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ඔබ ෙම් කියවන්න සූදානම් වන්ෙන් ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායෙම් නිෂ්පාදනයක් වන Dear Children, Sincerely... දශක හතක
� ලංකාව (Seven Decades of Sri Lanka) නාට්යෙය් නිෂ්පාදන �යාවලිය පිළිබඳවයි. ෙමම නාට්යෙය් බිහිවීමට බලපෑ පසුබිෙම්
සිට පරිපූර්ණ රංගයක් බවට පත් ව ෙව්දිකාවට පා තබන ෙමොෙහොත ෙතක් නිර්මාණාත්මක ගමන් මග සවිස්තරාත්මක ව ෙමහි දී
විග්රහ ෙකෙරනවා.
ෙම් අධ්යයන ෙගොනුව පරිච්ෙඡ්ද තුනකින් සමන්විතයි. පළමු පරිච්ෙඡ්දෙයන් ඔබට Dear Children, Sincerely... දශක හතක
� ලංකාව (DCS... දශක හතක � ලංකාව) නාට්ය නිර්මාණය හා එම නාට්ය නිෂ්පාදනයට පසුබිම් වූ Dear Children, Sincerely...
(DCS) පර්ෙය්ෂණය පිළිබඳ දැනගැනීමට පුළුවන්. ෙදවන පරිච්ෙඡ්දෙය් දී අප සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙමම නාට්යෙය් ප්රධාන අංගයක්
වන වෘන්දය පුහුණු වූ ආකාරය හා ජවනිකා නිර්මාණය කිරීම සඳහා ෙමෙහය වූ ඩිවයිසින් �යාවලිය පිළිබඳවයි. එය අදියර
තුනක් - ශරීර පුහුණුව, පර්ෙය්ෂණය, ශරීරානුගත කිරීම - හරහා විග්රහ ෙකෙරනවා. ෙතවන පරිච්ෙඡ්දෙය් දී Dear Children, Sincerely... දශක හතක � ලංකාව නාට්ය ක්රමෙයන් ෙගොඩනැඟුනු ආකාරය සාකච්ඡා ෙකෙරනවා. එහි දී ජවනිකා ෙකෙරහි පසුබිම්
වූ ඓතිහාසික පසුබිම, ඩිවයිසින් �යාවලිෙය් ආරම්භය හා පරිපූර්ණ වූ ජවනිකාෙව් ආකෘතිය ආදී අනු මාතෘකා ඔස්ෙසේ එක් එක්
ජවනිකා සංවර්ධනය වූ ආකාරය ඉතා ගැඹුරින් අධ්යයනය ෙකෙරනවා.
ෙමම අධ්යයන සංග්රහය, ඉතා කුඩා බීජයකින්/ ෙදයකින් පරිපූර්ණ නාට්යයක් නිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකෙසේ ද කියා ඔබට
කියාෙද්වි. නාට්යයක් නිර්මාණය කිරීෙම් දී අධ්යක්ෂ හා රංගන ශිල්පීන් විසින් ගන්නා නිර්මාණාත්මක තීරණ, අභිෙයෝග හා ඒවාට
ගත් විකල්පයන් ඔබට හඳුනා ගත හැකි ෙව්වි.
නාට්ය නිර්මාණකරණයට, නාට්ය පිළිබඳ ව හා ඒ පිටුපස ඇති අසීරු නමුත් සුන්දර නිෂ්පාදන �යාවලිය, එෙසේත් නැත්තම්, අපට
ෙනොෙපෙනන තිරය පිටුපස කතාව පිළිබඳ ව කුතුහලයක් ඇති ඕනෑම අෙයක්ට ෙමම අධ්යයන ෙගොනුව සහයක් වන බව අපෙග්
විශ්වාසයයි.
රසවිඳින්න!!!
ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම
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01 පරිච්ෙඡ්දය

DCS

ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙයන් පුඵල් DCS ව්යාපෘතිය පිළිබඳ ව අධ්යයනය කළ හැකි
අතර DCS... දශක හතක � ලංකාව නාට්යය ෙමම ව්යාපෘතිය තුළ පිහිටන
ආකාරය අවෙබෝධ කරගත හැකියි

1

DCS - දශක හතක � ලංකාව
Dear Children, Sincerely... දශක හතක � ලංකාව නාට්යය ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම විසින් Dear Children, Sincerely…
(DCS) පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘතියට සමගාමී ව කළ දැවැන්තම නාට්ය නිෂ්පාදනයයි.
ෙමහි පරිසමාප්ත නිෂ්පාදනය ඉදිරිපත් ෙකරුෙන් 2017 වර්ෂෙය් දී ලයනල් ෙවන්ඩ්ට් රංග ශාලාෙව් දී. මයින්ඩ් ඇඩ්ෙවන්ජර්ස්
නාට්ය කණ්ඩායම සමඟ සහෙයෝගීත්වෙයන් කළ ෙමහි පූර්ව නිෂ්පාදනයක් 2016 වර්ෂෙය් දී ෙසෞන්දර්ය කලා විශ්වවිද්යාලෙය්
පණීභාරත රංගශාලාෙව් දී ප්රදර්ශනය ෙකරුණා.
DCS... දශක හතක � ලංකාව නාට්ය ඩිවයිසින් නාට්ය (Devising Theatre) ආකෘතිෙයන් ෙගොඩනැගුණු නාට්යයක් වන අතර
නළුවන් 13 ෙදෙනකුෙගන් සහ සුවිෙශේෂී කලාකරුවන් ෙදෙදෙනකුෙගන් සමන්විත වෘන්ද රංගයක් (Ensemble Performance).
විෙව්කකාලයක් සමඟ විනාඩි 90ක කාලයක් ධාවනය වන ෙමම නාට්යය ෛත්රභාෂික නාට්යයක්. (ඉං�සී/සිංහල/ෙදමළ).
ෙමම නාට්යෙයන් � ලංකාෙව් සමකාලීන ඉතිහාසෙයන් දශක හතක් පිළිබඳ සාකච්ඡා ෙකෙරනවා. ෙමම නාට්යය ජවනිකා 7
කින් සමන්විතයි. එම ජවනිකා හත 1940 දශකෙය් සිට 2000 දශකය දක්වා � ලංකාෙව් ගමන් මඟ ෙවනස් කළ සුවිෙශේෂී
ඓතිහාසික සිදුවීම් 7ක් නිරුපණය කරයි. එක් ජවනිකාවක් එක් දශකයක් නිෙයෝජනය කරන අතර එක් දශකයකින් ෙතෝරාගත්
එක් සුවිෙශේෂී ඓතිහාසික සිදුවීමක් ප්රාසාංගිකව ඉදිරිපත් ෙකෙර්.
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ජවනිකා හතකින් දශක හතක්
ජවනිකා 01 40 දශකෙය් දී � ලංකාව – නිදහෙසේ කතාව
�තාන්ය යටත් විජිතෙයන් � ලංකාව නිදහස ලැබීම

ජවනිකා 02 50 දශකෙය් දී � ලංකාව – ‘සිංහල පමණයි’ කතාව
� ලංකාෙව් රාජ්ය භාෂාව ෙලස සිංහල භාෂාව නම් කිරීම

ජවනිකා 03 60 දශකෙය් දී � ලංකාව – මහත්වරුන්ෙග් කුමන්ත්රණෙය් කතාව
අසාර්ථක වූ හමුදා කුමන්ත්රණය

ජවනිකා 04 70 දශකෙය් දී � ලංකාව – තරුණ අරගලෙය් කතාව
1971 සහ 1989 වර්ෂ තුළ � ලංකාෙව් සිදු වූ තරුණ කැරුල්ල සහ මර්දනය

ජවනිකා 05 80 දශකෙය් දී � ලංකාව – කළු ජූලිෙය් කතාව
� ලාංෙක්ය ෙදමළ ජාතිකයන්ට එෙරහි ව 1983 වර්ෂෙය් දී සිදු වු පස් දින ෙකෝලාහලය

ජවනිකා 06 90 දශකෙය් දී � ලංකාව – ‘බිග් මැච්’ එෙක් කතාව
සිවිල් යුද්ධ හා 1996 වර්ෂෙය් දී ෙලෝක කුසලාන �කට් තරගාවලිෙයන් � ලංකාව ජය ගැනීම

ජවනිකා 07 2000 දශකෙය් දී � ලංකාව – මැණික් ෆාම් කතාව
වසර 30 ක් පුරා � ලංකාෙව් පැවති සිවිල් යුද්ධෙය් අවසානය හා මැණික් ෆාම් සරණාගත කඳවුර
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DCS පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘතිය - හැඳින්වීම
DCS පර්ෙය්ෂණය යනු කුමක්ද?
Dear Children, Sincerely...2015 වර්ෂෙය් දී ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම විසින් ආරම්භ කරනු ලැබූ ජාත්යන්තර පර්ෙය්ෂණ
ව්යාපෘතියක්. යම් සමාජයක වැඩිහිටි පරම්පරාෙව් මතකයන් හා අත්දැකීම් එක්රැස් කිරීම හා ඒවා කතාන්දර කීෙම් ස්වරූපෙයන්
හා සජීවී ප්රාසාංගික නිර්මාණයන් හරහා තරුණ පරම්පරාව ෙවත රැෙගන යාම ෙමහි අරමුණයි. ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම විසින්
ෙම් පර්ෙය්ෂණය සඳහා නියැදිය ෙලස ෙතෝරාගනු ලබන්ෙන් 1930 දශකෙය් උපන් ෙජ්යේෂ්ඨ පරම්පරාවයි.

1930 දශකෙය් උපන් පරම්පරාව ෙතොරාගන්ෙන් ඇයි?
1930 උපත ලද පරම්පරාව ගත වූ දශක හත ජීවමාන ව අත්විඳි පරම්පරාවයි. යටත් විජිතෙය් හා අධිරාජ්යවාදෙය් ආසාධාරණය
අත්විඳි පරම්පරාවයි. සමාජවාදෙය් බිඳ වැටීම හා ධනවාදෙය් නැඟීම ඇසින් දුටු පරම්පරාවයි. එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය හා
අන්තර්ජාතික මානව අයිතිවාසිකම් පනත් පිහිටවනු දුටු පරම්පරාවයි. යටත් විජිත රාජ්යයන් නිදහස ලැබීම හා රාජ්ය නායකයන්
ෙම් නිදහස ෙද්ශපාලනික වරප්රසාද ෙවනුෙවන් පාවා දීම අත්විඳි පරම්පරාවයි. භාෂාව, පන්තිය, කුලය, ජාතිය, ස්�-පුරුෂ භාවය
ආදිය ප්රශ්න කළ පරම්පරාවයි. ඇතැම් අය ෙම් ෙවනස් වීම් උෙදසා සීමා බින්දා, ඇතැම් අය විරුද්ධ වුණා, සමහරු මැදිහත් ෙනොවී
සිටියා. ෙම් සියල්ල පසු කරමින් විසි වන සියවස උදාවනු ජීවමාන ව අත්විඳි පරම්පරාවයි. ෙකොටින්ම, කළු සුදු ඡායාරූපය වර්ණ
ඩිජිටල් ජායාරූපයක් බවට පත් වනු සියැසින් දුටු පරම්පරාවයි.
2015 වර්ෂෙය් දී ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම ෙමම පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘතිය දියත් කරන විට, � ලංකාෙව් ජීවමාන ව සිටින
ෙජ්යේෂ්ඨතම පරම්පරාව වූෙය් ද ෙමම පරම්පරාවයි. එම නිසා ඔවුන්ෙග් මතකයන් සංරක්ෂණය කිරීෙම් අරමුණින් ෙමම
පර්ෙය්ෂණය විසින් ෙතෝරාගනු ලබන්ෙන් 1930 දශකෙය් උපන් � ලාංකික වැඩිහිටි පරම්පරාවයි.

DCS සම්මුඛ සාකච්ඡාවල අරමුණ කුමක්ද?
ෙමම සම්මුඛ සාකච්ඡාවල අරමුණ වූෙය් වැඩිහිටියන්ෙගන් ඔවුන්ෙග් අතීතය පිළිබඳ වඩා විචාරාත්මක අතීතාවර්ජනයක් ලබා
ගැනීමයි. ඒ නිසා පර්ෙය්ෂකෙයෝ ඉහත වැඩිහිටියන් සමග ඉතා සමීප සම්බන්ධතාවක් පවත්වාෙගන යමින් පසුගිය දශක හත
පිළිබඳ ඔවුන්ෙග් මතකය ගැඹුරින් ආවර්ජනය කිරීමට සහය ෙදමින් පැය ගණන්, දින ගණන් සංවාදෙය් ෙයදුනා.
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DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙතොරතුරුවලට වන්ෙන් කුමක්ද?
පර්ෙය්ෂකෙයෝ ෙමම වැඩිහිටියන් කළ දීර්ඝ ආවර්ජනයන් හා පසුකථන පටිගත කිරීෙමන් අතතුරුව එම හඬපට අනුෙල්ඛනය
කළා. එෙසේ අනුෙල්ඛනය කළ මතකයන් පුහුණු වීම්වලට රැෙගන ඇවිත් නළුවන් සමඟ ඒවා පරිශීලනය කර ‘DCS කතාන්දර’
නමින් හඳුන්වන කුඩා ජවනිකා නිර්මාණය කරනවා. එෙසේ නිර්මාණය වූ ‘DCS කතාන්දර’ කිහිපයක් එකතු කර ‘DCS
නිෂ්පාදනයක්’ බවට පත්කරනවා.

DCS ව්යාපෘතිෙය් නිෂ්පාදන ෙමොනවාද?
DCS ව්යාපෘතිය හරහා නිෂ්පාදනය කළ පළමු නාට්ය නිෂ්පාදනය Dear Children, Sincerely... රුවන්ඩා - � ලංකා
සහෙයෝගීත්ව නාට්යයි. එහි ෙදවන නාට්ය නිෂ්පාදනය Dear Children, Sincerely... ආත්ම කථන එකතුවයි. Dear
Children, Sincerely... දශක හතක � ලංකාව නාට්ය එම ව්යාපෘතිෙය් ෙතවන නාට්ය නිෂ්පාදනයයි.
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02 පරිච්ෙඡ්දය

DCS වෘන්දය
ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙයන් DCS... දශක හතක � ලංකාව නාට්යය සාර්ථක ෙලස
ඉදිරිපත් කිරීෙම් අභිෙයෝගය ජය ගැනීම සඳහා DCS වෘන්දය දියුණු කළ හා
පුහුණු කළ ආකාරය අධ්යයනය කළ හැකියි.
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රුවන්ති ද චිෙක්රා Dear Children, Sincerely... දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් ජවනිකාවක අධ්යක්ෂණය කරමින්
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DCS... දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් ඩිවයිසින් �යාවලිය
වසර කීපයක සිට ඩිවයිසින් නාට්ය (Devising Theatre) ක්රමෙව්දය අධ්යයනය කිරීම හා ප්රාෙයෝගිකව අත්හදා බැලීෙමන්
අනතුරුව ඩිවයිසින් �යාවලිය සම්බන්ධෙයන් රුවන්ති දි චිෙක්රාට තිබුෙන් ෙලොකු පැහැදීමක්. ඒ නිසාම ඇය, ඩිවයිසින්
ක්රමෙව්දයන් හරහා DCS වෘන්දය සංවර්ධනය කරමින් DCS... දශක හතක � ලංකාව නාට්ය නිර්මාණය කිරීමට සහෙයෝගීත්වය
ලබා ෙදන ෙමන් මයින්ඩ් ඇඩ්ෙවන්චර්ස් නාට්ය කණ්ඩායෙම් (Mind Adventures Theater Company, Sri Lanka) නිර්මාණ
අධ්යක්ෂ, ෙ�සි ෙහොල්සින්ගර්ට සහ එම කණ්ඩායෙම් නළුවන් කිහිපෙදෙනක්ට ආරාධනා කළා.
සාම්ප්රදායික ව නාට්යයක මූලික පියවර වන්ෙන් පිටපතයි. නමුත් ඩිවයිසින් නාට්යයකට ආරම්භ වීමට මූලික පිටපතක් අවශ්ය
වන්ෙන් නැහැ. ඩිවයිසින් ෛශලිෙය් නාට්යයකට ඕනෑම ෙදයකින් ආරම්භ වී, ඕනෑම ආකාරයකට වර්ධනය වී, පරිපූර්ණ රංගයක්
බවට පරිවර්තනය වීෙම් ශක්යතාව ඇත. එහි ප්රෙව්ශය සංවාදයක්, සංගීත ඛණ්ඩයක්, අදහසක්, කවියක්, වචනයක්, රූපයක්...ෙම්
ඕනම එකක් විය හැකියි.
DCS... දශක හතක � ලංකාව නාට්යය ආරම්භ වන්ෙන්ත් පිටපතකින් ෙතොරවයි. නාට්යෙය් ජවනිකා හත සඳහා පදනම් ෙවන්ෙන්
DCS ව්යාපෘතිය මඟින් පවත්වනු ලැබූ සම්මුඛ සාකච්ඡායි.
ඩිවයිසින් කිරීම යනුෙවන් අදහස් කරන්ෙන් ෙමවැනි කුඩා අදහසක් පාදක කරෙගන එක් නළුෙවක් ෙහෝ නළුවන් කිහිප ෙදෙනකු
විසින් එම අදහස විවිධාකාරෙයන් අර්ථකතනය කරමින්, සංවර්ධනය කරමින් ප්රතිනිර්මාණය කිරීමයි. එම අදහස රූපයක්,
නර්තනයක්, කුඩා රංගයක් ආදී ඕනෑම ආකාරයකට සංවර්ධනය කළ හැකියි. එම අදහස සංවර්ධනය කිරීෙම් මාදිලිය
ෙතෝරාගැනීම අධ්යක්ෂ ෙහෝ නළුවන්ෙග් අවශ්යතාව මත පවතියි. ඩිවයිසින් �යාවලිය යනු ෙමම කුඩා බීජය නළුවන්ෙග්
සහෙයෝගීත්වෙයන් රංගයක් ෙලස සංවර්ධනය කිරීමට ගන්නා උත්සාහයයි.
එකතු කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් ෙසොයා ගත් ආකර්ෂණීය අදහස්, ප්රබල ෙදබස් හා විචිත්රවත් මතකයන් රුවන්ති විසින් පුහුණුවීම්
අවකාශයට ෙගන ආවා. ෙමම මතකයන් ජවනිකා නිර්මාණයට ආරම්භය සැකසුවා. DCS... දශක හතක � ලංකාව නාට්ය
ෙගොඩනැෙඟන්ෙන් ඒ ඒ ජවනිකා ඩිවයිස් කිරීම මඟිනි. ෙමහි ඩිවයිසින් �යාවලීන් මාස ගණන් පැවතුණු අතර ඇතැම් ජවනිකා
පරිපූර්ණත්වයට ෙගන ඒමට අවුරුද්දක් පමණ නළුවන් සමඟ ඩිවයිස් කිරීමට සිදුවුණා. ඇතැම් ජවනිකා සම්පූර්ණෙයන්ම ඉවත්
ෙකොට නැවත සකස් ෙකරුණා.
යම්කිසි නාට්යයක් නළුවන් ෙදෙදෙනකු ෙහෝ තිෙදෙනකු සමඟ ඩිවයිස් කර නිර්මාණය කිරීමට හැකි වුවද, DCS... දශක හතක
� ලංකාව නිර්මාණය වන්ෙන් ෙමම නාට්ය ෙවනුෙවන් ම විෙශේෂෙයන් ම එකතු කළ වෘන්දයක් සමඟයි. වෘන්දයක් යනුෙවන් අප
හඳුන්වනු ලබන්ෙන් එක් අරමුණක් ෙවනුෙවන් සහෙයෝගෙයන් කටයුතු කරන නළුවන්/ සංගීත ශිල්පීන්/ නර්තන ශිල්පීන්ෙගන්
සැදුම් ලත් සාමූහිකයකටයි.
DCS... දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් ඩිවයිසින් �යාවලිය ඉතා දීර්ඝ සහ සංකීර්ණ අත්දැකීමක්. ෙමම �යාවලිය අදියර 03
කට වර්ගීකරණය කළ හැකියි - ශරීරය පුහුණු කිරීම (Body Synchrony), පර්ෙය්ෂණය කිරීම (Research) චරිත හා සිද්ධි
ශරීරානුගත කර ගැනීම (Embodiment). අපි දැන් ඒ අදියරයන් විමර්ශනය කරමු
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අදියර 01 : ශරීරය පුහුණු කිරීම
ෙමම නිෂ්පාදනෙය් වෘන්දය රංගන ශිල්පීන් පහෙළොස් ෙදෙනක්ෙගන් සමන්විතයි. එයින් තිෙදෙනක් DSC... රුවන්ඩා - � ලංකා
සහෙයෝගීත්ව නාට්ය නිෂ්පාදනය සඳහා සහභාගී වූ නළුවන් වූ අතර ඔවුන්ට DCS ව්යාපෘතිය පිළිබඳව සහ ස්ෙට්ජස් නාට්ය
කණ්ඩායම භාවිත කරන ඩිවයිසින් කලාව පිළිබඳ අවෙබෝධයක් තිබුණා. තවත් එක් අෙයක් - ඩිවයිසින් නාට්ය කලාව පිළිබඳ වඩා
අත්දැකීම් ඇති මයින්ඩ් ඇඩ්ෙවන්චර්ස් නාට්ය කණ්ඩායෙම් අති දක්ෂ නිළියක වන ෙටහානි චිට්ටි - ෙම් පිළිබඳ ව දැනුවත් ව
සිටියා. අෙනක් නළුවන් වෘන්දයට එකතු වූෙය් විවෘත ප්රාෙයෝගික පරීක්ෂණයකින්ය.
වෘන්දෙයන් බහුතරයක් ඩිවයිසින් �යාවලියට ආධුනිකෙයෝ. වෘන්දය ආධුනික නළු නිළියන් සහ ක්ෙෂේත්රෙය් ප්රවීණයන් යන
ෙදපාර්ශ්වෙයන් ම සමන්විත වුණා. ඔවුන් විවිධ රංග ෛශලීන් අධ්යයනය කළ, පුහුණු කළ අය. විවිධ වයස්වල, විවිධ පසුබිමි,
විවිධ ප්රෙද්ශවලට අයත් අය. ෙමය ෙම් නළු පිරිස එකිෙනකට ෙවනස් ෙද්ශපාලන මතවාද සහ ජීවිත අත්දැකිම්වලින් යුක්ත බව
පසක් කළා. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙමම ෙවනස්කම් සමඟ නාට්යය සාර්ථක කරගැනීමට නම්, වෘන්දය එකට එක්ව එකාවන් ව කටයුතු
කිරීමට අවශ්යයි.
ඒ අනුව, ඩිවයිසින් �යාවලිෙය් මූලික අදියෙර් දී සිදු වූෙය් ශික්ෂණය සහ එකමුතුකමින් යුතු ව එකට කටයුතු කළ හැකි මනාව
එකට ෙගොතන ලද කණ්ඩායමක් ස්ථාපනය කිරීමයි.
ඩිවයිසින් �යාවලිෙය් මූලික සහ වැදගත්ම ෙකොටස වන වෘන්දය අධ්යක්ෂණය කිරීෙම් වගකීම දැරුෙව් ෙ�සි ෙහොල්සින්ගර්
විසිනි.
ෙ�සි, එක් එක් නළුවන්ට එකිෙනකාෙග් රිද්මයන් අවෙබෝධ කරගැනීමට, ශක්යතාවන් හා දුර්වලතාවන් හඳුනාගැනීමට අවකාශය
සැලසුවා. ඒ සඳහා ෙ�සි වැඩමුඵ වශෙයන් විවිධ රංග �ඩා හා රංග අභ්යාස ෙමෙහය වූවා. ෙම් හරහා වෘන්දය එකිෙනකාෙග්
ශරීරයන් හා සමීප ෙවමින් එකිෙනකාෙග් ශරීරයන් විශ්වාස කරන්නට හා පහසු කරගන්නට පටන් ගත්තා. ෙ�සි විසින්
ෙමෙහයවනු ලැබූ වැඩමුළු හරහා ෙමෙහයවීමට සහ අනුගමනය කිරීමට, අවංකව ඇසීමට සහ කතාකිරීමට, ෙගෞරව කිරීමට සහ
ෙගෞරවය ලැබීමට DCS වෘන්දය පුහුණු වුණා. ෙම් සියලු සාධකයන්, තම තමන්ෙග් ආෙව්ණික ලක්ෂණ පිළිබඳ විශ්වාසයක් සහිත
සාමූහිකත්වය අගය කරන, ඒ ෙවනුෙවන් කැප විය හැකි ශක්තිමත් වෘන්දයක් ෙලස කටයුතු කිරීමට අතිශය වැදගත්. එෙමන් ම,
ඉදිරියට කිරීමට නියමිත ඩිවයිසින් �යාවලියට අත්යවශ්ය පදනම එයයි.
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අදියර 02 : පර්ෙය්ෂණය කිරීම
DCS... දශක හතක � ලංකාව නාට්ය � ලාංෙක්ය ඉතිහාසෙය් දශක හතක් පිළිබඳ අර්ථකතනය කරන නිසා නිෂ්පාදනයට අදාළ
ඓතිහාසික සන්දර්භය පිළිබඳ ව ප්රාමාණාත්මක දැනුමක් හා අවෙබෝධයක් වෘන්දයට තිබිය යුතුයි.
ඩිවයිසින් �යාවලිෙය් මුල් අවධිෙය් දීම ෙපනී ගිය කරුණක් නම්, නළුවන් කිහිප ෙදෙනකු ඇෙරන්න බහුතරයකට නාට්ය
ප්රතිනිර්මාණය කිරීමට බලාෙපොෙරොත්තු වන ඓතිහාසක සිදුවීම් පිළිබඳ සැලකිය යුතු දැනුමක් ෙනොමැති බවයි.
ෙමයට එක් ෙහේතුවක් වන්ෙන් ෙමම වෘන්දෙය් සිටි නළුවන්ෙගන් බහුතරයක් 80 දශකෙය් අග භාගෙය් ෙහෝ 90 දශකෙයන් පසු ව
උපත ලද පිරිසක් වීමයි. එම නිසා ඔවුන්ට ෙමම ඓතිහාසික සිදුවීම් පිළිබඳ ඍජු අත්දැකීමක් නැහැ. ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම්
ෙනොදැනුවත්භාවයට ගැඹුරු ව�හගත ෙහේතු රැසක්ම තිෙයනවා.

