු 

ගන්නා සමයක යකඩ ෙර්ල් පීලි සහ විදුලි පණිවුඩ යවන කම්බි රෑන් රතු අත්වලින් ගිලිහී අපාණිකව එල්ෙලමින් 

පැවතුණි. 

 

න්යාය පතයක් නැත. කාල සටහන් නැත. දුම්රියක් පිටත්වන්ෙන් ෙහෝ පැමිෙණන්ෙන් කවර ෙව්ලාවකටදැයි කීමට 

කිසිම ෙකෙනක් ෙනොදනියි. දුම්රිය එන බව අපහැදිලි ඕපාදූපයක් ෙලසින් පැතිර යද්දී මඟ දිග වූ සෑම දුම්රිය 

ෙපොළකටම ෙනොඉවසිලිමත්, හික්මීමක් නැති ගමන්මගීන් එක් ෙරොක් වූහ. ඔව්හු පැය ගණන්, දවස් ගණන් 

මඟබලා සිටියහ. රැඳී ෙනොසිටි යෙහොත්, දුම්රිය ෙතොටුපෙළන් බැහැරට ගිෙයොත්, ඊ ළඟ මිනිත්තුෙවහි ෙහෝ ඊ ළඟ 

සතිෙයහි එන දුම්රිය මඟහැෙර්වි යැයි ඔවුන් සිතූහ. නවාතැන් ගන්නා කාමරවල කසල වැටී තිබුණු බිම, 

මනුෂ්යයන්ෙග් ශරීර වලින් ආ ගන්ධෙයන්ම යුක්ත වුණි. මගීන් තමන් රැෙගන ආ බඩු ෙපොදි බිම තැබූහ. ඒ බඩු 

ෙපොදි මත තම සිරුරු තැබූහ. අනතුරුව නිදා ගත්හ. ඉවසිල්ෙලන් ඔවුන් වියළි පාන් ෙපොතු සහ සූර්යකාන්ත ඇට 

හැපූහ. සති ගණන් ඇඟලා සිටි ඇඳුම් ගැලවූෙය් නැත. ෙමෙසේ අවසානෙය් දී තමන් අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටි දුම්රිය 

ෙකඳිරිගාමින්, පිඹමින් ෙතොටුපළ ෙවත ළඟා වූ කළ, බලා සිටි පිරිස එයට ෙගොඩ ෙවන්නට ෙපොර කෑෙව් ෙරෞද වූ 

බලාෙපොෙරොත්තු සුන් කරගත් සිතින් හා අතින් පයින් හරඹ කරමිනි. මුහුදුපරවල එල්ෙලන ෙබල්ලන් ෙසේ ඔවුන් 

දුම්රිෙය් පඩිවල, බෆර්වල, වහෙලහි එල්ලුනහ. ඔවුන්ෙග් බඩු ෙපොදි නැතිවිය. දරුවන් නැතිවිය. සීනුවක් 

ෙනොගසා කිසිම දැනුම් දීමක් ෙනොමැතිව හදිසිෙය්ම දුම්රිය ධාවනය පටන් ගැනිණ. ෙකෙසේ ෙහෝ ඇතුලට ෙගොඩවුන 

අයත් රැෙගන එය පිටත් විය. 

 

කීරා ආර්ගුෙනෝවා ගමන ආරම්භ කෙළේ බඩු ෙපට්ටියක ෙනොෙව්. ගමනාරම්භෙය් දී ඇයට සුවිෙශේෂී ආසනයක් 

තිබුණි. ෙතවැනි පංතිෙය් මැදිරියක ජෙන්ලය අසල ෙම්සයක් විය. මැදිරිෙය් මුල් තැනක් ගත්ෙත් ඒ ෙම්සයයි. එහි 

වූ මගීන්ෙග් අවධානෙය් මුල් තැනක් ගත්ෙත් කීරා විසිනි. තරුණ ෙසෝවියට් නිලධාරිෙයක් ඇෙග් සිරුෙර් ඡායා 

දර්ශකය සහ පිටතින් වැෙටන එළිෙයන් කැඩුණු ජෙන්ලෙය් ඇති ඉරි හැඩයන් පශංසාෙවන් නැරඹීය. පථුල 

ෙද්හයකින් වූ, ෙලොම් කබායක් ඇඳි කාන්තාවක්, ෙකල්ලෙග් මුරණ්ඩු ඉරියව්ව ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ෂැම්ෙප්න් 

වීදුරු අතරින් සිටගත් කැබෙර් නාට්යාංගනාවක් යැයි සිතමින් ඇය ෙදස කුපිත බැල්මක් එල්ල කළාය. නමුත් 



නාට්යාංගනාවෙග් මුහුණ ෙකතරම් දැඩි, අභිමානවත් සංසුන් බවකින් යුතු වූවා ද කියෙතොත් තම සිහියට එන්ෙන් 

කැබෙර් ෙම්සයක් ද නැතෙහොත් පතිමා තලයක් දැයි කාන්තාව කල්පනා කළාය. සැතපුම් ගණනක් ෙගෙවන ෙතක් 

එම මැදිරිෙය් උන් මගීන් දැක්ෙක් රුසියාෙව් ෙකත්වතු, පිට්ටනි පසුබිම මත විදුලි පණිවුඩ රෑන් සමඟින් සුළඟට 

උරුවන් බානා ෙසේ පළල් නළල මත සුළඟට දිවයන දුඹුරු පැහැති ෙකොණ්ඩෙයන් පිරි ගර්විත රුෙවහි අඩ පළුවකි. 

 

ඉඩකඩ මදි ෙහයින් කීරාෙග් ෙදපා රැඳුෙන් ඇයෙග් පියාෙග් ඔෙඩොක්කුෙවහිය. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් 

ආර්ගුෙනෝව් ඔහුෙග් මුල්ලට වී ෙවෙහස නිසා හාංසිව සිටිෙය්ය. එකිෙනක බැඳි අත්වලට ඔහුෙග් බඩ රාක්කයක් 

වුණි. ඔහුෙග් ඉදිමුණු රතු ඇස් නිදිමතට බාෙගට පියැවී ඇත. ඉඳහිට කට බාෙගට ඇරී ඇති බව වැටෙහන ඔහු 

සුසුමක් ෙහළා තිගැස්සී ඇහැෙරයි. ඔහු හැඳ සිටිෙය් අණ්ඩ දැමූ කාකි කබායකි. ගැමියන් පළඳින, පතුල ෙගවී ගිය 

උස් පාවහන් ෙදකකින් ද, “යුක්ෙර්නියන් අල” යයි තවමත් කියවත හැකි අකුරු ෙපෙනන ෙගෝනියකින් මසන ලද 

කමිසයකින් ද, ඔහුෙග් ෙද්හය ආවරණය විය. ෙමය සිතා මතා කරන ලද ෙවස්වළා ගැනීමක් ෙනොෙවයි. ඒ 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් සතු ඇඳුම් සියල්ෙල්ම එකතුවයි. තමා පැළඳ ඉන්නා අඬු නැති කණ්ණාඩි කුට්ටම 

නැහැෙය් රඳවන ගැට්ට ෙහොඳ රත්තරන් කියා කිසිෙවක් හැඳින ගනීවි යයි ඔහු කරදර සිතින් පසුවිය. 

 

ඔහුෙග් වැලමිටට හිරව සිටිනා ගලීනා ෙපෙටොව්නා, ඔහුෙග් බිරිඳ, ඇයෙග් කඳ ෙකළින් තබාෙගන අතැති ෙපොතක් 

නහයට ළං කරෙගන ඉන්නට සමත් වූවාය. ඇයට තම ෙපොත රැක ගන්නට හැකි වුනත් ආසන සඳහා වූ තරඟෙය් දී 

සිය ෙකොණ්ඩා කටු සියල්ල නැතිවුණි. ඇයෙග් වෑයම නිසා පවුලටම ෙමම මැදිරියට ඇතුල් වන්නට හැකියාව 

ලැබුණි. එය පංශ භාෂාෙවන් ලියැවුනු ෙපොතක් බව අනිකුත් මගියන්ට ෙනොෙපන්වා සිටීමට ඇය පරිස්සම් වූවාය. 

 

විටින් විට තමාෙග් අනගිතම ෙපොට්ටනිය තිබූ තැනම ඇත්දැයි බලන්නට කල්පනාකාරී වන ඇය එයට කකුෙලන් 

අනියි. එය ඔතා ඇත්ෙත් කතිර මැස්ෙමන් එම්ෙබොයිඩර් කරන ලද ෙම්ස ෙරද්දකිනි. එහි අඩංගු වූෙය් යුද්ධයට ෙපර 

වියානාෙවන් මිල දී ගත් ෙල්ස් යට ඇඳුම් කිහිපයක අන්තිම වැරහිලි සහ ආර්ගුෙනෝව් පවුෙල් නෙමහි මුල් අකුරු 

ෙකටූ රිදී හැඳි ගෑරුප්පුයි. බූට් සපත්තුෙවන් වැසුණු කකුල්  ෙකොරිෙඩෝවට දමාෙගන ෙම්සය යටට වී ෙගොරවමින් 

නිදින ෙසබලකුෙග් හිසට එම ෙපොදිය ෙකොට්ටයක් වීම ඇයෙග් හිත නුරුස්සයි. 

 

ලිඩියා, ආර්ගුෙනෝව් පවුෙල් වැඩිමහල් දියණියට, ඉඳ ගන්නට ලැබුෙණ් ෙකොරිෙඩෝෙවහිය. ඒ අර ෙසබලාෙග් බූට් 

සපත්තු අසලිනි. බඩු ෙපොදියක් මතය. මැදිරිෙය් ඉන්නා සෑම මගිෙයකුටම ෙමෙසේ ගමන් කිරීම තමාට හුරු 

පුරුද්දක් ෙනොවන බව දැන්වීමට ලිඩියා උත්සුක වූවාය. සමාජීය සුපිරි බව පිටතින් ෙපෙනන සලකුණු මගීන් ෙගන් 

සැඟවීමට ඇය කිසිම උත්සාහයක් ගත්ෙත් නැත. එවැනි සුපිරි සලකුණු තුනක් ඇය ආඩම්බරෙයන් ෙපන්නුම් 

කළාය. ඉන් පළමුවැන්න නම් ඇයෙග් සායම් දිය වී ගිය ෙවල්වට් ඇඳුම් කට්ටලෙය් බ්ලවුස් එක මැදින් වැටුන 

මිලාන වී ගිය රත්තරන් ෙල්ස් වලින් නිමැවූ ෙගල වටා පළඳින ෙකටි සළුවකි. ෙදවැන්න ඉතා සූක්ෂම ෙලසින් 

එලලන ලද සිල්ක් අත්වැසුම් යුගලයකි. තුන්වැන්න ඕඩිෙකොෙලෝන් ෙබෝතලයකි. ඉතා කලාතුරකින් සැරයක් ඒ 



ෙබෝතලය එළියට ගන්නා ඇය ඉන් බිංදු කිහිපයක් මනා ෙලසින් පෙව්සම් කරෙගන ඉන්නා ඇයෙග් අත්වල තවරා 

ගන්නීය. ඉන් අනතුරුව ඒ ෙබෝතලය ෙදස පංශ ෙපොතට වසන් වී ඇස් ෙකොණින් ගිජු ෙලසින් බලනා සිය මෑණියන් 

ෙවතින් මෑත්කර වහාම සාක්කුවට දමා ගන්නීය. 

 

ආර්ගුෙනෝව් පවුල ෙපෙටොගෑඩ් හැරෙගොස් වසර හතරකි. වසර හතරකට ෙපර පධාන නගරයට එපිෙටන් වූ 

ආර්ගුෙනෝව්ෙග් ෙරදිපිළි කර්මාන්ත ශාලාව ජනතාවෙග් නාමෙයන් ජනසතු ෙකරිණ. ජනතාවෙග් නාමෙයන් සියළු 

බැංකු ජාතික අයිතියට බාර ෙකරුණි. ආර්ගුෙනෝව් සතු බැංකු රක්ෂිත තැන්පතු ෙපට්ටි කඩා දමා ඇර ඒවාෙයහි වූ 

දෑ හිස්වුණි. බැබැෙලන ෙබෝල්රූම් ශාලාවල ගලීනා ෙපෙටොව්නා ආඩම්බරෙයන් ෙගල පැළඳි රතුකැට හා 

දියමන්තිෙයන් වූ මාල, සාදයකින් පසු නුවණක්කාර ෙලසින් තැන්පත් ෙකරුෙන් ෙමම රක්ෂිත බැංකු තැන්පතු 

ෙපට්ටිවලය. දැන් ඒවා නැවත කිසිදා දකින්නට ෙනොලැෙබන ෙලස ෙනොදන්නා අත් ෙවතට පත්ව ඇත. 

 

ෙනොදන්නා නුහුරු අවදානමක ෙහවනැල්ලක් නගරය පුරා වීදි ෙකොන්වල අඳුෙර් පැතිෙරන ඝන මීදුමක් ෙමන් 

ෙරොක් ෙවද්දී, රාත් රිෙය් හදිසිෙය්ම ෙවඩි හඬ පුපුරද්දී, ගෙඩොල් පාරවල් මත බයිෙන්ත්තු පිරුණු ටක් රථ දුවද්දී, 

කඩවල්හි වීදුරු ජෙන්ල රැව්ෙදමින් කඩා හැෙලද්දී, ආර්ගුෙනෝව් පවුල ඇතුළු ඔවුන්ෙග් සමාජ පංතිය ගිනිෙගොඩක් 

මත වූ හිම කැට ෙමන් ඉක්මණින් දියවී ගියහ. ඔවුන්ෙග් ෙගෞරවනීය වූ මන්දිරෙය් ගැනයිට් ශාලාවල, මහත් මුදල් 

පමාණයක් අතැතිව හා ඉතිරිව තිබූ රන් අබරණ කිහිපයත් සමඟ ඔවුන් ෙගදර සීනුව වැෙදනා හැම අවස්ථාවකම 

බිෙයන් සැලුණහ. නගරෙයන් පළා යාම ඔවුන් දැකි, ඔවුන්ට ෙතෝරා ගන්නට තිබුණු එකම මාර්ගය විය. 

 

විප්ලවකාරී අරගලෙය් ෙගරවිල්ල ඒ දිනවල ෙපෙටොගෑඩෙය් අභාවයට ෙගොස් තිබුණි. රතු ජයගහණෙය් සුන්ය 

බලාෙපොෙරොත්තු මැද නගරෙය් එෙසේ වුවත් දකුණු රුසියාෙව් ෙකත්වතුයායන් සිවිල් යුද්ධෙයන් ඇවිෙලමින් තිබුණි. 

දකුෙණ් බලය සුදු හමුදාව අෙත් පැවතිණ. සුදු හමුදා කැඩුණ ෙකොටස් ෙලසින් අති විශාල රුසියානු ගම් නියම්ගම් 

වල විසිරුණි. කැඩුණු ෙර්ල් පාරවල්, ෙනොදන්නා පාළු ගම්මාන මැදින් ගමන් ගත් ෙමම හමුදාව තමන්ෙග් 

වැදගත්කම ෙනොදත්ෙත්ය. ඔවුන් පාට තුනකින් යුත් බැනර් රැෙගන ගියහ. සිය හතුරා ගැන ෙනොඉවසිල්ලත්, 

අන්දුන් කුන්දුන් පිළිකුළත් ඔව්හු ෙපන්වූහ. 

 

ආර්ගුෙනෝව් පවුල ෙපෙටොගෑඩ් ෙවතින් නික්ම ගිෙය් කයිමියාවටයි. රතු ගහණෙයන් අගනගරය මුදවා ගන්නා 

ෙතක් එහි රැ ෙඳන්නටයි. පිළිගැනීම් ශාලාෙව් ඇති දිගු කණ්ණාඩිවල පිළිබිඹු වූ එල්ෙලන සුවිසල් පළිඟු ෙපොකුරු 

පහන් ද, සුවඳ මුසුකළ ෙලොම් කබායන් ද, හිරු දිෙලන සීත සමෙය් හිමිදිරි පාන්දර දුවන විශිෂ්ඨ ගණෙය් අශ්වයන් 

ද, එවන් විසල් මැදුරු ඇති ෙපෙටොගෑඩ්හි වඩාත්ම සුවිෙශේෂී කෙමෙනොස්ෙටොව්ස්කි මාවතට ඇරුණු අනගි ජෙන්ල ද, 

හැර දමා ඔව්හු පිටත්ව ගියහ. දරුණු ෙලසින් කයිමියාෙව් හැම අත සීත සුළං හමා ගිෙය්ය. තදබදෙයන් යුතුව 

නැවතී සිටි සිදුරු සහිත ගෙලන් නිමැවුන උෂ්ණ සමය ෙවනුෙවන් පමණක් නිමැවුන කුඩා නවාතැන ඔවුනට 

කිසිෙසේත්ම පමාණවත් ෙනොවුණි. ඔවුන් ෙත් පානය කෙළේ සැකරින් සමඟයි. ආහාර පිණිස ලන්ෙතෝරු ෙතෙලන් 



බදින ලද ළුණූ කෑහ. මහ රාතිෙය් ෙවඩිමුර පැවැත්වුණි. එහි වාසය කළ වසර හතර තුල දී සෑම උදෑසනකම බිෙයන් 

අවදිවන ඔව්හු නගරය කවුරු අතට ෙගොස් එදින ෙලල ෙදන්ෙන් රතු ෙකොඩියක් ද නැතෙහොත් පාට තුෙනන් වූ 

බැනරයක් ද යැයි ෙසොයා බැලූහ. 

 

කයිමියාව වාර හයක් අතින් අතට පාස් වුනි. 1921 දී අරගලෙය් නිමාව ළඟා වූෙය්ය. සුදු මුහුදු ෙවරෙළේ සිට කළු 

මුහුදු ෙවරළ දක්වාත්, ෙපෝලන්ත මායිෙම් සිට චීනෙය් කහ ගංඟා දක්වාත්, රතු ෙකොඩි ජයගාහී ෙලසින් එසවුෙන් 

“අන්තර්ජාතිකය” යන ගීතයටත්, ෙලෝකවාසීන්ෙග් ෙදොරවල් රුසියාවට වැෙහන යතුරු කරකැෙවන සද්දයටත් 

අනුවය. 

 

ආර්ගුෙනෝව් පවුල ෙපෙටොගෑඩ් හැර දමා ගිෙය් සිසිර ඍතුෙව්දීය. ඒ සංසුන් හා සතුටට ළං වූ ෛචතසිකයකින් යුතුව 

යැයි කියනු හැකිය. ෙමම ගමන පසාදයකින් ෙතොර වූ ෙකටි කාලීන වූ කරදරයක් ෙලස ඔව්හු සැලකූහ. ඊ ළඟ 

වසන්තෙය් දී නැවත එන්නට හැකිෙව් යැයි ද ඔව්හු බලාෙපොෙරොත්තු වූහ. සීත ඍතුවට අඳින කබා රැෙගන යාමට 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා සිය සැමියා වූ ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ට ඉඩ ෙනොදුන්නාය. “ඇයි ෙමයා හිතනවා ෙම්ක 

අවුරුද්දක් පුරා පැවෙතයි කියල!” යයි ඇය සිනහා වූවාය. ෙම්ක යයි ඇය හැඳින්වූෙය් ෙසෝවියට් ආණ්ඩුවයි. 

 

එය වසර පහක් පැවතුණි. 1922 දී නිහඬ, උදාසීන වූ ඉවසීමකින්, ෙමම පවුල නැවත ෙපෙටොගෑඩ් බලා ආෙව් 

සහමුලින් නැවතත් ජීවිතය ආරම්භ කරනු සඳහාය. ඒ නැවත පටන් ගැනීමක් තවමත් කළහැකි නම් පමණි. 

 

දුම්රිෙය් ෙරෝද හඬනඟා මුල් වතාවට ගැස්සී ඉදිරියට ඇෙදන අවස්ථාෙව් ඔවුන් එකිෙනකාෙග් මුහුණු ෙදස බලා 

ගත්හ. එෙහත් කිසිවක් ෙනොකීහ.  ගලීනා ෙපෙටොව්නා සිතුෙව් කෙමෙනොස්ෙටොව්ස්කිහි ඇති තම මන්දිරය ගැනයි. 

එය නැවත ලබාගත හැකිදැයි ඇය කල්පනා කළාය. සිය බාල කාලෙය් සෑම පාස්කු මංගල්යයක දී ම දණගසා ෙගන 

සහභාගී වුනු පැරණි ෙද්වස්ථානය සිහිකළ ලිඩියා තමා ෙපෙටොගෑඩ් ගිය පළමු දිනෙය් දී ම එහි යෑමට ඉටා ගත්තීය. 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් සිතන්ෙන් නැත. කීරාෙග් සිහියට හදිසිෙය් නැ ඟුෙන් රඟහලක තමා වැඩිෙයන්ම 

අගයන ෙමොෙහොත නම් ලයිට් නිවී තිරය මඳක් ෙවවුලා ඉහළට යන අවස්ථාව බවයි. එෙසේම ෙම් ෙමොෙහොෙත් දී ඒ 

ගැන සිතන්ෙන් ඇයිදැයි කියා ඇය කල්පනා කළාය. 

 

කීරාෙග් ෙම්සය තිබුෙණ් ලී බංකු ෙදකක් මැදිනි. ඔළුෙගඩි දහයක් එකිෙනකා දිහා බලා  සිටියහ. එකිෙනකාට 

මුහුණලා වූ තාප්ප ෙදකක් ෙමන් සීරුෙවන්, දුම්රිෙය් වැනිල්ලට වැෙනමින් සිටි ඔවුන්ව ෙපනුෙන් මඳ අන්ධකාරෙය් 

වූ දුහුවිල්ෙලන් වැසුණු සුදු පැල්ලම් ෙලසිනි. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් සහ ඔහුෙග් යාන්තෙමන් දිලිෙසන අඬු 

නැති කණ්ණාඩි කුට්ටම ද, ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් අෙත් ඇති ෙපොෙත් පිටුවලටත් වඩා වැඩි සුදකින් වූ ඇයෙග් 

මුහුණ ද, හිරු එළිය මඳක් වැටී ෙපෙනන ගවහමකින් නිමකළ අලුත් ගමන් මල්ලක් අතැති වූ තරුණ ෙසෝවියට් 

නිලධාරිෙයක් ද, බැටළු හමකින් නිමැවූ ගඳ ගහන කබායක් පැළැඳි නිතර ඇඟ කසමින් සිටි ගම්බද වැසිෙයක් ද, 



එල්ලා වැටුණු තන් ඇති ඉතා විඩාෙවන් යුතු නිතරම සන්නියකින් ෙමන් තම බඩු ෙපොදි සියල්ලත් දරුවන් සියල්ලත් 

ගණන් කරන ස්තියක් ද, එක පැත්තක සිටි අය වූහ. ඔවුනට මුහුණ ලා සිටිෙය් හිස පීරා නැති පාවහන් නැති දරුවන් 

ෙදෙදෙනකි. හිස නමාගත් ෙසොල්දාදුෙවක් තමාෙග් කහ පැහැති බාස්ට් පාවහන් තැබුෙව් කිඹුල් හෙමන් නිමකළ 

සූට්ෙක්සයක් මතය. සූට්ෙක්සයක් සහ ෙරෝස පැහැති දිලිෙසන කම්මුල් ඇති එකම මගියා වූෙය් පෘථුල සිරුරක් ඇති 

ෙලොම් කබායක් පැළැඳගත් කාන්තාවකි. ඇය අසලින් වූෙය් ෙගෝමර පිරි අතෘප්තිමත් සුදුමැලි මුහුණින් හා බාල දත් 

ෙපළකින් යුතු පිරිමි කබායක් ඇඳගත්, රතු ෙල්න්සුවකින් හිසවසා ගත් ස්තියකි. 

 

කැඩුණු ජෙන්ලෙයන් එන හිරු රැස් ධාරාවක් කීරාෙග් හිස මතින් මැදිරියට පතිත විය. එහි දුහුවිල්ල නටයි. එකට 

ගුලි ගැසී ඉහළ යහනක ඉන්නා හමුදා භටෙයෝ තිෙදනාෙග් බූට් සපත්තුවල එම හිරු ධාරාව නැවතිණ. ඔවුනට 

උඩින් ක්ෂය ෙරෝගය වැළඳි තරුණෙයක් බඩු රාක්කෙය් අතපය හකුළාෙගන නිදයි. ඔහුෙග් ළය දුම්රිය මැදිරිෙය් 

වහෙළහි තදව ඇත. ඔහු තදින් ෙගොරවමින් තදින් හුස්ම ගන්ෙන්ය. මගීන්ෙග් පා යටින් දුවන දුම්රිෙය් ෙරෝද වලින් 

යකඩ කැඩි කැඩී කැබලි හැම අතම විසිරුවා හරින ෙලසකින් සද්දයක් පිට කරයි. මගීන්ෙග් ඔළුවලට ඉහළින් 

නිදන පිරිමියා පිම්බිච්ච බැලුමක ඇති හිලකින් වායුව පිටකර හරින හඬින් හුස්ම ගනියි. ඉඳහිට මඳකට නැවෙතන 

පිරිමියා ෙකඳිරි ගාද්දී දුම්රිෙය් ෙරෝද ෙනොනවත්වාම හඬ නඟමින් දුවති. 

 

කීරාට වයස අවුරුදු 18 කි. ඇය ෙපෙටොගෑඩ්ය ගැන සිතුවාය. ඈ වටා ඇති මුහුණු කතා කෙළේ ෙපෙටොගෑඩය 

ගැනය. එෙහත් දුහුවිල්ල මැදින් දෂ්ට කරන්නාක් ෙමන් පවසන වදන් එම පැය ඇතුලත කීවක් ද, දිනය ඇතුලත 

කීවක් ද, ෙනොෙහොත් දුහුවිල්ෙලන්, දහඩිෙයන්, බිෙයන් පැද්දි පැද්දි එන සති ෙදක තුල දී කීවක්දැයි ඇය 

ෙනොදන්නීය. ඇයට අමතකය. මන්ද ඇය ඒවාට සවන් ෙනොදුන් ෙහයිනි. 

 

“ෙපෙටොගෑඩ් ඉන්න අයට වියළි මාළු තිෙයනවා පුරවැසිෙයනි.” 

 

“ඒ වෙග්ම සූර්යකාන්ත-ඇ ට ෙතල් තිෙයනවා.” 

 

“සූර්යකාන්ත-ඇ  ට ෙතල්! ඇත්තටම?” 

 

“ස්ෙටප්කා, ඔයාෙග හිස කසන්න එපා මා දිහාට හැරිලා. ෙකොරි ෙඩෝව දිහාට කසන්න!… ෙපෙටොගෑඩ්වල අෙප් 

සමූපාකාරෙය් එයාල අල ෙදනවා. ෙපොඩ්ඩක් හිමට මිදිල. එත් ඇත්ත අල.” 

 

“පැණිත් එක්ක ෙකෝපි කුඩු දාලා පෑන් ෙක්ක් හදල තිෙයනව ද පුරවැසිෙයනි?” 

 

“ෙපෙටොගෑඩ්වල දණහිස ෙවනකන් මඩ.” 



 

“සමූපාකාරෙය් පැය තුනක් හිටෙගන හිටි යම සමහර විට කෑම ලැෙබනවා.” 

 

“ඒ වුනාට ෙපෙටොගෑඩ්වල NEP තිෙයනවා.” 

 

“ඒ ෙමොකක්ද?” 

 

“අහල නැද්ද? ඔබ යුතුකම් ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කරන පුරවැසිෙයක් ෙනොෙවයි.” 

 

“ඔව් සෙහෝදරවරුනි, ෙපෙටොගෑඩ්හි පුද්ගලික කඩයි NEP ෙදකම තියනව.” 

 

“ඔබ ලාභ ෙසොයන්ෙනක් ෙනොවනවා නම් හාමෙතන් තමයි ඉන්න ෙවන්ෙන. එෙහත් එෙහම ලාභ ෙසොයන 

ෙකෙනකුට ඕන ෙදයක් මිල දී ගන්න පුළුවන්. එෙහම මුදල් දී ගන්න අය ලාභ ෙසොයන්ෙනෝ. එෙහම පුද්ගලික 

කඩවලට යන්නට සල්ලි නැති අය සමූපකාරෙය් ෙපෝලිම්වල.” 

 

“සමූපකාරෙය් ෙමෙන්රි ෙදනවා.” 

 

“හිස්බඩ කාටත් හිස්බඩම තමයි. ඔළුෙව ඉන්න තඩින්ට ඇෙරන්න.” 

 

“පුරවැසිෙයනි ඔය කැසිල්ල නතර කරන්න.” 

 

“බක්වීට් කැඳ කන්න ආසයි මට ෙපෙටොගෑඩ් ගියාම,” ඉහළ යහෙන් උන් අෙයක් කීය. 

 

“අෙන් ෙදවියනි, මට ෙපෙටොගෑඩ් ගියාට පස්ෙස නාන්න සබන් එක්ක ෙහොඳ උණු වතුර ලැබුෙනොත් ඇති,” ෙලොම් 

කබාය ඇඳි කාන්තාව සුසුමක් ෙහලීය. 

 

“පුරවැසිෙයනි, ෙපෙටොගෑඩ්වල අයිස් කීම් තිෙයනවා ද? මම අවුරුදු පහකින් එහි රස බලල නැහැ. ඇත්ත අයිස් 

කීම්. තද සීතල ෙකොයිතරම් ද කිව්ෙවොත් හුස්ම නැතිෙවන ගානට කන්න ෙවන අයිස් කීම්,” ලිඩියා නිර්භීතව 

ඇසුවාය. 

 

“ඔව්. ෙකොච්චර සීතල ද කිව්ෙවොත් හුස්ම නැතිෙවන ගානට. නමුත් එතෙකොට ඉක්මණින් ඇවිදින්න පුළුවන්. ඒ 

වෙග්ම ලයිට් තිෙයනවා. දිග ෙප්ලි ගණන් ලයිට්. ඇවිදින ෙකොට පහුෙවන ලයිට්.” 



 

“ෙමොනවද ඔයා ෙම් කියන්ෙන්?” ලිඩියා ඇසුවාය. 

 

“ඇයි, ෙපෙටොගෑඩ් ගැන.” කීරා පුදුමෙයන් ඇය ෙදස බැලීය. “මම හිතුෙව ඔයා ෙපෙටොගෑඩ් ගැන කතා කරන්ෙන 

කියල. එෙහ ෙකොපමණ සීතල ද කියල. ඒ ගැන ෙනෙමයි ද කතා කෙළේ?” 

 

“නෑ අපි ඒ ගැන ෙනෙමයි කතා කෙළේ. ෙවනද වෙග්ම ඔයාට වැරදිල.” 

 

“මම හිතුෙව වීදි ගැන. පධාන නගරයක වීදි තුල ෙකොයිතරම් ෙද්වල් වලට ඉඩ තිෙයනවද, ෙකෙනකුට ෙකොයිතරම් 

ෙද්වල් ෙවනවද.” 

 

“ඔයා එෙහම කියන්ෙන සතුටින් ෙන්ද? දැන් ෙම් “ෙවලා තියන ෙද්වල්” මදිද? ෙම් අරගලය නිසා ඔයාට ෙවච්ච 

ෙද්වල්ම ඇතිෙවලා නැද්ද?” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඇනුම්පද ස්වරයකින් කීවාය. 

 

“ඔව් ඇත්ත,” කීරා කිසිත් ෙවනසක් ෙනොදක්වා කියයි, “අරගලය”. 

 

රතු ෙල්න්සුව බැඳගත් කාන්තාව පැකැට්ටුවක් ඇර එයින් වියළි මාළුවකුෙග් කැබැල්ලක් එළියට ෙගන ඉහළ නිදා 

සිටි අයට ෙමෙසේ කියයි. “පුරවැසිෙයනි, ඔෙබ් බූට් සපත්තු ඉවත් කරගන්න. මම ආහාර බුදින්ෙනමි.” 

 

බූට් සපත්තු  ෙනොෙසල්වුණි. “ඔබ කන්ෙන් කටින් මිසක නැහැෙයන් ෙනොෙව්,” කටහඬක් පිළිතුරු දුනි. 

 

කාන්තාව වියළි මාළුවා සැපීය. තමන් ළඟින් සිටි ෙලොම් කබාය ඇඳගත් අයට වැලමිෙටන් ඇන ඇය ෙමෙසේ කියයි . 

“කම්කරු පංතිෙය් අපි ගැන කිසිම තැකීමක් නැහැ. මට හරියට ෙලොම් කබායක් තිබ්බා වෙග්. එෙහම තිබ්බා නම් 

අද මම කන්ෙන වියළි මාළු ෙනෙම්. එෙහම නම් මම කන්ෙන සුදු පාන්.” 

 

“සුදු පාන්?” ෙලොම් කබාය ඇඳි කාන්තාව තැති ගත්තාය. “අෙන් පුරවැසිෙයනි, කවුද සුදු පාන් ගැන අහලා 

තිෙයන්ෙන? මට රතු හමුදාෙව ඥාති පුෙතක් ඉන්නවා, පුරවැසිෙයනි, ඒ.. ඒ.. ෙමොකද ... මම හීෙනකින් වත් සුදු 

පාන් ගැන හිතන්ෙන නැහැ!” 

 

“නැහැ? මම ඔට්ටුවක් අල්ලන්නම් ඒ වුනාට ඔබ වියළි මාළු අනුභව කරන එකක් නැහැ කියල. කෑල්ලක් ඕනා ද?” 

 

“ඇයි… ඇයි… ඔව්. ස්තූතියි පුරවැසිෙයනි. මට ඩිංගක් බඩගිනියි.. ඒ…” 



 

“ආ… ඔයාට බඩගිනියි? මම දන්නවා ඔබ මධ්යම පාංතිකෙයක් කියා. ඔබ කැමතියි කම්කරුෙවක්ෙග කෙටන් 

අන්තිම ආහාර ඩිංගිත්තත් කඩා ගන්න. ඒ වුනාට ඒ මෙග් කටින් ෙනෙමයි ඔබ කඩාගන්ෙන!” 

 

දුම්රිය මැඳිරිය තුල දිරාපත් දැව තුලින්, සති ගණන් මාරු ෙනොකළ ඇඳුම්වලින් හා පැත්තකින් වූ ඇරුණු ෙදොරකින් 

හමා එන ගන්ධෙයන් පිරී ඇත. 

 

අසුනින් නැඟිට ෙකොරිෙඩෝව පැත්තට වී නිදියන ශරීර උඩින් බයාදු ෙලසින් කකුල් තබමින් ඇවිද ෙගන ෙලොම් 

කබාය ඇඳගත් කාන්තාව එම ඇරුණු ෙදොර ෙවත ගියාය. 

 

“ෙපොඩ්ඩකට එළියට එන්න පුළුවන් ද පුරවැසිෙයනි?” ඇය එම ඇරුණු ෙදොෙරන් වූ ෙපෞද්ගලික කාමරෙය් සිටි 

මහත්වරු ෙදෙදනාෙගන් යටත් පහත් ෙලසින් ඇසුවාය. එක් අෙයක් ආසනෙය් වාඩි වි සිටි අතර අෙනකා කුණු පිරි 

බිෙම් වැතිර සිටිෙය්ය. 

 

“සැබැවින්ම පුරවැසිෙයනි,” ආසනෙය් වාඩි වී සිටි තැනැත්තා ආචාරශීලීව පිළිතුරු දී බිම නිදා උන් අයට පා පහරක් 

දුන්ෙන් ඔහුව කූද්දන්නට. 

 

කිසිවකුට ෙනොෙපෙනන තැනක තනි වූ ෙලොම් කබාය ඇඳි කාන්තාව ගැෙහන හදවතකින් තම අත්බෑගය ඇරියාය.  

 

ඉන් ඉවතට ගත් ෙතල් කඩදාසියකින් දැවටූ කුඩා පාර්සලය ඇරියාය. තමාට තැම්බූ සම්පූර්ණ අලෙගඩියක් ඇතිබව 

මැදිරිෙය් උන් කිසිවකුටත් දන්වන්නට ඇයට උවමනාවක් ෙනොවීය. ඇය වියරු ෙලසින් ෙලොකු කෑලි වලින්, උගුර 

හිරෙවද්දී, වැසුණු ෙදොෙරන් එපිට කිසිවකුටත් ඇෙසේ යයි බිෙයන්, එය ඉක්මණින් ගිල දැම්මාය. 

 

ඇය ෙදොර හැර එළියට එද්දී නැවතත් එහි ඇතුලතට යන්න සූදානමින් මහත්වරු ෙදෙදනා ෙදොර අබියස සිටෙගන 

සිටියහ. 

 

රාතිෙය් දුමින් පිරි සීතෙලන් ගැහුණු අන්ධකාරෙය් පැල්ලම් ෙලසින් ලන්තෑරුම් ෙදකක් මැදිරිෙය් ෙදපැත්ෙත් විය. 

අළු පැහැති රාත් රී අහස කැඩුණු ජෙන්ලෙයන් එපිට ෙසලවුණි. අසුන්ගත් අපාණික කළු සිරුරු, රූකඩ ෙමන් 

දුම්රිෙය් ෙරෝද ලතාවට වැෙනති. සමහරු ෙගොරවති. සමහරු ෙකඳිරි ගාති. කිසිෙවක් කතා ෙනොකරති. 

 



දුම්රිය නැවතුම්ෙපොළක් පසුකරෙගන දුම්රිය ඇෙදනා විට පිටතින් වැෙටන එළියකින් කීරාෙග් ගත නැහැෙවයි. 

ඇයෙග මුහුණ ඔෙඩොක්කුෙව් වූ නවාගත් අත්වල රැඳී ඇත. ෙකොණ්ඩය පහළට වැටී ඇත. මඳකට වැෙටන එළිෙයන් 

ඇයෙග් ෙකොණ්ඩෙය් තැනින් තැන දිළිෙසයි. 

 

දුම්රිෙය් ෙකොෙහේෙදෝ තැනක ෙසොල්දාදුෙවක් සතු එෙකෝඩියන් එකක් තිබුණි. ගතවන්නා වූ පැෙයන් පැයට, 

අන්ධකාරය තුරුල් කරගත්, දුම්රිෙය් දුවන ෙරෝද හා ෙකඳිරියන් පසුබිම් කරෙගන, උදාසීන ෙලසින් එෙහත් 

නවත්වන්ෙන් නැතුව, බලාෙපොෙරොත්තු රහිත ස්වරයකින් ඔහු සිංදුවක් ගයයි. ඔහු ගයනා සිංදුව සතුට පකාශ 

කිරීමක් ද නැතෙහොත් දුක කීමක් දැයි කියා කාටවත් කිව ෙනොහැකියි. විහිළුවක් ද නැතෙහොත් අමරණීය වූ ගීතයක් 

දැයි කිසිෙවකුත් ෙනොදනිති. ෙකොෙහන් කවුරු පටන් ගත්තා දැයි ෙනොදන්නා එය අරගලෙය් මුල්ම සිංදුවයි. මිලියන 

ගණනින් වූ ජනතාවෙග් හඬින් ගැෙයන ඒ සිංදුව දුම්රිය වහෙලන් ද, ගම් පාරවල් වලින් ද, අඳුරු නගරයන්හි පදික 

ෙව්දිකාවලින් ද ඇසුණි. සමහර හඬවල් හිනාමුසු විය. සමහර ස්වර දුකින් හඬගෑය. අරගලෙය් සිංදුව බැනරයක 

ලියැවුෙන් නැත. “පුංචි ඇපල්ෙගඩිෙය් සිංදුව” විඩාව දැනුනු සෑම උගුරකින්ම ගැයුණකි. 

 

“ඒයි, පුංචි ඇපල් ෙගඩිය, 

 

ෙකොෙහේට ද ඔබ ෙපරෙළන්ෙන්?” 

 

“ඒයි, පුංචි ඇපල් ෙගඩිය, ෙකොෙහේට ද ඔබ ෙපරෙළන්ෙන්? ජර්මන් අතකට හසුවුෙනොත්, ඔබ ආෙය් එන එකක් 

නැත… ඒයි, පුංචි ඇපල් ෙගඩිය, ෙකොෙහේට ද ඔබ ෙපරෙළන්ෙන්? මෙග් පියම්බිකාව සුදුයි. මම 

ෙබොල්ෙශවික්මි….ඒයි, පුංචි ඇපල් ෙගඩිය, ෙකොෙහේට ද….” 

 

ඇපල් ෙගඩිය ෙමොකක් දැයි කවුරුත් ෙනොදනිති, එෙහත් සියල්ලම සිංදුව වටහා ගත්හ. 

 

රාතිෙය් ෙබොෙහෝ වාරයක් අන්ධකාරෙයන් වූ මැදිරිෙය් ෙදොර පයින් ගසා විවෘත වුණි. ගැෙහන අතකින් උස්සා 

අල්ලා ගත් ලන්තෑරුමක් පිටුපස එහි එළිෙයන් දිෙළන යකඩ පටිවලින්, කාකි ඇඳුෙමන් සහ පිත්තල ෙබොත්තමින් 

යුතු බයිෙන්ත්තු උරුක් කරගත් දැඩි උත්තම ස්වරයන් ගත් කටහඬවල් “ඔබලාෙග් ලියකියවිලි!” යයි නිෙයෝග 

නිකුත් කළහ. 

 

ලන්තෑරුම ෙකෙමන් ෙකෙමන් ගැෙහමින් සුදු පැහැෙයන් මළානික මුහුණු මත, තිගැස්ෙසමන් අවදි වූ, ඉක්මණින් 

ෙහළන ඇස්පිය මත සහ ෙව්වලන අත්වලින් ඉදිරිපත් කරන තැලී ෙපොඩි වී ගිය කඩදාසි කැබලිවල නතර වුණි. 

 



“ෙමන්න ෙම් සෙහෝදරෙයනි, ෙමන්න ෙම්,” යයි කියමින් ගලීනා ෙපෙටොව්නා ස්තූතියක් ෙනොමැතිව ලන්තෑරුම 

රැගත් අත්වලට ලියකියවිල්ල ඉදිරිපත් කරන්නීය. යතුරු ලියනයකින් ගසන ලද ලියවිල්ෙල් පුරවැසි 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ආර්ගුෙනෝව් සහ ඔහුෙග් භාර්යාව වන ගලීනාටත් දරු ෙදෙදනා වන අවුරුදු 28 ක් වූ ලිඩියාට සහ 

අවුරුදු 18 ක් වූ කීරාට ෙපෙටොගෑඩයට එන්නට අවසර ඇතිබව එහි සඳහන් විය. 

 

ලන්තෑරුම් පිටුපස වූ පිරිමි ෙකොළය බලා එය ආපහු දී ලිඩියාෙග් කකුල් උඩින් පැන ඈතකට ගිෙය්ය. 

 

සමහර විෙටක සමහර පිරිමි ෙම්සය අසල හිඳගත් ෙකල්ල ෙදස ආපසු හැරී බලති. ඇය අවදිෙයන් වූවාය. ඔවුන් 

ෙවත ෙයොමු වන ඇයෙග් ඇස් බිෙයන් ෙනොයුතුය. ෙකළින් ඔවුන් ෙදස බැලී ඒ ඇස්වල කුතුහලය හා අපසාදය 

පිරුණි. 

 

ලැන්තෑරුම හා පිරිමි ෙනොෙපනී ගිය පසු නැවතත් ෙකොෙහේෙදෝ සිට දුම්රිෙය් එෙකෝඩියනය වයන ෙසොල්දාදුවා ගීතය 

අරඹයි. 

 

“හා දැන් රුසියාවක් නැත, 

රුසියාව හැම තැනම පැතිරිලා නිසා. 

ඒයි, පුංචි ඇපල් ෙගඩිය, 

ෙකොහාට ද ඔබ ෙපරළුෙන්?” 

 

සමහර විට දුම්රිය රාතිෙය් නැවතිණ. ඊට ෙහේතුව කවුරුත් දැන ෙනොසිටියහ. දුම්රිය නැවතුම්පළක් ෙහෝ ෙවනත් 

කිසිම ස්ථානයක් ෙපෙනන මානයක ෙනොතිබුණි. හිස් භූමියක් ඉහළින් හිස් අහසක් දිස්විය. අහෙසේ තැනින් තැන 

කළු පැහැෙයන් වළාකුළු පැල්ලම් විය. භූමිෙය් තැනින් තැන කළු පැහැෙයන් පඳුරු පැල්ලම්ය. ෙදකම ෙවන්කරන 

යාන්තමින් දැකිය හැකි රතු පැහැති තීරුවකි. කුණාටුවක් ෙහෝ ඈතක දැෙවන ගින්නක් ෙසේ එය ෙපෙන්. 

 

“ෙබොයිලර් එක පිපිරිලා….” රහසින් මුමුණන හඬ දුම්රිය පුරා පැතිෙරයි. 

 

“හැතැප්ම භාගයකට ඉස්සරහින් පාලම පිපිරිලා ගිහින්…” 

 

“අරගලයට විරුද්ධ අය අහුෙවලා ෙකෝච්චිය ඇතුෙල. අර පඳුරුවලට අරන් ගිහින් උන්ට ෙවඩි තියනවා..” 

 

“ෙමෙහම නවත්තලා තවත් හිටිෙයොත්…. මංෙකොල්ලකාරෙයෝ… දන්නවා ද?…” 

 



“එයාල කියනවා මකාෙනෝ ඉන්ෙන ෙම් අහලක කියලා.” 

 

“ඌ අපිව අල්ල ගත්ෙතොත්, ෙමොකද ෙවන්ෙන කියල දන්නවෙන එතෙකොට? කිසිම පිරිමිෙයක් පණ පිටින් යන්ෙන 

නෑ. ගෑණු පාර්ථනා කරයි පණ පිටින් ෙනොසිටින්න…” 

 

“ඵලකට නැති කතාව නවත්වන්න පුරවැසිෙයනි. ඔබ කාන්තාවන්ව ෙනොසන්සුන් කරනවා.” 

 

ෙසවුම් එළි අහෙසේ වළාකුළු අතරට සැෙනකින් වැදී ෙනොෙපනී යයි. ඒවා ළඟක ද නැත්නම් හැතැප්මකට වඩා 

ඈතකින් දැයි කීමට කිසිෙවකුට ෙනොහැකිය. අසලින් ෙසලවුන අඳුරු පඳුර අශ්වෙයක් මත නැඟි අෙයක් ද 

නැතෙහොත් පඳුරක් පමණක් දැයි කීමට ද කිසිෙවකුට ෙනොහැකි විය. 

 

නැවතුණ ෙලසින්ම හදිසිෙය්ම දුම්රිය නැවතත් පණ ගැන්ෙවයි. හඬ නඟා ඉදිරියට ඇෙදන ෙරෝද සද්දයට සැනසුම් 

සුසුම් ෙහළන සද්ද එකතු ෙවති. දුම්රිය නැවතුෙන් ඇයිදැයි කිසිෙවක් කිසිවිෙටක ෙසොයා ෙනොගත්හ. 

 

දිනක් උදෑසන පිරිමි කිහිප ෙදෙනක් දුම්රිය මැදිරිය තුලින් දිව ගියහ. ඔවුන් අතරින් එක් අෙයක් රතු කුරුස 

ලාංඡනයක් පැළඳ සිටිෙය්ය. පිටතින් කලබැගෑනියක් ඇසිණ. මැදිරිෙය් උන් එක් අෙයක් පිරිමි කිහිප ෙදනා 

පිටුපසින් ගිෙය්ය. ආපසු පැමිණි ඔහුෙග් මුහුණ දුටු මැදිරිෙය් අය ෙනොසන්සුන් වූහ. 

 

“ඒක අනිත් මැදිරිෙය්,” ඔහු පැහැදිලි කරයි. “ෙමෝඩ ගැමි කාන්තාවක්. මැදිරි ෙදක මැද ගමන් කරල තිෙයන්ෙන. 

බෆර් එකට කකුල් ෙදක බැඳෙගන වැෙටන්ෙන නැති ෙවන්න. ඒත් රෑට නින්ද ගිහින් වැටිලා බිම ඇදෙගන ගිහින්. 

ඔළුව ගැලවිලා ගිහින්. මම පසුතැවිලා ෙවනවා බලන්න ගියාට.” 

 

ගමෙන් බාගයක් දුර හමාර වූ පසු, දීප්තිමත් ෙපෝස්ටර් ඇල වූ, ෙසොල්දාදුවන් ෙගන් යුතු වූ, දිරාපත් වූ ෙව්දිකාවක් 

ඇති ඉතා පාළු දුම්රිය නැවතුම් පළකින් එහාට ආර්ගු ෙනෝවා පවුල ගමන්ගත් ෙපට්ටිය ෙනොයන බව දැනගන්නට 

ලැබුණි. දුම්රිෙය් මැදිරි කිසිවක් අලුත්වැඩියාවකට ෙහෝ පරීක්ෂණ වලට ෙහෝ වසර කිහිපයකින් භාජනය වී 

ෙනොතිබුණි. ඉතින් හදිසිෙය්ම කඩා වැටුන කල කිසිම අලුත්වැඩියාවකින් එය යළි ෙගොඩගනු ෙනොහැකිය. මැදිරිෙය් 

සිටි අයට ඉක්මණින් ෙවනත් මැදිරියක් ෙසොයා ගන්නට කියා විධානයක් ලැබුණි. දැනටමත් පිරී ඉතිරී තිබි 

මැදිරිවලට මගීන් රිංගා ගත්හ. 

 

හතරැස් ෙපට්ටි මැදිරියට ආර්ගුෙනෝවා පවුල ෙගොඩවූෙය් එෙලසින්. තමන්ට තැනක් ලද භාග්යය ගැන සතුටුව 

ගලීනා හා ලිඩියා කුරුසිෙය් ලකුණ ඇන්ඳහ. 

 



කඩා වැටි තන් ඇති කාන්තාවට තම දරුවන් සියල්ලටම යා හැකි ඉඩකඩක් ෙසොයාගත ෙනොහැකි විය. දුම්රිය 

නැවතත් පිටත්ෙවද්දී ෙපොදිෙගොඩ මත වාඩිෙගන විපළිසරව තම සාෙය් එල්ෙලන දරුවන් වටකරගත් ඇය ඇදී යන 

දුම්රිය දිහා බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ ෙදෙනතින් බලා සිටියාය. 

 

ෙහමිහිට විඩාෙවන් ඇෙදන දුම්රිය ෙපට්ටි කිහිපය සුදු දුම් දමමින් අහෙසේ සුදු වළාකුළු වලට එයත් එකතු කරමින්, 

වගුරු හා තණ තැනිතලා පසු කරමින් ඉදිරියට ගිෙය්ය. ලිස්සන රවුම් වූ වහෙල් ෙසොල්දාදුවන් කණ්ඩායම් ෙලසින් 

කල්ලි ගැසී සිටියහ. ඔවුන් අතර සමහර අයට හාර්ෙමොනිකාවන් තිබුණි. ඔවුන් ඒවා වාදනය කරමින් පුංචි ඇපල් 

ෙගඩිය ගැන ගී ගැයූහ. සිංදුෙව් හඬත්, දුම්රිෙයන් පිටවන දුමත්, ඈතට පාවී ෙගොස් මැකී ගිෙය්ය. 

 

ෙපෙටොගෑඩෙය් දුම්රිය එනෙතක් ජනතාව රැස්ව බලා සිටියහ. හති දමමින් ඇදුන අන්තිම ෙපට්ටියත් දුම්රිය ෙව්දිකා 

පථයට ඇතුල් ෙවද්දී එන හැම දුම්රියක්ම පිළිගන්නට ෙරොක් වී සිටින ජන සමූහයා දකින්නට කීරාට හැකිවිණ. 

හැඩක් නැති වස්ත යටින් මහත් අසීරු දිවි ෙගවූ ඔවුන්ෙග් දීර්ඝ කාලීන ව්යයත්නෙයන් ෙවෙහසට පත්වූ සිරුරු 

සුපුරුදු විඩාෙවන් ෙපෙළන ආකාරය පැහැදිලිව ෙපනුනි. ඔවුන් පිටුපසින් ඉහළට ගිය යකඩින් නිමැවුන ජෙන්ල 

දිස්විය. ඊට පිටුපසින් නගරය පිහිටිෙය්ය. 

 

ඉවසිල්ලක් නැති මගීන් කීරාවත් තල්ලු කරෙගන ඉදිරියට ගියහ. දුම්රිෙයන් බහිද්දී ඇය ෙමොෙහොතක් පඩිෙය් නතර 

වූෙය් එම පාදය තබන වැදගත්කම සිහි කරන්නට ෙමනි. ඇයෙග් පාදෙය් පැහැය හිරු එළිෙයන් ෙවනස් වී ඇත. 

ෙගදර දී තනාගත් හම් පටි දැමූ ලී ෙසෙරප්පු ඇය පැළඳ සිටියාය. එක ෙකටි තත්පරයක් පාදය උස්සාගත් ඇය ෙම් 

ෙමොෙහොෙත් වැදගත්කම සිහිකරමින් ඊ ළඟට ලී ෙසෙරප්පුෙවන් ලෑලි වලින් නිමැවුන ෙව්දිකාව  ස්පර්ශ කළාය. 

කීරා ආර්ගුෙනෝවා ෙපෙටොගෑඩයට පැමිණියාය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

ෙලෝක කම්කරුවනි එක්ෙවයව්! 

 

දුම්රිය නැවතුම්ෙපොෙළහි පාට ෙනොමැති තාප්පවල ලියා ඇති එම වදන් දිහා කීරා බැලුවාය. තැනින් තැන සිෙමන්ති 

කැඩී ෙගොස් ඇති තාප්පය යම්කිසි චර්ම ෙරෝගයකින් ෙපෙළන්නාක් ෙසේ ය. රතු අකුරින් නව සටන් පාඨ එහි අලුතින් 

ලියා ඇත. 

කම්කරු පංතිෙය් ඒකාධිපත්වයට දීර්ඝායුෂ ෙව්වා!  

අපිත් සමඟ නැත්ෙතෝ අපිට එෙරහි වූවන්ය! 

 

ස්ෙටන්සිලයක් මතින් රතු තීන්ත ගා එම අකුරු ලියා තිබුණි. අකුරු වලින් ෙබ්රී රූ රා පහළට වැටිච්ච තීන්ත 

පාරවල් සමඟින්ම තීන්ත ෙව්ලී ෙගොස් තිබුණි. 

 

තරුණ ගැටෙයක් ඒ සටන්පාඨ ලියූ තාප්පයට ෙහේත්තු වී සිටිෙය්ය. ලා පැහැති ඇස් වලට වැෙටන ලා පැහැති 

හිසෙක් ඇති ඔහුෙග් හිසමත තැලී ෙපොඩි වූ බැටළුහම් ෙතොප්පියක් හිරවුණි. අරමුණක් නැතිව බලා සිටි ෙහෙතම 

සූර්යකාන්ත ඇට සපමින් කට ෙකොණකින් එහි ෙපොතු විසි කරන්ෙන්ය. 

 

උස් වූ සීලිෙම් ෙදෝංකාරය ෙදන බූට් සපත්තුවල හඬින් ඇරුණු කටවල් වලින් පිටෙවන මහ හඬ මැකී යන ෙසේ පා 

තබන, දුම්රියත් තාප්පයත් අතරින් ගමන් ගත් කාකි පැහැති කබා හැඳගත්, රතු ෙල්න්සු පැළඳි, රුවුල් ෙනොකැපූ 

ෙසොල්දාදුවන් මැදට කීරාව තල්ලු වී ගියාය. දම්වැලකින් ටින් ෙකෝප්පයක් එල්ලුන, මළකඩ කෑ පටි සහිත පරණ 

බැරලයක “උණු කරන ලද වතුර” යයි සඳහන් විය. ඒ අසලින් විශාල දැන්වීම් පුවරුවක් කියා සිටිෙය් 

“ෙකොළරාෙවන් පෙව්සම් වන්න. උණු ෙනොකළ වතුර ෙබොන්න එපා” කියාය. ඉළ ඇට පෑදී ඇටසැකිල්ලක් ෙමන් 

වූ දඩාවෙත් යන බල්ෙලක් වලිගය පසුපස කකුල් අස්ෙසේ හංගාෙගන ආහාර ෙසොයා කැසිකබලින් පිරි ෙව්දිකාෙව් 

බිම ඉව අල්ලයි. අවිගත් ෙසබළුන් ෙදෙදෙනක් හඬමින් දඟලන කාන්තාවක් ජනයා අතරින් ඇදෙගන යති. 

“සෙහෝදරෙයනි! මම කෙළේ නැහැ! සෙහෝදරෙයනි ෙකොෙහද මා රැෙගන යන්ෙන්? හිතවත් සෙහෝදරෙයනි, 

ෙදවියන්වහන්ෙසේ පල්ලා, මම කෙළේ නැහැ!” 

 

මඩ තැවරුණු දිගු සායවල් හා බූට් සපත්තු මැදින් බිම වැටුණු සූර්යකාන්ත ඇට වලින් හැලිච්ච ෙපොතු හා සිගරට් 

ෙකොට අතරින් හැලී විසිරී ගිය ෙමෙන්රි මල්ලක් යළි එකතු කරන කාන්තාවක් මිනිස් කටහඬකින් ද ෙනොවන, බුරන 

හඬකින් ද ෙනොවන, ඒකාකාරී වූ හැඬුම් ස්වරයකින් ඉකිබිඳියි. 

 



කීරා දිග ජෙන්ල දිහා බැලුවාය. එයින් පිටත සුපුරුදු කන් පාරන ස්වරෙයන් වදිනා ටෑම් රථ සීනු හඬ ඇයට ඇසුණි. 

ඇයට සිනාවක් පහළ විය. 

 

“අණෙදන නිලධාරියා” යයි රතු අකුරින් සඳහන් වූ ෙදොරක් අබියස තරුණ ෙසොල්දාදුෙවක් ආරක්ෂා සීරුෙවන් 

හිටෙගන සිටියි. කීරා ඔහු ෙදස බැලුවාය. ඔහුෙග් ඇස් කර්කශ විය. අව්ෙවන් පැහැය ෙවනස ් වූ මුහුෙණ් ද, 

බයිෙන්ත්තුව අල්ලා සිටි අත්ල ද, ඇරුණු ෙකොලරෙයන් දිස් වූ ෙගල ද ෙපන්වූෙය් ඔහු තුල වූ බිය සැක නැතිබවයි. 

කීරා ඔහුෙග් හැඩරුවට කැමති වූවාය. ඔහුෙග් ඇස් දිහා ෙකළින්ම බැලූ ඇය ඔහු ෙවත සිනාවක් පෑවාය. තමන් 

ඉදිරිෙය් ඇති අලුත් ෙලෝකයකට මුහුණ ෙදන පියවර පටන් ගන්නා ෙම් ෙමොෙහොත ඔහු හැඳිනගත්තා යැයි ඇය 

සිතීය. 

 

ෙසොල්දාදුවාෙග් ෙනත් ඇයෙග් ෙනත් හා එක්වූෙය් කිසිත් හැඟීමක් නැති වූ පුදුමයකිනි. ඇය ෙවනතකට හැරුෙන් 

මඳක් බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ සිතකිනි. එෙහත් තමා බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් කුමක්දැයි ඇය ෙනොදත්තාය. 

 

ෙසොල්දාදුවා දැක්ෙක් ළමා ෙතොප්පියක් දමාගත්, අමුතු ඇස් ඇති, අමුතු ෙකල්ලකි. ඇය තනපටියක් ඇඳ නැතිව 

ඇඳුම් කට්ටලයක් ඇඳ සිටීම ගැන නම් ෙසොල්දාදුවා අකැමත්තක් ෙනොදැක්වීය. 

 

“කීරා!” ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් කටහඬ දුම්රියපෙළේ අනිකුත් හඬවල් යටපත් කරමින් ඇසිණ. “කීරා! ඔබ 

ෙකොෙහේද? ඔයාෙග් පාර්සල් ෙකෝ? ඔයාෙග් පාර්සල් වලට ෙමොකද වුෙන්?” 

 

තම පවුල ඔවුන්ෙග් ගමන් බඩු එකතු කරගන්නට දඟලන දුම්රිය ෙපට්ටියට කීරා නැවතත් ෙගොඩවූවාය. බඩුෙපොදි 

තුනක් රැෙගන යාමට ඇයට බාර වී තිබි බව ඇයට අමතක විය. කුළියට බර ඔසවන්නන් යනු දරාගත ෙනොහැකි 

සුෙඛෝපෙභෝගීත්වයකි. ගලීනා ෙපෙටොව්නා බඩු ෙපොදිවලට අත ගහන්නට හදන කුලියට බර උසුලන අයෙගන් 

ගැලෙවන්නට උත්සාහ දරන්නීය. ෙසොල්දාදුවන්ෙග් දිරාගිය කබා ඇඳගත් ස්ථුල බර ඔසවන්ෙනෝ බඩු ෙපට්ටි 

අවසරයක් නැතුව අල්ලා ඇද ගනිති. ඔවුන්ෙග් ෙසේවය ඔවුන් බලහත්කාරෙයන් ෙදන්නට තැත් කරති. 

 

තමන්ෙග් ඉතිරිව ඇති සියළු වස්තුව බඩුෙපොදි බැඳ එල්ලා ගත් අත්වලින් ආර්ගුෙනෝවා පවුල ෙපෙටොගෑඩයට 

බැස්සහ. 

 

රත්තරන් පාෙටන් වූ දෑකැත්තත් මිටියත් දුම්රියෙපොෙළන් පිටත්වන ෙදොරටුවට ඉහළින් පිළිබිඹු විය. එහි 

ෙදපැත්ෙතන් ෙපෝස්ටර් ෙදකක් අලවා තිබිණ. ඉන් එකක ස්ථුල වූ කම්කරුෙවක් තඩි බූට් සපත්තුවකින් කුඩා 

මාලිගා පාගා දමන ආකාරය දිස්විය. හරක්මස් කුට්ටි ෙමන් රතු පැහැෙයන් වූ මස්ෙගොබ පිරි, ඔසවා ගත් ඔහුෙග් අත 

ෙපෝස්ටරෙය් පැත්තකින් දිස් වූ පායන සූර්යයාෙග් රතු පැහැෙයන්ම විය. නැඟ එන හිරුට ඉහළින් අකුරු ෙප්ළියකි.  



සෙහෝදරයනි! අපි නව ජිවිතයක් ෙගොඩනඟන්ෙනෝ ෙවමු! 

 

කළු පැහැති පසුබිමකින් වූ අනිත් ෙපෝස්ටරෙය් දැවැන්ත සුදු උකුෙණකුෙග් පින්තූරයක් විය. එහි රතු අකුරින් 

ෙමෙසේ ලියැවිණ.  

තඩි, ෙලඩ ෙබෝ කරන්ෙනෝය! පුරවැසිෙයනි, ෙම් තඩි වඳකරන ව්යාපාරයට එක්ෙවයව්! 

 

කාෙබොලික් ඇසිඩ්වල ගන්ධය සියල්ල අභිබවා පැතිෙරයි. සෑම දුම්රියකින්ම නගරයට ෙගෙනන වසංගත  ෙරෝගබීජ 

පැතිර යාම වළක්වනු පිණිස දුම්රිය ස්ථාන නිතරම විෂබීජ නාශක ෙබෙහත් වලින් සුද්ද පවිත ෙකරුණි. ඉස්පිරිතාල 

ජෙන්ලයකින් හමා එන ෙරෝහල් ගන්ධය ෙසේ එය සෑම තැනම පැතිර තිබුණි. 

 

ස්නැෙමන්ස්කි චතුරශෙය් ෙදොරක් ෙපෙටොගෑඩයට ඇතුල්වන්නට විවෘතය. හිටවන ලද නව පුවරුවක එහි නව 

නාමය “අරගලෙය් චතුරශය” යයි සඳහන් විය. අළු පැහැති අහසකට, අළු පැහැති ෙහෝටල් ෙගොඩනැඟිල්ලක් 

පසුබිම් කරගත් සුවිසල් වූ අළු පැහැෙයන් යුතු තුන්වැනි ඇෙලක්සැන්ඩර්ෙග් පතිමාවක් දුම්රියපළට මුහුණ ලා 

තිබුණි. වැස්ස ඇද හැලුෙන් ධාරානිපාතයක් ෙලසින් ෙනොෙව්. ඉඳහිට ෙසෙමන් ෙසෙමන් ෙනොනැවතීය. හරියට 

අහෙසහිත් අලුත්වැඩියාවක් කරන්නට අවශ්ය යම් හිලක් ඇති ෙසේ ය. 

 

එක සාප්පුවක කපු ෙරද්දකින් නිම කරන ලද දැන්වීම් බැනරයකි. බඩු මධ්යස්ථානය යයි එහි කියැවුණි. ෙදොර 

ළඟින් පටන් ගත් ෙපෝලිෙම් දිග බිල්ඩිම වටා දිෙවයි. වැස්ෙසන් දියබත් වූ සපත්තු ද, සීතෙලන් මිදී රතු වූ අත් ද, 

නමාගත් හිස් නිසා පිට දිෙග් ෙබ්ෙරන වතුර ෙපොද වලින් හිස් හා පිට ෙතමී ගිය කබා පැළඳි අය ද ෙපෝලිෙම් ෙප්ලි 

ගැසී සිටියහ. 

 

“ෙහොඳයි,” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙයවිච් කීෙව්ය, “අපි ආපහු ආවා.” 

 

“ඔව්, ෙකොතරම් ආශ්චර්යාත්මක ද!” කීරා කීවාය. 

 

“හැමදාම ව ෙග්, මඩ වලින් පිරිලා,” ලිඩියා කීවාය. 

 

“ටැක්සියක් ගන්න ෙවයි. හරි වියදමක්!” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය. 

 

ඔවුන් සියල්ෙලෝම කුලියට දුවන එක අශව් කරත්තයකට නැඟ්ගහ. කීරා වාඩිගත්ෙත් බඩුෙපොදි උඩ. අශ්වයා පා 

ෙසොලවමින් කීරාෙග් කකුල් හරහා මඩ පහරක් එල්ල කර ගමනාරම්භ කෙළේ ෙනව්ස්කි ෙපොස්ෙපක්ට් පැත්තට. 

 



නගරෙය් ෙකොඳුෙපළ ෙසේ ෙකළින් ෙපෙනන පුළුල් දීර්ඝ මාවත ඔවුන් ඉදිරිෙය් විය. ඈතකින් අතක් ඔසවා ෙගන 

ගර්වාන්විත ආචාරයකින් පිළිගන්නා ෙසේ දිස්ෙවන අද්මිරාල්ටිෙය් සිහින් රත්තරනින් වූ ෙකොත අළු පාෙටන් 

ෙවළාගත් මීදුම අතරින් ෙපනුණි. 

 

ෙපෙටොගෑඩය වසර පහක අරගලයක් දැක්ෙක්ය. ෙමයින් වසර හතරක් එහි හැම කඩයක්ම හැම වීදියක්ම වැසුණු 

කාලයකි. ව්යාපාර ජනසතු කිරීම නිසා මකුළු දැළින් හා දුහුවිලි වලින් වැසී තිබුණු වීදුරු  ජෙන්ලයන් පසුගිය වසෙර් 

සබන් හා ෙසෝදන ෙරදිකඩ සමඟින් නව තීන්ත හා නව අයිතිකරුවන් දුටූහ. රෙට් නව ආර්ථික පතිපත්තිය 

ෙනොෙහොත් NEP නම් තාවකාලික සමථයකින් ෙපෞද්ගලික වූ කඩ කිහිපයක් විවෘත කරන්නට ආණ්ඩුෙවන් 

පුරවැසියනට අවසර දී තිබුණි. 

 

දිගු කාලයක නින්දකින්, ෙනව්ස්කි පැත්ත ෙසමින් ෙසමින් අවදිවන්නට පටන් ෙගන ඇතත් තවමත් එහි ෙනත් 

ආෙලෝකයට හුරුව නැත. ඉක්මණින් හරින ලද ඇස් විවෘත වූෙය් විසල් ෙලසකිනි, බිෙයනි, අයාගත් ඇස්වල 

විශ්මිත බව පිරී තිබුණි. දැන්වීම් පුවරු කපුෙරදි කැබලි වලින් නිම කරන ලද, එකිෙනකට සමාන ෙනොවූ අකුරු 

වලින් ලියන ලද වූහ. පැරණි පුවරු කිරිගරුඬින් නිමවන ලද නැති වී ගිය මිනිසුන්ෙග් ෙසො ෙහොන් ෙකොත් වැනිය. 

රන් අකුරින් ලියැවුන අමතක වී ගිය නම් උඩින් අලුත් හිමිකරුවන්ෙග් නම් ලියැවුණි. වීදුරුවල උණ්ඩ පහරින් හිල් 

වුනු තැන් එෙසේම විය. සාප්පු නැති නාම පුවරුවන් ද නාම පුවරුවන් නැති සාප්පු ද පැවතිෙය්ය. ෙනොෙයක් 

පැහැෙයන් වූ ෙරදි කැබලි වලින් එළලන ලද වර්ණවත් ඇතිරිල්ලක් ෙසේ නගරය පුරා ජෙන්ල අතරමැදින්, වැසුණු 

ෙදොරවල් වලට ඉහළින්, ඉරිතැලී ගිය සිෙමන්ති බදාම අතර හා ගෙඩොල් තාප්පවල අලවන ලද  ෙපෝස්ටර් කැපී 

ෙපනුණි. ඒවාෙයහි රතු කමිස ඇඳගත් අය, කහ පැහැති ෙළලෙදන තිරිඟු කරල්, රතු බැනර්, නිල් ෙරෝද, රතු 

ෙල්න්සු සහ අළු පැහැති ටැක්ටර්, රතු දුම් ගහන ෙපට්ටි යනාදිය වූහ. වැස්ෙසන් ෙතමී ෙගොස් පුස්බැඳි, කිසිත් 

චාරයක් නැතිව, ෙසොයාබැලීමක් නැතිව, සීමාවක් නැතිව එකක් මත එකක් ගසා තිබූ ෙපෝස්ටර් ගණනාවක් ද 

ඇතිබව දැකිය හැකිවිය. 

 

එක වීදි ෙකොණක, මහළු කාන්තාවක් පසුබට ලීලාවකින් බන්ෙද්සියක තබාෙගන ෙගදර දී උයාගත් ෙක්ක් 

විකුණයි. මගීහු ඇය පසුකරෙගන ඉක්මන් ගමණින් ගියහ. කවුෙදෝ “පාව්දා! කෘස්නායා ගෙසේටා! නවතම පවෘත්ති 

පුරවැසිෙයනි!” කියමින් කෑ ගසයි. තවත් අෙයක් “සැකරින්, පුරවැසිෙයනි!” කියා හඬෙදයි. “සිගරැට් ලයිටර් 

සඳහා ගිනි ගල්, පුරවැසිෙයනි, ඉතා ලාබයි!” කියා තවත් අෙයක් හඬ නඟයි. බිම ඇත්ෙත් සූර්යකාන්ත ඇට කා 

දැමූ ෙපොතු හා මඩය. ඉහළින් ඇත්ෙත් හැම නිවසකින්ම හැම වීදියක් තුළින්ම රතු පාට දිය වී ෙරෝස පැහැෙයන් 

වැෙනනා පාරට නැවුනු බැනර්. 

 

“මරුස්සියා නංගි අපිව දකින්න සතුටු ෙවයි කියල මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා,” ගලීනා ෙප ෙටොව්නා කියයි. 

 



“පහුගිය කාලය ඩුෙන්ව්ස්ලට ෙකොෙහොම වුනාද දන්නෑ” යැයි ලිඩීයා කල්පනා කළාය. 

 

“එයාලෙග වස්තුෙවන් ෙකොපමණක් ඉතිරි වුනාද දන්නෑ,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය. “පව්, මරුස්සියා! එයාලට 

අපිට වඩා යමක් ඉතිරි වුනාද දන්නෑ.” 

 

“එෙහම තිෙයනවා නම්, ඒෙකන් දැන් ෙමොන ෙවනසක් ද ගලීනා?” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් සුසුමක් ෙහළා 

අසයි. 

 

“මම හිතන්ෙන කිසිම ෙවනසක් නෑ,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කියයි. 

 

“ෙකොෙහොම වුණත් තවමත් අපි දුප්පත් නෑදෑෙයෝ ෙනෙමයි,” ලිඩියා ආඩම්බරෙයන් කීවාය. ඇය අසලින් යන 

අෙයකුට ෙපෙනන ෙසේ තම සාය මඳක් ඉස්සුෙව් ඉහළට යනෙතක් ෙල්ස් දමා ඇති ඔලිව් ෙකොළ පැහැති බූට් සපත්තු 

ෙදක ෙපෙනන්නටය. 

 

කීරා ඔවුනට සවන් ෙනොෙදන්නීය. ඇය වීදී නරඹන්නීය. 

 

වසර හතරකට ෙපර ඩුෙන්ව්ස්ට හිමි වූ අභිමානවත් නිවස පිහිටි ෙගොඩනැඟිල්ල අසල අශ්ව කරත්තය නතර විය. 

ෙගොඩනැඟිල්ලට ඇතුල් වන්නට ඇති සුවිසල් ෙදොෙරහි එක ෙකොටසක මහත් විශාල හතරැස් වීදුරුවකි. අෙනක් 

ෙකොටස ඉක්මණින් වසන්නට කලබලෙයන් ගැසූ ෙබෝඩ් ලෑලි වලින් වැසී තිබුණි. 

 

ෙදොරකඩින් ඇතුළු ෙවද්දී සුමුදු පලසක් ද, අතින් කැටයම් දැමූ ගිනි උදුනක් ද තිබි බව ගලීනා ෙපෙටොව්නාට සිහිවිය. 

එෙහත් අද පලස නැත. ගිනි උදුෙන් තැනින් තැන කැඩී ෙගොස්ය. එහි කැටයම්වල අකුරු කුරුටු ගා ඇත. ඊට උඩින් 

වූ කණ්ණාඩිය මැදින් එය හරස්කඩට පැලී ගිය ඉරක් ෙපෙන්. 

 

නිදිමතින් ඔළුව එළියට දමා පඩිෙපළ යටින් බැලූ වැසිකිලි හා ෙගොඩනැඟිලි සුද්ද කරන ෙමෙහකරුෙවක් ඔවුන් 

ෙදස බලා කිසිත් පතිචාරයක් ෙනොදක්වා ඔළුව ඉවත් කරගත්ෙත්ය. 

 

බඩුෙපොදිත් කරපින්නා ෙගන ඔවුන් පඩිෙපළ නැඟූහ. ගවහම් වලින් ඝන ෙවළුම් දමන ලද ෙදොරක් අසල ඔවුන් 

නතර වූහ. එහි කළු ෙතල්-ෙරද්ද උදුරා කඩා ඇති ෙහයින් ඇතුලත වූ කපු පුළුන් කිළිටිය. කිළිටි කපු පුළුන් ෙදොර 

වෙට්ට වූ රාමුවක් ෙසේ ෙපෙනයි. 

 

“ඔවුන්ෙග්  ෙත්ජස් ෙදොරටුපාල ෙසේවකයා තවමත් සිටිනවා ද දන්නෑ?” ලිඩියා රහසින් පැවසුවාය. 



 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙදොෙර් සීනුව එබුවාය. 

 

ඇතුලතින් පා හඬක් ඇසිණ. ෙදොෙරහි යතුරක් කරකැවුණි. පෙව්ශම්කාරීව අතකින් ෙදොර මඳක් විවෘත වුෙන් එහි 

දම්වැල ඉවත් ෙනොකරය. කිළිටි තුවායක් ඇඳුම් ආරක්ෂා කරන්නට උඩ වැස්මක් ෙසේ බඩට උඩින් ඇඳගත්, පිරිමි 

අඳින ෙසෙරප්පුවක් දමාගත් එක කකුලක් ද, සුදු ෙකොණ්ඩය කඩා වැටි මහළු කාන්තාවකෙග් මුහුණ ද, ෙදොෙර් 

ෙකටි විවරෙයන් ඔවුනට දැකගත හැකිවිය. කාන්තාව ඔවුන් ෙදස නිහඬව බැලුෙව් එදිරිකාර විමසිල්ෙලනි. ෙදොර 

එතනින් එහාට අරින්නට කිසිම උවමනාවක් ඇයට නැති ෙලසට. 

 

“මරියා ෙපෙටොව්නා ඉන්නවා ද?” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඇසුෙව් අමුතු අසව්ාභාවික උස් ස්වරයකිනි. 

 

“කාටද දැනගන්න ඕෙන?” දත් නැති කටකින් පශ්නය ඇසිණ. 

 

“මම ඇයෙග සෙහෝදරිය, ගලීනා ෙපෙටොව්නා ආර්ගුෙනෝවා.” 

 

ස්තිය කිසිත් ෙනොකීවාය. ෙගය තුලට හැරුණු ඇය මහ හඬින් කෑ ගැසුවාය. “මරියා ෙපෙටොව්නා! ෙමන්න 

කට්ටියක් ඇවිත් ඔයාෙග සෙහෝදරිය යැයි කියනවා!” 

 

කැස්සක හඬ පිළිතුරු වශෙයන් ෙගයි පිටිපස්ෙසන් ගලා ආෙව්ය. ඊ ළඟට ෙසමින් ෙසමින් පිය නඟන හඬ ද 

අනතුරුව සුදුමැළි මුහුණක් වයසක ස්තියෙග් උරහිසින් මතුවිය. මුව විවර වුෙන් කෑ ගැහිල්ලක් සමඟය. “උඩ 

ඉන්න මෙග් ෙදවියෙන්!” 

 

පුළුල් ෙදොර පියන් විගසින් ඇරුණි. සිහින් අත් ෙදකක් ගලීනා ෙපෙටොව්නාව අල්ලා ගති. ගැෙහන පපුවකට ඇයව 

තුරුල් කර ගැනුණි. “ගලීනා! ඩාලිං! ෙම් ඔබයි!” 

 

“මරුස්සියා!” ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් ෙතොල්, එල්ලා වැෙටන පියරු දැමූ කම්මුලකට ද, ඇයෙග් නැහැය, වැනිලා 

සුවඳින් වූ සුවඳවිලවුන් ගැල්වූ සිහින් වියළි හිසෙක් වලට ද, හිර විය. 

 

මරියා ෙපෙටොව්නා පවුෙල් රූමතිය වූවාය. ඇයෙග් සියුමැලි භාවය නිසා ඇය විෙශේෂ සැලකිලි වලට නිතරම 

භාජනය විය. ඇයෙග් සැමියා සීත කාලෙය් හිම මතින් ඇයව අශ්ව කරත්තෙය් සිට නිවසට ෙගනාෙව් ඔහුෙග් අත් 

ෙදකින් වඩාෙගන. අද ඇය ගලීනා ෙපෙටොව්නාටත් වඩා වයසැති ෙපනුමකින් යුතුය. ඇයෙග් හම කිළිටි වූ හණ 

ෙරදි පැහැය ගති. ඇයෙග් ෙතොල්වල රතු පැහැය අඩුයි. එෙහත් ඇයෙග් ඇසිපිය රතු පැහැය වැඩියි. 



 

ඇයට පිටුපසින් ෙග් ඇතුලත ෙදොරක් හඬ නඟා විවෘත විය. පියාඹා ෙසේ කාමරයට ආෙව් උස් සිරුරින් ෙහබි, 

ෙනොඉවසුම් ගති ලීලාෙවන් යුතු, කුණාටුවක් වැනි හිස ෙකස් ඇති, වාහනයක පධාන ලාම්පු වැනි ඇස් ඇති 

ගලීනාෙග් ස ෙහෝදරියෙග් දුව, අරීනා ය. ඇයෙග් වයස දහඅටකි. ඇයෙග් ඇස් විසිඅට වයසැති අයකුෙග් ෙපනුමින් 

විය. ඇයෙග් සිනහව අවුරුදු අටක අෙයකුෙග් වැනිය. අරීනාට පිටුපසින් ඇයෙග් නැඟණිය වූ ආසියා හිමිහිට අවුත් 

ෙදොරකඩ ළඟ හිටගත්තාය. ඇය අමුත්තන් දිහා බැලුෙව් බුම්මාෙගන. ඇයෙග් වයස අවුරුදු අටකි. ඇයෙග් 

හිසෙකස් කපන්නට අවශ්යය. ඇයෙග් එක කකුලකට ෙම්ස් පළඳන පටියක් ද අවශ්යය. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙකල්ලන් ෙදෙදනාව සිපගත්තාය. අනතුරුව ඇය මහපටැඟිලි වලින් හිටෙගන තම 

නැඟණියෙග් සැමියා වූ වසිලි ඉවාෙනොවිච්ෙග් කම්මුල සිපගන්නට ඉස්සුනාය. ඇය ඔහු දිහා ෙනොබලන්නට 

උත්සාහ කළාය. ඔහුෙග් ඝනට වැවුණු ෙකොණ්ඩය සුදුම සුදු පාටයි. ඔහුෙග් උස් වූ, ශක්තිමත් ෙද්හය කුදු වී ඇත. 

අද්මිරාල්ටි කණුව කුදු වී ඇතැයි දැක්කා නම් ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙම් තරම් තැති ගැන්මකට පත් ෙනොවන්නට ඉඩ 

තිබුණි. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් කතා කෙළේ කලාතුරකිනි. ඔහු පැවසුෙව් “ෙම් මෙග් පුංචි ෙයෙහළිය කීරා ද?” කියා පමණි. ඒ 

පශ්නය චුම්බනයකට වඩා උණුසුම් විය. 

 

ඔහුෙග් ගිලී ගිය ඇස් ගිනි උදුනක අන්තිම ගල් අඟුරු එහි අළු මතට එක් වන්නට ෙපර අවසන් සටනක ෙයෙදනා 

ෙසේ ය. “වික්ටර් ෙගදර නැති එක ගැන කණගාටුයි. ඔහු විද්යාලයට ගිහින්. ෙකොල්ලා මහත් වැඩ කන්දරාවක් 

කරනවා,” යයි ඔහු කීය. සිය පුතාෙග් නම අඟුරු දීප්තිෙයන් සුළු ෙමොෙහොතක් බබළන්නට හැකි වූ ශක්තිමත් 

සුළඟක් විය. 

 

අරගලයට ෙපර වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඩුෙන්ව් සව්සිරිෙයන් පිරි හම් කබා ව්යාපාරයක අයිතිකරුවා වූෙය්ය. ඔහු 

ව්යාපාරය ඇරඹුෙව් සයිබීරියාෙව් වනාන්තරයක සතුන් අල්ලා ගන්ෙනක් ෙලස තුවක්කුවකුත්, සපත්තු ෙදකකුත් 

සහ ගවෙයක් උස්සාගත හැකි අත් ෙදකකිනි. ඔහුෙග් කළවෙය් වලෙසක්ෙග් දත් පහර ලද සලකුණු ඇත. එක් 

අවස්ථාවක ඔහුව හිම මත වැළලී සිට දවස් ෙදකකට පසුව ෙසොයා ගැනුණි. ඔහුෙග් අත් ෙදකට හිර වී සිටිෙය් 

බියගත් සයිබීරියන් ජනතාව දැකි එකම රිදී පැහැති ෙලොම් සහිත අභිමානවත් ෙපනුමැති නරිෙයකි. ඔහුෙග් නෑදෑයන් 

වසර දහයක් යනතුරු ඔහු ෙකොෙහේදැයි ෙනොදත්හ. ආපහු සාන්ත පීටර්ස්බර්ග් ෙවත ආ ඔහු එහි කඩසාප්පුවක් 

ඇරිෙය්ය. ඒ සාප්පුෙව් ෙදොර අගුලක් පවා සිය නෑදෑයන්ට දරන්නට බැරි වැයකින් යුතුවිය. ෙනව්ස්කි පාෙර් ගමන් 

කරන සිය අශ්ව කරත්තයට බැඳි අශ්වයන් තිෙදනාෙග්ම පාද වලට ඔහු රිදී ලාඩම් ගැසීය. 

 



රාජකීය මාලිගාවල තරප්පු ෙපළවල් සරසන්නට සුදු ෙලොම් ඇති මුගටි හම් ඔහු  සැපයීය. කිරි ගරුඬ ෙසේ සුදු පැහැති 

උරහිස් සරසන ෙසේබල් ෙලොම් කබා ඔහු සැපයීය. ඔහු අතින් මාරු වූ සෑම ෙලොම් හමකම විඩාව දැරුෙව් සීතෙලන් 

මිදුණ සයිබීරියාෙව් රාතිය ෙගවූ ඔහුෙග් මාංශෙප්ශීන් විසිනි. 

 

ඔහුෙග් වයස අවුරුදු හැටකි. ඔහුෙග් ෙකොන්ද ඔහුෙග් තුවක්කුව ෙමන් ෙකළින් තිබුණි. ඔහුෙග් ධීරභාවය ඔහුෙග් 

ෙකොන්ද ෙමන් ෙකළින් විය. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා සිය ෙසොෙහොයුරියෙග් කෑම කාමරෙය් දී ෙමෙන්රි පිරි හැන්දක් මුවට ළං කරද්දී යටැසින් වසිලි 

ඉවාෙනොවිච් ෙදස බැලුවාය. ඔහු දිහා ෙකළින් බලන්නට ඇය බිය වූවාය. ඔහුෙග් කුදු වූ ෙකොන්ද ඇය දුටු නිසා 

ඔහුෙග් චිත්තභාවය ගැන ඇය කල්පනා කළාය. 

 

කෑම කාමරෙය් ඇති ෙවනස්කම් ඇය දුටුවාය. ඇය අනුභව කරන හැන්ද අකුරු ෙකොටන ලද රිදීෙයන් නිමැවුණක් 

ෙනොෙව්. එය ෙබෙලක් වලින් නිපදවන ලද ආහාරයට ෙලෝහ රසය මුසු කරන්නකි. අතීතයක දී කෑම කාමරෙය් 

ෙම්සය සරසන ලද පළිඟු හා රිදීෙයන් නිම කරන ලද පළතුරු භාජන ඇයෙග් සිහියට නැඟිණ. යුක්ෙර්නියන් මැටි 

වලින් සාදන ලද හුදකලා ජග්ගුවක් පමණක් අද එතැන විය. බිත්තිෙය් ඉතිරිව ඇති මළකඩ කෑ ඇණ, පරණ සිතුවම් 

එල්ලා තිබුණු තැන් ෙපන්වයි. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඉදිරිෙයන් වාඩි වූ මරියා ෙපෙටොව්නා ෙනොසන්සුන්, ඉක්මණින් ෙපරළන වචන වලින් 

කතාබෙහේ ෙයෙදන්නීය. ඇයෙග් හිතුවක්කාර ෛශලියක් ගත් වදන් ඇය ඇතුල් වූ සෑම ආහාර ගන්නා ශාලාවක්ම 

පිනවන්නට ඉහත කලක සමත් වුවත් අද ඇය කියන වචන ගලීනා ෙපෙටොව්නාට නුහුරුය. ඔවුන් ෙදෙදන ෙවන්වී 

සිටි කාලය ඇතුලත සිද්ධ වූ විෙශේෂ සිද්ධීන් ගැන ඇය කියන්නීය. 

 

“සලාක ෙපොත් -ඒවා ෙසෝවියට් රැකියා ඇත්තන්ට හා ශිෂ්යයන්ට පමණයි. අපිට ලැෙබන්ෙන සලාක ෙපොත් 

ෙදකයි. එක පවුලට සලාක ෙපොත් ෙදකයි -ඒක ෙලෙහසි නැහැ. විද්යාතනෙය් වික්ටර්ට ෙදන ශිෂ්ය සලාක ෙපොතයි 

කලා ඇකඩමිෙයන් අරීනාට ලැෙබන සලාක ෙපොතයි. මට රස්සාවක් නැති නිසා සලාක ෙපොතක් නෑ. වසිලිට..” 

 

දුවෙගන ෙගොස් ඉක්මණින් ලිස්සා නැවතිල්ලකට ආවා ෙසේ ඇය කතාව නතර කළාය. සැමියා ෙදස ෙහොෙරන් පෑ 

ඇයෙග් බැල්ම හැකිළී ගිය ලද්දකි. වසිලි ඉවාෙනොවිච් කිසිත් ෙනොකියා ඔහුෙග් පිඟාන දිහා බලා සිටියි. 

 

මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් අතැඟිලි නළියයි. “ෙම් ඉතා දුෂ්කර කාලයක්. ෙදවියන්වහන්ෙසේ අපිට අනුකම්පා කරන 

ෙසේක්වා. ගලීනා ඔයාට මතක ද ලිලි සැවින්ස්කායා, ෙවනත් කිසිම ආභරණ නැතිව මුතු විතරක් පැළඳි ෙකනා? 

එයා දැන් මැරිල. එයා මැරුෙන් 1919 දි. එ◌්ක වුෙන් ෙමෙහමයි. ඔවුන්ට කන්නට කිසිවක් දවස් ගාණක ඉඳන් 



තිබිල නැහැ. එයාෙග සැමියා දවසක් මහපාෙර් ඇවිදින ෙකොට බඩගින්ෙන මැරිච්ච අශ්වෙයක් වට කරෙගන උෙග 

මස් ෙබදාගන්න ෙපොරකන මිනිස්සු පිරිසක් දැකල. ඒ මිනිස්සු අශ්වයාව කෑලි කෑලි වලට කඩාෙගන. එයාටත් 

ටිකක් ලැබිල. ෙගදර ෙගනැත් ඒක උයල එයාල කෑවා. ඒ අශ්වයා මැරිලා තිෙයන්ෙන බඩගින්නට විතරක් ෙනෙම්. 

ෙදන්නටම ෙහොඳටම අසාධ්ය වුනා. ෛවද්යවරු ඔහුව ෙබ්රගත්තා ඒත් ලිලී මැරුණ. 1918 දී ඔහුට තිබුණ 

සියල්ලම නැතිවුණ… එයාෙග සීනි ව්යාපාරය -ඒක ජනසතු කෙළේ අෙප් හම් සාප්පුව ජනසතු කළ දිනෙය්ම….” 

 

ඇය නැවතත් කතාව නැවැත්තුවාය. ඇයෙග් ෙවව්ලන ඇස්පිය වලින් ඇය වසිලි ඉවාෙනොවිච් දිහා බලන්නීය. වසිලි 

ඉවාෙනොවිච් කිසිත් ෙනොකීෙව්ය. 

 

“තව ෙදන්න,” පුංචි ආසියා බුම්මාගත් මුහුණින්ම තම පිඟාන පෑෙව් ෙදවන වතාවටත් ෙමෙන්රි ෙබදනු පිණිස. 

 

“කීරා!” අරීනා පෙබෝධමත් ස්වරයකින් ෙම්සය හරහා පැහැදිලි හා මහත් හඬින් කීෙව් ෙමෙතක් කියූ සියල්ල පිසදා 

හරින්නට ෙමනි. “ඔබ කයිමියාෙව් දී නැවුම් පළතුරු කෑවා ද?” 

 

“ඔව්. සමහර අවස්ථාවක දී,” කීරා කීවාය. 

 

“මම සිහින මවනවා, ඉතාමත් ආශාෙවන් බලාෙගන ඉන්නවා, මැෙරන්න තරම් ඕනෑකමකින්, ඒ මිදි කන්නයි. 

ඔයා මිදි කන්න අකැමති ද?” 

 

“මම කන ෙද්වල් කවදාවත් මට නිච්චියක් නැහැ,” කීරා කියන්නීය. 

 

“ෙකොෙහොම ෙවතත්,” මරියා ෙපෙටොව්නා කියාෙගන යයි, “ලිලී සැවින්ස්කායාෙග සැමියාට දැන් රස්සාවක් 

තිෙයනවා. ෙසෝවියට් කාර්යාලයක ලිපිකරුෙවක්. සමහර අය රැකියාවල් බාර ගන්නවා. අන්තිෙම් දී…” ඇය වසිලි 

ඉව ◌ාෙනොවිච් දිහා ෙකළින්ම බලාෙගන සිටින්නීය. ඔහු කිසිවක් ෙනොකියයි. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා බයාදු ෙලසින් “ෙකොෙහොම ද… ෙකොෙහොම ද අෙප් පරණ ෙගදර?” යයි ඇසුවාය. 

 

“ඔයාලෙග්? කෙමෙනොස්ෙටොව්ස්කි ෙගය? හීෙනකින් වත් හිතන්න එපා. නාම පුවරු පින්තාරු කරන්ෙනක් දැන් 

එහි පදිංචිය. සහතිකෙයන්ම කම්කරු පංතිෙය. ෙදයිෙයො විතරයි දන්ෙන ෙකොෙහන් ඔයාලට නිවහනක් ලැෙබ්ද 

කියා, ගලීනා. මිනිස්සු බල්ෙලො වෙග් පිරිලා ඉන්ෙන.” 

 



“ඔයාලට ඇහුණ ද… ෙමොනවා හරි… කම්හල ගැන… මෙග් කම්හලට ෙමොකද වුෙන්?” ඇෙලක්සැන්ඩර් 

ඩිමිටිෙය්විච් පසුබට ලීලාෙවන් අසයි. 

 

“වහලා දැම්මා,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් ක්ෂණෙයන් කඩා පැන කියයි. “ඔවුන්ට ඒක පවත්වාෙගන යන්න බැරි වුනා. 

ඉතින් වහලා දැම්මා. අනිත් ෙසේරම වෙග්.” 

 

මරියා ෙපෙටොව්නා කැස්සාය. “ඔයාට හරි පශ්නයක්, ගලීනා, හරිම පශ්නයක්! ෙකල්ෙලො ෙදන්නා විද්යාලයකට 

යනවා ද? නැත්නම් -ෙකොෙහොමද ඔයාලට සලාක  ෙපොත් ලබාගන්ෙන?” 

 

“හැබැයි -මම හිතුවා- NEP එකත් එක්ක, දැන් පුද්ගලික කඩ තිෙයනවාෙන.” 

 

“ඔව්, එයාලෙග නව ආර්ථික පතිපත්තිය, ඔව්, පුද්ගලික කඩවලට අවසර ෙදනවා තමයි, ඒත් කාටද සල්ලි 

තිෙයන්ෙන ඒ කඩ වලින් බඩු ගන්න? සලාක සමූපකාර වලට වඩා දහ ගුණයක් ඒ තැන්වල අය කරනවා. මම 

තාමත් පුද්ගලික කඩයකට ගිහින් නැහැ. අපිට දරන්න බැරි මිලක්. කාටවත් දරන්න බැරි මිලක්. අපිට නාට්යයක් 

බලන්න යෑමත් දරන්න බැරි මිලක්. වික්ටර් මාව එක සැරයක් සංදර්ශනයක් බලන්න එක්ක ගියා. ඒත් වසිලි- 

වසිලි රඟහලක් ඇතුලට පය තබන්ෙනවත් නැහැ.” 

 

“ඇයි ඒ?” 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඔළුව උස්සා බලයි. ඔහුෙග් දෑස් තියුණුය. “ඔෙබ් රට සන්තාපෙයන් ඉන්ඳැද්දි ඔබ නිස්සාර 

විෙනෝදය ෙසොයා යන්ෙන නැහැ. මම ෙශෝකය පකාශ කරමින් ඉන්ෙන -මෙග් රට ෙවනුෙවන්,” යයි ඔහු හැඟුම්බර 

හඬින් කීෙව්ය. 

 

“ලිඩියා,” අරීනා ඇයෙග් කිසිවක් ෙනොතකන ස්වරය නැවතත් අවදි කරන්නීය, “ඔයා තාම ආදරෙය් රස විඳලා 

නැද්ද?” 

 

“අසභ්ය පශ්නවලට මම උත්තර ෙදන්ෙන නැහැ,” ලිඩියා කීවාය. 

 

“මම කියන්නම් ඔයාට ගලීනා,” මරියා ෙපෙටොව්නා ඉක්මන් වී කැස්සාය, උගුර හිර කරගත්තාය, නැවතත් කතා 

කරමින් “මම කියන්නම් කරන්න ෙහොඳම ෙද්: ඇෙලක්සැන්ඩර් රස්සාවක් ෙහොයා ගන්න ඕන.” 

 



ගලීනා ෙපෙටොව්නා කම්මුල් පහරක් ලද්දියක ෙමන් ඉද්ද ගැසී අසුෙන් ෙකළින් හිඳගත්තාය. “ෙසෝවියට් 

රස්සාවක්?” 

 

“ඉතින්… හැම රස්සාවක්ම ෙසෝවියට් රස්සාවල් තමයි.” 

 

“මම ජීවත් ෙවනකම් කරන්නෑ,” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් කිසිෙවකුත් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ ශක්තියකින් 

කියා සිටිෙය්ය. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් සිය හැන්ද අත හැරිෙය්ය. එය හඬනඟා පිඟාෙන් ෙපරළී ගිෙය්ය; නිහඬව, හැඟුම්බරව, ඔහු තම 

මහත් විශාල අත ෙම්සය හරහා දික් කර ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ෙග් අතට අත දුන්ෙන් මරියා ෙපෙටොව්නා 

ෙවත තර්ජනය පිරි බැල්මක් ෙහළමිනි. ඇය හැකිළිණ, ෙමෙන්රි පිරි හැන්දක් ගිල දමා, කැස්සාය. 

 

“මම ඔයා ගැන ෙනෙමයි මුකුත් කි ව්ෙව වසිලි,” ඇය යටහත් පහත් ෙලසින් විෙරෝධය පායි. “මම දන්නවා ඔයා 

අනුමත ෙනොකරන බව… ඉතින්… ඔයා කවදාවත් අනුමත ෙනොකරන බව… ඒත්, මම හිතුෙව එයාලට පාන් 

සලාක, ෙතල්, සීනි ලැෙබනවා, ෙසෝවියට් රැකියා කරන අයට – සමහර ෙවලාවට.” 

 

“මට ෙසෝවියට් රැකියාවක් ගන්න ෙවච්ච දවසට, ඔයා වැන්දඹුවක් ෙවයි මරුස්සියා,” යයි වසිලි ඉවාෙනොවිච් කියයි. 

 

“මම ෙමොකක්වත් කියනවා ෙනෙමයි, වසිලි… එකම ෙද්…” 

 

“එකම ෙද් කණගාටුෙවන එක නවත්තන්න. අපිට ෙමෙහම ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන්. ෙම් තරම් කාලයක් ගත 

කළාෙන. තව විකුණන්න ඕන තරම් ෙද්වල් තියනවා.” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා බිත්තිෙය් ඇණ දිහා බැලුවාය. තම සෙහෝදරි යෙග් ඇඟිලි ෙදස බැලුවාය. ඒ දෑත් චිත ශිල්පියන් 

සායම් කරන ලද දෑත් වූහ. “ෂැම්ෙප්න් හා මරියාෙග් දෑත්” යයි කවි ලියැවුණ දෑත් වූහ. ඒ දෑත් අද තද දම් 

පැහැෙයන් යුතු, ඉදිමී සහ ඉරි පැලී සීතෙලන් මිදුණු දෑත් ෙවති. මරියා ෙපෙටොව්නා තම අත් ෙදෙක් වටිනාකම 

දත්තියකි. සිය දෑත් හැමවිටම සියල්ලන්ටම ෙපෙනන්නට තබාගන්නට ඇය දැන සිටියාය. බැෙල් නාට්යාංගනාවක 

ෙසේ දෑත් ලාලිත්යෙයන් හසුරවන්නට ඇය දත්තීය. එය ඇයට නැතිව ෙනොගිය හුරුවකි. අද පවතින තත්වය 

සිහිකරවන තවත් එක සලකුණක් වූ නිතරම චලනෙයන් යුතු ඒ දෑත්වල හුරුව නැති වී ගියා නම් ෙහොඳ යයි ගලීනා 

ෙපෙටොව්නා පැතුවාය. 

 



හදිසිෙය්ම වසිලි ඉවාෙනොවිච් කතා කරන්නට පටන් ගති. තම හැඟීම් එළියට දමන්නට කවදත් පසුබට ඔහුව එක 

විෂයක් කුල්මත් කරයි. එවිට ඔහුෙග් අදහස් නවතා දැමිය ෙනොහැකිය. “ෙම් සියල්ල තාවකාලිකයි. ඔබ හැෙමෝටම 

ඉක්මණින්ම විශ්වාසයන් නැතිෙවලා ගිහින්. අෙප් ෙකොන්ද නැති, නාෙහන් හඬන, කිසිත් කරකියා ගන්න බැරි, 

කටමැත ෙදොඩවන, පරිණත බුද්ධිය ඇති, ෙකළ ෙපරන විද්වතුන්ෙග් වැරැද්ද තමයි. ඒකයි ෙම් අද අපි ෙමෙහම 

ඉන්ෙන. විශ්වාසයන් භංගෙවලා. උත්සාහයක් නැහැ. දියාරු කැඳ තමයි ෙල් ෙවනුවට. ෙමෙහම තවත් කාලයක් 

යයි කියලා ඔබ හිතනවා ද? ඔබ හිතනවා ද රුසියාව මැරිලා කියලා? ඔබ හිතනවා ද යුෙරෝපය අන්ධයි කියලා? 

බලාෙගන ඉන්න යුෙරෝපය දිහා. ඇය ඇයෙග් අන්තිම වදන තාම කියලා නැහැ. ඒ දවස එයි -ඉක්මණින්ම- ෙම් 

මීනිමරුෙවෝ, ෙම් නින්දිත තක්කඩිෙයෝ, අර ෙකොමියුනිස්ට් අධමෙයෝ…” 

 

නිවෙසේ සීනුව නාද විය. 

 

මහළු ෙසේවිකාව කකුල් අතුල්ලමින් ෙසෙමන් ෙසෙමන් ෙදොර විවෘත කරන්නට යයි. පිරිමිෙයකුෙග් කඩිසර, 

රැව්ෙදන හඬින් හා ජවෙයන් යුතුව තබන පා හඬ ඔවුනට ඇෙසයි. ශක්තිමත් බාහුවකින් කෑම කාමරෙය් ෙදොර පියන් 

විසිකර විවෘත වුණි. 

 

වික්ටර් ඩුෙන්ව් ඉතාලි ගෑන්ඩ් ඔෙපරාවක ෙටනර් ගායකයා ෙසේය, එය වික්ටර්ෙග් වෘත්තිය ෙනොෙව්. ඔහුට පුළුල් 

උරහිස් ඇත. තියුණු කළු ඇස් ඇත.  කැරළි ගැසුණ පාලනය කරගත ෙනොහැකි කළු ෙකොණ්ඩය ඇත. මන බඳින 

සිනහවකින් යුතුය. උඬඟු වූ ද, ආත්ම විශ්වාසෙයන් වූ ද, හැසිරීම් වලින් යුතුය. කාමරයට ඇතුළුවන්නට ෙපර 

ෙමොෙහොතක් නැවති ඔහුෙග් ඇස් කීරා ෙවත රැඳිණ. ඇය තම අසුෙන් හැෙරද්දී ඔහුෙග් ඇස් ඇයෙග් කකුල්වල 

රැඳිණ. 

 

“ෙම් අෙප් පුංචි කීරා ෙන්ද?” ඒ ඔහුෙග් පැහැදිලි, ශක්තිමත් කටහඬින් කියැවුනු මුල් වදන් වූහ. 

 

“පුංචි කීරා ෙනෙමයි,” ඇය පිළිතුර දුන්නාය. 

 

“ඉතින්, ඉතින්, ෙකොයිතරම් පුදුමයක් ද! ෙකොයිතරම් රසවත් පුදුමයක් ද!… ආන්ටි ගලීනා, ෙවනදාටත් වඩා 

තරුණයි!” ඔහු සිය නැන්දණියෙග් අත සිඹියි.  

 

“ආ.. මෙග් මනහර ඥාති සෙහෝදරිය ලිඩියා!” ඔහුෙග් කළු ෙකොණ්ඩය ලිඩියාෙග් මැණික්කටුව මත වැෙටයි. 

“පරක්කු වුනාට සමාෙවන්න. විද්යායතනෙය් රැස්වීමක්. මම ශිෂ්ය සංගමෙය් සාමාජිකෙයක්… සමාෙවන්න, 

තාත්ෙත්. තාත්තා කැමති නැහැ ෙතෝරා පත්කරගන්නා චන්ද කිසිවක ට.” 

 



“සමහර ෙවලාවට චන්ද වුණත් හරි,” සිය පිතෘ ආඩම්බරය සඟවා ෙනොගත් වසිලි ඉවාෙනොවිච් කියයි. ඔහුෙග් 

තියුණු දෑස්වල පැතිරි ආදරය හදිසිෙය්ම ඒ දෑස් අසරණ කෙළේය. 

 

පුටුවක් කරකවා ඇදගත් වික්ටර් කීරා අසලින් වාඩි වූෙය්ය.  

 

“ඉතින් අන්කල් ඇෙලක්සැන්ඩර්,” සුදු පැහැෙයන් බැබළි දත් ෙපළක් විහදා ඔහු ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් 

ඇමතීය. “ෙපෙටොගෑඩයට නැවත එන්න ඔබ ෙතෝරාෙගන තිෙයන්ෙන හරිම චිත්තාකර්ශණීය සමයක දී. දුෂ්කර 

කාලයක් තමයි සහතිකෙයන්ම. කුරිරු කාලයක්. නමුත් ඒ වෙග්ම වඩාත්ම චිත්තාකර්ශණීය සමයක්, අනිකුත් 

ෙසේරම ෛඵතිහාසික ව්යසන කාලයන් වෙග්ම කාලයක්.” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා පශංසාෙවන් සිනහවක් පෑවාය: ”ෙමොනවද ඔබ හදාරන්ෙන, වික්ටර්?” 

 

“තාක්ෂණ විද්යායතනෙය්. විද ත් ඉංජිෙන්රු ශිල්පය. විද ත් මාධ්යයට ෙලොකු මහත් අනාගතයක් තිෙයනවා. 

රුසියාෙව් අනාගතය සමඟ. ඒත් තාත්තා එෙහම හිතන්ෙන නැහැ… අරීනා, ඔයා කවදා හරි ෙකොණ්ෙඩ පීරනවා ද? 

ඔයාෙග සැලසුම් ෙමොනවාද අන්කල් ඇෙලක්සැන්ඩර්?” 

 

“මම කඩයක් අරිනවා,” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් නිෙව්දනය කෙළේ ගාම්භීර වූ, ආඩම්බරයට ලංවූ හඬකිනි. 

 

“ඊට මුදල් අවශ්යයයි, අන්කල් ඩිමිටිෙය්විච්.” 

 

“අපිට ටිකක් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන් වුනා, දකුෙණ් දී.” 

 

“උඩ ඉන්න ෙදවියෙන්!” මරියා ෙපෙටොව්නා හඬගෑය. “ඉක්මණින් වියදම් කරලා දාන්න ෙවයි. ෙකොළ සල්ලි 

වියදම් ෙවන හැටියට -බලන්න, පහුගිය සතිෙය පාන් රාත්තලක් රූබල් හැටදාහක්. දැන් ඒක හැත්තැපන්දාහක්!” 

 

“අලුත් ව්යාපාරයන්ට, අන්කල් ඇෙලක්සැන්ඩර්, ෙම් නව යුගෙය් ෙහොඳ අනාගතයක් තිෙයනවා,” වික්ටර් කියයි. 

 

“ආණ්ඩුව තම අඩිය තියලා පාගලා දානකම්,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙදොම්නසින් කියයි. 

 

“බය ෙවන්න ෙදයක් නෑ තාත්ෙත. අයිතිය පවරාගත් කාලය ඉවරයි. ෙසෝවියට් ආණ්ඩුවට අද තිෙයන්ෙන වඩාත්ම 

පගතිශීලී වූ පතිපත්ති කටු සටහන්.” 

 



“ෙල් වලින් ඇඳි කටු සටහන්,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීෙව්ය. 

 

“වික්ටර්, එයාල දකුෙණ අඳින්ෙන හරිම විහිළු ඇඳුම්,” අරීනා ඉක්මණින් කට දැම්මාය. “ඔයා දැක්ක ද කීරාෙග් ලී 

ෙසෙරප්පු?” 

 

“ආ හරි, ජාතීන්ෙග් සංගමය. ඒ ෙමයාට දාල තියන නම. සාමය ආරක්ෂා කරන්න හදන නිසා. ෙසෙරප්පු බලන්න 

හරි කැමතියි මම.” 

 

කීරා කිසිත් තැකීමක් නැතිව කකුල ඉස්සුවාය. ඇයෙග ෙකටි සාය කකුෙල් වැඩි හරියක් ආවරණය කෙළේ නැත. 

එය කීරාට ෙනොවැටහුණාට වික්ටර් සහ ලිඩියා දුටුවහ. 

 

“ඔයාෙග වයෙසදි කීරා,” ලිඩියා කාරණය පැහැදිලි කරන ෙසේ කීරා අමතයි, “දැන් දිග සායවල් අඳින්න ඕනා.” 

 

“ෙමොන පිස්සු ද, ලිඩියා ඩාලිං,” වික්ටර් කතාව නිම කරමින් පවසයි, “ෙකටි සායවල් තමයි කාන්තා 

ෙශෝභනත්වෙය් මුදුන් ෙපත්ත. කාන්තා ෙශෝභනත්වය තමයි කලාෙව් මුදුන් ෙපත්ත.” 

 

* 

 

එදා රෑ නින්දට යාමට ෙපර පවුෙල් සියල්ලන්ම සාලෙය් රැස්වූහ. මරියා ෙපෙටොව්නා ඉතා දුකින් ලී ෙකොට තුනක් 

ගැනබලා ගිනි උදුන දැල්වූවාය. තිර ෙනොදැමු ජෙන්ල ඔබ්ෙබන් කළු අන්ධකාරෙයන් කිසිත් ෙනොෙපෙනන පසුබිම 

මත කුඩා ගිනිදැල් පත්තු විය. අතින් කැටයම් කරන ලද ලී බඩුවල ඔප දැමූ වකයන්හි සිහින් ගිනිදැල් නටනු දැකිය 

හැකිය. ඉරී ගිය කුෂන්වල ෙසවැනලි වැටිණ. කාමරෙය් වූ එකම පින්තූරෙය් ඝන රත්තරන් රාමුෙව් රත්තරන් 

පැහැති රටා පැතිරිණ. ඉන් එහි වූ පින්තූරය ෙසවැනලි අතරට එකතු විණ. එය වසර විස්සකට ෙපර අඳින ලද මරියා 

ෙපෙටොව්නාෙග් පින්තූරයකි. එහි ඇය සියුමැලි අතක් ඇත්දත් පැහැති උරහිසකට තබාෙගන සිටින්නීය. අද සාලෙය් 

ඉන්නා මරියා ෙපෙටොව්නා කහිද්දී ෙව්වලන සිය උරහිස්වල පරණ ෙගොතන ලද සළුවක් ගැෙහන අත්වලින් 

රඳවන්නට තැත් කරන්නීය. 

 

ලී ෙකොට ෙතතමනෙයන් යුතුය; ෙනොරිස්සුම් සහගත නිල් ගිනිදැල් ෙබලහීන ෙලසින් සූ සූ ගායි. නිවී ෙගොස් යළි 

පත්තු ෙවද්දී ඒවාෙයන් කටුක ගන්ධෙයන් යුතු දුම් පිටෙව්. 

 

ගිනි උදුන අසලින් වූ සුදු වලෙසකුෙග් සිල්ක් වැනි හම් පලසක කීරා වාඩි වී සිටියාය. ඇය ඒ රුදුරු රකුසාෙග් හිස 

ආදරෙයන් අත්වලින් වටකරෙගන සිටින්නීය. එය ඇය කුඩා කාලෙය් සිට පිය කරන ලද්දකි. සිය මාමාෙග් නිවසට 



පැමිෙණන හැම අවස්ථාවකම ඇය ඔහුෙගන් ඒ වලසා දඩයම් කළ කතන්දරය අසන්නට කැමැත්ත දැක්වූවාය. ඒ 

වලසා යළිත් පණ ලබා අකීකරු ෙකල්ෙලෝ හපනු ඇතැයි මාමා තර්ජනය කරද්දී ඇය සතුටින් සිනා වූවාය. 

 

“ඉතින්,” මරියා ෙපෙටොව්නා කියන්නීය, ඇයෙග් අත් ගිනි දැල්වල එළිෙයන් ෙසලෙවන ආකාරය ෙපෙනයි, 

“ඉතින්, අද ඔබ නැවතත් ෙපෙටොගෑඩෙය්.” 

 

“ඔව්,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කියන්නීය, “අද අපි ෙමෙහ.” 

 

“අෙහෝ, ෙදවියන්ෙග් සාන්ත මව්තුමියනි!” මරියා ෙපෙටොව්නා සුසුම් හලයි. 

 

“සිතන්නට අනාගතයක් තිබීම සමහර අවස්ථාවල දී හරිම කරදරයක්!” 

 

“ඒක හරි,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කියන්නීය. 

 

“ඉතින්, ෙමොනවද ෙකල්ෙලො ගැන තියන සැලසුම්? ලිඩියා ඩාලිං, ඔයා කදිම තරුණ කාන්තාවක්, ෙන්ද? තවම 

හදවත කාටවත් දීලා නැහැ?” ලිඩියාෙග් සිනහව ස්තූති පූර්වක වූවක් ෙනොවීය. මරියා ෙපෙටොව්නා සුසුම් ෙහලයි: 

“ෙම් දවස්වල පිරිමි හරිම අමුතුයි. එයාල විවාහය ගැන හිතන්ෙන නැහැ. ඒ වෙග්ම ෙකල්ෙලො? අරීනාෙග වයෙසේ දී 

මම පුෙතක් එක්ක ගැබ්බරයි. ඒත් එයා නිවහනක් ෙහෝ පවුලක් ගැන හිතන්ෙන වත් නැහැ. කලා ඇකඩමිය ගැන 

විතරයි එයාට. ගලීනා, ඔයාට මතකද එයා නැපි ඇඳීම නවත්තපු ගමන් මෙග් ලී බඩුවල කුරුටු ගාන්න පටන් ගත්ත 

හැටි? ඉතින් ලිඩියා, ඔයා ඉෙගන ගන්න ද යන්ෙන?” 

 

“මට එෙහම අදහසක් නැහැ,” ලිඩියා කීවාය. “වැඩි අධ්යාපනයක් ලැබීම කාන්තාවකට සුදුසු නැහැ.” 

 

“කීරා?” 

 

“පුංචි කීරා විද්යායතනයකට යන්න සුදුසු වයසට ඇවිල්ලා යයි සිතීම විහිළුවක් වෙග ෙන්ද?” වික්ටර් කියයි. 

“ඉස්සරෙවලාම, කීරා, ඔයාට කම්කරු ෙපොතක් අරගන්න ෙවනවා -ඒක තමයි අලුත්ම පාස්ෙපෝට් එක, දන්නවාද? 

ඔයාට දැන් වයස දාසයට වැඩියි. ඊට පස්ෙස…” 

 

“මම හිතනවා,” මරියා ෙපෙටොව්නා  ෙයෝජනා කරන්නට උත්සුක ෙවන්නීය, “අද දවෙසේ වෘත්තියක් වඩාත් 

පෙයෝජනවත් ෙවනවා. කීරාව ෛවද්ය විද්යාලයකට යවන්ෙන නැත්ෙත ඇයි? කාන්තා ෛවද්යවරියකට ෙහොඳ 

සලාක ලැෙබනවා!” 



 

“කීරා ෛවද්යවරියක් කරන්න?”  

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා විරිත්තා කියන්නීය. “ෙම් ආත්මාර්ථකාමී ෙකල්ල ශාරීරික අනතුරු වලට හරිම අකමැතියි. 

තුවාල ෙවච්ච කිකිළියකටවත් උදව්වක් කරන්නෑ.” 

 

“මෙග් මතය…” වික්ටර් පටන් ගත්ෙත්ය. 

 

යාබද කාමරෙය් දුරකතනයක් නාද වන සද්දය ඇසුණි. අරීනා ඉක්මණින් එහි ෙගොස් නැවත අවුත්, එහි වැදගත්කම 

දන්වන්නට වික්ටර් ෙවත ඇසක් ගසා මහ හඬින් “ඒ ඔයාට වික්ටර්, ඒ වාවා,” යයි දැනුම් දුන්නාය. 

 

වික්ටර් සාලෙයන් පිටවූෙය් අකමැත්ෙතනි. ඇරුණු ෙදොරින් පිටත, සීත සුළඟක් හමා එද්දී ඔහුෙග් සංවාදෙය් වදන් 

කිහිපයක් ඔවුනට ඇසිණ: “මම දන්නවා මම අද රෑ එන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච බව. ඒත් විද්යායතනෙය් 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොෙවච්ච විභාගයක්. අද සවස් භාගෙය් හැම මිනිත්තුවක්ම මට පාඩම් කරන්න අවශ්යයයි…. 

නැහැ.. සත්තකින්ම නැහැ…. ෙවන කවුරුත් ෙනොෙව්… ඔබ දන්නවාෙන් මමත්… ඩාලිං..” 

 

ඔහු ආපසු ගිනි උදුන අසලට පැමිණ සුදු වලසාෙග් පිෙට් හරිබරි ගැසී සිටි කීරා අසලින් වාඩි වූෙය්ය. 

 

“මෙග් මතය, මෙග් පුංචි මනහර ඥාති සෙහෝදරිය,” ඔහු සඳහන් කරයි, “කාන්තාවකට අවශ්ය මතු 

බලාෙපොෙරොත්තු ඉටු කරන වඩාත්ම සුදුසු වෘත්තිය ලබා ෙදන්ෙන විද්යායතනයකින් ෙනොෙව්, ෙසෝවියට් 

කාර්යාලයක රැකියාවකින්.” 

 

“වික්ටර්, ඔයා ඇත්තටම එෙහම අදහස් කරන්ෙන නැහැ,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කියයි. 

 

“ෙම් දවස්වල ෙකෙනක් පාෙයෝගික ෙවන්න ඕන,” වික්ටර් කිව්ෙව් ෙහමිහිට. 

 

“ශිෂ්යෙයකුෙග් සලාකය මුළු පවුලකටම සෑෙහන්ෙන නැහැ -ඔබ දැන සිටිය යුතු පරිද්ෙදන්.” 

 

“වැඩ කරන අයට ෙතල් සහ සීනි ලැෙබනවා,” මරියා ෙපෙටොව්නා කියයි. 

 

“යතුරු ලියන්නිෙයො ෙබොෙහොමයක් එයාල ෙයොදවනවා,” වික්ටර් තහවුරු කරයි. 

 



“ඕනෑම උසස් තනතුරකට නඟින්න ඇහැකි පියවර තමයි ටයිප් රයිටරයක යතුරු පුවරුව.” 

 

“ඒ වෙග්ම සපත්තු, ඒ  වෙග්ම ටෑම් වාහන වලට අවසරපත් එෙහම ෙනොමිෙල් ලැෙබනවා,” මරියා ෙපෙටොව්නා 

කියන්නීය. 

 

“යකාට ගියාෙව්,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කියයි, “ෙර්ස් අශ්වෙයක් ෙගන් බර අදින අශ්වෙයක් ගන්න බෑ.” 

 

“ඇයි කීරා,” අරීනා අහයි, “ඔයා ෙම් විෂය ගැන කතාබහට උනන්දුවක් නැද්ද?” 

 

“මම කැමතියි,” කීරා සංසුන්ව කියයි, “ඒත් මම හිතනවා ෙම් කතාබහ වැදගැම්මකට නැහැයි කියල. මම යන්ෙන 

තාක්ෂණික විද්යායතනයට.” 

 

“කීරා!” 

 

තැතිගත් ස්වර හතකින් එකම නම කියැවිණ. අනතුරුව ගලීනා ෙපෙටොව්නා “ෙම් වෙග දුෙවක් තමන්ෙග මවට පවා 

එයාෙග රහස් කියන්නෑ,” යැයි කීවාය. 

 

“ඔයා ෙකොයිෙවලාෙව ද ෙම් තීරණය ගත්ෙත?” ලිඩියා විස්මෙයන් පැවසුවාය. 

 

“වසර අටකට පමණ ෙපර,” කීරා කීවාය. 

 

“ඒත් කීරා! ඔයා ෙමොනවද කරන්ෙන?” මරියා ෙපෙටොව්නා විස්මිතව කියයි. 

 

“මම ඉංජිෙන්රුෙවක් ෙවනවා.” 

 

“ඇත්ෙතන්ම කියනවා නම්,” වික්ටර් ෙනොමනාපෙයන් පවසයි, “කාන්තාවන්ට ඉංජිෙන්රු වෘත්තිය සුදුසුයි කියල 

මම විශ්වාස කරන්නෑ.” 

 

“කීරා,” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් පහත් හඬින් කියයි, “ඔයා ෙකොමියුනිස්ට් අයට අකැමතියි. ඒත් අද 

ෙතෝරාෙගන තිෙයන්ෙන ඔවුන් නූතනෙය් වඩාත් පියකරන වෘත්තියක් – කාන්තා ඉංජිෙන්රුවරියක්!” 

 

“ඔබ රතු ෙද්ශය ෙවනුෙවන් ෙගොඩනැඟිලි ඉදි කරනවා ද?” වික්ටර් අසයි. 



 

“මම ෙගොඩනැඟිලි හදන්ෙන මම ෙගොඩනැඟිලි හදන්න කැමති නිසයි.” 

 

“ඒ වුණාට කීරා!” ලිඩියා අන්දුන් කුන්දුන්ව ඇය ෙදස බලා සිටියි. “ඒ කියන්ෙන පස්, යකඩ, මලකඩ, පන්දම්, 

වෙග්ම කිළිටි දහදිෙයන් පිරි මිනිස්සු එක්ක මිසක් කාන්තාවන්ෙග ආශය නැතිව කරන එකක්ෙන.” 

 

“ඒ නිසාම තමයි මම කැමති.” 

 

“ඒක ෙකොෙහොමටවත් හැදිච්ච කාන්තාවකට සුදුසු වෘත්තියක් ෙනෙම්,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය. 

 

“ඒක තමයි එකම වෘත්තිය,” කීරා කියයි, “මට කිසිම ෙබොරුවක් කියන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන නැති. වාෙන් නම් 

වාෙන්. අනිත් ෙසේරම විද්යා තව ෙකෙනකුෙග අනුමානයක්, තව ෙකෙනකුෙග් බලාෙපොෙරොත්තුවක්, ඒ වෙග්ම 

ෙබොෙහෝ අයෙග් ෙබොරු.” 

 

“ඔයාට නැත්ෙත,” ලිඩියා කියයි, “අධ්යාත්මය ගැන දැනුම.” 

 

“ඇත්ෙතන්ම,” වික්ටර් කියයි, “ඔයාට තිෙයන්ෙන ටිකක් සමාජ විෙරෝධී ගතියක්, කීරා. ඔයා වෘත්තියක් 

ෙතෝරාෙගන තියන්ෙන ඔයාට ඒක උවමනා නිසා පමණයි, ඔයා කාන්තාවක් නිසා, කාන්තාවක් විසින් සමාජයට 

වඩා පෙයෝජනවත් ෙලසින් යමක් කරන්නට ඇති හැකියාවට කිසිම වැදගත්කමක් ෙනොදී. අපි හැෙමෝටම සමාජයට 

ඇති අෙප් යුතුකම් සලකා බලන්න අවශ්යයයි.” 

 

“හරියටම කාටද වික්ටර් ඔයා යුතුකම් ඉටු කරන්ෙන?” 

 

“සමාජයට.” 

 

“සමාජය කියන්ෙන ෙමොකක්ද?” 

 

“කීරා, ඒක ෙපොඩි ළමෙයක් නඟන පශ්නයක් කියල මට කියන්න අවස්ථාව ෙදන්න.” 

 

“නමුත්,” කීරා කියයි, ඇයෙග් ෙදෙනත් භයානක ෙලසින් මෘදුය. විසල්ය. “මට ෙත්රුම් ගන්න බැහැ. ෙම් යුතුකම් 

ඉටු කරන්න මම කාටද ණයගැති? ඔයාෙග අසල්වැසියාට ද? නැත්නම් වීදිෙය් ෙකළවර ඉන්නා මිලීෂා මිනිහාට ද? 



නැත්නම් සමූපාකාරෙය් ඉන්නා ලිපිකරුවාට ද? නැත්නම් අර ෙපෝලිෙම් තුන්වැනිය ට හිටෙගන හිටි කාන්තාවකෙග් 

ෙතොප්පියක් දා ගත්ත පරණ කූඩයක් අතින් ගත්තු වයසක පිරිමියාට ද?” 

 

“සමාජය කියන්ෙන කීරා සුවිසල් එකතුවක්.” 

 

“එක දිගට බිංදු ෙගොඩක් ලිව්වට වැඩක් නෑ, ඒක… තවමත් කිසිම අගයක් නැත්තක්.” 

 

“දරුවා,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඇය අමතයි, “ඔයා ෙමොනවද ෙම් ෙසෝවියට් රුසියාෙව් කරන්ෙන?” 

 

“ඒක තමයි,” කීරා කියයි, “මමත් කල්පනා කරන්ෙන.” 

 

“ඇයට විද්යායතනයට යන්න ඉඩ ෙදන්න,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කියයි. 

 

“මට ඒක කරන්න ෙවනවා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා අකැමත්ෙතන් එකඟ ෙවන්නීය. “එයත් එක්ක තර්ක කරන්න 

බැහැ.” 

 

“එයා හැම තිස්ෙසම එයාට ඕන එක කරගන්නවා,” ලිඩියා කිව්ෙව අමනාපෙයනි. “එයා ෙකොෙහොම එෙහම 

කරනවා ද කියල මට වැටෙහන්ෙන නැහැ.” 

 

කීරා හිස නමා නිවීයන ගින්නට පිඹින්නීය. වරක් ෙමොෙහොතකට ගිනි අඟුරකින් දැල්ලක් ඉස්සී එළිය පැතිෙරද්දී, 

එය හිස නමා සිටින ඇයෙග් මුහුණට එළිය ෙගන දුනි. ඇයෙග් වත ආචාරීපට්ටලය ෙවත නැඹුරුව සිටින 

කම්මල්කරුෙවකුෙග් ෙසේ ෙපනුණි.  

 

“ඔයාෙග අනාගතය ගැන මට බයයි, කීරා,” වික්ටර් කියයි. “ජීවිතය එන හැටියට බාරගන්න කාෙල් ඇවිත්. ඔය 

වෙග් අදහස් එක්ක වැඩි දුරක් යන්න බැහැ ඔයාට.” 

 

“ඒක,” කීරා කියයි, “රඳා පැවතින්ෙන මට ගමන් කරන්න ඕන මාර්ගය අනුවයි.” 

 

 

 

 

 



III 

 

අළු පැහැෙයන් යුතු ෙගෝනි කවරයක් දැමූ කුඩා ෙපොතක් අත් ෙදකක රැඳී තිබුණි. අත් ෙදක වියළිය. ෙගොෙරෝසුය. 

ෙතල්, රස්නය, ෙඝෝෂාකරන මැෂින්, වසර ගණනාවක් හුරු ඇති ඒ දෑත් කම්කරු දෑත් වූහ. දුහුවිල්ෙලන් වසර 

ගණනක් වැසී තිබි හෙම් රැළි මැද කළු පැහැයක් ගනියි. කැඩී ගිය නියෙපොතු අග ද කළු පැහැතිය. කෘතිම මරකත 

මැණිකක් එක ඇඟිල්ලක වූ මුද්ෙදහි විය. 

 

කාර්යාලෙය් බිත්ති හිස්ය. තීන්ත දිය වී ෙගොස් ඇති බිත්තිය ෙබොෙහෝ කිළිටි අත්වලට අත්පිස්නයන් වූ බව 

ෙපන්වන්නට දිගට හරහට වැදි කිළිටි අත් සලකුණු වලින් යුතුය. ආණ්ඩුෙව් කාර්යාලයක් සඳහා ජනසතු කරන ලද 

පැරණි නිවහෙන් ෙම් කාමරය එදා වැසිකිළියකි. බිත්තියට අල්ලා තිබූ ෙබ්සම ගලවා ඉවත් කර ඇත. එෙහත් 

ෙබ්සම ඇති තැන සලකුණු කරන මලකඩ කෑ ඉරි රටාව හා ඉවත් කරන ලද ඇණ වලින් ඉතිරි වූ හිල් එහි පින්තූරය 

බිත්තිෙය් ඇඳ ඇත. තුවාල වූ බිල්ඩිමක බඩවැල් ෙසේ කැඩුණු පයිප්ප ෙදකක් බිත්තිෙයන් පිටත එල්ෙලයි. 

 

මකුළුවකු විසින් අලුත්වැඩියා කරන්නට තැත් කරන ලද ජෙන්ලෙය් වීදුරු පියන් කැඩී තිෙබ්. යකඩ වැට ඉතිරිය. 

ෙකොණ්ඩා පතිසංස්කරණ කරන්ෙනකුෙග් දැන්වීමක් ලියැවුණු, තීන්ත ගැලවී ෙගොස් රතු ගෙඩොල් ෙපෙනන හිස් 

බිත්තියක් ජෙන්ලෙයන් පිටත දැකිය හැකිය. 

 

නිලධාරියා තමාෙග් ෙම්සය අසල වාඩි වී සිටියි. ෙකොණක් ඉරී ගිය තීන්ත ෙපොඟවන කඩදාසියක් හා බාෙගට ෙව්ලි 

ගිය තීන්ත කුප්පියක් ෙම්සය මත තිෙබ්. නිලධාරියා කාකි සූට් එකක් ඇඳ උපැස් යුවලක් පැළඳ සිටියි. 

 

තමන්ෙග් නිෙයෝජිතයා පිටුපසින් සභාව ෙහොබවන විනිශ්චයකරුවන් ෙදෙදෙනකු ෙසේ පින්තූර ෙදකක් 

නිලධාරියාෙග් ෙදපැත්ෙතන් ඇත. ඒ පින්තූරවල රාමු නැත; ඇණ හතරකින් බිත්තියට අල්ලා ඇත. එකක් 

ෙලනින්ෙග්ය, අනික කාල් මාක්ස්ෙග්ය. ‘එකමුතුබව මත අෙප් ශක්තිය පවතී’ යැයි ඊට උඩින් ඇති රතු අකුරු 

කියයි. 

 

හිස ෙකළින් කරගත් කීරා ආර්ගුෙනෝවා ෙම්සය ඉදිරිෙයන් හිටෙගන සිටියි. 

 

ඇය එතැනට ආෙව් තම කම්කරු ෙපොත ලබා ගන්නට. වයස අවුරුදු දහසයට වැඩි සෑම පුරවැසිෙයක් විසින්ම 

කම්කරු ෙපොතක් ලබාගත යුතුය. එය සෑම අවස්ථාවකම සෑම තැනම රැෙගන යා යුතුය. රැකියාවක් ලබාගත් කල 

ෙහෝ රැකියාවක් අත්හැර යන කළ; නිවහනකට ගිය කළ ෙහෝ නිවහනක් අතහැර යද්දී; විද්යායතනයකට ඇතුල් 

ෙවද්දී, පාන් සලාකයක් ලබා ගනිද්දී ෙහෝ විවාහ ෙවද්දී එහි මුදාවක් ගසා ගත යුතුය. නව ෙසෝවියට් පාස්ෙපොත 



හැඳුනුම්පතක් පමණක් ෙනොව පුරවැසියාෙග් ජීවත්වීමට අවශ්ය අවසර පතයකි. එය හැඳින්වුෙන් “කම්කරු ෙපොත” 

කියාය, මන්ද දැන් ඇත්ෙත් ශමයත් ජීවිතයත් එක හා සමාන යැයි පිළිගැෙනන කාලයකි. 

 

රුසියන් සමාජවාදී ෙෆඩරල්වාදී ෙසෝවියට් සමූහාණ්ඩුවට අලුත් පුරවැසිෙයක් එක් වන්නට යයි. 

 

නිලධාරියා අත ඇත්ෙත් අළු පැහැති ෙගෝනි කවරෙයන් වූ පුංචි ෙපොතකි. එහි පිටු පුරවන්නට ඔහු සූදානම්. ඔහුෙග් 

පෑන ඔහුට කරදර කරයි. පෑන පරණ හා මලකඩ කා ඇත්තකි. එය තීන්ත බඳුෙන් පතුෙලන් තීන්ත නූල් වැල් අදියි. 

 

පිරිසිදු හිස් පිටුවක ඔහු ලියයි: 

නම: ආර්ගුෙනෝවා, 

කීරා ඇෙලක්සැන්ඩව්නා. 

උස: මධ්යස්ථයි. 

 

* 

 

කීරාෙග් සිරුර සිහින්ය, පමණට වඩා සිහින්ය, ඒ නිසා ඇය තියුණු, ෙව්ගවත්, ජ්යාමිතීය වූ සියුම් බවකින් 

හැසිෙරන විට අනිත් අය දුටුෙව් හැසිරීම මිසක ඇයෙග් ශරීරය ෙනොෙව්. එෙහත් ඇය හැඳි වස්ත සියල්ෙලන්ම 

ඇයෙග් ෙනොෙපනුන ශරීරය ඇය නිර්වස්තව සිටිනා ෙසේ හඟවයි. තමන් එෙසේ සිතන්ෙන් ඇයිදැයි ඇයව දකින අය 

කල්පනා කළහ. ඇය ෙදොඩන වදන් ඇයෙග් ශරීරෙයන් පාලනය වී පිටත් ෙවනවා ෙසේ හැඟී යයි. තියුණු හැසිරීම 

ඇයෙග් නටන හිනාෙවන පාණයකින් ෙනොදැනුවත්වම සිද්ධ කරන්නක් ෙසේ දිස් ෙව්. ඉන් ඇයෙග් ජවය ෙභෞතික 

ෙලසින් ද ශරීරය අධ්යාත්මික ෙලසින් ද ෙපනුණි. 

 

* 

 

නිලධාරියා ෙමෙසේ ලියුෙව්ය: 

ඇස්: අළු පැහැතිය. 

 

* 

 

කීරාෙග් ඇස් තද අළු පැහැෙයන් යුතුය, හිරු කුමන ෙමොෙහොතක ෙහෝ එබී බලන්නට සූදානම්ව ඉන්නා ඝන වැහි 

වළාකුළු වැනිය. ඒ ඇස් අන්යයන් දිහා බැලුෙව් නිහඬවය, ෙකළින්ය, උඬඟු යයි හඳුන්වන ආකාරෙයනි. එෙහත් 



එහි ඇති බැරෑරුම් බව, විශ්වාසය පිරි සංසුන්බව ඇයෙග් දැක්ම නිර්මල බවත් ජීවිතය දකින්නට අනුන්ෙග් කිසිදු 

පියතම අන්වීක්ශයක් ඇයට උවමනා නැති බවත් කියා පෑය. 

 

* 

 

මුව: සාමාන්යයයි. 

 

කීරාෙග් මුව සිහින්ය. දිගය. නිහඬව ඉන්නා විට එය තස්තය, ස්ථිරසාරය, මිනිසුන්ට එය සිහිකෙළේ ෙහල්ලක් 

අතැති, පියාපත් ඇති, හිස්වැස්මක් පැළඳ ගත්, වාල්කිරී යම් සටනකට සූදානමින් ඉන්නා ආකාරයයි. එෙහත් 

ෙකොණක වූ පුංචි ෙසලවීමක් ඇයෙග් ෙතොල්වල ඉඟියක් ඇති කරයි -මිනිසුන්ට එවිට මතක් වූෙය් පිපී ඇති හතු 

පුටුවක වාඩි වී ෙඩ්සි මල් හා හිනා ෙවවී ඉන්නා පුංචි සුරංගනාවියකි. 

 

* 

 

ෙකොණ්ඩය: දුඹුරු පැහතිය. 

 

කීරාෙග් ෙකොණ්ඩය ෙකටිය. නළල මැදින් පිටුපසට යවා ඇත. අවුල් වූ ෙකොණ්ඩය ඝනය, හිරුඑළිය එහි ගැට 

අස්ෙසේ හැංගී පවතී. ඇයෙග් ෙකොණ්ඩය වනාන්තරයක ජීවත්වන කාන්තාවකෙග් ෙසේ ය. ඇයෙග් මුහුණ 

හදිසිෙයන් නිමාව දැකි නූතන චිතශිල්පිෙයකුෙග් සිතියම් මැස්ෙසන් පැන යන ලද චිතයක් ෙසේ ය. ෙකළින් හා 

තියුණු සායම් පහරින් ෙව්ගෙයන් කටු ගාන ලද අවසන් ෙනොකරන ලද ෙපොෙරොන්දුවක් ෙසේ ය. 

 

* 

 

විෙශේෂ සලකුණු: කිසිත් නැත. 

 

ෙසෝවියට් නිලධාරියා පැන් තුඩින් තීන්ත වැලක් ඉවත්කර ඇඟිලි වලින් ෙරෝල් කර එය සිය කලිසෙම් පිසදා 

හැරිෙය්ය. 

 

* 

 

ඉපදුන ස්ථානය හා දිනය: ෙපෙටොගෑඩය, අෙපේල් 11, 1904 

 



කීරා ඉපදුෙන් කෙමෙනොස්ෙටොව්ස්කිෙය් පිහිටි ඔවුන්ෙග් අළු පැහැති ගැනයිට් නිවෙසේ දී ය. ඒ විශාල මන්දිරෙය් 

ගලීනා ෙපෙටොව්නාට ෙවන් වූ ෙකොටසක් විය. එහි දී ඇයෙග් ෙසේවිකාවන් ඇයට දියමන්ති මාල පැළඳූහ. එහි වූ 

අමුත්තන් පිළිගන්නා ශාලාෙව් දී ඇය ටැ ෙෆටා යටඇඳුම් වලින් සරස් සරස් ගා ගර්විතව හඬ නඟමින්, ෙසේබල් පැළඳි 

කාන්තාවන් සමඟ සාද පැවැත්වීය. දරුවන්ට ෙම් කාමරවලට ඇතුල්වීම තහනම් විණ. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙවනත් කාමරයකට ඇතුල්වුෙන් කලාතුරකිනි. 

 

කීරා බලාගන්නට ඉංගීසි ජාතික ගුරුවරියක් සිටියාය. ඇය මනා පැවතුම් ඇති ලස්සන සිනහවකින් යුතු 

කාන්තාවකි. කීරා ඇයෙග් ගුරුවරියට කැමති වුවත් නිතරම තනිෙයන් කාලය ෙගවන්නට වැඩිෙයන් පිය කළාය, 

ඒ නිසා ඇය වඩාත් කාලයක් ෙගව්ෙව් තනිවමය. පවුෙල් සැෙවොම අනුකම්පාව දැක්වූ අබ්බගාත ඥාති දරුෙවක් හා 

ෙසල්ලම් කිරීම පතික්ෙෂේප කළ කීරාට නැවත එවැන්නකට ඇරයුමක් ෙනොලැබුණි. ෙහොඳ සුරංගනාවිය 

ආත්මාර්ථකාමී ෙනොවූ දැරියකට තෑගි දීමක් ගැන සඳහනක් වූ පළමු කතන්දර ෙපොත කියැවූ ඇය එය ජෙන්ලෙයන් 

පිටතට විසි කළ පසු ගුරුවරිය නැවත ඇයට එවැනි ෙත්මාවක ෙපොතක් ෙගනැවිත් දුන්ෙන් නැත. පල්ලිෙය් ආගමික 

ෙසේවාවට සහභාගී වන්නට පවුල හා ගිය ඇය ෙසේවාව මැද දී ෙහොෙරන් එළියට ෙගොස් වීදිවල අතරමං වී ෙපොලිස් 

වාහනයකින් නිවසට ෙගනැවිත් ඇරලූ පසු කිසිෙවක් නැවත ඇයව පල්ලියට ෙගන ගිෙය් නැත. 

 

උස් කඳුගැටයක් මුදුෙන් ගඟකට ඉහළින්, ගිම්හාන සංචාරක නිෙක්තන පෙද්ශයක තදබදෙයන් පිටතින් වූ පැත්තක 

ඉඩකඩ තිබි උද්යානයක් මැද ආර්ගුෙනෝවා පවුෙල් ගිම්හාන නිවස පිහිටා තිබුණි. ගඟට පිටුපා කන්ද බෑවුෙම් වූ 

රූලකින් ඇඳි ෙසේ වූ තණපිටි හා ආරුක්කු කපන ලද පඳුරු අතරින් පතර කීර්තිමත් නම් දැරූ නිර්මාණ ශිල්පීන් 

අතින් නිමැවූ කිරිගරුඬ පතිමාවන්ට මුහුණ ලා නිවාඩු නිවස පිහිටා තිබුණි. 

 

ගිනි කන්දක් පුපුරා ෙගොස් නැවත මිදී ගිය ගල් හා පස් ගිලගත් අවුල් පටලැවිල්ලක් ෙසේ කන්ෙද් අනිත් පැත්ත ගඟට 

මත්ෙතන් දිස් විය. දිය පහර ගලනා පහළට හබල් ගාන අය ෙදපැත්ෙත් වූ කළු ගල්ගුහා වලින්, ඝනට වැඩුණු වන 

ලැහැෙබන්, දිගන්තයට උස්ව වැඩුණු ගස් අතරින්, දැවැන්ත මකුළුවන් ෙමන් ගල් අල්ලාෙගන පැතිර ගිය ගස්මුල් 

අතරින්, ඩයිනෙසෝරෙයක් ඔළුව දමතැයි අෙප්ක්ෂා කළ හැකිය. 

 

ඇයෙග් ෙදමාපියන් නීස්, බියටිස් සහ විෙයනා වැනි පැතිවල සංචාරය කළ ගිම්හාන කාලයන් කිහිපයක දී කීරාට 

තනිවම ඒ ගල් කන්ෙද් නිදහෙසේ සැරිසරන්නට ඉඩ පෑදුනි. එය තම රාජධානිය කරගත් ඇයෙග් නිල් පැහැති සාය 

ඉරී තිබුණි. සුදු කමිසෙය් අත් ගැලවී නැතිවී ෙගොස් තිබුණි. පාවහන් ෙනොපැළඳි පා පතුල් තියුණු වැලි වලින් කැපී 

තිබුණි. ගලකින් ගලකට පැද්දී පනින්නටත්, අත්තක් අල්ලාෙගන හුළ ෙඟ් පාවී යන්නට තම නිල් සාය පැරෂූටයක් 

ෙමන් උපකාර කරගන්නටත් ඇය හුරු වී සිටියාය. 

 



අතු එකතු කර පාරුවක් සාදාෙගන, ෙලොකු ෙපොල්ලක ආධාරෙයන් ගඟ පහළට පදින්නට ඇය සමත් වූවාය. 

අවදානම් ගල්ෙපොත් හා දියසුළි පහුකරෙගන ඇය ගඟ පහළට ඇදී ගියාය. සටනක විස්මයජනක බව, ඇයෙග් 

ෙදපතුල් රැඳි දුර්වල පාරුෙවන් දැෙනන ගෙඟ් හද ගැස්ම, ඇය රස වින්ඳාය. හමා ආ සුළඟට ඔෙරොට්ටු වූ ඇෙග් 

ශරීරය පුරා ඒ හැඟීම දිවයන හැටි ඇය රස වින්ඳාය. රුවලක් ෙසේ පිම්බුනු ඇෙග් නිල් සාය ඇෙග් කකුල්වල 

ෙනොනැවතී වැදිණ. ගඟට නැඹුරු වූ අතු ඇයෙග් නළල පිස දමයි. ඇය ඒවා පහුකරෙගන ගිෙය් ෙකොණ්ඩ ෙකඳි ඒ 

ෙකොළ අග රඳවා තබමිනි. ඒ ගස් ඒවාෙයහි රතු ෙබරි ෙගඩි ඇයෙග් ෙකොණ්ඩෙය් රැඳවූහ. 

 

ජීවිතය ගැන කීරා පළමුෙවන්ම ඉෙගන ගත් ෙදය හා ඇයෙග් වැඩිහිටියන් ඇය ගැන දැනගත්, ඔවුන් කැළඹීමට පත් 

කරන ලද කාරණය නම්, ඇය තනිවම කාලය ගත කිරීම නිසා ලද සතුටයි. 

 

* 

 

“1904 දී ඉපදුෙන්… එෙහමද?” ෙසෝවියට් නිලධාරියා අසයි. “ඒ කියන්ෙන දැන් ඔයාට…. ෙකෝ බලන්න… 

දහඅටයි. දහඅටයි. ඔයා වාසනාවන්තයි සෙහෝදරිය. ඔබ තරුණයි. වැඩකරන අයෙග් වෑයමට වසර ගණනක් 

සහාය ෙදන්න ඔබට කාලය තිෙබනවා. ජීවිතය පුරා හික්මීම වඩවා ගන්නත්, ෙවෙහස ෙවලා වැඩ කරන්නත්, මහා 

සමූහය ෙවනුෙවන් ශමය පෙයෝජනයට ගන්නත් කාලය තිෙයනවා.” 

 

ඔහුට ෙහම්බිරිස්සාවක් හැදී තිබුණි. ෙලොකු ෙල්න්සුවක් එළියට ගත් ඔහු එයින් නැහැය හුරන්නට විය. 

 

පවුල් තත්වය: අවිවාහක. 

 

* 

 

“මම කීරාෙග් අනාගතෙයන් මෙග් අත් ෙදක ෙසෝදා ගන්නවා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා වරක් කීවාය. “සමහර විටක දී 

මම හිතනවා ඇය වයසක කාන්තාවක් ෙලසින් උපන් තැනැත්තියක් කියල. සමහර විටක දී මට හිෙතනවා එයා 

උපත්තිෙයන්ම….. ඔව්, නරක කාන්තාවක් කියල.” 

 

යාල්ටාෙව් වාසය කරන කාලෙය් කීරා දිගු සායවල් හා උස් අඩි ඇති පාවහන් පථම වරට පාවිච්චි කළාය. උතුෙරන් 

ආ සංකමණිකයන්, පැරණි වංශක්කාරෙයෝ, පැරණි ධනවතුන් ආරක්ෂාව ෙසොයා ෙගොස් එහි එකතු වී, ගංවතුරක් 

ගලද්දී ගල්ෙපොත්තක් මතට ෙගොඩ වැදි කුකුල් රංචුවක් ෙසේ ගැහී ගැහී සිටියහ. ෙකොණ්ඩ මනාව ඉරක් තබා 

පැත්තකට පීරා, නියෙපොතු නිසි ෙසේ කපා ෙහොඳින් සකසා ගත් තරුණයන්, කුඩා ෙකෝටුවක් අතින් ෙගන 

සබුක්කුවක් ෙසේ එය ෙසොලවමින් පාර මැදින් පා තබනා, කිසිත් වැසී ෙනොමැති ෙකටි ගවුමක් හැඳි සිහින් සිරුරකින් 



යුත් ෙකල්ල දුටුවහ. තරුණෙයෝ ඔවුන්ෙග් නිවහනට පැමිණ කීරාව හමුවන්නට අසද්දී ගලීනා ෙපෙටොව්නා 

කැමැත්ත ෙපන්වා සිනා පෑවාය. නමුත් කීරාට අමුතු ඇස් බැමි තිබුණි. අනුකම්පා විරහිත, ෙතොල් ෙනොෙසොල්වන 

සමච්චල් සිනහාවකින් ඇයට ඒ ඇස්බැමි උස්සන්නට හැකිය. ඒ දැකි තරුණයන්ට හදාෙගන පැමිණි ආදර කවි පංති 

අමතක වූහ. තරුණයන් නැවතී තම දියණිය ගැන අවධානය ෙයොමු කරන්ෙන් මන්දැයි විමසීම වැඩි කාලයක් 

යන්නට මත්ෙතන් ගලීනා ෙපෙටොව්නා නතර කළාය. 

 

සවස්කාලෙය් දී ලිඩියා ගිජු ෙලසින්, මූණ රතු කරෙගන, ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙවතින් වසන් කරෙගන, ෙබොළඳ, 

පෙව් ෙයෙදන, ආදර කතන්දර ෙපොත් කියැවූවාය. කීරා එයින් ෙපොතක් කියවන්නට පටන් ගත්තාය; ෙපොත අවසන් 

ෙනොකරම ඇයට නින්ද ගිෙය්ය. ඇය නැවතත් එවැන්නක් කියවන්නට කිසි දිෙනක පටන් ගත්ෙත් නැත. 

 

මල් පැල හා වල් පැල අතර ෙවනසක් ඇය ෙනොදැක්කාය; පාළු කඳුවැටි අතරින් හිරු බැස යන සන්ධ්යාෙව් මිහිර 

දැක ලිඩියා සුසුම් ෙහළද්දී ඇය ඈනුම් හැරියාය. එෙහත් ෙහෝ ගා දැෙවන ෙතල් ළිඳක් ආරක්ෂා කිරීමට ෙයදවූ හමුදා 

භටෙයක් එය ඉදිරිපිට සීරුෙවන් හිටෙගන සිටිද්දී වැටුණ ඔහුෙග් කළු ඡායා දර්ශකය දිහා ඇය පැයක් පමණ 

හිටෙගන බලා සිටියාය. 

 

දිනක් සවස් කාලෙය් මහමග ගමන් කරද්දී ඇය හදිසිෙය්ම නැවතුණි. දිරාගිය වහලවල් වලට උඩින්, පරණ 

ලන්තෑරුමක එළිෙයන් කළු අහෙසේ සන්දීපක සුදු බිත්තියක් හා ඒ සමඟ තිබි කළු, ගරාදි ගසන ලද දඟෙගයක වැනි 

වූ ජෙන්ලය දැක “ෙකොයිතරම් ලස්සන ද!” යැයි ඇය රහසින් ෙකඳිරුවාය. 

 

“ෙමොකක්ද එතැන තියන ලස්සන?” ලිඩියා විමසීය. 

 

“එතැන අපූර්වයි…. ෙපොෙරොන්දුවක් වෙග්… හරියට ෙමොකක් හරි ෙවන්න හැකි තැනක් වෙග්..” 

 

“කාට ෙමොකක් හරි ෙවන්න හැකි තැනක් ද?” 

 

“මට.” 

 

කීරාෙග් හැඟීම් ගැන ලිඩියා විමසුෙව් කලාතුරකිනි; ඒවා ඇය හඳුනන හැඟීම් ෙනොව කීරාෙග් හැඟීම් පමණක් වුණි. 

එෙසේම පවුෙල් අයත් ෙනොඉවසිල්ෙලන්, ඔවුන් කීරාෙග් හැඟීම් කියා හැඳින්වූවන්, විමසා බැලීම පැත්තකට දැමූහ. 

ලුණු නැතිව සුප් අනුභව කරද්දීත්, කකුල මත ෙගොළුෙබල්ෙලක් නැඟ එද්දීත්, තරුණෙයෝ කැඩුණු හදවත් වලින්, 

මෘදු ෙතොල් වලින්, ෙතත් දෑස් වලින් ෙපරැත්ත කරද්දීත් කීරාට දැනුෙන් එකම විදිෙය් හැඟීමකි. ෙකෞතුකාගාරෙය් 

සුදු පැහැති පැරණි දිව්ය පතිමාවන් කළු ෙවල්වට් පසුතලයක දකිද්දීත්, පතිසංස්කරණය කරන ෙගොඩනැඟිල්ලක් 



අසල විදුලි කම්බි, යකඩ තලන හඬ, තද මස්පිඬු, පිඹින ගිනිහුල්, මලකඩින් පිරි දුහුවිලි හා යකඩ කුඩු දකිද්දීත් 

ඇයට දැනුෙන් එකම හැඟීමකි. ඇය ෙකෞතුකාගාරයකට ගිෙය් එෙහමත් දවසකය; නමුත් ඔවුන් කීරා හා ෙකොෙහේ 

හරි ගිය දවසක ෙගොඩනැඟිලි, ෙගවල් හා විෙශේෂෙයන්ම පාලම් ඉදි කරන ස්ථාන මග අරින්නට කීරාෙග් පවුෙල් 

සියල්ල හුරු වූහ. මිනිසාෙග් උවමනාවට අනුව රතු ගෙඩොල්, ඕක් ලී පරාල, යකඩ තහඩු ඉදිවන හැටි දැකීමට ඇය 

නැවතී පැය ගණන් බලා සිටීම නියතයකි. ඉරිදා දිනයක මහජන උද්යායනයකට ඇයව කිසි දිෙනක ඇතුල් කරගත 

ෙනොහැකිය. ජනකවි කියන්නන් ඇසුණ කල ඇය කන් ෙදෙක් ඇඟිලි ගසා ගන්නීය. වරක් ගලීනා ෙපෙටොව්නා තම 

දරුවන්ව නාට්යයක් නැරඹීමට රැෙගන ගියාය. එහි ෙදවන සාර් ඇෙලක්සැන්ඩර් විසින් වහලුන් පිරිසක් නිදහස් 

කරන ආකාරය රඟ දැක්වුණි. වහල් ෙසේවකයන් කස පහරින් බැට කද්දී, ලිඩියා ඒ අහිංසක වහල් ෙසේවකයන්ෙග් 

අභාග්යය දැක කඳුළු වැගුරුවාය. තරුණ උස් සිරුරකින් යුතු ඕවර්සියර් විසින් වහලුන් අසලින් කසය සූක්ෂම 

ෙලසින් හසුරවද්දී කීරා ඉද්ද ගැසී අසුෙන් ෙකළින් සිටගත්තාය. ඇෙග් දෑස් කුල්මත් බවින් තද පැහැය ගති. 

 

“ෙකොච්චර ලස්සන ද!” ලිඩියා ෙව්දිකාෙව් පසුතලය දිහා බලා කියයි. “එය හරියටම ඇත්ත වෙග්මයි.” 

 

“ෙකොච්චර ලස්සන ද!” කීරා ෙව්දිකාෙව් පසුබිම දිහා බලා කියයි. “එය හරියටම කෘතිම වෙග්මයි.” 

 

* 

 

“එක අතකට,” ෙසෝවියට් නිලධාරියා කියයි, “පිරිමි අපිට වඩා සෙහෝදර කාන්තා පක්ෂයට වාසියක් තිෙයනවා.  

 

ඔයාලට අෙප් සමූහාණ්ඩුෙව අනාගතය වන බාල පරපුර හදාවඩා ගන්න පුළුවන්. කිළිටි, බඩගින්ෙන ඉන්න 

දරුෙවො ෙබොෙහො මයක් අද. එයාලට අෙප් කාන්තවන්ෙග ආදර රැකවරණය අවශ්යයයි.” 

 

* 

 

සංගමෙය් සාමාජිකත්වය: නැත. 

 

* 

 

කීරා යාල්ටාෙව් පාසැලකට ගියාය. පාසැෙල් කෑම කාම රෙය් ෙම්ස ගණනාවකි. දවල් ආහාර විෙව්කෙය් දී ඒ 

ෙම්සවල ෙකල්ෙලෝ ෙදෙදෙනක්, හතරෙදෙනක් හා දුසිමක් බැගින් වාඩි වී සිටියහ. හැම විටම කීරා අසුන් ගත්ෙත් 

ෙකළවරක වූ ෙම්සයක -තනිවමය. 

 



දිනක් ඇයෙග් පංතිෙය් ළමුන් හැමට අණ ෙදන, අතට අත ෙදන, සිනහවක් මුව අග තිබි පංතිෙය් ජනපියම 

ළමයාෙග් අපසාදය දිනාගත් ෙගෝමර වැටුණු පුංචි ෙකල්ලක්ව පංතිෙය් සියල්ලන් විසින් වර්ජනය කළහ.  

 

එදින දවල් ආහාර කාලෙය් දී, කෑම කාමරෙය් ෙකළවෙර් වූ කුඩා ෙම්සය ශිෂ්යයාවන් ෙදෙදෙනක් ෙගන් යුතු විය: 

කීරා සහ අර ෙගෝමර වැටි පුංචි ෙකල්ලයි. බක්වීට් කැඳ බාගයක් අනුභව කරමින් සිටි ඔවුන් ෙදෙදනා අතරට ආෙව් 

කුපිත වූ පංති බාර ගුරුතුමියයි. 

 

තරෙහන් ඇස් දිළිෙසමින් “ඔයා ෙමොනවද කරන්ෙන කියා දන්නවාද, ආර්ගුෙනෝවා?” යයි ඇය විමසීය. 

 

“කැඳ කනවා,” කීරා පිළිතුරු දුනි. “ඔබ වාඩි ෙවන්ෙන නැද්ද?” 

 

“ඔයා දන්නවාද ෙම් ගෑණු ළමයා කරල තියන ෙද්?” 

 

“මම ඒ ගැන මාතයක් වත් දන්නෑ.” 

 

“දන්නෑ. එෙහනම් ඇයි ෙමෙහම ඔයා එයාට උදව් කරන්ෙන?” 

 

“ඔබට වැරදීමක්. මම ෙමෙහම කරන්ෙන එයාට ෙනෙම්. මම ෙමෙහම කරන්ෙන තවත් ගැහැණු ළමයි විසි අට 

ෙදෙනකුට එෙරහිව.” 

 

“වැඩි පිරිසකෙග් කැමැත්තට පිටුපාන එක හපන් කමක් කියලා ඔයා හිතනව ද?” 

 

“මම හිතන්ෙන ෙමොකක් හරි කාරණයක හරි වැරැද්ද පිළිබඳ සැකයක් ඇත්නම්, ආරක්ෂිත හා ෙහොඳ පැවැත්ම 

වන්ෙන යමකට එෙරහි අඩුම සංඛ්යාව ඉන්න පැත්ත ෙතෝරා ගැනීමයි… කරුණාකරල මට ලුණු පාස් කරනවා ද?” 

 

* 

 

වයස අවුරුදු දහතුෙන් දී ලිඩියා ගෑන්ඩ් ඔෙපරා ෙටනර් ගායකෙයකුට ෙපම් කරන ලදි. ඔහුෙග් ඡායාරූපයක් සිය 

ඇඳුම් ෙපට්ටිය උඩින් තබාගත් ඇය ඊට අසලින් සිහින් පළිඟු වීදුරුවක බහාලන රතු ෙරෝසමලක් ද තැබීය. වයස 

අවුරුදු පහෙළොෙව් දී ඇය කුරුල්ලන්ට කතා කරන, දුප්පතුන්ට උදව් කරන, අසිසිෙය් සාන්ත ෆැන්සිස් හා ෙපමින් 

බැඳුනි. කන්යාරාමයකට ඇතුල්වන්නට ඇය සිහින මැවීය. කීරා කිසි දිෙනක ෙපමින් ෙවළී නැත. ඇයට වූ එකම 

වීරයා කුඩා කාලෙය් කතන්දරයකින් කියැවූ වයිකිං ෙකෙනකි. ඒ වයිකිංෙග් ඇස් ඔහුෙග් කඩුවට වඩා ඈතකින් 



ෙනොබැලූ ඇස් වූහ; එෙහත් ඔහුෙග් කඩුෙව් තුඩට සීමා බාධක ෙනොතිබුණි. ඒ වයිකිං ජීවිතෙය් බාධක කඩා දමා, 

ජය අත් කරගනිමින්, සුන්බුන් මැදින් යද්දී ඔහුෙග් හිසමත හිරු එළිෙයන් ඔටුන්නක් පැළඳි අෙයකි. ඔහු එහි බර  

ෙනොදැන සැහැල්ලු පා තබමින් ෙකළින් ඇවිද්ෙද්ය. රජවරුන්ට හිනා වූ, පූජකවරුන්ට හිනා වූ වයිකිං දිව්ය 

ෙලෝකය දිහා බැලුෙව් හිස නමා වතුර ෙපොදක් ෙබොන්නට කන්දක් පාමුල වූ දිය කඩිත්තකට නැඹුරු ෙවද්දීය. එහි දී 

අහස පුරා ඇඳුන ඔහුෙග් ෙසවණැල්ල ඔහු දැක්ෙක්ය. ඒ වයිකිං ජීවත්වූෙය් ෙදවියන්වහන්ෙසේෙග් මහිමය වූ සතුට 

හා ආශ්චර්යමත් බව වූ තමන්ම ෙවනුෙවනි. ඒ ආඛ්යානය කියවන්නට ෙපර කියැවූ ෙපොත් ෙමොනවාදැයි කීරාට 

අමතකය. එයට පසු කියැවූ ෙපොත් මතකෙය් තබාගන්නට ඇයට උවමනාවක් ෙනොතිබුණි. නමුත් ඉන්පසු ගතවුනු 

වසර තුල දී ඒ ආඛ්යානෙය් අවසානය ඇෙග් මතකෙය් රැඳින: වයිකිං තමා විසින් යටත් කරගත් නගරයක කුළුනක් 

අසලින් හිටෙගන සිටිය දී ඔහුෙග් සිනාව මිනිසුන් ෙදෙනත් ඔසවා දිව්යෙලෝකය දිහා බලා පාන සිනාව වැනිය. 

නමුත් ඔහුෙග් බැල්ම ෙහලුෙන් පහළටය. ඔහුෙග් දකුණු අත හා කඩුව ෙකළින් ගැසූ ඉරක් ෙසේය. ඔහුෙග් වම් අත 

කඩුව ෙසේ ෙකළින් වූ අතර ඉන් අහසට ෙයොමුකර ඔසවා ගත් වයින් දබරාවක් විය. අරුණළු උදයක ෙපොළවට 

තවමත් ෙනොෙපනුනු හිරු රැස් ඒ පළිඟු දබරාවට වැදිණ. එය සුදු ගිනිහුලක් ෙමන් බැබළීය. එහි රැස් ධාරා පහළින් 

ඉන්නා අයෙග් මුහුණුට එළිය දුනි. “ජීවිතයට,” වයිකිං කීෙව්ය, “එය ඊටම ෙහේතුවකි.” 

 

* 

 

“ඉතින් පුරවැසිෙයනි ඔබ සංගමෙය් සමාජිකෙයක් ෙනොෙව්ද?” ෙසෝවියට් නිලධාරියා ඇසුෙව්ය. “ෙහොඳ නෑ, ෙහොඳ 

නෑ. කම්කරු සංගම් තමයි අෙප් අනගි ෙද්ශෙය් යකඩ බාල්ක. එෙහම කිව්ෙව…. කවුද… අෙප් අනගි නායකෙයක් 

තමයි එෙහම කියලා තිෙයන්ෙන. පුරවැසිෙයක් කියන්ෙන කවුද? ගෙඩොලක් විතරයි. අනිත් ගෙඩොල් එක්ක එකට 

තියලා සිෙමන්තිෙයන් බැන්ෙද නැත්නම් වැඩකට නැත්තක්.” 

 

* 

 

වෘත්තිය: ශිෂ්යයාවකි. 

 

* 

 

කුලීන මධ්යතන යුගෙය් ෙකොෙහේෙදෝ තැනකින්, ශමය හා වෑයම යනු නීච යැයි කීරාට උරුම වූ වැටහීමකි. ඇය 

පාසැෙල් දී වැඩිම ලකුණු ලබාගත්ත ද ඇයෙග් සටහන් ෙපොත් කිසි පිළිෙවලකට නැති ඒවා විය. ඇය තම පියාෙනෝ 

වාදනය සඳහා වූ නාමකරණයන් පුච්චා දැම්මාය. ඇයෙග් කකුල්වල පැළඳි දුහුල් ආවරණ ඉරුණු  විට ඒවා 

කිසිදිෙනක එලලුෙව් නැත. උද්යානවල වූ ගීක ෙදවියන්ෙග් පතිමාවල සීත ෙතොල් සිඹින්නට ඒවා මතට නැඟ්ග ඇය 

සම්භව්ය සංගීත පසංගයක දී නින්දට ගියාය. අමුත්තන් පැමිෙණන ෙතක් අන් අය බලා සිටිය දී ඇය ජෙන්ලෙයන් 



පැන ගියාය. ඇයට අල ෙගඩියක්වත් උයාගන්නට ෙනොහැකියි. ඇය පල්ලියකට ගිෙය් නැත. ඇය පත්තරයක් 

කිෙයව්ෙව් කලාතුරකිනි. 

 

නමුත් ඇය ඉතා දුෂ්කර ශමයක් අවශ්ය වූ ද, දැඩි වෑයමක් අෙප්ක්ෂා කරන්නා වූ ද, අනාගතයක් ෙතෝරාෙගන ඇත. 

ඇයට ඉංජිෙන්රුවරියක් වන්නට උවමනාය. අනාගතය නමින් හඳුන්වන අපැහැදිලි තත්වය ගැන ඇයට ආ පළමු 

සිතුවිල්ල අනුව ඇය එය ෙතෝරා ගත්තාය. ඒ පළමු සිතුවිල්ල ෙගෞරවනීය වූ නිහඬ සිතුවිල්ලකි. මන්ද ඒ ඇයෙග් 

ජීවිතය වූ නිසයි. ඊට කැපවීම ඇයෙග් කැපවීම වූ නිසයි. ඇය කුඩා දැරියන් ෙවනුෙවන් ෙනොවූ යාන්තික ෙසල්ලම් 

බඩු හා කීඩා කළාය. ඒ ෙසල්ලම් බඩු වලින් ඇය නැව්, පාලම් හා කුළුණු ඉදි කළාය. උස්වන යකඩ, ඉදිවන 

ගෙඩොල් හා පිටවන දුම් ෙදස ඇය බලා සිටියාය. ලිඩියාෙග් ඇඳට උඩින් එල්ලා තිබුෙණ් ආගමික පිළිරුවකි. 

කීරාෙග් ඇඳට උඩින් වූෙය් ඇෙමරිකන් උස් ෙගොඩනැඟිල්ලකි. වීදුරු වලින් හා යකඩ වලින් හදන ෙගවල් ගැන, සුදු 

ඇලුමිනියම් වලින් නිල් ගඟක් මැදින් හදන පාලමක් ගැන කීරා කතා කරද්දී අසා සිටි අය ඒ ගැන විශ්වාසෙයන් 

ෙතොරව සිනා ෙවද්දී ඇය මිනිසුන් ගැන, ෙරෝද ගැන, ඇෙග් අණ යටෙත් කියාකරන ෙදොඹකර ගැන, උස් බිල්ඩිමක 

යකඩ ඇටසැකිල්ල මත වැෙටන අළුයම හිරු රැස් ගැන කීම නතර ෙනොකළාය. “ඒත්, කීරා, ඇලුමිනියම් වලින් 

පාලම් හදන්න බැහැ,” යයි ඔවුන් කීහ. 

 

තමන්ට ජීවිතයක් ඇති බවත් එය තමන්ෙග් ජීවිතය බවත් ඇය දැන සිටියාය. ඇය තවත් ෙදයක් බලාෙපොෙරොත්තු 

වූවාය, එය කුමක්දැයි ඇය ෙනොදත්තීය, ඊට නමක් නැත, එෙහත් එය ඇයට ෙපොෙරොන්දු වූවකි, ළමා කාලෙය් 

මතකයකින් ඇයට ෙපොෙරොන්දු දී තිබුණකි. 

 

ගිම්හානෙය් හිරු කඳු වැටිෙයන් බැස ගිය කළ කීරා උස් ගල් ෙපොත්තක වාඩි වී ගඟ අසලින් ඈතක ෙපෙනන 

ජනපිය කැසිෙනෝවක් දිහා බලා සිටියාය. සංගීත මණ්ඩපෙය් උසට ඇදී ගිය ගෘහශංගය රතු අහෙසේ හිලක් හැදීය. 

පහන් දැල්වුනු වීදුරු ජෙන්ල වලින් ගලා ආ තැඹිලි පැහැති ෙකොටු පසුබිම් කරගත් සිහින් කාන්තාවන්ෙග් කළු 

ෙසවනැලි ඇය දුටුවාය. මණ්ඩපෙය් වාදක කණ්ඩයාමක් සංගීතය ෙමෙහයවයි. පහසනෙයන් යුතු සතුටු, 

අතිපසන්න, සුඛාන්තයන්ෙග් සංගීත තාල ඔවුන් වාදනය කළහ. එම ස්ථානෙය් විදුලි නාමපුවරු සංඥාවල දීප්තිය 

ගින්නක් ෙසේ අහසට ෙයොමු ෙවයි. වීදුරු ගැෙටනා හඬ, බැබෙළන වාහන, යුෙරෝපීය අග නගර ස්වභාවයක්, පාග් 

ෛඵතිහාසික ගස් හා ගල් කන්දක් අසලින් ගලා යන නිහඬ ගඟකට උඩින් දැඩි කළුවර අහසට ෙයොමු කරවයි. 

 

කැසිෙනෝෙව් සිටි යුෙරෝපෙය් හැම තැනකින්ම පැමිණි දීප්තිමත් ඇස් ඇති හා තාලයට ෙසලෙවන උකුල් ඇති 

ෙකල්ෙලෝ ගායනා කරන ලද සරල සුඛාන්ත තනු හා ඔවුන් ගැවෙසන බියර් උද්යාන, කීරාට දුන් වැදගත්කම 

ෙවනත් කිසිවකුට ඒ ගැන තිබු වැදගත්කම වැනි ෙනොවීය.  

 



ඒවාෙයන් කීරාට ඇසුෙන් ජීවිතය ගැන වූ මහඟු සතුටකි. එය ෙකොතරම් මහඟු වූවාදැයි කිවෙහොත් එය 

නාට්යාංගනාවකෙග් පාද ෙසේ සැහැල්ලු විය. සතුට වන්දනා කරන කීරා සිනාවුෙන් කලාතුරකිනි. එෙසේම නාට්ය 

ශාලාවල සුඛාන්ත නාට්යයන් බලන්නට ඇය ෙනොගියාය. බරපතළ වූ, ෙශෝකාන්ත වූ, සංෙව්ගාත්මක දෑ ගැන 

ගැඹුරු විෙරෝධයක් දැනුනු කීරා පෙමෝදයට විරුද්ධවන සිංදුවලට දැක්වූෙය් ගාම්භීර වූ ෙගෞරවයකි. 

 

අපූර්ව ෙලෝකයකින් පැමිණි ඔව්හු සුදු ෙම්ස හා පාට පාට විදුලි පහන් අතර ගැවසුණහ. ඇයට වටහා ගනු ෙනොහැකි 

එහි වූ ෙබොෙහෝ දෑ ඇයෙග් අනාගතයයි. ඔවුන් ආෙව් ඇයෙග් අනාගතෙයනි. 

 

ඇයෙග්ම කියන්නට ඈ සිංදුවක් ෙතෝරාෙගන තිබුණි. එය හැදින්වුෙන් “කැඩුණු වීදුරුෙව් සිංදුව” කියාය. එය 

හඳුන්වා දී තිබුෙන් වියානාෙව් පසිද්ධ රූමතියකි. ඇය සිංදුව ගයා රඟ දැක්වූ ෙව්දිකාෙව් ස්තම්භ ෙපළකි. පිටුපස 

තිරෙය් දිස්වුෙන් විසල් නගරයක් විදුලි බුබුළු වලින් දිලි ෙසන ආකාරයයි. ෙව්දිකාෙව් වූ ස්තම්භ මත පළිඟු දබරාවක් 

බැගින් තිබිණ. රූමතිය සිංදුව ගයමින් එකින් එක පළිඟු දබරාවන්ට ගෑෙවන ෙනොගෑෙවන ෙලසින් ඒවා කෑලි කෑලි 

වලට කැඩී යන ෙසේ පහර ෙදන්නීය. ඒවා දිළිෙසමින් පුපුරු ගසමින් යුෙරෝපෙය් ඉතාමත්ම ලස්සන දුහුල් ආවරණ 

ඇති කකුල් වටා ඇද වැෙටති. 

 

සංගීතෙය් ෙකටි තියුණු අවස්ථා විය. සූක්ෂම ඉක්මන් සංගීත ස්වරයන් විය. සංගීතය රැව් දී හැෙලන වීදුරු කටු ෙසේ 

පුපුරා ෙපරළී රල්ලක් ෙමන් පාවී යයි. එෙමන්ම ෙසමින් වාදනය වුනු ස්වරයන් ද විය. ඒවා හරියට වයලීනෙය් තත් 

අවිනිශ්තව ෙවව්ලන්නා ෙසේ ය. හරියට බෙරන් පිරී ගිය ස්වරයන් පියවර කිහිපයක් සීරුෙවන් ෙගොස් පුපුරා යන 

සිනා රැල්ලකට පනින්නා ෙසේ ය. 

 

ගල්  ෙපොත්ත අයිෙනන් පහළට එල්ෙලන කීරාෙග් පාවහන් නැති ෙදපා සීතල හුළං පාරකින් නහවමින් සුළඟ 

ඇයෙග් ෙකොණ්ඩය ද ෙදෙනත් හරහා විසුරුවා හැරිෙය්ය. හිරු අවරට යන සන්ධ්යාෙව් අහස තවත් උසට නඟින්නා 

ෙසේ ය. තවත් අඳුරු වන්නා ෙසේ ය. මුල්ම තරුව ගඟට කඩා හැලුණි. පුංචි ෙකල්ලක් තනිවම ලිස්සන ගල් 

ෙපොත්ෙත් තමන්ෙග්ම ගීතිකාවට සවන් ෙදන්නීය. එයින් තමනට ඇති ෙපොෙරොන්දුව ගැන සිනහා පාන්නීය. 

 

ඒ කීරා ජීවිතයට ඇතුල් වූ ආකාරයයි. සමහරු එයට ඇතුල් වන්ෙන් හිස නමාෙගන. අළු පංසල් සුරක්ෂිතාගාර 

යටින්, සම්භාන්තිෙයන් හිස්නමා ෙගන, පූජා කරන පහන් වලින් ඇස් හා හදවත් දල්වා ෙගන ඔවුන් ඇතුල් ෙවති. 

සමහරු ඊට ඇතුල් වන්ෙන් ෙබොෙහෝ අය විසින් පාගා ෙගන ගිය  පදිකෙව්දිකා වැනි හදවත් වලිනි. කණ්ඩායමක 

උණුසුම ෙසොයා හඬන සීතල චර්මෙයනි. කීරා ආර්ගුෙනෝවා ඊට ඇතුල් වුෙන් වයිකිං ෙකෙනක් ෙසේ අෙමෝරා ගත් 

කඩුව මාර්ගය ෙපන්වන්නට ඉදිරිෙයන් ඔසවා ෙගන, ඔෙපරා කාණ්ඩයක තාලයට සටන් පාද තබමිනි. 

 

* 



 

ෙසෝවියට් නිලධාරියා තරහින් සිය ෙකොටු වැටුණු ෙල්න්සුෙවන් පෑන පිස දැමුෙව්ය. අන්තිම පිටුෙව් ඔහු අතින් 

තීන්ත පැල්ලමක් වැටී ඇත. 

 

“පරිශමය,” ඔහු කියයි, “එයයි අෙප් ජීවිතෙය් උසස්ම බලාෙපොෙරොත්තුව. පරිශ් රමයක් ෙනොගන්නා අය ආහාර 

ලැබීමට සුදුසු අය ෙනොෙව් සෙහෝදරිය.” 

 

ෙපොත පුරවා හමාරය. නිලධාරියා ඔහුෙග රබර් මුදාව අන්තිම පිටුෙව් ගැසීය. මුදාෙව් වූෙය් ෙලෝක ෙගෝලයක් මතින් 

හරහට වැෙටන දෑකැත්ත සහ මිටියයි. 

 

“ෙමන්න ඔයාෙග කම්කරු ෙපොත, ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි,” ෙසෝවියට් නිලධාරියා කීෙව්ය. “අද ඔයා ෙලෝක 

ඉතිහාසෙය්ම ඇති අගනාම සමූහාණ්ඩුෙව් සාමාජිකාවක්. සෑම රතු පුරවැසිෙයකුෙග් වෙග්ම ඔෙබ් ජීවිතෙය් 

අරමුණත් කම්කරුවන්ෙග් හා ගම්බද වැසියන්ෙග් සෙහෝදරත්වය ෙව්වා.” 

 

ඔහු ඇය අතට  ෙපොත බාර දුනි. ෙපොෙත් මුල් පිටුෙව් සටන්පාඨය හරහට මුදණය කර ඇත: 

ෙලෝකෙය් වාසය කරන කම්කරුවනි, එක්ෙවයව්! 

 

ඊට යටින් නම ලියා ඇත: 

කීරා ආර්ගුෙනෝවා 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

පාර්සල් බඳින ලද ඝන ලණු පමණට වඩා ඇතිල්ලුන ෙහයින් කීරාෙග් අත්වල දිය පට්ටා නැඟී ඇත. මහල් හතරක් 

උඩට පාර්සල් රැෙගන යාම පහසු කාර්යයක් ෙනොවිණ. බළල් ගඳ ගහන තරප්පු ෙපළවල් අටක් නඟිද්දී ඇයෙග් 

තුනී අඩි සහිත සපත්තු වලින් සීතල කාන්දු විය. තවත් බරක් ෙගන යන්නට පහළට බහින සෑම අවස්ථාවකම ඇයට 

ලිඩියා මුණ ගැසුණි. කීරා තරප්පු ෙපළ බැස ආෙව් ඉක්මණින්, පඩි අතරින් පතරට කඩිසර ෙලසින් පැන පැන, 

ගරාදි වැට දිෙග් ලිස්සා ෙගන. ලිඩියා උඩට නැඟ්ෙඟ් ෙහමිහිට, අමාරුෙවන්, පපුවට තද කරගත් පාර්සල් ඇතිව, 

හති දමමින් හා සුසුම් ෙහළමිනි. “දිව්යෙලෝකෙය් වැඩ සිටිනා ෙදවියනි! …. ෙදවියන් වහන්ෙසේෙග් ශුද්ධ වූ 

මව්තුමියනි!” යැයි ඇය කියද්දී ඒ එක එක වචනය පිටෙවද්දී හුමාලය ද මුවින් පිටවුනි. 

 

ආර්ගුෙනෝවා පවුලට නිවහනක් ලැබී ඇත. 

 

එය හාස්කමක් වැනි යැයි ඔවුන් ෙවත ආශීර්වාද ගලා ආවත්, ෙම් ආශ්චර්ය සිද්ධ වන්නට ඇෙලක්සැන්ඩර් 

ඩිමිටිෙය්විච් සහ මහල් නිවෙසේ කළමනාකරුවා වන උපව්ඩම් අතර අතට අත දීමක් ෙකරුණි. ඒ අතට අත දීෙමන් 

පසුව ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ෙග් අත හිස් විය. උපව්ඩම්ෙග් අත හිස් ෙනොවීය. කාමර තුනක් හා 

මුළුතැන්ෙගයක් තිබීම යනු අස්සක් මුල්ලක් නැතිව පිරී ඉතිරී යන නගරයක ෙපොඩි සන්ෙතෝසමකින් ෙකෙළහිගුණ 

දැක්විය යුතු වටිනාකමකි. 

 

“නාන කාමරයක්?” ෙක්න්ති  ගත් උපව්ඩම් ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් බයාදු පශ්නය නැවත ඇසුෙව්ය. 

“ෙමෝඩෙවන්න එපා, පුරවැසිෙයනි, ෙමෝඩෙවන්න එපා.” 

 

ඔවුනට ගෘහභාණ්ඩ අවශ්ය විය. නිර්භීත ෙලසින් ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඔවුන්ෙග් කෙමෙනොස්ෙටොව්ස්කිහි වූ අළු 

ගැනයිට් මන්දිරය ෙවත ගියාය. අහසට එසෙවන රාජකීය පාසාදය ඉදිරිපිට ඇය සුළු ෙමොෙහොතක් සිටෙගන සිටිෙය් 

හැෙලන ෙලොම් හමින් වූ ෙකොලරය ඇති පාට දිය වී ගිය කබාය සිහින් ශරීරය වටා කිටි කිටිෙය් තදවන්නට එකතු 

කරගනිමිනි. අත්බෑගය හැර ඇය නැහැෙය් පියරු තවරා ගත්තීය: අළු ගැනයිට් පැතලි ඉදිරිෙය් ඇයට ලැජ්ජාවක් 

දැනුණි. අනතුරුව ඇය අත්බෑගය වැසුෙව් නැත, එයින් ෙල්න්සුවක් එළියට ගත්තාය. සීතල සුළං හමද්දී වැගිරුන 

කඳුළු ෙව්දනාව ෙගෙනයි. ඊ ළඟට ඇය ෙදොෙර් සීනුව ගැසුවාය. 

 

“ඉතින්, ඉතින්, එෙහනම් ඔයා තමයි ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිය,” ඇයට ඇතුල් වන්නට ඉඩ දී ඇයෙග් විස්තරය 

ඉවසීෙමන් අසා සිටි තරබාරු, දිළිෙසන කම්මුල් ඇති සංඥා පින්තාරු කරන්නා පැවසීය. “ඔයාෙග පරණ කබල් 

ටික ගන්න ඇහැකි. මම පාවිච්චි ෙනොකරන හරිය. ඒවා තිෙයන්ෙන අශ්වකරත්තය තියන මඩුෙව. අරන් යන්න. 

අපිට ගල් හදවත් නෑ. අපි දන්නවා ඔයාල වෙග මධ්යම පාංතික පුරවැසියන්ට දුෂ්කරතා තියන බව.” 



 

පැරණි ෙවනීසිෙය් නිපදවන ලද කණ්ණාඩියක් රැඳ වූ ඔනික්ස් අගත්තිෙයන් නිමැවූ තට්ටුව මත තබන ලද තීන්ත 

බාල්දියක් දිහා ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙහලුෙව් දුක්බර බැල්මකි. එෙහත් වාදයකට ෙනොයා, පහතට බැස මිදුල පිටුපස 

වූ අශ්ව කරත්ත මඩුව ෙවත ඇය ගියාය. කකුලක් ෙදකක් නැති පුටු කිහිපයක්, මිල කළ ෙනොහැකි අගයකින් වූ 

ෙපෞරාණික ෙපෝසිෙල්න් භාණ්ඩ කැබලි කිහිපයක්, රාක්ක ෙබ්සමක්, මලකඩ කෑ සැෙමොවාරයක්, ඇඳන් ෙදකක්, 

පරණ වස්ත පිරි ෙපට්ටගමක් සහ ලිඩියාෙග් විසල් පියාෙනෝවත් එහි මී ෙබටි අතර ඔවුන්ෙග් පුස්තකාලෙය් වූ ෙපොත් 

සමූහයක්, පරණ ෙපට්ටි, ලී පතුරු සැඟව තිබිණ. 

 

ෙම් බඩු සියල්ල ෙගන යන්නට ඔවුන් බරකරත්තකරුෙවකු කුලියට ගත්හ. ඒවා ඔවුන් ෙගන ගිෙය් පරණ ගෙඩොල් 

ෙගදරක, හතරවැනි තට්ටුෙව් වූ කුඩා මහල් නිවාසයට. එහි මඩ පැහැති ජෙන්ල වලින් ෙපනුෙන් ෙබොර පැහැති 

ෙමොයිකා ෙදොළපාරයි. ඔවුනට බරකරත්තකරුෙවක් ෙදවරක් කුලියට ගන්නට වත්කමක් නැත. ඒ නිසා ඔවුන් 

අත්කරත්තයක් ඉල්ලා ගත්හ. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් නිහඬ උෙප්ක්ෂාවකින් ඩුනාෙව්ස්ලාෙග් නිවහෙන් 

තැන්පත් කළ පාර්සල් සියල්ල සිය නව නිවහනට රැෙගන ගිෙය්ය. ඔවුන් හතරෙදනා පාර්සල් අතැතිව පඩිෙපළ 

දිෙග්, පඩිෙපළවල් අතරමැදින් වූ පඩි නැති මණ්ඩි පසුකර ෙගන, දැලිකුණු පිරි ෙදොරවල් හා කැඩුණ ජෙන්ල පසු 

කරෙගන උඩට ගියහ. එය ඉහත කාලයක හැඳින්වුෙන් “කළු පඩිෙපළ” කියාය. එය ෙසේවකයන් සඳහා වූ පසුපසින් 

ඇතුල්වන ෙදොරටුවයි. ඔවුන්ෙග් නව නිවහනට ඉදිරිපස ෙදොරටවුක් ෙනොතිබුණි. එයට විදුලිබල පහසුකම් ෙනොවීය. 

වතුර පයිප්ප වැඩ කෙළේ නැත; වතුර බාල්දි පහළ තට්ටුෙව් සිට රැෙගන ආ යුතුය. ඇද වැටුන වැස්සක සාක්ෂි 

ෙපන්වන කැහැ පැල්ලම් සීලිෙම් පැතිර ඇත. 

 

“කලාත්මක විනිසුරුබවකින් හා ෙපොඩ්ඩක් මහන්සි වුෙනොත් -ෙමතැන සැප පහසු තැනක් ෙව්වි,” ගලීනා 

ෙපෙටොව්නා විසින් කියන ලදි.  

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් සුසුමක් ෙහළන ලදි. 

 

විසල් පියාෙනෝව කෑම කාම රෙය් තැබිණ. ගලීනා ෙපෙටොව්නා තම මිල අගය කළ ෙනොහැකි සාක්ස් ෙත් ෙකෝප්ප 

කට්ටලෙය් ඉතිරි වූ එකම අංගය, අඬුවක් නැති, ෙකමියක් නැති, ෙත් ෙපෝච්චිය, විසල් පියාෙනෝව මත තැබුවාය. 

තීන්ත පාරක් ෙනොගෑ රාක්ක ලෑලි පළුදු පිරි, පරණ, එකිෙනකට ෙනොගැළෙපන පිඟන් භාණ්ඩයන් ඔසවා ෙගන 

සිටියහ. ෙල්ස් කඩදාසි දාර වලින් ලිඩියා නිර්මාණශීලිව රාක්ක හැඩගැන්වීය. ෙම්සෙය් උස මඳ කකුලක් උසුලා 

සිටිෙය් නවන ලද පත්තරයකි. දීර්ඝ, කළුවර සවස් කාලවල දී සිවිලිමට එළිය වැටුෙන් ලින්සීඩ් ෙතල් පීරිසයක 

පාෙවන තිරයකිනි. උදය කාලෙය් දී එහි අළු බිඳිති හමා එන හුළං පහරවලට හසුව මකුළුදැල් ෙමන් සිවිලිම ෙවතට 

පාවී ගිෙය්ය. 

 



උදෑසන මුලින්ම අවදි වූෙය් ගලීනා ෙපෙටොව්නායි. පරණ සළුවක් කරවටා ඔතාගත් ඇය ෙතතමනය පිරි දරෙකොට 

පත්තු කරන්නට හයිෙයන් පිඹිමින් උෙද් ආහාරයට ෙමෙන්රි පිසුවාය. උෙද් ආහාර ගත් පසු පවුෙල් සැෙවොම විසිර 

ගියහ. 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් සැතපුම් ෙදකක් ගාටමින් ෙගොස් තම ව්යාපාර ස්ථානයට ෙගොඩ වැදුෙන්ය. ඒ ඔහු 

විවෘත කළ ෙරදි කඩයයි. ටෑම් රථයක ට ඔහු කිසි දිෙනක නැඟ්ෙග් නැත; එන හැම ටෑම් රථයකටම ෙගොඩ 

වැෙදන්නට දිග ෙපෝලිම් තිබි අතර ඊට නඟින ජනතාව හා ගැෙටන්නට ඔහුට කිසිෙසේත්ම ෙනොහැකිය. කඩය ඉහත 

කලක දී ෙබ්කරියක් විය. නව නාම පුවරු හදන්නට ඔහුට වත්කමක් නැත. ඇද අකුරු ලියූ කපු ෙරදි කැබැල්ලක් 

ඔහු ෙදොර අසලින් එල්ලා දැමීය. එයින් වැසුෙන් පරණ කළු වීදුරු පිඟානක වූ රන් පැහැති ෙපට්සලයක පින්තූරයයි. 

ජෙන්ලෙය් ඔහු ෙල්න්සු ෙදකකුත්, ඒපනයකුත් එල්ලා තබන ලදි. පරණ ෙපට්ටිවල තිබි ෙබ්කරි ෙල්බල් සූරා දැමූ 

ඔහු සීරුෙවන් ඒ ෙපට්ටි එකක් මත එකක් හිස් රාක්කවල ෙගොඩ ගැසීය. අනතුරුව යකඩින් නිමවන ලද උදුන මත 

සීතෙලන් ගැෙහන පාද තබාෙගන, බඩ උඩින් අත් බැඳෙඟන, නිදි කිරමින් ඔහු දවස ෙගව්ෙව්ය. 

 

පාරිෙභෝගිකෙයක් කඩයට ඇතුල් වූ විට කවුන්ටරය පිටුපසට ගාටන ඔහු සුහදව සිනාවක් පායි. “නගරෙය් ඇති 

ෙහොඳම ෙල්න්සු, පුරවැසිෙයනි. … සහතිකෙයන්ම පාට ෙහේදී ෙනොයන, හරියට පිටරට බඩුවල වාෙග් පාට අල්ලලා 

හිටින… මම සල්ලි ෙවනුවට ෙම්ද බාරගන්නවා ද? සහතිකෙයන්ම පිටිසරබද පුරවැසිෙයනි, සහතිකෙයන්ම… 

රාත්තල් භාගයකට? ෙල්න්සු ෙදකක් ගන්න ඇහැකි ඔබට, පුරවැසිෙයනි, කැලිෙකෝ චීත්ත යාරයකුත් හිත ෙහොඳ 

බවට ෙදන්නම්.” 

 

සතුටින් සිනාෙවමින් ඔහු ගණුෙදනු සඳහා වූ තඩි ලාච්චුව ඇර එහි ෙම්ද තැන්පත් කරයි. ෙම්ද කුට්ටිය අසලින් වූෙය් 

රයි වර්ගෙය් පිටි රාත්තලකි. 

 

උෙද් අහරින් පසු ලිඩියා මහත් ෙදොම්නසකින් සුසුමක් ෙහළා, ෙබල්ල වටා ෙගතූ පරණ සළුවක් ඔතාෙගන, 

කූඩයක් රැෙගන සමූපාකාරය ෙවත ගියාය. ඈත කණුවක ඔර්ෙලෝසු කටු එහි මුහුණත වටා ෙසෙමන් කරකැෙවන 

ආකාරය බලමින්, කුඩා කාල ෙය් දී කටපාඩම් කරන ලද පංශ කවි සිතින් ෙමෙනහි කරමින් ඇය ෙපෝලිෙම් සිටෙගන 

කාලය ෙගව්වාය. 

 

“ඒත් මට සබන් අවශ්ය නැහැ පුරවැසිෙයනි,” යයි ඇය තමාෙග් වාරය පැමිණි කල විෙරෝධය පෑවාය. කඩය තුල වූ 

කවුන්ටරෙය් තීන්ත ගා නැත. මිනිසුන්ෙග් පාශ්වාස වලින් හා ඩිල් අච්චාරු ෙගඩි ගඳ කඩය පුරා පැතිර තිබුණි. “ඒ 

වෙග්ම මට වියළි ෙහරින් මාළු අවශ්යත් නැහැ.” 

 

“අද තිෙයන්ෙන එච්චරයි, පුරවැසිෙයනි. ඊ ළඟ එක්ෙකනා!” 



 

“හරි, හරි, මම ගන්නම් එෙහනම්,” ලිඩියා ඉක්මණින් කීවාය. “අපිට ෙමොනවා හරි තිෙයන්න එපායෑ.” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා උෙද් අහරින් පසු පිඟන් ෙකෝප්ප ෙසෝදා දැමුවාය. ඉන්පසු සිය කණ්ණාඩි පැළඳගත් ඇය පරිප්පු 

රාත්තල් ෙදකක ඇති ගල් කැට ඇහිඳින්නට විය. රැළි වැටුන කම්මුල් දිෙග් කඳුළු ෙබ්රි යද්දී ඇය ළූණු ෙපති ගසයි. 

සීතල වතුර ෙබ්සමක බහා ඇය ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ෙග් කමිසයක් ෙසේදීය. ෙකෝපි සඳහා ඇය ඕක් ඇට 

තැලීය. 

 

ඉන්පසු ඇයට පිටතට යන්න වී නම්, ඇය ෙහොෙරන් ෙහොෙරන් අඩි තබා ඉක්මණින් පඩි ෙපළ බැස්ෙසේ උපව්ඩම් 

මුණ ගැසීම මඟ හැෙර්වා යැයි පතමිනි. ඔහු මුණ ගැසුණෙහොත් ඇය මවාගත් දැඩි සතුටු සිනාවක් පා, “සුබ 

උදෑසනක්, උපව්ඩම් සෙහෝදරයාෙණනි!” යයි උස් හඬක් නැඟුවාය. 

 

උපව්ඩම් සෙහෝදරයා කිසි විෙටක පිළිතුරු දුන්ෙන් නැත. ඔහුෙග් බුම්මාගත් ඇස්වල දිස් වූ ෙනොකියන අපවාදය 

ඇයට වැටෙහේ: “මධ්යම පාංතිකයන්. පුද්ගලික ව්යාපාරිකයන්.” 

 

කීරා තාක්ෂණික විද්යායතනයට වරම් ලද්දීය. ඇය සෑම උදෑසනකම උරුවන් බාමින්, තම අත් පරණ කළු කබායක 

සාක්කුවල ඔබාෙගන ඇවිදෙගන ගියාය. කබාෙය් ෙකොලරෙය් ෙබොත්තම් නිකට ළඟට තදෙවන ෙසේ ඇය පියවා 

තිබුණි. විද්යායතනෙය් දී ඇය ෙද්ශනවලට සවන් දුන්නාය, එෙහත් කතාබහ කෙළේ ස්වල්පයක් සමඟ පමණි. ශිෂ්ය 

කණ්ඩායම් අතර රතු ෙල්න්සු පැළඳ ගත් සමූහය ඇය දුටුවාය. රතු ෙගොඩනැඟිලිකරුවන්, කම්කරු සංස්කෘතිය සහ 

ෙලෝක අරගලයක ෙපරමුණ ගත් තරුණ ඉංජිෙන්රුවන් ගැන මහත් ෙලසින් ඇයට ඇහුණි. ඇය ඊට සවන් දුන්ෙන් 

නැත. මන්ද ඇයෙග් සිත ෙයොමුව තිබුෙණ් ඇයෙග් අලුත්ම ගණිත ගැටළුව ෙවත. ෙද්ශනයක දී ඇය ඉඳහිටක 

හදිසිෙය්ම සිනහ වන්නීය, ඒ කා හා සමඟවත් ෙනොෙව්. ඇය සිනහා වුෙන් අපැහැදිලි, වචන නැති, ඇයෙග්ම 

සිතුවිල්ලකට. අවසන් වී ගිය ළමා කාලය සීතල වතුර ස්නානයක් ෙසේ ඇයට දැණුනි. පීතිය, දැඩිබව හා 

පෙමෝදෙයන් යුතු වූවකි. දැන් ඇය ඇතුල්වන්ෙන් නිම කරන්නට ඉතා මහත් පමාණයක් ඇති තම කාර්යභාරය 

පමුඛස්ථානය ගන්නා ඇයෙග් උදෑසනට. 

 

රාතිෙය් දී ආර්ගුෙනෝවා පවුල කෑම කාමරෙය් ෙම්සය මත ඇති පහන් තිරය වටා ෙරොක්වූහ. ගලීනා ෙපෙටොව්නා 

පරිප්පු හා ෙමෙන්රි ෙබදුවාය. ඔවුන්ෙග් ආහර ෙව්ෙලහි වැඩි විවිධත්වයක් ෙනොතිබුණි. ෙමෙන්රි ඉක්මණින් හිස් ව 

ගිෙය්ය; ඔවුන්ෙග් තැන්පතු ද එෙසේම හිස් වුණි. 

 



රාතී අහෙරන් පසු කීරා සිය ෙපොත් කෑම කාමරයට ෙගන එයි. ඔවුනට වූෙය් එකම පහන් තිරයකි. ඇය සිය වැලමිටි 

අතරට හිරවුණු ෙපොත දිග හැරෙගන වාඩිෙවන්නීය. ඇයෙග් ඇඟිලි නළල මත හිසෙකස් ෙරොද අතර හිරවුණි. 

ඇයෙග් විසල් ඇස් රසවත් ආදර වෘත්තාන්තයක් කියවන්නියක ෙසේ වෘත, චතුරශ, තිෙකෝණ ෙවත ෙයොමුවිණ. 

 

ලිඩියා ෙල්න්සුවක් එම්ෙබොයිඩර් කරන්නීය. ඇය මහත් ෙදොම්නසින් සුසුම් ෙහළයි: “අෙපොයි, අර ෙසෝවියට් 

විදුලිය! ෙකොෙහොම විදුලියක් ද! හිතන්නෙකො කවුද විදුලි බලයත් ෙසොයාගන ඇතැයි කියා!” 

 

“ඒක ඇත්ත,” කීරා පුදුමෙයන් එකඟ වන්නීය, “ඒක එතරම් ෙහොඳ විදුලියක් ෙනෙමයි ෙන්ද? හිනා යන 

කාරණයක්. මට ඒක මීට කළින් ෙපනුෙන් නැහැ.” 

 

එක් දිනයක රාතිෙය් දී ගලීනා ෙපෙටොව්නා පිහන්නට ගත් ෙමෙන්රි ඇට සියල්ලම පුස්බැඳ තිබිණ. ඔවුනට රාතී 

අහරක් ෙනොවීය. ලිඩියා සිය එම්ෙබොයිඩරි මතින් සුසුම් ෙහලුවාය: “ෙම් ෙසෝවියට් ආහාර වට්ෙටෝරු!” 

 

“ඒක ඇත්ත,” කීරා කියයි, “අද රෑ අපිට කෑම තිබුෙන නැහැ ෙන්ද? නැත්තම් තිබුණ ද?” 

 

“ෙකොෙහද ඔයාෙග ඔළුව,” ලිඩියා ෙකෝපෙයන් පැවසීය, “ෙපොඩ්ඩක් හරි තිෙයනවා ද? ඔයාට ෙමොකක් හරි ෙදයක් 

ෙමොන ෙවලාවක හරි ෙප්නවා ද?” 

 

සන්ධ්යා කාලෙය් විටින් විට ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙනොසන්සුන් සිතින් මුමුණන්නීය: “කාන්තා ඉංජිෙන්රුෙවක්! 

මෙග් දුෙවකුට ඒ වෙග් වෘත්තියක්!… තරුණ ෙකල්ලක් ජීවත්ෙවන්න ඕන ඒ විදියට ද? ෙකොල්ෙලක් නැහැ. 

බලන්න එන්න පියම්බරෙයක් නැහැ… සපත්තු අඩියක් වෙග් ෙගොෙරෝසුයි. විචිතාද්භූතයක් නැහැ. සුෙකොමළ 

නැහැ. සියුමැලි හැඟීම් නැහැ. මෙග් දියණියක්!” 

 

කීරා හා ලිඩියා රාතිය ගත කළ කුඩා කාමරෙය් වූෙය් එක ඇඳකි. කීරා නිදාගත්ෙත් බිම තබන ලද ෙමට්ටයක. 

පහන දල්වන ෙතල් ඉතිරි කරගන්නට අවශ්ය නිසා ඔවුන් කළින්ම නිදි ඇඳට ගියහ. තුනී ෙපොරවනයක් අස්ෙසේ ගුලි 

ගැහී, ෙපොරවනය මතුපිට සිය කබාය ද අතුරා ෙගන සිටි කීරා, දිග නිඳි ඇඳුමින් ෙකොණක ඇති ආගමික පිළිරුව 

ඉදිරිෙයන් කළු අන්ධකාරෙය් දණගසා ඉන්නා ලිඩියාෙග් සුදු පැල්ලම නැරඹුවාය. සීතෙල් ගැෙහමින්, හදිසි 

අත්වලින් කුරුසිෙය් සලකුණු අඳිමින්, පුංචි රතු එළියක් ඉදිරිෙයන් ෙපනුන ෙනොෙපනුන ගාම්භීර තඹ මුහුණු 

ඉදිරිෙයන් වැඳ නැෙවමින්, උණ සන්නිපාත ෙරෝගිෙයක් ෙමන් ලිඩියා යාඥාවන් මුමුනන ලද්දීය. කාමරෙය් 

ඇයෙග් ෙකළවෙර් බිම සිට කීරාට ජෙන්ලෙයන් එපිට රතු අළු අකාසයත්, සීතල මීදුමින් වැසී ඇති ෙපෙටොගෑඩෙය් 

අද්මිරාල්ටිෙය් රත්තරන් ෙකොතත්, මහත් දැයක් කරත හැකි නගරයත් ෙපනිණ. 

 



* 

 

සිය ඥාති ආර්ගුෙනෝවා පවුල ගැන වික්ටර් ඩුෙන්ව්ට හදිසි කැමැත්තක් පහළව ඇත. ඔහු නිතර ආ ගිෙය්ය. ඔහු 

ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් අත මතින් නැවුෙන් රජ ෙගදරක උත්සවයකට සහභාගීව සිටින ෙලසයි. ඔහු පීතිෙයන් 

සිනහා වූෙය් තමා සර්කස් භූමියක සිටිනා සිටිනා ෙසේ ය. 

 

ඔහුෙග් පැමිණීම නිමිත්ෙතන්, ගලීනා ෙපෙටොව්නා, සැකරින් ෙවනුවට ඇයෙග් අන්තිම සීනි ඇබිත්ත සවස ෙත් 

පානය සඳහා ඉදිරිපත් කළාය. ඔහු රැෙගන ආෙව් ඔහුෙග් ෙසෞභාග්යෙයන් පිරි සිනහව සමඟ නවතම ෙද්ශපාලන 

කටකතා හා විහිළු කතා, අලුතින්ම වූ විෙදස් ආකමණ ගැන පවෘත්ති, අලුතින්ම ලියැවුන කවියන්හි ෙකොටස්, 

පත්යාවර්තිත සිද්ධාන්තයන් හා සාෙප්ක්ෂතාවාදය ගැන ඔහුෙග් අදහස් හා කම්කරු පංතිෙය් සමාජ ෙමෙහය ගැන 

පතිකා වූහ. “හැදියාව ඇති මිනිෙසක්,” ඔහු විස්තර කරයි, “කියන්ෙන ෙසේරටම වඩා තමන්ෙග ශතකයට 

ගැලෙපන මිනිෙහක් ෙවන්න ඕන.” 

 

ඔහු ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් ෙවත සිනහවක් පා, ෙගදර හදාගත් සිගරැට්ටුව පත්තු කරගන්නට ලයිටරය 

පාන්නට යුහුසුළු විය. ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙවත සිනහා පාන ඔහු ඇය නැඟිටින හැම අවස්ථාවක දී ම නැඟිටියි. 

ලිඩියා ෙවත ද සිනහා පාන ඔහු සරල ආගමික විශ්වාසය ගැන ඇයෙග් කතාවට උනන්දුෙවන් සවන් ෙදයි. එෙහත් 

ඔහු හැම විටක දී ම කීරා අසලින්ම වාඩිගන්නට වගබලා ගති. 

 

ඔක්ෙතෝබර් 10 වැනිදා සන්ධ්යාෙව් වික්ටර් ඉතා පරක්කු වී නිවසට ෙගොඩවැදුණි. රාතී නවයට ෙගදර සීනුව වදිද්දී 

ලිඩියා කඩිසරව ෙදොරකඩට දිව්වාය. 

 

“සමාෙවන්න, අෙන් ෙගොඩක් ෙගොඩක් සමාව ෙදන්න,” වික්ටර් සිනහා පාමින්, සිය සීතල කබාය පුටුවක් මතට විසි 

කරමින්, ලිඩියාෙග් අතැඟිලි සිය ෙතොල් ළඟට ඔසවමින්, කණ්ණාඩිය දිහා ෙනත් ෙයොමු කර තම ෙකොණ්ඩය සකස් 

කරගනිමින්, අයැද සිටිෙය්ය. ඒ සියල්ලම ඔහු තත්පරයක් පමණ කාලයක දී ඉටු කෙළේය. “මට විද්යායතනෙය් 

වැඩ නිසා පරක්කු වුනා. ශිෂ්ය සභාව.  ෙම් නිවහනකට එන්න සුදුසු ෙව්ලාවක් ෙනොවන බව මම දන්නවා, ඒත්, මම 

කීරාට ෙපොෙරොන්දු වුනා ඇයව නගරය බලන්න එක්කෙගන යන්නම් කියලා..” 

 

“කිසිම පශ්නයක් නැහැ, වික්ටර්, දරුවා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කෑම කාමරෙය් සිට වික්ටර් ඇමතීය. “ඇතුලට 

ඇවිත් ෙත් ටිකක් ෙබොන්න.” 

 

ඔවුන් ෙම්සයට අවුත් වාඩි ගනිද්දී හැමෙදනාෙග්ම පාශ්වාසෙයන් ලින්සීඩ් ෙතල්වල පාෙවමින් තිබුණු චූටි 

පහන්තිරය ෙවව්ලන්නට විය. සිවිලිම දක්වා ඉහළට දැවැන්ත ෙසවනැලි පහක් පැතිර ගිෙය්ය. නැහැයන් පහක් 



මැද්ෙදන් දුබල දැල්ල තිෙකෝණාකාර එළියක් පෑය. පරණ ෙබෝතල් කපා සාදන ලද ඝන වීදුරු වල තිබුන ෙත් ෙකොළ 

පැහැෙයන් දිස්වුණි. 

 

“මට ඇහුණ, වික්ටර්,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා රහසින් විශ්වාසයදායක කැරලිකරුෙවක් ෙසේ කීවාය, “ෙහොඳ 

විශ්වාසදායක ආරංචි මාර්ගයකින් මට දැන ගන්න ලැබුණා ෙම් NEP එයාලෙග ෙවනස්කම් ෙබොෙහොමයක 

මුලාරම්භය වග. අවසානයක මුල. ඊ ළඟට එයාල ෙගවල් සහ ෙගොඩනැඟිලි ආපහු අයිතිකාරයන්ට බාර ෙදනවලු. 

ඒ ගැන හිතන්න! ඔයා දන්නවාෙන් අෙප් කෙමෙනොස්ෙටොව්ස්කිවල තියන ෙග් ගැන, ඒක පමණක් වුවත්…. 

සමූපාකාරෙය් ලිපිකරුවා තමයි ෙම් ගැන මට කිව්ෙව. එයාට පක්ෂය තුල ඥාතිෙයක් ඉන්නවා, එයා දන්නවා 

ෙවන්න ඕන.” 

 

“එෙහම ෙවන්න පුළුවන්,” වික්ටර් තමන් එය දන්නා ෙලසින් තහවුරු කෙළේය. ගලීනා ෙපෙටොව්නා සතුටින් සිනා 

වූවාය. 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් තමන්ට තවත් ෙත් වීදුරුවක් වත්කර ගත්ෙත්ය. ඔහු සීනි දිහා බැලීය, මඳක් පසුබට 

විය, ගලීනා ෙපෙටොව්නා දිහා බැලීය, අනතුරුව ඔහු සීනි ෙනොමැතිව ෙත් බීෙව්ය. “කාෙල් එච්චර ෙහොඳ ෙවලා 

නැහැ. රහස් ෙපොලීසිය ෙචකා ෙවනුවට G.P.U. යයි හැඳින්වූවාට ඒ ෙදකම එකමයි. ඔබ දන්නවා ද අද මට කෙඩ් 

දී ඇහුණ ෙද්? තවත් ෙසෝවියට් විෙරෝධී කුමන්තණයක් ඔවුනට අසුෙවලා. දුසිම් ගණනක් මිනිසුන් අත්අඩංගුවට 

අරන්. අද වයසක අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කිව අත්අඩංගුවට ගත්ත. යුද්ධෙය් දී ඇස් අන්ධ ෙවච්ච එක්ෙකනා. 

කිසිම නඩු විභාගයක් නැතිව මිනිහට ෙවඩි තිබ්බ,” ෙනොරිස්සුම් සහගත ෙලසින් ඔහු කීෙව්ය. 

 

“ඒවා ෙබොරු කටකතා,” වික්ටර් කීය, “මිනිස්සු කැමතියි අතිශෙයෝක්තියට.” 

 

“ඉතින්, ෙමොනවා වුනත්, ආහාර ලබාගන්න පහසු ෙවමින් පවතිනවා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය, “අද අපිට 

ෙෂෝක් පරිප්පු ලැබුණ.” 

 

“ඒ වෙග්ම,” ලිඩියා කීවාය, “මට ෙමෙන්රි රාත්තල් ෙදකක්ම ලැබුණ.” 

 

“ඒ  වෙග්ම,” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙයවිච් කීෙව්ය, “මට ෙම්ද රාත්තලක් ලැබුණ.” 

 

කීරා හා වික්ටර් නික්ම යන්නට නැඟිටි කළ ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඔවුන් හැරලවන්නට ෙදොර ෙවත ගියාය. 

 



“ඔයා මෙග් දරුවා ආරක්ෂා කරනවා ෙන්ද, වික්ටර් දරුෙවෝ? ෙගොඩාක් රෑ ෙවනකම් පරක්කු ෙවන්න එපා. ෙම් 

කාෙල් වීදි ඉතාමත් අනාරක්ෂිතයි. කරුණාකරල පරිස්සම් ෙවන්න. ෙසේරටම වඩා ආගන්තුකයන් එක්ක කතාබහට 

යන්න එපා. ෙම් දවස්වල හරි අමුතු අය ඉන්නවා.” 

 

* 

 

කුලී රථය නිහඬ වීදි මැදින් කට කට ගා ෙසලෙවමින් ගමන් කරයි. පැතලි, සමතලා, හිස්  පදිකෙව්දිකාවන් 

ෙපනුෙන් අළු අයිස් වලින් නිමැ වූ, උස් වීදි පහන් කණුවල දීප්තිෙයන්, කුලී රථය පසුකරෙගන පිහිනන, දිගට 

කපනා ලද ඇලදිය මාර්ග ෙසේ ය. විෙටක ඔවුන් හිස් පදිකෙව්දිකාෙව් තැනක කළු රවුම් ෙසවනැල්ලක් දකිති. රවුම 

මැද ෙකටි සායක් හැඳගත් කාන්තාවක් තදට ගැට ගැසූ ෙල්ස් පටි ඇති සපත්තු හා තරබාරු කකුල් ෙසොලවමින් 

පැද්ෙදන්නීය. පදිකෙව්දිකාෙව් ෙකොණක හුළං ෙමෝලක් වැනි කළු ඡායාදර්ශයක් වැනිණ. ඊට උඩින් නැවිෙයක් අත් 

වනමින්, සූර්යකාන්ත  ෙපොතු කටින් විසි කරමින්, චංචල වූ පාද තබයි. කුලී රථය පසු කරෙගන බර ටක් රථයක් 

පියාඹා ගිෙය්ය. එය බයිෙන්ත්තු වලින් පිරී තිබුණි. බයිෙන්ත්තු අතරින්, බිෙයන් තැති ගත් අඳුරු හිල් ෙසේ ඇස් 

ෙදකකින් යුතු වූ සුදු මුහුණක් කීරාට නිෙම්ශෙයන් ෙපනී ෙනොෙපනී ගිෙය්ය. 

 

“නූතනෙය් දී හැදියාව ඇති මිනිසා විෂයමූලික වූ අදහසක් ආරක්ෂා කරගන්න ඕන. පුද්ගලික විශ්වාසයන් 

ෙකොෙහොම වුනත් කමක් නෑ. ඒක උදව් ෙවනවා අෙප් ෙම් කාලය ගජ ඉතිහාස නාට්යයක් ෙසේ බලන්නට. 

මනුෂ්යත්වයට සුවිසල් වැදගත්කමක් ෙගන ෙදන ෙමොෙහොතක් ෙසේ සලකන්නට,” වික්ටර් කියාෙගන යයි. 

 

“ෙමොන ෙබොරු ද,” කීරා කීවාය. “සමූහයක පැවැත්මත් ඒ සමූහය තම පැවැත්ම අනුන්ට දැන්වීමට කියාකිරීමත් 

පරණ සහ කැත පරිසිද්ධියක්. ෙම් කාලය ඒ සමූහය විසින් වඩාත්ම කැත විදියකට අනුන්ට දැන්වීමට කියා කරන 

කාලයක්, එච්චරයි.” 

 

“ඒක ඔයා හිතන්ෙන බලන්ෙන නැතුව කියන විද්යාත්මක ෙනොවන දැක්මක්, කීරා,” වික්ටර් කීෙව්ය.  

 

අනතුරුව ෙහේ පතිමා ෙනළීෙම් දී එහි නිර්මාණයකට අගය ලැෙබන්ෙන් ෙකෙසේද කියාත්, නූතන බැෙල් සම්පදාය 

ගැනත්, තම කෘතින් පුංචි ලස්සන ෙපොත්වල සිලුටු සුදු කඩදාසිෙය් පකාශ කරන නූතන කවියන් ගැනත් කියාෙගන 

ගිෙය්ය. අලුත්ම සමාජවිද්යා කෘතිය සමඟින් අලුත්ම කවිය ද තම ෙම්සය මත තබාෙගන ඇති ආකාරය වික්ටර් 

විස්තර කෙළේ එය “සමබරව” සිටින්නට කරන්නක් බවයි. ඔහු තමාෙග් පියතම කවිය කාලෙය් ෙමෝස්තරයට අනුව 

කිසි හැඟීමක් ෙනොෙපන්වා, නාසික ඒකස්වර ගායනයකින් පටන් ෙගන කීරාෙග් අතක් ෙහමිහිට අල්ලා ගත්ෙත්ය. 

කීරා අත ඉවත් කරෙගන වීදිෙය් විදුලි පහන් ෙදස බැලුවාය. 

 



කුලී රථය නැව් ෙතොටුපළ ෙදසට හැරුණි. ඔවුන් ගඟක් අසලින් ගමන් කරන බව ඇය දැන සිටියාය. ඔවුන් ගමන් 

ගන්නා මාර්ගෙය් එක් පැත්තක කළු අහස මිහිතලයට වැටී සීතල ෙතතමනෙයන් යුතු හිස්බවක ගිලී තිබුණි. අඳුරු 

පරිසරෙය් ඈත එපිටකින් ගලා ආ පාලු විදුලි බුබුළු එළිෙයන් ඒ හිස්බව මතුපිටින් අලස ෙලසකින් දිගු රිදී තීරු 

සංදීප්ත විය. අනිත් පැත්ෙත් මන්දිර වූහ. පැතිර ගිය අඳුෙර් ඒවා කළු අහසට එසෙවන පූකුරු, පතිමා හා ලඝු 

ස්ථම්භ බවට පත්විය. මන්දිර වල පහන් දැල්වුෙන් නැත. කෙබොක් ගල් ඇතිරූ පාෙර් වැෙදන අශ්ව කූර ෙප්ලි 

ගණන් හිස් කාමර මැදින් ෙදෝංකාරය දී පැතිර ගිෙය්ය. 

 

ගිම්හාන උද්යානෙය් දී වික්ටර් ටැක්සි රථය හරවා යැවීය. කිසිෙවකුත් අතුගා ෙනොමැති වියළි ෙකොළ පාපිස්සක් 

ෙමන් ඇතිරුණ ෙපොළෙව් කකුල් අද්දමින් ඔවුන් ෙදෙදනා ඇවිද්දහ. සුපසිද්ධ උද්යානය පාළුයි. එහි විදුලිය නැත. 

ඔවුන්ට බාධා කරන්නට ෙවන කිසිත් අමුත්ෙතක් ද  නැත. පරණ ඕක් ගස් කළු භාණ්ඩාගාර ෙසේ පසුපසින් වූ නගරය 

ඔවුනට ෙනොෙපෙනන්නට වසා දැමූහ. ෙතතමනෙයන් වූ සුවඳැති වනස්ස, පුස් බැඳි කළුවෙර් ෙසලෙවන සරත් 

ෙකොළ හා පතිමාවන්හි සුදු ෙසවනැලි පුළුල් හා ෙකළින් වූ අඩිපාර ෙදපස විය. 

 

ෙල්න්සුවක් එළියට ගත් වික්ටර් පින්ෙනන් ෙතත් වූ පරණ බංකුව පිහිදා දැම්ෙම්ය. නැහැය කැඩී ගිය ගීක 

ෙද්වතාවියකෙග් පතිමාවක් යටින් ඔවුන් අසුන් ගත්හ. ෙකොළයක් ෙසමින් පාවී අවුත් එහි ඔළුව අසල කරකැවී 

අතක් නැති බාහුෙව් නැම්මට හිරවුණි. 

 

වික්ටර්ෙග් අත කීරාෙග් උරහිස වටා ෙසෙමන් රැඳවුණි. ඇය එයින් ඉවත් වූවාය. ඇය සමීපෙයන් නැවී, තමා ඇය 

හා තනිවම කතාබහට අවස්ථාවක් උදාවන ෙතක් බලා සිටි බව වික්ටර් සුසුම් ෙහළමින් ෙකඳිරීය. ආදර සබඳතා 

ෙබොෙහොමයක් තමන් අත්දැක ඇති බව ද ෙහේ කීෙව්ය. කාන්තාවන් තමනට කරුණාවන්ත බව ද කී ඔහු එෙහත් 

තනිකෙමන් සතුටක් නැතිව නිතර කාලය ෙගවූ බවත්, තමා බලාෙපොෙරොත්තු වන උත්කෘෂ්ටය ෙසොයමින් සිටිය 

බවත් කීය. ඔහුට ඇයව ෙත්රුම් ගත හැකි යයි ද, ඇය සංෙව්දී බෙව් සම්පදායන් නිසා හිර වී ඇතැයි ද, ජීවිතයට හා 

ආදරයට ඇය තවම අවදි වී නැති බවත් කීය. කීරා තවත් ෙපොඩ්ඩක් ඈත් වී මාතෘකාව ෙවනස් කරන්න උත්සාහ 

ගත්තාය. 

 

“කීරා, ඔයා ආදරය ගැන හිතලා නැද්ද?” සුසුමක් ෙහළා ඔහු ඇසුෙව්ය. 

 

“නැහැ. මම හිතලා නැහැ. මම ඒ ගැන හිතන්ෙනත් නැහැ. මම ඒ වචනයට අකැමතියි. දැන් ඔයා ඒක දන්න නිසා 

අපි ෙගදර යනවා.” 

 

ඇය නැඟිට්ටාය. ඇයෙග් මැණික්කටුව ඔහු අල්ලා ගත්ෙත්ය. “නැහැ. අපි යන්ෙන නැහැ. දැන්ම යන්ෙන නැහැ.” 

 



ඇය සැෙණකින් ඔළුව ගැස්සීය. ඇයෙග් ෙතොල් ෙවත එල්ල වුනු සාහසික චුම්බනය නතර වූෙය් ඇයෙග් 

කම්මුෙල්ය. ඇයෙග් ක්ෂණික ඉරියව්ව ඔහුෙගන් ඇයව මුදා හැර ඔහුව බංකුව ෙවත කරකවා යැවිණ. දිගු හුස්මක් 

ඉහළට ගත් ඇය සිය කබාෙය් ෙකොළරය තවත් තදින් අල්ලා ගත්තාය. 

 

“සුබ රාතියක්, වික්ටර්,” ඇය පහත් හඬින් කීවාය. “මම ෙගදර යනවා -තනියම.” 

 

ඔහු නැඟිට්ෙට්ය, වික්ෂිප්ත විය, මුමුණන්නට පටන් ගති. “කීරා… මට සමාෙවන්න. මම ඔයාව ෙගදරට 

ඇරලවන්නම්.” 

 

“මම කිව්වෙන. මම ෙගදර යන්ෙන තනියම.” 

 

“අෙපොයි, ඔයාට එෙහම කරන්න බැහැ! ඔයා දන්නවාෙන ඔයාට බැහැ. ඒක හරි භයානකයි. ගෑණු ළමෙයකුට ෙම් 

වෙග රෑ කාලයක පාරවල්වල තනිෙවන්න බැහැ.” 

 

“මම බය නැහැ.” 

 

ඇය පියවර මනින්නට පටන් ගති. ඔහු ඇය පසුපසින් ගිෙය්ය. ඔවුන් ෙදෙදනා ගිම්හාන උද්යානෙයන් ඉවතට ආහ. 

පාළුවට ගිය නැව් ෙතොටුපල අසල මිලීෂියා මනුස්සෙයක් ෙකටි තාප්පයකට ෙහේත්තු වී වතුෙර් දිෙලනා විදුලි එළිය 

දිහා බලාෙගන බැරෑරුම් කල්පනාවක ෙයෙදයි. 

 

“මට තනියම යන්න දුන්ෙන නැත්නම් අර ඉන්න මිලීෂියා මනුස්සයාට මම කියනවා ඔයා මට කරදර කරන 

ආගන්තුකෙයක් බව,” කීරා කීවාය. 

 

“එතෙකොට මම කියනවා ඔයා ෙබොරු කියන්ෙන කියල.” 

 

“උෙද්ට ඇත්ත නැත්ත ඔප්පු කළාට අද රෑ අපි ෙදන්නටම හිරෙගදරක තපින්න ෙවයි.” 

 

“එෙහනම්, යන්න. ගිහින් කියන්න.” 

 

කීරා මිලීෂියා මනුස්සයා ෙවත ගියාය. “සමාෙවන්න, සෙහෝදරයා..” ඇය පටන් ගත්තාය; වික්ටර් හැරී ඉක්මණින් 

ෙවනතක යනවා ඇය  ඇස් ෙකොණින් දුටුවාය. “කරුණාකරල මට කියන්න පුළුවන් ද ෙමොයිකා පැත්තට යන පාර?” 

 



කීරා අන්ධකාරෙය් ෙපෙටොගෑඩ් නගරෙය් වීදි තුලට ඇවිද්දාය. පාළුවට ගිය ෙව්දිකාවක පසුබිම ෙසේ වීදි ෙපනුණි. 

ජෙන්ල වලින් ෙපෙනන්නට කිසිදු එළියක් නැත. පාෙවන වළාකුළු අතරින් උසට දික් වූෙය◌් පල්ලියක ශිඛරයකි. 

නිශ්චල කුරිරු අහෙසේ පිහිනනවා ෙසේ ෙපනුන ශිඛරය ඕනෑම ෙමොෙහොතක වීදි මතට කඩා වැෙටන්නට හැකි ෙසේ ඇය 

දැකීය. 

 

අගුල් දමන ලද ෙග්ට්ටුවල දැෙවන ලන්තෑරුම් දුම් දමමින් පත්තු ෙවයි. යකඩ වැටවල් අස්ෙසේ ඇති බැලුම් කුහර 

වල රැඳි රෑ මුරකරුවන්ෙග් ඇස් ගමන් කරන තනි ෙකල්ල දිහා ෙයොමුවිණ. නිදිමෙතන් හා සැකෙයන් යුතුව මිලීෂියා 

මිනිස්සු ඇය දිහා බැලුෙව් ඇස් ෙකොණකිනි. ඇෙග් පා සද්දයට ඇහැරුණු ටැක්සි රියැදුෙරක් ෙසේවය සඳහා ඉදිරිපත් 

විය. නැවිෙයක් ඇය පිටුපසින් යන්නට සූදානම් වුවත් ඇයෙග් මුහු ෙණ් පිළිබිඹු වූ ඉරියව්ව දැක සිත ෙවනස් 

කරගති. ඇය ළඟා ෙවද්දී බළෙලක් කැඩී ගිය ජෙන්ලයක් තුලින් බිම් මහලකට පැන දිව්ෙව්ය. 

 

මැදියම් රාතිය ෙගවී ෙබොෙහෝ කල් ඉක්ම ගිය පසු, මරණයට පත් නගරය මැද ජීවයක් පැවති වීදියකට ඇය 

හදිසිෙය්ම ඇතුල් වූවාය. දැඩි බවින් වූ හිස් බිත්ති වලට ෙදොර ෙරදි වැනි හතරැස් විදුලි ආෙලෝකෙයන් ෙකොටු ෙකොටු 

වැෙටන හැටි ඇය දුටුවාය. ඒ ඇතුල්වන්නට හැකි තැන්වල වූ වීදුරු ෙදොරවල් ඉදිරිෙයනි. පටු තීරු වලින් යුත් ගල් 

හා විදුලිය අතරින් දිස් වූෙය් ඝන අන්ධකාරෙයන් වැසී ගිය වහළවල්ය. ඒවා අඳුරු අහස හා එක්විය. 

 

කීරා නැවතුණාය. ගැමෙෆෝනයක් නාදෙවයි. විදුලිෙයන් නැහැවුනු ජෙන්ලයකින් සංගීතය ගලා එයි. ඒ “කැඩුණු 

වීදුරුෙව් සිංදුවයි.” 

 

නම් කල ෙනොහැකි බලාෙපොෙරොත්තුෙව් සිංදුව ඇයව බියට පත් කෙළේය. එය ෙකොතරම් දැයක් ෙපොෙරොන්දු වුවත් 

ෙපොෙරොන්දු වන්ෙන් කුමක්දැයි ඇයට කිව ෙනොහැකිය. එය ෙපොෙරොන්දුවක් දැයි වත් ඇයට නිච්චියක් නැත. එය 

ආෙව්ගයකි. ෙව්දනාවකට සමීප වූවකි. ඇයෙග මුළු සිරුර පුරා හමා යන ලද්දකි. 

 

ක්ෂණික වූ අවසන් ධ්වනියන් පුපුරා යන ලදි, හරියට ෙව්වලන ස්වර සංඝාතයන්ට එය එකතු කර තැබිය ෙනොහැකි 

ෙසේ ය, හරියට ආම්බාම් කරගත ෙනොහැකි ෙදපා පළිඟු දබරාවන්ට පයින් ගහනා ෙසේ ය. තැනින් තැන පැතිරි අහෙසේ 

වළාකුළු අතරින් කළු අහස පුරා විසුරුවා හරින ලද සංදීප්ත, කුඩු වී පුපුරණ ලද කැඩුණු වීදුරු කටු ඇතිරුවා ෙසේ 

දිළිසුණි. 

 

සංගීතය නැවතුෙන් හඬ නඟා පැතිර ගිය හිනාවක. ආවරණය ෙනොවූ අතකින් ජෙන්ලෙය් තිරය වැසුණි. 

 

එවිට කීරා තමන් තනිව ෙනොසිටින බව දුටුවාය. මුහුණු හිම-සුදු පැහැෙයන් පියරු දමා, ෙතොල් රතු කරගත් 

කාන්තාවන් රතු ෙල්න්සු හා ෙකටි සායවල් හැඳෙගන, ෙල්ස් ඉහළටම දැමූ සපත්තු වලට පාද කිටි කිටිෙය් 



ඔබාෙගන සිටින ආකාරයත්, පුරුෂෙයක් ඒ කාන්තාවකෙග් අතකින් අල්ලා ෙගන වීදුරු ෙදොරකින් ඇතුලට යන 

හැටිත් ඇය නැරඹීය. 

 

ඇය ඉන්ෙන් ෙකොෙහේදැයි ඇයට වැටහුණි. ගැස්සී හැරුණ ඇය කලබල වී ඉක්මණින් එතැනින් නික්ම වීදිෙය් 

ෙකොණට යන්නට උත්සාහ කළාය. 

 

එවිට ඇය නැවතුණි. 

 

ඔහු උස අෙයකි. ඔහුෙග් ෙකොළරය ද ඔසවා තිබුණි. ඇස් වැෙසන්නට දැමූ කැප් ෙතොප්පියක් පහළට එල්ෙලයි. 

සංසුන්, රළු, අවඥා සහගත වූ ඔහුෙග් මුව ඔහු යටෙත් වූවන්ට මරණය කරා යන්නැයි අණ දිය හැකි පැරණි 

ෙගෝතික නායකයකුෙග් වැනිය. ඔහුෙග් ඇස් ඒ ඔහු විසින් මරණයට පමුණවන්නන් දිහා බලාෙගන සිටිය හැකි ඇස් 

ෙදකකි. 

 

කීරා ලාම්පු කණුවකට ෙහේත්තු වී ඔහුෙග් මුහුණ දිහා ෙකළින් බලා සිනාවක් පෑය. ගල් ගැහුණ ඇය කිසිවක් සිතුෙව් 

නැත. තමන් ඔහුව හඳුනා ගත්තා ෙසේ ඔහුත් තමාව හඳුනා ගනු ඇතැයි යන බලාෙපොෙරොත්තුව තමාට පහළ වූ බව 

ෙනොදැන සිනහවක් පෑවා පමණි. 

 

ඔහු ද නැවතී ඇය ෙදස බැලීය. “සුබ සන්ධ්යාවක්!” ඔහු කීෙව්ය. 

 

ආශ්චර්යමත් දෑ විශ්වාස කරන කීරා ද “සුබ සන්ධ් යාවක්!” යයි කීවාය. 

 

පියවර කිහිපයකින් ළං වූ ඔහු ඇස් හීන් කර ඇය දිහා බලා සිනාවක් පෑෙව්ය. ඔහුෙග් සිනාෙවන් ඔහුෙග් මුව අග 

ඉහළට ෙනොව පහළට වැටුණි. එයින් ඔහුෙග් උඩුෙතොල සාවඥ වූ වෘත්තාංශකයක හැඩය ගති. 

 

“පාළු ද?” ඔහු ඇසීය. 

 

“ඉතා දැඩියි. ෙගොඩාක් කාලයක සිට,” ඇය සරල බවකින් කීවාය. 

 

“එෙහනම්, එන්න.” 

 

“ඔව්.” 

 



ඔහු ඇයෙග් අතින් අල්ලා ගත්ෙත්ය. ඇය ඔහු පසුපසින් ගියාය. “ඉක්මන් කරන්න ෙවයි අපට. මට ඕනා ෙම් 

ජනාකීර්ණ වීදිෙයන් අහක් ෙවන්න,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

“මටත් ඕනා ඒකමයි.” 

 

“කිසිම පශ්නයක් අහන්න එපා කියල දැන්ම කියන්නම්.” 

 

“මට අහන්න පශ්නයක් නැහැ.” 

 

ඔහුෙග් මුහුෙණ් පුදුමාකාර හැඩරුව ඇය නැරඹීය. ඇය අතින් අල්ලා ගත් ඔහුෙග් දිගු ඇඟිලි දිහා යටැසින් 

විශ්මෙයන් බැලුවාය. 

 

“මා දිහා ඔෙහොම බලන්ෙන ඇයි?” ඔහු ඇසුෙව්ය. එෙහත් ඇය පිළිතුරක් ෙනොදුන්නාය. “සමාෙවන්න, ෙම් 

රාතිෙය් මම එතරම් සතුටක් ෙබදාගන්න හිතවෙතක් ෙනෙමයි.” 

 

“උදව්වක් ඕනා ද?” 

 

“ඒකට තමා ඔයා ඉන්ෙන.” ඔහු හදිසිෙය්ම නැවතිණ. “ගාණ කීය ද?” ඔහු ඇසීය. “මා ළඟ වැඩි ගාණක් නැහැ.” 

 

කීරා ඔහු ෙදස ෙනත් ෙයොමු කරද්දී ඔහු ඇය ෙවත ආ කාරණය හඳුනාගත්තාය. ඇය ඔහුෙග් ඇස් දිහා නිහඬව බලා 

සිටියාය. ඇය හඬ අවදි කරද්දී ස්වරය ෙගෞරවය මුසු ගැෙහන බවකින් ෙතොර විය. එය සංසුන් හා ස්ථිර විය. 

“එච්චර ගාණක් ෙනෙවයි,” ඇය කීවාය. 

 

“අපි ෙකොෙහද යන්ෙන?” 

 

“මම පහුෙවච්ච වංගුවක ෙපොඩි උද්යානයක් දැක්ක. අපි එතැනට යමු ඉස්සර ෙවලාම. ෙපොඩ්ඩකට.” 

 

“මිලීෂියා මිනිස්සු ඉන්නවා ද?” 

 

“නෑ.” 

 



ඔවුන් අත්හැර දමන ලද නිවාසයක පඩිෙපෙළහි වාඩි වූහ. වීදිෙය් පහන් කණු වලින් වැෙටන එළිය ගස් ෙපළකින් 

අඩවන් විය. ඔවුන්ෙග් මුහුණු වලට සහ ඔවුනට පිටුපසින් වූ තාප්පයට ද ගස් අතරින් පතරින් ගලා ආ ෙසලෙවන 

එළිෙයන් තිත්, ෙකොටු හා ෙපති වැටුණි. ගැනයිට් බිත්තිෙය් ෙපළ ගැසුණු  ජෙන්ල ගණනාවක් ඔවුන්ෙග් ඔළු වලට 

මත්ෙතන් දිස්විය. මන්දිරයට ඇතුල් වන ෙදොරටුවට ඉහළින් වූ එහි අයිතිකරුවාෙග් නිල ලාංඡනය ගලවා දමා ඇත. 

එය සුව ෙනොවන වණයක් ෙසේ ෙපෙනයි. වත්ෙත් ෙග්ට්ටුව තැනින් තැන කඩා දමා ඇත. එහි උස් යකඩ උල් 

ෙපොළවට හරවා ඇත්ෙත් ෙහල්ලයක් ගම්භීර සමාචාරයක් දක්වන ෙලසකිනි. 

 

“ඔයාෙග කැප් එක ගලවන්න,” කීරා කීවාය. 

 

“ඒ ෙමොකට ද?” 

 

“මට ඔයා දිහා බලන්න ඕන.” 

 

“කාව හරි ෙහොයන්න එව්ව ද?” 

 

“නෑ. කවුරු එවන්න ද?” 

 

ඔහු පිළිතුරක් ෙනොදී කැප් එක ගැලවීය. ඔහුෙග් මුහුෙන් හැඩරුවට ඇයෙග් මුහුණ කණ්ණාඩියක් විය. එෙහත් රුව 

අගයන පශංසාවක් ඇයෙග් මුහුණින් ෙනොෙපනුණි. ඒ ෙවනුවට දැක්වුෙන් විශ්මය සහිත ෙගෞරවය මුසු 

ආනන්දයකි. 

 

“ඔයා හැම තැනම උරහිස ඉරුණු කබාය දාෙගන ද යන්ෙන?” පමණක් ඇයෙග් මුවින් පිට වූ වදන විය. 

 

“ෙමච්චරයි මට ඉතිරි ෙවලා තිෙයන්ෙන. ඔයා හැම තිස්ෙසම මිනිස්සු දිහා ඇස් එළියට පනින්න වෙග් බලාෙගන 

ඉන්නවා ද?” 

 

“සමහර ෙවලාවට විතරයි.” 

  

“මම ඔයා නම් ඔෙහොම බලන එක නවත්තනවා. අනිත් අය දිහා අඩුෙවන් බලන තරමට ඔයාට ෙහොඳයි. ඔය විදියට 

බලන්න නම් ශක්තිමත් ස්නායු හා ශක්තිමත් ආමාශයක් තියන්න ඕන.” 

 

“මට තිෙයනවා.” 



 

“ඒ එක්කම ශක්තිමත් කකුල්?” 

 

දික් කරගත් ඇඟිලි ෙදක ෙනොනවා ඔහු ඇයෙග් සාය දණහිස් මතින් අවඥා සහගතව, සැහැල්ලු  ෙලසින් ඉහළට 

එසවීය. ඇයෙග් දෑත් ගල් පඩි තදින් අල්ලා ගති. ඇය සාය පහළට ඇද දැම්ෙම් නැත. හුස්ම ෙනොෙගන, මිදුණ 

පිළිරුවක් ෙසේ නිශ්චලව සිටින්නට ඇය ඉතා අමාරුෙවන් සමත් වූවාය. ඔහු ඇය ෙදස බැලීය. ඔහුෙග් ඇස් ඇයෙග් 

හිස මුදුෙන් සිට පාදාන්තය දක්වා කිහිප සැරයක්ම දිව ගිෙය්ය. එෙහත් ෙතොල් අග වැටුෙන් පහළට පමණි. 

 

“ඔව්, ශක්තිමත් කකුල් ෙදකක් තියනවා,” ඔහු ෙදස ෙනොබලා ඇය කීකරු හඬින් මිමිණුවාය. 

 

“ඉතින්, ඔයාට ශක්තිමත් කකුල් ෙදකක් තියනවා නම්, එෙහනම් – දුවන්න.” 

 

“ඔයාෙගන්?” 

 

“නෑ. ෙසේරම මිනිස්සුන් ෙගන්. ඒත් ඒක අමතක කරල දාන්න. ඔය සාය පහළට දාගන්න. සීතල නැද්ද ඔයාට?” 

 

“නෑ,” එෙහත් ඇය සාය පහළට ඇද ගත්තාය. 

 

“මම කියන කිසි ෙදයකට වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වන්න එපා,” ඔහු ඇයට කීෙව්ය. “ඔයාෙග නවාතැෙන් ෙබොන්න 

ෙදයක් තිෙය් ද?” 

 

“ඔහ්… ඔව්.” 

 

“මම කළින්ම කියන්නම්. මම අද රෑ සෑෙහන්න ෙබොන්න යන්ෙන.” 

 

“ඇයි අද රෑ?” 

 

“ඒක මෙග පුරුද්ද.” 

 

“එෙහම නැහැ.” 

 

“ඔයා දන්ෙන ෙකොෙහොම ද?” 



 

“මම දන්නවා එෙහම නැතිවග.” 

 

“මං ගැන ෙවන ෙමොනව ද දන්ෙන?” 

 

“මම දන්නවා ඔයාට ෙහොඳටම ෙවෙහස බව.” 

 

“මට ෙවෙහසයි. මම මුළු රෑම ඇවිද්දා.” 

 

“ඇයි?” 

 

“මම හිතුවා මම ඔයාට පශ්න අහන්න එපයි කිව්ව කියල.”  

 

බිත්තියට හිර වී වාඩි වී ඉන්නා ෙකල්ල දිහා ඔහු බැලීය. නිහඬ හා ස්ථිර වූ එක් අළු පැහැති ඇසක් ද, ඊට උඩින් 

ෙකොණ්ඩා කැරැල්ලක් ද, කළු කබා සාක්කුෙව් ඔබාගත් සුදු මැණික්කටුව ද, එකිෙනකට තද කරගත් කකුල් වසන් 

කරන කළු සිහින් ෙම්ස් ද ඔහු දැක්ෙක්ය. අන්ධකාරෙය් ඔහු ඇයෙග් සිහින් මුව හා ගැෙහන සිහින් සිරුර ඇති 

පැල්ලම අනුමානෙයන් සිතාගත්ෙත්ය. ඇය ෙවත නැඹුරු වී “මෙග් දිහා මහ අරුම පුදුමයක් දකින විදියට 

බලාෙගන ඉන්න එක නවත්තන්න. මට ෙබොන්න ඕන. මට ඔයා වෙග ෙකල්ලක් ඕන. මට පහළට වැෙටන්න 

ඕන. ඔයාට අරන් යන්න හැකි තරම් පහළකට යන්න ඕන,” ඔහු රහසින් කියන්නට විණ. 

 

“ඔයා දන්නවා, ඔයාට බයයි ඔයාට අවශ්ය තරම් පහළට වැෙටන්න බැරි බවට,” ඇය කීවාය. 

 

ඔහුෙග් අත ඇයෙග් කකුල් වැස්ෙමන් ඉවත් විය. ඇය ෙවත තවත් ළංවී බලා “ඔයා ෙම් වෘත්තිය ෙකොපමණ 

කාලයක් සිට කරනවා ද?” යැයි හදිසිෙය්ම විමසීය. 

 

“ඔහ්… එච්චර කාලයක සිට ෙනෙවයි.” 

 

“මම හිතුවා.” 

 

“සමාෙවන්න. මම හැකි තරම් උත්සාහ කළා.” 

 

“උත්සාහ කළා? ෙමොනවට ද?” 



 

“අත්දැකීම් ඇති විදියට හැසිෙරන්න.” 

 

“පුංචි ෙමෝඩි. ඇයි එෙහම කෙළේ? මම කැමතියි ඔයා ඔය ඉන්න විදියට. ඔය ෙගොඩක් දකින අමුතු ඇස් වලට… 

ෙම්කට…. එන්න ෙහේතුව ෙමොකක් ද?” 

 

“මිනිෙහක්.” 

 

“ඔහු ඒ තරම් වටිනවා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ෙකොයිතරම් රුචියක් ද?” 

 

“ෙමොනවට ද?” 

 

“ජීවිතයට.” 

 

“ඒ රුචිය නැතිව ගියාම මන්දැයි ෙකෙනක් ෙම්සයට තවත් වාඩි ෙවන්ෙන?” 

 

ඔහු හඬනඟමින් සිනා වුණි. ඔහුෙග් සිනහව හිස් ජෙන්ල අතරින් හිස් බවින් හා සීතෙලන් ෙදෝංකාර දුනි. “සමහර 

විට ෙම්සය යටින් කැබිති බිඳිති ටිකක් අහුල ගන්න ෙවන්න ඇති. ඔයා වෙග – විෙනෝදය තවමත් ෙගන ෙදන… 

ඔයාෙග ෙතොප්පිය අයින් කරන්න.” 

 

ඇය ෙතොප්පිය අයින් කළාය. අළු ගල් බිත්තිය පසුබිම් කරගත් ඇයෙග් අවුල් වූ ෙකොණ්ඩය ෙකොළ මත නටනා විදුලි 

එළිෙයන් රස්නය ඇති සිල්ක් ෙසේ දිළිසුණි. ඇයෙග් ෙකොණ්ඩෙය් කැරලි අතරින් ඇඟිලි යවා ඇයට රිදුම් ෙදන 

තරමින් තදින් අල්ලා ඇයෙග් හිස ළං කරගත් ඔහු ෙමෙසේ ඇසීය, “ඔයා ඒ මිනිහට ආදෙර් කළා ද?” 

 

“ෙකොයි මිනිහාට ද?” 

 

“ඔයාව ෙම්කට ෙයොමු කළ මිනිහා?” 

 



“මම…,” ඇය වික්ශිප්ත වූවාය. ෙනොසිතූ සිතුවිල්ලකින් පුදුමයට පත් වූවාය. 

 

“නෑ. මම එයාට ආදෙර් කෙළේ නැහැ.” 

 

“ඒක ෙහොඳයි.” 

 

“ඔයා.. කවදා හරි…” ඇය පශ්නයක් පටන් ගත්ත ද එය අවසන් කරනු ෙනොහැකි බව දැනගත්තාය. 

 

“එයාල කියනවා මට ෙවන කවුරුත් ගැන හැඟීමක් නැහැ මං ගැන විතරයි හැඟීමක් ඇත්ෙත කියල.” ඔහු පිළිතුරු 

දුන්ෙන්ය. “ඒකත් එච්චර ෙලොකු හැඟීමක් ෙනෙමයි.” 

 

“කවුද එෙහම කියන්ෙන?” 

 

“මට අකමැති ෙකෙනක්. මම දන්නවා මට අකැමති ෙබොෙහොම ෙදෙනක්ව.” 

 

“ඒක ෙහොඳයි.” 

 

“ඒත්, ම ට කවදාවත් හමුවුෙන් නැහැ ඒක ෙහොඳයි කියපු ෙකෙනක්.” 

 

“ඔව්. ඔයා එෙහම එක්ෙකෙනක් දන්නවා.” 

 

“මට ඒ කවුද කියලා කියන්න පුළුවන් ද?” 

 

“ඒ ඔයාමයි.” 

 

ඔහු නැවතත් ඇය ෙවත නැඹුරු විය. ඔහුෙග් ඇස් අන්ධකාරෙය් ඇයව ෙසවීය. අනතුරුව ආපස්සට බර වී උරහිස් 

හකුළමින්, “ඔයාට වැරදිලා. ඔයා හිතන විදිෙය ෙකෙනක් ෙනෙම් මම. මට හැමදාම ඕන වුෙන් සබන් විකුණන 

ෙසෝවියට් ලිපිකරුෙවක් ෙවලා බඩුගන්න එන අය එක්ක හිනාෙවන්නයි,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

“ඔයා ෙගොඩක්ම ෙගොඩාක් අසතුටකින් ඉන්ෙන,” ඇය කීවාය. 

 



ඔහුෙග් මුහුණ ඇය ෙවත ඉතා ළංවුණි. ඔහුෙග පාශ්වාසය ඇයෙග් ෙතොල් වලට දැනුණි. “කවුද ඔයාෙග 

අනුකම්පාව බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන? ඔයා හිතනවා ද ඔයාට මාව කැමති කරවාගන්න පුළුවන් කියල? 

ෙබොරුවට එෙහම හිතන්න එපා. ඔයා ගැන ෙමොනවත් හිතන්න මට ඕන නැහැ. ඔයා මං ගැන ෙකොෙහොම හිතනව ද 

කියන එකත් මට වැඩක් නැහැ. මම ඔයාෙග ඇඳට අරන් ගිය අනිත් හැම මිනිෙහක්ම වෙග. ඉස්සරහටත් අරන් යන 

අය වෙග.” 

 

“ඔයා අදහස් කරන්ෙන ඔයාට අනිත් හැම මිනිෙහක් වෙග්ම ෙවන්න ඕන කියල. ඒ වෙග්ම මෙග් ඇ ෙඳේ ෙවන කිසිම 

මිනිෙහක් ඉඳලා නැහැ කියලත් හිතන්න ඔයාට ඕන,” ඇය කීවාය. 

 

ඔහු ඇය ෙදස නිහඬව බැලීය. අනතුරුව ඔහු “ඔබ වීදි කාන්තාවක් ද?” යැයි හදිසිෙය්ම ඇසීය. 

 

“නැහැ,” ඇය සංසුන්ව උත්තර දුන්නාය. 

 

ඔහු උඩ පැන නැඟිට්ෙට්ය. “එෙහනම් ඔබ කවුද?” 

 

“වාඩි ෙවන්න.” 

 

“උත්තර ෙදන්න.” 

 

“මම වැදගත් පුංචි ෙකල්ෙලක්. විද්යායතනෙය් ඉෙගන ගන්න. නන්නාඳුන ෙකෙනකු එක්ක ෙමෙහම කතා කළා 

කියල දැනගත්ෙතොත් ෙදමව්පිෙයො ෙගදරින් පිටුවහල් කරන්න ඕන ෙකෙනක්.” 

 

ඔහු ඇය ෙදස බලා සිටිෙය්ය. ඇය තවමත් ඔහු ෙදස බලාෙගන ඔහුෙග් කකුල් අසලින් වූ පඩි මත වාඩි වී සිටින්නීය. 

ඇයෙග් ඇස් වලින් බියක් ෙහෝ අනුකම්පාව යැදීමක් ෙපෙනන්ෙන් නැත. මුරණ්ඩු වූ සංසුන් ගතියක් පමණි එහි 

ඇත්ෙත්. “ඇයි එෙහම ආෙව්?” ඔහු ඇසීය. 

 

“ඔයාව දැන ගන්න ඕන නිසා.” 

 

“ඇයි?” 

 

“මම ඔයාෙග මූණට කැමැතියි.” 

 



“ඔබ පුංචි ෙමෝඩිෙයක්! මම ෙවනත් ෙකෙනක් වුනා නම් මීට වඩා ෙවනස් විදියකට හැ සිෙරන්න ඉඩ තිබුණ.” 

 

“ඒත්, මම දැනන් හිටියා ඔයා ෙවනත් ෙකෙනක් ෙනොවන බව.” 

 

“ඔයා දන්නව ද ඒ වෙග වැඩ කරන්ෙන නැතිබව.” 

 

“මට ගානක් නැහැ.” 

 

ඔහු හදිසිෙය්ම සිනහා වූෙය්ය. “මෙගන් පාෙපෝච්චාරණයක් අහන්න ඕන ද?” ඔහු ඇසීය. 

 

“ඔව්.” 

 

“ෙම් තමයි මම… ගෑණිෙයක් සල්ලි වලට ගන්න හදපු මුල්ම වතාව.” 

 

“ඇයි අද රෑ උත්සාහයක් ගත්ෙත?” 

 

“මට ඇතිෙවලා තිබුෙණ. මම පැය ගණනක් ඇවිද්දා. ෙම් නගරෙය මට අද රෑ ඇතුලට යන්න පුළුවන් කිසිම 

ෙගයක් නැහැ.” 

 

“ඇයි?” 

 

“පශ්න අහන්න එපා. මට අර ගෑණු ෙවතට යන්න හිතුෙන නැහැ. ඒත් ඔයා.. ඔයාෙග අමුතු හිනාවට මම කැමති 

වුණා. ඒ වෙග් වීදියක ෙම් වෙග් ෙව්ලාවක ෙමොනවද ඔයා කෙල්?” 

 

“මම එක් ෙකෙනක් එක්ක රණ්ඩු වුණා. මට ටැක්සියකට සල්ලි තිබුෙන නැහැ. ඉතින් මම තනියම ෙගදර යද්දි මට 

පාර වැරදුණා.” 

 

“ඉතින්, ෙගොඩාක්ම අපූර්ව සන්ධ්යාවකට ෙබොෙහොම ස්තූතියි. ෙම්ක ෙම් නගරෙය් අන්තිම රාතිය මතක් ෙවන්න 

මට සෑෙහන අමුතු මතකයක්.” 

 

“ඔයාෙග – අන්තිම රාතිය?” 

 



“මම හිරු උදාවත් සමඟ පිටෙවලා යනවා.” 

 

“ආෙය් කවදද එන්ෙන?” 

 

“කිසි දිනක එන්න බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැහැ.” 

 

ඇය ෙහමිහිට නැඟිට්ටාය. ඔහුට මුහුණ ලා සිටගත්තාය. “ඔයා කවුද?” ඇය ඇසීය. 

 

“ඔයාව විශ්වාස කළත් මට ඒක ඔයාට කියන්න බැහැ.” 

 

“ඔයාට ආෙය කවදාවත් ෙනොඑන්න යන්න ෙදන්න බැහැ.” 

 

“මම කැමැතියි ඔයාව ආෙය් දකින්න. මම වැඩි දුරක යන්ෙන නැහැ. මම ආෙය එන්නත් පුළුවන්.” 

 

“මෙග ලිපිනය ෙදන්නම්.” 

 

“එපා. ඔයා තනියම ෙනෙමයිෙන පදිංචිය. මට කාෙගවත් ෙග්කට ඇතුල් ෙවන්න බැහැ.” 

  

“මට එන්න බැරි ද ඔයාෙග ෙගදරට?” 

 

“මට ෙගයක් නැහැ.” 

 

“ඒත්.. එතෙකොට..” 

 

“අපි ෙමෙහම කරමු. මාසයකින් අපි ෙමතැන දී ම හමුෙවමු. එතෙකොට මම තවත් ජීවතුන් අතර සිටිනවා නම්, මට 

ආෙයත් නගරයට ඇතුල් ෙවන්න පුළුවන් වුෙනොත්, මම ඔයාව හමුවන්න ෙමතැනට එන්නම්.” 

 

“මම එන්නම්.” 

 

“ෙනොවැම්බර් දහ වැනිදා. ඒත් අපි දවල් කාලෙය් හමුෙවමු. හවස තුනට. ෙම් පඩිෙපළ ළඟ.” 

 

“ඔව්.” 



 

“ඉතින්, ඒකත් අෙප් ෙම් විකාර හමුවීම වෙග්ම වැඩක්. දැන් ඔයාට ෙගදර යන්න කාෙල් ඇවිත්. ෙම් රෑ යාෙම් 

එළිෙය ඉන්න ෙහොඳ නැහැ.” 

 

“ඒත්, ඔයා ෙකොෙහද යන්ෙන?” 

 

“මම එළිය වැෙටනකන් ඇවිදින්නම්. තව පැය කිහිපයක් පමණයි. එන්න.” 

 

ඇය වාද කරන්නට ෙනොගියාය. ඔහු ඇයෙග් අතින් අල්ලා ගත්ෙත්ය. කැඩුණු ෙග්ට්ටුෙව් නැමී ගිය උල් මැදින් 

ඔවුන් පැන ගියහ. පාර පාළු වී ඇත. ඈතක සිටි ටැක්සි රියැදුෙරක් ඔවුන්ෙග් පා හඬ ඇසී ඔළුව උස්සා බැලීය. ඔහු 

ටැක්සිය කැඳවූෙය්ය. අශ්වෙයෝ හතරෙදනාෙග් කුර වැෙදනා හඬින් නිහඬ පරිසරය ෙදදරා ගිෙය්ය. 

 

“ඔයාෙග නම ෙමොකක්ද?” ඇය ඇසුවාය. 

 

“ලිෙයෝ. ඔයාෙග?” 

 

“කීරා.” 

 

ටැක්සිය ඔවුන් අසලට පැමිණිෙය්ය. ඔහු රියැදුරාට මුදල් ෙනෝට්ටුවක් දුන්ෙන්ය. “ඔහුට කියන්න ඔයාට යන්න ඕන 

දිහාව.” ඔහු කීරාට කීය. 

 

“ගිහින් එන්න,” කීරා කීවාය, “මාසයක ට.” 

 

“මම ජීවතුන් අතර සිටිෙයොත්,” ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන්ය, “ඒ වෙග්ම, මට අමතක ෙනොවුෙනොත්.” 

 

ඇය අසුනට නැඟ එහි දණ ගසා කරත්තෙය් පිටුපසින් බලා සිටියාය. කරත්තය ඈතට යද්දී, ඇයෙග් හිසෙකස් හැම 

අත දුවද්දී ඇය තමා දිහා බලාෙගන සිටෙගන ඉන්නා මිනිසා දිහා බලා සිටියාය. 

 

ටැක්සිය වංගුව පසුකර ගිය පසු ද ඇය දණගසා ෙගනම සිටියාය. එෙහත් ඇයෙග් හිස නැමුණි. ඇයෙග් අත 

අසරණව අල්ල උඩු අතට හැරී අසුෙන් රැඳුණි. ඇයට අෙත් ඇඟිලිවල ෙල් ගැෙහන ආකාරය දැණින. 

 

 



V 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා සෑම උදෑසනකම ෙකඳිරි ගෑෙව් ෙමෙසේය: “ෙමොකද කීරා ඔයාට ෙවලා තිෙයන්ෙන? කෑව ද 

නැද්ද කියල ගාණක් නැහැ. සීතල ද නැද්ද කියල ගානක් නැහැ. කවුරු හරි කතා කළාට ඔයාට ඇෙහන්ෙන නැහැ. 

ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙයන්ෙන ඔයාට?” 

 

සන්ධ්යාෙව් විද්යායතනෙයන් ෙගදරට පිය නඟද්දී ඇයෙග් ෙනත් සෑම උස අෙයක් ෙවතම ෙයොමුවිණ. ඉහළට උස් 

කරන ලද කමිස පටි අතරින් ෙනොසන්සුන් ඇස් දකින ඇයෙග් හුස්ම ගැනීම නතර ෙවයි. ඇය ඔහුව නගරෙය් දී 

දකින්නට බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවීය. ඇයට ඔහුව ෙසොයාගන්නට උවමනා ෙනොවීය. ඔහු එයි ද ෙනොඑයි ද කියා ඇය 

කනස්සල්ලට පත් ෙනොවූවාය. ඔහු තමාට කැමති දැයි ඇය කිසිවිෙටක සිතන්නට ෙනොගියාය. ඔහු සිටිනවාය යන 

සිතුවිල්ල හැර ෙවනත් සිතුවිල්ලක් ඇයට ෙනොවීය. එෙසේම ෙවනත් කිසිවක පැවැත්ම ගැන මතක් කර ගැනීමටත් 

ඇයට අපහසු වුණි. 

 

එක දවසක් ඇය නිවසට ෙගොඩෙවද්දී, ෙදොර හැරුෙන් ඉදිමුණ රතු ඇස් ඇති ගලීනා ෙපෙටොව්නා අතිනි. ෙදොර 

ඇෙරද්දී ඇතුලට ගලා ආ සීතල හුළං පහරත් එක්කම ඇය ෙවත එල්ල වූ මුල්ම පශ්නය වූෙය් “පාන් අරන් ආව ද?” 

යන්නයි. 

 

“ෙමොන පාන් ද?” කීරා ඇසුවාය. 

 

“ෙමොන පාන්? ඔයාෙග පාන්! විද්යායතනෙය් පාන්! අද තමයි ඔයාට පාන් ලැෙබන්ෙන! මට කියන්න එපා ඔයාට 

ඒක අමතක වුනා කියල!” 

 

“මට අමතක වුනා.” 

 

“අෙහෝ, උඩ ඉන්න ෙදවියනි!” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා මහත් හිෙත් බෙරන් අසුනක වාඩි වී සිය ෙදඅත් අසරණව කඩා වැෙටන්නට හැරියාය. “කීරා, 

ඔයාට ෙමොනව ද ෙවලා තිෙයන්ෙන? ඇයෙග් සලාකයට ලැෙබන ෙද් පූෙසක්ට කන්න ෙදන්න තරම්වත් මදි, 

ඒකත් එයාට අමතකයි ෙගන්න! පාන් නෑ! අෙහෝ අනුකම්පා සහගත ෙදවියනි!” 

 



අන්ධකාරෙය් වූ කෑම කාමරෙය් ජෙන්ලය අසල ලිඩියා අසුන් ෙගන සිටියාය. වීදි ලාම්පුෙවන් වැෙටන එළිෙයන් 

ඇය වූල් වලින් කකුල් ආවරණයක් ෙගොතන්නීය. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමි ටිෙය්විච් නිදි කිරා වැෙටයි. ඔහුෙග් හිස 

ෙම්සය මතය. 

 

“පාන් නැහැ,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා දැනුම් දුන්නාය. “උත්තමාවියට අමතක ෙවලා.” 

 

ලිඩියා අහංකාර ෙලසින් විරිත්තීය. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමි ටිෙය්විච් හූල්ලා අසුනින් නැඟිට්ෙට්ය. “මම යනවා ඇඳට,” 

ඔහු මැතුරුෙව්ය. “එච්චර බඩගින්නක් දැෙනන්ෙන නැහැ නිදාගත්තම.” 

 

“අද රෑට කෑම නැහැ. ඉතිරි ෙවච්ච ෙමෙන්රිවත් නැහැ. වතුර පයිප්ප කැඩිල. ෙගදර වතුර නැහැ.” 

 

“මට බඩගිනි නැහැ,” කීරා කීවාය. 

 

“ෙම් පවුෙල පාන් සලාකයක් තිෙයන්ෙන ඔයාට විතරයි. ඒත්, ෙදවියනි, ඔයාට ඒ ගැන  ෙමොනවත් හිෙතන්ෙන 

නැති හැටි!” 

 

“සමාෙවන්න, මෑණියනි. මම ෙහට ගිහින් ගන්නම්.” 

 

කීරා පහන් දැල්ල ඇවිලීය. ලිඩියා තම ෙගතුම් පුංචි දැල්ල ෙවතට ෙගනාවාය. 

 

“ඔයාෙග තාත්තා එයාෙග කඩෙය් අද කිසිම ෙදයක් විකුණලා නැහැ,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය. 

 

නිහඬ ලිඩියා ෙවතින් ඇෙසන්ෙන් ඇයෙග් ෙගතුම් කටු ගැෙටන සද්දය පමණි. 

 

ෙගදර සීනුව තදින් හා ෙපරැත්තයකින් වැදිණ. ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් ගත ෙනොසන්සුන් බවින් ෙවව්ලා ගිෙය්ය. 

ඇය ඉක්මණින් ෙදොර අරින්නට ගියාය. 

 

බර බූට් සපත්තු ඉස්ෙතෝප්පු කාමරය හරහා තදින් වැදිණ. උපව්ඩම් අවසරයක් ෙනොලබාම කෑම කාමරයට ආෙව්ය. 

ඔහුෙග් බූට් සපත්තු වලින් බිම පුරා මඩ පාරවල් ඇඳිණ. ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඔහු පිටුපසින් සිය සළුව තදින් අල්ලා 

ගනිමින් ගමන් කළාය. ඔහු අත වූෙය් ලැයිස්තුවකි. 

 



“වතුර පයිප්ප වැෙඩ්ට, ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි,” ඔහු කීෙව් ෙතොප්පිය ෙනොගලවා අතැති ලැයිස්තුව ෙම්සය 

මතට විසි කරමිනි. “කුලියට ඉන්න අයෙග් සමාජ තත්වය අනුව පයිප්ප හදන්න, නඩත්තු කරන්න, මුදල් අය 

කරන්නට නිවාස කමිටුව චන්දයකින් ෙමෙහම සම්මත කරගත්ත. ඒ ෙගවල් කුලී වලට අමතරව. ෙම් ලැයිස්තුව 

කවුරු ෙකොච්චරක් ෙගවනව ද කියලයි. මුදල් මෙග නිලකාමරෙය් ෙහට උෙද් දහයට කළින් ෙගනැත් තියන්න. සුබ 

රාතියක්, පුරවැසිෙයනි.” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඔහු නික්ම ගිය පසු ෙදොර අගුල් ලා වැසුවාය. ඇය ෙවව්ලන දෑත් වලින් ෙකොළය පහන් දැල්ෙල් 

එළියට අල්ලා කියැවීය. 

 

ඩුෙබන්ෙකෝ - කම්කරුවා - අංක 12 රූබල් 3,000,000 

රිල්නිෙකෝව් - ෙසෝවියට් ෙසේවකයා – අංක 13 රූබල් 5,000,000 

ආ ර්ගුෙනෝව් - පුද්ගලික ව්යාපාරිකයා -අංක 14 රූබල් 50,000,000 

 

ෙකොළය බිමට වැටිණ. ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් මුහුණ ෙම්සෙය් වූ ඇයෙග් දෑත් මත රැඳවුණි. 

 

“ෙමොකද පශ්නය, ගලීනා? කීයක් ෙවනවා ද?” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ෙග් කටහඬ නිදන කාමරෙය් සිට ගලා 

ආෙව්ය. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා හිස එසවීය. “ඒක…. ඒක එච්චර නැහැ. යන්න. නිදා ගන්න. මම ඔයාට ෙහට කියන්නම්.” 

ඇයට ෙල්න්සුවක් ෙනොවීය. ඇය සිය ෙදෙනත් සළුෙව් ෙකොණකින් පිසදා ෙගන නිදන කාමරයට පය ඇතිල්ලුවාය. 

 

කීරා ඇයෙග් පාඩම් ෙපොත්වලට එබුණාය. පුංචි පහන් දැල්ල ෙපොත්වල පිටු අතර නටමින් ගැහුණි. ඇයට මතකෙය් 

තිබූ එකම ෙදය, කියවන්නට තිබූ එකම ෙදය, ෙපොෙත් ලියැවුණක් ෙනොෙව්: “…. මම ජීවතුන් අතර සිටිෙයොත් – 

සහ මට අමතක ෙනොවුෙනොත්..” 

 

ශිෂ්යයන්ට පාන් සලාක හා ෙනොමිෙල් ටෑම් ටිකට්පත් ලැ බුණි. ෙතතමනෙයන් යුතු විද්යායතනෙය් හිස් 

නිලකාමරයන්හි ඔව්හු තම සලාක ෙපොත් ලබාගන්නට ෙපෝලිෙම් සිටෙගන සිටියහ. අනතුරව ඔවුන් ශිෂ්ය 

සමූපාකාරෙය් පාන් ගන්නට ෙපෝලිෙම් සිටෙගන සිටිය යුතුය. 

 

කීරා පැයක් ෙපෝලිෙම් සිටියාය. ලිපිකරුවා කවුන්ටරය මත වියළි පාන් තඩි කැබලි එහාට ෙමහාට කරයි. අත 

බැරලයකට දමා ෙහරින් මාළු අතට ගනියි, ඊ ළඟට අත පාන්වල පිසදමයි. අනතුරුව ඒ අතින්ම හැකිළුන, නැවුන 

ෙපොඩි වී ගිය මුදල් ෙනෝට්ටු එකතු කර ගනියි. පාන් හා ෙහරින් මාළු ඉක්මණින් අතුරුදහන් වූහ, ඔතන්ෙන් 



නැතිවම ඒවා ෙපොත් මළු තුලට එබුණි. ශිෂ්යයන් සතුටින් උරුවන් බාමින් ෙපොළෙව් ලී කුඩු මත සපත්තු අඩි වලින් 

නැටූහ. 

 

කීරා අසළින් සිටෙගන සිටි තරුණ කාන්තාව ඇයෙග් උරහිසට හදිසිෙයන්ම ෙහේත්තු වී හිතවත් හා විශ්වාසවන්ත 

හිනාවක් පෑවාය. කීරා ඇයව මීට ෙපර කිසිදිෙනක දැක නැත. තරුණ කාන්තාවට පළල් උරහිසක් තිබුණි. ඇය 

පිරිමි අඳින හම් කබායක් ඇඳ සිටියාය. ෙකොට තරබාරු කකුල් තිබිණ. පිරිමි පළඳින ඔක්ස්ෆර්ඩ් සපත්තු පැළඳ 

සිටියාය. ෙකොට කැරළි ෙනොවූ ෙකොණ්ඩය වටා රතු ෙල්න්සුවක් බැඳෙගන සිටියාය. ෙගෝමර වැටි රවුම් මුහුෙණ් 

ඇයෙග් ඇස් පැවතිෙය් එකිෙනකට තරමක් දුරිනි. තද අධිෂ්ඨානයකින් යුතු වූ සිහින්  ෙතොල් ඒ නිසාම දුර්වල 

බවකින් ෙපනුණි. කළු හම් කබාෙය් උරහිස් වල ඉස්ෙහොරි කුඩු වැටී ඇත. 

 

ශිෂ්ය කවුන්සිලෙය් තනතුරු සඳහා ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් සියල්ල කැඳවන චන්ද විමසීමක් ගැන වූ ෙපෝසට්රයකට අත දිගු 

කර ඇය ෙපන්වූවාය. “රැස්වීමට අද හවස යනවා ද, සෙහෝදරිය?” 

 

“නැහැ,” කීරා කීවාය. 

 

“ආහ්, නමුත් ඔබ යා යුතුමයි, සෙහෝදරිය. වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම ඔබ යා යුතුයි. අතිශයින් වැදගත්. 

දන්නවා ද, ඔබ චන්දය දිය යුතුයි.” 

 

“මම ජීවිතෙය් කවදාක වත් චන්දයක් දී නැහැ.” 

 

“ෙම් ඔෙබ් පථම වසර ද, සෙහෝදරිය?” 

 

“ඔව්.” 

 

“චමත්කාරයි! චමත්කාරයි! චමත්කාරයි ෙන්ද?” 

 

“ෙමොකක්ද චමත්කාර?” 

 

“ෙම් වෙග් මහානුභාවසම්පන්න කාලයක අධ්යාපනය පටන් ගන්න ලැබීම. විද්යාව සැමටම ෙනොමිෙල් ලැෙබන, 

අවස්ථාව හැමටම විවෘත කාලයක. ෙම් සියල්ල ඔබට අලුත් අමුත්තක් වෙග් ෙපෙනන බව මට ෙත්ෙරනවා. ඒත් 

පියාවිය, බියවන්න එපා. මම ෙමහි පරණ ෙකෙනක්. මම ඔයාට උදව් කරන්නම්.” 

 



“මම ඔයාෙග උත්සාහය අගයනවා. ඒත්..” 

 

“ෙමොකක්ද ඔයාෙග නම, පියාවිය?” 

 

“කීරා ආර්ගුෙනෝවා.” 

 

“මෙග නම ෙසෝනියා. නිකම්ම නිකං ෙසෝනියා සෙහෝදරිය.  එෙහම තමයි හැෙමෝම මාව අමතන්ෙන. ඔයා දන්නව 

ද, අපි ෙදන්නා ෙහොඳ යාළුෙවෝ ෙවනවා, මට එෙහම දැෙනනවා. ඔයා වෙග් ෙමොළය ඇති තරුණ ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන්ට 

උදව් කරනවා තරම් කැමැත්තක් ෙවනත් කිසි ෙදයකට මට නැහැ.” 

 

“නමුත්,” කීරා කීවාය, “මම කිසිම නුවණැති ෙදයක් කී බවක් මතක් කරගන්න බැහැ.” 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය හඬනඟා සිනහා වූවාය. “ආහ්.. මම ෙකල්ෙලො දන්නවා. මම කාන්තාෙවෝ දන්නවා. අපි, 

නව කාන්තාෙවෝ, පෙයෝජනවත් වෘත්තියක අවශ්යතාවය දන්න අය. ෙලෝකෙය් නිෂ්පාදනයට අත ෙදන්න, 

කුස්සිෙය් වාල් වැඩ ෙවනුවට පිරිමි එක්ක එක ෙපළට හිටගන්න කැමති අය. අපි එකතු ෙවන්න ඕන. අලුත් 

ශිෂ්යාවක් තරම් ෙවන පිය දසුනක් මට නැහැ. ෙසෝනියා සෙහෝදරිය හැමදාම ඔබෙග් ෙයෙහළිය ෙවනවා. ෙසෝනියා 

සෙහෝදරිය හැෙමෝෙග්ම ෙයෙහළියයි.” 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය සිනාවක් පෑවාය. ඇය කීරාෙග් ඇස් දිහා ෙකළින් බලාෙගන සිනා වූවාය. හරියට මෘදු 

ෙලසින්, නැවත ෙනොෙදන ෙලස, ඇයෙග් ඇස් හා මනස තම අතට ගන්නා ෙසේ ය. ෙසෝනියා සෙහෝදරියෙග් සිනාව 

මිතශීලීය, කරුණාවන්ත ෙපරැත්ත බවකින් යුක්තය, හිතවත්බවක් කළින්ම අඟවා එය අෙනකාෙග් මුල්ම වදනින් 

ලබාගත් බව හා එය තබාගන්නට බලාෙපොෙරොත්තුවන බව අඟවන්නකි. 

 

“ස්තූතියි,” කීරා කීවාය. “ෙමොකක්ද ඔයා මෙගන් ෙකෙරන්න ඕනා කියල බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන?” 

 

“ඉතින්, මුලින්ම, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය, ඔබ යන්න ඕනා රැස්වීමට. ෙම් වසරට අපි ශිෂ්ය කවුන්සිලෙය් 

තනතුරු වලට ෙතෝරා පත්කරගැනීම් සඳහා චන්ද විමසනවා. ෙම්ක තියුණු තරඟයක්. පරණ ශිෂ්යයන් අතර තද 

කම්කරු විෙරෝධී පවණතාවක් තියනව. අෙප් පංති යට එෙරහි වූවන්, ඔබ දන්නවාෙන්. ඔබ වෙග් තරුණ ශිෂ්යාවන් 

අෙප් ෙකොමියුනිස්ට් බිලෙය් චන්දය ඉල්ලන අයට සහාය ෙදන්න ඕන. ඒ අය තමයි ඔබ කැමති ෙද්වල් ආරක්ෂා 

කරන්ෙන.” 

 

“ඔබ ෙකොමියුනිස්ට් බිලෙයන් චන්දය ඉල්ලන අෙයක් ද, ෙසෝනියා සෙහෝදරිය?” 



 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය සිනහා වූවාය. “බලන්න? මම කිව්වෙන ඔයාට ෙමොෙළේ තියනවා කියල. ඔව්. මාත් එක් 

ෙකෙනක් තමයි. කවුන්සිලෙය් වසර ෙදකක් ඉන්නව. දුෂ්කර කාර්යයක්. ඒත් ෙමොනවා කරන්න ද? සෙහෝදර 

ශිෂ්ය පිරිස් මාව ඕනයි කියනව. ඒ නිසා මම මෙග් වගකීම ඉෂ්ට කරන්න ඕන. ඔයා එන්න මාත් එක්ක. මං ඔයාට 

කියන්නම් කාට ද චන්දය ෙදන්න ඕන කියල.” 

 

“ආ..” කීරා කීවාය, “ඊට පස්ෙස ෙමොකද?” 

 

“මම කියන්නම්. රතු ශිෂ්යයන් ෙසේරම සමාජ කටයුත්තක් සඳහා එක්ෙවනව. ඔබ දන්නවාෙන්. මධ්යම 

පාංතිකයන්ෙග වැඩ වලට අත ෙදනවා කියල සැකයට පාත ෙවන්න ඕන නැහැෙන. මම මාක්ස්වාදී හවුලක් 

සංවිධානය කරනවා. තරුණ ශිෂ්යයන් ඉන්න පුංචි එකතුවක්. ඒෙක සභාපතිනිය මමයි. නිවැරදි කම්කරු දැක්ම 

ඉෙගන ගන්නට. අපි ෙලෝකයට ගිහින් කම්කරු රාජ්යයකට ෙසේවය කරද්දි ඒක අපි ෙසේරටම අවශ්ය ෙවනවා. අපි 

ඉෙගන ගන්ෙන ඒකටෙන්. ෙන්ද?” 

 

“ඔයාට නිකම්වත් හිතුෙන නැද්ද?” කීරා ඇසුවාය, “මම ෙමතැන ඉෙගන ගන්ෙන ෙබොෙහොම අස්වාභාවික වූ, 

ෙබොෙහොම අමුතු වූ ෙහේතුවක් නිසා බව. මම ඉෙගන ගන්ෙන ෙමම රස්සාවට කැමත්තක් දක්වන නිසා පමණක් 

බව.” 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ආර්ගු ෙනෝවා සෙහෝදරියෙග් අළු පැහැති ඇස් දිහා එබී බැලුවාය. තමනට වැරදීමක් වූ බව ඇය 

අවෙබෝධ කරගත්තීය. “එෙහනම්,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය සිනහ ෙනොපා කීවාය, “ඔබට කැමැත්තක් කරන්න.” 

 

“මම හිතනවා රැස්වීමට යන්න,” කීරා කීවාය, “ඒ වෙග්ම – මම හිතනවා චන්දය දාන්න.” 

 

අර්ධමණ්ඩල රංගපීඨය උතුරා ගිය වැව් අමුණක් ෙසේ බංකු වලින් පිරී තිබුණි. පිරී ඉතිරී ගිය සිසු සිසුවියන් එහි 

අන්තරාල පඩි වල ද,  ජෙනල් පඩි වල ද, පහත වූ කැබිෙනට්ටු මත ද, ඇතුල්වන ෙදොරටු උළුවසු අතර ද රැඳී 

සිටියහ. 

 

තරුණ කථිකෙයක් ෙව්දිකාෙව් සිටෙගන සිටියි. ඔහු උත්සුක ෙලසින් සිය අත් එකිෙනකට අතුල්ලන්ෙන් 

කවුන්ටරයක බඩු විකුණන ෙවළඳ ෙසේවකෙයක් විලසිනි. සාප්පු ජෙන්ලයක උවමනාවට වඩා කාලයක් පැවති 

දැන්වීමක් ෙසේ ඔහුෙග් මුහුණ දිස්විය. ඔහුෙග් මුහුණ නිෙරෝගී හමකින් යුතු වන්නටත්, ඇස් නිල්වන් වන්නටත්, 

හිසෙක් රන්වන් වන්නටත් පැහැය තව මඳක් උවමනා විය. අඳුරු හිලක් වැනි වූ ඔහුෙග් මුවට ඔහුෙග් සුදුමැලි 



ෙතොල් වලින් රාමුවක් ෙනොලැබුණි. තමාට සවන් ෙදන සභාවට කට පුළුල් ෙලස විවෘත කළ ඔහු එක එක වචනය 

බැගින් බිරුෙව් මිලිටරි ෙසේනාධිපතිෙයකු ෙසේ ය. 

 

“සෙහෝදරවරුනි! විද්යාෙව් ෙදොරවල් ෙපොළව ෙකටූ අපට ඇරී ඇත. අෙප් දිය බිබිළි නැඟි අත්වලට අද විද්යාව පත්වී 

ඇත. මධ්යම පාංතිකයන්ෙග් මිථ්යා අදහසක් වූ විද්යාව නම් විෂයමූලික වූ පැත්තක් ෙනොගැනීම යන්න පසුකරෙගන 

අපි ඇවිත් සිටිමු. විද්යාව පැත්තක් ෙනොගන්නා එකක් ෙනොෙව්. විද්යාව නම් පංති අරගලෙය් ආයුධයයි. අපි 

ෙමතැනට ඇවිත් ඉන්ෙන් අෙප් පටු පුද්ගලික වූ අරමුණු සපුරා ගන්නට ෙනොෙව්. ස්වාර්ථවාදයට ෙකළ හලන, 

පුද්ගලික වෘත්තියක් ඉල්ලා ෙකඳිරි ගෑ මධ්යම පාංතිකයන් අභිබවා අපි ගිහින් ඇත්ෙතමු. රතු තාක්ෂණ 

විද්යායතනයට ඇතුල් වී පුහුණු වන අෙප් එකම අභිපාය හා අරමුණ වන්ෙන් කම්කරු සංස්කෘතිය හා ෙගොඩනැඟීම 

ආරක්ෂා කරන කාර්යක්ෂම සටන් වදින්නන් වීමටයි.” 

 

සිය අත්ල අතුල්ලමින් කථිකයා ෙව්දිකාෙවන් ඉවත් විය. කිහිප ෙදෙනකු ශබ්ද නඟා අත්ෙපොළසන් දුන්හ. ෙබොෙහෝ 

අත් එෙහත් ෙම්ස යට සහ පරණ කබා සාක්කුවල නිහඬව රැඳී තිබුණි. 

 

ෙගෝමර වැටි මුහුණකින් යුත් තමා අසල වූ ෙකල්ලකට නැඹුරු වූ කීරා “ඔහු කවුද?” යැයි ඇසුවාය. 

 

“පෙවල් සියෙරොව්. ෙකොමියුනිස්ට් බිලෙය් පක්ෂ සාමාජිකෙයක්. පෙව්සම් ෙවන්න. එයාලෙග ඔත්තුකාරෙයෝ හැම 

තැනම,” ෙකල්ල රහසින් කීවාය. 

 

සුදුමැලි මුහුණු හා හැඩ නැති පරණ කබා හැඳගත්, එකට ගුලි ගැහුණ ශිෂ්ය පිරිස් සිවිලිම දක්වා ඉහළට රැස්ව 

සිටියහ. නමුත් ඔවුන් අතර දැකිය ෙනොහැකි ඉරක් ගසා ඇති බව හැෙමෝටම වැටහුණි. ඒ ඉර ෙකළින් ගසා සභාව 

ෙදපැත්තකට කළ එකක් ෙනොෙව්. කඩ ඉර වලින් කාමරය පුරා පැති පැති වලට හැරි හැරී යන ලද්දකි. ඒ ඉර 

කිසිවකුටත් දකින්නට ෙනොහැකිය. එෙහත් හැම ෙදනාටම දැනුනකි. ඒ ඉර තියුණු පිහි තලයක මුවත ෙසේ සියුම් හා 

නිර්දය විය. එක පැත්තක වූෙය් අතීතෙය් පැළඳි ෙකොළ කැප් ෙතොප්පි දමාගත් අයයි. නව පාලකයන් විසින් 

අත්හරින ලද ෙම්වා ආඩම්බරෙයන්, විෙරෝධය පාන ෙලසකින්, අභිෙයෝගයක් ෙලස හා ෙගෞරවයක් ෙලස ඔවුන් 

දමාෙගන සිටියහ. අනිත් පැත්ෙත් අය රතු ෙල්න්සු හැඳෙගන, ෙකටි මිලිටරි හම් කබා හැඳ සිටියහ. පළමු ෙකොටස, 

වැඩිපුර සිටි ෙකොටස, ෙව්දිකාවට එව්ෙව් කෲර පාලකයන් ෙමොන පාටක් හැඳ හිටියත් කෲර පාලනයට එෙරහිව 

සටන් කරන්නට සිසුන් හැමදා දැන සිටි බව සභාවට මතක් කළ කථිකයන්. ෙහන හඬ ෙමන් අත්ෙපොළසන් නාදය 

සිවිලිෙම් සිට ෙව්දිකාෙව් පඩි දක්වා පැතිර ගිෙය්ය. අත්ෙපොළසන් නාදය අනවශ්ය ෙලසින් ගිගුම් දී, දිගු කාලයක්, 

බලවත් වූ උනන්දුවකින්, එදිරිකාරීව, සටන්කාමීව, හරියට තමනට ඉතුරුව ඇති එකම හඬ එයයි කියන්නට 

ෙමන්, හරියට තමන්ට කටින් කියන්නට බැරි හරිය අතින් කියන්නා ෙසේ පැතිරුණි. අනිත් පැත්ත එයට නිහඬව, 

අනුකම්පා විරහිත, සිනා ෙනොමැති ඇස්වලින් බලා සිටියහ. ඔවුන්ෙග් කථිකයන් මධ්යම පංතිෙය් ආඥාදායකත්වය 



ගැන දබරයට එන්නා ෙසේ තප්පු ලෑහ. ෙකොෙහන් පටන් ගත්තා දැයි කිව ෙනොහැකි හදිසිෙය්ම ශාලාව පුරා පැතිර ගිය 

සිනා හඬ ෙනොඇසුනා ෙසේ සිටියහ. අවිනීත ෙලසින් කථිකයන්ෙග් නැහැයන් ෙවත දක්ෂ ෙලස එල්ල වුනු 

සූර්යකාන්ත ඇට ෙපොතු ෙනොදැක්කා ෙසේ සිටියහ. 

 

ඔවුන් තරුණ වූහ. ඔවුන් තුල ආත්ම විශ්වාසය දැඩි වූහ. කිසිවකුටත් බිය ෙනොවූහ. ඔවුන් සිය කටහඬවල් පථම 

වරට අවදි කෙල් ඔවුන් වටා වූ රටවැසියන් අවසන් කතාබහ ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර නිමා කර ඇති පසුවයි. ඔවුන් 

සිය එදිරිවාදීන්ට කරුණහරිත ෙසේ ආචාර සම්පන්න වූහ. එදිරිවාදීන් ද කරුණාහරිත ෙලස ආචාර සම්පන්නව 

ඔවුන්ව “සෙහෝදරෙයෝ” කියා හැඳින්වූහ. ෙදපැත්තම ජීවිතය ෙහෝ මරණය අතර වූ නිහඬ අරගලය දැන සිටියහ. 

එෙහත් එක පැත්තක් පමණක්, සුළු පිරිස වූ පැත්ත, කාෙග් ජයගහණය පැමිෙණන්ෙන් ද කියා දැන සිටියහ. 

තරුණ හා විශ්වාසෙයන් යුතුව, රතු ෙල්න්සු හා ෙකටි හම් කබා හැඳගත් ඔවුන් අනික් පැත්ත දැඩි ආයාසෙයන් 

ඉවසා සිටියහ. අනිත් පැත්ත ද තරුණ හා විශ්වාසෙයන් යුතු වූහ. ඔවුන්ෙග් ඉවසීෙමහි වූෙය් තමන් ෙවත එල්ල වූ 

බයිෙන්ත්තුවක් ඇති බව දන්නා දරුණු දිස්නයකි. 

 

පෙවල් සිෙයෙරොව්, ෙකට්ටු සිරුරකින් හා සිහින් ක්ෂය ෙරෝගිෙයකු ෙග් ෙමන් වූ මුහුණකින් යුතු සිය අසල්වැසියා 

ෙවත නැඹුරු විය. “එෙහනම් ඒ වෙග කතා තමයි එයාල ෙමතැන පවත්වන්ෙන. අපිට ෙකොයි වෙග් උත්සාහයක් ද 

ඉස්සරහට තිෙයන්ෙන! ෙම් වෙග කතා කරන්න හැදුවා නම් අරගලය මුල දී…” ඔහු රහසින් කීය. 

 

“අරගලය මුල, සිෙයෙරොව් සෙහෝදරයාෙණනි,” මෘදු, ආෙව්ගාත්මක ෙනොවන යහළුවා පිළිතුරු දුන්ෙන්ය, “දැන් 

ෙවනස් ෙවලා. පිටස්තරෙයන් වූ ආරම්භය යටත් කරෙගන හමාරයි. අපි දැන් කඳවුරු බඳින්ෙන අන්තර්ගතෙය් 

තියන සටන් ෙපරමුණක.” 

 

ඔහු සිෙයෙරොව් සෙහෝදරයා ෙවත නැඹුරු විය. ඔහුෙග් දිගු සිහින් අත් ෙම්සය මත තදින් ෙතරපුණි. ඔහු එක 

ඇඟිල්ලක්  ෙනොෙපෙනන ගානට උස්සා ශාලාෙව් එක් බිත්තියක සිට අනිත් බිත්තිය සිසාරා ෙපන්වූෙය්ය. 

“අන්තර්ගතෙය් ඇති ෙපරමුණ ඉදිරිෙය්,” ඔහු රහසින් කීෙව්ය, “ ෙබෝම්බ නැහැ, මැෂින් තුවක්කු නැහැ. අෙප් 

විරුද්ධවාදීන් ඇද වැෙටද්දී -ෙල් හැෙලන්ෙන නැහැ, හඬක් ඇෙහන්ෙන නැහැ. ෙලෝකයා කවදාවත් දැනගන්ෙන 

නැහැ ඔවුන් කවදද මරණයට පත්වුෙන් කියල. සමහර අවස්ථාවල ඔවුන් පවා දන්නෑ. ෙම් දවස, සිෙයෙරොව් 

සෙහෝදරයාෙණනි, අයිති වන්ෙන් රතු සංස්කෘතිෙය් සටන්කාමීන්ටයි.” 

 

අන්තිම කතාවත් නිම වූ පසු චන්දය විමසන ලදි. චන්දය ඉල්ලූ අය එකින් එකා තම වාරය අනුව ශාලාෙවන් පිටත්ව 

ගියහ. රැඳී සිටි අය ඔවුන් පිළිබඳව ෙකටි කතා පැවැත්වූහ. අත් ඔසවන ලදි. ෙම්ස මත හිටගත් සිසුන්, පැන්සල් 

වනමින් චන්ද ගණන් කළහ. 

 



වික්ටර් ශාලාෙවන් නික්ම යනවා කීරා දුටුවාය. ඔහුෙග් හිතවත් ආධාරකරුෙවක් සෙහෝදර වික්ටර් ඩුෙන්ව්ෙග් 

ඥානාන්විත බව ගැනත් ඔහුෙග් අධ්යාත්මයට මග ෙපන්වන්ෙන් අවෙබෝධය සහ සහෙයෝගය යැයි දක්වමින් 

කතාවක් පැවැත්වීය. ෙදපැත්තම අත්ෙපොළසන් දුන්හ. ෙදපැත්තම වික්ටර් ඩුෙන්ව්ට චන්දය දුන්හ. කීරා ඔහුට 

චන්දය දුන්ෙන් නැත. 

 

“චන්දදායක පෙවල් සිෙයෙරොව් දැන් කරුණාකරල පිටෙවලා යන්න,” රැස්වීෙම් සභාපති දැනුම් දුන්ෙන්ය. “කතාව 

පැවැත්වීම බාර ෙවන්ෙන ෙපස්නියෙකෝවා සෙහෝදරියට.” 

 

අතරින් පතර නැඟි අත්ෙපොළසන් නාදය මධ්යෙය් ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ෙව්දිකාවට පැන්නාය. සිය ෙකටි ෙකළින් 

හිටගත් ෙකොණ්ඩය හැම අතකම විසුරුවා හරිමින් වගකීම් රහිත උද්දීපනයකින් සිය රතු ෙල්න්සුව උදුරා දැමුවාය.  

 

“නිකම්ම නිකං ෙසෝනියා සෙහෝදරිය!” ඇය සිය සභාවට පැවසීය. “කම්කරු ආශීර්වාදය හදවතින්ම ඔබ සැමට! 

විෙශේෂෙයන්ම, විෙශේෂෙයන්ම අෙප් සෙහෝදර කාන්තාවන්ට! කාන්තා ශිෂ්යාවක් දැකීම තරම් ෙවන කිසිත් දසුනක් 

දැකීම මට පිය නැහැ. පිඟන් හා නැපි වලින් ෙතොර වූ පැරණි වහල්බෙවන් නිදහස් ෙවච්ච කාන්තාවක්. ඉතින් ෙම් 

ෙමතැන මම සිටිමි -ෙසෝනියා සෙහෝදරිය- ඔබ හැම ෙවනුෙවන්ම ෙසේවය සඳහා සූදානමින්.” ඇය අත්ෙපොළසන් 

නාදය නතරවන තුරු සිටියාය. “සෙහෝදර ශිෂ්යෙයනි! අපෙග් අයිතීන් ෙවනුෙවන් අප සටන් වදින්නට අවශ්යයයි. 

අපෙග් කම්කරු අභිපාය ගැන කතා කරන්නට අප ඉෙගන ගත යුතුයි. ඒ ගැන අෙප් සතුරන්ට දැනුම් දීමක් කරන්න 

අවශ්යයයි. අපෙග් කම්කරු බූට් සපත්තු වලින් ඔවුන්ෙග් සුදු උගුරුවල මුදා තබන්නට අවශ්යයයි. ඔවුන්ෙග් ෙදෝහී 

අරමුණු නවතා දැමිය යුතුයි. අෙප් රතු පාසැල් ඇත්ෙත් රතු ශිෂ්යයන් ෙවනුෙවනි. අපෙග් ශිෂ්ය කවුන්සිලය 

ආරක්ෂා කළ යුත්ෙත් කම්කරු අදහස්. කිසිම සැකයක් නැතිව කම්කරු පක්ෂවාදීන් යයි කිව හැකි අයව ෙතෝරා පත් 

කිරීම බාර ඔබටයි. ඔබ අහෙගන හිටියා සිෙයෙරොව් සෙහෝදරයාෙග් කතාව. මම ෙමතැනට ආෙව් ඔබට කියන්න 

ඔහු ෙකොමියුනිස්ට් ෙශේණිවල පරණ සටන්කාමීෙයක් බව. අරගලය පටන් ගන්නටත් ෙපර සිටම පක්ෂ 

සාමාජිකෙයක්. රතු හමුදාෙව් ෙසබෙලක්. අපි හැෙමෝම චන්දය ෙදමු ෙහොඳ කම්කරුෙවකුට, රතු ෙසොල්දාදුෙවකුට, 

ෙමලිෙටොෙපොල්හි වීරෙයකුට, සෙහෝදර පෙවල් සිෙයෙරොව්ට!” 

 

තදින් වැදි අත්ෙපොළසන් නාදය මධ්යෙය් ඇයෙග් බර බූට් සපත්තු, හඬ නඟමින් ෙව්දිකාෙව් පඩිෙපළ දිෙග් වැදිණ. 

ඇයෙග් උදරය ෙසලවුණි. ඇයෙග් පුළුල් මුහුණ පුරා හිනාවක් පැතිර තිබුණි. අතක පිටි අල්ෙලන් ඇය නැහැය 

යටින් වූ දහඩිය පිහිදා දැමුෙව්ය. 

 

සිෙයෙරොව් සෙහෝදරයා ෙත්රී පත්විය. ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ද, වික්ටර් ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයා ද සමඟ ෙකොළ ෙතොප්පි 

පැත්ෙත් සාමාජිකයන් තුෙනන් ෙදකක් ද නව ශිෂ්ය සංගමයට ෙත්රී පත්වූහ. 

 



“සභාව අවසන් කරන්නට ස ෙහෝදරවරුනි,” සභාපති හඬ ගෑය, “අපි අෙප් පරණ සිංදුව ගායනා කරමු, අෙප් 

ජීවිතෙය් දවස් ”. 

 

විසංවාදී වූ ස්වර සංඝාතෙයන් ගීතය ගිගුරුම් දුන්ෙන් බැරෑරුම් ෙලස: “මුහුදු රැළි ෙසේ ෙව්ගෙයන්, අෙප් ජීවිතෙය් 

දවස්…” 

 

අද ශිෂ්ය නිල ගීතය බවට පත් ව ඇති එය මත්පැන් ෙබොන්නට එකතු වූවන් විසින් ඈත අතීතයක දී ගයන ලද්දකි. 

ෙහමින් ගැෙයන, ජවයකින් ෙනොයුතු එය ධ්වනි වලින් කෘතිම සතුටක් එකතු කරන ලද දුක්බර  තාලයකින් යුතු විය. 

අරගලයට ෙබොෙහෝ කාලයකට ෙපර එය ගැයුෙන් දුමින් පිරි කාමරවල රැවුල් ෙනොකැපූ මිනිස්සු හා මිනිසුන් වැනි 

ෙපනුෙමන් යුත් ස්තීන් ෙවතිනි. මවාගත් ෛධර්යයකින් ජීවිතෙය් නිස්සාරත්වයට බාල ෙවොඩ්කා වලින් සව්දිය 

පුරමින් දර්ශනය ගැන කතාබෙහේ ෙයෙදන විට ඔවුන් එදා ඒ ගීතය ගැයූහ. 

 

කීරා ඇහිබැම හැකුළුවාය. ඇය ගීතය ගැයුෙව් නැත. පරණ සිංදුව ඇය ෙනොදනියි. එය ඉෙගන ගන්නට 

උවමනාවක් ද ඇයට ෙනොවීය. හම් කබා ඇඳගත් රතු ෙල්න්සු පැළඳගත් අයත් ඒ ගීතය ගායනා ෙනොකරන බව ඇය 

දුටුවාය. 

 

ගීතෙය් අවසානයත් සමඟ, පෙවල් සිෙයෙරොව් සෙහෝදරයා “දැන්, සෙහෝදරවරුනි, අෙප් පිළිතුර!” යැයි ගුගුෙල්ය. 

 

ෙපෙටොගෑඩෙය් දී, ජීවිතෙය් පථම වතාවට කීරාට “ජාත්යන්තරය” අසන්නට ලැබුණි. ඇය එහි වචන වලට සවන් 

ෙනොදී ඉන්නට උත්සාහ ගත්තාය. ඒ වචන වලින් කියැවුෙන් ශාපයට පත් වූ අය ගැනයි, කුසගින්ෙන් ඉන්නා අය 

ගැනයි, වහල්ලු ගැනයි, කිසි වැදගැම්මකට නැති සියල්ලන්ම ගැනයි. සංගීතය නැමති දබරාෙව් ඒ වදන් වයින් ෙසේ 

ෙවරිමත ෙනොකරන ලදි. ෙල් ෙමන් තැතිගන්වන ෙනොලදි. ඒ වදන් පිඟන් ෙසේදූ වතුර ෙමන් ඉඳුල් විය. 

 

එෙහත් සංගීතය ඇහු ෙණ් දහසක් පා වදිනා ෙපළපාලියක ෙසේ ය. මැන බලා ස්ථිරව තබන පාද සමඟ ලතාව 

ෙනොෙවනස්ව වදින ෙබර තාලයක් ඉක්මන් ෙනොවූ දෑත් වලින් ගැෙසනා ෙසේ ය. තම සටන හා ජයගහණය 

නරඹන්නට හිරු උදාව කරා ෙපරමුණු ගමන් යන ෙසොල්දාදුවන්ෙග් අඩි පහර ෙසේ ය. හරියට සිංදුව 

ෙසොල්දාදුවන්ෙග් අඩි යටින් පටන් ගැනී, පාෙර් දුහුවිල්ෙලන් මතු වී, ෙසොල්දාදුවන්ෙග් අඩි පහරින් එය 

මහෙපොළෙව් වැෙයනා ෙසේ ය. 

 

තාලය හැඟවූෙය් ෙපොෙරොන්දුවකි. සංසුන් බවකි. මැනිය ෙනොහැකි ශක්තියකින් යුතු සංසුන් බවකි. අනතුරුව එය 

පාලනය කරගත් අවිනිශ්චිත බැවින් යුතු විය. නමුත් පාලනය කරගත ෙනොහැකි උද්දාමයකින් ද යුතු විය. ස්වර 



ඉහළට නැඟ්ෙග් ෙව්වලමිනි, නැවත නැවත පතිචාරෙයනි, එකතැන තබා ගත ෙනොහැකි තරම් ආෙව්ගයකිනි. 

හරියට බැනර් අතරින් උස්සා ගත් අත් හැම අතකම වැෙනන්නා ෙසේ ය. 

 

එය සටන් වදින පා ගමනක ෙව්ගයකින් වූ ෙද්ව ගීතිකාවකි. ෙද්ව ගීතිකාවක ෙත්ජසකින් වූ සටන කරා යන පා 

ගමනකි. ෙසොල්දාදුවන් ශුද්ධ වූ  බැනර් ඔසවා යන,  පූජකයන් කඩු ඔසවා ෙගන යන්නා වූ සිංදුවකි. එය ශක්තිෙය් 

ශුද්ධවන්තභාවය ෙවනුෙවන් වූ ජය ගීතයකි. 

 

“ජාත්යන්තරය” ගයන විට සියල්ලන්ටම නැඟිටින්නට සිද්ධ වූහ. 

 

කීරා සංගීතය ඇෙසද්දී සිනහා ෙවමින් හිටෙගන සිටියාය. “අරගලය ගැන මම දැකපු මුල්ම ලස්සන ෙද් ෙම්කයි,” 

ඇය තම අසල්වැසියාට කීවාය. 

 

“පරිස්සම් ෙවන්න,” ෙගෝමර වැටි මුහුණ ඇති ෙකල්ල ෙනොසන්සුන්ව වටපිට බලා රහසින් කීවාය, “කාට හරි 

ඔයාව ඇෙහයි.” 

 

“ෙම්  ඔක්ෙකොම ඉවර වුනාම,” කීරා කීවාය, “ඔවුන්ෙග් සමූහාණ්ඩුෙව් ෙහෝඩුවාවක් ෙහොයාගන්න බැරි විදියට 

ඉතිහාසෙයන් හැඳි ගෑවිලා ගියාම, ෙම්ක අතිවිශිෂ්ට අවමංගල්ය ගීතයක් ෙවයි!” 

 

“ඔබ පුංචි  ෙමෝඩියක්! ෙමොනවද ෙම් ඔයා කියවන්ෙන්?” 

 

පුරුෂෙයකුෙග් අතක් කීරාෙග් මැණික්කටුව වටා එතී ඇයව ඒ පැත්තට හැරවිණ. 

 

ඇය දුටුෙව් හීලෑ කරගත් ෙකොටිෙයකුෙග් ෙමන් වූ අළු පැහැති ඇස් ෙදකකි. එෙහත් හීලෑ ද නැද්ද යන්න ගැන ඇයට 

විශ්වාසයක් ෙනොවීය. ෙකළින් ඇදුණු ඉරි හතරක් ඔහුෙග් මුහුෙණ් විය. ඇස් බැමි ෙදකත්, මුවත් සහ දකුණු නළල 

මත වූ කැළල ඒ ඉරි හතරයි. 

 

එක ෙකටි තත්පරයක දී ඔවුන් ෙදෙදනම නිහඬව, එදිරිවාදීව, එකිෙනකාෙග් ඇස් දැක තැතිෙගන එකිෙනකා දිහා 

බලා සිටියහ. 

 

“ඔයාට ෙකොච්චර ෙගවනව ද ඔත්තු බලනවාට?” කීරා ඇසුවාය. 

 



ඇය අත ගලවා ගන්නට ෙවර දැරුවාය. එෙහත් ඔහු එය තදින් අල්ලා ෙගන සිටිෙය්ය. “ඔබ දන්නවා ද ඔබ වැනි 

කුඩා ෙකල්ලන්ට සුදුසු තැන?” 

 

“ඔව් -ඔබ වැනි පිරිමි පස්ස ෙදොරින් වත් වද්ද ගන්ෙන නැති තැනක්.” 

 

“ඔබ ෙමතැනට නවකෙයක් වෙග. මම අවවාද කරනවා ඔබට පරිස්සම් ෙවන්න කියල.” 

 

“අෙප් පඩි ලිස්සනවා. ඒ වෙග්ම තට්ටු හතරක් නඟින්න ඕනා. ඒ නිසා පරිස්සම් ෙවන්න මාව අත් අඩංගුවට ගන්න 

එනෙකොට.” 

 

ඔහු ඇයෙග් මැණික්කටුව අත හැරිෙය්ය. ඇය ඔහුෙග් නිහඬ මුව දිහා බැලුවාය. එය පරණ සටන් ෙබොෙහොමයක් 

ගැන ඔහුෙග් නළෙල් වූ කැළැලට වඩා විස්තර කියයි. ඉදිරියට ඇතිවිය හැකි ෙබොෙහෝ සටන් ගැන ද කියයි. 

 

“ජාත්යන්තරය” ගැයුෙන් ෙසොල්දාදුවන්ෙග් පාද මහෙපොළෙව් වැෙදනා ආකාරයටයි. 

 

“ඔබ අපූර්ව ෙලසකින් නිර්භීත ද?” ඔහු ඇසුෙව්ය, “නැත්නම් නිකම්ම නිකං ෙමෝඩියක් ද?” 

 

“ඒක ඔයාටම ෙහොයා ගන්න ඉඩ තියන්නම්.” 

 

ඔහු ෙදවුර හකුළා හැරී ෙවනතකට පා තැබීය. ඔහු උසින් යුතු විය. තරුණ විය. කැප් ෙතොප්පියක් දමා හම් කබායක් 

පැළඳ සිටිෙය්ය. ඔහු ඇවිද්ෙද් ෙසොල්දාදුෙවකුෙග් ගමනින්. හැම අඩියක්ම දැඩි ආත්ම විශ්වාසයකින් යුතුව හිතා 

බලා තබන ලද්දකි. 

 

ශිෂ්යයන් “ජාත්යන්තරය” නැවත නැවතත් උච්ච ස්වරයකින් උද්දාම යකින් ෙවව්ලන හඬින් ගායනා කළහ. 

 

“සෙහෝදරිය,” මුහුෙණ් ෙගෝමර වැටි ෙකල්ල රහසින් කීවාය, “ඔබ ෙමොකක්ද ෙම් කර ගත්ෙත්?” 

 

* 

 

ඩුෙන්ව්ලාෙග් ෙගදර සීනුව ගහද්දී කීරාට ඇසුණු පළමු සද්දය නම් මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් කැස්සයි. ඊ ළඟට 

යතුරක් කරකැවිණ. අනතුරව දුමාරයක් හමා අවුත් කීරාෙග් මුහුණට වැදිණ. දුම අතරින් මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් 



කඳුළු පිරි දෑස් හා ඉදිමුණ අතකින් මුව වසනා ආකාරයත්, කැස්ස නිසා තදින් ඇයෙග් ඇඟම ෙසලෙවන ආකාරයත් 

කීරා දුටුවාය. 

 

“එන්න ඇතුලට, එන්න ඇතුලට, කීරා ඩාලිං.” මරියා ෙපෙටොව්නා දුමට පිඹමින් කීවාය. “බය ෙවන්න එපා, 

ගින්නක් ෙනෙමයි.” 

 

ළූණු ෙගඩියක සැර ෙසේ ඇස් වලට තදින් එල්ල වුනු අළු පැහැති දුමින් පිරි ෙගතුලට කීරා ඇතුල් වූවාය. මරියා 

ෙපෙටොව්නා කකුල් අද්දමින් ඇය පිටුපසින් කහිමින් අමාරුෙවන් වචන පිට කරමින් එන්නීය. “ෙම් උදුන.. අර 

ෙසෝවියට් දර.. අපට ලැබිච්ච.. පත්තු ෙවන්නෑ… ෙතතමනය අධිකයි... පුළුවන් ෙපොලිෙවොග් පණුෙවො ෙබෝ 

කරන්න… කබාය උනා දමන්න එපා… කීරා.. හරියට සීතලයි… අපි ජෙනල් ඇරලා තිෙයන්ෙන.” 

 

“අරීනා ෙගදර ඉන්නවා ද?” 

 

“ඇය ඉන්නවා,” අරීනාෙග් පැහැදිලි, ජව සම්පන්න කටහඬ දුමාරය ඇතුෙල් ෙකොෙහන්ෙදෝ ගලා ආෙව්ය. “ඔයාට 

ඇයව ෙහොයාගන්න හැකිනම්.” 

 

කෑම කාමරෙය් වීදුරු ෙදකකින් යුතු වූ ජෙන්ලය සීත සමයට සීල් තබා ඇත. එෙහත් පැත්තක වූ කුඩා  ජෙන්ලයක් 

විවෘතය. වීදිෙයන් එන නැවුම් සීතල හුළං සමඟ සටන් වදින දුම කැරලි ගසමින් ජෙන්ලය අසල කරකැෙවයි. 

අරීනා ෙම්සය අසලින් වාඩි වී සිටියාය. ඇයෙග් සීත කබාය ඇයෙග් උරහිස් වටා එතිණ. සීතල සුළං ඇයෙග් මිදුණ 

සීතල නිල් පැහැති ඇඟිලි මත වැෙද්. 

 

කාමරෙය් පැත්තක වූ කැබිෙනට්ටුවකට මුවා වී ගැෙහන කුඩා ඡායාවක් ෙසොයාගත් මරියා ෙපෙටොව්නා ඇයව 

එළියට ඇද ගත්තාය. “ආසියා, ඔයාෙග ඥාති සෙහෝදරිය කීරාෙගන් සැප සනීප  ෙකොෙහොම ද අහන්න.” 

 

ආසියා මුරණ්ඩු මුහුණින් බැලුවාය. ඇයෙග් ඇස් රතුය, හැඳ සිටිනා සිය පියාෙග හම් කබාෙය් පටියට උඩින් 

ෙපෙනන ඇයෙග් නැහැය ෙතතයි. 

 

“ආසියා, ඔයාට මම කියන්න ඇෙහනවා ද? ෙකෝ ඔයාෙග ෙල්න්සුව? ඔයාෙග ඥාති සෙහෝදරිය කීරාෙගන් සැප 

සනීප ෙකොෙහොම ද අහන්න.” 

 

“ෙකොෙහොම ද සැප සනීප?” ආසියා බිම බලාෙගන මැතුරුවාය. 

 



“ඇයි අද ඉස්ෙකෝෙල ගිෙය නැත්ෙත, ආසියා?” 

 

“වහලා,” මරියා ෙපෙටොව්නා සුසුම් හැලීය. “පාසැල වහලා. සති ෙදකකට. පත්තු කරන්න දර නැති නිසා.” 

 

දුම අස්ෙසේ ෙදොරක් තදින් වැසිණ. වික්ටර් කාමරයට ඇතුල් විය. “ඔහ්, ෙකොෙහොම ද සැප සනීප, කීරා?” ඔහු 

කිව්ෙව් අනුකම්පා විරහිතව. “මෑණිෙයනි, ෙම් දුමාරය නවතින්ෙන කවදද? ෙම් වෙග් අවීචියක පාඩම්වල ෙයදීමක්  

ෙකොෙහොම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්නද? අෙපොයි, මට කමක් නෑ. මම විභාග පාස් ෙනොවුෙනොත්, එක පවුලකට පාන් 

සලාක නැතිෙව්වි!” ඔහු පිටත්ව යද්දී ෙදොර වැෙරන් හඬ නඟා වැසුණි. 

