
THE PASSING STAGE PROJECT
Passing Stage ලේ�ඛන ව්යා�ාපෘෘතිය හාා Cast as Mother නාටකීය කියවීම ලේව්යානුලේව්යාන් ඉදිරිපෘත් 

ලේ�ලේ�න අධ්ය�යන ලේ�ානුව්යා



Passing Stage Project 
Passing Stages ව්යා�ාපෘෘතිය ආ�ම්භ වූලේ�, මව්යා� සහා �ලාා�ාරිනිය� වීම 

පිළිබඳ තමාලේ�ම අත්දැැකීම් මත රුව්යාන්ති දි චිලේ��ා විසින් ��න ලාදැ ස්ව්යායං-
ප්රත�ලේ��ෂණය� ව්යාශලේයනි. 2010 ලේනාව්යාැම්බ�ලේ�දී ඇය සිංහාලා හාා ඉංග්රීසි ලේ�දි�ාලේ� 

සිටිනා තව්යාත් �ලාා�ාරිනියන් ලේදැාලේ�ාස් ලේදැලේනකුට, නාට� �ලාාව්යා යන ලේ�ෝණය 
තුළින් මාතෘත්ව්යාය �ැන ඔවුන්ලේ� අත්දැැකීම් පිළිබඳ ලේ�ඛන ක්රියාව්යාලිය�ට සහාභාගී 

ව්යාන ලේලාසට ආ�ාධ්යනා ��ාය. නිර්නාමි� අනන�තාව්යාන් පෘව්යාත්ව්යාා �නිමින්, ඔවුහූ 
ව්යාස�� තිස්ලේස් ඔවුන්ලේ� පෘවු�, අධ්ය�ාපෘන ක්රමය, ලේදැවියන්, �මා ලේ�ෝ� විලේ�ෂඥ 

වෛව්යාදැ�ව්යාරුන්, විව්යාාහාය, සත�ය, සමාව්යා දීම, ඔවුන්ලේ� �ට සහා විලේ�ෂලේයන්ම 'ලේ�දි�ාව්යා' 
�ැන ලියුලේව්යාෝය. ලේමම ක්රියාව්යාලිලේයහි ප්රතිඑලාය� ව්යාශලේයන් Passing Stage ලේලාස නම් 
ලේ�රුණු, පිටු 300කින් යුත් ද්විභාෂා පිටපෘත� බිහි විය. Cast as Mother නාට�ය, 
ලේමම පිටපෘත අනුසා�ලේයන් නිර්මාණය වූ නිර්මාණ කිහිපෘය� එ�තුව්යාකි. එය 2012, 

මැයි 24 ව්යාන දින ලායන� ලේව්යාන්ඩ්ට් �ඟහාලේ�දී ලේ�දි�ා �ත විය.

CAST AS MOTHER
�ඟපෘාන ම�ව්යාරුන් 13 ලේදැලේනකු විසින් නිර්මාණය ��නු ලාැබූ නාට�ය�

මං�ලා දැර්ශනය:
ලායන� ලේව්යාන්ඩ්ට් �ඟහාලා, ලේ�ා�ඹ, ශ්රී ලාං�ාව්යා

2012 මැයි 24
ධ්යාව්යාන �ාලාය - පෘැය 1 1/2
භාෂා - ඉංග්රීසි සහා සිංහාලා

THE PASSING STAGE ව්යා�ාපෘෘතිය සඳහාා සහාලේයෝ�ය
සුලේන්ත්රාා බණ්ඩාා�නාය� පෘදැනම
�ාන්තාව්යා හාා මාධ්ය� සාමූහි�ය

�ව්යා�ලේ� ඡාායාරූපෘය:
�ලාා ශි�පිනියන් 13 ලේදැලේන� �ඟදැැ�වූ, 'ලාැයිස්තු'.

ඡාායාරූපෘය - රුවින් දැ සි�ව්යාා

අලේන� ඡාායාරූපෘ:
The Passing Stage - Stages ඡාායාරූපෘ එ�තුලේව්යාන්

Cast as Mother පුහුණුවීම් - පෘසන් �ණවී�
Cast as Mother ලේ�දි�ා පුහුණුවීම් - රුවින් දැ සි�ව්යාා

Cast as Mother �ං�නය - ලේද්ශාන් ලේතන්නලේ�ෝන් සහා රුවින් දැ සි�ව්යාා
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අධ්යයයන ගො�ොනුවට ප්රගො�ශයක් 

දයාාබර පාාඨකයාන් වෙ�තයි,
වෙ� අධ්යයයාන වෙ�ානු� හරහා The Passing Stage �යාපාෘතිවෙ� තිරයා පිටුපාස සිදුවුණු නිර්මාාණශීලී 
කි්රියාා�ලියා �ැන අ�වෙබෝධ්යයාක් ලබාවෙදන�ා. කලාකරැ�න්ට, නාටය කලා� විෂයාක් හැටියාට හදාරන ශිෂය 
ශිෂයා�න්ට, විෂයා උ�න්�න ගුරැ භ�තුන්ට, නැතින� සාමුහික වෙ�ඛනයා සහ රං�යාක් වෙ�ාඩනැගීමා �ැන 
�ටහා�න්න කැමාති ඕනෑමා වෙකවෙනකුට වෙ� අධ්යයයාන වෙ�ානු� පාරවෙයාෝජන�ත් වෙ�වි. 
The Passing Stage නාටය �යාපාෘතියා ආර�භ වුවෙ� "Passing Stage" ක්රියාන වෙ�ඛන �යාපාෘතිවෙයාන්. 
වෙ� �යාපාෘතියා �සර එකහමාාරක කාල පාරාසයාක් තුළ විහිදුණු, පිටු තුන්සියායාක අත්පිටපාතකට කැටි වුණු 
වෙ�ඛන එකතු�ක්. වෙ� අත් පිටපාවෙතන් වෙතෝරා�ත් ලිපි ක්රිහිපායාක් වෙ�රක්ෂකා�ාරයාක් ඉදිරිපිට නාටකීයා 
ආකාරවෙයාන් ඒකාංගික දර්ශනයාක් හැටියාට ඉදිරිපාත් වුණා. වෙ� නාටකීයා ක්රියාවීමා න� කවෙ� "මා��රැන්වෙ� 
රං�යාක් මා�කවෙ� භූමිකා�ට පාාතරවීමා" (“Cast as Mother”) නමින්. 
සාමූහික �ශවෙයාන් සහ වෙ� අධ්යයයාන වෙ�ානු� නිර්මාාණයා ක්රිරීවෙ� අරමුණ වෙ�නුවෙ�න අපි වෙ� සමාස්ත 
කි්රියාා�ලියා "The Passing Stage Project" නමින් න� කරන�ා/කළා..
The Passing Stage �යාපාෘතියා පිළිබඳ අධ්යයයාන වෙ�ානුවෙ� අන්තර්�තයා වෙමාාකද්ද?
වෙ� අධ්යයයාන වෙ�ානු� මාගින් අත්පිටපාත (Passing stage) රචනා වීමාට, එමා අත්පිටපාත නාටකීයා වෙලස 
ඉදිරිපාත් ක්රිරීමාට (Cast as Mother) පාසුබි� වුණු නිර්මාාණාත්මාක කි්රියාා�ලියා වෙ�ඛන�ත කරන�ා.
වෙ� අධ්යයයාන වෙ�ානු� පාරිශීලනයා ක්රිරීවෙමාන් Passing Stage වෙ�ඛන කි්රියාා�ලියා ආර�භ වුණු හැටි, 
ලිවීවෙ� කි්රියාා�ලියා �ැඩිදියුණු වුණු හැටි, අ�සානවෙ�දී එක වෙ�ඛනයාකට වෙ�ානු කළ හැටි �වෙ�මා, එයා 
ලියාවි�ලක්රින් ඔබ්බට වෙ�ාස් Cast as Mother රං�යා දක්�ා විකාශයා වුවෙ� වෙකාවෙහාමාද, �ත් තීරණ 
වෙමාාන�ද, මුහුණ දුන් අභිවෙයාෝ� වෙමාාන�ාද, අ�සන් පාරතිඵලයා වෙමාාකද්ද ක්රියාලත් දැනු�ත් වෙ�න්න පුළු�න්.
The Passing Stage �යාපාෘතියාට මු� වුණු නිර්මාාණාත්මාක කි්රියාා�ලියා �ැන ඉවෙ�න�න්න ඔබ දක්�න 
උනන්දු�ට ස්තුතියි. වෙ� අධ්යයයාන වෙ�ානු� ඔවෙබ් අ�වෙබෝධ්යයා �ැඩි දියුණු කර�ැනීමාට උපාකාරී වෙ�වි ක්රියාලා 
අපි අවෙ�ක්ෂා කරන�ා.
අවෙ� උණුසු� සුභ පාැතු�,

ස්වෙ�ජස් නාටය ක�ඩායාමා
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පටුන

	 	 පළමු	අදියර	–	THE	PASSING	STAGE
	 	 රඟපාාන	අම්මලාා	13	දෙෙදෙනකු	විසින්	ලියන	ලාෙ	සටහන්

 අධ්යයයන ගො�ොනුවට ප්රගො�ශයක් 8

 Passing Stage වයොපෘතිය කියන්ගොන් ගො�ොකද්ද? 10

 චාොරිකොගො� ආරම්භය 11

 රචාකයන් �ැන 14

 "�ොතෘෘත්වය" ගොත්�ොවක් කර�ත්ගොත් ඇයි ? 17

 පිටපතෘ සැැකසී� 20

 නිර්නොමික ලිපි 22

 රොජකොරි ගො�දො�ත් හැැටි 24

 Passing stage වයොපෘතිගො� ලිවීගොම් ක්රියොකොරකම් 30

 ලියූ ගො�ඛන පරිවර්තෘනය කිරී� --

 අධ්යයයන ගො�ොනුගො� නි�ොව 32

	 	 දෙෙවැැනි	අදියර	–	CAST	AS	MOTHER

 Cast as Mother ගොවනුගොවන් දොයක වූවන් 36

 Cast as Mother හි විගො�ෂත්වය 39

 Cast as Mother ගො�ොඩනැගී� 40

 Cast as Mother පුහුණුවී� 47

 Cast as Mother රඟදැක්වී� 50

 Cast as Mother හි ජවනිකොවක් වි�ගො�ෂණාොත්�ක ඇසින්  57

 Cast as Mother හි අවසැොනය 63
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පළමු අදියර :

THE	PASSING	STAGE
රඟපාාන	අම්මලාා	13	දෙෙදෙනකු	විසින්	ලියන	ලාෙ	සටහන්
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කලාකාරිනියාක් �වෙ�මා පුංචි දරැවෙ�ා වෙදන්වෙනකුවෙ� මා�ක් හැටියාට තමාා �තකරපු ජීවිතයා �ැන මාතක 
ආ�ර්ජනයාක වෙයාදුණු, ස්වෙ�ජස් නාටය ක�ඩායාවෙ� කලා අධ්යයක්ෂ රැ�න්ති ද චිවෙක්රා, කලා ක්වෙ�තරයාට 
ස�බන්ධ්ය ත�ත් මාවු�රැ වෙදාවෙළාස් වෙදවෙනකුට මා�ක් වීවෙ� අත්දැකීමා නාටයමායාදෘ�ටි වෙකෝණවෙයාන් 
ආ�ර්ජනයාට න�න්න ආරාධ්යනා කළා.

තමා තමාන්වෙ� අනනයතා� නිර්නාමික� පා�ත්�ා�නිමින් �සර එකහමාාරක් පුරා වෙ� මාතක ආ�ර්ජනයා 
කරමින් ලිවීවෙ� කාර්යාවෙ� නිරත වෙ�න්න රැ�න්ති ඔවුන්ට මා� වෙපාන්වු�ා. වෙ� කාල සීමාා� තුළ ඒ 
කාන්තාවෙ�ා ඔවුන්වෙ� පාවු� �ැන, වි�ාහ ජීවිතයා �ැන, විශ්�ාසයාන් �ැන, ඔවුන් ජී�ත්�න රට, 
අධ්යයාපානයා, ආර්ථිකයා, වෙසෞඛය වෙස්�යා, ආ�මා සහ ත�ත් වෙනාවෙයාකුත් වෙද්�� පිළිබඳ� දක්�න ස්ථාා�රයා 
�ැන ලි��ා. ඒ හැමා වෙදයාක්මා ලියාවුවෙන් මා�කවෙ� සහ කලාකාරිනියාකවෙ� දෘ�ටි වෙකෝණ වෙදකමා ඉස්මාතු 
වෙ�න වෙලසයි.

ඒ ලිවීවෙ� කි්රියාා�ලියා තුළින් අපූරැ නිර්මාාණ තිරත්�යාක් බිහිවුණා.

Passing Stage අත්පිටපත 
කලා ක්වෙ�තරයාට ස�බන්ධ්ය මාවු�රැන් 13 වෙදවෙනක් �සර එකහමාාරක කාල පාරාසයාක් තුළ රැ�න්ති ද 
චිවෙක්රාවෙ� මා�වෙපාන්වීමාට අනු� ලියූ ලිපි එකතු�ක්.

Cast as Mother 
Passing Stage අත්පිටපාවෙතන් වෙතෝරා�ත් ලිපි ක්රිහිපායාක්, 2012 මාැයි මාස 24�නදා වෙකාළඹ ලයාන� 
වෙ�න්ඩ්� රඟහවෙ�දී නාටකීයා ස්�රෑපාවෙයාන් ඉදිරිපාත් වෙකරැණා.

Passing Stage වයොපෘතිය කියන්ගොන් ගො�ොකක්ද?
ව්යා�ාපාෘතිය	ආරම්භ	වුදෙ�	දෙ�ාදෙහාමෙ?	අව්යාසන්	වුදෙ�	දෙ�ාදෙහාමෙ?
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කළුමාාලි
�ැඩිහිටියාන්ට සුරං�නා කතා�ක් - ස්වෙ�ජස් නාටය ක�ඩායාවෙ� නිශ්පාාදනයාක්. රැ�න්ති ද චිවෙක්රාවෙ� 
අධ්යයක්ෂණයාක්. Passing Stage �යපාෘතියා ඇසුරින් රැ�න්ති ද චිවෙක්රා සහ නදී ක�මාැ�ලවීර විසින් 
ලියාවුණු පිටපාතක්. කළුමාාලි නාටයයා 2012 සැ�තැ�බර් මාස වෙකාළඹ ලයාන� වෙ�න්ඩ් රඟහවෙ�දී 
වෙ�දිකා�ත වුණා.

වෙ� අධ්යයයාන වෙ�ානුවෙ� අඩංගු �න්වෙන් Passing Stage �යාපාෘතිවෙ� මු� අදියාවෙර් නිර්මාාණ වෙදක 
(අත්පිටපාත සහ නාටකීයා ක්රියාවීමා) �ැන පාසුබි� වෙතාරතුරැයි.

කළුමාාලි - �ැඩිහිටියාන්ට සුරං�නා කතා�ක් නාටයවෙ� අක්මු� Passing Stage �යාපාෘතියාට ස�බන්ධ්ය 
වුණත්, එයා වෙ�නුවෙ�න් වෙ�නත් අධ්යයයාන වෙ�ානු�ක් සකස් කළා.
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චාොරිකොගො� ආරම්භය

“ මම හිතුවාා මම කලාාවෙවාන් ඈත් වුණු කාලා සීමාවා ඇතුළත මුහුණදුන් අත්දැැකීම 
අවාවෙ�ෝධ කරගැැනීම තුළින්ම කලාාවාට නැැවාතත් ප්රරවිෂ්ට වෙවාන්නැ. මම මුහුණප්රාලාා 
තිවෙ�නැ වෙවානැස්කම් වෙමානැවාදැ කි�නැ ප්රරශ්නැ�ට පිළිතුරැ වෙ�ා�න්නැ”

රුවැන්ති	ෙ	චිදෙ�රා	සමග	සම්මුඛ	සාකච්ඡාාවැ 
සාකච්ඡාාවැ		දෙමදෙ�යවීම	දෙකෞෂී	ආටිගල	විසිනි,	2019	ඔ�දෙ�ෝම්බර්

Passing Stage �යාපාෘතියා කලඑළි බැස්වෙස් මා�ක හා කාලාකාරිනියාක හැටියාට රැ�න්ති ද චිවෙක්රාවෙ� 
අත්දැකී� පාදන� කරවෙ�න. Passing Stage �යාපාෘතියා සංක�පායාක් හැටියාට පිළිසිඳ�න්නවෙකාට 
ඇයා නාටයවෙ�දිනියාක් �වෙ�මා කුඩා දරැ�න් වෙදවෙදවෙනකුවෙ� මා�ක්. රැ�න්ති මා�කවෙ� භූමිකා�ට පූර්ණ 
අ�ධ්යානයා වෙයාාමු කරන්න වෙ�දිකාවෙ�න් තා�කාලික� ඈත් වෙ�න්න තීරණයා කළා. ඒ කාල සීමාා� අවුරැදු 
පාහක් දක්�ා දික්�ැස්සුණා.

Passing Stage �යාපාෘතියාට මු� වුවෙ� �ත වූනු අවුරැදු පාහ තුළ මාාතෘත්�යා  සහ කලාකාරිනියාකවෙ� 
භූමිකා� �ැන ඇයාවෙ� ස්�යාං-අතීතා�ර්ජනයායි. නමුත්, වෙ� අත්දැකීමාට මු� වුවෙ� වෙපාෞද්�ලික 
අත්දැකීමාක් වුණත් වෙ� අතීතා�ර්ජන කි්රියාා�ලියාට හවු� වෙ�න්න ඊට සමාාන අත්දැකී� තිවෙයාන මාවු�රැන් 
වුණු කලාකාරිනියාන් වෙදාවෙළාස් වෙදවෙනකුට ආරාධ්යනා කළා.

ඇයා පාළමුවෙ�න්මා තමාන්වෙ� සමීපාමා මිතුරියාක් වුණු, වෙ�ඛිකා�ක් සහ රං�න ශි�පිනියාක් �න නදී 
ක�මාැ�ලවීරට ඒ අදහස �ැන දැනු�දුන්නා. ඔවුන් වෙදවෙදනා තමාන් දන්නා හඳුනන සහ අන් අයා න� 
වෙයාෝජනා කළ කලා ක්වෙ�තරවෙ� මාවු�රැන් සමා� ස�බන්ධ්ය වුණා. වෙ� මිතුරියාන් වෙදවෙදනාට මීට ස�බන්ධ්ය 
කර�ත යුතු කාන්තා�න් සංඛයා� �ැන අදහසක් තිබුවෙණ නැහැ. අ�සානවෙ�දී ක�ඩායාමා නදී සහ 
රැ�න්තිත් ඇතුළු කලාකාරිනියාන් 13 වෙදවෙනකුට සීමාා වුණා.

වෙ� කි්රියාා�ලියා පුරා�ටමා රැ�න්තිට සහ නදීට ත�ත් කලාකාරිනියාකවෙ� සහවෙයාෝ�යා වෙනාමාද� ලැබුණා. 
ඒ වෙ�ඛිකා�ක් සහ චිතරපාට තිර පිටපාත් රචක�රියාක් �න නදයා වෙපාවෙර්රා. ඇයා සිතීමා, සැලසු� ක්රිරීමා, 
පාරි�ර්තනයා ක්රිරීමා සහ දරැ�න් රැකබලා�ැනීමාට හවු� වෙ�මින් වෙ� �යාපාෘතියා ඉදිරියාට වෙ�න යාාමාට 
අ�ශය සහවෙයාෝ�යා ලබා දුන්නා.
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ගොම් ක්රියොවලිය ආරම්භ වුගො� ලියු�කින්…

Passing Stage �යාපාෘතිවෙ� ආර�භයා වෙබාවෙහාමා සරල, පාැහැදිලි එකක්. ඒ කි්රියාා�ලිවෙ� ආර�භයා 
සනිටුහන් කවෙ� රැ�න්ති වෙ� පිරිසට යා�පු ලිපියාක්රින්.

රුවන්ති මාවවරුන් වූ 
කලාකාරිනියන්ට ලියූ 

පලමු ලිපිය 

දිනය : 2010 නොනොවැැම්බර් 29, ප.වැ. 09.45 

මම මේ� ලිපිය ලියන්මේන් මම කලක් තිස්මේස් සැැලසු� කරපු නාාට්යයයක් නිර්මාණය 

කරන්නා ඔමේ�න් උපකාර �ලාමේපාමේරාත්තුමේ�නුයි.