“ෙම් නාට්යයට සම්බන්ධ ෙවනෙකොට ෙම් නාට්යෙයන් කතා කරන ඉතිහාසය පිළිබඳ ව මම
දැනෙගන හිටිෙය් නෑ. අපි ඉතිහාසය කියලා ඉෙගන ෙගන තිබ්ෙබ් ඉස්ෙකෝෙල් ඉතිහාස
විෂයයට අපිට උගන්නපු මහාවංශෙය් සඳහන් දාගබ් වැව් හදපු රජවරු ගැන.
ඒකට අනුව අපිට තිබුෙන් ෙප්රෞඩ ඉතිහාසයක්. ඒත් අපිට උගන්නලා තිබුෙන් නෑ. අෙප්ම
වරදින් අෙප් මිනිස්සු මැරුණු ඉතිහාසයක් අපිට තිබුණා කියලා. අනුෙව් මුල් කාෙල් ඉපදුන
නිසා හා ඒ ෙවනෙකොටත් සිවිල් යුද්ධයක් පැවතිච්ච නිසා මං දන්නවා අපිට එෙහම සමකාලීන
කුරිරු ඉතිහාසයක් තිෙයනවා කියලා.
ඒත් අපිට පස්ෙසේ පරම්පරාවට ෙමෙහම ෙද්වල් සිදුවුණාවත් කියලා ෙනොදැෙනන්න ඉතිහාසය
කියන විෂෙයන්ම අපි ෙනොදන්න ඉතිහාසය වහලා දාන්න ඉඩ තිෙයනවා.”
ප්රභාත් චින්තක
රංගන ශිල්පී - DCS වෘන්දය
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වෘන්දය තුළ පැවති රෙට් ඉතිහාසය පිළිබඳ තිෙබන බරපතළ සහ කනගාටුදායක ෙනොදැනුවත්භාවය ෙහේතුෙවන් ඩිවයිසින්
�යාවලිෙය් ෙදවන අදියෙර් දී මූලිකත්වය දුන්ෙන් දැනුම සහ අවෙබෝධෙය් පරතරය පියවීමටයි.
ඒ අනුව, ෙමම ෙදවන අදියෙර් දී මූලික ව එම ඉතිහාසයට සම්බන්ධ DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා උපුටන සහ ඊට ආදාළ ෙසසු
පර්ෙය්ෂණ දත්ත පිළිබද ගැඹුරු සංවාද කළා. ෙමම අදියෙර් දී සාහිත්ය පරිශීලනය, දත්ත විශ්ෙල්ෂණය, සම්මුඛ සාකච්ඡා වැනි
පර්ෙය්ෂණ ක්රමෙව්දයන් භාවිත කළා. නළුවන් විසින් ෙතොරතුරු රැස් කිරීම සඳහා ග්රන්ථ, සංගණන, සංඛ්යා ෙල්ඛන, වාර්තා,
දැන්වීම්, අන්තර්ජාල බ්ෙලොග් අඩවි, රජෙය් ගැසට් නිෙව්දන, පුවත් පත් ලිපි, ඡායාරූප හා වීඩිෙයෝ දර්ශන, රූපවාහිනී හා
ගුවන්විදුලි සාකච්ඡා සහ ප්රවෘත්ති නිෙව්දන, ගීත, ෙවළඳ දැන්වීම් ආදී මූලාශ්ර භාවිත කළා.
ෙමම පර්ෙය්ෂණ ඒකල වශෙයන් හා කණ්ඩායම් වශෙයන් සිදු වුණා. ඒකල පර්ෙය්ෂණ නළුවන්ෙග් ෙගදර වැඩ වුණා. ඔවුහූ තනි
තනි ව ෙසොයා ගත් ෙතොරතුරු ඊළඟ පුහුණු වීම් දිනෙය් දී වෘන්දෙය් අෙනක් අය සමග ෙබදා ගත්තා. එකිෙනකාෙග් ෙතොරතුරු
විශ්ෙල්ෂණය කරමින් සාකච්ඡා කළා. එෙමන්ම නලුවන් කණ්ඩායමක් වශෙයන් එකට හිඳ වික්ටර් අයිවන් විසින් රචිත "කඳුළු
සලන පාරාදීසය" වැනි � ලාංකීය සමකාලීන ඉතිහාසය පිළිබඳ රචනා වූ කෘතීන් පරීශීලනය කළා.
ෙමම ඓතිහාසික සිදුවීම් ජීවමාන ව අත්විඳි පුද්ගලයන් හමුවී කතාබහ කිරීම වෘන්දෙය් දැනුවත්භාවය තීව්ර කිරීම සඳහා ෙයොදාගත්
තවත් ක්රමෙව්දයක්. ෙම් සඳහා වෘන්දය තම ෙදමව්පියන් හා වැඩිහිටියන් පුහුණු වීම්වලට ෙගන්වා ෙගන ඔවුන් ලවා
අතීතාවර්ජනය කරවමින් ෙතොරතුරු රැස් කරගත්තා.

අදියර 03 : චරිත හා සිද්ධි ශරීරානුගත කරගැනීම
Dear Children, Sincerely... දශක හතක � ලංකාව ශරීර පුහුණුෙවන් (synchorny) හා පර්ෙය්ෂණෙයන් පමණක් සාර්ථක
කරගත හැකි නාට්යයක් ෙනොෙව්. ඒ සඳහා වෘන්දය විසින් අත්පත් කරගත යුතු ව තිබූ තවත් එක් සුවිෙශේෂී ශක්යතාවක් තිබුණා.
එනම්, වෘන්දය විසින් රඟදක්වන චරිත විසින් අත්දකින ලද අත්දැකීම්/ ආෙව්දනයන් ශරීරානුගත කරගැනීෙම් හැකියාවයි.
නාට්යෙය් අන්තර්ගත වන්ෙන් ඉතා සංෙව්දී, ෙව්දනාකාරී ෙමන්ම විවිධ ජාතීන්, ආගම්, සමාජ පන්ති, ෙද්ශපාලනික පක්ෂ මගින්
අත්විඳි සුවිෙශේෂි ඓතිහාසික සිදුවීම් බැවින් ශරිරානුගතකර ගැනීම එතරම් පහසු වුෙණ් නැහැ. ඒෙමන්ම ෙමම ජවනිකා නිරූපණය
කිරීමට නියමිත නළුවන්ෙගන් බහුතරය එක් සමාජ පන්තියක, එක් පරම්පරාවක, එක් භාෂාවක් කතා කරන, එක් ජාතියක ආගමක පුද්ගලෙයෝ.
ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් තරුණ සිංහල- ෙබෞද්ධ, බහුතරයක් සිංහල භාෂාව පමණක් කතා කරන නළු පිරිසට ෙවනත් ජාති, ආගම්,
සමාජ පසුබිම් සහිත � ලාංකිකයන්ෙග් භූමිකා නිරූපණය කිරීෙම් අභිෙයෝගය භාරගත යුතුව තිබුණා.
රංගෙය් ෙමම සංෙව්දිතාව ලබාගැනීම සඳහා අධ්යක්ෂවරියක ෙලස රුවන්තිට විවිධ විකල්ප හා ප්රෙයෝග භාවිත කරන්න සිදු වුණා.
ෙමය අපිව ඩිවයිසින් �යාවලිෙය් තුන් වන අදියර එනම් චරිත ශරීරානුගත කරගැනීම ෙවත ෙගන යනවා.
ෙමම අවදිෙය් දී තම ෙපෞද්ගලික අනන්යතා හා මතවාද පෙසකට කර ෙමම දශකයන් හත ෙදස ඉතා මැදහත් ව හා විචාරශීලි
ෙලස දැකීමට වෘන්දය පුහුණු වුණා.
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එපමණක් ෙනොව, ෙමම වෘන්දය චරිත ශරීරානුගත කිරීම සඳහා ෙවනත් සුවිෙශේෂී පුහුණුවීම් ද කළා. උදාහරණ වශෙයන්, ඔවුන්
පුද්ගලයන්ෙග් ශරීර ස්වභාවයන් ෙවත අවධානය ෙයොමු කරමින් 1940 දශකෙය් සිට 2000 දශකය දක්වා ගත් ඡායාරූප හා
වීඩිෙයෝ දර්ශන පරිශීලනය කළා. දශකෙයන් දශකය � ලාංකිකයන්ෙග් කතාබහ, හැසිරීම් හා චලන අධ්යයනය කරමින් ඒවා
පුහුණු කළා. එෙමන්ම රෙට් ෙද්ශපාලන ස්වභාවෙය් පරිවර්තනයත් සමඟ පුද්ගලයන්ෙග් ශරීරවල ස්වරූපය හා ජවය ෙවනස් ව
ඇති ආකාරය අවෙබෝධ කරගැනීමට ෙවෙහස වූවා. ශරීරය දැඩි ව පුහුණු කරන ෙමම අවසන් අදියර � ලංකා ඉතිහාසෙය් පුරාවට
හමුවන විවිධ චරිතවල අභ්යන්තරයට ගමන් කිරීමට සහ නිරූපණය කිරීමට සහය වුණා.

ෙම් ආකාරෙයන්, DCS වෘන්දය අදියර තුනක් හරහා - ශරීරය පුහුණු කිරීම (Body
Synchrony), පර්ෙය්ෂණය කිරීම (Research) චරිත හා සිද්ධි ශරීරානුගත කර ගැනීම
(Embodiment)- මාස කිහිපයක් පුරා පුහුණුෙවමින් ජවනිකා හතකින් 70 වසරක � ලාංකික
ඉතිහාසය චිත්රණය කිරීෙම් අභිෙයෝගයට සූදානම් වූණා.
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03 පරිච්ෙඡ්දය

ජවනිකා නිර්මාණය
ෙමම පරිච්ෙඡ්දෙයන් ඔබට ෙමම නාට්යෙය් ජවනිකා හත නිර්මාණය වූ
ආකාරය - ජවනිකා සඳහා පාදක වූ තත්කාලීන ෙද්ශපාලන සන්දර්භය, DCS
සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙහළි කළ අදහස්, සෑම ජවනිකාවකම නිර්මාණාත්මක
ආරම්භය, නිර්මාණාත්මක සංකල්ප බිහි වූ ආකාරය, මූලික ඩිවයිසින්
අභ්යාස, ජවනිකාෙව් ස්වභාවය හා රංග ෛශලිය සහ ඒ ඒ ජවනිකා ආවරණය
කරන ඓතිහාසික ෙතොරතුරු - දැනගැනීමට හැකියි.
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40 දශකෙය් දී � ලංකාව - නිදහෙසේ කතාව
ජවනිකාෙව් ඓතිහාසික පසුබිම
� ලංකාව යුෙරෝපීය රටවල් තුනක - පෘතුගාලය, ෙනදර්ලන්තය සහ �තාන්ය - යටත් විජිත රාජ්යයක් බවට පත් ව සිටියා.
�තාන්ය 1815 - 1948 දක්වා පාලනය කළ අතර එම කාලෙය් දී � ලංකාව හැඳින්වූෙය් සිෙලෝන් නමිනි. �තාන්යෙයන් � ලංකාව
නිදහස ලැබූෙව් 1948 ෙපබරවාරි 04 වන දා ය. අසල්වාසී ඉන්දියාෙව් ෙමන් යටත් විජිතෙයන් මිදීම සඳහා ශක්තිමත් නිදහස්
අරගල ව්යාපාරයක් � ලංකාෙව් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ ෙවනුවට, දැවැන්ත ඉන්දියානු නිදහස් අරගලෙයන් වසරකට පසු � ලංකාවටත්
නිදහස ලැබූණා.

DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙහළි කළ මතකය
DCS ව්යාපෘතිෙය් සම්මුඛ සාකච්ඡාවලට සහභාගී වූ සියලුම වැඩිහිටියන්ෙග් නිදහස පිළිබඳ අසා තිබුණා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනකුට ඒ
පිළිබඳ තිබුෙණ් අපැහැදිලි මතකයක් සහ විපිළිසර ආකල්පයක්. සමහරු යටත් විජිතෙයන් නිදහස් වීමට පවා විරුද්ධ වුණා. ෙමම
සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් පැහැදිලි වුෙය් � ලාංකාෙව් නිදහස පිළිබඳ ඔවුන්ෙග් අත්දැකීම හා මතකය සුවිෙශේෂ එකක් ෙනොවූ බවයි.
ෙකෙසේ ෙවතත්, ඉන්දියාෙව් නිදහස සහ ගාන්ධි හා ෙන්රු වැනි නායකයින් පිළිබඳ දැඩි ප්රසාදයක් ඔවුන් සතු වුණා.
ෙමම සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙපන්වා දුන් තවත් ඉතා ආකර්ෂණීය කරුණක් නම්, වර්තමාන � ලාංකීය සන්දර්භය තුළ ජාතික ධජයට
වැදගත් ස්ථානයක් ලබා දුන්න ද, නිදහස ලැබූ පළමු දිනෙය් දී ජාතික ධජය එතරම් වැදගත් ෙනොවූ බවයි. ඇත්ත වශෙයන් ම DCS
සම්මුඛ සාකච්ඡාවලට සහභාගීවූවන්ට ජාතික ධජය පිළිබඳ මතකයක්වත් නැති තරම්.

