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මිනිසුන් අතර කුමාරයා  
 නිකෙලෝ මැකියෙවල්ලිෙග් කුමාරයා

මයිකල් ඉග්නටිෙයෆ් 
පරිවර්තනය: විදුර පභාත් මුණසිංහ 

1532 දී පථම වරට පකාශයට පත් ෙකරුණු නිකෙලෝ 
මැකියෙවල්ලිෙග් කුමාරයා නිසැක වශෙයන්ම ෙද්ශපාලන නායකත්වය පිළිබඳ කවරදාක ෙහෝ 
ලියැවුණු දරුණුතම කෘතිය විය. කල්පනාකාරී කිසිදු වර්තමාන ෙද්ශපාලනඥෙයක් මැකියෙවල්ලි 
ඉතා සැහැල්ලුෙවන් අනුමත කරන නපුරු කලාවන් පිළිබඳ පාෙපොච්ඡාරණය ෙනොකරනු ඇත. 
එබඳු නපුරු ෙද් අපි කවරදාකවත් ෙනොකරමු! නමුත් ඔහු ෙනොනැසී පවතින්ෙන්ය, මන්ද යත් 
ඔහුෙග් කෘති තවමත් සත ෙය් විෂ තුඩ අඩංගු ෙකොටගත් බැවිනි. යුගෙයන් යුගයට 
මැකියෙවල්ලිෙග් ෙශේෂ්ඨ පණිවුඩය වී ඇත්ෙත් ෙද්ශපාලනඥයකු සදාචාරාත්මක යථාර්ථවාදියකු 
විය යුතු බවය. අප සැබැවින්ම ජීවත් වන ආකාරය අප ජීවත් විය යුතු ආකාරෙයන් ෙකොෙතක් 
දුරට ඈත් වූ එකක් ද යත් සුචරිතෙය් පරමාදර්ශයන්ට අනුකූලව ජීවත් වීමට උත්සාහ දරන්නන් 
විනාශ කරනු ලැබීම නියමිත බව මැකියෙවල්ලි කියා සිටින්ෙන් ය. දස්කම් පෑමට අෙප්ක්ෂා 
කරන සෑම ෙද්ශපාලනඥයකුම ‘වැරදි කරන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න සහ අවශ තාවය අනුව එය 
ෙයොදා ගන්ෙන් ෙහෝ ෙනොගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න දැන සිටිය යුතු’ෙවයි. 

මැකියෙවල්ලි කියා සිටින්ෙන් ෙද්ශපාලනඥයකු වැරදි කරන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න දැන සිටිය යුතු 
බව මිස අවශ ෙයන්ම වැරදි කළ යුතු බව ෙනොෙව් යන්න සැළකිල්ලට ගන්න. ෙද්ශපාලනඥයකු 
තමාම වැරදි කළ යුතු ෙනොෙව්, නමුත් “සියලු මිනිසුන් නරක” ය යන්න ඔහු කිසිදා අමතක 
ෙනොකළ යුතු බව මැකියෙවල්ලි කියා සිටී. අශුභවාදී උපකල්පනයන් කරන්න, ඔබ අෙප්ක්ෂා 
භංගත්වයට පත්වීමට ඇති ඉඩ අඩුයැයි මැකියෙවල්ලි තර්ක කරයි. ෙද්ශපාලනෙය්දී කිසිවිෙටක 
පමණට වඩා විශ්වාස ෙනොකරන්න. ඔවුන් ඔබට වූ ෙපොෙරොන්දු රකින තාක් පමණක් අෙනක් 
ෙද්ශපාලනඥයන්ට ඔබ වූ ෙපොෙරොන්දු රකින්න යැයි මැකියෙවල්ලි අවවාද කරයි. ඉන්පසු සියලු 
පරදු තැබීම් අවසන් ෙවයි. ඔබට ආදරය කරනු ලැබි ය ෙනොහැකි නම් ඔබට අෙනක් අය බිය වන 
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බවට හා ගරුකරන බවට වගබලා ගන්නැයි ඔහු අවවාද කරයි. ෙද්ශපාලනඥයකු “උගුල් 
හඳුනාගැනීමට නරියකු” වැනි විය යුතු අතර “වෘකයන් බියට පත් කිරීමට සිංහයකු ෙමන්” සසල 
ෙනොවී සිටිය යුතුය. 