මම නාාට්යය රචක�රියක් සැහ අධ්යයක්ෂ�රියක් �� ඔ� හැමමේෙනාාම ෙන්නා 

කරැණක්. 1994 විතර අතීතයක ඉඳලා මමේ� ජීවිතමේ�  පරමුඛ තැනාක් හිමිමේ�ලා 

තිබුමේ� මේ�දිකා�ට්ය. ඒ තුළින් මම ජීවිතමේ� ගැැඹුර ගැැනා අ�මේ�ෝධ්ය කරගැත්තා 

�මේ�ම ඒ අත්ෙැකී� මමේ� අනානායතා�ය මේගැාඩනාගැාගැන්නා උපකාරී වුණා. නාමුත් 

පසුගිය අවුරැදු හතරක කාල සීමා� තුළ, මමේගැ ෙරැමේ�ා මේෙන්නාා ඉපදුණාට්ය 

පස්මේසැ මම ඒ ආශාා�ට්ය සැමුදීලා ඔවුන් රැක�ලාගැැනීමට්යම සීමා වුණා.

ඒ අත්ෙැකීම මා� සැසැල කළා කීමේමනුත් මට්ය ඇතිවුණු හැඟීම විස්තර කරන්නා 

�ැහැ.

මාතෘත්�යත් මේ�දිකා�ත් කියනා මේෙමේලා�ක් අතමේර් මේෙෝලනාය වීම මේහෝ ඒ මේෙක 

යා කිරීමට්ය උත්සැාහ කිරීම පුද්ගැලමේයකුට්ය ඇතිකරන්නා පුළු�න් �ලපෑම ගැැනා 

ඔ�ත් මේහාඳාකාර�ම ෙන්නා නිසැා මම ඒ ගැැනා �ැඩිදුර යමක් කියන්මේන් නාැහැ.

මාතෘත්�ය කියන්මේන් �රපතල සැට්යනාක් �� (ෙැන්) අපි හැමේමෝම ෙන්නා�ා. නාමුත් 

ඒ �� ඕනාෑම අ�මා මේකමේනාක් ෙන්නා�ා. මම මේ� නාාට්යයය හරහා මතු කරන්නා 

උත්සැහ කරන්මේන් ඔ�ත් මමත් �මේ� කාන්තාමේ�ෝ මේ� අරගැලයට්ය මුහුණමේෙනා 

හැටි. ෙකුණු ආසියාතික නාාට්යය ශිල්පිනියන් හැටියට්ය අපි වි�ාහය, මාතෘත්�ය සැහ 

කුටු�භමේ� ජීවිතය ෙකින්මේන් මේකාමේහාමෙ කියනා කාරණය ඉස්මතු කිරීමයි මමේ� 

අමේ�ක්ෂා�.
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මේ� නාාට්යයයක ොයක වීමේ�දී ඔ� තමාට්යමත්, මේ� කිියා�ලියට්ය ොයකත්�ය සැපයනා 

අනිත් අයට්යත් හැකිතාක් අ�ංක මේ�යි කියලා මම අමේ�ක්ෂා කරනා�ා. ඒ අනිත් 

අය කවුෙ කියලා මම ෙැන්ම මේහළිෙර� කරන්මේන් නාැහැ. මම ෙැනාට්ය ඔ�මේගැන් 

ඉල්ලා සිටින්මේන් මම ගැැනාත්, මමේ� අරමුණ ගැැනාත්, මේ� පිළි�ඳ� ගැැඹුරින් 

හැෙෑරීමේමන් අපි මුහුණමේෙනා යතාර්ථය �ඩාත් මේහාඳින් අ�මේ�ෝධ්ය කරගැන්නා මම 

ෙක්�නා උනාන්දු� ගැැනාත්, විශ්�ාසැය ත�න්නා කියලයි.

මේ� නාාට්යයය මේගැාඩනාගැන්මේන් මේ� කිියා�ලිය සැඳහා මේතෝරාගැත් සීමිත කාන්තා�න් 

පිරිසැකමේ� මේල්ඛනා සැහ කිියාකාරක� ඇසුරින්. ඒ මේතෝරාගැත් පිරිසැට්ය අයත් 

මේ�න්මේන්  සිංහල සැහ ඉංගී්රීසි නාාට්යය�ලට්ය ොයක වුණු, ඒක්තරා කාලයකදී 

රංගැනාය තමාමේ� ජී�මේනාෝපාය කරගැත් ෙක්ෂ රංගැනා ශිල්පිනියන්. පසුකාලීනා� 

වි�ාහ මේ�ලා ෙැන් ෙරැ�න් හො�ඩාගැන්නා කාන්තා�න්.

මේ� සැමස්ත කිියා�ලිය මේකාට්යස් තුනාකට්ය මේ�ො මේ�න්කර තිමේ�නා�ා. මුල් 

අදියර ලිවීමේ� අදියරක්- ඔ� හැමමේෙනාාට්යම ඔමේ� අනානායතා�ය රහසැක් මේලසැ 

ප�ත්�ාගැනිමින් මා හරහා සැන්නිමේ�ෙනාය ප�ත්�ාගැන්නා පුළු�න්. මේෙ�නා අදියර 

කිියාත්මක මේ�න්මේන් �ැඩමුළු හරහා. මේ� �ැඩමුළු�ලට්ය අඩිතාලම �ැමේට්යන්මේන් 

මුල් අදියමේර්දී ලියවුණු නිර්නාාමික ලියවිලි. ඊට්ය පස්මේස් මුල් අදියර මේෙමේක්දී 

බිහිවුණු මේද්�ල් ආශාරමේයන් පිට්යපතක් සැකස් කරමේගැනා අපට්ය පුහුණුවී� ආර�භ 

කරන්නා පුළු�න්. මම සිංහල මේෙමළ භාෂා ද්විත්�මේයන් සැමාන්තර නාාට්යය මේෙකක් 

කරන්නා �ලාමේපාමේරාත්තු මේ�නා�ා (එකම පිට්යපත භාෂා මේෙමේකන්ම ඉදිරිපත් 

කරනා�ා).

මම ඔමේ�න් ෙැනාට්ය ඉල්ලාසිටින්මේන්  මේ� ලිවීමේ� කිියා�ලියට්ය ොයක මේ�න්නා 

කියලයි.

අපි මේ� �ැඩපිළිමේ�ල මේ�නුමේ�න් කාල රාමු�ක් සැකස් කර ගැනිමු (මේ� කාල 

රාමු� අපිට්ය අ�ශාය විදියට්ය මේ�නාස් කරගැන්නා නිෙහසැ තිමේයනා�ා). මම සැැලසු� 

කරන්මේන් ලිවීමට්ය සැති අට්යකුත්, �ැඩමුළු�ලට්ය සැති හයකුත්, මේපර පුහුණුවී��ලට්ය 

සැති හතරකුත් මේ�න් කරගැන්නායි. අමේ� සැැලසුම අ�හිරයකින් මේතාර� 

කිියාත්මක කරන්නා පුළු�න් වුමේණාත් මාසැ හතරක් මේහෝ පහක් ඇතුළත නාාට්යයය 

රඟෙක්�න්නා පුළු�න්.
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ඔමේ� ොයකත්�ය ගැැනා සැඳහන් කරනා�ා නා�, ලිවීමේ� අදියමේර්දී ඔ� කළයුත්මේත් 

මම ඔ�ට්ය එ�නා ලිවීමේ� කිියාකාරක� සැ�පූර්ණ කරලා නාැ�ත තැපෑල මේහෝ 

විෙ�ත් තැපෑල හරහා මට්ය ලැමේ�න්නාට්ය සැැලැස්වීමයි.

ඔ� ලියනා මේද් ඔමේ� නාමින් පලමේනාාකරනා �� (ඔ�ට්ය එය ඔමේ� නාමින් 

පලකරන්නා අ�ශාය නා� මිසැ) නාැ�ත අ�ධ්යාරණය කරන්නා කැමතියි. රහසැයභා�ය 

ප�ත්�ාගැැනීමත් මේ� �යාපෘතිමේ� පරධ්යානා අරමුණක්. ඔමේ� අනානායතා�ය අමේපන් 

ප�ා �සැන්කරන්නා අපි කිියාමාර්ගැ අරමේගැනා තිමේ�නා�ා. ඉතින්, ඔ� ඔමේ� ලිපිය 

ඔමේ� නාමින් පලමේ�නා�ා ෙකින්නා කැමති නා�, ඒ ගැැනා විමේශ්ෂමේයන් සැඳහන් කරයි 

කියලා මම අමේ�ක්ෂා කරනා�ා. නාැතිනා� ඒ හැමමේෙයක්ම පලමේ�න්මේන් මේපාදු 

සැන්ෙර්භය ඇතුමේ�.

ඔ� සියලුමේෙනාාම සැමගැ එක්කාසු මේ�ලා මේ� �මේ�  අපිට්ය සැමීප කාරණා�ක් 

සැ��න්ධ්යමේයන් �ැඩකරන්නා ලැබීම ගැැනා මම සැතුටු මේ�නා�ා. මේ� �ෑයමේමන් 

සුවිමේශ්ෂී නිර්මාණයක් බිහි කරන්නා ලැමේ�යි කියලා අමේ�ක්ෂා කරනා�ා.

රැ�න්ති
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ක�ඩොයගොම් කොන්තෘොගොවෝ

“ මම මුලින්ම වෙම් කිි�ාවාලි�ට ප්රරවිෂ්ට වුවෙ� මාවා විතරක් හිවෙත් ති�ාවෙගැනැ. මම 
අත්විඳපු වෙේට වෙවානැ කවුරැවාත් මුහුණප්රාලාා නැැතුවා ඇති කි�ලාා හිතුණු අවාස්ථාා 
තිබුණා. නැමුත් (වාා�නැාවාකට වාවෙ�) මම වාවෙ�ම මවුවාරැන් වුණු කලාාකාරිනි�න් 
විශාාලා පිරි�ක් ඉන්නැ �වා මට අවාවෙ�ෝධ වුණා. ඔවුන් �ලා�ම්ප්රන්නැ, කලාාවා 
වෙවානුවෙවාන් කැප්රවුණු, කලාාවා උන්මාදැවෙ�න් වාැළඳගැත්, හදිස්සිවෙ�ම වාවෙ� මවුවාරැ 
�වාට ප්රත්වුණු කාන්තාවෙවාා. ”

රුවැන්ති	ෙ	චිදෙ�රා	ස�	දෙකෞෂි	ආටිගල	අ�ර	 
සම්මුඛ	සාකච්ඡාාවැ,	2019	ඔ�දෙ�ෝම්බර්

වෙ� ක�ඩායාමා වෙ�ත යාැවූ මු�  විද�ත් ලිපිවෙයාන් මාවු�රැන් වූ කලාකාරිනියාන් වෙදාවෙළාස් වෙදවෙනකුට Passing 
Stage �යාපාෘතිවෙ� වෙකාටස්කරැ�න් වෙ�න්න ආරාධ්යනා කළා. වෙ� ක�ඩායාවෙ� සිංහල සහ ඉංගීීසි වෙ�දිකා 
නාටය�ලට රං�නවෙයාන් දායාක වුණු කාන්තා�න් හිටියාා. රැ�න්ති සහ නදී  වෙදමාළ වෙ�දිකා නාටය�ලට 
රං�නවෙයාන් දායාක වුණු මා��රැන්� ක�ඩායාමාට ස�බන්ධ්ය කර�න්න වෙමාාන තර� උත්සහ කළත් ඒ 
පාරයාත්නයා න� සාර්ථාක වුවෙ� නැහැ. 

වෙ� දහතුන්වෙදවෙනකුවෙ�න් යුතු ක�ඩායාවෙ� විවිධ්යාකාර පාවු� පාසුබි��ලට, විවිධ්ය �යාස් කා�ඩ�ලට අයාත්, 
විවිධ්ය ආ�� අදහන, විවිධ්ය ජාතීන් නිවෙයාෝජනයා කරන කාන්තා�න් සිටියාා. රං�න ශි�පිනියාන්, අධ්යයක්ෂ�රියාන්, 
�ායිකා�න් සහ පිටපාත් රචක�රියාන් ඒ පිරිස අතර සිටියාා. වෙ� �යාපාෘතියාට ස�බන්ධ්ය වෙ�ද්දී ඔවුන් කලා� 
සමා� දැක්වූ සබඳතා�ත් විවිධ්යාකාරයි. රැ�න්ති ඇතුළු ක්රිහිපා වෙදනක් දරැ�න්වෙ� මු� ළමාා විවෙ�දී කලාවෙ�න් 
ටික කලකට දුරස් වෙ�න්න තීරණයා කර තිබුණා. නදී ඇතුළු ක්රිහිපාවෙදවෙනක් මාවු පාදවියා ලැබීමාත් සමා� 
කලාවෙ�න් ස�පූර්ණවෙයාන්මා ඉ�ත් වී සිටියාා. ඒ �වෙ�මා, ත�ත් පිරිසක්විවෙ�කයාක් වෙනාවෙ�න කලාවෙ� දි�ටමා 
නියාැවෙලමින් සිටියාා.

Passing Stage �යාපාෘතිවෙ� මූලිකමා අරමුණ මා�ක් වුණු හැමා කලාකාරිනියාකවෙ�මා අත්දැකී� සමාස්තයාක් 
�ශවෙයාන් ඉදිරිපාත් ක්රිරීමායි.
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මම මේ� �යාපෘතිය සැඳහා මේතෝරාගැත්මේත් සැා�පරොය අභිභ�ා ගිය කාන්තා�න්. 

ඔවුන් වි�ාහ වීමට්යත්, ම� පෙවිය ලැබීමට්යත් කලින් නා� සැ�මත සැා�පරායික 

ෙකුණු ආසියාතික ස්තිියකමේ� පරතිරෑපය,ජී�නා රට්යා�, ඉලක්ක �ැහැර කමේ� 

පහසුමේ�න්මයි. 

මේ�දිකා� නිසැා මේ� කාන්තා�න්ට්ය ඔවුන්මේ� සැැ�ෑ අනානායතා�ය රැකගැනිමින් 

ජී�ත් මේ�න්නා අ�ස්ථා� හිමිවුණා. මේ�දිකාමේ� ආශ්චර්යය අත්හො�ැලී��ලට්ය, 

නිෙහසැට්ය, අසැ�මතයට්ය ල�ා දුන් අ�කාශාය නිසැා මේ� කාන්තා�න්ට්ය තමන්මේ� 

ආත්ම විශ්�ාසැය මේගැාඩනාගැාගැන්නාත්, තමාමේ�ම ෙක්ෂතා හඳුනාාගැන්නාත්ඉඩ 

පරස්තා� හිමි වුණා.  

නාමුත් මේ�දිකා� ඇති කරනා �ලපෑම  පුද්ගැලමේයකුමේ� රංගැනා ජීවිතයට්ය විතරක්ම 

සීමා මේ�න්මේන් නාෑ. මම මමේ� අධ්යයයනායට්ය මේ�දිකා� මේත්මා කරගැත්මේත් මේ�දිකා� 

හරහා මේ� කාන්තා�න් මේතෝරාගැත් ජීවිතයට්ය මේපාදු සැමාජමේ� පිළිගැැනීම ලැබුණා. 

ශ්රීර ලංකාමේ� මේ�දිකා� සැමගැ �ැඳුණු සැංස්කෘතිය උස් මිටික��ලින් මේතාර, 

විචිති�ත් එකක්: ඒ තුළ පිරිමි පාර්ශා�යට්ය හිමි මේ�නා නිෙහසැ සැහ මේගැෞර�ය 

කාන්තා�න්ට්යත් ඒ ආකාරමේයන්ම හිමි මේ�නා�ා. �ඩාත්ම සිතට්ය කා�දිනා කරැණ 

�න්මේන් මේපරක්ෂකාගැාරය මේ� කාන්තා�න් මේ�දිකා� හරහා මේපනී සිටි, අභිමේයෝගැ 

කළ සැහ දිගැාගැත් මේද්�ල් පිළිගැනිමින්, අගැය කරමින් ඒ�ාට්ය හිමි නිසි �ටිනාාකම 

ල�ාදීමයි.

නාමුත් මාතෘත්�ය කියනා අත්ෙැකීම ලැබු�ාට්ය පස්මේස් මේ� හැම කාන්තා�ම 

මුහුණ දුන්මේන් එක මේපාදු ඉරණමකට්ය- ඔවුන් �ලහත්කාරමේයන්ම �මේ� මේ�ාමේහාම 

සැා�පරොයික ස්තිී භූමිකා�කට්ය පණ මේපා�නා තැනාට්ය පත් මේ�ලා. ඔවුන් තමා 

සැමගැත්, තමාමේ�ම සැමීපතමයන් සැමගැත්, මේ�රක්ෂකාගැාරය සැමගැත් ෙැක්වූ 

සැ�ඳතා� මුලුමනින්ම මේ�නාස් මේ�ලා.

  කාන්තා�ක් මේ� මේ�නාසැට්ය මුල පුරන්මේන් ම�ක් වීමේ� �ගැකීම �ාරගැන්නා 

තැනින්.මේ� පිය�ර කාන්තා�කමේ� පුද්ගැල අනානායතා�ය පැහැරමේගැනා ඇය� 

සැමාජ නිර්මිතයක් ��ට්ය පත් කරනා�ා.  

ව�ාපෘතියට හවුල් වුණු 
කාන්තාවන් ගැුන රුවන්ති 

2011දී තුබූ සටහනක් :
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මේ� කාන්තා�න් කර කී මේද්�ල් අතරින් මවු�රැන්ට්ය කරන්නා �ැරි මේද් මේ�ාමේහාමයි. 

ජීවිතමේ�දිත් කාන්තා�න්ට්ය පණ මේපවිය හැකි, මවු�රැන්ට්ය රඟෙැක්විය හැකි 

භූමිකා�න් මේ�ාමේහාමයි.

කාන්තා�කට්ය තමාමේ�ම අනානායතා�ය අහිමි මේ�න්මේන් ඇමේ� ෙරැ�ා, සැැමියා, 

ඇයමේ�ම පවුල, ඇමේ� හිත�තුන්,අධ්යයාපනා ආයතනා, ආගැම, මේසැෞඛය මේස්�ා� 

ඇතුළු එකී මේමකී මේනාාකී මේනාාමේයකුත් සැාධ්යක ගැණනාා�ක �ලපෑමේමන්.

මේ� �යාපෘතිමේ� අරමුණ කුටු��යට්ය, ස්තිීන්ට්ය, වි�ාහයට්ය සැහ මාතෘත්�යට්ය  

අොල� මේගැාඩ නාගැා ඇති සැමාජීය පද්ධ්යතීන් සැහ �ටිනාාක� අභිමේයෝගැයට්ය 

ලක්කිරීමයි. ඒ පවුල් ජීවිතය, ෙරැ�න් හො �ඩා ගැැනීම, ලිංගිකත්�ය, මේසැෞඛය, 

අධ්යයාපනාය සැහ ආගැම  �ැනි කරැණු සැ��න්ධ්යමේයන් මේපාදුමේ� පිළිගැත් සැ�මතය 

පරශ්නායට්ය ලක් කරමින් , තමා හමුමේ�ම අ�ංක මේ�නා තැනා ෙක්�ා ඒ  සැාධ්යක 

බිඳ මේහලා, ඒ�ා යතාර්ථ�ත් මේලසැ පරතිනිර්මාණය කිරීමේ� අරමුණින්.

මේ� �යාපෘතියට්ය ොයක වුණු හැම කාන්තා�ක්ම  කලාකාරිනියන් හැටියට්යත්, 

බුද්ධිමත්, ෙක්ෂ, විචාරශ්රීලී සැහ සැමාජය පිළි�ඳ මනාා අ�මේ�ෝධ්යයකින් යුතු 

කාන්තා�න් හැටියට්යත් සැමාජමේ� මේගැෞර�යට්ය සැහ පිලිගැැනීමට්ය පාති වුණු අය. 

ඉතින් ඔවුන් වි�ාහය සැහ මාතෘත්�ය ගැැනා සැාමූහික� ඉදිරිපත් කරනා මතය 

සැමාජයට්ය සැැලකිය යුතු �ලපෑමක් ඇති කරයි කියලා මම �ලාමේපාමේරාත්තු 

මේ�නා�ා.
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�ොතෘෘත්වය ගොත්�ොවක් කර�ත්ගොත් ඇයි ?

