THE PASSING STAGE PROJECT
Passing Stage ලේ�ඛන ව්යා�ාපෘෘතිය හාා Cast as Mother නාාටකීය කියවීම වෙ�නුවෙ�න් ඉදිරිපත්
කෙ�රෙ�න අධ්යයයන ගො�ොනුව

Passing Stage Project
Passing Stages ව්යා�ාපෘෘතිය ආරම්භ වූයේ�, මවක සහ කලාාකාාරිනියක වීම
පිළිබඳ තමාාගේ�ම අත්දැැකීම් මත රුවන්ති ද චිකේ�රාා විසින් කරන ලද ස්වයංංප්රත්යයවේ�ක්ෂණයක් වශයෙ�නි. 2010 නො�ොවැැම්බරයේ�දී ඇය සිංංහල හාා ඉංංග්රීසි වේ�දිකාාවේ�
සිටිනාා තවත් කලාාකාාරිනියන් දො�ොළො�ොස් දෙෙනෙ�කුට, නාාට්ය� කලාාව යන කෝ�ෝණය තුළින්
මාාතෘෘත්වය ගැැන ඔවුන්ගේ� අත්දැැකීම් පිළිබඳ ලේ�ඛන ක්රියාාවලියකට සහභාාගී වන
ලෙ�සට ආරාාධනාා කළාාය. නිර්නාාමික අනන්යයතාාවන් පවත්වාා ගනිමින්, ඔවුහූ වසර
එකහමාාරක් තිස්සේ� ඔවුන්ගේ� පවුල්, අධ්යා�ාපන ක්රමය, දෙෙවියන්, ළමාා රෝ�ෝග විශේ�ෂඥ
වෛෛද්ය�වරුන්, විවාාහය, සත්යයය, සමාාව දීම, ඔවුන්ගේ� රට සහ විශේ�ෂයෙ�න්ම 'වේ�දිකාාව'
ගැැන ලියුවෝ�ෝය. මෙ�ම ක්රියාාවලියෙ�හි ප්රතිඑලයක් වශයෙ�න් Passing Stage ලෙ�ස නම්
කෙ�රුණු, පිටු 300කින් යුත් ද්විභාාෂාා පිටපතක් බිහි විය. Cast as Mother නාාට්ය�ය,
මෙ�ම පිටපත අනුසාාරයෙ�න් නිර්මාාණය වූ නිර්මාාණ කිහිපයක එකතුවකි. එය 2012,
මැැයි 24 වන දින ලයනල් වෙ�න්ඩ්ට් රඟහලේ�දී වේ�දිකාා ගත විය.
CAST AS MOTHER
රඟපාාන මව්වරුන් 13 දෙෙනෙ�කු විසින් නිර්මාාණය කරනු ලැැබූ නාාට්ය�යක්
මංංගල දර්ශනය:
ලයනල් වෙ�න්ඩ්ට් රඟහල, කො�ොළඹ, ශ්රී ලංංකාාව
2012 මැැයි 24
ධාාවන කාාලය - පැැය 1 1/2
භාාෂාා - ඉංංග්රීසි සහ සිංංහල
THE PASSING STAGE ව්යා�ාපෘෘතිය සඳහාා සහයෝ�ෝගය
සුනේ�ත්රාා බණ්ඩාාරනාායක පදනම
කාාන්තාාව හාා මාාධ්යය සාාමූහිකය
කවරයේ� ඡාායාාරූපය:
කලාා ශිල්පිනියන් 13 දෙෙනෙ�ක් රඟදැැක්වූ, 'ලැැයිස්තු'.
ඡාායාාරූපය - රුවින් ද සිල්වාා
අනෙ�ක් ඡාායාාරූප:
The Passing Stage - Stages ඡාායාාරූප එකතුවෙ�න්
Cast as Mother පුහුණුවීම් - පසන් රණවීර
Cast as Mother වේ�දිකාා පුහුණුවීම් - රුවින් ද සිල්වාා
Cast as Mother රංංගනය - දේේශාාන් තෙ�න්නකෝ�ෝන් සහ රුවින් ද සිල්වාා

අධ්යයයන ගො�ොනුවට ප්රවේ�ශයක්
දයාාබර පාාඨකයන් වෙ�තයි,
මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුව හරහාා The Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� තිරය පිටුපස සිදුවුණු නිර්මාාණශීලී
ක්රිියාාවලිය ගැැන අවබෝ�ෝධයක් ලබාාදෙෙනවාා. කලාාකරුුවන්ට, නාාට්යය කලාාව විෂයක් හැැටියට හදාාරන ශිෂ්යය
ශිෂ්යා�ාවන්ට, විෂය උගන්වන ගුරුු භවතුන්ට, නැැතිනම් සාාමුහික ලේ�ඛනය සහ රංංගයක් ගො�ොඩනැැගීම ගැැන
වටහාාගන්න කැැමති ඕනෑෑම කෙ�නෙ�කුට මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුව ප්රරයෝ�ෝජනවත් වේ�වි.
The Passing Stage නාාට්යය ව්යා�ාපෘෘතිය ආරම්භ වුණේ� "Passing Stage" කියන ලේ�ඛන ව්යා�ාපෘෘතියෙ�න්.
මේ� ව්යා�ාපෘෘතිය වසර එකහමාාරක කාාල පරාාසයක් තුළ විහිදුණු, පිටු තුන්සියයක අත්පිටපතකට කැැටි වුණු
ලේ�ඛන එකතුවක්. මේ� අත් පිටපතෙ�න් තෝ�ෝරාාගත් ලිපි කිහිපයක් ප්රේ�ේක්ෂකාාගාාරයක් ඉදිරිපිට නාාටකීය
ආකාාරයෙ�න් ඒකාංං�ගික දර්ශනයක් හැැටියට ඉදිරිපත් වුණාා. මේ� නාාටකීය කියවීම නම් කළේ� "මව්වරුුන්ගේ�
රංංගයක් මවකගේ� භූමිකාාවට පාාත්රරවීම" (“Cast as Mother”) නමින්.
සාාමූහික වශයෙ�න් සහ මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුව නිර්මාාණය කිරීමේ� අරමුණ වෙ�නුවෙ�න් අපි මේ� සමස්ත
ක්රිියාාවලිය "The Passing Stage Project" නමින් නම් කරමු.
The Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය පිළිබඳ අධ්යයයන ගො�ොනුවේ� අන්තර්ගතය මො�ොකද්ද?
මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුව මගින් අත්පිටපත (Passing stage) රචනාා වීමට, එම අත්පිටපත නාාටකීය ලෙ�ස
ඉදිරිපත් කිරීමට (Cast as Mother) පසුබිම් වුණු නිර්මාාණාාත්මක ක්රිියාාවලිය ලේ�ඛනගත කරනවාා.
මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුව පරිශීලනය කිරීමෙ�න් Passing Stage ලේ�ඛන ක්රිියාාවලිය ආරම්භ වුණු හැැටි,
ලිවීමේ� ක්රිියාාවලිය වැැඩිදියුණු වුණු හැැටි, අවසාානයේ�දී එක ලේ�ඛනයකට ගො�ොනු කළ හැැටි වගේ�ම, එය
ලියවිල්ලකින් ඔබ්බට ගො�ොස් Cast as Mother රංංගය දක්වාා විකාාශය වුණේ� කො�ොහො�ොමද, ගත් තීරණ
මො�ොනවද, මුහුණ දුන් අභියෝ�ෝග මො�ොනවාාද, අවසන් ප්රරතිඵලය මො�ොකද්ද කියලත් දැැනුවත් වෙ�න්න පුළුවන්.
The Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියට මුල් වුණු නිර්මාාණාාත්මක ක්රිියාාවලිය ගැැන ඉගෙ�නගන්න ඔබ දක්වන
උනන්දුවට ස්තුතියි. මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුව ඔබේ� අවබෝ�ෝධය වැැඩි දියුණු කරගැැනීමට උපකාාරී වේ�වි කියලාා
අපි අපේ�ක්ෂාා කරනවාා.
අපේ� උණුසුම් සුභ පැැතුම්,
ස්ටේ�ජස් නාාට්යය කණ්ඩාායම
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පළමු අදියර – THE PASSING STAGE
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අධ්යයයන ගො�ොනුවට ප්රවේ�ශයක්
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පළමු අදියර :

THE PASSING STAGE
රඟපාාන අම්මලාා 13 දෙෙනෙ�කු විසින් ලියන ලද සටහන්

9

Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය කියන්නේ� මො�ොකක්ද?
ව්යා�ාපෘෘතිය ආරම්භ වුණේ� කො�ොහො�ොමද? අවසන් වුණේ� කො�ොහො�ොමද?
කලාාකාාරිනියක් වගේ�ම පුංංචි දරුුවො�ො දෙෙන්නෙ�කුගේ� මවක් හැැටියට තමාා ගතකරපු ජීවිතය ගැැන මතක
ආවර්ජනයක යෙ�දුණු, ස්ටේ�ජස් නාාට්යය කණ්ඩාායමේ� කලාා අධ්යයක්ෂ රුුවන්ති ද චිකේ�රාා, කලාා ක්ෂේ�ත්රරයට
සම්බන්ධ තවත් මවුවරුු දො�ොළො�ොස් දෙෙනෙ�කුට මවක් වීමේ� අත්දැැකීම නාාට්යයමය දෘෘෂ්ටිකෝ�ෝණයෙ�න්
ආවර්ජනයට නගන්න ආරාාධනාා කළාා.
තම තමන්ගේ� අනන්යයතාාව නිර්නාාමිකව පවත්වාාගනිමින් වසර එකහමාාරක් පුරාා මේ� මතක ආවර්ජනය
කරමින් ලිවීමේ� කාාර්යයේ� නිරත වෙ�න්න රුුවන්ති ඔවුන්ට මග පෙ�න්වුවාා. මේ� කාාල සීමාාව තුළ ඒ
කාාන්තාාවො�ො ඔවුන්ගේ� පවුල් ගැැන, විවාාහ ජීවිතය ගැැන, විශ්වාාසයන් ගැැන, ඔවුන් ජීවත්වන රට,
අධ්යා�ාපනය, ආර්ථිකය, සෞ�ෞඛ්යය සේ�වය, ආගම සහ තවත් නො�ොයෙ�කුත් දේේවල් පිළිබඳව දක්වන ස්ථාාවරය
ගැැන ලිව්වාා. ඒ හැැම දෙෙයක්ම ලියවුනේ� මවකගේ� සහ කලාාකාාරිනියකගේ� දෘෘෂ්ටි කෝ�ෝණ දෙෙකම ඉස්මතු
වෙ�න ලෙ�සයි.
ඒ ලිවීමේ� ක්රිියාාවලිය තුළින් අපූරුු නිර්මාාණ ත්රිිත්වයක් බිහිවුණාා.

Passing Stage

අත්පිටපත
කලාා ක්ෂේ�ත්රරයට සම්බන්ධ මවුවරුුන් 13 දෙෙනෙ�ක් වසර එකහමාාරක කාාල පරාාසයක් තුළ රුුවන්ති ද
චිකේ�රාාගේ� මගපෙ�න්වීමට අනුව ලියූ ලිපි එකතුවක්.

Cast as Mother
Passing Stage අත්පිටපතෙ�න්

තෝ�ෝරාාගත් රචනාා කිහිපයක්, 2012 මැැයි මස 24වනදාා කො�ොළඹ ලයනල්
වෙ�න්ඩ්ට් රඟහලේ�දී නාාටකීය ස්වරූූපයෙ�න් ඉදිරිපත් කෙ�රුුණාා.
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කලුමාාලි
වැැඩිහිටියන්ට සුරංංගනාා කතාාවක් - ස්ටේ�ජස් නාාට්යය කණ්ඩාායමේ� නිෂ්පාාදනයක්. රුුවන්ති ද චිකේ�රාාගේ�
අධ්යයක්ෂණයක්. Passing Stage ව්යයපෘෘතිය ඇසුරින් රුුවන්ති ද චිකේ�රාා සහ නදී කම්මැැල්ලවීර විසින්
ලියවුණු පිටපතක්. කලුමාාලි නාාට්යයය 2012 සැැප්තැැම්බර් මස කො�ොළඹ ලයනල් වෙ�න්ඩ් රඟහලේ�දී
වේ�දිකාාගත වුණාා.
මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුවේ� අඩංංගු වන්නේ� Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� මුල් අදියරේ� නිර්මාාණ දෙෙක
(අත්පිටපත සහ නාාටකීය කියවීම) ගැැන පසුබිම් තො�ොරතුරුුයි.
කලුමාාලි - වැැඩිහිටියන්ට සුරංංගනාා කතාාවක් නාාට්යයයේ� අක්මුල් Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියට සම්බන්ධ
වුණත්, එය වෙ�නුවෙ�න් වෙ�නත් අධ්යයයන ගො�ොනුවක් සකස් කළාා.
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චාාරිකාාවේ� ආරම්භය
“ මම හිතුවාා මම කලාාවෙ�න් ඈත් වුණු කාාල සීමාාව ඇතුළත මුහුණදුන් අත්දැැකීම
අවබෝ�ෝධ කරගැැනීම තුළින්ම කලාාවට නැැවතත් ප්රරවිෂ්ට වෙ�න්න. මම මුහුණපාාලාා
තියෙ�න වෙ�නස්කම් මො�ොනවද කියන ප්රරශ්නයට පිළිතුරුු සො�ොයන්න”
රුවන්ති ද චිකේ�රාා සමඟ සම්මුඛ සාාකච්ඡාාව
සාාකච්ඡාාව  මෙ�හෙ�යවීම කෞ�ෞෂී ආටිගල විසිනි, 2019 ඔක්තෝ�ෝම්බර්

Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතිය කලඑළි බැැස්සේ� මවක හාා කාාලාාකාාරිනියක හැැටියට රුුවන්ති ද චිකේ�රාාගේ�
අත්දැැකීම් පදනම් කරගෙ�න. Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය සංංකල්පයක් හැැටියට පිළිසිඳගන්නකො�ොට
ඇය නාාට්යයවේ�දිනියක් වගේ�ම කුඩාා දරුුවන් දෙෙදෙෙනෙ�කුගේ� මවක්. රුුවන්ති මවකගේ� භූමිකාාවට පූර්ණ
අවධාානය යො�ොමු කරන්න වේ�දිකාාවෙ�න් තාාවකාාලිකව ඈත් වෙ�න්න තීරණය කළාා. ඒ කාාල සීමාාව අවුරුුදු
පහක් දක්වාා දික්ගැැස්සුණාා.

Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතියට මුල් වුණේ� ගත වූනු අවුරුුදු පහ තුළ මාාතෘෘත්වය සහ කලාාකාාරිනියකගේ�
භූමිකාාව ගැැන ඇයගේ� ස්වයංං-අතීතාාවර්ජනයයි. නමුත්, මේ� අත්දැැකීමට මුල් වුණේ� පෞ�ෞද්ගලික
අත්දැැකීමක් වුණත් මේ� අතීතාාවර්ජන ක්රිියාාවලියට හවුල් වෙ�න්න ඊට සමාාන අත්දැැකීම් තියෙ�න මවුවරුුන්
වුණු කලාාකාාරිනියන් දො�ොළො�ොස් දෙෙනෙ�කුට ආරාාධනාා කළාා.
ඇය පළමුවෙ�න්ම තමන්ගේ� සමීපම මිතුරියක් වුණු, ලේ�ඛිකාාවක් සහ රංංගන ශිල්පිනියක් වන නදී
කම්මැැල්ලවීරට ඒ අදහස ගැැන දැැනුම්දුන්නාා. ඔවුන් දෙෙදෙෙනාා තමන් දන්නාා හඳුනන සහ අන් අය නම්
යෝ�ෝජනාා කළ කලාා ක්ෂේ�ත්රරයේ� මවුවරුුන් සමඟ සම්බන්ධ වුණාා. මේ� මිතුරියන් දෙෙදෙෙනාාට මීට සම්බන්ධ
කරගත යුතු කාාන්තාාවන් සංංඛ්යා�ාව ගැැන අදහසක් තිබුණෙ� නැැහැැ. අවසාානයේ�දී කණ්ඩාායම නදී සහ
රුුවන්තිත් ඇතුළු කලාාකාාරිනියන් 13 දෙෙනෙ�කුට සීමාා වුණාා.
මේ� ක්රිියාාවලිය පුරාාවටම රුුවන්තිට සහ නදීට තවත් කලාාකාාරිනියකගේ� සහයෝ�ෝගය නො�ොමදව ලැැබුණාා.
ඒ ලේ�ඛිකාාවක් සහ චිත්රරපට තිර පිටපත් රචිකාාවියක් වන නාාද්යා�ා පෙ�රේ�රාා. ඇය සිතීම, සැැලසුම් කිරීම,
පරිවර්තනය කිරීම සහ දරුුවන් රැැකබලාාගැැනීමට හවුල් වෙ�මින් මේ� ව්යා�ාපෘෘතිය ඉදිරියට ගෙ�න යාාමට
අවශ්යය සහයෝ�ෝගය ලබාා දුන්නාා.

12

මේ� ක්රියාාවලිය ආරම්භ වුණේ� ලියුමකින්…
Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතියේ� ආරම්භය බො�ොහො�ොම සරල, පැැහැැදිලි එකක්. ඒ ක්රිියාාවලියේ� ආරම්භය
සනිටුහන් කළේ� රුුවන්ති මේ� පිරිසට යවපු ලිපියකින්.