අෙප් නිදහස අපට ලැබුෙන් නිකම්ම වෙග්. අපි නිදහස ඉල්ලුෙව් නෑ. ඇත්තටම අපි
ඊළඟ පියවර ෙවනුෙවන් සූදානම් ෙවලා හිටිෙයත් නෑ....
ඒවෙග්ම, මට ෙකොඩියක් ගැන මතකයක් නෑ.
DCS අනුෙල්ඛන උපුටනය
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ජවනිකා නිර්මාණය
ආරම්භය
ෙමම ජවනිකාව පළමුවරට නිර්මාණය කෙළේ 2015 දී, පළමු උබුමුන්ටු මනුෂ්යත්වෙය් කලා උෙළල සඳහා රංගගත ෙකරුණු DCS
රුවන්ඩා - � ලංකා සහෙයෝගීත්ව නාට්ය ෙවනුෙවනි. එම උෙළෙල් දී ජවනිකාව ප්රදර්ශනය ෙකරුණත්, නළු කණ්ඩායම එම
ජවනිකාව පිළිබඳ සෑහිමකට පත් වූෙය් නැහැ. ඒ අනුව, වසරකින් පසු (2016 දී) එම නාට්යෙය් � ලංකා සහ ඉන්දියානු සංචාර
සඳහා පුහුණුවන විට නැවත එම ජවනිකාව නිර්මාණය කරන්න පටන් ගත්තා.
මූලික ඩිවයිසින් අභ්යාස
නළු පිරිසට යුගල වශෙයන් ෙබදී ‘නිදහස’ යන සංකල්පය පිළිබඳ ඔවුන්ෙග් ආකාල්ප නිරූපණය වන රූප (චලනය වන ෙහෝ
ෙනොවන රූප) නිර්මාණය කිරීමට පැවරුණා. තරුණයින් ෙලස ජීවමාන ව නිදහස අත්වින්ෙද් නම් ඔවුන්ට දැෙනන්ෙන්
ෙමොනවාද? නිදහස යන සංකල්පය පිළිබඳ සිතන විට මතකයට එන්ෙන් ෙමොනවාද?
ඔවුන් විසින් නිර්මාණය කළ රූප බහුතරයක් ෙද්ශාභිමානය, අභිමානය, ජාතිකානුරාගය, නිර්භීතභාවය සිහිගන්වන රූප වුණා.
ඉන්පසු, අධ්යක්ෂවරිය විසින් DCS සම්මුඛ සාකච්ඡාවල උපුටන - ෙජ්යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ට නිදහස පිළිබඳ තිබූ සැබෑ මතකය සහ
අත්දැකීම - නළුවන් හා ෙබදාගත්තා. උදාහරණ- කිසි අෙයකුට ජාතික ධජයක් තිබූ බවට නිශ්චිත මතකයක් ෙනොතිබුණු බව,
නිදහස ලැබූ දින ජාතික පුවත් පෙතහි සිරස්තලය නිදහස පිළිබඳ ෙනොව ග්ෙලොස්ටර් ආදිපාදවරයාෙග් සංචාරය පිළිබඳ බව.

නිපුනි සහ ඉනසන්ට් විසින් ෙමම අදියෙර් දී නිර්මාණය කළ රූපය
පසුව නාට්යෙය් පළමු රූපය බවට වර්ධනය වුණා.
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ජවනිකාෙව් මූලික සංකල්පය
ෙම් ජවනිකාව නිරාකරණය වූෙණ් අපි තුළ ඇති නිදහස පිළිබඳ අදහස් හා නිදහස සැබැවින් ම
අත්විඳි මිනිසුන්ෙග් මතකයන් සංසන්දනය කරාට පස්ෙසයි. අපිට ෙත්රුම් ගියා ගත වූ දශක
කිහිපය තුළ නිදහස පිළිබඳ අදහස ෙකොයි තරම් ෙගොඩනඟලා තිෙයනවාද කියලා.
නිදහස පිළිබඳ � ලංකාෙව් පළමු අත්දැකීම සංකීර්ණ, සියුම්, හාස්යජනක හා පරස්පර
සම්බන්ධයක් බව ෙපෙනන්න තිබුණා.
ඊට පස්ෙසේ අපිට වැටෙහන්න පටන් ගත්තා, පුද්ගලයින් ජාතික ධජයට අෙගෞරව කිරීෙම් වරදට
හසුවන, ජාතික ගීය තවත් � ලාංකිකයන් ෙකොටසක් පීඩාවට පත් කරවීෙම් ආයුධයක් බවට
පත් වී තිෙබන කාලයක ‘නිදහෙසේ’ ගමන ෙකොයි තරම් ෙවනස් ස්වරූපයකින් ආරම්භ වී ඇත් ද
යන්න ෙමෙනහි කිරීම වැදගත් බව.
ඒ අනුව, ෙමම ජවනිකාෙව් මූලික සංකල්පය නිදහස පිළිබඳ සැබෑ මතකය තුළින් නිදහස
පිළිබඳ අපෙග් පරිකල්පිත අත්දැකීම විසංෙයෝජනය කිරීමයි.
රුවන්ති ද චිෙක්රා
අධ්ය�කා - DCS දශක හතක � ලංකාව
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ජවනිකාෙවන් මතුෙකෙරන සුවිෙශේෂී මතකයන්…
DCS දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් සෑම ජවනිකාවක් ම සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් රැස් කරගත් ඓතිහාසික නිෙම්ෂයන්
කිහිපයක්ම මතු කරනවා. ෙම් ඉන් කිහිපයක්...

නිදහස පිළිබඳ ජාතික ගුවන්විදුලි නිල නිෙව්දනය ලබා දීම
ග්ෙලෝස්ටර් ආදිපාදවරයාෙග් සම්ප්රාප්තිය
නිදහස් දින සැමරුම යුෙරෝපීය චිත්ර ශිල්පිෙයකු විසින් සිතුවම් කරනු ලැබීම
එදින පුවත් පත් සිරස්තල
දහසක් අත් වැනීම
එදින � ලාංකීය අග්රාමාත්යවරයා ෙකෝට් ඇඳුමකින් සැරසි සිටිම
“God Save the King” - එවක � ලාංකීය ජාතික ගීය වීම
ඉන්දියාෙව් අභිමානවත් නිදහස් අරගලය
� ලංකාව �තාන්ය කිරීටෙය් මාණිඛ්ය බඳු වීම
ජාතික ධජය පිළිබඳ මතකය

ජවනිකාෙව් රංග ආකෘතිය
DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙම් කාලය තුළ තිබූ යම් කිසි අහිංසකකමක් සහ අවංකබවක් ෙහළිදරව් කළා. එයට ෙහේතුව සම්මුඛ
සාකච්ඡාවලට සම්බන්ධ වූ වැඩිහිටි පරම්පරාව ෙමම දශකෙය් දී දරුවන් ව සිටි නිසා ෙහෝ සැබවින්ම ඒ කාල වකවානුව සරල වූ
නිසා විය හැකියි. ෙකෙසේ ෙහෝ, ෙමම ස්වභාවය ෙමම දර්ශනය තුළින් ප්රකාශනය විය යුතු වුණා. ඒ අනුව, ෙමම දර්ශනය සඳහා අපි
ෙතෝරාගත්තා ළමයින් වැනි අතිශෙයෝක්ති රංග ෛශලියක්. ඒ වෙග්ම, 40 දශකෙය් සහ 50 දශකෙය් රංග ෛශලිය සිහි ගන්වන
රංග ෛශලියක්.
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ජවනිකාව පිළිබඳ විෙශේෂ සටහන්
ෙම් දර්ශනය අවසන් ෙවන්ෙන් වර්තමානය නිරූපණය කරන රූප ෙදකකින්. ජවනිකාෙව් පළමු රූපය අපිට නිදහස පිළිබඳ
මැෙවන � විභූතිය නිරූපණය කරනවා. අවසන් රූපය � ලංකා ධජයට වර්තමානෙය් හිමි වන බලය සංෙක්තවත් කරනවා.
වර්තමානෙය් දී, � ලංකාව තුළ ෙම් ධජය පිළිබඳ ඉතා විශාල මතෙභ්දයක් පවතිනවා. සමහර අන්තවාදී සමාජ කණ්ඩායම් විසින්
ධජෙය් ඇති � ලාංකික සුළුතර ජාතීන් නිෙයෝජනය කරන සංෙක්ත ඉවත් කළ විකල්ප ධජයක් භාවිත කිරීමත් සමඟ ෙමම ධජය
පීඩනෙය් සංෙක්තයක් බවට පවා පත් වී තිෙබනවා. වර්තමාන � ලාංකීය නිදහස් දින සමරු උත්සෙව් දී ජාතික ධජය ඉහළට
එසවීම සුවිෙශේෂී අවස්ථාවක්.
ෙකෙසේ ෙවතත්, 1930 දශකයට ෙම් ෙමොෙහොත පිළිබඳ වැඩි මතකයක් තිබුෙණ් නෑ. වැඩි ෙදෙනකුට ජාතික ධජයක් තිබුණා ද
කියා මතක නෑ. සමහරු ජාතික ධජයක් එහි ෙනොතිබුණු බව කියා සිටියා.
ෙමම දර්ශනය අවසන් වන්ෙන් ෙජ්යේෂ්ඨ පුරවැසියන්ෙග් ජාතික ධජය පිළිබඳ අතීතාවර්ජන ක්රමෙයන් ජාතික ධජය පිළිබඳ
වර්තමාන අත්දැකීමට රූපකරණය ෙවමින්.
ඒ අනුව, ෙමම දර්ශනය ඉතා පරමාදර්ශවාදී ව ආරම්භ වී, මිත්රශීලී සෙහෝදරත්වෙයන් වර්ධනය වී, අනතුරු ඇඟවීෙම් සටහනකින්
අවසන් ෙවනවා.

50 දශකෙය් දී � ලංකාව - ‘සිංහල පමණයි’ කතාව
ජවනිකාෙව් ඓතිහාසික පසුබිම
නිදහස ලැබීෙමන් වසර 8කට පසු, � ලංකාව භාෂාවන් ෙක්න්ද්ර කරගනිමින් සිංහල, ෙදමළ සහ ඉං�සි වශෙයන් ෙබදීමකට
ලක්වුණා. සිංහල භාෂාව බහුතරයන්ෙග් භාෂාව වුණා. ෙදමළ භාෂාව සුළුතරයින්ෙග් භාෂාව වූ අතර ඉං�සි භාෂාව �තාන්යෙයන්
උරුම කරගත් බලෙය් හා පාලනෙය් භාෂාව වුණා. නිදහෙසන් පසු ෙමම ගැටලුව සහ මතෙභ්දයන් වර්ධනය වීමට පටන් ගත්තා.
පාලනෙය් නව භාෂාව කුමක්ද? එක භාෂාවකට වඩා වැඩි භාෂා සංඛ්යාවක් තිබිය හැකිද?
රාජ්ය භාෂා පනත, එෙසේත් ෙනොමැතිනම්, ‘Sinhala Only’ (සිංහල පමණයි) පනත ෙමම දශකෙය් සුවිෙශේෂී ම ෙමොෙහොතක්. එය
1956 දි ෙයෝජනා ෙකරුණු අතර තමන් ධූරයට පත් වී පැය 24ක් ඇතුළත සිංහල භාෂාව රාජ්ය භාෂාව බවට පත් කිරීම අභිනව
අග්රාමාත්යවරයාෙග් මූලික මැතිවරණ ෙපොෙරොන්දුවයි. අග්රාමාත්යවරයා ‘සිංහල භාෂාව � ලංකාෙව් එක ම රාජ්ය භාෂාව බවට පත්
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ෙකෙර්.’ යන සරල වචනවලින් යුත් ෙකටුම්පතකින් තම ෙපොෙරොන්දුව ඉෂ්ඨ කරා.
ෙමයින් සිංහල සහ ෙදමළ නායකයින් අතර ක්ෂණික ෙබදීමක් ඇති කළා. ෙෆඩරල් පක්ෂය (තත්කාලීන දමිළ ජාතිකයන්
නිෙයෝජනය කරන ෙද්ශපාලන පක්ෂය) මඟින් ගාලු මුවෙදොර පිටිෙය් දී හිංසනය හා මර්දනය ෙහළා දකිමින් �යාත්මක කළ
සත්යග්රහය ෙමහි ප්රතිඵලයක්. ෙදමළ භාෂාවත් � ලංකාෙව් රාජ්ය භාෂාවක් බවට පත් කරන ෙමන් ඉල්ලා සිටි දමිළ නායකයින්
පාර්ලිෙම්න්තුව ඉදිරිපිට උද්ෙඝෝෂණයට වාඩි ෙවමින් ෙදමළ භාෂාෙවන් මුද්රණය කළ පුවත් පත් කියවූවා. උද්ෙඝෝෂකයන්ට පහර
දුන්නා. ඔවුන් ව නිරුවත් කළා.
වසර ෙදකකට පසු 1958 දී දමිළ ජාතිකයන්ට විරුද්ධ ව පළමු සිවිල් ෙකෝලාහලය අතිවුණා. එයින් 300කට අධික දමිළ
ජාතිකෙයෝ ඝාතනය වූණා. ෙමහි ප්රතිඵලයක් වශෙයන් සිංහල සහ දමිළ ජාතිකයන් අතර ආරවුල දශක තුනක සිවිල් යුද්ධයක්
බවට වර්ධනය වූණා.

දශකය පිළිබඳ DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙහළි කළ මතකය
DCS සම්මුඛ සාකච්ඡාවල දී වැඩිහිටියන් ප්රකාශ කර තිබුෙණ් සිංහල ඔන්ලි ෙහවත් රාජ්ය භාෂා පනත පැනවීම 1950 දශකෙය්
� ලංකාව තුළ සිදු වූ ප්රබලතම සිදුවීම බවයි. ඔවුන් ෙමම දශකය � ලංකාවට නව පාලන බලයක් සමඟ රාජ්යෙය් ගාමක
බලෙව්ගය ස්වාධීන ව හිමි වූ දශකය ෙලස හඳුන්වනවා. එෙමන් ම ඔවුන් ෙමම රාජ්ය භාෂා පනත පැනවීම හා ඒ අනුව සිදු වූ
ෙකෝලාහලය � ලංකාෙව් වත්මන් ජනවාර්ගික ගැටලුෙව් මූලාරම්භය ෙලස සළකනවා.

ලංකාෙව් මිනිස්සු ජාති ෙදකක් හිටියා - සිංහල සහ ෙදමළ. ඉං�සිකාරෙයෝ ඒ
ෙදෙගොල්ලන්ව එකතු කරන්න හැදුවා. ඒත් ඉං�සිකාරෙයෝ ගියාට පස්ෙසේ ලංකාෙව්
නායකෙයෝ ඒ එකමුතුව කඩලා දැම්මා.
ෙදමළ මිනිස්සු ඒ ගැන පාලකෙයෝ එක්ක කතාබහ කරන්න උත්සහ කළා. දිගින්
දිගටම උත්සහ කළා. ඒත් ඒෙකන් ප්රතිඵලයක් වුෙන් නැහැ.
ෙම් ජාතිවාදී සිංහල චින්තනය වැරදියි... ෙමච්චර පරණ මතවාද...
ඇයි ඒෙගොල්ලන්ට ෙම්ක ෙත්ෙරන්ෙන නැත්ෙත්? කවුද ඒෙගොල්ලන්ට ෙම් ෙද්
පැහැදිළි කරන්න යන්ෙන්?
DCS අනුෙල්ඛන උපුටනය
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ජවනිකා නිර්මාණය
ආරම්භය
ෙමම ජවනිකාව පළමුවරට නිර්මාණය කෙළේ 2015 දී, පළමු උබුමුන්ටු මනුෂ්යත්වෙය් කලා උෙළල සඳහා රංගගත ෙකරුණු DCS
රුවන්ඩා - � ලංකා සහෙයෝගීත්ව නාට්ය ෙවනුෙවනි. එතැන් සිට ෙමම නාට්ය සඳහා නිර්මාණය වූ ජවනිකාව ඒ ආකාරෙයන් ම
අවම ෙවනස්කම සහිත ව පවත්වාෙගන යන ලදි.
මූලික ඩිවයිසින් �යාකාරකම
වෘන්දය තුන් ෙදෙනකුෙගන් යුත් කුඩා කණ්ඩායම්වලට ෙබදී, ෙමෙතක් කිසිඳු බලයක් ෙනොලද පුද්ගලෙයකුට එකවර අසීමිත
බලයක් හා නව වගකීම් සමුදායක් ලැබීම ප්රකාශ වන ෙකටි දර්ශන නිර්මාණය කළා.
ඒ අතරින් එක් කණ්ඩායමක් ප්රථමවරට වාහනයක් පැදවීමට අවස්ථාවක් ලැබීම ප්රතිනිර්මාණය කළා. එක් අෙයක් වාහනය පදවන
අතරවාරෙය් අෙනක් ෙදෙදනා ෙමම නව අත්දැකීම තමාටත් ලබා ගැනීෙම් ආසාෙවන් සුක්කානමට ෙපොරකෑම නිරූපණය කළා.
තමන්ෙග් ගමන තමන්ටම ඉදිරියට ෙගන යෑෙම් හැකියාව ලැබීෙම් හැඟීම ඓතිහාසික ෙමොෙහොතට අදාළ හැඟීමට සමානකම්
දැරුවා.

ජවනිකාෙව් මූලික සංකල්පය
සමහර ෙවලාවට උත්තරය ඉතා පැහැදිලි වුණාමත් ෙපෙනන්ෙන් නැති ෙවන්න ගන්නවා.
සිංහල ඔන්ලි ජවනිකාවට වාහනය පිළිබඳ අදහස ඩිවයිසින් �යාවලිෙය් මුල් කාලෙය් දී ම
ඇති වුණත් - පළමු වතාවට ගමනක් යෑමට සිටිය පුද්ගලයින් පිරිසක් සිටින බස් රියක
රූපකයක් - අපිට තිෙයන ජවනිකාව ගැන මම හිටිෙය් අසතුටින්. ඒක ඒකාමානයි සහ
විස්තරාත්මකයි. ඒක වචනවල අර්ථෙයන් මිසක් ෙවන විදිහකට වැඩ කෙර් නෑ. මෙග් ඔළුෙව්
කිසිම අදහසක් නැතිව, හුඟක්ම කඩාවැටිලා හිටිය ෙමොෙහොතක මට මතකයි මං මටම බල
කරගත්තා ෙම් සිද්ධිෙය් ප්රාථමික/මූලික සාධකයන් ෙවත ආෙයමත් යන්න, සංකීර්ණ
ඓතිහාසික තත්ත්වය ෙවත යන්න.
මං නැවත නැවතත් ඒ ෙවතට ගියා - කෑල්ෙලන් කෑල්ල ෙලහමින් මූලික සාධක ෙවත, ඊටත්
වඩා ප්රාථමික ම සාධකයන් ෙවත- මට වචන ෙදකක් පමණක් ඉතිරි ෙවනකම්ම - සිංහල
ඔන්ලි.
සිංහල විතරයි.
සිංහල
සිංහල
සිංහල
අපිට ඉතුරු ෙවන්ෙන් සිංහල විතරයි නම්, අපි ආරම්භ කෙළේ ෙමොනවත් එක්ක ද?
ඉතිරි ටික ඉතා පහසුෙවන් ආවා.

20

ෙම් සම්පුර්ණ ජවනිකාව පුරාවටම පාවිච්චි කරන්ෙන් වචන ෙදකක් විතරයි.
සිංහල. ෙදමළ
අවසානෙය් දී ඉතුරු ෙවන්ෙන් එකක් විතරයි
සිංහල විතරයි.
Sinhala Only.
ඊටපස්ෙසේ මුළු රටම ෙවනස් වුණා.
රුවන්ති ද චිෙක්රා
අධ්ය�කා - DCS දශක හතක � ලංකාව

ජවනිකාෙවන් මතුෙකෙරන සුවිෙශේෂී මතකයන්…
DCS දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් සෑම ජවනිකාවක් ම සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් රැස් කරගත් ඓතිහාසික නිෙම්ෂයන්
කිහිපයක්ම මතු කරනවා. ෙම් ඉන් කිහිපයක්...

