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“මෙග් මිනිස්සු හරිම විනීතයි…
සමහර ෙද්වල් ගැන එයාලා කතා කරන්ෙන්ම 
නැහැ. 
ෙම් නාට්යෙය් තිෙයන්ෙන් ගැහැණු 
තුන්ෙදෙනක්ෙග කතා: 
එක කතාවක් අපි හැෙමෝම දන්නවා…
ෙදවැනි කතාව අපි කිහිප ෙදෙනක් අහලා 
තියනවා…
තුන්ෙවනි කතාව කවුරුවත් තාම දන්ෙන් 
නැහැ…
ෙම් තුනම සිද්ධවුෙන් ආරක්ෂක
මුරෙපොලවල් තුළ. 
ෙම් තුනම ඇත්ත කතා.”
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2



Dear Children, Sincerely…  පරම්පරා අතර කතා බහක්  ( DCS ව්යාපෘතිය ) වනාහි රුවන්ති ද චිෙක්රාෙග් 
සහ � ලංකාෙව් ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායෙම් (www.stages.lk) පුෙරෝගාමීත්වෙයන් 2015 දී ආරම්භ වූ 
පර්ෙය්ෂණ හා නාට්ය ව්යාපෘතියකි. 1930 දශකෙය් � ලංකාෙව් උපන් වැඩිහිටි පරම්පරාෙව් කතාන්දර සහ 
අත්දැකීම් එකතු කිරීම ෙමම ව්යාපෘතිෙය් එක් කාර්යයකි. එෙසේ ෙගොනු කරන කතාන්දර හා අත්දැකීම් ෙමම 
ව්යාපෘතිය විසින් වෘතාන්ත සහ සජීවී රංග ෙලස වත්මන් ෙප්රේක්ෂකයින්ට රැෙගන යයි. සැෙවොම උරුමකම් 
කියන සාමුහික අතීතයක මතකයන් සිහිගැන්වීෙම් අටිෙයන්  ෙමම වෑයම සමාජෙය් තහංචියට ලක්ව ඇති 
මාතෘකා හා කතිකාවන් අලුතින් සන්දර්භගතෙකොට ඒවා නැවත සාකච්ඡාවට විවෘත කරයි. ස්මරණෙය් 
ෙද්ශපාලනයට යම් මැදිහත්වීමක් සිදුකරයි. ෙප්රේක්ෂකයාෙග් මතකය සහ හෘදසාක්ෂිය සමඟත් අභිමුඛ වීමට 
ෙවර දරයි.  

ව්යාපෘතිෙය් අදහස මුලින්ම උපන්ෙන් � ලංකාව ෙක්න්ද්ර කරගනිමින් වුවත් පසුව ජාත්යන්තර මට්ටෙම් 
ව්යාපෘතියක් ෙලස එය වර්ධනය විය. 2015 වර්ෂෙය් සිට රුවන්ඩාව, බුරුන්ඩිය, එක්සත් රාජධානිය, 
පලස්තීනය, සර්බියාව, ෙබල්ජියම, ෙකොන්ෙගෝව, අයර්ලන්තය හා පාකිස්තානය යන රටවල් DCS ව්යාපෘතිය  
හා සම්බන්ධව කටයුතු කර ඇත. ෙමම සම්බන්ධතා නිසා 2015 රුවන්ඩාව සමඟත්, 2020 පාකිස්තානය 
සමඟත් එක්ව නාට්ය නිර්මාණ කිරීමටත් රඟදැක්වීමටත් � ලංකාවට හැකියාව ලැබී ඇත.  

DCS ව්යාපෘතිය හරහා වෘතාන්ත භාවිතෙයන් පරම්පරා අතර මතකයන් සම්ෙප්රේෂණයට අවස්ථාව උදාකරෙදන 
අතරම, ෙලෝකෙය් විවිධ රටවල්වල 1930 දශකෙය් උපන් පරම්පරාෙව් අත්දැකීම් විමසීමටද අවස්ථාව සලසයි. 

ප්රසංගයකින් හා සම්මන්ත්රණයකින් සමන්විත වූ ෙකොල්ෙචස්ටර් හි මර්කරි නාට්ය ශාලාෙව් පැවති ‘කාන්තා 
නාට්ය නිර්මාණකරුවන්ෙග් උෙළල 2017’ වනාහි, DCS ව්යාපෘතිය විෙදස් රටවල කලාකරුවන් සමඟ 
සහෙයෝගිතාවෙයන් කරන ලද හුවමාරුවකට උදාහරණයකි. ARIADNE නම් කලාකරුවන්ෙග් කණ්ඩායම 
විසින් ෙමෙහයවූ ෙමම ව්යාපෘතිය රුවන්ඩාව, ෙකොන්ෙගෝව, එක්සත් රාජධානිය හා සර්බියාව සමඟ එෙසක්ස් 
හි එක්වුෙය් DCS ව්යාපෘතිය සාමූහිකව ගෙව්ෂණය කිරීමටයි. ‘ෙහේමන්තෙය් සහ වසන්තෙය් කතා: ෙගෝලීය 
නාට්ය කලාව තුළ ස්�-පුරුෂ සමාජභාවය, ඉතිහාස සහ පරම්පරා අතර හුවමාරුව’ යන මැෙයන් පැවති ෙමම 
උෙළල පැවැත්වුෙන් එෙසක්ස් විශ්වවිද්යාලෙය් නාට්ය හා සිනමා ෙදපාර්තෙම්න්තුෙව් සහෙයෝගෙයනි.

Dear Children, Sincerely… 
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‘ෙහේමන්තෙය් සහ වසන්තෙය් කතා: ෙගෝලීය නාට්ය කලාව තුළ ස්�-පුරුෂ සමාජභාවය, ඉතිහාස සහ 
පරම්පරා අතර හුවමාරුව’1  නම් ව්යාපෘතිෙය් වෑයම වූෙය් ෙගෝලීය වශෙයන් ගැටුම්වලට මුහුණ පෑ රටවල 
ආන්තීකරණයට ලක් වූ පුද්ගලික තලෙය් සහ ජාතික තලෙය් ඇති ෙපර ෙනොකී කතාවලට නව පණක් දීමට 
කාන්තා නාට්ය නිර්මාණකරුවන් සමත්වන්ෙන් ෙකෙසේදැයි විමසීමය. ෙමම නාට්යමය පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘතිය 
අවසානෙය් Dear Children, Sincerely… නාට්ය මාලවට අදාළ රංගයක් පැවැත්විණ. එහි තිබූ DCS ෙකටි 
නාට්ය පෙහේම නිර්මාණය හා අධ්යක්ෂණය කරන ලද්ෙද් ARIADNE කලා කණ්ඩායෙම් සාමාජික කාන්තා 
නාට්ය නිර්මාණකරුවන්ය. Girls at Checkpoints යනු � ලාංකික ෙව්දිකා නාට්ය අධ්යක්ෂිකා රුවන්ති ද 
චිෙක්රා ෙග් නිර්මාණයකි. 2017 ජුනි 24 දින මර්කරි නාට්ය ශාලාෙව් දී ශාස්ත්රඥයන්ෙග්, නාට්යකරුවන්ෙග් 
සහ ෙපොදු මහජනයාෙග් සහභාගිත්වෙයන් පැවති රංග සහ සාකච්ඡා මඬුලුවලින් සමන්විත වූ ප්රාසාංගික හා 
සම්මන්ත්රණ දිනෙය්දී ෙමම DCS නාට්ය පහම ෙව්දිකාගත විය. 

‘ෙහේමන්තෙය් සහ වසන්තෙය් කතා’

1එෙසක්ස් විශ්වවිද්යාලෙය් කලා මණ්ඩලෙය් සහාය ඇතිව, ARIADNE කලාකරුවන් සමඟ කරන ලද පර්ෙය්ෂණ 
ව්යාපෘතියක්.
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කාන්තා නාට්ය නිර්මාණකරුවන්ට ෙයොමුව ඇති අවධානය නිසාම, ෙමම ව්යාපෘතිෙය් Dear Children, 
Sincerely…  මාලාවට අයත් රංගය ARIADNE නම් ෙලෝක කාන්තා නාට්ය නිර්මාණකරුවන්ෙග් එකමුතුව 
සමඟ සහෙයෝගිතාවෙයන් ආරම්භ කරන ලදී. එක්සත් රාජධානිෙය් සුසෑනා ෙට්රසිලියන්, රුවන්ඩාෙව් ෙහෝප් 
අෙසේඩා, ෙබල්ජියෙම් ෙෆ්රඩරීක් ලෙකොම්ෙට්, පලස්තීනෙය් ඉමාන් අවුන්, සර්බියාෙව් ඩියානා මිෙල්ෙසොවිච් සහ 
� ලංකාෙව් ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායෙම් රුවන්ති ද චිෙක්රා අතින් ෙමම නාට්ය නිර්මාණය වී ඇත. ඉහත කී 
කාන්තා නාට්ය නිර්මාණකරුෙවෝ  ARIADNE කලා එකමුතුෙව් ආරම්භක සාමාජිකෙයෝද ෙවති. ඔවුන් 
එෙසක්ස් සරසවියට පැමිණිෙය් ඔවුන්ෙග් උපෙද්ශනය යටෙත් කටයුතු කිරීමට ඔවුන්ෙග් රටවලම තවත් දක්ෂ 
තරුණ ශිල්පිනියක්ද කැටුවයි. එෙසක්ස් සරසවිෙය් ප්රථම උපාධි හා පශ්චාත් උපාධි සිසුන් සමඟ එක්ව ඉහත කී 
සෑම රටකින්ම එක DCS නාට්යය බැගින් ඉදිරිපත් කිරීම DCS ව්යාපෘතියට අදාළ ෙමම අධ්යයනෙය් හා 
පුහුණුෙව් සැකැස්ම විය. 