රුවන්ති මව්වරුන් වූ
කලාකාරිනියන්ට ලියූ
පලමු ලිපිය

දිනය : 2010 නො�ොවැැම්බර් 29, ප.ව. 09.45
මම මේ� ලිපිය ලියන්නේ� මම කලක් තිස්සේ� සැැලසුම් කරපු නාාට්යයයක් නිර්මාාණය
කරන්න ඔබෙ�න් උපකාාර බලාාපො�ොරො�ොත්තුවෙ�නුයි.
මම නාාට්යය රචිකාාවියක් සහ අධ්යයක්ෂවරියක් බව ඔබ හැැමදෙෙනාාම දන්න
කරුුණක්. 1994 විතර අතීතයක ඉඳලාා මගේ� ජීවිතයේ�

ප්රරමුඛ තැැනක් හිමිවෙ�ලාා

තිබුණේ� වේ�දිකාාවට. ඒ තුළින් මම ජීවිතයේ� ගැැඹුර ගැැන අවබෝ�ෝධ කරගත්තාා
වගේ�ම ඒ අත්දැැකීම් මගේ� අනන්යයතාාවය ගො�ොඩනගාාගන්න උපකාාරී වුණාා. නමුත්
පසුගිය අවුරුුදු හතරක කාාල සීමාාව තුළ, මගෙ� දරුුවො�ො දෙෙන්නාා ඉපදුණාාට
පස්සෙ� මම ඒ ආශාාවට සමුදීලාා ඔවුන් රැකබලාාගැැනීමටම සීමාා වුණාා.
ඒ අත්දැැකීම මාාව සසල කළාා කීමෙ�නුත් මට ඇතිවුණු හැැඟීම විස්තර කරන්න
බැැහැැ.
මාාතෘෘත්වයත් වේ�දිකාාවත් කියන දෙෙලො�ොවක් අතරේ� දෝ�ෝලනය වීම හෝ�ෝ ඒ දෙෙක
යාා කිරීමට උත්සාාහ කිරීම පුද්ගලයෙ�කුට ඇතිකරන්න පුළුවන් බලපෑෑම ගැැන
ඔබත් හො�ොඳාාකාාරවම දන්න නිසාා මම ඒ ගැැන වැැඩිදුර යමක් කියන්නේ� නැැහැැ.
මාාතෘෘත්වය කියන්නේ� බරපතල සටනක් බව (දැැන්) අපි හැැමෝ�ෝම දන්නවාා. නමුත්
ඒ බව ඕනෑෑම අම්මාා කෙ�නෙ�ක් දන්නවාා. මම මේ� නාාට්යයය හරහාා මතු කරන්න
උත්සහ කරන්නේ� ඔබත් මමත් වගේ� කාාන්තාාවෝ�ෝ මේ� අරගලයට මුහුණදෙෙන
හැැටි. දකුණු ආසියාාතික නාාට්යය ශිල්පිනියන් හැැටියට අපි විවාාහය, මාාතෘෘත්වය සහ
කුටුම්භයේ� ජීවිතය දකින්නේ� කො�ොහො�ොමද කියන කාාරණය ඉස්මතු කිරීමයි මගේ�
අපේ�ක්ෂාාව.
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මේ� නාාට්යයයක දාායක වීමේ�දී ඔබ තමාාටමත්, මේ� ක්රිියාාවලියට දාායකත්වය සපයන
අනිත් අයටත් හැැකිතාාක් අවංංක වෙ�යි කියලාා මම අපේ�ක්ෂාා කරනවාා. ඒ අනිත්
අය කවුද කියලාා මම දැැන්ම හෙ�ළිදරව් කරන්නේ� නැැහැැ. මම දැැනට ඔබගෙ�න්
ඉල්ලාා සිටින්නේ� මම ගැැනත්, මගේ� අරමුණ ගැැනත්, මේ� පිළිබඳව ගැැඹුරින්
හැැදෑෑරීමෙ�න් අපි මුහුණදෙෙන යතාාර්ථය වඩාාත් හො�ොඳින් අවබෝ�ෝධ කරගන්න මම
දක්වන උනන්දුව ගැැනත්, විශ්වාාසය තබන්න කියලයි.
මේ� නාාට්යයය ගො�ොඩනගන්නේ� මේ� ක්රිියාාවලිය සඳහාා තෝ�ෝරාාගත් සීමිත කාාන්තාාවන්
පිරිසකගේ� ලේ�ඛන සහ ක්රිියාාකාාරකම් ඇසුරින්. ඒ තෝ�ෝරාාගත් පිරිසට අයත්
වෙ�න්නේ�

සිංංහල සහ ඉංංග්රීීසි නාාට්යයවලට දාායක වුණු, එක්තරාා කාාලයකදී

වෘෘත්තීය මට්ටමින් රංංගනයේ� නියැැලුණු දක්ෂ රංංගන ශිල්පිනියන්. පසුකාාලීනව
විවාාහ වෙ�ලාා දැැන් දරුුවන් හදාාවඩාාගන්න කාාන්තාාවන්.
මේ� සමස්ත ක්රිියාාවලිය කො�ොටස් තුනකට බෙ�දාා වෙ�න්කර තිබෙ�නවාා. මුල්
අදියර ලිවීමේ� අදියරක්- ඔබ හැැමදෙෙනාාටම ඔබේ� අනන්යයතාාවය රහසක් ලෙ�ස
පවත්වාාගනිමින් මාා හරහාා සන්නිවේ�දනය පවත්වාාගන්න පුළුවන්. දෙෙවන අදියර
ක්රිියාාත්මක වෙ�න්නේ� වැැඩමුළු හරහාා. මේ� වැැඩමුළුවලට අඩිතාාලම වැැටෙ�න්නේ�
මුල් අදියරේ�දී ලියවුණු නිර්නාාමික ලියවිලි. ඊට පස්සේ� මුල් අදියර දෙෙකේ�දී
බිහිවුණු දේේවල් ආශ්රරයෙ�න් පිටපතක් සකස් කරගෙ�න අපට පුහුණුවීම් ආරම්භ
කරන්න පුළුවන්. මම සිංංහල ඉංංග්රීීසි භාාෂාා ද්විත්වයෙ�න් සමාාන්තර නාාට්යය දෙෙකක්
කරන්න බලාාපො�ොරො�ොත්තු වෙ�නවාා (එකම පිටපත භාාෂාා දෙෙකෙ�න්ම ඉදිරිපත්
කරනවාා).
මම ඔබෙ�න් දැැනට ඉල්ලාාසිටින්නේ�

මේ� ලිවීමේ� ක්රිියාාවලියට දාායක වෙ�න්න

කියලයි.
අපි මේ� වැැඩපිළිවෙ�ල වෙ�නුවෙ�න් කාාල රාාමුවක් සකස් කර ගනිමු (මේ� කාාල
රාාමුව අපිට අවශ්යය විදියට වෙ�නස් කරගන්න නිදහස තියෙ�නවාා). මම සැැලසුම්
කරන්නේ� ලිවීමට සති අටකුත්, වැැඩමුළුවලට සති හයකුත්, පෙ�ර පුහුණුවීම්වලට
සති හතරකුත් වෙ�න් කරගන්නයි. අපේ� සැැලසුම අවහිරයකින් තො�ොරව
ක්රිියාාත්මක කරන්න පුළුවන් වුණො�ොත් මාාස හතරක් හෝ�ෝ පහක් ඇතුළත නාාට්යයය
රඟදක්වන්න පුළුවන්.
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ඔබේ� දාායකත්වය ගැැන සඳහන් කරනවාා නම්, ලිවීමේ� අදියරේ�දී ඔබ කළයුත්තේ�
මම ඔබට එවන ලිවීමේ� ක්රිියාාකාාරකම් සම්පූර්ණ කරලාා නැැවත තැැපෑෑල හෝ�ෝ
විද්යු�ත් තැැපෑෑල හරහාා මට ලැැබෙ�න්නට සැැලැැස්වීමයි.
ඔබ ලියන දේේ ඔබේ� නමින් පලනො�ොකරන බව (ඔබට එය ඔබේ� නමින්
පලකරන්න අවශ්යය නම් මිස) නැැවත අවධාාරණය කරන්න කැැමතියි. රහස්යයභාාවය
පවත්වාාගැැනීමත් මේ� ව්යා�ාපෘෘතියේ� ප්රරධාාන අරමුණක්. ඔබේ� අනන්යයතාාවය අපෙ�න්
පවාා වසන්කරන්න අපි ක්රිියාාමාාර්ග අරගෙ�න තිබෙ�නවාා. ඉතින්, ඔබ ඔබේ� ලිපිය
ඔබේ� නමින් පලවෙ�නවාා දකින්න කැැමති නම්, ඒ ගැැන විශේ�ෂයෙ�න් සඳහන් කරයි
කියලාා මම අපේ�ක්ෂාා කරනවාා. නැැතිනම් ඒ හැැමදෙෙයක්ම පලවෙ�න්නේ� පො�ොදු
සන්දර්භය ඇතුළේ�.
ඔබ සියලුදෙෙනාාම සමඟ එක්කාාසු වෙ�ලාා මේ� වගේ�

අපිට සමීප කාාරණාාවක්

සම්බන්ධයෙ�න් වැැඩකරන්න ලැැබීම ගැැන මම සතුටු වෙ�නවාා. මේ� වෑෑයමෙ�න්
සුවිශේ�ෂී නිර්මාාණයක් බිහි කරන්න ලැැබෙ�යි කියලාා අපේ�ක්ෂාා කරනවාා.
රුුවන්ති
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කණ්ඩාායමේ� කාාන්තාාවෝ�ෝ
“ මම මුලින්ම මේ� ක්රිියාාවලියට ප්රරවිෂ්ට වුණේ� මාාව විතරක් හිතේ� තියාාගෙ�න. මම
අත්විඳපු දේේට වෙ�න කවුරුුවත් මුහුණපාාලාා නැැතුව ඇති කියලාා හිතුණු අවස්ථාා
තිබුණාා. නමුත් (වාාසනාාවකට වගේ�) මම වගේ�ම මවුවරුුන් වුණු කලාාකාාරිනියන්
විශාාල පිරිසක් ඉන්න බව මට අවබෝ�ෝධ වුණාා. ඔවුන් බලසම්පන්න, කලාාව
වෙ�නුවෙ�න් කැැපවුණු, කලාාව උන්මාාදයෙ�න් වැැළඳගත්, හදිස්සියේ�ම වගේ� මවුවරුු
බවට පත්වුණු කාාන්තාාවො�ො. ”
රුවන්ති ද චිකේ�රාා සහ කෞ�ෞෂි ආටිගල අතර
සම්මුඛ සාාකච්ඡාාව, 2019 ඔක්තෝ�ෝම්බර්

මේ� කණ්ඩාායම වෙ�ත යැැවූ මුල් විද්යු�ත් ලිපියෙ�න් මවුවරුුන් වූ කලාාකාාරිනියන් දො�ොළො�ොස් දෙෙනෙ�කුට Passing
Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� කො�ොටස්කරුුවන් වෙ�න්න ආරාාධනාා කළාා. මේ� කණ්ඩාායමේ� සිංංහල සහ ඉංංග්රීීසි වේ�දිකාා
නාාට්යයවලට රංංගනයෙ�න් දාායක වුණු කාාන්තාාවන් හිටියාා. රුුවන්ති සහ නදී දෙෙමළ වේ�දිකාා නාාට්යයවලට
රංංගනයෙ�න් දාායක වුණු මවුවරුුන්ව කණ්ඩාායමට සම්බන්ධ කරගන්න මො�ොන තරම් උත්සහ කළත් ඒ
ප්රරයත්නය නම් සාාර්ථක වුණේ� නැැහැැ.
මේ� දහතුන් දෙෙනෙ�කුගෙ�න් යුතු කණ්ඩාායමේ� විවිධාාකාාර පවුල් පසුබිම්වලට, විවිධ වයස් කාාණ්ඩවලට
අයත්, විවිධ ආගම් අදහන, විවිධ ජාාතීන් නියෝ�ෝජනය කරන කාාන්තාාවන් සිටියාා. රංංගන ශිල්පිනියන්,
අධ්යයක්ෂවරියන්, ගාායිකාාවන් සහ පිටපත් රචිකාාවියන් ඒ පිරිස අතර සිටියාා. මේ� ව්යා�ාපෘෘතියට සම්බන්ධ
වෙ�ද්දී ඔවුන් කලාාව සමඟ දැැක්වූ සබඳතාාවත් විවිධාාකාාරයි. රුුවන්ති ඇතුළු කිහිප දෙෙනෙ�ක් දරුුවන්ගේ�
මුල් ළමාා වියේ�දී කලාාවෙ�න් ටික කලකට දුරස් වෙ�න්න තීරණය කර තිබුණාා. නදී ඇතුළු කිහිපදෙෙනෙ�ක් මවු
පදවිය ලැැබීමත් සමඟ කලාාවෙ�න් සම්පූර්ණයෙ�න්ම ඉවත් වී සිටියාා. ඒ වගේ�ම, තවත් පිරිසක් විවේ�කයක්
නො�ොගෙ�න කලාාවේ� දිගටම නියැැලෙ�මින් සිටියාා.

Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතියේ� මූලිකම අරමුණ මවක් වුණු හැැම කලාාකාාරිනියකගේ�ම අත්දැැකීම් සමස්තයක්
වශයෙ�න් ඉදිරිපත් කිරීමයි.
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ව්යා�ාපෘෘතියට හවුල් වුණු
කාාන්තාාවන් ගැැන රුුවන්ති
2011දී තැැබූ සටහනක් :

මම මේ� ව්යා�ාපෘෘතිය සඳහාා තෝ�ෝරාාගත්තේ� සාාම්ප්රරදාාය අභිභවාා ගිය කාාන්තාාවන්.
ඔවුන් විවාාහ වීමටත්, මව් පදවිය ලැැබීමටත් කලින් නම් සම්මත සාාම්ප්රරදාායික
දකුණු ආසියාාතික ස්ත්රිියකගේ� ප්රරතිරූූපය,ජීවන රටාාව, ඉලක්ක බැැහැැර කළේ�
පහසුවෙ�න්මයි.
වේ�දිකාාව නිසාා මේ� කාාන්තාාවන්ට ඔවුන්ගේ� සැැබෑෑ අනන්යයතාාවය රැකගනිමින්
ජීවත් වෙ�න්න අවස්ථාාව හිමිවුණාා. වේ�දිකාාවේ� ආශ්චර්යය අත්හදාාබැැලීම්වලට,
නිදහසට, අසම්මතයට ලබාා දුන් අවකාාශය නිසාා මේ� කාාන්තාාවන්ට තමන්ගේ�
ආත්ම විශ්වාාසය ගො�ොඩනගාාගන්නත්, තමාාගේ�ම දක්ෂතාා හඳුනාාගන්නත්, ඉඩ
ප්රරස්තාාව හිමි වුණාා.
නමුත් වේ�දිකාාව ඇති කරන බලපෑෑම

පුද්ගලයෙ�කුගේ� රංංගන ජීවිතයට විතරක්ම

සීමාා වෙ�න්නේ� නෑෑ. මම මගේ� අධ්යයයනයට වේ�දිකාාව තේ�මාා කරගත්තේ� වේ�දිකාාව
හරහාා මේ� කාාන්තාාවන් තෝ�ෝරාාගත් ජීවිතයට පො�ොදු සමාාජයේ� පිළිගැැනීම ලැැබුණු
නිසයි. ශ්රීී ලංංකාාවේ� වේ�දිකාාව සමඟ බැැඳුණු සංංස්කෘෘතිය උස් මිටිකම්වලින් තො�ොර,
විචිත්රරවත් එකක්: ඒ තුළ පිරිමි පාාර්ශවයට හිමි වෙ�න නිදහස සහ ගෞ�ෞරවය
කාාන්තාාවන්ටත් ඒ ආකාාරයෙ�න්ම හිමි වෙ�නවාා. වඩාාත්ම සිතට කාාවදින කරුුණ
වන්නේ� ප්රෙ�ෙක්ෂකාාගාාරය මේ� කාාන්තාාවන් වේ�දිකාාව හරහාා පෙ�නී සිටි, අභියෝ�ෝග
කළ සහ දිනාාගත් දේේවල් පිළිගනිමින්, අගය කරමින් ඒවාාට හිමි නිසි වටිනාාකම
ලබාාදීමයි.
නමුත් මාාතෘෘත්වය කියන අත්දැැකීම ලැැබුවාාට පස්සේ� මේ� හැැම කාාන්තාාවම
මුහුණ දුන්නේ� එක පො�ොදු ඉරණමකට ඔවුන් බලහත්කාාරයෙ�න්ම වගේ� බො�ොහො�ොම
සාාම්ප්රරදාායික ස්ත්රීී භූමිකාාවකට පණ පො�ොවන තැැනට පත් වෙ�ලාා. ඔවුන් තමාා
සමඟත්, තමාාගේ�ම සමීපතමයන් සමඟත්, ප්රේ�ේක්ෂකාාගාාරය සමඟත් දැැක්වූ
සබඳතාාව මුලුමනින්ම වෙ�නස් වෙ�ලාා.
කාාන්තාාවක් මේ� වෙ�නසට මුල පුරන්නේ� මවක් වීමේ� වගකීම බාාරගන්න
තැැනින්.මේ� පියවර කාාන්තාාවකගේ� පුද්ගල අනන්යයතාාවය පැැහැැරගෙ�න ඇයව
සමාාජ නිර්මිතයක් බවට පත් කරනවාා.
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මේ� කාාන්තාාවන් කර කී දේේවල් අතරින් මවුවරුුන්ට කරන්න බැැරි දේේ බො�ොහො�ොමයි.
ජීවිතයේ�දිත් කාාන්තාාවන්ට පණ පෙ�විය හැැකි, මවුවරුුන්ට රඟදැැක්විය හැැකි
භූමිකාාවන් බො�ොහො�ොමයි.
කාාන්තාාවකට තමාාගේ�ම අනන්යයතාාවය අහිමි වෙ�න්නේ� ඇගේ� දරුුවාා, සැැමියාා,
ඇයගේ�ම පවුල, ඇගේ� හිතවතුන්,අධ්යා�ාපන ආයතන, ආගම, සෞ�ෞඛ්යය සේ�වාාව
ඇතුළු එකී මෙ�කී නො�ොකී නො�ොයෙ�කුත් සාාධක ගණනාාවක බලපෑෑමෙ�න්.
මේ� ව්යා�ාපෘෘතියේ� අරමුණ කුටුම්බයට, ස්ත්රීීන්ට, විවාාහයට සහ මාාතෘෘත්වයට
අදාාලව ගො�ොඩ නගාා ඇති සමාාජීය පද්ධතීන් සහ වටිනාාකම් අභියෝ�ෝගයට
ලක්කිරීමයි. ඒ පවුල් ජීවිතය, දරුුවන් හදාා වඩාා ගැැනීම, ලිංංගිකත්වය, සෞ�ෞඛ්යයය,
අධ්යා�ාපනය සහ ආගම

වැැනි කරුුණු සම්බන්ධයෙ�න් පො�ොදුවේ� පිළිගත් සම්මතය

ප්රරශ්න කරමින් , තමාා හමුවේ�ම අවංංක වෙ�න තැැන දක්වාා ඒ

සාාධක බිඳ හෙ�ලාා,

ඒවාා යතාාර්ථවත් ලෙ�ස ප්රරතිනිර්මාාණය කිරීමේ� අරමුණින්.
මේ� ව්යා�ාපෘෘතියට දාායක වුණු හැැම කාාන්තාාවක්ම

කලාාකාාරිනියන් හැැටියටත්,

බුද්ධිමත්, දක්ෂ, විචාාරශීලී සහ සමාාජය පිළිබඳ මනාා අවබෝ�ෝධයකින් යුතු
කාාන්තාාවන් හැැටියටත් සමාාජයේ� ගෞ�ෞරවයට සහ පිලිගැැනීමට පාාත්රර වුණු අය.
ඉතින් ඔවුන් විවාාහය සහ මාාතෘෘත්වය ගැැන සාාමූහිකව ඉදිරිපත් කරන මතය
සමාාජයට සැැලකිය යුතු බලපෑෑමක් ඇති කරයි කියලාා මම බලාාපො�ොරො�ොත්තු
වෙ�නවාා.
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මාාතෘෘත්වය තේ�මාාවක් කරගත්තේ� ඇයි ?
“ පරිත්යා�ාගය, කැැප කිරීම්, ඉවසාා දරාා ගැැනීම, වගේ� භාාවාාතිශය සංංකල්ප වලින්
එහාාට අම්මාා කෙ�නෙ�ක් වීම පිළිබඳව වෙ�නත් පැැති මාාන වලින්, ඇත්ත කතාා
කරලාා තිබුණේ� නැැහැැ කියලාා තමයි මංං හිතන්නේ�. විශේ�ෂයෙ�න් පුරුුෂ මූලික
දාාෂ්ටිකෝ�ෝණයෙ�න් තමයි මේ� විෂය ගැැන බො��හෝ�ෝ විට දකින්නෙ�. ”
නදී කම්මැැල්ලවීර සමඟ සම්මුඛ සාාකච්ඡාාව 2019 ඔක්තො�ොම්බර්
සාාකච්ඡාාව  මෙ�හෙ�යවීම කෞ�ෞෂි ආටිගල විසිනි

අපි Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය ගැැන අධ්යයයන චාාරිකාාවේ� යෙ�දෙෙන්න කලින් මේ� ව්යා�ාපෘෘතිය මාාතෘෘත්වය
කියන තේ�මාාව සාාකච්ඡාාවට ලක් කරන්නේ� ඇයි කියලාා තේ�රුුම්ගන්න මො�ොහො�ොතක් වැැය කරමු.
සාාමාාන්යයයෙ�න් මාාතෘෘත්වය විග්රරහ කෙ�රෙ�න්නේ� කාාන්තාාවකගේ� ජීවිතය වෙ�නස් කරන, අමතක නො�ොවන
ප්රීීතිමත් අත්දැැකීමක් හැැටියටයි. කුළුඳුල් මවක් කිව්වම අපේ� සිතේ� ඇඳෙ�න්නේ� සිනාාසෙ�මින් අලුත
උපන් දරුුවාා සුරතල් කරන ප්රීීතිමත් ගැැහැැණියක්. ජනප්රිිය සංංස්කෘෘතිය මැැවූ ඒ චිත්රරය වැැරදි නැැහැැ. නමුත්
අසම්පූර්ණයි. මාාතෘෘත්වය අපූර්ව අත්දැැකීමක් වෙ�නවාා තරමටම විටකදී වෙ�හෙ�සකර වෙ�න්නත් පුළුවන්.
ඒ සීමාාසහිත අර්ථකථනයේ� ගැැටලුව වෙ�න්නේ�, කාාන්තාාවක් එකිනෙ�කට පරස්පර අත්දැැකීම් සමුදාායකට
මුහුණ දෙෙද්දී, ඔවුන්ට බාාහිර සමාාජයේ� අවබෝ�ෝධය සහ සහයෝ�ෝගය වැැඩිපුරම අවශ්යය මො�ොහො�ොතක ඔවුන්
හුදෙෙකලාා වීමයි.

Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතියට මුල් වුණේ� එක ගැැහැැනියක් තමාාගෙ� ජීවිතය තුළ අත්දුටු මේ� පරස්පරතාාව
අවබෝ�ෝධ කරගන්න දරපු වෑෑයම. රුුවන්ති ඇගේ� දරුුවන් දෙෙදෙෙනාා බිහිකිරීමෙ�න් පසුව නාාට්යය රචනයෙ�න්
සහ නාාට්යය අධ්යයක්ෂණයෙ�න් වසර පහක විරාාමයක් ගන්න තීරණය කළාා. ඇය නැැවත කලාාවට පිවිසෙ�න
මො�ොහො�ොතේ�දී මව් පදවිය ලැැබීමත් සමඟ තමාා තුළ ඇති වූ විපර්යාාසය සියුම්ව අධ්යයනය කරමින් කලාා
ජීවිතය නැැවත අරඹන්න තීරණය කළාා.
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ස්වයංං මතකාාවර්ජනයක් හැැටියට ආරම්භ වුණු ක්රිියාාවලිය කෙ�ටි කාාලයක් තුළ තවත් කලාාකාාරිනියන් 12
දෙෙනෙ�කුත් දාායක කරගත් හවුල් ව්යා�ාපෘෘතියක් බවට හැැරුුණාා. තවත් 12 දෙෙනෙ�කුගේ� සහභාාගීත්වය නිසාා
ව්යා�ාපෘෘතිය මාාතෘෘත්වය පිළිබඳ පටු අර්ථකථනයට ප්රරබල අභියෝ�ෝගයක් එල්ල කළාා.
කෙ�සේ� වෙ�තත් මේ� ව්යා�ාපෘෘතිය ආරම්භ කරද්දී නිසි වැැඩපිළිවෙ�ලක් තබාා අවසන් අරමුණක්වත් තිබුණේ�
නැැහැැ. ඒ කාාන්තාාවන් ලියූ ලිපි සැැබවින්ම මවුවරුුන්, ස්ත්රීීන් සහ කලාාකාාරිනියන් ලෙ�ස තමාාගේ� භූමිකාාව
හඳුනාාගන්න වෙ�හෙ�සෙ�න කාාන්තාාවන් පිරිසකගේ� අවංංක සිතිවිලි, අදහස් සහ පාාපෝ�ෝච්චාාරණවල
එකතුවක්. කලාාකෘෘතියක මූලිකම සාාරය විය යුත්තේ�ත් අවංංකභාාවයයි…

“ඒ වෙ�නකො�ොට මම වයස අවුරුුදු දෙෙකක සහ හතරක පුංංචි දරුුවො�ො දෙෙන්නෙ�කුගෙ� අම්මාා
කෙ�නෙ�ක්. මංං හො�ොඳින් හිතලාා මතලාා තීරණයක් ගත්තාා, දරුුවො�ො හුඟක්ම පුංංචි කාාලෙ�දි
මම එතෙ�ක් කල් බො�ොහො�ොම ක්රිියාාකාාරීව නිරත වෙ�ලාා හිටපු කලාාවෙ�න් ඈත් වෙ�ලාා, ඔවුන්
කෙ�රෙ�හි පූර්ණ අවධාානය යො�ොමු කරන්න. ඒක බො�ොහො�ොම දුෂ්කර තීන්දුවක්. මො�ොකද මට
මතක ඇති කාාලයේ� ඉඳලම මගේ� ජීවිතය වෙ�ලාා තිබුණෙ� මගේ� කලාාව. නමුත් දරුුවන්
හදාාවඩාාගැැනීමත්, කලාාවේ� නිරත වීමත් සමබරව කරන්න මට බැැරි බව මම හො�ොඳාාකාාරවම
දැැනගෙ�න හිටියාා. එය දරුුවන්ට කරන අසාාධාාරණයක් බව මම දැැනගෙ�න හිටියාා. ඒ නිසාා
මම අවුරුුදු පහක පමණ කාාල සීමාාවකට කලාාවෙ�න් දුරස් වෙ�න්න තීරණය කළාා.
ඒ අවුරුුදු පහ ගෙ�විලාා ගිහින් මම නැැවතත් කලාා ක්ෂේ�ත්රරයට අවතීර්ණ වෙ�න්න තීරණය
කරද්දි ගතවුණු අවුරුුදු පහ දිහාා නැැවත හැැරී බලන්න හිතුවාා. මම කලාාවෙ�න් දුරස් වුණු
මො�ොහො�ොතේ� පටන් සිදුවුණු දේේවල් අවබෝ�ෝධ කරගැැනීමෙ�න්ම ක්ෂේ�ත්රරයට පිවිසෙ�න්න හිතුවාා.
මගේ� ඇතිවෙ�ච්ච වෙ�නස්කම් මො�ොනවද? මම මතක ඇති කාාලයේ� ඉඳලම කලාාකාාරිනියක්
හැැටියට වෘෘත්තියටම කැැප වෙ�ලාා හිටියෙ�. මම ළැැදියාාවක් දැැක්වුවේ� කලාාවට. දැැන් මම
අම්මාා කෙ�නෙ�ක් වෙ�ලාා. මවක් වගේ�ම කලාාකාාරිනියක්. දැැන් මගේ� ජීවිතය එකිනෙ�කට
පරස්පර ළැැදියාාවන් දෙෙකකට මැැදි වෙ�ලාා. මගේ� වෘෘත්තිය සහ මගෙ� දරුුවො�ො. මේ� වෙ�නසට
මම මුහුණ දුන්නේ� කො�ොහො�ොමද? ඒ අන්ත දෙෙක සමබර කරගත්තෙ� කො�ොහො�ොමද? මම
තීරණය කළාා ඒ සමස්ත අත්දැැකීමම නැැවත ආවර්ජනය කරන්න.
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මේ� ව්යා�ාපෘෘතියට "passing stage" (ගෙ�වීයන අදියරක්) කියන නම වැැටුණේ� මාාතෘෘත්වයට
සම්බන්ධ අකරතැැබ්බයකට මම මුහුණ දුන්නු හැැම අවස්තාාවකම පො�ොදුවේ� හැැමකෙ�නෙ�ක්ම
පාාහේ� දීපු අවවාාදයක් නිසාා "ඕවාා එච්චර ගණන් ගන්න එපාා. ඕවාා කල් ගත වෙ�ද්දි ඉබේ�ම
හරියාාවි". මම මුහුණදෙෙන හැැම පීඩාාකාාරී අත්දැැකීමක්ම තාාවකාාලිකයි කියලාා මටම ඒත්තු
ගන්වගන්න පහසු වුණේ� නැැහැැ. ඒවාා තාාවකාාලික බව ඇත්ත. නමුත් ඒ අත්දැැකීමෙ�න්
පීඩාාවට පත් වුණු මො�ොහො�ොතකඒ බව හැ�ඟෙ�න්නෙ� නැැහැැ.
මාාතෘෘත්වය කියන්නේ� ජීවිතය මුලුමනින්ම වෙ�නස් කරන අත්දැැකීමක්. එය කාාන්තාාවක්
හැැම අතින්ම වෙ�නස් කරනවාා. ශරීරය, සමතුලිතතාාවය, සහජ බුද්ධිය, ජීවිතයේ� එදිනෙ�දාා
කටයුතු සමබරකරගැැනීම, ප්රරමුඛතාා, තමාා පිළිබඳ හැැඟීම, අනාාගතය, බාාහිර සමාාජය
සමඟ ගනුදෙෙනු කරන ආකාාරය, සහමුලින්ම වෙ�නස් වෙ�නවාා. ඒක අන් අය ඔබ කෙ�රෙ�හි
දක්වන ආකල්පයත් වෙ�නස් කරවනවාා. ඒ පුද්ගලයෙ�ක් ජීවිතය තුළ මුහුණ දෙෙන බලගතුම
විපර්යාාසය වෙ�න්න ඇති. මාාස කිහිපයක් තුළ ඇතිවෙ�න ඒ වෙ�නස ඔබේ� ජීවිත කාාලය
පුරාාම ඔබ සමඟ රැඳෙ�නවාා.
මේ� අත්දැැකීම වැැඩි දෙෙනෙ�කුට පො�ොදු අත්දැැකීමක් නිසාා එය සාාමාාන්යයකරණයට ලක්වෙ�ලාා.
එය සාාමාාන්යයකරණය වීම සිදුවිය යුත්තක්. නමුත් සාාමාාන්යය දෙෙයක් කියන්නේ� වැැදගැැම්මකට
නැැති දෙෙයක් නෙ�වෙ�යි. සාාමාාන්යය අත්දැැකීමක් සුවිශේ�ෂී වෙ�න්න පුළුවන්. ඕනෑෑම සුවිශේ�ෂී
මිනිස් අත්දැැකීමකට කලාා නිර්මාාණයක් වීමේ� හැැකියාාව තියෙ�නවාානේ�. ”

රුවන්ති ද චිකේ�රාා සමඟ සම්මුඛ සාාකච්ඡාාව
සාාකච්ඡාාව මෙ�හෙ�යවීම: කෞ�ෞෂි ආටිගල
2019 ඔක්තෝ�ෝම්බර්
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පිටපත සැැකසීම
“ ආරම්භය අතිශයින්ම සරලයි. මම මේ� කාාර්යය ආරම්භ කරද්දී මෙ�යින් පිටු
තුන්සීයක අත්පිටපතකුත්, වෘෘත්තීය මට්ටමේ� නිෂ්පාාදන දෙෙකකුත්, රඟදක්වන්න
පුළුවන් නාාට්යයයකුත් බිහිවේ�වි කියලාා කව්රුුහරි කිව්වාා නම්, මම ඒ කතාාව
කො�ොහෙ�ත්ම විශ්වාාස කරන්නෙ� නැැහැැ.”
රුවන්ති ද චිකේ�රාා සමඟ සම්මුඛ සාාකච්ඡාාව
සාාකච්ඡාාව මෙ�හෙ�යවීම: කෞ�ෞෂි ආටිගල, 2019 ඔක්තෝ�ෝම්බර්

Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතිය ක්රිියාාත්මක කිරීමේ�දී යො�ොදාාගත් නිර්මාාණාාත්මක වැැඩ පිළිවෙ�ල, ව්යා�ාපෘෘතිය
ක්රිියාාත්මක වෙ�න අතරතුර නම්යයශීලී ලෙ�ස වෙ�නස්කම්වලට ලක් වුණු ක්රිියාාවලියක්. අපි ව්යා�ාපෘෘතිය
ගැැන දැැන් සාාකච්ඡාා කරද්දි ඊට මුල්වුණු සංංකල්පය, පිටු 300ක අත්පිටපතක් භාාෂාා දෙෙකෙ�න් පළකිරීම සහ
වේ�දිකාා රංංගය යනාාදී වශයෙ�න් අදියර කිහිපයක් ගැැන සඳහන් කළත්, ව්යා�ාපෘෘතියේ� කාාර්යයන් මො�ොනවාාද,
ඒවාායේ� අනුපිළිවෙ�ල මො�ොකද්ද කියලාා පූර්ව සැැලසුමක් තිබුණේ� නැැහැැ. එය විකාාශය වුණේ� ස්වාාභාාවිකව,
ටිකෙ�න් ටිකයි. මේ� ක්රිියාාවලියේ� ඊළඟ අදියර ගැැන පැැහැැදිලි අදහසක් ඇති වුණේ� එක අදියරක් අවසන්
වෙ�ද්දි. ආරම්භයේ�දී ලිවීමේ� අභ්යා�ාස ගණන එකකට සීමාා වුණත් පසුව ඒවාා හතක් දක්වාා විකාාශය වුණාා.
සති කිහිපයකට සැැලසුම් කරපු ව්යා�ාපෘෘතිය වසර එකහමාාරකට දික් ගැැස්සුණාා.
සාාමාාන්යෙ�ෙයන් ලීවීමේ� ව්යා�ාපෘෘතියක මුල සිටම පැැහැැදිලි සැැලසුමක් සහ ආකෘෘතියක් තිබුණත්, රුුවන්ති නම්
මුලදීම වැැඩ පිළිවෙ�ල සැැලසුම් කළේ� නැැහැැ. ඒ වෙ�නුවට මේ� ව්යා�ාපෘෘතියේ� ඊළඟ අදියර තීන්දු වුණේ� මුල්
අදියරට හිමිවෙ�න ප්රරතිචාාර මතයි.
මේ� ව්යා�ාපෘෘතියේ� තවත් විශේ�ෂත්වයක් වූයේ� කිසිම කාාර්යයකට අවසන් දිනයක් නො�ොතිබීමයි. ඒ නිසාා හැැම
ක්රිියාාවලියක්ම යම් රාාමුවකට සීමාා නො�ොවී ස්වාාභාාවිකවම නිමාා වුණාා. එයින් මවුවරුු දහතුන් දෙෙනාාටම
ඒ ඒ කාාර්යයට ප්රරතිචාාර්ය දක්වන්න ප්රරමාාණවත් කාාලයක් හිමි වුණාා. එයිනුත් මව් පදවිය සමඟ බැැඳුණු
අත්දැැකීමක් විදහාා දැැක්වුණාා. දරුුවන් හදාා වඩාා ගැැනීමේ�දී දීර්ඝ කාාලයක් ඒ සඳහාා යො�ොදවන්න වෙ�නවාා.
ඉතින් මේ� වගේ� ව්යා�ාපෘෘතියකට මුලදීම කාාල රාාමුවක් පනවාාගැැනීම පසුවට පසුතැැවෙ�න්න වෙ�න විදියේ�
වැැරැැද්දක්.
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මේ� සමස්ත ක්රිියාාවලිය සඳහාා අපි වසර එකහමාාරක්ම ගත කළේ� ඒ සඳහාා එපමණ කාාලයක් අවශ්යය
වුණු නිසාා. ව්යා�ාපෘෘතිය සඳහාා අපි එපමණ කාාලයක් වෙ�න් කළ නිසාා නෙ�වෙ�යි. එක ක්රිියාාකාාරකමක් යවද්දී
ඒ සඳහාා කො�ොපමණ කාාලයක් ගත වෙ�යිද කියලාා නිශ්චිත අදහසක් තිබුණේ� නැැහැැ. එක ක්රිියාාකාාරකමක්
අවසන් වෙ�ලාා තව එකක් අරඹන්න මාාස ගණන් ගත වුණු අවස්තාාවලුත් තිබුණාා. නමුත් අලුත්
ක්රිියාාකාාරකමක් පවරපු හැැම අවස්ථාාවකදිම උනන්දුවත් අලුත් වුණාා. අති විශිෂ්ට ප්රරතිචාාර ලැැබුණාා.
කාාන්තාාවන්ට පිළිතුරුු ඉදිරිපත් කරන්න යම් කාාලයකුත් අවශ්යය නිසාා නම්යයශීලී වීම වැැදගත් බව මට
තේ�රුුණාා.

රුවන්ති ද චිකේ�රාා සමඟ සම්මුඛ සාාකච්ඡාාව,
2019 ඔක්තෝ�ෝම්බර්
සාාකච්ඡාාව මෙ�හෙ�යවීම: කෞ�ෞෂි ආටිගල
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නිර්නාාමික ලිපි
“ ට්රේ�ේසි හෝ�ෝල්සින්ගර් කියන නමින් නො�ොලියාා නිර්නාාමිකව ලිවීම තුළින් මට විශාාල
පරාාසයකට අයත් විෂයන් ගැැන, මේ� ලිවීම තුළින්ම බිහිවුණු අලුත්ම ශෛෛලියකින්
ලියන්න අවස්ථාාව ලැැබුණාා. මම ලිවීමට මාා තුළ තිබුණ දක්ෂතාාව හඳුනාාගෙ�න
හිටියෙ� නැැහැැ. ඉතින් මෙ�යින් මටත් මම මින් පෙ�ර කවදාාවත් නො�ොකළ විදියට
නිර්මාාණාාත්මකව මගේ� අදහස් පළකරන්න අවස්ථාාව ලැැබුණාා. ”
ට්රේ�සි හො�ොල්සින්ගර් සමඟ සම්මුඛ සාාකච්ඡාාව
Passing Stage සංංවත්සර හමුව - 2020 ජනවාාරි

නිර්නාාමිකව ලිවීම මේ� ව්යා�ාපෘෘතියේ�දී අතිශයින්ම වැැදගත් වුණ සාාධකයක්. එයින් කාාන්තාාවන්ට අවංංකව
සහ චකිතයකින් තො�ොරව අදහස් දක්වන්න පෙ�ළඹවීමක් ඇති වුණාා. අවශ්යය මො�ොහො�ොතකදී අවදාානමක්
ගන්න ඉඩ සැැලසුණාා.
රුුවන්ති, නාාද්යා�ා සහ නදී මේ� වැැඩපිළිවෙ�ලේ� සෑෑම අදියරකදීම ලේ�ඛිකාාවන්ගේ� අනන්යයතාාවය රුුවන්තිගෙ�න්
පවාා වසන් කරන්න හැැකි සෑෑම උපක්රරමයක්ම යෙ�දුවාා.
ලේ�ඛිකාාවන් දහතුන් දෙෙනාාම මේ� කාාර්යය සඳහාාම ව්යා�ාජ නම්වලින් විද්යු�ත් තැැපැැල් ගිණුම් සකසාාගත්තාා.
ව්යා�ාපෘෘතිය ආශ්රිිත ක්රිියාාකාාරකම් මේ� නිර්නාාමික විද්යු�ත් තැැපැැල් ගිණුම්වලට යැැව්වාා. ලේ�ඛිකාාවන් ඔවුන්ගේ�
ලියවිලි තැැපෑෑල හෝ�ෝ විද්යු�ත් තැැපෑෑල හරහාා රුුවන්තිට ලැැබෙ�න්න සැැලැැස්සුවාා.
මේ� ලිවීමේ� කාාර්යයෙ�න් ලේ�ඛනයත් රංංගයත් යාා කළ තවත් පැැතිකඩක් ඉස්මතු වුණාා.
ලේඛිකාවන්ගේ ප්රතිචාර ලැබෙද්දී ඔවුන් නිරන්තරයෙන්ම එකම පරිඝණක අක්ෂර විශේෂයක් භාවිතා
කරන බව රුවන්ති නිරීක්ෂණය කළා.
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“… විද්යු�ත් තැැපෑෑලෙ�න් ලිපි එවද්දී ඒ කාාන්තාාවො�ො Calibri, Cambria, Arial
වගේ� නාානාාප්රරකාාර අක්ෂර වර්ග භාාවිතාා කරන්න පුරුුදු වෙ�ලාා හිටියාා. මම ඒ ලිපි
පරිගණකයේ� ගබඩාා කරගත්තෙ�ත් ඒ නම්වලින්මයි. ඔහො�ොම කලක් ගතවෙ�ද්දි ඒ
නම් මො�ොනතරම් ලස්සනද, ඒවාා චරිතවල නම් සඳහාා යො�ොදාාගන්න පුළුවන් නේ�ද
කියලාා මට හැැඟුණාා. ඉතින් මම ඒ ඒ අක්ෂර මෝ�ෝස්තරයේ� නම ඒ ඒ ලේ�ඛිකාාවට
පටබැැන්දාා. ඔය විදියට අපි ඉදිරියට ගියාා. ”
රුවන්ති ද චිකේ�රාා සමඟ සම්මුඛ සාාකච්ඡාාව
සාාකච්ඡාාව මෙ�හෙ�යවීම: කෞ�ෞෂි ආටිගල, 2019 ඔක්තෝ�ෝම්බර්