“ ප්රරිත�ාගැ�, කැප්ර කිරීම්, ඉවා�ා දැරා ගැැනීම, වාවෙ� භාාවාාතිශා� �ංකල්ප්ර වාලින් 
එහාට අම්මා වෙකවෙනැක් වීම පිළි�දැවා වෙවානැත් ප්රැති මානැ වාලින්, ඇත්ත කතා 
කරලාා තිබුවෙ� නැැහැ කි�ලාා තමයි මං හිතන්වෙන්. විවෙශ්ෂවෙ�න් පුරැෂ මූලික 
දැාෂ්ටිවෙකෝණවෙ�න් තමයි වෙම් විෂ� ගැැනැ වෙ�ා වෙහෝ විට දැකින්වෙනැ. ”

නදී	කම්මැල්ලවීර	සමග	සම්මුඛ	සාකච්ඡාාවැ	2019	ඔ�දෙ�ාම්බර්	
සාකච්ඡාාවැ		දෙමදෙ�යවීම	දෙකෞෂි	ආටිගල	විසිනි

අපි  Passing Stage �යාපාෘතියා �ැන අධ්යයයාන චාරිකාවෙ� වෙයාවෙදන්න කලින් වෙ� �යාපාෘතියා මාාතෘත්�යා 
ක්රියාන වෙත්මාා� සාකච්ඡාා�ට ලක් කරන්වෙන් ඇයි ක්රියාලා වෙත්රැ��න්න වෙමාාවෙහාතක් �ැයා කරමු.
සාමාාවෙනයයාන් මාාතෘත්�යා වි�ීහ වෙකවෙරන්වෙන් කාන්තා�කවෙ� ජීවිතයා වෙ�නස් කරන, අමාතක වෙනා�න 
ප්රීරතිමාත් අත්දැකීමාක් හැටියාටයි. කුළුඳු� මා�ක් ක්රි��මා අවෙ� සිවෙත් ඇ වෙඳන්වෙන් සිනාවෙසමින් අලුත 
උපාන් දරැ�ා සුරත� කරන ප්රීරතිමාත් �ැහැණියාක්. ජනපිරයා සංස්කෘතියා මාැවූ ඒ චිතරයා �ැරදි නැහැ. නමුත් 
අස�පූර්ණයි. මාාතෘත්�යා අපූර්� අත්දැකීමාක් වෙ�න�ා තරමාටමා විටකදී වෙ�වෙහසකර වෙ�න්නත් පුළු�න්. 
ඒ සීමාාසහිත අර්ථාකථානවෙ� �ැටලු� වෙ�න්වෙන්, කාන්තා�ක් එක්රිවෙනකට පාරස්පාර අත්දැකී� සමුදායාකට 
මුහුණ වෙදද්දී, ඔවුන්ට බාහිර සමාාජවෙ� අ�වෙබෝධ්යයා සහ සහවෙයාෝ�යා �ැඩිපුරමා අ�ශය වෙමාාවෙහාතක ඔවුන් 
හුවෙදකලා වීමායි.

Passing Stage �යාපාෘතියාට මු� වුවෙ� එක �ැහැනියාක් තමාාවෙ� ජීවිතයා තුළ අත්දුටු වෙ� පාරස්පාරතා� 
අ�වෙබෝධ්ය කර�න්න දරපු �ෑයාමා. රැ�න්ති ඇවෙ� දරැ�න් වෙදවෙදනා බිහික්රිරීවෙමාන් පාසු� නාටය රචනවෙයාන්  
සහ නාටය අධ්යයක්ෂණවෙයාන් �සර පාහක විරාමායාක් �න්න තීරණයා කළා. ඇයා නැ�ත කලා�ට පිවිවෙසන 
වෙමාාවෙහාවෙත්දී මා� පාදවියා ලැබීමාත් සමා� තමාා තුළ ඇති වූ විපාර්යාාසයා සියු�� අධ්යයනයා කරමින් කලා 
ජීවිතයා නැ�ත අරඹන්න තීරණයා කළා.
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ස්�යාං මාතකා�ර්ජනයාක් හැටියාට ආර�භ වුණු කි්රියාා�ලියා වෙකටි කාලයාක් තුළ  ත�ත් කලාකාරිනියාන් 12 
වෙදවෙනකුත් දායාක කර�ත් හවු� �යාපාෘතියාක් බ�ට හැරැණා. ත�ත් 12 වෙදවෙනකුවෙ� සහභාගීත්�යා නිසා 
�යාපාෘතියා මාාතෘත්�යා පිළිබඳ පාටු අර්ථාකථානයාට පාරබල අභිවෙයාෝ�යාක් එ�ල කළා.

වෙකවෙස් වෙ�තත් වෙ� �යාපාෘතියා ආර�භ කරද්දී නිසි �ැඩපිළිවෙ�ලක් තබා අ�සන් අරමුණක්�ත් තිබුවෙ� 
නැහැ. ඒ කාන්තා�න් ලියූ ලිපි සැබවින්මා මාවු�රැන්, ස්තීරන් සහ කලාකාරිනියාන් වෙලස තමාාවෙ� භූමිකා� 
හඳුනා�න්න වෙ�වෙහවෙසන කාන්තා�න් පිරිසකවෙ� අ�ංක සිතිවිලි, අදහස් සහ පාාවෙපාෝච්චාරණ�ල 
එකතු�ක්. කලාකෘතියාක මූලිකමා සාරයා වියා යුත්වෙත්ත් අ�ංක භා�යායි…

“ඒ මේ�නාමේකාට්ය මම �යසැ අවුරැදු මේෙකක සැහ හතරක පුංචි ෙරැමේ�ා මේෙන්මේනාකුමේගැ අ�මා 

මේකමේනාක්. මං මේහාඳින් හිතලා මතලා තීරණයක් ගැත්තා, ෙරැමේ�ා හුඟක්ම පුංචි කාමේලදි 

මම එමේතක් කල් මේ�ාමේහාම කිියාකාරී� නිරත මේ�ලා හිට්යපු කලාමේ�න් ඈත් මේ�ලා, ඔවුන් 

මේකමේරහි පූර්ණ අ�ධ්යානාය මේයාමු කරන්නා. ඒක මේ�ාමේහාම දුෂ්කර තීන්දු�ක්. මේමාකෙ මට්ය 

මතක ඇති කාලමේ� ඉඳලම මමේ� ජීවිතය මේ�ලා තිබුමේණ මමේ� කලා�. නාමුත් ෙරැ�න් 

හො�ඩාගැැනීමත්, කලාමේ� නිරත වීමත් සැම�ර� කරන්නා මට්ය �ැරි �� මම මේහාඳාකාර�ම 

ෙැනාමේගැනා හිටියා. එය ෙරැ�න්ට්ය කරනා අසැාධ්යාරණයක් �� මම ෙැනාමේගැනා හිටියා. ඒ නිසැා 

මම අවුරැදු පහක පමණ කාල සීමා�කට්ය කලාමේ�න් දුරස් මේ�න්නා තීරණය කළා.

ඒ අවුරැදු පහ මේගැවිලා ගිහින් මම නාැ�තත් කලා ක්මේෂ්තියට්ය අ�තීර්ණ මේ�න්නා තීරණය 

කරද්දි ගැතවුණු අවුරැදු පහ දිහා නාැ�ත හැරී �ලන්නා හිතු�ා. මම කලාමේ�න් දුරස් වුණු 

මේමාමේහාමේත් පට්යන් සිදුවුණු මේද්�ල් අ�මේ�ෝධ්ය කරගැැනීමේමන්ම ක්මේෂ්තියට්ය පිවිමේසැන්නා හිතු�ා. 

මමේ� ඇතිමේ�ච්ච මේ�නාස්ක� මේමානා�ෙ? මම මතක ඇති කාලමේ� ඉඳලම කලාකාරිනියක් 

හැටියට්ය �ෘත්තියට්යම කැප මේ�ලා හිටිමේය. මම ළැදියා�ක් ෙැක්වුමේ� කලා�ට්ය. ෙැන් මම 

අ�මා මේකමේනාක් මේ�ලා. ම�ක් �මේ�ම කලාකාරිනියක්. ෙැන් මමේ� ජීවිතය එකිමේනාකට්ය 

පරස්පර ළැදියා�න් මේෙකකට්ය මැදි මේ�ලා. මමේ� �ෘත්තිය සැහ මමේගැ ෙරැමේ�ා. මේ� මේ�නාසැට්ය 

මම මුහුණ දුන්මේන් මේකාමේහාමෙ? ඒ අන්ත මේෙක සැම�ර කරගැත්මේත මේකාමේහාමෙ? මම 

තීරණය කළා ඒ සැමස්ත අත්ෙැකීමම නාැ�ත ආ�ර්ජනාය කරන්නා. 
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 මේ� �යාපෘතියට්ය "passing stage" (මේගැවීයනා අදියරක්) කියනා නාම �ැටුමේ� මාතෘත්�යට්ය 

සැ��න්ධ්ය අකරතැ��යකට්ය මම මුහුණ දුන්නු හැම අ�ස්තා�කම මේපාදුමේ� හැමමේකමේනාක්ම 

පාමේ� දීපු අ��ාෙයක් නිසැා- "ඕ�ා එච්චර ගැණන් ගැන්නා එපා. ඕ�ා කල් ගැත මේ�ද්දි ඉමේ�ම 

හරියාවි". මම මුහුණමේෙනා හැම පීඩාකාරී අත්ෙැකීමක්ම තා�කාලිකයි කියලා මට්යම ඒත්තු 

ගැන්�ගැන්නා පහසු වුමේ� නාැහැ. ඒ�ා තා�කාලික �� ඇත්ත. නාමුත් ඒ අත්ෙැකීමේමන් 

පීඩා�ට්ය පත් වුණු මේමාමේහාතක  ඒ �� හැ මේඟන්මේනා නාැහැ.

මාතෘත්�ය කියන්මේන් ජීවිතය මුලුමනින්ම මේ�නාස් කරනා අත්ෙැකීමක්. එය කාන්තා�ක් 

හැම අතින්ම මේ�නාස් කරනා�ා- ශාරීරය, සැමතුලිතතා�ය, සැහජ බුද්ධිය, ජීවිතමේ� එදිමේනාො 

කට්යයුතු සැම�රකරගැැනීම, පරමුඛතා, තමා පිළි�ඳ හැඟීම, අනාාගැතය, �ාහිර සැමාජය 

සැමගැ ගැනුමේෙනු කරනා ආකාරය, සැහමුලින්ම මේ�නාස් මේ�නා�ා. ඒක අන් අය ඔ� මේකමේරහි 

ෙක්�නා ආකල්පයත් මේ�නාස් කර�නා�ා. ඒ පුද්ගැලමේයක් ජීවිතය තුළ මුහුණ මේෙනා �ලගැතුම 

විපර්යාසැය මේ�න්නා ඇති. මාසැ කිහිපයක් තුළ ඇතිමේ�නා ඒ මේ�නාසැ ඔමේ� ජීවිත කාලය 

පුරාම ඔ� සැමගැ රැමේඳනා�ා.

මේ� අත්ෙැකීම �ැඩි මේෙමේනාකුට්ය මේපාදු අත්ෙැකීමක් නිසැා එය සැාමානායකරණයට්ය ලක්මේ�ලා. 

එය සැාමානායකරණය වීම සිදුවිය යුත්තක්. නාමුත් සැාමානාය මේෙයක් කියන්මේන් �ැෙගැැ�මකට්ය 

නාැති මේෙයක් මේනාමේ�යි. සැාමානාය අත්ෙැකීමක් සුවිමේශ්ෂී මේ�න්නා පුළු�න්. ඕනාෑම සුවිමේශ්ෂී 

මිනිස් අත්ෙැකීමකට්යකලා නිර්මාණයක් වීමේ� හැකියා� තිමේයනා�ාක්. ”

රුවැන්ති	ෙ	චිදෙ�රා	සමග	සම්මුඛ	සාකච්ඡාාවැ
සාකච්ඡාාවැ	දෙමදෙ�යවීම:	දෙකෞෂි	ආටිගල

2019	ඔ�දෙ�ෝම්බර්
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පිටපතෘ සැැකසී�

“ ආරම්භා� අතිශායින්ම �රලායි. මම වෙම් කාර්�� ආරම්භා කරේදී වෙමයින් පිටු 
තුන්සී�ක අත්පිටප්රතකුත්, වාෘත්තී� මට්ටවෙම් නිශ්ප්රාදැනැ වෙදැකකුත්, රඟදැක්වාන්නැ 
පුළුවාන් නැාට�කුත් බිහිවෙ�වි කි�ලාා ක�රැහරි කි�වාා නැම්, මම ඒ කතාවා 
වෙකාවෙහත්ම විශ්වාා� කරන්වෙනැ නැැහැ.”

රුවැන්ති	ෙ	චිදෙ�රා	සමග	සම්මුඛ	සාකච්ඡාාවැ
සාකච්ඡාාවැ	දෙමදෙ�යවීම:	දෙකෞෂි	ආටිගල,	2019	ඔ�දෙ�ෝම්බර්

Passing Stage �යාපාෘතියා කි්රියාාත්මාක ක්රිරීවෙ�දී වෙයාාදා�ත් නිර්මාාණාත්මාක �ැඩ පිළිවෙ�ල, �යාපාෘතියා 
කි්රියාාත්මාක වෙ�න අතරතුර නමායශීලී වෙලස වෙ�නස්ක��ලට ලක් වුණු කි්රියාා�ලියාක්. අපි �යාපාෘතියා 
�ැන දැන් සාකච්ඡාා කරද්දි ඊට මු�වුණු සංක�පායා, පිටු 300ක අත්පිටපාතක් භාෂා වෙදවෙකන් පාළක්රිරීමා සහ 
වෙ�දිකා රං�යා යානාදී �ශවෙයාන් අදියාර ක්රිහිපායාක් �ැන සඳහන් කළත්, �යාපාෘතිවෙ� කාර්යායාන් වෙමාාන�ාද, 
ඒ�ාවෙ� අනුපිළිවෙ�ල වෙමාාකද්ද ක්රියාලා පූර්� සැලසුමාක් තිබුවෙ� නැහැ. එයා විකාශයා වුවෙ� ස්�ාභාවික�, 
ටිවෙකන් ටිකයි. වෙ� කි්රියාා�ලිවෙ� ඊළඟ අදියාර �ැන පාැහැදිලි අදහසක් ඇති වුවෙ� එක අදියාරක් අ�සන් 
වෙ�ද්දි. ආර�භවෙ�දී ලිවීවෙ� �යාපාෘති �ණන එකකට සීමාා වුණත් පාසු� ඒ�ා හතක් දක්�ා විකාශයා වුණා. 
සති ක්රිහිපායාකට සැලසු� කරපු �යාපාෘතියා �සර එකහමාාරකට දික් �ැස්සුණා.
සාමාාවෙනයයාන් ලීවීවෙ� �යාපාෘතියාක මුල සිටමා පාැහැදිලි සැලසුමාක් සහ ආකෘතියාක් තිබුණත්, රැ�න්ති න� 
මුලදීමා �ැඩ පිළිවෙ�ල සැලසු� කවෙ� නැහැ. ඒ වෙ�නු�ට වෙ� �යාපාෘතිවෙ� ඊළඟ අදියාර තීන්දු වුවෙ� මු� 
අදියාරට හිමිවෙ�න පාරතිචාර මාතයි. 
වෙ� �යාපාෘතිවෙ� ත�ත් විවෙශ්ෂත්�යාක් වූවෙ� ක්රිසිමා කාර්යායාකට අ�සන් දිනයාක් වෙනාතිබීමායි. ඒ නිසා හැමා 
කි්රියාා�ලියාක්මා යා� රාමු�කට සීමාා වෙනාවී ස්�ාභාවික�මා නිමාා වුණා. එයින් මාවු�රැ දහතුන් වෙදනාටමා 
ඒ ඒ කාර්යායාට පාරතිචාර්යා දක්�න්න පාරමාාණ�ත් කාලයාක් හිමි වුණා. එයිනුත් මා� පාදවියා සමා� බැඳුණු 
අත්දැකීමාක් විදහා දැක්වුණා- දරැ�න් හදා �ඩා �ැනීවෙ�දී දීර්ඝ කාලයාක් ඒ සඳහා වෙයාාද�න්න වෙ�න�ා. 
ඉතින් වෙ� �වෙ� �යාපාෘතියාකට මුලදීමා කාල රාමු�ක් පාන�ා�ැනීමා පාසු�ට පාසුතැවෙ�න්න වෙ�න විදිවෙ� 
�ැරැද්දක්.
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වෙ� සමාස්ත කි්රියාා�ලියා සඳහා අපි අපි �සර එකහමාාරක්මා �ත කවෙ� ඒ සඳහා එපාමාණ කාලයාක් අ�ශය 
වුණු නිසා. �යාපාෘතියා සඳහා අපි එපාමාණ කාලයාක් වෙ�න් කළ නිසා වෙනවෙ�යි. එක කි්රියාාකාරකමාක් 
යා�ද්දී ඒ සඳහා වෙකාලමාණ කාලයාක් �ත වෙ�යිද ක්රියාලා නිශ්චිත අදහසක් තිබුවෙ� නැහැ. එක 
කි්රියාාකාරකමාක් අ�සන් වෙ�ලා ත� එකක් අරඹන්න මාාස �ණන් �ත වුණු අ�ස්තා�ලුත් තිබුණා. නමුත් 
අලුත් කි්රියාාකාරකමාක් පා�රපු හැමා අ�ස්ථාා�කදිමා උනන්දු�ත් අලුත් වුණා. අති විශි�ට පාරතිචාර ලැබුණා. 
කාන්තා�න්ට පිළිතුරැ ඉදිරිපාත් කරන්න යා� කාලයාකුත් අ�ශය නිසා නමායශීලී වීමා �ැද�ත් බ� මාට 
වෙත්රැණා.
 

රුවැන්ති	ෙ	චිදෙ�රා	සමග	සම්මුඛ	සාකච්ඡාාවැ,
2019	ඔ�දෙ�ෝම්බර්

සාකච්ඡාාවැ	දෙමදෙ�යවීම:	දෙකෞෂි	ආටිගල
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නිර්නොමික ලිපි 

“ වෙට්ේසි වෙහෝල්සින්ගැර් කි�නැ නැමින් වෙනැාලි�ා නිර්නැාමිකවා ලිවීම තුළින් මට විශාාලා 
ප්රරා��කට අ�ත් විෂ�න් ගැැනැ, වෙම් ලිවීම තුළින්ම බිහිවුණු අලුත්ම ශෛශාලි�කින් 
ලි�න්නැ අවාස්ථාාවා ලාැබුණා. මම ලිවීමට මා තුළ තිබුණ දැක්ෂතාවා හඳුනැාවෙගැනැ 
හිටිවෙ� නැැහැ. ඉතින් වෙමයින් මටත් මම මින් වෙප්රර කවාදැාවාත් වෙනැාකළ විදි�ට 
නිර්මාණාත්මකවා මවෙ� අදැහස් ප්රළකරන්නැ අවාස්ථාාවා ලාැබුණා. ”

දෙ�සි	දෙ�ාල්සින්ගර්	සමග	සම්මුඛ	සාකච්ඡාාවැ
Passing	Stage	සංවැත්සර	�මුවැ	-	2020	ජනවැාරි

නිර්නාමික� ලිවීමා වෙ� �යාපාෘතිවෙ�දී  අතිශයින්මා �ැද�ත් වුන සාධ්යකයාක්. එයින් කාන්තා�න්ට අ�ංක� 
සහ චක්රිතයාක්රින් වෙතාර� අදහස් දක්�න්න වෙපාළඹවීමාක් ඇති වුණා. අ�ශය වෙමාාවෙහාතකදී අ�දානමාක් 
�න්න ඉඩ සැලසුණා.

රැ�න්ති, නාදයා සහ නදී වෙ� �ැඩපිළිවෙ�වෙ� සෑමා අදියාරකදීමා වෙ�ඛිකා�න්වෙ� අනනයතා�යා රැ�න්තිවෙ�න් 
පා�ා �සන් කරන්න හැක්රි සෑමා උපාකිමායාක්මා වෙයාදු�ා.

වෙ�ඛිකා�න් දහතුන් වෙදනාමා වෙ� කාර්යායා සඳහාමා �යාජ න��ලින් විද�ත් තැපාැ� ගිණු� සකසා�ත්තා. 
�යාපාෘතියා ආශිිත කි්රියාාකාරක� වෙ� නිර්නාමික විද�ත් තැපාැ� ගිණු��ලට යාැ��ා. වෙ�ඛිකා�න් ඔවුන්වෙ� 
ලියාවිලි තැපාෑල වෙහෝ විද�ත් තැපාෑල හරහා රැ�න්තිට ලැවෙබන්න සැලැස්සු�ා.