අධ්යක්ෂිකාවන් ඔවුන්ෙග් රටවලින් පැමිණිෙය් ඔවුන්ෙග් රෙට් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන් හා පවත්වන ලද සම්මුඛ 
සාකච්ඡාවලින් සහ කතාබහකින් එක් කර ගත් ෙතොරතුරුද රැෙගනයි. ෙමම ෙතොරතුරු මත පදනම්ව 
නාට්ය නිර්මාණය විය. අධ්යක්ෂකවරෙයක්, නාට්ය පිටපත් රචකෙයක්, රංගන ශිල්පිෙයක් හා ප්රතිපත්ති 
සම්පාදනයට බලපෑම් කරන්ෙනක් ෙලස අධ්යක්ෂිකාවන් විසින් ස්�-පුරුෂ සමාජභාවය, ගැටුම්වල ඉතිහාස 
සහ ප්රතිසන්ධානය යන ෙත්මාවන්ට ප්රවිෂ්ට වන ආකාරය පිළිබඳ කැඩපතක් ෙලසද ෙමම නාට්ය කටයුතු 
කරයි. 

ARIADNE සහ DCS
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Girls at Checkpoints යනු එෙසක්ස් හි පැවති DCS ව්යාපෘතිෙය් කාලාකරුවන් සමඟ සහෙයෝගීත්ව 
නාට්ය නිර්මාණය කිරීෙම් රුවන්ති ද චිෙක්රාෙග් උත්සහෙය් අවසාන ප්රතිඵලයයි. එය � ලංකාෙව් සිවිල් යුද 
සමෙය්2 හා ඉන් පසුව හමුදා මුරෙපොළවලදී කාන්තාවන්ට එෙරහිව සිදුවූ හිංසන පිළිබඳ සත්ය කතා �ත්වයක් 
වටා ෙගතුණු විනාඩි 20ක ඩිවයිස්ඩ් නාට්ය නිර්මාණයකි. � ලංකා සිවිල් යුද සමෙය් ෙඛ්දජනක ෙලස සමුහ 
දූෂණයට ලක් කළ �ශාන්ති කුමාරස්වාමිෙග් කතාව,3  යුද අවසානයට පසුව නාවික හමුදා මුරෙපොළක දීර්ඝ 
කාලයක් තිස්ෙසේ ෛදනිකව අතවරයට ලක් වූ කුඩා දැරිවියන් - ෙසොෙහොයුරියන් - ෙදෙදෙනකුෙග් කතාව හා 
යුද්ධය අවසන් වූ පසු යුද වාර්තාකරණෙය් නියුතු මාධ්යෙව්දිනියක් ලිංගික හිංසනයට ලක් වූ කතාව එම 
සත්ය කතා �ත්වයයි.  

එෙසක්ස් හි පැවති දස දින අධ්යයනෙය් හා පුහුණුෙව්දී, තම රටවල කතා ඇසුෙරන් DCS මාලාවට අයත් 
නාට්ය නිර්මාණෙයහි ෙයදුණු ARIADNE කලාකරිනියන් හා සමගාමීව ෙමම නාට්යය නිර්මාණය විය. Girls 
at Checkpoints නාට්යෙය් අවසාන නිර්මාණය 2017 ජුනි මස පැවති ‘ජාත්යන්තර කාන්තා නාට්ය
නිර්මාණකරුවන්ෙග් උෙළල  2017’ දී රඟ දැක්වුෙණ් ෙකොල්ෙචස්ටර් හි මර්කරි නාට්ය ශාලාෙව්දීය. මීට 
� ලංකාෙව් පියුමි විෙජ්සුන්දර, එක්සත් රාජධානිෙය්  ඈශ්ලින් එඩ්වර්ඩ් ඕ’ශියා හා ෙබල්ජියෙම්
එවූට් ඩි’හූර් යන අන්තර්ජාතික ශිල්පීහු රංගනෙයන් දායක වූහ. 

Girls at Checkpoints

2� ලංකා සිවිල් යුද්ධය (1983 - 2009) වසර 26ක් පැවති අතර, 2009 මැයි මාසෙය් � ලංකා හමුදාව විසින් ෙදමළ ඊළාම් 
විමුක්ති ෙකොටි සංවිධානය පරාජය කරනු ලැබීමත් සමඟ අවසන් වීමට ෙපර පුද්ගලයින් ලක්ෂයක් (cfr.org) පමණ 
ජීවිතක්ෂයට පත් විය.

319 හැවිරිදි ෙදමළ සිසුවියක වූ �ෂාන්ති කුමාරස්වාමි සිය අ.ෙපො.ස. උසස් ෙපළ විභාගය නිමෙකොට නැවත පැමිෙණන 
අවස්ථාෙව්දී, � ලංකා හමුදා නිලධාරීන් හා ෙපොලිස් නිලධාරින් නම ෙදෙනකු විසින් ඇයව දරුණු ෙලස දුෂණය කර 
ඝාතනය කරන ලදි. යුද සමෙය් හමුදාව විසින් අහිංසක සිවිල් වැසියන්ට එෙරහිව සිදුකරන ලද හිංසාවන්ට විෙරෝධය දැක්වීම 
සඳහා වූ විශාල කර්තව්යයක් බවට ඒ අපරාධකරුවන් නීතිය හමුවට ෙගන ඒෙම් අරගලය පත්විය.
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නිෂ්පාදනය

රංගනෙය් ෙයෙදමින්: (වෙම් සිට දකුණට) එවුට් ඩි' හූර් සහ ඇශ්ලින් එඩ්වර්ඩ් ඕ' ශියා
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“ෙම් තිස් අවුරුදු යුද්ධය කාෙල් තිබුන
ප්රසිද්ධම අවනඩුවලින් එකක්. 
ඒ කාෙල් මම මාධ්යෙව්දිෙයක් විදියට 
යුද්ධය වාර්තා කරමින් හිටිෙය්
මම යුද  කලාපවල නිතරම කරක් ගැහුවා”

- Girls at Checkpoints
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Girls at Checkpoints නාට්යය සාකච්ඡා ෙකොට, ඩිවයිසින් ෙකොට, පුහුණු වී රඟ දැක්වීම දින 4ත් 5ත් අතර 
කාලයකදී සිදුවිය. යම් අදහසක් නිර්මාණයක් දක්වා වර්ධනය වීමට ලැෙබන කාල රාමුව අතින් බලන කල 
එය ඉතා ෙව්ගවත් �යාවලියකි. Girls at Checkpoints නාට්යයෙය් පිටපත අධ්යයන හා පුහුණු වැඩසටහන් 
කාලය තුළ රුවන්ති ද චිෙක්රා විසින් රචනා කරන ලද අතර පියුමි විෙජ්සුන්දරෙග් සහ ඇශ්ලින් ඕ’ශියා ෙග් 
සහෙයන් ඩිවයිස් කිරීම සිදු විය. පර්ෙය්ෂණ, කතා ආඛ්යානයක් ෙගොඩනැගීම, කතා පුවරු භාවිතය, කතා 
විශ්වයක් ෙගොඩනැගීම, ඩිවයිසින්, විශ්වාස කළ හැකි චරිත නිර්මාණය, ව�හාත්මක රාමුවක් ෙගොඩනැගීම, 
නිර්මාණය, පිටපත් රචනය හා පුහුණු වීම යන අංගයන්ෙගන් නාට්යෙය් නිර්මාණ �යාවලිය සමන්විත විය. 
ෙමම එක් එක් පියවරට අදාළ සාරාංශගත විස්තර පහතින් දැක්ෙව්. 

9



පර්ෙය්ෂණ

4රෙට් උතුරු හා නැෙගනහිර ෙදමළ ඊලාම් නමින් රාජ්යයක් නිර්මාණය කිරීමට එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානය සටන් වැදුණි. 2007 
සිට රජෙය් හමුදා සිය ප්රහාරය රෙට් උතුරට ෙගන ෙගොස් තිබුණි. දරුණු යුද්ධයක නිමාවත් සමඟ, උතුරු පළාත රෙට් අෙනක් 
පළාත්වලට සාෙප්ක්ෂව යුද්ධෙයන් වඩාත් හානියට ලක් වූ අතර, එම නිසා ආර්ථික සංවර්ධනෙයන්ද පසුගාමී විය. 
ප්රතිසන්ධාන �යාමාර්ග මන්දගාමී වීමට අමතරව, උතුරු පළාතට දිගු හා දුෂ්කර ගමනක් ඉදිරියට ඇති බව ඔප්පු විය.

ෙවනත් ඕනෑම නාට්ය නිර්මාණයක වෙග්ම ෙමම නිර්මාණෙය්ද පළමුවන පියවර වූෙය් ව්යාපෘතිෙය් ෙත්මාව 
විමසා බලා ඊට අනුව කතාවක් ෙසොයාගැනීමට අවශ්ය පර්ෙය්ෂණවල නිරත වීමයි. DCS ව්යාපෘතිෙය් දිග පළල 
ගැන කලාකරුවන් ෙම් වන විටත් දැනුවත්ව තිබිණි. සියලු Dear Children, Sincerely… නිර්මාණ 1930 
දශකෙය් උපන් පරම්පරාව හා පැවති සම්මුඛ සාකච්ඡා මත පදනම් විය යුතුය. ෙමම නාට්යය සඳහා ඒ පුද්ගලයින් 
� ලංකාෙව් ෙජ්යෂ්ඨ පුරවැසියන්ද විය යුතුය. ෙකෙසේවුවද, ෙම් වන විටත් ගැඹුරු සම්මුඛ සාකච්ඡා 40ක් පමණ 
පවත්වා තිබූ ෙහයින් කිරීමට ඉතිරිව තිබුෙන් මින් කිහිපයක් ෙතෝරා ගැනීම පමණයි. මින් කුමන සම්මුඛ සාකච්ඡා 
කුමන ෙහේතුවක් නිසා ෙතෝරා ගන්නවාද යන්න ඉතිරිව තිබූ පැණයයි. සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙතෝරා ගැනීම සඳහා 
බලපෑ කරුණු ෙදකකි. ඉන් එකක් නම්, ෙමම හමුව කාන්තාවන්ෙග් එකක් වීමයි. එවැනි හමුවකට රැෙගන යන 
කතාන්දර කාන්තාවන්ට අදාළ ගැටලු පිළිබඳ වීම සාධාරණ බව පැහැදිලි විය. අෙනක් කරුණ නම්, DCS
ව්යාපෘතිය හරහා රෙට් උතුරු ප්රෙද්ශයට වන්නට4  සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වා අවසන් කර තිබූෙය් මෑතක වීමයි. 
එෙතක් කල් යුද්ධය පිළිබඳව උතුෙර් මිනිසුන්ෙග් අත්දැකීම් ගැන කතාන්දර විශාල ප්රමාණයක් එක් වී ෙනොතිබුණු 
බැවින් එම කතාන්දර භාවිතා ෙකොට නිර්මාණ සිදු කිරීමට ෙමය අවස්ථාවක් කර ගැනීමට උනන්දුවක් තිබිණ. 
කලා ශිල්පීන්ෙග් උත්සාහය වූෙය් උතුෙර් ජනයාෙග් දෘෂ්ටිෙකෝණය ව්යාපෘතිය තුළට එක් කිරීෙමන් ව්යාපෘතිෙය් 
තුලනය යම් ආකාරයකට ෙවනස් කිරීමටයි. නිර්මාණය ෙගෙතන්ෙන් � ලංකාෙව් යුධ සමෙය් උතුරු පළාෙත්
ස්�න්ෙග් කතාන්දර ආ� තව බව තීරණය කළ පසු ෙසසු කාරණා ඉක්මනින් පසක් වන්නට විය. 