 

කීරා වාඩි වී අරීනා අඳින සිතුවම් නරඹන්නීය. අරීනා හැදෑ රුෙව් කලාව. ෙකෞතුකාගාරවල ඇති පැරණි 

පවීණයන්ෙග් අගනා නිර්මාණ හැදෑරීමට ඇය වැඩි කාලයක් ෙයදුවාය. එෙහත් ඇයෙග් ක්ෂණික වූ අතත් දඟකාර 

දෑසත් පුවත්පත්වල පළකරන වැනි වූ ගරුසරු නැති චිත අඳින්නට සමත් විය. ඇයෙගන් බලාෙපොෙරොත්තු වූ විටත්, 

ෙවනත් හැකි සෑම අවස්ථාවකත් ඇය කාටූන් චිත අඳින්නීය. උකුෙල් තබාගත් අඳින ලෑල්ලක් හා වරින් වර හිස 

ඔසවා ෙකොණ්ඩය පිටුපසට විසිකර බලන ඇය අතින් කුරුටු ගෑෙවන්ෙන් දුම් පිරි කාමරෙය් ඉන්නා ඇයෙග් කුඩා 

නැඟණියෙග් කටු සටහනකි. ඇයෙග් අතින් ආසියා ෙගොළු ෙබල්ලකුෙග් පිට නැඟී යන විශාල කන් හා පිරුණු 

ආමාශයක් ඇති පිසාචයකුෙග් රුව ගති. 

 

කඩමණ්ඩිෙයන් පැමිණි වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙගට ෙගොඩවීය. ඔහු සතුටින් සිනා ෙවයි. ඔහු කඩමණ්ඩිෙය් දවස පුරා 

සිටෙගන සිටිෙය්ය. සාලෙය් වූ ෙපොකුරු විදුලි පහන විකුණන්නට ඔහු සමත් විය. ඊට ෙහොඳ මිලක් ලබා ගන්නට ද 

ඔහු සමත්ව තිබුණි. 

 

කීරා දැකීෙමන් තවත් පුළුල් වූ ඔහුෙග් සිනාව සමඟින් ඔහු ඇය ෙවත පීතිෙයන් කිහිප වතාවක් හිස ඉහළට පහළට 

වැනීය. මරියා ෙපෙටොව්නා ඔහුට උණු උණුෙව් සුප් ෙකෝප්පයක් ෙගනැවිත් දුන්නීය. ඇය පහත් ස්වරයකින් “කීරා, 

ඔයාටත් සුප් ටිකක් ඕනා දැ?” යි විමසීය. 

 

“එපා, ස්තූතියි ආන්ටි මරුස්සියා. මම රාතී ආහාරය ෙම් දැන් කාලයි ආෙව්.” 

 

මරියා ෙපෙටොව්නා ළඟ තිබුෙන් එකම එක සුප් ෙකෝප්පයක් බව කීරා දැන සිටියාය. ඒ වසිලි ඉවාෙනොවිච් 

ෙවනුෙවනි. මරියා ෙපෙටොව්නා සැනසුම් සුසුමක් ෙහළන ලද බව කීරා දන්නීය. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් සන්ෙතෝසෙයන් අනුභවෙය් ෙයෙදයි. ඔහු කීරා හා කතා කෙළේ කීරා ඔහුව බලන්න 

විෙශේෂෙයන්ම පැමිණියා ෙසේ ය. ඔහු ෙම් දිනවල කතා කරන්ෙන් අමුත්තන්ෙගන් ඉතා සුළු ෙකොටසකට ෙහයින් 



මරියා ෙපෙටොව්නාවත් අරීනාවත් කතාවට බාධා ෙනොකළහ. ඔහු ෙවතින් දකිත හැකි විරල සිනාව දකින්නට ඔවුන් 

තැවුල් සිතැතිව බලා සිටියහ. 

 

“බලන්න ෙම් අරීනාෙග පින්තූර දිහා. ෙම් ඉන්නවා එයා, අතුල්ලමින්, ෙබොඳකරමින් දවස පුරාම. නරක නෑ ෙන්ද, 

කීරා? මම කියන්ෙන එයාෙග චිත ගැන. ෙකොෙහොමද වික්ටර් විද්යායතනෙය්? අන්තිමයන් අතර ෙකෙනක් 

ෙනෙමයි කියල මම ඔට්ටු අල්ලන්නම්. ඉතින්… අපිට තවමත් යමක් ඉතිරියි. ඔව්. අපට තවමත් යමක් ඉතිරියි.” 

ඔහු හදිසිෙය්ම ඔහුෙග් සුප් ෙකෝප්පයට උඩින් ඉදිරියට ඇදුෙන්ය. ඔහුෙග් ෙදෙනත් උද්දාමෙයන් දිළිෙසයි. කටහඬ 

බාල කර ඔහු “අද රෑ පත්තර කිෙයව්වා ද කීරා?” යයි ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔව්. අන්කල් වසිලි. ෙමොකක් ගැන ද?” 

 

“පිටරට පවෘත්ති. වැඩි විස්තර පත් තර වල දාලා නැහැ තමා. ඒත් දැනගන්න ඕන අකුරු ෙප්ළි අතරින් කියවන්න. 

ඔන්න බලන්න. මං කිව්වා කියල මතක තියාගන්න. යුෙරෝපය නිකම් ඉන්ෙන නැහැ. වැඩි ඈතක ෙනෙමයි. දැන් 

වැඩි ඈතක ෙනෙමයි..” 

 

මරියා ෙපෙටොව්නා ෙනොසන්සුන් ෙලසින් කැස්සාය. එය ඇයට හුරු පුරුදුය. වසර පහක් තිස්ෙසේ වසිලි ඉවාෙනොවිච් 

පත්තර වල අකුරු ෙප්ළි අතරින් යුෙරෝපෙයන් උදාවන ගැලවීම ගැන කියවීමට ඇය සවන් දී ඇත. එය 

පැමිෙණන්ෙන් නැත. ඇය සුසුම් ෙහළීය. වාද කරන්නට බිය වූවාය. වසිලි ඉවාෙනොවිච් සතුටින් සිනහා පායි. “.. 

එය සිද්ධ ෙවනදාට, මාව නවත්තපු තැන සිටන් මම ආෙයත් පටන් ගන්න සූදානම්. ඒක දුෂ්කර නැහැ. ඔව්, ඉතින් 

එයාල කෙඩ් වහලා ෙම්ස පුටු ෙසේරම අරන් ගිහින් තමා. ඒත්..” ඔහු රහසින් බස් ෙදොඩමින් කීරාට තවත් ළං ෙවයි, 

“මම බලාෙගන හිටිය. මම දන්නවා ලී බඩු ෙසේරම අරන් ගිෙය ෙකොහාටද කියල. දැන් ඒවා ෙකොෙහද තියන්ෙන 

කියලත් මම දන්නවා.” 

 

“ඔබ දන්නවා, අන්කල් වසිලි?” 

 

“ෙබොල්ෙෂොයි ෙපෝස්ෙපක්ට්වල ආණ්ඩුෙව් සපත්තු කඩයක මෙග් වීදුරු ෙපට්ටි. පුටු ටික විෙබෝර්ග්ස්කි දිස්තික්කෙය් 

කර්මාන්තශාලා කැන්ටිමක. ෙපොකුරු පහන, ඒක නව දුම්ෙකොළ භාරකාර කාර්යාලෙය්. මම කාෙල නාස්ති කරල 

නැහැ. මම සූදානම්. ඔව්.. ෙවනසක් ඇති ෙවච්ච වහාම -මම දන්නවා ඒවා ෙසොයා ගන්ෙන ෙකොෙහන් ද කියල. 

ඊට පස්ෙස මම ආපහු පරණ කෙඩ් අරිනවා.” 

 

“ඒක ෙකොතරම් ෙහොඳද අන්කල් වසිලි. ඔයාෙග ලී බඩු විනාස කරල ෙහෝ පුච්චලා ෙනොදාපු එක ගැන මට 

සන්ෙතෝසයි.” 



 

“නෑ. ඒක මෙග් භාග්යය. ඔවුන් විනාස කරල නැහැ. තාමත් අලුත් බඩු වෙග්ම තියනවා. වීදුරු ෙපට්ටිෙය නම් දිග 

ඉරක් හීරිලා තිෙයනවා දැක්ක. ඒත් ඒක හදාගන්න පුළුවන්. ෙම්කයි හරිම විකට වැෙඩ්..” ඔහු උපාෙයන් සිය 

සතුරන් ජයගත් ෙලසින් පෙයෝගකාරී වූ පමුදිත සිනාවක් පෑය. “සංඥා පුවරු, කීරා ඔයාට මතක ද මෙග් සංඥා 

පුවරු? කළු අකුරු තිබිච්ච ෙදොයිරාදු කරපු වීදුරු? ඉතින්, මම ඒවත් ෙහොයා ගත්ත. ඒවා ඇෙලක්සැන්ෙඩව්ස්කි 

ෙපොළ ලඟ සමූපාකාරයක් උඩ එල්ලලා. එක පැත්තක ‘රජෙය් සමූපාකාරය’ කියලා තිබුණට අනිත් පැත්ෙත -

අනිත් පැත්ෙත තාම තිෙයන්ෙන ‘වසිලි ඩුෙන්ව්. ෙලෝම’ කියලයි. ඔහු මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් බැල්ම දුටුෙව්ය. 

ඔහුෙග් ඇහිබැම හැකිළුණි. “මරුස්සියා දැන් විශ්වාස කරන්නෑ කිසිෙදයක්. ඇය හිතන්ෙන නැහැ අපිට ෙසේරම 

ආෙයත් ලැෙබ්වි කියල. ඇයෙග් විශ්වාසය ඉතා ඉක්මණින් නැතිෙවලා ගිහින්. ඉතින් කීරා? ඔයා ෙමොනවද 

හිතන්ෙන? ඔයා හිතනවා ද ඔයාෙග මුළු ජීවිතයම රතු බූට් සපත්තුව යටින් ෙග ෙවයි කියලා?” 

 

“නැහැ,” කීරා කීවාය, “ඒක හැමදාම පවතින්න බැහැ.” 

 

“ඒක ෙන්න්නම්, එෙහම බැහැ. සහතිකෙයන්ම, එෙහම බැහැ. ඒකයි මම කියන්ෙන, එෙහම බැහැ.” ඔහු 

හදිසිෙය්ම නැඟිට්ෙට්ය. “එන්න ෙමහාට කීරා, මම ඔයාට යමක් ෙපන්වන්නම්.” 

 

“වසිලි,” මරියා ෙපෙටොව්නා සුසුම් ෙහළුවාය, “ඔයාෙග සුප් එක ඉවර කරන්නැද්ද?” 

 

“සුප් ෙනෙමයි. මට බඩගිනි නැහැ. එන්න මෙග කාර්යාලයට, කීරා.” 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච්ෙග් කාර්යාලෙය් වූෙය් එක ෙම්සයකුත් එක පුටුවකුත් පමණි. ඔහු ෙම්ස ලාච්චුවක් අගුල් හැර 

පරණ කහ ගැහුණු ෙල්න්සුවකින් එතූ ෙලොකු ෙපොදියක් අතට ගත්ෙත්ය. තදින් බැඳි ගැටයක් ලිහා, ආඩම්බරෙයන් 

සිනාෙවමින්, සතුටින් කඩා වැටුණු ෙදවුර ෙකළින් කරගනිමින් ඔහු ෙපොදිය තුල වූ සාර්ෙග කාලෙය් මුදිත නැවුම් 

බවින් තවමත් පැවති සුකෘත ෙලසින් ෙපොදි බැඳි සුවිසල් මුදල් ෙනෝට්ටු කීරාට ෙපන්වූෙය්ය. එහි අන්තර්ගත වූෙය් 

දහස් ගණනකින් වූ වස්තු සම්භාරයකි. 

 

කීරා තදින් හුස්මක් ඉහළට ඇද්දාය. “ඒත්, අන්කල් වසිලි, ෙම්වා…ෙම්වා වටිනාකමක් නැහැෙන. පාවිච්චියට 

තහනම්ෙන… ළඟ තියාගන්නත් තහනම්… ෙම්ක හරි….අවදානම්.” 

 

ඔහු හඬනඟා සිනාසීය. “ඔව්, ෙම්වාෙය වටිනාකමක් නැහැ තමයි -දැන්. නමුත් ෙපොඩ්ඩක් ඉඳලා බලන්නෙකො. 

ඉන්නෙකො ෙවනසක් පටන් ගන්නකම්. එතෙකොට මෙග් ෙම් අතමිෙට් කීයක් තිෙය් ද කියලා ඔයාට ෙපෙන්වි.” 

 



“ඒත්.. අන්කල් වසිලි, ෙකොෙහන්ද ඔයා ෙම්වා ෙහොයාගත්ෙත?” 

 

“මම සල්ලි දීලා ගත්ත. ෙහොෙරන් තමයි. කළුකඩකාරයන්ෙගන්. අනතුරුදායක තමයි. ඒත් ගන්න පුළුවන්. මට 

සෑෙහන්න වියදම් වුනා තමයි. මම කියන්නම් ඔයාට ඇයි මම ෙම් තරම් ෙගොඩක් ගත්ෙත කියල. ඔන්න බලන්න, 

ජනසතු ෙවන්න ෙපොඩ්ඩකට කළිෙයන්… ඔබ දන්නවාෙන්, ඒ ෙගොල්ෙලො කෙඩ් ජනසතු කරන්න කළිෙයන්… මට 

ෙගවන්න තිබුණ ෙලොකු ගාණක් -මෙග් කෙඩ් වීදුරු ජෙන්ල වලට. ඒක මම  ෙගන්න ගත්ෙත පිටරටින්, 

ස්වීඩනෙයන්, ටවුෙම් කාටවත් ඒ වෙග ජෙන්ලයක් තිබුෙන නැහැ. උන් කෙඩ් ගත්තම, උන්ෙග බූට් සපත්තු වලින් 

ජෙන්ලයට පයින් ගහල කඩල දැම්ම. ඒකට ෙමොනව කරන්න ද? ඒත් මම වීදුරු මිල දී ගත්තු  ෙවළඳ සමාගමට 

සල්ලි ෙගවන්න ඕනෙන. දැන් මට ෙකොෙහොමවත් බෑ ෙගවන්න. පිටරටට සල්ලි යවන්න බෑෙන්. ඒත් මම 

බලාෙගන ඉන්ෙන. අර කමකට නැති ෙසෝවියට් කසල කඩදාසි වලින් මට ෙගවන්න බෑ. ෙමොකද, පිටරට අය ඒවා 

එයාලෙග වැසිකිළි වලටවත් පාවිච්චියට ගන්නෑෙන. ෙකෙනක්ට රත්තරන් ගන්නත් බෑ. ඒත් ෙම්වා -ෙම්වා 

රත්තරන් වෙග් වටිනව. මම මෙග් ණය ෙගවනව. මම ෙහොයල බැලුව. ඒ වීදුරු සමාගෙම් වයසක උන්දැ මැරිල. 

ඒත් එයාෙග පුතා ජීවතුන් අතර ඉන්නව. ඔහු දැන් බර්ලින්වල ඉන්ෙන. මම ඔහුට ෙගවනව. මම කැමති නැහැ 

කාටවත් ණයෙවන්න. මෙග් මුළු ජීවිතය පුරාම මම කිසිම මිනිෙහකුට රූබලයක්වත් ණයෙවලා නැහැ.” ඔහු 

කඩදාසි ෙපොදිය අල්ල මතින් බර කිරා බැලීය. “වයසක මනුස්සෙයකුෙගන් අවවදායක් ගන්න, කීරා. කවදාවත් 

ආපහු හැරී බලන්න එපා. අතීතය මියගිහින්. ඒත් හැමවිටකම අනාගතයක් තිෙයනව. හැමවිටකම අනාගතයක් 

තිෙයනව. ඉතින්, ෙම් තිෙයන්ෙන -මෙග්. ෙහොඳ අදහසක් ෙන්ද, කීරා, ෙම් මුදල් එකතු කර ගැනීම,” ඔහු සුමුදු 

හඬින් කීය. 

 

කීරා අපහසුෙවන් සිනාවක් මුව නඟා ගත්තීය. ඔහු ෙවතින් දෑස් මෑත් කර ෙවනතක බලා “ඔව්, අන්කල් වසිලි, 

හරිම ෙහොඳ අදහසක්,” යයි ෙකඳිරුවාය. 

 

නිවහෙන් සීනුව නාද විය. අනතුරුව ෙගදර කෑම කාමරය පැත්ෙතන් ඔවුනට සීනුවටත් වඩා උස් හඬින් ගලා ආ 

පැහැදිලි, ෙකල්ලකෙග් හිනා හඬක් ඇසිණ. වසිලි ඉවාෙනොවිච්ෙග් ඇස් බැමි හැකිළිණ. “ෙමන්න ඇය ආෙයත්,” 

ඔහු කීෙව් අකැමත්ෙතනි. “වාවා මිෙලොව්ස්ෙක්යා. වික්ටර්ෙග ෙයෙහළියක්.” 

 

“ෙමොකද කාරණය, අන්කල් වසිලි? ඔබ එයාට කැමති නැද්ද?” 

 

ඔහු ෙදවුර හැකිළීය. “ඔහ්, ඇයෙග වැරැද්දක් නැහැ, මම හිතන්ෙන. මම ඇයට අකමැති නැහැ. එකම ෙද්, ඇය  

ගැන කැමති ෙවන්න කිසිවක් නැතිවීමයි. පලාමල්ලක් වෙග ෙමොළයක් තියන කුඩා ස්තියක්. ඔයා වෙග 

ෙකල්ෙලක් ෙනෙමයි, කීරා. එන්න. මම හිතන්ෙන ඔයාට එයාව හමුෙවන්න සිද්ධ ෙවයි.” 

 



කෑම කාමරය මැද, සංදීප්ත කවයන් ෙදකක් ෙමන් වාවා මිෙලොව්ස්ෙක්යා හිටෙගන. පහත වූ විශාල කවය -කැඳ 

දැමූ චීත්ත ෙරද්දකින් නිම වූ විහිෙදන ෙරෝස පැහැති සායකි. ඉහළින් වූ කුඩා කවය – දිළිෙසන කළු කැරළි පිරි 

අවුල් ෙකොණ්ඩයක පිරි කපුරු මල් වලින් යුතුය. ඇයෙග ගවුම චීත්ත ෙරද්ෙදන් නිම වූවත්, එය අලුත් විය, මිල 

අධික විය. ඉතා සිහින් දියමන්ති වළල්ලක් ඇයෙග් අතක බැඳ තිබුණි. 

 

“සුබ සන්ධ්යාවක්, වසිලි ඉවාෙනොවිච්!” ඇය ගයන්නීය. “සුබ සන්ධ්යාවක්!, සුබ සන්ධ්යාවක්!” ඇය උඩ 

පැන්නාය, ඇයෙග ෙදඅත් ඔහුෙග් දසරුව මත තබා, ඇයෙග් ෙරෝස සාය හැම අතම විහිදා යද්දී ඇය ඔහුෙග් දැඩි 

නළල මත හාදුවක් තැබුවාය. “ආ ෙම් -මම දන්නවා- කීරා! කීරා ආර්ගුෙනෝවා, ඔයාව දැකීම ෙකොතරම් පීතියක් ද, 

ඇති යාන්තම්, කීරා!” 

 

වික්ටර් ඔහුෙග් කාමරෙයන් එළියට ආෙව්ය. වාවා කිහිප වතාවක්ම තමා පැමිණිෙය් අරීනා හමුවන්නට බව තහවුරු 

කරමින් කීවාය. ඒත් ඔහු ෙමන්ම, එහි සිටි සියල්ලන්ම ඇය ෙගට ෙගොඩවීෙම් සත්ය ෙහේතුව දැන සිටියහ. ඔහු ඇය 

 දිහා සිනාෙවමින් බලා සිටිෙය්ය. සතුටින් හිනාවක් පා, ඔහු ඇයට කවටකම් කෙළේය. ආසියාෙග් කනින් ඇදීය. 

මරියා ෙපෙටොව්නා කහිද්දී ඇයට උණුසුම් කරන ලද සළුවක් ෙගනැත් දුන්ෙන්ය. විහිළු කතා කිහිපයක් කියමින්, 

කාමරෙය් ෙකොණක ෙදොම්නසින් හිඳෙගන සිටි වසිලි ඉවාෙනොවිච්ට ද සිනාවක් මුව අග ඇති කරන්නට ෙහේ සමත් 

විය. 

 

“ඔයාල හැෙමෝටම ෙපන්වන්න මම ෙදයක් ෙගනාවා,” වාවා අභිරහසක් ෙහළිකරන්නියක ෙමන් දැනුම් දුන්නාය. 

ඇය අත්බෑගෙයන් කුඩා පාර්සලයක් එළියට ගත්තීය. “යමක්.. ඉතා අපූර්ව දැයක්. ඔයාලා කවරදාක වත් 

ෙනොදැකපු ෙදයක්.” 

 

ඔළු සියල්ලම ෙම්සය ෙවත නැඹුරු විය. එය තැඹිලි පැහැෙයන් හා රත්තරනින් යුතු චූටි ෙපට්ටියකි. වාවා 

මායාකාර වූ වදන් මැතුරුවාය: “පිටරටින් ෙගනාපු.” 

 

ඔවුන් සැෙවොම එය දිහා අල්ලන්නට බියැති ෙගෞරවයකින් බලා සිටියහ. සාමාන්ය ෙලසින් කතා කරන්නට උත්සාහ 

කරමින්, එෙහත් හුස්ම ගැනීම පාලනය කරගත ෙනොහැකිව, ආඩම්බරෙයන් වාවා රහසින් ෙකොඳුරයි: “මුහුණට 

දාන -වත්සුණු. පංශෙයන්. ඇත්තටම පංශෙයන්. රීගා වලින් ෙහොෙරන් අරන් ආව එකක්. තාත්තෙග ෙලෙඩක් 

ගාස්තුෙවන් ෙකොටසක් හැටියට දුන්න.” 

 

“ඔයා දන්නවා ද,” අරීනා කීවාය, “මම අහල තියනවා පිටරට අය පියරු පමණක් ෙනෙමයි ෙතොල් ආෙල්පනත්, -

හිතන්න පුළුවන් ද- පාවිච්චි කරනවා කියල.” 

 



“ඔව්,” වාවා කීවාය, “ඒ ගැහැණිය, තාත්තාෙග ෙලඩා, මට ෙපොෙරොන්දු වුනා ඊ ළඟ සැෙර් ෙතොල් ආෙල්පනයක් 

ෙගනැත් ෙදන්න.” 

 

“වාවා! ඔයා ඒක ගාන්න තරම් හිතන්ෙන නැහැෙන!” 

 

“ඔහ්… මම දන්නෑ. සමහර විට… සමහර විට ඉතා ඩිංගක්. ඉඳහිටලා.” 

 

“වැදගත් කාන්තාෙවෝ කිසිම ෙකෙනක් ෙතොල් ආෙල්පන ගාන්ෙන නැහැ,” මරියා ෙපෙටොව්නා කීවාය. 

 

“නමුත්, එයාල කියනවා ඒක කිසිම පශ්නයක් නැති ෙදයක් කියලා, පිටරට.” 

 

“පිටරට,” මරියා ෙපෙටොව්නා චින්තාපරව සුසුම් ලෑවාය. “එෙහම තැනක් තිෙයනවා ෙන්ද, ෙකොෙහේ හරි?… 

පිටරට…” 

 

* 

 

හිම වැටී නැත. එෙහත් තරමක් දැඩිව මිදුණ පින්න පදිකෙව්දිකාෙව් ඇති මඩ උඩින් තැවරී ඇත. පයිප්ප කටවලින් 

ෙබ්රි එන වතුර පථම හිම කූරු බවට හැරී රැවුල් ෙකඳි ෙමන් දිස්ෙවයි. පැහැදිලි ෙකොළ පැහැති අහස සීතල අයිස්වල 

දිස්නෙයන් යුතුය. හිම මත ලිස්සා යන්නට පුහුණුවන ෙකෝඩුකාරයන් ෙමන් පිරිමි ඇවිද්ෙද් ෙසෙමන්, නුහුරු 

විලසකිනි. ඉඳහිටක එක් කකුලක් අහසට විසිෙවද්දී, ළඟ ඇති පහන් කණුවක් බදා ගනිමින් ඔවුන් ලිස්සා ඇද 

වැටුණහ. වීදුරු ෙමන් පින්ෙනන් මිදි කෙබොක් ගල් පාෙර් අශ්වයන් ද ලිස්සති. කූර වලින් උන් අයිස් මත 

සංක්ෙෂෝහෙයන් හාරද්දී හැම අතකම කාන්තිමත් පුපුරු විහිදී ගිෙය්ය. 

 

කීරා විද්යායතනයට ඇවිද්දාය. ඇයෙග් තුනී සපත්තු අඩි වලින් මිදුණ  පදිකෙව්දිකාෙව් සීතල වායුවක් කකුල පුරා 

ඉහළට යැවුණි. ඇයෙග් ෙදපා අමුතු ෙකෝණයන්ට ලිස්සා යද්දී ඇය අවිනිශ්චිත ඉක්මන් ගමනක ෙයදුනාය. 

 

ඇයට පිටුපසින් පා හඬක් ඇසිණ, ස්ථිර වූ, අධිෂ්ඨානයකින් තබන පා හඬ ඇයව අකමැත්ෙතන්ම ඒ ෙදසට 

හරවන්නට සමත් වුණි. නළල මත කැලලක් ඇති හීලෑ ෙකොටියා දිහා ඇය බැලීය. ඔවුන්ෙග් ෙදෙනත් හමුවුණි. 

ඔහු හිනාවක් පෑය. ඇයත් ඔහු හා සිනා වූවාය. දමා සිටි කැප් ෙතොප්පිෙය් ඇස් ආවරණය යාන්තමින් ඇල්ලු ඔහු, 

“සුබ උදෑසනක්,” යැයි කීය. 

 

“සුබ උදෑසනක්,” කීරා කීවාය. 



 

ඔහුෙග් ෙකළින් කරගත්, උස් සිරුර ඉක්මණින් ඈතට යන ආකාරය ඇය නැරඹීය. හම් කබාෙයන් වැසි ඔහුෙග් 

උරහිස් ෙකළින් විය, අයිස් මත තබන පාද ස්ථිර විය. 

 

විද්යායතනය ඉදිරිපස, ඔහු ක්ෂණිකව නැවතී හැරුෙන්ය, ඇය එනෙතක් බලා සිටිෙය්ය. ඇය එතැනට ගියාය. උස් 

වූ පදිකෙව්දිකාව කිසි දැනුම් දීමක් ෙනොමැතිව, අයිස් වලින් මිදුණ, අවදානම් ෙකෝණයකින්, බෑවුමකට පතිත 

ෙවයි. ඔහු තම අත ඇය ෙවත පෑවාය. ඇයෙග් කකුල් අනතුරුදායක ෙලසින් ලිස්සා ගියහ. ඇයෙග් අත වටා දැවටි 

ඔහුෙග් ශක්තිමත් බාහුව ඇයව සූක්ෂම ෙලසින් ඇයෙග් ෙදපාවල යළි රැඳවීය. 

 

“ස්තූතියි,” ඇය කීවාය. 

 

“මම හිතුවා ඔයාට උදව්වක් අවශ්ය ෙවයි කියල. ඒත්,” ඔහු ඇය ෙදස මඳ සිනාවකින් බැලීය, “මම හිතන්ෙන 

ඔයාට කිසිම බයක් තිබුෙන නැහැ.” 

 

“සම්පූර්ණෙයන්ම විරුද්ධයි. මට දැඩි බියක් තිබුණ -ෙම් වතාෙව්,” ඇය කීවාය.  

 

ඇයෙග් සිනාව ඉක්මන් අවෙබෝධයක පිළිතුරක් කියා පෑවකි. 

 

ඔහු සිය කැප් ෙතොප්පිෙය් ඇස් ආවරණය යාන්තමින් අල්ලා ඉක්මණින් විද්යාතනෙය් ෙග්ට්ටුෙවන් ඇතුල් වී දිගු 

ෙකොරිෙඩෝවක් දිෙග් ඇවිද ගිෙය්ය. 

 

තමා හඳුනන පිරිමි ළමෙයකු කීරා දුටුවාය. හම් කබාය හැඳි ෙනොෙපනී යන ඔහු දිහාට අත දිගුකර ෙපන් වූ කීරා 

“අරයා කවුද?” යැයි ඇසුවාය. 

 

පිරිමි ළමයා ඒ ෙදස බලා, ෙතොල් වලින් අමුතු, අවදානමක් හඟවන සද්දයක් පිට කෙළේය. “එයා ගැන පරිස්සමින්,” 

ඔහු රහසින් මැතුරුෙව් කිසිවකුත් අහන්නට බිය වූ අකුරු තුනකි: “G.P.U.” 

 

“ඔහ්, එයා එෙහම ද?” කීරා කීවාය. 

 

“එයා එෙහම ද?” පිරිමි ළමයා දිග, අපසාදය පිරි හුරුළං බෑමක් සමඟ පිළිතුරු ෙලසින් පැවසීය. 

 

 



VI 

 

කැඩී ගිය ෙග්ට්ටුව සහිත මන්දිරය වූ පළාතට කීරා ගතවුන මාසය තුල දී ෙනොගියාය. ඇය ඒ වත්ත ගැන සිතුෙව් 

නැත. මන්ද එය හිස්ව ඇති බව තමාෙග් අඩවන් වූ ඇසින් දකිනු අකමැති වූ නිසාය. එෙහත් ෙනොවැම්බර් දහවැනිදා 

ඇය ඒ ෙවතට සංසුන්ව, එක එල්ෙල්, කලබලයකින් ෙතොරව, සැක නැතිව ඇවිද්දාය. 

 

එෙහන් ෙමෙහන් අඳුර පැතිෙරයි. අළු පැහැති අවදාත අහසින් ෙනොව නිවහන් වටා පැතිරි ෙසවනැලි හදිසිෙය්ම ඝන 

වී කිසිත්  විචාරයක් ෙනොමැතිව පහත් විය. වළාකුළු වලට ඔබ්ෙබන් ෙනොෙපෙනන හිරු අවරට යන රැස් දහරා වලින් 

චිමිනි මතින් ෙසෙමන් පිට වූ දුම් සුළි මලකඩ පැහැෙයන් සීතෙල් ෙපනුණි. කඩකාමර ජෙන්ල් පඩිවල ලාම්පුෙතල් 

පහන්වල ෙව්වලන තැඹිලි තිත්, ගින්ෙනන් මිදුණ  ජෙන්ල වීදුරුවලට දියෙවන කහ පැහැ වෘත්තයන් එක් කරයි. 

හිම වැටී තිබුණි. අශ්ව කුර වලින් මඩ පැහැයට කැළති මුල්ම හිම ෙපනුෙන් දියාරු ෙකෝපි පැහැෙයන් සීනි කීර දිය 

වී යන්නා ෙසේ ය. එය නගරය පුරා සුමුදු වූ මෘදු ෙවළුම් දමන ලද්දාක් ෙසේ හඬින් ෙතොර ෙකරුණි. අශ්ව කුර මඩ 

මත්ෙත් පැහැදිලි වූ ද ෙතතින් පිරුණා වූ ද ශබ්දයකින් වැදිණ. හරියට පුද්ගලෙයක් තම දිෙවන් හයිෙයන් හා 

රිද්මයකට හඬ තලනා ෙසේ ය. එය ෙපරළී ෙගොස් දිගින් දිගට ඇදී ගිය කළුවර වැටි වීදිවල දී නැතිවී ගිෙය්ය. 

 

කීරා වීදි ෙකොණකින් හැරුණි; කළු ෙහල්ලයන් හිම ෙවතට හැරී තිබුණ ආකාරයත්, කළු පැහැෙයන් වූ ෙකොළ නැති 

අතු අග දැලක හිරවුන කපු පුළුන් එකතුවන ආකාරයත් දැක්කාය. එතැන දී, එක් තත්පරයක දී, ඇය නැවතුණි. 

ඇයට එතැනින් එහා බලන්නට බියක් ඇතිවිය. අනතුරුව ඇය උද්යානය දිහා බැලුවාය. 

 

ඔහු මන්දිරෙය් පඩිෙපළ මත සිටෙගන සිටියි. ඔහුෙග් අත් සාක්කුවල බහාෙගන. ඔහුෙග් කබා ෙකොළරය එසැවී 

ඇත. ඔහු දිහා බලන්නට ඇය නැවතුණි. එෙහත් ඔහු ඇය එන හඬ ඇසී ඒ ෙදසට හැරුෙන්ය. 

 

ඔහු ඇය හමුවන්නට පා තැබීය. ඔහු ඇය ෙවත සිනහා පෑය. ඔහුෙග් මුව සාවඥ සිනහවකින් කවාකාර විය. 

“අෙලෝ, කීරා.” 

 

“සුබ සන්ධ්යාවක්, ලිෙයෝ.” 

 

ඇය තම ඝන කළු අත්වැසුමක් ගැලවීය; ඔහු ඇයෙග් අත දිගු ෙමොෙහොතකට සිය සීතල, ශක්තිමත් ඇඟිලි වලින් 

අල්ලා ෙගන සිටිෙය්ය. අනතුරුව “අපි ෙමෝඩයි, ෙන්ද?” යයි ඇසීය. 

 

“ඇයි?” 

 



“මම හිතුෙව නැහැ ඔයා එයි කියල. මම දන්නවා මට කිසිම අභිපායක් තිබුෙන් නැහැ එන්න.” 

 

“ඒත් ඔයා ෙමතන.” 

 

“මම අද උෙද් නැඟිට්ටම දැනගත්ත ෙමතැනට එයි කියල- මෙග් විචාර බුද්ධියට එෙරහිව, මම පිළිගන්නවා.” 

 

“ඔයා දැන් ෙපෙටොගෑඩ් ද ජීවත්ෙවන්ෙන?” 

 

“නැහැ. එදා ඔබ හමුවුන රාතියට පස්ෙස මම ෙම් පැත්ත පළාතක ආෙව් නැහැ. නගරයට එන්න බැරිවුන නිසා අපි 

නිතර ආහාර නැතිව හිටිය. ඒත් මම ආපහු ඇවිත්, වීදි ෙකොණක දී ෙකල්ලක් මුණ ගැෙහන්න. මෙග් ආශීර්වාදය, 

කීරා.” 

 

“ඔයාට නගරයට එන්න බැරි නිසා කවුද ආහාර නැතිව හිටිෙය?” 

 

ඔහුෙග් සිනාව ඔහු පශ්නයත් පශ්නය බැහැරින් වූවත් වටහාගත් බව ඇයට දැනුම් දුනි. නමුත් “අපි වාඩිෙවමු” යයි 

පමණක් ඔහු වදනින් කීය. 

 

ඔවුන් ෙදෙදන පඩිෙපළ මත වාඩි වූහ. ඇය කකුල් ෙදක එකිෙනක ෙවත ගසා හිම හලා ගත්තීය. “ඉතින්, ඔයාට 

දැනගන්න ඕනා මං කාත් එක්ක ද ජීවත් ෙවන්ෙන කියලා ෙන්ද? බලන්න? මෙග් කබාය එළලලා.” 

 

“ඔව්.” 

 

“ඒක කෙළේ කාන්තාවක්. මට ෙගොඩක් කැමති හරි ෙහොඳ කාන්තාවක්.” 

 

“ඇය ෙහොඳින් මහන්න දන්නවා.” 

 

“ඔව්. ඒත් ඇයෙග ඇස් ෙපනීම එතරම් ෙහොඳ නැහැ දැන්. ඇයෙග් ෙකොණ්ඩය තඹවිටියි. ඇය මා කුඩා කාලෙය් 

බලාගත්ත ආයම්මා. ඇයට ගෙම් පුංචි පැලක් තියනවා. ෙවනත් අහන්න ෙදයක් තියනවා ද?” 

 

“නැහැ.” 

 



“එෙහමද, මම කැමති නැහැ කාන්තාවක් විසින් මාව පශ්න කිරීම. ඒ වෙග්ම, පිළිතුරු දීම පතික්ෙෂේප කරන්න 

ඉඩක් ෙනොෙදන කාන්තාවකට මා කැමැති ද යන්නත් මා දන්ෙන නැහැ.” 

 

“මට අහන්න ෙදයක් නැහැ.” 

 

“මා ගැන ඔයා ෙනොදන්න ෙද්වල් ටිකක් තිෙයනවා.” 

 

“ඒවා දැනගන්න මට ඕනම නැහැ.” 

 

“ඒක ඔයාට කියන්න අවශ්ය තවත් අවදානමක්: මට ෙකොතරම් කැමැතියි ද කියල ෙපන්වන කාන්තාවන්ට ද මම 

අකමැති බව කියන්න ඕන.” 

 

“ඇයි? ඔයා හිතනව ද මම ඔයාව මට කැමති කරගන්න අවශ්ය යයි කියල.” 

 

“ඇයි ඔයා ආෙව්?” 

 

“මම ඔයාට කැමති නිසා පමණයි. ඔයාට කැමති ගෑණු ගැන ඔයා ෙමොන විදියට හිතුවත් මට ඒක ගාණක් නැහැ -ඒ 

වෙග්ම ඒ වෙග් අය ෙකොච්චර ගාණක් හිටිය ද කියන එකත් මට පශ්නයක් ෙනෙම්.” 

 

“ඉතින්, අහන්න පශ්නයක්. ඒත් ඔයාට උත්තරයක් ලැෙබන්ෙන නැහැ. ඒත් මං කියන්නම් ඔයාට, මං ඔයාට 

කැමතියි කියල. උද්ධච්ච පුංචි ෙකල්ල. ඔයා දැනගන්න කැමැති වුනත් නැතත් මං කියනවා. ඒ වෙග්ම මමත් 

පශ්න අහනවා. ඔයා වෙග් ෙපොඩි ළමෙයක් ෙමොනවද විද්යායතනයක කරන්ෙන?” 

 

ඔහු ඇයෙග වර්තමානය ගැන කිසිත් ෙනොදත්ෙත්ය. එෙහත් ඇය ඔහුට තම අනාගතය ගැන කීවාය. තමා 

නිර්මාණය කරන්නට ඉන්නා යකඩ ඇටසැකිලි ගැනත්, අහස උසට නංවන වීදුරු ෙගොඩනැඟිලි ගැනත් හා 

ඇලුමිනියම් වලින් තනන පාලම් ගැනත් කීවාය. ඔහු නිහඬව අසා සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් ෙතොල් අග උපහාසෙයන්, 

කවටකමින් හා දුකින් පහළට වැටිණ. 

 

“වැඩක් තිෙය් ද කීරා?” ඔහු ඇසීය. 

 

“ෙමොකක් ද?” 

 



“උත්සාහය. නිර්මාණය. ඔයාෙග වීදුරු උස් ෙගොඩනැඟිලි. වටිනාකමක් තිෙයන්නැති වසර සියයකට ෙපර. එහි 

වටිනාකමක් තිෙය්වි, මට සැකයක් වුවත්, තවත් වසර සියයකට පසුව. ඒත් ෙතෝරාගැනීමකට ඉඩ දුන්ෙනොත් -

සියළුම ශත වර්ෂ අතරින්- ෙම්ෙක උපදින්න ලැබීෙම් සාපය මම ෙතෝරා ගන්ෙන් අන්තිමට. සමහර විට, මට 

කුතුහලයක් නැතිනම්, නූපදින්නට මම ෙතෝරාගන්නවා.” 

 

“කුතුහලයක් ෙනොතිබුණා නම් ද – නැතෙහොත් ඔබට බඩගින්නක් නැත්නම් ද?” 

 

“මට බඩගිනි නැහැ.” 

 

“ඔයාට ආශාවන් නැද්ද?” 

 

“ඔව්. එකක්: ආශාවක් ඇතිකරගන්න ඉෙගනීමට.” 

 

“ඒක එතරම් බලාෙපොෙරොත්තු රහිතවීමක් ද?” 

 

“මම දන්නෑ. ෙමොකක්ද එහි වටිනාකම? ඔයාෙග වීදුරු උස් ෙගොඩනැඟිලිවලට ඔයා ෙලෝකයාෙගන් ෙමොකක්ද 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන?” 

 

“මම දන්නෑ. සමහර විට -පශංසාව.” 

 

“මම අනුන්ෙග පශංසාව ෙහොයනවාට වඩා අහංකාරයි. නමුත් ඔයාට උවමනා නම් – කවුද ඔයාට ඒක ෙදන්ෙන? 

කාට ද ෙදන්න පුළුවන්කම ඇත්ෙත? කාට ද එෙහම ෙදන්න තරම් තවත් පුළුවන්කම ඇත්ෙත? ඒක සාපයක්, ඔයා 

දන්නවා ද, ඔයාට අල්ලන්න ෙනොෙදන, බැරි තරම් ඈතක් දකින්නට හැකි හැකියාව. පහළ බලන එක ආරක්ෂිතයි, 

ෙම් දවස් වල හැකි තරම් පහළ දකින එක වඩා සුරක්ෂිතයි.” 

 

“අෙයකුට සටන් කරන්නත් පුළුවන්.” 

 

“සටන් කරන්ෙන ෙමොකක් එක්ක ද? සහතිකෙයන්ම තමන් තුල තියන වඩාත්ම එඩිතර බව එකතු කරගන්න 

පුළුවන් සිංහෙයක් එක්ක සටන් වදින්න. ඒත් උකුණන් හා සටන් වදින්න ස්පීතුව ශුද්ධ වූ ශ්ෙව්ත උණු කිරීමකට 

කළතන්න…! නැහැ. ඒක හරියන ඉදි කිරීමක් ෙනොෙව්, ඉංජිෙන්රු සෙහෝදරිය. සමෙතෝලනය සහමුලින්ම 

වැරදියි.” 

 



“ලිෙයෝ, ඒක ඔයාම විශ්වාස කරන්ෙනත් නැහැ.” 

 

“අෙන් මන්ද. මට කිසිවක් විශ්වාස කරන්න ඕනකමක් නැහැ. මට වැඩිය දකින්න උවමනාවකුත් නැහැ. කවුද ෙම් 

ෙලෝෙක දුක් විඳින්ෙන? යම් ෙදයක් නැති අය ද? නැහැ. තමන්ට ඇති යමක් නැතිෙවන අයයි. අන්ධෙයකුට 

දකින්න බැහැ. ඒත් ඇස් පැහැදිලිව ෙපෙනන ෙකෙනකුට ෙනොදකින්න ෙකොච්චර දුෂ්කර ද? දුෂ්කර වෙග්ම 

ෙකොයිතරම් වද හිංසාවක් ද? ඇස් ෙපනීම නැති කරෙගන, පහළට, ෙගොඩාක් පහළට එන්න හැකි නම්, ඒක කවදත් 

අනවශ්ය, කවදත් ෙනොෙසොයන, නැතැයි කියාවත් ෙනොදන්න අයෙග් තත්වයට එන්න හැකිනම්.” 

 

“ඔයා ඒක කවරදාක වත් කරන්නෑ, ලිෙයෝ.” 

 

“මම දන්නෑ. විහිළුවක් තමයි, කීරා. මම ඔයාව ෙහොයාගත්ෙත ඔයා ඒක මට ලබා ෙදයි කියල හිතාෙගන. දැන් 

බලාෙගන ගියාම මට බය ඔයා මාව ඒෙකන් ෙබ්රා ගන්න අය ෙවයි ද කියල. ඒත්, මා දන්නෑ මං ඔයාට 

ස්තූතිවන්ත ෙවයි ද කියල.” 

 

ඔවුන් ෙදන්නා ෙදපැත්ෙතන් වාඩිෙගන කතා කළහ. අන්ධකාරය නැඟී සිටිෙය්ය. ඔවුන්ෙග් හඬ පහත් විය. නැමි 

ෙහල්ලයන් පිටුපසින් මුරට සිටි මිලිෂීයා මිනිෙහක් වීදිෙය් ඉහළටත් පහළටත් ගමන් කරන්නට වූෙය්ය. ඔහුෙග් බූට් 

සපත්තු වලට පෑෙගන හිම නව හම් ෙසේ සිහින් කීරී හඬක් නැඟීය. නිවාස නිල් පැහැය ගති. ලා පැහැති ආකාසයක 

තද නිල් පැහැය ගත්ෙත් රාතිය පදිකෙව්දිකාෙවන් ඉහළට පැතිෙරන ෙසේය. පින්න මිදුණ ජෙන්ල වල කහ පැහැති 

තරු ෙව්ව්ලීය. ගස් පිටුපසින් වූ ෙකොණක වීදි ලාම්පුවක් දැල්වුණි. ෙරෝස පැහැති ගරුඬපාෂාණ තිෙකෝණයක් අතු 

අග වූ ෙසවනැලි වලින් උද්යානෙය් නිල් හිම මතට, ඔවුන්ෙග් පාද අසලට වැටිණ. 

 

ලිෙයෝ ඔහුෙග් අත්ඔරෙලෝසුව දිහා බැලීය. නූල් පෑදුන කමිස අෙතහි කලාතෙයන් ෙපනුන එය වටිනාකමකින් යතු, 

පිටරටින් ෙගෙනන ලද්දකි. ඔහු හිටගත්ෙත් එකවරට පැන, ජව සම්පන්න වූ, සුනම්ය ෙලසකටයි. ඇය වාඩි වී 

පංශසා සිතින් එය නැවතත් එෙසේම කරනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂාවකින් ෙමන් ඔහු දිහා බලා සිටියාය. 

 

“මට යන්න ෙවනවා, කීරා.” 

 

“දැන්?” 

 

“ෙකෝච්චියක් අල්ල ගන්න තිෙයනවා.” 

 

“ඔයා ආෙයත් යනවා.” 



 

“ඒත්, මං යමක් අරෙගනයි යන්ෙන, ෙම් සැෙර්.” 

 

“අලුත් අසිපතක්?” 

 

“නැහැ. පලිහක්.” 

 

ඇය නැඟිට්ටාය. ඔහු ඉදිරිෙයන් හිටගත්තීය. “තවත් මාසයක් ෙගෙවන තුරු ද, ලිෙයෝ?” ඇය ඇසුෙව් කීකරුවය. 

 

“ඔව්. ෙම් පඩිමත. තුනට. ෙදසැම්බර් දහවැනිදාට.” 

 

“ඔයා ජීවතුන් අතර සිටිෙයොත් -ඔයාට…” 

 

“නැහැ. මම ජීවතුන් අතර ඉඳියි -ෙමොකද මට අමතක ෙනොවන නිසා.” ඔහු, ඇයෙග අත දික් කරන්නට ෙපර 

අල්ලා ගත්ෙත්ය. කළු අත්වැස්ම ඇද දමා, ෙසෙමන් අත තම ෙතොල් ෙවතට උස්සා අල්ල සිප ගත්ෙත්ය. 

 

ක්ෂණෙයන් හැරුණ ඔහු ඈතට ඇවිද ගිෙය්ය. ඔහුෙග් පා යටින් හිම ෙකඳිරි ගෑය. ඇය සිටි තැනම නිශ්චලව 

සිටෙගන සිටිය දී, ඇයෙග් අල්ල තවමත් පෑ ආකාරයටම තිබිය දී, කුඩා හිම කැටයක් අල්ලට වැෙටන තුරා, 

ෙනොදකින වස්තුවක් හළන්නට ඇය බිය ෙවද්දී, පා සද්දයත් ඔහුෙග් පිළිරුවත් අඳුර විසින් ගිල ගන්නා ලදි. 

 

* 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ෙග් කඩය සරු ෙවළඳාමක් කළ විට කීරාට වාහනයකින් යන්නට ගමන් වියදම් 

ලැබුණි. ෙවළඳාමක් ෙනොවුනු කල ඇයට විද්යායතනයට ඇවිදින්නට සිදු විය. නමුත් ඇය සැමදාම විද්යායතනයට 

ඇවිද්දාය. සිය ගමන් වියදම් ඇය ඉතුරු කෙල් ගමන් මල්ලක් මිල දී ගන්නටයි. 

 

එය මිලට ගන්න ඇය ඇෙලක්සැන්ෙඩව්ස්කි කඩපලට ගියාය. පරිහරණය කරන ලද්දක් ඇයට ගත හැකිය. 

ඇෙලක්සැන්ෙඩව්ස්කි කඩපෙල් ඕනෑම පරිහරණය කරන ලද්දක් ෙහෝ පරිහරණය කර අත්හැර දමන ලද්දක් මිල දී 

ගන්නට පුළුවන. 

 

ඇය එතැන එහා ෙමහා ගිෙය් ෙසමින් ෙසමින්. පදිකෙව්දිකාව පුරා අතුරන ලද බඩුභාණ්ඩ වලට උඩින් පනිමින්. 

කුඩා සිරුරකින් යුත් වයසක කාන්තාවක් තම ඇත්දත් පැහැති අත් කළු පැහැති සාටකයක රඳවා ගනිමින් බිම ඇතිරූ 



ෙම්ස ෙරද්දක් මත රිදී ගෑරුප්පු, පාට දිය වී ගිය පින්තූර පිරි නිල් ඡායාරූප ෙපොතක් හා ෙලෝකඩ ආගමික පිළිරු 

තුනක් උඩින් පනිනා කීරා ෙදස උනන්දුෙවන් හා බල ෙපොෙරොත්තු සහගතව බැලුවාය. ඇසක් වටා කළු ෙරදි 

කැබැල්ලක් හැඳගත් වයසක පුරුෂෙයක් හිල් වැටි රත්තරන් රාමුවක වූ තරුණ නිලධාරිෙයකුෙග් ඡායාරූපයක් කිසි 

කතාවක් ෙනොමැතිව ඇය ෙවත පෑවාය. කහිමින් සිටි තරුණ ස්තියක් පැහැය ෙසෝදාගිය සැටින් යට ඇඳුමක් ඇය 

ෙවත ඉදිරිපත් කළාය. 

 

කීරා හදිසිෙය්ම නැවතුණි. පදිකෙව්දිකාෙව් දිගින් දිගට සිටි බලාෙපොෙරොත්තු රහිත පිරිස අතරින් පළල් උරහිස් වූ 

අනික් අයට වඩා උසින් වූ වසිලි ඉවාෙනොවිච් නිහඬව හිටෙගන ඉන්නා ආකාරය ඇය දිටීය. එතැන ඔහු හිටෙගන 

ඉන්ෙන ඇයි ද යන්න අනිත් අය ෙමන් ඔහු දැන්වූෙය් නැත. ඔහු ෙවනුෙවන් ඒ දැන්වීම කෙළේ සීතලට මිදුණ, අත් 

වැසුම් ෙනොමැති, රතු වූ දෑත් ෙදකක රැඳි පැහැපත් සාක්ස් මැටිෙයන් නිම වූ සිලිටු ඔරෙලෝසුවයි. ඝනට වැඩිච්ච 

සුදුෙවමින් යන ඇහිබැම යටින් වූ කළු දෑස්වල කිසිම ආෙව්ගයක් දකින්නට ෙනොමැත. ඒ දෑස් ඔහු පසුකරෙගන එහා 

ෙමහා යන අයෙග් හිස් මතින් වූ යම් අපහැදිලි තැනකට එල්ල වී තිෙබ්. 

 

ඔහුෙග් හිත ෙනොරිදවා, ඔහු තමාව දකින්නට ෙපර හැෙරන්නට කීරාට ඉඩක් ෙනොලැබුණි. තමා හමුවීම ගැන 

තැකීමක් ඔහුට නැති බව ෙපනුණි. ඔහු ඇයට කතා කෙළේය. ඔහුෙග් දැඩි මුහුෙණ් ඇඳුෙන් හිනාවකි, අමුතු, 

කරකියා ගත ෙනොහැකි සිනාව ඔහු පෑෙව් කීරා, වික්ටර් හා අරීනා ෙවත පමණකි. 

 

“ෙකොෙහොම ද සැප සනීප, කීරා? දකින්න ලැබීම සතුටක්. දකින්න ලැබීම සතුටක්. … ෙම්ක? නිකම් පරණ 

ඔරෙලෝසුවක්ෙන. එච්චර වැදගත් නැහැ. … මම ෙම්ක මිල දී ගත්ෙත මරුස්සියාෙග උපන්දිෙන්ටයි. අපි ෙදන්නා 

විවාහ වුනාට පස්ෙස ආපු එයාෙග පළමු උපන්දිෙන්ට. එයා ඒක ෙකෞතුකාගාරයක තිෙයනවා දැකලා, ඒකම ඕනා 

කිව්වා. ඉතින් මට උපායශීලී වැඩ ටිකක් කරන්න සිදුවුණා. ෙකෞතුකාගාරෙයන් පිටතට විකුණන්න රාජකීය 

ආඥාවක් ලබාගන්න සිද්ධ වුණාෙන. තව දුරටත් ෙම්ක වැඩ කරන්නෑ. ෙම්ක නැතුවාට අපිට ජීවත්ෙවන්න 

පුළුවන්.” 

 

ඔහු කතාව නවතා ෙබල්ල කසමින්, ඔරෙලෝසුව දිහා ඇසිපිය ෙනොගසා බලා සිටින ස්ථුල ගම්බද කාන්තාවක් දිහා 

බලාෙපොෙරොත්තු සහගතව බැලීය. එෙහත් ඇයෙග් ඇස් වසිලිෙග් ඇස් මුණගැසි විට ඇය හැරී, සිය බර සාය 

ෙලොම්ෙරදි බූට් සපත්තු වලට ඉහළින් ඔසවා ෙගන, ඉක්මණින් ෙවනතකට පියවර මැන්නාය. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීරාට රහසින් කියයි: “ෙමතැන පීතිමත් ස්ථානයක් ෙනෙවයි. තමන්ෙග අන්තිම බඩු භාණ්ඩ 

ටික විකුණන අසරණ ෙම් මිනිස්සු ගැන මට දුකයි. ජීවිතය ගැන කිසිම බලාෙපොෙරොත්තු නැහැ. මෙග තත්වය  ඊට 

ෙවනස්. මට කමක් නැහැ. ෙම් ෙපොඩි අඩුම කුඩුම ටිකක් නැතිවුනාම ෙමොකද? ෙම්වා ඕන තරම් අලුතින් මිලට 

ගන්න මට ආෙයත් කාලයක් එනවා. විකුණන්න ෙනොහැකි, නැති කරගන්න බැරි, ජනසතු කරන්න ෙනොමැති 



ෙදයක් මා සතුයි. මට අනාගතයක් තිෙයනවා. ජීවත්වන අනාගතයක්. මෙග් දරුෙවො. ඔයා දන්නවා ද? අරීනා -

එයා හරි දක්ෂ ළමෙයක්. හැමදාම පංතිෙය පළමුවැනියා. ඉස්සර කාෙල් උපාධියක් ලැබුණ නම් රත්තරන් 

පදක්කමක් එයාට ලැෙබනව. වික්ටර්?” ඔහුෙග් මහළු උරහිස් සීරුෙවන් හිටගන්න අණක් ලැබී හමුදාභටෙයකුෙග් 

ෙමන් ජවසම්පන්නව ෙකළින් විය. “වික්ටර් අසාමාන්ය තරුණෙයක්. එයා තමයි මා දැකල තියන නුවණැතිම 

ෙකොල්ලා. ඔව්, සමහර අවස්ථාවල දී අපි එකඟ ෙවන්ෙන නැහැ තමයි. ඒත් ඒ එයා තාම තරුණ නිසා, එයාට තාම 

හරියට වැටෙහන්ෙන නැහැ. ඔන්න මම කිව්ව කියල මතක තියාගන්නෙකො. කවද හරි වික්ටර් විශිෂ්ඨ මිනිෙහක් 

ෙවයි.” 

 

“ඒ වෙග්ම අරීනා සුපසිද්ධ කලාකාරියක් ෙවයි, අන්කල් වසිලි.” 

 

“ඉතින්, කීරා, ඔයා අද උෙද් පත්තර කිෙයව්ව ද? ඔන්න බලාෙගන ඉන්න එංගලන්තය දිහා. ඊ ළඟ මාසයක් 

ෙදකක් ඇතුළත…” 

 

සීල් මත්ස්ය හමින් නිමකළ ෙතොප්පියක් පැළඳි පථුල ශරීරයකින් යුතු වූෙවක් සාක්ස් ඔර ෙලෝසුව දිහා 

විෙව්චනාත්මක බැල්මක් ෙහළීය. 

 

“මිලියන පනහක් ෙදන්නම් ඕකට, පුරවැසිෙයනි,” ඔහු කීෙව් වාදයට ඉඩක් ෙනොතබා ගව හමින් වූ අත්වැසුමක් තුල 

වූ ෙකොට ඇඟිල්ලක් ඔරෙලෝසුවට ෙයොමු කරමිනි. 

 

ඒ මුදල පාන් රාත්තල් දහයක් ගන්නටවත් පමාණවත් නැත. වසිලි ඉවාෙනොවිච් පසුබට වූෙය්ය; ෙගවල් ෙප්ළියට 

ඉහළින් අහෙසේ රතු පැහැය පැතිෙරන ආකාරය ෙදස ඔහු චින්තාපරව බැලීය. අවට ගමන්කරන සෑම ෙකෙනක් 

ෙදසම උනන්දු හා බලාෙපොෙරොත්තු සහිත බැල්ම ෙහලන අයෙග් ෙසවනැලි පදික ෙව්දිකාෙව් දික්වන ආකාරය ඔහු 

දැකීය. 

 

“එෙහම…” ඔහු මිමුණුෙව්ය. 

 

“ෙමොකද පුරවැසිෙයනි,” කීරා ඒ පුරුෂයා ෙවත තදින් හැරුණාය. ඇයෙග් ස්වරය හදිසිෙය්ම තියුණු විය, 

රණ්ඩුකාරී විය, අමනාපයට පත් බිරියකෙග් ෙසේ විය, “මිලියන පනහක්? ෙම් මම මිලියන හැටක් ෙම් පුරවැසියට 

ෙයෝජනා කළා විතරයි. ෙම් ඔරෙලෝසුවට. ඒත් එයා විකුණන්න බැහැයි කිව්ව. මම ෙදන්නම්…” 

 

“මිලියන හැත්තෑ පහක්. මම අරගන්නම්,” අමුත්තා කීය. 

 



වසිලි ඉ වාෙනොවිච් පෙව්ශමින් මුදල් ෙනෝට්ටු සියල්ලම ගැන බැලුෙව්ය. තරබාරු ඉනට හිර වී ගැෙහන, තමන් 

ෙවතින් ඈතට ඇදී යන ඔරෙලෝසුව දිහා ඇහැ ෙනොගහන්නට ඔහු කල්පනාකාරී වූෙය්ය. ඔහු කීරා ෙදස ඇස් ෙයොමු 

කෙළේය. 

 

“ෙකොෙහොම ද ළමෙයෝ ඒක ඉෙගන ගත්ෙත?” 

 

ඇය සිනහා වූවාය. “ඕනෑම ෙදයක් ඉෙගන ගන්න ෙකෙනකුට පුළුවන් -හදිසි අවස්ථාවක දී.” 

 

ඔව්හු ෙවන්ව ගියහ. වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඉක්මණින් නිවහන බලා පා තැබීය.  

 

කීරා ගමන් මල්ලක් ෙසොයා ගියාය. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඇවිද්ෙද් වාහන ගාස්තු ඉතිරි කරගන්නටය. අඳුර හැම පැත්ෙතන්ම කඩා වැෙටයි. දීර්ඝ 

කාලයක් තිස්ෙසේ හැෙලන්නට වුවමනා නිසා ෙව්ගය ඉතිරි කරගන්නට ෙමන් හිම ෙසෙමන් ෙසෙමන්, එකදිගටම 

පතිත ෙවයි. මුක්කච්චියන් අසල ඝන සුදු ෙපන එකතු වී තිෙබ්. 

 

වීදි ෙකොණක වූ මිනිස් ඇස් ෙදකක් වසිලි ඉවාෙනොවිච්ෙග් උදරය ෙවතින් පටන්ෙගන මුහුණ දක්වා බැල්මක් හලන 

ලදි. ඒ ඇස් අයත් වූෙය් තරුණ, රැවුල් කපා දැමූ මුහුණකට. මුහුණට අයත් ශරීරෙය් දණහිසින් පහළ කකුල් 

පදිකෙව්දිකාෙවන් වැටී ෙගොස් ෙසේ ෙපනුණි. හිම මත වූ කිළිටි ෙරදි කැබලි වලින් ඔතන ලද කකුල් ෙකොට මිසක 

තරුණයාට ෙදපා ෙනොමැති බව වසිලි ඉවාෙනොවිච් ආයාසෙයන් වටහා ගති. කකුල් නැති සිරුෙර් ඉහළ ෙකොටෙසේ 

ඇත්ෙත් අධිරාජ්ය හමුදාෙව් නිලධාරිෙයකුෙග් පිරිසිදු, එළලන ලද නිලකබායකි. කබාෙය් එක් අතක් හිස්ය. අනික් 

කබා අෙත් බාහුවක් ද ඒ අග අතක රැඳුන පුවත්පතක් ද විය. ඒ අත වූෙය් ගමන්ගන්නා අයෙග් දණහිස් හා සමාන 

උසකිනි. ඒ නිලකබාෙය් කරපටිෙය් ඉදිරි අගිස්ෙසේ කුඩා කළු හා තැඹිලි පැහැෙයන් වූ ශුද්ධ වූ ෙජෝර්ජ්ෙග් කුරුසය 

දක්වන පීත්ත පටියක් ඇතිබව වසිලි ඉවාෙනොවිච් දුටුෙව්ය. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් නතර වී පත්තරයක් මිලට ගත්ෙත්ය. පත්තරය රූබල් පනස් දහසකි; ඔහු රූබල් මිලියනයක 

ෙනෝට්ටුවක් පහළට පෑය. 

 

“සමාෙවන්න, පුරවැසිෙයනි,” නිලධාරියා ෙසෞම්ය වූ ද, ආචාරසම්පන්න ෙලස ද ඇමතීය, “මා ළඟ මාරු නැහැ.” 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙගොෙරෝසු හඬින් මැතිරුෙව් “තියාගන්න, ඒත් මා තව දුරටත් ඔෙබ් ණ යකාරෙයක් ෙවන්ෙනමි,” 

කියාය. 



 

ආපසු ෙනොබලා ඔහු ඉක්මණින් පියවර මැන්ෙන්ය. 

 

* 

 

කීරා විද්යාතනෙය් ෙද්ශනයකට සවන් ෙදන්නීය. ෙද්ශනාගාරය උණුසුම් කර නැත. ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් තම කබා හා 

අත්වැසුම් ගැලවූෙය් නැත. ෙද්ශනාගාරය පිරී ඉතිරී ෙගොස් සිසු සිසුවිෙයෝ බිම හා අන්තරාලයන්හි වාඩි වී සිටියහ. 

 

අතක් ෙදොර පෙරස්සමින් විවෘත කෙළේය. ඇතුලට එබි පුරුෂෙයකුෙග් හිස කථිකාචාර්යවරයාෙග් ෙම්සය ෙවත 

ක්ෂණිකව ඇස් ෙයොමු කෙළේය. ඒ නළෙල් දකුණත වූ කැළල කීරා හැඳිනගත්තාය. පළමු වසෙර් අයට වූ ෙම් 

ෙද්ශනයට ඔහු කවදාවත් පැමිණිෙය් නැත. ෙද්ශනාගාරයට ඔහු පිවිස ඇත්ෙත වැරදීමකිනි. එතැනින් පිටව යන්නට 

හැෙරද්දී ඔහු කීරාව දුටුෙව්ය. ඔහු ඇතුල් විය. ෙදොර හඬ ෙනොනඟා වසා දැමීය. කැප් ෙතොප්පිය ගැලවීය. ඇස් 

ෙකොණින් ඇය ඔහු ෙදස බලා සිටියාය. ෙදොර අසල වූ අන්තරාලෙය් ඉඩකඩක් තිබුණි. එෙහත් ඔහු හඬ 

ෙනොනැෙඟන ෙසේ අඩි තබා ඇය අසලට අවුත් ඇයෙග් පා අසල අන්තරාලෙය් වූ පඩියක වාඩි වූෙය්ය. 

 

ඔහු ෙදස පහතට ෙහළන බැල්මක් ෙනොෙහළීම කීරාට පාලනය කරගත ෙනොහැකි විණ. ඔහු හිස නමා ඇයට ආචාර 

කර, ෙපෙනන ෙනොෙපනන සිනාවකින් ෙද්ශකයාෙග් ෙම්සය ෙවත අවධාන ය ෙයොමු කෙළේය. කකුල් ෙදක 

එකිෙනක හා පටලවා, එක අතක් ෙනොෙසල්ව දණහිස මත තබාෙගන, ඔහු නිශ්චලව වාඩි වී සිටිෙය්ය. ඒ අත 

ඇටකටු, හම හා ස්නායු වලින් පමණක් සම්පූර්ණෙයන්ම පිරුණි. ඔහුෙග් කෙපෝලාස්ථියන් දැක්වූ තියුණු ෙකෝණ 

ද, ඔහු සතු වූ ගිලුණ කම්මුල් ද, ඇය දුටුවාය. ඔහුෙග් හම් කබාය තුවක්කුවකට වඩා හමුදාවක බවත්, රතු 

ෙකොඩියකට වඩා ෙකොමියුනිස්ට් බවත් කියා පෑය. ඔහු එකදු වතාවක් වත් ඇය දිහා හිස ඔසවා ෙනොබැලීය. 

 

ෙද්ශනය අවසානෙය් ෙනොඉවසිලි පාද වලින් දුවන සමූහයා අන්තරාල පුරවද්දී ඔහු නැඟිට්ෙට්ය. එෙහත් ෙදොර 

ෙවතට යාමට ඔහු ඉක්මන් ෙනොවී කීරා ෙවත හැරුණි. 

 

“ෙකොෙහොම ද අද ඔයා?” ඔහු ඇසුෙව්ය. 

 

“පුදුමෙයන්,” ඇය පිළිතුරු දුන්නාය. 

 

“ෙමොකක් නිසා ද?” 

 



“හෘදය සාක්ෂිෙයන්ම ෙකොමියුනිස්ට් වූ අය කවදා ඉඳල ද තමන්ට අනවශ්ය ෙද්ශන වලට සවන් ෙදන්න කාලය 

නාස්ති කරන්ෙන?” 

 

“හෘදය සාක්ෂිෙයන්ම ෙකොමියුනිස්ට්වාදීන් තුල කුතුහලය තිෙබන නිසා. ඔවුනට වැටෙහන්ෙන නැති ෙදයක් ෙසොයා 

බැලීම සඳහා සවන් දීම ඔවුන් විසින් කරනවා.” 

 

“මම අහලා තිෙයනවා එයාලට වඩා සූක්ෂම විධි තිෙයනවා කියල කුතුහලය තෘප්තිමත් කරගන්න.” 

 

“හැම විටම ඒවා පාවිච්චියට එයාලා කැමැති නැහැ,” ඔහු සංසුන්ව කීෙව්ය. “ඒ නිසා ඔවුන් තමන් විසින්ම ෙසොයා 

බලන්න කැමතියි.” 

 

“තමන්ටම ද? නැත්නම් පක්ෂයට ද?” 

 

“සමහර අවස්ථාවල දී ෙදකටම. ඒත් හැම අවස්ථාවක දී ම ෙනොෙවයි.” 

 

ඔවුන් ෙද්ශනාගාරෙයන් ඉවතට ආහ. ෙකොරිෙඩෝවක් දිෙග් ඇවිද ගියහ. ශක්තිමත් අතක් කීරාෙග් පිෙට් වැදිණ. 

හඬින් වැඩි වූ සිනාවක් ඇසිණ. 

 

“ඉතින්, ඉතින්, ඉතින්, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය!” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ඇයෙග් මුහුණට ගිගුරුවාය. “ෙකොතරම් 

පුදුමයක් ද? ලැජ්ජා නැද්ද ඔබට? අපට ඉන්නා ෙකොමියුනිස්ට් අය අතුරින් වඩාත්ම රතු ටැගෙනෝව් සෙහෝදරයා හා 

ඇවිදින්න?” 

 

“මම ඔහුව දූෂිතෙයක් කරයි කියල ෙසෝනියා සෙහෝදරියට බය ද?” 

 

“දූෂිතෙයක් කරන්න? ඔහුව? ෙකොෙහත්ම ඉඩක් නැහැ, පියාදරිය, ෙකොෙහත්ම ඉඩක් නැහැ. ඉතින්, සමුගන්නම්. 

දුවන්න ඕන. හතරට රැස්වීම් තුනක් තිෙයනවා -ෙසේරටම එන්නම් කියල ෙපොෙරොන්දු වුණා!” 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරියෙග් ෙකටි කකුල් ශාලාව දිෙග් තද හඬින් පා ගමන් තබයි. ඇයෙග් අතක වූ ෙපොත් රඳවනය 

ගමන් මල්ලක් ෙසේ වැනුණි. 

 

“ඔබ ෙගදර යනවා ද, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය?” ඔහු ඇසුෙව්ය. 

 



“ඔව්, ටැගෙනෝව් සෙහෝදරයා.” 

 

“ෙගොඩාක් රතු ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක් එක්ක ඔබ ඉන්නවා දකින්න ලැබීම ගැන ඔබට පශ්නයක් ද?” 

 

“කිසි පශ්නයක් නැහැ. ෙගොඩාක් සුදු කාන්තාවක් හා ඉන්නවා දකින්න ලැබීෙමන් ඔබෙග් කීර්තියට හානියක් 

නැත්නම්.” 

 

එළිමහෙන් ඉක්මණින් එහා ෙමහා යන සපත්තු වලට පෑෙගන හිම දිය වී මඩ ෙවයි. මඩ සීතලට මිදී තියුණු දැති 

සහිත වැටි බවට පත්ෙවයි. ඔහු කීරාෙග් අත අල්ලා ගත්ෙත්ය. කැමැත්ත ඇත්දැයි විමසන නිහඬ බැල්මක් ඇය 

ෙවත වැටිණ. ඇස් පියා ඔළුව වැනූ ඇය තම කැමැත්ත පකාශ කළාය. ෙදෙදන නිහඬව ගමන් කළහ. ඉක්බිතිව 

ඇය ඔහු ෙදස හිස ඔසවා සිනාවක් පෑවාය. 

 

“මම හිතුෙව ෙකොමියුනිස්ට් අය කරන්නට නියමිත යමක් මිස ෙවනකක් කිසි විෙටක ෙනොකරනවා කියල. ඔවුන් 

කරන්නට නියමිත යමක් මිසක ෙවනත් යමක් කිරීම විශ්වාස ෙනොකරනවා කියල.” 

 

“ඒක පුදුමයි,” ඔහු සිනාවක් පෑය. “එෙහම නම් මම හරිම නරක ෙකොමියුනිස්ට් අෙයක්. මම හැමදාම කෙළේ මට 

කරන්න ඕනා වූ ෙද්වල් විතරයි.” 

 

“ඔෙබ් යුතුකම ඔබෙග් විප්ලවයයි.” 

 

“යුතුකම කියලා ෙදයක් නැහැ. යමක් හරි කියලා දන්නවා නම්, ඔයා ඒ ෙද් කරන්න ඕන. ඔයාට ඒ ෙද් කරන්න 

අවශ්ය නැත්නම් -ඒක හරි නැහැ. ඒක හරි නම් සහ ඔයාට එය කරන්න ඕන නැත්නම් -ඔයා දන්ෙන් නැහැ හරි 

ෙමොකක්ද කියන එක. එතෙකොට ඔයා මනුෂ්යෙයක් ෙනෙමයි.” 

  

“ඔයාට කිසිම දාක ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නැතිව ඔයාට යමක් ඕන නිසා පමණක් යමක් උවමනා ෙවලා නැත්ද? 

 

“සහතික වශෙයන්ම. ඒක තමයි හැමදාම මට තිබුණ එකම ෙහේතුව. මෙග් විප්ලවය සපුරාලන යමක් මිසක ෙවනත් 

කිසිම ෙදයකට මට කිසිම ෙදයක් වුවමනා ෙවලා නැහැ. ඔයාට ෙපෙනනවා ද, ඒක තමයි… විප්ලවය තමයි මෙග් 

අරගලයත්.” 

 

“ඔයාෙග අරගලය ඔයා ෙවනුෙවන් මිලියනයක් සඳහා අවශ්ය ෙද්වල් ලබා ෙනොදීම.” 

 



“නැහැ. මිලියනයක් ෙදනා මට උවමනා තැනට ෙගන ඒම -මා ෙවනුෙවන්.” 

 

“ඔබ නිවැරදි යයි සිතන විට, ඔබ එය කීයක් ගියත් කරනවා ද?” 

 

“මම දන්නවා ඔබ කියන්න යන ෙද්. ඔයා කියන්න හදන්ෙන, අෙප් විරුද්ධවාදීන් ෙගොඩාක් ෙදනා කියන විදියටම, 

ඔයා අෙප් උත්කෘෂ්ටයන් අගයනවා, එෙහත් අෙප් කමෙව්දය පිළිකුල් කරනවා කියලයි.” 

 

“මම ඔයාලෙග උත්කෘෂ්ටයන් පිළිකුල් කරනවා.” 

 

“ඇයි?” 

 

“එක කාරණාවක් නිසා, මුල්ම, පධානම, හැමදාම, ඔයාලෙග පක්ෂය ෙකොයිතරම් උසස් ෙද්වල් සාක්ෂාත් 

කරනවා යයි ෙපොෙරොන්දු වුනත්, මිනිසාට ෙකොයිතරම් දිව්ය ෙලෝකයක් ලබා ෙදනවා කියල ෙපොෙරොන්දු වුනත්, 

අනිත් ෙමොන ෙද්වල් ෙපොෙරොන්දු වුනත්, ඔයාට මඟහරින්න බැරි එක ෙදයක් තියනවා. ඔයාලෙග දිව්ය ෙලෝකය 

කිවෙනොහැකි තරම් අපායක් බවට හරවන ෙදයක්. ඒක තමයි මිනිසා රට ෙවනුෙවන් ජීවත් ෙවන්න ඕනා කියන 

ඇදහීම.” 

 

“ඔහු ජීවත් විය යුත්ෙත එෙහනම් ෙවන ෙමොන ෙහොඳ කාරණයකට ද?” 

 

“ඔබ දන්නැද්ද?” ඇයෙග කටහඬ හදිසිෙය්ම වසන් කරගත ෙනොහැකි බැගෑපත් උද්ෙව්ගයකින් ගැෙහන්නට වුණි. 

“ඔයා දන්නැද්ද… ෙද්වල් තිෙයනවා… ෙහොඳ මිනිස්සු හැටියට අපිට අයිති.. පිටත ෙකෙනක් අත ගහන්න බිය විය 

යුතු? ෙම් ෙද්වල් පවිතයි. ඒකට ෙහේතුව, එකම ෙහේතුව, ෙකෙනකුට ‘ෙම්ක මෙග’ යයි කියන්න පුළුවන් වීම? ඔයා 

දන්නැද්ද අපි ජීවත්ෙවන්ෙන අපි සඳහා පමණක් කියල. ෙහොඳ මිනිස්සු වන අපි. ෙහොඳ මිනිෙහක් යන වටිනාකම 

තියන අෙයක්. ඒ දැය අප සතුව තිෙයන නිසා, අපිව කිසිම රජයකින්, කිසිම එකමුතුවකින්, කිසිම මිලියන 

ගණනකින් අත ගහන්න සුදුසු නැහැ කියලා?” 

 

“නැහැ,” ඔහු පිළිතුරු දුනි. 

 

“ටැගෙනෝව් සෙහෝදරයාෙණනි,” ඇය රහසින් ෙකඳිරීය, “ඔබට ඉෙගන ගන්න ෙකොතරම් දැයක් තිෙබ්ද!” 

 



ඔහු හිස පහළට හරවා මුව අග යාන්තමින් ඇඳි සිනාවකින් ඇය ෙදස බැලුෙව්ය. ඇයෙග් අතට කුඩා දරුෙවකුෙග් 

අතකට ෙමන් ෙසමින් තට්ටු කෙළේය. “ඔබ දන්නැද්ද,” ඔහු ඇසුෙව්ය, “ටික ෙදෙනකු ෙවනුෙවන් අපිට මිලියන 

ගණනක් බිලිෙදන්න බැහැ කියල?” 

 

“ටික ෙදෙනක් බිලිෙදන්න පුළුවන් ද? ඒ ටික ෙදනා ඉතාමත්ම ෙහොඳ ටික ෙදනා වූ කළ? ඒ ටික ෙදනාට ඉහළටම 

නඟින්න හැකි අයිතිය නැති කිරීම -එතෙකොට ෙවනත් ෙහොඳ අය නැතිව ගියාම. ඔයාෙග මහත් සමූහයා ෙවන 

ෙමොකක් ද? ෙමොට්ට, වැකරැළි ගැහුණ, එකතැන තටමන, තමන්ෙග කියා අදහසක් නැති, තමන්ෙග් කියා 

සිහිනයක් නැති, තමන්ෙග් කියා අධිෂ්ඨානයක් නැති, කන ෙබොන නිදියන අය. අනිත් අය විසින් ෙමොළයට කවන 

අදහස් හපා විකමින් ඉන්න අය? ඒ අය ෙවනුෙවන් ඔබ බිලිෙදනවා ජීවිතය හඳුනන ටික ෙදෙනක්. ජීවිතය 

ඇත්ෙතෝ? ෙනොසුදුස්සන්ට දීම තරම් බරපතල අයුක්තියක් මා දන්නැති නිසා මම ඔයාෙග උත්කෘෂ්ටයන් පිළිකුල් 

කරනවා. මිනිස්සු අතර තියන දක්ෂතා එක හා සමාන නැති නිසා මිනිසාට එක හා සමානව සලකන්න බැහැ. ඒ 

වෙග්ම මම ඒ අදහස් ඇති වැඩිෙදනා පිළිකුල් කරනවා.” 

 

“මට සතුටුයි. මමත් එෙහමයි.” 

 

“නමුත්… එෙහම නම්…” 

 

“මම රස විඳින්ෙන නැත්ෙත පිළිකුල් කිරීෙම් පහසුකම විතරයි. මම ඊට වඩා උත්සාහ කරන්ෙන ඒ අයව මුහුණ 

බලන්න පුළුවන් තත්වයකට ෙගන ඒමට, මෙග් තැනට ෙගන ඒමට. ඔයා ඉතා පබල සටන්කාමිෙයක් ෙවයි -අෙප් 

පැත්තට.” 

 

“මම හිතන්ෙන ඔබ දන්නවා මට ඒක කවදාවත් කරන්න බැරි වග.” 

 

“දන්නවා යැයි මා හිතනවා. ඒත් ඇයි ඔයා අපිට විරුද්ධව එෙහනම් සටන් ෙනොකරන්ෙන?” 

 

“ඔයාට එෙරහිව සටන් වදින අයටත් වඩා අඩුෙවන් සමානකම් මට ඔයා එක්ක තිෙයන්ෙන. මට රට්ටු ෙවනුෙවන් 

සටන් කරන්න ඕන නැහැ. මට රට්ටුන්ට එෙරහිව සටන් කරන්නත් ඕන නැහැ. මට රට්ටු ගැන අහන්නවත් ඕන 

නැහැ. මට ඕන පැත්තකට ෙවලා ඉන්න -ජීවත්ෙවන්න.” 

 

“ඒක අපූරු ඉල්ලීමක් ෙනෙවයි ද?” 

 



“එෙහම ද? රජයක් කියන්ෙන ෙමොකක් ද? විශාල ජනතාවක් ෙවනුෙවන් සහනය සලසන ෙසේවකෙයක් පමණයි 

ෙන්ද, හරියට විදුලිබල ෙසේවයයි ජලනළ ෙසේවයයි වෙග්? ඒක හරියට මිනිසා ජීවත්විය යුත්ෙත් ජලනළ ෙසේවය 

සඳහා කියනවා වෙග්. ජලනළ ෙසේවය තිබිය යුත්ෙත් මිනිසා සඳහා කියනවා  ෙවනුවට. ඒක විපරීතයක් ෙනෙමයි 

ද?” 

 

“ඉතින් ඒ ජලනළ පයිප්ප ඉතාමත් දුර්වල වී ගිෙයොත්, නිකම් පැත්තකට ෙවලා සිටීම විපරීතයක් ෙනෙමයි ද, ඒක 

හදන්න උත්සාහයක් ෙනොෙගන?” 

 

“මම ඔයාට වාසනාව පතනවා, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයාෙණනි. ඒ පයිප්ප ඔෙබ් ෙල් වලින් රතු පැහැෙයන් ගලන 

ෙකොට ඔයාට ඒවා හදන උත්සාහෙය් වටිනාකම ගැන හිතන්න ලැෙබයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා.” 

 

“ඒක ගැන මට බයක් නැහැ. මට බය අෙප් ෙම් වෙග් යුගයක් ඔබ වෙග් කාන්තාවකට කුමක් කරාවි ද කියලයි.” 

 

“ඒ කියන්ෙන ඔයාට ෙපෙනනවා ද ඔයාලෙග් ෙම් වෙග් යුගෙය හැටි?” 

 

“අපි හැෙමෝම දකිනවා. අපි අන්ධ නැහැ. මම දන්නවා, සමහර විට, ඒක ජීවත්වන අපායක්. එනමුත්, මට ෙතෝරා 

ගැනීමක් තිබුණා නම්, මම කැමැතියි උපදින්න මා ඉපදුන කාලෙය් දී. මා කැමතියි ජීවත්වන්න ෙම් ජීවත්වන 

කාලෙය් දී. ෙමොකද දැන් අපි හිඳෙගන සිහින මවන්ෙන නැහැ, අපි කන් ෙකඳිරි ගාන්ෙන නැහැ, අපි පැතුම් 

පතන්ෙන නැහැ -අපි කියාකාරීයි, අපි යමක් කරනවා, අපි ෙගොඩනඟනවා.” 

 

කීරා තම ෙදපය අසලින් වැෙදන පා හඬ පිය කළාය. එය ස්ථාවරය. එහි කලබලයක් නැත. ඔවුන්ෙග් කටහඬවල් 

පා හඬ හා ගැලපීමකින් ඉදිරියට ගිෙය්ය. ඔහු රතු හමුදාෙව් සිටිය අෙයකි. ඇය ඔහුෙග් සටන් ෙහළා දැකීය. එෙහත් 

ඔහුෙග් නළෙල් වූ කැලල දිහා අගය කරන බැල්මක් ඇය පෑවාය. ආර්ගුෙනෝවා පවුල සතු කර්මාන්තශාලා අහිමි වූ 

කතන්දර අසා ඔහු ෛදවය කරන ලද සරදමට සිනාවක් පෑ නමුත් කීරාෙග් පරණ කබල් සපත්තු දිහා බැලුෙව් 

කනස්සලෙයනි, ෙනොවැටෙහන අවුලක් දිහා බලනා ෙසේ ය.  

 

ඔහුෙග් වදන් ඇය හා අරගලයක ෙයදිණ. එෙහත් ඔහුෙග් දෑස් ඇයෙග් සහය පැතීය. ඔහු කියූ වදන්වලට ඇය 

“නැත” යැයි කීවාය, ඒවා කියූ හඬට ඇය “ඔව්” යැයි කීවාය. 

 

රාජ්ය අධ්යයන නාට්යශාලා ෙපෝස්ටරයක් ඉදිරිපිට ඇය නැවතුණි. විප්ලවයට ෙපර ඒ නාට්යශාලා තුන හැඳින්වූෙය් 

“රාජකීය” නම් වලිනි. 

 



“රිෙගොෙලට්ෙටෝ” ඇය උච්චාරණය කෙළේ චින්තාපරවය. “ඔබ ඔෙපරා වලට කැමති ද, ටැගෙනොව් 

සෙහෝදරයාෙණනි?” 

 

“මම කවදාවත් අහලා නැහැ.”  

 

ඇය ඉදිරියට පා තැබුවාය.  

 

“ඒත් ම ට ටිකට් පත් ඕන තරම් ලැෙබනවා ෙකොමියුනිස්ට් බිලෙයන්. එකම ෙද් මට කවදාවත් ෙවලාවක් ලැබුෙන 

නැහැ. ඔයා නිතර නාට්ය ශාලාවට යනවා ද?” 

 

“නිතර යන්න ලැෙබන්ෙන නැහැ. අන්තිම වතාවට ගිෙය වසර හයකට ඉහත දී. මධ්යම පාංතිකෙයක් නිසා මට 

ටිකට් පතක මිල දරන්න බැහැ.” 

 

“මම ඇහැව්ෙවොත් ඔයා මාත් එක්ක යනවා ද?” 

 

“අහල බලන්න.” 

 

“ඔබ මාත් එක්ක ඔෙපරාවට යන්න කැමති ද, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය?” 

 

ඇයෙග් ඇහිබැම දඟකාර ෙලසින් නටන්නට විය. “ඔයාෙග ෙකොමියුනිස්ට් බිලෙය් විද්යායතනෙය් සියළුම ශිෂ්ය 

ශිෂ්යවන් ගැන ෙතොරතුරු රැස් කරන කාර්යාලයක් තියනවා ෙන්ද?” 

 

පශ්නය යන දිහාව වටහා ගත ෙනොහැකිව ඔහු ටිකක් රැව්ෙව්ය. “ඇයි?” 

 

“ඔයාට එයාලෙගන් අහල දැනගන්න පුළුවන් මෙග නම කීරා බව.” 

 

ඔහු සිනාවක් පෑය. අමුතු උණුසුම් සිනාව ඒ තීව ෙතොල් මත ඇඳිණ. “ඒත් එතැනින් ඔයාට දැන ගන්න ලැෙබන්ෙන 

නැහැෙන මෙග් නම අන්ෙද බව.” 

 

“මම ඔයාෙග ආරාධනාව කැමැත්ෙතන් බාර ගන්නවා, අන්ෙද.” 

 

“ඔබට ස්තූතියි, කීරා.” 



 

ෙමොයිකාෙව් රතු ගෙඩොල් නිවෙසේ ෙදොරටුව අබියස කීරා ඇයෙග් අත දිගු කළාය. 

 

“ඔබට පක්ෂ නීති කඩන්න පුළුවන් ද අරගල විෙරෝධිෙයකුෙග් අතට අත ෙදන්න,” ඇය විමසීය. 

 

ඔහු ඇයෙග් අත ඍජුව අල්ලා ගති. “පක්ෂ නීති කඩන්න බැහැ,” ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන්ය, “එෙහත් අෙපොයි 

ෙකොයිතරම් දුරට ඒවා දිගට අදින්න පුළුවන් ද!” 

 

අත්වලට වඩා දිගු කාලයක් නිහඬව, අපැහැදිලි අවෙබෝධයකින් ඔවුන්ෙග් ඇස් එකිෙනකා අල්ලාෙගන සිටියහ. 

අනතුරුව ඔහු සැහැල්ලු වූ, නිශ්චිත වූ, ෙසොල්දාදුෙවකුෙග් පා ගමනින් නික්ම ගිෙය්ය. ඇය තම හිස්වැසුම අතකට 

ෙගන, අවුල් වූ හිසෙකස් හැම අත වනමින්, හඬ නඟා සිනහා ෙවමින් තට්ටු හතරම ඉහළට දිව්වාය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් තම මුදල් තැන්පතු සඟවා තිබුෙන් මැහුම් දමා වසන ලද යටට අඳින කමිසය ඇතුලත. 

වාෙත් හිරවී රිදුම් ෙදන ෙසයින් වරින් වර තම පපුව අතින් ඇල්ලීම ඔහුෙග් සිරිතක් වන්නට පටන් ගැනුණි. ඔහුට 

සැඟවුන ෙනෝට්ටු ෙරෝල් අතගෑෙමන් ආරක්ෂාවක් දැනුණි. මුදල් අවශ්ය වූ විට ඔහු මැහුෙම් ෙකොණක සුදු නූලක් 

ගැලවීය. ෙතොගෙය් බර අඩුෙවද්දී ඔහු සුසුම් ෙහළීය. ෙනොවැම්බර් 16 වැනිදා ඔහු මැහුම් ෙකොෙණ් සුදු නූල අන්තිම 

වතාවට කැපීය. 

 

ෙවොල්ගාෙව් සාගතයට සහනය සැලැස්වීම සඳහා පුද්ගලික ව්යාපාරිකයන් ෙවතින් විෙශේෂ බද්දක් අය ෙකරිණ. 

ෙබ්කරිෙය් පැවති ඔහුෙග් ෙරදි කඩය වසන්නට සිදුවුණි. තවත් පුද්ගලික ව්යාපාරයක් බංෙකොෙළොත් විය. 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් එය අෙප්ක්ෂා කෙළේය. පුද්ගලික ව්යාපාර සෑම අස්සක් මුල්ලක් පුරා වැස්සකට පසු 

පිෙපන හතු ෙසේ නැවුම් බෙවන් හා බලාෙපොෙරොත්තු සහිතව ආරම්භ වුණි. එෙසේම උදෑසනින් පසු නැති වී යන හතු 

ෙසේ ඉක්මණින්ම නැතිව ගියහ. සමහර පුද්ගලයන් සාර්ථක වූහ. ඔහු ඔවුන්ව දැක ඇත. ෙසෞභාග්යෙයන් පිරි කබා 

පැළඳ ගත් ඔවුන්ෙග් සුදු එල්ලා හැෙලන කම්මුල් ඔහුට උෙද් ආහාරයට ගන්නා බටර් සිහි කෙළේය. ඔවුන්ෙග 

ෙදෙනත් දකිද්දී ඔහුෙග් අත ෙනොසන්සුන් බවින් තම හදවත අසලින් ඇති ෙනෝට්ටු ෙරෝල අතගාන්නට පටන් ගති. 

ෙම් පුද්ගලයන් දකින්නට ලැබුෙන් නත්යශාලාවල මුල් පුටු ෙප්ළිවලයි. ඔවුන් නව ෙබ්කරි ෙවතින් රැෙගන යන 

රවුම් ෙක්ක් ෙපට්ටිවල මිෙලන් පවුලක් මාස ෙදකක් රකින්නට හැකිය. ඔවුන් ටැක්සි හයර් කළහ. ඒවාට මුදල් 

ෙගවූහ. කිසිත් බියක් නැති වීදි දරුවන් ඔවුන්ව හැඳින්වූෙය් “ෙනප් මිනිසුන්” හැටියටයි. රතු පුවත්පත් හි කාටූන් 

වලින් ඔවුන්ව දකින්නට ලැබුණි. නව ආර්ථික පතිපත්තිෙය් ගිජු ලිහිණියන් යැයි ඔවුනට අවමානෙයන් ෙචෝදනා 

ෙකරිණ. එෙහත් ෙපෙටොගෑඩෙය් වීදි අතර ෙරොකට් වැනි ෙව්ගෙයන් දිෙවන වාහන ඇතුලත රතු නිලධාරියන් සමඟ 

ඔවුන්ෙග් උණුසුම් හිස්වැසුම් දකින්නට ලැබුණි. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් ඔවුන්ෙග් රහස් ගැන උදාසීනව 

හිතුෙව්ය. “සමෙප්ක්ෂකයා” යන්න ඔහුව සීතෙලන් ගැෙහන්නට සමත් කර වූ වචනයක් විය. ඔහුට 

සමෙප්ක්ෂකෙයක් වන්නට දක්ෂතාවය ෙනොතිබුණි. 

 

ඔහු හිස් ෙබ්කරි ෙපට්ටි කඩෙය්ම තිෙබන්නට හැරිෙය්ය. එෙහත් තම පාට ෙහේදී ගිය ව්යපාරෙය් නම ලියූ කපු 

ෙරදිකඩ ෙගදර රැෙගන ගිෙය්ය. පිළිෙවලකට එය නැවූ ඔහු ආර්ගුෙනෝවා ෙරදි කම්හෙල් එම්ෙබොස් කරන ලද ලියුම් 

කඩදාසි සමඟින් පැරණි ලියකියවිලි වූ ෙම්ස ලාච්චුෙව් බහා තැබීය. 

 

“හාමෙත් හිටියත් මම ෙසෝවියට් ෙසේවකෙයක් බවට හැෙරන්ෙන නැහැ,” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් කීය. 

 



ගලීනා ෙපෙටොව්නා යමක් සිද්ධ විය යුතු යැයි  කන් ෙකඳිරි ගෑවාය. ආර්ගුෙනෝවා කම්හලක පැරණි ෙපොත් 

තබන්ෙනකු ෙවතින් ෙනොහිතූ ෙව්ශෙයන් සහාය පැමිණිෙය්ය. 

 

ඔහු ඇස් කණ්ණාඩි සහ ෙසොල්දාදුෙවකුෙග් කබායක් පැළඳ සිටිෙය්ය. රැවුල කපන්නට එතරම් සැලකිල්ලක් දැක් වූ 

බවක් ෙනොෙපනුනි. අත්ල පිරිමදිමින් ඔහු හැම ආකාරයකින්ම බලවතාට ෙගෞරවය දක්වන ආකාරය දැන සිටිෙය්ය. 

 

“ෂහ්.. ෂහ්.. ෂහ්.. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටෙය්විච් සර්,” ඔහු දුකින් තැවුෙන්ය.  

 

“ෙම්ක ඔබට සරිලන ජීවිතයක් ෙනෙමයි. දැන් අපි ෙදන්න එකතු වුෙනොත්… ඔබ ෙපොඩ්ඩක් මුදල් ෙයෙදව්ෙවොත්, 

මම වැඩ ටික ඔක්ෙකොම කරන්නම්…” 

 

ඔවුන් හවුල් ව්යාපාරයක් පටන් ගත්හ. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ට පැවරුෙන් සබන් හැදීමයි. රැවුල ෙනොකැපූ 

ෙපොත් තබන්නාෙග් කටයුත්ත වූෙය් සබන් විකිණීමයි. ඇෙලක්සැන්ෙඩව් කඩෙපොෙල් ඉතා සුදුසු තැනක් ඔහුට 

තිබුණි. 

 

“ෙකොෙහොම ද හදන්ෙන?” ඔහු උෙද්යෝගෙයන් කීෙව්ය. “බිත්තරයක් ඔම්ලට් දානවා වෙග් ෙලෙහසියි. මම 

ෙදන්නම් ෙහොඳම පුංචි සබන් හදන වට්ෙටෝරුව. ෙම් ෙමොෙහොෙත් දැඩි අවශ්යතාවය සබන්. මහජනතාවට ෙගොඩ 

කාලයක ඉඳලා තිබුෙන් නැති නිසා අතින් උදුරලා ගනියි. අපි අනිත් ව්යාපාරිකයන් ඔක්ෙකොම බංෙකොෙළොත් කරමු. 

මම දන්නවා නරක් ෙවච්ච ඌරු ෙතල් ගන්න තැනක්. කන්න ෙහොඳ නැහැ -ඒත් සබන් හදන්න කියාපුවා.” 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් සිය අවසාන මුදල් වියදම් කෙළේ නරක් වූ ඌරු ෙතල් මිල දී ගන්නට. කුස්සිෙය් උදුන 

මත තැබූ දැවැන්ත ෙරදි ෙහෝදන පිත්තල කල්ෙද්රමක බහා ඔහු එය උණු කෙළේය. එහි දුම් මතින් භාජනයට එබී, 

ඇසිපිය ගහමින්, වැලමිටට ඉහළින් කමිස අත් නවාෙගන, ලී හැන්දකින් ඔහු එය හැඳි ගෑෙව්ය. කුස්සිෙය් ෙදොර 

හැර තබන්නට සිද්ධ විය. නිවස උණුසුම් කරන්නට ෙවනත් උදුනක් ෙනොවීය. කර්මාන්ත ශාලාවක බිම්මහලකින් 

එන තිත්ත වූ කස්තුරි ගන්ධයක් සහ ෙරදි ෙලොන්ඩරියක ගඳත් හා එකතු වූවක් ඉරි ඇඳි සිවිලිම දක්වා පැතිර ගිෙය්ය. 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඉඳහිට උගුර පාදමින්, පරිස්සමින් ඇඟිලි නවාෙගන, නරක් වූ ඌරු ෙතල් කුට්ටිය කුස්සිෙය් 

ෙම්සය මත තබා කෑලි කැපුවාය. 

 

ලිඩියා පියාෙනෝව වාදනය කළාය. ඇය හිමිකම් කී ෙදකක් ගැන ඇය ආඩම්බර වූවාය. පළමුවැන්න ඇය සතු ෙකස් 

වරළ විය. හැම උදෑසනකම ඇය පැය භාගයක් පමණ සිය ෙකස් කළඹ පීරයි. ෙදවැන්න ඇයෙග් සංගීතයයි. 

හැමදාම පැය තුනක් ඇය පියාෙනෝ වාදනය පුහුණු වූවාය. ගලීනා ෙෂෝපැන් සංගීතය ඉල්ලා සිටියාය. ලිඩියා 

ෙෂෝපැන් සංගීතය වාදනය කළාය. චින්තාපර සංගීතය ෙරෝසමල් ෙපති ෙසේ සියුමැලි බැවින් පරණ උද්යානයක 



සැන්ඳෑ අඳුර වැෙටන විලසකට සබන් දුමාරය මැදින් මෘදුව ඇසුණි. ගලීනා ෙපෙටොව්නා තම පිහියට කඳුළු වැටුෙන් 

ඇයි කියා ෙනොදත්තාය. ඇය සිතුෙව් ඌරු ෙතල් වලින් ඇස් වලට සැර වැදුනා කියායි. 

 

කීරා ෙම්සය ළඟ ෙපොතක් අතැතිව හිඳ ෙගන. කල්ෙද්රෙමන් එන ගන්ධය ඇයෙග් උගුර කුඩා තියුණු උල් වලින් 

අනින ෙසේ කකාරවයි. ඇය ඊට වැඩි සැලකිල්ලක් දැක්වූෙය් නැත. කවදා ෙහෝ දිනයක ඇය ඉදි කරන පාලම සඳහා 

ෙපොෙත් ඇති වචන මතකෙය් තබාගත යුතුය. එෙහත් ඇය නිතරම නැවතිණ. ඇය සිය අත දිහා බැලුවාය. දකුණු 

අෙත් අල්ල දිහා බැලුවාය. නළෙල් සිට නිකට දක්වා ඇය ඒ අල්ෙලන් සිය මුහුණ පිරිමැද්දාය. ඇය හැමදාම 

පිළිකුල් කරන ලද සියල්ලටම නතු වූවා ෙසේ ඇයට දැනුණි. ඇයෙග් මුහුණ ලැජ්ජාෙවන් පිරුණි. එෙහත් කිසිවකුට 

එය දුමාරය තුලින් දකිනු ෙනොහැකියි. 

 

අපිරිසිදු දුඹුරු පැහැෙයන් වූ මෘදු, ෙතත හතරැස් කැබලි ෙලසින් සබන් නිම විය. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් සිය 

නැව් කබායකින් ගත් පිත්තල ෙබොත්තමකින් ඒ හතරැස් කැබලි වල නැංගුරමක මුදා තැබීය. 

 

“වැදගත් අදහසක්! ෙවළඳ ලාංඡනයක්,” රැවුල ෙනොකැපූ ෙපොත් තබන්නා කීය.  

 

“අපි ෙම්ක ‘ආර්ගුෙනෝවාෙග් නාවුක සබන්’ යයි හඳුන්වමු. ෙහොඳ අරගලය කියා පාන නමක්.” 

 

සබන් රාත්තලක් ෙවළඳෙපොෙලන් ගන්නවාට වඩා වැඩි මුදලක් එය නිපදවන්නට ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ට 

වැය වී තිබුණි. 

 

“ඒක ෙමොකක් ද?” ඔහුෙග් හවුල්කාරයා කීය. “ඒක වැඩිය ෙහොඳයි. වැඩිෙයන් ෙගවන්න වුනාම අගය වැඩියි. 

ෙම්ක අනගි සබන් කෑල්ලක්. අර පරණ ජුෙනොව් ජරාව වෙග ෙනෙම්.” 

 

උරහිස මත රඳවන්නට කරපටි රැඳ වූ බන්ෙද්සියක් ඔහුට විය. දුඹුරු හතරැස් සබන් කැබලි බන්ෙද්සිෙය් පෙව්සමින් 

අසුරා ෙගන ඔහු උරුවන් බාමින් ඇෙලක්සැන්ෙඩව්ස්කි කඩෙපොළ ෙවත පිය නැඟුෙව්ය. 

 

* 

 

කීරා දුටුෙව් විද්යායතනෙය් ෙද්ශනගාරයක සිටි ෙසෝනියා සෙහෝදරියව. ඇය තරුණ ශිෂ්ය ශිෂ්යාවන් පස් ෙදෙනක් 

අමතා කතාවක් පවත්වයි. ෙසෝනියා සෙහෝදරිය වටා නිතරම වූෙය් තරුණ කැළකි. ෙකොට අත් ෙදකින් ඔවුන් 

ආරක්ෂා කරගන්නට ෙමන් අත් පියාපත් ෙසේ විහිදුවමින් ඇය නිතරම ෙනොනවත්වා කතා කරමින් සිටින්නියකි. 

 



“… ඒ වෙග්ම සියෙරොව් සෙහෝදරයා කම්කරු සිසුන් සඳහා ෙහොඳම සටන්කාමීයා. සියෙරොව් සෙහෝදරයාෙග් අරගල 

ඉතිහාසයට කාටවත් ළංෙවන්න ඉඩක් නැහැ. සියෙරොව් සෙහෝදරයා, ෙමලිෙටොෙපොල්හි වීරයා….” 

 

ඔහුෙග් හිෙසේ ඉතා පිටුපසින් ෙසොල්දාදුෙවකුෙග් කැප් ෙතොප්පියක් පැළඳ ගත් අළුහම් පිරි ෙකොල්ෙලක් ඉක්මණින් 

ගිය බකල ගමන නවතා ෙසෝනියා සෙහෝදරියට මුර ගෑෙව්ය: “ෙමලිෙටොෙපොල්හි වීරයා? කවද හරි අහලා තිෙයනවා 

ද අන්ෙද ටැගෙනොව් නාමය?” 

 

ඔහු සූර්යකාන්ත ඇටයක් ෙසෝනියා සෙහෝදරියෙග් කබාෙය් ෙබොත්තමක් ෙවත කටින් පිම්ෙඹ්ය. කිසිවකුත් 

ගණනකට ෙනොෙගන වැනි වැනී ඔහු එතැනින් බැහැරව ගිෙය්ය. ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කිසිත් පිළිතුරක් 

ෙනොදුන්නාය. ඇයෙග් මුහුෙණ් ඇඳි රූපය එතරම් පියදායක ෙනොවන බව කීරා දැක්කාය. 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය තනිවම ඉන්නා දුර්ලභ අවස්ථාවක් ෙසොයාගත් කීරා “ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා ෙකොයි වෙග් 

ෙකෙනක් ද?” යැයි ඇයෙගන් පශ්න කළාය. 

 

සිනාවක් ෙනොමැතිව ෙසෝනියා සෙහෝදරිය තම හිස පිටුපස කැසීය. “අපණ්ණ විප්ලවවාදිෙයක් යයි කියන්න පුළුවන් 

මම හිතන්ෙන. සමහරු කියනවා එෙහමයි කියල. ෙකොෙහොම වුණත්, තමන් එක්ක ඉන්න සෙහෝදර සෙහෝදරිෙයො 

එක්ක ෙපොඩ්ඩක් ඇසුරු කරන්න ඉඳහිටලා එකතු ෙවන්න බැරිනම් ඒක මිනිෙහක්ෙග ෙහොඳ කම්කරු ගුණයක් 

කියන එක මෙග මතය ෙනෙම්…. ඒ වෙග්ම ඔයා යහන්ගත ෙවන පැත්ත ගැන අදහසක් තිෙයනවා නම්, 

ආර්ගුෙනෝවා ස ෙහෝදරිය -එෙහනම්, කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. එයා රතු ෙකොඩි එක්ක නිදාගන්න සාන්තුවරෙයක්. 

පිළිගන්න ඒක. දන්න ෙකෙනක් කියන්ෙන.” 

 

කීරාෙග් මුහුෙණ් පැතිර ගිය බැල්ම දැක ෙසෝනියා  සෙහෝදරිය හඬ නඟා සිනා වූවාය. “ඔහ්, ඔයාට රිෙදන්ෙන නැහැ 

ෙපොඩි කම්කරු අසභ්ය කතාවක් ඇහුණ කියල!” ඇය උරහිසින් පිටුපස බලා කියමින් එතැනින් පිටව ගිෙය් බකල 

ගමනකින්. 

 

* 

 

පිරී ඉතිරී ගිය පළමු වසෙර් ෙද්ශනයට අ න්ෙද ටැගෙනොව් නැවත පැමිණිෙය්ය. ඔහු රංචුව අතරින් කීරාව 

ෙසොයාෙගන වැලමිටි අනිමින් ඇය ෙවත යන්නට සමත් වුණි. “ෙහට රෑට ටිකට් පත්. මිකෙහෙලොව්ස්කි 

නත්යාගාරය. ‘රිෙගොෙලට්ෙටෝ.’” 

 

“අෙන්, අන්ෙද!” 



 

“මම ඔයාව එක්ක යන්න එන්නම් ද?” 

 

“ෙනොම්මර දාහතර. හතරෙවනි තට්ටුව, පිටිපස්ෙස තරප්පු ෙප්ළිය.” 

 

“මම එතැන ඉන්නම් හතාමාරට.” 

 

“මට ස්තූතියි කියන්න පුළුවන් ද?” 

 

“එපා.” 

 

“වාඩිෙවන්න. මම ඔයාට ඉඩක් හදන්නම්.” 

 

“බැහැ. මට යන්න තිෙයනවා. මට ෙවනත් ෙද්ශනයකට සහභාගි ෙවන්න අවශ්යයයි.” 

 

පෙව්සමින්, හඬ ෙනොනඟා, ඔහු ෙදොර ෙවත ගිෙය්ය. එහිදී ඇයෙග් සිනාව පිරි මුහුණ බලන්නට ඔහු එක වතාවක් 

හැරුෙණ්ය. 

 

* 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙවතට කීරා බැහැයි කියනු ෙනොහැකි ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කළාය. “අම්මා, මට ගවුමක් 

අත්යවශ්යයයි. ෙහට මම ඔෙපරාවට යනවා.” 

 

“ඔෙපරාවට යන්න..!” ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් අතින් ඇය සුද්ද කරමින් සිටි ළූණු ෙගඩිය ගිලිහිණ. ලිඩියාෙග් 

අෙතන් එම්ෙබොයිඩරි මැහුම් අතහැරුණි.  

 

“ඔහු කවුද?” ලිඩියා විස්මෙයන් අසයි. 

 

“ෙකොල්ෙලක්. විද්යායතනෙය්.” 

 

“ෙහොඳ ෙපනුම තිෙයන ෙකෙනක් ද?” 

 



“එක විදියක ට.” 

 

“ෙමොකක්ද එයාෙග නම?” ගලීනා ෙපෙටොව්නා විමසීය. 

 

“අන්ෙද ටැගෙනොව්.” 

 

“ටැගෙනොව්?… කවදා වත් අහලා නැහැ… ෙහොඳ පවුලකින් ද?” 

 

කීරා සිනාවක් පා ෙදවුර ෙසෙලව්වාය. 

 

ෙපට්ටගමක් පතුලකින් ගවුමක් ෙසොයාගැණින. එය තද අළු පැහැති සිල්ක් ෙරද්ෙදන් නිමා වූ ගලීනා 

ෙපෙටොව්නාෙග් පරණ ගවුමකි. මිමි බලන්නට තුන් සැරයක් එය ඇඟට දැමුණි. ගලීනා ෙපෙටොව්නා හා ලිඩියා අතර 

සාකච්ඡා කිහිපයකට අනතුරුව, අත් ෙදකක් ඉඳිකටු ෙදකකින් ගිනි දැල්ෙල් එළියට පැය දහ අටක් තුල නමාගත් 

උරහිස් ෙජෝඩු ෙදකකින් අනතුරුව කීරා සඳහා ගවුමක් නිමි විය. එය සරල ගවුමකි. ෙකොට අත් හා කමිස 

ෙකොළරයකින් පමණක් සැකසුනකි. මන්ද ෙවනත් සැරසිල්ලක් කරන්නට ෙරදි ෙනොමැති වූ නිසාය. 

 

රාතී ආහාරයට ෙපර කීරා “එයා ආවම පෙව්ශමින්. එයා ෙකොමියුනිස්ට්,” යැයි කීවාය. 

 

“ෙකොමි..” ගලීනා ෙපෙටොව්නා අතැති ලුණු කුප්පිය ෙමෙන්රි තිබි සාස්පානට වැටුණි. 

 

“කීරා! නැහැ ඔයා… ෙකොෙහොම ද ඔයා යහළුකම් පවත්වන්ෙන ෙකොමියුනිස්ට් ෙකෙනක් එක්ක?” ලිඩියාෙග් හුස්ම 

හිරෙවයි. “ඔවුන්ට ෙකොයි තරම් ද්ෙව්ශ කරනවා කියල ඔයා කෑගැව්වට පස්ෙස?” 

 

“මට එයාව පියයි.” 

 

“කීරා, ඒක හරි තනිස්නාඩු කතාවක්! ඔයාෙග සමාජ තත්වය ගැන ඔයාට කිසි වැදගැම්මක් නැහැ. ෙගදරට 

ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක් ෙග්නවා. මම නම් ඔන්න කතා කරන්ෙන නැහැ එයාට.” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා වාද කරන්නට ෙනොගියාය. විෙරෝධෙයන් ඇය සුසුම් ෙහළුවා පමණි. “කීරා, ඔයා අසීරු කාලය 

තවත් අසීරු කරන්න ෙකොෙහොමින් හරි විදියක් ෙහොයාගන්නවා.” 

 



රාතී ආහාරය සඳහා ෙමෙන්රි පිළිගැන්වුණි. ෙමෙන්රි පුස්බැඳි බව සැෙවොම දුටුවහ. එෙහත් කිසිෙවක් ඒ ගැන 

වදනක් වත් ෙනොෙදඩුෙව් අනිකාෙග ආහාර රුචියට ඉන් හානියක් ෙව් යයි සිතාය. එය කන්නට අවශ්යයය. ෙවනත් 

කන්න ෙදයක් නැත. ඉතින් ඔවුන් නිහඬව අනුභව කළහ. 

 

සීනුව නාද ෙවද්දී, තම විශ්වාසයන් ෙකෙසේ වුවත් කුතුහලය නිසා ලිඩියා ෙදොර හරින්නට ඉක්මණින් ගියාය. 

 

“කරුණාකර මට කීරා දකින්න පුළුවන් ද?” කැප් ෙතොප්පිය ගලවමින් අන්ෙද ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔව්, සහතික ෙලසම,” ලිඩියා කීෙව් කිසිම මෘදු බවකින් ෙතොරව. 

 

කීරා එකිෙනකාව හඳුන්වා දුන්නාය. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් “සුබ සැන්දෑවක්,” කිව්වා හැෙරන්නට ෙවනත් 

වචනයක් පිට කෙළේ නැත. ඔහු අමුත්තා ෙදස ෙයොමුකරගත් ෙවනතක ෙනොයන දෑසින් පසුවූෙය් ෙනොසන්සුන් 

බවකිනි.  

 

ලිඩියා හිස ඉහළට පහළට වනා ෙවනතක හැරුනාය. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා පමණක් උනන්දුෙවන් සිනාවක් පෑවාය. “ටැගෙනොව් සෙහෝදරයාෙණනි, අෙප් විශිෂ්ඨ රතු 

නත්යාගාරයක සත්යයම කම්කරු ඔෙපරාවක් අහන්නට මෙග් දියණිය යෑම මට ඉතාමත් සතුටක්!” 

 

කීරාෙග් ඇස් අන්ෙදෙග් ඇස් හා පහන් දැල්ලට උඩින් එකතු වූහ. ඒ පකාශයට ඔහු සංසුන් ෙලසින් කරුණාවන්තව 

හිස නමා කළ ආචාරයට ඇය ස්තූතිවන්න වූවාය. 

 

* 

 

සතියකට දවස් ෙදකක් රාජ්ය අධ්යයන නත්යශාලාවන්හි “වෘත්තීය සංගම්” දින ෙසේ සැලකුණි. මහජනතාවට ටිකට් 

පත් විකුණුෙව් නැත. වෘත්තීය සංගම් අතර ඒවා අර්ධ මිලට ෙබදා හරින ලදි. 

 

මිකෙහෙලොව්ස්කි නත්යාගාරෙය් පෙව්ශ ශාලාව අලුත් සූට් කට්ටල හැඳි හා හමුදා නිල ඇඳුමින් යුතු අයෙගන් පිරුණු 

අතර, ෙලොම් සපත්තු ද බර හඬින් එහා ෙමහා ඇතිල්ලුණි. ඉහළට පහළට ෙසලවන කන් රකින ෙලෝම පිරි පටි යුතු 

ගව හම් කැප් ෙතොප්පි බයාදුව ගලවා ගත් දියගැට පිරි අත්ල කිහිපයක් දකින්නට ලැබුණි. සමහරු හැසිෙරන්ෙන් 

ෙකෙසේදැයි ෙනොදැන අන්දුන් කුන්දුන්ව සිටියහ. තවත් අය සැහැල්ලුෙවන් ඉන්නට පැකිළුනහ. තවත් අය 

අහංකාරව උවමනාෙවන්ම ඇෙද්ට හිටගත්හ. තවත් අෙයක් සම්භාවනීය පරිසරය හෑල්ලු කරන්නට සූර්යකාන්ත 



ඇට හපන්නට වූහ. වෘත්තීය සංගම් නිලධාරීන්ෙග් භාර්යාවන් ගර්විත පැද්ෙදන ගමනින්, කඳ ෙකළින් තබාෙගන, 

ඔවුන්ෙග් අලුත්ම ෙමෝස්තරයට මසන ලද අලුත් ගවුම් හැඳෙගන, මාර්ෙසල් කැරලි ෙකොණ්ඩා සමඟින්, දිළිෙසන 

නියෙපොතු අලංකාර කරෙගන හා නම් දැරූ අය විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද ෙසෙරප්පු පැළඳ ෙගන පිරිස අතරින් 

එහා ෙමහා ඇවිද ගියහ. ඔප දැමූ ලිෙමෝසීනයන් ගම්භීර එන්ජින් නාදෙයන් හති දමමින් විදුලි එළිෙයන් බැබළුන 

ෙදොරටුව අසලට ආහ. ඒවාෙයන් බැසගත් ඝන හම්කබා හැඳි අය බකල ගමනින් ඉක්මණින් ෙගොස් පැත්තක වූ 

රංගනෙය් වැඩසටහන් විකුණන අය ෙවත අත්වැසුම් දැමූ අත් වලින් කාසි විසි කළහ. වැඩසටහන් විකුණුෙව් 

සීතෙලන් ගැහි ඡායාවන් වූහ. ඔවුන් සිටිෙය් ඉමහත් තරහකින් පුපුර පුපුරාය. ඔවුන් නිවට නියාලු ෙලස රඟපාමින්, 

ෙම් මුදල් අඩක් පමණක් ෙගවා නරඹන්නට එන, සතිය පුරා මුදල් ෙගවා එන ෙපේක්ෂකයින්ට වඩා ධනවත්, 

අභිමානවත්, වඩා ෙහොඳින් කන ෙබොන අය අතර දිව ගියහ.  

 

පරණ විල්ලුද, ගරුඬපාෂාණ සහ කපුරු ෙබෝල ගන්ධය නත්යාගාරය පුරා පැතිරිණ. සඳලුතල හතරකින් අනතුරුව 

ඉහළින් වූෙය් පළිඟු දම්වැලින් එල්ෙලන දැවැන්ත විදුලි පහන් කූඩුවකි. ඉන් ඈත සිවිලිමට කුඩා ෙද්දුනු කිහිපයක් 

වැටුණි. වසර පහක අරගලය නත්යාගාරෙය් නිහඬ ශී විභූතියට අත තබා නැත. ඔවුන් එක සටහනක් පමණක් තබන 

ලදි. එනම් රාජකීය පවුලට අයත් නත්යාගාරය මැද පිහිටි විසල් විෙශේෂ ආසන කුටිෙය් වූ රාජකීය උකුස්සා පමණක් 

ඉවත් කර තිබුණි. 

 

විදුලි පහන් කූඩුෙව් පළිඟු ෙමන් බැබළුන දියමන්ති, ෙනොවැසුන සුදු උරහිස් හා දිගු සැටින් ගවුම් පසුපසින් ඇෙදන 

දුකුලයන්, පළල් අන්තරාල අතර තැඹිලි පැහැති පලෙසේ ඇවිදින කීරාෙග් මතකයට ගලා ආෙව්ය. අද දියමන්ති 

තිබුෙන් අල්පයකි. අද ගවුම් තද පැහැතිය. සංවරය. උස් වූ කරවාටියන් හා දිගු අත් වලින් නිම වුණි. සුමුදු අළු 

සැටින් ගවුමින් වූ සිහින් සිරුර ෙකළින් කරගත් කීරා ඇවිද්ෙද් ඇය වසර ගණනකට ෙපර දකින ලද ඒ කාන්තාවන් 

ඇවිදින ලද ආකාරයටයි. හම් කබාය හැඳි ඒ උස තරුණයාෙග් බාහුවට ඇෙග් අත තබාෙගනයි. 

 

තිරය එසවුන විට අන්ධකාරෙය්, සංගීතෙය් හඬ පටන් නැඟිණ. නිහඬ ශාලා ගර්භෙය් එය ෙකෙමන් ෙකෙමන් වැඩි 

ෙවමින්, පිරී ඉතිරී රඳවා ගත ෙනොහැකි බිත්ති වලින් ෙදදරන්නට විය. යමක් කීරාෙග් උගුෙර් හිරවුනා ෙසේ ඇයට 

දැණින. ඇය හුස්ම ගන්නට මුව විවර කළාය. බිත්ති වලින් පිටත ලයිෙනෝරු ෙතලින් දැල්වුනු පහන් තිර වූහ. 

මිනිස්සු ටෑම් රථ එනෙතක් ෙපෝලිම්වල බලා සිටිති. ෙම් රතු ෙකොඩි සහ කම්කරු පංතිෙය් අධිරාජ්යවාදයයි. 

ෙව්දිකාෙව් පසුතලය ඉතාලිෙය් පාසාදයක ෙමනි. ගරුඬපාෂාණ කුළුණු අසලින් සංගීතෙය් නාදයට වැෙනන ඉපල 

ෙමන් කාන්තාවන් සිය අත් එහා ෙමහා තාලයට නටවති. දිගු විල්ලුද දුකුලයන් ඇස් අන්ධ කරවන දීප්තිමත් විදුලි 

එළිය යටින් ෙසලවුණි. තරුණ, දුටහට, බීමත් මන්ටුවාහි ආදිපාදවරයා සංගීතෙයන් හා විදුලි එළිෙයන් මත්ව 

ෙයෞවනෙය් අභිෙයෝග හා පීතිය ගැන ගායනා කෙළේ අඳුරු වූ, විඩාබර, කළුවෙර් හැකිෙළන මුහුණු ෙවතටය. 

ස්වල්ප ෙමොෙහොතකට, පැය සහ දිනය සහ ශතකය කුමක්දැයි කියා ඒ මුහුණු වලට අමතක කළ හැකිය. 

 



කීරා එක වතාවක් අන්ෙද ෙදස බැලුවාය. ඔහු ෙව්දිකාව ෙදස ෙනොබලයි. ඔහු බලා සිටින්ෙන් ඇය දිහාය. 

 

එක් විෙව්ක කාලයක දී නත්යාගාරෙය් විෙව්ක ශාලාෙව් දී ඔවුනට පෙවල් සිෙයෙරොව්ෙග් අෙත් එල්ලී ගත් ෙසෝනියා 

සෙහෝදරිය හමුවුණි. පෙවල් සිෙයෙරොව් අතිපවිත ෙලසින් හැඳ පැළඳ සිටිෙය්ය. දකුණු කිහිල්ල ඉරී ගිය තැලී ෙපොඩි 

වී ගිය සිල්ක් ගවුමක් ෙසෝනියා සෙහෝදරිය හැඳ සිටියාය. ඇය කීරාෙග් උරහිසට අතින් ගසමින් හයිෙයන් 

සිනාසුනාය. 

 

“ඉතින් ඔයා සෑෙහන දුරට කම්කරු පාංතිකෙයක් ෙවලා, එෙහම ද? නැත්නම් ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා මධ්යම 

පාංතිකෙයක් බවට පත්ෙවලා ද?” 

 

“ඔයා ඉතා අකරුණාවන්තයි, ෙසෝනියා,” පෙවල් සිෙයෙරොව් ඇයට ෙබොරුවට තරවටු කෙළේය. ඔහුෙග් මළානික 

ෙතොල් විරිත්තිල්ලකින් ඇරිණ. “මට පුළුවන් ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරියෙග් බුද්ධිමත් ෙතෝරා ගැනීම ගැන ඇයට 

මෙග් ආශිංසනය පිරිනමන්න.” 

 

“ෙකොෙහොම ද ඔබ මෙග් නම දන්ෙන?” කීරා ඇසුවාය. “ඔබ මා කවදාවත් හමුෙවලා නැහැ.” 

 

“අපි ෙගොඩක් ෙද්වල් දන්නවා, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය,” ඔහු විනීතව පිළිතුරු දුනි, “අපි ෙගොඩක් ෙද්වල් 

දන්නවා.” 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය හඬ නඟා සිනා වී, සූක්ෂම ෙලසින් සිෙයෙරොව්ෙග් අතින් ඇදෙගන සමූහය අතරින් ෙනොෙපනී 

ගියාය. 

 

“අන්ෙද, ඔබ ඔෙපරාවට කැමැති වූවා ද?” ෙගදර යන ගමන් කීරා විමසීය. 

 

“එච්චර කැමැත්තක් නැහැ.” 

 

“අන්ෙද, ඔබ දැක්කා ද ඔබට ෙනොලැබුන ෙද් කුමක්දැයි කියා?” 

 

“මම හිතන්ෙන නෑ කීරා මට එෙහම හැඟීමක් ආවා කියල. ඒ ෙසේරම හරි විහිළු. ඒ වෙග්ම කිසි ඵලක් නැති.” 

 

“ඔයාට බැරි ද වැඩකට නැති ෙදයක් රස විඳින්න, ඒෙක තියන ලස්සන නිසාෙවන් පමණක්.” 

 



“බැහැ. ඒත් මම පීතිෙයන් හිටිෙය.” 

 

“සංගීතෙයන්?” 

 

“නැහැ. සංගීතයට ඔයා ඇහුම්කන් දීපු විදිෙයන්.” 

 

නිවසට පැමිණි කීරා, තම කාමර ෙකොෙන් වූ ෙමට්ටය මත දී, ඔහු ඇයෙග් අලුත් ගවුම ගැන කිසිත් ෙනොකී බව 

පසුතැවිලි සිතකින් සිහි කෙළේය. 

 

* 

 

කීරාට හිසරදයක් හටගැනී තිබුණි. ෙද්ශනාගාරෙය් ජෙන්ලයක් අසලින් ඇය අසුන් ෙගන සිටියි. ඇයෙග් ලලාටය 

ඇයෙග් අතක රැඳුණි. ඇයෙග් වැලමිට ෙම්සෙය් බෑවුෙම් රැඳුණි. ජෙන්ල වීදුරුෙවන් ඇයට සිවිලිම යට වූ එකම 

විදුලි බල්බයත් සහ ඇස් වැෙහන්නට වැටී ඇති අවුල් හිසෙකස් යුතු තම මුහුෙණ් පතිබිම්බයත් ෙපනුණි. පිටත වූ 

හිරු බැස යන සැන්දෑව පසුබිම් කරගත් ඇයෙග් මුහුණ හා විදුලි බල්බය විසදෘශ ෙසවනැලි පතුරවයි. ජෙන්ලෙයන් 

පිටත වූ හිරු බැස යන සැන්දෑව සීතලය, දුෂ්ටය, එය මරණයට පත් රුධිරය වැනිය. 

 

ශාලාෙවන් ගලා ආ සුළං පහරින් ඇයෙග් පා සීතල විය. උගුර වෙට් පැළඳි කබා ෙකොළරය හිර යැයි දැනුණි. කිසිම 

ෙද්ශනයක් ෙම් තරම් දිගු බවක් ඇයට කිසිදා දැනී නැත. එය ෙදසැම්බර් 2 වැනිදා පමණි. තවත් ෙගවා දැමිය යුතු 

දින ගණනාවකි. තවත් සවන් දිය යුතු ෙද්ශන ෙබොෙහෝය. තම ඇඟිලි තමාටත් ෙහොරා ජෙන්ල වීදුරුෙව් තට්ටු ෙවන 

බව ඇය දැකීය. ඒ ගසන හැම තට්ටුවක්ම අකුරු ෙදෙක් නමකි. ඇ ෙග් ඇඟිලි ඇයට නතු නැතිව දිගටම තට්ටු 

කරයි. ඒ නම ඇයෙග් නළෙල් ෙදෝංකාරය ෙවමින් වදියි, අකුරු ෙදකක, අහන්නට නුවුමනා වූ නමක්, එෙහත් 

ෙනොනවත්වාම ඇෙසන නමක්, හරියට ඇය තුලින් යමක්, උපකාරයක් ඉල්ලා එළියට හඬා වැලෙපන ෙසේ ය. 

 

ෙද්ශනය අවසානෙය් ඇය ෙද්ශනාගාරෙයන් පිටත්ව අඳුරු දිගු ෙකොරිෙඩෝවක් දිෙග් ගමන් ගන්නා බව ඇයට නිච්චි 

ෙනොවීය. ෙදොරක් ඇරුෙන් සුදු පදික ෙව්දිකාවකටය. ඇය හිම මතට පය තැබුවාය. සීතල සුළඟින් ෙබ්ෙරන්නට 

ඇය කබාය තවත් තදකර ඔතා ගත්තාය. 

 

“සුබ සැන්දෑවක්, කීරා,” කටහඬක් ෙමොෙළොක් හඬින් අන්ධකාරය තුලින් ඇමතීය. 

 

ඇය ඒ කටහඬ හඳුනන්නීය. ඇයෙග් ෙදපා නැවතිණ, අනතුරුව ඇයෙග් හුස්ම ගැනීම ද, ඊ ළඟට ඇයෙග් හද 

ගැස්ම ද නැවතිණ. 



 

ෙදොර අසල වූ අඳුරු මුල්ලක ලිෙයෝ බිත්තියකට ෙහේත්තු වී ඇය දිහා බලා සිටියි. 

 

“ලිෙයෝ.. ෙකොෙහොම ද… ඔයා?” 

 

“මට ඔයාව දකින්න උවමනා වුනා,” ඔහුෙග් මුහුණ දැඩිය, සුදුමැළිය. ඔහු සිනා වූෙය් නැත. 

 

ඔවුනට ඉක්මණින් ගැෙටන පා හඬක් ඇසිණ. පෙවල් සිෙයෙරොව් ඔවුන් පසුකරෙගන ගිෙය්ය. හදිසිෙය්ම නතර වූ 

ඔහු අඳුරු මුල්ලට ෙනත් ෙයොමු කෙළේය. කීරා දිහාත් ඉක්මන් බැල්මක් ෙහළීය. ෙදවුර හකුලා අනතුරුව ඔහු 

ඉක්මන් ගමන නැවත ඇරඹීය. වරක් හැරී නැවතත් ඔවුන් ෙදස බැලීය. 

 

“අපි ෙමතැන ෙනොසිට ෙවනතක යමු,” කීරා රහසින් කීවාය. 

 

ලිෙයෝ අශ්ව කරත්තයක් කැඳවීය. ඇයට නඟින්නට ආධාර දුන් ඔහු තමන්ෙග් දණහිස් වැෙහන්නට එහි වූ ඝන 

ෙපොෙරෝනයක් ඇතිරීය. රියැදුරා කරත්තය ගස්සා ඉස්සරහට ඇදුණි. 

 

“ලිෙයෝ… ඇයි ෙමෙහම කෙළේ ඔයා?” 

 

“මට ඔයාව ෙහොයා ගන්න ෙවන විදියක් තිබුෙන නැහැ.” 

 

“ඉතින් ඔයා..” 

 

“ෙග්ට්ටුව ළඟට ෙවලා හිටියා පැය තුනක්. බලාෙපොෙරොත්තු සුන් කරගන්න ඔන්න ෙමන්න තිෙයද්දි.” 

 

“ඒත් ඒක…” 

 

“අවදානමක් ගැනීමක් ද? ෙලොකු අවදානමක්.” 

 

“ඔයා ආෙයත් ආෙව්…. නැවතත්…. ගම්බද සිට ද?” 

 

“ඔව්.” 

 



“ෙමොකක් ද.. ෙමොකක්ද ඔයාට මට කියන්න තිබුෙන?” 

 

“කිසිම ෙදයක් නැහැ. ඔයාව බලන්න විතරයි.” 

 

අද්මිරාල්ටිෙය් ෙතොට ළඟ කරත්තෙයන් බැස්ස ඔවුන් ෙදෙදනා තාප්පය අසලින් ගමන් කළහ. ෙන්වා ගඟ මිදී 

තිෙබ්. උස් කණ්ඩි ෙදපැත්ත මැදින් වූ ගඟ ඝන වූ හිෙමන් පළල් වූ සුදු වීථියක් සාදා ඇත. හිම මතින් මනුෂ්ය පා 

ලකුණු එහි දිගු පාරක සටහන් තබන ලදි. පාෙර් කිසිවකු නැත. 

 

ඔවුන් තියුණු පල්ලමක් බැස ගං ඉවුෙර් මිදුණු කණ්ඩියට පිවිසුනහ. නිහඬව ගමන් කළ ඔවුන් හදිසිෙය්ම ශ්ෙව්ත 

වර්ණෙයන් පිරි මනුෂ්ය වාසයක් නැති ෙපෙදසක තනි වූහ. 

 

නගරය මැදින් ඉරි තලා යාමක් ෙසේ ගඟ දිස්විය. අහස යටින් වු නිහැඬියාව මතින් එය නිහඬව හිම දිගින් දිගටම 

පැතිර හරියි. කුඩා කළු ගිනි කූරු ෙසේ ඈතක ෙපෙනන දුම් කුටි බැස යන හිරුට දුර්වල වූ ආචාරයක් දක්වන විලසින් 

දුඹුරු වර්ණ දුම් වළාවන් පිට කරති. දුමින් හා මිදුණු පින්ෙනන් එකතු වූ මීදුම සන්ධ්යාවට එකතු වූෙය් හිරු අසල දී 

ය. හම කැපුන තුවාලයකින් ෙපෙනන රතු පාටින් ය. එතැනින් අහසට නඟින වළාකුළු තුවාලය වැසී ෙගොස් ෙල් 

යාන්තමට ධාවනය වන්නා ෙසේ ය. ෙවනසකට පාත ෙනොවන නිල් පැහැයකට යටත් ෙවන මෘදු දම් පැහැය, 

ගැෙහන කහ පැහැය හා දීප්තියක් නැති තැඹිලි පැහැය ද එකතු වූෙය් චර්ම පටලයක් ෙසේ වූ මීදුම යටින්. ඉහළින් හා 

ඈතකින් ෙපනුන කුඩා දුඹුරු පැහැති ෙගවල් දුඹුරු වූ තැනින් තැන කැඩී ගිය ඡායාවන් එකතු කළහ. උඩින් ආ 

එළිෙයන් සමහර ජෙන්ල අසල ගින්නක් දැෙවන ස්වරූපයක් ෙපනුණි. අනික් ජෙන්ල අතරින් කුඩා ගිනි මැළ 

ෙපනුෙන් හිම ෙමන්ම සීතෙලන් හා නිල් පැහැෙයනි. අද්මිරාල්ටිෙය් රත්තරන්  ගෘහශංගය අන්ධකාරය පැතිෙරන 

නගරෙය් ෙනොෙපනී ගිය හිරු රැස් ධාරාවක් එදිරිවාදීව අල්ලා ෙගන සිටියි. 

 

“මම.. මම ඔබ ගැන සිතමින් සිටියා.. අද,” කීරා රහසින් පැවසුවාය. 

 

“ඔයා මා ගැන සිතුවා ද?” 

 

ඔහුෙග් ඇඟිලි වලට හසුවූ ඇයෙග් අත රිදුම් ෙදයි. ඔහු ඇය ෙවතට සමීප වූෙය්ය. ඔහුෙග් දෑස් ෙරෞද ෙලස විවෘතය, 

වටහා ගත් උදම් බවකින් යුතුය, එෙසේම සුරතල් බවත් ආධිපත්යයත් එකවරම දක්වන්නටත් සමත් වූහ. 

 

“ඔව්,” ඇය රහසින් කීවාය. 

 



ගඟ මැද ඔවුන් ෙදෙදන පමණක් හිටෙගන සිටියහ. පාලම මතින් ටෑම් රථයක් ඇෙදයි. වතුර යට වූ පදනම දක්වා 

පැතිෙරන එය පාලෙම් වූ යකඩ පරාල ෙහොළවමින් ගමන් කරයි. ලිෙයෝෙග් මුහුණ කෑර විය. “මමත් ඔයා ගැන 

හිතුවා. ඒත්, මට ඔයා ගැන හිතන්න අවශ්ය වුෙන් නැහැ. මම ෙමපමණ කාලයක් ඒ එක්ක ෙපොර බැදුවා,” ඔහු 

කීය. 

 

ඇය පිළිතුරක් ෙනොදුන්නාය. ඇය ෙනොෙසල්වී, සීරුෙවන් ෙකළින් සිටෙගන සිටියාය. 

 

“ඔයා දන්නවා මට ඔයාට කියන්න තිබුණ ෙද් ෙමොකක් ද කියලා,” ඇයෙග් මුහුණ අසලටම තම මුහුණ ළං කරමින් 

ඔහු කීෙව්ය. 

 

සිතුවිල්ලක් නැති, පශ්නයක් ෙහෝ අභිපායක් නැති, ෙවනත් කාෙග් ෙහෝ අණක් තමා ෙවතට ඇෙහන ෙසේ, ඇයෙග් 

ෙනොවූ කට හඬකින් ඇය “ඔව්,” යැයි කීවාය. 

 

ඔහුෙග් චුම්භනය දැනුෙන් තුවාලයක් ෙසේ ය. 

 

තැති ගන්වන ආශ්චර්යකින් පිරි පිරිමි ෙද්හය වටා ඇයෙග් දෑත් එතිණ. “මම ඔයාට ආදෙරයි කීරා,” ඔහු ෙකොතරම් 

ළං වී ෙකඳුරුවා දැයි කියෙතොත් ඇයෙග් ෙතොල් එය පළමුෙවන් ඇසුවා යැයි ඇයට සිතුණි. 

 

“ලිෙයෝ, මම ඔයාට ආදෙරයි… මම ඔයාට ආදෙරයි.. මම ඔයාට ආදෙරයි..” තම ෙතොල් මතින් පිට කරන්නට, 

නැවත නැවතත් කියන්නට, සාගින්ෙනන් ෙපෙළන්නියක ෙසේ කියන්නට, උන්මාදෙයන් වූවකු ෙසේ කියන්නට 

කවුෙදෝ සිත ඇතුෙලන් ඇයට අණ කෙළේය. 

 

මිනිෙහක් ඔවුන් පසුකර ෙගන ගිෙය්ය. අන්ධකාරෙය් සිගරට් ෙකොට දැල්ල ඉහළ පහළ ගිය ආකාරය දිස්වුණි. 

 

ලිෙයෝ ඇයෙග් අතක් අල්ලා ෙගන, ෙනොපෑගී හිම වැටි පැත්තකින්, අවදානම් ෙපොළව මතින් පාලම ෙවතට ඇයව 

කැඳවා ගිෙය්ය. 

 

ඔවුන් ෙදෙදනා අන්ධකාරෙය් පාලෙම් යකඩ කඳන් අබියස සිටෙගන උන්හ. කළු යකඩ රාමු අතරින් ඈත රතු අහස 

ෙහමිහිට මිය යන ආකාරය දුටුවහ. 

 

ඔහු කියන්ෙන් කුමක්දැයි ඇයට වැටහුෙන් නැත. ඔහුෙග් ෙදෙතොල් තමාෙග් ෙතොල් මත තිබි බව ඇය දත්තීය. තම 

කබා ෙකොලරෙය් ෙබොත්තම් ගැලවී ඇති බව ඇය ෙනොදත්තාය. ඔහුෙග් සුරත ඇයෙග් ළමැද මත බව ඇය දත්තීය. 



 

ටෑම් රථයක් පාලම මතින් ඔවුන්ෙග් ඔළු උඩින් දිව යද්දී යකඩ පරාල ෙදදරන්නට විය. එහි සන්ධි වල ෙමොට්ට 

ෙහන හඬක් පැතිර ගිෙය්ය. රථය ගියපසු මහත් ෙව්ලාවක් යනතුරු පාලම ෙබලහීන ෙලසින් ෙකඳිරි ගෑය. 

 

ඇයට මුලින්ම පැහැදිලිව ඇහුන වචන වූෙය් “මම ෙහට එන්නම්,” කියායි. 

 

එවිට ඇයට තම කටහඬ ෙසොයාගත හැකි වුණි. ඇය ෙකළින් සිටගත්තීය.  

 

“එපා. ඒක හරි අවදානම්. මට බයයි ඔයාව කවුරු හරි ඇඳිනගත්තාය කියා. විද්යායතනෙය් ඔත්තුකාරෙයෝ 

ඉන්නවා. සතියක් ඉන්න.” 

 

“එච්චර කාලයක්?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ෙමතැන දී?” 

 

“නැහැ. අෙප් පරණ තැන දී. රෑට. නවයට.” 

 

“එච්චර කාලයක් ඉන්න අමාරුයි.” 

 

“ඔව්, ලිෙයෝ… ලිෙයෝ….” 

 

“ෙමොකද?” 

 

“මුකුත් නැහැ. මට ඔයාෙග නම ඇෙහනවාට ආසයි.” 

 

එදා රාතිෙය්, කාමරෙය් ෙකොණක වූ ඇයෙග් ෙමට්ටෙය් ඇය නිශ්වලව වැතිර සිටිය දී නිල් ජෙන්ල ෙකොටුව ෙරෝස 

පැහැය ගන්නා හැටි ඇය බලා සිටියාය. 

 

 

 



VIII 

 

පහුවදා විද්යායතනෙය් ෙකොරිෙඩෝවක දී රතු නිල ලාංඡනයක් පැළඳි සිසුෙවක් ඇයව නවත්වන ලදි. 

 

“ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිය, ඔබව ෙකොමියුනිස්ට් බිලය විසින් කැඳවා තිෙයනවා. වහාම.” 

 

ෙකොමියුනිස්ට් බිලෙය් කාමරය තුල, දිගු හිස් ෙම්සයක් අසල පෙවල් සියෙරොව් අසුන් ෙගන සිටියි. 

 

“ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිය, ඊෙය් රාතිෙය් ෙග්ට්ටුව අසල ඔබ හා සිටි මිනිහා කවුද?” ඔහු විමසීය. 

 

පෙවල් සියෙරොව් දුම් පානය කරයි. ඔහුෙග් ෙතොල් මත සිගරැට්ටුව තදින් රැඳී ඇත. ඔහු කීරා ෙදස බැලුෙව් දුම් 

අතරින්. 

 

“ෙකොයි මිනිහා ද?” කීරා ඇසුවාය. 

 

“ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරියට තමන්ෙග මතකය කරදර ෙදනවා ද? ඔබ එක්ක ෙග්ට්ටුව අසල සිටි මා දැකි මිනිසා?” 

 

පෙවල් සියෙරොව්ට පිටුපසින් ෙලනින්ෙග් පින්තූරයක් බිත්තිෙය් එල්ලා  තිබුණි. ෙලනින් බලා සිටින්ෙන් අඩක් හැරී, 

යාන්තමට ඇසිපිය ගහනා ෙලසකටය, ඔහුෙග් මුහුණ සිනාවක හිර වී ඇත. 

 

“ආ.. ඔව්. මට මතකයි,” කීරා කීවාය. “මිනිෙහක් හිටියා තමයි. ඒත් ඔහු කවුදැයි මා දන්ෙන් නැහැ. මෙගන් 

පාරක් ෙහොයාගන්න හැටි ඇහැව්වා.” 

 

පෙවල් සියෙරොව් කැඩුන සිගරැට් අළු තැටියකට ඔහුෙග් සිගරැට්ටුෙව් වූ අළු ගසා දැමීය. “ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය, 

ඔබ තාක්ෂණික විද්යාතනෙය් සිසුවියක්. දිගටම ෙමහි සිටින්නට ඔබෙග් කැමැත්ත ඇති බවට කිසිම සැකයක් 

නැහැෙන.” 

 

“කිසිම සැකයක් නැහැ,” කීරා කීවාය. 

 

“කවුද ඒ මිනිහා?” 

 

“ඒක අහන්න තරම් මට එයා ගැන උනන්දුවක් තිබුෙන නැහැ.” 



 

“ෙහොඳයි එෙහනම්. මම ඒක අහන්ෙන නැහැ. මට විශ්වාසයි අපි ෙදන්නම එයාෙග නම දන්නවා කියල. මට 

උවමනා එයාෙග ලිපිනය විතරයි.” 

 

“ඔන්න බලන්න… මම කල්පනා කරන්නම්……. ඔව්, ඔහු ඇහැව්ෙව සෙදෝෙව්යා වීදියට යන හැටි. ඔයාට ඒ 

පැත්ෙත ෙහොයාගන්න පුළුවන් ෙවයි.” 

 

“ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය, මම ඔයාට මතක් කරන්නම්. ඔයාෙග පැත්ෙත වැදගත් පිරිමි අය ෙම් කම්කරු ශිෂ්ය 

අපිට  එල්ල කරන ෙචෝදනාවක් තමයි අපි රහස් ෙපොලීසියකට සම්බන්ධයි කියලා. ඉතින්, ඒක ඇත්ත ෙවන්න 

පුළුවන්, ඔබ දන්නවා ද?” 

 

“එෙහනම්, මට ඔබෙගන් පශ්නයක් අහන්න පුළුවන් ද?” 

 

“සහතිකෙයන්ම, වැදගත් කාන්තාවකට සහාය දීමට නිරතුරුව කැමැතියි.” 

 

“කවුද ඒ මිනිහා?” 

 

පෙවල් සියෙරොව්ෙග් මිට ෙමොළවාගත් අත ෙම්සයට පතිත විය. “ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිය, ෙමය විහිළුවක් ෙනොෙව් 

යයි ඔබට මතක් කර දිය යුතු ද?” 

 

“එෙහම නැත්නම් ෙම්ක ෙමොකක් ද කියලා මට පහදලා ෙදනවා ද?” 

 

“ෙමොකක් දැයි ඔබ ඉක්මණින් වටහා ගනියි. ඔබ ෙසෝවියට් රුසියාෙව් ජීවත් ෙවලා හිටිය තරම ඇති විප්ලව විෙරෝධී 

අෙයකුව ආරක්ෂා කිරීම ෙකොතරම් භයානක දැයි වටහා ගන්න.” 

 

තට්ටුවක් ෙනොදමා අතක් ෙදොර විවෘත කෙළේය. අන්ෙද ටැගෙනොව් ඇතුලට ආෙව්ය. පුදුමයක් ෙහෝ ෙවනත් 

ආෙව්ගයක් ඔහුෙග් මුහුණ ෙපන්වූෙය් නැත. සිෙයෙරොව් එය ෙපන්වීය. ඔහු උවමනාවට වඩා ඉක්මණින් සිය 

සිගරැට්ටුව ෙතොල් ෙවතට ළං කෙළේය. 

 

“සුබ උදෑසනක් කීරා!” අන්ෙද කිව්ෙව් සංසුන්ව. 

 

“සුබ උදෑසනක් අන්ෙද !” ඇය පිළිතුරු දුන්නීය. 



 

ඔහු ෙම්සය ෙවතට ඇවිද්ෙද්ය. සිගරැට්ටුවක් අතට ගත් ඔහු සියෙරොව් අතැති සිගරැට්ටුව ෙවත එබුණි. ඔහු ෙවත එය 

පාන්නට සියෙරොව් යුහුසුළු විය. සියෙරොව් බලා සිටිෙය්ය. එෙහත් අන්ෙද කිසිත් ෙනොකීෙව්ය. ඔහු ෙම්සය අසලින් 

හිටෙගන සිටියි. ඔහුෙග් සිගරැට්ටුෙවන් පිටවන දුමාරය ෙකළින් ඉහළට නඟියි. ඔහු කීරා ෙදසත් සියෙරොව් ෙදසත් 

නිහඬව බලා සිටිෙය්ය. 

 

“ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය, ඔබෙග් ෙද්ශපාලන විශ්වාසවන්ත භාවය මම සැක කරන්ෙන් නැහැ,” සියෙරොව් 

සෙහෝදරයා ආචාරශීලීව කීෙව්ය. “එක ලිපිනයක් ගැන පශ්නයකට උත්තර දීම ඔබට අපහසු යයි මම සිතන්ෙන් 

නැහැ.” 

 

“ඔහු කවුදැයි මා ෙනොදන්නා බව මම ඔබට කීවාෙන. මා ඔහුව මීට ෙපර කවදාවත් දැකලා නැහැ. ඔහුෙග් ලිපිනය 

මා දැන ගන්න විදියක් නැහැ.” 

 

අන්ෙද දක්වන පතිචාරය කුමක්දැයි ඔහුට ෙනොහැෙඟන ෙලසින් ෙහොරැහින් බලන්නට සියෙරොව් උත්සාහ කෙළේය. 

එෙහත් අන්ෙද ෙනොෙසල්වී සිටිෙය්ය. පෙවල් සියෙරොව් මඳක් ඉදිරියට ළං වී මෘදු වූ, රහස් රකින ස්වරයකින් කතා 

කෙළේය. “ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය, ෙම් මිනිහාව රජය විසින් ෙසොයන අෙයක් යයි ඔබට වටහා ෙදන්නට මට 

උවමනායි. සමහර විට ඔහු ෙසවීම අපෙග් කාර්යය ෙනොවන්නට පුළුවනි. එෙහත් ඔහුව ෙසොයා ගැනීමට සහාය විය 

හැකි නම් -ඔයාටත් අපිටත් එය වටිනවා -අපි ෙසේරටම,” ඔහු වැදගත් බවක් අවසානයට එකතු  කෙළේය. 

 

“ඒත් මට ඔයාට උදව් කරන්න බැරි නම් -එතෙකොට මම ෙමොකද කරන්ෙන?”  

 

“ඔබ ෙගදර යා යුතුයි, කීරා,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

සිෙයෙරොව් සිගරැට්ටුව අත හැරිෙය්ය. 

 

“ඒ..” අන්ෙද තව එකතු කරයි, “ඔබට ෙවන ෙද්ශන නැත්නම්. අපිට නැවතත් ඔබව අවශ්ය නම් -මම ඔයාව 

කැඳවන්නම්.” 

 

කීරා කාමරෙයන් පිටව ගියාය. අන්ෙද ෙම්සෙය් ෙකොණක වාඩි වී කකුල් පටලවා ගත්ෙත්ය. 

 



පෙවල් සියෙරොව්ෙග් මුහුෙන් සිනාවක් ඇඳුණි. අන්ෙද ඔහු ෙදස ෙනොබැලීය. පෙවල් සියෙරොව් උගුර පෑදුෙව්ය. 

“ඔව් ඉතින්, අන්ෙද, පරණ මිතයා, මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ඔබ හිතන්ෙන නැහැ… මම.. ඇය ඔයාෙග 

යාළුෙවක් නිසා…” 

 

“මම එෙහම හිතන්ෙන නැහැ,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“මම ඔයාෙග කටයුතු කිසිවක් පශ්න කරන්ෙන් ෙහෝ විෙව්චනය කරන්න යන්ෙන නැහැ. තමන්ෙග පැත්ෙත 

ෙකොමියුනිස්ට් නිෙයෝගයක් පිටස්තරෙයකු ඉදිරිපිට අවලංගු කිරීම සුදුසු ශික්ෂණයක් යයි මම පිළිෙනොගත්තත්.” 

 

“ඇයව පශ්න කිරීම සඳහා කැඳවන්න ඔබට ඉඩ දුන්ෙන් ෙමොන ශික්ෂණය ද?” 

 

“සමාෙවන්න මිතුරා, මෙග් වැරද්ද. මම උත්සාහ කෙළේ ඔයාට උදව් ෙවන්නයි.” 

 

“මම උදව් ඉල්ලා නැහැ.” 

 

“ෙමෙහමයි, අන්ෙද. මම දැක්කා ඊෙය් රෑ ෙදොර අසල ඇය ඔහු සමඟ ඉන්නවා. මම ඔහුෙග ඡායාරූප දැකලා 

තිෙයනවා. රහස් ෙපොලීසිය ඔහුව මාස ෙදකක ඉඳන් ෙහොයනවා.” 

 

“ඇයි ඔබ ඒක මට වාර්තා ෙනොකෙළේ?” 

 

“මට හරියටම ඒ ඔහු යැයි විශ්වාසයක් තිබුෙන නැහැ. මට වැරදීමක් ෙවන්න පුළුවන්… සහ..” 

 

“ඔයාට ෙදන්න උවමනා වූ උදව්ෙවන් ඔයාට වටිනාකමක් ලබාගන්න තිබුණ.” 

 

“ඇයි? පරණ යාළුවා, පුද්ගලික අරමුණක් තිබුණා යයි ඔබ මට ෙචෝදනා කරනවා ද? ඔයාෙග රස්සාවට අයිති කුඩා 

රහස් ෙපොලීසි වැඩට මම ෙපොඩ්ඩක් වැඩිෙයන් අත දාන්න ඇති. ඒත් මෙග් අරමුණ වූෙය් මෙග් පැත්ෙත කම්කරු 

සගෙයකුට සහාය දීමයි. මෙග් යුතුකම ඉටු කිරීම නවත්වන්න කාටවත් බැහැ. ඔබ දන්නවාෙන… ෙබොළඳ වූ බැඳීම් 

වලට වුවත්.” 

 

“පක්ෂ ශික්ෂණය කැඩීම යනු පක්ෂ ශික්ෂණය කැඩීමක්. කවුරු කළත්.” 

 



අන්ෙද ටැගෙනොව් දිහා එක එල්ෙල්ම බලා සිටි පෙවල් සියෙරොව් ෙහමිහිට පිළිතුරු දුන්ෙන්ය, “ඒකම තමයි මම 

හැමදාම කිව්ෙව.” 

 

“තමන්ෙග් යුතුකම උවමනාවට වඩා කරන්න යෑම කිසිදාක අනුමත නැහැ.” 

 

“සහතිකෙයන්ම, ඒක හරියට උවමනාවක් නැහැ වෙග්ම නරකයි.” 

 

“ඉදිරිෙය් දී, ෙම් ෙකොටෙසේ දී ඕනෑම ෙද්ශපාලන පශ්න කිරීමක් සිද්ධ වන්ෙන් මා අතින් පමණයි.” 

 

“ඔෙබ් කැමැත්තක්, මිතයා.” 

 

“ඒ වෙග්ම ඔබට හිතුෙනොත් මට ඒක නිසියාකාරව ඉටු කළ ෙනොහැකි යයි කියා ඔබට පුළුවන් ඒ ගැන පක්ෂයට 

දන්වලා මාව තනතුරින් පහ කරන්න යයි ඉල්ලා සිටින්න.” 

 

“අන්ෙද! ෙකොෙහොම ද ඔයා එෙහම කියන්ෙන! ඔයාෙග තක්ෙසේරු කරත ෙනොහැකි වැදගත්කම ගැන මම එක 

ෙමොෙහොතකට ෙහෝ පශ්න කරයි කියලා හිතන්ෙන ෙකොෙහොම ද? මම හැමදාම ඔයාව අතිශය ෙගෞරවෙයන් 

සැලකුව ෙකෙනක්. ඔබ… ෙමලිටෙපොල්හි වීරයා? අපි පරණ යාළුෙවෝ ෙන්ද? බිම් අගල් වල අපි එකට සටන් කළ 

අය ෙනොෙවයි ද? රතු ෙකොඩිය යට, ඔයයි මමයි, උරහිසට උරහිස දීලා?” 

 

“ඔව්,” අන්ෙද කීෙව්ය, “අපි එෙහම කරා.” 

 

* 

 

1896 වසෙර් දී සාන්ත පීටර්ස්බර්ග් නගරෙය් පුටිෙලොව්ස්කි කර්මාන්ත දිස්තික්කෙය් රතු ගෙඩොලින් වූ නිවසකට 

ජලනළ පහසුකම් ෙනොතිබිණ. එහි මහල් තුනක වාසය කළ පවුල් පනහ සඳහා වතුර වූෙය් බැරල් පනහකය. 

අන්ෙද ටැගෙනොව් උපත ලැබූ විට කරුණාවන්ත අසල්වැසිෙයක් තරප්පු ෙපෙළේ පඩි නැති මණ්ඩියක වූ බැරලයක් 

ෙගනැවිත් දුනි. එහි වතුර අයිස් හැටියට මිදී තිබුණි. ෙපොරවකින් අයිස් කඩා අසල්වැසියා බැරලය හිස් කරන ලදි. 

සුදුමැලි ෙවව්ලන අත් වලින් තරුණ මව පරණ ෙකොට්ටයක් බැරලයට එබුවාය. ඒ අන්ෙදෙග් පළමු නිදියහනයි. 

 

ඔහුෙග් මව බැරලයට එබී සිනහා වූවාය, සතුටින් සිනහා වූවාය, වියරුෙවන් සිනහා වූවාය, පුංචි රතු වල ගැහුණු 

අත්වලට කඳුළු බිංදු රූ රා වැෙටන ෙතක් සිනහා වූවාය. දවස් තුනක් යනතුරු ඔහුෙග් පියා ඔහු උපන් බව 

ෙනොදත්ෙත්ය. ඔහු පිටත්ව ෙගොස් සතියක් ෙගවී තිබුණි. අසල්වැසිෙයෝ ඒ ගැන රහසින් කතාබහ කළහ. 



 

1905 වසෙර් දී අසල්වැසියන්ට පියා ගැන තව දුරටත් රහසින් කතාබහ කරන්නට සිදු ෙනොවිණ. සාන්ත 

පීටර්ස්බර්ග් නගරෙය් වීදි අතර ඔහු රැෙගන ගිය රතු ෙකොඩිය ඔහු කිසිවකුට සැඟවූෙය් නැත. ෙසනඟ ගැවසි 

තැන්වලට ඔහු අතහැරිය කුඩා සුදු පතිකා ඔහු වසන් ෙනොකෙළේය. එෙසේම ධාන්ය ඇට සුළඟට විසිරී පැතිරී යන 

ආකාරයට ඔහුෙග් කටහඬ පැතිර යැවූ බලවත් වචන චණ්ඩ මාරුතයක් ෙමන් ෙනොසැඟවී හමා ගිෙය්ය. ඒ වදන් 

රුසියාෙව් පළමු අරගලෙය් මහිමය ගැන වූ ගිනි ඇවිෙලන වදන් බව රහසක් ෙනොවීය. 

 

එය අන්ෙදෙග් දහවැනි වසරයි. ඔහු කුස්සිෙය් මුල්ලකට වී ෙපොලිස් භටෙයෝ පැළඳි කබායන්හි තිබුන පිත්තල 

ෙබොත්තම් දිහා බලා සිටිෙය්ය. ෙපොලිස් භටයන් සතුව තුවක්කු විය. ඔවුන්ෙග් රැවුල් කළු පැහැතිය. ඔහුෙග් පියා 

ෙසෙමන් සිය කබාය හැඳ ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් පියා ඔහුව සිඹ ගත්ෙත්ය, ඔහුෙග් මෑණියන්ව සිඹගත්ෙත්ය. කුස්සිෙය් 

ෙපොළෙව් තිබි අන්තිම තීන්ත ෙපොඩ්ඩ ද  ෙපොලිස් භටයන්ෙග් සපත්තු වලින් ගැලවී ගිෙය්ය. ඔහුෙග් මවෙග් අත් 

ඔහුෙග් පියාෙග් උරහිස් වල අඬු ෙමන් තද විය. ශක්තිමත් බාහුවක් ඇයව ගලවා දැමීය. ඇය ඉස්ෙතෝප්පුෙව් ඇද 

වැටුණි. ඔවුන් ෙදොර හැර දමා ගියහ. ඔවුන්ෙග් පා හඬ තරප්පු ෙප්ළිෙය් රැව් දුනි. ඔහුෙග් මවෙග් ෙකස් වැටිය 

තරප්පු ෙපෙළහි පඩි නැති මණ්ඩිෙය් ගෙඩොල් මතට විසිර වැටිණ. 

 

අන්ෙද තම මව ෙවනුෙවන් ලිපි ලියුෙව්ය. ඔවුන් ෙදෙදනාටම අකුරු ලියන්නට කවුරුත් උගන්වා නැත. නමුත් 

අන්ෙද තනිවම ඉෙගන ගත්ෙත්ය. අන්ෙදෙග් නුහුරු, ෙලොකු අත් අකුරින් ලියැවුනු ඒ ලිපි තාත්තාෙග් නමට, 

සයිබීරියාෙව් වූ ලිපිනයකට යැවිණ. ඔහුෙග් පියා නැවත පැමිණිෙය් නැත. 

 

තම මව ෙසෝදන ෙරදි කූඩ අන්ෙද උස්සා ෙගන ගිෙය්ය. හිෙසේ සිට පාදාන්තය දක්වා වැෙහන ෙසේ හැංෙගන්නට 

හැකි තරම් ඒ ෙරදි කූඩයක් විශාලය, එෙහත් ඔහු ශක්තිමත් විය. බිම් මහලට යටින් වූ ඔවුන්ෙග් නව කාමරය 

නිතරම වළාකුල් ෙසේ සුදු, හැම තැනම පැතිර ගිය, අපසන්න ෙපන වලින් පිරී තිබුණි. එය පටන් ගත්ෙත් මවෙග් 

දම්පාට අත් යටින් වූ ලී ඔරුවක හැඩයකින් වූ භාජනයකින්ය. එය සිවිලිම දක්වා පැතිර ගිෙය්ය. පිටත වසන්තය 

ඇවිත් යැයි ඔවුනට දකිනු ෙනොහැකි විය. එෙහත් ඒ දුමාරය ෙනොතිබුනා වුව ද ඔවුනට පිටත දකිනු ෙනොහැකිය. 

ඔවුන්ෙග් ජෙන්ලය ඇරුෙන් පදිකෙව්දිකාෙව් දියෙවන හිම මත එහා ෙමහා යන දිලිෙසන අලුත් සපත්තු දකිනු හැකි 

පරිදි පමණි. වරක් අෙයක් ෙකොළ පැහැති නව දල්ලක් ජෙන්ලය අසලින් අත හැරිෙය්ය. 

 

අන්ෙදෙග වයස ෙදොළහ ෙවද්දී ඔහුෙග් මව මිය ගියාය. සමහරු ඇයෙග් මරණයට ෙහේතුව ලී ඔරුවක හැඩෙයන් 

යුතු භාජනය යැයි කියූහ. මන්ද එය නිතරම වැඩි බරකින් පිරී තිබුණු නිසාය. සමහරු ෙහේතුව කුස්සිෙය් රාක්කය 

යැයි කියූහ. මන්ද එය හැමදාම වැඩිෙයන් හිස්ව තිබුණු නිසාය. 

 



අන්ෙද කර්මාන්තශාලාෙව් වැඩට ගිෙය්ය. දිවා කාලෙය් ඔහු යන්තයක් අසල හිටෙගන හිටිෙය්ය. ඔහුෙග් දෑස් එහි 

ෙලෝහ ෙමන් සීතල විය. ඔහුෙග් දෑත් එහි උත්ෙතෝලන ෙමන්ම ෙසලවීමකින් ෙතොර වූෙය්ය. ඔහුෙග් ස්නායු එහි පටි 

ෙමන් අවිනිශ්චිත බවින් ඇදුම් දුනි. රාතිෙය් දී ඔහු හිස් ෙපට්ටි රැසක් පිටුපසක වූ බිමකට කුලියක් ෙගවමින් එහි 

නිදාගත්ෙත්ය. හිස් ෙපට්ටි ඔහුට අවශ්ය වූෙය් ඔහු සිටි පැත්ෙතන් රාතිෙය් දී ගලා ආ ඉටිපන්දම් දැල්ලට කාමරෙය් 

අනික් ෙකොන් තුෙන් කුලී ෙගවූ පදිංචිකාරයන් එෙරහි වූ නිසාෙවනි. ඒ නිසා ඔහු ඉටිපන්දම බිම පත්තු කෙළේය. 

ෙපොත ඉටිපන්දමට ෙයොමු කෙළේය. හිමිහිට හිමිහිට ෙපොත කියැවීය. ඔහු කකුල් පතුල් පුවත්පත්වලින් ඔතාෙගන 

සිටිෙය් කකුල් වලට සීතල තදින් දැනුනු ෙහයිනි. ජෙන්ල් පියන් වලට බැට ෙදමින් හිම කඩා හැලුණි. අනික් 

ෙකොන් තුෙන් වූ කුලීකාරයන් ෙගොරවමින් නිදා ගත්හ. අගාෙෆනා ව්ලාෙසොෙනෝවා හීෙනන් ෙකළ ෙපරයි. 

ඉටිපන්දෙම් ඉටි රූරා හැෙල්. අන්ෙද හා කැරෙපොත්තන් පමණක් ඇහරෙගන සිටිය දී අෙනක් සියල්ලන්ම 

නිදාගත්හ. 

 

ඔහු කතා කෙළේ ඉතාමත් අඩුෙවනි. හිනාවක් පෑෙව් ඉතා ෙසමින්. කිසිවිෙටක හිඟන්නන්ට කාසි ෙනොදුන්ෙන්ය. 

 

සමහර දිෙනක, ඉරිදා දවසක, ඔහු වීදිෙය් දී පෙවල් සිෙයෙරොව් පසුකරෙගන යයි. අසල්වැසි අනිත් දරු දැරියන් 

ෙසේ ඔවුන් ෙදෙදන එකිෙනකාව දත්හ. ඔවුන් එකිෙනකා හා කතා ෙනොකළහ. පෙවල් අන්ෙදෙග් ඇඳුම් අපිය 

කෙළේය. පෙවල්ෙග් ෙකොණ්ඩය ෙතල් ගා යසට පීරා තිබුණි. ඔහුෙග් මව ඔහුව පල්ලියට කැඳවාෙගන යයි. අන්ෙද 

කිසි දිෙනක පල්ලි ගිෙය් නැත. 

 

පෙවල්ෙග් තාත්තා වීදි ෙකොණක වූ ෙරදිපිළි කඩයක ලිපිකරුෙවකි. ඔහු සතිෙය් දින හයක් සිය උඩු රැවුලට ඉටි ගා 

සකසුරුවම් කරයි. ඉරිදා දවසට ඔහු බීෙගන තම බිරියට තඩි බායි. පුංචි පෙවල් සුවඳ කැවූ සබන් කැට වලට 

කැමත්ත දැක්වූෙය්ය. ඔහු ඒවා ෙහොරකම් කරගත්ෙත් ඇෙපොතිකරි කඩෙයනි. ඔහු පල්ලිෙය් පූජකවරයා ෙවතින් 

ෙදවියන්වහන්ෙසේෙග් නීතිය ඉෙගන ගත්ෙත්ය. 

 

1915 වසෙර් දී, යන්තයක් ඉදිරිපස අන්ෙද සිටෙගන සිටියි. ඔහුෙග් දෑස් එහි ෙලෝහ වලට වඩා සීතල විය. ඔහුෙග් 

දෑත් එහි උත්ෙතෝලන වලට වඩා දරදඬු විය. ඔහුෙග් ස්නායු ඒ දෑස් වලටත් ඒ දෑත් වලටත් වඩා සීතෙලන් විය. තීව 

විය. උදුන් හි ඇති ගිනිදැල් එළිය නිතිපතා වැදීම නිසා ඔහුෙග් හම රන්වන් පාට වී ඇත. මාංශ ෙප්ශීන් ශක්තිමත් වූ 

බාහු ෙසේ ම බාහු පිටුපසින් වූ අධිෂ්ඨානය ද ඔහු සැකසූ යකඩ ෙසේ ෙතම්පරාදු වී තිබිණ. පියා විසින් පැළ කරන ලද 

කුඩා සුදු පතිකා නැවත පුතාෙග් අත්වල පිෙපන්නට වුණි. එෙහත් ඔහු ඒවා උණුසුම් කතාවන් පැවෙතන ෙව්දිකා 

අබියස ෙසනඟ ෙවතට විසි ෙනොකෙළේය. ඔහු ඒවා ෙබදාහැරිෙය් රහසින්. සැඟවුනු අත්වලට. ඒවා සමඟ ගිය වදන් 

ද කියුෙව් රහසින්. ඔහුෙග් නම සඳහන් ලැයිස්තුව අයිති පක්ෂය ගැන රහෙසේ ෙහෝ කතාබහට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් 

බිය වූහ. පුටිෙලොව්ස්කි කර්මාන්තශාලාව පුරා ඔහු ෙලනින් නැමති පුරුෂෙයකුෙග් වදන් ෙබදා හැරිෙය් 

ෙපෙනන්නට නැති, ගුප්ත වූ මාර්ග වලින්. 



 

අන්ෙද ටැගෙනොව්ෙග් වයස දහනවයකි. ඔහු ඇවිද්ෙද් ඉක්මණින්, කතාකෙළේ ෙහමිහිට, කිසිවිෙටක නැටුම් සාද 

සඳහා ෙනොගිෙය්ය. ඔහු නිෙයෝග බාර ගත්ෙත්ය, නිෙයෝග නිකුත් කෙළේය, ඔහුට මිතෙයෝ ෙනොසිටියහ. හම්කබා 

ඇඳි සුපිරින්ටැන්ඩන්ලා දිහාත්, ෙෆල්ට් බූට් සපත්තු හැඳි හිඟන්නන් දිහාත් ඔහු ෙනොහැකිෙළන දෑසින් අනුකම්පා 

විරහිත බැල්ම ෙහලීය. 

 

පෙවල් සිෙයෙරොව් සිල්ලර කඩයක ලිපිකරුෙවක් ෙසේ රැකියාව ලද්ෙද්ය. ඉරිදා දිනය ඔහු ෙගව්ෙව් වීදි ෙකොණක වූ 

මත්පැන්හලක ෙඝෝෂා පැවැත්වූ මිතුරන්ට කරන ලද සත්කාරෙයනි. ආසනයකට දිගා වී ඔහු ෙසේවාව මඳක් පරක්කු 

වූෙය් නම් ෙව්ටර්ට සරුප වදන් කීය. ඔහු ඉල්ලන ඕනෑම ෙකෙනකුට මුදල් ණයට දුන්ෙන්ය. කිසිම ෙකෙනක් පුංචි 

“පවුලූෂා” ටත් ණය දීම පතික්ෙෂේප ෙනොකළහ. ෙකල්ලක නැටුම් සාදයකට කැඳවාෙගන යද්දී ඔහු සන්නම් නාම 

ලත් ගවහම් පාවහන් පැළඳ, සිය ෙල්න්සුවට සුවඳ විලවුන් හලා ගත්ෙත්ය. ෙකල්ලෙග් බඳවටා අත යවා “අපි 

සාමාන්ය අය ෙනොෙව්, පියාවිය, අපි වැදගත් මිනිස්සු” යැයි කියන්නට ඔහු කැමත්ත දැක්විය. 

 

1916 වසෙර් දී පෙවල් සිෙයෙරොව්ට සිල්ලර කඩෙය් රස්සාව අහිමි විය. ෙහේතුව ෙකල්ලක් ෙවනුෙවන් වූ සටනකි. 

ඒ යුද්ධෙය් තුන්වැනි වසරයි. භාණ්ඩ මිල අධික විය. රැකියා හිඟ වූහ. පුටිෙලොව්ස්කි කම්හෙල් ෙග්ට්ටු අතරින් 

පෙවල් සිෙයෙරොව් හිම වැටිච්ච හිමිදිරි පාන්දර ඇවිද්ෙද්ය. තවම අඳුර මැකී ෙගොස් නැති නිසා ෙග්ට්ටුවට උඩින් වැදි 

කම්හෙල් විදුලි පන්දම් එළිය ඔහුෙග් ඉදිමුණු නිදිමත ඇස් රිදවන්නට සමත් විය. ඔහු ඈනුම් හැර තම කබා 

ෙකොලරය ඉහළට ඔසවා ගනියි. මුලින් මුලින් ඔහු තම පරණ කල්ලිය මඟ හැ රිෙය්ය. තමා එහි රැකියාව කරනවා 

යැයි කියන්නට ඔහු ලැජ්ජා වුණි. පසුව ඔහු ඔවුන් මඟහැරිෙය් ඔවුන් ඔහුෙග් යහළුවන් යැයි කියන්නට 

ලැජ්ජාෙවන්. ඔහු කුඩා සුදු පතිකා ෙබදා හැරිෙය්ය. රහස් රැස්වීම්වල කතා පැවැත්වීය. අන්ෙද ටැගෙනොව් ෙවතින් 

ඔහු නිෙයෝග බාරගත්ෙත් “අන්ෙද මට වඩා කාලයක් හිටි නිසා පමණයි, ඉන්න මමත් ඔහුෙග් තත්වයට ළඟාවන 

ෙතක්” කියමින්. කම්කරුෙවෝ “පවුලූෂා” පිය කළහ. තමාෙග් පරණ යහළුෙවක් මුණ ගැසි විෙටක, ඔහු 

උදුම්මාගත් හිසින් ඔහු පසුකර ගිෙය් ඔහුට නම්බුනාමයක් උරුමෙයන් ලැබී තිබුණා ෙසේ ය. කාල් මාක්ස් කියූ 

ආකාරයට තුච්ඡ, නීච ධෙන්ශ්වර පංතියට වඩා ඉහළ වූ කම්කරුවන්ෙග් සුපිරි තත්වයක් ගැන ඔහු කතා කෙළේය. 

 

1917 වසෙර් ෙපබරවාරි මාසෙය් දී අන්ෙද ටැගෙනොව් ෙපෙටොගෑඩෙය් වීදි මැදින් ජනෙඝෝෂාවක් රැෙගන ගිෙය්ය. 

ඔහු තම පථම රතු ෙකොඩිය ඔසවාෙගන ගිෙය්ය. සිය පථම තුවාලය ලද්ෙද් ය. මුල්ම මිනිස් ජීවිතය -ෙපොලිස් 

භටෙයක්- බිලිගත්ෙත් ය. ඔහුට චමත්කාරයක් දැනුෙන් රතු ෙකොඩිෙයන් පමණි. 

 

ෙපබරවාරි අරගලය නගරෙය් පදිකෙව්දිකා මතින්, ජයගාහීව ඇරෙඹනවා පෙවල් සිෙයෙරොව් ෙනොදුටුෙව්ය. ඔහු 

ෙගදරට වී සිටිෙය්ය. ඔහුට ෙහම්බිරිස්සාවක් වැළඳී තිබිණ. 

 



එෙහත් 1917 ඔක්ෙතෝබරෙය් දී, පෙවල් හා අන්ෙද ෙගෞරවෙයන් රැෙගන ගිය සාමාජික කාඩ්පත් හිමි පක්ෂය 

රෙට් බලය අල්ලා ගන්නට සැරෙසද්දී, ඔවුන් ෙදෙදනාම වීදියට බැස්සහ. අන්ෙද ටැගෙනොව් තම හිසෙකස් සුළඟට 

හැම අත විහිදී යද්දී හිම මාලිගය අල්ලා ගන්නට සටන් වැදුෙන්ය. මහා අදිපාදවරයාෙග් මන්දිරෙය් වස්තු ෙකොල්ල 

කෑම නතර කිරීම ෙවනුෙවන් -වටිනා දෑ ෙබොෙහොමය නැති වුවාට පසුව- පෙවල් සිෙයෙරොව් ඊට පශංසා ලද්ෙද්ය. 

 

1918 වසෙර් දී, අන්ෙද ටැගෙනොව්, රතු හමුදාෙව් නිල ඇඳුමින් සැරසී තවත් එවැනි නිල ඇඳුම් හැඳගත් 

කණ්ඩායම් පිරි ෙපෝලිම් මැදින් පා ගමන් ඇරඹීය. කඩ සාප්පු හා කම්හල් අතරින්, ෙපෙටොගෑඩෙය් වීදි අතරින්, 

අන්තර්ජාතිකෙය් තාලයට, ඔහු හමුදාෙව් පධාන කාර්යාලයටත් එතැනින් සිවිල් යුද්ධෙය් මැද්දටත් ගමන් කෙළේය. 

ඔහු ගමන් කෙළේ පුරුෂෙයක් තමන්ෙග් විවාහ මංගල උත්සවයට ගමන් කරනා ෙසේ ය. 

 

යකඩින් නිම වූ ෙසේ තිබි බයිෙන්ත්තුවක් අන්ෙද අත විය. ලීවරයක් ඇදි කල එය පත්තු ෙවයි. තරුණ, නම්ය හා 

සූර්යාෙලෝකෙයන් පැහුණු වැලක් ෙසේ පත අගල් මඩ ෙසෝපාෙව් ඔහුෙග් ශරීරය දකින්නට ලැබුණි. ඔහු ෙසෙමන් 

සිනා වී ඉක්මණින් ෙවඩි තිබ්ෙබ්ය. 

 

1920 වසෙර් දී සුදු හමුදාවත් රතු හමුදාවත් අතරමැද ෙමලිටෙපොල් හිරව තිබුෙන් සිහින් ෙකන්ඳකින්. අඳුරු 

වසන්ත උදෑසනක ඒ සිහින් ෙකන්ඳ කඩා වැටිණි. එය කඩා වැෙටනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකරිණ. හමුදා ෙදෙකහිම 

අන්තිම ස්ථාවරය සිද්ධ වූෙය් නිහඬ, පටු මිටියාවතක. සුදු හමුදාෙව් අන්තිම අෙප්ක්ෂාව වූෙය් ෙමලිටෙපොල් 

අල්ලාෙගන සිටීමයි. සතුරන් එෙකකුට තමන්ෙග් පස්ෙදෙනකු බැගින් ඔවුනට හමුදා ශක්තිය තිබුණි. නිලධාරින්ට 

එෙරහි ෙසොල්දාදු අපසාදයක්  අපහැදිලි ඈඬියාවක් ෙලසින් කඳවුර පුරා පැතිර ගිෙය්ය. අඩි සිය ගණනකින් එපිට වූ 

අගල් අතර දිෙලන රතු ෙකොඩි ගැන මුරණ්ඩු වූ, රහසිගත අනුකම්පාවක් පැතිර ගිෙය්ය. රතු හමුදාව පැත්ෙත් වුෙය් 

යකඩ ෙසේ දැඩි ශික්ෂණයක් හා අසීරුෙවන් කරත යුතු ඉතා දුෂ්කර කාර්යයකි. 

 

ඔවුන් අඩි සිය ගණනකින් ඈතක වූ අගල් ෙදකක, කළුවර අහසක් යට දිෙලන වතුර ෙසේ යාන්තමින් දිෙලන 

බයිෙන්ත්තු අෙමෝරා, නිශ්චලව සිටෙගන සිටියහ. සීරුෙවන් ඉන්නා, තීවෙයන් ඉන්නා, සූදානමින් ඉන්නා, 

නිශ්ශබ්දව ඉන්නා මිනිසුන් පිරිස් ෙදකකි.  

 

උතුෙරන් වූ කළුගල් අහස කරා දිස්විය. දකුණින් වූ කළුගල් අහස කරා දිස්විය. ඒ ෙදපැත්ත අතර වූෙය් පටු 

මිටියාවතකි. පළුදු පස් මත තණෙකොළ ගස් කිහිපයක් ඉතිරි වී තිබිණ. ෙවඩි තියන්නත්, ෙබරිහන් ෙදන්නත්, මිය 

යන්නත්, ඇති තරම් හිස් ඉඩ කඩක් ද විය. කළුගල් තලාෙවන් ඔබ්ෙබහි වූ ෙදපැත්ෙත්ම අයෙග් ඉරණම තීරණය 

කරන්නටත් ඉඩ කඩක් තිබුණි. අගල්වල වූ බයිෙන්ත්තු ෙසලවුෙන් නැත. තණෙකොල ගස් ෙසලවුෙන් නැත. ඒවා 

ෙසොලවන්නට අවට සුළඟක් ෙහෝ අගල්වලින් හුස්ම පහරක් ද ෙනොවැදුණි. 

 



අ න්ෙද ටැගෙනොව් සීරුෙවන් සිටෙගන සිටියි. ඉද්ද ගැසුවාක් ෙමන් සිටෙගන සිටියි. ඔහු හමුදාපතිවරයාෙගන් 

අවසර ඉල්ලුෙව් තම සැලැස්ම ඉදිරිපත් කර එය විස්තර කරන්නටයි. 

 

“ඒක ඔෙබ් මරණයයි, දහයකට එකක්, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා,” හමුදාපති කියයි. 

 

“ඒකට කමක් නැහැ, හමුදාපති සෙහෝදරයා,” ටැගෙනොව් කියයි. 

 

“ඔබට විශ්වාස ද, ඔබට එය කළ හැකි යයි කියා?” 

 

“එය මීට කළින් කරන ලද්දක්, හමුදාපති සෙහෝදරයා. දැන් පැහිලා තිෙයන්ෙන. අවශ්ය වන්ෙන් එක පා පහරක් 

පමණයි.” 

 

“කම්කරු වන් ඔබට ස්තූති කරනවා, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා.” 

 

එවිට ඔහු සිටි අගෙලන් නැඟිට මුදුනට නැඟ පිටත්වී යනවා අනිත් අගල්වල රැඳී සිටියවුන් දුටූහ. ඔහු සිය අත්ෙදක 

අඳුරු අහසට එසවීය. ඔහුෙග් සිරුර සිහින් හා උසින් දිස්විය. අනතුරුව ඔහු ඇවිද්ෙද්ය. අත් ඔසවාෙගන 

ඇවිද්ෙද්ය. සුදු අගල් ෙවත ඇවිද්ෙද්ය. ඔහුෙග් පා ගමන ස්ථාවර විය. කලබලෙයන් ෙතොර විය. හිම මත වියළි 

තණෙකොළ ගස් ඔහුෙග් පාද යටින් බිඳී ෙගොස් ෙකඳිරි ගෑහ. ඒ හඬ මිටියාවත පුරා පැතිරිණ. සුදු හමුදාව ඔහු ෙදස 

ඇස් ෙයොමුකරෙගන නිහඬව බලා සිටියහ. 

 

ඔවුන්ෙග් අගල් අසලින් අඩි කිහිපයකට නුදුරුව ඔහු නතර විය. තමන්ෙග් ළය ෙවත උරුක්කු වූ තුවක්කු ඔහුට 

ෙනොෙපෙන්. එෙහත් ඒවා තිෙබනා බව ඔහු දනියි. අවිය රැඳි ෙකොපුව ඉනපටිෙයන් ගලවා බිමට විසි කරන්නට ඔහු 

යුහුසුළු වූෙය්ය. “සෙහෝදරවරුනි!” ඔහු කෑ ගැසුෙව්ය. “ මා අත අවි නැත. මම ෙමහි පැමිණිෙය් ෙවඩි තියන්නට 

ෙනොෙව්. ඔබට වචන කිහිපයක් කියන්නට මට අවශ්යයයි. එය අහන්නට ඔබ අකමැති නම් -මට ෙවඩි තියන්න.” 

 

හමුදා නිලධාරිෙයක් තුවක්කුවක් එසැවීය; තෙවෙකක් ඔහුෙග් අත නැවතීය. අවට සිටි තම ෙසොල්දාදුවන්ෙග් 

බැල්ම ඔහුට ෙනොරිසිය; ඔවුන් බයිෙන්ත්තු අල්ලා ෙගන සිටිති; එෙහත් ඒවා එල්ල වී ඇත්ෙත් අමුත්තා ෙවතට 

ෙනොෙව්; ඔහුට කතා කරන්නට ඉඩදීම වඩා ආරක්ෂිත විය. 

 

“සෙහෝදරවරුනි! ඇයි ඔබ අප සමඟ සටන් වදින්ෙන්? ඔබ අපිව මරන්ෙන් අපට ඔබ ජීවත් කරවීමට උවමනා නිසා 

ද? ඔබට පාන් ලබා ගන්නටත්, ඉඩකඩම් වගා කරගන්නටත් අවස්ථාව ෙදන්න අපට උවමනා නිසා ද? ඔබ ඉන්නා 

ඌරු වෙලන් මිදී ඔබට, උපන් අයිතිෙයන් ලැබිය යුතු, මිනිසුන් විය හැකි රාජ්යයක් විවෘත කරෙදන්නට අපට 



උවමනා නිසා ද? ඔබට එය අමතක වී ද? සෙහෝදරවරුනි! ඔබලාෙග් තුවක්කු වලට එෙරහිව අප සටන් වදින්ෙන් 

ඔබෙග් ජීවිතය ෙවනුෙවනි! අෙප් රතු ෙකොඩිය, අෙප් සහ ඔබෙග්,… නඟිද්දී….” 

 

ෙවඩි පහරක් වැදිණ. ෙකටි වූ, තියුණු වූ හඬක් පයිප්පයක් බිඳී යනවා ෙසේ මිටියාවෙත් ඇසිණ. හමුදා 

නිලධාරිෙයක්ෙග් නිල් වූ ෙතොල් අග අසලින්, පුංචි නිල් දැල්ලක් තුවක්කුවකින් ෙපනුණි. අන්ෙද ටැගෙනොව් 

කැරකී ගිෙය්ය. ඔහුෙග් දෑත් අහසට ලා කරකැවුණි. පළුදු වූ පස්මත ඔහු ඇද වැටුණි. 

 

ඉක්බිතිව තවත් ෙවඩි හඬ පටන් ගැනිණ. ගිනිදැල් සූ සූ ගා සුදු අගල් අතරින් පැතිරිණ. එෙහත් ඒවා ආෙව් අනිත් 

පැත්ෙතන්  ෙනොෙව්. හමුදා නිලධාරිෙයකුෙග් සිරුර අගලින් පිටට විසි ෙකරිණ. ෙසොල්දාදුෙවක් අත් වනමින් කෑ 

ගසා රතු ෙසොල්දාදුවන් අමතන්නට විය. “සෙහෝදරවරුනි!” ඔල්වරසන් නාදය තදින් පැතිර ගිෙය්ය. මිටියා වෙත් 

පාද වැෙදනා නාදය පැතිර ගිෙය්ය. රතු ෙකොඩි ෙලල දුනි. අත් සමූහයක් අන්ෙද ඔසවන ලදි. කළු ෙපොළෙව් ඔහුෙග් 

මුහුණ සුදු විය. ඔහුෙග් ළය උණුසුම් හා ඇෙලන සුළු විය. 

 

එවිට රතු හා සුදු ෙසොල්දාදුවන් එකිෙනකාෙග් අතට අත ෙදන සුදු අගල් වලට පැන, ෙගෝනි ෙගොඩක් මත හිටෙගන, 

රතු හමුදාෙව් පෙවල් සිෙයෙරොව්, ෙමෙසේ කෑ ගැසීය: 

“සෙහෝදරවරුනි! පංති විඥානෙය් පිබිදීමට ඔබට ආශීර්වාද කරන්නට මට අවසර ෙදන්න! ෙකොමියුනිස්ට් 

ඉතිහාසයට තවත් පියවරක් තබා පා ගමන් අරඹන්නට අවසර ෙදන්න! ධනපති යාෙග් සූරා කෑම භංග 

ෙව්වා! මංෙකොල්ලකන්නාව මංෙකොල්ලාකන්න, සෙහෝදරවරුනි! යෙමක් ෙවෙහස ෙනොෙවයි ද, ඔහුට 

කන්න ෙනොමැත! ෙලෝකෙය් කම්කරුෙවනි එක්ෙවයව්! කාල් මාක්ස් සෙහෝදරයා කී ෙලසින්, අපි, ෙම් 

පංතිෙය්..” 

 

අන්ද් ෙර ටැගෙනොව් මාස කිහිපයක දී සිය තුවාලෙයන් සුවය ලදි. සටන කැලලක් ඔහුෙග් ළෙය් සටහන් කරන ලදි. 

නළෙල් වූ කැලල ඔහු පසු කාලයක දී, ෙවනත් සටනක දී ලබන්නකි. ඒ අනිත් සටන ගැන කතා කරන්නට ඔහු 

අකමැතියි. ඊට පසුව කුමක් වූවා දැයි කිසිෙවක් ෙනොදත්හ. 

 

ඒ 1920 දී ෙපෙරෙකොප් හි සිදු වූ සටනයි. ෙසෝවියට් බාරයට තුන්වැනි හා අන්තිම වතාවට කයිමියාව අත් වූ 

සටනයි. අන්ෙද සිය දෑස් විවෘත කරද්දී සුදු මීදුමක් ඔහුෙග් ළය මත තද බරක් ෙලසට ඔහුව තද කරමින් පැවතුණි. 

 

මීදුමට පසුපසින්, රතු හා ඇවිෙලන යමක් ඔහුට දකින්නට හැකිවිය. එය ඔහු ඉන්නා පැත්තට එන බව ද ෙපනුනි. 

ඔහු මුව ඇරිෙය්ය. ෙතොල් අතරින් සුදු මීදුම පිට වී ඉහළට ඇදී ෙගොස් පිටත මීදුම හා එකතු වන බව ෙපනුනි. සීතල 

බවක් දැෙනනවා යයි ඔහුට සිතිණ. ඒ සීතල තමාව ෙපොළවට බැඳ තබා ගන්නා බව ද ඔහුට වැටහුණි. ඇස් මත හා 

මස්පිඬු මත පයින්ගස් වලින් වැෙටන කූරූ ඇෙනනවා ෙසේ දැනිණ. ඔහු ෙපොළෙව් වාඩි ගත්ෙත් ය. සිය මස්පිඬු වලට 



දැෙනනා සීතල පමණක් ෙනොව, කලවාවක අඳුරු හිලක් ද ෙල් දහරාවක් ද, නළෙල් දකුණත ෙල් වැගිරීමක් ද 

ඇතිබව ෙපනුණි. සුදු මීදුම ළය අසලම ෙනොව ඊට ඈතින් ද, ඊට යටින් නැඟිටින්නට හැකි ඉඩ කඩක් ද ඇති බවත් 

ඔහුට ෙපනුණි. මීදුම ඇත්ෙත් අහෙසේ ඈතක බවත්, රතු අරුණැල්ල සිහින් ෙකන්ඳකින් එය කපා හරිනා බවත් 

ඔහුට වැටහුණි. 

 

ඔහු නැඟිට්ෙට්ය. පතුලක් නැති නිහැඬියාෙව් ඔහුෙග් ෙදපතුල් ෙපොළෙව් වැෙදන හඬ වැඩි යයි ඔහුට සිතුණි. 

ඇස්වලට වැටී තිබි ෙකස් පැත්තකට කරද්දී වැටී ඇති සුදු මීදුම තමා අවට වූ මිනිසුන්ෙග් හුස්ම යැයි සිතුෙව් ය. 

එෙහත් ඒ මිනිසුන් තවත් ආශ්වාස පාශ්වාස ෙනොකරන බව ඔහු දත්ෙත්ය. දම් පාටින් හා දුඹුරු පාටින් යුතු වූෙය් 

රුධිරයයි. මළ සිරුරු අවසන් වී මිහිතලය පටන් ගත් තැන කියන්නට ඔහුට ෙනොහැකිය. සුදු පැල්ලම් මීදුම දැයි 

නැත්නම් මුහුණු දැයි කියන්නට ද ඔහු ෙනොදත්ෙත්ය. 

 

තම කකුල් වලට පෑගුන සිරුරක් ඔහු දුටුෙව්ය. එම සිරුෙර් ඉන වටා වතුර ෙබෝතලයක් රැඳී තිබුණි. වතුර ෙබෝතලය 

සම්පූර්ණෙයන්ම තිබුණත් සිරුර සම්පූර්ණෙයන් ෙනොවිණ. ඔහු නැෙවද්දී නළෙලන් රතු බිංදුවක් වතුර ෙබෝතලයට 

වැටිණ. ඔහු වතුර බිව්ෙව්ය. 

 

“ම ට උගුරක් ෙදන්න, සෙහෝදරයා,” යැයි කටහඬක් කීය. 

 

මනුෂ්යෙයක් ෙසේ ඉතිරි වූ හරියක් ෙපොළෙව් වළක් මතින් ඔහු ෙවත බඩ ගා එයි. ඊට කබායක් ෙනොවීය. ඉහත 

කලක සුදු පාටින් වූ කමිසයක් ඊට තිබුණි. කමිසයට පසුපසින් බූට් සපත්තු ද ඇදුණි. ඒත් ඒ බූට් සපත්තු හා එන 

දැයක් දකින්නට ෙනොහැකිය. 

 

ඒ සුදු හමුදාෙව් අෙයක් බව අන්ෙද දත්ෙත්ය. මිනිසාෙග් හිස අල්ලා ගත් ඔහු ෙපොළෙව් වැටි ෙල් පැහැෙයන් වූ 

ෙතොල් අතරින් වතුර ෙබෝතලය තල්ලු කෙළේය. මිනිහාෙග් පපුව ෙගොර ෙගොර ගා සද්ද නඟමින් උස් පහත් වී 

ෙව්ව්ලීය. ඔවුන් වටා කිසිෙවක් ෙසලවුෙන් නැත. 

 

පසුගිය දා රාතිෙය් යුද්ධය කවුරු දිනුවා ද යන්න අන්ෙද ෙනොදත්ෙත්ය. කයිමියාව දිනාගත්තා දැයි ඔහු ෙනොදත්ෙත් 

ය. වඩා වැදගත් වූව, එනම් කැප්ටන් කාර්සැවින්ව අල්ලා ගත්තා දැයි ෙහේ ෙනොදත්ෙත්ය. කාර්සැවින් සුදු හමුදාෙව් 

බිය වන්නට ඉතිරි වූ එකම නාමයයි. රතු ජීවිත බහුතරය නැති කරන ලද තැනැත්තායි. රතු මුදල් වලින් ෙලොකු 

තෑග්ගක් ලැබිය හැකි හිසක් ඇත්ෙතකි. අන්ෙද ඇවිදින්නට පටන් ගත්ෙත්ය. ෙම් නිශ්ශබ්දතාවය නැවතිය යුතුය. 

මිනිසුන් ෙසොයාගත යුතුය. රතු ෙහෝ සුදු, කවුරු ෙහෝ දැයි ඔහු ෙනොදනියි. එෙහයින් ඔහු අරුණැල්ල පටන් ගන්නා 

පැත්තට ඇවිද්ෙද්ය. 

 



සීතල පින්ෙනන් ෙතත් වූ මෘදු ෙපොළවට ඔහු පය තැබීය. බාධක ෙනොමැති හිස් පැත්තකට, කුමක් ෙහෝ කරා යන 

පාරකට යන්නට තැත් කරද්දී ඔහුට පිටුපසින් ආ සද්දයක් ඇසිණ. එය මඩ මතුපිට බර හිම කීඩා කරන පිති බිම 

ඇෙදනා වැනි සද්දයකි. සුදු හමුදාෙව් මිනිහා ඔහු පසුපසින් එයි. ඔහු කරුවකට බර දී කකුල් බිමින් ෙනොඋස්සා 

ඉදිරියට ඇවිදියි. අන්ෙද නැවතී ඔහු එනෙතක් සිටිෙය්ය. මිනිසාෙග් ෙතොල් ඇරී එහි සිනාවක් මතුවිය. “මම ඔබ හා 

එන්නම් ද සෙහෝදරයා? මම … එතරම් ශක්තිමත් නැහැ තනියම පාර ෙහොයාගන්න.” 

 

“ඔබයි මමයි යන්ෙන එකම දිහාවට ෙනෙවයි යහළු වා, අපිට මිනිස්සු මුණ ගැහු නාම, එතෙකොට එක්ෙකෝ ඔබෙග් 

ෙහෝ මෙග් අවසානය එයයි,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“අපි අවදානමක් ගමු,” මිනිහා කීෙව්ය. 

 

“අපි අවදානමක් ගමු,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

ඉතින් ෙදෙදනා එකට එකතුව හිරු පායන හිමිදිරිය දිහාට පා නැඟූහ. පාර ෙදපස උස් පස් කණ්ඩි වූහ. වියළි පඳුරු 

වලට ඉහළින් ඒවාෙයහි ෙනොසැෙලන ෙසවනැලි පැතිර ඇත. ඇටසැකිල්ලක ඇඟිලි ෙසේ පඳුෙර් ෙකොළ නැති අතු 

විහිද ඇත. මීදුම අතු අතර සිවියක් බැඳ ඇත. පාර හරහා මුල් විහිද ෙගොස්ය. ඔවුන්ෙග් පා හතර මුල් හරහා 

ෙසෙමන් තැබිණ. නිහඬ උත්සාහයකින් තැබිණ. ඔවුනට ඉදිරිෙයන් අහස මීදුම පුච්චා හරියි. අන්ෙදෙග් නලෙල් 

ෙරෝස පැහැති ෙසවනැල්ලකි. ඔහුෙග් වම් කෙපෝලෙය් වූ කුඩා දහදිය බිංදු වීදුරුවක් ෙසේ විනිවිද ෙපෙන්. ඔහුෙග් 

දකුණු කෙපෝලෙය් වූ බිංදු රතු පැහැතිය. අෙනක් මිනිසා හුස්ම ගත්ෙත් හදපත්ෙල් දාදු කැට ෙහොලවන්නා ෙසේ ය. 

 

“ඔබට ඇවිදින්න හැකියාව ඇති ෙතක්…” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“... ෙකෙනක් ඇවිදියි,” මිනිසා වාක්යය අවසන් කෙළේය. 

 

ඔවුන්ෙග් දෑස් මුණ ගැහුෙන් එකිෙනකා වත්තන් කරගන්නට ෙමනි. 

 

මෘදු, ෙතත ෙපොළෙව් කුඩා රතු බිංදු ඔවුන්ෙග් පාද පිටුපසින් පාෙර් දකුණු පැත්ෙත් ද වම් පැත්ෙත් ද වැටිණ. 

 

මිනිසා ඇදෙගන වැටිණ. අන්ෙද නතර විය. “ඔබ යන්න,” මිනිසා කීෙව්ය. 

 

අ න්ෙද මිනිසාෙග් අත තම කරවටා දමාෙගන ඔහුෙග් බරින් මඳක් ඇෙද්ට පා තබමින් ගිෙය්ය. 

 



“ඔබ ෙමෝඩෙයක්,” මිනිසා කීෙව්ය. 

 

“ෙකෙනක් ෙහොඳ ෙසොල්දාදුෙවක් දමා යන්ෙන් නැහැ, ෙමොන පාට ඇඳ හිටියත්,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“මෙග් සෙහෝදරයන්ව අපිට හමුවුෙනොත් -ඔබට බුරුලක් ලබා ෙදන්නට මම වගබලාගන්නම්,” ඔහු පැවසීය. 

 

“ඔවුන් මෙග් පැත්ෙත අය වුවෙහොත්, ඔබට සිරෙගදරක ඉස්පිරිතාලයකට යන්නත් ෙහොඳ ඇඳකුත් ලබා ෙදන්න මම 

වගබලාගන්නම්,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

ඉක්බිතිව අන්ෙද ඇවිද්ෙද් ඉතාමත් පෙව්ශමිනි. තමා සතු බරත් සමඟ ඇද වැෙටන්න තමනට ඉඩදිය ෙනොහැකි 

නිසා ය. තම පිටට බර දී යාන්තමින් ගැෙහන හදවෙත් ස්පන්දනයට ඔහු අවධානෙයන් සිටිෙය්ය. 

 

මීදුම පළා ෙගොස්, රත්තරන් දියර බවට හැෙරනා ෙසේ ෙනොව පිළිස්සී ගිය වායුවකට එක්ෙවන ෙලසකින් අහස 

දැවැන්ත උදුනක් ෙසේ දැෙවයි. රත්තරන් වලට පසුබිමින් ඈත ගමක ෙගොඩ ගසන ලද කළු ෙපට්ටි ෙගොඩකි. ෙපට්ටි 

ෙගොඩ මැදින් අහස ෙදසට උස් වූ දිගු ෙපොල්ලකි. රාතිෙය් දී කවුරු ෙහෝ ෙසෝදා පිරිසිදු කළා ෙසේ එය ෙකොළ පාෙටන් 

හා නැවුම් බෙවන් යුතු ය. ෙපොල්ෙල් ෙකොඩියක් ෙලල ෙදයි. පායා එන හිරු ෙවත කළු තටු ගහන ආකාරයකින් 

ෙකොඩිය ෙසලෙවයි. අන්ෙදෙග් ඇස් හා ඔහු උරහිස මත රැඳි කඳුළු ෙනොමැති දෑස් එකම පශ්නයක් නිරාකරණයට 

ෙකොඩිය ෙවත රැඳිණ. එෙහත් ඔවුන් තවමත් ඉන්ෙන් ඈතක. 

 

ෙකොඩිෙය් පාට ඔවුනට හඳුනාගත හැකි වූ විට අන්ෙද නැවතුණි. පෙව්සමින් මිනිසාව බිම තිබ්ෙබ් ය. ෙකොඩිය 

ෙවතට ආශීර්වාදෙයන් අත් දිගු කෙළේය. ෙකොඩිය රතු පාට විය. 

 

“මාව ෙමතැනින් තියා යන්න,” මිනිහා අමුතු ස්වරයකින් කීෙව්ය. 

 

“බයෙවන්න එපා,” අන්ෙද කීෙව්ය, “අපි හා සටන් කරන ෙසොල්දාදුවන්ට අපි දරුණු විදියට සලකන්ෙන නැහැ.” 

 

“නැහැ,” මිනිසා කීෙව්ය, “ෙසොල්දාදුවන්ට එෙහම සලකන්ෙන නැහැ.” 

 

මිනිසාෙග් බඳ පටිෙය් ඉරුණු කබා අතකි. කබා අෙත් එල්ෙලමින් ඇත්ෙත් කපිතාන්වරයකුෙග් පදක්කමකි. 

 

“ඔබට අනුකම්පාවක් ඇත්නම්,” මිනිසා කීෙව්ය, “මාව ෙමතැනින් තියා යන්න.” 

 



එෙහත් අන්ෙද මිනිසාෙග් ඇෙලන ෙකොණ්ඩය නලල මතින් ඉවතට පිහිදා දැම්ෙම්ය. ඡායාරූපයකින් දැක තිබූ 

තරුණ, අපරාජිත මුහුණ ෙදස මුල් වතාවට අවධානෙයන් බැලීය. 

 

“බැහැ,” අන්ෙද කීෙව් ෙහමිහිට, “මට එෙහම කරන්න බැහැ, කැප්ටන් කාර්සැවින්.”  

 

“මම ෙමතැන දී මරණයට පත්වන බව විශ්වාසයි,” කැප්ටන්වරයා කීෙව්ය. 

 

“ඔබ වෙග් විරුද්ධවාදිෙයක් එක්ක ෙකෙනක් ඒ අවදානම ගන්ෙන නැහැ,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“නැහැ,” කැප්ටන්වරයා කීෙව්ය, “ෙකෙනක් ගන්ෙන නැහැ.” 

 

එක අතකින් රුකුල් දී ඔහු තමාව හිඳවා ගති. පිටුපසට දැමූ ඔහුෙග් නලල ඉතා සුදු පැහැති ය. ඔහු බලා සිටින්ෙන් 

නැඟ එන හිරු ෙදස. 

 

“මම කුඩා කාලෙය් දී මට හැම විටම හිරු පායන හැටි බලන්න ඕනා වුනා. ඒත් මෙග අම්මා මට උෙද් පාන්දර 

එළියට යන්න දුන්ෙන නැහැ. මට ෙහම්බිරිස්සාවක් හැෙදයි කියල ඇය බියවුනා.” 

 

“ඔබ මඳක් විෙව්ක ගන්නා ෙතක් ඉන්නම්,” අන්ෙද කියා සිටිෙය්ය. 

 

“ඔබට අනුකම්පාවක් තිෙය් නම්,” කැප්ටන් කාර්සැවින් කීෙව්ය, “ඔබ මට ෙවඩි තියාවි.” 

 

“බැහැ,” අන්ෙද කීෙව්ය, “මට බැහැ.” 

 

එවිට ෙදෙදනාම නිහඬතාවය රැක්කහ. 

 

“ඔබ පිරිමිෙයක් ද?” කැප්ටන් කාර්සැවින් ඇසුෙව්ය. 

 

“ෙමොකක් ද ඔබට උවමනා?” අන්ෙද ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔබෙග් අවිය,” කැප්ටන්වරයා කීය. 

 



අඳුරු වූ, සංසුන් වූ ඇස් දිහා අන්ෙද එක එල්ෙල් බලා සිය අත දිගු කෙළේය. කැප්ටන්වරයා අතට අත දුන්ෙන් ය. 

තම අත කැප්ටන්වරයාෙග් අතින් මුදා ගත් අන්ෙද සිය අවිය ඔහුෙග් අෙත් තිෙයන්නට හැරිෙය්ය.  

 

උරහිස් ෙකළින් කරගත් ඔහු ගම්මානය ෙදසට පියවර තැබීය. ෙවඩි හඬක් ඇෙසද්දී ඔහු ආපසු හැරුෙන් නැත. 

ස්ථිර පියවර තබා ඔහු ගමන් කෙළේය. හිස ෙකළින් කරෙගන ගමන් කෙළේය. පායන හිරු ෙදස බලා වැෙනන රතු 

ෙකොඩිය දිහා බලාෙගන ඇවිද්ෙද්ය. කුඩා රතු බිංදු අඩි පිටුපසින් මෘදු ෙතත ෙපොළෙව් වැටිණ. පාෙර් එක පැත්තක 

පමණක් වැටිණ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

“ආර්ගුෙනෝවාෙග් නාවුක සබන්” අසාර්ථක විය. 

 

රැවුල ෙනොකැපූ ෙපොත් තබන්නා ෙබල්ල කසා, කිසිත් පතිපත්ති නැති ධනවත් පංතිෙය් තරඟය ගැන යමක් 

ෙකොඳුරා, විකුණන ලද සබන් කෑලි තුෙන් මුදල් ද රැෙගන අතුරුදහන් විය. 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ට ඉතිරි වූෙය් සබන් පිරි බන්ෙද්සියක් හා දැඩි ෙලස සුන් වූ බලාෙපොෙරොත්තු පමණි. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් දහිරිය ඔවුන්ෙග් ඊ ළඟ ව්යාපාරය ෙසොයා ගන්නා ලදි. 

 

ඔවුන්ෙග් නව අනුගාහකයා වූෙය් කළු ඇස්ටඛාන් ෙතොප්පියක් හා උස් වූ ඇස්ටඛාන් ෙකොලරයක් පැළඳි අෙයකි. 

තරප්පු පඩි ෙපළ හතරක් උඩට නැඟි ඔහු හති දැමීය. ගැඹුරු සාක්කුවකින් එළියට ඇදගත් ඝන මුදල් ෙරෝලකින් 

ෙනෝට්ටු කිහිපයක් ඇද, ඇඟිලි වලට ෙකළ ගසමින් ගණන් කළ ඔහු නිතර සිටිෙය් දුවන්න බලාෙගන. 

 

“වර්ග ෙදකක්,” ඔහු පැහැදිලි කෙළේය, “වීදුරු බටවලට කැට දාන්න. ෙපට්ටි වලට ෙපති දාන්න. මම බඩු ෙගනැත් 

ෙදන්නම්. ඔබ අඩුක් කරන්න. මතක තියාගන්න, සීයක් යැයි ෙල්බල් ගසා ඇති ෙපට්ටියට ඔබ දැමිය යුත්ෙත් 

ෙපති අසූහතක් පමණයි. සැකරින් වලට ෙලොකු අනාගතයක් තිෙයනවා.” 

 

ඇස්ටඛාන් ෙතොප්පිය පැළඳි වැදගතාට ඔහු යටෙත් බඩු අඩුක් කරන පවුල් වලින් සමන්විත වූ විශාල ෙසේවක පිරිසක් 

සිටියහ. පාෙර් ඔහුෙග් බඩු විකුණන්නට බන්ෙද්සි රැගත් ෙවෙළන්ඳන් රැසක් සිටියහ. ඈත බර්ලිනෙයන් සැකරින් 

ෙගෙනන ෙහොරබඩු සපයන ජාලයක් තිබිණ. 

 

ඔළු හතරක් ආර්ගුෙනෝවා කෑම කාමරෙය් එකම පහන් දැල්ල ෙවත නැඹුරු ව පැවතිණ. අත් අටක් පරිස්සෙමන් 

ගණන් කරති. එකම ආකාරයකින්, බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ සිතින්, පභා සම්පන්න විෙද්ශීය ටින් ෙපට්ටියකින් 

සෑම වීදුරු බටයකටම කැට හයක් බැගින් ඔව්හු දැමූහ. සෑම සුදු කුඩා ෙපට්ටියකටම ෙපති අසූහතක් දැමූහ. ෙපට්ටි 

ආෙව් ෙලොකු කඩදාසි ෙලසට ය. ඒවා කපා නවා ෙපට්ටි සෑදිය යුතු විය. ජර්මන් බසින් “අව්යාජ ජර්මන් සැකරින්” 

යයි ෙකොළ පැහැති අකුරින් එහි සටහන් වුණි. කඩදාසිෙය් අනිත් පැත්ෙත් දීප්තිමත් පාට වලින් පැරණි රුසියන් 

දැන්වීම් දැක්වුණි. 

 

“සමාෙවන්න, ඔයාෙග පාඩම් කටයුතු ගැන දුකයි කීරා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කියුවාය, “ඒත් ඔයා උදව් කරන්න 

ඕන. කන්න එපායෑ ඔයත්.” 



 

එදින සවස් කාලෙය් පහන් දැල්ල වටා වූෙය් හිස් තුනක් හා අත් හයකි.  

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්ව හිම ඉවත් කිරීම සඳහා කැඳවා තිබුණි. හිම කුණාටු හමා ඇවිත් ෙපෙටොගෑඩෙය් 

පදිකෙව්දිකාවල හිම තට්ටු ඝනට පතිත කර ඇත. පුද්ගලික ව්යාපාරිකයන්ව හා රැකියා නැති ධනවතුන්ව ඒ හිම 

ඉවත් කරන්නට කැඳවා තිබුණි. හිමිදිරි පාන්දර ෙසේවය සඳහා වාර්තා කරන්නට ඔවුනට නියම විය. ඔව්හු මිදුණු හිම 

මත පහත් හඬින් අමනාපය පකාශ කරමින් නැවුනහ. නිල් නැහැයන් මතට වාශ්ප ගලා එයි. පරණ වූල් අත්වැසුම් 

වලින් ඉස්ෙකෝප්පයන් අල්ලා ගැනිණ. අත්වැසුම්වල පටු විවරෙයන් රතු පැහැති හම දකින්නට හැකියි. ඔවුන් 

නැෙවමින් අමනාපය මුමුණමින් හිම ඉවත් කළහ. ඉස්ෙකෝප්ප සුදු තාප්පවල විඩාබරව ගැෙටයි. ඔවුනට 

ඉස්ෙකෝප්ප ලැබුන ද ෙව්තනයක් ෙනොලැබුණි. 

 

* 

 

මරියා ෙපෙටොව්නා ඔවුන් බලන්නට ගියාය. යාර ගණන් ෙගල වටා ඔතා තිබූ සළු ගලවා, ඉස්ෙතෝප්පුෙව් දී ෙලොම් 

බූට් සපත්තු වලින් හිම ගසා දැම්මා ය. කැස්සා ය. 

 

“එපා, එපා, මරුස්සියා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා අකමැති වූවාය, “ස්තූතියි, ඒත් ඔබට උදව් කරන්න බෑ. ෙම් 

සැකරින් කුඩු ඔයාට තවත් කැස්ස හදාවි. උදුන අසලින් ඉඳගන්න. ඇඟ රස්ෙන කරගන්න.” 

 

“… හැත්තෑ හතර, හැත්තෑ පහ, හැත්තෑ හය… ෙමොනව ද අලුත් ෙතොරතුරු ආන්ටි මරුස්සියා?” ලිඩියා ඇසුවා ය. 

 

“අෙප් පව් හරි බරයි,” මරියා ෙපෙටොව්නා සුසුම් ෙහළීය. “ඕවා විෂ ද?” 

 

“නෑ, කිසි වැරැද්දක් නැහැ. පැනි රහ විතරයි. අරගලෙය් අවුළුපත්.” 

 

“වසිලි විකුණුවා අෙප් විසිත්ත කාමරෙය් තිබිච්ච ෙමොසැයික් ෙම්සය…. රූබල් මිලියන පනහක් සහ ෙම්ද රාත්තල් 

හතරකට. මම ඔම්ලට් එකක් හැදුව සමූපාකාරෙයන් ලැබිච්ච බිත්තර කුඩු වලින්. ඒ ඇත්ත බිත්තර වලින් හදපු කුඩු 

කියලා එයාලට මාව රවටන්න බැහැ.” 

 

“… දාසයයි, දාහතයි, දහඅටයි … එයාලෙග් නව ආර්ථික පතිපත්තිය අසාර්ථක කියලයි දැන් කියන්ෙන 

මරුස්සියා… දහනමයයි… විස්සයි.. නිවාස වැඩිකල් ෙනොගිහින් අයිතිකාරෙයොන්ට ආපහු ෙදන්න ෙවනවා.” 

 



මරියා ෙපෙටොව්නා සිය අත්බෑගෙයන් කුඩා නියෙපොතු හැඩගන්වන ආම්පන්නයක් එළියට ගත්තාය. ඔවුන් හා කතා 

කරමින් ඇය සිය නියෙපොතු හැඩගැන්වූවාය. ඇයෙග් අත් ඇය ඉතා ආඩම්බරයට පත්කළ අංගයයි. අත් අද මඳක් 

ෙවනස් වී ඇතැයි ඉඳ හිටක ඇයට සිතුනත් ඒවා රැකබලා ගැනීම අමතක ෙනොකරන්නට ඇය වග බලාගත්තාය. 

 

“ඔබට ෙබොරිස් කුලිෙකොව් ගැන ඇහුණා ද? ඔහු කලබලෙයන් යද්දී සම්පූර්ණ ෙව්ගෙයන්ම යන ජනාකීර්ණ ටෑම් 

රථයකට නඟින්න හැදුවාලු. කකුල් ෙදකම කැඩිලා.” 

 

“මරුස්සියා! ෙමොකද ඔයාෙග ඇස්වලට ෙවලා තිෙයන්ෙන?” 

 

“අෙන් මන් දන්නෑ. මං ෙම් දවස්වල ෙගොඩාක් අඬනවා… කිසිම ෙහේතුවක් නැතිව.” 

 

“ෙම් දවස්වල කිසිම අධ්යාත්මික සුවයක් නැහැ, ආන්ටි මරුස්සියා,” ලිඩියා සුසුම් හැලුවා ය. “පනස් අටයි, පනස් 

නමයයි… ෙම් මිථ්යා දෘශ්ටිකයන්! ෙම් පව්කාර ආගම හැර යන අය! පල්ලි වලින් රත්තරන් පතිමා රැෙගන ගිහින් -

ෙකොෙහේද සාගතයක් නිවන්න. ඔවුන් ආගමික පූජ්යස්ථාන ඇරලා… හැට තුනයි, හැට හතරයි, හැට පහයි… ඒ අය 

ෙදවියන්ට පිටුපාන ෙකොට අපි හැෙමෝටම දඬුවම් ලැෙබයි.” 

 

“අරීනාෙග සලාක පතය නැතිවුනා,” මරියා ෙපෙටොව්නා සුසුම් ෙහලුවාය.  

 

“එයාට ෙම් මාෙසේ අන්තිම ෙවනෙතක් කිසිම ෙදයක් ලැෙබන්ෙන නැහැ.” 

 

“මට පුදුමයක් ෙනෙව්,” ලිඩියා දැඩි හිතකින් කීවාය, “අරීනා විශ්වාස කරන්න බැරි ෙකෙනක්.” 

 

ෙකෙනකුෙග් චරිතය පිළිබිඹු කරන කටු සටහන් අඳින හුරුවක් තිබි අරීනා ලිඩියාව මැකරල් මාළුෙවක් ෙසේ ඇඳි 

දිනෙය් පටන් ලිඩියා සිය ඥාති සෙහෝදරිය වූ අරීනාව පිළිකුල් කළාය. 

 

“ඔයාෙග ෙල්න්සුෙව තිෙයන්ෙන ඔය ෙමොනව ද, මරුස්සියා?” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඇසුවාය. 

 

“ඔහ්… කිසිම ෙදයක් ෙනෙවයි.. සමාෙවන්න… ෙම්ක කිළිටි ෙල්න්සුවක්… මට රෑට නින්ද යන්නෑ වෙග්. මෙග් 

නිදි ඇඳුම් උණුසුම් ෙවනව. ඇඟට ඇලෙවනව. මම වික්ටර් ගැන හරි හිත් ෙව්දනාවකින් ඉන්ෙන. දැන් එයා අමුතු 

අමුතු අය ෙගදරට එක්කන් එනවා. එයාල විසිත්ත කාමරයට ආවම කැප් ෙතොප්පි ගලවන්ෙන නැහැ. කාපට් එක 

පුරාම සිගරැට් අළු හලනවා. මම හිතන්ෙන එයාල … ෙකොමියුනිස්ට් කියල. වසිලි වචනයක් වත් කියන්ෙන නැහැ. 

ඒක මාව බියගන්වනව. එයා හිතන එක මම දන්න හින්ද… ෙගයි ඇතුෙල ෙකොමියුනිස්ට් අය!” 



 

“ඔයාට විතරක් ෙනෙමයි,” ලිඩියා තද බැල්මක් කීරා ෙවත ෙයොමු කළා ය. කීරා වීදුරු බටයකට කැට දමයි. 

 

“වික්ටර්ට කතා කරන්න ගිෙයොත් එයා කියනවා: ‘උපාෙයහි දක්ෂකම තමයි ඉහළම කලාව’ කියල… අෙප් පව් හරි 

බරයි!” 

 

“ඔය කැස්සට ෙමොනවා හරි කරනවා නම් ෙහොඳයි, මරුස්සියා!” 

 

“ඔහ්, ඒක කිසිත් ෙදයක් ෙනෙවයි. ඒක කිසිම කිසි ෙදයක් ෙනොෙවයි. ෙම් සීතලට. ෙදොස්තරවරු ෙමෝඩෙයෝ. 

ෙමොනවා කියනවා ද කියල එයාල දන්ෙන නැහැ.” 

 

කීරා කුඩා කැට ඇයෙග් අල්ෙල් තබා ගණන් කරන්නීය. හුස්ම ෙනොගන්නටත් වායුව ෙනොගිලින්නටත් ඇය වගබලා 

ගත්තීය. ගණන් කරද්දී ඇය හුස්මගත් විෙටක, ෙතොල් හා නැහැෙය් හිඩැස් අතරින් සුදු කුඩු රිංගා ෙගොස් ඇයෙග් 

කෙට් යකඩ මුසු පැනි රහකින් උගුර සිදුරු කරවන ෙව්දනාවක් ඇති කරයි. 

 

මරියා ෙපෙටොව්නා කහින්නීය: “ඔව්, නීනා මර්ස්කායා… හිතන්න! ෙසෝවියට් ලියාපදිංචියක් වත් නැති 

මංගල්යයක්. එයාෙග තාත්තා, ඔහුෙග් ආත්මයට ෙදවියන්ෙග් ශාන්තිය ලැෙබ්වා, බිෙෂොප්තුෙමක්… දැන් හරියට 

බළල්ලු වෙග නිදියගන්ෙන.” 

 

ලිඩියා උගුරා පාදා ලැජ්ජාෙවන් මුහුණ රතු කරගත්තාය.  

 

“වස ලැජ්ජාවක්. ෙම් අලුත් ආදර නිදහස රෙට් විනාශය තමා. ඒත්, ෙදවියන්ට ස්තූති ෙව්වා, ඒ වෙග් ෙදයක් අපට 

කවදාක වත් ෙවන්ෙන නැහැ. පවුල් කිහිපයක් හරි ඉතුරු ෙවලා තියනවා යම් පතිපත්ති රකින.” 

 

සීනුව නාදවිය. 

 

“ඒ තාත්තා,” කියමින් ලිඩියා ඉක්මණින් ගිෙය් ෙදොර අරින්නට ය. ඒ අන්ෙද ටැගෙනොව් විය. 

 

“මට කීරා දකින්න පුළුවන් ද?” උරහිස්වල රැඳි හිම ගසා දමමින් ඔහු විමසීය. 

 

“ඔහ්! … ඉතින්, මට නවත්තන්න ඇහැකියැ,” ලිඩියා පිළිතුරු දුන්ෙන් අහංකාර විලසකිනි. 

 



කීරා නැඟිට්ටාය. ඔහු කෑම කාමරයට ඇතුල්ෙවද්දී අන්ධාකරෙය් ඇයෙග් ඇස් විසල් විය. 

 

“ආහ්! … ඉතින්, ෙකොයිතරම් පුදුමයක් ද!” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීෙව් ඇ යෙග් අත වූ බාගයක් පිර වූ ෙපට්ටිෙයන් 

සැකරින් ෙපති හැලී යද්දීය. “ඒක ඉතින්… ඔව්.. හරි සන්ෙතෝෂයි… ෙකොෙහොම ද සැප සනීප ෙම් රෑ යාෙම්? .. 

ආහ්! … ඔව්… මම අඳුන්වලා ෙදන්නම් ද? අන්ෙද ෙෆඩ්ෙරොවිච් ටැනෙනොව් – මෙග් ස ෙහෝදරිය, මරියා 

ෙපෙටොව්නා ඩුෙන්වා.” 

 

අන්ෙද කඳ නවා ආචාර කෙළේය. මරියා ෙපෙටොව්නා තක්බීරිව ඇයෙග් සෙහෝදරිය අත වූ ෙපට්ටිය දිහා බලා 

සිටියාය. 

 

“මට ඔයා සමඟ කතා කරන්න පුළුවන් ද, කීරා?” අන්ෙද ඇසුෙව්ය.  

 

“තනිවම?” 

 

“අපට සමාෙවන්න,” කීරා ඉල්ලා සිටියාය. “ෙම් පැත්ෙතන් එන්න, අන්ෙද.” 

 

“කියන්න බය නැත්නම්,” මරියා ෙපෙටොව්නා විස්මෙයන් පවසයි, “ඔයාෙග් කාමරයට? ඇයි, ෙම් නූතන තරුණ 

අය හැසිෙරන්ෙන හරියට … හරියට ෙකොමියුනිස්ට් අය වෙග්.” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා අත වූ මුළු ෙපට්ටියම බිමට පතිත විය. ලිඩියා ඇයෙග් නැන්දණියෙග් විලුඹට පා පහරක් 

දුන්නාය. අන්ෙද කීරා පිටුපසින් ඇයෙග් කාමරයට ගිෙය්ය. 

 

“අපිට එළියක් නැහැ,” කීරා කියා සිටියාය, “අර වීදිෙය් තියන ලාම්පුව විතරයි. ෙමතැනින් වාඩිෙවන්න, ලිඩියාෙග් 

ඇඳ මත.” 

 

අන්ෙද වාඩි වූෙය්ය. ඇය තමාෙග් බිම තිබුන ෙමට්ටය මත වාඩි වූවාය. ජෙන්ලෙයන් ගලා ආ වීදි ලාම්පුෙව් 

එළිෙයන් කාමරෙය් බිම සුදු ෙකොටුවක් පතිත විය. අන්ෙදෙග් ෙසවනැල්ල එම ෙකොටුව තුල වැටුණි. ලිඩියාෙග් 

පූජනීය පතිමා වූ ඉහළ ෙකොෙන් කුඩා රතු දැල්ලක් වැනුණි. 

 

“අද උෙද් ගැන,” අන්ෙද කීෙව්ය. “සිෙයෙරොව් ගැන.” 

 

“ඔව්?” 



 

“ඔයාට කරදර ෙවන්න ෙදයක් නැහැයි කියන්න මට ඕන වුනා. එයාට ඔයාව පශ්න කරන්න කිසිම බලයක් නැහැ. 

ෙවන කාටවත් ඔයාව පශ්න කරන්න නිෙයෝගයක් නිකුත් කරන්න බැහැ -මට විතරයි ඒ බලය තිෙයන්ෙන. ඒ 

නිෙයෝගය නිකුත් ෙවන්ෙන නැහැ.” 

 

“ස්තූතියි, අන්ෙද.” 

 

“මම දන්නවා ඔයා අපි ගැන හිතන්ෙන ෙකොෙහොම ද කියල. ඔයා අවංකයි. ඒත් ඔයාට ෙද්ශපාලනය ගැන 

උනන්දුවක් නැහැ. ඔයා කියාකාරී සතුෙරක් ෙනෙමයි. මම ඔයාව විශ්වාස කරනවා.” 

 

“මම එයාෙග ලිපිනය දන්ෙන නැහැ, අන්ෙද.” 

 

“මම ඔයා දන්ෙන කවුද කියල අහනවා ෙනෙම්. එයාලට ඔයාව කිසිම ෙද්කට ඇදලා ගන්න ඉඩ තියන්න එපා.” 

 

“අන්ෙද, ඔබ දන්නවා ද ඒ මිනිහා කවුද කියා?” 

 

“අපි ෙම් ගැන කතා ෙනොකර හිටියට කමක් නෑෙන්, කීරා?” 

 

“කමක් නෑ. ඒත්, මට එක පශ්නයක් අහන්න ඉඩ ෙදන්න?” 

 

“ඔව්, ෙමොකක් ද?” 

 

“ඔයා ඇයි මට ෙමෙහම උදව් කරන්ෙන?” 

 

“මම ඔයාව විශ්වාස කරන නිසා. අපි යාළුෙවෝ යැයි විශ්වාස කරන නිසා. ඒත් අහන්න එපා ඇයි අපි යාළුෙවෝ 

කියල, ෙමොකද ඒක ගැන මම වත් දන්ෙන නැහැ.” 

 

“මම දන්නවා. ඒකට ෙහේතුව … ඔන්න බලන්න, අපිට ආත්මයක් තිබුණ නම්, අපිට එෙහම නැහැ, අෙප් ඒ ආත්ම 

මුණ ගැසුනා නම් -ඔයාෙගයි මාෙගයි- මරණය දක්වා ඒවා සටන් වදියි. ඒවා සටන් කරලා, කෑලි කෑලි වලට 

කැඩිලා අන්තිෙම් දී අභ්යන්තරයටම ගියාම දකියි ෙදන්නටම තිබුෙන් එකම මුලාරම්භයක් කියල. මම දන්නෑ ඔබට 

වැටෙහේවි ද කියල, ෙමොකද, බලන්න, මම ආත්මය විශ්වාස කරන්ෙන නැහැ.” 

 



“මම දන්නෑ. ඒත් මට වැටෙහනවා. ෙමොකක් ද ෙම් මුලාරම්භය?” 

 

“ඔයා ෙදවියන් විශ්වාස කරනවා ද, අන්ෙද?” 

 

“නැහැ.” 

 

“මාත් විශ්වාස කරන්ෙන නැහැ. ඒත් ඒක මා අහන්න කැමති පශ්නයක්. උඩ යටිකුරු වූ පශ්නයක්, දන්නවා ද?” 

 

“ඔයා අදහස් කරන්ෙන් ෙමොකක් ද?” 

 

“ෙමෙහමයි, මම ඇහැව්ෙවොත් මිනිසුන්  ෙගන් එයාල ජීවිතය ගැන විශ්වාස කරනවා ද කියල, එයාලට කිසිදාක මම 

අදහස් කරන ෙදය වැටෙහන එකක් නැහැ. ඒක වැරදි ප් රශ්නයක්. ඒක ෙකොච්චර අදහස්වලින් යුතු ද කියනවා නම් 

ඒෙක කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ. ඉතින් මං අහනවා එයාල ෙගන් එයාල ෙදවියන් විශ්වාස කරනවා ද කියල. විශ්වාස 

කරනවා යයි එයාල කිව්ෙවොත්, -එතෙකොට, මම දන්නවා එයාල ජීවිතය විශ්වාස කරන්ෙන නැහැ කියල.” 

 

“ඇයි?” 

 

“ෙමොකද, බලන්න, ෙදවියන් -කවුරු ෙකෙහොම ෙදවියන් අමතන්න ෙතෝරාගත්තත්- කියන්ෙන ඉහළින්ම 

සිටින්නට හැකි ඉහළම සංකල්පය. තමන්ට වඩා ඉහළින් තමන්ෙග් ඉහළම සංකල්පය තියන්නාට තමන් ගැනත් 

තමාෙග් ජීවිතය ගැනත් තිෙයන්ෙන කුඩා අගයක්. ඒක විරල භාග්යයක්. දන්නවා ද, තමන්ෙග්ම ජීවිතයට ඇති 

ෙගෞරවය, ෙහොඳම ෙදයක් උවමනාව, විශිෂ්ඨතම, ඉහළම ෙදය, දැන්, ෙම්, තමන්ෙග්ම කියා අයිති කරගැනීමට 

උවමනාව. දිව්යෙලෝකයක් ගැන හිතලා, ඒ ගැන සිහින මවන්ෙන නැතිව, ඒක ෙදන්න යයි ඉල්ලීම.” 

 

“ඔයා අමුතු ෙකල්ෙලක්.” 

 

“ඔයා බලන්න, මමයි ඔයයි, අපි විශ්වාස කරන්ෙන ජීවිතය. නමුත් ඔයාට ඕන ඒක ෙවනුෙවන් සටන් වදින්න, ඒ 

ෙවනුෙවන් මරන්න, මැෙරන්න වුනත් -ජීවිතය ෙවනුෙවන්. මට ඕනා ජීවිතය ජීවත්ෙවන්න විතරයි.” 

 

වැසුනු ෙදොරට ඔබ්ෙබන් ලිඩියා සැකරින් ගණන් කිරීෙමන් ෙවෙහසට පත් වී පියාෙනෝව වාදනය කරමින් 

විෙව්කයක් ගනියි. ඇය වාදනය කෙළේ ෙෂෝපැන්ෙග් සංගීතයයි. 

 

“ඔබ දන්නවා ද, ඒක හරිම ලස්සනයි,” අන්ෙද හදිසිෙය්ම කීෙව්ය. 



 

“ෙමොකක් ද ලස්සන, අන්ෙද?” 

 

“අර සංගීතය.” 

 

“මම හිතුෙව ඔයා සංගීතයට කැමත්තක් නැහැ කියල.” 

 

“කවදාවත් කැමැත්තක් තිබුෙන නැහැ. ඒත්,  ෙකොෙහොම හරි, මම කැමතියි ෙම්කට, දැන්, ෙමතැන දී.” 

 

ඔවුන් කළුවෙර් ඉඳෙගන ඇහුම්කන් දුන්හ. පහළ ෙකොෙහෙදෝ ටක් රථයක් වීදි ෙකොණක දී හැරී ගිෙය්ය. ජෙනල් 

පියන් කුඩා දිදිරීමකින් ෙවව්ලා ගිෙය්ය. අන්ෙදෙග් ෙසවනැල්ල රැගත් හතරැස් එළිය බිමින් උඩට ඇවිත්, අවානක් 

ෙමන් කැරකැවී, බිත්තිය හරහා දිවෙගොස් නැවත ඔවුන්ෙග් පා අසලින් නැවතුණි. සංගීතය නැවතිණ. ඔවුන් කෑම 

කාමරය ෙවත නැවත ගියහ. ලිඩියා පියාෙනෝව අසල වාඩි ව සිටින්නීය. “ඒක හරි ලස්සනයි, ලිඩියා 

ඇෙලක්සැන්ඩව්නා. ඔබට පුළුවන් ද නැවතත් එය වාදනය කරන්න?” අන්ෙද ඇසුෙව් ෙදගිඩියාෙවනි. 

 

ලිඩියා ආඩම්බරෙයන් හිස ගසා දැම්මාය. “සමාෙවන්න,” රළු ෙලසකින් ඇය නැඟිට්ටාය. “මට මහන්සියි.” ජාන් 

ඩ’ආර්ක් පියවර තබන විලාසෙයන් ඇය කාමරෙයන් පිටත්ව ගියාය. 

 

මරියා ෙපෙටොව්නා ඇයෙග් පුටුෙව් මුල්ලකට රිංගුවාය. හරියට අන්ෙදෙග් දර්ශන පථයට හසු ෙනොවී සිටින්නට 

ෙමනි. ඇයෙග් කැස්ස නිසා ඇයව ඔහුෙග් බැල්මට හසු වූ කල, “මම හැම තිස්ෙසම කියන්ෙන අෙප් නූතන තරුණ 

අය ෙකොමියුනිස්ට් ආදර්ශ හරියට පිළිපදින්ෙන නැහැයි කියල,” යැයි ඇය මුමුණයි. 

 

කීරා ෙදොර අසලට ඔහු හා ගිය විට, “මම ෙමෙහ එන එක හරි නැහැ, කීරා. ඔයාෙග පවුලට ඒක අපහසුතාවයක්. 

කමක් නෑ. මට වැටෙහනවා. මට ඔයාව විද්යාතනෙය් දී හමුෙවනවා ෙන්ද?” 

 

“ඔව්,” කීරා කියුවාය. “ස්තූතියි, අන්ෙද. සුබ රාතියක්.” 

 

* 

 

හිස් මන්දිරෙය් තරප්පු ෙපල මත ලිෙයෝ හිටෙගන සිටිෙය්ය. කීරාෙග් ඉක්මන් අඩි සද්දය ඇෙහද්දී ඔහු සිය අත් 

ෙපොකැට්ටුවල රඳවා ෙගන ෙනොෙසල් වී සිටිෙය්ය. 

 



ඇය ඔහු අසලට විත් ඔවුන්ෙග් දෑස් මුණගැෙහද්දී චුම්භනයකට වඩා වැඩි බැල්මක් ෙදෙදනාෙග් ෙදෙනත් වලින් 

දිස්වුණි. ඉක්බිතිව ඔහුෙග් දෑත් ඇයව තදින් ගහණය කෙළේය. එහි වූෙය් පචණ්ඩත්වයකින් හා ෛවරයකින් පිරි, 

ෙදෙදනාෙග් කබායන් කීතු කීතු යන්නට අඹරන්නට වැනි වූ උවමනාවකි. 

 

“කීරා…” ඔහු ඇය ඇමතීය. 

 

ඔහුෙග් කටහඬ අමුතු, කැළඹිල්ලක් ෙගනහැර පෑය. ඇය ඔහුෙග් කැප් ෙතොප්පිය ඉවත් කළාය. පාදවල ඇඟිලි 

තුඩින් ඉස්සී ඔහුෙග් ෙතොල් කරා ළං වන්නටත්, ඇයෙග් අතැඟිලි ඔහුෙග් ෙකොණ්ඩෙය් රඳවන්නටත් වූවාය. 

 

“කීරා, මම යන්න යනවා,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

ඇය ඔහු ෙදස බැලුවාය. නිහඬව, උරහිසකට ඇල කර ඔළුව නවා බැලුවාය. ඇයෙග් ඇස්වල වැටහීමකින්  ෙතොර 

පශ්නයක් රැඳුණි. 

 

“මම අද රෑට යනවා. හැමදාටම. ජර්මනියට.” 

 

“ලිෙයෝ..” ඇය කීවාය. ඇයෙග් ඇස් විසල් ය. එෙහත් ඒ තැති ගැන්මකින් ෙනොෙව්. 

 

හැම වචනයක්ම හපා කන ෙලසකින් ඔහු පිට කෙළේය. ෛවරය හා බලාෙපොෙරොත්තු ශුන්ය බව පිට වූෙය් වචනවල 

සද්දෙයන් මිස වචනවල අදහසින් ෙනොවන ෙසේ ය. “මම නීතිෙයන් පලායන්ෙනක්. අරගල විෙරෝධිෙයක්. 

රුසියාෙවන් පැනගන්න ඕන එයාල මාව අල්ල ගන්න කළින්. බර්ලින් වල ඉන්න මෙග් නැන්දා එවපු සල්ලි මට 

දැනුයි ලැබුෙන. ඒකටයි මං ෙම්ච්චර දවසක් හිටිෙය. ඔවුන් ඒක මට ෙහොෙරන් ෙගනැත් දුන්න.” 

 

“ෙබෝට්ටුව අද රෑට ද පිටත් ෙවන්ෙන?” 

 

“ඔව්. ෙහොර බඩු ෙබෝට්ටුවක්. ෙම් වෘක උගුෙලන් එයාල මිනිස් මස් ෙහොෙරන් පිටකරනවා. බලාෙපොෙරොත්තු සුන් 

ෙවච්ච මෙග් වෙග් ජීවිත. අපිව අල්ලා ගත්ෙත නැත්නම් – අපි ජර්මනියට පා තබයි. අපිව අල්ලා ගත්ෙතොත් -

එතෙකොට, මං හිතන්ෙන නෑ ඒක හැෙමෝටම මරණ දඬුවමක් කියලා. ඒත් මං කවදාවත් අහලා නෑ ඉතිරි ෙවච්ච 

අෙයක් ගැන.” 

 

“ලිෙයෝ, ඔයාට මාව දාලා යන්න බෑ.” 

 



ඔහු ඇය දිහා බැලුෙව් ෙසෙනහසට වඩා ව්යක්ත වූ ෛවරයකිනි. “සමහර ෙවලාවට මට හිෙතනවා මං පාර්ථනා 

කරන්ෙන එයාල ෙබෝට්ටුව අල්ලා ෙගන මාව ආපහු ෙගෙනයි කියල.” 

 

“මාත් එනවා ඔයත් එක්ක යන්න ලිෙයෝ.” 

 

ඔහු තැති ෙනොගත්ෙත්ය. “ඔයා දන්නවා ද ඔයා ගන්න අවදානෙම් බරපතලකම?” ඔහු ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔව්.” 

 

“අපි ජර්මනියට ළඟා ෙනොවුෙනොත් ඔයාෙග ජීවිතය අනතුෙර්, සමහර විට අපි ළඟා වුනත් එෙහමයි, ඒ බව දන්නවා 

ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ෙබෝට්ටුව තව පැයකින් පිටත් ෙවනවා. දුරක තිෙයන්ෙන. අපි දැන්ම පිටත් ෙවන්න ඕන. බඩු ෙගනියන්න 

ෙවලාවක් නැහැ.” 

 

“මම ලැහැස්තියි.” 

 

“කාටවත් කියන්න බැහැ. සමුගන්න කාටවත් දුරකතන ඇමතුම් ෙදන්න බැහැ.” 

 

“මට අවශ්ය නැහැ.” 

 

“එෙහම නම්, එන්න.” 

 

ඔහු සිය කැප් ෙතොප්පිය රැෙගන ඉක්මණින්, නිහඬව වීදිය ෙවත ගමන් කෙළේය. ඇය දිහා ෙනොබැලීය. ඇය 

එනවාදැයි විමසුෙව් නැත. ඔහු හිමයානයක් කැඳවා ගත්ෙත්ය. රියැදුරාට ලිපිනයක් කීම පමණක් ඔහු මුවින් පිට වූ 

එකම වදන් විය. හිමයානෙය් ෙරෝද ෙවනුවට වූ තියුණු පීලි හිම කපාෙගන ඉදිරියට ඇදුණි. අවට වූ තියුණු සුළඟ 

ඔවුන්ෙග් මුහුණු කපන්නට ෙමන් හඹා ගිෙය්ය. 

 

හිම ඉහිරුන ගෙඩොල් පාෙර් ඈතකට ෙපරළී ෙගොස් තිබුණු, කඩා වැටුණු ෙගයක් පසුකර, ඔවුන් වීදි ෙකොණකින් 

හැරුණහ. ෙගයි පිටුපස වූ විදුලි ලාම්පුවකින් වැටි එළිය එහි හිස් කාමර පුරා දිවීය. යකඩ ඇඳක සැකිල්ලක් ඒ 



එළිෙය් ඉහළ තැනකින් ෙපනුණි. පත්තර ෙකොල්ෙලක් බැරෑඬි කටහඬකින් හිස් වීදියකට ෙගොරවයි: “පාව්ඩා! … 

කාස්නායා ගැෙසේටා!” 

 

“අර එහා… වාහන තිෙයනවා.. ෙසවන ගස් ඇති මාවත් තිෙයනවා … ලයිට් තිෙයනවා…” ලිෙයෝ රහසින් කීෙව්ය. 

 

වයසක මනුස්සෙයක් උළුවස්සක් අසල හිටෙගන සිටියි. නූල් දිරා ගිය ඔහු ෙග් ෙතොප්පි වාටිෙය් හිම එකතු ෙවයි. 

ඔහුෙග් ඔළුව ඔහුෙග් පපුවට නින්ෙදන් කිරා වැෙටමින් පවතියි. ඔහු නින්දට ඇද වැෙටන්ෙන් ෙගදර හැදූ බිස්කට් 

බන්ෙද්සියක් අෙත් තිබිය දී ය. 

 

“ෙතොල් ආෙල්පන සහ සිල්ක් කකුල් ආවරණ…” කීරා රහසින් කීවාය. 

 

අඳුරු සමූපාකාර ජෙන්ලයක් යට වූ කුණු බැරලයක් අසල දඩාවෙත් යන බල්ෙලක් ඉව අල්ලයි. 

 

“.. ෂැම්ෙප්න් .. ෙර්ඩිෙයෝ … ජෑස් සංගීත කණ්ඩායම්…” ලිෙයෝ මිමුණුෙව්ය. 

 

“.. හරියට කැඩුණු වීදුරුෙව් සිංදුව වෙගයි…” කීරා මිමුණුවාය. 

 

“සැකරින්, පුරවැසිෙයනි!” අත්වලට පිඹිමින් මිනිෙහක් ෙකඳිරි ගෑෙව්ය. 

 

ෙසොල්දාදුෙවක් සූර්යකාන්ත ඇට සපමින් පුංචි ඇපල් ෙගඩිෙය් ගීතය ගැයුෙව්ය. 

 

ඔවුන් පිටුපසින් ෙනොකැඩී යන ෙලසකින් ෙගයින් ෙගයට, රතු, තැඹිලි, සුදු, අත්, මිටි, ෙරෝද, ලීවර, උකුණන්, 

ගුවන් යානා යුතු වූ ෙපෝසට්ර දිව ගියහ. 

 

ඔවුන් පිටුපසින් නගරෙය් සද්ද බද්ද මැකී ගියහ. කම්හලක උස් වූ කළු චිමිනි අහස් කුසට දික් වූහ. පාර හරහා, 

වහලක සිට තවත් වහලක් කරා දමන ලද බාධකයක් ෙසේ වූ කඹයක පත බැනරයක් සුළඟ හා ෙපොරබදමින්, දඟර 

ගසමින් ඇඹෙරමින්, වීදියට හා සුළඟට කෑ ගසමින් ෙලලදිණ. 

 

ධනපති… අෙප් සාමූහික … පංති සටන… අරගල… නිදහස…. අනාගතය… 

 

එතැන දී ඔවුන්ෙග් දෑස් හමුවිණ. ඒ බැල්ම අතට අත දීමක් වැනි විය. ලිෙයෝ සිනාවක් පෑෙව්ය. “මට ඔයාෙගන් 

ෙම්ක කරන්න යැයි ඉල්ලන්න බැහැ. ඒත් මම හිතුවා ඔයා එයි කියල.” 



 

පදිකෙව්දිකාවක් ෙනොමැති වීදියක වැටක් අසල ඔව්හු නැවතුණහ. ලිෙයෝ රියැදුරාට මුදල් ෙගවීය. ඔවුන් ෙදෙදනා 

ෙහමිහිට ගමන් කරන්නට පටන් ගත්හ. හිමයානය වීදි ෙකොෙණ් හැරී ෙනොෙපනී යනෙතක් ලිෙයෝ පෙව්සමින් 

අවධානය ෙයොමු කෙළේය. අනතුරුව ඔහු “අපිට සැතපුම් ෙදකක් මුහුද දක්වා ගමන් කරන්න තිෙයනවා. ඔබට සීතල 

ද?” යැයි ඇසුෙව්ය. 

 

“නැහැ.” 

 

ඔහු ඇයෙග් අතින් අල්ලා ගත්ෙත්ය. වැට ළඟින් ඇවිද ගිය ඔව්හු ලී පදිකෙව්දිකාවක් මත ගමන් කළහ. 

ෙකොෙහේෙදෝ සිටි බල්ෙලක් උඩුබුරුලන්නට විය. ෙකොළ නැති ගසක් සුළෙඟ් උරුවන් බෑය. 

 

ඔව්හු පදිකෙව්දකාව පසු කළහ. විලුඹ ෙතක් හිම පැතිරුණි. ඔවුන් විවෘත පිට්ටනියක් මැදින් පතුලක් ෙනොමැති 

අන්ධකාරයක් කරා ගමන් කළහ. 

 

ඇය ගමන් කෙළේ නිහඬ නියත බවකිනි. අනිවාර්යෙයන් විය යුත්තක් ඉදිරිෙය් ෙකෙනකු හැසිෙරන විලාසයකට. 

ඔහු ඇයෙග් අතින් අල්ලා ෙගන ගිෙය්ය. ඔවුනට පිටුපසින් නගරෙය් රතු දීප්තිය අහස් කුසට පාශ්වාස කෙළේය. 

ඔවුනට ඉදිරිෙයන් අහස ෙපොළවට නැවුෙන්ය, ෙනොෙහොත් ෙපොළව අහස් කුසට නැඟ්ෙඟ්ය. ඔවුන්ෙග් සිරුරු ෙදක 

පැති ෙදපැත්තකට ෙවන් ක ළහ. 

 

ඔවුන්ෙග් බත්ෙකණ්ඩ දක්වා හිම පැතිරුණි. ඔවුන් ෙවතට සුළඟ හමා ආෙව්ය. ඉදිරියට නැමී ඔවුන් ඇවිද්දහ. 

ඔවුන්ෙග් කබා මන්දමාරුතයක් හා සටන් වදින රුවල් ෙසේ වැනිණ. ඔවුන්ෙග් කම්මුල් සීතෙලන් ඇදුම් කන්නට 

විය. 

 

හිෙමන් ඔබ්ෙබහි වූෙය් ෙලෝකයයි. හිෙමන් ඔබ්ෙබහි වූෙය් ඔවුන් පිටුපසින් වූ රට ෙගෞරවෙයන්, චින්තාපරව, 

දුක්ඛිතව නැමී ආචාර කරන නිෂ්පත්තියයි: පිටරට. හිෙමන් ඔබ්ෙබහි ජීවිතය පටන් ගැනුණි. 

 

ඔවුන් ගමන නතර කරද්දී හිම වැටීම ද එකවරම නතර වුණි. ක්ෂිතිජයක් ෙනොෙපෙනන, අහසක් ෙනොෙපෙනන 

කළු හිස්බවකට ඔවුන් දෑස් ෙයොමු කළහ. ඔවුන් සිටි ස්ථානයට ඉතා ඈත පහළකින් යම් ලතාවකට බාල්දියකින් 

වක්කරනා ෙසේ වතුර කැළ ෙතන සද්දයක් ඇසුණි. “නිහඬව ඉන්න,” ලිෙයෝ රහසින් කීය. 

 



කාෙග් ෙදෝ අඩි පියවර සටහන් මනිමින් ඔහු පටු, ලිස්සන බෑවුමක ඇයව කැඳවා ෙගන ගිෙය්ය. හිස් අවකාශෙය් 

ඇයට අපැහැදිලි ඡායාවක් යාන්තම් දකින්නට ලැබුණි. කුඹ ගසක් ද, දැල් වී නිවීයන ගිනිකූරකින් කුඩා ගිනි පුපුරක් 

විහිද යෑමක් ද  දකින්නට ලැබුණි. 

 

නැෙව් ආෙලෝකයක් ෙනොවීය. ලිෙයෝෙග් මුහුෙණ් විදුලි පන්දම් පහරක් වැදී, එය ඔහුෙග් උරහිස ෙලව කා, ඇය 

මතට වැටී ෙනොෙපනී යනෙතක් ඔවුන් ඉදිරිෙය් ස්ථුල පුද්ගලෙයක් සිටිනා බව ඔවුන් දැක්ෙක් නැත. කළු රැවුලක් 

තිබි ඔහුෙග් අතක තුවක්කුවක් ඇති බව ඇය දුටුවාය. ඒත් තුවක්කුව පහතට හැරී තිබුණි. 

 

ලිෙයෝෙග් අත සාක්කුෙව් ෙකොළ ෙපොඩි ෙවන හඬකින් පසුව මිනිසා ෙවතට මාරු විය. “තවත් එක ගාස්තුවක්,” 

ලිෙයෝ රහසින් කීය. “ෙම් ෙකල්ල මාත් එක්ක යනවා.” 

 

“අපිට කුටි ඉතුරු ෙවලා නැහැ.” 

 

“ඒකට කමක් නැහැ. මෙග් කුටිෙය ඉඩ ඇති.” 

 

සුමුදු ෙලසින් පැද්ෙදන ලෑලි මතට ඔවුන් පා තැබූහ. ෙනොෙපෙනන තැනකින් නැඟිටි තවත් රුවක් ඔවුන්ව ෙදොරක් 

කරා ෙගන ගියහ. නැව ඇතුලට යන ෙදොර කවුළුෙවන් පහළට බහින්නට ලිෙයෝ කීරාට උදව් කෙළේය. පහළ 

තට්ටුෙව් ආෙලෝකයක් හා රහසිගත ෙසවනැලි දකින්නට තිබුණි.  සාන්ත ෙජෝර්ජ්ෙග් කුරුසයක් පපුෙව් පැළඳි 

ෙකොටට කැපූ රැවුලකින් යුත් පුරුෂෙයක් ඔවුන් ෙදස නිහඬව බැලීය. ෙදොර අසල වූ, පැහැය මැකී ගිය ෙබොෙක්ඩ් 

කබායක් ගත දවටා ගත් කාන්තාවක් ඔවුන් ෙදස බිෙයන් බැලුවාය. ඇය අත් ෙදෙකන්ම කුඩා ලී ෙපට්ටියක් අල්ලා 

ෙගන සිටියාය. ඇයෙග් දෑත් ෙවව්ලීය. 

 

ෙදොරක් ඇර හිසින් එහි ඇතුලට යන ෙලස මගෙපන්වන්නා ඉඟි කෙළේය. 

 

කුටිෙය් වූෙය් ඇඳක් පමණි. තැන තැන කැඩී ගිය, තීන්ත ෙනොගෑ ෙදපැත්ෙත් වූ බිත්ති හා ඇඳ අතර කුඩා හිඩැස් 

ෙදකක් විය. එක ෙකොණක ලෑල්ලක් ෙම්සයක් ෙසේ රඳවා තිබිණ. දුමාරයට කළු වී ගිය ලාම්පුවක් ෙම්සයට උඩින් 

එල්ලා තිබිණ. එයින් කහ පැහැති ෙව්වලන මඳ එළියක් විහිදුණි. කුටිෙය් බිම ෙහමිහිට ඉහළට පහළට යයි. හරියට 

ආශ්වාස පාශ්වාස කරන්නා ෙසේ ය. නැෙව් පිටත බලන කුඩා කවුළුවට උඩින් පියනක් ගසා අගුල් දමා තිබුණි. 

 

ලිෙයෝ ෙදොර වසා දමා “ඔයාෙග කබාය ගලවන්න,” යැයි කීෙව්ය. 

 



ඇය අවනත වූවාය. ඔහු තම කබාය ගලවා දමා  කැප්  ෙතොප්පිය ද ඉවත් කර ෙම්සය මත දැමුෙව්ය. අත් හා උරහිස් 

තදින් හිර වූ ඝන කළු ජර්සියක් ඔහු හැඳ සිටිෙය්ය. හිම කබා ෙනොමැතිව එකිෙනකා දැකි පථම වතාව එය විය. 

වස්ත සියල්ල උනා දැමූ ෙසේයාවක් ඇයට දැනුණි. ඇය මඳක් ඉවතට ගියාය. 

 

කුටිය ඉතා කුඩා ය. ඇය වටා වූ වායුව ද ඔහුෙග් ෙකොටසක් යැයි ඇයට හැඟුණි. පසු පස්සට ගිය ඇය ෙම්සය තිබූ 

ෙකොණට ගියාය. 

 

ඔහු ඇයෙග් සිහින් සිරුරට ෙනොගැ ලෙපන ෙලස විශාල වූ ඇයෙග් බර ෙලොම් සපත්තු දිහා බැලීය. ඇය ඔහුෙග් දෑස් 

ෙයොමු වූ පැත්තට සිය ෙනත් ද ෙයොමු කළාය. සපත්තු ගලවා දැමූ ඇය එය කාමරෙය් අනිත් පැත්තට විසි කළාය. 

 

ඔහු ඇඳ මත වාඩිවූෙය්ය. ඇය ෙම්සය අසල වාඩි වූවාය. හිර කළු කපු ආවරණ  පැළඳි කකුල් ෙම්සය යටින් හංගා 

ගත්තීය. ඇයෙග් අත් ෙදක සිරුර ෙදපැත්ෙත් හිර විය. උරහිස් කුදු වී තිබුණි. ඇයෙග් මුළු සිරුර කිටි කිටිෙය් ගුලි 

ගැසී තිබුෙන් සීතෙලන් හැකිෙළන ෙසේ ය. අඩ අඳුෙර් ඇයෙග් විවෘත සුදු කමිස පටි තිෙකෝණය යාන්තමට දිළිසුණි. 

 

“බර්ලින් ඉන්න මෙග් නැන්දා මාත් එක්ක ෛවරයි. ඒත් එයා මෙග් තාත්තට ආදරය කළා. ම ෙග් තාත්තා … 

ජීවතුන් අතර නැහැ.” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 

“ඔයාෙග සපත්තු වලින් හිම හලා දාන්න ලිෙයෝ. හිම දියෙවලා ෙපොළවට වැෙටනවා.” 

 

“ඔයා නිසා ෙනොෙව් නම්, මම ෙබෝට්ටුවක් ගන්ෙන් මීට දවස් තුනකට කළිෙයන්. ඒත් ඔයාව ෙනොදැක යන්න හිත 

ඉඩ දුන්ෙන නැහැ. ඒ නිසා මං ෙම් ෙබෝට්ටුව ගන්න හිටිය. අනිත් ෙබෝට්ටුව අතුරුදහන්. නැව්බත් වුනා ද නැත්නම් 

අහුවුනා ද කියලා කවුරුත් දන්නෑ. එයාල ජර්මනියට ගිෙය නැහැ. සමහර විට ඔයා මෙග් ජීවිතය ෙබ්රා 

ෙදන්නැති.” 

 

ගැඹුරු ෙගරවිල්ලක් ඇසුණි. ලෑලි හඬ නඟා කීරි ගාන්නට විය. ලන්තෑරුෙම් එළිය වැෙනමින් දුමාරෙයන් වැසි 

වීදුරුෙව් ෙතරපුණි. 

 

ලිෙයෝ දනිපනි ගා නැඟිට්ෙට්ය. ලාම්පුව කටින් පිඹ නිවා දමා නැෙව් පිටත බලන කවුළුව උඩින් වූ පියන හැර 

දැමුෙව්ය. කවුළුෙව් රවුම අසලින් මුහුණු එකතු කරගත් ඔවුන් ෙදෙදන ඈතට ඇදී යන නගරෙය් රතු දීප්තිය දිහා 

බලා සිටියහ. රතු දීප්තිය මැකී ගිෙය්ය. ඉන්පසුව වූෙය් අහසත් ෙපොළවත් අතර වූ එළියක් ෙදකක් පමණකි. ඒ එළි 

 ෙසලවුෙන් නැත. ඒවා ෙසෙමන් ෙසෙමන් ඈතට ෙගොස් තරු හා එක්විය. ගිනි පුපුරක් වී ෙනොෙපනී ගිෙය්ය. ඇය 



ලිෙයෝ ෙදස බැලුවාය. ඇය කිසිදා එහි ෙනොදුටු ආෙව්ගයකින් ඔහුෙග් ෙදෙනත් විසල් වී ඇති බව දැකීය. ඔහු 

ෙසෙමන්, ජයගත් විලසකින් “අපි පිටත් ෙවලා යන බව ඔයා දන්නවා ද?” යැයි ඇසීය. 

 

ඉක්බිතිව ඔහුෙග් දෑත් ඇයෙග් උරහිස් වටා එතිණ. ඔහුෙග් ෙතොල් ඇයෙග් ෙතොල් විවෘත කෙළේය. තම පිට ෙහේත්තු 

කරන්ෙන් වායුවක් වැන්නකට යැයි ඇයට දැනුණි. ඇයෙග් මාංශ පිඬුවලට ඔහුෙග් මාංශ පිඬුවල බර දැනුණි. 

ඇයෙග් අත් ඔහුෙග් ජර්සිය මතුපිට දිවගිෙය්ය. හරියට ඇයෙග් අතට ඔහුෙග් සිරුර හඳුනාගන්නට අවශ්ය වූ 

විලසකිනි. 

 

එවිට ඔහු ඇයව මුදා හැරීය. නැෙව් පිටත බලන කවුළුව වසා දැමීය. ලන්තෑරුම නැවත පත්තු කෙළේය. නිල් දැල්ල 

සමඟ ගිනිකූර දැවී ගිෙය්ය. සිගරැට්ටුවක් පත්තු කරගත් ඔහු ෙදොර අසලින් සිටගති. ඇය ෙදස ෙනොබලා සිගරැට්ටුව 

ඉරුෙව්ය. 

 

ඇය ෙම්සය අසල වාඩිවූවාය. කීකරුව, වචනයක් ෙනොෙදොඩා, පශ්නයක් ෙනොනඟා, ඇය ෙග් ඇස් ඔහු ෙවතින් 

 ඉවතට ෙනොෙගන සිටියාය. 

 

බිත්තිෙය් ෙතරපා සිගරැට්ටුව නිවා දැමූ ඔහු ඇය ෙවත ආෙව්ය. අත් තම සාක්කුවල බහාෙගන, සාවඥ සිනහවකින් 

මුව ඉහළට ඇදී යද්දී, මුහුණින් කිසිම ෙහළිදරව්වක් ෙනොකර, නිහඬව හිටෙගන සිටිෙය්ය. 

 

ඇය ඉතා ෙසමින්, ඔහු ෙදස ෙනත් ෙයොමු කරෙගන, අවනත වී නැඟිට්ටාය. ඔහුෙග් දෑස් ඇයව රැහැණකින් බැඳ 

දමන ෙලසකින් ඇය නිශ්චලව සිටෙගන සිටියාය. 

 

“ඔයාෙග් ඇඳුම් ඉවත් කරන්න,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

ඇය කිසිත් ෙනොකීවාය. ඔහුෙග් දෑස් වලින් සිය දෑස් ඉවතට ෙනොෙගන ඇය අවනත වූවාය. 

 

ඇය දිහා ඔහු බලාෙගන සිටිෙය්ය. ඇය ෙග් ෙදමාපියන්ෙග් ෙලෝකෙය් නීති රීති ගැන ඇය සිතුෙව් නැත. එෙහත් 

ඇයෙග් සාය බිම තිෙයනවා දකිද්දී ඇයෙග් සිහියට එය ක්ෂණයකින්, එකවර මතක් වුණි. ඊට එෙරහි ෙවමින් ඇය 

තම යට ඇඳුම සිල්ක් ෙනොව ඝන කපු වලින් නිමැ වී තිබීම ගැන කණගාටු වූවාය. 

 

යට ගවුෙම් එක් උරපටියක් ගලවා දැමූ ඇය එය ළැමැදින් පහලට වැෙටන්න හැරියාය. ඇය අනික් උරපිටි ය 

ගලවන්නට තැත් කරද්දී ඔහු ඇයව ෙපොළෙවන් ඉහළට ඔසවා ගත්ෙත්ය. ඇයෙග් ෙකොණ්ඩය ඔහුෙග් බාහුව මතින් 



ෙපොළවට කඩා වැටුණි. ඇය ආරුක්කුවක අකාරෙයන් නැවී අවකාශෙය් වූ පරඬැලක් විය. ඇයෙග් තුනුපල ඔහුෙග් 

මුව අබියස විය. 

 

අනතුරුව ඔවුන් ඇඳ මතට වැටුනහ. ඇයෙග් මුළු බර ඇයෙග් උරහිස් ෙදක මැදින් වූ ඔහුෙග් අත මත ය. ඔහු 

ලන්තෑරුම නිවා දැමීය. ඔහුෙග් ජර්සිය බිමට වැෙටන හඬ ඇයට ඇසිණ. 

 

ඇයෙග් කකුල් හා ස්පර්ශ වූ ඔහුෙග් කකුල් උණුසුම් දවණයක් වැනි යැයි ඇයට දැණුනි. ඇයෙග් ෙකොණ්ඩය ඇඳ 

විට්ටෙමන් පිටතට වැටිණ. ඇයෙග් ෙතොල් ෙගරවිල්ලකින් ෙසේ විවර විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

කීරා අවදි ෙවද්දී, ලිෙයෝෙග් හිස ඇයෙග් එක් පෙයෝධරයක් මත විය. නාවිකෙයක් ඇයෙග් අනිත් පෙයෝධරය ෙදස 

ෙනත් ෙහලාෙගන සිටියි. 

 

ඇය ෙපොෙරෝනය නිකට ෙවත අදිද්දී ලිෙයෝ අවදි විය. ඔවුන් ෙදෙදන එකතු වී ෙදොර ෙදස දෑස් අයා බලා සිටියහ. 

 

උදෑසන උදා වී ඇත. ෙදොර විවෘත ය. නාවිකයා එතැන සිටෙගන සිටියි. ඔහුෙග් උරහිස් ෙදොර උළුවස්සට වඩා 

පළල් විය. ඔහුෙග් අත බඳවටා වූ පටිෙය් රැඳි තුවක්කුව වටා එතී ඇත. ඔහුෙග් ගවහම් කබාය ඇරී ඇතුලත හැඳි ඉරි 

වැටුන ජර්සිය ෙපෙන්. ඔහුෙග් මුව සිනහාවකින් විවෘත වී ඇතුලත ඇති කිරි සුදුවන් දත්  ෙප්ළි ෙදකක් ෙපන්වයි. 

ඔහු මඳක් කුදු වී සිටියි. ඔහුෙග් නිල් කැප් ෙතොප්පිය ෙදොර උළුවස්ෙසේ මුදුනට වැෙද්. කැප් ෙතොප්පිෙය් ඇත්ෙත් 

ෙකොන් පහකින් යුතු රතු ෙසෝවියට් තරුවයි. 

 

“සමාෙවන්න, ඔයාලට කරදර කළාට, පුරවැසිෙයනි,” ඔහු ෙකකර ගෑෙව්ය. 

 

කීරා, ඇයෙග් ඇස් රතු තරුවට ඇලී තිබිය දී, තරුව ඇයෙග් ඇස් පුරවද්දී, නමුත් එය ෙමොළයට ළඟා ෙනොවද්දී, 

ෙමෝඩියක් ෙසේ, මෘදු හඬින්, ෙපොඩි දැරියක් ෙසේ මුමුණන්ට විය: “කරුණාකරල යන්න, ෙම් අෙප් පළමු …” ඇයෙග් 

වදන් හිරවිය. රතු තරුව ෙමොළය කරා ළඟා විය. 

 

නාවිකයා නැවතත් ෙකක ර ගෑෙව්ය. “ඉතින්, මීට වඩා නරක ෙවලාවක් ෙතෝරා ගන්න නම් බැහැ තමයි 

පුරවැසිෙයනි. ෙකොෙහොමටවත් බැහැ.” 

 

“ෙමතනින් යන්න, අපිට ඇඳුම් ඇඳගන්න ඉඩ ෙදන්න,” ලිෙයෝ කීෙව්ය.  

 

ඔහුෙග් කටහඬ අහංකාර ෙනොවීය, ආයාචනයක් ද ෙනොවීය. පශ්න අහත ෙනොහැකි වූ විධානයක් ෙලසකින් පිට වූ 

වදන් හමුෙව් නාවිකයා තම ඉහළ නිලධාරිෙයකුෙග් අණක්  ලැබි ෙසේ අවනත විය. ඔහු තමනට පිටුපසින් ෙදොර වසා 

දැමීය. 

 

“ඔෙහොම ඉන්න, මම ඔයාෙග බඩු ෙසේරම එකතු කරන්නම්. සීතලයි,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 



ඔහු ඇෙඳන් බැස ඇයෙග් ඇඳුම් අහුලන්නට විය. ඔහුෙග් නග්න ෙද්හය පතිමාවක් වැනිය. පතිමාවකට ෙසේ ම ඒ 

ගැන කිසිම සැලකිල්ලක් ද ඔහුට ෙනොතිබිණි. අළු පැහැති එළියක් වැසී තිබුණු පිටත බලන කවුළුෙව් පියන යටින් 

ගලා ආෙව්ය. 

 

ඔවුන් නිහඬව ඇඳුම් හැඳ ගත්හ. උඩින් ඉක්මණින් යන අඩිවල බෙරන් සිවිලිම ගැෙහන්නට වුණි. ෙකොෙහේෙදෝ 

කාන්තාවක් ෙමොර ගා හඬන්ෙන් වියරු වැටුන සෙතක් ෙසේ ය. ඔවුන් ඇඳුම් හැඳගත් කල ලිෙයෝ කීෙව් “බයෙවන්න 

එපා කීරා, ඔක්ෙකොම හරි,” කියාය. 

 

ඔහු ඉතා සංසුන් ෙලස හැසිරුණි. එය තමන්ට දකින්නට ලැබුණු ෙම් ව්යසනය පැමිණීම ගැන ඇය ෙමොෙහොතක් 

සතුටු වූවාය. තත්පරයකට ඔවුන්ෙග් ෙදෙනත් මුණ ගැසිණ. ඒ ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් කැමැත්ෙතන් වූ මතකයට නිහඬ 

අනුමැතියකි. 

 

ඔහු ෙදොර පියන් විසිකර හැර දැමීය. නාවිකයා ෙදොෙරන් පිටතට වී ඔවුන් එනෙතක් බලා සිටියි. “ඔබට උවමනා 

පාෙපෝච්චාරණයක් කරන්නම්. ඕනෑම ෙදයකට අත්සන් තියන්නම්. ෙමයාට යන්න දුන්ෙනොත්,” ලිෙයෝ කිව්ෙව් 

ආෙව්ගයකින් ෙතොරව. කීරාෙග් මුව විවර විය. ලිෙයෝෙග් අතකින් එය කෲර ෙලසින් වැසිණ. “ඇයට ඒ ගැන 

කිසිම දැනුමක් නැහැ. මම ඇයව බලහත්කාරෙයන් අරෙගනයි ආෙව්. ඒකටත් මම ඔබට ඕන නම් නඩු විභාගයකට 

ෙපනී සිටින්නම්,” ඔහු කියාෙගන ගිෙය්ය. 

 

“ඔහු ෙබොරු කියනවා!” කීරා කෑ ගැසුවාය. 

 

“කට වහපන්” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 

“කට වහපන්, උඹලා ෙදෙදනාම,” නාවිකයා කීෙව්ය. 

 

ඔවුන් ඔහු පිටුපසින් ඇවිද ගියහ. කාන්තාවෙග් ෙමොර ගෑ හැඬීම කන් බිහිර කරවන තරම් දැඩි විය. ඇය දණ ගා 

ෙගන ඇයෙග් කුඩා ලී ෙපට්ටිය අතැති ෙසොල්දාදුවන් ෙදෙදනා පසුපසින් යන්නීය. ෙපට්ටිය විවෘත ය. 

නාවිකයන්ෙග් ඇඟිලි අතරින් දිලිෙසන ආභරණ දැකිය හැකිවිය. ඇස්වලට වැටි ෙකස්වැටිය මැදින් හිස් අවකාශය 

දිහා බලාෙගන ඇය ෙමොර ගා හඬන්නීය. 

 

විවෘත කුටියක  ෙදොර අසලින් යද්දී හදිසිෙය්ම ලිෙයෝ ඇයව තල්ලු ක ෙළේ ෙදොර ඇතුලත වූ ෙද් ඇයට දැකගත 

ෙනොහැකි ෙවන්නට. කුටිය ඇතුලත ෙනොෙසල්වී පැවති සිරුරක් අබියස පිරිමි නැවී බලති. සිරුෙර් අත හෘදයට 

ඇතුල් කරන ලද කිනිස්සක මිට අල්ලා ෙගන. එය වූෙය් සාන්ත  ෙජෝර්ජ් කුරුසයට යටින්. 



 

නැෙව් වටපිටාව දැකිය හැකි මහලට පැමිණි කල ඔවුනට කුඹ ගස දක්වා පහළට අළු පැහැති අහස පාත් වී ඇති 

ආකාරය දැකිය හැකි විය. නැව අල්ලා ගත් අයෙග් ෙතොල් වලින් පිටෙවන විධාන සමඟ ඔවුන්ෙග් මුවින් හුමාලය ද 

පිටෙවනු දැකිය හැකි විය. ෙවරළාරක්ෂක නැෙව් පිරිමි මීදුෙම් වැටිච්ච දැවැන්ත ඉහළ පහළ යන ෙසවනැලි වූහ. 

රතු ෙකොඩියක් කුඹ ගෙසේ මුදුෙන් පණක් නැතිව වැනුණි. 

 

නාවිකෙයෝ ෙදෙදෙනක් කළු රැවුලින් යුතු ෙහොරබඩු නැෙව් කපිත්තාෙග් අත් ෙදෙකන් අල්ලා ෙගන සිටියහ. 

කප්පිත්තා සිය සපත්තු දිහා බලාෙගන සිටිෙය්ය. 

 

ගවහම් කබාය හැඳි ෙයෝධයා ෙදස උඩට හැරි මුහුණු වලින්, සීරුෙවන් සිටගත් නාවිකෙයෝ අණ 

බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් සිටියහ. ෙයෝධයා සිය සාක්කුෙවන් ගත් ලැයිස්තුවක් කප්පිත්තාෙග් රැවුල යටින් අල්ලා, 

මහපටඟිල්ෙලන් ඔහුෙග් උරහිසට පිටුපසින් සිටගත් ලිෙයෝව ෙපන්වා “ෙමයා කවුද?” යැයි ඇසීය. 

 

කප්පිත්තාෙග් නැහැෙයන් නමක් ෙපන්වීය. ඇයට වටහාගත ෙනොහැකි අමුතු මුහුණු ස්වභාවයක් පැතිර 

ෙයෝධයාෙග් ඇස් විසල් ෙවනු කීරා දැක්කාය. 

 

“කවුද ෙකල්ල?” ඔහු විමසීය. 

 

“දන්නෑ,” කප්පිත්තා පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. “ඇය අෙප් ගමන්මගීන් ලැයිස්තුෙව නැහැ. අන්තිම මිනිත්තුෙව ආෙව් -

ඔහුත් එක්ක.” 

 

“අරගල විෙරෝධී ඌරුමීෙයෝ දාහතක් රෙටන් පැනලා යන්න හැදුවා, ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සෙහෝදරයා,” නාවිකෙයක් 

කීෙව්ය. 

 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සෙහෝදරයා ෙකකර ගෑෙව්ය. ෙමොළවා ගත් මිටත ඔහුෙග් ඉරි වැටුන ජර්සිෙය් මස්පිඬු මත තට්ටු 

විය. “පැනලා යන්න ඇහැකි ෙවයි කියලා හිතුව ද, හාහ්? -රතු බාල්ටික් නාවික බළ ඇණිෙය් ස්ටීවන් 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙවතින් පැනලා යන්න?” 

 

කපිතාන්වරයා සිය සපත්තු දිහා බලාෙගන සිටියි. 

 

“ඔබලාෙග් තුවක්කු හා ඇස් සූදානමින් තියාගන්න,”  ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සෙහෝදරයා කීෙව්ය. “ෙමොකක් හරි පටන් 

ගත්ෙතොත් -බඩවල් ඇරිලා යන්න ෙවඩි තියන්න.” 



 

ඔහු මීදුම දිහා බලා විරිත්තුෙව්ය. ඔහුෙග් දත් බැබළීය. ඔහුෙග් හිරු රැස් වැටී පැහැපත් වූ ෙබල්ල සීතලට විවෘත වී 

තිබිය දී ඔහු පා ඉදිරියට තබා උරුහන් බාමින් පිටත් ව ගිෙය්ය. 

 

ෙනෞව්කා ෙදක නැවත ගමන් ආරම්භ කරද්දී ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සෙහෝදරයා ආපසු ආෙව්ය. වතුර වැටි, දිලිෙසන 

නැෙව් එක් ෙරොක් වූ සිරකරුවන් රැසක් සමඟ වූ ලිෙයෝ හා කීරා පසුකර ෙගන ගිෙය්ය. නැවතී ඔවුන් ෙදස 

තත්පරයක් බැල්ම ෙහළීය. පැහැදිලි ෙනොවූ මුහුණු ස්වභාවයක් ඔහුෙග් කළු රවුම් ඇස්වල පැතිර තිබුණි. ඔවුන් 

පසුකර ෙගන ගිය ඔහු නැවත ආපසු හැරී ආෙව්ය. “ෙම් ෙකල්ල පශ්නයක් නැහැ. ඔහු ඇයව  බලහත්කාරෙයන් 

අරන් ඇවිත්,” යැයි මහපටැඟිල්ෙලන් කීරාව දක්වමින් කිසිෙවක් දිහා ෙනොබලා ඔහු හයිෙයන් කීෙව්ය. 

 

“ඒත්, මම ඔයාට කියන්ෙන …” කීරා පටන් ගත්තීය. 

 

“ඔෙබ් ගණිකාව නිහඬ කරගන්න,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙසෙමන් කීෙව්ය. ඔහු හා ලිෙයෝ අතර හුවමාරු වූ බැල්ෙම් 

යම් එකඟතාවයක් වූ බව ෙපනුණි. 

 

අපරිමිත මිදුණ අහස්තලයක පැතිර ගිය දිගු, එක ෙප්ළියක වූ නිෙවස් වලින් සෑදුනා ෙසේ ෙපෙටොගෑඩෙය් ක්ෂිතිජය 

දිස්විය. සාන්ත අයිසැක්ෙග් ෙදව්මැදුෙර් ශිඛර ෙගෝලාර්ධය ෙපනුෙන් ෙදකට පලන ලද පිපිහළු රත්තරන් ෙබෝලයක් 

ෙසේ ය, විඩාපත් සඳමඬලක් දුම් නඟන චිමිනි අතරින් බැස යන ෙසේ ය. 

 

ලිෙයෝ සහ කීරා එතූ කඹෙගොඩක් මත වාඩි වී සිටියහ. ඔවුනට පිටුපසින් කුරුලෑ කැලැල් පිරි මුහුණකින් යුතු 

නාවිකෙයක් සිගරැට්ටුවක් උරයි. ඔහුෙග් අතක් රැඳුෙන් තුවක්කුව මත ය. 

 

නාවිකයා ඉවත්ව ගිය බව ඔවුනට ෙනොඇසුණි. ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ඔවුන් අසලට ආෙව්ය. ඔහු කීරා ෙදස 

බලා රහසින් කියුෙව්ය: “අපි ෙගොඩබිමට ගියාම -ටක් රථයක් තිෙයයි අපි එනකන් බලාෙගන. ෙකොල්ෙලොන්ට 

කාර්යබහුල ෙවයි. මට හිෙතනවා ඔවුන් අනිත් පැත්ත හැරිලා ඉඳියි කියල. එෙහම එයාල ඉන්න ෙකොට – ඔබ 

යන්න පටන් ගන්න – ඊට පස්ෙසේ ෙනොනැවතී යන්න.” 

  

“නැහැ,” කීරා කියුෙව්ය, “මා ඉන්නවා ෙමයා එක්ක.” 

 

“කීරා! ඔයා …” 

 

“ශාපලත් පුංචි ෙමෝඩිෙයක් ෙවන්න එපා. ඔයාට ඔහුට උපකාර ෙවන්න බැහැ.” 



 

“ඔහුෙගන් කිසිම පාෙපෝච්චාරණයක් ගන්න බැහැ – මා නිසා.” 

 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙකකර ගෑෙව්ය: “ඔහුට පාෙපෝච්චාරණය කරන්න ෙදයක් නැහැ. ඒ වෙග්ම මම කැමති නැහැ 

පුංචි ළමයි තමන් කිසිත් ෙනොදන්න ශාපයක පටලැවිලා ඉන්න එකට. අපි ටක් රථයට ළඟා ෙවද්දි ඇය ඉවත්ව 

ෙගොස් ඇති බවට වගබලා ගන්න, පුරවැසිෙයනි.” 

 

කීරා කළු රවුම් ඇස් දිහා බැලුවාය. ඒ ඇස් ඇය ෙවත ළංවීය. සුදු දත් ෙදපළ මැදින් වදන් පිටවූෙය් රහෙසන් පිඹින 

විලසකට. “එක් ෙකෙනක් පිට කරගන්න ෙල්සියි -ෙදන්ෙනක්ට වඩා- රහස් ෙපොලීසිෙයන් පිටට. මම හවස 

හතරට විතර එතැන ඉඳීවි. ඇවිත් ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝව අහන්න. සමහර විට මට ඔයාට ෙමොනවා හරි 

ෙතොරතුරක් ෙදන්න  තිෙය්වි. කවුරුත් ඔයාට කරදරයක් කරන්ෙන නැහැ. ෙගොෙරොෙඛෝෙව්යා 2.” 

 

ඔහු පිළිතුරක් ලැෙබනා ෙතක් සිටිෙය් නැත. ඔහු ඉවතට ඇවිද යන ගමන් කුරුලෑ කැලැල් මුහුණින් යුතු නාවිකයා 

සිරකරුවන් තනියම දමා ඉවතට ගියා යැයි ඔහුෙග් ෙහොක්කට අතුල්පාරක් දී ගිෙය්ය. 

 

“ඔයාට ඕන මෙග තත්වය තවත් දුෂ්කර කරවන්න ද? ඔයා යන්න ඕන. ඒ වෙග්ම ෙගොෙරොෙඛෝෙව්යා 2 පළාෙත් 

යන්න එපා.” 

 

කුඹ ගස අසලට නිවාස පැමිෙණද්දී ඔහු ඇයට හාදුවක් දීය. ඇයෙග් ෙතොල් ඔහුෙග් ෙතොල් ෙවතින් ඉවත් කර 

ගැනීම දුෂ්කර විය. හරියට සීතලට මිදුණ වීදුරුවකින් ගලවා ගත ෙනොහැකි ෙසේ විය. 

 

“කීරා, ෙමොකක් ද ඔයාෙග නම?” ඔහු රහසින් ඇසුෙව්ය. 

 

“කීරා ආර්ගු ෙනෝවා. ඔයාෙග?” 

 

“ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි.” 

 

* 

 

“අරීනාෙග ෙගදර. අපි කතා කරමින් හිටියා. ෙගදර එන්න බැරිෙවන තරම් රෑ ෙවලා බව දැක්ෙක නැහැ.” 

 



ගලීනා ෙපෙටොව්නා උෙප්ක්ෂාෙවන් සුසුම් ලෑවාය. සීතල පිට කාමරෙය් ගැෙහන ඇයෙග් නිදන ගවුම ද ෙවව්ලයි. 

“ඇයි ඉතින් ෙම් උෙද් පාන්දර හතට ෙගදර ආෙව්? ආන්ටි මරුස්සියාවත් නැඟිටවන්න ඇති, පව් මරුස්සියා එයාෙග 

කැස්සත් එක්ක…” 

 

“මට නින්ද ගිෙය් නැහැ. ආන්ටි මරුස්සියාට මාව ඇහුෙන නැහැ.” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඈනුමක් හැර කකුල් අදිමින් නැවත ඇයෙග් නිදන කාමයට පිය නැඟුවාය. කීරා ඇයෙග් ඥාති 

සෙහෝදරියෙග් නිවෙසේ මීට කළින් ෙබොෙහෝ වතාවක් රාතිය ෙගවා ඇත. ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඒ ගැන කණස්සලකින් 

ෙනොසිටියාය. 

 

කීරා වාඩි වූවාය. ඇයෙග් දෑත් අපාණිකව ඇද වැටුණි. සවස හතර ෙවනෙතක් ෙබොෙහෝ කාලයක් ෙගවා දැමිය 

යුතුය. ඇය මහත් බියට පත්විය යුතු යැයි ඇයට සිතිණ. ඇයට බිය දැනිණ. එෙහත් බියට යටින් දිව ගිය නම් කළ 

ෙහෝ වචනයට නැඟිය ෙනොහැකි තවත් දැයක් තිබුණි. ශබ්දයක් ෙනොමැති ගීතිකාවකි. ෙගොෙරොෙඛෝෙව්යා 2 

සිරකුටියක ලිෙයෝ සිර අඩස්සිෙය් වුවත් ඇතුලතින් නැඟුනු සිනාවක් ඇය ගත පුරා දිව ගිෙය්ය. ඇයෙග් සිරුරට 

දැනුෙන් එය ඔහුව ඇය හා සමීපව තබාෙගන සිටිනා ෙලසයි. 

 

* 

 

ෙගොෙරොෙඛෝෙව්යා වීදිෙය් අංක 2 දරණ නිවස මෑ ඇට සුප් එකක පාෙටන් වූ ලා ෙකොළ පැහැති විය. එහි තීන්ත හා 

බදාම ෙපොතු ගැලවී යයි. එහි ජෙන්ලවල තිර දමා ෙනොමැත. යකඩ ගරාදි ගසා ද ෙනොමැත. නිහඬ ජෙන්ල නිහඬ 

වීදිය ෙදස බලා සිටිති. එය ෙපෙටොගෑඩෙය් රහස් ෙපොලිස් මූලස්ථානයයි. 

 

ජනතාව සඳහන් කරන්නට මැළි වූ වදන් තිබුණි. පාළුවට ගිය ෙසොෙහොනක්, ෙහොල්මන් සිටිනවා යැයි කියන 

නිවසක්, ස්පාඤ්ඤ අධිකාරිය, සහ ෙගොෙරොෙඛෝෙව්යා 2 යනාදී වදන් උච්චාරණයට මිථ්යා දෘෂ්ටික වූ බියක් ඔවුන් 

තුල විය. ෙපෙටොගෑඩය රෑ කිහිපයක් ෙගවා දැමීය. ඒ රාතියන්හි අන්ධකාරෙය් පා සටහන් ෙබොෙහොමයක් නගරෙය් 

වැදුණි. ෙගවල් ෙබොෙහොමයක සීනු නාද විය. ෙබොෙහෝ පුද්ගලයන් අතුරුදහන් වූෙය් නැවත කවදා ෙහෝ දකින්නට 

ෙනොහැකි ආකාරෙයනි. නිහඬ බිහිසුණු බවක් නගරය පුරා පැතිර ෙගොස් එයින් පිරී ඉතිරී ගිෙය්ය. හඬ පහත් කළ 

වදන් රහස් ෙකඳුරුම් බවට පත්විය. ෙම් පැතිර යාම පටන් ගත් හදවතක් තිබුණු අතර එතැනින් භීතිය නගරය පුරා 

පතුරුවා ෙගොස් එය නැවත පටන් ගත් හදවතටම රිංගන ලදි. ඒ හදවත වූෙය් ෙගොෙරොෙඛෝෙව්යා 2 හි ය. 

 

ඒ බිල්ඩිම අනිත් ෙගොඩනැඟිලි අතරින් ෙවනසක් නුදුටුවකි. පාෙරන් එහා පැත්ෙත්, එවැනිම වූ ජෙන්ල පිටුපස, 

පවුල් විසින් ෙමෙන්රි උයති. ගැමෙෆෝනයට සවන් ෙදති. වීදි ෙකොෙන් කාන්තාවක් ෙක්ක් විකුණන්නීය. 



කාන්තාවෙග් කම්මුල් ෙරෝස පැහැතිය. ඇයෙග් ඇස් නිල්වන් වූහ. ෙක්ක් වල මුදුන රන් පැහැතිය. උණු ෙතල් 

සුවඳින් යුතුය. වීදි ලාම්පුෙව් අලවන ලද ෙපෝස්ටරයක දුම්ෙකොළ මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කරන ලද නව 

සිගරැට්ටුවක දැන්වීමකි. කීරා ඒ බිල්ඩිම ෙවත පා නඟද්දී එය පසුකරෙගන එහි ෙකොළ පැහැති බිත්ති ෙදස ෙනොබලා 

ගමන් කරනා අයව දුටුවාය. ඔවුන් පා තැබුෙව් ඉක්මණින් ෙනොයන බව ෙපන්වන ඉක්මණකිනි. ආතතිය 

සඟවන්නට සාමාන්ය බවක් ආරූඪ කරගත් මුහුණු වලිනි. ඔවුන් පා තැබුෙව් තම පැවැත්ම, තම දෑස් හා තම සිතුවිලි 

ගැන බිෙයන් ෙමනි. ඒ ෙකොළ බිත්ති ඇතුලත වූෙය් කිසිවකු දැන ගැනීමට ෙනොකැමති දෑ විය. 

 

ෙදොර විවෘතව තිබිණ. කීරා ඇතුල් වූවාය. ඇය තම දෑත් ෙපොකැට්ටු තුල බහාෙගන සිටියාය. කිසිත් ෙවනසක් නැති 

ෙලසක් කියා පාන්නට, උවමනාෙවන්ම කඩා හැලුණු ෙදවුරන් වූවාය. ඇතුලත වූෙය් පළල් පඩිෙපළකි. ෙකොරිෙඩෝ 

ගණනාවකි. කාර්යාල ෙබොෙහොමයකි. සෑම ෙසෝවියට් කාර්යාලයක ෙසේ ම මහත් පිරිසක් එහි ගැවසුණි. සමහරු 

ඉක්මණින් එහා ෙමහා යති. අනිත් අය තමන්ෙග වාරය එනතුරු බලා සිටිති. කාපට් රහිත බිෙමහි ෙබොෙහෝ පා 

වැදුණි. එෙහත් වැඩි කතාබහක් සිද්ධ ෙනොවුණි. ඔවුන්ෙග් මුහුණුවල කඳුළු ෙනොවීය. ෙදොරවල් වැඩි පමාණයක් 

වැසී තිබුණි. මුහුණු ද වූෙය් ඒ ෙදොරවල් ෙසේ ම ය. 

 

කාර්යාල කාමරයක ෙම්සයක් මත වාඩි වී සිටින ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝව කීරා ෙසොයා ගත්තීය. ඔහු ඇය ෙදස 

බලා විරිත්තුෙව්ය. 

 

“මම හිතපු විදියටමයි,” ඔහු කීය. “එයාලට ඔහු ගැන මුකුත් විස්තරයක් නැහැ. තාත්තා ගැන විතරයි. ඉතින්, ඒ 

අතීතය. මාස ෙදකකට කළින් ඔහුව අල්ලා ගත්තා නම් -එෙහනම් ඉතින් ෙවඩි තියනවා කිසි පශ්නයක් අහන්ෙන 

නැතිව- ඒත් දැන්, ඉතින්, අපි බලමුෙකො.” 

 

“ඔහු ෙමොනව ද කරල තිෙයන්ෙන?” 

 

“ඔහු? කිසිවක් නැහැ. ඔහුෙග් තාත්තා තමයි. මාස ෙදකකට කළින් මහාචාර්ය ෙගෝර්ස්කි කුමන්තණය අහලා 

තිෙයනවා ද? නාකි ෙමෝඩයා ඒකට සම්බන්ධ නැහැ -ෙකොෙහොම ද සම්බන්ධ ෙවන්ෙන, අන්ධ නිසා?- ඒත්, එයා 

ෙගෝර්ස්කිව එයාෙග නිවෙසේ හංගලා. ඒකට එයා ෙගව්වා.” 

 

“කවුද ලිෙයොෙග තාත්තා?” 

 

“නාකි අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කි.” 

 

“අර …” කීරා හුස්මක් අරෙගන නැවතුණි. 



 

“ඔව්. යුද්ධෙය් දී අන්ධ ෙවච්ච එක්ෙකනා. ෙවඩි කෑ එක්ෙකනා.” 

 

“ඔහ්!” 

 

“ඉතින්, මම නම් එෙහම කරන්නෑ -ඒ ෙවලාෙව්. ඒත් මම විතරක් ෙනෙමයිෙන ඒ ෙවලාෙව් ඊට වගකිව යුතු වූ 

අය. ෙමෙහම සුදු අත්වැසුම් දාෙගන අරගලයක් කරන්න බැහැ.” 

 

“ඒත්, ඉතින් ලිෙයෝ මුකුත් කරලා නැත්නම්, එෙහනම් ඇයි?..” 

 

“ඒ ෙව්ලාෙව ඔවුන් කුමන්තණය ගැන දැන සිටි ඕනෑම ෙකෙනකුට ෙවඩි තියනවා. දැන්, ඒක එච්චර වැදගත් 

නැහැ. ඒක අතීතයට එකතුෙවලා. ඔහු වාසනාවන්තයි ඒ නිසා. …  පුංචි ෙමෝඩියක් වෙග් බලාෙගන ඉන්න එපා. 

ඔබ ෙමතැන වැඩ කළා නම් දන්නවා, කාලය, දින හා පැය ගණන්වල ෙවනස ෙකොයිතරම් වැදගත් ද කියලා. 

එෙහම තමයි අපි වැඩ කරන්ෙන. ෙමොන ෙමෝඩයා ද හිතන්ෙන අරගලයක් සුවඳ විලවුන් වෙග් සුවඳ කරනවා 

කියල.” 

 

“එෙහනම් -ඔබට පුළුවන් ද එයාව …” 

 

“මම දන්ෙන නැහැ. මම උත්සාහ කරන්නම්. අපි විමර්ශනය කරනවා.  අනික, ඊ ළඟට ෙහොෙරන් රටින් පැනලා 

යන්න හැදුව එක. ඒත් ඒක -මම හිතන්ෙන මට පුළුවන්… අපි ෙපොඩි ළමයි එක්ක සටන් වදින්ෙන නැහැ. 

විෙශේෂෙයන්ම ෙමෝඩ ළමයි එක්ක. බුර බුරා දැල්ෙවන ගිනි කන්දක් උඩ ආදරය කරන්න ෙව්ලාව ෙහොයාගත්තු 

ෙමෝඩ දරුෙවෝ.” 

 

කීරා ඔහුෙග් රවුම් ඇස් දිහා බැලුවාය. ඒවාෙයහි කිසිත් ආෙව්ගයක සටහනක් ෙනොවීය. නමුත් ඔහුෙග් විසල් මුව 

විරිත්තිල්ලකින් විවරව තිබිණ. ඔහුට වූෙය් ෙකටි නැහැයකි. එහි අගිස්ස ඉහළට එසවී තිබිණ. පැතලි වූ සාහසික 

නාස්පුඬු ඔහුට තිබිණ. 

 

“ඔබ ෙබොෙහොම කරුණාවන්තයි,” කීරා කීවාය. 

 

“කවුද කරුණාවන්ත?” ඔහු සිනාසුෙන්ය. “රතු බාල්ටික් හමුදාෙව් ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ? 1917 ඔක්ෙතෝබර් 

දිනය ඔබට මතක ද? අහලා තිෙයනවා ද බාල්ටික් හමුදාෙව් කතන්දර? පූසියක් වෙග් ගැෙහන්න එපා. ස්ටීවන් 



ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙබොල්ෙෂවික් වූෙය් ෙම් අළුතින් ඉන්න ගැටවරයන්ෙග කන් ෙදක පිටිපස්ෙස කිරි ෙව්ෙලන්නත් 

ඉස්සර.” 

 

“මට ඔහුව දකින්න පුළුවන් ද?” 

 

“බැහැ. කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. ඒ කට්ටියට අමුත්තන් හමුවන්න අවසර නැහැ.” 

 

“ඒත් එතෙකොට…” 

 

“ඒත් එතෙකොට ඔබ ෙගදර යන්න. ගිහින් ෙගදර ඉන්න. පසුතැවිලි ෙවන්න එපා. මට ඔබට කියන්න අවශ්ය වුෙන් 

ඔය ටික තමයි.” 

 

“මට ඉන්නවා යාළුෙවක්. එයාට තිෙයනවා සබඳතා. මම හිතන්ෙන, එයාට පුළුවන් …” 

 

“ඔබ කටපියා ෙගන ඉන්න. කිසිම සබඳතා ෙම්කට ගාවගන්න එපා. ගිහින් නිහඬව ඉන්න දවස් ෙදක තුනක්.” 

 

“එච්චර කාලයක්!” 

 

“ඉතින්, ඒක එච්චර කාලයක් ෙනෙවයි සදා ඔහුව ෙනොදකිනවාට වඩා. කණගාටු ෙවන්න එපා. ඔබ ෙවනුෙවන් අපි 

ඔහුව අගුල් දාලා තියන්නම්. ෙවන ගෑණු නැති පළාතක.” 

 

ඔහු ෙම්සය මතින් බැස්ෙසේ ය. විරිත්තුෙව්ය. අනතුරුව ඔහුෙග් ෙතොල් තදින් එකිෙනක හා ෙකළින් ඉරක් ෙලස 

පියවිණ. ඔහු කීරා ඉදිරිෙය් කුළුනක් ෙසේ සිටගති. ඇයෙග් දෑස් දිහා එබී බැලුෙව්ය. ඔහුෙග් දෑස්වල සතුටක් 

ෙනොතිබුණි. “ඔබට ඔහු ආපහු ලැබුණම, ඔෙබ් නියෙපොතු වලින් අල්ලා ෙගන තියාගන්න. නියෙපොතු නැත්නම් 

වවා ගන්න. ඔහු ෙල්සි පහසු ෙමල්ලයක් ෙනෙමයි. රටින් පනින්න උත්සාහ කරන්න එපා. ඔබ ඉන්ෙන ෙම් 

ෙසෝවියට් රුසියාෙව්. ඔබ ඒක පිළිකුල් කරාවි. ඔබට ඒක අපසන්න ෙව්වි. නමුත් ඔබ ඉන්න ඕනා ෙසෝවියට් 

රුසියාෙව්. මම හිතන්ෙන ඔබට තියනවා නියෙපොතු. ඔහුව බලාගන්න. ඔහුෙග පියා ඔහුට ෙගොඩක් ෙසෙනහස 

දැක්වූවා.” 

 

කීරා සිය අත පෑවාය. ඇයෙග් අත ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝෙග් හිරු රශ්මිෙයන් රන්වන් පැහැවුනු මිෙටහි 

ෙනොෙපනී ගියාය. 

 



ෙදොර අසල දී ඇය හැරී බලා මෘදු හඬින් “ඇයි ඔබ ෙමෙහම කරන්ෙන?” යැයි ඇසුවාය. 

 

ඔහු ඇය දිහා ෙනොබැලීය. ඔහුෙග් දෑස් ෙයොමුව තිබුෙන් ජෙන්ලෙයන් එපිට ෙවත ය. ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන්ය: “මම 

බාල්ටික් හමුදාෙව් යුද්ධෙය් නිරත වුනා. අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කි ඒ යුද්ධෙය් දී ෙසේවය කරද්දි තමා අන්ධ වුෙන්. 

අපිට හිටපු නරකම හමුදාපතියා එයා ෙනෙවයි…. ෙමතැනින් පලයන්!” 

 

* 

 

“මුළු රෑ පුරාම එයා ෙමට්ෙට හැම අතම ෙපරෙලනවා. ෙකෙනක් හිතයි ෙම් ෙගදර මීෙයෝ ඉන්නවා කියල. මට 

නිදාගන්න නැහැ,” ලිඩියා කීවාය. 

 

“ඔයා ශිෂ්යාවක් ෙන්ද, කීරා ඇෙලක්සැන්ඩව්නා? නැත්නම් මට වැරදිලා ද? විද්යායතනයට ඔබ ගිහින් තිෙයන්ෙන 

දවස් තුනක් විතරයි. වික්ටර් එෙහම කිව්වා. ෙපොඩ්ඩක් අපිට කියනවා ද ඔයාට ෙමොකක්ද ෙම් ෙවලා තිෙයන්ෙන 

කියලා?” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය. 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමි ටිෙයවිච් කිසිත් ෙනොකීෙව්ය. ඔහු තිගැස්සී නැඟිට්ෙට් ය. බාගයක් පිර වූ සැකරින් ටියුබයක් 

අතැතිව ඔහු නිදි වැටී තිබුණි. 

 

කීරා කිසිත් ෙනොකීවාය. 

 

“බලන්න ෙම් ඇස් වෙට්ටම කළු ෙවලා. වැදගත් ෙකල්ෙලක් ෙම් විදියට ෙපනී සිටින්න ෙහොඳ නැහැ,” ගලීනා 

ෙපෙටොව්නා කීවාය. 

 

“මම දැන සිටියා!” ලිඩියා ෙබරිහන් දුන්නාය. “මම දැන සිටියා! අර  ටියුබ් එකට සැකරින් කැට අටක් ඇය දාලා 

ආෙයත්!” 

 

* 

 

හතරවැනි දිනෙය් සන්ධ්යා සමෙය් දී නිවෙසේ සීනුව නාද විය. 

 

කීරා ඇයෙග් දෑස් සැකරින් ටියුබ් ෙවතින් මෑත් ෙනොකළාය. සෑම නාදෙවන සීනුවක් ගැනම කුතුහලය ඇති ලිඩියා 

ෙදොර අරින්නට ගියාය. 



 

“කීරා ෙගදර ඉන්නවා ද?” යැයි විමසන හඬක් කීරාට ඇසුණි. 

 

සැකරින් ටියුබ් සට සට ගා බිමට පතිත වූෙය් පතුරු පතුරු වලට කැඩී බිඳී ගිහින්. ඇයෙග් අතක් උගුරු දණ්ඩ අසලට 

යද්දී ඇය ෙදොර ෙවත දිව්වාය. 

 

ඔහු සිනහාවක් පෑෙව්ය. ෙතොල් අග අහංකාර ෙලසකට පහළට හැරවුණි.  

 

“සුබ සන්ධ්යාවක්, කීරා!” ඔහු සංසුන්ව කීෙව්ය. 

 

“සුබ සන්ධ්යාවක්, ලිෙයෝ.” 

 

ලිඩියා ඔවුන් ෙදෙදනා ෙදස ෙදෙනත් අයා බලා සිටින්නීය. 

 

කීරා ෙදොර අසල සිටෙගනය. ඇයෙග් දෑස්වලට ඔහුෙග් දෑස් හසුව තිෙබ්. ඇයෙග් ෙතොල් අපාණිකය. ගලීනා 

ෙපෙටොව්නා සහ ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙයවිච් සැකරින් ගණන් කිරීම නවතා දමා ඇත. 

 

“ඔෙබ් කබාය ෙග්න්න, කීරා, එන්න අපි යමු.” 

 

“හා, ලිෙයෝ,” කීරා කීවාය. ඇය එල්ලා තිබුණු කබාය බිත්තිෙය් වූ ෙකොක්ෙකන් මුදාගත්ෙත් සිහිෙනන් 

ඇවිදින්නියක ෙමනි. 

 

ලිඩියා අවධානය ෙයොමු කරගන්නට පහත් හඬින් කැස්සාය. ලිෙයෝ ඇය ෙදස බැලුෙව්ය. ඔහුෙග් බැල්ම ලිඩියාෙග 

ෙතොල් මතට උණුසුම් වූ චින්තාපර සිනාවක් ෙගන දුන්ෙන්ය. ඒ බැල්ම කාන්තාවන්ට හැම විටම එවැනි පතිචාරයක් 

ඇති කරන්නට සමත් බැල්මකි. ඔහුෙග් ඇස්වල ෙවනත් යමක් වූෙය් නැත. ඔහු කාන්තාවක් දිහා බලද්දී එහි වූෙය් 

තමා පිරිමිෙයක් හා ඇය ගැහැණියක් බව කීම හා එය ඔහුෙග් මතකෙය් ඇති බවත් පමණි. 

 

තමන්ව අඳුන්වා ෙනොදීම නිසා ඇති පසුබෑම මැඬගත් ලිඩියා නිර්භීත උත්සාහයක නිරත වූවාය. නමුත් තම 

ෙදොරකඩ අබියසට ආ වඩාත්ම කඩවසම් පුරුෂයා ෙදස ෙදෙනත් අයා සිටි ඇය පටන් ගන්ෙන් ෙකොෙහන්දැයි 

ෙනොදත්තාය. අනතුරුව ඇයෙග් සිෙත් නළියන පශ්නය ඇය සුමට ෙනොවූ ෙලසින් පිටතට දැම්මාය; “ඔයා 

ෙකොෙහන්ද ආෙව්?” 

 



“හිරෙගදර සිට,” ලිෙයෝ පිළිතුරු දුන්ෙන් ආචාරශීලී සිනාවකිනි. 

 

කීරා සිය කබාෙය් ෙබොත්තම් පියවා අහවරය. ඇයෙග් දෑස් ඔහුෙග් දෑස් ෙවත ෙයොමුව පැවතිණ. ෙගදර අනික් අය 

අවට සිටිනවා යන්න පිළිබඳ ඇයට කිසිම හැඟීමක් නැත. තමන් සතු අයිතිය කියා පාන්නා ෙසේ ඇයෙග් අතින් ඔහු 

අල්ලා ගත්ෙත්ය. ෙදෙදනා පිටත්ව ගියහ. 

 

“හාෙපොයි, කිසිම හැදියාවක් නැති…” ගලීනා ෙපෙටොව්නා උඩ පැන නැඟිට, විස්මෙයන් හුස්ම ගනිද්දී, ෙදොර 

වැසුණි. 

 

* 

 

හිමයානය පැදවූ රියැදුරාට ලිෙයෝ ලිපිනයක් කීෙව්ය. 

 

“ඒ ෙකොෙහද?” ඇයෙග් පශ්නය ඔහු නැවත ඇසුෙව්ය. ඔහුෙග් ෙතොල් ඇයෙග් කබාෙය් හම් ෙකොළරය මත රැඳුණි. 

හිමයානය ගැස්සී ඉස්සරහට ඇදී ගිෙය්ය. “ඒ මෙග් ෙගදර … ඔව්, මට ආපහු ලැබුණ. තාත්තා අත්අඩංගුවට 

ගත්තට පස්ෙස ඒකට ඔවුන් විසින් සීල් තබා තිබුෙන.” 

 

“ඔයා කවදද ..” 

 

“අද හවස. මම ගියා විද්යායතනයට ඔයාෙග ලිපිනය ගන්න. ඊට පස්ෙස ෙගදර ගිහින් උදුෙන ගින්නක් ගැහුවා. 

නිවස හරියට ෙසොෙහොනක් වෙග්. ෙගදර මාස ෙදකක් රස්ෙන කරලා නැහැ. අපි යනෙකොට උණුසුම් ෙවලා 

තිෙයයි.” 

 

රහස් ෙපොලීසිෙය් රතු මුදා ඔවුන් ඇතුල් වූ ෙදොෙර් විය. මුදාව කඩා දමා ඇත. ඉටි කැබලි ෙදකක් ෙදපැත්ෙත් විය. 

ඒ මැද්ෙදන් අරින ෙදොෙරන් ඔවුන් ඇතුල් වූහ. 

 

අඳුරු විසිත්ත කාමරයක් මැදින් ඔව්හු පිය නැඟූහ. උදුන ගිනි දැල් නංවමින් දැෙවයි. ඔවුන්ෙග ෙදපතුල් අසල හා 

ලෑලි ෙපොළෙව් වූ කණ්ණාඩියක වැෙටන ඔවුන්ෙග් ඡායාව මතින් රතු එළියක් වැටුණි. නිවස පීරා බලා ඇත. ලෑලි 

ෙපොළව මත විසි කරන ලද ලියකියවිලි වූහ. පුටු ෙපරලා දමා ඇත. මැලකයිට් තට්ටු මත පළිඟු මල් ෙපෝච්චි තිබුණි. 

එයින් එක ෙපෝච්චියක් බිඳී ඇත. එහි බිඳිති අන්ධකාරෙය් බිම මත දිලිෙසයි. රතු එළිය ඇස් ගසමින් ඒ මත නටයි. 

හරියට රතු ගිනි පුපුරු උදුෙනන් එළියට පැන ඇවිත් ෙසේ ය. 

 



ලිෙයෝෙග් නිදන කාම රෙය් එළියක් පත්තු විණ. කළු අගත්ති උදුනක් මත වූ රිදී වැස්මක් ඇති එක ලාම්පුවකි. 

උදුෙන් වූ නිවී යන ගිනි පුපුරු නිල් දැල්ලකින් ෙවව්ලයි. රිදී ඇඳ ෙපොෙරෝනය මත එයින් දම්පාට දිස්නයක් 

පතුරුවයි. 

 

ලිෙයෝ තම කබාය ගලවා ෙකොනකට විසි කෙළේය. ඇයෙග් කබාෙය් ෙබොත්තම් ගලවා එය ඇයෙග් සිරුෙරන් ඉවත් 

කෙළේය. කිසිම වදනක් පිට ෙනොකර, ඇයෙග් ගවුෙම් ෙබොත්තම් ද ගැලවීය. ඇය ෙනොෙසල්වී සිටෙගන ඔහුට ඉඩ 

දුන්නාය. 

 

ඇයෙග් නිකට යට වූ කුඩා උණුසුම් කුහරයට ඔහු ෙකඳුරුෙව්ය. “වධයක්. බලාෙගන සිටීම. දවස් තුනක් -රෑ 

තුනක්.” 

 

ඔහු ඇයව ඇඳ හරහා දැම්ෙම්ය. දම්පැහැති දිස්නය ඇයෙග් සිරුර මැදින් ගැෙහන්නට විය. ඔහු සිය ඇඳුම් ගැලවූෙය් 

නැත. ඔහු එළිය නිවා දැම්ෙම් ද නැත. 

 

* 

 

කීරා සිවිලිම ෙදස බැලුවාය. එය ඈතක පිහිටි සුදු රීදි පැහැතිය. අළු පැහැති සැටින් ජෙනල් තිර තුලින් එළිය වැටී 

ඇත. ඇය නැඟිට ඇඳ මත වාඩි වූවාය. ඇයෙග් ළැම සීතෙලන් දරදඬුය. “මම හිතන්ෙන දැන් ෙහට උදාෙවලා 

කියල,” ඇය කීවාය. 

 

ලිෙයෝ නින්ෙද් පසුෙවයි. ඔහුෙග් හිස ඉහළට එසවී ඇත. එක අතක් ඇඳ විට්ටෙමන් එළියට වැටී ඇත. ඇයෙග් 

කකුල් ආවරණ බිම තිබුණි. ඇයෙග් ගවුම ඇඳ කකුලක් උඩ ය. ලිෙයෝෙග් ඇස් පිහාටු ෙසෙමන් ෙසලවිණ. ඔහු 

හිස ඔසවා බලා “සුබ උදෑසනක්, කීරා,” යැයි කීෙව්ය. 

 

ඇය ෙදඅත් හිරිකඩා සිය හිස පිටුපස්ෙසන් බැඳ ගත්තීය. හිස පිටුපසට දමා, මුහුණට වැටී ෙක්ශ කලාපය ඉවත් කර, 

“මං හිතන්නෑ මෙග් පවුෙල අය කැමති ෙවයි කියල. මං හිතන්ෙන එයාල මාව පන්නලා දායි.” 

 

“ඔයා ඉන්න ඕන ෙමෙහ.” 

 

“මම යන්න ඕන සමුෙගන එන්න.” 

 

“ෙමොකට ද යන්ෙන?” 



 

“මං ෙමොනවා හරි එයාලට කියන්න ඕනාෙන.” 

 

“එෙහනම් යන්න. ඒත් වැඩි කාලයක් ගන්න එපා. මට ඔයාව ෙමෙහට ඕනා.” 

 

* 

 

ඔවුන් උස් හා නිහඬ කුළුණු තුනක් ෙසේ කෑම කාමරෙය් ෙම්සය අසල සිටෙගන සිටියහ. ඔවුන්ෙග් දෑස් රතු 

පැහැෙයන් හා ඉදිමීෙමන් රාතිය නිදි ෙනොමැතිව ෙගවා දැමූ බව කියා පෑය. කීරා ෙදොරට ෙහේත්තු වී, ඔවුන් ෙදස 

බලාෙගන, කිසිත් හැඟීමකින් ෙතොරව ඉවසිලිවන්තව සිටියාය. 

 

“ඉතින්?” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කියයි. 

 

“ඉතින් ෙමොකක් ද?” කීරා අසයි. 

 

“ඔයා අපට ආෙයත් කියන්නෑ ඔයා රාතිය ෙගව්ෙව අරීනාෙග ෙගදර කියා.” 

 

“නැහැ.” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා සිය පාට දිය වී ගිය ෆ්ලැනල් නාන ෙලෝගුෙවන් වැසි ෙදවුර ෙකළින් කළාය. “මම දන්නෑ 

ඔයාෙග ෙමෝඩ අහිංසක වැඩ දුර දිග ගිහින් ද කියලා. ඒත් මිනිස්සු හිතන්ෙන ෙකොෙහොම ද කියලා ඔයාට ෙත්රුම් 

ගන්න …” 

 

“සහතිකෙයන්ම. මම එයා එක්ක නිදාගත්ත.” 

 

විලාපය නැඟුෙන් ලිඩියා ෙවතිනි. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා තම කට ඇර නැවත වසා ගත්තීය. 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් ඔහුෙග් කට හැරිෙය්ය. එය ඇරුණු ෙලසින්ම පැවතිණ. 

 



ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් අත ෙදොර ෙදසට දිගු විය. “මෙග් ෙගදරින් ඔබ යන්න,” ඇය කීවාය. “ආෙයත් කිසි දවසක 

එන්න එපා.” 

 

“හා ෙහොඳයි,” කීරා කීවාය. 

 

“ෙකොෙහොම ද ඔබ එෙහම කෙළේ? මෙග් දුෙවක්! ෙකොෙහොම ද ඔතන හිටෙගන ඔයා අපි දිහා බලාෙගන ඉන්ෙන? 

ලැජ්ජාව, අවනම්බුව, පාපිෂ්ට …” 

 

“අපි ඒවා ගැන කතා කරන්ෙන නැතුව ඉමු,” කීරා කීවාය. 