වෙ� ලිවීවෙ� කාර්යාවෙයාන් වෙ�ඛනයාත් රං�යාත් යාා කළ ත�ත් පාැතිකඩක් ඉස්මාතු වුණා.
වෙ�ඛිකා�න්වෙ� පාරතිචාර ලැවෙබද්දී ඔවුන් නිරන්තරවෙයාන්මා එකමා පාරිඝණක අක්ෂර විවෙශ්ෂයාක් භාවිතා 
කරන බ� රැ�න්ති නිරීක්ෂණයා කළා.



23

“… විදැ�ත් තැප්රෑවෙලාන් ලිපි එවාේදී ඒ කාන්තාවෙවාා Calibri, Cambria, Arial 
වාවෙ� නැානැාප්රරකාර අක්ෂර වාර්ගැ භාාවිතා කරන්නැ පුරැදු වෙවාලාා හිටි�ා. මම ඒ ලිපි 
ප්රරිගැණකවෙ� ගැ�ඩාා කරගැත්වෙතත් ඒ නැම්වාලින්මයි. ඔවෙහාම කලාක් ගැතවෙවාේදි ඒ 
නැම් වෙමානැතරම් ලාස්�නැදැ, ඒවාා චරිතවාලා නැම් �ඳහා වෙ�ාදැාගැන්නැ පුළුවාන් වෙන්දැ 
කි�ලාා මට හැඟුණා. ඉතින් මම ඒ ඒඒ අක්ෂර වෙමෝස්තරවෙ� නැම ඒ ඒ වෙල්ඛිකාවාට 
ප්රට�ැන්දැා. ඔ� විදි�ට අපි ඉදිරි�ට ගි�ා. ”

රුවැන්ති	ෙ	චිදෙ�රා	සමග	සම්මුඛ	සාකච්ඡාාවැ
සාකච්චාාවැ	දෙමදෙ�යවීම:	දෙකෞෂි	ආටිගල,	2019	ඔ�දෙ�ෝම්බර්

වෙ� අක්ෂර වෙමාෝස්තර�ල න��ලට වෙ� �යාපාෘතියා තුළ �ැද�ත් තැනක් හිමිවුණා; ඒ�ා වෙ�ඛිකා�න්වෙ� 
අන්�ර්ථා නාමා හැටියාටත්, පාසු� නාටකීයා ක්රියාවීවෙ�දී චරිත�ල න� හැටියාටත් වෙයාාදා�ැනුණා. 
ලියු�කාරියාන්වෙ� අන්�ර්ථා න� වුවෙ� :
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Passing Stage වයොපෘතිගො� ගො�ඛන ක්රියොකොරකම් 
“ මුල්ම ලිවීවෙම් කිි�ාකාරකමට ලාැබුණු ප්රරතිචාරවාලා අවාංකභාාවා� �හ ප්රර�ලාභාාවා� දැැක්කාට 
ප්රස්වෙ� තමයි මට වෙම් වා�ාප්රෘති� තවාත් ඉදිරි�ට වෙගැනි�න්නැ පුලුවාන් කි�ලාා හිතුවෙන්. වෙමයින් 
විශිෂ්ට නිර්මාණ�ක් බිහිවෙවායි කි�නැ හැඟීම මට මුල්ම වාරට දැැනුවෙනැත්ත් වෙම් අවාදිවෙ�දි 
තමයි. නැමුත් ඊළඟ ප්රරශ්නැ� වි� යුත්වෙත් වෙමාකේදැ කි�ලාා මටවාත් නිශ්චිත අදැහ�ක් තිබුවෙ� 
නැැහැ.

ප්රළවෙවානි ලිවීවෙම් කිි�ාකාරකමට අදැාලා පිළිතුරැ මට ලාැබුවෙණ එක වාර වෙනැවෙවායි.  වෙම්ක 
මුළු වෙල්ඛනැ වා�ාප්රෘති�ටම වෙප්රාදු වුණු ලාක්ෂණ�ක්. එක කිි�ාකාරකමක් අවා�ානැ කරලාා 
තවා කිි�ාකාරකමක් ආරම්භා කවෙ� �හජවෙ�න් දැැනුණු හැඟීම අනුවායි. අපි ඉදිරි�ට ගිවෙ� 
එවෙහමයි.

ඊළඟ ප්රරශ්නැ� තීන්දු වුවෙ� ඊට වෙප්රර ඉදිරිප්රත් කළ ප්රරශ්නැ�ට ලාැබුණු පිළිතුරැ මතයි. මම 
ඒවාා කිවෙ��වෙ� ප්රැල් �ැඳවෙගැනැ. මමත් ඒ ප්රරශ්නැවාලාට පිළිතුරැ �ප්රයුවාා. මට ලාැබුණු ලිපි 
�ම්�න්ධවෙ�න් �ම් අවාවෙ�ෝධ�ක් ඇති කරගැත්තම  මම ඊළඟ කිි�ාකාරකම තීරණ� 
කරනැවාා.

වා�ාප්රෘති� අවා�න් වුවෙණත් එවෙහමයි. වෙම් තමයි වෙම් වා�ාප්රෘති�ට සුදුසු නිමාවා කි�නැ හැඟීම 
ඇති වුණාම අපි වා�ාප්රෘති� අවා�න් කළා.”

රුවැන්ති	ෙ	චිදෙ�රා	සමග	සම්මුඛ	සාකච්ඡාාවැ
සාකච්චාාවැ	දෙමදෙ�යවීම:	දෙකෞෂි	ආටිගල,	2019	ඔ�දෙ�ෝම්බර්

Passing stage �යාපාෘතියා කි්රියාාත්මාක වුණු �සර එකහමාාරක කාල සීමාා� තුළ �යාපාෘතියාට දායාක වුණු 
කාන්තා�න්ට ලිවීවෙ� කි්රියාාකාරක� හතක්මා පාැ�රැණා. අපි ඒ ලිවීවෙ� කි්රියාාකාරක� �ැන සරල අදහසක් 
ලබා�නිමු.
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“මමත් ඉස්සැර ලියු� ලි��ා. මම ලියු� ලි�මේ� හරිම කැමැත්මේතන්. ෙැන්නා� මට්යත් 

ලියමේ�න්මේනා සැංක්ෂි�ත විෙ�ත් තැපැල් ලිපි (emails) සැහ මේකටි දුරකථනා පණිවිඩ විතරයි. 

නාමුත් මම නිස්කාන්සුමේ� �ාඩිමේ�ලා ලියු� මේෙක තුනාක් ලියන්නා ආසැයි. මම කැමතියි 

ඔයමේගැාල්ලනුත් ඒ මේද්ම කරනා�ා නා�.”

ඒ කි්රියාාකාරකමාට ලැබුවෙ� සිත කළඹ�න පාරතිචාරයාක්. ක�ඩායාවෙ� සාමාාජිකා�න්වෙ�න් �ලා ආපු  
ලියාමාන්�ල දක්රින්නට ලැබුණු උසස් පාරමිතියා සහ �ැඹුර රැ�න්ති�ත්, නදී�ත් ක්රිසිවෙස්ත්මා අවෙ�ක්ෂා 
කවෙ� නැහැ. ඔවුන් මුලින් සැලසු� කළාට �ඩා දුරක් වෙ� �යාපාෘතියා ඉදිරියාට වෙ�නයාන්න පුළු�න් බ� ඒ 
වෙදවෙදනාටමා වෙත්රැ� ගියාා.

පළමුවෙ�නි ලිවීවෙ� කි්රියාාකාාරකාම  - ලියු� ලිවීම

වෙෙ�න කි්රියාාකාාරකාම - ලැැයිස්තු

වෙද�න කාර්යායා හැටියාට ක�ඩායාමාට පාැ�රැවෙ� රැ�න්ති ලබා දුන් මාාතෘකා ලැයිස්තු�ක්රින් අ�මා 
�ශවෙයාන් මාාතෘකා පාහක් වෙතෝරාවෙ�න එක්රිවෙනකට වෙ�නස් ලැයිස්තු පාහක් සකස් ක්රිරීමාටයි. මා��රැන් සහ 
කාර්යාබහුල කාන්තා�න් හැටියාට ලැයිස්තු ලිවීමා එදිවෙනදා ජීවිතවෙ� අනි�ාර්යා අං�යාක් නිසා ක�ඩායාමා 
වෙ� කාර්යායාත් සාර්ථාක� ඉටු කළා.

“ මට්යත් ලැයිස්තු මේපන්නාන්නා �ැහැ, ඒත් ඒ�ා නාැතු� කිසිම මේෙයක් කරගැන්නාත් �ැහැ.

ඉතින් අපි ලැයිස්තු හෙමු. ”
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තුන්�න කි්රියාාකාාරකාම – දුරකාථන සංං�ාෙ

තුන්�න කි්රියාාකාරකමා වුවෙ� දුරකථාන සං�ාද සකස් ක්රිරීමා. ක�ඩායාමාට කැමාති වෙකවෙනක් එක්ක කැමාති 
ඕනෑමා මාාතෘකා�ක් ඔස්වෙස් දුරකථාන සං�ාද තුනක් වෙ�ාඩන�න්න පාැ�රැ�ා. වෙ� කාර්යායා හැවෙමාෝටමා එක 
තරමින් පාහසු වෙනාවුණත්, එයා පාහසුවෙ�න් ඉටු කරපු අයා සං�ාද ක්රිහිපායාක්මා සකස් කළා. 

හතර�න කි්රියාාකාාරකාම – ගීත

හතරවෙ�නි කි්රියාාකාරකමා හැටියාට ක�ඩායාමාට දී ඇති වෙත්මාා අනු� කතන්දර වෙහෝ ගීත රචනා කරන්න 
නියාමා කළා. හතරවෙ�නි කි්රියාාකාරකමා න� තුන්වෙ�නි කි්රියාාකාරකමාට �ඩා සාර්ථාක වුණා; නැලවිලි ගී 
සහ හාවෙසයෝත්පාාදක ළමාා ගී පාහසුවෙ�න්මා ක�ඩායාවෙමාන් බිහි වුණා.
හතරවෙ�නි කි්රියාාකාරකමා යාටවෙත් "කළුමාාලි" නමින් බිහිවුණු කතන්දරයාක් තමායි 2012 �සවෙර්දී ස්වෙ�ජස් 
වෙ�දිකා නාටය ක�ඩායාමා කළුමාාලි- �ැඩිහිටියාන්ට සුරං�නා කතා�ක් නමින් නාටයයාක් වෙලස නිශ්පාාදනයා 
කරලා ඉදිරිපාත් කවෙ�.

පස්�න කි්රියාාකාාරකාම – පරශ්වෙනෝත්තර

ක�ඩායාමා මු�මා �තා�ට එක්රිවෙනකා අතර අන්තර්කි්රියාා�ක් වෙ�ාඩන�ා�ත්වෙත් පාස්වෙ�නි කි්රියාාකාරකවෙමා න්. 
ඒ අදියාර දක්�ාමා තමා තමාන්වෙ� �ැටලු �ැන තනි තනි�මා ලියූ කාන්තාවෙ�ා දහතුන් වෙදනා මු�මා �තා�ට 
ලිවීමා හරහාමා එක්රිවෙනකා සමා� සබඳතා වෙ�ාඩන�ා�න්නයි සූදානමා.
පාස්වෙ�නි කි්රියාාකාරකමා කි්රියාාත්මාක වුවෙ� අදියාර වෙදකක් �ශවෙයාන්. මු� අදියාවෙර්දී මාවු�රැන් වූ 
කලාකාරිනියාන්ට එක පාරශ්නයාකුත්, එක පාරකාශයාකුත් ලියාන්න නියාමා වෙකරැණා. පාරශ්නයා හැටියාට ඉදිරිපාත් 
කවෙ� ඔවුන් දැනටමාත් විසඳුමා වෙහායාන්නට වෙ�වෙහවෙසන, අන් අයාවෙ� උපාවෙදස් අවෙ�ක්ෂා කරන �ැටලු�ක්. 
පාරකාශයා ඔවුන් �ත් �ැද�ත් තීරණයාක් ස�බන්ධ්යවෙයාන්. වෙද�නි අදියාවෙර්දී වෙ�ඛිකා�න්ට එක්රිවෙනකාවෙ� 
පාරශ්න�ලට සහ පාරකාශ�ලට පාරතිචාර දක්�න්න නියාමා වුණා. වෙ� ආකාරවෙයාන් හැමා �ැහැණියාකවෙ�මා 
පාරශ්න සහ පාරකාශ�ලට ක�ඩායාවෙ� අනිත් සාමාාජිකා�න් වෙදාවෙළාස් වෙදනාවෙ�න්මා පාරතිචාර ලැබුණා.

හැවෙමාෝමා වෙ� කි්රියාාකාරතමාට සහභාගී වුවෙ� වෙබාවෙහාමා උනන්දුවෙ�න්.
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හයා�න කි්රියාාකාාරකාම- විචාාර

හයාවෙ�නි කි්රියාාකාරකමා හැටියාට ක�ඩායාමාට පාැ�රැවෙ� තමාා �ැනමා පිටස්තරවෙයාකුවෙ� දෘ�ටි වෙකෝණවෙයාන් 
ලිපියාක් (මාාධ්යය නිවෙ�දනයාක්, ස�මුඛ සාකච්ඡාා�ක් වෙහෝ විචාරයාක්) ලියාන්නයි. වෙ�දිකා�ට ස�බන්ධ්ය 
රං�න ශි�පිනියාන් හැටියාට වෙ� පිරිසට විචාරයාට පාත් වීමා හුරැ පුරැදු වෙදයාක්... 

හත්�න කි්රියාාකාාරකාම- සංාකාච්ඡාා�

�යාපාෘතිවෙ� ආර�භවෙයාන් පාස්වෙස් ක�ඩායාමා මු�මා �තා�ට මුහුණට මුහුණ මුණ�ැහුවෙ� හත්�න සහ 
අ�සාන කි්රියාාකාරකමා වෙ�නුවෙ�න්. වෙ� රැස්වීමා සූක්ෂමා� සැලසු� කවෙ� නදී, රැ�න්ති සහ නාදයා. අ�මාලා 
ක�ඩායාමාක් එක්ක �ැඩ කරද්දී එයින් ක්රිහිපා වෙදවෙනක්මා තමාන්වෙ� දරැමා�ලන් එක්කවෙ�න එන එක 
සාමාානය වෙදයාක්. රැස්වීමා ආර�භ වුවෙන් අවෙ�ක්ෂා�න් රැසක් වෙපාරදැරි කරවෙ�නයි. 

�යාපාෘතිවෙ� අ�සන් කි්රියාාකාරකමා වුණු වෙ� පාළවෙ�නි රැස්වීවෙමාදි කාන්තාවෙ�ා මාධ්යයස්ත මා�ටමින් 
සාකච්ඡාා�ක් පාැ�ැත්වු�ා. ඔවුන්ට ඔවුන්වෙ� ඇදහිලි සහ ඔවුන් �ැද�ත්වෙකාට සලකන �ටිනාක�/සිරිත් 
විරිත් ආදියා- ඔවුන් විශ්�ාස කරන වෙද් සහ ඔවුන් මාතු පාරපුරට උරැමා කර වෙදන වෙද් �ැන කතාකරන්න 
අ�ස්ථාා� ලබා දුන්නා. වෙ� පිරිස �ැඩිපුරමා සාකච්ඡාා කවෙ�  පාහත සඳහන් විෂයාන් �ැන

මාවෙ� රට. මාවෙ� රවෙ� රට�ැසිවෙයාා. යුද්ධ්යයා. වෙද්ශපාාලඥයාන්.
මාවෙ� ආ�මා. වෙ�නත් ආ��. අධ්යයාත්මිකත්�යා
අධ්යයාපානයා. පාාසැ�.ගුරැ�රැ.
ලිංගිකත්�යා. ස්තීර පුරැෂභා�යා. මාවෙ� සිරැර. ස්�යාං වින්දනයා.
ස්�ාමි පුරැෂයාන්. දරැ�න්. සැමියාාවෙ� නෑදෑයාන්.
මුද�. සමාාජ තත්�යා. ධ්යනයා
සතය. සමාා� දීවෙ� ගුණයා. යුක්තියා.
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වෙ� පිරිස ක�යාක් ආකාරවෙයාන් �ාඩි වෙ�ලා තමාන්වෙ� �ාරවෙ�දී තමාන්ට පාවුවෙලන් උරැමා වුණු ඇදහිලි 
විශ්�ාස ආදියාත්, ඔවුන් දරැ�න් වෙ�ත පා�රන්න අවෙ�ක්ෂා කරන වෙද් �ැනත් කතාබහ කළා. ඒ සාකච්ඡාා� 
පාටි�ත කර පාසු� වෙ�ඛන�ත කළා.

වෙමාතනදී වෙ� වෙ�ක කාන්තා�න් සමා� �තයුතුබරපාතල තීන්දු�ක් තිබුණා. ඔවුන් වෙමාවෙතක් ක� ලි�වෙ� 
නිර්නාමික�යි. දැන් ඔවුන් එක්රිවෙනකාට තමා තමාන්වෙ� අනනයතා� වෙහළි ක්රිරීමාට කැමාතිද? වෙ� අදියාවෙර්දිත් 
නිර්නාමිකභා�යා පා�ත්�ාවෙ�න යාමු ක්රියාලයි පිරිස ඒකමාතික�මා තීරණයා කවෙ�.
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“ ලිවීම අතරතුර �මහර වෙවාලාාවාට මට දැැනුවෙ� මවෙ� මූණට කැටප්රතක් අල්ලානැවාා 
වාවෙ�. ඒක හරි අසීරැයි. මං ගැැනැ තිවෙ�නැ ජනැපිර� ප්රරතිරෑප්ර� මනැසින් ශාක්තිමත්, 
ආත්ම විශ්වාා�වෙ�න්, ඔවෙරාත්තු දීවෙම් හැකි�ාවෙවාන් �පිරැණු වෙකවෙනැක් හැටි�ට 
වුණත්, මවෙ� ඇතුලාාන්තවෙ�ත් හිත් බිඳීම්, වෙ�දැනැාවාන් වෙගැාඩාක් කැකෑවෙරනැවාා. ඉතින් 
ඒ කැටප්රවෙතන් වෙප්රන්වාන්වෙන් ජීවිත� අපි �ැලාසුම් කරපු ආකාර�ටම ගැලාා �න්වෙනැ 
නැැති �වායි. ඒක හරි අසීරැයි. ”

දිල්රු�ෂි	දෙ�ාන්දෙ�කා
Passing	Stage	සංවැත්සර	�මුවැ

2020	ජනවැාරි	
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ලියූ ගො�ඛන පරිවර්තෘනය කිරී�
අවුරැදු එකහමාාරක් පුරා විහිදුණු ලිවීවෙ� කි්රියාා�ලිවෙයාන් පාස්වෙස් හත්�න කි්රියාාකාරකවෙ� කූටපාරා�තියා 
හැටියාට කාන්තා�න් මුහුණට මුහුණ මුණ�ැසීමාත් සමා� Passing Stage �යාපාෘතියා ස්�ාභාවික� නිමාා�ට 
පාත්වුණා. වෙ� චාරිකා� ආර�භ කරද්දි ඔවුන් අවෙ�කෂා වෙනාකළ තරමාට, ඇදහියා වෙනාහැක්රි තර� අපූරැ, 
ස්�තන්තර නිර්මාාණ වෙ�ාන්නක්මා රැ�න්තිත්, නදීත් ළඟ වෙ�ාඩ�ැහිලා තිබුණා. ඊළඟ පාරශ්නයා වෙබාවෙහාමා 
සරලයි...දැන් අපි වෙමාාකද කරන්වෙන? ඒ මාාතෘකා� (දැන් අපි වෙමාාකද කරන්වෙන??) යාටවෙත් ලියාවුණු විද�ත් 
තැපාැ� පාණිවිඩයාක් ඔස්වෙස් කලාකාරිනියාන් පිරිස ඊළඟ අදියාරට සූදාන� වුණා.

රුවන්ති, නදීට සහ 
නාද්යා�ාට යුවූ විද්යා�ත් 
ලිපියකින් කොකාටසක්:

පරගැතිය සැට්යහන් කිරීම...

• මේමම �යාපාෘතියා සැඳහා ඉදිරිපත් කරනා හැම ලියවිල්ලක්ම මුද්රිත පාරකාශනයාක් 

හැටියට්යත්, මේ�� අඩවියක් මාර්ගැමේයනුත් සැංරක්ෂණය කිරීමට්ය නියමිතයි.