නාට්යයට ආරම්භයක් ෙම් වන විටත් හමුවී තිබිණි. ඒ �ශාන්ති කුමාරස්වාමි නම් පාසැල් සිසුවියෙග් ෙඛ්දනීය 
කතාවයි. 1990 දශකෙය් මැද භාගෙය් ෙචම්මානි ග්රාමෙය් විසූ �ශාන්ති කුමාරස්වාමි පාසැල් දැරිය දුෂණය ෙකොට 
මරා දමනු ලබන්ෙන් හමුදා ෙසබළුන් නවෙදෙනක් සහ ෙපොලිස් භටයින් විසිනි. ඇය ෙසොයා ගිය ඇෙග් මවද, 
සෙහෝදරයාද, අසල්වැසියාද මරණයට පත්වන්ෙන් ඔවුන් අතිනි. සිද්ධිය විසින් විශාල ජනතා අවධානයක් 
දිනාෙගන ෙබොෙහෝ කලකට පසුව එහි චූදිතයින් ෙකොළඹදී �පුද්ගල විනිසුරු මඩුල්ලක් හමුෙව් වරදකරුවන් වීය.
�ශාන්තිෙග් හා ඇෙග් පවුෙල් අයෙග් ඝාතකයින්ට එෙරහිව නඩු �යාත්මක වීම විෙශේෂ අවස්ථාවක් වූෙය් ෙමය 
යුද සමෙය් තමන් සිදුකළ අපරාධවලට වගකීමට � ලංකා හමුදාවන්ට සිදුවූ දුර්ලභ අවස්ථාවක් වීමයි. යුද සමෙය් 
සිදුවූ මිනිස් අයිතිවාසිකම් කඩවීම්වලට එෙරහිව සටෙන්දී �ශාන්තිෙග් ෙමම නඩුව සුවිෙශේෂී තැනක් ගන්නා ලදි. 
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ෙකෙසේ වුවද ඇෙග් ෙඛ්දජනක කතාව තනි සිදුවීමක් ෙනොවීම අවාසනාවකි. DCS ව්යාපෘතිෙය් උතුරු පළාත් 
සම්මුඛ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වූ එක් ෙජ්යේෂ්ඨ � ලාංකික පුරවැසිෙයක් �ශාන්තිව ෙපෞද්ගලිකව දැන සිටීම 
�ශාන්ති කුමාරස්වාමිෙග් කතාෙවන් ෙමම නාට්යය ආරම්භ කිරීමට තවත් ෙහේතුවක් විය. ඔහු �ශාන්ති ගැන 
මිහිරි මතක අවදි කෙළේය. ඔහුෙග් අසල්වැසිෙයක් වූ �ශාන්ති දීප්තිමත් තරුණ ගැහැණු දරුෙවකු ෙලස ඔහුෙග් 
මතකෙය් රැඳී තිබිණ. ඇයට විඳීමට සිදු වූ දරුණු වධහිංසා ෙමන්ම ඇෙග් මරණය ගැනත් දැන ගැනීෙම් අඳුරු 
මතකයන්ද ඔහු සිහිපත් කෙළේය. ඈ ගැන ෙබොෙහෝ ෙදනා දන්නා කතාවට නව දෘෂ්ටිෙකෝණයක් එක් කිරීමට 
ඔහුෙග් ෙපෞද්ගලික මතකයන්ට හැකි විය. 

ෙමම සම්මුඛ සාකච්ඡාෙවන් ලද ෙතොරතුරු මත පදනම්ව, නාට්ය නිර්මාණකරුෙවෝ �ශාන්ති කුමාරස්වාමි 
නඩුවට අදාළ අෙනකුත් රාජ්ය ෙල්ඛන හා ෙවනත් ප්රසිද්ධ ෙල්ඛන ඔස්ෙසේ පර්ෙය්ෂණ කරමින් නාට්ය නිමැවුම් 
�යාවලිය ආරම්භ කෙළෝය. ෙමම අපරාධය ගැන ඒ වන විටත් ෙබොෙහෝ කරුණු කියැවී තිබුණි. ඒ පිළිබඳව 
ප්රවෘත්ති, ෙල්ඛන, නඩු වාර්තා, පුවත් පත් හා පර්ෙය්ෂණ ප�කා තිබිණි. එම සිදුවීම සිදුවුෙය් ෙකෙසේද? එය 
කලින් සැලසුම් කරන ලද්දක්ද? එය සිදු වූ ෙව්ලාව කුමක්ද? ඇෙග් පවුෙල් උදවියට සිදුවූෙය් කුමක්ද? 
අවසානෙය් යුක්තිය පසිඳලවනු ලැබීද? යන වැදගත් ප්රශ්නවලට එම ෙල්ඛනවලින් පිළිතුරු ලැබුණි. ෙමම 
මාතෘකාවලට අදාළව එකිෙනකට පරස්පර අදහස් දක්නට ලැබුනද �ශාන්තිෙග් ශක්තිමත් ආත්මය ගැන 
ඉතුරු වූ සාක්ෂි පර්ෙය්ෂණ කණ්ඩායමට ෙබොෙහෝ තැන්වලදී මුණගැසුණි. ෙමහි ප්රභලතම සහ ෙඛ්දනීයම 
ප්රකාශනය වූෙය් විභාගයට යමින් සිටි �ෂාන්තිට අයුතු බලපෑම් එල්ල කළ ෙසබළුන්ට එෙරහිව නැගී 
සිටීෙමන් ඈ ෙපන්වූ ශක්තියයි. ඇය විසින් ෙපන්වන ලද ෙම් ෛධර්යය ඇෙග් දූෂණයට හා මරණයට සෘජුවම 
ෙහේතු කාරණා වූ සිදුවීම විය හැකි බව ෙහළිදරව් විය.

ෙහේතු කිහිපයක් නිසා,  හද සසල කරවන්නා වූද, උද්ෙව්ගකර වූද  �ශාන්තිෙග් කතාව පදනම් කරෙගනම 
ෙමම නාට්යය ෙගොඩනැඟිය යුතු බව ඉක්මනින් පසක් විය. 
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�ශාන්තිෙග් කතාව ගැන තිබූ අදහස් හා පුද්ගලික මතකයන් ඉතා බලවත් ඒවා වුවද, ඒ කරුණු තුළට කිඳා 
බැස පර්ෙය්ෂණ කළ පසු විනාඩි 20ක රංගයකට ප්රමාණවත් තරම් කතා විස්තරයක් එහි ෙනොවීය.
ෙම් අවස්ථාව වන විට පර්ෙය්ෂණයට අදාළ නිර්මාණ කණ්ඩායෙම් සිටිෙය් සාමාජිකයින් ෙදෙදෙනකු පමණි; 
අධ්යක්ෂ රුවන්ති ද චිෙක්රා සහ රංගන ශිල්පිනී පියුමි විෙජ්සුන්දර. කතාන්දරය ෙව්දිකාගත කිරීමට සිදු වූෙය් 
ෙමම සීමාවන් තුළය.  �ශාන්තිෙග් කතාව දිගහැරිෙම්දී ඉතිරිව තිබුෙණ් ෙතෝරාගැනීම් ෙදකක් පමණි. ඉන් 
එකක් නම්, ආත්ම කථනයක් ෙලස රංගය නිර්මාණය කිරීමයි. අෙනක නම්, චරිත ෙදකක් සහිත රංගයකි 
(එවැනි රංගයක් ඇතැම් විට �ශාන්ති හා ඇෙග් මව අතර ඇති සම්බන්ධය ඔස්ෙසේ ෙගොඩනැඟිය හැකිය). 
එමනිසා, �යාවලියට ඇශ්ලින් ඕ’ශියා හඳුන්වාදීම කාෙලෝචිත විය. එෙසක්ස් හි අධ්යාපනය ලබා තිබූ ඇශ්ලින් 
ෙදමළ සම්භවයක් සහිත � ලාංකික-�තාන්ය රංගන ශිල්පිනියකි. ඇශ්ලින්ව නළු පිරිස අතරටත්, ඩිවයිසින් 
�යාවලිය තුළටත් රැෙගන ඒෙමන් සංවාද අවකාශය හා අදහස් පුළුල් වූ අතර නාට්යෙය් විෂය පථයද විශාල 
විය. දැන් ෙමම නාට්යයට තරුණ රංගන ශිල්පිනියන් ෙදෙදෙනකුම විය. සිංහල හා ෙදමළ වූ ෙම් 
ෙදෙදනාෙගන් එක් අෙයක් � ලංකාෙව් ජීවත් වූ අතර අෙනක් ෙකනා � ලාංකික ඩයස්ෙපෝරාෙව් 
සාමාජිකාවකි. ෙම් නිසා ඩිවයිසින් �යාවලිය තවත් පුළුල් විය. 