කුමාරයා වූ කලී සටකපට කම් හා මුළාකිරීම් ෙයොදාගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න පිළිබඳ නිබන්ධයකි. 
“කියාත්මක කිරීමට සූදුසු වනෙතක් සතුරාෙගන් සඟවා තැබුණූ ව ාපාරයකට වඩා වැඩිෙයන් 
සාර්ථක වීමට ඉඩ ඇති ෙවනත් කිසිදු ව ාපාරයක් නැත.” ඔබට පතිවාදිෙයකුට හානි කළයුතුම 
නම්, ඔහු ඔෙබන් පළිගැනීමට තරම් ශක්තිමත්ව ඉතිරි ෙනොෙකෙරන පරිද්ෙදන් ඔහුව විනාශ 
කිරීමට වගබලා ගන්නා ෙලස ඔහු උපෙදස් ෙදයි.  

මැකියෙවල්ලිෙග් යථාර්ථවාදය දැරිය ෙනොහැකිය, නමුත් එය නරුමවාදයම ෙනොෙව්. ජීවිතෙය්දී 
ෙමන්ම ෙද්ශපාලනෙය්දී ද තක්කඩිකමට වඩා, ජනතාව තුළ ඇති උතුම් ෙද්ට ආමන්තණය කිරීම 
සහ උදාර පූර්වාදර්ශයක් ස්ථාපිත කිරීම සාර්ථක වන්ෙන්ය යන්න පිළිබඳ ඔහු මුළුමනින්ම 
දැනුවත්ය. ඔහු ෙමෙසේ ලියයි, කුමාරයා “සිය කියාවන් තුල විශිෂඨ්ත්වය, ෛධර්යය, බැරෑරුම්කම 
සහ ස්ථිරබව ෙපන්වීමට උත්සාහ කළ යුතුය.” අල්ලස සහ ත ාග අෙප්ක්ෂාව මගින් ෙනොව 
“ආත්මෙය් විශිෂ්ඨත්වය සහ උදාරභාවය” තුළින් ආධාරකරුවන් ඔබ ෙවතට බැඳ තබා ගැනීම 
වඩා යහපත්ය. මැකියෙවල්ලි ඔහුටම ආෙව්ණික ප ෙසකට කරන කතාවක් ෙලස එයට ෙමෙසේ 
එක් කරයි, මාහැඟි සදාචාර ගුණාංගයන් ඔබ සතුව සැබැවින්ම ෙනොමැත්ෙත් නම් “ඒවා ඇති 
ෙලසින් ෙපන්වීම අවශ ය.” 

මැකියෙවල්ලිට අනුව ෙද්ශපාලනය යනු රඟබිමයි: අවංකකම, උදාරභාවය සහ සත වාදීභාවය 
ඔබට සැබැවින්ම ෙනොමැති නම්, ඒවා පකාශමාන කිරීම ඔබට පිහිටවනු ඇත. “හැම ෙකෙනකුම 
දකින්ෙන් ඔබ ෙලස ෙපෙනන්නට ඇති ෙද්ය, ඔබ කවුදැයි සැබැවින්ම දන්ෙන් කිහිපෙදෙනකු 
පමණකි.” 

නායකෙයකු තමන්ෙග්ම කීර්තිය නිකලැල්ව රැෙකන පරිද්ෙදන් ෙද්ශපාලනෙය් සියලු 
ෙනොෙහොබිනා වැඩ තමා යටෙත් සිටින්නන් ෙවත පැවරීමට වගබලා ගත යුතුය. කුමාරයකු, 
“අපවාදයට ලක්වන කාරණාවන්” තමා යටෙත් සිටින්නන් ෙවත පවරා “පසාදය ලැෙබන 
කාරණාවන්” ට අයිතිවාසිකම් කිව යුතුය. 