• සැෑම ලියවිල්ලක්ම ගැ�ඩා කරන්මේන් එහි මුල් භාෂාමේ�න්. ඊට්ය අමතර� ඒ�ා 

පරි�ර්තනා හැටියට්යත්  ල�ාගැන්නා පුළු�න්.

පරි�ර්තනා �ැඩමුළු�

• අපි මේ� කාර්යය සැ�පූර්ණ කරන්නා දිනා තුනා හතරක �ැඩ මුළු�ක් 

මේයාොගැනිමු

• ලියවිලි පරි�ර්තනාය කිරීමේ� රාජකාරියත්, කාල සැට්යහනාත් නාදීට්ය �ාරයි.

• සැංවිධ්යානා කට්යයුතු�ල �ගැකීම හසිනිට්ය පැ�මේරනා�ා.

• රැ�න්ති මුලදී අ�ශ් ය මේතාරතුරැ සැහ සැ�ඳක� මේගැාඩනාගැාමේගැනා ඒ�ා 

ප�ත්�ාමේගැනා යනා �ගැකීම හසිනිට්ය ප�රනා�ා.

• මංගැල ෙර්ශානායට්ය සැමාන්තර� එළිෙක්�න්නා මේ� මේල්ඛනා සූොනා� කරගැනිමු.

• මේමහි මූලික පරමාර්ථය මුල් නිර්මාණ ඇති හැටිමේයන්ම සැංරක්ෂණය 

කිරීම - ඒ�ා නාටය පිට්යපතට්ය �ඩා දිගින් �ැඩි, අමතර ලියවිල්ලක් හැටියට්ය 

ප�ත්�ාගැන්නායි.

පාරි�ර්තන කි්රියාා�ලියාට මාාස හතරකට ආසන්න කාලයාක් �තවුණා. පාරි�ර්තන 
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දායාකත්�යා සැපායුවෙ� නදී ක�මාැ�ලවීර, නාදයා වෙපාවෙර්රා, හසිනි හපුතන්තිර සහ රැ�න්ති ද චිවෙක්රා. 
සමාස්ත �යාපාෘතියාමා �වෙ� වෙ� රාජකාරියාත් ඔවුන් ඉටු කවෙ� ක්රිසිදු වෙ�වීමාක්රින් වෙතාර�යි.

ලියාක්රියාවිලි පාරි�ර්තනයා ක්රිරීමා සිදුවුවෙ� ක්රිහිපා �තා�ක්මා මු� ලියාවි�ලත්, පාරි�ර්තනයාත් පිරික්සමින්, 
වෙබාවෙහාමා භාර්යාදූර කාර්යායාක් හැටියාටයි. ඒ සිංහල සහ ඉංගීීසි භාෂා ද්විත්�වෙයාන්මා කාන්තාවෙ�ා 
දහතුන්වෙදනාට ආවෙ�ණික ශෛශලීන් සහ අනනයතා ඒ විදියාටමා රැක�න්නයි.
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වයොපෘතිගො� නි�ොව

Passing Stage �යාපාෘතිවෙ� නිමාා� සනිටහන් වුවෙ� 2012 අවෙ�ර� මාාසවෙ�දී. �සර එකහමාාරක කාලයාක් 
පුරා වෙ�ඛිකා�න් දහතුන් වෙදවෙනක් ලබා දුන් දායාකත්�වෙයාන් පිටු 300ක අත් පිටපාතක් බිහිවුණා. ඒ එක 
පිටු� වෙදපාසින් සිංහල හා ඉංගීීසි ක්රියාන භාෂා ද්විත්�වෙයාන්මා ලියාවුණු ද්විභාෂික අත් පිටපාතක්.

“ වෙම් වා�ාප්රෘති� ඇරවෙ�න්වෙන් කාන්තාවාන් තම තමන්වාම ස්වා�ං විශ්වෙල්ෂණ�කට 
ලාක් කිරීවෙමන්. ඊට ප්රස්වෙ� එහි විෂ� ප්රථා� ප්රවුවෙලා �මීප්රතම�න්, ඥාාතීන්, 
අධ�ාප්රනැ�, වෙ�ෞඛ�, �ංස්කෘතික වාටිනැාකම්, ආගැම්, වෙේශාප්රාලානැ� දැක්වාා විහිදුණා.

වෙම් වා�ාප්රෘතිවෙ� අරමුණ වුවෙ�  අපි ගැැනැත්, අපි මුහුණ වෙදැනැ �තාර්ථා� ගැැනැත්, 
කාන්තාවාන් හැටි�ට අපිට උරැමවෙ�න්ම කරපින්නැාගැන්නැ සිදුවෙවානැ වාගැකීම් ගැැනැත්, 
නූතනැත්වා� �හ �ම්ප්රරදැා� අතර වෙදැෝලානැ� වීම ගැැනැත්, වෙතෝරාගැැනීම් �හ වාරදැ 
ප්රවාරාගැැනීම් ගැැනැත්, අභිවෙ�ෝගැ මැදින් ඉදිරි�ට �න්නැ දැරනැ අරගැලා� ගැැනැත්, ඒ 
සි�ල්ලා අතරතුර අපි අවෙ� අනැනැ�තාවා� රැකගැන්නැ දැරනැ වෙවාවෙහ� ගැැනැත් අවාංක 
ස්ථාාවාර� ඉදිරිප්රත් කිරීමයි.

මවෙ� අත්දැැකීම අනුවා  දැරැවෙවාකු ලාැබීම තරම් වෙප්රෞේගැලික ජීවිත�ත්, �මාජී� 
ජීවිත�ත් උඩු�ටිකුරැ කරනැ අත්දැැකීමක් තවාත් නැැහැ. එන්නැතක් ලා�ාගැැනීම, 
අ�ාර්ථාක විවාාහ�ක් අත්හැරීම, අපි තවාදුරටත් වෙනැාඅදැහනැ පිළිම�කට වාැඳුම් පිඳුම් 
කිරීම නැැවාැත්වීම තවා දුරටත් තනිවා තීරණ� කළ හැකි කාරණා වෙනැාවෙවායි. ”

රුවැන්ති	ෙ	චිදෙ�රා
Passing	Stage	වැ�ාපෘතිය	ආවැර්ජනය,	2011
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දාායක වුණු කලාාකරිනියන්
චමිලා ප්රීරිස් | දි�රැක්ෂි වෙ�ාන්වෙස්කා | ඉසාරා හුසායිර් සුබායිර් | වෙකෞෂලයා පාරනාන්දු 
ක්රිශානි පිලපිටියා | මා�කාන්ති ජයාසිංහ | නදී ක�මාැ�ලවීර | නවෙයාෝමි සමුද්රිකා ගුණසිරි
නිරන්ජලා මාන්ජරී | රැ�න්ති ද චිවෙක්රා | සුවෙද්ශ්නා ගුණ�ර්ධ්යන 
වෙ�ේසි වෙහෝ�සින්�ර් | + ත�ත් වෙකවෙනක්
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ගොදවැනි අදියර :

CAST	AS	MOTHER
"මම	රඟන	මව්යා":	Passing	Stage	පිටපාතින්	
දෙ�ෝරාගත්	සටහන්	ව්යාලා	නාටකීය	ඉදිරිපාත්	කිරීමක්
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�වුවරුන්ගො� රං�යට දොයකවූවන්

මවුවාරැන්වෙ� රංගැ� (Cast as mother) කි�න්වෙන් Passing Stage වා�ාප්රෘති� 
නැාටකී�වා කි�වීමක්.

Passing Stage �යාපාෘතියාට වෙ�ඛනවෙයාන් දායාක වුණු සමාහර කාන්තාවෙ�ෝ Cast as mother ඉදිරිපාත් 
ක්රිරීමාටත් දායාක වුණා. නමුත් වෙ�ඛනවෙයාන් දායාක වුණු හැමා වෙදනාමා රං�යාට සහභාගී වුවෙ� නැහැ.
රං�නවෙයාන් දායාක වුණු හැමා රං�න ශි�පිනියාක්මා Passing Stage �යාපාෘතියාට ලිවීවෙමාන් දායාක වුණු 
අයාත් වෙනවෙ�යි.
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නිශ්පාාදාන දාායකත්වය 

රංගන ශිල්පීන් සංහ වෙසංසු පිරිසං 

චමිලා පීරිස්
දිල්රුක්ෂි කො�ාන්කොස්කා
හසිනි හපුතන්තිි
ඉසාරා හුසායිර් සුබාායිර්
කොකෞෂල�ා පරනාන්දු 
ලක්මිණි කොසනවිරත්න
මාල්කාන්ති ජයසිංහ
මාල්ශාානි කොද්යාල්ගැහපිටිය

නදී කම්මාුල්ලවීර
නකොයෝමි ගුණසිරි
නිරන්ජලා මාන්ජරී
පසන් රණවීර
පරසාද් කොපකොර්රා
රුවන්ති ද්යා චිකොක්රා
කොශානාලි රාජ්කුමාාර්
කො�ේසි කොහෝල්සින්ගැර්

රංංගන දාායකත්වය 

අධ්යයක්ෂණයා රුවන්ති ද්යා චිකොක්රා
නිශ්පාාදනයා සඳමාාලි විකොජ්රත්න
නිශ්පාාදන ස�බන්ධීකරණයා නද්යා�ා කොපකොර්රා
වෙ�දිකා පාරිපාාලනයා කොතමාාල් ඇල්කොලකොවල
ආවෙලෝකකරණයා තුෂාර කොහ�ටිහාමු
ශබ්ද පාරිපාාලනයා ඩිකොනෝ කොකාරීරා
වෙපාෝස්ටර් නිර්මාාණයා කොද්ශාාන් කොතන්නකොකෝන්
නිශ්පාාදක ක�ඩායාමා බිම්සරා කො�රමාරත්න, කොම්ගැල් කොපකොර්රා, කොකෞෂි ආටිගැල, තනූජා ජයවර්ධන, 
 චතුර කො�වාමාල්ලිකා, මායන්ති ද්යා සිල්වා, ඇඩම් කොකනී, පසන් රණවීර, 
 ගිහාන් ද්යා චිකොක්රා, සබී්රීනා නෛනල්ස්, ඉමාානි කොපකොර්රා, චින්තක පරනාන්දු, 
 උකොද්ශ් කොහ�ටි, අමාල් ද්යා චිකොක්රා
වීඩිවෙයාෝකරණයා සංජය කොස්නානායක
ඡාායාාරෑපා පසන් රණවීර, රුවින් ද්යා සිල්වා, කොද්ශාාන් කොතන්නකොකෝන්
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“ ප්රරිත�ාගැ�, කැප්ර කිරීම්, ඉවා�ා දැරා ගැැනීම, වාවෙ� භාාවාාතිශා� �ංකල්ප්ර වාලින් එහාට 
අම්මා වෙකවෙනැක් වීම පිළි�දැවා වෙවානැත් ප්රැති මානැ වාලින්, ඇත්ත කතා කරලාා තිබුවෙ� 
නැැහැ කි�ලාා තමයි මං හිතන්වෙන්. විවෙශ්ෂවෙ�න් පුරැෂ මූලික දැාෂ්ටිවෙකෝණවෙ�න් තමයි 
වෙම් විෂ� ගැැනැ වෙ�ා වෙහෝ විට දැකින්වෙනැ. අපි ගැෑනු. ප්රර�ලා ප්රරකාශානැ�ක් තිවෙ�නැ නිර්භා� 
ගැැහැණු හැටි�ටත්, ආදැරණී� අම්මාවාරැන් හැටි�ටත් අවෙ� කතාවා අපි එක එක විදි 
වාලින්  කි�වාා. ඉතිං වෙම් කතාවා වෙප්රාදු �මාජ�ට  කි�නැ එක අතිශායින්ම වාැදැගැත් �වා 
අපි විශ්වාා� කළා. ”

නදී	කම්මැල්ලවීර	සමඟ	කළ	සම්මුඛ	සාකච්ඡාාදෙවැන්
සාකච්ඡාාවැ	දෙමදෙ�යවීම:	දෙකෞෂි	ආටිගල,	2019	ඔ�දෙ�ෝම්බර්
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ද්විභාාෂිකා මුල් නිර්මාණ සංංස්කාරණයා වෙනාකාර �ාචිකා� ක්රියාවීමක්

Cast as Mother ඉදිරිපාත් ක්රිරීවෙ�දී මූලිකත්�යා ලබාදුන් කරැණු වෙදකක් තිබුණා. Passing Stage 
�යාපාෘතියා සිංහල සහ ඉංගීීසි වෙ�දිකාවෙ� රං�න ශි�පිනියාන්� හෘදයාාං�මා ලිවීවෙ� කි්රියාා�ලියාක් හරහා 
සමීපා කළා. වෙ� පිටපාත රං�යාක් හැටියාට ඉදිරිපාත් කරද්දීත් �යාපාෘතිවෙ� පා�ත්�ාවෙ�න ආ ද්විභාෂික බ� 
රක්රින්න ��බලා�ත්තා. භාෂා ද්විත්�යාමා රං�වෙ�දී වෙයාාදා�න්න�ාට අමාතර� ඒ වෙ�දිකා ද්විත්�වෙ�මා 
රං�න ශි�ප්රීන්ට ආවෙ�නික ශි�පා සහ ශෛශලීන් නිර්මාාණශීලී වෙලස වෙයාාදා�ැනීමා �ැනත් විවෙශ්ෂ 
අ�ධ්යානයාක් වෙයාාමු වුණා. වෙ� නාටයයා සැබෑමා ද්විභාෂික නාටයයාක් මිස පාරි�ර්තනයාක් වෙනවෙ�යි. ඒ 
නිසා නාටයයා සංක�පායාක් හැටියාට පිළිසිඳ�ත් වෙමාාවෙහාවෙත් සිට නාටයයා වෙ�ාඩනැගීමා සහ ඉදිරිපාත් 
ක්රිරීමා දක්�ාමා භාෂා වෙදකක් තමා මාවුබස වෙලස කතාකරන නළු නිළි පිරිසක් වෙයාාදා�ැනීවෙමාන් ඊට නැවු� 
මුහුණු�රක් ලැබුණා. ලංකාවෙ� මු�මා �රට ඉදිරිපාත් වුණු වෙ� ද්විභාෂික නාටයයා හරහා ශිී ලාංක්රික 
වෙ�රක්ෂකයාන්ටත් ඔවුන් මින් වෙපාර මුණවෙනා�ැහුණු කලාකරැ�න් පිරිසක් මු�මා �රට හමු�න්න අ�ස්ථාා� 
සැලසුණා.

Passing Stage අත්පිටපාවෙත්දී වෙයාාදා�ත් �චන වෙ�නස් වෙනාක්රිරීමාට �ත් තීරණයාත් අතිශයින්මා �ැද�ත්, 
නිර්මාාණශීලී තීරණයාක්. ඒ නිසාමා කලාකරැ�න් ඔවුන්ට පාැ�රැණු කාර්යායාන් නිර්මාාණශීලී� ඉටු ක්රිරීමාට 
වෙපාළඹුණා. එයා වෙනාහිතූ මා�ටවෙ� සාර්ථාකත්�යාකට මා� පාෑදු�ා.

Cast as Mother ක්රිහිපා අතක්රින්මා වෙ�දිකාවෙ�න් බිහිවුණු අසමාසමා නිර්මාාණයාක්. සිංහල සහ ඉංගීීසි 
වෙ�දිකා නාටය කලාවෙ� මාහත් වෙ�ෞර�ාදරයාට පාාතර වූ සමාකාලීන රං�න ශි�පිනියාන් ක්රිහිපා වෙදවෙනක් 
එක වෙ�දිකා�ට කැඳ�න්න එයා සමාත් වුණා. වෙ� කාන්තා�න් එක වෙ�දිකාවෙ� රඟපාාන�ා දැකීමාත් සිතට 
කා�දිනසුලුයි; ඒත් ඔවුන්වෙ� වෙපාෞද්�ලික ජීවිතයාට වෙමාතර� සමීපා වෙදයාක්- මා��රැන් වෙලස ඔවුන් 
�තකරන ජීවිතයා- රඟදක්�ා වෙපාන්වීමා- සුවිවෙශ්ෂී අත්දැකීමාක්. ශිී ලංකාවෙ� වෙ�දිකාවෙ� මීට කලින් වෙ� 
තර� වි�ෘත� මාාතෘත්�යා ක්රියාන වෙත්මාා� ඉදිරිපාත් වෙ�ලා නැහැ.

Cast as Motherහි විගො�ෂත්වය 
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Cast as Mother ගො�ොඩනැගී�
වෙ� නාටයයා Passing Stage �යාපාෘතියා නාටකීයා� ක්රියාවීමාක් හැටියාට ඉදිරිපාත් කරන්න තීරණයා කළාට 
පාස්වෙස රං�යා ඉදිරිපාත් කරන ආකෘතියා හට�ත්වෙත් ස්�ාභාවික�මායි. සරල� ක්රියාන�ා න� වෙ� ආකෘතියා 
වුවෙ� Passing Stage �යාපාෘතිවෙ� ලිවීවෙ� කි්රියාාකාරක� පූර්විකා�ක් සමා� ඒ අනුපිළිවෙ�ලින්මා ඉදිරිපාත් 
ක්රිරීමායි.
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පූර්විකාා� :  
Passing Stage ��ාපෘතියා ගැන සංාකාච්ඡාා ක්රිරීම සංඳහා රංගන ශිල්පිනියාන්  
13 වෙෙනා අතර හමු�.

වෙයාවෙහළියාන් වෙදවෙදවෙනකු අතර සං�ාදයාක්රින් �යාපාෘතිවෙ� සැබෑ ආර�භයා සිදු වුණු ආකාරයා පාරතිනිර්මාාණයා 
කරමින් වෙ� නාටයවෙ� පූර්විකා�ත් ආර�භ වෙ�න්වෙන් සුහද සං�ාදයාක්රින්- තුන්වෙ�නි සීනු� නාද වෙ�න්න 
කලින්, ශාලාවෙ� විදුලි පාහන් ද��ා තිබියාදීමායි. රැ�න්ති සහ නදී මුණ�ැහිලා ඔවුන්වෙ� අදහස සාකච්ඡාා 
කළා. තුන්වෙ�නි සීනු� නාද වෙ�නවෙකාට මාවු�රැන් වූ කලාකාරිනියාන් දහතුන් වෙදනාමා �යාපාෘතියා වෙ�නුවෙ�න් 
එක්කාසු වෙ�ලා.
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පළමුවෙ�නි ජ�නිකාා� 1 :  
Passing Stage ��ාපෘතිවෙ� පළමු�න කි්රියාාකාාරකාම - ලියු�

වෙකටි අනු ජ�නිකා හතකදී, යු�ල �ශවෙයාන් කාන්තා�න් පිරිස  පිටපාතට ඇතුළත් කළ ලිපි හත 
ක්රිවෙයා��ා. ඒ සෑමා ලියුමාක්මා �චනයාක් නෑර ක්රිවෙයා��ා. ඒ ලියු��ල භාෂා වෙදකක එකතු�ක් සහ ඒ�ා 
ක්රියා�න පිරිස අතර සිංහල සහ ඉංගීීසි වෙ�දිකා�ල රං�න ශි�පිනියාන්වෙ� අපූරැ එකමුතු�ක් දක්නට 
ලැබුණා. ඒ ලියු� හත තමායි වෙ�: මාවෙ� අ�මාාට ලියුමාක්, සිද්ධ්යාර්ථායාන්ට ලියුමාක්, මාවෙ� ස්�ාමි පුරැෂයාාට 
ලියුමාක්, මාවෙ� වෙස්විකා�ට ලියුමාක්, මාවෙ� දරැ�ාට පාරතිකාර කරන ළමාා වෙරෝ� විවෙශ්ෂඥ ශෛ�දය�රයාාට 
ලියුමාක්, විදුහ�පාතිට ලියුමාක් සහ මාවෙ� දරැ�ාට ලියුමාක්.
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වෙෙ�න ජ�නිකාා� :  
Passing Stage ��ාපෘතිවෙ� වෙෙ�න කි්රියාාකාාරකාම - ලැැයිස්තු සංකාස් ක්රිරීම