කණ්ඩායෙම් මීළඟ තීරණය වූෙය් යුද සමෙය්ත්, පශ්චාත් යුද සමෙය්ත් හිංසනයට ලක් වූ තවත් ස්�න්ෙග් කතා 
හඹා යෑමයි. ෙබොෙහෝ ෙදනා දන්නා ඉඩා කාර්ෙමලිටාෙග් දුෂණය පිළිබඳ සිද්ධිය (මන්නාරම, 1999), 
රීටා (තලවකැෙල්, 2001) සම්බන්ධ සිද්ධිය ෙමන්ම ෙබොෙහෝ ෙදනා ෙනොදන්නා, ඉතා අඩුෙවන් වාර්තා වූ සහ 
සම්පූර්ණෙයන්ම වාර්තා ෙනොවූ කතා ෙම් අතර විය. ෙමවැනි කතා ෙදකක් කණ්ඩායෙම් අවධානය දිනාගන්නා 
ලදී. මින් පළමුවැන්න, දිනපතාම පුරා වසරකට වැඩි කාලයක් තිස්ෙසේ තමා පාසැල් යන මෙඟහි තිබූ 
මුරෙපොළකදී අතවරයට ලක්වුණු කුඩා ෙසොෙහොයුරියන් ෙදෙදෙනකුෙග් කතාවයි. යුද තත්වය ආවරණය 
කිරීමට සංචාරය කරද්දී හිංසනයට ලක් වූ මාධ්යෙව්දිනියකෙග් කතාව, මින් ෙදවැන්නයි. 
 
ෙකෙසේ වුවද, පර්ෙය්ෂණය විසින් කරළියට ෙගනා කරුණ නම් �ශාන්තිෙග් කතාව ස්�න්ට එෙරහිව
ප්රචණ්ඩත්වය �යාත්මක වූ සිදුවීම් ෙබොෙහොමයකින් එකක් පමණක් බවයි. ෙම් සිදුවීම් හා ඒවාෙය් කතාන්දර 
තුළ එක් එක් රටා, සමානතා හා වැදගත් සාධක නාට්ය ශිල්පීන්ෙග් අවධානයට ලක් විය. කතාන්දර �ත්වය 
වටා චිත්ත සිතියම්කරණය කිරීෙමන් අනතුරුව කතා ආඛානය තුළ තිෙබන අතිච්ඡාදන හා සබඳතා 
කණ්ඩායමට වඩාත් පැහැදිලිව ෙපෙනන්නට විය. 

කතාන්දරය 
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ෙමම �යාකාරකම පුරාවටම අනුනාද වූ වචන ෙදකකි: ‘ෙචක්ෙපොයින්ට්’ (මුර ෙපොළ) සහ ‘රහස්’ .
තවත් සාකච්ඡාවල ප්රතිඵලයක් ෙලස නාට්ය ශිල්පීන් පහත තීරණවලට එළඹුණි:

තව දුරටත් ගෙව්ෂණය කළ හැකි එකිෙනකට සමාන්තර කතා තුනක් ශිල්පීන් සතුව ෙම් වන විට තිබූ අතර 
ඒවා ඒකාබද්ධ ෙකොට යුද්ධය සහ යුද්ධය තුළ ස්�න්ෙග් රහස් වූ එම කතා තුළ ගැබ් වූ ෙත්මාවන් 
ෙප්රේක්ෂකයින්ට ඉදිරිපත් කිරීෙම් හැකියාවක් විය. 

ප්රධාන කතාවලට අදාළ පර්ෙය්ෂණ අදියර සම්පූර්ණ කළ වහාම කතා පුවරු නිර්මාණය (storyboarding) 
ආරම්භ විය. මුරෙපොළ තුළ හිංසනයට ලක් වූ තරුණ ස්�න්ෙග් කතා තුනක් දැනට විය. නාට්ය සංකල්පයට 
අදාළ ව�හාත්මක පදනම නිර්මාණය වී තිබුණි. දැන් කිරීමට තිබුෙණ් විශ්වාස කළ හැකි කතාන්දර හා චරිත 
නිර්මාණය සඳහා අවශ්ය නාට්යෙය් සිදුවීම් දිගහැරීමට විශ්වයක් ෙගොඩනැඟීමයි.  

නාට්යෙය් විෂය වන්ෙන් ස්�න් සහ යුද සමෙය්දී ඔවුන් විසින් ෙචක්ෙපොයින්ට් (මුරෙපොළ) අත් දකින ලද 
ආකාරයයි. 

රහස් ෙහෝ ෙපොදු දැනුම වශෙයන් විවිධ මට්ටම්වල පවතින කතා කිහිපයක් කැටි ෙකොට ෙමම නාට්යය 
නිර්මාණය වනු ඇත. ඊට ගැළෙපන පරිදි 

සෑම ෙදනාම දන්නා කතාවක් (�ශාන්ති කුමාරස්වාමි);

කිහිප ෙදෙනක් පමණක් දන්නා කතාවක් (කුඩා ගැහැණු දරුවන් ෙදපල); සහ කවුරුත් 
ෙනොදත් කතාවක් (යුද වාර්තාකාරිනිය) දැනටමත් ඔවුන් සතුව ඇති බව සිහි වුණි. 
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ආරම්භෙය් පටන්ම නාට්යෙය් ස්වරය පැහැදිලි විය. ශිල්පීන් සෑම ෙදනාම ෙනොෙයක් ෙලස නෑකම් කියූ රටක 
සිදු වූ ගැඹුරු කෘරත්වයට ෙමම නාට්යය ආමන්ත්රණය කරයි. ෙමය සංෙව්දී ෙද්ශපාලන ගැටලු සමඟද ගනුෙදනු 
කරන නාට්යයක් විය. ෙම් ගැටලු නම් බලධාරීන් විසින් සිදු කරන ලද අකටයුතුකම්, බරපතල ලිංගික 
හිංසනයන්, ළමා අපෙයෝජන සහ බලය අවභාවිත කිරීම්ය. 

� ලංකාෙව් ජනවාර්ගික ගැටුම පිළිබඳවත්, නාට්යය සාකච්ඡාවට භාජනය කරන ගැටලු පිළිබඳවත් තරමක 
සාධාරණ දැනුමක් හා අවෙබෝධයක් ඩිවයිසින් �යාවලිය තුළ ළඟා කර ගැනීම වැදගත් විය. විශ්වාස කළ හැකි 
චරිත හා ෙප්රේක්ෂකයා ඇද බැඳ තබා ගන්නා විශ්වයක් නිර්මාණය කිරීම උෙදසා රංගන ශිල්පීන්ට කතා විශ්වය 
පිළිබඳව අවෙබෝධයක් තිබීම වැදගත් විය. 

කතාවට පසුබිම් වන � ලංකාෙව් ෙද්ශපාලන අර්බුද සාකච්ඡා කරමින් අධ්යක්ෂකවරිය හා රංගන ශිල්පීහු 
විශාල කාලයක් වැය කෙළෝය.  ෙමම අර්බුද පිළිබඳව ගැඹුරු දැනුමක් ලබාගැනීම උෙදසා ෙමොවුන් ඒකළ 
පර්ෙය්ෂණ කාර්යයන්ද බාරගන්නා ලදී. ෙමහිදී, නාට්යෙය් අධ්යක්ෂවරිය වන රුවන්ති ඈ DCS ව්යාපෘතිය තුළ 
ලද ෙපර අත්දැකීම්වලින් උකහාගත් දෑ ෙයෝදාගත්තාය. එනම්, එකල ෙද්ශාපාලන හා සමාජයීය පරිසරය 
පිළිබඳ කරුණු ෙහළි කරගැනීමට චරිතාපදානමය කතාන්දර ෙදසට හැරිය යුතු බවය, එෙමන්ම, වාච්ය 
ඉතිහාසය 'නිල වාර්තා'වලට වඩා ෙවනස් ආකාරයකින් ගැටලුව අර්ථකතනය කරන බවත්ය. එක් එක් ශිල්පීන් 
විසින් තමන්ෙග් පර්ෙය්ෂණ පිළිබඳ ෙතොරතුරු අෙනකුත් ශිල්පීන් හා ෙබදා ගන්නා ලදී. 

යුද්ධෙයන් ගිනි ගත් � ලංකාව නම් ෙමම කතා විශ්වය සමඟ වඩාත් ගැඹුෙරන් සම්මුඛ වීමට ඔවුන් 
පටන්ගත්ෙත් ෙම් ආකාරෙයනි. සංස්කෘතික හා ඓතිහාසික සන්දර්භය ෙමන්ම ඔවුන් විසින් නිර්මාණය 
කරන්නා වූ චරිතයන්ෙග් විශ්වයද ෙමම ශිල්පීන් අධ්යයනය කරන්නට විය. �යාවලිෙය් අවසානයට වන්නට 
රංගන ශිල්පීන් විසින් තමා නිරූපණය කිරීමට උත්සහ දරන ස්�න්ෙග් යථාර්ථයන් තුළ ක්ෂණික රංග 
(improvise) කිරීමට හැකි පරිසරයක් බවට පුහුණුවීම් අවකාශය විකාශනය වී තිබුණි. 

කතා විශ්වය
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ඩිවයිසින් සැසිය ෙමෙසේ ආරම්භ විය. ක්ෂණික රංග හරහා ප්රධාන කතා තුෙන් සිද්ධීන් ගෙව්ෂණය කිරීම 
උෙදසා රචනා කිරීෙම් හා ශාරීරික වාග්මාලාවක් ෙගොඩනැඟීෙම් �යාවලිය රංගන ශිල්පීන් විසින් ආරම්භ 
කරන ලදී. 

ශිල්පීහු පළමුෙකොට කතාන්දරයත් සමඟ සබඳතා ඇති කර ගැනීමට කටයුතු කළහ. ෙම් සෑම කතාවකම 
වරනැඟුණු සබඳතා තුනකි: 1) කුඩා ෙසොයුරියන් ෙදෙදනා අතර සබඳතාවය, 2) �ශාන්ති හා ඇෙග් මව අතර 
සබඳතාවය, 3) මාධ්යෙව්දිනිය හා විෙදස් සගෙයක් අතර සම්බන්ධය. එකිෙනකා සමඟ අන්තර්�යා කරන්නා 
වූ ස්� යුගල තුනක් ෙම් සම්බන්ධතා තුළින් නිමැෙව්. එම කතාවලට අදාළ පසුබිම් තුළ චරිත අතර ඇතිවිය 
හැකි යම් තත්වයක් ක්ෂණික රංගයක් (improvisation) හරහා නිර්මාණය කරමින් ෙමම සම්බන්ධතා 
ගෙව්ෂණය කිරීමට ශිල්පීන්ට උපෙදස් ලැබුණි.