ප්රථම වරට � ලංකාව යටත් විජිතෙයන් මීදී ස්වාධීන ආණ්ඩුවක් බවට පත් වීම.
සිංහල හා ෙදමළ ජාතිකයන් එක් ව කටයුතු කිරීම
සිංහල භාෂාව රාජ්ය භාෂාව බවට පත් කිරීෙම් පනත ෙයෝජනා කිරීම
1958 දී ෙදමළ ජාතිකයන් විසින් තමන්ෙග් භාෂා අයිතිය ඉල්ලමින් රට පුරා සත්යග්රහ කිරීම
එම සත්යග්රහ දරුණු ෙලස මර්දනය කිරීම
ෙදමළ ජාතිකයන්ව මර්දනය කිරීම
රාජ්ය භාෂා පනත �යාත්මක කිරීම
ෙලොව ප්රථම කාන්තා අගමැති, සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායකෙග් පාලනෙය් ආරම්භය
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ජවනිකාෙව් රංග ආකෘතිය
සම්පූර්ණ වෘන්ද රංගයක් වන ෙමම ජවනිකාව රඟ දැක්ෙවන්ෙන් ෙව්දිකාෙව් එක් ස්ථානයක පමණයි. එක් බසයක නැඟී යන
පිරිසක් නිරූපණය කිරීම සඳහා සමස්ත වෘන්දයම එක් ස්ථානයක තදබද වී ෙප්රේක්ෂාගාරයට මුහුණ ලා සිටිනවා. සමස්ත ජවනිකාව
පුරාවටම වෘන්දය එක හා සමාන රිද්මයක් හා චලන පවත්වා ගත යුතු ය. ෙමම ජවනිකාව තියුණු ශාරීරමය දර්ශනයක් බැවින්
වෘන්දය අතර ශරීරමය සමබරතාව පවත්වා ගත යුතුයි.
ෙමහි චරිත වර්ග ෙදකකි. ඒවා නිෙයෝජනය කරන්ෙන් වර්ණ ෙදකකින් යුත්- ෙකොළ සහ රතු - ෙරදි පටිවලින් ය. සිංහල
ජාතිකයන් ෙකොළ වර්ණෙයන් ද, ෙදමළ ජාතිකයන් රතු වර්ණෙයන් ද නිෙයෝජනය කරනවා.
ෙමම ජවනිකාෙව් දී සියලු භාවයන් සහ චලනයන් හැඟවීම සඳහා භාවිත කරන්ෙන් සිංහල හා ෙදමළ යන වචන ෙදක පමණයි.
ආරම්භෙය් දී බසෙය් සිටින සියලු ෙදනාම එම වචන ෙදක ම මාරුෙවන් මාරුවට ප්රකාශ කරනවා. නමුත් ජවනිකාෙව් වර්ධනයත්
සමඟ සිංහල ජාතිකයින් භාවිත කරන්ෙන් ‘සිංහල’ පමණයි.
රංගෙය් ෙව්ගය (Speed of the motion) ෙමම ජවනිකාෙව් සුවිෙශේෂී අංගයක්. ෙමහි අවස්ථා ෙදකක දී සමස්ත වෘන්දයම තමන්ෙග්
චලනයන් මන්දගාමී කරනවා. ඉන් පළමු අවස්ථාව බසෙය් ගාමක ෙව්ගය වැඩිවන අවස්ථාව වන අතර ෙදවැනි අවස්ථාව ෙදමළ
ජාතිකයන් මර්දනය කිරීෙම් අවස්ථාවයි.

ජවනිකාව පිළිබඳ විෙශේෂ සටහන්
සති කිහිපයක් පුරා ෙමම ජවනිකාව මූලික ෙකටි ක්ෂණික නිරූපණ ඔස්ෙසේ වර්ධනය කරමින් රංගවින්යාසය කරමින් නිර්මාණය
ෙකරුණා - බස් රියක් තුළ බලය ලැබීම පිළිබඳ ව සහ බස් රිය පැදවීෙම් කුතුහලෙයන් සිටින සිංහල හා දමිළ ජාතිකයන්ෙගන් යුත්
කණ්ඩායමක් සිටිනවා. අනතුරුව ඔවුන් රියදුරුෙග් තැන ගැනීමට ෙපොරබදිනවා. ෙමම ජවනිකාව �යාත්මක වන්ෙන් සිංහල
ජාතිකයන් විසින් දමිළ ජාතිකයන් ෙවත එල්ල කරන පීඩනෙය් වර්ධනයත් සමඟයි. අවසානෙය් එය බලය ෙබදාගැනීම පිළිබඳ
පීෙඩෝන්මාදයක් දක්වා වර්ධනය ෙවනවා. වෘන්දය බස් රිෙය් ශබ්ද ඔවුන් විසින් ම නිර්මාණය කළා.
ෙකෙසේ ෙවතත්, ෙම් ජවනිකාව ඒ ඓතිහාසික ෙමොෙහොතට අවශ්ය භාවය සහ ජවෙයන් යුක්ත වූවත්, එය වාච්යාර්ථෙයන් යුක්ත
වීම පිළිබඳ රුවන්තිට පැහැදීමක් තිබුෙණ් නැහැ. ඒ වුවත්, එය නිවැරදි කිරීමට අදහසක් කිසිවකු සතු වුෙණත් නැහැ.
එදා රුවන්ඩාෙව් කිගාලි නුවර පැවත්වීමට නියමිත නාට්යෙය් මංගල දර්ශනයට ෙපර දිනයයි. දීර්ඝ පුහුණුවීම් දිනකින් පසු
නළුවන් අධික ෙලස ෙවෙහසට පත්ෙවලා සිටියා. ඔවුන් ෙමම ජවනිකාෙව් අවසාන පුහුණු වීම කිරීමට නියමිතව තිබිය දී, රුවන්ති
කියා සිටියා ඔවුන් විසින් කලින් අවස්ථාවලදී භාවිත කළ ෙදබස් සහ ශබ්ද ෙනොමැති ව ‘සිංහල’ සහ ‘ෙදමළ’ යන වචන ෙදක
පමණක් ෙමම ජවනිකාව තුළ භාවිත කරන ෙලස.
ඒ වන විටත්, මධ්යම රා�ය පහුෙවලා. නළුෙවෝ ඊට එකඟ වුණා. එක්වරම එම ජවනිකාව ඉතා ප්රබල තැනකට ෙගොඩනැඟුණා.
නාට්ය ආරම්භ කිරීමට පැය කිහිපයකට ෙපර ෙමම ජවනිකාව සාධනීය ස්ථානයකට පැමිණියා.
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වෘන්දය එකිෙනකාෙග් රිද්මයන් හඳුනාෙගන තිබීම හා ජවනිකාෙව් දෘශ්ය අලංකරණය පවත්වාෙගන යෑම සඳහා එකාවන්ව ශරීරයන් ෙමෙහය වීම

සමස්ත නාට්යෙය් ම අනුශාංග සඳහා ෙයොදාෙගන ඇත්ෙත් කළු වර්ණය වුව ද රතු සහ ෙකොළ වර්ණ සංෙක්තාත්මක ෙලස භාවිත කරනවා
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60 දශකෙය් දී � ලංකාව - මහත්වරුන්ෙග් කුමන්ත්රණෙය් කතාව
ජවනිකාෙව් ඓතිහාසික පසුබිම
ආකර්ෂණීය ෙමන්ම අසාර්ථක ‘මහත්වරුන්ෙග් කුමන්ත්රණය’ සිදු වූෙය් 1962 දීයි. ෙමම නාමය පටබැඳුෙන් ෙමහි
වගකිවයුත්තන්ෙග් - ඉහළ මධ්යම පාන්තික, ඉං�සි භාෂාෙවන් කතා කරන යුද නිලධාරීන්ෙග් සමාජ පන්තිෙයහි ස්වභාවය හා
ශූරත්වය සැලකිල්ලට ගනිමින් ය.
අවසානෙය් දී, රජයට එෙරහි ව කුමන්ත්රණය කළ වරදට නිලධාරීන් 24 ෙදෙනක් අත්අඩංගුවට ගැනුණා. ඒ අතරින් 21 ෙදෙනක් ම
ෙරෝමානු කෙතෝලිෙයෝ වූ අතර එක් අෙයක් පමණක් ෙබෞද්ධෙයක්. දින 324 ක පැවති නඩු විභාගයකින් අනතුරු ව ෙදෝෂිත වූ
එෙකොළාස් ෙදෙනකුට මරණ දණ්ඩනය නියම වුණා. අෙනක් අයට වසර 10ක සිර දඬුවමක් හිමි වූ අතර ඔවුන්ෙග් ෙද්පළ රජය
විසින් පවරා ගනු ලැබූවා.
ෙම් සිදුවීම පිළිබඳ ආණ්ඩුෙව් ප්රතිචාරය වූෙය් ෙමම කුමන්ත්රණයට
ෙපලඹුව සහ ෙමෙහයවීම �ස්තියානි ආගමිකයන් විසින් සිදු කළ බවයි.
භාෂාෙව් බලය ඉං�සි භාෂාෙවන් සිංහල භාෂාවට ෙපරළීම සමඟම SWRD බණ්ඩාරනායක විසින් මීට ෙපර දශකෙය් දී සිංහල රාජ්ය භාෂා
පනත �යාත්මක කිරීෙම් ප්රතිඵලයක් වශෙයන් සිදු වූ භාෂා ෙපරළුම ෙමම සිදුවීම ඇන්ග්ෙලෝ - �ස්තියානි පාලක පන්තිෙය් කඩාවැටීෙම්
ආරම්භය සටහන් කළා. පාලනෙය් හා භාෂාෙව් ෙපරළුම එක්තරා
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතියක, ජීවිත �යාත්මක වීම සහ ගැටලු
නිරාකරණය කිරීෙම් ෙගෝලීය දැක්මක නිමාවක ඉඟියක් ප්රකාශමාන
කළා. උත්ප්රාසාත්මක ෙලස අග්රාමාත්ය බණ්ඩාරනායක - රාජ්ය භාෂා
පනෙත් මහ ෙමොළකරු - ෙබෞද්ධ භික්ෂුවක් අතින් ඝාතනයට ලක් වූවා.
ෙම් කම්පනකාරී සිදුවීම රටතුළ අන්තවාදී ෙබෞද්ධ ෙද්ශපාලනයක්
නිර්මාණය කිරීමට අනුබල දුන්නා.
SWRD බණ්ඩාරනායකෙග් මරණෙයන් පසු ඔහුෙග් වැන්ඳඹු බිරිඳ
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක අග්රාමාත්ය ධූරයට පත් වූවා ෙමන්ම ඇය
ෙලෝකෙය් පළමු කාන්තා අග්රාමාත්යවරියයි. ෙමම කුමන්ත්රණය සිදුවූෙය්
ඇයෙග් පාලන කාලය තුළයි.

60 දශකෙය් දී � ලංකාව - මහත්වරුන්ෙග් කුමන්ත්රණය ජවනිකාෙවන් (2019)
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දශකය පිළිබඳ DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙහළි කළ මතකය
DCS සම්මුඛ සාකච්ඡාෙවදී ෙබොෙහෝමයක් වැඩිහිටියන් 60 දශකෙය් දී සිදු වූ ප්රබල සිදුවීම් ෙදකක් පිළිබඳ තම මතකය අවදි කර
තිබුණා. ඉන් පළමු කාරණාව සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායකෙග් ඉඩම් පිළිබඳ ප්රතිපත්තිය වූ අතර අෙනක අසාර්ථක වූ
මහත්වරුන්ෙග් කුමණ්ත්රණයයි. 60 දශකය නිෙයෝජනය කිරීම සඳහා නිර්මාණය කළ මහත්වරුන්ෙග් කුමන්ත්රණය ජවනිකාවට
පදනම් වන්ෙන් ෙමම සිද්ධීන් ෙදකම ඉතා සවිස්තරාත්මක ව විග්රහ ෙකෙරන එක් ෙජ්යේෂ්ඨ පුරවැසිෙයක් සමඟ කළ ගැඹුරු
සංවාදයක්.

අෙප් කාෙලදී අපි ෙගොඩක් හිනා වුනා. හැම ෙදයක් ගැනම. ආගම ගැන, ෙද්ශපාලෙන්
ගැන...අන්තිමට හැම ෙදයක් ගැනම හිනා වුනා... මං හිතන විදිහට, අද ෙවනෙකොට
හැමෙදයක්ම නීරසයි. විෙශේෂෙයන්ම තරුණෙයෝ...
ඇයි ෙම් තරම් ඒ අය බරපතල?
DCS අනුෙල්ඛන උපුටනය

ජවනිකා නිර්මාණය
ආරම්භය
Sri Lanka in the 60s ජවනිකාව Dear Children, Sincerely... දශක හතක � ලංකාව නාට්ය සඳහා ම නිර්මාණය වූ ජවනිකාවක්
වන අතර පසු ව එය Dear Children, Sincerely... ආත්ම කථන එකතුවට ද ඇතුළත් කරගත්තා.
ෙමම ජවනිකාව නිර්මාණය වන්ෙන් DCS සම්මුඛ සාකච්ඡාෙවන් ෙතෝරාගත් සුවිෙශේෂී ඒක පුද්ගල ආඛ්යායනයක් මුල් කරෙගන
රුවන්ති විසින් රචනා කරනු ලැබූ පිටපතක් ඇසුෙරන්. එම පිටපත ආෙශ්රේය කරගන්ෙන් ඉං�සි භාෂාෙවන් කතා කරන, උගත් ප්රභු
පැළැන්තිෙය් කාන්තාවකෙග් ෙපෞද්ගලික මතකයක්.
ෙමම පිටපත පළමුෙවන් ලියැෙවන්ෙන් සම්මුඛ සාකච්ඡාවට ඉතා සමාන ඉං�සි භාෂා ඒකල භාෂණයක් ෙලසයි.
නමුත් ජවනිකාව සිංහල භාෂාව ෙහෝ ෙදමළ භාෂාව කතා කරන ෙප්රේක්ෂකාගාරය ෙවත රැෙගන යන්ෙන් ෙකෙසේ ද යන ගැටලුව
මතු වුණා.
ඒ අනුව විෙජ්ෙසෝම නමින් නව චරිතයක් නිර්මාණය වුණා. විෙජ්ෙසෝමෙග් චරිතය අප සම්මුඛ සාකච්ඡා කළ කාන්තාවෙග්
ෙමෙහකරු/ රියදුරු/ රැකබලගන්නා පුද්ගලයාෙග් - තම ජීවිතෙයන් වැඩි කාලයක් ඇය ෙවත ෙසේවය කළ ඉතා භක්තිමත්,
විශ්වසනීය සහකාරකයාෙග් - ජීවමාන චරිතෙයන් පන්නරය ලද චරිතයක්.
ෙමම ජවනිකාෙව් දී විෙජ්ෙසෝමෙග් චරිතය විසින් කාන්තාවෙග් චරිතය අසලින් සිට ඇෙග් කතාෙව් වාක්යෙයන් වාක්යය
අර්ථකථනය සිංහල භාෂාෙවන් (ෙහෝ ෙදමළ භාෂාෙවන්) ඉදිරිපත් කරනු ලබනවා. ඒ හරහා එම සිද්ධි සම්බන්ධෙයන් ඔහු ඔහුෙග්
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ම අර්ථකථන ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ ආකාරෙයන් සමාජ පන්ති අතර ඇති සියුම් ගැටුම්, ප්රභූ පැළැන්තියට අතරමැදි වන භාෂා හා
ආගම් අතර අරගල දෘෂ්ඨිෙකෝණ ෙදකක් හරහා ෙප්රේක්ෂාගාරයට ෙපෙනනවා.
ඩිවයිසින් �යාකාරකම
ෙමම ජවනිකාෙව් න්යෂ්ටිය - විෙජ්ෙසෝම සහ ප්රභූ කාන්තාවෙග් ෙදබස්/කථනය - සම්පූර්ණෙයන් ම පිටපතක් ෙලස ලියවුණු
එකක් වන අතර ජවනිකාෙව් ෙක්න්�ය කතාව නිර්මාණය කිරිමට ඩිවයිසින් අභ්යාස භාවිත කෙළේ නැහැ.
ෙකෙසේෙවතත්, ෙමම කතාන්දරය DCS දශක හතක � ලංකාව නාට්යයට ඇතුළත් වීමත් සමඟ ඍජු කතාන්තර කීෙමන් ඔබ්බට
ආඛ්යානය පුඵල් කිරීම සඳහා අවස්ථා ෙදකක දී ජවනිකාවට වෘන්දය සහය කරගන්නවා.
වෘන්දය, ප්රධාන කතාෙව් ඉතා සුවිෙශේෂී අවස්ථා ෙදකක් නාට්යානුසාරෙයන් කර ෙපන්වනවා. ඒවා නම්, 1) ඉඩම් ජනසතු කිරීම හා
ප්රභූ ෙද්පළ කට්ටි කිරීම සහ 2) ඉං�සි කතා කරන ඉහළ ප්රභු පන්තිය, තරුණ ෙද්ශපාලකයින් හා අගමැති වීමට නියමිත SWRD
බණ්ඩාරනායක - ඉතා සමීප සබඳතා පැවැත් වූ ෙමම සමාජ පන්තියම රැවටීමට උත්සාහ කරන පුද්ගලයා - අතර ඇති සමාජයීය
සහ ෙද්ශපාලන ආතතිය යි.
ඉඩම් ජනසතු කිරීෙම් දර්ශනය ඩිවයිස් කිරීම සඳහා නාට්යෙය් ආරම්භෙය් දී ප්රභූ කාන්තාව අසුන් ෙගන සිටින දැවැන්ත පසුතලය
ක්රමානුකූල ව කෑලිවලට කඩා ඉවත් කිරීමට නළුවන්ට පැවරුණා. නාට්යය ආරම්භෙය් දී ප්රභූ කාන්තාව අසුන්ෙගන සිටින්ෙන්
ඉතා විශාල ෙසෝෆා එකක් ෙලස සැකසූ කළු පැහැති ෙපට්ටි සමූහයක් මතයි. අවසානෙය් ඇයට ඉතිරිවන්ෙන් ඇය වාඩි වී සිටින
එක් ෙපට්ටියක් පමණි. ෙම් ආකාරෙයන් ඇෙග් වස්තූන් සහ වත්කම් ගිලිහී යන ආකාරය රූපමය වශෙයන් නිරූපණය
ෙකෙරනවා.
බණ්ඩාරනායක සහ ප්රභූ පැළැන්තිය අතර ඇති ආරවුල ඩිවයිස් කිරීම සඳහා රා� ෙභෝජන සංග්රහයක දර්ශනයක් නිර්මාණය කළා.
එහි දී, ඉං�සි හා සිංහල භාෂා අතර බල තුලනෙය් හුවමාරුව සංෙක්තවත් කරමින් ‘ආයුෙබෝවන්’ කීෙම් ආචාර ක්රමයට පරස්පර ව
�තාන්යයන් විසින් ස්ථාපිත කරන ලද අතින් කරන ආචාර විධීන් නිරූපණය ෙකෙරනවා. බණ්ඩාරනායක විසින්, එම ෙභෝජන
සංග්රහෙය් දී එකදු වචනයකින් ෙතොර ව, සියලූම අතට අතදීම්, හමුදා ආචාරයන්, වැළඳ ගැනීම් තම ‘ආයුෙබෝවන්’ අභිනෙයන්
මඟහරිනු ලබනවා.
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ඩිවයිස් කරන ලද බටහිර ආචාර විධීන් ජවනිකාවට ඇතුලත් කරගනිමින්

ජවනිකාෙව් මූලික සංකල්පය
ෙමම ජවනිකාවට ෙක්න්ද්ර ෙවන්ෙන් භාෂාෙවන් ෙබදාෙනොගත්, ෙබදාහදාගත් සම්බන්ධතා
කියන සංකල්පයයි.ඉං�සි කතාකරන �ස්තියානි වංශවත් කාන්තාවක් සහ සිංහල කතාකරන
ෙබෞද්ධ ෙමෙහකරුෙවක්.
ෙම් සම්බන්ධතාවෙය් තිෙයන සියුම් සමීප සම්බන්ධය, සංකීර්ණත්වය, එකිෙනකා අතර
ෙගෞරවය, එකිෙනකා මතින් යැෙපන සහ අවංක ෙසෙනහස ඉතාම ඇත්තක්. ෙම් ෙදෙදනා
ඉතා ෙවනස් පසුබිම් ෙදකක, ඉතා අසමාන නමුත් විශ්වසනීය මිත්රත්වයකින් එක් ව ජීවිතය
ගමෙන් ගමන් කළ ෙදෙදෙනක්.
ඒ ෙදෙදනාම හැමෙද්ම වෙග් ෙබදාෙගන තිෙයනවා.
හැමෙද්ම වෙග් ෙබදාෙගන තිෙයනවා.
අන්න ඒ සංකීර්ණ යථාර්ථය - හැම අතින් ම ෙවනස් වුණ එක් ව ජීවිතය ගත කිරීම - ඉං�සි
භාෂාව සහ සිංහල භාෂාව සමාන ෙලස භාවිත කිරීමට උත්ෙත්ජනයක් වුණා. ෙම් ෙසේවකයාට
සහ ප්රභූ කාන්තාවට සමාන ෙදබස් ප්රමාණයක් තිෙයනවා. සමාන දිගින් යුක්තයි. ඒ ෙදන්නා
කතා කරන්ෙන් එකම ෙදයක් සම්බන්ධවයි - නමුත් ඔවුන් කතා කරන භාෂාව අනුව ඔවුන්ෙග්
දෘෂ්ඨිෙකෝණය නිෙයෝජනය ෙකෙරනවා. ෙම් භාෂා ෙදෙක් එකතුෙවන් ඒ කාලෙය් තිබුණු
ෙද්ශපාලන සංස්කෘතිය පිළිබඳ ඉතා ගැඹුරු අදහසක් ලබා ෙදනවා.