 

“ෙපොඩ්ඩක් හිතලා බැලුව ද අපාෙය් යන වරදක් ෙන්ද කියලා? … අවුරුදු 18 යි වයස. අනික මිනිහා සිරෙගයි 

ඉඳලා ආෙව්! … අනිත් එක පල්ලිය … ශතක ගණනාවක් … ඔයාෙග තාත්තලා සහ සීයලා … අෙප් සාන්තුවරෙයෝ 

ෙසේරම කියලා තියනවා ඔයිට වඩා පාපයක් ෙවන නැහැ කියලා! ඔය වෙග් ෙද්වල් ඇෙහනවා, ඒත් ෙදවියෙන්, 

මෙග්ම දුව! … සාන්තුවරෙයෝ පල්ලා, අෙප් පව් …” 

 

“මෙග් බඩු අරන් යන්න ද?” කීරා ඇසුවාය, “නැත්නම් ඒවා තියාගන්න ඕන ද?” 

 

“ඔයාෙග එකම එක ෙදයක් වත් ෙමෙහ තියාගන්න අවශ්ය නැහැ මට! ඔයාෙග හුස්මක් වත් ෙම් කාමරෙය් 

වැෙටනවාට මම කැමති නැහැ! ෙම් ෙගදර ඔයාෙග නම කියන්නත් මට ඕන නැහැ!” 

 

ලිඩියා මහ හඬින් හඬා වැලෙපන්නීය. ඇයෙග් හිස ෙම්සය මත වූ ඇයෙග් අත් අතර සිරවී ඇත. “එයාට යන්න 

කියන්න, අම්මා!” ඇය හැඬුෙව් ඉක්කා ගහනා ෙසේ වූ ඉකි මැද ය. “මට දරා ගන්න බැහැ! ෙම් වෙග් ගැහැණුන්ට 

ජීවත්ෙවන්න ඉඩ තියන්න නරකයි!” 

 

“ඔයාෙග බඩු අරන් ඉක්මණට යන්න!” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කියුෙව් වදන් පිඹිමිනි. “අපට ඉතුරු ෙවලා ඉන්ෙන 

එක දුෙවක් විතරයි! පුංචි අනාචාර ෙකල්ල! කිළිටි පුංචි වීදි …” 

 

ලිඩියා දෑස් අයා, විශ්වාස කරගත ෙනොහැකි සම්භාමයකින් කීරාෙග් කකුල් දිහා බලා සිටියාය. 

 

* 

 

ලිෙයෝ ෙදොර විවෘත කෙළේය. ඇය අතැති පරණ ඇඳ ෙරද්දකින් ඔතන ලද ෙපොට්ටනිය ඔහු සියතට ගත්ෙත්ය. 



 

“කාමර තුනක් තිෙයනවා,” ඔහු කීෙව්ය. “කැමති විදියකට ඔයාට බඩු තියාගන්න. එළිෙය් සීතලයි ද? ඔයාෙග 

කම්මුල් සීතලට මිදිලා.” 

 

“එළිය  ටිකක් සීතලයි.” 

 

“මම උණු ෙත් හැදුවා ඔයාට -එන්න විසිත්ත කාමරයට.” 

 

උදුන අසලන් ඔහු ෙම්සයක් ඇර ඇත. පරණ රිදී පහන්වල වල කුඩා රතු දැල් දිව දික් කරන්නා ෙසේ ෙසලෙවති. 

එල්ලා ඇති පළිඟු කූඩු ලාම්පුව පසුබිමින් ඇති අළු පැහැති අහස විසල් ජෙන්ලයකින් දක්වයි. පාෙරන් එහා පැත්ෙත් 

සමූපාකාරය ඉදිරිපිට හිම වැෙටනා නිසා හිස් නමාගත් අයෙගන් යුතු දිගු ෙපෝලිමකි. 

 

කීරා සිය දෑත් වලින් රිදිෙයන් නිමැ වූ උණු ෙත් ෙපෝච්චිය අල්ලා රත් කරෙගන එයින් තම කම්මුල් පිරිමැද්දා ය. 

“අර වීදුරු කටු අහුලන්න ඕන… බිම අතුගාන්න ඕන. එතෙකොට …” ඇය පටන් ගත්තාය. 

 

අනතුරුව ඇය නැවතුණි. විසාල කාමරෙය් මැද ඇය සිටගත්තීය. අත් ෙදක ෙදපැත්තට විහදා, හිස පිටුපස්සට දමා, 

ඇය සිනහා වූවාය. ඇය සිනහා වූෙය් එදිරිවාදී ෙලසකට, පෙමෝදිත බවකින්, ජයගාහී විලාසයකට. “ලිෙයෝ! ….” 

ඇය හඬ නැඟුවාය. 

 

ඔහු ඇය වැළඳ ගත්ෙත්ය. ඇය උඩ බලා ඔහුෙග් මුහුණ දකිද්දී ඇයට දැනුෙන් තමන් ඉහළ පූජකවරියක් වැනි 

කියාය. ඇයෙග් ආත්මය ෙදවියන්ෙග් අහංකාර මුව ෙකොන්වල අතරමං වී කියාය. පූජකවරියක් ෙසේ ම බිල්ලක් යැයි 

ද කියාය. ෙදකම සහ ෙදකින් ම එපිටතක වූවක් ද වැනිය. ඇයෙග් සිනාව ලැජ්ජාවකින් ෙතොර විය. එෙහත් 

ඇතුලතින් නැඟ එන්නකින්, දරා ගත ෙනොහැකි තරම් දැඩි වූවකින් ඇයෙග් උගුර හිරවුණි. 

 

ඔහුෙග් කළු විසල් දෑස් ඇය දිහා ෙයොමුවිණ. ඔවුන් ෙදෙදනා ෙනොබිණි සිතුවිල්ලකට ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන්ය: “කීරා, 

හිතන්න අපට එෙරහි දෑ ෙකොයිතරම් ද කියලා.” 

 

ඇය සිය උරහිසට හිස නවා ගත්තාය. ඇයෙග් දෑස් රවුම් ය. ඇයෙග් ෙතොල් ෙමොෙළොක් වූහ. ඇයෙග් මුහුණ 

දරුෙවකුෙග් ෙමන් සන්සුන් විය, විශ්වාසෙයන් යුතුය. ජෙන්ලෙයන් පිටත, ඇෙද්ට වැෙටනා හිම වරුසාෙව්, 

දහිරියක් ෙනොමැති, බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ, නිෙසොල්මන්ව, ෙපෝලිෙම් හිටෙගන ඉන්නා මිනිසුන් දිහා බැලුවාය. 

ඇය හිස ෙසලවීය. 

 



“අපි සටන් කරමු ලිෙයෝ. ෙදන්නම එකතු ෙවලා. ඔක්ෙකොටම විරුද්ධව සටන් කරමු. රට. ශතකය. මිලියනක 

ජනතාව. අපිට හිටගන්න පුළුවන්. අපිට කරගන්න පුළුවන්.” 

 

“අපි උත්සාහ කරමු.” ඔහු කිව්ෙව් බලාෙපොෙරොත්තු රහිතව. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

වසර තුනක යුද්ධයක් අත්විඳි රටකට අරගලය පැමිණිෙය්ය. වසර තුන හා අරගලය දුම්රිය මාර්ග හා වගාබිම් සුණු 

විසුණු කර තිබුණි. දුම්කුටි ගෙඩොල් ෙගොඩවල් වලට හරවා තිබුණි. මිනිසුන් ඔවුන්ෙග් පරණ කූඩ සමඟ ෙපෝලිම් 

ෙවත යවා තිබුණි. ඒ බඩු ෙබදාහරින මධ්යස්ථාන වලින් බිංදු බිංදු ෙබ්රි වැෙටන ජීවිතය ෙවනුෙවන් බලා ඉන්නට 

හුරු කර තිබුණි. හිම පිරි කැළෑ නිහඬ වූහ. ඒත් නගරයට දර යනු සුෙඛෝපෙභෝගී භාණ්ඩයක් විය. දල්වන්නට වූ 

එකම ඉන්ධනය භූමිෙතල් ය. භූමිෙතල් දැල්වීම සඳහා වූෙය් එකම ආම්පන්නයකි. අරගලෙය් තෑගි ඉදිරිෙය් 

ලැෙබනවා යැයි කියැවුණි. ඉන් එකක් -පළමුවැන්න ලැබී තිබුණි. ගණනය කළ ෙනොහැකි නගර සමූහයක, 

ගණනය කළ ෙනොහැකි ආමාශ සමූහයක් ජීවිතය ආරක්ෂා කරගැනීම සඳහා ගින්දර ඉල්ලා යදින්නට හුරු ව 

සිටියහ. නව ජීවිතෙය් පළමු ලාංඡනය වූෙය්, නිදහස් රටක පළමු පාලකයා ‘පයිමස්’ විය. 

 

කීරා ෙම්සය අසලින් දණගසා කුඩා පිත්තල දාහකෙය් අල්ලුව ෙපොම්ප කළාය. දාහකෙය් ‘අව්යාජ පයිමස්. 

ස්වීඩනෙය් නිපදවන ලදි’ යැයි සටහන් විය. සිහින් භූමිෙතල් දහරාවක් ගලා අවුත් ෙකෝප්පය පුරවන ආකාරය ඇය 

නැරඹීය. අනතුරුව ඇය ගිනිකූරක් ගසා ෙකෝප්පෙය් වූ භූමිෙතල් දැල්වීය. අනතුරුව ඇය අවධානෙයන් යුතු දෑස් 

වලින් ෙපොම්පය ෙනොනවත්වා කියා කරවීය. දැලි තැවරුන කළු ටියුබ් මත ගිනිදැල් වැෙදයි. ඉන් පැතිෙරන 

භූමිෙතල් ගඳ ඇයෙග් නැහැය පුරා පැතිෙරයි. ටියුබ් අතරින් සූස් ගෑ හඬක් සමඟ නිල් දැල්ලකින් යුතු රවුමක් 

හටගති. එය ධමනි පන්දමක් ෙසේ ෙවව්ලා පිඹින්නට විය. ඇය ෙමෙන්රි භාජනය නිල් දැල්ල උඩින් තැබුවාය. 

 

ඊ ළඟට උදුන අසලින් දණගසා ගත් ඇය කුඩා ලී ෙකොට එකතු කළාය. ඒවා ෙතත මනෙයන් යුතු ය. ඇයෙග් ඇඟිලි 

අතරින් ලිස්සන සුළු ය. වගුරු බිමක කටුක හා පුස් ගන්ධෙයන් යුතු ය. “බුර්ජුවාසි” හි කුඩා ෙදොර විවෘත කළ ඇය 

දර ෙකොටන් එහි ෙගොඩ ගැසුවාය. ඒ මත පත්තර කඩදහි ගුලි කර තැබුවාය. අනතුරුව ගිනිකූරක් ගසා, හයිෙයන් 

පිඹිමින්, බිමට වඩාත් නැඹුරු වී, ඇස් මත ෙකොණ්ඩය වැෙටද්දී, රවුම් රවුම් දුමාරය ඇය ෙවත හමා එද්දී, සුදු 

සිවිලම කරා ඉහළය යද්දී, ෙපොකුරු ලාම්පුෙව් පළිඟු අළු දුමාරය මැදින් දිලිෙසද්දී, අළු ඇයෙග් නැහැය තුලට 

දුවද්දී, ඇයෙග් ඇස් පිහාටු මත තැවෙරද්දී උදුන දල්වන්නට උත්සාහයක් ගත්තීය. 

 

“බුර්ජුවාසි” වනාහි හතරැස් යකඩ ෙපට්ටියකි. ඉන් දිගු පයිප්ප සිවිලිම දක්වා ඉහළට ඇදුණි. සරල ෙකෝණයකින් 

පයිප්පය උදුනට උඩින් වූ හිලකින් ඊට ඇතුල් විය. විසිත්ත කාමරෙය් උදුන ඇතුලට ඔවුනට “බුර්ජුවාසියක්” 

දමන්නට සිද්ධ වුෙන් දර ෙකොටන් වලට අධික මිලක් වැය වූ නිසායි. බුර්ජුවාසි ෙපට්ටිය තුල දර ෙකොටන් වලින් 

සූස් සූස් ගා හුමාලය පිටෙව්. එහි ෙකොන්වල තිබූ විවර වලින් එළියට එන රතු ගිනිදැල් නටයි. ඉඳහිට දුම් ටිකක් 

පිටෙවයි. ඇතුලත යකඩ බිත්ති ෙමොට, පමණට වඩා වැඩිෙයන් උණුසුම් වූ රතු පැහැෙයන් හා පිළිස්සුණ තීන්ත 

සුවඳින් යුතුය. ෙම් අලුත් කුඩා ෙපට්ටි ලිප් බුර්ජුවාසි නෙමන් හැඳින්ෙවන්නට පටන් ගත්ෙත් ඒවා බිහි වූ ඉහත 



කලක සුෙඛෝපෙභෝගී නිෙවස්වල ජීවත් වූ අයෙග් සම්පූර්ණ පමාණෙයන් යුතු විසල් උදුන් දල්වන්නට සම්පූර්ණ 

පමාණෙයන් යුතු වූ දර ෙකොටන් හි මිල අධික වූ බැවිනි. 

 

අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කිෙග් නිවෙසේ කාමර හතකි. නමුත් එයින් හතරක් දිගු කලකට ෙපර සිටම කුලියට දී 

තිබුණි. අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කි සාලයක් මැදින් බිත්තියක් ගසා තිබුණි. ඒ ඔවුන්ෙග් නිවස කුලී අයෙග් 

ෙකොටසින් ෙවන් කරනු සඳහා ය. අද ඔවුන් සතු කාමර තුන, නාන කාමරය හා ඉස්සරහ ෙදොර අයිති වුෙය් 

ලිෙයෝටයි. කාමර හතර, පසුපස ෙදොර හා කුස්සිය කුලීකරුවන්ට අයිති වූහ. සමහර විෙටක දී ඇයට බිත්තිෙයන් 

එහා පැත්ෙත් කතාබහ හා පා වැෙදනා හඬ ඇසුණි. පූෙසක් ඤාව් ගානා සද්දය ද ඇසුණි. බිත්තිෙයන් එහා පවුල් 

තුනක් ජීවත් වූහ. නමුත් ඔවුන් හමුවන්නට ඇයට කිසිවිෙටක සිදු ෙනොවිණ. 

 

උදෑසන ලිෙයෝ අවදි වූ කල ඔහු ෙවනුෙවන් කෑම කාමරෙය් ෙම්සයක් ඇර තිබුණි. හිම සුදු පැහැති ෙම්ස ෙරද්දක් හා 

දුම්දාන ෙත් උණු ෙත් ඔහු ෙවත පිළිගන්වමින් කීරා ෙම්සය වටා එහා ෙමහා ගියාය. ඇයෙග් කම්මුල්  දිලිෙසයි. 

ඇයෙග් ඇස් සිනාෙවයි. කිසිත් ගණනක් නැතුවා ෙසේ, ෙම් සියල්ල ඉෙබ්ම සිද්ධ වූවා ෙසේ ඇය හැසිරුණි. ඔවුන් 

ෙදෙදනා නිවෙසේ දී එක් වූ පළමු දිනෙය් දී ම ඇය ඔහුට තර්ජනයක් කළාය. “මම උයද්දි -මා දිහා බලන්න එපා. 

මාව දකිද්දි -මම උයා පිහා ඇතැයි ඔයාට දැනගන්න බැහැ.” 

 

තමා ජීවත්ව සිටින්නියක් බව ඇය සැමදා දත්තීය. එෙහත් ජීවත්ව සිටීෙම් අවශ්යතාවය ගැන සිතන්නට ඇයට කිසිදා 

අවස්ථාවක් ෙනොවීය. අහංකාර ෙලසින් හා වැදගැම්මකට නැති ෙලසින් ජීවිතය සරල යැයි සැලකූ ඇයට හදිසිෙය්ම 

ජීවත්ව සිටින්නට ගන්නා වෑයම ෙකොතරම් සංකීර්ණ වූ ගැටළුවක් දැයි, ෙකොයිතරම් පැය ගණනාවක් ඊට වැය කළ 

යුතු දැයි වැටහුණි. එය හා සටන් කරන්නට නම් සරල ජීවිතයක් වැදගැම්මකට නැති බව තවත් දැඩි අවඥා සහගත 

ෙලසකින් සැලකිය යුතු බව වැටහුණි. නැතෙහොත් ජීවිතය වැෙටන්ෙන් පයිමස් එෙකන් රෑ කෑම සඳහා ෙමෙන්රි 

පිහන කුඩා නිල් දැල්ල හා සමාන පහතකට ය. ලිෙයෝ හා ඇය අතර ෙම් තත්වය බාධාවක් ෙලසින් හිස ඔසවන්ෙන් 

නැතිනම් අරගලයට අවශ්ය මුළු කාලයම කැප කරන්නට තමනට හැකිබව ඇයට පසක් විය. ජීවිතය, ලිෙයෝ නැමති 

වූ ජීවිතය, කිසිම අනතුරකින්, උපදවයකින් ෙතොරව ඇති තාක් කල්, තමනට ශක්තියක් ඇති බව ඇය දත්තීය. ඒ 

ෙගවී ගිය පැය ගණන් ඇය ෙනොතැකීය. ඒ ගැන ඇය නිහඬව සිටියාය. අරගලෙය් උද්දාමෙයන් ඇයෙග් දෑස් තුල 

සැඟවුන තෘප්තිය මිණිකැට ෙසේ දිලිසිණ. අරගලෙය් මුල් පහාර නම් කළ ෙනොහැකිය. පැහැදිලිතාවයකින් ෙතොර ය. 

ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් අරගලය නමක් ෙනොමැති දැවැන්ත යමක්, නිවෙසේ බිත්ති වටා රැල්ලක් ෙසේ නැඟ එන්නක් හා 

තනිවම සටන් වදිනා ෙසේ දැනුණි. එය ගසාෙගන ආෙව් පදිකෙව්දිකාෙව් වැෙදන ගණනය කළ ෙනොහැකි පියවර 

සටහන් තුලිනි. සමූපාකාරෙය් ෙදොර අසල ෙපෝලිෙම් ඉන්නා අය ෙවතිනි. ෙමෙන්රි උයන පයිමසය හා දර ෙකොටන් 

ඉසිලූ ෙබොර්ජුවාසිය සමඟ ෙගය තුලට ඇතුල් වූවකිනි. ෙනොහඳුනන, විරූපී වූ මිලියන ගණනකෙග් කුසගිනි පිරි 

ආමාශ තුලිනි. ඒ සියල්ලට එෙරහිව නැඟී සිටින ජීවිත ෙදකක් ඔවුන්ෙග් අනාගතයට ඇති අයිතිය සඳහා සටන් 

කළහ. 



 

උෙද් ආහාරය අවසන් කළ ලිෙයෝ කබාෙය් ෙබොත්තම් පියවමින් “අද විද්යායතනයට යනවා ද?” යි ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔව්.” 

 

“මාරු ඕන ද?” 

 

“ටිකක්.” 

 

“රෑට කන්න එනවා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“මම හයට එන්නම්.” 

 

ඔහු විශ්ව විද්යාලයට ගිෙය්ය. ඇය විද්යායතනයට ගියාය. ඇය දිව්වාය. හිම මිදී පදික ෙව්දිකාවල ලිස්සමින් 

දිව්වාය. ෙනොදන්නා ආගන්තුකයන් හා සිනහා ෙවමින් දිව්වාය. අත්වැසුම් හි වූ හිල් වලින් එළියට එන ඇඟිල්ලක 

රතුපාටට පිඹමින්, හැල්ෙම් දුව යමින් ටෑම් රථයකට ෙගොඩෙවමින් ඇය තරබාරු ෙකොන්ෙදොස්තරවරියකට සතුටු 

සිනාවක් පෑවාය. “ඔබට දඩ ගහන්න ඕන, පුරවැසිෙයනි. ඔබෙග් කකුල් ෙදක කැඩිලා යයි කවදා හරි,” 

ෙකොන්ෙදොස්තරවරිය ඇයට ගුගුලාය. 

 

ෙද්ශනවල දී ඇය නළියයි. අත්ඔරෙලෝසුවක් ඇති අසල්වැසිෙයක් ෙසොයාගත් විට ඒ අත්ඔරෙලෝසුව දිහා ඇය ෙනත් 

ෙයොමු කරන්නීය. ෙගදර යන ෙව්ලාව  එනෙතක් ඇයට ඉවසුම් නැත. ඒ කුඩා කාලෙය් දී උපන් දිනය දා ඇය 

ෙවනුෙවන් නිවෙසේ තෑගි ඇති බව දන්නා නිසා පාසැල අවසන් කර ෙගදර දුවන්නට බලා සිටින ළමා කාලෙය් ඇය 

හැසිරුන අන්දමටයි. අද ඇය ෙවනුෙවන් බලා සිටින පයිමසය, ෙමෙන්රි, සුප් හදන්න කැපිය යුතු ෙගෝවා ෙගඩිය 

සහ ලිෙයෝ නිවසට ෙගොඩ වූ කල “මම ෙගදර ආවා” කීමත්, ඇය කිසිත් වැදගැම්මක් නැතිවා ෙසේ “මට වැඩ 

ෙගොඩයි” කියමින් හද ඇතුලින් හිනාෙවමින්, පමුදිත සිතින් සුප් හුමාලය මැදින් හැඳි ගෑම පමණක් මිස ෙවනත් 

කිසිවක් නැත. 

 

රෑ කෑෙමන් පසුව ඔහු සිය ෙපොත් රැෙගන බුර්ජුවාසිය අසලට පැමිණිෙය්ය. ඇය ඇයෙග් ෙපොත් රැෙගන ආවාය. 

ෙපෙටොගෑඩ් ජාතික විශ්ව විද්යාලෙය් ඔහු ඉතිහාසය හා දර්ශනය හදාරයි. ඔහු රැකියාවක ද නියැෙළේ. තම පියාෙග් 

මරණ දණ්ඩනයට පසුව නැවතුන ජීවිතය මාස ෙදකකට පසුව නැවත පටන් ගනිද්දී ඔහු ෙවනුෙවන් රැකියාව ඉතිරි 



වී තිබිණ. “ෙගොසිස්ඩාට්” නැමති ජාතික පකාශන ආයතනයට ඔහුව අගෙන්ය. සවස් කාලෙය් බුර්ජුවාසිෙය් දැල් 

බුරා නැෙඟන ගින්න අබියස ඔහු ඉංගීසි, ජර්මන් හා පංශ බසින් වූ ෙපොත් පරිවර්තනය කෙළේය. ඔහු ඒ ෙපොත් පිය 

ෙනොකෙළේය. ඒවා විෙද්ශීය ෙල්ඛකයන් ලියූ නවකතා වූහ. ඒවාෙය් සෑම විටම දුප්පත්, අවංක කම්කරුෙවක් 

හාමෙත් ඉන්නා තම භාර්යාවෙග් මවට කන්න දීමට ෙහොරාගත් පාන් ෙගඩියක් නිසා හිරබාරයට යැෙව්. 

කම්කරුවාෙග් රූමත් භාර්යාව ධනපති කර්මාන්තශාලා අධිපතිෙයක් අතින් දූෂණය වූ නිසා සියදිවිනසා ගනියි. ඒ 

නිසා ධනපතියා කර්මාන්තශාලා ෙසේවෙයන් කම්කරුවාව ෙනරපා හරියි. ඔවුන්ෙග් දරුවා මහපාෙර් හිඟමන් යදිද්දී 

ධනපතියාෙග් දිලිෙසන ගරාදි ආවරණ හා නිලඇඳුමින් යුතු රියැදුෙරක් ඉන්නා ලි ෙමෝසීනයට යටෙවයි. 

 

පරිවර්තන ෙගදර දී කළ හැකිය. එයින් ෙහොඳ ආදායමක් ලැබුණි. ඒත් ෙගොසිස්ඩාට් ෙවතින් මුදල් ලැෙබද්දී 

ෙබොෙහෝ  විෙටක එයත් සමඟ ෙමවැනි වදන් ද ඇෙසන්නට ලැෙබයි: “කම්කරු ආරක්ෂාෙව් රතු රසායන සංගමය 

සඳහා ඔබෙග් සම්මාදම වශෙයන් අපි සියයට ෙදකහමාරක් අඩු කළා. ඒ රතු ගුවන් හමුදාවට අඩු කරගත්තු සියයට 

පහක සම්මාදමට අමතරව. ඒ වෙග්ම, නූගත්කම නැති කරන සංවිධානයට සියයට තුනක්, සමාජ ආරක්ෂණ 

ෙගවීම හැටියට සියයට පහක්, සහ …” 

 

ලිෙයෝ වැඩ කරද්දී කීරා ෙගයි ඇතුලත ගිෙය් සද්දයක් ෙනොකර. නැතෙහොත් ඇය තම ෙකටුම්පත්, සටහන් පද්ධති 

සහ සැලසුම් පිටපත් උඩින් නිහඬව සිටියාය. ඇය කිසි විෙටක ඔහුට බාධා ෙනොකළාය. 

 

සමහර අවස්ථාවක ඔවුනට බාධා පැමි ණිෙය් උපව්ඩම් ෙවතිනි. ඔහු ඇතුල් වූෙය් ෙතොප්පිය හිස පිටුපසට 

කරෙගනය. ඔහු දැඩිව ඉල්ලා සිටිෙය්, මිදී ගිය පයිප්ප සඳහා, හිරවුන චිමිනිය සඳහා, පඩිෙපලට විදුලි බල්බ සඳහා 

(කවුෙදෝ ආෙයත් ගලවාෙගන ගිහින්), වහෙළේ වතුර කාන්දුවට, ගබඩා ෙගයි කැඩිච්ච පඩි හදන්න සහ නිවස විසින් 

රතු ගුවන් හමුදාවට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙගවිය යුතු වූ සම්මාදම සඳහා ඔවුන් විසින් ෙගවිය යුතු වූ මුදල් ෙකොටසයි. 

 

කීරා හා ලිෙයෝ එකිෙනකා හා කතාබස් කරද්දී ඔවුන්ෙග් වදන් ෙකටි වූහ. පුද්ගලික බවින් ෙතොර විය. එකිෙනකා 

ගණනකට ෙනොගන්නා බව උවමනාවකින් උලුප්පා දැක්විණ. ඔවුන් ෙදෙදනාම දන්නා රහසක් ආරක්ෂා කරන්නට 

ඔවුන් මුහුණු ඉරියව් වලින් කිසිත් පිටතට ෙනොදැක්වූහ. 

 

එෙහත් රිදී හා අළු පැහැති නිදනකාමරෙය් ඔවුන් ෙදෙදන තනි වූ කල, ඔවුන් එකතු වී සිනහා වූහ. ඔවුන්ෙග් ඇස්, 

ඔවුන්ෙග් ෙතොල් හා ඔවුන්ෙග් සිරුරු කුසගින්නකින් ෙමන් එකතු වූහ. රෑ ෙකොපමණ වතාවක් ඔවුන් අවදි වූවා දැයි 

ඇය ෙනොදත්තාය. ඔහුෙග් ෙතොල් ෙකොතැනක රැඳුනා දැයි ෙනොදත්තාය. ඔහුෙග්  ෙතොල් ඇයට රිදුම් දුන්නා දැයි 

ෙනොදත්තාය. නිහඬ කාමරෙය් ඇයට ඇසුෙන් ඔහු හුස්ම ගන්නා හඬ පමණි. තම සිරුර ඔහුෙග් සිරුෙර් වැෙදන්නට 

හැරියාය. කම්මැලි ෙලසකින් සිනා වී නවාගත් අෙත් මුහුණ සඟවාෙගන, වසාගත් ඇස් පිහාටු මතට වැෙටනා 



ඔහුෙග් හුස්ම ගැනීමට සවන් දුන්නාය. අනතුරුව ඇය නින්දට වැටුෙන් ඔහුෙග් බාහුවක දත් වැදී, ඔහුෙග් සිරුෙර් 

සුවඳින් මත්ෙවද්දීය. 

 

* 

 

ෙපෙටොගෑඩෙය් ලිෙයෝට ඥාතීන් කිසිෙවක් සිටිෙය් නැත. ඔහුෙග් මව අරගලයට ෙපර මිය ෙගොස් තිබුණි. ඔහු එකම 

දරුවා විය. නිල් අහස යට ඉතා ඈත වූ කළුවර කැලෑවන් දක්වා පැතිර ගිය තිරිඟු වගාබිම් අසල සිටගත් ඔහුෙග් පියා 

ෙකදිනක ෙහෝ ෙම් වගාබිම් හා කැලෑ, කළු හිස ෙකස් ඇති කළු දෑස් හිමි තම එකම පුතාෙග් ෙදපා අසල තබන්නට 

සිහින මැවීය. පැසුණු තිරිඟු කරල් මත දිළිෙසන සූර්යයාට වඩා ඒ පියාෙග් හදවත උණුසුම් විය. 

 

අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කි රජෙගදර උත්සව සඳහා සහභාගී වුෙන් කලාතුරකිනි. රජමාලිගාෙව් පාර්ෙක් ගැසූ බිමට 

වඩා නැව තුල පය තැබීම ඔහුට ස්ථිරය. එෙහත් ඔහු උත්සවයකට සහභාගී වූෙවොත්, ඔහු අ ත අල්ලා ෙගන ඔහු 

ළඟින් ෙහමින් ඇවිදින කාන්තාව දිහා සියළු ඇස් විශ්මෙයන්, ආසාෙවන් හා ඊර්ෂ්යාෙවන් ෙයොමු විය. ඔහුෙග් 

භාර්යාව ඉපිද තිබුෙන් පැරණි රදළ පරම්පරාවක සිටු දියණියක් ෙලස. සර්ව සම්පූර්ණ ෙලසින් හැම ඉරක්ම පාෙහේ 

ශතක ගණනාවක උරුමෙයන් අඳින ලද රූ සපුවක් ඇයට තිබිණ. ඇය මිය ගිය විට අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කිෙග් 

නළල් තලයට ඉහළින් ෙකොණ්ඩෙය් මුල් ම සුදු ෙකොණ්ඩා ගස් පහළ විය. එෙහත් ඉතා ගැඹුරු හද පත්ෙල්, හඬ 

නඟත ෙනොහැකි වදන් වලින්, තම පුතයා ෙනොව තම බිරිඳ ෙදවියන් අසලට ෙගන්වා ගැනීම ගැන ඔහු ෙදවියන්ට 

ස්තූති කෙළේය. 

 

තම පුතයාටත් තම නාවික ෙසබළුන්ටත් අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කි කතා කෙළේ එකම ස්වරයකිනි. සමහරු කිව්ෙව් 

ඔහු තම නාවික ෙසබළුන්ට අනුකම්පාව දැක්වූවා වැඩි යැයි කියාය. සමහරු කිව්ෙව් ඔහු තම පුතාට දැඩි වූවා වැඩි 

යැයි කියාය. රුසියන් ‘ෙලව්’ නැමති නම විෙද්ශීය ගුරුවරුන් ‘ලිෙයෝ’ යැයි ෙවනස් කරන ලද නම හිමි වූ තම 

පුතයාට ඔහු තුල වූෙය් ඉමහත් ෙසනහසකි. ෙකොල්ලාෙග් කළු ආඩම්බර දෑස් ඉදිරිෙය් යම් පැතුමක ඡායාවක් ෙහෝ 

වූෙය් නම් ඔහු අසරණ වූෙය්ය. 

 

ගුරුවරුන්, ෙමෙහකරුවන් සහ අමුත්තන් අද්මිරාල්වරයාෙග් කන්ෙතෝරු කාම රෙය් වූ ඇපෙලෝෙග් පතිමාව දිහා 

බලන්නා ෙසේ ලිෙයෝ දිහා බැලූහ. ඔවුනට දැනුෙන් පැරණි ගරුඬ පාෂාණ පතිමා දිහා බලද්දී හැඟුණ 

බලාෙපොෙරොත්තු රහිත වූ ෙගෞරවයම විය. ලිෙයෝ සිනාවක් පෑය. යමක් කරගන්නට ඔහු දුන් අණකට අවශ්ය වූෙය් 

ඒ සිනාව පමණි. 

 

ඔහුෙග් තරුණ යහළුවන් රහසින් අලුත්ම පංශ කතන්දර කියද්දී ඔහු ස්පිෙනෝසා හා නීට්ෙෂේ උපුටා දැක්වීය. කෙඨෝර 

ගතිගුණ තිබූ තම නැන්දාෙග් කාන්තා පුණ්යාධාර සමිතිෙය් දැඩි චාරිතානුකූල රැස්විම් වල දී ඔහු ඔස්කා වයිල්ඩ් 



උපුටා දැක්වීය. සිය පියාෙග් සව්සිරිෙයන් පිරි යහළුවන් වූ සුදු ෙකස් හිමි ස්ලැෙවෝෆයිල් ෙනොෙහොත් බටහිර 

යුෙරෝපයට එෙරහිව රුසියාව ෙහොඳ යයි කියන්නට වියරු වැටුන තානාපතිවරු මධ්යෙය් ඔහු රුසියාවට වඩා ඉහළින් 

බටහිර සංස්කෘතිය ඇතැයි කීය. ඔවුන් දකිද්දී ඔහු ආචාර කෙළේ ගරුසරු ෙනොමැති යැයි සැලෙකන විෙද්ශීය 

ආශීර්වාදයක් වූ “අෙලෝ” කියමින්. 

  

වරක් පව් සමා කරගන්නට ඔහුව යැවූ විට ෙහේ පාදිලිවරයාට ද ලැජ්ජා හිෙතන පාෙපෝච්චාරණයක් කෙළේය. ඔහු 

වයස දහඅෙට් දී දැන සිටි ෙද්වල් ෙගෞරවනීය උතුම් පදවියක් දරන්නා සිය හැත්තෑ විෙය් දී ෙනොදත් ෙද් වූහ. 

 

සිය පියාෙග් කාර්යාල කාමරෙය් තිබි සාර්ෙග් පින්තූරය ෙමන්ම අද්මිරාල්වරයා තුල වූ ෙනොසැෙලන, විචාරෙයන් 

ෙතොර පක්ෂපාතීබව නුරුස්නා නිසා ඔහු රහසින් තරුණ කැරලිකරුවන්ෙග් රහස් හමුවකට සහභාගී වූෙය්ය. එෙහත් 

රැවුල ෙනොකැපූ තරුණෙයක් මිනිසාෙග් සෙහෝදරත්වය පිළිබඳ කතාවක් පවත්වා ඔහුට “සෙහෝදරයා” යැයි ඇමතූ 

විට ලිෙයෝ “සාර්ව ෙදයිෙයෝ රකිත්වා” යැයි උරුවන් බා ෙගදර ගිෙය්ය. 

 

කාන්තාවකෙග් යහනක සිය පථම රාතිය ඔහු ෙගවා දැම්ෙම් වයස දහසෙය් දී ය. දිළිෙසන විසිත්ත කාමරයක ඇය 

මුණගැසි කල ඔහු නැවී ඇයෙග් අතට හාදුවක් දුන්ෙන් මුහුණ ආචාරශීලී ෙලසින් පමණක් වූ ෙවනත් කිසිම 

ආෙව්ගයක් ෙනොෙපන්වමිනි. ඉහළ තරාතිරමක වූ සුදු ෙකස් ඇති ඇයෙග් සැමියා ඒ සිත්පිත් නැති, සියල්ල ෙහළා 

දැකි තම අඹුව විසින් සිහින් සිරුරින් යුතු, කළු ෙකොණ්ඩය ඇති තරුණයාට කියා දුන් පාඩම් ගැන ෙනොදත්ෙත්ය. 

 

තවත් ෙබොෙහොමයක් සිටියහ. වරක් අද්මිරාල්වරයාට මැදිහත් වන්නට සිද්ධ විය. ඒ තම පුතයා නැවතත් 

අරුෙණෝදෙය් සුපසිද්ධ බැෙල් නාට්යාංගනාවකෙග් මාලිගාෙවන් පිටව යනවා දැක්ෙකොත් තම රැකියාවට ද 

කරදරයක් සිදුවන්නට ඉඩ ඇති බව මතක් කරනු පිණිස. එම බැෙල් නාට්යාංගනාවෙග් නම ඇයෙග් රාජකීය 

අනුගාහකයාෙග් නම සමඟ රහසින් ෙකඳුරූ නමක් විය. 

  

අරගලය හමුෙව් අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කිට හිමි වූෙය් අන්ධ ඇස් මත වැටි කළු කණ්ණාඩි සහ කරපටිෙය් ගසන 

ලද සාන්ත ෙජෝර්ජ්ෙග් රිබන් පටියකි. අරගලය ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කිට දායාද කෙල් ෙහමිහිට පෑ අවඥා සහගත 

සිනහවක් හා කඩිනම් ගමනක් සමඟ මුළු ජීවිතෙය්ම අෙත් ඔසවා ෙගන යෑමට අහිමි කසයකි. 

 

* 

 

සති ෙදකක් යනතුරු කීරා කිසිෙවක් බලන්නට ෙනොගියාය. ඇය බලන්නට කවුරුත් ආෙව් ද නැත. ඉක්බිතිව ඇය 

අරීනා බැහැ දකින්නට ගියාය. 

 



ෙදොර ඇරිෙය් මරියා ෙපෙටොව්නා. ඇය අන්දබූතව, බිෙයන් තැතිෙගන, අපැහැදිලි බවින් අඩියක් පිටිපස්සට 

ගනිමින් ආශීර්වාදයක් මිමුණුවාය. 

 

අළුතින් ෙගෙනන ලද බුර්ජුවාසියක් වටා කෑම කාමරෙය් සියල්ලන්ම රැස්ව සිටියහ. අරීනා උඩ පැන නැඟිට 

පීතිෙයන් සිය ඥාති සෙහෝදරියෙග් කම්මුලට චුම්බනයක් දුන්නාය. ඇය මීට ෙපර කිසිම දාක එෙසේ කර නැත. 

 

“කීරා, ඔයාව දකින්නට ලැබීම ගැන මට ඉතාමත් සතුටුයි! මම හිතුෙව් ඔයාට අපි කිසිෙවක් ආෙය් දකින්න අවශ්ය 

නැහැයි කියල.” 

 

කාමරෙය් ෙකොනක කලබලෙයන් නැඟිට ගත් උස් රුව දිහා කීරා ෙනත් ෙයොමු කළාය. “සැප සනීප ෙකොෙහොම ද, 

අන්කල් වසිලි?” ඇය සිනාවක් පෑවාය. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැත. ඔහු ඇය දිහා බැලුෙව් නැත. ඔහු හැරී කාමරෙයන් පිටව ගිෙය්ය. 

 

අරීනාෙග් කම්මුල් තද රතු පැහැෙයන් පිරී ගිෙය්ය. ඇය ෙතොල් විකා ගත්තීය. මරියා ෙපෙටොව්නා ෙල්න්සුව 

අඹරන්නට විය. පුංචි ආසියා පුටුවක් පිටුපස සිටෙගන කීරා ෙදස ෙදෙනත් අයා බලා සිටියාය. කීරා හිටෙගන 

වැසුණු ෙදොර ෙදස බලා සිටියාය. 

 

“ඔයා ඇඳන් ඉන්ෙන ලස්සන ෙෆල්ට් බූට් සපත්තු, කීරා,” මරියා ෙපෙටොව්නා මිමිණුවාය. එෙහත් ඇය එම බූට් 

සපත්තු කිහිප වතාවක් දැක තිබුණි. “සීතල කාලගුණයට කදිමයි. බලන්නෙකො ෙම් දවස්වල අපි විඳින 

කාලගුණය!” 

 

“ඔව්,” කීරා කීවාය, “එළිෙය හිම වැෙටනවා.” 

 

වික්ටර් කාමරයට ඇතුල් විය. පිජාමා උඩින් ෙබොත්තම් ෙනොපියවන ලද නාන කබායක් දමාගත් ඔහු කම්මැලිකමට 

කකුල් අද්දමින් ආෙව්ය. ඒ හවස් කාලයයි. ඔහුෙග් අවුල් හිසෙකස් නින්දට බාධා වූ නිසා රතු තඩිස්සි වූ ඇස් මතින් 

වැටී තිබුණි. 

 

“කීරා! ෙකොතරම් සතුටු පුදුමයක් ද!” ඔහු කඳ නවා වැඩි හිෛතෂී බාවයක් ෙපන්වමින් අතක් දිගුකර ආචාර 

කෙළේය. ඇයෙග් අතක් අල්ලා ගත් ඔහු ඇයෙග් දෑස් වලට එබුෙන් ෙදෙදනා පමණක් රකින රහසක් ඇත්තා ෙසේ 

දක්වන පගල්භ වූ ද සමච්චල් වූ ද බැල්මකිනි. “අපි ඔබ එයි කියා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙන් නැහැ, කීරා. එත් එෙහම 

බලන ෙකොට ෙම් කාෙල් ෙකොපමණ බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන ෙද්වල් සිද්ධ ෙවනවාෙන.” තමාෙග් පාදුර්භාවයට 



ඔහු කමාව ඉල්ලුෙව් නැත; ඔහු දැක්වූ උඬඟු හැසිරීම හුවා දැක්වුෙය් එවැනි පාදුර්භාවය දැකීම ඇයට සංෙව්ගයක් 

ෙගන ෙනොෙද් යැයි කියාය. “ඉතින්, කීරා, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා ෙනෙම් ෙන්ද, අන්තිෙම් දී? ඔහ්, පුදුමෙයන් 

බලන්න එපා. ෙකෙනකුට අහන්න ලැෙබනවා එක එක ෙද්වල් විද්යායතනෙය් දී. ෙකොෙහොම නමුත් ටැගෙනොව් 

සෙහෝදරයා පෙයෝජනවත් යහළුෙවක්. ඔහුට තිෙයනවා බලපුළුවන්කම් ඇති තත්වයක්. ඒක වැදගත් ෙව්වි, ඒ 

කියන්ෙන ඔබට කවුරු හරි යාළුෙවෝ ඉන්නවා නම් -හිරෙගදරක එෙහම ඉන්න.” 

 

“වික්ටර්,” අරීනා පැවසීය, “ඔෙබ් ෙපනුම ඌෙරක්ෙග වෙග. කතා කරන්ෙනත් ඒ විදියට. ගිහින් මූණ 

ෙසෝදාගන්න.” 

 

“මම ඔයාෙග අණ පිළිගත්ත දාට, මෙග් ආදරණීය නැඟණිෙයනි, ඔබට පුළුවන් ගිහින් පත්තරවලට කියන්න.” 

 

“දරුවෙන්, දරුවෙන්,” මරියා ෙපෙටොව්නා කරකියා ගත ෙනොහැකිව සුසුම් ලෑවාය. 

 

“මම යන්න ඕන,” කීරා පැවසීය, “මම ෙගොඩ වැදිලා යන්න ආෙව් විද්යායතනයට යන ගමන්.” 

 

“අෙන්, කීරා!” අරීනා යාප්පු වූවාය. “කරුණාකරලා යන්න එපා.” 

 

“යන්න අවශ්යයයි. මට සහභාගි ෙවන්න ෙද්ශනයක් තිෙයනවා.” 

 

“යකාට ගියාෙව්!” අරීනා කීවාය. “ෙමයාල හැෙමෝම අහන්න බයයි, ඒත් මම අහන්නම් ඔයා යන්න කළින්; 

ෙමොකක්ද එයාෙග නම?” 

 

“ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි.” 

 

“….ෙග් පුතා ෙනෙමයි….” මරියා ෙපෙටොව්නා විස්මෙයන් හුස්මක් ඇද්දාය. 

 

“ඔව්,” කීරා කීවාය. 

 

කීරා පිටුපසින් ෙදොර වැසි කල, වසිලි ඉවාෙනොවිච් නැවත කාමරයට පිවිසුෙන්ය. 

 



මරියා ෙපෙටොව්නා තම නියෙපොතු පීරනය අතපත ගා ෙසොයාෙගන ඇඟිලි සකසුරුවම් කරන කාර්යබහුල බවක් 

හැඟවූවාය. ඇය ඔහුෙග් ඇස් මඟහැරියාය. ඔහු බුර්ජුවාසියට තවත් දර ෙකොටයක් එකතු කෙළේය. කිසිවක් කීෙව් 

නැත. 

 

“පියාෙණනි, ඒ ආෙව් කීරා….” අරීනා පටන් ගත්තාය. 

 

“අරීනා, විෂය වාදයකට විවෘත නැහැ.” 

 

“ෙලෝකය උඩයටිකුරු ෙවලා,” යැයි පැවසූ මරියා ෙපෙටොව්නා කැස්සාය. 

 

වික්ටර් සිය පියා දිහා බලමින් ෙදෙදනා අතර පැහැදීමක් ඇති ෙලසින් දීප්තිමත් වූ බැල්මක් ෙහලීය. එෙහත් වසිලි 

ඉවාෙනොවිච් ඊට පතිචාරයක් ෙනොදැක්වීය. ඔහු උවමනාෙවන්ම ෙවනතක හැරුෙන්ය. ඔහු සති ගණනක සිට 

වික්ටර්ව මඟ හරිමින් සිටියි. 

 

ආසියා ආහාර තබන රාක්කෙය් අස්සකට වී හැංඟී ෙහොටු ඉහළට අදිමින්, ඉකිබිඳමින්, බලාෙපොෙරොත්තු රහිත 

ෙලසින් හඬන්නීය. 

 

“ආසියා, ෙමහාට එන්න,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් අණ දුන්ෙන්ය. 

 

බිෙයන් හැකි ෙළමින්, නැහැය අගට ෙනත් ෙයොමුකරෙගන, ෙකොළරෙයන් ෙහොටු පිස දමමින් ඇය පැද්දි පැද්දී ඔහු 

ෙවත ආෙව් හිමිහිට. 

 

“ආසියා, ඔයාෙග පාසැල් වාර්තාව ෙවන කිසිම දවසකට වඩා නරක ඇයි?” වසිලි ඉවාෙනොවිච් විමසීය. 

 

ආසියා පිළිතුරු ෙනොදී ෙහොටු ඉහළට ඇද්දාය. 

 

“අංක ගණිතයට ආෙය් ෙමොකද වුෙන්?” 

 

“ඒ ටැක්ටර් නිසා.” 

 

“ෙමොනවා නිසා?” 

 



“ටැක්ටර් නිසා. මම දන්නෑ.” 

 

“ෙමොනව ද ඔයා ෙනොදන්ෙන?” 

 

“ෙසල්ස්ෙකොෙසොයුස්ට තිබුණ ටැක්ටර් ෙදොළහක්. ඒවා දුප්පත් ගම් හයක් අතර ෙබදා දුන්නා. එක ගමකට කීයක් 

ලැබුණ ද?” 

 

“ආසියා, ෙදොළහ හෙයන් ෙබදුවාම කීය ද?” 

 

ආසියා සිය නැහැය දිහා ෙදෙනත් ෙයොමු කරෙගන ෙහොටු ඉහළට ඇද්දාය. 

 

“ඔයාෙග වයෙසේ දී අරීනා හැමදාම පංතිෙය පළෙවනියා,” යැයි කටුක ෙලසින් කියූ වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙවනතකට 

හැරුෙන්ය. 

 

ආසියා දිවෙගොස් මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් පුටුව පිටුපස සැඟවුනාය. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් කාමරෙයන් පිටව ගිෙය්ය. වික්ටර් ඔහු පිටුපසින් මුළුතැන්ෙගයට ගිෙය්ය. පිටුපසින් එන පියවර 

හඬ ඇසුනා ද නැද්ද කියා වසිලි කිසිත් අවධානයක් ඊට ෙයොමු ෙනොකෙළේය. මුළුතැන්ෙගය කළුවර විය. ජෙනල් 

පියන් කැඩී ෙගොස් ඇත. ජෙන්ලය මතින් ෙබෝඩ් ලෑලි ගසා වසා තිබුණි. සිහින් හිරු එළි තීරු තුනක් පළුදු ෙපොළවට 

දීප්තිමත් ඉරි තුනක් ෙහළීය. ෙබ්සම යටින් වසිලි ඉවාෙනොවිච්ෙග් කමිස ෙගොඩගසා තිබුණි. ඔහු ෙසෙමන් නැවී 

පිත්තල ඇතිලියකට කමිස එබුෙව්ය. ඇතිලිය සීතල වතුරින් පිරවීය. ඔහුෙග් විසල් මුෂ්ටිය නිල් පැහැෙයන් වූ සබන් 

කැටයක් වටා එතිණ. ෙසෙමන්, නුහුරු බවින් ඔහු කමිස ෙකොළරයකට සබන් ගෑෙව්ය. ඔවුන් සතු ෙමෙහකාරිය 

ෙගදර යවන ලදි. මරියා ෙපෙටොව්නා වැඩපළ කරගත ෙනොහැකි තරමට දුර්වලව සිටින්නීය. 

 

“තාත්ෙත්, ෙමොකද පශ්නය?” වික්ටර් විමසුෙව්ය. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් පිළිතුරු දුන්ෙන් ෙනොහැරී: “ඔබ එය දන්නවා.” 

 

වික්ටර් විෙරෝධය පෑෙව් බලවත් ඕනෑකමකිනි: “ඇයි තාත්ෙත, මට යාන්තමින් ෙහෝ වැටෙහන්ෙන නැහැ! ෙමොකද 

මම ෙමොනවා හරි වැරැද්දක් කරලා තිෙයනවා ද මෑතක දී?” 

 

“ඔයා අර ෙකල්ල දැක්ක ද?” 



 

“කීරා? ඔව්. ඇයි?” 

 

“මම හිතුෙව් ඇයව මෙග් හදවත වෙග් විශ්වාස කරන්න පුළුවන් කියල. ඒත් ඒක ඇයව ගිලගත්තා. අරගලය ඇයව 

බිලිගත්ත. ඊ ළඟට ඉන්ෙන ඔයා.” 

 

“නමුත්, තාත්තා…..” 

 

“මෙග් කාෙල්, කාන්තාවෙග පාරිශුද්ධ බව කාණුවලට ඇදලා දාන්ෙන නැහැ පාෙර් යන හැෙමෝටම දකින්න.” 

 

“නමුත් කීරා….” 

 

“මම පරණ කාෙල් ෙවන්නැති. මම උපන්ෙන ඒ විදියට. මම මැෙරන්ෙනත් ඒ විදියටමයි. ඒත් තරුණ ඔබ 

හැෙමෝම පැෙහන්න කළින් කුණුෙවලා. සමාජවාදය, ෙකොමියුනිස්ට්වාදය, මාක්ස්වාදය, වැදගත්කම යකාට 

ගියාෙව්!” 

 

“ඒත් මම, තාත්ෙත්….” 

 

“ඔබ …. ඒක ඔයාව ෙවන විදියකට බිලිගනියි. මම බලාෙගන ඉන්ෙන ඔයා දිහා. පහුගිය සතිවල දී ඔයාෙග 

යාළුෙවෝ …. ඔයා සාදයකට ගිහින් ආෙව් අද අළුයම.” 

 

“ෙපොඩි සාදයකට ඔබ අකැමති ෙවන්න බැහැ සහතිකවම?” 

 

“කවුද ආපු අමුත්ෙතො?” 

 

“ලස්සන ෙකල්ෙලො ටිකක්.” 

 

“පැහැදිලිවම. ෙවන කවුද?” 

 

වික්ටර් සිය කබාෙය් අෙත් රැඳි දුහුවිල්ලක් ඇඟිලි වලින් ගසා ඉවත් කෙළේය. “ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක් 

ෙදන්ෙනක්.” 

 



වසිලි ඉවාෙනොවිච් කිසිවක් ෙනොකීය. 

 

“තාත්ෙත, අපි ටිකක් පුළුල් මතවාදී ෙවන්න ඕන. ඔවුන් එක්ක ගන්න ෙවොඩ්කා ටිකක් මට කරදරයක් කරන්ෙන 

නැහැ. ඒක මට ෙගොඩක් උදව් කරනවා.” 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච්ෙග් වදන් අනාගත වක්තෘවරෙයකුෙග් ෙමන් දැඩි විය. ඔහුෙග් අත් යටින් ෙපන බුබුළු ගරගර හඬ 

ගායි: “සමහර ෙද්වල් ෙකෙනක් ෙකොෙහත්ම පාවා ෙදන්ෙන නැහැ.” 

 

වික්ටර් පීතිෙයන් සිනහා වී කඩා වැටි ශක්තිමත් ෙදවුර වටා සිය අතක් එතීය: “ඔෙහොම යමු, නාකි මනුස්සෙයෝ, 

ඔයාටයි මටයි එකතුෙවලා ෙද්වල් වටහා ගන්නට පුළුවන්. ඔවුන්ට බලය සතු නිසා, අත්ෙදක බැඳෙගන බිම 

වාඩිෙවලා මම යටත් ෙවනවාට ඔබ කැමති නැහැ ෙන්ද? එයාලෙග ෙසල්ලෙම් එයාලවම පරදවන්න -ඒකයි මම 

කරන්න යන්ෙන. උපායඥානය -අෙප් කාලෙය් ෙහොඳම දර්ශනයයි.  ෙම් උපායඥානෙය් ශතකයයි. ඔබට බැහැ 

ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න, බැහැ ෙන්ද? නමුත් ඔබ මාව දන්නවා. එය මාව අල්ලන්ෙන නැහැ. මාව බිලිගන්ෙන 

නැහැ. මම තාමත් වැඩිෙයන් නම්බුකාර මිනිෙහක්.” 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඔහු ෙවත හැරුෙන්ය. ෙබෝඩ් ලෑලි ගැසූ ජෙන්ලෙයන් වැටි එළි තීරුවකින් බිඳක් ඔහු මුහුෙණ් 

දිස්විය. මුහුණ අනාගත වක්තෘවරෙයකුෙග් ෙමන් ෙනොවීය: සුදු වූ ඝන ඇහැ බැමි යටින් වූ දෑස් විඩාබරිත ය, 

අසරණ ය; සිනාව බයාදු ය. සිනාව ආයාසයකින් ගත්තකි. පිට කළ වදන් ද එෙසේම විය: “මම දන්නවා පුෙත්. මම 

ඔබව විශ්වාස කරනවා. මම හිතන්ෙන -ඉතින්, ඔබ වඩා ෙහොඳ ෙමොකක් ද කියලා දන්නවාෙන. ෙම් අමුතු 

කාලයක්. ඔයා -ඉතින්, අරීනා හා ඔයා විතරයි මට ඉතුරු ෙවලා තිෙයන්ෙන.” 

 

* 

 

කීරාෙග් පරණ ෙලෝකෙයන් නව නිවහනට ඇය බලන්නට ආ මුල්ම අමුත්තා වූෙය් අරීනා. ලිෙයෝ සුමට ෙලසින් මඳ 

ලැජ්ජාවකින් කඳ නවා ආචාර කෙළේය. අරීනා ඔහු දිහා ෙකළින් බැලුවාය. සිනාවක් පෑ ඇය “මම ඔයාට කැමතියි. 

ඒත් එතෙකොට, මම ඔයාට කැමැති ෙවයි කියලා අෙප්ක්ෂා කළා. ඒ වෙග්ම මටත් ඔයා කැමති ෙවයි කියා හිතනවා. 

ෙමොකද මම විතරයි කීරාෙග් ඥාතීන් අතරින් ෙගොඩාක් කාලයක් යනකම් ඔයාට දකින්න ෙවන්ෙන. නමුත් එයාල 

ෙසේරම ඔයා ගැන මෙගන් අහයි. ඒ ගැන සහතිකයි,” යැයි  විවෘතව පකාශ කළාය. 

 

ඔව්හු පුළුල් විසිත්ත කාමරෙය් වැෙටන අඳුරු ඡායාවන් මැද වාඩි වී ෙරම්බෑන්ඩ් ගැන කතාබස් කළහ. අරීනා 

හදාරන්ෙන් ඒ චිතශිල්පියා ගැනයි. වාවා මිෙලොව්ස්කායා දමන අලුත්ම සුවඳ විලවුන් වර්ගය ගැන කතා කළහ. එය 

අව්යාජ පංශ නිෂ්පාදනයකි. කළුකඩකාරයන් ෙහොෙරන් ෙගන්වන ලද්දකි. නමින් ෙකෝටිස් වූ එය ෙබෝතලයක් 



රූබල් මිලියන පනහකි. අරීනා එයින් බිංදුවක් සිය ෙල්න්සුවට ෙහොරකම් කරගන්නා ලද්දීය. එය ආඝාණය කරමින් 

මරියා ෙපෙටොව්නා හඬා වැටී ඇත. අරීනා තමා දුටු ඇෙමරිකන් චිතපටියක් ගැන විස්තර කළාය. එහි කාන්තාවන් 

දිළිෙසන, අත් නැති දිග ගවුම් ඇඳ සිටියහ. නිව් ෙයෝර්ක් නග රෙය් රෑ දර්ශනයක් ද එහි දැක්වුණි. කළු අහෙසේ 

පසුබිමින් තට්ටු තට්ටු ෙප්ළි ගණනින් ඉහළට යන, ඒ තට්ටුවල ජෙන්ල වලින් දැක්ෙවන එළිෙයන් යුතු, නගරෙය් වූ 

සැබෑ අහස් පිසින උස් වූ ෙගොඩනැඟිලි ෙපන්වන ඒ දර්ශනය බලන්නට ඇය ෙදවරක් චිතපටියට ගියාය. එය ඉතා 

ෙකටි කාලයක් තිරෙය් දිස්වුණි. ක්ෂණික ෙපනී ෙනොෙපනී යන ලද්දකි. ඇය නිව් ෙයෝර්ක් නගරය අඳින්නට 

කැමතියි. 

 

අය ෙම්සෙයන් ෙපොතක් අතට ගත්තාය. එහි කවරය පිටුපස වූ සුදු කඩදාසිෙය් ඇය කඩිනමින් කටු සිතුවමක් 

ඇන්ඳාය. ඇයෙග් පැන්සලය හැම අතම දිව ගිෙය් විදුලි ෙව්ගෙයනි. සිතුවම අවසන් කළ පසු ඇය එය කාමරය 

මැදින් කීරා ෙවතට විසි කළාය. කීරා පින්තූරය දිහා බැලුවාය. එය ලිෙයෝෙග් පින්තූරයකි. ඔහු හිටෙගන 

සිටින්නකි. සිරුර මුළුමනින් ම දිස්වන්නකි. ඔහු සම්පූර්ණෙයන්ම නිරුවත් විය. 

 

“අරීනා!” 

 

“එයාට ෙපන්වන්න ඔයා කැමති නම්.” 

 

ලිෙයෝ සිනහවක් පෑෙව්ය. අරීනා දිහා කුතුහලෙයන් බැලූ ඔහුෙග් ෙතොල් අග පහළට කඩා හැලුණි. 

 

“ඔයාට ෙහොඳින්ම ගැලෙපන තත්වය ඕක තමා,” ඇය පැහැදිලි කළාය. “මෙග් මනඃකල්පිතය ඔබව පශංසාවට ලක් 

කළා කියල කියන්න එපා. ෙමොකද එෙහම කරලා නැති නිසා. ඇඳුම් කිසිවක් සඟවන්ෙන නැහැ -ඒ කියන්ෙන, 

ඔව්, චිතශිල්පිණියක් ෙවතින්. ෙමොනවා හරි විරුද්ධතාවන් තිෙයනවා ද?” 

 

“ඔව්,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “ෙම් ෙපොත අයිති ෙගොසිස්ඩාට් එකට.” 

 

“ඔහ්, එෙහනම්,” ඇය සුමට ෙලසින් ෙපොතින් කවරය ඉරුවාය, “එයාලට කියන්න ඔයා ෙපොෙත් කවරය අරගලෙය් 

ෙපොස්ටරයක් සඳහා ෙයොදාගත්ත කියල.” 

 

නික්ම යන්නට ෙපර ඇය කීරා හා ෙමොෙහොතක් තනි වූවාය. දැඩි උවමනාෙවන්, කුතුහලෙයන්, බයාදු බවකට 

ඔන්න ෙමන්න වූ ෙලසකට ඇය කීරා විමසුවාය: “ඔබ ඉන්ෙන් … සතුටින් ද?” 

 

“මම සතුටින්.” කීරා කිසිත් ගණනකට ෙනොෙගන කීවාය. 



 

* 

 

කීරා තම සිතුවිලි ගැන කතාබස් කෙළේ ඉතා කලාතුරකිනි. ඇයෙග් සිතට දැෙනන ෙද් ගැන කතා කෙළේ ඊටත් 

අඩුෙවනි. එෙහත් ඇය ෙවනස් ෙලසින් සැලකූ, ඉහත ෙදකම ෙවනස් ෙලසකට දැක්වූ පුරුෂෙයක් විය. ඔහු 

ෙවනුෙවන් ෙවනත් විෙශේෂතා ද ඇය දැක්වීය. එෙසේ ෙවනස් ෙලසින් සලකමින් තමා එෙසේ කරන්ෙන් ඇයි දැයි 

අපැහදිලි විලාසයකින් තමාෙගන් ම පශ්න කළාය. ෙකොමියුනිස්ට්කාරයන් ඇය තුල භීතිය පහළ කරවයි. ඔවුන් 

ඇසුර නිසා, ඔවුන් හා කතාබහ ෙහෝ ඔවුන් දිහා බැලීම පමණින්, තමාවත් ෙනොෙහොබිනා පහත් තත්වයකට ඇද 

වැෙට් යැයි ඇය තුල වූ බියයි. ඒ බිය ඔවුන්ෙග් තුවක්කු නිසා ෙහෝ ඔවුන්ෙග් හිර ෙගවල්, රහස් ෙහෝ ඔත්තු ෙසේවය 

නිසා ඇති වූ බියක් ෙනොෙව්. ඒ බිය මතු වූෙය් ඔවුන්ෙග් රැළි නළල්තල පිටුපසින් ඔවුනට තිබි -සමහර විට එය 

ඔවුනට ෙනොතිබි දැයක්- ගැන වූ බියකි. තමනට කිසිම උත්සාහයකින් හඳුනාගත ෙනොහැකි කට අයා ගත්, බියකරු 

කැළෑ සෙතක් ඉදිරිෙය් තනි වී සිටින්නා ෙසේ ඇයට දැණින. එෙහත් ඇය අන්ෙද ටැගෙනොව් ඉදිරිපිට ආත්ම 

විශ්වාසයකින් සිනහා පෑවාය. විද්යායතනෙය් හිස් ෙද්ශනාගාරයක බිත්තියකට පිට දී, දීප්තිමත් ඇස් වලින්, 

විශ්වාසෙයන් යුතුව යටහත් පහත් සිනාවකින්, කුඩා දරුෙවක් තමාව එක්කාෙගන යන වැඩිහිටිෙයකුෙග් මඟ 

ෙපන්වීම අනුගමනය කරන්නා ෙසේ “මම සතුටින්, අන්ෙද,” යැයි කීවාය. 

 

ඔහු ඇයව දින ගණනාවක් ෙනොදැක්ෙක්ය. ඔහු උණුසුම් ෙලසින්, නිහඬව, ඇයෙග් බලාෙපොෙරොත්තු නළියන දෑස් 

දිහා බලා සිනහාවක් පෑෙව්ය. “ඔයාව ෙනොදැක මට පාළුවක් දැනුන, කීරා.” 

 

“මටත් ඔයා ෙනොදැක පාළුවක් දැනුන, අන්ෙද. මම … මම ටිකක් කාර්යබහුලව සිටිෙය.” 

 

“මම ආෙව් නැහැ ඔයා ලෙග ෙගදර ෙමොකද මම හිතුවා ඔයා මම ආෙයත් කිසි දවසක ඔයාලෙග ෙගදර ෙනොඑනවාට 

කැමති ෙව්වි කියල.” 

 

“ෙම් බලන්න …” එවිට ඇය නැවතීය. ඔහුට කිව ෙනොහැකිය. ඔහුව ඇයෙග් නව නිවහන ෙවත කැඳවිය ෙනොහැක 

-ලිෙයෝෙග නිවහන ෙවත. අන්ෙද රහස් ෙපොලීසිෙය් සාමාජිකෙයකි. ඔහුෙග් ආශය අනතුරුදායකය. ඔහුට ඉටුකළ 

යුතු ෙසේවාවක් ඇත. ඒ ෙසේවය කළ යුතු ද නැද්ද යන්න අතර මැදට ඒම ෙසොයා ෙනොබැලිය යුත්තකි. ඒ නිසා ඇය 

කිව්ෙව් “ඔව්, අන්ෙද, ආෙය් ඔයා කවදාවත් ආෙව් නැත්නම් මම කැමතියි…. මෙග් ෙගදරට,” යන්න පමණි. 

 

“මම එන්නෑ. හැබැයි, මීට පස්ෙස ෙද්ශනවලට මීට වඩා ෙහොඳින් සහභාගී ෙවන්න ඕනා හරි ද? එතෙකොට 

ඉඳහිටලා මට ඔයාව දකින්න ලැෙබනවා. ඒ වෙග්ම ඔයා සතුටින් කියලා අහන්න ලැෙබනවා ෙන්ද? ඒක අහන්න 

මට ආසයි.” 



 

“අන්ෙද, ඔයා කවදාහරි සතුට අත්දැකලා තිෙයනවා ද?” 

 

“මම කවදාවත් අසතුටින් ඉඳලා නැහැ.” 

 

“ඒ ඇති ද?” 

 

“ඉතින්, මම හැම විෙටකම දන්නවා මට අවශ්ය ෙමොනව ද කියල. තමන්ට ඕන ෙමොනව ද දන්න ෙකොට -ඒ දිහාට 

තමන් යනවා. සමහර විටක ඉතා ෙව්ගෙයන් ඒ ෙවත යනවා. සමහර විෙටක වසරකට අඟලක් විතරයි ඒකට ළං 

ෙවන්ෙන. ෙව්ගෙයන් ළඟා ෙවද්දී වඩා සතුටක් දැෙනන්න පුළුවන් ෙවන්නැති. මම දන්ෙන නැහැ. ෙගොඩාක් ඈත 

කාලයක දී ඒ ෙවනස මට අමතක  ෙවලා ගිහින්. ෙමොකද ඒක එතරම් වැදගත් නැහැ, තමන් යනවා නම් ඒ ඇති.” 

 

“ඒත්, ඔයාට ෙමොනවා හරි ඕන නම්, ඒ පැත්තට යන්න බැරි නම්.” 

 

“එෙහම ෙදයක් මට අවශ්ය ෙවලා නැහැ.” 

 

“ඒත්, එෙහම යද්දී ඔයාට බාධකයක් හමුවුන ෙහොත්, කඩන්න බැරි?” 

 

“කවදාවත් එෙහම හමුෙවලා නැහැ.” 

 

ඇයට හදිසිෙය්ම මතක් විය: “අන්ෙද, ඔයා ඇහැව්ෙව නැහැ ඇයි මම සතුටින් ඉන්ෙන කියලා.” 

 

“ඔයා සතුටින් නම් ෙහේතුව ෙමොකට ද?” 

 

ඔහු ඇයෙග් සිහින්, විශ්වාසෙයන් යුතු වූ අත්ෙදකම සිය ශක්තිමත් ඇඟිලි පහකින් අල්ලා ගත්ෙත්ය. 

 

වසන්තෙය් කුළුදුල් ලකුණු ෙපෙටොගෑඩෙය් දකින්නට ලැබුෙණ් කඳුළු හා සිනහා අතරිනි. මිනිසුන් සිනා පෑහ. 

ෙගවල් කදුළු වැගුරූහ. වහල මුදුෙන් හිම මිදී නගරෙය් දුහුවිලි හා එකතුව කිළිටි කපු පැහැය ගති. ෙතත සීනි ෙසේ 

දීප්තිෙයන් හා භංගූර බවින් යුතු විය. දිළිෙසන බිංදු ෙහමිහිට ඇද වැටුණි. කුඩා දිය සීරාවන් පදික ෙව්දිකාව මතින් 

සිගරට් ෙකොට හා සූර්යකාන්ත ඇට ෙපොතු වැනි වැනී ගසාෙගන ෙගොස් වතුර බැස යන පයිප්ප අසලින් ෙගොර ෙගොර 

ගා හඬ නඟමින් ෙවනතක ගිෙය්ය. මිනිසුන් නිෙවස් වලින් එළියට අවුත් ෙපනහළු පිෙරන්නට හුස්ම ගත්හ. 

හිනාෙවන්ෙන් ඇයි දැයි ෙනොදැන සිනා වූහ. එෙසේ සිනා වූෙය් අහස ෙබලහීන, පසුබට, සැක සහිත වූ නිල් 



පැහැෙයන් බව දකින්නට ෙපර. නිල් පැහැය යාන්තමට තිබිණ. හරියට චිත ශිල්පිෙයක් ෙලොකු වතුර බාල්දියක සිය 

පින්සලය ෙහෝදා ඇති ආකාරයට. වතුරට වැටී ඇත්ෙත් සායම් බිංදුවක් හා ෙපොෙරොන්දුවක් වැනි ෙසේ ය. 

 

හිම සපත්තු යටින් සීතල දියාරු හිම පෑෙගන හඬ පැතිරුණි. කළු රබර් අඩි වලට හිරු එළිෙයන් සුදු කාන්තියක් 

ලැබුණි. හිම කරත්ත ඇද යන්ෙනෝ දුඹුරු වගුරු හදමින් ඒවාෙය් හිර වී තටමන්නට වූහ. “සැකරින්, පුරවැසිෙයනි!” 

යැයි කවුෙදෝ කෑ ගැසීය. හිම දිය වී ගලන වතුර බිංදු ඈතින් ඇෙහන මැෂින් තුවක්කුවක හඬින් ෙනොනැවතී 

තාලයකට පදික ෙව්දිකාවට ඇද වැටුණි. “වයලට් මල්, පුරවැසිෙයනි!” තවත් අෙයක් කෑ ගැසීය. 

 

පෙවල් සියෙරොව් අලුත් බූට් සපත්තු කුට්ටමක් මිල දී ගත්ෙත්ය. අව් රශ්මියට ඇස් ෙපොඩි කරමින් ෙහෙතම 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය දිහා නැවී බලා ඇයට දිළිෙසන උණු ෙගෝවා ෙක්ක් කෑල්ලක් වීදි ෙකොෙන් උන් 

ෙවෙළන්දියකෙගන් මිලට ෙගන දුන්ෙන්ය. ඇය එය සිනාමුසු මුහුණින් සැපුවාය. “තුනට -ෙකොෙමොෙසොෙමොල් වල 

දී ‘නව ආර්ථික පතිපත්ති ඉදිරියට ෙගන යෑම’ ගැන ෙද්ශනයක් කරනවා. පහට – රැබ්ෆැක් සමාජෙය් ‘කම්කරු 

කාන්තාවන් සහ නූගත්කම’ ගැන ෙද්ශනයක්. හතට -පක්ෂ සංගමෙය් දී ‘සාමූහික ශක්තිය’ ගැන සංවාදයක්. 

නවයට විතර ඇවිත් යන්න එන්න. ෙම් දවස්වල මම ඔයාව වැඩිය දකින්ෙනත් නැහැ,” ඇය කීවාය. 

 

“ෙසෝනියා, පරණ මිතුරිය, ඔයාෙග වටිනා කාලය අරගන්න බැහැ. ඔයායි මමයි වෙග් අයට පුද්ගලික ජීවිත කියා 

ෙදයක් නැහැ. අපට තිෙයන්ෙන අෙප් පංති යුතුකම,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

සපත්තු කඩ අසල ෙපෝලිම් තිබුණි. කම්කරු සමිති වලින් හිම සපත්තු මිල දී ගැනීමට සලාක කාඩ්පත් නිකුත් කර 

ඇත. මරියා ෙපෙටොව්නා දවෙසේ වැඩි කාලයක් නිදියහන මත ෙගව්වාය. වැසී තිබුණ ජෙන්ලයක වීදුරුෙවන් ඇය 

සූර්යයා දිහා බලා සිටියාය. කිසිවකුටත් ෙනොෙපෙනන්නට ඇය සිය ෙල්න්සුව සඟවා ගත්තාය. 

 

ෙලනින් සෙහෝදරයාට ෙදවන වරටත් හෘදයාබාධයක් ඇති වී ඔහුෙග් කතා කිරීෙම් හැකියාව නැති වී ගිෙය්ය. 

“කම්කරු වන් හා ගම්වැසියන් විසින් පවරන ලද වගකීම් උසුලා ගත්, මිනිෙහකුට කරත හැකියාවට වඩා ෙවෙහසක් 

ගන්නා නායකයා, සිය අධිෂ්ඨානය, ෙසෞඛ්ය හා ශරීරය කම්කරු අරගලය ෙවනුෙවන් පුද කරයි” යනුෙවන් පාව්දා 

පුවත්පත වාර්තා කෙළේය. 

 

වික්ටර් ෙකොමියුනිස්ට් ශිෂ්යයන් තිෙදෙනකුට සිය කාමරයට ආරාධනා කෙළේය. ඔවුන් කම්කරු විදුලිබලෙය් 

අනාගතය ගැන සංවාදෙය් ෙයදුණහ. වසිලි ඉවාෙනොවිච් මුණගැසීම මඟ හරින්නට ඔහු ඔවුන්ව පිටත් කර හැරිෙය් 

පස්සා ෙදොෙරනි. 

 



කම්කරු හා ගම්වැසි ජනරජයට බලපාන ෙදෝහී කියාවන්ට එංගලන්තය අර අඳින්නට විය. පාසැල්වල ඉංගීසි 

ඉගැන්වීම නතර ෙකරිණ. 

 

ආසියාට ජර්මන් භාෂාව ඉෙගන ගන්නට සිදු විය. ෙහොටු ඉහළට ඇද ඇද ඇය ‘දර්’, ‘දී’, ‘දස්’ යනාදිෙය් ෙවනස්කම් 

ඉෙගන ගන්නටත් රපාෙලෝ හි ජර්මන් කම්කරු පංතිෙය් සෙහෝදරයන් කුමක් කෙළේ දැයි මතක් කරගන්නට තැත් 

දැරුවා ය. 

 

“නගරෙය් කම්කරුවන් ෙහට රුහ් ගැන පංශය අනුගමන කරන පතිපත්තියට විරුද්ධතාවය පකාශ කරන්නට 

ෙපළපාලියක් යනවා. අෙප් ෙසේවකෙයෝ සියල්ලෙග්ම සහභාගිත්වය මම අෙප්ක්ෂා කරනවා, ෙකොවැෙලන්ස්කි 

සෙහෝදරයා,” යැයි ෙගොසිස්ඩාට් හි පධානියා කීෙව්ය. 

 

“මම ෙහට ෙලඩ ඇෙඳේ. මට හිසරදයක් තිෙයනවා -ෙහට,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් විසිත්ත කාමරෙය් වූ ලාම්පුෙව් ආවරණය විකිණුෙව්ය. ඔහු ලාම්පුව තියාගත්ෙත් එය අන්තිම 

එක වූ බැවිනි. 

 

අඳුරු උණුසුම් සන්ධ්යාවන් හි නවාගත් හිස්, සුවඳ කූරූ හා ඉටිපන්දම් එළිෙයන් පල්ලි පිරී ඉතිරී ගිෙය්ය. ලිඩියා 

ශුද්ධ වූ රුසියාව හා හදවෙත් වූ ෙමොට භීතිය ෙවනුෙවන් යාඥා කළාය. 

 

අන්ෙද කීරාව මැරින්ස්කි නාට්ය ශාලාව ෙවත රැෙගන ගිෙය්ය. එහි දී ඔවුන් චයිෙකොව්ස්කි ෙග් ‘නිදන රූමතිය’ 

බැෙල් නර්තනය නැරඹූහ. ඔහු ඇයව  ෙමොයිකාෙව් නිවහන අසල හැරලා ගිෙය්ය. ඇය ටෑම් රථයකින් ඇෙග් අනිත් 

නිවහනට ගියාය. යාන්තමින් වැෙටන හිම ඇෙග් මුහුණ මත වැහි ෙපොද ෙසේ දිය ව ගිෙය්ය. 

 

“ෙකොෙහොම ද ඔයාෙග ෙකොමියුනිස්ට් ආදරවන්තයා?” ලිෙයෝ විමසීය. 

 

“ඔයා පාළුෙවන් ද සිටිෙය්?” ඇය විමසුවාය. 

 

ඇයෙග් නළල මත වැටි හිස ෙකස් ඉවත් කර ඇයෙග් ෙතොල් දිහා ෙහේ බැලීය. හාදුවක් ෙනොලබා සිටින්නට ඔහුට 

උවමනා විය. “නැහැ කියන්න කැමැත්ත තිබුණට ඔයා දන්නවා උත්තරය ඔව් කියල,” ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. 

 

ඔහු සිය උණුසුම් ෙතොල් වලින් සීතල වසන්තෙය් වැහි ෙපොද ඇයෙග් ෙතොල් මතින් ඉවතට ගති. 

 



1923 වසර, අනිත් හැම වසරක් ම ෙසේ, වසන්තයකින් යුතු විය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

විද්යායතනෙය් සමූපාකාරෙය් ෙදන පාන් ෙගඩිය ලබා ගන්නට කීරා පැය තුනක් ෙපෝලිෙම් ලැග්ගාය. ටෑම් රථෙයන් 

බහිද්දී කළුවර වැටී තිබුණි. පාන් ෙගඩිය තුරුල් කරගන ඇය ගමන් කළාය. ඈත වීදි ෙකොන්වල ලාම්පු වලින් වැටි 

එළිය කළු දියකඩිති වල සර්පයන් ෙමන් නළියන්නට විය. ඇය ඉදිරියටම ගමන් කළාය. ඇයෙග් සපත්තු වැදී වතුර 

මැද වූ අයිස් කුටි කැඩුණ වීදුරු ෙමන් හඬ දුනි. ඇයෙග් වීදි ෙකොණට හැරුණ විට ඉක්මණින් ගිය ෙසවනැල්ලක් 

ඇයට උරුහන් බාන ලදි. 

 

“අෙලෝ!” අරීනාෙග් කටහඬ ඇය අමතයි. “මම එෙහම කියද්දි ඔයාට මතක් ෙවන්ෙන කාව ද?” 

 

“අරීනා! ඔයා ෙමොකක් ද ෙම් ෙවලාෙව් කරන්ෙන?” 

 

“ෙම් දැන් ඔයාෙග ෙගදරින් ආෙව්. ඔයා එනකන් පැයක් බලාෙගන හිටියා. එන්ෙන් නැහැයි කියලා හිතුව.” 

 

“ඉතින්, ආෙය යමු.” 

 

“බැහැ,” අරීනා කීවාය. “ෙමතන දී ඔයාට කියන එක වඩා ෙහොඳයි… ඉතින්, ඔයාට යමක් කියන්නයි මම ආෙව්. 

ඒ… ඉතින්, ලිෙයෝ කැමති ෙවන එකක් නැහැ, එයා ෙගදරෙන.. ඉතින්…” අරීනා පසුබට වන්නීය. එය ඇයට 

නුහුරු හැසිරීමකි. 

 

“ෙමොකක් ද?” 

 

“කීරා, ෙකොෙහොම ද, …. ෙකොෙහොම ද ඔයාෙග ආර්ථික තත්වය?” 

 

“ඇයි, කිසි පශ්නයක් නැහැ. ඒක ඇහැව්ෙව ෙමොකද?” 

 

“ෙමොකද…. ඔයා බලන්න… ඉතින්, මම අනවශ්ය ෙද්කට කට දානවා නම් මට කට වහපන් කියලා කියන්න… 

තරහා ෙවන්න එපා… ඔයා දන්නවාෙන, මම එයාලව කිසිම විටක මතක් කරන්ෙන නැහැ. ඒත්, ඒ ඔයාෙග පවුෙල් 

අය.” 

 

කීරා අඳුෙර් අරීනාෙග් මුහුණට එබුනාය. “එයාල ගැන ෙමොකක් ද කියන්න තිෙයන්ෙන?” 

 



“එයාල ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් ඉන්ෙන, කීරා, ෙබොෙහොම අමාරුෙවන්. මම දන්නවා ආන්ටි ගලීනා මාව මරයි 

ඔයාට කිව්වා කියලා දැනගත්ෙතොත්. ඒත්, ඔයා බලන්න… සැකරින් මනුස්සයාව අල්ලා ෙගන ගියා 

කළුකඩකාරෙයක් හැටියට. ඔහුව හිරෙගදරට යැවුනා අවුරුදු හයකට. ඔයාෙග පවුෙල අය… ෙමොනව ද එයාලට 

කරන්න ඉතුරු ෙවලා තිෙයන්ෙන? ඔයා දන්නවාෙන. පහුගිය සතිෙය තාත්තා එයාලට ෙමෙන්රි රාත්තලක් ගිහින් 

දුන්නා. අපිට පුළුවන් නම්… ඒත් ඔයා දන්නවාෙන් අෙප් තත්වය. අම්මාට  ෙහොඳටම අසනීපයි. 

ඇෙලක්සැන්ඩව්ස්කි ෙපොළට ෙගනියන්න ෙවන ඉතුරු ෙවලා නැහැ කිසිවක්, බිත්තිෙය අලවපු ෙකොළ හැෙරන්න. 

මම හිතන්ෙන නැහැ ඔයාෙග පවුෙල අයට ෙගදර කිසිම ෙදයක් ඉතුරු ෙවලා තියනවා කියල. මම හිතුවා සමහර 

විට…. සමහර විට ඔයා දැන ගන්න කැමති ෙවයි කියලා.” 

 

“ෙමන්න,” කීරා කීවාය, “ෙම් පාන්ෙගඩිය ගන්න. අපිට ඕන නෑ. අපි පුද්ගලික කඩයකින් සල්ලි දීලා ගන්නම්. 

එයාලට කියන්න ඔයාට හම්බ වුනා කියල, නැත්නම් ඉල්ලා ගත්ත කියල, නැත්නම් ෙහොරකම් කරා කියල. ඕන 

ෙදයක් කියන්න. ඒත්, එයාලට කියන්න එපා මම දුන්න කියල.” 

 

* 

 

ඊ ළඟ දිනෙය් ගලීනා ෙපෙටොව්නා නිවහෙන් සීනුව ගැසීය. කීරා ෙගදර සිටිෙය් නැත. ලිෙයෝ ෙදොර විවෘත කර 

ආචාරශීලී ෙලසින් කඳ නැව්ෙව් ය. 

 

“මම හිතන්ෙන් ෙම් මෙග් …. නැන්දම්මා?” ඔහු විමසීය. 

 

“මම කැමතියි එෙහම ෙවන්න හැකිනම්,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කියා සිටියාය. 

 

ඔහුෙග් සිනාව ඇය නිරායුධ කෙළේය. එය ෙබෝෙවන සුළු ද විය. ඇය ද සිනාවක් පෑවා ය. 

 

කීරා පැමිණි කල කඳුළු වැගිරිණ. ගලීනා ෙපට් ෙරොව්නා වදනක් පිටවන්නට ෙපර හඬමින් ඇයව තදින් බදාගත්තා 

ය. “කීරා, මෙග් දරුවා! … මෙග් ආදරණීය දරුවා! … ෙදවියන්වහන්ෙසේ අෙප් පව් වලට සමාව ෙදනු මැන! …. 

ෙම් දුෂ්කර දවස් … ෙම් ඉතාමත් දුෂ්කර දවස් … විනිශ්චකරුෙවෝ ෙවන්න අපි කවුද? .. හැම ෙදයක්ම කැඩිලා 

බිඳිලා ගිහින් … ඔක්ෙකොම එෙහම වුනාම ෙමොන ෙවනසක් ද? අපිට අමතක කරලා දාන්න පුළුවන් නම්, කැඩිච්ච 

කෑලි එකට එකතු කරගන්න පුළුවන් නම්, එතෙකොට, ..ෙදවිෙයෝ අපිට ෙපන්නයි යන්න ඕන මාර්ගය… අපිට ඒක 

අහිමි ෙවලා..” 

 



ඇය කීරාව තම ගහණෙයන් මුදා හැරියාය. ලියුම් කවරයක බහා ලූ අර්තාපල් අල පිටි පියරු ෙලස පාවිච්චි කරමින් 

ඇය එය නැහැෙය් තවරා ගත්තා ය. “අර පාන්ෙගඩිය කීරා, අපි ඒක සම්පූර්ණෙයන් කෑෙව් නැහැ. මම හංගලා 

තිබ්බ. මට බය හිතුණ. ඔයාට ඕනා ෙවයි කියල. ඕන නම් මම අරන් එන්නම්. අපි ගත්ෙත පුංචි ෙපත්තක්. 

ඔයාෙග තාත්තට ෙහොඳටම බඩගිනි ෙවලා තිබුෙන,” ඇය මිමුණුවාය. 

 

“අරීනා කතා කරනවා වැඩියි,” කීරා කීවාය. “අපිට පාන්ෙගඩිය ඕන නැහැ අම්මා. ඒ ගැන කරදර ෙවන්න එපා. 

ඒක තියාගන්න.” 

 

“ඔයා ඇවිත් අපිව බලල යන්න එන්න,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා පැවසීය. “ෙදන්නම. පහුගිය ෙද්වල් අමතක කරලා 

දාන්න. මට ෙත්ෙරන්ෙන නැහැ ඇයි ඔයාල ෙදන්නා …. ආහ් කමක් නැහැ, ඒක ඔයාලෙග වැඩක්. අද වැඩ අවුරුදු 

දහයකට කළින් ෙවච්ච විදියට ෙනෙම් ෙවන්ෙන… ඔයාල අපිව බලන්න එන්නම ඕන. ලිෙයෝ, මට ඔයාට ලිෙයෝ 

කියල අමතන්න පුළුවන් ද? එෙහම කියන්න එපා ද? ලිඩියා බලාෙගන ඉන්ෙන ඔයාව හමුෙවන්න.” 

 

* 

 

පුද්ගලික කඩ වලින් පාන්ෙගඩියක් මිල දී ගත හැකිය. ඒත් එහි මිල ගණන් කීරාව පසුබට කෙළේය. “අපි යමු දුම්රිය 

ෙතොටුපළකට,” කීරා ලිෙයෝට පැවසුවාය. 

 

නගරෙය් මිල ගණන් අඩුම වූ හා භයානකම වූ ෙවළඳෙපොළ වූෙය් දුම්රිය ස්ථානෙය්යි. ලාභ අරමුණින් පුද්ගලික 

ව්යාපාරෙය් ෙයෙදන්නන් සඳහා වූ දැඩි නීති රීති  ෙබොෙහොමයකි. ඒ ගම් වලින් ඔව්හු නගරයට බඩු ෙහොෙරන් රැෙගන 

ඒම නිසාෙවනි. ඔවුන් ආෙව් දිරා වැටි කබා පැළඳෙගන. දුම්රිෙය් වහල වල් වල ෙහෝ ගරාදි වල නැඟෙගන. 

සැතපුම් ගණන් ලිස්සන මඩ පිරි පාරවල් වල ඇවිදෙගන. උකුණන් හා ටයිෙෆොයිඩ් ෙරෝගය පිරි දුම්රිෙයනි. ආපසු 

ගිෙය් ආණ්ඩුෙව් ඒජන්තවරු න්ෙග් තීක්ෂණ විමසිල්ලට භාජනය ෙවමිනි. දුහුවිලි පිරි බූට් සපත්තු අස්ෙසේ, 

කුරුමිණියන් පිරි කබා වාටි ඇතුලත, කිළිටු යට ඇඳුම් හා රැඳි කුඩා ෙපොට්ටනි ෙලසින් ආහාර නගරයට ෙගන ආහ. 

සාගතෙයන් පිරි නගරය හැම දුම්රියක් ම එනෙතක් බලා සිටියි. දුම්රිය පැමිණි පසු ඒ අසල අඳුරු අතුරු වීදිවල, 

පළිඟු දබරාවන් හා ෙල්ස් යට ඇඳුම් ෙහොෙරන් මාරු වූෙය් ෙම්ද කුට්ටි හා පුස් බැඳුන පිටි ෙගෝනි වලට. 

 

එකිෙනකා හා අත් අල්ලා ගත් කීරා හා ලිෙයෝ, නිෙකොලාෙවස්කි දුම්රිය ස්ථානයට පිවිසියහ. පදික ෙව්දිකාෙව් 

වතුර බිංදු පතිත ෙව්. ඒ බිංදු හා සූර්යයාෙලෝකය ද පදික ෙව්දිකාවට ෙබ්රී වැෙට්. වයලට් මල් ෙපොකුරක් වීදි 

ෙකොණකින් මිල දී ගත් ලිෙයෝ එය කීරාෙග් කබාෙය් පැළඳවීය. පරණ කළු කබාෙය් ඒ දම්පාට ෙරොදය නැවුම් හා 

සුවඳින් යුතු විය. ඇය සතුටින් සිනා වී අහළකින් ගිය අෙයකු ෙවත ද වතුර විසි වී යන ෙසේ වතුර කඩිත්තක වූ මිදුණ 

හිම කැටයකට පයින් ගැහුවාය. 



 

දුම්රිය පිවිසිෙය්ය. ඔවුන්ව ඉදිරියටත් පැත්තකටත් තල්ලු කරෙගන, කකුල් පාගා ෙගන, වැලමිටි බඩට අනිමින් 

දුම්රියට ළං වූ පිරිස මැදින් ඔව්හු ගමන් ගත්හ. දුම්රිෙයන් බහින මඟීන් දිහා නිහඬව, අවධානෙයන් යුතුව හා 

සැකෙයන් බලා සිටි ෙසොල්දාදුවන් සිටියහ. 

 

මිනිෙහක් දුම්රිෙයන් බැස්ෙසේය. ඔහුට වූෙය් අමුතු නැහැයකි. එය ෙකටි වූවා ෙසේ ම උඩට හැරී තිබුණි. නාස් පුඬු 

හරස් අතට ෙමන් දිස් විය. නාස් පුඬු යටින් පළල් පරතරයක් හා විසාල කටකි. ඔහු දුම්රිෙයන් බහිද්දී ඔහුෙග් 

ආමාශය ෙජලටින් ෙසේ ෙසලවුණි. ඔහුෙග් කබාය දිරා ෙගොස් වැඩියි. ඔහුෙග් සපත්තු කිළිටි වැඩියි. 

 

ෙසොල්දාදුවන් ඔහුෙග් අත් ෙදෙකන් අල්ලා ගත්හ. ඔවුන් ඔහුව ෙසෝදිසි කරන්නට සූදානම් වූහ. ඔහු පහත් හඬින් 

ෙකඳිරි ගෑෙව්ය. “ස ෙහෝදරෙයනි! ෙදවියන් මට උදව් කරත්වා, ඔබලාට වැරදිලා. මම දුප්පත් ගම්වැසිෙයක්, 

සෙහෝදරෙයනි, මම දුප්පත් ගම්වැසිෙයක්. කිසිදාක ලාභ ෙසවීම ගැන අහලා නැහැ. මම වගකීම් දන්න 

පුරවැසිෙයක්. මම කියන්නම් ඔබලාට යමක්. මට යන්න ෙදන්න. මම කියන්නම් ඔබලාට යමක්.” 

 

“ෙමොනවා ද උඹට කියන්න තිෙයන්ෙන, බැල්ලිෙග පුතා?” 

 

“අර අතන ඉන්න කාන්තාව දැක්ක ද? එයා ලාභ ෙහොයන ෙකෙනක්. මම දන්නවා. මම කියන්නම් ඇය ආහාර 

සඟවා ෙගන ඉන්ෙන ෙකොෙහේද කියලා. මම දැක්කා.” 

 

ශක්තිමත් බාහු විසින් කාන්තාව අල්ලා ගන්නා ලදි. ෙසොල්දාදුවන්ෙග් දෑත්වල ඇයෙග් අත් ඇටසැකිල්ලක අත් ෙසේ 

දිස්විය. කළු පිහාටුවක් ගැසූ පරණ ෙතොප්පියක් යටින් වූ ඇයෙග් සුදු ෙකස් දෑස් මත වැටී තිබිණ. පරණ රටා යුතු 

කටුවකින් එකතු කරන ලද ඇයෙග් සාළුව ඇතුලට ෙනරා ගිය ළපැත්ත මත විය. කටුව නිහඬව ෙවව්ලීය, ඈතින් 

ඇසුණු පිපිරිල්ලකට ජෙන්ලයක් ෙසලෙවනවා ෙසේ ගැහි ගැහී ෙව්ව්ලීය. කහට ගැසි කහ දත් යුතු කළු කටක් ඇර 

ඇය ෙකඳිරි ගෑවාය. “සෙහෝදරෙයනි, මෙග් මුනුපුරාට. මම විකුණන්න ෙනෙමයි ෙගනියන්ෙන. මෙග් 

මුනුපුරාටයි. කරුණාකරලා මට යන්න ෙදන්න, සෙහෝදරෙයනි … මෙග් මුනුපුරාට. එයාට ශීතාද ෙරෝගය හැදිලා 

.. කන්න ඕන … කරුණාකරලා සෙහෝදරෙයනි… ශීතාද ෙරෝගය … කරුණාකරල …” 

 

ෙසොල්දාදුෙවෝ ඇයව ඇදෙගන ගියහ. ඇයෙග්  ෙතොප්පිය බිමට වැටුණි. එය අහුලන්නට ඔව්හු නතර ෙනොවූහ. 

කවුෙදෝ කළු පිහාටුව උඩින් පා තැබුෙව්ය. 

 

හරස් අතට ෙපනුනු නාස් පුඬු හිමියා ඔවුන් යන හැටි බලා සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් පළල් රතු ෙතොල් වල සිනහාවක් 

ඇඳුණි. 



 

අනතුරුව ඔහු හැරී තමා ෙදස බලා ඉන්නා කීරාව දුටුෙව්ය. අභිරහස් ෙලසින් ඇහැක් ගසා යමක්  දන්නා විලසකින් 

ඔහු හිසින් පිටත්වන ෙදොරටුව ෙපන්වීය. අන්දුන් කුන්දුන් වූ කීරා සහ ලිෙයෝ ඔහු පිටුපසින් ගමන් ගත්හ. 

 

දුම්රිය ස්ථානය අසල අඳුරු හරස් පාරක දී පෙව්සමින් වටපිට බලා, නැවතත් ඇසක් ගසා, ඔහු සිය කබාය විවෘත 

කෙළේය. දිරා ගිය කබාෙය් ඇතුලත පැත්ත මිල අධික වූ සත්ව ෙලොම් වලින් නිමැ වී තිබුණි. දුම්රිෙය් ගමන් ගන්නා 

යමක් කමක් ඇති මගීහු තවරණ කාෙන්ෂන් ෙතල් ගන්ධය නැහැය හිර කරමින් පැතිර ගිෙය්ය. ඔහු ෙලොම් අස්ෙසේ වූ 

ෙබොත්තම් කිහිපයක් ගැලවූෙය්ය. එය ඇතුලත ෙනොෙපනී ගිය බාහුව යළි මතුවූෙය් පාන්ෙගඩියක් හා දුම්ගසන ලද 

හැම් කුට්ටියකිනි. ඔහු සිනාවක් පෑය. ඔහුෙග් ෙතොල් ඇතුළු මුහුෙණ් පහල ෙකොටස සිනාවට ෙවනස් වුණි. ෙකටි 

නැහැය, ලා පැහැති සිහින් ඇස් යුතු ඉහළ ෙකොටස කිසිත් ෙවනසකින් ෙනොයුතු විය. හරියට ඉහළ ෙකොටස ෙකොර වී 

ඇති ෙසේ ය. 

 

“ෙමන්න පුරවැසිෙයනි,” ඔහු ආඩම්බරෙයන් කීෙව්ය. “පාන්, හැම්, කැමති ෙදයක්. කරදරයක් නැහැ. අපි අෙප් 

බිස්නස් එක දන්නවා.” 

 

ඊ ළඟ ෙමොෙහොෙත් කීරා වීදිය දිෙග් ඈතට යන්ෙන් ෙකොෙහේ දැයි ෙනොබලා පැන දිව්වාය. පැන දුවන්ෙන් යම් අපහසු 

ආෙව්ගයකින් වුවත් එය කුමකදැයි නම් කිරීමට ඇයට ෙනොහැකිය. 

 

* 

 

“පුංචි සාදයක්, කීරා ඩාලිං,” වාවා මිෙලොව්ස්කායා දුරකතනෙයන් පැවසුවාය. “ෙසනසුරාදා රෑට .. අපි කියමු 

දහයට කියලා? ..ඒ වෙග්ම ඔයා ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කිව එක්ක ෙගන එනවාෙන? එයාව දකින්න ආසාෙවන් 

මම ඉන්ෙන. පහෙළොවක් දහයක් විතර කට්ටියක්. ලිඩියා … එයාට ෙකොල්ෙලක් වත් එක්ක ෙගන එන්න ඔයාට 

පුළුවන් ද? ෙම්කයි වැෙඩ්. මෙග් ලැයිස්තුෙව ඉන්ෙන යම් ෙකොල්ෙලො පමාණයකුයි ෙකල්ෙලො පමාණයකුයි. 

හැෙමෝටම කවුරු හරි ඉන්නවා. ඉතින් ෙම් දවස්වල ෙකොල්ෙලක් ෙහොයා ගන්න අමාරුයිෙන. ඉතින්, ඔයා දන්නවා 

ඇතිෙන කවුරු හරි, කාව හරි, ඕන ෙකෙනක් …” 

 

“ඕන ෙකෙනක්? එයා ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක් වුනාට කමක් නැද්ද?” 

 

“ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක්? හරිම තාසජනකයි! එයා කඩවසම් ද? .. එක්ක ෙගන එන්න. අපි නටනවා. කන්න  

ෙබොන්නත් තියනවා. ඔව්, කෑම. අනික ඔව් කීරා, මම එන හැම අමුත්තාටම දර ෙකොටයක් අරන් එන්න කියලා 



තිෙයන්ෙන. එක ෙකොටයක්. විසිත්ත කාමරය රත් කරන්න. ඒක විශාල නිසා අපිට අමාරුයි… කමක් නෑෙන්? 

ඔයා හරි ෙහොඳයි. එෙහනම් ෙසනසුරාදා රෑට හමුෙවමු.” 

 

1923 වසෙර් දී ෙපෙටොගෑඩෙය් සාද ඉතා දුලබ විය. එය කීරාෙග් පළමු සාදයයි. ඇය අන්ෙදට ආරාධනා කරන්නට 

සිතුවාය. තම තත්වය වසන් කිරීම ඇයට විඩාවකි. ෙමෙතක් එය ෙහළි ෙනොවීම ඇයට පුදුමයකි. ලිෙයෝ අන්ෙද 

ගැන සියල්ල දනියි. අන්ෙද ලිෙයෝ ගැන කිසිත් ෙනොදනියි. ඇය ලිෙයෝට තම හිතවත්කම ගැන කියා තිබුණි. ඔහු 

ඊට අකැමත්තක් ෙනොදැක්වීය. ඇය අන්ෙද ගැන කතා කරද්දී ලිෙයෝ අවඥා සහගත හිනාවක් පෑෙව්ය. ඉඳහිට 

‘ෙකොමියුනිස්ට් ආදරවන්තයා’ ගැන විමසුෙව්ය. අන්ෙද කීරාෙග් හිතවතුන් ෙනොදත්ෙත්ය. ඇය ගැන ෙතොරතුරු 

ඔහුට ලැබුෙණ් නැත. ඔහු කිසිවිෙටක පශ්න ෙනොවිමසීය. තම ෙපොෙරොන්දුව ඉටු කරමින් ඇයෙග් නිවසට 

කිසිවිෙටක නැවත ආෙව් නැත. ඔවුන් හමුවූෙය් විද්යායතනෙය් දී ය. මිනිසා ගැන කතාබහ කළහ. අනාගතය ගැන 

කතා කළහ. අනාගත නායකයන් ගැන කතා කළහ. බැෙල් නර්තනය ගැන කතා කළහ. ටෑම් රථ හා ෙදවියන් 

විශ්වාස ෙනොකිරීම ගැන කතා කළහ. එෙහත් නිහඬ එකඟතාවයකින් ෙමන් ෙසෝවියට් රුසියාව ගැන කතා 

ෙනොකළහ. එය ඔවුන් ෙදෙදනා ෙදපැත්තකට කරන ලද අගාධයක් ෙමනි. එෙහත් ඔවුන්ෙග් දෑත් හා ඔවුන්ෙග් 

ජීවය අගාධෙයන් මතුපිට දී එකතු වන්නට තරම් ශක්තිෙයන් යුතු විය. 

 

හිරු රැස්වලින් පැහැය ෙවනස් වූ ඔහුෙග් මුහුෙණ් දැඩි බව මධ්යතන යුගෙය් සාන්තුවරෙයකු ෙග් ෙමනි. කෘෙසේඩ 

යුගෙයන් ලැබි කෲර බවකින් යුතුය. භක්තිෙය් හා දරිදතාවෙය් අව්යාජෙයන් යුතු වූවකි. ආදරය ගැන ඔහු හා ඇයට 

කතාබහ කළ ෙනොහැකිය. ඔහු ඉදිරිෙය් ආදරය ගැන කතා කළ ෙනොහැකිය. ඒ ආදරය පතික්ෙෂේප කරත යැයි සිතූ 

නිසා ෙනොව ඊට කිසිත් ආකාරයක ආෙව්ගයක් ෙනොදැක්ෙව් යැයි බියකිනි. 

 

හැමදා වසන් කරෙගන ඉන්නට ද ඇයට උවමනාවක් ෙනොවීය. පිරිමින් ෙදෙදනා හමුවිය යුතුය. ඒ හමුවට ඇය 

යාන්තමින් බිය වූවාය. ෙදෙදනාෙගන් එක් අෙයක් මරණ දණ්ඩනයට පත් කරන ලද පිෙයකුෙග් පුතකු බව ඇයට 

මතක් වුණි. අනිකා -රහස් ෙපොලීසිෙය් සාමාජිකෙයකි. වාවාෙග් සාදය සුදුසු තැනකි. ෙදෙදනාට එතැන දී හමුවිය 

හැකිය. ඇයට ෙදෙදනාෙග හැසිරීමට අවධානය ෙයොමු කළ හැකිය. අනතුරුව ඇයට අන්ෙද තම නිවහනට කැඳවත 

හැකිය. ඒ සාදෙය් දී ඇය ගැන සත්යය තත්වය අන්ෙදට දැන ගන්නට ලැබුෙනොත්, ඉතින්, එෙහනම් එය වඩාත් 

ෙහොඳ ෙව්වි යැයි ඇය සිතුවාය. 

 

විද්යායතනෙය් පුස්තකාලෙය් දී ඇයට ඔහු මුණ ගැසුණි. “බුර්ජුවාසි සාදයක් ඔබව බියගන්වයි ද අන්ෙද?” ඇය 

ඇසුවාය. 

 

“ඔයා මාව ආරක්ෂා කරන්න එතැන සිටියි නම් බිය ගන්නවන්ෙන නැහැ -ඒක ආරාධනයක් නම්.” 

 



“මම එතැන ඉන්නවා. ඒක ආරාධනයක්. ෙසනසුරාදා රෑ. ලිඩියයි මායි යනවා. පිරිමි ෙදන්ෙනක් එක්ක. ඔයා ඉන් 

එක්ෙකෙනක්.” 

 

“ෙහොඳයි – ලිඩියා මට බය නැත්නම්.” 

 

“අනිත් එක්ෙකනා -එයා ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි.” 

 

“ඔහ්.” 

 

“මම එදා එයාෙග ලිපිනය දැන සිටිෙය නැහැ අන්ෙද.” 

 

“මම ඒක ඇහැව්ෙව නැහැ කීරා. අනික ඒෙකන් වැඩක් නැහැ.” 

 

“අපිව එක්කෙගන යන්න නමයාමාරට එන්න, ෙමොයිකාෙව් ෙගදරට.” 

 

“මට ඔයාෙග නිවහන මතකයි.” 

 

“මෙග … ඔව්. ඔව් ෙන්න්නම්.” 

 

* 

 

නිවසට ෙදොෙරන් ඇතුල් වූ විගසින් වාවා මිෙලොව්ස්කායා සිය අමුත්තන් පිළිගත්තාය. 

 

ඇයෙග් මුහුණ පුරා දීප්තිය පැතිර ගිය සිනාවකි. සිහින් ඉඟ වටා පැළඳි කළු සිහින් හම් පටිය ෙසේ ඇයෙග් කළු රැළි 

ගැසි ෙකස් වැටිය සහ කළු දෑස් ෙසේ දිස්නෙයන් යුතු විය. උරහිසක පැළඳි සුමට හම් මල් -ෙසෝවියට් නව රැල්ලට 

අනුව- දිලිසුෙන් ඇයෙග් දෑස් ෙමනි. 

 

අමුත්තන් ඇතුල් වූහ. කිහිලි ගහගත් දර ෙකොට අතැති වූහ. කිසිත් දයාවක් ෙනොෙපන්වූ, උසින් යුතු, කළු නිල 

ඇඳුමකින් හා කැඳ දැමූ සුදු ඒපනයකින් හා හිස් ආවරණයකින් සැරසී ගත් ගෘහ ෙසේවිකාවක් නිහඬව දර ෙකොටන් 

බාර ගත්තීය. 

 



“කීරා! ලිඩියා! පියාදරිෙයනි! ෙකොතරම් සතුටක් ද! ෙකොෙහොම ද සැප සනීප?” වාවා සමනලියක් තටු සලන්නා 

ෙසේ හැසිෙරන්නී ය. 

 

“මම ඔයා ගැන ෙකොයිතරම් අහලා ඇති ද, ලිෙයෝ, මට ෙගොඩක් බයයි,” අඳුන්වා දීෙම් දී ලිෙයෝෙග් අෙත් තම අත 

රඳවා ගත් ඇය කීවාය. ලිෙයෝෙග් පතිචාර බැල්ම ලිඩියා ද හඳුනාගත්තා ය. එය දැකි වාවා අඩියක් පස්සට ෙගන 

කීරා දිහා බැලුවාය. එෙහත් කීරා ඊට අවදානයක් ෙයොමු ෙනොකළාය. 

 

“ආ ඔයා ද  ෙකොමියුනිස්ට්කාරයා? ඒක හරි සුන්දරයි. මම හැම තිස්ෙසම කිව්ව ෙකොමියුනිස්ට් අයත් අනිත් අය 

වෙග්මයි කියලා,” වාවා අන්ෙදට පැවසීය. 

 

විසාල විසිත්ත කාමරය සීත සමෙය් රස්නෙයන් තබා ෙනොගන්නා ලදි. එහි ගින්න දැන් පත්තු කරන ලද්දකි. 

චිමිනිෙය් දිගට කරදරකාරී දුමක් ඉඳහිට කාමරයට වදිමින් නැඟ ගිෙය්ය. සීරුවට ඔපදමා ඇති කණ්ණාඩි උඩින්, 

ළඟක දී දුහුවිලි ගසා දමා ඇති ෙම්සවල ආඩම්බරෙයන් ෙපෙනන්නට පෙව්සෙමන් තබන ලද කිසිත් වටිනාකමක් 

නැති විසිතුරු බඩු කිහිපයක් උඩින්, අළු පැහැති මීදුමක් පැතිර තිබුණි. පුස් බැඳි දර ෙකොටන් වල ෙතතමනය හා 

බැඳි ගන්ධය අමුත්තන් සඳහා ම සූදානම් කර ඇති විසිත්ත කාම රෙය් දුක්ඛිත පතාපය විනාශ කෙළේය. 

 

අමුත්තන් ෙකොන් ෙකොන්වල මුළු ගැන්වී වාඩිෙගන, සිය සළු හා ජර්සි අස්ෙසේ  සීතෙලන් ෙවව්ලූහ. ආතතිෙයන් හා 

සබෙකෝලෙයන් පිරි ඔවුන් පරණ එෙහත් ඔවුන් සතු වටිනාම වස්ත හැඳෙගන කිසිත් ගණනක් නැති ෙසේ 

හැසිෙරන්නට ෙවර දැරූහ. අත් සිරුරට ළඟින් තබාෙගන සිටිෙය් කිහිලි වල තිබි හිල් වසා ගන්නට ය. දණහිස් මත 

වැලමිටි ෙනොෙසල්වී රැඳුෙන් ඇතිල්ලී දිරාගිය තැන් වසාගන්නට ය. කකුල් පුටු යටින් ඇදුෙන් පරණ විල්ලුද 

සපත්තු වසා ගන්නට ය. කිසිත් අරමුණක් නැතිව ඔවුන් සිනා පෑහ. පසුබට ෙවමින්, අපහසුතාවෙයන්, තහනම් 

කරන ලද්දක් ගැන වරදක් කළා යැයි ෙනොසන්සුන් බවකින්, සතුටු වන්ෙන් ෙකෙසේදැයි අමතක වී ගිය ෙලසකින් 

කිසිත් විෙශේෂයක් නැතිව පමණට වඩා හඬනඟා සිනහා වූහ. ඔවුන් ගින්න දැෙවන උදුන ෙදස චින්තාපරව බැලූහ. 

ගින්න අසල වූ ආසනයක් අල්ලා ගන්නට ආසාෙවන් එෙහත් පසුබට ෙවමින් වටපිට බැලූහ. සැෙවොම සීතෙලන් 

ගැහුණහ. සැෙවොටම පීතිෙයන් කාලය ෙගවන්නට ඉතා දැඩි ෙලස වුවමනා වුණි. 

 

දීප්තිමත්, මහත් හඬින්, කිසිත් උත්සාහයක් නැතිව සතුටින් කාලය ෙගවනවා යයි ෙපනුෙන් වික්ටර් ෙවතින් 

පමණි. ඔහුෙග් පළල් අඩි කල්ලිෙයන් කල්ලිය ෙවත පෙමෝදෙයන් ඇදී ගිෙය්ය. නාද ෙදන කටහඬක් හා 

සමෘද්ධිමත් සිනාවකින් ඔහු ඔවුනට සංගහ කෙළේය. “එන්න ෙම් පැත්ෙතන් ෙනෝනාවරුනි, මහත්වරුනි … ෙම් 

ලස්සන ගින්න ළඟට එකතු ෙවන්න. අපිට ක්ෂණෙයකින් උණුසුම් ෙවන්න පුළුවන්. .. ආහ්! මෙග් ලස්සන ඥාති 

සෙහෝදරියන් ෙදෙදනා, කීරා සහ ලිඩියා! … ඉතා සතුටුයි, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා, ඉතා සතුටුයි! … ෙමන්න 

ෙහොඳ ඇඳි පුටුවක්, ලිඩියා පියාදරිය, මම ෙම්ක ඔබ ෙවනුෙවන්මයි ෙවන්කර තියා ගත්ෙත…. රීටා, පියාදරිය, 



ඔයාව දැක්කම මට ස්මිර්ෙනෝව් නවකතාවක වීරවරිය මතක් ෙවනවා. කියවලා තිෙයනවා ද? විශිෂ්ටයි! පමණට 

වඩා වැඩිෙයන් පාවිච්චි කරන ලද සංකල්ප වලින් විමුක්තියක් ලැබූ සාහිත්ය. නව කාන්තාව -අනාගතය සඳහා 

නිදහස් කාන්තාව … ටැගෙනෝව් සෙහෝදරයා, රුසියානු ෙසෝවියට් ෙෆඩරල් සමාජවාදී ජනරජය සම්පූර්ණෙයන් ම 

විදුලිකරණය කරන්නට සැලසුම් ගසන ලද ව්යාපෘතිය තමයි මනුෂ්ය ඉතිහාසයටම ඇති මහත් විස්මයජනක 

කටයුත්ත. හිතලා බැලුවම එක පුරවැසිෙයක් ෙවනුෙවන් තියන විදුලි බලය අෙප්ම ස්වභාවික සම්පත් වලින් 

ෙසොයාගන්න පුළුවන් බව. … වාවා, ෙම් හම් මල් තමයි කාන්තා ෙශෝභනත්වෙය් අලුත්ම වචනය. මට දැනගන්න 

ලැබුණ පැරිසිෙය් ඇඳුම් නිර්මාණය කරන්ෙනකුත් කියලා ….ෙබොරිස්, මම ඔයා එක්ක සම්පූර්ණෙයන්ම එකඟ 

ෙවනවා. නැඟී එන කම්කරු පංතිෙය් නිෙරෝගී හා පාෙයෝගික දාර්ශනික සංකල්ප එක්ක ගත්තම ෙෂෝපන්හවර්ෙග 

අසුබවාදී අදහස් සහමුලින්ම යල් පැනපු ඒවා. අෙප් පුද්ගලික ෙද්ශපාලන විශ්වාසයන් ෙමොකක් වුනත් කමක් 

නැහැ, අපි හැෙමෝම එකඟ ෙවන්න ඕනා කම්කරු පංතිය තමයි අනාගතය පාලනය කරන පාලකයා බව…” 

 

අපණ්ණ වූ ආත්ම විශ්වාසයකින් වික්ටර් සාදෙය් ආගන්තුක සත්කාරෙය් පධානියා වූෙය්ය. කාමරෙය් තැනින් තැන 

දුව පැනගිය වාවාෙග් කළු ඇස් වලින් ඔහු දිහා බලන හැම විෙටකම දැඩි ස්ෙන්හයකින්, ආඩම්බරයකින් ඔහුෙග 

තත්වය තහවුරු කරන බැල්මක් ඔහුට ලැබුණි. ෙදොෙර් සීනුව වදිනා හැම අවස්ථාවකම ඇය ඉදිරි කාමරයට දුව 

ගියාය. ඇය ආෙව් සීතල අත් තදින් පිරිමදින, ඉරී ගිය මූට්ටු වසාගන්නට තැත් දරන තවත් යුවලක් සමඟ ය. ගෘහ 

ෙසේවිකාව ඔවුන් පසු පසින් ආවා ය. ආහාර ෙබදන බන්ෙද්සියක් අතැති ෙසේ ඇය දර ෙකොටය ෙගනැවිත් ගිනි උදුන 

අසලින් සීරුෙවන් තැන්පත් කළාය. 

 

දුම්ෙකොළ පදනෙම් ලිපිකරු රැකියාවක් කරන, බ්ෙලොන්ඩ් හිසෙක් ඇති, පෘථුල සිරුරකින් යුතු, දැකුම්කළු සිනාවක් 

සතු, තරුණ ෙකොල්යා ස්මියාට්කින් පසුබට හඬින් ෙමෙසේ කීෙව්ය: “එයාල කියනවා .. ම්.. මට ඇහුණ … අෙප් 

කාර්යාලෙය් ෙසේවක ගණන අඩු කරන්න යනවා කියල -ලබන මාෙසේ. හැෙමෝම ඒක ගැන රහසින් කතා කරනවා. 

සමහර විට ෙම් සැෙර් මට රස්සාව නැති ෙව්වි. එෙහම නැති ෙවන්නත් පුළුවන්. ඒ තත්වය හරි අපහසුතාවයකට 

පත් කරනවා ෙකෙනකුව.” 

 

අඬු නැති ඇස් කණ්ණාඩි පැළඳ ගත්, තියුණු ඇස් හා ෙපෝෂණය මඳ බවින් වැහැරුණු සිරුරකින් යුතු, උස 

මහත්තෙයක් දුක්මුසු විලාසයකින් ෙමෙසේ කීෙව්ය: “මට රාජ්ය ෙල්ඛනාගාරෙය් විශිෂ්ට රස්සාවක් තියනවා. හැම 

සතියකම වෙග් පාන් ලැෙබනවා. ඒත් මට බය මෙග් රස්සාවට ගහන්න කාන්තාවක් එනවා වෙග්. -

ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක්ෙග ෙහොර ගෑණි- එයා…” 

 

කවුෙදෝ ඔහුට ඇඟිල්ෙලන් ඇන උදුන අසල හිටෙගන දුම්වැටියක් උරනා අන්ෙදව ෙපන්වීය. උස මහත්තයා 

කැස්ෙසේ ය. ෙනොසන්සුන් ෙලසින් වටපිට බැලුෙව් ය. 

 



කාමරෙය් වූ කාන්තාවන් අතර දුම්පානය කෙළේ රීටා එක්ස්ලර් පමණි. දිවානයක දිගා වී සිටි ඇය කකුල් ෙදක එහි 

උස් වූ ඇන්ඳ මතත්, ඇයෙග් සාය දණහිසටත් ඉහළින් ද, ෙකොළ පැහැති ඇස් මතින් වැටුණු රතු ෙකටි හිස් ෙකස් 

වලින් හා සාවඥ ෙලසින් උල් වූ පාට කරන ලද ෙතොල්ෙපති සිගරැට්ටුව වටා ද රඳවා ෙගන සිටියාය. ඇය ගැන 

රහසින් වූ කතාබහ ෙබොෙහොමයකි. අරගලෙය් දී ඇයෙග් ෙදමාපියන් මරුමුවට පත්වන ලදි. රතු හමුදාෙව් අණෙදන 

නිලධාරිෙයක් හා විවාහ වූ ඇය මාස ෙදකකට පසුව ඔහුව දික්කසාද කළාය. ඇය රූමතියක් ෙනොවූවාය. එෙහත් 

ඇයෙග් හැඩක් නැති ෙපනුම දක්ෂ ෙලසින්, පගල්භ වූ අවධාරණයකින් හසුරවන්නට ඇය දත්තීය. ඒ නිසා ඇයට 

වඩා ෙබෙහවින් ලස්සන වූ රූමතියන් ඇය හා තරඟයට යන්නට බිය වූහ. 

 

කම්මැලි ෙලසකින් දිගා වී සිටි ඇය, පහත් වූ බැරෑඬි හඬකින් ෙමෙසේ කීවාය: “මට හිනාෙවන්න පුළුවන් ෙදයක් 

අහන්න ලැබුණ. මෙග් යාළු ෙකොල්ෙලක් මට බර්ලින් ඉඳලා ලියුමක් එව්වා…” සියල්ලන්ෙග්ම ඇස් ඇය ෙවත, 

දැඩි උවමනාවකින්, ෙගෞරවයකින්, ෙයොමුවිණ. “… එයා මට කියනවා බර්ලින් වල ෙකෝපිකඩ තිෙයනවාලු මුළු රෑ 

-මුළු රෑ පුරාම- ඇරලා තියන, අගනායි, ෙන්ද? ඒ අය ඒවාට කියන්ෙන ‘නාහ්ක්ට් ෙලෝකාල්’ කියලාලු. පසිද්ධ, 

හරිම දඟකාර ‘නාහ්ක්ට් ෙලෝකාල්’ පසිද්ධ නැටුම්කාරිය -රිකි ෙර්- ෙකල්ෙලො දාසයක් එක්ක මුකුත් ඇඳුම් නැතුව 

නැටුවා. මම කියන්ෙන සහසුද්ෙදන්ම, මුකුත් නැතුව. ඉතින් එයාව හිරබාරයට ගත්ත. ඊ ළඟ දවෙසේ රෑ එයයි 

එයාෙග ෙකල්ෙලො ටිකයි හමුදා අංගයක් රඟපෑවා. ඒකට එයාල පුංචි ෂිෙෆෝන් කලිසම් ඇඳලා හිටියාලු. රත්තරන් 

පටි ෙදකක් ළමැද මැදින් හරහට දාලා ඇඳලා හිටියලු. විශාල ෙලොම් ෙතොප්පි දාලා හිටියලු. ඉතින් එයාල ඇඳුම් 

ඇදගත්ත විදියට සලකලා තිෙයනවා. අගනායි, ෙන්ද?” 

 

ඇය බැරෑඬි හඬින් සිනාසුනාය. කට්ටිය තමා ෙවත අද්දා ගන්නට සමත් වුනාය. එෙහත් ඇයෙග් ඇස් ෙයොමු වී 

තිබුෙන් ලිෙයෝ ෙවත ය. ඒ ඇස් ලිෙයෝ ෙවත එල්ල වී තිබුෙන් ඔහු කාමරයට ඇතුල් වූ ෙමොෙහොෙත් පටන් ය. 

ඇයෙග් අදහස වටහා ගත්, එකවර ඇයව දිරිගන්වන සහ පාච්චලයට ලක් කරන සමච්චල් බැල්ම ලිෙයෝෙග් පිළිතුර 

විය. 

 

අබබ්බකෙමන් තම දැඩි බූට් සපත්තු හා කකුල් සඟවා ෙගන, බුම්මා ගත් මුහුණින් පැත්තකට වී අසුන් ගත්, ෙල් 

අඩුකමින් දිරාපත් වූ සිරුරකින් යුතු වූ ෙකල්ලක්, ෙමොට බැල්මකින්, තම වදන් තමන්ම සැක කරන විලසකින් 

ෙමෙසේ කීෙව්ය: “පිටරට දී … මම අහලා තිෙයනවා … එයාල කියනවා සලාක කාඩ්පත් නැහැල්ලු, සමූපාකාර 

නැහැල්ලු, මුකුත් නැහැල්ලු. හිතුනම කඩයකට යනවාලු. එෙහම ගිහින් පාන්, අර්තාපල් වෙග් ඕනම ෙදයක් මිලට 

ගන්න පුළුවන්ලු, සීනි වුනත්. මම, මම නම් ඒ කතාව විශ්වාස කරන්ෙන නැහැ.” 

 

“ඒ වෙග්ම එයාල කියනවා ෙකෙනකුට තමන්ෙග වස්ත මිලට ගන්න පුළුවන් කියලා වෘත්තීය සමිති ඕඩර් එකක් 

නැතුව – පිටරට දී.” 

 



“අපිට අනාගතයක් නැහැ,” රත්තරන් පැහැති අඬු නැති ඇස් කණ්ණාඩිය පැළඳ සිටි දාර්ශනිකයා කීෙව්ය. “අපිට 

ඒක නැතිෙවලා ගිෙය් ෙභෞතිකවාදී ලුහුබැඳයාම් පසුපස ගිහින්. රුසියාෙව් ෛදවය හැමදාම තිබුෙන් ආත්මය මත. 

ශුද්ධ රුසියාව ඇයෙග් ෙදවි යන්වහන්ෙසේ හා ඇයෙග් ආත්මය නැති කරෙගන.” 

 

“ඔයා දුප්පත් මිට්යා ෙවසිෙයොල්කින් ගැන ඇහැව්වා ද? එයා දිවයන ටෑම් රථයකින් පනින්න තැත් කරලා. ඒක 

යටට වැටිලා. එයා වාසනාවන්තයි. එක අතක් විතරයි කපන්න වුෙන්.” 

 

“බටහිර,” වික්ටර් කීෙව්ය, “ඇතුලත වැදගත්කමක් නැහැ. පරණ ශිෂ්ඨාචාරය මුහුණ ෙදන්ෙන විනාශයට. ඒක 

පුරවන්ෙන අලුත් ෙපෝරම දිරාගිය අන්තර්ගතෙයන්. ඒවාෙයන් කාවවත් සතුටු කරන්න බැහැ තව දුරටත්. අපි 

දුෂ්කරතාවයන්ට මුහුණ පායි. ඒත් අපි අලුත් ෙදයක් ෙගොඩනඟනවා. අෙප් පැත්ෙත -අපිට අනාගතයක් තියනවා.” 

 

“මට ෙහම්බිරිස්සාවක් තියනවා,” ෙල් අඩුකමින් දිරාපත් සිරුර වූ යුවතිය කීවාය. “අම්මා ගත්තා වෘත්තීය සමිති 

ඕඩර් එකක් වැස්සට පළඳින රබර් ගලාෂ් සපත්තු වලට. ඒත් මෙග පමාණයට හරියන ගලාෂ් පාවහන් තිබ්ෙබ 

නැහැ. අෙප් වාරය නැතිව ගියා. අපිට මාස තුනක් බලාෙගන ඉන්න වුනා. ඉතින් මට ෙහම්බිරිස්සාව හැදුන.” 

 

“ෙව්රා ෙබොෙරොදිනාෙග පයිමස් එක පිපුරුවා. එයා අන්ධ වුනා. එයාෙග මූණ -ඔයාල හිතයි එයා යුද්ෙධට ගිය 

ෙකෙනක් කියලා.” 

 

“මම පුද්ගලික කඩයකින්  ගලාෂ් සපත්තු කුට්ටමක් ගත්ත,” ෙකොල්යා ස්මියාට්කින් කීෙව් යාන්තමින් වූ 

ආඩම්බරයකිනි. “හැබැයි දැන් මට බයයි. මම ඉක්මන් වුනාද කියල. ෙම් ෙසේවකෙයෝ අඩු කරන එකත් එක්ක …” 

 

“වාවා, මම දර එකතු කරන්න ද ගින්නට? තාමත් …සීතලයි.” 

 

“ෙම් දවස්වල තියන කරදරය තමයි,” ලිඩියා කීවාය, “අධ්යාත්මික පුබුදුවක් නැතිකම. ජනතාවට සරල භක්තිය 

අමතකව ගිහින්.” 

 

“අෙප් ෙසේවක සංඛ්යාව අඩු කළා ගිය මාෙසේ. ඒත් ඒක මට බලපෑෙව් නැහැ. මම සමාජ ෙසේවෙය් කියාකාරී අෙයක්. 

මම කියවන්න බැරි අයට පංතියක් දානවා -ෙනොමිෙල්- හැමදාම හවස පැයක් -සමිතිෙය් යුතුකමක් හැටියට. එයාල 

දන්නවා මම යුතුකම් ෙනොපිරිෙහළා ඉටුකරන පුරවැසිෙයක් බව.” 

 

“මම අෙප් සමිති පුස්තකාලෙය් උප ෙල්කම්,” ෙකොල්යා ස්මියාට්කින් කීෙව්ය.  

 



“පඩියක් නැහැ. සතියකට සන්ධ්යා තුනක් කැප කරනවා. ඒක නිසා පහුගිය ෙසේවක අඩුකිරීෙමන් මාව ෙබ්රුන. 

ඒත් ෙම් සැෙර්, මට බය -එක්ෙකො මම නැත්නම් අනිත් මිනිහා. ඉතින් ඒ අනිත් මිනිහා, එයා පුස්තකාල ෙදකක 

උප ෙල්කම්.” 

 

“අපිට ෙසේවකෙයෝ අඩු කිරීමක් ආවම,” සිරුර දිරාගිය ෙකල්ල කීවාය, “මට බය එයාල එළියට දායි ෙසේරම 

භාර්යාවන් ෙහෝ ස්වාමි පුරුෂයන් -අනිත් එක්ෙකනාට රස්සාවක් තියනවා නම්. මීෂාට තියනවා ෙහොඳ රස්සාවක්. 

ආහාර පදනෙම්. ඉතින් අපි හිතන්ෙන … අපිට දික්කසාද ෙවන්න ෙවයි. ඒක වැදගත් නැහැ. අපිට දිගටම එකට 

ජීවත්ෙවන්න පුළුවන්. එෙහම කරන අය ඉන්නවාෙන.” 

 

“මෙග වෘත්තීය සමාජයට තියන මෙග් යුතුකම,” වික්ටර් කීෙව්ය. “මම ඉංජිෙන්රු වෘත්තිය ෙතෝරා ගත්ෙත් අෙප් 

ෙගෞරවනීය ජනරජයට එය වඩාත්ම අවශ්ය නිසා.” 

 

ඔහු තමාෙග් කියමන අන්ෙදට ඇසුනා දැයි තහවුරු කර ගනු පිණිස ගිනි උදුන පැත්තට බැල්මක් ෙහලුෙව්ය. 

 

“මම ඉෙගන ගන්ෙන දර්ශනය,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “ෙමොකද ඒක විද්යාවක්, රුසියානු ෙසෝවියට් ෙෆඩරල් සමාජවාදී 

ජනරජෙය් කම්කරු පංතියට කිසිෙසේත්ම අවශ්ය නැති නිසා.” 

 

“සමහර දාර්ශනිකයන්ට් රුසියානු ෙසෝවියට් ෙෆඩරල් සමාජවාදී ජනරජෙය් කම්කරු පංතිය අවශ්ය ෙවයි,” අන්ෙද 

හඬ නැඟි නිසා හදිසිෙය්ම පැන නැඟි දැඩි නිශ්ශබ්දතාවය මැදින් ඔහු ෙහමිහිට කීෙව්ය. 

 

“සමහර විට,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “සමහර විට, මම පිටරටට පැනලා ගිහින්, වඩාත්ම සූරාකන මිලියනවරෙයකුට 

මෙග් ෙසේවය විකුණලා එයාෙග රූමත් බිරිඳ එක්ක ෙහොර සම්බන්ධයක් පටන් ගනියි.” 

 

“කිසි සැකයක් නැතුව,” වික්ටර් කීෙව්ය, “ඔබ එවැන්නකට සමත් ෙව්වි.” 

 

“ඇත්ෙතන්ම,” වාවා ඉක්මණින් කීවාය, “තාමත් සීතලයි. අපි නැටුම් පටන් ගනිමු. ලිඩියා පියාදරිය?” 

 

ඇය ලිඩියා ෙවතට චාටුෙවන් එකඟ කරගන්නට බැල්මක් එල්ල කළාය. වැඩි කැමැත්තක් නැතිව සුසුමක් ෙහලූ 

ලිඩියා නැඟිට ෙගොස් පියාෙනෝව අසලින් වාඩි වූවාය. එතැන සිටි පිරිස අතර දක්ෂ සංගීත භාණ්ඩ වයන්ෙනකුට 

සිටිෙය් ඇය පමණි. ඉඳහිට තැන තැන දුර්ලභ වූ සාද වලට ඇයව කැඳවන ෙහේතුව ගැන ලිඩියාට සැක සිතී තිබිණ. 

සීතල ඇඟිලි පිරිමැද ඇය ෙරෞද වූ මුරණ්ඩුකමකින් පියාෙනෝව ගැසුවාය. ඇය වාදනය කෙළේ ‘ෙජෝන් ෙග’ යන්නයි. 

 



ඉතිහාසඥයන් ‘අන්තර්ජාතිකය’ අරගලෙය් පධාන ෙත්මා ගීතය ෙසේ සටහන් කරනු ඇත. එෙහත් අරගලෙය් නගර 

තුල තමන්ෙග්ම වූ ගීතිකාවක් විය. අනාගතෙය් දවසක, ෙපෙටොගෑඩෙය් මිනිසුන්ට තමන් හාමතෙයන් විඳි 

අරගලෙය් වෑයම හා බලාෙපොෙරොත්තු මතක් කරද්දී, එය මතක් වනු ඇත්ෙත් ‘ෙජෝන් ෙග’ යන්ෙන් ෙව්වලන 

රිද්මයට ය. 

 

එය හැඳින්වුෙන් ෙෆොක්ස් ෙටොට් නමිනි. මායිම් වලින් එහා ඈත පිටරට දී නටන නව නැටුම්වල තනුවක් හා 

රිද්මයක් එය සතු විය. ඊට වූෙය් විෙද්ශීය වූ පද රචනයකි. විෙද්ශීය  ෙජෝන් ෙග ෙකෙනක් ගැන කියැවුණු එහි කිටී 

නැමැති ආදරවන්තිය ඔහුෙග් ආදරය දරුවන් වැදීමට ඇති බිය නිසා පතික්ෙෂේප කිරීම ගැන කියැෙව්. එය ඇය 

කියන්ෙන් පැහැදිලිවම ය. ෙපෙටොගෑඩය තුල පැතිර ගිය ෙකොළරා වසංගතය ඔවුන් දත්හ. ඊට වඩා දරුණු වූ ටයිෆස් 

වසංගතය ඔවුන් දත්හ. ඒත් ඒ සියල්ලටම වඩා කෲර වූෙය් ‘ෙජෝන් ෙග’ වසංගතයයි. 

 

මිනිස්සු සමූපාකාර ෙපෝලිම් හි සිටෙගන ‘ෙජෝන් ෙග’ උරුවන් බෑහ. පාසැල් වල විෙව්ක කාලෙය් දී තරුණ 

ආදරවන්තයන් ෙලොකු ශාලාෙව් අත් අල්ලා ෙගන නැටූහ. ඔවුන් ෙවනුෙවන් ඉදිරිපත් වූ සිසුෙවක් ‘ෙජෝන් ෙග’ 

වාදනය කෙළේය. ෙව්ගෙයන් දුවන ටෑම් රථයන්හි පඩිවල එල්ලී ගත් මිනිස්සු ‘ෙජෝන් ෙග’ බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ 

ගුමු ගුමු හඬින් මිමිණූහ. ෙසේවක සමිති සාමාජිකෙයෝ මාක්ස්වාදය ගැන වූ ෙද්ශනයකට සාවධානව ඇහුම් කන් 

දුන්හ. අනතුරුව තම කුසලතාවය පියාෙනෝ වාදනයකින් දක්වන්නට ආ සෙහෝදරෙයක් වයනා ‘ෙජෝන් ෙග’ තාලය 

අසමින් නිස්කංලකෙය් සිටියහ. 

 

එහි පීතිය දුකින් පිරී තිබිණ. එහි හිටි අඩිෙය් ෙවනස් වන රිද්මය හාස්යජනක ය. එහි බැරෑරුම් බවකින් ෙතොර 

විලාසය ආයාචනයකි. තව දුරටත් අල්ලා ගත ෙනොහැකි, ෙකොෙහේෙදෝ තැනක පැවතුනක් සඳහා ෙක ඳිරියකි. හිම 

පිරි රාතියන්හි රතු ෙකොඩි හිමත් සමඟ පාවී ගිය සුළං වලට ෙලල ෙදද්දී නගරය බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ ෙලසින් 

ෙකටි, තියුණු ‘ෙජෝන් ෙග’ තනුවලට යාඥා කළහ. 

 

ලිඩියා වාදනය කෙළේ ෙරෞද ෙලසට ය. යුගල නැටුම් දක්වන ආදරවන්තයන් විසිත්ත කාමරය හරහා ෙසෙමන් 

කකුල් තාලයට තබමින් ගිෙය් පරණ නැටුම් විලාසයකට ය. ගයන්නට සුදුසු කටහඬක් ෙනොමැති වූ අරීනා බාගයක් 

ගයමින් බාගයක් කහිමින්, ෙවෝඩවිල්හි ජර්මන් ගායිකාවක් ගැයූ අන්දමට හඬ බැරෑඬි කරමින් වචන කියුෙව්ය. 

 

“ෙජෝන් ෙග 

නිර්භීත හා විකමාන්විත වූෙය්ය 

කිටී 

රූමතියක් වූෙය්ය 

වියරු වැටුණු ෙලසින් 



ෙජෝන් ආදරෙයන් මුසුපත් විය 

කිටී සමඟ. 

ආශාව 

පාලනය කරගත ෙනොහැකිය 

ඔහු තම සිතැඟි 

ඇයට දැන්වීය, 

ඒත් කිටී 

‘බැහැයි’ කීවාය ඒවාට!” 

 

කීරා ලිෙයෝෙග් අත්වලට මැදි වී නැටුවාය. “අපි ෙම් විදියට නටයි, ෂැම්ෙප්න් වීදුරු තියන තැනක, විසිර ගිය 

සන්ධ්යා ගවුම් තියන තැනක, අත් නැති ගවුම්, ‘නාහ්ක්ට් ෙලෝකාල්’ යැයි නම දමා තියන තැනක,” ඔහු ඇයට 

නැඹුරු වී රහසින් ෙකඳුරුවාය. 

 

ඇය ඇස් පියාගත්තාය. ඇයෙග් සිරුර අල්ලා ගත් ශක්තිමත් අත්, මනා හුරුවකින්, මෙහේශාක්ය ෙලසින්, ඇය ඉතා 

දිගු කාලයකට ෙපර දැක තිබි, ඒ අනිත් ෙලෝකයට, ‘කැඩුණු වීදුරුෙව් සිංදුව’ මිමිණූ අඳුරු ගඟක් අසල වූ ෙලෝකයට 

ඇයව කැඳවා ගිෙය්ය. 

 

වාවා අන්ෙදට නැටුම් කියා ෙදන්නට ඉදිරිපත් වූවාය. ඇය ඔහුව නටන පිරිස මැද්දට ඇදෙගන ගියාය. ඔහු ඇය 

පසුපසින් සිනා මුසු මුහුණින් ගිෙය්ය. පූස් පැටිෙයකුට රිදිවිල්ලක් කරත ෙනොහැකි ෙකොටිෙයක් ෙමන් ගිෙය්ය. ඔහු 

නරක සිසුෙවක් ෙනොෙව් යැයි ඇයට සිතුණි. තමා දැඩි ෙකොමියුනිස්ට්වාදිෙයක් දූෂිත කරනවා යැයි ඇයට දැඩි 

නිර්භීත භාවයක් දැණින. එම දූෂණය තවත් දුරකට ෙගන යන්නට ෙනොහැකියාව ගැන ඇය පසුතැවිලි වූවාය. තම 

රූමත් බව කිසිත් හැඟීමක් අවදි ෙනොකරන මිනිෙහක්, ඇය දිහා බලන සංසුන්, එක ෙහල්ෙම් වූ බැල්ම ලිඩියාටත්, 

ෙලොම් සපත්තු පැළඳි දිරාගිය සිරුරින් යුත් ෙකල්ල ෙවතත් එක ෙසේ එල්ල කරන ඔහු දසුන ඇයෙග් සිතට සිහින් 

පීඩාවක් ෙගන දුනි. 

 

ලිඩියා ‘ෛදවෙය් ෙවෝල්ට්ස්’ යන්න වාදනය කළාය. අන්ෙද කීරාට තමා හා නටන්නට ආරාධනය කෙළේය. ලිෙයෝ 

ඔහු ෙදස උණුසුමින් ෙතොර සිනාවක් පා, කිසිත් ෙනොකියා ඔවුන් ෙවතින් ඈතකට ඇවිද ගිෙය්ය. 

 

“වාවා ෙහොඳ ගුරුවරියක්,” තමාව වටපිටාෙව් සිටි අය අතරින් කරකවද්දී කීරා රහසින් කීවාය, “ඒත් මාව තදින් 

අල්ලා ගන්න. ඔව්, ෙගොඩාක් තදින්.” 

 



“ෛදවෙය් ෙවෝල්ට්ස්’ සංගීතය ෙසමින් වාදනය වූ හා ෙසෞම්ය වූවකි. ඉඳහිට එය හුස්ම ෙනොගත හැකි ෙලසින් 

තත්පරයකට නැවතී නැවතත් රිද්මයට දිව ගිෙය් හරියට ලතාවට පියාඹන පිම්බුන සැටින් ගවුම් ෙසලවිල්ලකින් 

පිළිතුරු ෙදන්නා ෙසේ ය. අද ෙනොපවතින බාල්-නැටුම් ශාලාවක් පුරා පැතිර යන ෙසේ ය. 

 

බාගයක් ලැජ්ජාෙවන් හා බාගයක් උත්පාසයකින් තමාට ඉහළින් වූ බැරෑරුම් මුහුණ දිහා කීරා ෙනත් ෙයොමු කළාය. 

සිය හිස ඔහුෙග් ළැමද මතට තබා, ඔහුෙග් ෙනත් දිහා ෙකළින් ක්ෂණයකින් බැලූ ඇය ගස්සා හිස ඉවතට ගත්තාය. 

ඇයෙග් ෙකස් ෙරොදක් ඔහුෙග් කබාෙයහි ෙබොත්තෙම් එතිණ. 

 

අන්ෙදෙග් අත්වලට මුදු සිල්ක් පහස දැණින. සිල්ක් වලට යටින් සිහින් සිරුර දැණින. ඇයෙග් විවෘත ෙකොලරය 

දිහා බැලූ ඔහුට යාන්තමින් ෙදපැත්තට ඇෙදන සෙමහි ඡායාවක් ෙපණින. ඔහු නැවත ඒ දිහා බැලුෙව් නැත. 

 

ලිෙයෝ රීටා හා නැටූහ. ඔවුන් අතර වූෙය් එකිෙනකා හඳුනන නිහඬ අවෙබෝධයකි. ඇයෙග් සිරුර ඔහු සිරුරට 

සුරුවම් ෙලසින්, පවීන ෙලසින් ෙතරපී තිබුණි. පසුකරෙගන යන හැම යුගලයක් සමඟ ආඩම්බරෙයන් සිනා 

පාමින්, වාවා රවුම් රවුම් කැරකුණා ය. ඇයෙග් අත රැඳී තිබුෙණ් වික්ටර්ෙග් උරහිස මතය, ජයගාහී විලසකට ය. 

තමාෙග් අයිතිය කියා පාන ෙලසකට ය. ෙකොල්යා ස්මියාට්කින් වාවා දිහා බයාදු ෙලසින්, චින්තාපරව බලා 

සිටිෙය්ය. ඇය හා නටන්නට අසන්නට ඔහු පසුබට විය. වාවාට වඩා ඔහු මිටි ය. ඇය ගැන තමා තුල ඇති 

බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ එෙහත් බල්ෙලකු ෙසේ හිෛතෂී බව ගැන හැෙමෝම දන්නා නිසා ඔවුන් සියල්ෙලෝම තමාට 

හිනා ෙවනවා යයි ඔහු සිතුෙව්ය. ඒත් ඊට යමක් කරනු ඔහුට ෙනොහැකිය. සිරුර දිරාගිය ෙකල්ලෙග් සපත්තු වලින් 

වහෙල් එල්ලා තිබි ෙපොකුරු පහන ෙව්ව්ලන්නට විය. එහි වට රවුෙම් වූ වීදුරු පබළු ෙසෞම්ය නාදයක් පැතිරවීය. 

වරක් ඇය වාවාෙග් දිළිෙසන හම් පාවහන් මතින් පාගා ෙගන ගියාය. අවධානෙයන් වූ අමුත්ෙතක් තවත් දර 

ෙකොටයක් ගින්නට එකතු කෙළේය. ගින්න දුම් දමා අපහසුෙවන් දැල්ෙවන්නට උත්සාහයක් ගති. කවුෙදෝ යුතුකම් 

ෙනොපිරිෙහළා ඉටු කරන්නට ෙනොදත්ෙතක් ෙතතමනය පිරි දර ෙකොටයක් ෙගනැවිත්. 

 

උදෑසන ෙදකට වාවාෙග් මව බාෙගට ඇරුණු ෙදොරකින් බයාදු, සුදුමැලි මුහුණක් දමා ඔවුන් ‘කෑම බීම ගන්නට දැන් 

කැමැති’ දැයි විමසීය. කෑම කාමරයට යන්නට පටන් ගත් ෙලොල් උත්සාහය නිසා ෙවොල්ට්ස් නැටුම අතරමඟ 

නැවතිණ. 

 

කෑම කාමරෙය් දිගු ෙම්සයක් සුදු හා රිදීෙයන් වූ ගම්භීර ෙසෞභාග්යයකින් දිස්විය. තියුණු පහන් එළිෙයන් පළිඟු 

දිළිසුණි. ෙකෝමල ගෑරුප්පු දැඩි චාරිතානුකූල වූ නිවැරදි බවකින් පිළිෙවලකට තබා තිබුණි. කිරි සුදු පිඟන් 

භාජනවල බටර් ෙහොරාවාට ගෑ කළු පැහැෙයන් වූ පාන් ෙපති ද, වියළි මාළු තීරු ද, අර්තාපල් අල සිවිෙයන් උයන 

ලද විස්ෙකෝතු හා ඇඹුල් ෙගෝවා ද විය. සීනි ෙවනුවට ඇෙලන දුඹුරු සූකිරි කැට ෙත් සමඟ ඉදිරිපත් ෙකරුණි. 

 



ආගන්තුක සත්කාරෙයන් පිරි මුහුණින් වාවාෙග් මව සිනාවක් පෑවාය. “හැම එකකින්ම එකක් ගන්න. බයෙවන්න 

එපා. හැෙමෝටම ඇතිෙවන්න තියනවා. මම ගණන් කළා.” 

 

වාවාෙග් පියා පුළුල් සිනාවකින් මුහුණ සරසා ෙගන ෙම්සෙය් මුල අසුන් ෙගන සිටිෙය්ය. ඔහු නාරි හා ප් රසව 

විෙශේෂඥ ෛවද්යවරෙයකි. අරගලයට ෙපර ඔහු සාර්ථක රැකියාවක් ෙනොතිබි අෙයක් වූෙය්ය. අරගලෙයන් පසුව 

ඔහුෙග් සාර්ථකත්වට ෙහේතු ෙදකකි. පළමුවැන්න, ෙදොස්තරවරෙයක් වශෙයන් ඔහු අයත් වූෙය් ‘නිදහස් වෘත්තීය’ 

ෙකොටසට ය. එනම් ඔහු සූරාකන අෙයක් ෙසේ ෙනොසැලකුණි. අනික වූෙය් ඔහු සම්පූර්ණෙයන් නීත්යානුකූල ෙනොවූ 

සමහර සැත්කම් කිරීමයි. වසර කිහිපයක දී ඔහු තම සම මට්ටෙම් අයට වඩා ෙමන්ම ඊටත් ඉහළින් සිටි අයට ද 

වඩා, සව්සිරිෙයන් පිරි අෙයක් වූෙය්ය. 

 

මිටි ෙමොළවාගත් අත් ෙදෙකන් කබා පටි ෙදක අල්ලා ෙගන, පුටුෙව් පිටට පහසු ෙලස ෙහේත්තු වී, ඝන රත්තරන් 

දම්වැලක් වැටි ෙනරාගිය බඩෙගඩිය ඉදිරියට දාෙගන, එය මත කිංකිණි හඬ නඟමින් ෙසලෙවන මිල අධික 

ඔරෙලෝසුවක් ෙසලෙවද්දී ඔහු අසුනට බර දී සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් කුඩා ඇස්, තඩි සුදු හම්රැලි අතරින් ෙනොෙපනී 

ගිෙය්ය. ඔහු අමුත්තන් ෙවත උණුසුම් සිනාවක් පෑෙව්ය. තමන් සතු ෙම් අනුන් ඊර්ෂ්යයා කරන ආගන්තුක සත්කාර 

හැකියාව, අනුන් සඳහා ආහාර ඉදිරිපත් කරන්නට හැකියාව, තමන් ඉහත කාලයක දී කඳ නවන්නට සිද්ධ වූ 

අයෙග් දරුවන්ට ෙමෙසේ සංගහ කරන්න හැකියාව ලැබීම, ආර්ගුෙනෝව් නැමති කර්මාන්ත ධනපතියාෙග් දරුවන්, 

අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කිෙග් දරුවා, ගැන ඔහු ඉතා උදම් විය. ෙහට උදෑසන රතු හමුදා බල ඇණියට තවත් මුදල් 

පරිත්යාග කරන්නට ඔහු තනිවම තමන්ට මතක සටහනක් ලියා ගත්ෙත්ය. 

 

ගෘහ ෙසේවිකාව බුම්මාගත් මුහුණින් රිදී බන්ෙද්සියක තබා ගත් ෙබෝතල් හයක් රැෙගන එද්දී ඔහුෙග් සිනාව තවත් 

පුළුල් විය. එහි වූෙය් දුර්ලභ පරණ වයින් ය. බලපුළුවන්කාර ෙරෝගිෙයක් ඔහුට පිරිනමන ලද තෑග්ගකි. සෑම පළිඟු 

වීදුරුවක්ම පුරවමින් “පරණ ෙහොඳ බඩු. යුද්ධයට ෙපර තිබිච්ච සත්යය බඩු. ඔය ළමයි ෙම්වා රහ බලල නැති බවට 

සහතිකයි,” යැයි කීෙව්ය. දිග ෙම්සය දිෙග් වීදුරු අතින් අතට පාස් වූහ. 

 

කීරා අසුන්ෙගන සිටිෙය් ලිෙයෝ හා අන්ෙද මැදින්. අන්ෙද සිය වීදුරුව ෙනොපැකිෙළන බැරෑරුම් ගතියකින් 

රණශූරෙයක් ෙසේ එසවීය. “ඔබෙග් ෙසෞඛ්යයට, කීරා,” ෙහේ පැවසීය. 

 

ලිෙයෝ තම වීදුරුව එසවූෙය් සැහැල්ලුෙවනි. ෙශෝභනාකාරෙයනි. විෙද්ශීය මත්පැන් සාදයක දී තානාපතිවරෙයක් 

හැසිෙරන ෙලසකිනි. “ඔයාට මෙග් පංතියට වඩා ඉහළ පංතියක අෙයක් විසින් සව්දිය පුරපු නිසා කීරා, මම 

ෙබොන්නම් අෙප් සුන්දර ආගන්තක සත්කාර දක්වන්නිය ෙවනුෙවන්,” ඔහු කීෙව්ය. 

 



වාවා ඔහු ෙවත උණුසුම් වූ ද, ස්තූති පූර්වක වූ ද සිනාවක් පෑවාය. ලිෙයෝ තම වීදුරුව ඇය ෙවත පා ඔසවා, රීටා දිහා 

බලාෙගන පානය කෙළේය. 

 

ඔවුන් නැවත විසිත්ත කාමරයට ආ විට නිවී ගිය ගින්න නැවත අවුළුවන්නට සිදුවිණ. ලිඩියා නැවතත් පියාෙනෝව 

වාදනය කළාය. ආදරවන්තයන් ටික ෙදෙනක් කම්මැලිකම දක්වමින් නටන්නට වූහ. මිය ගිය කාන්තාවකෙග් 

හඳුන්කූරු සුවඳැති ඇඟිලි ගැන වූ ගීතයක් වාවා ගැයුවාය. බීමත් අෙයකුෙග් හැසිරීම ෙකොල්යා ස්මියාට්කින් 

විඩම්බනයකින් ඉදිරිපත් කෙළේය. වික්ටර් උපාඛ්යානයන් කීෙව්ය. අනික් අය ඔහු ආදර්ශයට ගති. සමහර 

උපාඛ්යානයන් ෙද්ශපාලනමය විය. විපරම් සහිත බැල්ම අන්ෙද ෙවත ෙයොමු ෙකරිණ. අතරමැද වචන නැවතිණ. 

විෙටක කියන වදන් තටමින්, මුහුණු රතු කරගත්ෙත්ය. 

 

උදෑසන පහ ෙවද්දී සැෙවොම විඩාෙවන් ෙපළුනහ. එෙහත් හිරු පායන්නට ෙපර කිසිෙවකුට ෙගදර යා ෙනොහැකියි. 

එය භයානක විය. නරගෙය් මිලිෂියාව ෙකොල්ලකරුවන් හා ෙසොරුන් ඉදිරිෙය් අඩපණ වූහ. මැදියම් රැෙයන් පසු 

පාරක් පනින්නට පුරවැසියන් එඩිතර වුෙන් නැත. 

 

තරුණ අමුත්තන්ට උදෑසන ෙතක් කල් ෙගවන්නට ඉඩහැර ෙදොස්තර මිෙලොව්ස්කි හා ඔහුෙග් බිරිඳ නිදන්නට ගියහ. 

කිසිත් දයාවක් ෙනොෙපන්වූ, කැඳ නිල ඇඳුම් හැඳි ගෘහ ෙසේවිකාව අසල්වැසියන් සියල්ල ෙවතින් ඉල්ලා ගත් ෙමට්ට 

විසිත්ත කාමරයට ඇද්දාය. බිත්තිය දිෙග් ෙමට්ට තබන ලදි. වාවා විදුලිය නිවා දැමුවාය. 

 

අමුත්තන් තම ආදරවන්තයින් සමඟ ඇලවූහ. ගිනි උදුෙන් අන්තිම ගිනි පුපුරක් හා තැනින් තැන දැල්ෙවන රතු 

සිගරැට් තිත් මිස ෙවනත් එළියක් නැත. රහසින් ෙදොඩන බස් හා වදන් ෙනොවන රහස් හඬ ඇසුණි. ෙමවැනි 

සාදයන්හි ෙකොතැනකවත් ෙනොලියැවුන රීතිය වූෙය් ෙම් අන්තිම, විඩාවට පත්, වඩාත්ම උද්දීපන පැය කිහිපය ගැන 

කවුරුත් වැඩි කුතුහලය ෙනොදැක්වීමයි. 

 

කීරාෙග් අතට අන්ෙදෙග් අෙත් සපර්ශය දැනින. “සඳළුතලයක් තියනවා එයාලට මෙය හිෙත්,” ඔහු රහසින් 

කිව්ෙව්ය, “අපි යමු එළියට.” 

 

ඔහු පිටුපසින් යද්දී ඇයට සුසුමක් හා රාගාධික චුම්භනයක හඬ ඇසිණ. එය ආෙව් වික්ටර්ෙග් තු රුෙල් වූ වාවා සිටි 

පැත්ෙතනි. 

 

සඳළුතලය සීතල විය. වීදිය රක්ෂිත ෙපට්ටියක වූ ගුහාවක් ෙසේ නිහඬය. අහස ෙසෙමන් අළුපාටට හැෙර්. 

පදිකෙව්දිකාෙව් දිය කඩිති මිදී ෙගොස් කැඩුණු වීදුරු ෙසේ ෙපනුණි. ජෙන්ල දිස්වූෙය් බිත්තිවල සීතලට මිදී ගිය දිය 



කඩිති ෙලස. මිලිෂියා මිනිෙහක් ලාම්පු කණුවකට උර දී සිටෙගන සිටිෙය්ය. වීදිය මැදින් ෙකොඩියක් වැටී තිබුණි. 

ෙකොඩිය ෙසලවුෙන් නැත. මිනිසා ද ෙසලවුෙන් නැත. 

 

“හිනායන ෙදයක්,” අන්ෙද කීය, “මම හිතුෙව නැහැ කවදාවත් මම නටන්න ආස ෙවයි කියලා, ඒත් මම නටන්න 

ආසයි.” 

 

“අන්ෙද, මම ඔයා එක්ක තරහයි.” 

 

“ඇයි?” 

 

“ෙම් තමයි ෙදවන වතාවටත් ඔයා මෙග් ෙහොඳම ගවුමට සැලකිල්ලක් ෙනොදැක්වුෙය්.” 

 

“ඒක ලස්සනයි.” 

 

ඔවුන් පිටුපසින් ෙදොෙර් මළකඩ බැඳි සරෙණ්රුව ෙකඳිරි ගෑය. ලිෙයෝ සඳළුතලයට පිවිසීය. ඔහුෙග් කෙට් ෙකොණක 

සිගරැට්ටුවක් එල්ෙලයි. “කීරාත් ජනසතු කරන ලද ජාතික ෙද්පලක් ද?” ඔහු විමසීය. 

 

“සමහර විට මම හිතනවා ඒක එෙහම වුනානම් ඒක එයාෙග ෙහොඳට ෙවයි කියලා,” අන්ෙද හිමිහිට පිළිතුරු 

දුන්ෙන්ය. 

 

“ඉතින්, පක්ෂය නිසි ෙයෝජනාව සම්මත කරගන්නා ෙතක්,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “ඇය එෙහම නැහැ.” 

 

විසිත්ත කාමරෙය් උණුසුම් වූ අඳුරට ඔව්හු එක්වූහ. තමන් අසලින් ෙමට්ටයට ලිෙයෝ කීරාව ඇදගත්ෙත්ය. ඔහුත් 

කිසිත් ෙනොකීය. ඇය ඔහුෙග් උරහිසට ඔළුව තබා නිදි කිරන්නට වූවාය. යාන්තමට උරහිස් ෙසොලවා රීටා 

ෙවනතකට ගියාය. අන්ෙද සඳළුතලය අසල සිටෙගන දුම්වැටිය ඉරුෙව්ය. 

 

උදෑසන අටට ජෙන්ල් තිර අරින ලදි. සබන් වතුර පැහැති ෙමොට සුදු අහසක් පියසි වලට ඔබ්ෙබන් දිස්විය. ෙදොර 

අසල සිටගත් වාවා තම අමුත්තන් ෙවතින් සමුගත්තාය. විෙටක ඇය නිදිමතින් වැනුනාය. ඇයෙග් ඇසිපිය 

විඩාෙවන් පිරි කළු රවුම් ගැසිණ. කළු ෙකස් ෙරොදක් ඇයෙග් නැහැය අගට වැටී තිබුණි. ඇයෙග් නිකට පුරා 

ලිප්ස්ටික් තැවරී තිබුණි. අමුත්ෙතෝ කල්ලි ගැසුණහ. ඒ කණ්ඩායම් ෙලසින් හැකි තරම් දුරක් එකට ඇවිදිනු 

සඳහායි. 

 



සීතල හිමිදිරිෙය්, පා යටින් අයිස් කැෙඩද්දී, අන්ෙද කීරාව මඳක් පැත්තකට ඇද ගත්ෙත්ය. තමනට අඩි කිහිපයක් 

ඉදිරිෙයන් සිටි ලිඩියාට වතුර වලකින් පනින්නට උදව් ෙදන ලිෙයෝ ෙපන්වූෙය්ය. “ඔහුව ඔයා නිතර දකිනවා ද?” 

ඔහු ඇසුෙව්ය. 

 

ඒ පශ්නය, ඔහු සත්යය ෙසොයාෙගන නැතිබවත්, ඒ පශ්නය ඇසූ විලාසය ඔහුට සත්යය ෙනොකිව යුතු බවත් ඇයට 

පැහැදිලි කෙළේය. 

 

යකඩ වැට ගැසූ ජෙන්ල හා ඉබි යතුරු දැමූ කඩ අතරින් විදුලිය දැල්වුණි.  

 

ෙදොරවල් ෙබොෙහොමයක දැන්වීමක් අලවා තිබුණි: “ෙහොරකම් කරන සෙහෝදරවරුනි, කරුණාකර වෑයම් 

ෙනොකරන්න. ඇතුලත කිසිත් නැත.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

ගිම්හානෙය් දී ෙපෙටොගෑඩය ගිනි උදුනක් බවට පත්විය. පදිකෙව්දිකාවන්හි දැව ගෙඩොල් ඉරිතලා ෙගොස් ජලය 

ෙනොමැති වියළි ගං පතුලක කළු කුහරයන් ෙමන් දිස් විය. උණ ෙරෝගිෙයක් හුස්ම ගන්නා ෙසේ බිත්ති ෙපනුණි. 

වහලින් ආෙව් පිළිස්සුණ තීන්ත ගන්ධයයි. සුදු දීප්තිෙයන් සියුම් පටලයක් තැවරුණු ඇස් වලින් බලාෙපොෙරොත්තු 

සුන් වූ ෙලසින් ඔවුන් ගල් නගරෙය් ගසක් ෙසවූහ. ගහක් හමු වූ විට, ඔවුන් ෙවනතක හැරුණහ. එහි 

ෙනොෙසල්ෙවන ෙකොළ ෙව්ලි ගිය දුහුවිලි වලින් අළු පැහැයට හැරී ඇත. හිසෙක් නළල් තල ෙවත ඇලී ගිෙය්ය. 

ෙපන දාන නාස් වල වහන්නට එන මැස්ෙසෝ එළවන්නට අශ්වයන් හිස් වැනූහ. ෙන්වා ගඟ නිශ්චල ය. වතුර මත 

ඉඳහිට ගිනි බුබුලක් ෙසල්ලම් කරයි. ෙලොවිරිච්චිෙයන් සරසන ලද ෙපොකුරු ෙසේ ය. එය දකිනා පාලම් මත සිටි 

පිරිමින්ට රස්නය තවත් වැඩිෙයන් දැනිණ. 

 

හැකි හැම අවස්ථාවකම, කීරා සහ ලිෙයෝ ගම්බද ෙපෙදසක දවස ෙගවන්නට ගියහ. 

 

අත් අල්ලා ගත්  ඔවුන් ෙදෙදනා සූර්යයාෙලෝකෙයන් හා ෙද්වදාර ගස් ෙසවනැලි අතරින් වැටි තීරු මැදින් ගමන් 

කළහ. තද පැහැති ගෙඩොලින් ෙමන් වූ, කුළුණු ෙප්ලි ෙසේ ෙපනුනු, ෙද්වදාර ගස් මහ මඟට නැවී ෙදපැත්ෙත් සිටිෙය් 

ඊර්ෂ්යයාෙවන් ෙමනි. ෙලෝකඩ පැහැයට හිරු එළිෙයන් පාට ෙවනස් වී ගස් බඳ වියළි ලා පැහැති ෙපොතු එල්ෙලයි. 

මැලකයිට් පිරි සංකුලයන් අතරින්, හිරු රැස් අල්පයක්, මෘදු නිල් පැහැෙයන් ගස් අතරින් පාරට වැටුණි. ෙකොළ 

පැහැති ෙබෝක්කු අසල, කුඩා දම්පාට වයලට් මල්, කහපාට වැල්ලට හැරී එහි පතිත වූ තිත් ෙසේ දකින්නට ලැබුණි. 

වැලි මත පළිඟු දිලිෙසනා ෙසේ දිස් වූෙය් වතුර. කීරා තම පාවහන් ගැලවූවාය. කකුල් ආවරණ ගැලවූවාය. මෘදු 

දුහුවිලි හා ෙද්වදාර ෙකඳි ඇයෙග් පා ඇඟිලි අතර රැඳිණ. බිම පතිත වූ කළු ෙබෝල ෙද්වදාර ශංකු වලට ඇය පයින් 

ගැසුවාය. ලිෙයෝ ඇෙග් ෙසෙරප්පු ගහක අත්තක එල්ලීය. සුදු කමිසෙය් ෙබොත්තම් ගැලවීය. කමිස අත් වැලමිටට 

ඉහළින් නවාගත්ෙත්ය. ඇෙග් ෙදපා පරණ පාලමක ලෑලි මතින් ෙහමිහිට දිව ගිෙය්ය. පළල් හිඩැස් තුලින් දිළිෙසන 

මාළු ෙකොරෙපොතු ෙසේ ගලනා වතුර දිටීය. ෙපොකුරු පිටින් කුඩා කළු අල්ප විරාමයන් ෙසේ ෙපනුනු ඉස්ෙගඩිෙයෝ 

දැක්කාය. 

 

තණ පිට්ටනියක ඔවුන් තනිවූහ. බිම වාඩි වූ ඔවුන් වටා තාප්පයක් ෙමන් උස තණෙකොළ ඔවුන්ෙග් ඔළු වලටත් 

ඉහළින් උසට තිබිණ. උණුසුම් නිල් අහසක් තියුණු හරිත තුඩු වලට පහත් විය. අහස් කුස උඳුපියැල්ෙල් සුවඳ 

බලනා ෙසේ ය. රැහැයිෙයක් නද දුන්ෙන් විදුලි බලෙයන් දුවන එන්ජිමක් ෙමනි. ඇය තණ පිල්ෙල් හිඳ ෙගන 

සිටියාය. ලිෙයෝ එහි වැතිර ෙගන සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් හිස ඇයෙග් ඔෙඩොක්කුෙව් විය. ඔහු දිගු තණෙකොලයක අගිස්ස 

සැපුෙව්ය. ඔහු තණෙකොලය අල්ලා ෙගන සිටිෙය් දුම් ෙබොන්ෙනක් සතු පවීණතාවය රැගත් විෙද්ශීය සිගරැට් 

දැන්වීමක ලීලාෙවනි. වරින් වර ඇය නැඹුරු වී ඔහු සිපගත්තාය. 

 



ගඟ අසල වූ ගහක විසල් මුලක් මත ඇය හිඳෙගන සිටියාය. ඔවුනට පහළින් තරු ෙපන් තැන තැන පැතිර තිබි 

මීවන වනයක පිරි කුරු තල් ගස් ෙමන් දිස්විය. බර්ච් ගහක සුදු බඳ සැඬකිරණෙය් දිළිසුණි. දිය ඇල්ලක් ෙමන් එහි 

ෙකොළ පහළට එල්ලුණි. ෙකොළ බින්දු අහෙසේ පාෙවනා ෙසේ ය. රීදි පැහැයට, සුදු පැහැයට හා ෙකොළ පැහැයට 

ෙවව්ලමින් හැරී ෙකොළ ඉඳහිටක වතුරට වැටී ගසා ෙගන ගිෙය්ය. ගල් මතින්, මුල් මතින්, මීවන අතරින් කීරා පැන 

දිව්ෙව් ජව සම්පන්න ෙලසට, කඩිසරව. සිව්පාෙවක් ෙසේ සතුටින්. ලිෙයෝ ඇය දිහා බලා සිටිෙය්ය. ඇයෙග් 

 විලාසය තියුණුය. ෙකෝණාකාරය. කාන්තාවෙග් සුමුදු, ව්යක්ත විලාසයක ලාලිත්යෙයන් ෙතොර වූ, එෙහත් ඊට 

පතිවිරුද්ධ වූ ලාලිත්යයකි. කැඩුණ, ගැස්සුන, නිශ්චිත, ජ්යාමිතීය වූ අනාගත නැටුම් විලාසයක විලාසිතාවකි. 

දිරාගිය ගස් බඳක හිඳෙගන පහතින් ගලනා වතුර නරඹන ඇය දිහා ලිෙයෝ බලා සිටිෙය්ය. බාහු ෙදකට සරල 

ෙකෝණව ඇය අත් වැටුණි. ඇයෙග් වැලමිටි ඇයෙග් සිරුරට සරල ෙකෝණව තිබුණි. ඇයෙග් සිරුර ඇයෙග් කකුල් 

වලට සරල ෙකෝණව තිබුණි. ෙනොදැමි, කැඩුණු පුංචි සිරුරකි. ආතතිෙයන් පිරි, ජීවත්වන, විදුලි සැරයක 

හැඩයකින් යුතුය. එවිට ඔහු උඩ පැන නැඟිට්ෙට්ය. ඇය පසුපස දිව ගිෙය්ය. ඇය බදා අල්ලා ගති. සරල ෙකෝණ 

කඩා දමා ෙකළින් ඉරකට හරවා තමා ෙවතට ඇයව තද කරගත්ෙත්ය. ගඟ මතින් වැටුණු දිරා ගිය ගස් බඳ 

අනතුරුදායක ෙලසින් ෙකඳිරි ගෑය. ඇය හඬ නඟා සිනාවූවාය. ඇයට ආෙව්නික වූ අමුතු සිනාෙවන් සිනාවූවාය. 

ඇයෙග් සිනාව ෙකළි ෙදළින් වූවකට වඩා සතුටින් පිරී තිබුණි. ඒ හිනාෙව් අභිෙයෝගයක් විය. ජයගාහී බවක් විය. 

පහර්ෂෙයන් පිරි විය. ඇයෙග් ෙතොල් ෙතත් විය. දිලිසුණි. 

 

* 

 

ඔවුන් ආපසු නගරයට ආ විට, ෙපෝස්ටර් වලින්, බැනර් වලින්, සිරස්තල වලින් පිරි හුස්ම හිර කරන සැන්දෑව ඔවුන් 

හමුවිය. වීදි මතින් දැවුනු අකුරු හතරකි: U.S.S.R. 

 

රටට අලුත් නමක් ලැබී ඇත. නව ව්යවස්ථාවක් ලැබී ඇත. ෙසෝවියට් වෘත්තීය සමිති එකතුෙව් ෙකොන්ගසය එෙසේ 

තීරණය කරන ලදි. බැනරය ෙමෙසේ කියයි: 

“එක්සත් ෙසෝවියට් සමාජවාදී ජනරජය ෙලෝක ෙද්ශයක් සඳහා වන අනාගත වර්ධනෙය් සාරය ෙවයි.” 

 

රත් වූ, දුහුවිලි පිරි වීදි මැදින් ෙපලපාලි ගිෙය්ය. දහදිය පිරි ලලාටයන් රතු ෙල්න්සු වලින් පිහිදා දැමුණි. 

 

“අෙප් බලය ඇත්ෙත් කිටි කිටිෙය් පාස්සන ලද්දා වූ සාමූහිකත්වෙය්ය!” 

 

ළමයි ෙප්ලියක්, ෙබර ගහමින්, හිරු බැස යන සැන්දෑෙව් පා ගමන් තැබූහ. ආවරණ ෙනොවූ කකුල් තට්ටුවක්, නිල් 

කලිසම් තට්ටුවක්, සුදු කමිස තට්ටුවක්, රතු ටයිපටි තට්ටුවක් දකින්නට ලැබුණි. පක්ෂෙය් බාලාංශයයි. 

‘පුෙරෝගාමීන්’ ය. ඔවුන්ෙග් උස් වූ, තරුණ කටහඬ වල් ෙමෙසේ ගැයූහ: 



“කෑදර බූර්ජුවාසියාට දුක හිෙතන්න 

අපි අෙප් ගිනි ෙහට පත්තු කරමු 

අෙප් ෙලයින් මතුවන ෙලෝක ගින්න …” 

 

* 

 

වරක් කීරා හා ලිෙයෝ ගමක රාතියක් ෙගවන්නට උත්සාහ කළහ. 

 

“ඇත්ෙතන්ම,” නිවාස හිමිකාරිය කීෙව්ය. “ඇත්ෙතන්ම, පුරවැසිෙයනි, මට පුළුවන් ඔබලාට රෑ නවතින්න 

කාමරයක් ෙදන්න මට පුළුවන්. ඒත්, ඊට කළින් ඔයාල නගරෙය් ජීවත්වන තැන උපව්ඩම් ෙවතින් සහතිකයක් 

ගන්න ඕන. ඔයාලෙග මිලිෂියා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙවන් අවසර පතක් ගන්න ඕන. ඊට පස්ෙස ඔයාලෙග කම්කරු 

ෙපොත් මා ෙවත අරන් එන්න ඕන. මම ඒවා ෙමෙහ තියන අෙප් ෙසෝවියට් කාර්යාලෙය් ලියාපදිංචි කරන්න ඕන. 

අෙප් මිලිෂියා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ලියාපදිංචි කරන්න ඕන. එතෙකොට ඔයාල තාවකාලික අමුත්තන් හැටියට අවසර 

පතයක් ගන්න ඕන. ඔයාල බද්දක් ෙගවන්න ඕන. එතෙකොට ඔයාලට කාමරයක් ගන්න පුළුවන්.” 

 

ඔවුන් නගරෙය් නැවතුණහ. 

 

* 

 

එඩිතර තීරණයක් ගත් ගලීනා ෙපෙටොව්නා රැකියාවක් ෙසොයා ගත්තීය. කම්කරුවන්ෙග් දරුවන් සඳහා වූ පාසැලක 

ඇය මැහුම් උගන්වන්නට පටන් ගත්තාය. හැම පැත්තට වැනි වැනී ඇෙදන ටෑම් රථයක නැඟී දුහුවිලි පිරි සැතපුම් 

ගණනක් ෙගවා නගරය මැදින් ඇය කර්මාන්ත දිස්තික්කය ෙවත ගියාය. දැලිකුණු පිරුණු පුංචි දෑත් වලින් කමිස හා 

ඒපන් මහන අන්දම ඇය බලා සිටියාය. සමහර විෙටක රතු බැනර් වල අකුරු මැසුණි. මැහුම් වැඩ කිරීෙම් 

වැදගත්කම හා ෙසෝවියට් ආණ්ඩුෙව් අධ්යාපන පතිසංස්කරණ පතිපත්ති ගැන ඇය කතා කළාය. 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙයවිච් මුළු දවස පුරාම වාෙග් නිදා ගත්ෙත්ය. අවදිෙයන් සිටි විෙටක, ෙහේ කුස්සිෙය් වූ ඇඳුම් 

මදින ලෑල්ල උඩ තනිවම කාඩ් ෙසල්ලම් කෙළේය. කාණු පල්ලක සිට ෙගදර ෙගනා පූෙසක් වූ ප්ලූටාර්ක් සඳහා 

වතුර, කැඳ හා සැකරින් ෙයදූ කිරි අනුකරණයක් ඉතා ෙවෙහසකින් මිශ කර දුන්ෙන්ය. 

 

කීරා සහ ලිෙයෝ ඔවුන් බලන්නට පැමිණි කළ ඔවුනට කතාබස් කරන්නට කිසිම ෙදයක් ෙනොතිබුණි. ගලීනා 

ෙපෙටොව්නා කතා කෙළේ කන් විනිවිද කරවන උස් හඬකිනි. නුවුමනා ෙව්ගෙයනි. ඇය කතා කෙළේ ෙපොදුවැසියාෙග් 

අධ්යාපනය හා දැනුම මඳ සෙහෝදර කැල ආරක්ෂා කරන රහස් ෙපොලීසිෙය් පූජනීය වූ ෙසේවය ගැනයි. ලිඩියා කතා 



කෙළේ ශුද්ධ වූ ආත්මය ගැනයි. ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙයවිච් කිසිත් ෙනොකීය. ෙබොෙහෝ කලක සිට ගලීනා 

ෙපෙටොව්නා විවාහ සංස්ථාව සම්බන්ධෙයන් ඉඟි පැවසීම අත්හැර දමා ඇත. ලිෙයෝ කතා කරද්දී මුහුණ රතු 

කරගත්ෙත් ලිඩියා පමණි. ඔහු කතා කරද්දී ඇය අපහසුතාවයටත් උද්දාමයටත් එකවර මුහුණ දුන්නීය. 

 

කීරා ඔවුන් බලන්නට ආෙව් එකම ෙහේතුවක් නිසා ය. ඇය ආ විට පැත්තක සිට නිහඬව ඇෙලක්සැන්ඩර් 

ඩිමිටිෙය්විච් ඇය දිහා බලා සිටිෙය්ය. ෙපෙනන ෙනොෙපෙනන අබලන් සිනාවක් ඔහුෙග් මුෙව් ෙපනුණි. හරියට 

ඔවුන් ෙදෙදනා මැදින් හා ඔහුෙග් ජීවිතය වටා ෙමොට මීදුමක් පැතිර ෙනොතිබුණා නම් ඔහු ඇය දකින්නට ඉතා සතුටු 

වන්නා ෙසේ ය. 

 

* 

 

ජෙනල් ගැට්ට මත වාඩි වූ කීරා සිසිරෙය් මුල් ම වැස්ස පදික ෙව්දිකාව මත පතිත වන ආකාරය බලා සිටියාය. 

තීන්ත දිය කඩිත්තක විදුලි බුබුළුක් ෙසේ පැන නැඟි වතුර බුබුළු වටා වූ රවුම් දකිනු හැකිවිය. මඳ තත්පරයක් පීනා 

ගිය ඒ බුබුළු කුඩා ගිනිකඳු ෙලසින් පරාජිතව පුපුරා ගිෙය්ය. ෙමොට විලසකින් නගරෙය් පදික ෙව්දිකා මත වැහි වතුර 

ෙබර ගැසීය. ඈතක ෙහමින් දුවන තනි එන්ජිමක පුරු පුරු ගෑමක් මැදින් ඇෙසනා තනි දියර සීරාවක් ගලනවා 

ෙමනි. හරියට ළඟ පාතක ෙකොෙහේෙදෝ වතුර පයිප්පයකින් වතුර කාන්දු ෙවන්නා ෙසේ ය. 

 

පහත වීදිෙය් එක ඡායාරුවක් ඇවිදන බව ෙපනුණි. පරණ කබා ෙකොලරයක් කඩා වැටුණු උරහිස් මැදින් ඉහළට 

ඔසවා ඇත. අත් ෙදක සාක්කුවල බහා ඇඟ ළඟට කිටි කිටිෙය් තදකර තබා ෙගන. හුදකලා ෙසවනැල්ල 

ෙදපැත්තට වැෙනමින් ඔහු ඇවිද ගිෙය් පැත්තකට ඇද වැෙටනා සිහින් වැස්ෙසන් වැහුණ දිලිෙසන වහලවල් ඇති 

නගරය ෙවතට.  

 

කීරා විදුලි පහනක් දැල්වූෙය් නැත. ලිෙයෝ දැක්ෙක් කළුවෙර් ජෙනලය අසල ඉන්නා ඇයව. ඇයෙග් කම්මුලට තම 

කම්මුල තබා “ඇයි ෙමොකද?” කියා ඔහු විමසීය. 

 

“මුකුත් නැහැ. ෙහේමන්තය එනවා විතරයි. අලුත් වසරක් පටන් ගන්නවා,” ඇය ෙහමින් කීවාය. 

 

“ඔයාට බයක් නැහැ ෙන්ද කීරා? අපි ෙමච්චරක් කල් හිටෙගන හිටියෙන.” 

 

“නෑ,” කීරා කීවාය. “මට බයක් නැහැ.” 

 

* 



 

නව වසර ආරම්භ කෙළේ උපව්ඩම්. 

 

“ඒක ෙමෙහමයි, ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසිෙයනි,” ඔහු කීෙව්ය. එක පාදයකින් අනික් පාදයට බර ෙදමින්, තම 

කැප් ෙතොප්පිය අත් ෙදකින්ම මිරිකමින් ඔහු ලිෙයෝෙග් දෑස් දිහා බැලීම මඟ හැරිෙය්ය. “ෙම්ක පදිංචිකරුවන්ෙග 

න්යාය ගැන කාරණයක්. නීතියක් තිෙයනවා කාමර තුනක් තියන ෙගදරක ෙදන්ෙනක් ඉන්න එක නීති විෙරෝධීයි 

කියල. ෙමොකද නගරෙය් වැසිෙයෝ ෙගොඩක් ඉන්න නිසා නිවාස පිරිල ඉතිරිලා ගිහින්. මිනිසුන්ට ඉන්න තැන් නැහැ. 

ඉඩකඩ තියන හැම තැනක්ම පිරිලා ඉතිරිලා ගිහින්. ජිෙලො ට්ෙඩල් එවලා තියනවා මට කුලීකාරෙයක්. කාමරයක් 

ෙදන්න කියල. එයා ෙහොඳ කම්කරුෙවක්. ඉතින් ඔයාලෙග කාමරයක් එයාට ෙදන්න ෙවනවා මට. එයාට පුළුවන් 

කෑම කාමරය ගන්න. ඔයාලට අනිත් ෙදක තියාගන්න පුළුවන්. අනික, ෙම් කාෙල් ඉස්සර එක කාලයක සමහර 

අය කරපු විදියට කාමර හතක ජීවත්වන කාලයක් ෙනෙම්.” 

 

අලුත් කුලීකරුවා යටහත් පහත්, වෙයෝවෘද්ධ කුඩා මිනිෙසකි. ඔහු කතාකෙළේ ෙගොත ගසමිනි. කණ්ණාඩි පැළඳ 

සිටිෙය්ය. ‘රතු ස්ෙකොර්ෙහොඩ්’ යන සපත්තු කම්හෙල් ෙපොත් තබන්ෙනක් ෙසේ ෙසේවය කෙළේය. උෙද් පාන්දරින් 

පිටත්ව යන ඔහු රෑ ෙබෝ වී නිවසට එයි. තම පයිමසෙය් ආහාර පිසූ ඔහු බලන්නට කිසිවිෙටක කිසිෙවක් ආෙව් 

නැත. 

 

“මම කරදරයක් ෙවන්ෙන නැහැ. ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි,” ඔහු කීෙව්ය. “මම ෙකොෙහත්ම කරදරයක් 

ෙවන්ෙන නැහැ. එකම ෙදයක්, නාන කාමරය ගැන. මාසයකට සැරයක් මට නාන්න ඉඩ දුන්ෙනොත් -මම ඒකට 

ෙබොෙහොම ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. අනිත් පහසුකම්, පිටිපස්ස පැත්ෙත එළිපහළියට යන්න තැනක් තියනවා, ඒ ගැන 

සඳහන් කළාට සමාෙවන්න. මට කාරියක් නැහැ. මම කුල කාන්තාවකට වදයක් ෙවන්ෙන නැහැ.” 

 

ඔවුන්ෙග බඩු භාණ්ඩ කෑම කාමරෙයන් අනිත් කාමරවලට ඔවුන් ෙගන ගියහ. ඒ පැත්ෙතන් කෑම කාමරය හා 

සබැඳි ෙදොරට ඇණ ගැසූහ. කීරා විසිත්ත කාමරෙය් දී ආහාර උයද්දී ඇය ලිෙයෝට නිදන කාම රෙය් ඉන්නට බල 

කළාය. 

 

“ආත්මපාරක්ෂණයට,” ඇය ඔහුට කීවාය, “අපි ෙදෙදනාෙග්ම.” 

 

* 

 

ෙවොල්ගාෙව් ගම්මාන වලට පක්ෂෙය් දූත ෙමෙහයකට ගිය අන්ෙද ගිම්හානය ෙගවන ලද්ෙද් එහි දී ය. 

 



නව වාරය පටන් ගන්නා පළමු දිනෙය් ම ඔහු විද්යාතනෙය් දී කීරා හමුවීය. හිරු රැසින් ඔහුෙග් හෙම් පාට තවත් 

රන්වන් වී ඇත. මුව අග වූ රැළි කැළලක් ෙහෝ තුවාලයක් ෙනොවූවත්  ඒ ෙදෙකහිම හැඩ රුවකින් යුතු විය. 

 

“කීරා, මම දැනෙගන හිටියා ඔයාව දකින්න ලැබීම පීතිදායක ෙවයි කියල. ඒත් මම හිතුෙව නැහැ … ෙමච්චර 

සතුටක් ෙගන ෙදයි කියල.” 

 

“ඔයාට දුෂ්කර ගිම්හානයක් ෙගවන්න වුනා ෙන්ද අන්ෙද?” 

 

“ඔයාෙග ලියුම් වලට ස්තූතියි. ඒවා මාව සතුටින් තිබ්බ.” 

 

ඔහුෙග් ෙදෙතොල් රැඳි දැඩි බව දිහා ඇය ඇස් ෙයොමු කළාය. “ෙමොනවා ද එයාල ඔයාට කෙළේ අන්ෙද?” 

 

“කවුද?” ඒත් ඇය දන්නා බව ඔහු දත්ෙත් ය. ඔහු ඇය දිහා බැලුෙව් නැත. එෙහත් පිළිතුරු දුන්ෙන් ය. “මම 

හිතන්ෙන හැෙමෝම දන්නවා. ගම්මාන -අෙප් අනාගතෙය් අඳුරු තැන්. ඒවා යටත් කරෙගන නැහැ. එයාල අපිත් 

එක්ක නැහැ. පාෙද්ශීය ෙසෝවියට්  ෙකොඩියට උඩින් එයාල රතු ෙකොඩියක් දාලා තියනව. පිටිපස්ෙස පිහියක් අෙත් 

තියාගන ඉන්නව. නැවිල ආචාර කළාට, ඔළුව වනලා එකඟ වුනාට, රැවුල් යටින් හිනාෙවනව. ගබඩා කාමරවල 

අෙපන් ධාන්ය හංගලා තියන තැන්වලට උඩින් ෙලනින්ෙග පින්තූර එල්ලනව. පත්තර වලින් කියවන්න ඇති 

ෙකොමියුනිස්ට් තුන් ෙදෙනක් පණ පිටින් සමාජ ශාලාවක පිච්චුව හැටි ගැන. මම ඊ ළඟ දවෙසේ එෙහ ගියා.” 

 

“අන්ෙද! ඔයාට එයාලව අල්ල ගන්න පුළුවන් වුනා කියල හිතනවා!” 

 

ඔහුට සිනා ෙනොවී සිටිය ෙනොහැකි විය. “ඇයි කීරා! ඔයා කියන්ෙන ෙකොමියුනිස්ට් අයට එෙරහිව සටන් කරන අය 

ගැන ද?” 

 

“ඒත් …. එයාල ඒකම ඔයාට කරන්න තිබුණ.” 

 

“නැහැ, මට කිසිත් වුෙන් නැහැ. ෙප්නවාෙන්. ෙබල්ෙල තියන කැළල දිහා බලන්න එපා. ෙපොඩ්ඩක් ගෑවිලා ගියා 

විතරයි. ඒ ෙමෝඩයාට අවි ආයුධ හුරුවක් නැහැ. එයාෙග එල්ලය එච්චර ෙහොඳ වුෙන් නැහැ.” 

 

* 

 



ෙගොසිස්ඩාට් හි පධානියාෙග් කාර්යාලෙය් පින්තූර පහක් එල්ලා තිබුණි. එකක් කාල් මාක්ස් ෙග් ය. එකක් 

ෙටොට්ස්කි ෙග් ය. එකක් සිෙනොවීව් ෙග් ය. ෙදකක් ෙලනින් ෙග් ය. ඔහුෙග් ෙම්සය උඩ හුණු බදාමෙයන් නිමවන 

ලද ෙලනින්ෙග් හා කාල් මාක්ස් ෙග් කුඩා උඩුකය පතිමා ෙදකක් විය. මිල අධික කළු සැටින් ෙරද්ෙදන් නිමකල, 

උස ෙකොලරයකින් වූ ගම්බද කමිසයක් ඔහු හැඳ සිටිෙය්ය. 

 

සකසුරුවම් කරන ලද තම නියෙපොතු දිහා බැලූ ඔහු අනතුරුව ලිෙයෝ ෙදස බැලුෙව්ය. “මට සහතික වශෙයන් 

දැෙනනවා, ෙකොවැෙලන්ස්කි සෙහෝදරයාෙණනි, අෙප් ෙම් විශිෂ්ඨ සංස්කෘතික වෑයම, ඔෙබ් යුතුකම් ඉටු කරත 

හැකි අවස්ථාවක් හැටියට සාදරෙයන් පිළිගනියි කියලා.” 

 

“ඔබට ඕනා ෙමොකක් ද?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

“අෙප් ෙම් ආයතනය බාරෙගන තියනවා ‘සංස්කෘතික පධානියා’ යන ෙගෞරවනීය පදවිය. බාල්ට් හමුදාෙව් එක 

කණ්ඩායමක් ෙවනුෙවන්. මම අදහස් කරන ෙද් ඔබට වැටෙහනවා ෙන්ද? පක්ෂය විසින් ෙපරට දැමූ අලුත් -

විශිෂ්ඨ අදහසක්- කම්කරු සංස්කෘතිය හා අධ්යාපනය හැම තැන පතුරවන්න. ඉතින් වැඩිය දැනුමක් නැති 

කණ්ඩායමක් ෙවනුෙවන් එය කියාවට නැංවීමට අපි බාරගත්ත. හැම වැදගත් යැයි සැලකිය හැකි ආයතනයක් ම 

කරනවා වෙග්. ඉතින් බාල්ටික් හමුදාෙව් ෙසේවය කරන අපෙග් සෙහෝදරයන්ෙග් දැනුම වැඩි කිරීම අෙප් වගකීමයි. 

නව පාලන පංතිෙය් නව ශිෂ්ඨත්වෙය් වර්ධනය සඳහා අපෙග් අපගල්භ සම්මාදමයි ෙම්.” 

 

“ෙහොඳයි,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. “ඒ ගැන මට ෙමොකක් කරන්න ද ඔබ කියන්ෙන?” 

 

“ඒක පැහැදිලියි කියලා මම හිතනවා, ෙකොවැෙලන්ස්කි සෙහෝදරයා. අෙප් යටෙත් ඉෙගන ගන්න අය ෙවනුෙවන් 

අපි රෑ පංතියක් ෙනොමිෙල් පවත්වනවා. ඔෙබ් විෙද්ශ භාෂා දැනුම එක්ක, – සතියකට ෙදවතාවක් පවත්වන ජර්මන් 

භාෂා පංතියක් ගැන මෙග් හිෙත් තියනවා- අෙප්  විෙද්ශීය සබඳතා එක්ක ෙලෝක අරගලයකට ඊ ළඟ පියවර 

තැෙබන්ෙන ජර්මනිය එක්ක. ඒකත් එක්ක ඉංගීසි පංතියක්. සතියකට වතාවක්. ෙම් පංති වලින් ඔබට කිසිම 

මුදලක් ලැබීම අෙප්ක්ෂා කරන්න එෙහම එපා. ඔෙබ් ෙසේවය පරිත්යාග කිරීමයි අෙප්ක්ෂා කරන්ෙන. ෙම්ක 

ආණ්ඩුෙව් වැඩක් ෙනෙම්. අපි රජයට ස්ෙව්ච්ඡාෙවන් ෙදන තෑග්ගක්.” 

 

“අරගලය පටන් ගත් දා සිට,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “මම කිසිම තෑග්ගක් අරන් දීලා නැහැ කාටවත්, මෙග් යාළුවන්ට 

ෙහෝ ෙවන කිසිම ෙකෙනකුට. මට වියදම දරන්න බැහැ.” 

 

“ෙකොවැෙලන්ස්කි ස ෙහෝදරයා, පඩියට විතරක් වැඩ කරලා, ඉතිරි කාලෙය් දී සමාජ ෙසේවයක් ෙනොකරන අය ගැන 

අපි කතා කරන හැටි ඔබ සලකා බලලා තිෙයනවා ද?” 



 

“ඉතිරි කාලෙය් දී, මට ජීවත් ෙවන්න ජීවිතයක් තියනවා කියල ඔබ සලකා බලලා තිෙයනවා ද?” 

 

ෙම්සය අසල වූ මිනිසා බිත්තිෙය් වූ පින්තූර පහ දිහා බැලුෙව්ය. “ෙසෝවියට් ෙද්ශය සමාජ පංතිය හැෙරන්නට 

ෙවනත් ජීවිතයක් ඇතැයි දකින්ෙන නැහැ.” 

 

“ඒ විෂය ගැන කතා කරන්න ෙනොයා ඉමු.” 

 

“ෙවනත් විදියකට කියනවා නම්, ඔබ ඔෙබ් ෙකොටස කිරීම පතික්ෙෂේප කරනවා, එෙහම ද?” 

 

“එෙහමයි.” 

 

“ෙහොඳයි එෙහනම්. ෙම් ෙසේවය අනිවාර්ය නැහැ. කිසිම විදියකින් නැහැ. එහි අදහස හා නැවුම් බව එහි 

ෙකොටස්කරුවන් වන අයෙග් කැමැත්ත. ෙම් අවස්ථාවට ඉඩක් ලබා ෙදන්නට මම ඔබට ආරාධනා කෙළේ ඔබට 

ෙහොඳක් කරන්න. ඔෙබ් අතීතෙය් සමහර ෙද්වල් නිසා, මම හිතුවා ඔබ කැමැත්ෙතන් ඉදිරිපත් ෙවයි කියලා … 

කමක් නෑ.  ෙකෙසේ ෙවතත්, ඔෙබ් අවධානය ෙයොමු කරන්න ඕන, ෙකොමියුනිස්ට් බිලෙය් සූබිෙකෝව් සෙහෝදරයාට. 

ඔබ වැනි සමාජ තත්වයකින් ආපු ෙකෙනකුව අෙප් ෙසේවක පඩි ලැයිස්තුෙව් සිටීම ගැන ඉතා අකැමැත්ත දක්වලා 

තිෙයනවා. ෙම්ක ගැන ඇහුවාම ඔහු …” 

 

“එයාට ඇහුනාම,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “එතෙකොට එයාට කියන්න මාව ඇවිත් හමුෙවන්න කියල. මම එයාට ෙදන්නම් 

ෙනොමිෙල් පාඩමක් -එයා විෂයට කැමති නම්.” 

 

* 

 

ලිෙයෝ ෙගදර ආෙව් ෙවනදාට කළින්. වට පිටාෙවන් පාත්වන අඳුර මැදින් පයිමසෙය් නිල් දැල්ල සූස් ගා පිඹියි. 

පයිමසයට උඩින් නැඹුරු වී ඉන්නා කීරාෙග් සුදු ඒපනය සුදු තිතක් ෙමන් ෙපනුණි. 

 

ලිෙයෝ කැප් ෙතොප්පිය හා ගමන්මල්ල ෙම්සය මතට විසි කෙළේය. “ඒක එච්චරයි,” ඔහු කීෙව්ය, “මම යනවා.” 

 

කීරා හැන්දක් අතැතිව සිටෙගන සිටියාය. “ෙගොසිස්ඩා ට් ගැන ද කියන්ෙන?” 

 



“ඔව්. ෙසේවෙයන් පහකර දැමුවා. ෙසේවකෙයෝ අඩු කරන්න. අහිතකර මූලයන් ඉවත් කරන්න. මට කිව්වා මට 

තිෙයන්ෙන බුර්ජුවාසී පැවැත්මක් කියල. මට සමාජය ගැන හිතක් නැහැ කියල …” 

 

“ඉතින් .. එෙහම නම්, ඒක ෙහොඳයි. අපිට ජීවත් ෙවන්න පුළුවන්.” 

 

“ඔව්. ඒක ෙහොඳයි. එයාලෙග රස්සාවට මම කිසි වැදගත්කමක් ෙදනවයි කියල හිතනවා ද? ෙම්ෙකන් මට කිසිම 

බලපෑමක් නැහැ. කාලගුණය ෙවනස් වුනා වෙග් විතරයි.” 

 

“සහතිකෙයන්ම. කබාය ගලවලා දාලා අත් ෙහෝදා ෙගන එන්න අපි රෑට කමු.” 

 

“රෑ කෑම? ෙමොනව ද තිෙයන්ෙන ඔතන?” 

 

“බීට් සුප්. ඔයා කැමතියි ඒකට.” 

 

“කවද්ද මම කිව්ෙව මම කැමැතියි කියල? මට රෑ කෑම ඕන නැහැ. මට බඩගිනි නැහැ. මම යනවා නිදන කාමරයට 

පාඩම් කරන්න. කරුණාකරල මට බාධා කරන්න එපා.” 

 

“නැහැ.” 

 

තනි වූ කීරා තුවායක් රැෙගන සාස්පාෙන් පියන ඉවත් කළාය. ෙසෙමන්, උවමනාවකින්, අවශ්ය වූ තරමට වඩා 

ෙව්ලාවක් සුප් එක හැඳි ගෑවා ය. අනතුරුව ඇය රාක්කෙයන් පිඟානක් සියතට ගත්තාය. එය ෙම්සයට රැෙගන යද්දී 

පිඟාන ෙවව්ලන බව දුටුවාය. ඇය නැවතුනාය. හිරු බැස යන සැන්දෑෙව්, ජීවිතෙය් පථම වතාවට, කවදාවත් මීට 

කළින් හමු වී නැති අෙයක් හා කතා කරන ෙලසකින්, තමාවම ඇමතුවා ය. “දැන් කීරා, එපා. එපා. එපා.” 

 

ඇය සිටෙගන, ෙම්සය උඩින් පිඟාන අල්ලා ෙගන, දෑස් දැඩි කරෙගන, සියළු ශක්තිය දෑස් වලින් පිට කරන 

ආකාරයට, සුවිෙශේෂී වූ ඉලක්කයක් මත සියල්ල රඳනා ෙසේ පිඟාන දිහා බැලුවාය. පිඟාන තව දුරටත් ෙවව්ලුෙව් 

නැත. 

 

* 

 

ෙපෝලිෙම් පැයක් හිටෙගන සිටිය පසු ඔහු දුම්වැටියක් ඉරුෙව්ය. 

 



පැය ෙදකක් සිටෙගන සිටි පසු ඔහුට කකුල් හිරිවැටී ඇතැයි දැනුණි. 

 

පැය තුනක් සිටිෙගන සිටි පසු ඒ හිරිවැටිල්ල උගුර දක්වා පැතිර ඇවිත් යයි දැනුණි. බිත්තියකට ෙහේත්තු වන්නට 

ඔහුට සිද්ධ විය. 

 

ඔහුෙග් වාරය පැමිණි කල, කර්තෘවරයා ලිෙයෝ දිහා බලා “ඔබව පාවිච්චි කරන්න විදියක් ෙපන්ෙන නැහැ 

පුරවැසිෙයනි. අෙප් පකාශනය කලාත්මක බවින් පමණක් යුතු වූවක්. ඒක -කම්කරු කලා. මම මතක් කරන්නම්. 

ඒක සම්පූර්ණෙයන්ම පංති දැකීමක් පමණයි. ඔබ පක්ෂයට එකතුෙවලා නැහැ. ඔබෙග් සමාජ තත්වය එතරම් 

සුබවාදී නැහැ. ඔබ එකඟ ෙවන්න ඕනෑ. මට ඉන්නවා පළපුරුදුකම් තියන වාර්තාකරුෙවෝ දහ ෙදෙනක්, පක්ෂ 

සාමාජිකෙයෝ, මෙග් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛනෙය්.” 

 

* 

 

ගිෙතල් වලින් මාළු බදින්නම කියලා නැහැෙන, ඇය තීරණය කළාය. සූර්යකාන්ත ඇට  ෙතල් වලින් පුළුවන්. 

ෙහොඳ ෙතල් ගත්ෙතොත් පුසුඹක් ඉතිරි ෙවන එකක් නැහැ. සුරුවමින් සල්ලි ගණන් කර බලා සමූපාකාරෙය් 

කවුන්ටරය මත තැබූ ඇය ෙතල් ෙබෝතලෙය් ඝන කහ පැහැති දාවණය ෙදස බලමින් නිවසට පා තැබුවාය. 

 

* 

 

“ෙගොඩාක් ෙවලා බලාෙගන ඉන්න වුනාට සමාෙවන්න, පුරවැසිෙයනි. ඒත් කර්තෘ සෙහෝදරයා හරි කාර්යබහුල 

ෙකෙනක්. දැන් ඔබට යන්න පුළුවන්,” ෙල්කම්වරිය ලිෙයෝට කිව්වාය. 

 

පුටුෙව් පිටුපසට බරදුන් කර්තෘ සෙහෝදරයා, ෙලෝකඩ ලියුම්කවර අරින පිහියක් අතැති විය. ඒ පිහිෙයන් 

ලුනාචාර්ස්කිෙග් පින්තූරයක් රැගත් ෙම්ස දින දර්ශනයකට තට්ටු කෙළේය. ලුනාචාර්ස්කි ජනතාවෙග් අධ්යාපන හා 

කලා ෙකොමසාරිස්වරයා ය. කර්තෘවරයාෙග් කටහඬ කඩදාසියක් කපන පිහියක් ෙමන් විය. 

 

“නැහැ. පුරප්පාඩුවක් නැහැ. පුරප්පාඩුවක් ඇතිෙවයි කියල බලාෙපොෙරොත්තුවකුත් නැහැ. කම්කරුෙවෝ ඇති තරම් 

හාමෙත් ඉන්දැද්දී ඔබ වෙග් බුර්ජුවාසිෙයක් රැකියාවක් ඉල්ලනවා. මමත් කම්කරුෙවක්. වැඩ බංකුෙවන් උඩට 

ආපු ෙකෙනක්. මට රැකියාවක් නැතුව හිටිය ඉස්සර කාෙල. ඒත් ඔයාලෙග බුර්ජුවාසි සෙහෝදරයන්ට කිසිම දුකක් 

තිබුෙන නැහැ. එෙහම දැෙනන්ෙන ෙකොෙහොම ද කියන එෙකන් ඔබට ෙහොඳක් ෙවයි.” 

 

* 



 

“ෙම්ක වැරදීමක්, පුරවැසිෙයනි. වැඩට ගන්න අය සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ පැය පැවැත්ෙවන්ෙන බහස්පතින්දා 

නවෙය් සිට  එෙකොළහ ෙවනකම් විතරයි … පැය එකහමාරක්? ඉතින්, මම ෙකොෙහොම ද දන්ෙන ඔබ ෙමොකට ද 

ෙමතන වාඩිෙවලා උන්ෙන කියලා? කවුරුත් කිව්ෙව නැහැෙන ඔබට වාඩිෙවලා ඉන්න කියලා.” 

 

* 

 

ඔහු සවස්කාලෙය් ෙගදර ආ විට, ඔහු සිටිෙය් නිහඬව. 

 

කීරා රෑ කෑම පිළිෙයල කර ෙම්සයට ඇරියාය. ඔහු ෙම්සයට වාඩි වී කෑම කෑෙව්ය. ඇය ඉතා අවධානයක් ෙයොමු 

කර ආහාර පිළිෙයල කර තිබුණාය. ඔහු කිසිත් කීෙව් නැත. තමන් ඉදිරිෙයන් වූ ශක්තිමත් අළු ඇස් දිහා ඔහු 

බැලුෙව් නැත. ආදරෙයන් යාන්තමට සිනා වූ ෙතොල් දිහා ඔහු බැලුෙව් නැත. පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් ෙනොකළ ඔහු 

අස්වසාලීමක් ද කෙළේ නැත. 

 

සමහර විෙටක,  දිගු කාල ෙව්ලාවක්, ඔහු මැලකයිට් තට්ටුෙව් පිහිටි පළිඟු ෙපෝච්චිය, කැඩී නැතිව ඉතිරි වූ එකම 

එක, දිහා බලා සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් දෑස්වල කිසිත් ආෙව්ගයක් ෙනොවීය. ඔහුෙග් අත් සාක්කුවල බහා තිබුණි. මුෙව් 

ෙකොණක සිගරැට්ටුවක් එල්ලුණි. නිශ්චලව ඔහු සිටෙගන සිටිෙය්ය. ඇසිපිය ෙනොගසා ඔහු සිටිෙය්ය. දුමාරය 

පමණක් සිගරැට්ටුෙවන් නිකුත් වී දිගට ඇදුණි. යාන්තමට ෙසලවුණි. එවිට ඔහු සිනාවක් පෑය. සිගරැට්ටුව බිමට 

පතිත විය. එය පත්තු ෙවමින්, දුම් දමා ලී  ෙපොළෙව් කළු රවුමක් තබමින් අළු වී ගිෙය්ය. ඒත් ඒ ගැන ඔහුට 

නිච්චියක් ෙනොවීය. කීරා ද එය දුටුෙව් නැත. මන්ද ඇයෙග් තැති ගත් විසල් වූ ඇස් එල්ල වී තිබිෙය් ලිෙයෝෙග් දැඩි 

වූ සාවඥ සිනාව ෙවත. 

 

* 

 

“පළපුරුදුකම් තිෙයනවා ද පුරවැසිෙයනි?” 

 

“නැහැ.” 

 

“පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයක් ද?” 

 

“නැහැ.” 

 



“සමාෙවන්න. ඇබෑර්තුවක් නැහැ. ඊ ළඟ එක්ෙකනා.” 

 

* 

 

එදින සඳුදා විය. රස්සාව සඳුදා දිනෙය් ඔහුට ලැෙබනවා යැයි ෙපොෙරොන්දුවකි. වැහැරී ගිය කුඩා කර්යාල 

කළමනාකරුවා ඉදිරිෙය් ලිෙයෝ හිටෙගන. ඔහු ෙවත ස්තූති පූර්වක සිනාවක් පෑ යුතු බව ලිෙයෝ දත්ෙත්ය. එෙහත් 

සිනා පාන්නට අවශ්ය යැයි අෙප්ක්ෂා කරන ලද කිසිවිෙටක ලිෙයෝ සිනාවක් පෑෙව් නැත. සමහර විට එය නිෂ්ඵල 

කියාවක් වන්නට ද ඉඩ තිබුණි. කාර්යාල කළමනාකරුවා ඔහු මුණ ගැසුෙන් කනස්සල්ල හා සමාව අයදින 

මුහුණකිනි. ඔහු ලිෙයෝෙග් දෑස් මුණ ගැසීම මඟහැරිෙය්ය. 

 

“ෙබොෙහොම කණගාටුයි, පුරවැසිෙයනි. ඔව්. මම ෙම් රස්සාව ඔබට ෙදන්න ෙපොෙරොන්දු වුනා තමා. බලන්න ඒත් -

ෙම් ෙලොකුම ෙලොක්කාෙග ඥාතිෙයක් ෙමොස්කව් ඉඳලා ඇවිත්. ඇයට රස්සාවක් නැහැ. ඉතින් … බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙනොෙවච්ච තත්වයක්, පුරවැසිෙයනි. ඔබ දන්නවාෙන් -මිනිහා ෙයෝජනා කරනවා එතෙකොට ෙදවිෙයෝ නිෂ්පභා 

කරනවා …. ආෙයත් එන්න,  පුරවැසිෙයනි.” 

 

* 

 

කීරා විද්යායතනය ෙවත ගිෙය් මඳ වශෙයනි. එෙහත් දිගු, සීතල වූ ෙද්ශනාගාරෙය් හිඳෙගන, යකඩ, යතුරු ඇණ 

සහ කිෙලෝෙවොට් ගැන අහද්දී ෙදවුර ෙකළින් කරගත්තාය. හරියට අඬුවකින් ඇය ෙග් ස්නායු කරකවා තදකර 

ඇත්තා ෙසේ ඇයට දැනුණි. තමා අසලින් වාඩි වී සිටි පුරුෂයා ෙදස ඇය ෙනත් ෙයොමු කළාය. යකඩ පරාල හා 

බාල්ක යන වචනයන් ඔහුෙග් ඇටකටු හා මාංශ ෙප්ශී ගැන දැයි සිතුවාය. යකඩ නිර්මාණය වී තිබුෙන් ඔහු 

ෙවනුෙවන් ද, නැතෙහොත් සමහර විට, ඔහුව නිෂ්පාදනය වී තිබුෙන් යකඩ, ෙකොන්කීට් බදාම හා සුදු උෂ්ණය 

ෙවනුෙවන් දැයි ඇය සිතුවාය. අන්ෙද ටැගෙනොව්ෙග් ජීවිතය අවසන් වූෙය් ෙකොතැනින් ද හා ඇන්ජිමක ආරම්භය 

ෙකොතැනින් දැයි ඇයට අමතක වී ෙගොස් දිගු කාලයකි. 

 

ඔහු ඇයෙගන් සුහදශීලීව විපරම් කරද්දී ඇය පිළිතුරු දුන්නාය. “අන්ෙද, මෙග් ඇස් වටරවුම් කළුෙවලා කියල 

ෙපනීම ඔයා හිතින් මවාගත්ත ෙදයක් විතරයි. අනික, ඔයා ෙකොෙහත්ම මෙග් ඇස් ගැන හිතන්න හුරුෙවලා 

තිබුෙන නැහැෙන.” 

 

* 

 

ලිෙයෝ ෙම්සයට වාඩි වූ කල, කීරාෙග් සිනාව උත්සාහෙයන් පාදා ගත්තකි. 



 

“ඔන්න ඔයාට ෙප්නවෙන, අද රෑ කෑම නැහැ,” ඇය මුදු හඬකින් විස්තර කළාය. “ඒ කියන්ෙන, හරි කෑමක් නැහැ. 

ෙම් පාන් විතරයි. ෙමෙන්රි ඉවර වුනා සමූපාකාරෙය් මෙග් වාරය එන්න කළින්. ඒත් මට ෙම් පාන් ලැබුණ. ෙම් 

ඔයාෙග ෙකොටස. මම ළූණු ටිකක් ෙතල් දැම්ම සූර්යකාන්ත ඇට ෙතල් වලින්. පාන් එක්ක කන්න හරි ෙහොඳයි.” 

 

“ෙකෝ ඔයාෙග ෙකොටස?” 

 

“මම කාලා ඉවරයි … ඔයා එන්න කළින්.” 

 

“ෙම් සතියට ඔයාට ෙකොච්චරක් ලැබුණ ද?” 

 

“ඔහ්… ඉතින් .. අපිට පාන් රාත්තලක්ම ලැබුණ. හිතන්න පුළුවන් ද? ෙවනදට ෙදන පාන්බාෙග වෙග් ෙනෙම්. 

ෙහොඳයි ෙන්ද?” 

 

“ඔව්. හරි ෙහොඳයි. එකම ෙද් මට බඩගිනි නැහැ. මම යනවා නිදාගන්න.” 

 

* 

 

ලිෙයෝ අසලින් ෙපෝලිෙම් උන් කුඩා මනුස්සයාට තිබුෙන් නීච වූ, නෙයක් පිඹිනා වැනි හඬකින් වූ ෙනොසන්සුන් 

සිනාවකි. තල්ෙල් වැදි ඒ සිනාව උගුර දක්වා ගිෙය් නැත. හරියට ‘හ.. හි… හ.. හි…” යන මුදිත අකුරු නැවත 

නැවත උච්චාරණය කරනා ෙසේ ය. 

 

“ඔබ මෙග් කමිස සාක්කුෙව් තියන රතු ෙල්න්සුව දිහා බලනවා මම දැක්ක, පුරවැසිෙයනි, හ… හි… හ.. හි” ඔහු 

විශ්වාසයක් ෙබදා ගන්නා ෙලස ලිෙයෝෙග් කනට ෙකොඳුරා කීෙව්ය. “මම ෙපොඩි රහසක් කියන්නම්. ෙම්ක 

ෙල්න්සුවක් ෙනෙම්. බලන්න? කුඩා සිල්ක් ෙරදි කෑල්ලක්. ඇතුලට ගියාම, මුලින් දකිද්දී එයාල හිතනවා ඒක 

පක්ෂ නිල ලාංඡනයක් හරි ඒ වෙග් ෙදයක් කියලා, හ.. හි.. හ.. හි. පස්ෙස දකිනවා ඒක ෙනෙමයි කියල. ඒත් 

එතෙකොට මෙනෝවිද්යානුකූල කාර්යය ඉෂට් ෙවලා හමාරයි. හ.. හි.. හ.. හි. උදව් ෙවනවා, රස්සාවකට 

අවස්ථාවක් පෑදිලා ඇත්නම්. යන්න යන්න. ඔයෙග වාරය. ෙජ්සු ෙදවියනි! එළිය දැනටමත් අඳුරු ෙවලා. ෙව්ලාව 

ෙකොච්චර ඉක්මණින් යනවා ද ෙපෝලිම් වල හිටෙගන ඉන්නෙකොට, පුරවැසිෙයනි, හ.. හි… හ… හි.” 

 

* 

 



විශ්ව විද්යාල සමූපාකාරෙය් ලිෙයෝට ඉදිරිෙයන් සිටි සිසුෙවක් තමා අසල වූ අෙයකුට ෙමෙසේ කීෙව්ය. “විහිළුවක් 

ෙන්ද? සමහර පුරවැසිෙයෝ තමන්ෙග ෙද්ශන වලට යන්ෙන නැහැ. ඒත් සලාක ෙපොතට ෙදන ආහාර ගන්න 

ෙපෝලිම් වල නම් ඉන්නවා,” ඔවුන් ෙදෙදනම පක්ෂ නිල ලාංඡන පැළඳ සිටියහ. 

 

ලිෙයෝ බැගෑපත් හඬකින් කතා කරන්නට වැරක් දැරීය. ඉන් ඔහුෙග කටහඬ තවත් දාරුමය විය. “ලිපිකරු 

සෙහෝදරයා, ලබන සතිෙය කූපනයත් මම කඩලා තියාගත්තට කමක් නෑ ෙන්ද? මම ඒක අරෙගන එන්නම් ලබන 

සතිෙය පාන් ගන්න. ෙමොකද ….මට ඉන්නවා … ෙගදර ඉන්නවා ෙකෙනක්, මට ඇයට කියන්න ඕන මට සති 

ෙදකක සලාක ලැබුණ කියල. මම ෙගදර එන මඟ දී මෙග්  භාෙග් කෑවා කියල. එතෙකොට ඇය ෙම් සම්පූර්ණ 

කෑල්ලම කයි. ස්තූතියි සෙහෝදරයා.” 

 

* 

 

තරබාරු කාර්යාල කළමනාකරුවා ලිෙයෝව පටු ෙකොරි ෙඩෝවක් දිෙග් කැඳවා ෙගන ගිෙය්ය. ෙකොරිෙඩෝව අග වූෙය් 

ෙලනින්ෙග් පින්තූරයක් එල්ලන ලද හිස් කාර්යාල කාමරයකි. ඔහු ෙදොර පරිස්සෙමන් වැසීය. ඔහුට හිතවත් 

සිනාවක් සහ එල්ලා වැෙටන කම්මුල් තිබිණ. 

 

“ෙමතැන ෙපෞද්ගලික බව වැඩිෙයන් තියනවා, පුරවැසිෙයනි. ඒක ෙමෙහමයි, පුරවැසිෙයනි. ෙම් දවස්වල 

රස්සාවක් කියන්ෙන දුර්ලභ ෙදයක්. ෙගොඩක් දුර්ලභ ෙදයක්. රස්සාවල් ෙදන්න පුළුවන් තැනක සෙහෝදරෙයක් 

ඉන්නවා කියන්ෙන, වටිනා ෙදයක් ෙදන්න පුළුවන් අෙයක්. එෙහම ෙන්ද? ඉතින් දැන්, එෙහම වටිනා තැනක 

ඉන්න සෙහෝදරෙයකුට ෙම් දවස්වල එතරම් පඩියක් ලැෙබන්ෙන නැහැ. බඩු ෙසේරම හරි ගණන්. ෙකෙනකුට 

ජීවත්ෙවන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනාෙන. රස්සාවක් ලැෙබන ෙකෙනක් ඒ ගැන කෘතඥ පූර්වක ෙවන්න ඕනා. 

එෙහම ෙන්ද? …. බංෙකොෙළොත් ෙවන්න ළඟයි කිව්වා, ඔබ? ඉතින්, එෙහම නම් ෙමෙහ ආෙව් ෙමොකට ද 

රස්තියාදුකාරයා? කම්කරු අපි හැම අතම නිකම් ඇවිද ඇවිද ඉන්න බුර්ජුවාසීන්ට රස්සාවල් ෙදයි කියලා හිතුවා ද?” 

 

* 

 

“ඉංගීසි, ජර්මන් සහ පංශ? වටිනවා. ඉතා වටිනවා, පුරවැසිෙයනි. අපිට උවමනායි භාෂා උගන්වන පංති සඳහා 

ගුරුවරු. ඔබ වෘත්තීය සමිතිෙය් සාමාජිකෙයක් ද? …. කිසිම වෘත්තීය සමිතියක නැහැ? … සමෙවන්න, 

පුරවැසිෙයනි, අපි වැඩට ගන්ෙන වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන් පමණයි.” 

 

* 

 



“ඉතින් ඔබට ගුරු වෘත්තීය සමිතියට බැෙඳන්න ඕනා? ඉතා ෙහොඳයි, පුරවැසිෙයනි. ෙකොෙහද ඔබ රැකියාව 

කරන්ෙන?” 

 

“මම රැකියාවක් කරන්ෙන නෑ.” 

 

“ඔබ රැකියාවක් කරන්ෙන නැත්නම් ඔබට වෘත්තීය සමිතියට බැෙඳන්න බැහැ.” 

 

“මට රස්සාවක් ගන්න බැහැ මම වෘත්තීය සමිති සාමාජිකෙයක් ෙනොෙවද්දී.” 

 

“ඔබට රස්සාවක් නැත්නම්, ඔබට වෘත්තීය සමිති සාමාජිකත්වය ගන්න බැහැ. ඊ ළඟ එක්ෙකනා!” 

 

* 

 

“ලයිෙනෝරු ෙතල් රාත්තල් බාගයක්, කරුණාකරලා ෙදන්න. වැඩිය මුඩු ෙවච්ච නැති එකක්, කරුණාකරලා, 

ඔබට පුළුවන් නම් …. එපා, මට සූර්යකාන්ත ඇට ෙතල් ගන්න බැහැ, ඒක මිල අධික වැඩියි.” 

 

* 

 

“කීරා! ෙමොකද ඔයා ෙමතැන කරන්ෙන නිදි ඇඳුම පිටින්?” 

 

ඔහු ෙපොෙතන් හිස ඉස්සීය. ෙම්සය මත දැල්ෙවන එක විදුලි බල්බෙය් එළිෙයන් විසිත්ත කාමරෙය් ෙකොන්වල සහ 

ලිෙයෝ ඇස් යට වූ රවුම් අඳුරු කෙළේය. කීරාෙග් සුදු නිදන ඇඳුම අඳුෙර් ෙවව්ලීය. 

 

“රෑ තුන පහුෙවලා …” ඇය රහසින් කීවාය. 

 

“ඒක මම දන්නවා. ඒත් මට පාඩම් කරගන්න ඕන. ෙමතැනට හුළං පහරක් වැෙදනවා. කරුණාකරලා යන්න 

ඇඳට. ඔයාව ෙවව්ලනවා.” 

 

“ලිෙයෝ, ඔයා මහන්සි ෙවලා ෙලඩ ෙවයි.” 

 

“ඉතින්, එෙහම වුෙනොත් ෙමොකද? ඒක අවසානය ෙවයි, ඉක්මණින්ම.” 

 



ඇයෙග් දෑස්වල වූ බැල්ම අඳුෙර් දැකිය ෙනොහැකි වුවත් එය කුමක්දැයි ඔහු අනුමාන කෙළේය. ඔහු නැඟිට ෙවව්ලන 

සුදු ෙසවනැල්ල අත් ෙදකින් අල්ලා ළං කරගත්ෙත්ය. 

 

“කීරා, මම එෙහම කිව්වට ඒක එෙහම අදහස් කෙළේ නැහැ … එකම එක හාදුවක්, ඔයා ආපහු ඇඳට යනවා නම් …. 

ඔයාෙග ෙතොල් ෙදකත් සීතලයි …. ඔයා ගිෙය නැත්නම්, මම උස්සෙගන යනවා ඇඳට.” 

 

ඔහු ඇයව දෑෙතන් ඔසවා ගත්ෙත්ය. ඇයෙග් නිදන ඇඳුම තුලින් ඇයට ඔහුෙග් තවමත් ශක්තිමත්, දැඩි හා උණුසුම් 

බාහු යුගලය දැනුණි. ඔහු ඇයව ඔසවා ෙගන නිදන කාමරයට ගිෙය්ය. ඔහුෙග් හිස ඇයෙග් හිස අසලට ෙතරපී 

ඇත. “තව පිටු කීපයක් පමණයි ඊට පස්ෙස මං එන්නම්. නිදාගන්න. සුබ රාතියක්. කනස්සල්ෙලන් ඉන්න එපා.” 

 

* 

 

“උපව්ඩම් හැටියට මෙග් කාර්යය තමයි, ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි, මට ඔබට කියන්න ෙවනවා. නීතිය නම් 

නීතියයි. කුලිය වැඩි කළා ෙමොකද ඔබ ෙදපළම ෙසෝවියට් ෙසේවකෙයෝ ෙනොවන නිසා. ඒ කියන්ෙන ඔබ ෙදපළ 

අයත් ෙවන්ෙන ආදායමකින් ජීවත්ෙවන ෙකොටසට …. ෙකොෙහොම ද මම දන්ෙන ෙමොන ආදායම ද කියලා? නීතිය 

නම් නීතියයි.” 

 

* 

 

ඔහුට පිටුපසින් මිනිසුන් ෙපෝලිෙම් සිටෙගන සිටිති; හැකිෙළමින්, කුඩාෙවමින්, කුදුෙවමින්; හිස් උරස්ථල හා 

හකුළා ගත් උරහිස් වලින් යුතු; කහ පැහැති ෙවව්ලන අත් එකිෙනකට බැඳගත්; නිවී ගිය ස්පීතුෙව් අවසාන සුසුම් 

ෙහලීෙමන්; අනාථ වූ අසරණ බවකින් පිරි අයා ගත් දෑසින්, ෙමොට වූ භයින් තැතිගත්; පාගා දමන ලද 

ඉල්ලීමකින්; ගාල් කරන ලද සතුන් ෙසේ මිනිසුන් ෙපෝලිෙම් සිටෙගන සිටිති. ඔහු ඔවුන් අතර සිටෙගන සිටිෙය්ය. 

උස, ෙකළින් වූ කඳින්, තරුණ, ෙදවිෙයක් ෙසේ ෙපනුමැති, තවමත් ආඩම්බර වූ ෙතොල් ඇතිව ඔහු සිටෙගන 

සිටිෙය්ය. 

 

ඔවුන් පසුකරෙගන ගිය ගණිකාවක් නැවතිණ. පුදුමයට පත් වී බැලුවාය. අනිත් මිනිසුන් අතර සිටෙගන සිටිනා 

මිනිසා දිහා බැලුවාය. ඔහු ෙදස බලා ඇසක් වසා ඉඟිෙයන් ආරාධනාවක් කළාය. ඔහු ෙසලවුෙන් නැත. හිස 

පමණක් ෙවනතක හැරවූෙය්ය. 

 

 

 



XIV 

 

එක් සවස් කාලයක දී නිවසක් කඩා හැලුණි. ඉදිරිපස බිත්තිය ගෙඩොල් වැස්සක් වහින ෙසේ කඩා වැටුණි. සුදු හුණු 

දුහුවිල්ල වලාකුලක් ෙසේ පතුරවා යවමින් පතිත විය. වැඩ හමාර කර නිවස බලා එන එහි වැසිෙයෝ සීතල වීදිෙය් 

පහන් එළිෙයන් පිටතට ෙපෙනන තම නිදන කාමර දුටූහ. එය හරියට ෙව්දිකාවක පසුබිම වැනිය. පියාෙනෝවක් උස් 

බාල්කයක රැඳී පදිකෙව්දිකාව උඩින් අවදානම් ෙලසකින් එල්ලී ඇත. විඩාපත් ෙකඳිරි ෙබොෙහොමයක් ඇසිණ. 

එෙහත් කිසිෙවක් පුදුමයට පත් ෙනොවූහ. ෙබොෙහෝ කල් සිට අලුත්වැඩියාවක් සිද්ධ ෙනොවූ නිසා නගරය පුරා ෙගවල් 

කළින් දැනුම් දීමක් ෙනොකරමින් හිටිවන කඩා හැලුණි. පරණ ග ෙඩොල් ටෑම් වැටවල් අසල ෙගොඩගැසුෙන් වාහන 

ධාවනයට බාධා ඇති පමුණවමිනි. ලිෙයෝට දවස් ෙදකකට රස්සාවක් ලැබුණි. ඒ පාර අස් කරන්නට. නැෙවමින් 

ෙකළින් ෙවමින්, නැෙවමින් ෙකළින් ෙවමින් ඔහු පැය ගණනාවක් පුරා වැඩ කෙළේය. ෙකොඳු ඇට ෙප්ළිය පුරා 

ෙමොට ෙව්දනාවක් රිදුම් කෑෙව්ය. ෙල් ගැලි ඇඟිලි වල රතු දුහුවිල්ල යටින් හම ගැල වී ෙගොස් තිබුණි. සීතලට 

ඇඟිලි නවනු දිග හරිනු බැරි තරමට දරදඬු වී තිබුණි. 

 

ස්වීඩනෙය් ෙවළඳ වෘත්තීය සමිතියකින් පැමිණි නිෙයෝජිත පිරිසක් සඳහා වූ පදර්ශනයක් අරගලය සමරන 

ෙකෞතුගාරෙය් පැවැත්වුණි. කාඩ්ෙබෝඩ් වල අකුරු ලිවීමට රස්සාවක් කීරාට ලැබුණි. දිගු සන්ධ්යා හතරක් කීරා 

ෙගව්ෙව් අකුරු ලියන්නට. ඇයෙග් ඇස් අඳුරු විය. අත් අඩි රූලක් මත ෙවව්ලා ගිෙය්ය. කළු එක හා සමාන 

පමාණයකින් යුතු අකුරු අඳින්නට ඇය මහත් ෙවෙහසක් ගත්තාය. “ධනවාදී සූරා කන්නන් නිසා හාමෙත් සිටින 

වැඩ කරන ජනතාව -1910” එකක ලියැවුණකි. “සාර්ෙග් භටයන් විසින් සයිබීරියාවට පිටමං කරන ලද වැඩ 

කරන ජනතාව -1905” යැයි තවෙකක ලියැවුණි. 

 

කාණු පල්ෙල් හා බිමට පහළින් වූ ජෙන්ලවල හිම එකතු ෙවන්නට පටන් ගැනුණි. ලිෙයෝ රෑ තුනක් හිම ඉවත් 

කරන රැකියාවක් කෙළේය. ඔහුෙග හුස්ම වරින් වර පිටෙවන වායු වලින් දැකගත හැකිවිය. ෙගල වටා බැඳි සළුව 

පුරා හිම කැට ඇලවී දිලිසුණි. 

 

වාහනයක් හා කාමර පහක නිවසක් අයිති, ආහාර පදනෙම් නිලධාරීන් හා නිතර කතාබහ කරනවා දැකිය හැකි 

එෙහත් රැකියාවකින් ලබන ආදායමක් නැති පුරවැසිෙයක් තම දරුවන්ට පංශ භාෂාව කතා කරන්නට ඉගැන්විය යුතු 

යයි තීරණය කෙළේය. කීරා සතියකට ෙදවතාවක් ඔවුනට පාඩම් කියා දුන්නාය. ඇඟිලි වලින් නැහැෙය් ෙහොටු 

පිහිදන දඟකාර දරුවන් ෙදෙදනාට ඇය ‘අතීත අසම්පූර්ණ’ කියාපද ගැන කියා දුන්නාය. ඇයෙග් කටහඬ ෙගොරහැඬි 

විය. ඇයෙග් ඔළුව කැරෙකයි. ඇය  කෑම ෙම්සෙය් වූ සිලුටු සුදු ෙක්ක් මත දිෙලන දුඹුරු සීනි හා යහමින් බටර් ගෑ 

මතුපිට ෙනොබලා ඉන්නට වෑයම් කළාය. 

 



ලිෙයෝ කම්කරු සිසුෙවකුට විභාගයක් සමත් වන්නට පාඩම් කියා දුන්ෙන්ය. පාග්ධනය හා ෙපොලිය ගැන වූ රීති 

ෙහමිහිට ඔහුට පැහැදිලි කර දුන්ෙන්ය. සිසුවා මුළු කාලෙය්ම ඇඟිලි පුරුක් කැසුෙව්ය. ඔහුට කැසිල්ල වැළඳී 

තිබුණි. 

 

පැය ගණන් ඔව්හු ෙදෙදනා ෙගදරින් පිටත්ව ෙගොස් සිටියහ. ආපසු ෙගදර පැමිණි කල එකිෙනකාෙගන් ඔවුන් 

සිටෙගන සිටිෙය් ෙමොන ෙපෝලිෙම් දැයි කියා ෙහෝ ෙමොන වීදි දිෙග් විඩාපත්ව ඇවිද ගිෙය් ද කියා ෙහෝ හදිසිෙය් 

ඔවුන් ඉදිරිපිට දී වැසුණු ෙදොරවල් ගැන ඇසුෙව් නැත. කීරා රාතිෙය් දී බුර්ජුවාසිය ඇවිලීය. ෙපොත් ෙවතට බර වී 

ඔවුන් නිහඬව වාඩිෙගන සිටියහ. ඉෙගන ගන්නට ඔවුනට උවමනා විය. ෙවන හැම ෙදයක්ම අමතක වූවත් එක 

අරමුණක් ජයගන්නට ඔවුනට උවමනා විය. එනම් උපාධි ලබාගන්නට. “ඒකට කමක් නැහැ,” කීරා වරක් කීවාය. 

“කිසිම ෙදයක් වැඩකට නැහැ. එකම ෙදයයි අපිට තිෙයන්ෙන …. ඊට පස්ෙස සමහර විට අපිට ෙසොයාගන්න 

පුළුවන් ෙවයි මාර්ගයක් යන්න පිට….” ඇය වාක්යය අවසන් ෙනොකළාය. වචනය උච්චාරණය කරනු ඇයට 

ෙනොහැකි විය. ඒ වචනය නිහඬ වූ රහස් වූ හද පතුෙල් කැකෑෙරන වණයක් ෙසේ ඔවුන් ෙදෙදනාටම දැනුණි. 

 

සමහර අවස්ථා වල දී ඔවුන් පවෘත්ති පත කියැවූහ. ෙසෝවියට් ෙපෙටොගෑඩෙය් සභාපති සිෙනොවිෙයව් සෙහෝදරයා 

ෙමෙසේ කීෙව් යැයි ඔවුන් පුවත්පතින් දැක්කහ: “ෙලෝක අරගලය වසර කිහිපයක වැඩක් ෙනොෙව් සෙහෝදරෙයනි, 

මාස කිහිපයක වැඩක් ෙනොෙව්, තව දින කිහිපයක් පමණයි ඊට ඇත්ෙත්. කම්කරු නැඟිටීෙම් දැල්ල ෙලෝකය පුරා 

පැතිරී යයි. එය ෙලෝකෙය් ධනවාදී ශාපය සදහටම අතුගා දායි.” 

 

රතු හමුදාෙව් යුද නැවක තුන්වැනි ෙබොයිෙල්රුකරු ෙලස වැඩ කළ බිරියුචින් සෙහෝදරයා සමඟ කළ සම්මුඛ 

සාකච්ඡාවක් පුවත්පතකින් ඔව්හු කියැවූහ. බිරියුචින් සෙහෝදරයා ෙමෙසේ කීෙව් යැයි ඔවුන් පුවත්පතින් දැක්කහ: 

“ඉතින්, අපිට උවමනායි ෙබොයිෙල්රු ෙහොඳින් ෙතල් දාලා වැඩ කරන විදියට තියාගන්න. අපි යකඩ මලකඩ ගැන 

අවධානෙයන් ඉන්න ඕන. ජනතාවෙග් එන්ජින් බලා ගැනීම අෙප් වගකීම. අපි වගකීෙමන් වැඩ කරන 

කම්කරුවන්. අපි අෙප් වැඩ ෙකොටස කරනවා. ෙහොඳ පාෙයෝගික වැඩ හැෙරන්නට අපිට ෙවන කැමැත්තක් නැහැ. 

විෙද්ශීය බුර්ජුවාසීන් අපි ගැන ඇහැ ගහෙගන ඉන්නවා, ඉතින්…”  

 

සමහර විට ඔවුන් සඟරා කියැවූහ.  

 

“… මාෂා ඔහු දිහා දැඩි බැල්මක් ෙහලුවාය. 

 

“මට බයයි අෙප් ආකල්ප ඉතා ඈත් කියලා. අපි ඉපදිලා තිෙයන්ෙන ෙවනස් සමාජ පංති ෙදකකට. බුර්ජුවාසි 

පාග්නිශ්චයන් ඔබෙග් සවිඥානෙය් පතුලට මුල් බැහැලා. මම මහන්සි වී වැඩ කරන වැඩි ජනතාවෙග් දියණියක්. 

ඒකීය ආදරය බුර්ජුවාසි පාග්නිශ්චයක්. 



 

“ෙම්ක අවසානය ද මාෂා?” ඔහු ඇසුෙව් ෙගොරහැඬි කටහෙඬනි. ඔහුෙග් කඩවසම් බුර්ජුවාසි මුහුණ මරණයට නියම 

වූෙවකු ෙග් ෙමන් සුදුමැලි විය. 

 

“ඔව්, ඉවාන්,” ඇය කීෙව්ය, “ෙම්ක තමා අවසානය. මම තමයි අලුත් දවෙසේ අලුත් ගැහැණිය.”  

 

ඔවුනට කියවන්නට පද්යය තිබිණ:  

 

“… මෙග් හදවත බිම් කනින ටැක්ටරයක් වැනිය, 

මෙග ස්පීතුව කම්හෙල් ෙතල් වලින් ඉහළට නඟිනා දුම් වැනිය …” 

 

වරක් ඔවුන් ෙදෙදනා චිතපටියක් නරඹන්නට ගියහ. 

 

එය ඇෙමරිකන් චිතපටියකි. 

 

චිතපටි ෙපෝසට්ර රැගත් වීදුරු ආවරණවල තද හිරු එළිෙය් දීප්තිෙයන් තැන තැන ෙරොක් වී සිටි ෙසවනැලි ෙපනුනි. 

ඔවුන් චින්තාපරව ඇස් අයා ෙගන සිටිෙය් හුස්මක් ඉහළට අද්දවන, විශ්වාස කළ ෙනොහැකි විෙද්ශ නිශ්චල ඡායාරූප 

ෙදස ය. ෙලොකු හිම කැට වීදුරු මතට ඇද වැෙටයි. ෙලොල් වූ මුහුණු වල යාන්තෙමන් සිනා ඇඳිණ. ඒ සිතුවිල්ල, 

වීදුරු වලින්, වීදුරු වලට වඩා වූ යමක්, ෙම් බලාෙපොෙරොත්තු සුන් කරවන රුසියානු ෙහේමන්තෙයන් ඈතක වූ, 

මායාකාරී ෙලෝකය නිපදවා ඇතැයි ඔවුනට දැනිණ. 

 

කීරා හා ලිෙයෝ සිනමාහෙල් ෙදොරකඩ පිරිස අතර හිර වී බලා සිටියහ.  

 

පදර්ශනයක් අවසන් වූ පසු ඇතුලට යන්නට බලා සිටින පිරිස පිටතට එන්න හදනා පිරිස තල්ලු කරෙගන ඇතුලට 

යන්න උත්සාහ කළහ. පුංචි වූ පටු ෙදොරවල් ෙදකක් තුලින්, ෙව්දනාෙවන්, කලබලෙයන්, දැඩි ෙදොම්නසින් හරියට 

මස් අඹරන මැෂිමක් ඇතුලත මස් අඹරනවා ෙසේ තදින් ෙතරපී ඔවුන් ඇතුල් වූහ. 

 

චිතපටිෙය් ශීර්ෂය විසාල සුදු අකුරු වලින් ෙවව්ලයි: 

“ රත්තරන් බූවල්ලා” 

ෙරජිෙනෝල්ඩ් මුවර් විසින් නිෂ්පාදනය 

එම්. සැවැඩ්ෙකෝව් සෙහෝදරයා අතින් වාරණය 

 



චිතපටිය පෙහේලිකාවක් විය. එය ෙවව්ලමින් ෙසලෙවමින් ෙපන්වූෙය් දුමාරයකින් වැසි කාර්යාලයකි. එහි වූ 

අපහැදිලි පුද්ගල ෙසවනැලි හදිසිෙය් ගැස්ෙසන හැටි දැකිය හැකිය. කාර්යාලය උඩින් වූ සංඥාෙව් ඉංගීසි අකුරු 

වැරදියට ලියා ඇත. කාර්යාලය ඇෙමරිකන් වෘත්තීය සමිතියකි. එහි දැඩි ගති පැවතුම් ඇති සෙහෝදරෙයක් කතාෙව් 

වීරයාට -බ්ෙලොන්ඩ් හිස ෙකස් ඇති, කළු ඇස් ඇති තරුණයාට- ධනවාදීෙයක් විසින් ෙසොරා ගන්නා ලද, වෘත්තීය 

සමිතියට ඉතා වටිනා වූ ලියවිල්ලක් ආපහු ෙසොයාෙගන එන්නට බාර ෙදයි. 

 

“යකාට ගියාෙව්!” ලිෙයෝ රහසින් කීය. “ඇෙමරිකාෙවත් ඒ වෙග චිතපටි හදනවා ද?” 

 

හදිසිෙය්ම, හරියට දුමාරය ඉවත් වී ගියා ෙසේ ඡායාරූප නිරවුල් විය. ෙතොල් ආෙල්පන කරන ලද ෙර්ඛා පැහැදිලිව 

ෙපනුණි. පියකරු සිනා යුතු කාන්තාවන්ෙග් දිගු වූ ඇසිපිය එකින් එක ෙවන්කර දකින්නට ලැබුණි. විෙද්ශීය වූ 

ෙත්ජසින් පිරි වස්ත හැඳි පිරිමි හා කාන්තාෙවෝ ලාලිත්යකයකින් එහා ෙමහා ගිෙය් අගක් මුලක් වටහා ගත ෙනොහැකි 

කතාවක් දිග හැෙරද්දී ය. උපශීර්ෂයන් තිරෙය් හැසිරීම හා එකඟ නැත. උපශීර්ෂ දිෙලන සුදු අකුරින් හඬ ගා කීෙව් 

“අෙප් ඇෙමරිකන් සෙහෝදරයන් ධනවාදී දාසබවෙය් දුක් විඳිනා ආකාරය” ගැනයි. ඒත් තිරෙය්, සතුටු මුහුණු ඇති 

පුද්ගලයන් හිනාෙවමින්, දිළිෙසන ශාලාවල නැටූහ. ඔවුන්ෙග ෙකස් කළඹ සුළඟින් වැෙනද්දී සුදුවැලි ඇති 

ෙවරළක අත් අල්ලා දිව ගියහ. ඔවුන්ෙග් තරුණ අත්වල මාංශ ෙප්ශී එල්ලා වැටීමකින් ෙතොරව තදින්, ඔපෙයන්, 

මනා ෙසෞඛ්යෙයන් වැඩී තිබිණ. සුදු ගවුමක් ඇඳෙගන කාමරෙයන් පිටත් වූ කාන්තාවක් පාරට බැස්ෙසේ කළු සූට් 

එකක් හැඳෙගන. වීරයා හදිසිෙය් ම උස ගිහින්. ෙකට්ටු වී සිටියි. හිසෙකස් තවත් බ්ෙලොන්ඩ් පැහැති වී ඇස් ෙදක ද 

නිල් පැහැතියි. ඔහු පැළඳ සිටි හැඩැති විෙශේෂ අවස්ථා සඳහා වූ සූට් කට්ටලය කම්කරු වෘත්තීය සමිතියක 

ෙසේවකෙයක් සතුවීම පුදුමයකි. අපහැදිලි වූ සිදුවීම් රාශියකින් පසු ඔහු ෙසොයන රහස් ලියවිල්ල දැක් වූ ජවනිකාෙව් 

තිබු පතිකා ඔහුෙග් මාමාෙග් බූදලය ෙබදන අන්තිම කැමති පතය ෙසේ පිළිබිඹු වීම අරුමයකි. 

 

“මම උඹට ද්ෙව්ශ කරමි. උඹ ෙල් උරා  ෙබොන ධනවාදී සූරාකන්ෙනක්. මෙග් කාමරෙයන් පිටෙවයන්!” 

උපශීර්ෂයක් කීය. 

 

තිරෙය්, මිනිෙහක් සියුමැලි කාන්තාවකෙග් අතක් උඩින් නැවී ඒ අත තම ෙතොල් පහසට ෙගන එයි. ඇය ඔහු දිහා 

දුකින් බලා සිටිමින් ඔහුෙග් ෙකොණ්ඩය පිරිමදියි. 

 

චිතපටිෙය් අවසානය ෙපන්වූෙය් නැත. එය හදිසිෙය් නතර වූෙය් අග ඉරා දමන විලසකිනි. උපශීර්ෂයක් නිමාව 

කියූහ: “මාස හයකට පසු ෙල් උරාෙබොන ධනවාදියා වර්ජනය ෙකරූ කම්කරුවන් අතින් මිය ගිෙය්ය. අෙප් වීරයා, 

බුර්ජුවාසී ෙමෝහිනිය අද්දවා ගන්නට තැත් කළ ආත්මාර්ථාකාමී ආදරයක පීතිය අත්හැර දමා සිය ජීවිතය ෙලෝක 

අරගලය ෙවනුෙවන් කැප කෙළේය.” 

 



“මම දන්නවා,” ඔවුන් සිනමා ශාලාෙවන් පිටතට යද්දී කීරා කීවාය. “මම දන්නවා ඔවුන් ෙමොකද කෙළේ කියලා! 

චිතපටිෙය් මුල හරිය ෙමහිදි කැමරාගත කරල තිෙයන්ෙන ඔවුන් විසින්ම යි. චිතපටිය ෙකොටස් ෙකොටස් වලට 

කපලා දාලා!” 

 

ඇය කියන්න ඇසුණු සිනමා ෙසේවකෙයක් කටවසාෙගන උගුරින් සිනා වූෙය්ය. 

 

* 

 

සමහර අවස්ථාවල දී ෙගදර සීනුව නාද කර උපව්ඩම් පැමිණිෙය් හදිසියක් සඳහා සියළු කුලීකරුවන් එකතු විය යුතු 

රැස්වීමක් ගැන කියන්නට. “හැෙමෝම අනිවාර්ෙයන්ම සහභාගී ෙවන්න ඕනා. විෙශේෂ අවසර නැහැ සහභාගී ෙනොවී 

ඉන්න. සමාජ යුතුකම සියල්ලටම වඩා ඉහළයි,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

එවිට කීරාත් ලිෙයෝත් එකිෙනකා පසුපස්ෙසේ වැටී නිවෙසේ ෙලොකුම කාමරයට පිවිසියහ. එය දිගු වූ කිසිත් යමක් 

ෙනොමැති වූ, එක විදුලි බල්බයක් පමණක් දැල්වුනු කාමරයකි. එය කුලියට ෙගන තිබුෙන් වීදි රථ 

ෙකොන්ෙදොස්තරවරෙයකි. සමාජ යුතුකම සඳහා ඔහු එහි රැස්වීම පවත්වන්නට ඉඩ ලබා දුන්ෙන්ය. කුලීකරුෙවෝ 

තමන්ෙග පුටු ඇදෙගන ආහ. ඔවුන් සූර්යකාන්ත ඇට සපමින් වාඩි වී සිටියහ. පුටුවක් ෙනොෙගනා අය බිම වාඩි වී 

සූර්යාකාන්ත ඇට සපමින් සිටියහ. 

 

“මම උපව්ඩම් නිසා,” උපව්ඩම් කතාව පටන් ගත්ෙත්ය, “මම පකාශ කරනවා ෙම් සර්ජීව්ස්ෙක්යා වීදිෙය් නිවාස 

අංක – හි හමුව දැන් පටන් ගත්තා යැයි කියා. අද දවෙසේ රාජකාරිය චිමිනිෙය් පශ්නය විසඳීම. දැන්, සෙහෝදර 

පුරවැසිෙයනි, අපි හැෙමෝම වගකීමක් ඇති පුරවැසිෙයෝ නිසා, නිවැරදි පංතිය ගැන දැනුමක් ඇති නිසා, අපිට 

අවෙබෝධ ෙවන්න ඕන ෙම් ඉස්සර කාෙල් නිවාස හිමිෙයෝ තමන්ෙග කුලීකරුවන් ගැන ෙනොසැලකූ විදියට අපිට අපි 

ජීවත්ෙවන නිවාසය ගැන ෙනොසලකා හරින්න බැහැ කියල. දැන් ෙවනස් කාලයක්, සෙහෝදරෙයනි, අලුත් පාලන 

කමයට හා කම්කරු ආධිපත්යයට පින් සිද්ධ ෙවන්න, චිමිනි ෙකොච්චර හිරෙවලා ද කියලා දැක්කම, අපි ඒ ගැන 

ෙමොකක් හරි කරන්න ඕන. දැන් අපි ෙම් නිවෙසේ අයිතිකාරයන් නිසා. චිමිනිය හිරෙවලා තිබුනම මුළු ෙගදරම දුමින් 

පිෙරනවා. ෙග් දුමින් පිරිලා තිබ්බම ඒක අපිළිෙවලක්. එෙහම අපිළිෙවලකට ජීවත්ෙවන එක කම්කරු හැදියාව 

ෙනොෙව්. ඉතින්, සෙහෝදර පුරවැසිෙයනි …” 

 

කාන්තාවන් පිළිස්ෙසන ආහාර සුවඳ දැනී ෙනොසන්සුන් ෙලසින් පුටුවල එහාට ෙමහාට ඇඹරුනහ. රතු කමිසයක් 

හැඳි තරබාරු මිනිෙසක් තම ඇඟිලි සමඟ ෙසල්ලෙම් ෙයෙදයි. තරුණෙයක් කට ඇරෙගන ඔළුව කසයි. 

 



“… විෙශේෂ තක්ෙසේරුවක් ෙබෙදයි තමන්ෙග් …. ඒ ඔයා ද, කීරා ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය, හිමිහිට යන්න 

හදන්ෙන්? ෙනොයා හිටිෙයොත් ෙහොඳයි. තමන්ෙග සමාජ යුතුකම් කඩාකප්පල් කරන පුද්ගලයන් ගැන අපි හිතන 

හැටි ඔබ දන්නවාෙන. .. ඉතින් විෙශේෂ තක්ෙසේරුව ෙබෙදන්ෙන කුලීකාරයන්ෙග සමාජ තත්වය අනුව. 

කම්කරුෙවෝ ෙගවන්ෙන 3% ක්, නිදහස් වෘත්තීයන් ඇති අය 10% ක්, පුද්ගලික ෙවළඳ ව්යාපාර ඇති අය හා 

රැකියා නැති අය ඉතිරිය. කවුද කැමැත්ත දීලා අත් උස්සන්ෙන ….ෙල්කම් සෙහෝදරයා ෙම් අත් ගාණ ගණන් 

කරන්න … මිචිලික් සෙහෝදරයා ෙම් ෙබදීමට කැමැතියි අකමැතියි කියල ෙදපැත්තටම අත උස්සන්න බැහැ.” 

 

* 

 

වික්ටර්ෙග පැමිණීම බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූවකි. පැහැදිලි කරගන්නට ද ෙනොහැකි වූවකි. ඔහු බුර්ජුවාසියට අත් 

දිගු කරෙගන එකිෙනකට ජවයකින් යුතුව අත්ල අතුල්ලා ගත්ෙත් කීරා හා ලිෙයෝ ෙදස සතුටින් සිනා පාමිනි. 

 

“ෙම් පැත්ෙතන් යද්දි මට හිතුනා ෙපොඩ්ඩක් ෙගොඩ වැදිලා යන්න … ෙම්ක පියකරු තැනක්, ඔබලාට තිෙයන්ෙන. 

අරීනා මට කියල තිබුණ… එයා ෙහොඳින් ඉන්නවා, ස්තූතියි… නෑ, අම්මට නම් එතරම් ෙහොඳක් නැහැ. ෙදොස්තර 

කිව්වා එයාට කරන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ කියල අපි ඇයව දකුණට ෙනොයැව්ෙවොත්. ඒත් කාට ද හිතන්න පුළුවන් 

ෙම් දවස්වල සංචාරයක් යන්න? …විද්යායතනෙය් හරිම අවිෙව්කියි. ආපහු ෙත්රිලා පත්වුනා ශිෂ්ය සංගමයට … 

ඔයාල පද්ය කියවනවා ද? කාන්තාවක් විසින් ලියපු පදවැලක් කියවලා අවසන් කළා විතරයි. විශිෂඨ් වූ සියුම් හැඟීම් 

… ඔව්, ෙම්ක ලස්සන තැනක් ඔයාලට තිෙයන්ෙන. අරගලයට ෙපර වූ සුෙඛෝපෙභෝගීත්වය … ඔය ෙදන්නා 

බුර්ජුවාසි ෙදන්ෙනක් ෙන්ද? ෙලොකු විසාල කාමර ෙදකක් ෙම් වෙග්. පදිංචිකරුවන්ෙග රීතිය අනුව ගැටළුවක් 

ඇතිවුෙන් නැද්ද? අපිට කුලීකාරෙයෝ ෙදන්ෙනක් ෙගනැත් දැම්මා ගිය සතිෙය. එක් ෙකෙනක් ෙකොමියුනිස්ට්. 

තාත්තා දත් කූරු කකා ඉන්ෙන. අරීනාට ආසියා එක්ක කාමෙර් ෙබදාගන්න ෙවලා. බල්ෙලො ෙදන්ෙනක් වෙග 

රණ්ඩු. …ෙමොනා කරන්න ද? මිනිස්සුන්ට ඔළුවට වහළක් තිෙයන්න එපායෑ… ඔව්, ෙපෙටොගෑඩෙය ජනගහණය 

පමණට වඩා වැඩි නගරයක් ෙවලා, ෙපෙටොගෑඩෙය සහතිකෙයන් ම.” 

 

* 

 

ඇය ඇතුලට ආෙව්ය. රතු ෙල්න්සුවක් ඔළුෙව් වූෙය්ය. පව්ඩර් ෙසේයාවන් මුහුෙණ් තැන තැන දිස්විය. සුදු 

ෙරද්දකින් ඔතන ලද ෙපොට්ටනියක් අතැති වූ ඇයෙග් ෙපොට්ටනිෙයන් කළු කකුල් ආවරණයක් එල්ලුණි. “ෙකොෙහද 

අර විසිත්ත කාමරය?” ඇය විමසීය. 

 

“ඔබට උවමනා කුමක් ද, පුරවැසිෙයනි?” තැතිගත් කීරා ඇසුවාය. 

 



ෙකල්ල පිළිතුරු දුන්ෙන් නැත. ඇය දැකි පළමු ෙදොර ඇය විවෘත කළාය. එයින් ඇතුල් විය හැකිවූෙය් 

කුලීකරුෙවකුෙග් නිවසට ය. ඈ එය තඩාස් ගා වසා දැමුවාය. අනිත් ෙදොර විවෘත කළ ඇය විසිත්ත කාමරයට 

ඇතුල් වූවාය. 

 

“ඒක එච්චරයි,” ඇය කීවාය, “ඔබ අරන් යන්න ඔබෙග් බුර්ජුවාසිය, පිඟන් ෙකෝප්ප සහ ඉතිරි කුණුෙගොඩ. මට 

මෙග් ඒවා තියනවා.” 

 

“ඔබට උවමනා කුමක් ද, පුරවැසිෙයනි?” කීරා නැවතත් පශ්න කළාය. 

 

“ආ.. ඔව්,” ෙකල්ල කීවාය, “ෙමන්න.” 

 

ඇය කීරාෙග අතට ෙලොකු නිල ලාංජනයක් සහිත ෙපොඩිවුන ෙකොළ කැබැල්ලක් දැමුවාය. එය ගිෙලොට්ෙඩල් 

ෙවතින් පැමිණි අණකි. එය මරිෂා ලැව්ෙරෝවා නැමති පුරවැසියාට සර්ජීව්ස්ෙක්යා වීදිෙය් නිවාස අංක –හි අංක 22 

වන කුලී ෙකොටෙසේ ‘විසිත්ත කාමරය’ යනුෙවන් හැඳින්ෙවන්ෙනහි පදිංචියට අවසරය දී තිබිණ. දැනට පදිංචිය ඇති 

අය ‘අත්යාවශ්යම වූ පුද්ගලික බඩු පමණක් රැෙගන’ වහාම ඉන් පිටත් විය යුතු බව ද එහි සඳහන් විය. 

 

“ඇයි? ෙම්ක කරන්න බැරි ෙදයක්!” කීරා විශ්මිතව පැවසීය. 

 

ෙකල්ල හඬ නඟා සිනාසුනාය. “ඉක්මණින් යන්න, පුරවැසිෙයනි, ඉක්මණින් යන්න.” 

 

“අහන්න, ඔබ. කරදරයක් ෙනොකර පිටෙවලා යන්න. ඔයාට ෙම් කාමරය  ගන්න බැහැ.” 

 

“බැහැ? කවුද මාව නවත්වන්ෙන? ඔයා ද” 

 

ඇය පුටුවක් අසලට පිය නැඟුවාය. එහි කීරාෙග් ඒපනය එලා තිබි ආකාරය දැක්කාය. එය බිමට විසිකළ ඇය තම 

ෙපොට්ටනිය පුටුව උඩ තැබුවාය. 

 

තමා පිටුපසින් ෙදොර දඩාස් ගා වැෙහන්නට හැරි කීරා තරප්පු ෙපළ දිෙග් තට්ටු තුනක් ඉහළට දිව ගියාය. 

උපව්ඩම්ෙග් නිවහෙන් ෙදොර අසල නැවතී හති දැමූ ඇය ෙදොරට දැඩි හඬකින් තට්ටු කළාය. 

 

උපව්ඩම් ෙදොර ඇර ඇය ෙග් කතාව නළල රැළි කරගනිමින් අසා සිටිෙය්ය. 

 



“ගිෙලොට්ෙඩල් වලින් නියමයක්?” ඔහු කීෙව්ය. “ඒක විහිළුවක්. ඔවුන් මට කිසිම දැනුම් දීමක් දුන්ෙන නැහැ. ඒක 

අසාමාන්යයක්. මම පුරවැසියව ඇයට හිමි නිසි තැනට දාන්නම්” 

 

“උපව්ඩම් සෙහෝදරයාෙණනි, ඔබ ෙහොඳින් ම දන්නවා ඒක නීතියට විරුද්ධ බව. ෙකොවැෙලන්ස්කි සෙහෝදරයා හා 

මම විවාහ ෙවලා නැහැ. අපිට තනිවම කාමරයකට අයිතිය තියනවා.” 

 

“ඔව් සහතිකෙයන්ම.” 

 

මාසයක පංති සඳහා කීරාට ෙපර දිනෙය් මුදල් ලැබී තිබිණ. සාක්කුෙවන් මුදල් ෙරෝල රැගත් ඇය එය දිහා 

ෙනොබලා, එය ගණන් ෙනොකර, උපව්ඩම්ෙග් අතට දිගු කළාය. 

 

“උපව්ඩම්  සෙහෝදරයා, උදව් ඉල්ලලා මම බැගෑපත් ෙවන ෙකෙනක් ෙනෙම්. ඒත්, කරුණාකරලා, අෙහෝ! 

කරුණාකරලා ඇයව පිටත් කරවන්න. ඒක … ඒක සරලව කිව්ෙවොත්, අපි ෙදන්නාෙග අවසානය ෙවනවා.”  

 

උපව්ඩම් ෙනෝට්ටු ෙරෝල සාක්කුවට දැම්ෙම් ෙහොෙරනි. ඉන්පසු ෙකළින් විවෘත වූ ඇස් වලින් එක එල්ලෙය් අහිංසක 

විලසකට කිසිත් සිදුෙනොවූවා ෙසේ කීරාෙග් දිහා බැලුෙව්ය. “කරදර ෙවන්න එපා, ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි. අපි 

දන්නවා  අෙප් යුතුකම. අපි ඒ කාන්තාව නිසි තැනට දාමු. අපි එයාව උස්සලා එයා සිටිය යුතු කාණුවට දාමු.” 

 

ඔහු ෙතොප්පිය එක කනක් වැෙසන ෙසේ තදින් ඔබාෙගන කීරා පසුපසින් පහළ මාලයට බැස්ෙසේය. 

 

“ෙම් බලන්න, පුරවැසිෙයනි, ෙම් ෙසේරම ෙමොකක් ගැන ද?” උපව්ඩම් විමසුෙව් දැඩි ෙලසය. 

 

මරිෂා ලැව්ෙරෝවා සිය කබාය ගලවා ඇත. ඇය තම ෙපොට්ටනිය විවෘත කළාය. ඇඳුම් මහන්නකු විසින් නිම කරන 

ලද සුදු කමිසයක්, පරණ සායක්, කෘතිම මුතුඇට මාලයක් හා ඉතා උස අඩි ඇති පාවහන් කුට්ටමක් ඇය පැළඳ 

සිටියාය. යට ඇඳුම්, ෙපොත් හා ෙත් ෙපෝච්චියක් ඇය ෙම්සෙය් ෙගොඩක් ගසා තිබුණි. 

 

“සැප සනීප ෙකොෙහොම ද, උපව්ඩම් සෙහෝදරයා ෙණනි?” ඇය ෙලන්ගතුව සිනාවූවාය. “අපි දැන්ම අඳුනා ගන්න 

එකත් ෙහොඳයි.” 

 

ඇය සාක්කුෙවන් කුඩා පසුම්බියක් එළියට ෙගන එය ඇර පුංචි කාඩ්පතක් ඔහු ෙවත පෑවාය. එය තරුණ 

ෙකොමියුනිස්ට් වෘත්තීය සමිතිෙය් -ෙකොම්ෙසොෙමොල් සාමාජිකත්වයයි. 

 



“ඔහ්,” උපව්ඩම් කීය. “ඔහ්.” ඔහු කීරා ෙවත හැරුෙන්ය. “ඔබට ෙමොනවා ද ඕනා, පුරවැසිෙයනි? ඔබට කාමර 

ෙදකක් තියනවා ඉතින් ඔබට ඕනා වැඩ කරන ෙකල්ෙලක් වීදියට එළවා දාන්න ද? බුර්ජුවාසීන් සඳහා වූ කාලය 

අවසන්, පුරවැසිෙයනි. ඔබ වැනි අය තමන් කකුල තියන තැන ගැන අවධානයකින් ඉන්න පටන් ගැනීම ෙහොඳයි.” 

 

* 

 

කීරා හා ලිෙයෝ මහජන උසාවිෙය් නඩුවක් ෙගොනු කළහ. අතු ෙනොගා තිබි, දහදිය පුස්ෙඹන් පිරී පැවති හිස් බවකින් 

යුතු කාමරයක ඔවුන් වාඩි වී සිටියහ. ෙලනින් හා කාල් මාක්ස්, පින්තූර රාමු නැතිව, ජීවිතෙය් පමාණයට වඩා 

විසාල පමාණයකින් ඔවුන් ෙදෙදනා ෙදස බිත්තිෙය් සිට බලාෙගන සිටිති. කපුෙරදි කැබැල්ලක “කම්කරුෙවෝ 

ෙලෝ..” යන්න පමණක් දකිනු හැකිය. ඉතිරිය දකිනු ෙනොහැකිය. එහි අග කිසිවක රඳවා ෙනොතිබි නිසා හුළං පහරට 

ෙරෝල් වී නෙයක් ෙමන් ඇකිළී වැෙනමින් ඇත. 

 

මෙහේස්තාත්වරයා ඈනුමක් හැර “ඔෙබ් සමාජ තත්වය කුමක් ද?” යැයි කීරාෙගන් ඇසීය. 

 

“ශිෂ්යාවක්.” 

 

“රැකියාවක්?” 

 

“නැහැ.” 

 

“වෘත්තීය සමිතියක සාමාජිකත්වයක්?” 

 

“නැහැ.” 

 

ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිය හා ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා නීත්යානුකූලව විවාහ නැතත් ඔවුන් ෙදෙදනාෙග් සබඳතා 

‘ලිංගික සමීපතාවයක’ ඇති බවට උපව්ඩම් සාක්කි දුන්ෙන්ය. ඔවුන්ට ඇත්ෙත් එක ඇඳක් බව තමා දැක ඇති 

බවත්, ඒ නිසා ඔවුන් ෙදෙදනා සියළු අර්ථ වලින් ‘විවාහ ෙවලා හා සමාන’ බවට තමා සලකනවා යැයි ද ඔහු 

කීෙව්ය. පදිංචි රීතිය අනුව විවාහක අයට ලැ බිය යුත්ෙත් එක කාමරයක් බව සෙහෝදර විනිශ්චයකාර තුමා දන්නවා 

ෙන් දැයි ඔහු විමසීය. තවත් දුරට කියනවා නම්, “විසිත්ත කාමරය යනුෙවන් හැඳින්ෙවන කාමරය” ඔවුන්ෙග් 

නිදන කාමරය හා එකතු වූ විට ෙම් පුරවැසියන්ට පදිංචි රීතියට නියමිත පමාණයට වඩා වර්ග අඩි තුනක ඉඩක් 

ෙවන්වන බවත් ඔහු කීය. තව දුරටත් කියනවා නම්, ෙම් පුරවැසියන් ෙදෙදනා, මෑතක දී සිට, ඔවුන්ෙග ෙගවල් 

කුලිය ෙව්ලාවට ෙනොෙගවන බවත් ඔහු කීය. 



 

“ඔෙබ් තාත්තා කවුද, ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි?” 

 

“ඇෙලක්සැන්ඩර් ආර්ගුෙනෝව්.” 

 

“ඉස්සර හිටපු ෙරදි කර්මාන්තකරුවා සහ කම්හල් අයිතිකාරයා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“මට ෙප්නවා. ඔෙබ් තාත්තා කවුද, ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසිෙයනි?” 

 

“අද්මිරාල් ෙකොවැෙලන්ස්කි.” 

 

“අරගල විෙරෝධී වැඩ නිසා හිස ගසා දැමූ?” 

 

“හිස ගසා දැමූ -ඔව්.” 

 

“ඔෙබ් තාත්තා කවුද, ලැව්ෙරෝවා පුරවැසිෙයනි?” 

 

“කම්හල් කම්කරුෙවක්, විනිශ්චයකාර සෙහෝදරයාෙණනි. 1913 දී සාර් විසින් සයිබීරියාවට පිටුවහල් කරන 

ලද්ෙදක්. මෙග් අම්මා පිටිසර කාන්තාවක්, නඟුල ජීවිකාව කරගත්ත.” 

 

“මහජන උසාවිෙය් තීරණය ෙම්කයි. ෙම් ගැටළුවට ලක්ෙවලා තියන කාමරෙය් නිසි අයිතිය ලැව්ෙරෝවා 

පුරවැසියාටයි.” 

 

“ෙම්ක යුක්තිය ඉටු කරන උසාවියක් ද නැත්නම් සංගීතමය විහිළු වැඩසටහනක් ද?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

උසාවිෙය් මෙහේස්තාත්වරයා ගාම්භීරව ඔහු ෙදසට හැරුෙන්ය: “අපක්ෂපාතී යුක්තිය කියන්ෙන බුර්ජුවාසී 

පාග්නිශ්චයක්. ෙම්ක සමාජ පංතිෙය් සාධාරණත්වය ඉටු කරන උසාවියක්. ඒක අෙප් රාජ්ය ආකෘතිය හා පදනමයි. 

ඊ ළඟ නඩුව!” 

 

“විනිශ්චයකාර සෙහෝදරයාෙණනි!” කීරා ඉල්ලා සිටියාය. “අෙප් ලී බඩු ගැන -අෙප් ලී බඩු?” 



 

“ඔබට ඒ සියළු ලී බඩු එක කාමරයට දාන්න බෑෙන්.” 

 

“බැහැ, ඒත් අපිට විකුණගන්න පුළුවන්. අපිට … අපිට ඉතා දුෂ්කර කාලයක්.” 

 

“ඉතින්, ඔබ එයින් ලාබයක් ගන්න විකුණ ගනියි. එතෙකොට කම්කරු ෙකල්ලක්, ලී බඩු එකතු කරගන්න තරම් 

හැකියාවක් ෙනොතිබුන ෙකෙනක්ට, බිම නිදාගන්න ද කියන්ෙන? … ඊ ළඟ නඩුව!” 

 

* 

 

“මට එක ෙදයක් කියන්න,” ලැව්ෙරෝවා පුරවැසියාෙගන් කීරා ඇසුවාය. “ඔබ ෙකොෙහොම ද ෙම් අෙප් කාමරය 

ලබාගන්න අණක් ලබා ගත්ෙත? කවුද ඒක ගැන ඔයාට කිව්ෙව?” 

 

අස්පෂ්ට බැල්මකින් අසම්බද්ධ ෙකකර හිනාවක් දා ඇය “ෙකෙනකුට යාළුෙවෝ ඉන්නවා,” යැයි පමණක් පිළිතුරු 

වශෙයන් කීවාය. 

 

ඇයට වූෙය් සුදුමැලි මුහුණකි. ෙකටි නැහැයක් හා කුඩා ෙබරි වූ ෙතොල් නිතරම අසන්ෙතෝෂෙයන් ඉන්නා පාටක් 

පිළිබිඹු කෙළේය. ලා පැහැති නිල් පාටට ළං වූ ෙසෙනහසක් ෙනොමැති විපරම් ඇස් ඇයට තිබිණ. ඇයෙග් 

ෙකොණ්ඩය අපැහැදිලි කැරලි වලින් නළල වටා වැටිණ. ඇය නිතරම කන් ෙපත්ත වටා ගිය පිත්තල රවුමක් තුල වූ 

කෘතිම පුෂ්පාරගයක් ඇති කුඩා ආරුංගල් පැළඳ සිටියාය. එතරම් සමාජශීලී ෙනොවූ ඇය කතා කෙළේ මඳ වශෙයනි. 

එෙහත් ෙදොෙර් සීනුව නිතර වැදුෙන්ය. ලැව්ෙරෝවා සෙහෝදරිය හමුවන්නට ෙබොෙහෝ ෙදනා ආහ. ඇයෙග් යාළුෙවෝ 

ඇය හැඳින්වූෙය් මරිෂා කියාය. 

 

ඔව්හු ලිෙයෝෙග් අළු හා රිදී පැහැති කාමරෙය් කළු අගත්ති ගිනි උදුනට උඩින් හිලක් සිදුරු කළහ. ඒ බුර්ජුවාසිෙය් 

පයිප්පය එළියට දමනු සඳහා ය. ඔහුෙග් ඇඳුම් අල්මාරිෙය් තට්ටු ෙදකක් පිඟන් ෙකෝප්ප, හැඳි ගෑරුප්පු හා ආහාර 

සඳහා ෙවන්වුණි. ඔවුන්ෙග් යට ඇඳුම් වලට පාන් කුඩු ඇද වැටුණි. ඔවුන්ෙග් ඇඳ ෙරදි ලන්ෙතෝරු ෙතල් පුසුඹින් 

යුතු විය. ලිෙයෝෙග් ෙපොත් ඇඳුම් ෙපට්ටියක් උඩ ෙගොඩ ගැසුණි. කීරාෙග් ෙපොත් ඇඳ යට තැබුණි. ලිෙයෝ ෙෆොක්ස්-

ෙටොට් සංගීතය උරුහන් බාමින් ෙපොත් අස් පස් කෙළේය. කීරා ඔහු ෙදස ෙනොබැලුවාය. 

 

ටිකක් කල්පනා කර බලා, මරිෂා ලිෙයෝෙග් අම්මාෙග් පින්තූරය ඔවුනට දුන්ෙන්ය. එෙහත් ඇය පින්තූර රාමුව 

තියාගත්තාය. ඇය ඒ තුලට ෙලනින්ෙග් පින්තූරයක් ඇතුල් කළාය. ඇයට ෙටොට්ස්කි, මාක්ස්, එංගල්ස් හා ෙරෝසා 

ලක්සම්බර්ග් යනාදීන්ෙග් පින්තූර තිබුණි. රතු ගුවන් හමුදාෙව්  ස්පීතුව දක්වන ෙපෝස්ටරයක් ද ඇය සතුවිණ. ඇයට 



ගැමෙෆෝනය අයිති විය. රාතිය පසුෙවද්දී ඇය පරණ තැටි වාදනය කළාය. ඒ සංගීතය අතරින් ඇයෙග් පියතම 

සිංදුව වූෙය් නැෙපෝලියන් පරාජය කළ රුසියා ව ගැන වූවකි – “එය බුර බුරා දැල්විණ, ෙමොස්කව් ගින්න.” 

ගැමෙෆෝනෙයන් විඩාපත් වූ විට ඇය විසල් පියාෙනෝෙව් ‘බල්ලාෙග් ෙවෝල්ට්ස්’ වාදනය කළාය. 

 

නිදන කාමරය තුලින් නාන කාමරයට යා යුතු විය. මරිෂා නිතරම ෙබොත්තම් පියවා නැති, පාට දිය වී ගිය නාන 

කබායක් හැඳෙගන කකුල් අදිමින් ඇතුලටත් පිටතටත් ගියාය. 

 

“ඔබට අෙප් කාමරය මැදින් යන්න උවමනා වුනාම, මම කැමැතියි ඔයා ෙදොරට තට්ටු කරනවා නම්,” කීරා ඇයට 

කීවාය. 

 

“ඒ ෙමොකට ද? ඒක ඔයාෙග නාන කාමරය ෙනෙමයිෙන.” 

 

* 

 

මරීෂා රබ්ෆැක් විශ්ව විද්යාලෙය් ශිෂ්යාවක් වූවාය. 

 

සාමාන්ය විශ්ව විද්යාලයට වඩා අඩු පාඨමාලා තිබි රබ්ෆැක් පීඨයන් කම්කරු සිසු සිසුවියන් සඳහා විෙශේෂිත වූවකි. 

කම්කරු විද්යා පාඨමාලා වඩා තැනක් ගත් අතර ඊට ඇතුල් වන්නට හැකි වූෙය් දැඩි කම්කරු පංතියට සඳහා වූ 

විෙශේෂිත වරම් වලිනි. 

 

මරීෂා කීරාට දැඩි අකමැත්තක් දැක්වූවාය. එෙහත් ඇය ලිෙයෝ හා වරින් වර කතා බස් කළාය. ඇය තම ෙදොර විවෘත 

කෙළේ බිත්තිෙය් අලවන ලද ෙපෝස්ටරයන් ෙදොර හැරි සුළං පහරින් ෙසලෙවන පරිදි. ඇය උස් හඬින් කෑ ගැසුෙව් 

රාජකීය අණක් නිෙව්දනය කරන ෙලසකින්: “ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසිෙයනි, මට ෙම් කමකට නැති පංශ 

ඉතිහාසය ඉෙගන ගන්න උදව් කරන්න පුළුවන් ද? මාටින් ලූතර් පුළුස්සා දැම්ෙම ෙමොන ශත වර්ෂෙය් දී ද? ඒක 

කෙළේ ජර්මනිෙය් ද? ඔහුව පුළුස්සා දැමුවා ද?” 

 

සමහර අවස්ථා වල දී ඇය ෙදොර පියන් හැර දමා කිසිෙවකුත් අමතන්ෙන් නැතිව කෑ ගෑවාය: “මම යනවා 

ෙකො ම්ෙසොෙමොල් සමාජෙය් රැස්වීමකට. රිෙලන්ෙකෝ සෙහෝදරයා ආෙවොතින් එයාට කියන්න මාව ෙහොයාගන්න 

රැස්වීම් ශාලාෙව් දී පුළුවන් කියල. ඒත් අර තක්කඩියා, මිෂ්කා ග්ෙවොස්ෙඩව් ආෙවොත් කියන්න මම ඇෙමරිකාවට 

ගියා කියල. දන්නවාෙන් ඒ කවුද කියලා -පුංචි එකා අර නහෙය් ඉන්ෙනක් තිෙයන්ෙන.” 

 



ඇය කාමරය ඇතුලට ආවාය. ඇෙග් අෙත් ෙකෝප්පයකි: “ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි, මට ෙතල් ටිකක් ගන්න 

පුළුවන් ද? ෙසේරම ඉවර ෙවලා බව මම දැනෙගන හිටිෙය නැහැ … ලයිෙනෝරු ෙතල් ඇෙරන්න ෙවන මුකුත් 

නැහැ? ෙකොෙහොම ද ඒ ගඳ ගහන ෙතල් කන්ෙන? කමක් නැහැ මට ෙකෝප්ප භාගයක් ෙදන්න.” 

 

උදෑසන හතට කාමරය හරහා නිවෙසන් පිටත් වී යන ලිෙයෝට ෙපොත් ෙගොඩක් මැද හිස තබා නිදා උන් මරීෂාව 

ෙපනුණි. ඔහුෙග් සපත්තු හඬ ඇසී මරීෂා තිගැස්සී අවදි වූවාය. 

 

“හරි කරදරයක්!” ඇය ඈනුම් හැරියාය. “අද හවසට මාක්ස් හමුෙව් දී මට කියවන්න ඕන ෙම් ලිපිය -අෙප් අඩු 

දැනුම ඇති සෙහෝදරයන් ෙවනුෙවන්. ඉතිහාස සාධකයක් ෙලසින් විදුලිබලෙය් සමාජ වැදගත්කම ගැන. 

ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසිෙයනි, කවුද ෙම් එඩිසන් කියන්ෙන?” 

 

රෑ ෙබෝ වී ඇය නිවසට එන හැටි ඔවුනට ඇසුණි. ඇය ෙදොර මහ හඬින් වසා තම ෙපොත් පුටුව මතට විසි කරයි. 

ෙපොත් බිම හැෙලනවා ඔවුනට ඇසුණි. ඇයෙග් කටහඬ හා රිෙලන්ෙකෝ සෙහෝදරයාෙග් ගැටවර ගැඹුරු කටහඬ මිශ 

වී ඔවුනට ඇෙසයි. “ඇෙලෂ්කා, මිතුරිය, සුරදූතිකාවක් ෙවලා අර පයිමසය පත්තු කරන්න. මට ෙහොඳටම 

බඩගිනියි.” 

 

ඇෙලෂ්කාෙග් කකුල් කාමරය හරහා ඇතිෙල්ෙලමින් ඇෙදයි. පයිමසය බුර බුරා දැෙවන හඬ ඇෙසේ. 

 

“ඔයා සුරදූතිකාවක්, ඇෙලෂ්කා. හැම විෙටකම කියන්ෙන ඔයා සුරදූතිකාවක් කියල. බර අදින අස්සෙයක් වෙග් 

මට මහන්සියි. රබ්ෆැක් උෙද් වරුෙව. ෙකොම්ෙසොෙමොල් සමාජය දවල් වරුෙව. එකහමාරට කම්හලක ළමයි සඳහා 

දිවා සුරැකුම් පහසුකම් කමිටුව, මාක්ස් හමුව ෙදකට, කියවන්නට ලියවන්නට බැරිකම ගැන උද්ෙඝෝෂණයක් තුනට 

-ඉතින් මෙග් කකුල් දහඩිය දාන එක පුදුමයක් ද! -විදුලිබලය ගැන ෙද්ශනයක් හතරට, බිත්ති පුවත්පත ගැන 

කතුවර මණ්ඩලෙය් හමුවක් හතට. ඒෙක කර්තෘවරයා ෙවන්ෙන මමයි. කාන්තා නිවාස කම්කරුවන් ගැන හමුවක් 

හතාමාරට ද ෙකොෙහද … හංෙග්රියාෙව් අෙප් සෙහෝදරයන් ගැන සමුළුවක් ..ඔයාට කියන්න බෑ ඔයාෙග ෙයෙහළිය 

පංති අරගලය ගැන දන්ෙන නැහැ සමාජ ෙසේවය කරන්ෙන නැහැ කියල ඇෙලෂ්කා, ඔයාට එෙහම කියන්න බැහැ.” 

 

ඇෙලෂ්කා පියාෙනෝව ළඟින් වාඩි වී ‘ෙජෝන් ෙග” වාදනය කළාය. 

 

වරක් මැදියම් රැෙය් කීරාට ඇහැරුෙන් කවුෙදෝ නාන කාමරයට දිව යන හඬ ඇෙසද්දීය. බාෙගට වස්ත හැඳි 

බ්ෙලොන්ඩ් හිස ෙකස් ඇති තරුණ ෙකොල්ෙලකුෙග් ඡායාවක් ඇය දැක්කාය. මරීෂාෙග් කාමරෙය් එළියක් 

ෙනොතිබුණි. 

 



* 

 

එක සන්ධ්යාවක කීරාට පුරුදු කටහඬක් ෙදොෙර් අනිත් පැත්ෙතන් ඇසුණි. මිනිෙසක් “හැබැහින්ම, අපි යාළුෙවෝ. 

ඔයා දන්නවාෙන අපි යාළුෙවෝ කියල. සමහර විට -සමහර විට තව වැඩිෙයන් – මෙග් පැත්ෙතන් ඒත් එෙහම 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න මම හිතන්ෙන වත් නැහැ. මෙග් ළබැඳියාව මම ඔප්පු කරලාෙන තියන්ෙන. ඔයා 

දන්නවාෙන මම ඔයාට කරලා දීපු උපකාරය. දැන් මා ෙවනුෙවන් එකක් කරන්න. මට ඕනා ඔයාෙග අර පක්ෂ 

යාළුවා මුණ ගැෙහන්න.” 

 

මරීෂාෙග් කාමරය පසු කරමින් නිවසින් පිටතට යන කීරා හදිසිෙය් නැවතුනාය. ඇඳි පුටුෙව් වාඩි ගත්, මරීෂාෙග් 

අතින් අල්ලා ෙගන සිටිනා වික්ටර් ඇය දුටුවාය. ඔහු උඩ පැන නැඟිට්ෙට්ය. ඔහුෙග් නළල රතු විය. 

 

“වික්ටර්! ඔයා ආෙව් මාව හමුෙවන්න ද, නෑ ….” ඇයෙග් වදන් අතරමැද නැවතිණ. ඇයට වැටහිණ. 

 

“කීරා, මම කැමති නැහැ ඔයා හිතනවාට මම ඒ ගැන …” වික්ටර් කියන්නට පටන් ගත්ෙත් ය. 

 

කීරා කාමරෙයන් පිට වී දිව්වා ය. ෙගදරින් පිට වී පඩි ෙපළ බැස දිව්වා ය. 

 

ඇය ලිෙයෝට ඒ ගැන පැවසූ විට ඔහු වික්ටර්ෙග අඬු සියල්ල කඩන බවට තර්ජනය කෙළේය. නිහඬ වන්නට යැයි 

කීරා බැගෑපත් වූවාය. “ෙම් ගැන කතා කෙළොත් එයාෙග තාත්තා දැන ගනීවි. ඒක අන්කල් වසිලිෙග අවසානය. 

එයා දැනටමත් ෙකොච්චර කණගාටුෙවන් ද ඉන්ෙන. ෙමොකක් ද ඇති ඵලය? අපිට ආපහු කාමරය ලැෙබන්ෙන 

නැහැෙන.” 

 

* 

 

විද්යායතනෙය් සමූපාකාරෙය් දී ඇයට ෙසෝනියා සෙහෝදරිය හා පෙවල් සියෙරොව් මුණ ගැසිණ. තමාට ලැබුණ පාන් 

ෙගඩිෙය් වාටියක් සපමින් ෙසෝනියා සෙහෝදරිය සිටියාය. හමුදා විලාසිතා නිරූපකෙයක් ෙසේ පෙවල් සියෙරොව් 

සෙහෝදරයා ඇයට ෙපනුනි. ඔහු කටපුරා සිනාවක් පෑෙව්ය. “ෙකොෙහොම ද සැප සනීප ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය? 

ෙම් දවස්වල අපි වැඩිය ඔයාව විද්යාතනෙය් දී දකින්ෙන නැහැ.” 

 

“මට වැඩ ටිකක් වැඩියි.” 

 



“අපි ඔයාව අන්ෙද සෙහෝදරයා එක්ක ඉන්නවා වැඩිය දකින්ෙනත් නැහැ. ඔය ෙදන්න රණ්ඩු අල්ලා ෙගන 

ෙනෙවයි එෙහම ෙන්ද?” 

 

“ඇයි ඒක ඔබට දැන ගන්න අවශ්ය කාරණයක් ද?” 

 

“ඔහ්, ඒක මට පුද්ගලික ව ශෙයන් විෙශේෂෙයන් දැන ගන්න ඕන ෙදයක් ෙනෙම්.” 

 

“ඒත් ඒක පක්ෂ වගකීමක් හැටියට අපට වැදගත් කමින් යුත්තක්,”  ෙසෝනියා සෙහෝදරිය දැඩි ස්වරයකින් කීවාය. 

“ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා පක්ෂෙය් වටිනා ෙසේවකෙයක්. ස්වභාවෙයන් ම අපි සැලකිලිමත් ෙවනවා එයාෙග සමාජ 

සබඳතා ගැන. ඔයා  වෙග සමාජ සම්භවයක් ඇති අෙයක් එක්ක ගෑවුනාම එයාෙග පක්ෂ තත්වයට ෙවන හානිය 

ගැන.” 

 

“පිස්සු කතා කියන්න එපා ෙසෝනියා, පිස්සු කතා ඕවා,” පෙවල් සියෙරොව් ඉතා උෙද්යෝගයකින් විරුද්ධතාවය 

පෑෙව්ය. “ටැගෙනෝව් සෙහෝදරයාෙග් තත්වය ඉතා ඉහළයි. ඒකට බලපෑමක් කරන්න කිසිවකට බැහැ. 

ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය කලබල ෙවලා ලස්සන යාළුකමක් කඩා දමන්න ඕන කමක් නැහැ.” 

 

“ඒත් එයාෙග පක්ෂ තත්වය, ඒක ෙකොයි තරම් ඉහළින් ද තිෙයන්ෙන කියන එක ඔයාෙග හිතට කරදරයක් ෙන්ද?” 

ඔහු දිහා බැලූ කීරා කීවාය. 

 

“ඇයි, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා මෙග් ෙහොඳ යාළුෙවක් …” 

 

“ඔබ ඔහුෙග් ෙහොඳ යාළුෙවක් ද?” 

 

“අමුතු පශ්නයක්, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය.” 

 

“ෙම් දවස්වල ෙකෙනකුට අමුතු කතා අහන්න ලැෙබනවා ෙන්ද? ඔබට සුබ දවසක්, සිෙයෙරොව් සෙහෝදරයා.” 

 

* 

 

මරීෂා නිවසට පැමිණිෙය් කීරා තනිවම සිටිය දී ය. ඇයෙග් බුක්කා ගත් ෙතොල් ඉදිමී ඇත. ඇයෙග් දෑස් රතු වී 

කඳුලින් පිරී ඇත. “ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙය නි, දරුවන් හදා ෙනොගන්නට ඔබ ෙමොකක් ද අනුගමන කරන 

පතිපත්තිය?” ඇය අසතුටින් ඇසුවාය. 



 

තැතිගත් කීරා ඇය ෙදස බැලුවාය. 

 

“මම කරදෙර් වැටිලා ඉවරයි,” මරීෂා හඬා වැටුනාය. අර ඇෙලෂ්කා රිෙලන්ෙකෝ කරදරකාර තක්කඩියා. මම 

බුර්ජුවාසිෙයක් කිව්වා මම ඉඩ ෙනොදුන්ෙනොත් … එයා පරිස්සම් ෙවනවා කිව්ව. දැන් මම ෙමොකද කරන්ෙන? 

ඉතින් මම ෙමොකද කරන්ෙන?” 

 

කුමක් කරන්ෙන් ද කියා ෙනොදන්නා බව කීරා කීවාය. 

 

* 

 

පුරා සති තුනක් කීරා රහෙසන් අලුත් ගවුමක් නිම කරන්නට ෙවෙහසුනාය. ඒක ඇයෙග් පරණ ගවුමකි. ඒත් ඇය 

ඉතා ෙසෙමන්, ෙව්දනාෙවන්, නුහුරු ෙලසින් එහි ඇතුලත පිටතට හරවන්නට සමත් වුවාය. ඇතුලත වූ නිල් වූල් 

ෙරද්ද මට සිලිටු විය. නැවුම් ගතිෙයන් යුතුය. එය ලිෙයෝ ෙවනුෙවන් ඇය ෙගනහැර පානා පුදුමයක් වනු ඇත. ඒ 

නිසා ඇය ගවුෙම් මැහුම් වැඩ කෙළේ රාතිෙය් ඔහු නිදන්නට ගිය පසුව. බිම ඉටිපන්දමක් දල්වා ෙගන, ඒ අසල බිම 

හිඳෙගන, අල්මාරිෙය් ෙදොරින් දැල්ලට මුවා වී ඇය වැඩ කෙළේය. ඇය කිසිදා මහන්නට ඉෙගන ෙනොතිබුණි. 

ඇයෙග් ඇඟිලි බලාෙපොෙරොත්තු රහිත ෙලසින් එහා ෙමහා ෙසෙමන් ඇදුණි. ඉඳිකටුව ඇනී ඇඟිල්ෙලන් ෙල් ගැලූ 

විට ඇය යටගවුෙම් පිහිදා දැම්මාය. ඇයෙග් ඇස් වලට ඉඳිකටු අනිනවා ෙසේ ඇහි පියන් යටින් ඇයට දැනුනි. ඇස් 

ඇර සිටින්නට බැරි තරම් යැයි බරක් දැනුනු විට ඇය ඇස් පියා ගත්තා ය. පියාගත් ඇස් යළි විවෘත කරන්නට, 

ඉටිපන්දෙමන් පැතිරුණ දැල්ලට නැවත ඇස් අරින්නට මහත් උත්සාහයක් ඇයට අවශ්ය විය. ඉටිපන්දෙම් කහ 

දැල්ෙලන් එහා අඳුෙර් ලිෙයෝ තද නින්ෙද් හුස්ම ඉහළ පහළ දාන හැටි ඇයට ඇසුණි. 

 

ගවුම නිම කර හමාර කළ දිනෙය් දී ඇයට වීදියක දී වාවා හමුවිය. වාවා ඇවිද්ෙද් පීතිෙයන් සිනාව පිරි මුහුණකිනි. 

ඉඳහිටක තනිවම තමන්ට පමණක් සීමා වූ රහස් සිතුවිල්ලක් නිසා, ෙවනත් කිසිම ෙහේතුවක් නැතිව, ගුප්ත 

හිනාවකින් මුව සරසා ෙගන ය. ඔවුන් නිෙවස් බලා ඇවිද්දහ. වාවාට තවත් දරා සිටිය ෙනොහැක: “එන්න බැරි ද 

ඇතුලට, කීරා?” ඇය යාප්පු වූවාය. “ෙපොඩි තත්පරයකට විතරක්? මට තිෙයනවා ඔයාට ෙපන්වන්න යමක්. 

බඩුවක් -පිටරටින්.” 

 

වාවාෙග් කාමරය සුවඳ විලවුන් හා පිරිසිදු ෙරදි සුවඳින් යුතු විය. ෙරෝස පැහැති පීත්ත පටියක් බැඳි පුළුන් පුරවන ලද 

ෙලොකු සුරතල් වලෙසක් ඇයෙග් සුදු ෙල්ස් ඇඳ ෙරදි කවරය මත හිඳෙගන සිටියි. 

 



සව් කඩදාසියක ඔතන ලද පාර්සලයක් වාවා පරිස්සෙමන් විවෘත කළාය. තැතිගත් ෙගෞරවයකින් යුතුව ඇය 

ඇතුෙල් වූ බඩු ඇල්ලුෙව් ෙවව්ලන සියුමැලි දෑතිනි. පාර්සලෙය් වූෙය් සිල්ක් කකුල් ආවරණ කුට්ටම් ෙදකක් සහ 

කළු විනිවිද ෙපෙනන වළල්ලකි. 

 

කීරා විස්මිත හුස්මක් ඉහළට ඇද්දාය. ඇය අත දිගු කළාය. මඳක් පසුබෑවාය. ඇය කකුල් ආවරණ ඇඟිලි තුඩු 

වලින් ඇල්ලුවාය. එය හරියට මිල අගය කර ෙනොහැකි වටිනාකමින් යුත් සත්ව හමක් ෙසේ නියාළු බවකින් 

පිරිමැද්දාය. 

 

“ෙහොෙරන් ෙගනාවක්,” වාවා රහසින් කීය. “කාන්තාවක් -තාත්තාෙග ෙරෝගීෙයක්- එයාෙග ස්වාමියා තමයි 

රැකියාෙව් ෙයෙදන්ෙන. ඔවුන් රහසින් ෙගනැවිත් තිෙයන්ෙන රීගා වලින්. වළල්ල – ඒක පිටරට අලුත්ම 

විලාසිතාව. හිතන්න? කෘතිම ආභරණ. චිත්තාකර්ශණීයයි ෙන්ද?” 

 

කීරා අල්ෙල් මැද ෙගෞරවානුකූලව වළල්ල තබා ගත්තාය. එය පැළඳ බලන්නට ඇය නිර්භීත ෙනොවූවාය. 

 

“වික්ටර් ෙකොෙහොම ද කීරා?” වාවා ඇසුෙව් සිනාවකින් ෙතොරව හදිසිෙයන් එෙහත් යටහත් පහත්ව. 

 

“ඔහු ෙහොඳින් ඉන්නවා.” 

 

“මම .. මම ෙගොඩ කාෙලකින් ඔහුව දැක්ෙක නැහැ. ඉතින්, මම දන්නවා ඔහු කාර්යබහුල බව. මම කිසිෙවක් මුණ 

ගැසීම නැවතුවා, එයා එනකම් බලාෙගන ඉන්න … ඔව්, ඉතින්, එයා හරි අවිෙව්කී ෙකෙනක් … මට හරි සතුටුයි 

ෙම් කකුල් ආවරණ ගැන. මම ඒවා අඳින්න ඉන්ෙන් … අඳින්න බලාෙගන ඉන්ෙන් එයා ආවම.. මට මෙග් අන්තිම 

පරණ සිල්ක් කුට්ටම විසි කරන්න වුෙන් අද උෙද්.” 

 

“ඔයා .. විසි කළා ඒක?” 

 

“ඇයි? ඔව්. මම හිතන්ෙන තාමත් ඒක තිෙයන්ෙන කුණු කූඩෙය්. ඒක විනාශ ෙවලා ගිහින්. එක කකුලක දිගට 

නූලක් ඇදිලා ගිහින් පිටිපස්ෙස.” 

 

“වාවා … මට ෙදනවා ද ඒක?” 

 

“ෙමොනවා? ඉරිලා ගිය ඒවා? ඒත්, ඒෙකන් වැඩක් නෑ.” 

 



“නිකමට ෙම් … ෙපොඩි විහිළුවකට.” 

 

කීරා නිවස ෙවත ඇවිද ගියාය. ඇයෙග් සාක්කුෙව් තිබි කුඩා  සුමුදු ෙබෝලය ඇය අතින් අල්ලා ෙගන ඇවිද්දාය. මුළු 

ගමෙන් දී ම අත සාක්කුෙව්  සුමුදු ෙබෝලය වටා රැඳී තිබුණි. එය ඉවත් කිරීමට ඇයට හිත ෙනොදුන්ෙන්ය. 

 

එදා හවස ලිෙයෝ පැමිණි විට ඔහුෙග් අත ෙදොර හැර ගමන් මල්ල කාමරය තුලට විසි ෙකරිණ. මල්ල ඇරී ඇතුලත වූ 

සියල්ල කාමරය පුරා විසිරී ගිෙය්ය. අනතුරුව ඔහු ෙගට ෙගොඩවැදිණ. 

 

ඔහු කබාය ගැලවූෙය් නැත. ෙකළින්ම බුර්ජුවාසිය ෙවත පිය නැඟූ ඔහු නිල් පැහැ ගැන් වී තිබූ අත් ෙදක එහි 

දැල්ෙවන ගින්න ෙවත අල්ලා ෙගන තදින් පිරිමැද්ෙද්ය. අනතුරුව ඔහු කබාය ගලවා කාමරය මැදින් අනිත් 

පැත්ෙත් වූ පුටුවක් ෙවත විසි කෙළේය. එය පුටුව මඟහැර බිමට වැටුණි. ඔහු එය අහුලන්නට ගිෙය් නැත. ඊ ළඟට 

ඔහු පශ්නයක් නැඟීය: “කන්න ෙමොනවා හරි තිෙයනවා ද?” 

 

කීරා ඔහු ඉදිරිෙයන් නිහඬව, ෙසලවීමකින් ෙතොරව, සිය අලුත් ගවුෙම් හා පෙව්සෙමන් එලලන ලද සිල්ක් කකුල් 

ආවරණ වල ෙශෝභාෙවන් සිටගත්තීය. ඇය සුමුදු හඬකින් “ඔව්, ඔක්ෙකොම ලැහැස්තියි. වාඩි ෙවන්න,” යැයි 

කීවාය. 

 

ඔහු වාඩි වූෙය්ය. ඇය දිහා කිහිප වතාවක් ඇස් ෙයොමු කළ ද ෙවනසක් නිරීක්ෂණය ෙනොකෙළේය. ඒ තිබිච්ච පරණ 

නිල් ගවුමයි. ගවහමින් යුතු ෙසේ ෙපෙනන්නට කළු ඉටිෙරද්ෙදන් පටි හා ෙබොත්තම් පෙව්සමින් එකතු කරන ෙවනස් 

කරන ලද්දකි. ෙමෙන්රි ඔහු ෙවත පිළිගැන්වූ කළ ඔහු සාගින්ෙනන් ෙපෙළනා ෙසේ හැන්ද බහා දුම් දමන ෙබරි වූ 

කහ තලපය කෑවාය. ඇය ෙම්සය අසලින් හිටෙගන, සාය මඳක් ඔසවා ආෙලෝකය වූ රවුමට කකුලක් දික් කළාය. 

 

“ලිෙයෝ ෙම් බලන්න,” ඇය කීෙව් බයාදු ෙලසකිනි. 

 

ඔහු බැලුෙව් ය. “ෙකොෙහන් ද ඔයා ඕක ගත්ෙත?” ඔහු ඇසුෙව් ෙකටි ස්වරෙයනි. 

 

“මම .. මට වාවා දුන්න. ෙම්ක .. ෙම්ක ඉරිලා ගිහින් තිබිච්ච එකක්.” 

 

“අනුන් විසි කරපු කසල මම නම් අඳින්ෙන් නැහැ.” 

 

ඔහු අලුත් ගවුම ගැන කිසිවක් කීෙව් නැත. ඔහුෙග් අවධානය ඊට ෙයොමු කරන්නට ඇය උත්සාහ ගත්ෙත් ද නැත. 

කතාබහක් නැතිව ඔවුන් ෙමෙන්රි කෑහ. 



 

මරීෂා ගබ්සාවක් කරගත්තීය. වැසූ ෙදොරට එහායින් ඇය ෙකඳිරි ගාන හඬ ඇසුණි. කාමරය පුරා බර අඩි තබමින් 

කකුල් අදිමින් තම රැකියාව නිසි ෙසේ ෙනොදත් වින්නඹු කාන්තාවට බැන වදිමින් ඇය එහා ෙමහා යන හඬ ඇසුණි. 

 

“ලැව්ෙරෝවා පුරවැසිෙයනි, කරුණාකරලා නාන කාමරය සුද්ද කරනවා ද? බිම පුරාම ෙල් වැටිලා.” 

 

“මට පාඩුෙව් ඉන්න ෙදන්න. මම ෙලඩ ෙවලා ඉන්ෙන. ඔයාෙග නාන කාමරය ගැන ඔච්චර බුර්ජුවාසී නම් ඔයාම 

සුද්ද කරගන්න එකයි තිෙයන්ෙන.” 

 

මරීෂා හඬ නඟා ෙදොර වැසුවාය. ඉක්බිතිව ඇය එය නැවත ඇරියාය.  

 

“ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි, ඔෙබ් ඥාති ස ෙහෝදරයාට ෙම් ගැන කියන්ෙන නැහැ ෙන්ද ඔබ? එයා දන්ෙන නැහැ 

මට ෙවච්ච …. මට ෙවච්ච කරදරය. එයා වැදගත් මනුස්සෙයක්.” 

 

* 

 

ලිෙයෝ ෙගදර ආෙව් හිමිදිරිෙය් දී ය. ඔහු මුළු රැයක් වැඩ කෙළේය. පාලමක් තනන ස්ථානයක සීතෙලන් පිරුණු 

ගඟක මිෙදන්නට ආසන්න වූ වතුෙර් ඔහු හිටෙගන වැඩ කරන ලදි. 

 

කීරා ඔහු එනෙතක් බලා සිටියාය. බුර්ජුවාසීෙය් ගිනි දැල්ල ඔහු එනෙතක් දල්වා ෙගන බලා සිටියාය. 

 

ඔහු ඇතුලට ආෙව්ය. කබාෙය් ෙතල් හා මඩ තැවරී ඇත. මුහුෙණ් ෙතල් හා දහදිය තැවරී ඇත. අත්වල ෙතල් හා 

ෙල් තැවරී ඇත. ඔහු මඳක් එහාට ෙමහාට වැනී ෙදොර අල්ලා ෙගන සිටිෙය්ය. ෙකොණ්ඩ රැල්ලක් නළලට දහදිෙයන් 

ඇලී ඇත. 

 

ඔහු නාන කාමරයට ගිෙය්ය. පිටතට අවුත් “කීරා, මට පිරිසිදු යට ඇඳුම් තියනවා ද?” යැයි ඇසීය. 

 

ඔහු නිර්වස්තය. ඔහුෙග් අත් ඉදිමී ඇත. ඔහුෙග් හිස එක උරහිසක් මතට කඩා වැටුණි. ඔහුෙග් ඇසිපිය නිල් 

පැහැතියි. ඔහුෙග් සිරුර කිරිගරුඬ ෙසේ සුදු පැහැතියි. එෙසේම දැඩි හා ෙකළින් යුතු විය. ෙදවියක්ෙග් වැනි සිරුරක්. 

ඇය සිතුවාය. නැවුම් තණ පියලි කකුලට පෑෙගද්දී, වන්දනා කරන සුසුමකින් යුතු වූ, උදෑසන පතිත වූ පිණිබිඳු 

මාංශ ෙප්ශීවල නැහැෙවද්දී, හිමිදිරිෙය් කන්දක් උඩට නැඟිය යුතු අෙයක්. 

 



බුර්ජුවාසිය දුම් දමයි. විදුලි බල්බය යටින් කකාරා යන ආඝාණයක් සමඟ දුමාරය පැතිෙරයි. කකුල් ෙදක තබා සිටි 

අළු පාපිස්ස භූමිෙතල් ගන්ධෙයන් යුතුය. උදුෙන් පයිප්ප වලින් ෙසෙමන් ෙසෙමන් කළු දැලි අළු පාපිස්ස මතට 

ෙසෞම්ය තඩස් හඬකින් ඇද හැෙල්. 

 

ඔහු ඉදිරිෙය් කීරා හිටෙගනය. කියන්නට කිසිත් නැත. ඔහුෙග් අතින් අල්ලා ගත් ඇය එය ෙසෙමන් සිපගත්තාය. 

 

ඔහු මඳක් වැනුෙන්ය. හිස පිටුපස්සට දමා කැස්ෙසේය. 

 

* 

 

ලිෙයෝ පරක්කුයි. විශ්ව විද්යාලෙය් ෙද්ශනයක් නිසා ඔහු පමාදයි. කීරා බලාෙගන සිටියාය. පයිමසය ඔහුෙග් රාතී 

ආහාරය උණුසුම්ව තබන්නට අපහසුෙවන් සූස් ගා දැෙවයි. 

 

දුරකතනය නාද විය. ඇයට ළමෙයකුෙග් ෙවව්ලන, කලබල වූ, කඳුළු ගිලමින් ඒ අතරින් අවදි කරවන කටහඬ 

ඇසිණ. “කීරා, ෙම් ඔබ ද? … ෙම් ආසියා. … කීරා, ඔබට පුළුවන් ද දැන්ම එන්න. ෙම් දැන්. .. මට බයයි. … 

ෙමොනවා හරි වැරැද්දක්. .. මම හිතන්ෙන අම්මට … කවුරුත් ෙගදර නෑ තාත්තා විතරයි. ඒත් එයා දුරකතනයට 

අමතන්ෙන නැහැ. එයා කතා කරන්ෙන නැහැ. මට බයයි. .. ෙගදර කන්න ෙදයක් නැහැ .. කීරා කරුණාකරලා. 

මට ෙහොඳටම බයයි .. කරුණාකරලා එන්න. කරුණාකරලා කීරා ..” 

 

අතරමඟ දී තමා සතු සියළු මුදල් වලින් කීරා කිරි ෙබෝතලයක් සහ පාන් රාත්තල් ෙදකක් පුද්ගලික කඩයකින් මිලට 

ගත්තාය. 

 

ආසියා ෙදොර හැරියාය. දම් පැහැති ඉදිමිච්ච මුහුෙණ් ඇයෙග් දෑස් ෙපනුෙන් ඉරි ෙදකක් ෙමනි. කීරාෙග් සාය අල්ලා 

ගත් ඇය  හඬා වැටුනාය. ඉකි ගසමින්, ෙදවුර ෙදදරද්දී කීරාෙග් සාය වාටිෙය් නැහැය සඟවා ෙගන හැඬුවාය. 

 

“ආසියා! ෙමොකද වුෙන්? ෙකෝ අරීනා? ෙකෝ වික්ටර්?” 

 

“වික්ටර් ෙගදර නැහැ. අරීනා ගියා ෙදොස්තර ළඟට. මම අනිත් ෙගදරක ෙකෙනක්ට කතා කළාම එයා කිව්වා 

පිටෙවලා පලයන් කියලා. මට බයයි ..” 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් තම බිරිඳෙග් යහන අසලින් වාඩි වී සිටිෙය්ය. පාණයක් ෙනොමැති විලසකින් ඔහුෙග් අත් ඔහුෙග් 

දණහිස් මැදින් වැටී තිබිණ. සුදු ෙකොට්ටය මත මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් ෙකොණ්ඩය විහිදී ඇත. ඇය අමාරුෙවන් 



හුස්ම අදිමින් ඉහළ පහළ දායි. ඒ කැඩිච්ච රටාවට සුදු ෙපොෙරෝනය ද ඉහළ පහළ යයි. සුදු ෙපොෙරෝනෙය් විසාල 

අඳුරු පැල්ලමක් පැතිරී තිෙබ්. 

 

කීරා කිසිත් කරකියා ගන්නට බැරි විලසින් කිරි ෙබෝතලය එක අතකින් හා පාන් අනිත් අෙතන් අල්ලා ෙගන 

සිටෙගන සිටියාය. වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඔළුව ඔසවා ඇය දිහා ෙසෙමන් බැලුෙව්ය. 

 

“කීරා ..” ඔහු හැඟීමකින් ෙතොරව කීෙව්ය. “ … කිරි … කමක් නැත්නම් ඕක රත් කරනවා ද? .. ඒක උදව්වක් 

ෙවයි …” 

 

කීරා පයිමසය ෙසොයා ගත්තාය. ඇය කිරි උණුසුම් කළාය. ෙකෝප්පයක් ෙවව්ලන නිල් ෙතොල් අසලට ළං කළාය. 

මරියා ෙපෙටොව්නා උගුරු ෙදකක් බී එය පැත්තකට තල්ලු කළාය. 

 

“ෙල් ගැලීමක් …” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීය. “අරීනා ගියා ෙදොස්තර ෙකෙනක් එක්ක එන්න. එයාට දුරකතනයක් 

නැහැ. ෙවන ෙදොස්තරලා එන්ෙන නැහැ. මට සල්ලි නැහැ. ඉස්පිරිතාෙලන් කාවවත් එවන්ෙන නැහැ -අපි වෘත්තීය 

සමිති සාමාජිකෙයෝ ෙනොවන නිසා.” 

 

ෙම්සය මත ඉටිපන්දමක් දැල්ෙවයි. එළියකට වඩා ෙලඩ පාටින් වූ, දුහුවිලි පිරි කහ දුමාරය මැද්ෙදන් උස් වූ, 

ආවරණ නැති,  තිර නැති ජෙන්ල තුනක් කළු තුවාල තුනක් ෙසේ දිස්ෙව්. මුනින් අත හැරි සුදු ජග්ගුවක් අන්තිම බිංදු 

හළමින් බිම අඳුරු කඩිත්තක් ඇති කරයි. කහ ආෙලෝකය රවුමක් ෙලසින් සිවිලිෙම් ද, ඉටිපන්දමට උඩින් ද, මරියා 

ෙපෙටොව්නාෙග් දෑත් මතින් ද හරියට ඇයෙග හම ෙවව්ලනවා ෙසේ වැටී ඇත. 

 

මරියා ෙපෙටොව්නා ෙසෙමන් ෙකඳිරි ගාන්නීය. “මම ෙහොඳින් ඉන්නවා… මම ෙහොඳින් ඉන්නවා.. මම දන්නවා මම 

ෙහොඳින් ඉන්නවා. .. වසිලිට ඕනා මාව බය කරන්න … කාටවත් කියන්න බැහැ මම ෙහොඳින් නැහැ කියල. … මට 

ජීවත් ෙවන්න ඕන… මම ජීවත් ෙවයි .. කවුද කිව්ෙව මම ජීවත් ෙවන්ෙන නැහැයි කියලා?” 

 

“ඔව් සහතිකෙයන්ම ඔබ ජීවත් ෙවයි, මරුස්සියා නැන්ෙද. ඔබ ෙහොඳින් ඉන්නවා. ෙසලෙවන්ෙන නැතිව ඉන්න. 

සැහැල්ලුෙවන් ඉන්න.” 

 

“කීරා, ෙකෝ මෙග නියෙපොතු සැකසුරුවම් කරන පීරනය? මෙග් නියෙපොතු සැකසුරුවම් කරන පීරනය ෙහොයා 

ෙදන්න. අරීනා ඒක ආෙයත් නැති කරෙගන. මම කිව්වා එයාට ඒක අල්ලන්න එපා කියල. ෙකෝ මෙග් නියෙපොතු 

සැකසුරුවම් කරන පීරනය?” 

 



කීරා ෙම්ස ලාච්චුවක් ඇරිෙය් එය ෙසොයන්නට. ශබ්දයක් ඇයට නතර කෙළේය. සිෙමන්ති බිමක වැලි කැට 

ෙපරෙළනවා වැනි සද්දයකි. හිරවුන පයිප්පයකින් වතුර එළියට පනින්න හදනවා වැනි සද්දයකි. සෙතක් 

උඩුබුරුලනවා වැනි සද්දයකි. මරියා ෙපෙටොව්නා කැස්සාය. ඇයෙග් සුදු නිකට යටින් අඳුරු පැහැති ෙපන ෙගොඩක් 

ගලා ගිෙය්ය. 

 

“අයිස්, කීරා!” වසිලි ඉවාෙනොවිච් හඬා වැටුණි. “අපිට අයිස් තිෙයනවා ද?” 

 

ඇය දිව ගියාය. වැටි වැටී අඳුරු ෙකොරිෙඩෝවක් දිෙග් කුස්සියට දිව ගියාය. පිඟන් ෙසෝදන ෙබ්සම අසල අයිස් 

කුට්ටියක් මිදී ඇත. මලකඩ බැඳි තියුණු පරණ පිහිතලයකින් ඇය අයිස් කැඩුවාය. ඇයෙග් අත කැපිණ. ඇය ආපසු 

දිවෙගන ගිෙය් ඇඟිලි අතරින් අයිස් දිය වී වතුර හැෙලද්දීය. 

 

මරියා ෙපෙටොව්නා කැස්සත් සමඟ ෙව්දනාෙවන් ෙමොර ෙදයි: “මට උදව් කරන්න! මට උදව් කරන්න! මට උදව් 

කරන්න!” 

 

ඔවුන් අයිස් කැට තුවායකට දමා ෙරෝල් කර ඇය ෙග් ළය මත තැබූහ. රතු පැල්ලම් නයිටිය පුරා පැතිර ගිෙය්ය. 

 

හදිසිෙය්ම ඇය ගැස්සී හිඳගත්තාය. අයිස් කැට ෙරෝල් වී ෙගොස් බිමට පතිත විය. දිගු ෙරෝස පැහැති ෙපන ගුලියක් 

ඇයෙග් යටි ෙතොෙල් රැඳී ඇත. ඇයෙග් දෑස් වල පැතිර තිබුෙන් මනුෂ්යත්වෙය් උදාර බවට  වඩාත් ඈතකින් වූ 

භයංකාර ෙපනුමකි. ඇය කීරා ෙදස ඇස් අයා බලා සිටියාය.  

 

“කීරා! මට ජීවත්ෙවන්න ඕනා! මට ජීවත්ෙවන්න ඕනා!” ඇය කෑ ගැසුවාය. 

 

ඇය ඇඳට ඇඳ වැටුනාය. හිසෙක් සර්පයන් ෙමන් ෙකොට්ටය උඩ දඟලා සංසුන් විය. ඇයෙග් බාහුව ඇෙඳන් පිටතට 

වැටී සංසුන් විය. රතු බුබුලක් ඇයෙග් විවර මුඛෙයන් ගලා අවුත් ඝන හා කළු පැහැෙයන් පුපුරා ගිෙය්ය. හරියට 

හිරෙවච්ච පයිප්පයක අන්තිම බිංදුව ගලා යන ෙසේ ය. ඇය ෙසලවුෙන් නැත. ඇයෙග් උගුෙර් හම මතුපිටින් ගලා 

ගිය කළු පැහැති ෙද් හැෙරන්නට ඇෙඳේ ෙවනත් කිසිවක් ෙසලවුෙන් නැත. 

 

කීරා හිටෙගන සිටිෙය් නිශ්චලව. 

 

කවුෙදෝ ඇයෙග් අතින් අල්ලා ගත්ෙත්ය. වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඔහුෙග් මුහුණ ඇයෙග් උකුල අසල සඟවා ෙගන හඬා 

වැටුෙන්ය. ඔහු හැඬුෙව් ශබ්දයක් පිට ෙනොකර. ඔහුෙග් ෙබල්ෙල් සුදු හිසෙකස් ෙසලෙවනවා පමණක් ඇය දුටුවාය. 

 



කාමරෙය් ෙකොණක පුටුවක් පිටුපස ආසියා බිම ගුලි ගැසී ෙනොනවත්වා ෙහමිහිට හඬන්නීය. 

 

කීරා හැඬුෙව් නැත. 

 

ඇය ෙගදර පැමිණි කළ ලිෙයෝ පයිමසය අසලින් වාඩි ෙගන ඇයෙග් රාතී ආහාරය උණුසුම් කරමින් සිටිෙය්ය. ඔහු 

කහිමින් සිටිෙය්ය. 

 

* 

 

අවන්හලක අඳුරු ෙකොනක ඔවුන් පුංචි ෙම්සයක වාඩි වී සිටියහ. කීරාට විද්යාතනෙය් දී අන්ෙදව හමුවිණ. ඔහු 

ඇයට ‘සත්ය පංශ පස්තෑල’ සමඟ ෙත් ෙකෝප්පයක් ෙබොන්නට ආරාධනා කරන ලදි. අවන්හෙල් කිසිම ෙකෙනක් 

නැති තරම්. එළිෙය් පදික ෙව්දිකාෙව් සිට මුහුණු කිහිපයක් ජෙන්ල තුලින් එබිකම් කරති. ඒ මුහුණු වල ඇත්ෙත් 

විස්මිත බවකි. ඒවා කාට ද අවන්හලක වාඩි ගන්නට තරම් යමක් කමක් ඇත්ෙත් යැයි විමසන විස්මිත මුහුණු වූහ. 

මැද වූ ෙම්සයක විසාල ෙලොම් කබායක් පැළඳි මිනිෙසක් පස්තෑල පිඟානක් මඳක් පසුබට වන කාන්තාවක් ෙවත දිගු 

කරෙගන සිටියි. ඇයෙග් ඇඟිලි දිළිෙසන ෙචොකලට් අයිසින් මතින් දිෙවයි. ඇයෙග් ඇඟිල්ලක දිළිෙසන 

දියමන්තියකි. අවන්හෙල් පරණ රබර් හා පිළුණු මාළු ගන්ධයක් පැතිර තිබුණි. ෙපොකුරු විදුලි බල්බ රැගත් 

ලාම්පුවක පධාන බල්බෙයන් දිගු වූ ද, ඇෙලනා වූ ද, නලයක් එල්ෙලයි. එය මැලියම් නිසා දුඹුරු පැහැෙයන් 

යුක්තය. කළු තිත් ෙමන් ෙපනුෙන් එහි රැඳි සිටි මැස්සන්. කුස්සිෙය් ෙදොර ඇෙරනා හැම වතාවකම නලය පැද්දුනි. 

කුස්සිෙය් ෙදොරට උඩින් ෙලනින්ෙග් පින්තූරයක් එල්ලා ඇත. එය රතු රැලි කඩදාසි වලින් හැඩ දමා ඇත. 

 

“කීරා, මම මෙග් වචනය කඩන්න ඔන්න ෙමන්න ගිෙය. මම ඔයාලෙග ෙගදර එන්නයි හිතුෙව්. මට ඔයා ගැන 

හිතට කරදරයි. තාමත් එෙහමයි. ඔයා ෙකොච්චර … සුදුමැලි ද? ෙමොනවා හරි කරදරයක් ද, කීරා?” 

 

“ෙපොඩ්ඩක් .. කරදර … ෙගදර.” 

 

“මට බැෙල් නර්තනයකට පෙව්ශ පත ලැබුණා. ‘හංස විල’. මම ඔයා එනකම් බලාෙගන හිටියා. ඒත් ඔයා ඔයාෙග 

ෙද්ශන සියල්ල අතපසු කළා.” 

 

“මට සමාෙවන්න. ඒක ලස්සනයි ද?” 

 

“මම ගිෙය් නැහැ.” 

 



“අන්ෙද, මම හිතන්ෙන පෙවල් සිෙයෙරොව් ඔයාට කරදර කරන්න යන්ෙන පක්ෂය ඇතුලත.” 

 

“ඔහු එෙහම කරයි. මම පෙවල් සිෙයෙරොව්ට කැමති නැහැ. පක්ෂය සමෙප්ක්ෂකයන්ට එෙරහිව කටයුතු කරද්දී 

ඔහු එයාලට ආධාර ෙදනවා. එයා ෙහොරබඩු ෙවෙළන්ඳන් ෙගන් විෙද්ශීය ජර්සි මිල දී ගන්න ෙකෙනක්.” 

 

“අන්ෙද, ඇයි ඔයාලෙග පක්ෂය මරණයට පත් ෙනොකරන අය ට ජීවත්වන අයිතිය ඇතැයි විශ්වාස ෙනොකරන්ෙන?” 

 

“ඔයා කියන්ෙන සිෙයෙරොව් ගැන ද -ඔයා ගැන ද?” 

 

“මා ගැන.” 

 

“අෙප් යුද්ධෙය් දී, කීරා, නිර්දල බවක් නැහැ.” 

 

“විරුද්ධව සටන් වදින අයව මරණයට පමුණුවන්න අයිතියක් ඔයාල කියනවා. ඒත් ඔයාලට කළින් කිසිම 

ෙකෙනක් ජීවත්ෙවන ෙකෙනකුට ජීවත්වීමට අයිතිය අහිමි කරන්න උත්සාහ කරලා නැහැ.” 

 

තමා ඉදිරිෙය් වූ අනුකම්පාවකින් ෙතොර වූ මුහුණ දිහා ඇය ෙනත් ෙයොමු කළාය. ගිලා ගිය කම්මුල් වල අඳුරු 

තිෙකෝණ ෙදකක් ඇය දුටුවාය. ඔහුෙග් මුහුෙණ් මාංශ ෙප්ශී දැඩිව ඇදී ඇත. ඔහු ෙමෙසේ කියාෙගන යයි: “තවත් 

උහුලන්න බැරි තරම් දුකක් විඳින ෙකොට තමයි අනුන්ෙග දුක දැෙනන්ෙන. ෙම් මාර්ෂල් නීතිය. අෙප් කාලෙය් 

හිමිදිරිය. අලුත් ඉරක් පායනවා. ෙලෝකය කවදාවත් දැකලා නැති විදියක එකක්. අපි ඒෙක රැස් වැෙටන මාවෙත් 

ඉන්ෙන. ෙම් රැස් වලින් හැම ෙව්දනාවක් ම, හැම හැඬිල්ලක් ම හරියාකාර දැවැන්ත පරිධියකට ෙගන යාවි. ශතක 

ගණනාවක් තුලින් ෙගන යාවි. අෙප් දුෙක් හැම මිනිත්තුවක් ම හැම කුඩා ෙසවනැල්ලක් මෙහේශාක්ය ෙලසින් ෙලොකු 

ෙවලා යනවා වෙග් දශක ගණන් අනාගත ෙදොම්නස් මකලා දාවි.” 

 

අවන්හල් ෙසේවකෙයක් ඔවුන් ෙවත ෙත් හා පස්තෑල ෙගෙනන ලදි. 

 

මුවට පස්තෑල කැබැල්ලක් ෙගන යද්දි කීරාෙග් ඇඟිලි ෙවව්ලී ගැස්සුණි. එය තැතිගත් බියකින් වූ ඉක්මණකි. 

පාලනය කර ෙනොගත හැක්කකි. එය දුර්ලභ රසවත් ආහාරයක් සඳහා වූ කෑදර කමක් ෙනොෙව්. 

 

“කීරා!” අන්ෙද විස්මෙයන් පවසා තම ගෑරුප්පුව අත හැරිෙය්ය. “කීරා!” 

 

ඇය ඔහු දිහා බලා සිටිෙය් භීතිෙයනි. 



 

“කීරා! … ඇයි මට කිව්ෙව නැත්ෙත?” 

 

“අන්ෙද, මම දන්නෑ ෙමොනව ද ෙම් ඔයා කියන්ෙන …” ඇය උත්සාහ කළත් ඔහු රහස දැනගත් බව ඇය 

දැනගත්තාය. 

 

“ඉන්න, ඕක කන්න එපා. ෙව්ටර්! උණු සුප් ෙකෝප්පයක් වහාම ෙග්න්න. ඊ ළඟට රාතී ආහාරය. තියන 

ඔක්ෙකොම ෙග්න්න. ඉක්මන් කරන්න! .. කීරා, මම දැනෙගන හිටිෙය නැහැ … මම දැනෙගන හිටිෙය නැහැ 

තත්වය එච්චර නරකයි කියල.” 

 

ඇය අමාරුෙවන් සිනාවක් පෑවාය. කරකියා ගත ෙනොහැකි ෙලසකින් “මම රස්සාවක් ෙහොයා ගන්න උත්සාහ කළා 

..” යැයි කීවාය. 

 

“ඇයි මට කිව්ෙව නැත්ෙත?” 

 

“මම දන්නවා ඔයා පක්ෂ අනුගහය යාළුවන්ට උදව් කරන්න ෙයදවීම විශ්වාස ෙනොකරන බව.” 

 

“ඔව්… ඒත් ෙම්ක .. කීරා … ෙම්ක!” ඔහු හදිසිෙය් ම නැඟිට්ෙට්ය. ඔහු භයට පත් වී සිටින ආකාරය කීරා පථම 

වරට දුටුවාය. “මට ෙපොඩ්ඩක් කරුණාකරලා සමාව ෙදන්න.” 

 

ඔහු කාමරය මැදින් දුරකතනයක් ෙවත ඉක්මණින් ඇවිද ගිෙය්ය. කතාබෙහේ එෙහන් ෙමෙහන් ෙකොන් ඇයට 

ඇසුණි: “ෙවොරෙනොව් සෙහෝදරයා. බලවත් හදිසියක් … අන්ෙද ටැගෙනොව් … සම්මන්තණයක්? බාධා කරන්න! 

… ෙවොරෙනොව් සෙහෝදරයා? … කාට ද කියන්ෙන … වහාම … ඔව් … මට කමක් නැහැ. එකක් හදන්න … ඔව් … 

නැහැ … නැහැ! .. ෙහට උෙද්ට … ඔව් .. ස්තූතියි සෙහෝදරයා. මම සමුගන්නම්!” 

 

අන්ෙද ෙම්සයට ෙවතට පැමි ණිෙය්ය. ඇයෙග් විස්මිත තැතිගත් මුහුණ දිහා බලා සිනාවක් පෑෙව්ය. “ඉතින්, ඔබ 

ෙහට වැඩට යනවා. ‘පිටිසරවැසියන් සඳහා නිවස’ කාර්යාලෙය් ෙසේවය සඳහා. ඒක එච්චර ෙලොකු රස්සාවක් 

ෙනෙමයි. ඒත් එක තමයි මට ඉක්මණින්ම ඔයා ෙවනුෙවන් ලබා ගන්න තිබිච්ච එකම රස්සාව. අහන්න 

ෙවොරෙනොව් සෙහෝදරයාව. එයා දන්නවා ඔයා කවුද කියලා. ෙමන්න -ගන්න.” ඔහු පසුම්බිය හැරිෙය්ය. එයින් 

සියල්ල ඉවතට ගනිමින් ෙනෝට්ටු ෙරෝලක් ඇයෙග් අෙත් තැබීය. 

 

“අෙන් අන්ෙද! මට ගන්න බැහැ!” 



 

“ඉතින්, ඔයාට බැරි ෙවන්නැති. -ඔයා ෙවනුෙවන්. ඒත් ඔයාට පුළුවන් -ෙවන කවුරු හරි ෙවනුෙවන්. නැද්ද 

ෙගදර ෙවන ෙකෙනක් අවශ්යතාවය තියන -ඔයාෙග පවුෙල?” 

 

ඇය ෙගදර සිටින අවශ්යතාවය ඇති පුද්ගලයා ගැන සිතුවාය. ඇය මුදල් බාරගත්තාය. 
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XV 

 

කීරා නිදියද්දී ඇයෙග් හිස ෙකොට්ටය මත උඩට හැරී තිබිණ. පිටතින් ආ තරු එළිය ඇයෙග් නිකෙට් සුදු 

තිෙකෝණයක් ඇන්ෙඳේය. සුදුමැලි සංසුන් කම්මුල් මත ඇයෙග් ඇස් පිහාටු නිශ්චලව රැඳී තිබිණ. ඇෙග් ෙතොල් 

යාන්තමට ඇරී හුස්ම ඉහළ පහළ දමයි. දරුෙවක්ෙග් මුහුණක ෙමන් යාන්තම් සිනාවකුත් ෙතොල් ෙකොන් වල ඇඳී 

ඇත. එහි ඇත්ෙත් විශ්වාස කරන, බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්නා, පසුබැස්මකින් යුතු තාරුණ්යයක දීප්තිමත් 

බවයි. 

 

උෙද් හයාමාරට ඔරෙලෝසුෙව් සීනුව නාද විය. පසුගිය මාස ෙදක තුල දී හැමදාම උෙද් හයාමාරට ඔරෙලෝසුෙව් 

සීනුව නාද විය. 

 

දවෙසේ මුල්ම සංචලනය වූෙය් ඇය තිගැස්සී අයිස් පපාතයකට ෙවව්ලා පැනීමයි. උමතුෙවන් කෑ ගසන ඔරෙලෝසුෙව් 

මුල්ම සීනුෙවන් පසු එය අල්ලා ෙගන ඇය සීනු නාදය නතර කරන්නීය. ඒ ලිෙයෝට නිදන්නට ඉඩ ෙදන්නට. 

නින්දා කරන ෙමන් තවමත් කෙන් රැව්ෙදන සීනුෙව් ශබ්දය සමඟ ඇය හිටෙගන සීතෙල් වැෙනමින් ෙවව්ලන්නීය. 

නැවත ඇඳට යන්නට කැඳවන ඇයෙග් හිස සිරුරට වඩා බරකින් දැෙන්. සීතල ෙපොළව ඇෙග් ෙදපා යටින් ගින්නක් 

ෙසේ දැෙවයි. ඇයෙග් සිරුර පුරා අඳුරු ද්ෙව්ශයක් දුවන ෙසේ ඇයට දැෙනයි. හැම මාංශ ෙප්ශියකින්ම පාෙහේ 

ෙව්දනාවක් ෙමොර ෙදන්ෙන් බලවත් ෙරෝගයකින් එන ෙව්දනාවක් ෙසේ ය. 

 

ඉක්බිතිව ඇය අන්ධ විලසකින් වැනි වැනී අඳුෙර් අතපත ගාමින් නාන කාමරයට යයි. ඇයෙග් ඇස් විවෘත ෙනොෙව්. 

ඇය නාන ෙබ්සෙම් වතුර කරාමය අරින්නට අත දිගු කරයි. ෙම් දිනවල එය මුළු රාතිය පුරා ෙගොජ ෙගොජ ගාමින් 

ෙසෙමන් ගලයි. එෙසේ වතුර ගලන්නට හැකි ෙසේ පයිප්ප ඇර තබන්නට උවමනායි. නැත්නම් පයිප්ප සීතලට මිදී 

යති. ඇස් වසාෙගනම ඇය සීතල වතුර මුහුණට එක අතකින් වත්කර ගන්නීය. ඇය නාන ෙබ්සමට ෙහේත්තු 

වන්ෙන් නැත්නම් ඇය ඒ තුලට ඔළුව මුලිනිත වී ඇද වැෙට්වි යන බිය නිසයි. 

 

අනතුරුව ඇය ඇස් හරින්නීය. නයිටිය ගලවා දමන ඇය මිදුණ වායුෙව් ෙතත් අත් වලින් නඟිනා වාෂ්ප තුලින් 

සිනහා වන්නට තැත් ගනිද්දී ඇයෙග් දත් කිටි කිටි ගා වැෙද්. එවිට ඇය දරුණු හරිය අවසන් යැයි සහ තමා 

අවදිෙයන් යැයි කියා ගන්නීය. 

 

ඇය හැඳ පැළැඳ ෙගන නිදන කාමරයට පිවිෙසයි. ඇය විදුලි බල්බය පත්තු ෙනොකරයි. ජෙන්ලෙයන් ෙපෙනන තද 

නිල් පැහෙය් පසුබිමින් ෙම්සය උඩ ඇති පයිමසෙය් කළු ඡායා මාතය දකියි. ගිනිකූරක් ගසන ඇය ඇඳට වැෙටන 

ගිනිකූරු දැල්ල තම සිරුරින් ආවරණය කර ගනියි. ෙනොසන්සුන් ෙලසින් ෙපොම්ප කරද්දී පයිමසය පත්තු ෙනොෙව්. 

අඳුෙර් ඔරෙලෝසුව ටික් ටික් ගා දුවයි. වටිනා තත්පර ෙගවී යන්ෙන් ඇයව ඉක්මන් කරවමිනි. ඇය ෙතොල් 



විකාෙගන ෙව්ගෙයන් ෙපොම්ප කරයි. අවසානෙය් දී නිල් දැල්ල පත්තු ෙවයි. ඒ දැල්ල මත ඇය වතුර භාජනයක් 

තබයි. 

 

වියළි පාන් කෑල්ලක් හපමින් ඇය ෙත් ෙබොන්ෙන් සැකරින් සමඟ. ෙසෞම්ය ෙලසින් දිළිෙසන සුදු අතු දිවයන 

ෙලසින් ෙපෙනන ඇය ඉදිරිෙය් වූ ජෙන්ලය හිෙමන් මිදී ඇත. ජෙන්ලයට ඔබ්ෙබන් ෙපෙනන්ෙන් තවමත් කළු 

අඳුරු රාතියයි. ෙම්සය අසල ඇය ෙසලෙවන්නට බිෙයන් ගුලි ගැසී සිටින්නීය. සද්දයක් පිට ෙනොෙවන ෙලසකින් 

ඇය වියළි පාන් හපන්නට උත්සාහ කරන්නීය. ලිෙයෝ නිදන්ෙන් ෙනොසන්සුන් ෙලසිනි. අපහසුෙවන් ෙමන් ඔහු 

හැෙරයි. ෙකොට්ටෙය් හිරවීම නිසා හඬ බාල වූ වියළි කැස්සක් පිට කරයි. ඉඳහිට නින්ෙදන් ඔහු සුසුමක් ෙහළයි. 

එය තදින් ඇෙහන ෙකඳිරියක් වැනි සුසුමකි. 

 

ඇය ෙලොම් බූට් සපත්තු වලට පා දමා ගනියි. ඇයෙග් හිම කබාය දමාෙගන උගුර වටා පරණ සළුවක් ඔතා ගනියි. 

පා ඇඟිලි තුඩු වලින් ෙදොර ෙවත පා තබයි. ලිෙයෝෙග් මුහුණ වූ අඳුෙර් තිබි යාන්තමට ෙපෙනන ඡායාවට අවසන් 

බැල්මක් ෙහලා ඇඟිලි තුඩු ෙතොල් මතට ළං කර හාදුවක් හඬ ෙනොනැෙඟන ෙසේ පා කර හරියි. ෙසෙමන් ෙදොර හැර 

ඇය තමනට පිටුපසින් නැවත එය ෙසෙමන් වසා දමයි. 

 

පිටත හිම තවමත් නිල් පැහැතියි. වහල් වලට උඩින් නිල් අඳුර රවුම් රවුම් ෙලස ඈතට දුවයි. දුර ඈත දිහා ඉතා 

උවමනාෙවන් බලන අෙයකුට අහෙසේ පහතින් ලා පැහැති නිල් පාටක් දැකිය හැකිය.  නිෙවස් වලට ඈතින් 

ෙකොෙහේෙදෝ පැත්තකින් ටෑම් රථයක් කීරිස් ගා ඇදී යන හඬ උදෑසනින් ෙගොදුරක් ෙසොයා ගත් කුරුල්ෙලක් ෙසේ 

ඇෙසේ. 

 

කීරා ඉස්සරහට නැවී අත් ෙදක කිහිලි ෙදෙක් රඳවා ගනියි. ගුලි ගැසී ෙව්වලන ෙපොදියක් ෙසේ ඇය සුළඟින් 

ෙබ්ෙරන්නට තැත් දරයි. ඇයෙග් නාස් පුඩු වලට තියුණු ෙව්දනාවක් ෙදමින් සීතල සුළඟින් ඇය හුස්ම ගනියි. අයිස් 

මිදුණ පදික ෙව්දිකාෙව් ලිස්සා යමින් ඇය දුවන්ෙන් ඈත දුවන ටෑම් රථයක් අල්ලා ගන්නටයි. 

 

ටෑම් රථ සඳහා දිගු ෙපෝලිමකි. පිටතට වැෙටන කහ චතුරශ එළිය සමඟ පැත්ෙතන් පැත්තට තල්ලු ෙවමින් අඳුර 

තුලින් ඇෙදන ටෑම් රථයක් පැමිණි විගස ෙපෝලිම බිඳී ගිෙය්ය. පටු ෙදොරකඩ කළතන ෙපොකුණක් ෙසේ ෙපොඩිවන 

සිරුරු එහා ෙමහා විසි වූහ. කහ චතුරශ වලින් යුතු ජෙන්ල වලින් ෙපෙනනුෙය් විගසින් එකිෙනකට තදවුන 

ෙසවනැලි වලින් පිරී යන ආකාරයයි. සීනුව නාද වී රථය ඉදිරියට ඇෙදන විට කීරා තවමත් එළිෙය් සිටියි. පැය 

භාගයක් ඊ ළඟ රථය එනතුරු බලා සිටිය යුතුය. එවිට ඇය පරක්කුයි. ඇය පරක්කු වී ගිෙයොත් ඇයට රැකියාව අහිමි 

විය හැකිය. ඇය රථය පිටුපසින් දිව යයි. ඊට පැන පිත්තල අල්ලුවක එල්ලී ගත් ඇයට පාද තබන්නට ඉඩක් පඩිවල 

නැත. ඇයෙග් කකුල් මිදුන හිම මත ඇදී යයි. රථය ෙකෙමන් ෙව්ගෙයන් ඉදිරියට ඇෙදන්නට ගනියි. කාෙග් ෙදෝ 

ශක්තිමත් බාහුවකින් ඇයෙග් උරහිස වටා අතක් වැටී ෙගොස් ඇයව ඉහළට එසෙවයි. ඇයෙග් එක කකුලක් පඩියක 



ඉඩක් ෙසොයා ගනියි. ෙගොෙරෝසු කටහඬක් ඇයෙග් කන අසලින් ෙමෙසේ කියයි: “ඔබට පිස්සු ද පුරවැසිෙයනි? 

ඔෙහොම තමයි වැඩිපුර ෙදෙනක් මරුමුවට පත්ෙවන්ෙන!” 

 

ටෑම් රථෙය් පඩිෙපෙළේ සිටගත් පිරිමි කල්ලිය සමඟ එක අතකින් හා එක කකුලකින් රැඳී සිටින ඇය ෙපොළෙව් ඇති 

රටා වැටි හිම මතින් රථය ඇෙදනා ෙව්ගය දිහා බලා සිටින්නීය. තම සිරුර හැකි හැම ෙවරක්ම දරා මිනිසුන් 

කල්ලිය හා එක්ව තබා ගන්නට ඇය උත්සාහ කරයි. ඔවුන් පසුකරෙගන යන ටක් රථයක් විෙටක ඉතා ළඟින් 

යන්ෙන් ටෑම් රථෙය් පඩි වලින් ඇයව අඹරා ඉවත් කරන්නට තර්ජනය කරන්නා ෙමනි. 

 

‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවස’ ඉහත කලක දී කාටෙදෝ අයිති වූ මන්දිරයක ලැගුම් ෙගන ඇත. ෙලෝකඩ අත්වැටකින් යුතු 

ෙරෝස පැහැති ගරුඬ පාෂාණෙයන් යුත් තරප්පු ෙපළක් එහි විය. පැහැෙයන් යුතු වීදුරු වලින් නිමි  විසාල ජෙනල් 

පියන්වල දම්පාට මිදි ෙපොකුරු හා ෙරෝස පැහැති පීච් ෙගඩි රත්තරන් සමෘද්ධිශෘඞ්ගෙයන් එළියට ෙපරලී එන ෙසේ 

ෙපෙනයි. පඩිෙපළ උඩින් දැන්වීමක් ගසා ඇත: සෙහෝදරවරුනි! ෙපොළවට ෙකළ ෙනොගසන්න. 

 

තවත් අඩයාළම් තිබුණි: කඩදාසි තලපෙයන් හැදි ෙදොයිරාදු කරන ලද දැවැන්ත දෑ කැත්තක් හා මිටියක්; තිරිඟු 

මිටියක් හා පිටිසර කාන්තාවක් රැගත් ෙපෝස්ටරයක්; තිරිඟු මිටි, රත්තරන් තිරිඟු මිටි, ෙකොළ තිරිඟු මිටි, රතු තිරිඟු 

මිටි රැගත් ෙපෝස්ටර; ෙලනින්ෙග් පින්තූරයක්; පිටිසරවැසිෙයක් සපත්තුවකින් මිරිකා දමන මකුළුවාෙග හිස 

පූජකවරෙයක් වූ පින්තූරයක්; ෙටොට්ස්කිෙග් පින්තූරයක්; පිටිසරවැසිෙයක් හා රතු ටැක්ටරයක පින්තූරයක්; කාල් 

මාක්ස්ෙග පින්තූරයක්; “ෙලෝක කම්කරුවනි, එක්ෙවයව්!” “ෙවෙහස ෙනොෙවන්නාට කන්න ෙනොලැෙබ්!” 

“ශමිකයා හා දුප්පත් පිටිසරවැසියා කරන පාලනයට දීර්ඝායුෂ ෙව්වා!” “පිටිසරවැසි සෙහෝදරවරුනි, ඔබ අතර 

සම්පත් හංගාෙගන ඉන්නා අය තලා දමන්න!” 

 

පුවත්පත් හා ෙපෝස්ටර මඟින් කෑ මුර දී නව ෙමෙහයුමක් දියත් කර ඇත. ඒ “ශමික හා පිටිසරවැසියන් අතර වඩා 

ළං වූ අවෙබෝධයක් ඇති කර ගැනීම” ෙවනුෙවනි. “නගර අදහස් පිටිසරෙය් වැඩිෙයන් පතුරුවා හරින වෑයමකි.” ඒ 

ෙමෙහයුම නගරය හා ගම සංහිඳියාවට ගත් උත්සාහයකි. ෙම් සංහිඳියා වෑයම ෙව නුෙවන් ‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවස’ 

කැප වී සිටියි. ශමිකයන් හා පිටිසරවැසියන් අතට අත ෙදන ෙපෝස්ටර තිබුණි; ශමිකෙයක් හා පිටිසර කාන්තාවක්, 

එෙමන්ම පිටිසරවැසිෙයක් හා ශමික කාන්තාවක්. වැඩ කරන බංකුවක් හා නඟුලක්. දුම් ලෑලි හා තිරිඟු වගාබිම්. 

“අෙප් අනාගතය නගර හා ගම්මාන සංහිඳියාව මත රඳා පවතී!” “සෙහෝදරවරුනි, සංහිඳියාව ශක්තිමත් කරනු!” 

“සෙහෝදරවරුනි, සංහිඳියාව සඳහා ඔබෙග් ෙකොටස ඉටු කරන්න!” “සෙහෝදරවරුනි, සංහිඳියාව සඳහා ඔබ කරන 

ලද්ෙද් කුමක් ද?” 

 

ඇතුල්වීෙම් ෙදොරටුව අසලින් පටන් ෙගන, තරප්පු ෙපළ දිෙග්, කාර්යාලය දක්වා ෙපන විලසකින් ෙපෝස්ටර ඉහළට 

නැඟී ගියහ. කාර්යාලෙය් අඹන ලද ගරුඬ කුළුණු සහ වැඩ කරන තැන් ෙවන් කරන්නට තීන්ත ෙනොගෑ ලී තිබුණි. 



එෙසේම, ෙම්ස, ලිපි ෙගොනු, කම්කරු නායකයන්ෙග් පින්තූර හා ටයිප් රයිටරයක් විය. එෙසේම කාර්යාල 

කළමනාකරුවා වූ බිතියුක් සෙහෝදරිය, කාර්යාල ෙසේවකෙයෝ පස් ෙදනා අතර සිටි කීරා ආර්ගුෙනෝවා ද වූහ. 

 

බිතියුක් සෙහෝදරිය ෙකට්ටු, තඹවිට හිසකින් හා උස සිරුරකින් යුක්ත වූවාය. ඇය හමුදා නිලධාරී පැවතුමකින් යුතු 

වූ අතර ෙසෝවියට් ආණ්ඩුව ගැන තද විශ්වාසයකින් යුතු වූවාය. ජීවිතෙය් ඇයෙග් පධාන අරමුණ වූෙය් ඒ තද 

විශ්වාසය ඔප්පු කර සාක්කි ෙපන්වීමයි. ඇය කාන්තා විද්යාලයකින් උපාධි ලත්තියකි. ඇය ඔප දමන ලද රිදීෙයන් 

නිමැවුන ගැටයක පරණ තාලෙය් ඔරෙලෝසුවක් පපුෙව් පැළඳ සිටියාය. 

 

ඇයෙග් කාර්යාල ෙසේවකයන් හතර ෙදනා අතර දිගු නැහැයක් තිබි උස, හම්කබායක් ඇඳි ෙකල්ෙලක් සිටියාය. 

ඇය පක්ෂ සාමාජිකාවකි. තම හිතුමතය අනුව සුළු කාරණයක් සඳහා ද බිතියුක් සෙහෝදරිය තැති ගන්වන්නට ඇය 

සමත් වූවා පමණක් ෙනොව එය කළ හැකි යයි ද ඈ දැන සිටියාය. හෙම් වර්ණය අයහපත් වූ තරුණෙයක් ද 

සිටිෙය්ය. ඔහු පක්ෂ සාමාජිකත්වය සඳහා අයැදුම් කර තිබිණ. ඒ සඳහා වරම් ලබන්නට බලා සිටින්ෙන් ය. ඒ ගැන 

හැකි හැම අවස්ථාවක දී ම සඳහන් කරන්නට ඔහු පසුබට ෙනොවීය. ත රුණ ෙකල්ලන් ෙදෙදෙනක් වූහ. ඔවුන් 

රැකියාව කෙළේ ෙව්තන අවශ්ය නිසා ය. ඔවුන් ෙදෙද නා නමින් නීනා හා ටීනා වූහ. නීනා අරුංගල් පැළඳ සිටියාය. 

ඇයෙග් කාර්ය භාරය වූෙය් දුරකතනයට පිළිතුරු දීමයි. ටීනා නැහැයට පව්ඩර් තවරා ටයිප් රයිටරය ෙවත දුවන්නට 

පුරුදු වී සිටියාය. කවුරු ෙකොෙහන් පටන් ගත්තා දැයි කිසිවකු ෙනොදන්නා පුරුද්දක් රට පුරා පැතිර ගිෙය්ය. පක්ෂ 

සාමාජිකෙයෝ ද ඊට පුරුදු වී සිටි ෙහයින් එය නවතන්නට ෙනොහැකිය. ඊට කවුරුත් වගකීමක් ෙනොගත් නිසා දඬුවම් 

ෙදන්නට ද ෙකෙනක් නැත. එය වැඩ ෙනොකරන හැම ෙදයකටම ‘ෙසෝවියට්’ යැයි හඳුන්වන පුරුද්දකි. 

ඇවිෙලන්ෙන් නැති ගිනිකූරු ‘ෙසෝවියට් ගිනිකූරු’; පැළඳි මුල් දවෙසේ ම ඉරී යන ‘ෙසෝවියට් ෙල්න්සු’; කාඩ්ෙබෝඩ් 

අඩි සහිත ‘ෙසෝවියට් සපත්තු’ ෙලසින් ෙමම හුරුව පැතිර ගිෙය්ය. නීනා සහ ටීනා වැනි ෙකල්ලන්ව 

හැඳින්ෙවන්නට පටන් ගත්ෙත් ‘ෙසෝවියට් ෙකල්ලන්’ යනුෙවනි. 

 

‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවස’ කාර්යාල කිහිපයකින් හා තට්ටු කිහිපයකින් යුත්තකි. නිති  ගැවසිල්ලකින් යුතු 

ෙසනඟකෙග් අඩි එහි ෙකොරිෙඩෝවන්හි වැදිණ. පළමු දි නෙය් මුණ ගැසුණ ෙවොරෙනොව් සෙහෝදරයාෙග් ගම්භීර 

ෙද්හය හැෙරන්නට එහි රැකියාව කළ අනිත් අය ගැන ෙහෝ තම කාර්යාලට පැමිණි පිරිස හැෙරන්නට අනිත් පිරිස් 

ආෙව් කුමක් සඳහා ද යන්න කීරා ෙනොදත්තාය. 

 

බිතියුක් සෙහෝදරිය ඔවුනට නිතිපතා මතක් කරදුන් පරිදි ‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවස’ වනාහි ‘ඈත අඳුරු ෙකොන්වල 

පිහිටි පිටිසර ගම්මානයන්ට නව කම්කරු සංස්කෘතිෙය් සුබ සාධන ආෙලෝකය පතුරුවා හරින ෙක්න්දස්ථානයයි.’ 

හැම පැත්තකින්ම නගරයට ආ ගම්බද සෙහෝදර ජනතාව සාදරෙයන් පිළිගන්නට එහි ආගන්තුක සත්කාර අත් ෙදක 

පුළුල් ෙලසින් විහදා තිබුණි. එය නැඟී සිටිෙය් ඔවුන්ෙග් ගුරුවරයා හා මග ෙපන්වන්නා හැටියට. එෙසේම ඔවුන්ෙග් 

අධ්යාත්මික හා සංස්කෘතික උවමනා සපුරන්නට කැප වී සිටින ෙසේවකෙයක් ෙසේ ය. 



 

බිතියුක් සෙහෝදරිය දුරකතනයට ඉතා උනන්දුෙවන් කතා කරනවා තම ෙම්සෙය් සිට කීරා බලාෙගන සිටියාය: 

“ඔව්, ඔව්, සෙහෝදරයා. ෙසේරම ලැහැස්තියි. දවල් එකට සයිබීරියන් පිටිසරවැසියන්ෙග් කණ්ඩායම අරගලෙය් 

ෙකෞතුකාගාරයට යනවා. අෙප් අරගලෙය් ඉතිහාසය මුල දවස්වල ඉඳන්ම, කම්කරු ඉතිහාසය ගැන පහසුෙවන් 

දැක බලා ගත හැකි පැය ෙදකක පදර්ශනයක්. ෙගොඩක් වටිනවා. අපි විෙශේෂ මගෙපන්වන්ෙනක් ද ලැහැස්ති කරල 

තිෙයන්ෙන. දවල් තුනට පිටිසරවැසි සෙහෝදර කණ්ඩායම මාක්ස්වාදී සමාජයට යනවා. ‘ෙසෝවියට් නගරෙය් හා 

ගෙම් ගැටළු’ යන මැෙයන් ෙද්ශනයක් අහන්න අපි ලැහැස්ති කරලා තිෙයනවා. හවස පහට පුෙරෝගාමීන්ෙග් 

සමාජෙය් හමුවක් සඳහා සෙහෝදරයන් සහභාගී ෙවයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තුව. ඔබ ෙවනුෙවන් පුංචි දරුවන් 

කැඳවා ඇති විෙශේෂ හමුවක්. ඒ දයාබර පුංචි පැට්ෙටො පවත්වනවා ශාරීරික කියාකාරකම් සංදර්ශනයක්. පිටිසරවැසි 

සෙහෝදරයන්ව හවස හතට ඔෙපරාවකට සහභාගී ෙවන්නට මැරින්ස්කි නත්යාගාරෙය් විෙශේෂ කාමර ෙදකක් ෙවන් 

කරලා තිෙයන්ෙන. එතැන දී ‘එයිඩා’ ඔෙපරාවට සවන් ෙදන්න පුළුවන්.” 

 

බිතියුක් සෙහෝදරිය දුරකතනය රඳවනෙය් තැබූ පසු, ඇය පුටුෙව් කරකැවී කීරා ෙදසට හැරී හමුදා නිෙයෝගයක් 

නිකුත් කළාය: “ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය! විෙශේෂ ෙද්ශකයා සඳහා නිකුත් කරපු අණ පතිකාව ඔබ ළඟ ද?” 

 

“නැහැ, බිතියුක් සෙහෝදරිය.” 

 

“ඉවාෙනෝවා සෙහෝදරිය! ඔබ ටයිප් කළා ද අර අණ පතිකාව?” 

 

“ෙමොන අණ පතිකාව ද, බිතියුක් සෙහෝ…?” 

 

“සයිබීරියාෙව් පිටිසරවැසියන් කණ්ඩායම සඳහා විෙශේෂ ෙද්ශකෙයක් ඉල්ලූ අණ පතිකාව!” 

 

“ඒත්, ඔබ මට කිසිම අණ පතිකාවක් ටයිප් කරන්න කිව්ෙව නැහැ බිතියුක් සෙහෝදරි….” 

 

“ඒක මෙග් අතින්මයි ලිව්ෙව. මම ඒක ඔයාෙග ෙම්සය උඩ තිබ්බා.” 

 

“ඔහ්… ඔව්. සහතිකෙයන් ම. ඒක ඒකට ද? ඔහ්.. ඉතින්, මම ඒක දැක්කා. ඒත් මම දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ මම 

ඒක ටයිප් කළ යුතු යැයි කියලා, බිතියුක් සෙහෝදරිෙයනි. අනික, මෙග් ටයිප් රයිටරෙය් පටිය ඉරිලා.” 

 

“ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය, ඔබට තිෙයනවා ද ඉවාෙනෝවා සෙහෝදරියෙග් ටයිප් රයිටරය සඳහා ටයිප් රයිටර පටිය 

ලබා ගැනීමට නිකුත් කරන ලද අණ පතිකාව?” 



 

“නැහැ, බිතියුක් සෙහෝදරිය.” 

 

“ඒක ෙකොෙහද?” 

 

“ඒක ෙවොරෙනොව් සෙහෝදරයාෙග කාර්යාලෙය්.” 

 

“ඒක එතැන ෙමොකද කරන්ෙන?” 

 

“ෙවොරෙනොව් සෙහෝදරයා ඒක තවම අත්සන් කරලා නැහැ.” 

 

“අනිත් අය අත්සන් කරලා ද?” 

 

“ඔව්, බිතියුක් සෙහෝදරිය. ෙසෙමෙනව්  සෙහෝදරයා අත්සන් කලා. ව්ලැෙසෝවා  සෙහෝදරිය අත්සන් කලා. 

ෙපරෙවස්ෙටොව් සෙහෝදරයා අත්සන් කලා. ඒත් තවම ෙවොරෙනොව් සෙහෝදරයා ඒක අපිට එවලා නැහැ.” 

 

“අපි කරන වැඩවල ඇති සංස්කෘතික වැදගත්කම ෙකොපමණ වටිනවා ද කියල සමහර පුද්ගලයන්ට වැටෙහන්ෙන 

නැහැ!” බිතියුක් සෙහෝදරිය ගුගුලාය. ඒත් තමන් ඉහළ නිලධාරිෙයක් ගැන කළ විෙව්චනය ඇසී, හම්කබාය ඇඳි 

උස ෙකල්ලෙග් සීතල, සැක සහිත බැල්ම තමා ෙවත එල්ල වූ බව දැකි ඇය වහාම තමාව නිවැරදි කරගත්තාය. 

“මම කිව්ෙව ඔබ ගැන, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය. ඔෙබ් වැඩ ගැන ඔබ අවශ්ය තරමට සැලකිල්ලක් දක්වන්ෙන 

නැහැ. කම්කරු සවිඥානය ගැන ඔබට උවමනාවක් නැහැ. ෙම් අණ පතිකාව අත්සන් කර ගැනීම ඔෙබ් 

කාර්යභාරය.” 

 

“ඔව්, බිතියුක් සෙහෝදරිෙයනි.” 

 

දවෙසේ පැය ගණනාවක් පුරා, පාට දිය වී ගිය ගවුෙමන් හා ෙකට්ටු සිරුරින් වූ කීරා ලිපිෙගොනු නිසි තැන්වල 

තැන්පත් කළාය. 

  

ඒ ලිපිෙගොනු අතර ටයිප් රයිට රෙයන් ගැසූ ලිපි, සහතික, වාර්තා, කවුරුත් නැවත ෙසොයා ෙනොබලන අණ පතිකා 

විය. ඇය ෙපොත් ගණන් කළාය. ෙප්ලි ගැසූ ෙපොත්, කඳු ෙසේ ඉහළට ගැසූ ෙපොත්, මුදණාලෙයන් පිට වූ ගමන් 

ෙගෙනන ලද ෙපොත්, ඇඟිලි වල තීන්ත ගෑෙවද්දී ඇය ගණන් කළාය. රෙට් සෑම පළාතකම වූ ‘පිටිසරවැසි සමාජ’ 

ෙවත ෙබදා හැරිය යුතු රතු ෙපොත් හා සුදු කවර ගණන් කළාය: “සංහිඳියාව සඳහා ඔබට කළ හැකි දෑ”, “රතු 



පිටිසරවැසියා”, “වැඩ ෙම්සය හා නඟුල”, “ෙකොමියුනිස්ට්වාදෙය් අ, ආ යන්න”, “ෙලනින් සෙහෝදරයා හා මාක්ස ්

සෙහෝදරයා”. දුරකතන ඇමතුම් ගණනාවක් ගලා ආෙව්ය. “ස ෙහෝදර” යැයි හා “පුරවැසිෙයනි” යැයි හැඳින්විය 

යුතු මහත් පිරිසක් ඇවිත් ගියහ. “එෙහමයි, සෙහෝදර යා සංහිඳියාව උෙදසා ඔබ ඔබෙග් ෙකොටස කරන්ෙන,” සහ 

“සෙහෝදරයා, කම්කරු පගතිය සඳහා අවශ්යයයි …” යනාදී වගන්ති බිතියුක් සෙහෝදරිය අනුගමනය කරමින් නැවත 

නැවත නිසියාකාරව කරකවන ලද ගැමෙෆෝනයක් ෙසේ කාර්මික ස්වරයකින් කියන්නට සිද්ධ වුණි. 

 

සමහර අවස්ථාවක පිටිසරවැසි සෙහෝදරෙයක් කර්යාලයට ෙගොඩ වැදිණ. ඔහු වැඩ කරන තැන් ෙවන් කරන තීන්ත 

ෙනොගෑ ලීයක් පිටුපස සිටෙගන, තමන්ෙග් ෙලොම් කැප් ෙතොප්පිය අෙත් ගුලි කරමින්, අනික් අතින් හිස කසමින්, 

ෙසෙමන් ඔළුව වනමින්, වික්ෂිප්ත වූ ඇස් වලින් කීරා දිහා බලා අන්දුන් කුන්දුන් වී සිටියි. “… අපි ඔබෙග් 

කණ්ඩායෙම් සෙහෝදරයන් ෙවනුෙවන් සැලසුම් කරලා තිෙයනවා ෙහේමන්ත මාලිගය බලන්න යන්න චාරිකාවක්. 

සාර් රජ්ජුරුෙවෝ ජීවත් වුෙන් ෙකොෙහොම ද කියලා දැනගන්න. පහසු දශ්ය පාඩමක්, පංති කෲරත්වය ඉෙගන ගන්න. 

ඊ ළඟට …” 

 

“අර ධාන්ය හිඟය ගැන, සෙහෝදරිය …” පිටිසරවැසියා තම රන්වන් පැහැති රැවුල අස්ෙසන් ෙකොඳුරයි. 

 

“ඊ ළඟට, චාරිකාවට පස්ෙස, අපි විෙශේෂ ෙද්ශනයක් සූදානම් කරලා තිෙයන්ෙන ඔබට ‘ධනවාදෙය් අවසන් දිනය’ 

ගැන.” 

 

පිටිසරවැසි සෙහෝදරයා පිටත් ව ගිය කල, නීනා ෙහෝ ටීනා ඔහු හිටෙගන සිටි ස්ථානය අවට ලී වැට ෙසෝදිසිෙයන් 

පරීක්ෂා කර බැලූහ. වරක් නීනා යමක් තම නියෙපොත්ෙතන් ගලවනවා කීරා දුටුවාය. 

 

අද උදෑසන, කාර්යාලය කරා ඇවිද ගිය කීරා තරප්පු ෙපෙළේ අතරමැද නැවතී බිත්ති පුවත්පත කියැවූවාය. අනිත් 

සෑම ආයතනයක් ෙසේ ම ‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවස’ ද කාර්යාල ෙසේවකයන් විසින් ලියන ලද, පළාත් ෙකොමියුනිස්ට් 

බිලය විසින් අනුමත කරන ලද බිත්ති පුවත්පතකින් යුතු විය. සෑම සෙහෝදරෙයකුට හා සෙහෝදරියකටම කියවිය 

හැකි ස්ථානයක එය අලවා තිබිණ. බිත්ති පුවත්පෙත් අභිපාය වූෙය් “සමාජ ස්පීතුව උත්ෙත්ජනය කිරීම ෙමන් ම 

සාමූහික කියාවලිෙය් සවිඥානය වර්ධනයයි.” ඒවා ෙවන්වූෙය් “සමාජීය වැදගත්කමින් යුතු පළාෙත් පවෘත්ති සහ 

වැඩදායී කම්කරු විෙව්චන පිණිස” වූහ. 

 

‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවෙසේ’ බිත්ති පුවත්පත හතරැස් මීටරයක පමාණෙයන් යුතු, ටයිප් රයිටරයකින් ලියන ලද 

කඩදාසි කෑලි අලවන ලද කළු ලෑල්ලක රතු හා නිල් පැන්සල් වලින් සිරස්තල ලියන ලද්දකි. “සංහිඳියාව සඳහා 

ෙමහි ඉන්නා අපි සෑම සෙහෝදර සෙහෝදරියක්ම කළ යුතු දෑ” නමින් වැඩිෙයන් කැපී ෙපනුන කතුවර තීරයක් ද විය. 

“විෙද්ශීය අධිරාජ්යවාදෙය් බඩ හිල් කරන හැටි” නමින් වූ හාස්යජනක ලිපියක් විය. පළාෙත් කලාකරුෙවක් ලියන 



ලද “මහන්සි වී වැඩ කරන රිද්මය” නමින් වූ ගද්ය රචනාවක් විය. පළාෙත් කලාකරුෙවක් අඳින ලද කාටූනයක් 

විය. එහි උස සිල්ක් ෙතොප්පියක් පැළඳ ගත් තරබාරු මිනිෙසක් වැසිකිළියක වාඩි වී සිටියි. වැඩදායී කම්කරු 

විෙව්චනය සඳහා ලිපි සමූහයක් විය. 

 

“නාඩියා ෙචර්ෙනෝවා සෙහෝදරිය සිල්ක් කකුල් ආවරණ පැළඳ සිටින්නීය. එවැනි සුෙඛෝපෙභෝගීතාවයන් පදර්ශනය 

කිරීම කම්කරු හැදියාව ෙනොෙව් ෙචර්ෙනෝවා සෙහෝදරිය.” 

 

“ඉහළ තනතුරක ඉන්නා එක සෙහෝදරෙයක් තම තනතුර ඔළුවට අරන් වැඩියි. ෙකොම්ෙසොෙමොල් හි තරුණ 

සාමාජිකයන්ට ෙකටි හා අවිනීත ෙලසින් ඔහු අමතන බව දැනගන්නට ලැබී ඇත. ෙමය දැනුම් දීමකි, ….. 

සෙහෝදරයා, කාර්ය මණ්ඩලෙය් සංඛ්යාව අඩු කරන තීරණය ගන්නා විට ෙලොකු ඔළු ඇති අය ෙබොෙහොමයක් වැටුණු 

බව අමතක ෙනොකරන්න.” 

 

“වැඩ කටයුතු ගැන කතාබෙහේ දී ඊ. ඔව්ෙසොව් සෙහෝදරයා පමණට වඩා වැඩිෙයන් කතා කරයි. අගනා කාලය කා 

දමන අතර ෙම් හැදියාව කම්කරු ඵලදායික බෙව් ජවය හා එකඟ නැත.” 

 

“යම් සෙහෝදරෙයක්, හැෙමෝම දන්නා අෙයක්, වැසිකිලිෙයන් පිට වී යද්දී ලයිට් බල්බය නිවා ෙනොදමයි. විදුලි 

බලය ෙසෝවියට් ෙද්ශයට වියදමක් සෙහෝදරයා.” 

 

“අපිට ඇෙහනවා, කීරා ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය සමාජ සුබ සාධනය ගැන ෙනොතකන බව. අහංකාර බුර්ජුවාසී 

හැදියාව ෙපන්වපු කාලය දැන් අවසන් සෙහෝදරිය.” 

 

ඇය නිශ්චලව සිටෙගන තම හදවත ගැෙහනා රිද්මයට සවන් දුන්නාය. බිත්ති පුවත්පත එල්ල කරන බලවත් 

ෙචෝදනා සහගත ඇඟිල්ල ෙනොතකන්නට කිසිවකුටත් ෙනොහැකිය. හැෙමෝම එය බැලුෙව් ෙනොසන්සුන් සිත් වලිනි. 

සුපරීක්ෂාකාරීවය. නීනා සහ ටීනා ඇතුළු ෙවොරෙනොව් සෙහෝදරයා දක්වා එහි අණට හිස නමන්නට සැෙවොම හුරු 

වූහ. සමාජ හැසිරීම කියා පාන හඬ බිත්ති පුවත්පතයි. ‘සමාජ විරුද්ධවාදී අදහස්’ ඇත්ෙතකු යැයි හංවඩු ගැෙසන 

අෙයක්ව ෙබ්රා ගන්නට කිසිවකුටත් ෙනොහැකිය. අන්ෙද ටැගෙනොව්ට පවා ෙනොහැකිය. කාර්යාල ෙසේවකයන් අඩු 

කරන බවට කතාවක් පැතිර ඇත. කීරාෙග් ඇඟ සීතල වී ගිෙය්ය. පසුගිය රාතිෙය් ලිෙයෝට ෙමෙන්රි හැර ෙවන 

කන්නට කිසිවක් ෙනොතිබුන බව ඇයට මතක් විය. ලිෙයෝෙග් කැස්ස ඇයට මතක් විය. 

 

තම ෙම්සය අසල සිට කාමරෙය් වූ අනිත් අයව ඇය පිරික්සා බලයි. තමාව බිත්ති පුවත්පතට වාර්තා කෙළේ කවුරුන් 

දැයි සහ ඒ ඇයි දැයි කියා ඇය කල්පනා කළාය. ඇය ෙමෙතක් කාලයක් හැසිරුෙන් ඉතා පෙව්සෙමනි. ෙසෝවියට් 

අයට විරුද්ධ කිසි විෙව්චනයක් ෙනොකරන්නට ඇය වගබලා ෙගන තිබුණි. බිතියුක් සෙහෝදරිය තරමට තමාත් 



රැකියාව ගැන උනන්දුෙවන් වැඩ කරන්නට ෙවෙහසක් ගත්තාය. නැත ෙහොත් ඒ හා උනන්දුවකින් වැඩ කරන බව 

ෙපන්වන්නට බිතියුක් සෙහෝදරිය ඒ ආකාරෙයන් ම අනුගමනය කරන්නට පුරුදු වී සිටියාය. කිසි විෙටකත් වාද 

කරන්නට, ෙකෝපෙයන් වදනක් ෙදොඩන්නට ෙහෝ කිසිෙවක් තරහ කර ෙනොගන්නට ඇය පෙව්සමින් වූවාය. කාල් 

මාක්ස්ෙග් කෘති ගණන් කරමින් ඒ මත දුවනා ඇඟිලි අතරින් ඇය තමාටම, බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වී ගිය කලක 

ෙමන්, “මම තාමත් ෙවනස් ද? මම තවමත් ඔවුන්ට වඩා ෙවනස් ද? ෙකොෙහොම ද ඔවුන් දන්ෙන් මම ෙවනස් බව? 

ෙමොකක් ද මම කරලා තිෙයන්ෙන? ෙමොකක් ද මම ෙනොකරපු ෙදය?” කරකියා ගන්නට ෙනොහැකි ෙසේ මුමුණා 

ගත්තාය. 

 

බිතියුක් සෙහෝදරිය කාර්යාලෙයන් නික්ම ගිය විට, එය නිරතුරුව සිද්ධ වූවකි, වැඩ නැවතුණි. ටීනාෙග් ටයිප් 

රයිටය අසලට කාර්යාල ෙසේවකයන් ෙරොක් වූහ. සමූපාකාරෙයන් ෙබදන මුදිත කැලිෙකෝ ෙරදි ගැන රහස් සාකච්ඡා 

පැවැත්විණ. ඒවාෙයන් මසාගත හැකි ලස්සන බ්ලවුස් ගැන කතාබහ විණ. කළුකඩයක විකිෙණන සිහින් කපු 

කකුල් ආවරණ ෙකොතරම් සිහින් දැයි කිවෙහොත් ඒවා සිල්ක් ෙමන් යැයි කතාබහ විණ. ආදරවන්තයන් ගැන කතා 

වුණි. විෙශේෂෙයන් ම ටීනාෙග් ආදරවන්තයන් ගැන. කාර්යාලෙය් වඩාත්ම රූමතිය ටීනා යැයි සැලකිණ. එෙමන් ම 

පිරිමින් හා වඩාත්ම සාර්ථකත්වයක් ලැබුෙව් ද ටීනා යැයි සැලකිණ. ඇයෙග කුඩා නැහැෙය් ෙකළවර සුදු පව්ඩර් 

පැල්ලමක් නැතිව සිටිනවා කිසිෙවක් දැක නැත. ඇය ඇස් පිහාටු කළු කරනවා යැයි කාර්යාලෙය් අය සැක කළහ. 

වැඩ අවසන් කර ෙගදර යන ඇයව කැන්ඳා යන්නට විවිධ පිරිමි බලාෙගන ඉන්නවා දැකිය හැකි විය. හම්කබාය 

ඇඳි ෙකල්ල, පක්ෂ සාමාජිකත්වය තිබි නිසා, සෑම සාකච්ඡාවකම අවසන් වචනය තීන්දු කරන්නිය බවට 

විවාදයකින් ෙතොරව පත් වී සිටියාය. එෙහත් ෙසෙනහස පිළිබඳ කතාබෙහේ දී ඇය ටීනා ෙවත පළමු තැන 

පිරිනැමුවාය. අනිත් අයට වඩා තමා සුපිරි යැයි වූ පාච්චලයට ලක් කරන සිනහාවකින් යුතු වූවත් ටීනා කතා කරද්දී 

තම සැබෑ කුතුහලය ඇය සැඟවූෙය් නැත. 

 

“.. මිශ්කා ෙදොෙර් සීනුව ගැහැව්වා. එතන ඉවාෂ්කා යට ඇඳුම් වලින්. මට ඇහුන එෙල්නා මැක්සිම්ෙනෝවා -එයා 

තමයි අනිත් කාමෙර් ඉන්න කුලීකාරිය- මට ඇෙහනවා එෙල්නා මැක්සිම්ෙනෝවා කියනවා: “ටීනා, ෙමන්න ඔයාට 

අමුත්ෙතක්,” ඉතින් හැෙරන්න කළින් ෙමන්න මිශ්කා ඇවිදෙගන එනවා ඇතුලට. ඉවාෂ්කා තාම යට ඇඳුම් වලින්. 

දකින්න තිබුෙන මිශ්කාෙග මුහුණ. ඒක විකට වැඩසටහනකට වඩා අපූරුයි. මම ඉක්මණට හිතලා කිව්වා: “මිශ්කා 

පියාදරයා, ෙම් ඉවාන්. අසල්වැසියා. එයා එෙල්නා මැක්සිම්ෙනෝවා එක්ක ජීවත්ෙවන්ෙන. එයාට ටිකක් ඇඟට 

අමාරුයි කිව්වා. ඉතින් මම කිව්වා එන්න ඇතුලට ඇවිත් ඇස්පින් ෙපත්තක් ගන්න කියලා. ඔයාල දකින්න තිබුෙන 

ඉවාෂ්කාෙග මුහුණ. ඉතින්, එෙල්නා මැක්සිම්ෙනෝවා කියනවා ‘සහතිකෙයන්ම. එයා මාත් එක්ක ජීවත්ෙවන්ෙන. 

එන්න මෙග් කාමරයට පියාදරය,’ කියල. ඉතින් ඔබ හිතන්ෙන් ඒ කුපාඩියා, ඉවාෂ්කා බැහැයි කිව්වා කියලා ද?” 

 

පක්ෂ සාමාජිකෙයක් වූ තරුණයා ඔවුන්ෙග් කතාබහට එකතු වූෙය් නැත. ඔහු තම ෙම්සය අසලින් මෑත් ෙනොවීය. 

එෙහත් ඔවුන්ෙග් කතාබහට ඔහු අවධානෙයන් සවන් දුන්ෙන්ය. ඉඳහිටක ඔහු “සෙහෝදර කාන්තාෙවනි! මට ඔට්ටු 



අල්ලන්න පුළුවන් ඔබලා කියන වදන් පක්ෂ සාමාජිකෙයකු වූ ශාන්ත පුරවැසිෙයකුට අහන්න ෙහොඳ නැති එව්වා 

බව,” යනුෙවන් පැවසීය. 

 

ඔවුන් කිචි බිචි ගා සිනහා වූහ. එය පශස්තියක් ෙසේ සලකා ඔහු ෙවත හිතවත් බැල්ම එල්ල කළහ. 

 

කීරා තම ෙම්සය අසල වී තම වැඩපල කරෙගන ගියාය. ඇය සවන් දුන්ෙන් ද නැත. කාර්ය ගැන මිසක පිටස්තර 

ෙදයක් ගැන ඇය කිසිවකු හා කතාබහ කෙළේ නැත. ඉඳහිටක ඇය ෙවත එල්ල වූ බැල්ම එතරම් හිතවත් ෙනොවීය. 

 

සීතල හැඟුමකින් තම බුර්ජුවාසී පැවැත්ම එය වූෙය් දැයි කීරා කල්පනා කළාය. ඇයට ෙම් රස්සාව අත්යාවශ්ය ය. 

ෙම් රස්සාව ලිෙයෝට අවශ්ය ය. එය තබා ගැනීමට ඇය දැඩි ෙසේ සිතා ගත්තා ය. එය තබාගත යුතුය. 

 

ඇය නැඟිට කල්පනාකාරීව ටීනාෙග් ෙම්සය අසලට පිය නැඟුවාය. ඇයෙග් පැමිණීම දැක කුඩා හවුල ඇය ෙවත 

සීතල හා පුදුමයට පත් වූ බැල්ම එල්ල කළහ. ෙනොනවත්වා තම රහස් ෙකඳිරිලි කරෙගන ගියහ. 

 

ඔවුන්ෙග් කතාෙව් ඉස්පාසුවක් ලැෙබන තුරු බලා සිටි ඇය හදිසිෙය් ම, වැදගත් බවකින් ෙතොරව, හැකි තරම් 

වෑයමක් ෙයොදා ව්යාජ උනන්දුවකින් තම ෙනොසන්සුන් එකම ස්වරයකින් වූ හඬ අවදි කළාය: “විකට වැඩක් වුනා 

ඊෙය් රෑ. මෙග් ෙසෙනෙහවන්තයා -එයා මාත් එක්ක රණ්ඩු ඇල්ලුවා … ෙමොකද … ෙමොකද එයා දැකලා මම තවත් 

මිනිෙහක් එක්ක ෙගදර එනවා. ඉතින් එයා … එයා … ෙබරිහන් දුන්නා මහ හයිෙයන්. මම එයාට කිව්වා ඒ පරණ 

තාෙල් බුර්ජුවාසි අයිතියක් කියල. ඒත් එයා … ඉතින්, එයා මාත් එක්ක රණ්ඩු වුනා.”  

 

උරහිස් තල අතරින් හැඳ සිටි බ්ලවුසය  දහදිෙයන් ෙතත් වී යනු ඇයට දැනිණ. ටීනාෙග් ස්වරය ෙමන් කවට 

විලාසෙයන් ගණනක් නැතිව උච්චාරණයට ඇය තැත් දරුවාය. එය මවා පාද්දී එය විශ්වාස කරන්නට උත්සාහයක් 

දැරුවාය. අනුන්ෙග්  කුණු ෙහොයන ඒ සුහද බවින් ෙතොර ඇස් ඉදිරිෙය් අපූරු ෙසෙනෙහවන්තෙයක් ෙගනහැර පෑමට 

සිතීම අමුතුය. එෙසේම අරීනා විසින් නිර්වස්ත ෙදවිෙයක් ෙසේ ඇඳි ලිෙයෝ ගැන සිතීම අසීරුය. 

 

“ … ඉතින් එයා මට හරියට කෑ ෙමොර ගහලා බැන්න ..” 

 

“අහ් .. හහ්,” නීනා කීවාය. 

 

හම්කබාය හැඳි ෙකල්ල කිසිවක් කීෙව් නැත. 

 



“කුට්ස්ෙනට්ස්කි ෙවළඳෙපොෙල්,” ටීනා කීවාය, “මම දැකලා තියනවා එයාල ෙතොල් ආෙල්පන විකුණනවා. 

රූපලාවන්ය පදනෙම් නව ෙසෝවියට් ෙතොල් ආෙල්පන. ලාබයි. එකම ෙද් එයාල කියනවා ඒක පාවිච්චි කරන එක 

අවදානම් කියල. අශ්ව ෙම්ද වලින් හදලා තිෙයන්ෙන. ඒ අශ්වෙයෝ හෙම් ෙරෝගයකින් මැරිල.” 

 

* 

 

දවල් ෙදොළහමාරට කාර්යාලය දිවා ආහාරය ෙවනුෙවන් වැසිණ. ෙදොළහ පසු වී මිනිත්තු විසිපහක් ඉක්ම ගිය කල 

බිතියුක් සෙහෝදරිය නිෙව්දනයක් කළාය: “නැවතත් මම සෙහෝදර ඔබට මතක් කර සිටිනවා. අද දවල් එකහමාරට 

ආපහු කාර්යාලයට වාර්තා ෙනොකර ස්ෙමොල්නි විද්යායතනයට වාර්තා කළ යුතුයි. බිතාන්ය වෘත්තීය සංගම් 

නිෙයෝජිත පිරිස ෙවනුෙවන් සියළුම ෙපෙටොගෑඩ් ශමිකයන් පවත්වන ඒ රැළියට සහභාගී විය යුතුයි. අද හවස 

කාර්යාලය වසා දමනු ලැෙබ්.” 

 

තම ෙසේවක සලාක ෙපොතට පාන් ලබාගන්නට දිවා ආහාර විෙව්කෙය් දී කීරා සමූපාකාර ෙපෝලිෙම් හිටෙගන 

සිටියාය. ඇය සිටෙගන සිටිෙය් ෙසලවිල්ලක් ෙනොමැතිව. අරමුණක් නැති එල්ලයකින් බලාෙගන. සිතුවිල්ලක් 

ෙහෝ ෙසලවිල්ලක් ඉතා ඈතක පැවතුනක් ෙසේ ය. ඇයෙග් පරණ ෙතොප්පිය අස්ෙසන් එළියට ආ ෙකස් වැටි සුදු 

හිෙමන් මිදී ඇත. ෙම් කිසිම වැඩකට නැති දෑ වලට ඔබ්ෙබන් ෙකොෙහේ ෙහෝ යම් තැනක ඇයෙග් හා ලිෙයෝෙග් ජීවිත 

ඇතැයි ඇය සිතුවාය. ඔහුෙග නම පමණක් සිහි කරමින් එක ඉක්මන් තත්පරයකට ඇය ෙදෙනත් පියා විෙව්කයක් 

ගත්තා ය. ඇය දෑස් විවෘත කර ෙබොඳ දෑසින්, සුදු හිම මිදුණු ඇස් පිහාටු තුලින්, හිම මිදුන ෙපොළෙව් අශ්ව ෙබටි 

වලට ෙකොටන පිම්බුන ෙග් කුරුල්ෙලෝ දුටුවාය. 

 

ඇය තම දිවා ආහාරය රැෙගන විත් තිබුණි. එය ෙකොළයක ඔතන ලද වියළි මාළු කෑල්ලකි. අනුභව කළ යුතු බව 

දත් නිසා ඇය එය ගිල දැම්මා ය. ඇයට පාන් ෙගඩිය ලැබුන විට -පාන් රාත්තල් ෙදකක් වූ දුඹුරු හතරැස් නැවුම් 

ෙගඩිය- ඇය එහි උණුසුම් වූ සිත සනසන සුවඳ කැමැත්ෙතන් ආඝාණය කළාය. පාන් වාටියක් කඩා ගත් ඇය එය 

ෙසෙමන් සැපුවාය. ඉතිරිය ඇය කිහිල්ෙල් ගහ ගත්ෙත් ලිෙයෝ ෙවනුෙවනි. 

 

ඇය ටෑම් රථයක් හඹා දුව ෙගොස් එල්ලුෙන් නගරෙය් අනිත් ෙකළවෙර් වූ බිතාන්ය ෙසේවක සංගම් නිෙයෝජිතයන් 

සඳහා පැවැත්ෙවන ෙපෙටොගෑඩ්  ශමික රැලියට සහභාගී ෙවන්නට යන දුර ගමන යාන්තමින් යා ගත හැකි කාලයක් 

ඉතිරිව තිෙබද්දී ය. 

 

හිස් ඉඩක් ෙනොමැති ඔළු ගණනාවකින් පිරි දැවැන්ත පටියක් දිග හැෙරන ෙසේ න්යෙවස්කි ගඟ ෙපනුණි. ඔවුන් ද 

රැ ෙගන එය ෙහමින් ඉදිරියට ඇදුණි. රුවල් ෙසේ ෙලල ෙදමින් ෙපොලු ෙදකක බඳින ලද රතු බැනර් ජනගඟ හා 

පිහිනනා ෙසේ ඔවුන්ෙග් හිස් මතින් දිස්විය. කාකි කැප් ෙතොප්පි, ෙලොම් කැප් ෙතොප්පි, රතු ෙල්න්සු, ෙතොප්පි, කාකි 



කැප් ෙතොප්පි, රතු ෙල්න්සු මාරුෙවන් මාරුවට හිස් මත දිස් විය. මිදී ගිය ගෙඩොල් ඇල්ලූ වීදිෙය් පාද වදින හඬ 

බිත්තිෙයන් බිත්තියට වැදී ගලා ගිෙය්ය. 

 

ෙපළපාලිෙය් යන්නන් සඳහා මග අවහිර ෙනොකර ටෑම් රථ නැවතිණ. ටක් රථ නැවතිණ. තැනින් තැන ජෙන්ල 

කිහිපයකින් ඔළු ස්වල්පයක් එළියට එබුණි. යටින් ගමන් කරනා හිස් දිහා හිස් බැල්ෙමන් බලා ඒ ඔළු නැවත 

ජෙනල් ඇතුලින් ෙනොෙපනී ගිෙය්ය. ෙපළපාලි දැකීම ෙපෙටොගෑඩයට හුරු පුරුදුයි. 

 

ෙපෙටොගෑඩෙය් ෙවෙහෙසන අපි, බිතාන්ය පංති සෙහෝදරයන්ට ආචාර කරමු. ශමය ෙනොමිෙල් සපයන ෙසෝවියට් 

ෙද්ශයට සාදරෙයන් පිළිගනිමු! 

 

ජාතික ෙරදිපිළි කම්හල් අංක 2 හි කාන්තාවන් අධිරාජ්යවාදීන් හා අරගලෙය් ෙයෙදන එංගලන්තෙය් කම්කරුවන් 

සඳහා සහාය ෙදන බවට පතිඥා කරමු. 

 

බිතියුක් සෙහෝදරිය හා නීනා අතර මැදින් කීරා ගමන් කළාය. විෙශේෂ අවස්ථාව ෙවනුෙවන් බිතියුක් සෙහෝදරිය තම 

ෙතොප්පිය ෙවනුවට රතු ෙල්න්සුවක් ඔළුෙව් ඔතාෙගන තිබුණි. කීරා ෙනොකැඩී පියවර තැබුවාය. උරහිස් පිටුපසට 

දමා, ඔළුව ෙකළින් කරෙගන පිය නැඟුවාය. ෙමතැන පා ගමන් යෑෙමන් ඇයට රැකියාව තබාගනු හැකිය. ලිෙයෝ 

ෙවනුෙවන් ඇය රැකියාව තබා ගත යුතුය. ඇය සත්යය පාවා ෙදන්ෙනක් ෙනොෙව්. ඇය ගමන් කෙළේ ලිෙයෝ 

ෙවනුෙවනි, ටීනා හා පක්ෂ සාමාජිකාව විසින් අල්ලා ෙගන ගිය, ඇය හිස මතින් ෙලල දුන් බැනරය ෙමෙසේ 

කීෙව්ය: “අපි, ෙසෝවියට් පිටිසරවැසිෙයෝ, බිතාන්ය පංති සෙහෝදරයන් සමඟ එකට හිට ගනිමු!” 

 

කීරාට ඇයෙග් කකුල් තිෙයනවා දැයි තව දුරටත් දැනුෙන් නැත. එෙහත් තමන් ඇවිදින බව ඇය දන්නීය. මන්ද, 

ඇය අනිත් අය ෙමන් ම ඉදිරියට ඇෙදන බව ෙපෙන්. ඇයෙග් අත් දැනුෙන් දෑත් බහාලූ අත්වැසුම් උණු වතුෙරන් 

පිරී ඇත්තා ෙසේ ය. ඇය ගමන් කළ යුතුය. ඇය ගමන් කළාය. 

 

නෙයක් ෙමන් දිගින් දිගට ඇදී ෙගොස් න්යෙවස්කිය වටා ගිය පිරිෙසේ ෙකොතැනකින් ෙදෝ අෙයක් බැරෑඬි කටහඬකින් 

‘ජාත්යන්තරය’ ගයන්නට පටන් ගත්ෙත්ය. අනිත් අය එයට හවුල් වූහ. සීතලට මිදුණ උගුරු වල විඩාබරිතව හිර 

ෙවමින් එය එෙහන් ෙමෙහන් නැවති නැවතී එෙහත් ෙකෝලාහලයකින් ෙමන් ෙපරලී ගිෙය්ය. 

 

මාලිගා චතුරශෙය්, දැන් උරිට්ස්කි චතුරශය යැයි කියනා තැන, ලී ෙව්දිකාවක් ඉදි කර ඇත. එය පසුපසින් 

ෙපෙනනුෙය්  ෙහේමන්ත මාලිගාෙව් කණ්ණාඩි ෙමන් වූ ජෙන්ල හා රතු බිත්ති. රතු ෙරදිකඩින් හැඩවුන ෙව්දිකාෙව් 

බිතාන්ය වෘත්තීය ෙසේවක නිෙයෝජිතයන් වූහ. ඔවුන් මඳක් සීරුෙවන්, මඳක් ලැජ්ජාෙවන්, මඳක් අන්දුන් කුන්දුන්ව 

බලා සිටියහ. 



 

කීරාෙග් ඇස් දුටුෙව් එකම එක පුද්ගලෙයකි. බිතාන්ය  වෘත්තීය ෙසේවක නිෙයෝජිත පිරිෙසේ වූ කාන්තාවකි. ඇය 

සිහින්, උස, තරුණ නැති, පාසැල් ගුරවරියකෙග් ෙමන් කනස්සලු මුහුණකින් යුතුයි. ඇය පැළඳ සිටි ලා දුඹුරු 

පැහැති කීඩා කබාය ‘ජාත්යන්තරය’ට වඩා හඬින්, ජනතාවෙග් සුබ පැතුම් වලට වඩා හඬින්, කෑ ගසයි. තමා 

‘විෙද්ශ’ බව කියා කෑ ගසයි. අනගි ෙරද්දකින්, නිසි රැලි වලට මනාව තද කර, කඩවසම් ෙලසින්, සාන්ත බවකින් 

යුත් කබාය ෙකඳිරි ගෑෙව් නැත. කීරා වැනි අවට සිටි අයෙග් කබා ෙමන් යටින් ඇති මස්පිඬුවල ෙව්දනාෙවන් 

ෙකඳිරි ගෑෙව් නැත. බිතාන්ය සෙහෝදරිය සිල්ක් කකුල් ආවරණ පැළඳ සිටියාය. එහි අනගි, දුඹුරු දිස්නයකි. 

කකුල් වල මනාව හිර වී තිබුණි. ෙදපා වූෙය් ෙහොඳින් ඔප දමන ලද අලුත් දුඹුරු සපත්තු යුගලක් අස්ෙසේ. 

 

හදිසිෙය්ම කීරාට කෑ ෙමොර දී ෙව්දිකාව ෙවතට දුවන්නට සිත් විය. ෙම් සිහින්, දිස්නය ගහන කකුල් ෙදෙක් එල්ලී, 

එහි දත් ගසාෙගන, එය නැංගුරමක් කරෙගන, ඔවුන් සමඟ ඔවුන්ෙග් ෙලෝකයට යන්නට සිත්විය. ඒ ෙලෝකය 

ෙකොෙහේ ෙදෝ තැනක තිබිය හැක්කකි. එය දැන් ෙමතැන. උදව්වක් ඉල්ලන ඇඬිල්ලක් ඇෙහනා දුරක. 

 

ඒත්, කීරා ෙපොඩ්ඩක් වැනුනා පමණි. ඇය ඇස් පියා ගත්තාය. 

 

ෙපළපාලිය නැවතිණ. ඔවුන් ගත උණුසුමින් තබා ගන්නට කුකුල් එකිෙනක බිම හප්පමින් සිටෙගන සිටියහ. 

පවත්වන කතා අසාෙගන සිටියහ. කතා ෙබොෙහොමයක් පැවැත්වුණි. බිතාන්ය වෘත්තීය සංගමෙය් සෙහෝදරිය කතා 

කළාය. එකිෙනකාට කිටි කිටිෙය් තද වූ, රතු හා කාකි හිස් මතට බැරූඬි ස්වරයකින් යුතු පරිවර්තකෙයක් ඇයෙග් 

වදන් ගුගුෙල්ය. 

 

“ෙම්ක ඇඟ කිළිෙපොලා යන දර්ශනයක්. අපිව ෙමහාට එංගලන්තෙය් ශමිකයන්ව එව්ෙව ඔබ කරන වැදගත් 

පර්ෙය්ෂණය ඇස් ෙදකින්ම දැකෙගන ගිහින් ෙලෝකයට කියන්න. අපි ගිහින් ෙලෝකයට කියන්නම්, ෙවෙහස 

මහන්සිෙයන්, ෙසෝවියට් ආණ්ඩුවට පක්ෂපාතීව ෙසේවය කරන, මහඟු නිදසුනක් ෙපන්වන මහත් ෙසනඟක් අපි 

දැක්ක බව.” 

 

ෙසනඟ අතරින් දුව ෙගොස,් අර කාන්තාව ෙවත ළංවී ඇයට කෑ ගසා කියන්නට, එංගලන්තෙය් ශමිකයන්ට 

කියන්නට, ෙලෝකයට කියන්නට, ඔවුන් ෙසොයන සත්යය කියන්නට තමනට පුළුවන් කමක් ඇත්දැයි එක වියරු 

තත්පරයක දී කීරා සිතුවාය. ඒත් ෙගදර ඉන්නා ලිෙයෝ ගැන ඇය සිතුවාය, ගරුඬ ෙසේ සුදුමැලි වූ, කහිමින් ඉන්නා 

ලිෙයෝ ගැන සිතුවාය. ඇහුම් කන් ෙනොෙදන ෙලෝකයත් හා ලිෙයෝ අතරත් තීරණය රැඳුණි. ලිෙයෝ දිනුෙව්ය. 

 

සවස පහට දිළිෙසන ලිෙමෝසීනයක් පැමිණ නිෙයෝජිත පිරිස රැෙගන ගිෙය්ය. රැස්වීම අවසන් විය. අඳුර කඩා 

වැෙට්. විද්යාතනෙය් ෙද්ශනයකට සහභාගී වීම සඳහා කීරාට ෙව්ලාව ඉතිරිව තිබුණි. 



 

සටහන්, කටු සටහන් හා මුදිත සටහන් බිත්තිවල ගසා ඇති අඳුරු සීතල ෙද්ශනාගාරය ඇයට ශක්ති ජනකයක් 

වැනිය. පරාල හා බාල්කයන් හා හරස්කඩ සිතියම් නියතයන් වූහ. පුද්ගලිකත්වයකින් ෙතොර වූහ. කැලල් වලින් 

ෙතොර වූහ. ෙකටි පැයකට, ඇයෙග් කුස බඩගින්ෙන් රිදුම් දුන්නත්, ඇලුමිනියම් පාලම් හා යකඩ හා වීදුරු 

අටල්ලන් හදන්නට අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින තමා ෙගොඩනැඟිලි නිර්මාණකරුෙවක් බව සිහිවිය. ඇයට අනාගතයක් 

ඇතැයි මතක් වුණි. 

 

ෙද්ශනය අවසානෙය් අඳුරු ෙකොරිෙඩෝවන් මැදින් ඉක්මණින් ගිය ඇයට  ෙසෝනියා සෙහෝදරිය මුණ ගැසුණි. 

 

“ආහ්, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ඇය ඇමතුවාය. “අපි ඔයාව ෙගොඩ කාලයකින් දැක්ෙක 

නැහැ. ඔයාෙග පාඩම් ගැන දැන් එච්චර උනන්දුවක් නැති හැඩයි. ඒ ෙමොකද? සමාජ කටයුතු ගැන කිව්ෙවොත් -

ඇයි, ඔයා තමයි අපිට ඉන්න ෙබොෙහොම පුද්ගලික වූ ස්වාර්ථවාදී සිසුවිය.” 

 

“මම …” කීරා පටන් ගති. 

 

“නෑ. ඒක මෙග් වැඩක් ෙනෙම්, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය, මම දන්නවා, ඒක මෙග් වැඩක් ෙනෙමයි කියලා. මම 

ෙම් නිකම් හිතුෙව් ෙම් දවස්වල ෙකෙනකුට ඇෙහන කතන්දර ගැන. සමාජ හිතවාදී නැති සිසු සිසුවියන්ට පක්ෂයට 

කරන්න පුළුවන් ෙද් ගැන. ඒක ගැන හිතන්න ඕන නැහැ.” 

 

“මම … බලන්න …” පැහැදිලි කිරීම ඥානවන්ත කියාවක් බව කීරා දත්තීය. “මම රස්සාවක් කරනවා. ඒ එක්කම 

මම ෙගොඩක් වැඩ කරනවා අෙප් මාක්ස් සංගමයට.” 

 

“ඉතින්? ඔයා එෙහම ද, එෙහනම්? අපි දන්නවා ඔය බුර්ජුවාසී අය ගැන. ඔයාල හැෙමෝම කියාකාරී ෙවන්ෙන 

වැදගැම්මකට නැති රස්සාවල් තියාගන්න. ඔයාල කාවවත් රවට්ටන්ෙන නැහැ.” 

 

* 

 

කීරා කාමරයට ෙගොඩ වැදි කල, මරීෂා දිග ඇරුන දුන්නක් ෙසේ පැන නැඟිට්ටාය. “ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි! 

ඔෙබ් අවලම් බළලාව ඔෙබ් කාමරෙය් තියා ගන්න, නැත්නම් මම උෙග ෙබල්ල මිරිකනවා!” 

 

“මෙග බළලා? ෙමොන බළලා ද? මට බළෙලක් නැහැ.” 

 



“එෙහනම්, කවුද  ෙම් කරලා තිෙයන්ෙන? ඔයාෙග ෙකොල්ලා ද?” මරීෂා ඇයෙග් කාමරෙය් මැද වූ කඩිත්තක් ෙවත 

ඇඟිල්ල දිගු කළාය. “අර ඉන්ෙන ෙමොකා ද? අලිෙයක් ද?” ඤාව් හඬකුත් ෙලොම් පිරි කන් ෙදකකුත් පුටුවක් 

අස්ෙසන් එළියට ඇෙදද්දී ඇය ෙබරිහන් දුන්නාය. 

 

“ඒ මෙග බළලා  ෙනෙවයි.” කීරා කීවාය. 

 

“එෙහනම් ඌ ආෙව් ෙකොෙහන් ද?” 

 

“ෙකොෙහොම ද මම දන්ෙන?” 

 

“ඔයා හැම තිස්ෙසම ෙමොනවා වත් දන්ෙන නැහැ!” 

 

කීරා පිළිතුරු ෙනොදී ඇයෙග් කාමරයට ගියාය. මරීෂා අනිත් පැත්ෙත් ඉන්නා කුලීකරුවන් ෙසොයා ෙගොස් කාමර 

ෙබදා තිබූ ලී ලෑලි වලට තඩි බානවා ඇසිණ. “ඕයි, ඔය පැත්ෙත ඉන්න අය! ඔබලාෙග අවලම් බළලා ලෑල්ලක් 

හූරලා ෙමෙහ ඇවිත්. හැම තැනම කැත කරලා! ඌව අරන් ගිෙය නැත්නම් මම පණ පිටින් හම ගහනවා. මම 

උපව්ඩම්ට රෙපෝර්තු කරනවා!” 

 

ලිෙයෝ ෙගදර සිටිෙය් නැත. කාමරය අඳුෙර් ඇත. බිම් ගබඩා කාමරයක් ෙමන් සීතල විය. ඇය සංවියුතය දා විදුලි 

බල්බය දල්වා ගත්තාය. නිදි යහන අවුල්ය. ෙපොරවනය බිම දමා ඇත. ෙතත දර ෙකොට වලට පිඹමින් ඇස් 

කඳුෙලන් පිෙරද්දී බුර්ජුවාසිය දල්වා ගත්තාය. පයිප්ප වලින් වතුර කාන්දු ෙවයි. ඉහලට ඇදී ෙගොස් පහළට කඩා 

හැෙලන දැලි එකතු කරන්නට ඇය එල්ලා ගත් කම්බියක ටින් එකක් රැඳවූවාය. 

 

“ලැව්ෙරෝවා පුරවැසිෙයනි, ඔබ මෙග් පයිමසය සුද්ද කරන සාන්දණය ආෙයත් ගත්තා ද?” පිළිතුරක් නැත. ඇය 

ෙදොර පියන් හැර දැමුවාය. “ලැව්ෙරෝවා පුරවැසිෙයනි, ඔබ මෙග් පයිමසය සුද්ද කරන සාන්දණය ගත්තා ද?” 

 

“යකාට ගියාෙව්,” මරීෂා කීවාය. “ෙලෝභයි ෙන්ද? පයිමසය සුද්ද කරන සාන්දණ ඇබිත්තකට. ෙමන්න ඒක.” 

 

“මම නැති ෙවලාවට මෙග් බඩු අල්ලන්න එපා කියල ෙකොයි තරම් වතාවක් මම ඔබට කියන්න ඕනා ද, ලැව්ෙරෝවා 

පුරවැසිෙයනි?” 

 

“ෙමොකද ඒ ගැන ඔබ කරන්ෙන? මාව රෙපෝර්තු කරනවා ද?” 

 



පයිමසය සුද්ද කරන සාන්දණය ගත් කීරා ෙදොර තඩාස් ගා වසා දැමුවාය. 

 

ලිෙයෝ ෙගදර එද්දී ඇය අර්තාපල් සුද්ද කරමින් සිටියාය. 

 

“ඔහ්..” ඔහු කීෙව්ය, “ඔයා ෙගදර.” 

 

“ඔව්, ඔයා ෙකොෙහද ගිෙය්, ලිෙයෝ?” 

 

“ඒක දැන ගැනීම ඔයාෙග වැඩක් ද?” 

 

ඇය පිළිතුරක් දුන්ෙන් නැත. ඔහුෙග් උරහිස් කඩාවැටී ඇත. ඔහුෙග් ෙතොල් නිල් පැහැති ය. ඔහු ගිෙය් ෙකොෙහේදැයි 

ඇය දත්තීය. ඔහු ගිය වැෙඩ් සාර්ථක වූෙය් නැති බව ද ඇය දත්තීය. 

 

අර්තාපල් අල සුද්ද කිරීම ඇය කරෙගන ගියාය. ඔහු බුර්ජුවාසියට අත් දිගු කරෙගන සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් ෙතොල් 

ෙව්දනාෙවන් ෙබරි විය. ඔහු කැස්ෙසේය. හදිසිෙය් ම කීරා ෙවත හැරුණු ඔහු ෙමෙසේ කීෙව්ය. “එකම ෙද් හැමදාම. 

ඔයා දන්නවාෙන. අද උෙද් අෙට් ඉඳලා. කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. රස්සාවක් නැහැ. කම්කරු වැඩක් වත් නැහැ.” 

 

“ඒකට කමක් නැහැ ලිෙයෝ. අපි සිත් ෙව්දනා ඇති කරගන්න නරකයි.” 

 

“නරකයි? නරකයි ෙන්ද? අපිට? ඔයා ආසාෙවන් ඉන්නවා ෙන්ද? මම ඔයා හම්බ කරන ෙදයින් කාලා බීලා 

ඉන්නවා දකින්න? ඔයාට ආසාෙවන් මට මතක් කරනවා ෙන්ද සිත් ෙව්දනා ඇති කරගන්න එපා කියලා? ඔයා වැඩ 

කරලා ෙකසඟ පඹෙයක් ෙවලා ජීවිතය පුදන්නට ලැහැස්තියි මට සිත් ෙව්දනා ඇති ෙනොකරන්න?” 

 

“ලිෙයෝ!” 

 

“ඉතින්, මම කැමැති නැහැ ඔයා වැඩ කරනවා දකින්න! මම කැමති නැහැ ඔයා උයනවා දකින්න! මම කැමති 

නැහැ … අෙහෝ කීරා!” ඔහු ඇයව බදා ගත්ෙත්ය. 

 

තම හිස ඇයෙග් උරහිස මත රඳවා ගත්ෙත් ය. තම මුහුණ ඇයෙග් ෙබල්ෙල් සඟවා ගත්ෙත්ය. ඔවුන් ෙදෙදන 

පයිමසෙය් නිල් දැල්ල මතින් සිටගත්හ.  

 

“කීරා, ඔයා මට සමාව ෙදනවා ෙන්ද?” 



 

ඇය තම කම්මුෙලන් ඔහුෙග් හිසෙකස් වලට තට්ටු කළාය. ඇයෙග් දෑත් අර්තපල් අල සුද්ද කර ඇෙලන සුළු 

ගතිෙයන් විය. “සහතිකෙයන් ම … දයාබර .. ගිහින් ෙපොඩ්ඩක් ඇලෙවලා මහන්සි අරින්න යන්ෙන නැත්ෙත 

ඇයි? රෑ කෑම තව ටිකක් පරක්කු ෙවයි.” 

 

“ඇයි ඔයාට උදව් කරන්න මට ඉඩ ෙදන්ෙන නැත්ෙත?” 

 

“දැන් ඒ වාදය අපි ෙගොඩක් ඉස්සර ෙන්ද ඉවර කරලා දැම්ෙම?” 

 

ඔහු ඇය ෙවතට නැවුෙන්ය. ඇයෙග් නිකට අතින් අල්ලා ඉස්සුෙව්ය. ඇය ගත කිළිෙපොලා ගිෙය්ය. “එපා, ලිෙයෝ. 

එපා … ෙමතන දී මාව …ඉඹින්න.” ඇය තම කිළිටි දෑත් පයිමසයට උඩින් අල්ලා සිටියාය. 

 

ඔහු ඇයව සිප ගත්ෙත් නැත. මුෙව් ෙකොණක ෙසලවුණු ෙදොම්නස රැඳි කුඩා සිනහවකින් තමා අවෙබෝධ ලද බව 

කියා පෑෙව්ය. ඔහු ඇඳ ෙවත පා නඟා එයට ඇද වැටුෙන්ය. 

 

ඔහු හිස ඉහළට ඔසවා ෙගන, අතක් ඇෙඳන් පහතට වැෙටන්න හැර ෙකොතරම් නිශ්චලව සිටියා ද කියෙතොත් 

ඇයෙග් සිත චංචල කෙළේය. ඉඳහිට වරක් ඇය සුමුදු හඬින් “ලිෙයෝ” කියා ආමන්තණය කෙළේ ඔහු දෑස් අරිනවා 

දකින්නට. එවිට තමා ඔහුට කතා ෙනොකළා නම් ෙහොඳ යැයි ඇයට සිතිණ. ඇස් ඇරෙගන, තමා ෙදස එක එල්ෙල් 

බලාෙගන ඔහු සිටිනවාට ඇය කැමති ෙනොවූවාය. තමා අකැමති ආකාරයකින් සිටිය දී ඔහුට තමාව දකින්න 

ෙනොහැකි වන්නට ෙදොර වසා දමන්නට හුරු වී සිටි ඇය අද ඔහු ඉදිරිෙය් හිටෙගන, පයිමසය ෙවත නැඹුරුව 

සිටින්නීය. භූමිෙතල් ගන්ධය හා ළූණු සුවඳ මිශ වී ඇත. ඇයෙග් දෑත් මඩ වලින් ලිස්සයි. පව්ඩර් ෙනොමැති 

දිළිෙසන නැහැයක් උඩින් වැටුණු ඇෙලන ෙකස් ෙරොදකි. සුදු මුහුණක ඇයෙග් නාස් පුඩු හා ඇස් රතු පැහැති ය. 

ෙසෝදන්නට ඉඩක් ෙනොලැබුණු කිළිටි ඒපනය යටින් ඇයෙග් විඩාබර ගත කඩා වැෙටයි. ඇයෙග් සංචලනය බරින් 

යුතුය. වැනි වැනී ය. මාංශ පිඬු තියුණු ෙලසින් කරන හැසිරවීම ෙනොව ෙසෙමන් වූ හැෙලන අත් පෙයන් යුතුය. ඒ 

සියල්ල පාලනය කරගත ෙනොහැකි විඩාෙවන් යුතු වූවකි. 

 

රාතී ආහාරය සූදානම් වූ පසු ඔවුන් ෙදෙදනා ෙම්සෙය් එකිෙනකා ඉදිරිෙයන් අසුන් ගත්හ. ඔහු දැක්ෙක් ඇයෙග් දුම් 

නිසා ඉදිමුණ දෑස්. වසන් කරගත ෙනොහැකි  උත්සාහෙයන් සිනාවක් ඇඳුනු සුදුමැලි මුහුණකි. ඔහු ඉදිරිෙය් 

තාරුණ්යෙයන්, ෙකළින්, ජවයකින් යුතුව සිටීමට උවමනා වූ ඇයට එෙසේ ෙනොමැතිව ෙමෙසේ සිටීමට සිදුවීම 

පුරුද්දක් බවට පත් ෙනොෙව්වා යැයි ඇය ෙව්දනාෙවන් පැතුවාය. 

 



ඔවුනට රාතී ආහාරය සඳහා ෙමෙන්රි, අර්තාපල් හා ලයිෙනෝරු ෙතල් වලින් බැදගත් ළූණු තිබිණ. ඇයෙග් 

බඩගින්න ෙකොතරම් දරුණු වූවා ද යත් ඇයෙග් අත් උස්සන්නට බැරි තරම් කඩා වැටී ඇත. ඒත් ඇයට ෙමෙන්රි 

අල්ලන්නට සිත් දුන්ෙන් නැත. පාලනය කරගත ෙනොහැකි අප්පිරියාවක් ඇයට දැනිණ. ෙම් තම ජීවිතය පුරාම 

කෑවා ෙමන් දැෙනන අපුල කෑම තවත් අහුරක් කනවාට වඩා සාගතෙයන් මැරී යනවා නම් ෙහොඳ යැයි ඇයට සිතුණි. 

ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ ෙහෝ තැනක, කෙට් දා ගන්නා හැම අහුරකින්ම අපුල බවක් ෙනොවිඳ කන අෙයක් සිටිනවා දැයි 

ඇයට සිතුවාය. බිත්තර, බටර්, සීනි, යනු අති උදාර සංකල්පයන් පමණක් ෙනොවන, සන්තාපෙයන් යුතු දැඩි 

ආශාවකින් පතන, කවදාවත් ෙනොලැෙබන දෑ පමණක් ෙනොවන තැනක් ෙලෝකෙය් ෙකොෙහේ ෙහෝ ඇත්දැයි ඇය 

සිතුවාය. 

 

සීතල වතුෙරන් ඇය පිඟන් ෙසේදුවාය. වතුරට උඩින් සාස්පාෙන් ෙතල් මතුවිය. ඇය ෙලොම් සපත්තු දා ගත්තාය. 

“මට එළියට යන්න ෙවලා, ලිෙයෝ,” ඇය කීෙව් සිත් පිත් නැති ස්වරයකිනි. “අද තමයි මාක්ස් සමාජය හමුවන 

රාතිය. සමාජ කියාකාරකම්, ඔබ දන්නවාෙන.” 

 

ඔහු කිසිත් කීෙව් නැත. ඇය පිටත් වී යද්දී ඔහු ඇය ෙදස බැලුෙව් නැත. 

 

* 

 

මාක්ස් සමාජය තම රැස්වීම් පැවැත්වූෙය් ‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවෙසේ’ පුස්තකාලෙය්ය. පුස්තකාලය බිල්ඩිෙම් වූ 

අනික් සියළු කාමර හා සමාන වුවත් එහි ෙපෝස්ටර ෙබෙහවින් තිබුන අතර ෙපොත් අඩුෙවන් තිබුණි. ෙපොත් කිහිපය 

රාක්කවල රැඳී තිබුණි. අනික් කාමරවල තිබුණා ෙසේ, ෙබදා හරින්නට යවන ෙපොත් ෙසේ උසින් උසට බිම ෙගොඩ ගසා 

ෙනොතිබුණි. 

 

හම්කබාය ඇති ෙකල්ල සමාජෙය් සභාපතිනියයි. ‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවෙසේ’ ෙසේවකෙයෝ එහි සාමාජිකත්වයයි. 

සමාජෙය් අරමුණ වූෙය් ‘ෙද්ශපාලනය තමන් විසින් ඉෙගනීම’ සහ ‘ෛඵතිහාසික අරගලෙය් දර්ශනය’ හැදෑරීමට. 

සතියකට ෙදවතාවක් ඔවුන් හමුෙවති. තමන් ලියන ලද නිබන්ධනයක් සාමාජිකෙයක් කියවන අතර අනික් අය 

එකතු වී එය සාකච්ඡා කරති. 

 

අද කීරාෙග් වාරයයි. ඇය තමා ලියූ ‘මාක්ස්වාදය හා ෙලනින්වාදය’ ගැන කියැවීය. “ෙලනින්වාදය යනු රුසියන් 

යථාර්ථයට හැඩ ගැසුණු මාක්ස්වාදයයි. කාල් මාක්ස්, ෙකොමියුනිස්ට්වාදෙය් පිතෘවරයා, විශ්වාස කළා ඉහළින් 

දියුණු වූ කාර්මිකරණය හා ඉහළ තලයක පංති සවිඥානය හඳුනන කම්කරුෙවෝ ඉන්නා රටක, සමාජවාදය යනු 

ධනවාදෙය් තාර්කික පතිඵලය බව. ඒත්, අෙප් විශිෂ්ඨ නායකයා, ෙලනින් සෙහෝදරයා, ඔප්පු කළා …” 

 



කීරා තම නිබන්ධනය ෙකොපි කරගත්ෙත්, වචනයකුදු ෙවනස් ෙනොකර, ‘ෙකොමියුනිස්ට්වාදෙය් අ ආ’ ෙපොෙතනි. ඒ 

ෙපොත හැදෑරීම රෙට් සෑම පාසැලකටම අනිවාර්ය වූවකි. තමන්ට සවන් ෙදන සියල්ලන්ම එය අසා ඇති බව ඇය 

දත්තීය. එෙසේම තමා කියවන්න ද, පහුගිය වසර හය පුරා, හැම පත්තරයක හැම කතුවැකියකින්ම, නැවත 

නැවතත් ඔවුන් කියවා ඇති බව ද ඇය දත්තීය. ඇය වටා ඔවුන් උරහිස් අකුලා ෙගන හිඳෙගන උන්හ. අඩපණ 

කකුල් ඉදිරියට දමාෙගන, කබායන් ඇතුෙලන් ෙවව්ලමින් සිටියහ. ඇය ෙමන්ම තමන් ද ෙමහි පැමිණ ඉන්ෙන් 

එකම ෙහේතුවක් නිසා බව ඔව්හු දත්හ. ඉඳහිටක ඈනුමක් අරිමින් හම්කබාය ඇඳ සිටි ෙකල්ල මුලසුන දැරුවාය. 

 

කීරා කතාව අවසන් කළ පසු, නිදිමත අත් වලින් ෙකෙනක් ෙදන්ෙනක් අත්පුඩි ගැසූහ. 

 

“කාට ද අවශ්ය පතිචාර සපයන්න, සෙහෝදරවරුනි?” සභාපතිනිය විමසීය. 

 

තරුණ ෙකල්ලක්, රවුම්ම රවුම් මුහුණකින් හා අනාථ අසරණ වූ දෑසින්, ඇයෙග් කියාකාරී උනන්දුව විදහා පාමින්, 

සමහර අකුරු වැරදියට උච්චාරණය කරන හැදියාෙවන් යුතුව ෙමෙසේ කීවාය. “මම හිතනවා ඒක හරි සුන්දර 

නිබන්ධයක් කියල. ඒ වෙග්ම හරි වටිනා නිබන්ධනයක්, කරුණු කියා ෙදන්නක්, ෙමොකද ඒක හරි ලස්සනයි, සහ 

පැහැදිලියි, සහ විස්තර කළා වටිනා නව මතයක්.” 

 

ක්ෂයෙරෝගී වු බුද්ධිමත් තරුණෙයක්, නිල් පැහැ ගත් ඇසි පිය ඇති, අඬු නැති කණ්ණාඩි පැළඳ ගත්, 

විද්යාඥෙයකුෙග් වෘත්තීය විලාසෙයන් ෙමෙසේ කීෙව්ය. “මම ෙම් විචාරය කරනවා, ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි, 

ඔබ ෙලනින් පිටිසරවැසියන් සඳහා කම්කරු ශමිකයන් හා සමානව තැනක් ෙදනෙකොට, ඔහු අදහස් කෙළේ පිටිසර වූ 

දුප්පත් වැසියන් බව පැහැදිලි කරන්න ඕන. ෙමොකද හැෙමෝම දන්න කාරණයක් තමයි ගම්මාන වල ධනවත් 

පිටිසරවැසියන් ද ඉන්න බව. එයාල ෙලනින් විෙරෝධී බව.” 

 

තමන් ඉදිරිපත් කළ කතාව සඳහා තමන් විසින් වාදයට යා යුතු බව කීරා දත්තීය. ක්ෂයෙරෝගී තරුණයාට සමඟ වාද 

කර ඔහුෙග් කියාකාරිත්වෙය් අගය ෙපන්විය යුතු වූ බව ඇය දත්තීය. ඔහුට සංවාදය ගැන ඇයට වඩා උනන්දුවක් 

නැති බවත් ඇය දත්තීය. ඔහුෙග් නිල්පැහැ ගත් ඇසිපිය එෙසේ වූෙය් නින්ද ෙනොමැති විඩාව නිසා බව ඇය දත්තීය. 

අත් ඔරෙලෝසුව දිහා බලන්නට බිෙයන්, තමා ෙවනුෙවන් ෙගදර ඇති පහසුකම් ගැන සිත දුවන්නට ඉඩ ෙනොදී, 

ඔහුෙග් සිහින් ඇඟිලි ඔහු එකිෙනකට බැඳ ඉන්ෙන් ෙනොසන්සුන් නිසා බව ඇය දත්තීය. 

 

ඇය කිසිත් ආෙව්ගයක් නැතිව ෙමෙසේ කීවාය. “ෙලනින් සෙහෝදරයාෙග් මතවාදය ගැන කියද්දී මම පිටිසරවැසියන් 

හා එකට සිටින ශමිකයන් ගැන සඳහන් කරද්දී, එය ගත යුත්ෙත් අනිවාර්ෙයන්ම මම දුප්පත් පිටිසරවැසියන් ගැන 

කියනවා හැටියට. ෙවන කිසිෙවකුට ෙකොමියුනිස්ට්වාදෙය් ඉඩක් නැහැ.” 

 



තරුණයා නිදිමෙතන් ෙමෙසේ කීෙව්ය. “ඔව්, ඒත්, මම හිතනවා අපි විද්යාත්මක කමය අනුව කියන්න ඕන: දුප්පත් 

පිටිසරවැසියා කියල.”  

 

“මම අන්තිමට අදහස් දැක් වූ අය හා එකඟ ෙවනවා. නිබන්ධය නිවැරදි කරලා ලියන්න ඕන දුප්පත් පිටිසරවැසියා 

කියල. ෙවන ෙමොනවා හරි අදහස් තියනවා ද, සෙහෝදරවරුනි?” සභාපතිනිය විමසයි. 

 

කිසිත් ෙනොවීය. 

 

“අපි හැෙමෝම ස්තූති කරමු ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරියට එයාෙග අගනා ෙමෙහයට,” සභාපතිනිය කියයි. “අෙප් ඊ 

ළඟ රැස්වීම අපි ෙවන් කරනවා ෙලස්ෙකොව් සෙහෝදරයා ලියන “මාක්ස්වාදය සහ සමූහවාදය” ගැන නිබන්ධනය 

සඳහා. ෙම් රැස්වීම දැන් අවසන් බව පකාශ කරනවා.” 

 

තිගැස්සීෙමන් හා ඇෙදන පුටු හඬින් ඔවුන් පුස්තකාලෙයන් පිටත් ව ගියහ. අඳුරු තරප්පු ෙපෙළන් පහළට ගියහ. 

අඳුරු වීදි වලට පිවිසියහ. ඔවුන් තම යුතුකම් ඉටු කර ඇත. සැන්දෑව, -සැන්දෑෙවන් ඉතිරියක් ඇත්නම්- දැන් එය 

ඔවුන්ෙග්ය. 

 

කීරා ෙව්ගෙයන් පියවර තැබුවාය. තම පියවර වලට සවන් ෙදමින් ඇවිද්දාය. ඊට සවන් දුන්ෙන් ෙවනත් කිසිවක් 

ගැන ෙනොසිතා. ඇයට දැන් සිතන්නට ඉඩකඩ ලැබී ඇත. එෙහත් ෙම් තරම් දිගු පැය ගණනාවක් සිතන්නට මහත් 

උත්සාහයකින් ඉඩ ෙනොදී අවහිර කරගත් සිත, සිතන්න ට එපා, සිතන්නට එපා යැයි මතක තියාගන්නට ෙවෙහසුනු 

සිත දැන් අවදි කර ගැනීම අපහසුය. සිතුවිලි ගලා එන්නට අදිමදියි. තම පියවර ෙව්ගෙයන්, ස්ථිරව, නියතව වදිනා 

බව ඇය දත්තීය. එහි ශක්තිය සහ එහි බලාෙපොෙරොත්තු ඉහළට නැඟ සිරුර කරා එන ෙතක්, එය හදවත කරා එන 

ෙතක්, එය නළල ෙදදරවන්නට වදින ෙතක්, ඇය පියවර තැබුවාය. ඇය හිස පිටුපසට දැම්මාය. පසු ආකාර 

පිහිනන ෙසේ, ගිමන් නිවනා ෙසේ, පැහැදිලි කළු අහසක් හමුෙව්, නැහැය අගින් තරු දකිද්දී, තරු එළිෙය් පියස්සන් 

මතින් දිස්ෙවන අපවිත්රර හිම ඇය දැක්ෙක් සුදු හිම පිරි නැවුම් කඳු යායක් ෙසේ ය. 

 

තිගැස්සී ඉදිරියට ඇදි ඇය, තියුණු බරින් අඩු සංචලනයකින් කීරා ආර්ගුෙනෝවාෙග් ශරීරෙයන් තමාට රහසින් කතා 

කළාය. පසුගිය මාස ෙදෙක් වැඩිපුර ඇය තමාටම කතා කරගත් විලසින් කියා ගත්තාය: “ඉතින්, ඒක යුද්ධයක්. 

ඒක යුද්ධයක්. ඔයා අත හරින්ෙන නැහැ ෙන්ද කීරා? ඒක අවදානම් නැහැ ඔයා අතහරින්ෙන් නැති ෙතක්. ඔයා 

ෙසොල්දාදුෙවක් කීරා. ඔයා ඒ නිසා අතහරින්ෙන් නැහැ. දුෂ්කර වැඩි ෙවන්න ෙවන්න ඔයා වැඩිෙයන් සතුටු ෙවන්න 

ඕන, ඔයාට දරා ගන්න පුළුවන් කියල. ඒකයි කරන්න ඕන. දුෂ්කර වැඩි ෙවන්න ෙවන්න වැඩිෙයන් සතුටු ෙවන්න 

ඕන. ඒක යුද්ධයක්. ඒ වෙග්ම ඔයා ෙහොඳ ෙසොල්දාදුෙවක්, කීරා ආර්ගුෙනෝවා.” 

 



* 

 

අත් ෙදකින්ම කීරාව බදාගත් ලිෙයෝ “ඔහ්, කීරා, ඔව්, ඔව්, අද රෑට. කරුණාකරලා!” යැයි ඇයෙග් ෙකස් කළඹට 

ෙකොඳුරද්දී ඇයට තවත් ඔහු පතික්ෙෂේප කරනු ෙනොහැකි බව වැටහුණි. ඇයෙග් සිරුර, හදිසිෙය් ම අපාණික විය. 

සිරුර හඬා වැටුෙන් නින්ද සඳහා පමණි. නිමා  ෙනොෙවන නින්දක් සඳහා පමණි. පතිචාරයක් ෙනොමැති, පාණයක් 

ෙනොමැති, හිරි වැටුණු, අකමැත්ෙතන් වූ නතුවීම, ඇයව භීතියට පත් කළාය. 

 

ඔහු ඇයෙග් සිරුර තම සිරුර ළඟින් බදාෙගන සිටිෙය්ය. සීතල ෙපොරවනය යටින් ඔහුෙග් සිරුර උණුසුම් විය. 

ඔහුෙග් උණුසුම් සිරුර සහනදායකය. ඇය ෙනත් පියා ගත්තාය. 

 

“ඇයි ෙමොකද කීරා?” 

 

ඇය සිනාවක් පෑවාය. ඉතිරි වී තිබි අන්තිම ශක්තිය ෙතොල් ෙවතට ෙයොදමින් ඔහුෙග් ෙබල්ෙල් අග වළ ගැසුණු 

තැන තැබුවාය. ඔහුව සිය අත් ෙදකින් ම බදාෙගන ඇඟිලි බැඳ ගත්තාය. ඇයෙග් අත් සැහැල්ලු විය. එක අතක් 

ලිස්සා ගිෙය්ය. මෘදු හා අඩපණ වූ එය ඇඳ විට්ටෙම් එල්ලුනි. ඇය ඔළුව ගස්සා ඇස් විවෘත කර ගත්තාය. ඇය 

ඔහුට ආදරය කරන්නීය. ඇයට ඔහුව අවශ්යයය. ඇයට ඔහුව අවශ්යය වීමට අවශ්යයය. ඇය ඒ බව තමාට හඬ 

ගසා කෑ ගසා ගත්ෙත් නැතුවා පමණි. ඔහු ඇයෙග් සිරුර සිඹියි. ඒත් ඇය සිතුෙව් ඔවුන් ඇයෙග් නිබන්ධනය ගැන 

සිතූ ෙද්වල් ගැන. ටීනා ගැන හා හම්කබාය හැඳි ෙකල්ල ගැන. අඩු කරත හැකි ෙසේවක සංඛ්යාව ගැන. හදිසිෙය්ම 

ඔහුෙග් මෘදු, දැඩි උවමනාෙවන් යුතු ෙතොල් ගැන ඇයට අප්පිරියාවක් දැනිණ. මන්ද, ඇය තුල වූ යමක්, ඇයෙග් 

යමක්, ෙහෝ ඇය හා සබැඳි යමක්, නිසා ඇය ඔහු ෙවනුෙවන් සුදුසු නැතැයි සිතිණ. ඒත් ඇයට නිදි ෙනොමැතිව සිටිය 

හැකි වූෙය් තවත් මඳ ෙව්ලාවක් පමණි. ඇය තම සිරුර දරදඬු කරගත්ෙත් කරදරයකට මුහුණ ෙදන්නා ෙලසිනි. 

ඇය සතු සියළු ආදර සිතුවිලි ෙමය අහවර කරන ඉක්මන් කිරීමක් සඳහා දුර්වල වී තිබුණි. 

 

* 

 

මැදියම් රැය ෙගවී ගිෙය්ය. තමාට නින්ද ගියා ද නැද්දැයි ඇය ෙනොදත්තාය. ඇය අසල ඇති ෙකොට්ටෙය් හිස 

තියාගත් ලිෙයෝ අමාරුෙවන් හුස්ම ගන්නා ආකාරය, ඇයට ඇෙසේ. ඔහුෙග් නළල සීතල දහදිෙයන් ෙතත් වී 

ඇෙලන බවින් යුතුය. ෙවන්කර ගන්නට බැරි සිතුවිලි සමූහය මැදින් ඇයට යමක් මතකයට ආෙව්ය. ඒපනය. 

ඇයෙග් ඒපනය ඉතා කිළිටිය. එය අපුලය. තමන් එය හැඳ සිටිනවා තව එක දවසක් ලිෙයෝ දකිනවාට ඇය සිත ඉඩ 

ෙනොදුන්ෙන්ය. නැහැ තවත් දවසක් බැහැ. 

 



ඇය ඇෙඳන් ඇදී ඉවතට ෙගොස් නිදන ගවුම උඩින් කබාය දමා ගත්තාය. සීතල වැඩියි. ඇයට ඇඳුම් ඇඟ ලා 

ගැනීමට ෙනොහැකි තරමට විඩාව දැනුණි. සීතල වතුර ෙබ්සමක් නාන කාමරෙය් බිම තැබූ ඇය එය අසලින් දණින් 

වැටී ඒපනය ඊට එබුවාය. ඇසිඩ් ෙමන් සීතල වූ වතුරට සබන් කෑල්ලක් ගත් අත් එබුවාය. 

 

තමා අවදිෙයන් සිටිනවා ද නැද්ද යන්න ඇය හරියට ෙනොදත්තාය. ඇයට ඒ ගැන සිතන්නට උවමනාවක් ෙනොවීය. 

ඒපනෙය් වූ විසල් කහ ෙතල් පැල්ලම ඉවත් වන්ෙන් නැති බව පමණක් ඇය දත්තී ය. ඇය ඇතිල්ලුෙව්, දිගට ම 

ඇතිල්ලුෙව්, දිගින් දිගට ම ඇතිල්ලුෙව්, වියළි කටුක ගඳින් වූ සබන් කෑල්ෙලන් ඇතිල්ලුෙව්, නියෙපොතු වලින් 

ඇතිල්ලුෙව්, ඇඟිලි පුරුක් වලින් ඇතිල්ලුෙව්, එය ඉවත් කරන්නට. ඇයෙග් කබාෙය් ෙලොම් අත් අගිස්ෙසේ සබන් 

රැඳුණි. ෙබ්සම ළඟින් වැටී සිටි ඇයෙග් ළැම ෙබ්සම් ගැට්ෙට් වැදුණි. ඇයෙග් ෙකස් කැරළි දුව ෙගොස් ෙබ්සෙම් 

සබන් ෙපන අතරට එක්වුණි. පිටත වූ උස නිල් ජෙන්ලයකින් එන දිළිෙසන හිම එළියක් නාන කාමරෙය් ෙදොර 

යටින් පැතිර ආෙව්ය. ඇයෙග් ඇඟිලි පුරුක්වල හම ගැල වී ගිෙය්ය. නිදන කාමරයට ඔබ්ෙබන් මරීෂාෙග් කාමරෙය් 

කවුෙදෝ අකුරක් කැඩිච්ච පියාෙනෝෙව් ‘ෙජෝන් ෙග’ වාදනය කෙළේය. ඇඟිලි පුරුක් වලින් පටන් ගත් ෙව්දනාව ඇස් 

කරා, දණහිස් කරා, පිට මැද්ෙදන් ගලා ෙගොස් දුඹුරු පැහැති ෙතල් හා එකතු වූ සබන් ෙපන අතරින් දම් පැහැති 

අත්වලට දැනිණ. 

 

* 

 

මාස ගණනාවක් තිස්ෙසේ ඉතිරි කරගත් මුදලින් ඔවුන් ෙදෙදනා ඉරිදා සවස ‘බයාෙඩයර්’ නරඹන්නට ටිකට් පත් 

ෙදකක් මිල දී ගත්හ. එහි දැන්වීම් පළවූෙය් “වියානාෙව්, බර්ලිනෙය් හා පැරීසිෙය් අලුත්ම රැල්ල” නමින් ය. 

 

පල්ලිෙය් පූජා ෙමෙහයකට සහභාගී වනවා ෙසේ ඔවුන් නිශ්චලව, ඍජුව, ෙගෞරව පූර්වකව අසුන් ෙගන සිටියහ. 

කීරා පැළඳ සිටි අළු පැහැති සිල්ක් ගවුම සමඟින් ඇයව ෙවනදාට වඩා සුදුමැලි බවකින් ෙපනුණි. ලිෙයෝ කහින්ෙන් 

නැතිව ඉන්නට ෙවර දැරුෙව් ය. පිටතින් ආ, විෙද්ශෙයන් ආ, ෙනොහික්මුණු ඔෙපරාවට ඔවුන් සවන් දුන්හ. 

 

එය කිසිත් වැදගැම්මකට නැති සතුටු නිෂ්පාදනයකි. හිම ඇතුලින් ෙකළින්ම බලා, මායිම් වලින් ඔබ්ෙබන් ෙවනත් 

ෙලෝකයක හදවත දිහා බලනවා වැනිය. පාට පාට විදුලි බුබුළු තිබුණි. ෙලොවිරිච්චියන් දිළිසුණි. පළිඟු දබරාවන් 

තිබුණි. පිටත ෙනොෙපෙනන වීදුරු ආරක්කුවකින් සෑදුණ සත්ය විෙද්ශීය තැබෑරුමක් පසුතලයට එක්වුණි. හැම 

ෙදොරටුවක් පසු කරමින් එහි ෙකොළ එළියක් හිමිහිට ඉහළට ඇෙදයි. සත්ය විෙද්ශීය කෘතිම ආෙරෝහකයක් එහි විය. 

දීප්තිෙයන් බැබෙළන සැටින් වස්ත හැඳි කාන්තාෙවෝ සිටියහ. තවමත් විලාසිතා පවතින බව එය කියා පෑෙව්ය. 

“ෂිමි” යන විකට විෙද්ශීය නැටුම් විලා සෙයන් රැඟුම් දක්වන ජනතාව සිටියහ. සිංදුවක් ෙනොගැයූ කාන්තාවක්, 

නරඹන්නන් ෙවත ෙකළ ගසමින් ෙසේ බුරන හඬකින් ෙදොඩන්නට විය. ඇයෙග් ස්වරය එකම විදියට ගලා ෙගොස් 

අනතුරුව ෙගොෙරෝසු ෙකඳිරියකට හැරිණ. එෙරහි වී සිනාෙසන ෙසේ වාදනය වූ සංගීතය, හති දමමින්, හුස්ම 



ගනිමින්, කන් ෙදදරවමින්, උගුරට හා හුස්මට ඉඩක් ෙනොතබමින්, අලජ්ජි වූ මතින් වැනි සංගීතය, හරියට 

විෙනෝදෙය් ජය ෙවත විෙරෝධ වන්නා ෙසේ වූ, හරියට ‘කැඩුණු වීදුරුෙව් සිංදුව’ ෙසේ, ෙකොෙහේෙදෝ තැනක තවමත් 

පවතින ෙපොෙරොන්දුවක්, ඉටු විය හැකි ෙපොෙරොන්දුවක් ගැන කීෙව්ය. 

 

ෙප◌්ක්ෂකයන් සිනාසුනහ. අත්පුඩි ගැසූහ. සිනාසුනහ. අන්තිම තිරය පහළට වැටී විදුලිය නිවී ගිය කළ, සතුට පිරි 

සිනහා මුහුණු වලින් එකිෙනකා පිටුපසින් ශාලාෙවන් පිටව යද්දී, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් විස්මිතව, අළු සිල්ක් ගවුමක් 

හැඳ සිටි ෙකල්ලක්, එකින් එකා අඩු වී යන පුටු ෙප්ළියක වාඩි වී, ෙදකට නැවී, අත් ෙදෙක් හිස රඳවා ෙගන, ඉකි 

ගසමින් හඬනා හැටි දුටූහ. 
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XVI 

 

මුලින් ම රහසින් බස් ෙදඩවිණ. 

 

ශිෂ්ය ශිෂ්යාෙවෝ කල්ලි ගැසී අඳුරු ෙකොන්වල ගැවසුනහ. අළුතින් ඇතුල් ෙවන හැම අෙයක් දිහාම හිස් ගැස්සී 

ෙනොසන්සුන් බැල්මක් එල්ල වුණි. ඔවුන්ෙග් රහස් ෙකඳිරිලි අතර ඇහුණු වදන වූෙය් “ශුද්ධ කිරීම” යන්නයි. 

 

සමූපාකාරවල දිගට ඇෙදන ෙපෝලිම් වල හා ටෑම් රථවල ෙතරපුණු පුද්ගලෙයෝ එකිෙනකා ෙවතින් “ඔබට ශුද්ධ 

කිරීම ගැන ඇසුණා ද?” යැයි විමසා ගත්හ. 

 

පාව්ඩා පතෙය් තීරූ අතරින් රතු විද්යාලයන්හි නින්දිත තත්වය ගැනත් ළඟ දී එන ශුද්ධ කිරීම ගැනත් ලියැවුණි. 

 

ඊට අනතුරුව, ෙහේමන්ත ෙසෙමස්ටරය අවසානෙය් දී විද්යායතනෙය්, විශ්ව විද්යාලෙය් හා උසස් අධ්යාපන ආයතන 

සියල්ලකම රතු පැන්සලකින් ෙලොකු අකුරින් ලියන ලද විසල් දැන්වීමක් දකින්නට ලැබුණි. 

 

ශුද්ධ කිරීම 

 

දැන්වීම කියා සිටිෙය් සෑම ශිෂ්ය ශිෂ්යාවක්ම කාර්යාලය ෙවත රෙපෝත්තු කළ යුතුය, එහි දී ලැෙබන පශ්නාවලිය 

පුරවා, උත්තර සත්ය බවට ඔවුන්ෙග් නිවාස බාර උපව්ඩම්ෙග් සහතිකය ඇතිව, කඩිනමින් ශුද්ධ කිරීෙම් කමිටුව 

ෙවත එය බාර දිය යුතු බවය. සමාජවාදී ෙසෝවියට් ජනර ජෙය් සියළු පාසැල් එහි ඉන්නා සමාජයට අහිතකර අයව 

සුද්ද කරන්නට යයි. සමාජයට අහිතකර අයව පාසැල් වලින් ෙනරපා හැරිය යුතු බවත්, ඔවුන් කිසිදාක නැවත 

පාසැලකට ඇතුල් කර ෙනොගත යුතු බවත් තීරණය වී ඇත. 

 

පුවත්පත් රට වටා පවෘත්තිය ෙබදා හැරීය: විද්යාව පංති අරගලෙය් අවියකි! කම්කරු පාසැල් කම්කරුවන්ටයි! 

අෙප් පංතියට විෙරෝධී වූවන්ට අපි අධ්යාපනය ලබා ෙදන්ෙන් නැත! 

 

ෙම් ෙඝෝෂාවන් රෙට් ෙද්ශ සීමා මායිම් වලින් ඔබ්බට වැඩි සද්දයකින් ඇසීමට ඉඩ ෙනොෙදන්නට ෙවෙහස ගත් 

පිරිසක් ද වූහ. 

 

කීරාට ඇයෙග් පශ්නාවලිය විද්යායතනෙය් දී ලැබිණ. ලිෙයෝට ඔහුෙග් විශ්ව විද්යාලෙය් දී එය ලැබිණ. කෑම 

ෙම්සෙය් නිහඬව වාඩිගත් ඔවුන් ෙදෙදනා එය පිරවූහ. එදා රාතිෙය් ඔවුන් වැඩි ආහාරයක් ෙනොගත්හ. 



පශ්නාවලියට අත්සන් ගහද්දී තම අනාගතය මරා දමන ගිවිසුමට අත්සන් තැබූ බව ඔව්හු දත්හ. එෙහත් ඔව්හු එෙසේ 

කියුෙව් නැත. එකිෙනකා ෙදස බැලුෙව් නැත. 

 

පධාන පශ්න ෙමෙසේය: 

ඔබෙග් ෙදමාපියන් කවුද? 

1917 වසරට ෙපර ඔබෙග් පියාෙග් රැකියාව කුමක් ද? 

1917 සිට 1921 දක්වා ඔබෙග් පියාෙග් රැකියාව කුමක් ද? 

ඔබෙග් පියාෙග් අද රැකියාව කුමක් ද? 

ඔබෙග් මවෙග් රැකියාව කුමක් ද? 

සිවිල් යුද්ධය සමෙය් ඔබ කෙළේ කුමක් ද? 

සිවිල් යුද්ධය සමෙය් ඔෙබ් පියා කෙළේ කුමක් ද? 

ඔබ වෘත්තීය සමිති සාමාජිකෙයක් ද? 

ඔබ සියළු වෘත්තීය සමිති ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයක් ද? 

 

ෙබොරු උත්තර දීම ඵල රහිතය. ශුද්ධ කිරීෙම් කමිටුව සහ රහස් ෙපොලීසිය සියළු උත්තර විමර්ශනය කරති. ෙබොරු 

උත්තරයක් දීම අත් අඩංගුවට ගත හැකි, හිරගත කරත හැකි, සුපිරි දඬුවම ෙතක් ඕනෑම දඬුවමක් දිය හැකි වරදකි. 

 

උත්තර සැපයූ පශ්නාවලිය ශුද්ධ කිරීෙම් කමිටුව ෙවත බාර ෙදනවිට කීරාෙග් අත මඳක් ෙවව්ලීය. 

  

ඒ එහි වූ පහත පශ්නය හා ඊට උත්තරය ෙමෙසේ වූ නිසාය: 

1917 වසරට ෙපර ඔබෙග් පියාෙග් රැකියාව කුමක් ද? 

ආර්ගුෙනෝව් ෙරදි කම්හෙල් අයිතිකරුවා. 

 

ඉවත් කරන අයට අයිති වන ඉරණම කුමක් ද කියා සිතන්නට කිසිෙවක් කමැති වූෙය් නැත. කිසිෙවක් ඒ ගැන 

සඳහන් කරන්නට ද ඉදිරිපත් ෙනොවීය. පශ්නාවලිය බාර දුන් පසු සිසු සිසුවිෙයෝ කමිටුෙවන් වදනක් එනතුරු බලා 

සිටියහ. නිහඬව බලා සිටියහ. ෙනොනැෙමන වයර් ෙසේ ස්නායු තදින් ඇදී තිබිය දී බලා සිටියහ. අධ්යාපන 

ආයතනවල දිගු ෙකොරිෙඩෝවන්හි සිත් කරදරෙයන් වූ සිසු සිසුවිෙයෝ කල්ලි ගැසී ෙනොසන්සුන් ෙලසින් බලා සිටියහ. 

අෙයකුෙග් ‘සමාජ සම්භවය’ වඩා වැදගත් බවත්, අෙයක් ‘බුර්ජුවාසී සම්භවෙයන්’ නම් කිසි ඉඩක් නැති බවත්, අද 

බඩගින්ෙන් හිටියත් අෙයකුෙග් ෙදමාපියන් අතීතෙය් දී ධනවත් වූෙය් නම් එයා ‘පංති හතුෙරක්’ බවත් ගැන රහසින් 

ෙකඳුරූහ. තමන්ෙග් උප්පත්තිය ‘කම්මල් බංකුෙවන් ෙහෝ නඟුල’ ඇති පරිසරයකින් බව ෙපන්වා ෙදන්නට, 

අමරණීය ආත්මය පවා පාවා දීෙමන් හැකි නම්, එෙසේ ෙහෝ කළ යුතු වූ බව ගැන කතා කළහ. හම් කබා හැඳි අය 

බහුල විය. රතු ෙල්න්සු වැඩි වුණි. සූර්යකාන්ත ඇට ෙපොතු හැම අධ්යාපනික ආයතනයක ෙකොරිෙඩෝවක දී 



දකින්නට ලැබිණ. විහිළු කතා වල දී වැඩිෙයන් ඇහුෙන් “මෙග් ෙදමාපියන්? ඇයි, එයාල පිටිසරවැසි කාන්තාවක් 

හා ශමිකෙයෝ ෙදෙදෙනක්” වැනි කතා වූහ. 

 

නැවතත් වසන්තය උදා වී ඇත. දිය වී වැෙටන හිම, පදිකෙව්දිකා මත හිල් හදන්නට තැති ගනියි. වීදි ෙකොණක 

නිල් හයසින්ත් මල් විකුණනවා දැකිය හැකිය. තරුණ අයට වසන්තය ගැන හිතන සිතුවිලි ෙනොවීය. හිතන්නට 

පුළුවන් වූ අය තව දුරටත් තරුණ බවින් ෙනොයුතු විය. 

 

කීරා ආර්ගුෙනෝවා, හිස ෙකළින් තබාෙගන විද්යායතනෙය් ශුද්ධ කිරීෙම් කමිටුව ඉදිරිෙය් සිටෙගන සිටියාය. 

ෙම්සය අසල ඇය ෙනොදන්නා මිනිසුන් අතර වාඩි වී සිටිෙය් ඇය හඳුනන පුද්ගලයන් තිෙදෙනකි. ෙසෝනියා 

සෙහෝදරිය, පෙවල් සියෙරොව් සහ අන්ෙද ටැගෙනොව්. 

 

වැඩිෙයන් පශ්න ඇසුෙව් පෙවල් සියෙරොව් විසිනි. ඇය උත්තර සැපයූ පශ්නාවලිය ෙම්සය උඩ තිබුෙන් ඔහු 

ඉදිරිෙය්ය. “ඉතින්, ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි, ඔෙබ් පියා කම්හල් අයිතිකාරෙයක්?” 

 

“ඔව්.” 

 

“මට පැහැදිලියි. එතෙකොට ඔයාෙග මව? ඇය අරගලයට ෙපර රැකියාවක් කළා ද?” 

 

“නැහැ.” 

 

“මට පැහැදිලියි. ඔෙබ් ෙගදර ෙමහකරුවන් ෙසේවය කළා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ම ට පැහැදිලියි.” 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ෙමෙසේ ඇසුවාය: “එතෙකොට, ඔබ කිසිදාක වෘත්තීය සමිතියකට බැඳුෙන නැහැ, 

ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි? ඒකට ආසාවක් තිබුෙන නැද්ද?” 

 

“මට ඊට කිසිම අවස්ථාවක් ලැබුෙන් නැහැ.” 

 

“මට පැහැදිලියි.” 



 

අන්ෙද ටැගෙනොව් සවන් දී සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් මුහුෙන් කිසිම ෙවනසක් දකිනු ෙනොහැකිය. ඔහුෙග් ඇස් දයාවකින් 

ෙනොයුතුය. ස්ථිරව එල්ල වී තිබුණි. පුද්ගලිකත්වයකින් බැහැර විය. කීරාව මීට ෙපර කිසි දිනයක දැක නැත්තා ෙසේ 

ඔහු සිටිෙය්ය. හදිසිෙය්ම ඇයට ඔහු ගැන විස්තර කල ෙනොහැකි අනුකම්පාවක් ඇතිවුණි. නිශ්චලව ඉන්නා 

ආකාරය සහ එයින් සඟවන්නට හදන දැය, ඇය දත්තීය. ඒ සඟවන දැය ගැන කිසිදු සලකුණක් ඔහු පිටතට 

ෙපන්වූෙය් නැත. 

 

ඔහු ඇයෙගන් හදිසිෙය් ම පශ්නයක් ඇසුෙව්ය. ඔහුෙග් ස්වරය දැඩි විය. ඔහුෙග් ඇස් හැඟීම් වලින් ෙතොර විය. 

එෙහත් පශ්නය ආයාචනයක් විය: “නමුත්, ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි, ඔබ හැමදාම ෙසෝවියට් ආණ්ඩුවට 

සහෙයෝගය දක්වපු අෙයක් ෙන්ද?” 

 

“ඔව්.” කීරා උත්තර දුන්ෙන් ඉතා මෘදු හඬකිනි. 

 

* 

 

ෙකොෙහේෙදෝ තැනක, රාතිය ෙගවී යද්දී, ලාම්පුවක් වටා රැස් වූ කමිටුවකි. සර සර ගා ෙසලෙවන කඩදාසි අතරින්, 

වාර්තා හා පතිකා අතරින් ඔවුන් රැස්වීමක් පවත්වති. 

 

“කම්හල් අයිතිකාරයන් තමයි පධාන වශෙයන් කම්කරුවන් සූරා කෑෙව්.” 

 

“ඉඩම් හිමි අයට වඩා වැඩිෙයන්.” 

 

“පංති හතුරන් අතර වැඩිෙයන් ම අනතුරුදායක අය.” 

 

“අරගලය සඳහා අපි වැදගත් ෙසේවයක් ඉටු කරන්ෙන. අෙප් වගකීම ගැන පුද්ගලික හැඟීම් එකතුෙවන්න බැහැ.” 

 

“ෙමොස්කව් වලින් එන නිෙයෝගය -ඉහත දී කම්හල් හිමියන් වූ අයෙග් දරුවන් තමයි මුලින් ම ෙනරපා හරින්ෙන.” 

 

හැම වචනයක් ම කිරා මැන බලා කියන කට හඬක් අවදි වූෙය්ය: “ඒ රීතියට පිටින් යන කිසිවක් තියනවා ද, 

ටැගෙනෝව් සෙහෝදරයා?” 

 



ඔහු ජෙන්ලය අසලින් හිටෙගන සිටිෙය්ය. අත් ෙදක පිටුපසට කර බැඳෙගන සිටිෙය්ය. ඔහු උත්තර දුන්ෙන්ය: 

“කිසිත් නැහැ.” 

 

* 

 

දිගු කඩදාසියක ලියූ ෙනරපා හැරිය සිසු සිසුවියන්ෙග් නම් යතුරු ලියනයකින් ලියැවී, විද්යායතන කාර්යාලෙය් කළු 

ලෑල්ලක එල්ලා තැබිණ. 

 

කීරා එය බලාෙපොෙරොත්තු වූවාය. නමුත් ‘ආර්ගුෙනෝවා, කීරා” යැයි නම දකිද්දී ඇය ඇස් වසා ආෙයත් හැර ඒ දිහා 

බැලුෙව්, දිගු ලැයිස්තුව අවධානෙයන් කියැවූෙය්, සැක නැතිව දැන ගන්නට. 

 

ෙපොත් බෑගය විවෘත වී ඇති බව දැනී ඇය එය සීරුෙවන් වසා දැමුවාය. අ ත් වැසුෙම් ඇති හිල දැක ඇඟිල්ල 

ෙකොතරම් ඈතකට යන්ෙන් දැයි ඇඟිල්ල දිගුකර බැලුවාය. ගැලවුන නූලක් කරකවමින් එය නෙයක් ෙමන් ආපහු 

ගැස්සී දිග හැෙරනා ආකාරය බලා සිටියාය. 

 

එවිට කවුෙදෝ ඇය දිහා බලාෙගන සිටින බව ඇයට දැනුණි. ඇය ඒ පැත්තට හැරුණාය. ජෙනල් කුහරයක් අසල 

අන්ෙද තනිවම හිටෙගන සිටිෙය්ය. ඔහු ඇය ෙදස බලාෙගන සිටිෙය්ය. ඒත් ඇය අසලට එන්නට ෙදපා ඉස්සුෙව් 

නැත. වචනයකුදු කීෙව් නැත. ඔළුව මඳක් උස්සා ඇය දැකි බව පිළිගන්නට ආචාර කෙළේ නැත. ඔහුට ඇති බිය 

කුමක් දැයි ඇය දත්තීය. ඔහු පතන්ෙන් කුමක්දැයි ඇය දත්තීය. ඔහු ඉන්ෙන් කුමකට දැයි ඇය දත්තීය. ඇය ඔහු 

ෙවත පා නැඟුවාය. ඔහු ෙවත ඔළුව උස්සා බැලුවාය. හැමදා ඉදිරිපත් කල විශ්වාසවන්ත සිනහව සමඟින් අත 

පෑවාය. ෙවනදා ෙමන්ම සිනහව රැඳුනත් ඒ ෙතොල් යාන්තමට ෙවව්ලීය. 

 

“ඒකට කමක් නැහැ අන්ෙද. මම දන්නවා ඔයාට කරන්න ෙදයක් තිබුෙන නැහැ කියල.” 

 

ඔහු ෙවතින් කෘතඥතාවයක් ඇය බලෙපොෙරොත්තු ෙනොවූවාය. ෙව්දනාවක් ෙමන් වූ කෘතඥතාවය ඇය කිසිෙසේත්ම 

අෙප්ක්ෂා ෙනොකළාය. ඔහුෙග් කටහඬ පහත් ස්වරයකින් විය. “මට ෙදන්න පුළුවන් නම් මම මෙග් තැන ඔයාට 

ෙදනවා.” 

 

“ඔහ්, ඒකට කමක් නැහැ .. ඉතින් … අන්තිමට මම ෙගොඩනැඟිලි නිර්මාණකරුෙවක්  ෙනොෙව්වි. ඉතින් මම 

ඇලුමිනියම් පාලම් හදන එකක් නැහැ,” ඇය සිනා පානු පිණිස තැත් දැරුවාය. “ඒකට කමක් නැහැ. ෙමොකද 

හැෙමෝම හැම තිස්ෙසම මට කිව්ෙව ඇලුමිනියම් වලින් පාලම් හදන්න බැහැ කියලා.” ඔහුට සිනහවක් පෑම ඇයට 



වඩා දුෂ්කර බව ඇය දැක්කාය. “ඉතින් අන්ෙද,” ඇය මෘදු ස්වරෙයන් කීෙව් ඔහු එය අහන්නට ඉදිරිපත් ෙනොවන 

බව දැනෙගනය, “ෙම්ක නිසා අපි මින් ඉදිරිෙය් දී හමුෙනොවී සිටින්ෙන් නැහැ ෙන්ද?” 

 

ඔහු තම අත් ෙදකින් ම ඇයෙග් අත අල්ලා ගති. “එෙහම ෙවන්ෙන නැහැ, කීරා … එකම..” 

 

“ඉතින්, එෙහනම්, එෙහම ෙවන්ෙන නැහැ. මට ෙදන්න ඔයාෙග දුරකතන අංකය සහ ලිපිනය. එතෙකොට මට 

ඔයාට කතා කරන්න පුළුවන්. ෙමොකද අපිට .. අපිට ෙමතැන දී මුණ ගැෙහන්න බැහැෙන … තව දුරටත්. අපි 

ෙකොච්චර ෙහොඳ යාළුෙවෝ වුනත් – ඒක හරි කවටකමක් ෙන්ද?- මම ඔයාෙග ලිපිනය කවදාවත් දැන හිටිෙය නැහැ. 

ඔක්ෙකොම ෙවන්ෙන ෙහොඳට. … සමහර විට අපි හිටියාට වඩා ෙහොඳ යාළුෙවෝ ෙවයි දැන්.” 

 

* 

 

ඇය ෙගදරට ඇතුල් වූ විට, ලිෙයෝ ඇඳ මත හරහට ෙපරළී සිටිෙය්ය. ඇය දුටු ඔහු නැඟිට්ෙට් නැත. ඇය දිහා බැලූ 

ඔහු හඬ නඟා සිනහා වූෙය්ය. ඔහු සිනහා වූෙය් සතුටකින් ෙනොෙව්. නීරස බවකිනි. සිහිමුලා වූ විලසකිනි. 

 

ඇය නිශ්චලව සිටෙගන ඔහු ෙදස බලා සිටියාය. 

 

“එළියට දැම්මා ද?” ඔහු ඇසුෙව්ය. ෙවව්ලන වැලමිටකට බර දී නැඟිට්ෙට්ය. ඔහුෙග් හිසෙකස් මුහුණ මතට වැටී 

ඇත. “මට කියන්න ඕන නෑ. මම දන්නවා. ඔයාව පන්නලා දාලා. බල්ෙලක් වෙග්. මාවත් එෙහමයි. හරියට 

බල්ෙලො ෙදන්ෙනක් වෙග. සුබ පතනවා, කීරා ඇෙලක්සැන්ඩව්නා. හදවතින් ම පිරිනමන කම්කරු සුබ පැතුම්!” 

 

“ලිෙයෝ, ඔයා … ඔයා බීලා!” 

 

“සහතිකෙයන් ම. ජය සමරන්න. අපි හැෙමෝම බිව්වා. දුසිම් ගණනින්, අපි විශ්ව විද්යාලෙය් හිටපු අය දුසිම් 

ගණනින්. කම්කරු ඒකාධිපත්වයට සව්දිය පුරලා… ෙගොඩක් සව්දිය පිරුවා කම්කරු ඒකාධිපත්වයට. .. මං දිහා 

ඔ ෙහොම බලන්න එපා… ඒක පරණ ෙහොඳ පුරුද්දක් .. උප්පත්තියක දී, විවාහයක දී, අවමංගල්යයක දී ෙබොන 

එක… ඉතින්, අපි ෙදන්න එකට ඉපදුෙන් නැහැ, ආර්ගු ෙනෝවා සෙහෝදරිය… අපිට කවදාවත් විවාහයක් ලැබුෙනත් 

නැහැ, ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය… ඒත් අපිට අනිත් එක තාම දකින්න පුළුවන් ෙවයි එකට… අපිට පුළුවන් ෙවයි… 

තවමත් … අනික් එක… කීරා…” 

 

ඇඳ අසලින් දණගසා ගත් ඇය ෙව්දනාෙවන් ඇඹරුණු මුවක් සහිත සුදුමැලි මුහුණක් තම පපුවට තුරුල් කර 

ගත්තාය. දහදිෙයන් ෙතත් වී ඇලී තිබුණ ෙකස් ෙරොදවල් නළල් තලෙයන් ඉවත් කළාය. ඇය රහසින් ෙකඳුරුවාය. 



“ලිෙයෝ.. දයාබරය… ඔබ එෙහම කරන්න එපා.. දැන් තමයි එෙහම ෙනොකරන කාලය… වැඩිය පැහැදිලිව 

හිතන්න ඕන කාලය…” ඇය රහසින් ෙකඳිරිෙය් තමන් ද විශ්වාස ෙනොකරන හඬකිනි. “අපි අත්හැරලා ෙනොදාන 

කම් අවදානමක් නැහැ…. ඔයා ඔයාව බලාගන්න ඕන… ලිෙයෝ … ඔයාව ෙබ්රගන්න ඕන…” 

 

ඔහුෙග් මුවින් වදනක් පිටතට වැදිණ: “අහවල් ෙදයකට ද?” 

 

* 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච්ව කීරාට හමුවුෙන් වීදියක දී ය. 

 

ඔහුෙග් ෙවනස ඇයෙග් මුහුණින් ෙපන්වා ෙනොසිටින්නට ඇය මහත් ෙවෙහසක් ගත්තාය. මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් 

අභාවයට පසු ඇය ඔහු දුටුෙව් එක වතාවක් පමණි. එදා ඔහු ෙමෙසේ සිටිෙය් නැත. ඔහු ඇවිද්ෙද් මහල්ෙලක් ෙසේ ය. 

පැහැදිලි ෙපෞඪ ඇස් පාෙර් යන හැම ෙකෙනක් ෙවතම දිව ගිෙය්ය. අවිශ්වාසය රැගත් ෙශෝකාන්විත බැල්ම, 

ද්ෙව්ශය හා ලැජ්ජාෙවන් මිරිකුණි. හම රැලි වැටී, නහර ඉලිප්පී තිබුණ අත් කිසි ෙහේතුවක් නැතිව හැම තැනම දුවයි. 

හරියට වයසක කාන්තාවකෙග් ෙසේ ය. ෙතොල් ෙකොන් වලින් ඇෙදන නිකෙට් ඉරි ෙදකකි. ඒ දුකින් තැෙවන 

ෙසේයාව දැකීම හා එය හඳුනාගත් බව දැනීම ෙකෙනකු පසුතැවිල්ලට පත් කරන්නකි. 

 

“කීරා, ආෙයත් දකින්න ලැබීම සතුටක්, දකින්න ලැබීම සතුටක්,” ඔහු මිමුණුෙව් ය. ඔහුෙග් වදන්, ඇය ෙවත 

එන්ෙන් කර කියා ගන්නට බැරිව එල්ෙලන ෙසේ ය. “ඇයි වැඩිය ඒ පැත්ෙත දැන් එන්ෙන නැත්ෙත? හරි පාළුයි, 

ෙගදර. නැත්නම්… ඔයා දන්නවා ඇති… ඒ නිසා එන්න අකැමති ද?” 

 

ඇය ෙනොදනියි. එෙහත් ඔහුෙග් ස්වරෙය් වූ යමක් ඇයට කීෙව් ඒ ඇය ෙනොදන්නා ෙදය අසන්න එපා කියාය. ඇය 

උණුසුම් සිනාවකින් පිළිතුරු දුන්නාය. “ඇයි, නැහැ, අන්කල් වසිලි, මම හරි කැමතියි එන්න. එකම ෙද් මට 

ෙගොඩාක් වැඩ තිබුණ. ඒත් මම අද රෑට එන්නම්, කමක් නැද්ද?” 

 

ඇය අරීනා ෙහෝ වික්ටර් ගැන ඇහුෙව් නැත. ඔවුන්ව ද ෙනරපා හරින ලද දැයි ඇහුෙව් නැත. හරියට භූමි 

කම්පාවකට පසුව සියල්ලන්ම පරිස්සෙමන් වටපිට බලනවා වැනිය. පශ්න අහන්නට බිෙයන් විපතට පත් වූවන් 

ගණන් කරනවා වැනිය. 

 

එදා රාතී කෑම කා අවසන, ඇය ඩුෙන්ව් නිවස බලා ගියාය. ලිෙයෝට උණ හැදී ඇත. ඔහුට ඇඳට වී සිටින්නට කියා 

ඇය යාප්පු වුණි. ඔහුෙග් කම්මුල් මත රතු පැහැෙයන් රවුම් වැටී ඇත. ඇඳ අසලින් සීතල ෙත් ජග්ගුවක් තැබූ ඇය 

ඉක්මණින් ආපහු එන්නම් කියා පිටත් වූවාය. 



 

ෙම්ස ෙරද්දක් ෙනොමැති ෙම්සයක් අසල, ලාම්පු ආවරණයක් නැති ලාම්පුවක් යටින් වසිලි ඉවාෙනොවිච් වාඩි වී 

ෙචෙකෝව්ෙග් පරණ ෙවළුමක් කියවමින් සිටියි. 

  

අරීනා ඇයෙග් ෙකොණ්ඩය පීරා නැත. පත කඩදාසියක අරමුණක් ෙනොමැතිව හැඩ රූප කුරුටු ගාමින් ඇය සිටියි. 

අඳුරු ෙකොණක, බැහැරක යන ෙසේ වස්ත හැඳගත් ආසියා ඇඳි පුටුවක ගුලි වී නිදයි. මළකඩ කෑ බුර්ජුවාසිය දුම් 

දමයි. 

 

“අෙලෝ,” අරීනා කීවාය, ඇයෙග් ෙතොල් ෙබරි වී නළියයි. ඇය එෙසේ සිනා පානවා කීරා කිසි දිෙනක දැක නැත. 

 

“ඔයා කැමති ද ෙත් ටිකක් ෙබොන්න, කීරා? උණු ෙත්? එකම ෙද් … එකම ෙද් අපි ළඟ සැකරින් වත් නැහැ.” 

 

“එපා. ෙබොෙහොම ස්තූතියි, අන්කල් වසිලි, මම රෑ කෑම කෑවා විතරයි.” 

 

“ඉතින්?” අරීනා කීවාය. “ඇයි ඔයා කියන්ෙන නැත්ෙත? ෙනරපා දැමුවා ද?” 

 

කීරා හිස ඉහළට පහළට වැනුවාය. 

 

“ලිෙයොවත්?” 

 

කීරා හිස ඉහළට පහළට වැනුවාය. 

 

“ඉතින්? ෙමොකද ඔයා අහන්ෙන නැත්ෙත? ඔහ්, මම ඔයාට කියන්නම්. සහතිකෙයන්ම, මමත් ෙනරපා හැරිය 

අෙයක්. ෙමොනවා ද ඔයා බලාෙපොෙරොත්තු වුෙන්? ධනවත් ෙලොම් ෙවෙළන්ෙඳක්ෙග් දියණියක්!” 

 

“එතෙකොට -වික්ටර්?” 

 

අරීනා හා වසිලි ඉවාෙනොවිච් එකිෙනකා ෙවත බැල්ම හුවමාරු කරගත්හ. අමුතු බැල්මකි. “නැහැ,” අරීනා ෙහමිහිට 

උත්තර දුන්නාය. “වික්ටර්ව ෙනරපා හැරලා නැහැ.” 

 



“මට හරි සතු ටුයි, අන්කල් වසිලි. ඒක සුබ ආරංචියක් ෙන්ද?” ඇයෙග් මාමාව සතුටු කරන ෙහොඳම කමය ඇය 

දැන සිටියාය. “වික්ටර් ෙකොච්චර කුසලතාවයන් තිෙයන තරුණෙයක් ද? මට සතුටුයි එයාෙග අනාගතය ෙබ්රිච්ච 

එක ගැන.” 

 

“ඔව්,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කිව්ෙව් ෙහමිහිට. දැඩි ෙව්දනාවකිනි. “වික්ටර් කුසලතාවන් තියන තරුණෙයක්.” 

 

“ඇයට තිබුණ සුදු ෙල්ස් ගවුමක්,” අරීනා කියුෙව් අවසිහිෙයන් ෙමනි. “ඒ වෙග්ම, ඇත්තටම, ඇයට තිබුණ රසවත් 

කටහඬක් -ම්… මම කියන්ෙන්… මම ෙම් කතා කරන්ෙන් ‘ලා ටැවියාටා’ ෙව් අලුත් නිෂ්පාදනය ගැන. 

මිකාෙයෙලොව්ස්කි නත්යාගාරෙය්. ඔයා දැක්කා ෙන්ද? ඔහ්.. එෙහනම් ඔයා ගිහින් බලන්නම ඕන. පරණ 

සම්භාවනීය… තමයි … පරණ සම්භාවනීය තමයි …” 

 

“ඔව්,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීෙව්ය, “පරණ සම්භාවනීය නිෂ්පාදන තමයි තවමත් අගනා. ඒ කාෙල්, එයාලට 

සංස්කෘතියක් තිබුණ. සදාචාරයක් තිබුණ. ඒ වෙග්ම අවංක භාවයක් තිබුණ.” 

 

“ඇත්තටම,” කීරා කිව්ෙව් ෙනොසන්සුන් හා විමතිෙයන්, “මම ගිහින් බලන්න ඕනා ‘ලා ටැවියාටා’.” 

 

“අන්තිම ජවනිකාෙව්,” අරීනා කීවාය, “අන්තිම ජවනිකාෙව්, ඇය .. ඔහ්.. යකාට ගියාෙව්!” කියූ ඇය කුරුටු 

ගාමින් සිටි කඩදාසිය සහ රූප අඳින්නට කඩදාසි තබන ලෑල්ල උස්සා විසි කළාය. එය මහත් සද්දයකින් බිම පතිත 

විය. ඒ හඬ ඇසී ආසියා නිදි කඩමින් නැඟිට ඇස් විහදා ඔවුන් ෙදස බලා සිටියාය. “ඔයාට ආෙය් වැඩි දවසක් යන්න 

කළින් ඇෙහයි. වික්ටර් පක්ෂ සාමාජිකත්වය අරෙගන!” 

 

ෙචෙකෝව්ෙග් ෙපොත උස්සා ෙගන සිටි කීරා අතින් එය බිමට ලිස්සා ඇද වැටුණි. “ඔහු … ෙමොකක්?” 

 

“ඔහු පක්ෂ සාමාජිකත්වය අරෙගන. සියළු වෘත්තීය සමිති ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය. රතු තරුවක්, පක්ෂ සාමාජික 

පතයක්, පාන් සලාකයක්, ඒ එක්කම හලපු ෙල් ෙසේරම ගැවිච්ච එයාෙග අත, ඉස්සහරට හලන ෙල් සියල්ලත් 

එක්ක!” 

 

“අරීනා! ෙකොෙහොම ද…. ෙකොෙහොම ද එයා සාමාජිකත්වය ගත්ෙත?” 

 

වසිලි ඉවෙනොවිච් දිහා බලන්නට ඇය බිය වූවාය. තමන් පශ්න ඇසිය ෙනොයුතු බව ඇය දත්තාය. පිහි තලයකින් 

තුවාලයක් පාරන්නා ෙසේ අහන පශ්න ඇසිය ෙනොයුතු බව දත්තාය. එෙහත් ඇයට අසා සිටිනු ෙනොහැකිය. 

 



“ඔහ්, බලාෙගන යනෙකොට එයා ඒක කාලයක් තිස්ෙස සැලසුම් කරලා. යාළුෙවෝ හදාෙගන ඉඳලා. පෙව්සෙමන් 

සහ ෙහොයලා බලලා එකතු කරගත්ත පිරිසක්. මාස ගණනාවක් සිට සාමාජිකත්වය අෙප්ක්ෂාෙවන් ඉඳලා 

තිෙයන්ෙන. අපි දැනෙගන හිටිෙය නැහැ. එතෙකොට ඒක ලැබිල. ඔහ්, එයාෙග කම්කරු පාර්ශවීය බව ගැන එයා 

ෙවනුෙවන් සහතික කරන පිරිසක් ෙහො යාෙගන සිටිය නිසා. එයාෙග තාත්තා සාර්ට ෙලොම් විකුණුවාට කිසි 

පශ්නයක් නැහැ!” 

 

“ඔහු දැනෙගන සිටියා ද… ෙම් ශුද්ධ කිරීම ගැන, මම කියන්ෙන… ෙම්ක එනවා කියලා?” 

 

“ඔහ්, පිස්සු කතා කියනවා ද? ඒක ෙනෙමයි. එයා ඒක ගැන කළින් දැනෙගන හිටිෙය නැහැ. එයාෙග 

බලාෙපොෙරොත්තුව විද්යායතනෙය් තැන තියාෙගන ඉන්නවාට වඩා ඉහළ තැනක්. ඔහ්, මෙග් වික්ටර් සෙහෝදරයා 

අතිදක්ෂ තරුණෙයක්. එයාට ඉහළට යන්න ඕන. එයා දන්නවා පය තියන්න ඕන පඩි ෙමොනවා ද කියල.” 

 

“මදැයි,” කීරා සිනා ෙවන්නට උත්සාහයක් ගත්තාය. වසිලි ඉෙවොෙනොවිච් ෙවනුෙවන් යමක් කියන්නට උත්සාහ 

කළාය. ඔහු දිහා ෙනොබලා ඇය ෙමෙසේ කීවාය. “ඒක වික්ටර්ෙග වැඩක්. එයා දන්නවා එයාට ෙමොනවා ද ඕන 

කියල. එයා තාම … එයා තාම ෙමෙහ වාසය කරනවා ද?” 

 

“මට බාර නම් ඒක… ඔහු …,” ඇය තමා කියන්න කුමක් දැයි සලකා බැලුවාය, “ඔව්, ඒ ඌරා තාම ෙමෙහ.” 

 

“අරීනා,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් විඩාබර හඬකින් පැවසීය, “ඔහු ඔෙබ් සෙහෝදරයා.” 

 

කීරා මාතෘකාව ෙවනස් කළාය. ඒත් කතාබහක් ෙගනයාම පහසු නැත. පැය භාගයකින් පසුව, වික්ටර් ෙගදර 

ආෙව්ය. ඔහුෙග් බැල්ෙම් තිබි අභිමානය සහ කබා ෙකොළරෙය් වූ රතු තරුව පැහැදිලිව ෙපනුණි. 

 

“වික්ටර්,” කීරා කීවාය. “මට ඇහුණා ඔබ දැන් ෙහොඳ ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක් කියලා.” 

 

“මට සියළු වෘත්තීය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයට බැ ෙඳන්න වරම් ලැබුණ,” වික්ටර් උත්තර දුන්ෙන්ය. “මම පැහැදිලිව 

කියන්නම්, පක්ෂය සුළුෙවන් සලකන්න එපා කියල.” 

 

“ඔහ්,” කීරා කීවාය, “මට පැහැදිලියි.” 

 

එෙහත් පිට වී යන ඇය වික්ටර් දිගු කල අත ෙනොදැක්කාය. 

 



ෙදොර අසල දී අරීනා ඇයට රහසින් ෙකොඳුරා ෙමෙසේ කීවාය: “මුලින් මම හිතුෙව් තාත්තා එයාව ෙදොට්ට ඇදලා දාවි 

කියල. ඒත් … දැන් අම්මත් නැති නිසා …ඔක්ෙකොම ෙවච්ච ෙද් … ඔයා දන්නවාෙන ඔහු හැම තිස්ෙසම වික්ටර් 

ගැන තමයි වැඩි ආඩම්බෙරන් හිටිෙය් … ඉතින් දැන් හිතනවා ඔහුෙග මනස පුළුල් කරගන්න ඕන කියල. මම 

දන්නවා ඒක ඔහුෙග අවසානයට ෙහේතු ෙව්වි… ෙදයියන්ෙග් නාමෙයන්, කීරා, නිතර ඇවිත් යන්න. ඔහු කැමතියි 

ඔබට.” 

 

* 

 

අනාගතයක් නැති නිසා ඔව්හු වර්තමානෙය් එල්ලී සිටියහ. 

 

වාඩි වී පැය ගණන් ෙපොත් කියැවූ දවස් ලිෙයෝට තිබුණි. ඔහු කීරා හා කතා කෙළේ කළාතුරකිනි. ඔහු කතා කරද්දී 

ඔහුෙග් සිනාෙව් ෙව්දනාවක්, තමන් ෙකෙරහි, ෙලෝකයා ෙකෙරහි හා අනන්තය දක්වා වූ ෙනොනිෙමන පිළිකුලක් 

විය. 

 

වරක්, ඔහු බීමතින් සිටිනවා ඇය දුටුවාය. ෙම්සයට ෙහේත්තු වී බිම වැටී බිඳී ගිය වීදුරුවක් දිහා ඔහු බලා සිටිෙය්ය. 

 

“ලිෙයෝ! ෙකොෙහන් ද ඔයාට ලැබුෙන?” 

 

“ඉල්ල ගත්ත. ඉල්ල ගත්ත අෙප් දයාබර අසල්වැසියා වන මරීෂා සෙහෝදරියෙගන්. ඇයට ඕන තරම් තිෙයනවා 

හැම තිස්ෙසම.” 

 

“ලිෙයෝ, ඇයි එෙහම කෙළේ?” 

 

“ඇයි මම ෙනොකළ යුත්ෙත? ඇයි මම ෙනොකළ යුත්ෙත? කවුද ෙම් සාප ෙලෝෙක මට  කරන්න එපා යැයි කියන්න 

පුළුවන් එක්ෙකනා.” 

 

ඔහුෙග් ඇස් පැහැදිලි වූ ද, සිනහව හදිසිෙය්  අලුත් සංසුන් බවකින් යුතු වූ ද, දින තිබිණ. වැඩ නිමා වී කීරා ෙගදර 

එනතුරු ඔහු බලා සිටිෙය්ය. ඇය ඇතුල් වූ විගස ඔහු ඇයව තම තුරුලට ඇද ගත්ෙත්ය. සන්ධ්යාවක් ෙගවී යන තුරු 

කතාබහින් ෙතොරව වාඩි වී සිටින්නට ඔවුනට හැකිවිණ. එකිෙනකා දිහා බලාගන්නා බැල්ම හා අතට දැනුන 

ස්පර්ශය තමන් ආරක්ෂිත යැයි කියන්නට පමාණවත් විය. ෙහට උදෑසන ගැනත්, ඉදිරිෙය් ඇති උදෑසන ගණනාව 

ගැනත් ෙනොසිතා සිටින්නට එය පමාණවත් විය. 

 



වසන්තෙය් සුදු රාතියන්හි ඔවුන් එකිෙනකා අත බැඳෙගන නිහඬ, දිළිෙසන වීදිවල ඇවිදින්නට ගියහ. ඈත 

ෙකොෙහන්ෙදෝ පාවී ආ ෙමොට වීදුරුවක් ෙසේ අහස හිරු නැති දීප්තියකින් දිෙළයි. ඔවුන් එකිෙනකා ෙදස බැලූහ. 

අමුතු කිරි පැහැති රාතිෙය් නිදි නැති නිශ්චල නගරය දිහා බැලූහ. ඇයෙග් අත තමනට ළං කර ඔහු තදින් අල්ලා 

ගත්ෙත්ය. කිසිෙවක් ෙනොවූ දිගු වීදියක ඔවුන් තනි වූ විට ඔහු නැවී ඇයව සිප ගත්ෙත්ය. 

 

කීරාෙග් පා වැදුෙන් ස්ථිරව. ඉදිරිෙය් ඇති පශ්න ගණනාවකි. ඒත් ෙමතැන, ඇය අසල, ඇයට තිබුෙන් ඇයට 

නිසැක වූවයි. ඔහුෙග් ෙකළින් සිටගත් සිරුර, ඔහුෙග් දිගු සිහින් ඇඟිලි, ඔහුෙග් ආඩම්බර මුව අග රැඳුෙන් ඒ 

සියල්ලටම පිළිතුරු දුන් මහන්තත්ව සිනාවයි. තමා අවට, උණ විකාරෙයන් ෙමන් පිළිතුරු ෙසොයන, ඒ 

විමසිල්ෙලන් අනුන් පාගා ෙගන යන, සමහර විට ඇයවත් පාගා ෙගන යන්නට හදන අය ගැන සමහර විෙටක 

ඇයට අනුකම්පා සිතිණ. ඔවුනට ඇයව පාගන්නට බැරිය. ඇය ළඟ පිළිතුර ඇත. ඇය ට අනාගතෙය් කුමක් ෙව් 

දැයි ෙසොයන්නට අවශ්ය නැත. අනාගතය ලිෙයෝ විය. 

 

* 

 

ලිෙයෝෙග් හම තවත් සුදුමැලි විය. ඔහු තවත් නිහඬ විය. නළෙල් දැකිය හැකි නිල් පැහැය ගරුඬපාෂාණ මත දුවන 

නහර ෙමන් දිස්විය. ඔහු කැස්ෙසේ උගුර හිරෙවද්දීය. කැස්ස සඳහා ෙබෙහත් ගත්ෙත්ය. එයින් පිහිටක් ෙනොලැබුණි. 

ඔහු ෛවද්යවරෙයක් ෙවත යෑම පතික්ෙෂේප කෙළේය. 

 

කීරා නිතර අන්ෙද හමු වූවාය. කමක් නැද්ද යැයි ඇය ලිෙයෝෙගන් විමසූ විට ලිෙයෝ “එයා ඔයාෙග යාළුෙවක්, කිසි 

පශ්නයක් නැහැ, එකම ෙද්, ඔයාට පුළුවන් නම්, එයාව ෙමෙහ එක්කෙගන එන්න එපා. මට විශ්වාස නැහැ මට 

පුළුවන් ෙවයි කියලා … ඒ අයෙගන් ෙකෙනකුට ආචාරශීලී ෙවන්න,’ යැයි පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. 

 

ඇය අන්ෙද නිවසට කැඳවාෙගන ආෙව් නැත. ඉරිදා දිනයන්හි ඔහුව අමතා ඇය සිනාෙවමින් දුරකතනයට කීෙව්: 

“මාව දකින්න හිෙතනවා ද, අන්ෙද? ෙදකට. ගිම්හාන උද්යානය. ෙතොටුපල අසල ෙදොරටුව ළඟ දී.” 

 

ඔවුන් බංකුවක් මත වාඩි ගත්හ. හිස් මත්ෙතන් ඕක් ගසක ෙකොළ හිරු රැස් හා සටන් වදිති. ඔවුන් දර්ශනය ගැන 

කතා කළහ. සමහර විෙටක ඇය සිනා වුෙන් තමාට සිතුවිලි ගැන හිතන්නට හා කතා කරන්නට ඉන්ෙන් අන්ෙද 

පමණැකයි වැටහී ගිය නිසායි. 

 

ෙදෙදනා හමුවිය යුතු ෙහේතුවක් ඔවුනට තිබුෙන් නැත. එෙහත් ඔව්හු හමු වූහ. නැවතත් හමු වන්නට දින කතිකා 

කර ගත්හ. ඇයට ආගන්තුක වූ සැනසිල්ලක් ඔවුන්ෙග් හමුව තුලින් ලැබුණි. ඔහු ඇයෙග් ෙකටි ගිම්හාන ගවුම් 

ගැන සිනා වූෙය්ය. ඔහුෙග් සිනාව ඔහුට ආගන්තුක වූ සතුටකින් යුතු වූවකි. 



 

වරක්, ඔහු ඇයට ගම්මානයක ඉරිදා දවස ෙගවන්නට ආරාධනා කෙළේය. මුළු ගිම්හානය පුරා ඇය සිටිෙය් 

නගරෙය්ය. ඒ නිසා එය පතික්ෙෂේප කරන්නට ඇයට ෙනොහැකියි. ඉරිදා දවස ලිෙයෝට වීදි අලුත්වැඩියා කරන 

කල්ලියක් සමඟ පදික ෙව්දිකා වක ලී ගෙඩොල් කඩන වැඩක් ලැබී තිබුණි. ඇයෙග් විෙනෝද ගමනට ඔහු අකමැති 

ෙනොවීය. 

 

ගම්මානෙය් දී ඇයට සූර්යාෙලෝකෙයන් බැබෙළන සංසුන් මුහුදක් දකින්නට ලැබිණ. රත්තරන් පාට මුහුදු වැල්ල 

සහ සුළං හමා අවුත් තීරූ පටි ෙසේ ෙපළට වදින රැල්ලක් දකින්නට ලැබිණ. පයින් ගස්වල රතු පාටින් ඉටිපන්දම් ෙසේ 

එල්ෙලන දිගු ශංකු ඇය දුටුවාය. සුළඟින් හා වැල්ෙලන් ඇරී නිර්වස්තව ඉන්නා ෙසේ වූ ඇඹරී ගිය ගස් මුල් දුටුවාය. 

බිමට වැටි පයින් ශංකු සුළඟට ෙපරළී ෙගොස් ෙවරෙළේ වූ සිප්පි කටු හමු ෙවන අයුරු දුටුවාය. 

 

කීරා සහ අන්ෙද පිහිනන තරඟයක් පැවැත්වූහ. ඇය එය දිනුවාය. එෙහත් පිහිනුම් ඇඳුම් වලින් වැල්ෙල් දුවන 

තරඟෙය් දී, ඉරිදා දිනය සුව පහසුෙවන් ෙගවන්නට ආ සංචාරකයන් ෙවතට, යටි පතුල් වලින් පියඹා ගිය වැලි හා 

වතුර වැෙටන ෙසේ දුව ගිය විට අන්ෙද දිනුෙව්ය. ඔහු ඇය ව අල්ලා ගනිද්දී ඔවුන් ෙදෙදනා ෙවරෙළේ ෙපරළී ගියහ. 

අත් පා සහ මඩ සමඟ බිෙයන් තැති ගත් මැදිවිෙය් කාන්තාවකෙග් දිවා ආහාරය වූ වට්ටිය අසලට ෙපරළී ගිය විට 

ඇය ෙබරිහන් දුන්නාය. එකිෙනකාෙගන් ඈත් වූ ඔවුන් ෙදෙදනා එතැන වාඩි වී මහා හයිෙයන් නවතා ගත 

ෙනොහැකිව සිනහා වූහ. මැදිවිෙය් කාන්තාව අමාරුෙවන් නැඟිට ෙගන, දිවා ආහාර වට්ටියත් එකතු කරෙගන, 

පැද්දි පැද්දී ෙවනතක ගියාය. “ෙම් නූතන අසීලාචාර තරුණ අය. තමන්ෙග ආදර සබඳතා තමන්ට තියාගන්න 

බැරි,” කියමින් මැදිවිෙය් කත මුමුණවා ඇසී ඔවුන් තවත් හයිෙයන් සිනාසුනහ. 

 

කුඩා කිළිටි අවන්හලක ඔවුන් රාතී ආහාරය ගත්හ. කීරා අවන්හල් ෙසේවකයාට ඉංගීසි බසින් කතා කළාය. ඔහුට 

වචනයකුදු වැටහුෙන් නැත. එෙහත් කඳ නවමින්, ෙගොත ගසමින්, ෙම්සෙය් වතුර හලමින් ඔහු ඉතා කැමැත්ෙතන් 

සියල්ලන්ටම අමතක වූ ගම්මාන ෙකොනක ඉන්නා ඔහුට හමු වූ පථම විෙද්ශීය සෙහෝදරියට කෑම ෙබදුෙව්ය. ඔවුන් 

පිටව යද්දී අන්ෙද ඔහුට කෑම වලට ෙගවිය යුතු මුදලට වඩා ෙදගුණයක් මුදල් දුන්ෙන්ය. ෙසේවකයා බිම ගෑෙවන 

තරමට නැවී ආචාර කෙළේ තමා ඇත්ෙතන්ම සලකන්ෙන් සත්ය විෙද්ශිකයන්ට යැයි සිතා ය. කීරා මඳක් තුෂ්නිම්භූත 

වූවාය. එෙහත් අන්ෙද ඔවුන් පිටතට ගිය පසු සිනහවක් පෑෙව්ය. “ඇයි එපා? ෙසේවකයා සතුටු කරන එක කමක් 

නැහැ. මම හම්බ කරනවා මට වියදම් කරන්න බැරි තරම් මුදලක් ෙකොෙහොමටත්.” 

 

දුම්රිය ගැස්ෙසමින්, අඳුර වැටී එන දුමින් පිරි නගරයට ළඟා ෙවද්දී, අන්ෙද “කීරා, කවදද ආෙයත් මම ඔයාව 

දකින්ෙන්?” යැයි ඇසුෙව්ය. 

 

“මම ඔයාට ඇමතුමක් ෙදන්නම්.” 



 

“නැහැ. මට දැන් දැනගන්න ඕන.” 

 

“ටික දවසකින්.” 

 

“නැහැ. මට නිශ්චිතවම දවසක් ඕන.” 

 

“එෙහනම්, ඉතින්, බදාදා රෑ?” 

 

“හරි.” 

 

“වැඩ ඇරිලා ආවට පස්ෙස, පහමාරට, ගිම්හාන උද්යානෙය් දී.” 

 

“හරි.” 

 

ඇය නිවසට පැමිණි පසු පුටුවක නිදනා ලිෙයෝ දැක්කාය. අත් දුහුවිල්ෙලන් පිරී ඇත. දහදිෙයන් ෙතත්වුනු, රතු 

පාටින් පැහැ ගැන්වුනු මුහුෙණ් ද දුහුවිල්ල පිරී ඇත. කළු ඇස් පිහාටු කහ පැහැෙයන් දුහුවිල්ෙලන් පිරී ෙපෙනයි. 

ඔහුෙග් මුළු ගත විඩාෙවන් අඩපණව ඇත. 

 

ඇය ඔහුෙග් මුහුණ ෙසේදුෙව්ය. හැඳ සිටි වස්ත ගලවා දමන්නට උපකාර වූවාය. ඔහු කැස්ෙසේය. 

 

ඊ ළඟට ෙගවී ගිය සන්ධ්යාවන් ෙදක ෙගොරනාඩු වලින් පිරි ෙදකකි. දිගු සන්ධ්යාවන් බවට පත්විය. තදින් වාද 

ෙකරුණි. ඒත් අවසානෙය් ලිෙයෝ යටත් වූෙය්ය. බදාදාට ෛවද්යවරෙයක් හමුවන්නට යන්නම් යැයි ලිෙයෝ 

ෙපොෙරොන්දු විය. 

 

* 

 

බදාදා රාතිෙය් වික්ටර් හමුවන්නට වාවා මිෙලොව්ස්ෙක්යා දින දා ෙගන තිබුණි. බදාදා දහවල වික්ටර් ඇය ඇමතීය. 

ඔහුෙග කටහඬ ෙනොඉවසුම් දුන් සමාව අයදින විලසකින් විය. විද්යායතනෙය් හදිසි කාර්යයක් සඳහා ඔහුට සිටිය 

යුතු නිසා ඇයව හමුවන්නට ෙනොහැකි බව ඔහු කීෙව්ය. ඔහු එන්නම් යැයි ෙපොෙරොන්දු දුන් පසුගිය වතාවන් තුෙන් දී 

ම ඔහුට හදිසි වැඩ නිසා එන්නට ෙනොහැකි විය. වාවාට ආරංචි මාර්ග වලින් කටකතා අසන්නට ලැබුණි. නමක් 

ඇසුණි. සැක කළ යුත්ත කුමක් දැයි කියා ඇය දත්තීය. 



 

එදින සන්ධ්යාෙව් ඇය සුපරීක්ෂාකාරීව ඇඳුම් පැළඳ ගත්තාය. ඇයෙග් නව සුදු කබාෙය් සිහින් ඉඟ මැදින් පළල 

කළු හම් පටියක් තදින් ඇද ගත්තාය. ඇය සතු නව විෙද්ශීය ෙතොල් ආෙල්පන කූරුවකින් යාන්තමින් ෙතොල් පාට 

කරගත්තාය. විෙද්ශීය ෙසලියුෙලොයිඩ් වළල්ල අෙත් දා ගත්තාය. කළු ෙකස් කැරලි මතින් සුදු ෙතොප්පියක් ඇෙද්ට 

පැළඳ ගත්තාය. කීරා ආර්ගුෙනෝවා හමුවන්නට යනවා යැයි මවට කියා ඇය එළියට බැස්සා ය. 

 

කීරාෙග් නිවසට ඇතුල් වන ෙදොර ඉදිරිෙය් දී ඇය මඳක් පසුබට වූවාය. සීනුව ගහද්දී ඇයෙග් අත මඳක් ෙවව්ලීය. 

 

කුලීවැසිෙයක් ෙදොර හැරිෙය්ය. “ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිනිය හමුවන්නට? ෙම් පැත්ෙතන් එන්න, සෙහෝදරිය,” ඔහු 

ඇයට කීෙව්ය. “ලැව්ෙරෝවා පුරවැසිනියෙග් කාමරය මැද්ෙදන් තමයි යන්න ෙවන්ෙන. ෙම් ෙදොර, ෙමතැන.” 

 

ගත් තීරණය කියාත්මක කළ වාවා ෙදොර හැරිෙය් ෙදොරට තට්ටු ෙනොකර. 

 

ඔවුන් ෙදෙදනා සිටියහ – එකට- මරීෂා සහ වික්ටර්- ‘ෙමොස්කව් ගින්න’ වාදනය වන ගැමෙෆෝනය මතින් නැවුනු 

හිස් වලින් යුතුව. 

 

වික්ටර්ෙග මුහුණ දැඩි විය. නිහඬ ෙකෝපෙයන් පිපිරුණි. එෙහත් වාවා ඔහු දිහා බැලුෙව් නැත. හිස ගසා දමමින්, 

ආඩම්බරෙයන් හා විදහා පාන්නට හැකි තරමින් වූ නර්තන විලාසයකින්, ගැෙහන කට හඬකින්, කඳුලු ගිල 

ගනිමින් ඇය මරීෂාට ෙමෙසේ කීවාය: “සමාෙවන්න, පුරවැසිනිෙයනි, මම ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිනිය හමුවන්නයි 

ආෙව්.” 

 

පුදුමයට පත් වූව ද, කිසි අවිශ්වාසයක් ෙනොකර මරීෂා කීරාෙග් ෙදොර සිය මහපැටඟිල්ෙලන් ෙපන්වූවාය. ඔළුව 

ෙකළින් තියාෙගන වාවා කාමරය මැදින් ගියාය. වික්ටර් හදිසිෙය් පිටත් ව ගිෙය් මන්දැයි මරීෂාට ෙත්රුම් ගන්නට 

ෙනොහැකි විය. 

 

කීරා ෙගදර හිටිෙය් නැත. ඒත් ලිෙයෝ ෙගදර සිටිෙය්ය. 

 

* 

 

කීරා අතින් ෙගවී ගිෙය් ෙනොසන්සුන් දිනයකි. ෛවද්යවරයා හමු වූ පසු ඔහු කුමක් කීෙව් ද යන්න තමා අමතා කියන 

බවට ෙපොෙරොන්දු දුන් ලිෙයෝ කතා කෙළේ නැත. ඇය ඔහුට ෙතවරක් අමතන්නට උත්සාහ ගත්තී ය. පිළිතුරක් 



ෙනොලැබුණි. ෙගදර එද්දී, එදින බදාදා දවස බව ඇයට සිහිවිණ. ඒ ඇය අන්ෙද හමුවන්නට ෙයොදා ෙගන තිබි 

දවසයි. 

 

මහජන උද්යානයක ෙදොරටුව අසල ඔහු ඇය එන ෙතක් කාල නියමයක් ෙනොමැතිව බලා සිටිනවාට අකමැත්ෙතන් 

ඇය ගිම්හාන උද්යානයට ෙගොස් ඔහු හමු වී වැඩි ෙව්ලාවක් සිටිය ෙනොහැකි බව ඔහුට පවසා යන්නට තීරණය 

කළාය. ෙදෙදනා කතා කරගත් ෙව්ලාවට ඇය එහි පැමිණියාය. 

 

අන්ෙද පැමිණ සිටිෙය් නැත. 

 

අඳුර කඩා හැෙලන ෙතොටුපෙල් ඉහළ සිට පහළට ඇය පිරික්සා බැලුවාය. ගස් ෙප්ළිය හා ෙසවනැලි අතරින් 

උද්යානෙය් හැම තැනම ඔහු ෙසව්වාය. අසුනක වාඩි වී ඇය බලාෙගන සිටියාය. ෙදවතාවක් අසල සිටි මිලිෂීයා 

මිනිසාෙගන් ෙව්ලාව ඇසුවාය. ඇය තවත් කාලයක් බලාෙගන සිටියාය. ඔහු නාෙව් මන්දැයි ඇයට වටහා ගනු 

ෙනොහැකිය. 

 

ඔහු ආෙව් නැත. 

 

අවසානෙය් ෙගදර යන්නට පිටත් ෙවද්දී ඇය පැයක් ඔහු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ෙගවා දමා තිබුණි. 

 

සාක්කුවල බහාගත් තම අත් ඇය තරෙහන් මිටි ෙමළවීය. ලිෙයෝ ගැන සිතද්දී, ෛවද්යවරයා කුමක් කීවා ද ගැන 

සිතද්දී, තමාට අසන්නට ඇති දැය ගැන සිතද්දී, අන්ෙද ගැන කනස්සල්ෙලන් සිටිනු ෙනොහැකිය. ඇය තරප්පු 

ෙපළ දිෙග් ඇවිද ගිෙය් ඉක්මණින්. මරීෂාෙග් කාමරය තුලින් දුව ගිය ඇය ෙදොර හැරිෙය් ෙව්ගෙයන්. 

  

කවිච්චිෙය්, සුදු කබාය බිමට කඩා හැෙලද්දී, වාවා ලිෙයෝෙග් අත් ෙදකට මැදි වී සිටියාය. ඔවුන්ෙග් ෙතොල් එකට 

එකතු වී තිබුණි. 

 

කීරා ඔවුන් ෙදස බැලුෙව් සංසුන්ව. විස්මෙයන් අහන පශ්නයක් ෙමන් ඇයෙග් ඇහි බැම ඉස්සුණි. 

 

ඔවුන් ගැස්සී නැඟිට්ටහ. ලිෙයෝ එතරම් ෙකළින් සිටගත්ෙත් නැත. ඔහු නැවතත් මත්පැන් බී ඇත. ඔහු ෙව්දනාව 

හා අවඥාව මුසු වූ සිනාවකින් යුතුව එහාට ෙමහාට පැද්ෙදයි. 

  

වාවාෙග් මුහුණ අඳුරු විය. දම් පැහැති රතු පාටක් ගත්ෙත් ය. ඇය මුව විවෘත කළත් එය වචනයකින් ෙතොර උගුර 

හිරවීමක් පමණි. කවුරුත් කිසිත් ෙනොකී නිසා ඇය නිහඬතාවයට මුර ගෑවාය: “ඔයා හිතන්ෙන ඒක ඉතා නරකයි 



කියලා ෙන්ද? ඔව්, මමත් එෙහමයි හිතන්ෙන! ඉතා නරකයි. හරි දුෂ්ටයි. එකම ෙද් මට කිසි ගාණක් නැහැ! 

ඉතින්, මම විතරක් ෙනෙමයි එකම එක්ෙකනා! එකම ෙද් මට ගාණක් නෑ! මට ගාණක් නෑ! මට ගාණක් නෑ!” 

 

ඇය වියරු හැඬිල්ලක් පටන් ගත්තාය. ඇය පිටත්ව ගිෙය් තඩාස් ගා තදින් ෙදොර පියන් වසමින්. අනික් ෙදෙදන 

ෙනොෙසල් වී සිටියහ. 

 

ඔහු අවඥාෙවන් කීෙව්ය: “ඉතින්, කියන්න.” 

 

ඇය ෙසෙමන් පිළිතුරු දුන්නාය: “මට කියන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ.” 

 

“ෙම් අහන්න, ඔයා පුරුදු ෙවන එක ෙහොඳයි. ඔයා පුරුදු ෙවන එක ෙහොඳයි ඔයාට මාව ලැෙබන්ෙන නැහැ කියන 

එකට. ෙමොකද ඔයාට මාව ලැෙබන්ෙන නැහැ. ඔයාට මාව වැඩි කාලයක් තියාගන්න ලැෙබන්ෙන නැහැ.” 

 

“ලිෙයෝ, ෙමොකක් ද ෛවද්යවරයා කිව්ෙව?” 

 

ඔහු සිනාසුෙන්ය: “කිව්වා ඇති ෙවන්න.” 

 

“ඔයාට ෙමොකක් ද තිෙයන ෙලෙඩ්?” 

 

“මුකුත් නැහැ. මුකුත් ම නැහැ.” 

 

“ලිෙයෝ!” 

 

“මුකුත් ම නැහැ -දැනට. ඒත්, මට ලැෙබන්න ෙදයක් තිෙයනවා. තව සති කිහිපයකින් විතර ලැෙබයි. ඒක මට 

අනිවාර්ෙයන් ලැෙබයි.” 

 

“ෙමොකක් ද, ලිෙයෝ?” 

 

ඔහු අතක් විසුරුවමින් මෙහේශාක්ය ලීලාවකින් වැනුෙන් ය: “වැඩි ෙදයක් ෙනෙම්. නිකම්ම නිකම් -ක්ෂය 

ෙරෝගය.” 

 

* 



 

“ඔබ ඔහුෙග් භාර්යාව ද?” ෛවද්යවරයා ඇසුෙව්ය. 

 

මඳක් පසුබට වූ කීරා පිළිතුරු දුන්ෙන්ය, “නැහැ.” 

 

“මට පැහැදිලියි,” කියූ ෙදොස්තරවරයා ෙමෙසේ ද කීෙව්ය, “එෙහම නම්, මම හිතන්ෙන එය දැනගන්න ඔබට 

අයිතියක් තිෙයනවා කියල. ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා ඉන්ෙන ඉතා අයහපත් තත්වයක. අපි එය හඳුන්වන්ෙන් 

ආරම්භක අවදියක තියන ක්ෂය ෙරෝගය යනුෙවන්. ඒක නවත්වා ගන්න පුළුවන් -දැන්. තව සති කිහිපයක් 

ගිෙයොත් -එතෙකොට පමාද වැඩියි.” 

 

“තව සති කිහිපයකින් -එයාට එතෙකොට ලැෙබන්ෙන- ක්ෂය ෙරෝගය?” 

 

“ක්ෂය ෙරෝගය කියන්ෙන දරුණු ෙරෝගයක්, පුරවැසිෙයනි. ෙසෝවියට් රුසියාෙව් ඒක මරණය පමුණුවන 

ෙරෝගයක්. තදින් අවවාද කරනවා ඒක නවත්වා ගන්න කියල. ඊට ආරම්භ වන්නට ඉඩ දුන්ෙනොත් -ඔබට එය 

නවතා ගන්න හැකි ෙවන්ෙන නැහැ.” 

 

“එයාට …. ෙමොනවා ද ඕනා?” 

 

“වැඩ ෙනොකර සිටීම. දිගු කාලයක් වැඩ ෙනොකර සිටීම. සූර්යාෙලෝකය. පිරිසිදු වායුව. ආහාර. මනුෂ්ය ආහාර. 

ඉදිරි ෙහේමන්තය ෙගවන්න සනීපාරක්ෂක ස්ථානයක්. ෙපෙටොගෑඩෙය් තව එක ෙහේමන්තයක් ෙගව්ෙවොත් ඒක 

ඒකාන්තෙයන්ම ෙප්ළියට සිටෙගන ෙවඩි තබා මරා දමන කණ්ඩායමකට ඔහු මුහුණ පාන්නක් ෙවයි. ඔහුව ඔබ 

දකුණට යැවිය යුතුයි.” 

 

ඇය පිළිතුරු ෙනොදුන්නාය. එෙහත් ව්යාෙජෝක්තිෙයන් සිනාවක් පෑ ෛවද්යවරයා ඇය වදනින් ෙනොකියූ පිළිතුර 

ඇයෙග් සපත්තු වල දමා තිබි පැලැස්තර වලින් වටහා ගත්ෙත්ය. 

 

“ඔබට ඒ තරුණයා ගැන දයාවක් තිෙය් නම්,” ඔහු කීෙව්ය, “ඔහුව දකුණට යවන්න. ඔබට මනුෂ්ය හැකියාවක් 

තිෙය් නම් -නැත්නම් අමනුෂ්ය හැකියාවක් ෙහෝ- ඔහුව දකුණට යවන්න.” 

 

* 

 

නිවස බලා යන කීරා ඉතා සංසුන් ගමණින් ඇවිද්දාය. 



 

ඇය නිවසට ඇතුල් ෙවද්දී, ලිෙයෝ ජෙන්ලය අසලින් හිටෙගන සිටිෙය්ය. ඔහු ෙසෙමන් ඇය ෙවත හැරුෙන්ය. 

ඔහුෙග් මුහුණ ගැඹුරු අවෙබෝධයකින් යුතු පසන්න ශාන්ත බවකින් යුතු විය. එයින් ඔහුෙග් වයස අඩුෙවන් 

ෙපනුණි. පීඩාකාරී නැති රාත් රියක් පථම වරට ෙගවා දැමුවා ෙසේ පිළිබිඹු විය. ඔහු හඬ බාල කර “ෙකොෙහේද ඔබ 

ගිෙය්, කීරා?” යැයි විමසීය. 

 

“ෛවද්යවරයා ළඟ ට.” 

 

“ඔහ්. මට සමාෙවන්න. ඔයා ඒ  ඔක්ෙකොම දැනගන්නවාට මම කැමති වුෙන් නැහැ.” 

 

“ඔහු මට කීවා.” 

 

“කීරා, ඊෙය් රෑ ගැන මට කණගාටුයි. අර  පුංචි ෙමෝඩිය ගැන. මම හිතනවා ඔයා හිතන්ෙන් නැහැ කියල මම….” 

 

“සහතිකෙයන් ම, මම හිතුෙව් නැහැ. මට වැටෙහනවා.” 

 

“මම හිතන්ෙන් ඒ මම බයෙවච්ච නිසා. ඒත් මට බය නැහැ -දැන්. ඔක්ෙකොම දැන් සරල විදියට ෙප්නවා -සීමාවක් 

දාලා තිබුණම. දැන් කරන්න ඕනා, කීරා, ඒ ගැන කතා කිරීම ෙනොෙව්. අපි ඒ ගැන ෙනොසිතා ඉම්මු. ඒ ගැන අපිට 

කරන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ. ෛවද්යවරයා ඔබට ඒක කියන්න ඇති. අපි තව දුරටත් එකට ඉන්නවා -ටික 

කාලයකට. ෙබෝෙවන තත්වයට ආවම -එතෙකොට …” 

 

ඇය ඔහු දිහා බලාෙගන සිටියාය. තමන්ෙග් නියත මරණය ගැන ඔහු බාරගන්න ආකාරය දිහා බලා සිටියාය. 

 

“පිස්සු ද, ලිෙයෝ. ඔයා දකුණට යනවා,” තද ස්වරයකින් ඇය කීවාය. 

 

* 

 

ඇය ගිය පථම ර ජෙය් ෙරෝහෙල් වැඩ බාර නිලධාරියා ඇයට ෙමෙසේ කීෙව◌්ය: “කයිමියාෙව් සනීපාරක්ෂක 

ස්ථානයක ඇඳක්? එයා පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයක් ෙනොෙව්? ඒ එක්කම එයා වෘත්තීය සමිති සාමාජිකෙයක් 

ෙනොෙව්? ඊ ළඟට එයා රජෙය් ෙසේවකෙයක් ෙනොෙව්? ඔයා විහිළු කරනවා ද, පුරවැසිෙයනි?” 

 



ෙදවන ෙරෝහෙල් දී, නිලධාරියා ෙමෙසේ කීෙව්ය: “සිය ගණනින් බලාෙගන ඉන්නවා ෙපොෙරොත්තු ලැයිස්තු වල, 

පුරවැසිෙයනි. වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන්. පක්ෂ නිල තත්වය වැඩිෙයන් තියන අය…. බැහැ, අපිට එයාව 

ලියාපදිංචි කරගන්නවත් බැහැ.” 

 

තුන්වැනි ෙරෝහෙල් දී නිලධාරි යා ඇයව හමුවීම පතික්ෙෂේප කෙළේය. 

 

ෙරෝගීන් දිගු ෙපෝලිම් වල තම වාරය එනෙතක් බලාෙගන සිටිති. ලප කැලල්, එල්ලා ගත් අත පය, කිහිලිකරුවන් 

ආධාරයට ගත්, ඇරුණු තුවාල ඇති, ෙකොළ පැහැති පැසවන ඇස්, පැලැස්තර දමාගත්, ෙව්දනාෙවන් තටමන, 

ෙකඳිරිගාන, විරූපී අංගයන් පිරි අයෙගන් පිරි ෙපෝලිම් විය. ජීවත්වන අය සිටෙගන ඉන්නා  ෙපෝලිම් වලට ඊට 

ඔබ්ෙබන් වූ මිනීකාමරෙය් ගඳ ගලා එයි. 

 

රජෙය් පධාන ෛවද්ය කාර්යාලයට ඇය ගිෙය්ය. මඳ එළිෙයන් යුතු, ෙතතමනෙයන් පිරි ෙකොරිෙඩෝවක 

කාෙබොලික් ඇසිඩ් හා කිළිටි ෙරදි ගන්ධෙයන් ඇය දිගු පැය කිහිපයක් ෙගවා දැමීය. හමුවීමට දිනයක් ඉල්ලා ගත් 

අයට දුන් දින ෙව්ලා ලියන්නට අමතක කරපු ෙල්කම්වරියන් සිටියහ. සහායකවරු කීෙව්: “ෙබොෙහොම කණගාටුයි, 

පුරවැසිෙයනි. ඊ ළඟ එක්ෙකනා, කරුණාකරලා එන්න,” කියායි. තරුණ විධායක නිලධාරීන් සිටිෙය් කලබලකාරී 

බවකිනි. ෙසේවකයන් ෙකඳිරිගෑෙව් “ඔහු ගිහින්, මම කියන ෙද් අහන්න. දැන් කාර්යාල කාලය අවසන්. අපිට 

කාර්යාලය වහන්න ඕනෑ. ඔයාට බෑ ෙමතන මුළු රාතියම වාඩි ෙවලා ඉන්න,” කියායි. 

 

ගුප්ත නියතයක් ෙලස, ෙකෙනකුට ක්ෂය ෙරෝගය ඇත්නම් ඒ අය වෘත්තීය සමිති සාමාජිකත්වය ලැබිය යුතු බවත්, 

අනතුරුව වෘත්තීය සමිති අණකින් වෘත්තීය සමිති සනීපාරක්ෂක ස්ථානයකට යා යුතු බවත් ඇය පථම සති ෙදක 

අවසානෙය් දී උගත්තාය. 

 

නිලධාරීන් හමුවන්නට සිද්ධ විය. නම් සඳහන් කරන්නට සිද්ධ විය. ෙරකමදාරු කරන ලියුම් අවශ්ය විය. 

විෙශේෂයක් කරන්න යැයි ඉල්ලීම් අවශ්ය විය. වෘත්තීය සමිති පධානීන් හමුවන්නට විය. ඔවුන් ඇයෙග් ආයාචනයට 

සවන් දුන්ෙන් තැතිගත් ව්යාෙජෝක්ති බැල්ෙමනි. සමහරු සිනහ වූහ. සමහරු ෙදවුර හැකිළුහ. සමහරු තම 

ෙල්කම්වරිය අමතා අමුත්තාට ෙදොර ෙපන්වන්නට යැයි කිවූහ. අෙයක් තමනට හැකි යැයි ද, කරන්නම් යැයි ද කියා 

ඒත් ඇයට වසරක දී උපයන මුදලක් ෙහෝ ෙගවනු ෙනොහැකි මුදල් සම්භාරයක් නම් කර සිටිෙය්ය. 

 

ඇය දැඩිව ෙකළින් සිටියාය. ඇයෙග් කටහඬ ෙව්වලුෙව් නැත. බැගෑපත් වී අයදින්නට ඇය බිය වූෙය් නැත. එය 

ඇයෙග් කාර්යභාරයයි. ඇයෙග් විසඳුම ෙසොයා යන ගෙව්ෂණයයි. ඇයෙග් සටනයි. 

 



“ඒත් එයා මැෙරන්නයි යන්ෙන්” යන වදන් ඔවුනට එතරම් ගණනක් ෙනොවූෙය් මන්ද කියා ඇය සමහර අවස්ථාවල 

දී කල්පනා කළාය. ඔවුන් කියූ “ඒත් එයා ලියාපදිංචි ෙනොවූ ෙසේවකෙයක්” යන්න ඇයට වැදගැම්මකින් අඩු වූෙය් 

මන්දැයි ඇය කල්පනා කළාය. එය පැහැදිලි කිරීම ෙකොතරම් දුෂ්කර ද යන්න ගැන කල්පනා කළාය. 

 

ෙසොයාබැලීම් සඳහා තමන්ෙග් ෙකොටස කරන්නට ඇය ලිෙයෝ ෙවත ද පැවරුවාය. ඔහු ඒවාට වාද විවාදයකින් 

ෙතොරව කීකරු විය. පැමිණිල්ලකින් ෙතොරව ඉටු කෙළේය. බලාෙපොෙරොත්තු නැතිව ඉටු කෙළේය. 

 

හැකි සෑම උත්සාහයක් ම ඇය ගත්තාය. වික්ටර් ෙවතින් උදව් ඉල්ලා සිටියාය. වික්ටර් අහංකාර ෙලසකින් “දයාබර 

ඥාති සෙහෝදරිෙයනි, මෙග් පක්ෂ සාමාජිකත්වය යනු පාරිශුද්ධ වූ විශ්වාසයක් බව ඔබ දැනගන්න ඕන. ඒක 

පුද්ගලික වාසි සඳහා පාවිච්චියට බැහැ,” කියා කීෙව්ය. 

 

ඇය මරීෂා ෙවතින් උදව් ඉල්ලා සිටියාය. මරීෂා හඬ නඟා සිනහා වූවාය. “අෙප් සනීපාරක්ෂක ස්ථාන ෙසේරම ජාඩි 

දාපු මාළු බැරල් වෙග් පිරිලා ඉතිරිලා තිෙයද්දී, ඊ ළඟ පරම්පරාව දක්වා දිග ෙපොෙරොත්තු ලැයිස්තු තිෙයද්දී, 

බලාෙගන ඉන්න සෙහෝදර ශමිකයන් පණ පිටින් කුණු ෙවද්දී -ඔහු තාම ෙලඩ ෙවලාත් නැහැ! ඔබට සත්යය 

තත්වය වැටෙහන්ෙන නැහැ, ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිෙයනි.” 

 

ඇය අන්ෙද ෙවතින් විමසුෙව් නැත. අන්ෙද අසමත් බව ඔහු  ඇයට දැනටමත් ෙපන්වා දී ඇත. 

 

ඔහු හමු විය යුතු වූ දිනය පසු වී දින කිහිපයක් ගත වී යද්දී ඇය ලිඩියා හමුවන්නට ගියාය. “අන්ෙද ටැගෙනොව් ෙම් 

පැත්ෙත ආව ද? මට ලියුම් එෙහම ෙමෙහට ආව ද?” 

 

පළමු දවෙසේ ලිඩියා කීෙව් ‘නැහැ’ කියාය. ෙදවැනි දිනෙය් ඇය කිචිබිචි ගා සිනහ වූවාය. “ෙමොකක් ද  ෙම්? ආදර 

කතාවක් ද?” යැයි දැන ගන්නට ලිඩියාට අවශ්ය විය. ලිෙයෝට ඒ ගැන දැනුම් ෙදන බව ලිඩියා කීවාය. ලිෙයෝ 

එතරම් කඩවසම් ව සිටිය දීත්! ඉවසා සිටි කීරා ලිඩියාෙග් කතාවට බාධා කළාය. “ඔහ්, ෙම් කුණු කන්දල් කීම 

නවත්වන්න, ලිඩියා! ඒක වැදගත්. ඔහුෙගන් වචනයක් ආෙවොත් ඒ මිනිත්තුෙව්ම මට කියා එවන්න, පුළුවන් ද?” 

 

ලිඩියාට අන්ෙද කරන ලද විමසිල්ලක් දැනගන්නට ෙනොලැබුණි. 

 

එක් සැන්දෑවක, ඩුෙන්ව් නිවෙසේ කාලය ෙගවද්දී, කීරා වික්ටර් ෙගන් විද්යායතනෙය් දී අන්ෙද දුටුවා දැයි වැඩි 

කුතුහලයක් ෙනොෙපන්වා විමසුවාය.  

 

“ඔව්,” වික්ටර් කීෙව්ය, “ඔහු හැමදාම එෙහ එනවා.” 



 

ඇයට දුක සිතුණි. ඇයට ෙකෝපයක් දැනිණ. ඇය තක්බීරී විය. ඇය කුමක් කළා ද? පථම වරට ඇය තම හැසිරීම 

ගැන පශ්න කළාය. ඒ ඉරිදා දිනෙය් දී ඇය ගම්මාන මුහුදු ෙවරෙළේ දී ෙමෝඩ විදියට හැසිරුණා ද? කියූ හැම වදනක් 

ම, පෑ හැම ඉරියව්වක් ම මතක් කරගන්නට උත්සාහයක් ගත්තාය. එෙහත් ඇයට වරදක් ෙසොයාගත ෙනොහැකි විය. 

කවදාවත් නැති තරම් වූ සතුටකින් ඔහු සිටිය බව පමණක් මතකෙය් රැඳී තිබුණි. අවසානෙය් දී තම මිතත්වය 

විශ්වාසයට තබමින් ඔහුට පැහැදිලි කරනු සඳහා අවස්ථාවක් ලබා දිය යුතු යැයි ඇය තීරණය කළාය. 

 

ඇය ඔහුව දුරකතනෙයන් ඇමතීය. නිවාසය අයිතිකාර මහළු කාන්තාව “ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා!” යැයි මුර ගෑ 

කටහෙඬන් ඔහු එහි සිටින සාක්ෂිය දක්වන හැටි ඇයට ඇසිණ. එෙහත් දිගු නිහැඬියාවකින් පසු කාන්තාව නැවත 

පැමිණ “කවුද ඔහුට කතා කරන්ෙන්?” යැයි විමසීය. කීරාෙග් නෙම් අවසන් අකුර කියැෙවන්නටත් කලින් “ඔහු 

ෙගදර නැහැ,” යැයි ඇඟට කඩා පනිනා ෙලසකින් කියා රිසීවරය තදින් තබනා හඬ ඇයට ඇසුණි. 

 

කීරා ද ඇයෙග් රිසීවරය තදින් ගසා දැමීය. අන්ෙද ටැගෙනොව් අමතක කර දමන්නට ඇය තීරණය කළාය. 

 

* 

 

ඊට මාසයක් ගතවිණ. එෙහත් එය අවසන් ෙවද්දී රජෙය් සනීපාරක්ෂක  ස්ථානයන්හි ෙදොර ලිෙයෝට වැසී ඇති බවත් 

ඇයට ඒ ෙදොර අරින්නට ෙනොහැකි බවත් වැටහිණ. 

 

කයිමියාෙව් පුද්ගලික සනීපාරක්ෂක ස්ථාන තිබිණ. පුද්ගලික සනීපාරක්ෂක ස්ථාන සඳහා මුදල් වැය ෙව්. ඇයට 

මුදල් ෙසොයා ගත හැකිය. 

 

ෙවොරෙනොව් සෙහෝදරයා හමුවන්නට දිනයක් ෙයොදාෙගන ඔහු හමු වූ ඇය තම ෙව්තනෙය් මාස හයක අත්තිකාරමක් 

ඉල්ලා සිටියාය. එය ලිෙයෝෙග් සනීපාරක්ෂක පිළිෙවත් පටන් ගන්නට පමණක් පමාණවත්. ෙවොරෙනොව් 

සෙහෝදරයා යාන්තම් සිනාවක් පා, ඇය ඊ ළඟ මාසෙය් එතැන වැඩ කරන බව දන්ෙන් දැයි කිව ෙනොහැකි නිසා මාස 

හයක් එතැන වැඩ කරනවා දැයි දන්ෙන් ෙකෙසේ දැයි විමසීය. 

 

ඇය තමා දන්නා ධනවත්ම වූ පුද්ගලයා, ෙදොස්තර මිෙලොව්ස්කි, වාවාෙග් පියා, හමුවන්නට ගිෙය්ය. රහසින් 

ෙකොඳුරා පැතිර ගිය ඊර්ෂ්යාකාරී ෙතොරතුරු වලට අනුව ඔහුට වූෙය් වඩාත් ම විශාල බැංකු ගිනුමයි. ෙදොස්තර 

මිෙලොව්ස්කිෙග් මුහුණ රතු පාටින් පිරී ගිෙය්ය. වියරුෙවන් ෙමන් ඔහු සිය තරබාරු ෙකටි අත් වනමින් කීරාට කීෙව් 

“මෙග් දයාබර පුංචි ෙකල්ල, ඇයි මෙග් දයාබර පුංචි ෙකල්ල, ෙමොන ෙකෙහම්මලක් නිසා ද මම ධනවත් යැයි 

සිතුෙව්? ෙහහ් -ෙහහ්. හරි විහිළුවක් තමයි. ධනවාදිෙයක් වෙග් ෙකෙනක් ද … ෙහහ්-ෙහහ්. අෙපොයි, අපි 



යාන්තම් ජීවත් ෙවන්ෙන. අතින් කටට. කම්කරුෙවො කියන විදියට මෙග් ම මහන්සිෙයන් ජීවත් ෙවන්ෙන, 

ෙබොෙහොම අමාරුෙවන් යාන්තමට ජීවිතය ගැට ගහා ගන්ෙන. -අන්න ඒක- අතින් කටට.” 

 

තම ෙදමව්පියන්ට කිසිවක් නැති බව ඇය දත්තීය. ඔවුනට උදව් කළ හැකි දැයි ඇය විමසීය. ගලීනා ෙපෙටොව්නා 

හඬා වැටුනාය. 

 

ඇය වසිලි ඉවෙනොවිච් ෙවතින් විමසීය. ඔහු තම අවසාන වස්තුව ඇයට පරිත්යාග කරන්නට ඉදිරිපත් විය. එය 

මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් පරණ ෙලොම් කබායයි. කබාය විකුණා ලබාගත හැකි මුදල කයිමියාව ෙවත යන්නට පෙව්ශ 

පතයක් සඳහා වත් පමාණවත් ෙනොවිණ. ඇය එය ගත්ෙත් නැත. 

 

ලි ෙයෝ අකමැති බව දැන දැන ඇය බර්ලිනෙය් වාසය කරන ලිෙයෝෙග් නැන්දා ෙවත ලිපියක් යැව්වාය. “මම ඔබට 

ලියන්ෙන මා ඔහුට ඉතා ආදරය කරන නිසා. මම හිතනවා ඔබ ඔහුට ඩිංගක් හරි ආදරය කරනවා ඇතැයි කියා,” 

කිසි පිළිතුරක් ෙනොලැබුණි. 

 

ඔවුන් දිහා ඇස ගහෙගන ඉන්නා රහස් ෙපොලීසියටත් වඩා ගුප්ත වූ රහස් ආරංචි මාර්ග වලින් පුද්ගලික ණය ගැන 

ඇයට දැන ගන්නට ලැබුණි. රහසින් ලබාගත හැකි ඒ ණය සඳහා ඉතා අධික ෙපොළියක් අය ෙකෙරයි. එෙහත් 

එවැන්නක් ඇත. නමක් හා ලිපිනයක් ගැන අය දැනගත්තාය. පුද්ගලික ෙවෙළන්ෙඳක්  සිටි ෙපොෙල් බඩු විකුණන 

කුටියකට ගිය ඇයට තරබාරු මිනිෙසක් හමුවිය. රතු ෙල්න්සු හා  කපු කකුල් ආවරණ පිරි කවුන්ටරයක් උඩින් ඔහු 

ෙනොසන්සුන් ෙලසින් ඔහු ඇය ෙවත නැෙවද්දී ඇය නමක් රහසින් කියා සිටිෙය්ය. අනතුරව මුදලක් කියා සිටිෙය්ය. 

 

“ව්යාපාරයකට?” ඔහු හුස්ම පිට කරමින් කීෙව්ය, “සමෙප්ක්ෂක වූවකට?” 

 

ඔව් කීම වඩා සුදුසු බව ඇය දත්තාය. එෙහනම්, ඔහු ඇයට කියා සිටිෙය්ය, ඒක ලැහැස්ති කරලා ෙදන්න පුළුවන්. 

ෙපොළිය මාසයකට සියයට විසිපහක්. ඇය කැමැත්ත පා ඔළුව වැනුවාය. ෙමොනවා ද සුරක්ෂිතයක් හැටියට 

පුරවැසිනියට තැබිය හැක්ෙක් යැයි ඔහු විමසා සිටිෙය්ය. ඇයෙග් මනා රූපය නිසා මුදල් ණයට ෙනොෙදන බව ඇය 

සහතිකෙයන් ම දැන සිටිය යුත්තක් ෙන්දැයි ඔහු කීෙව්ය. ෙලොම් ෙහෝ දියමන්ති ෙහෝ කමක් නැහැ. ෙහොඳ ෙලොම් 

සහ ඕනෑම ගණයක දියමන්ති. ඉදිරිපත් කරන්නට ඇයට කිසිත් නැත. ඔහු ෙවනතක හැරුෙන් ඇය හා ජීවිතෙය් 

කිසිදා කතා කර ෙනොමැති ෙකෙනකු  ෙසේ ය. 

 

ආපසු ටෑම් නැවතුම් ෙපොළ ෙවත පියවර නඟද්දී, පටු මඩ සහිත ෙවළඳ කුටි ෙදකක් අතරින් දැකි දසුනක් නිසා ඇය 

තැතිෙගන නැවතුණි. සමෘද්ධිෙයන් පිරුණ කුටියක, නැවුම් පාන් ෙගඩි, දුම්ගැසූ හැම්, කහ රවුම් බටර් ෙපති තිබි 

කවුන්ටරය පිටුපස ඇය පුරුදු මුහුණක් දැක්කාය. පැතලි ලම්බාකාර නාස් පුඬු ඇති ෙකටි නැහැයක් යටින් විසාල 



රතු මුවක් දිස්ෙව්. නිෙකොලාෙයව්ස්කි දුම්රිය ස්ථානෙය් දී හමු වූ සමෙප්ක්ෂකයා ඇයෙග් සිහියට නැඟුණි. 

කාෙන්ෂන් ෙතල් ගන්ධෙයන් පිරි ෙලොම් වාටිෙයන් යුතු කබාය හැඳ සිටි අයව සිහියට නැඟුණි. ඔහු සරුසාර 

ජීවිතයකට පා තබා ඇත. සලාමි ෙරෝලක් යටින් ඔහු පාරිෙභෝගිකයන් සමඟ සිනාෙවමින් සිටියි. 

 

නිවස බලා යද්දී ඇයට “මට මා ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්න බැරි තරම් මුදල් උපයනවා,” යැයි කියූ පුද්ගලයා 

සිහිවුණි. කිසිම ෙදයක වැදගැම්මක් තවත් තිෙයනවා ද? ඇය විද්යායතනයට ෙගොස් අන්ෙද හමුවන්නට තීරණය 

කළාය. 

 

ටෑම් රථ ෙවනස්කර ඇය විද්යායතනයට ගියාය. ඇය අන්ෙද දුටුවාය. ෙකොරිෙඩෝවක් දිෙග් එන ඔහු දුටුවාය. තමා 

දිහා ෙකළින්ම බලන ඔහු දුටුවාය. ඇයෙග් ෙතොල් සිනාවක් සඳහා ෙවනස් ෙවද්දී ඔහු හදිසිෙය්ම හැරී ඇතුල් වුනු 

ෙද්ශන ශාලාවක ෙදොර ඔහු පිටුපසින් තඩාස් ගා වසා දැමුෙව්ය. 

 

හිටි තැනම ගල් ගැසුනා ෙසේ ඇය දිගු කාලයක් එතැන සිටෙගන සිටිෙය්ය. 

 

ඇය නිවසට පිවිෙසද්දී ලිෙයෝ කාමරය මැද හිටෙගන. ඔහුෙග් අෙත් ගුලි වූ ෙකොළ කෑල්ලකි. ඔහුෙග් මුහුණ 

ෙකෝපෙයන් වියරු වැටී ඇත. 

 

“එෙහනම් ඔයා වැඩක් කළා?” ඔහු හඬ නැඟීය. “දැන් මෙග් වැඩ වලටත් ඇඟිලි ගහනවා එෙහනම්? දැන් ඔයා 

ලියුම් ලියනවා? කවුද ඔයාට ලියුම් ලියන්න කිව්ෙව?” 

 

ෙම්සය මත ජර්මන් මුද්දරයක් සහිත ලියුම් කවරයක් ඇයට ෙපෙන්. එහි ලිපිනෙය් වූෙය් ලිෙයෝෙග් නමයි. “ඇය 

ෙමොකක්ද කියන්ෙන ලිෙයෝ?” 

 

“ඔයාට දැනගන්න ඕනා? ඔයාට ඇත්ෙතන්ම දැනගන්න ඕනා?” 

 

ඔහු ඇයෙග් මුහුණට ලියුම විසි කෙළේය. 

 

එහි එකම වාක්යයක් ඇයෙග් මතකයට එක්වුණි: “අෙපන් උදව් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න කිසිම ෙහේතුවක් ඔයාට 

නැහැ, වැදගත් මිනිසුන්ට ලියුම් එවන්න තරම් අලජ්ජී හැදියාවක් ඇති විළිලැජ්ජා නැති ගණිකාවක් එක්ක ජීවත් 

ෙවද්දී ෙහේතු තවත් අඩුයි.” 

 

* 



 

සිසිරෙය් මුල් ම වැස්ස ඇද හැලුනු දා ‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවස’ ෙවත ෙරදිපිළි කම්කරු කාන්තා සංගමෙය් 

නිෙයෝජිත පිරිසක් ෙගොඩ වැදුනහ. ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ඒ නිෙයෝජිත පිරිෙසේ වූ ෙගෞරවනීය සමාජිකාවකි. බිතියුක් 

සෙහෝදරියෙග් කාර්යාලෙය් කැබිෙනට්ටුවක ලිපිෙගොණු තැන්පත් කරන කීරා දුටු ඇය හඬ නඟා සිනහා වූවාය. 

“හරි, හරි, හරි!!! රතු “පිටිසරවැසියාෙග් නි වෙසේ’ ඉන්නවා ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය වෙග් පක්ෂපාතී 

පුරවැසිනියක්!” 

 

“ෙමොකක් ද පශ්නය, සෙහෝදරිය?” බිතියුක් සෙහෝදරිය ඇසුෙව් ෙනොසන්සුන් බවකිනි. අභිවාදනෙයනි. “ෙමොකක් 

ද පශ්නය?” 

 

“විහිළුක්,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය හඬ නඟා සිනාසුනාය, “ෙහොඳ විහිළුවක්!” 

 

ෙවනත් කරන්නට ෙදයක් ෙනොමැති කීරා එය ෙනොසලකා හැරියාය. බලාෙපොෙරොත්තු විය යුත්ෙත් කුමක් දැයි ඇය 

දත්තා ය. 

 

‘පිටිසරවැසියාෙග් නිවෙසේ’ ෙසේවක සංඛ්යාව අඩු කරන ලැයිස්තුෙව් ‘සමාජ- විෙරෝධි’ අය අතර තම නම දකිද්දී කීරා 

ඉන් පුදුම වූෙය් නැත. දැන් එයින් කිසිම බලපෑමක් සිදු ෙනොෙව්. අන්තිම පඩිෙයන් වැඩි ෙකොටස ඇය වැය කෙළේ 

ලිෙයෝ ෙවනුෙවන් බිත්තර හා කිරි මිල දී ගන්නට. ඔහු ඒවා අල්ලන්ෙන් වත් නැති බව දැන සිටිය දී ම. 

 

* 

 

දිවා කාලෙය් දී කීරා සංසුන්ව කාලය ෙගව්වාය. හිස් මුහුණකින්, හිස් හදවතකින් හා එක සිතුවිල්ලක් හැෙරන්නට 

අනිත් සියළු සිතුවිලි බැහැර කරන ලද හිස් මනසකින් යුතුව සිටියාය. ඇය බිය වූෙය් නැත. ලිෙයෝ දකුණට යා යුතු 

බව ඇය දැන සිටිය නිසාය. ඔහු යන බව ඇය සැක  ෙනොකර පිළිගත් නිසාය. ඒ නිසා ඇයට බිය වන්නට කාරණා 

තිබුෙන් නැත. 

 

එෙහත් ඇයට රාතියට මුහුණ ෙදන්නට සිද්ධ වුණි. 

 

ඔහුෙග් සීතල වූ, දහදිෙයන් වූ සිරුර ඇයට ස්පර්ශ වුණි. ඔහු කහින හඬ ඇයට ඇහුණි. සමහර අවස්ථාවල දී 

නින්ෙදන් ඔහුෙග් හිස ඇයෙග් උරහිෙසේ රැඳවුණි. ඔහු එතැන වැතිර සිටිෙය් විශ්වාසෙයන් හා කරකියා ගත 

ෙනොහැකි දරුෙවක් විලාසෙයනි. ඔහුෙග් හුස්ම ඉහළ පහළ යෑම ඈඬියාවක් වැනිය. 

 



මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් මරණාසන්න ෙතොල් අතර නැඟි රතු ෙපණ ඇයට ෙපනිණ. ඇය කළ කෑ ගැසීම: “කීරා! 

ම ට ජීවත්ෙවන්න ඕනා! මට ජීවත්ෙවන්න ඕනා!’ යන්න ඇයට ඇසුණි. 

 

ඉක්බිතිව, කල් ඉක්ම ගිය පසු “කීරා! මට ජීවත්ෙවන්න ඕනා! මට ජීවත්ෙවන්න ඕනා!’ යැයි කෑ ගහන්ෙන් මරියා 

ෙපෙටොව්නා ද නැත්නම් ලිෙයෝ ද යන්න ඇයට නිච්චියක් ෙනොවීය. 

 

ඇයට පිස්සු හැදීෙගන එනවා ද? ඒක එතරම් සරල වූවකි. ඇයට අවශ්ය මුදල්; ජීවිතයක්, ඔහුෙග් ජීවිතය -සහ 

මුදල්. 

 

“මා ෙවනුෙවන් වියදම් කරන්න බැරි තරම් මුදල් මම උපයනවා.” 

 

“කීරා! මට ජීවත්ෙවන්න ඕනා! මට ජීවත්ෙවන්න ඕනා!” 

 

* 

 

මුදල් ෙහොයාගන්නට කීරා අවසාන උත්සාහයක් ගත්තාය. 

 

සිසිර වැස්ෙසන් ලිස්සන වීදියක ඇය ගමන් කළාය. කළු පදිකෙව්දිකාවන්වල කහ එළිය දිය වී යයි. හැම සතියක් 

ම වැදගත් යැයි ෛවද්යවරයා කීෙව්ය. දැන් හැම දිනයක් ම වැදගත්. නත්යාගාරයක් ඉදිරිෙය් වූ තැඹිලි පැහැති 

හතරැස් එළියක් මත උජාරු ලිෙමොසීනයක් නැවතිණ. මිනිෙහක් එළියට පාදයක් තැබීය. ඔහුෙග් වාහනෙය් බම්පර් 

ෙමන් ඔහුෙග් ෙලොම් කබාය ද දිළිසුණි. ඔහු ගමන් කළ මග අසුරමින් ඇය සිටගත්ෙත්ය. ඇයෙග් කටහඬ පැහැදිලි 

බවින් හා ස්ථිර අධිෂ්ඨානයකින් යුතු විය. 

 

“කරුණාකරල! මට ඔබට කතා කරන්න ඕන. මට මුදල් ඕන. මම ඔබව හඳුනන්ෙන නැහැ. ඔබට ෙදන්න කිසිම 

ෙදයක් නැහැ. මම අහලා තියනවා ෙම් විදියට ඒක කරන්ෙන නැතිබව. ඒත් මම හිතනවා ඔබට වටහා ගන්න 

පුළුවන් කියල. ෙමොකද ඒක ඉතා වැදගත්. ෙකෙනක්ෙග ජීවිතයක් ෙබ්රාගන්න.” 

 

මිනිහා නැවතුණි. අණක් වැනි වූ ආයාචනයක් ඔහු කිසිදා අසා ෙනොතිබුණි. එක ඇහැක් තක්ෙසේරු කරන ෙලසකින් 

ෙපොඩි කර බලමින් ඔහු ෙමෙසේ ඇසුෙව්ය: “ඔබට ෙකොච්චර මුදලක් අවශ්යය ද?” 

 

ඇය ඔහුට මුදල කීවාය. 

 



“ෙමොනවා?” ඔහු පුදුමෙයන් කියුෙව්ය. “එක රාතියකට? ඇයි, ඔයාෙග සෙහෝදරිෙයො ඒ තරම් ගාණක් මුළු 

වෘත්තිෙය් දී ම ෙහොයන්ෙනම නැහැ!” 

 

තමා ලුහුබැඳ එන්නා ෙමන් යැයි සිතූ ෙලසකින්, ඒ පුදුම ෙකල්ල ක්ෂණෙයන් හැරී දිය කඩිති මැද්ෙදන් පාෙර් 

අනිත් පැත්තට පැන දිව ගිෙය් මන්දැයි ඔහුට වටහා ගත ෙනොහැකි විය. 

 

* 

 

ඇය තවත් වතාවක් අන්තිම ඉල්ලීමක් රජයට ඉදිරිපත් කළාය. 

 

දුරකතන ඇමතුම්, ලියුම්, හඳුනාදීම්, ෙල්කම්වරියන් සහ සහායකයන් ගණනාවකින් පිරි සතියකින් පසු ඇයට 

ෙපට් ෙරොගෑඩෙය් වඩාත්ම බලවත් වූ නිලධාරීන් අතරින් එක් අෙයක් සමඟ හමුවකට අවසර ලැබුණි. ඔහුව තනිවම 

ෙගොස් හමුවිය යුතු විය. ඔහුට එය කළ හැකිය. ඔහුත් ඔහුට තිබි බලයත් අතර වූෙය් ඔහුට තත්වය පහදා ෙදනු 

පිණිස වන ඇයෙග් හැකියාවයි. 

 

නිලධාරියා ඔහුෙග් ෙම්සය ළඟ සිටිෙය්ය. ඔහු පිටුපසින් දිගු ජෙන්ලයකි. 

 

ෙද්වස්ථානයක වාතාවරණයක් ඇති කරවන පිටතින් ආ හිරු එළියක් ජෙන්ලෙයන් ඇතුලට එබුණි. ඔහු ඉදිරිෙය් 

කීරා සිටෙගන. ඔහු දිහා ඇය ෙකළින් බැලුවාය. ඇයෙග් ඇස් එදිරිවාදී ෙනොවීය. යාප්පුෙවන් ෙනොයුතු විය. ඇස් 

පැහැදිලිය. විශ්වාසෙයන් යුතුය. සාන්ත ය. ඇයෙග් කටහඬ ඉතා සංසුන් විය. ඉතා සරල විය. ඉතා ළාබාල විය. 

 

“ෙකොමිස්සාර් සෙහෝදරයා, ඔයා බලන්න, මම එයාට ආදෙරයි. දැන් එයා ෙරෝගීයි. ඔබ දන්නවා ද ෙරෝගය 

ෙමොකක් ද කියා? ඒක ඇඟට ෙවන අමුතු ෙදයක්. තමන්ට නවත්තන්න බැරි ෙදයක්. ඊට පස්ෙස එයා මැෙරනවා. 

දැන් එයාෙග ජීවිතය -ඒක රඳා පවතින්ෙන වචන කීපයකත් ෙකොළ කෑල්ලකත්. -එෙහම තියන හැටියට තිෙයද්දී 

ඒක දිහා බලද්දී ඒක ඉතා සරලයි. අපි විසින්ම, අපිම හදාගත්තු ෙදයක් නිසා පමණයි, සමහර විට අපි වැරදි 

ෙවන්න පුළුවන්, ඒත් අපි ගන්න හැකි කියාව ඉතා භයංකාරයි ෙන්ද? ඔවුන් එයාව සනීපාරක්ෂක ස්ථානයකට 

යවන්ෙන නැත්ෙත එයාෙග නම ෙකොළයක නැති නිසා. අනිත් අයත් එක්ක නම ලියැවුන ෙකොළයක නැති නිසා. 

වෘත්තීය සංගම් සාමාජිකත්වය යන ලැයිස්තුෙව් නම ලියවිලා නැති නිසා. එතැන තිෙයන්ෙන තීන්ත, ඔබ 

දන්නවාෙන, සහ කඩදාසියක් සහ අපි හිතන ෙදයක්. ඔයාට ලියන්න පුළුවන්, ලියලා ඉරා දාන්න පුළුවන්. ආෙය 

ලියන්න පුළුවන්. ඒත් අනිත් එක -ෙකෙනක්ෙග සිරුරට ෙවන ෙද්- ඒක ඔයාට නවත්වන්න බැහැ. ඒක ගැන ඔබ 

පශ්න කරන්ෙන නැහැ. ෙකොමිස්සාර්  සෙහෝදරයා, මම දන්නවා ඒවා වැදගත් කියලා. ඒ ෙද්වල්, මුදල්, වෘත්තීය 

සමිති, ඒ ලියැවිලි, ඒ ඔක්ෙකොම. ෙකෙනකුට ඒවා ෙවනුෙවන් කැප කිරීම් කරලා දුක් විඳින්න ෙවනවා නම්, මම 



ඒකට අකමැති නැහැ. මම අකමැති නැහැ දවෙසේ හැම පැයක්ම වුනත් වැඩ කරන්න සිද්ධ වුෙනොත්. මට කමක් 

නැහැ මෙග් ගවුම පරණ නම් -ෙම් වෙග්- බලන්න එපා මෙග ගවුම දිහා ෙකොමිස්සාර්  සෙහෝදරයා, මම දන්නවා 

ඒක කැතයි කියලා, ඒත් මට ඒක කමක් නැහැ. සමහර විට, මම ඔබව හැම විටම වටහා ගත්ෙත නැති ෙවන්න 

පුළුවන්. අනිත් ෙසේරම වටහා ගත්ෙත නැති ෙවන්න පුළුවන්. ඒත් මට පුළුවන් කීකරු ෙවලා ඉෙගන ගන්න. එකම 

ෙද් -එකම ෙද්, ජීවිතය ගැන ගන්න තීරණයක දී අපි වැදගැම්මකින් කියා කළ යුතු ෙන්ද? එෙහම ෙන්ද? ඒ වෙග් 

ෙද්වල් වලට ජීවිතය බිලිගන්න ෙදන්න අපිට පුළුවන් ද? ඔයාෙග අෙතන් ගහන එක අත්සනකින් ඔහුට යන්න 

පුළුවන් සනීපාරක්ෂක ස්ථානයකට. එතෙකොට එයාට ජීවිතය අහිමි ෙවන්ෙන නැහැ. ෙකොමිස්සාර් සෙහෝදරයා, අපි 

සංසුන්ව හා සරලව ෙද්වල් ගැන කල්පනා කෙළොත්, ඒවා තියන විදියට, ඔබ දන්නවා ද මරණය කුමක් ද කියා? 

ඊට පස්ෙස කිසිම ෙදයක් නැහැ. කිසිම ෙදයක් නැහැ. ආෙයත් කිසි දවසක. කිසිම දවසක. අපි ෙමොනවා කළත් 

ඵලක් නැහැ ඊට පස්ෙස? ඔබට ෙප්න්ෙන නැද්ද ඔහුට ජීවිතය අහිමි කරන්න බැරි බව? මම එයාට ආදෙරයි. අපි 

හැෙමෝම දුක් විඳින්න ඕනා. අපි හැෙමෝටම ඕන ෙද්වල් තියනවා. අෙපන් උදුරා ගත් ෙද්වල් තියනවා. ඒකට කමක් 

නැහැ. ඒත් අන්තිම පතුෙල් කාටවත් අල්ලන්න බැරි ෙද්, උදුරා ගන්න බැරි ෙද්, අල්ලන්න ෙහොඳ නැති ෙද්, ජීවය. 

ඔබට වැටෙහනවා ෙන්ද? ඉතින් ඔහු යනු මට ඇති ඒ ෙදයයි. ඔබට බැහැ මෙගන් ඔහුව උදුරාගන්න. ෙමොකද ඔබට 

බැහැ ෙමතන මට හිටෙගන, ඔබ දිහා බලාෙගන, කියන්න, හුස්ම ගන්න, ෙසලෙවන්න ඉඩ දීලා ඊට පස්ෙස මට 

කියන්න ඔබ ඔහුව උදුරාගන්නවා කියල. අපිට පිස්සු නැහැ ෙන්ද? අපි ෙදන්නටම, නැහැ ෙන්ද, ෙකොමිස්සාර් 

සෙහෝදරයා?” 

 

ෙකොමිස්සාර් සෙහෝදරයා ෙමෙසේ කීෙව්ය: “සිවිල් යුද්ධෙය් දී ලක්ෂයක් ශමිකයන් දිවි පිදුවා. ඇයි -එක්සත් 

සමාජවාදී ෙසෝවියට් ජනරජෙය් නාමෙයන්- එක රදළෙයකුට මැෙරන්න බැරි?” 

 

අඳුරු නගරය දිහා බලමින් කීරා  නිවස බලා ගිෙය් ඉතා ෙහමින් පා තබමින්. දහස් ගණනින් යුත් සපත්තු වැෙදන්නට 

ඉදි වී ඇති දිළිෙසන පදිකෙව්දිකාව දිහා ඇය බැලුවාය. මිනිසුන්  පවාහනය කරන්නට ඉදි වූ ටෑම් පාරවල් දිහා 

බැලුවාය. රාතිෙය් මිනිස්සු රිංගන හතරැස් ගල් කුට්ටි දිහා බැලුවාය. මිනිස්සු සිහින මවන ගැන දෑ හා මිනිස්සු 

කනෙබොන දෑ ගැන කෑ ගසා කියනා වූ ෙපෝස්ටර් දිහා බැලුවාය. ඒත් තමා වටා සිටින දහස් ගණනින් යුතු දෑස් තමා 

දකින දෑ දකිනවා දැයි ඇය කල්පනා කළාය. එය දකින්නට දෑස් තමනට දුන්ෙන් ඇයි දැයි කියා සිතුවාය. 

 

* 

 

මක් නිසා ද යත්:  

පස්වැනි තට්ටුෙව් කුස්සියක, භාජනයක වූ ෙගෝවා හැඳිගාමින් හුමාලයට උඩින් කාන්තාවක් නැවී සිටියාය. ෙගෝවා 

තැම්ෙබන ගන්ධය හැම අත පැතිර යයි. කාන්තාව හුමාලය වැදී ඇස් පියාගනියි. ෙකොන්ද රිෙදන නිසා ඇය ෙකඳිරි 

ගෑවා ය. හැන්ෙඳන් තම ෙකොණ්ඩය කැසුවාය. 



 

මක් නිසා ද යත්: 

වීදි ෙකොණක වූ තැබෑරුමක, පුරුෂෙයක් බාර් එකට ෙහත්තු වී සිටියි. ෙපන දාපු බියර් වීදුරුවක් ෙහේ අතින් උස්සයි. 

බිමට හා ඔහුෙග් කලිසමටත් ෙපන වැටිණ. ඔහු රාමෙතල් ඇර සතුටු සිංදුවක් ගැයුෙව්ය. 

 

මක් නිසා ද යත්: 

සුදු ඇඳක, කහ පැල්ලම් වැටි සුදු ඇඳ ඇතිරිලි මත දරුෙවක් නිදා සිටියි. ෙතත නැහැය නිසා දරුවා නින්ෙදන් ෙහොටු 

ඉහළට අදියි. 

 

මක් නිසා ද යත්: 

බිම් මහලට යටින් වූ තට්ටුෙව් පිටි ෙගෝනියක් මත, පුරුෂෙයක් ගැහැණියකෙග් යට ඇඳුම් ගලවයි. ඇයෙග් උගුර 

හපයි. ඔවුන් ෙකඳිරි ගාමින් පිටි ෙගෝනි හා අල ෙගෝනි මතින් ෙපරෙළති. 

 

මක් නිසා ද යත්: 

මිදුණ ෙතතමනය ඇති ගල් බිත්ති වලින් රූරා හැෙලන නිහඬතාවය මැදින්, රත්තරනින් පාට ගෑ කුරුසයක් ළඟ 

රුවක් දන නමා ෙගන. පශංසාෙවන් යුතුව ෙවව්ලන දෑත් ඔසවා ෙගන. සුදුමැලි නළලක් සීතල ගල් බිෙම් ගහ 

ගනියි. 

 

මක් නිසා ද යත්: 

අකුණු ෙසේ පැතිර යන එළිය විහිදුවන යකඩ හා පිච්ෙචන ගීස් මතින් හඬ නඟනා යන්ත මතින්, ශක්තිමත් පිරිමි බාහු 

දිස්ෙවයි. හති දමමින්, දහදිෙයන් දිළිෙසන මාංශ පිඬු ඇති පපු තලයන් තදින් හුස්ම ඉහළට පහළට දමද්දී සබන් 

හදති. 

 

මක් නිසා ද යත්: 

මහජන නාන කාමරයක, පිත්තල ෙබ්සම් වලින් හුමාලය ඉහළට නඟිද්දී, රතු පෘථුල ශරීර සබන් ගාමින්, සුසුම් 

ෙහළමින් හා ෙගොරවමින් ඇඟ අතුල්ලද්දී, හුමාලය පිරි පිට කසන්නට උත්සාහ කරද්දී, කිළිටි වතුර සහ සබන් බිම 

ගලා ෙගන ෙගොස් කාණුවට වැෙටද්දී – 

-ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කිට මරණ දඬුවම නියම විය. 

 

* 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

එය ඇයට වූ අවසාන පිළියම විය. ඇයට උත්සාහයක් ගන්නට සිද්ධ විය. අනික් නිවාස හා සමාන වූ ෙගයක් ඇය 

ඉදිරිෙය් විය. අඳුර නිසා පාළු වූ වීදියක අනික් නිවාස හා සමානව ෙපනුන ඒ ෙගය පිහිටා තිබුණි. වයසක නිවස හිමි 

කාන්තාව ෙදොර හැරියාය. ඇය කීරා දිහා බැලුෙව් සැකෙයනි. ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා හමුවන්නට කාන්තාවන් 

පැමිණ නැත. එෙහත් ඇය කිසිත් ෙනොකීවාය. කකුල් අද්දමින් කීරාට මඟ ෙපන්වනු පිණිස ෙකොරිෙඩෝවක් දිෙග් 

ගමන් ගත්තාය. ඇය නැවතී, ෙදොරක් ෙපන්වා, කකුල් අද්දමින් ෙනොෙපනී ගියාය. 

 

කීරා ෙදොරට තට්ටු කළාය. 

 

ඔහු ෙග් කටහඬ “ඇතුලට එන්න” යැයි කීය. 

 

ඇය ඇතුල් වූවාය. 

 

ඔහු ෙම්සයක් අසල වාඩි වී සිටිෙය්ය. නැඟිටින්නට ගිය ඔහු ඇය දැක නැඟිට්ෙට් නැත. වාඩිෙගනම ඇය දිහා බලා 

සිටිෙය්ය. අනතුරුව ෙහමිහිට නැඟිට්ෙට්ය. ඔහු නැඟිට්ෙට් ෙකොතරම් ෙසමින් ද කියෙතොත් තමන් ෙකොපමණ 

ෙව්ලාවක් එතැන ෙදොර ළඟ සිටෙගන සිටියා ද යන්න ඇය කල්පනා කළාය. ඔහුෙග් දෑස් ඇය ෙවතින් 

ෙමොෙහොතකට වත්  ඉවත් වූෙය් නැත. 

 

ඉක්බිතිව, ඔහු “සුබ සැන්දෑවක්, කීරා,” යැයි කීෙව්ය. 

 

“සුබ සැන්දෑවක්, අන්ෙද.” 

 

“ඔෙබ් කබාය ගලවන්න.” 

 

හදිසිෙය් ම ඇය බිය වූවාය. ෙනොසන්සුන් වූවාය. කුමක් කරන්ෙන් දැයි චිකිතයක් පහළ විය. ෙමතැනට ඇය ෙගන් 

වූ ඇය තුල වූ දැඩි ෙකෝපය හා පසුතැවිල්ල ඇයට අමතක වී ගිෙය්ය. කීකරු ෙලසින් තම කබාය ගැලවූවාය.  

 

ෙතොප්පිය ඇඳ මතට විසි කළාය. කාමරය විශාල විය. හිස් බවකින් යුතුය. බිත්ති සුදු පැහතිය. පටු යකඩ ඇඳක් 

විය. එක ෙපට්ටගමක් තිබුණි. ඡායාරූප, ෙපෝස්ටර් ෙනොමැති වුවත් ෙපොත් පිරී තිබුණි. ලිපි සහ පුවත්පත් සමඟ 

ෙපොත් සාගරයක් විය. 

 



ඒවා ෙම්සය මතත්, ෙපට්ටගම මතත්, බිම පුරාත් විසිර තිබුණි. 

 

“අද රෑ සීතලයි ෙන්ද?” ඔහු ඇ සුෙව්ය. 

 

“සීතලයි.” 

 

“වාඩිෙවන්න.” 

 

ඇය ෙම්සය අසලින් වාඩි වූවාය. ඔහු ඇඳ මත වාඩි වූෙය්ය. ඔහු අත්වලින් දණහිස ්වසා ගත්ෙත්ය. ඔහු ඈ ෙදස 

බලනා ආකාරයට, හැම දිග මිනිත්තුවක ම හැම තත්පරයක ම බලාෙගන සිටිනවාට, ඇය කැමති වූෙය් නැත. 

“ඔයා ෙකොෙහොම ද කීරා? ඔයාට මහන්සි පාටයි,” ඔහු කීෙව් සංසුන් ෙලස. 

 

“ම ට  ටිකක් මහන්සියි.” 

 

“ෙකොෙහොම ද ඔයාෙග රස්සාව?” 

 

“ඒක නැහැ.” 

 

“ෙමොකක්?” 

 

“ෙසේවකෙයෝ අඩු කිරීමක් නිසා.” 

 

“ඔහ්, කීරා, මට සමාෙවන්න. මම ඔයාට තව රස්සාවක් ෙහොයලා ෙදන්නම්.” 

 

“ස්තූතියි. ඒත් මම දන්නෑ මට තවත් රස්සාවක් ඕනා ද කියල. ෙකොෙහොම ද ඔයාෙග රස්සාව?” 

 

“රහස් ෙපොලීසිය? මම මහන්සි ෙවලා වැඩ කරනවා. ෙසවීම්, අත් අඩංගුවට ගැනීම්. ඔයා තවම මට බයෙවලා 

ෙනෙමයි ෙන්ද ඉන්ෙන?” 

 

“නැහැ.” 

 

“මම ෙසවීම් කරන්න කැමැති නැහැ.” 



 

“ඔයා අත් අඩංගුවට ගන්න කැමති ද?” 

 

“ඒකට කමක් නැහැ -අවශ්ය ෙවලාවට.” 

 

ඔවුන් නිහඬව සිටියහ. “අන්ෙද, මම ඉන්න එෙකන් ඔයාට අපහසුවක් දැෙනනවා නම් මම යන්න ද?” අනතුරුව 

ඇය ඇසුවාය. 

 

“එපා! යන්න එපා. කරුණාකරලා යන්න එපා,” ඔහු සිනාවක් පාන්නට උත්සාහයක් දැරීය. “මාව අපහසුතාවයට 

පත් කරන්න? ඇයි එෙහම කියන්ෙන? මම … ෙපොඩ්ඩක් ලැජ්ජා වුනා… ෙම් මෙග කාමරය … ඒක අමුත්ෙතක් 

ෙගන්න ගන්න තරම් පිළිෙවලකින් නැහැ.” 

 

“ආ, ෙම්ක ලස්සන කාමරයක්. ෙලොකුයි. එළිය තියනවා.” 

 

“ෙම් බලන්න, මම ෙගදර ඉන්ෙන ඉතා අඩුෙවන්. ෙගදර ඉන්න ෙකොට, මට ෙව්ලාව තිෙයන්ෙන ඇඳට වැටිලා 

නිදාගන්න විතරයි. වෙට් ෙමොනව ද තිෙයන්ෙන කියල බලන්න මට කාලයක් නැහැ.” 

 

“එෙහම ද.” 

 

ඔවුන් නිහඬ වූහ. 

 

“ෙකොෙහොම ද ඔයාෙග පවුෙල් අය, කීරා?” 

 

“ඔවුන් සනීෙපන් ඉන්නවා. ෙබොෙහොම ස්තූතියි.” 

 

“මට නිතර ම ඔයාෙග ඥාතියා, වික්ටර් ඩුෙන්ව්, විද්යාතනෙය් දී දකිනවා. ඔයාට ඔහු පියයි ද?” 

 

“නැහැ.” 

 

“ම ටත් ඔහු පිය නැහැ.” 

 

ඔවුන් නිහඬ වූහ. 



 

“වික්ටර් පක්ෂයට බැඳුනා,” කීරා කීවාය. 

 

“මම එයාට විරුද්ධව චන්දය දුන්න. ඒත් ෙගොඩක් අය එයාව එකතු කරගන්න කැමැත්ෙතන් හිටිෙය.” 

 

“මට සතුටුයි ඔයා එයාට විරුද්ධව චන්දය දුන්න එක ගැන. එයා වෙග පක්ෂ සාමාජිකයන් මම ෙහළා දකිනවා.” 

 

“ෙකොයි පක්ෂ සාමාජිකයන් ද ඔයා ෙහළා දකින්ෙන නැත්ෙත, කීරා?” 

 

“ඔයා වෙග් අය, අන්ෙද.” 

 

“කීරා …” එය පටන් ගත්ෙත් වාක්යයක් ෙලසිනි. ඒත් පළමු වචනෙයන් පසු වාක්යය නැවතිණ. 

 

“අන්ෙද, මම ෙමොකක් ද කරපු වැරැද්ද?” කීරා තීරණයක් ෙගන සිත තුල වූව වදනින් පිට කළාය. 

 

ඔහු ඇය ෙදස බැලුෙව්ය. නළල රැළි කර ෙවනතක් දිහා බැලුෙව්ය. හිස ෙදපැත්තට වනමින් ඔහු ෙහමිහිට කීෙව් 

“කිසිත් නැත,” කියාය. “ඇයි ඔබ ෙමෙහ ආෙව්?” ඔහු හදිසිෙය් ම ඇසීය. 

 

“මම ඔයාව අන්තිමට දැකලා ෙගොඩක් කාලයක් ගිහින්.” 

 

“මාස ෙදකක්, අනිද්දාට.” 

 

“ඒ ඔයා මාව සති තුනකට ඉහත දී විද්යාතනෙය් දී ෙනොදැක්කා නම්.” 

 

“මම ඔයාව දැක්ක.” 

 

ඇය බලාෙගන සිටියාය. එෙහත් ඔහු පැහැදිලි ෙනොකෙළේය. ඇය එය ෙනොදැක්කා ෙසේ ඉන්නට තැත් ගත්තාය. 

යාප්පු විලසකින් ඇය කීෙව්: “මම එදා ආෙව් මම හිතුවා … ෙමොකද මම හිතුවා ඔයාට මාව දකින්න ඕන ෙවයි 

කියලා.” 

 

“මට ඔයාව දකින්න ඕන වුෙන් නැහැ.” 

 



කීරා නැඟිට්ටාය. 

 

“යන්න එපා, කීරා!” 

 

“අන්ෙද, මට වැටෙහන්ෙන නැහැ!” 

 

ඔහු ඇය ඉදිරිෙයන් සිටගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් ස්වරය උස් ෙහෝ පහත් ෙහෝ ෙනොවීය. අපහාසයක් ෙමන් කටුක විය. 

“ඔයාට අවෙබෝධයක් ලබා ෙදන්න මට උවමනා වුෙන් නැහැ. ඔයාට දැනගන්න ලැෙබන්න ඕනකමක් තිබුෙන 

නැහැ. ඒත් ඔයාට අහන්න ඕනා නම් -ඔයාට ඒක අහන්න පුළුවන්. මට ඔයාව ආෙය කවදාවත් දකින්න ඕනා වුෙන් 

නැහැ. ෙමොකද …” ඔහුෙග් කටහඬ ෙමොට කස පහරක් වැනිය. “ෙමොකද මම ඔයාට ආදරය කරන නිසා.” 

 

ඇය පිටුපස වූ බිත්තිෙය් ඇයෙග් අපාණික දෑත් වැදිණ. ඔහු තවත් කතා කරයි: “කියන්න එපා. මම දන්නවා ඔයා 

කියන්න යන ෙද්. මම ඒකම මට නැවත නැවතත් කියා ගත්ත ෙදයක්. මම හැම වචනයක් ම දන්නවා. ඒත් 

ඒෙකන් වැඩක් නැහැ. මම ලැජ්ජා ෙවන්න ඕන. මට ලැජ්ජයි. ඒකත් වැඩක් නැති ෙදයක්. මම දන්නවා ඔයා මට 

කැමතියි කියල. මාව විශ්වාස කළා කියල. අපි යාළුෙවෝ නිසා. ඒක අපූර්වයි. දුර්ලභයි. ඔයාට හැම අයිතියක් ම 

තියනවා මාව ෙහළා දකින්න.” 

 

බිත්තියට පිට දී ඇය ෙනොෙසල් වී සිටියාය. 

 

“ඔයා කාමරයට ඇතුල් වුනාම, මට හිතුෙන් ‘එයාව හරවලා අරින්න’ කියල. ඒත් මම දන්නවා ඔයා ගිෙයොත් මම 

ඔයාෙග පස්ෙසන් දුවෙගන එනවා කියන එක. මම හිතුවා ‘මම වචනයක් වත් කියන්ෙන නැහැ’ කියලා. ඒත් මම 

දන්නවා ඔයා පිටෙවලා යන්න කළින් ඔයාට ඇයි කියලා දැනගන්න ඕන බව. මම ඔයාට ආදෙරයි. මම දන්නවා 

ඔයා මා ගැන කාරුණිකව හිතයි මම ඔයාට අකමැතියි කියලා කිව්ෙවොත්.” 

 

ඇය කිසිත් ෙනොකීවාය. ඇය බිත්තියට තවත් ළං වූවාය. ඇයෙග් විසල් වූ දෑස් වලින් ඇයෙග් බැල්ම කියා පෑෙව් 

ඔහුට දක්වන අනුකම්පාවක් ගැන ෙනොෙව්. ඒත් ඔහුෙග් අනුකම්පාව ගැන වූ ආයාචනයකි. 

 

“ඔයා බයෙවලා ෙන්ද? දැන් ෙප්නවා ෙන්ද මට ඔයාට මුහුණ ෙදන්න බැරිවුෙන් ඇයි කියල? මම දැන සිටියා ඔයාට 

මා ගැන දැනුන විදිය. මා ගැන කවදාවත් ෙනොදැෙනන විදිය. මම දැන සිටියා ඔයා කියන ෙද්. ඔයාෙග ඇස් මා දිහා 

බලන විදිය. කවදද ෙම්ක පටන් ගත්ෙත? මම දන්නෑ. මම දන්න එකම ෙද් ඒක ඉවර ෙවන්න ඕන කියන එකයි. -

මට තව දුරටත් ඉවසා ඉන්න බැරි නිසා. ඔයාව දැක දැක, ඔයා එක්ක හිනා ෙවවී, ඔයාෙග අත මෙග් අෙත් 

වැෙදද්දී, ඔයාෙග කකුල් වැලි මත දකිද්දී, ඔයාෙග උගුෙර් ෙහවනැලි නළියද්දී, හුළඟට ඔයාෙග සාය විසිරිලා 



යද්දී, ඔයාත් එක්ක ජීවිතෙය් අර්ථය ගැන කතා කරන්න- ඔයාෙග ඇරුණු ෙකොලරය අස්ෙසන් ඔයාෙග ළැම පටන් 

ගන්න ෙර්ඛාවන් දකින්න පුළුවන් දැයි හිතන්න!” 

 

“අන්ෙද … එපා …” ඇය රහසින් කීවාය. 

 

එය ආදරය ගැන වූ අනාවරණයක් ෙනොවීය. එය අපරාධයක් ගැන වූ පාෙපෝච්චාරණයකි. “ඇයි මම ෙම් ෙසේරම 

ඔයාට කියන්ෙන? මම දන්නෑ. ෙම්වා ඔයාට කියනවා ද කියල මට හරි හැටියකට විශ්වාස නැහැ. මම මටම ඒවා 

කිය කියා අඬ අඬා හිටිෙය, හැම තිස්ෙසම, දැන් ෙගොඩ කාලයක් සිට! ඔයා ෙමෙහ එන්ෙන නැතිව හිටියා නම් 

ෙහොඳයි. මම ඔයාෙග යාළුෙවක් ෙනෙමයි. ඔයාට රිෙදව්වාට මට ගාණක් නැහැ. දැන් මට ඔයා ගැන හිෙතන්ෙන 

ෙමච්චරයි: මට ඔයාව ඕන.” 

 

“අන්ෙද … මම දැන හිටිෙය නැහැ …” ඇය රහසින් කීවාය. 

 

“ඔයාට දැනගන්න ලැෙබන එක ගැන මම කැමති වුෙන් නැහැ. ඒකයි ඒක කඩන්න මම ඔයාෙගන් ඈත් ෙවලා 

ඉන්න හැදුෙව. ඔයා දන්ෙන නැහැ ඒක මට කරපු ෙද් ෙමොකක් ද කියල. එක ෙසවීමක් තිබුණ. කාන්තාවක්. අපි 

එයාව අත් අඩංගුවට ගත්ත. ඇය බිම ෙපරළුනා. නිදන ඇඳුම පිටින්. මෙග් ෙදපා අසල. අනුකම්පාව ඉල්ලලා හඬා 

වැටුන. මෙග සිහියට ආෙව් ඔයාව. එතැන බිම ඔයාෙග නිදි ඇඳුම පිටින් ඔයා ඉන්නවා කියල මට හිතුණ. ෙමච්චර 

දවසක් ඔයා ෙවනුෙවන් මම ඇඬුවා වෙග් මෙග් අනුකම්පාව ඉල්ලලා ඔයා අඬනවා කියල මට හිතුණ. මම ඔයාව 

ගන්නවා. බිම වුනාට කමක් නැහැ. අනිත් මිනිස්සු බලාෙගන හිටියා වුනාටත් කමක් නෑ. ඊට පස්ෙස, සමහර විට 

මම ඔයාට ෙවඩි තියනවා. ඊ ළඟට මටත් ෙවඩි තියාගන්නවා. ඒත් මට ගාණක් නැහැ. ෙමොකද එතෙකොට ඒ ඊට 

පස්ෙසෙන. මට හිතුන ඔයාව අත් අඩංගුවට ගන්න. මහ රෑට ඇවිත්. ඔයාව අරෙගන මට කැමති දිහාවක යන්න. 

ඔයාව මෙග් කරගන්න. මට ඒක කරන්න පුළුවන්, ඔයා දන්නවා. මම හිනා ෙවමින් ඒ කාන්තාවට පයින් ගැහැව්ව. 

මෙග් මිනිස්සු මා දිහා බලාෙගන හිටිය. මම එෙහම කරනවා ඒ මිනිස්සු කවදාවත් දැකල තිබුෙන නැහැ. ඔවුන් ඒ 

කාන්තාව හිරෙගදරට අරන් ගියා. මම ෙහේතුවක් ෙහොයාෙගන එතැනින් පැනල ගියා. ෙගදර ආෙව් තනියම 

ඇවිදෙගන. ඔයා ගැන හිත හිත … මා දිහා ඔෙහොම බලන්න එපා. මම එෙහම කරයි කියල බයෙවන්න ඔයාට 

අවශ්ය නැහැ … මට ඔයාට ෙදන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ. මෙග් ජීවිතය ඔයාට ෙදන්න මට බැහැ. මෙග් අවුරුදු විසි 

අටක ජීවිතය ගැන ඔයාට තිෙයන්ෙන අපසාදයක්. ඔයා -ඔයා තමයි මම හැමදාම ද්ෙව්ෂ කරන්න බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවච්ච ෙද්. ඒත් මට ඔයාව ඕන. මට තියන ෙසේරම ෙද් මම ෙදනවා -මට ලබාගත හැකි ෙසේරම ෙද් ෙදනවා -කීරා -

ඔයාට මට ෙදන්න බැරි ෙදයක් ෙවනුෙවන්!” 

 

ඔහුට සිතාගත ෙනොහැකි සිතුවිල්ලක දී ඇයෙග් දෑස් විසල් වී ඇෙරනවා ඔහු දුටුෙව්ය. ඇය හුස්මක් ඉහළට 

ගත්තාය: “ෙමොකක් ද අන්ෙද ඔයා කිව්ෙව්?” 



 

“මම කිව්ෙව්, මට තියන ෙසේරම ෙදනවා, ඔයාට ෙදන්න බැරි …” 

 

ඇයෙග් දෑස් වල වූෙය් භීතියයි. තත්පරයකට පැහැදිලිව දැකි එක සිතුවිල්ලක් නිසා ඇය තුල වූෙය් භීතියයි. 

“අන්ෙද … මම යන එක ෙහොඳයි … මම දැන් ම පිටෙවන එක ෙහොඳයි,” ඇය රහසින් පැවසුවාය. 

 

ඒත් ඔහු ඇය ෙදස එක එල්ෙල බලාෙගන සිටිෙය්ය. ඇය ෙවත ළං වූෙය්ය. හදිසිෙය් ම සුමුදු වූ හා පහත් වූ 

කටහඬකින් ඔහු ඇසුෙව්: “නැත්නම්, ඔයාට … ඒක පුළුවන් ද … කීරා?” 

 

ඇය සිතුෙව් ඔහු ගැන ෙනොෙව්; ඇය සිතුෙව් ලිෙයෝ ගැන ෙනොෙව්; ඇය සිතුෙව් මරියා ෙපෙටොව්නා ගැනයි. මරියා 

ෙපෙටොව්නාෙග් මරණාසන්න ෙතොල් මත වූ රතු ෙපන ගැනයි. ඇය බිත්තියට ෙතරපී සිටියාය. ඇයෙග් දෑෙත් 

ඇඟිලි දහය සුදු බිත්තිෙය් විසිර තිබුණි. ඔහුෙග් කටහඬ, ඔහුෙග් බලාෙපොෙරොත්තුව ඇයව තල්ලු කළාය. බිත්තිය 

අසලින් ඇය සීරුෙවන් හිටගත්ෙත් කකුල් වල ඇඟිලි තුඩුවලින් ඉස්සී ෙගන ය. ඇයෙග් හිස පිටුපස්සට ගිෙය් 

ඇයෙග් උගුර ඔහුෙග් මුව අසලින් ෙපෙනද්දී. 

  

එවිට ඇය ඔහුට ෙමෙසේ කීෙව්ය: 

“මට පුළුවන්! මම ඔයාට ආදෙරයි.” 

 

ලිෙයෝ ෙනොවූ පුරුෂෙයකුෙග් ෙතොල් ගෑෙවද්දී එය ෙකොතරම් නුහුරු ෙව් දැයි ඇයට සිතුණි. 

 

තව දුරටත් ඇය කියා සිටිෙය්: “ඔව් .. ෙගොඩක් කාලයක සිට … ඒත් මම දැනන් හිටිෙය් නැහැ ඔයාත් එෙහමයි ….” 

ඔහුෙග් දෑත් හා ඔහු ෙග් ෙතොල් ඇයට දැනුණි. ෙමය ඔහුට පීතියක් ද නැතෙහොත් වධයක් දැයි ඇය කල්පනා කළාය. 

ඔහුෙග් දෑත් ෙකොතරම් ශක්තිමත් දැයි ඇය කල්පනා කළාය. එය ඉක්මණින් ඉවර වනු ඇතැයි ඇය බලාෙපොෙරොත්තු 

වූවාය. 

 

* 

 

ජෙන්ලයට එහා වූ වීදි ලාම්පුෙවන් ඇඳට උඩින් බිත්තිෙය් සුදු හතරැස් ෙකොටුවක් පතිත වී ඒ ඇතුලත කළු කුරුසියක 

ෙසවනැල්ලක් වැටුණි. හතරැස් ෙකොටුව අසලින් ඇයට ෙකොට්ටයක් මත වූ ඔහුෙග් මුහුණ දිස්ෙවයි. ඔහු ෙසලවුෙන් 

නැත. ඔහුෙග් නිරුවත් සිරුර මතින් අපාණිකව වැටි ඇයෙග් අතට ෙවනත් කිසිම චලනයක් නැතිව වූ ඔහුෙග් 

හදවත ස්පන්දය පමණක් දැනුණි. 

 



ඇය ෙපොරවනය විසිකර දමා, වාඩි ගත්තා ය. අත් ෙදක හරහට දමා, ආවරණය ෙනොවූ උරහිස් අල්ලා ෙගන, ළැම 

වසා ගත්තාය. 

 

“අන්ෙද, මම ෙගදර යනවා.” 

 

“කීරා! දැන් යන්න එපා. අද රෑ යන්න එපා.” 

 

“මට යන්න අවශ්යයයි.” 

 

“මට ඔයාව ෙමෙහ තියාගන්න ඕන. ෙහට උෙද් ෙවනකම්.” 

 

“මට යන්න අවශ්යයයි. ඉන්නවා … මෙග පවුෙල් අය ඉන්නවා … අන්ෙද, අපිට ෙම්ක ෙගොඩක් රහසිගතව තියා 

ගන්න අවශ්යයයි.” 

 

“කීරා, ඔයා මා එක්ක විවාහ ෙවනවා ද?” 

 

ඇය පිළිතුරු දුන්ෙන් නැත. ඇය ෙවව්ලන ආකාරය ඔහුට දැනුණි. ඇයව ඇඳට නැවතත් ඇදගත් ඔහු 

ෙපො රවනෙයන් ඇයෙග් නිකට ෙතක් ෙපොරවා දැමීය. 

 

“කීරා, ඇයි ඒක ඔයාව බියට පත් කරන්ෙන?” 

 

“අන්ෙද … අන්ෙද … මට බැහැ …” 

 

“මම ඔයාට ආදෙරයි.” 

 

“අන්ෙද … මෙග පවුෙල අය ඉන්නවා. ඔයා ෙකොමියුනිස්ට්. ඔයා දන්නවා එයාල කවුද කියන වග. ඔයා ෙත්රුම් 

ගන්න ඕන. එයාල ෙකොයිතරම් දුක් විඳලා ද ඉන්ෙන. මම ඔයාව කසාද බැන්ෙදොත් -ඒක එයාලට දරා ගන්න බැරි 

තරම් ෙවයි. නැත්නම් ෙම්ක ගැන එයාලට ඇහුෙනොත්. අපි එයාලව ෙබ්රන්න ඕන. ඒක … ඒක අපිට ෙවනසක් 

කරනවා ද?” 

 

“නැහැ. නැහැ ඔයාට ඕනා ඒ විදියට නම්.” 

 



“අන්ෙද!” 

 

“ඇයි, කීරා?” 

 

“මට ඕන  ඕනම ෙදයක් ඔයා කරනවා ද?” 

 

“ඕනම ෙදයක්.” 

 

“මට ඕන එකම ෙදයයි. රහස්ය බව. සම්පූර්ණ රහස්ය බව. ඔයා ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ඔයා දන්නවෙන් … මට .. මෙග් පවුෙල් අය ඉන්නවා. ඔයාට -පක්ෂය තියනවා. මම … මම වෙග් ෙකෙනක් 

ෙනෙවයි ඔයාෙග පක්ෂය අනුමත කරන්ෙන. ඉතින් ඒ නිසා … වඩා ෙහොඳයි … ඔයා දන්නවාෙන, අපි ෙම් කරන 

වැෙඩ් අවදානම් එකක්. මට ඕනා ඒක නිසා … ඒක නිසා අෙප් ජීවිත කඩා කප්පල් ෙනොවනවාට.” 

 

“අෙප් ජීවිත කඩා කප්පල් ෙවන්න? කීරා!” ඔහු සිනහා වූෙය් සතුටිනි. ඇයෙග් අත තම ෙතොල් වලින් සිප ගනිමිනි. 

 

“කවුරුත් -ෙකොෙහේවත් ඉන්න කිසිම ෙකෙනක්- ඔයා ගැනයි මා ගැනයි ෙනොදන්නවා නම් වඩා ෙහොඳයි.” 

 

“නැහැ, කීරා, මම ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා, ඔයයි මමයි හැෙරන්න ෙවන කවුරුත් දැන ගන්ෙන නැහැ.” 

 

“දැන් මම යන්නම්.” 

 

“එපා. කරුණාකරලා අද රෑ ට ඉන්න. අද රෑට විතරක්. එයාලට ෙකොෙහොම හරි පහදන්න. ෙහේතුවක් හදන්න. අද 

ඉන්න. ඔයාට යන්න ඉඩ ෙදන්න බැහැ මට … කරුණාකරලා කීරා … ඇහැෙරද්දී ඔයාව දකින්න ඕන … සුබ 

රාතියක් … කීරා…” 

 

* 

 



ඔහු නින්දට වැෙටන ෙතක් ඇය නිශ්චලව ඉතා දිගු කාලයක් සිටියාය. හඬක් ෙනොනැෙඟන ෙසේ ඇය ඇෙඳන් 

බැස්සාය. හුස්ම ඉහළට අල්ලා ෙගන, පාවහන් නැති ෙදපා සීතල බිෙම් නිහඬව තබමින් ඇය ඉක්මණින් ඇඳුම් 

පැළඳ ගත්තාය. ෙදොර ඇර එළියට යන හඬ ඔහුට ඇසුෙන් නැත. 

 

දිගින් දිගට ඇදී යන හිස් වීදි වල සුළං උරුහන් බායි. අහස පැන්සලක ඇති ඊයම් පාටින් දිස්වුණි. ඇය ෙව්ගෙයන් 

ඇවිද්දාය. පලා යන්නට යමක් ඇති බව ඇය දැන සිටියාය. ඒ නිසා ඇය ඉක්මණින් යන්නට උත්සාහ ගත්තාය. 

 

මිය ගිය අඳුරු ජෙන්ල වීදුරු ඇය දිහා බලා සිටියි. ඇය පසුපසින් යයි. ෙප්ළි ගණනින් ඇය යන මඟ ආරක්ෂා කරන 

ෙලසින් සිටියි. ඇය ඉක්මණින් පියවර තැබුවාය. ඇයෙග් පියවර මහ හඬින් ඇසිණ. මුළු නගරයම ඇයෙග් පා වැදි 

හඬ ෙදෝංකාරය කරමින් ආපහු ඈ ෙවත එවයි. එහි ෙදෝංකාරය කුමක් ෙහෝ කෑ ගසා කියයි. ඇය තවත් ඉක්මණින් 

පියවර තැබුවාය. ඇයෙග් කබාය කකුල් අතරින් හඹාවිත් දණහිසින් ඉහළට එසවූෙය් සුළඟයි. ඇය තවත් 

ඉක්මණින් පියවර තැබුවාය. ශමිකෙයක් වූ රතු බැනරයක් පසු කර ඇය ඇවිද්දා ය; ශමිකයා සිනාෙවයි. 

 

හදිසිෙය්ම ඇය දුවන්නට ගත්තාය. අඳුරු කඩ ජෙන්ල හා වීදි ලාම්පු අතරින් ෙවව්ලන ඉරක් ෙසේ ඇය දිව ගියාය. 

ඇයෙග් කබාය සුළඟට උරුහන් බාන්නට විය. ඇයෙග් පාද වැදුෙන් මැෂින් තුවක්කුවක ෙසේ ය. ඇයෙග් පා 

ක්ෂණෙයන් ෙපනී ෙනොෙපනී නැවී දිග ඇරුෙන් බයිසිකල්  ෙරෝදයක ගරාදි ෙසේ ය. එය එක රවුමකින් වූ චලනයක් 

ෙසේ ඇයව ඉදිරියට ෙගන ගිෙය්ය. ඇය දිව ගිෙය්, පියාඹා ගිෙය්, නැතෙහොත් ෙරොකට්ටුවක් ෙසේ ඇදී ගිෙය්, ඇයෙග් 

සිරුෙරන් පිටත වූ බලයකිනි. සියල්ල කරදර වලින් ෙතොර ෙව් යැයි, තමාට වඩාත් ඉක්මණින්, වඩාත් වඩාත් 

ඉක්මණින් දුවත හැකි නම් සියල්ල කරදර වලින් ෙතොර ෙව් යැයි ඇයට සිතුණි. 

 

පඩිෙපළ දිෙග් ඇය නැඟ ආෙව් හති දමමිනි. ෙදොර අසල දී, ඇය නැවතුනාය. ඇය නැවතී ෙදොර අගුල දිහා බලා 

ෙගන සිටිෙය් හති දමමිනි. හදිසිෙය්ම ඇතුලට යා ෙනොහැකි බවක් ඇයට දැනුණි. තම සිරුර ලිෙයෝ ඉන්නා 

කාමරයට ෙගන යන්නට, ඔහු නිදනා ඇඳට ෙගන යන්නට, ඔහුෙග් සිරුර අසලට ෙගන යන්නට ෙනොහැකි බව 

ඇයට දැනුණි. ෙදොර මතුපිට ඇය ඇඟිලි තුඩින් ඇල්ලුවාය. විශ්වාසයකින් ෙතොරව එය ඇය පිරිමැද්දාය. ඔහු 

අසලට ඇයට යන්නට සිත ඉඩ දුන්ෙන් නැත. 

 

ඇය තරප්පු පඩිය මත වාඩි වූවාය. ෙදොරට ඔබ්ෙබන් ෙකොෙහේෙදෝ තැනක ඔහුව ඇෙහනවා ෙසේ ඇයට දැනුණි. 

නිදාෙගන ඉන්න ඔහු අපහසුෙවන් හුස්ම ගන්නවා ෙසේ ඇහුණි. කඳුළු ෙනොමැති දෑසින් ඇය ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් 

තරප්පු ෙපෙළේ වාඩි වී සිටියාය. 

 

තරප්පු ෙපළ මැද වූ හතරැස් ජෙනල් කවුළුෙවන් පිටත එළිය අඳුරු දීප්තිමත් නිල් පැහැයක් බව දැකි ඇය රාතිය 

ෙගවී ගිය බව දැන ගත්තාය. ඇය නැඟිට්ටාය. තම යතුරු රැෙගන ඇතුලට ගියාය. ලිෙයෝ නින්ෙද් පසුවිය. කුඩා 



ෙපොදියක් ෙසේ ගුලි වී ඇය ජෙන්ලය අසලින් වාඩි වූවාය. ඇය ෙගදර ආෙව් ෙකොයි ෙව්ලාෙව් ද යන්න ඔහු 

දැනගන්ෙන් නැත. 

 

* 

 

ලිෙයෝ දකුණ බලා පිටත් ෙවන්නට සූදානම්. 

 

ඔහුෙග් ගමන් මල්ල අසුරා ඇත. ඔහුෙග් පෙව්ශ පතය මිල දී ෙගන. යාල්ටාෙව් පුද්ගලික සනීපාරක්ෂක ස්ථානයක 

ඔහුට ඉඩක් ෙවන් කරෙගන ඇත. මාසයක රැඳී සිටීම සඳහා වියදම් කළින්ම ෙගවා ඇත. 

 

ඇය මුදල් ගැන පැහැදිලි කෙළේ ෙමෙසේය: “බලන්න, මම බර්ලිනෙය් ඉන්න ඔයාෙග නැන්දාට  ලියුමක් යවද්දී, 

බුඩාෙපස්ට් ඉන්න මෙග් මාමාටත් ලියුමක් දැම්ම. ඔව්, මට බුඩාෙපස්ට්වල මාමා ෙකෙනක් ඉන්නවා. ඔයා එයා 

ගැන කවදා වත් අහලා නැත්ෙත … බලන්න … ඒක පිටිපස්ෙස පවුල් ආරවුලක් තියන නිසා. එයා යුද්ධයට ෙපර 

රුසියාෙවන් පිටෙවලා ගිෙය. මෙග තාත්තා ඒ මාමාෙග නම සඳහන් කිරීම තහනම් කරා අපට සදහටම. ඒත් එයා 

එච්චර නරක ෙකෙනක් ෙනෙවයි. මට උදව්, ඕන තරම් කල් මට උදව් කරන්නම් කිව්ව. ඒත්, ෙම් ගැන මුකුත් 

මෙග් පවුෙල අයට කියන්න එපා. තාත්තා එත ෙකොට -ඔයාට වැටෙහනවාෙන.” 

 

ෙබොරු කීම  ෙකොතරම් සරල හා පහසු දැයි ඇය අඳුරු සිතින් කල්පනා කළාය. අන්ෙදට ඇය කීෙව් තම සාගතෙයන් 

ෙපෙළන පවුෙල් අය ගැනයි. ඔහුෙගන් ඉල්ලන්නට ඇයට සිද්ධ ෙනොවිණ. ඔහු තම මුළු මාස් පඩිය ඇය අත 

තබමින් කීෙව් ඉතිරිය පමණක් ඔහුට ෙදන්නට කියාය. ඇය එය බලාෙපොෙරොත්තු වූවයි. අෙත් වූ  මුදල් ෙනෝට්ටු 

දැකීම ඇයට පහසු අවස්ථාවක් ෙනොවීය. එෙහත් ෙකොමිස්සාර්  සෙහෝදරයා ඇයෙග් සිහියට ආෙව්ය. සමාජවාදී 

ෙසෝවියට් ජනරජය ෙවනුෙවන් එක රදළයකුට මැෙරන්න බැරි ඇයි කියූ බව ඇයට මතක් වුණි. මුදලින් වැඩි හරිය 

ඇය තබා ගත්ෙත් දරුණු වූ පීති සිනාවකිනි. 

 

ලිෙයෝව දකුණට යවන්න කැමති කරවා ගැනීම එතරම් ෙලෙහසිෙයන් කරගත් කාර්යයක් ෙනොවීය. ඇය ෙහෝ 

ඇයෙග් මාමා ඔහුෙග් වියදම් දැරීමට ඔහු අකමැති විය. එය ඔහු දයාෙවන් කීෙව්ය. ෙකෝපෙයන් කීෙව්ය. ඊට පැය 

ගණනාවක් හා සන්ධ්යාවන් ගණනාවක් ගතවිණ. “ලිෙයෝ -ඔයාෙග සල්ලි හරි මෙග් සල්ලි හරි ෙවන කාෙගවත් 

සල්ලි හරි, ඒෙකන් පශ්නයක් තිෙයනවා ද? කවුද ඒක පශ්නයක් කරගත්ෙත? ඔයාට ජීවත්ෙවන්න ඕන. මට ඕන 

ඔයාව ජීවත්කරවන්න. අපිට තව ෙකොච්චර ෙද්වල් කරන්න තියනවා ද. ඔයා මට ආදෙරයි. මා ෙවනුෙවන් 

ජීවත්ෙවන්න තරම් ඔයා මට ආදෙර් නැද්ද? මම දන්නවා ඒක දුෂ්කර ෙවයි කියලා. මාස හයක්. මුළු ශීත ඍතුවම. 

මට ඔයා නැතුව පාළුෙවයි. ඒත් අපිට ඒක කරන්න පුළුවන්. ලිෙයෝ, මම ඔයාට ආදෙරයි. මම ඔයාට ආදෙරයි. 

මම ඔයාට ආදෙරයි. අපිට තව ෙකොච්චර ෙද්වල් කරන්න පුළුවන් ද!” 



 

ඇය ජයගත්තාය. 

 

ඔහුෙග් දුම්රිය පිටත්වන්නට ෙයදී තිබුෙන් සවස අටයි කාලට. නවයට ඇය අන්ෙද හමුවන්නට නියමිත විය. 

අළුතින් විවෘත වූ කැබෙර් විෙනෝදාස්වයට ඇය කැඳවාෙගන යාම සඳහා ඔහු ෙපොෙරොන්දු දී තිබිණ. 

 

ලිෙයෝ කාමරෙයන් පිටත් වූ පසු දුම්රිය පල බලා යන කුලී රථෙය් සිටිෙය් ඉතා නිහඬව. ඔහු සමඟ දුම්රිය ෙපට්ටියට 

නැඟි ඇය, ගමනාන්තය දක්වා රාති කිහිපයක් ඔහු නිදාගන්නා ලී බංකුව දිහා බැලුවාය. ඔහු සඳහා ෙකොට්ටයක් හා 

ෙකොටු වැටිච්ච උණුසුම් බ්ලැන්ෙකට්ටුවක් ඇය ෙගනැවිත් තිබුණි. අනතුරුව ඔවුන් ෙදෙදනම දුම්රිය ෙපට්ටිෙයන් 

බැස්සහ. ඒ අසල දුම්රිය පදිකෙව්දිකාෙව් සිටෙගන සිටියහ. එකිෙනකාට කියන්නට කිසිවක් ඔවුනට ෙනොවීය. 

 

පළමු සීනුව නාද ෙවද්දී ලිෙයෝ ෙමෙසේ කීෙව්ය:  

“කරුණාකරලා, කීරා, දුම්රිය යන්න පටන් ගත්තාම අපි පිස්සු නටන්ෙන නැතිව ඉම්මු. මම  ජෙන්ලෙයන් පිටත 

බලන්ෙන නැහැ. අත වනන්ෙන නැහැ. දුම්රිය පිටිපස්ෙසන් දුවෙගන එන්න එපා. ඒ වෙග් කිසිම ෙදයක් කරන්ෙන 

නැතිව ඉම්මු.” 

 

“නැහැ, ලිෙයෝ.” 

 

යකඩ කණුවක වූ ෙපෝස්ටරයක් දිහා ඇය බැලුවාය. විසාල වාදක කණ්ඩායමක්, විෙද්ශ ෙෆොක්ස් ෙටොට් නැටුම් හා 

රසවත් කෑම ෙපොෙරොන්දු දුන් උත්සවශීෙයන් විවෘත කරන අලුත්ම කැබෙර් විෙනෝදාස්වාදය අද රාතී නවයට පටන් 

ගන්නා බව එය  දැනුම් දුන්ෙන්ය. කල්පනා කරමින්, කරකියා  ගත ෙනොහැකිව, බිෙයන් තැතිගත් ඇය පථම 

වතාවට එය වැටහී ගියා ෙසේ ෙමෙසේ කීෙව්ය: “ලිෙයෝ .. අද රෑ නවයට … ඔයා තව දුරටත් ෙමතන නැහැ.” 

 

“නැහැ, මම නැහැ.” 

 

තුන්ෙවනි සීනුව නාද විය. 

 

ඇයව තදින් අල්ලා ගත් ඔහු දිගු වූ ද, හුස්ම හිර කරන්නා වූ ද ෙලසින් ඇය ෙතොල් සිපගත්ෙත්ය. ඒ චුම්භනය 

දුම්රිෙය් නලා හඬ ෙමන් ඒ තරම් දිග කාලයක් ද, එහි හඬ තරම් දැඩි ෙලසින් ද විය. “කීරා … මෙග්ම ෙකල්ල … 

මම ඔයාට ආදෙරයි … මම ඔයාට ෙගොඩාක් ආදෙරයි…” 

 



ඉදිරියට ඇදී යන දුම්රිෙය් පඩිෙය් එල්ලුන ඔහු ඇතුලට පා තබා ෙනොෙපනී ගිෙය්ය. ඔහු ජෙන්ලය ෙවත ආෙව් 

නැත. 

 

ඇය සිටෙගන සිටියාය. යකඩ දම්වැල් දිග ඇෙරන හඬට සවන් දුන්නාය.  ෙරෝද පීලිවල ෙතරෙපන හඬ අසාෙගන 

සිටියාය. ඉදිරිෙය් ඈතක වූ එන්ජිම හති දමන හඬ ඇසුවාය. යකඩ ෙපට්ටි යටින් සුදු හුමාලය පැතිර යන හැටි 

දුටුවාය. කහ පැහැති හතරැස් ජෙන්ල ඇය පසු කරෙගන ගිෙය්ය. දුම්රිය නැවතුම් පළ කාෙබොලික් ඇසිඩ් 

ගන්ධෙයන් යුතුවිය. යකඩ පරාලයක සායම් දිය වී ගිය රතු බැනරයක් ෙලල දුනි. ජෙන්ල තව තවත් ඉක්මණින් 

ඇය පසුකරෙගන යයි. එය දිගු කහ ඉරක් ෙමන් දිස්වන්නට ෙවයි. ඇයට ඉදිරිෙයන් වූෙය් යකඩ පමණි. හුමාලය 

පමණි. දුම් පමණි. ඈත එපිට ආරුක්කුවක් යටින්, අහෙසේ තුඩක් කළු හිලක්  ෙසේ ෙපනිණ. 

 

හදිසිෙය් ම එය දුම්රියක් බවත්, ලිෙයෝ ඒ දුම්රිෙය් බවත්, දුම්රිය ඇය හැර දමා යන බවත් ඇයට අවෙබෝධ විය. 

භීතියට එපිටින් වූ, දැවැන්ත, නම්  කළ ෙනොහැකි වූ, මිනිස් ෙනොවූ ආෙව්ගයක් ඇයව අල්ලා ගති. ඇය දුම්රිය 

පිටුපසින් දිව්වාය. යකඩ අල්ලුවක් අල්ලා ගන්නට සමත් වූවාය. දුම්රිය නවතන්නට ඇයට උවමනා වුණි. ඇයව 

ගසාෙගන යන නැබළ වූ සමාව ෙනොෙදන්නකට තමා හසු වී ඇති බව ඇයට දැනුනි. එය නවතන්නට ඇයට 

උවමනා විය. එය නවතන්නට ඇය තනි වී ඇතැයි, එය කළ ෙනොහැකි යැයි සිතුණි. ඉදිරියට තල්ලු වී ඇයව 

ඇදෙගන ගිෙය්ය. දුම්රිය පදිකෙව්දිකාෙව් ලී පර මතින් ඇය ඇදී ගිෙය්ය. පුෂ්ටිමත් සිරුරකින් යුතු, රතු තරුවකින් 

යුතු සීරුෙවන් නැවූ කාකි කැප් ෙතොප්පියක් පැළඳි ෙසොල්දාදුෙවක් ඇයෙග් උරහිස් වලින් අල්ලාෙගන ඇයව යකඩ 

අල්ලුෙවන් ගලවා ඇද ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් වැලමිට ඇයෙග් පපුෙව් වැදී ඇයව දුම්රිෙයන් ඉවතට ෙගන අහකට විසි 

කර දැමුෙව්ය. 

 

“ඔබ ෙමොකක් කරනවා කියල ද ඔබ හිතන්ෙන, පුරවැසිෙයනි?” ඔහු ගිගුෙල් ය. 

 



ෙදවැනි ෙකොටස 

 

 

 

 

I 

 

ඒ නගරය ෙසන්ට් පීටර්ස්බර්ග් නමින් විය; යුද්ධය නිසා එය ෙපෙටොගෑඩය නම් විය; අරගලය නිසා එය 

ෙලනින්ගෑඩය නම් විය. 

 

එය ගලින් නිමැවුණ නගරයකි. එහි වැසියන් සිතුෙව්, ෙකොළ පාටින් යුතු මහෙපොළවට ෙගනැවිත් බැලු බැලූ අත 

උසට නඟින ෙසේ නගරයක් ෙගොඩ නඟා තිබුණු ගල් ගැන ෙනොෙව්. වීදි වලට, පාලම් වලට හා නිවාස වලට කා 

වද්දා ඇති තනි විසල් ගලක් ගැන සහ අල්ල පුරවා ෙගනැවිත් ගල් කෑලි අතරින් ෙයදූ පස් ගැන ඔවුන් සිතූහ. එය 

ඔවුනට නගරයට ඔබ්ෙබන් වූවක් ගැන මතක් කරන ලදි. 

 

එහි ගස් ෙකොළන් දුර්ලභ ආගන්තුකයන් වූහ. ඒවා ගැනයිට් ෙද්ශගුණයක අතරමං වී දුකින් සිටින පළාතට අනවශ්ය 

වූ ෙරෝගී විෙද්ශිකයන් වූහ. එහි උද්යාන අකමැත්ෙතන් ෙබදන ලද දීමනා වැනිය. වසන්තෙය් දී වල් පැලෑටියක් වූ 

ඩැන්ඩිලයන් කහ මල් එහි ගල් හා බෑවුම් අස්ෙසන් හිස් ඔසවති. පිරිමි ඒ දිහා බලන්ෙන් ගරුසරු ෙනොදක්වන 

දරුෙවක් දිහා බලන ආකාරයටයි. එනම් විස්මිතෙයන් හා වැදගැම්මකට නැත්තක් ෙසේ දිහා බලන ෙලසකිනි. එහි 

වසන්තය පස් යටින් එළියට එන්නක් ෙනොෙව්. එහි පළමු වයලට් මල්, ෙගොඩක් රතු ටියුලිප් මල්, සහ ෙගොඩක් නිල් 

හයසින්ත් මල් එන්ෙන් වීදි ෙකොණක සිටින පිරිමින්ෙග් අත් වලින්.  

 

ෙපෙටොගෑඩය ඉපදුනක් ෙනොෙව්. එය නිර්මාණය වූවකි. මිනිසුන් පදිංචියට ෙතෝරා ෙනොගත් තැනක, එක 

මිනිෙසකුෙග් අභිපායක් නිසා, එය ෙගොඩනැඟුණි. බද්ධ ෛවරයක් තිබි අගරෙජක් එහි භූමිය උඩින් නගරයක් 

හදන්නට ආඥාවක් නිකුත් කළ ෙහයිනි. මදුරුවන් පමණක් විසූ ෙවනත් පාණයක් ෙනොමැති වූ මඩ ෙගොෙහොරුවක් 

පුරවන්නට මිනිසුන් පස් ෙගනාහ. මදුරුවන් ෙමන් මිනිසුන් ද නගරය නිර්මාණෙය් දී ෙගොෙහොරුවට වැටී මළහ. 

නව අගනුවර ඉදි කරන්නට කැමැත්ෙතන් පැමිණි අත් ෙනොතිබිණ. මහන්සි වූ ෙසොල්දාදුවන් දහස් ගණනකෙග් 

ෙවෙහෙසන්, තම ෙරජිෙම්න්තු වලට ලැබි අණ ෙනොතකා තුවක්කු උණ්ඩෙයන් මිය යන්නට බිය වූවන් ෙගන්, 

උණ්ඩය ෙවනුවට ෙගොෙහොරුව ෙතෝරා ගත් අයෙගන්, එය ඉදි විය. ඔවුන් ඇද වැටුණහ. ඔවුන් ෙගනා පස් සහ 



ඔවුන්ෙග් ඇටකටු නගරෙය් භූමිය සකස් කෙළේය. “ෙපෙටොගෑඩය ඇටකටු මතින් නැඟී සිටින්නකි,” එහි වැසියන් 

කීහ. 

 

ෙපෙටොගෑඩය කලබලකාරී නැත. එය අලස ද නැත. එය විනීතය. එය නිවාඩු පාඩුෙව් සිටියි. එහි ඇති විසාල වීදි 

එය කියා පායි. පයින් ගස් පිරි කැලෑවක් මැදින් හා මඩ ෙගොෙහොරුවක් උඩින් ඉදි වූ එය අත් ෙදකම ෙදපැත්තට 

විහදා සුව පහසුෙවන් සිටියි. එහි හතරැස් කැබලි ඉඩම් පදිකෙව්දිකා නිමැ වූ තැන් ෙවයි. එහි වීදි ෙන්වා ග ෙඟ් අතු 

ගංඟා ෙසේ විසාල වූහ. ෙන්වා ග ෙඟ් පළල්ම ස්ථානය ෙම් ෙශේෂ්ඨ නගරය මැදින් ගලන තැනයි. 

 

ෙනවස්කිෙය්, අගනගරෙය් වීදි අතර වැදගත්ම වූ ස්ථානෙය්, ෙගවල් හැදී තිබුෙන් පසුගිය පරම්පරා ෙවතින් ඉදිරි 

පරම්පරාවන්ට. ෙවනස් කළ  ෙනොහැකි බලෙකොටු ෙසේ ඒවා ඉදිකර තිබුණි. බිත්ති ඝනකම දැඩි විය. ජෙන්ල වූෙය් 

ඇතුලතට ෙනරා ගිය කවුළු තුල. රතු දුඹුරු ගැනයිට් වූ පදිකෙව්දිකා අතරින් පතර විය. තුන්වැනි 

ඇෙලක්සැන්ඩර්ෙග් පතිමාව ද එහි විය. දැවැන්ත අළු මිනිෙසක්, දැවැන්ත අළු අශ්වෙයක් මත හිඳෙගන සිටියි. ඈත 

ෙපෙනන අද්මිරාල්ටි ෙගොඩනැඟිල්ල දක්වා තදින් ඇදී ෙකළින් දිෙවන රිදී පැහැති දම්වැල්. එහි සුදු කුළුණු ෙප්ලිය 

සහ සිහින් රන්වන් ෙකොත ඔටුන්නක් ෙමන් ඉහළට දිස්ෙවයි. එය ෙනවස්කිෙය් සංෙක්තය ෙවයි. ෙවළඳ නාමය 

ෙවයි. පසුබිමින් තැනින් තැන ඉදිකරන ලද කුළුණු, සදළුතල, වීදියට නැවී ඇති, කාල පරාසයක් ෙනොමැතිව 

ඉන්නට හැකි මුහුණු තුල ගෙලන් ෙකොටන ලද ගාෙගොයිල් පිළිරූ දිස්ෙවයි. 

 

කුඩා රත්තරන් කවාකාර පසාද ශීර්ෂයක වූ රත්තරන් කුරුසයකි. එය වළාකුළු පිරි අහසට නැඟ්ෙග් ෙනවස්කිෙය් 

මධ්යෙයනි. ඇනිෙකොෙවස්කි මාලිගය උඩිනි. රතු ඝන චතුරශයක් හරහා වැටි තිර ෙනොමැති අළු ජෙන්ල විය. තවත් 

දුරකින්, මාලිගාවට ඔබ්ෙබන්, කළු අශ්ව ඔළු උඩින් වළාකුළු ෙවතට දිස්වූෙය් අශ්ව කරත්තයකි. අශ්ව කුර වීදියට 

උඩින් ෙපනුණි. ඇෙලක්සැන් න්ස්කි නත්යාගාරෙය් රාජකීය කුළුණු උඩින් වැටී තිබුණි. මාලිගාව දිස්වූෙය් හමුදා 

කඳවුරක් ෙසේ ය. නත්යාගාරය දිස්වූෙය් මාලිගාවක් ෙසේ ය. 

 

මාලිගාව පාමුල, ෙනවස්කිය කුඩා දිය පාරකින් කැපී යයි. එහි කරකැවී යන මඩ පැහැති දිය සුළි මතින් 

ආරුක්කුවක හැඩෙයන් ඉදි වූ පාලමකි. පාලෙම් හතර පැත්ෙත් කළු පතිමාවන් හතරකි. එය අහඹුවක් ෙහෝ 

ආයිත්තමක් විය හැකිය. එය ස්වභාව ධර්මයට එෙරහිව මිනිසා විසින් ෙගොඩනැඟූ නගරයක් ගැන වූ ෙපෙටොගෑඩෙය් 

ස්පීතුව ද විය හැකිය. ඒ පතිමාවන්හි වූෙය් අශ්වෙයක් සහ මිනිෙසකි. පළමුවැන්ෙන්, ෙගෝරනාඩු කරන 

අශ්වෙයක්ෙග් ෙරෞද ඉදිරි පාද අහසට දිස්විය. ඒ පාගා මරන්නට  ෙමන් ඉන්නා රාක්ෂයා යටින් කටකලියාව අල්ලා 

ගන්නට පළමු තැත දරනා මිනිසා නිර්වස්තය. දණගසා ෙගනය. ෙදවැන්ෙන්, මිනිහා එක දණහිසක් පමණක් බිම 

තබාෙගන සිටිය. ඔහුෙග් කඳ පිටුපස්සට බර වී ඇත. අරගලෙය් සුපිරි ෙමොෙහොෙත් කටකලියාව අල්ලන ඔහුෙග් 

කකුල්, සිරුෙර් හා අත්වල මාංශ පිඬු හෙමන් එළියට පනින්නට හදනවා වැනිය. ෙතවැන්ෙන්, මිනිහාත් අශ්වයාත් 

මුහුණට මුහුණ ලා සිටිති. මිනිහා හිටෙගන සිටියි. මිනිහාෙග් හිස අශ්වයාෙග් නාස්පුඬු අසල විය. තම ස්වාමියා 



පථම වරට හඳුනාගත් මෘගයා ඉන් වික්ෂිප්තව සිටියි. හතරවැන්ෙන්, තිරිසනා දමනය වී ඇත. ඌ අවනත වී පාද 

තබයි. කඳ ෙකළින් කර ගත් උස් සිරුරින් යුතු මිනිසා ජයගහණෙය් සංසුන් බවින් අශ්වයා සියතින් දක්කා ෙගන 

යයි. ඔහු පාද තබන්ෙන් සාන්ත වූ ෛධර්යයමත් බවකිනි. ඔහුෙග් ඔළුව ෙකළින්. ඔහුෙග් ඇස් සිතාගත ෙනොහැකි 

අනාගතය දිහා ෙකළින් එල්ල වී ඇත. 

 

ෙහේමන්ත රාතියන්හි දී ෙනවස්කිය උඩින් ලණුවල එල්ලුන විසාල සුදු ෙගෝලයන් දැල්ෙවයි. ඒ සුදු විදුලි බල්බයන්හි 

තැවරුණ හිම ලුණු බිඳිති ෙසේ දිළිෙසයි. රතු, ෙකොළ සහ කහ පැහැති පහන් කූඩු ටෑම් පාරවල් වල දැල්ෙවයි. ඈත 

මෘදු අන්ධකාරෙය් නිමීලනවා වැනිය. ඇස්පිය හිෙමන් ෙතත් වූ විලසකින්, කළු අහෙසේ කුරුස ෙලසින් පැතිෙරන 

ෙසවුම් ආෙලෝක ෙලස සුදු ෙගෝල එළි ෙලසින් ෙපෙන්. 

 

ෙන්වා ගඟ අසලින් ෙනවස්කිය පටන් ගනියි. විසිත්ත කාමරයක් බඳු සුමට බවකින් එය සම්පූර්ණය. රතු ගැනයිට් 

තාප්පයකින් යුතුයි. මාලිගා ෙප්ලියකින් යුතුයි. සියල්ල ඍජු ෙකෝණාකාර ෙවති. ජෙන්ල දිග අතර කුළුණු සහ 

ස්ථම්භ චාම් ෙවති. දැඩි ෙවති. එහි පුරුෂ කඩවසම් ගතිෙයන් රළු වූ ද, ෙසෞභාග්යාෙයන් අනුකූල වූ බවකින් ද 

යුතුය. 

 

ගඟ නිසා ෙදපැත්තට ෙබදී ඇති ෙපෙටොගෑඩෙය් විශාලතම මාලිගය, ෙහේමන්තෙය් මාලිගය, ෙපෙටොගෑඩෙය් 

විශාලතම සිරෙගදර, පීටර්-ෙපෝල් බලෙකොටුව ෙවතට මුහුණ ලා ඇත. ෙහේමන්ත මාලිගෙය් ජීවත් වූෙය් 

සාර්වරුන්ය. ඔවුන් මිය ගිය කළ ඔවුන් ෙන්වා තරණය කළහ: බලෙකොටුෙව් ෙදව්මැදුෙර් සාර්වරුන්ෙග් 

ෙසොෙහොන් මතින් සුදු පවුරු ඉදිවිය. ෙදව්මැදුර පිටුපසින් වූෙය් සිරකඳවුරයි. මියගිය සාර්වරුන් හා සාර්වරුන්ෙග් 

ජීවත්වන හතුරන්ව මුර කරන ලද්ෙද් බලෙකොටුෙව් බිත්ති විසිනි. මාලිගාෙව් දිගින් දිගට ගිය නිහඬ බරාඳයන්හි දිග 

 කණ්ණාඩි වූහ. ඒවායින් ෙපනුෙන් පාළු ගල් ෙසොෙහොන්වල දශක ගණනක් වාසය සඳහා වූ, අමතක වී ගිය මිනිසුන් 

වටකරන ලද බලෙකොටු තාප්පයයි. 

 

ගඟට මතින් පාලම් ඉදි වී ඇත. යකඩ මැදින් ෙසෙමන් උඩට ඇෙදන ටෑම් කට කට ගා ඉක්මණින් අනිත් ගං ඉවුරට 

පල්ලම් බහිති. බලෙකොටුවට එහා වූ දකුණු ගං ඉවුර නගරයට ෙකෙමන් අවනත වූ මහෙපොළවක ෙසේයාවක් 

ෙපන්වයි. ගම්මානය දැකීම තාප්පෙයන් අවහිර වී ඇත. කම්මැලි, නිහඬ, දිගින් දිගට ඇදී යන 

කෙමෙනොස්ෙටොව්ස්කි වීදිය අලුත් මුහුදක සුවඳ විලවුන් වැනිය. වීදිෙය් තබන හැම පියවරක්ම මග එන රටක් ගැන 

කියයි. දූපත් අසලින් වීදියත්, නගරයත්, ගංඟාවත් නිමා ෙවයි. සියුමැලි පාලම් වලින් එකතු වුන භූමිය මතින් 

ෙන්වා ගඟ කැඩී යයි. තද ෙකොළ පැහැති පසුබිෙම් බරැති සුදු ශංකුවන් දිස්ෙවයි. හිම මත පැතිර තිෙබන දැඩි 

නිහඬතාවය මතින්  ෆර් ගස්වල අතු වැෙන්. සුදු හිෙම් පාළුබව මකන්ෙන් තැනින් තැන වැදුණ කුරුළු පා සටහන් 

ෙවති. අන්තිම දූපතට ඔබ්ෙබන්, අහස හා මුහුද පාට ගා අවසන් ෙනොකරන ලද අළු පාට වතුර පැහැයකින් යුතුයි. 

අනාගත ක්ෂිතිජය දක්වන්නට ෙමන් ඇඳි ලා ෙකොළ පැහැති තීරුවකි.  



 

ෙපෙටොගෑඩෙය් අතුරු පාරවල් ද ඇත. ෙපෙටොගෑඩෙය් අතුරු පාරවල් ඉහළින් අළු වළාකුළු වලින් වැටි වැහි වතුරින් 

සහ යටින් ගලනා මඩ වලින් සෑදුන අපැහැදිලි පැහැයකින් යුතු ගල් වලින් හැදී ඇත. සිරකඳවුරු ෙකොරිෙඩෝවන් ෙසේ 

ඒ පාරවල් හිස් ය. සිරෙගවල් වැනි හතරැස් ෙගොඩනැඟිලි අතරින් හිස් පාරවල් එකිෙනකා හා මුණ ගැෙසති. පරණ 

ෙග්ට්ටු දැමූ මඩ පිරි චක වළවල් රාතියන් හි දී යතුරු දමා වැෙසේ. ෙබොර වූ ජෙන්ල උඩින් පාට මැකී ගිය සංඥාවන් 

ඇති කුඩා කඩ සාප්පු රවති. පුංචි උද්යාන පුරා ශතකයක් මඩ හා තණෙකොළ, තණෙකොළ හා මඩ, නැවත නැවතත් 

ඇතුල් කරන ලද නිසා අමාරුෙවන් හුස්ම ගනිති. යකඩ තාප්ප වලින් වටවුනු ඇල මාර්ගයන් හි වතුර කුණු වලින් 

පිරී ඇත. අඳුරු ෙකොන්වල, කාටත් අමතක වූ, අනාථ නිවාස සඳහා සල්ලි එකතු කරන ටින් ෙපට්ටිවල මලකඩ කෑ 

ශුද්ධ මව්තුමියෙග් වන්දනා පිළිරු ඇණ වලින් ගසා ඇත. 

 

ෙන්වා ගඟ ඉහෙළේ, රතු ගෙඩොල් දුම් කවුළු වනාන්තරයකි. ලීෙයන් නිමැවූ පැත්තකට නැඹුරු වූ ෙගවල් උඩින් කළු 

වළාකුළු පැතිෙර්. නිශ්චල අලස ෙලසින් පවතින ගඟ අසල ඉවුෙර් ෙගොඩ ගසා ඇති දිරා යන දැවෙකොටන් ඇත. 

වැස්ස ෙසෙමන් දුම් අතරින් ඇද වැෙටයි. වැස්ස, දුම හා ගල් නගරෙය් ෙත්මා ගීතයයි. 

 

සමහර අවස්ථාවන්හි දී ෙපෙටොගෑඩෙය් වැසියන් තමන් එහි රඳවා තබාගන්නා අමුතු බැඳීම ගැන කල්පනා කරති. 

දීර්ඝ ෙහේමන්තයක අවසානෙය් දී ඔවුන් මඩ හා ගල් වලට සාප කරති. පයින් ගස් පිරි වනාන්තරයට හඬා වැෙටති. 

කුරිරු කුඩම්මාෙග් ද්ෙව්ශෙයන් මිදී යන ෙලසින් නගරෙයන් පැන යති. ඔවුන් ෙකොළ පැහැති තණෙකොළ ෙසොයා, 

මුහුදු වැල්ල ෙසොයා, යුෙරෝපෙය් දිළිෙසන නගර ෙසොයා දුවති. නමුත් යටත් කරගත ෙනොහැකි ෙහොර ගෑණියක් 

ෙවත යනවා ෙසේ සිසිරෙය් දී ඔවුන් නැවත නගරයට පිවිෙසති. එහි පැතලි වීදි ෙසොයා, එහි කෑ ගහමින් දුවන ටෑම් 

රථ ෙසොයා, එහි ගලින් සෑදුන ෙනොෙසල්වී සිටින නගරය ෙසොයා එති. එය හරියට ජීවිතය නැවත පටන් ගන්නවා 

වැනි ය. “ෙපෙටොගෑඩය,” ඔවුන් කියති, “එය තමයි එකම නගරය.” 

 

වනාන්තර ෙමන්, වල් පැළෑටි ෙමන්, නගර පැතිර යයි. ෙපෙටොගෑඩය එෙසේ පැතිර ගිෙය් නැත. එය ඉපදුෙන් 

සම්පූර්ණෙයන් නිර්මාණය කිරීෙමන් පසුව. ෙපෙටොගෑඩයට ස්වභාව ධර්මය හා සම්බන්ධයක් නැත. එය මිනිසාෙග් 

වෑයමකි. 

 

ස්වභාව ධර්මය වැරදි සිදු කරයි. අවදානම් ගනියි. පාට කලවම් කරයි. ඍජු ඉරවල් ඇත්ෙත් මඳකි. නමුත් 

ෙපෙටොගෑඩය නම් තමන්ට කුමක් අවශ්ය දැයි දන්නා මිනිෙසකුෙග් නිර්මාණයකි. 

 

ෙපෙටොගෑඩෙය් ආශ්චර්යය කැලැල් වලින් ෙතොර විය. එහි අපිරිසිදුකම බැහැර ලා නැත. එහි මුහුණත පැහැදිලිව, 

තියුණු ෙලස, උවමනාෙවන් කරන ලද සම්පූර්ණ බවකින් යුතුය. මිනිෙසකු ඍජුව ගත් වෑයමක සම්පූර්ණ බවකින් 

යුතුය. 



 

නගරයන් වර්ධනය වන්ෙන් ජනගහණෙයනි. ඔවුන් නගරයන් අතරින් ඉහළ නගරය වන්නට වෑයම් කරති. 

ෙසෙමන් ෙසෙමන් කාලාන්තරයක් තිස්ෙසේ ඉහළට යන පඩි නඟිති. ෙපෙටොගෑඩය එෙසේ ඉහළට නැඟ්ෙග් නැත. 

එය පටන් ගත්ෙත් මුදුනින්. එය අණක් ෙදන්නට දුන් අණකි. එහි පථම ගල තබන්නට ෙපර අගනුවර වූ නගරයකි. 

එය මිනිස් ස්පීතුවට ඉදි වූ ස්මාරකයකි. 

 

සමාජය මිනිසාෙග් ස්පීතුව ගැන ෙනොදනී. සමාජයක් යනු ස්වභාවයකි. මිනිසා යනු බහු වචනයක් ෙනොෙව්. 

ෙපෙටොගෑඩය සමාජයක් ෙවතින් ඉදි වූවක්  ෙනොෙව්. එයට පුරාවෘත්තයක් නැත. ජනකතා නැත. නම් නැති පාරවල් 

හි නම් නැති සිංදු වලින් ගුණ ගැෙයන්නක් ෙනොෙව්. එය අමුත්ෙතකි. පැත්තකට වී සිටින, වටහා ගත ෙනොහැකි, 

බලවත් වූෙවකි. වන්දනාකරුවන් එහි ගැනයිට් ෙග්ට්ටු කරා කිසිදිෙනක ආෙව් නැත. ෙමොස්කව් හි කාරුණික 

ෙදොරවල් ෙසේ තුවාල ලද්දවුන්ට, අත් පා නැති වූවන්ට, යටත් පහත් වූවන්ට එහි කරුණාවන්ත ෙදොරක් ඇරුෙන් 

නැත. ෙපෙටොගෑඩයට ස්පීතුවක් අවශ්ය ෙනොවීය. එයට ෙමොළයක් තිබිණ. 

 

රුසියන් භාෂාෙව් ෙමොස්කව් නගරය ‘ඇය’ යැයි හැඳින්ෙවද්දී ෙපෙටොගෑඩය හැමදාම ‘ඔහු’ ෙසේ හැඳින්වීම ද, සමහර 

විට අහඹු සිදුවීමක් පමණක් වන්නට ද ඉඩ ඇත. 

 

ෙම් මාන්නක්කාර රදළ නගරෙයන් අගනුවර ඉවත් කර යටහත් පහත් ෙමොස්කව් ෙවත ජනතාවෙග් නාමෙයන් 

ෙගන යෑම ද, සමහර විට, අහඹු සිදුවීමක් පමණක් වන්නට ද ඉඩ ඇත. 

 

1924 දී නගරෙය් වැසිෙයක් වූ ෙලනින් අභාවපාප්ත විය. ඉන්පසු නගරය ෙලනින්ගෑඩ් කියා හැඳින්විණ. අරගලය 

නගරෙය් බිත්තිවලට ෙපෝසට්ර් ෙබොෙහොමයක් ෙගන ආහ. එහි ෙගවල් වලට රතු බැනර් ෙගන ආහ. එහි ගල් 

පාරවල් වලට සූර්යකාන්ත ඇටවල ෙපොතු ෙගන ආහ. තුන්වැනි ඇෙලක්සැන්ඩර්ෙග් පතිමාව වූ පදනෙම් කම්කරු 

ගීතයක් ෙකටූහ. ෙනවස්කිෙය් කුඩා උද්යානයක තිබුන ෙදවැනි කැතරින්ෙග් පිළිරුෙව් අතට රතු ෙරදි කැබැල්ලක් 

ෙකෝටුවක රඳවා එකතු කළහ. ෙනවස්කිය හඳුන්වන්නට “ඔක්ෙතෝබර් 25 වැනිදා අෙප්ක්ෂාව” යැයි ද, හරස් 

පාරක් වූ සෙදෝෙවයා හඳුන්වන්නට “ ලි තුන්වැනිදා වීදිය” යැයි ද, පටන් ගත්හ. ඒ ඔවුනට මතකෙය් තබා ගන්නට 

අවශ්ය වූ වැදගත් දින. ඒ හංදි වල දී ෙකොන්ෙදොස්තරවරියන් ජනයා පිරුණු ටෑම් රථවල “ඔක්ෙතෝබර් 25 සහ ලි 3 

හංදිය! කහ ටිකට් වල අවසානය. අලුෙතන් ටිකට් ගන්න, පුරවැසිෙයනි!” කියා කෑ ගැසූහ. 

 

1925 වසෙර් ගිම්හානෙය් මුල දී ජාතික ෙරදිපිළි පදනම රටා වැටි අලුත් කපුෙරදි ඉදිරිපත් කළහ. වසර 

ගණනාවකට පසු අලුත් ෙරදි වලින් නිමැ වූ වස්ත හැඳගත් කාන්තාවන් ෙපෙටොගෑඩෙය් වීදිවල දී සතුටින් සිනහා 

පෑහ. 

 



නමුත්, නගරෙය් වූෙය් රටා හයකින් නිමැ වූ ෙරදි පමණි. කළු සුදු ෙකොටු වැටුන වස්ත හැඳගත් කාන්තාවන් කළු සුදු 

ෙකොටු වැටුන වස්ත හැඳි කාන්තාෙවෝ පසුකරෙගන ගියහ. රතු තිත් වැටුන සුදු වස්ත හැඳගත් කාන්තාවන් ෙකොළ 

තිත් වැටුන සුදු වස්ත හැඳි කාන්තාවන් හමුවූහ. දඟර වැටිච්ච නිල් පැහැති රටා ඇති අළු පසුබිමකින් යුත් වස්ත හැඳි 

කාන්තාවන් දඟර වැටි දුඹුරු රටා ඇති ලා දුඹුරු පැහැති පසුබිමකින් යුත් වස්ත හැඳි කාන්තාවන් හමුවූහ. විශාල 

අනාථ නිවාසයක වැසියන් ෙමන් එකිෙනකා පසු කරමින් යන ඔවුන් එකිෙනකාට රැව්වහ. මනස්තාපයට පත් වූහ. 

අපහසුතාවයකින් ෙපළුනහ. අලුත් වස්ත ගැන වූ පසාදය ඔවුනට නැතිව ගිෙය්ය. 

 

ෙනවස්කිෙය් ජාතික පිඟන් පදනම මඟින් පවත්වා ෙගන ගිය කඩයක දිළිෙසන ජෙන්ලයක් ඇතුලත මිල වටිනා 

කළ ෙනොහැකි සුදු ෙත් ෙපෝච්චි හා පීරිසි රැගත් කට්ටලයක් පදර්ශනය විය. 

 

පසිද්ධ කලාකරුෙවකුෙග් අතින් නිමැවුන එහි අමුතු, ෙබොඳ වූ නවීන මල් සිහින් කළු පාටින් පින්තාරු කර තිබිණ. 

 ෙත් ෙපෝච්චි හා පීරිසි කට්ටලය මාස ගණනක් එහි දිස්වුණි. කිසිවකුටත් එය මිල දී ගන්නට වත්කමක් ෙනොවීය. 

 

ජෙන්ල වල විෙද්ශෙයන් ෙගෙනන ලද ව්යාජ ආභරණ දිස්විය. ඉටි වලින් හදන ලද මල් ෙබෝල, ෙසලියුෙලොයිඩ් 

වලින් හැදිච්ච දීප්තිමත් කරාබු, අලුත්ම විලාසිතාවන් බවට පත්විය. ඒවා බලන්නට ආ චින්තාපර කාන්තාවන් 

ෙවතින් ඒවා ආරක්ෂා වූෙය් ඒවාෙය් මිල ඉතා අධික වූ නිසා ය. 

 

ෙනවස්කිෙයන් බැහැරක වූ වීදියක විෙද්ශ ෙපොත් කඩයක් විවෘත වී තිබුණි. මහල් ෙදකක් ඉහළට දුවන 

 ජෙන්ලයකින් දිළිෙසන, බැබෙළන, ෙද්ශ සීමා මායිම් වලට පිටතින් ආ ෙවළුම් වල පිටකවර දිස්විය. 

 

පළල් වීදි මැදින්, වියළි පදිකෙව්දිකා මතින්, පභාසම්පන්න වියන් ෙනවස්කිය පුරා දිග හැරුණි. සූර්යාෙලෝකෙයන් 

දිදුලන බැෙරෝමීටරයන් පැහැදිලි, තියුණු පිරිසිදු වීදුරුවක දැෙවන ගින්නක් ෙසේ දැනුණි. 

 

දැවැන්ත කපු ෙරද්ෙදන් තැනූ දැන්වීම් පුවරුවක් ෙගොඩනැඟිල්ලක් ෙවතට ෙහේත්තු වී ඇත. එහි දිස්වූෙය් ෙනොඉවසුම් 

ගතිෙයන් වූ මුහුණකි. විසාල ඇස් යුවලකි. දිගු සිහින් ඇඟිලි යුතු දෑත් ඇති ජනපිය නළුෙවකි. ඔහුව පින්තාරූ කර 

තිබුෙන් ජර්මන් චිතපටියක නමක් යටින්. 

 

මඟ ෙදපස යන අය දිහා බලාෙගන සිටින ෙලනින්ෙග් පින්තූර වූහ. සැක කරන ඇස් ඇති, ෙකටි රැවුලකින් ද, 

සිහින් ආසියානු ඇස් වලින් ද යුතු මුහුණ වටා රතු ෙකොඩි සහ අවමංගල්යයක් කියා පාන රැළිෙකොඩි රෑන් ඇද තිබුණි. 

 

වීදි  ෙකොන්වල, අව්ෙව් කට්ට කමින්, දිරා ගිය වස්ත හැඳි පිරිමි සැකරින් හා ෙලනින්ෙග් උඩුකය පතිමා විකුණූහ. 

ෙග් කුරුල්ෙලෝ දුරකතන කම්බි මත සිංදු කියූහ. සමූපාකාර ඉදිරිෙය් දිගු ෙපෝලිම් විය. කබායන් ගැල වූ 



කාන්තාෙවෝ ෙකටි අත් ඇති, ෙපොඩිවුණ කමිස අතරින් එල්ලා වැෙටන සුදු අත්ෙගොබ ගිම්හානෙය් පථම අව්ෙවන් 

රත්කර ගත්හ. 

 

තාප්පයක ඉහලින් ෙපෝස්ටරයක් ගසා තිබුණි. ඒ ෙපෝස්ටරෙය් වූෙය්, අහස ෙදසට දිගු කරන මිටියක් අතැති 

දැවැන්ත ශමිකෙයකි. ඒ මිටිෙය් ෙසවනැල්ල විශාල කුරුසයක් ෙමන් ඔහුෙග් බූට් සපත්තු වලට පහතින් නගරෙය් වූ 

 කුඩා ෙගොඩනැඟිලි මතින් වැටිණ. 

 

සිගරැට්ටුවක් දල්වා ගන්නට කීරා ආර්ගුෙනෝවා ෙපෝස්ටරය අසලින් නැවතිණ. 

 

තම පරණ කබාෙය් සාක්කුවකින් කඩදාසි ෙපට්ටියක් ඇදගත් ඇය, ෙකළින් වූ ඇඟිලි ෙදකකින්, සූක්ෂමව, ඒ දිහා 

ෙනොබලා, සිගරැට්ටුව තම මුවට ඇතුල් කළාය. ඉක්බිතිව, ව්යාජ හමින් නිමවන ලද, පරණ අත්බෑගයක් හැරගත් 

ඇය තම නෙම් අකුරු ෙකොටන ලද, වටිනා විෙද්ශීය ලයිටරයක් එළියට ගත්තා ය. කුඩා ෙකටි දැල්ලකින් 

සිගරැට්ටුව දල්වා ගත් ඇය, දිගු දුම් පහරක් කට ෙකොණකින් පිටකර, තම බෑගය ලයිටරය උඩින් දමා ගසා 

වැසුවාය. තම කබාෙය් නූල් ඇදිච්ච අත් කට උස්සා සිහින් රත්තරන් රවුමකින් යුත් දිළිෙසන අත් ඔරෙලෝසුව දිහා 

ඇය ඇස් ෙයොමු කලාය. ඇය ඉස්සහරට ඇදුණි. ඇයෙග් සපත්තු වල අඩි ඉක්මණින් වැදුණි. ගැනයිට් 

පදිකෙව්දිකාෙව් ෙදෝංකාරය දුණි. ඇයෙග් සපත්තු පැච් දමා එලලා ඇත. ඇයෙග් පාද ෙපන්වූෙය් තදින් හිරවුන, 

දිළිෙසන විෙද්ශීය සිල්ක් කකුල් ආවරණ වූහ. 

 

ඇය ඇවිද ෙගන ගිෙය් පරණ මාලිගාව ෙදසට ය. ඊට ඇතුල්වන ෙදොරටුෙව් රතු පැති පහකින් යුත් තරුවක් විය. 