වෙ� ජ�නිකා� සඳහා ලිවීමාට දායාක වුණු කාන්තා�න් දහතුන් වෙදනා නිරෑපාණයා කරමින් රං�න 
ශි�පිනියාන් දහතුන් වෙදවෙනක් රං�නවෙයාන් දායාක වුණා. ඔවුන් Passing Stage �යාපාෘතිවෙ�දී සැකසූ 
ලැයිස්තු�ලින් උපුටා �ත් වෙකටි ක�ඩ ක්රිහිපායාක් ක්රිවෙයා��ා. වෙ� ජ�නිකා� සඳහා වෙයාාදා�ත් අභිනයා 
ලැයිස්තු හැදීමා �ැනි කි්රියාා�ක බැරෑරැ�කවෙ�ත්, මාාතෘත්�වෙ� �යාකූලභා�වෙ�ත් සංකලනයාක්. වෙ� දර්ශනයා 
සඳහා වෙයාාදා�ත් අභිනයා තරමාක් දුරට දරැ�න්වෙ� සංගීත පුටු තරඟයාකට සමාානයි.
කාන්තා�න්  ලැයිස්තු�ත කවෙ� පාහත සඳහන් කරැණු: මාමා නිරා�රණයා කර�ත් වෙලාකුමා වෙබාරැ, මාමා 
පාසක් කර�ත් �ැඹුරැමා සතයයාන්, මාමා හඳුනා�ත වෙනාහැක්රි තර� වෙ�නස් වී ඇත්වෙත් ක�ර කරැණු 
අතින්ද, මාමා මාවෙ� දරැ�න් මාා �ැන දැන�තයුතු යාැයි සිතන්වෙන් වෙමාාන�ාද, මාමා මාවෙ� දරැ�න් මාා �ැන 
දැනවෙනා�ත යුතුයාැයි සිතන්වෙන් වෙමාාන�ාද.
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තුන්�න ජ�නිකාා� :  
Passing Stage ��ාපෘතිවෙ� හතර�න කි්රියාාකාාරකාම - ගීත

Passing Stage �යාපාෘතිවෙ� සි��න කි්රියාාකාරකමා හැටියාට කාන්තා�න්ට �ැඩිහිටියාන්ට අදාල මාාතෘකා 
වෙත්මාා කර�නිමින් විමුක්ති ගී, නැලවිලි ගී සහ ළමාා කතා ලියාන්න නියාමා වුණා. රං�යා සඳහා 
වෙතෝරා�ත්වෙත් කුඩා දරැ�න් සිටින නි�සක වෙදමාාපියාන් යු�ලක් ඉතාමාත් පාරවෙ�සවෙමාන් පා�ත්�න ලිංගික 
ඇසුරක් �ැන ක්රියාවෙ�න ගීතයාක්. ‘The Wheels of the Bus go round and round’ ක්රියාන ළමාා ගීවෙ� 
තාලයාට �ායානා කරන වෙමාමා ගීතවෙ� මු� පාදයා 'The children of the house have fallen asleep' (වෙ� 
වෙ�යි දරැ�න් තද නින්වෙද්). ඒ ජ�නිකා� ඉදිරිපාත් කවෙ� රං�න ශි�පිනියාන් හතර වෙදවෙනක්, එක් රං�න 
ශි�පිවෙයාකු� මිනිස් ආධ්යාරකයාක් හැටියාට වෙයාාදාවෙ�නයි.
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සිව්�න ජ�නිකාා� :  
Passing Stage ��ාපෘතිවෙ� හයා�න කි්රියාාකාාරකාම - විචාාර

විචාරයාට ලක්වීමා ක්රියාන්වෙන් කලාකරැවෙ�කුට හුරැපුරැදු අත්දැකීමාක්. හයාවෙ�නි කි්රියාාකාරකමා වෙ� රං�න 
ශි�පිනියාන් පිරිසට පිටස්තරවෙයාකුවෙ� දෘ�ටි වෙකෝණවෙයාන් තමාන්වෙ� ජීවිතයා �ැන වි�රණයාක වෙයාවෙදන්න 
කළ ආරාධ්යනයාක්. ලැබුණු විචාර ක්රිහිපායා අතරින් වෙදකක් රං�යා සඳහා වෙතාරා�ැනුණා. (1) නාටයයාක 
සංකීර්ණ, නියුවෙරෝසියාාවෙ�න් වෙපාවෙළන කාන්තා චරිතයාක් �ැන ශිෂයයාන් වෙදවෙදවෙනකුවෙ� විචාරයා ඉදිරිපාත් 
වෙකවෙරන සං�ාදයාක්. (2) කලුමාාලි - සුරං�නා කතා�ක් - කාන්තා�න් වෙදවෙදවෙනකු අතර සං�ාදයාක්රින් 
කලුමාාලිවෙ� කතා� ක්රියාන�ා. (වීර කුමාාරිකා�කවෙ� චරිතයාකට මුලුමානින්මා පාරස්පාර චරිතයාක් �ැන 
කතා�ක්)
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පස්�න ජ�නිකාා� :  
Passing Stage ��ාපෘතිවෙ� හත්�න කි්රියාාකාාරකාම - සංමූහ සංාකාච්ඡාා�

වෙ� ලිවීවෙ� කි්රියාා�ලිවෙ�දී වෙ� කාන්තා�න් අ�සානවෙ�දී මුණ�ැහුවෙ� හත්�න සහ අ�සාන කි්රියාාකාරකමා 
වෙ�නුවෙ�න්. ඔවුන් ඒ හමුවෙ�දී ක�යාක ආකාරවෙයාන් �ාඩිවෙ�ලා �යාපාෘතිවෙ� අ�සාන කි්රියාාකාරකමාට 
සහභාගී වුණා. හැමා වෙදනාමා වෙද්ශපාාලනයා, ආ�මා, රට, වි�ාහයා, ලිංගිකත්�යා, අධ්යයාපානයා ආදී පුළු� 
පාරාසයාකට අයාත් මාාතෘකා �ැන දමාන් දරන ස්ථාා�රයා ඉදිරිපාත් කළා.
නාටයවෙ� අ�සාන ජ�නිකාවෙ�දී කාන්තා�න් ඒ සුහද හමු� වෙ�දිකා� මාත පාරතිනිර්මාාණයා කළා. රං�න 
ශි�පිනියාන් දහතුන් වෙදනා වෙ�දිකාවෙ� ක�යාක ආකාරවෙයාන් �ාඩි වෙ�ලා අපාට උරැමා වුණු වෙද්, අපි අදහන 
වෙද් සහ අපි මාතු පාරපුරට උරැමා කරවෙදන වෙද් �ැන ඔවුවෙනාවුන්වෙ� අදහස් ක්රිවෙයා��ා.
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Cast as Mother පුහුණුවී�
වෙ� නාටයවෙ� පුහුණු වී� න� යුද්ධ්යයාක් �වෙ�. එවෙහමා වෙනාවී වෙකාවෙහාමාද? නළු නිළි පිරිස කටයුතු 
කවෙ� දැඩි උනන්දු�ක්රින්, එක්රිවෙනකා වෙකවෙරහි ඉමාහත් වෙ�ෞර�වෙයාන්, ඒ �වෙ�මා වෙහාඳින් විවෙනෝද වීවෙ� 
අරමුණකුත් ඇති�යි. අත්පිටපාතින් කටුක යාතාර්ථායාක්, හාසයයා මුසු කරලා ඉදිරිපාත් කරලා තිවෙයාන�ා. 
වෙ� අත්දැකීමා හැමා අ�මාා වෙකවෙනකුමා මුහුණ දීපු, හැමා අ�මාා වෙකවෙනකුටමා වෙපාාදු අත්දැකීමාක්. පිරිස 
අතර වෙ�නස් �යාස් කා�ඩ�ල (තරැණ අවි�ාහක කලාකාරිනියාන් සහ �ැඩිහිටි, වි�ාහක, දරැ�න් සිටින 
කලාකාරියාන්) අයා සිටීමාත් පිටපාවෙතන් සාකච්චා වෙ�න විෂයාට විවිධ්යත්�යාක් එක් කළා. කලාකාරිනියාන් 
අත්පිටපාත �ැඹුරින් අධ්යයයානයා කරන්න උනන්දු වුණා. ඔවුන් පාැයා �ණන් �ත කරමින් පිටපාත 
විශ්වෙ�ෂණයා කළා, තමා තමාන්වෙ� අත්දැකී� වෙබදාහදා�ත්තා, ඒක්රිවෙනකාවෙ� සටහන් සංසන්දනයා කළා

වෙ� අතර වෙ�රක්ෂා�ාරයාට ක්රිසිදිවෙනක දැන�ැනීමාට වෙනාහැක්රි �න අතුරැ මාාර්� ක්රිහිපායාක් මා වෙ� 
පුහුණුවී��ල දී මාතුවුනා. උදාහරණයාක් දක්�න�ා න� මු�මා �තා�ට පුහුණු වී� අරඹද්දී රැස්� සිටි 
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පිරිස අත්පිටපාවෙත් සඳහන් කරැණු �ැන වෙමාාන තර� උනන්දු වුණාද ක්රි�වෙ�ාත් ඔවුන්ට ඒ මාත පාදන�� 
අලුත්මා අලුත් නාටය නිර්මාාණයා කරන්න උ�මානා වුණා. ඔවුන් ඒ වෙද් කළා... ඒ ඇසුරින් වෙකටි පිටපාත් 
පාහවෙළා�ක් නිර්මාාණයා කළා. එකමා නිර්මාාණයාක රඟපාෑමාත් වෙ� රං�න ශි�පිනියාන්ට නැවු� අත්දැකීමාක් 
වුණා. ඒ අතරින් සමාහරැ වෙමාවෙතක් ක� එක්රිවෙනකාවෙ� කුසලතා දුරින් සිට අ�යා කරපු අයා. වෙ� රං�යා 
කාන්තා�න් පිරිසක් මාවු�රැන්, කලාකාරිනියාන් සහ නායිකා�න් වෙලස එක්රිවෙනකා සමා� උවෙරනුර �ැවෙටමින්, 
ශක්තිමාත් ක�ඩායාමාක් වෙලස වෙබවෙහවින්මා වෙපාෞද්�ලික අත්දැකීමාක් ඉදිරිපාත් කරන්න දරපු උත්සහයාක්.

නිවෙ�ස්�ල, බාලාංශ�ල, දරැවෙ�ා මාැද, පාාස��ල වෙපාරපුහුණුවී� පාැ�ැතුවුණා. කාන්තා�න්ට වෙපාර 
පුහුණුවී��ලට දරැ�න් වෙ�න එන්න හැක්රි �න ආකාරයාට වෙපාර පුහුණුවී� ක්රිහිපායාකදීමා දරැ�න් 
රැකබලා�ැනීමාට පාහසුක� සලසා දුන්නා. මාවු�රැ පුහුණුවී��ලට දරැ�නුත් කැඳ�ාවෙ�න ආ�ා. ක්රියාවීවෙ�, 
සැලසු� ක්රිරීවෙ� සහ වෙපාරපුහුණුවීවෙ� �ැඩමුළු සඳහා සහභාගීත්�යා උපාරිමාවෙයාන්මා හිමිවුණා. ඒ හැමා 
අ�ස්ථාා�කදීමා කවුරැ හරි රස�ත් ආහාර පිසවෙ�න ආ�ා.

හැමා වෙපාරපුහුණුවීමාකමා කිීඩා ඉස� රැසක් සංවිධ්යානයා කරලා තිබුණා. ඒ �වෙ�මා කතන්දර කීමාත් 
නිරන්තරවෙයාන්මා සිද්ධ්ය වුණා. ක්රිසිමා වෙකවෙනකුට ක්රිසිදු වෙ�වීමාක් හිමි වුවෙ� නැහැ. මුලු නාටයයාමා 
නිශ්පාාදනයා කවෙ� වෙබාවෙහාමා සීමාාසහිත අයා�ැයාක්රින්. පාරවෙ�ශ පාතර අවෙලවි ක්රිරීමාක් සිදුවුවෙ� නැහැ; 
ආදායාමාක් ලැබුවෙණත් නැහැ. වෙ� කාන්තා�න්ට ක්රියාන්න යාමාක් තිබුණා. ඔවුන් ලි�වෙ� ඒ නිසයි. ඔවුන් 
රං�නවෙයාන් දායාක �න්වෙන් ඒ නිසයි. ස�මාානනීයා නළු නිළි කැලක්; සතය අත්දැකී� පාාදක කර�ත් 
නිර්මාාණයාක්; වි�ාදාපාන්න වෙත්මාා�ක්. 

අපි ඉදිරියාට යාන්න සූදාන�.
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Cast as Mother රඟදැක්වී�

ඉතින් වෙම් නැාට�� අත්පිටප්රතක සිට රඟදැැක්වීමක් දැක්වාාත්, නැැතිනැම් පිටුවාක 
සිට වෙ�දිකාවා දැක්වාාත් ගැමන් කවෙ� වෙකාවෙහාමදැ? ඒ කිි�ාවාලි� වාඩාාත් වෙහාඳින් 
වෙත්රැම්ගැන්නැ අපි අධ��නැ වෙගැානුවෙ� වෙම් ප්රරිචවෙඡේදැ� හරහා එක ජවානිකාවාක් 
වෙගැාඩානැැගූ ආකාර� හදැාරමු. කලාාකාරිනි�න් පිරි� අත්පිටප්රවෙත් �ඳහන් කරැණු 
වෙ�දිකාවා මත ඉදිරිප්රත් කරනැ ජවානිකාවාකට ප්රදැනැම් වුණු �ංකල්ප්ර�ක් දැක්වාා 
වෙගැනැගිවෙ� වෙකාවෙහාමදැ කි�ලාා අපි විම�ා �ලාමු. අපි වෙම් කාර්�� �ඳහා 
වෙතාරාගැත්වෙත් ලියුම් ලිවීවෙම් කිි�ාකාරකම.

ලියු� වෙතෝරාගැනීම

Passing Stage �යාපාෘතිවෙ� බල�ත්මා පාරකාශනයා වුවෙ� ලියු�. නමුත් අත්පිටපාවෙත් ලියු� හැටකට �ැඩි 
පාරමාාණයාක් තිබුණා. ඉතින් රඟදැක්වීමා සඳහා ලියු� ක්රිහිපායාක් වෙතෝරා�න්වෙන් වෙකාවෙහාමාද? අපි ක්රියාවියා 
යුතු ලියු� වෙමාාන�ාද? අපි ලියු� කීයාක් ක්රියාවියා යුතුද? වෙ� පාරශ්න සියා�ලමා සලකා බලන්න සිද්ධ්ය වුණා.

මා�කවෙ� ජී�තවෙ� �ැද�ත්, එක්රිවෙනකට වෙ�නස් පාැතිකඩ�� ක්රිහිපායාක් -ඇයා ඇයාවෙ� මා� සමා� පා�ත්�න 
සබඳතා�,ඇවෙ� සැමියාා, දරැ�ා, ආ�මා දහමා, වෙස්විකා�/ආයා�මාා, ළමාා වෙරෝ� විවෙශ්ෂඥ ශෛ�දය�රයාා සහ 
පාාසවෙ� විදුහ�පාති�රයාා ආදීන් සමා� පා�ත්�න සබඳතා� විදහා දක්�න ලියු� ක්රිහිපායාක් වෙතෝරා�න්න 
මු� අදියාවෙර්දීමා තීරණයා වෙකරැණා.

ඒ ක්රියාන්වෙන ලියු� හතක්. කි්රියාාකාරක� හතක්රින් සමාන්විත �යාපාෘතියාක් නිසා ඒ ඉලක්කමා සුදුසුයි.
දැන් අපි තරමාක් දුරට ස්ථාා�ර තැනකට ඇවිත් තිවෙබන නිසා ඉදිරියාට යාන්න පුළු�න්.
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ලිපියා විශ්වෙල්ෂණයා ක්රිරීම

ලියු� �ැඩිදුරටත් �ර්ගීකරණයා ක්රිරීමාත්, නැ�ත අධ්යයයානයා ක්රිරීමාත් සිදු කළ යුතුයි. අනි�ාර්වෙයාන්මා අපි 
වෙසායාන්වෙන් �ඩාත් සාර්ථාක� නාටකීයා� ඉදිරිපාත් කරන්න පුළු�න් ලියුමාක්. නමුත් ලියුමාක් නාටකීයා� 
ඉදිරිපාත් කරන්වෙන් වෙකාවෙහාමාද? විධිමාත් සැකැස්මාක්, සාර්ථාක පාරකාශනයාක්, නාටකීයා සිදුවීමාක් අ�ශයයි. 
ඔ�, ඒ ලක්ෂණ තිබුණත්, ලියුමාක් වෙකාවෙහාමාද  නාටකීයා� ඉදිරිපාත් කරන්වෙන? ලියුමාක් එක පුද්�ලයාකු 
ල�ා මුල සිට අ�ට සරල� ක්රියා�න්නත් පුළු�න්- එයාත් එක්තරා විදියාක ඉදිරිපාත් ක්රිරීමාක්, නමුත් 
කලාකාරිනියාන්ට අ�ශය වුවෙ� ඊට �ැඩි යාමාක් රං�යාට එක් කරන්නයි. අපි වෙපාරපුහුණුවී��ලදී ලියු� 
වෙනාවෙයාක් ආකාරයාන්ට ක්රියා�මින් විවිධ්ය අත්හදාබැලී� කළා. අ�සානවෙ�දී අපි අහ�බවෙයාන් �වෙ� කිමායාක් 
වෙසායාා�ත්තා.

විදුහල්පතිට ලිපියාක්

පාාසවෙ� විදුහ�පාති වෙ�ත ලිපියාක් වෙයාාමු කරන මා�ක් තමාන්වෙ� පාස් හැවිරිදි පුතුවෙ� පාාස� දිවිවෙ� මු�මා 
ද�ස අමාතක ක්රිරීමා �ැන නැ�ත නැ�තත් සමාා� අයාදින�ා. ශිී ලංකාවෙ� පාාස��ල පා�තින අධිකාරි�ාදී 
සංස්කෘතියාත්, දරැ�න්වෙ� අධ්යයාපානයා ස�බන්ධ්යවෙයාන් මාවු�රැන්ට සමාාජවෙයාන් එ�ලවෙ�න විවෙ�චනත් 
සැලකීවෙ� දී දරැ�ාවෙ� පාාස� ජීවිතවෙ� මු�මා ද�ස මා�හැරීමා මා�කට වෙහෝ පිවෙයාකුට මාර බියා වෙ�න 
වෙදන අත්දැකීමාක් �න බ�ට සැක නැහැ. වෙ� ලිපියා තුළින් ඒ මා� තමාන්වෙ� �රදකාරීභා�යා �ැන, තමාාට 
දැවෙනන අසරණකමා �ැන, තමාාට දැවෙනන අසහනකාරී හැඟීමා �ැන, තමාා සිදුකළ අපාරාධ්යයා නිසා හට�ත් 
බියා සහ ස්�යාං පිළිකුල �ැන සමාා� අයාදින අතරමා, වෙ� සිදුවීමාට මුහුණ දියා යුතු ආකාරයා �ැන 
උපාායාන් ක්රිහිපායාක් සිතින් සැලසු� කරන�ා.

ලිපිවෙ� ස්�රයා 

අධ්යයක්ෂ�රියා වෙ� (අතිශයින්මා හාසයජනක) ලිපියා විශ්වෙ�ෂණයා කරද්දී, චිත්තවෙ�� රැසක් එක්රිවෙනක 
පාරයාා නැවෙ�න වෙ� ලිපියා පුරා�ට එක්රිවෙනකට පාරස්පාර ස්�රයාන් වෙදකක් �ැබ්වී තිවෙබන බ� ඇයාට 
නිරීක්ෂණයා වුණා. මු� ස්�රයා පාැහැදිලි�මා බියා, ස්�යාං පිළිකුල සහ භීතියා අඟ�න ස්�රයාක්. වෙද�ැනි 
ස්�රයා තමාාට හිමි තැන පිළිබඳ  හැඟීමා නිසා ඇතිවුණු වෙනාසන්සුන්කමාත්, වෙකෝපායා සහ ආත්මා 
විශ්�ාසයාත් වෙපාන්නු� කරන හඬක්.
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ඩි�යිසින් අභා�ාසං

කලාකාරිනියාන්ට ලියුමා අධ්යයයානයා කරන්නත්, රඟදැක්වීමා සඳහා ඒ හඬ�� වෙදක වෙ�න් කර�ැනීමාටත් 
පාැ�රැණා. එකමා ලියාවි�වෙලන් දිගින් සමාාන ලියු� වෙදකක් බිහිවුණා. එයින් වෙපානී ගිවෙ� මා�වෙ� බයාාදු 
ස්�රවෙයාන් යාටපාත්�, �ත්මාන් අධ්යයාපානයා කිමාවෙ� දූෂිතභා�යා සහ බලධ්යාරීන් හමුවෙ� දණින් �ැටීමාට සිදුවීමා 
�ැන බුරබුරා නැවෙ�න වෙකෝපායාකුත්, සැඟවුණු ආත්මා විශ්�ාසයාකුත් �ැබ් වුණු ස්�රයාක් තිවෙබන බ�යි.
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ලියුම නාටකීයා� ඉදිරිපත් ක්රිරීම 

එකමා ලියුමා තුළ එක්රිවෙනකට වෙ�නස් ස්�රයාන් වෙදකක් තිවෙබන බ�ත් දැන් පාැහැදිලියි. ඊළඟ පාරශ්න 
ක්රිහිපායා වෙ� ලියාවි�ල නාටයානුසාරවෙයාන් ඉදිරිපාත් ක්රිරීමා �ැනයි. එකමා තැනැත්තියා එයා වෙදපාාරක් 
ක්රියා�න�ාද? නැතින� වෙදවෙදවෙනක් ලියුමා එක�ර ක්රියා�න�ාද? එවෙහමාත් නැතින� ලියු� වෙදක වෙ�න 
වෙ�නමා ක්රියාවීමා සුදුසුද?
ඊට පාස්වෙස ලියුවෙමාන් මාතුවූ හඬ�� වෙදක භාෂා වෙදවෙකන් ඉදිරිපාත් ක්රිරීවෙ� අදහස මාතු වුණා.
Passing Stage අත් පිටපාත ඒ �න විටත් සිංහල සහ ඉංගීීසි යාන භාෂා ද්විත්�වෙයාන්මා තිබුණු නිසා වෙමායා 
ක්ෂණික� ක්රිරීවෙ� හැක්රියාා�ක් තිබුණා.
ලියුවෙ� විශ්�ාසවෙයාන් යුතු හඬ ඉංගීීසි භාෂාවෙ�නුත්, බියාපාත් හඬ සිංහවෙලනුත් ඉදිරිපාත් කළා. එකමා 
අත්දැකීමාට මුහුණ දුන් මාවු�රැ වෙදන්වෙනක්- පාසුතැවෙ�න්වෙන් එකමා අපාරාධ්යයා �ැන, ආමාන්තරණයා කරන්වෙන් 
එකමා විදුහ�පාති�රයාාට, නමුත් එයින් වෙකවෙනකුට තරමාක් දුරට ආත්මා විශ්�ාසයා ඉතිරි වී තිවෙබන�ා, 
අනිත් වෙකනා ස�පූර්ණවෙයාන්මා නියාාලුයි.
ඒ ක්රියාවීමා සාර්ථාක වුණා. එයා හාසයජනකයි. සමාබරයි. නාටකීයායි. නමුත් �ැද�ත්මා වෙද් එයින් වෙ� 
ඉදිරිපාත් ක්රිරීමා �ැඩි දුරටත් සාර්ථාක වීමාට මා�පාෑදූ වෙදයාක් එක් වුණා- එයාට යාටි අරැතක් එකතු වුණා. 
රඟදැක්වීවෙ�දී වෙ� ලිපිවෙ� �දන්�ලින් ඒ ලිපියා අත්පිටපාවෙත්  පිටු අතර නිසල� තිබියාදී වෙනාතිබුණු �ැඹුරැ 
යාතාර්ථායාක් �ැන ක්රියාවුණා.
හදිසිවෙ�මා වෙ� ලිපියා අසාධ්යාරණ අධ්යයාපාන කිමායාක් තුළ පාන්ති වෙ�දයා ඉස්මාතු වීමා සහ භාෂා�ට හිමි�න 
තැන පිළිබිඹු කරන සංවෙ�තයාක් වුණා. වෙ� ලියුමා රං�යා හරහා භාෂා� සමා� හිමි�න �රපාරසාද �ැන 
වෙද්ශපාාලනික වි�ීහයාක් සැපායු�ා.
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ලියු� වෙෙකාඩ ක්රිරීම

වෙ� වෙදකඩ ක්රිරීවෙමාන් ලියු� නාටයමායා ස්�රෑපාවෙයාන් ඉදිරිපාත් ක්රිරීමා සඳහා අ�ශය මූලිකමා සාධ්යකයාක් 
ස�පාාදනයා කර දුන්නා.වෙ� කි්රියාාකාරකමා හරහා අපි වෙතෝරා�ත් ලියු� හතමා කලාකාරිනියාන් වෙදවෙදවෙනකු 
විසින් ඉදිරිපාත් කළ යුතු බ� තීරණයා කළා. ඒ �වෙ�මා ඒ ලිපි සියා�ලමා අමාතර හඬක්, සැඟවුණු 
�ැටුමාක්, අවිනිශ්චිත �යාකූලභා�යාක්- වෙ�නත් �චන �ලින් ක්රියාන�ා න� යාටිවෙපාළ අරැතක් තිවෙබන 
නිර්මාාණ වියා යුතුයි ක්රියාලා තීරණයා කළා.
වෙ� හඬ�� වෙදකටමා නිර්මාාණයා තුළ පා�තින්න ඉඩ දීවෙමාන්- ඒ හඬ�� වෙදක විවෙටක සහවෙයාෝ�වෙයාන් 
පා�තින වෙලසත්, විවෙටක එක්රිවෙනකට එවෙරහි� උනුන් පාරයාා නැගී එන වෙලසත්,  �ලා යාන්නට හැරීවෙමාන් 
මාාතෘත්�වෙ� සංකීර්ණ, �යාකූල ස්�භා�යා විදහා පාාන�ා. අදහන වෙදවි වෙද්�තාවුන්වෙ� සිට මුණ�ැවෙහන 
ශෛ�දය�රැ දක්�ා විවිධ්ය පුද්�ලයාන් සමා� වෙ�රමාවෙයාන් වෙ�වෙලන මාවු�රැ. නියාාලු, දිළිඳු මා��රැන් යාටත් 
කරවෙ�න සිටින අධිකාරි�ාදී මාවු�රැ. බලයා සහ අධිකාරී�ාදයා පිළිකු� කරන අතරමා බලයා ඉදිරිවෙ� 
නැවෙ�න මාවු�රැ.
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Cast as Mother හි ජවනිකොවක් වි�ගො�ෂණාොත්�කව

CALIBRI – විදුහල්පති තුමාොට ලිපියක්

සැර්,

ඔ�ට්ය මා මේ�සැා බිය �න්මේන් ඇයිෙැයි සිමේතනා විට්ය මට්ය ඇති�න්මේන් මහත් ලැජ්ජා�කි. ඔ� 

කවුරැන්ෙ? මම කවුරැන්ෙ? මා මේ� තර� භීතියකට්ය පත් කරන්නාට්ය තර� ඔ� �ල�ත් වූමේ� 

මේකමේස්ෙ? ඒ සැා �ලයක් ඔ� හිමි කරගැත්මේත් මේකමේස්ෙ? අපි ඒ සැා �ලයක් ඔ� මේ�ත ආරෑඪ 

කරන්මේන් කුමක් නිසැාෙ? 

මමේ� පුතා මුල්�රට්ය පාසැලට්ය රැමේගැනා ඒමට්ය තිබූ දිනාය මට්ය මතක නාැති විය... ඇත්මේතන්ම 

වූමේ� ඒ දිනාය මට්ය පට්යලැවීමයි. මේකමේස් මේහෝ ඔ�මේ� ගැරැ ගැා�භීර අත්සැනින් යුතු� මට්ය එ�ා 

තිබූ ලිපිමේ� යටින් මහත ඉරක් ඇඳ අ�ධ්යාරණය කර තිබූ �ාකයයකින් කියවුමේ� ෙරැ�ා 7 

�නා ො උෙෑසැනා පාසැලට්ය රැමේගැනා ඒම අනි�ාර්යය ��යි. නාමුත් මා එම �ාකයය හරිහැටි දුටුමේ� 

7 �නාො ෙ�ල් 12ත් පසු වූ පසු�යි. එය දුටු මේමාමේහාමේත් මා තුළ ඇති වූ අධිකතර ක�පනායත් 

භයංකාරත්�යත් මේකාපමණෙැයි මට්ය �චනා�ලට්ය නාැගිය මේනාාහැක. මමේ� අමාශාය තුළින් 

කැකෑමේරමින් ආ මේ�ෙනාා�ක් මුළු ශාරීරයම මේ�ලා ගැත්මේත්ය. මට්ය කතා කළ මේනාාහැකි විය. මමේ� 

සැරැ�ාංගැයම මේ�ගැමේයන් ගැැමේහනා �� මට්ය ෙැනුණි. මම අන්ත අසැරණමේයක් වීමි. ඔ� මේ�සැා 

�ල�න්තමේයක් වූමේ� මේකමේස්ෙ? මා ඔ� මුණ ගැැසී ඇත්මේත් එකම එක �තා�කදී පමණි. ඔ� 

මා ගැැනා කිසි�ක්ම ෙන්මේන් නාැත. මා ඔ� ගැැනා කිසි�ක් මේනාාෙන්නාා නාමුත් මේ�ාමේහෝ මේද් අසැා 

තිබුමේණමි. ඉතිං ඔ� මා විනිශ්චය කර තීරණයකට්ය එළමේ�න්නා. “�ගැකීමක් නාැති මේෙමාපිමේයක්”, 

අධ්යයයාන වෙ�ානුවෙ� වෙ� පාරිච්වෙ�දවෙයාන් අපි "විදුහ�පාතිට ලියූ ලිපියා" හුදු ලියාවි�ලක සිට රඟදැක්වීමාක් 
දක්�ා වෙ�නගියා කි්රියාා�ලියා පියා�වෙරන් පියා�රට විස්තර කරන�ා. වෙ� වි�රණයා ඔබට පාරවෙයාෝජන�ත් �නු 
ඇතැයි අවෙ�ක්ෂා කරන�ා.

පළමුවෙ�නි පියා�ර : මුල් ලිපියා සං�පූර්ණවෙයාන් ක්රියා�න්න
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“කිසිම පිළිමේ�ළක් නාැති �ැඩිහිටිමේයක්”, “පිස්සු මනුස්සැමේයක්”, “ෙරැමේ�ා ගැැනා මේමමේලෝ හැඟීමක් 

නාැති අ�මා මේකමේනාක්”, “ඔය �මේ� අ�මලා මේමාකට්යෙ?”......ඔය �ැනි ඕනාෑම නිගැමනායක් ෙැන් 

ඔ�ට්ය ගැත හැකියි. 

ඔ� වීරමේයකි. මම පණුමේ�කි. 

අප මේෙමේෙනාා අතර �යසැ පරතරය මේකතර�ෙැයි මම මේනාාෙනිමි. නාමුත් මා අවුරැදු තිස්පහක 

�ැඩිහිටිමේයකි. තනි�ම හ��කරමේගැනා, අපරමාණ දුක් ගැැහැට්ය විඳ ෙරාමේගැනා, ෙරැ�ා හොමේගැනා, 

මේෙමාපියන් රැක�ලාමේගැනා, සැැමියා පරිස්සැ� කරමේගැනා ජී�ත් මේ�න්නාට්ය හෙනා, නියමාකාර 

�ැඩිහිටිමේයකි. ඊට්ය අමතර� මම නිළිමේයක්මි. මම මේ�දිකා� මත අනිකුත් අය මහත් මේස් ඇගැයීමට්ය 

ලක් කළ රංගැනායන් ගැණනාා�ක්ම ඉදිරිපත් කර ඇති, මිනිසුන් ෙන්නාා කියනා චරිතයකි. මම විශ්� 

විෙයාලමේයන් උපාධියක් ල�ා ඇත්මේතමි. සැ�මානා රාශියක් දිනාා ඇත්මේතමි. මිනිස්සු මා බුද්ධිමත් 

ගැැහැණියක් මේලසැ සැලකති. මට්ය මේහාඳ සැමාජ මේද්ශාපාලනා අ�මේ�ෝධ්යයක් ප�ා ඇත. මම �ැෙගැත් 

මේද් ලියමි. මමේ� භාෂා ඥාාණය ඉතා මේහාඳ �� මම ෙනිමි...........ත� මට්ය මා ගැැනා කියන්නාට්ය 

මේ�ාමේහෝ මේද් ඇත. මට්ය පිරිමින් කිහිප මේෙමේනාකුම ගැැඹුරින් ආෙරය කර ඇත. ත�මත් ඒ ඇතැමේමක් 

මට්ය ආෙරය කරති......මේ� මේමානා මල උල�� තිබුණත් පලක් නාැත. මමේ�ශාාකය ඔ� ඉදිරිමේ�  මේ� 

මේමාමේහාමේත් මම මේෙකට්ය කැපී ෙඟලනා පණුමේ�ක් වී ඇත. 

මා මේ� කර ඇත්මේත් සැාපරාධ්යයකි. ෙරැ�ා ඉස්ඉස්මේසැල්ලාම පාසැලට්ය රැමේගැනා යා යුතු ෙ�සැ මම 

අමතක කර ෙැමුමේ�මි. ෙරැ�ාට්ය පාසැමේල් පරිසැරයට්ය හුරැ වීමට්ය, තම ගුරැතුමිය හමුවීමට්ය තිබූ 

අ�ස්ථා� මම නාැති කර ෙැමුමේ�මි. මා ගැල් ගැසැා මරා ෙැමිය යුතු අ�මා මේකමේනාකි. 

මට්ය ෙරැ�ා ඉදිරිමේ� නාමස්කාර මේකාට්ය සැමා� අයැෙ සිටිය හැකියි. මේ� මහා �රෙ ඔහු මේකමේර් 

මා ෙක්�නා මේසැමේනාහසැ පිළි�ඳ මිනුමක් මේලසැ ඔහු �ාර මේනාාගැන්නාා �� මට්ය විශ්�ාසැය. සැමා� 

ලැබීමට්ය සුදුසු තරමට්ය මා ඔහුට්ය ආෙරය කර ඇති �� මට්ය විශ්�ාසැය. නාමුත්......කියන්නාට්ය 

�ැරිය......මේ� මා කර ඇත්මේත් ම�ක් විසින් කිසි ක�රොක�ත් මේනාාකළ යුතු තරමේ� අතපසු 

කිරීමකි......බුදු හාමුදුරැ�මේන්, මට්ය පිහිට්ය මේ�න්නා. 

ෙැන් ඉතිං මා සැඳුොට්ය පාසැලට්ය පැමිණ ඔ�ට්ය කියන්මේන් කුමක්ෙ? මා මේ�ාරැ�ක් මිසැ ඇත්ත 

කීමේ�ාත්, ඔ� මා ගැැනා ඉතා පහත් හැඟීමක් ඇති කර ගැනු ඇත. මම තඩි මේ�ාරැ�ක් හො ගැත 
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යුතුය. එමේස් නාැති�, “මම ලියුමේ� ඒ මේකාට්යසැ හරියට්යම ෙැක්මේක් නාැහැ. හරි පුදුමයි. මම ඒ ලියුම 

මේ� මේ�නා මේකාට්ය ෙහ �තා�කට්යත් �ඩා කිය�ලා තිමේයනා�ා....ඒත් සැර් මං ඒ �ාකය ෙැක්මේක් 

නාැහැ.....ෙැක්මේක් සිකුරාො ෙ�ල්....එතමේකාට්ය හුඟක් පරක්කු �ැඩියි....” මට්ය කීමට්ය අ�ශාය මේ� 

ඇත්ත තත්ත්�යයි...නාමුත් මේ� ඇත්ත කීමේමන් මා කරගැන්මේන් සියදිවි නාසැාගැැනීමක් මේනාාමේ�ෙ? 

මම කකියනා �ඩ අල්ලාමේගැනා කලිබිිට්ය මේකෝල් කරමි. “කලිබිි, මං ඉ�රයි.......” මට්ය �ය මේ�න්නාට්ය 

එපා යැයි ඇය කියයි. කලිබිි මට්ය �ඩා මේ�මේහවින්ම විශාාල මේපෞරැෂයක් සැහිත තැනාැත්තියකි. ඇය 

මට්ය කියන්මේන් මා �ැරදි නාැති ��යි. නාමුත් ඒ අ�ස්ථා�ට්ය එක්මේ�න්නාට්ය මේනාාලැබීම අපරාමේද් ��යි. 

“කලිබිි, මං ඇත්තම කියන්නාෙ?” “නාෑ... ඔයා කියන්නා �ැළැක්විය මේනාාහැකි හදිසි ත්ත්ත්�යක් 

නිසැා එන්නා �ැරි වුණා කියලා”..........�ැළැක්විය මේනාාහැකි හදිසි ත්ත්ත්�යක්.......මම ඇත්ත කීම 

මරාමේගැනා මැරීමකි.....ඉතිං මම කියන්නාට්ය යනා මේද් කියන්නාට්ය පුරැදු මේ�මි.....

මමේ� හෙ�ත ෙන්නාා කාරණය නා� මා මමේ� ෙරැ�ාමේ� කට්යයුතු පිළි�ඳ අතිශායින් �ගැකි� සැහගැත 

ම�ක් ��යි. නාමුත් මට්ය �රදී. මට්ය �ඩා �ැඩිහිටිමේයෝ මා �ැරදි �� කියති.

කරැණාකර මා මේත්රැ�ගැන්නා. සැඳුොට්ය මා ඇවිත් ඔ�ට්ය මේමානා මේ�ාරැ�ක් කී�ත්, මා ඉස්පිරිතාමේල් 

සිටි නිසැා ෙරැ�ා මේගැනා එන්නාට්ය �ැරි වූ �� මම කියන්නාට්ය හිතාමේගැනා සිටිමි. �රපතල අසැනීපයක් 

මට්ය සැෑදුණ ��ත් සැැමියාත් මේහාඳට්යම කල�ල වී සිටි නිසැා ඔහු සැමගැ�ත් ෙරැ�ා එ�න්නාට්ය 

මේනාාහැකි වූ ��ත් කියන්නාට්ය මම හිතාමේගැනා සිටිමි. එය කියනා මේ�ලා�ට්ය මමේ� මුහුමේ� ඇඳිය 

යුත්මේත් ආත්ම විශ්�ාසැයකි. ස්කියා අක්කා කීමේ� ෆ්ලු එක හැදී නාරක අතට්ය හැරී ඉස්පිරිතාලමේ� 

නාතර වී සිටි ��ත්, එය නි�මේමෝනියා�ට්ය හැරීමේගැනා එන්නාට්ය ඉඩ ඇති �ැවින් හදිසිමේ� ඩිස්චාජ් 

කළ මේනාාහැකි �� වෛ�ෙය�රැන් පැ�සූ ��ත් මේ�තු� මේලසැ ඉදිරිපත් කළ යුතු ��යි. 

කරැණාකර මේ� සිදුවීමේමන් මා� විනිශ්චයට්ය ලක් මේනාාකරන්නා. මේ� මහා �රෙකාරී කන්මේෙන් 

ඔ�තුමා මා නිෙහස් කර ෙමන්නා. මා නාරක ම�ක් මේනාා�නා �� ඔ�තුමාට්ය ඉදිරිමේ�දී �ැට්යමේ�වි. 

කැලිබිි �ස්නාායක

අකිල �ස්නාායකමේ� ම�
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වෙෙ�න පියා�ර : ලියුම නැ�ත ක්රියා�ා හඬ�ල් වෙෙකා (කුපිත වූ, විශ්�ාසංයා මුසු 
ස්�රයා සංහ බියාසුලු, යාටහත් පහත් ස්�රයා) වෙ�න් කාර හඳුනාගන්න

සැර්, 

ඔ�ට්ය මා මේ�සැා බිය �න්මේන් ඇයිෙැයි සිමේතනා විට්ය මට්ය ඇති�න්මේන් මහත් ලැජ්ජා�කි. ඔ� 

කවුරැන්ෙ? මම කවුරැන්ෙ? මා මේ� තර� භීතියකට්ය පත් කරන්නාට්ය තර� ඔ� �ල�ත් වූමේ� 

මේකමේස්ෙ? ඒ සැා �ලයක් ඔ� හිමි කරගැත්මේත් මේකමේස්ෙ? අපි ඒ සැා �ලයක් ඔ� මේ�ත ආරෑඪ 

කරන්මේන් කුමක් නිසැාෙ?

මමේ� පුතා මුල්�රට්ය පාසැලට්ය රැමේගැනා ඒමට්ය තිබූ දිනාය මට්ය මතක නාැති විය... ඇත්මේතන්ම 

වූමේ� ඒ දිනාය මට්ය පට්යලැවීමයි. මේකමේස් මේහෝ ඔ�මේ� ගැරැ ගැා�භීර අත්සැනින් යුතු� මට්ය එ�ා 

තිබූ ලිපිමේ� යටින් මහත ඉරක් ඇඳ අ�ධ්යාරණය කර තිබූ �ාකයයකින් කියවුමේ� ෙරැ�ා 7 

�නා ො උෙෑසැනා පාසැලට්ය රැමේගැනා ඒම අනි�ාර්යය ��යි. නාමුත් මා එම �ාකයය හරිහැටි දුටුමේ� 

7 �නාො ෙ�ල් 12ත් පසු වූ පසු�යි. එය දුටු මේමාමේහාමේත් මා තුළ ඇති වූ අධිකතර ක�පනායත් 

භයංකාරත්�යත් මේකාපමණෙැයි මට්ය �චනා�ලට්ය නාැගිය මේනාාහැක. මමේ� අමාශාය තුළින් 

කැකෑමේරමින් ආ මේ�ෙනාා�ක් මුළු ශාරීරයම මේ�ලා ගැත්මේත්ය. මට්ය කතා කළ මේනාාහැකි විය. මමේ� 

සැරැ�ාංගැයම මේ�ගැමේයන් ගැැමේහනා �� මට්ය ෙැනුණි. මම අන්ත අසැරණමේයක් වීමි. ඔ� මේ�සැා 

�ල�න්තමේයක් වූමේ� මේකමේස්ෙ? මා ඔ� මුණ ගැැසී ඇත්මේත් එකම එක �තා�කදී පමණි. ඔ� 

මා ගැැනා කිසි�ක්ම ෙන්මේන් නාැත. මා ඔ� ගැැනා කිසි�ක් මේනාාෙන්නාා නාමුත් මේ�ාමේහෝ මේද් අසැා 

තිබුමේණමි. ඉතිං ඔ� මා විනිශ්චය කර තීරණයකට්ය එළමේ�න්නා. “�ගැකීමක් නාැති මේෙමාපිමේයක්”, “ 

කිසිම පිළිමේ�ළක් නාැති �ැඩිහිටිමේයක්”, “පිස්සු මනුස්සැමේයක්”, 
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තුන්�න පියා�ර : ෙැන් ලිපියා වෙකාාටස් වෙෙකාකාට වෙ�ො ස්�රයාන්  
වෙෙකා වෙ�න් වෙ�න්� හඳුනාගන්න

පළමුවැන මාවැ – ආත්මා විශ්වැොසය සහ 

නො�ෝපය හඟවැන ස්වැරනොයන්

සැර්,

ඔ� කවුරැන්ෙ? මම කවුරැන්ෙ?

අපි ඒ සැා �ලයක් ඔ� මේ�ත ආරෑඪ කරන්මේන් 

කුමක් නිසැාෙ? 

ඇත්මේතන්ම වූමේ� ඒ දිනාය මට්ය පට්යලැවීමයි. මේකමේස් 

මේහෝ ඔ�මේ� ගැරැ ගැා�භීර අත්සැනින් යුතු� 

මට්ය එ�ා තිබූ ලිපිමේ� යටින් මහත ඉරක් ඇඳ 

අ�ධ්යාරණය කර තිබූ �ාකයයකින් කියවුමේ� ෙරැ�ා 

7 �නා ො උෙෑසැනා පාසැලට්ය රැමේගැනා ඒම අනි�ාර්යය 

��යි. නාමුත් මා එම �ාකයය හරිහැටි දුටුමේ� 7 

�නාො ෙ�ල් 12ත් පසු වූ පසු�යි. 

ඔ� මේ�සැා �ල�න්තමේයක් වූමේ� මේකමේස්ෙ? මා ඔ� 

මුණ ගැැසී ඇත්මේත් එකම එක �තා�කදී පමණි. 

ඔ� මා ගැැනා කිසි�ක්ම ෙන්මේන් නාැත.

නොෙවැන මාවැ – බියසුලු, යටහත් පහත් 

ස්වැරනොයන්

සැර්,

ඔ�ට්ය මා මේ�සැා බිය �න්මේන් ඇයිෙැයි සිමේතනා විට්ය 

මට්ය ඇති�න්මේන් මහත් ලැජ්ජා�කි. මා මේ� තර� 

භීතියකට්ය පත් කරන්නාට්ය තර� ඔ� �ල�ත් වූමේ� 

මේකමේස්ෙ? ඒ සැා �ලයක් ඔ� හිමි කරගැත්මේත් 

මේකමේස්ෙ?

මමේ� පුතා මුල්�රට්ය පාසැලට්ය රැමේගැනා ඒමට්ය 

තිබූ දිනාය මට්ය මතක නාැති විය... එය දුටු 

මේමාමේහාමේත් මා තුළ ඇති වූ අධිකතර 

ක�පනායත් භයංකාරත්�යත් මේකාපමණෙැයි 

මට්ය �චනා�ලට්ය නාැගිය මේනාාහැක. මමේ� අමාශාය 

තුළින් කැකෑමේරමින් ආ මේ�ෙනාා�ක් මුළු ශාරීරයම 

මේ�ලා ගැත්මේත්ය. මට්ය කතා කළ මේනාාහැකි විය. 

මමේ� සැරැ�ාංගැයම මේ�ගැමේයන් ගැැමේහනා �� මට්ය 

ෙැනුණි. මම අන්ත අසැරණමේයක් වීමි. මා ඔ� 

ගැැනා කිසි�ක් මේනාාෙන්නාා නාමුත් මේ�ාමේහෝ මේද් අසැා 

තිබුමේණමි. ඉතිං ඔ� මා විනිශ්චය කර තීරණයකට්ය 

එළමේ�න්නා. “�ගැකීමක් නාැති මේෙමාපිමේයක්”, “ 

කිසිම පිළිමේ�ළක් නාැති �ැඩිහිටිමේයක්”, “පිස්සු 

මනුස්සැමේයක්”
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හතර�න පියා�ර : ෙැන් එකා ස්�රයාක්රින් ක්රියාවෙ�න වෙද් වෙ�නත් භාාෂා�කාට 
පරි�ර්තනයා කාර භාාෂා වෙෙවෙකාන් ප�තින ලිපි වෙෙකා ඉදිරිපත් ක්රිරීම සංඳහා 
වෙයාාොගන්න

වේේදිකාාව මත එකිවේ�කාාට සමාන්තරව සිටි� ස්ත්රීන් වේෙවේෙවේ�ක්. වේෙවේෙ�ාවේ�ම අවේ� ලියුම බැැගින් 
තිවේබැ� අතර වේෙවේෙ�ාම සිටින්වේන් වේේක්ෂකාාගාාරය වේවත මුහුණලාාවේගා�යි. පළමුවේවනි මව සුවපහසුව 
අසුන්වේගා� සිටි� අතර වේෙව� මව බියප�ව සිටවේගා� සිටි�වා.

Mother 1  : Principal ...
Mother 2   :  සර්  ... ඔබැට මා වේ�සා බිය වන්වේන් 
  ඇයිෙැයි සිවේත� විට මට ඇතිවන්වේන් මහ�  ලාැජ්ජාාවකි.
Mother 1  : Who are you? Who am I ? 
Mother 2 : මා වේ� තර�  භීතියකාට ප�  කාරන්�ට තර�  ඔබැ බැලාව�  වූවේ� වේකාවේස්ෙ?  
  ඒ සා බැලායක්  ඔබැ හිමි කාරගා�වේ� වේකාවේස්ෙ?
Mother 1 : Why do we bestow this amount of power on you? 
Mother 2  : මවේ� පුතා මුල්වරට පාසලාට රැවේගා� ඒමට තිබූ දි�ය මට මතකා �ැති විය...
Mother 1 : I forgot the first day that I was supposed to bring my child to school...  
  Actually what happened was I confused the dates. However, in a letter  
  bearing your majestic signature, a sentence, underlined for emphasis,  
  stated that it was imperative that the child be brought to school on the  
  7th morning. When I saw this, it was afternoon.
Mother 2 : ඔබැ දුටු වේමාවේහාවේ� මා තුළ ඇති වූ අධිකාතර කා�ප�ය�  භයංකාාර�වය�   
  වේකාාපමණෙැයි මට වච�වලාට �ැගිය වේ�ාහැකා. මවේ� ආමාශය තුළින්  කාැකාෑවේරමින්   
  ආ වේේෙ�ාවක්  මුළු ශරීරයම වේවලාා ගා�වේ�ය. මට කාතා කාළ වේ�ාහැකි විය.
Mother 1  : I was rendered hideously helpless. How did you rise to possess  
  such power? I have only met you on one occasion.  
  You know nothing about me!
Mother 2  : ඉතිං ඔබැ මා විනිශ්චය කාර තීරණයකාට එළවේ�න්�.  
  "වගාකීමක්  �ැති වේෙමාපිවේයක් ", " කිසිම පිළිවේවළක්  �ැති වැඩිහිටිවේයක් ",  
  "පිස්සු මනුස්සවේයක් " 
"
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Cast as Motherහි අවසැොනය

වෙ� අධ්යයයාන වෙ�ානුවෙ� මු� වෙකාටවෙස්දී අපි Cast as mother ආර�භ වුණු ආකාරයා �ැන සඳහන් 
කළා. Passing Stage �යාපාෘතියා සැබවින්මා ආර�භ වුණු ආකාරයාටමා වෙ� නාටයයාත් ආර�භ වෙ�න්වෙන් 
රැ�න්තිත්, නදීත් වෙ�දිකා� මාත සිට කරන සුහද කතා බහක්රින්. නාටයවෙ� අ�සානයාත් සුවිවෙශ්ෂයි. ඒ 
වෙ� කලාකාරිනියාන් පිරිස හැමාවිටමා මාාතෘත්�යා පිළිබඳ තමාාවෙ� අත්දැකී� නාටයවෙ� ආකෘතියා සමා� යාා 
කරන්න උත්සහ කළ නිසයි. Passing Stage �යාපාෘතියා කි්රියාාත්මාක වුණු �සර එකහමාාරක කාලයා තුළත්, 
Cast as Mother පුහුණුවී� අතරතුරත්, දරැ�න්වෙ� සහභාගීත්�යාටත් සුවිවෙශ්ෂී තැනක් හිමි වුණා. වෙ� 
කාන්තා�න් තමාන්වෙ� දරැ�න් �ැන ලිවීමාට සීමාා වෙනාවී, ඔවුන්�ත් වෙ� සමාස්ත කි්රියාා�ලියා සඳහාමා දායාක 
කර�ත්තා. මාවු�රැන්ට බාධ්යා ක්රිරී�, අ�ධ්යානයා ගිලිවෙහන අ�ස්ථාා හුරැපුරැදුයි. ඔවුන්ට ද�ස �තකරන්න 
ස්ථාා�ර �ැඩපිළිවෙ�ලක් ලැබුවෙණාත් ඒ සමා� තදින්මා බැ වෙඳන�ා. ඉතින් Passing Stage සහ Cast as 
Mother හරහා කලාකාරිනියාන්ට එ�ැනි �ැඩ පිළිවෙ�ලකට දායාක වෙ�න්න ලැබුණා- ද�ස අ�සානවෙ� 
නිස්කාන්සුවෙ� ලියාන්න, සතියාට තුන් �තා�ක් පුහුණුවී��ලට සහභාගී වෙ�න්න, නාන කාමාරවෙ� වෙදාරගුළු 
දාවෙ�න වෙදබස් පාාඩ� කරන්න ඔවුන් කාලයා වෙ�න් කර�ත්තා.

නමුත් මාවු�රැන්ට ඒ�ැනි විවෙ�කයාන් ලැබුණත්, �ැඩපිලිවෙ�ල වෙමාානතර� සැලසු� සහ�ත වුණත්, 
දරැවෙ�කුවෙ� අ�ශයතා�කට හැමා විටමා පාරමුඛතා�යා හිමි වුණා. දරැ�ා කාවෙ� වුණත්, දරැවෙ�කුට යා� 
අ�ශයතා�ක් පාැන නැගුවෙණාත් සියාලු වෙද්මා නතර වෙ�න�ා.. දරැවෙ�කු ස�බන්ධ්ය යා� අකරතැබ්බයාක් නිසා 
පුහුණුවී� ක� තබන්න, මා� න�ත්�න්න සිදු වූ �ාර �ණන නිමාක් නැහැ. දරැ�න් ක්රිහිපා වෙදවෙනකුමා 
සිටි නිසා විටින් විට විවිධ්ය ආපාදා සිද්ධ්ය වුණා. නමුත් වෙ� කි්රියාා�ලිවෙ� සුළු වෙකාට තැක්රියා වෙනාහැක්රි 
විවෙශ්ෂත්�යාත් වෙමායා මා බ� හැමා වෙදනාමා අවි�ාදවෙයාන් පිළි�ත්තා. සුවිවෙශ්ෂීමා වෙමාාවෙහාතකට වුණත් 
වෙපාාඩි දරැවෙ�කුවෙ� උ�මානා�ක් නිසා අ�හිරයාක් වුණත්, කවුරැ�ත් මාැසිවිලි ක්රි�වෙ� නැහැ. නමුත් අපි 
නැ�තත් අවෙ� සුපුරැදු පාරශ්නයාට වෙයාාමු වෙ�මු. Cast as Mother අ�සන් වුවෙ� වෙකාවෙහාමාද? අපි නැ�තත් 
ලයාන� වෙ�න්ඩ්හි වෙ�දිකා�ට වෙයාාමු වෙ�මු- �තවූ පාැයාක කාලයා පුරා�ට වෙ�රක්ෂකා�ාරයාත් නළු නිළි 
පිරිසත් මාාතෘත්�වෙ� අර්බුදකාරීබ� පාරතිනිර්මාාණයා කළ රං�යාකට හවු� වෙ�ලා... අපි දැන් අවෙ� හත්�න 
කි්රියාාකාරකමා වුණු ක�ඩායා� සාකච්ඡාා�ට ළඟා වෙ�ලා.

කාන්තාවෙ�ා දහතුන්වෙදනා වෙ�දිකා� මාත ඉඳවෙ�න ඔවුන්වෙ� රට �ැන සාකච්ඡාා කරන�ා. අපිට උරැමා 
වුවෙ� වෙමාාන�ද? අපි විශ්�ාස කරන්වෙන් වෙමාාන�ද? අපි මාතු පාරපුරට උරැමා කර වෙදන්වෙන් වෙමාාන�ද? 
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කාන්තාවෙ�ෝ අදහස් දක්�න්වෙන් වෙබාවෙහාමා හැඟී�බර�යි... වෙකෞෂි :  මාවෙ� තාත්තා මාට ක්රියාලා දුන්වෙන් 
මාවෙ� රට හු�ක්  විවෙශ්ෂයි ක්රියාලා. ඒ �වෙ�මා මාවෙ� රවෙ� මිනිස්සු - ශිි ලංකාවෙ� මිනිස්සු ඉතා�  සුහද, 
කරැණා�න්ත අයා ක්රියාලා.

Kaushi : මවේ� තා�තා මට කියලාා දුන්වේන් මවේ� රට හුගාක්  විවේශ්ෂයි කියලාා.  
  ඒ වවේ�ම මවේ� රවේේ මිනිස්සු - ශ්රි ලාංකාාවේේ මිනිස්සු ඉතාම සුහෙ,  
  කාරුණාවන්ත අය කියලාා.
Dil  : My parents ... they love SriLanka.  
  And this was always something that they held onto.
Manjari : මවේ� අ�මා තා�තා මට කියා දුන්වේන් වේකාාන්වේේසි විරහිතව තමන්වේ� රටට ආෙරය  
  කාරන්� කියලායි. ඒ වේගාාල්ලාන්ට අනුව වේ� තමයි වේලාෝවේකාන්ම සුන්ෙරම රට.
Ruwa : what has life taught me about my country?
lzaara  : I am increasingly disappointed and disillusioned with what my  
  parents told me Sri Lankans were. I look around me and get so upset  
  with how foolish and selfish my countrymen are becoming... it's very  
  difficult to keep on living here.
Chamila :  මවේ� වවේේ ඉන්� මිනිස්සු හිත� පත� විදිය ගා�තහම, මම එන්� එන්�ම  
  මවේ� රට වැසියන්  �ාඳු�� වේකාවේ�ක්  බැවට ප�වේවමින්  ඉන්� බැව මට හැවේ��වා.  
  මට වේලාාකු හුවේෙකාලාා බැව�  ෙැවේ��වා. 
Tracy : I think that my countrymen just grow stupider every day  
  and our vision gets smaller and smaller and more petty every day.
Nayomi : වේ� රට ගාැ� මට කියන්� ඕවේ� වේේ කියන්�....විවේේච�ය කාරන්� ෙැන්  ඉඩක්  �ැහැ..... 
  ඒකාට තවදුරට�  කිසිම වටි�ාකාමක්  �ැහැ. මිනිස්සු විවේේච� වලාට හරි බැයයි.  
  ඒකාට ඉඩක්  �ැහැ. වේ�කා වේේෙනීය ත��වයක්.

The women pause and look at each other.

Tracy  : Ok! I'm going to jazz it up a bit girls. I want to talk about - Sex..... Sex.  
  Sexuality. My body. Masturbation. The whole works... So ready to start? 
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  There is a trickle of expectation and general enthusiasm from the women  
  seated in the circle. 
Tracy  : Ok so….

Suddenly, Kaushi interrupts.

Kaushi  : Excuse me Tracy. Did you see Haimi anywhere?
Nadie  : What? Here? She was backstage ... Haimi? Haimi?

Nadie gets up and runs backstage. Kaushi follows.  
A few of the other women also get up and follow.

Ruwa : House lights! Put the house lights on... Has anyone seen a little girl...?

House Lights come on
Chamila runs in from backstage 

Chamila : වේමත� වේ�.

Kaushi starts yelling

Kaushi  : අයිවේයෝ ! වේකාාවේහෙ ගිවේ� ? වේකාෝ මල්ලි? Aney Excuse රුවා .... 

Kaushi walks off stage yelling
Now the other women are all standing up. 

Picking up bags, putting on shoes etc...

Izara : Ru I have to go anyway love — kids need to be put to sleep.
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Manjarie : මට� බැන් . වේපාඩි එකාා අඬ�ව ලු . වේකාෝල්ස් එ�වා අ�බැා�ට 

Nadie : Ok. Ok machang.

කාාන්තාවන් සියලු වේෙ�ාම කාඩි�මින්, 
කාලාබැලාවේයන් වේේදිකාාවේවන් පිට වේව�වා.

�ාටයවේ� අවසා�ය
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අධ්යයයාන වෙ�ානුවෙ� නිමාා�
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iafÜcia kdgH lKavdhu 
wOHhk f.dkq

DCS oYl y;l Y%S ,xldj
rpkh( rejka;s os Ñflard 
iyh( ksmqks Ydrod m;srf.a" wl,xl m%NdYajr 
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa

DCS Girls at Checkpoints
rpkh( mshqñ úfÊiqkaor
iyh( wl,xl m%NdYajr 
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa

DCS iajhxl:k
rpkh( rejka;s os Ñflard
iyh( fmuka;s m%kdkaÿ
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka

DCS rejkavd - Y%S ,xld iyfhda.S;aj ks¾udKh
rpkh( ksmqks Ydrod m;srf.a
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa wÆ;aj;a;

.%Sia hld
rpkh( fmuka;s m%kdkaÿ
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka

l¿ud,s ( jeäysáhkag iqrx.kd l;djla 
rpkh( rejka;s os Ñflard" k§ lïue,a,ùr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka

Love and Other Objects
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa

Ovaryacting
rpkh ( mshqñ úfÊiqkaor
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fjkqr kfjdaoa
PdhdrEm( m%ñ, iurfldaka

Passing Stage jHdmD;sh
rpkh( rejka;s os Ñflard
iyh( fl!I,Hd wdá.," rð; mú;% uOqNdI
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( ixch tlake<sf.dv" 
rð; mú;% uOqNdI

isßhdkq iajhxl:k
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( foYdka f;kakfldaka

The Certif icate
rpkh( rejka;s os Ñflard
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( ixch tlake<sf.dv

Thought Curfew
rpkh( mshqñ úfÊiqkaor
iyh( wl,xl m%NdYajr
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( fâúâ fldgr,a

Walking Path
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa wÆ;aj;a;

Stages l,d Ys,amS mqyqKq jevigyk
rpkh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa wÆ;aj;a;

Stages Junior Ensemble
rpkh( mshqñ úfÊiqkaor
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa wÆ;aj;a;

Stages Senior Ensemble
rpkh( chïm;s .=ref.a
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa wÆ;aj;a;
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