.

රුවන්ති ද චිෙක්රා
අධ්ය�කා - DCS දශක හතක � ලංකාව
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ජවනිකාෙවන් මතුෙකෙරන සුවිෙශේෂී මතකයන්…
DCS දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් සෑම ජවනිකාවක් ම සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් රැස් කරගත් ඓතිහාසික නිෙම්ෂයන්
කිහිපයක්ම මතු කරනවා. ෙම් ඉන් කිහිපයක්...

බණ්ඩාරනායකෙග් රාජ්ය භාෂා පනත ෙද්ශපාලන ව්යාපාරය
මහජන ප්රදර්ශනය සඳහා පාර්ලිෙම්න්තුව විවෘත කිරීම
සිංහල භාෂාව රාජ්ය භාෂාව කිරීම පාසල් අධ්යාපනයට බලපෑ ආකාරය
බණ්ඩාරනායකෙග් භාෂාව, ඇඳුම සහ චර්යාව ෙවනස් වීම
සිරිමාෙවෝ බණ්ඩාරනායක විසින් ෙගන ආ ඉඩම් ජනසතු කිරීෙම් පනත (අක්කර 50කට අධික කෘෂිකාර්මික ඉඩම්
රජයට පවරා ගැනීම
මහත්වරුන්ෙග් හමුදා කුමන්ත්රණය ෙමෙහයවූ ප්රධානීන්
කුමන්ත්රණය දිනෙය් දී, අහම්බෙයන් ‘ඔන්වර්ඩ් �ස්ටියන් ෙසෝල්ජර්ස්’ ගීතය � ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාෙව් ප්රචාරය
කිරීම සහ එය ප්රචාරය කළ නිෂ්පාදකවරයාව තනතුෙරන් පහ කිරීම
කුමන්ත්රණය සිදුකළ හමුදා නිළධාරීන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීමට හමුදා නිලධාරී බාකර්ට අරලිය ගහ මන්දිරෙයන්
නිෙයෝග ලැබීම
හමුදා නිලධාරීන් අත්අඩංගුවට පත් වීම සහ වැලිකඩ බන්ධනාගාරෙය් රිමාන්ඩ් කිරීම
ආහාර, ෙපොත්-පත් සහ බීම වැලිකඩ බන්ධනාගාරය ෙවත අනවසරෙයන් රැෙගන යාම
ෙතල්දූෙව් ෙසෝමරාම හිමියන් විසින් බණ්ඩාරනායක ඝාතනය වීම
ෙසෝමරාම හිමියන් බැහැදැකීමට (�ස්තියානි ආගමට මාරු කරවීම සඳහා) මැතිව් පීරිස් පියතුමන් කැඳවීම
ෙසෝමරාම හිමියන්ව එල්ලා මැරීම
ෙසෝමරාම හිමියන්ෙග් අඵ � ලංකා ෙද්ශ සීමාෙවන් එහාට විසිර වීමට නිෙයෝග ලැබීම (හමුදා නිලධාරී බාකර් විසින්
ෙහලිෙකොප්ටරයක් මඟින්)
මැතිව් පීරස් පියතුමා ද එම ෙහලිෙකොප්ටර් ගමනට සහභාගී වීම
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ජවනිකාෙව් රංග ආකෘතිය
ෙමම ජවනිකාව කතාන්දර කීෙම් ෛශලිෙයන් (story telling) නිර්මාණය වූ ජවනිකාවක්. ෙමම ජවනිකාෙව් ෙක්න්ද්රය වන ප්රභූ
කාන්තාවෙග් සහ විෙජ්ෙසෝමෙග් කතාව ඉතා සරල ආකාරෙයන් ඒ කාලෙය් සිදු වූ ඒ ඒ සිද්ධි තමන්ට බලපෑ ආකාරය
ෙප්රේක්ෂකයා ෙවත මුහුණ ලා ඉදිරිපත් ෙකෙරනවා.
ෙමම නාට්යෙය් අවස්ථා ෙදකක දී සරල කතාන්දර කීෙම් ෛශලිය පුළුල් කරමින්, වචනෙයන් විස්තර ෙකෙරන අවස්ථාව
නිරූපණය කර ෙපන්වීමට පසුබිමින් වෘන්දය සහය ෙවනවා. ෙමම වෘන්දෙය් රංග ෛශලිය ප්රභූ කාන්තාවෙග් සහ විෙජ්ෙසෝමෙග්
ස්වභාවිකවාදී රංග ෛශලියට වඩා ෛශලිගත හා අතිශෙයෝක්ති රංග ෛශලියකින් යුක්තයි.
ෙමහි භාෂාවට ඇත්ෙත් සුවිෙශේෂී ස්ථානයකි. ෙමහි දී ඉං�සි හා සිංහල යන භාෂා ෙදෙකන් එකම සිද්ධියක් සම්බන්ධෙයන් සමාජ
පන්ති ෙදකක දෘෂ්ටිෙකෝණ එකවර නිරූපණය ෙකෙර්. ඉං�සි භාෂාෙවන් ප්රභූ පැළැන්තිෙය් දෘෂ්ටිෙකෝණයත්, සිංහල භාෂාෙවන්
පහළ මධ්යම පන්තිෙය් දෘෂ්ටිෙකෝණයත් නිරූපණය ෙකෙර්. එෙමන්ම ෙමම භාෂා ෙදක මඟින් ෙමම දශකය තුළ ඉං�සි භාෂාෙව්
සිට සිංහල භාෂාව ෙවත භාෂාෙව් බලය සංක්රමණය වීම සංෙක්තවත් ෙකෙර්.
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70 දශකෙය් දී � ලංකාව - තරුණ අරගලෙය් කතාව

70 දශකෙය් දී � ලංකාව - තරුණ අරගලෙය් කතාව ජවනිකාෙවන් (2019)

ජවනිකාෙව් ඓතිහාසික පසුබිම
� ලංකාෙව් තරුණ කැරලි සහ මර්දන ද්විත්වයක් පැවතුණා. ඒවා සිදු වූෙය් වසර 19ක කාලයක් අතරතුරයි. එහි පළමුවැන්න 1971 දී - ෙලෝකෙය්ම තරුණයන්ෙග් හා හදවත් හා පරිකල්පනයන් දිනාගත් ෙගෝලීය වශෙයන් ව්යාප්ත ෙවමින් පැවති සමාජවාදී
ව්යාපාරෙය් පන්නරෙයන් පරමාදර්ශී ෙලස ආරම්භ වූ එකක්. ෙම් කාලවකවානුෙව් දී ෙලෝකෙය් ෙබොෙහෝ රටවල ෙමන්ම,
� ලංකාෙව්ත් උත්ෙත්ජනීය නායකත්වයක් ලබාෙදමින් සහ බුද්ධිමත් ම පුද්ගලයින් ග්රහණය කරගනිමින් සිටිෙය් වාමාංශික
පක්ෂයන්. 1971 දී තරුණ කැරැල්ල පරමාදර්ශී ශිෂ්ය ව්යාපාරයක් මත පිහිටුණු අතර ආණ්ඩුව ෙපරළීෙම් අභිප්රායකින් යුතු වූණා.
ෙමම ආණ්ඩුව ෙපරළීෙම් අභිප්රාය, එක් රැයකින් රෙට් සියලූම ෙපොලිස් ස්ථානවලට පහර දීෙම් එඩිතර සැලැස්ම එක් ප්රහාරයක
අත්වැරදීමකින් ව්යර්ථ වීමත් සමඟ විනාශ වුණා. ශිෂ්යයන් 1,200ක් පමණ ඝාතනයට ලක්වුණා. 3,000ක් පමණ අත්අඩංගුවට
ගැනුණා. 18,000ක් පමණ යටත් වුණා. ෙමම අසාර්ථක විප්ලවය පැවතුෙන් යාන්තම් මාස 3ක් පමණයි.
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වසර 19කට පසු ෙමම ව්යාපාරය නැවත නැඟී සිටියා - දැඩි ෙලස, වඩා සංවිධානාත්මක ව සහ අවසානෙය් දී වඩා දරුණු ෙලස.
1989 මතකෙය් රැෙඳන්ෙන් දීර්ඝ භීෂණ කාලයක් ෙලසයි. ආණ්ඩුව සහ තාරුණ්යය එකිෙනකාට විරුද්ධ ව ඒ අතර සිර වූ
පුද්ගලයන් හරහා සිදු වූ ෙකෝලාහල සහිත කාලයක් ෙලසයි. 1987 සිට 1989 දක්වා වසර ෙදකක කාලය කුමන්ත්රණ,
පීෙඩෝන්මාදය, වර්ධනය වන ත්රාසය, උමතුව සහ ප්රසිද්ධිෙය් සිදු ෙකෙරන කෲරත්තවෙයන් හැඩගැසී තිබුණා. ෙමම කාලය තුළ දී
සිය දහස් ගණන් තරුණයන් වධබන්ධනයට ලක් ව ඝාතනය ෙකරුණා. සංවිධානාත්මක ඝාතන, පැහැරගැනීම්, පළිගැනීම් සඳහා
සිදුකරන ඝාතන, සමූල ඝාතන, වධකාගාර, ප්රසිද්ධිෙය් අපකීර්තියට පත්කිරීම්, ශරීර අංග ෙඡ්දනයන් සහ මෘත ෙද්හයන් ප්රදර්ශනය
කිරීම් ෙමම කාලය ‘භීෂණ කාලය’ ෙලස නම් වීමට ෙහේතු වුණා.

දශකය පිළිබඳ DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙහළි කළ මතකය
70 සහ 80 දශක වන විට 1930 දශකෙය් උපන් පුරවැසියන් වැඩිහිටිෙයෝ බවට පත් ව සිටියා. ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් ශාස්ත්රඥයින් හා
සමාජ �යාකාරිකයන්. සමහරු ෙම් කාලෙය් ෙද්ශපාලන ව්යාපාරවලට �යාකාරී ෙලස සහභාගී වූ අය. ඔවුන් සියලු ෙදනාම
ෙමයින් ගැඹුරු ෙලස පීඩාවට පත් අය. ඔවුන් සියලු ෙදනාම ෙම් භීෂණ කාලය තුළ ඝාතනයට ලක් වූ තරුණයන්ව, විනාශ වූ
පවුල් පිළිබඳ දැනෙගන සිටියා.
ෙම් කාලය පිළිබඳ ඔවුන් තුළ තිබුෙණ් කිසිවක් කර කියා ගත ෙනොහැකි අසරණකමක් සහ පසුතැවීමක්. ෙම් පරම්පරාවට තමන්ට
පහළ තරුණ පරම්පරාව සමාජෙයන් අතු ගා දැමීම සැබවින්ම අත්විඳී ෙහේතුෙවන් ඔවුන් තුළ අහිමි වීෙම් ෙව්දනාව ඇති බව ප්රකට
වුණා.

රෙට් තරුණෙයෝ එක පැත්තක, රෙට් වැඩිහිටිෙයෝ තව පැත්තක... ෙකොයිතරම්
ෙව්දනාවක්ද?.... අපි ෙම් තරුණ පරම්පරාවට මහා අධ්යාපනයක් දීලා එයාලට
දැෙනන්න සැළැස්සූවා එයාලට ඕන ෙදයක් ලබා ගන්න පුළුවන් කියලා....ඒත්
ඊටපස්ෙසේ... අපිට එයාලට සහය ෙදන්න බැරි වුණා... අෙන් ඒෙකන් වුණු ෙඛ්දය...
ඒක මහා විනාශයක්... පාලකෙයෝ මහා දරුණු විදිහට තරුණයන්ව මර්දනය කළා.
ඒක මහා විනාශයක්.
DCS අනුෙල්ඛන
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ජවනිකා නිර්මාණය
ආරම්භය
ෙමම ජවනිකාව පළමුවරට නිර්මාණය කෙළේ 2015 දී, පළමු උබුමුන්ටු මනුෂ්යත්වෙය් කලා උෙළල සඳහා රංගගත ෙකරුණු DCS
රුවන්ඩා - � ලංකා සහෙයෝගීත්ව නාට්ය ෙවනුෙවනි. නමුත් එය පරිසමාප්ත ජවනිකාවක් බවට පත්වූෙය් 2016 වර්ෂෙය් දී එම
නාට්යෙය්ම � ලංකා සංචාරෙය් දී ය.
ෙමම ජවනිකාෙව් ආරම්භය පදනම් වන්ෙන් රුවන්ඩාෙව් හා � ලංකාෙව් නර්තන සම්ප්රදායයන් ෙදකක් මූලික කරෙගනයි.

ෙමම ජවනිකාව මුල් වරට ඩිවයිස් වූෙය් රුවන්ඩාෙව් දී � ලංකා - රුවන්ඩා නළුවන් සමඟ ය
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මූලික ඩිවයිසින් �යාකාරකම
ෙමම ජවනිකාව පුහුණු වීම් �යාවලිය තුළ කළ විවිධ ශාරීරික චලන ගෙව්ෂණයන්ෙගන් නිර්මාණය වූ ශරීර චලන පමණක් ම
මූලික කරගත් ජවනිකාවක්.
ෙමහි පළමු ෙකොටස සඳහා පදනම වන්ෙන් 2015 දී සම්බන්ධ වන රුවන්ඩන් ජාතිකයන් විසින් � ලාංකිකයන්ට උගන්වනු ලැබූ
ගම් බූට් නර්තනයයි.
ක්රමෙයන් වර්ධනය වන සහ නැවත නැවත සිදුවන චලන මාලාවකින් යුත් ඉතා ජවසම්පන්න නර්තනයක් වන ගම්බූට් නර්තනය
ඉෙගන ගැනීම � ලාංකික නළුවන්ට පහසු වුෙණ් නැහැ. ෙමම නර්තනෙය් මූලික අධ්යයනෙය් දී නළුවන් තුළ පසුබට වීම් සහ
වැරදීම් සිදු වුණා. එෙහත් ඒ පිළිබඳ කුතුහලයක් සහ එහි ඇති ශක්යතාවයන් පිළිබඳ ප්රසාදයක් තිබුණා. දැඩි කැපවීමත් සමඟ ෙමම
චලන ඔවුන් පුහුණු කළා. අවසානෙය් දී, ෙමම නර්තනය නිසි ආකාරෙයන් පුහුණු වීෙම් ප්රහර්ෂය විසින් නිර්මාණය කරනු ලැබූ
දැවැන්ත ජවයක් හා ශක්තියකින් පුහුණුවීම් කාමර පිරී ගියා.
� ලාංකික නළුවන් ෙමම නර්තනය පුහුණු කළ �යාදාමය නාට්යෙය් ජවනිකාවට එක් වූණා. එය සමාජවාදී ෙලෝකය පිළිබඳ
කුතුහලෙයන් හා ප්රහර්ෂෙයන් යුක්ත, අවෙබෝධකර ගැනීම සඳහා දැඩි ව කැපෙවන, අවසානෙය් එහි පිටුපස ඇති බලය අධ්යයනය
කරන, තමන්ෙග් ජවය සමාජය ෙවත පුපුරවා හරින 1971 තරුණ පරම්පරාව සිහිගැන්වූවා.
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ජවනිකාෙව් මූලික සංකල්පය
ජනතා විමුක්ති ෙපරමුෙණ් විමුක්ති අරගලය - අනිත් වාමාංෂික විප්ලවයන් වෙග්ම - ඉහළ
බුද්ධිමය තත්ත්වයක් ෙවත නැඹුරු වූවක්. ෙම් තරුණ පිරිස ෙහළිදරව් කරගත්ත විමුක්තිය,
සමාජ පන්තීන් සහ භාෂාව පදනම් කරගත්ත පැරණි බල ව�හයන් බිඳ දාන්න ඔවුන්ට දිරි දීපු
දැනුෙම් සහ අධ්යාපනෙය් බලයයි.
ෙම් අරගලය පිළිබඳ ෙබොෙහෝ ෙද්වල් ලියවිලා, න්යායගත ෙවලා තිෙයනවා. අපි ෙකොෙහොමද
ෙම් කැරැල්ෙල් මූලික අත්දැකීෙම් සත්යතාවයත් ආරක්ෂා කරෙගන ඒෙක් සංකීර්ණතාවයන්
විනාඩි කිහිපයකට සාරාංශ කරලා ෙව්දිකාවක් මත ෙපන්නන්ෙන්?
සමහර ෙවලාවට වාහකය තමා ගැටලුව.
අපි හිතුෙව් භාෂාෙව් තිෙයන සංකීර්ණතාවයන් අතඅරින්න
හරි, එෙහනම්. ෙමොනවද අපිට ඉතුරු ෙවන්ෙන්?
ශරීර.
තරුණ ශරීර.
ජවෙයන් පිරුණු තරුණ ශරීර. සීමා රහිත ජවයක්. මැෙරන්න බලාෙගන ඉන්න තරුණ ශරීර.
මැෙරන්න බලාෙගන ඉන්න සියගණන් තරුණ ශරීර.
දහස් ගණන් තරුණ ශරීර, තරුණ බුද්ධිය සහ සීමා නැති ජවය විනාශ ෙකරුණා.
රටක වැඩිහිටි පරම්පරාව අතින් රෙට් තරුණ පරම්පරාව විනාශ ෙකරුණා
ෙකොයිතරම් ෙඛ්දවාචකයක් ද?.
ෙම් හැකියාව හා ශක්යතාව අපෙත් ගිය එක ගැන තිෙයන කියාගත ෙනොහැකි ෙව්දනාව තුළ
ජවනිකාව රඳවන්න තීරණය ෙකරුණා.
රුවන්ති ද චිෙක්රා
අධ්ය�කා - DCS දශක හතක � ලංකාව

34

ජවනිකාෙවන් මතුෙකෙරන සුවිෙශේෂී මතකයන්…
DCS දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් සෑම ජවනිකාවක් ම සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් රැස් කරගත් ඓතිහාසික නිෙම්ෂයන්
කිහිපයක්ම මතු කරනවා. ෙම් ඉන් කිහිපයක්...

රාජ්ය භාෂා පනත යටෙත් අධ්යාපනය ලැබූ පළමු තරුණ පරම්පරාව තුළ ඇති පීඩනය
1971 මාක්ස්වාදී කැරැල්ෙල් තිබූ රහසිගත ස්වභාවය (රහසිගත හමුවීම් සහ ශික්ෂණය)
නිදහස් අධ්යාපනය පන්නරය හා මාක්ස්වාදය/සමාජවාදය හා රුසියානු සාහිත්ය වැනි නව දැනුෙම් ආභාසය
1971 කැරැල්ල මගින් අධ්යාපනය ඔසවා තැබීම
සියලුම ෙපොලිස් ස්ථානවලට පහර දීෙම් සැලසුම
එක් ප්රහාරයක් ව්යර්ථ වීම
1971 කැරැල්ල ව්යර්ථ වීම හා තරුණ මර්දනය
තරුණයන්ෙග් පසුබෑම
ෙජ්.වී.පී. නායක ෙරෝහණ විෙජ්වීරෙග් නායකත්වය සමඟ 1989 කැරැල්ෙල් ආරම්භය වීම
ප්රගතිශීලී කාන්තා නිෙයෝජනය
ව්යාපාරෙය් අභිනයන් සහ සංෙඛ්ත
රටතුළ සිදු වූ වධබන්ධනයට ලක්කිරීම්, ඝාතනය කිරීම් සහ පිළිස්සූ ශරීර ප්රදර්ශනය කිරීම්
‘ෙගෝනි බිල්ලන්’ෙග් හඳුනාගැනීෙම් ෙපරට්ටු
ඝාතනයන් වර්ධනය වීම
ෙරෝහණ විෙජ්වීරෙග් ඝාතනය
1989 තරුණ විමුක්ති කැරැල්ෙල් නිමාව
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ජවනිකාෙව් රංග ආකෘතිය
ෙමම ජවනිකාව ෙදබස් රහිත රංගයක්. එය නිරූපණය ෙකෙරන්ෙන් ජවසම්පන්න හා නාටකීය ෙලස වින්යාස ගත කළ
නර්තනමය චලන ෙපළක් මගින්.
ෙමය ෙකොටස් ෙදකකින් සමන්විතයි. පළමු ෙකොටස 1971 කැරැල්ල නිෙයෝජනය කරන අතර ෙදවන ෙකොටස 1989 කැරැල්ල
නිෙයෝජනය කරනවා. පළමු ෙකොටස අ�කානු නර්තනයක් වන ගම්බූට් නර්තනෙය් චලන කිහිපයක් වටා නිර්මාණය වූ වෘන්ද
නර්තනයක්. ෙදවන ෙකොටස ෙද්ශීය පහතරට නර්තන සම්ප්රදාෙය් ෙදෙවොල් මඩු ශාන්තිකර්මෙය් එන වාහල නර්තනෙය් චලන
පදනම් කරගත් නර්තනමය රංගයක්.
ෙමහි පළමු නර්තනය වන ගම්බූට් නර්තනය ඉතා නිදහස්කාමී, තුරුණුකාමී සහ බලාෙපොෙරොත්තු සහගත හැඩයක් එක්කරනවා.
එය විසින් 1971 ශිෂ්ය කැරැල්ෙල් තිබූ අහිංසක අවංකකම සහ බලාෙපොෙරොත්තුව නිරූපණය කරනවා. ෙදවන නර්තන ෛශලිය
හරහා 1989 භීෂණ සමය සංෙක්තවත් කිරීම සඳහා ෙයොදාගත් අතර සීග්රෙයන් ප්රහාරාත්මක ස්වරූපයට හැරීම හා අවුල්ජාලාවක්
වීම ෙහේතුෙවන් එම කාලය තුළ වර්ධනය වූ උමතුව සහ වියරුව දෘශ්යමාන කරනවා.