රත්තරන් අකුරින් ෙමෙසේ ලියා තිබුණි: 

සියළු වෘත්තීය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් දිස්තික්ක සමාජය 

 

එහි වීදුරු ෙදොර ඉතා පරීක්ෂාෙවන්, කිසිම පුළුටක් නැතිවන ෙසේ ඔප දමා තිබුණි. එෙහත් උද්යාන ෙග්ට්ටුෙව් අල්ලුව 

කැඩී ෙගොසින් ය. ගල් කැට දමා හැදූ අඩිපාෙර් වල් පැළෑටි ෙබෝ වී ඇත. අත්හැර දමන ලද වතුර මලක මැදින් ගරුඬ 

පාෂාණෙයන් නිමවන ලද මලවිෙයකුෙග් කුඩා පතිමාවකි. බෙඩ් හරහට ෙකොළ පාට පැල්ලමකි. අෙත් එල්ලා ගත් 

පූකුරුෙව් වතුර ගලන්ෙන් නැත. වතුර වූ පහත බන්ෙද්සිෙය් එහාට ෙමහාට සිගරැට් ෙකොට එහාට ෙමහාට ෙසමින් 

පාෙවමින් තිබුණි. 

 

කිසිවකුත් නැති ෙකොරිෙඩෝ දිෙග් ඉක්මන් ගමණින් කීරා ඇවිද්දාය. පිටත වූ ටෑම් රථ හඬ මකා දමන කිසිවකුත් බලා 

කියා ෙනොගන්න පත ෙකොළ අවුලක් පසුකර ගියාය. ඇයෙග් පා හඬ ඇසී නිල් පරවිෙයෝ කම්මැලි ෙලසකින් අතු 

වලට පියාඹා ගියහ. ඇඹුල් ඇඹිලිය ෙගොඩක ඝන දම්පාට ශීර්ෂයක මී මැස්ෙසක් පැද්ෙදයි. වීදිෙය් ඇස් වලින් වසන් 

කරගන්නට ෙමන් දෑත් විදහා ගත් දැවැන්ත ඕක් ගස් ෙරජිෙම්න්තුවකි. 



 

උද්යානෙය් ඇතුලත කුඩා ෙදමහල් තට්ටු  ෙකොටසක් මාලිගාවට ෙකටි ගරාදි වැටක් සහිත ආලින්දයකින් එකතු වී 

ඇත. පළමු තට්ටුෙව් ජෙන්ල බිඳී ෙගොස් ය. පුස්බැඳිච්ච අත්හැර දමා ගිය කාමරයක් දිහා හරහට හැරී බලන  ෙග් 

කුරුල්ෙලක් තියුණු වීදුරුවක සිටෙගන සිටියි. නමුත් ෙදවන මහෙල් ජෙන්ල් පඩිය අසලින් දිස්වූෙය් ඉහළට ෙගොඩ 

ගසන ලද ෙපොත් ෙපළකි. 

 

අතින් කැටයම් ෙයොදන ලද බරැති ෙදොර අගුල් දමා තිබුෙන් නැත. කීරා ඇතුල් වී ෙනොඉවසුම් ෙලසින් එහි දිග 

පඩිෙපළ නැඟ්ගාය. එය ඉතා දිග පඩිෙපළකි. එය ෙදවන තට්ටුවට ගිෙය් ෙකළින් ඉරක් ෙසේ ය. අවසන් ෙනොවන 

ෙසේ වූ ආවරණ ෙනොවූ ගල් පඩි වලිනි. තැනින් තැන කැඩී බිඳී ගිය කුඩා ගල් කැට දකින්නට තිබුණි. පඩිෙපළ වටා 

මෙහේශාක්ය සුදු වැටක් විය. එෙහත් වැට ද කැඩී ඇත. කැඩිච්ච තැන් වලින් හිස් ඉඩ ෙපෙන්. කෑලි කැඩිච්ච 

ගරුඬපාෂාණ කුළුණු ඇද වැටුනු තැන්වලම තවමත් තිෙබ්. ඇ යෙග් පා හ ෙ  ෙදෝංකාරය බිත්ති පුරා පැතිර ගිෙය්ය. 

විනීත සුදු හංසයන් රැගත් නිල් විලක බිත්ති පින්තූරු මතින්, ෙරෝස මල් මාල බිත්ති පින්තූර මතින්, දත් විලිස්සන 

නරච්ඡාගයන් ෙවතින් පැන දුවන අනුරාගී අප්සරාවන්ෙග් බිත්ති පින්තූර මතින් හඬ ෙදෝංකාරය දුනි. ඒ බිත්ති 

පින්තූර පාට දිය වී ගිහින් හැෙලන බිත්ති බදාමෙයන් තැන තැන කැපී ඇත. 

 

පඩිෙපළ මුදුෙන් වූ ෙදොරට කීරා තට්ටු කළාය. 

 

අන්ෙද ටැගෙනොව් ෙදොර හැර නැවත අඩියක් පිටුපස්සට ගත්ෙත්ය. ඔහු පුදුමයට පත් වී සිටියි. හැදියාවක් ෙනොවත 

හැකි හාස්කමක් දකින මිනිසකුෙග් විස්මිත බැල්මකින් ඔහුෙග් දෑස් විසල් වුනි. ඔහුට ෙහලෙවන්නට අමතක වුනි. 

ඔහු ඇය ඉදිරිෙය් හිටෙගන. අව්ෙවන් රන්වන් පැහැ වැටුණු උගුර ෙපෙනන්නට ඔහුෙග් සුදු කමිසෙය් ෙකොලරය 

විවෘත වී ඇත. 

 

“කීරා!” 

 

ඇය සිනාසුනාය, එය පැහැදිලි, ෙලෝහමය සිනාවකි: “සැප සනීප ෙකොෙහොම ද, අන්ෙද?” 

 

ඔහුෙග් දෑත් ඇයෙග් උරහිස් මත මෘදු ෙලසින්, ඉතා ෙසෙමන් රැඳිණ. ඔහුෙග් දෑත් ෙකොතරම් ෙමොෙළොක් වූවා ද 

කියෙතොත් ඇයට ඒ දෑත් දැනුෙන් නැත. ඇයට දැනුෙන් එහි ශක්තිය පමණි. දෑත්වල වූ අභිපාය ඇයව අල්ලා ෙගන 

සිටියි. ඒ අභිපාය ඇයව නතුකර ගනියි. නමුත් ඇයෙග් ෙතොල් මත රැඳි ඔහුෙග් ෙතොල් වල වූෙය් පාලනයකින් 

ෙතොර රළු බවකි. ඔහුෙග් දෑස් පියැවී ඇත. ඇයෙග් දෑස් විවෘතය, කිසිත් අරමුණක් නැතිව සිවිලිම දිහා එල්ල වී 

තිෙබ්. 

 



“කීරා! අද රෑ ෙවනකම් ඔයාව මම අෙප්ක්ෂා කෙළේ නැහැ.” 

 

“මම දන්නවා. ඒත් ඔයා මාව එළියට පන්නලා දාන්ෙන නැහැ ෙන්ද?” 

 

ඇය පැත්තකට විය. ඔහුට ඉදිරිෙයන් ගමන් කළ ඇය කුඩා අඳුරු ඇතුල් වූ තැනින් කාමරය ඇතුලට ගමන් කළාය. 

අත් බෑගය පුටුවක් මතට ද, ෙතොප්පිය ෙම්සය මතට ද ඇය විසි කළාය. ඇය හැසිරුෙන් තමනට ඉතා හුරු පුරුදු 

කාමරයක රජකරන්නියක් ෙලසිනි. 

 

ඒ ෙහේමන්තෙය් දී අන්ෙද ටැගෙනොව්ට සිය ආර්ථිකය සකසුරුවමින් ෙගවන්නට වූෙය් මන්දැයි ඇය පමණක් දැන 

සිටියාය. ඔහු තම කුලී කාමරය අත්හැර ෙම් මාලිගාෙව් පාළුවට ගිය මහෙල් පදිංචියට ආෙව් මන්දැයි ඇය දැන 

සිටියාය. පක්ෂ සමාජ කාර්යාලය පාවිච්චි ෙනොකරන ෙම් පාළු මහල ඔව්හු අන්ෙදට කුලියක් ෙනොෙගවා පාවිච්චියට 

ඉඩ දී තිබුණහ. 

 

එය රජකුමෙරකුෙග් රහස් ආදර කැදැල්ල විය. වසර ගණනාවකට ෙපර, අමතක වී ගිය රජ දරුෙවක් ෙමතැන 

ආෙලෝකය එන ෙතක්, රහසින් තබන පා හඬ ඇෙසන ෙතක්, ගරුඬපාෂාණ පඩිෙපෙල් සිල්ක් ගවුමකින් ඇෙහන 

සිරි සිරිය ඇෙසන ෙතක් බලා සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් මෙහේශාක්ය ලී බඩු දකින්නට නැත. නමුත් බිත්ති, ගිනි උදුන සහ 

සිවිලිම ඉතිරි වී ඇත. 

 

සුදු පාට පසුබිමක සියුමැලි නිල් මල් මාලා හා රිදීෙයන් වූ කුඩා ෙකොළ අතු වලින් රටා ඇඳි අතින් ෙගත්තම් දමන ලද 

එම්ෙබොයිඩරි වලින් බිත්තිය පිරී තිබුණි. ගරුඬපාෂාණෙයන් ඉදි කරන ලද මල් මාලා පැළඳි අනංගයන් ෙප්ලියක් 

සහ සමෘද්ධිය දක්වන අඟකින් මිදුණ සුදු මල් එළියට ඒම කාමරෙය් බිත්ති ශීර්ෂෙය් දිස්විය. ගරුඬපාෂාණෙයන් 

නිමැවූ පිරිපුන් ෙද්හයක ෙල්ඩා පතිමාවක් සුදු පියාපත් මැදින් වට වී ගිනි උදුන අසලින් දිග ඇදී තිබුණි. සුමුදු නිල් 

පැහැෙයන් අහස පාට කරන ලද සිවිලිෙම්, පුළුන්  ෙරොද ෙමන් දිස් වූ ලා පැහැති වළාකුළු අතරින් සුදු පෙරවිෙයෝ දිස් 

වූහ. ඔවුන් අතීතෙය් දී සුෙඛෝපෙභෝගී සතුටු සාජ්ජයන් දැක ඇති බව නිසැකය. අද ඔවුන් බලා සිටින්ෙන් යකඩ 

ඇඳක් ෙදස. කැඩුන පුටු ෙදස. සායම් ෙනොගෑ දිග ෙම්සයක් මත ෙගොඩ ගැසුණ දීප්තිමත් රතු කවර ඇති ෙපොත් 

ෙදස. ඇඳුම් අල්මාරිය ෙතක් ඉහළට තබන ලද ලී ෙපට්ටි ෙදස. සුදු ෙගත්තම් අතරින් කැඩුන තැන් වහන රතු 

හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුවන් වූ ෙපෝස්ටර් ෙදස. ෙකොනක ඇණයක එල්ෙලන හම් කබායක් ෙදස. 

 

කිසිවක් අහන්නට ෙපර “මම ආෙව් මට රෑට එන්න බැරිවන බව කියන්නයි,” කීරා කියා සිටියාය. 

 

“ඔහ්! .. ඔයාට බැහැ, කීරා?” 

 



“බැහැ. මට විදියක් නැහැ. දැන් ෙ දවාචයක් වූ විදියට බලන්න එපා. ෙමන්න, මම ඔයාට පුංචි ෙදයක් ෙගනාවා 

ඔයාව සතුටු කරන්න.” 

 

ඇය සාක්කුෙවන් කුඩා ෙසල්ලම් බඩුවක් එළියට ගත්තාය. එය වීදුරු ටියුබයකි. අග වූෙය් බල්බයක් වැනි රවුමකි. 

එය රතු සාන්දණයකින් පිරී ඇත. එහි කුඩා කළු රුවක් ෙවව්ලමින් පාෙවයි. 

 

“ඒ ෙමොකක් ද?” 

 

ඇයෙග් අල්ෙල් බල්බය වැෙසන්නට ඇය අල්ලා ගත්තාය. ඒත් කුඩා රුව ෙසලවුෙන් නැත. “ම ට බෑ කරන්න. 

ඔයා උත්සාහයක් ගන්න. ෙමන්න ෙම් විදියට අල්ලන්න.” 

 

ඇය ඔහුෙග් අල්ෙල් බල්බය සැඟවූෙය්ය. ඇයෙග් අත ඔහුෙග් අත උඩින් විය. කිසිත් ෙවනස්වීමක් මුහුණින් දිස් 

ෙනොවීය. ඔහුෙග් සංචලනයක් ඇයට ඒ ගැන කියන ෙනොලදි. නමුත් තම ඇඟිලි ඔහුෙග් ඇඟිලි හා ගෑවීෙමන් ඔහු 

තුල ෙවනසක් ඇති කළ බව ඇය දත්තීය. එය ෙහේමන්තය පුරා සිද්ධ වූවක් වුව ද ඔහු ඊට හුරු වී නැත. ඔහුට ඉන් 

ෙවනස්වීමකට ලක් ෙනොවී සිටිය ෙනොහැකි බව ඇය දත්තාය. වැහුණු බල්බෙය් ඇතුලත වූ රතු සාන්දණය හදිසිෙය් 

වියරුෙවන් බුබුළු නඟමින් ඉහළට ඇදුණි. කුඩා කළු අං ඇති රුව උද්දාමෙයන් ඒ කුණාටුව තුල උඩටත් පහළටත් 

පනියි. 

 

“දැක්කා ද? එයාල ඒකට කියන්ෙන ඇෙමරිකන් පදිංචිකාරයා කියල. මම වීදි ෙකොණකින් ගත්ෙත. හුරු බුහුටියි 

 ෙන්ද?” 

 

ඔහු සිනාවක් පෑය. පුංචි රුව නටනවා බලාෙගන සිටිෙය්ය. “හරිම හුරු බුහුටියි .. කීරා, ඇයි ඔයාට අද රෑට එන්න 

බැරි?” 

 

“ඒක .. ෙපොඩි වැඩක් තිෙයනවා මට යන්න ඕන. වැදගත් ෙදයක් ෙනෙමයි. කමක් නෑ ෙන්ද?” 

 

“කාරියක් නෑ. ඔයාට කරදරයක් ෙවන්ෙන නැත්නම්. දැන් ඔයාට ඉන්න පුළුවන් ද?” 

 

“ෙපොඩ්ඩක් ෙවලා විතරයි,” ඇය සිය කබාය ගලවා ඇඳ මතට විසි කළාය. 

 

“ඔහ්, කීරා!” 

 



“කැමති ද? ඒක ඔයාෙගම වැරැද්ද. ඔයයි කිව්ෙව අලුත් ගවුමක් ගන්න කියල.” 

 

ගවුම රතු පැහැතිය. චාම්ය. ෙකටිය. කළු පැහැති හම් පටියකින් හැඩ දා ඇත්තකි. ෙබල්ට් පටියත්, ෙබොත්තම් 

හතරකුත්, ෙකොලරය වටා පැතලි ෙරදි කෑල්ලකුත් ෙලොකු පීත්ත පටි ගැටයකුත් විය. මඳක් කුදු වූ ඇය ෙදොරට 

ෙහේත්තු වී සිටෙගන සිටියි. හදිසිෙය්ම ඇය දිස්වූෙය් ඉතා ළාබාල ඉතා සියුමැලි ෙසේ ය. කුඩා දැරියකෙග් ගවුමක් කර 

කියාගන්නට බැරි, අහිංසක කුඩා දැරියකෙග් සිරුරකට ඇලී ඇත්තා ෙසේ ය. ඇයෙග් අවුල් වී ගිය ෙකස් ෙරොදවල් 

හිස පිටුපසට වැටී ඇත. ඇයෙග් සාය එකිෙනකට තදවුන සිහින් කකුල් වලට ඉහළින් පවතී.  ඇයෙග් දෑස් රවුම් 

වූහ. අවංක වූහ. නමුත් සිනාව විහිළුවක් කරනා ෙසේ ය. තද ආත්ම ශක්තියක් පිරි වූවකි. ඇයෙග් ඇරුණු ෙතොල් 

ෙතත් වී ඇත. ඔහු ඇය ෙදස බලාෙගන සිටෙගන සිටිෙය්ය. තමා කිසිදා ෙනොදැකි තරම් භයානක වූ එෙහත් ෙලොල් 

වූ කාන්තාව දැකිෙමන් ඇති වූ බිෙයනි. 

 

ඉවසිල්ලක් නැති ෙසයින් ඇය හිස ගසා දැම්මාය. “ඉතින්, ඔයා කැමති නැද්ද එෙහනම්?” 

 

“කීරා, ඔයා .. ගවුම … හරි ලස්සනයි. මම කවදාවත් දැකලා නැහැ කාන්තාවක් ඔය වෙග් ඇඳලා ඉන්නවා.” 

 

“ඔයා ෙමොනවා ද දන්ෙන කාන්තාවන්ෙග ගවුම් ගැන?” 

 

“පැරිසිෙය් විලාසිතා සඟරාවක් සම්පූර්ණෙයන් බැලුවා ඊෙය් වාරණ බියුෙරෝෙව් දී.” 

 

“ඔයා විලාසිතා සඟරාවක ඇතුලත බැලුවා?” 

 

“මම ඔයා ගැනයි හිතුෙව. මට දැන ගන්න ඕන වුනා කාන්තාවන් කැමති ෙමොනාට ද කියලා.” 

 

“ඉතින් ෙමොනවා ද ඔයා ඉෙගන ගත්ෙත?” 

 

“ඔයාට ෙදන්න මම කැමති ෙද්වල් ගැන. පුංචි විහිළු ෙතොප්පි. ෙසෙරප්පු ව ෙග් පා ආවරණ. පටි විතරක් තියන. 

ආභරණ. දියමන්ති.” 

 

“අන්ෙද! ඔයා ඔයාෙග වාරණ බියුෙරෝෙව් සෙහෝදරවරුන්ට ඕවා කිව්ෙව් නැහැ ෙන්ද?” 

 

ඔහු සිනාසුෙන්ය. ඇය ෙවතින් ඉවත් ෙනොෙවන තියුණු ඇස් වලින් විස්මෙයන් බලා සිටිෙය්ය.  

 



“නැහැ, මම කිව්ෙව නැහැ.” 

 

“මා දිහා ඔෙහොම බලාෙගන ඉන්න එක නතර කරන්න. ෙමොකක් ද කාරණය? ඔයාට බයයි ද මා ළඟට එන්න?” 

 

ඔහුෙග් ඇඟිලි වලට ඇයෙග් රතු ගවුම හසුවිය. ඇයෙග් වැලමිෙට් කුහරයක ඔහුෙග් ෙතොල් රැඳිණ. 

 

ජෙනල් පඩිෙය් ඔහු හිඳගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් අත්වලට මැදි වී ඇය ඔහු අසලින් සිටෙගන සිටියාය. ඔහුෙග් මුහුෙණ් 

තවමත් කිසිදු බාහිර  ෙවනසක් දකිනු ෙනොහැකිය. ඔහුෙග් දෑස් පමණක් නිහඬව සිනාසුනි. කටින් කියා ගත 

ෙනොහැකි දැයක් ඇයට වචන වලින් ෙතොරව හඬා කියන ලදි. 

 

ඉක්බිතිව ඔහු කතා කරන්නට පටන් ගති. ඇයෙග් රතු ගවුෙම් මුහුණ ෙහොබා ගත් ඔහු ෙමෙසේ කීෙව්ය: “ඔයා 

දන්නවාෙන, මට සතුටුයි ඔයා රෑට නැතුව දැන් ආපු එක ගැන. රෑ ෙවනකන් තව ෙකොච්චර පැය ගණනක් බලන් 

ඉන්න තිබුණා ද … මම ඔයාව ෙම් විදියට කවදාවත් දැකලා නැහැ .. මම කියවන්න උත්සාහ කළා ඒත් මට බැරි 

වුනා. ඔයා ෙම් ගවුම ඊ ළඟ පාරත් අඳිනවා ද? ෙම් හම් පටිය, ඒක ඔයාෙග අදහසක් ද? ඇයි ඔයා ෙමච්චර … 

ෙමච්චර වැඩිහිටිෙයක් වෙග ෙපන්ෙන ෙම් පුංචි ළමෙයක් අඳින ගවුමක් දා ගත්තම? ඒ පීත්ත පටි ගැටයට මම 

කැමතියි … කීරා, ඔයා දන්නවාෙන, ඔයා නැතිව මම හරි පාළුෙවන් හිටිෙය … මට වැඩ කරද්දීත් මම …” 

 

ඇයෙග් දෑස් ෙමොෙළොක් විය. යාප්පු බවකින් යුතු විය. මඳක් තැතිගත් ෙසේ ෙපනුණි: “අන්ෙද, ඔයා වැඩ කරද්දී මා 

ගැන හිතන්න ෙහොඳ නැහැ.” 

 

“සමහර ෙවලාවට, ඒක විතරයි, ඔයා ගැන හිතන සිතුවිලි විතරයි මට උදව් ෙවන්ෙන -මෙග් වැඩ ඉවර කරගන්න,” 

ඔහු සිනාවකින් ෙතොරව ෙසෙමන් කීෙව්ය. 

 

එෙහත් අනතුරුව ඔහු නැවතත් සිනාවක් පෑෙව්ය. “ඇයි මට ඔයා ගැන හිතන්න එපා කියන්ෙන? මතකද, ඔයා 

ෙමෙහ අන්තිමට ආපු වතාව. ඔයා මට කිව්වා ඔයා කියවපු ෙපොතක් ගැන. ඒෙක ඉන්න අන්ෙද කියන වීරයා ගැන. 

ඒක කියවද්දී ඔයා මා ගැන හිතූ හැටි ගැන? ඒක අහපු ෙවෙල් ඉඳන් මම ඒක මටම කියා ගත්ත නැවත නැවතත්. 

ඒක එච්චර ෙලොකු ෙදයක් ෙනොවන බව මම දන්නවා කීරා. ඒත්, ඉතින්, ඔයා ඒ වෙග් ෙද්වල් වැඩිය කියන්ෙන 

නැහැෙන.” 

 

ඇය පිටුපස්සට ෙහේත්තු වූවාය. ඇයෙග් දෑත් හිස පසු පසින් හරස් වී එකතු විය. තිෙබන කැමැත්ත තවත් වැඩි කරන 

විහිළු හිනාවකින් යුතු වූවාය. “මම ඔයා ගැන ෙකොච්චර කලාතුරකින් ද හිතන්ෙන කිව්ෙවොත් මට ඔයාෙග වාසගමත් 

අමතක ෙවලා ගිහින්. මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා මට ඒක ෙපොතකින් කියවන්න ලැෙබ්වි කියලා. අෙන්, මට 



අර කැලලත් අමතක ෙවලා ගිහින්, අර අතන තියන, ඔයාෙග ඇහැ උඩින් තියන,” ඇයෙග් ඇඟිල්ල කැලල දිෙග් 

ඔහුෙග් නළල මතින් ඇදී ගිෙය්ය. නළෙල් රැළි පිරිමැදීය. ඇයට වැටහී ගිය ආයාචනාව ෙනොසලකා හරිමින් ඇය 

සිනාසුනාය. 

 

“කීරා, ඔයාෙග ෙගදර දුරකතනයක් සවිකරන්න ෙගොඩක් වියදම් යයි ද?” 

 

“ඒත් එයාලා .. අපි … අපිට තට්ටුමහෙල් විදුලි බලය නැහැ. ඒක කළ ෙනොහැකි ෙදයක්.” 

 

“ෙකොච්චර වතාවක් මට හිතිලා තිෙයනවා ද ඔයාට දුරකතනයක් තිබුනා නම් කියල. එතෙකොට මට ඔයාට කතා 

කරන්න පුළුවන් .. ඉඳ හිටලා. සමහර ෙවලාවකට, බලාෙගන ඉන්න එක, ඔයා එනකම් බලාෙගන ඉන්න එක, 

ෙකොච්චර අමාරු ද?” 

 

“ඔයා කැමති තරම් මම ෙමෙහ එන්ෙන නැද්ද අන්ෙද?” 

 

“ඒක ෙනෙමයි කාරණය … ආපු දවෙසේ ම … ඔන්න බලන්න … මට ඕනා ඔයාව බලන්න විතරයි … ඔයා ෙමෙහ 

ආපු දවෙසම … සමහර ෙවලාවට ඔයා ගිහින් මිනිත්තුවකින් පස්ෙස. ඔයා ගියා කියන හැඟීම. මට ඔයාට කතා 

කරන්න විදියක් නැහැයි කියන හැඟීම. ඔයාව ෙහොයාෙගන එන්න බැරිකම, ඔයා ජීවත්වන ෙගදරට එන්න කිසිම 

අයිතියක් නැතිකම, හරියට ඔයා නගරය දාලා ගියා වෙග්. සමහර ෙවලාවට මම වීදිවල ඉන්න ෙසේරම මිනිස්සු දිහා 

බලනවා. ඒක මාව බියට පත් කරනවා. ඔවුන් අතෙර් ඔයාව නැතිෙවලා ගිහින් කියල. මට ඔයා ළඟට එන්න 

බැහැයි කියල. ඒ ඔළු ෙසේරටම උඩින් ඔයාට කෑ ගහලා කතා කරන්න බැහැයි කියලා.” 

 

සමාව ෙනොෙදන විලසකින් “අන්ෙද, ඔයා ෙපොෙරොන්දු වුනා කවදාවත් මෙග් ෙගදරට එන්ෙන නැහැ කියලා,” යැයි 

ඇය කීවාය. 

 

“ඒත්, අපිට ඒක හදාගන්න පුළුවන් නම්, මට දුරකතනෙයන් ඔයාව අමතන්න ඉඩක් ෙදන්න බැරි ද?” 

 

“බැහැ. මෙග් ෙදමව්පියන් අවිශ්වාස කරාවි. ඒකයි .. ඔහ් .., අන්ෙද, අපි පරිස්සම් ෙවන්න ඕන. අපි ෙගොඩාක් 

පරිස්සම් ෙවන්න ඕනා -විෙශේෂෙයන්ම දැන්.” 

 

“ඇයි විෙශේෂෙයන්ම දැන්?” 

 



“නෑ නෑ ෙවනදාට වඩා වැඩිෙයන් ෙනෙමයි. ඒක එච්චර අමාරු නැහැ ෙන්ද? ඒ එක ෙකොන්ෙද්සිය, පරිස්සම් විය 

යුතු යැයි කියන්න, මා නිසා.” 

 

“නැහැ, පියාදරිය.” 

 

“මම නිතර එන්නම්. ඔයාට මාව එපා ෙවද්දීත් මම ෙමතැන ඉන්නම්.” 

 

“කීරා, ඇයි ඔයා එෙහම කියන්ෙන?” 

 

“ඉතින්, කවදා හරි දවසක, ඔයාට මාව එපා ෙව්වි. නැද්ද?” 

 

“ඔයා එෙහම හිතන්ෙන නැහැ ෙන්ද?” 

 

“නැහැ, එෙහම හිතන්ෙන නැහැ … ඉතින්, ඔව්, මම ඔයාට ආදෙරයි. ඔයා ඒක දන්නවා. ඒත් මම කැමති නැහැ 

ඔයාට හිතුෙනොත් … ඔයාට මාව කරදරයක් වෙග් හිෙතනවාට … ඔයාෙග් ජීවිතය …” 

 

“කීරා, ඇයි ඔයාට එපා මම මෙග් ජීවිතය ගැන කියන …” 

 

“ෙම්ක නිසා තමයි ඔයා කිසිවක් කියනවාට මම අකමැති.” 

 

ඇය නැවී ඔහුෙග් කට වැෙහන්නට රිදුම් ෙදන චුම්භනයක් දුන්නාය. 

 

ජෙන්ලෙයන් එහා, මාලිගාෙව් පැත්තක සාමාජිකෙයක් ‘අන්තර්ජාතිකය’ නැමති ගීතය ෙහමින් පුරුදු ෙවයි. 

ඔහුෙග් අතක් ෙව්දිකාවක තබන තරම් දැවැන්ත වූ, මියුරු වූ, පියාෙනෝෙව් වැෙදයි.  

 

අන්ෙදෙග් ෙතොල් ෙනොඉවසුම් ෙලසින් ඇයෙග් උගුර පුරා, ඇයෙග් දෑත් පුරා, ඇයෙග් උරහිස් පුරා දුවන්නට වූහ. 

අපහසුෙවන් ඔහු ඇය ෙවතින් ඉවත් වූෙය්ය. වැඩි වැදගම්මකින් ෙනොයුතුව, සතුටින් ෙමන්, පළා යන්නට 

මාර්ගයක් ෙසොයාගත් විලසකින්, නැඟිටින ගමන් ඔහු ෙමෙසේ කීෙව්ය: “ඔයාට ෙදන්න ෙදයක් මා ළඟ තියනවා 

කීරා. ඒක අද රෑට ෙදන්න හිටිෙය. ඒත් ඉතින් …” 

 



ඔහු කුඩා ෙපට්ටියක් ෙම්සෙය් ලාච්චුවකින් එළියට ඇද ගත්ෙත්ය. එය ඇයෙග් අල්ලට තද කෙළේය. කරකියා ගත 

ෙනොහැකිව ඇය එය පතික්ෙෂේප කළාය. “අන්ෙද ඔයා ෙමෙහම කරන්න එපා. මම කියලා තියනවා ෙමෙහම 

කරන්න එපා කියල. මට ෙකොච්චර ඔයා කරලා තියනවා ද, මටත් සහ …” 

 

“මම ඔයාට මුකුත් කරලා දීලා නැහැ. ආත්මාර්ථකාමී නැත්ෙතක් විදියට මම ඔයාව දකින්ෙන. හැම තිස්ෙසම ඔයා 

කරන්ෙන ඔයාෙග පවුලට. ඔයා එක්ක ෙකොච්චර රණ්ඩු අල්ලන්න වුනා ද ඔයාට ෙම් ගවුම අරන් ෙදන්නම.” 

 

“ඒකට අමතරව, කකුල් ආවරණ, සිගරැට් ලයිටරය, ඊ ළඟට … අෙන් අන්ෙද, මම ඔයාට ෙගොඩාක් ස්තූතිවන්ත 

ෙවනවා, ඒත් ..” 

 

“ඒත් ඕක අරින්න බය ෙවන්න එපා.” 

 

කුඩා පැතලි එය අව්යාජ පංශ සුවඳ විලවුන් පිරි ෙබෝතලයකි. ඇය හුස්මක් ඉහළට ඇද්දාය. විෙරෝධය පා එපා 

කියන්නට ඇයට උවමනා වුණි. ඒත් ඔහුෙග් සිනාව දුටු ඇයට හැකිවූෙය් සතුටු සිනාවක් පාන්නට පමණි. “අෙන්, 

අන්ෙද!” 

 

ඔහුෙග් අත එහා ෙමහා දිව ගිෙය්ය. ඇය අල්ලන්ෙන් නැතිව ඇයෙග් ෙබල්ෙල් හැඩය, පපුව, ඇඟ පෙව්සමින්, 

සාවධානව, පතිමාවක් අඹන ෙලසකින් ඔහු අතින් තමා ඉදිරිෙයන් වායුෙව් ඇන්ෙඳේය. 

 

“ඔයා ෙමොකක් ද කරන්ෙන අන්ෙද?” 

 

“මතක තියාගන්නට උත්සාහයක්.” 

 

“ෙමොකක් ද?” 

 

“ඔයාව. ඔය විදියට හිටෙගන ඉන්න ඔයාව. දැන් ෙම් විදියට. සමහර විෙටක මම තනියම ඉන්න ෙකොට, මම 

ෙමෙහම ඔයාව වායුෙව් අඳින්න උත්සාහ ගන්නවා. හරියට ඔයා මා ඉස්සරහ හිටෙගන ඉන්නවා වෙග්.” 

 

ඔහුට ළං වූ ඇය තදින් ඔහුෙග් සිරුරට ෙහේත්තු වූවාය. ඇයෙග් දෑස් අඳුරු විය. ඇයෙග් සිනාව ෙසෙමන් හා බරින් 

යුතු විය. සුවඳ විලවුන් ෙබෝතලය පා ඇය “ඔයා අරින්න ෙම්ක. මුල් බිංදුව ඔයා ෙදන්න මට. ඔයාෙග අතින්,” යැයි 

කීවාය. ඇ ෙඳේ ඇය සිටි පැත්තට ඇය ඔහුව ඇද ගත්තාය. “ෙකොෙහේ ද ඔයා ඒක තියන්ෙන?” ඇය ඇසුවාය. 

 



තවත් ෙලෝකයකින් ආ සිත වියවුල් කරන සුවඳින් වූ ෙතත ඇඟිලි තුඩින් ඔහු ලැජ්ජාශීලිව ඇයෙග් ෙකොණ්ඩෙය් එය 

රැඳවූවාය. 

 

අකීකරු විලසින් ඇය “ෙවන ෙකොෙහද?” යැයි ඇසුවාය. 

 

ඔහුෙග් ඇඟිලි තුඩු ඇයෙග් ෙතොල් පිරිමැද්ෙද්ය. 

 

“ෙවන ෙකොෙහ ද?” 

 

ඔහුෙග් අත ඇයෙග් උගුර දිෙග් පහළට සුමුදු ෙලසින් ඉරක් ඇඳ කළු හම් ෙකොලරය අසල නැවතිණ. 

 

ඇයෙග් දෑස් ඔහුෙග් දෑස් හා හමුව තිෙයද්දී, ඇය ෙකොලරය ගස්සා ෙබොත්තම් හැර ගවුම විවෘත කළාය. “ෙවන 

ෙකොෙහ ද?” 

 

ඔහු රහසින් ෙකොඳුරයි. ඔහුෙග් ෙතොල් වූෙය් ඇයෙග් ළැමැඳ මත. “අෙන් කීරා, කීරා, මට ඔයාව ඕනා .. ෙමෙහ .. 

අද රෑට.” 

 

ඇය පිටුපස්සට ෙහේත්තු වුවාය. ඇයෙග් මුහුණ අඳුරු විය. සමාව ෙනොෙදන ෙලසකින් හා අභිෙයෝග කරන 

ෙලසකින් ඇයෙග් කටහඬ බාල විය. “මම ෙමතැන, දැන්” 

 

“ඒත් ..” 

 

“ඇයි එපා.” 

 

“ඔයාට ඕන නැත්නම් ..” 

 

“ඕන නිසා තමයි ආෙව්.” 

 

ඔහු නැඟිටින්නට තැත් දරද්දී ඇය ඔහුෙග් අතින් ඇද ඔහුව පහතට ඇද ගත්තාය. “ඇඳුම් ගලවන්න කාෙල වැය 

කරන්න එපා. මට එච්චර කාලයක් නැහැ.” 

 

* 



 

ඇයෙග් කටින් පිටවුන වදන් වලට ඇයට සමාව දිය හැකියි. මන්ද ඇයෙග් ෙවෙහසින් මැළවුන වත ඇස වැදුණු විට 

ඔහුට ඒවා අමතකයි. ඔහුෙග් වක් වූ අෙත් රැඳි ඇයෙග් හිස අපාණික විය. ඇයෙග් දෑස් පියැවී ඇත. අපහසුෙවන් 

කඩින් කඩ ඇය හුස්ම ඉහළ පහළ දමන්නීය. තමනට ලබා දුන් පීතිය ගැන ඔහු ඇයට ස්තූති පූර්වක වූෙය්ය. 

 

ෙදොර අසල දී, හදිසිෙයන් හැරී බලා තම ෙපොඩිවුන රතු ගවුම වටා කබාය ඇද ගනිමින් ඇය රහසින්, යාප්පුෙවන්, 

චින්තාපර මෘදු හඬකින් ෙමෙසේ මිමුණුවාය. “ආෙයත් දකින ෙතක් ඔයාට මං නැතිව වැඩි පාළුවකින් ඉන්ෙන නෑ 

ෙන්ද? .. මම … මම .. ඔයාව සතුටු කරා ෙන්ද?” එෙසේ කියද්දී ඇය කරන ඕනෑම ෙදයකට සමාව ෙදන්නට ඔහුට 

හැකිය. 

 

* 

 

පඩි ෙපළ දිෙග් ඇය ජව සම්පන්න ෙලසකින් ඉහළට දිව ගියාය. ඒ ෙගදර අතීතෙය් දවසක අද්මිරාල් 

ෙකොවැෙලන්ස්කිෙග් නිවහන විය. තම අත් ඔරෙලෝසුව දිහා ෙනොඉවසිල්ෙලන් බලමින් ඇය ෙදොර අගුල් ඇරියාය. 

 

ඉස්සර දවසක විසිත්ත කාමරය වූ එහි මාර්ෂා ලැව්ෙරෝවා කඩිමුඩිෙය් පයිමසය උඩින් ඉෙදන සුප් භාජනයක් එක 

අතකින් හැඳි ගායි. අනික් අෙත් ෙපොතක් දිග හැරෙගන. ඇය වගන්තියක් කට පාඩම් කරගන්නට වෑයමක් 

දරන්නීය. “සමාජ පංති අතර සම්බන්ධතාවය අධ්යයනය කළ හැක්ෙක් ආර්ථිකෙය් නිෂ්පාදන කියාවලිය ෙබදා 

හැරීම ඉතිහාසෙය් ඕනෑම අවස්ථාවක …” 

 

කීරා ඇය අසලින් නැවතුණාය. “ෙකොෙහොම ද මාක්ස්ෙග් තියරිය, මරීෂා?” ඇය මහ හඬින් බාධා කළාය. තම 

ෙතොප්පිය හිෙසන් උදුරා ඉවත් කළාය. ෙකස්  වැටිය හිස ෙදපැත්තට ගසා මුදා හැරියාය. “ඔයා ළඟ සිගරැට්ටුවක් 

තියනවා ද? මට තිබිච්ච අන්තිම එක මඟ දී බීලා ඉවර කළා.” 

 

මරීෂා සිය නිකට ඇඳුම් අල්මාරිය ෙවත පෑවාය. “ලාච්චුෙව්,” ඇය පිළිතුරු දුන්නා ය, “මටත් එකක් පත්තු කරන්න 

පුළුවන් ද? ෙකොෙහොම ද හැම  ෙදයක් ම?” 

 

“ෙහොඳයි. එළිෙය කාලගුණය හරි  චමත්කාරයි. නියම ගිම්හානයක්. වැඩ අධිකයි ද?” 

 

“ඔව් ඔව්. ෙහට හමුෙව් දී කතාවක් පවත්වන්න තියනවා - ෛඵතිහාසික උච්ෙ දවාදය ගැන.” 

 

කීරා සිගරැට්ටුවක් දල්වා ෙගන මරීෂාෙග් කෙට් ද එකක් රැඳවූවාය. 



 

“ස්තූතියි,” මරීෂා කියුෙව් ඝන සුප් එක හැඳි ගෑම ෙනොනවත්වමින්. “ෛඵතිහාසික උච්ෙ දවාදය සහ නූඩ්ල්ස් සුප්. 

ෙම්ක අමුත්ෙතකුට.” ඇය ඇසක් ගැසුවාය. “ඔයා දන්නවාෙන කවුද කියලා, නම වික්ටර් ඩුෙන්ව්.” 

 

“මම ඔයාට සුබ පතනවා. ඔයාටයි වික්ටර්ටයි ෙදන්නටම.” 

 

“ස්තූතියි. ෙකොෙහොම ද ඔයාෙග ෙද්වල් ඔක්ෙකොම? ෙපම්වතාෙගන් ළඟ දී අහන්න ලැබුණයි?” 

 

කීරා පිළිතුරු දුන්ෙන් අකමැත්ෙතනි. “ඔව්. මට ලියුමක් ලැබුණ … ෙටලිගෑම් එකකුත් ..” 

 

“ෙකොෙහොම ද එයා දැන්? කවදා ද එයා ආපහු එන්ෙන?” 

 

කීරාෙග් මුහුණ හදිසිෙය්ම ගල් ගැසුණි. එය දැඩි ගතියකින් හා ෙගෞරවනීය වූ සංසුන් බවකින් යුතු විය. හරියට මාස 

අටකට ෙපර සිටි කීරා ෙසේ වූවකි. ඇය පිළිතුරු දුන්නාය. 

 

“අද රෑට.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 

 

කීරා ඉදිරිෙය් ෙම්සය මත විදුලි පණිවුඩය දිග හැර තිබුණි. එහි වචන හතරක් අඩංගු විය. 

 

“ නි පහ එනවා. ලිෙයෝ.” 

 

ඇය එය කිහිප වතාවක් කියවා ඇත. කයිමියාෙවන් දුම්රිය පැමිෙණන්නට තව පැය ෙදකක් තිෙබ්. තව කිහිප 

වතාවක් එය නැවත නැවතත් කියවන්නට ඇයට හැකිය. පාට දිය වී ගිය සැටින් ඇඳ කවරය මත එය දිග හැරි ඇය 

ඇඳ අසලින් බිම දණගසා ගත්තාය. ඇය සීරුෙවන් කඩදාසිෙය් වූ හැම රැල්ලක්ම දිග හැරියාය. එහි වූෙය් වචන 

හතරකි. ෙගවී ගිය හැම මාස ෙදකක් ෙවනුෙවන් ම වචනයකි. එහි හැම අකුරක් සඳහා ම ෙකොපමණ දින ගණනක් 

තමන් විසින් ෙගවන ලද්දැයි ඇය කල්පනා කළාය. ෙගවී ගිය පැය ගණන් හා ඒ පැය ගණන් ෙගවුෙන් ෙකෙසේදැයි 

ෙනොසිතා ඉන්නට ඇය වැර දැරුවාය. 

 

නමුත්, ෙකොතරම් වතාවක් තනිවම හැ වා දැයි ඇයට මතක් විණ. “ඒකට කමක් නැහැ. ඔහු ආපහු එයි -ෙහොඳ 

ෙවලා.” එය සරල හා පහසු බවට පත්වුණි. අෙයකුට තම ජීවිතය එක ආසාවක් සඳහා පමණක් අඩු කරන්නට හැකි 

නම්. එෙසේ නම් ජීවිතය සීතල, පැහැදිලි සහ දරාගත හැකි වනු ඇත. සමහර විට අනිත් අය තවමත් දන්නවා ඇති 

ජනතාවක් සිටින බව, වීදි පවතින බව සහ හැඟීම් ඇති බව. ඇය ෙනොදනී. ඇය දන්ෙන් ඔහු ෙහොඳ වී නැවත එන 

බව පමණි. එය ෂධයක් වැනිය. එය විෂබීජ නාශකයක් වැනිය. එය ඇය තුල වූ අනිත් සියල්ල පුළුස්සා ඇයව 

අයිස් වැනි සීතලකින්, පරඬැලක් ෙසේ අපාණිකව, හිනාවකින් පුරවා ඉතිරි කරන ලදි. 

 

ඇයෙග් කාමරය ෙකොතරම් හිස් බවකින් යුතු වූෙය් ද නම් ඇය කල්පනා කෙළේ වික්ශිප්තව ෙමෙසේ බිත්ති හතරකට 

ෙකොතරම් දැවැන්ත හිස්බවක් උසුලන්නට හැකි දැයි කියාය. සමහර දිනයක ඇය අවදි වී ජෙන්ලෙයන් එහා හතරැස් 

කඩකින් ෙපෙනන අළු පැහැති හිම වළාකුළු දිහා බලාෙපොෙරොත්තු රහිත ෙලසකින් බලා සිටියාය. එයින් ගැල වී 

ඇ ෙඳන් නැඟිටින්නට ඇයට මහත් වධයකින් උත්සාහයක් ගන්නට සිද්ධ විය. අධිෂ්ඨානයක් සපුරා ගන්නට ෙමන් 

කාමරෙය් එක පැත්තක සිට අනිත් පැත්තට ඇවිද්ද දින වූහ. පයිමසය, අල්මාරිය, ෙම්සය, හතුරන් ෙමන් ඇය හා 

ෙබදාගත්, ඔවුනට නැතිව ගිය දැය ගැන ඇයට ෙදොස්මුර කියන දින වූහ. 

 

ඒත් ලිෙයෝ සිටිෙය් කයිමියාෙව්. හැම මිනිත්තුවකම හිරු රශ්මියක් වැෙදන තැනක. ඒ හැම හිරු රශ්මියකින් ම -

නව ජීවයක් උපදවන ආයුෂ ෙපොදක් වැෙටන තැනක. 

 

සමහර දිනවල ඇය කාමරෙයන් ඉවත් වී ජනතාව ගැවෙසන කටහඬවල් ඇෙසන තැන් ෙසොයා ගියාය. ජනතාව 

ෙවතින් දිව ගිෙය් ඔවුන් අතර රැඳී සිටීම පාළුව දැඩි කරන ලද ෙහයිනි. ඇය වීදිවල සැරිසැරුෙව් අත් ෙදක සාක්කු 



වල බහාෙගන. ෙදවුර හකුළා ෙගන. හිම කරත්ත දුවන දිහා, ෙග් කුරුල්ෙලෝ දිහා, ලයිට් බල්බ් වටා වැටුන හිම 

දිහා බලමින් ඒ ෙද්වල් ෙවතින් නම් කළ ෙනොහැකි යමක් ඉල්ලා බැගෑපත් වන්නා ෙසේ ය. අනතුරුව ඇය නිවසට 

පැමිෙණයි. ‘බුර්ජුවාසිය’ පත්තු කරයි. ඇතිරිල්ලක් නැති ෙම්සයක තනිවම හිඳෙගන බාෙගට උයන ලද අහරක් 

ගිල දමයි. දර ෙකොටන් ගිනිෙගන කැෙඩන මහත් සද්දයත්, රාක්කයක වදින ඔරෙලෝසුවත්, ජෙන්ලෙයන් පිටත 

හිම මත වදින අශ්ව කුර හඬත් අසමින් අඳුරු කාම රෙය් හිර වී සිටියි. 

 

ඒත් ලිෙයෝ සිටිෙය් කිරි ෙබොමින්, යුෂ ෙබ්රා හැෙලන සිවි කඩමින් පළතුරු අනුභවෙයනි. 

 

තමා තමන්ෙග් සිරුෙරන් ගැල වී යන්නට ෙවර දරනා ෙලසින් සමහර රාතියක ඇය ෙපොරවනෙයන් ඔළුවත් 

වසාෙගන මුහුණ ෙකොට්ටයට තද කරෙගන සිටියාය. ඇයෙග් සිරුර අමුත්ෙතකුෙග් අත්වල පහෙසන් ඇවිලී 

තිබුණකි. ඇවිලිච්ච සිරුර වූෙය් ලිෙයෝෙග් ඇෙඳේ. 

 

ඒත් ලිෙයෝ සිටිෙය් මුහුදුබඩක ෙවරළක වැතිර. ඔහුෙග් සිරුර අව් රශ්මිෙයන් රන්වන් වී ඇත. 

 

ඉඳහිටක ෙමොෙහොතක තමන් තම සිරුරට දී ඇති වදය ඇය දැක පුදුමයට පත්වූවාය. හරියට එය මීට ෙපර කිසි 

විෙටක ෙනොදැකි ෙලසින් පුදුමයට පත් වූවාය. එවිට ඇය දෑස් පියා ගත්තාය. මන්ද ඒ සිතුවිල්ලට යටින් තවත් 

බියකුරු වූ, තහනම් වූ සිතුවිල්ලක් විය. ඒ තමන් තවත් මිනිෙසකුෙග් ආත්මයට කරන්ෙන් කුමක් දැයි කියන 

සිතුවිල්ලකි. 

 

ඒත් ලිෙයෝ රාත්තල් පහක් බර වැඩි කරෙගන තිබුණි. ෙදොස්තරවරු ඒ ගැන සතුටු වූහ. 

 

ඉඳහිට ෙමොෙහොතක පහතට නැවී ගිය සිනහවක් ඇඳි මුවක් දකින්නා ෙසේ ඇයට දැනුණි. විදුලි ෙකටිල්ලකටත් වඩා 

අඩු තත්පරයකින් ෙපනී ෙනොෙපනී යන අත වැනිල්ලක් දකින්නා ෙසේ ඇයට දැනුණි. එවිට ඇයෙග් හැම මාංශ 

පිඬුවක්ම ෙව්දනාෙවන් ෙකඳිරි ගෑය. එය අහන්නට තමන් පමණක් තනි වී ෙනොසිටිනවා යැයි ඇය සිතුවාය. 

 

ඒත් ලිෙයෝ ඇයට ලියුම් ලියුෙව්ය. 

 

ඇය ඔහු එවූ ලියුම් කියැවීය. ඔහුෙග් කටහඬින් එහි ලියැවුණු හැම වචනයක්ම අසන්නට උත්සාහ ගත්තාය. ලියුම් 

සියල්ල වෙට්ට තබා ඒ මැදින් ඇය හිඳගත්ෙත් පණ ඇති අෙයක් හා කාලය ගත කරන ෙසේ ය. 

 



ඔහු ආපසු එයි. ශක්තිමත් බවින් යුතුව, සුවය ලබා, ජීවත් වීමට වරම් ලබාෙගන. මාස අටක් ඇය ජීවත් වූෙය් එක 

විදුලි පණිවුඩයක් ෙවනුෙවනි. ඊට වඩා අනාගතයක් දිහා ඇය බලා නැත. විදුලි පණිවුඩයට එපිටතින් අනාගතයක් 

නැත. 

 

* 

 

කයිමියාෙවන් එන දුම්රිය පමාදයි. නිෙසොල්මන්ව කීරා දුම්රිය පදිකෙව්දිකාෙව් සිටෙගන සිටියාය. හිස් ෙර්ල් පීලි 

දිහා බලාෙගන සිටියාය. යකඩ පරාල ෙදකක් ඈතට ඇදී යද්දී පිත්තල පාටින් ෙපෙන්. දුම්රිය නැවතුම් පෙළන් 

ඈතක පැහැදිලි ෙලසින් ගිම්හාන හිරු බැස යයි. ඔරෙලෝසුව දිහා බලා තමන් දත් ෙලසින් දුම්රිය පරක්කු බව 

දකින්නට ඇය බිය වූවාය. මගී මළු පටවා ගත් බර ටක් රථයක ෙරෝද පදිකෙව්දිකාව ෙදදරවමින් පසු කර ගිෙය්ය. 

දිග යකඩ උම ෙඟ් ඈතකින් කට හඬක් විටින් විට දුක්ඛිත විලසකින් හඬ ගායි. එකම වචන කිහිපයක් එක වදනක් 

ෙසේ ඇෙසේ. හිරු බසිනා සැන්දෑවක සිංදු කියන කුරුල්ෙලකුෙග් හඬ වැනිය. “ගීෂ්කා, ඒක අනිත් පැත්තට දාන්න.” 

ඇය පසුකර බූට් සපත්තු අරමුණක් නැතිව, අලස ෙලසින් වැදිණ. ෙර්ල් පිලී වලින් අනිත් පැත්ෙත් කාන්තාවක් තම 

බඩු ෙපොදියක් මත වාඩි වී සිටින්නීය. ඇයෙග් හිස නිදිමෙතන් කඩා වැෙටයි. උඩින් ෙපෙනන වීදුරු  ජෙනල් පියන් 

හුදකලා වූ තැඹිලි පැහැයකින් ෙපෙන්. කටහඬ යාචකෙයකුෙග් ෙලසින් ඇෙසේ: “ගීෂ්කා, ඒක අනිත් පැත්තට 

දාන්න.” 

 

දුම්රිය නැවතුම්පල අධිකාරී ෙවත ගිය කීරාට දුම්රිය ඉතා පරක්කු වන බව දැනගන්නට ලැබුණි. වළක්වා ගත 

ෙනොහැකි පමාදයක් බව විධායක නිලධාරියා කීෙව්ය. හංදියක වූ සුළු වැරදි වැටහිල්ලක්. ෙහට උදෑසන ෙතක් 

දුම්රිය පැමිෙණ්වි යැයි බලාෙපොෙරොත්තු වන්නට ෙනොහැකි යැයි ඇයට දැනගන්නට ලැබුණි. 

 

ඇය පදිකෙව්දිකාෙව් තවත් මඳ ෙව්ලාවක් රැඳී සිටියාය. අරමුණක් නැතිව, ඔහු ඉන්නවා යැයි දැෙනන තැනකින් 

ඉවත් විය ෙනොහැකි ෙසේ බලා සිටියාය. අනතුරුව ඇය  ෙසෙමන් ඇවිදෙගන ගියාය. පඩිෙපළ බැස ගියාය. අපාණික 

දෑත් එල්ලා වැෙටද්දී බහින හැම පඩියකම පාද අස්ථිරව, ෙසෙමන් වැෙදද්දී පිටත් වී ගියාය. 

 

වීදිෙය් ඈත ෙකොණකින් දැකිය හැකි වූෙය් පැතලි, දීප්තිමත්, පිරිසිදු, නිශ්චල කහ පැහැෙයන් වූ හරියට කැඩිච්ච 

බිත්තර මදයක් ෙසේ අහස් තීරුවකි. උණුසුම් ෙගොම්මන් වැෙටන සැන්දෑෙව් වීදි දුඹුරු පැහැෙයන් ෙපනුණි. ඇය 

ඈතට ඇවිද ගිෙය් ඉතා ෙසෙමන් ය. 

 

ඇයට හුරු වීදියක් පසුවිය. ඇය හැරී නැවතත් ඒ ෙවත අවුත් ෙවනත් පැත්තකට ඇවිද ගිෙය්ය. ඩුෙන්ව් පවුෙල් 

නිවස ෙවත ඇවිද්ෙද්ය. ඇයට පිරවිය යුතු සන්ධ්යාවක් ඇත. 

 



ෙදොර හැරිෙය් අරීනා විසිනි. ඇයෙග් ෙකස් කලාපය හැම අතකම විසිර ෙගොස් ඇත. ඇය ෙකොණ්ඩය පීරා නැත. 

නමුත් ඇය කළු සුදු ඉරි වැටි තුනී කපු ෙරද්ෙදන් නිම වූ අලුත් ගවුමක් හැඳ සිටියාය. ඇයෙග් විඩාබර මුහුෙණ් 

පව්ඩර් සීරුවට තැවරී තිබුණි. 

 

“ඉතින්, කීරා! හැෙමෝම අතරින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවූ අය. ෙකොච්චර දුර්ලභ පුදුමයක් ද? එන්න ඇතුලට. 

ඔයාෙග කබාය ගලවන්න. මට ඔයාට ෙපන්වන්න දැයක් -ෙකෙනක්- ඉන්නවා. ෙකොෙහොම ද ඔයා මෙග් අලුත් 

ගවුමට කැමති ද?” 

 

හදිසිෙය්ම කීරා සිනහාවන්නට පටන් ගත්තාය. ඇය තම කබාය ගැලවූවාය. ඇය හැඳ සිටිෙය් ද කළු සුදු ඉරි වැටි 

තුනී කපු ෙරද්ෙදන් නිම කරන ලද ගවුමකි. අරීනා පුදුමෙයන් හුස්මක් ඉහළට ඇද්දාය: “අයිෙයෝ … යකාට ගියාෙව් 

.. ඔයා කවදා ද ගත්ෙත ඒක?” 

 

“සතියකට කළින්.” 

 

“මම හිතුවා ෙම් වෙග් කළු සුදු ඉරි වැටිච්ච එකක් ගත්ෙතොත් ඒකම අඳින අය වැඩිය දකින්න ෙනොලැෙබයි කියල. 

ෙමොනා කරන්න ද? ඇඳපු පළමු දවෙසේ දී ම මම දැක්කා ෙම් විදියම ගවුම් ඇඳපු කාන්තාවන් තුන් ෙදෙනක්. 

මිනිත්තු ප හෙළොවක් ඇතුලත දී .. ඉතින් වැඩක් නැහැෙන? … ඉතින්, එන්න ඇතුලට!” 

 

කෑම කාමරෙය් ජෙන්ල හැර දමා ඇත. කාමරය ඉඩ කඩ සහිත ෙලසින් දැනිණ. පාෙර් වැෙදන අඩි පහර ද සුමුදු 

හඬින් ඇතුලට ගලා ආෙව්ය. ෙම්සය මත උපකරණ හා ලී කෑල්ලක් අත හරිමින් සිනාවක් පාමින් කඩිමුඩිෙය් නැඟිට 

සිටිෙය් වසිලි ඉවාෙනොවිච්. වික්ටර් ද කඳ නවා ආචාර කරමින් නැඟිට සිටිෙය්ය. උස බ්ෙලොන්ඩ් හිසෙකස් ඇති 

තරුණෙයක් ගැස්සී නැඟිට සීරුෙවන් සිටගත්ෙත්ය.  

 

“ෙසෝවියට් විනය පාසැෙලන් එන පුංචි නිවුන්නු ෙදන්ෙනක්! කීරා, ඔන්න මම අඳුන්නලා ෙදන්නම් ඔයාට සාෂා 

චර්ෙනොව්. සාෂා -ෙම් මෙග් ඥාති සෙහෝදරිය, කීරා ආර්ගුෙනෝවා.” 

 

සාෂාෙග් අත හැඩිදැඩි විය. ශක්තිමත් විය. ඔහුෙග් අතට අත දීම තදින් වැඩිය. ඔහු ලැජ්ජාෙවන් ෙමන් සිනාවක් 

පෑය. එය බයාදු වූ, අවංක වූ, අව්යාජ වූ සිනාවකි. 

 

“සාෂා, ෙම්ක ඔයාට ලැෙබන දුර්ලභ අවස්ථාවක්,” අරීනා කීවාය. “දුර්ලභ අමුත්ෙතක්. ෙපෙටොගෑඩ සමාජෙයන් 

හුදකලා වී සිටි න්ෙනක් දැක ගන්න ලැෙබන අවස්ථාවක්.” 

 



“ෙලනින්ගෑඩ් වල.” වික්ටර් හරි ගැස්සුෙව්ය. 

 

“ෙපෙටොගෑඩ් වල,” අරීනා නැවත කියුවාය. “කීරා, ඔයා ෙකොෙහොම ද? ඔයාව දැකීම මට ෙකොච්චර සතුටක් ද 

කියල මම පිළිගන්න අකමැතියි ඒත්.” 

 

“ඔයාව මුණ ගැෙහන්න ලැබීම මටත් සතුටක්,” සාෂා මිමුණුෙව්ය, “මමත් ඔයා ගැන ෙගොඩක් අහලා තියනවා.” 

 

“කිසි සැකයක් නැහැ,” වික්ටර් කීෙව්ය, “කීරා තමයි ෙම් නගරෙය් වැඩිෙයන්ම කතාබහට ලක්වන කාන්තාව -

පක්ෂ අය අතරත්,” කීරා ඔහු ෙදස තියුණු බැල්මක් ෙහලුවා ය. එෙහත් ඔහු පසන්න සිනාවකින් මුව සරසා ෙගන 

සිටියි. “අගය ගැන රහස් ෙකොඳුරන අයට පාලනය කරගත ෙනොහැකි මාතෘකාවක් තමයි මනහර කාන්තාවන්. 

හරියට මැඩාම් ෙපොම්ප ර් වෙග්. රමණීය බවින් මාක්ස්වාදය නිෂ්පභා ෙවනවා. මනහර බව පංති  ෙ දයක් දන්ෙන 

නැහැ.” 

 

“කට වහපන්,” අරීනා කීවාය. “මම දන්නෑ ෙමොනවා ද ෙම් කියන්ෙන කියලා.  ඒත් මට ෙහොඳටම විශ්වාසයි 

ෙමොකක් හරි කුණු කතාවක් බව.” 

 

“නැහැ,” කීරා පහත් හඬින් කීෙව් වික්ටර්ෙග් දෑස් දිහා එක එල්ෙල් බලාෙගන ය. “වික්ටර් ෙහොඳක් කියන්ෙන, 

ටිකක් වැඩිෙයන් අතින් දාලා වුනාට.” 

 

ෙනොසන්සුන් බවකින්, අපගල්භ ෙලසකින් සාෂා කීරාට පුටුවක් ඇද පිරිනැමුෙව් නිහඬව අතක් පා අසරණ 

හිනාවකිනි. 

 

“සාෂා ඉෙගන ගන්ෙන ඉතිහාසය,” අරීනා කියා සිටියාය, “ඒ කිව්ෙව එයා ඉෙගන ගනිමින් හි ටිෙය ඉතිහාසය. 

එයාව ෙදොට්ට දාලා විශ්ව විද්යාලෙයන්. නිදහස් සිතුවිලි තියන රටක දී හිතන්න උත්සාහ ගත්තට.” 

 

“මම ඔයාට ෙත්රුම් කරලා ෙදන්නම් අරීනා,” වික්ටර් කියුෙව්ය, “මම ඔය වෙග් කතා මෙග් ඉදිරිෙය් දී ඉවසා 

ෙනොසිටින වග. පක්ෂයට ෙගෞරව කිරීම මම අෙප්ක්ෂා කරනවා.” 

 

“අයිෙයෝ, රඟපෑම නවත්වන්න!” අරීනා කඩා පැන්නාය. “පක්ෂ එකමුතුවට ඔයාව ඇෙහන්ෙන නැහැ.” 

 

සාෂාෙග් දීර්ඝ වූ නිහඬ බැල්ම වික්ටර් ෙවත එල්ල වී ඇති සැටි කීරා දුටුවාය. සාෂාෙග් තද නිල් පැහැති ඇස්වල 

බයාදු ගතියක් ෙහෝ මිතශීලී බවක් ෙනොවීය. 



 

“විශ්ව විද්යාලය ගැන මෙග් කණගාටුව සාෂා,” කීරා කියා සිටියාය. හදිසිෙය්ම සාෂාට තමා කැමති බව කීරාට 

වැටහිණ. 

 

“ඒකට මට කමක් නැහැ,” සාෂා කිව්ෙව් පත්යක්ෂෙයන් යමක් වටහා ගත් අෙයකුෙග් හඬකිනි. “ඒක ඇත්තටම 

එච්චර අවශ්ය වූවක් ෙනොෙව්. ඒකාධිපති බලයකට පාලනය කළ හැකි පිටස්තර ෙද්වල් තියනවා. ඒත් සමහර 

අගැයුම් වලට අත ගහන්නත් යටත් කරගන්නත් ඊට බැහැ.” 

 

“ඔයා ෙහොයා ගනිවී, කීරා,” වික්ටර් සීතල සිනාවක් පා කියයි, “ඔයාත් සාෂාත් එකවෙග් කියල. අවදානම් 

බැහැරලන එක ඔය ෙදන්නටම ෙපොදු වූ හැදියාවක්.” 

 

“වික්ටර් ඔබට පුළුවන් ද …” වසිලි ඉවාෙනොවිච් පටන් ගත්ෙත්ය. 

 

“පියාෙණනි, මම ෙම් ෙගදර අයට කන්න ෙදන තාක් කල්, මෙග් අදහස් වලට ගරු කරන අෙප්ක්ෂාව ඉල්ලා 

සිටින්න …” 

 

“ඔයා කන්න ෙදන්ෙන කාට ද?” තියුණු ස්වරයක් අනික් කාමරෙයන් ඇසිණ. ආසියා ෙදොර අසලින් දිස්විය. 

ඇයෙග් කකුල් ආවරණ වළලුකර අසලින් එල්ලා වැෙට්. පිටු කැඩී ගිය පරණ සඟරාවක් ඇයෙග් එක අතකත් 

කතුරක් අනික් අෙත් ද විය. “මම කැමතියි කවුරු හරි කාට හරි කන්න ෙදනවා නම්. මට තාම බඩගිනියි. අරීනා මට 

එක සුප් ෙකෝප්පයකට වඩා දුන්ෙන නැහැ.” 

 

“පියාෙණනි, ෙම් දරුවා ගැන ෙමොකක් හරි කරන්න යැයි මම අෙප්ක්ෂා කරනවා,” වික්ටර් කීෙව්ය. “ඇය 

හැෙදන්ෙන නිකෙමක් වෙග්. ඇය දරුවන්ට තියන සංවිධානයකට බැඳුෙනොත්. පුෙරෝගාමී සංවිධානය වෙග් …” 

 

“වික්ටර්, අපි ඒ ගැන ආෙය කතා කරන්ෙන නැහැ,” වසිලි තදින්, පහත් හඬින් ඔහුට බාධා කෙළේය. 

 

“කාට ද ඕන ගඳ ගහන පුෙරෝගාමිෙයක් ෙවන්න?” ආසියා ඇසීය. 

 

“ආසියා, යන්න ඔයාෙග කාමරයට,” අරීනා අණ දුන්නාය, “නැත්නම් මම ඔයාව ඇඳට ගිහින් දානවා.” 

 

“ඔයයි ෙවන කවුරු කවුරු ද?” කියූ ආසියා ෙදොර ගසා වසා දමමින් ෙනොෙපනී ගියාය. 

 



“අෙන් ඇත්තටම,” වික්ටර් කියයි, “මට පුළුවන් නම් හරියට පාඩම් කරන්න, රස්සාව කරගන්න, ෙම් පවුලට 

කන්න ෙදන්න සිද්ධ ෙවද්දී. මට වැටෙහන්ෙන නැහැ අරීනාට එක මැරවර දරුෙවක් හරියට හදා ගන්න බැරි ඇයි 

කියල?” 

 

කිසිෙවක් පිළිතුරු ෙනොදුන්හ. 

 

තමන් කැටයම් දමමින් සිටි ලී කැබැල්ල මතින් වසිලි ඉවාෙනොවිච් නැඹුරු වූෙය්ය. පරණ ෙම්ස ෙරද්ද මත 

හැන්ඳකින් අරීනා පින්තූර ඇන්ඳාය. වික්ටර් නැඟිට සිටිෙය්ය: “සමාෙවන්න කීරා, දුර්ලභ අමුත්ෙතක් අතරමං කර 

දමා යන්නට සිද්ධ වීම ගැන. මට රාතී ආහාර හමුවක් තියනවා.” 

 

“සහතිකෙයන්ම,” අරීනා කීවාය, “ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයලා බලන්න ඔයාට ආරාධනා කළ තැනැත්තිය කීරාෙග 

කාමරෙයන් හැඳි ගෑරුප්පු ෙනොෙගන ඉන්නවා දැයි කියල.” 

 

වික්ටර් පිට වී ගිෙය්ය. වසිලි ඉවාෙනොවිච්ෙග් රැළි වැටි දෑත්වල රැඳි ෙමව්ලම් ෙව්වලන බව කීරා දුටුවාය. 

 

“අන්කල් වසිලි, ඔයා ෙමොනවා ද කරන්ෙන?” 

 

“රාමුවක් හදනවා,” ඔළුව උස්සා වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීෙව් ආඩම්බරෙයන් තම අත්කම ෙපන්වමිනි, “අරීනාෙග් 

පින්තූරයකට. ඒවා ෙහොඳ පින්තූර. ලාච්චුවක ෙපොඩිෙවලා තැලිලා යන්න ෙදන්න නරකයි.” 

 

“හරි ලස්සනයි අන්කල් වසිලි. මම දැනෙගන හිටිෙය නැහැ ඔයාට පුළුවන් කියල.” 

 

“ඔහ්, මට ෙහොඳට පුළුවන් කම තිබුණ. වසර ගණනාවකින් කරල ෙනොතිබුණාට. ඒ වුනාට ඉස්සර කාෙල් දී මට 

ෙහොඳට හැකියාව තිබුණ. ඉස්සර … මම තරුණ කාෙල් දී. සයිබීරියාෙව් ඉන්ඳැද්දී.” 

 

“ෙකොෙහොම ද ඔයාෙග රස්සාව, අන්කල් වසිලි?” 

 

“දැන් නැහැ,” අරීනා කීවාය, “ෙකොච්චර කාලයක් පුද්ගලික කඩයක් පවත්වාෙගන යන්න පුළුවන් කියලා ද 

හිතන්ෙන?” 

 

“ෙමොකක් ද වුෙන්?” 

 



“ඇයි ඇහුෙන නැද්ද? පහුගිය බදු ෙනොෙගව්වා කියල එයාල කෙඩ් වැහැව්ව. කෙඩ් අයිතිකාරය දැන් අපිට වඩා 

බංෙකොෙළොත්. ඔයාට ෙත් ඩිංගක් ෙදන්න ද කීරා? මම හදන්නම්. අහල පහල අය පයිමසය ෙහොරකම් කරලා. ඒත් 

සාෂා මට උදව් කරාවි කුස්සිෙය් සැෙමොවාරය පත්තු කරගන්න. එන්න!” ඇය කිව්ෙව් ආඥාවක් නිකුත් කරන 

විලසකිනි. සාෂා නැඟිට ඇය පිටුපසින් හිට ගත්ෙත් කීකරු ෙලසිනි. “අෙන් මන්දා මම එයාට උදව් කරන්න එන්න 

කියන්ෙන ඇයි කියල,” කීරා ෙවත ඇසක් ගසමින් අරීනා කීවාය. “ෙමයා තමයි වඩාත්ම කිසිවක් කරකියා ගන්න 

බැරි, වැඩකට නැති, හැම ෙදයක්ම නුහුරු විදියට ඉපදිලා ඉන්න එකම අසරණයා,” එෙහත් අරීනාෙග් දෑස් සතුටින් 

දිළිෙසයි. ඔහුෙග් අතින් ඇදගත් ඇය කාමරෙයන් ඉවතට ඔහුව ඇදෙගන ගිෙය්ය. 

 

එළිෙයන් අඳුර කඩා හැෙල්. හැරුණු ජෙන්ලෙයන් පිටත තියුණු තද නිල් පැහැයක් ෙපෙන්. වසිලි ඉවාෙනොවිච් 

ලාම්පුවක් පත්තු ෙනොකෙළේය. ඔහු තම ලී කැටයම මතින් නැවී සිටියි. 

 

“සාෂා ෙහොඳ ෙකොල්ෙලක්,” ඔහු හදිසිෙය් ම කීෙව්ය, “මට බයයි.” 

 

“ඇයි?” කීරා ඇසුවාය. 

 

“ඔහු රහසින් ෙකඳුරුෙව්ය: “ෙද්ශපාලනය. රහස් සංවිධාන. විනාශය තීන්දු ෙවච්ච පුංචි දුප්පත් ෙමෝඩයා.” 

 

“වික්ටර් සැක කරනවා ද?” 

 

“මම හිතන්ෙන එෙහමයි.” 

 

දුම් දමන සැෙමොවාරය රැගත් සාෂා ඉදිරිෙයන් දිළිෙසන ෙත් ෙකෝප්ප බන්ෙද්සියක් රැෙගන ආ අරීනා විදුලි පහනක් 

දැල්වූවාය. 

 

“ෙමන්න ෙත්. බිස්කට් ටිකකුත් එක්ක. මමයි හැදුෙව්. බලන්න ඔයා කැමති ද කියල කීරා. කලාකාරියක් හදපු 

කෑම.” 

 

“ෙකොෙහොම ද කලාව, අරීනා?” 

 

“ඔයා අහන්ෙන රස්සාව ගැන ද? ඔහ්, මට තාම ඒක තියනවා. ඒත් මට කියන්න තිෙයන්ෙන ෙපෝස්ටර් අඳින්න මට 

කිසිම කුසලතාවයක් නැහැයි කියල. බිත්ති පුවත්පෙතන් මට කිහිප වතාවක් අවවාද කරලා තියනවා. ඔවුන් 

කියනවා මෙග් ගම්බද කාන්තාවන් හරියට කැබෙර් නාට්යාංගනාෙවෝ වෙගයි කියල. මම අඳින ශමිකයන් ආචාරශීලී 



වැඩියි කියල. මෙග් බුර්ජුවාසි අදහස්ෙන, ඔයා දන්නවාෙන. ඉතින්, එයාලට ඕනා ෙමොනවා ද? ඒක මෙග් 

හැකියාව ෙනොෙවයි. සමහර ෙවලාවට මට කෑ ගන්න හිෙතනවා. ඒ යක්කුන්ෙග ෙපෝස්ටර් වලට මට කිසිම 

අදහසක් හිතට එන්නෑ.” 

 

“දැන් ඉතින් අර තරඟය එනවා,” වසිලි ඉ වාෙනොවිච් කිව්ෙව් දුකින් පිරි හඬකිනි. 

 

“ෙමොන තරඟය ද?” 

 

අරීනා ෙම්ස ෙරද්ද මත ෙත් හැලුවාය. “අන්තර් සමාජ තරඟයක්. කවුද වැඩිම, ෙහොඳම රතුම රතු ෙපෝස්ටරය 

හදන්ෙන කියල. හැමදාම වැඩිෙයන් පැය ෙදකක් වැඩ කරන්න ඕන -ෙනොමිෙල්- සමාජෙය් කීර්තිය සඳහා.” 

 

“ෙසෝවියට් පාලනය යටෙත්,” සාෂා කියයි, “සූරා කෑමක් නැහැ.” 

 

“මම හිතුෙව්,” අරීනා කීවාය, “මට දිනුම ලබන අදහසක් තිබුණ කියල. නියම කම්කරු මංගල්යයක්. ශමිකෙයකුත් 

ගම්බද කාන්තාවකුත් ටැක්ටරයක් මත නැඟලා. ෙහණ වැදියන් උන්ට! මට ඇහුණා රතු මුදණකරුවන්ෙග් සමාජය 

සංෙක්තමය එකක් හදනවා කියල. ගුවන්යානයක් ටැක්ටරයකුත් එකතුව. හරියට විදුලිකරණය සහ ජාතික 

කම්කරු ඉදිකිරීම් පිළිබිඹු කරන්නක්.” 

 

“අනික පඩිය,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් සුසුමක් ෙහළීය. “අරීනා පහුගිය පඩිය මුළුමනින් වියදම් කෙළේ ආසියාට සපත්තු 

කුට්ටමක් අරන් ෙදන්න.” 

 

“ඉතින්, ඇය ෙකොෙහොම ද සපත්තු නැතිව යන්ෙන?” අරීනා කීවාය. 

 

“අරීනා, ඔයා වැඩ කරනවා වැඩියි. ඔයාෙග රැකියාව වැඩිෙයන් බාර ගන්නවා. ෙමොකට ද ඔච්චර ෙවෙහස 

ෙවන්ෙන? ඕවා ඔක්ෙකොම තාවකාලිකයි.” 

 

“ඔව්, එෙහමයි,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීය. 

 

“මම හිතනවා එෙහම වුෙනොත් ෙහොඳයි කියල,” කීරා කීවාය. 

 

“සාෂා තමයි මෙග් ජීවිතය ෙබ්රගන්න එක්ෙකනා,” ෙවෙහස පිරි මුවකින් ෙවව්ලන හිනාවක් සාවඥ විලසකින් පා 

අරීනා කීවාය. කටහඬට රිංගන ලද දයාන්විත බව වසන් කරන්නට ගත් උත්සාහයකි ඒ. “ඔහු මාව ගිය සතිෙය් 



නාට්යයක් බලන්න එක්ක ෙගන ගියා. ඊට කළින් සතිෙය් අපි තුන්වැනි ඇෙලක්සැන්ඩර්ෙග ෙකෞතුකාගාරය 

බලන්න ගියා. අපි පැය ගාණක් එතැන ඇවිද්දා. පින්තූර බලමින්.” 

 

“ලිෙයෝ එනවා ආපහු ෙහට,” හදිසිෙය්ම තව දුරටත් තියා ගත ෙනොහැකි රහසක්  එළියට දමන ෙලසින් කීරා කීවාය. 

 

“ඔහ්!” අරීනාෙග් අෙත් වූ හැන්ද බිමට පතිත විය. “ඔයා අපිට කිව්ෙව නැහැ. මට හරි සතුටුයි! එයාට දැන් 

ෙහොඳටම ෙහොඳයි ද?” 

 

“ඔව්. එයා අද රෑ එන්නයි හිටිෙය. ඒත් දුම්රිය පමාදයි.” 

 

“ෙකොෙහොම ද එයාෙග බර්ලිනෙය් ඉන්න නැන්දා?” වසිලි ඉවාෙනොවිච් විමසීය. “තාම ඔයාට උදව් කරනවා ද? 

අන්න පවුල ගැන බැඳීමක් ඇති අෙයක් ගැන උදාහරණයක්. මම එයාව කවදාවත් දැකලා නැති වුනාට මට එයා 

ගැන ෙලොකු පැහැදීමක් තියනවා. ආරක්ෂාෙවන්, ඈතට ෙවලා, නිදහසින් ඉන්න, ඒත් අපි ජීවතුන් අතර සිටිය දී ම 

මිහිදන්ගත ෙවලා ඉන්න ෙසෝවියට් සූසාන භූමිය ගැන හැඟීමක් තිෙයන අෙයක් ෙහොඳ අෙයක් ෙවන්න ඕනෑ. ඇය 

ලිෙයෝෙග් ජීවිතය ෙබ්රුවා.” 

 

“අන්කල් වසිලි,” කීරා කීවාය, “ඔයා ලිෙයෝව දැක්කාම, ඒ ගැන කිසිම සඳහනක් ෙනොකර ඉන්න මතක 

තියාගන්න පුළුවන් ද? නැන්දා දීපු උදව්ව ගැන, මම කියන්ෙන. මම කිව්වෙන එයා කැමති නැහැ කියල නැන්දාට 

වුනත් ගැතිෙවලා ඉන්න සිද්ධ වීම ගැන. ඒ නිසා අපි ඒ ගැන එයාට මතක් ෙනොකර ඉන්න ඕන, අපි පරිස්සම් 

ෙවන්න ඕන, එෙහම පුළුවන් ද?” 

 

“සහතිකෙයන්ම, මට වැටෙහනවා දරුෙවො. හිත කරදර කරගන්න එපා… ඒත් ඒ යුෙරෝපය ඔබට. විෙද්ශය. ඒක 

තමයි මිනිස් ජීවිතයක් මිනිෙහක්ට කරන ෙද්. මට හිෙතන්ෙන අපිට දුෂ්කරයි හඳුනාගන්න ෙමොකක් ද කරුණාවන්ත 

කම කියල. ෙමොකක් ද ආචාර ධර්ම කියලා හැඳින්වුෙන් කියල. ෙම් මෘග සටෙන් දී අපි හැෙමෝම මෘගයන් බවට 

පත්ෙවලා. ඒත් අපි ෙබ්ෙරයි. ඒක අපිව අල්ල ගන්න කළින් අපි ෙබ්ෙරයි.” 

 

“අපිට වැඩි කාලයක් බලා ඉන්න ෙවන්ෙන නැහැ,” සාෂා කීෙව්ය. 

 

බැගෑපත් වූ ද, බිෙයන් පිරි වූ ද බැල්මක් අරීනාෙග් දෑස්වල පැතිර ගිය බව කීරා දුටුවාය. 

 

කීරා සහ සාෂා පිටත් වී යන්නට නැඟිට්ට විට දී රෑ ෙබෝ වී තිබුණි. ඔහු වාසය කෙළේ නගරෙය් අනිත් පැත්ෙත් 

ඈතක. එෙහත් වීදි අඳුරු නිසා ඇයව ෙගදර හැරලවා යන්නට ඔහු ඉදිරිපත් විය. ඔහු පරණ කබායක් හැඳ සිටිෙය්ය. 



හිස හා උරහිස් එල්ලා වැෙටද්දී ඔහු කඩිනමින් ගමන් කෙළේය. සුමුදු විනිවිද පැතිර යන රාතියක් මැදින් ඔවුන් 

ෙදෙදනා ඉක්මණින් ඇවිද්දහ. පදිකෙව්දිකාෙව් හා ගෙඩොල් වීදි යටින් ෙකොෙහේෙදෝ තැනකින් හමන උණුසුම් පස් 

සුවඳක් ඔවුනට දැනිණ. 

 

“අරීනා සතුටකින් ෙනොෙව් ඉන්ෙන,” ඔහු හදිසිෙය්ම කීෙව්ය. 

 

“නැහැ,” කීරා කීවාය, “ඇය සතුටින් ෙනෙම්, කවුරුත් සතුටින් ෙනෙම් ඉන්ෙන.” 

 

“අපි ජීවත්ෙවන්ෙන දුෂ්කර කාලයක. ඒත් තත්වය ෙවනස් ෙවයි. දැනටමත් ෙවනස් ෙවමින් තිෙයන්ෙන. තවමත් 

පිරිමි ඉන්නවා නිදහස කියන්ෙන ෙපෝස්ටර් වලට විතරක් සීමා ෙවච්ච ෙදයකට වඩා වැඩි ෙදයක් බව දන්න.” 

 

“ඔයා හිතන්ෙන එයාලට අවස්ථාවක් ලැෙබයි කියල ද, සාෂා?” 

 

ඔහුෙග් කටහඬ පහත් විය. තදින් විශ්වාස කරන්නක් ගැන කියද්දී ෙමන් තියුණු විය. ඔහු තුල වූෙය් නිහඬ 

ශක්තිමත් බවකි. ඔහු බයාදු යැයි තමා සිතුෙව් ඇයි දැයි කීරා කල්පනා කළාය. “ඔයා හිතන්ෙන රුසියානු ශමිකයා 

තමන්ෙග මනසට පහර වදින ෙකොට වියගහ ෙලවකන මෘගෙයක් කියලා ද? මැරවර කල්ලියක් ෙලොකු සද්දයක් 

දැම්ම නිසා රැවෙටන්ෙනක් කියලා ද? ඔයා දන්නවා ද ඔහු කියවන්ෙන් ෙමොකක් ද කියලා? කම්හල්වල හංඟල 

තියන ෙපොත්පත් ෙමොනවා ද කියලා ඔයා දන්නවා ද? අත් රාශියක් තුලින් එහාට ෙමහාට පැතිර යන්ෙන ෙමොන 

පත් රිකා කියලා ද දන්ෙන? ඔයා දන්නවා ද ජනතාව නැඟිටිනවා කියල සහ …” 

 

“සාෂා,” ඇය කතාවට බාධා කළාය, “ඔයා කරන්ෙන හරිම භයානක ෙසල්ලමක් ෙන්ද?” 

 

ඔහු පිළිතුරු ෙනොදුන්ෙන්ය. කිරි ෙමන් ෙපෙනන නිල් පැහැයකින් වූ ආකාස පසුබිමක නගරෙය් දිස්වන පරණ 

පියස්සන් දිහා ඔහු බලාෙගන සිටිෙය්ය. 

 

“ජනතාව,” කීරා කීවාය, “නාමෙයන් දැනටමත් ජීවිත ගණනාවක් බිලි අරෙගන -ඔයා වෙග අයව.” 

 

“රුසියාවට දීර්ඝ අරගල ඉතිහාසයක් තියනවා,” ඔහු කීෙව්ය. “ඔවුන් ඒක දන්නවා. ඔවුන් ඒක එයාලෙග පාසැල් 

වලත් උගන්වනවා. ඒත් එයාල හිතන්ෙන ඒක නතරෙවලා කියල. නතර ෙවලා නැහැ. ෙම් පටන් ගැන්ම විතරයි. 

භයානක කම ගැන ෙනොසිතූ මිනිස්සු රුසියාවට කවදාවත් අඩු වුෙන් නැහැ. සාර් හිටපු කාෙලත් එෙහමයි -අනිත් 

හැම කාලයක දී ත් එෙහමයි.” 

 



ඇය නැවතී අඳුෙරන් ෙපෙනන ඔහු ෙදස බැලුවාය. පැය කිහිපයකට ෙපර මුල් වතාවට ඔහු මුණගැසි බව අමතක 

කරමින් ඇය අසරණ විලාසයකින් ෙමෙසේ කීවාය: “අයිෙයෝ, සාෂා, ඒක පමාණවත් ද ඔයා ගන්න අවදානමට?” 

 

ඔහු ඇයට වඩා මහත් උසකින් යුතු විය. ඔහු පැළඳි පරණ කැප් ෙතොප්පිෙයන් බ්ෙලොන්ඩ් හිසෙකස් ෙරොදක් එළියට 

පැන ඇත. ඉහළට එස වූ කබා ෙකොලරෙයන් උඩ වූ ඔහුෙග් මුෙව් සිනාවක් පැතිර ඇත. “සිත් කරදර කරගන්න 

එපා කීරා, අරීනාත් බයෙවන්න නරකයි. මම අවදානමක ෙනෙම් ඉන්ෙන. එයාලට මාව අල්ල ගන්න බැහැ. 

එයාලට ෙවලාවක් නැහැ.” 

 

* 

 

එදින උදෑසන කීරා වැඩට යා යුතු විය. රැකියාවක් කළ යුතුම යැයි ඇය ෙපරැත්ත කළාය. අන්ෙද ඇයට රැකියාවක් 

ෙසොයා දුනි. ඒ විප්ලවෙය් ෙකෞතුකාගාරයට විෙනෝද චාරිකා එන අය සඳහා මග ෙපන්වන්නියක් හා ෙද්ශකවරියක් 

ෙලස. චාරිකා ෙක්න්දෙයන් දුරකතන ඇමතුමක් එන ෙතක් නිවසට වී බලාෙගන සිටීම රැකියාෙව් අංගයකි. ඔවුන් 

කතා කළ විට ඇය ෙකෞතුකාගාරයට ඉක්මණින් යන්නීය. ඉස්සර දවසක ෙහේමන්ත මාලිගය වූ තැන අද තිෙබන 

ෙකෞතුකාගාරෙය් විපිලිසර බවින් ඇවිදින පිරිස් ඇය පිටුපසින් ගමන් කළහ. හැම චාරිකාවකින්ම ඇයට රූබල් 

කිහිපයක් ලැබුණි. ඇයෙග් නිවෙසේ උපව්ඩම් අතින් ඇය ෙසෝවියට් ෙසේවිකාවක් යැයි ලැයිස්තුවට ඇතුලත් විය. ඉන් 

බුර්ජුවාසි යැයි සැක කිරීෙමන් හා ඉතා අධික කුලී වලින් ගැලෙවන්නට ඇයට හැකියාව ලැබිණ. 

 

එදින උදෑසන ඇය නිෙකොෙලව්ස්කි දුම්රිය නැවතුම් පළට දුරකතන ඇමතුමක් දුන්නාය. කිමියාෙව් සිට එන දුම්රිය 

සවස්කාලය වනෙතක් පැමිෙණ් යැයි බලාෙපොෙරොත්තුවක් නැත. අනතුරුව චාරිකා ෙක්න්දය ඇය ඇමතූ කළ ඇයට 

එහි යන්නට සිදුවිය. 

 

අරගලෙය් නායකයන්ෙග් පාට දිය වී ගිය ඡායාරූප ෙහේමන්ත මාලිගෙය් ශාලාවන් හි පදර්ශනය ෙකරුණි. කහ 

පැහැති වී ගිය ආඥාවන්, සිතියම්, සටහන්, සාර් යුගෙය් සිරකරුවන් පිළිබිඹු කරන රූප, මලකඩ කෑ තුවක්කු, 

යදම් වල කැබලි යනාදිය ද පදර්ශනය ෙකරුණි. කම්කරුවන් තිස්ෙදෙනක් මාලිගාෙව් ඉදිරිපස ‘මඟ ෙපන්වන 

සෙහෝදරිය’ එනෙතක් බලාෙගන සිටියහ. ෙම් ඔවුන්ෙග් නිවාඩු කාලයයි. නමුත් ඔවුන්ෙග් අධ්යාපන සමාජය ෙමම 

චාරිකාව සැලසුම් කර ඇත. එය සලකා ෙනොසිටිය හැකි ආඥාවකි. ඔවුන් තම කැප් ෙතොප්පි ඉවත් කෙළේ 

ෙගෞරවෙයනි. කකුල් එහාට ෙමහාට ඇද්ෙද් යටහත් පහත් ෙලසිනි. කීරා පිටුපසින් කීකරු ෙලසින්, ඇය 

කියන්නට සාවධානව ඇහුම් කන් ෙදමින්, තම ඔළු කසමින් ඔව්හු පදර්ශනය නැරඹූහ. 

 



“…ඊ ළඟට ෙම් ඡායාරූපය, සෙහෝදරවරුනි, ඔහුෙග් මරණ දණ්ඩයට ෙපර ගත්තක්. සාර්ෙග එක ෙහංචයිෙයක් වූ 

කෲර පාලකෙයක් මරා දැමුවාට ඔහුව එල්ලා මැරුව. ශමික-ගම්බද අරගලෙය් වංකගිරි  ගමෙන් දී එෙහම 

අවසානයක් තමයි තවත් උත්කර්ෂණීය බිල්ලකට අයත් වූෙය්.” 

 

“ … ෙම් කටු සටහන, සෙහෝදරවරුනි, ෙම්ක අපිට පැහැදිලි දෘශ්ය නිදර්ශනයක් ෙදනවා සාර්ෙග රුසියාෙව් වර්ජන 

ව්යාපාරය ගැන. 1905 න් පසුව රතු ඉර බහින බව ඔබට ෙහොඳට ෙපෙනනවා ඇති …” 

 

කීරා තම ෙද්ශනය කට පාඩමින් යාන්තික ෙලස නැවත නැවත කියන්නට දත්තීය. එහි වචන ගැන ඇයට තව 

දුරටත් කිසිම හැඟීමක් ෙනොතිබුණි. මතකෙය් තබාගත් හඬවල් සමූහයක් වැනිය. හැම එකක්ම පසු පසින් එන්න 

ඇදෙගන යනවා වැනිය. උත්සාහයක් අවශ්ය ෙනොවිණ. තමන් කියන්නට යන්ෙන් කුමක් දැයි ඇය   ෙනොදත්තාය. 

ඇයෙග් අත ඉස්සී කියන වචනයකට සරිලන පින්තූරය ෙපන්නුම් කරන බව ඇය දත්තාය. තමන් කියන කුමන 

වචනයක දී ෙම් අළු පැහැති පැල්ලම වන පිරිස හිනා ෙවනවා ද, කුමන වචනයක දී ඒ පිරිස සමාජීය වූ ෙකෝපයක් 

පිට කරමින් අපසාදය පළ කරනවා දැයි ඇය දැන සිටියාය. සවන් ෙදන පිරිස තමන් ඉක්මන් කරනවාට කැමති 

බවත් සහ චාරිකා ෙක්න්දය තමන් ෙද්ශනය දීර්ඝ හා විස්තරාත්මකව කරනවාටත් කැමති බව ඇය දැන සිටියාය. 

 

“… ඊ ළඟට ෙම්ක, සෙහෝදරවරුනි, තුන්වැනි ඇෙලක්සැන්ඩර් ගමන් කළ, ඔහුව මරපු දවෙසේ ඔහු ගමන් කළ 

සත්ය අශ්ව කරත්තය තමයි ෙම්. ආසෙන් ඉරිලා තිෙයන්ෙන් … අත් වලින් දාපු ෙබෝම්බය …” 

 

එෙහත් ඇය සිත දිව ගිෙය් කයිමියාෙවන් එන දුම්රිය ෙවතට. එය සමහර විට පැමිණ ඇති. ඇයට එපා වී තිබි පාළු 

කාමරය දැන් වන්දනා ස්ථානයක් වී ඇති. 

 

“මග ෙපන්වන සෙහෝදරිය, ඔබට කියන්න පුළුවන් ද තුන්වැනි ඇෙලක්සැන්ඩර්ට ෙගව්ෙව කුමන අන්තර්ජාතික 

කුමන්තණකාරී අධිරාජ්යයවාදීන් විසින් දැයි කියලා?” 

 

* 

 

ඇය ෙගදරට පැමිෙණද්දී කාමරය හිස්. 

 

“නැහැ,” මරීෂා කීවාය, “ඔහු තවම ආෙව් නැහැ.” 

 



“නැහැ,” ෙගොෙරෝසු කටහඬ දුරකතනෙයක් කීය, “දුම්රිය තාම ඇවිත් නැහැ. ආෙයත් ඒ ඔබ ද පුරවැසිෙයනි? 

ෙමොකක් ද ඔබට ෙවලා තිෙයන්ෙන? දුම්රිය දුවන්ෙන් ඔෙබ් පුද්ගලික පහසුවට ෙනොෙව්. ඒක අද රෑ ෙවනෙතක් ඒවි 

යැයි අපි බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන නැහැ.” 

 

ඇය තම කබාය ගැෙලව්වාය. අත උස්සා අත් ඔරෙලෝසුව දිහා බැලුවාය. ඉස්සූ අත එෙහමම තිෙයද්දී ඇය ගල් 

ගැසුණි. ඒ කවුරු තෑගි දුන් අත් ඔරෙලෝසුව ද යන්න ඇයට මතක් විණ. අත් ඔරෙලෝසුව ගලවා ඇය එය 

ලාච්චුවකට විසි කළාය. 

 

ජෙන්ලය අසල වූ ඇඳි පුටුවක ගුලි වූ ඇය පුවත්පතක් කියවන්නට උත්සාහයක් ගත්තාය. පුවත්පත බිමට හැලුණි. 

අතක ඔළුව රඳවා ගත් ඇය නිශ්චලව සිටියාය. 

 

පැයක් ෙගවී ගිය පසු ෙදොරට එහා පැත්ෙතන් අඩි සද්දයක් ඇයට ඇසිණ. තට්ටුවක් ෙනොදමා ෙදොර පියන් හැර 

දැමුණි. ඇය මුලින් ම දැක්ෙක් දුහුවිලි පිරි සූට්ෙක්සයකි. අනතුරුව ඇය සිනාව දැක්කාය. අතක මතුපිට කටට තබා 

නැඟිට ගත් ඇය එතැනින් ෙසලෙවන්නට බැරිව සිටෙගන සිටියාය. 

 

“අෙලෝ, කීරා,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

ඇය ඔහුව සිපගත්ෙත් නැත. උරහිස් වල තැබූ අත් බාහු දිෙග් ලිස්සා පහළට ගිෙය්ය. ඇයෙග් මුළු බර ඒ ඇඟිලි 

වලය. ඇයෙග් කකුල් පණ නැතිවිය. ඇයෙග් මුහුණ ඔහුෙග් ළැෙමන් පටන් ෙගන ඔහුෙග් කබාය දිෙග් පහලට 

ඇෙදන්නට විය. ඇය ෙග් ඔළුව උස්සන්නට ඔහු තැත් කෙළේය. මුව ඔහුෙග් අතට හිර කරගත් ඇය එය ෙවනතකට 

ෙනොගත්තාය. ඇයෙග් ෙදවුර ෙදදරයි. ඇය හඬා වැටුණි. 

 

“කීරා, ඔබ පුංචි ෙමෝඩි!” 

 

ඔහු ෙසොඳුරු ෙලසකින් සිනහා ෙවයි. ඔහුෙග් ඇඟිලි ඇයෙග් ෙකස්වැටිය අස්ෙසන් දිෙවයි. ඒ ඇඟිලි ෙවව්ලති. අත් 

වලින් ඇයව උස්සා ගත් ඔහු ඇය කළින් හිඳෙගන සිටි ඇඳි පුටුව ෙවත ඇය ෙගන ගිෙය්ය. ඇයව තම ඔෙඩොක්කුෙව් 

තබාෙගන ඔහු පුටුෙව් හිඳගත්ෙත්ය. තම ෙතොල් හා මුණ ගැෙහන්නට ඇයෙග් ෙතොල් නතු කරගත්ෙත්ය. 

 

“ෙම් කවදාවත් අඬන්ෙන නැති ශක්තිමත් කීරා ෙන්න්නම්. මාව දකින්න ඔච්චර සතුටු ෙවන්න ඕන නැහැ, කීරා .. 

නවත්තන්න, කීරා … ඔබ පුංචි ෙමෝඩි .. මෙග් පියාදරිය, පියාදරිය.” 

 

ඇය නැඟිටින්නට උත්සාහ ගත්තීය. “ලිෙයෝ … ඔයා කබාය ගලවන්න ඕන. ඊට පස්ෙස ..” 



 

“ෙහලෙවන්න එපා.” 

 

ඔහු ඇයව දෑෙත් රඳවාෙගන සිටිෙය්ය. ඔහුට බර දුන් ඇයට අතක් ෙහෝ ඔසවන්නට තරම් ශක්තියක් ඉතිරි වී නැති 

බව දැනුණි. ගැහැණු හැසිෙරන ආකාරය නිතරම නීච යැයි සැලකූ කීරා දීප්තිමත්, දයාන්විත, විශ්වාස කරන 

හිනාවකින්, ගැහැණියකටත් වඩා දුර්වල වූ හිනාවකින්, අතරමං වූ දරුෙවක් පාන හිනාවකින්, කඳුලින් ෙතත් වූ 

දිළිෙසන ඇස් පිහාටු වලින් සිනාසුනාය. 

 

ඔහු ඇය ෙදස බලාෙගන. ඔහුෙග් දෑස් බාෙගට අඩවන්. තමන් සතු බලය ගැන සමච්චල් කරන ෙලසකින් ඔහුෙග් 

බැල්ම ඇය ෙවත එල්ල වී ඇත. ආදරවන්තෙයකුෙග් පහසකට වඩා ඒ බැල්ම කාමුක විය. 

 

ඉක්බිතිව ඔහු ෙවනතකට හැරී ෙමෙසේ ඇසුෙව්ය: “ෙම් ෙහේමන්තය -ඒක ඔයාට ෙගොඩක් දුෂ්කර වුවා ද?” 

 

“ටිකක්. ඒත් අපිට ඒ ගැන කතා කරන්න අවශ්ය නැහැ. ඒක අතීතය. ඔයා තාම කහිනවා ද ලිෙයෝ?” 

 

“නැහැ.” 

 

“ඉතින් ඔයාට ෙහොඳයි? ෙහොඳටම ෙහොඳයි, සම්පූර්ණෙයන්ම? ආෙයත් ජීවත්වන්නට නිදහස්?” 

 

“මට ෙහොඳයි -ඔව්. ආෙයත් ජීවත්වන එක ගැන නම් …” 

 

ඔහු ෙදවුර හැකිළීය. ඔහුෙග් මුහුණ රන්වන් පැහැතියි. ඔහුෙග් අත් ශක්තිමත්. ඔහුෙග් කම්මුල් ඇතුලට ෙනරා 

ෙගොස් නැත. එෙහත් ඔහුෙග් දෑස්වල ෙහොඳ වූ නැති දැයක්, තව දුරටත් ෙහොඳ කරන්නට බැරි දැයක් ඇය දැක්කාය. 

 

“ලිෙයෝ, දුෂ්කරම කාලය අවසන් ෙන්ද? අපි ආෙයත් පටන් ගන්නට ලෑස්තියි ෙන්ද?” ඇය ඇසීය. 

 

“ෙමොනවායින් පටන් ගන්න ද? ඔයාට ෙග්න්න මට කිසිම ෙදයක් නැහැ -නිෙරෝගී ෙද්හයක් විතරයි.” 

 

“ෙවන ෙමොනවා ද මට ඕනෑ?” 

 

“ෙවන මුකුත් නැහැ -කාන්තාවකෙග් ෙපම්වතා වීමට පමණයි සුදුසු.” 

 



“ලිෙයෝ!” 

 

“ඇයි, මම එෙහම ෙකෙනක් ෙනොෙව් ද?” 

 

“ලි ෙයෝ, ඔයා මට ආදෙර් නැද්ද?” 

 

“මම ඔයාට ආදෙරයි. මම ඔයාට ඕනෑවටත් වඩා ආදෙරයි. එෙහම නැත්නම් ෙහොඳයි කියල හිෙතනවා. ආදරය 

කෙළේ නැත්නම් සරලයි. ඒත්, කාන්තාවකට ආදරය කරන්න, ජීවිතයක් කියලා ෙම් කටුක අපාෙය් ඇය බඩ ගා 

ෙගන යනවා දකින්න, ඇයට උදව් කරන්න බැරිකම, ඇයට කියා තමන්වත් කුදලා ෙගන යන්නට වීම … ඔයා 

හිතනවා ද ඔයා මට දුන් ෙම් නීෙරෝගි බව ගැන මම ආශීර්වාද කරයි කියලා? ඒකට මම ද්ෙව්ෂ කරනවා ඔයා මට 

දුන්න නිසා. ඒ මම ඔයාට ආදරය කරන නිසා.” 

 

“ඔයා ඊට වඩා කැමති මට  ද්ෙව්ෂ කරන්න ද?” ඇය සුමුදු ෙලසින් සිනා ෙසමින් ඇසුවාය. 

 

“ඔව්. වඩා කැමති ඒකට. ඔයා තමයි කලකට ඉහත දී මට නැති වී ගිය දැය. ඒත් මම ඔයාට ඇති ආදරය නිසා 

ජීවත්ෙවන්න උත්සාහ කරනවා. ඔයා මම හැටියට හිතන දැය ෙවන්න හදනවා. මම දන්නවා මම අතීතයක දී 

එෙහමයි. ඒත් මට තව ෙගොඩක් කාලයක් එෙහම අල්ලා ෙගන ඉන්න බැහැ. මට ඔයාට ෙදන්න තිෙයන්ෙන 

එච්චරයි, කීරා.” 

 

ඇය ඔහු දිහා ඔළුව උස්සා බැලුෙව් නිහඬව. ඇයෙග් ෙදෙනත් වියළී ඇත. ඇයෙග් සිනාව දරුවකුෙග් සිනාවක් 

ෙනොවීය. එය ගැහැණියකට වඩා දැඩි වූවකි. “එක ෙදයයි වැදගත්. අපි ඒ ෙද් මතකෙය් තියා ගනිමු. ඉතිරිය වැඩක් 

නැහැ. ජීවිතයට කුමක් ෙවයි ද, ඒක අපිට කුමක් කරයි ද කියල මට ගාණක් නැහැ. ඒක අපිව විනාශ කරන්ෙන 

නැහැ. ඔයාව ෙහෝ මාව. ඒක පමණයි අෙප් එකම අවිය. අපි වෙට්ට ඉන්න අනිත් අයට ෙප්න්න අපිට ඔසව ගන්න 

පුළුවන් එකම බැනරය එයයි. අනාගතය ගැන අපි දැනගන්න ඕන එකම ෙදය ඒකයි,” ඇය කීවාය. 

 

“කීරා, ඔයා ඔය විදියට ෙනොවුනා නම් යැයි මම පතනවා,” ඔහු කීෙව් කවදාවත් ඇයට ෙපන්වා නැති  මෘදු දයාන්විත 

හඬකිනි. 

 

එවිට ඇය තම මුහුණ ඔහුෙග් උරහිෙසේ රඳවා ෙගන රහසින් ෙකොඳුරා ෙමෙසේ කීවාය: “අපි ෙම් ගැන ආෙය් කවදාවත් 

කතා ෙනොකර ඉමු. අපිට ෙම් ගැන කතා කරන්න අවශ්යතාවයක් නැහැ ෙන්ද? මම නැඟිටලා මෙග් නැහැයට 

පව්ඩර් ටිකක් දා ගන්න ඕන. ඔයා ගිහින් කබාය ගලවලා ඇඟ ෙහෝදගන්න ඕන. මම ඔයාට දිවා ආහාරයට 



ෙමොනවා හරි ලෑස්ති කරන්නම්. .. ඒත් මට ෙපොඩ්ඩක් ඔයත් එක්ක වාඩි ෙවලා ඉන්න ෙදන්න. ටික ෙවලාවකට 

විතරක්. ෙහලෙවන්ෙන නැතිව… ඔෙහොම ඉන්න .. ලිෙයෝ…” 

 

ඇයෙග් හිස ඔහුෙග් පපුව අසලින්, ඔහුෙග් දණහිස් අසලින් ෙසෙමන් ඇදී ඔහුෙග් පාද අසලට ගිෙය්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

දවස් තුනකට පසු, සවස් කාලයක ෙගදර සීනුව නාද විය. කීරා ඒ කවුදැයි බලන්නට ගියාය. දම්වැලකින් ආරක්ෂිත 

වූ ෙදොර ඇය බාෙගට හැරියාය. පඩිෙපළ මුදුෙන් ෙදොර අසළ තරබාරු කාන්තාවක් වටිනා වූ අලුත්ම මාදිලිෙය් 

කබායකින් සැරසී සිටෙගන සිටියි. කැපී ෙපෙනන දිග නිකටින් ඉහළට ඇදුන ඇයෙග් මුහුණ පුහුණු කරන ලද 

හැසිරිල්ලකින් ඉහළට එස වී ඇත. එයින් ඇයෙග් පලල් සුදු ෙබල්ල, ඇයෙග් දම් පැහැති වත්සුණු තැවරුණ පිරුණු 

ෙතොල් බාෙගට ඇරී මනා සුදු දත් කුට්ටමක් ඇති බව ෙපෙනයි. ඇයෙග් අත පලල් වූ ෙකොළ සිල්ක් සළුවක මැදින් 

තබාෙගන. තමන් දැනුවත්වම කරන කරුණාබරිත කටහඬකින් කතා කරන විලාසයකින් ඇය “ලිෙයෝ 

ෙකොවැෙලන්ස්කි ජීවත්වන්ෙන් ෙම් ෙගදර ද?” යැයි විමසුවාය. 

 

ෙකටි සුදු ඇඟිලි වල දිළිෙසන දියමන්ති මුදු දිහා කීරා බැලුෙව් වික්ශිප්තෙයනි. “ඇයි … ඔව්,” ඇය පිළිතුරු දුනි. 

 

ඇය දම්වැල ගැලවූෙය් නැත. ඇය ස්තිය ෙදස ගල් ගැහී බලාෙගන සිටින්නීය. ෙවනස් බස් උච්චාරණයකින් ෙසේ 

තවත් කරුණාෙවන් වදන් පිට කළ ඇය “මට ඔහුව හමුවන්න උවමනායි,” කීවාය. 

 

කීරා ඇයට ඇතුල්වන්නට ඉඩ දුන්නාය. ස්තිය කීරා ෙදස බැලුෙව් කුතුහෙලයනි, ඇය කවුදැයි දැන ගන්නට 

උවමනාෙවනි, ඇස් මඳක් පුංචි කරමිනි. 

 

ඔවුන් ෙදෙදන කාමරයට ඇතුල් වූ විට ලිෙයෝ පුදුමය පෑ රැවිල්ලකින් අසුෙනන් නැඟිට්ෙට්ය. නාට්යයක 

රඟපාන්නාක් ෙමන් තම අත් ෙදකම ලිෙයෝ ෙවත පා ස්තිය ඔහු ඇමතුවාය. “ලිෙයෝ! ඔයාව නැවත දකින්නට 

ලැබීම ෙකොතරම් භාග්යයක් ද! මම මතක් කරගත්තා ඔයාව ෙහොයාගන්නවා යැයි මම කියපු තර්ජනය. කරදරයක් 

ෙවන්න තමයි මෙග් ඉතා තද බලාෙපොෙරොත්තුව!” 

 

ඇය සිනහාෙවමින් බලාෙපොෙරොත්තු වූ සිනාව ලිෙයෝ පෑෙව් නැත. ඔහු කඳ නවා ආචාර කෙළේය. එකිෙනකා 

හඳුන්වා දුන්ෙන්ය. “කීරා, ෙම් තමයි ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා ප්ලැ ෙටොෂ්කිනා – කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා 

ආර්ගුෙනෝවා.” 

 

“ඔහ්! .. ආර්ගුෙනෝවා? … ඔහ් …” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා කීවාය. හරියට ලිෙයෝෙග් නම කීරාෙග් නම හා 

සමාන ෙනොවන බව දකිනා ෙලසකිනි. ඉන් සතුටට පත්වන ෙලසකිනි. ඇය ෙකළින් දික් කරපු අතක් කීරා ෙවත 

පෑවාය. ඇයෙග් ඇඟිලි පහතට නැවී තිබුණි. ඇය අත පෑෙව් පිරිමිෙයකුට අත පානා පරිද්ෙදන්. හරියට ඒ අත 

චුම්භනය කරතැයි බලාෙපොෙරොත්තුවකින් ෙමනි. 

 



“ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා සහ මම එකම සනීපාරක්ෂක ස්ථානෙය් අසල්වැසියන්,” ලිෙයෝ පැහැදිලි කෙළේය. 

 

“ඔහු තමයි කිසිම කරුණාවක් ෙනොෙපන්වපු එකම අසල්වැසියා. මම පැමිණිලි කරන්න ඕන.” ඇන්ෙටෝනියා 

පැව්ෙලොව්නා සිනාසුෙන් උගුර බැරෑඬි වූ හඬකිනි. “මට ඔයා ආපහු යන දුම්රිෙය්ම එන්න ෙකොතරම් ඕන වුනා ද. 

ලිෙයෝ, ඔයා මට ඔයාෙග ෙගදර අංකය දුන්ෙන නැහැ.  මට ෙකොච්චර දුෂ්කර වුනාද ඔයා ඉන්න තැන උපව්ඩම් 

ෙගන් දැනගන්න. අෙප් යුගෙය් ඉන්න ෙනොසලකා හැරිය ෙනොහැකි කරදරයක් තමයි උපව්ඩම්ලා. බුද්ධිමත් අපිට 

පුළුවන් එකම ෙදයයි ඒ ගැන කරන්න තිෙයන්ෙන. හිනාවකින් කරදරය උහුලගන්නයි.” 

 

ඇය තම කබාය ගැලවූවාය. අලුත්ම විලාසිතාවට මහන ලද නව, අධික මිල සහිත සිල්ක් ෙරද්දකින් නිමා වූ චාම් 

කළු ගවුමක් ඇය හැඳ සිටියාය. ෙකොළ පැහැති විෙද්ශීය ෙසලියුෙලොයිඩ් කරාබු ෙජෝඩුවක් පැළඳ සිටියාය. 

ෙකොණ්ඩය තදින් ඇද නළල මතින් පිටුපසට පීරා තිබුණි. ෙකොණ්ඩ තීරු ෙදකක් සුදු පව්ඩර් වගයක් තැවරුන 

කම්මුල් හි ඇල වී තිබුණි. ඇයෙග් ෙකස් කළඹ විශ්මය ජනක තැඹිලි පැහැයකින් විය. පැද්ෙදන ලම්බකයක් ෙමන් 

ඇයෙග් ෙකොණ්ඩ කැරැල්ල එහාට ෙමහාට දුව ෙගොස් ඇය හැෙරද්දී ඇයෙග් කුස මත වැෙදයි. පුළුල් උකුෙලන් කුඩා 

වී පහතට ඇදී යන ඇයෙග් ගවුම තදින් ඇඟට ඇලී ඇත. ඇයෙග් කකුල් තර වූහ. වළලුකරයන් ඉතා සිහින් වූහ. 

ඇයෙග් පතුල් ඉතා කුඩා වූහ. අසමාන වූ බරකින් වූ ෙද්හෙයන් පෑගී යන්නා ෙසේ ය. ඇය වාඩි වූවාය. ඇයෙග් 

ඔෙඩොක්කුව මත ඇයෙග් බෙඩ් පත ෙරෝලක් තැන්පත් විය. 

 

“ඔයා කවදා ද ආපහු ආෙව්, ෙටෝනියා?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

“ඊෙය්. කුමන ගමනක් ද ඒ!” ඇය සුසුම් ෙහලුවාය. “ෙම් ෙසෝවියට්  ෙකෝච්චි! මම හිතන්ෙන් මම සනීපාරක්ෂක 

ස්ථානයට ගිහින් ජයගත්තු සියල්ල මට නැතිවුණා කියල ඒ ගමෙන් දී. මෙග් ස්නායු දුර්වලතාවයට මම ෙපොඩි 

විෙව්ක පතිකාරයක් ගනිමින් සිටිෙය්.” කීරා දිහාට නිකට දික් කර ඇය කීෙව්ය. “ෙමොන සංෙව්දී පුද්ගලයාට ද 

පුළුවන් ෙම් දවස්වල ස්නායු දුර්වලතාවයට භාජනය ෙනොවී ඉන්න? කයිමියාව! ඒ ස්ථානය මෙග් ජීවිතය ෙබ්රුවා.” 

 

“එතැන දර්ශනීයයි,” ලිෙයෝ එකඟ විය. 

 

“නමුත්, ඇත්ෙතන්ම, ලිෙයෝ ඔබ පිටත් ෙවලා ගියාට පස්ෙස එතැන තිබිච්ච ලස්සන නැතිවුණා. ඔයා දන්නවා ද, 

ඒ රසවත් බවකින් ෙතොර වූ සනීපාරක්ෂක ස්ථානෙය් හිටපු වඩාත්ම පශංසනීය ෙලඩා තමයි ලිෙයෝ. හැෙමෝම ඔහුව 

ෙගොඩාක් පිය කළා. ඔහ්, ප්ලෙතෝනික විදියකට තමයි, මෙග් පියාදරිය, ඔයා ඒ ගැන හිත කරදර කරගන්න එපා,” 

ඇය කීරා ෙදස බලා ඇසක් ගැසුවාය. 

 

“මම හිත කරදර කරගන්ෙන නැහැ,” කීරා කීවාය. 



 

“ලිෙයෝ මට මෙග් පංශ පාඩම් වලට උදව් කරන්න කරුණාවන්ත වුණා. මම ඉෙගන ගන්නවා .. ඒ කියන්ෙන මෙග් 

පංශ දැනුම වැඩි කරගන්න. ලිෙයෝ වෙග් ෙකෙනකු හමුවන්නට ලැබීම සිතට මහත් සැනසිල්ලක් ෙගන දුන්නක්. 

ඔයා මට සමාව ෙදන්න ඕන ලිෙයෝ. මම දන්නවා සමහර විට මම අනවශ්ය අමුත්ෙතක් ෙවන්නැති. ඒත් ෙම් විපරිත 

යුගෙය් දී කාන්තාවක් ෙවතින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන ෙකොෙහොම ද ඇයට හමුවුන ලස්සන මිතුරුකමක් 

අත්හරින්න යැයි කියා. ෙම් කාලෙය් සත්ය මිනිස්සු ෙකොච්චර හිඟ ද!” 

 

“ඇයි, නැහැ,  ෙටෝනියා, මට සතුටුයි, ඔයා මාව ෙහොයන්න කාලය ෙයෙදව්වාට.” 

 

“අ ෙහෝ, ෙම් ඉන්න මිනිස්සු! මම ඒ ෙබොෙහෝ පිරිසක් දන්නවා. අපි හමුෙවනවා, අපි කතා කරනවා, අපි අතට අත 

ෙදනවා. ඒෙකන් ෙමොනවා ද කියන්ෙන? කිසිවක් නැහැ. කරනවාට කරන හැදියාවක් මිස කිසිම ෙත්රුමක් නැහැ. 

ඒ අය අතරින් කවුද දන්ෙන් අෙප් ජීවිත වල සත්ය අර්ථය ගැන ෙහෝ ආත්මෙය් වැදගත්කම ගැන?” 

 

ලිෙයෝෙග් මුෙව් යාන්තමින් ඇඳුන සිනාව අවෙබෝධයක් ලද්දකුෙග් සිනාවක් ෙනොවීය. “ෙකෙනකුට තමන්ෙග් 

කරදර අමතක කර දාන්න පුළුවන් මුළු අවධානයම ෙයොමු කරත හැකි කටයුත්තකට ෙයෙදව්වාම. ඒත් ඒ වෙග් 

කටයුතු වලට ෙම් දවස්වල අවසර ලැෙබන්ෙන නැහැෙන.” 

 

“ෙකොච්චර ගැඹුරු සත්යයක් ද! සහතිකෙයන් ම, අද සංස්කෘතිෙය් නූතන කාන්තාවට කිසිත් ෙනොකර සිටීෙම් 

හැකියාවක් ෙකොෙහත්ම නැහැ. ෙම් එන ෙහේමන්තෙය් දී මම මා කළ යුතු වැඩ සටහනක් සටහන් කරෙගන ඉන්ෙන. 

මම ඉෙගන ගන්න සූදානම්. මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා පුරාණ ඊජිප්තුව ගැන පරෙතරකට හදාරන්න.” 

 

“ෙමොනවා?” කීරා ඇසුවාය. 

 

“පුරාණ ඊජිප්තුව,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා කීවාය. “ඒෙක් ජවය සම්පූර්ණෙයන්ම නැවත අල්ලා ගන්න මට 

ඕන. ෙම් ඈත එපිට සංස්කෘති වල ගැඹුරු වැදගත්කමක් තියනවා. නූතනය හා බැඳි අභිරහස් වූ බැඳීමක්. ෙම් 

නූතන අපි ඒක මුළුමනින් අගය කරන්ෙන නැහැ. පහුගිය ආත්මයක දී මට විශ්වාසයි …. ඔයා සියළු ආගම්වල 

තියනවා යැයි කියන පරම සත්යයක් ගැන දැන ගන්න උවමනාවක් තිෙයන අෙයක් ෙනෙවයි ෙන්ද, ෙන්ද ලිෙයෝ?” 

 

“නැහැ.” 

 

“මට ඔයාෙග දැක්ම අගය කරන්න පුළුවන්. සහතිකෙයන්ම. ඒත් මම ඒ ගැන ෙගොඩාක් ෙහොයලා බලලා ෙගොඩක් 

හිතලා තිෙයනවා. එතැන ෙලෝෙකෝත්තර සත්යයක් තියනවා. අෙප් පැවැත්ෙම් තියන වටහා ගන්නට ෙනොහැකි 



ෙද්වල් ෙබොෙහොමයකට උත්තර සපයන. ඔව්, මම ඒ අභිරහස් ෙද් ෙසොයන්න කැමති විදිෙය ෙකෙනක්. ෙකොෙහොම 

වුනත්, ඔයා මම පරණ තාෙල් ෙකෙනක් කියා හිතන්න ඕන නැහැ. ඔයා පුදුම ෙවන්නත් ඕන නැහැ මම 

ෙද්ශපාලන ආර්ථිකය හදාරන බව කිව්ෙවොතින්.” 

 

“ඔයා එෙහම කරනවා ද, ෙටෝනියා? ඇයි?” 

 

“තමන්ෙග් කාලෙයන් බැහැරක ඉන්නත් ෙකෙනකුට බැහැ, ඔයා දන්නවාෙන. විෙව්චනය කරන්න නම් අපි 

අවෙබෝධයක් ලබන්න ඕන. මම ඉන් පුදුම සතුටක් ලබන්ෙන. ශමිකයන් සහ ෙවළඳෙපොල සහ යන්ත ගැන වූ 

ෙරොමැන්තික අමුත්තක් තියනවා. ඒ ගැන කියද්දී මතක් වුෙන්, ඔයා වැෙලන්ටිනා සර්කිනාෙග් අලුත්ම පද්ය ෙවළුම 

කියවා තිෙයනවා ද?” 

 

“නැහැ, මම කියවා නැහැ.” 

 

“ඉතාමත් රසවත්. හරි ගැඹුරු ආෙව්ගයන්. ඒත් සහමුලින්ම නූතන වූවක්, විෙශේෂෙයන්ම නූතන වූවක්! එක පද 

මාලාවක් තියනවා .. ෙකොෙහොම ද ඒක? මෙග් හදවත ඇස්බැස්ෙටෝස් වෙග්, මෙග් ආෙව්ගයන් ගිනි උදුනක 

උණුසුමකින් තිෙයද්දී ඊට සිසිලසක්  ෙගන ෙදන්නා වැනි වූ. ඔන්න ඔෙහොම පද මාලාවක්. ඒක හරි ලස්සනයි.” 

 

“මම කියන්න කැමැතියි මම නූතන කාව්ය කියවන්ෙන නැහැයි කියල.” 

 

“මම ඒ ෙපොත ඔයාට ෙගනැත් ෙදන්නම්, ලිෙයෝ. මම දන්නවා ඔයා ඒක අවෙබෝධ කරෙගන ඒක අගය කරාවි 

කියල. ඒ වෙග්ම මට විශ්වාසයි කීරා ආර්ගුෙනෝවාත් ඒෙක රස විඳියි කියල.” 

 

“ස්තූතියි,” කීරා කීවාය, “ඒත් මම පද්ය කවදාවත් කියවන්ෙන නැහැ.” 

 

“ඇත්තටම. හරි අමුතුයි! මට විශ්වාසයි ඔබ සංගීතය පිය කරනවා කියල?” 

 

“ෙෆොක්ස් ෙටොට්ස්,” කීරා කීවාය. 

 

“ඇත්තටම?” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා හෑල්ලුවට ලක් කරන සිනාවක් පෑවාය. ඇය සිනා ෙවද්දී ඇයෙග් නිකට 

තවත් ඉදිරියට දික් වී ගිෙය්ය. ඇෙග් නළල තවත් පස්සට ගිෙය්ය. අපහසුෙවන් අරිනවා ෙමන් ඇයෙග් ෙතොල් මඳක් 

විවර විය. “සංගීතය ගැන කිව්ෙවොත්,” ඇය ලිෙයෝ ෙවත හැරී කියුෙව්ය, “ඒක මෙග් ෙහේමන්ත වැඩ සටහෙන් තවත් 

එක වැදගත් අංගයක්. ජාතික ල්හාෙමොනික් සමාජය පවත්වන හැම සංගීත පසංගයක දී ම ෙකෝෙකො මට 



ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිෙයන්න  නරඹන කාමරයක් අරන් ෙදන්න! ඔහු ඇතුලතින් කලාවට ළැදි අෙයක්. එයාෙගන් 

අහන්න ෙකෙනක් දන්නවා නම්. ඒත් අවසනාවන්ත ළමා කාලයක් ඔහුට තිබිච්ච නිසා ඔහුට කවුරුත් පුරුදු කරලා 

නැහැ ල්හාෙමොනික් සංගීතය අගයන්න. මට ෙවන්ෙන කාමරෙය් තනියම ඉන්න. ආ – අන්න සතුටු සිතුවිල්ලක්! 

-ඔයාට පුළුවන් මා එක්ක ඒක ෙබදා ගන්න ලිෙයෝ. කීරා ආර්ගුෙනෝවාටත් පුළුවන් සහතිකෙයන්ම,” ඇය කීරා 

ෙවත හිස වනා නැවතත් ලිෙයෝ ෙවත හැරුණාය. 

 

“ස්තූතියි ඔයාට, ෙටෝනියා,” ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන්ය, “ඒත් අපිට ඒකට ෙවලාවක් තියන එකක් නැහැ ෙම් 

ෙහේමන්තෙය් දී.” 

 

“ලිෙයෝ, මෙග් පියාදරය!” ඇය අත් විහදා අනුකම්පාව ෙබදා ගන්නා හැසිරීමක් පිළිබිඹු කළාය. “මම දන්ෙන නැහැ 

කියලා හිතනවා ද? ඔබෙග් ආර්ථික තත්වය ගැන … ෙම් කාලය ඔබ වැනි අයට ෙනොෙව්. ෙකොෙහොම ෙවතත් 

ෛධර්යය අත්හරින්න එපා. මෙග් දැන හැඳුනුම්කම් එක්ක … ෙකොෙකෝට බැහැ මට කිසිවක් ෙදන්න බැහැයි 

කියන්න. එයාට හරි දුකයි මම කයිමියාවට ගිය ගමන ගැන. එයාට මා නැතිව හරි පාළුයි. ඔයා විශ්වාස කරන 

එකක් නැහැ මාව ආපහු දකින්න ඔහු ෙකොතරම් සතුටු වුනා ද කියල. මෙග් සැමියා වූවා නම් ඔහුට ඊට වඩා 

කැපවීමක් කරන්න බැහැ. ඇත්ෙතන්ම කිව්ෙවොත්, එයා තරම් කැපවීමක් ඇති අෙයක් නැහැ. විවාහය කියන්ෙන 

යල් පැන ගිය අදහසක් -ඔය දන්නවාෙන,” ඇය සිනා සී කීරා ෙදස බැලුවාය. 

 

“මට විශ්වාසයි කයිමියාව ඔයාෙග ෙසෞඛ්යයට උදව් කරලා තියන වග,” ලිෙයෝ කීෙව් ඉක්මණින්, කරුණාවකින් 

ෙතොරව. 

 

“අයිෙයෝ, ඒ වෙග ෙවන කිසිම තැනක් නැහැ! ඒක පුංචි පරාදීසියක්. අඳුරු ෙවල්වට් වෙග් අහස. දියමන්ති වෙග් 

තරු. මුහුද. අර දිව්යෙලෝෙක වෙග් හඳ එළිය! ඔයා දන්නවා ද, මම කල්පනා කළා ඇයි ඔයා ඒෙක ඉන්දජාල 

කාන්තිෙයන් ෙවනස් ෙනොවී හිටිෙය් ඇයි කියල. මම හිතුවා ඔයා ෙරොමැන්තික නැහැ කියල. දැන් තමයි මට ෙහේතුව 

වටහා ගන්න පුළුවන්.” 

 

ඇය කීරා ෙදස බැල්මක් ෙයොමු කළාය. ඒ බැල්ම කීරාෙග් ඇස් ගැසුණි. කීරාෙග් ඇස් එය අල්ලා ෙගන තියා ගත්තා 

වැනිය. ඉක්බිතිව ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නාෙග් ෙතොල් අමුතු හිනාවකින් පිරී ෙගොස් ඇය සුසුම් ෙහලමින් 

ෙවනතක හැරුනාය. “පිරිමි ඔයාලා හරි අමුතු සත්තු ජාතියක්. ඔයාලව වටහා ගැනීම හරියට එක විද්යාවක් 

මුළුමනින් හදාරනවා වෙග්. හැම සත්ය කාන්තවකෙග්ම මුල්ම යුතුකම වෙග්. මම ඒක සහමුලින් වටහා ෙගන 

තිෙයන්ෙන තිත්ත පංතියක අත්දැකීම් තුලින්!” ඇය විඩාවකින් ෙමන් හුස්මක් පිට කළාය. අකැමත්ත පකාශය 

කරන්නා ෙසේ ෙදවුර ෙහළවූවාය. “මම දන්නවා සුදු හමුදාෙව් වීර ෙසබළු. මම දන්නවා අමානුෂික යකඩ හදවත් 

ඇති ෙකොමිස්සාර්ලා.” ඇය උස් හඬින් සිනාසුනාය. “මම විවෘතව කියනවා. ඇයි නැත්ෙත? ෙමතන අපි ෙසේරම 



නුතන අදහස් ඇති අය .. මාව වැරදි විදියට වටහා ගත්ත ෙබොෙහොමයක් මම දන්නවා. ඒත් මට කමක් නැහැ. මම 

එයාලට සමාව ෙදනවා. ඔයා දන්නවාෙන් -වැදගත් අය වැදගත් විදියට හැසිෙරන්න ඕන නිසා.” 

 

කීරා වාඩි වී සිටිෙය් පුටු ඇන්දක. ඔවුන් කතා කරද්දී ඇය ඇයෙග් පරණ පාවහන් තුලින් ෙපෙනන කකුල්වල 

ඇඟිලි දිහා බලමින්, ඇයෙග් අෙත් නියෙපොතු දිහා බලමින් සිටියාය. ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා තම දියමන්ති 

ඇල්ලූ අත් ඔරෙලෝසුව දිහා බලද්දී ජෙන්ලයට පිටතින් අඳුර පැතිර ඇති බව ෙපනුණි. 

 

“අයිෙයෝ, බලන්න ෙකොච්චර පමාද වුනා ද කියල! ෙකොච්චර සතුටක් ෙගන දුන්නා ද කියෙතොත් මට ෙව්ලාව යනවා 

දැනුෙනත් නැහැ. මම ඉක්මණින් ෙගදර යන්න ඕනා. මම නැතිව ෙකොෙකෝ දැන් දුකින් ඉන්නවා ඇති, අහිංසක 

දරුවා.” 

 

ඇය තම අත්බෑගය හැරියාය. කුඩා කණ්ණාඩියක් එළියට ගත්තාය. එය දික් වූ ඇඟිලි ෙදකකින් අල්ලා ෙගන 

සිහින් කරගත් ඇස් ෙදකින් ඇයෙග් මුහුණ පිරික්සා කර බැලුවාය. තද රතු පාට කුඩා ෙබෝතලයක් එළියට ගත් ඇය 

එහි වූ ඩිංගිත්තන් බුරුසුවකින් දම් පැහැති පැල්ලමක් ෙතොල් මත තැවරුවාය. 

 

“සතුට වඩවන බඩු,” කීරාට ෙබෝතලය පා ඇය පැහැදිලි කරන්නීය. “ලිප්ස්ටික් වලට වඩා අෙන්ක වාරයකින් අෙග් 

වැඩි. මම දකිනවා ඔයා ෙතොල් ආෙල්පන පාවිච්චි ෙනොකරන බව, කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා. මම ඒක ඉතා තදින් 

අනුමත කරනවා. කාන්තාවක් විසින් තවත් කාන්තාවකට කියන්ෙන. අෙයක් තම ෙපනුම කිසි විෙටක ෙනොසලකා 

හැරිය යුතු නැහැයි කියල. ඔයා දන්නවාෙන්, විෙශේෂෙයන්ම,” ඇය සිනාසුනාය. හිතවත්  විලසකින් වඩාත් ළඟින් 

ඇසුරු කරන්නියක ෙලසින් සිනාසුනාය, “විෙශේෂෙයන්ම, ෙකෙනකුට ෙම් වෙග් වටිනා වස්තුවක් ආරක්ෂා 

කරගන්නට තිෙයද්දී.” 

 

ෙදොර එළිපත්ෙත් දී ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා ලිෙයෝ ෙවත හැරුණාය: “ෙම් එන ෙහේමන්තය ගැන කරදර ෙවන්න 

එපා, ලිෙයෝ. මෙග් දැන හැඳුනුම්කම් එක්ක … ෙකොෙකෝ, සහතිකෙයන්ම, දන්නවා ඉහළම ඉන්න .. ඇයි, මම 

බයයි එයා දන්න සමහර නම් රහසින් වත් කියන්න … ෙකොෙකෝ මෙග් අෙත් ඇඹෙරන ගුලියක් වෙග්. ඔයා එයාව 

හමුෙවන්න ඕන, ලිෙයෝ. අපිට ඔයාට ෙගොඩක් ෙද්වල් කරලා ෙදන්න පුළුවන්. ඔයා වෙග් මෙහේශාක්ය තරුණ 

පිරිමිෙයක් ෙම් ෙසෝවියට් ෙගොෙහොරුෙව් අතරමං ෙනොවී ඉන්නට වග බලා ගැනීම මෙග් කාර්ය භාරය කරගන්නවා 

මම.” 

 

“ස්තූතියි, ෙටෝනියා. ඔයාෙග ආරාධනාව මම අගය කරනවා. ඒත් මම හිතනවා මම තාම අතරමං නැහැ කියල.” 

 

“එයාෙග තනතුර ෙමොකක් ද?” හදිසිෙය්ම කීරා ඇසුවාය. 



 

“ෙකොෙකෝ? එයා ආහාර පදනෙම් සහායක කළමනාකාරවරයා. ඒ නිල වශෙයන්,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා 

හඬ බාල කර උගුර යටින් ෙකටි හිනාවක් පිට කර, අද්භූත ෙලසකින් ඇසක් වැසුවාය. විදුලි බල්බෙය් එළිෙයන් 

දීප්තිය විහිදූ දියමන්තිෙය් දිස්නයක් පිට කරන අත් වැනිල්ලකින් පසු ඇය පංශ බසින් “ආපසු මුණගැෙසමු, 

මිතයනි,” කියා පිටව ගියාය. 

 

ෙදොර මතින් දම්වැල දමා ගසමින් කීරා හුස්මක් ඉහළට ඇද්ෙද් පිටතට ඇෙහන්නට. 

 

“ලිෙයෝ, මට පුදුමයි!” 

 

“ෙමොකකින් ද?” 

 

“ඒ වෙග් කතා කරන්නට වත් නුසුදුසු චරිතයක් සමඟ ඔයාට ආශය කරන්න හැකි වූවාට.” 

 

“මම ඔයාෙග යහළුෙවෝ ගැන අදහස් දක්වන්න යන්ෙන නැහැ.” 

 

ඔවුන් මරීෂාෙග් කාමරය පසු කරමින් යති. ජෙන්ලය අසල ෙකොනක මරීෂා ෙපොතකින් හිස ඔසවයි. ලිෙයෝෙග් 

අමුතු කටහඬ ඇසී ඔහු දිහා කුතුහලෙයන් බලයි. ඔවුන් කාමරය පසු කරති. ලිෙයෝ ඒ ෙදොර හඬනඟා වසා දමයි.  

 

“අඩු ගාෙන් ඔයාට ෙපොඩ්ඩක් ආචාරශීලී ෙවන්න තිබුණ,” ලිෙයෝ කියා සිටිෙය්ය. 

 

“ෙමොකක් ද ඔයා කියන්ෙන්?” 

 

“හැම පැය ෙදකකට සැරයක් වත් ඔයාට වචනයක් ෙදකක් කියන්න තිබුණ.” 

 

“ඇය ආෙව් මම කතා කරනවා අහන්න ෙනෙමයි.” 

 

“මම ඇයට ආරාධනා කෙළේ නැහැ. ඇය මෙග් ෙයෙහළියක් ද ෙනොෙව්. ඒ ගැන ඔච්චර ෙදොම්නස් විදියට 

හැසිෙරන්න අවශ්ය නැහැ.” 

 

“ඒත්, ලිෙයෝ ඔයා ෙකොෙහන් ද ඒක අහුල ගත්ෙත?” 

 



“එකම සනීපාරක්ෂක ස්ථානෙය් ම තමයි ‘ඒක’ තිබුෙණ. විෙද්ශීය ෙපොත් තිබුණු තැන. ෙසෝවියට් කබල් කියවමින් 

ඉන්න සිද්ධ ෙවච්ච කාලෙය් ඒක දුර්ලභ වාසනාවක්. එෙහමයි අපි හමුවුෙන්. ඒෙක වැරැද්දක් තියනවා ද?” 

 

“ඒත්, ලිෙයෝ, ඔයා දකින්ෙන නැද්ද ඇය හඹා එන්ෙන් ෙමොකට ද කියා?” 

 

“ඇත්තටම දකිනවා. ඇයට එය ලැෙබ්වි කියා ඔයාට බය ද?” 

 

“ලිෙයෝ!” 

 

“එෙහනම් ඉතින්, ඇයි මට බැරි ඇය එක්ක කතා කරන්න? ඇය හානියක් ෙනොකරන ෙමෝඩියක්. යම් තත්වයකට 

එන්න උත්සාහ ගන්න ෙකෙනක්. ඒ වෙග්ම එයාට විෙශේෂ දැන හැඳුනුම්කම් තියනවා.” 

 

“ඒත් ඒ වෙග් ෙකෙනක්ව ආශය කරන්න …” 

 

“ෙම් දවස්වල ආශය කරන්න සිද්ධ ෙවන රතු කුණ ෙගොඩවල් වලට වඩා වැඩි ෙවනසක් නැහැ ඇයෙග. අඩු ගාෙන් 

ඇය රතු නැහැ.” 

 

“ඉතින් එෙහනම්, ඔයාෙග කැමැත්තක්.” 

 

“අමතක කරලා දාන්න, කීරා. ඇය කිසිදාක ආෙය් ෙමෙහ එන්ෙන නැහැ.” 

 

ඔහු ඇය ෙවත හැරී සිනාෙවයි. හදිසිෙය් ම ඔහුෙග් ඇස් දීප්තිෙයන් බැබෙළයි. කිසිත් සිද්ධ ෙනොවූවා ෙසේ ය. ඇය 

ඊට අවනත වූවාය. ඇයෙග් දෑත් ඔහුෙග් උරහිස මත රැඳුණි.  

 

“ලිෙයෝ, ඔයා දකින්ෙන නැද්ද? ඒ වෙග් අය ඔයා දිහා බලන්නත් බය ෙවන්න ඕන.” 

 

ඇයෙග් කම්මුලකට තට්ටු කරමින් ඔහු සිනාසුෙන්ය: “ඇයට බලන්න ෙදන්න, එයින් මට රිෙදන්ෙන නැහැ.” 

 

* 

 

“ඔයාෙග බුඩාෙපස්ට් වල ඉන්න මාමාට වහාම ලියන්න. එයාට ස්තූති කරලා කියන්න අපිට තවත් සල්ලි එවන්න 

එපා කියල. මට දැන් ෙහොඳයි. අපි තනියම ෙවෙහෙසමු. ඔයා මට එව්ව හැම සතයක්ම මම සටහන් කරගත්ත. මම 



කියපු විදියට ෙමෙහ දී ඔයා වියදම් කරපු ගණන් ඔයා ලියා තියාගත්ත ද? එයාට අපි ආපහු ෙගවන්න පටන් ගන්න 

ඕන. එයා ෙපොඩ්ඩක් බලාෙගන ඉන්න කැමති නම්, කවුද දන්ෙන, රාක්ෂයා හැෙරන්න ෙකොච්චර කාලයක් යයි ද 

කියලා ඒකට,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 

“ඔව්, ලිෙයෝ.” ඒ ඇය ඔහු ෙදස ෙනොබලා රහසින් ෙකොඳුරන ලද්දකි. 

 

ඇයෙග් අෙත් වූ රත්තරන් අත් ඔරෙලෝසුව දැක ලිෙයෝ ඇස් බැමි රැළි කෙළේය: “ෙකොෙහන් ද ඒක ආෙව්?”  

 

“ඒක තෑග්ගක්. අන්ෙද ටැගෙනොව් ෙගන්,” ඇය එය කලින් කියා තිබිණි. 

 

“ආ .. ඇත්තටම? එෙහනම් ඔයා එයා ෙදන තෑගි ගන්නවා?” 

 

“ලිෙයෝ!” ඇය එෙරහි වන ෙලසින් කරකැවී හැරුණත් ලිෙයෝ දිහා බලා යාප්පු වූවාය: “ඇයි එපා, ලිෙයෝ? ඒ මෙග් 

උපන් දිනය දා. මට ඔහුෙග් හිත නරක් කරන්න හිතුෙන නැහැ.” 

 

ඔහු දැඩි අකමැත්තකින් ෙදවුර හැකිළීය: “අයිෙයෝ, මට කමක් නැහැ. ඒක ඔයාෙග වැඩක්. පුද්ගලිකව කිව්ෙවොත්, 

රහස් ෙපොලීසිෙය් සල්ලි වලින් ෙගව්ව ෙදයක් පළඳින්න මට නම් හිත ඉඩ ෙදන්ෙන නැහැ.” 

 

ඇය සිගරට් ලයිටරයත්, සිල්ක් කකුල් ආවරණත්, සුවඳ විලවුන් ෙබෝතලයත් සඟවා තැබුවාය. රතු ගවුම ඔහුෙග 

පැමිණීම සඳහා ගත් බව ඇය කීවාය. එෙහත් ඇය එය පළඳින්ෙන් නැත්ෙත් ඇයි දැයි ඔහු කල්පනා කෙළේය. 

 

ෙහේමන්ත මාලිගෙය් ශාලා ඇතුලත ඇය වැඩි දවසක් ෙගවා දැමුවාය. එහි පැමිෙණන සංචාරකයන්ට “.. ඒක තමයි 

හැම වගකීමක් ඇති පුරවැසිෙයකුෙගම යුතුකම. අෙප් අරගලෙය් ඉතිහාසය ගැන දැනුවත් වීම. ඒෙකන් අපිට 

පුහුණුවකින් යුතු බුද්ධිය ඇති අරගල සටනකින් ෙලෝක අරගලයක් ඇති කරන්න පුළුවන්. ඒකයි අෙප් ඉහළ 

පරමාර්ථය,” යැයි ෙද්ශන පැවැත්වූවාය. 

 

සන්ධ්යා සමෙය් දී, ඇය ලිෙයෝට කියන්නට උත්සාහ දැරුෙව් “මම අරීනාට ෙපොෙරොන්දු වුනා, අද රෑට මට එළියට 

යන්න ඕනෑ …” කියා ෙහෝ “මම අද රෑ යන්නම ඕනා. සංචාරක මග ෙපන්වන්නන්ෙග් හමුවක් අද,” යනාදියයි. 

එෙහත් ඔහු ඇයව නිවෙසේ නතර කරගත්ෙත්ය. 

 

ඇය සමහර විට කණ්ණාඩිය දිහා බැලුවාය. තමනට ඇතැයි අනුන් කියන පැහැදිලි අවංක ඇස් දිහා බැලුවාය. ඒ 

ගැන කල්පනා කළාය. 



 

ඇය රාතිෙය් ෙකොෙහේවත් ෙනොගියාය. ඇයට ලිෙයෝ හැර දා යන්නට සිත ඉඩ  නුදුනි. පුටුවක ගුලි වී, නිහඬව 

හිඳෙගන, ඔහු කාමරෙය් එහා ෙමහා යනවා දැකීෙමන් පිෙරන ගින්න නිවාලන්නට ඇයට ෙනොහැකි විය. ඇයට 

පිටුපා, ඉන මත අත් විහිදුවා ෙගන ෙකොන්ද අල්ලා ෙගන, ඇඟ මඳක් පස්සට වැෙටන ෙසේ හිටෙගන, හිරු රැස් 

වලින් පැහැ ගැහුණු ෙබල්ෙල් මස් ෙගොබ වලින් ද, අවුල් වූ හිසෙකස් වලින් ද, ඇයට ෙනොෙපෙනන මුහුණකින් 

ෙපොෙරොන්දුවක් කියනා ෙසේ, ජෙන්ලය අසලින් හිටෙගන ඉන්නා ඔහුෙග් සිරුර අඳින ෙර්ඛා දිහා ඇය බලාෙගන 

සිටියාය. අනතුරුව ඇය නැඟිට පසුබට ගතියකින් ඔහු ෙවත පා තබයි. වදනක් ෙනොමැතිව, චුම්භනයක් 

ෙනොමැතිව, ඔහුෙග් ෙබල්ෙල් පිටුපසින් තම අත තබා පහළට දුවන්නට ඉඩ හරියි. 

 

එවිට ඇයට හිෙතන්ෙන්, සසල කරවන පුදුමයකින්, ඇය එනෙතක් බලාෙගන තවත් තැනක ඉන්නා තවත් 

පිරිමිෙයක් ගැන. 

 

අන්ෙද හමුවිය යුතු යැයි ඇය දත්තාය. එක් සන්ධ්යාවක් ඇය රතු ගවුම පැළඳ ගත්තාය. තම පවුල දකින්නට යා යුතු 

යැයි ඇය ලිෙයෝට කීයා සිටියාය. 

 

“මාත් එන්න ද ඔයා එක්ක යන්න?” ඔහු විමසීය. “මම ආවට පස්ෙස ඔවුන් දැක්ෙක නැහැ. එයාල බලන්න යන්න 

අවශ්යයයි.” 

 

“නැහැ, ලිෙයෝ, ෙම් පාර ෙනෙවයි,” ඇය පිළිතුරු දුන්ෙන් සංසුන්ව. “මම වඩා කැමැති ඔයා ෙනොයනවා නම්. 

අම්මා … ඇය ෙගොඩක් ෙවනස් ෙවලා … මම දන්නවා ඔයා එයාෙග අදහස් එක්ක එච්චර ගැලෙපන්ෙන නැතිබව.” 

 

“ඔයා අද රෑම යන්න ඕන ද, කීරා?” ඔයා තනියම යද්දී තනිවම ෙමෙහට ෙවලා ඉන්න මම කැමති නැහැ. ඔයා 

නැතිව මම ෙකොච්චර කාලයක් හිටියා ද?” 

 

“මම එයාලට ෙපොෙරොන්දු වුනා මම අද රෑ එනවයි කියල. මම ෙගොඩක් රෑ ෙවනකම් ඉන්ෙන නැහැ. මම ඉක්මණින් 

ආපහු එන්නම්.” 

 

ඇය කබාය දා ගනිද්දී ෙදොෙර් සීනුව නාද විය. 

 

ෙදොර හැරිෙය් මරීෂා විසිනි. මග එන ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් කටහඬ ඔවුන් ෙවත ගලා ආෙව්ය: “ඉතින්, මට 

සතුටුයි ඔවුන් ෙගදර ඉන්න එක ගැන. මම හිතුෙව ඔවුන් අනිත් අය බලන්න යනවා ඇති කියලා එයාලෙග පරණ 

ෙදමාපිෙයෝ බලන්න එන්ෙන නැතිව …” 



 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා පළමුව කාමරයට ඇතුල් වූවාය. ලිඩියා ඇය පිටුපසින්. කකුල් අදිමින් අන්තිමට ආෙව් 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්. 

 

“ලිෙයෝ, මෙග පියාදර දරුවා!” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඔහු ෙවත ඇදී ෙගොස් කම්මුල් ෙදකම සිප ගත්තාය. “ඔයාව 

දැකීම මහත් සතුටක්! ෙලනින්ගෑඩයට නැවතත් ආයුෙබෝවන් කියලා පිළිගන්නම්!” 

 

ලිඩියා ඔහුට අතට අත දුන්ෙන් කිසිත් උවමනාවක් නැති ෙලසිනි. ඇය පරණ ෙතොප්පිය ගැලවුවාය. අසුනකට බර 

දුන්ෙන් කඩා වැෙටන විදියකට. ඇයෙග් ෙකොණ්ඩා කටු හරිගස්සා ගන්නට තැත් දැරුවාය. ඇයෙග් දිගු ෙකස් 

රැල්ලක් උවමනාවකට ෙනොමැති ෙලසින් බැඳි ෙකොණ්ඩ ගැටයකින් එළියට පැන ෙබල්ල දිෙග් පහළට වැටී ඇත. 

ඇය ඉතා සුදුමැලිය. පව්ඩර් තවරා නැත. ඇයෙග් නැහැය දිළිෙසයි. ඇය බිම දිහා ෙදොම්නසින් බලාෙගන සිටියාය. 

 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමි ටිෙය්විච් මුමුණයි: “ඔයාව දැකීම මටත් සතුටක්, මෙග් ෙකොල්ලා,” අවිනිශ්චිත ෙලසකින් 

ලිෙයෝෙග් උරහිසට ඔහු තට්ටුවක් දුන්ෙන්ය. ඔහුෙග් බැල්ම ෙව්දනාවක් විඳින්නට සූදානම් වූ බියගත් 

සත්වෙයකුෙග් වැනිය. 

 

ඔවුන් දිහා බලා සංසුන් හා ආෙව්ග ෙගොනු කරගත්  හඬකින් කීරා ෙමෙසේ කීවාය: “ඇයි ඔයාලා ආෙව්? මම ඒ 

පැත්ෙත එන්න ලැහැස්ති වුනා විතරයි. මම ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච විදියට.” 

 

“ඔයා ෙපොෙරොන්දු ..” ගලීනා ෙපෙටොව්නා පටන් ගත්තාය. ඒත් කීරා ඇයට බාධා කළාය: “එෙහනම් දැන් ඔයාල 

ෙමෙහ නිසා, ගලවන්න ඔයාලෙග කබා.” 

 

“ඔයා නැවතත් සුවෙයන් සිටීම ගැන මට හරි සතුටුයි, ලිෙයෝ,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ලිෙයෝ ඇමතීය. “ඔයා හරියට 

මෙග් පුෙතක් වෙග් මට දැෙනන්ෙන. ඔයා ඇත්තටම මෙග් පුතා. ඉතිරි සියල්ලම බුර්ජුවාසී චාරිත පමණයි.” 

 

“අම්මා!” ලිඩියා අපහසුෙවන් බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වී ගිය කෙලක ෙමන් විරුද්ධ වන්නට උත්සාහයක් ගත්තීය. 

 

සුව පහසු ඇඳි පුටුවක ගලීනා ෙපෙටොව්නා වාඩි වූවාය. ෙදොර අසල පුටුෙව් ඉස්සරහට වී සමාව අයදින ෙලසින් 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් අසුන් ෙගන ඇත. 

 

“ෙබොෙහොම ස්තූතියි මාව බලන්නට ආවට,” ලිෙයෝ කීෙව් කෘතඥ පූර්වකව. “මට තියන එකම කාරණය සමාව 

ඉල්ලන්නට ආෙව් නැති එක ගැන ..” 



 

“කීරා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඔහු ෙවනුෙවන් වාක්යය අවසන් කළාය. “ඔයා දන්නවා ද ඔයා නැති කාෙල් අපි ඇයව 

දක්ෙක් තුන් වතාවක් පමණක් කියලා?” 

 

“ඔයාට ෙදන්න ලියුමක් තියනවා, කීරා,” ලිඩියා හදිසිෙය්ම පැවසුවාය. 

 

“ලියුමක්?” කීරාෙග් කටහඬ මඳක් ගැස්සුණි. 

 

“ඔව්, එය ආෙව් අද.” 

 

ලියුම් කවරෙය් එවන්නාෙග් ලිපිනයක් ෙනොවිණ. එෙහත් කීරා අත් අකුරු හැඳින ගත්තාය. කිසිත් ගණනකට 

ෙනොෙගන ඇය ලිපිය ෙම්සය මතට දැම්මාය. 

 

“ඔයා ඒක ඇරලා බලන්ෙන නැද්ද?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

“හදිසියක් නැහැ,” ඇය කීෙව් හඬ ෙවනස් ෙනොකර, “වැදගත් දැයක් ෙනෙම්.” 

 

“ඉතින්, ලිෙයෝ?” ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් කටහඬ ෙදදරුම් ෙදයි. ඇයෙග් කටහඬ තවත් තියුණු වී තවත් හඬ වැඩි 

වී තවත් පැහැදිලි වී යයි. “ෙමොනවා ද ඔයාෙග් ෙහේමන්ත සැලසුම්? ෙම්ක අපි පිවිෙසන වැදගත් වසරක්. ෙකොච්චර 

අවස්ථා ද? විෙශේෂෙයන් ම තරුණ අයට.” 

 

“ෙකොච්චර අවස්ථා …. ෙමොනවා ද?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

“විවිධ වූ ක්ෙෂේතයන්හි පැතිර ගිය කියාකාරකම්! දුක්ඛිත පුංචි පැවැත්ම සඳහා තමන්ෙග මුළු ජීවිතයම කුඩා 

පඩියකට වහල්කෙම් ෙයෙදන මිනිස්සු ජීවත්වන, අභාවයට යන, පරිහානියට යන යුෙරෝපීය නගරවල වෙග් 

ෙනෙමයි. ෙමෙහ -අපි හැෙමෝටම අවස්ථාවක් තිෙයනවා ඵලදායී පුද්ගලෙයක් ෙවන්න. උත්කර්ෂණීය 

සාමූහිකත්වයක නිර්මාණශීලී සාමාජිකෙයක් ෙවන්න. ෙමෙහ -එක් අෙයකුෙග් ෙමෙහය තමන්ෙග් කුඩා බඩ 

ෙගඩිය පුරවා ගන්න කරන නිශ්ඵල වෑයමක් පමණක් ෙනෙමයි. ඒක මනුෂ්යත්වෙය් අනාගතය ෙගොඩ නඟන 

දැවැන්ත උත්සාහයකට කරන සම්මාදමක්.” 

 

“අම්මා,” කීරා ඇසීය, “කවුද ඔය ඔක්ෙකොම ඔයාට ලියලා දුන්ෙන?” 

 



“ඇත්තටම, කීරා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා තම උරහිස් ෙකළින් කර ගත්තීය, “ඔයා තමන්ෙග අම්මට ෙගෞරවයක් 

දක්වන්ෙන නැතිවා පමණක් ෙනෙවයි, මම හිතනවා ඔයා ලිෙයෝෙග් අනාගතයටත් නරක ආදර්ශයක් කියලා.” 

 

“ඒ ගැන ඔබ හිත කරදර කරගන්න එපා, ගලීනා ෙපෙටොව්නා,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 

“ඔව් සහතිකෙයන්ම, ලිෙයෝ, මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ඔබ අපි අල්ලා ෙගන හිටපු අදහස් වලින් ඉවත් ෙවලා 

යන අනාගතයක ජීවත් ෙවන්න තරම් නූතන ෙවයි කියලා. අපි පිළිගන්න ඕනා ෙසෝවියට් ආණ්ඩුව විතරයි ෙලෝෙක 

එකම පගතිශීලී ආණ්ඩුවකට තිෙයන්ෙන කියල. ඒක තමන්ෙග සම්පූර්ණ මනුෂ්ය සම්පත පාවිච්චියට ගන්නවා. 

බලන්න මා වෙග් වයසක මනුස්සෙයක් වත්, තමන්ෙග මුළු ජීවිත කාලෙය් දී ම කිසිත් වැඩකට නැතිව සිටිෙයකුට, 

අද නිර්මාණාත්මක ෙසේවයක් කරන්න ඉඩකඩක් ලැබිලා. ඉතින්, ඔබ වෙග් තරුණ අයට …” 

 

“ඔබ ෙකොෙහේ ද රැකියාව කරන්ෙන, ගලීනා ෙපෙටොව්නා?” ලිෙයෝ විමසීය. 

 

“ඔහ්, ඔබ දන්ෙන නැද්ද? මම කම්කරු පාසැලක උගන්වනවා -ඒවා උසස් පාසැල් නමින් හැඳින්වුෙන්, ඔබ 

දන්නවාෙන. මම උගන්වන්ෙන මහන්න සහ එම්ෙබොයිඩරි කරන්න. අපි හැෙමෝටම අවෙබෝධ ෙවලා තිෙයන්ෙන 

මැහුම් වෙග් පාෙයෝගික විෂයයන් අෙප් පුංචි අනාගත පුරවැසියන්ට වැදගත් ෙවනවා කියලා කිසිත් වැඩක් නැති, 

අභාවයට ගිය, ලතින් වෙග් විෂයයන්, පරණ බුර්ජුවාසී කාලෙය් උගන්වපු ෙද්වල් වලට වඩා. අෙප් කමය? අපි 

යුෙරෝපයට වඩා ශතක ගණනාවකින් ඉදිරිෙයන් ඉන්ෙන. උදාහරණයක් විදියට ගන්න අෙප් සංකීර්ණ කමය …” 

 

“අම්මා,” ලිඩියා විඩාබරිතව කීවාය, “ලිෙයෝට දැනගන්න උනන්දුවක් නැහැ ෙවන්නැති.” 

 

“ෙමොන පිස්සු ද! ලිෙයෝ ඇවිත් නූතන තරුණෙයක්. දැන්, අපි පාවිච්චි කරන ෙම් කමය … උදාහරණයකට ඉස්සර 

කාෙල් එයාල ෙමොකද කෙළේ? දරුවන්ට කට පාඩම් කරන්න වුනා හරියට යාන්තිකව වෙග්, නීරස, එකකට එකක් 

ෙනොගැලෙපන විෂයයන් -ඉතිහාසය, ෙභෞතික විද්යාව, අංක ගණිතය- ඒවා අතර කිසිම සම්බන්ධයක් තිබුෙන 

නැහැ. අද අපි ෙමොකද කරන්ෙන? අපිට අද සංකීර්ණ කමයක් තියනවා. පහුගිය සතිය ගන්න උදාහරණයකට 

ඔන්න. අෙප් විෂයය වුෙන් කම්හල. ඉතින් හැම ගුරුවරෙයකුටම තමන්ෙග විෂයය ඒ ෙක්න් ය ෙත්මාව වෙට් 

ෙගොඩනඟන්න සිද්ධ වුනා. ඉතිහාස පංතිෙය් දී කම්හල් වල වර්ධනය හා පැතිර යාම ඉගැන්වූවා. ෙභෞතික විද්යා 

පංතිෙය් දී මුළුමනින් යන්ත ගැන ඉගැන්වූවා. අංක ගණිත ගුරුවරයා නිෂ්පානය සහ පරිෙභෝජනය ගැන ගණිත 

ගැටළු දුන්නා. ඊ ළඟට මෙග් පංතිෙය් -අපි ඇඳුම් සියල්ල වැෙහන්න උඩින් අඳින වස්ත සහ බ්ලවුස් මහන්න 

ඉෙගන ගත්ත. ඔබ දකින්ෙන නැද්ද ඒ කමෙය් වැඩි වැදගත්කම? දරුවන්ෙග් ෙමොෙළේ අමතක ෙනොවන සටහන් 

තියන බව? සියල්ල වැෙහන්න අඳින වස්ත සහ බ්ලවුස්, පාෙයෝගිකයි. අවිවික්තයි. නීරස වූ මැහුම් විධි හා වාටි 

ගැන කියලා ෙදනවාට වඩා ෙහොඳයි.” 



 

ලිඩියාෙග් හිස නින්ෙදන් පහළට ඇද වැෙට්. ඇය ඒ සියල්ල කිහිප වතාවක් අසා තිබුණි. 

 

“මට සතුටුයි ඔබ ඔෙබ් රැකියාෙවන් වින්දනයක් ලබන එක ගැන,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 

“මට සතුටුයි ඔබට ඔෙබ් සලාක බඩු ලැෙබන එක ගැන.” කීරා කීවාය. 

 

“මට ලැෙබනවා, සහතිකෙයන්ම,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීෙව් ආඩම්බරෙයනි. “අෙප් බඩු භාණ්ඩ ෙබදාහැරීම 

තවම අඩුලුහුඬු නැති තත්වයකට ඇවිත් නැහැ. පහුගිය සතිෙය ෙගනාපු සූර්යකාන්ත මල් ඇට ෙතල් ෙකොච්චර මුඬු 

ෙවලා ද තිබුණා කිව්ෙවොත් අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි වුනා … ඒත්, ෙම්ක තාවකාලික කාලයක් …” 

 

“ … රජෙය් ඉදි කිරීම්!” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමි ටිෙය්විච් හදිසිෙය්ම, කලබලෙයන්, හරියට ෙහොඳින් කට පාඩම් 

කරගත් පාඩමක් ෙලස ෙබරිහන් දුන්ෙන්ය. 

 

“ඔබ කුමක් ද කරන්ෙන්, ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච්?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔහ්, මම රැකියාවක් කරනවා!” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් ගැස්සුෙන් ඉදිරියට පනින්නට සූදානමින් සිටි 

ෙලසකිනි. තමන් ෙවත එල්ල වූ බලවත් ෙදෝෂාෙරෝපණයකට කරුණු ඉදිරිපත් කරන්නා ෙලසිනි. “ඔව්, මම 

රැකියාවක් කරනවා. මම ෙසෝවියට් ෙසේවකෙයක්.” 

 

“ඔව් සහතිකෙයන්ම,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඇද පැද කීවාය, “ඇෙලක්සැන්ඩර්ෙග තනතුර මෙග් තනතුර තරම් 

වගකීමකින් යුත්තක් ෙනෙම්. වැසිලිෙවස්කි දූපෙත් ෙකොෙහේද තියන කාර්යාලයක ඔහු ෙපොත් තබන්ෙනක්. හැමදාම 

දුර ගමනක් යන්න ඕන! ඒක ෙමොන වෙග් කාර්යාලයක් ද, ඇෙලක්සැන්ඩර්? ඒත්, ෙකොෙහොම වුනත්, ඔහුට 

තියනවා පාන් සලාක ෙපොතක්. ඒත් ඒෙකන් එයාට පමාණවත් තරමට වත් පාන් ලැෙබන්ෙන නැහැ.” 

 

“ඒත් මට රැකියාවක් තිෙයනවා,” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් බයාදු හඬකින් පැවසීය. 

 

“සහතිකෙයන්ම,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය, “මට ඊට වඩා ෙහොඳ සලාක ෙපොත් ලැෙබනවා ෙමොකද මම ඉන්ෙන 

ගුරු වෘත්තිෙය් වඩාත් හිතකර පංතියක නිසා. මම සමාජයීය වශෙයන් ෙබොෙහොම කියාකාරීයි. ඇයි, ඔබ දන්නවා 

ද, ලිෙයෝ, ගුරුවරුන්ෙග් කවුන්සිලෙය් මම සහකාර ෙල්කම්වරිය ෙලස ෙත්රී පත්වුනු බව. අද තියන පාලනය 

නායකත්වෙය් ලක්ෂණ අගය කරන බව දැන ගන්නට ලැබීම සන්තුෂ්ටියට කාරණයක්. අන්තර් සමාජීය රැස්වීමක දී 



මම කතාවක් ද පැවැත්වූවා, නූතන අධ්යාපනෙය් කමෙව්දය ගැන. ලිඩියා එහි දී ලස්සනට ‘අන්තර්ජාතිකය’ 

වාදනය කළා.” 

 

“සහතිකවම,” ලිඩියා කිව්ෙව් ෙදොම්නස් හඬින්, “ඔව්, ‘අන්තර්ජාතිකය’. මමත් රැකියාවක් කරනවා. ශමිකයන්ෙග් 

සමාජයක සංගීත අධ්යක්ෂකවරිය සහ පියාෙනෝ වාදනය කරන්නිය. සතියකට වතාවක් පාන් රාත්තලක්. බස් 

ගාස්තුව. හැම මාසයකම ගාස්තු ෙගවලා ඉවර වුනාම සමහර විෙටක සල්ලි ලැෙබනවා.” 

 

“ලිඩියා කැමති නැහැ කාලයට අනුව හැඩ ගැෙහන්න,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා සුසුම් ෙහලුවාය. 

 

“ඒත් මම ‘අන්තර්ජාතිකය’ වාදනය කළා,” ලිඩියා කීවාය, “රතු අවමංගල පයාණය -ඔබ ඇද වැටුණා ෙගොදුරක් වී- 

සහ සමාජ සිංදු. අම්මා කතාව පැවැත්වූ සමා ජෙය් දී මට අත්ෙපොළසන් පවා ලැබුණ.” 

 

කීරා විඩාෙවන් යුතුව නැඟිට්ෙට් ෙත් හදන්නට. පයිමසය පණ ගන්වා ඇය ෙක්තලය ඒ මත තැබුවාය. ඒ දිහා 

කල්පනාවක ගිලී බලාෙගන සිටියාය. සූස් ගා පත්තුෙවන දැල්ල අස්ෙසන් පංතියක් අමතන ෙසේ මහත් හඬින්, 

රිද්මයකට කතා කරන ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් කටහඬ ඇයට ඇසිණ. “ … ඔව්, ෙදවරක්, හිතන්න පුළුවන් ද? 

අෙප් සිසු සිසුවියන්ෙග් බිත්ති පුවත්පෙත් ෙදවතාවක් ෙගෞරවනීය සඳහනක් ලැබුණ. ගුරු වෘත්තිෙය් නූතන සහ 

යුතුකම් ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කරන තුන් ෙදනා අතරින් අෙයක් විදියට. ඔව්, මට යම් තරමක බලපෑමක් කරන්න 

පුළුවන්. අර තරුණ ගුරුවරිය පාසැල පාලනය කරන්න තැත් කරද්දී ඇයව ඉක්මණින් අස් කරන්න ලැබුණ. ඔයාට 

සහතිකෙයන් කියන්න පුළුවන් මම ඒ ගැන යමක් කියන්න තිබුණ කියලා …” 

 

කීරාට ඉතිරිය ඇසුෙන් නැත. ෙම්සය මත තිබි ලියුම දිහා ඇය බලාෙගන කල්පනා කරන්නීය. ඇයට නැවතත් 

කටහඬක් ඇෙහද්දී, එය ලිඩියාෙග් විය. ඇය උස් හඬින් “… අධ්යාත්මික සැනසිල්ලක්. මම දන්නවා. ඒක මට 

ෙහළිදරව් වී තිෙයනවා. අෙප් මනුෂ්ය ෙමොළ වලට එහායින් වූ රහස් තියනවා. ශුද්ධ වූ රුසියාෙව් ගැලවීම එන්ෙන 

ආගෙමන්. ඒක කළින් කියා තිෙයන්නක්. ඉක්මන් ෙනොවී බලාෙගන සිටීෙමන් සහ දීර්ඝ කාලයක දුක් විඳීෙමන් 

පසුව අෙප් පව් සමා කරගන්න ….” 

 

ෙදොරට එහා , මරීෂා ඇයෙග් ගැමෙෆෝනය කරකවා ‘ෙජෝන් ෙග’ වාදනය ක ළාය. එය අලුත් තැටියකි. ඉක්මන් පුංචි 

තනු සතුටින් ගැස්සී, තියුණු ෙලසින් පටන් ගනිමින්, ෙකටි තට්ටු ෙලසින් පාවී ගිෙය්ය. 

 

“ෙජොන් ෙග 

නිර්භීත හා විකාමාන්විත වූෙය්ය 

කිටී 



රූමතියක් වූෙය්ය ..” 

 

කීරා වාඩි වූවාය, නිකට අත්ල මත තබා ගත්තාය, පයිමසෙය් ගිනිදැල් ඇයෙග් නාස් පුඬු මත ආෙලෝකය විහිදුවයි. 

ඇය හදිසිෙය් මෘදු ෙලසින් සිනාවක් පා “ඒ සිංදුවට මම කැමැතියි,” කීවාය. 

 

“අර ජරා අවලම් සිංදුව, ඒක හැම තිස්ෙසම වාදනය කරනවා, මට දැන් එපා ෙවලා,” ලිඩියා තදින් හුස්මක් ෙගන 

කියුවාය. 

 

“ඔව් .. ඒක හැම තිස්ෙසම වාදනය කරනවා තමයි .. ඒත් ඒකට ලස්සන රිද්මයක් තිෙයනවා … එකිෙනකට 

සම්බන්ධ ෙවන .. හරියට යකඩ වලට රිවට් ඇණ ගහනවා වෙග් ..” ඇය කීෙව් ඉතා පහත් හඬකිනි. මෘදු 

ෙලසකිනි. කරකියා ගන්නට මඳක් අපහසු වූ ආකාරයකිනි. ඇය සිය පවුල හා කතා කෙළේ ඉතා කලාතුරකිනි. ඇය 

හිස ෙකළින් කර ඔවුන් ෙදස බැලුවාය. ඔවුන් ඒ බැල්ම ඇය ෙවතින් කිසිදාක දැක තිබුෙන් නැත. ඇයෙග් දෑස් 

අයදින හා ෙව්දනාවක් කියා පෑය. 

 

“තමාත් ඔයා හිතන්ෙන ඔයාෙග ඉංජිෙන්රු අධ්යාපනය ගැන ෙන්ද?” ලිඩියා ඇසීය. 

 

“සමහර ෙවලාවට …” කීරා රහසින් ෙකඳුරුවාය. 

 

“මට වැටෙහන්ෙන නැහැ ඔයාට ෙමොනවා ෙවලා ද කියලා, කීරා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ගම්භීර වූ උස් හඬකින් කියා 

සිටියාය. “ඔයා ෙමොකකින් වත් තෘප්තියට පත් ෙවන්ෙන නැහැ. ඔයාට තියනවා ෙහොඳම ෙහොඳ රස්සාවක්. පහසුයි 

කරන්න.  ෙහොඳ පඩියකුත් ලැෙබන. එෙහම තිෙයද්දී ඔයා පුංචි කාෙල් හීනයක් ගැන ෙදොම්නසින් ඉන්නවා. ෙම් 

දවස්වල සංචාරක මග ෙපන්වන්නියන්ට, හරියට ගුරු වෘත්තිෙය් අයට වෙග්ම සලකන්ෙන, ඉංජිෙන්රුවන්ට වඩා 

ෙදවැනි නැහැ. ඒක හරි ෙගෞරවනීය සහ වගකීම් සහිත තනතුරක්. සමාජය ෙගොඩනඟන්න මහත් උපකාරයක් ෙදන 

එකක්. ගෙඩොල් හා යකඩ වලින් ෙද්වල් හදනවාට වඩා වඩාත් මනහර නැද්ද මනස් හා අදහස් සමඟ වැඩ කිරීම?” 

 

“ඒක ඔයාෙගම වැරැද්ද, කීරා,” ලිඩියා කීවාය, “ආගෙමන් ලැෙබන සැනසිල්ල පතික්ෙෂේප කරන නිසා හැමදාම 

 දුකින් ඉඳීවි.” 

 

“කවුද කිව්ෙව දුකින් ඉන්නවා කියලා කිසිම විදියකින්?” කීරා ඇහුෙව් තියුණු වූ මහත් හඬකිනි. උරහිස් ගසා 

දමමින් ඇය නැඟිට්ටාය. සිගරැට්ටුවක් ෙගන නැවී පයිමසෙය් දැල්ලකින් එය අවුළුවා ගත්තාය. 

 



“කීරාව කිසි දවසක ආම්බාම් කරගන්න බැරිවුණා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය, “ෙම් වෙග් කාලයක දී වත් ඉන්න 

හීන ෙලෝකයකින් පෘතුවියට බහිවී කියලා ෙකෙනක් හිතයි.” 

 

“ෙහේමන්තෙය් දී ඔෙබ් සැලසුම් ෙමොනවා ද?” හදිසිෙය්ම ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් ඇසුෙව් පිළිතුරක් 

බලාෙපොෙරොත්තු ෙනොවන, එය කිසිවකු ගණනකට ෙනොගනු ඇතැයි සිතන විදියකට ය. 

 

“කිසිත් නැහැ,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “ෙම් ෙහේමන්තයටත් ඉදිරියට එන කිසිම ෙහේමන්තයක් සඳහා වත් කිසිම සැලසුමක් 

නැහැ.” 

 

“මම හීනයක් දැක්ක,” ලිඩියා කීවාය, “කපුෙටක් සහ හාෙවක් ගැන. හාවා පාර පැන්නා. ඒක අවාසනාව ගැන 

ෙපර නිමිත්තක්. ඒත් කපුටා ගහක් උඩ හිඳෙගන හිටියා. ඒ ගහ  දැවැන්ත සුදු පල්ලිෙය් ගුරුෙල්ත්තුවක්.” 

 

“ඔන්න අරගන්න මෙග් ඥාති පුතයා වික්ටර්ව,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය. “අන්න ඉන්නවා හරියාකාර නූතන 

තරුණෙයක්. එයා ෙම් සිසිරෙය් විද්යායතනෙයන් උපාධිය ලබනවා. දැනටමත් විශිෂ්ට රස්සාවක් හදාෙගන 

තිෙයන්ෙන. එයාෙග මුළු පවුලම රකිනවා. එයාට නැහැ කිසිම ෙදයක් ගැන හැඟීම් වලට වහල් ෙවන හැදියාවක්. 

ඔහු තමන්ෙග ඇස් ඇරෙගන ඉන්ෙන නූතන සත්යයට. එයා ෙගොඩක් දුර යයි, ඒ ෙකොල්ලා.” 

 

“ඒත්, වසිලි රැකියාවක් කරන්ෙන නැහැ,” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් තමාටම කියා ගන්නා ෙලසකින් කියා 

සිටිෙය් ෙමොට වූ වැඩි හඬක් පිට ෙනොකරන පුදුමයකිනි. 

 

“වසිලි කවදාවත් පාෙයෝගික වුෙන් නැහැ,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා සඳහන් කර සිටියාය. 

 

“ඔයා හැඳ සිටින්ෙන් හරි ලස්සන රතු ගවුමක්, කීරා,” ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් හදිසිෙය් ම කතාවට අදාල 

ෙනොවන  ෙදයක් කියා සිටිෙය්ය. 

 

“ස්තූතියි, පියාෙණනි,” කීරා සිනාවක් පෑෙව් විඩාබරිතව. 

 

“ඔයා එච්චර සුවයකින් ඉන්න බව ෙප්න්ෙන නැහැ දරුෙවෝ. මහන්සි ද?” 

 

“නැහැ, විෙශේෂ මහන්සියක් නැහැ. මම ෙහොඳින් ඉන්නවා.” 

 



එවිට පයිමසෙය් බුර බුරා නැෙඟන දැල්ෙල් හඬ යටපත් කරමින් ගලීනා ෙපෙටොව්නා හඬ නැඟුවාය. “ … ඉතින්, 

ඔයා දන්නවාෙන්, බිත්ති පුවත්පෙත් පැසසුමට පාත ෙවන්ෙන ෙහොඳම ගුරුවරු පමණයි. අෙප් සිසු සිසුවිෙයෝ හරි 

දැඩි හදවත් තියන …” 

 

එදා රාතිෙය්, අමුත්තන් පිටත් වී ගිය පසු, නාන කාමරයට ලියුම රැෙගන ගිය කීරා එය විවෘත කළාය. එහි වූෙය් 

ෙප්ලි ෙදකකි. 

 

කීරා පියාදරිය, 

ලිවීම ගැන මට කරුණාකර සමාව ෙදන්න. ඒත් ඔබට බැරි ද මට දුරකතන ඇමතුමක් ෙදන්න? 

අන්ෙද 

 

* 

 

ඊ ළඟ දිනෙය් ඇය සංචාරක ගමන් ෙදකකට මග ෙපන්වන්නිය වූවාය. 

  

මග ෙපන්වන අය සඳහා වූ රැස්වීමකට සහභාගී ෙනොවූෙවොත් තමාව රැකියාෙවන් අස් කර දා හැකි බව ඇය එදින 

ෙගදර ඇවිත් ලිෙයෝට කීවාය. තම රතු ගවුම ඇඟලා ගත්තාය. තරප්පු ෙපළ අග දී ඇය ලිෙයෝව යාන්තමින් සිප 

ගත්තාය. පඩි මතින් පැන දුවන ඇය යන දිහා බලාෙගන සිටි ඔහුට සතුටු සිනාවකින් සංගහ කරන්නට සමත් වූෙය් 

බර හදවතකිනි. වීදි ෙකොණක නැවතුන ඇය තම පසුම්බිය හැර ඉන් එළියට ඇද ගත් සුවඳ විලවුන් කුප්පිෙයන් බිංදු 

කිහිපයක් ෙකස් කළෙඹ් තවරා ගත්තාය. සම්පූර්ණ ෙව්ගෙයන් ඇදී යන ටෑම් රථයකට ඈ දුවෙගොස් ෙගොඩ වී ගමන් 

කෙළේ එහි හම් පටිෙය් එල්ලී සිටෙගන. පසුකර ෙගන යන විදුලි එළි දිහා ඇයෙග් ෙනත් ෙයොමු වී  තිබිණ. ටෑම් 

රථෙයන් බැස්ස ඇය පක්ෂ සමාජය පිහිටි මාලිගාව ෙවත ඇවිද්ෙද් සැහැල්ලුෙවන්. ඉක්මණින්. දැඩි වූ හිතකින්. 

තියුණු අධිෂ්ඨානයකින්. 

 

මණ්ඩපෙය් වූ කඩා වැෙටන ගරුඬ පාෂාණ තරප්පු ෙපල ඇය කිසිත් සද්දයකින් ෙතොරව නැඟ්ඟාය. ෙදොරට තියුණු 

හඬකින් තට්ටු කළාය. 

 

අන්ෙද ෙදොර විවෘත කළ විට ඇය සිනා වූවාය. ඔහුව සිප ගත්තාය. “මම දන්නවා, මම දන්නවා, මම දන්නවා … 

කියන්න එපා … ඉස්සර ෙවලා මට සමාව ෙදන්න, ඊට පස්ෙස මම පැහැදිලි කරන්නම්.” 

 

ඔහු සතුටින් ෙකඳිරීය: “ඔයාට සමාව ෙදනවා. ඔයා පැහැදිලි කරන්න අවශ්ය නැහැ.” 

 



ඇය පැහැදිලි ෙනොකළාය. ඔහුට පැමිණිල්ලක් කරන්නට ඉඩක් ෙනොතිබ්බාය. ඇය කාමරය පුරා කැරකුනාය. ඔහු 

ඇය අල්ලා ගන්නට තැත් දැරීය. ඇයෙග් කබාෙයන් ඔහුෙග් අතට දැනුෙන් සීතල බවකි. ගිම්හාන රාතිෙය් සුවඳ හා 

සීතල බවයි. ඔහුට කියාගත හැකිවූෙය් “ඔබ දන්නවා ද දැනට සති ෙදකක් කියලා එදාට පස්ෙස …” ඔහු වාක්යය 

අවසන් ෙනොකෙළේය. 

 

ඔහු වීදියට බහින්න සූදානම් වස්ත් රෙයන් සැරසී සිටින බව ඇය දුටුෙව් එවිට. “ඔයා ෙකොෙහ හරි යන්න ලැහැස්ති 

ෙවලා ද හිටිෙය අන්ෙද?” 

 

“ඔහ් .. ඔව්, මම යන්නයි ලැහැස්ති වුෙන්, ඒත් ඒක වැදගත් නැහැ.” 

 

“ඔයා ෙකොෙහද යන්න ලැහැස්ති වුෙන්?” 

 

“පක්ෂ බිලෙය් රැස්වීමකට විතරයි.” 

 

“පක්ෂ බිලෙය් රැස්වීමකට? ඒත් ඔයා කියනවා ඒක වැදගත් නැහැ කියලා? නමුත් ඔයාට ඒක මඟ හරින්න බැහැ.” 

 

“ඔව්, මට පුළුවන්. මම යන්ෙන නැහැ.” 

 

“අන්ෙද, මම වැඩිෙයන් කැමතියි ෙහට එන්න. අද ඔයාට යන්න …” 

 

“නැහැ.” 

 

“එෙහනම් ඉතින්, අපි ෙදන්නා යමු ෙකොෙහේ හරි. මාව එක්කෙගන යන්න යුෙරෝපීය වහළට.” 

 

“අද රෑට?” 

 

“ඔව්. දැන්.” 

 

ප් රතික්ෙෂේප කරන්න ට ඔහුට අවශ්ය ෙනොවිණ. 

  

ඔහුෙග් බැල්ම හඳුනාගන්නට ඇයට අවශ්ය ෙනොවිණ. 

 



යුෙරෝපීය ෙහෝටලෙය් වහෙල් වූ උද්යානෙය් සුදු ෙම්සයක් අසල ඔවුන් වාඩි ගත්හ. එතැන අඳුරු ෙකොණකි. දිග ට 

ඇදී ගිය ඉඩකෙඩ් ඔවුනට ෙපනුෙන් ඉදිරිෙයන් අසුන් ෙගන සිටි කාන්තාවකෙග් සුදු හෙමන් පිරි පිටුපස පමණි. 

ඇයෙග් සීරුවට බඳින ලද ෙකොණ්ඩ ගැටයකින් ගැල වී ආ රත්තරන් පැහැති ෙකස් ෙරොද කිහිපයක් ෙබල්ල දිෙග් 

වැටී තිබුණි. උරහිස් අතර මැද්ෙදන් ඉන් රත්තරන් පැහැති ෙසවනැල්ලක් වැටුණි. ඇයෙග් දිග ඇඟිලි වල රැඳී 

තිබුෙන් ඇයෙග් ෙකස් කලාපෙය් පාටින් වූ බීමක් රැගත් වීදුරුවකි. ඇයට එපිටතින්, තාලයකට පැද්ෙදමින්, කහ 

පැහැති විදුලි බුබුළු අතරින්, නිල් පැහැති දුමාරයක් මැදින් තුර්යවාදකයන් ‘බයාෙඩයාර්’ හි ෙෆොක්ස් ෙටොට් සංගීත 

කණ්ඩය වාදනය කරති. ඇයෙග් අෙත් වූ රත්තරන් පැහැති වීදුරුෙව් තාලයට වයලීන වාදකයන් පැද්දුනහ. 

 

“සති ෙදකක් ෙවනවා කීරා, ඒ නිසා … ඔයාට අවශ්ය ඇති,” අන්ෙද එෙසේ කියමින් කීරාෙග් අෙත් මුදල් ෙනෝට්ටු 

ෙරෝලක් තැබීය. ඒ ඔහුෙග් මාසික පඩියයි. 

 

“එපා අන්ෙද .. ස්තූතියි .. ඒත් මට අවශ්ය නැහැ. ඒ කියන්ෙන … මම හිතන්ෙන නැහැ මට ආෙයත් අවශ්ය ෙවයි 

කියලා …” ඇය රහසින් ෙකොඳුරා එය ආපසු ඔහුෙග් අෙත්ම රැඳවූෙය් ඔහුෙග් ඇඟිලි ඒ මුදල් ෙනෝට්ටු උඩින් වසා 

දමමින්. 

 

“ඒත් …” 

 

“ඔයා බලන්න, මට දැන් මග ෙපන්වන සංචාර ෙගොඩක් ලැෙබනව. අම්මාටත් පාසැෙල් පංති ෙගොඩක් ලැබිල. අපි 

හැෙමෝටම ඇඳුම් තියනවා. අවශ්ය ෙසේරම ෙද්වල් තියනවා. ඉතින් ඒ නිසා ..” 

 

“ඒත් කීරා, මට ඕනා ඔයාට …” 

 

“කරුණාකරලා අන්ෙද! අපි වාද ෙනොකර ඉම්මු. ඒක ගැන .. කරුණාකරල .. තියාගන්න … මට .. මට .. මට 

ආෙයත් අවශ්ය වුෙනොත් මම ඔයාට කියන්නම්.” 

 

“ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

වයලීන ෙමොට ෙලසින් ගුරු ගුරු හඬ නඟමින්, බර ෙලසකින් පටන් ෙගන හදිසිෙය් ම සංගීතය රතිඤඤ්ාවක් ෙමන් 

පුපුරා ගිෙය්ය. ඒ සිනහා ගන්වන ඉක්මන් තනු සිවිලිම කරා ඇදී යන පුපුරු ෙලසින් දකින්නට හැකියාවක් ලැබුණා 

වැනිය. 



 

“ඔයා දන්නවා,” කීරා කීවාය, “ෙමතැන්ට මාව එක්ක ෙගන එන්න කියලා මම ඔයාට කියන්න හරි නැහැ. ෙම්ක 

ඔයාට සුදුසු තැනක් ෙනොෙව්. ඒත් මම ෙමතැනට ආසයි. ෙමතැන නිරූපනයක් විතරයි. ඒකත් හරියට ෙනොකරපු 

එකක්. ඒත් ෙමතැන යුෙරෝපය කියන්ෙන ෙමොකක් ද කියන්න නිරූපනය  ෙවන තැනක්. ඔයා දන්නවා ද එයාල 

වාදනය කරන සංගීතය ෙමොකක් ද කියලා? ඒක එන්ෙන ‘බයාෙඩයාර්’ වලින්. මම ඒක දැක්ක. ඒක යුෙරෝපෙය්ත් 

වාදනය ෙවනවා. ෙමතැන වෙග් … ෙමතැන වාදනයට ෙගොඩක් සමානයි.” 

 

“කීරා,” අන්ෙද ඇසුෙව්ය, “අර ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි, එයා ඔයත් එක්ක ආදරෙයන් හරි ෙමොකකින් හරි බැඳිලා 

ද?” 

 

ඇය ඔහු ෙදස බැලුවාය. 

  

විදුලි බුබුලක ෙනොෙසල්ෙවන පතිබිම්බය දීප්තිමත් පුපුරු ෙදකක් ෙලසින් ඇයෙග් ඇස් ෙදකින් දිස්ෙවයි. එය 

ඇයෙග් හම් ෙකොලරෙය් කුඩා අණ්ඩාකාර ආෙලෝකයක් පතුරවයි. “ඇයි ඔයා එෙහම අහන්ෙන?” 

 

“මම දැක්ක ඔයාෙග ඥාතියා, වික්ටර් ඩුෙන්ව්, සමිතිෙය් රැස්වීමක දී. එයා කිව්ව මට ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි 

ආපහු ඇවිත් කියල. එෙහම කියද්දී එයා හිනාවක් දැම්ම හරියට ඒ පවෘත්තිෙයන් මට ෙමොනවා හරි දැෙනන්න ඕන 

විදියට. ෙකොවැෙලන්ස්කි ෙකොෙහේ හරි ගියා ද කියල මම දැනෙගන හිටිෙය වත් නැහැ.” 

 

“ඔව්. ඔහු ආපසු ඇවිත්. ඔහු කයිමියාෙව් ෙකොෙහේ ෙදෝ තැනක ගිහින් හිටිෙය සනීපාරක්ෂාවට, මම හිතන්ෙන. මම 

දන්ෙන නැහැ ඔහු මාත් එක්ක ආදරෙයන් ෙවළිලා ද කියල. ඒත් වික්ටර් එක කාලයක් මට ආදරය කළා. ඒකට 

එයා මට කවදාවත් සමාව දුන්ෙන නැහැ.” 

 

“මට ෙප්නවා. මම ඒ මිනිහාට කැමති නැහැ.” 

 

“වික්ටර්?” 

 

“ඔව්. ඒ වෙග්ම ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කිටත් කැමති නැහැ. මම පතනවා ඔයා එයාව වැඩිය දකින්ෙන නැතිෙවයි 

කියල. ඒ වෙග් මිනිෙහක් මම විශ්වාස කරන්ෙන නැහැ.” 

 

“ඔහ්, මම ඉඳ හිටලා එයාව දකිනවා.” 

 



සංගීත කණ්ඩායම වාදනය නවතා ඇත. 

 

“අන්ෙද, එයාලෙගන් ඉල්ලන්න මා ෙවනුෙවන් සංගීතයක් වාදනය කරන්න කියල. මම කැමති එකක්. ඒක 

හැඳින්ෙවන්ෙන ‘කැඩුණු වීදුරුෙව් සිංදුව’ කියලයි.” 

 

නැවතත් සංගීතය පැතිෙරද්දී ඔහු ඇය ෙදස බලා සිටිෙය්ය. කැඩී බිඳී හැම අතකම ශබ්දය දුවයි. ඔහු අසා ඇති 

පීතිමත්ම වූ සංගීතය එයයි. නමුත් ඇයෙග් දෑස්වල වූ ෙශෝකය ඔහු ඇය ෙවතින් කිසිදා දැක ෙනොතිබුණකි. ඇය 

ඇස් අයාෙගන, බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ ෙලසකින් ෙනොෙසල් වී වාඩි වී සිටියාය. ඇයෙග් දෑස් දුකින් පිරී තිබුණි. 

අතරමං වූෙවකුෙග් බැල්මකිනි. 

 

“ෙම්ක, ෙම් සංගීතය හරි ලස්සනයි, කීරා,” ඔහු රහසින් කීෙව්ය, “ඇයි ඔයා ඒත් ඔය විදියට බලාෙගන ඉන්ෙන?” 

 

“ඒක මම කැමැති වූවක් … ෙගොඩාක් ඈත අතීතයක දී .. මම ෙපොඩි කාෙල් … අන්ෙද, ඔයාට හිෙතනවා ද පුංචි 

කාෙල් ඔයාට ෙමොනවා හරි ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තිබුණ කියල කවද හරි. දැන් ඔයා දිහා බලල ඔයා හිතනවා ‘මම 

දැන හිටිෙය නැහැ, එදා, ෙම්කයි මට සිද්ධ ෙවන්ෙන කියල’ -ඒක අමුතුයි, විකටයි, ඒ වෙග්ම ටිකක් දුකයි?” 

 

“නැහැ. මට කවදාවත් මුකුත් ෙපොෙරොන්දුවක් ලැබිලා නැහැ. ඒ කාෙල් මම ෙනොදත් ෙබොෙහෝ ෙද්වල් තිබුණ. ඒවා 

අද දැන ගන්න ලැබීම හරි අමුත්තක් .. ඔයා දන්නවාෙන, මම ෙමතැන්ට ඔයාව එක්ක ෙගන ආපු පළමු දවස. මට 

ඇතුලට එන්න ලැජ්ජා හිතුන. මම හිතුවා ෙම්ක පක්ෂෙය් ෙකෙනකුට නුසුදුසු තැනක් කියල. මම හිතුවා …” ඔහු 

සුමුදු ෙලසින් සිනා වූෙය්ය, සමාව අයදින ෙලසින් සිනා වූෙය්ය, “මම හිතුවා මම ඔයා ෙවනුෙවන් පරිත්යාගයක් 

කරනවා කියල. ඒත් දැන් මම ෙමතැනට කැමතියි.” 

 

“ඇයි?” 

 

“මම කැමතියි මට වාඩිෙවලා ඉන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැති තැනක ඉන්න. ෙම්සයට එහා පැත්ෙත තියන ඔයාෙග 

මුහුණ දිහා බැලීම ඇෙරන්න ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නැතිවීම. ඔයාෙග ෙකොළරයට වැටිච්ච ආෙලෝකය දකින්න. 

ඔයාෙග් බුරුලක් දයාවක් නැති මුව දිහා බලන්න -මම ඒකට ආසයි- ඒත් ඔයා අර සංගීතයට ඇහුම් කන් ෙදද්දී, 

ඔයාෙග මුව පීතිෙයන්, හරියට මුවින් අහෙගන ඉන්නවා වෙග්. ඔය ෙසේරම ෙම් ෙලෝෙක් ෙවන කිසිම ෙකෙනකුට 

ඇති වැදගත්කමකින් නැහැ, ඒත් මට වැදගත්. ඉතින්, මම ජීවත් ෙවලා තිෙයන්ෙන හැම පැයකම කුමක් ෙහෝ 

අරමුණක් තිබිය යුතු ජීවිතයක. හදිසිෙය්ම මට ෙසොයාගන්න ලැෙබනවා, කාටවත් වැදගත් නැති, මට පමණක් 

වැදගත් වූ අරමුණක් ගැන හැඟීමක් අත්විඳින්න. ඒක ෙකොතරම් පවිත වූ අරමුණක් ද යන්න මට හදිසිෙය්ම 

වැටහිලා. ඒ නිසා මට වාද කරන්න පවා බැහැ, මට සැක කරන්න බැහැ, මට සටන් කරන්න බැහැ, ජීවිතය 



ෙගවන්න පුළුවන් ෙවන්ෙන මෙග් සතුට ෙවනුෙවන් සාධාරණීය වූෙවොත් පමණක් යැයි කීමට විරුද්ධව. හදිසිෙය්ම 

සියල්ල ෙවනස් විදියකින් මට ෙප්න්න පටන් ෙගන.” 

 

ඇය ෙකඳුරුවාය: “අන්ෙද , ඔයා ඔය විදියට කතා කරන්න හරි නැහැ. එතෙකොට මට හිෙතන්ෙන මම ඔයාව 

ඔයාෙග ජීවිතෙයන් ෙවනතක අරන් යනවා කියලයි. ඔයාෙග ජීවිතය වූ සියල්ෙලන්ම ෙවනතක ෙගනියනවා 

කියල.” 

 

“ඔයාට එෙහම හිතන්න අවශ්ය නැද්ද?” 

 

“ඒත්, ඒක ඔයාව බියට පත් කරන්ෙන නැද්ද? සමහර විෙටක ඒ නිසා ඔයාට අයිතියක් නැති තීරණයක් ගන්න 

ඔයාව ෙපොළඹවයි කියලා හිෙතන්ෙන නැද්ද?” 

 

ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන් නිහඬ වූ ස්ථිර අවෙබෝධයකින් යුතු වදනකිනි. එය සැහැල්ලුෙවන් පිට ෙකරුණකි. 

උනන්දුවකට එහායින් වූ සංසුන් බවකින් යුතු වූවකි. “නැහැ.” ෙම්සය හරහින් ඔහු ඇය ෙවත නැඹුරු විය. ඔහුෙග් 

දෑස් ශාන්තය. කටහඬ මෘදුය. නියතය. “කීරා, ඔයා බයෙවලා වෙග්. ඒත් ඇත්ෙතන් ම, ඔයා දන්නවා, ඒක 

වැදගත් පශ්නයක් ෙනෙවයි. මෙග් ජීවිතෙය් මුහුණ ෙදන්න මට වැඩි පශ්න තිබුෙන නැහැ. මිනිස්සු තමන්ෙග පශ්න 

හදා ගන්නවා. එයාලා ෙකළින් බලන්න අකමැතියි. කරන්න තියන  එකම ෙද් තමයි ෙකළින් පාර දිහා බලන එක. 

ඒක දැක්කම, ඒ දිහා බලාෙගන වාඩි ෙවලා නිකම් ෙනොසිටීම -ඇවිදීම. මම පක්ෂයට බැඳුෙන් මම නිවැරදි කියා 

දැන සිටිය නිසා. මම ඔයාට ආදරය කරන්ෙන මම නිවැරදි කියා මම දන්න නිසා. එක විදියකින් බැලුෙවොත්, ඔයත් 

මෙග් වැඩත් එකම ෙදයක්. සියල්ල හරි සරලයි.” 

 

“හැම තිස්ෙසම එෙහම නැහැ අන්ෙද. ඔයා දන්නවා ඔයාෙග පාර ෙමොකක් ද කියල. මම ඒ පාරට අයිති නැහැ.” 

 

“ඔයා මට කියල දීපු විදියට ඒක ගැලෙපන්ෙන නැහැෙන.” 

 

ඇය කරකියා ගත ෙනොහැකි ෙලසකින් රහසින් ඇසුවාය: “ෙමොකක් ද මම ඔයාට කියලා දුන්ෙන?” 

 

වාදක කණ්ඩායම ‘කැඩුණු වීදුරුෙව් සිංදුව’ වාදනය කරති. කිසිෙවක් එය ගැයුෙව් නැත. අන්ෙදෙග් කටහඬ ඒ 

සංගීතෙය් වදන් ෙසේ ඇසිණ. “ඔයාට මතක ද? දවසක් ඔයා කිව්වා අපි ෙදන්නාටම එක මූලයක් ෙකොෙහේ ෙහෝ 

තැනක තියනවා කියල? ෙමොකද අපි ෙදන්නම ජීවිතය ගැන විශ්වාස කරන නිසා? ඒක දුර්ලභ හැකියාවක්. ඒක 

කියා ෙදන්න බැහැ කාටවත්. ජීවිතය කියන වචනය ඇෙහද්දී ඒක පන්සලක්, මිලිටරි පා ගමනක්, සර්ව සම්පූර්ණ 

ශරීරයක පිළිරුවක් වැනි ෙදයක් දකිද්දී දැෙනන හැඟීමක් හා සමාන වූවක් බව ෙනොදැෙනන ෙකෙනකුට ඒක 



පැහැදිලි කර ෙදන්න බැහැ. අන්න ඒ හැඟීම දැනිච්ච නිසා තමයි මම පක්ෂෙය් සාමාජිකෙයක් වුෙන්. ඒ මම බැඳිච්ච 

කාෙල් ඒ නිසා මාව සයිබීරියාවට යැෙවන්න තිබිච්ච කාෙල්. ඒ හැඟීම නිසා තමයි මට කිසිම ෙත්රුමක් නැති, 

ඵලක් නැති මිනිස් ජීවිතය ඉදිරිෙයන් සිටගත් යෙකක් ඉදිරිෙය් සටන් වදින්න උවමනාවක් ඇති වුෙන්. අද අපි 

මනුෂ්යත්වෙය් ෙද්ශපාලනය කියලා කියන්ෙන් ඒකට. ඉතින් එදා මෙග් සම්පූර්ණ පැවැත්ම වූෙය් සටන හා 

අනාගතය ෙවනුෙවන්. ඔයා තමයි මට අද ගැන කියලා දුන්ෙන.” 

 

ඇය ඉතා දුෂ්කර වෑයමකින්, ෙහමින්, ඔහු දිහා බලාෙගන “අන්ෙද, ඔයා මට ආදෙරයි කියල මුල් වතාෙව් කියද්දී, 

ඔයා ගින්නක හිටිෙය. මට උවමනා වුෙන් ඒ ගින්න නිවන්න.” 

 

“එතෙකොට, එච්චරයි ද?” 

 

“ඔව්, එච්චරයි.” 

 

ඔහු හඬ බාල කරමින් සිනා වූෙය්ය. ෙකොච්චර පහත් හඬකින් ද යැයි කිව්ෙවොත් ඇය උත්සාහය හැර දැමුවාය. “ඔයා 

කියන්ෙන ෙමොනවා ද කියල ඔයා දන්ෙන නැහැ, කීරා. ඔයා වෙග් කාන්තාවන් ඒ විදියට විතරක් ආදරය කරන්ෙන 

නැහැ.” 

 

“මම වෙග් කාන්තාවන්, ඒ ෙකොයි වෙග් ද?” 

 

“පංසල් වෙග් අය, මිලිටරි පා ගමන් වෙග් අය, සහ …” 

 

“අපි ෙමොනවා හරි ෙබොමු, අන්ෙද?” 

 

“ඔයාට ෙබොන්න ඕනා?” 

 

“ඔව්, දැන්.” 

 

“හා ෙහොඳයි.” 

 

ඔහු මත්පැන් ඇණවුම් කෙළේය. වීදුරුව ඇයෙග් ෙතොල් ගැෙටන විට පැතිර ගිය ආෙලෝකය දිහා ඔහු බලාෙගන 

සිටිෙය්ය. වීදුරුෙව් වූ ෙවව්ලන තීරුවකින් වූ රත්තරන් පැහැති බීෙමන් එහි රැඳි ඇයෙග් දිගු සිහින් ඇඟිලි ද 



රත්තරන් පැහැෙයන් ෙපනුණි. “අපි සව්දිය පුරමු මට ෙම් වෙග් තැනක මිස ෙවන ෙකොෙහේවත් පිට තැනක දී සව්දිය 

පුරන්න ෙනොහැකි ෙදයකට. මෙග් ජීවිතයට,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

“ඔයාෙග අලුත් ජීවිතයට?” 

 

“මෙග් එකම ජීවිතයට.” 

 

“අන්ෙද, ඔයාට ඒක නැතිවුෙනොත්?” 

 

“ඒක මට නැතිකරගන්න බැහැ.” 

 

“ඒත් ෙකොච්චර ෙද්වල් සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන් ද. ඔයාෙග් ජීවිතය මෙග් අෙත් රඳවාගන්න මම කැමති නැහැ.” 

 

“ඒත් ඔයා රඳවාෙගනයි ඉන්ෙන.” 

 

“අන්ෙද, ඔයා හිතන්න ඕන … ඉඳ හිටක වත් … සමහර විට ෙවන්න පුළුවන් … මට ෙමොකක් හරි වුෙනොත් 

කියල?” 

 

“ඒ ගැන ඇයි හිතන්ෙන?” 

 

“ඒත් ඒක ෙවන්න පුළුවන්.” 

 

හදිසිෙය් ම ඔහුෙග් පිළිතුර රැගත් වදන් සමූහය කිසිදිෙනක තමනට කඩා දැමිය ෙනොහැකි යදම් වැෙල් පුරුක් 

ෙලසින් ඇයට දැනිණ. “අපි හැම ෙකෙනකුට ම මරණ දණ්ඩනයකට මුහුණ පාන්නට සිද්ධ ෙවන්න පුළුවන් කවදා 

හරි දවසක. ඒත් එෙහමයි කියලා අපි ඒකට සූදානම් ෙවන්න ඕනා ද?” 

 

 

 

 

 

 

 



IV 

 

සුනංගු ෙනොවී ඔවුන් වහෙල් උද්යානෙයන් පිටවූහ. තමාව ෙගදර ෙගනිහින් බස්සන්න යැයි කීරා අන්ෙදෙගන් 

ඉල්ලා සිටියාය. ඇයට ෙවෙහසයි. ඔහු දිහා ඇය ෙනොබැලුවාය. 

 

“සහතිකෙයන් ම, පියාදරිය,” කියූ ඔහු ටැක්සියක් කැඳවූෙය්ය. ඇයට නිහඬව තම උරහිසට ඔළුව තියාෙගන 

ඉන්නට ඔහු ඉඩ දුන්ෙන්ය. ඇයෙග් අත අල්ලා ෙගන, කතාබහින් කරදර ෙනොකර ඔහු සිටිෙය්ය. 

 

ඇයෙග් ෙදමාපියන්ෙග් නිවස අසල දී ඔහු ඇයව බස්සා ගිෙය්ය. අඳුරු තරප්පු ෙපළ අගක හිටෙගන සිටිය ඇය 

ඔහුෙග් ටැක්සිය පිටත් වී යනවා අහෙගන සිටියාය. තවත් මිනිත්තු දහයක කාලයක් ඇය එතැන අඳුෙර්, සීතල වීදුරු 

 ජෙන්ල පියනකට ෙහේත්තු වී රැඳී සිටියාය.  ජෙනල් පියනට ඔබ්ෙබන් වායුව ගලා යෑමට නිම වූ සිහින් කුහරයකි. 

එක ජෙන්ලයක් තිබි ගෙඩොල් බිත්තියකි. ඒ ජෙන්ලෙයන් ඇයට ෙවව්ලමින් ගැෙහන කහ ඉටිපන්දම් දැල්ලක් 

ෙපෙන්. කිසිත් අරමුණක් නැති කාන්තව කෙග් අතක දැවැන්ත ෙසවනැල්ලක් ඉහළට පහළට වැෙටනවා ෙපෙන්. 

 

මිනිත්තු දහයකින් පසුව පහතට පැමිණි කීරා ඉක්මණින් ටෑම් රථයක් ෙසොයා ගියාය. 

 

මරීෂාෙග් කාමරය හරහා යද්දී ඇයට ෙදොර වැසුන තමන්ෙග් කාමරෙයන් අමුත්ෙතකුෙග් කටහඬක් ඇසිණ. ෙහමින් 

කියන, ගැඹුරු වූ, පුරසාරම් බසකින් වූ කටහඬ පෙව්සමින් නැවති නැවතී ගලා යයි. හැම ‘ඔ’ අකුරක්ම බටර් ගාන 

ලද සරෙණ්රු වලින් ෙරෝල් වී යනවා ෙසේ ඇෙසයි. ඇය ෙදොර පියන් හැරියාය. 

 

ඇය මුලින්ම දැක්ෙක් ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නාව. ඇය ෙකොළ පැහැති තලප්පාවක් හිස පැළඳ සිටියාය. ඇයෙග් 

නිකට විමසිල්ෙලන් ඉදිරියට ෙනරා ඇත. අනතුරුව ඇය ලිෙයෝව දැක්කාය. ඊ ළඟට ඇය දැක්ෙක් පුරසාරම් 

කටහඬන් යුතු මිනිහාව. ඇයෙග් ෙනත් ගල් ගැහිණ. ඔහු ෙපරෙලමින් ෙසේ ඇය ෙවත ළඟා වූෙය් ඇයව තක්ෙසේරු 

කරන හා සැක කරන බැල්ෙමන් යුතුව. 

 

“ඉතින්, කීරා, මම හිතුව ඔයා අද රාතිය මග ෙපන්වන අය එක්ක ගත කරනවයි කියල. ඔයා කිව්ව ඔයා ඉක්මණින් 

එනවා කියලත්,” ලිෙයෝ ඇයව පිළිගත්ෙත් තියුණු කටහඬිනි.  

 

ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා ඇද පැද “සුබ සැන්දෑවක්, කීරා ඇෙලක්සැන්ඩව්නා,” යැයි ආශීර්වාද කළාය. 

 

“මට සමාෙවන්න. හැකි ඉක්මණින් මම එතැනින් පැන ගත්ත,” කීරා පිළිතුරු දුන්නාය. ඇයෙග් දෑස් අමුත්තාෙග් 

මුහුණ දිහා අයාෙගන ඇත. 



 

“කීරා, මම හඳුන්වා ෙදන්නම් ද? කාර්ප් කාර්ෙපොවිච් ෙමොෙරොෙසොව් -කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා ආර්ගුෙනෝවා.” 

 

කාර්ප් කාර්ෙපොවිච්ෙග් විසල් අත ඇයෙග් අතට අත ෙදනවා ඇයට දැනුෙන් නැත. ඇය බලාෙගන සිටිෙය් ඔහුෙග් 

මුහුණ ෙදස. ඔහුෙග් මුහුෙණ් බ්ෙලොන්ඩ් පැහැති ෙගෝමර තිබිණ. ලා පැහැති සිහින් ඇස් විය. රතු පැහැති ෙලොකු 

මුවකි. පැතලි ෙකටි මුක්කම් නැහැයකි. ඇය ඒ මුහුණ මීට ෙපර ෙදවතාවක් දැක තිබුණකි. නිෙකොලෙවස්කි දුම්රිය 

ස්ථානෙය් සමෙප්ක්ෂකයා ඇයට සිහිවිය. කඩෙපොෙල් සිටි ආහාර ෙවෙළන්ඳා ඇයට මතක් විය. 

 

ඇය තම කබාය ෙනොගලවා සිටෙගන සිටියාය. වදනක් පිට ෙනොකර සිටෙගන සිටියාය. හදිසිෙයන් දැනුන 

හඳුනාගත ෙනොහැකි ගැස්මකින් ඇය බිරන්ත වූ සීතල හැඟීමකින් සිටියාය. 

 

“ඇයි ෙමොකද, කීරා?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

“ලිෙයෝ, අපිට මීට කළින් ෙමොෙරොෙසොව් පුරවැසියා මුණ ගැසිලා තිෙයනවා ෙන්ද?” 

 

“මම හිතන්ෙන නැහැ.” 

 

“නැහැ මීට කළින් මට ඒ සතුට ලැබිලා නැහැ, කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා,” ෙමොෙරොෙසොව් ඇද පැද කිව්ෙව්ය. 

ඔහුෙග් දෑස් එකවර කපටි සහ අහිංසක විය. සම්මුතියකින් එකඟ වූ ෙසේ හිතවත් බවක් පෑෙව්ය. 

 

කීරා ෙසෙමන් තම කබාය ගලවද්දී ඔහු ලිෙයෝ ෙවත හැරුෙන්ය. “කඩ කාමරය, ෙලව් සර්ගිෙය්විච්, අපි ඒක 

කුට්ස්ෙනට්ස්කි ෙවළඳෙපොල අසල තැනක දාමු. ෙහොඳම පරිසරය. මෙග් ඇස් හිස් කඩයක් දිහාට ගහෙගන ඉන්ෙන 

-හරියටම අපට අවශ්ය එකට. එක ජෙන්ලයයි. පටු කාමරයක් -හතරැස් මීටර් පමාණය අඩු නිසා වැඩිය ෙගවන්න 

ෙවන්ෙනත් නැහැ- මම ද හෙය ෙකොළ ටිකක් උපව්ඩම්ෙග අෙත් රැෙඳව්ව. ඉතින් එයා අපිට ෙහොඳ, ෙලොකු බිම් 

කාමරයක් ෙදයි -ඒක අපිට හරියටම අවශ්යම එක. මට පුළුවන් ෙහට ඔයාව එතැනට එක්ක ෙගන යන්න, ඔයා හරි 

සතුටු ෙවයි.” 

 

කීරාෙග් කබාය බිමට වැටුණි. ෙම්සය මත වූ ලාම්පුෙව් එළිෙයන් ෙමොෙරොෙසොව්ෙග් මුහුණ ලිෙයෝෙග් මුහුණ ෙවත 

ළං ෙවනවා ඇය දැකීය. ෙමොෙරොෙසොව්ෙග් තඩි ෙතොල් මැදින් රතු මුවින් ෙහමින් පිට වූ වදන් කපටි හා වරදක් 

කරනවා යැයි කියන රහස් වදන් විය. ඇය ලිෙයෝ දිහා ඇස් අයා සිටියාය. ඔහු ඇය ෙදස බැලුෙව් නැත. ඔහුෙග් දෑස් 

දැඩිය. අමුතු වූ උනන්දුවකින් විසල් වී ඇත. ඇය ලාම්පු එළිෙයන් වැෙටන රවුෙමන් එපිටත මඳ අඳුරක සිටෙගන 



සිටියාය. පිරිමි ෙදෙදනා ඇයව ගණනකට ගනන් ගත්ෙත් නැත. ෙසමින් හිස් බැල්මක් ඇය ෙවත පෑ ඇන්ෙටෝනියා 

පැව්ෙලොව්නා ෙම්සයට හැරී ඇයෙග් සිගරැට්ටුෙව් අළු ගසමින් සිටියාය. 

 

“ෙකොෙහොම ද උපව්ඩම්?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

“මීට වඩා ෙහොඳින් ඉන්න විදියක් නැහැ,” ෙමොෙරොෙසොව් ෙකකර ගායි. “හරි හිතවත් මනුස්සෙයක්, සැහැල්ලුෙවන් 

ඉන්න … පාෙයෝගික ෙකෙනක්. රූබල් දහෙය් ෙනෝට්ටු කිහිපයකුත්, ඉඳහිටක ෙවොඩ්කා ටිකකුත් -පරිස්සෙමන් 

වැඩ කළාම, එයා නිසා අපිට වැඩි වියදමක් නැති ෙවයි. මම එයාට කිව්වා ඔයාට කඩ කාමෙර් සුද්ද කරලා තියන්න 

කියල. අපි අලුත් සංඥා පුවරුවක් ඇණවුම් කරමු -‘ෙලව් ෙකොවැෙලන්ස්කි. ආහාර නිෂ්පාදන.’” 

 

“ෙමොනවා ද ඔයා කියන්ෙන?” හරියට මුහුණට අතුල් පහරක් ෙදන්නා වැනි පචණ්ඩත්වයකින් කීරා තම වදන් 

ෙමොෙරොෙසොව් ෙවත ෙයොමු කළාය. ඇය ඔහුට ඉහළින් සිටෙගන. ලාම්පුෙවන් වැටි එළිෙයන් කැඩුණු ෙසවනැලි 

ඇයෙග් මුහුණ පුරා වැටී ඇත. තැතිගත් ෙමොෙරොෙසොව් ඇයෙගන් ඈත් වී ෙම්සයට ළං වූෙය්ය. 

 

“ඒක  අෙප් ෙපොඩි බිස්නස් වැඩක් ගැන කතාවක්, කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා,” මෘදු වූ සමගියකට තැත් දරන ෙසේ 

වදන් ඇද පැද ඔහු පැහැදිලි කෙළේය. 

 

“මම ඔයාට ෙපොෙරොන්දු වුනා ලිෙයෝ ෙවනුෙවන් ෙකොෙකෝ ෙලොකු උදව්වක් කරයි කියල,” ඇන්ෙටෝනියා 

පැව්ෙලොව්නා සිනා වූවාය. 

 

“කීරා, මම පස්ෙස විස්තර කරන්නම්,” ලි ෙයෝ කීෙව් ෙහමින්. එෙහත් ඒ වදන් ආඥාවක් විය. 

 

නිහඬව ඇය පුටුවක් ඇද ෙම්සයට ළං වී වාඩිගත්තාය. 

  

ෙම්සයට ගසාගත් වැලමිටි ෙදක මැදින් ඇය ෙමොෙරොෙසොව් දිහා මුහුණ ලා සිටියාය. තම කටින් පිටවන හැම 

වදනක්ම සනිටුහන් කරගන්නා ෙසේ වූ ඇයෙග් දෑස් දිහා ෙනොබලා කතා කරෙගන යන්නට ෙමොෙරොෙසොව් පටන් 

ගත්ෙත්ය. “ෙම් කටයුත්ෙත වාසිය ඔබ දන්නවාෙන, ෙලව් සර්ගිෙය්විච්. පුද්ගලික ෙවෙළන්ෙඳක් කියන නාමය 

ෙම් දවස්වල ඉසිලීම ෙලෙහසි නැහැ. සලකා බලන්න ෙම් ජීවත්ෙවන කාමරෙය් කුලිය ගැන. ඒක විතරක් 

ෙගවන්න ෙසේරම ලාභය වැය ෙවයි. දැන් ඔබ කිව්ෙවොත් ඔබ තමයි සම්පූර්ණ අයිතිකරුවා කියල -එතෙකොට කුලිය 

එතරම් වැඩි නැහැ ෙමොකද ෙම් කාමරයට විතරයි කුලිය ෙගවන්න ඕන. දැන් මට, ඔන්න බලන්න, අපිට ෙලොකු 

කාමර තුනක් තියනවා, ෙටෝනියාටයි මටයි, එතෙකොට එයාල මාව පුද්ගලික ෙවෙළන්ෙඳක් කියල හංවඩු 

ගැසුෙවොත් -ශුද්ධ වූ ෙදවියනි! -ඒෙක කුලිය මුළු ව්යාපාරයම බංෙකොෙළොත් කරාවි.” 



 

“ඒකට කමක් නැහැ,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. “මම ෙගන යන්නම්. මට පශ්නයක් නැහැ මාව පුද්ගලික ව්යාපාරිකෙයක් 

කියල හැඳින්වූවාට ෙහෝ මට ෙදවැනි නිකලස් කියා ෙහෝ මට ෙම ස්ෙටොෆලීස් කිව්වත්.” 

 

“අන්න එෙහමයි,” ෙමවර ෙමොෙරොෙසොව් පමණට වඩා වැඩි හඬකින් ෙකකර ගෑෙව්ය. ඔහුෙග් නිකටත් මුවත් 

ෙසලවුණි. “අන්න  එෙහමයි. ඉතින්, ෙලව් සර්ගිෙයවිච්, සර්, ඔබ පසුතැවිලි ෙවන්ෙන නැහැ. ලාභ -ෙදවියන්ෙග් 

ආශීර්වාදය අපට ලැෙබ්වා! – ලැෙබන ලාභ වලින් පරණ ඉස්සර-කාෙල්-බුර්ජුවාසි-කියපු-අයව හිඟන්ෙනො වෙග් 

ෙපෙනයි. අෙප් පුංචි කූෙටෝපාෙයන්, අපි රූබල් අතූ ගාලා ළං කර ගනිමු. හරියට පාෙරන් ඇහිඳිනවා වෙග්. 

වසරක් ෙදකක් ගියාම අපි අෙප්ම ස්වාමියන්. නිසි තැන්වලට සිය ගණනින් අෙත් රැෙඳව්වම අපිට පිටරටවල් වලට 

පියාඹන්නත් පුළුවන් -පැරීසියට, නැත්නම් නීස්, නැත්නම් ෙමොන්ෙට කාෙලෝ, එෙහම නැත්නම් සුන්දර කලාත්මක 

ෙවන ඕන විෙද්ශීය තැනකට.” 

 

“ඔව්,” ලිෙයෝ කීෙව් විඩාබරිතව. “පිටරට.” අනතුරුව ඔහු හිස ෙසොලවා දැම්ෙම්ය. හරියට දරාගත ෙනොහැකි 

සිතුවිල්ලකින් කඩා දමනවා ෙසේ ය. තමන්ට රැකියාවක් ෙදන මිනිසා ෙවත මෙහේශාක්ය ෙලසකින් හැරී ඔහු අණ 

 නිකුත් කරන්නට පටන් ගති. “අර ඔයාෙග යාළුවා -ෙකොමියුනිස්ට්කාරයා- ෙම් කූෙටෝපාෙය් අවදානම් තැන 

එතැනයි. ඔබට ඔහු  විශ්වාස ද?” 

 

ෙමොෙරොෙසොව් තම පථුල අත් ෙදපැත්තට විහිදීය. ෙහමින් හිස ෙදපැත්තට වැනීය. අවලාද කියන ෙලසකින්, 

ඔහුෙග් සිනාව වැස්ලින් ෙසේ සහනය ෙදමින් ෙමෙසේ කීෙව්ය: “ෙලව් සර්ගිෙයවිච්, මෙග් ආත්මය පල්ලා, ව්යාපාරික 

ෙලෝකෙය් කරකියා ගන්න බැරි දරුෙවක් වෙග් මුල් පියවර තියන ෙකෙනක් යැයි කියා ඔබ මා ගැන හිතන්ෙන 

නැහැ ෙන්ද? අෙප් අමරණීය ආත්මෙය් ගැලවීම වෙග් මට ඔහු ගැන විශ්වාසයි. ඒ තරම් දැඩියි මෙග් විශ්වාසය. 

ඔබට ෙහොයාගන්න බලාෙපොෙරොත්තු විය ෙනොහැකි තරම් දක්ෂෙයක්. ඉක්මණින් වැඩ කරන සහ කතාබහ කරලා 

ෙද්වල් විසඳගන්න පුළුවන් ෙකෙනක්. අර තමන් කතා කරනවා අහාෙගන ඉන්න කැමති නිසා දිගින් දිගට කතා 

කරන්ෙනක් ෙනෙමයි. ෙලොකු වචන හා වියළි ෙහරින් මාළු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් වැඩ කරන ෙකෙනකුත් 

ෙනෙමයි, නෑ, සර්. එයා දන්නවා තමන්ෙග අෙත් පාන් සහ බටර් තිෙයන්ෙන ෙකොයි ෙවලාෙව ද කියල. -ඒවා 

ලිස්සලා යන්න එයා ඉඩ තියන්ෙන නැහැ. ඉතින් ආෙයමත්, එයා තමයි ෙලොකු අවදානම ගන්න ෙකනා. අපි වෙග් 

සාමාන්ය මිනිස්සු, අහුවුෙනොත්, අපිට ගැලෙවන්න පුළුවන් සයිබීරියාෙව් අවුරුදු දහයකින්, ඒත් ඒ වෙග් පක්ෂෙය් 

මිනිෙහක්ට, එයාට සමුගන්නවත් ඉඩක් ෙනොලැබී ෙවඩි පාර කන්න හිටගන්නයි ෙවන්ෙන.” 

 

“ඔයාට හිත කරදර කරගන්න කිසි ෙහේතුවක් නැහැ, ලිෙයෝ,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා සිනා වූවාය. “මම ෙම් 

තරුණයා හමුෙවලා තියනවා. අපි එයාව ෙපොඩි ෙත් සංගහයකට කැෙඳව්ව -හරියටම කිව්ෙවොත් ෂැම්ෙප්න් සහ 



කැවියාර්. ඔහු දක්ෂෙයක්. විශ්වාස කළ හැකි ෙකෙනක්. ෙකොෙකෝෙග් ව්යාපාරික තීරණය ගැන ඔයාට සම්පූර්ණ 

විශ්වාසය තබන්න පුළුවන්.” 

 

“අනික එයාට ඒක එච්චර අපහසු ෙදයකුත් ෙනෙමයි.” 

  

ෙමොෙරොෙසොව් කියුෙව් ඇෙහන ෙනොඇෙහන තරම් හඬ බාල කර රහසිනි. “දුම්රිය මාර්ග වල ෙමොකක් ෙදෝ 

ඉංජි ෙන්රු තනතුරකුත් එයාට තියනවා. අතු ගලා යන ගංඟාවක වෙග් හැම පැත්තකටම විහිදුන බලය තියනවා. 

ආහාර ගබඩාවක් ෙපොඩ්ඩක් නරක් කරන්න විතරයි ඔහුට තිෙයන්ෙන -බිමට වැටිලා, ටිකක් ෙතත් ෙවලා වෙග් 

ෙමොකක් හරි- එෙහම ෙවලා ඒක නුසුදුසු යැයි පකාශ කරන්න. එච්චරයි. ඉතිරිය සරලයි. ඒ ගබඩාව සද්ද බද්ද 

නැතිව අෙප් කුඩා කඩ කාමරෙය් යට තියන බිම් කාමරයට යනවා -‘ෙලව් සර්ගිෙයවිච්. ආහාර නිෂ්පාදන.’ ඒෙක 

කිසිම සැක කළ යුතු ෙදයක් නැහැ. තිෙයනවා ද? කඩයට එන බඩු පමණයි. රජෙය් සමූපාකාර වල බඩු ෙගොඩක් 

හිඟයි. ෙහොඳ පුරවැසියන්ට තමන්ෙග සලාක පත වලට ගන්න සමාවට ෙහේතු සහ ෙපොෙරොන්දු හැෙරන්න ෙවන 

ෙදයක් නැහැ. අපි සති කිහිපයක් බලාෙගන ඉඳල ගබඩා කරගත්තුවා ෙකොටස් වලට ෙබදලා අෙප් පා රි ෙභෝගිකයන් 

අතෙර ෙබදා හරිනවා. කලාප තුනක ඉන්න පුද්ගලික ව්යාපාරිකයන් අතෙර. ෙලොකු සංවිධානයක්. තතු දන්න, 

රහස්ය බව දන්න පිරිසක්. මා ළඟ සියළු ලිපිනයන් තියනවා. එච්චරයි. කාට ද කියන්න ඕන? කවුරු හරි කඩය 

අස්ෙස රහස් ෙහොයන්න ආෙවොත් -එතෙකොට, අපිට පුළුවන් තරුණ ලිපිකරුෙවක් තියන්න එතැන. එයා විකුණයි 

බටර් රාත්තල් භාගයක් ඉල්ලුෙවොත්, ඔවුන් දන්න තරමින් එච්චරයි අපි කරන්ෙන -සුළු බඩු ෙවළඳාම. ඒක 

විවෘතයි. නීතිෙයන් කරන්න පුළුවන්.” 

 

“තව දුරටත් කිව්ෙවොත්,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා රහසින් කිව්ෙව්ය, “ෙමොකක් හරි වැඩක් වැරදුෙනොත්, ඒ 

තරුණ ෙකොමියුනිස්ට්කාරයාට තියනවා ..” 

 

“ඔව්,” ෙමොෙරොෙසොව් රහසින් කියා වටපිට බැලුෙව් සැක කටයුතු කිසිෙවක් ළඟ පාතක අසාෙගන සිටිනවා දැයි 

කියාය, ෙදොරට එහායින් ඇෙහන හඬක් ඇත්දැයි කියා විපරමින් මඳක් නිහඬ විය. කිසිෙවක් නැතැයි කියා සහනයට 

පත් වී ලිෙයෝෙග් කනට ඔහුෙග් ෙතොල් ළං කෙළේය. “ඔහුට රහස් ෙපොලීසිය හා සබඳතා තියනවා. බලයැති 

යාළුෙවක් සහ ආරක්ෂකෙයක් ඉන්නවා. එයාෙග නම කියන්නත් මට බයයි.” 

 

“ඔහ්. ඒ පැත්ෙතන් අපි ආරක්ෂා ෙවයි,” ලිෙයෝ කීෙව් සමච්චල් විලසකිනි, “අපිට ඇති තරම් සල්ලි තිෙය් නම්.” 

 

“සල්ලි? ඇයි, ෙලව් සර්ගිෙයවිච්, මෙග් ආත්මය පල්ලා, අපිට ෙකොච්චර සල්ලි තිෙය්වි ද කිව්ෙවොත් ඔබ රූබල් 

දහෙය් ෙනෝට්ටු ෙරෝල් කරයි සිගරට් හදන්න. අපි ෙකොටස් තුනකට ෙබදනවා, ඔයට වැටෙහනවා ෙන්ද, මම, ඔයා 

සහ ෙකොමියුනිස්ට් මිතුරා. එයාෙග දුම්රිය මාර්ග මිතුරාටත් ටිකක් ෙදන්න ෙවනවා, එතෙකොට උපව්ඩම්ට, සහ අපි 



ඔයාෙග ෙමෙහ කාමර කුලිය ෙගවමු, ඒ සියල්ල වියදම් යටෙත්. ඒත් ඔයා මතක තියාගන්න ඕන, පිටතින් බැලුවම 

ඔයා තමයි සම්පූර්ණ අයිතිකාරයා. ඒක ඔයාෙග නමින් පැවැත්ෙවන ඔයාෙග කඩය. මට මෙග් ජාතික ආහාර 

පදනෙම් තනතුර ගැන හිතන්න ෙවනව. මෙග් නමින් පුද්ගලික කඩයක් ලියා පදිංචි කරලා තිබ්ෙබොත්, එයාලා මාව 

තනතුෙරන් පහ කරයි. මට ඒ රස්සාව තියා ගන්න ඕන. ඔයාට ෙප්නවාෙන ඒක අපිට ෙකොච්චර පෙයෝජනවත් 

ෙවනවා ද කියල.” 

 

ඔහු ලිෙයෝ දිහා හැරී ඇසක් වැසුෙව්ය. ලිෙයෝ පිළිතුරු සිනාවක් පෑෙව් නැත. නමුත් “ඔබ කරදර ෙවන්න එපා. මම 

බය නැහැ,” යැයි කීෙව්ය. 

 

“එෙහනම් අපි එකඟයි, ෙන්ද? ඇයි, මිතුරා, තව මාසයකින් ඔබ කවදාවත් විශ්වාස කරන එකක් නැහැ ඔබ 

ෙමෙහම ජීවත් වුනා කියල. ඔෙබ් ඔය වල ගැහිලා තියන කම්මුල් වල තව මස් ටිකක් පිෙර්වි. කීරා 

ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නාට ලස්සන ඇඳුම් ටිකක්, දියමන්ති වලල්ලක් ෙදකක්, තව ෙමෝටර් රථයක් එෙහම ..” 

 

“ලිෙයෝ ඔයාට පිස්සු ද?” 

 

කීරාෙග් පුටුව බිත්තිෙය් වැදී ෙපරළී ගිෙය්ය. ලාම්පුව එහාට ෙමහාට වැනී සිහින් වීදුරු ගැෙටන හඬක් නඟා නතර 

විය. ඇය නැඟිට්ටාය. ඔවුන් තුන් ෙදනා ඇය දිහා බැලූහ. 

 

“ෙම්ක ඔයා මට කරන විහිළුවක්  එෙහම ෙනෙවයි ෙන්ද? නැත්නම් ඔයාට ඔයාෙග සිහිය සම්පූර්ණෙයන් 

නැතිෙවලා ගිහින් ද?” 

 

ලිෙයෝ මඳක් පිටුපස්සට ෙහේත්තු වූෙය් ඇය දිහා ෙකළින් බලාෙගන. 

  

“ඔය විදියට මට කතා කරන්න කවදා ද ඔයා පටන් ගත්ෙත?” 

 

“ලිෙයෝ! ෙම් සියදිවිනසා ගන්නා නව කමයක් නම් ඊට වඩා සරල කම ෙබොෙහොමයක් තියනවා!” 

 

“ඇත්තටම, කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා, ඔයා අනවශ්ය විදියට ඒ ගැන ෙශෝක ෙවනවා,” ඇන්ෙටෝනියා 

පැව්ෙලොව්නා කියා සිටිෙය් ගණනකට ෙනොෙගන. 

 

“අෙන්, අෙන්, කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා, මෙග් පණ,” ෙමොෙරොෙසොව් හිතවත් බව පෑෙව්ය, “වාඩි ෙවලා සංසුන් 

ෙවන්නෙකෝ. අපි හිමිහිට ඒ ගැන කතා කරමු. කලබල ෙවන්න ෙදයක් නැහැ.” 



 

“ලිෙයෝ, ඔයාට ෙප්න්ෙන නැද්ද එයාලා ෙමොකක් ද කරන්ෙන කියලා? ඔයා ඔවුන්ට ජීවත්වන ආවරණයක් 

පමණයි! ඔවුන් ආෙයෝජනය කරන්ෙන සල්ලි. ඔයා ආෙයෝජනය කරන්ෙන ඔයාෙග ජීවිතය!” කීරා හඬ ගෑවාය. 

 

“ජීවිතෙයන් යම් පෙයෝජනයක් ෙහොයා ගන්න පුළුවන් වීම සතුටට කාරණයක්,” ලිෙයෝ කියුෙව් හඬ ෙවනස් 

ෙනොකරමිනි. 

 

“ලිෙයෝ, ෙම් අහන්න, මම සංසුන් ෙවන්නම්. ෙමන්න. මම වාඩි ෙවන්නම්. මම කියන ෙද් අහන්න. ෙම් වෙග් 

ෙදයක් ඇස් වසාෙගන කරන්න ෙහොඳ නැහැ. බලන්න ඒ දිහා. හිතලා බලන්න. ෙම් දවස්වල ජීවිතය ෙකොතරම් 

දුෂ්කර ද කියා ඔබ දන්නවා. ඒක තවත් දුෂ්කර කරගන්න ඕන නැහැ ෙන්ද? අපි මුහුණ ෙදන ආණ්ඩුව ෙමොකක් ද 

කියලා ඔබ දන්නවා. එෙක් ෙරෝද වලට අහු ෙනොවී සිටීම විතරක් ෙකොච්චර අමාරු ද? ඔයාට ඕනා ද ඒකට ඇවිත් 

පාගලා කුඩු පට්ටම් කරෙගන යන්න ආරාධනා කරන්න? කූට, අපරාධකාර සමෙප්ක්ෂකෙයක් අහු වුෙනොත් 

ලැෙබන දඬුවම ෙවඩි තබා මරා දැමීම බව ඔබ දන්නවා ෙන්ද?” 

 

“මම හිතන්ෙන ලිෙයෝ පැහැදිලිවම කිව්වා එයාට අවවාද අවශ්ය නැහැයි කියල,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා තම 

සිගරැට්ටුව විලාසිතා නිරූපනයක් ෙලස මඳක් ඉහළින් අල්ලා ෙගන කීවාය. 

 

“කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා,” ෙමොෙරොෙසොව් යාප්පු ෙවයි, “ඇයි ඔච්චර දරුණු වචන පාවිච්චි කරන්ෙන් කිසි 

කරදරයක් නැතිව ඉඩක් ලැෙබන අනුමතයක් ගන්න පුළුවන් වෙග් තියන සරල ව්යාපාර අදහසක් ගැන කතා කරද්දී 

.. සහ …” 

 

“ඔබ නිහඬ ෙවන්න,” ලිෙයෝ ඔහුට බාධා කෙළේය. ඔහු කීරා ෙදසට හැරුෙන්ය.  

 

“ෙම් අහන්න කීරා, මම දන්නවා ෙම්ක කුණු ෙවච්ච ෛකරාටික වූ අදහසක් බව. ඒ වෙග්ම මම දන්නවා මම උගස් 

කරන්ෙන මෙග් ජීවිතය බවත්. මට ඒක කරන්න ඕන. ඔයාට වැටෙහනවා ද?” 

 

“මම ඔයාට වැඳලා කිව්ෙවොත් එපා කියල?” 

 

“ඔයා කියන කිසිම ෙදයකින් මෙග් අදහස ෙවනස් ෙවන්ෙන නැහැ. ඒක ජරා, පහත්, ලැජ්ජා විය යුතු ව්යාපාරයක්. 

සහතිකෙයන්ම. ඒත් කවුද මාව ඒකට බලහත්කාරෙයන් ෙයොමු කෙල්? ඔයා හිතනවා ද මම මෙග් ඉතිරි ජීවිතය 

රස්සාවක් ෙහොයා ගන්න බඩ ගා ෙගන, යාප්පු වී වැඳ වැෙටමින් ෙගවා දායි කියල. හාමෙතන් ඉඳියි කියල. හිමිහිට 

මැෙරයි කියල? මම ආපහු ඇවිත් සති ෙදකක්. මට කරන්න වැඩක් නැහැ. මට රස්සාවකට ෙපොෙරොන්දුවක් වත් 



නැහැ. ඉතින් එයාලා ආහාර සමෙප්ක්ෂකයන්ට ෙවඩි තියා මරා දානවා. ඇයි ඔවුනට බැරි අපට ෙවනත් ෙදයකට 

ඉඩක් ෙදන්න? ඔයා කැමති නැහැ මම මෙග් ජීවිතය පරදුවට තබනවාට. ඒත් මෙග් ජීවිතය කියන්ෙන ෙමොකක් ද? 

මට රස්සාවක් නැහැ. මට අනාගතයක් නැහැ. මට දඬුවම් කරන්න ෙතල් කල්ෙද්රමක දාලා තැම්බුවත් මට බැහැ 

වික්ටර් ඩුෙන්ව් කරන ෙද් කරන්න! මෙග් ජීවිතය පරදුවට තියද්දී මම ඒ තරම් ෙදයක් පරදුවට තියලා නැහැ.” 

 

“ෙලව් සර්ගිෙයවිච්, මෙග් පණ,” ෙමොරෙසොව් සුසුම් ෙහලුෙව් පශංසා කරමිනි, “ඔබට ෙහොඳින් කතා කරත 

හැකියි!” 

 

“ඔබ ෙදෙදනාට දැන් යන්න පුළුවන්,” ලිෙයෝ අණ දුන්ෙන් ය. “මම ෙහට හමුෙවන්නම් ඔබව ෙමොරෙසොව්, 

එතෙකොට අපි ගිහින් කෙඩ් බලමු.” 

 

“ඇත්ෙතන්ම, ලිෙයෝ, මම පුදුමයට පත්ෙවනවා,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා කියුෙව් මහන්තත්ව ෙලසින් 

නැඟිටිමිනි. “අනුන් කියන කතා අහලා ඒවයින් ෙවනස් ෙවලා, ඔයා අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ස්තූතිවන්ත ෙහෝ 

අගය ෙකොට සලකන්ෙන් ෙහෝ නැතිකම. සහ …මම හිතුවා ඔයා කෘතඥ ෙවයි කියල.” 

 

“කාට ද කෘතඥ ෙවන්න ඕන?” ඔහු ඇය ෙවත දමා ගැහුෙව් තියුණු ෙලසකිනි, ෙනොහික්මුණු ෙලසකිනි. “ඔබලාට 

මාව අවශ්යයයි. මට ඔබලාව අවශ්යයයි. ඒක ව්යාපාර තීරණයක්. එච්චරයි.” 

 

“ඇත්ත, ඇත්ත, ඒක එෙහම ෙදයක් විතරයි,” ෙමොෙරොෙසොව් කීෙව්ය, “ඉතින්, මම ඔෙබ් උදව්ව අගය කරනවා, 

ෙලව් සර්ගිෙයවිච්. ඔක්ෙකොම හරි, ෙටෝනියා, මෙග් පණ, එන්න දැන් යන්න. අපි පුංචි ෙද්වල් ෙහට තීරණය කර 

ගනිමු.” 

 

කකුල් ෙදක ෙදපැත්තට විසුරුවා හැර, අත් ෙදක දණහිස් මත තබා, උත්සාහෙයන් ඔහු නැඟිට්ෙට්ය. ඔහුෙග් 

තරබාරු බඩෙගඩිය ඔහු ෙසලෙවද්දී ෙවව්ලා ගිෙය්ය. ෙපොඩිවුන සූට් කට්ටලය ඇතුලතින් ඔහුෙග් පථුල සිරුර 

දැකගත හැකි වැනිය. සුව පහසු ෙනොවන ෙලසකින් සිරුර ඇඳුමට තද වී ඇතැයි ද ෙපනී ගිෙය්ය. 

 

ෙදොර අසල දී ඔහු ලිෙයෝ ෙවත හැරුෙන්ය. “ඉතින්, ෙලව් සර්ගිෙයවිච්, අපි ඒකට අතට අත ෙදමු ද? අපිට 

එකඟතාවයක් අත්සන් කරන්න බැහැ, දන්නවාෙන්, ඔබට වැටෙහනවාෙන්, ඒත් අපි ඔයාෙග වචෙන 

පිළිගන්නවා.” 

 



අවඥා ෙලසකින් හැරවුනු මුවකින් යුතු ලිෙයෝ අත පෑෙව්ය. හරියට ඒ හැසිරීම තමන්ෙග් වූ ජයක් ෙසේ ය. පිට වී 

යද්දී උණුසුම් ලීලාෙවන්, දිගින් දිගට, බිමට නැවී කඳ නවා පාමින් ගම්බද අෙයකු ෙමන් ෙමොරෙසොව් අතට අත 

දුන්ෙන්ය. ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා පිට වී ගිෙය් කීරා දිහා බලන්ෙන් නැතිව. 

 

ලිෙයෝ ඔවුන් හැරලවන්නට පධාන ෙදොරටුව අසලට ගිෙය්ය. ඔහු ආපහු එද්දී කීරා හිටිෙය් ඔහු යද්දී සිටිය 

විදියටමයි. ඇය ආපහු හැෙරන්නට ෙපර ඔහු ෙමෙසේ කීෙව්ය. “කීරා, අපි ඒක ගැන වාද කරන්ෙන නැහැ.” 

 

“ඒත්, එකක් කියන්න තියනවා ලිෙයෝ,” ඇය රහසින් ෙකඳුරුවාය, “මට ඔවුන් ඉදිරිෙය් කියන්න බැහැ. ඔයා 

කිව්වා ඔයා ඔයාට ජීවිතෙය් කිසිවක් ඉතිරි ෙවලා නැහැ කියල. ඒත් මම හිතුවා ඔයාට තියනවා … මම.” 

 

“මට ඒක අමතක ෙවලා නැහැ. ඒක තමයි මම ෙම් ෙද් කරන එක ෙහේතුවක්. ෙම් අහන්න, ඔයා හිතනවා ද මම 

ඔයාෙගන් කාලා බීලා ජීවිතෙය් ඉතිරි කාලය ෙගවා දායි කියල? මග ෙපන්වන රස්සාවක් කරන්න ඔයා ෙවෙහසන 

හැටි බලමින්, පයිමසය උඩින් දුම් බිබී ඉන්න හැටි බලාෙගන මම ඉඳියි කියල ඔයා හිතනවා ද? අර ෙමෝඩිය, 

ඇන්ෙටෝනියා, එයාට නැහැ මග ෙපන්වන රස්සාවක්. එයා අඳින්ෙන් නැහැ ඔයා අඳින ගවුම් බිම ෙහෝදන්න වත් -

එයාට බිම ෙහෝදන්නත් නැහැ. ඉතින්, ඔයාටත් ෙවන්ෙන නැහැ බිම ෙහෝදන්න. ඔබ පුංචි දුප්පත් ෙමෝඩියක්! ඔයා 

දන්ෙන නැහැ ෙමොකක් ද ජීවිතෙය් ෙවන්න පුළුවන් කියල. ඔයා ඒක කිසිදාක දැකලා නැහැ. ඒත් ඔයාට ඒක 

දකින්න ලැෙබනවා. ඔවුන් මාව ඉවර කරන්න කළින් මමත් ඒක දකිනවා. ෙම් අහන්න, මම නිශ්චිතවම දන්නවා 

වුනත් තව මාස හයකින් මාව ෙවඩි තියලා මරයි කියලා -ඒත් මම ඒක කරනවා!” 

 

ඇයට සිහි මූර්ඡා වන බවක් දැනුෙනන් ඇය ෙම්සයට ෙහේත්තු වූවාය. ඇය නැවතත් ෙකඳුරුවාය. “ලිෙයෝ, මම 

ඔයාෙගන් වැඳලා ඉල්ලා සිටිෙයොත්, ඔයාට තියන මෙග් ආදරය මුළුමනින් දීලා, ඔයාෙග මුළු ආදරය ෙවනුෙවන් ම, 

මම හැම මග ෙපන්වන සංචාරයකම හැම පැයක්ම, හැම ෙපොළවක්ම කැමැත්ෙතන් සුද්ධ කරන්නම්, මට සහභාගී 

ෙවන්න තියන හැම රැළියක්ම, හැම සමාජ රැස්වීමක්ම, හැම රතු ෙකොඩියක්ම කැමැත්ෙතන් බාර ගන්නම්, ඔයා 

ෙම්ක ෙනොකළ ෙහොත් කියා -එතෙකොට ඔයා ඒත් කරනවා ද?” 

 

ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන් ය: “ඔව්.” 

 

* 

 

කාර්ප් ෙමොෙරොෙසොව් පුරවැසියා සහ පෙවල් සියෙරොව් පුරවැසියා අවන්හලක දී හමුවූහ. ඔවුන් අඳුරු ෙකොනක වූ 

ෙම්සයක වාඩි වූහ. ෙමොරෙසොව් පුරවැසියා ෙගෝවා සුප් ඇණවුම් කෙළේය. සියෙරොව් පුරවැසියා පංශ පස්තෑල සහ 



ෙත් ඇණවුම් කෙළේය. සුප් හුමාලය මැදින් ෙමොරෙසොව් පුරවැසියා රහසින් ෙකඳුරුෙව්ය. “ඔක්ෙකොම හරි, පවුලූෂා. 

මම මිනිහා අල්ල ගත්ත. ඊෙය් එයාව හමුවුනා.” 

 

පෙවල් සියෙරොව් ෙත් ෙකෝප්පය තම ෙතොල් අසලට ළං කෙළේය. ඔහුෙග් සුදුමැලි ෙතොල් ෙහලවුෙන් යාන්තමට. 

ඉතින් ෙමොරෙසොව්ට වචන ඇහුනා ට වඩා සියෙරොව් ඇසූ පශ්නය ඔහු අනුමාන කෙළේය: “කවුද?” 

 

“ෙලව් ෙකොවැෙලන්ස්කි තමයි නම. තරුණයි. පිත්තල කාසියක් වත් නැහැ සන්තෙක්ට. කිසි ගාණක් නැහැ. 

ජීවිතෙය් බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ ෙකෙනක්. ඕනැම ෙදයක් කරන්න සූදානම් ෙකෙනක්.” 

 

සුදුමැලි ෙතොල් ෙහලවුෙන් වදනක් පිට ෙනොකරමිනි: “විශ්වාස කරන්න පුළුවන් ද?” 

 

“ෙගොඩක්.” 

 

“පාලනය කරගන්න පුළුවන් ද?” 

 

“දරුෙවක් වෙග්.” 

 

“කට පියාෙගන ඉඳියි ද?” 

 

“ෙසොෙහොනක් වෙග්.” 

 

ෙමොරෙසොව් තම මුවට පුරවා ගත් හැන්දකින් ෙගෝවා ෙගොඩක් දා ගත්ෙත්ය. එක කෑල්ලක් කෙට් එල්ලුණි. සුරුස් ගා 

හඬ පිට කරමින් ඔහු එය කට තුලට ඇද ගත්ෙත්ය. ඔහු ළං වී හුස්ම පිට කරමින් ෙමෙසේ කීෙව්ය. “අනික් එක, 

එයාට සමාජ පසුබිමක් තියනවා. අරගල විෙරෝධී වූ නිසා තාත්තාව ෙවඩි තබා මරා දාපු ෙකෙනක්. ෙමොකක් හරි 

වුෙනොත් … එයා තමයි වැරැද්ද පටවන්න පුළුවන් නියම ෙකනා, ජනතා ෙදෝහී රදළෙයක්, ඔබ දන්නවාෙන්.” 

 

සියෙරොව් රහසින් කියයි: “එෙහනම් හරි.” ඔහුෙග් හැන්ද ෙචොකලට් ඉක්ෙලයාර් එකක් මැදින් වැදිණ. සුමුදු කහ 

පැහැති කස්ටර්ඩ් එළියට පැන පිඟාන පුරා පැතිර ගිෙය්ය. ඔහු මුහුෙණ් කිසිත් ෙවනසක් ෙනොදක්වා තම සුදුමැලි 

ෙතොල් අතරින් පහත් හඬින් වූ වදන් පිට කෙළේය, “ෙම් අහන්න. මෙග් ෙකොටස මට කළින් ඕන -හැම ෙලොරියකින් 

ම. කිසිම පරක්කු වීමක් බැහැ. ආෙය් ෙදපාරක් අහන්න  ඉඩ තියන්න එපා.” 

 

“ෙදවියන්ෙග් උදව්ෙවන්, පවුලූෂා, ඔයාට ලැෙබනවා. ඔයා මට කියන්න ඕන නැහැ, ඔයා …” 



 

“තවත් එකක්, මට ඕනා පෙව්සම් ෙවන්න.  වැටෙහනවා ද? පෙව්සම. අද හිටන්, ඔබ මාව හඳුනන්ෙන නැහැ. 

දැක්ක ද? අපි අහම්ෙබන් මුණ ගැහුෙනොත් -අපි නාඳුනන අය. ඇන්ෙටෝනියා මට මුදල් ෙගනැවිත් ෙදන්ෙන අපි 

කතා කරගත්ත අර ගණිකා නිවෙසේ දී.” 

 

“සහතිකෙයන් ම, සහතිකෙයන් ම. මට ෙසේරම මතකයි, පවුලූෂා.” 

 

“අර ෙකොවැෙලන්ස්කි රස්තියාදුකාරයාට කියන්න ඈතකට ෙවලා ඉන්න කියල. මට එයාව හමුෙවන්න 

උවමනාවක් නැහැ.” 

 

“සහතිකෙයන්ම, ඔබ අවශ්ය නැහැ.” 

 

“කෙඩ් ගත්තා ද?” 

 

“කුලියට ගන්ෙන අද.” 

 

“ෙහොඳයි, ෙහොඳයි. දැන් ඔෙහොම ඉන්න. මම කළින් යන්නම්. ඔබ ෙමතැන මිනිත්තු විස්සක් විතර වාඩිෙවලා 

ඉන්න. වැටහුනා ද?” 

 

“සහතිකෙයන්ම. අපිට ෙදවියන්වහන්ෙසේෙග් ආශීර්වාදය ලැෙබ්වා!” 

 

“ඒක ඔබට තියාගන්න. සුබ දවසක්.” 

 

* 

 

දුම්රිය ස්ථානෙය් වූ කාර්යාලය තුල ෙල්කම්වරියක් ෙම්සයක් අසල වාඩි වී සිටියාය. ෙකටි ලී පටි වලින් තැනූ 

අත්වැලක් පිටුපසක වූ ටයිප් රයිටරයක ඇය තම ඇඟිලි දුවවයි. ඇයෙග් ඉහළ ෙතොල ඇතුලට ඇදෙගන පහත 

ෙතොල විකමින් ඇය තම කාර්යයට මුළු අවධානය ෙයොමු කරමින් සිටින්නීය. ලී අත්වැලට පිටතින් අතු ෙනොගෑ 

බිමකි. පුටු ෙදකකි. අමුත්තන් හය ෙදෙනක් සංසුන්ව බලාෙගන සිටිති. ඉන් ෙදෙදෙනක් අසුන් ෙගන සිටිති. 

ෙල්කම්වරියට පිටුපසින් වූ ෙදොෙර් ෙමෙසේ ලියා ඇත: “සියෙරොව් සෙහෝදරයා.” 

 



සියෙරොව් සෙහෝදරයා දහවල් ආහාරෙයන් පසු ආපසු පැමිණිෙය්ය. ඔහු කාර්යාලෙය් පිටත සිට ඇතුල් කාමරයට 

ඉක්මණින් ඇවිද්ෙද්ය. ඔහුෙග් ෙහොඳට ගැලෙපන, දිලිෙසන මිලිටරි බූට් සපත්තු කිරිස් කිරිස් ගාමින් අඩි වදිනවා 

ඇසිණ. අමුත්තන් හය ෙදනාෙග් ඔළු ගැස්සී, ෙනොසන්සුන් බවින්, යටහත් පහත් ෙලසින්, ආයාචනා සහිත ඇස් 

වලින් ඔහුෙග් ගමන දිහාට ෙයොමු විණ. ඔහු කාමරය පසු කෙළේ එය හිස්ව තිබි ෙලසකට. ෙල්කම්වරිය ද ඔහු 

පසුපසින් ඇතුල් කාමරයට ගියාය. 

 

ඇතුල් කාමරෙය් බිත්තිෙය් ෙලනින්ෙග් පින්තූරයක් එල්ලා ඇත. එයට පහතින් වූෙය් අලුත් පළල් ෙම්සයකි. එක 

පැත්තකින් අලුත් දුම්රිය මාර්ග වල පගතිය සලකුණු කරන සටහනකි. අනිත් පැත්ෙතන් රතු අකුරින් ෙමෙසේ ලියා 

තිබුණි: සෙහෝදරවරුනි, ඔබෙග් කාර්යය ෙකටිෙයන් කියන්න. කම්කරු කාර්යක්ෂමතාවය නම් සාම සමෙය් 

අරගලය ෙගොඩනඟන හික්මීම වන්ෙන්ය.” 

 

පෙවල් සියෙරොව් පැතලි රත්තරන් සිගරට් ෙපට්ටියක් තම සාක්කුෙවන් එළියට ගත්ෙත්ය. සිගරැට්ටුවක් දල්වා 

ෙගන, ෙම්සය අසලින් වාඩි වී එහි තිබූ ලිපි ෙගොණු දිහා බැලුෙව්ය.  

 

ෙල්කම්වරිය බලාෙගන සිටිෙය් බයාදු ෙලස. 

 

ඔහු හිස ඔසවා “ඇයි ෙමොකද?” කියා විමසීය. 

 

“අර පුරවැසියන් එළිෙය ඉන්නවා, සියෙරොව් සෙහෝදරයා, ඔබ හමුෙවන්න ඇවිත් ඉන්ෙන.” 

 

“ෙමොකක් ගැන ද?” 

 

“වැඩිපුරම රස්සාවල් ගැන.” 

 

“අද කාවවත් දකින්න බැහැ. තව පැය භාගයකින් සමාජෙය් රැස්වීමකට යන්න තියනවා. ‘දුම්රිය මාර්ග කම්කරු 

රාජ්යයක රුධිර නාල ෙවති’ කියන මෙග් වාර්තාව ටයිප් කළා ද?” 

 

“ඔව්, සියෙරොව් සෙහෝදරයා. ෙමන්න.” 

 

“ෙහොඳයි.” 

 

“අර ඉන්න පුරවැසියන්,  සියෙරොව් සෙහෝදරයා, ඔවුන් පැය තුනක් බලාෙගන හිටියා.” 



 

“යකාට ගියාෙව්. එයාලට ෙහට එන්න පුළුවන්. වැදගත් ෙදයක් නම් මට කතා කරන්න. මම ඉන්ෙන් දුම්රිය 

ෙසේවකයන්ෙග් වෘත්තීය සමිති මූලස්ථානෙය්. සමාජ රැස්වීෙමන් පස්ෙස එතැන … ඉතින්, ආ අනිත් කාරණය, මම 

ෙහට එනෙකොට ෙපොඩ්ඩක් පරක්කු ෙවයි.” 

 

“ඔව්, සියෙරොව් සෙහෝදරයා.” 

 

* 

 

දුම්රිය ෙසේවකයන්ෙග් වෘත්තීය සමිති මූලස්ථානෙය් සිට තම නිවහන කරා පෙවල් සියෙරොව් ඇවිද්ෙද් පක්ෂ 

හිතවෙතකු සමඟ. 

  

සියෙරොව් සිටිෙය් සතුටින්. ඔහු පීතිෙයන් උරුවන් බා අසලින් ගිය ෙකල්ලන් පිරිසට ඇසක් ගැසුෙව්ය. “අද රෑට මම 

සාදයක් දාන්න හිතනවා. සති තුනකින් කිසිම සතුටක් ලැබුෙව් නැහැ. සැහැල්ලු ෙවන්න කැමැතියි. ෙමොකද 

කියන්ෙන?” 

 

“නියමයි,” යහළුවා කීය. 

 

“ෙපොඩි කණ්ඩායමක්, අෙප් කට්ටිය විතරක්. මෙග් ෙගදර?” 

 

“නියමයි.” 

 

“මම දන්නවා ෙකෙනක් ෙවොඩ්කා ෙග්න්න පුළුවන් -සත්ය ඒවා. අපි යමු ‘අනගි ආහාර’ කෙඩ්ට. එතැන තියන 

ඔක්ෙකොම අපි මිලට ගනිමු.” 

 

“මා ඔයා එක්කයි, මිතුරා.” 

 

“අපි සමරමු.” 

 

“ෙමොකක් ද අපි සමරන්ෙන?” 

 



“ඕන නැහැ ෙහේතුවක්, අපි නිකම් සමරමු. අපිට වියදම් ගැන කරදර හිතන්න ඕන නැහැ. යකාට ගියාෙව්! ෙහොඳ 

කාලයක් ෙගවන්න යනෙකොට මම වියදම් ගැන හිතන්ෙන නැහැ.” 

 

“අන්න හරි, සෙහෝදරයා.” 

 

“කාට ද අපි කතා කරන්ෙන? ඔන්න බලමු: ගීෂ්කා සහ මැක්සිම්, එයාලෙග ෙකල්ෙලො එක්ක.” 

 

“එතෙකොට ලිසාෙව්ටා.” 

 

“ෙහොඳයි මම ඔයාෙග ලිසාෙව්ටාට කතා කරන්නම්. ඊ ළඟට වාල්කා ඩුෙරෝවා -අන්න ෙකල්ල! එයා අරන් එයි 

දුසිම් භාගයක් විතර ෙකොල්ෙලො. අනික් එක්ෙකනා, මම හිතන්ෙන, වික්ටර් ඩුෙන්ව් සහ එයාෙග ෙකල්ල, මරීෂා 

ලැව්ෙරෝවා. වික්ටර් ෙපොඩි පණුෙවක් කවදා හරි ෙලොකු තඩිෙයක් ෙවන. ඒ නිසා එයාෙග ෙහොඳ පැත්ෙත ඉන්න 

ඕන. අනික .. මිතුරා, ඔබ හිතන්ෙන මම ෙසෝනියා සෙහෝදරියට කතා කරන්න ඕන කියලා ද?” 

 

“ඔව්, ෙමොකද නැත්ෙත?” 

 

“ඔහ්, යකාට ගියාෙව්. ඒ වැස්සි මා පස්ෙස එනවා. දැන් අවුරුද්දකටත් වඩා වැඩියි. මාව අල්ල ගන්න හදන්ෙන. 

නැහැ මට කිසිම පිරියක් නැහැ .. අහුවුෙනොත් මම අපාෙය් තමයි.” 

 

“ඒත්, පවුලූෂා, ඔයා පෙව්සම් ෙවන්න ඕන. ඔයා එයාෙග හිත නරක් කෙළොත්, ෙසෝනියා සෙහෝදරියෙග් තත්වය 

..” 

 

“මම දන්නවා, නරකාදියක් තමයි! වෘත්තීය සමිති යුනියන් ෙදකකුත් සහ කාන්තා සමාජ පහකුත් ඇයෙග් 

සුළැඟිල්ෙල ඔතාෙගන ඉන්ෙන. ඔහ්, නරකාදිය තමයි! මම එයාට කතා කරන්නම්.” 

 

* 

 

පෙවල් සියෙරොව් තම කාමරෙය් ජෙනල් තිර තුන පහතට ෙහළා ඇත. කවුෙදෝ ෙකල්ලක් ලාම්පු කවරය උඩින් 

තැඹිලි පැහැති සාටකයක් එළා ඇත. ඒ නිසා ඇතුලත අඳුරුයි. පුටු උඩින්, දිවාන් උඩින් හා ෙපොළවට උඩින් 

අමුත්තන්ෙග් මුහුණු ෙපෙනන්ෙන් සුදු පැල්ලම් ෙලසිනි. ‘අනගි ආහාර’ කෙඩන් ෙගනා ෙචොකලට් ෙක්ක් 

බන්ෙද්සියක් ෙපොළව මැද ඇත. කවුෙදෝ ෙක්ක් ෙගඩිය උඩින් පය තබා ගිහින් ඇත. සියෙරොව්ෙග් නිදි යහෙන් වූ 



ෙකොට්ටෙය් බිඳුණු ෙබෝතලයකි. වික්ටර් සහ මරීෂා ඇෙඳේ වාඩි වී සිටිති. දිවානය අසලින් බිමට වැටී ඇත්ෙත් 

වික්ටර්ෙග් ෙතොප්පියයි. එය සිගරැට් අළු දමන්නට හැෙමෝම පාවිච්චි කරති. 

  

ගැමෙෆෝනයකින් ‘ෙජෝන් ෙග’ වාදනය ෙවයි. තැටිය හිර වී ඇත. එය එක තැනම කරකැෙවමින් එකම බැරෑඬි, 

සූරන හඬ නැවත නැවත පතුරවයි. එය කාටවත් නිනව් නැත. තරුණෙයක් ෙපොළෙව් නිදි යහෙන් හිස් ඇන්දට පිට 

දී වාඩි වී සිංදු කියන්නට තැත් දරමින් සිටියි. තම ෙකොලරයට ඔහු තනු ෙනොමැති දුක්ඛිත වූ මැතිරිල්ලක් ගයන්නට 

උත්සාහයක් ගනියි. ඔහු වරින් වර හඬ තියුණු කරමින් කෑ ගැහිල්ලක් පිට කරයි. එවිට වට පිටාෙව් අය ෙවව්ලා 

යමින් අෙයක් ඔහු ෙවත ෙකොට්ටයකින් දමා ගසා කෑ ගහයි: “ගීෂ්කා, කට වහපන්!” එවිට ඔහු නැවතත් හිස පාත් 

කර ගනියි. පඩික්කමක් අසලින් වැතිර ගත් ෙකල්ලක් නින්දට ෙගොසිනි. දහදිෙයන් ෙතත් වී ඇති ඇයෙග් 

ෙකොණ්ඩය මුහුණට ඇල වී ඇත. 

 

කාමරය මැදින් පෙවල් සියෙරොව් හිස් ෙබෝතලයක් වනමින් තමන් ද වැෙනමින් ඇවිදියි. “කාට ද ඕනා මත්පැන් 

ෙපොදක් … කාට ද ඕනා? … කාට හරි ඕනා ද කට ගාන්න ෙපොදක්? ..” 

 

අඳුර මැදින් කවුෙදෝ ෙකෙනක් “ඒයි, පෙවල්, ඔෙබ් ෙබෝතලය හිස් ..” යැයි හඬ ගෑය. 

 

ඔහු නැවතිණ. වැනුණි. ෙබෝතලය එළියට ඇල්ලුෙව්ය. ෙකළ පිඬක් ගැහුෙව්ය. ෙබෝතලය ඇඳ යටට විසි කෙළේය. 

“ඉතින්, ඔබ හිතන්ෙන මට ෙවන නැහැයි කියලා ද?” ඔහු මිටි ෙමොළවාගත් අත කාමරය ෙදසට වැනුෙව් භයංකාර 

ෙලසකිනි. “මම ෙලෝභෙයක් කියල හිතුව ද? .. ඇතිෙවන්න ෙවොඩ්කා ෙදන්න බැරි කුණු ෙලෝභෙයක් කියලා 

හිතුවා ද? .. එෙහනම් මම ෙපන්වන්නම්. .. මම ෙපන්වන්නම් කාට ද ෙම්වා ගන්න වත්කම නැත්ෙත කියල .. 

මම ෙපන්වන්නම් ..” 

 

ඔහු ෙම්සයක් යට වූ ෙපට්ටියක් ඇර ගත්ෙත්ය. ඔළුවට උඩින් තවමත් ඇර ෙනොමැති ෙබෝතලයක් ඔසවා ෙගන වැනි 

වැනී නැඟිට ගත්ෙත්ය. ඔහු සිනාසුණි. “මට දරා ගන්න බැරි වියදමක් කියලා හිතුවා ද?” ඔහු සිනාසුණි. කළින් 

ඇහුණු හඬ ආ පැත්තට ඔහු වැනි වැනී ගිෙය්ය. තමන් දිහා බලන්නට හැරුණු සුදු පැල්ලම් දිහා බලා ඔහු 

සිනාසුෙන්ය. දැවැන්ත රවුමකින් වටයක් කරකවා ඔහු ෙපොත් රාක්කයක් මතට ෙබෝතලෙයන් ගැහුෙව්ය. 

ෙකල්ලක් මහ හඬින් කෑ ගැසීය. වීදුරු කැඩී බිඳී ගිෙය් හීන් හඬ හැම තැනම පතුරුවමිනි. පුරුෂෙයක් පචණ්ඩ 

ෙලසකින් කුණුහරුපයක් කීය. 

 

“මෙග් කකුල් ආවරණ, පෙවල්, මෙග් කකුල් ආවරණ!” ෙකල්ල හඬා වැටුෙන් ෙවොඩ්කා වලින් ෙතමී ගිය තම 

කකුල් වලට උඩින් සාය අදිමිනි. 

 



පුරුෂෙයකුෙග් දෑත් අඳුෙරන් ඇයව ඇද ගත්ෙත් “කමක් නෑ ෙකල්ෙල කමක් නෑ, ගලවලා දාන්න ඒවා,” කියමිනි. 

 

ජයගාහී ෙලසින් සියෙරොව් ෙකකර ගෑෙව් “ඉතින්, මට දරා ගන්න බැහැ වියදම්? එෙහමයි ද කියන්ෙන? … මට 

බැහැ? පෙවල් සියෙරොව්ට දැන් ඕන ෙදයක් ගන්න පුළුවන්! .. ෙම් මහ ෙපොළෙව් තියන ඕන ෙදයක්! .. ඔහුට 

පුළුවන් ඔයාලා සියල්ලන්වම මිල දී ගන්න, ෙබොකු බඩවැල් සහ හදවත් එක්ක!” 

 

කවුෙදෝ ෙම්සය යටින් බඩ ගා ෙගොස් ෙපට්ටිය ඇතුලත තවත් ෙබෝතල් ඇත්දැයි ෙසොයන හඬක් ඇසුණි. 

 

කවුෙදෝ ෙදොරට තට්ටු කෙළේය. 

 

“එන්න ඇතුලට!” සියෙරොව් ගුගුෙල්ය. කිසිෙවක් ඇතුල් වුෙන් නැත. නැවතත් තට්ටු කරන හඬ ඇසුණි. “යකාට 

ගියාෙව්! ෙමොකක් ද ඕනා?” ඔහු වැනි වැනී ෙගොස් ෙදොර හැරිෙය්ය. 

 

ඔහුෙග් අසල්වැසියා, තරබාරු සුදුමැලි කාන්තාවක්, ෆ්ලැනල් වලින් නිමැවූ දිගු රාතී ඇඳුමකින් සැරසී ෙවව්ලමින් 

ෙකොරි ෙඩෝෙව් සිටෙගන සිටින්නීය. ඇයෙග් ෙදවුර මත පරණ සාළුව ඇය අත් ෙදකින් ම කිටි කිටිෙය් අල්ලා ෙගන 

සිටියාය. ඇය තම නිදිමත ෙදෙනත් වලට වැටුන තඹවිට ෙකස් පිහදමින් සිටියාය. 

 

තම අපසාදය පළ කරන්නට ඇය ෙකඳිරි ගෑවාය. “සියෙරොව් පුරවැසියා, ෙම් සද්දය නතර කරන්න කරුණාකරලා 

බැරි ද? බලන්න ෙකොච්චර රෑ ෙවලා ද? .. ඔයාලා වෙග් තරුණ අයට දැන් කිසිම ලැජ්ජාවක් නැහැ. .. ෙම් 

දවස්වල … ෙදවියන්ට බය නැහැ .. නැහැ ..” 

 

“යන ගමනක යන්න, ආච්චි අම්ෙම්, යන ගමනක යන්න!” සියෙරොව් අණ දුන්ෙන්ය. “ෙකොට්ටය යටට රිංගලා 

ඔය කාලකණ්ණි කට වහෙගන ඉන්න. නැත්නම් ඔබට ඕනා ද රහස් ෙපොලීසිය පැත්ෙත ගිහින් එන්න?” 

 

කුරුසිෙය් සලකුණ තබමින් ස්තිය ඉක්මණින් හැරී කකුල් අද්දමින් පිටත් වී ගියාය. 

 

ජෙනල් ෙකොණක් අසලින් හිඳගත් ෙසෝනියා සෙහෝදරිය සිගරැට්ටුවක් ඉරුවාය. තමන් ෙවනුෙවන්ම මහන ලද කාකි 

ඇඳුම් කට්ටලයක් ඇඳ සිටි ඇයෙග් උකුල හා පපුව අසල ෙපොකැට්ටු තිබිණ. එය විෙද්ශීය ෙරද්දකින් නිම කරන 

ලද්දකි. එෙහත් ඇයෙග් අතින් ඇෙග් සායට සිගරැට් අළු හැලී වැටුණි.  

 

ෙකල්ලකෙග් කටහඬ යාප්පුෙවන් ඇය අසලින් ඇසිණ. “කියන්න ෙසෝනියා, ඇයි ඔයා දාශ්කාව රස්සාෙවන් පහ 

කෙළේ? ඇයට රස්සාවක් අවශ්යයයි. ඇය අවංක ෙසේවයක් කළා .. ඇය ..” 



 

“මම කාර්යාල කටයුතු කිසිවක් කාර්යාල  ෙව්ලාෙවන් පස්ෙස කරන්ෙන නැහැ,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීෙව් 

හිත්පිත් නැති විලසකිනි. “අනික, හැම විටම මෙග් කියාවක් සඳහා මුල් ෙවන්ෙන සාමූහිකත්වෙය් යහපත.” 

 

“ඔහ්, සහතිකව ම, ඒ ගැන මම සැක කරන්ෙන නැහැ, ඒත් ෙම් අහන්න,  ෙසෝනියා …” 

 

ෙදොර අසල පෙවල් සියෙරොව් වැෙනනවා ෙසෝනියා සෙහෝදරිය දුටුවාය. ඇය නැඟිට ඔහු ෙවත ඇවිද්ෙද් තමන් හා 

කතා කරමින් සිටි ෙකල්ලෙග් වාක්ය මැද දී ය. 

 

“ෙමෙහ එන්න, පෙවල්,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීවාය, ඇයෙග් ශක්තිමත් බාහුව ඔහුව වත්තන් කර ගත්ෙත්ය. 

ඔහුව පුටුවක් කරා ෙගන යන්නට ඇය සමත් වූවාය. “ඔබ ෙමහි වාඩි ෙවන එක ෙහොඳයි. ඉන්න මම ඔබට හිඳ 

ගැනීම පහසු කරන්නම්.” 

 

“ඔයා මිතුරියක්, ෙසෝනියා,” ඔහු මිමුණුෙව්ය. ඔහුෙග් උරහිස් මැද්ෙදන් ඇය ෙකොට්ටයක් රැඳවීය. “ඔයා නියම 

මිතුරියක්. දැන් ඔයා මට කෑ ගහන්ෙන නැහැ ෙන්ද, මම ෙපොඩ්ඩක් කෑ ගැහැව්වට, නෑ ෙන්ද ඔයා?” 

 

“නැහැ කිසිම විදියකින් නැහැ.” 

 

“ඔයා හිතන්ෙන නැහැ ෙන්ද මට ෙවොඩ්කා ෙපොඩ්ඩකට වැය දරන්න බැහැ කියල. ෙමතැන ඉන්න සමහර සත්තු 

හිතන විදියට? එෙහම හිතන්ෙන නැහැ ෙන්ද ෙසෝනියා?” 

 

“කිසි විදියකින් නැහැ, පෙවල්. සමහර අය දන්නෑ ඔයාව හරියට අගය කරන්න.” 

 

“අන්න හරි. ඒක තමයි කරදරය. මාව අගය කරන්ෙන නැහැ. මම වැදගත් මිනිෙහක්. මම ෙගොඩක් වැදගත් 

මිනිෙහක් ෙවන්න යන ෙකෙනක්. ඒත් ඒක එයාලා දන්ෙන නැහැ. කවුරුත් දන්ෙන නැහැ … මම ෙගොඩක්, 

ෙගොඩක් පබල මනුස්සෙයක් ෙවන්නයි යන්ෙන. විෙද්ශ ධනපතිෙයෝ මී පැටව් වෙග් ෙප්න්න වැඩ කරන්නයි මම 

යන්ෙන … අන්න ඒක: මී පැටව් … මම ගිහින් අණ ෙදන්ෙන ෙලනින් සෙහෝදරයාටත්.” 

 

“පෙවල්, අෙප් ෙශේෂ්ඨ නායකයා මිය ගිහින්.” 

 

“ඒක ඇත්ත ෙනන්නම්. එයා නැහැෙන. ෙලනින් සෙහෝදරයා මිය ගිහින් .. ඔහ් … ඵලක් ඇත් ද? … මට ෙබොන්න 

ඩිංගක් ඕනා, ෙසෝනියා. මට හරි දුකයි. ෙලනින් සෙහෝදරයා මිය ගිහින්.” 



 

“ඒක හරි ෙහොඳයි පෙවල්. ඒත් ඔයා තව  ෙබොන්න ෙහොඳ නැහැ දැන්ම.” 

 

“මට හරි දුකයි, ෙසෝනියා. කවුරුත් මාව අගය කරන්ෙන නැහැ.” 

 

“මම අගය කරනවා, පෙවල්.” 

 

“ඔයා මිතුරියක්, ඔයා ෙහොඳ, ෙහොඳ මිතුරියක්, ෙසෝනියා ..” 

 

නිදි යහෙන්, වික්ටර් මරීෂා තම තුරුෙල් රඳවා ෙගන. ඔහුෙග් කබාෙය් වූ ෙබොත්තම් ගණන් කරමින් ඇය සතුටින් 

සිනා ෙවයි. තුන්වැන්න ගනිද්දී ඇයට වැරදුණි. ඇය නැවතත් ගනින්නට පටන් ගත්තාය. “ඔයා වැදගත් 

මනුස්සෙයක්, වික්ටර්, ඔයා වැදගත් මනුස්සෙයක් .. ඒකයි මම ඔයාට ආදරය කරන්ෙන, ෙමොකද ඔයා වැදගත් 

නිසා .. මම මුඩුක්කු පැටිෙයක්. මෙග් අම්මා, එයා කුස්සිඅම්මා ෙකෙනක් ..  මීට .. මීට ඉස්සර .. මට මතකයි, 

වසර ගණනාවකට ෙපර, එයා ෙලොකු ෙගයක වැඩ කරනවා. එයාලට අශ්වයන් හිටිය. අශ්ව කරත්ත තිබුණ. නාන 

කාමරයක් තිබුණ. එයාලෙග කුස්සිෙය් මම එළවළු සුද්ද කළා. එයාලට හිටිය ලස්සන තරුණ පුෙතක්. එයාට 

ලස්සන නිල ඇඳුම් තිබුණ. එයා විවිධ විෙද්ශීය භාෂා කතා කළා. එයා හරියට ඔයා වෙග්මයි. මම එයා දිහා 

බලන්න වත් එඩිතර වුෙන් නැහැ. දැන්, මට මෙග්ම කියලා වැදගත් මනුස්සෙයක් ඉන්නවා,” ඇය සතුටින් 

සිනාවුනාය. “විහිළුවක් වෙග් ෙන්ද? මම, මරීෂ්කා, එළවළු සුද්ද කරන්නිය?” 

 

“අයිෙයෝ, කට පියා ගන්න!” කියමින් වික්ටර් ඇයව සිප ගත්ෙත්ය. නිදිමතින් ඔහුෙග් හිස කඩා වැෙටයි. 

 

“ඔය ෙදන්නා විවාහ කාර්යාලෙය් දී ලියා පදිංචි ෙවන්ෙන් කවදා ද?” ෙකල්ලක් සිනා ෙවමින් අඳුෙර් ඔවුන් අසලින් 

සිටෙගන අසයි. 

 

“ෙවනතක යන්න,” මරීෂා ඇයට අත වනා එළවයි. “අපි ලියාපදිංචි ෙවන්නම්. අපි දැනටමත් විවාහ ගිවිස ෙගන 

ඉන්ෙන.” 

 

සියෙරොව් අසලින් පුටුවක් ඇදගත් ෙසෝනියා සෙහෝදරිය එහි වාඩි වූවාය. ඔහු ඇදී ෙගොස් ඇයෙග් උකුෙල් තම හිස 

තබාෙගන සිටියි. ඇය ඔහුෙග් හිස අතගායි. “ඔයා දුර්ලභ කාන්තාවක්, ෙසෝනියා .. ඔයා සුන්දර කාන්තාවක් .. 

ඔයාට මාව ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් ..” 

 



“මට පුළුවන්, පෙවල්. මම හැම තිස්ෙසම කිව්ෙව ඔයා තමයි අපි අතර ඉන්න වැඩිෙයන් ම දක්ෂ, වැඩිෙයන්ම 

බුද්ධිමත් තරුණයා කියල.” 

 

“ඔයා සුන්දර කාන්තාවක්, ෙසෝනියා,” ඔහු ඇයව සිප ගනිමින් කියයි. “කවුරුත් මාව අගය කරන්ෙන නැහැ,” ඔහු 

ෙකඳිරි ගාමින් කියයි. 

 

ඔහු ඇයව බිමට ඇද ගත්ෙත්ය. ඇයෙග් සුමුදු තරබාරු සිරුරට නැඹුරු විය. “මිනිෙහකුට ගෑණිෙයක් ඕනා .. දක්ෂ, 

ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන්, දැඩි හා ශක්තිමත් කාන්තාවක් .. කවුද කැමති අර ෙකට්ටු පඹයන්ට? .. මම කැමතියි 

ඔයා වෙග් කාන්තාවන්ට, ෙසෝනියා ..” 

 

තම කාමරයත් අසල්වැසි නිවසත් අතර වූ බඩු තැන්පතු කරන කුඩා කාමරයට තමන් හදිසි ෙය්ම ගිෙය් ෙකෙසේ දැයි 

ඔහු ෙනොදත්ෙත්ය. සිවිලිම යටින් වූ මකුළු දැල් පිරි ජෙන්ලයක් අසලින් හඳ එළිෙයන් බිඳක් ෙපට්ටි හා කූඩ උඩින් 

වැටුණි. ඔහු ෙසෝනියා සෙහෝදරියෙග් උරහිසට ෙහේත්තු වී සිටියි. ඔහු ෙගොත ගසමින් කියන්ෙන්: “ඔවුන් හිතන්ෙන 

පෙවල් සියෙරොව් කියන්ෙන් කුණු බාල්දි වලින් කන දඩාවෙත් යන තවත් බල්ෙලක් කියල .. ඉතින්, මම 

ෙපන්වන්නම් උන්ට! පෙවල් සියෙරොව් ෙපන්නයි උන්ට කාෙග් අෙත් ද කසය තියන්ෙන කියල .. මට තියනවා 

රහසක් .. ෙලොකු රහසක්, ෙසෝනියා .. ඒත් ඒක ඔයාට කියන්න බෑ .. නමුත් .. මම හැමදාම ඔයාට කැමැත්ෙතන් 

හිටිෙය, ෙසෝනියා .. මට හැමදාම ඔයා වෙග් කාන්තාවක් අවශ්ය වුනා, ෙසෝනියා .. සුමුදු හා සහනදායී …” 

 

ෙලොකු ෙව්වැල් කූඩයක් තුල දිග හැෙරන්නට ඔහු වෑයමක් ගත්ෙත්ය. එහි වූ එකින් එකට ෙගොඩ ගැසූ ෙතොගය 

ෙවව්ලා, ඒ පැත්තට හා ෙම් පැත්තට වැනී මහත් ගාල ෙගෝට්ටයක් කරමින් ඇද වැටුෙන්ය. අසල්වැසිෙයෝ තදින් 

විෙරෝධය පාමින් මහ හඬින් බිත්තියට තට්ටු කරන්නට පටන් ගත්හ. 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය හා පෙවල් සියෙරොව්, බිම වැතිර සිටියහ. ඔවුන් කිසිත් අවධානයක් ෙනොදුන්හ. 
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ලිපිකරුවා තම අත්ෙල් පිටිපැත්ෙතන් නාසය පිස දැම්ෙම්ය. අනතුරුව බටර් රාත්තලක් පත්තර කඩදහියක 

එතුෙව්ය. තමන් ඉදිරිපිට කවුන්ටරයක වූ බැරලයක් මත ඒ කහ පැහැති රවුමකින් වූ  ෙපඟවී ගිය බටර් කුට්ටිෙයන් 

කෑල්ල කපා අනතුරුව ඔහු කළින් දවසක සුදු පාටින් වූ උඩවැස්ෙම් පිහිය පිහ දැම්ෙම්ය. ඔහුෙග් සුදුමැලි ඇස් වලින් 

කඳුළු ගලයි. තැලී ෙපොඩි වී ගියා ෙසේ ෙපෙනන මුහුණක ෙතොල් ඇතුලතට ෙනරා ෙගොස් ඇත. පරණ නිල් ජර්සියක් 

ඇඳ සිටි ඔහුෙග් කැහැටු සිරුරට ෙනොසරිලන උසින් වූ කවුන්ටරෙය් දිගට ඇදුනු නිකට ෙනොසන්සුන්කමකින් දිස් 

ෙව්. ඔහු ෙහොටු උඩට අදියි. කැඩී ගිය කහට පැහැති දත් ෙදකක් ෙපන්වා ෙචරි ෙගඩි ෙදකකින් සුන්දර වූ නිල් 

පැහැති ෙතොප්පියකින් සැරසුන ලස්සන පාරිෙභෝගිකයා ෙවත හිනාවක් පෑය. 

 

“නගරෙය් ෙහොඳම බටර්, පුරවැසිෙයනි, නගරෙය් ඉතාම ෙහොඳ බටර්.” 

 

කවුන්ටරය උඩ පිරමිඩයක් ෙසේ ෙගොඩ ගැසුණු හතරැස් පාන් ෙගඩි ෙවති. ඒවා කළු දුහුවිලි පාටින් හා අළු සුදු පාටින් 

යුතු විය. කවුන්ටරයට උඩින් සලාමි කිහිපයක් ද, ෙබ්ගල් පාන් හා වියළි හතු ද විය. ෙතල් බැඳිච්ච පරණ පිත්තල 

තරාදි මතින් මැස්ෙසෝ පියාඹා ෙගොස් එහි වූ එකම පටු ජෙන්ල පියෙන් වැෙදති. ජෙන්ලයට උඩින් සැප්තැම්බරෙය් 

පථම වැස්ෙසන් පාට දිය වී ගිය නාම පුවරුවකි: 

ෙලව් ෙකොවැෙලන්ස්කි, ආහාර නිෂ්පාදන 

 

රිදී කාසි කිහිපයක් කවුන්ටරය මතට විසි කර දමා පාරිෙභෝගිකයා තම පාර්සලය රැෙගන පිටත් වී යන්නට 

හැරුනාය. ෙමොෙහොතකට ගල් ගැසී, කඩයට ෙගොඩ වැදි තරුණයා දිහා බැලුවාය. ඔහු කෙඩ් අයිතිකරු බව ඇය 

ෙනොදනියි. එෙහත් ෙපෙටොගෑඩෙය් වීදි අතරින් එවැනි තරුණෙයක් දැක ගන්නට අවස්ථාවන් ෙබොෙහොමයක් 

තමනට නැති බව ඇය දනියි. ලිෙයෝ හැඳ සිටිෙය් නව විෙද්ශීය කබායකි. ඔහුෙග් සිහින් ඉනවටා ෙබල්ට් පටියක් 

තදින් ඇද තිබුණි. විෙද්ශීය අළු පැහැති ෙෆල්ට් ෙතොප්පියක් ඔහුෙග් හිෙසේ වූෙය් එක ෙකොණක් අහංකාර ෙලසින් 

ෙපෙනන මුහුණ  පදර්ශනය කරන්නට ෙමනි. මුෙව් ෙකොණක හිර වූ සිගරැට්ටුව දිලිෙසන තදට හිරවුනු විෙද්ශීය 

අත්වැසුම් පිරි දිගු ඇඟිලි ෙදකකින් අල්ලා ෙගන සිටිෙය්ය. ෙමවැනි වස්ත සඳහා ම ඉපදුන අෙයක් ෙසේ ඔහු පා 

තැබුෙව් දැඩි ආත්ම විශ්වාසයකින් යුතුව. තමන් අවධානයක් ෙනොදැක් වුව ද තම සිරුර චාරිතානුකූල හැසිෙරන බව 

දැන, එනිසා එය ෙසොයා ෙනොබලා. හරියට තම සිරුරට සරිලන රාජාගර්භ ෙලොම් ඇති සෙතක් ෙසේ ය. හරියට 

විෙද්ශීය විලාසිතා නිරූපකෙයක් ෙසේ ය. 

 

ෙකල්ල ඔහු ෙවත එක එල්ෙල් වූ සුමුදු එෙහත් අභිෙයෝගයකින් වූ බැල්මක් පෑවාය. ඔහු පිළිතුරු වශෙයන් ෙහලුෙව් 

එකවර ආරාධනයක් ද, අවඥා සහගත අපහාසයක් ද, යාන්තම් ෙපොෙරොන්දුවක් ද විය හැකි බැල්මකි. ඉන්පසු ඔහු 

හැරී කවුන්ටරය ෙවත පිය නැඟුෙව්ය. ඇය ෙහමිහිට ෙදොෙරන් පිට වී ගියාය. 



 

ලිපිකරුවා බිමට නැවී ආචාර කෙළේය. නිකට කවුන්ටරෙය් වූ බටර් කුට්ටිෙය් වැෙදන තරමට ෙහේ පහත් විය: “සුබ 

දවසක්, ෙලව් සර්ගිෙයවිච්, සුබ දවසක්, සර්.” 

 

කාමරෙය් ෙකොණක වූ හිස් ටින් එකකට සිගරැට් අළු ගසා දැමූ  ලිෙයෝ “ලාච්චුෙව් සල්ලි කීයක් හරි තිෙයනවා ද?” 

යැයි ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔව්, සර්, පැමිණිල්ලක් නැහැ, බිස්නස් ෙහොඳයි අද, සර්, ඉතින් ..” 

 

“ෙදන්න මට ඒ ටික.” 

 

නහර ඉලිප්පුන අතකින් ඔහු අවිනිශ්චිත බවකින් නිකට අත ගෑෙව්ය. “ඒත්, සර්, කාර්ප් කාෙපොවිච් කිව්වා අන්තිම 

වතාෙව් ඔබ …” යැයි ඔහු මුමුණන්නට විය. 

 

“මම කිව්ෙව, ඒක මට ෙදන්න කියල.” 

 

“ඔව්, සර්.” 

 

කිසි සැලකිල්ලකින් ෙතොරව ලිෙයෝ මුදල් ෙනෝට්ටු තම පසුම්බිය ඇතුෙල් හිර කෙළේය. හඬ පහත් කරමින් ඔහු 

“ඊෙය් රෑ බඩුෙතොගය ආවා ද?” යැයි ඇසුෙව්ය. 

 

ලිපිකරුවා ඔළුව වැනීය. රහසක් රකිනා ෙලසින් ඇස් වැසීය. ළඟින් ඇසුරු කරන අෙයක් හා ෙසේ පුංචි ෙකකර 

ගෑමක් කෙළේය. 

 

“කට වහපන්,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. “අනික, පරිස්සම් ෙවයන්.” 

 

“ඇයි, ඔව්, සර්, ඔව් සහතිකෙයන් ම, සර්, ඔබ දන්නවා මම හුඟක් රහස් රැකගන්න අෙයක් බව, එෙහම තමයි 

සමාජය කියන්ෙන. මම කිව්ෙවොත් ෙමෙහම, සර්, කාප් කාෙපොවිච් දන්නවා එයාට පුළුවන් කියල පරණ පාක්ෂික වූ 

ෙසේවකෙයක් විශ්වාස කරන්න, ඔහු ෙවනුෙවන් වැඩ කරලා ..” 

 

“ඉඳහිටක මැස්ෙසො නැති කරන කඩදහි ටිකක් ඔබට ෙමතැන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්.” 

 



“ඔව්, සර්, මම ..” 

 

“මම ආෙයත් අද එන්ෙන නැහැ. කෙඩ් ඇරලා තියන්න සාමාන්යෙයන් වහන ෙවලාව ෙතක්.” 

 

“ඔව්, සර්, සුබ දවසක්, සර්.” 

 

ලිෙයෝ පිට වී ගිෙය් කිසිත් පිළිතුරක් ෙනොදී. 

 

වීදි ෙකොෙණ්, ෙචරි ෙගඩි වලින් සැරසුන නිල් පැහැති ෙතොප්පිය දමාගත් ෙකල්ල ඔහු එනෙතක් බලා සිටියි. ඇය 

අවිනිශ්චිත ෙලසින් එෙහත් බලාෙපොෙරොත්තු සහගත ව ඔහු හා සිනාසුනා ය. ඔහු තත්පරයක් අදිමදි කෙළේය. 

අනතුරුව සිනාවක් පා ෙවනතක හැරී ගිෙය්ය. නිල් ෙතොප්පිය යටින් වූ ෙරෝස ෙකොපුල් හා නාසය ඔහුෙග් සිනාව 

දැක රතු පැහැ ගැන්විණ. ඒත් ඇය සිටෙගන සිටියාය. ඔහු කැබ් රථයකට පැන ෙවනතක යන දිහා බලාෙගන 

සිටියාය. 

 

ඔහු ගිෙය් ඇෙලක්සැන්ඩව්ස්කි ෙවළඳෙපොලට. ඔහු ෙව්ගෙයන් ඇවිද ගිෙය් වීදි ෙදපස පදිකෙව්දිකාෙව් ෙගොඩ ගැසී 

තිබුණ පරණ බඩු අතරමැදින්. ඒවා විකුණන්නට පුල පුලා බලා සිටින යාදින ඇස් ගණනකට ෙනොෙගන. පිඟන් 

මැටිෙයන් හදන ලද මල් ෙපෝච්චි, ගරුඬපාෂාණ ඔරෙලෝසු, ෙලෝකඩ ඉටිපන්දම් රඳවන පිරි කුඩා අෙලවි ලෑල්ලක් 

අසල ඔහු නතර විය. ෙවළඳෙපොෙල් දුහුවිලි පිරි සැන්දෑවට එකතු වී ඇත්ෙත් කඩා දමන ලද මාලිගාවකින් ගත් මිල 

නියම කරත ෙනොහැකි තරම් අගනා භාණ්ඩ ෙතොගයකි. 

 

“මට ඕනා තෑග්ගක් හැටියට ෙදන්න සුදුසු ෙදයක්,” එහි සිටි ෙසේවකයා ගරු සරුෙවන් නැවී ආචාර කරද්දී ඔහු ෙවත 

දමා ගසන ආකාරෙයන් ලිෙයෝ පැවසීය. “විවාහ මංගල්යයක දී ෙදන්න සුදුසු තෑග්ගක්.” 

 

“ඔව්, සහතිකෙයන් ම,” ෙසේවකයා ගරු සරුෙවන් නැෙවයි, “ආ .. ඔෙබ් මනාලියට ද, සර්?” 

 

“කිසිෙසේත්ම ෙනොෙව්. යාළුෙවක්ට.” 

 

සියුම් විලාසිතා වලින් වූ, තැනින් තැන කැඩී බිඳී ගිය දුහුවිලි බැඳි අනගි භාණ්ඩ ෙකෞතුකාගාරයක පුළුන් ෙකොට්ට 

මත තිබිය යුතු තරම් වටිනා වූවත් ඔහු කිසිත් ගණනකට ෙනොෙගන අවඥා සහගතව ඒවා දිහා බැලීය. 

 

“ෙම්වට වඩා ෙහොඳ ෙදයක් ඕන,” ඔහු ගුගුෙල්ය. 

 



“ඔව්, සහතිකෙයන්ම, සර්,” ෙසේවකයා නැවතත් නැවී ආචාර කෙළේය, “ලස්සන ෙදයක් හිතාදර යාළුෙවක්ට.” 

 

“නැහැ. මම ද්ෙව්ෂ කරන ෙකෙනකුට ෙදන්න,” ඔහු ෙපන්වූෙය් ෙකොණක වූ නිල් හා රත්තරන් පාටින් වූ පිඟන් 

මැටිෙයන් නිමැ වූ මල් ෙපෝච්චියකි, “අර ෙමොකක් ද?” 

 

“ආහ්, සර්, ඒක!” බයාදු ෙලසකින් මල් ෙපෝච්චියට ළං වූ ෙසේවකයා එය ෙහමිහිට පරිස්සෙමන් ෙගනාෙව් ය. එහි 

මිල අධික වූ නිසා, අව්යාජ විෙද්ශීය කබායක් හැඳගත් පාරිෙභෝගිකයාට වුව ද එය ෙපන්වන්නට ෙසේවකයා මැළි 

වූෙය්ය. “අව්යාජ ෙසව, සර්,” ඔහු රහසින් මුමුණා කීෙව්ය. මල් ෙපෝච්චිෙය් ඇතුලත බැඳී තිබි මකුළු දැල් පිස 

දමන්නට විය. එය මුහුණත හරවා යට සලකුණු කර තිබි සුමට ලාංඡනය ෙපන්වීය. “රාජකීය වස්තුවක්, සර්,” ඔහු 

හුස්ම පිට කරමින් කීෙව්ය, “සත්ය රාජකීය වස්තුවක්.” 

 

“මම ඒක ගන්නම්,” ලිෙයෝ කියා සිටිෙය්ය. 

 

ෙසේවකයා හිර වූ ෙකළ පිඬක් ගිල්ෙල්ය. තම ටයි පටිය ඇද සකස් කර ගති. ඔහුෙග් දෑස් ෙයොමු වී තිබුෙන් ගාණ 

කීයක් දැයි  වත් ෙනොඇසූ පාරිෙභෝගිකයාෙග් අත්වැසුම් වලින් වැහුණු ඇඟිලි යන පසුම්බිය දිහාට. 

 

* 

 

“සෙහෝදරවරුනි, ෙම් දවස්වල සාමෙයන් ෙකෙරන රාජ්ය ෙගොඩනැඟීෙම් දී, කම්කරු සංස්කෘතිෙය් ශමිකයන් තමයි 

අරගලෙය් ෙපරමුෙණ් ඉන්න කම්පනය දරා ගන්න හමුදාව. අෙප් රතු සතිෙය් දවස් තුල දී ගම්බද ශමික සමූහයාට 

අධ්යාපනය ලබා දීම තමයි තිෙබන දරුණු ගැටළුව. අපි, මග ෙපන්වන නායකයන් හැටියට, අධ්යාපනය ලබා ෙදන 

සාම කාලෙය් වැදගත් හමුදාවක ෙකොටස්කරුවන්.  ෛඵතිහාසික ෙභෞතිකවාදයක පාෙයෝගික කමෙව්දයකින් කා 

වැද්දී ඇති, ෙසෝවියට් උද්ෙව්ගෙයන් පිබි දී ඇති, සත්ය වූ, කැප වූ …” 

 

කීරා අසුන් ෙගන සිටිෙය් නව වැනි ෙප්ළිෙය්. ඇය යටින් කුමන ෙමොෙහොෙත් දී ෙහෝ කඩා වැෙටන්නට හැකි පුටුවක් 

උඩ. මග ෙපන්වන ෙසේවකයන් සඳහා වූ රැස්වීම නිමාවකට එයි. ඇය අවට, විඩාෙවන් කඩා වැෙටන ඔළු ෙගඩි 

ෙවති. කතාව පැවැත් වූ අයෙග් හිසට උඩින් බිත්තිෙය් වූ විසල් ඔරෙලෝසුවක් දිහා ෙහොෙරන්, බලාෙපොෙරොත්තු 

සහගතව බලනා දෑස් ෙවති. ඒත් කීරා සවන් ෙදන්නට උත්සාහයක් ගත්තාය. කතාව පවත්වන අයෙග් මුව දිහා ඇස් 

එල්ල කරෙගන සිටිෙය් කියන හැම වචනයක්ම අල්ලා ගන්නට. වදන් ඊට වඩා වැඩි හඬින් වූවා නම් ෙහොඳ යැයි 

ඇයට සිතිණ. ඒත් ඒ වදන් ඇයෙග් මනස තුල නාද ෙදන කටහඬවල් පලවා හරින්නට සමත් ෙනොවීය. 

දුරකතනයකින් ඇසුණු, අයදින බව ෙනොෙපන්වා අයදින කටහඬ: “කීරා, ඇයි මම ෙමච්චර කලාතුරකින් ඔයාව 

දකින්ෙන?”; ගාම්භීර වූ කටහඬක් ඇයෙග් කාමරෙය් අඳුර මැද්ෙදන් විමසයි: “ෙමොනවා ද ෙම් ඔයා යන ගමන්, 



කීරා? ඔයා කිව්වා ඔයා ඊෙය් අරීනාෙග් ෙගදර ගියා කියල. ඒත් ඔයා ගිහින් නැහැ,” තව ෙකොපමණ කලක් ඇය එය 

කරෙගන යන්න ද? ඇය සති තුනකින් අන්ෙද හමු වී නැත. 

 

ඇය අවට පුටු ෙසලෙවන්නට පටන් ගති. රැස්වීම හමාරයි. තරප්පු ෙපළක් බැස ඇය ඉක්මණින් ඇවිද්දාය. තමන් 

හා ෙසේවය කරන තවත් මගෙපන්වන්ෙනකු හා ඇය කතා බෙහේ ෙයෙදයි: “ඔව්, ඔව්, ඉතා සාර ගර්භ ෙද්ශනයක්. 

සහතිකෙයන් ම, අෙප් සංස්කෘතික වගකීම කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් වැඩ කිරීම තමයි අෙප් මූලික අරමුණ …” එය 

පැවසීම පහසුය. එය පහසුය, ලිෙයෝ දිහා එක එල්ෙල් බලා සිනා වී: “ලිෙයෝ, ඇයි ෙම් ෙමෝඩ පශ්න? ඔයා මාව 

විශ්වාස කරන්ෙන නැද්ද?” යැයි තම අත්ල පපුෙව් වූ අන්ෙදෙග් දත් පහරක් වසන්නට තැත් කරමින් කියූ පසු එය 

පහසුය. 

 

ඇය ඉක්මණින් ෙගදර ගියාය. මරීෂාෙග් කාමරෙය් ගමන් ෙපට්ටි ෙදකකුත්, ෙව්වැල් කූඩයකුත් ෙපොළව මැද 

තිබුණි. හිස් ලාච්චු ඇරී ඒවාෙය් කිසිවක් නැති ආකාරය දිස්විය. බිත්තිෙය් වූ ෙපෝස්ටර් ගලවා ගමන් ෙපට්ටි මත 

ෙගොඩ ගසා තිබුණි. මරීෂා ෙගදර සිටිෙය් නැත. 

 

කීරාෙග් කාමරෙය් සූස් හා හඬ නඟන පයිමසය අසල වූ ෙමෙහකාරියක් වහා අවුත් කීරාෙග් කබාය ගලවන්නට 

උදව් වූවාය. 

 

“ලිෙයෝ තාම ඇවිත් නැහැ, ෙන්ද?” කීරා ඇසුවාය. 

 

“නැහැ, මැඩම්.” 

 

කීරාෙග් කබාය පරණ විය. වැලමිට අසලින් රබර් පැලැස්තර අලවා තිබිණ. ඇයෙග් ගවුෙම් ෙකොලරෙය් ෙතල් 

පැල්ලම් ද, වාටිෙය් නූල් ඇදී එළියට පැන තිබුණි. ක්ෂණික වූ සංචලනයකින් කීරා එය ඔළුවට උඩින් ඇද එක 

පහරින් ඉවත් කර ෙමෙහකාරිය ෙවත විසි කළාය. අනතුරුව අවුල් වූ හිසෙකස් ඔළුව ෙසොලවා නැවත හරි ගස්සා 

ගත්තාය. ඉක්බිතිව ඇය ඇඳට වැටුනාය. අඩි දිය වී ගිය පරණ සපත්තු ගලවා දැමූ ඇය එළලූ කපු ෙරදි වලින් නිමැ 

වූ කකුල් ආවරණ ගලවා දැමුවාය. ඇඳ අසලින් දණ නමාගත් ෙමෙහකාරිය කීරාෙග් සිහින් කකුල් වලින් උඩට 

සිල්ක් කකුල් ආවරණ ඉහළට ඇද්ෙද්ය. ඇයෙග් කකුල් වලට සුමුදු උස් අඩි ඇති සපත්තු පැළඳ විය. ඇය නැඟිට 

කීරාට තද පැහැති වුලන් ගවුමක් අඳින්නට උදව් කළාය. පරණ කබාය හා සපත්තු අලුත් කබා හතරක් හා අලුත් 

සපත්තු කුට්ටම් හයක් තිබි අල්මාරියක් ඇතුලට ෙමෙහකාරිය දැම්මාය. 

 

ෙසෝවියට් ෙසේවකෙයක් යැයි කියා ගැනීම සඳහා කීරාට තම රස්සාව රැක ගත යුතුයි. රස්සාව රැක ගැනීමට නම් ඇය 

පරණ වස්ත හැඳිය යුතුයි. 



 

ලිෙයෝෙග් අලුත්ම තෑග්ග, මිල අධික ලිලී මල් ෙපොකුරක් ෙම්සය මත තිබුණි. පයිමසෙයන් වැදි ගිනි අවුළු වලින් 

සුදු මල්ෙපති මත අළු තැනින් තැන වැටී ඇත. කීරාට ෙමෙහකාරියක් සිටියි. එෙහත් ඇයට මුළුතැන් ෙගයක් නැත. 

ජෙන්ලය අසලින් වූ පයිමසෙය් ඔවුනට ආහාර උයා ෙදන්නට හැම දිනකම පැය පහක් වැඩ කරන්නට ෙමෙහකාරිය 

පැමිෙණන්නීය. 

 

පත්තර කඩදහියක ඔතා ගත් ෙසව මල් ෙපෝච්චිය රැගත් ලිෙයෝ නිවසට ෙගොඩ වැදුණි. 

 

“තාම රෑ කෑම ලැහැස්ති නැද්ද? ෙකොච්චර වතාවක් කියන්න ඕනා ද මම ෙගදර එනෙකොට කැමති නැහැ කියල ඕක 

දුම් ගහනවා දකින්න.” 

 

“කෑම ලෑස්තියි, සර්,” ෙමෙහකාරිය ඉක්මණින් ගිෙය් පයිමසය නිවා දමන්නට. ඇයෙග් ළාබාල රවුම් මුහුණ 

යටහත් බවින් හා බිෙයන් පිරී තිබුණි. 

 

“ඔයා තෑග්ග ෙගනාව ද?” කීරා ඇසුවාය. 

 

“ඔන්න තිෙයනවා. ඒක අරින්න එපා. කැෙඩන බිෙඳන සුළු ෙදයක්. අපි කාලා ඉම්මු. අපිට පරක්කු ෙවයි.” 

 

රාතී අහරින් පසු ෙමෙහකාරිය පිඟන් ෙකෝප්ප ෙසෝදා දමා පිටත් වී ගියාය. කීරා ඇයෙග් කණ්ණාඩිය අසලින් වාඩි 

වූවාය. සත්ය පංශ වත්සුණු කූරුවකින් ඇය ෙතොල් අෙල්ප කරන්නීය. 

 

“ඔයා ඔය ගවුම අඳින්න ෙහම ෙනෙවයි ෙන්ද ඉන්ෙන?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

“ඇයි? ඔව්.” 

 

“නැහැ. ඔයා අඳින්ෙන නැහැ. දාගන්න කළු ෙවල්වට් ගවුම.” 

 

“ඒත්, මට ඒක අඳින්න තරම් හිෙතන්ෙන නැහැ. වික්ටර්ෙග විවාහයට. අන්කල් වසිලි ෙනොෙවන්න මම යන්ෙනත් 

නැහැ.” 

 

“ඉතින්, අපි යන නිසා, මට ඕනා ඔයා හැකි තරම් ෙහොඳින් ඉන්නවා දකින්න.” 

 



“ඒත්, ලිෙයෝ, ඒක නුවණැති වැඩක් ද? එයාෙග පක්ෂ යහළුෙවෝ ෙගොඩක් සිටීවි. ඇයි අපි එයාලට ෙපන්වන්ෙන 

අපිට සල්ලි තියනවා කියල?” 

 

“ඇයි ෙනොහැකි? සහතිකෙයන් ම, අපිට සල්ලි තියනවා. එයාලට ෙපනිච්චාෙව් අපිට සල්ලි තියනවා කියල. කුණු 

ෙගොඩවල් වල යහපත පිණිස මම කුණු ෙගොඩක් විදියට හැසිෙරන්ෙන නැහැ.” 

 

“හරි එෙහනම්, ලිෙයෝ. ඔයාෙග කැමැත්තක්.” 

 

ඇය ඔහු ඉදිරිෙය් හිට ගනිද්දී, ඔහු තක්ෙසේරු කරන ෙලසින් ඇය දිහා බැලුෙව්ය. ශතක ෙදකකට එහා ජීවත් වූ රදළ 

කාන්තාවක් ෙසේ මනා හැසිරීමකින් ද, කන්යා සෙහෝදරියක් ෙසේ බැරෑරුම් බවකින් ද, වූ ඇ යෙග් සිහින් ඉතා සුදු වූ 

අත් මෘදු කළු ෙවල්වට් මත විය. ඔහු තම පසාදය පළ කරන සිනාවක් පා රාජකීය උත්සවයක රදළ කාන්තාවකෙග් 

අතක් අල්ලා ගන්නා ෙසේ ඇයෙග් අත අල්ලා ගත්ෙත්ය. අල්ල සිප ගත්ෙත් අභිසරුලියකෙග් අල්ල ෙසේ ය. 

 

“ලිෙයෝ, ඔයා එයාලට ෙමොනව ද ගත්ෙත?” ඇය ඇසුවාය. 

 

“ඔහ්, මල්  ෙපෝච්චියක් විතරයි. ඔයාට ඕන නම් ඔන්න බලන්න.” 

 

ඇය පත්තර කඩදාසිය විවෘත කළ විට හුස්මක් ඉහළට ඇද්දාය. “ලිෙයෝ! ඒත් ෙම්ක … ෙම්ක ෙකොච්චර වටින 

එකක් ද!” 

 

“සහතිකෙයන් ම, ඒක ෙසව.” 

 

“ලිෙයෝ, අපිට බැහැ ඒක එයාලට ෙදන්න. අපිට බැහැ ඔවුන්ට ෙපන්වන්න අපිට ෙම්කට වියදම් කරන්න තරම් 

සල්ලි තියනවා කියල. ඇත්ෙතන් ම, ඒක භයානකයි.” 

 

“ෙමොන පිස්සු ද.” 

 

“ලිෙයෝ, ඔයා ගින්දර එක්ක ෙසල්ලම් කරන්ෙන. ඇයි ෙම් වෙග් තෑග්ගක් අරන් එන්ෙන ෙසේරම ෙකොමියුනිස්ට් 

අයට දකින්න?” 

 

“අන්න ඒකට ම තමයි.” 

 



“ඒත්, එයාල දන්නවා, සාමාන්ය පුද්ගලික ෙවෙළන්ෙඳකුට ෙම් වෙග් තෑග්ගක වැය දරන්න බැහැ කියල.” 

 

“ඔහ්, ෙමෝඩ විදියට හැසිෙරන එක නවත්තන්න!” 

 

“ඒක ආපහු අරෙගන ගිහින් ෙවන එකකට මාරු කරෙගන එන්න.” 

 

“එෙහම කරන්ෙන නැහැ මම.” 

 

“එෙහනම් මම උත්සවයට යන්ෙන නැහැ.” 

 

“කීරා ..” 

 

“ලිෙයෝ, කරුණාකරලා!” 

 

“ඔහ්, එෙහම නම්!” 

 

ලිෙයෝ මල් ෙපෝච්චිය උස්සා ෙපොළෙව් ගැසුෙව්ය. දිළිෙසන පතුරු ෙලසින් එය සී සී කැඩී බිඳී ගිෙය්ය. 

  

ඇය විමතියට පත් වී හුස්මක් ඇද්ෙද්ය. ඔහු සිනාසුෙන්ය: “ඉතින්, එන්න. ඔයාට පුළුවන් අතරමඟ දී එයාලට සුදුසු 

ෙදයක් ගන්න.” 

 

ඇය සිටෙගන සිටි තැනින් ෙනොෙසල් වී කැඩී ගිය බිඳිති දිහා බලාෙගන සිටියාය. “ලිෙයෝ, අර සල්ලි ෙසේරම ..” 

 

“ඔයා ඒ වචනය අමතක කරලා දාන්න බැරි ද? අපිට බැරි ද ජීවත් ෙවන්න ඒ ගැන හැම තිස්ෙසම හිත හිත ඉන්ෙන 

නැතිව?” 

 

“ඒත්, ඔයා ෙපොෙරොන්දු වුනා ඉතිරි කරනවා කියල. අපිට ඕනා ෙවයි. ෙම් තියන විදියට හැමදාම තිෙයන එකක් 

නැහැ.” 

 

“ෙමොන ෙබොරු ද! අපිට ඕන තරම් කාලය තියනවා ඉතිරි කරන්න පටන් ගන්න.” 

 



“ඒත් ඔයා දන්ෙන නැද්ද ඒෙක ෙත්රුම  ෙමොකක් ද කියල. ඒ සියයක් ෙවනුෙවන්, ඔය බිම තියන? ඔයාට මතක 

නැද්ද ඔයා හැම රූබලයකටම ඔට්ටු අල්ලන්ෙන් ඔයාෙග ජීවිතය කියලා?” 

 

“සහතිකෙයන්ම, මට මතකයි. මට මතක ඒකම තමයි. ෙකොෙහොම ද මම දන්ෙන මට අනාගතයක් තිෙයනවා 

කියල? ඇයි ඉතිරි කරන්ෙන? මම ඒ අනාගතය කවදාවත් දකින එකක් නැහැ. මුදල් නිසා මම ෙව්වලා ගිහින් ඇති. 

මට ඕන නම් විසි කරලා දාන්න ඇයි බැරි? මට පුළුවන් කාෙල් දී?” 

 

“හරි එෙහනම්, ලිෙයෝ, එන්න යමු, නැත්නම් අපි පරක්කු ෙවයි.” 

 

“යමු, රවන එක නවත්තන්න. ඔයා ලස්සන වැඩියි. රවන්න නරකයි.” 

 

* 

 

ඩුෙන්ව් කෑම කාමරෙය් භාජනයක් තුල බහාලූ ඇස්ටර් මල් ෙපොකුරකි. කෑම ෙම්සය අසල වූ රාක්කෙය් ෙඩ්සි මල් 

ෙපොකුරකි. දැවැන්ත පියාෙනෝව උඩ නැස්ටර්ටියම්ස් මල් ෙපොකුරකි. පියාෙනෝව කුලියට ඉන්න අයෙගන් ඉල්ලා 

ගත්තකි. එය ෙදොෙරන් ඇතුලට ෙගනා පාර ෙපන්වන සලකුණු කාපට් මත සටහන් වී ඇත. 

 

තද පැහැති නිරංහකාර සූට් කට්ටලයකින් සැරසී සිටි වික්ටර් තුරුණු විය පිළිබිඹු කරවන නිරහංකාර බැල්මකින් 

මුහුණ සරසා ෙගන සිටිෙය්ය. හැමට අතට අත ෙදමින්, සිනා පාමින්, ස්තූති පූර්වක ව කඳ නවා ආචාර කරමින් 

තමන් ෙවත පුද කරන සුබ පැතුම් පිළිගත්ෙත්ය. මරීෂා හැඳ සිටිෙය් චාම් වුලන් ගවුමකි. එය දම් පැහැතිය. ගවුෙම් 

උරහිෙසේ ඇය සුදු ෙරෝස මලක් පැළඳ සිටියාය. නුපුරුදු තැනකට තමන් ඇද දමා ඇතැයි කියන බැල්මක් ඇය 

ෙවතින් දිස්වුණි. වික්ටර් හැසිෙරන ආකාරය දිහා ඇය බලාෙගන සිටිෙය් බයාදු වූ ද, විස්මෙයන් යුතු වූ ද 

ආඩම්බරයකිනි. සුබ පැතුම් පිළිගන්වන අමුත්තන් හා ඇය අතට අත දුන්ෙන් ඒ කාෙග් අත දැයි ෙනොදැන. ඇය 

ෙකෝල බවින් මුහුණ රතු පැහැ වී ඉක්මණින් හිස වනන්නට ද වූවාය. ඇයෙග් නියමයක් නැති, හැම තැනම සැරි 

සැරූ දෑස් නිතර ෙසව්ෙව් වික්ටර් ඉන්ෙන් ෙකොෙහේ දැයි කියාය. 

 

අමුත්තන් එකින් එකා ඇතුලට ආහ. සුබ පැතුම් මතුරා ෙනොසන්සුන් ෙලසින් වාඩි ගත්හ. පවුෙල් හිතවතුන් වූෙය් 

අපහසුෙවනි, සැකෙයනි, පෙව්සමිනි. පක්ෂ සාමාජිකයන් ෙවත පමණට වඩා වැඩිෙයන් ආචාරශීලී හැසිරීම් 

දක්වමිනි. පක්ෂ සාමාජිකයන් වූෙය් නුහුරු බවින් හටගත් ෙනොසන්සුන්කමිනි. වික්ටර්ෙග් අතීත බුර්ජුවාසී 

මිතුරන්ට ඔවුන් අවිනිශච්ිත ෙලසින් හා කරකියා ගත ෙනොහැකි ෙලසින් ආචාරශීලී බවක් ෙපන්වූහ. කුදු වී පැත්තක 

හුන් විසිලි ඉවාෙනොවිච් තුලින් නිහඬ, තරහ මුසු පශ්නාර්ථ බැල්මක් දෑස් වල හිර වී ඇති බවත්, තැන තැන එළලූ 

තමන් සතු ෙහොඳම ගවුම පැළඳි අරීනා ගැස්ෙසන ඉරියව් වලින් හා කර්කශ කටහඬින් නැති සතුටක් මවා පාද්දී, 



තමන් ද සතුෙටන් ඉන්නා බව ෙපන්වන්නට හඬ නඟමින් කතාබෙහන් අමුත්තන් ගත් උත්සාහයන් ස්වභාවික බවින් 

ෙතොර වූහ. 

 

පුංචි ආසියා තදින් ඇද බඳින ලද ෙකස් වැටියක ෙරෝස පැහැති ෙබෝ පටියක් පැළඳ සිටියාය. එය නිතර ම පහළට 

ලිස්සමින් ඇයෙග් නාසය අසලට වැෙට්. වරින් වර අමුත්ෙතකු දිහා බලමින්, ඇඟිලි පුරුක් මූට්ටුව හපමින්, ඇය 

විෙටක ෙකකර ගාන්නීය. ආචාරශීලී ෙනොවන කුතුහලයකින් ඇය මරීෂා දිහා බලා සිටියාය. විවාහ මංගල්යයට 

ලැබුන තෑගි තැන්පත් කර තිබූ ෙම්සය අසලින් ඇය එහා ෙමහා ගිෙය් ඒවා ෙමොනවාදැයි බලන්නට. එහි වූෙය් අමුතු 

එකතුවකි: ෙලෝකඩ ඔරෙලෝසුවක්, හිස්කබලක හැඩෙයන් තැනූ සිගරට් අළු දමන චීන භාජනයක්, අලුත් 

පයිමසයක්, රතු කඩදාසිෙයන් ඔතන ලද ෙලනින්ෙග් සම්පූර්ණ කෘති කට්ටලයක් යනාදියයි. රාක්කෙය් ඇර තිබූ 

පස්තෑල ෙවතින් ඇදෙගන යන්නට හැකි පරිදි අරීනා නිතර ම සිටිෙය් ආසියා ෙදස ඇස ගසා ෙගන. 

 

වික්ටර් පසුපසින් ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඇදුෙන් ඔහුට ඉස්පාසුවකට ඉඩ ෙනොෙදමින් ෙනොකඩවා ඔහුෙග් උරහිසට 

තට්ටු කරමින්, “මට හරි සතුටුයි, මට හරි ම සතුටක්, මෙග් පියාදර දරුවා!” යැයි නැවත නැවතත් කියමිනි. 

වික්ටර් ෙග් මුහුෙණ් මාංශ පිඬු ඔහුෙග් දිළිෙසන සුදු දත් වලට ඉහළින් පළල් හිනාවකින් සැරසී තිබුණි. ඔහුට 

හිනාවක් පාන්නට සිද්ධ ෙනොවීය. ඉරියව්ෙව් කිසිත් ෙවනසක් නැතිව හිස ඇය ෙදසට හරවා වැනීම පමණක් 

පමාණවත් විය. 

 

වික්ටර් ඇය ෙවතින් ගැල වී ගිය විෙටක ගලීනා ෙපෙටොව්නා තට්ටු කෙළේ වසිලි ඉවා ෙනොවිච්ෙග් උරහිසට. “මට හරි 

සතුටයි, මට හරිම සතුටුයි, වසිලි. ඔයාට ඉන්නවා ආඩම්බර විය හැකි පුෙතක්,” යැයි නැවත නැවතත් කියමිනි. 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් හිස වැනුෙව් එය ඔහුට ෙනොඇසුන ෙලසකිනි. 

 

කීරා ඇතුල් වූ කල ඇය දුටු පථම පුද්ගලයා වූෙය් තනිවම ජෙන්ලයක් අසල හිටෙගන සිටි අන්ෙද. 

 

ඇය ෙදොර ළඟ මඳක් නතර වූවාය. ඔහුෙග් දෑස් ඇයෙග් දෑස් හමු වී අනතුරුව ඇයෙග් අත අල්ලා ෙගන සිටි මිනිසා 

ෙවත දිව ගිෙය්ය. ලිෙයෝ යාන්තමින් වූ අවඥා සහගත සිනාවක් පෑෙව්ය. 

 

කීරා ෙකළින්ම අන්ෙද ෙවත පිය නැඟුවාය. ඇයෙග් සිත්කලු ලාලිත්යය, ෙකළින් සිටගත් ඉරියව්ව, අති ඉහළින් වූ 

ආත්ම විශ්වාසය, ඇයෙග් රාජකීය විලාසිත කළු ගවුම යනාදිෙයන් ඇය අන්ෙද ෙවත සිය අත පා හැමට ඇෙහන 

ෙසේ ෙමෙසේ කීවාය: “සුබ සැන්දෑවක්, අන්ෙද. ඔයාව ෙමහි දී දකින්නට ලැබීම මට මහත් සතුටක්.” 

 

තමන් වටහා ගත් බව ඔහුෙග් දෑස් නිහඬව ඇයට කියයි. තමන් පෙව්සම් වන බව ද, ෙවනසක් ෙනොදක්වන 

සිනාවක් පාමින්, මිතශීලී ෙලසින් අතට අත ෙදමින් ඒ ඇස් කියයි.  



 

ලිෙයෝ ඔවුන් ෙවත ඇදුෙන් ෙහමිහිට. කිසිත් ගණනකට ෙනොෙගන. ඔහු කඳ නවමින් අන්ෙදට ආචාර කරමින්, 

වදන් ආචාරශීලී වුව ද, අහංකාර වූ හිනාවකින් ඇසුෙව් “ඉතින් ඔබත් වික්ටර්ෙග් මිතෙයක් ද?” කියාය. 

 

“ඔබ වෙග්මයි,” අන්ෙද පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. 

 

කීරා ඉදිරියට පියවර තැබුවාය. කඩිනම් ෙනොවී ඇය ඇදුෙන් වික්ටර් සහ මරීෂාට සුබ පතන්නට. ඇය දන්නා 

හඳුනන අයට ඔළුව වනා, සිනාවක් පා ආචාර කළාය. ඇය කතා කරන්නට නැවතුෙන් අරීනා සමඟ. ජෙන්ලය 

අසල වූ මිනිසාෙග් දෑස් තමා හඹා එන බව ඇය දත්තීය. එෙහත් ඔහු ෙදස බලන්නට ඇය හැරුෙන් නැත. 

 

නැවතත් අන්ද් ෙර අසලට එන්නට ෙපර ඇය අමුත්තන් ෙබොෙහොමයක් හා කතාබහ කර තිබුණි. එය අහම්ෙබන් වූ 

ෙලසකින් ඇය ඔහු ෙවත ආවාය. කාමරෙය් අනිත්  ෙකොෙන් ලිඩියාට සවන් ෙදන ලිෙයෝ වූෙය්ය. 

 

අන්ෙද උනන්දුෙවන් රහසින් මැතුරුෙව්ය: “වික්ටර් හැමදාම මට ආරාධනා කරනවා. ෙම්ක තමයි මම ආරාධනය 

පිළිගත් පළමු වතාව. මම දැන සිටියා ඔයා එයි කියලා. කීරා, දැන් සති තුනක් ෙගවිලා …” 

 

“මම දන්නවා. මට සමාෙවන්න, අන්ෙද. ඒත් මට එන්න විදියක් තිබ්ෙබ නැහැ. මම පස්ෙස පැහැදිලි කරන්නම්. 

ඔයාව දකින්න ලැබීම සතුටක් -ඔයා පරිස්සම් ෙවන්න.” 

 

“මම පෙව්සම් ෙවන්නම්. හරි ලස්සන ගවුමක්, කීරා. අලුත් එකක් ද?” 

 

“ඔහ් .. ඔව්. ෙම්ක අම්මා ෙගන් ලැබිච්ච තෑග්ගක්.” 

 

“කීරා, ඔයා හැම තිස්ෙසේ ම සාදයකට යන්ෙන් ඔහු සමඟ ද?” 

 

“ඔයා අදහස් කරන්ෙන ලිෙයෝව ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“මම හිතනවා ඔයා මා ඇසුරු කරන යාළුෙවෝ කවුදැයි තීරණය කරන්න පටන් …” 

 



“කීරා!” ඇයෙග් දැඩි වූ කටහඬින් ඔහු තැති ගත්ෙත්ය. ඔහු සමාව අයදින්නට විය. “කීරා, මට සමාෙවන්න. මම 

එෙහම අදහස් කෙළේ නැහැ .. සමාව ෙදන්න. මම දන්නවා මට එෙහම කියන්න කිසි අයිතියක් නැහැ කියල .. 

නමුත්, ඔයා බලන්න, මම හැමදාම ඔහුට අකමැති වූ අෙයක්.” 

 

ඇය කිසිත් සිද්ධ වූෙය් නැති බව හුවා දක්වන, සතුටින් ඉන්නා බව කියා පාන සිනාවක් පෑවාය. ජෙන්ල 

ෙසවනැල්ෙලන් ආවරණ වී ඔහුෙග් ඇඟිලි හනිකට අල්ලා අත හැරියාය. 

 

“කමක් නැහැ,” ඇය රහසින් ෙකඳුරුවාය. ඔහුෙගන් ඈතකට පා තැබුවාය. මඳක් නැවතී හැරී බලා ෙකස් කළඹ 

ගසමින් අවුල් වූ ෙකස් ෙරොදවල් මැදින් ඔහු ෙවත උණුසුම් වූ ද, ඔහු අදහස් කරන්න තමන් වටහා ගත්තා යැයි කියා 

පාන බැබෙළන සිනාවකින් සංගහ කෙළේ, තමන් ෙදෙදනාට පමණක් හිමි රහසක් පථම වතාවට අමුත්තන් ඉදිරිෙය් 

දී සුරකින බවින් කුල්මත් වූ ඔහුෙග් ආෙව්ගයන් වලින් ඔහුෙග් උගුර හිරෙවද්දීය. 

 

ලාම්පුවක් යටින් කාමරෙය් ෙකොණක අසුන් ගත් වසිලි ඉවාෙනොවිච් සිටිෙය් තනිවම. ලාම්පු ආවරණෙය් වූ ෙරෝස 

පැහැති සැටින් මතින් ගලා ආ එළිෙයන් ඔහුෙග් සුදු ෙකොණ්ඩය ෙරෝස පැහැෙයන් දිස්වුණි. පතුල් අද්දමින් ඇවිදින 

කකුල් ෙදස, තරුණ ෙකොමියුනිස්ට්කාරයන්ෙග් මිලිටරි බූට් සපත්තු ෙදස, ලිඩියාෙග් ෙබල්ෙල් කළු ෙවල්වට් 

පටියකින් එල්ෙලන රත්තරන් කුරුසිය ෙදස, තරප්පු ෙපළ මතින් සිවිලිමට ඇෙදනා මෘදු වූ ද, රවුම් වලින් යුතු වූ ද, 

නිල් පැහැති දුමාරය හරියට විනිවිද ෙපෙනන මිශණයක් ෙලසින් උණු ෙවනවා ෙසේ ෙපෙනන හැටි ෙදස ඔහු බලා 

සිටියි. 

 

කීරා පැමිණ ඔහු අසලින් වාඩි වූවාය. ඔහු ඇයෙග් අතට තට්ටුවක් දමා කිසිත් ෙනොකීෙව්ය. ඇය දන්නා බව ඔහු 

දනියි. ඔහු ෙනොකියූ සිතුවිලි හඳුනා ගත් ඇය හා කතාව මැදකින්, ෙමවර වදනින් පවසමින්, නැවත පටන් 

ගත්ෙත්ය. “ .. මම එතරම් අකමැත්තක් දක්වන එකක් නැහැ අඩු ගාෙන් ඇයට ඔහු ආදරය කරනවා නම්. ඒත් 

ඔහුට ආදරයක් නැහැ … කීරා, ඔයා දන්නවා, එයා පුංචි කාෙල් ඒ ෙලොකු කළු ඇස් වලින් යුතු පැංෙචක් වෙග් 

ඉන්න ෙකොට, මට මතකයි මෙග් පාරිෙභෝගිකයන්. එයාල අර අධිරාජිනියෙග් පින්තූර වල වෙග් කාන්තාවන්. මම 

එතෙකොට කල්පනා කළා එයාල අතරින් කවුදැයි කියා ෙකොෙහේ ෙදෝ හරි තැනක හැෙදන වැෙඩන, කවදා ෙහෝ මෙග් 

දුව ෙවන්න ඉන්න රූමතියෙග් අම්මා කියා … ඔබට මරීෂාෙග් ෙදමව්පියන් මුණ ගැසී තිෙබනවා ද, කීරා?” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා විසින් ලිෙයෝව සංවාදයට අල්ලා ෙගන තිබුණි. ඇය උෙද්යෝගීමත් ෙලසින් “හරි ම සතුටක් ඔයා 

සාර්ථකයි කියා දැන ගන්නට ලැබීම ගැන, ලිෙයෝ. මම හැම තිස්ෙස ම කිව්ෙව ඔයා වෙග් දක්ෂ තරුණෙයක්ට 

කිසිම කරදරයක් නැහැයි කියල. අර කීරා හැඳෙගන සිටින ගවුම මෙහේශාක්යයයි. මට හරිම සතුටක් ඔයා මෙග් පුංචි 

ෙකල්ල බලා ගන්නා බව දන්න නිසා …” 

 



රතු ෙකස් කළඹින් යුතු රීටා එක්ස්ලර් අසුන් ගත් පුටුෙව් ඇන්දක වික්ටර් වාඩි ෙගන සිටියි. ඔහු ඇය ෙවත 

සමීපෙයන් නැඹුරු වී ඇයෙග් ෙතොල් අතර රැඳි සිගරැට්ටුව තම සිගරැට්ටුෙවන් දල්වා දුන්ෙන්ය. රීටා විසින් තම 

ෙතවැනි සැමියාව දික්කසාද කර ඇත්ෙත් ඊෙය් ෙපෙර්දා විය. දිගු රතු ෙකස් ෙරොදවල් යටින් ඇස් සිහින් කරමින් 

රහස්ය වූ උපෙදස් ඇය ෙකොඳුරයි. ඔවුන් ෙසෙමන් සිනාසුනහ. 

 

අඟර දඟර පාන්නට ගත් අසාර්ථක වෑයමකින් මරීෂා ඔවුන් අසලට පැමිණ වික්ටර්ෙග් අත බයාදු ෙලසින් අල්ලා 

ගත්ෙත්ය. ඔහු අත ගස්සා ඉවතට ඇද ගත්ෙත්ය. “අපිට අෙප් අමුත්ෙතෝ අමතක කරලා දාන්න බැහැ, මරීෂා. 

බලන්න, අන්න ෙසෝනියා සෙහෝදරිය තනිවම. ගිහින් ඇයට කතා කරන්න.” 

 

කීකරු ෙලසින් මරීෂා ඊට අවනත වූවාය. පිට කරන ලද සිගරැට් දුමාරය අස්ෙසන් රීටාෙග් බැල්ම ඇය යන අත දිව 

ගිෙය්ය. තම ෙකටි සාය උඩට අදිමින් රීටා ඇයෙග් සිහින් දිගු කකුල් දිග හැර එකක් උඩ එකක් දමා ගත්තාය. 

 

“සහතිකෙයන්ම,” අන්තිම බලධාරීයා සතු වූ වැනි කටහඬකින් ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කිසිත් හැඟීමකින් ෙතොර 

ෙලසින් කියයි, “මට කියන්න බැහැ මට සුබ පතන්න පුළුවන් යැයි කියා ඔෙබ් ෙතෝරා ගැනීම ගැන, ලැව්ෙරෝවා 

සෙහෝදරිය. සත්ය කම්කරුෙවක් තමන්ෙග් පංතිෙයන් පිටතින් විවාහ වන්ෙන් නැහැ.” 

 

“ඒත්,  ෙසෝනියා සෙහෝදරිය,” මරීෂා තක්බීරි වී විෙරෝධය පෑවාය, “වික්ටර් පක්ෂ සාමාජිකෙයක්.” 

 

“මම හැම තිස්ෙසම කියා ඇත්ෙත පක්ෂයට බඳවා ගන්න රීති අවශ්ය තරම් දැඩි නැහැයි කියල,” ෙසොනියා 

සෙහෝදරිය කීවාය. 

 

රැස්ව සිටි අමුත්තන් මැදින් පතික්ෙෂේප වී ගිය ලද ෙලසකින් මරීෂා ඇවිද ෙගන ගියාය. කවුරුත් ඇය ෙදස බැලුෙව් 

නැත. ඇයට කියන්නට කිසිත් දැයක් ෙනොවීය. කෑම රාක්කය අසල වසිලි ඉවාෙනොවිච් තනිවම ෙබෝතල් හා වීදුරු 

ෙපළට තබමින් සිටියි. ඔහු ෙවත පැමිණි ඇය පසුබෑමකින් යුතුව සිනාවක් පෑවාය. ඔහු ඇය ෙදස බැලුෙව් 

පුදුමෙයනි. ඉතා ඉක්මණින්, තම වදන් හා දුවමින්, මුහුණ රතු කරගනිමින්, සිතා ෙනොබලා ඇය ෙමෙසේ කීවාය: 

“මම දන්නවා ඔයා මට කැමති නැහැ කියල, වසිලි ඉවාෙනොවිච්. ඒත්, ඔයා බලන්න, මම … මම එයාට ෙගොඩක් 

ආදෙරයි.” 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඇය ෙදස බැලුෙව්ය. අනතුරුව කිසිත් හැඟීමක් නැති කටහඬකින් “ඒක හරි ෙහොඳයි, දරුවා,” 

යැයි කීෙව්ය. 

 



මරීෂාෙග් පවුල අඳුරු ෙකොනක වාඩිෙගන සිටියහ. ඔවුන් වූෙය් සංෙව්ගාත්මකව. ෙදොම්නසිනි. අපහසුෙවනි. 

ඇයෙග් පියා – කුදු වී ගිය, තඹවිට ෙකස් වලින් යුතු කම්කරුෙවකුෙග් කමිසයකින් හා එළලන ලද කලිසමකින් 

සැරසී සිටිෙය්ය. දිගු රළු බවින් යුතු දෑත් වලින් තම දණහිස අල්ලා ෙගන සිටිෙය්ය. අපසාදය ෙපන්වන මුවකින් 

යුතු මුහුණක් ඉදිරියට ඇදී ඇත. කාමරය පුරා දිෙවන තියුණු දෑස් වලින් ඔහු ඉන්නා සැෙවොම අධ්යයන කරයි. රැලි 

ගැසී ගිය මුහුණක ඒ දෑස් කළු ය, තරුණ ය. ඔහුෙග් බිරිය ඔහු පිටුපසට වී යටහත් පහත් ෙලසකින් ගුලි ගැසී 

සිටින්නීය. සුදුමැලි වූ ඇය මල් වැටිච්ච කැලිෙකෝ ෙරද්දකින් මැසූ හැඩ නැති ගවුමක් ඇඳ සිටියාය. සුදුවැලි 

ෙවරළකට නිතර වැටුන වැස්ෙසන් ෙහෝදා ගිය ෙලසකින් ඇයෙග් මුහුණ මළානිකය. මරීෂාෙග් තරුණ සෙහෝදරයා, 

වයස අටක් වූ උස ෙකොල්ලා, මවෙග් සාය අල්ලා ෙගන සිටෙගන සිටියි. ඔහු වරින් වර පුංචි ආසියා ෙවත 

ෙකෝපෙයන් හා සැකෙයන් පිරි බැල්ම ෙහළන්ෙන්ය. 

 

පෙවල් සියෙරොව් සමඟ හම් කබා පැළඳ ගත් පිරිමි තිෙදෙනක් වූ කණ්ඩායමකට වික්ටර් එකතු විය. අතක් 

සිෙයෙරොව්ෙග් උරහිස වටා දමාෙගන අනික් අත පක්ෂ බිලෙය් ෙල්කම්වරයාෙග් කර වටා දමාෙගන ඔහු ඔවුන් 

ෙදෙදනා ෙවත නැඹුරු වූෙය් ඉතා සමීපවන්තයන්, රහස් රැක ගන්නන්, ෙවත නැඹුරු වන ආකාරෙයනි. ඔහුෙග් 

දෑස් කළු වූහ. සිනා පාමින් සිටිෙය්ය. ඔවුන් අතරට එන ෙසෝනියාට ඔහු ඔවුනට ෙමෙසේ රහසින් කියනවා ඇසුණි: 

“.. ඔව්, මට ආඩම්බරයි මෙග් බිරියෙග් පවුල හා එයාලෙග් විප්ලවීය පසුබිම ගැන. ඇයෙග් පියා -ඔබ දන්නවා ද- 

ඔහුව සාර් විසින් සයිබීරියාවට පිටත් කර යැවූ අෙයක්.” 

 

“ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයා දක්ෂ පිරිමිෙයක්,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය අදහසක් පළ කළාය. වික්ටර් ෙහෝ සියෙරොව් ෙහෝ 

ඇය ඒ අදහස පකාශ කළ කට හඬට කැමැත්ත දැක්වූෙය් නැත. සියෙරොව් විෙරෝධය පාන්නට වූෙය්ය: “වික්ටර් 

අෙප් කම්කරුවන් අතර ෙහොඳ ම අෙයක්, ෙසෝනියා.” 

 

“මම කිව්ෙව ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයා දක්ෂ යැයි කියා,” ඇය නැවතත් කියුවාය. ඉක්බිතිව ඊට එකතු කරමින් “මම 

ඔහුෙග් පංති පක්ෂපාතීත්වය විමසන්ෙන් නැහැ. මට විශ්වාසයි ඔහුට අර අතන ඉන්න කුලීනෙයක් යැයි සැලෙකන 

ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා වැන්ෙනක් සමඟ සමානකමක් නැති බව කිසිම ෙලසකින්.” 

 

රීටා එක්ස්ලර් ෙවත නැවුනු ලිෙයෝෙග් උස සිරුර දිහා පෙවල් සියෙරොව් සමාධානයට වැදුන ෙලසකින් බලා 

සිටිෙය්ය. “කියන්න වික්ටර්, අර මිනිහාෙග් නම – ඒක ෙලව් ෙකොවැෙලන්ස්කි, ෙන්ද?” යැයි ඔහු ඇසුෙව්ය. 

 

“ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි, ඔව්. ඔහු මෙග් ඥාතී සෙහෝදරියෙග් පියාදර හිතවෙතක්. ඇයි?” 

 

“ඔහ්, කිසිත් නැහැ. කිසිත් ෙලසකින් නැහැ.” 

 



කීරා හා අන්ෙද ජෙනල් බැම්මක් මත එකිෙනකා අසලින් වාඩි වී සිටින ආකාරය ලිෙයෝ දුටුෙව්ය. ඔහු රීටා ෙවත 

කඳ නවා ආචාර කෙළේය. රීටා එය ෙනොඉවසිල්ෙලන් ගස්සා දැම්මාය. ඔහු කීරා හා අන්ෙද ෙවත ෙසෙමන් පිය 

නැඟීය. 

 

“මම බාධා කරනවා ද?” ඔහු ඇසුෙව්ය. 

 

“කිසිත් ෙලසකින් නැහැ,” කීරා උත්තර දුන්නාය. 

 

ඔහු ඇය අසලින් වාඩි ගත්ෙත්ය. ඔහු තම රත්තරන් සිගරැට් රඳවනය එළියට රැෙගන එය විවෘත කර ඇය ෙවත එය 

පෑෙව්ය. ඇය හිස සලා එපා යැයි කීවාය. ඔහු එය අන්ෙද ෙවත පෑෙව්ය. අන්ෙද සිගරැට්ටුවක් ගත්ෙත්ය. ලිෙයෝ 

සිගරැට්ටුව දල්වන්නට කීරා මැදින් නැවී අන්ෙද ෙවතට නැඹුරු වූෙය්ය. 

 

“සමාජ අධ්යයනය, ඔෙබ් පක්ෂෙය් පියතම විද්යාව ෙවද්දී,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “ෙම් විවාහ මංගල්ය ඔබට විෙශේෂ 

උනන්දුවක් ඇති කරන අවසථ්ාවක් වී ඇත් ද, අන්ෙද සෙහෝදරයා?” 

 

“ඇයි, ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා?” 

 

“ෙවනස් ෙනොවන මනුෂ්ය ස්වභාවෙය් වැදගත් බව නිරීක්ෂණය කරන්න අවස්ථාවක්. රාජ්ය ෙවනුෙවන් වූ 

ෙහේතුවකට කරකාර බැඳීම මිනිස් ඉතිහාසෙය් පරණම චාරිතයක්. හැම විටම උපෙදස් දීලා තිෙයන්ෙන පාලන 

පංතියට එකතු ෙවන විදිෙය් විවාහයක් වඩා සුදුසු බවට.” 

 

“ඔබ මතක් කරගන්න ඕනා,” අන්ෙද කියුෙව්ය, “ෙමොන සමාජ පංතියට ද ඔබ අදහස් කරන අය අයිති ෙවන්ෙන 

කියා.” 

 

“ෙමොන පිස්සු ද!” කීරා කීවාය. “එයාල එකිෙනකා හා ආදරෙයන් ෙවළී ඉන්න ෙදන්ෙනක්.” 

 

“ආදරය,” ලිෙයෝ කියුෙව්ය, “කියන්ෙන් ටැගෙනොව් සෙහෝදරයාෙග් පක්ෂ දර්ශනෙය් ෙකොටසක් ෙනොෙවයි, එෙහම 

ෙන්ද?” 

 

“ඒක ඔබට උනන්දුවක් ගන්න කිසිම ෙහේතුවක් නැති පශ්නයක්,” අන්ෙද පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. 

 

“නැද්ද?” ලිෙයෝ ඔහු දිහා බලමින් ෙහමිහිට ඇසුෙව්ය. “මමත් ෙහොයා ගන්න හදන්ෙන් ඒකම තමයි.” 



 

“ඒක ඔබෙග් .. විෂය ගැන ඔබ සිතන සිද්ධාන්තයට විෙරෝධී වන පශ්නයක් ද?” අන්ෙද ඇසුෙව්ය. 

 

“නැහැ. මම හිතන්ෙන ඒක මෙග් සිද්ධාන්තය තහවුරු කරන්නට උදව් කරනවා කියල. ඔබ බලන්න, මෙග් 

සිද්ධාන්තය තමයි ඔෙබ් පක්ෂෙය් සාමාජිකයන් තම ලිංගික පියතාවය තමන්ෙග් පංතිෙයන් ඉහළ අය ෙවත තබන 

හැදියාවක් තියනවා,” ඔහු ෙකළින් බලාෙගන සිටිෙය් අන්ෙද දිහා. එෙහත් ඔහු සිගරැට්ටුෙවන් තැකීමක් නැති 

ෙලසින් ෙපන්වූෙය් කාමරෙය් එහා පැත්ෙත් වූ මරීෂාව. 

 

“ඔවුන් එෙහම නම්,” අන්ෙද පිළිතුරු දුන්ෙන් ද හිමිහිට, “එයාලා හැම තිස්ෙසේ ම පරාද ෙවලා නැහැ,” ඔහු 

ෙකළින්ම බලාෙගන සිටිෙය් කීරා දිහා. එෙහත් ඔහු ෙපන්වූෙය් වික්ටර්ව. 

 

“මරීෂා සතුටින් ඉන්න බව ෙප්න්ෙන,” කීරා කීවාය. “ඇයි ඔබට ඒක නුරුස්සන්ෙන, ලිෙයෝ?” 

 

“මට නුරුස්සන්ෙන යහළුෙවෝ උද්ධච්ච විදියට සහතික ෙලස ෙනොදන්න ෙදයක් දන්නවා යැයි සිතීම -” ලිෙයෝ 

පටන් ගත්ෙත්ය. 

 

“ -ඔවුන් දන්ෙන නැහැ යහළුකමක අයිතීන් වලත් සීමා ෙමොනවා ද කියා,” අන්ෙද වාක්යය අවසන් කෙළේය. 

 

“අන්ෙද,” කීරා පැවසුවාය, “අපි ආචාරශීලී ෙවන්ෙන නැහැ … මරීෂාට.” 

 

“මට සමාෙවන්න,” ඔහු ඉක්මණින් කීෙව්ය. “මට විශ්වාසයි ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා මෙග් වදන් වරදවා වටහා 

ෙනොගන්න බව.” 

 

“නැහැ මම වරදවා වටහා ගන්ෙන නැහැ,” ලිෙයෝ කියා සිටිෙය්ය. 

 

අරීනා වීදුරු ෙප්ලි බැගින් බන්ෙද්සි වල අවුරා ඇත. වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඒවා පුරවා ඇත. ඇය ඒවා බාරගන්න අත් 

කාෙග් දැයි හඳුනා ෙනොෙගන ඒ දෑත් දිහා පාන සිනාවකින් බීම වීදුරු අමුත්තන්ට පිළිගන්වයි. ඇයෙග් සිනාව කිසිත් 

හැඟීමකින් ෙතොර වූවකි. සිනාවක් පෑ යුතු නිසා පාන්නකි. ඇය නිහඬයි. එය ඇයෙග් සාමාන්ය හැදියාව ෙනොවුණි. 

 

බන්ෙද්සි ඉක්මණින් ඉවර විය. අමුත්ෙතෝ තම වීදුරු උනන්දුෙවන්, ෙනොඉවසිල්ෙලන් අල්ලා ෙගන සිටියහ. 

වික්ටර් නැඟිට්ෙට්ය. ගලා ගිය කතාබහ ෙගෞරව ෙයන් නැවතිණ. 

 



“මෙග් පියාදර හිත මිතුරනි,” වික්ටර්ෙග් වදන් පැහැදිලියි, ඔහුෙග් උණුසුම් අනුන් නතු කරගන්නා කටහඬ 

ජවෙයන් පමුදිතයි, “මෙග් ජීවිතෙය් ෙම් වැදගත් දවෙසේ ඔබ සැෙවොම මට දක්වන කරුණාවට ස්තූති පූර්වක බව 

විස්තර කරන්න මට වචන නැහැ. මෙග් හදවතට සමීප වූ පියාදරෙයක් ෙවනුෙවන් සව්දිය පතන්නට අපි එකතු 

ෙවමු, ඥාතිෙයක් පමණක් ෙනෙවයි, පශස්ත උදාහරණයක් සංෙක්ත කරන මිනිෙහක්, අප වැනි තරුණ 

විප්ලවවාදීන් අෙප් ජීවිතෙය් කම්කරුවන් සඳහා ෙසේවය පටන් ගන්නා අවදිෙය් සිටිය දී, ඒ අරමුණ ෙවනුෙවන් 

ජීවිතය කැප කළ අෙයක්, සාර්ෙග් කෲර පාලනයට එෙරහි ව නිර්භීතව නැඟී සිටිෙයක්, තම ජීවිතෙය් ෙහොඳම 

කාලය සයිබීරියාෙව් හිම අතර කැප කළ අෙයක්, ජනතා නිදහස නැමති උදාර අරමුණ ෙවනුෙවන් සටන් වැදිච්ච 

අෙයක්. ඉතින්, ඒ අරමුණ අපි හැෙමෝෙග් ම අත ත්කෘෂ්ටය නිසා, ඒක සෑම පුද්ගලික සතුටු සිතුවිලි වලටම වඩා 

වැදගත් නිසා, අපි අෙප් පළමු සව්දිය උගුර ෙබොමු ශමික-පිටිසරවැසි ෙසෝවියට් ජයගහණෙය් පමුඛ 

සටන්කරුෙවකුට, මෙග් ආදරණීය මාමණ්ඩියට, ගිෙලබ් ඉලියිච් ලැව්ෙරොව්!” 

 

හඬ නැෙඟන ෙලසින් දෑත් එකට වැදිණ. වීදුරු ගැෙටමින් ඉහළට එසවිණ. හැම ෙදනාෙග්ම දෑස් ෙකොණක වාඩි වී 

සිටි කුදු වී ගිය වැහැරුණු සිරුරින් යුතු මරීෂාෙග් පියා ෙසෙමන් නැඟිටින ෙදසට ෙයොමු වූහ. ලැව්ෙරොව් තම වීදුරුව 

අල්ලා ෙගන සිටියි. එෙහත් ඔහුෙග් මුහුෙණ් සිනාවක් නැත. ඔහුෙග් නහර ඉල්ලිපුන අත නිහඬතාවය ඉල්ලීය. ඔහු 

කතා කෙළේ ෙසමින්. ස්ථිර ෙලස. හඬ එක ෙසේ පවත්වා ෙගන: 

“තරුණ ෙපෝතකයන් වන ඔබ ෙම් අහන්න, මම සයිබීරියාෙව් වසර හතරක් ෙගව්වා. මම එෙහම ෙගව්ෙව මම 

සාගතෙයන් හිටපු, ෙරදිකඩමාලු ඇඳෙගන හිටපු, බූට් සපත්තු වලට පෑගිච්ච මිනිස්සු දැක්ක නිසයි. මම ඉල්ලුෙව් 

නිදහසයි. මම තාම දකිනවා සාගතෙයන් ඉන්න, ෙරදිකඩමාලු ඇඳ ගත්ත, බූට් සපත්තු වලට පෑෙගන මිනිස්සු. 

එකම ෙවනස දැන් බූට් සපත්තු රතු පාටයි. මම සයිබීරියාවට ගිෙය පාලන බලෙයන් මත් ෙවච්ච පිස්සු වැටිච්ච, ෙල් 

පිපාසෙයන් ඉන්න කල්ලි වලට ෙවන කවදාවත් නැති විදියට මිනිස්සු තලා ෙපලා දාන්න ඉඩ ෙදන්න ෙනෙවයි. ඒ 

මිනිස්සු අද අත්විඳින්ෙන් කිසිම සාර් ෙකෙනක්ෙග කාලයක අත් වින්ෙඳ නැති නිදහස කප්පාදුවක්! ඔබලා කැමති 

තරමක් බී ගන්න, ඔබලාෙග් ෙමෝඩ ෙමොළෙය් අන්තිම සිහිකල්පනාවත් නැති ෙවලා යන්න ෙබොන්න, ඔබ කැමති 

ෙද්කට  ෙබොන්න. ඒත්, ෙසෝවියට්ලා යැයි කියා ෙබොද්දී මා ෙවනුෙවන් නම් ෙබොන්න එපා!” 

 

කාමරය සම්පූර්ණෙයන් නිහඬ විය. හදිසිෙය් ම පුරුෂෙයක් හඬ නඟා සිනා වූෙය්ය. ඒ සිනාව ෙදෝංකාරය 

ෙදන්නකි, ශබ්දය පැතිර යවන්නකි. ඒ අන්ෙද ටැගෙනොව්. 

 

උඩ පැන්න පෙවල් සියෙරොව් තම අත වික්ටර්ෙග් කරවටා යවමින් තම වීදුරුව වනමින් කෑ ගැසුෙව්ය: 

“සෙහෝදරවරුනි, කම්කරුවන් අතර ද ෙදෝහීන් ඉන්නවා! අපි ෙබොමු පක්ෂපාතී වූවන් ෙවනුෙවන්!” 

 

ඉන් අනතුරුව මහත් ශබ්ද ෙඝෝෂාවක් පටන් ගැනිණ. පමණට වඩා සද්දෙයන් වීදුරු ගැටිණ. කට හඬවල් ඉහළ 

ගිෙය්ය. අත් වලින් උරහිස් වලට තට්ටු වැදිණ. හැෙමෝම එකවර කෑ ගැසූහ. කවුරුත් ලැව්ෙරොව් දිහා බැලුෙව් නැත. 



 

ඔහු අසලට ගිය එකම පුද්ගලයා වසිලි ඉවාෙනොවිච් පමණි. ෙසෙමන් ලැව්ෙරොව් අසලට ගිය වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඔහු 

 දිහා ෙකළින් බලා ෙගන සිටිෙය්ය. ඔවුන් ඇස් මුණ ගැසුණි. තම වීදුරුව ඉදිරියට ගනිමින් ඔහු ෙමෙසේ පැවසුෙව්ය: 

“ඔයා ඒ ෙදන්නා සතුටින් කල් ෙගවයි යැයි සිතුෙව් නැතත්, මා ද එෙසේ සිතුෙව් නැතත්, අෙප් දරුවන්ෙග් සතුට 

ෙවනුෙවන් අපි සව්දිය පුරමු.” 

 

ඔවුන් ෙදෙදන මත්පැන් බිව්වහ. 

 

කාමරෙය් අනිත් ෙකොෙන් වික්ටර් මරීෂාෙග් වළලුකරෙයන් ඇද්ෙද්ය. ඇයව පැත්තකට ඇදෙගන යමින්, රහසින් 

ෙකොඳුරමින්, ඔහුෙග් සුදු පැහැෙයන් වූ ෙතොල් ඇයෙග් කණට ළං කරමින් ෙමෙසේ පැවසුෙව්ය: “පර ෙමෝඩි! ඇයි 

ඔහු ගැන මට ෙනොකිව්ෙව?” 

 

ඇය මිමුණුවාය, ඇසිපිහාටු ෙව්ගෙයන් ගැහැව්වාය, ඇයෙග් දෑස් කඳුළු වලින් පිරී ඇත. “මම ඊට බිය වුනා. මම 

දැනෙගන හිටියා ඔයා කැමති ෙවන්ෙන නැහැ කියා, ඩාලිං .. ඔහ් ඩාලිං .. ඔයා එෙහම ෙනොකියන්නයි තිබ්ෙබ …” 

 

“කට වහපන්!” 

 

සව්දිය පුරන්නට ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පටන් ගත්හ. වික්ටර් විසින් සැලකිය යුතු ෙබෝතල් පමාණයක් සපයා තිබුණි. 

පෙවල් සියෙරොව් ඒවා අරින්නට කෑදර බවින් සහාය වූෙය්ය. පස්තෑල බන්ෙද්සි ඉවර වුණි. ෙම්ස මත ඉඳුල් පිඟන් 

ෙගොඩ ගැසුණි. වීදුරු කිහිපයක් බිඳී ගිෙය්ය. සිගරට් දුමාරය සිවිලිම යටින් ෙනොෙසල්ෙවන නිල් වළාකුලක් ෙසේ රැඳී 

තිබුණි. 

 

මරීෂාෙග් පවුෙල් අය පිටත් වී ගියහ. ඔළුව ෙකළින් තබා ගන්නට උත්සාහ ගනිමින් ගලීනා ෙපෙටොව්නා නිදිමෙතන් 

අසුන් ෙගන සිටියාය. පුටු ඇන්දක හිස තබා ගත් ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් හිමින් ෙගොරවයි. ෙචොකලට් අයිසින් 

වලින් මුහුෙණ් පැල්ලම් වැටුණු පුංචි ආසියා ෙකොරිෙඩෝෙව් ෙපට්ටියක් උඩ නින්දට වැටී ඇත. අරීනා පැත්තක වාඩි 

වී රැස් වූ ෙසනඟ දිහා කිසිත් හැඟීමකින් ෙතොරව බලා සිටින්නීය. ෙරෝස ලාම්පුව අසල නැවී ඉන්නා ෙසෝනියා 

සෙහෝදරිය පුවත්පතක් කියවන්නීය. කෑම රාක්කය අසල රැස් වූ කල්ලිය මැද්ෙද් සිටි වික්ටර් සහ පෙවල් සියෙරොව් 

යටපත් කරගන්නට උත්සාහ දරනා හඬින් විප්ලවීය සිංදු ගයන්නට තැත් දරති. මරීෂා එහා ෙමහා ෙනොසන්සුන් 

ෙලසින් ඇවිද්දාය. ඇයෙග් උරහිස මත වූ සුදු ෙරෝස මල පර වී දුඹුරු පැහැෙයන් ෙපෙනයි. ඇයෙග් නැහැය 

දිළිෙසයි. 

 



ලිඩියා අපහසුෙවන් පියාෙනෝව ෙවතට ළං වූවාය. ඇය මරීෂාෙග් ඉනවටා අතක් යැව්වාය. “ඒක ලස්සනයි,” ලිඩියා 

පැවසුෙව් ෙගොෙරෝසු වූ දුක් බරිත හඬකිනි, “ඒක ලස්සනයි.” 

 

“ෙමොකක් ද ලස්සන?” මරීෂා ඇසුවාය. 

 

“ආදරය,” ලිඩියා කීවාය. “ෙරොමැන්තිකයි. අන්න ඒක: ෙරොමැන්තික .. අහ්, ආදරය ෙම් ෙලෝෙක ෙකොච්චර 

දුර්ලභ ද? එයාල අල්පයයි. ෙතෝරා ගත් අල්පයයි. … අපි ඔෙහේ යනවා නිසරු පැවැත්මක ෙරොමැන්තික බවක් 

නැතිව. ෙම් ෙලෝකෙය් ලස්සන ෙද්වල් ඉතිරි ෙවලා නැහැ. ඔයාට ෙපනිලා තිෙයනවා ද ෙලෝකෙය් ලස්සන හැඟීම් 

ඉතිරි ෙවලා නැහැ කියලා?” 

 

“හරි අපරාෙද්,” මරීෂා කීවාය. 

 

“හරි දුකයි,” ලිඩියා සුසුම්ලෑවාය. “අන්න ඒකයි තත්වය: දුක … ඔයා වාසනාවන්ත ෙකල්ෙලක් .. ඒත් ඒක දුකයි 

… ෙම් අහන්න, මම ඔයා ෙවනුෙවන් ලස්සන සිංදුවක් වාදනය කරන්නම් .. ලස්සන හා දුක සිංදුවක් ..” 

 

ඇයෙග් ඇඟිලි දිව ගිෙය් අවිනිශ්චිතව. ඇය අහිගුණ් ක ආදර ගීතයක් වාදනය කළාය. තියුණු ඉක්මන් හඬ 

පතුරවන්නට ඇඟිලි ඉක්මණින් දුවවමින් ද, දිග දුක්ඛිත හඬ පංතිෙය් දී ඇඟිලි ෙසෙමන් හසුරවා ද, වැරදි තනුවක දී 

ඇඟිලි ඉවත් කර ගනිමින් ද ඇය ඔළුව වනමින් සිංදුව වාදනය කළාය. 

 

අන්ෙද රහසින් කීරාට “අපි යමු, කීරා. එන්න මම ඔයාව ෙගදර එක්ක ෙගන යන්නම්,” යැයි කීෙව්ය. 

 

“මට බැහැ, අන්ෙද. මම ..” 

 

“මම දන්නවා. ඔයා ආෙව් ඔහුත් එක්ක. ඒත් මම හිතන්නෑ ඔයාව ෙගදර එක්ක ෙගන යන්න පුළුවන් තත්වයක 

එයා ඉන්ෙන කියල.” 

 

“ඔහු කාමරෙය් අනිත් ෙකළවෙර් ඉන්නා ලිෙයෝව ෙපන්වූෙය්ය. ඇඳි පුටුවකට ෙහේත්තු වී සිටි ලිෙයෝෙග් හිස 

පිටුපස්සට වැටී ඇත. ඔහුෙග් එක අතක් රීටාෙග් ඉනවටා ෙගොස් තිබුණි. ඔහු මතුරන යමක් ගැන ෙකකර ගානා 

බ්ෙලොන්ඩ් හිසෙකස් ඇති රූමතියකෙග් කරවටා ඔහුෙග් අනික් අත රැඳිණ. රීටාෙග් හිස ඔහුෙග් උරහිස මතය. 

ඇයෙග් අතක් ඔහුෙග් අවුල් වූ ෙකස් අත ගායි. 

 



කීරා  හඬක් ෙනොනඟා නැඟිට්ටාය, අන්ෙද හිටිය දී අය ලිෙයෝ ෙවතට ඇවිද්දාය. ඔහු ඉදිරිෙයන් සිටෙගන මෘදු 

හඬින් “ලිෙයෝ, අපි දැන් ෙගදර ගිෙයොත් ෙහොඳයි,” කියා කීවාය. 

 

ඔහු නිදිමෙතන් අත වැනුෙව්ය. “මට පාඩුෙව් ඉන්න ෙදන්න. ෙමතැනින් යන්න.” 

 

හදිසිෙය්ම අන්ෙද තමනට පිටුපසින් ඉන්නා බව කීරා දැනගති. “ඔබ කියන්ෙන් ෙමොනවා දැයි ටිකක් පරිස්සෙමන් 

කිව්වා නම් ෙහොඳයි, ෙකොවැෙලන්ස්කි,” ඔහු කීය. 

 

ලිෙයෝ රීටාව පැත්තකට තල්ලු කෙළේය. බ්ෙලොන්ඩ් හිසෙකස් ඇති රූමතිය ෙකකර ගාමින් ලිස්සා බිමට ඇද වැටුණි. 

ඔහු නළල රැළි ගහමින්, කීරාව ෙපන්වමින්, “ඔබ ඇයෙගන් ඈත් ෙවලා ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි. තෑගි, ඔරෙලෝසු 

වෙග් ෙද්වල් එවන්ෙන නැතිව ඉන්නවා නම් ෙහොඳයි. මම ඒකට විරුද්ධයි,” යැයි කීෙව්ය. 

 

“ඒකට විරුද්ධ ෙවන්න ඔයාට තිෙයන්ෙන ෙමොන අයිතියක් ද?” 

 

ලිෙයෝ නැඟිට්ෙට්ය. එහාට ෙමහාට වැනුණි. භයංකාර ෙලසින් සිනාවූෙය්ය: “ෙමොන අයිතියක් ද? මම කියන්නම් 

ෙමොන අයිතියක් ද කියල. මම ..” 

 

“ලිෙයෝ,” කීරා බාධා කෙළේ ස්ථිර ආකාරයකිනි, හැම වචනයක් ම කිරා බලමින්, වදන් හඬ වැඩි කරමින්, ඇයෙග් 

දෑස් වලින් ඔහුෙග් දෑස් අල්ලා ෙගන, “මිනිස්සු ඔයා දිහා බලනවා, දැන් ෙමොකක් ද ඔයා කියන්න ගිෙය්?” 

 

“කිසිත් නෑ,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 

“ඔයා බීෙගන නැත්නම් ..” අන්ෙද පටන් ගත්ෙත්ය. 

 

“මම බීෙගන නැත්නම්, ඔයා ෙමොකක් කරනවා ද? ඔයා මත්ෙවලා ෙනෙමයිෙන. ඒත් ඔයාට අයිතියක් නැති 

ගෑණිෙයක් ෙවත යන්න තරම් ෙමෝඩෙයක් ෙවන්න මෙතන් මිදිලා නැහැ.” 

 

“එෙහනම්, මම කියන්නට සවන් ෙදන්න, ඔබ ..” 

 

“ඔයා අහන එක ෙහොඳයි, ලිෙයෝ,” කීරා නැවත වාරයක් බාධා කළාය. “අන්ෙද හිතනවා ෙම් තමයි ඔයාට යමක් 

කියන්න සුදුසු අවස්ථාව කියලා.” 

 



“ඒ ෙමොකක් ද, රහස් ෙපොලිස් සෙහෝදරයා?” 

 

“කිසිත් නෑ,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“එෙහනම් ඔබ ඇයට පාඩුෙව් ඉන්න ෙදනවා නම් ෙහොඳයි.” 

 

“ඔයාට ආචාරශීලී ෙවන්න අමතක ෙවලා තියන අවස්ථාවක දී ෙනෙමයි ..” 

 

“ඔබ ඇයව ආරක්ෂා කරනවා ෙම් මෙගන්?” ලිෙයෝ මහ හඬින් සිනා ෙවන්නට පටන් ගත්ෙත්ය. ලිෙයෝෙග් මහ 

හඬින් වූ සිනාව ඔහුෙග් මඳ සිනාවටත් වඩා අවඥා සහගත විය. මුහුණට දුන් අතුල් පහරකට වඩා අවඥා සගහත 

විය. 

 

“එන්න, කීරා,” අන්ෙද කීෙව්ය, “මම ඔයාව ෙගදර එක්ක ෙගන යන්නම්.” 

 

“ඔව්,” කීරා කීවාය. 

 

“ඔබ ඇයව ෙකොෙහේවත් එක්කන් යන්ෙන් නෑ!” ලිෙයෝ ෙබරිහන් ෙදන්නට විය. “ඔබ ..” 

 

“ඔව්, ඔහු ඇයව එක්ක ෙගන යනවා!” අරීනා හදිසිෙය්ම ඔවුන් අතරින් සිටෙගන බාධා කරමින් පැවසුවාය. ලිෙයෝ 

ඇය දිහා පුදුමෙයන් බලා සිටිෙය්ය. හදිසිෙය් ලැබුණු ශක්තියකින් ඇය ඔහුව හරවා ෙගන ජෙන්ලයක් අසලට තල්ලු 

කරෙගන ගියාය. ඉක්මණින් යන්නැයි ඇය ඔළුව වනා අන්ෙදට හැඟිස්ෙසව්වාය. ඔහු කීරාෙග් අතින් අල්ලා ෙගන 

පිටත් වූෙය්ය. ඇය කීකරුව, නිහඬව ඔහු සමඟ ගියාය. 

 

අරීනා පහත් හඬින් ලිෙයෝෙග් මුහුණට කඩා වැදුනාය: “ඔයාට පිස්සු ද? ෙමොකක් ද ඔයා කරන්න හදන්ෙන? උන් 

හැෙමෝටම ඇෙහන්න කෑ ගහන්න ද ගිෙය් ඇය ඔයාෙග අනියම් කාන්තාව කියා?” 

 

ලි ෙයෝ ෙදවුර ගස්සා ගණනකට නැතුව මහ හඬින් සිනා වූෙය්ය: “එෙහනම් හරි. ඇය කැමති ෙකෙනක් එක්ක ඇය 

ගියාෙව්. මම ඒ ගැන ඊර්ෂ්යාෙවන් ඉන්නවා කියල හිතනවා නම්, ඇයට වැරදිලා.” 

 

කීරා කුලී රථෙය් නිහඬව සිටියාය. හිස පිටුපස්සට වත්තම් කරෙගන ඇස් පියාෙගන සිටියාය. 

 



“කීරා,” අන්ෙද රහසින් කියුෙව්ය, “ඒ මිනිහා ඔයාෙග යාළුෙවක් ෙනෙමයි. එයත් එක්ක ෙපන්න එෙහ ෙමෙහ 

යෑම ඔයාට ෙහොඳ නැහැ.” 

 

ඇය පිළිතුරක් ෙනොදුන්නාය. 

 

මාලිගා උද්යානය අසලින් ඔවුන් යද්දී, “කීරා, මෙග් ෙගදර නවතින්න … ඔයාට මහන්සි වැඩියි ද?” යැයි ඔහු 

ඇසුෙව්ය. 

 

“නැහැ, මට මහන්සි නැහැ, අපි නවතිමු.” ඇය කිව්ෙව් කිසිත් ගණනකට ෙනොෙගන. 

 

* 

 

ඇය නිවසට එද්දී, ලිෙයෝ ඇඳ මත විසිරී නිදාෙගන සිටියි. ඔහු හැඳි ඇඳුම් ගලවා නැත. ඔහු හිස මඳක් ඔසවා ඇය 

දිහා බැලුෙව්ය. 

 

“ඔයා ෙකොෙහද ගිෙය, කීරා?” ඔහු මෘදු ෙලසින් ඇසුෙව් කරකියා ගන්නට බැරි වූෙවක් ෙලසකිනි. 

 

“තැනක් නැහැ .. ඔෙහේ එහා ෙමහා ගියා,” ඇය පිළිතුරු දුන්නාය. 

 

“මම හිතුවා ඔයා මාව දාලා ගියා කියල. සදහටම .. ෙමොකක් ද මම අද රෑ කිව්ෙව්, කීරා?” 

 

“කිසිත් නැහැ,” ඇය රහසින් ෙකොඳුලාය, ඔහු අසලින් දණ ගසා ගත්තාය. 

 

“ඔයා මාව දාලා යන්න ඕන, කීරා … මම කැමැතියි ඔයාට මාව දාලා යන්න පුළුවන් නම් .. ඒත් ඔයා යන්ෙන 

නැහැ .. ඔයා මාව දාලා යන්ෙන් නැහැ, කීරා .. කීරා .. දාලා යනවා ද?” 

 

“නැහැ,” කීරා මැතිරු වාය. “ලිෙයෝ, ඔයාෙග් ව්යාපාරය අත්හැරලා දානවා ද ඔයා?” 

 

“නැහැ, පරක්කු වැඩියි දැන්. ඒත් එයාල එන්න කළිෙයන් .. මාව අල්ල ගන්න කළිෙයන් .. මට තාම ඔයාව 

තිෙයනවා, කීරා .. කීරා … කීරා … මම ඔයාට ආදෙරයි .. මට තාම ඔයාව හිමියි.” 

 

“ඔව්,” ඇය ෙකොඳුලාය. ඔහුෙග් සුදු ගරුඬ පැහැති වූ මුහුණට තම කළු ෙවල්වට් ගවුම තදෙවද්දී ඇය මිමුණුවාය. 



VI 

 

“සෙහෝදරවරුනි! සමාජවාදී ෙසෝවියට් එක්සත් ජනරජය වට කරෙගන රවුමකින් සෑදී ඉන්ෙන් එහි කඩා වැටීම 

බලාෙගන, ඒ ෙවනුෙවන් කුමන්තණ කරන එදිරිවාදීන්. නමුත් ඕනෑම බාහිර හතුෙරක්, ඕනෑම ෙලෝක 

අධිරාජ්යවාදී සාහසික කුමන්තණයක් වෙග්ම අනතුරුදායක ෙවන්ෙන් අෙප් ෙප්ළි අතෙර් ඉන්නා අපි හා එකඟ 

ෙනොෙවන අභ්යන්තර හතුරන්.” 

 

සරත් අහස අළු පැහැෙයන් වූ හිස් බවකින් යුතුය. අහස ෙනොෙපෙනන්නට ජෙන්ල හතරැස් එකතු වී හැෙදන දිග 

ජෙන්ල වැසී ඇත. අඳුරු ෙබොකු වහලට දුවන ලා පැහැති රත්තරන් කුළුණු ඉහළට ඇදී යයි. ආගමික පිළිරූ වල 

ඇති තැන්පත් ගතිෙයන් වූ ෙලනින්ෙග් ඡායාරූප පහක්, පහත ඉන්නා රතු ෙල්න්සු හැඳගත්, හම් කබා පැළැඳ ගත්, 

ෙනොෙසල්ෙවන පිරිස දිහා බලාෙගන සිටියි. උස කථිකාසනෙය්, හරියට උස සිහින් පන්දමක අගිස්ස වැන්නක් 

ශාලාව ඉදිරිෙය් තබා ඇත. කථිකාසනයට ඉහළින්, හරියට උස පන්දෙම් දැල් සිවිලිම දක්වා දුවන ෙලසකින්, තද 

රතු ෙවල්වට් බැනරයක රත්තරන් අකුෙරන් ෙමෙසේ ලියා ඇත: “ෙලෝකෙය් නිදහස් අරගලෙය් නියමුවා එක්සත්-

වෘත්තීය  ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂයයි!” ශාලාව එක්තරා දිනෙයක මාලිගාවක් විය; එය පන්සලක් ෙමන් ෙපනිණ; එහි 

වූ අය හමුදාවක් ෙමන් ෙපනිණ, දැඩි වූ, නිහඬ හා සීරුෙවන් සිටගත්, අණ ලැෙබන ෙතක් ඉන්නා අයයි. එය පක්ෂ 

රැස්වීමකි. 

 

කථිකාසනෙය් හිටගත් කථිකෙයකි. ඔහුට කුඩා කළු රැවුලක් තිබුණි. හිරු බැස යන සැන්දෑෙව් ඔහුෙග් අඬු නැති 

කණ්ණාඩි කුට්ටම දිළිෙසයි; ඔහු කුඩා දෑත් වලින් යුතු දිග අත් වැනුෙව්ය. ඔහු ඉදිරිෙයන් වූ ශාලා ෙව් කිසිවක් 

ෙහලවුෙන් නැත. වැසි බිංදු ෙහමිහිට ජෙනල් පියන් මතින් වැටී ෙපරළී යනවා ඇසුණි. 

 

“සෙහෝදරවරුනි! පසුගිය වසර තුල දී අලුත් භයානක උවදුරක් අප අතරින් වර්ධනය ෙවනවා. මම ඒකට කියන්ෙන් 

අත ත්කෘෂ්ටයන් වැඩි නිසා වන උවදුරක් කියා. ඒ රැවටිල්ලට ෙගොදුරු වූවන් කියන පැමිණිලි අප අසා තිෙබනවා. 

ඔවුන් කෑ ගහන්ෙන් ෙකොමියුනිස්ට්වාදයට වැරදිලා කියල. අෙප් මූල ධර්මයන් අප පාවා දී ඇතැයි කියල. අෙප් නව 

ආර්ථික පතිපත්ති හඳුන්වා දීමත් සමඟ ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය පසුබසිනවා යැයි කියල. දැන් අෙප් රට පාලනය 

කරන පුද්ගලික ලාභ උපයන්නන් ඉදිරිෙය් අපි පළා යනවා කියල. ඔවුන් කියන්ෙන් අපි බලය අල්ලා ෙගන 

ඉන්ෙන් බලය අල්ලාෙගන සිටිනු පිණිස පමණක් යැයි කියල. අෙප් උත්කෘෂ්ටයන් අපට අමතක වී ඇතැයි කියල. 

එවැනි කණ්ෙදොස්කිරියාවන් නැඟීම පාෙයෝගික සත්යයට මුහුණ ෙදන්නට ෙනොහැකි දුර්වලයන්ෙග් හැදියාවයි. අපිට 

හමුදා ෙකොමියුනිස්ට්වාදය අත් හරින්නට සිද්ධ වූ බව සත්යයක්. එය අපව සම්පූර්ණ අෙහේනියක් කරා ෙගන ගියා. 

පුද්ගලික ව්යාපාරිකයන්ට ෙනොෙයකුත් සහන සලසන්නට සිද්ධ වූ බව ඇත්ත. ඉතින් ෙමොකද? පසුබැස්මක් යනු 

පරාජයක් ෙනොෙව්. තාවකාලික සම්මුතියකට එළඹීම යටත් වීමක් ෙනොෙවයි. අපිට ෙදෝහී වූෙය් පිටරට වල හිටපු 

ෙකොන්ද පණ නැති, ෙකළින් හිටගන්න බැරි, තමන්ෙග බුර්ජුවාසී අයිතිකරුවන්ට කත් අදින, තව දුරටත් කත් 



අදිමින්, වැඩ කරන කම්කරුවන්ව විකුණපු ෙබලහීන සමාජවාදීන්ට. ෙලෝක විප්ලවය, ෙලෝකෙය් පිරිසිදු 

ෙකොමියුනිස්ට්වාදය පැතිරීම ෙපොඩ්ඩක් පමාද කරන්න සිද්ධ ෙවලා. අපිට, ඒ නිසා, සම්මුතියකට එකඟ ෙවන්න 

සිද්ධ වුනා. ටික කාලයකට පමණක්. අෙප් පිරිසිදු ෙකොමියුනිස්ට් න්යායයන් පැත්තකට දාලා  මහ ෙපොළවට බහින්න 

වුනා. අපිට එෙහම කරන්න සිද්ධ වුෙන් නීරස වූ ආර්ථික පතිසංස්කරණයට. සමහරු හිතනවා ඇති ඒක ෙහමින් 

යන, ෙමොට්ට, උද්දීපනයක් ඇති ෙනොකරන පිළිෙවතක් කියා. නමුත් පක්ෂ හිෛතෂී ෙකොමියුනිස්ට්වාදීන් දන්නවා 

අෙප් නව ආර්ථික ෙපරමුෙණ් තියන වීර ශී විභූතිය. පක්ෂ හිෛතෂී ෙකොමියුනිස්ට්වාදීන් දන්නවා අරගලයක අගය. 

අෙප් සලාක පත වල වැදගත්කම. අෙප් පයිමසෙය් වටිනාකම. අෙප් සමූපාකාර ෙපෝලිම් වල පෙයෝජනය. අෙප් 

විශිෂ්ට නායකයා, ෙලනින් සෙහෝදරයා, එයාෙග් සාමාන්ය දූර දර්ශී භාවෙයන්, එයා අපිට වසර කිහිපයකට ෙපර 

අවවාද කළා ‘අති උත්කෘෂ්ටවාදී’ වීෙම් අවදානම ගැන. ඒ අනතුරුදායක දුර්මතෙයන් අෙප් සමහර ෙහොඳම ෙමොළ 

කිහිපයක් අන්ධ ෙවලා. අෙප් මුල් ම නායකෙයක් වූ -ලිෙයොන් ෙටොට්ස්කි ඒක නිසා අෙපන් ඈත් ෙවනවා. අද අපි 

ෙකොමියුනිස්ට්වාදයට ෙදෝහී වූවා යැයි ෙචෝදනා කිරීෙමන් ඔහුට ගැලෙවන්න බැහැ ෙකොච්චර තරම් කම්කරුවන් 

ෙවනුෙවන් ඔහු අතීතයක දී ෙමෙහයන් රැසක් කර තිබුණත්. අෙප් නායකයන් අතරින් ඔහුෙග් අනුගාමිකයන්ව 

පිටුවහල් කරලා තිෙයන්ෙන. ඒකට තමයි අපිට පක්ෂ සුද්ද කිරීම් කරන්න ෙවන්ෙන. ඒක නිසාම තමයි ඉදිරියටත් 

අපිට පක්ෂ සුද්ද කිරීම් අවශ්ය ෙවන්ෙන. අෙප් පක්ෂය විසින් අණ කරන වැඩ පිළිෙවල පරම විනයකින් යුතුව 

අකුරටම පිළිපදින්න අපි සූදානම් ෙවන්න ඕන. බුර්ජුවාසී ඒකීය පුද්ගලවාදෙයන් තමන්ෙග් හදවතට අනුව, 

තමන්ෙග් පුද්ගලික මතය අනුව, පුංචි සැක අනුව වැඩ කරන අය අනුගමනය කරන්න අවශ්ය නැහැ. තමන් හිතන 

විදිය හරි යැයි කියා ආත්මාර්ථකාමී වූ, පරණ තාෙල් ආඩම්බරයකින් වැඩ කරන අය අවශ්ය නැහැ. අපිට අවශ්ය 

ෙපොඩ්ඩක් සම්මුතියකට එළෙඹන්න බිය ෙනොවන අය. යකඩ වෙග් ෙනොනැෙමන, නහයට අහන්ෙන නැති 

ෙකොමියුනිස්ට්වාදීන් අපට අවශ්ය නැහැ. නව ෙකොමියුනිස්ට්වාදීන් රබර් වෙගයි! උත්කෘෂ්ටවාදය, සෙහෝදරවරුනි, 

තරමට පමණින් සුදුසු වූවක්. වැඩිෙයන් තිබීම හරියට ෙහොඳ පරණ වයින් වැඩිෙයන් තිෙයනවා වෙග් තමයි; 

ඒෙකන් ෙහොඳ සිහිය නැතිෙවනවා. ඉතින් ෙම්ක අනතුරු ඇඟවීමක්, තවමත් පක්ෂෙය් රැඳී ඉන්නා රහසින් 

ෙටොට්ස්කි හිතවාදිෙයක් වූ ඕනෑම ෙකෙනකුට. ඊ ළඟ පක්ෂ සුද්ද කිරීෙම් ෙපොරෙවන් ගැලෙවන්න බැහැ කිසිම 

අතීතෙය් කරපු ෙසේවයකින් ෙහෝ පරණ වාර්තාවකින්. ඔවුන් ෙදෝහිෙයෝ. ඔවුන් ව පන්නා දමනවා. ඔවුන් කවුරු 

වුවත් කමක් නැහැ. ඔවුන් අතීතෙය් ෙකොපමණ ෙසේවයක් කළාදැයි කියාත් සැලෙකන්ෙන නැහැ!” 

 

කාල ෙගෝට්ටියකින් යුතුව අත්ෙපොළසන් හඬ වැදිණ. ෙනොෙසල්වී සිටගත් හම් කබා හැඳි කළු ෙප්ලි ෙසලෙවන්නට 

ගති. පිරිමි නැඟිට්ටහ. රැස්වීම අවසන් විය. 

 

ඔවුන් කල්ලි ගැසුණහ. රහසින් ෙකොඳුරන්නට වූෙය් උනන්දුෙවනි. අත්වලින් කටවල් වසාෙගන හඬ පිට වන්නට 

ෙනොදී ෙකකර ගෑහ. තනිවම ඉන්නා අයව ඇඟිලි දිගු කර රහසින් ෙපන්වූහ. ෙකොටු වලින් පිරි ජෙන්ලෙයන් 

පිටුපස, අළු පැහැති අහස තද පැහැති නිල් පැහැයකට  හැෙරයි. 

 



“සුබ පැතුම්, මිතුරා,” කවුෙදෝ පෙවල් සියෙරොව්ෙග් උරහිසට තට්ටුවක් දැම්ෙම්ය. “මට අහන්න ලැබුණා ඔයා 

ෙලනින්වාදී දුම්රිය කම්කරුවන්ෙග් වෘත්තීය සමිති සමාජෙය් උප සභාපති හැටියට ෙත්රී පත් වුනා කියල.” 

 

“ඔව්,” නිහතමානීව සියෙරොව් උත්තර දුන්ෙන්ය. 

 

“වාසනාව පතනවා, පවුලූෂා. ඔයා අපි හැෙමෝටම අනුගමනය කරන්න ෙහොඳ හැදියවක් ෙපන්වන්නවා. පක්ෂ සුද්ද 

කිරීම් ගැන ඔයාට බය ෙවන්න අවශ්ය නැහැ.” 

 

“මම හැම තිස්ෙසම මෙග් පක්ෂ ළැදියාව සැකයක් ඇති ෙනොෙවන ඉහළකින් තියාගන්න වෑයම් කරලා 

තිෙයන්ෙන,” සියෙරොව් කීෙව් නිහතමානීව. 

 

“කියන්න, හිතවතා, ඔන්න බලන්න, තව සති  ෙදකක් තියනවා ලබන මාසයට. මට … මට .. ඉතින් .. මට 

ෙපොඩ්ඩක් මුදල් ඕන කරලා තියනවා .. ඉතින් .. ඒක … මම හිතුවා .. සමහර විට ..” 

 

“සහතිකෙයන්ම,” සියෙරොව් තම පසුම්බිය අරින ගමන් කීෙව්ය, “සතුෙටන් කරන්නම්.” 

 

“ඔයා කවදාවත් යාළුෙවක් ව අමතක කරන්ෙන නැහැ, පවුලූෂා. අනික ඔයාට හැම තිස්ෙසේම ඇති තරම් ..” 

 

“මෙග් පඩිෙයන් සකසුරුවමින් ඉන්නවා විතරයි,” සියෙරොව් කීෙව් නිහතමානීව. 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ඇයෙග් ෙකොට අත් වනන්නීය. ඇය පිටුපසින් උනන්දුවකින් එන පිරිසක් යට කරෙගන 

එන්නට ඇය තැත් දරන්නීය. ඇය ඔවුන් ෙවත කඩා පනියි: “සමාෙවන්න, සෙහෝදරයා, ඒක ෙකෙසේවත් කරන්න 

බැහැ … ඔව්, සෙහෝදරයා, මම කැමැත්ෙතන් ඔබට හමුවීමක් ලබා ෙදන්නම්. ෙසෙනොට්ෙඩල් හි මෙග් ෙල්කම්ට 

කතා කරන්න … මෙග් උපෙදස අනුගමනය කිරීම බුද්ධිමත් බව ඔයා ෙහොයා ගනීවි, සෙහෝදරිය … ඔයාෙග 

වටරවුමට මම කතා කරන්න සතුටුයි, ඒත් කණගාටුයි කියන්න ඒ පැෙය් දී ම මම රබ්ෆැක් සමාජෙය් කතාවක් 

පවත්වනවා…” 

 

රැස්වීෙම් කතාව පැවැත් වූ රැවුලකින් යුතු කථිකයා පැත්තකට ඇදගත් වික්ටර් උනන්දුවකින්, ඒත්තු ගන්වමින්, 

ඔහුට රහසින් කතා කරයි: “සෙහෝදරයා, මෙග් ඩිප්ෙලෝමා සහතිකය මට විද්යාතනෙයන් ලැබිලා සති ෙදකක් 

ගිහින් … සම්පූර්ණ ඉංජිෙන්රුෙවක් හැටියට මට දැන් තිෙයන රැකියාව පමාණවත් නැති බව ඔයාට වැටෙහනවා 

ෙන්ද .. ඉතින් ..” 

 



“මම දන්නවා, ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයා, මම දන්නවා ඔයා කැමති තනතුර ෙමොකක්ද කියලා. පුද්ගලිකව මම කියන්න 

කැමතියි, ඒ තනතුර පුරවන්න හැකි ෙවන ෙහොඳ අෙයක්ව මා දන්ෙන් නැහැ කියල. මෙග් හිතවතිය වන මරීෂා 

ලැව්ෙරෝවාෙග් සැමියා ෙවනුෙවන් මට පුළුවන් ඕනෑම ෙදයක් කරන්න මම සූදානම්. ඒත් ..” ඔහු තම අඬු නැති 

කණ්ණාඩියට උඩින් පරීක්ෂාකාරීව වටපිට බැලුෙව්ය. වික්ටර් ෙවත ළං වූෙය්ය. හඬ පහත් කරමින් “ඔයයි මායි 

අතර ෙම්, සෙහෝදරයා, ඔයා යන මාර්ගෙය් දැවැන්ත බාධකයක් තිෙයනවා. වර්තමානෙය් දී ජනරජය බාරගත් 

මහත් ආශ්චර්යමත් කර්තව්ය තමයි ජලවිදුලි බලාගාර ව්යාපෘතිය. ඒකට සම්බන්ධ රැකියා ෙසේරම ෙදන්ෙන මහත් 

පෙව්සමකින් යුතුව නිසා ..” ඔහුෙග් හඬ තවත් පහත් විය, “ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයා, ඔයාෙග් පක්ෂ වාර්තාව 

අතිවිශිෂ්ටයි, ඒත් ඔයා දන්නවාෙන් ඒක ෙකොෙහොම ද කියා, සැක කරන්න හුරු ෙවච්ච අය තවම ඉන්නවා, ඉතින් 

… අවංකවම, මට ඇහිලා තිෙයනවා අතීත සමාජ තත්වය .. ඔයාෙග් තාත්තයි ඔයාෙග පවුෙල් අයයි, ඔයා 

දන්නවාෙන … ඒත් ඉතින් බ ලාෙපොෙරොත්තු නැති කරගන්න එපා. මම කරන්න පුළුවන් ෙදයක් කරලා ෙදන්නම් 

ඔයාට.” 

 

හිස් වී යන පුටු ෙපළක් අතර අන්ෙද ටැගෙනොව් සිටෙගන සිටිෙය්ය. ෙහමිහිට ඔහු තම හම් කබාෙය් ෙබොත්තම් 

පියවයි. කථිකාසනයට උඩින් වූ තද රතු පැහැති බැනරය දිහා ඔහුෙග් ෙනත් ෙයොමු වී තිබිණ. 

 

ඔහු පිටත් වී යද්දී, පඩිෙපළ මුදුෙන් දී, ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ඔහුව නවත්තා ගත්තාය. 

 

“ඉතින්, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා,” ඇය මහ හඬින් විචාලාය. හඬ ඇසුනු අනිත් අය හැරී ඔවුන් ෙදස බැලූහ. “කතාව 

ගැන ඔබ ෙමොකක් ද හිතුෙව්?” 

 

“ඒක සවිස්තරාත්මකයි,” අන්ෙද පිළිතුරු දුන්ෙන් ෙහමිහිට, සියළු වචන පැහැදිලිව උච්චාරණය කරමිනි. හඬ 

ෙනොෙවනස් කරමින්. යකඩ වලින් හැදූ ධාන්ය ඇට ෙපරෙළන විදියට. 

 

“ඔබ කථිකයා හා එකඟ ෙවන්ෙන නැද්ද?” 

 

“මම කැමැති ඒ ගැන කතා ෙනොකරන්නට.” 

 

“ඔහ්, ඕන ෙවන්ෙන නැහැ ඔබ ට,” ඇය සතුටු සිනාවක් පා කීවාය, “ඕන ෙවන්ෙන නැහැ ඔබට. මම දන්නවා -අපි 

දන්නවා- ඔබ හිතන්ෙන කුමක් ද කියා. ඒත්, මම කැමති ෙම් පශ්නයට ඔෙබ් උත්තරය දැන ගන්නටයි: ඇයි ඔබ 

හිතන්ෙන් ඔබෙග් සිතුවිලි වලට ඔබට අයිතියක් ඇතැයි කියා? ඔෙබ් සාමූහිකත්වෙය් වැඩිපුර මනාපයට එෙරහිව 

යමින්? නැත්නම් වැඩිපුර ෙදනාෙග් කැමැත්ත පමණක් ඔබට ඇති ද, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා? නැත්නම් ටැගෙනොව් 

සෙහෝදරයා ඒකීය පුද්ගලෙයක් ෙවන්න හදනවා ද?” 



 

“මට ෙගොඩක් සමාව ෙදන්න, ෙසෝනියා සෙහෝදරිය, ඒත් මට ඉක්මණින් යන්න ඕන.” 

 

“මට ඒ ගැන ගැටළුවක් නැහැ, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. මට කියන්න ෙදයක් ඉතිරි  ෙවලා නැහැ. ෙපොඩි 

උපෙද්ශයක් විතරයි. යාළුෙවක් ෙගන්. තමන් පක්ෂයට වඩා දක්ෂ යැයි සිතනා අයට ඉදිරිෙය් දී විය හැකි ෙද් ගැන 

පැහැදිලිව කතාෙව් දී කිව්ව බව මතක තියා ගන්න.” 

 

අන්ෙද පඩිෙපළ බැස ගිෙය් හිමිහිට. පරිසරය අඳුරින් ෙවළී ඇත. ඈතකින් වු බිම් මහෙල් නිල් පැහැෙයන් වූ මඳ 

දීප්තියකින් ඔප දැමූ ගරුඬ බිම ෙපෙන්. දිගු ජෙන්ලෙයන් එපිටත වූ වීදි ලාම්පුෙවන් එන එළිය නිල් ෙකොටුවකින් වූ 

දීප්තියක් ෙකොටු ජෙන්ලෙයන් ෙගනැවිත්, තරප්පු ෙපළ ළඟ වූ බිත්තිෙය් ද පතුරුවා හරියි. බිත්තිෙය් පහළට රූ රා 

හැෙලන වතුර බිංදු වල ෙසවනැලි වැෙට්. අන්ෙද තරප්පු ෙපළ බැස්ෙසේය. ඔහුෙග් සිරුර හීන්දෑරීය. ෙකළින්ය. 

කළබලෙයන් ෙතොරය. ස්ථිර ෙලසකින් යුතුය. ශතක ගණනාවකට ඉහත දී ෙරෝමන්වරුෙග් සටන් වස්ත හැඳි 

සිරුරක් වැනිය. එහි අද වූෙය් හම් කබායකි. එහි දිග අඳුරු ෙසවනැල්ල නිල් පැහැති එළිෙයන් වූ ෙකොටුව සහ 

බිත්තිෙය් වූ වතුර බිංදු ෙසවනැලි පසු කරමින් හරහට වැටී හිමිහට ඇදී ගිෙය්ය. 

 

* 

 

වික්ටර් ෙගදර ආෙව්ය. තම කබාය ගලවා ඇතුල් වන තැනම වූ පුටුවකට විසි කරමින් තම වරුසා සපත්තු ආවරණ 

කාමරෙය් ෙකොණකට විසි වන්නට පයින් ගැහුෙව්ය. වරුසා සපත්තු ආවරණ වැදි කුඩ රඳවනය හඬ නඟමින් බිමට 

ෙපරලී වැටිණ. එය අහුලන්නට වික්ටර් නතර ෙනොවීය. 

 

කෑම කාමරෙය්, විවෘත කරගත් ෙපොත් ෙවළුම් ෙගොඩක් මැද මරීෂා වාඩි වී සිටියාය. පැත්තකට හරවා ගත් ඔළුවකින් 

ඇය අවධානෙයන් යුතුව යමක් ලියයි. පැන්සලෙය් අගිස්ස විකයි. 

  

ජෙන්ලය අසලින් අසුන් ෙගන සිටි වසිලි ඉවාෙනොවිච් ලී ෙපට්ටියක් අඹයි. ආසියා බිම වාඩි වී, කැඩුණු බඳුනක 

දමාගත් ලී කුඩු, අල ෙපොතු හා සූර්යකාන්ත-ඇට ෙපොතු මිශණය කරයි. 

 

“රෑ කෑම ලැහැස්ති ද?” වික්ටර් කඩා පැන්ෙන්ය. 

 

මරීෂා තිගැස්සී නැඟිට වික්ටර් වටා තම අත් යවන්නට තැත් කළාය. “නැහැ, … හරියට ම හදල නැහැ, ඩාලිං,” 

ඇය සමාව ඉල්ලුවාය. “අරීනා අවිෙව්කෙයන්. ෙහට ෙදන්න ඕන ෙම් නිබන්ධනය ලියන්න තියනවා මට සහ ..” 

 



ෙනොඉවසුම් සහගතව ඇයෙග් දෑත් අහකට විසි කළ ඔහු පිට වී ගිෙය් ෙදොර හඬ නඟා වසාෙගන. මඳ එළිෙයන් වූ 

ෙකොරිෙඩෝව පසුකර අරීනාෙග් කාමරය ෙවත ගිය ඔහු එහි ෙදොරට තට්ටු ෙනොකර එහි පියන් ෙදපැත්තට විසි කරමින් 

හැරිෙය්ය. අරීනා ජෙන්ලය අසල වූෙය් සාෂාෙග් තුරුෙල් ඔහුෙග් ෙතොල් ඇයෙග් ෙතොල් මත තිබිය දී ය. “වික්ටර්!” 

කියා කෑ ගසමින් ඇය ඔහුෙග් තුරුෙලන් අහකට පැන්නාය. අවමානෙයන් සලිත වූ ඇයෙග් වදන් හිර විණ. වදනක් 

ෙනොෙද  වික්ටර් ආපිට හැරී තමනට පිටුපසින් හඬ නැෙඟන ෙසේ ෙදොර වසමින් පිටත් වී ගිෙය්ය. 

 

ඔහු නැවතත් කෑම කාමරයට පිවිසිණ. මරීෂා ෙවත ගුගුලමින් කඩා පැන්ෙන්ය. “ෙමොන යෙකක් ගහලා ද, ඇයි 

අෙප් කාමරෙය් ඇඳ හදලා නැත්ෙත? කාමරය හරියට ඌරු වළක් වෙග්. ඔයා ෙමොනව ද දවස තිස්ෙස කෙළේ?” 

 

“ඒත් ඩාලිං,” ඇය පසුබට වූවාය, “මම .. මම රබ්ෆැක් හිටිෙය, ඊට පස්ෙස ෙලනින් පුස්තකාලෙය් රැස්වීමට ගියා, 

ඊ ළඟට මට ෙම් නිබන්ධනය තියනවා ලියන්න විදුලිකරණය ගැන ෙහට සමාජෙය් දී කියවන්න අවශ්ය, මම 

විදුලිකරණය ගැන එච්චර දන්ෙන නැහැ, ඒ නිසා මට ෙකොච්චර කියවන්න තිෙයනවා ද ඉතින් ..” 

 

“යන්න ගිහින් ඔයාට ෙමොනවා හරි පයිමසෙය් උණු කරන්න පුළුවන් ද බලන්න. ෙගදර ආවම මට කන්න ෙදයක් 

තිෙයයි කියල මම අෙප්ක්ෂා කරනවා.” 

 

“ඔව්, පියාදරය.” 

 

ඇය ඉක්මණින්, ෙනොසන්සුන් ෙලසින්, තම ෙපොත් පත් එකතු කරගත්තාය. පපුවට ෙපොත් ටික තද කරගනිමින් 

ඇය ඉක්මන් ෙවද්දී, ෙදොර අසල ෙපොත් ෙදකක් ඇද හැලුණි. නුහුරු ෙලසින් නැවී එය ඇහිඳ ගත් ඇය පිට වී ගියාය. 

 

“පියාෙණනි,” වික්ටර් ඇමතීය, “ඇයි ඔබ රස්සාවක් ලබා ෙනොගන්ෙන්?” 

 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙහමිහිට හිස ඔසවා ඔහු ෙදස බැලුෙව්ය. 

 

“ෙමොකද කාරණය, වික්ටර්?” ඔහු විමසීය. 

 

“කිසිත් නැහැ. කිසිවක් ම නැහැ. එකම ෙද් ඒක හරි ෙමෝඩකමක් රස්සාවක් නැති බුර්ජුවාසිෙයක් විදියට ලියාපදිංචි 

ෙවලා නිතරම සැකයට පාත ෙවලා ඉන්න එක.” 

 

“වික්ටර්, අපි අෙප් ෙද්ශපාලන අදහස් ගැන ෙගොඩ කාලයකින් කතාබහ කරල නැති වග ඔයා දන්නව. ඒත් ඔයාට 

අහන්න ඕන නම් -මම ජීවතුන් අතර ඉන්න කම් ඔයාෙග් ආණ්ඩුවට වැඩ කරන්ෙන නැහැ.” 



 

“ඒත් තාත්ෙත, සහතිකෙයන් ම, ඔයා තාම බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් ඉන්ෙන …” 

 

“මම ෙමොනවා ද බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන කියන එක පක්ෂ මිනිෙහක් එක්ක කතා ෙනොකරන ෙදයක්. ඔයාට 

වියදම් කරලා ඇති ෙවලා නම් …” 

 

“ඔහ්, නැහැ, තාත්ෙත, ඒක ෙනෙමයි කිසිත් ෙලසකින්.” 

 

කෑම කාමරය පහුකරෙගන සාෂා පිටත් වී ගිෙය්ය. ඔහු වසිලි ඉවෙනොවිච්ට අතට අත දුන්ෙන්ය. ඔහු ආසියාෙග් හිස 

අත ගෑෙව්ය. ඔහු වික්ටර් දිහා ෙනොබලා, වචනයක් වත් කතා ෙනොකර ගිෙය්ය. 

 

“අරීනා, මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න තියනවා,” වික්ටර් කීය. 

 

“අර ෙමොකට ද?” අරීනා ඇසුවාය. 

 

“මට ඕනා ඔයාට කතා කරන්න, -තනිවම.” 

 

“ඔයාට කියන්න තියන ෙදයක් කියන්න, තාත්තට ඇහුණාෙව්.” 

 

“ෙහොඳයි එෙහනම්. ඒ අර මිනිහා ගැන,” ඔහු සාෂා පිටුපසින් වැසුණු ෙදොර ෙදසට අත දිගු කර ෙපන්වීය. 

 

“ඔව්?” 

 

“ෙම් එපා කරපු තත්වය ෙමොකක් ද කියලා ඔයාට ෙත්රුම් ගන්න පුළුවන් යැයි මම හිතනවා.” 

 

“නැහැ. මට බැහැ. ෙමොන තත්වය ද?” 

 

“ඔයා සම්බන්ධයක් පටන් අරන් තිෙයන්ෙන ෙමොන විදිෙය මිනිෙහක් එක්ක කියලා ද කියා ඔයා දන්නවා ද?” 

 

“මම සම්බන්ධයක් පවත්වා ෙගන යන්ෙන නැහැ. සාෂයි මායි විවාහ ගිවිස ෙගන තිෙයන්ෙන.” 

 



වික්ටර් ගැස්සී ඉස්සරහට ඇදුණි. ඔහුෙග් මුව විවෘත විය. නැවත වැසිණ. තමන් පාලනය කරගන්නට දරනා වූ 

උත්සාහෙයන් යුතුව ඔහු ෙහමිහිට කීෙව් “අරීනා, ඒක ෙකොෙහොමට වත් කරන්න බැහැ,” යනුෙවනි. 

 

ඔහු ඉදිරිෙය් ඇය සිටිෙය් ආරවුල් සහගත, ෙකළින් එල්ල කරගත්, ෙකෝපාවිෂ්ට දෑස් ෙකළින් මුණ ගැෙහන ෙසේ ය. 

“කරන්න බැහැ? හරියට ම ඒක කරන්න බැරි ෙවන්ෙන ෙකොෙහොම ද?” ඇය විමසුවාය. 

 

මුව නළියද්දී ඔහු ඇය ෙවත තවත් නැඹුරු වූෙය්ය. “ෙම් අහන්න,” ඔහු ෙකෝපෙයන් කියයි, “ඵල රහිත 

පතික්ෙෂේපයන් කරන්න එපා. මම දන්නවා ඔයාෙග සාෂා ෙචරෙනොව් කවුදැයි කියා. අරගල විෙරෝධී කටයුතු වලින් 

ඔහු ෙබල්ලට ම හිර ෙවච්ච ෙකෙනක්. ඒක මෙග් වැඩක් ෙනෙමයි. මම කටපියා ෙගන ඉන්නවා. ඒත් වැඩි කලක් 

ෙනොගිහින් පක්ෂෙය් ඉන්න අනිත් අය ඒක දැන ගන්නවා. ඔයා දන්නවා ඒ වෙග් බුද්ධියක් ඇති තරුණයන්ට ෙවන 

ඉරණම ෙමොකක් ද කියල. ඔයා අෙප්ක්ෂා කරනවා ද මෙග් සෙහෝදරිය අරගල විෙරෝධිෙයක් හා විවාහ ෙවනවා 

බලන්න මම ළඟට ෙවලා ඉඳියි කියල? මෙග් පක්ෂ තත්වයට ඒෙකන් ෙමොකක් ෙවයි කියලා ද හිතන්ෙන?” 

 

ආඝාත වූ සැලකිලිමත් ෙලසකින් “ඔයාෙග පක්ෂ තත්වයට ෙහෝ ඔයාට එයින් කුමක් ෙව් ද යන්න ගැන මට ඇති 

වටිනාකම පූෙසක් පිටිපස්ෙස තරප්පු ෙපෙල් අශූචි දාලා යනවාටත් වඩා අඩු වැදගත්කමකින් යුතු වූවක්,” යැයි 

අරීනා කීවාය. 

 

“අරීනා!” වසිලි ඉවාෙනොවිච් පුදුමයට පත් වූෙය්ය. වික්ටර් ඔහු ෙවත හැරුෙන් ක්ෂණිකව. 

 

“ඔයා ඇයට කියන්න!” වික්ටර් ගුගුලාය, “ෙම් පවුෙල් වංෙගඩි ම ෙග් කෙර් බැඳෙගන තැනකට යා ගන්න 

ෙකොච්චර දුෂ්කර ද! ඔයාට පුළුවන් අපායට ෙරෝල් ෙවලා යන්න. ඒක ඔය තරම් වැදගත් යැයි සතුටින් බාර 

ගන්නවා නම්. ඒත් මාවත් ඇදෙගන යන්න හිතන්න එපා!” 

 

“ඒත්, වික්ටර්,” වසිලි ඉ වාෙනොවිච් ෙහමිහිට කීෙව්ය, “ඔයාටත් මටත් ඒ ගැන කිසිම ෙදයක් කරන්න බැහැ. 

ඔයාෙග් සෙහෝදරිය ඔහුට ආදෙරයි. ඇයට අයිතියක් තියනවා ඇයෙග් සතුටට. ෙදයිෙයො දන්නවා, ඇයට ඉතා 

ඩිංගයි තිබුෙන පහුගිය අවුරුදු වල දී සතුටක් සඳහා අවස්ථා.” 

 

“ඔයා ඔච්චර පණ බයයි නම් ඔයාෙග පක්ෂ හමට,” අරීනා කීවාය, “මම ෙමෙහන් යන්නම්. මට අවශ්ය තරමට මම 

හම්බ කරනවා. ඔයාලෙග රතු සමාජ ජීවත්වන ෙව්තන හැටියට සලකන ෙසොච්චෙමන් මට තනියම බඩගින්ෙන 

ඉන්න ෙහොඳට පුළුවන්! තාත්තායි ආසියායි හිටිෙය නැත්නම් මම ගිහින් ෙගොඩක් කල්!” 

 

“අරීනා,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙකඳිරි ගෑෙව්ය, “ඔයා එෙහම කරන්ෙන නැහැ ෙන්ද!” 



 

“ෙවන වචන වලින් කිව්ෙවොත්,” වික්ටර් අසයි, “ඔයා ඒ තරුණ ෙමෝඩයාව අත් හරින්න බැහැයි කියන එක ද 

කියන්ෙන?” 

 

“ඒකයි, ඒ එක්කම,” අරීනා පිළිතුරු දුන්නාය, “එයා ගැන ඔයා එක්ක කතා කිරීම මම පතික්ෙෂේප කරනවා.” 

 

“ෙහොඳයි එෙහනම්,” වික්ටර් කිෙව්ය, “මම ඔයාට අනතුරු අඟවලා ඉවරයි.” 

 

“වික්ටර්!” වසිලි ඉවාෙනොවිච් හඬ ගෑෙව්ය. “ඔයා -ඔයා සාෂාට අනතුරක් කරන්ෙන නැහැ, එෙහම ෙන්ද?” 

 

“හිත කරදර කරගන්න එපා,” අරීනා ෙකෝපෙයන් පැවසීය, “එයා එෙහම කරන්ෙන නැහැ. එයාෙග පක්ෂ තත්වයට 

ඒෙකනුත් කරදර ෙවනවා වැඩියි!” 

 

* 

 

වාවා මිෙලොව්ස්ෙක්යාව මහ මඟ දී කීරාට මුණ ගැසිණ. ඇය හඳුනාගත ෙනොහැකි තරමට ෙවනස් වී සිටියාය. වාවා 

කීරා ෙවත බයාදු ෙලසකින් පැමිණියාය. 

 

“ෙකොෙහොම ද සැප සනීප, කීරා?” ඇය මිමුණුවාය. 

 

තම පියාෙග් ඩාර්බි ෙතොප්පියක පරණ ෙවල්වට් වලින් මහන ලද ෙතොප්පියක් වාවා පැළැඳ සිටියාය. එහි වට රවුම 

නැවී තිබුණි. දවස් කිහිපයකින් සුද්ද කර නැති ෙලසකින් ෙපනුණි. උවමනාවක් නැති ෙලසට දකුණු කම්මුල උඩින් 

කළු ෙකොණ්ඩ ෙරොදක් වැටී තිබුණි. සායම් දිය වී ගිය දම් පැහැති ෙතොල් අෙල්පනයකින් ඇයෙග් ෙතොල් පුරා 

චාරයක් නැතිව පාට ගා තිබිණ.  

 

ඇයෙග් පුංචි නැහැය දිළිෙසයි. එෙහත් ඇයෙග් දෑස් අඳුරු වූහ. ඉදිමී ඇත. වයසට ගිහින් ය. සැලකිල්ලකින් 

ෙතොරය. 

 

“වාවා, මම ඔයාව ෙගොඩ කාෙලකින් පස්ෙස දැක්ෙක. ෙකොෙහොම ද ඔයා?” 

 

“මම .. මම විවාහ ෙවලා ඉන්ෙන, කීරා.” 

 



“ඔයා .. ඇයි, මෙග් සුබ පැතුම් … ෙකොයි කාෙල ද?” 

 

“ස්තූතියි. සති ෙදකකට කළින්.” වාවා මැතිරුෙව් ඇස් ෙවනතක යවමින්, වීදිය දිහා බලමිනි. “මම .. අපි .. අපි 

ෙලොකු මංගල්යයක් ගත්ෙත නැහැ, ඉතින් අපි කාටවත් ආරාධනා කෙළේ නැහැ. පවුෙල් අය විතරයි, ඔයාට 

කියන්ෙන, ඒක පල්ලි මංගල්යයක්, ඉතින් ෙකොල්යා කැමති වුෙන් නැහැ ඒක එයා වැඩ කරන කාර්යාලෙය් අයට 

ආරංචි ෙවනවාට.” 

 

“ෙකොල්යා … ?” 

 

“ඔව්, ෙකොල්යා ස්මියට්කින්. ඔයාට මතක නැහැ ෙවන්න ඇති එයාව. ඒත් මෙග් සාදෙය් දී ඔයාට එයාව හමුවුනා 

.. දැන් මෙග නම ඒකයි: ස්මියට්කිනා පුරවැසිනිය … ඔහු වැඩ කරන්ෙන් දුම්ෙකොළ පදනෙම්, ඒක එච්චර ෙලොකු 

රස්සාවක් ෙනෙමයි, ඒත් ඔවුන් කියනවා ඔහුට ළඟ දී උසස්වීමක් ලැෙබ්වි කියා … එයා හරි ෙහොඳ ෙකොල්ෙලක් .. 

ඔහු .. ඔහු මට ෙගොඩාක් ආදෙරයි. .. ඉතින් ඇයි මම ඔහුව බඳින්න ෙහොඳ නැත්ෙත?” 

 

“මම කිව්ෙව නැහැ වාවා ඔයා ඔහුව බඳින්න ෙහොඳ නැහැයි කියලා.” 

 

“ෙමොකක් ද බලාෙගන ඉන්න තිෙයන්ෙන? ෙමොකක් ද ෙකෙනක්ට ෙම් දවස්වල කරන්න තිෙයන්ෙන? ෙකෙනක් 

… ෙකෙනක් නැත්නම් … මම ඔයාට කැමති කීරා, ඔයා විතරයි එකම එක්ෙකනා මට සතුටු ෙවන්න කියා පැතුෙව් 

නැති.” 

 

“ඒත් මම ඔයාට සතුට පතනවා, වාවා.” 

 

“ඉතින්, මම සතුටින්!” ඇය හිස ගසා දමා එදිරි ෙලසකින් කීවාය. “මම සම්පූර්ණෙයන් ම සතුෙටන් ඉන්ෙන.” 

 

කිළිටු අත්වැසුමකින් සැරසුන වාවාෙග් අත්ල කීරාෙග් අෙත් රැඳිණ. ඇය මඳක් තැති ගත් බවක් ෙපනිණ. හරියට 

කීරා ගැන බිය වූවා ෙමනි. ඇයෙග් දෑත කීරාෙග් අත වටා එතිණ. හරියට ඇයට යන්නට ෙදන්නට බිය වූවා ෙමනි. 

ඇයට කියන්නට අකමැති යමක් ෙනොකියා ඉන්නට දැඩි උත්සාහයක් ගන්නා ෙමනි. අනතුරුව ඇය ෙවනතක් 

බලමින් රහසින් කීෙව් “කීරා … ඔයා හිතනවා ද … ඔහු ඉන්ෙන් සතුටින් කියා?” 

 

“වික්ටර් කියන්ෙන සතුටින් ඉන්න එක ගැන සැලකිල්ලක් දක්වන ෙකෙනක් ෙනෙමයි,” කීරා කීෙව් ඉතාමත් 

ෙසෙමන්. 

 



“මට කමක් නැහැ .. “ වාවා රහසින් ෙකොඳුරයි, “ම ට එච්චර කමක් නැහැ ෙකොෙහොමටත්, ඒක මට අදාල නැහැ 

කිසි විදියකින්. කිසිම විදියකින් .. ඔහ්, ඉතින්, මම කැමතියි ඔයා අපිව බලල යන්න එනවා නම් .. එකම ෙද් අපි 

තාම පදිංචි ෙවන්න තැනක් ෙහොයාෙගන නැහැ. මම ෙකොල්යාෙග කාමරයට ගියා. ෙමොකද මෙග් පරණ කාමරය .. 

ෙම්කයි, තාත්තා කැමති වුෙන් නැහැ, ඔන්න ඔයා බලන්න, ඒ නිසා මම හිතුවා ෙගදරින් යන්න. ඉතින් 

ෙකොල්යාෙග් කාමරය -ඒක ෙලොකු තට්ටු මහලක පරණ ගබඩා කාමරයක්. ඒක හරි පුංචියි. ඉතින් අපි .. ඒත් අපි 

ෙවන කාමරයක් ෙහොයා ගත්තම, එතෙකොට මම ඔයාට ආරාධනා කරන්නම් එන්න කියල .. ඉතින් මම දුවන්න 

ඕන … සමුගන්නම්, කීරා.” 

 

“සමුගන්නම්, වාවා.” 

 

* 

 

“ඔහු තාම ආෙව් නැහැ,” තඹවිට හිසෙකසින් යුතු වූ කාන්තාව පැවසුවාය. 

 

“එනකම් මම ඉන්නම්,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය පැවසුවාය. 

 

කාන්තාව කකුලකින් තව කකුලකට බර ෙදමින් ෙනොසන්සුන් ව ෙතොල් සපන්නට වූවා ය. අනතුරුව ඇය කීෙව්: 

“ඔහු එනෙතක් ඔබ ෙකොෙහ ද ඉන්ෙන පුරවැසිෙයනි. අපිට අමුත්තන් පිළිගන්නා කාමරයක් නැහැ. මම සියෙරොව් 

පුරවැසියාෙග අසල්වැසියා පමණයි. ඉතින් මෙග් කාමරෙය් ..” 

 

“මම ඉන්නම් සියෙරොව් පුරවැසියාෙග් කාමරෙය්.” 

 

“ඒත්, පුරවැසිෙයනි ..” 

 

“මම කිව්ෙව ඔහු එනෙතක් මම ඉන්නම් කියලා සියෙරොව් පුරවැසියාෙග් කාමරෙය්.” 

 

ෙකොරිෙඩෝව දිෙග් ෙසෝනියා සෙහෝදරිය තීරණාත්මක ෙලසින් ඇවිද ගියාය. වයසක අසල්වැසියා පරාජයට පිළිගත් 

ආකාරයට හිස වනමින්, ෙසෝනියා සෙහෝදරියෙග් උස් අඩි නැති පිරිමි සපත්තු ඉක්මණින් ෙපොළෙව් වදිනා ආකාරය 

දිහා ඇස් ෙයොමු කරෙගන ඇය පිටුපසින් ගියාය. 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කාමරයට ඇතුල් ෙවද්දී පෙවල් සියෙරොව් උඩ පැන නැඟිට්ෙට්ය. පුදුමය හා ඇතුලට එන්න 

යැයි කියන ආරාධනෙයන් ඔහු අත් ෙදපැත්තට විහිෙදන්නට දිග හැරිෙය්ය. 



 

“ෙසෝනියා, මෙග් පියම්බිකාව!” ඔහු පමණට වඩා උස් වූ හඬකින් සිනහා වූෙය්ය. “ඒ ඔයා! මෙග් පියම්බිකාව, 

මට සමාෙවන්න. මට කාර්ය බහුලයි. ඒ නිසා මම අණ දීලා තිබුෙන් … මම දැනෙගන හිටියා නම් …” 

 

“ඒකට කමක් නැහැ,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය එය ෙනොසලකා හැරියාය. බරින් යුතු ගමන් මල්ලක් ෙම්සයට විසි කළ 

ඇය තම කබාෙය් ෙබොත්තම් උනන්නට විය. තම ෙබල්ල වටා ඔතන ලද ඝනකම පිරිමි සාටකය දිග හැර ගැලවීය. 

තම අත්ඔරෙලෝසුව දිහා ෙනත් ෙයොමු ක ළාය. “මට පැය භාගයක් වැය කරන්න පුළුවන්,” ඇය කීවාය. “මම ෙම් 

සංගමයට යන ගමන්. අද අපි ෙලනින් ෙවනුෙවන් ඉඩක් විවෘත කරන දවස. මට ඔයාව මුණ ගැෙහන්න උවමනා 

වුෙන් වැදගත් ෙදයකට.” 

 

සියෙරොව් ඇයට පුටුවක් පිළිගැන්නුෙව් ය. කබාය දමා ගත්ෙත්ය. කණ්ණාඩියක් ඉදිරිපිට දී තම ටයි පටිය සකස් 

කර ගත්ෙත්ය. ඔ ළුෙව් ෙකස් අතින් පීරා ගත්ෙත්ය. ඔහු සිනාවූෙය් ඇයෙග් ෙහොඳ හිත දිනාගන්නට දැරූ වෑයමකිනි. 

 

“පෙවල්,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීවාය, “අපි ෙදන්නට දරුෙවක් ලැෙබන්න යනවා.” 

 

සියෙරොව්ෙග් අත් කඩා හැලුණි. ඔහුෙග් මුව විවෘත විය. “ආ ..?” 

 

“බෙබක්,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ස්ථිර ව කීවාය. 

 

“ෙමොන …” 

 

“දැන් මාස තුනක්. මම දන්නවා,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීවාය. 

 

“ඇයි ඔයා මට කළින් කිව්ෙව නැත්ෙත?” 

 

“මට හරියට ම විශ්වාසයක් තිබුෙන නැහැ.” 

 

“යකාට ගියාෙව්! ඔයාට තිෙයන්ෙන …” 

 

“දැන් මුකුත් කරන්න පරක්කු වැඩියි.” 

 

“ඇයි ෙමච්චර …” 



 

“මම කිව්ෙව් දැන් මුකුත් කරන්න පරක්කු වැඩියි.” 

 

ඇය ඉදිරිෙයන් වූ අසුනකට සියෙරොව් ඇද වැටුෙන්ය. ඇයෙග් සංසුන් වත දිහා උනන්දුෙවන් බලා ඉන්නට පටන් 

ගත්ෙත්ය. “ඔයාට ෙහොඳට ම විශ්වාස ඒ මෙග් දරුවා කියල?” ඔහු ඇසුෙව් බැරෑඬි වූ හඬකිනි. 

 

“පෙවල්,” ඇය පිළිතුරු දුන්ෙන් හඬ උස් ස්වරයකට ෙනො ෙගන යමිනි, “ඔයා මට නින්දා කරනවා.” 

 

ඔහු උඩ පැන නැඟිට්ෙට්ය. ෙදොර අසලට ඇවිද්ෙද්ය. නැවත ආපසු ආෙව්ය. අසුෙන් හිඳ ගත්ෙත්ය. නැවත උඩ 

පැන නැඟිට්ෙට්ය. “යකාට ගියාෙව්, ඉතින් දැන් අපි ෙමොකද කරන්ෙන?” 

 

“අපි විවාහ ෙවනවා, පෙවල්.” 

 

ඔහු ඇය ෙවත නැඹුරු වූෙය්ය. මිටි ෙමොළවා ගත් අතක් ෙම්සෙය් තැබුෙව්ය. “ඔයාට පිස්සු හැදිලා ද?” ඔහු ඇසුෙව් 

බර කටහඬකිනි. 

 

ඇය ඔහු දිහා බලාෙගන, නිහඬව, සිටියාය. 

 

“ඔයාට පිස්සු, මම කියන්නම් ඔයාට! මට එෙහම කිසිත් අදහසක් නැහැ.” 

 

“ඒත් ඔයාට ඒක කරන්න ෙවනවා.” 

 

“මට ෙවනවා, මට කරන්න සිද්ධ ෙවනවා? ෙමතැනින් යන්න, ඔයා …” 

 

“පෙවල්,” ඇය කියුෙව් ෙසෙමන්, “ඔයා පස්ෙස පසුතැවිලි ෙවන ෙදයක් දැන් කියන්න එපා.” 

 

“ෙම් අහන්න .. ෙමොකක් ද … අපි ජීවත් ෙවන්ෙන බුර්ජුවාසී රටක ෙනෙම්. යකාට ගියාෙව්! විවාහ ෙපොෙරොන්දු 

කැඩුණ කැඩිච්ච කන්යාවක් කියා ෙදයක් නැහැ. ඔයා ෙකොෙහොමට වත් කන්යාවක් වූෙය් ද නැහැ … ඉතින් .. 

එෙහම නම් … ඔයාට උසාවි යන්න ඕන නම් -ඒකෙග වියදමට කීයක් හරි ලබාගන්න- යකාට අරන් ගියාෙව් 

ඔයාව- ඒත් ඔයා හා මට විවාහ විය යුතු යැයි කියන කිසිම නීතියක් නැහැ. විවාහ ෙවන්න! අපායක්! ඔයා 

හිතන්ෙන අපි එංගලන්තෙය හරි ෙකොෙහ හරි ජීවත් ෙවනවා කියල!” 

 



“වාඩි ෙවන්න, පෙවල්,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීවාය, ඇයෙග් අත් වාටිෙය් වූ ෙබොත්තමක් ඇය පියවයි, “මාව 

වරදවා වටහා ගන්න එපා. ෙම් ගැන මෙග් අදහස කිසි විදියකින් පරණ තාෙල් එකක් ෙනෙවයි. අචාර ධර්ම ෙහෝ 

මහජන මතය වෙග් කන්ෙදොස්කිරියාවන් ගැන මට කිසිම වැදගත්කමක් නැහැ. ඒක අෙප් වගකීම ගැන වූවක් 

පමණයි.” 

 

“අෙප් .. ෙමොකක් ද?” 

 

“අෙප් වගකීම, පෙවල්. අෙප් ජනරජෙය් අනාගත පුරවැසිෙයකු ෙවනුෙවන්. 

 

සියෙරොව් සිනහා වූෙය්ය. එය ඇසුෙන් ඔහු ෙහොටු හූරන ෙලසකිනි. “නවත්ත ගන්න ඒක!” ඔහු කීෙව්ය, “ඔයා 

සමාජ රැස්වීමක් අමතනවා ෙනෙවයි.” 

 

“ඇත්තටම,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීවාය, “අෙප් මූල ධර්ම වලට තියන පක්ෂපාතීත්වය එතෙකොට ඔයාෙග 

පුද්ගලික ජීවිතෙය් ෙකොටසක් ෙනෙවයි ද?” 

 

ඔහු නැවතත් උඩ පැන නැඟිට්ෙට්ය. “දැන්, ෙසෝනියා, මාව වරදවා ෙත්රුම් ගන්න එපා. සත්යෙයන් ම, මම හැම 

තිස්ෙසම අෙප් මූල ධර්ම වලට පක්ෂපාතීයි .. සත්යෙයන්ම. ඒක විශිෂ්ට සිතැඟියාවක්. මම ඒක අගය කරනවා. .. 

ඒත් එතෙකොට, ෙමොකක් ද ලැෙබන ෙවනස … අනාගත පුරවැසියාට?” 

 

“අෙප් ජනරජෙය් අනාගතය තිෙයන්ෙන ඊ ළඟ පරම්පරාව අෙත්. අපි දරුවන් හදන හැටි වැදගත් ගැටළුවක්. අෙප් 

දරුවාට පක්ෂ අම්මා ෙකෙනක් -තාත්තා ෙකෙනක්- සිටීෙම් වැඩි වාසියක් තිෙය්වි තම පියවර වලට මග ෙපන්වා 

ෙදන්න.” 

 

“නරකාදියක්, ෙසෝනියා! ඒ ෙසේරම හරියට සිද්ධ ෙවලා නැහැෙන තවම. දිනපතා යවන්න පුළුවන් ළදරු නිවාස 

තියනවා. ඒවාෙය් ඔයා දන්නවා, සාමූහික පුහුණුව ලබා ෙදනවා, ඒක ෙලොකු පවුලක්, සාමූහිකත්වෙය් ජවය 

ජීවිතෙය් මුල් කාලෙය් සිටම ඉෙගන ගත්තාම ..” 

 

“රාජ්ය ළදරු නිවාස අනාගතෙය් වැදගත්ම ජයගහණයක් ෙවයි. ඒ වුනාට ඒවා දැනට සම්පූර්ණ නැහැ. අෙප් දරුවා 

ඇතිදැඩි කරන්ෙන් අෙප් ෙශේෂ්ඨ ජනරජෙය් සම්පූර්ණ පුරවැසිෙයක් විදියට. අෙප් දරුවා …” 

 

“අෙප් දරුවා! අපාය! ෙකොෙහොම ද මම දන්ෙන ..” 

 



“පෙවල්, ඔයා අඟවන්ෙන් ..” 

 

“නෑ, නෑ, නෑ, මම එෙකන් කිසිත් ඇඟවූෙය් නැහැ, ඒත් … නරකාදිය! ෙසෝනියා, මම එදා ෙවරිමෙතන් හිටිෙය. 

ඔයා ඊට වඩා දැනෙගන ඉන්න ඕන ..” 

 

“එෙහනම් ඔයා ඒ ගැන පසුතැවිලි ෙවනවා ද, පෙවල්?” 

 

“ඔහ්, නෑ, නෑ, කිසිම විදියකින් නැහැ. ඔයා දන්නවාෙන මම ඔයාට ආදෙරයි කියල, ෙසෝනියා. … ෙසෝනියා, ෙම් 

අහන්න, අවංකවම, මට විවාහ ෙවන්න  බැහැ ෙම් හදිසිෙය්. ඇත්තමයි, ඊට වඩා ෙදයකට මම කැමැත්තක් නැහැ. 

මම ආඩම්බර ෙවනවා ඔයාව කසාද බඳින්න. ඒත් ෙම් බලන්න, මම ජීවිතය පටන් ගන්නවා විතරයි, මට රැකියාව 

ගැන හිතන්න තියනවා. මම විශිෂ්ට ආරම්භයක් පටන් ගත්ත විතරයි. ඉතින් … ඉතින් මෙග් වගකීම තමයි මෙග් 

පක්ෂය ෙවනුෙවන් මාව පුහුණු කරෙගන මාව සම්පූර්ණ … ඉහළට යන්න …” 

 

“මට පුළුවන් ඔයාට උදව් කරන්න, පෙවල්, නැත්නම් …” ඇය එය කිව්ෙව් ෙසෙමන්, ඔහු දිහා බලාෙගන. ඇයට 

වාක්යය අවසන් කරන්නට සිද්ධ ෙනොවිණ. ඔහුට වැටහිණ. 

 

“නමුත්, ෙසෝනියා ..” ඔහු කරකියා ගන්නට බැරිව ෙකඳිරි ගෑෙව්ය. 

 

“ඔයාට ව ෙග්ම මෙග් හිතටත් ෙම්ක කරදරයක්,” ඇය කීෙව් සංසුන් ෙලසිනි. “ඔයාට වඩා ෙව්දනාත්මක පුදුමයක් 

ඒක නිසා මට දැනුෙන. ඒත් මම සූදානම් මෙග් වගකීම යැයි සලකන්න කරන්නට.” 

 

තවත් පුටුවට බර ෙදමින් ඔහු බලාෙපොෙරොත්තු රහිත ෙලසින්, හිස ඔසවන්ෙන් නැතිව “ෙම් අහන්න ෙසෝනියා, මට 

දවස් ෙදකක් ෙදන්න පුළුවන් ද? ටිකක් හිතලා බලලා ෙම් අදහසට හුරු ෙවන්න ..” කීෙව්ය. 

 

“සහතිකෙයන් ම,” ඇය නැඟිටිමින් පිළිතුරු දුන්නාය, “හිතලා බලන්න. මෙග් කාලය ඉවරයි ෙකොෙහොමටත්. 

දුවන්න ඕනා. පසුව හමුෙවමු.” 

 

“පසුව හමුෙවමු,” ඔහු මැතිරුෙව් ඇය දිහා ෙනොබලමිනි. 

 

පෙවල් සියෙරොව් එදා සවස මතින් පිරි අෙයක් වූෙය්ය. ඊ ළඟ දිනෙය් දී ඔහු දුම්රිය ෙසේවක වෘත්තීය සමාජයට 

ගිෙය්ය. එහි සභාපති ඔහුට සුබ පැතීය. “සුබ පැතුම්, සියෙරොව් සෙහෝදරයා. මට ආරංචියි ඔබ ෙසෝනියා සෙහෝදරිය 

හා විවාහ ෙවන්නට යන බව. ඊට වඩා ෙහොඳ සම්බන්ධයක් මට කියන්න බැහැ.” 



 

පක්ෂ බිලෙය් දී පක්ෂ ෙල්කම්වරිය “ඉතින්, පවුලූෂා, ෙලෝකෙය් ඉහළට යන්න ලැහැස්තියි ෙන්ද? ඒ වෙග් 

භාර්යාවක් එක්ක …” 

 

මාක්ස්වාදී සමාජෙය් දී, ඔහු හා මීට ෙපර කිසිදාක කතාබහ කර ෙනොමැති වූ ෙතදබල නිලධාරිෙයක් සිනාවක් 

පෑෙව්ය. ඔහුෙග් උරහිසට තට්ටුවක් දුන්ෙන්ය. “මාව කැමති ෙවලාවක ඇවිත් හමුෙවන්න, සියෙරොව් සෙහෝදරයා. 

ඔයාෙග් අනාගත භාර්යාවෙග් යහළුෙවක් සඳහා මම ඕන ෙවලාවක කාර්යාලෙය් ඉන්නවා.” 

 

එදින සැන්දෑෙව්, පෙවල් සියෙරොව් ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා ඇමතීය. ඔහු ෙමොරෙසොව් ෙවත කඩාපැන්ෙන්ය. 

ෙමෙතක් ලැබි ෙකොටසට වඩා විශාල ෙකොටසක් ඉල්ලා සිටිෙය්ය. එය කළින් දිය යුතු යැයි අණ කෙළේය. එය 

ලැබුන පසු ඔහුට වීදිෙය් දී හමු වූ ෙකල්ලකට මත්පැන් අරන් දුන්ෙන්ය. 

 

දවස් තුනකට පසු, පෙවල් සියෙරොව් හා ෙසෝනියා සෙහෝදරිය විවාහ වූහ. සැග්ස් හි හිස් කාමරයක ෙල්කම් ඉදිරිපිට 

දී විශාල  ෙපොතක ඔව්හු කසාදය ලියාපදිංචි කළහ. තම විවාහයට ෙපර නම තව දුරටත් තබා ගැනීමට කැමති බව 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කියා සිටියාය. 

 

එදින සැන්දෑෙව්, ෙසෝනියා සෙහෝදරිය පෙවල්ෙග් කාමරෙය් පදිංචියට ආවාය. එය ඇයෙග් කාමරයට වඩා විසාල 

වූවකි. “ඔහ්, ඩාලිං,” ඇය කීවාය, “අෙප් දරුවාට දාන්න පුළුවන් ෙහොඳ අරගල නමක් ගැන හිතන්න ඕන.” 

 

* 

 

අන්ෙදෙග් ෙදොරට අතකින් තට්ටුවක් වැදිණ. බර තට්ටුවකින් පසු තඩස් ගා සද්දයක් ඇසිණ. හරියට තට්ටුව දැමූ 

අත ෙදොරට බර දී ෙහේත්තු වූවා ෙසේ ය. 

 

ලාම්පුවක් අසලින් තබාගත් අන්ෙද බිම වාඩි වී පාඩම් කරමින් සිටිෙය්ය. බිල්ඩින් සටහන් පිරි විශාල සුදුෙකොළ ඔහු 

වටා පැතිරිණ. ඔහු හිස ඔසවා, ෙනොඉවසුම් සහගතව, “කවුද ඔය?” යැයි ඇසීය. 

 

“ඒ මම, අන්ෙද,” බර හඬකින් මිනිෙසක් පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. “ෙදොර අරින්න. ෙම් මම. ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ.” 

 

අන්ෙද වහා නැඟිට ෙගොස් ෙදොර හැරිෙය් ය. බාල්ටික් හමුදා මුහුදු  අංශෙය් රහස් ෙපොලීසි ෙසේවය කරන ලද 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ තරප්පු ෙපළ අවසන හිටෙගන. ඔහු මඳක් වැෙනයි. බිත්තියට ෙහේත්තු ෙවයි. මුහුදු 

කප්පිත්ෙතකුෙග් ෙතොප්පියක් ඔහු පැළඳ සිටියි. එෙහත් එහි කිසිම තරුවක්, කිසිම නැවක නමක් සඳහන් නැත. 



ඔහුෙග් ඇඳුම් සාමාන්ය පුරවැසිෙයක්  වැනිය. ජරාවට ගිය හාව ෙලොම්  ෙකොලරයකින් යුතු ෙකටි කබායක් යට 

ඔහුෙග් දැවැන්ත අත් වල හිරෙවන කමිස අත් වල වැලමිට ළඟ දිරා ගිහින්. ෙලොම් ෙකොලරය පියවා නැත. මස්පිඬු 

එලියට පනින පත ෙබල්ල සීතලට ඇරී ඇත. ඔහු සිනාවක් පෑෙව්ය. ඇතුලතින් ආ එළිය ඔහුෙග් සුදු දත් වලත් 

අඳුරු ඇස් වලත් දිළිසුණි. 

 

“සුබ සැන්දෑවක්, අන්ෙද. ඇතුලට කඩා වැදුෙනොත් කමක් නැද්ද?” 

 

“එන්න ඇතුලට. මට සතුටුක් ඔබ දැකීම. මම හිතුවා ඔබට පරණ යාළුෙවෝ අමතක ෙවලා කියල.” 

 

“නැහැ,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය, “මට අමතක ෙවලා නැහැ.” ඔහු ෙදොරකඩ පුරවමින් ඇතුලට අවුත් තමනට 

පිටුපසින් ෙදොර වැසුෙව්ය. එහාට ෙමහාට වැනිණ. “මට අමතක ෙවලා නැහැ .. ඒත් සමහර යාළුවන්ට හරි සතුටක් 

මාව අමතක කරන්න .. මම කියන්ෙන ඔයා ගැන ෙනෙමයි, අන්ෙද. නැහැ. ඔයා ගැන ෙනෙවයි.” 

 

“වාඩිෙවන්න,” අන්ෙද කීෙව්ය. “ඔය කබාය ගලවන්න. ඔයාට සීතල නැද්ද?” 

 

“කාට ද? මට? නැහැ. මට කවදාවත් සීතල දැෙනන්ෙන නැහැ. ඒක මට ෙහොඳයි. ෙමොකද නැත්නම් ෙම් තියන්ෙන 

ෙමතන ෙමච්චරයි මට අයිති සන්තකයම. … මම ගලවන්නම් ෙම්ක .. ෙමන්න … සහතිකෙයන් ම, මට සීතල 

නැහැ. මම වාඩි ෙවන්නම්. මම ඔට්ටු අල්ලන්නම් ඔයා හිතනවා මම වාඩි විය යුතු යැයි කියා මම බීෙගන ඉන්න 

නිසා කියල හිතන නිසා …” 

 

“නැහැ,” අන්ෙද කීෙව්ය, “ඒත් ..” 

 

“ඉතින්, මම බීෙගන ෙවරිමතින්. ඒත් එච්චර ෙවරි නැහැ. ඔයාට කමක් නැහැ ෙන්ද මට ෙපොඩ්ඩක් ෙවරි තිබුණට? 

කමක් නැහැ ෙන්ද?” 

 

“ස්ටීවන්, ෙකොෙහද ඔයා හිටිෙය? මාස ගණනකින් මම ඔයාව දැකලා නැහැ.” 

 

“ඔහ්, හැම තැනම. මාව රහස් ෙපොලීසිෙයන් පැන්නුවා, ඔයා දන්නවා ඇතිෙන ඒක ෙන්ද?” 

 

අන්ෙද ෙහමිහිට හිස වැනුෙව්ය. ඔහුෙග් දෑස් ෙයොමු වී තිබුෙණ් බිම වූ සටහන් ෙදස. 

 



“ඔව්,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ තම පාද පහසුවට දිග හරිමින් කීය, “මාව පන්නලා දැම්ම. විශ්වාස නැහැල්ලු. අවශ්ය 

තරම් අරගලවාදී නැහැල්ලු. රතු බාල්ටික් හමුදාෙව් ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝව.” 

 

“මට දුකයි,” අන්ෙද පැවසීය. 

 

“කට වහපන්. කවුද ඔයාෙග අනුකම්පාව ඉල්ලන්ෙන? ඒක හිනා යන ෙදයක්. අන්න ඒකයි ඒක. .. ෙගොඩක්, 

ෙගොඩක් ෙලොකු විහිළුවක්. …” බිත්ති ලීස්තරයන් වල ඇඳි අනංගයන් දිහා ඔහු බැලීය. “ඔබට තිෙයන්ෙන හිනායන 

තැනක්ෙන. ෙම්ක ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයකුට ජීවත් ෙවන්න මාර තැනක්ෙන.” 

 

“මට කමක් නැහැ,” අන්ෙද කීය, “මට යන්න පුළුවන්, ඒත් ෙම් දවස්වල කාමරයක් ෙහොයා ගන්න හරි දුෂ්කරයි.” 

 

“සහතිකෙයන්ම,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ හදිසිෙය්ම මහ හඬින් සිනහ වන්නට පටන් ගත්ෙත්ය. “සහතිකෙයන් ම, එක 

අපහසුයි අන්ෙද ටැගෙනොව්ට. ඒත් ඒක අපහසු නැහැ පුංචි සියෙරොව් සෙහෝදරයාට. ඔන්න බලන්න. පක්ෂ කාඩ්පත 

මස් කඩකාරයාෙග් පිහිය හැටියට පාවිච්චි කරන කිසිම ෙකෙනකුට ඒක අපහසු ෙවන්ෙන නැහැ. දුප්පත් යෙකක්ව 

ෙන්වාෙය අයිස් වලට ඇදලා දාන්න අපහසු ෙවන්ෙන නැහැ.” 

 

“ඔයා පිස්සු කතා කරනවා, ස්ටීවන්. ඔයාට … ඔයාට කන්න ෙමොනවා හරි ෙදන්න ද?” 

 

“එපා, කිසිම විදියකින් එපා … ෙමොකක් ද ඔයා කියන්ෙන, ඔබ .. පුංචි ෙමෝඩයා? ඔබ හිතන්ෙන මම බඩගින්ෙන 

ඉන්නවා කියල ද?” 

 

“ඇයි, නැහැ, මම එෙහම ..” 

 

“ඉතින්, හිතන්න එපා. මට තාම ඇතිෙවන්න කන්න තියනවා. ෙබොන්න තියනවා. ෙබොන්න ඕන තරම් තියනවා. 

.. මම ෙම් පැත්ෙත් ආෙව් මම හිතුව පුංචි අන්ෙදට එයාව බලාගන්න කවුරු හරි අවශ්ය ෙවයි කියල හිතුන නිසා. 

පුංචි අන්ෙදට එෙහම ෙකෙනක් ඉතාමත් අවශ්යයයි. ඔහුට එය ඉතා වැඩිෙයන් අවශ්යයයි.” 

 

“ඔයා ෙමොනව ද ෙම් කියන්ෙන?” 

 

“කිසිත් නැහැ. කිසිත් නැහැ, මිතුරා. නිකම් කියවන ෙද්වල්. මට කතා කරන්න බැරි ද? ඔයත් ඉතිරි අය වෙග් ද? 

ඕන ද හැෙමෝටම කතා කරන්න යැයි කියන්න, කතා කරන්න යැයි අණ කරන්න, කතාව, කතාව, කතාව, කිසිත් 

කියන්න අයිතියක් ෙනොදී කතා කරන්න කියනවා.” 



 

“ෙමන්න,” අන්ෙද කීෙව්ය, “ෙම් ෙකොට්ටය තියාගන්න ඔළුව යටින්. පහසුයි එතෙකොට. ෙපොඩ්ඩක් විෙව්ක ගන්න. 

ඔයාට එච්චර ෙහොඳ සුවයකින් ෙනෙව් ඉන්ෙන.” 

 

“කවුද, මම?” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙකොට්ටය ෙගන එය බිත්තියට ගසා දැමුෙව්ය. “ජීවිෙත් ෙවන කිසිම දවසක ෙම් 

තරම් නිෙරෝගී බවක් දැනිලා නැහැ මට. මම ඉතා ෙහොඳින් ඉන්ෙන. නිදහස්. ඉවරයි. හිෙත් කරදර නැහැ. කිසිම 

කරදරයක් හිෙත් නැහැ තව දුරටත්.” 

 

“ස්ටීවන්, ඇයි ෙම් පැත්ෙත වැඩිෙයන් එන්ෙන නැත්ෙත? ඔයා එන්න ෙම් පැත්ෙත. අපි ඉස්සර යාළුෙවෝ. අපි 

ෙදන්නට ෙදන්න උදව් කරගන්න ඇහැකි.” 

 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ මඳක් ඉස්සහරට ඇදී අන්ෙද දිහා ඇස් අයා බලා සිටිෙය්ය. සංෙව්ගාත්මක ෙලසින් දත් 

විලිස්සුෙව්ය. “මට ඔයාට උදව් කරන්න බෑ ෙකොල්ෙලො. මට උදව් කරන්න පුළුවන් ඔයා මෙග් ෙකොලරෙයන් 

අල්ලෙගන මාවත්, මම ෙපනී සිටින සියළු ෙද්වල් එක්කම එළියට පයින් ගහලා ඇදලා දැම්ෙමොත් විතරයි. ඊට 

පස්ෙස ගිහින් ෙගොඩක් පහත් ෙවලා නැවිලා ෙලොකුම ෙලොකු බූට් සපත්තුවක් ෙලව කෑෙවොත් විතරයි. ඒත්, ඔයා 

එෙහම කරන්ෙන නැහැ. අන්න ඒ නිසයි මම ඔයාට ඊර්ෂ්යා කරන්ෙන අන්ෙද. අන්න ඒකම තමයි ඔයා මෙග් පුතා 

ෙවනවා නම් මම කැමති අන්ෙද. එකම ෙද් මට පුෙතක් කවදා වත් ඉන්න එකක් නැහැ. රුසියාෙව් ගණිකා මඩම් 

පුරා මෙග් පුත්තු විසිරිලා ගිහින්.” 

 

බිම වූ කටු සටහන් රැගත් සුදු ෙකොළ දිහා ඔහු බැලුෙව්ය. ෙපොතකට පයින් ගහමින් “ඔබ ෙමතන ෙමොකද කරන්ෙන 

අන්ෙද?” කියා ඇසුෙව්ය. 

 

“මම පාඩම් කරනවා. මට පාඩම් කරන්න එච්චර ෙවලාවක් ලැබුෙන නැහැ. මට රහස් ෙපොලීසිෙය් වැඩ වැඩිෙවලා 

හිටිෙය.” 

 

“පාඩම් කරනවා, එෙහමයි? තව අවුරුදු කීයක් තියනවා ද විද්යායතනෙය්?” 

 

“අවුරුදු තුනක්.” 

 

“අහ්. .. හහ්.. ඔයා හිතන්ෙන් ඒක ඔයාට අවශ්ය ෙව්වි කියල ද?” 

 

“අවශ්ය ෙවයි ද කියල, ෙමොකක් ද?” 



 

“ඉෙගනීම.” 

 

“ඇයි මට අවශ්ය ෙවන්ෙන නැත්ෙත?” 

 

“කියන්න, මිතුරා, මම ඔයාට කිව්ව ද මාව රහස් ෙපොලීසිෙයන් පන්නලා දැම්ම බව? අහ්, ඔව්, මම ඔයාට කිව්ව. 

ඒත් තාම මාව පක්ෂෙයන් පන්නලා දාලා නැහැ. ඒත් එයාල ඒක කරාවි. ඊ ළඟ සුද්ද කිරීෙම් දී -මම යයි.” 

 

“මම ඒක ගැන කළින් තියා හිතන්ෙන නැහැ. ඔයාට තාම පුළුවන් …” 

 

“මම දන්නවා මම ෙමොනවා ද කියන්ෙන කියල. ඒ වෙග්ම, ඔයත් දන්නවා. ඉතින් ඔයා දන්නවා ද කවුද ඊ ළඟට 

යන්ෙන කියලා?” 

 

“නැහැ,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“ඔයා,” ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය. 

 

අන්ෙද නැඟිට්ෙට්ය, අත්ෙදක පපුවට උඩින් බැඳ ගත්ෙත්ය. ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ දිහා බැලුෙව්ය. “සමහර විට,” ඔහු 

ෙහමිහිට කීෙව්ය. 

 

“සවන් ෙදන්න, යාළුවා,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ඉල්ලා සිටිෙය්ය, “ෙමෙහ ෙබොන්න ෙමොනවා හරි  තිෙය් ද?” 

 

“නැහැ,” අන්ෙද පිළිතුරු දුනි, “අනික, ඔයා දැන් බීලා තියන පමාණය වැඩියි, ස්ටීවන්.” 

 

“ඔහ්, මම බීලා වැඩියි එෙහනම්?” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සතුටින් සිනා වූෙය්ය. ඔහුෙග් ඔළුව වැෙනන්නට වූෙය් 

යාන්තික ෙලසකට. ෙහමිහිට. එහි ෙසවනැල්ල බිත්තිෙය් දිස්වූෙය් පැද්ෙදන දැවැන්ත ඔරෙලෝසු බට්ෙටක් ෙමනි. 

“මම ෙබොනවා වැඩියි? මට  ෙබොන්න ෙවන කිසිම ෙහේතුවක් නැහැ? කියන්නම් මම ඔයාට,” ඔහු ද නැඟිට්ෙට්ය, 

වැනුෙන්ය, අන්ෙදට වඩා ඔහු උසින් වැඩි වූෙවකු විය. ඔහුෙග් ෙසවනැල්ල සිවිලිෙම් වූ පෙරවියන් ෙවත වැෙදයි. 

“මම කියන්නම් ෙහේතුව. එතෙකොට ඔයා කියයි මම ෙබොනවා මදි කියල. ඔබ වැස්ෙස ෙතෙමන පුංචි බලු 

පැටිෙයක්. ඒ නිසා එෙහමයි ඔයා කියන්ෙන එතෙකොට!” 

 



ඔහු තම ජර්සිය ඇද්ෙද්ය. එය අත් යටින් ඉතා තදින් හිර වී තිබුණි. ඔහු උරහිස කැසුෙව්ය. මහ හයිෙයන් 

කියන්නට පටන් ගත්ෙත්ය: “එකමත් එක කාලයක, අපි අරගලයක් පටන් ගත්ත. අපි කිව්ව අපිට බඩගින්න, 

දහදිය හා තඩියන් ඇතිෙවලා එපාෙවලා ඉන්නව කියල. ඉතින් අපි ෙබලි කපන්න පටන් ගත්ත. අපි ඔළුෙගඩි 

පලන්න පටන් ගත්ත. ෙල් හැලුව. අෙප් ෙල්. එයාලෙග ෙල්. නිදහස කරා යන පාර ෙහෝදන්න ෙල් හැලුව. දැන් 

බලන්න ඔයා වටපිට. ඔයා වටපිට බලන්න ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. 1915 සිට පක්ෂ සාමාජිෙයකු වූ ඔබ! ඔයා 

දකිනවා ද මිනිස්සු ජීවත්ෙවන තැන්. පිරිමි, අෙප් සෙහෝදරෙයෝ? ඔයා දකිනවා ද එයාල කන්ෙන ෙමොනවා ද 

කියල? ඔයා දැකලා තියනවා ද කාන්තාවක් මහපාෙර් ඇදෙගන වැටිලා, ගෙඩොල් වල ෙල් වමනය කරන හැටි? 

බඩගින්ෙන් මැෙරන හැටි? මම දැකලා තියනවා. ඔයා දැකලා තියනවා ද මහ රෑ ලිෙමොසීන ෙව්ගෙයන් දුවන හැටි? 

ඔයා දැකලා තියනවා ද ඒවෙය ඉන්ෙන කවුරුන් ද කියල? අෙප් පක්ෂෙය් පුංචි කදිම සෙහෝදරෙයක් ඉන්නව. දක්ෂ 

තරුණෙයක් දීප්තිමත් අනාගතයක් තියන. නම තමයි පෙවල් සියෙරොව්. ඔයා දැකල තියනව ද ගණිකාවකට 

ෂැම්ෙප්න් අරන් ෙදන්න එයා පසුම්බිය අරින හැටි? ඔයා කල්පනා කරලා තියනවා ද එයාට සල්ලි එන්ෙන 

ෙකොෙහන් ද කියල? ඔයා කවද හරි ගිහින් තියනවා ද යුෙරෝපීය වහෙල උද්යාන අවන්හලට? එතරම් වැඩිෙයන් 

නැහැ මට ඔට්ටුයි. ඒත් ඔයා නිතර ගිෙයොත්, ඔයා දකිනවා වැදගත් පුරවැසිෙයක් වන  ෙමොරෙසොව් කැවියාර් කාලා 

බෙඩ් අමාරු හදා ගන්න හැටි. එයා කවුද? එයා ආහාර පදනෙම් නිකෙමක්, සහායක කළමනාකාරෙයක් විතරයි. 

සමාජවාදී ෙසෝවියට් ජනරජෙය් රාජ්ය ආහාර පදනෙම්. අපි තමයි ෙලෝක කම්කරුවන්ෙග් නායකෙයෝ. අපි රැෙගන 

එමු සියළු දුක් විඳින ජනතාව ෙවනුෙවන් නිදහස! බලන්න අෙප් පක්ෂය දිහා. පාක්ෂික වූ සාමාජිකෙයෝ දිහා. 

උන්ෙග සාමාජික පත් වල තීන්ත ෙව්ලිලා වත් නැහැ තවම. අෙප් ෙලයින් සරුසාර වූ බිෙම් ඔවුන් අස්වැන්න ෙනළා 

ගන්න හැටි බලන්න. ඒත් උන්ට දැන් අපි රතු මදියි. අපි අරගලවාදී මදියි. අපිව ෙදෝහිෙයෝ කියලා පන්නලා දාලා. 

අපිව ෙටොට්ස්කිවාදීන් කියලා පන්නලා දාලා. අපිව පන්නල දාලා තිෙයන්ෙන දර්ශනයයි හෘදය සාක්ෂියයි අමතක 

ෙවච්ච සාර්ට සිංහාසනය අහිමි වුනාට පස්ෙස අපිට අෙප් දර්ශනයත් අෙප් හෘදය සාක්ෂියත් අමතක ෙනොෙවච්ච 

නිසා. අපිව පන්නලා දාලා තිෙයන්ෙන සටන පැරදුනා, අරගලය අනාගත්ත, ජනතාව විකුණුව කියල අපි එයාලට 

කෑ ගහපු නිසා. දැන් ඉතිරි ෙවලා තිෙයන්ෙන බලය විතරයි. තනිකරම මෘග බලය. ඔවුන්ට අපිව අවශ්ය නැහැ. 

මාව ඕන නැහැ. ඔයාව ඕන නැහැ. ඔයා වෙග් මිනිස්සුන්ට තැනක් නැහැ අන්ෙද. ෙම් ෙපොළෙව් ෙකොතැනක වත් 

තැනක් නැහැ. ඉතින්, ඔයාට ඒක ෙප්න්ෙන නැහැ. මට සතුටුයි ඔයාට ඒක ෙප්න්ෙන නැති එක ගැන. මෙග් එකම 

බලාෙපොෙරොත්තුව ඔයාට ඒක ෙපෙනන දවසට මම ජීවතුන් අතර ෙනොසිටීමයි!” 

 

අත් බැඳගත් අන්ෙද ෙනොෙසල්වී සිටෙගන සිටිෙය්ය. එහාට ෙමහාට වැෙනමින් තම කබාය උදුරා ගත් 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ එය හැඳ ගත්ෙත්ය. 

 

“ඔයා ෙකොෙහද යන්ෙන?” අන්ෙද ඇසුෙව්ය. 

 

“යනවා. ෙකොෙහ හරි. මට ෙමතැන ඉන්න උවමනාවක් නැහැ.” 



 

“ස්ටීවන්, ඔයා හිතන්ෙන නැද්ද මටත් ඒක ෙප්න බව? ඒත් ඒ ගැන කෑ ගහන එෙකන් ඵලක් නැහැ. මැෙරන්න 

ෙබොන එෙකනුත් වැඩක් නැහැ. ෙකෙනකුට තවමත් සටන් වදින්න පුළුවන්.” 

 

“සහතිකෙයන් ම, සටන් වදිමින් ඉන්න. ඒක මෙග් සැලකිල්ලට ලක්වන්නක් ෙනොෙවයි. මම යනවා මත්පැන් 

උගුරක් ෙබොන්න.” 

 

ඔහු ෙබොත්තම් පියවා ගන්නා ආකාරය අන්ෙද බලා සිටිෙය්ය. තරු නැති මුහුදු කප්පිත්තාෙග් ෙතොප්පිය එක කනක් 

උඩින් තද කරන හැටි බලා සිටිෙය්ය. “ස්ටීවන්, ඔයා ෙමොකක් ද කරන්න යන්ෙන?” 

 

“දැන්?” 

 

“නැහැ. ඉස්සරහට එන අවුරුදු වල දී.” 

 

“ඉස්සහරට එන අවුරුදු?” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සිනහා වූෙය්ය. හිස පස්සට දමා, ජරාවට ගිය හාව ෙලොම් ෙකොලරය 

ඔහුෙග් උරහිස් මත ගැෙහද්දී හිනා වූෙය්ය. “ඒක හරි රසවත් වාක්යයක්. ඉස්සරහට එන අවුරුදු.  ෙකොෙහොම ද ඔයා 

විශ්වාස කරන්ෙන එෙහම එන අවුරුදු තියනවා කියල?” ඔහු අන්ෙද ෙවත නැඹුරු වී ඇසක් ගසමින්, කපටි 

ෙලසින්, ගුප්ත ෙලසින් සිනා වූෙය්ය. “ඔයාට කවදා හරි හිතුන ද ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා, අෙප් පක්ෂ සෙහෝදරෙයෝ 

ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් වැඩ වැඩි නිසා මැෙරන එක අමුතුයි කියල? ඔයා පත්තර වලින් කියවලා ඇති ෙන්ද? අරගල 

පාෙර් තවත් ශ් ෙර්ෂ්ඨ නායකෙයක් ෙගොදුරක් බවට පත්ෙවයි. නිම ෙනොෙවන වැඩක් කරන්නට යන ජීවිතයක පහන 

නිෙව්. .. ඒ ෙකොෙහොම ද යන්න ඔබ දන්නවා ෙන්ද? ඒ නිම ෙනොෙවන වැඩ කරන්න යන සෙහෝදරෙයෝ මැෙරන 

හැටි? සියදිවිනසා ගැනීම්. ඒවා එෙහමයි. සියදිවිනසා ගැනීම්. ඒත් පත්තර වලින් කවදා වත් එෙහම කියන්ෙන 

නැහැ. ෙම් දවස්වල ෙකොච්චර ෙදෙනක් තමන්ව නසා ගන්නවා ද යන්න විහිළුවක් ෙන්ද. ඇයි මන්ද.” 

 

“ස්ටීවන්,” අන්ෙද තම සීතල ශක්තිමත් අතින් දැවැන්ත, උණුසුම් වූ දහදිෙයන් පිරි අතක් අල්ලා ගත්ෙත් ය. “ඔයා 

හිතන්ෙන නැහැ ෙන්ද …” 

 

“මම මුකුත් හිතන්ෙන නැහැ. ෙමොන පිස්සු ද නැහැ. මට ඕනා එකම ෙදය ෙබොන්න උගුරක්. ඉතින් ෙකොෙහොම 

ෙවතත්, මම එෙහම හිතුවත්, මම ඇවිත් සමුෙගන යන්න ෙපොෙරොන්දු ෙවන්නම්.” 

 

ෙදොර අබියස දී, අන්ෙද ඔහුව නැවත වරක් නැවැත්තුෙව්ය. “ස්ටීවන්, ඇයි ඔයා ඉන්ෙන නැත්ෙත, ෙමෙහ? ටික 

කාලයක්?” 



 

තම උරවටා දමා ඇති සාටකයක් පිහිදන අයුරින් අත වනා, ඔළුෙවන් බැහැයි කියමින්, වැනි වැනී දිග ගරුඬ තරප්පු 

ෙපළ පටන් ගන්නා තැනට ගිෙය්ය. 

 

“නැහැ, ෙමෙහ ෙනෙමයි. මට ආෙය් ඔයාව දකින්න ඕන නැහැ අන්ෙද. ඔයාෙග පව්කාර මුහුණ දකින්න ඕන 

නැහැ. ෙමොකද .. ඔයා බලන්න, මම පරණ සටන් නැවක්. මම සූදානම් සුන්බුන් ෙගොඩට යන්න. ඇතුෙල බඩවැල් 

ෙසේරම මළකඩ කාලා නරක් ෙවලා. මට ඒක කමක් නැහැ. මම ෙම් නරක් ෙවච්ච ඇතුලෙත් අන්තිම කෑල්ල ඕන ම 

දවසක ෙදන්නම් ෙම් ෙලෝෙක් ඉතිරි ෙවලා ඉන්නවා යැයි මම දන්න එකම මිනිහාට උදව් කරන්න. එයා තමයි ඔයා. 

මට ඒක කමක් නැහැ. මට කමක් තිෙයන්ෙන ෙමන්න ෙම්කයි. මම දන්නවා මෙග් ඇතුලත පිටතට අරන් ඔයාට 

ෙදන්න පුළුවන් කියල. ඒත් ඒක ඔයාව ෙබ්රගන්ෙන නැහැ!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

ඉදි කරමින් පවතින ෙගොඩනැඟිල්ල දිහා කීරා බලාෙගන සිටියාය. රතු ගෙඩොල් වලින් නිමැ වූ තැනින් තැන ෙනරා 

ඇති නව රළු බිත්ති, අලුත් සුදු සිෙමන්ති ෙගොඩක් මතින් වැටී තිබුණු ෙකොටු වැටි දැලක්, අළු පැහැති අහස ෙසෙමන් 

අඳුරු පැහැයට ළං ෙවන කලින් උදාෙවන සැන්දෑ එළිෙයන් දිස්වුණි. අහස පසුබිම් කරගත් කම්කරුෙවෝ බිත්ති 

මතින් නැවී සිටිති. යකඩ මිටි වැෙදයි. මහපාර පුරා නාදය පතුරවයි. එන්ජින් බැරෑඬි හඬින් ද, හුමාලය විසිල් 

ගසමින් ද, නාද පතුරුවයි. හුණු බදාම පහර වල් වැදි ලී ලෑලි, පලංචි හා බාල්කයන් පිරි කැලෑවක් ෙසේ ඇය ඉදිවන 

ෙගොඩනැඟිල්ල දැකීය. ඇය හිටෙගන ඒ දිහා බලා සිටියාය. ඇයෙග් දෑස් විසල් වූහ. ඇයෙග් ෙතොල්වල සිනාවක් 

ඇඳී ඇත. අවදානම් පිරි පලංචි මත පටු ලෑල්ලක් උඩ ඉක්මණින් ඇවිදින, අව්ෙවන් රන්වන් පාට වූ මුහුණක් ඇති, 

මුව ෙකොනක පයිප්පයක් රුවා ගත් තරුණෙයකි. මිටියකින් වදින පහරවල් ෙමන් රළු වූ, නිශ්චිත වූ, සමාව 

ෙනොෙදන පහරවල් ෙලසින් ඔහුෙග් දෑත් හැසිෙරන හැටි ඇය බලා සිටියාය. ෙකොතරම් කාලයක් එතැන තමා 

සිටිෙගන සිටිෙය් දැයි ඇය ෙනොදත්තාය. සියල්ල අමතක වී තමන් ඉදිරිෙය් වූ වැඩ කටයුතු දිහා පමණක් ඇයෙග් 

අවධානය රැඳී තිබිණි. එවිට හදිසිෙය් ම, ඇස් ෙනොෙපනී ගිය තත්පරයකින් පසුව සියල්ල පැහැදිලිව ෙපෙනනා වූ 

ෙලසකින්, පහරක් වැදුණු ෙලසින් ඇය ඇයෙග් ෙලෝකයට පිවිසීය. හරියට අලුත් ඇස් වලින් නව ෙලෝකය ෙදස 

නව ආකාරයකින් බලනා ෙලසකින් තමනට අමතක වී ගිය ෙලෝකයක් දකිනා ෙලසකින් ඇය වටපිටාව ෙදස 

බැලුවාය. පුදුමෙයන් ඇය කල්පනා කෙළේ ඒ මුෙව් පයිප්පයක් රුවාෙගන අණ ෙදන පිරිමියා ෙමන් ෙගොඩනැඟිල්ල 

ඉදි කරන පලංචිෙය් තමන් ෙනොවූෙය් මන්දැයි කියාය. ඇයෙග් රැකියාෙවන් ඇයව ඈත් කර තබන්නට හැකි ෙහේතුව 

කුමක් දැයි කියාය. ඇයෙග් ජීවිත අරමුණ. ඇයෙග් එකම අභිපාය. එය ක්ෂණික වූ තත්පරයක් විය. එය ෙකොතරම් 

ක්ෂණික වූවා දැයි කියෙතොත් ඇයට එය දැනුෙන් එය අවසන් වූ පසුව. එය අවසන් වූ පසුව ඇය ෙලෝකය දැක්ෙක් 

ඇය ඊට හුරු වූ තිෙබන ආකාරයට. ඒ ෙගොඩනැඟිල්ල ඉදිවන පලංචිෙය් ෙනොවන තමන් ෙහේතුව මන්දැයි ඇයට 

මතක් වුණි. ඇයට උවමනා වූ එකම රැකියාව සදහටම ඇයට නැති වී ගිෙය් කුමන ෙහේතුව නිසාදැයි මතක් වුණි. 

ඇයෙග් හද පත්ෙලන් නැඟි හිස් තැනක් පුරවන්නට ෙමොළෙයන් වචන හතක් ඉදිරිපත් විය: “සමහර විට … කවදා 

හරි දවසක .. පිටරටක දී..” 

 

ඇයෙග් උරහිසට අතක් වැදිණ: “ඔබ ෙමතැන ෙමොකක් කරනවා ද, පුරවැසිෙයනි?” 

 

මිලීෂියා මිනිෙහක් ඇය දිහා සැක සහිත බැල්මකින් බලාෙගන සිටියි. රතු තරුවකින් යුතු, උල් වූ කාකි ෙතොප්පියක් 

ඔහු ඔළුවට හිරෙවන්නට පැළඳ සිටිෙය්ය. ඔහු ඇස් සිහින් කර බැලුෙව්ය. හැඩයක් ෙනොමැති ෙකොට්ට වැනි මෘදු 

ෙතොල් විවර කෙළේය. “ඔබ ෙමතැන පැය භාගයක් හිටෙගන හිටියා, පුරවැසිෙයනි. ඔබට ඕනෑ කුමක් ද?” 

 

“කිසිත් නෑ,” කීරා කීවාය. 

 



“ඉතින් එෙහනම්, ෙමතැනින් යනවා ෙහොඳයි, පුරවැසිෙයනි.” 

 

“මම නිකම් බැලුවා විතරයි,” කීරා කීවාය. 

 

“ඔබට,” ෙකොට්ටා ෙමන් හැඩකින් ෙනොයුතු ෙතොල් විවෘත කරමින් මිලීෂියා මිනිසා ආඥා කෙළේය, “කිසිම අයිතියක් 

නැහැ ෙමතැන බලාෙගන සිටින්න.” 

 

මුකුත් ෙනොකියා ඇය හැරී ෙවනතක ඇවිද ගියාය. 

 

ඇයෙග් හමට ගෑෙවන ෙසේ, කමිසයට අල්ලා මැසූ පුංචි ෙපොකැට්ටුවක් දිෙනන් දින බරින් පිරී යයි. ලිෙයෝෙග් ඉවක් 

බවක් නැතිව කරන වියදෙමන් ඉතිරි කරගත් මුදල් ඇය එතැන සඟවා ඉතිරි කළාය. එය ඔවුන්ෙග් අනාගතය 

ෙවනුෙවන් පදනමක් ෙගොඩ නඟන්නට. කවදා ෙහෝ -පිටරටක ..” 

 

මග ෙපන්වන්වන අයෙග් රැස්වීමකින් පසු ඇය ෙගදර ගියාය. අධ්යාපන චාරිකා මධ්යස්ථානෙය් ෙද්ශපාලන 

විභාගයක් විය. ෙකොටට කැපූ හිසකින් යුතු පුරුෂෙයක් පළල් ෙම්සයක වාඩි වී තමන් ඉදිරියට එකින් එකා බැගින් 

වුත් හිටගත් ෙවව්ලන, සුදුමැලි ෙතොල් වලින් යුතු, ගැස්ෙසන, අස්වාභාවික හඬින් උත්තර ෙදන මග ෙපන්වන්නන් 

 ෙවතින් පශ්න ඇසුෙව්ය. වැඩ කරන ජනතාවට ෙද්ශපාලන අධ්යාපනයක් සහ පංති විඥානයක් ලබා ෙදනු පිණිස 

කළ යුතු ෛඵතිහාසික සංචාරක කටයුතු වල වැදගත්කම පිළිබඳ සුදුසු හඬින් කට පාඩම් කරගත් වදන් කීරා ඇති 

පමණින් කියන්නට සමත් වූවාය. මහා බිතාන්යෙය් ෙරදිපිළි කම්කරුවන්ෙග් නවතම වැඩ වර්ජනය ගැන ඇසූ පශ්න 

වලට පිළිතුරු ෙදන්නට ඇය සමත් වූවාය. තුර්කිස්තානෙය් කියවන්නට ලියන්නට බැරි අය ෙවනුෙවන් වූ පාසැල් 

ගැන ජනතා අධ්යාපාන ෙකොමිස්සාර් විසින් කියූ නවතම වදන් ගැන සියල්ල ඇය සිටියාය. එෙහත් ෙඩොන් 

ෙදෝණිෙය් පතල් වල අලුතින් ම නිෂ්පාදනය කරන ලද ගල් අඟුරු පමාණය ෙකොච්චරක් දැයි කියන්නට ඇය දැන 

සිටිෙය් නැත. 

 

“ඔබ පුවත්පත් කියවන්ෙන් නැද්ද, සෙහෝදරිය?” විභාග නිලධාරියා ඇයෙගන් ඇසුෙව් බුරුලක් ෙනොෙපන්වමින්. 

 

“ඔව්, සෙහෝදරයා.” 

 

“මම ඔබට අවවාද කරනවා ඒවා ඔයිට වඩා උවමනාවකින් ෙහොඳින් කියවන්න කියල. තමන්ෙග පටු විෂයයට 

එහායින් කිසිත් ෙනොදන්න සීමාසහිත දැනුමක් ඇති විෙශේෂඥයන් සහ පරණ තාෙල් උගතුන් ෙගන් අපිට වැඩක් 

නැහැ. අෙප් නූතන අධ්යාපනය සපයන අය ෙද්ශපාලන විද්වත් බවින් යුතු ෙවන්න ඕන. ෙසෝවියට් සත්යතාවය 



පිළිබඳ කියාශීලී උනන්දුවක් දක්වන්න ඕන. අෙප් රාජ්ය ඉදිකිරීම් ගැන සියළු ෙතොරතුරු දැන ඉන්න ඕන. … ඊ ළඟ 

එක්ෙකනා!” 

 

ඇයව රැකියාෙවන් ෙනරපන්නට හැකියි, ෙගදර යන ගමන් ඇය සිතුෙව් සිතට කිසිම ෙවනසක් ෙනොදැනී. ඒ ගැන 

කිසිම සිත් කරදරයක් කර ගන්ෙන නැහැ. තව දුරටත් ඒ ගැන සිත් කරදර කරගන්ෙන නැහැ. වසර තිහක් පාසැල් 

ගුරුවරියක් වී සිටි වයසක ෙනස්ටෙරෝවා සෙහෝදරිය ෙමන් ඇය තැෙවන්ෙන් නැහැ. මග ෙපන්වන චාරිකා, පාසැල් 

පංති, සමාජ රැස්වීම්, අංශභාගය හැදුන මවකට උයන පිහන අතර ෙනස්ටෙරෝවා සෙහෝදරිය පුවත්පත් කියවන්නට 

තම කාලය සම්පූර්ණෙයන්ම වැය කළාය. ඇය හැම පවෘත්තියක් ම වචනෙයන් වචනය කියැවූවාය. තම රැකියාව 

ආරක්ෂා කරගන්නට ෙනස්ටෙරෝවා සෙහෝදරියට ඉතාමත් උවමනා වුණි. එෙහත් විභාග නිලධාරියා ඉදිරිෙය් 

සිටගත් කල, ෙන්සටෙරෝවා සෙහෝදරියට එකම වචනයක් වත් කියාගත ෙනොහැකි වුණි. ඇය කට හැරිය ද, කිසිම 

හඬක් පිට ෙනොවුණි. ඇය ඇද වැටුෙන් කම්පාෙවන් ෙබරිහන් ෙදන කෑ ගැහිල්ලකිනි. ඇය පිස්සුවකින් ෙමන් 

හඬන්නට වූවාය. ඇයව කාමරෙයන් වත්තන් කරෙගන යන්නට ෙහදියක් කැඳවන්නට සිද්ධ වුණි. ෙනස්ටෙරෝවා 

සෙහෝදරියෙග් නම මග ෙපන්වන්නන්ෙග් නම් ලැයිස්තුෙවන් කපා දැමුණි. 

 

නිවසට පැමිෙණන විට කීරාට විභාගය අමතක වී තිබිණ. ඇය හිතුෙව් ලිෙයෝ ගැන. එදින හවස ඔහු කුමන 

ආකාරෙයන් තමාට දකින්න ලැෙබ්වි දැයි ඇය සිතුවාය. ෙනොසන්සුන් සහගත අවුලක් ෙලසින් පශ්නය පැන 

නැඟිණ. එය පරක්කු වී ෙගදර පැමිෙණන හැම අවස්ථාවක දී ම තමා නැති නිවෙසේ ඔහු සිටින ආකාරය ගැන වූවකි. 

හැම උදෑසනක ම ඔහු පිටත් වී යන්ෙන් සතුටින් සිනාෙවමිනි. ජවෙයන් පිරි උද්දාමයකිනි. එෙහත් දවස අවසන 

බලාෙපොෙරොත්තු විය යුත්ෙත් කුමක් දැයි ඇය දැන සිටියාය. සමහර විෙටක ඔහු විෙද්ශීය ෙපොත් කියවමින් 

සිටිෙය්ය. ඇයෙග් ආශීර්වාදයකට උත්තර දු න්ෙන් යාන්තමකට. ආහාර පවා පතික්ෙෂේප කෙළේය. තමන්ෙග් 

ෙලෝකෙයන් ඉතා ඈතක වූ ෙලොවක තතු කියවන ඔහු අවඥා සහගතව ෙකකර ගානවා ඇහුණි. සමහර විෙටක ඔහු 

බීමතින් සිටිෙය්ය. කාමරෙය් වැනි වැනී එහාට ෙමහාට යයි. පරුෂ හිනාවකින් මුව පිෙරයි. ඔහු වියදම් කළ මුදල් 

ගැන සඳහන් කරද්දී ඇය ඇස් ඉදිරිපිට දී ම මුදල් ෙනෝට්ටු ඉරා දමන්නට විය. සමහර විට ඔහු ඇන්ෙටෝනියා 

පැව්ෙලොව්නා සමඟ කලාව ගැන කතා කරමින් සිටිෙය්ය. ඈනුම් හරිමින්, තමන්ෙග් වදන් තමන්ට ද ෙනොඇෙහන 

ආකාරයකින් ඔහු කතා කරමින් සිටිෙය්ය. සමහර විෙටක -ඉතා කලාතුරකින්- ඔහු ඇය හා සිනහ වූෙය්ය. ඉතා 

ඈත අතීතයක දී, ඔවුන්ෙග් මුල් හමුවන් වූ කාලෙය් දී පරිදි ඔහුෙග් දෑස් පැහැදිලි හා තරුණ විය. ඇයෙග් අතට 

මුදල් තද කරමින් ඔහු රහසින් ෙකඳුරුෙව් “හංගන්න මෙගන් … පලා යන්න. යුෙරෝපයට. … අපි ඒක කරමු .. 

කවදා හරි .. ඔයාට පුළුවන් නම් මට මතක් ෙනොෙවන්න ඉඩක් තියන්න .. එෙතක් .. අපිට පුළුවන් නම් ෙනොහිතා 

ඉන්න …” 

 

ඇය ෙනොහිතා ඉන්න පුහුණු වී තිබිණ. ඇයෙග් මතකෙය් වූෙය් ඔහු ලිෙයෝ බවත්, ඔහුෙග් කටහඬට එපිටතින් වූ, 

ඔහුෙග් දෑත් වලින් එපිටතින් වූ, ඔහුෙග් ෙද්හෙයන් එපිටත වූ,  ෙලෝකයක් ඇයට නැති බවත් පමණි. ඔහු ෙවතට 



හිමිහිට ඇෙදන, නම් කළ ෙනොහැකි, දැවැන්ත වූ, ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ගිලගත් දැය සහ ඔහු අතරමැදින් තමන් 

මුරකාරියක් ෙලසින් සිටිය යුතු බවයි. ඇය මුර කරන්නට සූදානම්. ෙවන කිසිවක් වැදගත් නැත. ඇය අතීතය ගැන 

ෙනොසිතුවාය. අනාගතය – ඇය වටා සිටි කිසිෙවක් අනාගතය ගැන සිතුෙව් නැත. 

 

ඇය කිසි විෙටක අන්ෙද ගැන සිතුෙව් නැත. ෙකොතරම් දින ගණනක්, ෙකොතරම් අවුරුදු ගණනක් ඉදිරි අනාගතයක 

දී ඔවුන් ෙදෙදනාට ඇත්දැයි සිතන්නට ඇය ඉඩක් ෙනොදුන්නාය. පමණට වඩා දුර දිග ගිහින් ඇති නිසා පළා 

යන්නට ෙනොහැකි බව ඇය දත්තාය. ඔහු අත්හැර දමන්නට ෙනොහැකි බව දකින්නට ඇය බුද්ධිමත් වූවාය. එයට 

උත්සාහයක් ෙනොගන්නට ඇය නිර්භීත වූවාය. ඔහුට දරා ගන්නට බැරි පහරක් මග හරිනු පිණිස ඇය තමන් කළ 

දැයට වන්දි ෙගවමින් සිටියාය. කවදා ෙහෝ දිනයක, වන්දිය ෙගවා ඉවර කළ යුතු බව ඇයට යාන්තමින් දැනුණි. 

පිටරට යන ගමන ලිෙයෝටත් ඇයටත් උදා වූ දිනයක සමහර විට උදාවනු ඇත. එවිට ඇය ඒ සම්බන්ධය කිසිත් 

පසුබැස්මකින් ෙතොරව අවසන් කරනු ඇත. ලිෙයෝට ඇය අවශ්යයය. එවිට ලිෙයෝ ආරක්ෂා වනු ඇත. ෙවන 

කිසිවකින් ඵලක් නැත. 

 

“කීරා?” ඇය ඔවුන්ෙග් කාමරයට ඇතුල් ෙවද්දී පීතිමත් කටහඬක් නාන කාමරෙයන් ඇසුණි. 

 

ලිෙයෝ ඉන් එළියට ආෙව්ය. ඔහුෙග් අෙත් තුවායකි. ඔහුෙග් උඩුකය නිරුවත්. ඔහුෙග් මුහුෙණන් වතුර බිංදු රූ රා 

වැෙටයි. ඔහුෙග් නළල මතින් අවුල් හිස් ෙරොදවල් වැටී ඇත. ඔහු සිනාෙසයි. 

 

“ඔයා ආපු එක ගැන මට හරි සතුටුයි, කීරා. මම කැමති නැහැ මම ෙගදර එද්දී ඔයා ෙගදර ෙනොහිටියාම.” 

 

උණුසුම් ගිම්හාන දවසක ගඟකින් ෙගොඩට ආ විගසින් වූ අෙයක් ෙසේ ඔහු දකින්නට ලැබුණි. ඔහුෙග් උරහිස් මත වූ 

වතුර බිංදු වල හිරු රැස් දිළිෙසනවා වැනිය. ඔහු ඇවිද්ෙද් ජීවත්වන අභිලාෂයකින් යුතු වූ සිරුරකිනි. ෙකළින්, රදළ 

විලාසයකින්, ආඥා නිකුත් කරන ෙලසකින්, ෙනොනැෙමන ෙද්හයක්, හා ෙනොනැෙමන අභිලාෂයක් ඇත්ෙතක් 

ෙලසිනි. ඔහු උපත්තිය ලබා ඇත්ෙත්ම ඊට ඉඩ කඩක් ෙනොමැති ෙලසිනි. 

 

ඔහුට ළං වන්නට බිය වී ඇය සිටෙගන සිටියාය. ඔහු  සිටිය යුතු වූවා වූ, ඔහුෙග් ඉරණම වූවා වූ ආකාරය ෙපන්වන 

ඒ දුර්ලභ ෙමොෙහොත බිඳ දමන්නට අෙපොෙහොසත් බවින් ඇය නිශ්චලව සිටියාය. 

 

ඇය ෙවත ආ ඔහු තම අතින් ඇයෙග් ෙබල්ල වටා යවමින් ඇයෙග් හිස පැත්තකට හරවා ඇයෙග් ෙතොල් තම ෙතොල් 

වලට හසුකර ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් හැසිරිල්ෙල් අවඥා සහගත වූ දයාවක් පැතිර තිබුණි. ආඥාවක් හා මුසු වූ ගින්නක් 

විය. ඔහු ආදරවන්තෙයක් ෙනොවීය. ඔහු වහල් හිමිෙයක් විය. ඇයෙග් අත් ඔහු අල්ලා ෙගන තිබුණි. ඔහුෙග් වෙත් 



වූ දිළිෙසන වතුර බිංදු ඇයට ගිලුණි. ඇය පිළිතුර දත්තාය. ඇයෙග් දවස් සියල්ෙල්ම අරමුණ. ඇයට දරා ගන්නට වූ 

සියල්ලට ම ෙහේතුව, අමතක කළ යුතු දිනයන්ට ෙහේතුව, ජීවත්වන්නට අවශ්ය එකම අභිෙපේරණය ඇය දත්තාය. 

 

* 

 

අරීනා, ඇයට සමාජෙය් කටයුතු වලින් ගැලෙවන්නට හැකි වූ දුර්ලභ සැන්දෑවක, ඉඳහිට දවසක දී කීරා හමුවන්නට 

පැමිණිෙය්ය. ගම්භීර වූ රැව්ෙදන හඬකින් ඇය සිනා වූවාය. කාමරය පුරා සිගරැට් අළු හැලුවාය. අලුත්ම වඩාත්ම 

භයානක ෙද්ශපාලන කටකතා කියුවාය. සුදු ෙම්ස ආවරණය මත ඔවුන් දන්නා හඳුනන අයෙග් කාටූන් චිත 

ඇන්ඳාය. 

 

එෙහත් ලිෙයෝ කඩෙය් වැඩ බහුල වී පරක්කු වූ දිනයන් හි, පත්තු කරන ලද උදුනක් අසල කීරා හා අරීනා වාඩි වී 

බලා සිටි සැන්දෑවන් හි දී අරීනා හැම තිස්ෙසේ ම සිනා වූෙය් නැත. සමහර අවස්ථා වල දී ඇය දිගු කාලයක් නිහඬ ව 

සිටියාය. ඇය හිස ඔසවා කීරා ෙදස බලද්දී, ඇයෙග් දෑස් වික්ෂිප්තව තිබිණ. ඇයෙග් දෑස් උදව් ඉල්ලී ය. ගිනිදැල් 

දිහා බලාගත් ඇය රහසින් ෙකොඳුරන්නට වූවා ය: “කීරා, මට .. මට බයයි. … ෙහේතුව ෙමොකක් ද කියා මම දන්නෑ. 

සමහර විට පමණයි බය දැෙනන්ෙන. ඒත් මට බයක් දැෙනනවා … අපි හැෙමෝටම ෙමොකක් ද ෙවන්න යන්ෙන? 

අන්න ඒකයි මාව බය කරන්ෙන. පශ්නය ක්ම ෙනෙමයි. ඒත්, කාෙගන් වත් අහන්න බැරි පශ්නයක් ඒක. ඒක 

අහලා මිනිස්සු දිහා බලන්න, එයාලෙග ඇස් වලින් බලන්න පුළුවන් එතෙකොට එයාලටත් ඒකම දැෙනන බව. ඒ 

බයම. ඔයාට ඒ ගැන එයාලෙගන් අහන්න බෑ. ඒත් ඇහුෙවොත්, එයාලටත් ඒක පහදන්න බැහැ. .. ඔයා 

දන්නවාෙන, අපි හැෙමෝම ෙගොඩක් උත්සාහ කරන්ෙන මුකුත් ෙනොහිතා ඉන්න. ෙහට දවසට එහා ෙනොහිතා ඉන්න. 

සමහර ෙවලාවට අනික් පැයට එහා ෙනොහිතා ඉන්න. … ඔයා දන්නවා ද මම විශ්වාස කරන්ෙන ෙමොකක් ද කියලා? 

මම විශ්වාස කරන්ෙන ඔවුන් ඒක කරන්ෙන උවමනාෙවන්ම කියල. ඔවුන්ට අවශ්ය නැහැ අපි හිතන එක. ඒකයි 

අපි ෙම් විදියට වැඩ කරන්න ඕන. දවස පුරාම වැඩ කරල, ෙපෝලිම් වල හිටෙගන ඉඳලා දවස ෙගවුනාම අපි සමාජ 

කටයුතු වල ෙයෙදන්න ඕන, පත්තර කියවන්න ඕන. ඔයා දන්නවා ද මාව ගිය සතිෙය් සමාජෙයන් පන්නලා 

දාන්න ඔන්න ෙමන්න ඉඩ තිබුණ බව? බාකු ළඟ තියන අලුත් ෙතල් නිධි ගැන මෙගන් ඇහැව්ව. මම ඒ ගැන 

මුකුත් ම දැන හිටිෙය නැහැ. මම ෙමොකට ද ෙතල් නිධි ගැන දැනෙගන ඉන්න ඕන මෙග් රස්සාව ජරා ෙපෝස්ටර් 

ඇඳලා මෙග ෙමෙන්රි ටික ෙහොයා ගැනීම ෙවද්දී? මම ෙමොකට ද පත්තර කට පාඩම් කරගන්න ඕනා ගද්ය මාලා 

වෙග්? ඇත්ත, මෙග පයිමසයට භූමිෙතල් ඕන තමයි. ඒත් ෙමෙන්රි උයන්නට භූමිෙතල් ඕන නිසා මම භූමිෙතල් 

එන හැම තැනක ම වැඩ කරන හැම ෙසේවකෙයකුෙග් ම නම දැනෙගන සිටින්න ඕනා ද? පයිමෙසේ පැය කාලක් 

උයන නිසා දවෙසේ පැය ෙදකක් රාජ්ය ඉදි කිරීම් ගැන පවෘත්ති කියවන්න ඕනා ද? … ඉතින්, ඒ ගැන අපිට කරන්න 

ෙදයක් නැහැ. අපි උත්සාහ ගත්ෙතොත්, ඒෙක බරපතලකම වැඩියි. දැන් ගන්න සාෂාව උදාහරණයකට … අෙහෝ 

කීරා! මම … මම හරිම බයයි! .. ඔහු .. ඔහු .. ඉතින්, ඔයාට ෙබොරු කියන්න අවශ්ය නැහැෙන. ඔයා දන්නවාෙන 

ඔහු ෙමොකද කරන්ෙන් කියා. ඒක යම් විදියක රහස් සංවිධානයක්. ඔවුන් හිතන්ෙන් ඔවුන්ට ආණ්ඩුව ඉවත් 



කරන්න පුළුවන් කියල. මිනිස්සුන්ව නිදහස් කරන්න පුළුවන් කියල. සාෂා කියනවා ඒක ජනතාව ෙවනුෙවන් 

කරන එයාෙග යුතුකම කියල. ඒත් ඔයයි මායි දන්නවා වැඩිපුර ලයිෙනෝරු ෙතල් රාත්තලක් ගන්න ඒ ෙශේෂ්ඨ 

මිනිස්සු අතෙරන් ෙකෙනක් එයාල සියල්ලන් ව ම පාවා ෙදයි කැමැත්ෙතන් ම රහස් ෙපොලීසියට. ඔවුන් රහසින් 

රැස්වීම් පවත්වනවා. ඔවුන් පතිකා අච්චු ගහලා කම්හල් වල ෙබදා හරිනවා. සාෂා කියනවා අපිට පිටරටින් කිසිම 

උදව්වක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්න බැහැ කියලා. අෙප් නිදහස ෙවනුෙවන් සටන් වැදීම අෙප් වැඩක් …. ඉතින් මම 

ෙමොනා කරන්න ද? මම කැමතියි එයාව නවත්තන්න. ඒත් මට එයාව නවත්තන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ. මම 

දන්නවා ඔවුන් ඔහුව අල්ල ගනියි කියල. පහුගිය වසන්තෙය් දී ඔවුන් සයිබීරියාවට යවපු සිසු සිසුවියන්ව මතක ද? 

සිය ගණනින්, දහස් ගණනින්. ඒ අය එක් ෙකෙනක් ෙගන් වත් ඔයාට ආෙය් අහන්න ලැෙබන්ෙන නැහැ. එයා 

අනාථෙයක්. එයාෙග ෙවන කවුරුත් ෙම් ෙලෝෙක් නැහැ. මම විතරයි එයාට ඉන්ෙන. මම එයාව නතර කරන්න 

කැමැතියි. ඒත් එයා අහන්ෙන නැහැ. එයා හරි. එකම ෙද්, මම එයාට ආදෙරයි. එයාට මම ආදෙරයි. එයා කවද 

හරි දවසක සයිබීරියාවට යයි. ඉතින් ෙමොකක් ද ඇති ඵලය? කීරා! ෙමොකක්ද ඇති ඵලය?” 

 

* 

 

ඉක්මණින් ෙගදර දුවන සාෂා ෙචරෙනොව් තම වීදි ෙකොනට හැරුණි.  

 

එය අඳුරු ඔක්ෙතෝබර් සැන්දෑවකි. ඇදී ආෙව් ෙකොෙහන් දැයි සිතගත ෙනොහැකි තරම් ෙව්ගයකින් පුංචි අතක් 

ඔහුෙග් කබාෙය් රැඳිණ. පුංචි හිසක් මතින් දමාගත් සළුවක් අතරින් විසල් වූ, ඇසිපිය ෙනොගහන, තැතිගත් දෑස්, 

තමන් දිහා උඩට හැරී බලා සිටිනවා ඔහු දුටුෙව්ය. 

 

“ෙචරෙනොව් පුරවැසිෙයනි,” ෙකල්ලක් රහසින් කීවාය, ඇයෙග් ෙවව්ලන සිරුර ඔහුෙග් කකුල් වලට ෙතරපී 

ඔහුෙග් ගමන නවතා ඇත, “ෙගදර යන්න එපා.” 

 

තම අසල්වැසියාෙග් පුංචි දියණිය ඔහු හඳුනාගත්ෙත්ය. ඔහු සිනා සී ඇයෙග් හිස පිරිමැද්දාය. එෙහත් සහජ 

හැදියාවකින් ෙමන් වහාම අඳුරු ෙසවනැලි වැටි බිත්තියට මුවා විය. “ෙමොකක් ද කලබෙල්, කාටියා?” 

 

“අම්මා කිව්වා,” ෙකල්ල වචන හිරකර ගනිමින් කියන්නීය, “අම්මා කිව්වා ඔබට කියන්න කියලා ෙගදර යන්න 

එපා කියලා … නාඳුනන මිනිස්සු ඇවිත් කියල … ඔවුන් ඔෙබ් ෙපොත් කාමරය පුරා හැම තැනම විසි කරලා කියල 

…” 

 



“මා ෙවනුෙවන් ඔෙබ් අම්මට ස්තූති කරන්න, දරුෙවෝ,” සාෂා රහසින් පැවසුෙව්ය. ඔහු ඉක්මණින් හැරී  වීදි 

ෙකොෙනන් අතුරුදහන් විය. ඔහුෙග් නිවෙසේ ෙදොර අසල කළු ලිෙමොසීනයක් නවතා තියනවා ඇස් ෙකොණකින් 

දකින්නට ඔහුට ඉඩක් ලැබුණි. 

 

ෙකොලරය ඔසවා ගත් ඔහු ඉක්මණින් ඇවිද්ෙද්ය. අවන්හලක් තුලට වැදී ඔහු දුරකතන ඇමතුමක් ගත්ෙත්ය. 

කර්කශ කටහඬින් නාඳුනන අෙයක් ඊට පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. සාෂා කිසිත් ෙනොකියා ඇමතුම විසන්ධි කෙළේය. 

ඔහුෙග් මිතුරා අත් අඩංගුවට ෙගන ඇත. 

 

එදා රාතිෙය් ඔවුන් රහස් රැස්වීමක් පවත්වන්නට ෙයදුණි. කම්කරුවන් අතර වික්ෙෂෝහයක් සඳහා, නව 

මුදණාලයක් හරින්නට ඔවුන් සැලසුම් ෙයොදා තිබිණ. තමාෙග් කාමරෙය් වූ ෙසෝවියට්-විෙරෝධී පතිකා ෙගොන්න 

දකින රහස් ෙපොලීසි ඒජන්තවරුන්ෙග් මුහුණු සිහි වී සාෂාෙග් මුහුෙණ් සිනාවක් ඇඳිණ. ෙහට ෙපෙටොගෑෙය් 

කම්හල් වල දී ඒ පතිකා සියල්ල ෙබදා හරින්නට කටයුතු ෙයොදා තිබි බව මතක් වී ඔහු රැව්ෙව්ය. 

 

ටෑම් රථයකට ෙගොඩ වූ ඔහු තවත් මිතුෙරකුෙග් නිවසක් බලා ගිෙය්ය. වීදි ෙකොනින් හැෙරද්දී ඒ නිවෙසේ ෙදොර අසල 

ද කළු ලිෙමෝසීනයක් නවතා ඇති ආකාරය ඔහු දුටුෙව්ය. ඔහු එතැනින් ඉක්මණින් ඉවත් විය. 

 

දුම්රිය නැවතුම් ෙපොළක් ෙවත ගිය ඔහු තවත් අංකයක් ඇමතුෙව්ය. කවුරුත් පිළිතුරු දුන්ෙන් නැත. 

 

ඔහු ඇවිද්ෙද්ය. හිම ෙගොෙහොරු මැද්ෙදන් කකුල් අදිමින් ඔහු තවත් ලිපිනයක් කරා ගිෙය්ය. තම හිතවතාෙග් 

කාමරෙය් ජෙන්ලෙයන් එළියක් ෙනොෙපනුණි. එෙහත් වත්ත පිටුපස වැට අසල වැසිකිලි සුද්ද කරන්නාෙග් 

භාර්යාව අසල්වැසිෙයක් සමඟ උද්දාමෙයන් රහස් කියනවා ඔහුට දකින්නට ලැබුණි. ඔහු නිවස ෙවත ගිෙය් නැත. 

 

අත්වැසුම් නැති මිදී ඇති අත් වලට ඔහු පිම්ෙබ්ය. තවත් එක ලිපිනයක් ෙවත ඇවිද්ෙද්ය. ඔහු ඇස් ෙයොමු කළ 

ජෙන්ලෙය් එළියක් ෙපනිණ. එෙහත් ජෙනල් පඩිෙය් අමුතු තාලයක මල් ෙපෝච්චියක් තිබිණ. අනතුරක් ඇතැයි 

අඟවන සලකුණක් හැටියට ඒ ඔවුන් කතාබහ කරගත් සංඥාව විය. 

 

ඔහු තවත් ටෑම් පාරක ගමන් ගත්ෙත්ය. රෑ ෙබෝ වී ඇත. ටෑම් රථෙය් හිටිෙය් ඉතා සුළු පිරිසකි. එය මහත් එළියකින් 

දල්වා තිබිණ. ඊ ළඟ නැවතුම් ෙපොෙල් දී හමුදා නිල ඇඳුමක් පැළඳි පුරුෂෙයක් එයට ෙගොඩ විය. සාෂා එළියට 

බැස්ෙසේය. 

 

අඳුරු ලාම්පු කණුවකට ෙහේත්තු වී ඔහු නළල පිස දා ගත්ෙත්ය. දිය වී යන හිමට වඩා සීතල වූ දහදිෙයන් ඔහුෙග් 

නළල පිච්චී යයි. 



 

අඳුරු වීදියක ඉක්මණින් ඇවිද යද්දී පරණ ඩාර්බි ෙතොප්පියක් හිස පැළඳ ගත් මිනිෙහක් පාෙර් අනිත් පැත්ෙත් 

සංසුන් ගමනින් යනවා සාෂා දුටුෙව්ය.  ෙකොනක දී හැරුණු සාෂා, කඩපිල් ෙදකක් පහු කෙළේය. නැවත හැරුෙන්ය. 

තවත් කඩපිලක් පසු  කෙළේය. ආෙයත් හැරුෙන්ය. පෙව්සමින් ඔහු තමා උරහිසින් පිටුපස දිහා බැලුෙව්ය. පරණ 

ඩාර්බි ෙතොප්පිය දා ගත් පුරුෂයා ෙගවල් තුනකට එහායින් වූ පාමසියක ජෙන්ලයකින් ඇතුලත දිහා බලාෙගන 

සිටියි. 

 

සාෂා ගමන තවත් ඉක්මන් කෙළේය. වැහිච්ච ෙග්ට්ටු වලට උඩින් කහ එළිෙයන් අළු හිම වැෙටන ෙලසකට 

ෙපනුණි. වීදිය පාළු වී ඇත. තමන්ෙග් පයට පෑෙගන මඩ හඬ හැෙරන්නට ඔහුට ෙවනත් හඬක් ඇසුෙන් නැත. 

නමුත් ඒ හඬට ඔබ්ෙබන්, ඈතක ගැෙටන ෙරෝද හඬ හා ඔහුෙග් පපුෙව් දඩිස් බිඩිස් හඬ අස්ෙසන් හුස්මක් ගන්නා 

තරම් වූ මුදු හඬකින් ඔහු පසුපසින් එන කකුල් අද්දන සද්දය සාෂාට ඇසිණ. 

 

ඔහු නැවතී ආපසු හැරී බැලුෙව්ය. ඩාර්බි ෙතොප්පිය දාගත් අය බිමට නැවී සපත්තු ෙල්ස් ගැට ගහයි. සාෂා හිස ඔසවා 

වටපිට බැලීය. ඔහු ෙහොඳින් දන්නා නිවසක් අසලට ඔහු පැමිණ තිබුණි. ඔහුට ගිෙය් තත්පරයකටත් අඩු කාලයකි. 

ඔහු වහාම ෙදොරින් ඇතුලට ෙගොස් අඳුරු ඉස්ෙතෝප්පුවක බිත්තියට ෙහේත්තු වී සිටිෙය්ය. හුස්ම ෙනොෙගන ඔහු ෙදොර 

පියෙන් වූ හතරැස් වීදුරු කෑල්ෙලන් පිටත බලාෙගන සිටිෙය්ය. ඩාර්බි ෙතොප්පිය දමාගත් අය නිවස පහුකර යනවා 

ඔහු බලාෙගන සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් පියමන් හිම ෙගොෙහොරුව බිඳමින් ෙගොස්, ගමෙන් ෙව්ගය අඩු වී, නැවතී, ආපසු 

එන හඬ සාෂාට ඇසිණ. හතරැස් වීදුරු ෙකොටුව පසු කරමින් ඩාර්බි ෙතොප්පිය අනිත් පැත්තට ගිෙය්ය. පියමන් හඬ 

කිරීස් කිරීස් ගා වැඩිෙයනුත් අඩුෙවනුත්, එහාටත් ෙමහාටත්, ළඟ පාතක වැෙදන හඬ ඔහු අසා සිටිෙය්ය. 

 

හඬ ෙනොනඟා තරප්පු ෙපළ නැඟ ගිය සාෂා  ෙදොරකට තට්ටු කෙළේය. 

 

අරීනා එය විවෘත කළාය. 

 

ඔහු ඇඟිල්ලක් තම ෙතොල් මතට තබා රහසින් මැතුරුෙව් ය: “වික්ටර් ෙගදර ද?” 

 

“නැහැ,” ඇය හුස්මක් ඇද්දාය. 

 

“එයාෙග ෙනෝනා?” 

 

“එයා නිදි.” 

 



“මම ඇතුලට එන්න ද? ඔවුන් මා පසුපස එනවා.” 

 

ඇය ඔහුව ඇතුලට ඇදෙගන කලබලෙයන් ෙතොරව, කල්පනාෙවන් යුතුව පෙව්සම් වන්නට ෙමොෙහොතක් ඉඩ 

ගනිමින් ෙදොර හිමින් වසා දැමුවාය. එය වැසුෙන් සද්දයකින් ෙතොරව. 

 

* 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ආෙව් කිහිල්ෙල් ගසා ගත් ෙපොට්ටනියක් රැෙගන. 

 

“සුබ සැන්දෑවක්, කීරා … මෙග ෙදයිෙයෝ, කීරා, ෙම් කාමරෙය් තියන ගඳ!” 

 

කීරා ගණනක් ෙනොෙගන නැඟි ට්ටාය. ෙපොතක් බිමට වැටුණි. “සුබ සැන්දෑවක් අම්ෙම්. ඒ අල්ලපු ෙගදර ඉන්න 

ලැව්ෙරෝවා පවුල. එයාල ඇඹුල් ෙගෝවා හදනවා. 

 

“මෙග ෙදයිෙයෝ! එෙහනම් ඒකයි එයා අර ෙලොකු බැරල් එකක කළවම් කරන්ෙන. කිසිම හැදියාවක් නැහැ, අර 

වයසක ලැව්ෙරොව්ට. ඔහු මට ආශීර්වාද කෙළේ වත් නැහැ. බලන්න අපි නෑදෑෙයෝ ෙන්ද, එක විදියකින්.” 

 

ෙදොරට පිටුපසින් ෙගෝවා බැරල් එකක ලී හබලක් වැෙදන හඬ ඇසිණ. ලැව්ෙරොව්ෙග් බිරිඳ එකම ස්වරයකින් 

සුසුම්ලනවා ඇසිණ: “අෙප් පව් බරින් වැඩියි … අෙප් පව් බරින් වැඩියි …” ෙපොඩි ෙකොල්ලා කාමරෙය් පැත්තක ලී 

පතුරු ගහයි. හැම පහරකින් ම ෙදදරන පළිඟු ෙපොකුරු පහන ෙසලෙවමින් ගැෙටන නාදය ඇෙසයි. තම දියණිය 

හැර දා ගිය කාමරයට ලැව්ෙරෝවා පවුල ඇවිදින්. කම්කරු නිවාසයක අට්ටාලයක ඔවුන් තවත් පවුල් ෙදකක් හා 

කළින් පදිංචි වී සිටියහ. ඒ නවාතැන ෙවනස් කරන්නට ඔවුන් සතුටු වූහ. 

 

“ලිෙයෝ ෙගදර නැද්ද?” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඇසුවාය. 

 

“නැහැ,” කීරා කීවා ය, “දැන් එන්න ඕනෑ.” 

 

“මම රෑ පංතියට යන ගමන්,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා කීවාය, “මම ෙපොඩ්ඩකට ඇවිත් යන්න ආෙව් …” ඇය මඳ 

ෙදගිඩියාෙවන් ෙපොට්ටනිය අත ගෑවාය. සමාව අයදින ෙලසින් සිනාවක් පෑවාය. පාසංගික බවක් ෙපන්වන 

ලීලාෙවන් ඇය “මම ෙපොඩ්ඩකට ඇවිත් යන්න ආෙව් ඔයාට යමක් ෙපන්වන්න, ඔයා ඒකට කැමති ෙව් දැයි 

බලන්න … සමහර විට ඔයාට ඕනා ෙවයි … ඒක මිල දී ගන්න.” 

 



“මිල දී ගන්න?” කීරා පුදුමෙයන් එය නැවත පතිචාරය කළාය. “එය ෙමොකක් ද අම්ෙම්?” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙපොට්ටනිය හැරියාය. ඇය අත වූෙය් පරණ තාෙල් සුදු  ෙල්ස් වලින් කඩා හැෙලන ෙලසින් නිම 

කරන ලද දිගු ගවුමකි. එහි දිගු රැල්ල බිමට වැෙදන තරම් දිගු විය. ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් අදිමදි සිනාව 

ලැජ්ජාවකට ළං වූවකි. 

 

“ඇයි, අම්මා!” කීරා හුස්මක් ඉහළට ඇද්දාය. “ඔෙබ් මංගල ඇඳුම!” 

 

“ඔයා බලන්න,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඉක්මණින් පැහැදිලි කරන්නට විය, “ෙම් පාසැල තමයි. මට ඊෙය් මෙග් පඩිය 

හම්බ වුනා .. ඉතින් .. ඉතින් ඒෙකන් ඒ ෙගොල්ල ෙකොච්චර ෙගොඩක් මෙග් රසායන ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් වූ 

කම්කරු සමාජෙය් සාමාජිකත්වය ෙවනුෙවන් කපා ගත්ත ද කිව්ෙවොත්, -මම දැනෙගන හිටිෙය වත් නැහැ මට 

ඒෙක සාමාජිකත්වය තියනවා කියල- මට නැහැ කියල … ඔයා බලන්න, ඔයාෙග තාත්තට අලුත් සපත්තු 

කුට්ටමක් ඕන -සපත්තු අලුත්වැඩියා කරන්නා පරණ සපත්තු තව දුරටත් අලුත්වැඩියා කරන්න බැහැ කිව්වා- ඉතින් 

මම ෙම් මාෙසේ තමයි ඒක ගන්න හිටිෙය … ඒත් ෙම් රසායන ආරක්ෂාව නිසා .. ඔයා බලන්න, ඔයාට ෙම්ක 

ෙපොඩ්ඩක් හදා ගන්න පුළුවන් -ගවුම, මම කියන්ෙන- ෙම්ක ෙහොඳ ෙරදි වලින් හදල තිෙයන්ෙන, මම ඒක ඇන්ෙඳ 

.. එකම සැරයයි. .. ඉතින් මම හිතුවා, ඔයා කැමති නම් රාතී සාදයකට යන ගවුමක් හැටියට .. සමහර විට .. 

නැත්නම් …” 

 

“අම්මා,” කීරා කීෙව් දැඩි බවට ලං වන ෙලසිනි, තම කටහඬ බිෙඳන්නට, ෙවව්ලන්නට ෙනොදී, “ඔයා ෙහොඳට ම 

දන්නවා ඔයාට ෙමොනවා හරි ඕනා නම් …” 

 

“මම දන්නවා දරුෙවෝ, මම දන්නවා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඇයට බාධා කළාය. ඇයෙග් මුහුෙණ් රැළි හදිසිෙය් ම 

ෙරෝස පාටින් ෙලයින් පිරුණි. “ඔයා අපිට ෙහොඳ දියණියක් විදියට සැලකුවා, ඒත් … අපිට දැනටමත් ඔයා දීලා 

තියන හරිය වැඩි … ඉතින් මට හිතුෙන නැහැ තවත් ඉල්ලන එක … ඊට වඩා මම හිතුෙව් … ඒත් එෙහනම්, ඔයා 

ගවුමට කැමති නැත්නම් …” 

 

“ඔව්,” කීරා තීරණාත්මක ෙලසන් කීවාය, “මම කැමතියි, මම මිල දී ගන්නම් අම්මා.” 

 

“මට ඇත්ෙතන් ම ඒක ඕෙන නැහැ,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා මැතිරුවාය, “මට කිසිම ගාණක් නැහැ.” 

 

“මම සන්ධ්යා සාද ගවුමක් ගන්නමයි ෙකොෙහොමත් හිටිෙය,” කීරා කීෙව් ෙබොරුවකි. 

 



ඇය තම පසුම්බිය ෙසොයා ගත්තාය. එය මැහුම් පාරවල් පිෙරන්නට අලුත් මුදල් ෙනෝට්ටු වලින් තර වී ඇදී තිබුණි. 

ඊෙය් රෑ ෙබෝවී ආ ලිෙයෝ වැනි වැනී අවුත් ඇයව සිඹිමින් තම ෙපොකැට්ටුවට අත දමා ඇද ගත් ෙපොඩිවුණ ෙනෝට්ටු 

රැසක් මුළු ෙපොළව පුරා අත හැරිෙය්ය. ඇයෙග් පසුම්බිය පුරවා දැමුෙව් “යන්න ගිහින් වියදම් කරන්න! තව 

ෙගොඩක් මඟ එනවා. සියෙරොව් සෙහෝදරයා එක්ක තවත් පුංචි මගඩියක් විතරයි. දක්ෂ සියෙරොව් සෙහෝදරයා. 

වියදම් කරන්න කියලයි මම කියන්ෙන!” කියමිනි. 

 

ඇය තම පසුම්බිය ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් අතට හැලුවාය. “ඇයි දරු ෙවෝ!” ගලීනා ෙපෙටොව්නා විෙරෝධය පෑවාය. 

“ඔක්ෙකොම  එපා! මට එච්චර එපා. ඒක එච්චර වටින්ෙන් නැහැ!” 

 

“සත්යෙයන්ම, ඒක එච්චර වටිනවා. අච්චර ලස්සන ෙල්ස් … වාද කරන්න එපා අම්මා … අනික, ඔයාට ෙගොඩක් 

ස්තූතියි.” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා බියගත් ඉක්මණකින් මුදල් ෙනෝට්ටු තම පරණ අත්බෑගයට ඔබා ගත්තා ය. ඇය කීරා දිහා බලා 

තමන් දන්නා ෙලසින්, ඉතා කණගාටුෙවන් ඔළුව වැනුෙව් “ස්තූතියි, දරුවා …” කියමිනි. 

 

ඇය පිටත් වී ගිය පසු, කීරා මංගල ඇඳුම හැඳ බැලුවාය. එය දිග විය. මධ්යයතන යුගයක ගවුමක් ෙසේ අරුෙමෝසම් 

බවින් ෙතොර විය. එහි තදට ඇදි අත් ඇයෙග් අත් වලට වඩා ෙකටි විය. එහි තදට ඇදි ෙකොලරය ඇයෙග් නිකටට 

වඩා උස් විය. එය සම්පූර්ණෙයන් ම ෙල්ස් වලින් යුතු වූවා මිසක ෙවනත් කිසිම ආයිත්තමකින් සැරසී ෙනොතිබිණ. 

 

ඇය දිග කණ්ණාඩිය ඉදිරිෙයන් හිටෙගන හැඩ බැලුවාය. ඇයෙග් අත් ඇඟ ෙදපසිනි. අත්ල ඉහළට හැරී ඇත. හිස 

පිටුපස්සට ඔසවා ඇත. ඇයෙග් සුදු උරහිස් මතින් ඇයෙග් කළු හිසෙකස් පහළට වැටී ඇත. දිග සංෙව්දී මකුළු 

දැලක් වැනි වූ ෙරදි රැල් අතරින් ඇයෙග් සිරුර හදිසිෙය් ම පමණට වඩා උස හා සිහින් විය. දුර්වල විය. ඇයෙග් 

දෑස් හදිසිෙය් ම ඉතා විසල් විය, ඉතා අඳුරු විය, ඉතා බිෙයන් පිරුණි. 

 

ලිෙයෝ ෙගදර ආෙව් ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා  සමඟ. ඇය හැඳ සිටිෙය් සීල්මත්ස්ය හමකින් නිමැ වූ කබායකි. 

ඇයෙග් හිෙසේ වූෙය් දම්පාට සැටින් ෙරද්ෙදන් නිමැ වූ තලප්පාවකි. ලැව්ෙරොව් පවුෙල් කාමරෙය් නැහැය කාරවන 

ඇඹුල් ෙගෝවා මැද්ෙදන් ඇයෙග් සැර පංශ විලවුන් සුවඳ ගලා ආෙව්ය. 

 

“ෙකෝ ෙමෙහකාරිය?” ලිෙයෝ විමසීය. 

 

“එයාට යන්න වුණා. අපි බලාෙගන හිටියා, ඒත් ඔයා පරක්කුයි, ලිෙයෝ.” 

 



“ඒකට කමක් නැහැ. අපි අවන්හලක දී රෑට කෑවා. මායි ෙටෝනියායි. ඔයාෙග කැමැත්ත ෙවනස් කරලා නැද්ද 

කීරා? ඔයා එනවා ද අපිත් එක්ක සමාජ ශාලා විවෘත කිරීමට යන්න?” 

 

“සමාෙවන්න, ලිෙයෝ, මට එන්න විදියක් නැහැ. මට අද රෑට මග ෙපන්වන්නන්ෙග් රැස්වීමක් තියනවා. … අනික, 

ලිෙයෝ, ඔයාටත් විශ්වාස ද ඔයා යා යුතුයි කියල? ෙම්ක සති ෙදකක් ඇතුලත කරන තුන්වැනි සමාජ ශාලා විවෘත 

කිරීම.” 

 

“ෙම්ක ෙවනස්,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා කීවාය. “ෙම්ක අව්යාජ කැසිෙනෝවක්. විෙද්ශ වල තියන වෙග් 

එකක්. හරියට ෙමොන්ෙට කාෙලෝ වෙගයි.” 

 

“ලිෙයෝ,” කීරා සුසුම්ලෑෙව් කරකියා ගත  ෙනොහැකිව, “ආෙයත් සූදු ෙකළිනවා ද?” 

 

ඔහු සිනාසුණි. “ඇයි බැරි? සියයක් ෙදකක් නැති වුෙනොත් අපිට කරදර ෙවන්ෙන නැහැෙන. නැද්ද ෙටෝනියා?” 

 

ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා නිකට දික් කරමින් සිනා වූවාය. “ෙකොෙහත් ම නැහැ. අපි ෙම් ෙකෝෙකො දාලා ආව 

ගමන්, කීරා ඇෙලක්සැන්ඩව්නා.” ඇය විශ්වාස සහගත යමක් ෙබදා ගන්නා ආකාරෙයන් තම ස්වරය පහත් 

කළාය. “අනිද්දාට සියෙරොව් ෙගන් තවත් සුදු පිටි ෙතොගයක් එනවා. ඒ ෙකොල්ලා එයාෙග වැෙඩ් කරන හැටි! මම 

එයාව මහත් ෙසේ අගය කරනවා.” 

 

“මම මෙග් සන්ධ්යා කබාය හැඳ ගන්නම් විගසින්,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. “මට තත්පරයක් වත් යන්නෑ ඒකට. 

මිනිත්තුවකට ජෙන්ලය පැත්තට හැෙරන්න පුළුවන් ද ඔයාට, ෙටෝනියා?” 

 

“සහතිකෙයන්ම,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා සිනාවක් පෑෙව් මුකුළුවකිනි. “එෙහම කරන්න හිෙතන්ෙන නැහැ. 

ඒත්, ෙකොච්චර ආස වුනත්, මම ෙපොෙරොන්දු ෙවන්නම් ෙපොඩ්ඩක් වත් ෙනොබලා ඉන්නම් කියලා.” 

 

කීරාෙග් උරහිසට මිතශීලී අතක් තබා ගත් ඇය ජෙන්ලය අසල හිටෙගන සිටියාය. “අෙන් පව්, ෙකෝෙකො!” 

ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා සුසුම් ලෑවාය. “එයා හරියට වැඩ කරනවා. එයාට අද රෑට රැස්වීමක් -ආහාර පදනෙම් 

ෙසේවකයන්ෙග් අධ්යාපනික වටය. එයා ඒෙක උප-ෙල්කම්. එයාට එයාෙග් සමාජ කටයුතු සඳහා කියාශීලී ෙවන්න 

ඕනෙන. ඔයා දන්නවාෙන.” ඇය වැදගත් රහසක් ෙබදා ගන්නා ෙමන් ඇසක් ගැසුවාය. “එයාට ෙගොඩාක් රැස්වීම්, 

වැඩමුළු, ඒ වෙග් ෙද්වල් තියනවා. මාව ඉඳල හිටලා එළියට එක්කන් යන්න දයාබර ලිෙයෝ  වෙග් වීරෙයක් හිටිෙය 

නැත්නම් මම පාළුෙවන් පරෙවලා ගිහින් සත්තකින්ම.” 

 



නිසි ෙසේ මැසූ කළු සූට් කට්ටලෙයන් සැරසී ගත් ලිෙයෝෙග් උස හැඩරුව දිහා කීරා බැලුවාය. මධ්යතන යුග ගවුමක් 

හැඳ සිටි තමා දිහා බැලූ ආකාරෙයන්ම ඇය ඔහු ෙදස බැලුවාය. ඔහු ශතක ගණනාවකට ඉහතකින් ඉපිද සිටින්නාක් 

ෙමන් යැයි ඇයට සිතුණි. පයිමසය ඇති ෙම්සය අසලින් ඔහු හිටෙගන සිටීම අමුතු දර්ශනයක් යැයි ඇයට සිතුණි. 

 

විෙද්ශීය චිතපටි රාමුවකට අයිති විය යුතු ලීලාවකින් ලිෙයෝ ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලෝවාෙග් අත අල්ලා ගත්ෙත්ය. 

ඔවුන් ෙදෙදනා පිටත්ව ගියහ. ලැව්ෙරෝවා පවුලෙග් කාමරය පසුකර ඔවුන් ගිය පසු එහි ෙදොර වැෙසද්දී කීරාට 

ලැව්ෙරෝවාෙග් බිරිය “ඔවුන් නම් කියන්ෙන පුද්ගලික කඩකාරයන්ට සල්ලි නැහැයි කියලයි,” යැයි අකමැත්ෙතන් 

පවසනවා ඇහුණි. 

 

“කම්කරුවන්ෙග් ඒකාධිපතිවාදය!” ලැව්ෙරොව් ෙගොරවමින් කියා මහ හඬින් කාරා ෙකළ පිඬක් ගැසුෙව්ය. 

 

කීරා ඇයෙග් පරණ කබාය පැළඳ ගත්තාය. ඇය මග ෙපන්වන්නන්ෙග් රැස්වීමට ෙනොයන්නීය. ඇය යන්ෙන් පාළු 

මාලිගා උද්යානයක වූ මණ්ඩපයක් ෙවත. 

 

* 

 

අන්ෙදෙග් උදුෙන් ගින්නක් දැෙවයි. දර ෙකොටන් තියුණු පුංචි පුංචි පුපුරා යෑම් වලින් යුතු විය. ෙලොකු දර ෙකොටන් 

වලින් විනිවිද ෙපෙනන, දිළිෙසන රතු පැහැෙයන්, හැම අත විහිදුවන, තැඹිලි පැහැති වැෙනන කුඩා දැල් 

වැෙනමින්, සැෙලමින්, එකතු ෙවමින්, ෙවන් ෙවමින්, සුමුදු ෙලසින් වක් ගැෙසමින්, හදිසිෙය් නිවී යමින්, නැවත 

පණ ලබමින්, කුඩා නිල් පැහැති දිව ෙසේ ෙපෙනන කුඩා දැල් වලින් දැෙවන අඟුරු ෙලවකමින් චිමිනිෙය් 

අන්ධකාරෙය් ෙනොෙපනී යයි. කහ පැහැති දැල්ල ඉහළට දුව ෙගොස් කළු දුමින් වැසි ගෙඩොල් වල වැදී නිවී යයි. 

විසිතුරු රටා අඳිමින් සුදු බිත්තිෙය්, රතු ෙසොල්දාදුවන් වූ ෙපෝස්ටර් මතින්, ටැක්ටර් ෙපෝස්ටර් මතින්, තැඹිලි පැහැති 

ආෙලෝකයක් නටමින්, ෙවව්ලමින් පැතිර ඇත. උදුනට උඩින් වූ රාක්කෙය් වූ පිළිරුවක පහතට එල්ලී තිබූ පාදයක් 

දැල්ෙල් එළිෙයන් ෙරෝස පාටින් දිස්වුණි. 

 

උදුනට ඉදිරිපිටින් වූ ෙපට්ටියක් මත කීරා වාඩි වී සිටියාය. අන්ෙද ඇයෙග් කකුල් අසලින් වාඩි වී සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් 

අතට සිල්ක් ෙසේ දැනුනු ඇයෙග් පා පතුල පිරිමැදීම සතුටක් විය. ඔහුෙග් ඇඟිලි බිමට වැටී නැවත ඇය හැඳි සිල්ක් 

කකුල් ආවරණ කරා යළි ආෙව්ය. 

 

“…. ඊට පස්ෙස, ඔයා ෙමෙහ ඉන්න ෙකොට ..” ඔහු රහසින් කියයි, “ෙසේරම වද ෙව්දනා වටිනවා එතෙකොට. 

බලාෙගන ඉන්න එක … ඉතින් එතෙකොට මට තවත් හිතන්න අවශ්ය ෙවන්ෙන නැහැ ..” 

 



ඔහු හිස එසැවීය. ඇය දිහා බලාෙගන ඇය කිසිදා ඔහුෙගන් පිටෙවනවා අසා නැති වදන් පිට කෙළේය: “මට හරි 

මහන්සියි …” 

 

ඇය ඔහුෙග් ඔළුව තම අත්ෙල රඳවා ෙගන සිටිෙය් ඇඟිලි ඔහුෙග් නළල පුරා විසිර තිෙයද්දී. “ෙමොකක් ද පශ්නය, 

අන්ෙද?” 

 

ඔහු ඇයට පිටුපා උදුන ෙවත හැරුෙන්ය. “මෙග් පක්ෂය,” ඔහු කීෙව්ය. අනතුරුව ඔහු ෙව්ගෙයන් ඇය ෙවත ආපසු 

හැරුෙන්ය. “ඔයා ඒක දන්නවා, කීරා. සමහර විට ඔයා ෙගොඩක් කාෙලකට ඉස්සර ෙවලා ඉඳන් දැන සිටියා. ඔයා 

හරි. සමහර විට ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන ඔයා හරි. අපි කතා ෙනොකර ඉන්න හදපු ෙගොඩක් ෙද්වල් ගැන.” 

 

“අන්ෙද, ඔයාට ඒ ගැන -මාත් එක්ක කතා කරන්න උවමනා ද? මට ඕන නැහැ ඔයාට රිදවන්න.” 

 

“ඔයාට බැහැ මට රිදවන්න. ඔයා හිතන්ෙන මට තනියම ඒක දකින්න බැහැයි කියල ද? අෙප් මහා අරගලය ඇවිත් 

තිෙයන්ෙන ෙමොන තත්වයකට ද කියල මට දකින්න බැහැයි කියල ද ඔයා හිතන්ෙන? අපි එක සමෙප්ක්ෂකෙයකුට 

ෙවඩි තිබ්බාම තවත් සියයක් හවසට ෙනවස්කිෙය් ටැක්සි කුලියට ගන්නවා. ඔවුන් ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක්ව 

මැරුවාම අපි ගම් බිම් සමතලා කරනවා, ෙදොම්නසින් ඉන්න පිටිසරවැසියන් ෙප්ලි ගහලා මැෂින් තුවක්කු වලින් 

ෙවඩි තියනවා. ඒ ෙකොමියුනිස්ට් සෙහෝදරයාෙග් යාළුෙවෝ දහයක් දියමන්ති අල්ලපු කමිසයක් ඇඳ ගත්තු මිනිෙහක් 

ඉන්න නිවසක ෂැම්ෙප්න් ෙබොන්න එකතු ෙවනවා. එයාට ෙකොෙහන් ද දියමන්තියක් ලැබුෙන? කවුද ඒ ෙබොන 

ෂැම්ෙප්න් වලට ෙගවන්ෙන? අපි ඒක ගැන කිට්ටු ෙවලා බලන්ෙන නැහැ.” 

 

“අන්ෙද, ඔයා නිකම් හරි හිතනවා ද ඔයා -ඔයාෙග පක්ෂය තමයි ඒ ඔයා සමෙප්ක්ෂකයන් කියා හඳුන්වන අයව 

එෙහම කරන්න ෙපළඹුෙව් කියලා, -ඔවුන්ට ෙවන ෙතෝරා ගැනීමක් ඉතිරි ෙනොකරපු නිසා?” 

 

“මම ඒක දන්නවා … අෙප් කාර්යය වුෙන් අෙප් තත්වයට මිනිස්සු උස්සලා ගන්න. ඒත් එයාලා ඉහළට නඟින්ෙන 

නැහැ, අපි පාලනය කරන අය. එයාලා වර්ධනය ෙවන්ෙන නැහැ, එයාලා හැකිෙළනවා. මිනිස් සත්වෙයක් 

හැකිලිච්ච නැති තරම් කුඩා පමාණයකට එයාලා හැකිෙළනවා. අපිත් එයාලෙග තත්වයට ෙහමිහිට ඇදෙගන 

වැෙටනවා. අපිත් ඇදෙගන වැෙටනවා, හරියට බිත්තියක් කඩාෙගන වැෙටනවා වෙග්, කෑල්ෙලන් කෑල්ල. 

එක්ෙකනා එක්ෙකනා ගාෙන්. කීරා, මම කවදාවත් බය දැනිච්ච ෙකෙනක් ෙනෙම්. ඒත් දැන් මට බයයි. ඒක අමුතු 

හැඟීමක්. මම බයයි හිතන්න. ෙමොකද … ෙමොකද මම හිතනවා, සමහර අවස්ථා වල දී, අෙප් උත්කෘෂ්ටයන් වලට 

ෙවනත් පතිඵල නැහැයි කියල.” 

 



“ඒක ඇත්ත! වැරැද්ද තිෙයන්ෙන මිනිස්සු අෙත් ෙනෙමයි, ඔයාලෙග් උත්කෘෂ්ටෙය් ස්වභාවය අෙත්. ඉතින් මම .. 

නැහැ, අන්ෙද, මම ඒ ගැන කතා කරන්ෙන නැහැ. ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන් නම් මම කැමතියි. ඒත් ඉන්න 

ෙසේරම මිනිස්සු අතරින්, ඔයාට අඩුෙවන්ම උදව් කරන්න පුළුවන් එක්ෙකනා මමයි. ඔයා ඒක දන්නවා.” 

 

ඔහු ෙහමින් සිනාසුෙන්ය: “ඒත්, ඔයා මට උදව් කරනවා, කීරා. ෙම් ෙලෝෙක් ඉන්න මට උදව් කරන එකම 

එක්ෙකනා ඔයා විතරයි.” 

 

“ඇයි?” ඇය රහසින් විමසුවාය. 

 

“ෙමොකද, ෙවන ඕනෑම ෙදයක් සිද්ධ වුනත්, මට ඔයා ඉන්නවා. ෙමොකද, ෙමොන මිනිස් සුන්බුන් ෙගොඩක් මෙග් 

වෙට් තිෙයනවා දැක්කත්, මට ඔයා ඉන්නවා. ඉතින් -ඔයා තුලින්- මම දන්නවා තව දුරටත් මනුෂ්යත්වය 

කියන්ෙන කුමක් දැයි කියල.” 

 

“අන්ෙද,” ඇය රහසින් කීවා ය, “ඔයා හරියට ම දන්නවා ද මා කවුදැයි කියල?” 

 

“කීරා, මිනිෙහක් තුල තිෙයන ඉහළම තැන එයාෙග ෙදයිෙයො ෙනෙවයි. එයා ෙදවියන්ට දිය යුතු තැන කුමක්දැයි 

දැන සිටීමයි. ඉතින් ඔයා, කීරා, ඔයා තමයි මෙග් ඉහළම තැන ..” ඔහු මැතිරුෙව් ඔහුෙග් ෙතොල් ඇයෙග් අත්ෙල් 

රැඳී තිබිය දී ය. ඇයට ඒ වචන ඇසුෙන් ඒවා එකින් එක අත්ලට අහුලා ගන්න ෙලසකිනි. 

 

* 

 

“ෙම් මම,” ෙදොර අස්ෙසන් රහසින් හඬක් ඇසුණි, “මම මරීෂා, මට ඇතුලට එන්න ඉඩ ෙදන්න, අරීනා.” 

 

අරීනා ෙදොර අගුල් හැරිෙය් පෙව්සමිනි, අවිනිශ්ත ෙලසිනි. මරීෂා ෙදොර අසල හිටෙගන හිටිෙය් පාන් ෙගඩියක් 

අතැතිව. 

 

“ෙමන්න,” ඇය රහසින් කීවාය, “මම කන්න ෙදයක් ෙගනවා, ඔය ෙදන්නටම.” 

 

“මරීෂා!” අරීනා ෙබරිහන් දුන්නාය. 

 

“සද්ද කරන්න එපා!” මරීෂා විපරමින් ෙකොරිෙඩෝව දිහා බලමින් කීෙව් රහස් ස්වරයකිනි. “සහතිකෙයන්ම, මම 

දන්නවා. ඒත් හිත කරදර කරගන්න එපා. මම කට පියාෙගන ඉන්ෙන. ෙමන්න, ෙම්ක ගන්න. ෙම් මෙග් පාන් 



සලාකය. කවුරුත් දැන ගන්න එකක් නැහැ. මම දන්නවා ඔයා අද උෙද්ට මුකුත් කෑෙව් නැහැ කියල. ඒත් ඒක 

ඔයාට හැමදාම කරන්න බැහැ.” 

 

අරීනා ඇයෙග් අතින් ඇද කාමරය තුලට තල්ලු කළාය. ෙදොර වැසූ ඇය උගුර යටින් සිනා වුෙය් විකල් වූ සිහියක් 

ඇත්තියක ෙමනි. “මම … ඔයා බලන්න … මරීෂා, මම ඔයාෙගන් ඒක අෙප්ක්ෂා කෙළේ නැහැ …” ඇයෙග් ෙකස් 

එක ඇහැක් මතින් වැටී තිබුණි. අෙනක් ඇහැ කඳුළු වලින් පිරී තිබුණි. 

 

මරීෂා රහසින් ෙකඳුරුවාය: “මම දන්නවා ඒක ෙකොෙහොම ද කියල. නරකාදිය! ඔයා ඔහුට ආදෙරයි. … ඉතින් මම 

නිල වශෙයන් මුකුත් දන්ෙන නැහැ, ඒ නිසා මට මුකුත් කියන්න ෙවන්ෙන නැහැ ඔවුන් ඇහුෙවොත්? ඒත් 

ෙදයියන්ෙග් නාමෙයන් ඔහුව වැඩි කාලයක් ෙමෙහ තියාෙගන ඉන්න එපා. මට වික්ටර්ව විශ්වාස නැහැ.” 

 

“ඔයා හිතන්ෙන එයා … අවිශ්වාස කරනවා කියල ද?” 

 

“මම දන්ෙන නැහැ. එයා හරි අමුතු විදියට හැසිෙරන්ෙන. ඉතින් එයා දන්නවා නම් -මම එයාට බයයි, අරීනා.” 

 

“අද රෑ ෙවනකම් විතරයි,” අරීනා රහසින් පැවසුවාය, “ඔහු පිටත් ෙවනවා … අද රෑට.” 

 

“ඔයා ෙවනුෙවන් මම වික්ටර් ගැන අවධානෙයන් ඉන්නම්.” 

 

“මරීෂා .. ඔයාට ෙකොෙහොම ස්තූති කරන්න ද .. මම …” 

 

“අයිෙයෝ, යකාට ගියාෙව්, අඬන්න ෙදයක් ෙනෙම්.” 

 

“මම අඬනවා ෙනෙමයි .. මම … ඒක හරියට .. මම රෑ ෙදකක් නිදාෙගන නැහැ … මරීෂා, ඔයා හරි … මම ඔයාට 

ස්තූති කරනවා … සහ ..” 

 

“ඔහ්, ෙසේරම හරි. ඉතින්, සමුගන්නම්. මම ෙමතැන වැඩිය ඉන්න එක සුදුසු නැහැ.” 

 

ෙදොර වැසුනු කල, මරීෂාෙග් පාද ෙකොරිෙඩෝෙව් වැදී ෙනොඇෙසන මානයකට යන ෙතක් අරීනා ඊට කන් ෙයොමු 

කරෙගන සිටියාය. ෙවව්ලමින් නිහඬ නිවෙසේ ෙවනත් හඬවල් ඇෙසේදැයි ඇය සවන් දුන්නාය. ඇය ෙදොර අගුල් ලා 

කාමරෙය් අනිත් පැත්තට ඇඟිලි තුඩින් පාද තබා ගියාය. ඇයෙග් ඇඳ අසල වූ ගබඩා අල්මාරිෙය් ෙදොර ඇරුණු විට 



ඊට ඇතුල් වූවාය. ගබඩා කාමරෙය් පරණ ෙපට්ටියක් මත සාෂා වාඩි වී සිටියි. සිවිලිම අසල ඉහළක වූ දුහුවිලි පිරි 

ජෙනල් පියනකින් එහා පැත්ෙත් ජෙන්ල පඩිෙය් වාඩි වී ඉන්නා ෙග් කුරුල්ෙලක් දිහා ඔහු බලාෙගන සිටියි. 

 

“අරීනා,” ඔහු රහසින් කීෙව්ය, ඔහුෙග් දෑස් ෙයොමු වී තිබුෙන් ජෙන්ලය ෙවත, “මම හිතන්ෙන දැන් මම යන එක 

ෙහොඳයි කියල.” 

 

“ඇයි, සහතිකෙයන් ම එපා! මම ඔයාට යන්න ෙදන්ෙන නැහැ.” 

 

“ෙම් අහන්න, මම ෙමෙහ දවස් ෙදකක් හිටිය. මම එෙහම ඉන්න බලාෙපොෙරොත්තු වුෙන් නැහැ. දැන් මට 

කණගාටුයි ඔයා කියන එක අහල මම ෙමෙහ හිටිය එක ගැන. ෙමොකක් හරි සිද්ධ වුෙනොත් -මාව අහුවුෙනොත් ඔයා 

දන්නවා ද ඔවුන් ඔයාට ෙමොනව ද කරන්ෙන කියල?” 

 

“ඔයාට ෙමොකක් හරි වුෙනොත්,” ඔහුෙග් කඩා වැටුණු විශාල උරහිස් වටා අත් යවමින් ඇය ෙකඳිරි ගෑවාය, “ඔවුන් 

මට ෙමොනා කළත් කමක් නැහැ.” 

 

"ඔවුන් කවදා ෙහෝ මා හඹා ඒවි යැයි මම බලාෙපොෙරොත්තු වුනා. ඒත් ඔයා .. මට ඕන නෑ ඔයාවත් ඒකට ඇදලා 

දාගන්න." 

 

"ෙම් අහන්න, කිසිවක් ෙවන්ෙන නැහැ. බාකු වලට යන්න ඔයාෙග ටිකට් එක මම ගත්ත. ඇඳුම් ටිකකුත් ගත්ත. 

අද වික්ටර්ට පක්ෂෙය් රුස්වීමක් තියනව. අපි හිමිහිට හැංගිලා එළියට පැනලා යමු. අෙනක ෙකොෙහොම ෙවතත් 

ඔයාට දැන් යන්න බෑ, ෙම් මහ දවල්. පාරවල් දිහා බලාෙගන ඉන්ෙන." 

 

"මට හිෙතනවා ෙමෙහ එන්ෙන නැතිව මාව අල්ලා ගන්න උන්ට ඉඩ දුන්න නම් කියල. අරීනා, මම ෙගොඩක් 

පසුතැවිලි ෙවනවා!" 

 

"පියාදරය, මට ෙගොඩක් සතුටුයි!" ඇය සිනහ වූෙය් හඬ ෙනොනඟා. "මම ඇත්ෙතන්ම හිතනවා මම ඔයාව 

ෙබ්රගත්ත කියල. ඔයාෙග කණ්ඩායෙම් හැම ෙදෙනක්ම එයාල අල්ල ගත්ත. මම වික්ටර්ෙගන් ඒ ටික 

ෙහොයාගත්ත. හැෙමෝම, ඔයා හැෙරන්න." 

 

"ඒත් එෙහම නම් ..." 

 



"ඔහ්, දැන් අපි ආරක්ෂිතයි. තව පැය කිහිපයයි බලාෙගන ඉන්න ඕන." ඔහු අසලින් තිබි ෙපට්ටියක් මත ඇය ගුලි 

ගැහුනාය. ඔහුෙග් උරහිස මත ඇය හිස තබාගත්තාය. දිළිෙසන උණවිකාරෙයන් ෙමන් වූ දෑස් මතින් වැටී තිබි 

ෙකස් ගස් පිස දැම්මාය. "ඉතින් ඔයා පිටරට ගියාම, පළමු දවෙසේ දී ම මට ලියන්න මතක තියාගන්න ෙහොෙඳේ? 

පළමු දවෙසේ දී ම." 

 

" වර්," ඔහු කීෙව් ෙමොට ස්වරයකිනි. 

 

"එතෙකොට මාත් ෙකොෙහොම හරි පැනලා එන්නම්. ඉතින් ෙපොඩ්ඩක් හිතන්න. පිටරට! අපි නයිට් ක්ලබ් එකකට 

යමු. සම්පූර්ණ චාරිතානුකූල ඇඳුම් කට්ටලයකින් සැරසුනාම ඔයාව විහිළුවක් වෙග් ෙපෙන්වි! ඇත්තටම, මට 

හිෙතන්ෙන ඇඳුම් මහන අය පතික්ෙෂේප කරාවි ඔයාට ඇඳුම් මහන්න." 

 

"සමහර විට," ඔහු කීෙව් සිනාවක් නඟන්නට ගත් උත්සාහෙයන්. 

 

"එතෙකොට අපි දකිවී ෙකල්ෙලෝ විහිළු නාටක ඇඳුම් ඇඳෙගන නටන හැටි. හරියට මම චිත අඳින ඒවා වෙග්. ඉතින් 

හිතන්න! මට රස්සාවක් ෙහොයාගන්න පුළුවන් ෙව්වි විලාසිතා, නැටුම් ඇඳුම් සහ ෙව්දිකා නිර්මාණ කරන්න. තව 

දුරටත් ෙපෝස්ටර් අඳින්න ෙවන්ෙන නැහැ. එකම ෙපෝස්ටර් එකක්වත්! මම ජීවත්ෙවන තුරා ආෙය් 

කම්කරුෙවක්ෙග් පින්තූරයක් අඳින්ෙන් නෑ!" 

 

"මම එෙහම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනව." 

 

"ඒත්, ඔයා දන්නව, මම ඔයාට අනතුරු අඟවන්න ඕන. මම හරි නරක ගෘහණියක්. ඇත්තටම, මාත් එක්ක වාසය 

කරන්න බැරි තරම්. රාතී ආහාරයට ගන්න ඔයාෙග් මස් ෙපත්ත පිච්චිලා තිෙය්වි -ඔව්, අපි හැමදාම මස් ෙපත්තක් 

කනවා! ඔයාෙග් ෙම්ස් හරියට මහලා ෙනොතිෙබ්වි. ඒත් මම ඔයාට පැමිණිලි කරන්න ඉඩ ෙදන්ෙන නැහැ. ඔයා 

එෙහම කරන්න හැදුෙවොත්- මම ඔයාට ෙහොඳටම ගහනවා, ඔයා දුප්පත් පුංචි අසරණයා, සුමුදු සත්වයා!" ඇය 

විකාරයකින් ෙමන් සිනා වූවාය. ඔහුෙග් උරහිස මත හිස සඟවාගත්තාය. සිනාව තව දුරටත් සිනාවක් ෙනොවන 

සද්දයක් පිට කරන්නට ගත්ෙතන් ඔහුෙග් කමිසය විකාගත්තාය. 

 

ඔහු ඇයෙග් හිසෙකස් සිප ගත්ෙත්ය; නිර්භීතව මිමුණුෙව්ය: "මම කිසිම පැමිණිල්ලක් කරන්ෙන් නෑ ඔයා දිගටම 

ඔයාෙග් චිත ඇඳීම කරෙගන යනවා නම්. ඒක තමයි මම කිසිම දවසක සමාව ෙනොෙදන ෙම් රට කරපු අපරාධයක්. 

මම හිතනව ඔයාට විශිෂ්ට චිත ශිල්පිණියක් ෙවන්න පුළුවන් කියල. ඉතින් අහන්න, ඔයා දන්නව ද ඔයා මට 

කවදාවත් ඔයා ඇඳපු චිතයක් දුන්ෙන නෑ කියල. මම ෙකොච්චර වතාවක් ඔයාෙගන් ඉල්ලුවත්?" 

 



"ඔව් ඇත්තමයි!" ඇය සුසුම් ෙහලුවාය. "මම ෙකොච්චර ෙදෙනකුට ෙපොෙරොන්දු ෙවනව ද, ඒත් මම හරියට එකක් 

ඉවර කරන කම් ඒ ගැන අවධානෙයන් ඉන්ෙන නැහැ. ෙමන්න ෙපොෙරොන්දුවක්: දුසිම් ෙදකක් පින්තූර අඳින්නම් -

එෙහදී, පිටරට දී- ඔයාට පුළුවන් ඒවා අෙප් ෙගදර බිත්තිෙය් හැම තැනම අලවන්න. සාෂා, අෙප් ෙගදර!" 

 

ඔහුෙග් අත් තදින් එතුෙන් ඔහු ෙවතින් හිස සඟවා ගත් අවුල් වූ ෙකොණ්ඩයක් ඇති ෙවව්ලන සිරුරක් වටාය. 

 

* 

 

"ෙම් තලපය," වික්ටර් කීෙව්ය, "ෙම්ක පිච්චිලා." 

 

"මට සමාෙවන්න," අරීනා මැතිරීය, "මම හිතන්ෙන මම ඒක ළඟින් ඉඳලා බලාගත්ෙත නෑ කියල, සහ මම ..." 

 

"දවල්ට කන්න ෙවන ෙදයක් තියනව ද?" 

 

"නැහැ, වික්ටර්, මට සමාෙවන්න. ෙගදර ෙවන මුකුත් නැහැ, සහ .." 

 

"ෙම් ෙගදර කිසිම ෙව්ලාවක මුකුත් නැහැ! විහිළුවක් වෙග් කෑම අතුරුදහන් ෙවලා- ෙම් අන්තිම දවස් කිහිපෙය්." 

 

"ෙවනදට වඩා ෙවනසක් නෑ," මරීෂා කීවාය. "ආ මට මතක් වුනා. මෙග් පාන් සලාකය මට ෙම් සතිෙය ලැබුෙන් 

නෑ." 

 

"ඉතින් ඇයි ඔයා ගත්ෙත නැත්ෙත?" 

 

"ෙපෝලිෙම් හිටෙගන ඉන්න බැරි තරම් වැඩ කන්දරාවක් තිබුණ සහ ..." 

 

"ඇයි අරීනාට ගිහින් ගන්න බැරිවුෙන්?" 

 

"වික්ටර්," වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීෙව්ය, "ඔයාෙග නංගිට එතරම් සනීප මදි." 

 

"ඒක මට ෙප්නව." 

 

"ඔයාට එපා නම් මම ඔයාෙග තලපය කන්නම්," ආසියා කීෙව් ඔහුෙග් පිඟානට අත දිගු කරමිනි. 



 

"ඔයාට ඇති තරම් තිබුණ, ආසියා," අරීනා අකමැත්ත පකාශ කළාය. "ඔයාට ආපහු ඉක්මණින් පාසැලට යන්න 

තිෙයනව." 

 

"හෙපොයි, නරකාදිය!" ආසියා කීවාය. 

 

"ආසියා! ඔයා ෙකොෙහන් ද එවැනි භාෂාවක් ඉෙගන ගත්ෙත?" 

 

"මට ආපහු ඉස්ෙකොෙල් යන්න බෑ," ආසියා ෙකඳිරි ගාන්නට පටන් ගත්තාය. "අද අපිට 'ෙලනින්ෙග් මුල්ල' 

අලංකාර කරන්න තිෙයනව. මම ඉතාමත් අකමැතියි පරණ රතු තීන්ත ෙපොවන වලින් එන මැලියම් දාලා සඟරා 

වලින් කපපු පින්තූර අලවන එක. ෙදපාරක් මට බැනුම් අහන්න වුනා ඒවා මම ඇෙද්ට ඇෙලව්වා කියල." 

 

"ඔයා ඉක්මණට ගිහින් කබාය දාගන්න, නැත්නම් පරක්කු ෙව්වි." 

 

බලාෙපොෙරොත්තු සුන් කරගත් ෙලසින් හිස් පිඟන් දිහා බලා ආසියා සුසුම් ෙහලා කකුල් ඇද ඇද පිටත්ව ගියාය. 

 

වික්ටර් ඔහුෙග් පුටුවට බර දී, අත් සාක්කුවට දමාෙගන, අරීනා දිහා විපරම්කාරීව බැලුෙව්ය. 

 

"අද වැඩට යන්ෙන නැද්ද, අරීනා?" ඔහු නිකමට වෙග් ඇසුෙව්ය. 

 

"නැහැ. මම දුරකතනෙයන් කතා කරල කිව්ව. මට එච්චර සනීප නැහැ. මම හිතන්ෙන මට උණ තිෙයනව." 

 

"ෙම් නරක කාලගුණෙය් යන අවදානමක් ගන්න එපා," මරීෂා කීවාය. "බලන්න අර හිම වැෙටනව." 

 

"නැහැ," වික්ටර් කීෙව්ය, "අරීනා අවදානම් ගන්න නරකයි." 

 

"මම බය නැහැ," අරීනා කීවාය, "මම හිතන්ෙන ඇතුලට ෙවලා ඉන්න එක පෙව්සම් කියල." 

 

"නැහැ," වික්ටර් කීෙව්ය, "ඔයා කවදාවත් කිසිම ෙදයක් ගැන බය ෙවලා නැහැ. පැසසිය යුතු ගුණාංගයක් -සමහර 

විට. ඒත් සමහර විට -එය පමණට වඩා දුරදිග ගිය එකක්." 

 

"ඒෙකන් ඔයා අදහස් කරන්ෙන් ෙමොකක් ද හරියටම?" 



 

"ඔයා ඇත්ෙතන්ම වැඩිෙයන් පෙව්සම් ෙවන්න ඕන -ඔයාෙග ශරීර ෙසෞඛ්ය ගැන. ඇයි ඔයා ෙදොස්තර ෙකෙනක් 

කැඳවන්ෙන් නැත්ෙත?" 

 

"ඒක ඕන නැහැ. එච්චර අමාරු නෑ මට. දවස් කිහිපයකින් හරි යාවි." 

 

"ඔව් මම එෙහම හිතනව," වික්ටර් කීෙව් අසුෙනන් නැඟිටිමිනි. 

 

"අද ඔයා ෙකොෙහද යන්ෙන වික්ටර්?" මරීෂා විමසුවාය. 

 

"ඇයි ඔයාට දැනගන්න ඕන?" 

 

"ඔහ්, නැහැ .. මම .. ඉතින් .. ඔයා බලන්න, මම හිතුව ඔයාට එච්චර වැඩ නැත්නම්, මම කැමතියි ඔයා මෙග් 

සමාජයට ඇවිත් ෙමොනව හරි ගැන වචන කිහිපයක් කියනවා නම්. ඒ අය ඔක්ෙකොම අහලා තියනව මෙග් පසිද්ධ 

මහත්තය ගැන. මම ෙපොෙරොන්දු ෙවලා තියනව ඔවුන්ව අමතන්න ඔයාව ෙගන්වන්නම් කියල. ඔය විද ත්කරණය 

වැනි ෙමොකක් හරි ගැන නැත්නම් නූතන ගුවන් යානා ගැන නැත්නම් ෙමොකක් හරි." 

 

"සමාෙවන්න," වික්ටර් කීය, "ෙවන දවසක. අද මට මිනිෙහක් මුණ ගැෙහන්න තියනව. රස්සාවක් ගැන. අර 

ෙව්ල්ෙල් රස්සාව ගැන." 

 

"මම එන්න ද ඔයා එක්ක, වික්ටර්?" 

 

"කිසිෙසේත්ම එපා. ෙමොකක් ද ෙම්? මා ගැන විපරම් කරනවා ද? ඊර්ෂ්යාවක් හරි ෙමොකක් හරි හැදිල ද?" 

 

"අෙපොයි නෑ නෑ පියාදරය. නෑ කිසිවක්ම නෑ." 

 

"එෙහනම් ඉතින් කට වහපන්. භාර්යාවක් එල්ල ෙගන හැම තැනම යන ෙකෙනක් ෙනෙමයි මම." 

 

"ඔබ අලුත් රස්සාවක් ෙහොයනවා ද වික්ටර්?" වසිලි ඉවාෙනොවිච් විමසීය. 

 

"ඉතින් ඔබ ෙමොකක් ද හිතන්ෙන? මෙග් ඉතිරි ජීවිත කාලය සලාක ෙපොතකට හිරෙවලා වහල්ෙලක් වෙග් අපිය 

වැඩ කරමින් ෙගවා දායි කියල හිතුව ද? ඉතින් එෙහනම් බලන්නෙකෝ." 



 

* 

 

"ඔබට විශ්වාසයි ද?" නිලධාරියා ඇසුෙව්ය. 

 

"මට විශ්වාසයි," වික්ටර් කීය. 

 

"ෙවන කවුද වගකිව යුතු අය?" 

 

"ෙවන කිසිෙවක් නැහැ. මෙග් සෙහෝදරිය පමණයි." 

 

"ෙවන කවුද, ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයා, ඔෙබ් මහල් නිවෙසේ වාසය කරන්ෙන්?" 

 

"මෙග් භාර්යාව, මෙග් පියා, මෙග් කුඩා සෙහෝදරිය -එයා දරුෙවක්. මෙග් තාත්තා කිසිවක් සැක කරන්ෙන් නැහැ. 

මෙග් භාර්යාව ෙමෝඩියක්, එයාෙග නැහැය යටින් ෙවන ෙද්වල් එයා දකින්ෙන නැහැ. අනික, ෙකෙසේෙවතත් එයා 

ෙකොම්ෙසොෙමොල් හි සාමාජිකාවක්. ෙවන කුලීකාරෙයෝ ඉන්නවා. ඒත් එයාල නිවාෙසේ අෙප් පැත්ෙත ගැවෙසන්ෙන් 

නැහැ." 

 

"මට පැහැදිලියි. ඔබට ස්තූතියි, ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයා." 

 

"මම යුතුකම ඉටු කරනවා පමණයි." 

 

නිලධාරියා නැඟිට ඔහුෙග් අත දිගු කෙළේය. "ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයා, එක්සත් සමාජවාදී ෙසෝවියට් ජනරජෙය් 

නාමෙයන්, ඔෙබ් නිර්භීතකම ගැන මම ස්තූති කරනව. තවමත් ඉන්නව ෙල් වලට සහ පවුලට ඇති බැඳීමට වඩා 

ඉහළින් රජයට ඇල්මක් තිෙයන අය ස්වල්ප ෙදෙනක්. ෙමය අනාගත ගතියක්. ෙම්ක තමයි අෙප් සියළුම 

ගතානුගතික අදහස් ඇති පුද්ගලයන්ව අපි අධ්යාපනෙයන් ෙවනස් කරලා ගන්න හදන්ෙන. ඒක තමයි පක්ෂයට 

ඇති පාක්ෂිකභාවය මිනිෙහකුට ෙපන්වන්න පුළුවන් ඉහළම සාක්ෂිය. මම බලාගන්නම් ඔෙබ් වීරත්වය අෙනක් 

අයෙගන් සඟවා ෙනොතබන්න." 

 

"ෙමවැනි ඉහළ පශංසා මට වටින්ෙන් නැහැ, සෙහෝදරයා," ඩුෙන්ව් කීෙව්ය. "මෙග් කියාෙව් ඇති එකම අගය, 

පවුල යනු අතීත සංස්ථාවක් යැයි අෙප් පක්ෂයට ෙපන්වීමයි, අෙප් ෙශේෂ්ඨ සාමූහිකය තුල සාමාජිකෙයකුෙග් 

පක්ෂපාතීත්වය විනිශ්චය කරද්දී පවුල සැලකිය යුත්තක් ෙනොවන බව ෙපන්වීමයි." 



VIII 

 

ෙදොෙර් සීනුව නාද විණ. 

 

අරීනා ෙවව්ලා ගියාය. ඇය අතින් පුවත්පත ගිලිහුණි. මරීෂා තමා කියවමින් සිටි ෙපොත පහත් කළාය. 

 

"මම ෙදොර හරින්නම්," වික්ටර් කීෙව් නැඟිටිමිනි. 

 

කෑම කාමරෙය් වූ ඔරෙලෝසුව දිහා අරීනා දෑස් ෙයොමු කළාය. දුම්රිය පිටෙවන්නට තව පැයක් තිෙබ්. එෙසේම, 

වික්ටර් පක්ෂ රුස්වීමට ගිහින් නැත; ඔහු නිවෙසන් පිටත් වී ෙනොයයි. 

 

ජෙන්ලයක් අසල හිඳගත් වසිලි ඉවාෙනොවිච් කඩදාසි පිහියක් කපයි. පරණ සඟරා අවුස්සමින් ආසියා කෑ ගැසුෙව් 

ෙම්සයක් යටින්: "කියන්න, ෙම් ෙලනින්ෙග් පින්තූරයක් ද? 'මුල්ල' සරසන්න මම ඒ පින්තූර දහයක් කපන්න 

ඕන. ඒත් මට එච්චර ගානක් ෙහොයාගන්න බැහැ. ෙම් ෙලනින් ද නැත්නම් අර ෙචෙකොස්ෙලෝවැකියාෙව් 

ජනරාල්වරයා ද? යකාට ගියාෙව් මට පුළුවන් නම් ෙවනස කියන්න ...." 

 

පෙව්ශ ශාලාෙව් බර බූට් සපත්තු කිහිපයක් වැෙදන හඬ පැතිර ගිෙය්ය. ෙදොරක් විසිකර හැරිණ. හම්කබායක් 

හැඳගත් මිනිෙසක් ෙගට ඇතුල්ෙවන තැන හිටෙගන සිටිෙය්ය. ඔහු අත කුඩා ෙකොළයක් තිබිණ. ඔහු පිටුපසින් උල් 

වූ කැප් ෙතොප්පි දමාගත් ෙසොල්දාදුවන් ෙදෙදෙනකි. ඔවුන්ෙග් ඉෙන් පටි අසල රැඳි තුවක්කු අගිස්සට ඔවුන්ෙග් දෑත් 

දිගු වී තිබිණ. බයිෙන්ත්තුවක් ඔසවා ගත් තවත් ෙසොල්දාදුෙවක් පෙව්ශ ශාලාෙව් ෙදොර අසල සිටෙගන සිටිෙය්ය. 

 

කෑගැසිල්ලක් පැතිර ගිෙය්ය; එය ආෙව් මරීෂා ෙවතිනි. ඇය උඩ පැන නැඟිට්ටාය. අත් ෙදෙකන්ම මුව 

වසාගත්තාය. වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙසෙමන් නැඟිට්ෙට්ය. ආසියා ෙම්සය යට සිට කට හැරෙගන බලා සිටියාය. 

අරීනා ඉද්ද ගැසුවාක් ෙමන් හිටෙගන හිටිෙය්ය. වැඩි සීරුෙවන් සිටෙගන සිටිෙය්ය. ඇය මඳක් පස්සට ඇලවිණ. 

 

"ෙසෝදිසි වෙරන්තුවක්," හම්කබාය හැඳි අය කඩදාසිය ෙම්සය මතට විසි කරමින්, ෙසොල්දාදුවන්ට ඉඟි කෙළේය, 

"ෙම් පැත්ෙතන්!" 

 

ඔවුන් ෙකොරිෙඩෝව දිෙග් ගිෙය් අරීනාෙග් කාමරයටයි. 

 

ඇඳුම් රඳවන ඉඩකෙඩහි ෙදොරපියන් ෙදපැත්තට විසිෙවන ෙසේ ඔවුන් විවෘත කළහ. ෙදොම්නස් විරිත්තිල්ලක් සමඟින් 

එහි සාෂා හිටෙගන සිටිෙය්ය.  



 

ෙසොල්දාදුවන්ට පිටුපසින් ෙකොරිෙඩෝෙව් සිට වසිලි ඉවාෙනොවිච් තදින් හුස්මක් ඉහළට ඇද්ෙද්ය. "අෙපොයි 

ෙදයියෙන්! එෙහනම් ඒකයි මට ඇය ඉඩ දුන්ෙන නැත්ෙත අරින්න .." යැයි ආසියා කෑ ගැසීය. මරීෂා ඇයෙග් 

වලලුකරයට පා පහරක් දුන්නාය. ෙම්සය අගිස්ෙසේ වූ පින්තූරයක් සර සර ගා පියාඹා ෙගොස් බිමට වැටිණ. 

 

"අරීනා ඩුෙන්වා කියන පුරවැසිනිය ෙකොයි එක්ෙකනා ද?" හම්කබාය හැඳගත් පුද්ගලයා විමසීය. 

 

"ඒ මම," අරීනා කීවාය. 

 

"ෙම් අහන්න," සාෂා ඉස්සරහට පැන්ෙන්ය, "ඇයට ෙම් ගැන කිසිත් සම්බන්ධයක් නැහැ .. එය .. ඇය ... එය 

ඇයෙග් වරද්දක් ෙනොෙව් .. මම ඇයට තර්ජනය කළා .. සහ ..." 

 

"කුමකින් ද තර්ජනය කෙළේ?" කිසිත් ඉරියව්වක් ෙනොෙපන්වූ හම්කබාය හැඳි පුද්ගලයා විමසීය. 

 

ෙසොල්දාදුෙවක් සාෂාෙග් ඇඳුම් අතරින් අත් එහා ෙමහා යැවීය, "ආයුධ කිසිවක් නැහැ," ඔහු වාර්තා කෙළේය. 

 

"හා ෙහොඳයි," හම්කබාය හැඳි පුද්ගලයා කීෙව්ය. "ෙමයාව වාහනයට අරෙගන යන්න. ඩුෙන්වා පුරවැසිනියවත්. 

මහල්ලාවත්. නිවාස ෙසෝදිසි කරන්න." 

 

"සෙහෝදරයා," වසිලි ඉවාෙනොවිච් නායකයා ළඟට කිට්ටු කෙළේය, ඔහුෙග් අත් ෙවව්ලුවත් කටහඬ සැලුෙන් නැත. 

"සෙහෝදරයා, මෙග් දියණිය කිසිම වරදක් කරලා ..." 

 

"ඒ ගැන කතා කරන්න ඔබට අවස්ථාව පසුව ලැෙබ්වි," කියමින් පුද්ගලයා වික්ටර් දිහාට හැරුණි. "ඔබ පක්ෂෙය් 

සාමාජිකෙයක් ද?" 

 

"ඔව්," වික්ටර් කීෙව්ය. 

 

"ඔෙබ් සාමාජිකත්ව පතය?" වික්ටර් ඔහුෙග් පක්ෂ කාඩ්පත ෙපන්වීය. ඔහු මරීෂාට අත දිගු කෙළේය: "ඔෙබ් 

භාර්යාව?" 

 

"ඔව්." 

 



"හරි. ෙම් ෙදන්නට ඉන්න පුළුවන්. කබා අරගන්න පුරවැසිෙයනි." 

 

ෙසොල්දාදුවන්ෙග් බූට් සපත්තු වලින් දිය වී යන හිම වතුර පාරක් හැදුෙන් කාමරෙය් බිම පුරා. පැත්තකට ෙපරලුන 

ලාම්පු ආවරණයක් නිසා ගලා වැටුණු කැඩුණු අෙලෝක දහරාවක් ෙකොරිෙඩෝවට එල්ල වුණි. ගිලුණ ඇස් වලින් සහ 

ෙකොළ පාටින් සුදුමැලි වී ගිය මරීෂාෙග් මුහුණ වික්ටර් ෙදසට ෙයොමු වී තිබිණ. 

 

උපව්ඩම්ට ඇතුල් ෙවන්නට ෙදොර හැරිෙය් පෙව්ශ ශාලාෙව් සිටෙගන සිටි ෙසොල්දාදුවා විසිනි. උරහිස් මතින් 

හදිසිෙය් දමාගත් කබායක් උපව්ඩම් පැළඳ සිටිෙය්ය. එයට යටින් ෙබොත්තම් පියවා ෙනොතිබු ඔහුෙග් කමිසය කිළිටි 

විය. ඇඟිලි පුරුක් අදිමින් ඔහු විලාප දුන්ෙන්ය: "අෙපොයි ෙදවියෙන්! අෙපොයි මෙග ෙදවියෙන්! අෙපොයි මෙග් 

ෙදවියෙන්! ෙකොමිස්සාර් සෙහෝදරයා, ෙම් ගැන මම කිසිවක් දැන සිටිෙය් නැහැ. ෙකොමිස්සාර් සෙහෝදරයා, මම 

දිව්රා ..." පඩිෙපල අසලින් රුස්ව සිටි අසල්වැසියන්ෙග් කුතුහල මුහුණු වැසී යන්නට ෙසොල්දාදුවා ෙදොර වසා 

දැමුෙව්ය. 

 

අරීනා මරීෂාව සහ ආසියාව සිපගත්තාය. වික්ටර් ඇය ෙවතට ඇදුනි. ඔහුෙග් මුහුණ උත්සුක තැකීමකින් ගල් වී 

තිබිණ: "අරීනා, මට සමාෙවන්න .. මට වැටෙහන්ෙන නැහැ ... මම බලන්නම් මට කළ හැකි ෙද් කුමක් ද කියා 

..." 

 

ඇයෙග් දෑස් ඔහුව නවතන ලදි: ඒ දෑස් එක එල්ෙල් ඔහු ෙවත ෙයොමුව තිබිණ. ඒ ඇස් හදිසිෙය්ම දිස්වූෙය් පරණ 

පින්තූරයක තිබි මරියා ෙපෙටොව්නාෙග් දෑස් ෙලසයි. වචනයක් ෙනොෙද  ඇය හැරී ෙසොල්දාදුවන් පිටුපසින් 

ඇවිද්දාය. ඇය මුලින් ගියාය; සාෂා සහ වසිලි ඉවාෙනොවිච් පිටුපසින් ගියහ. 

 

* 

 

දවස් තුනකින් පසුව වසිලි ඉවාෙනොවිච් නිදහස් කරන ලදි. 

 

අරගල විෙරෝධී කටයුතුවල නියැළීෙම් වරදට සාෂා ෙචරෙනොව්ට සයිබීරියානු හිර කඳවුරක වසර දහයක හිර 

දඬුවමක් නියම විය. 

 

අරගල විෙරෝධී කටයුතු වලට සහාය දුන් වරදට අරීනා ඩුෙන්ව්ට සයිබීරියානු හිර කඳවුරක වසර දහයක හිර 

දඬුවමක් නියම විය. 

 



වසිලි ඉවාෙනොවිච් නිලධාරීන් හමුවන්නට උත්සාහ කෙළේය. සහාය ෙල්කම්වරු ටික ෙදෙනක් හමුවන්නට ලියුම් 

කිහිපයක් ලබා ගත්ෙත්ය. උණුසුම් ෙනොකළ කාමරවල පැය ගණනාවක් ගුලි ගැහී ඔවුන් හමුවන්නට බලා 

සිටිෙය්ය. කටහඬ ෙවව්ලන්නට ඉඩ ෙනොෙදන්නට උත්සාහ ගනිමින් දුරකතන ඇමතුම් ගත්ෙත්ය. කරන්නට කිසිත් 

නැත. ඒ බව ඔහු දනියි. 

 

ඔහු නිවසට පැමිණි විට, ඔහු වික්ටර් හා කතා ෙනොකෙළේය. ඔහු වික්ටර් දිහා ෙනොබැලුෙව්ය. ඔහු වික්ටර් ෙගන් 

උදව් ඉල්ලුෙව් නැත. 

 

ඔහු ෙගදර පැමිණි විට මරීෂා තනිවම වසිලි ඉවාෙනොවිච් පිළිගත්තාය. ඇය බයාදු ෙලසින්: “ෙමන්න, වසිලි 

ඉවාෙනොවිච්, රෑ කෑම ටිකක් කන්න. මම ඔයා කැමති විදියට නූඩ්ල්ස් සුප් ටිකක් හැදුවා -ඔයාට, විෙශේෂෙයන්ම.” 

ඔහු මඳ සිහි කල්පනාෙවන් නිහඬ සිනාවක් පාද්දී ඇය මුහුණ රතු කරගත්තාය. ස්තූති පූර්වක වූවාය. ලැජ්ජා වූවාය. 

 

රහස් ෙපොලීසි හිර කූඩුවක දී වසිලි ඉවාෙනොවිච් අරීනාව හමු වූෙය්ය. ඇයෙග් අන්තිම ඉල්ලීම ලබා ෙදන්නට සමත් 

වූ දිනෙය් ඔහු තම කාමරෙය් අගුල් දමාෙගන ඇතුලට වී ඔහු නිහඬව, සතුටින් පැය ගණනාවක් හැඬුෙව්ය. ඔවුන්ව 

සයිබීරියාවට පිටත් කර හරින්නට ෙපර ඇයට සාෂා හා විවාහ වන්නට ඉඩ ෙදන්න යැයි ඇයෙග් ඒ අවසන් ඉල්ලීම 

විය. 

 

රහස් ෙපොලීසිෙය් හිස් හිර කූඩුවක ඔවුන්ෙග් විවාහ මංගල්යය පැවැත්වුණි. අවි ගත් ෙසබළුන් ෙදොර මුර කළහ. 

වසිලි ඉ වාෙනොවිච් සහ කීරා සාක්කියට අත්සන් කළ අය වූහ. සාෂාෙග් ෙතොල් ෙසලවුණි. අරීනා සංසුන්ව සිටියාය. 

ඇයව අත් අඩංගුවට ගත් දිනෙය් සිට ඇය සංසුන් ෙලසින් සිටියාය. ඇය ටිකක් ෙකට්ටු වී ඇත. ටිකක් සුදුමැලි වී 

ඇත. ඇයෙග් හම විනිවිද ෙපෙනනා වැනිය. ඇයෙග් ඇස් විසල් වූහ. ඇයෙග් ඇඟිලි සාෂාෙග් අෙත් රැඳී තිබුෙන් 

ෙනොෙසල්ෙවමින්. මහත් ළැදියාවකින් යුතු දයාබර සිනාවකින් ඇය උත්සවය අවසානෙය් දී සාෂාෙග් චුම්බනය 

ලබන්නට මුහුණ ඉස්සුවාය. 

 

ඊ ළඟ දිනෙය් දී වසිලි ඉවාෙනොවිච් නිලධාරිෙයක්ව හමුෙවන්නට ගිෙය්ය. “ඉතින්, ඔබට ලැබුණා ඔබ ඉල්ලපු ෙද්. 

ඒ පිස්සු වැෙඩන් අහවල් එකක් ඔවුන් ෙදන්නා බලාෙපොෙරොත්තු වුනා ද කියා මම නම් දන්ෙන නැහැ. ඔබ දන්නවා 

ද ඔවුන්ෙග් හිර කඳවුරු තිෙයන්ෙන් එකිෙනකාට කිෙලෝමීටර් තුන්සිය පනහක් ඈතින් බව?” 

 

“නැහැ,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් මහත් බරක් උසුලා ෙගන සිටින ෙලසින් පුටුෙව් අසුන් ගත්ෙත්ය, “මම ඒක දැනෙගන 

සිටිෙය නැහැ.” 

 



ඒත් අරීනා එය අෙප්ක්ෂා කළාය. විවාහයට ෙහේතුව එය විය. එම තීරණයට විවාහෙයන් බලපෑමක් සිදුෙව් යැයි ඇය 

අෙප්ක්ෂා කළාය. එයින් කිසිත් ඵලක් ෙනොවීය. 

 

* 

 

එය වසිලි ඉවාෙනොවිච්ෙග් අන්තිම සටන විය. රහස් ෙපොලීසිෙය් දඬුවමක් ෙවනුෙවන් අභියාචනයක් කරන්නට 

කිසිෙවකුටත් අවසර නැත. එෙහත් ඔහුට සුදුසු බලපෑමක් කළ හැකි අෙයක් ෙසොයා ගන්නට හැකි නම්, යම් 

බලවෙතක් ෙසොයා ගත හැකි නම්, හිර කඳවුර ෙවනස් කරගන්නට හැකිය … වසිලි ඉවාෙනොවිච් ඉර පායන්නට 

ෙපර උදෑසනින් නැඟිට්ෙට්ය. ඔහු පිටත් වී යද්දී ෙදොර අසල, රාතී නිදන ඇඳුමින් ෙවව්ලමින් සිටි මරීෂා ඔහුව නවතා 

ඔහු අතට කළු ෙකෝපි ෙකෝප්පයක් දී උගුරක් ෙබොන්නට ෙපරැත්ත ක ළාය. රාතීෙය් දී ඔහු කැසිෙනෝවක ඉදිරිපස 

අත් ෙදෙකන් ෙතොප්පිය ෙපොඩි කරමින්, කාලය ෙගව්ෙව් ය. තමන් පැය ගණනාවක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් වූ අය 

එළියට එද්දී ඔහුව නවතා මුදු බසින් ඇමතුෙව් ය. “ෙකොමිසාර් සෙහෝදරයා … වචන ෙදක තුනක් .. කරුණාකරලා 

… ෙකොමිසාර් සෙහෝදරයා …” වරක් නිල ඇඳුමක් හැඳි අතවැසිෙයක් ඔහුව එළවා දැමීය. ඔහුෙග්  ෙතොප්පිය 

නැතිවුණි. 

 

ඔහු හමුවන්නට දින ෙයොදා ගත්ෙත්ය. හමුවන්නට ගිෙය්ය. ගාම්භීර කාර්යාලයකට ෙගොඩ වැදිණ. ඔහුෙග් පරණ 

අලලන ලද කබාය බුරුසුවකින් ෙහොඳින් පිරිමැද හැඳෙගන ගිෙය්ය. සපත්තු මැදෙගන ගිෙය්ය. ඔහුෙග් තඹවිට 

ෙකොණ්ඩය පීරා ෙදපැත්තට ෙබදා ෙවන්කර ෙගන ගිෙය්ය. ඔහු ෙම්සයක් ඉදිරිපිට හිටගත්ෙත්ය. වසර ගණනාවකට 

ෙපර අන්ධකාර රාතී ගණනාවක් පුරා බර තුවක්කුවක් කෙර් තියාෙගන ගිය ඔහුෙග් ශක්තිමත් ෙදවුර කරකියා ගත 

ෙනොහැකිව කඩා හැලුණි. සැර මුහුණක් දිහා ඔහු බලාෙගන ෙමෙසේ කීෙව්ය: “ෙකොමිසාර් සෙහෝදරයා, එච්චරයි මම 

ඉල්ලන්ෙන. ඒක විතරයි. ඒක එච්චර ෙලොකු ෙදයක් ෙනෙමයි ෙන්ද? ෙදන්නව ම එකම තැනට යවන එක. මම 

දන්නවා ඔවුන් අරගල විෙරෝධීන් වූ බව. මම දන්නවා ඔබ ඔවුන්ට දඬුවම් කළ යුතු බව. ඒ ගැන මම පැමිණිලි 

කරන්ෙන් නැහැ, ෙකොමිසාර් සෙහෝදරයා. ඒක වසර දහයක්, ඔබ දන්නවාෙන්. ඉතින් ඒකත් කමක් නැහැ. එකම 

ෙද් ෙදන්නාව ම එකම තැනකට යවන්න. එෙකන් ඔබට ඇති ෙවනස ෙමොකක් ද? ඒෙකන් රජයට ඇති ෙවනස 

ෙමොකක් ද? එයාල ෙකොච්චර තරුණ ද? එයාල ෙදන්නා ෙදන්නට ආදෙරයි. ඉතින් වසර දහයක්, ඒත් ඔයාත් 

දන්නවා, මාත් දන්නවා, ඔවුන් ආපහු එන්ෙන් නැහැ කියා, -ඒ සයිබීරියාව, සීතලයි, සාගතයයි එක්ක තත්වය …” 

 

“ඒ ෙමොකක් ද?” දැඩි හඬ ඔහුට බාධා කෙළේය. 

 

“ෙකොමිසාර් සෙහෝදරයා, මම … මම ඒෙකන් මුකුත් අදහස් කෙළේ නැහැ .. නැහැ .. මම කිසිත් අදහස් කෙළේ නැහැ 

… ඉතින් හිතන්න ෙමොකකින් හරි ඔවුන් ෙලඩ වුෙනොත් කියලා? අරීනා එච්චර ශක්තිමත් ෙකෙනක් ෙනෙවයි. 

ඔවුන්ට මරණ දණ්ඩනය නියම කරලා නැහැෙන. ඉතින් ඔවුන් තවමත් ජීවතුන් අතර ඉන්න නිසා -බැරි ද අපිට 



ඔවුන්ට එකට ඉන්න ඉඩක් ලබාෙදන්න? ඒක ඔවුන්ට ෙගොඩක් ෙලොකු ෙදයක් ෙවයි -ඒක ෙවන කිසිවකුට කිසිත් 

වැදගැම්මක් නැති වූවක්. මම වයසක මනුස්සෙයක්, ෙකොමිසාර් සෙහෝදර යා, ඇය මෙග් දියණිය. මම සයිබීරියාව 

දන්නවා. ඇය -එෙහ- තනිවම ෙනොෙව් යැයි දන්නවා නම් මට ඒක උදව්වක්. ඇය හා පිරිමිෙයක් ඉන්න බව. 

ඇයෙග් සැමියා. මම දන්ෙන නැහැ ෙකොෙහොම ද ඔෙබන් ඉල්ලා සිටින්ෙන කියා, ෙකොමිසාර් සෙහෝදරයා, ඔබ මට 

සමාව ෙදන්න ඕන. ඔබ බලන්න, මෙග් ජීවිතෙය් දී මම කිසිදාක කාෙගන් වත් ෙමෙහම උදව්වක් ඉල්ලලා නැහැ. 

සමහර විට ඔබ හිතනවා ඇති මම තරෙහන් ඉන්න ඔබට මෙග් මුළු හදවතින් ම ද්ෙව්ෂ කරන අෙයක් කියා. ඒත් මම 

එෙහම නැහැ. අර එක ෙදය කරන්න. -ඒ අන්තිම ඉල්ලීම- ඔවුන් ෙදෙදනාව ම එකම සිරෙගයට යවන්න. මම මා 

ජීවතුන් අතර සිටින තාක් කල් ඔබට ආශීර්වාද කරන්නම්.” 

 

නිලධාරියා එය පතික්ෙෂේප කෙළේය. 

 

* 

 

“මට මුළු කතාවම අහන්න ලැබුණ,” කීරා ඒ ගැන කියද්දී අන්ෙද ඇයට කියුෙව්ය. “ඔයා දන්නවා ද කවුද අරීනාව 

පාවා දුන්ෙන් කියලා?” 

 

“නැහැ,” කීරා කීවාය, ඇය ෙවනතක හැරුනාය, “මම සැක කරනවා කවුදැයි කියා. ඒත් මට කියන්න එපා. මට 

ඒක අහන්න ඕන නැහැ,” යැයි ඇය තව දුරටත් කියුවාය. 

 

“මම කියන්ෙන නැහැ.” 

 

“මට ඔයාෙග උදව් ඉල්ලන්න ඕන වුෙන් නැහැ, අන්ෙද. අරගල විෙරෝධීෙයකු සඳහා ඉදිරිපත් ෙවන්න කියා 

ඔයාෙගන් ඉල්ලන්න බැරි බව මම දන්නවා. ඒත් ඔයාට බැරි ද අහන්න ඇයෙග් හිරෙගදර ෙවනස් කරලා 

ෙදන්නවම එකම තැනකට යවන්න කියා ඉල්ලන්න? ඒක ඔයාෙග පැත්ෙතන් ෙදෝහි කියාවක් ෙනෙමයිෙන. 

අනික, ඒෙකන් ඔයාෙග් නිලධාරීන්ට කිසිම ෙවනසක් සිද්ධ ෙවන්ෙන නැහැෙන.” 

 

ඇයෙග් අතින් අල්ලා ගත් ඔහු “සහතිකෙයන්ම, මම උත්සාහ කරන්නම්,” යැයි කීෙව්ය. 

 

රහස් ෙපොලීසි  කාර්යාලයක දී විධායක නිලධාරිෙයක් අ න්ෙද  ෙවත තදින් රවා “ඥාතිෙයක් ෙවනුෙවන් … යාප්පු 

ෙවනවා, එෙහම ද, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා?” යැයි විමසීය. 

 



“මට ඔබ කියන්න වැටෙහන්ෙන නැහැ, සෙහෝදරයා,” යැයි අන්ෙද ඔහු ෙග් ඇස් දිහා එක එල්ෙල් බලාෙගන 

ෙහමිහිට කීෙව්ය. 

 

“ඔහ්, ඔව්. මම හිතනවා ඔබට වැටෙහනවා කියල. ඒ වෙග්ම මම හිතන්ෙන ඔබ වටහා ගන්න ඕනා හිටපු කම්හල් 

අයිතිකාරෙයක්ෙග දුෙවක් හා අනියම් සම්බන්ධතාවයක් පැවැත්වීම ඔෙබ් පක්ෂ තත්වය වැඩි කරගන්න විදියක් 

ෙනෙමයි කියලා … බයෙවලා බලන්න එපා, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. ඔයා ඇත්ෙතන් ම හිතුෙව් නැහැ අපි ඒක 

ෙනොදැන සිටියා කියල, නැහැ ෙන්ද? ඔයා රහස් ෙපොලීසිෙය් වැඩ කරන ෙකෙනක්! ඔයා මාව පුදුම කරනවා.” 

 

“මෙග් පුද්ගලික කටයුතු ..” 

 

“ඔෙබ් ෙමොන වෙග් කටයුතු ද, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා?”  

 

“ඔබ කතා කරන්ෙන් ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිනිය ගැන නම් …” 

 

“මම කතා කරන්ෙන් ආර්ගු ෙනෝවා පුරවැසිනිය ගැන තමයි. ඒ නිසා මම  ෙයෝජනා කරනවා, අපි ෙම් විෂයය ගැන 

කතා කරන නිසා දැන්, ඔබ ඔෙබ් තත්වෙයන් ලැෙබන විධි කම හා බලතල පාවිච්චි කරලා ආර්ගුෙනෝවා 

පුරවැසිනිය ගැන ටිකක් විමසා බැලීම ෙහොඳයි. ඔෙබ්ම  ෙහොඳට.” 

 

“ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිනිය ගැන දැනගන්න අවශ්ය හැම ෙදයක් ම මම දන්නවා. ඇයව ෙම් කතාවට ෙග්න්න අවශ්ය 

නැහැ. ඇයට ෙද්ශපාලනිකව කිසිම ෙදෝෂාෙරෝපණයක් නැහැ.” 

 

“ඔහ්, ෙද්ශපාලනිකව? අනිත් පැති වලින්?” 

 

“ඔබ ම ට ඉහළින් ඉන්න අෙයක් විදියට කතා කරනවා නම්, ඇයෙග් ෙද්ශපාලනික තත්වය ගැන හැෙරන්නට 

ෙවනත් කිසිම ෙදයක් ගැන කියන්නක් අහන්න මම සූදානම් නැහැ.” 

 

“ෙහොඳයි එෙහනම්. මට කියන්න ෙදයක් නැහැ. මම කතා කරන්ෙන යාළුෙවක් හැටියට. ඔයා පෙව්සම් ෙවන්න 

ඕන, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. ඔයාට පක්ෂෙය් යහළුෙවෝ ෙගොඩක් ඉතිරි ෙවලා නැහැ.” 

 

අරීනාෙග් දඬුවම ෙවනස් කරන්නට අන්ෙදට කළ හැකි කිසිවක් ෙනොවීය. 

 

* 



 

“නරකාදිය!” ලිෙයෝ තම හිස සීතල වතුර භාජනයකට ඔබමින් කීෙව්ය. ඊෙය් රාත් රිෙය් ද ඔහු පැමිණිෙය් ඉතා රෑ 

ෙබෝ වී ය. “අර සියෙරොව් ඌරුලෑවා බලන්න මම යනවා. ඔහුට රහස්  ෙපොලීසිෙය ෙලොකු යාළුෙවක් ඉන්නවා. මම 

කිව්ෙවොත් එයා ලවා ෙමොකක් හරි කරගන්න ලැෙබ්වි.” 

“ඔයා උත්සාහයක් කරලා බලනවාට මාත් කැමතියි,” කීරා කීවාය. 

“ෙම් පව්කාර පරපීඩාෙවන් සතුට ලබන මිනිස්සු! උන්ෙග නරකාදි හිර ෙගවල් වල ෙම් දුප්පත් ෙපොඩි එවුන් එකට 

මැරිලා ගියාම ඒෙකන් උන්ට ෙමොන ෙවනසක් ද? උන් දන්නවා ආෙය් පණපිටින් නම් ආපහු එන්ෙන නැති වග.” 

“ඒක ඔහුට කියන්න එපා, ලිෙයෝ. ෙහොඳින් අහලා බලන්න.” 

“මම ෙහොඳින් අහන්නම්!” 

පෙවල් සියෙරොව්ෙග් කාර්යාලෙයන් පිටත වූ කාමරෙය් ෙල්කම්වරිය යටි ෙතොල හපමින් ඉතා උනන්දුවකින් යමක් 

ටයිප් කරන්නීය. ලී මාවරය ඉදිරිපිටින් අමුත්තන් දහ ෙදෙනක් බලා සිටිති. ලිෙයෝ ෙකළින් ම ඇවිද ෙගන ගිෙය්ය. 

ෙපොඩි ෙග්ට්ටුව පැද්ෙදන ෙසේ ඇර ෙල්කම්වරිය ඇමතුෙව් ය:“මට වහාම සියෙරොව් සෙහෝදරයා හමුවන්න ඕන. 

වහාම.” 

“නමුත්, පුරවැසිෙයනි,” ෙල්කම්වරිය හුස්මක් ඉහළට ඇද්දාය, “ඔයාට අවසර නැහැ ...” 

“මම කිව්ෙව මට වහාම ඔහු හමුවන්න ඕන.” 

“සියෙරොව් සෙහෝදරයා ඉතා කාර්ය බහුල වූ අෙයක්, පුරවැසිෙයනි, ෙම් අනිත් ෙසේරම පුරවැසියන් බලාෙගන 

ඉන්නවා, එයාට ඔබව අනිත් අයට කළින් හමුවන්න බැහැ ..” 

“ඔයා ගිහින් කියන්න ඒ ඇවිත් ඉන්ෙන ෙලව් ෙකොවැෙලන්ස්කි කියල. එයා ඉක්මණින් මාව දකිවී.” 

ෙල්කම්වරිය නැඟිට පස්ෙසන් පස්සට ෙගොස් සියෙරොව්ෙග් කාර්යාලයට ඇතුල් වුෙන්  ලිෙයෝ දිහා බලාෙගන. ඔහු 

තුවක්කුවක් එළියට අදිතැයි ඇය අෙප්ක්ෂාෙවන් සිටියා ෙමනි. ඇය ආපහු ආෙව් ගියාටත් වඩා දැඩි බියකිනි. 

“යන්න ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසිෙයනි, ෙකළින් ම යන්න,” යැයි ඇය බිෙයන් වචන අපහසුෙවන් ගිලිමින් කීවාය. 

ෙදොර වැසුනු කල, ඔවුන් පමණක් ඉතිරි වූ කල, පෙවල් සියෙරොව් පු ටුෙවන් පැන නැඟිට්ෙට්ය. ඔහු යටපත් කරගත් 

ගිගුරමකින් ලිෙයෝ ෙවත කඩා පැන්ෙන්ය: “උඹ පිස්සු යෙකක්! සම්පූර්ණෙයන් ම සිහි විකල් ෙවලා ද? ෙමතැනට 

බයක් නැතිව කුමට ආවා ද?” 



ලිෙයෝ හඬ නඟා පිට කළ දයාවක් ෙනොමැති සිනහව ස්වාමිෙයක් තමන් කියන්නට සවන් ෙනොෙදන වහෙලකුෙග් 

මුහුණට දුන් අතුල් පහරක් වැනිය. “ඔයා මට ෙනෙමයි ෙන්ද කතා කරන්ෙන?” ඔහු ඇසීය, “විෙශේෂෙයන් ම ඔයා 

පෙව්සම ගැන හිත කරදර කර ගන්න නිසා.” 

“පලයන් ෙමතැනින්! මට ෙමතැන දී උඹ එක්ක කතා කරන්න බැහැ!” 

“මාත් එක්ක කතා කරන්න ඕන නැහැ,” ලි ෙයෝ කීෙව්ය. ඔහු පහසු ෙලසින් අසුන් ගත්ෙත්ය. “මම කතා 

කරන්නම්.” 

“ඔයා දන්නවා ද ඔයා කතා කරන්ෙන් කාට ද කියලා? ඔයාට යෙකක් වැහිල. නැත්නම් ෙමෙහම ගරුසරු 

ෙනොදක්වන ෙකෙනක් මම ජීවිෙත්ට දැකලා නැහැ!” 

“ඒක ඔයා නැවත කියා ගන්න,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “මෙග් සුබ පැතුම් එක්ක.” 

“නරකාදිය!” සියෙරොව් අපසාදය පළ කරයි. ඔහු ද පුටුවකට බර දුන්ෙන්ය. “ෙමොනව ද උඹට ඕනෑ?” 

“ඔයාට රහස් ෙපොලීසිෙය් යාළුෙවක් ඉන්නවා.” 

“මට සතුටුයි ඔබ ට ඒක මතක් ෙවච්ච එක ගැන.” 

“මට මතකයි. ඒකයි මම ආෙව්. මෙග් යාළුෙවෝ ෙදන්ෙනක් ව සයිබීරියාෙව් හිර කඳවුරකට නියම ෙවලා තියනවා. 

ඔවුන් ෙදෙදනා ළඟ දී විවාහ වුෙන්. එයාලව යැෙවන්ෙන් එකිෙනකා ෙගන් කිෙලෝමීටර් සිය ගණනක් ඈත හිර 

කඳවුරු වලට. මට ඕනා ඔයා ලවා ඒ ෙදන්නාව එකම තැනකට යවන්න.” 

“අහ් ... හහ්,” පෙවල් සියෙරොව් කීෙව්ය. “මට ඔය නඩුව අහන්න ලැබුණ. වික්ටර් ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයා විසින් 

පක්ෂයට තමාෙග් හිෛතෂී බව පැහැදිලිව ෙපන්නපු ලස්සන උදාහරණයක්.” 

“ඔබ හිතන්ෙන නැද්ද ඒක යාන්තමට විතර හාස්යජනක වූවක් කියල, ඔයා විසින් මට පක්ෂ හිෛතෂී බව කීම?” 

“ඉතින්, ඔයා ෙමොකක් ද කරන්ෙන, මම ෙම් නඩුව ගැන ඇඟිල්ලක් වත් ඉස්සුෙව් නැත්නම්.” 

“ඔයා දන්නවා,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “මට කරන්න ෙද්වල් ෙගොඩක් තියනවා.” 

“ඔව්,” සියෙරොව් කිව්ෙව් එකඟ වන ෙලසකිනි. “මම දන්නවා ඔබට පුළුවන් කියල. මම දන්නවා ඔබ කරන්ෙනත් 

නැහැ කියල. ෙමොකද, ඔයා බලන්න, මාව දිෙය් ගිල්වන්න නම්, මෙග් ෙබල්ෙල බැෙඳන ගල ෙවන්න ඕන ඔයයි. 

මම හිතන්ෙන නෑ ඔයා ෙම් උදාර අභිපාය සාක්ෂාත් කරගන්න ඒ තරම් පරහිතකාමී ෙවයි කියල.” 

“ෙම් අහන්න,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “නිල ඉරියව්ව ගලවලා දාන්න. අපි ෙදන්නම වැරදි වැඩ කරන අය. ඔයා ඒක 

දන්නවා. අපි ෙදන්නා එකිෙනකාට කැමැති නැහැ කිසිම ෙලසකින්, අපි ෙදන්නම ඒකත් දන්නවා. ඒත් අපි 



ෙදන්නම ඉන්ෙන එකම ෙබෝට්ටුවක. ඒක එච්චර ස්ථාවර ෙලසින් යන ෙබෝට්ටුවක් ෙනෙමයි. ඔබ හිතන්ෙන නැද්ද 

පුළුවන් තරම් එකිෙනකාට උදව් කර ගැනීම තමයි අපිට තියන එකම බුද්ධිමත් මාර්ගය කියලා?” 

“ඔව්. මම ඇත්ෙතන්ම එෙහම හිතනවා. ඉතින් ඔයාෙග් ෙකොටස තමයි ෙමතැනින් පුළුවන් තරම් ඈතකින් ඉන්න 

එක. ඔයාෙග් පරණ අහංකාර මාන්නෙයන් ඔච්චර උද්ධච්ච නැත්නම් ඔයාට ඒක ෙපෙන්වි. ඒක අහක් කරගන්න 

කාෙල් හරි. ඔයා දැන ගන්න ඕන ඔයාෙග ඥාතීන් ෙවනුෙවන් ෙපනී සිටින්න කියල මට කීෙමන් මා ඔබ හා කටයුතු 

කරන බව හරියට ෙපෝස්ටරයක් ගහලා ෙලෝකයට කීමක් ෙවන බව.” 

“බියගුල්ලා!” 

“ඉතින්, සමහර විට ඔව් මම බියගුල්ෙලක්. සමහර විට, ඔයාටත් ෙහොඳක් ෙව්වි ෙපොඩ්ඩක් ඒ හැදියාව වර්ධනය 

කරගත්ෙතොත්. ෙමෙහම ෙද්වල් ඉල්ලා ෙගන මාව බලන්න ආෙයත් එන්න හිතන්න එපා. අපි ෙමෙහම යදම් වලින් 

එකට බැඳිලා හිටියත්, යදම් කඩා දාන්න පුළුවන් අවසථ්ා ඔයාට වඩා මට වැඩි බව ඔයා මතක තියාගන්න එක 

ෙහොඳයි.” 

ලිෙයෝ නැඟිට්ෙට්ය. ෙදොර අසල දී හැරුෙන්ය. “කැමැත්තක් කරන්න. එකම ෙද් .. කවදා හරි දවසක යදම් මෙග් 

අෙත් වුෙනොත් ... ඒ නිසා ෙම් ෙවලාෙව් ටිකක් බුද්ධිමත් වුෙනොත්.” 

“ඔව්. ඒ වෙග් ම ඔයා ෙම් පැත්ෙත ආෙව් නැත්නම් ඔයත් බුද්ධිමත් -යදම් මෙග් අෙත් වුෙවොත්. .. ඉතින් ෙම් 

අහන්න,” ඔහු කටහඬ පහත් කෙළේය, “මා ෙවනුෙවන් ඔබට යමක් කළ හැකියි. ඔබ එය කරන එක ෙහොඳයි 

ඔන්න. අර ෙමොරෙසොව් ඌරාට කියන්න සල්ලි එවන්න කියල. පහුගිය ෙතොගයට සල්ලි පරක්කුයි ආෙයත්. මම 

ඔහුට කියා තිෙයන්ෙන මට ෙදන හරිය පරක්කු කරන්න එපා කියල.” 

 

* 

 

වික්ටර් ෙදස ෙනොබලන්නට තැත් දරමින් මරීෂා පසුබාමින් කීෙව් “ෙම් අහන්න, මම කාව හරි හමුෙවලා ඇහුෙවොත් 

... ෙමොකද හිතන්ෙන් .. ඔයා දන්නවා ... ෙදන්නවාම එකම හිරෙගදරට යවන්න කියලා ... ඒක කාටවත් 

ෙවනසක් ෙවන්ෙන නැහැෙන .. ඉතින් ..” 

වික්ටර් ඇයෙග් මැණික් කටුව අල්ලා ෙගන ඇයට රිද්දවමින් ඇයව තදින් තමන් ෙවත හැරුෙව් ඇයෙගන් ෙව්දනා 

හඬක් පිට ෙවද්දීය. “ෙම් අහන්න,” ඔහු දත් කූරු ගාමින් වචන පිට කෙළේය, “ඔයාෙග ෙමෝඩ කකුල් අරන් දුවන්න 

හැකි තරම් ඈතකින් ඔයා ඉන්න ඕන. ඒක මට හරි ලස්සන වැඩක් ෙවයි, නැද්ද? මෙග් භාර්යාව අරගල-විෙරෝධීන් 

ෙවනුෙවන් යාප්පු ෙවද්දී!” 



“ඒත් ඒක එකම ..” 

“ෙම් අහන්න! ඔයා පිට කෙළොත් ෙවන එකම එක වචනයක් -ෙත්රුනා ද?- එක වචනයක් ඔයාෙග් ෙකොයි යම් 

ෙහෝ හිතවෙතකුට- ඊ ළඟ දවෙස උෙද්ට මෙගන් දික්කසාද දැන්වීමක් ලැෙබ්වි!” 

එදා රාතිෙය් වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙගදර ආෙව් ෙවනදාට වඩා සංසුන් ෙලසිනි. ඔහු කබාය ගලවා තම අත්වැසුම් 

එකිෙනක මත තබා සීරුවට නමා ඉස්ෙතෝප්පුෙව් කණ්ණාඩි රාක්කය මතින් තැබුෙව්ය. කෑම කාමරෙය් මරීෂා ඔහු 

ෙවනුෙවන් පිළිෙයල කර තබනා ලද රෑ කෑම දිහා ඔහු බැලුෙව් නැත. 

“වික්ටර්, මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න ඕන,” ඔහු කීෙව්ය. 

වික්ටර් ඔහු පසුපසින් ඔහුෙග් කාර්යාල ෙම්සයට ගිෙය් අකමැත්ෙතනි. 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් හිඳ ගත්ෙත් නැත. තම අත්ෙදක ෙදපැත්ෙතන් අපාණිකව එල්ලා වැෙටද්දී ඔහු තම පුතුනුවන් 

දිහා බලාෙගන හිටෙගන සිටිෙය්ය. 

“වික්ටර්,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීෙව්ය, “ඔයා දන්නවා මම කියන්න යන්ෙන ෙමොකක් ද කියල. ඒත් මම ඒක 

කියන්ෙන නැහැ. මම කිසිම පශ්නයක් අහන්ෙන නැහැ. අපි ෙම් ජීවත්වන්ෙන අබුද්දස්ස කාලයක. මීට අවුරුදු 

කිහිපයකට ෙපර මම නිශ්චිතව ම දැනෙගන හිටියා මම හිතන්ෙන ෙකොෙහොම ද කියල. මම දැනෙගන හිටියා මම 

නිවැරදි ෙවලාවල් ෙමොනවා ද කියල. මම දැනහිටියා මම ෙහළා දැකිය යුතු ෙවලාවල් ෙමොනව ද කියල. මට දැන් 

ඒක කරන්න බැහැ. මම දන්ෙන නැහැ දැන් මට කිසිම ෙකෙනක්ව කිසිම ෙදයක් කළාට ෙහළා දකින්න පුළුවන් ද 

කියල. අපි වෙට් ෙකොයි තරම් භයංකාර වූ දුක පැතිරිලා ද කිව්ෙවොත් මට අවශ්ය නැහැ කාවවත් වරදක් කළා යැයි 

හංවඩු ගහන්න. අපි දුප්පත්, වික්ෂිප්තව ඉන්න සත්තු -අපි හැෙමෝම- ෙකොච්චර දුක් විඳිනවා ද, ෙකොච්චර ඩිංගක් ද 

දන්ෙන! ඔයා කරපු කිසිම ෙද්කට මට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න බැහැ. මම ඔයාෙග් ෙහේතු දන්ෙන නැහැ. මම 

අහන්ෙන නැහැ. මම දන්නවා මට ඒවා වටහා ගන්න බැරි බව. ෙම් දවස්වල කාටවත් කවුරු වත් වටහා ගන්න බැරි 

කාලයක්. ඔයා මෙග් පුතා, වික්ටර්. මම ඔබට ආදෙරයි. ඒක ෙවනස් කරන්න මට බැහැ. හරියට ඔයා කවුදැයි 

කියන එක ඔයාට ෙවනස් කරන්න බැරි වෙග්මයි. ඔයා බලන්න, අද ඔයා ඉන්නවාටත් වඩා බාල වයසක දී මට 

පුෙතක් ඕනෑ වුනා. මම කවදා වත් පිරිමි විශ්වාස කෙළේ නැහැ. ඉතින් මට ඕන වුනා මෙග්ම කියල පිරිමිෙයක්, 

ආඩම්බරෙයන්, ෙකළින්ම බලන්න පුළුවන්, මම දැන් ඔයා දිහා බලන විදියට, බලන්න පුළුවන් ෙකෙනක්ව. ඔයා 

ෙපොඩි ෙකොල්ෙලක් කාෙල දී, වික්ටර්, දවසක් ඔයා ඇඟිල්ලක් දරුණු විදියකට, ඇටයත් ෙප්න තරම් ළඟින් 

කපාගත්ත. ඔයා වත්ෙත ඉඳලා ඇතුලට ආෙව් ඒක පටියකින් ෙවළාගන්න. ඔයාෙග ෙතොල් නිල් පාට ෙවලා 

තිබුණ. ඒත් ඔයා ඇඬුෙව් නැහැ. ඔයා සද්දයක් පිට කෙළේ නැහැ. ඒ ගැන මම සතුටින් හිනා ෙවච්ච නිසා ඔයාෙග 

අම්මා මාත් එක්ක ෙහොඳටම උරණ වුනා. ඒත්, ඔයා බලන්න, මම ඔයා ගැන ආඩම්බර වුනා. මම දැනෙගන හිටියා 

මම ඔයා ගැන හැමදාම ආඩම්බර ෙවනවා කියල .. ඔයා දන්නවාෙන්, ඔයා හරි විකටෙයක්, ඔයාෙග අම්මා ඔයාව 

ෙලොකු සුදු ෙල්ස් ෙකොලරයක් තියන ෙවල්වට් සූට් කට්ටලයකින් සැරෙසව්වාම ඔයා තදින් ෙකෝප ෙවච්ච හැටි -



ෙකොච්චර කඩවසම් ද! ඔයාට තිබුෙන කැරලි ගැහිච්ච ෙකොණ්ෙඩ. ... ඉතින්, දැන් ඒවා ෙසේරම වලින් වැඩක් 

නැහැ. එකම ෙද් මට ඔයාට විරුද්ධව කියන්න කිසිම ෙදයක් මතක් ෙවන්ෙන නැහැ. ඉතින් මම ඔයාව පශ්න 

කරන්ෙන නැහැ. මම ඔයාෙගන් එක උදව්වක් විතරක් ඉල්ලන්නම්: ඔයාට ඔයාෙග සෙහෝදරිය ෙබ්රගන්න බැහැ, 

ඒක මම දන්නවා. ඒත් ඔයාෙග යාළුවන් ෙගන් අහන්න -මම දන්නවා ඔයාට ඒක කරන්න පුළුවන් යාළුෙවෝ ඉන්න 

බව- නිකම් අහන්න එයාල ෙගන් ඇයව සාෂා ඉන්න හිරෙගදරටම යවන්න කියලා. ඒක විතරක්. ඒක දඬුවම 

එක්ක ගැෙටන්ෙන නැති, ඔයාව පාවා ෙදන්ෙන නැති එකක්. ඒක එයාට කරන අන්තිම උදව්වක් -මරණ ඇෙඳේ 

ඉල්ලීමක්, වික්ටර්, ඔයා දන්නවා ඔයා කවදා වත් ඇයව ආෙය් දකින්ෙන නැහැ කියල. ඒක විතරක් කරන්න -

එතෙකොට ෙපොත වහන්නම්. මම ආෙය් හැරිලා බලන්ෙන නැහැ. මම කිසිම දවසක මට දකින්න ඕන නැති පිටු 

ඇරලා කියවන්න හදන්ෙන නැහැ. ඒක අෙප් ගණුෙදනු ඔක්ෙකොම පියවලා දායි. මට තවත් කාලයක් යනකම් 

පුෙතක් හිටියි. ඒක ෙකොච්චර අමාරු වුනත්, සමහර විට, ෙනොහිතා සිටීම, ෙම් දවස්වල ෙකෙනකුට ඒක කරන්න 

පුළුවන්, කරන්න ෙවනවා, ඔයා මට උදව් කරාවි. ඒ උදව්ව විතරක්, ෙසේරටම -ෙමච්චර කාලයක් කරපු ෙසේරම 

ෙවනුෙවන්.” 

“තාත්ෙත්,” වික්ටර් කීෙව්ය, “ඔයා මාව විශ්වාස කරන්න ඕන, මට කරන්න පුළුවන් ඕන ෙදයක් කරන්නම්, මට 

පුළුවන් නම් ... මම උත්සාහ කළා, ඒත් ..” 

“වික්ටර්, අපි වාද කරන්ෙන නැහැ. මම ඔයාෙගන් ඒක කරන්න පුළුවන් ද කියලා අහනවා ෙනෙමයි ෙම්. මම 

දන්නවා ඔයාට පුළුවන් කියල. පැහැදිලි කරන්න එපා. මට කියන්න ඔව් ද බැහැ ද කියලා විතරක්. ඒක විතරක්. 

වික්ටර්, උත්තරය බැහැ නම්, ඒ කියන්ෙන අපි ෙදන්නෙග සම්බන්ධය ෙමතැනින් ඉවරයි. එතෙකොට මට තව 

දුරටත් පුෙතක් නැහැ. සීමාවක් තියනවා, වික්ටර්, මට සමාව ෙදන්න පුළුවන් ෙකොච්චරක් ද කියන එකට සීමාවක් 

තියනවා.” 

“ඒත්, තාත්ෙත්, ඒක කරන්න ෙකොෙහත්ම විදියකින් බැහැ, අනික ..” 

“වික්ටර්, මම කිව්වා උත්තරය බැහැ නම් මට තව දුරටත් පුෙතක් නැහැයි කියල. මට පහුගිය අවුරුදු වල ෙකොච්චර 

නැතිවුනාද කියල කල්පනා කරන්න. ඉතින් දැන් ෙමොකක් ද උත්තරය?” 

“මට මුකුත් කරන්න බැහැ.” 

වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙසෙමන් ෙදවුර ෙකලින් කරගත්ෙත්ය. නාස්පුඬු වලින් මුව ෙකොන් වලට ඇදි ඉරි ෙදක තදින් 

ෙතරපී, හැඟීමකින් ෙතොරව පිහිටා තිබුණි. ඔහු හැරී ෙදොර ෙවත ගිෙය්ය. 

“ඔබ යන්ෙන ෙකොෙහ ද?” වික්ටර් ඇසුෙව්ය. 

“ඒක,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීෙව්ය, “ගැන කිසිම තැකීමක් කරන්න, ඔයාට තව දුරටත් දැනගන්න අවශ්ය නැහැ.” 

කෑම කාමරෙය් කෑම ෙම්සය අසල මරීෂා සහ ආසියා සීතල වී යන රෑ කෑම පිඟන් අල්ලන්ෙන් නැතිව බලා සිටියහ. 



“ආසියා,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීෙව්ය, “ගන්න ඔයාෙග ෙතොප්පියයි කබායයි.” 

“තාත්තා!” ඇය හිට ගනිද්දී මරීෂාෙග් පුටුව හඬ නඟමින් බිමට ෙපරළිණ. මරීෂා එම වදනින් වසිලි ඉවාෙනොවිච් 

ඇමතූ පථම වතාව එය විය. 

“මරීෂා,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කරුණාෙවන් කීෙව්ය, “මම ඔයාට දවස් ෙදක තුනකින් දුරකතන ඇමතුමක් ෙදන්නම් 

.. මට නවතින්න තැනක් ලැබුණම. එතෙකොට ෙමතන මෙග් ඉතිරි ෙවලා තියන දැයක් ... ඒවා ටික මට එවන්න 

පුළුවන් ද?” 

“ඔයාට යන්න බෑ!” මරීෂා කීෙව් ඇයෙග් කටහඬ ෙදදරා යද්දී. “රස්සාවකුත් නැතිව, සල්ලි නැතිව .. අනික ... 

ෙම් ෙගදර ඔයාෙග.” 

“ෙම්ක ඔයාෙග සැමියාෙග් ෙගදර,” වසිලි ඉවාෙනොවිච් කීෙව්ය, “එන්න ආසියා.” 

“මට මෙග් මුද්දර එකතුව අරෙගන යන්න පුළුවන් ද?” ආසියා මැතිරුවාය. 

“අරෙගන එන්න ඔයාෙග මුද්දර එකතුව.” 

ජෙනල් පඩිය අසලින් මරීෂා දණගසා ගත්තාය. ඇයෙග් නැහැය වීදුරුව මතට හිර වී පැතලි වී ඇත. ඇයෙග් වත 

නිහඬ ඉකි වලින් සැෙලයි. ඇය ඔවුන් යන දිහා බලා සිටියාය. වසිලි ඉවාෙනොවිච්ෙග් ෙදවුර කඩා හැලුණි. වීදි 

ලාම්පුෙවන් ඔහුෙග් පරණ කබා ෙකොලරයත් නවාගත් ඔළුෙව් වූ කළු ෙලොම් ෙතොප්පියත් අතර මැදින් සුදු හම 

යාන්තමින් ෙපෙනයි. ඔහු ආසියාෙග් අතින් අල්ලා ෙගන. ඇයෙග් අත ඔහුෙග් අත අල්ලා ගන්නට ඉහළට ෙකළින් 

ඇදී ඇත. ඔහුෙග් දැවැන්ත සිරුර අසලින් ගිය ඇය ඉතා කුඩාවට ෙපනිණ. ඇය කකුල් අද්දමින් කීකරු ෙලසින් 

ගියාය. දුඹුරු ගැසුණ හිම ෙගොෙහොරුව මතින් ඇවිද්දාය. ඇය මුද්දර සිතියම් ෙපොත අනික් අතින් පපුවට 

තදකරෙගන අල්ලා ෙගන ගියාය. 

 

* 

 

ඔවුන් පිටත් වී යන දින සැන්දෑෙව් කීරා රහස් ෙපොලීසියට ෙගොස් අරීනා බැහැ දැක්කාය. අරීනා සංසුන් ෙලසින් 

සිනාවක් පෑවාය. ඇයෙග් සිනහව ෙමොෙළොක් විය. ඉටි ෙමන් ෙපෙනන මුහුණක ඇයෙග් දෑස් කීරා ෙවත 

කරුණාෙවන් ද, නිහඬ පුදුමයකින් ද, හඳුනාගත ෙනොහැකි ෙදයක් ගැන හිතන ෙලසකින් ද, ඈත එපිට තියන 

යමක් වටහා ගන්නට තැත් දරන ෙලසකින් ද එල්ල වී තිබිණ. 



හිනාවක් පාන්නට තැත් දරමින් “මම ඔයාට අත්වැසුම් ෙදකක් එවන්නම්,” යයි කීරා කීවාය. “වුලන් ඒවා. මම දැන් 

ම අවදානම කියන්නම්, මම තමයි ඒවා ෙගොතන්ෙන. ඉතින් පුදුම ෙවන්න එපා ඔයාට ඒවා අඳින්න බැරි වුෙනොත්.” 

“එපා,” අරීනා කීවාය, “ඒත් ඔයාට පුළුවන් මට පින්තූරයක් අරෙගන එවන්න. ඒක ලස්සන ෙවයි: කීරා 

ආර්ගුෙනෝවා, ෙගොතන්නිය!” 

“අනික ඔයා දන්නවා ද,” කීරා කීවාය, “ඔයා මට කවදා වත් දුන්ෙන නැහැෙන අර ඇඳලා ෙදනවා යැයි ෙපොෙරොන්දු 

ෙවච්ච පින්තූෙර්.” 

“ඒක ෙන්න්නම්. මම දුන්ෙන නැහැෙන. ඔක්ෙකොම තාත්තා ළඟ තිෙයන්ෙන. ඔහුට කියන්න ඔයා කැමති එකක් 

ෙතෝරා ගන්න ඔයාට ඉඩ ෙදන්න කියල. ඔහුට කියන්න මම එෙහම කිව්ව කියල. ඒත්, ඒක ෙනෙමයි මම ඔයාට 

ෙපොෙරොන්දු වුෙන්. මම ඔයාට ෙපොෙරොන්දු වුෙන් ලිෙයෝෙග් සත්ය පින්තූරයක්.” 

“එෙහනම් ඉතින්, අපිට ඉන්න ෙවනවා ඔයා ආෙය් එනකම්.” 

“ඔව්,” ඇය හිස ගස්සා සිනා වූවාය. “ඔයා හරි ෙහොඳයි, කීරා. ඒත් මාව රවටන්න අවශ්ය නැහැ. මම බය නැහැ. 

ඒත් මම දන්නවා. මතක ද, අර විශ්ව විද්යල සිසුන්ව. ඔවුන්ව සයිබීරියාවට යැව්ව එක? ඔයාට අහන්න 

ලැෙබන්ෙන නැහැ ඒ එක්ෙකෙනක් වත් ආපහු ආපු බවක්. එක්ෙකෝ ශීතාද ෙරෝගය නැත්නම් ක්ෂය ෙරෝගය, 

නැත්නම් ෙදකම .. ඔහ්, ඒකට කමක් නැහැ, මම දන්නවා.” 

“අරීනා ..” 

“ෙම් අන්තිම වතාව වුනත්, එන්න, අපිට ආෙව්ගශීලී ෙවන්න අවශ්ය නැහැ ... ඔයාෙගන් අහන්න ෙදයක් තියනවා 

කීරා, ඔයා අකමැති නම් උත්තර දුන්ෙන නැතිවුනාට කමක් නැහැ. ෙම්ක නිකම් කුතුහලයක් විතරයි: ඔයයි අන්ෙද 

ටැගෙනොව් අතරයි ෙමොකක් ද තියන සම්බන්ධය?” 

“මම වසරකට වඩා කාලයක ඉඳන් එයාෙග අනියම් කාන්තාව,” කීරා කීවාය. “ඔයා බලන්න, බර්ලින ෙය් ඉන්න 

ලිෙයෝෙග් නැන්දා එයාට එව්ෙව නැහැ ...” 

“ඒක මම හිතුව හැටි තමයි. ඉතින් දරුෙවො, මම දන්ෙන නැහැ අපි ෙදන්නාෙගන් කාට ද අනාගතයට මුහුණ 

ෙදන්න වැඩිෙයන් එඩිතර බවක් අවශ්ය ෙවන්ෙන් කියලා.” 

“කවදාවත් උදා ෙනොෙවන දවසක් ෙවයි කියන එක ගැනයි මම බය ෙවන්ෙන,” කීරා කීවාය. “මම වෑයම අත් හරින 

දවස.” 

“මම වෑයම අත්හැරලා,” අරීනා කීවාය, “ඒත් මම බය නැහැ. නමුත් මම කැමතියි යමක් වටහා ගන්නට. ඒත් මම 

හිතන්ෙන නැහැ කාටවත් ඒක පැහැදිලි කරලා ෙදන්න පුළුවන් කියල. ඔයා බලන්න, ඔයා දන්නවා ෙම්ක මෙග් 

අවසානය කියල. මම දන්නවා. ඒත් මට හරියට විශ්වාස කරන්න බැහැ. මට දැෙනන්ෙන නැහැ. ඒක හරි අමුතුයි. 



අන්න තියනවා ඔයාෙග ජීවිතය. ඒක දුර්ලභයි වටිනායි කියන හැඟීෙමන්, හරියට පූජනීය වස්තුවක් වෙග් ලස්සනයි 

කියන හැඟීෙමන්, ඔයා ඒක පටන් ගන්නවා. ඒත් දැන් ඒක ඉවරයි. ඒෙකන් කිසිම ෙකෙනකුට කිසිම ෙවනසක් 

ෙවන්ෙන නැහැ. ඔවුන් ඒක ගැන සැලකිල්ලක් ෙනොදක්වනවා ෙනෙමයි. එකම ෙද් ඔවුන් ෙනොදන්නකම. ඔවුන් 

දන්ෙන නැහැ ඒෙක අර්ථය ෙමොකක් ද කියල. මෙග් වස්තුව. ඉතින් ඒෙක යම් ෙදයක් තියනවා ඔවුන් ෙත්රුම් ගත 

යුතු. මමත් හරියට ඒක දන්ෙන නැහැ. නමුත් එතැන තියනවා ෙමොකක් හරි අපි හැෙමෝම වටහා ගත යුතු වූවක්. 

ඉතින් ඒ ෙමොකක් ද කීරා? ඒ ෙමොකක් ද?” 

 

* 

 

ෙද්ශපාලන වරදකරුවන් ගමන් කෙළේ ෙවනම මැදිරියක. බයිෙන්ත්තු රැගත් පිරිමි ෙදොරවල් අසල හිටෙගන සිටියහ. 

දැඩි ලී බංකු මත සාෂා හා අරීනා එකිෙනකා දිහා බලාෙගන හිඳෙගන සිටියහ. ඔවුන් ගමෙන් ෙකොටසක් එකට ආහ. 

ඉස්සරහක දී එන හංදියක දී අරීනාව ෙවනත් දුම්රියකට මාරු  ෙකෙරයි. මැදිරිෙය් වූ ජෙන්ල කළු පැහැති වූහ. 

ජෙන්ල වීදුරු වල පිටතින් දුහුවිල්ෙලන් බැඳි හම් තීරු අලවා ඇති ෙලසින් හැඩ වී ඇත. ජෙන්ල වලට එහායින් මහ 

ෙපොළවක් තිෙයනවා යැයි දැන ගන්නට හැකි වූෙය් තැනින් තැන ජෙන්ලයට ෙතත් හිම කැට තරු ෙමන් 

ගැෙටන්නට එවූ කළු අහසත් හමා යන සුළඟත් නිසා පමණි. සිවිලිෙම් උඩක ලාම්පුවක් ෙවව්ලීය. දුම්රිෙය් ෙරෝද 

ගැෙටන හැම වතාවක දීම වාෙග් එහි කහ දැල්ල නිවන්නට ගන්නා වෑයමකින් විය. දැල්ල ෙවව්ලා නිවී යන්නට 

ෙමන් ෙගොස් නැවත කුඩා ඉටිපන්දම් කෑල්ල අල්ලා  ෙගන ඇවිලී යයි. පරණ ෙකොළ ෙතොප්පියක් පැළඳ හිටි 

ෙකොල්ෙලක්, ජෙන්ලයක් අසලට වී තනියම සිහින් හඬින් එකම තාලයට දත් අතරින් සිංදුවක් ගයයි. ඔහුෙග් හඬ 

පැතිරුෙන් ඔහු සිනාෙවනවා වැනි වුවත් ඔහුෙග් කම්මුල් ෙහලවුෙන් නැත: 

“ඒයි පුංචි ඇපල් ෙගඩිය 

ෙකොහාට ද ඔබ ෙපරෙළන්ෙන්?” 

සාෂා අරීනාෙග් අත් අල්ලා ෙගන සිටිෙය් ය. ඇය සිනාවක් පායි. ඇයෙග් නිකට පරණ වුලන් සාටකෙයන් වැසී 

ඇත. ඇයෙග් අත් සීතල වූහ. ඇය රහසින් ෙකොඳුරද්දී ඇයෙග් මුව අසල සුදු හුමාලයක් නළියන්නට විය: “අපි ඒක 

අවුරුදු දහයක් කියල හිතන්න නරකයි. එතෙකොට හරි දිග කාලයක් කියල හිෙතනවා. නැද්ද? ඒත් එච්චර දිග 

කාලයක් ෙනෙමයි. ඔයා දන්නවා, එක දාර්ශනිකෙයක් කියල තියනවා කාලය කියන්ෙන මායාවක් කියල. ඔන්න 

ඔය වෙග් කතාවක්. කවුද එෙහම කිව්ෙව? ඉතින්, කමක් නැහැ කවුරු වුනත්. කාලය ඉක්මණින් ෙගවිලා යාවි, ඒ 

ගැන හිතන්ෙන නැතිව හිටිෙයොත්. අපි තවමත් තරුණ වයෙසේ ඉඳීවි. අපි ... අපි නිදහස් ෙවනෙකොට. ඉතින් අපි 

ෙපොෙරොන්දු ෙවමු ෙවන ෙදයක් ගැන ෙනොහිතා ඉන්න. ෙපොෙරොන්දු ෙවන්න?” 



“ඔව්,” ඇයෙග් අත් දිහා බලමින් ඔහු රහසින් කීෙව්ය. “අරීනා, මම එදා ආෙව් නැත්නම් ...” 

“අන්න ඒක ඔයා නැවත ආෙය් සඳහන් කරන්ෙන නැහැයි කියල ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච ෙදයක්. ඔයාටවත් මතක් 

කරගන්ෙන නැහැයි කියල ෙපොෙරොන්දු ෙවච්ච ෙදයක්. පියාදරය, ඔයාට ෙප්න්ෙන නැද්ද, -ෙම් විදිය- මට 

ඇත්ෙතන් ම වඩා පහසු බව. ඔයාව ෙමහාට තනියම එවද්දී මම තනියම ෙගදරට ෙවලා ඉන්ෙන නැතුව ඉන්න එක. 

ෙම් විදියට, මට දැෙන්වි අපි ෙදන්නා යමක් ෙබදාගන්න බව. අපි ෙදන්නට ෙපොදු ෙදයක් තියන බව. එෙහම 

නැද්ද?” 

ඔහු තම හිස ඇයෙග් අත්වල රඳවා ගත්තා මිසක කිසිත් කීෙව් නැත. 

“ඉතින් අහන්න,” ඔහුෙග් බ්ෙලොන්ඩ් හිසට නැඹුරු වී ඇය රහසින් කීවාය, “මම දන්නවා හැම තිස්ෙස ම සතුටින් 

ඉන්න බැහැයි කියල. සමහර ෙවලාවට ෙකෙනකුට හිෙතනවා: අෙන් ෙමොකට ද නිර්භීත ෙවන්ෙන තමන්ෙග 

ආඩම්බරය ෙවනුෙවන් ද කියල. ඉතින් අපි ෙදන්න එකඟ ෙවමු ෙම් ගැන: අපි ෙදන්නා නිර්භීත ෙවමු අනික් ෙකනා 

ෙවනුෙවන්. ඔයාට එපා ෙවලා යැයි හිතුනම, සිනාෙවන්න. එෙහම කරද්දී ඔයා ඒක කරන්ෙන මා ෙවනුෙවන් යැයි 

සිතන්න. මමත් ඒකම කරන්නම්. ඒෙකන් අපි ෙදන්නාව එකට බැඳිලා ඉන්න පුළුවන්. අනික ඔයා දන්නවාෙන, 

හරි වැදගත් සතුටින් සිටීම. ඒෙකන් අපි වැඩි කාලයක් පවතිවී.” 

“ඒ ෙමොකට ද?” ඔහු ඇසීය. “අපි අවශ්ය තරම් කාලයක් පවතින එකක් නැහැ.” 

“සාෂා, පිස්සු කියන්න එපා!” ඇය ෙකොණ්ඩයකින් ඇද ඔහුෙග් හිස එසැවීය. ඇස් දිහා  එක එල්ෙල් බැලුවාය. 

හරියට තම හැම වචනයක් ම විශ්වාස කරන ෙලසකින් ෙමෙසේ කීවාය: “ශක්තිමත් නිෙරෝගී අපි වෙග් සත්තු 

ෙදන්ෙනක්! ඉතින් ෙකොෙහොමටත්, මට විශ්වාසයි අර කතන්දර අත්යලංකාරය එකතුෙවන් හැදිච්ච ඒවා බව. ඔයා 

කියන්ෙන බඩගින්න හා ක්ෂය ෙරෝගය ගැන නම්, කිසිම ෙදයක් පින්තූර වලින් ඇඳලා තියන තරම් දරුණු නැහැ.” 

ෙරෝද පීලි මත ෙතරපී ෙසෙමන් ෙව්ගය අඩුවන්නට විය. 

“අෙහෝ ෙදවියෙන්!” සාෂා ෙකඳිරි ගෑෙව්ය. “ඒක ද දුම්රිය නැවතුම්ෙපොල?” 

මැදිරිය ගැස්සී ඉස්සහරට ඇදී ෙරෝද නැවතත් ෙපොළෙව් වදිමින්, මිටියක් ෙව්ගෙයන් වැදීම වැඩි කරනා ෙසේ ඇසිණ. 

“නැහැ,” අරීනා ඉහළට ගත් හුස්ම පිට ෙනොකර රහසින් කීවාය, “තාම නැහැ.” 

ජෙන්ලය අසල හුන් සිසුවා දුම්රිෙය් ෙරෝද දුවන තාලයට සිනා පාන ෙලසින් සංෙව්ගෙයන් සිංදුව ගයයි: 

“ඒයි, පුංචි ඇපල් ෙගඩිය 

ෙකොහාට ද ඔබ ෙපරෙළන්ෙන්?” 



ඔහු එය නැවත නැවතත් ගයයි. හැම වචනයක් ම යම් පශ්නයකට පිළිතුරක් ෙසේ ඒ වචන බුදින ෙලසකින් ගයයි. 

පශ්නය, නිශ්චිත තත්වයක් ගැන ඔහු තුල වූ යම් නිහඬ සිතුවිල්ලක් ගැන වූවක් ෙසේ ය. “ඒයි .. පුංචි … ඇපල් … 

ෙගඩිය .. ෙකොහාට ද … ඔබ .. ෙපරෙළන්ෙන්?” 

අරීනා රහසින් ෙකොඳුරයි: “ෙම් අහන්න, ෙමන්න අපිට කරන්න පුළුවන් ෙදයක්: අපිට පුළුවන් හඳ දිහා බලන්න, 

සමහර විට, ඉතින්, ඔයා දන්නවා, -හැම තැනම තිෙයන්ෙන එකම හඳ- අපි ෙදන්නම එකම ෙදයක් දිහා එකට 

බලාෙගන ඉන්නවා ඒ විදියට, දැක්ක ද?” 

“ඔව්,” සාෂා කීෙව්ය, “ඒක ෙහොඳ ෙව්වි.” 

“මම කියන්න ගිෙය ඉර දිහා බලමු කියල. ඒත් මම හිතන්ෙන නැහැ එච්චර හිරු එළියක් තිෙබ්වි කියල .. ඉතින් 

..” කැස්සක් ඇයට බාධා කෙළේය. ඇය ගැෙහමින් අත කටට තබා ගනිමින් කැස්සාය. 

“අරීනා!” ඔහු හඬ ගෑෙව්ය. “ඒ ෙමොකක් ද?” 

“කිසිත් නැහැ,” ඇය සිනා වූවාය. ඇස් පිය ගසමින්, හුස්ම ගන්නට තැත් දරමින් සිනා වූවාය. “මට හැදිච්ච පුංචි 

ෙහම්බරිස්සාවක් විතරයි. ඒ රහස් ෙපොලීසිෙය් හිරකාමර එච්චර උණුසුම් කරලා තිබ්බ ඒවා ෙනෙමයි.” 

ජෙන්ලයට එපිටතින් ලාම්පුවක් ෙපනී ෙනොෙපනී ගිෙය්ය. අනතුරුව ජෙනල් පියනට වැදි නිහඬ හිම වරුසාව මිස 

ෙවනත් කිසිවක් ෙනොවීය. එෙහත් ඔවුන් ගල්ගැසී වීදුරුව දිහා බලාෙගන සිටියහ. 

“මම හිතන්ෙන අපි ළඟට ඇවිත්,” අරීනා ෙසෙමන් මැතිරුවාය. 

සාෂා ෙකළින් හිඳ ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් මුහුණ පිත්තල පැහැති විය. ඔහුෙග් ෙකොණ්ඩයට වඩා තද පාටින් දිස් විය. 

ඔහුෙග් කටහඬ ස්ථිර විය. “ඔවුන් අපිට එකිෙනකාට ලියන්න ඉඩ දුන්ෙනොත්, අරීනා, ඔයා මට … හැමදාම 

ලියනවා ද?” 

“සහතිකෙයන් ම,” ඇය සතුටින් පිළිතුරු දුන්නාය. 

“ඔයා .. ඔයාෙග ලියුම් වල එක එක ෙද්වල් ඇඳලා එවනවා ද?” 

“ෙගොඩක් සතුටින් .. ෙමන්න,” ඇය ජෙනල් පඩිෙයන් අඟුරු වී ගිය දැව පතුරු කෑල්ලක් ගලවා ගත්තාය. “මම 

දැන් ඔයාට යමක් ඇඳලා ෙදන්නම්.” 

එහාට ෙමහාට ගැසූ පහරවල් කිහිපයකින්, හරියට ශල්ය ෛවද්යවරෙයකු සැත්කම් පිහිතුඩක් භාවිතයට ගන්නා වූ 

ෙලසකින්, ඇය තම බංකුෙව් පිටුපස මුහුණක් ඇන්ඳාය. පැතලි, අඩ සඳක් වැනි වූ කටකින් හිනාෙවන, ඇස් බැමි 

ඉහළට ඇදගත්, එක ඇසක් බාෙගට අඩවන් කරමින්, දඟකාරෙයකු ෙග් මුහුණක් ඇන්ඳාය. එය වැරදි වැඩක් කර 

සතුටු වන, විකට, දකින්නාට සිනා ෙනොවී සිටිය ෙනොහැකි කවට පින්තුරයකි. 



“ෙමන්න,” අරීනා කීවාය, “එයා ඔයාත් එක්ක ඉඳීවි පස්ෙස … දුම්රිය නැවතුම් ෙපොෙලන් පස්ෙස …” 

දඟකාරයාෙග් සිනාව දැක සාෂා හිනාවක් පෑෙව්ය.  

හදිසිෙය් ම හිස පස්සට දමාෙගන, අත් ගුලි කරෙගන, ඔහු හඬන්නට විය. ජෙන්ලය අසල සිටි සිසුවා ගැෙහමින් 

ඔහු දිහා බැලුෙව්ය. 

“ඇයි එයාල උත්කෘෂ්ට ගැන, උදාර බව ගැන, තමන්ෙග රටට කරන යුතුකම් ගැන කතා කරන්ෙන? ඇයි ඔවුන් 

අපිට කියා ෙදන්ෙන …” 

“පියාදරය, ඔච්චර හයිෙයන් කියන්න එපා! වැඩකට නැති සිතුවිලි හිතන්න එපා. ෙලෝකෙය් ෙකොච්චර ඵලකට 

නැති සිතුවිලි තිෙයනවා ද?” 