ෙමවැනි ක්ෂණික රංග චරිත අතර සබඳතා තව දුරටත් ගෙව්ෂණය කිරීමට රුකුලක් විය. ෙමම ක්ෂණික රංග 
හරහා හමු වූ රංග නිෙම්ෂ සම්පූර්ණ කතාෙව් දර්ශන ෙගොඩනැඟීෙම් ප්රධානම ලක්ෂණය විය. තම චරිත තුළ 
පහසුවක් දැෙනන්නට පටන් ගත් විගසම, රංගන ශිල්පීන්ව තවත් පියවරක් ඉදිරියට තල්ලු කරනු ලැබීය. සෑම 
කතාවකම වඩාත් ෙව්දනාබර හා ප්රධානම සිදුවීම්වලට අවධානය ෙයොමු කරමින් ඒවා ගෙව්ෂණය කරන්නට 
ඔවුන් එළැඹුණි. මුරෙපොෙළේදී තමාට අත් විඳින්නට සිදුවන බිහිසුණු ෙද් පුර්වාෙප්ක්ෂාෙවන් සිටින දැරියන් 
ෙදෙදනාෙග් එදිෙනදා කතාබහ, �ශාන්ති හමුදා ෙසබළුන් හා පළමුෙවන්ම අභිමුඛ වන අවස්ථාව, හිංසනයට 
ලක් වූ පසු මාධ්යෙව්දිනිය පළමු වරට තම මිතුරිය හමුවන අවස්ථාව යන ඒවා ෙම් සිදුවීම් ෙව්. 

ඩිවයිසින් �යාවලිෙය් ෙම් ෙමොෙහොත වන ෙතක්ම සිටිෙය් රංගන ශිල්පිනියන් ෙදෙදෙනකු පමණි. මුරෙපොෙළේ 
ෙසබළුන්ෙග් චරිත ඒ ඒ අවස්ථාවන්වලදී අධ්යක්ෂවරිය ෙහෝ රංගන ශිල්පිණියක් විසින් නිරූපණය කරන ලදී. 
කතාව තවදුරටත් ෙගොඩනැෙඟනවාත් සමඟම පිරිමි චරිත නිරූපණයට ශිල්පිෙයක් අත්යාවශ්ය බව ෙපනී 
යන්නට විය. 

චරිත

ඔවුන්ෙග් එදිෙනදා කුටුම්භ පරිසරය තුළ තම බාල ෙසොයුරිය රැක බලාගන්නා වැඩිමහල් ෙසොයුරිය 

ඇෙග් විභාග දින උදෙය් නිවෙසේ සිටින �ශාන්ති හා ඇෙග් මව

තමන්ෙග් මීළඟ ප්රවෘත්ති වාර්තාවට කතාවක් ගෙව්ෂණය කිරීමට එක්ව පිටත් වීමට සුදානම් වන ෙද්ශීය 
මාධ්යෙව්දිනිය තම විෙදස් මාධ්යෙව්දී මිතුරියට සන්දර්භය විස්තර කිරීම
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ෙමය ව�හමය වශෙයන් අත්යාවශ්ය වූෙය් එය එකිෙනකට සමාන්තර කතා තුෙන් එන ස්� සබඳතා යුගල 
�ත්වයට සමබරතාවයක් රැෙගන එන ෙහයින්ය. ෙමය ඉක්මනින්ම නාට්යමය අවශ්යතාවයක් බවටද  පත්විය. 
 
ෙමම ස්�න් මුහුණ දුන් පුද්ගලයින් හා ෙද්වල් ෙභෞතිකව ෙව්දිකාගත කිරීම අත්යාවශ්ය කාරණයක් විය - 
කතාව සාර්ථක වන්නට නම් පුරුෂෙයක් ෙව්දිකාෙව් ෙපනී සිටීම අනිවාර්යය විය. 

මුරෙපොළත්, ඒ තුළ වූ ත්රාසය ශාරීරිකව ඉදිරිපත් කිරීම සහ ඒවා තම ශරීරානුගත කරගැනීම (embody) සිදුකළ 
යුත්තක් විය. කතාන්දරයට හා �යාවලියට අලුත් වුවද, ඊට ඉක්මනින් හැඩ ගැසුණු එවූට් ඩි’හූර් නම් රංගන 
ශිල්පියා කැඳවූෙය් ෙමවිටයි. ෙව්දිකාව මතට ඔහු ෙගන එන ෙපෞරුෂය නිසා මුරෙපොෙළේ ෙසබළාෙග් චරිතය 
නිර්මාණ කිරීමට ඔහුට හැකි විය. ඔහු ෙගොඩනැඟූ ෙසබළාෙග් චරිතය ෙම් ස්�න් සියලු ෙදනාටම පාෙහේ 
මුරෙපොළ්වලදී මුණගැසුණු සෑම ෙසබෙළක්ෙග්ම නිෙයෝජනයක් විය. 

සියලු චරිත සවිස්තරාත්මකව ෙගොඩනඟා තිබියදී දැන් කාලය එළඹ ඇත්ෙත් වඩාත් විස්තාරාත්මක හා පැහැදිලි 
කතා රාමුවක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා කතා-ආඛ්යාන තුන තව දුරටත් ප්රසාරණය කිරීමයි. 
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ස්�න් මුරෙපොළ ෙවත ඇවිද යෑම, මුරෙපොෙළන් පිටතට ඇවිද ඒම සහ මුරෙපොළ තුළ සිදු වූ හිංසනය; ෙපර 
පැවති ඩිවයිසින් සැසි අතරතුරදී නාට්යෙය් ව�හය ෙලස ඉස්මතු ඉස්මතු විය. මුරෙපොළ ෙවතටත් ඉන් එපිටටත් 
සිදුවන ෙම් ගමන්, යුද කලාප තුළ වූ අමුතුම බල �ඩාවක් සංෙක්තවත් කරන්නට වූ ෙසේම ඒ තුළ නිහඬ 
කරවනු ලැබූ ස්� හඬද සංෙක්තවත් කරන්නට විය. ෙම් ස්�න්ට හා ගැහැණු දරුවන්ට ෛදනිකව සිදු කිරීමට 
සිදු වූ මුරෙපොළට ගමන් කිරීෙම් චාරිත්රය කතන්දර තුෙන්ම විය. ෙමම ස්�න්/ගැහැණු දරුවන් තිෙදනාටම 
මුරෙපොළ නම් ස්ථානය අවසානෙය්දී ලිංගික වධහිංසා හරහා තමන්ව ඔවුන්ෙග් බලයට නතු කරගත් ෙසබළුන් 
ඔවුන්ට මුණගැෙසන බිහිණුසු අසුබ මං සලකුණක් බවට පත් විය. මුරෙපොළ තුළ වූ මෘග බලයට ෙගොදුරු වීමට 
ෙපර ෙහෝ ඉන් පසු මුරෙපොළින් බැහැරට යන අවස්ථාවක් කතා තුෙනහිම කුමන ෙමොෙහොතක ෙහෝ විය. ෙම් 
සියලුම කතාන්දරවලට ෙයදිය හැකි කාල ෙර්ඛාවක් හා ව�හයක් කතාන්දර තුෙන් ෙපොදු කතා සිදුවීම් ඔස්ෙසේ 
ෙසොයාගන්නා ලදී: 