ෙමම ජවනිකාෙව් රංගවින්යාස ශිල්පී ප්රදීප් ගුණරත්න විසින් 1989 කැරැල්ෙල් නායකයෙග් භූමිකාව නිරූපණය කරමින්
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පුහුණු වීෙම් දී සිදු වූ අත්වැරැද්ද 1971 ජවනිකාෙව් අවසාන ෙමොෙහොත ෙලස සංවර්ධනය විය

ෙමම දර්ශනය අවසන් වන්ෙන් උද්ෙව්ගකර ජවසම්පන්න ශරීරයන් ෙව්දිකාෙව් තැනින් තැන වැටී නිෂ්චල ව තිබීෙමන් ය
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80 දශකෙය් දී � ලංකාව - කළු ජූලිෙය් කතාව

80 දශකෙය් දී � ලංකාව - කළු ජූලිෙය් කතාව ජවනිකාෙවන් (2019)

ජවනිකාෙව් ඓතිහාසික පසුබිම
1983 කලබලය ෙහවත් කළු ජූලිය 1983 ජූලි මාසෙය් දී � ලංකාෙව් දමිළ ජාතිකයන්ට එෙරහි ව ආණ්ඩුව විසින් ෙමෙහයවන ලද
ෙකෝලාහලයක්. ෙමම ෙකෝලාහලයට මුලපිරුෙව් සිංහල ජාතික හමුදා නිලධාරීන් 13 ෙදෙනක් තරමක් අප්රකට (එවක) එල් ටී ටී ඊ
ත්රස්තවාදීන් විසින් රැක සිට පහර දී ඝාතනය කිරීමයි. ෙමය දමිළ ජාතික අන්තවාදී කණ්ඩායමක් විසින් � ලංකා ආණ්ඩුවට එෙරහිව
දියත් කළ ෙමෙතක් සිදු වූ විශාලතම ෙකෝලාහලයයි. එය සිංහල - ෙබෞද්ධ බහුතර ජනගහනය තුළ කම්පනයක් ඇති කළා.
ප්රහාරය පිළිබඳ කටකතා, ෙපර ෙනොවූවිරූ රාජ්ය අවමංගල්යක් බවට වර්ධනය වීම, මෘත ෙද්හ 13 ෙකොළඹට ප්රවාහනය කරවීම,
ආණ්ඩුව හා මියගිය අයෙග් පවුල් සමඟ සිදු වූ ආරවුල් ආදී සියල්ල 1983 ජූලි 24 වන දින ෙකොළඹ තුළ ෙකෝලාහලයක්
ඇතිකරවීමට ආෙව්ගයක් ඇති කළා.
ඉදිරි සති කිහිපය පුරාවට, සංවිධානාත්මක කල්ලි වර්ධනය වීම, ෙපොලීසිෙය් අ�ය බව සහ ජනාධිපතිවරයාෙග් නිහඬ බව
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මංෙකොල්ල කෑම්, පිලිස්සීම් සහ අගනුවර පාරවල්වල ප්රසිද්ධිෙය් සිදු වූ ඝාතනවල සැහැසි බව එන්න එන්න ම වර්ධනය කරන්න
වූණා. දමිළ ජාතිකයන්ෙග් නිවාස සහ ෙවළඳ ආයතන නිවැරදි ෙලස ඉලක්ක කරගැනීම ආණ්ඩුවට සහය වීමක් බවට පත් වුණා.
ඒ නිසා ප්රසිද්ධිෙය් පහර දීම් හා ඝාතනය කිරීම අපරාධයක් ෙනොවන බව ෙම් කල්ලිවලට දැෙනන්න පටන් ගත්තා.
කනගාටුව නම්, ජූලි 27 ෙවනි දින - ෙකෝලාහලෙයන් සිව්වන දිනෙය් දී - තමයි ජනාධිපති විසින් නිහඬතාව බිඳ දමා ජාතිය
ඇමතුෙව්. එෙසේ වුවත්, ඔහුෙග් අපැහැදිලි අර්ථ ෙදෙක් කතාව ෙකෝලාහලෙය් පුනර්ජීවනයට ෙහේතු සැපයූවා. එය අවසන් වශෙයන්
නිමාවට පත් වූෙය් ජූලි 30 ෙවනිදාය. ඒ වනවිට, 3,000කට අධික පිරිසක් මියෙගොස්, 150,000කට පමණ නිවාස අහිමි ව, 8,000ට
ආසන්න සංඛ්යාවකෙග් නිවාස සහ ෙවළඳ ආයතන විනාශ ව තිබුණා
කළු ජූලිය සාමාන්යෙයන් හඳුනාගැෙනන්ෙන් 30 වසරක දමිළ හමුදාවන් හා � ලංකා ආණ්ඩුව අතර හටගත් සිවිල් යුද්ධෙය්
ආරම්භය ෙලසයි. ඉතා ශක්තිමත් ෙගෝලීය දමිළ ඩයස්ෙපෝරාවක් නිර්මාණය කරමින් දමිළ ජාතිකයන් දහස් ගණනක් රට අතහැර
ගියා. තවත් සමහර තරුණයන් එෙතක් එවකට තරමක විශ්වාසය දිනාෙගන සිටි අන්තවාදී හමුදා කණ්ඩායමක් වන
එල්.ටී.ටී.ඊ.යට බැඳුනා

දශකය පිළිබඳ DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙහළි කළ මතකය
1930 පරම්පරාව විසින් කළු ජූලිය සිදුවීම හදුන්වනු ලැබූෙව්, 1980 දශකෙය් වඩාත් සුවිෙශේෂි සිදුවීම ෙලස යි. එය එෙසේ වූව ද, ෙම්
පිළිබඳ කතා කිරීෙම් දී කිසියම් පරාජීය හැඟීමක් සහ එම සිදුවීම්වලින් දුරස්බවක් මතු වුණා. බහුතරයක් ෙදනා ෙම් කාලෙය් සිදු වූ
ව්යසනයන්ෙගන් ඉවත් ව සිටීමට උත්සාහ කරන බවක් ෙපනී ගියා. එය ඔවුන්ෙග් තරුණ කාලය තුළ මුහුණ දුන් ගැටලුවලට
(රාජ්ය භාෂා පනත වැනි ගැටලුවලට) ප්රෙව්ශ වූ ආකාරයට වඩා ෙවනස් ය.

කවදා ඉඳන්ද මිනිස්සු ෙදමළා කියන වචනය කියන්න පටන් ගත්ෙත්... මෙග් ළමා
කාලෙය් එෙහම වචනයක් තිබුෙණ් නෑ... ඒත් කවද්ද ඒ වචනය සිංහල භාෂාවට
එකතු වුෙණ්?... කවද්ද ඒ වචනය කියන්න, ෙම් විදිහට හැසිෙරන්න අපිට අවසර
ලැබුෙණ්?...මං හිතන්ෙන් ඒක එකපාර සිද්ධ ෙවන්න ඇති...
DCS අනුෙල්ඛන උපුටනය
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ජවනිකා නිර්මාණය
ආරම්භය
ෙමම ජවනිකාව මුල්ම වරට නිර්මාණය වූෙය් 2017 දී ප්රදර්ශනය ෙකරුණු Dear Children, Sincerely... දශක හතක � ලංකාව
නාට්ය ෙවනුෙවන් ය.
නාට්යෙය් සියලුම ජවනිකා අතරින් සංකීර්ණත ම ඩිවයිසින් �යාවලිය තිබුෙණ් ෙමම ජවනිකාෙව් ය. ෙමහි ඩිවයිසින් �යාවලිය
ඇරඹුෙන් 2016 වර්ෂෙය් පැවති ෙමම නාට්යෙය් මංගල දර්ශනය සඳහා ය. ෙකෙසේ ෙවතත් එම ජවනිකාව සම්පූර්ණෙයන් ම ඉවත්
කර අලුත් ම ජවනිකාවක් ෙවනුෙවන් ඩිවයිසින් �යාවලියක් ආරම්භ කළා. වසරක ඩිවයිසින් �යාවලියකට අනතුරුව, ෙමම
ජවනිකාව පරිපූර්ණත්වයට පත් ව නාට්යයට එකතු වූෙය් 2017 වර්ෂෙය් ජූලි මස පැවති දර්ශනයක දී ය.
ජවනිකාෙව් ආරම්භයට පාදක වන්ෙන් ප්රවීණ රංගෙව්දීනි අයිරාංගනී ෙසේරසිංහ සමඟ කළ සම්මුඛ සාකච්ඡාෙවන් උපුටා ගත්
ප්රකාශයකි. ‘කවදා ඉඳන්ද මිනිස්සු ෙදමළා කියන වචනය කියන්න පටන් ගත්ෙත්...?’
මූලික ඩිවයිසින් �යාකාරකම
� ලංකා ඉතිහාසෙය් හැරවුම් ලක්ෂයක් වන ෙමම සිදුවීම ප්රතිනිර්මාණය කරන්ෙන් ෙකෙසේද පිළිබඳ දීර්ඝ සාකච්ඡාවලින්
අනතුරුව, ෙමම ෙඛ්දජනක ඉරණමට මුහුණ දුන්ෙන් රෙට් දමිළ ජාතිකයන් වුවත්, වෘන්දෙය් සියලු ෙදනාම වාෙග් සිංහල
ජාතිකයන් වීම නිසා සිංහල ජාතිකයන්ෙග් දෘෂ්ඨිෙකෝණෙයන් ම ෙමම සිදුවීම අවෙබෝධ කරගැනීමට උත්සාහ දැරිය යුතු බව
තීරණය වුණා.
පර්ෙය්ෂණ මඟින්, ෙමම අර්බුදකාරී තත්ත්වය තුළ ආණ්ඩුව විසින් ආරක්ෂා කළ නිහඬ පිළිෙවත ෙමම කාලය තුළ සිදු වූ දුර්වල ම
අංගය බව වෘන්දය ෙත්රුම් ගත්තා. ෙම් නිහඬතාව ෙකෝලාහලය පැවති කාලෙය් දී පමණක් ෙනොව, ආරම්භයටත් ෙපර සිටම
පවත්වාෙගන ෙගොස් තිෙබනවා. එහි ප්රතිඵලයක් වශෙයන් සිදු වූ ෙදය සහ සිදුවීමට නියමිත ෙදය පිළිබඳ භීතියක් හා පීඩනයක්
ඇති වුණා.
සාමූහික ව්යාකූලභාවය, භීතිය, කුතුහලය හා තැතිගැන්ම පිළිබඳ අවෙබෝධ කරගැනීමට වෘන්දයට සහය වන අරමුණින් ඔවුන්
කරමින් සිටි රංග අභ්යාසයක් ම පළමු ඩිවයිසින් අභ්යාසය ෙලස ෙයොදා ගැණුනා.
ෙමම රංග අභ්යාසෙය් දී කණ්ඩායම විසින් අදෘශ්යමාන මැස්ෙසක් හඹා යා යුතු ය. ඒ මැස්සා කාමරය පුරා ඉගිලී යන අතර යම්
ෙමොෙහොතක දී ෙකටි ෙවලාවකට විවිධ ස්ථානවල විවිධ පෘෂ්ඨ මත නැවතී සිට, යළි පියාසර කරනවා. සමස්ත වෘන්දයම එක
ඒකකයක් ෙලස චලනය ෙවමින් අභ්යාසය පුරාවටම එක් අදෘශ්යමාන ලක්ෂ්යක් ෙවත නාභිගත වීම වෘන්දයට ලැෙබන
අභිෙයෝගයයි. ෙමය වෘන්දයක වචනවලින් ෙතොර ව සම්බන්ධතාව හා එකමුතුකම ෙගොඩනැඟීමට ෙයොදාගන්නා සම්භාව්ය වෘන්ද
අභ්යාසයක්.
ෙමම ජවනිකාව නිර්මාණය කිරීෙම් දී වෘන්දය ඔවුන්ට සුපුරුදු අභ්යාසය ආරම්භ කළා. කණ්ඩායමක් ෙලස හදිසිෙය් එෙහේ ෙමෙහේ
යන, කාමරය පුරා ඇති වී නැති වී යන අදෘශ්යමාන මැස්ෙසක් පසු පස ඔවුන් හඹා ගියා. එක් ෙමොෙහොතකින් අනතුරුව, එම
අභ්යාසයට මෘත ෙද්හ 13ක් යාපනෙය් සිට ෙකොළඹට එන ෙතක් බලා ෙගන සිටින කම්පනයට පත් සිංහල ජාතිකයන් අතර ඒ
අවස්ථාෙව් දී පැතිරී යා හැකි කටකතා එකතු කිරීමට නළුවන්ට පැවරුණා.

40

ශාරීරික චලනයට ෙම් වාක්ය එකතු වීමත් සමඟ ක්ෂණික ව නිර්මාණය වූ අහිමි වීම පිළිබඳ හැඟීම, ව්යාකූලත්වය සහ වර්ධනය
වන භීතිය විසින් ජවනිකාව වටලා ගනු ලැබුවා. අදෘශ්යමාන කෘමිෙයක් ෙසොයමින් යන නළු පිරිසක් බරපතළ ගැටලු කිහිපයකට
පිළිතුරු ෙසොයා යන පුරවැසියන් පිරිසක් බවට පරිවර්තනය වුණා.

ජවනිකාෙව් මූලික සංකල්පය
ෙම් ජවනිකාව ඉදිරියට ගමන් ගන්ෙන් ප්රචණ්ඩත්වය සහ නිහඬතාව හරහායි. ඒක
දමිළ ජාතිකයන් ව ප්රසිද්ධිෙය් ෙහළා දැකිමට නිහඬ ව අනුමැතිය ලබා දුන් � ලාංකීය
ඓතිහාසික ෙමොෙහොත සංෙක්තවත් කරනවා. 1983 කැරැල්ෙල් 5-7 දිනවල
උච්ඡාවචනයන් සිදු වූෙය් ෙපර ෙනොදුටුවිරූ ප්රචණ්ඩත්වය හා නිහඬතාව අතරයි. දමිළ
ජනතාව ෙම් ප්රචණ්ඩත්වෙය් හා ප්රචණ්ඩත්වය ෙකෙරහි ආණ්ඩුෙව් නිහඬතාවෙය්
ෙගොදුරු බවට පත්වුණා.
ෙමම නිහඬතාවෙයන් ආණ්ඩුව කියා සිටිෙය් දමිළ ජනතාව සමාජෙය් ෙදවන
පුරවැසියන් බවයි. අපරාධයකට හවුල් ෙනො වී ඔවුන් ව ප්රසිද්ධිෙය් විනාශ කළ හැකි
බවයි. ඒක එක් රැයකින් � ලංකා සමාජෙය් ගතිකයන් ෙවනස් කළා.
රුවන්ති ද චිෙක්රා
අධ්ය�කා - DCS දශක හතක � ලංකාව

ජවනිකාෙවන් මතුෙකෙරන සුවිෙශේෂී මතකයන්…
DCS දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් සෑම ජවනිකාවක් ම සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් රැස් කරගත් ඓතිහාසික නිෙම්ෂයන්
කිහිපයක්ම මතු කරනවා. ෙම් ඉන් කිහිපයක්...

ෙසොල්දාදුවන් 13 ෙදෙනක් යාපනෙය් දී ඝාතනය කීරීම පිළිබඳ කටකතා පැතිරීම
මෘත ෙද්හ 13 ෙකොළඹට එවීම
ෙකොළඹ ෙබොරැල්ල කනත්තට ජනනාව එක්රැස් වීම
දමිළ ජාතිකයන්ෙග් නිවාස විනාශ කිරීම
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දමිළ ජාතිකයන්ෙග් කඩ විනාශ කිරීම හා ඔවුන්ෙග් වස්තු මංෙකොල්ල කෑම
සිංහල ජාතිකයන් විසින් දමිළ ජාතිකයන්ව ප්රශ්න කිරීම
මාවත්වල දමිළ ජාතිකයින්ව මිෙල්ච්ඡ ෙලස පිලිස්සීම හා ඝාතනය කිරීම
ජනාධිපති මන්දිරය ඉදිරිපිට ම දමිළ ජාතිකෙයකුව පුලුස්සා ඝාතනය කිරීම
‘බාල්දිය’ යන වචනෙය් සුවිෙශේෂත්වය
ෙකෝලාහලය නැවැත්වීම සඳහා � ලංකා ආණ්ඩුව පියවර ෙනොගැනීම
ජනාධිපති ෙජ්. ආර්. ජයවර්ධන විසින් ෙකෝලාහලයට දින 4කින් පසු ගුවන්විදුලි නිෙව්දනයක් ඉදිරිපත් කිරීම
චන්ද්රගුප්ත විසින් ලබා ගත් ඝාතනය කිරීමට ෙපර නිරුවත් කරනු ලැබූ දමිළ ජාතිකෙයක් ෙදස සිනාෙසමින් බලා සිටින
අන්තවාදී සිංහල ජාතික කල්ලියක ජායාරූපය