දුම්රිය නැවතුම්පෙල් තවත් දුම්රියක් සමාන්තර පිලී වල නවතා බලාෙගන සිටියි. බයිෙන්ත්තු රැගත් ආරක්ෂක 

භටයන් සිරකරුවන් කිහිප ෙදෙනක් කැඳවා ෙගන ගියහ. සාෂා අරීනාව බදාගත්ෙත්ය. ඔහු ෙග් දැවැන්ත බාහු 

අතෙර් ඇයෙග් ඇටකටු ෙකඳිරි ගෑය. ඔහු ඇයෙග් ෙතොල්, නිකට, ෙකොණ්ඩය, ෙබල්ල සිප ගත්ෙත්ය. ඔහු පිට 

කළ හඬ ෙකඳිරිල්ලක් වැන්නකටත් මෘගෙයක් පිට කරන ෙගරවිල්ලක් වැන්නකටත් සමීපෙයන් වූවකි. ඇයෙග් 

ෙගලවටා බැඳි සළුවට හිර කරගත් මුවින් ඔහු බැරෑඬි හඬින්, මුහුණ රතු කරගනිමින්, ඔහු කියන්නට එතරම් 

ළැදිකමක් නැති වදන් ෙනොනවත්වා කියන්නට විය: “මම … මම …මම ඔයාට ආදෙරයි…” 

ආරක්ෂක භටෙයක් ඇයෙග් වැලමිෙටන් ඇද්ෙද්ය. ඇය සාෂා  ෙවතින් අමාරුෙවන් ගැල වී ආරක්ෂක භටයා 

පසුපසින් ගමන් කළාය. ෙදොර අසල දී සාෂා ආරක්ෂක භටයාව පැත්තකට තල්ලු කර, ම්ෙල්ච්ඡෙයක් ෙසේ, සිහි 

විකල් වූෙවක් ෙසේ, අරීනාව නැවතත් අල්ලා ගත්ෙත්ය. ඇයව බදාෙගන, සිප ගන්ෙන් නැතිව ඇය දිහා ෙමෝඩෙයක් 

ෙසේ බලාෙගන, තමන් කිසිදා අයත් කර ෙනොගත් තම භාර්යාව තම දිගු අත් ෙදකින් තම සිරුරුට ළං කරෙගන 

සිටිෙය්ය. 

ආරක්ෂක භටයා ඔහු ෙවතින් ඇය ගලවා ඇයව ෙදොෙරන් එළියට තල්ලු කර දැමීය. ඇය ෙමොෙහොතකට නතර වී 

ආපසු හැරී සාෂා ෙවත දීර්ඝ බැල්මක් පෑෙව්ය. ඇය සිනහා වූවාය. තමන් ඇන්ඳ විකට පින්තූරෙය් ඉන්නා විහිළු 

දඟකාරයාෙග් පිස්සු හිනාව වැන්නකි. ඇය නැහැය එහාට ෙමහාට හැකුළුවාය. එක ඇසක් දඟකාර ෙලසින් 

වැසුවාය. ෙදොර වැසිණ. 

දුම්රිය ෙදකම නැවත ගමනාරම්භ කෙළේ එකම අවස්ථාවක දී. ජෙන්ලයට මුහුණ තද කරගත් සාෂාට කහ පැහැති 

ජෙන්ලයකින් අනික් පීලී මත තිෙබන මැදිරියක ඉන්නා අරීනාෙග් හිෙසේ හැඩය දකින්නට හැකිවිය. දුම්රිය ෙදකම 

ෙසෙමන් ඇදුණි. යකඩ මිටි ෙව්ගෙයන් ෙව්ගෙයන් ෙපොළව යටින් වැෙද්. සාෂා බලාෙගන ඉන්නා මැදිරිෙය් අඳුරු 

ෙපොළව යටින් දුම්රිය නැවතුම්ෙපොෙල් එළිය ෙකෙමන් මැකී යයි. ඔවුන් අතර වු අළු හිම පැල්ලම ෙකෙමන් පළල් 

විය. ජෙන්ලය විවෘත නම් ඔහුට තවමත් අතක් එළියට දා අනිත් දුම්රිය අල්ලන්නට හැකිය. අනතුරුව ඔහුට ඒ 



අනිත් දුම්රිය ෙවත පැනිය හැකි තරම් දුරකින් දිස් විය. ඊ ළඟට එළියට පැන්නත් ඒ හා කිට්ටු ෙනොවිය හැකි තරම් 

දුරකට ඒ අනිත් දුම්රිය ඇදී ගිෙය්ය. ඔහු බලාෙගන සිටි ඒ ජෙන්ලය තවත් දැකිය ෙනොහැකි වූ තරමට ඔවුන් අතර 

පරතරය වැඩිවන විට ඔහු ඒ මැද්ෙදන් වූ සුදු පැහැෙයන් වූ එළිය දිහා බලාෙගන සිටිෙය්ය. ඒ සුදු පැහැති එළිය 

අල්ලාෙගන තම සියළු ශක්තිය ෙයොදා එය ඈතට ඇදී යාම නවතා තමන් ෙවත ඇද ගන්නට වූ උවමනාෙවන් ඔහු 

බලා සිටිෙය්ය. දුම්රිය පීලි ෙදක එකිෙනකින් ඈතට ඈතට ඇදී ෙවන් වී ගිෙය්ය. ඔහුෙග් ඇස් මට්ටමින් ඔහුට 

දකින්නට හැකි වූෙය් නිල් පැහැ යට ළං වූ දිළිෙසන යකඩ ෙරෝද හිම මත වූ පටු තීරු වලින් දුවන ආකාරයයි. 

ඉක්බිතිව ඔහු හිම දිහා තව දුරටත් බලා සිටිෙය් නැත. ඔහුෙග් බැල්ම රැඳී තිබුෙන් ඉතා ඈතක වූ කුඩා කහ හතරැස් 

කවුළුවක මනුෂ්ය හැඩයකින් වූ කළු තිතක් දිහා. ඉක්මණින් කුඩා වී යන කහ හතරැස් කවුළුවට ෙනොෙපනී යා 

ෙනොෙදන්නට ඔහු දැඩි උත්සාහයක් ගත්ෙත්ය. ඔහුට දැනුෙන් තම බැල්ම කවුරු හරි අල්ලා ෙගන ඔහුට දැඩි 

ෙව්දනා ෙගන ෙදමින් ඔහු ෙවතින් ඈතකට අදිනවා ෙලස ය. ඉමක් ෙනොෙපෙනන පාළු හිම ෙපොළෙව් දිගු දැලඹුවන් 

ෙදෙදෙනක් ෙදපැත්තට ඇදී යනවා ෙසේ දුම්රිය ෙදක ෙපනුණි. සිහින් රිදී පැහැති නූල් ෙදකක් ඒ දුම්රිය ෙදකට 

ඉදිරිෙයන් ෙපනුණි. ඒ නූල් විසින් දුම්රිය කැඳවාෙගන ගිෙය් අන්ධකාරෙයන් පිරි කළු හිස් බවක් ෙවතකට. සාෂාට 

තව දුරටත් ජෙන්ලය ෙනොෙපනුණි. එෙහත් ඔහුට කහ පැහැති තිත් ෙසේ ඇෙදනා හතරැස් එළියක් තවමත් දකින්නට 

හැකිය. ඊට ඉහළින් අහෙසේ පාවී යන කළු පැහැති යමක්, මැදිරියන් හි වහලවල් ෙසේ දකින්නට හැකි විය. අනතුරුව 

දැකිය හැකි වූෙය් කහ පැහැති ෙබෝල ඇති නූලකි. ඒවා කළු අන්ධකාරෙයන් වූ ළිඳකට වැෙටනා ෙමන් ෙපනුණි. ඒ 

සියල්ලට ම පසුව ඔහුට දිස් වූෙය් පිටතින් දුහුවිලි පිරි ජෙන්ලෙය් වීදුරු පියන පමණි. තවමත් දීප්තිමත් නූලක් තමන් 

දකිනවා දැයි නැත්නම් ඒ තමන්ෙග් ඇසිපිය ෙනොගහන, විස්තෘත ඇස් දැයි නිශ්චිත ෙනොවිණ. 

අන්තිෙම් දී ඉතිරි වූෙය් ඔහුට අසලින් වූ බංකුෙව් පිටුපස, ඔහු දිහා බලාෙගන, ෙලොකු හිනාවකින්, අඩසඳ මුවකින් 

වූ, එක ඇසක් ගසන දඟකාරයා පමණි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IX 

 

අෙප් ඉතාමත් ලාබාළ වයෙසේ සිටින සහ වඩාත් ම දක්ෂ ඉංජිෙන්රුවන් අතරින් අෙයක් වන වික්ටර් ඩුෙන්ව් 

සෙහෝදරයාව, එක්සත් ෙසෝවියට් හි ෙශේෂඨ්තම විදුලිබලාගාර ව්යාපෘතිය වන ෙවොල්ෙකොව්ස්ෙටොයි රස්සාව 

සඳහා පත් කර ඇත. එය වගකීෙමන් පිරි තනතුරකි. ඔහුෙග් වයෙසේ වූෙවක් ෙවන කිසි දවසක ලබා නැති 

පත්වීමකි. 

 

වික්ටර්ෙග් දිළිෙසන අලුත් ගමන් මල්ෙල් ඒ පවෘත්තිය රැගත් පාව්ඩා පත්තර කෑල්ල සමඟ කාස්නයා ගැෙසට්හි ඊට 

සමාන වූ පවෘත්තිය රැගත් ෙකොටස ද, ඒ ෙදක මැදින් පෙව්සමින් නැවුන ෙමොස්කව් ඉස්ෙවස්ටියාහි “වී. ඩුෙන්ව් 

සෙහෝදරයා” ගැන පළ වූ එක වාක්යයක් රැගත් ෙකොටස ද, ආරක්ෂිතව බහා තිබුණි. 

 

ෙවොල්ෙකොව් ජලාශෙය් වූ ඉදිකිරීම් භූමියට යද්දී ඔහු ගමන් මල්ල රැෙගන ගිෙය්ය. එය ෙපෙටෝගෑඩෙය් සිට පැය 

කිහිපයක ගමනකි. දුම්රිය නැවතුම්ෙපොලට ඔහු හැරලවන්නට පක්ෂ සමාජෙය් හිතවතුන් කිහිප ෙදෙනකු  ෙගන් යුතු 

නිෙයෝජිත පිරිසක් ආහ. දුම්රිය මැදිරිෙය් පඩිය මත හිටගත් ඔහු කම්කරු ඉදිකිරීම් වල අනාගතය ගැන තැනට සුදුසු 

කතාවක් ෙකටිෙයන් පැවැත්වීය. දුම්රිය පිටත් වී යද්දී ඔහුට මරීෂා සිපෙගන සමුගන්නට අමතක විය. පසුදිනෙය් දී 

ඔහු පැවැත් වූ කතාව සමාජෙය් බිත්ති පුවත්පෙත් පළ විය. 

 

මරීෂා ෙපෙටෝගෑඩෙය් නැවතිණ. ඇයට රබ්ෆැක් හි ඉෙගන ගත් පාඩම් අවසන් කරන්නට ඇත. ඇයට තම සමාජ 

කටයුතු කරන්නට ඇත. ඒවා අතහැර වික්ටර් සමඟ යන්නට පුළුවනැයි ඇය යටහත් පහත්ව ෙයෝජනා කළාය. ඒත් 

නගරෙය් ඇය රැඳී සිටිය යුතු යැයි වික්ටර් කීෙව්ය. “මෙග් පියාදරිය, අපි අමතක කරන්න නරකයි,” ඔහු ඇයට 

කියා තිබුණි, “සියළු පුද්ගලික කටයුතු වලට ඉහළින් අෙප් සමාජ වගකීම් පමුඛස්ථානය ගත යුතුයි.” 

 

නැවත නගරයට ආ විෙටක ෙගදර එන්නට ඔහු ෙපොෙරොන්දු වී සිටිෙය්ය. වරක් අහම්ෙබන් ඇය ඔහුව පක්ෂ 

රැස්වීමක දී දුටුවාය. ඇය හා ෙගදර එන්නට ෙනොහැකි බව ඔහු කලබලෙය් විස්තර කෙළේය. නැවත ඉදිකිරීෙම් 

ස්ථානයට යනු පිණිස මැදියම් රෑ ෙකෝච්චිය අල්ලා ගත යුතු යැයි ඔහු කීෙව්ය. මැදියම් රෑ ෙකෝච්චියක් නැති බව 

දත්ත ද ඇය කිසිත් ෙනොකීවාය. 

 

ඇය නිහඬ ව කාලය ෙගවන්නට හුරු වී සිටියාය. ෙකොම්ෙසොෙමොල් රැස්වීම් වල දී ඇය තම වාර්තා ඉදිරිපත් කෙළේ 

විෙශේෂ උත්සාහයක් ෙනොෙගන, කිසිම හැඟීමකින් ෙතොර වූ ස්වරයකිනි. ඇයෙග් දෑස් පිරී තිබුෙන් පෙහේලිකාවක් 

විසඳන්නට ගන්නා උත්සාහයකින් වූ අෙයක්ෙග් ෙමනි. කවුරුත් ෙනොබලන විටක දී ඇය හිස් බැල්මකින් ඉදිරිය 

දිහා අරමුණක් නැතිව බලා සිටියාය. 

 



ඩුෙන්ව් මහෙල් හිස් දැවැන්ත කාමරවල ඉතිරි වී සිටිෙය් ඇය තනිවම. වික්ටර් දන්නා හඳුනන බලය සතු නිලධාරීන් 

කිහිප ෙදෙනකු හා කුළුපගව කතාබහ කර තිබුණි. ඔවුන්ෙග් හිස් කාමර වල වාසයට කිසිම කුලීකාරෙයකුට 

ඉහළින් අණක් ෙනොලැබුණි. ඒත් නිවෙසේ නිහැඬිතාවෙයන් මරීෂා තැතිගත්තාය. ඇය කීරාෙග් කාමරයට යාබදව වූ 

තමන් කළින් විසූ කාමරෙය් දැන් වාසය කරන තම පවුෙල් අය සමඟ සැන්දෑව ෙගවන්නට පුරුදු වූවාය. 

 

මරීෂා එහි ගිය විට ඇයෙග් මව සමූපාකාරෙය් සලාක ගැන කුමක් ෙදෝ පැමිණිල්ලක් සුසුම්ලමින් මැතිරුවාය. 

ඉන්පසු හිස නවාෙගන අලලමින් සිට ඇඳුමට නැඹුරු වූවාය. ඇයෙග් පියා “සුබ සැන්දෑවක්” කියා ඉන්පසු ඇය දුටු 

බව ෙපන්වන ෙවනත් ඉඟියක් දැක්වූෙය් නැත. ඇයෙග් කුඩා සෙහෝදරයා “ඔයා ආෙයත් ෙමෙහ?” යැයි ඇසුෙව්ය. 

ඇයට කියන්නට කිසිත් ෙනොවීය. විසල් පියාෙනෝව පිටපුස ෙකොෙන් වාඩිගත් ඇය රෑ ෙබෝෙවන තුරු ෙපොතක් 

කිෙයව්වාය. අනතුරුව “එෙහනම් ඉතින් මම යන්නම්” කියා ෙගදර ගියාය. 

 

එක් සන්ධ්යාවක දී කීරා ඉක්මණින් කාමරය පහු කරමින් යන හැටි ඇය දුටුවාය. මරීෂා ඉක්මණින් නැඟි ට්ටාය. 

බලාෙපොෙරොත්තුව පිරි උනන්දුෙවන් සිනාවක් පෑවාය. එෙහත් තම බලාෙපොෙරොත්තුව වූෙය් කුමක් දැයි කියා ඇය 

ෙනොදත්තාය. කීරාට කියන්නට යමක් තමනට ඇතිදැයි ද කියා ද ෙනොදත්තාය. ඇය බයාදු පියවරක් ඉදිරියට තබා 

නැවතුනාය. කීරා ඇයව දැක්ෙක් නැත. ඇය එවිට කාමරෙයන් පිට වී ගිහින්. මරීෂා ෙහමින් නැවතත් අසුන් 

ගත්තාය. ඇයෙග් හිස් හිනාව තවමත් මුහුෙන් ඇඳී පැවතුණි. 

 

* 

 

හිම වැෙටන්න පටන් ෙගන ඇත්ෙත්  සාමාන්යෙයන් හිම වැෙටන කාලයට ෙපර. ෙපෙටොගෑඩෙය් පදිකෙව්දිකාවන් 

හි හිම ෙගොඩවල් සිහින් කළු දැලි වලින් තැනින් තැන නහර ෙසේ ඇඳී ගිය, සිගරැට් ෙකොට වලින් හා දුඹුරු පිඬැලි 

වලින් තිත් වැටී ගිය, දිරා යන ෙකොළ පැහැෙයන් වූ පුවත්පත් වලින් හැදුන, පර්වතකූට ෙසේ දිස්විය. එෙහත් 

නිවාසවල බිත්ති අතරින් හිම ෙහමිහිට, බාධාවකින් ෙතොරව, පුළුන් වැනි සුදු පැහැෙයන්, ෙගොඩ ගැසී, බිම් මහෙල් 

ජෙන්ල පඩි දක්වා ඉහළට නැඟිණ. දිගට එල්ෙලන අයිස් කූරු වලින් නිම වූ වීදුරු ෙල්ස් ෙරදි අතුරා ඇති ෙසයකින් 

ලීස්තරයන් දිළිසිණ. ඇපල් මල් ෙපති උණු කරන ෙලසකින් අයිස් ෙමන් සීතල වූ ගිම්හාන නිල් පැහැති අකාසෙය් 

පුංචි පුළුන් ෙරොදවල් ෙසේ ෙරෝස පැහැෙයන් දුමාරයක් ඉහළට නැඟ්ෙඟ්ය. 

 

යකඩ වැටවල් පිටුපසින් උස් වූ වහල වල් වල භීතිය දනවන හිම පවුරු එකතු වන්නට පටන් ගති. ඝන අත්වැසුම් 

දමාගත් පිරිමි නගරය පුරා ඉස්ෙකෝප්ප වලින් ඇදගත් දැවැන්ත අයිස් කුට්ටි බවට පත් වූ සුදු පිඬැලි පදික ෙව්දිකාව 

ෙවත විසි කළහ. දඩාස් ගා වැදුන ඒ හිම කුට්ටි සිහින් සුදු වළාකුලක් පතුරුවා හැරිෙය්ය. අශ්ව කරත්ත ෙව්ගෙයන් 

ෙවනතක හැරුෙන් ඒ කුට්ටි වැදීෙමන් වැළෙකන්නට. බඩගින්ෙන් වූ ෙග් කුරුල්ෙලෝ හිම නිසා හඬ බාල වී බිමට 

වැෙදන අඩි සද්ද වලින් විසිරී ෙගොස් තම පිහාටු පුම්බා ගත්හ. 



 

වීදි ෙකොන්වල, පාට ෙනොකළ ලෑලි වලින් හැදූ ෙපට්ටි වලින් වටකර ගත් විශාල කල්ෙද්රම් තිබිණ. ඉස්ෙකෝප්ප 

රැගත් පිරිමි ඒ කල්ෙද්රම් වලට හිම පිරවූහ. ගිනි උදුන් යටින් බුර බුරා පනින ජරා පටු වතුර දහරාවන්, දිගු කළු 

නූල් ෙලසින් සුදු වීදි හරහා කැපී ගිෙය්ය. 

 

රාතිෙය් දී, ඒ උදුන් අඳුර ෙවතට ඇරී පැවතිණ. බිමට ළං වූ කුඩා දම්-තැඹිලි ගින්දර දැල් දකින්නට හැකිවිය. ඒ රතු 

දැල්ලට අත් දිගු කරගත් වැරහැලි ඇඳගත් මිනිස්සු රාතිය ෙගවා දැමූහ. 

 

මාලිගා උද්යානය පසුකරෙගන කීරා ගිෙය් හඬක් ෙනොනඟිමිනි. අලුතින් වැටුන පියරු  ෙමන් වූ හිෙම් බාගයක් 

මිහිදන් වූ පටු පා සටහන් මණ්ඩපය අසල බහුල ව දකින්නට තිබුණි. ඒ අන්ෙදෙග් පා සටහන් බව කීරා දැන 

සිටියාය. ඒ උද්යානය පසුකර යන්ෙන් එෙහමත් ෙකෙනකි. ගස් කඳවල් හිෙමන් වැසී නැත. ඒවා ලයිට් කණු ෙසේ 

පාණයක් ෙනොමැති කළු පැහැෙයන් දිස්වුණි. මාලි ගාෙව් ජෙන්ල අඳුරින් ෙවළී ඇත. ඒත්, ඈතක, උද්යානෙය් 

ෙකොනක, ෙකොළ නැති අතු අගිස්සකින්, දීප්තිමත් කහ හතරැස් එළියක් අවුත් අන්ෙදෙග් ජෙන්ලය අසලින් වූ හිම 

පැල්ලම රත්තරන්-ෙරෝස පාටින් ෙපෙන්. 

 

ඇය ගරුඬ තරප්පු ෙපළ ඉහළට ෙහමිහිට නැඟ්ඟාය. එහි එළියක් වූෙය් නැත. අවිනිශ්චිත ෙලසින් ලිස්සන, අයිස් 

වලින් මිදී ඇති, හැම පඩියක දී ම ඇයෙග් පාදය තැබිය යුත්ෙත් ෙකොතැනක දැයි ඇය විමසිලිමත් වූවාය. එළිෙය් 

වීදියට වඩා එතැන සීතෙලන් වැඩියි. එය මිය ගිය, ෙතතමනෙයන් යුතු, ෙසොෙහොන් ෙකොතක් ෙසේ සීතල විය. පසු 

බැස්මකින් ඇයෙග් අත කැඩුණ ගරුඬ වැට ෙසොයා ඒ සමඟ ඉහළට යන්නට මග ෙසොයා ගති. ඇයට ඉදිරිෙයන් ඇති 

කිසිවක් ෙනොෙපෙන්. ඇයට දැනුෙන් එය කිසිදාක අවසන් ෙනොෙවන තරප්පු ෙපළක් ෙලසකිනි. 

 

තරප්පු වැෙට් කැඩුණ තැනට ආ විට, ඇය නැවතුණි. කරකියා ගත ෙනොහැකි  හඬින්, ඇයෙග් බියගුළු බව වසන් 

කරගන්නට තැත් ගන්නා පුංචි හිනා හඬක් පතුරවමින් ඇය “අන්ෙද” කියා හඬ ගෑය. 

 

ඉහළින් වූ අඳුර කපා හරිමින් පටු ආෙලෝක තීරුවක් අන්ෙද ඇරිය ෙදොෙරන් මතුවිය. “ඔහ්, කීරා!” ඔහු සමාව 

අයදින හිනා හඬකින්, කඩිමුඩිෙය් ඇය ෙවතට තරප්පු ෙපළ පහළට බැස්ෙසේය. “මට ෙගොඩක් සමාව ෙදන්න! ඒ 

අර කැඩිච්ච විදුලි රෑන්.” 

 

ඇය සිනාෙවද්දී, ඔහු ඇයව තම අත් ෙදකට ඔසවා ෙගන ඔහුෙග් කාමරයට රැෙගන ගිෙය්ය. “මට සමෙවන්න, 

අන්ෙද. මම කරකියා ගන්න බැරි බියගුල්ෙලක් ෙවමින් සිටිනවා!”  

 



ඔහු ඇයව බුර බුරා දැල්ෙවන ගිනි උදුන අසලට ඔසවා ෙගන ගිෙය්ය. ඇයෙග් ෙතොප්පිය හා කබාය ගැලවීය. 

ඇයෙග් ෙලොම් ෙකොලරෙය් රැඳි හිම වලින් ඔහුෙග් ඇඟිලි ෙතත් විය. ඇයට ගින්න අසලින් වාඩි වී ඉන්නට යැයි ඔහු 

අණ දුන්ෙන්ය. ඇයෙග් අත්වැසුම් ඉවත් කර ඇයෙග් සීතල ඇඟිලි තම ශක්තිමත් අත්ල මැද්ෙද් තමා පිරිමැදීය. 

ඇයෙග් නව ෙෆල්ට් සපත්තු ආවරණ ගලවා ඉවත් කෙළේය. ඒවා ගසද්දී විසි වී වැටුන හිම, දීප්තිමත් රතු අඟුරු වල 

ෙව්ගෙයන් දැවී වියළී ගිෙය්ය. 

 

ඉක්බිතිව ඔහු  නිහඬව හැරී, දිග පටු ෙපට්ටියක් රැෙගන එය ඇයෙග් ඔෙඩොක්කුව මතට දමා හිටෙගන සිනාෙවමින් 

ඇය දිහා බලාෙගන සිටිෙය්ය. 

 

“ෙම් ෙමොකක් ද, අන්ෙද?” ඇය ඇසුවාය. 

 

“පිටරටින් යමක්.” 

 

ඇය කඩදාසිය ඉරා එළියට ගත් ෙපට්ටිය හැරියාය. ඇයෙග් මුව සද්දයකින් ෙතොරව විවර විය. කළු ෂිෙෆොන් වලින් 

නිමැ වූ නිදන ඇඳුමක් එහි තිබිණ. එය ෙකොතරම් විනිවිද ෙපෙනන ෙලසකින් නිමා වී තිබියා දැයි කිවෙතොත් එහි 

නැවුන කළු ෙරදි ෙපොටවල් අතරින් උදුෙන් නටන ගිනි දැල් දැකිය හැකි විය. එය ඇය තම බියගත්, පුදුමය පිරි 

ඇඟිලි වලින් අල්ලා ෙගන සිටියා ය. “අන්ෙද … ඔයා ෙකොෙහන් ද ඒක ගත්ෙත්?” 

 

“ෙහොරබඩු පවාහකෙයකු ෙගන්.” 

 

“අන්ෙද! ඔයා -ෙහොරබඩු පවාහකෙයකු ෙගන් මිල දී ගන්නවා?” 

 

“ඇයි එපා?” 

 

“නීති විෙරෝධී … සමෙප්ක්ෂකෙයකු ෙගන්?” 

 

“ඔහ්, ඇයි බැරි? මට ඕන වුනා. මම දැන සිටියා ඔයාට ඕන ෙවයි කියල.” 

 

“ඒත් එක කාලයක් තිබුණ …” 

 

“එෙහම කාලයක් තිබුණා. දැන් ෙනෙම්.” ඇයෙග් ඇඟිලි ඒවාෙය් කිසිත් රැඳී නැති ෙලසකින් කළු ෂිෙෆෝන්  ගුලි කර 

ගති. “ඉතින්?” ඔහු ඇසුෙව්ය. “ඔයා කැමති නැද්ද?” 



 

“අයිෙයෝ අන්ෙද!” ඇය ෙකඳිරි ගෑවාය. “අන්ෙද! පිටරට අය ෙම් වෙග් ඒවා අඳිනවා ද?” 

 

“එෙහම වෙගයි ෙප්න්ෙන.” 

 

“කළු යට ඇඳුම්? ෙකොෙහොම ද .. ඔහ්, හරි පිස්සුවක් ඒ වෙග්ම ෙකොයි තරම් සුන්දර ද?” 

 

“ඒවා තමයි ඒ අය කරන්ෙන පිටරට වල. එයාලා බය නැහැ ලස්සන ෙද්වල් කරන්න පිස්සු වැඩ වුනාට. එයාලා 

හිතනවා ලස්සන විතරක් ඇති, ඒක විතරක් ෙහේතුවක් වුනාට, කමක් නැහැ කියල යමක් කරන්න.” 

 

ඇය හිනා වූවාය. “අන්ෙද, ඔයා ඔෙහොම කියනවා ඇහුෙනොත් ඔයාව පක්ෂෙයන් පන්නලා දායි.” 

 

“කීරා, ඔයා කැමති ද පිටරට යන්න?” 

 

කළු නිදන ඇඳුම බිමට වැටුණි. ඔහු සංසුන් ෙලස සිනාෙවමින් එය ඇහිඳ ගත්ෙත්ය. “මට සමාෙවන්න, මම ඔයාව 

බය කළා ද, කීරා?” 

 

“ෙමොකක් ද … ෙමොකක් ද ඔයා කිව්ෙව්?” 

 

“ෙම් අහන්න!” හදිසිෙය්ම ඇය අසලින් ඔහු දණගසා ගති. ඔහුෙග් අත් ඇය වටා ගිෙය්ය. ඇය කවදාවත් දැක 

නැති, භයානකත්වය ගණනකට ෙනොගන්නා උනන්දුවකින්, ඔහුෙග් දෑස තියුණු අවධානයකින් පිරී තිබිණි. “ඒක 

මට ටික කාලයක ඉඳන් ඇති ෙවලා තියන අදහසක් … මුලින්, මම හිතුවා ඒක උමතුවක් කියල, ඒත් ඒක ආපහු 

ආපහු මා ෙවත එන අදහසක් .. කීරා, අපිට පුළුවන් .. ඔයාට වැටෙහනවා ද? පිටරට … හැමදාටම ..” 

 

“ඒත්, අන්ෙද ..” 

 

“ඒක කරන්න පුළුවන්. මට තවමත් පුළුවන් රහස් ෙපොලීසිෙය් රහසිගත වැඩකට මාව පත්කර යැෙවන විදියක් හදා 

ගන්න. මෙග් ෙල්කම් හැටි යට යන්න මම ඔයාටත් ගමන් බලපතයක් හදා ගන්නම්. අපි මායිම පසු කරා ම -අපි 

 වැෙඩ් අත්හැරලා දාලා, අෙප් රතු ගමන් බලපත විසි කරලා, අෙප් නම් අත්හැරලා දාමු. එයාලට ආෙය් 

ෙහොයාගන්න බැරි තරම් ඉතා ඈත දුරකට අපි පැනලා යමු.” 

 

“අන්ෙද, ඔයා දන්නවා ද ඔයා ෙමොකක් ද කියන්ෙන් කියලා?” 



 

“ඔව්, මම ෙනොදන්න එකම ෙද් මම එෙහ ගියාම ෙමොනවා ද කරන්ෙන කියලා විතරයි. මම තාම ඒක දන්ෙන 

නැහැ. මම ඒ ගැන හිතන්න බියයි, මම තනියම ඉන්න ෙකොට. ඒත් දැන් මට ඒ ගැන හිතන්න පුළුවන්. මට ඒ ගැන 

කතා කරන්න පුළුවන් ඔයා මා ළඟින් ඉන්න ෙකොට. අපි අවට දකින ෙද්වල් මම වැඩිෙයන් දකින්න කළින් මට 

පැනලා යන්න ඕන. එක පාරින් ෙසේරෙමන් ගැලෙවන්න. මම කැමතියි අලුතින් පටන් ගන්න. මුල ඉඳලා. කිසිම 

දැයක් නැති තැනක ඉඳලා. ඒත් ඒකට මට ඔයාව ඕන. ඉතිරිෙයන් කිසිම වැඩක් නැහැ. ඔයාෙගන් මම ඉෙගන 

ගන්න ෙද්වල් දැන් මට හිමිහිට වැටෙහන්න පටන් ෙගන. එය තව දුරටත් වටහා ගන්න පුළුවන් ෙව්වි.” 

 

“අන්ෙද,” ඇය ෙගොත ගහන්නට වූවාය, “ඔයා තමයි ඔයාෙග පක්ෂෙයන් ෙලෝකයට දුන්න ෙහොඳම ෙද් …” 

 

“ඉතින්, කියන්න. කියන්න මම ෙදෝහිෙයක් කියල. මට කමක් නැහැ. සමහර විට මම ෙදෝහිෙයක් ෙවන්නැති. 

නැත්නම් සමහර විට මම දැන් ෙදෝහිවීම නවත්තලා ඇති. සමහර විට මම ෙම් පහුගිය අවුරුදු කිහිපෙය් දී ම 

ෙදෝහිෙයක් ෙවන්න ඇති. මම දන්ෙන නැහැ. මට කමක් නැහැ. මට දැෙනන්ෙන මම හරියට නිරුවත් ෙවලා වෙග් 

කියල. නිරුවත්, හිස්, සහ පැහැදිලියි. ෙමොකද, ඔයා බලන්න, ඔවුන් ඒ පැවැත්ම යැයි කියන අවුෙල් කිසිම ස්ථිර 

බවක් මට දැෙනන්ෙන නැහැ. ඔයා හැෙරන්නට ෙවන කිසිම ෙදයක.” ඔහු කීරාෙග් දෑස්වල වූ බැල්ම දැක්ෙක්ය. 

“ඇයි ෙමොකද, කීරා? ඔයාට බය ෙවන්න ෙමොකක් හරි ෙදයක් මම කිව්වා ද?” යැයි මුදු ෙලසින් ඇසුෙව්ය. 

 

ඔහු ෙදස ෙනොබලා ඇය රහසින් ෙකඳිරීය, “නැහැ, අන්ෙද.” 

 

“මම එක සැරයක් මෙග් ඉහළම ෙගෞරවය ගැන කියපු ෙද් -මෙග් ඉහළම ෙගෞරවය- මතක ද?” 

 

“ඔව් ..” 

 

“කීරා, ඔයා මා හා විවාහ ෙවනවා ද?” 

 

ඇයෙග් දෑත් අපාණිකව කඩා හැලුණි. ඇය නිහඬව, ඇයෙග් දෑස් විසල් වී, යාදින ෙලසකින් ඔහු දිහා බලාෙගන 

සිටියාය. 

 

“කීරා, මෙග් දයාබරිය, ඔයාට ෙප්න්ෙන නැද්ද අපි කරන්ෙන් කුමක් දැයි කියා? ඇයි අපිට හැංගිලා ඉඳෙගන 

ෙබොරු කියන්න සිද්ධ ෙවන්ෙන? ඇයි මට ෙම් ආපහු අපි හමුෙවන්ෙන කවදාද කියල පැය, දින, සති ගණන් 

කරමින් ෙව්දනාව උහුලගන්න බැරිව ජීවත් ෙවන්න සිද්ධ ෙවලා තිෙයන්ෙන? ඔයාව දැක්ෙක නැත්නම් සිහි විකල් 

ෙවයි කියලා හිෙතන ෙවලාවට ඇයි මට ඔයාව අමතන්න කිසිම අයිතියක් නැතිෙවලා තිෙයන්ෙන? ඇයි මම නිහඬ 



ෙවලා සිටිය යුතු? ඇයි මට ඒ සියල්ලන් ට ම කියන්න බැරි, ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි වෙග් පිරිමින්ට කියන්න 

බැරි, ඔයා මෙග් කියල, ඔයා … ඔයා මෙග් භාර්යාව කියල?” 

 

ඇය තව දුරටත් බිය වූ බවක් ෙපන්වූෙය් නැත. ඔහු උච්චාරණය කල නම ඇයට ෛධර්යයක් දුනි. ඇයෙග් 

විශිෂ්ටතම, දැඩි ම වූ, සටන් බිමක තිබිය යුතු ෛධර්යය.  

 

“අන්ෙද, ම ට බැහැ,” ඇය කීවාය. 

 

“ඇයි?” 

 

“මම ඉතා හදිසිෙයන් ඔයාෙගන් යමක් ඉල්ලා සිටිෙයොත් ඔයා ඒක මට ෙදනවා ද?” 

 

“ඕනෑම ෙදයක්.” 

 

“ඇයි කියලා අහන්න එපා.” 

 

“ෙහොඳයි.” 

 

“අනික, මට පිටරට යන්න බැහැ. ඒත් ඔයාට තනිවම යන්න ඕනා නම් …” 

 

“අපි ඒක අමතක කරමු, කීරා. මම පශ්න අහන්ෙන නැහැ. ඒත් මම තනිවම යන එක ගැන -ඔයා හිතන්ෙන නැද්ද 

ඔයා ඒ ගැන කීම ෙහොඳ නැහැ කියලා?” 

 

ඇය සිනාසුනාය. උඩ පැන නැඟිට්ටාය. “ඔව්, අපි ඒක අමතක කරලා දාමු. අපි අෙප්ම කියපු පුංචි යුෙරෝපයක් 

ෙමතැන හදා ගමු. මම ඔයා දුන්න තෑග්ග ඇඳලා බලනවා. අනිත් පැත්තට හැෙරන්න. ඔන්න බලන්න එපා.” 

 

ඔහු අවනත විය. ඔහු නැවත හැරුණු විට, ඇය උදුන අසල සිටෙගන සිටියාය. 

 

ඇයෙග් දෑත් වූෙය් ඔළුවට පිටුපසින් බැඳෙගන. තුනී කළු මීදුමක් වැන්නකින් ආවරණය වූ ඇයෙග් සිරුරට 

පිටුපසින් උදුෙන් ගින්න දැල්ෙවයි. 

 



ඔහු ඇයව ආපස්සට හරවා අල්ලා ගති. පහතට කඩා වැටුනු ඇයෙග් ෙකස් කලාපය ගින්ෙන් එළිෙයන් රතු පාටින් 

දිස්විය. ඔහු රහසින් ෙකොඳුරයි: “කීරා .. මම අද රෑ පැමිණිලි කළා ෙනෙමයි. .. මම සතුටින් … මට සතුටුයි ෙවන 

කිසිත් නැතිවුනාට ඔයා ඉන්න එක ගැන …” 

 

ඇය ෙකඳිරිගෑවාය: “අන්ෙද, එෙහම කියන්න එපා! කරුණාකරලා, කරුණාකරලා, එෙහම කියන්න එපා!” 

 

ඔහු නැවතත් එෙසේ ෙනොකීෙව්ය. ඒත් ඔහුෙග් දෑස්, ඔහුෙග් දෑත්, ඇයෙග් සිරුරට දැනුන ඔහුෙග් සිරුර, හඬක් 

ෙනොනඟා ඇය ෙවත හැඬුෙව්ය: “මට ෙවන මුකුත් ඉතිරි ෙවලා නැහැ ඔයා පමණයි … කිසිත් නැහැ … ඔයා 

පමණයි.” 

 

* 

 

ඇය ෙගදර පැමිණිෙය් මැදියම් රෑ පසු වී ෙබොෙහෝ කාලයක් ෙගවී ගිය පසුව. ඇයෙග් කාමරය අඳුෙර් පැවතුණි. හිස් 

විය. ලිෙයෝ එනෙතක් බලා සිටින්නට ඇය විඩාෙවන් ඇඳ මත වාඩි වූවාය. විඩාව උහුලා ගත ෙනොහැකිව ඇය 

නින්දට වැටුණි. ඇයෙග් ෙකස් කලාපය ඇඳ පහළින් එල්ලා වැටුණි. ඇයෙග් වත තැලී ෙපොඩි වී ගිය රතු ගවුමට 

ගුලී වී තිබිණි. 

 

දුරකතනය ඇය අවදි කෙළේය. එය මහත් හඬින්, උදක් ම පිළිතුරු බලාෙපොෙරොත්තුෙවන්, නාද ෙවයි. ඇය තිගැස්සී 

අවදි වූවාය. එළිය හැම අත පැතිරී ඇත. ෙම්සය මත ලාම්පුව තවම දැල්ෙවයි. ඇය සිටිෙය් තනිවම. 

 

ඇය වැනි වැනී දුරකතනය අසලට ගියාය. ඊයම් බරු ඇෙලන ෙලසකින් ඇයෙග් ඇස් පිහාටු වැෙසයි. “අෙලෝ?” 

ඇය බිත්තියට ෙහේත්තු වී, ඇස් පියාෙගන මැතිරීය. 

 

“ඒ ඔයා ද, කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා?” චාටුකාර පිරිමි කටහඬක් විමසීය. පෙව්සමින් අකුරු ඇද පැද කියමින්, 

සුහද බවින් යුතු හඬක සිත් තැවුලක් මිශ වී තිබුණි. 

 

“ඔව්,” කීරා පිළිතුරු දුන්නාය. “කවුද ..” 

 

“කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා, ෙම් කතා කරන්ෙන කාර්ප් ෙමොරෙසොව්. මෙග් පාණය, කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා, 

ඔයාට එන්න පුළුවන් ද, ඇවිත් අර … අර ෙලව්  සර්ගිෙයවිච්ව ෙගදර එක්ක ෙගන යන්න පුළුවන් ද? ඇත්ෙතන්ම, 

එයා මෙග් ෙගදර දී නිතර ෙමෙහම දකින්න ඉන්න එක ෙහොඳ නැහැ. මට ෙප්න්ෙන් ඊෙය සාදයක් තිබිලා ද 

ෙකොෙහද …” 



 

“මම දැන් එන්නම්,” කීරා කීවාය, ඇයෙග් දෑස් සම්පූර්ණෙයන් ම විවෘතයි. ඇය රිසීවරය තැබුවාය. 

 

ඇය ඉක්මණින් හැඳ ගත්තාය, ඇයෙග් කබාෙය් ෙබොත්තම් පියවීමට තරම්, හිල් අතරින් ෙබොත්තම් යවන්නට තරම්, 

සංසුන් බවක් ඇයට ෙනොවීය. ඇයෙග් ඇඟිලි ෙවව්ලීය. 

 

ඇය පැමිණි විට ෙදොර හැරිෙය් ෙමොරෙසොව් විසිනි. ඔහු කමිසය හැඳෙගන ෙවස්ට් එකක් පමණට වඩා තදින් ඇෙදන 

ෙසේ ෙබොත්තම් පියවා ෙගන සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් බඩට උඩින් තදට ඇදි කමිසෙයන් රැලි වැටී ඇත. පිටිසර වැසිෙයක් 

ෙලසින් ඔහු නැවී ආචාර කෙළේය: “ආහ්, කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා, මෙග් ජීවය, අෙප් සැප සනීප ෙකොෙහොම ද 

අද? සමාෙවන්න ඔබට කරදර කරන්න වුනාට, ඒත් … ෙකළින්ම එන්න ඇතුලට, ෙකළින්ම එන්න ඇතුලට.” 

 

පළල් වූ සුදු පෙන්ල දැමූ ඉස්ෙතෝප්පුව ලයිලැක් මල් සුවඳින් හා කපුරු සුවඳින් යුතු විය. බාෙගට ඇරුණු ෙදොරක් 

අස්ෙසන් ඇයට ලිෙයෝ හිනාෙවන හඬ ඇසුණි. එය සතුටු, පැතිර යන, කිසිත් බන්ධන වලින්  ෙනොයුතු වූ නිදහස් 

සිනාවකි. 

 

ඇය ෙමොරෙසොව් ආරාධනා කරන ෙතක් ෙනොසිට, ෙකළින් ම කෑම කාමරය දක්වා ඇවිද ෙගන ගියාය. කෑම 

කාමරෙය් තිෙදෙනක් සඳහා කෑම ෙම්සය ඇර තිෙබ්. ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා ෙත් ෙකෝප්පයක් අල්ලා ෙගන 

සිටින්නීය. ඇයෙග් සුළැඟිල්ල සුමට ෙලසින් එහි අඬුවට ඉහළින් වක් වී ඇත. ඇය හැඳ සිටිෙය් ෙපරදිගින් ආ 

කිෙමෝෙනෝ වස්තයකි. ඇයෙග් නැහැය මත තැවරුණ පියරු පැල්ලම් ඇලී ඇත. ඇයෙග් නැහැය හා නිකට අතර 

ෙතොල් සායම් හැම තැනම තැවරී ඇත. වත්සුණු ෙනොගෑ ඇ යෙග් දෑස් ඉදිමී, විඩාවට පත් වී, ඉතා කුඩාවට ෙපනිණ. 

ලිෙයෝ කෑම ෙම්සයට වාඩි වී සිටිෙය් කළු කලිසම හා සාදයකට අඳින කමිසයකින් සැරසී. ඔහුෙග් ෙකොලරය විවෘත 

ව තිබුණි. ඔහුෙග් ටයි පටිය ලිහිල් ව තිබුණි. ඔහුෙග් ෙකොණ්ඩය අවුල් ව තිබුණි. ඔහු පිහියක් මත බිත්තරයක් 

සමබර කරන්නට තැත් කරමින්, හඬ නඟමින් මෙහේශාක්ය ෙලසින් සිනාෙසයි. 

 

ඔහු හිස ඔසවා කීරා දැක පුදුමෙයන් බැලුවාය. ඔහුෙග් මුහුණ නැවුම් බවකින් පිරී තිබුණි. තාරුණ්යෙයන් පිරි 

තිබුණි. වසන්තෙය් උදෑසනක් ෙමන් දීප්තිෙයන් පිරී තිබුණි. කිසිම දැයකින් ෙවනස් කරන්නට ෙහෝ කැලැල් 

කරන්නට බැරි වූ මුහුණක් ෙමන් ඔහුෙග් මුහුණ දිස්විය. “කීරා! ඔයා ෙමොකද ෙමතැන කරන්ෙන්?” 

 

“කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා ෙම් නිකම් යන ගමන් …” ෙමොරෙසොව් බයාදු ෙලසින් පටන් ගති. එෙහත් කීරා වහාම 

ඔහුට බාධා ක ළාය: “ඔහු මට එන්න කීවා.” 

 



“ඇයි, උඹ …” ලිෙයෝ ෙමොරෙසොව් ෙවත හැරුණි. ලිෙයෝෙග් මුහුණ භයංකාර වූ ෙගරවිල්ලකට ෙවනස් විය. එවිට 

ඔහු එෙසේ හැරි ක්ෂණික ගතිෙයන් ම නැවතත් හිස ගසා දමා හිනා වූෙය්ය. “ඔහ්, නරකාදිය, හරි මරු! ඉතින් එයාල 

ඔක්ෙකොම හිතන්ෙන දැන් මාව බලාගන්න කිරි මවක් ඕනෑ කියල ද එෙහනම්!” 

 

“ලිෙයෝ සර්ගිෙයවිච්, මෙග් ආත්මය, මම එෙහම හිතුෙව් නෑ ..” 

 

“කට වහපන්!” ලිෙයෝ ඔහුට අණකර කීරා ෙවත හැරුෙන්ය. “ඉතින්, ඔයා ඇවිත් ඉන්න නිසා, ඔයාෙග කබාය 

ගලවලා වාඩිෙවලා උෙද් කෑම කන්න. ෙටෝනියා, බලන්න ඔයාට තව බිත්තර ෙදක තුනක් තියනවා ද කියල.” 

 

“අපි ෙගදර යනවා, ලිෙයෝ,” කීරා කීෙව් පහත් හඬිනි. 

 

ඔහු ඇය දිහා බලා ෙදවුර සැලීය: “ඔයා බලකරනවා නම් ..” කියා ෙහමිහිට නැඟිට්ෙට්ය. 

 

තමන් අවසන් ෙනොකළ ෙත් ෙකෝප්පය අතට ගත් ෙමොරෙසොව් එය තම පීරිසියට වත් කරෙගන, පීරිසිය ඇඟිලි තුඩු 

වලින් අල්ලා ෙගන සද්ද නඟමින් ඉන් ෙත් උරා බීෙව් ය. කීරා ෙදසත්, අනතුරුව ලිෙයෝ ෙදසත් බලමින්, මඳක් 

පසුබට ෙවමින් “මම .. ඔයා බලන්න … ඒක ෙමෙහමයි වුෙන් .. මම කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නාට කතා කෙල් 

මම බය වුනා … ඔයාට අසනීපයි කියලා, ඉතින්, ෙලව් සර්ගිෙයවිච් .. ඉතින් ඔයා …” 

 

“ … බීලා ෙවරිෙවලා හිටිෙය,” ලිෙයෝ වාක්ය අවසන් කෙළේය. 

 

“අෙපොයි නැහැ. නමුත් …” 

 

“ඔව් මම ඊෙය් ෙවරිමෙතන් හිටිෙය. ඒත් ෙම් උදෑසන ෙවරි නැහැ. ඔයෙග වැඩක් ෙනෙමයි ඒක ෙකොෙහත් ම ..” 

 

“ඒක ෙපොඩි සාදයක් පමණයි, කීරා ඇෙලක්සැන්ෙඩොව්නා,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා බාධා කෙළේ තත්වය 

සමනය කරන ෙලසකිනි. “ඉතින් ඔව් මම හිතන්ෙන අපි ඕනාවට වඩා රෑ ෙවනකම් හිටියා තමයි …” 

 

“ඔයා ඇඳට රිංගන ෙකොට උෙද් පහයි,” ෙමොරෙසොව් ෙගරවීය. “මම දන්නවා, ෙමොකද ඔයා මෙග් ඇෙඳේ හැපිලා 

වතුර ගුරුෙල්ත්තුව ෙපරලුවා.” 

 

“ඉතින්, ලිෙයෝ මාව ෙගදර ෙගනැත් ඇරලුවා,” ඔහු ෙනොසලකා හරිමින් ඇන්ෙටෝනියා ඉතිරිය කියාෙගන ගියාය, 

“මම අනුමාන කරනවා එයාට ටිකක් මහන්සි ෙවන්නැති ඉතින් ….” 



 

“ටිකක් ..” ෙමොරෙසොව් පටන් ගත්ෙත්ය. 

 

“ …ෙවරිමෙතන්,” ලිෙයෝ අවසන් කෙළේ ෙදවුර හකුළුවමිනි. 

 

“ෙගොඩක් ෙවරිමෙතන්, මෙගන් ඇහැව්ෙවොතින්,” හදිසිෙය් නැඟි ෙකෝපයකින් ෙමොරෙසොව්ෙග් මුහුෙණ් වූ ෙගෝමර 

තිත් ෙනොෙපනී යන්නට තරම් මුහුණ රතු විය. “ෙකොච්චර ෙවරිමතින් ද කිව්ෙවොත් මම අද උෙද් නැඟිටිද්දී එයා 

ඉස්ෙතෝප්පුෙව් දිවානෙය් මුළු ඇඳුම් සූට් කට්ටලය එක්කම දිගාෙවලා නිදි. භූමි කම්පාවකින් වත් නැඟිට්ටවන්න 

බැරි විදියට.” 

 

“ඉතින්,” ලිෙයෝ ගණනකට ෙනොසලකා හරිමින් ඇසුෙව්ය, “ඒකට ෙමොෙකෝ?” 

 

“ඒක ඉහළින් පැවත්ෙවච්ච සාදයක්,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා කීවාය. “ලිෙයෝට සල්ලි වියදම් කරන්න පුළුවන් 

හැටි! ඒක බලන්න අපූරු දැක්මක්. ඇත්ෙතන් ම, ලිෙයෝ ඩාලිං, ඔයා අවදානම් ගත්තා වැඩියි ඒ වුනාට.” 

 

“ෙමොකක් ද මම කෙළේ? මට මතක නැහැ.” 

 

“ඉතින්, මට කමක් නැහැ ඔයා රූෙලට් ෙම්සෙය් දී සල්ලි නාස්ති කරගත්තට. අර ඔයා කඩපු ලාභ වීදුරුවට රූබල් 

දහයක් දීමත් ඉතින්  පිය උපදවන්නක්. ඒත් ඔයා ෙව්ටර්ලාට රූබල් සීයක ටිප් දීම නම් කරන්න තිබ්ෙබ නැහැ.” 

 

“ඇයි එපා? ඔවුන්ට ෙපනිච්චාෙව් අද ඉන්න රතු කුණු ෙගොඩවල් අතරත් වැදගත් මිනිෙහක් අතරත් ෙවනස.” 

 

“ඔව්, ඒත් ඔයා අකමැති සිංදුවක් වාදනය කරන්න පටන් ගන්න හැම සැෙර්ටම ඒක නවත්තන්න සංගීත 

කණ්ඩායමට රූබල් පනහක් දීමත් කරන්න තිබ්ෙබ නැහැ. ඉතින් ඊට පස්ෙස, එතැන හිටපු ලස්සනම ෙකල්ල 

ෙහොයාෙගන, කවදාවත් ඔයා දැකලාවත් නැති එයාට, අමුත්තන් ඉදිරිෙය් ඇඳුම් ගලවන්න කියලා ඔයා එයා කියන 

ඕනෑම ගාණක් ෙගවන්නම් යැයි ඉදිරිපත් වුනා. ඔයා ඒ සීෙය් ෙකොළ ඇයෙග් යට ඇඳුම් වල එබුවා …” 

 

“ඉතින්,” ලිෙයෝ ෙදවුර හැකිළීය, “ඇයට ලස්සන ෙද්හයක් තිබුණ.” 

 

“අපි යමු, ලිෙයෝ,” කීරා කීවාය. 

 



“ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න, ෙලව් සර්ගිෙයවිච්,” පීරිසය ෙම්සෙය් තබමින් ෙමොරෙසොව් හිමිහිට කීෙව් ය, “ඔයාට ෙකොෙහන් 

ද ඒ සල්ලි ඔක්ෙකොම ලැබුෙන්?” 

 

“මම දන්නෑ,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “ෙටෝනියා මට දුන්ෙන.” 

 

“ඇන්ෙටෝනියා, ෙකොෙහන් ද ඔයා ..” 

 

“ඔහ්?” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා ඇස් බැමි උස්සා කම්මැලි ගතියක් පෑෙව්ය, “අර කුණු කූඩය යට ඔයා තියලා 

තිබුණු ෙපොදිය මම ගත්ෙත.” 

 

“ෙටෝනියා!” ෙමොරෙසොව් ගුගුෙල් ය, උඩ පැන්ෙන්ය, ෙම්සය මත වූ ෙත් ෙකෝප්ප පීරිසි සියල්ල ෙහලවුණි. “ඔයා 

ඒක ගත්ෙත නැහැ!” 

 

“සත්තකින්ම මම ගත්ත,” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා නිකට දික් කර එදිරිවාදී ව කීවාය. “මට පුරුදු නැහැ සල්ලි 

ගැන එෙහම බැන වදිනවාට. මම ඒක ගත්ත. ඒක එච්චරයි. ඉතින් ඔයා ඒ ගැන ෙමොකක් ද කරන්ෙන?” 

 

“මෙග් ෙදවියෙන්! අෙහෝ මෙග් ෙදවි යෙන්! අෙහෝ උඩ ඉන්න මෙග් ෙදවියෙන්!” ෙමොරෙසොව් තම අත් වලින් හිස 

බදාෙගන ඔළුව වනමින්, දුන්න කැඩුණු ෙසල්ලම් බඩුවක් ෙසේ වැෙනන්නට වූෙය්ය. “අපි ෙමොකද කරන්ෙන? ඒ 

අපි සියෙරොව්ට ෙදන්න තිබිච්ච මුදල්. ඒක ෙදන්න තිබ්ෙබ ඊෙය්. අපිට ෙවන රූබලයක් වත් නැහැ අෙත් … ඉතින් 

සියෙරොව් … ඉතින්, මම අද ඒක දුන්ෙන නැත්නම්, ඔහු මාව මරාවි .. මම ෙමොකද කරන්ෙන්? … ඔහු කැමති 

නැහැ බලාෙගන ඉන්න ..” 

 

“ඔහ්, ඔහු කැමති නැහැ, එෙහම ද?” ලිෙයෝ හිත්පිත් නැති ෙලසින් ෙකකර ගෑෙව්ය. “ඉතින්, ඔහුට බලාෙගන 

ඉන්න සිද්ධ ෙවයි, ඔහු ඊට කැමති ෙවයි. පර බල්ෙලක් වෙග් කරන කන් ෙකඳිරිල්ලිය නවත්ත ගන්න. ඔයා 

ෙමොකට ද බය ෙවන්ෙන? අපිට මුකුත් කරන්න එයාට බැරි බව එයා දන්නවා.” 

 

“මට ඔයා ගැන පුදුමයි, ෙලව් සර්ගිෙයවිච්,” ෙමොරෙසොව් ෙගරවීය, ඔහුෙග් ෙගෝමර රතු පැහැෙයන් වැසී ගිහින්, 

“ඔයාට ඔයාෙග නිසි ෙකොටස ලැෙබනවා, නැද්ද? ඔයා හිතන්ෙන් ඒක උදාර වැඩක් කියල ද ගන්න එක ..” 

 

“උදාර?” ලිෙයෝ පැතිර යන්නට තරම් හඬින් පෑෙව් ඔහුෙග් සතුටින් පිරී ගියා වූ, සැහැල්ලුෙවන් පිරී ගියා වූ, හැකි 

තරම් අවඥා සහගත වූ හිනාව. “ඔබ කතා කරන්ෙන් මට ද? මෙග් හිතවත් යාළුවා, ඒ වචනය ගැන කිසිම සිත් 

කරදරයක් කර ෙනොගන්නට විශිෂ්ට වරපසාදයක් මම ලබාෙගන තිෙයන්ෙන. කිසිම විදියකින් උදාර නැහැ. 



ඇත්ෙතන්ම කිව්ෙවොත්, යම්  විෙශේෂෙයන් ෙනොෙහොබිනා වැඩක් ගැන ඔයාට ඇහුෙනොත් -ඔයාට විශ්වාස කරන්න 

පුළුවන් මම තමයි ඒක කරල තිෙයන්ෙන කියල. වැඩිෙයන්ම පහත් තරමට වැඩිෙයන් ෙහොඳයි. මම ඔබට  සුබ 

දවසක් පතනවා … එන්න, කීරා,” ඔහු අවිනිශ්චිත ෙලසින් වටපිට බැලීය: “ෙකෝ මෙග් ෙතොප්පිය?” 

 

“ඔයාට අමතක ද, ලිෙයෝ?” ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා ඔහුට ආදරෙයන් මතක් කර දුන්නාය. “ෙගදර එද්දී ඔයා 

ඒක නැති කරගත්ත.” 

 

“අන්න හරි, මම නැති කරගත්ත. ඉතින්, මම ෙවන එකක් මිල දී ගන්නම්. එකට තුනක් මිල දී ගන්නම්. 

සමුගන්නම්.” 

 

කීරා අශ්ව කරත්තයක් කැඳවා ගත්තාය. ඔවුන් ෙගදර ගිෙය් නිහඬව. 

 

ඔවුන් තම කාමරයට අවුත් තනි වූ විට, “ඔයාෙගන් හරි ෙවන කාෙගන් වත් හරි කිසිම විෙව්චනයක් මම බාර 

ගන්ෙන නැහැ. ඉතින්, විෙශේෂෙයන්ම ඔයාට කරන්න කිසිම පැමිණිල්ලක් නැහැ. මම ෙවන කිසිම ගැහැණියක් 

එක්ක නිදාගත්ෙත නැහැ, ඔයා හිත කරදර කරගන්ෙන ඒ ගැන නම්, එච්චරයි ඔයා දැන ගත යුත්ෙත,” යැයි ලිෙයෝ 

ඉක්මණින් කියුෙව්ය. 

 

“මම හිත කරදර කරගත්ෙත නැහැ, ලිෙයෝ. මට කරන්න පැමිණිල්ලක් ෙහෝ විෙව්චනයක් ඇත්ෙතත් නැහැ. ඒත් 

මට ඔයාට කතා කරන්න ඕනා. ඔයා අහන් ඉන්නවා ද?” 

 

එය කිසිත් ගණනකට ෙනොෙගන “හා ෙහොඳයි,” කියූ ලිෙයෝ වාඩි වූෙය්ය. 

 

ඇය ඔහු ඉදිරිෙයන් දණගසා ගත්තාය. ඇයෙග් අත් ඔහු වටා දමා ගත්තාය. ඇයෙග් හිසෙකස් පිටුපස්සට විසි 

කළාය. ඇයෙග් දෑස් විසල් වූහ. අන්තිම උත්සාහයක් ගන්නා සංසුන් බවකින් යුතු ඇයෙග් කටහඬ තීව්ර විය: 

“ලිෙයෝ, මට ඔයාට අවලාද කරන්න බැහැ. ඔයාට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරන්න බැහැ. ඔයා ෙමොකක් ද කරන්ෙන 

කියල මම දන්නව. ඔයා ඇයි එෙහම කරන්ෙන කියලත් මම දන්නව. ඒත් ෙම් අහන්න. ඒක පරක්කු වැඩි නැහැ. 

එයාල තවම ඔයාව අල්ලා ෙගන නැහැ. ඔයාට තාම කල් තියනවා. අපි උත්සාහයක් ගනිමු. අන්තිම උත්සාහයක්. 

අපි පුළුවන් තරම් ඉතිරි කරලා විෙද්ශ ගමන් බලපතයකට ඉල්ලමු. ෙම් පව්කාර රෙටන් පිටෙවලා පුළුවන් තරම් 

මහෙපොළෙව් ඈතකට යමු.” 

 

ඇ යෙග් දැෙවන දෑස් දිහා ඔහු ඒ ගින්න තව දුරටත් පිළිබිඹු කරන්නට ෙනොහැකි කණ්ණාඩියක් වැනි වූ තම ෙදෙනත් 

ෙයොමු කෙළේය. “ඇයි කරදර ෙවන්ෙන?” ඔහු ඇසුෙව්ය. 



 

“ලිෙයෝ, මම දන්නවා ඔයා කියන්න යන්ෙන කුමක් ද කියල. ඔයාට ජීවත්ෙවන්න කිසිම ආසාවක් නැහැ. ඔයාට 

තව දුරටත් කිසිම තැකීමක් නැහැ. ඒත් ෙම් අහන්න. ආශාවකින් ෙතොරව ඒක කරන්න. ආෙය් කිසිදාක තැකීමක් 

ඇති ෙවන්ෙන නැහැයි කියල ඔයා විශ්වාස කරතත්. ඔයා ගැන අන්තිම විනිශ්චය දීම  ෙපොඩ්ඩක් කල් දාන්න. ඔයා 

එහි යන ෙතක් කල් දාන්න. ඔයා ආෙයත් මනුෂ්යයන් වාසය කරන රටක දී නිදහස් වුනාම -එතෙකොට බලන්න 

ඔයාට ආෙයත් ජීවත්ෙවන්න ඕන ද කියල.” 

 

“පුංචි ෙමෝඩිය! ඔයා හිතනවා ද ඔවුන් මෙග් වෙග් පසුබිමක් තියන ෙකෙනකුට විෙද්ශ ගමන් බලපත ෙදයි කියල?” 

 

“ලිෙයෝ, අපි උත්සාහ කරන්න ඕන. අපි අත්හැරලා දාන්න නරකයි. ඒ බලාෙපොෙරොත්තුව නැතිව අපිට ඉදිරියට 

යන්න බැහැ එක මිනිත්තුවක් වත්. ලිෙයෝ, ඒකට ඔයාව අල්ල ගන්න බැහැ! මම ඉඩ ෙදන්ෙන නැහැ ඒකට ඔයාව 

අල්ල ගන්න!” 

 

“කවුද? රහස් ෙපොලීසිය ද? ෙකොෙහොම ද ඔයා ඒක නතර කරන්ෙන?” 

 

“නැහැ! රහස් ෙපොලීසිය ෙනෙමයි. රහස් ෙපොලීසිය අමතක කරන්න. ඒකට වඩා භයානක ෙදයක් තියනවා. ඊට 

වඩා වැඩිෙයන් භයානක. වික්ටර් ෙගොදුරු වුෙන් ඒකට. අන්ෙද ෙගොදුරු වුෙන් ඒකට. ඒක අම්මාවත් බිල්ලට 

ගත්ත. මම ඉඩ ෙදන්ෙන නැහැ ඒකට ඔයාව බිලිගන්න!” 

 

“ඔයා ෙමොකක් ද අදහස් කරන්ෙන, වික්ටර් ෙගොදුරු වුනා කියල? ඒ බූට් සපත්තු ෙලවකන ඌරු මීයාට මාව සම 

කරන්න හදනවා ද, ඒ …” 

 

“ලිෙයෝ, බූට් සපත්තු ෙලවකන සහ ඒ ඔක්ෙකොම ෙද්වල් -ඒවා කිසිත් ඵලයක් නැහැ. ඊට වඩා භයානක ෙදයක් 

එ◌්ෙකන් වික්ටර්ට සිද්ධ වුනා. ඇතුලතින්, ෙගොඩාක් ගැඹුරින්, වඩාත් තීරණාත්මක ෙලසින්. බූට් සපත්තු 

ෙලවකන එක, ඒක ඵල විපාකයක් විතරයි. ඒක එෙහම කරනවා. ඒක යමක් මරා දමනවා. ඔයා කවදා හරි දැකල 

තියනවා ද හිරු එළිය නැතිව, වායුව නැතිව පැළෑටි වැෙවනවා? මම ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන නැහැ ඔයාට එෙහම 

කරන්න. ඒක අර ගත්තාෙව් මිලියන එකසිය පනහක් ජීවත්ෙවන පාණීන්ව. ඒත් ඔයාව  ෙනෙමයි, ලිෙයෝ! ඔයාව 

ෙනෙමයි, මෙග් ඉහළම ෙගෞරවය …” 

 

“ෙමොන තරම් අත්යලංකාරෙයන් වූ වදනක් ද ඒක! ෙකොෙහන් ද ඔයා ඒක අහුල ගත්ෙත?” 

 

අන්තිම වචන නැවත කියමින්, ඇය ඔහු දිහා ඇස් අයාෙගන හිටියා ය: “ෙකොෙහන් ද මම ..” 



 

“ඇත්ෙතන්ම, කීරා, සමහර විට මම කල්පනා කරනවා ඇයි ඔයා හැම ෙදයක් ගැනම ඔච්චර වැදගැම්මකින් 

කටයුතු කරන ගතිය කවදා නැති කර ගනීවි ද කියල. මාව බිලිගන්න ෙදයක් නැහැ. කිසිවක් මට මුකුත් 

කරන්ෙනත් නැහැ. මම කරන්ෙන මට කැමති ෙද්. අද කාෙල් එෙහම කියන්න පුළුවන් අය ෙවන කවුරු හරි ඔයාට 

නැහැෙන.” 

 

“ලිෙයෝ, ෙම් අහන්න! මට කරන්න ඕන ෙදයක් තියනවා. උත්සාහ කරන්න ඕන ෙදයක්. අපිට අවුල් ලිහා ගන්න 

ෙගොඩක් ෙද්වල් තියනවා, ඔයාටයි මටයි ෙදන්නටම. ඒත් ඒක පහසු නැහැ. ඉතින් අපි ඒ අවුල් ඔක්ෙකොම එක 

පාරින් කපා දාමු.” 

 

“ෙමොකක් කරලා ද?” 

 

“ලිෙයෝ, අපි ෙදන්න විවාහ ෙවමු.” 

 

“හහ්?” ඔහු පුදුමෙයන් ඇය දිහා බලාෙගන සිටිෙය්ය. 

 

“අපි විවාහ ෙවමු,” ඇය නැවතත් කියුවාය. 

 

ඔහු හිස පිටුපස්සට දමා හිනා වූෙය්ය. පැහැදිලි, සරල, දැඩි, හඬ නඟමින් පැතිර යන, අන්ෙද ටැගෙනොව් ෙවත 

හිනා වූ, ෙමොරෙසොව් ෙවත පෑ හිනාව පිට කෙළේය. “ෙම් ෙමොකද, කීරා? ඔයාව සුද්දවන්ත ගැහැණිෙයක් කරන්න 

කියන කන්ෙදොස්කිරියාවක් ද?” 

 

“නැහැ, එෙහම එකක් ෙනොෙවයි.” 

 

“අපිට පරක්කු වැඩියි ෙන්ද ඒ වෙග් ෙදයක් කරන්න?” 

 

“ඇයි පරක්කු, ලිෙයෝ?” 

 

“ෙමොකට ද? අපිට එෙහම ෙදයක් අවශ්ය ද?” 

 

“නැහැ.” 

 



“එෙහනම් ඇයි එවැන්නක් කළ යුත්ෙත?” 

 

“මම දන්ෙන නැහැ. ඒත් මම ඒක ඉල්ලනවා.” 

 

“කමකට නැති වැඩක් කරන්න ඒක පමණක් ෙහේතුවකට මදි. වැදගත් සැමිෙයක් විදියට ඉන්න පටන් ගන්න මෙග් 

සිෙත් ඕනෑකමක් නැහැ. මාව ඔයාට නැතිෙවයි කියල හිෙතනවා නම්, රතු ෙල්කම් ෙකෙනක් කුරුටු ගාපු ෙකොල 

කෑල්ලකින් මාව බැඳලා තියන්න බැහැ.” 

 

“මට ඔයාව නැතිෙවයි කියල බයක් මට නැහැ. මට බය ඔයාට ඔයාව නැතිෙව්වි කියල.” 

 

“ඒත් සැග්ස් එකට රූබල් කිහිපයක් දීලා උපව්ඩම්ෙග ආශිංසන ලැබුවාම මෙග් ආත්මය ෙබ්ෙරන්ෙන ෙකොෙහොම 

ද?” 

 

“ලිෙයෝ, මට ඉදිරිපත් කරන්න ෙහේතු නැහැ, ඒත් මම ඉල්ලා සිටිනවා.” 

 

“ඔයා ෙම් මට කරන අන්තිම තර්ජනයක් ද?” 

 

යටත් වූ බව සහ උත්සාහය අත්හැරිය බව කියන සිනාවකින් ඇය “නැහැ,” යැයි මෘදු බසින් කීවාය. 

 

“එෙහනම් අපි ඒක අමතක කරලා දාමු.” 

 

“ඔව්, ලිෙයෝ.” 

 

ඇයෙග් කිහිලි අතරින් අත් යවා ඇය උස්සා ගත් ඔහු විඩාබර හඬකින් ෙමෙසේ කීෙව්ය: “පිස්සු සිහි විකල් කරගත්තු 

ෙකල්ල! අමුතු හිතුවිලි වලින් ඔයා විහින් බය ෙවන්න හදනවා. දැන් ඒ ෙසේරම අමතක කරලා දාන්න. අද පටන් 

අපි හැම රූබලයක්ම ඉතුරු කර ගනිමු. ඔයාට ඕනා ඒක නම්. ඔයාට ෙමොන්ෙට කාෙලෝ හරි සැන් ෆැන්සිස්ෙකෝ හරි 

නැත්නම් ජුපිටර් ගහෙලෝකයට යන්න හරි ඒ සල්ලි ඉතුරු කරගන්න. අපි ඒ ගැන ආෙය් කතා කරන්ෙන නැහැ. 

ඔක්ෙකොම හරිෙන්?” 

 

ඔහු සිනාසුනි. ආඩම්බර සිනාව පැතිර ගිය මුහුණ අතිශයින් කඩවසම් විය. පැහැදිලි කරන්නට ෙනොහැකි, 

ෙකොන්ෙද්සි විරහිත, සංගීතයක් අරක් ගන්නා වැනි වූ ඒ සිනාව පිරි මුහුණ ඇයට මත්දව්යයකින් ලැෙබන 



ඇබ්බැහියක් වැනිය. කරකියා ගත ෙනොහැකි ෙලසින්, බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වු ගිය ෙලසින්, ඇය තම හිස ඔහුෙග් 

උරහිස මත තබාෙගන “ලිෙයෝ … ලිෙයෝ … ලිෙයෝ ..” යැයි නැවත නැවතත් කියාෙගන ගියාය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X 

 

කාර්යාලයට එන්නට ෙපර පෙවල් සියෙරොව් මත්පැන් වීදුරුවක් පානය කෙළේය. දහවල් කාලෙය් දී ඔහු තවත් 

මත්පැන් වීදුරුවක් කටට හලා ගත්ෙත්ය. ඔහු ෙමොරෙසොව් අමතද්දී ෙමොරෙසොව්ෙග් වැනි කට හඬකින් ඔහුට 

අහන්නට ලැබුෙන් ෙමොරෙසොව් පුරවැසියා ෙගදර නැති බව. ඔහු කාර්යාලෙය් එහාටත් ෙමහාටත් ඇවිද ෙගොස් තීන්ත 

කූඩුවක් බිඳ දැමුෙව්ය. ඔහු ටයිප් කරන්නට දුන් ලිපිෙය් වැරදිච්ච වචනයක් දැක ෙකොළය ෙපොඩිකර 

ෙල්කම්වරියෙග් මුහුණට එයින් දමා ගැසුෙව්ය. ඔහු නැවතත් ෙමොරෙසොව් ඇමතුව ද පිළිතුරක් ෙනොලැබිණ. 

කාන්තාවක් ඔහු ඇමතුෙව්ය: ඇයෙග් කටහඬ මුදු විය. ඇය වචන උච්චාරණය කෙළේ ෙතොල් අතරින් වැරදියට හඬ 

නඟමිනි. “ඒත්, පවුලූෂා ඩාලිං, ඔයා මට අර වළල්ල අරන් ෙදනවා කිව්වා!” සමෙප්ක්ෂකෙයක් කිළිටි ෙල්න්සු 

ෙකොනක එතූ වළල්ලක් ෙගනාෙව්ය. ඒත් සම්පූර්ණ මුදල ෙනොමැතිව එය තබා යන්නට සමෙප්ක්ෂකයා අකමැති 

විය. සියෙරොව් ෙමොරෙසොව් අල්ලා ගන්නට ආහාර පදනම ෙවත ඇමතුමක් දුන්ෙන්ය. ෙල්කම්වරෙයක් කතා 

කරන්ෙන් කවුදැයි දැන ගන්නට ඕනා බව කීය. පිළිතුරු ෙනොදුන් සියෙරොව් රිසීවරය දමා ගසමින් ඇමතුම විසංන්ධි 

කෙළේය. වැරහිලි ඇඳගත් රැකියා අයැදුම්කරුෙවක් ෙවත සියෙරොව් කඩා පැන්ෙන් අයැදුම්කරුවාව රහස් ෙපොලීසියට 

බාර ෙදනවා කියමිනි. තමන් හමුවන්න පැමිණ සිටින සියල්ලන්වම පිටත් කරන්න යැයි ෙල්කම්වරියට අණ 

දුන්ෙන් ය. ෙවනදාට වඩා පැයකට කළින් කාර්යාලෙයන් පිටත් වී ගිය ඔහු තමනට පිටුපසින් තදින් ෙදොර ගසා වසා 

වැසුෙව්ය. 

 

ෙගදර යමින් ගමන ඔහු ෙමොරෙසොව්ෙග් නිවහන පසු කෙළේය. මඳක් පසුබෑව ද වීදිෙය් ෙකොනක සිටි මිලීෂියා මිනිහා 

දුටු නිසා ඇතුලට ගිෙය් නැත. 

 

රෑ කෑම සඳහා ඔහු ෙවත එවන ලද්ෙද් කඩෙප්ලි ෙදකකට එහායින් වූ සාමූහික කුස්සියක පිළිෙයල කරන ලද්දකි. 

එය සීතල වී තිබුණි. ෙගෝවා සුප් එෙක් උඩින් ෙම්ද කුටි ගැසී තිබුණි. “ඇත්තටම, පෙවල්, මට ෙලොම් කබායක් 

ගන්නම ඕන. මට ෙහම්බිරිස්සාවක් හදා ගන්න බැහැ -දරුවා හින්ද,” යැයි ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීවාය, “අනික, 

හාව ෙලොම් එකක් බැහැ ඔන්න. මම දන්නවා ඔයාට වියදම දරන්න පුළුවන් බව. ඔහ්, මම කාෙගවත් පුංචි කටයුතු 

ගැන කිසිවක් කියන්ෙන නැහැ. ඒත් මම මෙග් ඇස් ඇරෙගන ඉන්ෙන.” 

 

ඔහු අත් පිස්නාව සුප් එක මතට විසිකර මුකුත් ෙනොකා ෙම්සෙයන් ඉවත් වූෙය්ය. 

 

ඔහු ෙමොරෙසොව්ෙග් දුරකතනය අමතා මිනිත්තු පහක් පුරා එය නාද ෙවන්නට ඉඩ හැරිෙය්ය. කිසිෙවක් ඊට පිළිතුරු 

ෙනොදුනි. ඔහු ඇෙඳේ වාඩි වී ෙවොඩ්කා ෙබෝතලයක් හිස් කෙළේය.  

 



ලියන්නට කියවන්නට ෙනොදන්නා කාන්තා නිවාස ශමිකයන් සඳහා වූ සන්ධ්යා පාසැෙල් ගුරු කවුන්සිලෙය් 

රැස්වීමක් සඳහා ෙසෝනියා සෙහෝදරිය පිටත් වී ගියාය. ඔහු තවත් ෙවොඩ්කා ෙබෝතලයක් ඉවර කෙළේය. 

 

ඔහු තීරණාත්මකව නැඟිට ගත්ෙත්ය. වැනි වැනී තම ෙබල්ට් පටිය ෙලොම් කබාය උඩින් ඇද තද කරගත්ෙත්ය. 

ෙමොරෙසොව්ෙග නිවස ෙවත ගිෙය්ය. 

 

ඔහු සීනුව ෙතවරක් නාද කෙළේය. පිළිතුරක් ෙනොවීය. කිසිත් ගණනක් ෙනොෙගන බිත්තියට ෙහේත්තු වී සීනුවට 

ඇඟිල්ල තබාෙගන සිටිෙය්ය. ෙදොරට පිටුපසින් කිසිත් හඬක් ෙනොඇසුණි. එෙහත් ඔහුට පඩිෙපළ දිෙග් උඩට නැඟ 

එන අඩි හඬක් ඇසුණි. ඔහු වහාම අඳුරු ෙකොනකට මුවා වූෙය්ය. පහළ මාලෙය් ෙදොරක් ඇරී වැසී අඩි හඬ 

නැවතිණ. තමන් ෙමතැන සිටින බව කිසිෙවක් දැකිය ෙනොයුතු බව ඔහුට යාන්තමින් මතක් විණ. ඔහු සටහන් 

ෙපොතක් ෙගන, එය බිත්තියට හිර කරෙගන, වීදි ලාම්පුෙව් එළිෙයන් ෙමෙසේ ලීෙව් ය: 

ෙමොරෙසොව්, ඔබ පව්කාර අවජාතකයා! 

මට ලැබිය යුත්ත ෙහට උදෑසන වන්නට ෙපර නුදුන්ෙනොත්, ඔබ උෙද් කෑම කන්ෙන් රහස් ෙපොලීසිෙය් දී. ඔය 

දන්නවා එහි අර්ථය. 

හිතාදර, 

පෙවල් සියෙරොව් 

 

ඔහු පණිවුඩය රැගත් ෙකොළය නවා ෙදොර යටින් ඇතුලට දැම්ෙම්ය. 

 

මිනිත්තු පහෙළොවකට පසු ෙමොරෙසොව් කිසිත් හඬක් ෙනොනඟා නාන කාමරෙයන් එළියට ආෙව්ය. ඔහු 

ෙනොසන්සුන්ව ඇහුම් කන් දී ෙගන සිටිෙය්ය. තරප්පු ෙපළ අසලින් කිසිත් සද්දයක් ඇසුෙන් නැත. එවිට ෙදොර 

අසල බිෙම් යාන්තමට දිස්ෙවන සුදු පැල්ලම ඔහු දුටුෙව්ය. 

 

ඔහු එය අහුලා ෙගන කෑම කාමරෙය් ලාම්පුව ළඟින් නැවී එය කියැවීය. ඔහුෙග් මුහුණ සුදුමැලි විය. 

 

දුරකතනය නාද දුනි. ඔහුෙග් ගත හිරිවැටිණ. ඔහු හිටි තැනම ගල් ගැසිණ. ඒ වැෙදන නාදෙයන් එපිට තියන දෑස් 

වලට තමන් ඒ ෙකොළය අතැතිව ඉන්නා බව දැකිය හැකි යැයි ඔහු සිතූ ෙලසකින් ෙවව්ලමින් ෙකොළය ෙපොකැට්ටුෙව් 

හැකි තරම් ඇතුලට බහා ඔහු දුරකතනයට පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. 

 

ඒ ඇමතුම ඔහුෙග් වයසක නැන්දා ෙකෙනකි. ඇය දුරකතනෙයන් ඉකිබිඳිමින් මුදල් ටිකක් අතමාරුවට ඉල්ලා 

සිටියාය. ඔහු ඇයට මහළු බැල්ලියක් කියා බැණ වැදී රිසිවරය තැබුෙව්ය. 

 



නිදන කාමරෙය් ෙදොර විවෘත වී තිබුණි. තම කණ්ණාඩි ෙම්සය අසල වාඩි වූ ඇය ෙකොණ්ඩය පීරමින් සිටින්නීය. 

කැත වචන පාවිච්චි කරනවා යැයි ඇය කන් කීරි ගාන සද්දයකින් කියා සිටියාය. ඔහු ඇය ෙවත කඩා පැන්ෙන්ය: 

“ඔයයි ඔයාෙග පව්කාර ආදරවන්තයායි ෙනොෙවන්නට …” 

 

ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා කෑ ගැසුවාය: “ඔහු මෙග් ආදරවන්තයා ෙනෙවයි -තවම! ඔහු එෙහම නම්, මම 

තවමත් ඔයා වෙග් අබලන් මහල්ෙලක් එක්ක කල් ෙගවාවි කියල හිතනව ද?” 

 

ඔවුන් දබර වූහ. 

 

ෙමොරෙසොව්ට තමන්ෙග් ෙපොකැට්ටුෙව් ඇති ෙකොළ කෑල්ල අමතක විය. 

 

* 

 

යුෙරෝපීය උද්යානෙය් වහෙල් වූ අවන්හෙල් සිවිලිම නිමැ වී තිබුෙන් වීදුරු වලිනි. අන්ධකාරය ෙපනුෙන් කළු 

ශුන්යයක් ෙලසට. යකඩින් තැනූ ෙබොකු වහලකට වඩා දැඩිව යටින් ඉන්නා අයව තද කර පාගා ඇති ෙසේ ය. එතැන 

ලයිට් දල්වා තිබුණි. සිගරැට් දුමින් පිරි අවන්හෙල් ඒ කහ ලයිට් යාන්තමින් එළියක් පැතිරී ය. ඇතුලත වූ 

උෂ්ණත්වෙයන් හා පිටතින් එන අන්ධකාරෙයන් පාගා දමන තද කිරීෙමන් මිරිකී සිටින ලයිට් ෙමන් ෙපනුණි. සුදු 

ෙම්ස තිබිණ. ඒ මත කහ පැහැෙයන් දිළිෙසන හැඳි ගෑරුප්පු තිබිණ. 

 

පිරිමි ෙම්ස අසල වාඩි වී සිටියහ. ඔවුන් පැළඳි දියමන්ති කමිස ආභරණ වල කහ දිස්නය වැදිණ. ඔවුන්ෙග් රතු 

මුහුණු වල පිරි දහදිය බිංදුවල කහ දිස්නය වැදිණ. ඔවුන් ආහාර අනුභව කළහ. ඉතා උනන්දුෙවන් ඔවුන් තම 

පිඟන් වලට නැඹුරු වී සිටියහ. පුදුමෙයන් යුතුව හනිකට කෑම විකා දැමුවහ. ඔවුන් කිසිත් කරදර සිත් නැතිව 

සන්ධ්යාවක් ෙගවා දමනවා ෙනොෙව්. ඔවුන් ආහාර බුදිති. 

 

එක ෙකොණක, සුදු පිඟානක වූ රතු මස් ෙපත්තක් උඩින් නැවී තිබි කහ පැහැති තට්ට ඔළුවකි. පිරිමියා ඔහුෙග් 

විසල් රතු ෙතොල් වලින් තලු මරමින් මස් ෙපත්ත කැපුෙව්ය. ඔහුට ඉදිරිෙයන් ෙම්සෙය් අවුරුදු පහෙළොවක රතු 

හිසෙකස් ඇති ෙකල්ලක් ඉක්මණින් කෑම කෑවාය. ඇයෙග් හිස උරහිස් ෙවත නැවී තිබුණි. ඇය හිස ඔසවද්දී 

ඇයෙග් ෙගෝමර වැටි ෙකටි නැහැෙය් අග සිට ෙගෝමට වැටි ෙබල්ල දක්වා ඇය ලැජ්ජාෙවන් රතු වූවාය. ඇය කෑ 

ගහන්නට හදනවා ෙමන් ඇයෙග් මුව ඇද වී තිබුණි. 

 

අඳුරු ජෙන්ල ෙකොණක් අසල කවුෙදෝ තදින් සිගරැට් දුම් පිට කරයි. සිහින් සිරුරකින් යුතු වූෙවකි. ඔහුෙග් දිග 

මුහුණ අනාගතෙය් දී හිස්කබලක් විය හැකි ආකාරය මනාව පිළිබිඹු කෙළේය. ඔහු පුටුෙව් පසුපස කකුල් වලින් පුටුව 



පද්දවමින්, සිහින් දිග කහ පැහැති ඇඟිලි වලින් අල්ලා ගත් සිගරැට්ටුවකින් ෙනොනවත්වාම දුම් උරා ෙබොමින් 

සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් පැතලි නැහැෙයන් දුම් පිටෙවද්දී, ඔහු සාවඥ හා ෙරෝගී බවකින් යුතු හිනාවක් පාමින් සිටිෙය්ය. 

 

කාන්තාවන් ෙම්ස වටා ඇවිද්ෙද් නුහුරුවට. ලැජ්ජාෙවන් යුතු අහංකාර බවකින්. සුමුදු රත්තරන් පැහැති හිසෙකස් 

පිරි ඔළුවක් අස්ථිර ෙලසකින් ලයිට් එළියට යටින් වැනුණි. විසල් ඇස් වෙට්ට තද නිල් රවුම් වැටී ඇත. නපුරු 

නින්දා සහගත සිනාවකින් තරුණ මුව විවෘතව තිබුණි. කාමරය මැද, උරහිස් ඇට එළියට ෙනරා පැන ඇති, කුලල් 

ඇට පෑදිච්ච කෘශ සිරුරකින් යුතු වූ, තම හෙම් පැහැය මඩ පැහැති ෙකෝපි පාටින් වූ කාන්තාවක් පමණට වඩා වැඩි 

හඬකින් හඬ නඟා සිනාසුණි. ඇයෙග් ෙතොල් විවර වුෙන් ශක්තිමත් සුදු දත් ෙපළක් හා තද රතු වීදුරු මස් ෙවන් 

කරමින් කැපුණු තුවාලයක් ඇෙරන විලසකිනි. 

 

සංගීත කණ්ඩායම වාදනය කෙළේ ‘ෙජෝන් ෙග’ සංගීතයයි. ෙකටි, ෙමොට තනුවන් අවකාශයට විසි කරමින්, ඒවා 

පැෙහන්නට ෙපර තන්තී වලින් ගලවා යවන ෙලසකිනි. ෙවව්ලන රිද්මෙය් අල්ලා ගත ෙනොහැකි සතුට සැඟවී 

තිබිණ. 

 

ෙම්ස මතට නියාලුව සහ නුවුමනා ආචාරශීලිත්වෙයන් නැවුනු ෙසේවකෙයෝ හඬ ෙනොනඟමින් ෙසනඟ අතර එහා 

ෙමහා ගියහ. ඔවුන්ෙග් එල්ලා වැටි කම්මුල් වලින් ෙපන්වූෙය් ෙගෞරවය, අවඥාව හා සතුටින් සිටින්නට මහත් 

උත්සාහයක් ගන්නා නුහුරු ගතිෙයන් වූ අය ෙවත පෑ අනුකම්පාවයි. 

 

පසුදා උදෑසනට ෙපර මුදල් ෙසොයාගත යුතු බව ෙමොරෙසොව්ට මතක තිබුණි. ඔහු යුෙරෝපීය වහෙල් අවන්හලට 

ආෙව් තනිවම. ඔහු ෙම්ස තුනක තුන් වතාවක් වාඩි වූෙය්ය. ඔහු සුරුට්ටු හතරක් බිව්ෙව්ය. කලබලයක් ෙනොෙපන් 

වූ පෘථුල සිරුරු යුතු වූවන්ෙග් කන් පහකට විශ්වාසවන්තව රහසින් ෙකඳුරුෙව්ය. පැය ෙදක අවසානෙය් දී ඔහුෙග් 

පසුම්බිෙය් අවශ්ය මුදල තැන්පත් විය. 

 

ඔහු සහනය ලැබුෙවකු ෙසේ තම නළල පිහිදා ගත්ෙත්ය. අඳුරු ෙකොනක වූ ෙම්සයක තනිවම වාඩි වී ෙකොනියැක් 

වීදුරුවක් ඇණවුම් කෙළේය. 

 

ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සුදු ෙම්ස ෙරද්දක් ඇතිරූ ෙම්සයක් මත ෙකොතරම් ඇල වී සිටියා දැයි කිවෙහොත් ඔහු 

ෙම්සය අසල හිඳෙගන ෙනොව ෙම්සය මත නිදාෙගන සිටින ෙලසින් දිස්විය. ඔහුෙග් ඔළුව ඔහු වැලමිට උඩ රැඳිණ. 

ඔහුෙග් පළල් ෙබල්ල අසල ඔහුෙග් ඇඟිලි දකින්නට ලැබිණ. ඔහුෙග් අෙනක් අෙත් වීදුරුවකි. වීදුරුව හිඳී යද්දී ඔහු 

අවිනිශ්චිතව එය ඉහළට ඔසවා සිටියි. එක අතකින් වීදුරුව පුරවන්ෙන් ෙකෙසේදැයි කියා සිතාගත ෙනොහැකිව සිටියි. 

ඔහු ගැටළුව විසඳුෙව් වීදුරුව මහත් සද්දයක් නඟමින් බිඳ වැෙටන්නට ෙපොළවට අත හැරීෙමනි. අනතුරුව ෙහේ 

ෙබෝතලය කටට තබාගත්ෙත්ය. ෙහෝටලෙය් මහ ෙසේවකයා ඔහු දිහා ඇස් ෙකොනකින්, නළල රැළ කරමින්, 



ෙනොසන්සුන්ව බැලීය. ඔහු නළල රැළි කෙළේ සාව හෙමන් නිමැ වූ ෙකොලරය ඇති කබාය දිහා බලමිනි. එක කනක් 

මතින් පහළට ලිස්සන නාවුක ෙතොප්පිය දිහා බලමිනි. අනිත් ෙම්සෙය් වාඩි වී සිටි කාන්තාවකෙග් සැටින් ගවුම් 

වාටිෙය් මඩ පහරක් සටහන් කරමින් දිගට ඇදී තිබි මඩ සපත්තු දිහා බලමිනි. ඒත් අවන්හෙල් මහ ෙසේවකයා 

පෙව්සම් විය යුතුය. ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ මීට කළින් අවන්හලට පැමිණ ඇත්ෙතකි. ඔහු පක්ෂ සාමාජිකෙයක් 

බව කවුරුත් දන්නා කාරණයකි. 

 

කාටවත් ෙනොෙපෙනන ෙසේ ඔහුෙග් ෙම්සය අසලට ගිය ෙසේවකෙයක් කැඩුණු වීදුරුෙව් කැබලි කුණු එකතු කරන 

භාජනයකට දා ගත්ෙත්ය. තවත් ෙසේවකෙයක් දිළිෙසන ෙසේ පිරිසිදු වූ වීදුරුවක් ෙගනැවිත් “ඔබට මුකුත් අවශ්ය ද, 

පුරවැසිෙයනි?” යැයි අසමින් ෙබෝතලය උඩින් ඔහුෙග් ඇඟිලි ෙහමිහිට ඉවත් කරන්නට උත්සාහ කෙළේය. 

 

“පලයන් නරකාදියට!” කියූ ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ වීදුරුව අෙත් පිටි අල්ෙලන් තල්ලු කෙළේය. එය ෙම්ස ඇන්ෙද් එහාට 

ෙමහාට වැනී බිමට වැටුණි. “මම මට කැමැත්තක් කරන්ෙන!” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙගෝරනාඩු දුනි. ඔහු දිහා ඔළු 

කිහිපයක් හැරිණි. “මම කැමැති නම් ෙබෝතලෙයන් ෙබොනවා. මම කැමති නම් ෙබෝතල් ෙදකකින් ෙබොනවා!” 

 

“නමුත්, පුරවැසිෙයනි …” 

 

“ෙකොෙහොම ද කරන්ෙන කියලා ඔයාට ෙපන්වන්න ද?” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ඇසුෙව්ය. ඔහුෙග් දෑස් දිළිසුෙන් 

භයංකාර ෙලසට. 

 

“නැහැ, සත්තකින්ම අවශ්ය නැහැ, පුරවැසිෙයනි,” ෙසේවකයා ඉක්මණින් කීෙව්ය. 

 

“නරකාදියට පලයන්,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව් මුදු ෙලසිනි. “මම ඔයාෙග අහංකාර විදියට කැමති නැහැ. ෙමතැන 

ඉන්න අහංකාර කාටවත් කැමති නැහැ,” ඔහු වැනි වැනී නැඟිට්ෙට්ය, “ ෙම් පැත්ෙත ඉන්න කිසිම අහංකාර 

අෙයකුට මා කැමැති නැහැ!” යැයි ගුගුලමින් කීෙව්ය. 

 

ඔහු හැප්පි හැප්පී ෙම්ස අස්ෙසන් ගමන් කෙළේය. ඔහුෙග් වැලමිට අසලින් අවන්හෙල් මහ ෙසේවකයා මුදු හඬින් 

“ඔබට වැඩි සනීපයක් නැත්නම්, පුරවැසිෙයනි …” යයි රහසින් ෙකොඳුරන්නට විය. 

 

“මම යන පාෙරන් අයින් ෙවයව්!” ඔහු මහත් හඬින් කෑ ගැසීය. ඔහු කාන්තාවකෙග් ෙසෙරප්පු කුට්ටමක කකුල් 

පැටලී ඇද වැටුෙන්ය. 

 



ඔහු ෙදොර අසලට කිට්ටු ෙවනවාත් සමඟ හදිසිෙය් ම ඔහු නැවතිණ. ඔහුෙග් මුහුණ පැතලි, සුමුදු සිනාවකින් පිරී 

ගිෙය්ය. “ආහ්,” ඔහු කීෙව්ය, “මෙග් යාළුෙවක්. මෙග් පියාදර යාළුෙවක්!” 

 

ඔහු වැනි වැනී ෙමොරෙසොව් ෙවත ගිෙය්ය. කාෙග් ෙදෝ ඔළුවක් උඩින් පුටුවක් වනමින් ඇද ගත්ෙත්ය. ෙමොරෙසොව් 

තනිවම වාඩි වී සිටි ෙම්සය අසලින් එය මහත් හඬින් බිම ගසා තබා හිඳගති. 

 

“මට සමාෙවන්න, පුරවැසිෙයනි?” ෙමොරෙසොව් නැඟිටිමින් හුස්මක් ඉහළට ඇද්ෙද්ය.  

 

“වාඩිෙවලා ඉන්න, මිතුරා,” ඔහු ෙග් හිරු රැස් වලින් රන්වන් වූ දැවැන්ත අත්ෙලන් ෙමොරෙසොව්ෙග් උරහිසට 

කුළුෙගඩි පහරක් ෙලසින් අත තබා කීෙව්ය. තඩස් ගා ෙමොරෙසොව් පුටුවට නැවතත් පතිත විය. “යාළුෙවක් ෙගන් 

පැනලා යන්න බැහැ, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා. අපි යාළුෙවෝ. ඔයා දන්නවා. අපි පරණ යාළුෙවෝ. ඉතින් ඔබ මාව 

දන්ෙන නැතිව ඇති. ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ තමයි නම. ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ … රතු බාල්ටික් හමුදාෙව්,” 

ඔහු අන්තිම ෙකොටස පසු සිතුවිල්ලක් ෙලසින් එකතු කෙළේය. 

 

“ඔහ්,” ෙමොරෙසොව් කීය, “ඔහ්.” 

 

“ඔව්,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීය, “ඔයාෙග පරණ යාළුෙවක් සහ ඔයාව අගය කරන්ෙනක්. ඉතින් ඔබ දන්නවා ද  ඇයි 

කියා?” 

 

“නැහැ,” ෙමොරෙසොව් කීය. 

 

“අපි මත්පැන් වීදුරුවක් ෙබොන්න ඕන එකතු ෙවලා. හරියට කුළුපග මිතුරන් වෙග්. අපි ෙදන්නාට ෙබොන්න ඕන. 

ෙසේවකයා!” ඔහු ෙකොතරම් හයිෙයන් ගුගුලා දැයි කියෙතොත් වයලීනය වයමින් සිටි වාදකයාට ‘ෙජෝන් ෙග’ හි 

තනුවක් මඟ හැරී ගිෙය්ය. 

 

“අපිට ෙබෝතල් ෙදකක් ෙග්න්න,” ඔහුෙග් උරහිස මතින් නැවුන යටහත් පහත් ෙලසින් යුතු වූ ෙසේවකයාට කීෙව්ය. 

“නැහැ! අපිට ෙබෝතල් තුනක් ෙග්න්න.” 

 

“ෙමොන ජාතිෙය ෙබෝතල් තුනක් ද, පුරවැසිෙයනි?” ෙසේවකයා බයාදු විලසකින් ඇසීය. 

 

“ඕන ජාතියකින්,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය. “නැහැ!  ඔෙහොම ඉන්න! ෙමොකක් ද වඩාත්ම මිල අධික? ෙමොනවාද 

ෙම් දවස්වල ෙහොඳ තර ධනවාදීන් හරි විදියට කටට හලාගන්ෙන?” 



 

“ෂැම්ෙප්න්, පුරවැසිෙයනි?” 

 

“ෂැම්ෙප්න් ෙහොඳයි. ඉතා ඉක්මණින්! ෙබෝතල් තුනක් සහ වීදුරු ෙදකක්!” 

 

ෙසේවකයා ෂැම්ෙප්න් ෙගනා විට ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ එය වීදුරුවකට වත්කර ෙමොරෙසොව් ඉස්සරහින් තැබීය. “ඔන්න!” 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව් සුහද සිනාවකිනි. “මා එක්ක ෙබොන්න එනවා ද, මිතුරා?” 

 

“ඔව් සෙහෝ … සෙහෝදරයා,” ෙමොරෙසොව් කීෙව් යටහත් පහත් ෙලසිනි. “ඔබට ස්තූතියි, සෙහෝදරයා.” 

 

“ඔෙබ් නිෙරෝගී සුවයට, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා!” යැයි ටි ෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව් ගම්භීර ෙලසින් වීදුරුව සව්දිය 

පුරන්නට ඔසවමිනි. “ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයාට, එක්සත් සමාජවාදී ෙසෝවියට් ජනරජෙය් පුරවැසියාට!” 

 

ඔවුන් වීදුරු එකිෙනකට තට්ටු කළහ. කරකියා ගත ෙනොහැකිව ෙමොරෙසොව් ෙහොෙරන් විපරමින් වටපිට බැලුෙව්ය. 

එෙහත් ඔහුෙග් උදව්වට කිසිෙවක් ආෙව් නැත. ඔහු බීෙව්ය, ෙතොල් අද්දර දී ඔහුෙග් වීදුරුව ෙවව්ලීය. ෙහොඳහිත 

ඉල්ලන විලසින් ඔහු සිනාසුණි. “ඔබ ෙමය කිරීම ලස්සනයි, සෙහෝදරයා,” ඔහු ෙතොල් මතුරා අසුනින් නැඟිට්ෙට්ය. 

“මම එය ඉතා අගය කරනවා සෙහෝදරයා. දැන් ඔයාට කමක් නැත්නම් මම යන්න ඕන …” 

 

“ඔෙහොම ඉන්න,” ටිෙමෙෂන්ෙකෝ අණ දුන්ෙන්ය. ඔහුෙග් වීදුරුව පුරවා ගනිමින් ඔහු එය එසැවීය. පුටුෙව් ඇන්දට 

බර දී පිටිපස්සට ෙහේත්තු වූෙය්ය. සිනාවක් පෑය. එෙහත් ඔහුෙග් සිනාව තව දුරටත් සුහද ෙනොවීය. ඔහුෙග් අඳුරු වූ 

දෑස් ෙමොරෙසොව් දිහා බලාෙගන හිටිෙය් ස්ථිරව, සාවඥ ෙලස. “ෙශේෂ්ඨ පුරවැසි ෙමොරෙසොව්ට, අරගලය පරාජය 

කළ මිනිහාට!” ඔහු කියුෙව්ය, හඬ හැම තැනම පැතිර යන ෙලසින් සිනහා වූෙය්ය. ඔළුව පිටිපස්සට දමමින් එක 

උගුරකින් ගිල දමමින් වීදුරුව බී අවසන් කෙළේය. 

 

“සෙහෝදරයා ..” ඇරගන්නට ෙනොහැකි වූ ෙතොල් යාන්තමින් බලහත්කාරෙයන් විවර කරමින් ෙමොරෙසොව් මැතිරීය, 

“සෙහෝදරයා … ඔයා  ෙමොකක් ද අදහස් කරන්ෙන්?” 

 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ තවත් මහ හඬින් සිනහ ෙවන්නට පටන් ගති. ඔහු ෙම්සය දිගින් ඇදී ෙමොරෙසොව් අසලට ළං විය. 

දහදිෙයන් හිසට ඇලවුනු කළු කැරලි ෙකස් ෙරොදවල් උඩින් වැටී තිබිණ කැප් ෙතොප්පිය හිෙසේ පිටුපස්සට ඇදී යද්දී, 

හදිසිෙය් ම කපා හැරිය ෙලසකින් සිනාව නැවතිණ. හඬ පැතිර වූ හිනාවට වඩා ෙමොරෙසොව් භීතියට පත් කරන 

මුහුෙණ් ඇඳි හිනාවකින්, මුදු බසින්, එකඟ කරවා ගන්නා ස්වරයකින්, “බයෙවලා වෙග් බලන්න එපා, 

ෙමොරෙසොව් පුරවැසියාෙණනි. මා ගැන ඔයා බයෙවන්න ඕන නැහැ. මම පරාජයට පත් වූ කාලකණ්ණිෙයක් 



පමණයි. ෙමොරෙසොව් පුරවැසියාෙණනි, ඔයා විසින් පරාජය කළ අෙයක්. මට ඕනා එකම ෙදයයි. ඔයාට කියන්න 

නිහතමානීව, මම දන්නවා මම පරාද වුනා කියල. මම ඒක ගැන කිසිත් අමනාපයක් නැහැ. යකාට ගියාෙව්, 

ෙමොරෙසොව් පුරවැසියාෙණනි, මට ඇත්ෙත් ඔබ ගැන හෘද්යාංගම පශංසාවක්. මුළු ෙලෝකයම දුටු විශිෂ්ටතම 

විප්ලවය අරෙගන ඔබ ඒෙකන් තමන්ෙග කලිසෙම් පස්ස පැත්ත පිහ ගත්ත!” 

 

“සෙහෝදරයා,” දැඩි අධිෂ්ඨානෙයන් පිරි නිල් පැහැති ෙතොල් වලින් ෙමොරෙසොව් කීෙව්ය, “ඔයා ෙමොනවා කියනවා 

දැයි මම දන්ෙන නැහැ.” 

 

“ඔව්, පැහැදිලිවම,” පසුතැවිලි ස්වරයකින් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය, “ඔව්, පැහැදිලිවම, ඔබ දන්නවා. ඒ ගැන 

මම දන්නවාට වඩා වැඩිෙයන් ඔබ දන්නවා. අපි දිහා ෙලෝෙක් වෙට් ඉඳන් පූජනීය ෙලසින් බලා ඉන්න මිලියන 

ගණනක තරුණ පිරිස් වලට වඩා ෙහොඳින් ඔබ දන්නවා. ඔවුන්ට ඔබ කියන්න ඕන, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා, 

ඔවුන්ට කියන්න ෙගොඩක් ෙද්වල් ඔබට තියනවා …” 

 

“අවංකව ම, සෙහෝදරයා, මම …” 

 

“ඔන්න විප්ලවය අරෙගන බලමු, ඔයා දන්නවා ඔයා අපිව එෙහම කරන්න ෙමෙහයුෙව් ෙකොෙහොමදැයි කියල. මම 

දන්ෙන නැහැ. මම දන්ෙන අපි එෙහම කළ බව විතරයි. අපි විප්ලවයක් කළා. අපිට රතු බැනර් තිබුණ. ෙලෝක 

කම්කරුවන් ෙවනුෙවන් අපි ජයගත් බව ෙලෝකයට කියන රතු බැනර් අපිට තිබුණ. ෙලෝෙක පෑගිලා ඉන්න 

අහිංසකයන් ෙසේරම ෙවනුෙවන් එයාලෙග් පරිහානියට ගිය ජීවිත ෙගොඩගන්න අපි සටන ජයගත්තා කියල හද 

පත්ෙලන් විශ්වාස කරපු ෙමෝඩෙයෝ අපිට ඉන්නවා. ඒත්, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා, ඔයයි මායි, අපිට රහසක් 

තියනවා. අපි දන්නවා, ඒත් අපි කියන්ෙන නැහැ. ඇයි කියන්ෙන? ෙලෝකයට ඒක අහන්න ඕන කමක් නැහැ. අපි 

දන්නවා ඒ විප්ලවය -ඒක කෙළේ ඔයාට හරියන්න වෙගයි, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා, මෙග් ෙතොප්පිය ගලවා මම 

ඔබට ආචාර කරනවා!” 

 

“සෙහෝදරයා, ඔයා කවුරු වුනත්, සෙහෝදරයා,” ෙමොරෙසොව් ෙකඳිරිගෑෙව්ය, “ඔයාට කුමක් ද උවමනා?” 

 

“ඒක ඔයාෙග යැයි ඔයාට කියන්න පමණයි, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා.” 

 

“ෙමොකක් ද?” ෙමොරෙසොව් ඇහුෙව් ඔහුට සිහි විකල් වී යනවා දැයි කල්පනා කරමිනි. 

 

“විප්ලවය,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සුහදව කීෙව්ය, “විප්ලවය. ඔයා දන්නවා ද ෙමොකක් ද විප්ලවයක් කියන්ෙන 

කියලා? මම කියා ෙදන්නම්. අපි මැරුවා. අපි වීදිවල ඉන්න මිනිස්සු, ෙගවල් වල බිම් මහල් වල ඉන්න මිනිස්සු, 



අෙප් නැව්වල හිටපු මිනිස්සු .. අෙප් නැව්වල හිටපු මිනිස්සු … මට මතකයි .. එක ෙකොල්ෙලක් හිටියා -

නිලධාරිෙයක්- එයාට වයස විස්සක් වත් නැතිෙවන්න ඇති. එයා කුරුසිෙය් සටහන ඇන්ඳ. ඒක එයාෙග අම්මා 

එයාට කියලා ෙදන්න ඇති. එයාෙග කටින් ෙල් වැගිරුණා. ඔහු මා දිහා බලාෙගන හිටිය. එයාෙග් ඇස් -ඒ ඇස් තව 

දුරටත් බිෙයන් වූ ඇස් ෙනෙමයි. ඒවා හරියට පුදුමයට පත් ෙවච්ච ඇස් වෙග්. එයාෙග අම්මා එයාට කියා 

ෙනොදුන්න යමක් ගැන. ඔහු මා දිහා බැලුව. ඒක තමයි එයාෙග අන්තිම කියාව. එයා මා දිහා බැලුව.” 

 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝෙග් හකු උඩින් මත්පැන් බිංදු බිංදු ඇද වැෙට්. ඔහු වීදුරුවක් පිරවීය. එය ඔහුෙග් මුව ෙසොයමින් 

ඔහුෙග් අෙත් අවිනිශ්චිතව ෙසලවුණි. ෙමොනවා ද ෙබොන්ෙන් යැයි ෙනොදැන ඔහු එය බිව්ෙව්ය. ඔහුෙග් දෑස් රැඳී 

තිබුෙණ් ෙමොරෙසොව්ෙග් දෑස් සමඟ. 

 

“1917 වසෙර් දී අපි කෙළේ ඒක තමයි. දැන් මම කියන්නම් අපි ඒක කෙළේ ෙමොකට දැයි කියල. අපි ඒක කෙළේ 

ෙමොරෙසොව් පුරවැසියාට උෙද්ට නැඟිටලා එයාෙග බඩ කහන්න පුළුවන් ෙවන්න. ෙමොකද ෙමට්ටය සුමුදු නැති නිසා 

ඒෙකන් එයාෙග බුරිය කසන්න ගත්ත හින්ද. අපි ඒක කෙළේ එයාට මිටියාවතක වැවිච්ච ලිලී මල් ජෙන්ලය අසලින් 

පුංචි වීදුරු ටියුබ් එකක දාලා තියන ලිෙමොසීනයක, තාරාවන්ෙග පිහාටු වලින් පිරිච්ච ෙකොට්ට මත ගමන් යන්න 

පුළුවන් ෙවන්න. ෙම් වෙග් තැනක ඔහුට ෙකොනියැක් ෙබොන්න පුළුවන් ෙවන්න. නිවාඩු දවස්වල අමාරුෙවන් 

නැඟලා ගිහින් කම්කරුවන් ගැන රතු ෙකොඩි ෙලල ෙදන ෙව්දිකාවක කතාවක් පවත්වන්න පුළුවන් ෙවන්න. අපි 

ඒක කළා ෙමොරෙසොව් පුරවැසියා, අපි ඒකට කඳ නමා ආචාරය පිළිගන්නවා. මා දිහා ඔෙහොම රවා බලාෙගන 

ඉන්න එපා, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා, මම ඔයාෙග යටහත් පහත් ෙසේවකයා පමණයි. මම මට පුළුවන් තරම් 

ෙහොඳින් ඔබට ෙසේවය කරලා තියනවා. ඔයා සිනාවක් පාලා මට ස්තූති කරන්න ඕන. ඇත්ෙතන් ම, ඔයාට මට 

ස්තූති කරන්න ෙද්වල් ෙගොඩක් තියනවා.” 

 

“සෙහෝදරයා!” ෙමොරෙසොව් හති දැම්ෙම්ය, “මට යන්න ෙදන්න!” 

 

“ඔෙහොම හිඳින්!” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ගුගුෙල්ය. “වත්කර ගනින් ඔයාට තවත් වීදුරුවක්. බීපන්. ඔයාට ඇහුණා ද? 

බීපන්, අවජාතකයා! ෙබොන ගමන් අහෙගන හිටපන්!” 

 

ෙමොරෙසොව් අවනත විය. ඔහුෙග් වීදුරුව ෙබෝතලෙය් වැදී ෙසලවී නාද වුණි. 

 

“ඔයා බලන්න,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය, හරියට හැම වචනයක් ම උගුර ඉරාෙගන එළියට එන විලසිකිනි, “මට 

කමක් නැහැ අපි පරාජය වුනාට. මට කමක් නැහැ අපි ඉතාම ෙලොකු අපරාධ අෙප් උරහිසට අරෙගන ඒවා අෙප් 

ඇඟිලි අස්ෙසන් ලිස්සලා යන්න ඉඩ දුන්නට. දුම් පිඹින මිනිස් මකෙරක්, යකඩ හිස්වැසුමක් දාෙගන ඉන්න උස 

සටන්කාමීෙයක් අතින් පැරදුනා නම් මට කමක් නැහැ. ඒත් අපිව පරාජය කරලා තිෙයන්ෙන තඩිෙයක්. ෙලොකු, 



තරබාරු, ෙහමින් යන, බ්ෙලොන්ඩ් පාට තඩිෙයක්. තඩි දැකලා තිෙයනවා ද කවදා හරි? බ්ෙලොන්ඩ් පාට අය තමයි 

වැඩිෙයන්ම තරබාරු …. ඒක අෙප්ම වැරැද්ද. එක කාලයක්, මිනිසුන් පාලනය වුෙන් ෙහණහඬට අධිපති ෙදවියන් 

ෙගන්. ඒ කාෙල් එයාලව පාලනය වුෙන් සියපත් වලින්. දැන් එයාලව පාලනය ෙවන්ෙන පයිමසෙයන්. කාලයක් 

ඔවුන් තුල වූ ෙගෞරවෙයන් අල්ලා ෙගන සිටියා. ඊට පස්ෙස එයාලව අල්ලා ෙගන හිටිෙය භීතියට පත් කරලා. දැන් 

එයාලව අල්ලා ෙගන ඉන්ෙන ආමාශ වලින්. මිනිස්සු එයාලෙග කෙර් දම්වැල් දාෙගන ඉඳලා තියනවා. එයාෙග 

මැණික් කටුවල දම්වැල් දාෙගන ඉඳලා තිෙයනවා. එයාෙග වළලුකර වල දම්වැල් දාෙගන ඉඳලා තිෙයනවා. දැන් 

එයාලව අල්ලා ෙගන ඉන්ෙන උන්ෙග ගුද පෘෂ්ටෙයන්. එකම ෙද් ඔබ වීරයන්ව ඔවුන්ෙග් ගුද පෘෂට්ෙයන් අල්ල 

ගත යුතු නැහැ. ඒක අෙප්ම වැරැද්ද.” 

 

“සෙහෝදරයා, ෙදවියන්ෙග නාමෙයන්, සෙහෝදරයා, ඇයි මට ෙම්වා කියන්ෙන?” 

 

“අපි පංසලක් හදන්නට උත්සාහ කළා. ඒත් අපිට වඳින්න තැනක් ලැබුණ ද? නැහැ! අනික, අපිට එළිපත්ෙත 

වැසිකිළියක් වත් ලැබුෙන නැහැ. අපිට ලැබුෙන පිළුණු ගඳ ගහන කුස්සියකුයි පාවිච්චි කරපු ලිපකුයි! අපි 

ෙක්තලයක් යටින් ගින්නක් ගහලා ෙල් එක්ක යකඩ සහ ගින්දර මිශණයක් උණු කරමින් හැඳි ගෑවා. දැන් අපි ඒ 

උණු කරපු මිශණෙයන් ෙමොකක් ද ෙහොයන්ෙන? අලුත් මනුෂ්යත්වයක්? ගැනයිට් වලින් හැදිච්ච මිනිස්සු? 

නැත්නම් අඩුම ගාෙන් ෙහොඳ හා ෙඝෝර රාක්ෂෙයක් ද? නැහැ! කුඩා ඉතා දුර්වල දඟලන අය. ඩිංගිත්තන් නිසා 

ෙදපැත්තටම නැෙවන්න පුළුවන්, කිසිම පැත්තකට නැති ආත්මයක් තිෙයන අය. කස පහරක් ෙදන්න වත් 

නිහතාමනීව නැෙමන්ෙන නැතිවුන්. නැහැ! ඔවුන් කසය කීකරු විදියට ඉල්ලා ෙගන තමන්ට ම පහර දී ගන්නවා! 

කවදා හරි සමාජ කියාශීලිත්වය සඳහා වූ සමාජයක රැස්වීමකට සහභාගී ෙවලා තියනවා ද? යන්න ඕන. ඒක ඔයාට 

ෙහොඳක් සිද්ධ කරාවි. මනුෂ්ය ජවය ගැන ෙගොඩක් ඉෙගන ගන්න ලැෙබ්වි.” 

 

“සෙහෝදරයා!” ෙමොරෙසොව් හුස්ම ඉහළ පහළට දැම්ෙම්ය, “ඔයාට ෙමොනවා ද ඕනා? ඔබට සල්ලි ද ඕනා? මම 

ෙගවන්නම්. මම …” 

 

ටිෙමො ෙෂන්ෙකෝ ෙකොයි තරම් මහත් හඬ නඟමින් සිනා වූවා දැයි කිව්ෙවොත් ඔවුන් ෙවත හැරුණු හිස් නිසා 

ෙමොරෙසොව් ඔවුනට ෙනොෙපෙනන්ට ෙමන් හැකිළිණ. “තඩියා!” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සිනහා නඟමින් ගුගුෙල්ය. “ඔබ 

ෙමෝඩෙයක්, ළඟ පමණක් දකින, සිහිය විකල් කරගත් තඩිෙයක්! ඔයා කතා කරන්ෙන් කාට කියලා හිතුවා ද? 

වික්ටර් ඩුෙන්ව් සෙහෝදරයාට කියලා හිතුවා ද? පෙවල් සියෙරොව් සෙහෝදරයාට කියල හිතුවා ද? සෙහෝදරයා …” 

 

“සෙහෝදරයා!” ෙමොරෙසොව් ගුගුලන්නට විය. ඔහු ෙවත නැවතත් හිස් හැරිණ. ෙමවර ඔහු ඒවා ගැන තැකීමක් 

ෙනොකෙළේ ය. “ඔබ .. ඔබ … ඔබට එෙහම කියන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ! මට සියෙරොව් සෙහෝදරයා සමඟ කිසි 

ගණුෙදනුවක් නැහැ! මම ..” 



 

“කියන්න,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙහමිහිට කීය, “මම කිව්ෙව නැහැ ඔයාට එෙහම තියනවා කියල, ෙමොකද ෙම් 

කලබල ෙවලා?” 

 

“ඉතින්, මම හිතුවා … මම .. ඔබ …” 

 

“මම කිව්ෙව නැහැ ඔබට ගණුෙදනුවක් තියනවා කියල,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ නැවත කියුෙව්ය, “මම කිව්ව එක ම ෙද් 

ඔයා ගණුෙදනු කරන්න ඕන කියල. ඔබ, ඔහු සහ වික්ටර් ඩුෙන්ව්. තවත් මිලියනයක් පමණ අනිත් අය එක්ක -

පක්ෂ කාඩ්පත් සහ ලාංඡන අලවා ෙගන ඉන්න අය. ජය දිනාගත් අය. බඩ ගා ෙගන යන අය. ඒකයි, මිතුරා, 

අනාගත මිනිසුන්ෙග් විශිෂ්ටතම සටන් පාඨය: බඩ ගාන අය. අහන්න, භූමි වලට එහායින්, මුහුදු වලට ඈතින් අපි 

දිහා බලාෙගන ඉන්න දෑස් මිලියන ෙකොච්චරක් තිෙයනවා කියල ඔබ දන්නවා ද? ඒවා වැහිලා නැහැ. ඔවුන්ට 

ෙහොඳට දකින්න පුළුවන්. එයාලට ෙප්නවා ෙලොකු ෙසවනැල්ලක් විහිෙදන බව. එයාල හිතන්ෙන ඒක දැවැන්ත 

මෘගෙයක් කියල. එයාලට හරියට ෙප්න තරම් ළඟක නැති නිසා එයාල දන්ෙන නැහැ ඒක මුදුයි, දුඹුරු පාටයි, 

අපැහැදිලියි කියල. ඔයා දන්නවා ද, අපහැදිලියි, දිළිෙසන විදියකට අපැහැදිලියි. එයාල දන්ෙන නැහැ ඒක හැදිලා 

තිෙයන්ෙන කැරෙපොත්තන් ෙගන් කියල. පුංචි, දිළිෙසන, දුඹුරු කැරෙපොත්තන්, නිහඬව සිටිමින්, උන්ෙග රැවුල් 

ෙකඳි වලින් ඉව කරමින් දඟලන. ෙලෝකයට දුරින් ඉන්ෙන. ඒ නිසා ඒ රැවුල් ෙකඳි ෙපන්ෙන නැහැ. ඒකයි 

ෙලෝකෙය් වැරැද්ද, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා: ඔවුන්ට රැවුල් ෙකඳි ෙපන්ෙන නැහැ!” 

 

“සෙහෝදරයා! සෙහෝදරයා, ෙමොකක් ගැන ද ඔබ ෙම් කියන්ෙන?” 

 

“ඔවුන් දකින්ෙන කළු වළාකුලක්. ඔවුන්ට ඇෙහන්ෙන ෙහණ හඬක්. ඔවුන්ට කියා තිෙයනවා ඒ වළාකුලට 

පිටුපසින් නිදහස පිණිස ෙල් හැෙලනවා කියල. මිනිස්සු සටන් වදිනවා කියල. මිනිස්සු මරා ගන්නවා කියල. 

මිනිස්සු මැෙරනවා කියල. ඉතින් ඒ ගැන ෙමොකක් ද? ඔවුන්, බලාෙගන ඉන්න අය, ෙල් ගැන බය නැහැ. ෙල් වල 

නම්බුවක් තිෙයනවා. ඒත් එයාල දන්නවා ද ඒ ඔවුන් නාෙගන ඉන්ෙන ෙල් ෙනෙමයි කියල, ඒ සැරව බව? ෙම් 

අහන්න, මම ඔයාට උපෙද්ශයක් ෙදන්නම්. ෙම් භූමිය ඔයාෙග අඬු වලින් අල්ලා ෙගන ඉන්න ඕන නම්, ෙලෝකයට 

කියන්න ඔයා උෙද් කෑමට මිනිස්සුන්ෙග ඔළු ගහලා දානවා කියල. ෙරජිෙම්න්තු පිටින් ෙවඩි තියනවා කියල. බිය 

විය යුතු හා ෙගෞරව කළ යුතු සහ නම්බුකාර ෙලස සටන් වැදිය යුතු වූ ඔයා විශාල රාක්ෂෙයක් කියල ෙලෝකයට 

හිතන්න ඉඩ ෙදන්න. ඒත් ඔයාෙග හමුදාව වීරයන් ෙගන් හැදිච්ච හමුදාවක් ෙනොවන බව, රකුසන් ෙගන් ද 

ෙනොවන, අහංකාර ෙවච්ච කැඩිච්ච හා හැකිලිච්ච ෙපොත් තබන්නන් ෙගන් බව දැනගන්න ඉඩ තියන්න එපා. ඔයාට 

ෙවඩි තියන්න ෙනෙමයි ඕන ඔයාට වසංගත පතුරුවන විෂබීජ නාශක දාන්න ඕන බව දැනගන්න ඉඩ තියන්න එපා. 

ඔයා එක්ක සටන් වදින්න ඕන කාල තුවක්කු වලින් ෙනෙමයි කාෙබොලික් ඇසිඩ් වලින් කියලා දැනගන්න ඉඩ 

තියන්න එපා!” 



 

දහදිෙයන් ෙතත්වුනු අත් පිස්නය ෙමොරෙසොව්ෙග් මිට ෙමොළවාගත් අෙත් ගුලි වී ඇත. ඔහු නැවතත් නළල පිසදා 

ගති. හඬ මුදු කරන්නට හා සහනදායක කරන්නට උත්සාහයක් ගනිමින්, ෙනොදැෙනන  ෙසේ ෙම්සෙයන් 

නැඟිටින්නට උත්සාහ කරමින්, “ඔබ හරි, සෙහෝදරයා. ඕවා හරි වැදගත් සිතුවිලි. මම ඔබ එක්ක සම්පූර්ණෙයන්ම 

එකඟ ෙවනවා. දැන් ඉතින් ඔබ මට අවසර ෙදනවා නම් …” 

 

“වාඩිෙවයන්!” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ගුගුෙල් ය. “වාඩිෙවලා සව්දිය පුරන වීදුරුවක් බීපන්. බිව්ෙව නැත්නම් මම ඔබට 

පර බල්ෙලක්ට වෙග් ෙවඩි තියනවා. මම තවමත් තුවක්කුවක් අතැතිව ඉන්න බව ඔබ දන්නවා. ෙමන්න …” ඔහු 

වත් කෙළේය. ලා පැහැති රත්තරන් පාටින් වූ දියර පහර ෙම්ස ෙරද්ද මතින් ගලා ෙගොස් බිමට වැටිණ. “රතු 

බැනරයක් අරෙගන ඒෙකන් පස්ස පැත්ත පිසදා ගත් අය ෙවනුෙවන් බීපන්!” 

 

ෙමොරෙසොව් බිව්ෙව්ය. 

 

අනතුරුව ඔහු තම ෙපොකැට්ටුවට අත දමා ෙල්න්සුවක් එළියට ෙගන එයින් නළල පිසදා ගත්ෙත්ය.  

 

ෙපොඩි වූ ෙකොළ කැබැල්ලක් බිමට වැටිණ. 

 

ක්ෂණික හා දැඩි උවමනාෙවන් ගැස්සී ඒ ෙවත දිව ගිය ෙමොර ෙසොව්ෙග් අත දුටු විගසින් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ අත දුව 

ෙගොස් ෙමොරෙසොව්ෙග අත වටා රැඳිණ. “ඒ ෙමොකක් ද, යාළුවා?” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ විමසීය. 

 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝට අහුලා ගත ෙනොහැකි දුරකට ෙමොරෙසොව් ඊට පයින් ගැසුෙව්ය. එය ෙපරළී ෙගොස් හිස් ෙම්සයක් 

යට නැවතිණ. ඔහුෙග් පැතලි නාස්පුඬු යටින් දිහදිය බිංදු දිළිෙසයි. “ආ ඒක ද? කිසිත් නැහැ සෙහෝදරයා, කිසිත් 

නැහැ. කමකට නැති කඩදාසි කෑල්ලක් විතරයි,” යැයි ගණනකට ෙනොගන්නා ෙලසින් ෙමොරෙසොව් කීෙව්ය. 

 

“ඔහ්,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය, ඔහු ෙමොරෙසොව් දිහා බලාෙගන සිටිෙය් කිසිත් ෙවරිමතක් දිස් ෙනොවනු දෑස් 

වලිනි. “ඔහ්, කමකට නැති කඩදාසි කෑල්ලක් විතරයි. ඉතින්, එෙහම නම් අපි ඒක එතැන තිෙයන්නට ඉඩ හරිමු. 

ඒක කුණු බක්කියට දාන්න කාමරය අතුගාන එක්ෙකනාට ඉඩ ෙදමු.” 

 

“ඔව්,” ෙමොරෙසොව් උනන්දුෙවන් එකතු කෙළේය, “අන්න හරි. කුණු බක්කියට. හරියට කිව්ව, සෙහෝදරයා.” ඔහු 

නළල පිස දමමින් ෙකකර ගෑෙව්ය. “අපි කාමරය අතුගාන එක්ෙකනාට ඒක කුණු බක්කියට දාන්න ඉඩ ෙදමු. ඔයා 

තව ෙබොන්න කැමැති ද, සෙහෝදරයා? ෙබෝතලය ඉවරයි. ඊ ළඟ එක මා ගාෙන්. ෙව්ටර්! ෙම් ජාතිෙය් ම තව 

ෙබෝතලයක් ෙග්න්න.” 



 

“සහතිකෙයන්ම,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව් හිටි තැනින් ෙසලෙවන්ෙන් නැතිව. ෙමොරෙසොව් වීදුරු ෙදක පිරවීය. 

ෙම්සය මැදින් මිතශීලී ෙලසින් නැඹුරු විය. තම හඬ අක්ෂරෙයන් අක්ෂරය නතු කරගනිමින් “ඔබ දන්නවා, 

සෙහෝදරයා, ඔයා මාව වැරදියට වටහා ගත්ත. ඒත් මම ඔයාට අවලාද කියන්ෙන නැහැ. මට ඔයාෙග් අරමුණු 

දකින්න පුළුවන්. ඒව ගැන මම සත්යෙයන් ම කණගාටු ෙවනවා. අකමැත්ත පළ කළ හැකි අය -අපි කියමු ෙගෞරව 

කරන්න බැරි අය?- ෙකොච්චර ෙදෙනක් ෙම් දවස්වල ඉන්නවා ද? අෙයක් පෙව්සම් ෙවන්න ඕන. අපි වඩා ෙහොඳින් 

එකිෙනකාව අඳුනාගන්න ඕන, සෙහෝදරයා. බැලූ බැල්මට කියන්න අමාරුයි. ඔයා දන්නවාෙන, විෙශේෂෙයන් ම 

ෙම් වෙග් ස්ථානයක දී. මට ඔට්ටුයි ඔයා හිතුව මම -මම සමෙප◌්ක්ෂකෙයක් බව. නැත්නම් ඒ වෙග් ෙකෙනක් 

බව. එෙහම ෙන්ද? හරි විහිළුවක්, ඒක ෙන්ද?” 

 

“හරි විහිළුවක්,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය. “ඔයා ෙමොකට ද බිම දිහා බලන්ෙන, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා?” 

 

“ඔහ්,” ෙමොරෙසොව් ෙකකර ගෑය. ගස්සා හිස ඉස්සුෙව්ය. “මම නිකම් මෙග් සපත්තු දිහා බැලුෙව්, සෙහෝදරයා. 

ඒක ටිකක් තදයි, ඔයා දන්නවාෙන, සුව පහසු නැහැ. සමහර විට ඒ මම වැඩිපුර හිටෙගන ඉන්න නිසා ෙවන්නැති, 

ඔයා දන්නවාෙන, මෙග් කාර්යාලෙය් දී.” 

 

“අහ් -හහ්,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය. “කකුල් ගැන ෙනොසලකා හරින්න එපා. ෙගදර ගියාම උණු වතුර ෙබ්සමක 

දාෙගන ඉන්න ඕන. උණු වතුරයි විනාකිරියි දාපු ෙබ්සමක. ඒක ෙව්දනා ෙදන කකුල් වලට ෙහොඳ පතිකාරයක්.” 

 

“ඔහ්, ඇත්තටම? මට සතුටුයි ඔයා මට ඒක කීව එක ගැන. ඔව්, සත්යෙයන්ම, ෙබොෙහොම ස්තූතියි. මම මතක 

ඇතුව ඒක කරලා බලන්නම්. ෙගදර ගිය ගමන් කරන මුල් වැෙඩ් ඒක තමයි.” 

 

“දැන් ඉතින් ෙගදර යන්න කාෙල හරි ෙන්ද, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා?” 

 

“ඔහ්! .. ඉතින්, මම හිතන්ෙන … ඉතින්, තාම එච්චර පරක්කු නැහැ …” 

 

“මම හිතුෙව් දැන් ටිකකට කළින් ඔයාට යන්න ෙලොකු හදිසියක් තිබුණ කියල.” 

 

“මම .. ඉතින්, නැහැ, මට කියන්න බැහැ මට එෙහම  ෙලොකු හදිසියක් තිබ්බ කියල, අනික,  ෙකොච්චර සුන්දර ද 

…” 

 

“ෙමොකක් ද කාරණය, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා? ෙම් හරිෙය ඔයාට දාලා යන්න බැරි ෙමොකක් හරි තිෙයනවා ද?” 



 

“කාට ද, මට ද? අෙන් මම දන්නෑ එෙහම ෙදයක් ගැන, සෙහෝදරයා … සෙහෝදරයා … ඔයා ෙමොකක් ද ඔයාෙග 

නම කියලා කිව්ෙව්, සෙහෝදරයා?” 

 

“ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ. ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ. දාලා යන්න බැරි අර ෙම්සය යට තියන පුංචි කඩදාසි කෑල්ල ද 

නිකමට වත්?” 

 

“ඔහ්, ඒක? ඇයි, ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සෙහෝදරයා, මට ඒ ගැන සම්පූර්ණෙයන් ම අමතක ෙවලා තිබ්ෙබ. මට 

ඒෙකන් ඇති ඵෙල් කුමක් ද?” 

 

“මම දන්ෙන නැහැ,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙහමිහිට කීෙව්ය. 

 

“අන්න හරි, ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සෙහෝදරයා, නැහැ, කිසිත් නැහැ. තවත් ෙබොන්න, ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සෙහෝදරයා?” 

 

“ස්තූතියි.” 

 

“ෙමන්න ඔයාට, සෙහෝදරයා.” 

 

“ෙම්සය යට ෙමොකක් හරි පශ්නයක් ද, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා?” 

 

“ඇයි නැහැ, ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සෙහෝදරයා. මම ෙම් නැවුෙන් මෙග් සපත්තුෙව් ෙල්ස් පටි ගැට ගහගන්නයි. ෙල්ස් 

පටියක් ලිහිලා.” 

 

“ෙකොෙහද?” 

 

“ඉතින්, හරි විහිළුවක් ෙන්ද? බලන්න ඒක ලිහිලා නෑෙන්. ෙම් බලන්න? මම හිතුවා ලිහිලා ගිහින් කියල. ඔයා 

දන්නවාෙන ඒක ෙකොෙහොම ද කියල. ෙම් ෙසෝවියට් … ෙම් සපත්තු ෙල්ස් ෙම් දවස්වල. හරි හැටියකට නැහැ. 

වගකිව යුතු ෙලසින් නැහැ.” 

 

“නැහැ,”  ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය, “ඒවා හණ නූල් වෙග් කැෙඩනවා.” 

 



“ඔව්,” ෙමොරෙසොව් කීෙව්ය, “හරියට හණ නූල් වෙගයි. හරියට, ඔයා කිව්ව විදියට, හරියට -හරියට හණ නූල් 

වෙග් … ඔයා ෙමොකද ඔය පැත්තට ෙහේත්තු ෙවලා ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සෙහෝදරයා? ඔයාට එෙහම සිටීම සුව පහසු 

නැහැ. ඇයි ෙම් විදියට ෙම් පැත්තට මාරු ෙවන්න, එතෙකොට ඔයාට වඩා පහසු …” 

 

“නැහැ,” ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ කීෙව්ය, “මම ෙම් ඉන්න තැන මට සුව පහසුයි. අර අතන ෙම්සය ෙහොඳට දැක 

බලාගන්න පුළුවන්. මම ඒ ෙම්සයට කැමතියි. ෙහොඳ ෙම්ස කකුල් තියනවා. එෙහම ෙන්ද? හරි කලාත්මකයි, ඔයා 

දන්නවාෙන.” 

 

“ඔබ හරි, සෙහෝදරයා, හරි කලාත්මකයි. ඒත් අනිත් පැත්ෙතන්, සෙහෝදරයා, අර අෙප් වම් පැත්ෙතන්, අන්න 

ඉන්නවා රූමත් බ්ෙලොන්ඩ් කාන්තාවක්. අර සංගීත කණ්ඩායම ළඟ? ලස්සන හැඩරුවක් තිෙයන්ෙන, ෙන්ද?” 

 

“ඔව්, සහතිකෙයන් ම, සෙහෝදරයා …. ඔයාට ලස්සන සපත්තු තියනවා, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා. පසිද්ධ 

සන්නම් නමක් තියන හම් සපත්තු වෙග්. මට ඔට්ටුවක් අල්ලන්න පුළුවනි ඔයා ඕවා ගත්ෙත සමූපාකාරෙයන් 

ෙනොෙව් කියා.” 

 

“නැහැ .. ඒ කියන්ෙන … ඔයාට ඇත්ත කිව්ෙවොත් .. ඉතින්, ඔයා බලන්න …” 

 

“සපත්තු වල මම කැමති තැන තමයි අගිස්ස. ඇඟිලි ළඟින් තියන රවුම් හරිය. හරියට ෙකෙනක්ෙග නළෙල් ආපු 

ෙගඩියක් වෙග්. දිළිෙසනවත් එක්ක. ඔව්, විෙද්ශිකෙයෝ හරි හැටියට දන්නවා සපත්තු හදන හැටි.” 

 

“නිෂ්පාදනෙය් කාර්යක්ෂම භාවය ගැන කතා කෙළොත්, සෙහෝදරයා, ගන්න උදාහරණයක් හැටියට, ධනවාදී 

රටවල් … අර තියන ..” 

 

“ඔව්, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා, ධනවාදී රටවල?” 

 

ලියුම ඇහිඳ ගන්නට පැන්ෙන් ෙමොරෙසොව් වුවත් ෙමොරෙසොව්ෙග් ඇඟිලි පක්ෂිෙයකුෙග් නියෙපොතු වලට අසු වූ 

ෙලසකින් වටකර තම මිටින් අල්ලා ගත්ෙත් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ විසිනි. එක ෙමොෙහොතකට ඔවුන් ෙදෙදනාම අත් 

වලින් හා දණහිස් වලින් බිමට ඇණ තියාෙගන සිටියහ. මාරාන්තික සටනක ෙයෙදන මෘගයන් ෙදෙදෙනකු ෙසේ 

ඔවුන් එකිෙනකාෙග් දෑස් දිහා බලාෙගන සිටියහ. ඉක්බිතිව ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ අනිත් අතින් ලියුම උදුරා ගත්ෙත්ය. 

ඔහු ෙමොරෙසොව් අතහැර ෙහමිහිට නැඟිට්ෙට්ය. ෙම්සය අසලින් වාඩි වූෙය්ය. ෙමොරෙසොව් තවමත් අත් වලින් හා 

දණහිස් වලින් බිමට වී සිටියි. ෙවඩි තබා මරන අණක් නිකුත් කරන ෙතක් බලා සිටින දෑස් ඔහු ටිෙමොෙෂන්ෙකෝෙග් 

මුහුණ ෙවත ෙයොමු කරෙගන බලා සිටිෙය්ය. 



 

ෙමොරෙසොව්, ඔබ පව්කාර අවජාතකයා! 

මට ලැබිය යුත්ත ෙහට උදෑසන වන්නට ෙපර නුදුන්ෙනොත්, ඔබ උෙද් කෑම කන්ෙන් රහස් ෙපොලීසිෙය් දී. ඔය 

දන්නවා එහි අර්ථය. 

හිතාදර, 

පෙවල් සියෙරොව් 

 

ලියුම කියවා ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ හිස ඔසවද්දී ෙමොරෙසොව් නැවතත් ෙම්සය අසලින් අසුන් ෙගන සිටිෙය්ය. 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ සිනහා වූෙය් ෙමොරෙසොව් විසින් කිසිත් දවසක එෙසේ මිනිෙසක් හිනා ෙවනවා අසා නැති 

හිනාවකිනි. 

 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙහමිහිට හිනාෙවමින් නැඟිට්ෙට්ය. ඔහුෙග් බඩ ෙහලවුණි. ඔහුෙග් සාව ෙලොම් ෙකොලරය 

ෙහලවුණි. ඔහුෙග් පිටට ෙපනුන ෙබල්ල ෙහලවුණි. ඔහු මඳක් වැනිණ. ඔහු තම අත් ෙදකින් ම ලියුම අල්ලා ෙගන 

සිටිෙය්ය. අනතුරුව නාද වූ ගැමෙෆෝනයක් අවසන් ෙවන ෙලසකින් හිමින් හිමින් ඇදී සකසුරුවමට හඬ බාල වී 

ෙගොස් එක වියළි කැස්සකින් වූ හඬකින් ඔහුෙග් සිනාව නැවතිණ. ඔහු ලියුම ෙපොකැට්ටුවට බහා ගති. උරහිස් කඩා 

වැෙටද්දී මදක් කුදු වී ෙහමින් හැරුණි. ඔහුෙග් ඉරියව් හදිසිෙය්ම නිහතමානී වූහ. හුරු නැති ෙලසකින් විය. හඬ 

නඟමින් කකුල් අද්දමින් ඔහු අවිනිශ්චිත ෙලසින් ෙදොර ෙවතට ගිෙය්ය. ෙදොර අසල දී, අවන්හෙල් පධාන ෙසේවකයා 

ඔහු දිහා ඇස් ෙකොනකින් බැලුෙව්ය. ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ඒ බැල්මට පතිචාර බැල්මක් ෙහලුෙව් ය. එය ෙමොෙළොක් 

බවින් වූ බැල්මකි. 

 

ෙමොරෙසොව් තවමත් ෙම්සෙය් අසුන් ෙගන සිටියි. ඔහුෙග් එක අතක් ඉහළට එසැවී, ඇඹරී, හාස්යජනක ෙලසින් 

ගල් ගැසී ඇත. හරියට අංශය බාගය වැළඳුන ෙරෝගිෙයක්ෙග් අතක් ෙසේ එය දිස්විය. තරප්පු ෙපළ බැස යන 

ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ ෙවතින් එකම ස්වරයකින්, නැවති නැවතී, ඉක්කා ගහනවා ෙමන් වූ, බුරනවා ෙමන් වූ, ඉකි 

ගහනවා ෙමන් වූ, ෙකකර ගෑම ඔහුට ඇසුණි. 

 

විගසින් ඔහු උඩ පැන නැඟිට්ෙට්ය. “අෙහෝ මෙග් ෙදවියනි!” ඔහු ෙකඳිරිගාන්නට විය. “අෙහෝ මෙග් ෙදවියනි!” 

 

ඔහු දිව ගිෙය්ය, ඔහුෙග් ෙතොප්පියත් කබායත් අමතක කර දමා දිව්ෙව්ය. දිගු තරප්පු ෙපළ දිෙග් බැස එළිෙය් හිම 

මතට දිව්ෙව්ය. පළල්, සුදු, නිහඬ වීදිෙය් ෙපෙනන ෙතක් මානයක ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ දැකිය ෙනොහැකි විය. 

 

* 

 



ෙමොරෙසොව් පෙවල් සියෙරොව්ට මුදල් යැව්ෙව් නැත. ඔහු ආහාර පදනෙම් වූ තම කාර්යාලයට ගිෙය් නැත. පසුදා මුළු 

උදෑසනම සහ දහවල් කාලයම ඔහු නිවෙසේ තම කාමරයට වී සිටිෙය්ය. ඔහු ෙවොඩ්කා බිව්ෙව්ය. දුරකතනය නාද 

ෙවද්දී ෙහෝ ෙදොෙර් සීනුව නාද ෙවද්දී ඔහු කුදු වී, ඔළුව උරහිස් ෙවතට නවාෙගන, ඇඟිලි පුරුක් සපමින් සිටිෙය්ය. 

කිසිවක් සිදු වූෙය් නැත. 

 

රාතී කෑම ෙව්ෙල් දී, ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා සන්ධ්යා පුවත්පත ෙගනැවිත් ඔහු ෙවත එය දමා ගසමින් කඩා 

පැන්නා ය: “ඔයාට අද ෙම් ෙමොකක් ෙවලා ද?” 

 

ඔහු පත්තරය අල්ෙලන් පල්ෙලන් කියැවීය. මුල් පිටුෙව් පවෘත්ති වාර්තා පළ වී තිබිණ: 

කමා පෙද්ශෙය්, වසිල්කිෙනෝ ගම්මාන ෙය් වැසියන් බඩු සඟවන අරගල විෙරෝධීන්ෙග් බලපෑම් මත එහි කාල් 

මාක්ස් සමාජයට ගිනි තබන ලදි. අඟුරු වී ගිය සුන්බුන් අතර ෙමොස්කව් වලින් ගිය පක්ෂ සෙහෝදරයන්ෙග්, 

සමාජෙය් සභාපතිෙග් සහ ෙල්කම්ෙග් සිරුරු ෙසොයා ගන්නට හැකිවිණ. රහස් ෙපොලීසි බලකායක් වසිල්කිෙනෝ 

ෙවත පිටත් කර යවන ලදි. 

 

ස්ෙවර්ස්ෙකෝ ගෙම් පිටිසරවැසියන් විසිපහකට පහුගිය රාතිෙය් ෙවඩි තබා මරන ලදි. එෙසේ කරන ලද්ෙද් ඒ ගෙම් 

මාධ්යෙව්දියා වූ සමරා නම් ෙයෞවන ෙකොමියුනිස්ට් යුනියන් සංගමයක පුවත්පෙත් ෙසේවකයාව මරා දමන ලද 

අපරාධයට දඬුවම් වශෙයනි. ඒ ෙවඩි තැබීෙමන් මරැමුවට පත් පිටිසරවැසියන් සියල්ලන්ම තරුණ සෙහෝදරයාව 

මරා දමන ලද අයෙග් නම කීම පතික්ෙෂේප කරන ලද්දහ. 

 

අන්තිම පිටුෙව් ෙකටි වාර්තාවක් විය: 

බාල්ටික් හමුදාෙව් හිටපු කප්පිත්ෙතක් වූ ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝෙග් සිරුර අද හිමිදිරිෙය් ඔබුෙකොවස්කි ඇල 

මාර්ගෙය් පාලමක් යට වූ අයිස් මත තිබිය දී ෙසොයා ගන්නා ලදි. ඔහු තම මුවට ඇතුල් කරගන්නා ලද තුවක්කුවකින් 

තමනට ෙවඩි තබාෙගන තිබුණි. ඔහුෙග් සියදිවිනසා ගැනීමට ෙහේතු දක්වනු සඳහා, පක්ෂ සාමාජික කාඩ්පත 

හැෙරන්නට ෙවන කිසිත් කඩදාසි ඔහුෙග් සිරුෙර් ෙනොවීය. 

 

ෙමොරෙසොව් තම නළල පිස දා ගත්ෙත්ය. තමන්ෙග් ෙබල්ල වටා වැටී තිබි ෙතෝණ්ඩුවක් ඉවත් කරන ලද්ෙදක් 

ෙලසින් ඔහු තව ෙවොඩ්කා වීදුරු ෙදකක් බිව්ෙව්ය. 

 

දුරකතනය නාද ෙවද්දී, එය ගන්නට ඔහු වැනි වැනී ගිෙය්ය. ඔහු ෙකකර ගාන්ෙන් මන්දැයි ඇන්ෙටෝනියා 

පැව්ෙලොව්නා කල්පනා කළාය. 

 



“ෙමොරෙසොව්?” දුරකතනෙයන් ගලා ආෙව් කටහඬ කුමක් දැයි ෙසොයා ගන්නට බැරි ෙලසින් යටපත් කර ගනිමින් වූ 

රහස් උච්චාරණයකි. 

 

“ඒ ඔයා ද, පවුලූෂා?” ෙමොරෙසොව් ඇසුෙව්ය, “ෙම් අහන්න, යාළුවා, මට ෙගොඩක් සමාව ෙදන්න, ඒත් මා ළඟ 

මුදල් තියනවා ඉතින් …” 

 

“මුදල් අමතක කරලා දාන්න,” සියෙරොව් නෙයක් ෙමන් පිඹමින් කීෙව්ය, “ඒකට කමක් නැහැ. ෙම් අහන්න .. මම 

ඔයාට ඊෙය් ලියුමක් දාලා ගියා ද?” 

 

“ඇයි, ඔව්, මම හිතන්ෙන මම ඒක ලබන්න විදියට වැඩ කරපු නිසා ඉතින් ..” 

 

“ඔබ ඒක විනාශ කරලා දැම්මා ද?” 

 

“ඇයි?” 

 

“කිසිත් නැහැ. ඒත් ඔබට වැටෙහනවා ෙන්ද ඒකට කරන්න පුළුවන් … ඔයා ඒක විනාශ කරලා දැම්මා ද?” 

 

ෙමොරෙසොව් සන්ධ්යා පුවත්පත දිහා බලා සිනාවක් පා “ඔව්, මම විනාශ කළා. ඒ ගැන අමතක කරන්න, මිතුරා,” 

යැයි කීෙව්ය. 

 

ඔහු පත්තරය අතැතිව මුළු සන්ධ්යාව ෙගවා දැමීය. 

 

“ෙමෝඩයා!” ඔහු හිමිහිට කීෙව්ය. ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා එය ඇසී නිකට දික් කරමින් ඔහු ෙදස කුතුහලෙයන් 

බැලුවාය. “පිස්සු යකා! පිස්සු හැදිලා. මුළු රෑ පුරා හැම තැනම යන්න ඇති. ෙදයිෙයො තමයි දන්ෙන ෙකොෙහද 

ඇවිද්ෙද කියල. පිස්සු හැදිලා!” 

 

ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ යුෙරෝපීය උද්යාන වහෙල් අවන්හෙලන් බැස ෙගදර අවුත් ඔහුෙග් උණුසුමක් නැති 

මුඩුක්කුෙව්,  ෙකොළ පාට ෙබෝතලයක වූ කුප්පි ලාම්පුවක එළිෙයන්, කබල් ෙම්සයක් මත තබාගත් දුඹුරු පැහැති 

පාර්සල් ඔතන කඩදහි ෙකොළයක ඉතා අසීරුෙවන් ලියුමක් ලියූ බව ෙමොරෙසොව් ෙනොදනී. ඔහු ලියුම සීරුෙවන් 

නවා, පරණ ලියුම් කවරයකට බහා, ඊට තැලී ෙපොඩි වී ගිය තවත් කුඩා කඩදහියක් ඇතුල් කර, අන්ෙද 

ටැගෙනොව්ෙග් නම ලියූ බව ෙමොරෙසොව් ෙනොදනී. ඔහු ලියුම් කවරය අලවා, ස්ථිර ව, කලබලයක් නැතිව, කීරි 

ගාන තරප්පු ෙපළ බැස වීදියට ගිය බව ෙමොරෙසොව් ෙනොදනී. 



 

දුඹුරු පාර්සල් ඔතන කඩදහිෙය් ෙමෙසේ සටහන් විය: 

පියාදර අන්ෙද මිතුරා ෙවත, 

මම සමුගන්නම් යැයි ෙපොෙරොන්දු වූවා, ෙමන්න එය. ඒක මම ෙපොෙරොන්දු වූ තරම් ම ෙනොෙව්. ඒත් මම හිතන්ෙන 

ඔයා මට සමාව ෙදයි කියල. මම දකින ෙද් දැකලා මට ඇතිෙවලා. මට ඒක දැක දැක තවත් ඉන්න බැහැ. ඔයාට -

මට ෙදන්න තියන උරුමය හැටියට- ෙම්ෙක ඇතුෙල තියන ලියුම ඉතිරි කරලා යනවා. ඒක දුෂක්ර වූ උරුමයක්. 

මෙග් එකම බලාෙපොෙරොත්තුව ඔයා මා පිටිපස්ෙසන් එන එකක් නැහැ කියල -වැඩි ඉක්මණකින්. 

ඔෙබ් හිතවතා, 

ස්ටීවන් ටිෙමොෙෂන්ෙකෝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 

 

පෙවල් සියෙරොව් තම කාර්යාල කාමරෙය් වූ තම ෙම්සෙය් වාඩිෙගන සිටිෙය්ය. ඔහු විසින් දිය යුතු ෙද්ශනයක් ටයිප් 

කරපු අත් පිටපතක අඩුපාඩු හදමින් සිටිෙය්ය. එහි සිරස්තලය “දුම්රිය මාවත් සහ පංති අරගලය” යනුෙවන් සඳහන් 

විය. ඔහුෙග් ෙල්කම්වරිය ඔහු අසලට වී ඔහුෙග් අෙත් වූ පැන්සල දිහා ෙනොසන්සුන්ව බලා සිටියාය. ඔහුෙග් 

කාර්යාලෙය් වූ ජෙන්ලය ඊට යටින් වූ දුම්රිය පදිකෙව්දිකාවක් ෙවත විවෘත වී ඇත. ඔළුව ඔසවද්දී උස සිරුරකින් 

යුතු හම් කබායක් හැඳි අෙයක් පදිකෙව්දිකාෙවන් බැස ෙනොෙපනී යනවා යාන්තමින් දැකගන්නට හැකිවුණි. ඔහු 

මඳක් ඉස්සරහට ඇදුනත් එවිට ඔහු ෙනොෙපනී ෙගොසිනි. 

 

“ඒයි, ඔයා අර මිනිහා ව දැක්කා ද?” ඔහු ෙල්කම්වරිය ෙවත කඩා පැන්ෙන්ය. 

 

“නැහැ, සියෙරොව් සෙහෝදරයා. ෙකොෙහේ ද?” 

 

“කමක් නැහැ, ඒෙකන් ඵලක් නැහැ. මම නිකම් හිතුවා ඒ මම දන්න හඳුනන ෙකෙනක් කියල. එයා ෙමොනවා ද 

ෙම් පැත්ෙත කරන්ෙන?” 

 

පැයකට පසුව පෙවල් සියෙරොව් තම කාර්යාලෙයන් පිටත් විය. ඔහු පඩිෙපළ බැස ගිෙය් වීදිය ෙදසට. ඔහු 

සූර්යාකාන්ත මල් ඇට සපමින් ෙපොතු හැම තැනම කටින් පිඹ විසි කර දමමින් ඇවිද්ෙද්ය. තමා දුටු හම් කබාය හැඳි 

මිනිසාව නැවත දුටුෙව්ය. ඔහුට වැරදී නැත. ඒ අන්ෙද ටැගෙනොව්. 

 

පෙවල් සියෙරොව් නැවතිණ. ඔහුෙග් ඇහිබැම එකට එකතු විය. කට ෙකොනකින් ඉතිරි වී තිබි තවත් එක ෙපොත්තක් 

පිඹ ඉවතට දැම්ෙම්ය. අනතුරුව කිසිත් කලබලයක් නැති විලසකින් ඔහු අන්ෙද ෙවත ගිෙය්ය. “සුබ සැන්දෑවක්, 

ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා.” 

 

“සුබ සැන්දෑවක්, සියෙරොව් සෙහෝදරයා,” අන්ෙද පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. 

 

“ෙකොෙහ හරි ගමනක් යන්න හිතනවා ද, අන්ෙද?” 

 

“නැහැ.” 

 

“දුම්රිය සමෙප්ක්ෂකයන් අල්ලන්න ද?” 

 



“නැහැ.” 

 

“රහස් ෙපොලීසිෙය් පවාහන අංශයට මාරු කරලා වත් ද?” 

 

“නැහැ.” 

 

“ඉතින්, මට සතුටුයි ඔයාව දකින්න ලැබුණට. කලාතුරකින් දකින ෙකෙනක් ෙන්ද, ඔයා? ෙකොච්චර කාර්ය බහුල 

දැයි කිව්ෙවොත් පරණ යාළුෙවෝ ෙවනුෙවන් ඔයාට කාලයක් නැහැ. සූර්යකාන්ත මල් ඇට ටිකක් ඕන ද?” 

 

“එපා, ස්තූතියි.” 

 

“ඒ ජරා ඇබ්බැහිය ඔයාට නැද්ද? දුරාචාරය නැති ෙකෙනක්. කිසිම නරක වැඩක් ෙනොකරන ෙකෙනක්, එෙහම ද? 

ඉතින්, මට සතුටුයි මෙග් නිවහන යැයි කියන්න පුළුවන් ෙවච්ච ෙම් පරණ දුම්රිය නැවතුම්ෙපොල ගැන ඔබ 

උනන්දුවක් දක්වන එක ගැන. පැයක් විතර ෙම් පැත්ෙත හිටියා ඔයා, එෙහම ෙන්ද?” 

 

“තව අහන්න පශ්න තියනවා ද?” 

 

“කාට ද, මට ද? මම ෙමොනවා වත් පශ්න ඇහැව්ෙව නැහැ. ඇයි මම ඔයාෙගන් පශ්න අහන්ෙන? මම නිකම් 

සමාජශීලී වූවා පමණයි. ඉඳහිටලා ෙකෙනක් සමාජශීලී ෙවන්න ඕන. ෙකෙනකුට ඒකීය පුද්ගලෙයක් කියලා 

නමක් පටබැෙඳන්න ඉඩ තියනවා නැත්නම්. ඔයා දන්නවාෙන. ඇයි, ඔයා ෙම් පැත්ෙත ආවම මාව බලන්න ඇවිත් 

යන්න ෙවලාවක, එෙහම නම්? 

 

“සමහර විට මම එයි,” අන්ෙද ෙහමිහිට කීෙව්ය. “සමුගන්නම්, සියෙරොව් සෙහෝදරයා.” 

 

සියෙරොව් හුන් තැනම සිටිෙය්ය. ඇස් බැමි එකතු කරෙගන සිටිෙය්ය. සම්පූර්ණ සූර්යාකාන්ත මල් ඇටයක් ඔහුෙග් 

දත් අතර රැඳී තිබිණ. ඔහු අන්ෙද පඩිෙපළ බැස යනවා බලාෙගන සිටිෙය්ය. 

 

* 

 

මහපට ඇඟිල්ෙලන් හා ෙවදැඟිල්ෙලන් ෙසේවකයා ඔහුෙග් නාසය පිස දැම්ෙම්ය. ලයිෙනෝරු ෙතල් ෙබෝතලෙය් කට 

ඔහු ඇඳුමට උඩින් හැඳ සිටි උඩ වැස්ෙමන් පිහි දැම්ෙම්ය. “අදට එච්චරයි ද, පුරවැසිෙයනි?” 

 



“එච්චරයි,” අන්ෙද ටැගෙනොව් කීෙව්ය. 

 

ෙසේවකයා පත්තරයකින් කෑල්ලක් ඉරාෙගන ඉන් ෙබෝතලය එතුෙව්ය. එය මතුපිටින් ෙතල් පැල්ලම් මතු විණ. 

 

“බිස්නස් ෙහොඳයි ද?” අන්ෙද විමසීය. 

 

“වැඩකට නැහැ,” ෙසේවකයා කීෙව්ය. පරණ නිල් ජර්සියක් හැඳ සිටි ඔහු ෙදවුර හැකිළීය. “ඔයා තමයි පැය 

තුනකින් ආපු පළමු පාරිෙභෝගිකයා. මම හිතන්ෙන. මනුෂ්ය කටහඬක් ඇෙහනවාටත් සතුටුයි. ෙමතැන ෙවන 

කරන්න ෙදයක් නැහැ වාඩිෙවලා ඉඳෙගන මීෙයෝ එළවන එක මිසක්.” 

 

“ඒක අපරාෙද්. පාඩුයි, එෙහනම්?” 

 

“කාට ද, මට ද? ෙම් තැන මට අයිති නැහැ.” 

 

“එෙහනම් ඉතින් ඔයාට ළඟ දී රස්සාව නැතිෙව්වි. අයිතිකාරයා ඇවිත් බඩු විකුණන වැ ෙඩ් කරාවි.” 

 

“කවුද? මෙග් ෙබොස්?” ෙසේවකයා බැරෑඬි වූ හඬකින්, ෙකකර ගාන හඬකින් හිනාවක් පිට කෙළේය. ඔහුෙග් පළල් 

මුව කැඩිච්ච දත් ෙදකකින් හා කළු වී ගිය දත් වලින් යුතු විය. “මෙග් ෙබොස් එෙහම කරන එකක් නැහැ. 

ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා වැනි ෙශෝභන අෙයක් ෙහරින් මාළු සහ ලයිෙනෝරු ෙතල් එක්ක වැඩ කරනවා දකින්න 

මම ආසයි.” 

 

“ඉතින් ෙම් වෙග් පාඩු බිස්නස් කරද්දී එයා තව දුරටත් ෙශෝභන ෙවන එකක් නැහැ.” 

 

“සමහර විට ඔහු එෙහම ෙවන එකක් නැහැ,” ෙසේවකයා කීය, “සමහර විට ඔහු එෙහම ෙව්වි.” 

 

“සමහර විට,” අන්ෙද ටැගෙනොව් කීය. 

 

“ෙකොෙපක් පනහක්, පුරවැසිෙයනි.” 

 

“ෙමන්න, සුබ රාතියක්, පුරවැසිෙයනි.” 

 

* 



 

මැරින්ස්කි නත්යාගාරෙය් අලුත්ම බැෙල් නැටුම් සංදර්ශනය සඳහා අවසර පත් ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා සතු විය. 

ඒ වෘත්තීය සමිති සාමාජිකයන් සඳහා වූ සංදර්ශනයයි. ආහාර පදනෙම් දී ෙමොරෙසොව්ට ඒ අවසර පත් ලැබී තිබුණි. 

එෙහත් බැෙල් නැටුම් ගැන උවමනාවක් ෙමොරෙසොව්ට ෙනොතිබිණ. ඔහුට පාසැල් රැස්වීමක් සඳහා යන්නට තිබිණ. 

ඔහුට එහි දී “කම්කරුවන් ෙබදාහරින ආහාර නිෂ්පාදන” මැෙයන් කතාවක් පවත්වන්නට ෙයදී තිබිණ. ඉතින් ඔහු 

අවසර පත් ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නාට දුනි. ඇය ලිෙයෝට සහ කීරාට තමා සමඟ ඊට සහභාගී වන්න යැයි ඇරයුම් 

කළාය. “ඉතින්, ඇත්ෙතන්ම, ඒක අරගල හිතවාදී බැෙල් නර්තනයක්,” ඇය විස්තර කළාය. “පළමු රතු බැෙල් 

නැටුම් සංදර්ශනය. ඒ වෙග්ම, ඇත්ෙතන් ම, ඔයාල දන්නවාෙන් ෙද්ශපාලනය ගැන මෙග් චිත්ත ස්වභාවය, ඒත් 

ඉතින්, කලාව ගැන ෙකෙනක් පුළුල් මනසකින් ඉන්න ඕන. ඔයාල එෙහම හිතන්ෙන නැද්ද? අඩු ගාෙන්, ඒක 

සිත්ගන්නා පර්ෙය්ෂණයක්.” 

 

කීරා ඇරයුම පතික්ෙෂේප කළාය. ලිෙයෝ ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා සමඟ ගිෙය්ය. ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා 

හැඳ සිටිෙය් හරිතමණී ෙකොළ පැහැෙයන් වූ ගවුමකි. එය එම්ෙබොයිඩර් කර තිබුෙන් රත්තරන් පාටින්. ඇයෙග් කුස 

උඩින් එය තදින් ඇදී තිබුණි. ඇය සිප්පිකටු මුතු වලින් හැඩ වූ දිගු රත්තරන් අල්ලුවක් තිෙබන ඔෙපරා 

කණ්ණාඩියක් රැෙගන ගියාය. 

 

එදින කීරා අන්ෙද හමුවන්නට ෙයොදාගත් දිනයක් විය. එෙහත් ඇය ටෑම් පාෙරන් ඉවත් වී මාලිගා උද්යානය ෙවත 

යන අඳුරු පාෙර් ඇවිද ෙගන යනවිට තම කකුල් වලට සිත්පිත් ඇත්තා ෙසේ කකුල් ෙහමින් ෙහමින් ඇෙදන හැටි ඇය 

දැක්කාය. ඇයෙග් සිරුර අකමැත්ෙතන් ගමනක් යන විලසකි. හඹා එන සුළඟක් ඉදිරියට ගමන් කරනා ෙසේ ය. එය 

ඇයව බියට පත් කෙළේය. හරියට ඇයෙග් සිරුරට ඇය අමතක කරන්න හදන යමක් මතක් වී ඇත්තා ෙසේ ය. ඊට 

ෙපර දින රාතිය, වසර තුනකට වඩා ඉහත කාලයක දී, අළු හා රිදී පැහැෙයන් වූ කාමරෙය් ඇය ලිෙයෝ හා ෙගවූ 

පළමු රාතිය වැනි වූවකි. ඇයෙග් සිරුර නිර්මල සහ පිරිසිදු කරන ලද්දක් ෙසේ විය. ඇය යන ගමන ඇයෙග් සිරුර 

ෙකෙලසීමක් නිසා ඇයෙග් පාද ඇය යන ගමන අඩාල කරන්නට ෙසෙමන් ගමන් කරවන්නා ෙසේ ය. මන්ද ඇයට 

ගමන යන්නට උවමනා වූවත් අද රෑ යන්නට කැමැත්තක් ෙනොතිබිණි. 

 

ඇය දිග අඳුරු තරප්පු ෙපළ උඩට පිවිෙසද්දී අන්ෙද ෙදොර හැරිෙය්ය. “අන්ෙද, ඔයා මට යමක් කරලා ෙදනවා ද?” 

ඇය ඇසුවාය. 

 

“ඔයාව සිපගන්න කළින්?” 

 

“නැහැ, ඊට පස්ෙස හනිකට. අද රෑට මාව චිතපටියක් බලන්න එක්කන් යනවා ද?” 

 



ඔහු ඇයව සිප ගත්ෙත්ය. ඔහු මුහුණින් විදහා පෑෙව් ඇයව නැවතත් දැකීෙම් දී ඇති ඉහවහා ගිය පීතිය පමණකි. 

අනතුරුව “එක්කන් යන්නම්,” යැයි ඔහු කීෙව්ය. 

 

ඔවුන් එකට ඇවිෙදන ගියහ. අත් අල්ලා ෙගන, අලුතින් වැටිච්ච හිම මතින් කිරිස් කිරිස් ගා අඩි තබමින් ඇවිද්දහ. 

ෙනව්ස්කිෙය් විශාලතම සිනමා ශාලා තුන සුදු පාට කපු ෙරද්ෙදන් නිමැ වූ රතු අකුරින් ලියූ දැවැන්ත බැනර් 

පදර්ශනය කළහ. 

 

සමෙය් වඩාත් ම ජනපිය චිතපටිය! 

ෙසෝවියට් සිනමාෙව් අලුත්ම  විශිෂ්ට කෘතිය! 

“රතු සටන්කාමිෙයෝ” 

සිවිල් යුද්ධෙය් දී විප්ලවීය රතු වීරයන්ෙග් අරගල ගැන අති විශාල මහා කාව්යය! 

කම්කරුවන්ෙග් පුරාණ කතාව! 

කම්කරුවන් හා ෙසොල්දාදුවන් පිරි ෙනොහඳුනන ජන සමූහ කරන ලද වීර කියා ගැන වූ දැවැන්ත නාට්යය! 

 

එක සිනමා ශාලාවක් ෙම් බැනරය ද පදර්ශනය කෙළේය: 

“සියළුම කලා අතුරින්, රුසියාවට වඩාත්ම වැදගත් වනුෙය් සිනමාවයි!” යැයි ෙලනින් සෙහෝදරයා කියා ඇත. 

 

සුදු එළිෙයන් සිනමා ශාලාව ඉදිරිපිට නැහැ වී ඇත. අවසර පත් නිකුත් කරන්නන් ඒ අසලින් යන එන අය දිහා 

චින්තාපරව බලමින් ඈනුම් හැරියහ. කිසිෙවකුත් පදර්ශනයට තිබි නිශ්චල රාමු බලන්නට නැවතුෙන් නැත. 

 

“ඔයාට ඕන නැහැෙන ඒක බලන්න,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“නැහැ,” කීරා කීවාය. 

 

තුන්වැනි හා පමාණෙයන් කුඩා වූ සිනමා ශාලාව විෙද්ශීය චිතපටියක් පදර්ශනය කරයි. එය පරණ, කවුරුත් නම 

ෙනොදන්නා, සිනමා තරු රඟ ෙනොපාන, නළු නිළියන්ෙග් නම් සඳහන් කර නැති වූවකි. සායම් දිය වී ගිය නිශ්චල 

රාමු ජෙන්ලය අසල අලවා ඇත. වසර දහයකට පමණ ෙපර ජනපිය වූ ගවුමකින් සැරසී ගත් වත්සුණු පමණට වඩා 

වැඩිෙයන් ගා ගත් කාන්තාවක් පින්තූරෙයන් දිස් ෙවයි. 

 

“අපි එෙහම නම් ෙම්කවත් බලමු,” කීරා කීවාය. 

 

අවසර පත් විකුණන ස්ථානය වසා දමා තිබුණි. 



 

“සමාෙවන්න, පුරවැසිෙයනි,” වාඩි විය යුතු ආසන ෙපන්වන  ෙසේවකෙයක් කීය, “ෙසේරම පුටු විකිණිලා ඉවරයි. 

ෙම් දර්ශනයටත් ඊ ළඟ දර්ශනයටත් ෙදකටම. ඇතුෙල් ෙසනඟ පිරිලා ඉතිරිලා පටන් ගන්න කම් බලාෙගන ඉන්න 

අයෙගන්.” 

 

“ඉතින්,” ඔවුන් එතැනින් යද්දී කීරා ඉවසීෙමන් එය දරා ගන්නා අයුරින් කීවාය, “අපි එෙහනම් ගිහින් ‘රතු 

සටන්කාමීෙයෝ’ වත් බලමු.” 

 

සුදු කුළුණු වලින් තැනූ ‘පැරිසියානා’ හි විශාල ඇතුල්වීෙම් ශාලාව හිස් විය.  

 

චිතපටිය ෙපන්වීම ආරම්භ කර ඇත. දර්ශනය මැද දී කාටවත් ඇතුල්වීම තහනම් වුණි. එෙහත් ආසන මග 

ෙපන්වන්නා ඔවුනට උනන්දුෙවන් නැවී ආචාර කර ඇතුලට යන්න අවසර දුන්ෙන්ය. 

 

ශාලාව අඳුරුය. සීතලය. සංගීත කණ්ඩායෙම් ෙඝෝෂාව දැවැන්ත, හිස් ශාලාෙව් ෙදෝංකාරය දුන් බව නිසා එහි නිහඬ 

බව තවත් ඉලිප්පී ෙපනුණි. අළු පැහැෙයන් වූ හිස් ෙප්ළි අතරින් හිස් කිහිපයක් දිස්විය. 

 

තිරෙය්, අළු වැරහැලි නිල ඇඳුම් වලින් යුතු කල්ලියක් බයිෙන්ත්තු වනමින් මඩ ෙගොෙහොරුවක් මැදින් දුවති. නිමා 

ෙනොවන තරම් මිනිත්තු ගණනාවක් පුරා, අළු පැහැති වැරහැලි නිල ඇඳුම් ඇඳගත් කල්ලි වලින් පිරුණු  ඇරුණු 

ෙපට්ටි ගණනාවකින් යුතු, එක දිගු දුම්රියක් ෙහමින් ඇදී ගිෙය්ය. එහි යටින් “මාසයකට පසු” යැයි අකුරින් සඳහන් 

ෙකරුණි. අළු වැරහැලි නිල ඇඳුම් ඇඳගත් කල්ලියක් මඩ ෙගොෙහොරු මැදින් බයිෙන්ත්තු වනමින් පැන ගියහ. අත් 

වලින් පිරි ජන සමූහයක් රතු බැනර් වැනූහ. කළු අහසක් පසුබිමින් දිස්ෙවද්දී වැරහැලි අළු නිල ඇඳුම් ඇඳගත් 

කල්ලි හාරා තිබූ වලවල් වලට රිංගූහ. “සැවරාශිෙනෝ හි සටන” යැයි අකුරින් සඳහන් ෙකරුණි. හම් සපත්තු 

දමාගත් අය බාස්ට් සපත්තු දමා ගත් අයව තාප්පයක් අසල දී ෙවඩි තබා මරා දැමූහ. “සැම්ෙසොෙනොව් හි සටන” යැයි 

අකුරින් සඳහන් ෙකරුණි. අළු වැරහැලි නිල ඇඳුම් වලින් යුතු කල්ලියක් බයිෙන්ත්තු වනමින් මඩ ෙගොෙහොරුවක් 

මැදින් පැන ගියහ. “සති තුනකට පසු” යැයි අකුරින් සඳහන් ෙකරුණි. දිගු දුම්රියක් බැස යන හිරු දිහාවට ෙහමින් 

ඇදී ගිෙය්ය. “කම්කරුවන් ඔවුන්ෙග් ශක්තිමත් බූට් සපත්තුෙවන් ෙදෝහී රදළයන්ෙග් පාපිෂ්ට ෙගලයන් පාගා 

දැමූහ” යැයි සිරස්තලය විය. හම් සපත්තු පැළඳ ගත් කල්ලියක් අතිභූෂිත වූ ගණිකා නිවාසයක කැඩුණු ෙබෝතල් හා 

කැමරාව දිහා බලන අඩ නිරුවතින් වූ කාන්තාවන් අතරින් නටන ආකාරය දිස් විය. “ඒත් අෙප් රතු 

සටන්කාමීන්ෙග් ෙද්ශෙපේමීත්වය වූෙය් කම්කරු අරගලයට” යැයි සිරස්තලය කීය. අළු වැරහැලි නිල ඇඳුම් ඇඳගත් 

කල්ලියක් බයිෙන්ත්තු වනමින් මඩ ෙගොෙහොරුවක් මැදින් පැන ගියහ. එහි කතා වස්තුවක් ෙනොවීය. වීරෙයක් 

ෙනොවීය. “කම්කරු කලාෙව් අරමුණ වන්ෙන්,” නැවතීම් ශාලාෙව් වූ ෙපෝස්ටරයක් පහදයි, “සාමූහික ජීවිතෙය් 

ලාස්ය සහ පාට පිළිබිඹු කිරීමය.” 



 

විෙව්ක කාලෙයන් පසු ෙදවැනි ෙකොටස පටන් ගන්නට ෙපර “ඔයාට ඒෙක මුල දකින්න ඕනා ද?” යැයි අන්ෙද 

කීරාෙගන් විමසීය. 

 

“ඔව්,” කීරා කීවා ය, “තාම පරක්කු නැහැ.” 

 

“මම දන්නවා ඔයා ඒකට කැමැති නැහැ කියලා.” 

 

“මම දන්නවා ඔයත් ඒකට කැමැති නැහැ කියල. ෙම්ක විහිළු වැඩක්, අන්ෙද. අද මට මැරින්ස්කි නත්යාගාරෙය් 

අලුත්ම බැෙල් නැටුම බලන්න යන්න අවස්ථාවක් තිබුණ. මම ඒක බලන්න ගිෙය් නැහැ ඒක විප්ලවීය නිසා. ඉතින් 

දැන් මම ෙමතැන, ෙම් පුරා වෘත්තාන්තය බලනවා.” 

 

“ඔයාට අවස්ථාවක් තිබ්ෙබ කා එක්ක යන්න ද?” 

 

“ඔහ් -මෙග් යාළුෙවක් එක්ක.” 

 

“ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි එක්ක ෙනෙවයි ද?” 

 

“අන්ෙද! ඔයා පශ්න අහනවා ඕනෑවට වැඩියි ෙන්ද කියලා හිතන්ෙන නැද්ද?” 

 

“කීරා, ඔයාෙග ඔක්ෙකොම යාළුෙවෝ අතරින් එයා තමයි …” 

 

“ඔයා කැමැති නැති එක්ෙකනා. මම දන්නවා. ඒත් ඉතින්, ඔයාට හිෙතන්ෙන නැද්ද ඔයා එයා ගැන සඳහන් 

කරන්ෙන අනවශ්ය තරමින් කියල.” 

 

“කීරා, ඔයා ෙද්ශපාලනය ගැන උනන්දු නැහැ ෙන්ද, එෙහම ෙන්ද?” 

 

“නැහැ, ඇයි?” 

 

“ඔයාට කිසිදාක අවශ්ය වුෙන් නැහැ කිසිත් කමකට නැතිව ජීවිතය පූජා කරන්න. කිසිත් ෙහොඳ ෙහේතුවක් නැතිව 

වසර ගණනාවක් ජීවිෙතන් අයින් කරලා දාන්නට. වසර ගණනාවක් හිරෙගදරක තපින්න ෙහෝ පිටුවහල් කරලා 

දානවාට. එෙහම ෙන්ද?” 



 

“ඔයා ෙමොකක් ද කියන්න හදන්ෙන?” 

 

“ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි ෙගන් ඈත් ෙවලා ඉන්න.” 

 

ඇයෙග් මුව විවර විය. ඇයෙග් අත ඉස්සී ගිෙය්ය. ඇය දිගු ෙමොෙහොතකට ෙසලවුෙන් නැත. ඉක්බිතිව ඇය 

ෙමෙතක් කිසිදාක කියාගත ෙනොහැකි තරම් දුෂ්කර වූ වදන් ෙදඩු වාය: 

“අන්ෙද – ඔයා -ෙමොකක් ද- කියන්ෙන?” 

 

“ඔයාට ඕන නැහැ වැරදි මිනිස්සු එක්ක යාළුයි කියල සැලෙකන ෙකෙනකුෙග් යාළුෙවක් විදියට සැලකිල්ලට ලක් 

ෙවන්න.” 

 

“ෙමොන මිනිස්සු ද?” 

 

“විවිධ. අෙප්ම සියෙරොව් සෙහෝදරයා, එක් ෙකෙනක්.” 

 

“ඒත් ෙමොකක් ද ලිෙයෝ …” 

 

“එයාට එක පුද්ගලික ආහාර කඩයක් අයිතියිෙන, එෙහම ෙන්ද?” 

 

“අන්ෙද, ඔයා මෙගන් රහස් ෙපොලිස් ඒජන්ත ෙකෙනක් විදියට ද අහන්ෙන නැත්නම් …” 

 

“නැහැ, මම ඔයාව පශ්න කරනවා ෙනෙමයි. මට ඔයාෙගන් දැනගන්න අවශ්ය කිසිම ෙදයක් නැහැ. මම නිකම් 

කල්පනා කෙළේ ඔයා ෙකොච්චරක් එයාෙග කටයුතු ගැන දන්නවා ද කියල -ඔයාෙග ආරක්ෂාවට.” 

 

“ෙමොකක් … ෙමොන කටයුතු ද?” 

 

“එච්චරයි මට ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඒ ටික වත් මම ඔයාට කියන එක හරි නැහැ. ඒත් මට ඕනා ඔයා ඔයාෙග 

නම එයාෙග නමත් එක්ක කුමන විදියකින් ෙහෝ ගෑෙවනවාට, නිකම් බැරි ෙවලාවත් ගෑෙවන්ෙන නැතිව 

තියාගන්නයි.” 

 

“ගෑෙවන්ෙන -කුමකට ද?” 



 

“කීරා, මම රහස් ෙපොලිස් ඒජන්ත ෙකෙනක් ෙනෙමයි -ඔයත් එක්ක ෙහෝ ඔයාට ෙහෝ.” 

 

ලයිට් නිවී ගිෙය්ය. සංගීත කණ්ඩායම ‘අන්තර්ජාතිකය’ වාදනයට පටන් ගත්හ. 

 

තිරය මත දුහුවිලි වැදි බූට් සපත්තු වියළි කුට්ටි ගැසි ෙපොළවක් මත පා ගමන් කළහ. දිළිෙසන, ෙවව්ලන බූට් 

සපත්තු වලින් යුතු ඍජුෙකෝනාශ හැඩ වලින් තිරය පිරී ගිෙය්ය. බූට් සපත්තු පැළඳි සිරුරු ෙනොෙපනුණි. ඝන අඩි 

සහිත, පරණ හම් ෙව්ලී ගිය, ඇතුලත මාංශ පිඬු හා දහදිය නිසා එය ඇදී ෙවනස් වී ගිය, බූට් පා ගමන් ගිෙය් හිමින් 

ෙනොෙව්. ෙව්ගෙයන් ද ෙනොෙව්. ඒවා සත්ව අඩි ෙනොවීය. ඒත් මිනිස් අඩි ෙමන් ද ෙනොෙප නිණ. ඒවා ෙරෝල් වී 

ඉදිරියට ෙපරලුනි. අඩි වලින් පාද ඇඟිලි වලට. අඩි වලින් පාද ඇඟිලි වලට. හරියට අළු ටැංකි වැනි වැනී, පාගා 

ෙගන, පස්කැට දුහුවිලි බවට හරවමින්, අළු බූට් සපත්තු මැරී ඇති ෙලසින්, මැන බලා ඇති ෙලසින්, 

ෙනොනැවෙතන ෙලසින්, අපාණික ෙලසින්, අනුකම්පා රහිත ෙලසින් ඔවුන් ඉදිරිෙයන් ඇදී යනවා ෙලසිනි. 

 

‘අන්තර්ජාතිකෙය්’ ගිගුරුම අස්ෙසන් කීරා “අන්ෙද, ඔයා රහස් ෙපොලීසිෙය් අලුත් ගෙව්ෂණයක ෙයෙදනවා ද?” 

කියා රහසින් විමසීය. 

 

“නැහැ. ෙම්ක මෙග් ගෙව්ෂණයක්,” ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. 

 

තිරෙය් අළු නිල ඇඳුමින් යුතු ෙසවනැලි කළු අහස යට ගිනිමැල වටා ෙරොක් වී සිටියහ. රළු අත් වලින් යකඩ 

කල්ෙද්රම් හැඳි ගෑහ. ඇද දත් උඩින් මුවක් පළල් සිනාවක් පෑෙව්ය. මිනිෙහක් පැත්ෙතන් පැත්තට වැෙනමින්, 

සල්ලාල හිනාවකින්, හාර්ෙමොනිකාවක් වාදනය කෙළේය. මිනිෙහක් ෙකොසැක් නැටුමක් රැඟුෙව් ය. ඔහුෙග් පාද 

හැම අත ෙව්ගෙයන් විහිද ගිෙය්ය. අත් වලින් අත්පුඩි වැදිණ. මිනිෙහක් තම රැවුල කැසුෙව්ය. මිනිෙහක් තම 

ෙබල්ල කැසුෙව්ය. මිනිෙහක් තම හිස කැසුෙව්ය. මිනිෙහක් පාන් වාටියක් හැපුෙව්ය. ඔහුෙග් ඇරුණු කමිසය 

ඇතුෙල් වූ කළු මයිල් පිරි පපුවට පාන් කුඩු වැටුණි. ඔවුන් ජයගහණයක් සමරති. 

 

කීරා රහසින් ඇසුවාය: “අන්ෙද, ඔයාට රහස් ෙපොලීසියට වාර්තා කරන්න යමක් තියනවා ද?” 

 

ඔහු පිළිතුරු දුන්ෙන් ය: “ඔව්.” 

 

තිරෙය්, නගරයක වීදිය දිෙග් ජය සමරමින් එන ෙපළපාලියකි. ෙසොල්දාදුවන්ෙග් කැප් ෙතොප්පි පැළඳගත් මුහුණු; 

හම් ෙතොප්පි හැඳගත් මුහුණු; තද පැහැති ෙල්න්සු හැඳගත් තරුණ මුහුණු, ෙගතුම් කරන ලද සාළු වලින් වැසුණු 

වයසක මුහුණු පසු කරමින් බැනර් රැගත් මුහුණු තිරෙය් දිස්විය. ඔවුන් චලනය වූෙය් ඉටි රූපයන් ෙනොෙපෙනන 



ලණු වලින් ඇද ෙසොලවනවා වැනි වූ ෙලසකිනි. ඒ මුහුණු එක හා සමාන වූහ. ඉරියව් වලින් ෙතොර වූහ. ඇස් 

පින්තාරු කරන ලද ෙසයින් දිස්වුණි. ෙතොල් මෘදු හා හැඩෙයන් ෙතොර වූහ. ඔවුන් පා ගමන ගිෙය් ආෙව්ගයකින් 

ෙතොරව. ගැම්මකින් ෙතොරව. හරියට උවමනාවකින් ෙතොරව ගෙඩොල් ඇල්ලූ පාෙර් ෙනොෙසල්ෙවන පය යටින් පාර 

ඇද දමනවා ෙසේ ය. කිසිත් ජවයක් නැතිව රතු බැනරයන් සුළං වලින් රුවල් ෙසේ හමා යනවා ෙසේ දිස්ෙවද්දීය. 

මිලියන ගණනක හෙමන් එන වාතාශයකින් ෙතොර උණුසුම හැෙරන්නට ෙවනත් ජවයක් නැති ෙසේ ය. මිලියන 

ගණනින් වෑරුණු, පිටි ගුලි ෙමන් දිස් වූ මාංශ ෙප්ශි, හුස්මක් ෙනොෙපෙනන එෙහත් අලලන ලද කිහිලි සුවඳ හමන, 

රස්නෙයන් යුතු, විඩාබරින් යුතු, නවාගත් හිසින් යුතු ජනතාවක් පාද තබමින්, පාද තබමින්, පාද තබමින්, 

ෙනොනැ වැත්ෙවන විලාසයකින්, පාණය ඇතැයි කියන්නට ෙනොහැකි විලාසයකින් තිරෙය් ඇදී ගිෙය්ය. 

 

ගත හිරිවැටී දණහිස් කරා දිව ගිය ෙවව්ලීමකින් කීරා හිස ගසා හුස්මක් ඉහළට ඇද්ෙද්ය: “අන්ෙද, අපි යමු!” 

 

ඔහු හනිකට නැඟිට්ෙට්ය. අවනත විය. 

 

ඔහු අශ්ව කරත්තයක් කැඳවන්නට අත වනද්දී ඇය “නැහැ, අපි ඇවිදිමු. ඇවිදිමු. කකුල් ෙදෙකන්,” යැයි කීවාය. 

 

ඔහු ඇයෙග් අත අල්ලා ගත්ෙත්ය. “ඇයි ෙමොකද කීරා?” යැයි ඇසුෙව්ය. 

 

“කිසිත් නැහැ,” ඇය ඇවිද්දාය, ඇයෙග් කකුල් හිම මත වැෙදන ජීවය ඇති හඬට සවන් ෙදමින් ඇවිද්දාය. “මම … 

මම ඒ චිතපටියට එතරම් කැමති වුෙන් නැහැ.” 

 

“මට සමාෙවන්න, දයාබරිය. මම ඔයාට වැරැද්දක් කියන්ෙන නැහැ. මම පතනවා ඔවුන් ඒ වෙග් චිතපටි ෙනොහදාවි 

කියල. ඔවුන්ෙග් ම යහපතට.” 

 

“අන්ෙද, ඔයාට ඒ ඔක්ෙකොම දාලා පිටරට යන්න ඕන වුනා ෙන්ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ඉතින් එෙහනම් ඇයි ඔයා  පටන් ගන්ෙන යමක් … ෙකෙනකුට විරුද්ධව .. ඔයා තව දුරටත් ෙසේවය කරන්න 

අකමැති අය ෙවනුෙවන්?” 

 

“මම ෙහොයන්න හදන්ෙන ඔවුන් තව දුරටත් මෙග් ෙසේවය සඳහා සුදුසු අය ද කියලා.” 

 



“ඒෙකන් ඔයාට ලැෙබන ෙවනස ෙමොකක් ද?” 

 

“මෙග් ඉතිරි ජීවිතය පදනම් ෙවන ෙවනසක්.” 

 

“ෙමොකක් ද ඔයා ඒෙකන් අදහස් කරන්ෙන?” 

 

“මම මා ෙවනුෙවන් අන්තිම අවස්ථාවක් ෙදනවා. මට තියනවා ඔවුන්ට ඉදිරිපත් කරන්න යමක්. මම දන්නවා 

ඔවුන් ඒ ගැන කුමක් කළ යුතු ද කියා. මට බය මම දන්නවා ඔවුන් ඒ ගැන කරන්ෙන් කුමක් ද කියාත්. මම තාමත් 

පක්ෂ සාමාජිකෙයක්. ඉතාමත් ටික දවසකින්, මට දැන ගන්න ලැෙබ්වි මට තව දුරටත් පක්ෂ සාමාජිකෙයක් ෙවලා 

ඉන්න ලැෙබ්වි ද කියල.” 

 

“ඔයා විභාගයක් කරන්න ද යන්ෙන, අන්ෙද? ජීවිත කිහිපයක් බිල්ලට දීලා?” 

 

“දැනටමත් අවසන් වී තිබිය යුතු ජීවිත කිහිපයක් තමයි බිල්ලට ෙදන්ෙන.” 

 

“අන්ෙද!” 

 

ඔහු ඇයෙග් සුදුමැලි වී ගිය මුහුණ ෙදස පුදුමෙයන් බැලුෙව් ය: “කීරා, ෙමොකක් ද ෙම්? ඔයා කවදා වත් මෙග් 

රක්ෂාව ගැන මෙගන් පශ්න කරලා නැහැ. අපි කවදා වත් ඒ ගැන කතා කරලා නැහැ. ඔයා දන්නවා මෙග් රස්සාව 

අවශ්යතාවය අනුව ජීවිතය හා මරණය එක්ක ගැෙටන බව. ෙම් විදියට මීට කළින් කවදාවත් ඒක ඔයාව භීතියට පත් 

කරලා නැහැ. ඒක අපි ෙදන්නා නිහඬ විය යුතු වූවක්.” 

 

“ඒ නිහඬතාවය බිඳින්න ඔයා මට තහනම් කරනවා ද?” 

 

“ඔව්. අනික මට ඔයාට කියන්න තව ෙදයක් තියනවා. කරුණාකරල හරි හැටියට අහගන්න. මට උත්තර ෙදන්න 

එපා. ෙමොකද, ඔයා බලන්න, මට අවශ්ය නැහැ උත්තරය දැන ගන්න. මට ඕන ඔයා නිහඬව ඉන්නයි. ෙමොකද මම 

කරන ගෙව්ෂණය ගැන ඔයා ෙකොච්චර දන්නවා ද කියල මට දැනගන්න අවශ්ය නැහැ. ඒ ගැන ඔයා මුකුත් 

ෙනොදන්නවා ෙනෙමයි කියල මම දැනටමත් දන්න එෙකන් මම බයයි. මම මුහුණ ෙදන්න සිටින මිනිස්සු ෙවතින් 

ඔවුනට ෙදන්න පුළුවන් ඉහළම අවංකභාවය මම අෙප්ක්ෂා කරනවා. මටත් ඔවුන්ට ඊට වඩා අඩු තත්වයකින් 

මුහුණ ෙදන්න ඉඩ තියන්න එපා.” 

 



ඇ යෙග් වදන් ෙවව්ලීය. ඇය සංසුන් වන්නට උත්සාහ දැරුවාය. ජීවිතෙයන් පිරුණ, එයටම සුවිෙශේෂී වූ භයකින් ද 

වූ පාලනය කරගත ෙනොහැකි ස්වරයකින් ඇය ෙමෙසේ කීවාය: “අන්ෙද, පිළිතුරු ෙදන්න එපා. දැන් අහෙගන 

ඉන්න හැබැයි මෙගන් පශ්න අහන්න එපා. කරුණාකරල මෙගන් පශ්න අහන්න එපා! මට ඔයාට කියන්න ෙවන 

කිසිවක් නැහැ. ෙමය පමණයි: මම වැඳලා ඉල්ලනවා -ඔයාට වැටෙහනවා ද- වැඳලා ඉල්ලනවා මට පුළුවන් තරම් 

තියන හැම ෙදයකින්ම, මම ෙකොයි යම් හරි විදියකින් ඔයාට වැදගත් වූවා නම්, ෙම් වතාෙව් දී තමයි මම ඒෙකන් 

යමක් ඉල්ලන්ෙන. මම වැඳලා ඉල්ලනවා, තාම ඒක ඔයාෙග අෙත් තිෙයද්දී, ෙම් ගෙව්ෂණය නතර කරන්න 

කියල. අන්ෙද! එකම ෙහේතුවකට -මා ෙවනුෙවන්.” 

 

ඔහු ඇය ෙවත හැරුෙන්ය. කිසිදා දැක ෙනොතිබි මුහුණක් ඇය දැක්කාය. රහස් ෙපොලීසිෙය් ටැගෙනොව් 

සෙහෝදරයාෙග් සමාව ෙනොෙදන මුහුණ. අඳුරු රහස් සිරෙගවල් වල රහසින් කළ මරණයන් බලා සිටින්නට හැකි 

මුහුණකි එය. ඔහු ෙසෙමන් ඇසුෙව්ය: “කීරා, ෙම් මිනිහා ඔයාට වැදගත් ෙකොෙහොම ද?” 

 

ඔහුෙග් ස්වරය ඇසුණු ඇයට ලිෙයෝව ෙබ්රාගත හැක්ෙක් නිහඬව සිටීෙමන් යැයි වැටහිණ. ඇය ෙදවුර හකුළවමින් 

පිළිතුරු දුන්නාය: “යාළුෙවක් විතරයි. අපි නිහඬව ඉම්මු, අන්ෙද. දැන් පරක්කු ෙවලා. ඔයා මාව  ෙගදර එක්ක 

 ෙගන යනවා ද?” 

 

එෙහත් ඔහු ඇයව ඇයෙග් ෙදමාපියන්ෙග් නිවස අසලින් හැරලා යද්දී ඇය එහි රැඳී සිටිෙය් ඔහුෙග් සපත්තු හඬ වීදි 

ෙකොෙනන් ඇසී ෙනොයන   ෙතක් පමණකි. ඇය අඳුරු වීදි මැදින් දිව ගිෙය් ෙහොයාගත හැකි පළමු ටැක්සිය ෙහොයා 

ගන්නට. ඊට පැනගත් ඇය “මැරින්ස්කි නත්යාගාරය! හැකි ඉක්මණින් යන්න!” යැයි කෑ ගැසීය. 

 

නාත්යාගාරෙය් පිළිගැනීම් ශාලාව අඳුරු විය. කිසිෙවක් ෙපෙනන්නට සිටිෙය් ද නැත. වැසුණු ෙදොරවල් පිටුපසින් 

ෙහණ හඬින් සංගීතය සපයන සංගීත කණ්ඩායම ඇයට ඇසිණ. එය රිද්මයක් ෙනොමැති සද්ද ෙගොඩකින් යුතු වූ 

හඬකි. 

 

“ඔබට දැන් ඇතුලට යන්න බැහැ, පුරවැසිෙයනි,” ආසන වලට මග ෙපන්වන්නා දැඩි ස්වරෙයන් කීෙව්ය. 

 

ඇය ෙපොඩිවුණ මුදල් ෙනෝට්ටුවක් ඔහු අත තියා, රහසින් “මට ෙකෙනක් ෙහොයා ගන්න තියනවා, සෙහෝදරයා … 

ඒක ජීවිතය සහ මරණය අතර කාරණයක් … එයාෙග අම්මා මරණාසන්නව ඉන්ෙන ..” 

 

ඇය නිල් ෙවල්වට් තිර අසේසන් සද්ද බද්ද ෙනොකර අඳුරු භාගයක් හිස් වූ නත්යාගාරයට පිවිසියාය. දිළිෙසන 

ෙව්දිකාෙව් සිහින් සිරුරු ඇති බැෙල් නාට්යාංගනාවන් ෙකටි, ගිනිදැල් ෙමන් රතු පාටින් වූ ටුල් සායවල් වනති. 



ඔවුන්ෙග් සිහින්, පියරු තැවරූ අත් වලින් කඩදාසි තලපයන් වලින් නිම කරන ලද රත්තරන් පාට ගෑ දම්වැල් 

වනති. ඔවුන් “බිම් කනින අයෙග් නැටුම” නැටූහ. 

 

හිස් ෙප්ලියක සුව පහසු ඇඳි පුටු වල අසුන් ගත් ලිෙයෝව සහ ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නාව කීරා ෙසොයා ගත්තාය. 

දිග  ආසන ෙප්ලිය දිෙග් කීරා ඔවුන් ෙදසට එනු දැක ඔවුන් උඩ පැන නැඟිට්ටහ. ඔවුන් පිටුපසින් කවුෙදෝ 

“වාඩිවන්න!” යැයි තදින් රහසින් කීය. 

 

“ලිෙයෝ!” කීරා රහසින් ෙකඳිරුවාය. “එන්න! ෙම් දැන්! යමක් සිද්ධ ෙවලා තියනවා!” 

 

“ෙමොකක් ද?” 

 

“එන්න! මම කියන්නම් ඔයාට! අපි ෙමතැනින් එළියට යමු!” 

 

ඔහු අඳුරු අන්තරාලය දිෙග් යන ඇය පසුපසින් ගිෙය්ය. ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා ද ඉක්මණින් ඔවුන් පසු පසින් 

නිකටත් ඉස්සරහට දික් කරෙගන, ඇෙද්ට පැෙද්ට ඇවිද්දාය.  

 

හිස් ඉස්ෙතෝප්පුෙව් ෙකොනකට ගිය ඇය රහසින් කීෙව් “රහස් ෙපොලීසිය ගැන, ලිෙයෝ, ඔයාෙග කෙඩ් ෙහොයාෙගන 

එනවා. එයාල ෙමොකක් හරි දන්නවා.” 

 

“ෙමොකක් කිව්වා? ඔයා ෙකොෙහොම ද ෙහොයා ගත්ෙත?” 

 

“මම දැන් අන්ෙද ටැගෙනොව් දැක්කා ඉතින් එයා .. ” 

 

“ඔයා දැක්ක අන්ෙද ටැගෙනොව්? ෙකොෙහේ දී ද? මම හිතුවා ඔයා ඔයාෙග ෙදමව්පියන බලන්න යනවා කියල.” 

 

“ඔහ්, මට ඔහුව හමුවුෙන් මහපාෙර් දී ඉතින් ..” 

 

“මහපාෙර් දී?” 

 

“ෙමොන පාෙර් දී ද?” 

 

“ලිෙයෝ! ෙම් විකාරය නවත්තන්න! ඔයාට වැටෙහන්ෙන නැද්ද? අපිට නාස්ති කරන්න කාලයක් නැහැ!” 



 

“ඔහු ෙමොකක් ද කීෙව්?” 

 

“ඔහු වැඩිය මුකුත් කිව්ෙව නැහැ. ෙපොඩි හින්ට්ස් ෙදක තුනක් විතරයි. මට අත් අඩංගුවට අහුෙවන්න අවශ්ය 

නැත්නම් ඔයාෙගන් ඈත් ෙවලා ඉන්න කිව්ව. ඔහු කිව්ව ඔයාට පුද්ගලික ආහාර කඩයක් තියනවා කියල. ඔහු 

පෙවල් සියෙරොව් ගැනත් සඳහන් කළා. ඔහු කිව්වා රහස් ෙපොලීසියට වාර්තාවක් ෙදන්න තියනවා කියලත්. ඉතින් 

මම හිතනවා ඔහු හැම ෙදයක් ම දන්නවා කියල.” 

 

“එෙහනම් ඔහු කිව්වා ඔයාට මෙගන් ඈත්ෙවලා ඉන්න කියල ෙන්ද?” 

 

“ලිෙයෝ! ඔයා පතික්ෙෂේප කරන්ෙන ..” 

 

“මම පතික්ෙෂේප කරන්ෙන ඊර්ෂ්යාෙවන් ඉන්න ෙමෝඩෙයක්ට බය ෙවන්නයි!” 

 

“ලිෙයෝ, ඔයා ඔහුව දන්ෙන නැහැ! ඔහු රහස් ෙපොලීසිය ගැන විහිළු කියන්ෙන නැහැ. අනික ඔහු ඔයා ගැන ඊර්ෂ්යා 

නැහැ. ඇයි ඔහු ඊර්ෂ්යයා ෙවන්ෙන?” 

 

“රහස් ෙපොලීසිෙය් ෙමොන ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් ද ඔහු ඉන්ෙන?” 

 

“රහස් ෙසේවා ෙදපාර්තෙම්න්තුව.” 

 

“ආර්ථික අංශය ෙනෙමයි එෙහනම්?” 

 

“නැහැ, ඒත් ෙම්ක එයා ගෙව්ෂණය කරන්ෙන තනිවම.” 

 

“ඉතින්, එන්න. අපි යමු ෙමොරෙසොව් සහ පෙවල් සියෙරොව්ට කියන්න. සියෙරොව්ට පුළුවන් ආර්ථික අංශෙය් ඉන්න 

එයාෙග යාළුවාට කතා කරල ඔයාෙග යාළුවා ටැගෙනොව් කරන්ෙන ෙමොකක් ද කියල ෙහොයාගන්න. පිස්සු හැදිලා 

වෙග් හැසිෙරන්න එපා. බයෙවන්න ෙදයක් නැහැ. සියෙරොව්ෙග යාළුවා ඒක බලා ගනීවි. එන්න යමු.” 

 

“ලිෙයෝ,” ඔවුන් ටැක්සියක් ෙහොයා ගන්නට නත්යාගාරෙයන් පිට වී යද්දී ඇන්ෙටෝනියා පැව්ෙලොව්නා හති දමමින් 

ඔවුන් පසු පසින් දිව ආවා ය. “ලිෙයෝ, කෙඩ්ත් එක්ක මට කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ! විභාගයක් පැවැත්ෙවනවා 



නම්, මතක තියාගන්න, මට ඒකත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ! මම සියෙරොව්ට සල්ලි ගිහින් දුන්න විතරයි. 

ඒවා ආෙව් ෙකොෙහන් ද කියල කිසිවක් මම දැන සිටිෙය නැහැ! ලිෙයෝ, මතක තියා ගන්න!” 

 

පැයකට පසු, අඳුෙරන් වැසී තිබි ‘ෙලව් ෙකොවැෙලන්ස්කි – ආහාර නිෂ්පාදන” යැයි නාම පුවරුව රැගත් කඩෙය් 

පසුපස ෙදොර අසලට සද්දයක් ෙනොමැතිව ගමන් ගත් හිම වාහනයක් ළඟා විය. පුරුෂයන් ෙදෙදෙනක් එයින් බැස 

විදුලි එළියක් ෙනොතිබි හිෙමන් මිදුණ තරප්පු ෙපල නිහඬව බැස බිම් මහලට ගියහ. ලිෙයෝ සහ කෙඩ් ෙසේවකයා 

වැඩි එළියක් විදහන්ෙන් නැති පරණ ලාම්පුවක් අතැතිව ඔවුන් එනෙතක් බලා සිටියහ. ආපු අමුත්තන් කිසිත් 

සද්දයක් ෙනොකළහ. ලිෙයෝ ෙගෝනි සහ ෙපට්ටි දිහාට අත දිගු කර ෙපන්වූෙය් ය. පුරුෂයන් ෙදෙදනා හනිකට ඒවා 

කරතබා ෙගන හිම වාහනයට ෙගන ගියහ. හිම යානය විසාල ෙලොම් ෙපොරවනයකින් වසා තිබුණි. මිනිත්තු 

දහයකට අඩු කාලයක දී බිම් මහල හිස් විය. 

 

“ඉතින්?” ලිෙයෝ ෙගදර ආ විට කීරා ඉතා ෙනොසන්සුන්ව ඇසුවාය. 

 

“නිදාගන්න යන්න,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “රහස් ෙපොලිස් ඒජන්තවරු ගැන සිහින දකින්න එපා.” 

 

“ඔයා ෙමොකද කෙළේ?” 

 

“ඔක්ෙකොම හරි. අපි ෙසේරම ඉවත් කළා. හරියට ෙම් මිනිත්තුෙව් දී ම ඒවා රතු ෙලනින්ගෑඩ් වලින් පිටත් ෙවලා 

යනවා. අපිට ෙහට රෑට සියෙරොව් ෙගන් තවත් බඩු ෙතොගයක් එන්න තිබුෙන. ඒත් අපි ඒක අවලංගු කලා. ඉතින් 

අපි දැන් ෙගන යන්ෙන කුඩා අවංක ආහාර කඩයක් -ටික කාලයකට. සියෙරොව් ෙසේරම ෙහොයල බලන ෙතක්.” 

 

“ලිෙයෝ, මම ..” 

 

“ඔයා ආෙයත් ඔන්න වාද එෙහම පටන් ගන්න එපා. මම ඔයාට එක වතාවක් කියල තිෙයන්ෙන. ෙම් නගරය හැර 

දාලා මම යන්ෙන නැහැ. ඒක තමයි වැඩිෙයන් ම භයානක, වැඩිෙයන් ම සැක සහිත වැෙඩ්. අපිට බය ෙවන්න 

කිසිම ෙදයක් නැහැ. රහස් ෙපොලීසිෙය් සියෙරොව් අත බලය වැඩියි කිසි ..” 

 

“ලිෙයෝ, ඔයා අන්ෙද ටැගෙනොව් හඳුන්ෙන නැහැ.” 

 

“නැහැ, මම දන්ෙන නැහැ. ඒත් ඔයා ෙහොඳට එයාව දන්න බව ෙප්නවා.” 

 

“ලිෙයෝ, එයාලට ඔහුව අල්ලස් දීලා ගන්න බැහැ.” 



 

“සමහර විට බැරිව ඇති. නමුත් එයාලට පුළුවන් ඔහුෙග් කට වහන්න.” 

 

“ඔයාට බය නැත්නම් …” 

 

“සහතිකෙයන් ම, මට බයක් නැහැ!” 

 

නමුත් ඔහුෙග් මුහුණ ෙවනදාට වඩා පැහැෙයන් සුදුමැලි විය. කබාය ගැල වූ ඔහුෙග් අත් ෙවව්ලන බව ඇය දුටුවාය. 

 

“ලිෙයෝ, කරුණාකරල! අහන්න!” ඇය වැඳ වැටුනාය. “ලිෙයෝ, කරුණාකරල! මම ..” 

 

“කට වහගන්න!” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII 

 

අන්ෙද ටැගෙනොව් රහස් ෙපොලීසිෙය් ආර්ථික අංශෙය් නිලධාරියාෙග් කාර්යාලයට කැඳවිණ. 

 

රහස් ෙපොලිස් මූලස්ථාන ෙගොඩනැඟිල්ලක වූ ඒ කාර්යාලය කිසිම අමුත්ෙතක් කිසි විෙටක ෙනොගිය, ෙසේවකයන් 

ඉතා සුළු සංඛ්යාවක් පමණකට ඇතුල් වන්නට අවසර ලැබුන තැනකි. ඇතුල් වන්නට අවසර ලද්දවුන් කතාබහ 

කෙළේ පහත් වූ, ෙගෞරවය මුසු වූ වදන් වලිනි. කිසිෙවක් එහි දී කිසිම සුව පහසුවකින් ෙනොසිටියහ. 

 

නිලධාරියා තම ෙම්සෙය් අසුන් ෙගන සිටිෙය්ය. ඔහු මිලිටරි ඇඳුමක් ඇඳ සිටිෙය්ය. දිගු කබායකුත්, තදින් හිරවුනු 

කලිසමත්, උස බූට් සපත්තු සහ ඉෙන් පැළඳි තුවක්කුවක් ද විය. ඉතා ෙකටි කර කපන ලද හිසෙක් වලින් ද, උඩු 

ෙහෝ යටි රැවුල් ෙනොමැති මුහුණකින් ද වූ ඔහුෙග් වයස හරි හැටියට කියත ෙනොහැකි විය. ඔහු සිනාෙවද්දී ඔහුෙග් 

කුඩා දත් දැකිය හැකි විය. ඔහුෙග් පළල් දුඹුරු වීදුරු මස් දැකිය හැකි විය. ඔහුෙග් සිනාව සරදමක් කියා පෑෙව් 

නැත. ෙත්රුමක් ගැබ් වී ෙනොතිබිණ. අෙයක් එය සිනාවක් බව දැනගත්ෙත් කම්මුල් මාංශ ෙප්ශී ඇදී නැවී තිබි නිසා 

සහ ඔහුෙග් වීදුරු මස් ෙපනිච්ච නිසා පමණි. 

 

“ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා, ඔබ ආර්ථික අංශෙය් බාරයට එන නඩුවක් ගැන ගෙව්ෂණෙය් ෙයදන බව මට දැනගන්නට 

ලැබුණ.” 

 

“මම එෙහම කළා,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“කවුද ඔයාට ඒ බලතලය දුන්ෙන්?” 

 

“මෙග් පක්ෂ සාමාජික කාඩ්පත,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

නිලධාරියා ඔහුෙග් වීදුරු මස් ෙපන්වමින් සිනාවක් පෑය, “ඔයාට ඒ ගෙව්ෂණය පටන් ගන්න හිතුෙන් ඇයි?” යැයි 

ඇසුෙව්ය. 

 

“වරදක සාක්ෂියක් ලැබිච්ච නිසා.” 

 

“පක්ෂ සාමාජිකෙයක් ගැන?” 

 

“ඔව්.” 



 

“ඇයි ඔබ ඒක අපිට බාර දුන්ෙන නැත්ෙත?” 

 

“මට උවමනා වුනා සම්පූර්ණ කතාව ෙහොයන්න වාර්තාවක් ලියන්න කළින්.” 

 

“ඔබ එය කළා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ඔබ එය ඔෙබ් අංශෙය් පධානියාට වාර්තා කරන්න අදහස් කරනවා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

නිලධාරියා සිනාවක් පෑෙව්ය, “මම ෙයෝජනා කරනවා ඔබ ඒ සම්පූර්ණ සිද්ධිය අත්හැරලා දැමිය යුතුයි කියල,” ඔහු 

කීෙව්ය. 

 

“ෙම්ක අණක් නම් මම කියන්න කැමැතියි ඔයා මෙග් පධානියා ෙනොවන බව. ඒක අවවාදයක් නම් මට ඒක අවශ්ය 

නැහැ.” 

 

නිලධාරියා ඔහු ෙදස නිහඬව බලා සිටිෙය්ය. “දැඩි ශික්ෂණය සහ ෙකළින් තියන පක්ෂපාතීත්වය අගය කළ යුතු 

හැදියාවන්,  ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. ෙකෙසේ වුවත්, ෙලනින් සෙහෝදරයා කියා ඇති විදියට, 

ෙකොමියුනිස්ට්වාදිෙයක් හැම විටම සත්යය ෙලෝකයට අනුව හැඩ ගැෙසන්න ඕන. ඔබ ෙහළි කරන්න යන 

ගෙව්ෂණෙය් ඵලවිපාක ගැන ඔබ කල්පනා කරලා බැලුවා ද?” 

 

“මම කල්පනා කරල තිෙයන්ෙන.” 

 

“ෙම් ෙව්ලාෙව් -පක්ෂ සාමාජිකෙයක් ගැන මහජන ආන්ෙදෝලනයක් ඇති කිරීම සුදුසු යැයි ඔබ හිතනවා ද?” 

 

“ඒක තමයි ඒ පක්ෂ සාමාජිකයා විසින් හිතා බලා තිබිය යුතු වූෙය්.” 

 

“ඔබ දන්නවා ද මෙග් … උනන්දුව ඒ පුද්ගලයා ගැන?” 

 



“ඔව් දන්නවා.” 

 

“ඒ දැනුම ඔෙබ් සැලැස්මට ෙමොන යම් විදියකින් හරි ෙවනසක් ඇති කරනවා ද?” 

 

“කිසිත් ෙවනසක් නැහැ.” 

 

“ඔබ කවදා හරි හිතලා තියනවා ද මෙගන් ඔබට යම් ෙසේවයක් කරගත හැකි යැයි කියලා?” 

 

“නැහැ, මම එෙහම හිතලා නැහැ.” 

 

“ඔබ හිතන්ෙන නැද්ද, ඒක ෙහොයලා බලන්න අවශ්ය වැදගත් කාරණයක් බව?” 

 

“නැහැ මම එෙහම හිතන්ෙන නැහැ.” 

 

“ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා, ඔබ දැනට ඉන්නා තනතුෙර් ෙකොපමණ කලක් සිටියා ද?” 

 

“වසර ෙදකක් හා මාස තුනක්.” 

 

“එකම පඩිය?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ඔබ හිතන්ෙන් නැද්ද උසස්වීමක් ෙහොඳයි කියලා?” 

 

“නැහැ.” 

 

“පක්ෂ සෙහෝදරෙයෝ එක්ක එකට වැඩ කරන එෙකන් එකිෙනකාට උදව් කරගන්න හා ෙබදා ගන්න සාමූහික 

සහෙයෝගය නිසා ලැෙබන ජවය ගැන ඔබ විශ්වාස කරන්ෙන නැද්ද?” 

 

“ඒක පක්ෂෙය් ජවයට වඩා ඉහලින් නැහැ.” 

 

“ඔයා පක්ෂයට හිෛතෂී වූෙවක් ෙන්ද?” 



 

“ඔව්.” 

 

“ඔක්ෙකොටම ඉහලින්.” 

 

“ඔව්.” 

 

“පක්ෂ සුද්ද කිරීම් කමිටු කීයකට ඔබ මුහුණ දීලා තිෙයනවා ද?” 

 

“තුනකට.” 

 

“ඔබ දන්නවා ද තවත් එකක් මඟ එන බව?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ඉතින්, ඔබ ගෙව්ෂණය කරපු නඩුව ගැන වාර්තාවක් ඔෙබ් පධානියාට ෙදන්න යනවා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“කවදා ද?” 

 

“අද සවස හතරට.” 

 

විධායක නිලධාරියා තම අත් ඔරෙලෝසුව දිහා ෙනත් ෙයොමු කෙළේය: “ෙහොඳයි එෙහම නම්, තව පැය එකහමාරක් 

තුල දී.” 

 

“එපමණයි ද?” 

 

“එපමණයි, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා.” 

 

* 

 



දවස් කිහිපයකට පසු, අන්ෙද ටැගෙනොව්ෙග් පධානියා ඔහුෙග් කාර්යාලය ෙවත අන්ෙදව කැඳවීය. පධානියා සිහින් 

උස සිරුරකින් යුතු වූ, හීනියට දිගු වූ යටි රැවුලකින් යුතු වූ, ඉහළින් තිබි සිහින් නැහැෙය් අඬු නැති රත්තරන් 

පැහැති කණ්ණාඩි යුගලක් පැළඳ සිටිෙයකි. ඔහු හැඳ සිටිෙය් මිල අධික බ්ෙලොන්ඩ්-දුඹුරු පැහැෙයන් වූ විෙද්ශීය 

සංචාරකෙයක් ෙවතින් දැකිය හැකි සූට් කට්ටලයකි. ඇට සැකිල්ලක දැකිය හැකි සිහින් දිගු වූ ඇඟිලි වල පුරුක් 

ගැට ෙලොකුවට ෙපනුණි. අසාර්ථක විශ්ව විද්යාල මහාචාර්යවරෙයකුෙග් ෙපනුමක් ඔහු ෙවතින් දිස්විය. 

 

“වාඩිෙවන්න,” පධානියා කීෙව්ය, ඔහු නැඟිට ෙගොස් ෙදොර වසා දැමුෙව්ය. 

 

අන්ෙද වාඩි විය. 

 

“සුබ පැතුම්, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා,” පධානියා කීෙව්ය. 

 

අන්ෙද හිස මඳක් වැනීය. 

 

“ඔබ වටිනා වැඩක් කරලා තිෙයනවා. පක්ෂයට වැදගත් ෙසේවයක් ලබා දීල තිෙයනවා, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. 

ඔයා ෙම්ක ඉදිරිපත් කරන කාලය කවදා වත් මීට වඩා සුදුසු ෙවන එකක් නැහැ. ඔයා අෙප් අතට දුන්නු නඩුව අපිට 

අවශ්යම වූවක්. අද තියන ආර්ථික දුෂ්කර වාතාවරණය අනුව, මහජන කැමැත්ත දුවන අවදානම් රටාව අනුව, 

ආණ්ඩුව ෙපන්වන්න ඕන මහජනතාවට කවුද ඒ අයෙග් දුක්ගැනවිලි වලට වගකියන්න ඕන කියල. ඒක 

ෙපන්වන්න ඕන එයාලට කවදා වත් ඒක අමතක ෙනොෙවන විදියකට. ෙපොළව ෙකොටා දහදිය වගුරන අයෙග් 

ආහාර සලාක ඒ කම්කරුවන් අතට ෙනොලැෙබන විදියට, අරගල-විෙරෝධී ෙදෝහී කටයුතු වල ෙයෙදන 

සමෙප්ක්ෂකයන්ව අපි කම්කරු යුක්තිෙය් සම්පූර්ණ එළියට ෙගනැවිත් ෙපන්වන්න ඕන. කම්කරුවන්ට මතක් 

කරලා ෙදන්න ඕන එයාලෙග පංති හතුරන් දිවා රෑ ෙලෝකෙය් එකම කම්කරු ආණ්ඩුව අවතක්ෙසේරු කරන්නට වැඩ 

කරන හැටි ගැන. අෙප් දහඩිය මහන්සිෙයන් වැඩ කරන කම්කරු සාමූහිකත්වයට අපි ෙපන්වා ෙදන්න ඕන ෙම් 

තාවකාලික දුෂ්කරතා විඳ දරාගන්න ඕන කියල. ආණ්ඩුවට එයාලෙග සම්පූර්ණ සහෙයෝගය අවශ්යයයි කියල ෙම් 

ෙව්ලාෙව්. ෙමොකද ආණ්ඩුව එයාලෙග උවමනාවන් ෙවනුෙවන් ෙම් තරම් බරපතල විරුද්ධවාදීන් හා සටන් වදින 

නිසා. ඔයාෙග නඩුව ෙම්ක නිසියාකාරව මහජනතාවට ෙපන්නුම් කරල ෙදයි. ෙම්ක ගැන තමයි අද උෙද් මා 

පාව්ඩා පුවත්පෙත් කතුවරයා එක්ක කතා කරද්දී කතා වස්තුව වූෙය්. අපි ෙම් පචාරක ව්යාපාරයක් පටන් ගන්න 

යන්ෙන. ෙම්ක අපි උදාහරණයක් හැටියට ගන්නවා. හැම පුවත්පතක ම, හැම සමාජයක ම, හැම මහජන 

ෙව්දිකාවකම, ෙම් පණිවුඩය ෙවනුෙවන් අපි වැඩසටහනක් ෙමෙහයවනවා. එක්සත් ෙසෝවියට් රුසියාෙව් හැම 

තැනක ට ම අපි  ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියාෙග් නඩුව පචාරය කර යවනවා.” 

 

“කාෙග් නඩුව ද, සෙහෝදරයා?” 



 

“ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියාෙග් නඩුව. ඔහ්, ඔව්. සහතිකෙයන්ම, අනික් ෙද්, අර ඔයා ඔයාෙග ෙම් නඩුෙව් 

වාර්තාවට එකතු කළ සියෙරොව් සෙහෝදරයාෙග් ලියුම – ඒක ද තිබිච්ච එකම ෙකොපිය?” 

 

“ඔව්, සෙහෝදරයා.” 

 

“කවුද ඔයා හැෙරන්නට ඒක දැක්ෙක?” 

 

“ෙවන කවුරුත් නැහැ.” 

 

පධානියා සිය දිගු සිහින් අත් ළං කරගත්ෙත්ය. ඇඟිලි තුඩු එකට ළං විය. හඬ බාල කල ඔහු “ටැගෙනොව් 

ස ෙහෝදරයා, ඔයා ඒ ලියුම කියවපු බව අමතක කරන්න.” 

 

අන්ෙද ඔහු දිහා නිහඬව බලා සිටිෙය්ය. 

 

“ෙම්ක ඔයාෙග වාර්තාව විමර්ශනය කරපු කමිටුෙව් ආඥාවක්. මම ෙම් සම්බන්ධව ඔයා කරපු කාර්ය භාරය අගය 

කරන නිසා පැහැදිලි කරන්න කාලයක් ගන්නම්. ඔබ පුවත්පත් කියවනවා ද, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා?” 

 

“ඔව්, සෙහෝදරයා.” 

 

“ඔබ දන්නවා ද, ෙම් දිනවල අෙප් ගම්මාන වල සිද්ධ වන්ෙන් කුමක් දැයි කියා?” 

 

“ඔව්, සෙහෝදරයා.” 

 

“ඔබ දන්නවා ද, අෙප් කම්හල් වල දැන් පවතින මානසික වාතාවරණය?” 

 

“ඔව්, සෙහෝදරයා.” 

 

“ඔයාට වැටෙහනවා ද, අෙප් මහජන මතය ගැන වූ අතිශය වටිනා සමබරතාවය ගැන?” 

 

“ඔව්, සෙහෝදරයා.” 

 



“එෙහම නම්, මම විස්තර කරන්න අවශ්ය නැහැ ඔබට ඇයි පක්ෂ සාමාජිකෙයකුෙග් නම ෙම් වෙග් අරගල විෙරෝධී 

සමෙප්ක්ෂකෙයකු ගැන වූ නඩුවකින් අහක් කරලා තියන්න ඕන අවශ්යතාවය ගැන. ඒක පැහැදිලියි ද?” 

 

“පැහැදිලියි, සෙහෝදරයා.” 

 

“ඔබ ඉතා පෙව්සම් ෙවන්න ඕනා ඔබ පෙවල් සියෙරොව් සෙහෝදරයා ගැන කිසිවක් ෙනොදන්නා බව මතකෙය් 

තියාගන්න. මා කියන්න වැටහුනා ද?” 

 

“ඉතා ෙහොඳින්, සෙහෝදරයා.” 

 

“ආහාර පදනෙම් තනතුෙරන් ෙමොරෙසොව් පුරවැසියා ඉල්ලා අස්ෙව්වි. ඔහු ෙහේතු හැටියට තම ෙරෝගී තත්වය ගැන 

කියාවි. එයාව ෙම් නඩුවට ෙග්න්ෙන නැහැ. ෙමොකද ඒෙකන් අෙප් ආහාර පදනම ගැන නරක අදහසක් පිළිබිඹු 

ෙවලා අනවශ්ය පතිචාර ෙබොෙහොමයක් ඇතිෙවනවා. ඒත් සත්ය වරදකරුවා, ෙම් කුමන්තණෙය් පධාන ජවය ෙවන, 

ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියාව, අද රාතිෙය් අත් අඩංගුවට ගන්නවා. ඒකට ඔබෙග් අනුමතය ලැෙබනවා ෙන්ද, 

ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා?” 

 

“මෙග් තත්වය, සෙහෝදරයා, මට අනුමත කරන්න ඉඩක් ෙදන්ෙන නැහැ. මට තිෙයන්ෙන ඉහළින් එන අණ බාර 

ගැනීම පමණයි.” 

 

“ඉතා ෙහොඳින් ඔබ එය පැවසුවා, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. සහතිකෙයන්ම, ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා තමයි ඒ 

ආහාර කඩෙය් නීතිෙයන් ලියාපංදිචි වූ එකම අයිතිකරුවා ෙවන්ෙන්. අපි ෙසොයා බැලුවා. ඔහු උප්පත්තිෙයන් 

රදළෙයක්. අරගල විෙරෝධී කටයුතු කරපු ඔහුෙග් පියාවත් ෙවඩි තබා මරා දමා තියනවා. ඔහුව මීට කළිනුත් අත් 

අඩංගුවට ගත් අෙයක්. නීති විෙරෝධී ෙලසින් රෙටන් පැනලා යන්න හදපු නිසා. අෙප් වැඩ කරන ෙසෝවියට් 

ජනතාව තම පරම හතුරන් යැයි දන්නා පංතිෙය් ජීවත්වන සංෙක්තයක්. අෙප් වැඩ කරන මහත් ජනතාව, භාණ්ඩ 

හිඟය නිසා යුක්ති සහගතව ෙකෝපාවිෂ්ට ෙවලා, පැය ගණන් අෙප් සමූපාකාර වල ෙපෝලිම් වල හිටෙගන ඉඳලා, 

මූලික අවශ්යතා පවා නැති නිසා, දැන් දැන ගනියි කාට ද තමන්ෙග් දුෂ්කරතා වලට ෙදෝෂාෙරෝපණය පැවරිය 

යුත්ෙත් කියා. අෙප් ආර්ථික ජීවිතෙය් හදවත මැද්දට කවුද මාරාන්තක පහරක් ෙදන්ෙන් කියා ඔවුන් දැන ගනියි. 

කෑදර, සූරාකන රදළ පරම්පරාෙව් අන්තිමයා ඔහුෙග් සෑම පංති සාමාජිකෙයක් ෙවනුෙවන් ෙගවිය යුතු වන්දිය 

ෙගවාවි.” 

 

“ඔව්, සෙහෝදරයා. මහජන නඩුවක්. පත්තර වල සිරස්තල එක්ක. උසාවිෙය් මයිෙකොෙෆෝන ඇතිව?” 

 



“හරියටම හරි, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා.” 

 

“ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා වැඩිපුර කතා කෙළොත්, මයිෙකොෙෆෝනයට පමණට වඩා ළං වුෙනොත් ෙමොකද 

ෙවන්ෙන? එයා නම් සඳහන් කෙළොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන?” 

 

“ඔහ්, බය ෙවන්න එපා, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. ඒ රදළ මිනිස්සු හසුරුවන්න පහසුයි. එයා ලවා කිව යුතු ෙද් 

පමණක් කියවා ගන්න ඔහුට ජීවිත දානය ලැෙබන බව ෙපොෙරොන්දු ෙවනවා. ඔහුෙග් මරණ දණ්ඩ නියමය 

ඇෙහද්දීත් ඔහු විශ්වාස කරයි ඔහුට අභය දානය ලැෙබනවා කියල. ෙකෙනකුට ෙපොෙරොන්දු ෙදන්න පුළුවන්, ඔයා 

දන්නවා. ඒවා හැම තිස්ෙසම රකින්න ෙකෙනකුට අවශ්ය නැහැ.” 

 

“ඉතින් ඔහු ෙවඩි තියන අය ඉදිරිෙය් හිටෙගන සිටිය දී, එතෙකොට මයි ෙකොෙෆෝනයක් ළඟ පාතක නැහැ?” 

 

“අන්න හරි.” 

 

“එෙහම නම්, සහතිකෙයන් ම, අර නම ෙනොකියන අයෙග් ෙසේවයට ඔහු පිවිෙසද්දී, ඔහුට රැකියාවක් තිබ්ෙබ නැති 

බවත්, ඔහු සාගතෙයන් ෙපළුන බවත් සඳහන් කරන්න අවශ්ය නැහැ.” 

 

“ඒ ෙමොකක් ද, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා?” 

 

“ෙපොඩ්ඩක් උදව් කරන ෙයෝජනාවක්, සෙහෝදරයා. අෙත් සතයක් නැති රදළෙයක් ෙකොෙහොම ද එයාෙග දෑත් අෙප් 

ආර්ථික ජීවිතෙය් හදවත මැද්දට දා ගත්ෙත කියන එක පැහැදිලි කරද්දි වැදගත් වූවක්.” 

 

“ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා, ඔබට අපූර්ව හැකියාවක් තිෙයනවා ෙව්දිකාවක කතා පවත්වන්න. පමණට වඩා වැඩි 

අපූර්ව හැකියාවක්. ඒක හැම විටම රහස් ෙපොලීසිෙය් එජන්තවරෙයකුට ෙහොඳ ලක්ෂණයක් ෙනෙවයි. ඔයා 

පෙව්සම් ෙවන්න ඕන ඒක පමණට වඩා අගය කරලා ඔබව ෙහොඳ තනතුරකට මාරු කරලා යවන්න ඉඩ තිෙයන එක 

ගැන -සමහර විට තුර්කිස්තානයට එෙහම. ඒ වෙග් පළාතක දී ඔබට ඔය හැකියාව මනාව ෙපන්නුම් කරන්න 

සම්පූර්ණ අවස්ථාවක් ලැෙබ්වි. හරියට ෙටොට්ස්කි සෙහෝදරයාට වෙග්.” 

 

“මම රතු හමුදාෙව් ෙටොට්ස්කි සෙහෝදරයා යටෙත් ෙසේවය කරලා තියනවා.” 

 

“මම ඒක වැඩිය මතක් කරන්ෙන නැහැ, ටැගෙනොව් ස ෙහෝදරයා, මම ඔබ නම්.” 

 



“නැහැ, සෙහෝදරයා. මම මෙග් මුළු උත්සාහය ෙයොදන්නම් අමතක කරන්න.” 

 

“අද රෑ හයට, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. ඔයා ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියාෙග් කාමරයට වාර්තා කරන්න ඕන. 

අමතර සාක්ෂි ෙහෝ ෙම් නඩුවට අදාල ෙවනත් ලියවිලි ෙහොයන්න. එවිට ඔබ ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා අත් 

අඩංගුවට ගන්න ඕන.” 

 

“ඔව්,  සෙහෝදරයා.” 

 

“එච්චරයි, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා.” 

 

“ඔව්, සෙහෝදරයා.” 

 

* 

 

රහස් ෙපොලීසිෙය් ආර්ථික අංශෙය් පධානියා ඔහුෙග් වීදුරු මස් විහිදුවමින් පෙවල් සියෙරොව් ෙවත සිනාවක් පෑය. 

ඔහුෙග් වදන් සිත්පිත් නැති ෙලසකින් විය: “මීට පස්ෙස, සියෙරොව් සෙහෝදරයා, ඔබෙග් සාහිත්ය උත්සාහයන් සීමා 

කරගන්න ඔබෙග් දුම්රිය රැකියාෙව් වැඩ කටයුතු වලට.” 

 

“ඔහ්, සහතිකෙයන්ම, මිතුරා,” පෙවල් සියෙරොව් කීය. “හිත කරදර කරගන්න එපා.” 

 

“මම ෙනෙමයි ෙම් නඩුව ගැන හිත කරදර කරගත යුත්ෙත්, මම ඔයාට මතක් කරන්නම්.” 

 

“ඔහ්, අපාෙය හිටිෙය, මම ෙකොච්චර සිත් තැවුෙලන් හිටියා ද කියෙතොත් මට වමෙනත් ගියා. ෙවන ෙමොකක් ද 

ඔයා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන? ෙකෙනක්ට පැෙහන්න තියන ෙකස් වලත් සීමාවක් තියනවා.” 

 

“නමුත්, ෙකස් යටින් තිෙයන්ෙන එක ඔළුවක්.” 

 

“ෙමොකක් කිව්වා .. ඔයා ෙමොකක් ද ඉන් අදහස් කරන්ෙන? ඔයා ළඟ ලියුම තියනවා ෙන්ද?” 

 

“තව දුරටත් නැහැ.” 

 

“ඒක ෙකොෙහද?” 



 

“උදුනට දැම්මා.” 

 

“ස්තූතියි, මිතුරා.” 

 

“ඔයාට ස්තූතිවන්ත ෙවන්න ෙහොඳ ෙහේතු තියනවා.” 

 

“ඔහ්, සහතිකෙයන්ම, සහතිකෙයන්ම, මම ස්තූතිවන්ත ෙවනවා. එක ෙහොඳක් තව ෙහොඳක් ලබන්න සුදුසුයි. 

ඇහැකට ඇහැක් … ෙකොෙහොම ද ඒ කියමන යන්ෙන? මම සමහර ෙද්වල් ගැන කටපියා ෙගන ඉන්නවා එතෙකොට 

ඔයා මෙග් පුංචි වැරදි ගැන අනිත් අයෙග කටවල් පියවලා තියනවා. හරියට ෙහොඳ මිතුෙරෝ වෙග්.” 

 

“ඒක එච්චර සරල නැහැ, සියෙරොව්. දැන් බලන්න, ඔයාෙග රදළ හවුල්කාරයා, ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියා, 

නඩුවක් ඉදිරියට ෙගන යන්න ..” 

 

“යකාට ගියාෙව්, ඔයා හිතන්ෙන ඒක ඇහුණම මට ඇ ෙ වි කියල ද? ඒ අහංකාර නිකමා එයාෙග සුදු ෙබල්ල 

කරකවා ගන්න හැටි බලන එක මට ෙලොකු සතුටක්.” 

 

“ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා, ඔෙබ් නිෙරෝගී සුවය පිණිස ඔබ දිග නිවාඩුවක් යා යුතුයි. උණුසුම් පරිසරයකට 

සංචාරයක් යා යුතුයි,” නිලධාරියා කීය. “ඒ නිසා තමයි, ඔබෙග් ඉල්ලා අස්වීෙම් ලිපිය බාරගනිද්දී අපි ෙම් නිවාඩු 

නිවාසයට යන්න ඔබට ස්ථානයක් ලබා ෙදන්ෙන. ඔබට වැටහුනා ද?” 

 

“ඔව්,” ෙමොරෙසොව් කීය. ඔහු තම නළල පිහිදා ගති. “මට වැටහුණා.” 

 

“ඒක කයිමියාෙව් සුවපහසු සනීපාරක්ෂක ස්ථානයක්. වැඩි සද්ද බද්ද වලින් ෙතොර නිවාඩු පාඩුෙව් ඉන්න පුළුවන් 

තැනක්. එතැන ඔබට නිෙරෝගී සුවය ලබා ෙදන්න ෙගොඩක් උපකාර ෙවයි. මම ෙයෝජනා කරනවා ඔබ එහි 

සම්පූර්ණ පෙයෝජනය ගන්න අවශ්යයයි කියල. ඒ වරපසාදය ඔබට, අපි කියමු මාස හයකට ලැෙබ්වි. මම උපෙදස් 

ෙදන්ෙන ඉක්මණින් ආපහු එන්න හදන්න එපා කියලයි, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා.” 

 

“නැහැ,” ෙමොරෙසොව් කීය, “මම ඉක්මන් ෙවන්ෙන නැහැ.” 

 

“මට තියනවා ඔයාට ෙදන්න තවත් උපෙද්ශයක්, ෙමොරෙසොව් සෙහෝදරයා. පත්තර වලින් ෙකොවැෙලන්ස්කි 

පුරවැසියාට විරුද්ධව පවරලා තියන අරගල විෙරෝධී සමෙප්ක්ෂක උත්සාහය ගැන වූ නඩුව පිළිබඳ ව ෙගොඩක් 



ෙද්වල් ඔයාට අහන්න ලැෙබයි. ඒ නඩුව ගැන ඔබ මුකුත් දන්ෙන නැති බව සනීපාරක්ෂක ස්ථානෙය් ඉන්න අනිත් 

ෙසේවකයන්ට හිතන්න ඉඩ හැරීම ඔෙබ් බුද්ධිමත් බව ෙපන්වයි,” 

 

“සහතිකෙයන් ම, සෙහෝදරයා. මම ඒ ගැන කිසිවක් දන්ෙන නැහැ. එකම එක ෙදයක් වත්.” 

 

නිලධාරියා ෙමොරෙසොව් ෙවත නැඹුරු වී කිසිත් ආෙව්ගයකින් ෙතොරව, ඔහුව රහසකට එකතු කර ගන්නා ෙලසින්, 

රහසින් ෙමෙසේ කීෙව්ය: “ඉතින්, මම ඔයා නම්, ෙකොවැෙලන්ස්කි ෙවනුෙවන් කිසිම අත්තක් අල්ලන්න යන්ෙන 

නැහැ. එයාට ෙවඩි තියන හමුදාව ඉදිරියට යන්න සිද්ධ වුනත්.” 

 

ෙමොරෙසොව් නිලධාරියාෙග් මුහුණ දිහා උඩට හිස ඔසවා බලා, ඔහුෙග් වදන් අපැහැදිලි ෙවද්දී, එය කුණු කුණු 

ගෑමක් වී යද්දී, ඔහුෙග් පැතලි නාස්පුඬු ෙවව්ලද්දී ෙමෙසේ ඇද පැද කීෙව්ය: “කවුද? මම, අතු අල්ලන්න? ඔහු 

ෙවනුෙවන්? මම ඇයි එෙහම කරන්ෙන, සෙහෝදරයා? මම ඇයි එෙහම කරන්ෙන? මට ඔහුත් සමඟ කිසිත් 

සම්බන්ධයක් තිබ්ෙබ නැහැ. ඔහුටයි ඒ කඩය අයිති. ඔහු තනිවම. ඔබට බලන්න පුළුවන් ලියා පදිංචි සහතිකය 

දිහා. ඔහු තනිවම. ඔහුට ඔප්පු කරන්න බැහැ මම කිසිම ෙදයක් ඒ ගැන … කිසිම ෙදයක් ගැන දැන සිටියා කියල. 

ඔහු තනිවම. තනි අයිතිකාරයා. ෙලව් ෙකොවැෙලන්ස්කි – ඔයාට ඒක ෙහොයල බලන්න පුළුවන්.” 

 

* 

 

ලැව්ෙරොව්ෙග් භාර්යාව ෙදොර හැරියාය. ඇය හුස්ම හිරෙවන සද්දයක් නැඟුවාය. එය ඉක්කාවක් ෙමන් ඇයෙග් යටි 

උගුරින් පටන් ගන්නවා ඇසිණ. අන්ෙද හැඳ සිටි හම් කබායත්, ඔහුෙග් ඉෙන් වූ තුවක්කුවත්, ඔහු පිටුපසින් දැකි 

බයිෙන්ත්තු හතරක යකඩ පිහි තුඩු හතර දැකි ඇය තම කට අතින් වසා ගත්තාය.  

 

ෙසොල්දාදුවන් හතර ෙදෙනක් අන්ෙද පිටුපසින් ඇතුල් වූහ. අන්තිමට ඇතුල් වූ ෙසොල්දාදුවා ගම්භීර විලසකින් ෙදොර 

තඩාස් ගා වසා දැමුෙව්ය. 

 

“අනුකම්පා කරන්න ෙදවියෙන්! අෙහෝ, අනුකම්පා කරන්න ෙදවියෙන්!” අත් ෙදකම ඔසවමින් සායම් දිය වී ගිය 

කඩවැස්මක් හැඳි කාන්තාව හඬා වැටුනාය. 

 

“ෙහලෙවන්න එපා!” අන්ෙද අණ දුන්ෙන්ය. “ෙකොෙහද ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසියාෙග් කාමරය තිෙයන්ෙන?” 

 

කාන්තාව තම ෙව්වලන ඇඟිල්ලක් දිගු කර ෙපන්වූවාය. අන්ෙද පිටුපසින් ගිය ෙසොල්දාදුවන් ද නික්ම වී ගිය පසුව ද 

ඇය ඇඟිල්ල ෙමෝඩ විදියට තවත් කාලයක් දිගු කර ෙගන සිටියාය. ඉස්ෙතෝප්පුෙව් වූ ඇඳුම් රඳවන රාමුව දිහා ඇය 



ෙනත් ෙයොමු කළාය. මිනිස් සිරුරු වලට හැඩගැසි අයුරින් නැවී තිබුණ පරණ උණුසුම් කබායන් දිහා බැලුවාය. 

ඒවා එතැන එල්ලී තිබුෙන් ඇය ඉදිරිෙයන්, සිහින් යකඩ පිහි තුඩු තුනකුත්, පැතිර යන්නට ෙනොදී රබානක වැෙදන 

හඬක් ෙසේ හඬ නඟමින් බරින් බිමට වැදුණු බූට් සපත්තු හයකුත් ඇයව ෙහමිහිට පසු කරෙගන ගිය පසුව. හතරවැනි 

බයිෙන්ත්තුව රැගත් ෙසොල්දාදුවා ෙදොර අසල සිටෙගන සිටිෙය්ය. 

 

ඔවුන් දුටු විට ලැව්ෙරොව් උඩ පැන නැඟිට්ෙට්ය. ඔහු දිහා ෙනොබලා අන්ෙද ඉක්මණින් කාමරය පසු කෙළේය. 

අන්ෙදෙග් අතින් නිකුත් කරන ලද ෙකටි, තියුණු, කස පහර වැනි වූ ෙගොෙරෝසු වූ රාජකීය වූ සංචලනයකින්, එක 

ෙසොල්දාදුෙවක් ඒ ෙදොර අසල නතර විය. අනිත් අය අන්ෙද, පසුපසින් ලිෙයෝෙග් කාමරයට ඇතුල් වූහ. 

 

ලිෙයෝ එහි වූෙය් තනිවම. ඔහු සුව පහසු ඇඳි පුටුවක, දැල්ෙවන උදුනක් අසල, කමිසයක් හැඳෙගන ෙපොතක් 

කියවමින් සිටිෙය්ය. ෙදොර පියන් ෙදකම එක පහරින් ඇරී විවෘත ෙවද්දී ඔහුෙග් ෙපොත මුලින්ම ෙහලවුණි. ඉතා 

ස්ථිර වූ අතකින් ෙපොත වැසී පුටුෙව් ඇන්ද මත තැබිණ. කලබලයක් නැතිව ලිෙයෝ අසුනින් නැඟිට්ෙට්ය. ඔහුෙග් 

ෙකළින් තිබූ උරහිස් අතරින් ගිනි උදුෙන් දැල් ඔහු හැඳ සිටි සුදු කමිසෙය් දිළිසුණි. 

 

සාවඥ වූ මුව ෙකොන් හිනාවකින් පහළට වැෙටද්දී “ඉතින්, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා, අපි ෙම් විදියට කවදා ෙහෝ 

හමුෙවයි කියල ඔයා දැනෙගන හිටිෙය නැද්ද?” කියා ෙහේ විමසීය. 

 

අන්ෙදෙග් මුහුණ කිසිත් හැඟීමක් දිස් ෙනොකෙළේය. එය ගමන් බලපතයක පින්තූරයක් ෙමන් නිශ්චලව පැවතිණ. 

හරියට එහි ඉරි හා මාංශ ෙප්ශීන් මිනිස් ෙත්රුමක් නැති යමක් විදියට ගල් ගැසී ඇත්තා ෙසේ ය. එය මිනිස් මුහුණක් 

වූෙය් හැඩෙයන් පමණි. රජෙය් ලාංඡනයක් රැගත් කඩදාසියක් ඔහු ලිෙයෝ අත තැබුෙව්ය. ඔහුෙග් කටහඬ මිනිස් 

කටහඬක් වූෙය් මිනිස් ෙහෝඩියකින් නිමැ වූ නිසා පමණි: “ෙසෝදිසි වෙරන්තුවක්, ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසිෙයනි.” 

 

“ෙසොයා බලන්න,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, ඔහු සීරුෙවන්, දයාන්විත ව නැවුෙන් වැදගත් සම්භාෂණයක දී අමුත්ෙතක් 

ෙවත ආචාර කරනා විලසට, “ඔබව සාදරෙයන් පිළිගන්නම්.” 

 

අන්ෙද අතින් නිකුත් වූ ක්ෂණික ඉරියව් ෙදකකින් එක ෙසොල්දාදුෙවක් ඇඳුම් ෙපට්ටියක් ෙවතටත් අනික් 

ෙසොල්දාදුවාව නිදි යහන ෙවතටත් යැවුණි. ඇඳුම් ෙපට්ටිෙය් ලාච්චු හඬ නඟමින් විවෘත විය. එක මත එක ෙගොඩ 

ගැසුණු සුදු යට කලිසම් ෙගොඩක් බිමට වැටුණි. විසල්, දැඩි, හිරු රැස්වලින් පැහැ ගැන්වුනු අත් වලින් පවීන 

ෙලසින් ෙපට්ටි ඇතුලත ෙසොයා බලා ඒවා ඉක්මණින් එකින් එක හඬ නඟමින් වැසුණි. දිය වී යන හිෙමන් දිළිෙසන 

කළු බූට් සපත්තු අතරින් සුදු  ෙරදි ෙගොඩක් බිම ෙගොඩ ගැසුණි. ඇෙඳේ සැටින් කවරය ක්ෂණික අතකින් ඉවතට 

ඇදිණ. අනතුරුව කම්බිලිය ද, ඊට පසුව ඇඳ ෙරදි ද ඉවත් ෙකරිණ. බයිෙන්ත්තුෙවන් ෙමට්ටයට පහරක් ඇනුණි. 

එය ෙදපැත්තට විවර විය. ඒ විවරය ඇතුලට අත් ෙදකක් ඇතුල් වී ෙනොෙපනී ගිෙය්ය. 



 

අන්ෙද ෙම්සෙය් ලාච්චු හැරිෙය්ය. ඉක්මණින්, යාන්තික ෙලසින්, ඔහු එහි වූ ෙපොත්වල පිටු අතර මහපටැඟිල්ල 

යවා පිටු ෙපරළීය. ඒ පිටු ෙපරෙළන සද්දය හරියට කාඩ් කුට්ටමක් අනන සර සර ගෑමක් වැනිය. ඔහු ෙපොත 

පැත්තකට විසි කෙළේය. සියළු කඩදාසි හා ලියුම් එකතු කර තම ගමන් මල්ලට ඔබා ගත්ෙත්ය. 

 

ලිෙයෝ කාමරය මැද තනිවම හිටෙගන සිටිෙය්ය. මිනිසුන් ඔහු ගැන කිසිත් තැකීමක් ෙනොකළහ. ඔවුන්ෙග් කියාවන් 

ඔහුට බලපාන්ෙන් නැති අන්දමට ඔවුන් හැසිරුණහ. ඔහු ගෘහ භාණ්ඩයක් පමණක් ෙසේ සැලකූහ. අන්තිමට ඉරා 

බලන්නට යන ෙලසින් ඔෙහේ තිෙයන්නට ඉඩ හැරියහ. ඔහු ෙම්සෙය් බාෙගට හිඳෙගන, බාෙගට ඊට උර දී 

සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් දෑත් රැඳී තිබුෙන් ෙම්ස ගැට්ෙට්. ඔහුෙග් උරහිස් හැකිළී තිබුණි. ඔහුෙග් දිගු ෙදපා ඉස්සහර දික් වී 

තිබිණ. නිහඬතාවය අතරින් ගිනි උදුෙන් දර ෙකොටන් ඇවිලී යන සද්දය ඇසුණි, බිමට පතිත වන දැෙය් සද්දය 

ඇසිණ. අන්ෙදෙග් දෑත්වල වූ කඩදාසි සිරි සිරි ගාන සද්දය ඇසුණි. 

 

“සමාෙවන්න, මට බැහැ ඔයාට උදව් කරන්න,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “ෙකම්ලිනය පුපුරුවා හරින සහ ෙසෝවියට් බිඳ 

හලන රහස් සැලසුම් තියන තැන් ෙසොයාගන්නට, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා.” 

 

“ෙකොවැෙලන්ස්කි පුරවැසිෙයනි,” අන්ෙද කීෙව්ය, හරියට ඔවුන් මීට ෙපර කිසි දිෙනක හමු වී නැති විලාසයකිනි, 

“ඔබ කතා කරන්ෙන් රහස් ෙපොලීසිෙය් නිෙයෝජිතෙයකුට.” 

 

“ඔයා හිතුවා ද මට ඒක අමතක ෙවලා ගිහින් කියල, එෙහම හිතුන ද?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. 

 

ෙසොල්දාදුෙවක් බයිෙන්ත්තුෙවන් ෙකොට්ටයකට ඇන්ෙන්ය. කුඩා සුදු පාත්ත පිහාටු හැම අතකම හිම වැෙටනා ෙසේ 

විසිරී ගිෙය්ය. අන්ෙද කැබිෙනට්ටුවක ෙදොරක් තදින් ෙසොලවමින් හැරිෙය්ය. ඔහු එහි වූ වීදුරු සහ පිඟන් ෙකෝප්ප 

ඉක්මණින් මුදු ෙලසින් බිම් පලස මත තබද්දී ඒවා සිහින් හඬින් ගැෙටන නාදය ඇසිණ. 

 

ලිෙයෝ තම රත්තරන් සිගරැට් රඳවනය හැර එය අන්ෙද ෙවත පෑෙව්ය. 

 

“එපා, ස්තූතියි,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

ලිෙයෝ සිගරැට්ටුවක් දල්වා ගත්ෙත්ය. ගිනිකූර ඔහුෙග් ඇඟිලි වල ෙමොෙහොතක් ෙවව්ලා ඉන්පසු ෙහොඳින් දැල්වුණි. 

ඔහු ෙම්සය අගිස්ෙසේ හිඳ ගති. එක කකුලක් වනන්නට විය. ඔහුෙග් සිගරැට්ටුෙවන් සිහින් නිල් පැහැති දුම් රැල්ලක් 

ෙහමිහිට ඉහළට ඇදුණි. 

 



“ෙයෝග්යතමයා,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “ජයගැනීම. ෙකෙසේ ෙවතත්, හැම දාර්ශනිකෙයක් ම නිවැරදි නැහැ. මට ඕන 

වුනා ඔවුන් ෙගන් අහන්න ෙම් පශ්නය: ෙයෝග්යතමයා කියන්ෙන -ෙමොකට ෙයෝග්ය වූෙවක් ද? … ඔබට ඊට 

උත්තර ෙදන්න පුළුවන් ෙවන්න ඕනා, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. ෙමොනවා ද ඔබෙග් දාර්ශනික මතවාදය? අපිට ඒ 

ගැන කතාබහ කරන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබුෙන් නැහැ -ෙම්ක සුදුසු අවස්ථාවක්.” 

 

“මම ෙයෝජනා කරනවා ඔබට,” අන්ෙද කීෙව්ය, “කට වහෙගන සිටින්න.” 

 

“රහස් ෙපොලීසිෙය් නිෙයෝජිතෙයක් ෙයෝජනාවක් කළාම ඒක,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “නිෙයෝගයක් ෙන්ද? ආණ්ඩු 

බලයක තියන විභූතියට සෑම සියළු අවස්ථාවක දී ම ෙගෞරව කරන්න ෙකෙනක් දැනගන ඉන්න ඕන බව මම 

දන්නවා. ඒ බලය තියන අයෙග් ආත්ම ෙගෞරවයට ඒක ෙකොච්චර දුෂ්කර වූවත්, ෙන්ද?” 

 

එක ෙසොල්දාදුෙවක් ඔහුෙග් හිස ඔසවා ලිෙයෝ ෙවත ළං වන්නට අඩියක් ඉස්සරහට තැබුෙව්ය. අන්ෙද එල්ල කළ 

බැල්මක් ඔහුව නවතන ලදි. තව ෙසොල්දාදුෙවක් අල්මාරියක් ඇර ලිෙයෝෙග් සූට් කට්ටල එකින් එක එළියට 

ගත්ෙත්ය. ඔහු එහි සාක්කු හා ඇතුලින් ඇල්ලූ ෙරදිකඩ අත ගා බැලුෙව්ය. 

 

අන්ෙද තවත් අල්මාරියක් හැරිෙය්ය. 

 

ඒ අල්මාරිෙයන් අනගි පංශ විලවුන් සුවඳක් හමා ආෙව්ය. කාන්තා වස්ත එහි එල්ලා තිෙබනවා ඔහු දුටුෙව්ය. 

 

“ෙමොකක් ද පශ්ෙන, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා?” ලිෙයෝ විමසීය. 

 

අන්ෙද අත වූෙය් රතු ගවුමකි. 

 

ඒ චාම් රතු ගවුෙම් හම් ෙබල්ට් පටියක් තිබිණ. ෙබොත්තම් හතරක් තිබිණ. රවුම් ෙකොලරයක් හා දැවැන්ත ෙබෝ 

පටියක් තිබිණ. 

 

එය තම දෑෙත් දිග හැරගත් අන්ෙද ඒ දිහා බලා සිටිෙය්ය. රතු ෙරද්ද ඇඟිලි අතර මිරිකී පිම්බුණ කුඩා පිපිණු 

හැඩයන් ඉලිප්පුෙව්ය. 

 

අනතුරුව ඔහුෙග් දෑස් හිමිහිට ඇදී ගිෙය්, අවකාශය තුලින් පාෙවන බරක් වැනි වූ බැල්මක්, අල්මාරිෙය් වූ අනිකුත් 

වස්ත ෙදසට. ඔහු දන්නා කළු ෙවල්වට් ගවුමක් ඔහු දුටුෙව්ය. ෙලොම්  ෙකොලරයක් ඇති කබායක් ඔහු දුටුෙව්ය. සුදු 

බ්ලවුස් එකක් දුටුෙව්ය. 



 

“ෙම්වා කාෙග් ද?” ඔහු ඇසීය. 

 

“මෙග් අනියම් කාන්තාවෙග්,” ලිෙයෝ පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. ඔහුෙග් දෑස් අන්ෙදෙග් දෑස් මත රැඳී තිබුණි. ඔහු වදන් 

පිට කෙළේ අශික්ෂිත වූ කුණුහරුපයක් කියන සාවඥ වූ විලාසයකිනි. 

 

අන්ෙදෙග් මුහුෙණ් කිසිදු හැඟීමක් දැකිය ෙනොහැකි විය. මිනිස් ෙත්රුමක් නැත. ඔහු අතැති වූ ගවුම දිහා පහතට 

මුහුණ ෙයොමු කෙළේය. වල ගැසුණු කම්මුල් වල ඔහුෙග් ඇස් පිහාටු කළු අඩ සඳවල් ෙදකක් ෙසේ දිස්විය. ඉක්බිතිව 

ඔහු ගවුම ෙසෙමන් දිග හැර, පෙව්සෙමන්, මඳක් නුහුරු ෙලසකින්, හරියට එය කැඩී බිඳී යා හැකි වීදුරුවක් ෙසේ, 

නැවතත් අල්මාරිෙය් එල්ලුෙව්ය. 

 

ලිෙයෝ ෙකකර ගෑෙව්ය. ඔහුෙග් දෑස් අඳුරු විය. ඔහුෙග් මුව නළියයි. “කලකිරීමක්, එෙහම ෙන්ද? ටැගෙනොව් 

සෙහෝදරයා?” 

 

අන්ෙද පිළිතුරු දුන්ෙන් නැත. ඔහු ගවුම් සියල්ල එකින් එක හිමිහිට එළියට ඇද්ෙද්ය. සාක්කු ෙහොයමින්, පංශ 

විලවුන් සුවඳින් වූ ෙරදි අතරින් ඇඟිලි යවා විපරම් කෙළේය. 

 

“මම කියන්ෙන ඔබට බැහැ කියල, පුරවැසිෙයනි!” ෙදොර මුර කරන ෙසොල්දාදුවාෙග් ගුගුලන කටහඬ ෙදොරට 

පිටතින් හදිසිෙය් ඇසුණි. “ඔබට දැන් ඇතුලට යන්න බැහැ!” 

 

ෙදොරට ඔබ්ෙබන් අරගල කරන සද්දයක් ඇසිණ. හරියට අතකින් සිරුරක් පැත්තට තල්ලු කර දැම්මා වැනි වූවකි. 

 

හඬක් කෑ ගැසීය. එය කාන්තාවකෙග් කටහඬක් ෙනොවීය. එය ගැහැණු කට හඬක් ෙනොවීය. එය මරණ භෙයන් වූ 

සත්වෙයකුෙග් බියකරු උඩුබුරලන හඬකි: “මට එහාට යන්න ෙදන්න! මට යන්න ෙදන්න!” 

 

අන්ෙද ෙදොර දිහා බැලීය. ඒ ෙවත ෙහමින් ෙගොස් ෙදොර හැරිෙය්ය. 

 

අන්ෙද ටැගෙනොව් සහ කීරා ආර්ගුෙනෝවා එකිෙනකාට මුහුණ ලා හිටෙගන සිටියහ. 

 

ඔහු ෙසෙමන්, වදනින් වදන, වතුර බිංදු මනින ෙසයින් පිට කරමින්, එක සමාන වදන් පිට කරමින් ෙමෙසේ ඇසුෙව් 

ය: “ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිනිය, ඔෙබ් පදිංචිය ෙමතැන ද?” 

 



ඇය පිළිතුරු දුන්නාය. ඇයෙග් හිස ෙකළින්ය. ඇයෙග් දෑස් ඔහුෙග් දෑස් මුණ ගැසී ඇත. ඇයෙග් කටහඬ ද ඔහුෙග් 

කටහඬ වැනි විය: “ඔව්.” 

 

ඇය කාමරය ඇතුලට පිවිසියාය. ෙසොල්දාදුවා ෙදොර වැසීය. 

 

අන්ෙද ටැගෙනොව් ෙහමින් හැරුෙන්ය. ඔහුෙග් දකුණු උරහිස පාත් විය. හැම බල නහරයක්ම සංචලනයට ගන්නා 

වෑයෙමන් මුළු සිරුර ම ඇදී ඇති ෙලසකින්, මහත් පරිශමයකින්, උරහිස් පතුල් අතරට පිහියක් ඇන ඇති විෙටක 

එය ෙනොෙසල්ෙවන ෙලසින් තමන් ෙහලෙවන්නට ගන්නා උත්සාහයකින් ඔහු හැරුෙන්ය. ඔහුෙග් වම් අත 

අස්වාභාවික ෙලස වැලමිට අසලින් නැවී තිබුණි. බිම අත හරින්නට බැරි යමක් අල්ලා ෙගන සිටිනවා ෙසේ ඔහුෙග් 

අත්ල බාෙගට වැසී තිබුණි. 

 

ඔහු ෙසොල්දාදුවන් ෙවත හැරී “අර ෙකොෙන් තියන ෙපට්ටි සහ කැබිෙනට්ටු විපරම් කරන්න,” යැයි කීෙව්ය. 

 

අනතුරුව ඔහු නැවතත් විවෘත කර තිබුණ අල්මාරිය ෙවත ගිෙය්ය. ඔහුෙග් පාද සහ ගිනි උදුෙන් වූ දර ෙකොටන් 

පමණක් නිහඬතාවය බිඳිෙය්ය. 

 

කීරා බිත්තියට ෙහේත්තු වූවාය. ඇයෙග් ෙතොප්පිය ඇයෙග් අෙත් විය. ඇඟිලි වලින් ලිස්සා ෙගොස් ෙතොප්පිය බිමට 

වැටුණි. කවුරුත් එය දැක්ෙක් නැත. 

 

“මට සමාෙවන්න, පියාදරිය,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “මම බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් හිටිෙය ෙම්ක ඔයා එන්න කළිෙයන් 

ඉවර ෙවයි කියල.” 

 

ඇය බලාෙගන සිටිෙය් ලිෙයෝ දිහා ෙනොෙව්. ඇය බලාෙගන සිටිෙය් හම් කබායක් හැඳි, ඉෙන් තුවක්කුවක් රැඳි, උස් 

රූපය දිහා. 

 

අන්ෙද ඇයෙග් ඇඳුම් ෙපට්ටිය ෙවත ගිෙය්ය. ලාච්චු හැරිෙය්ය. ඇයෙග් යට ඇඳුම් ඔහුෙග් අෙත් තියන ආකාරය 

ඇය දුටුවාය. සුදු සිහින් කපු ෙරද්ෙදන් නිමැ වූ නිඳන ඇඳුම්, ෙල්ස් රැලි ඔහුෙග් ස්ථිර ඉක්මන් නැති ඇඟිලි වල 

ෙපොඩි විය. 

 

“දිවානෙය් තියන ෙකොට්ට ඇතුල බලන්න,” අන්ෙද  ෙසොල්දාදුවන්ට අණ දුන්ෙන්ය, “අර පාපිස්ස ඔසවලා 

බලන්න.” 

 



කීරා බිත්තියට පිට දී සිටියාය. ඇයෙග් දණහිස් කඩා වැෙටයි. ඇයෙග් උකුල, අත් හා උරපතුල් ඇයව ෙකළින් 

තියාෙගන ඇත. 

 

“එච්චරයි, දැන් ඇති,” අන්ෙද ෙසොල්දාදුවන්ට අණ දුන්ෙන්ය. ඔහු අවසාන ලාච්චුව හඬක් ෙනොනඟා එක දිගට 

තල්ලු කර වසා දැමීය. 

 

ඔහු ෙම්සය මත වූ ගමන් මල්ල අතට රැෙගන ලිෙයෝ ෙවත හැරුණි. ඔහුෙග් මුව අමුතු විදියකට විවර කරමින්, 

ඔහුෙග් උඩු ෙතොල ෙසොලවන්ෙන් නැතිව, යටිෙතොල පමණක් හඬ පිට කරන්නට ෙසොලවමින් “ෙකොවලැන්ස්කි 

පුරවැසිෙයනි, ඔබව අත් අඩංගුවට ගන්නවා,” යැයි කීෙව්ය. 

 

ලිෙයො ෙදවුර හකුලා තම කබාය ගන්නට නිහඬව ගිෙය්ය. ඔහුෙග් මුව සාවඥ ෙලසින් පහළට හැරී ඇත. එෙහත් 

තම ඇඟිලි ෙවව්ලන බව ඔහු දුටීය. ඔහු හිස ගස්සා ඉහළට ඔසවා, අන්ෙද ෙවතට ෙමම වදන් වලින් දමා ගැසුෙව් 

ය: “මට විශ්වාසයි ෙමය තමයි ඔබ කවදා ෙහෝ ඉටු කර ඇති වඩාත් ම සතුටුදායක වූ ෙසේවය, ටැගෙනොව් 

සෙහෝදරයා.” 

 

බිම එකතු වී තිබි බඩු වලට පයින් ගහමින් ෙසොල්දාදුවන් ඔවුන්ෙග් බයිෙන්ත්තු ඔසවා ගත්හ. 

 

ලිෙයෝ කණ්ණාඩිය ෙවත ෙගොස් තම ටයි පටිය සකස් කර ගත්ෙත්ය. කබාය සකස් කර ගත්ෙත්ය. ෙකොණ්ඩය 

සකස් කර ගත්ෙත්ය. වැදගත් සමාජ කටයුත්තක් සඳහා යන අඳින පුරුෂෙයක් තුල වූ ඉතා පරීක්ෂා සහිත 

නියතාර්ථයක් ඔහු තුලින් දිස්විය. ඔහුෙග් ඇඟිලි තව දුරටත් ෙවව්ලන්ෙන් නැත. ඔහු ෙල්න්සුව සීරුෙවන් නවා එය 

කබාෙය් ඉහළ ෙපොකැට්ටුෙව් රැඳවීය. 

 

අන්ෙද ඔහු එනෙතක් නැවතී සිටිෙය්ය. 

 

ලිෙයෝ කීරා අසලින් නැවතිණ. “ඔයා මෙගන් සමුගන්ෙන නැද්ද, කීරා?” 

 

ඔහු ඇයව දෑත් වලින් බදාෙගන සිප ගත්ෙත්ය. එය දිග චුම්බනයකි. අන්ෙද හිටෙගන බලා සිටිෙය්ය. 

 

“මට තිෙයන්ෙන අන්තිම එක ඉල්ලීමක් පමණයි, කීරා,” ලිෙයෝ රහසින් ෙකඳිරීය, “මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා 

ඔයා මාව අමතක කරලා දායි කියල.” 

 

ඇය පිළිතුරු දුන්ෙන් නැත. 



 

ෙසොල්දාදුෙවක් ෙදොර විසිකර හැරිෙය්ය. අන්ෙද පිට වී ගිෙය් ය. ලිෙයෝ ඔහු පසු පසින් ගිෙය් ය. ෙසොල්දාදුවා ඔවුන් 

පිටුපසින් ෙදොර වැසීය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 

 

රහස් ෙපොලීසිෙය් සිර කූඩුවක ලිෙයෝව අගුල් දමා සිරකරන ලදි. අන්ෙද තම නිවසට පැමිණෙය◌්ය. මාලිගා 

උද්යානෙය් දී පක්ෂ සෙහෝදරෙයක්, සමාජයට ඉක්මණින් යන ගමන්, අන්ෙද ව ෙග්ට්ටුව අසල දී නැවත්තුෙව්ය. 

 

“ඔබ අද රෑට අපිට කෘෂිකාර්මික තත්වය ගැන වාර්තාවක් ෙදනවා, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා, එෙහම ෙන්ද?” 

 

“ඔව්,” අන්ෙද පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. 

 

“නවයට, ෙන්ද? අපි හැෙමෝම බලාෙගන ඉන්ෙන, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා. නවයට හමුෙවමු.” 

 

“ඔව්,” අන්ෙද පිළිතුරු දුන්ෙන්ය. 

 

උද්යානෙය් වැටී තිබි මහත් හිම ෙගොඩවල් මැදින් ඔහු ඇවිද්ෙද්ය. තරප්පු ෙපළ නැඟ අඳුරු කාමරයට ගිෙය්ය. 

 

මාලිගාෙව් විසිත්ත කාමරෙය් ජෙන්ලෙයන් එළිය විහිදී බිමට කහ පැහැති හතරැස් හැඩයක් වැටී ඇත. අන්ෙද තම 

කැප් ෙතොප්පිය ගැලවීය. හම් කබාය ගැලවීය. තුවක්කුව ඉවත් කෙළේ ය. අළු පාට අඟුරු වලට පෙය් ඇඟිල්ලකින් 

ගසමින් ඔහු උදුන අසල හිට ගත්ෙත් ය. අඟුරු මතින් දර ෙකොටයක් තබා ඊට ගිනිකූරක් ඇල්ලුෙව්ය. 

 

උදුන අසල වූ ෙපට්ටිය මත ඔහු වාඩි වී සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් දණහිස් මැදින් අත් එල්ලා වැටුණි. අඳුර මැද්ෙද් ඔහුෙග් 

දෑත් සහ ඔහුෙග් නළල ෙරෝස පැහැය ගති. 

 

තරප්පු ෙපළ අවසානෙය් කකුල් වැෙදනා හඬ ඔහුට ඇසිණ. අතක් තදින් ෙදොරට තට්ටු කරන හඬ ඇසිණ. ඔහු 

ෙදොර අගුල් දමා තිබුෙන් නැත. “ඇතුලට එන්න,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

කීරා ඇතුලට ආවාය. ඇය තඩාස් ගා ඇය පිටුපසින් ෙදොර වසා දැම්මාය. ඔහුෙග් කාමරයට ඇතුල් ෙවන ෙදොර 

රාමුව අසල සිටෙගන සිටියාය. අඳුර මැද්ෙදන් ඇයෙග් දෑස් ඔහුට දකිනු ෙනොහැකිය. ඇයෙග් නළල ඇයෙග් දෑස් හි 

කළු ෙසවනැලි අරක් ෙගන තිබුණි. එෙහත් රතු දිස්නයක් ඇයෙග් මුවට වැටී තිබුණි. ඇයෙග් මුව පළල් වී තිබුණි. 

එය ලිහිල් විය. එය මෘග විය. 

 

ඔහු නැඟිට, නිහඬව හිටෙගන ඇය දිහා බලා සිටිෙය්ය. 

 



“ඉතින්,” ඇය ඔහු ෙවත දමා ගැසුෙව් ම්ෙල්ච්ඡ ෙලසකිනි. “ඔයා ඒ ගැන ෙමොකක් ද කරන්න යන්ෙන?” 

 

“මම ඔයා නම්, මම ෙමතැනින් පිටෙවලා යනවා,” ඔහු කීෙව් ෙහමිහිට. 

 

ඇය ෙදොර උළුවස්සට ෙහේත්තු වූවා ය. “ගිෙය නැත්නම්?” යැයි ඇසුවාය. 

 

“ෙමතැනින් යන්න,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

“ඇය ෙතොප්පිය උදුරා පැත්තකට විසි කළාය. කබාය ගලවා බිමට හැලුවාය. 

 

“පිට ෙවන්න, ඔයා ..” 

 

“… ගණිකාවක්?” ඇය ඔහුෙග් වාක්යය සම්පූර්ණ කළාය. “සත්යෙයන්ම. මට උවමනා වූෙය් මම ඒ බව යැයි 

ඔයාට පැහැදිලිව දැනගන්න ඉඩ ලබා ෙදන්නයි.” 

 

“ඔයාට ෙමොකක් ද ඕන? මට කියන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ ඔයාට.” 

 

“ඒත් මට තියනවා. ඉතින් ඔයා අහන්න ඕන. ඔයාට මාව අහුවුනා. එෙහම ෙන්ද? ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා? ඉතින්, 

ඔයා ඔයාෙග පළිගැනීම ගන්න යනවා? ඔයා ආවා ඔයාෙග ෙසොල්දාදුවන් එක්ක. ඔයාෙග ඉෙන් තුවක්කුවක් 

දාෙගන, රහස් ෙපොලීසිෙය් ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා, ඔයා ඔහුව අත් අඩංගුවට ගත්තා? දැන් ඔයා ඔයාෙග සම්පූර්ණ 

බලය පාවිච්චි කරලා ඔයාෙග විශිෂ්ට පක්ෂෙය් බලය පාවිච්චි කරලා එයාව ෙවඩි තියා මරන්න ඉදිරිපත් කරනවා, 

එෙහම ෙන්ද? සමහර විට, ෙවඩි තියන්න අණ ෙදන වරපසාදයත් ඔයා ඉල්ලා ගනීවි? එෙහම කරන්න! ඔයාෙග 

පළිගැනීම කරන්න. ෙම්ක මෙග් පළිගැනීම. මම එයා ෙවනුෙවන් යාප්පු ෙවනවා ෙනොෙව්. මට දැන් බය ෙවන්න 

කිසිම ෙදයක් ඉතුරු ෙවලා නැහැ. නමුත්, පළමු වතාවට, මට කතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කතා කරනවා. 

මට ඔයාට කියන්න ෙගොඩක් ෙද්වල් තියනවා. ඔය හැෙමෝටම. මම දිගු කාලයක් නිහඬව හිටියා, ඒක මාව කෑලි 

කෑලි වලට ඇදලා කඩනවා! මට නැතිෙවන්න කිසිවක් නැහැ. ඒත් ඔයාට තියනව.” 

 

“ඔයාට හිෙතන්ෙන නැද්ද ඒක ඵලක් නැති වැඩක් කියල? ඇයි මුකුත් කියන්ෙන? ඔයාට සමාවට ෙහේතු තියනවා 

නම් …” ඔහු කීෙව්ය. 

 

ඇය සිනාසුනාය. මිනිස් ස්වභාවයකින් ෙනොවූ මිනිස් හිනාවකි. එෙහත් එය හිනාවක් ෙසේ ඇසුෙන් නැත. “ෙමෝඩයා! 

ෙම් ඇහුණ ද? මම තැෙවන්ෙන නැහැ! මම ඒ ගැන ආඩම්බරයි! ඉතින් ඔයා හිතුෙව මම ඔයාට ආදරය කළා කියල, 



එෙහම ෙන්ද? මම ඔයාට ආදරය කළා, ඒ වෙග්ම පැත්තකින් ඔයාට ෙදෝහී වූවා, හරියට අනිත් ගෑණු වෙග්? 

ඉතින්, එෙහනම්, අහන්න: ඔයා මට වූෙය් එකම එක ෙදයක්, ඔයයි ඔයාෙග විශිෂ්ට ආදරයයි, ඔයාෙග සිප 

ගැනීම්, ඔයාෙග සිරුර, ඒ ඔක්ෙකොම මට වූෙය් අලුත්, සුදු, හතරැස්, එක ෙකොනක දෑ කැත්තයි මිටියයි මුදණය 

කරපු රූබල් දහෙය් ෙනෝට්ටු පැකට් එකක් විතරයි! ඔයා දන්නවා ද ඒ ෙනෝට්ටු ෙකොහාට ද ගිෙය් කියලා? 

කයිමියාෙව් ක්ෂය ෙරෝගීන් සඳහා වූ සනීපාරක්ෂක ස්ථානයකට. ඔයා දන්නවා ද ඒ ෙනෝට්ටු වලින් ෙගවුෙන් 

ෙමොකකට ද කියලා? ඔයාව දකින්නත් කළින් මම ආදරය කරපු මිනිෙහකුෙග් ජීවිතය ෙබ්රා ගන්න. ඔයා කවදාවත් 

අතින් අල්ලන්න වත් කළින් මාව තමන්ෙග කරගත්තු සිරුරක ජීවය රකින්න. ඉතින් දැන් ඔයා ඒ මිනිහාව ඔයාෙග 

හිර කාමරයක හිර කරෙගන ඉන්නවා. ඔයා එයාට ෙවඩි තියල මරන්න යනවා. ඇයි නැත්ෙත? ඒක සාධාරණයි. 

එයාට ෙවඩි තියන්න. එයාෙග ජීවිතය ගන්න. ඔයා  ඒකට ෙගවලා තිෙයන්ෙන.” 

 

ඇය ඔහුෙග් දෑස් දුටුවාය. ඒ දෑස් දුකින් පිරී ෙනොතිබුණි. ඒවා ෙකෝපෙයන් පිරී ෙනොතිබුණි. ඒවා බිෙයන් පිරී තිබුණි. 

“කීරා .. මම .. මම … මම දැනෙගන හිටිෙය නැහැ,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

ඇය පිටුපස්සට වූවාය. අත් බැඳ ගත්තාය. හිමිහිට වැෙනන්නට වූවාය. සිනහ වූවාය: “ඉතින් ඔයා මට ආදරය 

කළා? මම තමයි එෙහනම් ස්තීන් අතරින් ඉහළ වූෙය්, පන්සලක් වෙග් කාන්තාවක්, හරියට මිලිටරි පා ගමනක් 

වෙග්, හරියට ෙදවියන්ෙග පතිමාවක් වෙග්? මතක ද කවුද මට එෙහම කිව්ෙව කියල? ඉතින් මා දිහා බලන්න! 

මම ගණිකාවක් විතරයි. ඉතින් ඔයා තමයි මුල්ම මුදල ෙගව්ෙව! මම මාව විකුණුවා -මුදල් වලට- ඔයා තමයි 

ෙගව්ෙව. පල්ෙදොරුවට දාන්න, මා සුදුසු එතැනටයි. ඔයාෙග අති විශිෂ්ට ආදරයත් එතනට දාන්න. මම හිතුවා ඒක 

දැනගන්න ඔයා සතුටු ෙවයි කියල. සතුටු නැද්ද? ඉතින් ඔයා හිතුව මම ඔයාට ආදරය කරා කියල? ඔයාෙග අත් 

ෙදකින් මාව අල්ලා ෙගන ඉන්න ෙකොට මම හිතුෙව ලිෙයෝ ගැන! මම ආදරය ගැන කතා කරද්දි -මම කතා කෙළේ 

එයාට. ඔයාට ලැබිච්ච හැම හාදුවක්ම, හැම වදනක්ම, හැම පැයක්ම දුන්ෙන එයාට. එයා ෙවනුෙවන්. ඔයාෙග 

ඇෙඳේ ඉන්දැද්දී තමයි මම ඔහුට වැඩිෙයන් ම ආදරය කෙළේ! … නැහැ, මම ඔයාට ඔයාෙග් මතකයන් ඉතුරු 

කරන්ෙන නැහැ. ඒවා එයාෙග. මම ඔහුට ආදෙරයි. ඔයාට මාව ඇහුණා ද? මම ඔහුට ආදෙරයි! ඉතින් යන්න! 

ඔහුව මරන්න. ඔහුට කරන කිසිම ෙදයක් මම ඔයාට කළ ෙද් හා සංසන්දනය කරන්න බැහැ. ඔයා ඒක දන්නවා, 

එෙහම ෙන්ද?” 

 

ඇය වැනි වැනී හිටෙගන සිටියාය. ඇයෙග් ෙසවනැල්ල සිවිලිම කරා ඉහළ ගිෙය්ය. ඒ ෙසවනැල්ල වැනුෙන් 

පහතට කඩා වැෙටන්න හදන්නක් ෙමනි. 

 

ඇය තමන් ඉදිරිෙය් නැති ෙලසින්, හරියට උදව් පිණිස පිට කරන වදන් අල්ලා ගන්නට තැත් දරන  ෙලසින්, ඔහු 

කරකියා ගත ෙනොහැකි විදියට, “මා දැන ෙගන හිටිෙය නැහැ ..” යැයි නැවත නැවතත් කීෙව්ය. 

 



“නැහැ, ඔයා දැනෙගන හිටිෙය නැහැ. ඒත් ඒක හරි සරලයි. ඒත් ඒක එච්චර අමුතු නැහැ. ඔයාෙග රතු නගර වල 

මිනිස්සු ජීවත් ෙවන අගුපිලිවලයි බිම් මහල්වලයි ඇවිදින්න යන්න. ගිහින් බලන්න ෙම් වෙග් වැඩ ෙකොච්චර ෙහොයා 

ගන්න පුළුවන් දැයි කියල. ඔහුට ඕන වුෙන් ජීවත් ෙවන්න. ඔයා හිතනවා හුස්ම ගන්න හැම එෙකක්ම ජීවත් 

ෙවනවා කියල? ඔයා ෙවන විදියකට ඉෙගන ෙගන තියන බව මම දන්නවා. ඒත් එයා ජීවත්ෙවන්න පුළුවන් වූ 

අෙයක්. ඒ වෙග් අය වැඩිය නැහැ, ඒ නිසා ඔයාට වැදගැම්මක් නැහැ. ෙදොස්තර කිව්වා ඔහු මැෙරන බව. මම ඔහුට 

ආදෙරයි. ඔයත් ඒක ෙමොකක් ද කියල ඉෙගන ගත්ත ෙන්ද? ඔහුට වැඩි ෙදයක් අවශ්ය වුෙන් නැහැ. නිවාඩුවක්, 

පිරිසිදු වාතය සහ ආහාර. ඒත් එයාට ඊට අයිතියක් තිබ්ෙබ නැහැ ෙන්ද? ෙමොකද ඔයාෙග රජය එෙහම කියපු නිසා. 

අපි හිඟා කන්න උත්සාහ කළා. අපි යටහත් පහත්ව බැගෑපත් වුනා. ඔයා දන්නවා ද ඔවුන් කීෙව් ෙමොකක් ද කියල? 

ඉස්පිරිතාලයක ෙදොස්තර ෙකෙනක් හිටිය. එයා කිව්ෙව සිය ගණනක් ෙපොෙරොත්තු ෙල්ඛන වල බලාෙගන ඉන්නවා 

කියල.” 

 

ඇය ඉස්සහරට නැඹුරු වූවාය. ඇයෙග් හඬ මුදු විය. රහසක් ෙබදා ගන්නා වැනි විය. ඇය දෑත් විහිදුවාය, පැහැදිලි 

කරනු පිණිස හදිසිෙය්ම කාරුණික හා වැඩක් කියා ෙදන විලසකින්, දරුෙවක් ෙමන් ෙපරැත්තෙයන්, ඇයෙග් 

ෙතොල් මුදු හා මුව වික්ෂිප්තෙයන් ද, ඇයෙග් ඇස් පමණක් එක එල්ෙල් රඳවා ෙගන, ඇයෙග් ඇස් වලින්, ඉන් 

පමණක්, මෘත ශරීරාගාරයකට අයත් විය යුතු මිනිස් වාසයට සුදුසු ෙනොවන භයංකර ෙදයක් ඉදිරිපත් කළාය: 

“ඔයා බලන්න, ඔයා ෙම්ක ෙහොඳින් වටහා ගන්න ඕන. කාටවත් බැහැ. කාටවත් ඒක ෙප්න්ෙන නැහැ. ඒත් මට 

ෙප්නවා. මට අහකට දාන්න බැහැ. මම දකිනවා. ඔයත් ඒක දකින්න ඕන. ඔයාට වැටෙහනවා ද? සිය ගණන්. 

දහස් ගණන්. මිලියන ගණන්. මිලියන ගණන් ෙමොනවා ද? කුස, හිස්, කකුල්, දිව සහ ආත්ම. ඉතින් ඒෙකන් 

වැඩක් නැහැ ඒ අය හරියට ගැලෙපනවා ද කියල. මිලියන ගණන් පමණයි. ෙල් මස් පමණයි. මිනිස් ෙල් මස්. 

ඉතින් ඔවුන් -ඒ ෙද්වල්- ඒවා ලියා පදිංචි කරලා, ෙනොම්මර දීලා, ඔයා දන්නවා, හරියට රාක්කයක තියන ටින් 

කෑන් වෙගයි. මම කල්පනා කරන්ෙන් ඒවා ලියා පදිංචි කරලා තිෙයන්ෙන පුද්ගලයන් හැටියට නැත්නම් රාත්තල් 

ගණනින් ද කියල? එයාලට අවස්ථාවක් තිබුණ ජීවත් ෙවන්න. ඒත් ලිෙයෝට තිබුෙන නැහැ. එයා මිනිෙහක් 

විතරයි. හැම ගලක්ම ගෙඩොලක් ඔයාට. දියමන්ති -ඵලකට නැත්තක්. ෙමොකද ඒවා අව් රශ්මිෙයන් වැඩිෙයන් 

බබළන නිසා. ඒක ඇස් වලට දුෂ්කරයි බලන්න. ඒක ශක්තිෙයන් වැඩියි කම්කරු අනාගතයට යද්දී පාගාෙගන 

යන්න. පාරවල් දියමන්ති වලින් හදන්ෙන නැහැෙන. ඒවට ෙවනත් පෙයෝජන ෙලෝෙක තිෙයන්න ඇති. ඒත් ඒවා 

ගැන ඔයාල කවදාවත් ඉෙගන ගත්ෙත නැහැ. ඒකයි ඔයා ඔහුව මරණයට නියම කරන්ෙන. ඔහු වෙග අනිත් 

අයවත්, ෙවඩි තබා මරණ හමුදා ෙප්ලියක් නැතිව මරණයට ලක් කිරීම. ෙලොකු ෙකොමිස්සාර් ෙකෙනක් හිටිය. මම 

එයා හමුෙවන්න ගියා. එයා මට කිව්වා සිවිල් යුද්ධෙය් දී මිනිස්සු සිය දහස් ගණනක් මරණයට පත් වුනා කියල. 

ඉතින් ඇයි එක රදළෙයක්ට මැෙරන්න බැරි කියල ඇහැව්ව -එක්සත් සමාජවාදි ෙසෝවියට් ජනරජයන් ෙවනුෙවන්? 

එක මිනිෙහක් ඉදිරිෙය් දී ෙමොකක් ද එක්සත් සමාජවාදී ෙසෝවියට් ජනරජය? ඒක ඔයා පිළිතුරු ෙදන්න ඕන 

පශ්නයක් ෙනෙමයි. මම ස්තූතිවන්ත ෙවනවා අර ෙකොමිස්සාර්ට. මම කරපු ෙද් කරන්න එයා මට අවසර දුන්න. 



මම එයාට ද්ෙව්ශ කරන්ෙන නැහැ. ඔයයි එයාට ද්ෙව්ශ කරන්න ඕන. මම ඔයාට කරන ෙද් -එයයි ඊට කළින් 

කෙළේ!” 

 

ඔහු හිටෙගන ඇය දිහා පහතට හැරුණු මුහුණින් යුතුව බලාෙගන සිටිෙය්ය. ඔහු කිසිත් කීෙව් නැත. ඔහු ෙසලවුෙන් 

නැත. ඔහු ඇය ෙවතින් තම ඇස් ඉවත් කරගත්ෙත් නැත. 

 

ඇය ඔහු ෙවත ඇවිද්ෙද්ය. ඇයෙග් පාද එකිෙනකට හරස් වූවාය, ෙසෙමන් තැබිණ. අස්ථිර වූ ගතියකින්, ඇයෙග් 

සිරුර කඩා හැලුණි. ඇය ඔහු දිහා බලාෙගන සිටියාය, ඇයෙග් මුහුණ හදිසිෙය්ම හිස් විය. සංසුන් විය. ඇයෙග් 

දෑස් සිහින් වී ඇත. හම තුලින් කැපූ සිහින් ඉරක් ෙසේ පැහැෙයන් ෙතොරව ඇයෙග් මුව ෙපනුණි. ඇය කතා කළාය, 

ඔහු සිතුෙව් ඇයෙග් මුව විවර වූෙය් නැතැයි කියාය. පියවුනු ෙතොල් අතරින් වදන් එළියට ෙපොඩි වී ගලා ආෙව්ය. 

ඇයෙග් කටහඬ ෙකොතරම් ඒකාකාරී වූවා දැයි කියෙතොත් එය අස්වාභාවික විය. බිය ජනිත කරවන්නකි. 

 

“අන්න ඒකයි පශ්නය, ඔයා දන්නවා, එෙහම ෙන්ද? ඇයි එක රදළෙයකුට මැෙරන්න බැරි එක්සත් ෙසෝවියට් 

රුසියන් ජනරජයන් ෙවනුෙවන්? ඔයාට ඒක වැටෙහන්ෙන නැහැ, එෙහම ෙන්ද? ඔයයි ඔයාෙග වැදගත් 

 ෙකොමිස්සාර්වරයයි, තවත් මිලියන පිරිසක්, ඔයා වෙග්, එයා වෙග්, අන්න ඒකයි ඔයා ෙලෝෙකට ෙගනැත් 

තිෙයන්ෙන. අන්න ඒකයි ඔයා උත්තර ෙදන්න ඕන පශ්නය! අති විශිෂ්ට තෑග්ගක්, ෙන්ද? නමුත් ඔයාල අතරින් 

එක් ෙකෙනක්ට ෙගවලා. මම ෙගව්වා. ඔයාෙගන් සහ ඔයාට. ෙම් ජීවත්වන ෙලෝකයට ඔයාෙග සගයන් ෙගනාපු 

සියලු විස්ෙසෝප ෙවනුෙවන්. ඔයා ෙකොතරම් කැමති ද ඒකට, සියළු වෘත්තීය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් අන්ෙද 

ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා? ඔයා අපිට කියලා දුන්නා නම් රජය ඉදිරිෙය් අෙප් ජීවිත කිසිත් අගයකින් නැහැ කියලා -

ඉතින් එෙහනම් ඔයා ඇත්ෙතන්ම දුක් විඳිනවා ද? මම ඔයාට අන්තිම නරක අපාය ෙගනාවා නම් -ඉතින් එෙහනම්, 

ඇයි ඔයා කියන්ෙන නැත්ෙත එක ජීවිතයක අගයක් නැති නිසා ඒකට කමක් නැහැයි කියලා?” ඇයෙග් ස්වරය 

තීව්ර විය. ඉහළට ඇදී  ෙගොස් ඔහුෙග් කම්මුල් ෙදකටම ඒ වදන් තදින් කස පහර ෙමන් වැදිණ. “ඔයා ගැහැණියකට 

ආදරය කළා. ඇය ඔෙබ් ආදරය ඔෙබ් මුහුණටම දමා ගැසුවා? නමුත් ෙඩොන් ෙදෝණිෙය් කම්කරු පතල් පහුගිය 

මාසෙය් අඟුරු ෙටොන් සියයක් නිපදවා තියනවා! ඔයාට අල්තාර ෙදකක් තිබ්බා, ඒත් හදිසිෙය් ඔයා දැක්ෙක එකක 

ගණිකාවක් අනිත් එෙක්  ෙමොරෙසොව් පුරවැසියා හිටෙගන ඉන්න හැටි? නමුත් කම්කරු ෙද්ශය තිරිඟු බුසල් දස 

දහසක් පහුගිය මාසෙය් දී පිටරට පටවලා තියනවා! ඔයාෙග හැම පරාලයක්ම ඔයාෙග ජීවිතයට යටින් කඩා දැම්ම? 

නමුත් කම්කරු ජනරජය ෙවොල්ගාෙව් නව විදුලි බලාගාරයක්  ෙගොඩනඟනවා! ඇයි ඔයා හිනාෙවලා සාමූහිකව 

ෙපොළව කනින අය ෙවනුෙවන් පශස්ත ගීත ගායනා කරන්ෙන නැත්ෙත? ඒක එතන තවම තියනවා. ඔයාෙග 

සාමූහිකත්වය. ගිහින් එකතු ෙවන්න. ඔයාට ෙමොකක් හරි සිද්ධ වුනා ද? ඒක ෙවන කිසිවක් ෙනෙමයි පුද්ගලික 

ජීවිතයක පුද්ගලික ගැටළුවක් පමණයි. පරණ මියගිය ෙලෝකය හිත් කරදර කරගත යුත්තක් විතරයි. එෙහම ෙන්ද? 

ඔයාට නැද්ද ඊට වඩා වැදගත් වූවක්? ඊට වඩා වැදගත් වූවක් යන්න තමයි ඔයාෙග සෙහෝදරන් පාවිච්චි කරන 

වචන. ජීවත් ෙවන්න ඊට වඩා වැදගත් වූවක් නැද්ද? නැත්නම් ඔයාට තියනවා ද, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා?” 



 

ඔහු පිළිතුරු නුදුන්ෙන්ය. 

 

ඇයෙග් දෑත් විහිදී ඇත. ඇයෙග් පරණ ගවුම යටින් ඇයෙග් පියයුරු ඉදිරියට දිස් ෙව්. ඇය හති දමන්නීය. ඇයෙග් 

සිරුෙර් හැම මාංශ ෙප්ශියක්ම තමනට දැකිය හැකි යැයි ඔහු සිතුෙව්ය.  

 

එය ෙකෝපාවිෂට්ෙයන් අන්තිම ෙවව්ලීමක් ඉදිරිපත් කරන කාන්තාව කෙග් සිරුරකි. ඇය කෑ ගැසුවාය: 

“ඉතින් මා දිහා බලන්න! ෙහොඳට බලන්න! මම උපන්නා. මම දැන සිටියා මම ජීවතුන් අතර ඉන්න බව. මම දැන 

සිටියා මට ඕන ෙමොනවා ද කියා. මා තුල ෙමොකක් ජීවත් ෙවනවා කියල ද ඔයා හිතන්ෙන? මා ජීවත් ෙවන්ෙන ඇයි 

කියලා දන්නවා ද? මට කන්න සහ ආහාර ජීර්ණය කරගන්න බඩෙගඩියක් තියන නිසා ද? නැත්නම් මට ඕන 

ෙමොකක් ද කියා මා දන්න නිසා ද? ඉතින් ඒ යමක් උවමනා කරන්න හැකියාවක් තියූ දැයකට -ඒක ආත්මය ෙන්ද? 

ඉතින් කාට ද පුළුවන් -ෙම් පව්කාර ෙලෝකෙය්- මට කියලා ෙදන්න, මට ඕන ෙද් ෙවනුෙවන් ෙනෙමයි මා ජීවත්විය 

යුත්ෙත් කියා? කාට ද පුළුවන් ඒකට මිනිස් සද්ද වලින් මිනිස් විචාරය ෙවනුෙවන් කතා කරලා උත්තර ෙදන්න? .. 

ඒත් ඔයාල උත්සාහ කෙළේ අපිට කියන්න අපිට ඕන ෙමොනවා ද කියල. ඔයා සංෙව්ගාත්මක හමුදාවක් වෙග් ආෙව් 

මිනිස්සුන්ට අලුත් ජීවයක් ලබා ෙදන්න. ඔයා බඩවල් කපල දාලා, ඔයා කිසිත් දැන ෙනොසිටිය ඒ ජීවය උදුරලා 

දැම්ම. ඒක කුමක් විය යුතු ද කියලා ඔයා ඔවුන්ට කිව්ව. ඔයා ගත්ත ඔවුන්ෙග ආත්මෙය් ඈතම ෙකොනක තිබ්බ 

හැම පැයක්ම, හැම මිනිත්තුවක්ම, හැම ස්නායුවක්ම, හැම සිතුවිල්ලක්ම. ඊට පස්ෙස තිෙයන්න ඕන ෙමන්න 

ෙම්කයි කියල ඔවුන්ට කිව්ව. ඔයාල ඇවිත් ජීවත්ෙවන අයට ජීවිතය අහිමි කරලා. අපි ෙසේරමව යකඩ සිරෙගයකට 

දාලා ඔයා ෙදොරවල් වහල. වායුවක් ඇතුලට ෙනොවැෙටන විදියට. අෙප් ජීවෙය් නහර පිපිෙරන තරම් තදින් 

හිරකරලා! ඊට පස්ෙස ඔයා ඇස් අයාෙගන පුදුමෙයන් කල්පනා කරනවා ඒෙකන් අපිට ෙවන්ෙන ෙමොකක් ද 

කියල. ඉතින් එෙහනම් බලන්න! ඇස් ඉතිරි ෙවලා තියන හැම ෙදනාම -ෙමන්න බලන්න!” 

 

ඇය සිනහා වූවාය. ඇයෙග් ෙදවුර ෙහළවුණි. තවත් අඩියක් ඔහු ෙවතට ගත් ඇය ඔහුෙග් මුහුණට කෑ ගැසුවාය:  

“ඇයි ඔයා ඔතන හිටෙගන? ඇයි ඔයා කතා කරන්ෙන නැත්ෙත? ඔයා කල්පනා කරනවා ද මම කවුදැයි කවදාවත් 

ෙනොදත්ෙත් ඇයි කියල? ඉතින් ෙමන්න මම ඉන්නවා! ෙමන්න ඔයා ඔහුව මෙගන් ගත්තට පස්ෙස ඉතිරි ෙවලා 

තියන හරිය -ඔයා මෙග් හදවතට පැනලා මෙග් ජීවය උදුරා ගත්තට පස්ෙස ඉතිරිය. ඉතින් ඔයා දන්නවා ද ඒ 

ෙමොකක් ද කියලා? ඔයා දන්නවා ද ඒෙක් ෙත්රුම, ඔයා මෙග් ඉහළම ෙගෞරවයට අත දැම්මාම … ” 

 

ඇය වාක්යය අවසන් ෙනොකර නතර වූවාය. තැතිගත් හුස්මක් පිට කළාය. එය ආශ්වාසයක් හිරෙවන සද්දයකි. 

හරියට ඒ වදන ඇයට අතුල් පහරක් දුන්නා ෙසේ ය. පිටි අත්ෙලන් ඇය මුව වසා ගත්තාය. ඇය නිහඬව සිටෙගන 

සිටියාය. පැහැදිලිව, සම්පූර්ණෙයන්, පථම වරට දැකි ෙදයක් දිහා ඇය දෑස් අයාෙගන බලා සිටියාය. 

 



ඔහු සිනාවක් පෑය. ඉතා ෙහමින්, ඉතා කරුණාෙවන්. ඔහු තම දෑත් අත්ල පාමින් දිගු කෙළේය. පැහැදිලි කිරීමක් 

ඇයෙගන් අවශ්ය නැතැයි කියන දුක්ඛිත උරහිස් හැකිළීමක් පෑෙව්ය. 

 

ඇය ෙකඳිරි ගෑවා ය: “අෙහෝ, අන්ෙද! … ” 

 

ඇය ඔහු ෙවතින් ඈත් වී පිටුපස්සට පා තැබුවාය. ඇයෙග් බිෙයන් තැති ගත් දෑස් ඔහු තම දෑස් අල්ලා ෙගන 

සිටිෙය්ය. 

 

“කීරා, මම ඔයා හිටිය තැන හිටියා නම් මමත් කරන්ෙන් එයම තමා -මම ආදරය කරන පුද්ගලයා ෙවනුෙවන්- 

ඔයා ෙවනුෙවන්.” ඔහු කීෙව් ෙසමින්. 

 

ඇය ෙකඳිරි ගෑවාය, ඇයෙග් අත මුව අසල විය. “අෙහෝ අන්ෙද, අන්ෙද, මම කුමක් ද ඔයාට කෙළේ?” 

 

ඇය ඔහු ඉදිරිෙය් සිටෙගන සිටින්නීය. ඇයෙග් සිරුර කඩා හැලුණි. මුහුණට වඩා විසල් වූ දෑස් ඇති බියපත් 

දරුෙවක් ෙමන් හදිසිෙය් ඇයෙග් මුහුණ දිස්විය. 

 

ඔහු ඇය අසලට අවුත් ඇයෙග් මුව ළඟ වූ අත රැෙගන තම ශක්තිමත් අතින් එය අල්ලා ගත්ෙත්ය. ස්ථිර ව ගමන් 

කරන්නට ඉමහත් වෑයමක් ගන්නා මිනිෙහකුෙග් පාද තබන විලාසෙයන් ඔහුෙගන් වදන් පිට විය: “ඔයා ෙමෙහ 

ඇවිත් මට ෙම් ෙද්වල් කියපු එෙකන් මට ෙලොකු උදව්වක් ඔයා කෙළේ. ෙමොකද, ඔයා බලන්න, ඔයා මට ආපහු 

දුන්න මට නැති ෙවලයි කියල මම හිතපු ෙදයක්. ඔයා තාමත් මම ඔයා ගැන හිතපු විදියමයි. මම ඔයා ගැන 

හිතුවාටත් වඩා. එකම ෙද් … ඒක ඔයා මට කරපු ෙදයක් ෙනෙමයි .. ඒක ඔයාට විඳින්න ෙවච්ච දුක, මම .. මමයි 

ඒ දුක ඔයාට දුන්ෙන, ඒ හැම මිනිත්තුවක් ම ඔයාට .. ඔයාට ..” 

 

ඔහුෙග් හඬ බිඳිණ. අනතුරුව ඔහු හිස ෙසලවීය. එවිට ඔහුෙග් කටහඬ ෙදොස්තරවරෙයකුෙග් ෙමන් ස්ථිර විය: “ෙම් 

අහන්න, දරුවා, අපි ෙවන කතා කරන්න ඕන නැහැ. මම කැමති ඔයා ටික කාලයක් නිහඬව ඉන්නවා නම්. 

ඉතාමත් නිහඬව. ඇතුලතින් ද නිහඬව, ඔයාට වැටෙහනවා ද? හිතන්න එපා. ෙනොහිතා ඉන්න උත්සාහ කරන්න. 

ඔයා ෙවව්ලනවා. ඔයා ගිහින් ටිකක් නිවාඩු ගන්න. ෙමන්න. මම කැමති ඔයා ෙමතන ෙපොඩ්ඩක් වාඩි ෙවලා 

නිහඬව ඉන්නවා නම් මිනිත්තු කිහිපයක්.” 

 

ඔහු ඇයව කැඳවා ෙගන පුටුවක් අසලට ගිෙය්ය, ඇයෙග් හිස ඔහුෙග් උරහිසට පහත් විය. ඇය රහසින් “ඒත් .. 

අන්ෙද .. ඔයා ..” කීවාය. 

 



“ඒක අමතක කරලා දාන්න. ඔක්ෙකොම අමතක කරන්න. ඔක්ෙකොම හරි යයි.  නිහඬව ඉන්න. මුකුත් හිතන්න 

එපා.” 

 

ඔහු ඇයව ෙසෙමන් උස්සා ඉතා කරුණාෙවන් පුටුවක් මත හිඳ ගන්නට සැලැස්සුෙව්ය. ඇය ඊට එෙරහි වූෙය් නැත. 

ඇයෙග් සිරුර අපාණික විය. ඇයෙග් ගවුම දණහිස් වලින් ඉහළට එසැවී තිබිණ. ඇයෙග් කකුල් ද ෙවව්ලනවා ඔහු 

දුටුෙව්ය. ඔහු තම හම් කබාය රැෙගන ඇයෙග් කකුල් වටා එය ෙපරවීය. “ෙම්ක ඔයාව උණුසුමින් තියයි. කාමරය 

හීතලයි. ගිනි උදුන පත්තු කෙළේ දැන් ටිකකට කළින්. ඉතින් ඔ ෙහොම ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න.” 

 

ඇය ෙසලවුෙන් නැත. ඇයෙග් හිස පුටුෙව් ඇන්දට ෙහේත්තු විණ. ඇය ඇස් පියා ගත්තාය. එක අතක් ඇයෙග් 

පැත්තකින් එල්ලා වැටුණි. නිශ්චල අෙත් ගිනි උදුෙනන් ආ ෙරෝස පැහැති එළියක් දිස්වුණි. 

 

ඔහු ගිනි උදුන අසල අන්ධකාර වූ තැනක හිටෙගන ඇය දිහා බලා සිටිෙය්ය. සමාජෙය් ෙකොතැනක කවුරු හරි 

විසින් ‘අන්තර්ජාතිකය’ වාදනය පටන් ෙගන. 

 

ඔහු ෙකොතරම් ෙව්ලාවක් එතැන සිටෙගන සිටියා දැයි ඔහු ෙනොදනී. ඇය ෙසල වී හිස එසැවූ කල ඔහු “දැන් 

ෙපොඩ්ඩක් හරි ද?” යැයි ඇසුෙව්ය. 

 

ඇයෙග් හිස ෙසලවුෙන් දුර්වල ෙලසිනි, හිස වනන්නට ගන්නා උත්සාහයකිනි. 

 

“දැන් අපි ඔයාෙග කබාය දා ගනිමු. මම ඔයාව ෙගදර එක්ක ෙගන යන්නම්. මට කැමති ඔයා නිදාගන්නවා නම්. 

නිවාඩු ගන්න. කිසිවක් ගැන හිතන්න එපා.” 

 

ඇය එෙරහි වූෙය් නැත. ඇයෙග් හිස පහළට ෙයොමු වී තිබිණ. තම කබාෙය් ෙබොත්තම් පියවන ඔහුෙග් ඇඟිලි දිහා 

ඇය බලාෙගන සිටියාය. ඇය හිස එසවූවාය. ඇයෙග් දෑස් ඔහුෙග් දෑස් ෙවත ෙයොමුවිය. නිහඬ හඳුනා ගැනීමකින් 

ඔහුෙග් දෑස් ඇය ෙවත හිනාවක් පෑය. ඒ සිනාව ඔවුන් විද්යායතනෙය් දී හමු වූ පළමු දිනෙය් ඔහු පෑ හිනාව ෙලසින් 

විය. 

 

හිෙමන් මිදුණ දිග තරප්පු ෙපළ බැස යන්නට ඔහු ඇයට උදව් කෙළේය. උද්යාන ෙග්ට්ටුව අසල දී ඔහු ඇය 

ෙවනුෙවන් හිම යානයක් කැඳවීය. ඇයෙග් ෙගදර ලිපිනය, ලිෙයෝෙග් ෙගදර ලිපිනය, රියැදුරාට දුන්ෙන්ය. ෙලොම් 

කම්බිලියක් ඇයෙග් දණහිස් මතින් ඔහු දැම්ෙම්ය. හිම මතින් යානය ඇදී යද්දී ඔහුෙග් අත ඇයෙග් අත අල්ලා 

ෙගන සිටිෙය්ය. ඔවුන් ගමන ගිෙය් නිහඬව. 

 



හිම යානය නැවෙතද්දී “මම කැමතියි ඔයා ටික දවසක් නිවාඩු ගන්නවා නම්. ෙකොෙහේවත් යන්න එපා. ඔයාට 

කරන්න පුළුවන් කිසිම ෙදයක් නැහැ. ඔයා හිත් කරදර කරගන්න එපා .. ඔහු ගැන. ඒක මට බාරෙදන්න,” යැයි 

කීෙව්ය. 

 

පදිකෙව්දිකාව අසල පාෙර් බැම්ෙම් හිම ඉතා බහුල ව ෙගොඩ ගැසී තිබුණි. ඇයව අත් ෙදෙකන් උස්සා ෙගන ඔහු 

ෙදොර අසලටත් තරප්පු ෙපළ දිෙග් උඩටත් ෙගන ගිෙය්ය. ඇය රහසින් ෙකඳිරි ගෑව ද හඬක් පිටවුෙන් නැත. ඇයෙග් 

ෙසලෙවන ෙතොල් ඔහු දැක්ෙක් ය: “.. අන්ෙද …” 

 

“ඔක්ෙකොම හරි යාවි,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

ඔහු හිම යානය ෙවත නැවත ගිෙය් තනිවම. ඔහු පක්ෂ සමාජෙය් ලිපිනය රියැදුරාට දුන්ෙන්ය. එහි ඔහුෙග් පක්ෂ 

සෙහෝදරයන් කෘෂිකාර්මික තත්වය ගැන වාර්තාවක් බලාෙපොෙරොත්තුෙවන් පසුෙවති. 

 

* 

 

“ … ඒ හැෙරන්නට ඔයාලා අපිව හුස්ම ගන්න හුළං ෙනොලැෙබන විදියට හිර කළා. අෙප් ෙල් නහර වල දුවන ජවය 

පුපුරා යන තරම් තදින් හිර කළා! ඉතිහාසෙය් ෙකදිනක ෙහෝ උසුලා ෙනොගත් බරක් ඔබලාෙග් උරහිස් වලින් උසුලා 

ෙගන ඉන්නට ඔබලා බාරෙගන! පතිඵලය ඔබ කරන කියා යුක්ති සහගත කරනවා යැයි ඔබ කීවා. ඒත් ඔෙබ් 

පතිඵලය, සෙහෝදරවරුනි? කුමක් ද ඔෙබ් පතිඵලය?” 

 

සමාජෙය් සභාපතිවරයා සිය මිටිෙයන් ෙම්සයට තඩි බෑෙව්ය. “ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා, සභාෙව් නීති පිළිපදින ෙසේ 

මම මතක් කරනවා!” ඔහු කෑ ගැසීය. “ඔබ කරුණාකරලා ඔෙබ් කතාව කෘෂිකාර්මික තත්වය ගැන වාර්තාවට සීමා 

කරන්න.” 

 

රැස් වී සිටි හිස්ෙගඩි අතරින් ෙසලවිල්ලක් පැතිර ගිෙය්ය. දිග අඳුරු ෙකොරිෙඩෝෙව් දිගින් දිගට රහසින් ෙකොඳුරන 

බස් ඇසිණ. ෙකොෙහේෙදෝ ඈත පිටුපස ෙකොනක කාටෙදෝ තද කරගත හැකි ෙනොවූ හිනාවක් එළියට පැන්ෙන්ය. 

 

කථික ස්ථානෙය් අන්ෙද ටැගෙනොව් සිටෙගන සිටියි. සභාව අන්ධකාරෙයන් ෙවළී ඇත. සභාපතිෙග් ෙම්සයට 

උඩින් එක විදුලි බල්බයක් දිෙළයි. අන්ෙද හැඳ සිටි කළු හම් කබාය ඔහු පිටුපසින් වූ කළු බිත්තය හා එක් වී ෙබොඳ 

වී ගිහින්. කළු දිළිෙසන පසුබිමින් සුදු පැල්ලම් තුනක් දිස්විය. ඒ ඔහුෙග් දිග සිහින් දෑත් සහ මුහුණයි. කළු හිස් 

බවට උඩින් ඔහුෙග් දෑත් එහා ෙමහා ගිෙය්ය. ඔහුෙග් මුහුෙණ් වල ගැසුණ ඇස් වටයන්, වල ගැසුණ කම්මුල් විය. 

ඔහුෙග් වදන් ඔහුට පවා ඇෙසන්ෙන නැති ෙලසකින් ෙමොට වූ බවකින් යුතු විය: 



“ඔව්, කෘෂිකාර්මික තත්වය, සෙහෝදරෙයනි, …. පසුගිය මාස ෙදෙක් දී, අෙප් මායිම් ගම්මාන වල පක්ෂ 

සාමාජිකයන් විසිහයක් මරුමුවට පත් කරලා තිෙයනවා. සමාජ නිවාස අටක් ගිනිබත් කරලා. සාමූහික ෙගොවිපල 

කඩයක් සහ පාසැල් තුනක් ද ගිනිබත් කරල. ගම්වල බඩු හංගන අරගල විෙරෝධී අය කිසිත් සමාවක් නැතිව 

සමතලා කරන්න ඕනා. ෙමොස්කව් පධානීන් ෙපන්වා ෙදන්ෙන ෙපෙටොව්ශිෙනෝ ගම්මානෙය් උදාහරණයයි. 

ඔවුන්ෙග් නායකයන් කවුදැයි පාවා ෙනොදුන් නිසා පිටිසරවැසියන් ෙප්ලියට තියලා හැම තුන්වැන්නා ව ම ෙවඩි තියා 

මැරුවා. ඉතිරි අය බලාෙගන ඉන්ඳැද්දී. ඒ පිටිසර වැසියන් නගරෙයන් ගිය ෙලනින් සමාජෙය් ෙකොමියුනිස්ට් 

සෙහෝදරයන් තුන් ෙදෙනක් ව නිවෙසේ ෙදොරවල් ජෙන්ල වහලා අගුල් දාලා, පිටින් ෙබෝඩ් ගහල ඒකට ගිනි තිබ්බ. 

… ඔවුන් ඒක ගිනි ගනිද්දී ඒ දිහා බලාෙගන සිංදු කිව්ව ඇතුලතින් නැෙඟන විලාප ඇෙහන්ෙන නැති ෙවන්න. … 

ඔවුන් වල් මෘගෙයෝ … ඔවුන් ඉවක් බවක් ෙනොදැන දුවන මෘගෙයෝ, ෙදොම්නසින් සිහි විකල් ෙවච්ච මෘගෙයෝ … 

සමහර විට එතැනත් -ඒ ඈත පළාතක වූ ගම්මාන වල -ඒවාෙය් ද ෙකල්ෙලො ඉන්නවා, තරුණ, ෙකළින් ඉන්න, 

මහෙපොළව ෙවන කිසිවකටත් වඩා වැඩි මහත් අගෙයන් වූ අය. ඔවුන් බලාෙපොෙරොත්තු සුන්වීෙම් අන්තිම 

නරකාදියට ගිය අය. ඒවාෙය් ඉන්නවා පිරිමි. ඒ ෙකල්ලන්ට ජීවිතයටත් වඩා ආදෙර් අය. ෙකල්ෙලොන්ට ෙවන ෙද් 

බලාෙගන ඉන්න ෙවච්ච අය. ඔවුන්ට උදව්වක් ෙදන්න ෙනොහැකි අය! සමහර විට එයාලත් … ” 

 

“ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා!” සභාපති ගුගුෙල්ය. “මම ඔයාට සභාෙව් නීති රීති මතක් කරනවා!” යැයි ගුගුෙල්ය. 

 

“ඔව්, සභාපති සෙහෝදරයා … අෙප් ෙමොස්කව් පධානීන් කියනවා … ෙමොකක් ද මම කිව්ෙව්, සභාපති සෙහෝදරයා? 

… ඔව්, ගම්වල බඩු හංගා ෙගන ඉන්න අය … ඔව් පක්ෂයට විෙශේෂ කියාමාර්ග ගන්න ෙවලා තියනවා ඒ ගම්මාන 

වල අරගල විෙරෝධීන්ට එෙරහිව, ඔවුන් අෙප් වැදගත් ඉදිරි වැඩ පි ළිෙවෙල්, පිටිසර වැසි සාමූහිකත්වෙය් පගතියට 

බාධා කරන අය … සංෙව්ගාත්මක හමුදාවක් හැටියට ඇවිත් අපි ජීවත්වන අයට ජීවිතය තහනම් කළා. අපි හිතුවා 

හුස්ම ගන්න හැම ෙකෙනක් ම ජීවත් ෙවන්න දන්නවා කියල. ඒක එෙහම ද? ජීවත් ෙවන්ෙන ෙකොෙහොම ද කියලා 

දන්න අය, අන්න ඒ අයව ෙමොන අරමුණක් ෙවනුෙවන් වත් කැප කිරීමට ෙනොහැකි තරම් වටිනා නැද්ද? ජීවත් 

ෙවන්න සටන් වැදීමට වඩා ෙවන ෙමොකක්ද තියන වැදගත් අරමුණ? ඉතින් එෙහම සටන් වදින අය, ඒ අයම ෙන්ද 

අරමුණ විය යුත්ෙත්, ඒකට යන මාර්ගය ෙනොවී?” 