චරිත විසින් මුරෙපොළ ෙදසට ගමන් කරද්දී සිදු වූ ෙද්  

මුරෙපොළ තුළ සිදු වූ ෙද් 

මුරෙපොළින් පිටතට ගමන් කරනවාත් සමඟ සිදුවූ ෙද් 

නාට්යෙය් ව�හය හරියාකාරව ස්ථානගතව ඇති ෙමම අවස්ථාෙව් කිරීමට තිබූ වැදගත් කාර්යය වූෙය් ෙමම 
කතා තුනම එකට ෙගතිය හැකි හුයක් ෙසොයාගැනීමයි. කතා තුනම අයත් නාට්යය පුරාවටම අපට අසන්නට 
ලැෙබන හඬක් විසින් එම කුඩා කතාන්දර සියල්ල ඉදිරියට ෙමෙහයවීම නම් ඉදිරිපත් වූ එක් ෙයෝජනාවකි.
�ශාන්තිෙග් කතාව විසින් ෙමම නාට්යයට පාදක වන කතාවන්ට සන්දර්භයක් සැපයූවද, මුළු නාට්යයම එකට 
එක් කිරීමට හැකි හඬක් කතාන්දරය තුළින් මතු කිරීම අවශ්ය විය. කතාන්දර �ත්වයම ඉතා ළඟින් 
විශ්ෙල්ෂණය කළ පසු ෙපනී යන්නට වූෙය් අවසානෙය්දී තම කතාව ෙහළි කරන මාධ්යෙව්දිනියෙග් චරිතය 
හා එම හඬ, ඇෙග් ෙපෞද්ගලික කතාන්දරය ෙමන්ම රැකියාවක් ෙලස වාර්තාකරිනියක් වීම නිසාම ෙමම 
කතාන්දර එකිෙනකට සම්බන්ධ කරන කාර්යය කිරීමට සුදුසුම ෙතෝරාගැනීම බවයි. එෙලසින් ෙමම 
මාධ්යෙව්දිනිය නාට්යෙය් ප්රධානම හඬ වුවාය. හඬක් අහිමි වූ ෙමම ස්�න්ෙග් කතා කීම උෙදසා හඬක් සහ 
කෙශේරුකාවක් ලබා ෙදමින් ෙමම කතා එකට ෙගතීම ඈ විසින් සිදුකරන ලදී. �ශාන්තිෙග් හා කුඩා දැරිවියන් 
ෙදෙදනාෙග් කතා ෙප්රේක්ෂකයාට ඉදිරිපත් ෙකෙරන්ෙන් ඈ විසින් කියන කතාන්දරයක් ෙලස වන අතර  
අවසානෙය්දී තම කතාවද යුද සමෙය් ස්�න් විසින් රකිනු ලැබූ රහස් ෙගොන්නකට ඈ එක්කරයි. 
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කතාෙව් ෙද්ශපාලනය රැඳුෙන් කණ්ඩායම විසින් එය ඉදිරිපත් කිරීමට තීරණය කළ ආකාරය මතය. 'ෙව්දිකා 
ගත කළ ෙනොහැකි' යැයි ෙපනී ගිය කතාවක් ෙව්දිකාගත කිරීෙම්දී පරික්ෂාකාරී හා උපක්රමශීලි වීමද වැදගත් 
විය. බාලවයස්කාර දරුවන්ට වූ බරපතල ලිංගික හිංසන සහිත සිදුවීම් ෙමම කතාෙව් අන්තර්ගත ෙව්. 
කතාවටම අෙව්ණික වූ ගැඹුරක් හා සංකීර්ණ බවක් ෙමම සමාන්තර කතා ධාරා තුනට විය. විනාඩි විස්සකදී 
ෙව්දිකාගත කිරීමට උත්සාහ කිරීමට ෙමම ෙතොරතුරු තරමක් බැරෑරුම් ෙමන්ම විශාල විය. එමනිසාෙවන්ම 
ෙමම බැරෑරුම්, විස්තීර්ණ හා සංකීර්ණ වස්තු විෂයන් නාට්යානුසාරෙයන් ඉදිරිපත් කිරීෙම්දී අවසන් 
නිෂ්පාදනයට ෙබොෙහෝ ෙසයින් පරික්ෂාකාරී හා උපායශීලි වන්නට විය. බැලූ බැල්මට 'නාට්යයට නැඟිය 
ෙනොහැකි' යැයි සලකනු ලැබූ නිෙම්ෂයන් ෙව්දිකාගත කිරීමට Girls at Checkpoints භාවිතා කළ උපාය වූෙය් 
එම හැඟීම් සහ එම සිද්ධි රඟ දැක්වීම සෘජුවම සිදු ෙනොෙකොට, කතා අතර මාරු ෙවමින් සිද්ධි එක මත එක 
වැෙටන ෙසේ, සෘජුව ප්රකාශ කළ ෙනොහැකි ප්රචණ්ඩත්වයක් සමාන්තර කතාන්දර හරහා ව්යංගෙයන් අර්ථවත් 
කරමින්ය. උදාහරණ ෙලස, මාධ්යෙව්දිනියට එල්ල වූ ප්රහාරය හරහා දරුවන්ට එල්ල වූ ප්රහාරෙය් බරපතල බව 
දැකගත හැකි වූ අතර, මාධ්යෙව්දිනිය මුහුණ දුන් ලිංගික වධහිංසා �ශාන්තිෙග් උසස් ෙපළ 'විභාගය' හා 
සමාන්තරව ෙපන්නුම් කරන ලදී. ෙමම අවස්ථාෙව්දී වඩාත් වැදගත් වූෙය් ෙනොකියූ ෙදයයි. ෙමම ව�හය විසින් 
නාට්ය ෙය් ෙත්මාවක් වූ 'රහස්' යන්න වටා ෙමෙලස නිර්මාණය වීමට නාට්යයට හැකියාව ලබා දුනි. 
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විස්තරාත්මක කතා ව�හයක් සමඟ ඩිවයිසින් �යාවලිය ඉදිරියට යෑමට පටන් ෙගන තිබුණි. එෙහත් 
නාට්යෙය් තවමත් ඉතිරිව ඇති අෙනක් ෙකොටස් සම්පූර්ණ කිරීමට තව ඉතිරිව තිබුෙණ් සීමිත කාලයකි. 
ඩිවයිසින් �යාවලියට හා නාට්යය ෙව්දිකාගත කිරීමට තිබූ කාලය සීමා සහිත වීෙමන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් 
සම්පූර්ණ නාට්ය නිෂ්පාදනයම සීමා සහිත බවයි. සම්පුර්ණ ෙපරහුරුවලට යන්තමින් දින ෙදකක් ෙවන් කර, 
සතියකටත් අඩු කාලයක් තුළ ඩිවයිසින් කළ ෙමම නාට්ය නිර්මාණය (production design) මුල සිටම ඉතා 
සරල හා අවම අංග ප්රමාණයකින් (minimalist) නිර්මාණය විය. බ්ලැක් ෙබොක්ස් ෙව්දිකාවක, සාමාන්ය 
ආෙලෝකකරණයක් යටෙත්, කුඩා කළු පුටු ෙදකක් හා ලී ෙපට්ටියකින් (මුරෙපොළ) සමන්විත වූ සරල 
පසුතලයක අවසන් නිර්මාණය ෙව්දිකාගත විය. 

නිර්මාණය
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රංගවස්ත්ර භාවිතයද ඉතාමත් සරල මට්ටමක පැවතිණි. තමන් සතුව දැනටමත් තිබූ ඇඳුම් හා ආභරණ මත 
යැෙපන්නට රංගන ශිල්පීන්ට සිදුවිය. පියුමි සහ ඇශ්ලින් යන ෙදෙදනාම නාට්යෙය් චරිත තුන බැගින් 
නිරූපණය කෙළෝය (කතා තුෙන්ම පුද්ගල යුගල තුෙනන් එක් අෙයක් වශෙයන්). ගැහැණු ළමයින් මූලික කළු 
ඇඳුමක් අඳින බව තීරණය විය. ෙසොල්දාදුවාෙග් චරිතය සඳහා කාකි වර්ණ ඇඳුමක් ෙයොදාගත්ෙත් හමුදා නිල 
ඇඳුමට යම් සමානකමක් දැක්වීමටයි. එෙහත් චරිත අතරත්, කතා හරහාත් වන මාරුව දෘෂ්යමය හා
නාට්යමය අන්දෙමන් ඉදිරිපත් කිරීමට සහෙයෝගයක් වන්නට තවත් යමක් අවශ්ය විය. 

ඔවුන් සතු වූ රංග භාණ්ඩ හා රංගවස්ත්ර කිහිපයක් සමඟ අත්හදා බැලීම් කළ පසු ෙසොල්දාදුවාට බැටන් 
ෙපොල්ලකුත්, ස්� චරිත නිරූපණය සඳහා එකම ෙමෝස්තරෙය් එෙහත් පාට ෙදකක සළු ෙදකකුත් භාවිතා 
කිරීමට ශිල්පීන් තීරණය කරන ලදී.  ෙමම සළු පැළඳි ආකාරයත්, ඒවා නාට්යය තුළ භාවිතා වූ ආකාරයත් - 
සළු වටා ෙගොඩනැඟුණු රංග වින්යාසය - එම චරිත හා කතාන්දර එකිෙනකාෙගන් ෙවන් ෙකොට හඳුනාගන්නා 
ක්රමෙව්දය විය.

ඇශ්ලින් සහ පියුමි ‘ෙසොයුරියන් ෙදෙදනා’ ෙලස
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කුඩා ගැහැණු දරුවන් ෙදෙදනාෙග් සළු ඔවුන්ෙග් ඉණ වටා ගැටගසා තිබුණි. �ශාන්තිෙග් මව විසින් සළුව 
පැළඳුෙව් ඇෙග් උරහිසින් පහළට කඩාහැෙලන සාරි ෙපොටක් ෙලසය. මාධ්යෙව්දිනියන් ෙදෙදනා සාමාන්ය 
විලාසිතාවට අනුව සළුව තම ෙගල වටා දවටගනී. සළුව භාවිතා ෙකොට නිර්මාණය කළා වූ රංගවින්යාස ඔස්ෙසේ 
රංගන ශිල්පින් භූමිකාෙවන් භූමිකාවටත්, ජවනිකාෙවන් ජවනිකාවටත් ගමන් කරන්නට විය. ෙමම ස්�න්ෙග් 
කතා සියල්ලම එකම කතාවක් බව හැඟවීමට ෙමම සරල රංග වස්ත්ර මාරු කිරීම අවස්ථාව ලබා දුන් අතර ඒ  
හරහා ෙමම සළු ඉතා ඉක්මනින් නාට්යමය සංෙක්තයක් බවට පත්විය. 

‘�ශාන්ති සහ අම්මා’ ‘මාධ්යෙව්දිනියන්’

එවූට් ‘ෙසොල්දාදුවා’ ෙලස
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නාට්යෙය් අවසන් පියවර වූෙය් එයට සුදුසු නමක් තීරණය කිරීමයි. පළමු අදියර කිහිපෙය්දී රුවන්ති හා රංග 
වෘන්දය විසින් ෙමම නාට්යය හැඳින්වුෙය් Sand in Her Rice (ඇෙග් බත්පෙත් වූ වැලි) කියාය. �ශාන්තිෙග් 
කතාෙව් උද්ෙව්ගකරම අවස්ථාව වන, �ශාන්ති ෙසබළුන් හා අභිමුඛව, ඔවුන් හා ගැටීමට ෙහේතු කාරණා වූ  
ෙසබළුන් විසින් �ශාන්තිෙග් බත් පාර්සලයට වැලි දැමීෙම් සිදුවීම ආශ්රෙයන් ෙමම නම නිර්මාණය වී ඇත. 
කතා තුන එකිෙනක මත ස්ථානගත කිරීෙමන් පසු පැහැදිලි වූෙය් ෙමම නාට්යය ගැටුම් සහිත කලාපයන්හි 
ආරක්ෂක මුරෙපොළ තුළ ගැහැණුන් සහ ගැහැණු ළමුන් තිෙදෙනකු මුහුණ දුන් ෙඛ්දනීය සිදුවීම් සාකල්ය ෙලස 
ග්රහණය කිරීමට උත්සාහ කළ බවයි. ෙමම නාට්යය තවදුරටත් �ශාන්ති ගැන කතාවක් පමණක් ෙනොවීය. ෙමය 
යුද්ධෙය් හා ප්රචණ්ඩත්වෙය් ෙගොදුරක් වූ, තවමත් ඒවාෙය් ෙගොදුරු බවට පත්වන ෙබොෙහෝ ගැහැණුන්ෙග් හා 
ගැහැණු ළමුන්ෙග් කතාවයි. ෙමය ස්�න්ට එෙරහිවත්, මනුෂ්යත්වයට එෙරහිවත් සිදු වූ නීච අපරාධයන්ට 
එෙරහිව රාජ්යෙය් අ�යභාවය පිළිබඳ කතාවයි. එමනිසා, අවසානෙය්දී කලා ශිල්පීන් ෙමයට Girls at 
Checkpoints යන නම තැබීමට එකඟ විය. 
 