ජවනිකාෙව් රංග ආකෘතිය
ෙමම ජවනිකාව ස්වභාවිකවාදී රංග ෛශලිෙය් සහ ෛශලිගත රංග ෛශලිෙය් එකතුවක්.
ජවනිකාෙව් ආරම්භක දර්ශන ෙපළ තරමක් ෛශලිගතයි හා වින්යාසගතයි. ආරම්භෙය් දී, වෘන්දය ම එකාවන් ව අදෘශ්යමාන
ෙකෙනක් විසින් ෙමෙහයවනවා ෙසේ නිහඬව ෙව්දිකාෙව් ඇවිදිනවා. කටකතාවල වර්ධනයත් සමඟ වෘන්දෙය් චලනෙය් ආතතිය
සහ ෙව්ගය වැඩිෙවනවා. නමුත් ශරීරවල සාමූහික �යාකාරීත්වය එෙසේ ම පවතිනවා. තවමත් වෘන්දයට ආකෘතියක් සහ
අනුපිළිෙවළක් තිෙයනවා.
ඉන්පසු, ක්ෂණික ව, කණ්ඩායෙමන් එක් නළුෙවක් පමණක් හුෙදකලා ෙවනවා (දමිළ ජාතිකයාෙග් චරිතය නිරූපණය කරන
නළුවා ඔහු ය). ජවනිකාෙව් ඉතිරි ෙකොටස පුරාවටම ඔහුට හිමි වන්ෙන් ෙවනත් අවකාශයක්. ෙවනත් ජවයක්. ෙවනත් අරමුණක්.
ඉතිරි වෘන්දෙය් පිරිස හැසිෙරන්ෙන් සාමූහිකවයි.
තනි නළුවාව හුෙදකලා කිරීමත් සමඟ වෘන්දය ෛශලිගත රංග ෛශලිෙයන් මිෙදනවා. ඔවුන් ස්වභාවිකවාදී රංගනයට මාරු වන
අතර ක්රමෙයන් එය වියරු වැටුණු අශික්ෂිත හැසිරීමක් බවට පත්ෙවනවා. හත්වන දින වනවිට ෙකෝලාහලෙය් ප්රචණ්ඩකාරී සහ
ව්යාකූල ස්වභාවය වර්ධනය වීමත් සමඟ වෘන්දය මිනිමරු කල්ලියක් බවට පත්ෙවනවා.
උන්මාදෙය් සහ කලබලෙය් වර්ධනය වන අතරින් පතර නිශ්චලත්වය සහ නිශ්ශබ්දතාවක් ෙව්දිකාෙව් පවතිනවා. ඒ දමිළ
ජාතිකයාට චලනය විය හැකි කාලයයි.
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ජවනිකාව පිළිබඳ විෙශේෂ සටහන්
ෙමම ජවනිකාව රඳවා තබාගන්නා ආකෘතීන් ෙදකකින් සමන්විතයි. ආකෘතීන් ෙදකම සංකල්පමය වශෙයන් ආණ්ඩුව සහ
ජනාධිපති විසින් රට අරාජික වී ඇති ෙමොෙහොතක සහ ජාතික අර්බුදයක් උද්ගත ව ඇති ෙමොෙහොතක අනුගමනය කළ
නිහඬතාවයට සම්බන්ධ ෙවනවා.
ෙමහි පළමුවැන්න, වෘන්දය සිදු වූෙය් කුමක්ද යන්න පිළිබඳ ෙහෝඩුවාවන් ෙහොයමින් අවකාශය පුරා ගමන් කරමින් සිටිය දී හමුදා
ෙසබළුන් 13 ෙදෙනක් ඝාතනය කිරීම වටා ෙගතුණු කටකතා කනවැටීෙම් සිදුවීම් ෙපළ සඳහා ෙයොදාගත් ආකෘතියයි. කටකතා
ෙගොඩනැඟීෙම් ආකෘතිය නිරූපණය ෙකෙරන්ෙන් වෘන්දෙය් සාමූහික චලන හරහායි. ආණ්ඩුෙව් නිහඬතාව අතර ඝාතන පිළිබඳ
කටකතා වර්ධනය ෙවන්න පටන් ගන්නවා. ඒත් සමඟම වෘන්දෙය් ආතතියත් වර්ධනය ෙවනවා.
ෙමහි ෙදවන ආකෘතිය ගුවන්විදුලිය හරහා නිෙව්දන ලැෙබන ආකාරයයි. (වඩාත් නිවැරදි ව කියනවා නම්, ගුවන්විදුලිය හරහා
ෙනොලැෙබන ආකාරයයි.) ෙමය ශ්රව්යමය ආකෘතියක්.
ජවනිකාෙව් ෙදවන භාගෙය් දී ගුවන්විදුලිය සුවිෙශේෂී භුමිකාවක් නිරූපණය කරනවා. පාරවල්වල, නිෙවස්වල අවනීතිය හා
ප්රචණ්ඩත්වය �යාත්මක වන විට රෙට් පාලකයන්ෙගන් යම් කිසි ආරක්ෂාවක්, මඟ ෙපන්වීමක්, රක්ෂණයක්
බලෙපොෙරොත්තුෙවන් ජනතාව ගුවන්විදුලිය වටා ෙරොක් වුණා. නමුත් ඒවා ලැබුෙණ් නැහැ. ඒවා ෙනොලැබීම නිසා ඔවුන් අවට
ෙලෝකය බිඳ වැෙටන්න පටන් ගත්තා.
එම නිසා ජවනිකාෙව් ෙදවන භාගය රඳා පවතින්ෙන් ගුවන්විදුලිෙය් නිහඬතාවත් සමඟයි. ෙම් නිහඬතාව බිඳිමින් ජවනිකාව
අවසානෙය් දී, කනගාටුදායක ෙලස ප්රමාද වී තිබියදීත්, අවසානෙය් සාහසික වූණු ජනාධිපතිෙග් ජාතිය ඇමතීම ප්රචාරය ෙවනවා.

එම රංග අභ්යාසය නාට්ය රඟදැක්වීෙම් දී ද 1983 කළු ජූලිෙය් භාවය හා ආතතිය තීව්ර කර ගැනීම සඳහා ජවනිකාෙව් ආරම්භෙය් දී ෙයොදා ගැෙන්.
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90 දශකෙය් දී � ලංකාව – ‘බිග් මැච්’ එෙක් කතාව

90 දශකෙය් දී � ලංකාව - ‘බිග් මැච්’ එෙක් කතාව ජවනිකාෙවන් (2019)

ජවනිකාෙව් ඓතිහාසික පසුබිම
1990 දශකය, 1991 වර්ෂෙය් දී හිටපු ඉන්දියානු අග්රාමාත්ය රජීව් ගාන්ධි � ලාංකිකෙයකු අතින් ඝාතනය වීමත් සමඟ ආරම්භ වී
ගමන්කරන්ෙන් රෙට් පවතින යුද්ධය සහ දූෂිත සංස්කෘතිය සාමාන්යකරණයට ලක් වූ කාලයක් ෙවතයි.
ෙමම දශකය ඉදිරියට ගලා යන්ෙන් උසස් ෙද්ශපාලන චරිත ඝාතනය වීම් සහ කුමන්ත්රණ සහිත කලබලකාරී ෙද්ශපාලන
සංස්කෘතියක් හරහායි. සිවිල් ජනතාව සහ හමුදා නිලධාරීන්ෙග් ඝාතන සංඛ්යාව අධික ෙව්ගෙයන් ඉහළට යන අතරවාරෙය් යුද
කර්මාන්තය සංවර්ධනය ෙවන්න පටන් ගත්තා. නමුත් ෙබොෙහො ෙදෙනකුට 90 දශකෙයන් මතකෙය් රැෙඳන්ෙන් 1996 ෙලෝක
කුසලාන �කට් තරඟාවලිය ජය ගැනීමයි.
ඒෙමන්ම, ෙපෞද්ගලික ජනමාධ්ය නාළිකා පිහිටුවීම ආරම්භ වී ග්රාහකයින් දිනාගැනීම උෙදසා තරගකිරීම ආරම්භ වන්ෙන් ද ෙමම
දශකෙය් දීමයි. දිනපතා පුවත්පත්වල සහ ප්රවෘතිවල දැඩි යුද අනතුරු පිළිබඳ ෙතොරතුරු වාර්තා වුණා සහ ෙඛ්දය ප්රෙකෝපකාරී
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ෙලස ඉදිරිපත් කළා. යුද්ධය වටා ඇති වාණිජ කර්මාන්ත දියුණු ෙවන්න පටන් ගත්තා. ෙම් ෙහේතුෙවන් ජනතාව තුළ යුද්ධය
පිළිබඳ අසංෙව්දීත්වයක් ඇති වුණා.
ෙම් සියල්ල අතරවාරෙය් දී, 1990 දශකය, � ලාංකිකයන් යුද්ධය නිසා ෙවන් වූණු, �කට් උන්මාදය නිසා එක් වුණු කාලයක්.

දශකය පිළිබඳ DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙහළි කළ මතකය
DCS සම්මුඛ සාකච්ඡාවල දී 90 දශකය පිළිබඳ ව ෙබොෙහෝමයක් වැඩිහිටියන් සිහිපත් කර තිබුෙන් 1996 වර්ෂෙය් දී � ලංකාව
ෙලෝක කුසලාන �කට් තරඟාවලිය ජය ගැනීමයි. ඒවෙග් ම ඔවුන් අවිශ්වසනීය සංස්කෘතිය, දූෂිත ෙද්ශපාලනය, ෙද්ශපාලන
චරිත වැඩි ප්රමාණයක් ඝාතනය කිරීම, ජනමාධ්යෙය් ෙවනස්වීෙම් ස්වභාවය පිළිබඳත් අදහස් පළ කළා.

90 ගණන් කියන්ෙන් අෙප් ඉතිහාසෙය් ඉතා සංකීර්ණ කාලයක්.
මම හිතන්ෙන් ෙම් වෙග් අත්දැකීම් එක්ක... අපි ෙවනත් විදි ෙහොයනවා, අපි සමහර
ෙද්වල් විතරක් ෙතෝරගන්නවා. සමහර ෙද්වල් අමතක කරනවා, සමහර ෙද් මකලා
දාන්න හදනවා... ඇත්තටම 90 ගණන් කියන්ෙන් අෙප් ඉතිහාසෙය් ඉතා සංකීර්ණ
කාලයක්.
DCS අනුෙල්ඛන උපුටනය

46

ජවනිකා නිර්මාණය
ආරම්භය
ෙමම ජවනිකාෙව් ඩිවයිසින් �යාවලිය ආරම්භ වන්ෙන් Dear Children, Sincerely... දශක හතක � ලංකාව නාට්ය ෙවනුෙවන්
2016 වර්ෂෙය් දී ය.
සිවිල් යුද්ධෙය් දරුණුතම අවධිය, ෙලෝක කුසලානය දිනූ දශකය ෙලස පුරවැසියන් විසින් හඳුනා ගනු ලැබීම ජවනිකාෙව් වාහකය
බවට පත් වූණා. ෙලෝක කුසලාන ජයග්රහණය කිරීමවත්, සිවිල් යුද්ධෙයන් ඝාතනය වූ සංඛ්යාවවත් ෙනොසලකා සිටීමට හැකි
වුෙණ් නැහැ. ඒ අනුව ෙම් යථාර්ථයන් ෙදකම ෙම් ජවනිකාවට ෙගන ඒමට තීරණය වුණා. ඒ අනුව සිවිල් යුද්ධය සජීවි �කට්
විස්තර විචාරයක් ෙලස ඉදිරිපත් කළා.
ඒ නිසා, යුද සංඛ්යාෙල්ඛන �කට් තරගෙය් ස්වරූපයට ගැළෙපන පරිදි ආකෘතිගත කරන්න සිදු වුණා. ජවනිකාව නිර්මාණය
කිරීමට ආම්භයක් ෙලස වෘන්දය විසින් යුද්ධයට අදාළ ෙතොරතුරු, පින්තූර, සංඛ්යාදත්ත එකතු කිරීමට පටන් ගත්තා. ෙම්වා හරහා
යුද්ධෙය් ලකුණු පුවරුව සකස් කළා.
මූලික ඩිවයිසින් �යාකාරකම
යුද්ධය පිළිබඳ විවිධාකාර අධ්යයනෙයන් අනතුරු ව ඒවා වර්ගීකරණය කිරීමට සහ යුද ෙතොරතුරු සහ �කට් ෙතොරතුරු එකට
ගැළපීමට වෘන්දයට පැවරුණා. ෙතොරතුරු ඒ ඒ කාණ්ඩවලට වර්ගීකරණය වු පසු ඒ ඒ ෙතොරතුරු ඉදිරිපත් කිරීමට රූපවාහිනී
නිෙව්දක චරිත නිර්මාණය කිරීම සඳහා ක්ෂණික නිරූපණය සිදු ෙකරුණා.
සජීවි ව ඉදිරිපත් ෙකෙරන‘� ලංකා සිවිල් යුද්ධෙය්’ විස්තර විචාරය යන රූපකය ඉතාම ඉක්මනින් නිර්මාණය වුණා.

වෘන්දය ජනමාධ්යෙව්දීන් ෙලස දත්ත හා ෙතොරතුරු කීම ඩිවයිස් කරමින්
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ජවනිකාෙව් මූලික සංකල්පය
ෙම් ජවනිකාව 90 දශකය ෙමෙහයවපු සාධක 4කින් එකට බැඳිලා තිෙයනවා යුද්ධය, යුධ කර්මාන්තය, ෙපෞද්ගලික ජනමාධය සහ ෙලෝක කුසලානය.
ෙම්ෙක් ප්රධාන සංකල්පය ළකුණු පුවරුව සහ ජයග්රහණයට එකින් එක ළකුණු එකතු
වීමයි. ෙම් ළකුණු මරණ, ඝාතනය, ෙද්ශපාලන �යා, වාණිජමය ලාභයන් නැතිනම් ක්
රිකට් තරඟෙය් ළකුණු ෙවන්තත් පුළුවන්.
ෙම් ළකුණු පුවරු සංකල්පය ඇති වූෙය් ලාභ ලැබීම සහ ෙද්ශපාලන න්යායපත්රවලට
හැඩගැෙහන ජනමාධ්යෙය් මතු වීමත් සමඟයි.
ෙද්ශපාලන උපක්රම, කුමන්ත්රණ, විකල්ප විසඳුම්, කූෙටෝපායයන් සහ ක්රමෙව්දයන්
ඉක්මනින් සාර්ථක ගමනක් යන්න පටන් ගත්ත ඝාතනයට ලක් වුණු යහපත්
ෙද්ශපාලකයන්, සිවිල් ජනතාව, විශාල වශෙයන් මරණයට පත් වුණු යුධ ෙසබලුන්
සහ නිළධාරීන් පමණක් ෙනෙම් යුද්ධය අතරතුර ගත්ත ෙකටි විරාමය - ෙම් දශකෙය්
මැද භාගෙය් දී එකිෙනකාව ඝාතනය කරන එක නවත්තලා ෙලෝක කුසලාන
තරඟාවලිෙයන් � ලංකාව දිනනවා නැරඹීමට ගත්ත විරාමය - ෙම් සියල්ල මිනිස්
ජීවිත ඔට්ටුවට තියලා කරපු ෙලොකු ෙසල්ලමක් කියලා දැෙනන්න සැලස්සුවා.
රුවන්ති ද චිෙක්රා
අධ්ය�කා - DCS දශක හතක � ලංකාව
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ජවනිකාෙවන් මතුෙකෙරන සුවිෙශේෂී මතකයන්…
DCS දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් සෑම ජවනිකාවක් ම සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් රැස් කරගත් ඓතිහාසික නිෙම්ෂයන්
කිහිපයක්ම මතු කරනවා. ෙම් ඉන් කිහිපයක්...

1987 සටන්විරාමය බිඳවැටීම
1989 රාජිනි තිරාණගම ඝාතනය
1989 70,000ක් මුස්ලිම් ජනතාව පලවා හැරීම
1990 යුද මරණ සංඛ්යාව 3,924යි
1990 යුද වියදම රුපියල් බිලියන 16යි
1991 එල්.ටී.ටී.ඊ. ත්රස්තවාදීන් විසින් හිටපු ඉන්දියානු අග්රාමාත්ය රජීව් ගාන්ධි ඝාතනය
1992 යාපනය ෙකොටුව සටෙන් දී ෙලෆ්ටිනන් ෙජනරාල් ෙඩන්සිල් ෙකොබ්බෑකඩුව ඝාතනය
1992 අධ්යාපන අමාත්ය/ ජනාධිපති අෙප්ක්ෂක ලලිත් ඇතුලත්මුදලි ඝාතනය
1992 ෙපොෙළොන්නරුෙව් සිවිල් පුද්ගලයන් 157 ෙදෙනකු ඝාතනය කිරීම
1992 මයිලන්තෙය් සංහාරෙයන් කුඩා දරුවන් 14 ෙදෙනකු ඇතුළු සිවිල් පුද්ගලයන් 35 ෙදෙනකු ඝාතනය කිරීම
1993 යාපනය මුහුදු සටෙනන් මරණ සංඛ්යාව 1236 (යුද හමුදාව - 632, නාවික හමුදාව - 135, ඒල්.ටී.ටී.ඊ. - 469)
1993 මැයි දිනෙය් දී ජනාධිපති රණසිංහ ෙප්රේමදාස ඝාතනය
1993 යුද අයවැය බිලියන 58යි
1993 ඩී.බී. විෙජ්තුංග ජනාධිපති වීම
1994 62% ක බහුතර ඡන්දෙයන් චන්�කා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග ජනාධිපතිවරණෙයන් ජයගැනීම
1994 අනුරාධපුර බස් ෙබෝම්බයකින් සිවිල් පුද්ගලයින් 10 ඝාතනය වීම
1994 කුදිරමෛලයි ධීවරයින් 17 ෙදෙනක් ඝාතනය වීම
1994 විමධ්යගත කිරීෙම් ෙයෝජනාව
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.
1994 මුහුදු සටන
1994 ඔක්ෙතෝබර් 24 වන දින තුන්වන ඊළාම් යුද්ධය ආරම්භ වීම
1994 ඒල්.ටී.ටී.ඊ. ප්රහාරයකින් සිවිල් වැසියන් 50 ෙදෙනක් ඝාතනය වීම
1995 වැලි ඔය ප්රහාරෙයන් ඒල්.ටී.ටී.ඊ. ත්රස්තවාදීන් 400ක් ඝාතනය වීම
1995 යාපනය සටෙනන් 245 ෙදෙනක් ඝාතනය වීම
1995 නාෙවලි ශාන්ත පීටර් ෙද්වස්ථානෙය් ප්රහාරෙයන් සරණාගතයින් 65 ෙදෙනක් ඝාතනය වීම
1995 සම්පූර්ණ සිවිල් ඝාතන සංඛ්යාව 505යි
1996 මහ බැංකු ෙබෝම්බ ප්රහාරෙයන් 88 ෙදෙනක් ජීවිතක්ෂයට පත් වීම සහ 1400 ෙදෙනක් තුවාල ලැබීම
1996 මුලතිව් හමුදා කඳවුරු ප්රහාරෙයන් 1200ක් හමුදා ෙසොල්දාදුවන් ඝාතනය වීම
1996 කිලිෙනොච්චි සටෙනන් ඒල්.ටී.ටී.ඊ ත්රස්තවාදීන් 500ෙදෙනක් ඝාතනය වීම
1996 ෙදහිවල දුම්රිය ෙබෝම්බ ප්රහාරෙයන් සිවිල් වැසියන් 245 ෙදෙනක් ඝාතනය වීම
1996 යුද වියදම රුපියල් බිලියන 160යි
1996 ෙලෝක කුසලාන ජයග්රහණය සහ දින ෙදකක සටන් විරාමය
එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානය ප්රකාශ කරන ලද නිල මරණ සංඛ්යාව- � ලංකා යුධ හමුදාව - 23,790යි,
ඒල්.ටී.ටී.ඊ. - 27,639, ඉන්දියානු හමුදාව - 1,155යි
1990 දශකය සඳහා යුද වියදම රුපියල් බිලියන 1,572යි
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ජවනිකාෙව් රංග ආකෘතිය
ෙමම ජවනිකාව ඉදිරිපත් කරනු ලබන්ෙන් සජීවී රුපවාහිනී විස්තර විචාරයක් ෙලසයි - නමුත් ෙමහි දී විස්තර කරන්ෙන් ෙමම
දශකෙය් දී පැවති යුද්ධයයි. ෙමහි රංග ෛශලිය නිර්මාණය වී ඇත්ෙත් ෙපෞද්ගලික ජනමාධ්ය නාළිකාවල නිෙව්දකයන් සහ
ජන�ය �ඩා විස්තර විචාරකයන්ෙග් නිෙව්දන ෛශලිය හරහායි. ෙමහි කථනය �ඩා විස්තර විචාරවල - විෙශේෂෙයන් ම �කට්
�ඩාෙව් දී- භාවිත ෙවන වාග්ෙකෝෂෙයන් නිර්මාණය වී තිෙබනවා. ජන�ය මාධ්යෙව්දින්ෙග් අංගචලන හා භාෂණ විලාසයත්
ෙමම ජවනිකාවට ඇතුළු වී තිෙබනවා. එම නිසා ෙමම රංග ෛශලිය තරමක් අතිශෙයෝක්ති සහගත විකට රූපණ සහිත
ප්රහසනයක්.
සැබවින්ම, ෙමහි රංග ෛශලිය හා අන්තර්ගතය - ඝාතන පිළිබඳ සාහසික ෙතොරතුරු සහ යුද ව්යසන - සම්පුර්ණෙයන් ම
පරස්පරයි. එම නිසා ෙමම ජවනිකාෙව් ගැටුම අඳුරු ප්රහසන (Black Comedy) රංග ආකෘතියට වැෙටනවා.