 

“ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා!” සභාපතිවරයා ගුගුෙල්ය. “මම අණ කරනවා ඔබ සභාෙව් නීති රීති රැකිය යුතුයි කියලා!” 

 

“මම ෙමතැනට ආෙව් මෙග් පක්ෂෙය් සෙහෝදරවරුන් ෙවනුෙවන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන්නයි, සභාපති 

සෙහෝදරයා. ඒක ඉතා වැදගත් වාර්තාවක්. මම හිතනවා ඔවුන්ට එය අසන්නට අවස්ථාවක් දිය යුතුයි කියලා. ඔව්, 

ඒක අෙප් ගම්මාන වල වැඩ ගැන වූවක්, ඒ වෙග්ම අෙප් නගර වල මිලියන ගණනින්, මිලියන ගණනින් ජීවත් 

ෙවන අය ගැන වූවක්. එකම ෙද් ඒ ගැන පශ්න තියනවා. උත්තර සැපයිය යුතු පශ්න තියනවා. ඇයි අපි බිය 

ෙවන්ෙන් අපිට ඒවාට උත්තර සපයන්න පුළුවන් නම්? ඒත් අපිට බැරි නම් …? අපිට බැරි නම්? … 



සෙහෝදරවරුනි! මා කියන්නට සවන් ෙදන්න! අහන්න, නව ජීවිතයකට කැප වූ සටන්කාමීන් වන ඔබ ෙවනුෙවන් 

ෙම් කියන්ෙන්! අපි සහතිකෙයන් දන්නවා ද අපි ෙම් ෙමොනවා ද කරන්ෙන් කියලා? කාටවත් බැහැ මිනිස්සුන්ට 

කියන්න ඔවුන් ජීවත්විය යුත්ෙත් කුමකට දැයි කියලා. කාටවත් ඒ අයිතිය උදුරා ගන්න බැහැ -ෙමොකද මිනිස්සුන්ට 

හිමි වූ ෙද්වල් තියනවා,  අපි අතරින් ෙහොඳම අයට හිමි ෙද්වල්, කිසිම රාජ්යයකට, කිසිම සාමූහිකත්වයකට වඩා 

ඉහළ වූ ෙද්වල්! ඔබ අහනවා ද ඒ ෙමොනවා ද කියලා? මිනිසාෙග් ෙමොළය සහ ඔහුෙග් අගැයුම්. ඔබ දිහාම 

බලන්න, අවංකව, බිය නැතිව. බලන්න, මට කියන්න එපා. කාටවත් කියන්න එපා. ඔබ තනිවම කියාගන්න. 

ඔබ ජීවත් වන්ෙන් කුමකට ද? ඔබ ජීවත් වන්ෙන් ඔබ සඳහාම ෙනොෙව් ද? ඔබ සඳහාම පමණක් ෙනොෙව් ද? අන්න 

ඒකට ඔෙබ් ඉලක්කය යැයි කියන්න, ඔෙබ් ආදරය කියන්න, ඔෙබ් අරමුණ යැයි කියන්න – ඒක තවමත් ඔෙබ්ම 

අරමුණ ෙනොවන්ෙන් ද? ඔෙබ් ජීවිතය ෙදන්න, ඔෙබ් උත්කෘෂ්ටය ෙවනුෙවන් දිවි පුදන්න – අන්න ඒක තවමත් 

ඔෙබ්ම උත්කෘෂ්ටය ෙනොවන්ෙන් ද? හැම අවංක මිනිෙහක්ම ජීවත්වන්ෙන් ඔහු ෙවනුෙවන්. එෙහම ජීවත් 

ෙනොෙවන ෙකනා -කිසිෙසේත්ම ජීවත් ෙවන්ෙන නැහැ. ඔබට එය ෙවනස් කරන්න බැහැ. ඔබට එය ෙවනස් 

කරන්න බැහැ ෙමොකද ඒ තමයි මිනිෙහක් ඉපදිලා තිෙයන හැටි, තනිවම, සම්පූර්ණ, තමන්වම අරමුණ කරගත්ත. 

නීති වලට බැහැ, පක්ෂයකට බැහැ, රහස් ෙපොලීසියකට බැහැ, කවදා වත් මිනිසා තුල තියන ඒ ‘මම’ කියන 

සිතුවිල්ල මරලා දාන්න. මිනිසාෙග් ෙමොළය වහල් කරගන්න බැහැ. පුළුවන් විනාශ කරලා දාන්න පමණයි. ඔබ 

උත්සාහ කලා. දැන් බලන්න ඔබට ලැබී තිෙයන්ෙන ෙමොනවා ද කියල. ඔබ ජයගහණය අත් කරගන්න ඉඩ දීලා 

තිෙයන අය දිහා බලන්න. මිනිසාට ඇති ෙහොඳම ෙද්ට ඉඩ ෙනොදී බලන්න -ජයගන්ෙන කවුදැයි දකිවී එතෙකොට. 

අඩපණ වූ, බඩ ගා ෙගන යන, ෙකොන්ද පණ නැති, කැඩිච්ච රාක්ෂයන් ව බිහි කරන්න ද අපිට ඕනා?” 

 

“ටැගෙනොව් සෙහෝ…” 

 

“සෙහෝදරවරුනි! ෙම් අහන්න! අපි ෙම්කට උත්තර ෙදන්න ඕනා!” කළු ශුන්යෙයන් දිළිෙසන සුදු අත් ෙදකක් 

විහිදුනි. ඔහුෙග් කටහඬ තවත් ඉහළ ගිෙය්ය, හරියට ගංටාරයක් නාද ෙවන ෙසේ ඇහුණි. වසර ගණනකට ෙපර 

අඳුරු මිටියාවෙත් සටන් බිම්වල සුදු අගල් මතින් ඇසුණු ඔහුෙග් කටහඬයි ඒ. “අපි ෙම්කට උත්තර ෙදන්න ඕන! 

අපි උත්තර දුන්ෙන නැත්නම් -ඉතිහාසය අපි ෙවනුෙවන් උත්තර ෙදයි. එතෙකොට අපි වැෙටන්ෙන් කවදා වත් 

සමාව ෙනොලැෙබන බරක් අෙප් ෙදවුර මත පැටවිලා! අෙප් අරමුණ කුමක් ද, සෙහෝදරවරුනි? අපි කුමක් ද ෙම් 

කරන්ෙන්? අපිට ඕනා බඩගින්ෙන් ඉන්න මනුස්සයන් ජීවත් කරන්න කන්න ෙදන්න ද? නැත්නම් අපිට ඕනා 

ඔවුන්ට කන්න ෙදන්නට ඔවුන්ෙග් ජීවෙය් ෙබල්ල මිරිකලා දාන්න ද?” 

 

“ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා!” සභාපතිවරයා ගුගුෙල්ය. “මම ඔෙබ් කතාව ඉවත් කරනවා!” 

 

“මම … මම …” අන්ෙද ටැගෙනොව් හති දැම්ෙම්ය, කථික ස්ථානෙයන් බැස්ෙසේ වැනි වැනීය. “මට ෙවන කියන්න 

කිසිවක් නැහැ …” 



 

ඔහු පිටත් වී ගිෙය්ය, දිගු ෙකොරිෙඩෝව දිෙග් ඇවිද ගිෙය් උස, ෙකට්ටු, තනි රුවකි. ඔහු දිහා බලන්නට හිස් 

හැරවිණ. අන්තිම ෙප්ලිෙය් ෙකොෙහේෙදෝ තැනකින් කවුෙදෝ දත් අතරින් විසිල් පහරක් ගැසීය. එය දිග, පහත් 

ස්වරෙයන් වූ අවඥා සහගත ව පෑ ජයගාහී සද්දයකි. 

 

ඔහු පිටුපසින් ෙදොර වැසුනු කළ, කවුෙදෝ රහසින් ෙකඳිරීය: “ඊ ළඟ පක්ෂ සුද්ද කිරීම එනකම් ටැගෙනොව් 

සෙහෝදරයා බලාෙගන සිටියාෙව්!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIV 

 

ෙසෝනියා සෙහෝදරිය ෙම්සය අසල වාඩි වී සිටියාය. ලැවැන්ඩර් මල් පැහැෙය් පාටින් සායම් දිය වී ගිය කිෙමෝනාවක් 

ඇය හැඳ සිටියාය. ඇයෙග් කෙන් පැන්සලයක් රැඳී තිබුණි. කිෙමෝනාෙව් ඉදිරිපස පැති ෙදක එකතු වී ෙනොතිබිණ. 

තව දුරටත් වසන් කරනු ෙනොහැකි තරම් ෙලසින් ඇයෙග් සිරුර දරු උපත්තිය සඳහා ෙවනස් වී ඇත. ඇය ලාම්පුව 

යටින් නැවී, කැලැන්ඩරයක පිටු ෙපරළමින්, ඉඳහිටක පැන්සල රැෙගන ඉක්මණින් කඩදාසි කැබැල්ලක සටහන් 

ගසමින් සිටින්නීය. ඇය විටින් විට පැන්සෙල් අග විකුවාය. පහල ෙතොෙල් දම්පාට පැල්ලමක් පැතිර ඇත. 

පැන්සෙල් පාට ෙනොමැකිය හැකි තීන්ත වලින් නිම වූවකි. 

 

පෙවල් සියෙරොව් දිවානෙය් දිග හැරී සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් කකුල් ආවරණ දැමූ පා දිවානෙය් ඇන්ද මත රැඳී තිබිණ. ඔහු 

පුවත්පතක් කියවමින්, සූර්යකාන්ත මල් ඇට ෙපොතු විකමින් සිටිෙය්ය. දිවානය අසලින් බිම දිගහැරී තිබි පුවත්පත් 

කඩදාසියකට ඔහු තම කෙට් වූ ෙපොතු විසි කෙළේය. ෙතොල් වලින් පිට වී යන ෙපොතු තාච්චියක යමක් බදිනා විට හඬ 

නඟන සිරි සිරි සද්දය වැනි සද්දයක් පිට කෙළේ ය. පෙවල් සියෙරොව් හිටිෙය් කම්මැලිකෙමනි. 

 

“අෙප් දරුවා,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීවාය, “අෙප් නව රාජ්යෙය් නව පුරවැසිෙයක් ෙවයි. එයා හැෙදන්ෙන 

වැෙඩන්ෙන නිදහස්, නිෙරෝගී කම්කරු අයිඩියෙලොජියක් පවතින වාතාවරණයක. ස්වභාවික වර්ධනයක් ලබන්නට 

පුළුවන් බුර්ජුවාසි ඇදහිලි වලින් ෙතොර වූ පරිසරයක.” 

 

“එෙහම තමයි,” පෙවල් සියෙරොව් කීෙව් ඔහු කියවමින් සිටි පුවත්පතින් මුහුණ ඉවතට ෙනොෙගනය. 

 

“මට එයාව පුෙරෝගාමීන් එක්ක ලියාපදිංචි කරන්න ඕන. උපන්න දිනෙය්ම. රතු ෙල්න්සුවක් ෙබල්ෙල බැඳ ෙගන, 

නිල් හමුදා ටැංකි උඩ නැඟලා, අෙප් අනිත් පුරවැසියන් එක්ක පා ගමන් යද්දී, ෙසෝවියට් අනාගතයට ජීවත්වන 

තෑග්ගක් දීම ගැන ඔයා ආඩම්බර ෙවන්න පුළුවන් ෙන්ද?” 

 

“සහතිකෙයන්ම,” පහත වූ පත්තර කඩදහියට ෙපොත්තක් කටින් විසි කරමින් පෙවල් සියෙරොව් කීෙව්ය. 

 

“අපි අව්යාජ රතු ෙබෞතීස්මයක් ෙදමු. ඔයා දන්නවාෙන, පාදිලිවරු නැතිව, අෙප් පක්ෂ සෙහෝදරෙයෝ විතරක් 

එක්ක. සිවිල් උත්සවයක්, සුදුසු කතා පවත්වලා. මම නමක් ගැන තීරණයක් ගන්න උත්සාහ කරනවා … ඉතින් 

ඔයා මට සවන් ෙදනවා ද, පෙවල්?” 

 

“සහතිකෙයන්ම,” සියෙරොව් කීෙව්ය, දත් අතරින් ඇටයක් ඇතුල් කෙළේය. 

 



“නව, අරගලවාදී නම් වලට ෙහොඳ ෙයෝජනා ෙගොඩක් ෙම් කැලැන්ඩරෙය් තියනවා. අෙප් ෙමෝඩ පරණ 

සාන්තුවරයන්ෙග් නම් ෙවනුවට. මම ෙහොඳ ඒවා සමහරක් ලියා ගත්ත. දැන් ඔයා ෙමොකක් ද හිතන්ෙන්? එයා 

ෙකොල්ෙලක් නම්, මම හිතන්ෙන නිෙනල් කියන එක ලස්සන ෙවයි.” 

 

“ඒ ෙමොන යෙකක්ෙග නමක් ද?” 

 

“පෙවල්, මම ඉවසන්ෙන නැහැ ඔය වෙග් භාෂාව ෙහෝ ඔය තරම් අනුවණ කතා! ඔයාෙග දරුවෙග් නම ගැන 

හිතන්න එක සිතුවිල්ලක් ඔයා ෙවන් කළා ද, නෑ ෙන්ද?” 

 

“ඉතින්, කියන්න, මට තාම කාෙල් තියනවාෙන්, නැද්ද?” 

 

“ඔයාට ඕනකමක් නැහැ. එච්චරයි. ඔයා මාව රවට්ටන්න හදන්න එපා, පෙවල් සියෙරොව්. මට ඒක අමතක ෙවයි 

කියලා ඔයාව රවට්ටා ගන්නත් එපා!” 

 

“අයිෙයෝ, ඔන්න බලන්න, දැන්, ෙසෝනියා, ඇත්ෙතන් ම, ඔයා දන්නවා, මම නම දාන එක ඔයාට ඉතිරි 

කරනවා. ඔයා තමයි ඊට වඩාම සුදුස්සා.” 

 

“ඔව්, පුරුදු විදියට. ඉතින්, නිෙනල් කියන්ෙන අෙප් ෙශේෂ්ඨ නායකයා ෙලනින්ෙග නම -අනිත් පැත්තට හරවලා 

දැම්මම. ඉතාමත් සුදුසුයි. නැත්නම් අපිට එයාට කතා කරන්න පුළුවන් විල් – ඒක තමයි අ ෙප් ෙශේෂඨ් නායකයාෙග් 

නෙම් අකුරු වලින් හැෙදන්ෙන -ව්ලැඩිමියර් ඉලියිවිච් ෙලනින්. දැක්කා ද?” 

 

“එෙහම තමයි. ඉතින් ෙදෙකන් ෙකොයි එකත් මට ෙහොඳයි.” 

 

“දැන්, එයා ෙකල්ෙලක් වුෙනොත් -මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන්ෙන ෙකල්ෙලක්, ෙමොකද නව කාන්තාව 

සම්පූර්ණෙයන් තම අයිතීන් ලබා ගන්න කාලයක්, පිරිමි අය පිළිගන්ෙන නැති වුනාට, කම්කරු නිදහස් 

කාන්තාවට තමයි අනාගතය බාර ෙවන්ෙන- ඉතින්, එයා ෙකල්ෙලක් නම්, මට ෙහොඳ නම් ටිකක් තියනවා 

ෙමතැන. ඒත් මම වැඩිෙයන් ම කැමති ඔක්ටියාබිනා කියන නමට. ෙමොකද ඒක අෙප් ඔක්ෙතෝබර් අරගලය 

සිහිෙවන්න කියාපු නමක්.” 

 

“ටිකක් … දිගයි, ෙන්ද?” 

 



“ඒකට ෙමොකද? ඒක ඉතා ෙහොඳ නමක්. ඉතා ජනපිය නමක්. ඔයා දන්නවා, ම්කා ෙපොෙපෝවා, පහුගිය සතියට 

ඉස්සර සතිෙය් එයා රතු ෙබෞතීස්මයක් පැවැත්වූවා. ඒ නම තමයි ඇය ඇයෙග නරුම පැටියට තිබ්ෙබ -

ඔක්ටියාබිනා. පත්තෙර් ෙපොඩි සඳහනකුත් ලැබුණ ඒ නිසා. ඇයෙග් සැමියාට ඉතා ආඩම්බරයි -අන්ධ ෙමෝඩයා!” 

 

“දැන්, ෙසෝනියා, ඔයා අඟවන්න නරකයි …” 

 

“ෙමන්න අහන්න, ෙගෞරව කළ යුතු ආචාරධර්මවාදිෙයක් කතා කරන්න හදනවා! ඒ ම්කා බැල්ලි 

හැඳින්ෙවන්ෙන … ඔහ්, ඇය යකාට ගියාෙව්! ඒත් ඇය හිතනවා නම් ඇයෙග් පැටව් ගැන පමණයි සඳහනක් 

පත්තෙර් වැෙටන්ෙන කියලා … මම … මම තව නම් වගයකුත් ෙකොපි කරගත්ත. ෙහොඳ නූතන නම්. ඔන්න 

තියනවා මාර්ක්සිනා, ඒක කාල් මාක්ස් නිසා. නැත්නම් ෙකොමියුනාරා .. නැත්නම් ..” 

 

ෙම්සය යටින් යමක් ෙපරලී යන සද්දයක් ඇසිණ. 

 

“යකාට ගියාෙව්!” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීවාය. “මෙග් යකාට ගිය ෙසෙරප්පු!” ඇය පුටුව මත අපහසුෙවන් හරි 

බරි ගැසුනාය. එක කකුලක් දිග හැරියාය. කකුෙලන් ෙසෙරප්පුව අල්ලා ගන්නට තැත් දැරුවාය. ෙසෙරප්පුව 

ෙසොයාගත් ඇය බිමට අමාරුෙවන් නැවී ෙගවී ගිය අඩිෙයන් වූ ෙසෙරප්පුව අතින් ඇද්දාය. “බලන්නෙකො ෙම් මට 

දාන්න ෙවලා තියන පරණ කබල්! මට ෙකොච්චර ෙද්වල් අවශ්ය ද? දරුවත් මඟ එන නිසා … ඔයත් හරි ෙවලාවක් 

තමයි ෙතෝරගත්ෙත නියම සාහිත්ය රචනයක් ලියලා ඔක්ෙකොම නැති කරගන්න, ෙබ්බදු ෙමෝඩයා!” 

 

“දැන් අපි ඒක ආෙයත් ඇදලා ගන්ෙන නැහැ, ෙසෝනියා. මට ඒෙකන් ගැලෙවන්න ලැබිච්ච එක ෙලොකු වාසනාවක් 

බව ඔයා දන්නවා.” 

 

“ඔව්! ඉතින් මම බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා ෙවඩි තියන හමුදාව ඉදිරියට යන්න හැකි ෙහොඳ ලස්සන හැෙමෝටම 

ඇෙහන නඩුවක් ඔයාෙග් ෙකොවැෙලන්ස්කි ලබා ගනිවී කියල. ෙසන්ෙටො ෙඩල් කාන්තාවන් එකතු කරලා 

සමෙප්ක්ෂකයන්ටයි රදළයන්ටයි එෙරහිව විෙරෝධතා රැළියක් පවත්වන්න මම බලාගන්නම්!” ඇය කැලැන්ඩරෙය් 

පිටු අතරින් ඇඟිලි යවමින් කෑ ගැසුවාය: “ෙමන්න ෙකල්ෙලක්ට ෙහොඳ තවත් නමක්: ටිබියුනා. නැත්නම් 

බැරිෙක්ඩා. එෙහම නැත්නම්, නූතන විද්යාෙව් ජවය ෙපන්වන නමක් විදියට අපිට යුනිවසිෙට්ටා කියල දාන්නත් 

පුළුවන්.” 

 

“ඒක දිග වැඩියි,” සියෙරොව් කීෙව්ය. 

 



“මම කැමතියි ඔක්ටියාබිනා. සංෙක්තමය බවින් වැඩියි. මම පතනවා ෙකල්ෙලක් ෙවන්න කියලත්. ඔක්ටියාබිනා 

සියෙරොව් -අනාගතෙය් නායිකාව. ඔයාට ඕන ෙකල්ෙලක් ද ෙකොල්ෙලක් ද, පෙවල්?” 

 

“මට ගානක් නැහැ,” සියෙරොව් කීෙව්ය, “නිවුන්නු ෙනෙමයි නම් ඕන එකක්.” 

 

ඔවුනට ෙදොරට තට්ටු කරන සද්දයක් ඇසිණ. තට්ටුව පමණට වඩා වැඩිෙයන් වැදුනක් විය. බැහැර ලා ෙනොසිට 

ෙදොර ඇරිය යුතු වූවකි. සියෙරොව් පුවත්පත බිමට හලා හිස ඔසවා “ඇතුලට එන්න,” යැයි කීෙව්ය. 

 

අන්ෙද ටැගෙනොව් ඇතුලට විත් ෙදොර වැසුෙව්ය. ෙසෝනියා සෙහෝදරිය අතින් කැලැන්ඩරය බිමට වැටුණි. පෙවල් 

සියෙරොව් හිමිහිට නැඟිට්ෙට්ය. 

 

“සුබ සැන්දෑවක්,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“සුබ සැන්දෑවක්,” සියෙරොව් කීෙව් හිටෙගන, ඔහු දිහා ෙකළින් බලාෙගන. 

 

“ෙමොකක් ද ෙම් ෙලොකු අදහස, ටැගෙනොව්?” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය විමසුවාය. ඇයෙග් කටහඬ ගැඹුරුය, බැරෑඬිය, 

බියකරුය. 

 

අන්ෙද ඇය දිහාට හැරුෙන් නැත. “මට ඔයා එක්ක කතා කරන්න තියනවා, සියෙරොව්,” ඔහු කීෙව්ය. 

 

“කියන ෙදයක් කියන්න,” සියෙරොව් හුන් තැනින් ෙහලෙවන්ෙන් නැතිව කීෙව්ය. 

 

“මම කිව්ෙව්, මට ඔයාට තනිවම කියන්න ෙදයක් තියනවා කියල.” 

 

“මම කිව්ෙව, කියන ෙදයක් කියන්න කියල.” සියෙරොව් පතිචාරය කෙළේය. 

 

“ඔයාෙග භාර්යාවට කියන්න එළියට යන්න කියල.” 

 

“මෙග් සැමියා සහ මම,” ෙසෝනියා සෙහෝදරිය කීවාය, “එකිෙනකා ෙගන් රහස් සඟවලා තියාගන්ෙන නැහැ.”  

 

“ඔයා ෙමතැනින් පිටෙවලා යන්න,” අන්ෙද තම ස්වරය උස්සන්ෙන් නැතිව කීෙව්ය, “එළියට ගිහින් ෙකොරිෙඩෝෙව 

ඉන්න.” 



 

“පෙවල්! එයා එෙහම …” 

 

“ඔයා යන එක ෙහොඳයි, ෙසෝනියා,” සියෙරොව් ඇය දිහා ෙනොබලා ෙසෙමන් කීය, ඔහුෙග් දෑස් බැඳී තිබුෙන් 

අන්ෙදෙග් දෑස් සමඟ. 

 

කට ෙකොනකින් සාවඥ කැස්සක් පිට කර, “ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා තාම හරි ෙව්ෙගන් යනවා ෙන්ද? ඉතින් අපි 

බලමු අපි දකින්ෙන ෙමොකක් ද කියලා, අපිට වැඩි කලක් බලාෙගන ඉන්න ෙවන්ෙන නැහැ.” 

 

ඇය තම ලැෙවන්ඩර් මල් පැහැති කිෙමෝනාව තම උදරය වටා තදින් ඇද වසාෙගන, මුෙව් සිගරැට්ටුවක් ද රඳවා 

ෙගන, කකුල් අඩිවල ෙසෙරප්පු පතුල් වැෙදද්දී නිවසින් පිට වී ගියාය. 

 

“මම හිතුවා,” පෙවල් සියෙරොව් කීෙව්ය, “පහුගිය දවස් ටිෙකන් ඔයා පාඩමක් ඉෙගන ගත්ත කියල.” 

 

“මම ඉෙගන ගත්ත,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

“ෙවන ෙමොකක් ද ඔයාට ඕනා?” 

 

“ඔයා සපත්තු ෙදක දාගන්න එක ෙහොඳයි මම කතා කරද්දි. ෙමොකද ඔයා ගමනක් යනවා. නාස්ති කරන්න 

කාලයක් නැහැ.” 

 

“මම යනවා? ඔයාෙග පුංචි රහස ෙබදා ගන්න ඉඩ දීපු එකට ස්තූතියි. නැත්නම් මට එෙහම ෙකොෙහේවත් යන්න 

අදහසක් නැහැ කියල මම කියන්න ඉඩ තිබුණ. ඉතින්, සමහර විට, මම තාමත් එෙහම කියන්න ඉඩ තියනවා. මම 

ෙකොෙහද යන්ෙන, මුෙසොලිනි ටැගෙනොව් සෙහෝදරයාට අනුව?” 

 

“ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි නිදහස් කරන්න.” 

 

සියළු බර දමමින් පෙවල් සියෙරොව් හිඳ ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් කකුල් වැදී සූර්යකාන්ත මල් ඇට ෙපොතු ෙපොළව හැම 

තැනම විසිරී ගිෙය්ය. “ඔයා ෙමොකක් ද කරන්න හදන්ෙන, ටැගෙනොව්? පිස්සු හැදිලා ද, ඔයාට?” 

 

“නිහඬව අහගන හිටිෙයොත් ෙහොඳයි. මම කියන්නම් ඔබ කළ යුත්ෙත් කුමක් දැයි කියා.” 

 



“ඔයා මම කළ යුත්ත කුමක් දැයි කියනවා? ඒ ඇයි?” 

 

“ඉතින් ඊට පස්ෙස, මම කියන්නම් ඔයා ඒක කරන්ෙන ඇයි කියලත්. ඔයා දැන් ඇඳෙගන ඔයාෙග යාළුවා 

හමුෙවන්න යනවා. ඔයා දන්නවා මම කතා කරන්ෙන ෙමොන යාළුවා ගැන ද කියල. රහස් ෙපොලීසිෙය් ඉන්න 

යාළුවාව.” 

 

“ෙම් ෙව්ලාෙව?” 

 

“එයාව ඇෙඳන් හරි එළියට ගන්න, එෙහම කරන්න සිද්ධ වුෙනොත්. ඔයා එයාට ෙමොනවා කියනවා ද කියන එකත්, 

ඒක කියන්ෙන ෙකොෙහොම ද කියන එකත් තීරණය කරන එක මෙග් වැඩක් ෙනෙමයි. මට දැනගන්න ඕන එකම 

ෙද් පැය 48 ක් ඇතුලත ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි නිදහස් කරපු බව විතරයි.” 

 

“දැන් ඔයා මා ලවා ඒක කරවන්න පුළුවන් ඒ මැජික් ෙකෝටුව ෙමොකක් ද කියලත් කියනවා ද?” 

 

“ඒක පුංචි කඩදාසි ෙකෝටුවක්, සියෙරොව්. එකම විදිෙහ ෙදකක්.” 

 

“කවුරු ලියපු එකක් ද?” 

 

“ඔබ.” 

 

“හහ්?” 

 

“ඔයා ලියපු එෙකන් ගත්තු ඡායාරූප, හරියටම කිව්ෙවොත්.” 

 

සියෙරොව් ෙහමිහිට නැඟිට්ෙට්ය. අත් ෙදකම තබා ෙම්සයට ෙහේත්තු විය. “ටැගෙනොව්, ෙදයියන් පල්ලා, උඹ වෙග් 

ඌරු මීෙයක්!” ඔහු පිම්ෙබ්ය. “ෙම්ක විහිළු කරන්න ෙහොඳ අවස්ථාවක් ෙනෙවයි.” 

 

“විහිළුවක් ද?” 

 

“ඉතින්, මම ගිහින් මෙග් යාළුවා හමුෙවන්නම්. ඔයා ලිෙයො ෙකොවැෙලන්ස්කි දකීවි -ඒකට ඔයාට පැය 48 ක් යන 

එකකුත් නැහැ. එයා ඉන්න හිරකාමරයට අල්ලපු කාමරයට ඔයාව දාන්න මම බලාගන්නම්. ඊට පස්ෙස අපි බලමු 

ෙම් කඩදහි ගැන …” 



 

“ඒෙකන් ගත්තු ඡායා පිටපත් ෙදකක් තියනවා, මම කිව්ව විදියට. එකම ෙද් ඒවා තිෙයන්ෙන මා ළඟ ෙනෙමයි. 

 

“ෙමොකක් … ෙමොකක් ද ඔයා …” 

 

“ඒවා තිෙයන්ෙන මට විශ්වාසය තබන්න පුළුවන් යාළුෙවෝ ෙදන්ෙනක් ළඟ. එයාලෙග නම් ෙහොයාගන්න දරන 

උත්සාහයක් නිශ්ඵල ෙව්වි. ඔයා මාව ෙහොඳට දන්නවාෙන. රහස් ෙපොලීසිෙය් වදක කාමරය ගැන කිසියම් අදහසක් 

-එෙහම අදහසක් ඔයාට ආවා නම්- අත්හැරලා දාන්න. ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි නිදහස් ෙවන්න කළින් මට මුකුත් 

හරි වුෙනොත් ඒ ෙදන්නට මම උපෙදස් දීලා තිෙයන්ෙන ඒ ඡායා පිටපත් ෙමොස්කව් ෙවත යවන්න කියල. -ඒ වෙග්ම 

ඔහුට මුකුත් සිද්ධ වුවෙහොත් ඔහු නිදහස් වුනාට පස්ෙස, ඒකම කරන්න කියල.” 

 

“ඔබ, යකාෙග …” 

 

“ඔයා කැමති නැහැෙන ඒ ඡායා පිටපත් ෙමොස්කව් යැෙවනවා නම්. එතෙකොට ඔයාෙග යාළුවාට ඔයාෙග ෙබල්ල 

ෙබ්රගන්න බැරි ෙව්වි. සමහර විට ඔහුෙග ෙබල්ලත් ෙබ්රගන්න බැරි ෙව්වි. ඔයාට මාව කරදරයක් ෙවයි කියල 

බයෙවන්න කාරණයක් නැහැ. ඔයාට කරන්න තියන එකම ෙද් තමයි ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි නිදහස් කරන එක. 

ෙම් සම්පූර්ණ නඩුව වසන් කරලා දාන එක. ඔයාට ආෙය කවදා වත් ඒ ඡායා පිටපත් ගැන අහන්න ෙවන්ෙන 

නැහැ. ඔයා කිසිදාක ඔවුන් දකින එකක් ද නැහැ.” 

 

තම ෙල්න්සුව ඇදගත් සියෙරොව් ඉන් නළල පිස දා ගත්ෙත්ය. “ඔයා ෙබොරු කියන්ෙන?” ඔහු ෙගොෙරෝසු වූ 

කටහඬින් කී ෙව්ය. “ඔයා ඡායා පිටපත් අරගත්ෙත නැහැ.” 

 

“සමහර විට,” අන්ෙද කීෙව්ය, “ඒක ගැන චාන්ස් එකක් ගන්න ඕනා ද?” 

 

“වාඩිෙවන්න,” කියමින් සියෙරොව් දිවානය මතට ඇද වැටුණි. 

 

අන්ෙද  ෙම්ස ගැට්ටට ෙහේත්තු වී කකුල් ෙදක පටලවා ගත්ෙත්ය. 

 

“ෙම් අහන්න අන්ෙද,” සියෙරොව් කීෙව්ය, “අපි කල්පනාෙවන් කතා කරමු. හරි, ඔයා අත තමයි කසය 

තිෙයන්ෙන. ඒත්, ඔයා දන්නවා ද ඔයා ඉල්ලන්ෙන ෙමොකක් ද කියලා?” 

 

“ඔයාට කරන්න බැරි තරම් ෙදයක් ඉල්ලන්ෙන නැහැ.” 



 

“ඒත්, උඩ ඉන්න ෙදවියෙන්, අන්ෙද! ඒක ෙකොච්චර ෙලොකු නඩුවක් ද, අපි පළමු පංතිෙය් ෙපොපගැන්ඩා පචාරයක් 

ෙදන්න ලෑස්ති ෙවලා හිටිෙය. පුවත්පත් වල සිරස්තල පවා ලැහැස්තියි … ” 

 

“ඔවුන් නවත්තන්න.” 

 

“ඒත් මම ෙකොෙහොම ද කරන්ෙන? මම ෙකොෙහොම ද ඔහුෙගන් ඉල්ලන්ෙන? මම ෙමොනවා ද ඔහුට කියන්ෙන?” 

 

“ඒක මෙග් වැඩක් ෙනෙවයි.” 

 

“ඒත් එයා දැනටමත් මාව ෙබ්රලා …” 

 

“ඒක එයාෙගත් ෙහොඳට ෙහේතු ෙවන බව අමතක කරන්න එපා. එයාටත් ෙමොස්කව් වල යාළුෙවෝ ඉන්නවා ඇති. 

ඒත් සමහර විට යා ළුවන් ෙනොවන අයත් ඇති.” 

 

“නමුත්, ෙම් අහන්න … ” 

 

“තව දුරටත් පක්ෂ සාමාජිකයන්ව ෙබ්රාගන්න බැරි වුනාම, එයාල තමයි පුද්ගලික සමෙප්ක්ෂකයන්ටත් වඩා 

වැඩිෙයන් දඬුවම් ලබන්ෙන. ඔයා දන්නවාෙන්. ඒකත් ෙහොඳ පළමු පංතිෙය් ෙපොපගැන්ඩා ව්යාපාරයකට හරියන 

වැඩක්.” 

 

“අන්ෙද, අපි ෙදන්නෙගන් එක්ෙකෙනකුට පිස්සු හැදිලා. මට ඒක වටහා ගන්න බැහැ. ඔයාට ෙකොවැෙලන්ස්කි 

නිදහස් කරගන්න අවශ්ය ඇයි කියල?” 

 

“ඒක ඔයාෙග වැඩක් ෙනෙවයි.” 

 

“ඉතින් එයාව ආරක්ෂා කරන ෙද්වදුතයා හැටියට ඔයාව පත් කරගන්න ඕන නම්, එෙහනම් ෙමොන ඉලව්වකට ද 

ෙම් පව්කාර නඩුව පටන් ගත්ෙත? ඔයා තමයි ඒක පටන් ගත්ෙත, ඔයා දන්නවා.” 

 

“ඔයාම කිව්වා මම ඒෙකන් පාඩමක් ඉෙගන ගත්තා කියල.” 

 



“අන්ෙද, ඔයාට පක්ෂය ගැන ෙගෞරවයක් ඉතිරි ෙවලා නැද්ද? ෙම් ෙවලාෙව් අපිට සමෙප්ක්ෂකයන්ට ෙහොඳ පාරක් 

ගහන්න ඉතා සුදුසු අවස්ථාවක්, ආහාර තත්වය ෙම් විදියට තිෙයද්දී … ” 

 

“එක ගැන මට වැඩක් නැහැ දැන් ඉතින්.” 

 

“ඔබ පර ෙදෝහිෙයක්! ඒක ෙදනෙකොට ඔබ කිව්ෙව තියන එකම ෙකොපිය එය පමණක් යැයි කියලා!” 

 

“සමහර විට ඒ ෙවලාෙව් මම ෙබොරු කියන්න ඇති.” 

 

“ෙම් අහන්න, අපි බිස්නස් කතා කරමු. ෙමන්න -සිගරැට්ටුවක් ගන්න.” 

 

“එපා, ස්තූතියි.” 

 

“ෙම් අහන්න, අපි කතා කරමු යාළුෙවෝ විදියට. මම ඔයා ගැන කියපු ෙද්වල් ෙසේරම ආපහු ගන්නවා. මම සමාව 

ඉල්ලනවා. ඔයාට බැහැ මට වැරැද්දක් කියන්න. ඔයා දන්නවා ඒක ෙකොෙහොම ද කියල. ඔයාට ෙප්නවා ඒක 

මිනිෙහක්ෙග ඔළුව ෙපොඩ්ඩක් අවුල් කරන වැඩක් බව. ඔක්ෙකොම හරි, ඔයාට තියනවා ඔයාෙග ෙසල්ලම නටන්න. 

මට තියනවා මෙග් ෙසල්ලම. මට ෙපොඩ්ඩක් අඩිය වැරදුනා විතරයි. ඒත් අපි ෙදන්නම අහිංසක ෙද්ව දූතෙයෝ 

ෙනෙමයි මට ෙප්න තරමින්. ඉතින් අපිට එකිෙනකාව වටහා ගන්න පුළුවන්. අපි ඉස්සර ෙහොඳ යාළුෙවෝ, මතක ද 

පුංචි කාෙල්? ඉතින් අපිට ෙම් ගැන සිහිකල්පනාෙවන් කතාබහ කරන්න පුළුවන්.” 

 

“ෙමොකක් ගැන ද?” 

 

“අන්ෙද, ඔය ඔයාට යමක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්. ෙහොඳ අවස්ථාවක්. අර මෙග් ෙහොඳ යාළුවා. මම එයාට ඔයා 

ගැන ෙහොඳ වචන ටිකක් කිව්ෙවොත් එයාට ෙගොඩක් ෙද්වල් කරන්න පුළුවන්. ඔයා දන්නවාෙන. ඔයාට හිතාගන්න 

පුළුවන්ෙන. ඔයාට හිතාගන්න පුළුවන් මට තියනවා එයාව ෙවඩි තියන හමුදාවක් ඉදිරියට යවන්න පුළුවන් තරම් 

ෙද්වල් එයා ගැනත්. ඔයා ඉෙගන ගන්ෙන එකම ෙසල්ලම කියල මම හිතන්ෙන. ඔයා ඒක විශිෂ්ට විදියට 

කරනවා. මම ඔයාට ඒකට අත්ෙපොළසන් ෙදන්න ඕන. ඔන්න හරි, අපි ෙදන්න ෙදන්නාව හඳුනා ගත්ත. දැන් මම 

ෙකලින් කතා කරන්නම්. ඔයා දන්නවාෙන් ඔයාෙග් පක්ෂ තත්වය තිෙයන්ෙන් තව දුරටත් ඒ තරම් ෙහොඳ තැනක 

ෙනොවන බව. කිසිම විදියකින් ෙහොඳ තැනක ෙනොෙව්. අද රෑ කිව්ව අර පුංචි කතාවට පස්ෙස විෙශේෂෙයන්ම. 

ඇත්තටම, ඔයා දන්නවා, ඊ ළඟ පක්ෂ සුද්ද කිරීෙම් දී ඔයාට පහසු ෙවන්ෙන නැහැ කියල.” 

 

“මම ඒක දන්නවා.” 



 

“ෙම් පාර ඔයාව කැපිලා යන බව ඔයා නිශ්චිතවම දන්නවා.” 

 

“මම දන්නවා.” 

 

“ඉතින්, එෙහනම්, ෙමොකද කියන්ෙන අපි ෙක්වල් කෙළොත්? ඔයා ෙම් නඩුව අත්හැරලා දාන්න. මම බලාගන්නම් 

ඔයාට ඔයාෙග පක්ෂ සාමාජික පත අෙහෝසි ෙනොවී යෑම ගැන. ඒක විතරක් ෙනෙමයි, ඔයාට රහස් ෙපොලීසිෙය් 

ඔයාට කැමති ඕන රස්සාවක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔයාෙග පඩිය කීයක් දැයි කියලත් ඔයාට තීරණය කරන්න 

පුළුවන්. කිසිම පශ්නයක් අහන්ෙන නැහැ. කිසිම තරහක් හිෙත් තියාගන්ෙන නැහැ. අපි හැෙමෝටම අෙප් පාරවල් 

වල යන්න පුළුවන්. ඔයයි මායි – අපි ෙදන්නට ෙදන්න උදව් කරගන්න පුළුවන් ෙගොඩක්. ඔයා ෙමොකක් ද 

කියන්ෙන?” 

 

“ඔයා ඇයි හිතන්ෙන මට තවත් පක්ෂෙය් රැඳිලා ඉන්න උවමනාවක් තිෙයනවා කියල?” 

 

“අන්ෙද!” 

 

“ඔයා කරදර ෙවන්න ඕන නැහැ මට ඊ ළඟ පක්ෂ සුද්ද කිරීෙම් දී උදව් කරන්න. මාව පක්ෂෙයන් පන්නලා දායි, 

නැත්නම් මට ෙවඩි තියාවි, නැත්නම් මාව ෙලොරියක් යට කරෙගන යාවි. ඒෙකන් ඔයාට කිසි ෙවනසක් ෙවන්ෙන 

නැහැ. ෙත්රුනා ද? ඒත් ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කිව අල්ලන්න එපා. එයාව කවුරුත් අල්ලන්ෙන නැති ෙවන්න වග 

බලාගන්න. ඔයාෙග දරුවාව බලාගන්න විදියට එයාව බලාගන්න. මට ඕන ෙදයක් වුනාට කමක් නැහැ. මම 

ෙනෙමයි ඔහුෙග් ආරක්ෂාව සපයන සුරදූතයා, ඔබයි.” 

 

“අන්ෙද,” සියෙරොව් ෙකඳිරි ගෑෙව්ය, “ඒ යක්ෂ රදළයා ඔයාෙග කවුද?” 

 

“මම ඒ පශ්නයට එක සැරයක් උත්තර දීලා තියනවා.” 

 

ෙදපැත්තට වැනී හිටගත් සියෙරොව් අන්ෙද නතු කරගන්නට අන්තිම උත්සාහයක් ගත්ෙත්ය: “ෙම් අහන්න අන්ෙද, 

මට ඔයාට කියන්න ෙදයක් තියනවා. මම හිතුවා ඔයා ඒක දන්නවා කියල, ඒත් මට ෙප්න්ෙන ඔයා ඒක දන්ෙන 

නැති වගයි. ඔන්න කලබල ෙනොවී අහන්න, මුලින් කියපු වචනය ඇහුණම මාව මරන්න හදන්න එපා. මම දන්නවා 

සඳහන් කරනවාට ඔයා අකමැති නමක් තියන වග. ඒත් මම ඒ නම කියන්නම්. ඒ කීරා ආර්ගුෙනෝවා.” 

 

“ඉතින්?” 



 

“අහන්න, අපි වචන හෑල්ලු කරන්ෙන නැහැෙන ෙමතැන, එෙහම ෙන්ද? යකාට ගියාෙව්, අපි දැන් ෙවන ෙමොනව 

හංගන්න ද? ඉතින්, එෙහනම්, අහන්න. ඔයා ආදෙරයි එයාට. ඔයා දැන් අවුරුද්දකට වඩා කාලයක් එයා එක්ක 

කාලය ෙගවලා තියනවා. ඉතින් … ඉන්න ෙපොඩ්ඩක්! මට ඉවර කරන්න ඉඩ ෙදන්න .. ඉතින් එයා ඒ මුළු කාලය 

පුරාම ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කිෙග් අනියම් කාන්තාව .. ඉන්න ෙපොඩ්ඩක්! ඔයා මෙග වචනය විශ්වාස කරන්න ඕන 

නැහැ. ගිහින් ෙපොඩ්ඩක් ෙහොයල බලන්න ඔයාටම ෙපෙන්වි.” 

 

“ෙමොකට ද ෙහොයල බලන්ෙන? මම දන්නවා ඒක.” 

 

“ඔහ්!” පෙවල් සියෙරොව් කීෙව්ය. 

 

ඔහු කකුල් අඩි වලින් ඇඟිලි වලටත්, ආපසු අඩි වලටත් මාරුෙවන් මාරුවට බර ෙදමින් අන්ෙද දිහා බලාෙගන 

සිටෙගන සිටිෙය්ය. අනතුරුව ෙහේ සිනාසුෙන්ය. “ඉතින්,” ඔහු කීෙව්ය, “මම දැනෙගන ඉන්න තිබුණ.” 

 

“ඔයාෙග කබාය ගන්න,” අන්ෙද නැඟිටිමින් කීෙව්ය. 

 

“මම දැනෙගන ඉන්න තිබුණ,” සියෙරොව් සිනාසුනි. “ඇයි ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් සාන්තුවරයා ඔය වෙග් 

තර්ජනයක් කරන්ෙන කියල. ෙමෝඩයා! දුප්පත්, ගුණවත්, ෙමොළයක් නැති ෙමෝඩයා! ඉතින් එෙහම නම් ඒ වෙග් 

පධාන ෙව්දිකාවක ඔයා රඟපාන්ෙන ෙන්ද? මම දැනෙගන ඉන්නා තිබුණ උතුම් වීර කියා කවදාවත් ෙහොඳ 

ෙවන්ෙන නැති ෙලඩක් කියල! එන්න එෙහම නම්, අන්ෙද! ඔයාට ෙමොෙල් ටිකක් වත් ඉතුරු ෙවලා නැද්ද? කිසිම 

ආඩම්බරයක්?” 

 

“අපි කතා කලා ඇති ඕනාවටත් වඩා,” අන්ෙද කීෙව්ය. “ඔයා මා ගැන ෙගොඩක් දන්නවා වෙගයි. එෙහම නම් ඔයා 

දැන ගන්නත් ඕන මම මෙග් අදහස ෙවනස් කරන්ෙන නැති ෙකෙනක් බවත්.” 

 

පෙවල් සියෙරොව් තම කබාය අරෙගන හැඳ ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් සුදුමැලි ෙතොල් වල පැතිර ඇත්ෙත් සිනාවකි. 

 

“එෙහම හරි, සර් ගැලහැඩ් ෙහෝ කවුරු හරි එෙහම හැඳින්ෙවන ෙකනා … “ ඔහු කීෙව්ය, “තර්ජනය කරන අවිය 

ගත් සර් ගැලහැඩ්. ඔයා දිනුම් -ෙම් වතාෙව්. ඔයාට පස්ෙස යමක් කරනවා කියල තර්ජනය කරලා වැඩක් නැහැ. 

ඔයා වෙග් මිනිස්සු මම වෙග් අයෙග උදව්වක් නැතිව ඒක විඳිනවා. වසරක් යද්දී -ෙම් පුංචි අකරතැබ්බය අමතක 

ෙවලා යයි. මම ෙසෝවියට් රුසියාෙව් දුම්රිය මාර්ග දුවවමින් මෙග් මෘග පැටියට සැටින් නැපි අරන් ෙදයි. ඔයා 



ෙපෝලිමක හිටෙගන ඉඳියි සුප් භාජනයක් ගන්න -සමහර විට ඒක ඔයාට ලැෙබ්වි. ඒත් ඔයාට සතුටක් ද ලැෙබ්වි 

ඔයාෙග ආදරවන්තියව …. ඔයා ද්ෙව්ෂ කරන අෙයක් අතින් ..!” 

 

“ඔව්,” අන්ෙද කීෙව්ය, “සුබ පැතුම්, සියෙරොව් ස ෙහෝදරයා.” 

 

“සුබ පැතුම්, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා.” 

 

* 

 

කීරා බිම වාඩි වී ලිෙයෝෙග් යට ඇඳුම් නවමින් ඒවා ඇඳුම් ෙපට්ටිෙය් නැවත තබමින් සිටියාය. ඇයෙග් ගවුම් 

සියල්ල ෙලොකු ෙපොදියක් ෙලසින් විවෘත වූ ඇයෙග් ඇඳුම් අල්මාරිය අසලින් ෙගොඩ ගැසී ඇත. ඇය එහා ෙමහා යද්දී 

කාමරය පුරා කඩදාසි හැමතැනම විසි වී ගිෙය්ය. ගෘහ භාණ්ඩ මතින් ඉරුණු ෙකොට්ට වල තිබූ පාත්ත පිහාටු හිම 

වැෙටන ෙලසින් විසිර යයි. 

 

ඇය නිවසින් පිටතට දවස් ෙදකකින් ගිහින් නැත. තම කාමරෙය් බිත්ති වලින් පිටත ෙලෝකෙය් සද්දයක් ඇයට ඇසී 

නැත. ගලීනා ෙපෙටොව්නා වරක් දුරකතනෙයන් ඇය අමතමින් හඬා වැටුනාය. ඇයට සිත් කරදර ෙනොගන්න යැයි 

කියූ කීරා කරුණාකර එන්න එපා යැයි ද කීවාය. ගලීනා ෙපෙටොව්නා ආෙව් නැත. 

 

ඇයෙග් විපත්තිෙයන් ඇය සැලී නැතැයි ඇයෙග් අසල්වැසියන් වන ලැව්ෙරෝවා පවුල තීරණය කළහ. ඔවුනට ඇය 

ෙවනුෙවන් හලන්නට කඳුළු ෙනොතිබුණි. ඇයෙග් කාමරය පසු කර නාන කාමරය ෙවත යද්දී දුර්වල කුඩා සිරුර 

දිහා ඇස් ෙකොනකින් බැලූ ඔව්හු කිසිත් ෙවනසක් දැක්ෙක් නැත. ඔවුන් දැක්ෙක් ඇය කම්මැලිකමින් සිටින ෙලසයි. 

එක ඉරියව්වකින් ඉන්නා ඇයෙග් අත පය කඩා වැටි ආකාරෙයන් පැය ගණනක් ඉන්නා හැටි ද පසුව ඉතා 

අමාරුෙවන් ඒවා උස්සා ෙවනස් කර ගන්නා හැටි ද ඔවුන් දුටූහ. ඇයෙග් දෑස් එක දැයකට එල්ල වී තිබිණ. එය 

ෙවනත් දැයක් ෙවත ෙයොමු කරගන්නට ඇයට මහත් උත්සාහයක් ගන්නට සිද්ධ විය. කුඩා දරුවකුෙග් අතකින් 

රාත්තල් හතළිහක වැලි ෙගෝනියක් ඇද ෙගන යන්නට ගන්නා උත්සාහයක් ෙසේ ඇයෙග් බැල්ම ෙපනුණි.  

 

ඇය බිම වාඩි වී සීරුෙවන් කමිස නැව්වාය. ඇයෙග් දෑත් වලින් ඒවා ලාච්චුෙව් තැන්පත් කළාය. එක කමිසයක 

ලිෙයෝෙග් නෙම් මුල් අකුරු උඩ ෙපොකැට්ටුෙව් එම්ෙබොයිඩර් කර තිබුණි. ඇය ෙනොෙසල් වී ඒ දිහා බලාෙගන 

සිටියාය. 

 

ෙදොර ඇෙරන හඬ ඇෙහද්දී ඇය හිස එසවූෙය් නැත. 

 



“අෙලෝ, කීරා,” කටහඬක් කීය. 

 

ඇරී තිබි ලාච්චුෙව් ඇය හැපුනාය. එය මහ හඬක් නඟා වැසිණ. ලිෙයෝ ඇය දිහා ඔළුව පහතට හරවා ෙගන බලා 

සිටියි. ඔහුෙග් ෙතොල් මුව අගින් පහතට හැරී තිබුණි. එෙහත් එය සිනාවක් ෙනොවීය. ඔහුෙග් ෙතොල් වල පැහැයක් 

වූෙය් නැත. ඇස්වටයන් හි නිල් පැහැය පැහැදිලිව ෙපනුණි. හරියට ආ නික නළුෙවක් විසින් පාට ගා ඇති 

විලසකිනි. 

 

“කීරා … කරුණාකරල … පිස්සු නටන්න එපා …” ඔහු විඩාබරිතව කීෙව්ය. 

 

ඇය ෙසෙමන් නැඟිට්ටාය. ඇයෙග් අත් ෙදපැත්තට එල්ලා වැටුණි. ඇය හිටෙගන සිටිෙය් අතින් දකුණු නළෙල් වූ 

ෙකොණ්ඩ කැරලි ෙපොඩි කරමින්. තම දෑස් විශ්වාස කරගත ෙනොහැකිව. ඔහුව අල්ලන්නට බිෙයනි. 

 

“ලිෙයෝ .. ලිෙයෝ … ඔයා .. ඔයා නිදහස් ද?” 

 

“ඔව්, නිදහස්. එළියට දැම්මා. පළවා හැරිය.” 

 

“ලිෙයෝ .. ෙකොෙහොම ද … ෙකොෙහොම ද ඒක .. සිද්ධ වුෙන් …?” 

 

“මම ෙකොෙහොම ද දන්ෙන? මම හිතුවා ඔයා දන්නවා ඇති කියල ඒ ගැන යමක්.” 

 

ඇය ඔහුෙග් ෙතොල්, ෙබල්ල, ඉරුණු කමිස ෙකොලරෙයන් ෙපනුනු මාංශ ෙප්ශීන්, ඔහුෙග් දෑත්, ඔහුෙග් අත්ල, සිප 

ගත්තාය. ඔහු ඇයෙග් ෙකොණ්ඩය අත ගා කිසිත් ආෙව්ගයක් ෙනොදක්වා ඇයෙග් හිසට උඩින් හැම අත බඩු විසිර 

ගිය කාමරය දිහා බැලුෙව්ය. 

 

“ලිෙයෝ ..” ඇය රහසින් කියුවාය. ඔහුෙග් සිත්පිත් නැති දෑස් දිහා බැලුවාය. “ඔවුන් ඔයාට ෙමොකක් ද කෙළේ? 

 

“කිසිත් නැහැ.” 

 

“ඔවුන් .. ඔවුන් … මම අහලා තියනවා සමහර අවස්ථා වල …” 

 

“නැහැ, ඔවුන් මට වදහිංසා දුන්ෙන නැහැ. ඒකට කාමරයක් තියන බව කිව්වා. ඒත් මට ඒ වරපසාදය ලැබුෙන 

නැහැ … මට තනියම ඉන්න ලස්සන සිරකාමරයක් ලැබුණ. ආහාර ෙව්ල් තුනක් දවසට ලැබුණ. ඒත් සුප් එක නම් 



නරක් ෙවලයි තිබ්ෙබ. මම දවස් ෙදකක් එතන වාඩි ෙවලා ෙවඩි තියන හමුදාව ඉස්සරහා දී කියන මෙග් අන්තිම 

වචන ෙමොනවා ද කියල හිතුව. කාලය ෙගවන්න කරන්න තියන ෙද්වල් අතරින් ෙහොඳ තවත් එකක් විතරයි.” 

 

ඇය ඔහුෙග් කබාය ගැලවූෙය්ය. ඔහුව ඇඳි පුටුවක් ෙවත තල්ලු කළාය. ඇය දණගසා ෙගන ඔහුෙග් සපත්තු 

ආවරණ ගැලවූවාය. ඔහුෙග් දණහිසට හිස ෙමොෙහොතකට ෙහේත්තු කරගත් ඇය ක්ෂණිකව එය ඉවතට ඇද ගත්තාය. 

හිස සඟවා ගත් ඇය ඔහුෙග් සපත්තු ෙල්ස් ෙවව්ලන ඇඟිලි වලින් ගැලවූවාය. 

 

“මට පිරිසිදු යට ඇඳුම් ඉතුරු ෙවලා තියනවා ද?” ඔහු ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔව් .. මම අරෙගන එන්නම් … එකම ෙද් .. ලිෙයෝ … මට දැනගන්න ඕන .. ඔයා මට කිව්ෙව නැහැ ..” 

 

“ෙමොනවා ද කියන්න තිෙයන්ෙන? මම හිතන්ෙන ඔක්ෙකොම ඉතින් ඉවරයි කියල. නඩුව වහලා. ඔවුන් මට කිව්වා 

වගබලා ගන්න තුන්වැනි පාරටත් රහස් ෙපොලීසියට ෙනොඑන්න කියල.” ඔහු වැඩි ගණනකට ෙනොෙගන ෙමෙසේ ද 

කියුෙව් ය: “මම හිතන්ෙන ඔයාෙග යාළුවා ටැගෙනොව් මෙග් නිදහස ගැන ෙමොකක් හරි කරලා තියනවා.” 

 

“එයා .. ” 

 

“ඔයා ඉල්ලුවා ද එයාෙගන්?” 

 

“නැහැ,” ඇය නැඟිටිමින් කීවාය, “නැහැ, මම ඉල්ලුෙව් නැහැ.” 

 

“එයාල ෙසේරම ගෘහ භාණ්ඩ විනාශ කරා ද, ඇඳත් එක්කම?” 

 

“කවුද? … ඔහ්, ෙසවිල්ලට ආපු අය .. නැහැ .. ඔව්, මම හිතන්න ඔවුන් විනාශ කලා … ලිෙයෝ!” ඇය හදිසිෙය් 

ම හඬා වැටුනාය. ඇස් පියන් අමාරුෙවන් අරිමින් ඔහු ගත ෙවව්ලමින් ඇය ෙදස බැලුෙව්ය.  

 

“ලිෙයෝ, ඔයාට කියන්න මුකුත් ෙදයක් නැද්ද?” 

 

“මට ෙමොකක් කියන්න කියල ද කියන්ෙන?” 

 

“ඔයා … ඔයාට සතුටු නැද්ද මාව දැක්කම?” 

 



“සහතිකෙයන් ම. ඔයා බලන්න ලස්සනයි. ඔයා ෙකොණ්ඩය පීරගන්න ඕන.” 

 

“ලිෙයෝ, ඔයා මා ගැන හිතුවා ද … එෙහ දී?” 

 

“නැහැ.” 

 

“ඔයා … නැහැ?” 

 

“නැහැ. අහවල් ෙදයකට ද? ෙල්සි ෙවන්න ද?” 

 

“ලිෙයෝ, ඔයා .. මට ආදෙරයි ද?” 

 

“ඔහ්, ෙමොන පශ්නයක් ද ඒක … ෙමොන පශ්නයක් ද ඒ ෙම් වෙග් ෙව්ලාවක අහන … ඔයා ෙකල්ෙලක් වෙග් 

හැසිෙරන්න හදනවා, කීරා … අෙන් ඇත්තටම, ඒක ඔයාට හරියන්ෙන නැහැ .. කිසිම විදියකින් ගැලෙපන්ෙන 

නැහැ.” 

 

“මට සමාෙවන්න, පියාදරය. මම දන්නවා ඒක ෙමෝඩ බව. ඒත් එෙහම අහන්න හිතුෙන ඇයි කියලා මම දන්ෙන 

නැහැ .. ඔයාට හරි මහන්සියි. මම ඔයාෙග යට ඇඳුම් අරන් ෙදන්නම්. ඊට පස්ෙස ඔයාට රෑට කන්න ෙදයක් 

හදන්නම්. ඔයා රෑට මුකුත් කෑෙව් නෑ ෙන්ද?” 

 

“නැහැ. මට මුකුත් එපා. ෙම් ෙගදර ෙබොන්න ෙමොනවා හරි තියනවා ද?” 

 

“ලිෙයෝ .. ඔයා ආෙයත් .. යන්ෙන නැහැ ෙන්ද .. පටන් ගන්න ….?” 

 

“අෙන් මට පාඩුෙව් ඉන්න ෙදන්නෙකො. බැරි ද පිටෙවලා යන්න ඔයාට? කරුණාකරලා? යන්න ඔයාෙග 

ෙදමාපියන්ෙග ෙගදර .. නැත්නම් ෙවන ෙකොෙහ හරි …” 

 

“ලිෙයෝ!” ඇය සිටෙගන සිටියාය. ඔහු දිහා පුදුමෙයන් බලාෙගන දෑත් හිෙසේ ගසාෙගන සිටියා ය. “ලිෙයෝ, ඔවුන් 

ඔයාට කළ ෙද් ෙමොකක් ද?” 

 

ඔහු හිස පුටුෙව් ඇන්ඳට තබාෙගන පිටුපස්සට ෙහේත්තු වී සිටියි. ඔහුෙග් ෙවව්ලන නිකට හා ෙබල්ල රැගත් සුදු 

තිෙකෝණය දිහා ඇය බලාෙගන සිටියාය. ඔහු දෑස් පියාෙගන හඬ අවදි කෙළේය. ෙතොල් පමණක් ෙසලවුණි. ඔහුෙග් 



කටහඬ එකම ස්වරයකින් විය: “කිසිත් නැහැ … කවුරුත් මට කිසිම ෙදයක් කරන්ෙන නැහැ තව දුරටත් .. කිසිම 

ෙකෙනක් .. ඔයාටත් බැහැ ෙවන කාටවත් බැහැ .. කාටවත් බැහැ .. මට හිත් ෙව්දනා ෙදන්න ඔයාට විතරයි 

පුළුවන් වුෙන් .. දැන් ඔයාටත් බැහැ .. කාටවත් බැහැ…” 

 

“ලිෙයෝ!” ඇය ඔහුෙග් සුදුමැලි මුහුණින් යුතු අපාණික හිස අල්ලා කරුණාවකින් ෙතොරව, ෙකෝපෙයන් යුතුව 

ෙසලවීය. 

 

“ලිෙයෝ! ඒකට ඔයාව ෙමෙහම අල්ල ගන්න බැහැ! ඒකට ඔයාව අල්ල ගන්න බැහැ!” 

 

ඔහු ඇයෙග් අතින් ඇද එය ෙවනතකට තල්ලු කෙළේය. “ඔයා ෙම් මහෙපොළවට කවදා ද එන්ෙන? ඔයාට ෙමොකක් ද 

ඕනා? රහස් ෙපොලීසියට යන ගමන් අතර මැද දී ජීවිතය ගැන ස්තූති ගී ගායනා කරන්න ඕන ද? ඔවුන් මාව බිඳ 

දැම්මා කියල බය ද? ඔවුන් මාව අල්ලා ගත්තා යැයි බිය ද? ඒ ෙගොෙහොරුවට වැෙටන්ෙන නැති ෙදයක් මා 

තියාගන්න ඕන කියල ද කියන්ෙන? මාව ඇතුලට ඇදෙගන යද්දී තවත් දුක් විඳින්න ඕන ෙදයක් විතරයි එතෙකොට. 

ඔයා මට කාරුණික ෙවනවා කියල හිතනවා ද, ඔයා මට ෙගොඩක් ආදෙර් නිසා? ඒත් මට ඒ ෙගොෙහොරුවට 

වැෙටන්න ඉඩ දුන්ෙනොත් ඊට වඩා කාරුණිකයි කියලා හිෙතන්ෙන නැද්ද? එතෙකොට මම කාලෙය් විදියට එකතු 

ෙවලා තව දුරටත් කිසිම ෙදයක් දැෙනන්ෙන නැති .. කිසිම ෙදයක් .. කවදාවත් ..” 

 

ෙදොර ට තට්ටු කරන හඬක් ඇසිණ. 

 

“ඇතුලට එන්න,” කීරා කීවාය. 

 

අන්ෙද ටැගෙනොව් ඇතුලට ආෙව්ය. “සුබ සන්ධ්යාවක්, කීරා,” ලිෙයෝ දැක ඔහු නැවතුණි. 

 

“සුබ සැන්දෑවක්, අන්ෙද,” කීරා කීවාය. 

 

ලිෙයෝ ඉතා අපහසුෙවන් හිස එසවූෙය්ය. ඔහුෙග් දෑස් යාන්තමින් තිගැස්සුණු බවක් දැක්වීය. 

 

“සුබ සැන්දෑවක්,” ඔහු ෙවත හැරුණු අන්ෙද කීෙව්ය. “මම දැනෙගන හිටිෙය් නැහැ ෙම් තරම් ඉක්මණින් ඔබ 

එළියට ආවා කියල.” 

 

“මම එළිෙය. මම හිතුවා ඒක අෙප්ක්ෂා කරන්න ඔයාට ෙහේතු තිබුණ කියල.” 

 



“ඔව් තිබ්බ. ඒත් මම හිතුෙව් නැහැ ඔවුන් ඉක්මන් ෙව්වි කියල. ෙමෙහම ආරාධනයක් නැතිව ආවට සමාෙවන්න. 

මම දන්නවා ඔයාට කිසිම අමුත්ෙතක් දකින්න උවමනාවක් නැහැයි කියල.” 

 

“ඒකට කමක් නැහැ, අන්ෙද,” කීරා කීවාය. “වාඩිෙවන්න.” 

 

“ඔයාට කියන්න ෙදයක් තියනවා, කීරා,” ඔහු ලිෙයෝ ෙවත හැරුෙන්ය. “ඔයාට කමක් නැද්ද මම කීරාව එළියට 

අරන් ගියාට -මිනිත්තු කිහිපයකට? 

 

“මට සහතිකෙයන්ම කමක් තියනවා,” ලිෙයෝ පිළිතුරු දුන්ෙන් ෙසෙමන්. “කීරා එක්ක සාකච්ඡා කරන්න ඔයාට 

රහස් තියනවා ද?” 

 

“ලිෙයෝ!” කීරාෙග් කටහඬ කෑ ගැහිල්ලක් විය. තවමත් කටහඬ ෙවව්ලද්දී ඇය හඬ පාත් කරමින් “එන්න, 

අන්ෙද,” කියුවාය. 

 

“නැහැ,” අන්ෙද සංසුන්ව කීෙව්ය. ඔහු අසුන් ගති. “එළියට යන්න අවශ්ය නැහැ. ඒක රහසක් ෙනොෙවයි.” ඔහු 

ලිෙයෝ ෙවත හැරුෙන්ය. “මට ඕනා වුෙන් ඔයාට … ම ට ෙමොන යම් විදියකින් හරි ණය ෙවලා කියන හැඟීමක් ඇති 

ෙනොෙවන්න වැඩ කරන්නයි. ඒත් සමහර විට ඒක ඔයා අහන එක සුදුසු ෙවයි. වාඩි ෙවන්න, කීරා. හැම ෙදයක්ම 

හරි. ෙම් ඔහුව රහස් ෙපොලීසිෙයන් නිදහස් කිරීම ගැන.” 

 

ලිෙයෝ ඔහු දිහා එක එල්ෙල් බලා සිටියි. මඳක් ඉස්සරහට නැඹුරු වී සිටියි. කීරා සිටෙගන සිටියාය. ඇයෙග් ෙදවුර 

කඩාහැලී තිබුණි. ඇය තමනට පිටුපසින් දෑත් බැඳෙගන සිටියාය. හරියට අත් පිටුපස්සට කර බැඳ ඇති ෙලසකිනි. 

ඇය අන්ෙද දිහා බැලුවාය. ඔහුෙග් දෑස් පැහැදිලිය. සාන්තය. 

 

“වාඩිෙවන්න, කීරා,” ඔහු කාරුණික වූවකට ළං වූ විදියකින් කීෙව්ය. 

 

ඇය ඊට අවනත වූවාය. 

 

“ඔයා දැනගන්න ඕන ෙදයක් තියනවා, ඔය ෙදන්නම,” අන්ෙද කීෙව්ය. “ඔය ෙදන්නෙග ආරක්ෂාව පිණිස. මට 

මීට කළින් ඔයාට කියන්න විදියක් තිබුෙන නැහැ, කීරා. ඒක හරියට වැඩ කරයි කියල දැනගන්නකම්. ඉතින්, ඒක 

හරි. මම හිතනවා ඔයා දන්නවා කියල කවුද ඔයාෙග නිදහස පිටුපස්ෙස ඉන්ෙන කියල. ඒ පෙවල් සියෙරොව්. මට 

ඕන කියන්න ඔහුෙග පිටුපස්ෙස ඉන්ෙන කවුද කියල -කවදා හරි ඔයාට අවශ්ය වුෙනොත් ඒක.” 

 



“ඒ ඔයා ෙන්ද?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය. ඔහුෙග් වදන් වල යාන්තමට ඇඳි තියුණු බවක් විය. 

 

“ලිෙයෝ, ෙපොඩ්ඩක් නිහඬව ඉන්න ෙකෝ, කරුණාකරලා!” කීරා ඉල්ලා සිටිෙය්ය. ඇය ෙවනතක හැරුෙන් තමා 

දිහා ෙයොමු වී තිබි දෑස් මුණ ෙනොගැෙහන්නට. 

 

“ඒක ලියුමක්,” අන්ෙද සංසුන්ව පැහැදිලි කෙළේය. “ඔහු ලියූ ලියුමක්. ඔයා දන්නවා ඒක ෙමොකක් ද කියල. ඒ 

ලියුම මා ෙවත එවනු ලැබුවා .. ෙවන ෙකෙනක් විසින්. සියෙරොව්ට බලවත් යහළුෙවෝ ඉන්නවා. ඒක එයාව 

ෙබ්රගත්ත. ඒත් එයා එච්චර එඩිතර නැහැ. ඒක ඔයාව ෙබ්රුව. ලියුම විනාශ කරලයි තිෙයන්ෙන. ඒත් මම ඔහුට 

කිව්වා මා ළඟ ඡායාරූප පිටපත් තියනවා කියල. ඒවා මෙග යාළුෙවෝ ළඟ තිෙයන්ෙන කියල. ඔයාව නිදහස් කෙල් 

නැත්නම් ඒවා ෙමොස්කව් වල ඉහළ නායකයන් ෙවත යවන බව. ඉතින් නඩුව අහක් කරා. මම හිතන්ෙන නැහැ 

ඔවුන් කවදා වත් ඔයාට ආෙය් කරදර කරයි කියල. ඒත් මට ඕන ඔයාල ෙම්ක දැනගන්න. එතෙකොට ඔයාලට 

පුළුවන් ඒෙකන් සියෙරොව් ෙගන් ෙවනත් කරදර ෙනොෙවන විදියට ඉන්න -ඒක ඕනා වුෙනොත්. එයාට හිතන්න 

අරින්න ඕන නම් ඔයාල දන්න බව ඒ ඡායාරූප පිටපත් ෙහොඳ යාළුෙවක් අත තියනවා කියල. ඔයාෙග පැත්තට එක 

අඩියක් තිබ්ෙබොත් ඒවා ෙමොස්කව් යැෙවන බව දන්න වගත්. එච්චරයි. මම හිතන්ෙන නැහැ ඔයාලට ඒක අවශ්ය 

ෙවයි කියල. ඒත් ෙම් කාලෙය් දී -ඒක තියාගන්න පෙයෝජනවත් ආරක්ෂාවක්. ඔයාෙග සමාජ වාර්තාව නිසා.” 

 

“එතෙකොට .. ඡායාරූප පිටපත්?” කීරා රහසින් ඇසුවාය. “ඒවා ඇත්ෙතන් ම ෙකොෙහද තිෙයන්ෙන?” 

 

“එෙහම ඡයාරූප පිටපත් නැහැ,” අන්ෙද කීෙව්ය. 

 

වීදිය යටින් ටක් රථයක් ෙගෝරනාඩු නඟමින් ගිෙය්ය. නිහඬ ජෙන්ල පියන් ෙවව්ලීය. අන්ෙදෙග් ඇස් කීරාෙග් ඇස් 

හා මුණ ගැසිණ. ෙමොෙහොතක් මුණ ගැසුණ ඇස් ඉක්මණින් ෙවනතක ගියහ. ලිෙයෝ ඔවුන් දිහා බලාෙගන සිටියි. 

 

මුලින් කතා කෙළේ ලිෙයෝ විසිනි. ඔහු නැඟිට අන්ෙද ෙවත පියවර තැබුෙව්ය. ඔහු දිහා හිස පහත් කර බලා 

සිටිෙය්ය. අනතුරුව ඔහු “මම හිතන්ෙන එෙහනම් මම ඔබට ස්තූති කරන්න ඕන කියල. ඉතින්, මම ස්තූතිවන්තයි 

කියල හිතාගන්න. ඒත් මම කියන්ෙන නැහැ මම හද පත්ෙලන් ඔබට ස්තූති කරනවා කියල. ෙමොකද මෙග් හද 

පත්ෙල දී මම හිතන්ෙන මම කැමතියි ඔයා මා හිටපු තැන ඉන්න ඇරිය නම් ෙහොඳයි කියල,” යැයි කියුෙව්ය. 

 

“ඇයි?” අන්ෙද ඔහු දිහා හිස ඔසවා බලමින් ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔයා හිතන්ෙන ලැසරස් ස්තූති පූර්වක වූවා කියා ද කිස්තුස් ඔහුව මරණෙයන් යලි නැඟිටවා ගත්තාම -එයා එෙහම 

කළා නම්? මම ඔයාට ස්තූති වන්ෙන් ඒ තරමට වඩා වැඩිෙයන් ෙනෙමයි මම හිතන්ෙන.” 



 

අන්ෙද ඔහු ෙවත එල්ල වූ දෑස් ඉවත් කර ෙනොගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් මුහුණ දැඩිය. ඔහුෙග් වදන් තර්ජනයක් විය: 

“පිස්සු නටන්ෙන නැතිව ඉන්න. ඔයාට ජීවත් ෙවන්න ෙකොච්චර ෙද්වල් තියනවා ද?” 

 

ලිෙයෝ ෙදවුර හැකිළීය. කිසිත් ෙනොකීෙව්ය. 

 

“ඔයාෙග කෙඩ් වහලා දාන්න ෙවයි. රස්සාවක් ෙහොයා ගන්න උත්සාහ කරන්න. වැඩිය කැපී ෙපෙනන රස්සාවක් 

ෙනෙවයි. ඔයා ඒකට තදින් අකමැති ෙවයි. ඒත් ඔයාට ඒක කරන්න ෙවයි.” 

 

“මට පුළුවන් නම්.” 

 

“ඔයාට පුළුවන්. ඔයා කරන්න ඕන.” 

 

“එෙහම ද?” ලිෙයෝ ඇසුෙව්ය, ඔහුෙග් දෑස් අන්ෙදෙග් දෑස් දිහා සුපරීක්ෂාකාරීව බලා සිටිනා ආකාරය කීරා 

දුටුවාය. 

 

“අන්ෙද, ඇයි ඔයා අපිට සියෙරොව්ෙග් ලියුම ගැන කිව්ෙව?” කීරා ඇසුවාය. 

 

“ඔයාල දැනෙගන ඉන්න ඕන නිසා … මට ෙමොකක් හරි වුෙනොත්.” 

 

“ඔයාට ෙමොකක් ද ෙවන්ෙන, අන්ෙද?” 

 

“කිසිත් නැහැ .. මම දන්න තරමින් කිසිත් නැහැ.” ඔහු කීෙව්ය. ඔහු යන්නට නැඟිට්ෙට්ය. “එකම ෙද්, මම 

හිතනවා මාව පක්ෂෙයන් පන්නලා දායි කියල.” 

 

“ඒක … ඒක ඔයාට ෙලොකු වැදගත් කමක් තිබ්බ ෙදයක් ෙන්ද? .. ඔයාෙග පක්ෂය?” 

 

“වැදගත් කමක් තිබ්බ.” 

 

“ඉතින් … ඔයාට ෙගොඩක් වැදගත්කමක් තිබිච්ච ෙදයක් නැති ෙවලා ගියාම .. එත ෙකොට මුකුත් ෙවනසක් තියනවා 

ද?” 

 



“නැහැ, ඒක මට තාමත් ෙගොඩක් වැදගත්.” 

 

“ඔයා .. එයාලට ද්ෙව්ෂ කරනවා ද .. ඔයාව පන්නලා දැම්ම එක ගැන?” 

 

“නැහැ.” 

 

“ඔයා .. එයාලට සමාව ෙදනව ද .. කවදා හරි දවසක?” 

 

“මම සමාව ෙදන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ. ෙමොකද, ඔයා බලන්න, මම ස්තූති පූර්වක විය යුතු ෙගොඩක් ෙද්වල් 

තියනවා, අතීතෙය් දී, මම අයිතිය කියද්දී .. පක්ෂයට. මට අවශ්ය නැහැ ඔවුන්ට දැෙනන්න ඉඩ අරින්න ඒක … 

ඒක අයුක්තියක් කියල. නැත්නම් මම ඔවුන්ට ෙදෝෂාෙරෝපණය කරනවා කියල. මට කවදාවත් කියන්න බැහැ 

ඔවුන්ට මට වැටෙහනවා කියල. ඒත් මම කැමතියි ඔවුන් ඒක දැන ගන්නවා නම්.” 

 

“සමහර විට ඔවුන් සිත් කරදර කරගන්නවා ඇති … ඔවුන්ට ඔයාෙගන් තවත් විමසන්න අයිතියක් නැතිවුනාට … 

ඔවුන් කැ  ජීවිතයක් ගැන ..” 

 

“මට එක ෙදයක් ඉල්ලන්න පුළුවන් නම් -ඔවුන් මාව එළියට පන්නලා දාද්දී- මම ඔවුන් ෙගන් ඉල්ලන්ෙන මා 

ගැන සිත් කරදර කරගන්න එපා කියලයි. එතෙකොට … පක්ෂ වාර්තා වල … මම තුවාලයක් විදියට ෙපෙනන්ෙන 

නැතුව දරා ගන්න පුළුවන් මතකයක් ෙවයි. එතෙකොට මෙග් මතකයන් ද දරාගන්න මට පුළුවන් ෙව්වි.” 

 

“මම හිතනවා ඔවුන් එය ඔබට ෙද්වි .. ඔවුන් දන්නවා නම්.” 

 

“එෙහම නම් මම ඔවුන්ට ස්තූති කරනවා .. මට පුළුවන් නම්.” 

 

ඔහු හැරී සිය කැප් ෙතොප්පිය ෙම්සෙයන් රැෙගන කබාෙය් ෙබොත්තම් පියවා ගත්ෙත්ය. “ඉතින්, මම යා යුතුයි. ඔහ්, 

ඔව්, තවත් එකක්. ෙමොරෙසොව් ෙවතින් ඈත් ෙවලා ඉන්න. මම දන්න තරමින් ඔහු නගරෙයන් පිටෙවලා යනවා. 

ඒත් ඔහු ආපහු එයි තවත් ෙමොකක් හරි සැලැස්මක් හදාෙගන. ඈත් ෙවලා ඉන්න. ඔහු හැම තිස්ෙසම ගැලවිලා යයි. 

ඔයාල අත වැරැද්ද පටවලා.” 

 

“අපි ආෙයත් … ඔයාව දකිවී ද, අන්ෙද?” කීරා ඇසුවාය. 

 



“සහතිකෙයන් ම, මම ටික දවසක් ෙගොඩක් කාර්යබහුල ෙව්වි. ඒත් මම අහල පහල ඉඳිවි. … ඉතින් එෙහනම් සුබ 

රාතියක්!” 

 

“සුබ රාතියක්, අන්ෙද!” 

 

“මිනිත්තුවක් ඉන්න,” ලිෙයෝ හදිසිෙයන් කීෙව්ය. “මට ඔයාෙගන් අහන්න ෙදයක් තියනවා.” 

 

ඔහු අන්ෙද ෙවත ආෙව්ය. තම අත් ෙපොකැට්ටුවල බහාෙගන, හිටෙගන, වදන් තූ තූ ගා ෙකළ ගහන ෙලසකින් පිට 

කරමින්, ෙහමිහිට ෙමෙසේ ඇසුෙව් ය: “ඔයා ෙම් ෙසේරම කරන්න වූ ෙහේතුව ෙමොකක් ද? ඔයාට කීරා කවුද?” 

 

අන්ෙද කීරා දිහා බැලුෙව්ය. ඇය නිහඬව, ඔවුන් දිහා බලාෙගන, ෙකළින් සිටෙගන සිටියාය. ඇය උත්තරය ඔහුට 

බාර දී ඇත. ඔහු ලිෙයෝ දිහාට හැරුෙන්ය. “යාළුෙවක් විතරයි.” 

 

“සුබ රාතියක්,” ලිෙයෝ කීෙව්ය. 

 

ෙදොර වැසුණි. ලැව්ෙරොව් පවුෙල් කාමරෙයන් යන ෙදොරත් වැසුණි. නිහඬතාවය මැදින් ඉස්ෙතෝප්පුෙව් ෙදොර ද ඇරී 

අන්ෙද පිටුපසින් වැෙහන සද්දය ඇහුණි. හදිසිෙය්ම කීරා කඩාෙගන බිඳෙගන ඉදිරියට දිව්වාය. ලිෙයෝට ඇයෙග් 

මුහුණ දකින්නට ෙනොහැකි විය. ඇය කාමරෙයන් දිව්වාය. ෙදොර ඇය පිටුපසින් තඩාස් ගා වැසිණ. එල්ලා තිබි 

ෙපොකුරු පහෙන් පළිඟු කිංකිණි හඬ නඟමින් එකිෙනක හා වැදිණ. 

 

ඇය තරප්පු ෙපල බැස, වීදියට දිව ගියාය. හිම වැෙටයි. හමා එන සුළඟ ඇයට දැනුෙන් උණු වී නටන උණුවතුර 

පහරක් ෙබල්ලට වදිනා ෙසේ ය. හිම මත දිෙවන ඇයෙග් පා සිහින් ආවරණය ෙනොවූ ෙසෙරප්පු වලින් යුතු විය. ඈත 

ඇවිද යන උස් ඡායාරුව දැක ඇය ඒ පසුපසින් දිව්වා ය: “අන්ෙද!” 

 

ඔහු ක්ෂණයකින් ආපසු හැරුණි. විස්මෙයන් හුස්මක් ඉහළට ඇද්ෙද්ය: “කීරා! ෙම් හිෙම් කබායක් වත් නැතිව!” 

 

ඔහු ඇයෙග් අතින් අල්ලා ෙගන ඇයව නැවතත් නිවසට ඇදෙගන ගිෙය්ය. පඩි ෙපළ පටන් ගන්නා තැන වූ අඳුරු 

ඉස්ෙතෝප්පුව ෙවත ගිෙය්ය. 

 

“ආපහු යන්න, වහාම!” ඔහු අණ දුන්ෙන්ය. 

 

“අන්ෙද …” ඇය ෙගොත ගහන්නට වූවාය. “මම .. මම ..” 



 

වීදිෙය් අනිත් පැත්ෙත් වූ ලාම්පු කණුවකින් ගලා ආ එළිෙයන් ඇය ඔහුෙග් ෙසමින් පටන් ගත්, කරුණාබර හිනාව 

දකින්නට හැකි විය. ඇයෙග් ෙකොණ්ඩෙය් රැඳී තිබි අලුත් හිම කැට ඔහු අතින් පිස දා ඉවත් කෙළේය. “කීරා, ඔයා 

හිතන්ෙන නැද්ද ඒක වඩා සුදුසුයි කියල -ෙමෙහම?” ඔහු රහසින් කීෙව්ය. “අපි මුකුත් ෙනොකිව්ෙවොත් -තියන 

විදියට තිෙයන්න ඉඩ හැරිෙයොත් … අෙප් නිහඬ බව, අපි ෙදන්නම වටහා ගත් බව, එතෙකොට අපි ෙදන්නට 

ඒකවත් තිෙයයි අපිට ෙපොදු වූ ෙදයක් හැටියට?” 

 

“ඔව්, අන්ෙද,” ඇය ද රහසින් කීවාය. 

 

“මා ගැන හිත් කරදර කරගන්න එපා. ඔයා ඒක ෙපොෙරොන්දු වුනා, ඔයා දන්නවා. දැන් ආපහු යන්න. ඔයාට 

නැත්නම් ෙහම්බිරිස්සාවක් හැෙදයි.” 

 

ඇය අතක් එසැවීය. ඇයෙග් ඇඟිලි ඔහුෙග් මුහුණ ෙහමිහිට අත ගෑෙව් ගෑෙවන ෙනොගෑෙවන තරමට. ඔහුෙග් 

නළෙල් වූ කැළෙල් සිට නිකට දක්වා. හරියට ෙව්වලන ඇඟිලි තුඩු වලට ඇයට කිව ෙනොහැකි යමක් කියන 

විලාසෙයනි. ඔහු ඇයෙග් අත රැෙගන ඔහුෙග් ෙතොල් වලට තබාගන දිගු ෙව්ලාවක් හිටිෙය්ය. පිටත වීදිෙය් 

වාහනයක් නිවස පසුකරෙගන යන හඬ ඇසිණ. වීදුරු ෙදොර තුලින් වාහනෙය් ඉදිරිපස ලාම්පු වලින් තියුණු ලයිට් 

එළියක් ඔවුන්ෙග් මුහුණු පිස දමමින්, බිත්තිය ෙලව කා අතුරුදහන් වී ගිෙය්ය. 

 

ඔහු ඇයෙග් අත අත්හැරිෙය්ය. ඇය හැරී ෙහමිහිට තරප්පු ෙපළ නැඟ්ඟාය. ඇය පිටුපසින් ෙදොර ඇරී වැෙසන හඬ 

ඇයට ඇසුණි. ඇය නැවත හැරී බැලුෙව් නැත. 

 

කාමරයට පැමිෙණන ඇයට ලිෙයෝ දුරකතනෙයන් කාට ෙදෝ අමතනවා ඇහිණ. “අෙලෝ, ෙටෝනියා? .. ඔව්, මම 

දැන් නිදහස් වුෙන් .. මම ඔයාට ඒ ගැන ඔක්ෙකොම කියන්නම් … සහතිකෙයන් ම, දැන් ම එන්න .. ටිකක් අරන් 

එන්න. ෙගදර මට බින්දුවක් වත් නැහැ …” 

 

* 

 

රහස් ෙපොලීසිෙය් රස්සාෙවන් අන්ෙද ටැගෙනොව් මාරු කර යවනු ලැබීය. ඔහුව ෙලස්ෙනෝ නගරා තව වූ කාන්තා 

ගෘහ ෙසේවිකා සමාජෙය් ෙලනින් ෙකොෙන් පුස්තකාලෙය් පුස්තකාලාධිපති බවට පත් විය. 

 

සමාජය පිහිටිෙය් ඉහත කලක දී පල්ලියක් ව තිබි ස්ථානයක. පැරණි ලී බිත්ති වලින් ඇතුලට සුළං හමා එයි. 

ඇතුලත වූ දීප්තිමත් ෙපෝස්ටරයන් සුළඟට සර සර ගා ෙසලෙවයි. බිත්ති ඔසවා ෙගන සිටිෙය් කුමන ෙමොෙහොතක දී 



ෙහෝ කඩා වැෙටන්නට හැකි වහලකි. දුහුවිලි රැඳි වීදුරු ජෙන්ල පියනක් උඩින් ලෑලි ගසා තිබිණ. යකඩින් හැදූ 

බුර්ජුවාසියක් කාමරය දුමින් පුරවන ලදි. රතු කැලිෙකෝ ෙරද්දකින් එහි තිබුණු අල්තාරය වසා තිබිණ. බිත්තිය පුරා 

ෙලනින්ෙග් පින්තූර දිස්විය. රාමු නැති පින්තූර කපා තිබුෙන් සඟරා වලිනි. ළදරු කාලෙය් ෙලනින්, ශිෂ්ය ෙලනින්, 

ෙපෙට◌ාගෑඩ් ෙසෝවියට් අය අමතන ෙලනින්, කැප් ෙතොප්පියක් පැළඳ ගත් ෙලනින්, කැප් ෙතොප්පියක් නැති 

ෙලනින්, මහජන ෙකොමිස්සාර් කවුන්සිලෙය් වූ ෙලනින්, මීනීෙපට්ටිෙය් වූ ෙලනින්. රාක්ක පුරා කවර දැමූ ෙපොත් 

තිබුණි. “ෙලෝකෙය් කම්කරුවනි, එක් ෙවයව්!” යැයි ෙපෝස්ටරයක් ගසා තිබුණි. ෙලනින්ෙග් උඩුකය දිස් වූ මැටි 

පතිමාවක නිකෙට් මැලියම් පහරක කැළලක් විය. 

 

අන්ෙද ටැගෙනොව් ජීවත්වන්නට උත්සාහ ගත්ෙත්ය. 

 

සවස පහට, හිම මත කඩ වලින් වැටි එළිෙයන් කහ පැහැති හතරැස් හැඩ වැෙටද්දී, අඳුරු වීදි මතින් ඉහළින් ටෑම් 

රථවල් වල ලාම්පු පාට කරන ලද මාලයක ෙබෝල ෙගඩි ෙමන් ඇදී යද්දී, ඔහු විද්යායතනෙයන් ඉවත් වී ෙලස්ෙනෝ 

ෙවත ගිෙය්ය. ෙසනඟ පිරි ටෑම් රථයක ජෙන්ලයක් අසලට වී පාන් ෙපත්තක් හැපුෙව්ය. ඔහුට රාතී ආහාරයක් 

ගන්නට කාලයක් ෙනොවීය. සවස හෙය් සිට රෑ නවය දක්වා ඔහු කාන්තා ගෘහ ෙසේවිකා සමාජෙය් ෙලනින් ෙකොෙන් 

පුස්තකාලෙය් තනිවම වාඩි වී කාලය ගත කෙළේය. ඔහු ෙපොත් දර්ශක කාඩ්පත් ලියුෙව්ය. ඉරුණු කවර මැලියම් ගා 

ඇලවීය. බුර්ජුවාසියට දර ෙකොට එකතු කෙළේය. ෙපොත්වල ෙනොම්මර ලියුෙව්ය. රාක්ක වල දුහුවිලි පිහ දැම්ෙම්ය. 

ෙලොකු ෙලොම් බූට් සපත්තු වල රැඳි හිම ගසා දමමින්, අළු සාටකයක් පැළඳි කාන්තාවක් පැද්දි පැද්දී ඇතුල් වූ විට 

ඔහු “සුබ සැන්දෑවක්, සෙහෝදරිය .. නැහැ, ෙකොමියුනිස්ට්වාදෙය් අ යන්න ආ යන්න ෙපොත තාම ආපහු ආෙව් 

නැහැ. මා ළඟ ඔයා ඒක අවශ්යයි කියපු ඉල්ලීම තියනවා … ඔව්, ෙම්ක හරි ෙහොඳ ෙපොතක්, සැම්ෙසොෙනොවා 

සෙහෝදරිය, උපෙදස් ෙගොඩක් තියන සම්පූර්ණෙයන් ම කම්කරුවන් ගැන වූ. .. ඔව් ඩැනිෙලොවා සෙහෝදරිය, ෙම්ක 

පක්ෂ කවුන්සිලෙයන් අනුමත කරපු යුතුකම් ෙනොපිරිෙහලා ඉටු කරන ශමිකෙයකු විසින් කියවිය යුතු ම වූ 

ෙද්ශපාලන අධ්යාපනය සඳහා නියමිත වූවක්. … කරුණාකර, සෙහෝදරිෙයනි, මීට පස්ෙස පුස්තකාල ෙපොත්වල 

පින්තූර අඳින්න එපා .. ඔව්, මම දන්නවා සෙහෝදරිය, ෙම් උදුන එච්චර ෙහොඳින් වැඩ කරන්ෙන නැහැ, ඒක හැම 

තිස්ෙසම ෙම් වෙග් දුම් ගහනවා … ඔව් ෙසලිවැෙනෝවා සෙහෝදරිය, අෙප් ෙශේෂ්ඨ නායකයාෙග් පරමාර්ථයන් 

හඳුනාගන්නට නම් ෙලනින් සෙහෝදරයාෙග් සියළුම ෙපොත් කියවිය යුතුයි. .. කරුණාකරලා ෙදොර වහන්න, 

සෙහෝදරිය … සමාෙවන්න, සෙහෝදරිය, අපිට වැසිකිලියක් නැහැ ෙමතැන. … නැහැ අපි ළඟ මුෙසොලිනි ගැන 

ලියැවිච්ච ෙපොත් නැහැ … නැහැ, අපි ළඟ ආදර කතා ෙපොත් නැහැ, සියාබ්ෙලොවා සෙහෝදරිය. … නැහැ 

සියාබ්ෙලොවා සෙහෝදරිය, මට ඔයාව සමාජ නැටුමට එක්ක ෙගන යන්න බැහැ ඉරිදාට … නැහැ, 

ෙකොමියුනිස්ට්වාදෙය් අ යන්න ආ යන්න ෙපොත තාම ආපහු ආෙව් නැහැ, සෙහෝදරිය.” 

 

රහස් ෙපොලීසි කාර්යාල වල ඔවුන් රහසින් කතා කළහ: “ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා ඊ ළඟ පක්ෂ සුද්ද කිරීමට මුහුණ 

ෙදන හැටි බලාෙගන ඉන්නෙකෝ.” 



 

ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා ඊ ළඟ පක්ෂ සුද්ද කිරීම එනෙතක් බලාෙගන සිටිෙය් නැත. 

 

* 

 

ෙසනසුරාදා සැන්දෑවක, ඔහු දිස්තික් සමුපාකාරෙය් සිය ආහාර සලාක ගන්නට ෙපෝලිමක හිටෙගන හිටිෙය්ය. 

සමූපාකාරය නරක් වූ ළූණු සහ භූමිෙතල් ගන්ධෙයන් යුතු විය. අච්චාරු දැමූ ෙගෝවා බැරලයක්, වියළි එළවළු 

ෙගෝනියක්, ලයිෙනෝරු ෙතල් ටින් එකක් සහ නිල් පැහැති ජුෙකොව් සබන් කෑලි කවුන්ටරය මත විය. භූමිෙතල් 

ලාම්පුවක් කවුන්ටරය මත දැල්ෙවයි. ෙවනත් බඩු නැති කාමරය මැදින් දිගු ෙපෝලිමකි. එහි වූෙය් එක 

ෙසේවකෙයකි. එක ඇහැක් උඩින් නගනයක් තිබි ඔහු නිදිමෙතන් පසු වූෙය්ය. 

 

අන්ෙද ඉස්සරහින් කුඩා මිනිෙහක් සිටෙගන සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් කබා ෙකොලරය ඇරී ඇත. එහි ෙබල්ල අග ෙකොළ 

පැහැෙයන් වූ ෙතල් පැල්ලමක් වැටී තිබිණ. ඔහුෙග් ෙබල්ල සිහින්ය, රැලි වැටී ඇත. කුකුල් උගුරක් ෙමන් ඔහුෙග් 

උගුරු දණ්ඩ එලියට ෙනරා ඇත. ඔහු තමාෙග සලාක ෙපොත ෙනොඉවසුම් සහගත සැකෙයන් අත ගාමින්, ෙපෝලිෙම් 

ඉදිරිෙයන් ඇති කවුන්ටරය දිහා ඉස්සී බලමින්, නළියමින් සිටිෙය්ය. ඔහු මහත් හඬ නඟා ෙහොටු ඉහලට ඇද්ෙද්ය. 

ඔහුට ෙහම්බිරිස්සාවක් හැදී ඇත. ඔහු උගුරු දණ්ඩ කැසුෙව්ය.  

 

ඔහු හැරී මිතශීලි ලීලාෙවන් අන්ෙද හා සිනාසුණි. “පක්ෂ සෙහෝදරෙයක්?” ඔහු රැළි වැටුණ ඇඟිල්ලකින් 

අන්ෙදෙග් කබාෙය් වූ රතු තරුව ෙපන්වීය. “ඔව්, මමත්, සෙහෝදරයා, සහතිකෙයන් ම, පක්ෂ සාමාජිකෙයක්. 

ෙමන්න මෙග් තරුවත්. සීතල කාලයක් අපිට තිෙයන්ෙන, සෙහෝදරයා. කෲර සීතල කාලයක්. අෙප් වාරය එන්න 

කළිෙයන් වියළි එළවළු ඉවර ෙවන්ෙන නැහැයි හිතනවා, ස ෙහෝදරයා. ඒවා හරි කදිමයි, ජුලිෙයන් සුප් හදන්න. 

ඒකට මස් තිෙයන්න ඕන, ඒ වුනාට. ඒත් මම ඔයාට පුංචි පෙයෝගයක් කියල  ෙදන්නම්. රෑ එළිෙවනකම් වතුෙර 

ෙපෙඟන්න අරින්න. ඊට පස්ෙස නිකම් වතුර වලින් තම්බන්න. ඉෙදන්න ඔන්න ෙමන්න කියා තිෙයද්දී සූර්ය 

කාන්ත මල් ඇට ෙතල් ෙපොඩ්ඩක් දාන්න, එක ෙත් හැන්දක්, එතෙකොට ඒක උඩ ෙතල් දිළිෙසන සුප් එකක් විදියට 

ෙප්නවා. හරියට මස් තිබුණ වෙග්. කිසිම ෙවනසක් කියන්න බෑ. ඔව්, මම හරි කැමතියි ජුලිෙයන් සුප් වලට. අෙප් 

වාරය එන්න කළිෙයන් ඒ ෙසේරම ඉවර ෙවලා තිබ්ෙබ නැත්නම් ෙහොඳයි. ඒ ෙසේවකයා එච්චර ඉක්මණින් වැඩ 

කරන්ෙන නැහැ. මම පැමිණිලි කරනවා ෙනෙමයි. නැහැ, කරුණාකරලා, හිතන්න එපා සෙහෝදරයා මම පැමිණිලි 

කරනවා කියල.” 

 

ඔහු කවුන්ටරය දිහා නැවත ඉස්සී බැලුෙව්ය. සලාක පත ඇඟිලි ගෑෙව්ය. කූපන් ගණන් කෙළේය. උගුරු දණ්ඩ 

කැසුෙව්ය. විශ්වාසයක් ෙබදා ගන්නා ෙලසින් රහසින් කීෙව්ය: “මම පතනවා අපිට එක කඩයක දී ෙසේරම බඩු 

ෙදනවා නම් ෙකොච්චර ෙදයක් ද කියල. අපි සාමාන්ය බඩු ගන්න ෙමතැන ඉන්නවා. ෙහට පැය ෙදකක් පාන් 



කඩෙය්. අනිද්දාට භූමිෙතල් ගන්න ආපහු ෙමතන. ඒත්, මට කමක් නැහැ.  ලබන සතිෙය්, එයාල කියනවා අපිට 

ඌරු ෙතල් ලැෙබ්වි කියලා. ඒක නිවාඩු දවසක් ෙවයි ෙන්ද? ඒක බලාෙගන ඉන්න තරම් වැදගත් වූ ෙදයක් 

ෙන්ද?” 

 

අන්ෙදෙග් වාරය පැමිණි කල, ෙසේවකයා සලාක බඩු ඔහු ෙවත තල්ලු කෙළේය. සලාක පත උදුරා ෙගන ඔහු ෙවත 

ෙගරවීය:“යකාට ගියාෙව්, ෙමොකක් ද කාරණය, පුරවැසිෙයනි? ඔයාෙග කූපන්පත බාගයක් කැඩිලා.” 

 

“මම දන්ෙන නැහැ,” අන්ෙද කීෙව්ය. “මම ඒක අතපසුවීමකින් කඩන්න ඇති.” 

 

“ඉතින්, මට පුළුවන් ඕන නම් ඒක බාර ගැනීම පතික්ෙෂේප කරන්න, ඔයා දන්නවා. බාගයක් ඉරිලා තිෙයන එක 

වැරදියි. මට ෙවලාවක් නැහැ ඔය  ෙමෝඩෙයෝ හැම එක්ෙකනාවම විමසන්න. ඊ ළඟ මාෙසේ ඒක හරියට තියනවා ද 

බලාගන්න.” 

 

“ඊ ළඟ … මාෙසේ?” අන්ෙද ඇසුෙව්ය. 

 

“ඔව්, ඒ වෙග් ම ඊ ළඟ අවුරුද්ෙද්ත්, නැත්නම් හිස් බඩකින් ඉන්න ෙවයි. ඊ ළඟ එක්ෙකනා!” 

 

අන්ෙද සමූපාකාරෙයන් එළියට ආෙව් අච්චාරු දැමූ ෙගෝවා රාත්තලකුත්, ලයිෙනෝරු ෙතල් රාත්තලකුත්, සබන් 

කෑල්ලක් සහ ජුලිෙයන් සුප් හදන්නට වියළි එළවළු රාත්තල් ෙදකකුත් සමඟ. 

 

ඔහු ෙහමිහිට ඇවිද්ෙද්ය. වීදි ඝනට වැටී මිදී ගිය හිම ඔප දැමූ ෙලසකින් අයිස් වී ඇත. කීරි ගාමින් පිරිමි අයෙග් 

සපත්තු අයිස් මත වැදිණ. ලාම්පු කණු අසල සුදු රවුම් වල ලුණු කැට ෙමන් හිම කැට දිළිසුණි. කඩ ජෙන්ල වලින් 

වැටි හතරැස් එළිෙයන් පිටි කරන ලද වීදුරු ගිනි දැල් ෙමන් හිම දිළිසුණි. ෙපෝස්ටරයකින් ශක්තිමත් බාහු රාජකීය 

විලසකින්, ජයගාහී ෙලසින් ඔසවා ගත් රතු කමිසයක් හැඳි දැවැන්තෙයකුෙග් පින්තූරයක් දිස්විය. 

 

“අපි නව මනුෂ්යත්වය ඉදිකරන්නන් ෙවමු!” 

 

අන්ෙදෙග් අඩි සංසුන් වූහ. ස්ථාවර ෙලසින් පියවර වැදිණ. අන්ෙද ටැගෙනොව් යම් තීරණයක් කරා එළඹුන පසු 

හැම විටක දී ම සංසුන්  විය. 

 

තම කාමරයට පිවිසි විට ඔහු විදුලි බල්බය පත්තු කරගත්ෙත්ය. ෙගනා බඩු ෙම්සය මත තැබුෙව්ය. කැප් ෙතොප්පිය 

හා කබාය ඉවත් කෙළේය. එය කාමරෙය් ෙකොනක ඇණයක එල්ලීය. ඔහුෙග් නළල මතින් ෙකස් ෙරොදක් වැටිණ. 



දිගු කාලයක් ගත් ෙහමින් සිදු වූ සංචලනයකින් ඔහු එය අතින් පස්සට පීරා දැමීය. උදුෙන් අඟුරු කැබලි කිහිපයක් 

ඔහු ඉතිරි කර ඇත. කාමරය උණුසුම් විය. ඔහු කමිස අත්වල රැලි අතින් පිරිමැද ෙකළින් කෙළේය. 

 

ඔහු ෙසෙමන් වටපිට බැලීය. බිම වූ ෙපොත් ටිකක් දැක්ෙක්ය. ඔහු ඒවා අහුලා ෙගන සීරුෙවන් ෙම්සය මත ෙගොඩක් 

ගැහුෙව්ය. 

 

සිගරැට්ටුවක් දල්වා ගත් ඔහු කාමරෙය් මැද සිටෙගන සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් වැලමිට සිරුරට හිර වී තිබිණ. කඩ 

ජ ෙන්ලයක වූ ඉටි රුවක් ෙමන් ෙනොෙසල්වී එක අතකින් පමණක් තමනට ඉදිරිෙයන් ඉතා ෙසෙමන් හැඩ රුවක් 

ඇන්ෙඳේය. ඒ සිහින් දිගු ඇඟිලි ෙදකක රඳවා ගත් සිගරැට්ටුෙවනි. අනතුරුව ඔහු සිගරැට්ටුව මුෙව් රඳවා ගත්ෙත්ය. 

කාමරෙය් ෙසලවුනු එකම ෙදය ඒ අත හා එහි අග රැඳි සිගරට් දුමාරයයි, එය ෙතොල් අසලින් පටන් ෙගන උරහිස 

දක්වා ඇදී ෙගොස් නැවත ෙතොල් ෙවතින් දිස්විය. සිගරට් අළු බිමට පතිත විය. 

 

ඇඟිල්ෙල් රස්නයක් දැනුනු කල සිගරැට්ටුව උරා අවසන් කර ඇති බව ඔහු දැක්ෙක්ය. ෙකොටය උදුනට විසි කළ 

ෙහෙතම ෙම්සය අසලට ගිෙය්ය. ඔහු අසුන් ෙගන ලාච්චුවක් ඇරිෙය්ය. එහි වූ දෑ එකින් එක ඉවතට ෙගන ඒ දිහා 

බලා සිටිෙය්ය. කඩදාසි කිහිපයක් අතට ෙගන ෙම්සය මත ෙගොඩක් ගැහුෙව්ය. 

 

ඉක්බිතිව ඔහු නැඟිට උදුන ෙවත ගිෙය්ය. පුවත්පත් කඩදාසි උදුනට දමා තැඹිලි ගිනි දැල්ෙවන ෙතක් ඊට පිම්ෙබ්ය. 

දර ෙකොට ෙදකක් උදුනට එකතු කර ඒවාෙය් කීරි ගාමින් දැල්ෙවන්නට ගත් ෙපොත්ෙත් සුදු දැල්ල ෙපෙනන ෙතක් ඒ 

අසල හිටෙගන බලාෙගන සිටිෙය්ය. අනතුරුව ඔහු ෙම්සය ෙවතට ෙගොස් ෙගොඩ ගැසූ කඩදාසි ෙගොඩ ෙගනැවිත් 

උදුනට දැමුෙව්ය. 

 

ඊ ළඟට ඔහු තම ඇඳුම් තැන්පත් කර තිබූ පරණ ෙපට්ටි හැරිෙය්ය. තම කාමරෙය් තිබී කිසිවකුත් ෙසොයා ෙනොගත 

යුතු වූ දෑ ඔහුට විය. ෙකල්ලකෙග් කළු සැටින් ෙලෝගුවක් අතට ගත් ඔහු එය උදුනට විසි කෙළේය. රතු එළිෙයන් 

දීප්තිෙයන් දැල්ෙවන ගින්ෙන් ෙරද්ද හැකිළී යන හැටි ඔහු බලාෙගන සිටිෙය්ය. ඉන් දැල්ලක් හටගත්ෙත් නැත. දිග 

සිහින් දුමාරයක් සමඟ දැඩි නැහැය හකුළුවන කටුක ගන්ධයක් නිකුත් විය. ඔහු ඒ දිහා බලා සිටිෙය්ය. ඒ දිහා බලා 

සිටි ඔහුෙග් දෑස් නිසල වූහ, පුදුමෙයන් පිරී තිබුණි. 

 

කළු සැටින් ෙසෙරප්පු යුගලක් ද, ෙල්ස් ෙල්න්සුවක් ද, සුදු රිබන් පටිෙයන් වූ ෙල්ස් කබායක් ද ඔහු ගින්නට එකතු 

කෙළේය. කබාෙය් අතක් කළු ගැසි ගෙඩොල් අතරින් එළියට වැටිණ. ඔහු එය පෙව්සමින් ඔසවා නැවතත් ගින්නට 

එකතු කෙළේය. 

 



ඊ ළඟට ඔහුෙග් අතට අහුවුෙන් ‘ඇෙමරිකන් පදිංචිකාරයා’ නමින් වූ, කළු හැඩරුවක් රතු දාවණයක බහා ලූ වීදුරු 

ෙසල්ලම් බඩුවයි. ඔහු ඒ දිහා බැලුෙව්ය. මඳක් පසුබට විය. එයත් පෙව්සමින් ගිනිගත් ෙල්ස් මත තැබුෙව්ය. වීදුරු 

ටියුබය පුපුරා ගිෙය්ය. දාවණය සිරි සිරි ගා දැල් වී ගිෙය් තියුණු හුමාල ඩිංගිත්තක් පිට කරමිනි. ‘පදිංචිකාරයා’ ගල් 

අඟුරු අතර හිලක රැඳිණ. 

 

ඊ ළඟට ඔහු අතට ගත්ෙත කළු ෂිෙෆෝන් නිදන ඇඳුමයි. එය දෑතින් ම අල්ලා ගත් ඔහු උදුන ඉදිරිෙය් හිටෙගන 

සිටිෙය්ය. අල්ල පිරී ගිය දුමාරයක් ෙමන් දැනුන ඒ බර නැති සිල්ක් ඇඳුම ඔහුෙග් අත්ෙල් ෙපොඩි වී ගිෙය්ය. අත්ෙල් 

දිග හැරගත් තුනී කළු ෙරද්ද තුලින් ඔහු තම ඇඟිලි දිහා බැලුෙව්ය. ඇඟිලි ෙහමිහිට ෙසලවූෙය්ය. 

 

උදුන ළඟින් දණගසා ගත් ඔහු එය ගින්න මත ඇතිරුෙව්ය.  ෙමොෙහොතකට රතු අඟුරු කළු වීදුරුවකින් වැසී ගියා ෙසේ 

අඳුරු විය. ගවුම සුළං පහරක් වැදි ෙසේ ෙවව්ලා ගිෙය්ය. වාටිය කැරලි ගැසී ගිෙය්ය. ෙබල්ල ළඟ වාටිෙය් 

ෙකොනකින් සිහින් නිල් දැල්ලක් පැන නැඟ්ෙඟ්ය. 

 

ඔහු නැඟිට ඒ දිහා බලාෙගන සිටි ෙය්ය. දිළිෙසන රතු නූල් කළු ෙරද්ද පුරා දුවන හැටි බලා සිටිෙය්ය. කළු හීන් 

සිවියක් අඟර දඟර නටන හැටි බලා සිටිෙය්ය. එය හරියට හුස්ම ගන්නවා වැනිය. කුදු ෙවනවා වැනිය. ෙරද්ද ෙමන් 

තුනී වූ දුමාරයක් බවට හැරී කුඩා වී යන හැටි බලා සිටිෙය්ය. 

 

ඔහු දිගු කාලයක් හිටෙගන ඒ කළු, දිළිෙසන රතු වාටි වලින්, තවමත් ගවුමක හැඩෙයන් වූව දිහා බලා සිටිෙය්ය. 

එෙහත් එය තව දුරටත් විනිවිද ෙපෙනන සිහින් තුනී ගතිෙයන් ෙනොවීය. 

 

එය සපත්තු අගිස්ෙසන් ඔහු තල්ලු කර බැලුෙව්ය. අල්ලන්නටත් ෙපරම වාෙග් ඒවා කුඩා කෑලි වලට කැඩී ගියහ. 

පුංචි අළු දැලි ෙලසින් චිමිනිය කරා ඇදී ගියහ . 

 

ඔහු  හැරී ෙගොස් ෙම්සය අසලින් වාඩි විය. එක අතක් ෙම්සෙය් ද අනිත් අත දණහිෙසේ ද තියාෙගන, ඔහුෙග් දෑත් 

පහලට එල්ෙලද්දී, ෙකළින් වූ ද, පුරුක් අතරින් පමණක් ෙවනසක් ෙපෙනනා වූ ද ඇඟිලි දහය ම ෙනොෙසල් වී 

තිබිය දී, හරියට වායුවට ඇලී තිෙබන ෙලසකින් සිටිෙය්ය. රාක්කයක් මත පරණ ෙව්ලාව අඟවන ඔරෙලෝසුවක් 

ටික් ටික් ගාමින් වැෙදනා හඬ ඇසුණි. ඔහුෙග් මුහුණ බැරෑරුම් විය. නිහඬ විය. ඔහුෙග් දෑස් කාරුණික විය, 

පුදුමයකින් පිරි තිබිණ, කල්පනාෙවන් පිරී තිබිණ … 

 

ඔහු හැරී, ලාච්චුෙවන් කඩදාසි ෙකොලයක් රැෙගන ෙමෙසේ ලියුෙව්ය: “මෙග් මරණයට ෙවන කිසිෙවක් වගකිව යුතු 

නැත.” අනතුරුව අත්සන් කෙළේ ය: “අන්ෙද ටැගෙනොව්.” 

 



එක ෙවඩි පහරක් පමණක් පත්තු විය. ගරුඬ තරප්පු ෙපල දිග වූ නිසා සහ හිෙමන් මිදී තිබුණ නිසාත් එය අවසන් 

වූෙය් හිෙමන් පිරි උද්යානයක වූ නිසාත්, ඒ ගැන ෙසොයා බලන්නට කිසිෙවක් ගිෙය් නැත. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XV 

 

පාව්ඩා හි මුල් පිටුවල, පළල් කළු රාමුවකින් වට වූ හතරැස් ෙකොටුවක ෙම් වදන් සටහන් විය: 

අරගලෙය් වීර ෙසබෙලක් වූ, හිටපු රතු හමුදා සාමාජික, 

අන්ෙද ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා නම් වූ 

1915 සිට පක්ෂ සාමාජිකෙයකු වූවකුෙග් මරණය ගැන 

සියළු වෘත්තීය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් පධාන  කමිටුව, 

තම බලවත් සංෙව්ගය පකාශ කරයි. 

 

 

ඊට යටින් තවත් කුඩා ෙකොටුවක තද කළු රාමුවකින් වට වී ෙමෙසේ ලියා තිබිණ: 

සියළු වෘත්තීය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් ෙලනින්ගෑඩ් කමිටුව 

අන්ෙද ටැගෙනොව් සෙහෝදරයාෙග් 

මරණය නිෙව්දනය කරයි. 

අවමංගල්ය උත්සවය ෙහට අරගලයට බිල්ල වූවන්ෙග් පිටිෙය් දී පැවැත්ෙව්. 

උෙද් 10 ට ස්ෙමොල්නි විද්යායතනෙය් සිට අවමංගල්ය ෙපරහැර ආරම්භ වනු ඇත. 

 

පාව්ඩා හි කතුවැකියක් ෙමෙසේ ලියා තිබුණි: 

අරගලෙය් නාමෙයන් බිල්ලට  ෙගොදුරු වූවන්ෙග් පිටිෙය් කීර්තිමත් නාම ලැයිස්තුවට තවත් නමක් ඇතුල් 

වන ලදි. නම වැඩි ෙදෙනකුට හුරු වූවා ෙනොවන්නට හැකිය. එෙහත් එය අෙප් පක්ෂෙය් තනතුරුවල 

සාමාන්ය බව නිෙයෝජනය කරන සංෙක්තයකි. අෙප් සතිය තුල දී ගුණ ගායනා ෙනොකරන වීරෙයකි. 

අන්ෙද ටැගෙනොව් නැමැත්තා තුලින් අපි අපෙග් කම්කරු හමුදාෙව් කවුරුත් ෙනොහඳුනන ෙසබළුන් සඳහා 

අවසන් ගුරු බුහුමන් දක්වමු. ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා මිය ගිෙය් ය. ඔහු දිවිනසා ගත්ෙත් වැඩ අධික වීම 

නිසා හටගත් ස්නායු දුර්වලතාවය දරාගත ෙනොහැකිව. ඔහුෙග් නිෙරෝගී බව හා ශරීරය කැඩී ගිෙය් පක්ෂ 

සාමාජිකත්වය ඔහුෙගන් ඉල්ලා සිටි නිම ෙනොවන, දැඩි වූ කාර්ය භාරය උසුලා සිටීෙමනි. අරගලය 

ෙවනුෙවන් ඔහු කල කැප කිරීම එයයි. පුද්ගලික වස්තුව හා කීර්තිය ෙසොයන ධනවාදී රටවල් පාලනය 

කරන අය ෙමන් ෙනොව, පක්ෂය ෙවනුෙවන් මහත්ම දුෂ්කර කාර්ය බාරගන්නා, සාමුහිකත්වය ෙවනුෙවන් 

දුක් ෙනොතකා කරන කැපවීම එයයි. ඉතින් ෙම් ෙනොෙයකුත් හිඟකම් පිරී ඇති අභිෙයෝගාත්මක සමෙය් 

අෙප් සමහර අයෙග් ජවය දුර්වල වුවත්, අපි ෙම් ෙශේෂ්ඨ සියළු වෘත්තීය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය දිහා ඔළුව 

උස්සා බලමු. එය අපිට නායකත්වය ලබා ෙදයි. එහි ජවය, එහි ජීවිත, එහි ශක්තිය පරදුවට තබයි. පක්ෂ 

වීරෙයකුට රතු අවමංගල්යයක් පිරිනමන ෙම් අවස්ථාව අපි අෙප් සියළු නායකයන් සමරන්නට මතක් කර 



ගනිමු. ෙල නින්ගෑඩෙය් සියළු කම්කරුවන් විසින්, ෙම් ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා ඔහුෙග් අන්තිම 

වාසස්ථානය කරා ෙගන යන අවසන් මංගල ෙපරහැරට, සහභාගී වන අවස්ථාවක් කර ගනිමු. 

 

රහස් ෙපොලීසිෙය් කාර්යාලයක දී වීදුරුමස් ෙපන්වා සිනා වූ මිනිෙහක් පෙවල් සියෙරොව්ට ෙමෙසේ කීෙව්ය: “ඉතින්, 

අන්තිෙම් දී ඔහු අපිට ලබා දුන්නා පෙයෝජනවත් හඬක් නඟන්නට ෙහොඳ අවස්ථාවක්. ඔයා මුල්ම කතාව 

පවත්වනවා ද?” 

 

“ඔව්,” සියෙරොව් කීෙව්ය. 

 

“අමතක කරන්න එපා එයාෙග රතු හමුදා වාර්තාව එක්ක ෙසේරම කියන්න. ඉතින්, මම හිතන්ෙන ෙම්ක උන්ෙග 

කටවල් වහලා දායි. ඒ  ෙමෝඩ පිස්ෙසෝ. 1905 ගණන් වල පරණ කසි කබල් මතවල එල්ලී ගත්තු අය. ඔක්ෙතෝබර් 

විප්ලවයට ඉස්සර කාෙල් තිබ්බ පක්ෂ සාමාජික කාඩ්පත ගැන කතා කරන්න වැඩිෙයන් කැමති අය. අනිත් ෙද්වල් 

එක්ක ෙකොවැෙලන්ස්කි නඩුව ගැනත් කතා කරන අය.” 

 

“අමතක කරලා දාන්න ඒක,” පෙවල් සියෙරොව් කීෙව්ය. 

 

* 

 

රතු මිනීෙපට්ටිය පිටුපසින් ෙලනින්ගෑඩෙය් වැඩ කරන ජනතාව ගමන් ගත්හ. බිත්ති ෙලසින්, ෙප්ලිෙයන් 

ෙප්ලියට, ඉනිමඟක පඩි ෙමන් ඔවුන් ඉදිරියට ගමන් කළහ. සිරුරු හා බැනර් රැගත් දහස් ගණනකෙග් පාද 

තුන්වැනි ඇෙලක්සැන්ඩර්ෙග් පතිමාෙව් සිට අද්මිරාල්ටිය දක්වා ෙනවස්කිෙය් ලතාවකට වැදුෙන් එක දැවැන්ත 

පාදයක් රිද්මයට ෙව්වලන ෙලසකිනි. දහස් ගණනක ජන ගංගාව අවසන් ආචාරය දක්වන ඉහළට ඔසවා ගත් රතු 

බැනර් රැෙගන සං ෙව්ගාත්මක ෙලසින් පා ගමන් තැබූහ. 

 

රතු හමුදාෙව් ෙසොල්දාදුෙවෝ කාකි බලඇණි ෙලසින් පා තැබූහ. පළල් උරහිස් වලින් යුතු වූ ඔව්හු ෙප්ලිෙයන් 

ෙප්ලියට ෙකළින් ගමන් කළහ. බූට් සපත්තු තදින් හා ස්ථිරව හිම මත තැබියහ. සීරුවට නවන ලද කැප් ෙතොප්පි 

වල රතු තරුවක් නළල මතින් දිස්වුණි.  

 

ඔවුනට උඩින් රත්තරන් අකුරින් ලියන ලද රතු බැනරයක් විය: 

වැටුණු සෙහෝදරයාට අමරණීය කීර්තිය 

 



ෙප්ලි ගැසී ආෙව් පුටිෙලොව්ස්කි කම්හෙල් අළු පැහැති වස්ත හැඳි කම්කරුවන් වූහ. රතු බැනරයක් යටින් 

ෙනොෙසල්ෙවන දෑත් වලින් එය ඔසවා ගත් ඔව්හු ෙහමින් ගමන් කළහ. 

ඔහු ආ ෙව් කම්කරුවන් අතරිනි. 

ඔහුෙග් ජීවිතය පිදුෙව් ෙලෝකෙය් කම්කරුවන් ෙවනුෙවනි. 

වැටුණු සටන්කාමීයාට කම්කරුවන්ෙග් ස්තූතිය. 

 

විද්යායතනෙය් සිසු පිරිස ඔවුනට පිටුපසින් ගමන් ගත්හ. තරුණ, උනන්දු මුහුණු, සංෙව්ගෙයන් පිරි වූ, පැහැදිලි 

දෑස් ඇති, ෙකළින් හිටගත් සිරුරු, කළු ෙතොප්පි දමාගත් ෙකොල්ලන් ද, රතු ෙල්න්සු වලින් හිස් වසාගත් ෙකල්ලන් 

ද ෙප්ලි සෑදී ගමන් ගත්හ. ඔවුන් අල්ලා ෙගන ගිය බැනරය ෙමෙසේ කීෙව් ය: 

අරගලෙය් නාමෙයන් තමන් කරන ලද කැපවීමට විද්යායතනෙය් සිසු පිරිස ආඩම්බර ෙවති. 

 

ඔහුෙග් පක්ෂ සාමුහිකත්වෙය් සාමාජිකයන් කළු කබා හැඳගත් ෙප්ලි වලින් යුතු වූහ. ඔවුන් ගමන් කෙල් 

සානුකම්පිත, චාම් පැවිද්දන් ෙලසිනි. සටන්කාමීන් ෙසේ රාජකීය විලසකිනි. ඔවුන් සතු බැනරය ඉහළින් හා 

ෙකලින් උස්සා ෙගන ගියහ. එහි කිසිත් රැල්ලක් ෙහෝ වැටී ෙනොතිබිණ. එය ඔසවා ෙගන ගිය මිනිසුන් ෙමන් චාම් 

බවකින් පටු රතු තීරුවක් වූ එහි කළු අකුරින් ෙමෙසේ ලියා තිබිණ: 

සියළු වෘත්තීය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඔවුන්ෙග් සෑම සියළු ජීවිතයක්ම ෙලෝක අරගලෙය් ෙසේවය 

ෙවනුෙවන් පුද කරයි. 

 

ෙපෙටොගෑඩෙය් හැම කම්හලක්ම, හැම සමාජයක්ම, හැම කාර්යාලයක්ම, හැම වෘත්තීය සමිතියක්ම, හැම කුඩා, 

අමතක වී ගිය පක්ෂ බිලයක්ම, එක ගංගාවක් ෙසේ ගලා ගියහ. ෙශේෂ්ඨ නගරෙය් හැම වීදියක් පිෙරන්නටම, අළු, 

රතු හා කළු කැප් ෙතොප්පි හා රතු ෙල්න්සු පිරි සැතපුම් තුනක හිම මත වැෙදන පාද, මීදුම කපාෙගන යන රතු බැනර් 

ෙපනුණි. ෙනවස්කිෙය් අළු බිත්ති මතින් මිනිස් රැල්ලක අවමංගල ෙශෝක ගීතය ගැනයිට් වැනි හිම මත වැදී යන 

මහත් ඇළ මාර්ගයක් ෙසේ දිස්විය. 

 

එදින සීතල දිනයකි. සමට අනිනවා ෙසේ දැෙනන, කිසිත් සංචලනයක් නැති සීතලක් නගරය පුරා පැතිර තිබුණි. ඒ 

සීතල කෑලි කැපිය හැකි මීදුමක් ෙසේ බිත්ති වලින්, ජෙනල රාමුවල කැඩී ගිය තැන් වලින්, බරට හැඳි වස්ත තුලින් 

ගලා අවුත් සිරුරු වල වැදිණ. අහස අළු පාටින් වූ වැරහැලි වලට කැඩී ෙගොස් තිෙබ්. වළාකුල් චාරයකට ෙනොවූ 

තීන්ත පැල්ලම් ෙසේ ෙබොඳ වී ඇත. ඒ යටින් තවත් ෙබොඳ වූ ලා පැහැයක් ෙපනනා ෙසේ විය. සායම් දිය වී ගිය තීන්ත 

යටින්, සබන් ෙපන වලින් ආකුල වූ වතුර ෙමන්, නිල් පැහැයක් කිසිම ෙලසකින් තිබිය ෙනොහැකි තැනක් ෙසේ අහස 

දිස්විය. පරණ චිමිනි වලින් දුම් ඉහළට ඇදුණි. වළාකුළු ෙමන්ම ඒ දුම් අළු පැහැෙයන් ෙපනුණි. හරියට වළාකුළු 

චිමිනි වලට රාමෙතල් හැර චිමිනි ආපසු ඒවා අහසට යවනවා වැනිය. ඒ දුම් නිසා නිවාස උණුසුම් කර නැති ෙසේ 



ෙපනුණි. හිම කම්මැලි ෙලසින් බිමට පාත් විය, ඉඳ හිටක ගමන් ගන්නා ඒ ගැන සැලකිල්ලක් ෙනොදැක් වූ නළලක 

වැදී දියවී ගිෙය්ය. 

 

ෙපරහැෙර් මුල ඔසවා ෙගන ගිෙය් විවෘත මිනීෙපට්ටියකි. එය රතු පැහැතිය. අනගි ෙවල්වට් වලින් නිම කරන ලද 

රතු බැනරයකින් නිශ්චල සිරුර ෙපොරවා තිබිණ. සුදු මුහුණක් හැල ෙහොල්මනක් නැතිව රතු ෙකොට්ටයක රඳා පවතී. 

අළු බිත්ති පසු කරමින් යන ඒ මුහුෙන් නළෙල් දකුණු පස පුංචි අඳුරු හිලකි. එය වැෙහන්නට පීරා ඇති කළු හිස 

ෙකස් රතු ෙරද්ද පුරා ද විහිද ඇත. ඒ මුහුණ සංසුන් විය. නිශ්චල සුදු නළෙල් හිම දියවුෙන් නැත. 

 

ඔහුෙග් ෙහොඳම පක්ෂ හිතවතුන්, ඔවුන්ෙග් උරහිස මතින් ෙපට්ටිය ඔසවා ෙගන ගියහ. එතැන හතර ෙදෙනකි. 

නැවී තිබි හිස් හතර සීතලට ආවරණයක් නැතිව මුහුණ දුන්හ. පෙවල් සියෙරොව්ෙග් බ්ෙලොන්ඩ් හිස ෙකස් හා වික්ටර් 

ඩුෙන්ව්ෙග් කළු කැරලි ෙකොණ්ඩය අතරින් මිනීෙපට්ටිය ඉතා රතු පාටින් ෙපනුණි. 

 

හමුදා තූර්ය වාදන කණ්ඩායමක් මිනීෙපට්ටිය පිටුපසින් ගමන් ගත්හ. තඩි පිත්තල සංගීත භාණ්ඩයන් කළු පටි 

වලින් සැරසී තිබුණි. ඔවුන් ගැයුෙව් “ඔබ බිල්ලක් ෙසේ ඇද වැටුණා” යන ගීතයයි. 

 

වසර ගණනාවකට ෙපර, සාර් රජ්ජුරුවන්ෙග් මුර භටයන් ෙවතින් සැඟ වී රහස් බිං ෙගවල් වල, සයිබීරියාෙව් සිර 

කඳවරු වල හිමට ගල් ගැසි පාරවල් වල, නිදහස් සටන ෙවනුෙවන් ෙගොදුරු වූ අය සමරන්නට සිංදුවක් බිහි විය. 

එය ගැයුෙව් කටින් අත්වසා ෙගන. යදම් වලින් යුතු අය හුස්ම පිට ෙනොවන ෙසේ රහසිනි. නම් සඳහන් ෙනොකළ 

වීරයන් ෙවනුෙවන් ගැයූවකි. එහි කතුවරෙයක් ෙනොවීය. එහි පිටපතක් කවදා වත් මුදණය  ෙනොවුණි. එෙහත් එය 

අතින් අතට පැත්තකින් නිදහස් සටන හා එක්ව ගැයුණි. අරගලය එය හැම සංගීත කඩ ජෙන්ලයක් කරා ෙගන 

ගිෙය්ය. ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක් තම ෙසොෙහොනට යද්දී මහත් හඬින් ගැෙයනා වූ සිංදුවක් බවට පත්විය. ජීවත්වන 

අය සඳහා ‘ජාත්යන්තරය’ ද, එහි මරණයට පත් වූ අය සඳහා ‘ඔබ බිල්ලක් ෙසේ ඇද වැටුණා’ යන්න ද, අරගලය 

විසින් ෙගනාෙව්ය. එය නව ජනරජෙය් රාජ්ය අවමංගල ෙශෝක ගීතිකාව බවට පත්විය. 

 

ෙලනින්ගෑඩෙය් වැඩ කරන ජනතාව විවෘත රතු මිනීෙපට්ටිය පිටුපසින් ගමන් කරමින්, සිංදුව සංෙව්දනීය 

ආකාරෙයන් ගැයූහ. 

 

ඔබ බිල්ලක් ෙසේ ඇද වැටුණා 

අෙප් ඉරණම තීරණය කරන සටෙන් 

නිමාවක් ෙනොමැති කැපවීමක් කළා 

ඔෙබ් නම්බුව, ඔෙබ් ජීවිතය, ඔෙබ් නිදහස, 

ඔබ ආදරය කරන ජනතාවටයි ඔබ සතු සියල්ල දුන්ෙන්” 



 

බලාෙපොෙරොත්තුව නැමති අවශ්යතාවයට ඔබ්ෙබන් වූ බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වී ගිය මෙහේශාක්ය ලීලාවකින් සංගීතය 

වාදනය වුණි. එය පහර්ෂයකින් වූ උද්ෙව්ගයක් ෙසේ ඉහළට දිව ගිෙය්ය. එෙහත් එය සතුටු ෙහෝ දුක් ෙනොවූ හමුදා 

ආචාරයක් විය. එය පහළ බැස්ෙසේ අනුකම්පාෙවන් පිරි දයාබරිත බවට කැඩී යමිනි. දෑස් වල කඳුළු ෙනොමැතිව 

වැටුණු ෙසබෙලකුට කරන ෙගෞරවනීය දයාබරිත ආචාරයකිනි. එය දුක මහත් හඬින් පා කර හරින සිනාවකි. 

 

හිම මත ඇදී ගිය පාද, පිත්තල තූර්ය වාදන භාණ්ඩ, හැම පියවරක් ම ෙපොළවට ඇතුල් කරන ෙලසින් වැෙදන 

පිත්තල ෛකතාලම්, අළු පාටින් ගලනා ජන ගඟ සහ හැම අත වැෙනන රතු බැනර, ඒ සිංදුෙව් විභූතිය 

සංෙව්ගාත්මක වූ අවසන් ආචාරයක් කරවීය. 

 

“දුෂට් පාලකයන් ඇද වැෙටනු ඇත 

ජනතාව නැඟිටිනු ඇත 

අති උදාර, සර්ව බලධාරී, යදම් ගැල වී ගිය! 

ඉතින් සමුගන්න, අෙප් සෙහෝදරයාෙණනි, 

ඔබ වීෙරෝදාර ෙලසින් නිමා කර ඇත 

ඔෙබ් උතුම් නිර්භය ගමන!” 

 

ඒ  ෙසොල්දාදුවන්, සිසුන් හා කම්කරුවන්ට ඔබ්ෙබන්, බැනර් ඔසවා ෙනොගිය පිරිසට අයත් වූ නම් නැති ජන පිරිසක් 

සමඟ ෙකල්ලක් තනිවම ගමන් කළාය. රතු මිනීෙපට්ටිය ෙනොෙපෙනන දුරකින් සිටියා වුව ද ඇයෙග් ෙතත් ෙනොවූ 

දෑස් ඉදිරියට ෙයොමු වී තිබිණි. ඇයෙග් දෑත් අඩපණ ෙලසින් සිරුර ෙදපැත්ෙත් එල්ලා වැටුණි. ඝන වූල් අත්වැසුම් 

වලට උඩින් අත්වල ෙකොටසක් පිටත සීතලට විවර වී ඇත. එය අඳුරු දම් පැහැයකට ළං වූ රතු පාටින් දිස්විය. 

ඇයෙග් මුහුෙන් කිසිත් ආෙව්ගයක් දකින්නට ෙනොමැත. එෙහත් ඇයෙග් දෑස් වල ආ ෙව්ගයක් සටහන් වුණි. ඒ 

දෑස්වල වූෙය් පුදුමයකි. 

 

ඇය වටා පා ගමන් ගත් අය ඇයට කිසිත් අවධානයක් ෙනොදුන්හ. නමුත් ෙපරහැර පටන් ගනිද්දී අෙයක් ඇයව 

හඳුනාගති. ෙසෝනියා සෙහෝදරිය, ෙසන්ෙඩොෙටල් වලින් කාන්තා ශමිකයන් රැසක්  එකතු කරගත් නඩයකින් ඇයව 

පසු කර ඉක්මන් ගමණින් ගිෙය් ෙපරහැෙර් ඉස්සරහට යා ගනු පිණිස. ඇයට ඔසවා ෙගන යන්නට බැනරයක් 

තිබිණ. ෙසෝනියා මඳක් නතර වී, සද්දය ඇෙහන්නට ෙකකර ගෑවා ය: “අෙන් ඇත්තටම, ආර්ගුෙනෝවා 

සෙහෝදරිය, ඔබ -ෙමතැන? මම හිතුෙව එන්නැතිව ඉන්න එක්ෙකනා ඔබ ෙවයි කියලා!” 

 

කීරා ආර්ගුෙනෝවා උත්තර දුන්ෙන් නැත. 

 



රතු ෙල්න්සු හැඳගත් කාන්තාවන් ඇය පසුකර ෙගන ගියහ. ඉන් අෙයක් ඇයව ෙපන්වා රහසින් යමක් 

උනන්දුෙවන්, වටපිට විපරම් කරමින්, තම සෙහෝදරියන්ෙග් කන් වලට ෙකඳුරුවාය. ඔවුන් අතරින් අෙයකු ෙගන් 

යටපත් කරගත් සිනාවක් එළියට පිටවන හඬ ඇහුණි. 

 

කීරා ඇවිද්ෙද් ෙහමිහිට. ඉදිරිය බලාෙග. ඇය වටා සිටියවුන් “ඔබ බිල්ලක් ෙසේ ඇද වැටුණා” යැයි ගැයූහ. ඇය 

ගායනා කෙළේ නැත. 

 

රතු බැනරයක් ෙමෙසේ කියුෙව්ය: ෙලෝක කම්කරුවනි, එක්ෙවයව්! 

 

මුහුෙන් ෙගෝමර වැටි, පිරිමි කැප් ෙතොප්පියක් යටින් දිස් වූ මළකඩ පැහැති හිසෙක් එළියට පැන තිබූ කාන්තාවක් 

තම අසල්වැසියාට ෙමෙසේ කීවාය: “මාශ්කා, ෙම් සතිෙය සමූපාකාරෙයන් ඔයාට බක්වීට් ලැබුණා ද?” 

 

“නැහැ, එයාල ෙදනව ද?” 

 

“ඔව්. සලාකයට රාත්තල් ෙදකක් ගාෙන. ඔක්ෙකොම ඉවර ෙවන්න කළින් ගිහින් ගත්ෙතොත් ෙහොඳයි.” 

 

රතු බැනරයක් ෙමෙසේ කීෙව්ය: 

සමාජවාදී අනාගතයට ෙලනින්ෙග් පක්ෂ නායකත්වෙයන් අපි ඉදිරියට යමු! 

 

කළු ගැසුණ දත් කෑලි අතරින් කාන්තාවක් කතා කළාය: “අෙපොයි නරකාදිය! එයාලෙග් තවත් පව්කාර ෙපරහැරක 

යවන්න ෙම් වෙග් සීතල දවසක් ඔවුන් ෙතෝරා ෙගන.” 

 

“ඔබ බිල්ල-ක් -ෙසේ ඇද වැ -ටු -නා 

අ-ෙප් ඉරණම — සම්පූර්ණ -ස-ට-න 

නිමා-වක් ෙනො-මැති -කැ-ප-වී-ම … ” 

 

“… ඊෙය් පැය ෙදකක් හිටෙගන ඉඳලා ෙපෝලිෙම්, ඔයා දකින්න බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන ෙහොඳම ළූණු ෙගඩිය .. ” 

 

“දුන්කා, ඔන්න අමතක කරන්න එපා සමූපාකාරෙය් දී සූර්යාකාන්ත මල් ඇට ෙතල් …” 

 

“එයාල කාෙග අතින් හරි ෙවඩි කෑෙවොත්, එයාල තමන්ට ෙවඩි තියාගත්ෙතොත් – අපිව තමයි පා ගමන් යවන්ෙන 

… ” 



 

“ඔබආදරය කර-න ජනතා-ව-ට-යි සියල්ලදුන්-ෙන්… ” 

 

රතු බැනරයක් ෙමෙසේ කීෙව්ය: 

“ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් පමිතිය අනුව පංති සෙහෝදරත්ව බැඳීම් තහවුරු කරමු!” 

 

“ෙදවියෙන්! මම පයිමසෙය් සුප් ඉෙදන්න තියලා ආෙව්. ඔක්ෙකොම මුළු නිවස පුරාම උණු ෙවලා ඉතිරිලා යාවි … ” 

 

“කහන්න එපා, සෙහෝදරයා.” 

 

“ඔෙබ් නම්-බුව, ඔෙබ්ජීවි-තය, ඔෙබ් නි-ද-හ-ස …” 

 

“සෙහෝදරයා, සූර්යකාන්ත මල් ඇට හපන එක නවත්වන්න. ඒක අෙගෞරවයක් …” 

 

“ඒක ෙමන්න ෙමෙහමයි, පස්ෙකෝවියා: ඔයා ළූණු සිවිය ගලවනවා. පිටි ෙපොඩ්ඩක් එකතු කරනවා. අතට 

අහුෙවන ඕනෑම පිටි වර්ගයක්. ඊට පස්ෙස ලයිෙනෝරු ෙතල් බිංදුවක් දාලා …” 

 

“එයාලට සියදිවිනසා ගන්න ෙවන්ෙන අහවල් කාරියකට ද?” 

 

රතු බැනරයක් ෙමෙසේ කීෙව්ය: 

මනුෂ්යත්වෙය් නිදහස ෙවනුෙවන් ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය ඕනෑම දිවි පිදීමකට සූදානම් 

 

“පිටිපස්ෙස තරප්පු ෙපළ යට පුංචි ගබඩා කාමරයක් තියනවා. එතැන පිදුරු ෙගොඩකුත් තියනවා. අපිව කාටවත් 

ඇෙහන්ෙන නැහැ එතැන දී … මෙග් මහත්තයා? ඒ දුප්පතාට අලුතින් ෙමොළයක් පහළ ෙවන්ෙන නැහැ …” 

 

“ෙමෙන්රි උයන්න කළින් පැය කිහිපයක් වතුෙර් ෙපෙඟන්න හරින්න …” 

 

“ෙදවියෙන්! ෙම් හත්වැනි මාසය. ඔව් ඒක තමා. මට ගිනිකූරක් වෙග් හැඩරුවක් තිෙය් කියල අෙප්ක්ෂා කරන්න 

ඔයාට බැහැ. ඉතින් ෙම් වෙග් ඇවිදින්න … ඔව්, ඒක මෙග් පස්වැනි මාසය …” 

 

“දුෂ්ටපාලකයන් ඇද-වැෙටනු ඇත සහ ජනතාවනැඟිටිනු -ඇත 

අති උදාර, සර්ව බලධාරී, යදම්-ගැල-වී-ගිය!” 



 

“ෙජ්සුස් කිස්තුස් ෙදවියනි! මම ඔට්ටු අල්ලනවා පත්තරය මෙග හමට ඇලවිලා කියල. ඔයා කවදා හරි පත්තර 

පාවිච්චි කරලා තියනවා ද කකුල් රස්නෙයන් තියාගන්න, සෙහෝදරයා? ෙම්ස් ඇතුලට දාලා?” 

 

“එතෙකොට කකුල් ගඳ ගහනවා.” 

 

“සෙහෝදරිය, ඔයා ඈනුම් අරින ෙකොට අතින් කට වහගන්න.” 

 

“සාප ෙවන්න ඕනා ෙම් ෙපලපාලි වලට! ඒ යකා කවුද කියලා කවුරුත් දන්නවා ද?” 

 

“ඔබ-ආදරයකරන-ජනතාවටයි ඔ-බ ස-තුසියල්ල-දුන්ෙන් …” 

 

අරගලය විසින් බිල්ලට ගත්තවුන් සඳහා ෙවන් කරන ලද ඉඩම නගරෙය් මැද දැවැන්ත චතුරශයකි. ෙන්වා ගෙඟ් 

එක ඉවුරකින් පටන් ෙගන පැතිර ගිය සුදු කාන්තාරයක් ෙසේ, සැතපුම් භාගයක් පමණ දිගට ඇදී ගිය, 

ෙපෙටොගෑඩෙය් මැද වූ තට්ට හිසක් ෙසේ එය ෙපනුණි. එහි එක පැත්තකින් ගිම්හාන උද්යානෙය් යකඩ ෙහල්ලයන් 

ෙසේ වූ වැට ඉඩම මුර කරන්නාක් ෙමන් තිබුණි. ඒ වැෙටන් ඇතුලත යකඩ ෙසේ කළු පැහැෙයන් ෙකොළ නැති ගස් 

වලින් වූ ඉඩම ඔවුන් ඉදිරිෙය් ෙපනුෙන් පාළුවට ගිය සුදු හිස් භූමියක් ෙසේ ය. 

 

අරගලයට ෙපර එය අඟහරු පිටිය ෙසේ හැඳින්වුණි. අළු නිල ඇඳුම් හැඳගත් හමුදා භටයන් පා ගමන් පුහුණු එහි දී 

පැවැත්වූහ. අරගලය විසින් එහි ෙරෝස පැහැති ගැනයිට් ෙසොෙහොන් ෙකොත් වලින් කුඩා හතරැස් ෙකොටසක් ඉදි කර 

ඇත. පිටිය මැද පාළුවට ගිය කුඩා දිවයිනයක් ෙලස එය පිහිටා ඇත. 1917 ෙපබරවාරිෙය් ෙපෙටොගෑඩ් වීදි වල 

බිල්ලට ලක් වූ පථම අරගල සටන්කාමීන් එහි ෙසොෙහොන්  ෙකොත් යට මිහිදන් වූහ. ඒ කුඩා දිවයිනට තවත් ෙබොෙහෝ 

ගැනයිට් ෙසොෙහොන් ෙකොත් 1917 ෙපබරවාරිෙයන් පසු එකතු වී ඇත.  ෙසොෙහොන් ෙකොත්වල ෙකටුන නාමයන් 

අයිති වූෙය් විෙරෝධ ෙපලපාලියක් යන්නට ෙහේතු පාදක වූවන්ට. ඔවුනට ලැබුණ අන්තිම තෑග්ග “අරගලෙය් බිල්ල” 

යන විරුදාවලිය වුණි. 

 

රතු මිනීෙපට්ටියක් උඩින් වූ රතු ගැනයිට් කුට්ටියක් මත පෙවල් සියෙරොව් නැඟ ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් සිහින් සිරුර 

තදට හිරවුන හම් කබායක ද, පුළුල් කලිසමක ඉහළට දිව ගිය හමුදා බූට් සපත්තු වලින් ද, සැරසී තිබුණි. ඔහු අළු 

අහස පසුබිමින් ආඩම්බරෙයන්, කැපී ෙපෙනන ෙලසින් නැඟී සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් බ්ෙලොන්ඩ් හිසෙකස් සුළඟට හැම 

අත විහිද ගිෙය්ය. ෙනොෙසල්ෙවන හිස් ගංඟාවක් උඩින් සහ බැනර් මතින් ඔහු ආශීර්වාදයක්, අනුශාසනයක් කරන 

විලාසයකින් ඔහුෙග් දෑත් සංෙව්ගාත්මක ෙලසින් එසවිණ. 

 



“සෙහෝදරවරුනි!” පෙවල් සියෙරොව්ෙග් කටහඬ නිහඬ දහස් ගණනක පිරිස ෙවත ගිගුරම් ෙදමින් පැතිර ගිෙය්ය. 

“අපි අද ෙමතැන, ෙපොදු කණගාටුවකින්, ෙපොදු වගකීමකින් බිල්ලට ෙගොදුරු වූ අෙප් වීරයකුට අවසන් ආචාරය 

පිරිනමමු. අපිට ෙශේෂ්ඨ මිනිෙහක් අහිමි විය. අපිට ෙශේෂ්ඨ සටන්කාමිෙයක් අහිමි විය. සමහර විට, මට ඉඩ 

ලැෙබයි කියන්න, ඔහුෙග් මරණයට ෙගෞරව පුදන්නට මා හා එක් වූ ෙබොෙහෝ අය අතෙර් අනිත් අයට වැඩිෙයන් 

මට දැඩි කණගාටුවක් දැෙනනවා කියල. ඔහු ජීවත්ෙවද්දී ඔබ ඔහුව දැන සිටිෙය් නැහැ. මම ඔහුෙග් සමීපතෙයක්. 

ඒ මට ලැබුණ වරපසාදය මම ඔබ සියල්ලන් සමඟ ෙබදා ගත යුතුයි. අන්ෙද ටැගෙනොව් පසිද්ධ මිනිෙහක් 

ෙනොෙවයි. ඒත් එයා ආඩම්බරෙයන්, වීෙරෝදාර ෙලසින් ෙහබූ පදවියක් තමයි ෙකොමියුනිස්ට්කාරෙයක් යන්න. ඔහු 

ආෙව් වැඩ කරන ජනතාව අතරින්. ඔහු සහ මම, අපි හැදුෙන වැඩුෙන එකට. වසර ගණනාවක් පුරා අපි ෙදන්නා 

ෙබදා ගත්තා පුටිෙලොව්ස්කි කම්හෙල් වැඩ කරන ජනතාවෙග් බර. අරගලයට ෙබොෙහෝ කලකට ෙපර. ඒ ඈත අඳුරු 

කාලෙය් පක්ෂ කාඩ්පතක් කියන්ෙන සයිබීරියාවට යන අවසර පතක්. නැත්නම් සාර් රජ්ජුරුවන්ෙග එල්ලා මරණ 

ෙතොණ්ඩුවට ෙගල තියන්න ෙහේතුවක්. අපි ෙදන්න එකා ෙසේ, ටැගෙනොව් සෙහෝදරයා සහ මම, ෙම් නගරෙය් වීදිවල 

1917 ඔක්ෙතෝබරෙය් ඒ කීර්තිමත් දිනවල සටන් වැදුන. අපි ෙදන්නා එකා ෙසේ, රතු හමුදාෙව් ෙසේවය කළා. අෙප් 

ජයගහණෙයන් පසුව ආ සාමය හා පතිසංස්කරණය වූ අවුරුදු වල, යුද්ධයන්ට වඩා නිර්භීත වන්නට සිද්ධ වූ ඒ 

දුෂ්කර කාලෙය්, ඔහු එක් අෙයකුට කරත හැකි වූවාට වඩා මහත් නිහඬ, නිහතමානී, පරහිතකාමී වැඩ ෙකොටසක්, 

ඔෙබ් පක්ෂය ඔබ ෙවනුෙවන් ෙගන යන වැඩ ෙකොටස, එක්සත් ෙසෝවියට් රුසියාෙව් වැඩ කරන ජනතාව 

ෙවනුෙවන් ෙසේවය පිරිනැමුවා! ඒ වැඩ ෙකොටෙසේ බිල්ෙලක් ෙලසින් ඔහු ඇද වැටුෙන්. නමුත් ඔහුෙග් මරණය ගැන 

අපිට ඇති ෙශෝකය ඔහුෙග් ජයගහණයන් ගැන වූ පීතියක්. ඔහු මිය ගියා, එෙහත් ඔහුෙග් කාර්ය භාරය, අෙප් 

කාර්ය භාරය, ඒක දිගටම ෙගන යනවා. ඒකීය පුද්ගලෙයක් වැෙටන්න පුළුවන්. නමුත් සාමූහිකත්වය හැමදාම 

ජීවත්ෙව්වි. ෙසෝවියට් මඟ ෙපන්වීම යටෙත්, ෙශේෂ්ඨ සියළු වෘත්තීය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂෙය් නායකත්වය යටෙත්, 

අපි වැඩ කරන නිදහස් ජනතාවෙග් අවංක ශමෙය් බලෙයන් ෙලෝකය පාලනය වන දීප්තිමත් අනාගතයකට පා 

ගමන් තබනවා! ධනවාදී රටවල් වල ෙමන් ෙනොව ශමය යන්න තව දුරටත් වහල්කමක් ෙනොෙව්වි. අෙප් කුඩා 

වැදගැම්මකට නැති පුද්ගලික කාරණා වලට වඩා, අෙප් පටු ෙශෝකයට වඩා, අෙප් ජීවිත වලටත් වඩා ෙශේෂ්ඨ වූ 

නිදහස හා සතුටු යුතුකමක් ෙව්වි -කම්කරු සමාජෙය් සදාකාලික සාමූහිකත්වය! අෙප් කීර්තිමත් මරණයට ෙගොදුරු 

වූ සෙහෝදරයන් සදහටම අෙප් මතකෙය් සිටීවි, ඒත් අපි ඉදිරියටම ගමන් කළ යුතුයි. අන්ෙද ටැගෙනොව් මිය ගියා, 

ඒත් අපි ඉන්නවා. ජීවිතය හා ජයගහණය අෙප්. අනාගතය අෙප්!” 

 

අත්ෙපොළසන් නාදය නගරෙය් ඈතක වූ නිවාස දක්වාත්, ගිම්හාන උද්යානෙය් හිම ෙවතත්, ෙමොට ෙහන හඬක් 

ෙලසින් පැතිර ගිෙය්ය.  

 

අළු අහසට එසැවී ඇති රතු බැනර අස්ෙසන් වැෙදන අත් දැකිය හැකිවිය. අත් පහතට වැටුණු විට හිස් සහ රතු වූ 

ඇස් ගැනයිට් කුට්ටිය ෙදස ෙයොමු විය. සියෙරොව් සෙහෝදරයා නික්ම ෙගොසිනි. එතැන අළු අහස පසුබිම් කරෙගන 

සිටෙගන සිටිෙය් සිහින් සිරුරකින් වූ, ආඩම්බර, දැඩි තීරණාත්මක ෙලසකින් හිටගත් වික්ටර් ඩුෙන්ව්. ඔහුෙග් කළු 



හිසෙක් ෙරොදවල් සුළෙඟ් වැනුණි. ඇස් බැබළීය. දීප්තිමත් සුදු දත් ෙපළට උඩින් මුව තවත් පළල් වී විවර විය. 

පැහැදිලි, හඬ පැතිර යන, තරුණ හා ශක්තිමත් කටහඬක් නිහඬ ජනරැළියට විසි ෙකරුණි. 

 

“සෙහෝදර ශමිකෙයනි! දහස් ගණනින් අපි ෙමතැන රැස්වී සිටිනුෙය් එක මිනිෙහක්ට ආචාර කරන්නට. නමුත් ඔහු 

ලද ජයගහණයන් ෙකොතරම් වටිනා වූවත්, එක මිනිෙහක් යන්න ශක්තිමත් කම්කරු සාමූහිකත්වය ඉදිරිෙය් කිසිත් 

වැදගැම්මකින් ෙනොයුතුයි. අර මිනිසා ඒකීය වූ පුද්ගලෙයක් පමණක් වූවා නම්, අපි අද ෙමතැන නැහැ. ඔහු 

තමන්ට වඩා ෙශේෂ්ඨ වූ දැයක සංෙක්තයක් වූෙය් නැත්නම්, අපි අද ෙගෞරව කරන්න ෙමතැනට එන්ෙන නැහැ. 

ෙම්ක අවමංගල්යයක් ෙනෙමයි, සෙහෝදරවරුනි, ෙම්ක උපන්දින උත්සවයක්! අපි සමරන්ෙන් සෙහෝදරෙයක්ෙග් 

මරණය ෙනොෙවයි. අපි සමරන්ෙන් නව මනුෂ්යත්වයක ආරම්භයයි. ඔහු ඒ නව මනුෂ්යත්වෙය් පළමුවැන්ෙනක්. 

ඒත් ඔහු එහි අවසාන අය ෙනොෙවයි. ෙසෝවියට් අය, සෙහෝදරවරුනි, අලුත් මිනිස් ජාතියක් නිර්මාණය කරනවා. ඒ 

අලුත් ජාතිය පරණ ෙලෝකය භීතියට පත් කරනවා. ෙමොකද ෙම්ක ඒ යල් පැන ගිය පමිති සියල්ලට මරණය කැඳවන 

නිසා. ඉතින් එෙහනම්, ෙම් අෙප් අලුත් මනුෂ්යත්වෙය් පමිතියන් ෙමොනවා ද? මුල්ම වූ, පධානම වූව නම් අපිට 

අෙප් භාෂාෙවන් වචනයක් නැතිෙවලා ගිහින්. වඩාත්ම බියජනක, වඩාත් ම කපටි, වඩාත්ම පාපතර වූ මනුෂ්ය 

වචනය: ‘මම’ කියන වචනය. අපි ඒකට වඩා වර්ධනය ෙවලා. ‘අපි’ තමයි අනාගතෙය් සටන් පාඨය. අෙප් හදවත 

පත්ෙල් පරණ මාරයා වූ ‘ස්වකීය’ කියන තැන හිටගන්නා අලුත් වචනය තමයි සාමූහිකත්වය. පසුම්බියට වඳින 

එෙකන් අපි ඈත් ෙවලා, පුද්ගලික බලය, පුද්ගලික අහංකාරය යනාදිෙයන් අපි ඈත් ෙවලා. අපි රත්තරන් කාසි 

ෙහෝ රත්තරන් පදක්කම් පතන්ෙන් නැහැ. අෙප් එකම නම්බුනාමය වන්ෙන් සාමූහිකත්වයට ෙසේවය කරන 

ෙගෞරවය ලැබීමයි. එක් අෙයක්ෙග් ලාභය ෙවනුෙවන් ෙනොව සාමූහිකත්වෙය් ලාභය ෙවනුෙවන් අවංක ෙසේවය 

කිරීම අෙප් එකම අරමුණයි. අපි අද ෙමතැන දී ඉෙගන ෙගන අෙප් මායිම් වලට එපිටත සිටිනා හතුරන්ට උගන්වත 

යුතු පාඩම කුමක් ද? සාමූහිකත්වය ෙවනුෙවන් පක්ෂ ස ෙහෝදරෙයක් දිවි පුද කරන පාඩම. පාලනය කරන 

පක්ෂයක් එයින් පාලනය ෙවන අය සඳහා දිවි පුද කරන පාඩම. සෙහෝදරවරුනි! ඔබ වටා ඇති ෙලෝකය දිහා 

බලන්න. ධනවාදී රටවල් වල ඉන්නා තරබාරු ෙකළ හලන ඇමතිවරුන් දිහා බලන්න. බලය අල්ලා ගන්නට ෙල් 

හලමින් දඟලන ඔවුන් ෙකොතරම් එකිෙනකා හා සටන් කරනවා ද, පිටිපස්ෙසන් ඇනගන්නවා ද! ඊට පස්ෙස 

බලන්න ඔබව පාලනය කරන අය දිහා, ආත්මාර්ථකාමී ෙනොවී තම ෙසේවය සාමූහිකත්වය ෙවනුෙවන් දිවි පූජා 

කරන අය. කම්කරුවන් නිෙයෝජනය දැවැන්ත වගකීමක් හැටියට බාරගත් අය දිහා බලන්න! ඔබ බලන්ෙන් නම්, 

ඔබට දකින්න හැකියි මා කියන්ෙන් කුමක් ද කියා. සියළු වෘත්තීය ෙකොමියුනිස්ට් පක්ෂය තමයි අද ෙද්ශපාලන 

ෙලෝකෙය් තියන අවංක, බියගුළු නැති, උත්කෘෂ්ටයන් ඇති මිනිසුන් ෙවතින් හැදිච්ච එකම මිනිස්සු පිරිස ඉන්න 

තැන!” 

 

පීටර්-ෙපෝල් කඳවුෙර් පරණ කාල තුවක්කු සියල්ල එකවර ගඟ හරහා මුදවා හැරි ෙලසකින් අත්ෙපොළසන් නාදයක් 

පැතිර ගිෙය්ය. වික්ටර්ෙග් කළු ෙකස් කැරලි, රැස් වී සිටි පිරිස අතරින් ෙනොෙපනී ෙගොස්, ෙකළින් සිටගත්, ෙකටිව 

කැපූ ෙකොණ්ඩෙයන් යුතු ෙසෝනියා සෙහෝදරිය මතු වී අත වනද්දී අත් ෙපොළසන් නාදය නැවතත් පැතිර ගිෙය්ය. 



ඇය තම පළල් පපුව පුම්බා හැකි තරම් මහත් හඬින් කම්කරු සමාජෙය් නව කාන්තාවෙග් නව යුතුකම් ගැන 

ගුගුලාය. අනතුරුව තවත් මුහුණක් මතු විය. එය සිහින් විය. ක්ෂය ෙරෝගිෙයකුෙග් ෙමන් විය. රැවුල ෙනොකැපූ 

මුහුණකි. කණ්ණාඩි පැළඳ සිටිෙයකි. සුදුමැලි මුවක් පළල්ව හැර, කාටවත් ඇෙසන්ෙන් නැති වචන කැස්ෙසේය. 

ඊට පසුව තවත් මුවක් කතා කෙළේය. එය ෙසනඟ ඉක්බවා පැතිර ගිය කටහඬකි. ඒ මුව ඝනට වැඩුණු රැවුලකින් 

යුතු මුහුණකින් ආ නාද ෙදන හඬකි. ෙකොමියුනිස්ට් තරුණ වෘත්තීය සමිතිෙය් ෙගෝමර වැටි ෙකොල්ෙලක් කතා 

කෙළේය. ඔහු හිස කසමින් ෙගොත ගසමින් කතා කෙළේය. උස අවිවාහක කාන්තාවක්, ෙපොඩිවුන, පරණ තාෙල් 

ෙතොප්පියක් පැළඳ ෙගන රුදුරු ෙලසින් කතාවක් කෙළේය. ඇය තම කුඩා මුව විවර කෙළේ දන්ත ෛවද්යවරයා 

ඉදිරිෙය් දී ෙසේ ය. ඇය තම සිහින් ඇඟිල්ල සභාව ෙදස දික් කරමින් කතා කෙළේ අකීකරු සිසු පිරිසකට තරවටු 

කරන්නා ෙසේ ය. උස් නැව් කප්පිත්ෙතක් කතා කෙළේය. ඔහුෙග් මිටි ෙමොළවා ගත් දෑත් ඉෙන් රැඳී තිබුණි. පිටුපස 

ෙප්ලිවල ඉන්නා අය ඉඳහිටක ඉස්සරහ ෙප්ලිවල ඉන්නා අය සිනාවන හඬ ඇෙසද්දී වදන් ෙමොනවා දැයි ඇසුෙන් 

නැතත් සිනා වූහ. 

 

ෙනොඉවසිල්ෙලන් නළියමින් දහස් ගණනක පිරිසක් හිට ෙගන සිටියහ. ඔවුන් අඩි හප්පමින්, අත් කිහිලි වල ගසා 

ෙගන ද, කබා අත්වල ඇතුලට ඇදෙගන ද, ෙලොම් කබා කරවටා ඇති රැලි වල ඔබාෙගන, නැහැය යටින් ඉහළට 

ඇදි පරණ සළු අස්ෙසේ කුඩා ෙතත අයිස් හුස්ම පිට කරමින්, සිටිෙය් සිරුර උණුසුම්ව තබාගනු පිණිසයි. රතු බැනර් 

ඔසවා ගැනීම ඔවුන් වාරෙයන් වාරයට බාර ගත්හ. ඔසවා ගත් අය ඒ බැනර් එල්ලා තිබි ෙපොළු තම සිරුරට තදින් 

හිර කරගත්ෙත් වැලමිටි වලිනි. සීතලට මිදී ගිය ඇඟිලි වලට ඔව්හු කටින් උණුසුම් හුමාලය පිම්බහ. ටික ෙදෙනක් 

කාටවත් ෙනොකියා හිමිහිට අතුරු පාරවල් දිෙග් සැඟ වී පිටත් වී ගියහ. 

 

කීරා ආර්ගුෙනෝවා ෙනොෙසල් වී සිටෙගන සිටියාය. ඇය උනන්දුෙවන් හැම වචනයකටම සවන් දුන්නාය. ඇයෙග් 

දෑස් වල පශ්නයක් රැඳී තිබුණි. ඒ වදන් වලින් ඊට උත්තරයක් ලැෙබ් යැයි ඇය අෙප්ක්ෂා කළාය. 

 

ඈතට විහිදී ගිය පිට්ටනිය උඩින් අහස අඳුරු පැහැය ගනියි. කිළිටි අළු නිල් පැහැයකට හැෙරයි. ඈත දිස් වූ 

ජෙන්ලයකින්, ෙහේමන්තය කළින් කැඳවා පිළිගන්නා ෙලසකින්, මුල්ම කුඩා කහ විදුලි එළියක් නිවී පත්තු වී 

දිලිසුණි. අවසාන කථිකයාෙග් කටහඬ මැකී ගිෙය්ය. පළාත වසා ගනිමින් ඝන අයිස් මීදුමක් පතිත ෙවයි. එය 

කිසිවකුට දැකිය ෙනොහැකි වුවත් ඔවුනට අහසින් පාත්වන අඳුෙරන් ගලා එනවා දැනුණි. රතු මිනීෙපට්ටිය වසා 

ඇත. එය ෙපොළෙව් ඇතුලට ෙනොෙපනී ගිහින්. මීනිවල පස් පිඬැලි වලින් පිරී ඇත. එයට උඩින් රතු ගැනයිට් 

පුවරුවක් ඉදි වී ඇත. හදිසිෙය්ම අළු පැහැෙයන් වූ ජන ගංඟාව ෙවව්ලා ගියහ. ඔවුන් තැනින් තැන කැඩී, අඳුරු අතු 

ගංඟා ෙලසින් අතුරු වීදි වලින් ඇෙදන්නට වූහ. හරියට ෙව්ල්ලක් කැඩී වතුර පිට වී යන්නා ෙසේ ය. මිදුණ හිරු බැස 

යන සන්ධ්යාෙව් ඈත ෙකොනකින් හමුදා තූර්ය වාදක කණ්ඩායමක් ‘අන්තර්ජාතිකය’ වාදනය ඇරඹූහ. ජීවත්වන 

අයෙග් ගීතය, පා ගමන් තබනා දහස් ගණනකෙග් හඬ ෙමන් වූ, මැන බලා ස්ථිර ෙලසින් ඇෙහන, හරියට 

ෙසොල්දාදුවකුෙග් පාද මහ ෙපොළව මත සිංදුවක් ගහනවා වැනි ෙසේ ඇසුණි. 



 

එවිට, කීරා ආර්ගුෙනෝවා හිමිහිට ඇවිද ෙගන අලුත් ෙසොෙහොන ෙවත ගියාය. 

 

පිට්ටනිය හිස් විය. අහස කඩා හැෙලන්ෙන් නගරය උඩින් මිදුණ නිල් රක්ෂිත වහලක් ෙසේ ය. එහි වූ කුහරයකින් 

එකම එක යකඩ තිතක් දුර්වල ෙලසින් නිවි නිවී පත්තු වුණි. ඈත එපිටත ෙපනුනු ෙගවල් තව දුරටත් ෙලසින් 

දිස්වූෙය් නැත. රතු පාටින් වූවක් දුඹුරු පැහැ වී දැක්ෙවන පටු තීරුවක අලවා ඇති සිහින් කළු කඩදාසි තීරු ෙලසින් 

පැතලි බවකින්, කැඩුණු ඡායාවල් වලින් ඒවා දිස්වුණි. ඒ කඩදාසි වල වූ කුඩා සිදුරු තුලින් පුංචි එළි ෙවව්ලනවා 

දකින්නට හැකි විය. පිට්ටනිය වූෙය් නරගෙය් ෙනොෙව්. හිම කැට කරකැවී පාවී ෙගොස් සිහින් සුදු පැහැති පවුඩර් 

ෙමන් දිය වී යන සුදු කාන්තාරයකට පාත් වන්නා ෙසේ හිස් බවින් යුතු වූ නිහඬ පරිසරයක ෙසොෙහොන් පිට්ටනිය විය. 

 

හුදකලා කුඩා රුවක් ගැනයිට් ෙසොෙහොන් ෙකොත අසල සිටෙගන සිටියි. 

 

ඇයෙග් නවා ගත් හිස මත හා ඇස් පිහාටු වල, හිම කැට අලස ෙලසින් වැටී පතිත විය. ඇයෙග් දෑස් දිලුෙන් හිම 

කැට වලිනි. එහි කඳුළු ෙනොවීය. රතු ගැනයිට් හි ෙකොටා තිබූ අකුරු ඇය කියැවීය: 

අරගලයට බිලි වූවන්ට සදාකාලික ෙගෞරවය 

අන්ෙද ටැගෙනොව් 

1896-1925 

 

ඔහුව මැරුෙව් තමන් දැයි, නැත්නම් අරගලය දැයි, නැත්නම් ෙදකම විසින් දැයි ඇය කල්පනා කළාය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVI 

 

සිගරැට්ටුවක් ෙබොමින් ලිෙයෝ තනිවම උදුන අසල වාඩි වී සිටිෙය්ය. සිගරැට්ටුව ඔහුෙග් අෙත් අපාණිකව එල්ලී තිබී, 

ඇඟිලි වලින් ලිස්සා වැටිණ. ඔහු එය දුටුෙව් නැත. ඔහු තවත් සිගරැට්ටුවක් රැෙගන එය ෙනොදල්වා දිගු කාලයක් 

අල්ලා ෙගන සිටිෙය් ඒ ගැන වූ දැනීමක් නැතිව. අනතුරුව ඔහු වටපිට බැලුෙව් ගිනිකූරක් ෙසොයා ගන්නට. ඔහු 

වාඩි වී සිටි පුටුෙව් ඇන්ද මත ගිනි ෙපට්ටියක් තිබිය ද ඔහුට ගිනිකූරක් ෙසොයාගත ෙනොහැකි විය. ඉක්බිතිව ඔහු ගිනි 

ෙපට්ටිය අතට ෙගන ඒ දිහා බලා සිටිෙය් ඔහුට උවමනා කුමක් දැයි අමතක වී ගිය බැවිනි. 

 

පසුගිය සති ෙදක තුල ඔහු කතාබහ කෙළේ ඉතා අඩුෙවනි. ඔහු ඉඳහිටක කීරාව දැඩි ෙසේ සිප ගත්ෙත්ය. එහි පමණට 

වඩා වැඩි වූ දැඩි ගතියක් විය. ඔහුෙග් උත්සාහය ඇයට දැනුණි. ඇය ඔහුෙග් ෙතොල් හා ඔහුෙග් අත් මඟ හරින්නට 

උත්සාහ ගත්තාය. 

 

ඔහු නිතර නිවෙසන් බැහැර ගිෙය්ය. ඔහු යන්ෙන් ෙකොෙහේදැයි ඇය විමසුෙව් නැත. ඔහු නිතර මත්පැන් පානය 

කෙළේය. පමණට වඩා මත්පැන් පානය කෙළේය. ඇය එය දුටු බවක් කීෙව් නැත. ඔවුන් තනි වූ අවස්ථා වල දී ඔවුන් 

ෙදෙදන නිහඬව වාඩිෙගන සිටියහ. ඒ නිහඬ බව ඇයට යමක් කියා පෑෙව්ය. එය වචන වලින් කියත හැකි වූ 

දැයකට වඩා වැඩි හඬකින් කියූ දැයකි. යමක අවසානයක් ගැන කියූවකි. ඔහු ඔවුන්ෙග් අවසාන මුදල් වියදම් කර 

දමමින් සිටිෙය්ය. ඇය ඔවුන්ෙග් අනාගතය ගැන ඔහුෙගන් විමසුෙව් නැත. ඇය ඔහුෙගන් කිසිවක් විමසුෙව් නැත. 

ඇය දන්නා යැයි සිතූ පිළිතුර ගැන ඇය බිය වී සිටියාය. ඇයෙග් සටන පැරදී ඇතැයි බිය වූවාය. 

 

අවමංගල උත්සවෙයන් පසු කීරා නිවහනට එද්දී ලිෙයෝ සිටගත්ෙත් නැත. ඔහු උදුන අසල වාඩි වී ෙනොෙසල් වී 

සිටිෙය්ය. බරින් කඩා වැෙටන ඇසිපිය යටින් ඔහු කීරා ෙවත පෑෙය් කුතුහලය පිරි, බරින් වූ, ෙහමින් බලන 

බැල්මකි. 

 

ඇය කිසිත් ෙනොකියා කබාය ගලවා එය ඇෙග් අල්මාරිෙය් එල්ලා දැමුවාය. ෙතොප්පිය ගලවද්දී ඇයට ඇසුණු හඬක් 

නිසා ඇය හැරුනාය. ලිෙයෝ සිනාෙවයි. එය දැඩි, ෙදොම්නසින් පිරි, පරුෂ වූ හිනාවකි. 

 

ඇය ඔහු දිහා බැලුවාය. ඇයෙග් දෑස් විසල් විය. “ලිෙයෝ ෙමොකක් ද ෙහේතුව?” 

 

ඔහු දැඩි ෙලසින් ඇයෙගන් ඇසුෙව් ය: “ඇයි ඔයා දන්ෙන නැද්ද?” 

 

ඇය හිස වනා ෙනොදන්නා බව කියා පෑවාය. 

 



“එෙහනම් ඉතින්,” ඔහු ඇසුෙව්ය, “ඔයාට දැන ගන්න ඕන ද මම ෙකොච්චරක් දන්නවා ද කියල?” 

 

“ෙකොච්චරක් … ඔයා දන්නවා … ෙමොකක් ගැන ද, ලිෙයෝ?” 

 

“මම හිතන්ෙන නැහැ ෙම්ක ඔයාට කියන්න සුදුසු අවස්ථාවක් කියල, එෙහම ද? ඔයාෙග ෙපම්වතාෙග් අවමංගල්ය 

ඉවර ෙවච්ච හැටිෙය ම?” 

 

“මෙග් …” 

 

ඔහු නැඟිට ඇය ෙවත ආෙව්ය. ඔහු අත් ෙපොකැට්ටු වල බහා ෙගන සිටෙගන සිටිෙය්ය. ඇය මහත් පිදුම් පුද කරන 

ඒ අහංකාර සාවඥ බැල්ෙමන්, පහලට ඇදි මුව අග වූ සිනාෙවන්, ඇය දිහා පහතට ඇස් ෙයොමු කර බලා සිටිෙය්ය. 

ඒ නැවී ගිය මුව ෙකොන් වලින් ෙම් වදන් තුන පිට වුණි: “උඹ කුඩා බැල්ලියක්!” 

 

ඇය ෙකළින් සිටගත්තාය. ෙනොෙසල් වී සිටියාය. ඇයෙග් මුහුණ සුදුමැලි විය. “ලිෙයෝ …” 

 

“කට වහපන්! මට ඔයාෙගන් කිසිම සද්දයක් අහන්න ඕෙන නැහැ! ඔයා නරක කුඩා … මට එච්චර කමක් නැහැ, 

ඔයා අනිත් අපි වෙග් නම්! ඒත් ඔයා, ඔයාෙග් සාන්තුවර ගති වලින්, ඔයාෙග වීෙරෝදාර කතාබෙහන්, මාව 

ෙකළින් ඇවිද්දවන්න හදන උත්සාහ වලින්, ඒ ඔක්ෙකොම එක්ක … ඔයා ෙම් විදියට .. ඔයාව තල්ලු කරන්න 

වෑයමක් ගත්තු මුල් ම ෙකොමියුනිස්ට් රස්තියාදුකාරයත් එක්ක ගියා!” 

 

“ලිෙයෝ, කවුද ..” 

 

“කට වහපන්! … නැහැ! මම ඔයාට කතා කරන්න ඉඩක් ෙදන්නම්. මම ඔයාට එක වචනයකින් උත්තර ෙදන්න 

ඉඩක් ෙදන්නම්. ඔයා ටැගෙනොව්ෙග අනියම් කාන්තාව වූවා ද? ඔයා එෙහම වූවා ද? ඔව් ද නැද්ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“මම නැති මුළු කාලෙය් දී ම?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ඊට පස්ෙසත්, මම ආවට පස්ෙසත්?” 



 

“ඔව්. ඔයාට ෙවන ෙමොනවා ද ඔවුන් කිව්ෙව, ලිෙයෝ?” 

 

“ඔවුන් ෙවන ෙමොනවා ද මට කියන්න ඕන?” 

 

“කිසිත් නැහැ.” 

 

ඔහු ඇය දිහා බලාෙගන හිටිෙය් පැහැදිලි, විඩාබර වූ දයාවක් නැති දෑස් වලිනි. 

 

“කවුද ඔයාට කීෙව් ලිෙයෝ?” 

 

“ඔයාෙග යාළුෙවක්. එයාෙග යාළුෙවක්. අෙප් දයාබර සෙහෝදරයා, පෙවල් සියෙරොව්. අවමංගල්ය උත්සවය ඉවර 

ෙවලා යන ගමන් ෙමෙහ ඇවිත් ගියා. ඔහුට උවමනා වුෙන් මෙග් තරඟකාරයා නැතිවීම ගැන මට සුබ පතන්න.” 

 

“ඒක .. ඒක ඔයාට ෙලොකු ෙව්දනාවක් වුනා ද, ලිෙයෝ?” 

 

“අරගලයට පස්ෙස මට ඇහිච්ච ෙහොඳම පවෘත්තිය තමයි ඒක. අපි අතින් අත දීලා මත්පැන් පානය කළා. සියෙරොව් 

සෙහෝදරයායි මමයි. ඔයාටත් ඔයාෙග ෙපම්වතාටත් සව්දිය පිරුවා. ඒ හැෙරන්නට ඔයාට සිටින අෙනක් හැම 

ෙපම්වතුන්ටත්. ඔයාට ෙප්නවාෙන, ඒක මාව නිදහස් කරනවා.” 

 

“නිදහස් කරනවා, ෙමොකකින් ද, ලිෙයෝ?” 

 

“මෙග් අන්තිම වූ ආත්ම ෙගෞරවය අල්ලා ෙගන හිටිය පුංචි ෙමෝඩිය ෙගන්! මා මුහුණ ෙදන්න බිය වූ, මා රිදවන්න 

අකැමති වූ, පුංචි ෙමෝඩිය ෙගන්! ඔයා දන්නවා ද, ඒක හරි විහිළුවක්. ඔයයි ඔයාෙග ෙකොමියුනිස්ට් වීරයයි. මම 

හිතුවා ඔහු මැරුෙන් මාව ඔයා ෙවනුෙවන් ෙබ්රගන්න දිවි පූජා කරලා කියල. එත් එයාට ඔයාව ඇති ෙවලා. එයාට 

ඔයාෙගන් ඈත් ෙවලා ෙවන ගෑණිෙයක් ෙවත යන්න උවමනා ෙවන්නැති සමහර විට. මිනිස් සංහතිෙය් අති උදාර 

බව කුමට කියන්න ද?” 

 

“ලිෙයෝ, අපිට එයා ගැන කතා කරන්න අවශ්යතාවයක් නැහැ ෙන්ද?” 

 

“තාම එයාට ආදෙරයි ද?” 

 



“ඒෙකන් ඔයාට කිසිම ෙවනසක් නැහැෙන -දැන්- ෙන්ද?” 

 

“නැහැ. කිසිත් නැහැ. මට ඕන නැහැ අහන්න ඔයාෙගන් ඔයා කවදා හරි මට ආදරය කළාද කියලා වත්. ඒකත්, 

ඒකත් කිසිම වැඩක් නැහැ. මම කැමැතියි හිතන්න ඔයා ආදෙර් කෙළේ නැහැ කියල. ඒක අනාගතය පහසු කරාවි.” 

 

“අනාගතය, ලිෙයෝ?” 

 

“ඉතින්, ඔයා ෙමොකක් ද ඒකට ගහපු සැලසුම?” 

 

“මම ..” 

 

“ඔහ්, මම දන්නවා! ෙමෝඩ සිහින මාලිගාවක ශුද්ධ වූ දැයක් ගැන අදහසක් තියාෙගන, වැදගත් ෙසෝවියට් 

රස්සාවක් ෙහොයාෙගන, පයිමසයක් උඩින් සලාක පතයක් එක්ක ජරාවට යාම. ඔයාෙග ආත්මය නැත්නම් ස්පීතුව 

නැත්නම් නම්බුව- ඒ වෙග් කවදා වත් ෙනොපවතින ෙදයක් ගැන, පැවතිය යුතු නැති ෙදයක් ගැන, පවතින්නා වූ 

හැම සාපයකින්ම වඩාත් ම විශාල සාපය ගැන අල්ලා ෙගන! ඉතින්, ඉවරයි ඒක. ඒක මරා දැමීමක් නම් මට ෙල් 

ෙප්න්ෙන නැහැ. ඒත් මම ෂැම්ෙප්න්, සුදු පාන්, සිල්ක් කමිස, ලිෙමෝසීන ෙහොයාගන්නවා. ෙවන කිසි ෙදයක් ගැන 

ෙහොයන්ෙන නැහැ. කම්කරුවන්ෙග් අධිරාජ්යයට දීර්ඝායූ ෙව්වා!” 

 

“ලිෙයෝ … ෙමොකක් ද .. ෙමොකක් ද ඔයා කරන්න යන්ෙන?” 

 

“මම යන්න යනවා.” 

 

“ෙකොෙහද?” 

 

“වාඩි ෙවන්න.” 

 

ඔහු ෙම්සය අසලින් වාඩි වූෙය්ය. ලාම්පුව යටින් වැටී තිබු රවුමක හැඩෙයන් වූ එළිය මත ඔහුෙග් අතක් රැඳිණ. එය 

ෙකොතරම් නිශ්චිත ද හා සුදු පැහැති ද යන්නත්, එහි වූ නිල් පැහැති නහර පාණයකින් ෙතොර වූ ෙලසින් ඇය 

දැක්කාය. ඇය හිටෙගන ඒ ෙදස බලා සිටියාය. ඇඟිල්ලක් ෙසලෙවන ෙතක් බලා සිටියාය. අනතුරුව ඇය හිඳ 

ගත්තාය. ඇයෙග් මුහුෙන් කිසිත් ආෙව්ගයක් ෙනොතිබිණ. ඇයෙග් දෑස් මඳක් විසල් වී තිබුණි. ඔහු ඇ ෙග් ඇස් 

පිහාටු දැක්ෙක්ය. ඒ ඇස් පිහාටු වලින් කම්මුල් වල ඉඳිකටු රටා ෙසවනැලි වැටී තිබුණි. ඇස් පිහාටු ෙතත් ෙනොවීය. 

 



“ෙමොරෙසොව් පුරවැසියා,” ලිෙයෝ කීෙව්ය, “නගරය හැර දා ගිහින්.” 

 

“ඉතින්?” 

 

“ඔහු ෙටෝනියා හැර දා ගිහින්. ඔහුට විමර්ශනයකට හසුෙවන්න කිසිම දැන හැඳුනුම්කමක් තියා ගන්න අවශ්ය 

නැහැ. ඒත් ඔහු ඇයට ෙහොඳ ගාණක් සල්ලි දීලා ගිහින් -ඔහ් හරි ෙහොඳ ගාණක්. ඇය යනවා නිවාඩුවක් ගන්න 

ෙකෝකසස් වලට. ඇය මට ආරාධනා කළා ඇය සමඟ යන්න. මම ඒ රස්සාව බාරගත්ත. ලිෙයෝ ෙකොවැෙලන්ස්කි, 

 ෙසෝවියට් රුසියාෙව් ගෑනුන්ෙග් ෙපම්වතා!” 

 

“ලිෙයෝ!” 

 

ඇය ඔහු ඉදිරිෙයන් හිටගත්තා ය. ඇයෙග් දෑස්වල පැතිර තිබි භීතිය ඔහු දැක්කා ය. එය සඟවන ෙනොලද, 

ආවරණයකින් ෙතොර දැඩි බියංකර බවින් වූවකි. ඔහු මුව විවර කර ද ඔහුට හිනා ෙවන්නට ෙනොහැකි විය. 

 

“ලිෙයෝ .. ඒක විතරක් එපා!” 

 

“ඇය නාකි බැල්ලියක්. මම දන්නවා. ඒ විදියට මම වඩා කැමතියි. ඇයට සල්ලි තියනවා. ඇයට මාව ඕන. ඒක 

ව්යාපාර ගනුෙදණුවක් විතරයි.” 

 

“ලිෙයෝ .. ඔයා … හරියට ..” 

 

“නම් ගැන කරදර ෙවන්න එපා. ඔයාට බැහැ හිතන්න මම මා ෙවනුෙවන් හිතුවාට වඩා සුදුසු නම්.” 

 

ඇයෙග් ගවුෙම් වාටි ෙවව්ලන බවත්, ඇය ෙග් දෑත් අස්වාභාවික ෙලස පිටුපස්සට කරෙගන, හරියට අවකාශයට 

ෙහේත්තු වී සිටිනා ෙලසකින් ඇති බවත් ඔහු දැක්ෙක් ය. ඔහු නැඟිට්ෙට්ය. “ඔයා කලන්ෙත දාලා ඇදෙගන 

වැෙටන්න හදන ෙමෝඩිෙයක් ද?” 

 

ඇය ෙදවුර හකුළා ගත්තාය. “නැහැ, කිසි ෙසේත් ම නැහැ .. වාඩි ෙවන්න …. මම ෙහොඳින් ..” 

 

ඇය ෙම්ස ගැට්ෙට් වාඩි වූවාය. ඇයෙග් දෑත් එය තදින් අල්ලා ෙගන තිබිණ. ඇය ඔහු දිහා බැලුවාය. ඔහුෙග් දෑස් 

මියෙගොස් ය. ඇය ෙවනතක හැරුනාය. ඒ දෑස් වසා දැමිය යුතු යැයි ඇයට සිතිණ. “ලිෙයෝ … ඔයාව රහස් 



ෙපොලීසිෙය් දී මරලා දැම්මා නම් .. නැත්නම් ඔයා ඔයාව මෙහේශාක්ය කාන්තාවකට විකුණා ගත්ත නම් … 

විෙද්ශිකෙයකුට, තරුණ, නැවුම් සහ …” ඇය රහසින් පැවසුවාය. 

 

“මට බැහැ මාව මෙහේශාක්ය කාන්තාවකට, තරුණ, නැවුම්, විකුණන්න. දැන් ම බැහැ. සමහර විට තව වසරකින් 

පුලුවන් ෙවයි.” 

 

ඔහු නැඟිට ඇය දිහා බලා සුමුදු හඬින් සිනාසුණි. ගණනකට ෙනොෙගන සිනාසුණි. “ඇත්තට ම, ඔයා දන්නවා, 

ඔයා හිතන්ෙන නැද්ද සදාචාරාත්මක බවක් ගැන ගැඹුරු අදහස් කියන්න ඔයාට ඉඩක් නැති බව? ඉතින් අපි 

ෙදන්නා අපි ෙදන්නා නිසා, ඔයාට මට කියන්න පුලුවන් ද ඔයාට ඔහු සිටිද්දී මාව තියාගත්ෙත ඇයි කියලා? මාත් 

එක්ක නිදා ගන්න කැමති නිසා ද? අනිත් ෙසේරම කාන්තාෙවෝ වෙග්? නැත්නම් මෙග් සල්ලි එක්ක ඔහු ෙග පට්ටම 

ද? 

 

ඇය නැඟිට්ටාය.  

 

හැකි තරම් ෙකලින් සිටෙගන ෙනොෙසල් වී සිට ෙමෙසේ ඇසුවාය. 

 

“ලිෙයෝ, ඔයා ඇය සමඟ යන බව ඇයට කීෙව් කවදා ද?” 

 

“දවස් තුනකට කළින්.” 

 

“ඔයා අන්ෙද සහ මම ගැන දැනගන්න කළින්?” 

 

“ඔව්.” 

 

“මම ඔයාට ආදෙරයි කියලා ඔයා හිතාෙගන සිටිය දී?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ඒක ඔයාෙග් තීරණයට කිසිත් ෙවනසක් කෙළේ නැහැ?” 

 

“නැහැ.” 

 



“ඉතින් සියෙරොව් අද ෙමෙහ ආෙව් නැත්නම්, ඔයා ඒත් ඇය හා යනවා?” 

 

“ඔව්. එතෙකොට මට ඔයාට කියන ගැටලුවට මුහුණ ෙදන්න ෙවනවා. ඔහු ඒෙකන් මාව ෙබ්රගත්ත. ඒකයි ඒක 

අහන්න මම සතුටු වුෙන්. දැන් අපිට සමුගන්න පුලුවන් කිසිම අනවශ්ය නාඩගම් නැතිව.” 

 

“ලිෙයෝ … කරුණාකරලා සාවධානව ඇහුම් කන් ෙදන්න .. ෙම්ක ඉතා වැදගත් .. මට අවසන් උදව්වක් විදියට ෙම් 

එක පශ්නයට අවංක උත්තරයක් ෙදන්න, ඔයා දන්න තරමින් කල්පනා කරලා බලලා. ඔයාට හදිසිෙය් ම දැන 

ගන්න ලැබුෙනොත් -ෙකොෙහොම ද කියලා වැදගත් නැහැ- ඒත් ඔයාට දැන ගන්න ලැබුෙනොත් මම ඔයාට ආදෙරයි 

කියල, මම හැමදාම ඔයාට ආදරය කරා කියල, ෙම් ෙසේරම අවුරුදු වල මම ඔයා ෙවනුෙවන් හිටියා කියල- ඒත් 

ඔයා ඇය එක්ක යනවා ද?” 

 

“ඔව්.” 

 

“ඉතින් … ඔයාට මා එක්ක ඉන්න සිද්ධ වුනා නම්? ඔයාට දැනගන්න ලැබුනා නම් යමක් … මා එක්ක ඉන්න සිද්ධ 

ෙවන … එෙහම ෙදයක් … උත්සාහයක් ගන්න ෙදයක් … ඔයා ආෙයත් එක වෑයමක් ගන්නවා ද?” 

 

“මට සිද්ධ ෙවන්ෙන යම් බැඳීමක් නිසා නම් … ඉතින් කවුද දන්ෙන? මමත් ඔයාෙග අනිත් ෙපම්වතා කරපු ෙද් ම 

කරන්න ඉඩ තිෙය්වි. ඒකත් උත්තරයක්ෙන.” 

 

“මට පැහැදිලියි.” 

 

“ඇයි ඔයා එෙහම අහන්ෙන? ෙමොකක් ද මට බැඳිලා ඉන්න තිෙයන්න පුලුවන් දැය?” 

 

ඇය ඔහු දිහා ෙකළින් බැලුවා ය. ඇයෙග් හිස ඔහු ෙවත හැරී එසැවී තිබිණ. මහත් සුදුමැලි වූ නළලකින් ඇයෙග් 

ෙකස් පිටු පස්සට කඩා වැටී ඇත. ඇයෙග් ජීවිතෙය් මහත් සංසුන් වූ  ෙලසක, ෙතොල් පමණක් ෙසොලවමින් ඇය 

“කිසිත් නැහැ, ලිෙයෝ,” යැයි කීවාය. 

 

ඔහු නැවතත් අසුන් ගත්ෙත්ය. අත් ෙදක බැඳ ඉදිරියට දිගු කර හිරි හැරිෙය්ය. ෙදවුර හැකිළීය. “ඉතින්, ඒක 

එච්චරයි. ඇත්තටම, මම තාමත් හිතනවා ඔයා අපූරුයි කියල. මම බෙයන් හිටිෙය පිස්සු නටලා විගඩම් සද්ද දායි 

කියල. ඒක ඉවර ෙවන්න ඕන විදියට ඉවර වුනා … මම දවස් තුනකින් පිටත් ෙවලා යනවා. එතකන් -මට පුලුවන් 

ෙමෙහන් යන්න, ඔයාට ඕන නම්.” 

 



“එපා. මම යන්නම්, ඒක වඩා ෙහොඳයි. අද රෑට.” 

 

“ඇයි අද රෑට?” 

 

“ඒකට මම වඩා කැමතියි. මට පුලුවන් ලිඩියාෙග් කාමරය ෙබදා ගන්න. ටික දවසකට.” 

 

“මා ළඟ එච්චර මුදලක් ඉතිරි නැහැ. ඒත් ෙමන්න තියන ටික, මට ඕනා ඔයාට …” 

 

“එපා.” 

 

“නමුත් ..” 

 

“කරුණාකරලා, එපා. මම මෙග් ඇඳුම් අරන් යන්නම්. එච්චරයි මට ඕනා.” 

 

ඇය සූට්ෙක්සයක් දිග හැර ඊට ඇඳුම් එකතු කළාය. ඔහුට පිටුපස හරවා ෙගන සිටිය දී හදිසිෙය් ම ඔහු “ඔයා මුකුත් 

කියන්ෙන නැද්ද? ඔයාට කියන්න කිසිම ෙදයක් නැද්ද?” යැයි ඇසුෙව්ය. 

 

ඇය හැරී ඔහු දිහා සංසුන් ව බලාෙගන “ෙමච්චරයි ලිෙයෝ, ඒක මම මිලියන එකසිය පනහක් පුද්ගලයන්ට එෙරහිව 

කරපු සටනක්. මම පැරදුනා.” 

 

ඇය යන්නට සූදානම් වූ පසු ඔහු නැඟිට හදිසිෙය්ම, ඕනෑකමකින් ෙතොරව, “කීරා .. ඔයා මට ආදරය කළා, වරක්, 

ෙන්ද?” යැයි ඇසීය. 

 

“ෙකෙනක් මිය ගියාට, ආදරය කරන එක නවතින්ෙන නැහැ ෙන්ද?” ඇය කීය. 

 

“ඔයා කියන්ෙන ටැගෙනොව් ද … මා ගැන ද?” 

 

“එතැන ෙවනසක් තියනවා ද, ලිෙයෝ?” 

 

“නැහැ, මම ඔයාෙග සූට්ෙක්ස් එක පහළට ෙගනියන්න උදව් කරන්න ද?” 

 

“එපා. ස්තූතියි. ඒක බර නැහැ. සමුගන්නම්, ලිෙයෝ.” 



 

ඔහු ඇයෙග් අතින් අල්ලා ගත්ෙත්ය. ඔහුෙග් මුහුණ ඇය ෙදසට නැඹුරු විය. එෙහත් ඇය හිස ෙසෙලව්වාය, ඔහු 

“සමුගන්නම්, කීරා” යැයි පමණක් කීෙව්ය. 

 

දකුණු අතින් රැගත් සූට්ෙක්සෙය් බරින් වම් ඇලයට මඳක් ඇල වූ ඇය වීදිය ෙවත ඇවිද ගියාය. වීදිය පුරා පුළුන් ෙසේ 

පැතිර ගිය මිදුණ මීදුමකි. ඒ මීදුමට ලාම්පු කණුවක එළියක් ෙබොඳ ෙරෝගී පැල්ලමක් විසුරුවා හැර ඇත. ෙදවුර 

ෙකලින් කරගත් ඇය වීදිය දිෙග් ඇවිද ගියාය. සුදු ෙපොළව ඇයෙග් කකුල් යටින් ෙකඳිරි ගෑෙව්ය. ඇයෙග් නිකට 

ෙපොළව හා සාමාන්තර විය. ඇයෙග් බැල්ම නිකට හා සාමාන්තර විය. 

 

ඇයෙග් පවුෙල් අයට, ඒ තැති ගත් මුහුණු තුනට, කීරා වැඩි හඬක් ෙනොමැතිව විස්තර පහදා දුන්නාය. ගලීනා 

ෙපෙටොව්නා හුස්මක් ඉහළට ඇද්දාය: “ඒත් ඉතින් ෙමොකද ෙවන්ෙන …” 

 

“කිසිත් නැහැ. අපි ෙදන්නට දැන් ඇතියි කියල හිතුන.” 

 

“මෙග් දුප්පත් දයාබර ළමයා! මම ..” 

 

“මා ගැන සිත් කරදර කරගන්න එපා, අම්මා. ඔයා ෙම් කරදරයට ෙපොඩ්ඩක් සමාව ෙදනවා නම්, ලිඩියා, ඒක ටික 

කාලයකට විතරයි. සති කිහිපයකට පමණක් මට ෙවන කාමරයක් ෙහොයා ගන්න අමාරුයි.” 

 

“අයිෙයෝ ඇත්තටම! අෙන්, ඔයාව තියාගන්න එක මට ෙලොකු සතුටක්, කීරා. ඔයා අපිට ෙකොච්චර උදව් කරලා 

තියනවා ද. ඒත් ඇයි සති කිහිපයකට විතරක් කිව්ෙව? ඊට පස්ෙස ඔයා ෙකොෙහද යන්ෙන?” 

 

ඇය පිළිතුරු දුන්නාය. ඇයෙග් ස්වරෙය් වූෙය් උමතු අෙයකු තුල වූ දැඩි ගතියකි. 

 

“පිටරට.” 

 

* 

 

පසුවදා උදෑසන, කීරා ආර්ගුෙනෝවා පුරවැසිනිය, විෙදස් ගමන් බලපතයක් සඳහා ඇයදුම් කළාය.  

 

පිළිතුරක් ලැෙබන තුරු ඇයට සති කිහිපයක් බලා ඉන්නට තිබුණි. 

 



ගලීනා ෙපෙටොව්නා ෙකඳිරි ගෑවාය: “ඒක පිස්සුවක්, කීරා! හරිම පිස්සුවක්! පළමුෙවන්ම, ඔවුන් ඔයාට ඒක 

ෙදන්ෙන නැහැ. ඔයා ඇයි පිටරට යන්ෙන කියලා ෙහේතු දක්වන්න ඔයාට කිසිවක් නැහැ. ඔයාෙග තාත්තෙග් සමාජ 

පසුබිම එක්ක .. අනික ඔයාට ගමන් බලපතයක් ලැබුනත් -ඊට පස්ෙස ෙමොකක් ද? කිසිම විෙද්ශ රටක් 

රුසියානුෙවක් වද්ද ගන්ෙන නැහැ. මට එයාලට වැරැද්දක් කියන්නත් බැහැ. අනික එයාල අරගත්ෙතොත් ඔයාව -

එතෙකොට ඔයා ෙමොකක් ද කරන්න යන්ෙන? ඔයා ඒ ගැන හිතුවා ද?” 

 

“නැහැ,” කීරා කීවාය. 

 

“ඔයාට සල්ලි නැහැ. ඔයාට වෘත්තියක් නැහැ. ඔයා ෙකොෙහොම ද ජීවත් ෙවන්ෙන?” 

 

“මම දන්ෙන නැහැ.” 

 

“ඔයාට ෙමොකක් ද ෙවන්ෙන එතෙකොට?” 

 

“මට කමක් නැහැ ෙමොකක් වුනත්.” 

 

“ඒත් ඇයි ඔයා එෙහම කරන්ෙන?” 

 

“මට ඕනා ෙමෙහන් යන්න.” 

 

“ඒත් එතෙකොට ඔයා තනි ෙවනවා. මහත් ෙලෝකයක තනිෙවනවා. කවුරුත් නැතිව …” 

 

“මට ඕන  ෙමෙහන් යන්න.” 

 

ඔහු පිටත් වී යන සැන්දෑෙව්, ලිෙයෝ සමුෙගන යන්නට ආෙව්ය. ලිඩියා ඔවුන් ෙදෙදනට කාමරය දී පිටතට ගියාය. 

 

“මට යන්න බැහැ, කීරා, අපි සමුගත්ත විදියට. මට සමුගන්නම් කියන්න ඕන වුනා ඒත් … ඔයාට ෙවන ..” 

 

“නැහැ, මට සතුටුයි ඔයා ආව එක ගැන,” ඇය කීවාය. 

 

“මම කියපු සමහර ෙද්වල් වලට සමාව ඉල්ලන්න ඕන ඔයාෙගන්. ඒවා කියන්න කිසිම අයිතියක් නැහැ මට. 

ඔයාට වැරදි කියන එක මට අයිති ෙදයක් ෙනෙමයි. ඔයා මට සමාව ෙදනවා ද?” 



 

“ඒකට කමක් නැහැ, ලිෙයෝ. සමාව ෙදන්න කාරණයක් මට නැහැ.” 

 

“මට ඕන වුනා ඔයාට කියන්න … ඔයාට කියන්න … ඉතින්, නැහැ, ඔයාට කියන්න කිසිම ෙදයක් නැහැ. එකම 

ෙදයයි … අපිට තියනවා මතකෙය් තියාගන්න ෙගොඩක්  ෙද්වල් .. නැද්ද?” 

 

“ඔව්, ලිෙයෝ.” 

 

“මා නැතිව ඔයාට වඩා ෙහොඳ ෙව්වි.” 

 

“මා ගැන කරදර ෙවන්න එපා, ලිෙයෝ.” 

 

“මම ආෙය් ෙපෙටොගෑඩයට එයි. අපි නැවත හමුෙවයි. වසර ගණනාවක් ගතෙවලා ගියාම අපි ආෙය් මුණ ගැෙසේවි. 

ඒ වසර ගණනාව ෙලොකු ෙවනසක් කරාවි. නැද්ද?” 

 

“ඔව්, ලිෙයෝ.” 

 

“එතෙකොට අපිට ෙමච්චර ගැඹුරු විදියට හිතන්න ෙවන්ෙන නැහැ. ආපහු හැරිලා බලන එක අමුතු ෙවයි. ෙන්ද? 

අපි ආෙය මුණ ගැෙහේවි, කීරා. මම ආපහු එනවා.” 

 

“ඔයා ජීවතුන් අතර සිටිෙයොත් – අනික, ඔයාට අමතක ෙනොවුෙනොත්.” 

 

එය හරියට ඇය පාෙර් මියගිය සෙතකුට දුන් පා පහරක් වැනිය. ඉන් අන්තිම ෙවව්ලීමක් සිද්ධ වූවා වැනිය. “කීරා 

… එපා …” ඔහු රහසින් පැවසීය. 

 

නමුත් එය අන්තිම ෙවව්ලීම බව ඇය දත්තාය. ඒ නිසා ඇය “මම එෙහම නැහැ,” යැයි කීවාය. 

 

ඔහු ඇයෙග් ෙතොල් සිප ගත්ෙත්ය. ඇයෙග් ෙතොල් මුදු විය, දයාබර විය, නතු විය. ඔහු පිටත් වී ගිෙය්ය. 

 

* 

 

ඇයට සති කිහිපයක් බලා ඉන්නට සිදුවිය. 



 

සන්ධ්යා කාලෙය් දී, ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් වැඩ නිමා කර ෙගදර ඇවිදින් ඔහුෙග් හිම සපත්තු ඉස්ෙතෝප්පුෙව් 

ගසා දැමුෙව්ය. ඒ සපත්තු පිස දමන්නට තිබූ විෙශේෂ ෙරදි කැබැල්ලකින් ඒවා පිස දැමුෙව්ය. මන්ද ඒ හිම සපත්තු 

අමතර සපත්තු වූහ. අධික වැයකින් මිල දී ගත්තකි. 

 

රාතී කෑම අහවර වූ විට ඔහුට යන්නට රැස්වීම් කිසිවක් ෙනොවීය. පාට ෙනොගෑ ලී ෙදොර රාමුවක් අසලින් වාඩිගත් ඔහු 

ගිනිෙපට්ටි ෙල්බල් ඒ ෙදොර රාමුෙව් ඇලවීය. අගුල් දැමූ ෙපට්ටියක ඔහු ඒ ගිනිෙපට්ටි ෙල්බල් එකතු කෙළේය. හැම 

රාතියකම ඔහු ඒවා පෙව්සමින් ෙම්සය මත දිග හැරිෙය්ය. ඒවා වලින් ෙමෝස්තර හදන්නට ඔහු උත්සුක විය. ඔහු 

ෙදොර රාමුවක් සම්පූර්ණෙයන් ම එෙලසින් අලවා නිම කර තිබුණි. ෙනොෙයක් පාට සංකලනයන් දිහා ඇස් පුංචි කර 

බලමින් ඔහු ෙහමින් මැතිරීය. “ඒක හරි ලස්සනයි. ලස්සනයි. මම හිතන්ෙන ෙපෙටොගෑඩෙය් කාටවත් නැහැ ෙම් 

විදිෙය කිසිවක්. ඔයා ෙමොකද හිතන්ෙන කීරා, මම කහ පාට ෙදකක් එක්ක ෙකොළ පාට එකක් පාවිච්චි කරන්න ද 

නැත්නම් කහ පාට තුනක් ගන්න ද?” 

 

“ෙකොළ පාට එක ලස්සන ෙව්වි, තාත්තා,” ඇය ෙසෙමන් පිළිතුරු දුන්නාය. 

 

රාතිෙය් දී ගලීනා ෙපෙටොව්නා කඩාෙගන බිඳෙගන ෙග් තුලට ආවාය. ඉස්ෙතෝප්පු ෙව් වූ පුටුවකට බරැති ගමන් 

මල්ලක් විසි කළාය. එතැන දුරකතනය තිබුණි. එහි රිසීවරය උදුරා ගත් ඇය අත් වැසුම් ඉවත් කරමින්, කබාෙය් 

ෙබොත්තම් ගලවමින්, ඉක්මණින් කතා කළාය, “ෙෆඩෙරොව් සෙහෝදරයා? … ෙම් ආර්ගුෙනෝවා සෙහෝදරිය කතා 

කරන්ෙන. අර ‘ජීවත්වන’ නම් වූ පුවත්පත සඳහා මට අදහසක් තියනවා. ෙහට අෙප් සමාජය සංදර්ශනය 

ෙවනුෙවන් .. දැන් අපි බිතාන්ය කම්කරුවන් පාගා දමන ෙච්ම්බෙල්න් වංශාධිපතියා ඉදිරිපත් කරද්දී, අපි ගනිමු 

සිසුෙවක්, ෙහොඳ මහත ෙකෙනක්. රතු කමිසයක් ඇඳගන බිම වැතිරිලා ඉන්න ෙකෙනකුත් ගමු, අපි එයා උඩින් 

ෙම්සයක් තියමු -ඔහ්, ෙම්සෙය් ඉස්සරහ කකුල් විතරයි -අපි අර තරබාරු එක්ෙකනාව ගම්මු ෙච්ම්බෙල්න් 

වංශාධිපතියා හැටියට රඟ පාන්න. ඉහළට යන සිල්ක් ෙතොප්පියක් දාෙගන ෙම්සයට වාඩි ෙවලා මස් ෙපත්තක් 

කන්න … ඔහ්, ඒක ඇත්ත මස් ෙපත්තක් ෙවන්න ඕන නැහැ, අපි කඩදාසි තලපයකින් ඒක හදමු …” 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා තම රාතී ආහාරය කඩිනමින් ගිල දැම්මාය. ඇය සන්ධ්යා පුවත්පත කිෙයව්වාය. ඔරෙලෝසුව 

දිහා බලමින් පතය කියවා අවසන් කරන්නට ෙපර උඩ පැන නැඟිට්ටාය. නැහැය මත පව්ඩර් ඇබිත්තක් 

අතුල්ලමින්, ගමන් මල්ල උදුරා ෙගන කවුන්සිල් රැස්වීමක් සඳහා පිටත් වී දිව්වාය. ඇය නිවෙසේ ගත කළ දුර්ලභ 

සන්ධ්යාවක ෙම්සය පුරා හැම අත විසුරුවා ගත් පුවත්පත් වාර්තා සහ ෙපොත් වලින් ඇය මාක්ස්වාදී සමාජය සඳහා 

නිබන්ධන ලියුවාය. හිස ඔසවා, අමතක වූ දැයක් මතක් කරගන්නට ඇස්පිය ගහමින් ඇය “කීරා, ඔයා දන්නවා ද, 

අර පැරිසිෙය් ෙපොදු පාලනය, ඒ ෙමොන අවුරුද්ද ද?” දැයි ඇසුවාය. 

 



“ඒ 1871 දී, අම්මා,” කීරා ෙසෙමන් පිළිතුරු දුන්නාය. 

 

ලිඩියා වැඩ කෙළේ රාතී කාලෙය් දී ය. දිවා කාලෙය් දී ඇය ‘අන්තර්ජාතිකය’ සහ ‘ඔබ ෙගොදුරු වුනා බිල්ලක් 

ෙලසින්’ සහ රතු හමුදා සිංදු තම පරණ විසල් පියාෙනෝෙව් පුහුණු වූවාය. පියාෙනෝව වසරකටත් වඩා වැඩි කාලයක් 

තුල ශබ්දය නිසි ෙසේ සකස් කර නැත. ඇය පිය කළ පරණ සම්භව්ය නිර්මාණ වාදනය කරන්නට ඇයෙගන් ඉල්ලූ 

කල ඇය ඉල්ලීම් තරෙය් පතික්ෙෂේප කළාය. ඇයෙග් මුව සිහින්, ෙමෝඩ ෙලසකින් වූ මුරණ්ඩු ගතියක් පෑවාය. ඒත් 

ඉඳහිටක දී ඇය හදිසිෙය්ම පියාෙනෝව අසලින් වාඩිෙගන පැය ගණනක්, දැඩි ගතියකින්, පචණ්ඩ ෙලසකින්, අතර 

මැදින් විෙව්කයක් ද ෙනොෙගන ෙචොපැන්, බාහ්ක් සහ චයිෙකොව්ස්කි යනාදීන්ෙග් සංගීතය වාදනය කළාය. ඇයෙග් 

ඇඟිලි වල සංෙව්දය ෙතොර වී ගිය කල ඇය හඬා වැටුනාය, මහත් හඬින් ඉකි ගසමින්, එකම ආකාරයකින්, කිසිත් 

සිහියක් ෙනොමැතිව දරුෙවක් ෙසේ හඬා වැටුනාය. “ෙම් ලිඩියාෙග තවත් ඇඬිල්ලක් විතරයි,” කියූ ගලීනා 

ෙපෙටොව්නා ඊට කිසිත් අවධානයක් දුන්ෙන් නැත. 

 

ලිඩියා වැඩ නිමා වී නිවසට එද්දී කීරා බිම මත වූ ෙමට්ටෙය් වැතිර සිටියාය. ලිඩියා ඇඳුම් උනන්නට දීර්ඝ කාලයක් 

ගත්තාය. කාමරෙය් ෙකොනක වූ ආගමික පතිමාවන්ට වන්දනා කරන්නට ද ඇය දීර්ඝ කාලයක් ගත්තාය. සමහර 

සන්ධ්යාවක දී ඇය කීරා අසලට පැමිණ ෙමට්ටෙය් ෙකොනක වාඩි වූවාය. දිගු සුදු නිදන ගවුමකින් යුතු වූ ඇය අඳුෙර් 

ෙවව්ලීය. ඇයෙග් පිට දිෙග් දිගට ෙගතූ වරලකින් ෙකොණ්ඩය වැටී ඇත. ජෙන්ලෙයන් එහා ෙපෙනන වීදි 

ලාම්පුෙවන් වැටි එළියක් ඇයෙග් විඩාබර මුහුණත්, ඉදිමුණ දෑස් හා මුව ෙකොන් වල වූ කුඩා රැළි ද, තව දුරටත් 

තරුණ ෙනොවූ රැළි වැටි දෑත් ද විහදා පෑය. “මට ආෙයත් සිහිෙනන් ෙපනුන, කීරා, ඉහළින් ආපු එකක්. 

ඇත්ෙතන්ම අනාගතය ෙහළි කරන්නක්. ඒ කටහඬ මට කිව්වා ගැලවීම වැඩි දුරක ෙනෙමයි කියලා. ඒක ෙලෝෙක 

අවසානය. කිස්තුස් වහන්ෙසේෙග් හතුරාෙග් පාලනයයි. ඒත් විනිසුම් ෙදන දිනය ළඟ එනවා. මම දන්නවා. ඒක මට 

ෙපන්නලා දීලා තිෙයන්ෙන.” 

 

ඇය රහසින් උණ ෙරෝගිෙයක් ෙසේ මතුරන්නීය. ඇය තම සෙහෝදරිය ෙවතින් බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් සිනහා හඬකි. 

ඇය කීරා ෙදස ෙනොබැලුවාය. කීරාට එය ඇසුනා දැයි ෙනොදත්තාය. ඒත් ඇයට කතා කරන්නට අවශ්ය වුණි. තවත් 

මිනිස් කන් ෙදකකට එය අ◌ැෙහන්නට කියන්නට අවශ්ය වුණි. 

 

“වයසක මනුස්සෙයක් ඉන්නවා, කීරා. ෙදවියන්ෙග් සංචාරකෙයක්. මම එයාව හමුෙවන්න ගියා. කරුණාකරලා 

ෙම්ක කාටවත් කියන්න එපා, නැත්නම් එයාල මාව සමාජෙයන් පන්නලා දායි. එයා තමයි ෙදවියන් විසින් ෙතෝරා 

ගත්ත එක්ෙකනා, එයා දන්නවා. එයා කියන්ෙන ආගම් ෙපොත්වල ෙම්ක කළින් කියලා තියන බවයි. අපි 

ෙගවන්ෙන අපි කරපු පව් වලට වන්දි. හරියට ෙසොෙඩොම් සහ ෙගොෙමොරාහ් දඬුවම් වින්ඳ විදියට. යහපත් ආත්මයක් 

ඇති අෙයකුට ෙම් කරදර හා දුක කියන්ෙන◌් විභාග විතරයි. දුක් විඳලා ඒක දරාෙගන කාලයක් සිටීෙමන් පමණයි 

අපි දිව්යෙලෝකයට යන්න වරම් ලබන්ෙන.” 



 

“මම කාටවත් කියන්ෙන නැහැ, ලිඩියා. දැන් ඔයා නිදාගන්න යන එක ෙහොඳයි, ෙමොකද ඔයාට හරියට මහන්සියි, 

ෙමතන හරි සීතලයි,” කීරා ෙසෙමන් පිළිතුරු දුන්නාය. 

 

දිවා කාලෙය් දී කීරා අරගල ෙකෞතුකාගාරෙය් මගෙපන්වීම් රස්සාව කරෙගන ගියාය. සන්ධ්යා කාලෙය් දී ඇය කෑම 

කාමරෙය් වාඩි වී පරණ ෙපොත් කියැවූවාය. ඇය කතා කෙළේ කලාතුරකිනි. කවුරු ෙහෝ ඇයෙගන් පශ්නයක් ඇසූ 

කල ඇය ෙසෙමන්, පැහැදිලිව පිළිතුරු දුන්නාය. ඇයෙග් කටහඬ එක තනුවක මිදී ඇති ෙසේ ය. ඇය ෙකෝපෙයන් 

ඉන්නවා දකින්නට, එක වතාවක් ෙහෝ එෙසේ දකින්නට, අකමැත්ෙතන් වුවත් ගලීනා ෙපෙටොව්නා පැතුවා ය. 

එෙහත් ඇයට එය දකින්නට ෙනොලැබුණි. එක සැන්දෑවක දී ලිඩියා අතින් මල් ෙපෝච්චියක් සාලෙය් බිමට වැටී 

මහත් හඬක් නඟමින් බිඳී ගිෙය්ය. ගලීනා ෙපෙටොව්නා තැති ගත් පුංචි කෑ ගැසිල්ලකින් උඩ පැන්නා ය. 

ඇෙලක්සැන්ඩර් ඩිමිටිෙය්විච් ඇස් පිය ගහමින් ෙවව්ලුෙව්ය. කීරා ෙසෙමන් හිස එසවූෙය් කිසිත් සිද්ධ ෙනොවූ 

අන්දමට ය. 

 

එෙහත් මග ෙපන්වන ෙක්න්දෙයන් නැවත නිවසට එද්දී ඇයෙග් දෑස්වල පාණවත් ගතියක ඡායාවක් හටගති. 

ලිට්නිෙය් විෙද්ශ ෙපොත් සාප්පුවක ජෙන්ලයක් අසල ඇය නැවතුණි. සතුටු, කැඩිච්ච, විෙද්ශීය අකුරු ඇති, ෙසවුම් 

පහන් වලින් එළිය වැෙදන, දිගු කළු වාහන ෙප්ලි අතරින් රංගනෙය් ෙයෙදන කාන්තාවන් දිලිෙසන කකුල් 

උස්සාෙගන සිටින වර්ණවත් ෙපොත් කවර දිහා බලද්දී ය. ඇයෙග් ඇඟිලි වල පාණෙය් ෙසේයාවක් දිස්වූෙය් හැම 

සැන්දෑවකම, ෙපොත් තබන්ෙනක් ෙසේ කමවත් බවකින් ඇය ෙමොට කුඩා පැන්සල් කෑල්ලකින් තම ෙමට්ටය අසල වූ 

කැලැන්ඩරෙය් දිනය කපා හරිද්දීය. 

 

* 

 

විෙද්ශ ගමන් බලපතය පතික්ෙෂේප විය. 

 

ගලීනා ෙපෙටොව්නා බියට පත් කළ නිහඬ ෙනොසැලකිල්ලකින් කීරා ඒ පවෘත්තිය ද බාර ගත්තාය. ගලීනා 

ෙපෙටොව්නා බලාෙපොෙරොත්තු වූෙය් ගාල ෙගෝට්ටියකි. 

 

“ෙම් අහන්න කීරා,” ගලීනා ෙපෙටොව්නා තම කාමරෙය් ෙදොර හඬ නඟා වසා දමමින් තම දියණිය හා තනියම කතා 

කරන්නට ආවාය. “අපි ෙපොඩ්ඩක් කල්පනාෙවන් කතා කරමු. ඔයාට තියනවා නම් පිස්සු අදහස් … කරන්න … 

කරන්න .. දැන් මම ඒකට ඉඩ ෙදන්ෙන නැතිබව මතක තියා ගන්න. අන්තිෙම් දී, ඔයා මෙග් දියණිය. මට ඒ 

ගැන කියන්න ෙදයක් තියනවා. ඔයා දන්නවා ඒක ෙමොකක් ද කියලා … ඔයා උත්සාහ ගත්ෙතොත් … ඔයා ෙම් රට 

දාලා නීති විෙරෝධීව පැනලා යන්න හිතන්න වත් ලෑස්ති වුෙනොත්.” 



 

“මම එෙහම සඳහනක් කෙළේ නැහැ,” කීරා කීවාය. 

 

“නැහැ, ඔයා එෙහම කීෙව් නැහැ. නමුත් මම ඔයාව දන්නවා. ඔයා හිතන්ෙන ෙමොනවාද කියල මම දන්නවා. 

ඔයාෙග ෙමෝඩ වැඩ ෙකොච්චර දුර දිග යනවා ද කියලා …. ෙම් අහන්න, ඒක සියයට එකක් ඔයාට යන්න පුලුවන් 

ෙවන එක. මායිම් වල දී ෙවඩි තිබ්ෙබොත් ඒක වාසනාවක්. වඩා නරක ඔයාව අල්ලා ෙගන ආපහු ෙගනාෙවොත්. 

ඔයා වාසනාවන්තයි අර එක අවස්ථාව ලැබිලා ඔයාට යන්න ලැබුෙනොත්. ඒත් සියයක් අවස්ථාව ඇත්ෙත ඔයා ඒ 

මායිම් බඩ කැලෑවක සීත කුණාටුවකින් මිය ඇදිලා යාම.” 

 

“අම්මා, ඇයි ෙම් ගැන කතා බහ?” 

 

“ෙම් අහන්න, මම ඔයාව ෙමෙහ තියාගන්නවා ඔයාව යදම් දාලා තියාගන්න සිද්ධ වුනත්. අවසානෙය් දී, 

ෙකෙනකුට පිස්සු වැඩ කරන්න ඉඩ ෙදන එෙකත් සීමාවක් තිෙයන්න ඕනා. ඔයා ෙමොකක් ද ෙහොයන්ෙන? ෙම් 

රෙට්  ඇත්ෙත අහවල් වැරැද්දක් ද? අපිට සුෙඛෝපෙභෝගී ෙද්වල් නැහැ, ඒක ඇත්ත. ඒත් ඔයාට එෙහදි ඒවා 

ලැෙබන්ෙනත් නැහැ. ඔයාට වාසනාව තිබුෙනොත් එෙහ දී  ෙමෙහකාරියක් ෙවන්න විතරයි ඔයාට බලාෙපොෙරොත්තු 

ෙවන්න පුලුවන්. ෙම්ක තමයි තරුණ අයට තියන රට. මම දන්නවා ඔයා පිස්සු මුරණ්ඩු බව. ඒත් ඔයා එෙකන් 

අයින් ෙවයි. දැන් මා දිහා බලන්න. මම ගැලෙපන විදියට ෙවනස් වුනා. මෙග් වයෙසේ දී. ඉතින් ඇත්තටම, මට 

කියන්න බැහැ මම අසතුටින් ඉන්ෙන කියල. ඔයා තාම කුඩා පැටිෙයක්. ජීවිතය පටන් ගන්නත් කළින් මුළු ජීවිතය 

අවසන් කරන තීරණ ගන්න ඔයාට බැහැ. ඔය ෙමෝඩ අදහස් වලින් ඔයා වයසට යද්දී අයින් ෙව්වි. ෙම් අෙප් අලුත් 

රෙට් හැම ෙකෙනකුටම චාන්ස් එකක් තියනවා.” 

 

“අම්මා, මම වාද කරනවා ද, නැහැෙන? ඉතින් අපි ෙම් මාතෘකාව අයින් කරමු.” 

 

ඇයෙග් මග ෙපන්වන චාරිකා වලින් පසුව ඇය රෑ ෙබෝ වී ෙගදර ආවාය. අඳුරු අතුරු පාරවල් වල, වටපිට බලමින් 

කාටවත් ෙනොෙපෙනන ෙසේ විදුලි එළිය ෙනොමැති ෙදොරකඩ වලින් අඳුරු තරප්පු ෙපලවල් හි ඇය ගැවසුනාය. 

උනන්දු දෑත් වලට මුදල් ෙදන්නටත්, ඇයෙග් කණට ළං වූ රහස් මතුරන ෙතොල් වලට සවන් ෙදන්නටත් කාලය 

ෙගවිණ. ෙබෝට්ටුවක නැඟී ෙහොෙරන් යන්නට නම් ජීවිත කාලය තුලක එකතු කරගත ෙනොහැකි තරම් මුදලක් 

ඇයට යන බව ඇය ෙසොයා ගත්තාය. එය වඩාත් අවදානම් වූ ආකාරය බව ද ඇය ෙසොයා ගත්තාය. තනිවම පා 

ගමනින් ලැට්වියානු මායිම් පැත්ෙතන් ගිෙයොත් වැඩිෙයන් ම සාර්ථකත්වයක් ලබත හැකි යැයි ද ඇය ෙසොයා 

ගත්තාය. ඇයට සුදු වස්ත අවශ්ය විය. ජනතාව ඊට කළිෙයන් එය කර ඇත. සුදු ඇඳුම් හැඳ, ෙහේමන්ත 

අන්ධකාරෙය් සුදු හිම මතින් බඩ ගා ෙගන ෙගොස් ගැල වී ෙගොස් ඇත. දුම්රිය නැවතුම් ෙපොළක නමක් හා ගමක 

නමක් ෙවනුෙවන් ද, පසු කළ යුතු මායිම ෙපන්වන හතරැස් අඟලක ටිෂූ කඩදාසි සිතියමක් ගන්නට ඇය අත් 



ඔරෙලෝසුව විකුණුවාය. ලිෙයෝ ඇයට දුන් ෙලොම් කබාය විකුණා ගෙම් සංචාරය සඳහා ෙහොර අවසර පතක් ඇය ලබා 

ගත්තාය. 

 

ඇය තම සිගරැට් ලයිටරය විකුණුවාය, සිල්ක් කකුල් වැසුම් විකුණුවාය, පංශ සුවඳ විලවුන් ෙබෝතලය විකුණුවාය. 

ඇය තම නව සපත්තු හා ගවුම් සියල්ල විකුණුවාය. ගවුම් මිල දී ගන්නට ආෙව් වාවා මිෙලොව්ස්කායායි. පතුල් ෙගවී 

ගිය ෙලොම් බූට් සපත්තු වලින් කකුල් අද්දමින් පැද්දි පැද්දී වාවා නිවසට ෙගොඩ වැදුණි. වාවා හැඳ සිටි ගවුෙම් පපුව 

මැදින් ෙතල් පැල්ලමක් පැතිර තිබුණි. ඇයෙග් අවුල් වූ හිස ෙකස් කාලයකින් පීරා නැත. ඇයෙග් මුහුණ ඉදිමී 

ඇත. ෙගොෙරෝසු සුදු පව්ඩර් ඇයෙග් නැහැෙය් පැල්ලම් ෙසේ වියළී ඇත. ඇයෙග් දෑස් වට වී තිබුෙන් නිල් පැහැෙයන් 

වූ එල්ෙලන හමින් වූ වටරවුම් වලිනි. ඇය ගවුම් හැඳ බලන්නට තම වස්ත ෙහමිහිට, ෙනොසන්සුන් බවින්, ඉවත් 

කරද්දී, ලිඩියා ඇයෙග් කලකට ෙපර සිහින් වූ ඉඟ දැන් පුළුල් වී තියනවා දැක හුස්මක් ඉහළට ඇද්දාය. 

 

“වාවා, දයාබරිය! ෙමොකද දැන්ම?” 

 

“ඔව්,” වාවා කිසිත් ගණනකට නැතිව කීවාය, “මට දරුෙවක් ලැෙබන්න ඉන්ෙන.” 

 

“ඔහ්, ඩාලිං! ඔහ්, මෙග් සුබ පැතුම්!” ලිඩියා ඇයෙග් දෑත් අල්ලා ගනිමින් කීවාය. 

 

“ඔව්,” වාවා කීවාය, “මට දරුෙවක් ලැෙබන්න ඉන්ෙන. මම කන ෙබොන ෙද්වල් ගැන පරිස්සම් ෙවන්න ඕන. 

හැමදාම ඇවිදින්න යන්න ඕන. දරුවා ලැබුනාම අපි ඌව පුෙරෝගාමීන් එක්ක ලියාපදිංචි කරනවා.” 

 

“අයිෙයෝ එපා, වාවා!” 

 

“අයිෙයෝ එපා, ඇයි? ඇයි එපා? ඌට අවස්ථාවක් ෙදන්න ඕනා ෙන්ද? ඌ ඉස්ෙකොෙල් යන්න ඕනා ෙන්ද, සමහර 

විට විශ්ව විද්යාලයටත්. ඔයා මට ෙමොකක් ද කරන්න කියන්ෙන? පන්නලා දාපු ෙකෙනක් විදියට හදන්න කියලා 

ද? … ඔහ්, ෙමොකක් ද ෙවනස? කවුද දන්ෙන ෙමොකක් ද හරි කියල? .. මම දන්ෙන නැහැ තව දුරටත්. මට 

ගානක් නැහැ.” 

 

“ඒත්, වාවා, ඔයාෙග දරුවා!” 

 

“ලිඩියා, ෙමොකක් ද ඇති පතිපෙල්? … එයා ඉපදුනාට පස්ෙස මම රස්සාවක් ෙහොයා ගන්නවා. මට සිද්ධ ෙවනවා. 

ෙකොල්යා වැඩ කරනවා. එයා ෙසෝවියට් ෙසේවකයන්ෙග දරුෙවක් ෙවයි. ඊට පස්ෙස, සමහර විට ඔවුන් එයාව 

තරුණ ෙකොමියුනිස්ට් සමිතිෙය් සාමාජිකෙයක් කර ගනීවි … කීරා, අර කළු ෙවල්වට් ගවුම -එක හරි ලස්සනයි. 



ඒක හරියට .. ඒක හරියට පිටරට එකක් වෙග්. මම දන්නවා ඒක දැන් මට තදයි කියලා .. ඒත් පස්ෙස … පස්ස 

සමහර විට මට මෙග් හැඩරුව ආෙය ලැෙබ්වි. එයාල කියනව එෙහම ලැෙබනවා කියල .. ඔව් සහතිකෙයන්ම, 

ඔයා දන්නවා, ෙකොල්යා එච්චර හම්බ කරන්ෙන නැති බව. මම කැමති නැහැ තාත්තාෙගන් මුකුත් ඉල්ලන්න. ඒත් 

.. තාත්තා මෙග් උපන් දිනය දා රූබල් පනහක් තෑගි දුන්න. මම හිතනවා මම … ෙම් වෙග් ෙදයක් ෙකොෙහන් වත් 

මට ගන්න ලැෙබන්ෙන නැහැ.” 

 

ඇය ෙවල්වට් ගවුම සමඟින් තවත් ගවුම් ෙදකක් මිල දී ගත්තාය. 

 

ඇය ගලීනා ෙපෙටොව්නාට පැහැදිලි කෙළේ ෙමෙසේය: “මට ඒ ගවුම් අවශ්ය නැහැ. මම ෙකොෙහේවත් යන්ෙන නැහැ. 

මම ඒවා තියාගන්න කැමැති නැහැ.” 

 

“මතක සටහන්?” ගලීනා ෙපෙටොව්නා ඇසුවාය. 

 

“ඔව්,” කීරා පිළිතුරු දුන්නාය, “මතක සටහන්.” 

 

සියල්ල විකුණු පසු ඇයට එච්චර මුදලක් එකතු කරගන්නට ෙනොහැකි විය. හැම රූබලයක්ම අවශ්ය බව ඇය 

දත්තාය. ඇයට සුදු කබායක් මිල දී ගන්නට වත්කමක් ෙනොතිබිණ. එෙහත් වසිලි ඉවාෙනොවිච් ෙවතින් ඈත 

අතීතයක දී මිල දී ගත් හිම වලස් පලස ඇය සතු විය. එය රහසින් සන්නාලිෙයක් ෙවත ෙගන ගිය ඇය ඉන් 

කබායක් හදා ගත්තාය. කබාය ෙකටි විය. එය ඇයෙග් දණහිස් දක්වා ෙහෝ දිගු ෙනොවීය. ඇයට සුදු ගවුමක් අවශ්ය 

විය. එෙහත් ඇයට මිල දී ගන්නට මුදල් ෙනොතිබිණ. ඇය සතුව ගලීනා ෙපෙටොව්නාෙග් සුදු මංගල ඇඳුම තිබුණි. 

තනියම නිවෙසේ වූ දිනෙයක ඇය තම පරණ ෙලොම් බූට් සපත්තු කුස්සියට ෙගන ෙගොස් සුදු හුණු වලින් එය පාට 

කෙළේය. ඇය සුදු අත්වැසුම් කුට්ටමක් හා සුදු වූල් සාටකයක් මිල දී ගත්තාය. ඇය ඈත පිටිසර නගරයකට ටිකට් 

පතක් මිල දී ගත්තාය. එය ලැට්වියන් මායිමට ඉතා ඈතක, ෙවනත් ෙපෙදසක වූ නගරයකි. 

 

සියල්ල සූදානම් වූ පසු, ඇය තම සුදු ෙලොම් කබාෙය් වාටියට කුඩා මුදල් ෙනෝට්ටු ෙරෝලක් ගුලි කර රඳවා වාටිය 

එකතු කර මැසුවාය. ඇයට එය අවශ්ය ෙවයි. ඇය මායිම පසු කළෙහොත්. 

 

ෙහේමන්තෙය් අළු පැහැති සැන්දෑවක, කිසිෙවක්  නිවෙසේ ෙනොවූ අවස්ථාවක ඇය ෙගදරින් පිටත් වූවාය. ඇය 

කාෙගන්වත් සමුගත්ෙත් නැත. ලියුමක් ලියා තියා ගිෙය් නැත. වීදි ෙකොෙන් කඩයට යනවා ෙසේ ඇය තරප්පු ෙපල 

බැස වීදිය දිෙග් ඇවිද ගියාය. අවුල් කැරලි ගැසි ෙලොම් ෙකොලරයකින් වූ පරණ කබායක් ඇය හැඳ සිටියාය. ඇය 

කුඩා සූට්ෙක්සයක් රැෙගන ගියාය. සූට්ෙක්සෙය් වූෙය් සුදු ෙකටි ෙලොම් කබාය, මංගල ඇඳුම, බූට් සපත්තු යුගල, 

අත්වැසුම් කුට්ටම හා සාටකයයි. 



 

ඇය දුම්රිය නැවතුම් පළට ඇතුල් වූවාය. වහලවල් මතින් දුඹුරු පැහැති මීදුමක්  පැතිර තිබුණි. අත් කිහිලි ගසා ගත්, 

සුළඟට නවාගත් හිස් වලින් යුතු, ගුලි ගැහුණ මිනිස්සු හැම අත ඇවිද්දහ. ෙපෝස්ටරයන් මත සුදු අයිස් තුනීයට වැදී 

ඇත. පල්ලි වල ෙලෝකඩ පාසාද ශීර්ෂයන් රිදී පැහැති අළු පාටකින් මඳ එළිෙයන් ෙපෙන්. කුඩා කැරලි කරකවමින් 

හිම මත සුළං හමා ගිෙය්ය. කඩවල මිදුණ සුදු ජෙන්ල පියන් වල එහි තබා ඇති භූමිෙතල් ලාම්පු වලින් රටා ඇඳ 

ඇත. 

 

“කීරා,” කටහඬක් මුදු ෙලසින් වීදි ෙකොණකින් ඇසිණ. 

 

ඇය හැරුනාය. ඒ වසිලි ඉවාෙනොවිච්. ඔහු ලාම්පු කණුවක් යටින් කුදු වී සිටෙගන සිටිෙය්ය. ඔහුෙග් පරණ කබාෙය් 

ෙකොලරය රතු කන් දක්වා එසැවී තිබුණි. ඔහුෙග් ෙබල්ල වටා පරණ සාටකයක් ඔතා තිබුණි. ඔහුෙග් උර මතින් 

හම් පටි ෙදකක් එල්ලී ඇත. එහි එල්ලී තිබුෙන් සැකරින් ටියුබ් රැගත් බන්ෙද්සියකි. 

 

“සුබ සැන්දෑවක්, වසිලි අන්කල්,” 

 

“ඔයා ෙකොෙහද යන්ෙන, කීරා. අර සූට්ෙක්සයකුත් අරෙගන?” 

 

“ඔෙබ් සැප සනීප ෙකොෙහොම ද, වසිලි අන්කල්?” 

 

“මම ෙහොඳින් ඉන්නවා දරුෙවො. ෙම්ක මම කරන අමුතු ව්යාපාරයක් වෙග් ෙප්නවා ඇති. ඒත් ඒක ෙහොඳයි. 

ඇත්තටම, ඒක ෙප්න තරම් නරක නැහැ. මෙග කිසි අකමැත්තක් නැහැ. ඇයි ඔයා එන්ෙන නැත්ෙත, එන්න, 

ඇවිත් අපිව බලලා යන්න එන්න ෙවලාවක, කීරා?” 

 

“මම ..” 

 

“ඒක එච්චර විෙශේෂ තැනක් ෙනෙවයි, අෙප් නවාතැන. තවත් පවුලක් ඒ කාමරෙය්ම ඉන්නවා. ඒත් අපි කරදරයක් 

නැතිව ඉන්නවා. අසියා කැමති ෙවයි ඔයාව ආෙය් දකින්න. අපිට වැඩිය කවුරුත් අමුත්ෙතො නැහැ. ආසියා ෙහොඳ 

ළමෙයක්.” 

 

“ඔව්, වසිලි අන්කල්.” 

 



“එයා දිෙනන් දින වැෙඩන හැටි බලාෙගන සිටීම සතුටට කාරණයක්. ඇය පාසැල් කටයුතු ෙහොඳින් කරනවා. මම 

එයාෙග පාඩම් වලට උදව් කරනවා. මට කිසි ගානක් නැහැ දවස පුරා ෙමතැන හිටෙගන ඉන්න එක. ෙමොකද මම 

ෙගදර ගියාම, එයා ඉන්නවා. ඔක්ෙකොම නැතිෙවලා නැහැ, තාම. මට තාම ආසියාෙග් අනාගතය තියනවා මා 

ඉදිරිෙය්. ආසියා හරි දක්ෂ ළමෙයක්. ඇය  දිග ගමනක් යයි.” 

 

“ඔව්, වසිලි අන්කල්.” 

 

“මම පුවත්පත් කියවනවා. මට ඉඩක් ලැබුනාම. ෙලෝෙක ෙගොඩක් ෙද්වල් සිද්ධ ෙවනවා. ෙකෙනක්ට පුලුවන් 

බලාෙගන ඉන්න, විශ්වාසයයි ඉවසිලිවන්තකමයි තිෙයනවා නම්.” 

 

“වසිලි අන්කල් … මම ඔවුන්ට කියන්නම් .. එෙහ ඉන්න අයට … මම යන තැන .. මම ඔවුන්ට ඔක්ෙකොම 

කියන්නම් … ඒක හරියට අපිව  ෙබ්රගන්න වෙග් … ඉතින් සමහර විට .. කවුරු හරි … ෙකොෙහේ හරි .. වැටෙහේවි 

..” 

 

“දරු ෙවෝ, ඔයා ෙකොෙහේ ද යන්ෙන?” 

 

“වසිලි අන්කල්, ඔයා මට සැකරින් ටියුබ් එකක් විකුණනවා ද?” 

 

“ඇයි, නැහැ, මම ඔයාට විකුණන්ෙන නැහැ. ගන්න දරුෙවෝ, ඔයාට ඕනා නම්.” 

 

“ෙකොෙහොමටත් බැහැ. මම කාෙගන් හරි මිල දී ගන්නයි ගිෙය,” ඇය ෙබොරුවක් කීවාය. “ඔයා කැමති නැද්ද මට 

විකුණන්න? සමහර විට ඒෙකන් ඔයාට වාසනාව පෑෙද්වි.” 

 

“එෙහනම් ගන්න, දරුෙවෝ.” 

 

“මම ෙම් ලස්සන ෙලොකු එක ගන්නම් ෙලොකු කැට තියන එක. ෙමන්න සල්ලි.” 

 

ඔහුෙග් අතට කාසි දැමූ ඇය සැකරින් ටියුබ් එක සාක්කුවට බහා ගත්තාය. 

 

“එෙහනම්, සමුගන්නම්, වසිලි අන්කල්.” 

 

“සමුගන්නම්, කීරා.” 



 

ඇය ඇවිද ෙගන ගිෙය් ආපසු හැරී ෙනොබලා. ඇය හිරු බැස යන සැන්දෑව පුරා ඇවිද්දාය. අළු හා සුදු වීදි අතරින් 

ඇවිද්දාය. පරණ තාප්ප වලින් එල්ලා වැෙටන අළු පැහැති බැනර් යටින් ඇවිද්දාය. ඒ අළු පැහැති බැනර් ඉහත 

කාලයක වූ රතු බැනර් විය. ටෑම් රථවල විදුලි පහන් නිවි නිවී දැල්වුන පළල් චතුරශයක් මැදින් ඇය ඇවිද්දාය. 

ආපසු හැරී ෙනොබලා ඇය දුම්රිය නැවතුම් ෙපොලක මිදුණ පඩි නැඟ්ඟාය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

දුම්රිය ෙරෝද වැදුෙන් හරියට යකඩ දම්වැලක් ෙදසැරයක් ගසා අදින හඬකිනි. අනතුරුව ෙරෝද ‘ටික් ටික්’ ගා ෙමොට 

ෙගරවිලි හඬක් පිට කර හැරිෙය්ය. නැවත තියුණුව ෙදසැරයක් ගසා අදින හඬක් නිකුත් කෙළේය. යකඩ 

ඔරෙලෝසුවක බට්ටා ඉක්මණින් පැද්ෙදන ෙලසකින් වැෙදන්නට වූෙය් තත්පර, මිනිත්තු හා සැතපුම් පළවා හරින 

ෙලසකිනි. 

 

ජෙන්ලයක් අසල ලී බංකුවක කීරා ආර්ගුෙනෝවා වාඩි වී සිටියාය. සූට්ෙක්සය ඇයෙග් ඔෙඩොක්කුව මත විය. ඇය 

එය සිය අත් ෙදෙකන් ම අල්ලා ෙගන සිටියාය. ඇයෙග් ඇඟිලි විහිදී තිබිණ. ඇයෙග් හිස බංකුෙව් පිටුපස ඇන්දට 

ෙහේත්තු වී අසල වූ දුහුවිලි වැදි වීදුරු ජෙන්ල පියන ෙලස ම සිහින් පුංචි ෙවව්ලීමක් යුතු විය. ජෙන්ලය ෙවත එල්ල 

වූ දෑස් වැෙහන්නට ඇසිපිය කඩා වැෙට්. එෙහත් ඇය ඇස් පියැවූෙය් නැත. පැය ගණනාවක් ඇය ෙනොෙසල්වී 

සිටියාය. ඇයෙග් මාංශ ෙප්ශී වලට ෙනොෙසල්වීම දැනුෙන් නැත. ඇයට මාංශ ෙප්ශී ඇතැයි තව දුරටත් දැනුෙන් 

නැත. 

 

ජෙන්ලෙයන් එහා ෙපෙනන ෙතක් මානෙය් දිග හැරුණු හිම මතින් කිසිවක් දකින්නට ෙනොවීය. තැනින් තැන කළු 

පැල්ලම් ෙසේ විදුලි රැහැන් කණු ෙපනී ෙනොෙපනී ගිෙය්ය. හරියට සුදු හා අළු අතර දුම්රිය පාෙවමින් සිටින ෙලසකි. 

එක තැන පවතින ෙලසකි. ෙරෝද කෑ ගසමින් ඇදුෙන් ශුන්යයක ඇති ල්ෙලන ෙලසකිනි. ඉඳහිටක, සුදු 

කාන්තාරෙය් සුදු පැල්ලමක් දැකිය හැකි විය. ඒ පැල්ලෙම් ෆර් ගස් වල අතු ෙසේ දැකිය හැකි වූ කළු අගිත්තන් 

ජෙන්ලය පසු කරමින් දිව ගිෙය් විදුලි ෙකටුමක ෙව්ගයකිනි. 

 

ෙගවී ගිය දීර්ඝ කාලෙය් දී ඇය කිසිවක් ආහාරයට  ගත්ෙත් නැතැයි ඇයට මතක් ෙවද්දී, එය පැය ගණනක් ද 

නැත්නම් දින ගණනක් ද යන්න නිශ්චිත ෙනොෙවද්දී, ආහාරයක් ගත යුතු යැයි යාන්තමින් සිතට දැෙනද්දී, ඇයට 

කුසගින්න කුමක් දැයි අමතක වී ගිහින් තිබිය දී, ඇය දුම්රිය නැවතුම් ෙපොළ ෙවත රැෙගන ආ පරණ පාන් 

ෙගඩිෙයන් කුඩා කෑල්ලක් කඩා එය උත්සාහෙයන්, හකු උවමනාවකින් ෙමෙහයවා, යන්තයක් ෙමන් එය හිමිහිට 

හපන්නට වූවාය. 

 

දුම්රිය නැවතුම් ෙපොළවල් වල දී ඇය වටා සිටි පිරිමි මැදිරිෙයන් පිටත් වී ෙගොස් නැවත ආෙව් දුම් දමන උණු ෙත් 

ෙක්තල අතැතිව. වරක් කවුෙදෝ ඇය අතට ෙකෝප්පයක් තද කෙළේය. ඇය උණු ටින් ෙකෝප්පෙය් අග ෙතොල් වලට 

තද කරෙගන එය බිව්වාය. 

 

දුම්රිය සමඟ විදුලි රැහැන් කණු තරඟයට දුවති. හරහට පනිමින්, ෙවන් වී යමින් නැවතත් හරහට පනිමින්, සිහින් 

කළු නූල් ෙලසින් ෙව්ගෙයන් පියඹා යමින්, මැදිරිය හඹා යා ෙනොහැකි තරම් ෙව්ගෙයන් දුවති. 



 

දිවා කාලෙය් දී අහස ෙපොළවට වඩා ලා පැහැෙයන් දිස්විය. ඝන සුදු පැහැයක් උඩින් විනිවිද ෙපෙනන ලා අළු 

පැහැයකින් පැතිර ගිය ෙලසිනි. රාතී කාලෙය් දී ෙපොළව අහසට වඩා ලා පැහැෙයන් දිස්විය. කළු ශුන්යයක් යටින් 

දිස්වන ලා නිල් පැහැති තීරුවක් ෙලසිනි. 

 

ඒ වාඩි වී සිටි ෙකොෙන්ම, ඇය නිදා ගත්තාය. ඇයෙග් අත මත හිස පතිත විය. ඇයෙග් අත් වූෙය් සූට්ෙක්සය මත. 

රාතිෙය් දී ලණු කෑල්ලකින් ඇය අෙත් මැණික් කටුවට තම සූට්ෙක්සෙය් අල්ලුව බැඳ තැබුවාය. ඇය වටා සිටි අය 

ෙසොරා ගත් ගමන් මළු ගැන ෙකඳිරි ගානවා ඇති තරම් ඇසුණි. ඇය නිදාගත්ෙත් තම සවිඥානය එක සිතුවිල්ලක -

එනම් සූට්ෙක්සය ගැන, මිදී තිබිය දී ය. මැදිරිය ගැස්සී සූට්ෙක්සය මඳක් ලිස්සී ගිෙයොත් ඇය තිගැස්සී ඇහැරුනාය. 

 

ඇයට ෙවනත් සිතුවිලි ඉතිරි වී ෙනොතිබිණ. ඇයට හිස් බවක් දැනිණ. පැහැදිලි බවක් දැනිණ. නිහඬ බවක් දැනිණ. 

ඇයෙග් සිරුර හරියට ඇයෙග් අධිෂ්ඨානෙය් ඡායාවක් වැනි ය. ඇයෙග් අධිෂ්ඨානය -ඊ තලයක් ෙමන්, තියුණුව ඇදී 

තියන දැඩි ගතියකින්, පසු කර යා යුතු මායිමක් ෙපන්වනවා වැනිය. පාණයක් ඇතැයි ඇයට දැනුෙන් තම 

ඔෙඩොක්කුව මත වූ සූට්ෙක්සය නිසා පමණි. ඇයෙග් අධිෂ්ඨානය දුම්රිය ෙරෝද හා වැෙදමින් යයි. ඒ බිම යටින් 

ඇයෙග් හදවත ස්පන්දනය ෙවයි. 

 

වරක් අපැහැදිලි වූ අවධානයකින් ඇයට ඉදිරිෙයන් වූ කාන්තාවක් සීතල සුදු පියයුරුවක් කුඩා දරුෙවකුෙග් ෙතොල් 

මැදට තල්ලු කරනවා ෙපනුණි. පුද්ගලයන් තවමත් සිටිති. ජීවිතය තවමත් ඇත. ඇය මිය ගිහින් නැත. ඇය 

උපදින්නට බලාෙගන සිටිනවා පමණි. 

 

රාතිෙය් දී ඇය පැය ගණන් ජෙන්ලය දිහා බලාෙගන වාඩි වී සිටියාය. ඇයට ජෙන්ලෙයන් පිටත කිසිවක් ෙපනුෙන් 

නැත. අඳුරු ඉටිපන්දම් එළිය, බංකු, අවකාශෙය් ෙවව්ලන ෙබෝඩ් ලෑලි ගැසූ බිත්ති, අවුල් වී ගිය හිසෙකසින් යුතු 

වූ ඇයෙග් ම  හිෙසේ ඡායාවන් ඇයට දැකගත හැකි විය. ජෙන්ලෙයන් එපිටත ෙපොළවක් නැත, ජෙන්ලෙයන් එපිටත 

ෙලෝකයක් නැත. ජෙන්ලෙය් දිස්නෙයන් දුම්රිය පීලි ළඟින්, කහ පැහැති හතරැස් හිම ෙකොටස් දුම්රිය හා දුවති. කළු 

පැල්ලම් සිහින් කැඩිච්ච ඉරි ෙමන් පසු කර හමා යයි. ඉඳහිෙටක, අහස අගිස්සට කිට්ටු වන තරම් ඈතකින් අඳුර 

කපා ෙගන විහිෙදන එළියක් ජෙන්ලයට එපිටතින් පැතිර ඇති නිල් හිම ෙපන්නුම් කරයි. එළිය නිවී ෙගොස් ෙපොළව 

ඒ සමඟ ෙනොෙපනී යයි. ජෙන්ලෙය් එවිට ඉතිරි වන්ෙන් අවුල් වූ හිෙසේ, අඳුරු ඉටිපන්දම් හා ලෑලි ගැසූ බිත්තිෙය් 

ඡායාවන් පමණි. 

 

ඇයට බැස යන්නට වූ දුම්රිය නැවතුම්  ස්ථාන විය. සුළං හමන දුම්රිය ෙව්දිකාවක අවසර පත් විකුණන 

කවුන්ටරයක් අසල හිටෙගන සිට අලුත් ටිකට් පතක් ගන්නට ඇයට සිද්ධ විය. අරුණළුෙව් ෙගොරවමින් ඇදී එන, 

කළු එන්ජිමකින් වූ, රතු ගිනිදැල් වරුසා පිඹිමින් දුව එන, තවත් දුම්රියක් එනතුරු බලා ඉන්නට සිද්ධ විය. 



 

ඉන් ඉක්බිතිව නැවතත් බිම යටින් වැෙදනා ෙරෝද විය. තවත් දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානයකි. තවත් අවසර පතයකි. 

තවත් දුම්රියකි. දිවා කාලයන් රැසකි. රාතී කාලයන් රැසකි. එෙහත් ඇයෙග් සිෙත් ඒවා සටහන් ෙනොවිණ. කාකි 

කැප් ෙතොප්පි පැළඳ සිටි පිරිමි, අවසරපත් පරීක්ෂා කළ අය, කැරලි ගැසුනු ෙලොම් ෙකොලරයකින් යුතු වූ පරණ 

කබායක් හැඳ සිටිනා ෙකල්ල ගමන් කරන්ෙන් ලැට්වියන් මායිම ෙවත බව ෙනොදත්හ. 

 

අන්තිම දුම්රිය නැවතුම් ස්ථානෙය්, ඇය තවත් ටිකට් පතක් ෙනොගත් ස්ථානෙය්, දුම්රිෙය් අවසානයට ෙපර වූ 

නැවතුම් ෙපොෙළේ, මායිම් නගරයට ෙපර වූ ස්ථානෙය්, දිරා ගිය ලී ලෑලි ෙගොඩකින් යුතු වූ කුඩා අඳුරු ෙව්දිකාවක් 

තිබුණි. 

 

වට පිටාෙවන් අඳුර පහත් ෙවයි. දිළිෙසන රතු පැල්ලමක් ෙවත හිෙම් වැටිච්ච දුඹුරු පැහැති ෙරෝද සලකුණු ඇදී 

ගිෙය්ය. නිදිමතින් සිටි ෙසොල්දාදුෙවෝ කිහිප ෙදෙනක් ඇය ගැන සැලකිල්ලක් දැක්වූෙය් නැත. ගමන් බඩු 

මැදිරියකින් දැවැන්ත ෙව්වැල් බක්කියක් දැඩි අත් ෙදකකින් බිමට තබද්දී එය ‘කට කට’ ගාන හඬක් ඇසුණි. දුම්රිය 

නැවතුම් ස්ථානෙය් ෙදොර අසල දී, කවුෙදෝ උණු වතුර ඉල්ලා ආයාචනය කෙළේය. මැදිරි ජෙන්ල වල විදුලි එළිය 

නිවි නිවී පත්තු විය. 

 

සූට්ෙක්සය අතින් අල්ලා ගත් ඇය හිම මත වූ ෙරෝද සලකුණු පසු පසින් ෙවනතක ඇවිද ගියාය. සිහින් කළු රුවක්, 

පිටුපස්සට ඇල වී, බැස යන හිරු එළිෙයන් මළකඩ පැහැෙයන් ඈතට ඈතට දිස්වන පිට්ටනියක් දිහාට තනිවම ඇය 

ඇවිද්දාය. 

 

ෙපොළවට වැඩි උසකින් ෙනොයුතු වූ ජෙන්ල පඩිවල කහ පැහැති තිත් ෙමන් දිස් වූ ඉටිපන්දම් එළි වූ ගම්බද නිවාස 

ඇය ඉදිරිෙය් දකිද්දී අඳුර වැටී තිබුණි. ඇය ෙදොරකට තට්ටු කළාය. පිරිමිෙයක් එය විවෘත කෙළේය. ඔහුෙග් රැවුලත් 

ෙකොණ්ඩයත් එකට මුසු වූ බ්ෙලොන්ඩ් පැහැති අවුලකි. ඒ අවුල අස්ෙසන් දීප්තිමත් ඇස් ෙදකක් කුතුහලෙයන් 

බැලීය. ඇය ෙනෝට්ටුවක් ඔහු අත තබා, හිරෙවන රහස් මැතිරිල්ලකින්, හැකි තරම් ඉක්මණින් තතු පැහැදිලි 

කරන්න උත්සාහ ගත්තා ය. ඇයට වැඩි යමක් විස්තර කරන්නට සිද්ධ ෙනොවීය. ඒ ෙගදර වාසය කළ අය දත්තහ. 

ඔවුන්ට වටහා ගත හැකි වූහ. 

 

බිත්ති ෙදකට ෙවන් කරන ෙකටි ලෑල්ලක් අසල, පිදුරු ෙගොඩක ගුලි ගැසී නිදන ඌරන් ෙදෙදෙනක් අබියස ඇය 

ඇඳුම් මාරු කරගත්තාය. ඇය එතැන නැති ෙලසකින් කාමරෙය් අය ෙම්සය අසල වාඩි වී සිටිති. බ්ෙලොන්ඩ් හිස 

ෙකස් ඇති ඔළු පහකි. එකක් නිල් ෙල්න්සුවකින් වැසී ඇත. ෙම්සෙය් වූ ෙබොකු ලී දීසි මත ලී හැඳි වැෙදති. 

ෙකොනක වූ ග ෙඩොල් උදුනක් අසල රාක්කයකින් තවත් හැන්ඳක හඬ ඇෙසේ. එතැන ෙබොකු දීසියක් මතට නැවී ඇති 



තඹවිට හිසක් සුසුම් හලයි. ෙම්සය උඩ ඉටිපන්දමකි. එක ෙකොනක ආගමික පතිමා වලින් යුතු ෙලෝකඩ 

තිෙකෝණයක් ඉදිරිෙය් කුඩා රතු ගිනිදැල් නිවි නිවී පත්තු ෙවති. 

 

ඇය සුදු බූට් සපත්තු දමාෙගන ගවුම ගැලවූවාය. කාමරය උණුසුම් හා වාතාශයක් රහිත වුව ද ඇයෙග් නිරුවත් අත් 

සීතෙලන් ෙව්වලීය. ඇය සුදු පැහැති මංගල ගවුම ඇඳ ගත්තාය. එහි දිගු වාටිය පිදුරු වල වැදී සර සර හඬක් නිකුත් 

කෙළේය. එක ඌෙරක් සිහින් ඉරක් ෙමන් වූ ඇසක් ඇර බැලීය. ඇය වාටිය උස්සා එය ඉනට තබා විසාල ආයකටු 

ගැසීය. සුදු සාටකෙයන් හිසෙකස් වටා බැඳ තදින් ඔතා ගත්තාය. සුදු ෙලොම් කබාය හැඳ ගත්තාය. වම් ඇලෙය් 

වාටිෙය් මුදල් ෙනෝට්ටු තබා මසා තිබු කුඩා ඉලිප්පුම ඇයට දැනුණි. එය ඇයට උවමනා වූ අන්තිම හා එකම අවිය 

විය. 

 

ඇය ෙම්සය ෙවත එද්දී, බ්ෙලොන්ඩ් ෙයෝධයා කිසිත් හැඟීමකින් ෙතොරව ෙමෙසේ කීය: “පැයක් ෙදකක් හිටිෙයොත් 

ෙහොඳයි, හඳ බැහැලා යන ෙතක්. වළාකුල් එච්චර ස්ථිර නැහැ.” 

 

ඔහු පැත්තකට වූෙය්, අතින් ෙපන්වා, නිහඬ ව, එය කළ යුතු යැයි කියන විලාසෙයන්, ඇයට ෙම්සෙය් ඉඩක් ලබා 

ෙදමිනි. ඇය ෙල්ස් ගවුම ඔසවා, බංකුව උඩින් පැන වාඩි වූවාය. කබාය ගලවා ඇයෙග් අෙත් දමාෙගන සිරුරට 

කිට්ටුෙවන් තදෙවන ෙලස රඳවා ගත්තාය. ඇයෙග් උස් වූ ෙල්ස් ෙකොලරය දිහා කාන්තා ඇස් යුගල කුට්ටම් ෙදකක් 

එල්ල වී තිබුණි. නිල් ෙල්න්සුව හැඳි ෙකල්ල වයසක කාන්තාවට යමක් රහසින් කීවාය, ඇයෙග් දෑස් පුදුමෙයන් 

පිරී තිබිණ. 

 

නිහඬව, පිරිමියා දුම් දමන ලී ෙබොකු දීසියක් අමුත්තා ඉදිරිෙය් තැබීය. 

 

“එපා, ස්තූතියි,” ඇය කීවාය. “මට බඩගිනි නැහැ.” 

 

“කන්න,” ඔහු අණ කෙළේ ය. “ඔයාට ඒක අවශ්ය ෙව්වි.” 

 

ඇය කීකරුව උණු ඌරු ෙතල් සුවඳින් යුතු වූ ඝන ෙගෝවා සුප් අනුභව කළාය. 

 

හදිසිෙය් ම නිහඬ බව කඩමින්, ඇය දිහා ෙනොබලා, “ඒක මුළු රැයක් පුරා ඇවිදින්න ෙවන ගමනක්,” යැයි ඔහු 

කීෙව්ය. 

 

ඇය හිස වැනුවාය. 

 



“ඉතා තරුණයි,” ෙම්සෙය් අනිත් පැත්ෙත් හිඳගත් කාන්තාව ඔළුව වනමින්, සුසුම් හලමින් කීවාය. 

 

ඇය යන්නට සූදානම් වූ කල, හිස් අඳුරක උරුහන් බාමින් වැෙදනා සුළඟකට පිරිමියා ෙදොර විවෘත කෙළේය. 

“පුලුවන් තරම් දුරක් ඇවිදින්න. මුරකරුෙවක් දැක්කාම බඩගාන්න,” බ්ෙලොන්ඩ් රැවුල අස්ෙසන් ඔහු මැතිරුෙව්ය. 

 

“ස්තූතියි,” ෙදොර වැෙසද්දී ඇය කීවාය. 

 

* 

 

හිම ඇයෙග් දණහිස තරම් උසට වැටී තිබිණි.  

 

ඇය තැබූ හැම පියවරක් ම ඉදිරියට වැෙටන්නාක් වැනි ය. ඇය සාය ඉහළට ඔසවා ෙගන එය අෙත් ගුලි කරෙගන 

පියවර තැබුවාය. ඇය වෙට් පැතිර තිබුෙන් නිල් පාටක් යැයි ෙනොෙපෙනන නිල් පාටකි. පාටක් යැයි කියත 

ෙනොහැකි පාටකි. එය ඇය දන්නා ෙලෝකෙය් පැවතියක් ෙනොෙව්. ඈත එපිටතට ඇදී යන එය ෙපෙනන ෙතක් 

මානෙය් හැම අත පැතිර තිබුණි. විෙටක ඇයට, තමා ෙලෝකෙය් තනිවම, ඉතා උස් ෙද්හයකින් යුතුව, පැතලි 

රවුමක ඉතා ඉහළකින් හිටෙගන ඉන්නවා යැයි සිතිණ. තවත් විෙටක ඒ නිල් පැහැති සුද තමාෙග් හිසත් වසා 

හිරකරන්නට එන බිත්තියක් යැයි සිතිණ. 

 

අහස පහතට ළං වී තිබිණි. අළු සහ කළු පැල්ලම් සහ දවල් කාලෙය් දී කිසිම ෙලසකින් මතක් කරගත ෙනොහැකි 

නිල් පාටකින් ද යුතු විය. පාටක් ෙනොවූ, එළියක් ද ෙනොවූ පැල්ලම් විටින් විට වළාකුළු අස්ෙසන් ෙබ්රී ඇවිත් 

ගිෙය්ය. ඇය ඒවා ෙනොදකින්නට හිස පහත් කරෙගන සිටියාය. 

 

ඉදිරිෙය් ෙපෙනන ෙතක් මානයක විදුලිපහන් එළියක් නැත. ඇය හැර දමා ආ විදුලිපහන් එළි ෙනොෙපනී ෙගොස් ඉතා 

දිගු කාලයක් බව ආපසු හැරී ෙනොබැලුව ද ඇය දත්තාය. ඇය අෙත් කිසිවක් ෙගන ගිෙය් නැත. සූට්ෙක්සයත් පරණ 

ඇඳුම් සියල්ලත් ඇය ගෙම් දමා ආවාය. ඉදිරිෙය් දී ඇයට කබා වාටිෙය් මසා ඇති මුදල් ෙරෝල හැෙරන්නට ෙවන 

කිසිත් අවශ්ය ෙනොෙවයි. ඉඳහිටක වරක් ඇය පෙව්සමින් එය අත ගා බැලුවාය. 

 

දිග තරප්පු ෙප්ලියක ඇවිද යද්දී ඇතිවන හන්දි රුදාවක් ෙමන් ඇයෙග් දණහිස් ෙව්දනාෙවන් රිදුම් ෙදන්නට පටන් 

ගති. ඇය ෙව්දනාව දිහා මඳ කුතුහලයකින් බලා සිටිෙය් පිටස්තරෙයකු ෙමනි. රිදුම් ෙදන ඉඳිකටු අනිනවා ෙසේ 

කම්මුල් වලට දැනුණි. ඒවා කසන්නට වුවමනාවක් ද ඇතිවිය. විටින් විට ඇය සුදු අත්වැසුම පිටින් කම්මුල් 

කැසුවාය. ඒත් කැසීමට වූ වුවමනාව පහව ගිෙය් නැත. 

 



ඇයෙග් බූට් සපත්තු යටින් හිෙම් වැෙදන සර සර හඬ මිසක ෙවනත් සද්දයක් ඇයට ඇසුෙන් නැත. එයින් එපිට 

ෙවනත් සද්දයක් ෙනොඇෙසන ෙසේ ඉක්මණින් ඇවිදින්නට ඇය යත්න දැරුවාය. ඇය වටා ඇෙහන බිඳී ගිය හඬ 

ඡායාවන් ෙකොෙහේෙදෝ ෙනොෙපනන තැනකින් මතු වී ඇවිදින්. 

 

ඇය ඉහත කාලයක පැය යැයි සැලකූ පැය ගණනාවක් ඇවිද ඇති බව ඇය දත්තාය. ෙමහි පැය නැත. ඇත්ෙත් අඩි 

පමණි. කකුලක් ඉහළට උස්සා හිෙම් පතුලට රිංගා යාමයි. නිමක් ෙනොෙපනන හිම. නැත්නම් ඊට නිමාවක් ඇත් 

ද? සත්යෙයන් ම එයින් ඵලක් නැත. ඒ ගැන සිතන්නට ඇයට අවශ්ය ෙනොවුණි. ඇයට හිතන්නට අවශ්ය වූෙය් 

ඇවිදීම ගැන පමණි. බටහිර ෙදසට ඇවිදීම. ගැටළුව එයයි. පශ්න සියල්ෙල් ම එකතුව එයයි. ඇයට ෙවනත් පශ්න 

තිෙය් ද? ඇයට උත්තර දිය යුතු පශ්න තිෙය් ද? ඒවා තිබුෙන් නම් -එහි දී- ඒවාට උත්තර ෙසොයාගනු හැකිවනු 

ඇත. දැන් හිතන්නට අවශ්ය නැත. දැන් අවශ්ය පැන ගැනීම පමණි. මුහුණ ෙදන්න සිතුවිලි ඇත්නම් එෙහේ දී ඇයට 

හිතන්නට පුළුවන. දැන් අවශ්ය නික්ම යාම පමණි. නික්ම යාම පමණි. 

 

ඇයෙග් සුදු ඇත්වැසුම් අස්ෙසේ ඇඟිලි රිදුම් දුන්ෙන්ය. ඇයෙග් ඇට මිදුළු කිටි කිටිෙය් තද කර ඇති ෙසේ ය. ඇයෙග් 

හන්දි අඬුවකින් තද කර ඇති ෙසේ ය. ඇයට සීතල ඇති යැයි ඇය සිතුවාය. එය ඉතා සීතල රැයක් දැයි ඇය කල්පනා 

කෙළේ එතරම් තියුණු වූ සිහිකල්පනාවකින් ෙනොෙව්. 

 

ඇය ඉදිරිෙයන් නිල් හිම ආෙලෝකවත් වී ඇත. හිෙමන් වැෙදන එළිෙයන් අහස ද ආෙලෝකවත් වී ඇත. ඇයට 

ඉදිරිෙයන්, හිම හා අහස එක්වන පැල්ලෙම් වූෙය් මීදුමක් පමණි. ඇයෙග් මුහුණ ළඟ ඇති වළාකුළු වලට අතින් 

ගසත හැකි ද නැත්නම් ඒවා සැතපුම් ගණනාවක් ඈතක දැයි ඇයට නිච්චියක් ෙනොවිණ. 

 

ඇය දමා ආ කිසිවක් නැත. ඇය පිටත් වී යන්ෙන් ශුන්යයකිනි. මහ ෙපොළෙව් ඇති සුදු හා සත්ය ෙනොවන වැනි වූ 

ශුන්යයකින් ඇය නික්ම යන්නීය. ඇයට වෑයම අත්හැර දමන්නට ෙනොහැකිය. කකුල් ෙදකට තවත් ෙසලෙවන්නට 

ෙනොහැකි වූ කල, ඇයට ෙකොෙහේ ෙදෝ තැනක යමක් නැති වූ බව දැනුන විටක, ඇය කකුල් ෙදකට ඇවිදින්න යැයි 

කීවාය. ඇයට වෑයම අත්හැර දමන්නට ෙනොහැකිය. ඇය ජීවතුන් අතර සිටින්නීය. ජීවත් ෙනොවන ෙපොළවක් ඇති 

කාන්තාරයක ඇය තනි වී ජීවතුන් අතර සිටින්නීය. ඇය ඇවිද යා යුතුය. ඇය ජීවත්වන නිසා ඇවිද යා යුතුය. ඇය 

නික්ම යා යුතුය. 

 

සුළඟට අසු වූ හිම කැරලි ගසමින් ඉහළට ඇදී ගිෙය්ය. ඈත එපිටක පහළට වැටී තිබුණ අහස අල්ලමින් ඒ හිම 

කැරලි හමා ගිෙය්ය. තියුණු කළු තීරු අහෙසේ ඇය දැක්කාය. දීප්තිමත් දුහුවිලි තිත් නිවි නිවී ඒ වළාකුළු අතරින් 

පත්තු වී යන හැටි ඇය දැක්කාය. ඇය තවත් ගුලි වී ඇවිද්දාය. ෙදවුර හකුලා ෙගන ඇවිද්දාය. ඇයට ෙවන 

කාටවත් ෙපෙනන්නට අවශ්ය ෙනොවිණ. 

 



ඇයෙග් ඉන අසලින් ෙව්දනාවක් දැනුණි. හැම පියවරක් ම ඇයෙග් ෙකොඳු ඇට ෙපළ ගස්සනවා වැනි ෙසේ දැනුණි. 

කුමක් ෙදෝ රිදුම් දුනි. එය පිට දිෙග් ඉහළට ඇදී ගිෙය්ය. ඇය ඇඟිලි වලින් කබාෙය් වූ ෙරෝල අත ගෑවාය. එය 

ආරක්ෂා කරගත යුතුය. එය නැතිකර ගත ෙනොහැකිය. එයත් කකුල් ෙදකත් බලාගත යුතුය. ඉතිරිෙයන් ඵලක් 

නැත. 

 

ගසක් දුටු විට ඇය නතර වූවාය. හදිසිෙය් ම හිම මතින් එළියට පැන, ඉහළට ඇදී ගිය සුදු පිරමීඩයක් වැනි වූ 

දැවැන්ත  ෆර් ගසකි. ඇය කටින් වායුව පිට ෙනොකර, දණහිස් නවා ෙගන, සෙතක් ෙසේ නැවී, ඇහුම් කන් ෙදමින් 

එතැන ම සිටියාය. ඇයට කිසිත් ඇසුෙන් නැත. ඒ පහළට එල්ලී තිබි අතු අතර කිසිවක් ෙසලවුෙන් නැත. ඇය 

ඉදිරියට ඇවිද්දාය. ෙකොපමණ කාලයක් එතැන නැවතී සිටියා දැයි ඇයට නිච්චියක් ෙනොවීය. 

 

ඉදිරියට ගමන් කරනවා ද නැද්ද යන්න ගැන ඇයට නිච්චි ෙනොවීය. සමහර විට ඇය එකතැනම කකුල් ඉහළට 

ෙගන පහළට දානවා ඇති. වටපිටාෙව් හිෙමන් පිරුණ ෙපෙනන ෙතක් මානයක ෙවනත් කිසිවක් නැත. එය කවදා 

ෙහෝ ෙවනස් ෙවයි ද? ඇය හරියට සුදු, රළු, බබලන, කාන්තිමත් ෙම්සයක් මත ඇවිද යන කූඹිෙයක් වැනිය. ඇය 

දෑත් ෙදපැත්තට විහිදා දැමුවාය. හදිසිෙය් ම ඇය අවට ඇති අවකාශය ගැන දැනුනා ෙසේ ය. ඇය අහස දිහා 

බැලුවාය. ඇයෙග් හිස හා උරහිස් පිටුපස්සට කඩා වැටුණි. අර ඉහළ ෙපෙනන නිවි නිවී පත්තු වන තිත්, ඒවා 

නිමක් නැති ෙලෝක යැයි මිනිස්සු කියති. ෙලෝකෙය් ඇයට ඉඩක් නැද්ද? ඒ මහත් විශ්වෙය් ඇයෙග් කකුල් රැඳි ඒ 

කුඩා ඉඩ කඩින් ඇයව ෙවනතකට ඇද දාන්ෙන් කවුරුන් ද? ඇයි ඒ අය එෙසේ කරන්ෙන්? ඇය නික්ම යා යුතුය. 

 

ඒ කකුල් තව දුරටත් ඇයෙග් ෙනොවීය. ඒවා ෙරෝද ෙමන් ෙපරලුනි. ලීවර ෙමන් ෙපරලුනි. ඉහළට යමින්, 

නැෙවමින්, පහළට වැෙටමින්, උඩ හා පහළ යමින්, පහළට වැෙටද්දී ඔළු කට්ට දක්වා දිව යන ෙදදරීමකින් 

ෙපරලුනි. 

 

හදිසිෙය්ම තව දුරටත්, විඩාවක් නැති බවත්, ෙව්දනාවක් නැති බවත් ඇයට දැනුණි. තමා නිදහස් හා සැහැල්ලු යැයි 

ඇයට දැනුණි. ඇය සනීපෙයන් සිටින්නීය. ඉතා සනීපෙයන් සිටින්නීය. ඇයට ෙම් ආකාරෙයන් ඉදිරි වසර 

ගණනාවක් පුරා ඇවිද යන්නට හැකිය. එවිට, හදිසිෙය් ම විදුලි ෙව්ගයකින් ෙව්දනාවක් උරහිස් වලින් පැතිර 

ගිෙය්ය. ඇය වැනුනාය. ෙනොෙසල්ෙවන කකුලක් ඉහළට යද්දී පැය ගණනාවක් ෙගවී ගියා ෙසේ ඇයට දැනුණි. ඇය 

නැවතත් ඇවිද්දාය. ඇය දෑත් නවා කුස උඩින් ගුලි කරෙගන, කුඩා  ෙබෝලයක් ෙසේ ගුලි වී ඇවිද්දාය. එවිට ඇයෙග් 

කකුල් වලට දරන්නට වන බර අඩු යැයි ඇය සිතුවාය. 

 

ෙකොෙහේ ෙදෝ තැනක මායිමක් ඇත. එය තරණය කළ යුතුය. ජර්මන් චිතපටියක, හදිසිෙය් මතු වී ෙනොෙපනී ගිය, 

අවන්හලක් ඇයෙග් සිහියට නැඟුණි. එහි ෙදොරක් උඩින් සංඥා පුවරුවක් විය. සිහින් අකුරු වලින්, විච්චූර්ණ 

ෙනොමැතිව, රිදී පැහැෙයන් පාට ගාන ලද, එහි චාම් බෙවන් අවඥා කරන ෙමන් වූ, අඳුරු සුදු වීදුරුවක -ඩිගි-ඩැගි 



කැෙෆේ- යැයි ලියා තිබුණ බව ඇයට මතක් වුණි. ඇය හැර දා යන රෙට් එවැනි සංඥා පුවරු නැත. නැටුම් 

කාමරයක් වැනි වූ පදිකෙව්දිකා නැත. ඇය මැතිරුවාය, හඬ ඇෙහන්ෙන් නැතිව මැතිරුවාය, වාසනාව උදා කරන 

මන්තයක් ෙසේ, යාඥාවක් ෙසේ මැතිරුවාය: “ඩිගි-ඩැගි කැෙෆේ … කැ ..ෙෆේ .. ඩිග් … ගි .. ඩැග් … ගි …” ඇය 

කියන අක්ෂර සමඟ පා තබන්නට ඇය උත්සාහ කළාය. 

 

කකුල් වලට ඇවිදින්න යැයි තව දුරටත් කියන්නට ඇයට අවශ්ය වූෙය් නැත. ඇය හිතුෙව් තම කකුල් දුවනවා 

කියාය. යම් සහජ ආශයක් ඇයව ෙමෙහයවයි. සත්වෙයකුට ෙමන් වූ සහජ ආශයක්. ස්ව-ආරක්ෂාව ෙවනුෙවන් 

යම් සටනකට අන්ධ ෙලසින් ඇයව කසෙයන් තලා දුවවයි. 

 

ඇයෙග් මිදුණ ෙතොල් අස්ෙසන් ඇය රහසින් ෙකඳුරුවාය: “ඔයා ෙහොඳ ෙසොල්දාදුෙවක්, කීරා ආර්ගුෙනෝවා, ඔයා 

ෙහොඳ ෙසොල්දාදුෙවක් …” 

 

* 

 

ඇයට ඉදිරිෙයන් නිල් හිම ඈතට විහිෙදමින් පැතිර ෙබොඳ බවකින් අහසට ෙහේත්තු වී තිබිණ. රැලි ෙමන් විහිද යන 

හිම ඇය ළං ෙවද්දී ෙවනස් ෙනොවිණ. තියුණු බවින්, දැඩි බවින්, කුඩා කඳු බෑවුම් මතින් අඳුරට දි ව යමින් තිබිණ. 

සුදු ශංකුවන් අහසට උසට දික් ව පැවතිෙය් අතු අග වූ කළු පැහැයන් සමඟිනි. 

 

එවිට ඇය කළු රුවක් දැක්කාය. ඒ රුව ෙසලෙවන්නකි. ඒ රුව ඇදී එන්ෙන් කඳු හරහා, ක්ෂිතිජය හරහා, ෙකළින් 

ගැසි ඉරක. කතුරු ෙසේ ඇෙරන වැෙහන කකුල් ඇය දැක්කාය. උරහිසක රැඳි කුඩා කළු කූරක් ඇය දැක්කාය. වරක් 

එය අහස පසුබිම් කරෙගන තියුණු විලසකින් දිලිසුණි. 

 

ඇය බඩ බිමට වැෙදන ෙසේ ඇද වැටුනාය. මඳ අවධානෙයන්, හරියට නිර්වින්දනයක් මැදින් ෙසේ, ඇයෙග් කබා අත් 

යටින් වූ මැණික් කටුව සීතල හිම විසින් හපා කන ෙලසකින් ඇයට දැනුනාය. ෙලොම් සපත්තු ඇතුලට ද හපා කන 

ෙලසකින් සීතල හිම ෙපරලී වැටිණ. 

 

අනතුරුව ඇය හිස මඳක් උස්සා බඩගාමින් ෙහමිහිට ඉදිරියට ඇදුනාය. ඈත ෙපෙනන කළු හැඩරුව දිහා බලාෙගන 

ඇය නැවතී බිම දිගා වී ෙනොෙසල් වී සිටියාය. නැවත බඩගෑවාය. නැවත නැවතුනාය. නැවත බලාෙගන සිටියාය. 

නැවත බඩගෑවාය. 

 

ඉවාන් ඉවෙනොව් පුරවැසියා උපන්ෙන් 1900 වසෙර් දී විෙටබ්ස්ක් නගරෙය් හරස් වීදියක බිම් මහලක. ඔහු පවුෙල් 

නව වැනි දරුවා විය. වයස අවුරුදු හෙය් දී ඔහු සපත්තු මහන්ෙනක් යටෙත් පුහුණු වන්නට ගිෙය්ය. සපත්තු 



මහන්නා ඔහුට හම් පටියකින් පහර දී බක්වීට් කැඳ කන්නට දුන්ෙන්ය. වයස අවුරුදු දහය ෙවද්දී ඔහු තමා විසින් 

හදන පළමු සපත්තු කුට්ටම, තනිවම හදා නිම කෙළේය. ඔහු එය පැළඳ ෙගන හම් කීරි කීරි ගාද්දී වීදිය දිෙග් ඇවිද 

ගිෙය්ය. ඉවාන් ඉවෙනොව් පුරවැසියාට සිය ජීවිතය පුරා මතකෙය් තිෙබන පළමු දිනය එය විය. 

 

වයස අවුරුදු පහෙළොෙව් දී ඔහු තම අසල්වැසිෙයකුෙග් දියණියක් හිස් ඉඩමකට ෙගන ෙගොස ් ඇයව දූෂණය 

කෙළේය. ඇයෙග් වයස අවුරුදු  ෙදොළහක් විය. ඇයෙග් පපුව ෙකොල්ෙලකුෙග් ෙමන් පැතලි විය. ඇය විනිවිද යන 

හඬකින් ෙකඳිරි ගෑවාය. කාටවත් ෙනොකියන ෙලස ඔහු ඇයව ෙපොෙරොන්දු කරවා ගති. ඇයට ෙකොෙපක් 

පහෙළොවක් හා සූකිරි රාත්තලක් ඔහු දුන්ෙන්ය. ඔහු මතකෙය් ඇති ෙදවැනි දිනය එයයි. 

 

වයස අවුරුදු දහසෙය් දී ඔහු විසින් සත්ය ජනරාල්වරෙයකු සඳහා පළමු හමුදා බූට් සපත්තු යුගල නිමැවීය. ෆ්ලැනල් 

ෙරදි කඩකින් ෙකළ ගසමින් ඔහු ඒ යුගල තරෙය් ඔප දැමීය. ඒ යුගල ජනරාල්වරයා ෙවත රැෙගන ගිෙය් ඔහු විසින් 

ම යි. ජනරාල්වරයා ඔහුෙග් උරහිසට තට්ටු කර ඔහුට රූබලයක් සන්ෙතෝසමක් වශෙයන් දුන්ෙන්ය. ඔහු මතකෙය් 

ඇති ෙතවැනි දිනය එය විය. 

 

සපත්තු මහන්නාෙග් වැඩෙපොල අසල සතුටින් ගැවසුනු කල්ලියක් සිටියහ. ඔවුන් හිමිදිරිෙය් අවදි ෙවති. ඔවුන් 

මහන්සිෙයන් වැඩ කරති. ඔවුන්ෙග් කමිස දහදිෙයන් ඔවුන්ෙග් සිරුරු වලට ඇෙලන ෙතක් ෙවෙහෙසති. ඔවුන් 

රාතිෙය් විෙනෝද වූහ. වීදි ෙකොෙන් වූ තැබෑරුමකට වැෙදන ඔවුන් එකිෙනකාෙග් කරවටා අත් දමා ෙගන සතුටු සිංදු 

ගැයූහ. වීදි ෙකොෙන් තිබි නිවසක වැහැරී ගිය කුඩා මිනිෙහක් පියාෙනෝවක් වාදනය කෙළේය. ඉවාන් වඩාත් ම පිය 

කෙළේ ෙරෝස පැහැති කිෙමෝනාවක් ඇඳ සිටි තරබාරු වූ බ්ෙලොන්ඩ් පැහැ හිසෙකස් ඇති කාන්තාවකි. ඇය ෙගචන් 

නමින් වූ විෙද්ශිකෙයකි. ඉවාන් ඉවාෙනොව්ෙග් මතකෙය් වූ රාතී අතර ඒවා ද වූහ. 

 

ඔහු රතු හමුදාෙව් ෙසේවය කෙළේය. හිස මතින් ෙවඩි උණ්ඩ හඹා යද්දී සටන් බිෙම් වලවල් පතුෙල් වූ ෙසොල්දාදුෙවෝ 

තඩියන් දුවවන ෙර්ස් වලට ඔට්ටු ඇල්ලූහ. 

 

ඔහු තුවාල ලද්ෙද්ය. ඔහු මැෙර්වි යයි කියන ලදි. ඔහු බිත්තිය දිහා ෙමොට වූ සිතකින් බලා සිටිෙය් කුමක් වුවත් 

ගානක් නැතිව. 

 

ඔහු සුවය ලද්ෙද්ය. ඔහු විසින් අතවර කරන ලද රවුම් කම්මුල් ඇති, රවුම් පියයුරු ඇති ෙමෙහකාර ෙකල්ලක් 

සමඟ ඔහු විවාහ විය. ඔවුන්ට දාව උපන් පුතා බ්ෙලොන්ඩ් හිසෙකස් ඇති හැඩිදැඩි ෙකොල්ෙලකි. ඔවුන් ඔහුව ඉවාන් 

කියා නම් කළහ. ඉරිදා දිනවල ඔවුන් පල්ලි ගියහ. මිල දී ගන්නට හැකි වූ දිනයන් හි දී ඔහුෙග් භාර්යාව බැටළු මස් 

ෙරෝස් කර ළූණු ඉව්වාය. තම සාය පෘථුල කකුල් මතින් ඉහළට ඔසවා දණගසා ෙගන ඔවුන්ෙග් කාමරෙය් සුදු 



පයින් ලීෙයන් වූ බිම අතුල්ලා පිරිසිදු කළාය. සෑම මාසයකට ම සැරයක් මහජන නාන ස්ථානයක් ෙවත ඇය ඔහුව 

යැව්වාය. ඉතින් ඉවාන් ඉවෙනොව් පුරවැසියා සතුටින් සිටිෙය්ය. 

 

එවිට ඔහුව මායිම් මුර කරන්නට පිටත් කර යවන ලදි. ඔහුෙග් භාර්යාව ගම්බද විසූ ඇයෙග් ෙදමාපියන් හා ජීවත් 

වන්නට පුතුණුවන් ද රැෙගන ගියාය. 

 

ඉවාන් ඉවෙනොව් පුරවැසියා කිසිදාක කියවන්නට ඉෙගන ෙගන තිබුෙන් නැත. 

 

ඉවාන් ඉවෙනොව් පුරවැසියා සමාජවාදී එක්සත් ෙසෝවියට් ජනරජෙය් මායිම් ආරක්ෂා කරන්ෙන්ය. 

 

ඔහු මිදුණු ඇඟිලි වලට කටින් පිඹමින්, සීතලට සාප කරමින්, රයිෆලය උරහිස තබාෙගන හිම මතින් ෙසමින් ඇවිද 

ගිෙය්ය. කන්ද බැස යාම ඔහුට කමක් ෙනොවීය. එෙහත් කන්ද නැඟ යාම දුෂ්කර විය. ඔහු කන්ද නැඟ්ෙඟ් 

ෙකඳිරිගාමිනි. ඔහු මුදුනට නැඟ්ෙඟ් එතැන තනිවම සිටෙගන, සුළඟ නැහැය හපන විලසකින් වැදී යද්දී, සැතපුම් 

ගණනාවකට ජීවතුන් අතර ඉන්නා කිසිදු පාණිෙයක් දැකිය ෙනොමැති තැනකට, පිවිෙසන්නට. 

 

එවිට, ඉවාන් ඉවෙනොව් පුරවැසියා ඈත එපිටක හිම මත යමක් ෙසලෙවනවා දුටුෙව්ය. 

 

එය ෙසලවුනා දැයි ඔහුට හරියටම නිච්චි නැත. ඔහු අඳුරට ඇස් ෙයොමු කර බැලුෙව්ය. එෙහත් සුළඟ විසින් කැරලි 

ගසමින් හිම දුහුවිලි මිටියාවෙත් විහිදවමින් යද්දී තමා යමක් දැකි බව වැරදි කල්පනයක් යැයි ඔහුට සිතිණ. එකම 

ෙද්, හිම දුහුවිලි ෙනොවන යමක් ෙසලවුනා බව දැකීම පමණයි. කට අත් ෙදකින් වට කරෙගන ඔහු “කවුද ඔෙහ 

යන්ෙන?” යැයි කෑ ගැසීය. 

 

කිසිෙවක් උත්තර දුන්ෙන් නැත. මිටියාවෙත් කිසිවක් ෙසලවුෙන් නැත. 

 

ඔහු කෑ ගැසීය: “එළියට ආෙවොත් ෙහොඳයි නැත්නම් මම ෙවඩි තියනවා!” 

 

කිසිත් උත්තරයක් ෙනොලැබුණි. 

 

ඔහු මඳක් පසුබට විය. ෙබල්ල කැසුෙව්ය. රෑ අඳුර දිහා ඇස් අයා සිටිෙය්ය. ඒත් ඔහු ආරක්ෂා විය යුතු ය. 

 

ඉවාන් ඉවෙනොව් පුරවැසියා රයිෆලය උරහිසට උස්සා ෙවඩි මුරයක් තැබුෙව්ය. 

 



අඳුර අතරින් නිල් දැල්ලක් ඉරක් ඇඳී ෙගොස් ෙමොට ෙදෝංකාරයකින් ඈත එපිටතට ෙපරළී ගිෙය්ය. ෙදෝංකාරය නිවී 

ගිය පසු ෙවනස් හඬක්  ෙනොඇසුණි. කන්ද යටින් වූ සුදු මිටියාවෙත් ෙවනත් ෙසලවීමක් දකින්නට ෙනොලැබුණි. 

 

ඉවාන් ඉවෙනොව් පුරවැසියා ෙබල්ල කැසීය. ඔහු එතැනට බැස ෙගොස් ෙසොයා බැලිය යුතු යැයි ඔහු සිතුෙව්ය. ඒත් 

එය ඉතා ඈත එපිටතක වූවකි. හිම ඉතා ගැඹුරුය. සුළං ඉතා සීතලය. ඔහු අත වනා ෙවනතක හැරුණි. “ඉඳුරාවට 

ම ඒ හාෙවක් ෙවන්නැති,” යැයි මතුරා ඔහු කන්ද බැස තමන්ට ගමන් කරන්නට නියමිත වූ මාර්ගෙය් ගමන් 

ගත්ෙත්ය. 

 

හිම මත බඩ බිමට වැෙදන ෙසේ වැතිර ෙනොෙසල් වී කීරා ආර්ගුෙනෝවා සිටියාය. ඇයෙග් දෑත් ඉදිරියට විසි වී තිබිණ. 

සුදු සාටකෙයන් එළියට පැන්න ඇයෙග් ෙකස් ෙරොදක් පමණක් සුළඟට ෙසලවිණ. කඳු මතින් ඇවිද ෙනොෙපනී යන 

කළු හැඩරුව දිහා කීරා බලා සිටියාය. ඇය දිගු ෙව්ලාවක් එතැනට වී සිටියාය. ඇයට යටින් හිම මත ෙහමින් පැතිර 

යන රතු පැල්ලමක් දිහා බලා සිටියාය. 

 

පැහැදිලි, තියුණු, ඇෙහන තරම් වූ සිතුවිල්ලකින් “ඉතින්, ම ට ෙවඩි වැදිලා. ඉතින් එෙහමයි එෙහනම් ෙවඩි 

උණ්ඩයක් වැදුනම දැෙනන්ෙන. ඒක එච්චර බියජනක නැහැ ෙන්ද?” 

 

ඇය ෙහමින් දණ ගැසුවාය. ඇය අත්වැසුමක් ගලවා එය කබාය වාටිෙය් තම පපුෙව් වම් පැත්ෙත් වූ මුදල් ෙනෝට්ටු 

ෙරෝල උඩින් අත ගෑවාය. ෙවඩි උණ්ඩය ෙනෝට්ටු ෙරෝල මැදින් පාසා කරෙගන ගියා දැයි ඇය බිය වූවාය. එෙහත් 

එෙසේ ෙනොවීය. කබාෙය් කුඩා හිල වූෙය් ඊට යටින්. ඇයෙග් ඇඟිලි වලට ඇෙලන හා රස්නෙයන් වූවක් දැනිණ. 

 

එය එතරම් ෙව්දනා සහිත ෙනොවීය. ඇයෙග් ඇලෙය් වූ තියුණු කුඩා පිළිස්සුමක් ෙමන් දැනුනි. ඇයෙග් ෙදපා වලට 

දැනුනු ෙව්දනාවට වඩා අඩුෙවන් දැනුණි. ඇය නැඟිටින්නට උත්සාහයක් ගත්තාය. මඳක් ෙදපැත්තට වැනුනාය. 

ඒත් ඇයට සිටගන්නට හැකිවිණ. ඇයෙග් කබාෙය් අඳුරු පැල්ලමකි. ෙලොම් රතු වලට ඇදී රස්නෙයන් ගුලි වී ඇත. 

වැඩි ෙල් ගැල්මක් නැත. බිංදු කිහිපයක් පමණක් ඇයෙග් හෙම් රූ රා වැෙටන බව ඇයට දැනුණි. 

 

ඇයට ඇවිදින්නට හැකිය. ඇයට ඒ මත අත තබාගන ගිෙයොත් එයින් ෙල් ගැලීම අඩු වනු ඇත. දැන් ඇය ඉන්ෙන් 

මායිෙමන් වැඩි දුරක ෙනොෙව්. ඒ ඈත, එපිටත, ඇය එයට ෙවලුම් පටියක් දා ගන්නට හැකිය. ඒක එතරම් දරුණු 

වූවක්  ෙනොෙව්. ඇයට එය දරා ගත හැකිය. ඇය ඉදිරියට යා යුතුය. 

 

ඇය අමාරුෙවන් ඉදිරියට ඇදුනාය. තම දණහිස් වලට දැෙනන දුර්වලතාවය කුමක් දැයි කල්පනා කළාය. නිල් 

පැහැ ගැන්ෙවන ෙතොල් අසේසන් තමන් ෙවත රහසින් කියා ගත්ෙත්: “ඔව් ඔයා දැන් තුවාල ෙවලා තමයි. ටිකක් 

දුර්වල තමයි. ඒක ඉතින් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවච්ච ෙදයක්. සිත කරදර කරගන්න අවශ්ය නැහැ,” කියාය. 



 

උරහිස් ඉස්සරහට ෙනරා යද්දී, අතක් ඇලයට හිර වී තිබිය දී, හිම මතින්, කකුල් හිරකර ගනිමින්, දණහිස් එකට 

හැෙපද්දී, ඇය හරියට බී මතින් වැෙනමින් ෙසේ ඉදිරියට ඇදුනාය. කුඩා තද පැහැති බිංදු ඇයෙග් ෙල්ස් ගවුෙම් 

වාටිෙයන් ඉඳහිටක ෙහමින් වැෙටනවා ඇය දුටුවාය. අනතුරුව ඒ බිංදු වැටීම නැවතිණ. ඇය සිනාවක් පෑවාය. 

 

ඇයට ෙව්දනාවක් දැනුෙන් නැත. දුර්වල බවින් වැඩි වන කකුල් ෙදකට ඇයෙග් අවසාන අවධානය ෙයොමු 

කරන්නට ඇය සිත ෙයොමා තිබුණි. ඇය යා යුතුයි. ඇය පැනගත යුතුයි. ඇය පැනගත යුතුයි. 

 

තම කටහඬින් ඇයෙග් ශක්තියට ෙදන ජීව සාන්දණයක් ෙලසින් ඇය තමන්ට රහසින් මතුරා ගත්තාය: “ඔයා ෙහොඳ 

ෙසොල්දාදුෙවක්, කීරා ආර්ගුෙනෝවා. ඔයා ෙහොඳ ෙසොල්දාදුෙවක්. දැන් තමයි ඒක ඔප්පු කරන්න ෙහොඳම ෙව්ලාව … 

දැන් … තව එකම උත්සාහයක් … එකම අන්තිම උත්සාහයක්. … ඒක එච්චර නරක නැහැ තවම, ෙන්ද? … 

ඔයාට පුළුවන්. .. ඇවිදින්න විතරයි ඕන … කරුණාකරලා ඇවිදින්න … ඔයා පැනගත යුතුයි …. පැනගත යුතුයි 

… පැනගත යුතුයි ….” 

 

කබාෙය් වූ ෙනෝට්ටු ෙරෝලට ඇය අතක් තබා ගත්තාය. ඒක නැති කරගත ෙනොහැකිය. ඒක පරිස්සම් කරගත යුතුය. 

තව දුරටත් ඇයට පැහැදිලිව කිසිවක් දැකගත ෙනොහැකිය. ඒක මතකෙය් තබා ගත යුතුයි. 

 

ඇයෙග් හිස ඉදිරියට කඩා වැෙටයි. ඇය ෙනොනැවතී යා යුතු කකුල් ෙදක ෙපෙනන ෙසේ, ඒ දිහා බලන්නට සිහින් 

තීරු ෙදකක් පමණක් ෙසේ ඇසිපිය හැර ඇය ෙදෙනත් අඩවන් කර ගත්තාය. 

 

හදිසිෙය් ම ඇස් ඇර බැලූ විට ඇය හිම මත වැතිර ඉන්නා බව ෙපනුණි. ඇය ෙහමිහිට හිස ඔසවා කල්පනා කෙළේ 

ඇය වැටුණු හැටි අමතක බවයි. 

 

සිහි නැති වී ඇද වැෙටන්නට ඇතැයි ඇය සිතුවාය. සිහි නැති වී යන ආකාරය ෙකොෙහොම දැනුනා දැයි ඇය 

කුතුහලෙයන් සිතුවාය. මන්ද ඇයට එය වූ හැටි මතක නැත. 

 

නැඟිටින්නට ඇයට ෙබොෙහෝ ෙව්ලාවක් ගතවිණ. ඇය වැටුන තැන රතු පැල්ලමක් තියන බව ඇය දැක්කාය. ඇය 

එතැන කාලයක් වැතිර ඉන්නට ඇත. ඇය අමාරුෙවන් ඉදිරියට ඇදුනාය. ඉක්බිතිව නැවතුනාය. ඇයෙග් දුර්වල 

දෑස් වල යම් සිතුවිල්ලක් ෙහමින් ෙගොඩ නැෙඟමින් පවතී. ඇය ආපහු ෙගොස් ඒ රතු පැල්ලම කකුෙලන් ඇදගත් හිම 

වලින් වසා දැමුවාය. 

 



ඇය ඉදිරියට ම ගියාය. කාලගුණය හදිසිෙය් ම එතරම් උෂ්ණ වී ඇත්ෙත් මන්දැයි අපැහැදිලි බවකින් කල්පනා 

කළාය. ඒ තරම් උණුසුම් වුවත් හිම දිය වී නැත්ෙත් ඇයි දැයි කල්පනා කළාය. ෙකොතරම් උණුසුම් දැයි කිවෙහොත් 

ඇයට හුස්ම ගන්නට ද අපහසු විය. ඉතින් හිම දිය වී ගිෙයොත් ෙමොකද ෙවන්ෙන? ඇයට පිහිනන්නට ෙවනු ඇත. 

එතෙකොට එෙහනම් ඇය ෙහොඳ පිහිනුම්කාරියකි. ඒක ඇවිදිනවාට වඩා පහසු ෙව්වි. ෙමොකද එතෙකොට ඇයෙග් 

කකුල් වලට විෙව්කයක් ලැෙබ්වි. 

 

ඇය වීසි වී ඉදිරියට ගියාය. ඇය නිවැරදි අතක ගමන් කරනවා දැයි ඇය ෙනොදනී. යන අත ගැන සිතිය යුතු බව 

ඇයට අමතක වී ගිහින්. ඇයෙග් මතකෙය් ඇත්ෙත් ඇය ඇවිදිය යුතු බව පමණි. 

 

කන්ද හදිසිෙය්ම තියුණු පපාතයක් අසල නැවතුණු බව ඇය දුටුෙව් නැත. ඇය වැටී ෙපරළී සුදු බෑවුම දිෙග් කකුල් 

අත් හා හිම අතරින් කරකැවී පහළට වැටුණි. 

 

මුලින් ඇයට එක අතක් හැෙරන්නට ෙවන කිසිවක් ෙසොලවන්නට බැරි විය. ඇය මුහුෙන් වූ හිම, ෙතොල් වලින් හා 

මිදුණ ඇසිපිය වලින් පිහිදා ඉවත් කළාය. සුදු පපාතය පතුෙල් සුදු ෙගොඩක් ෙසේ ඇය ගුලි ගැසී සිටියාය. ෙමවර ඇය 

නැඟිටින්නට ගත් කාලය පැය ගණනාවක් ෙසේ, වසර ගණනාවක් ෙසේ දැනිණ. අත් ඇඟ ළඟට ගන්නට පමණක් ද, 

මුලින්, අත්ල බිමට හරවන්නට, වැලමිටි ඇඟට තබා තද කරමින්, කකුල් හරවා, කකුල් එළියට විහිදන්නටත්, 

අනතුරුව, දණහිස් වලට බර දී, ෙව්වලන අත් වලට ෙහේත්තු වී නැඟිටින්නටත්, හුස්ම ගන්නටත්, හුස්ම ගන්නා විට 

යටින් ෙකොෙහේ ෙදෝ පතුලකින් පිහියක් ඇෙනනවා ෙසේ ෙව්දනාවක් දැෙනන්ටත්, එක අතකට බර දී, අනතුරුව ඒ 

අත හැර දා හිම මතින් නැඟිට, ඇය ෙකළින් හිටගත්ෙත් හති දමමින්. 

 

ඇය පියවර කිහිපයක් තැබුවාය. ඒත් ඇයට පපාතෙය් අනිත් පැත්තට නැඟ ගත ෙනොහැකි විය. ඇය ඇද වැටුණාය. 

එවිට ඇය අත් ෙදෙකන් හා දණහිස් වලින් ඉහළට නැඟ්ගාය. ඇයෙග් උණුසුම් වූ මුහුණ හිම වල බහාලූෙය් කම්මුල් 

සිහිල් කරගන්නට. 

 

ඇය කන්ද මුදුෙන් දී නැවතත් නැඟිට ගත්තාය. ඇයෙග් අත්වැසුම් නැති වී ෙගොසිනි. මුව ෙකොන් වල යමක් දැනී 

ඇය ෙතොල් පිස දැම්මාය. ඇඟිලි දිහා බලද්දී ඇයෙග් ඇඟිලි වල ෙරෝස පැහැති ෙපන වලින් වැසී තිබුණි. 

 

ඇයට දැඩි උණුසුමක් දැනිණ. ඇය සුදු සාටකය ෙකොණ්ඩෙයන් ගලවා පපාතයට විසි කර දැමුවාය. හමා ගිය සුළං 

වලින් ඇයෙග් ෙකස් කලාපය හිස පිටුපසට ෙව්වලන ෙකළින් ඉරක් ෙසේ හඹා ගිෙයන් ඇයට තරමක සුවයක් ඇයට 

දැනිණ. 

 

ඇය මුහුණ සුළඟට අල්ලා ඔසවමින් ඉදිරියට ම ඇවිද ගියාය. 



 

ඇයට උණුසුම දැඩිව දැනිණ. හුස්ම ගන්නට අපහසු බවක් දැනිණ. ඇය කබාය ගලවා හිම මත වැෙටන්නට 

හැරියාය. ආපහු හැරී ෙනොබලා දිගටම ඉදිරියට ඇවිද්දාය. 

 

අහෙසේ වළාකුළු නිල්, අළු හා තද ෙකොළ පාටින් කැරලි ගැෙසමින් ඈතට පාවී යති. ඇයට ඉදිරිෙයන් හිම මත 

යාන්තම් දැකිය හැකි වූ ඉරක්, විනිවිද ෙපෙනන සුදු පැහැෙයන් වූවක් ෙපනුණි. ඒත් ඊට උඩින් වූ හිම දිස්වූෙය් ඉතා 

ලා පැහැති ෙකොළ පාටින්. 

 

ඇය විසි වී ඉදිරියට ගියාය. නැවත ගැස්සී පිටුපසට ගියාය. ඇය ෙදෙනත් වලින් ෙකොණ්ඩය පිස ඉවත් කර 

ගත්තාය. කකුල් හිර ෙවද්දී, ඇය වටා වූ හිම වැනි සුදු ෙල්ස් දිගු මංගල ගවුමක් හැඳගත් ෙවව්ලන පැද්ෙදන 

බීමතින් වූ හැඩරුවක් ෙසේ ඇය ඉදිරියට ගියාය. 

 

ඇයෙග් ඉෙනන් ඒ ගවුෙම් පිටුපස වූ බිම ගෑෙවන ෙකොටස ගැල වී ෙගොස් එහි සුදු ෙල්ස් ඇයෙග් කකුල් වල 

හිරෙවමින් ඇය පිටුපසින් ඇදී එයි. ඇය අන්ධ ෙලසින් වැෙනමින් ගියාය. ඇයෙග් ෙකොණ්ඩය සුළඟට හැම අත 

ගසා යයි. ඇයෙග් දෑත් වැෙන්. හරියට ඒ දෑත් ද සුළඟට අසු වී වැෙනනවා වැනිය. ඇය පිටුපස්සට නැවුනාය. 

ඇයෙග් පියයුරු සුදු ෙල්ස් යටින් මතු වී ෙපනුණි. ඇයෙග් වම් පියයුර යටින් කුඩා රතු දිය පහරක් ෙසෙමන් පහළට 

ගලා බසී. දිගු තද පැහැති පැල්ලම් ගවුම පුරා දිව ෙගොස් බිම ගෑෙවන ෙකොටෙසේ ද පැතිරී ගිෙය්ය. සියුමැලි ෙල්ස් 

මල් සුදු සැටින් මත්ෙත් රතු පාටින් ෙපනිණ. 

 

හදිසිෙය් ම ඇයෙග් ෙපන වලින් කැටි ගැසී ඇල වී ගිය වියළි ෙතොල් නැවතත් විවර විය. ඇය සුමුදු හඬකින් එක 

නමක්, උදව් ඉල්ලා කරන ආයාචනාවක්, එහා පැත්ෙතන්, මායිමට ඔබ්ෙබන් වූ, හරියට පිරිමැදීමක් ෙමන්, 

ඇයෙග් හඬ දයාෙවන් හා පීතියකට ළං වූ ස්වරයකින් පිට විය: “ලිෙයෝ! …” 

 

ඇය නැවත නැවතත් මැතිරුවාය. හඬ තව තවත් වැඩි කරමින්, බලාෙපොෙරොත්තු සුන් වූ ෙලසකින් ෙනොව, හරියට 

ඒ සද්දය, ෙලෝකෙය් වූ ඒ එක සද්දෙයන්, ඇයට ජීවයක් ෙදන ෙලසින් කීවාය: “ලිෙයෝ! … ලිෙයෝ! … ලිෙයෝ! 

…” 

 

ඇය ඔහුට කතා කරන්නීය. පවතින්නට හැකි වූ ලිෙයෝ, තමා යන තැන, මායිමට එපිටතින් ජීවත් වන්නට 

අවස්ථාවක් ලද්දා නම් විය හැකි වූ ලිෙයෝ ට කතා කළාය. ඇය එනෙතක් ඔහු එහි බලාෙගන සිටියි. ඒ නිසා ඇය යා 

යුතුයි. එතැන, ඒ ෙලෝකෙය්, මායිමට එපිටත, ඇය ෙවනුෙවන් ජීවිතයක් බලාෙගන සිටියි. ජීවත් වූ හැම පැයක ම 

ඇය අවංක වූ ජීවිතය, කිසිම විෙටක පහතට ෙනොහැර වූ එකම බැනරය, ෙකළින් හා ඉහළට ඔසවා ෙගන සිටිය 

එකම එක, පාවා දිය ෙනොහැකි ජීවිතය, තවමත් ජීවතුන් අතර සිටිය දී පාවා ෙනොදිය හැකි වූව, තවමත් ෙසේවයක් 



කළ හැකි ජීවිතය ෙවනුෙවන්, ඇවිද්දාය. තව ටික කාලයක් ඉදිරියට, ජීවිතය ෙවනුෙවන් තව ටික කාලයක් ඇය 

ඇවිද්දාය. 

 

එවිට ඇයට සිංදුවක් ඇසිණ. එහි තාලය මනුෂ්ය හඬක් වන්නට තරමකින් හඬකින් ෙනොයුතුය. සිංදුව අන්තිම සටන් 

බිමක පා ගමන් තබන තාලයකි. එය අවමංගල ළෙතෝනියක් වූෙය් නැත. එය ගීතිකාවක් වූෙය් නැත. එය යාඥාවක් 

ෙනොවීය. එය පැරණි ඔෙපෙරට්ටාවක තාලයකි. එය “කැඩුණු වීදුරුෙව් සිංදුව” විය. 

 

සංගීතෙය් කුඩා තනු පසු බැස්ෙමන් ෙවව්ලා  ෙගොස් අනතුරුව පුපුරා ගියහ. ඉක්මණින් ෙපරළී, හරියට සියුම් රැළි 

ෙමන්, හරියට වීදුරුවකින් නැෙඟන හඬක් ෙසේ සිහින් හා පැහැදිලි විය. කුඩා තනු උඩ පැන පුපුරා ෙගොස් හිනා වූහ. 

හිනා වූෙය් සම්පූර්ණ වූ, ෙකොන්ෙද්සි ෙනොමැති වූ, උත්කර්ෂවත් මනුෂ්ය පීතියකින්. 

 

ගයන්ෙන් තමන් දැයි ඇය ෙනොදත්තාය. සමහර විට ඇයට ඒ සංගීතය ෙකොෙහන් ෙදෝ ඇෙසනවා පමණක් ෙවන්න 

ඇති. 

 

එෙහත් සංගීතය ෙපොෙරොන්දුවක් වූවකි. ඇයෙග් ජීවිතය ආරම්භෙය් දී වූ ෙපොෙරොන්දුවකි. එදා ඒ වූ ෙපොෙරොන්දුව, 

ඇයට දැන් අහිමි කරන්නට ෙනොහැකි ය. ඇය ඉදිරියට යා යුතු යි. 

 

ඇය ඇවිද ගියාය. සුදු ෙල්ස් මත රතු පැල්ලම් පැතිර යන, පිම්බී හැම අත විසිරී යන, පූජකවරියකෙග් මධ්යකාලීන 

ගවුමක් හැඳගත්, දුර්වල ෙකල්ලක් ඉදිරියට ම ඇවිද ගියාය. 

 

හිමිදිරිෙය් දී ඇය බෑවුමක ගැට්ටක් මත ඇද වැටුනාය.  

 

ඈතට යන ෙතක් ෙපෙනන හිම, මිටියාවතක අගිස්ෙසේ නැඟ එන හිරු දක්වා විසිර තිබිණ. හිරු පායා නැත. ෙරෝස 

පැහැති පටියක්, ලා පැහැති වූ, තුරුණු, හරියට පාටක හුස්මක් ෙසේ, හරියට පාටක උපතක් ෙසේ, හිම මතින් නැඟී 

දිස්නය පතුරුවයි. ෙවව්ලමින් ලා පැහැති නිල් පැහැෙයන් වූ ඉහළට මුසු වී යයි. තුනී ෙව්ල් පටක් යටින් නිවි නිවී 

පත්තු ෙවන දීප්තිෙයන් නිල් පැහැය පැතිර ගිෙය්ය. හරියට ගිම්හාන සූර්යාෙලෝකයක ෙපොකුණක ෙහොල්මනක් 

ෙනොෙපනී යනවා  ෙසේ ය. හරියට සියකිරණ ගැඹුරක කිඳි ෙගොස් ඇති  විලක මතුපිට ෙසේ ය. ඒ පටන් ගන්නා 

දියරයක් වැනි වූ දැල්ෙල් හැම අත වූ හිම ෙපනුෙන් ෙවව්ලා, හුස්ම ගනිමින්, සුමට ව දිළිෙසමින් ඇත්තා ෙසේ ය. 

දිගු තීරු මිටියාවත හරහා පැතිර තිබුණි. ෙසවැනැලි ෙසේ වූෙය් එළියයි. බරින් වූ, නිල් පැහැති එළිය අගිස්ෙසේ 

නටන්නට සූදානම් ගිනිදැල් ඇති ෙලසින් ෙපනුණි. 

 



මිටියාවෙත් ඈතක කුඩා හුදකලා ගහක් දකින්නට තිබිණි. එහි ෙකොළ තිබිෙය් නැත. එහි සිහින්, දුලබ අතු අතර හිම 

රැඳී ෙනොතිබුණි. එය තියුණු ෙලසින් ඇදී තිබුෙන් අනාගත වසන්තයක ජීවෙයනි. එහි කළු අතු, අත් ෙමන්, 

කරන්නට හැකි වූ ෙබොෙහොමයක් ෙද්වල් තිබි අනන්තයට දිෙවන ෙලෝකයක් මතින් හිමිදිරිය ෙවත දිග හැර පා 

තිබිණ. 

 

ඇය කඳු ගැට්ට මත වැතිර, පහළට හැරී අහස දිහා බලා සිටියාය. සුදු හා නිශ්චල වූ එක අතක් ගැට්ට මතින් පහතට 

වැටී තිබිණි. ඉන් කුඩා රතු බිංදු ෙහමිහිට ෙපරළී හිම මතින් බෑවුමට ඇද වැටුණි. 

 

ඇය සිනා වූවාය. තමන් මිය යන බව ඇය දත්තාය. ඒත් තව දුරටත් ඉන් කමක් නැත. කිසිම මනුෂ්ය වචන වලින් 

කිසිදාක කිව ෙනොහැකි යමක් ඇය දැන සිටි බව ඇය දැන් දත්තාය. ඇය ඒ ෙවනුෙවන් බලාෙගන සිටිෙයකි. හරියට 

එය පැවති විදියට ඇයට දැනුණි. හරියට එය ජීවත් වූ ෙලසින් ඇයට දැනුණි. ජීවිතය, ඇය එය විය හැකි වූ ආකාරය 

දන්නා නිසා පමණකින්, ඇයට දැනුෙන් සද්දයක් නැති ගීතිකාවක් ෙලසිනි. රතු බිංදු රූ රා වැෙටන කුඩා හිල යට 

ගැඹුරු පතුලක, ඒ රතු බිංදු ආපු තැෙන් ඉතා පතුලකින් වූ දැයක් ඇය දත්තාය. එක ෙමොෙහොතක්, නැත්නම් 

සදාකාලයක් -යන්න වැදගත් ද? ජීවිතය, පරාජය ෙනොකරන ලද ජීවිතය පැවතිණ. එයට පැවතිය හැකිය. 

 

ඇය සිනා වූවාය. ඒ ඇයෙග් අන්තිම සිනාව ය. ඇය සිනා වූෙය් කරන්නට හැකි වූ ෙද්වල් ෙබොෙහොමයක් ගැනයි. 