ෙකෙසේවුවද, නිර්මාණ �යාවලිය තුළ �ශාන්තිෙග් බත් පැකට්ටුවට වැලි දැමීෙම් සිදුවීම ෙවතට තමන් නැවත 
නැවතත් පැමිෙණන බව කලා ශිල්පීන්ට ෙපනී යන්නට විය. ආරක්ෂක මුරෙපොළකදී ඇෙග් බත් පැකට්ටුවට 
වැලි දමා එමගින් ඈට විසුළු කළ ෙසබළුන්ට එෙරහිව නැගී සිටින්නට තරම් ඈ එඩිතර වූවාය. නැවත නිවස 
බලා යමින් සිටි �ශාන්තිට හමුවුෙය් මුරෙපොෙළේ වූ අකාරුණික ෙසබළුන්ය. නාට්යය තුළද ෙමම තරුණ 
ගැහැණු ළමයාෙග් චරිතය ෙසබළුන්ට එෙරහිව නැගී සිට මුරෙපොළින් ඉවතට ඇවිද යන අවස්ථාවක් විය. වැලි 
සහිත බත් පාර්සලය ෙසබලා විසින් �ශාන්ති ෙවතට ලබා දුන් පසු, ෙමම තරුණිය එම බත් පාර්සලය 
ෙසබලාෙග් ෙදපා මුලට දමා ගසා එතනින් ඉවතට ඇවිද යන්ෙන් ෙකෝපෙයනි. ෙමම රංග නිෙම්ශයට පසුව
ෙප්රේක්ෂකාගාරෙය් සිටි ෙබොෙහෝ ෙදනා අතර මීළඟට අනිවාර්යෙයන් සිදුවන ෙද් පිළිබඳව ඇති බියකරු බව 
ඔවුන් තුළ වූ ආතතිෙයන් ෙපෙනන්නට විය. ඇෙග් විභාගය අවසන්ව එම මුරෙපොළටම යළි එන �ශාන්ති,
මින් ෙපර ඈ විසින් දමා ගසා යන ලද බත් පැකට්ටුවද සමඟ ඈ එනතුරු මඟ බලාෙගන සිටි ෙසබළා දැකීෙමන් 
ෙමම ආතතිය තවත් තීව්ර විය. ෙව්දිකා නාට්ය නිර්මාණයක් ෙලසද ෙමම සිදුවීම අනතුරුදායක ෙපර නිමිත්තක 
හැඩය ගන්නා ලදී. 
 
ෙපරහුරු �යාවලිය පුරාවටද නාට්ය ශිල්පීන් නැවත නැවතත් ඇසූ ප්රශ්නයක් වූෙය් �ශාන්ති විසින් එම බත් 
පාර්සලය ෙසබළුන් ෙදසට විසි ෙනොෙකරුවානම් ඔවූන් විසින් ඈව මරා දමන්ෙන් නැත්ද යන්නයි. 
සිත්ගන්නාසුළු කරුණ වූෙය් ෙමම ප්රශ්නය පුහුණුවීම් අවකාශය තුළ පමණක් ෙනොව, ඇෙග් නඩුව විභාග කළ 
උසවිෙය්දීද (Jayawardena, 2016) නැගුණු ප්රශ්නයක් වීමයි. ඈ ගැන මතකය අවදි කළ ෙජ්යේෂ්ඨ පුරවැසියා හා 
කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාෙව්දීද ෙමම ප්රශ්නය මතුවිය. ෙමම ප්රශ්නය විසින් වින්දිතයන් ෙවත වරද පැටවීම ආරම්භ 
විය හැකි ආකාර පිළිබඳව ඇති කටුක යථාර්ථය ෙදසට කලා ශිල්පීන්ෙග් ෙදෙනත් විවර කළ අතර සමාජෙය් 
ඇති ගැඹුරු අයුක්තීන් හා බල අසමතුලිතතා ෙදසට අවධානය ෙයොමු කරවන ලදී. 

කෘතිෙය් නම
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ෙමම සිද්ධිය ෙව්දිකාව හරහා ගෙව්ෂණය කිරීෙමන් �ශාන්තිෙග් විෙරෝධතාවෙය් වූ දුබලත්වය, එහි තිබූ 
නැෙසනසුළුබව ෙපන්වීමට රංගන ශිල්පීන්ට හැකි විය. බත් පැකට්ටුව එෙසේ විසිකිරීම දැනට බලෙය් සිටිනා 
අයට - පිරිමින්, ෙසබළුන්, සිංහලයින් -  විරුද්ධව ඈ විසින් කරන ලද ෛධර්යමත් �යාවකි. ඔවුන් �ශාන්තිට 
ප්රතිචාර දැක්වූ ආකාරෙයන් ෙපනීගිෙය් බලය ඇත්ෙතෝ එවැනි �යාවලට පිළිතුරු දුන් ආකාරයයි. ෙමම 
ෙසබළුන් හිංසනය හරහා �ශාන්තිව තම බලයට නතු කරගත් විට පැහැදිලිව ෙපනී යන්නට වූෙය් ෙමම 
සිද්ධිෙය් වූ බරපතල බල අසමතුලිතතාවයයි. ෙමොවුන් 1) ස්�යකට එෙරහි වූ පුරුෂයින්ය; 2) එක් ස්�යකට 
එෙරහි වූ පුරුෂයින් ෙබොෙහොමයක්ය; 3) දරුෙවකුට එෙරහි වූ වැඩිහිටියන්ය; 4) නිරායුධ සිවිල් වැසිෙයකුට 
එෙරහි වූ ආයුධ සන්නද්ධ ෙසබළුන්ය; 5) සුළුතරය වන ෙදමළ අෙයකුට එෙරහිව බහුතරය වන සිංහල අයය. 
ෙමවැනි බල අසමතුලිතතාවයක් පවතින විට, බලය සහිත කණ්ඩායම ෙලොකු කුඩා කිසිඳු එදිරිවාදීකමක් 
ෙනොඉවසයි. ෙකෙසේ වුවද, ඉහත සඳහන් පසුබිමට, තම පාසලට යමින් සිටි හා ෙපරළා පැමිෙණමින් සිටි කුඩා, 
නිරායුධ, සිවිල් දැරියක වූ �ශාන්තිට අත්වූ ෙමම ඉරණම යුක්ති යුක්ත කිරීමට ෙනොහැකිය. 
 
�ශාන්තිෙග් ප්රහාරය හා ඝාතනයට පසු සිදු වූ කිසිවකට ෙමම අපරාධකරුවන්ට දඬුවම් කිරීමට හා එවන් 
අපරාධ අනාගතෙය්දී සිදු ෙනොෙව්වි යැයි සහතික කිරීමට ෙනොහැකි විය. ෙමම සිදුවීෙමන් පසුවද බල 
සම්බන්ධය එෙලසින්ම පැවතුනි. ෙමම අපරාධය රජෙය් පුවත්පත්වල වාර්තා වුෙය් නැති තරම්ය. හමුදා
යාන්ත්රණයට විරුද්ධව හඬ නැඟීෙම් ෙචෝදනාවට ෙමම සිද්ධිය පිළිබඳව පර්ෙය්ෂණ කළ රාජ්ය මාධ්යයට 
සම්බන්ධ මාධ්යෙව්දීන්ද, ඇෙග් නඩුව භාරව කටයුතු කළ රජෙය් නීතිඥයාද5  ෙද්ශෙද්රෝහීන් ෙලස හංවඩු ගසන 
ලදී. 

�ශාන්තිට එල්ල කරන ලද ප්රහාරය කලින් සැලසුම් කරන ලද්දක්ද යන ප්රශ්නයට නැවත පැමිණි කලා 
ශිල්පීන් පිරිසට ෙපනී ගිෙය් ෙමය පිළිතුරු ෙනොමැති ප්රශ්නයක් බවයි. Girls at Checkpoints නාට්යය එම
�යාවලිය තුළින් හා නිෂ්පාදනය තුළින් පසක් කර ගත්ෙත් ෙමවැනි අවස්ථා පිළිබඳව ඇසීමට මීට වඩා වැදගත් 
ෙවනත් ප්රශ්න ඇති බවයි. 

5�ෂාන්තිෙග් නඩුව භාරව කටයුතු කළ රජෙය් නීතිඥ ප්රශාන්ති මහින්දරත්න, වැරදිකරුවන්ට එෙරහිව කතා කිරීමට යාෙම්දී 
තර්ජනයන්ට මුහුණ දුන් බව වාර්තා ෙව්.
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වැදගත්කම

�ශාන්ති හා අම්මා, නිශ්චල රුවක්
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“මම නිහඬව  සිටිෙයමි.
අවුරුදු  ගණනාවක්, මම වචනයක්වත්  
ෙනොකිවුෙවමි.
මම මෙග් නිහඬ බව ගැන සිතුෙවමි,
තම හිංසකයින් ෙවත දිනපතා නැවතත් 
පැමිෙණමින් ඔවුන්ෙග් බියකරු රහස සමඟ 
ජිවත්ෙවන්නට සිදු වූ පුංචි ගැහැණු ළමුන් 
ෙදෙදනා ගැන මම කිෙයවුෙවමි.
එවිට මට සියල්ල පසක් විය... 
සෑම යුද්ධයක්ම
මුරෙපොළවලින් සලකුණු වී ඇත”