ජනමාධ්යෙව්දීන්ෙග් හා සාමාන්ය ජනතාවෙග් චරිත ෙව්දිකාෙව් ස්ථාන ගත ව ඇති ආකාරය
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2000 දශකෙය් දී � ලංකාව - මැණික් ෆාම් කතාව

2000 දශකෙය් දී � ලංකාව - මැණික් ෆාම් කතාව ජවනිකාෙවන් (2019)

ජවනිකාෙව් ඓතිහාසික පසුබිම
� ලංකා ආණ්ඩුව සහ එල්.ටී.ටී.ඊ. අතර පැවති දශක 3ක් දිගු සිවිල් යුද්ධය ආණ්ඩුව විසින් සංවිධානාත්මක ව උතුරු ප්රෙද්ශෙය් දී
කළ හමුදා ප්රහාරයකින් පසු 2009 මැයි මාසෙය් දී අවසන් වුණා.
යුද්ධෙය් අවසන් අදියෙර් ප්රතිඵල වශෙයන් සිදු වූ විශාල සිවිල් මරණ සංඛ්යාව සහ ෙනොවිසඳුණු අවතැන්වීම් සම්බන්ධෙයන්
ෙද්ශීය හා විෙද්ශීය විමර්ශනවලට ආණ්ඩුව ලක් වුණා.
මැණික් ෆාම් යනු 225,000 පමණ අවතැන් වූවන්ව රැඳ වූ සරණාගත කඳවුරක නමක්. ෙම් කඳවුර � ලංකා යුද්ධ හමුදාව මගින්
දැඩි ව පාලනය වූ අතර එහි ඇති අවම ජීවත් වීෙම් පහසුකම් සහ එහි දී සිදුවුණා යැයි සැලෙකන ඝාතන, අපෙයෝජන,
බලහත්හාරෙයන් කැඳවාෙගන යාම් ආදි කටකතා ෙහේතුෙවන් කඳවුර ඉතා ඉක්මනින් අපකීර්තියට පත් වූණා. කඳුවුරට ඇතුළු විම
පාලනය ෙකරුණු නිසා කඳවුර පිළිබඳ සහ එහි සිටින පුද්ගලයන් පිළිබඳ ෙතොරතුරු සහ කතා අස්ථිර වුණා.
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මැණික් ෆාම්හි සිටින ජනතාව ඉක්මනින් සහ සෑහීමකට පත් විය හැකි ස්ථානවල නැවත පදිංචි කරවන බවට ආණ්ඩුව ෙපොෙරොන්දු
වූවත් 2015 දක්වා එම කඳවුර පැවතුණා. නිල වශෙයන් කඳවුර වැසුණු පසුව ද, නැවත පදිංචි කිරීම් ෙනොලද පවුල් විශාල
සංඛ්යාවක් සිටිනවා.

දශකය පිළිබඳ DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා ෙහළි කළ මතකය
ෙම් දශකය වර්තමානයට ආසන්තම දශකය වූව ද, ෙද්ශපාලනික වශෙයන් ඉතා තීරණාත්මක වූව ද, ෙසසු දශක තරම් 90 දශකය
පිළිබඳ සෑහිමකට පත්විය හැකි මතකයක් DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා තුළින් ෙහළි වූෙය් නැහැ. ෙබොෙහෝ විට ඊට ෙහේතුව, 1930
පරම්පරාව තම ජීවිතවල අගභාගයට පැමිෙණන විට සමකාලීන සමාජ-ෙද්ශපාලන සන්දර්භය සමඟ දුරස් ව සිටීමයි.

මෙග් ඇස් මහළු වැඩියි... මම දැකපු ෙද්වල් දකින්න මහළු වැඩියි.
මම ෙනොදැකපු ෙද් ෙත්රුම් ගන්න මහළු වැඩියි.
DCS අනුෙල්ඛන උපුටනය

ජවනිකා නිර්මාණය
ආරම්භය
ෙමම ජවනිකාව මූලික වශෙයන් ආත්ම කථනයක් ෙලස රචනා වූ අතර 2016 දී Dear Children, Sincerely... ආත්ම කථන හි
ෙකොටසක් ෙලස රංග ගත වුණා. ෙමහි පිටපත රුවන්ති විසින් රචනා කළ අතර එයට පාදක කරගන්ෙන් මැණික් ෆාම් කඳවුෙර්
ස්ෙව්ච්ඡා ෛවද්යවරියක වශෙයන් කටයුතු කළ ෛවද්ය විමලා ගෙන්ෂනාදන් සමඟ කළ සාකච්ඡාවයි. ෛවද්ය ගෙන්ෂනාදන්
විසින් ඇයෙග් මතකය කවියකට ෙපරළා තිබුණා. ඇය එය රුවන්ති සමඟ ෙබදා ෙගන තිබුණා. ෙමම කවිය සහ සාකච්ඡා සටහන්
පිටපත රචනා කිරීමට භාවිත කර තිබුණා.
පසුව, ෙමම මැණික් ෆාම් ආත්ම කථනය වෘන්ද රංගයක් බවට සංවර්ධනය වී 2016 දී DCS දශක හතක � ලංකාව නාට්යයටත්
එකතු වුණා.
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මූලික ඩිවයිසින් අභ්යාසය
මැණික් ෆාම් ආත්ම කථනය වෘන්ද රංගයක් බවට
පත්කිරීෙම් අභිෙයෝගය වූෙය් තම ජීවිතෙය් අවසන්
කාලෙය් දී යුද්ධය නිසා අවතැන් වූ වැඩිහිටි දමිළ
ජාතික කාන්තාවක විසින් ඉදිරිපත් කරන ආත්ම
කථනෙය් තිෙබන මෘදු බව සහ ෙගෞරවාන්විත බව
රඳවා ගනිමින් ෙමය සංවර්ධනය කරන්ෙන්
ෙකෙසේද යන්නයි. වෘන්දය සහය කරගත යුතුව
තිබුෙණ් ආත්ම කථනෙය් සියුම්බව වැඩිදියුණු
කිරීමට මිස, එයට වඩා ඉහළින් ෙපෙනන පරිදි
ෙහෝ එය සමඟ තරගවදින අන්දමින් ෙනොෙව්.
ඒ අනුව, ගත් පළමු තීරණය වන්ෙන් වෘන්දෙය්
චලනයන් කුඩා අවකාශයකට සීමා කිරීමයි. ෙම්
කුඩා අවකාශය කඳවුෙර් හිරවුණු ස්වභාවය
නිරූපණය කරනවා. ඊළඟ තීරණය වූ වෘන්දෙය්
හඬ අවම කිරීමයි. ඒ අනුව, වචන ෙහෝ
ෙදබස්වලින් ෙතොර ව, ආත්ම කථනෙයන්
කියෙවන පරිසරය නිර්මාණය කිරීමට වෘන්දයට
අභිෙයෝගයක් ලැබූණා.
ඩිවයිසින් අභ්යාසයක් වශෙයන්, කුඩා තාල
වාද්ය භාණ්ඩ (small percussion instruments)
වෘන්දය අතර ෙබදා දුන් අතර ආත්ම කථනයට
සවන් ෙදමින් එයට අදාළ පරිසරය නිර්මාණය
කිරීමට සහය වන පරිදි නාදයන් නිෂ්පාදනය
කිරීමට ඔවුන්ට පැවරුණා.

ෙසල්වි සචිතානන්දන් මැණික් ෆාම් ආත්ම කථනය ඉදිරිපත් කරමින්
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වෘන්දය තමන්ෙග් රංගය රංගවින්යාස කරගනිමින්

වෘන්දය තම එකම වස්තුව වූ ෙමම භාණ්ඩය සමඟ ඇති භාවමය සම්බන්ධතාවය
නිරූපණය කරමින්

ජවනිකාෙව් මූලික සංකල්පය
ෙම් ජවනිකාෙව් මූලික සංකල්පය වැෙටන්ෙන් ‘මෙග් දෑස් මහලු වැඩියි’ කියන
පාඨය මත.
ෙම් පාඨය ශක්තිමත් ව ෙම් රංගය අල්ලෙගන ඉන්නවා.
ඒ පාඨය 2009 දී, වයස 90 දී පළමු වරට අවතැන් වූ � ලාංකික කාන්තාවක
සම්පූර්ණෙයන් ම විග්රහ ෙකෙරනවා.
අවරුදු 30ක යුද්ධයත් එක්ක ජීවත් ෙවලා, හරියටම ජීවිතෙය් අවසාන කාලෙය්, වයස
අවුරුදු 90 දී තමන්ෙග් ෙගදරින් සහ සාමාන්ය ජීවිතෙයන් මුලින් උපුටා දැමීම
ෙමොනවෙග් ෙවන්න ඇතිද?
ඒක ෙත්රුම් ගන්න අමාරුයි. එෙහමත් නැත්තම්, යුද්ධෙය් කෲර බව හා විකෘතිය සහ
ඒවා පවත්වාෙගන යන අශික්ෂිත සංස්කෘතිය පිළිගන්න අමාරුයි.දයාබර මහලු
කාන්තාවකට තරමක් ෙනොගැළෙපන සහ ෙව්දනාබර ෙද්වල් කියන්න තිෙයන
අකමැත්ත නිසා, සංවරය, විනීතබව සහ මෘදුබව එකතු වූ වචන ඉතා දරුණු අමානුෂීය
ෙද්වල් පැහැදිලි කරන්න භාවිත කර තිබුණා.
ෙම් ජවනිකාෙව් ප්රධාන සංකල්පය තිෙයන්ෙන් ප්රකාශනෙය් තිෙයන විනීතබව තුළයි.
ඒක අපිට මතක් කර ෙදනවා අෙප් �යාෙවන් හා �යා ෙනොකිරීෙමන් අපි විනාශ
කරපු, අෙප් යහපතම ප්රාර්ථනා කළ, මිනිස්සු ගැන.
රුවන්ති ද චිෙක්රා
අධ්ය�කා - DCS දශක හතක � ලංකාව
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ජවනිකාෙවන් මතුෙකෙරන සුවිෙශේෂී මතකයන්…
DCS දශක හතක � ලංකාව නාට්යෙය් සෑම ජවනිකාවක් ම සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් රැස් කරගත් ඓතිහාසික නිෙම්ෂයන්
කිහිපයක්ම මතු කරනවා. ෙම් ඉන් කිහිපයක්...

අවසාන යුද ෙමෙහයුෙම් දී සිවිල් ජනතාව පලා යාම
රසායනික ෙබෝම්බ මඟින් 5,000ක් ජනතාව මරණයට පත් වීම
පලා ආ සරණාගතයින් හමුදා භාරයට ගැනීම
සරණාගතයින් කඳවුරට යැවීම
යුද්ධ හමුදාව මගින් කඳුවුර පාලනය කිරීම සහ කටු සහිත කම්බි වැටකින් කඳවුර වටලා තිබීම
කඳවුර තුළ ජනතාව ෙදවියන් යැදීම
කඳවුෙර් වැසිකිළි ෙනොතිබීම
කුඩා දරුවන් වැසිකිළි වලවල්වලට වැටී ගිලී මියයාම
කඳවුර තුළට අයිස්�ම් වාහන පැමිණීම
කඳවුර තුළ සුපිරි ෙවළඳ සැල් විවෘත කිරීම
බැංකු ස්ථාපනය වීම
ෙහොඳින් සැරසුණු ෙවළඳ නිලධාරීන් දක්නට ලැබීම
කඳවුර තුළ මිනිසුන් මරණයට පත් වීම සහ මෘත ෙද්හ ඉවත් කිරීම
ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ සහ සිය පවුෙල් ආගමනය
ඔවුන් ෙවත කඳවුෙර් සරණාගතයින් ගල්වලින් පහර දීම
විෙද්ශිකයන් පැමිණීම - එක්සත් ජාතීන්ෙග් සංවිධානෙය් ප්රභූන් සහ තානාපතිවරු
කඳවුරට විෙද්ශ සබන්වර්ග ලැබීම
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සරණාගතයින්ව ප්රශ්න කිරීම
වැඩිවියට පත් ගැහැනු ළමුන් ප්රශ්න කිරීම්වලට රැෙගන යෑම
A,B,C, වශෙයන් කඳවුර ෙබදා ෙවන් කිරීම

ජවනිකාෙව් රංග ආකෘතිය
ජවනිකාෙව් රංගය අවකාශ ෙදකක සිදු ෙකෙරනවා. ආත්ම කථනය එහි රංග ෛශලිෙය් කිසිඳු ෙවනසකින් ෙතොර ව ආත්ම කථන
ආකෘතිෙයන් ම පද්ය පන්තියක් ඉදිරිපත් කරන ආකාරෙයන් නිරූපණය ෙකෙරනවා.
එයට පිටුපසින්, ආත්ම කථනෙය් පරිසරය නිර්මාණය කිරීම ෙවනුෙවන් නාදයන් නිෂ්පාදනය කරන වෘන්දය රංගනෙය්
ෙයෙදනවා. තාල වාද්ය භාණ්ඩයන්ෙගන් නාදයන් ෙනොනැෙගන කාලය අතරතුර නිශ්චල ව සිටින ආකාරෙයන් වෘන්දෙය්
චලනයන් අවම කර තිෙබනවා. ෙම් සියල්ල - ආත්ම කථනෙය් ඇති කාව්යමය බව, වෘන්දෙය් නිශ්චල බව හා පරිසරය නිර්මාණය
කරන නාදයන් - අසරණ, පාළු සහ හිස්කමින් යුත් අවකාශයක් නිර්මාණය කිරීමට දායක ෙවනවා.

ෙමම සංගීත භාණ්ඩවලින් නැෙඟන මහා ෙඝෝෂවකින් ජවනිකාව අවසන් ෙවයි
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පසු සටහන
Dear Children, Sincerely... දශක හතක � ලංකාව නාට්යය DCS සම්මුඛ සාකච්ඡා හරහා එකතු කළ 1930 දශකෙය්
පරම්පරාෙව් මතකයන් මූලාශ්ර කරෙගන නිර්මාණය වූ නාට්යයකි.
DCS... දශක හතක � ලංකාව ඉතා සංකීර්ණ වෘන්ද ඩිවයිසින් �යාවලියක ප්රතිඵලයකි. ෙමහි ජවනිකා මූලින්ම නිර්මාණය වූෙය්
2015 දි වුවත් පරිපූරණ නාට්යයක් බවට පත්ෙවන්ෙන් 2017 දීයි.
ෙමම නාට්යය ජවනිකා හතකින් යුක්ත වන අතර සෑම ජවනිකාවක්ම 1940 - 2000 (නිදහස ලැබීෙම් සිට සිවිල් යුද්ධෙය්
අවසානය) දක්වා ඉතිහාසෙයන් එක් දශකයක් නිෙයෝජනය කරනවා. සෑම ජවනිකාවක් සඳහා ම පදනම් ෙවන්ෙන් DCS සම්මුඛ
සාකච්ඡා හරහා රැස් කරගත් ෙතොරතුරු යි. නමුත් සෑම ජවනිකාවකම එහි නිර්මාණාත්මක ෙපළඹුම සහ ඉදිරිපත් කරන ආකෘතිය
අනුව ෙවන් ෙවන් වශෙයන් නිර්මාණය කර තිෙබනවා. ඒ ආකාරෙයන් ෙමහි වෘන්දය, පැයකට වැඩි කාලයක් පුරාවට, 70 වසරක
අතීතය සමඟ ම ජීවිතය ගත කළ පරම්පරාෙව් මතකය ඔස්ෙසේ අතීතය ෙවත ෙප්රේක්ෂකයාව රැෙගන යනවා.
ෙම් දැවැන්ත නාට්යය ඉදිරියට පවත්වාෙගන යාම සඳහා DCS වෘන්දයක් - නාට්යය ෙවනුෙවන් ම පුහුණු කළ නළුවන්ෙගන් යුත්
කණ්ඩායමක් - නිර්මාණය කිරීමට තීරණය වුණා. ෙම් පුහුණු වීම් �යාවලිය ශාරීරික පුහුණුවීම් පමණක් ෙනොෙවයි,
පර්ෙය්ෂණාත්මක අධ්යයනයක්. එහි ප්රතිඵලයක් වශෙයන් ෙබොෙහෝමයක් තරුණ නළුවන් � ලංකා ඉතිහාසය පිළිබඳ ව දැරූ
ෙද්ශපාලන දෘශ්ඨිෙකෝණයන් ෙවනස් කරෙගන තිෙබනවා.
නාට්යෙයන් පසු ෙකෙරන ෙප්රේක්ෂකයා සමඟ ෙකෙරන සංවාදවල දී, වෘන්දෙය් නලුවන් කිහිප ෙදෙනක්ම තමන් ෙමොෙහොතකට
ෙපර රඟ පෑ ඓතිහාසික සන්දර්භයන් පිළිබඳ ව නාට්යයට සම්බන්ධ වීමට ෙපර සම්පූර්ණෙයන් ම ෙනොදැන සිටි බව ප්රසිද්ධිෙය්
ප්රකාශ කළා. ෙම් සංවාද ෙබොෙහෝමයක් ෙක්න්ද්ර වූෙණ් සමකාලීන ව්යසනකාරී ෙද්ශපාලන ඉතිහාසය වැරදිෙලස අර්ථ දැක්වීම
පිළිබඳ ව නැතිනම්, පාසල් විෂය නිර්ෙද්ශ තුළ ඒ පිළිබඳ ව පවතින නිහඬතාව ගැන සහ එහි ප්රතිඵල වශෙයන් සුවිෙශේෂී
ඓතිහාසික සිදුවීම් පිළිබඳ ව තරුණ පරම්පරාවට ඇති ෙනොදැනුවත්කම පිළිබඳවයි.
DCS... දශක හතක � ලංකාව ෛත්රභාෂා නාට්යයකි - රංගෙය් දී භාවිත වන ෙදබස් භාෂා තුෙනන් හුවමාරු ෙවමින් ඉදිරිපත්
ෙකෙර්. ඒෙමන්ම, ෙදබස්වලට අනුරූප පරිවර්තන භාෂා �ත්වෙයන්ම උපසිරැසි ෙලස ප්රක්ෙෂේපණය ෙකෙර්.
ෙම් නාට්යය ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම විසින් ෙමෙතක් කර තිෙබන භාරධූරම වගකීමයි.
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ස්තූතිය
DCS7D අධ්ය�කා රුවන්ති ද චිෙක්රාට
පර්ෙය්ෂණ සහයක, අකලංක ප්රභාෂ්වරට
ෙසෝදු පත් පරීක්ෂණය කළ, නදී කම්මැල්ලවීරට
ෙපමන්ති ෆර්නැන්ඩුට
DCS වෘන්දයට
DCS පර්ෙය්ෂකයන්ට හා වැඩිහිටියන්ට
ඡායාරූප ෙවනුෙවන්, ෙප්රෞඪ බුවෙනක හා ධනංජය රත්නායකට
ARP සාමාජිකයන්ට
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ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම වසර දහයක් පුරාවට කළ නිෂ්පාදන �යාවලීන් විශ්ෙල්ෂණය හරහා කලා භාවිතෙය්
නියුතු කලා ශිල්පීන් ඔවුන්ෙග්ම නිර්මාණයන් ක්රමවත් හා විචාරාත්මක විශ්ෙල්ෂණයට භාජනය කිරීම ෙමම
ව්යාපෘතිය හරහා සිදුවිය. ෙම් දශකය නම් � ලංකාෙව් සිවිල් යුද්ධය නිම වූ වසෙර් සිට එළැඹි වසර දහයයි (2009 සිට
2019 දක්වා).
ප්රකාශනයට පත්කිරීෙම් අටිෙයන් ෙමවැනි අධ්යයන ෙගොනු දාසයක් සිංහල, ෙදමළ සහ ඉං�සි යන භාෂාවන්ෙගන්
නිම විය. කලා ශිල්පීන් විසින් පර්ෙය්ෂණෙකොට රචනා කරන ලද ෙම් සෑම අධ්යයන ෙගොනුවක්ම ෙමම නිෂ්පාදන
බිහි වූ සමාජ ෙද්ශපාලනික සන්දර්භ වටපිටාවන් විභාග කරන අතර එම �යාවලීන් තුළදී කරනා ලද
නිර්මාණාත්මක ෙතෝරාගැනීම් විශ්ෙල්ෂණය කරයි. ෙම් ප්රයත්නෙය්ම අංගයක් ෙලස ඊට සමගාමී වීඩිෙයෝපට
මාලාවක්ද නිර්මාණය කරන ලදී. ෙමම පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘතිය හරහා නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලුම සම්පත්
www.stages.lk ෙවබ් අඩවිය හරහා ඔබට ලබාගත හැක.

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