මේ� අක්ෂර මෝ�ෝස්තරවල නම්වලට මේ� ව්යා�ාපෘෘතිය තුළ වැැදගත් තැැනක් හිමිවුණාා; ඒවාා ලේ�ඛිකාාවන්ගේ�
අන්වර්ථ නාාම හැැටියටත්, පසුව නාාටකීය කියවීමේ�දී චරිතවල නම් හැැටියටත් යො�ොදාාගැැනුණාා.
ලියුම්කාාරියන්ගේ� අන්වර්ථ නම් වුණේ� :
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Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� ලේ�ඛන ක්රියාාකාාරකම්
“ මුල්ම ලිවීමේ� ක්රිියාාකාාරකමට ලැැබුණු ප්රරතිචාාරවල අවංංකභාාවය සහ ප්රරබලත්වය දැැක්කාාට
පස්සෙ� තමයි මට මේ� ව්යා�ාපෘෘතිය තවත් ඉදිරියට ගෙ�නියන්න පුලුවන් කියලාා හිතුනේ�. මෙ�යින්
විශිෂ්ට නිර්මාාණයක් බිහිවෙ�යි කියන හැැඟීම මට මුල්ම වරට දැැනුණේ�ත් මේ� අවදියෙ�දි
තමයි. නමුත් ඊළඟ අභ්යා�ාසය විය යුත්තේ� මො�ොකද්ද කියලාා මටවත් නිශ්චිත අදහසක්
තිබුණේ� නැැහැැ.
පළවෙ�නි ලිවීමේ� ක්රිියාාකාාරකමට අදාාල පිළිතුරුු මට ලැැබුණෙ� එක වර නෙ�වෙ�යි. මේ�ක
මුළු ලේ�ඛන ව්යා�ාපෘෘතියටම පො�ොදු වුණු ලක්ෂණයක්. එක ක්රිියාාකාාරකමක් අවසාාන කරලාා
තව ක්රිියාාකාාරකමක් ආරම්භ කළේ� සහජයෙ�න් දැැනුණු හැැඟීම අනුවයි. අපි ඉදිරියට ගියේ�
එහෙ�මයි.
ඊළඟ ප්රරශ්නය තීන්දු වුණේ� ඊට පෙ�ර ඉදිරිපත් කළ ප්රරශ්නයට ලැැබුණු පිළිතුරුු මතයි. මම
ඒවාා කියෙ�ව්වේ� පැැල් බැැඳගෙ�න. මමත් ඒ ප්රරශ්නවලට පිළිතුරුු සැැපයුවාා. මට ලැැබුණු ලිපි
සම්බන්ධයෙ�න් යම් අවබෝ�ෝධයක් ඇති කරගත්තම මම ඊළඟ ක්රිියාාකාාරකම තීරණය
කරනවාා.
ව්යා�ාපෘෘතිය අවසන් වුණෙ�ත් එහෙ�මයි. මේ� තමයි මේ� ව්යා�ාපෘෘතියට සුදුසු නිමාාව කියන හැැඟීම
ඇති වුණාාම අපි ව්යා�ාපෘෘතිය අවසන් කළාා.”
රුවන්ති ද චිකේ�රාා සමඟ සම්මුඛ සාාකච්ඡාාව
සාාකච්ඡාාව මෙ�හෙ�යවීම: කෞ�ෞෂි ආටිගල, 2019 ඔක්තෝ�ෝම්බර්

Passing stage

ව්යා�ාපෘෘතිය ක්රිියාාත්මක වුණු වසර එකහමාාරක කාාල සීමාාව තුළ ව්යා�ාපෘෘතියට දාායක වුණු
කාාන්තාාවන්ට ලිවීමේ� ක්රිියාාකාාරකම් හතක්ම පැැවරුුණාා. අපි ඒ ලිවීමේ� ක්රිියාාකාාරකම් ගැැන සරල අදහසක්
ලබාාගනිමු.
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පළමුවෙ�නි ලිවීමේ� ක්රිියාාකාාරකම - ලියුම් ලිවීම
ඒ ක්රිියාාකාාරකමට ලැැබුණේ� සිත කළඹවන ප්රරතිචාාරයක්. කණ්ඩාායමේ� සාාමාාජිකාාවන්ගෙ�න් ගලාා ආපු
ලියමන්වල දකින්නට ලැැබුණු උසස් ප්රරමිතිය සහ ගැැඹුර රුුවන්තිවත්, නදීවත් කිසිසේ�ත්ම අපේ�ක්ෂාා
කළේ� නැැහැැ. ඔවුන් මුලින් සැැලසුම් කළාාට වඩාා දුරක් මේ� ව්යා�ාපෘෘතිය ඉදිරියට ගෙ�නයන්න පුළුවන් බව ඒ
දෙෙදෙෙනාාටම තේ�රුුම් ගියාා.
“මමත් ඉස්සර ලියුම් ලිව්වාා. මම ලියුම් ලිව්වෙ� හරිම කැැමැැත්තෙ�න්. දැැන්නම් මටත්
ලියවෙ�න්නෙ� සංංක්ෂිප්ත විද්යු�ත් තැැපැැල් ලිපි (emails) සහ කෙ�ටි දුරකථන පණිවිඩ විතරයි.
නමුත් මම නිස්කාාන්සුවෙ� වාාඩිවෙ�ලාා ලියුම් දෙෙක තුනක් ලියන්න ආසයි. මම කැැමතියි
ඔයගො�ොල්ලනුත් ඒ දේේම කරනවාා නම්.”

දෙෙවන ක්රිියාාකාාරකම - ලැැයිස්තු
දෙෙවන කාාර්යය හැැටියට කණ්ඩාායමට පැැවරුුණේ� රුුවන්ති ලබාා දුන් මාාතෘෘකාා ලැැයිස්තුවකින් අවම
වශයෙ�න් මාාතෘෘකාා පහක් තෝ�ෝරාාගෙ�න එකිනෙ�කට වෙ�නස් ලැැයිස්තු පහක් සකස් කිරීමටයි. මවුවරුුන් සහ
කාාර්යබහුල කාාන්තාාවන් හැැටියට ලැැයිස්තු ලිවීම එදිනෙ�දාා ජීවිතයේ� අනිවාාර්ය අංංගයක් නිසාා කණ්ඩාායම
මේ� කාාර්යයත් සාාර්ථකව ඉටු කළාා.
“ මටත් ලැැයිස්තු පෙ�න්නන්න බැැහැැ, ඒත් ඒවාා නැැතුව කිසිම දෙෙයක් කරගන්නත් බැැහැැ.
ඉතින් අපි ලැැයිස්තු හදමු. ”
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තුන්වන ක්රිියාාකාාරකම – දුරකථන සංංවාාද
තුන්වන ක්රිියාාකාාරකම වුණේ� දුරකථන සංංවාාද සකස් කිරීම. කණ්ඩාායමට කැැමති කෙ�නෙ�ක් එක්ක කැැමති
ඕනෑෑම මාාතෘෘකාාවක් ඔස්සේ� දුරකථන සංංවාාද තුනක් ගො�ොඩනගන්න පැැවරුුවාා. මේ� කාාර්යය හැැමෝ�ෝටම එක
තරමින් පහසු නො�ොවුණත්, එය පහසුවෙ�න් ඉටු කරපු අය සංංවාාද කිහිපයක්ම සකස් කළාා.

හතරවන ක්රිියාාකාාරකම – ගීත
හතරවෙ�නි ක්රිියාාකාාරකම හැැටියට කණ්ඩාායමට දී ඇති තේ�මාා අනුව කතන්දර හෝ�ෝ ගීත රචනාා කරන්න
නියම කළාා. හතරවෙ�නි ක්රිියාාකාාරකම නම් තුන්වෙ�නි ක්රිියාාකාාරකමට වඩාා සාාර්ථක වුණාා; නැැලවිලි ගී
සහ හාාස්යෝ�ෝ�ත්පාාදක ළමාා ගී පහසුවෙ�න්ම කණ්ඩාායමෙ�න් බිහි වුණාා.
හතරවෙ�නි ක්රිියාාකාාරකම යටතේ� "කලුමාාලි" නමින් බිහිවුණු කතන්දරයක් තමයි 2012 වසරේ�දී ස්ටේ�ජස්
වේ�දිකාා නාාට්යය කණ්ඩාායම කලුමාාලි වැැඩිහිටියන්ට සුරංංගනාා කතාාවක් නමින් නාාට්යයයක් ලෙ�ස නිෂ්පාාදනය
කරලාා ඉදිරිපත් කළේ�.

පස්වන ක්රිියාාකාාරකම – ප්රරශ්නෝ�ෝත්තර
කණ්ඩාායම මුල්ම වතාාවට එකිනෙ�කාා අතර අන්තර්ක්රිියාාවක් ගො�ොඩනගාාගත්තේ� පස්වෙ�නි ක්රිියාාකාාරකමෙ�න්.
ඒ අදියර දක්වාාම තම තමන්ගෙ� ගැැටලු ගැැන තනි තනිවම ලියූ කාාන්තාාවො�ො දහතුන් දෙෙනාා මුල්ම වතාාවට
ලිවීම හරහාාම එකිනෙ�කාා සමඟ සබඳතාා ගො�ොඩනගාාගන්නයි සූදාානම.
පස්වෙ�නි ක්රිියාාකාාරකම ක්රිියාාත්මක වුණේ� අදියර දෙෙකක් වශයෙ�න්. මුල් අදියරේ�දී මවුවරුුන් වූ
කලාාකාාරිනියන්ට එක ප්රරශ්නයකුත්, එක ප්රරකාාශයකුත් ලියන්න නියම කෙ�රුුණාා. ප්රරශ්නය හැැටියට ඉදිරිපත්
කළේ� ඔවුන් දැැනටමත් විසඳුම හො�ොයන්නට වෙ�හෙ�සෙ�න, අන් අයගේ� උපදෙෙස් අපේ�ක්ෂාා කරන ගැැටලුවක්.
ප්රරකාාශය ඔවුන් ගත් වැැදගත් තීරණයක් සම්බන්ධයෙ�න්. දෙෙවනි අදියරේ�දී ලේ�ඛිකාාවන්ට එකිනෙ�කාාගේ�
ප්රරශ්නවලට සහ ප්රරකාාශවලට ප්රරතිචාාර දක්වන්න නියම වුණාා. මේ� ආකාාරයෙ�න් හැැම ගැැහැැණියකගේ�ම
ප්රරශ්න සහ ප්රරකාාශවලට කණ්ඩාායමේ� අනිත් සාාමාාජිකාාවන් දො�ොළො�ොස් දෙෙනාාගෙ�න්ම ප්රරතිචාාර ලැැබුණාා.
හැැමෝ�ෝම මේ� ක්රිියාාකාාරකමට සහභාාගී වුණේ� බො�ොහො�ොම උනන්දුවෙ�න්.
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හයවන ක්රිියාාකාාරකම- විචාාර
හයවෙ�නි ක්රිියාාකාාරකම හැැටියට කණ්ඩාායමට පැැවරුුණේ� තමාා ගැැනම පිටස්තරයෙ�කුගේ� දෘෘෂ්ටි කෝ�ෝණයෙ�න්
ලිපියක් (මාාධ්යය නිවේ�දනයක්, සම්මුඛ සාාකච්ඡාාවක් හෝ�ෝ විචාාරයක්) ලියන්නයි. වේ�දිකාාවට සම්බන්ධ
රංංගන ශිල්පිනියන් හැැටියට මේ� පිරිසට විචාාරයට පත් වීම හුරුු පුරුුදු දෙෙයක්...

හත්වන ක්රිියාාකාාරකම- සාාකච්ඡාාව
ව්යා�ාපෘෘතියේ� ආරම්භයෙ�න් පස්සේ� කණ්ඩාායම මුල්ම වතාාවට මුහුණට මුහුණ මුණගැැහුණේ� හත්වන සහ
අවසාාන ක්රිියාාකාාරකම වෙ�නුවෙ�න්. මේ� රැැස්වීම සූක්ෂමව සැැලසුම් කළේ� නදී, රුුවන්ති සහ නාාද්යා�ා. අම්මලාා
කණ්ඩාායමක් එක්ක වැැඩ කරද්දී එයින් කිහිප දෙෙනෙ�ක්ම තමන්ගේ� දරුුමල්ලන් එක්කගෙ�න එන එක
සාාමාාන්යය දෙෙයක්. රැැස්වීම ආරම්භ වුණේ� අපේ�ක්ෂාාවන් රැැසක් පෙ�රදැැරි කරගෙ�නයි.
ව්යා�ාපෘෘතියේ� අවසන් ක්රිියාාකාාරකම වුණු මේ� පළවෙ�නි රැැස්වීමෙ�දි කාාන්තාාවො�ො මධ්යයස්ථ මට්ටමින්
සාාකච්ඡාාවක් පැැවැැත්වුවාා. ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ� ඇදහිලි සහ ඔවුන් වැැදගත්කො�ොට සලකන වටිනාාකම්/සිරිත්
විරිත් ආදිය- ඔවුන් විශ්වාාස කරන දේේ සහ ඔවුන් මතු පරපුරට උරුුම කර දෙෙන දේේ ගැැන කතාාකරන්න
අවස්ථාාව ලබාා දුන්නාා. මේ� පිරිස වැැඩිපුරම සාාකච්ඡාා කළේ� පහත සඳහන් විෂයන් ගැැන

මගේ� රට. මගේ� රටේ� රටවැැසියො�ො. යුද්ධය. දේේශපාාලනඥයන්.
මගෙ� ආගම. වෙ�නත් ආගම්. අධ්යා�ාත්මිකත්වය
අධ්යා�ාපනය. පාාසැැල්.ගුරුුවරුු.
ලිංංගිකත්වය. ස්ත්රීී පුරුුෂභාාවය. මගේ� සිරුුර. ස්වයංං වින්දනය.
ස්වාාමි පුරුුෂයන්. දරුුවන්. සැැමියාාගේ� නෑෑදෑෑයන්.
මුදල්. සමාාජ තත්ත්වය. ධනය
සත්යයය. සමාාව දීමේ� ගුණය. යුක්තිය.
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මේ� පිරිස කවයක් ආකාාරයෙ�න් වාාඩි වෙ�ලාා තමන්ගේ� වාාරයේ�දී තමන්ට පවුලෙ�න් උරුුම වුණු ඇදහිලි
විශ්වාාස ආදියත්, ඔවුන් දරුුවන් වෙ�ත පවරන්න අපේ�ක්ෂාා කරන දේේ ගැැනත් කතාාබහ කළාා. ඒ සාාකච්ඡාාව
පටිගත කර පසුව ලේ�ඛනගත කළාා.
මෙ�තනදී මේ� කාාන්තාාවන් සමඟ ගතයුතු බරපතල තීන්දුවක් තිබුණාා. ඔවුන් මෙ�තෙ�ක් කල් ලිව්වේ�
නිර්නාාමිකවයි. දැැන් ඔවුන් එකිනෙ�කාාට තම තමන්ගේ� අනන්යයතාාව හෙ�ළි කිරීමට කැැමතිද? මේ� අදියරේ�දිත්
නිර්නාාමිකභාාවය පවත්වාාගෙ�න යමු කියලයි පිරිස ඒකමතිකවම තීරණය කළේ�.
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“ ලිවීම අතරතුර සමහර වෙ�ලාාවට මට දැැනුණේ� මගේ� මූණට කැැටපතක් අල්ලනවාා
වගේ�. ඒක හරි අසීරුුයි. මංං ගැැන තිබෙ�න ජනප්රිිය ප්රරතිරූූපය මනසින් ශක්තිමත්,
ආත්ම විශ්වාාසයෙ�න්, ඔරො�ොත්තු දීමේ� හැැකියාාවෙ�න් සපිරුුණු කෙ�නෙ�ක් හැැටියට
වුණත්, මගේ� ඇතුලාාන්තයෙ�ත් හිත් බිඳීම්, වේ�දනාාවන් ගො�ොඩක් කැැකෑෑරෙ�නවාා. ඉතින්
ඒ කැැටපතෙ�න් පෙ�න්වන්නේ� ජීවිතය අපි සැැලසුම් කරපු ආකාාරයටම ගලාා යන්නෙ�
නැැති බවයි. ඒක හරි අසීරුුයි. ”
දිල්රුක්ෂි ෆො�ොන්සේ�කාා
Passing Stage සංංවත්සර හමුව
2020 ජනවාාරි
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ලියූ ලේ�ඛන පරිවර්තනය කිරීම
අවුරුුදු එකහමාාරක් පුරාා විහිදුණු ලිවීමේ� ක්රිියාාවලියෙ�න් පස්සේ� හත්වන ක්රිියාාකාාරකමේ� කූටප්රාා�ප්තිය
හැැටියට කාාන්තාාවන් මුහුණට මුහුණ මුණගැැසීමත් සමඟ Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය ස්වාාභාාවිකව නිමාාවට
පත්වුණාා. මේ� චාාරිකාාව ආරම්භ කරද්දි ඔවුන් අපේ�ක්ෂාා නො�ොකළ තරමට, ඇදහිය නො�ොහැැකි තරම් අපූරුු,
ස්වතන්ත්රර නිර්මාාණ ගො�ොන්නක්ම රුුවන්තිත්, නදීත් ළඟ ගො�ොඩගැැහිලාා තිබුණාා. ඊළඟ ප්රරශ්නය බො�ොහො�ොම
සරලයි...දැැන් අපි මො�ොකද කරන්නෙ�? ඒ මාාතෘෘකාාව (දැැන් අපි මො�ොකද කරන්නෙ�??) යටතේ� ලියවුණු විද්යු�ත්
තැැපැැල් පණිවිඩයක් ඔස්සේ� කලාාකාාරිනියන් පිරිස ඊළඟ අදියරට සූදාානම් වුණාා.

රුුවන්ති, නදීට සහ
නාාද්යා�ාට යැැවූ විද්යු�ත්
ලිපියකින් කො�ොටසක්:

ප්රරගතිය සටහන් කිරීම...

•

මෙ�ම ව්යා�ාපෘෘතිය සඳහාා ඉදිරිපත් කරන හැැම ලියවිල්ලක්ම මුද්රිත ප්රරකාාශනයක්
හැටියටත්, වෙබ් අඩවියක් මාර්ගයෙනුත් සංරක්ෂණය කිරීමට නියමිතයි.

•

සෑෑම ලියවිල්ලක්ම ගබඩාා කරන්නේ� එහි මුල් භාාෂාාවෙ�න්. ඊට අමතරව ඒවාා
පරිවර්තන හැටියටත්

ලබාගන්න පුළුවන්.

පරිවර්තන වැැඩමුළුව

•

අපි මේ� කාාර්යය සම්පූර්ණ කරන්න දින තුන හතරක වැැඩ මුළුවක්
ය�ොදාගනිමු

•
•
•

ලියවිලි පරිවර්තනය කිරීමේ� රාාජකාාරියත්, කාාල සටහනත් නදීට බාාරයි.
සංංවිධාාන කටයුතුවල වගකීම හසිනිට පැැවරෙ�නවාා.
රුුවන්ති මුලදී අවශ්යය තො�ොරතුරුු සහ සබඳකම් ගො�ොඩනගාාගෙ�න ඒවාා
පවත්වාාගෙ�න යන වගකීම හසිනිට පවරනවාා.

•
•

මංංගල දර්ශනයට සමාාන්තරව එළිදක්වන්න මේ� ලේ�ඛන සූදාානම් කරගනිමු.
මෙ�හි මූලික පරමාාර්ථය මුල් නිර්මාාණ ඇති හැැටියෙ�න්ම සංංරක්ෂණය
කිරීම - ඒවා නාට්ය පිටපතට වඩා දිගින් වැඩි, අමතර ලියවිල්ලක් හැටියට
පවත්වාගන්නයි.

පරිවර්තන ක්රිියාාවලියට මාාස හතරකට ආසන්න කාාලයක් ගතවුණාා.
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පරිවර්තන දාායකත්වය සැැපයුවේ� නදී කම්මැැල්ලවීර, නාාද්යා�ා පෙ�රේ�රාා, හසිනි හපුතන්ත්රිි සහ රුුවන්ති ද
චිකේ�රාා. සමස්ත ව්යා�ාපෘෘතියම වගේ� මේ� රාාජකාාරියත් ඔවුන් ඉටු කළේ� කිසිදු ගෙ�වීමකින් තො�ොරවයි.
ලියකියවිලි පරිවර්තනය කිරීම සිදුවුණේ� කිහිප වතාාවක්ම මුල් ලියවිල්ලත්, පරිවර්තනයත් පිරික්සමින්,
බො�ොහො�ොම භාාර්යදූර කාාර්යයක් හැැටියටයි. ඒ සිංංහල සහ ඉංංග්රීීසි භාාෂාා ද්විත්වයෙ�න්ම කාාන්තාාවො�ො
දහතුන්දෙෙනාාට ආවේ�ණික ශෛෛලීන් සහ අනන්යයතාා ඒ විදියටම රැැකගන්නයි.
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ව්යා�ාපෘෘතියේ� නිමාාව
Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතියේ� නිමාාව සනිටුහන් වුණේ� 2012 අප්රේ�ේල් මාාසයේ�දී. වසර එකහමාාරක කාාලයක්
පුරාා ලේ�ඛිකාාවන් දහතුන් දෙෙනෙ�ක් ලබාා දුන් දාායකත්වයෙ�න් පිටු 300ක අත් පිටපතක් බිහිවුණාා. ඒ එක
පිටුව දෙෙපසින් සිංංහල හාා ඉංංග්රීීසි කියන භාාෂාා ද්විත්වයෙ�න්ම ලියවුණු ද්විභාාෂික අත් පිටපතක්.

“ මේ� ව්යා�ාපෘෘතිය ඇරඹෙ�න්නේ� කාාන්තාාවන් තම තමන්වම ස්වයංං විශ්ලේ�ෂණයකට
ලක් කිරීමෙ�න්. ඊට පස්සෙ� එහි විෂය පථය පවුලෙ� සමීපතමයන්, ඥාාතීන්,
අධ්යා�ාපනය, සෞ�ෞඛ්යය, සංංස්කෘෘතික වටිනාාකම්, ආගම්, දේේශපාාලනය දක්වාා විහිදුණාා.
මේ� ව්යා�ාපෘෘතියේ� අරමුණ වුණේ� අපි ගැැනත්, අපි මුහුණ දෙෙන යතාාර්ථය ගැැනත්,
කාාන්තාාවන් හැැටියට අපිට උරුුමයෙ�න්ම කරපින්නාාගන්න සිදුවෙ�න වගකීම් ගැැනත්,
නූතනත්වය සහ සම්ප්රරදාාය අතර දෝ�ෝලනය වීම ගැැනත්, තෝ�ෝරාාගැැනීම් සහ වරද
පවරාාගැැනීම් ගැැනත්, අභියෝ�ෝග මැැදින් ඉදිරියට යන්න දරන අරගලය ගැැනත්, ඒ
සියල්ල අතරතුර අපි අපේ� අනන්යයතාාවය රැැකගන්න දරන වෙ�හෙ�ස ගැැනත් අවංංක
ස්ථාාවරය ඉදිරිපත් කිරීමයි.
මගේ� අත්දැැකීම අනුව දරුුවෙ�කු ලැැබීම තරම් පෞ�ෞද්ගලික ජීවිතයත්, සමාාජීය
ජීවිතයත් උඩුයටිකුරුු කරන අත්දැැකීමක් තවත් නැැහැැ. එන්නතක් ලබාාගැැනීම,
අසාාර්ථක විවාාහයක් අත්හැැරීම, අපි තවදුරටත් නො�ොඅදහන පිළිමයකට වැැඳුම් පිඳුම්
කිරීම නැැවැැත්වීම තව දුරටත් තනිව තීරණය කළ හැැකි කාාරණාා නො�ොවෙ�යි. ”
රුවන්ති ද චිකේ�රාා
Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය ආවර්ජනය, 2011
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දායක වුණු කලාාකාාරිනියන්
චමිලාා පීරිස් | දිල්රුුක්ෂි ෆො�ොන්සේ�කාා | ඉසාාරාා හුසාායිර් සුබාායිර් | කෞ�ෞෂල්යා�ා ප්රරනාාන්දු
කිශාානි පිලපිටිය | මල්කාාන්ති ජයසිංංහ | නදී කම්මැැල්ලවීර | නයෝ�ෝමි සමුද්රිකාා ගුණසිරි
නිරන්ජලාා මංංජරී | රුුවන්ති ද චිකේ�රාා | සුදේේශ්නාා ගුණවර්ධන
ට්රේ�ේසි හෝ�ෝල්සින්ගර් | + තවත් කෙ�නෙ�ක්
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දෙෙවැැනි අදියර :

CAST AS MOTHER
"මම රඟන මව": Passing Stage පිටපතින්
තෝ�ෝරාාගත් සටහන් වල නාාටකීය ඉදිරිපත් කිරීමක්
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මවුවරුන්ගේ� රංංගයට දාායකවූවන්
මවුවරුුන්ගේ� රංංගය (Cast as mother) කියන්නේ� Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය
නාාටකීයව කියවීමක්.

Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතියට ලේ�ඛනයෙ�න් දාායක වුණු සමහර කාාන්තාාවෝ�ෝ Cast as mother ඉදිරිපත්
කිරීමටත් දාායක වුණාා. නමුත් ලේ�ඛනයෙ�න් දාායක වුණු හැැම දෙෙනාාම රංංගයට සහභාාගී වුණේ� නැැහැැ.
රංංගනයෙ�න් දාායක වුණු හැැම රංංගන ශිල්පිනියක්ම Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියට ලිවීමෙ�න් දාායක වුණු
අයත් නෙ�වෙ�යි.
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රංංගන ශිල්පීන් සහ සෙ�සු පිරිස
රංංගන දායකත්වය
චමිලාා පීරිස්
දිල්රුුක්ෂි ෆො�ොන්සේ�කාා
හසිනි හපුතන්ත්රිි
ඉසාාරාා හුසාායිර් සුබාායිර්
කෞ�ෞෂල්යා�ා ප්රරනාාන්දු
ලක්මිණි සෙ�නවිරත්න
මල්කාාන්ති ජයසිංංහ
මල්ශාානි දෙෙල්ගහපිටිය

නදී කම්මැැල්ලවීර
නයෝ�ෝමි ගුණසිරි
නිරංංජලාා මංංජරී
පසන් රණවීර
ප්රරසාාද් පෙ�රේ�රාා
රුුවන්ති ද චිකේ�රාා
ශෙ�නාාලි රාාජ්කුමාාර්
ට්රේ�ේසි හෝ�ෝල්සින්ගර්

නිෂ්පාාදන දායකත්වය
අධ්යයක්ෂණය	
නිෂ්පාාදනය	
නිෂ්පාාදනය සම්බන්ධීකරණය	
වේ�දිකාා පරිපාාලනය	
ආලෝ�ෝකකරණය	
ශබ්ද පරිපාාලනය	
පෝ�ෝස්ටර් නිර්මාාණය	
නිෂ්පාාදක කණ්ඩාායම	

වීඩියෝ�ෝකරණය	
ඡාායාාරූූප	

රුුවන්ති ද චිකේ�රාා
සඳමාාලි විජේ�රත්න
නාාද්යා�ා පෙ�රේ�රාා
තෙ�මාාල් ඇල්ලෙ�වෙ�ල
තුෂාාර හෙ�ට්ටිහාාමු
ඩිනෝ�ෝ කො�ොරීරාා
දේේශාාන් තෙ�න්නකෝ�ෝන්
බිම්සරාා ප්රේ�ේමරත්න, මේ�ගල් පෙ�රේ�රාා, කෞ�ෞෂි ආටිගල, තනූජාා ජයවර්ධන,
චතුර හේ�වාාමල්ලිකාා, මයන්ති ද සිල්වාා, ඇඩම් කෙ�නී, පසන් රණවීර,
ගිහාාන් ද චිකේ�රාා, සබ්රීීනාා නෛෛල්ස්, ඉමාානි පෙ�රේ�රාා, චින්තක ප්රරනාාන්දු,
උදේේශ් හෙ�ට්ටි, අමල් ද චිකේ�රාා
සංංජය සේ�නාානාායක
පසන් රණවීර, රුුවින් ද සිල්වාා, දේේශාාන් තෙ�න්නකෝ�ෝන්
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“ පරිත්යා�ාගය, කැැප කිරීම්, ඉවසාා දරාා ගැැනීම, වගේ� භාාවාාතිශය සංංකල්ප වලින් එහාාට
අම්මාා කෙ�නෙ�ක් වීම පිළිබදව වෙ�නත් පැැති මාාන වලින්, ඇත්ත කතාා කරලාා තිබුණේ�
නැැහැැ කියලාා තමයි මංං හිතන්නේ�. විශේ�ෂයෙ�න් පුරුුෂ මූලික දාාෂ්ටිකෝ�ෝණයෙ�න් තමයි
මේ� විෂය ගැැන බො��හෝ�ෝ විට දකින්නෙ�. ප්රරබල ප්රරකාාශනයක් තියෙ�න නිර්භය ගැැහැැණු
හැැටියටත්, ආදරණීය අම්මාාවරුුන් හැැටියටත් අපේ� කතාාව අපි එක එක විදි වලින්
කිව්වාා. ඉතිංං මේ� කතාාව පො�ොදු සමාාජයට කියන එක අතිශයින්ම වැැදගත් බව අපි
විශ්වාාස කළාා. ”
නදී කම්මැැල්ලවීර සමඟ කළ සම්මුඛ සාාකච්ඡාාවෙ�න්
සාාකච්ඡාාව මෙ�හෙ�යවීම: කෞ�ෞෂි ආටිගල, 2019 ඔක්තෝ�ෝම්බර්
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කිහිප අතකින්ම වේ�දිකාාවෙ�න් බිහිවුණු අසමසම නිර්මාාණයක්. සිංංහල සහ ඉංංග්රීීසි
වේ�දිකාා නාාට්යය කලාාවේ� මහත් ගෞ�ෞරවාාදරයට පාාත්රර වූ සමකාාලීන රංංගන ශිල්පිනියන් කිහිප දෙෙනෙ�ක්
එක වේ�දිකාාවට කැැඳවන්න එය සමත් වුණාා. මේ� කාාන්තාාවන් එක වේ�දිකාාවේ� රඟපාානවාා දැැකීමත්
සිත් කාාවදිනසුලුයි; ඒත් ඔවුන්ගේ� පෞ�ෞද්ගලික ජීවිතයට මෙ�තරම් සමීප දෙෙයක් මව්වරුුන් ලෙ�ස ඔවුන්
ගතකරන ජීවිතය. රඟදක්වාා පෙ�න්වීම සුවිශේ�ෂී අත්දැැකීමක්. ශ්රීී ලංංකාාවේ� වේ�දිකාාවේ� මීට කලින් මේ�
තරම් විවෘෘතව මාාතෘෘත්වය කියන තේ�මාාව ඉදිරිපත් වෙ�ලාා නැැහැැ.

ද්විභාාෂික මුල් නිර්මාාණ සංංස්කරණය නො�ොකර වාාචිකව කියවීමක්
Cast as Mother

ඉදිරිපත් කිරීමේ�දී මූලිකත්වය ලබාාදුන් කරුුණු දෙෙකක් තිබුණාා. Passing Stage
ව්යා�ාපෘෘතිය සිංංහල සහ ඉංංග්රීීසි වේ�දිකාාවේ� රංංගන ශිල්පිනියන්ව හෘෘදයාං�ංගම ලිවීමේ� ක්රිියාාවලියක් හරහාා
සමීප කළාා. මේ� පිටපත රංංගයක් හැැටියට ඉදිරිපත් කරද්දීත් ව්යා�ාපෘෘතියේ� පවත්වාාගෙ�න ආ ද්විභාාෂික බව
රකින්න වගබලාාගත්තාා. භාාෂාා ද්විත්වයම රංංගයේ�දී යො�ොදාාගන්නවාාට අමතරව ඒ වේ�දිකාා ද්විත්වයේ�ම
රංංගන ශිල්පීන්ට ආවේ�ණික ශිල්ප සහ ශෛෛලීන් නිර්මාාණශීලී ලෙ�ස යො�ොදාාගැැනීම ගැැනත් විශේ�ෂ
අවධාානයක් යො�ොමු වුණාා. මේ� නාාට්යයය සැැබෑෑම ද්විභාාෂික නාාට්යයයක් මිස පරිවර්තනයක් නෙ�වෙ�යි. ඒ
නිසාා නාාට්යයය සංංකල්පයක් හැැටියට පිළිසිඳගත් මො�ොහො�ොතේ� සිට නාාට්යයය ගො�ොඩනැැගීම සහ ඉදිරිපත්
කිරීම දක්වාාම භාාෂාා දෙෙකක් තම මවුබස ලෙ�ස කතාාකරන නළු නිළි පිරිසක් යො�ොදාාගැැනීමෙ�න් ඊට නැැවුම්
මුහුණුවරක් ලැැබුණාා. ලංංකාාවේ� මුල්ම වරට ඉදිරිපත් වුණු මේ� ද්විභාාෂික නාාට්යයය හරහාා ශ්රීී ලාංං�කික
ප්රේ�ේක්ෂකයන්ටත් ඔවුන් මින් පෙ�ර මුණනො�ොගැැහුණු කලාාකරුුවන් පිරිසක් මුල්ම වරට හමුවන්න අවස්ථාාව
සැැලසුණාා.

Passing Stage

අත්පිටපතේ�දී යො�ොදාාගත් වචන වෙ�නස් නො�ොකිරීමට ගත් තීරණයත් අතිශයින්ම වැැදගත්,
නිර්මාාණශීලී තීරණයක්. ඒ නිසාාම කලාාකරුුවන් ඔවුන්ට පැැවරුුණු කාාර්යයන් නිර්මාාණශීලීව ඉටු කිරීමට
පෙ�ළඹුණාා. එය නො�ොහිතූ මට්ටමේ� සාාර්ථකත්වයකට මඟ පෑෑදුවාා.
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මේ� නාාට්යයය Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය නාාටකීයව කියවීමක් හැැටියට ඉදිරිපත් කරන්න තීරණය කළාාට
පස්සෙ� රංංගය ඉදිරිපත් කරන ආකෘෘතිය හටගත්තේ� ස්වාාභාාවිකවමයි. සරලව කියනවාා නම් මේ� ආකෘෘතිය
වුණේ� Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� ලිවීමේ� ක්රිියාාකාාරකම් පූර්විකාාවක් සමඟ ඒ අනුපිළිවෙ�ලින්ම ඉදිරිපත්
කිරීමයි.

42

පූර්විකාාව :

Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය ගැැන සාාකච්ඡාා කිරීම සඳහාා රංංගන ශිල්පිනියන්
13 දෙෙනාා අතර හමුව.

යෙ�හෙ�ළියන් දෙෙදෙෙනෙ�කු අතර සංංවාාදයකින් ව්යා�ාපෘෘතියේ� සැැබෑෑ ආරම්භය සිදු වුණු ආකාාරය ප්රරතිනිර්මාාණය
කරමින් මේ� නාාට්යයයේ� පූර්විකාාවත් ආරම්භ වෙ�න්නේ� සුහද සංංවාාදයකින් තුන්වෙ�නි සීනුව නාාද වෙ�න්න
කලින්, ශාාලාාවේ� විදුලි පහන් දල්වාා තිබියදීමයි. රුුවන්ති සහ නදී මුණගැැහිලාා ඔවුන්ගේ� අදහස සාාකච්ඡාා
කළාා. තුන්වෙ�නි සීනුව නාාද වෙ�නකො�ොට මවුවරුුන් වූ කලාාකාාරිනියන් දහතුන් දෙෙනාාම ව්යා�ාපෘෘතිය වෙ�නුවෙ�න්
එක්කාාසු වෙ�ලාා.
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පළමුවෙ�නි ජවනිකාාව 1 :
Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� පළමුවන ක්රිියාාකාාරකම - ලියුම්
කෙ�ටි අනු ජවනිකාා හතකදී, යුගල වශයෙ�න් කාාන්තාාවන් පිරිස පිටපතට ඇතුළත් කළ ලිපි හත
කියෙ�ව්වාා. ඒ සෑෑම ලියුමක්ම වචනයක් නෑෑර කියෙ�ව්වාා. ඒ ලියුම්වල භාාෂාා දෙෙකක එකතුවක් සහ ඒවාා
කියවන පිරිස අතර සිංංහල සහ ඉංංග්රීීසි වේ�දිකාාවල රංංගන ශිල්පිනියන්ගේ� අපූරුු එකමුතුවක් දක්නට
ලැැබුණාා. ඒ ලියුම් හත තමයි මේ�: මගේ� අම්මාාට ලියුමක්, සිද්ධාාර්ථට ලියුමක්, මගේ� ස්වාාමි පුරුුෂයාාට
ලියුමක්, මගේ� සේ�විකාාවට ලියුමක්, මගේ� දරුුවාාට ප්රරතිකාාර කරන ළමාා රෝ�ෝග විශේ�ෂඥ වෛෛද්ය�වරයාාට
ලියුමක්, විදුහල්පතිට ලියුමක් සහ මගේ� දරුුවාාට ලියුමක්.
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දෙෙවන ජවනිකාාව :
Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� දෙෙවන ක්රිියාාකාාරකම - ලැැයිස්තු සකස් කිරීම
මේ� ජවනිකාාව සඳහාා ලිවීමට දාායක වුණු කාාන්තාාවන් දහතුන් දෙෙනාා නිරූූපණය කරමින් රංංගන
ශිල්පිනියන් දහතුන් දෙෙනෙ�ක් රංංගනයෙ�න් දාායක වුණාා. ඔවුන් Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ�දී සැැකසූ
ලැැයිස්තුවලින් උපුටාා ගත් කෙ�ටි කණ්ඩ කිහිපයක් කියෙ�ව්වාා. මේ� ජවනිකාාව සඳහාා යො�ොදාාගත්තේ� අභිනය
ලැැයිස්තු හැැදීම වැැනි ක්රිියාාවක බැැරෑෑරුුම්කමේ�ත්, මාාතෘෘත්වයේ� ව්යා�ාකූලභාාවයේ�ත් සංංකලනයක්. මේ� දර්ශනය
සඳහාා යො�ොදාාගත් අභිනය තරමක් දුරට දරුුවන්ගේ� සංංගීත පුටු තරඟයකට සමාානයි.
කාාන්තාාවන් ලැැයිස්තුගත කලේ� පහත සඳහන් කරුුණු: මම නිරාාවරණය කරගත් ලො�ොකුම බො�ොරුු, මම
පසක් කරගත් ගැැඹුරුුම සත්යයයන්, මම හඳුනාාගත නො�ොහැැකි තරම් වෙ�නස් වී ඇත්තේ� කවර කරුුණු
අතින්ද, මම මගේ� දරුුවන් මාා ගැැන දැැනගතයුතු යැැයි සිතන්නේ� මො�ොනවාාද, මම මගේ� දරුුවන් මාා ගැැන
දැැනනො�ොගත යුතුයැැයි සිතන්නේ� මො�ොනවාාද.
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තුන්වන ජවනිකාාව :
Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� හතරවන ක්රිියාාකාාරකම - ගීත
Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතියේ� සිව්වන ක්රිියාාකාාරකම හැැටියට කාාන්තාාවන්ට වැැඩිහිටියන්ට අදාාල මාාතෘෘකාා
තේ�මාා කරගනිමින් විමුක්ති ගී, නැැලවිලි ගී සහ ළමාා කතාා ලියන්න නියම වුණාා. රංංගය සඳහාා
තෝ�ෝරාාගත්තේ� කුඩාා දරුුවන් සිටින නිවසක දෙෙමාාපියන් යුවලක් ඉතාාමත් ප්රරවේ�සමෙ�න් පවත්වන ලිංංගික
ඇසුරක් ගැැන කියවෙ�න ගීතයක්. ‘The Wheels of the Bus go round and round’ කියන ළමාා ගීයේ�
තාාලයට ගාායනාා කරන මෙ�ම ගීතයේ� මුල් පදය 'The children of the house have fallen asleep' (මේ�
ගෙ�යි දරුුවන් තද නින්දේ�). ඒ ජවනිකාාව ඉදිරිපත් කළේ� රංංගන ශිල්පිනියන් හතර දෙෙනෙ�ක්, එක් රංංගන
ශිල්පියෙ�කුව පිරිමි ආධාාරකයක් හැැටියට යො�ොදාාගෙ�නයි.

46

සිව්වන ජවනිකාාව :
Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� හයවන ක්රිියාාකාාරකම - විචාාර
විචාාරයට ලක්වීම කියන්නේ� කලාාකරුුවෙ�කුට හුරුුපුරුුදු අත්දැැකීමක්. හයවෙ�නි ක්රිියාාකාාරකම මේ� රංංගන
ශිල්පිනියන් පිරිසට පිටස්තරයෙ�කුගේ� දෘෘෂ්ටි කෝ�ෝණයෙ�න් තමන්ගේ� ජීවිතය ගැැන විවරණයක යෙ�දෙෙන්න
කළ ආරාාධනයක්. ලැැබුණු විචාාර කිහිපය අතරින් දෙෙකක් රංංගය සඳහාා තෝ�ෝරාාගැැනුණාා. (1) නාාට්යයයක
සංංකීර්ණ, නියුරෝ�ෝසියාාවෙ�න් පෙ�ළෙ�න කාාන්තාා චරිතයක් ගැැන ශිෂ්යයයන් දෙෙදෙෙනෙ�කුගේ� විචාාරය ඉදිරිපත්
කෙ�රෙ�න සංංවාාදයක්. (2) කලුමාාලි - සුරංංගනාා කතාාවක් - කාාන්තාාවන් දෙෙදෙෙනෙ�කු අතර සංංවාාදයකින්
කලුමාාලිගේ� කතාාව කියනවාා. (වීර කුමාාරිකාාවකගේ� චරිතයකට මුලුමනින්ම පරස්පර චරිතයක් ගැැන
කතාාවක්)
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පස්වන ජවනිකාාව :
Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතියේ� හත්වන ක්රිියාාකාාරකම - සමූහ සාාකච්ඡාාව
මේ� ලිවීමේ� ක්රිියාාවලියේ�දී මේ� කාාන්තාාවන් අවසාානයේ�දී මුණගැැහුණේ� හත්වන සහ අවසාාන ක්රිියාාකාාරකම
වෙ�නුවෙ�න්. ඔවුන් ඒ හමුවේ�දී කවයක ආකාාරයෙ�න් වාාඩිවෙ�ලාා ව්යා�ාපෘෘතියේ� අවසාාන ක්රිියාාකාාරකමට
සහභාාගී වුණාා. හැැම දෙෙනාාම දේේශපාාලනය, ආගම, රට, විවාාහය, ලිංංගිකත්වය, අධ්යා�ාපනය ආදී පුළුල්
පරාාසයකට අයත් මාාතෘෘකාා ගැැන තමන් දරන ස්ථාාවරය ඉදිරිපත් කළාා.
නාාට්යයයේ� අවසාාන ජවනිකාාවේ�දී කාාන්තාාවන් ඒ සුහද හමුව වේ�දිකාාව මත ප්රරතිනිර්මාාණය කළාා. රංංගන
ශිල්පිනියන් දහතුන් දෙෙනාා වේ�දිකාාවේ� කවයක ආකාාරයෙ�න් වාාඩි වෙ�ලාා අපට උරුුම වුණු දේේ, අපි අදහන
දේේ සහ අපි මතු පරපුරට උරුුම කරදෙෙන දේේ ගැැන ඔවුනො�ොවුන්ගේ� අදහස් කියෙ�ව්වාා.
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Cast as Mother පුහුණුවීම
මේ� නාාට්යයයේ� පුහුණු වීම් නම් යුද්ධයක් වගේ�. එහෙ�ම නො�ොවී කො�ොහො�ොමද? නළු නිළි පිරිස කටයුතු
කළේ� දැැඩි උනන්දුවකින්, එකිනෙ�කාා කෙ�රෙ�හි ඉමහත් ගෞ�ෞරවයෙ�න්, ඒ වගේ�ම හො�ොඳින් විනෝ�ෝද වීමේ�
අරමුණකුත් ඇතිවයි. අත්පිටපතින් කටුක යතාාර්ථයක්, හාාස්යයය මුසු කරලාා ඉදිරිපත් කරලාා තියෙ�නවාා.
මේ� අත්දැැකීම හැැම අම්මාා කෙ�නෙ�කුම මුහුණ දීපු, හැැම අම්මාා කෙ�නෙ�කුටම පො�ොදු අත්දැැකීමක්. පිරිස
අතර වෙ�නස් වයස් කාාණ්ඩවල (තරුුණ අවිවාාහක කලාාකාාරිනියන් සහ වැැඩිහිටි, විවාාහක, දරුුවන් සිටින
කලාාකාාරියන්) අය සිටීමත් පිටපතෙ�න් සාාකච්ඡාා වෙ�න විෂයට විවිධත්වයක් එක් කළාා. කලාාකාාරිනියන්
අත්පිටපත ගැැඹුරින් අධ්යයයනය කරන්න උනන්දු වුණාා. ඔවුන් පැැය ගණන් ගත කරමින් පිටපත
විශ්ලේ�ෂණය කළාා, තම තමන්ගේ� අත්දැැකීම් බෙ�දාාහදාාගත්තාා, ඒකිනෙ�කාාගේ� සටහන් සංංසන්දනය කළාා
මේ� අතර ප්රේ�ේක්ෂාාගාාරයට කිසිදිනෙ�ක දැැනගැැනීමට නො�ොහැැකි වන අතුරුු මාාර්ග කිහිපයක් ම මේ�
පුහුණුවීම්වල දී මතුවුනාා. උදාාහරණයක් දක්වනවාා නම් මුල්ම වතාාවට පුහුණු වීම් අරඹද්දී රැැස්ව සිටි
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පිරිස අත්පිටපතේ� සඳහන් කරුුණු ගැැන මො�ොන තරම් උනන්දු වුණාාද කිව්වො�ොත් ඔවුන්ට ඒ මත පදනම්ව
අලුත්ම අලුත් නාාට්යය නිර්මාාණය කරන්න උවමනාා වුණාා. ඔවුන් ඒ දේේ කළාා... ඒ ඇසුරින් කෙ�ටි පිටපත්
පහළො�ොවක් නිර්මාාණය කළාා. එකම නිර්මාාණයක රඟපෑෑමත් මේ� රංංගන ශිල්පිනියන්ට නැැවුම් අත්දැැකීමක්
වුණාා. ඒ අතරින් සමහරුු මෙ�තෙ�ක් කල් එකිනෙ�කාාගේ� කුසලතාා දුරින් සිට අගය කරපු අය. මේ� රංංගය
කාාන්තාාවන් පිරිසක් මවුවරුුන්, කලාාකාාරිනියන් සහ නාායිකාාවන් ලෙ�ස එකිනෙ�කාා සමඟ උරෙ�නුර ගැැටෙ�මින්,
ශක්තිමත් කණ්ඩාායමක් ලෙ�ස බෙ�හෙ�වින්ම පෞ�ෞද්ගලික අත්දැැකීමක් ඉදිරිපත් කරන්න දරපු උත්සහයක්.
නිවෙ�ස්වල, මො�ොන්ටිසෝ�ෝරි, පාාසල් ශාාලාාවල, පාාසල්වල පෙ�රපුහුණුවීම් පැැවැැතුවුණාා. කාාන්තාාවන්ට
පුහුණුවීම්වලට දරුුවන් ගෙ�න එන්න හැැකි වන ආකාාරයට පෙ�ර පුහුණුවීම් කිහිපයකදීම දරුුවන්
රැැකබලාාගැැනීමට පහසුකම් සලසාා දුන්නාා. මවුවරුු පුහුණුවීම්වලට දරුුවනුත් කැැඳවාාගෙ�න ආවාා. කියවීමේ�,
සැැලසුම් කිරීමේ� සහ පෙ�රපුහුණුවීමේ� වැැඩමුළු සඳහාා සහභාාගීත්වය උපරිමයෙ�න්ම හිමිවුණාා. ඒ හැැම
අවස්ථාාවකදීම කවුරුු හරි රසවත් ආහාාර පිසගෙ�න ආවාා.
හැැම පුහුණුවීමකම ක්රීීඩාා ඉසව් රැැසක් සංංවිධාානය කරලාා තිබුණාා. ඒ වගේ�ම කතන්දර කීමත්
නිරන්තරයෙ�න්ම සිද්ධ වුණාා. කිසිම කෙ�නෙ�කුට කිසිදු ගෙ�වීමක් හිමි වුණේ� නැැහැැ. මුලු නාාට්යයයම
නිෂ්පාාදනය කළේ� බො�ොහො�ොම සීමාාසහිත අයවැැයකින්. ප්රරවේ�ශ පත්රර අලෙ�වි කිරීමක් සිදුවුණේ� නැැහැැ;
ආදාායමක් ලැැබුණෙ�ත් නැැහැැ. මේ� කාාන්තාාවන්ට කියන්න යමක් තිබුණාා. ඔවුන් ලිව්වේ� ඒ නිසයි. ඔවුන්
රංංගනයෙ�න් දාායක වන්නේ� ඒ නිසයි. සම්මාානනීය නළු නිළි කැැලක්; සත්යය අත්දැැකීම් පාාදක කරගත්
නිර්මාාණයක්; විවාාදාාපන්න තේ�මාාවක්.
අපි ඉදිරියට යන්න සූදාානම්.
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Cast as Mother රඟදැැක්වීම
ඉතින් මේ නාට්යය අත්පිටපතක සිට රඟදැක්වීමක් දක්වාත්, නැතිනම් පිටුවක
සිට වේදිකාව දක්වාත් ගමන් කළේ ක�ොහ�ොමද? ඒ ක්රියාවලිය වඩාත් හ�ොඳින්
තේරුම්ගන්න අපි අධ්යයන ග�ොනුවේ මේ පරිච්ඡේදය හරහා එක ජවනිකාවක්
ග�ොඩනැගූ ආකාරය හදාරමු. කලාකාරිනියන් පිරිස අත්පිටපතේ සඳහන් කරුණු
වේදිකාව මත ඉදිරිපත් කරන ජවනිකාවකට පදනම් වුණු සංකල්පයක් දක්වා
ගෙනගියේ ක�ොහ�ොමද කියලා අපි විමසා බලමු. අපි මේ කාර්යය සඳහා
ත�ොරාගත්තේ ලියුම් ලිවීමේ ක්රියාකාරකම.

ලියුම් තෝ�ෝරාාගැැනීම
Passing Stage

ව්යා�ාපෘෘතියේ� බලවත්ම ප්රරකාාශනය වුණේ� ලියුම්. නමුත් අත්පිටපතේ� ලියුම් හැැටකට වැැඩි
ප්රරමාාණයක් තිබුණාා. ඉතින් රඟදැැක්වීම සඳහාා ලියුම් කිහිපයක් තෝ�ෝරාාගන්නේ� කො�ොහො�ොමද? අපි කියවිය
යුතු ලියුම් මො�ොනවාාද? අපි ලියුම් කීයක් කියවිය යුතුද? මේ� ප්රරශ්න සියල්ලම සලකාා බලන්න සිද්ධ වුණාා.
මවකගේ� ජීවිතයේ� වැැදගත්, එකිනෙ�කට වෙ�නස් පැැතිකඩවල් කිහිපයක් -ඇය ඇයගේ� මව සමඟ පවත්වන
සබඳතාාව,ඇගේ� සැැමියාා, දරුුවාා, ආගම දහම, සේ�විකාාව/ආයම්මාා, ළමාා රෝ�ෝග විශේ�ෂඥ වෛෛද්ය�වරයාා සහ
පාාසලේ� විදුහල්පතිවරයාා ආදීන් සමඟ පවත්වන සබඳතාාව විදහාා දක්වන ලියුම් කිහිපයක් තෝ�ෝරාාගන්න
මුල් අදියරේ�දීම තීරණය කෙ�රුුණාා.
ඒ කියන්නෙ� ලියුම් හතක්. ක්රිියාාකාාරකම් හතකින් සමන්විත ව්යා�ාපෘෘතියක් නිසාා ඒ ඉලක්කම සුදුසුයි.
දැැන් අපි තරමක් දුරට ස්ථාාවර තැැනකට ඇවිත් තිබෙ�න නිසාා ඉදිරියට යන්න පුළුවන්.
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ලිපිය විශ්ලේ�ෂණය කිරීම
ලියුම් වැැඩිදුරටත් වර්ගීකරණය කිරීමත්, නැැවත අධ්යයයනය කිරීමත් සිදු කළ යුතුයි. අනිවාාර්යෙ�න්ම අපි
සො�ොයන්නේ� වඩාාත් සාාර්ථකව නාාටකීයව ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් ලියුමක්. නමුත් ලියුමක් නාාටකීයව
ඉදිරිපත් කරන්නේ� කො�ොහො�ොමද? විධිමත් සැැකැැස්මක්, සාාර්ථක ප්රරකාාශනයක්, නාාටකීය සිදුවීමක් අවශ්යයයි.
ඔව්, ඒ ලක්ෂණ තිබුණත්, ලියුමක් කො�ොහො�ොමද නාාටකීයව ඉදිරිපත් කරන්නෙ�? ලියුමක් එක පුද්ගලයකු
ලවාා මුල සිට අගට සරලව කියවන්නත් පුළුවන් එයත් එක්තරාා විදියක ඉදිරිපත් කිරීමක්, නමුත්
කලාාකාාරිනියන්ට අවශ්යය වුණේ� ඊට වැැඩි යමක් රංංගයට එක් කරන්නයි. අපි පෙ�ර පුහුණු වීම් වලදි ලියුම්
නො�ොයෙ�ක් ආකාාරයන්ට කියවමින් විවිධ අත්හදාාබැැලීම් කළාා. අවසාානයේ�දී අපි අහම්බයෙ�න් වගේ� ක්රරමයක්
සො�ොයාාගත්තාා.

විදුහල්පතිට ලිපියක්
පාාසලේ� විදුහල්පති වෙ�ත ලිපියක් යො�ොමු කරන මවක් තමන්ගේ� පස් හැැවිරිදි පුතුගේ� පාාසල් දිවියේ� මුල්ම
දවස අමතක කිරීම ගැැන නැැවත නැැවතත් සමාාව අයදිනවාා. ශ්රීී ලංංකාාවේ� පාාසල්වල පවතින අධිකාාරිවාාදී
සංංස්කෘෘතියත්, දරුුවන්ගේ� අධ්යා�ාපනය සම්බන්ධයෙ�න් මවුවරුුන්ට සමාාජයෙ�න් එල්ලවෙ�න විවේ�චනත්
සැැලකීමේ� දී දරුුවාාගේ� පාාසල් ජීවිතයේ� මුල්ම දවස මගහැැරීම මවකට මර බිය ගෙ�න දෙෙන අත්දැැකීමක්
වන බවට සැැක නැැහැැ. මේ� ලිපිය තුළින් ඒ මව තමන්ගෙ� වරදකාාරීභාාවය ගැැන, තමාාට දැැනෙ�න
අසරණකම ගැැන, තමාාට දැැනෙ�න අසහනකාාරී හැැඟීම ගැැන, තමාා සිදුකළ අපරාාධය නිසාා හටගත් බිය
සහ ස්වයංං පිළිකුල ගැැන සමාාව අයදින අතරම, මේ� සිදුවීමට මුහුණ දිය යුතු ආකාාරය ගැැන උපාායන්
කිහිපයක් සිතින් සැැලසුම් කරනවාා.

ලිපියේ� ස්වරය
අධ්යයක්ෂවරිය මේ� (අතිශයින්ම හාාස්යයජනක) ලිපිය විශ්ලේ�ෂණය කරද්දී, චිත්තවේ�ග රැැසක් එකිනෙ�ක
පරයාා නැැගෙ�න මේ� ලිපිය පුරාාවට එකිනෙ�කට පරස්පර ස්වරයන් දෙෙකක් ගැැබ්වී තිබෙ�න බව ඇයට
නිරීක්ෂණය වුණාා. මුල් ස්වරය පැැහැැදිලිවම බිය, ස්වයංං පිළිකුල සහ භීතිය අඟවන ස්වරයක්. දෙෙවැැනි
ස්වරය තමාාට හිමි තැැන පිළිබඳ හැැඟීම නිසාා ඇතිවුණු නො�ොසන්සුන්කමත්, කෝ�ෝපය සහ ආත්ම
විශ්වාාසයත් පෙ�න්නුම් කරන හඬක්.
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ඩිවයිසින් අභ්යා�ාස
කලාාකාාරිනියන්ට ලියුම අධ්යයයනය කරන්නත්, රඟදැැක්වීම සඳහාා ඒ හඬවල් දෙෙක වෙ�න් කරගැැනීමටත්
පැැවරුුණාා. එකම ලියවිල්ලෙ�න් දිගින් සමාාන ලියුම් දෙෙකක් බිහිවුණාා. එයින් පෙ�නී ගියේ� මවගේ� බයාාදු
ස්වරයෙ�න් යටපත්ව, වත්මන් අධ්යා�ාපනය ක්රරමයේ� දූෂිතභාාවය සහ බලධාාරීන් හමුවේ� දණින් වැැටීමට සිදුවීම
ගැැන බුරබුරාා නැැගෙ�න කෝ�ෝපයකුත්, සැැඟවුණු ආත්ම විශ්වාාසයකුත් ගැැබ් වුණු ස්වරයක් තිබෙ�න බවයි.
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ලියුම නාාටකීයව ඉදිරිපත් කිරීම
එකම ලියුම තුළ එකිනෙ�කට වෙ�නස් ස්වරයන් දෙෙකක් තිබෙ�න බවත් දැැන් පැැහැැදිලියි. ඊළඟ ප්රරශ්න
කිහිපය මේ� ලියවිල්ල නාාට්යා�ානුසාාරයෙ�න් ඉදිරිපත් කිරීම ගැැනයි. එකම තැැනැැත්තිය එය දෙෙපාාරක්
කියවනවාාද? නැැතිනම් දෙෙදෙෙනෙ�ක් ලියුම එකවර කියවනවාාද? එහෙ�මත් නැැතිනම් ලියුම් දෙෙක වෙ�න
වෙ�නම කියවීම සුදුසුද?
ඊට පස්සෙ� ලියුමෙ�න් මතුවූ හඬවල් දෙෙක භාාෂාා දෙෙකෙ�න් ඉදිරිපත් කිරීමේ� අදහස මතු වුණාා.
Passing Stage අත් පිටපත ඒ වන විටත් සිංංහල සහ ඉංංග්රීීසි යන භාාෂාා ද්විත්වයෙ�න්ම තිබුණු නිසාා මෙ�ය
ක්ෂණිකව කිරීමේ� හැැකියාාවක් තිබුණාා.
ලියුමේ� විශ්වාාසයෙ�න් යුතු හඬ ඉංංග්රීීසි භාාෂාාවෙ�නුත්, බියපත් හඬ සිංංහලෙ�නුත් ඉදිරිපත් කළාා. එකම
අත්දැැකීමට මුහුණ දුන් මවුවරුු දෙෙන්නෙ�ක් පසුතැැවෙ�න්නේ� එකම අපරාාධය ගැැන, ආමන්ත්රරණය කරන්නේ�
එකම විදුහල්පතිවරයාාට, නමුත් එයින් කෙ�නෙ�කුට තරමක් දුරට ආත්ම විශ්වාාසය ඉතිරි වී තිබෙ�නවාා,
අනිත් කෙ�නාා සම්පූර්ණයෙ�න්ම නියාාලුයි.
ඒ කියවීම සාාර්ථක වුණාා. එය හාාස්යයජනකයි. සමබරයි. නාාටකීයයි. නමුත් වැැදගත්ම දේේ එයින් මේ�
ඉදිරිපත් කිරීම වැැඩි දුරටත් සාාර්ථක වීමට මගපෑෑදූ දෙෙයක් එක් වුණාා එයට යටි අරුුතක් එකතු වුණාා.
රඟදැැක්වීමේ�දී මේ� ලිපියේ� වදන්වලින් ඒ ලිපිය අත්පිටපතේ� පිටු අතර නිසලව තිබියදී නො�ොතිබුණු ගැැඹුරුු
යතාාර්ථයක් ගැැන කියවුණාා.
හදිසියේ�ම මේ� ලිපිය අසාාධාාරණ අධ්යා�ාපන ක්රරමයක් තුළ පන්ති භේ�දය ඉස්මතු වීම සහ භාාෂාාවට හිමිවන
තැැන පිළිබිඹු කරන සංංකේ�තයක් වුණාා. මේ� ලියුම රංංගය හරහාා භාාෂාාව සමඟ හිමිවන වරප්රරසාාද ගැැන
දේේශපාාලනික විග්රරහයක් සැැපයුවාා.
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ලියුම් දෙෙකඩ කිරීම
මේ� දෙෙකඩ කිරීමෙ�න් ලියුම් නාාට්යයමය ස්වරූූපයෙ�න් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාා අවශ්යය මූලිකම සාාධකයක්
සම්පාාදනය කර දුන්නාා.මේ� ක්රිියාාකාාරකම හරහාා අපි තෝ�ෝරාාගත් ලියුම් හතම කලාාකාාරිනියන් දෙෙදෙෙනෙ�කු
විසින් ඉදිරිපත් කළ යුතු බව තීරණය කළාා. ඒ වගේ�ම ඒ ලිපි සියල්ලම අමතර හඬක්, සැැඟවුණු
ගැැටුමක්, අවිනිශ්චිත ව්යා�ාකූලභාාවයක් වෙ�නත් වචන වලින් කියනවාා නම් යටිපෙ�ළ අරුුතක් තිබෙ�න
නිර්මාාණ විය යුතුයි කියලාා තීරණය කළාා.
මේ� හඬවල් දෙෙකටම නිර්මාාණය තුළ පවතින්න ඉඩ දීමෙ�න් ඒ හඬවල් දෙෙක විටෙ�ක සහයෝ�ෝගයෙ�න්
පවතින ලෙ�සත්, විටෙ�ක එකිනෙ�කට එරෙ�හිව උනුන් පරයාා නැැගී එන ලෙ�සත්, ගලාා යන්නට හැැරීමෙ�න්
මාාතෘෘත්වයේ� සංංකීර්ණ, ව්යා�ාකූල ස්වභාාවය විදහාා පාානවාා. අදහන දෙෙවි දේේවතාාවුන්ගේ� සිට මුණගැැහෙ�න
වෛෛද්ය�වරුු දක්වාා විවිධ පුද්ගලයන් සමඟ ප්රේ�ේමයෙ�න් වෙ�ලෙ�න මවුවරුු. නියාාලු, දිළිඳු මව්වරුුන් යටත්
කරගෙ�න සිටින අධිකාාරිවාාදී මවුවරුු. බලය සහ අධිකාාරීවාාදය පිළිකුල් කරන අතරම බලය ඉදිරියේ�
නැැවෙ�න මවුවරුු.
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Cast as Mother හි ජවනිකාාවක් විශ්ලේ�ෂණාාත්මකව
අධ්යයයන ගො�ොනුවේ� මේ� පරිච්ඡේ�දයෙ�න් අපි "විදුහල්පතිට ලියූ ලිපිය" හුදු ලියවිල්ලක සිට රඟදැැක්වීමක්
දක්වාා ගෙ�නගිය ක්රිියාාවලිය පියවරෙ�න් පියවරට විස්තර කරනවාා. මේ� විවරණය ඔබට ප්රරයෝ�ෝජනවත් වනු
ඇතැැයි අපේ�ක්ෂාා කරනවාා.

පළමුවෙ�නි පියවර : මුල් ලිපිය සම්පූර්ණයෙ�න් කියවන්න
CALIBRI – විදුහල්පතිතුමාාට ලිපියක්

සර්,
ඔබට මාා මේ�සාා බිය වන්නේ� ඇයිදැැයි සිතෙ�න විට මට ඇතිවන්නේ� මහත් ලැැජ්ජාාවකි. ඔබ
කවුරුුන්ද? මම කවුරුුන්ද? මාා මේ� තරම් භීතියකට පත් කරන්නට තරම් ඔබ බලවත් වූයේ�
කෙ�සේ�ද? ඒ සාා බලයක් ඔබ හිමි කරගත්තේ� කෙ�සේ�ද? අපි ඒ සාා බලයක් ඔබ වෙ�ත ආරූූඪ
කරන්නේ� කුමක් නිසාාද?
මගේ� පුතාා මුල්වරට පාාසලට රැගෙ�න ඒමට තිබූ දිනය මට මතක නැැති විය... ඇත්තෙ�න්ම
වූයේ� ඒ දිනය මට පටලැැවීමයි. කෙ�සේ� හෝ�ෝ ඔබගේ� ගරුු ගාාම්භීර අත්සනින් යුතුව මට එවාා
තිබූ ලිපියේ� යටින් මහත ඉරක් ඇඳ අවධාාරණය කර තිබූ වාාක්යයයකින් කියවුණේ� දරුුවාා 7
වන දාා උදෑෑසන පාාසලට රැගෙ�න ඒම අනිවාාර්යය බවයි. නමුත් මාා එම වාාක්යයය හරිහැැටි දුටුවේ�
7 වනදාා දවල් 12ත් පසු වූ පසුවයි. එය දුටු මො�ොහො�ොතේ� මාා තුළ ඇති වූ අධිකතර කම්පනයත්
භයංංකාාරත්වයත් කො�ොපමණදැැයි මට වචනවලට නැැගිය නො�ොහැැක. මගේ� අමාාශය තුළින්
කැැකෑෑරෙ�මින් ආ වේ�දනාාවක් මුළු ශරීරයම වෙ�ලාා ගත්තේ�ය. මට කතාා කළ නො�ොහැැකි විය. මගේ�
සරුුවාං�ංගයම වේ�ගයෙ�න් ගැැහෙ�න බව මට දැැනුණි. මම අන්ත අසරණයෙ�ක් වීමි. ඔබ මේ�සාා
බලවන්තයෙ�ක් වූයේ� කෙ�සේ�ද? මාා ඔබ මුණ ගැැසී ඇත්තේ� එකම එක වතාාවකදී පමණි. ඔබ
මාා ගැැන කිසිවක්ම දන්නේ� නැැත. මාා ඔබ ගැැන කිසිවක් නො�ොදන්නාා නමුත් බො�ොහෝ�ෝ දේේ අසාා
තිබුණෙ�මි. ඉතිංං ඔබ මාා විනිශ්චය කර තීරණයකට එළඹෙ�න්න. “වගකීමක් නැැති දෙෙමාාපියෙ�ක්”,
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“කිසිම පිළිවෙ�ළක් නැැති වැැඩිහිටියෙ�ක්”, “පිස්සු මනුස්සයෙ�ක්”, “දරුුවො�ො ගැැන මෙ�ලෝ�ෝ හැැඟීමක්
නැැති අම්මාා කෙ�නෙ�ක්”, “ඔය වගේ� අම්මලාා මො�ොකටද?”......ඔය වැැනි ඕනෑෑම නිගමනයක් දැැන්
ඔබට ගත හැැකියි.
ඔබ වීරයෙ�කි. මම පණුවෙ�කි.
අප දෙෙදෙෙනාා අතර වයස පරතරය කෙ�තරම්දැැයි මම නො�ොදනිමි. නමුත් මාා අවුරුුදු තිස්පහක
වැැඩිහිටියෙ�කි. තනිවම හම්බකරගෙ�න, අප්රරමාාණ දුක් ගැැහැැට විඳ දරාාගෙ�න, දරුුවාා හදාාගෙ�න,
දෙෙමාාපියන් රැකබලාාගෙ�න, සැැමියාා පරිස්සම් කරගෙ�න ජීවත් වෙ�න්නට හදන, නියමාාකාාර
වැැඩිහිටියෙ�කි. ඊට අමතරව මම නිළියෙ�ක්මි. මම වේ�දිකාාව මත අනිකුත් අය මහත් සේ� ඇගයීමට
ලක් කළ රංංගනයන් ගණනාාවක්ම ඉදිරිපත් කර ඇති, මිනිසුන් දන්නාා කියන චරිතයකි. මම විශ්ව
විද්යා�ාලයෙ�න් උපාාධියක් ලබාා ඇත්තෙ�මි. සම්මාාන රාාශියක් දිනාා ඇත්තෙ�මි. මිනිස්සු මාා බුද්ධිමත්
ගැැහැැණියක් ලෙ�ස සලකති. මට හො�ොඳ සමාාජ දේේශපාාලන අවබෝ�ෝධයක් පවාා ඇත. මම වැැදගත්
දේේ ලියමි. මගේ� භාාෂාා ඥාාණය ඉතාා හො�ොඳ බව මම දනිමි...........තව මට මාා ගැැන කියන්නට
බො�ොහෝ�ෝ දේේ ඇත. මට පිරිමින් කිහිප දෙෙනෙ�කුම ගැැඹුරින් ආදරය කර ඇත. තවමත් ඒ ඇතැැමෙ�ක්
මට ආදරය කරති......මේ� මො�ොන මල උලව්ව තිබුණත් පලක් නැැත. මහේ�ශාාක්යය ඔබ ඉදිරියේ�

මේ�

මො�ොහො�ොතේ� මම දෙෙකට කැැපී දඟලන පණුවෙ�ක් වී ඇත.
මාා මේ� කර ඇත්තේ� සාාපරාාධයකි. දරුුවාා ඉස්ඉස්සෙ�ල්ලාාම පාාසලට රැගෙ�න යාා යුතු දවස මම
අමතක කර දැැමුවෙ�මි. දරුුවාාට පාාසලේ� පරිසරයට හුරුු වීමට, තම ගුරුුතුමිය හමුවීමට තිබූ
අවස්ථාාව මම නැැති කර දැැමුවෙ�මි. මාා ගල් ගසාා මරාා දැැමිය යුතු අම්මාා කෙ�නෙ�කි.
මට දරුුවාා ඉදිරියේ� නමස්කාාර කො�ොට සමාාව අයැැද සිටිය හැැකියි. මේ� මහාා වරද ඔහු කෙ�රේ�
මාා දක්වන සෙ�නෙ�හස පිළිබඳ මිනුමක් ලෙ�ස ඔහු බාාර නො�ොගන්නාා බව මට විශ්වාාසය. සමාාව
ලැැබීමට සුදුසු තරමට මාා ඔහුට ආදරය කර ඇති බව මට විශ්වාාසය. නමුත්......කියන්නට
බැැරිය......මේ� මාා කර ඇත්තේ� මවක් විසින් කිසි කවරදාාකවත් නො�ොකළ යුතු තරමේ� අතපසු
කිරීමකි......බුදු හාාමුදුරුුවනේ�, මට පිහිට වෙ�න්න.
දැැන් ඉතිංං මාා සඳුදාාට පාාසලට පැැමිණ ඔබට කියන්නේ� කුමක්ද? මාා බො�ොරුුවක් මිස ඇත්ත
කීවො�ොත්, ඔබ මාා ගැැන ඉතාා පහත් හැැඟීමක් ඇති කර ගනු ඇත. මම තඩි බො�ොරුුවක් හදාා ගත
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යුතුය. එසේ� නැැතිව, “මම ලියුමේ� ඒ කො�ොටස හරියටම දැැක්කේ� නැැහැැ. හරි පුදුමයි. මම ඒ ලියුම
මේ� වෙ�න කො�ොට දහ වතාාවකටත් වඩාා කියවලාා තියෙ�නවාා....ඒත් සර් මංං ඒ වාාක්යය දැැක්කේ�
නැැහැැ.....දැැක්කේ� සිකුරාාදාා දවල්....එතකො�ොට හුඟක් පරක්කු වැැඩියි....” මට කීමට අවශ්යය මේ�
ඇත්ත තත්ත්වයයි...නමුත් මේ� ඇත්ත කීමෙ�න් මාා කරගන්නේ� සියදිවි නසාාගැැනීමක් නො�ොවේ�ද?
මම කකියන බඩ අල්ලාාගෙ�න කැැලිබ්රිිට කෝ�ෝල් කරමි. “කැැලිබ්රිි, මංං ඉවරයි.......” මට බය වෙ�න්නට
එපාා යැැයි ඇය කියයි. කැැලිබ්රිි මට වඩාා බෙ�හෙ�වින්ම විශාාල පෞ�ෞරුුෂයක් සහිත තැැනැැත්තියකි. ඇය
මට කියන්නේ� මාා වැැරදි නැැති බවයි. නමුත් ඒ අවස්ථාාවට එක්වෙ�න්නට නො�ොලැැබීම අපරාාදේේ බවයි.
“කැැලිබ්රිි, මංං ඇත්තම කියන්නද?” “නෑෑ... ඔයාා කියන්න වැැළැැක්විය නො�ොහැැකි හදිසි ත්ත්ත්වයක්
නිසාා එන්න බැැරි වුණාා කියලාා”..........වැැළැැක්විය නො�ොහැැකි හදිසි ත්ත්ත්වයක්.......මම ඇත්ත කීම
මරාාගෙ�න මැැරීමකි.....ඉතිංං මම කියන්නට යන දේේ කියන්නට පුරුුදු වෙ�මි.....
මගේ� හදවත දන්නාා කාාරණය නම් මාා මගේ� දරුුවාාගේ� කටයුතු පිළිබඳ අතිශයින් වගකිම් සහගත
මවක් බවයි. නමුත් මට වරදී. මට වඩාා වැැඩිහිටියෝ�ෝ මාා වැැරදි බව කියති.
කරුුණාාකර මාා තේ�රුුම්ගන්න. සඳුදාාට මාා ඇවිත් ඔබට මො�ොන බො�ොරුුවක් කීවත්, මාා ඉස්පිරිතාාලේ�
සිටි නිසාා දරුුවාා ගෙ�න එන්නට බැැරි වූ බව මම කියන්නට හිතාාගෙ�න සිටිමි. බරපතල අසනීපයක්
මට සෑෑදුණ බවත් සැැමියාාත් හො�ොඳටම කලබල වී සිටි නිසාා ඔහු සමඟවත් දරුුවාා එවන්නට
නො�ොහැැකි වූ බවත් කියන්නට මම හිතාාගෙ�න සිටිමි. එය කියන වෙ�ලාාවට මගේ� මුහුණේ� ඇඳිය
යුත්තේ� ආත්ම විශ්වාාසයකි. ස්කියාා අක්කාා කීවේ� ෆ්ලු එක හැැදී නරක අතට හැැරී ඉස්පිරිතාාලයේ�
නතර වී සිටි බවත්, එය නිව්මෝ�ෝනියාාවට හැැරීගෙ�න එන්නට ඉඩ ඇති බැැවින් හදිසියේ� ඩිස්චාාජ්
කළ නො�ොහැැකි බව වෛෛද්ය�වරුුන් පැැවසූ බවත් හේ�තුව ලෙ�ස ඉදිරිපත් කළ යුතු බවයි.
කරුුණාාකර මේ� සිදුවීමෙ�න් මාාව විනිශ්චයට ලක් නො�ොකරන්න. මේ� මහාා වරදකාාරී කන්දෙෙන්
ඔබතුමාා මාා නිදහස් කර දමන්න. මාා නරක මවක් නො�ොවන බව ඔබතුමාාට ඉදිරියේ�දී වැැටහේ�වි.
කැැලිබ්රිි බස්නාායක
අකිල බස්නාායකගේ� මව
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ස්වරය සහ බියසුලු, යටහත් පහත් ස්වරය) වෙ�න් කර හඳුනාාගන්න

සර්,
ඔබට මාා මේ�සාා බිය වන්නේ� ඇයිදැැයි සිතෙ�න විට මට ඇතිවන්නේ� මහත් ලැැජ්ජාාවකි. ඔබ
කවුරුුන්ද? මම කවුරුුන්ද? මාා මේ� තරම් භීතියකට පත් කරන්නට තරම් ඔබ බලවත් වූයේ�
කෙ�සේ�ද? ඒ සාා බලයක් ඔබ හිමි කරගත්තේ� කෙ�සේ�ද? අපි ඒ සාා බලයක් ඔබ වෙ�ත ආරූූඪ
කරන්නේ� කුමක් නිසාාද?
මගේ� පුතාා මුල්වරට පාාසලට රැගෙ�න ඒමට තිබූ දිනය මට මතක නැැති විය... ඇත්තෙ�න්ම
වූයේ� ඒ දිනය මට පටලැැවීමයි. කෙ�සේ� හෝ�ෝ ඔබගේ� ගරුු ගාාම්භීර අත්සනින් යුතුව මට එවාා
තිබූ ලිපියේ� යටින් මහත ඉරක් ඇඳ අවධාාරණය කර තිබූ වාාක්යයයකින් කියවුණේ� දරුුවාා 7
වන දාා උදෑෑසන පාාසලට රැගෙ�න ඒම අනිවාාර්යය බවයි. නමුත් මාා එම වාාක්යයය හරිහැැටි දුටුවේ�
7 වනදාා දවල් 12ත් පසු වූ පසුවයි. එය දුටු මො�ොහො�ොතේ� මාා තුළ ඇති වූ අධිකතර කම්පනයත්
භයංංකාාරත්වයත් කො�ොපමණදැැයි මට වචනවලට නැැගිය නො�ොහැැක. මගේ� අමාාශය තුළින්
කැැකෑෑරෙ�මින් ආ වේ�දනාාවක් මුළු ශරීරයම වෙ�ලාා ගත්තේ�ය. මට කතාා කළ නො�ොහැැකි විය. මගේ�
සරුුවාං�ංගයම වේ�ගයෙ�න් ගැැහෙ�න බව මට දැැනුණි. මම අන්ත අසරණයෙ�ක් වීමි. ඔබ මේ�සාා
බලවන්තයෙ�ක් වූයේ� කෙ�සේ�ද? මාා ඔබ මුණ ගැැසී ඇත්තේ� එකම එක වතාාවකදී පමණි. ඔබ
මාා ගැැන කිසිවක්ම දන්නේ� නැැත. මාා ඔබ ගැැන කිසිවක් නො�ොදන්නාා නමුත් බො�ොහෝ�ෝ දේේ අසාා
තිබුණෙ�මි. ඉතිංං ඔබ මාා විනිශ්චය කර තීරණයකට එළඹෙ�න්න. “වගකීමක් නැැති දෙෙමාාපියෙ�ක්”, “
කිසිම පිළිවෙ�ළක් නැැති වැැඩිහිටියෙ�ක්”, “පිස්සු මනුස්සයෙ�ක්”,
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දෙෙක වෙ�න් වෙ�න්ව හඳුනාාගන්න
පළමුවන මව – ආත්ම විශ්වාාසය සහ

දෙෙවන මව – බියසුලු, යටහත් පහත්

කෝ�ෝපය හඟවන ස්වරයෙ�න්

ස්වරයෙ�න්

සර්,

සර්,

ඔබ කවුරුුන්ද? මම කවුරුුන්ද?

ඔබට මාා මේ�සාා බිය වන්නේ� ඇයිදැැයි සිතෙ�න විට

අපි ඒ සාා බලයක් ඔබ වෙ�ත ආරූූඪ කරන්නේ�

මට ඇතිවන්නේ� මහත් ලැැජ්ජාාවකි. මාා මේ� තරම්

කුමක් නිසාාද?

භීතියකට පත් කරන්නට තරම් ඔබ බලවත් වූයේ�
කෙ�සේ�ද? ඒ සාා බලයක් ඔබ හිමි කරගත්තේ�

ඇත්තෙ�න්ම වූයේ� ඒ දිනය මට පටලැැවීමයි. කෙ�සේ�

කෙ�සේ�ද?

හෝ�ෝ ඔබගේ� ගරුු ගාාම්භීර අත්සනින් යුතුව

මගේ� පුතාා මුල්වරට පාාසලට රැගෙ�න ඒමට

මට එවාා තිබූ ලිපියේ� යටින් මහත ඉරක් ඇඳ

තිබූ දිනය මට මතක නැැති විය... එය දුටු

අවධාාරණය කර තිබූ වාාක්යයයකින් කියවුණේ� දරුුවාා

මො�ොහො�ොතේ� මාා තුළ ඇති වූ අධිකතර

7 වන දාා උදෑෑසන පාාසලට රැගෙ�න ඒම අනිවාාර්යය

කම්පනයත් භයංංකාාරත්වයත් කො�ොපමණදැැයි

බවයි. නමුත් මාා එම වාාක්යයය හරිහැැටි දුටුවේ� 7

මට වචනවලට නැැගිය නො�ොහැැක. මගේ� අමාාශය

වනදාා දවල් 12ත් පසු වූ පසුවයි.

තුළින් කැැකෑෑරෙ�මින් ආ වේ�දනාාවක් මුළු ශරීරයම
වෙ�ලාා ගත්තේ�ය. මට කතාා කළ නො�ොහැැකි විය.

ඔබ මේ�සාා බලවන්තයෙ�ක් වූයේ� කෙ�සේ�ද? මාා ඔබ

මගේ� සරුුවාං�ංගයම වේ�ගයෙ�න් ගැැහෙ�න බව මට

මුණ ගැැසී ඇත්තේ� එකම එක වතාාවකදී පමණි.

දැැනුණි. මම අන්ත අසරණයෙ�ක් වීමි. මාා ඔබ

ඔබ මාා ගැැන කිසිවක්ම දන්නේ� නැැත.

ගැැන කිසිවක් නො�ොදන්නාා නමුත් බො�ොහෝ�ෝ දේේ අසාා
තිබුණෙ�මි. ඉතිංං ඔබ මාා විනිශ්චය කර තීරණයකට
එළඹෙ�න්න. “වගකීමක් නැැති දෙෙමාාපියෙ�ක්”, “
කිසිම පිළිවෙ�ළක් නැැති වැැඩිහිටියෙ�ක්”, “පිස්සු
මනුස්සයෙ�ක්”
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හතරවන පියවර : දැැන් එක ස්වරයකින් කියවෙ�න දේේ වෙ�නත් භාාෂාාවකට
පරිවර්තනය කර භාාෂාා දෙෙකෙ�න් පවතින ලිපි දෙෙක ඉදිරිපත් කිරීම සඳහාා
යො�ොදාාගන්න
වේේදිකාාව මත එකිනෙ�කාාට සමාාන්තරව සිටින ස්ත්රීන් දෙෙදෙෙනෙ�ක්. දෙෙදෙෙනාාගේ�ම අතේ� ලියුම බැැගින්
තිබෙෙන අතර දෙෙදෙෙනාාම සිටින්නේ� ප්රේේක්ෂකාාගාාරය වෙෙත මුහුණලාාගෙ�නයි. පළමුවෙෙනි මව සුවපහසුව
අසුන්ගෙ�න සිටින අතර දෙෙවන මව බියපත්ව සිටගෙ�න සිටිනවාා.
Mother 1

: Principal ...

: සර් ... ඔබට මාා මේ�සාා බිය වන්නේ�
		 ඇයිදැැයි සිතෙ�න විට මට ඇතිවන්නේ� මහත්ලැැජ්ජාාවකි.
Mother 2
Mother 1

: Who are you? Who am I ?

:	මාා මේ� තරම්භීතියකට පත්කරන්නට තරම්ඔබ බලවත්වූයේ� කෙ�සේ�ද?
		 ඒ සාා බලයක් ඔබ හිමි කරගත්තේ� කෙ�සේ�ද?
Mother 2
Mother 1

: Why do we bestow this amount of power on you?

Mother 2

: මගේ� පුතාා මුල්වරට පාාසලට රැගෙ�න ඒමට තිබූ දිනය මට මතක නැැති 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.

: ඔබ දුටු මො�ොහො�ොතේ� මාා තුළ ඇති වූ අධිකතර කම්පනයත්භයංංකාාරත්වයත්
		කො�ොපමණදැැයි මට වචනවලට නැැගිය නො�ොහැැක. මගේ� ආමාාශය තුළින් කැැකෑෑරෙෙමින්
		 ආ වේේදනාාවක් මුළු ශරීරයම වෙෙලාා ගත්තේ�ය. මට කතාා කළ නො�ොහැැකි විය.
Mother 2

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!

: ඉතිංං ඔබ මාා විනිශ්චය කර තීරණයකට එළඹෙ�න්න.
		 "වගකීමක් නැැති දෙෙමාාපියෙ�ක්", " කිසිම පිළිවෙෙළක් නැැති වැැඩිහිටියෙ�ක්",
		 "පිස්සු මනුස්සයෙ�ක්"
"
Mother 2
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Cast as Motherහි අවසාානය
මේ� අධ්යයයන ගො�ොනුවේ� මුල් කො�ොටසේ�දී අපි Cast as mother ආරම්භ වුණු ආකාාරය ගැැන සඳහන්
කළාා. Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය සැැබවින්ම ආරම්භ වුණු ආකාාරයටම මේ� නාාට්යයයත් ආරම්භ වෙ�න්නේ�
රුුවන්තිත්, නදීත් වේ�දිකාාව මත සිට කරන සුහද කතාා බහකින්. නාාට්යයයේ� අවසාානයත් සුවිශේ�ෂයි. ඒ
මේ� කලාාකාාරිනියන් පිරිස හැැමවිටම මාාතෘෘත්වය පිළිබඳ තමාාගේ� අත්දැැකීම් නාාට්යයයේ� ආකෘෘතිය සමඟ යාා
කරන්න උත්සහ කළ නිසයි. Passing Stage ව්යා�ාපෘෘතිය ක්රිියාාත්මක වුණු වසර එකහමාාරක කාාලය තුළත්,
Cast as Mother පුහුණුවීම් අතරතුරත්, දරුුවන්ගේ� සහභාාගීත්වයටත් සුවිශේ�ෂී තැැනක් හිමි වුණාා. මේ�
කාාන්තාාවන් තමන්ගේ� දරුුවන් ගැැන ලිවීමට සීමාා නො�ොවී, ඔවුන්වත් මේ� සමස්ත ක්රිියාාවලිය සඳහාාම දාායක
කරගත්තාා. මවුවරුුන්ට බාාධාා කිරීම්, අවධාානය ගිලිහෙ�න අවස්ථාා හුරුුපුරුුදුයි. ඔවුන්ට දවස ගතකරන්න
ස්ථාාවර වැැඩපිළිවෙ�ලක් ලැැබුණො�ොත් ඒ සමඟ තදින්ම බැ�ඳෙ�නවාා. ඉතින් Passing Stage සහ Cast as
Mother හරහාා කලාාකාාරිනියන්ට එවැැනි වැැඩ පිළිවෙ�ලකට දාායක වෙ�න්න ලැැබුණාා- දවස අවසාානයේ�
නිස්කාාන්සුවේ� ලියන්න, සතියට තුන් වතාාවක් පුහුණුවීම්වලට සහභාාගී වෙ�න්න, නාාන කාාමරයේ� දො�ොරගුළු
දාාගෙ�න දෙෙබස් පාාඩම් කරන්න ඔවුන් කාාලය වෙ�න් කරගත්තාා.
නමුත් මවුවරුුන්ට ඒවැැනි විවේ�කයන් ලැැබුණත්, වැැඩපිලිවෙ�ල මො�ොනතරම් සැැලසුම් සහගත වුණත්,
දරුුවෙ�කුගේ� අවශ්යයතාාවකට හැැම විටම ප්රරමුඛතාාවය හිමි වුණාා. දරුුවාා කාාගේ� වුණත්, දරුුවෙ�කුට යම්
අවශ්යයතාාවක් පැැන නැැගුණො�ොත් සියලු දේේම නතර වෙ�නවාා.. දරුුවෙ�කු සම්බන්ධ යම් අකරතැැබ්බයක් නිසාා
පුහුණුවීම් කල් තබන්න, මග නවත්වන්න සිදු වූ වාාර ගණන නිමක් නැැහැැ. දරුුවන් කිහිප දෙෙනෙ�කුම
සිටි නිසාා විටින් විට විවිධ ආපදාා සිද්ධ වුණාා. නමුත් මේ� ක්රිියාාවලියේ� සුළු කො�ොට තැැකිය නො�ොහැැකි
විශේ�ෂත්වයත් මෙ�ය ම බව හැැම දෙෙනාාම අවිවාාදයෙ�න් පිළිගත්තාා. සුවිශේ�ෂීම මො�ොහො�ොතකට වුණත්
පො�ොඩි දරුුවෙ�කුගේ� උවමනාාවක් නිසාා අවහිරයක් වුණත්, කවුරුුවත් මැැසිවිලි කිව්වේ� නැැහැැ. නමුත් අපි
නැැවතත් අපේ� සුපුරුුදු ප්රරශ්නයට යො�ොමු වෙ�මු. Cast as Mother අවසන් වුණේ� කො�ොහො�ොමද? අපි නැැවතත්
ලයනල් වෙ�න්ඩ්හි වේ�දිකාාවට යො�ොමු වෙ�මු. ගතවූ පැැයක කාාලය පුරාාවට ප්රේ�ේක්ෂකාාගාාරයත් නළු නිළි
පිරිසත් මාාතෘෘත්වයේ� අර්බුදකාාරීබව ප්රරතිනිර්මාාණය කළ රංංගයකට හවුල් වෙ�ලාා... අපි දැැන් අපේ� හත්වන
ක්රිියාාකාාරකම වුණු කණ්ඩාායම් සාාකච්ඡාාවට ළඟාා වෙ�ලාා.
කාාන්තාාවො�ො දහතුන්දෙෙනාා වේ�දිකාාව මත ඉඳගෙ�න ඔවුන්ගේ� රට ගැැන සාාකච්ඡාා කරනවාා. අපිට උරුුම
වුණේ� මො�ොනවද? අපි විශ්වාාස කරන්නේ� මො�ොනවද? අපි මතු පරපුරට උරුුම කර දෙෙන්නේ� මො�ොනවද?
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කාාන්තාාවෝ�ෝ අදහස් දක්වන්නේ� බො�ොහො�ොම හැැඟීම්බරවයි... කෞ�ෞෂි : මගේ� තාාත්තාා මට කියලාා
දුන්නේ� මගේ� රට විශේ�ෂයි කියලාා. ඒ වගේ�ම මගේ� රටේ� මිනිස්සු - ශ්රිි ලංංකාාවේ� මිනිස්සු ඉතාාම සුහද,
කරුුණාාවන්ත අය කියලාා.

: මගේ� තාාත්තාා මට කියලාා දුන්නේ� මගේ� රට හුඟක් විශේේෂයි කියලාා.
		 ඒ වගේ�ම මගේ� රටේේ මිනිස්සු - ශ්රි ලංංකාාවේේ මිනිස්සු ඉතාාම සුහද,
		කරුණාාවන්ත අය කියලාා.
Kaushi

Dil

: My parents ... they love SriLanka.

		 And this was always something that they held onto.

: මගේ� අම්මාා තාාත්තාා මට කියාා දුන්නේ� කො�ොන්දේේසි විරහිතව තමන්ගේ� රටට ආදරය
		කරන්න කියලයි. ඒ ගො�ොල්ලන්ට අනුව මේ� තමයි ලෝ�ෝකෙ�න්ම සුන්දරම රට.
Manjari
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.

: මගේ� වටේේ ඉන්න මිනිස්සු හිතන පතන විදිය ගත්තහම, මම එන්න එන්නම
		 මගේ� රට වැැසියන් නාාඳුනන කෙ�නෙ�ක් බවට පත්වෙෙමින් ඉන්න බව මට හැැඟෙ�නවාා.
		 මට ලො�ොකු හුදෙෙකලාා බවක් දැැනෙ�නවාා.
Chamila

Tracy

: I think that my countrymen just grow stupider every day

		 and our vision gets smaller and smaller and more petty every day.

:	මේ� රට ගැැන මට කියන්න ඕනෙ� දේේ කියන්න....විවේේචන කරන්න දැැන් ඉඩක් නැැහැැ.....
		 ඒකට තවදුරටත්කිසිම වටිනාාකමක් නැැහැැ. මිනිස්සු විචේේචන වලට හරි බයයි.
		 ඒකට ඉඩක් නැැහැැ. මේ�ක ඛේේදනීය තත්ත්වයක්.
Nayomi

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

:	මෙෙතන මේ�.
Kaushi starts yelling

Kaushi

: අයියෝ�ෝ ! කො�ොහෙ�ද ගියේ� ? කෝ�ෝ මල්ලි? Aney Excuse රුවාා ....
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

: මටත් බන් . පො�ොඩි එකාා අඬනව ලු . කෝ�ෝල්ස් එනවාා අම්බාානට

Nadie

: Ok. Ok machang.

කාාන්තාාවන් සියලු දෙෙනාාම කඩිනමින්,
කලබලයෙ�න් වේේදිකාාවෙෙන් පිට වෙෙනවාා.
නාාට්යයයේ� අවසාානය
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අධ්යයයන ගො�ොනුවේ� නිමාාව
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wOHhk f.dkq
ixialrKh ^,sÅ;&( rejka;s o Ñflard
ixialrKh ^ùäfhda&( u,s;a iq,dr
NdId ixialrKh( ksmqks Ydrod m;srf.a ^isx&" lsx r;akï ^fo&
rpkh( r ejka;s o Ñflard" fmuka;s m %kdkaÿ" chïm;s . =ref.a" k§ lïue,a,ùr" k smqks Ydrod
m;srf.a" mshqñ úfÊiqkaor" k,ska ¨fiakd
msgq ie,iqï( u,aIdks fo,a.ymsáh" rð; mú;% uOqNdI
fidaÿm;a ne,Su iy N dId ixialrKh( wdYd wfífldaka" . sydka o Ñflard" fmuka;s m %kdkaÿ"
hq'ä'wd¾'tÉ'fla'.=Kisxy" fg%is fyd,aiska.¾" wrúkao chfialr" k § lïue,a,ùr" k smqks Ydrod
m;srf.a" iqfoaYakd rkauq;=.," lsx r;akï" ;s,ld iqNisxy'
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;" fâúâ fldgr,a" ixch tlake<sf.dv" rð; mú;%
uOqNdI" fjkqr kfjdaoa" foYdka f;kakfldaka
ie,iqï iyh( lshdia wyuâ" u,aIdks fo,a.ymsáh" cks;a y¾Yk'
m¾fhaIK iyh( fl!I,Hd wdá.," k,ska ¨fiakd" rð; mú;% uOqNdI" wl,xl m%NdYajr"
ÈkqIsld fifkúr;ak
mßj¾;kh( ysrKHod foajisß ^isx$bx&" wrekaÈ chfialr ^isx$bx&" ukq,s ,jkHd ^isx$bx&" ,sys‚
ks,ùr ^isx$bx&" ðkdokS mrfïYajrï ^fo&" Ydu,d fõokdh.ï ^fo&" mshqñ úfÊiqkaor ^bx&" ysuxis
foys.u ^is&
leurdlrKh( fjkqr kfjdaoa" lsx r;akï" m%ñ, iurfldaka" liqka Wlaj;a;
fjí wvú ks¾udKh( rkail .,aukaf.dv
l<ukdlrKh( u,aIdks fo,a.ymsáh" ufyaIa ,laud,a

iafÜcia kdgH lKavdhu
wOHhk f.dkq
DCS oYl y;l Y%S ,xldj
rpkh ( rejka;s È Ñflard" ksmqks Ydrod m;srf.a
iyh( 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 o 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 w¨;aj;a;

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

l¨ud,s ( jeäysáhkag iqrx.kd l;djla
rpkh( rejka;s È 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
Passing Stage jHdmD;sh
rpkh( rejka;s o 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 Certificate
rpkh( rejka;s o 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 - jpk ke;s kdgHhla
rpkh( chïm;s .=ref.a
iyh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;
iafÜcia l,d Ys,amS mqyqKq jevuq¿j
rpkh( k,ska ¨fiakd
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;
Stages Junior Ensemble
rpkh( mshqñ úfÊiqkaor
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;

iafÜcia fcHIaG jDkao mdGud,dj
rpkh( chïm;s .=ref.a
ie,iqï iy .%e*sla ks¾udK( m%idoa w¨;aj;a;
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