කුමාරයා වූකලි වංකභාවය ෙවතට වන මාර්ෙගෝපෙද්ශනයකට වඩා වැඩි ෙදයකි. එය මානව 
විචක්ෂණය පසසමින් ලියැවුණු පඥාවන්ත හා උත්පාසාත්මක රචනයකි: “ එයට පරිපූර්ණ ෙලස 
ආරක්ෂිත වූ කියාමාර්ගයන් ෙතෝරා ගත හැකි යැයි උපකල්පනය කිරීමට කිසිදු ආණ්ඩුවකට 
කිසිවිෙටක ඉඩ ෙනොෙදන්න; එෙසේ ෙනොව ඉතා සැක සහිත ඒවා ගැනීමට සිදුවනු ඇතැයි 
බලාෙපොෙරොත්තු වීමට ඉඩෙදන්න, මන්ද යත් සාමාන  කටයුතු සම්බන්ධෙයන් ෙසොයාගනු ලැබ 
ඇති ෙදය නම් යමකු තවත් කරදරයකට පැටලන්ෙන් ෙනොමැතිව එක් කරදරයකින් ගැලවිමට 
කවරදාකවත් පැතිය ෙනොහැකි බවයි; නමුත් විචක්ෂණභාවය සමන්විත වන්ෙන් කරදරයන් හි 
ස්වභාවය පැහැදිළිව වටහා ගන්ෙන් ෙකෙසේද යන්න සහ වඩා අඩු අන්තරාය භාරගැනීම 
ෙතෝරාගැනීෙමහිය.”  

ෙද්ශපාලනෙය් නියැලී සිටි කිසිවකුට දන්නා ෙද් හඳුනා ගැනීෙමන් බිෙයන් ෙවවුලුමකින් සහ 
විටින් විට ඇතිවන දැනුම් ෙත්රුම් ඇති කෙම් සිනහවකින් ෙතොරව කුමාරයා නැවත කියවිය 
ෙනොහැක. මැකියෙවල්ලි අපෙග් සමකාලීනයකුව රැඳී සිටින්ෙන්ය. ඔහු 24 වැනි විෙය්දී 
ෆ්ෙලෝරන්ස් ජනරජෙය් රාජ තාන්තික හා ෙද්ශපාලන ෙසේවයට පිවිසිෙය්ය. ඉතාලිය විෙද්ශීය 
ආකමණ, කුමන්තණ සහ ෙද්ශපාලන ඝාතන විසින් පචණ්ඩ ෙලස කලඹනු ලැබූ 
කාලපරිච්ෙඡ්දයක් වූ සැඩ වසර 18 ක් පුරා ඔහු ෙද්ශපාලනය එහි වඩාත්ම දූෂිත සහ 
කුමන්තණකාරී ස්වරූපෙයන් දුටුෙව්ය. වයස 42 දී ඔහුට සිය වරපසාද අහිමි වූ අතර, එහිදී ඔහු 
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කුමාරයා ලියූ, තම වතුයාය කරා ෙබ්රී පළායන්නට ෙපර ඔහුට සිර අඩස්සිෙය් සිටින්නට සහ 
වධබන්ධනයන්ට ලක්වන්නට සිදුවිය.  

ෙමම ෙපොත    ෆ්ෙලෝරන්ස් හි නව පාලකයා වූ ෙලොරන්ෙසෝ ඩි ෙමඩිසි ෙග් ෙහොඳ හිත දිනාගැනීම 
සඳහා ඔහු දැරූ නිරර්ථක උත්සාහයක් විය. ඔහු නැවත ෙපර තත්ත්වය ලබාගැනීමට අසමත්වීම 
පිළිබඳව අප සැමට සතුටු විය හැක. ෙද්ශපාලනෙය්දී අසාර්ථක වන අය සාර්ථක වන අයට වඩා 
සමහර විෙටක මතු පරපුෙර් මතකෙයහි වඩා දිගු කලක් ජීවත් ෙවති. 

මයිකල් ඉග්නටිෙයෆ ්

කැනඩාෙව් ලිබරල් පක්ෂෙය් නායකයා ෙමන්ම එෙටෝබිෙකෝ-ෙල්ක්ෙෂෝ පෙද්ශය නිෙයෝජනය 
කරන පාර්ලිෙම්න්තු මන්තීවරයා ද ෙවයි. ඔහු විසින් රචිත කෘති අතර Blood and Belonging, 
Isaiah Berlin: A Life සහ තවත් නවකතා කිහිපයක්ද ෙව්.  

විදුර පභාත් මුණසිංහ 

වෘත්තිෙයන් නීතිඥෙයකි.  සමාජය සහ ෙද්ශපාලනය අධ යනය කිරීෙමහි ලා උනන්දුවක් දක්වයි.  
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