- Girls at Checkpoints
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�ශාන්ති කුමාරස්වාමිෙග් කතාව නිහඬ කරන ලද ස්�න්ෙග් කතා රැසකින් එකකි. Girls at Checkpoints 
කතාව ෙගෝලීය ගැටුම් ඉතිහාසවල මීට ෙපර අසා නැති කතා ෙගොන්නකින් එකකි. � ලංකාව වැනි ගැටුම් 
සහිත කලාපවල සිදුවන ෙමවන් කලාත්මක මැදිහත්වීම් රට ෙවනුවන් සාමය, ප්රතිසන්ධානය හා යුක්තිය 
දිනන නව යථාර්ථයක් හැඩ ගැස්වීම උෙදසා වැදගත් ෙව්. යුද්ධයක් අවසන් වූ පසු ප්රජාවක් ෙලස සුවපත් වීමට 
නම් කාන්තාවන්ට හා දරුවන්ට එෙරහිව සිදු වූ ෙමවැනි වාර්තා වූ හා ෙනොවූ හිංසනයන්වල පැවැත්ම 
පිළිගැනීම අත්යාවශ්ය ෙව්. තමන් මුහුණ දුන් නිදහස් කරගැනීම සඳහා අවශ්ය අවස්ථා හා අවකාශය විවෘත 
කරමින් කලා ශිල්පින් විසින් ෙමම අරගලයට දායක විය යුතුය. නාට්ය නිර්මාණකාරිනියන් ෙලස, Girls at 
Checkpoints පසුපස සිටින කණ්ඩායම ෙමවැනි කලාත්මක මැදිහත්වීමක් සිදුකෙළේ ෙමම නාට්යය හරහා 
යුද්ධය හමුෙව් ස්�න් මුහුණ ෙදන ගැටලු පිළිබඳව අන්තර් පාරම්පරික සංවාදයක් ආරම්භ කිරීෙම් උත්සාහයක් 
ෙලසය. ෙමම නාට්යය තුළ වූ රහස් ෙප්රේක්ෂකාගාරයට ෙහළි කිරීෙමන් ෙබොෙහෝ යථාර්ථ ෙහළි කිරීමට 
අවස්ථාව හිමිවිය; ස්�න්ට එෙරහිව සිදුවන ෙමවැනි ප්රචණ්ඩකාරී �යා වැළැක්විය හැකි බව ෙම් තුළින් ෙහළි 
වූ වැදගත්ම කාරණය විය හැක. එවැනි �යා වැළක්වීෙම් පළමු පියවර වන්ෙන් නිහඬ බව බිඳිමයි. 
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ෙම් මිනිසුන්ෙග් ෙවෙහසට ෙනොවන්න Girls at Checkpoints යථාර්ථයක් බවට පත් ෙනොවනු ඇත...
වැඩිහිටියන්, පර්ෙය්ෂකයින්, අධ්යක්ෂ, රංගන ශිල්පීන් සහ කැමරාකරණ කණ්ඩායම…
ෙම් කතාෙව් ෙකොටස් කරුෙවකු වූ සැම.

ස්තුතිය...
අප හා ඔවුන්ෙග් කතා ෙබදා ගත් වැඩිහිටියන්ට,
ඔවුන්ෙග් කතා කරළියට ෙගනා පර්ෙය්ෂකයින්ට ,
ඔවුන්ෙග් කතා සියුම් ෙලස නිමවා අධ්යක්ෂණය කළ රුවන්ති ද චිෙක්රාට, 
අවංකව, කැපවීෙමන් තම චරිත තුළ ජීවත් වූ පියුමි විෙජ්සුන්දරට,
ඈශ්ලින් එඩ්වර්ඩ් ඕ’ශියාට, 
එවූට් ඩි’හූර්ට,
ෙව්දිකා නාට්ය ක්ෙෂේත්රෙය් සිටින ගැහැණුන් ෙවනුෙවන් නැගී සිටි ARIADNE කලාකරුවන්ට,
ෙම් කතාන්දරය කීමට ෙව්දිකාවක් ලබා දුන් එෙසක්ස් සරසවිෙය් සිනමා හා නාට්ය අධ්යයන අංශයට,
ෙව්දිකාව මත දිග හැරුණු කතාන්දරය කැමරා කාචයට හසු කර ගත් නික් බ්ෙලොවර් සහ කණ්ඩායමට,
සහ අෙප් කතාවට කණ් ෙදන්න කාලය දුන් ඔබ සැමට. .

මිනිසුන්
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ෙනොනවත්වා කතාන්දර කියන්න
ෙනොනවත්වා ෙනොකී කතාන්දර 
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fuu wOHhk f.dkqj iafÜcia kdgH lKavdhfï �� � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � �� �� � � � � � � �  � � � � � � � � � � 
�kï 
jHdmD;sfha fldgila f,i iïmdokh jQjls'
 
iafÜcia kdgH lKavdhu jir oyhla mqrdjg l< ksIamdok l%shdj,Ska úYaf,aIKh yryd l,d Ndú;fha 
kshq;= l,d Ys,amSka Tjqkaf.au ks¾udKhka l%uj;a yd úpdrd;aul úYaf,aIKhg Ndckh lsÍu fuu 
jHdmD;sh yryd isÿúh' fï oYlh kï Y%S ,xldfõ isú,a hqoaOh ksu jQ jif¾ isg t<eô oi jirhs ^2009 
isg 2019 olajd&'
 
m%ldYkhg m;alsÍfï wáfhka fujeks wOHhk f.dkq odihla isxy," fou< iy bx.%Sis hk   
NdIdjkaf.ka ksu úh' l,d Ys,amSka úiska m¾fhaIKfldg rpkd lrk ,o fï iEu wOHhk f.dkqjlau 
fuu ksIamdok ìys jQ iudc-foaYmd,ksl ikao¾N jgmsgdjka úNd. lrk w;r tu l%shdj,Ska ;=<§ lrkd 
,o ks¾udKd;aul ;SrK úYaf,aIKh lrhs' fï m%h;akfhau wx.hla f,i Bg iu.dó ùäfhdamg 
ud,djlao ks¾udKh lrk ,§' fuu m¾fhaIK jHdmD;sh yryd ksIamdokh lrk ,o ish¨u iïm;a 
	 	 	 �� � � � � � ���  fjí wvúh yryd Tng ,nd.; yel' 



අධ්යයන ෙගොනු
 
සංස්කරණය (ලිඛිත)
රුවන්ති ද චිෙක්රා
 
සංස්කරණය (වීඩිෙයෝ)
මලිත් සුලාර
 
රචනය
රුවන්ති ද චිෙක්රා, ෙපමන්ති ප්රනාන්දු, ජයම්පති ගුරුෙග්, නදී කම්මැල්ලවීර, නිපුනි ශාරදා පතිරෙග්, පියුමි 
විෙජ්සුන්දර
 
පිටු සැලසුම්
මල්ෂානි ෙදල්ගහපිටිය, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ
 
ෙසෝදුපත් බැලීම සහ භාෂා සංස්කරණය
නදී කම්මැල්ලවීර (සිං) නිපුනි ශාරදා පතිරෙග් (සිං), කිං රත්නම් (ෙද), ෙපමන්ති ප්රනාන්දු (ඉං),
සුෙද්ශ්නා රන්මුතුගල (ඉං)
 
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ
සංජය එක්නැළිෙගොඩ, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ, ෙවනුර නෙවෝද්, ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්, ප්රසාද් අලුත්වත්ත

පර්ෙය්ෂණ සහය
ෙකෞෂල්යා ආටිගල, නලින් ලුෙසේන, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ, අකලංක ප්රභාශ්වර, දිනුශිකා ෙසෙනවිරත්න
 
පරිවර්තනය
ජිනාදනී පරෙම්ශ්වරම් (ෙද), ශාමලා ෙව්දනායගම් (ෙද), හිරණ්යදා ෙද්වසිරි (සිං/ඉං), අරුන්දි ජයෙසේකර (සිං/ඉං), 
මනුලි ලවන්යා (සිං/ඉං), ලිහිණි නිලවීර (සිං/ඉං), පියුමි විෙජ්සුන්දර (ඉං)
 
කැමරාකරණය
ෙවනුර නෙවෝද්, කිං රත්නම්, ප්රමිල සමරෙකෝන්, කසුන් උක්වත්ත
 
ෙවබ් අඩවි නිර්මාණය
රන්සක ගල්මන්ෙගොඩ 
 
කළමනාකරණය
මල්ශානි ෙදල්ගහපිටිය, මෙහේෂ් ලක්මාල්



ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම 
අධ්යන ෙගොනු 
 
DCS දශක හතක � ලංකාව 
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා
සහය : නිපුනි ශාරදා පතිරෙග්, අකලංක ප්රභාශ්වර 
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙවනුර නෙවෝද්
 
DCS ෙචක්ෙපොයින්ට් අභියස ගැහැනු ළමයි
රචනය : පියුමි විෙජ්සුන්දර
සහය : අකලංක ප්රභාශ්වර 
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙවනුර නෙවෝද්

DCS ආත්මකථන
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා
සහය : ෙපමන්ති ප්රනාන්දු
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්
 
DCS රුවන්ඩා - � ලංකා සහෙයෝගීත්ව නිර්මාණය
රචනය : නිපුනි ශාරදා පතිරෙග්
සහය : අකලංක ප්රභාශ්වර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත
 
�ස් යකා
රචනය : ෙපමන්ති ප්රනාන්දු
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්
 
කලුමාලි : වැඩිහිටියන්ට සුරංගනා කතාවක් 
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා, නදී කම්මැල්ලවීර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්
 
Love and Other Objects
රචනය : ජයම්පති ගුරුෙග්
සහය : නලින් ලුෙසේන
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙවනුර නෙවෝද්
 
Ovaryacting!
රචනය : පියුමි විෙජ්සුන්දර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙවනුර නෙවෝද්
ඡායාරූප : ප්රමිල සමරෙකෝන්



Passing Stage ව්යාපෘතිය
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා
සහය : ෙකෞෂල්යා ආටිගල, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : සංජය එක්නැළිෙගොඩ, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ 

සිරියානු ආත්මකථන
රචනය : ජයම්පති ගුරුෙග්
සහය : නලින් ලුෙසේන
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්
 
The Certificate
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා
සහය : අකලංක ප්රභාශ්වර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : සංජය එක්නැළිෙගොඩ
 
Thought Curfew
රචනය : පියුමි විෙජ්සුන්දර
සහය : අකලංක ප්රභාශ්වර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙඩ්විඩ් ෙකොෙට්රල්
 
Walking Path
රචනය : ජයම්පති ගුරුෙග්
සහය : නලින් ලුෙසේන
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත
 
Stages කලා ශිල්පී පුහුණු වැඩසටහන
රචනය : නලින් ලුෙසේන
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත
 
Stages Junior Ensemble
රචනය : පියුමි විෙජ්සුන්දර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත
 
Stages Senior Ensemble
රචනය : ජයම්පති ගුරුෙග්
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත




