ව㾱ෂ 2016 � �ﱰ制�盇� 01 වැ盇�දා �හප穁乥�දා

㕹ጃ 㴐��ව

滹�ව귕ප穁乥�

කලා 滹�ව귕

ස㉏මාන උෙළල

佭�පට

ෙට㴙 නාටᆵ�

ෙ䞆��කා නාටᆵ�

සරස嚩යට 鳛ය乥�න
ෙසꪦය乥�න

බ픕මහ ⶥෙ⪇ 뢈ද衐బ�මා ස뢈ග▮챞
邦 ලාංෙ�ය නාටᆵ� කලාෙ䞆�귕 튺�නමාෙ䞆�귕 උ乥�න穁යට ඇප කැප  �ﱰකලාක䍆ව�ෙ剎� 嚩ෙය≉�ව කලාවට ළැ� අප
කාෙ剎�귕 හද සසල කරනා 滹�වත鳛. හැට හැ귕තෑව දශකවල ෙ䞆��කෙ䞆�귕, 됐�뷨 穁රෙ癛귕 කැ큕 ෙපෙනන ච됐�තය� �ﱰ
ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල න㉏ ද�ෂ රංගනෙ䞆��යා පᨠ�තය ස穁ෙ癛 නව傮�ල乥�තෙ癛뷨 අප අත됐�乥� ස㕹ග귕ෙ귕ය. ⩐�ය යන
嚩ට ඔ뭎ෙ剎� වයස අラ�䍆㛍 87 鳛.
ෙකꪦළඹ ආන乥�ද 嚩දᆵ�ාලෙය乥� 튺�廭� සතර හැදෑ䨡 ඔ뭎 튺�ය උස අධᆵ�ාපනය සඳහා ෙ廭�රෙද眍ය ලංකා
嚩䮢�ව嚩දᆵ�ාලයට 㴐�嚩튺�眍. උපා犫ය අවස乥� කර 馷�䍆 වෘ귕穁යට 㴐�嚩ස ඩැ盇�ෙයጃ ප乥�盇�㴐�懆ය ධ㾱මපාල 嚩දᆵ�ාලෙ癛
ෙවය කර පᨠ�ව ලංකා කෘ衢ක㾱ම හා ක㾱මා乥�ත ණය ෙදන සංථාෙ䞆� 嚩ධායක 盇�ලධා됐�ය� ෙලස ෙවය
කෙ닢�ය. 嚩䮢�ව嚩දᆵ�ාල 뎹�ෂᆵ� කාලෙ癛뷨귕 ෙ廭�රාෙද眍ය රඟමඬල එක숊 කළ ඔ뭎 켚�튺�⤉�ධ ෙ䞆��කාවට අවꂢ㾱ණ �ﱰෙ癛
මහාචා㾱ය සර톛�ච乥�㡳ය乥�ෙ剎� ‘බ姮න කලාව‘ (1951) නාටᆵ�ෙය盇�.
ඉ乥� පᨠ�ව ර귕නාව⃝�, මැ懆 කර귕තය, �乥�ඩලෙ�ঢ়, බ� මහ අ�ණ, ෙදන ෙද턐ෙය≉�,
ෙ⤉�වතා එ駉, දෑස 盇�සා, ම�ጃ 켚�ථාව වැ盇� නාටᆵ�වල රඟපා⩐�乥� ෙ䞆��කාෙ䞆�
켚�穁භාස㉏ප乥�න රංගෙ䞆��ය�  �ﱰඔ뭎 1966 뷨 穁රගත ‘ �ﱰෙවස褱�䍆 튺�姮න’ 佭�පටෙය乥�
튺�නමා �ෙ妣��යට 㴐�嚩튺�眍.
1969 뷨 穁රගත  �ﱰදයාන乥�ද 馷�ණව㾱ධනය乥�ෙ剎� හාෙසᆵ�≉�귕පාදක 佭�පටය� ‘ �ﱰබ�
මහ 뷨ෙ剎�’ 튺�නමාපටෙ癛 켚�ධාන ච됐�තය රඟපෑ ඩැ盇�ෙයጃ ඉ乥� ර튺�කය乥� අතර වඩා귕
ජන끩ය ラ�眍.
1976 뷨 穁රගත ‘ �ﱰ穁ලක හා 穁ලකා’ 佭�පටෙ癛 ‘穁ලකා’ට 嚩䍆⤉�ධව ඡ乥�දය ඉጃලන
‘ඇතාගල’ න㉏ 㛍妣�ට ච됐�තය අ㾱ව ෙලස රඟපෑ ඔ뭎 පᨠ�ව ලාංෙ�ය 튺�නමාවට귕
ෙ䞆��කාවට귕 ස㕹 뷨 튺�ය පラ�ල ද සමඟ 嚩ෙ⤉�ශගත ප�ං佭යට �ව턐ෙන乥� 盇��㕹眍.
嚩ෙ⤉�ශගත ප�ං佭ෙය乥� පᨠ�ව ව됐�乥� වර ලංකාවට පැ⩐�眍 ඔ뭎 කාලාව귕 සමඟ පැවැ穁
ස㉏බ乥�ධක㉏ කාලය귕 සමඟ අතැර දැ槣 盇�සා ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල න㉏ ද�ෂ ෙ䞆��කා
නාටᆵ� 뎹�ጃ㴐�යා ද, 튺�නමා න䁜�වා ද ෙකෙම乥� ෙකෙම乥� ර튺�කය乥�ෙ剎� මතකෙය乥�
ත㴙姮眍. ඔ뭎 සමඟ එකට රඟපෑ සමකා⃝�න රංගන 뎹�ጃප 뎹�ጃ㴐�眍ය乥� ෙබꪦෙහ≉�මය�
ෙ㉏ වන 嚩ට ෙමෙලꪦ嚩乥� ස㕹ෙගන ඇ穁 㕹귕 ඔ뭎ව ඇᨠ�䍆 කර乥�නට, කතා බහ කර乥�නට
හා සⵠපෙ癛 ⟁ෙඳ乥�නට වාසනාව ලද කලාක䍆ව乥� අතෙළꪦස� අප අතර ෙ䞆�. ෙ㉏ කා
අතර귕 ‘㕹褱�’ න⩐�乥� 켚�튺�⤉�ධ  �ﱰඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල 㴐�駉බඳ ඔラ�乥�ෙ剎� මතක ආව㾱ජනය턐
ෙ㉏.
ඇ귕තටම නාටᆵ� �ෙ妣��ෙ癛 ඉහළ තලයක 姮懆ය ෙකෙන� තම턐 ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල රංග 뎹�ጃ㴐�යා. ඒ කාෙጃ අ㴐�
හ됐�ම ෙපꪦ쨎�턐. ඔ뭎ට 穁➘ෙ䲣 මහ귕 ගා㉏뗲ර ෙප�ම�. ꂢ�ෂණ ඇ ෙදක�. ඔ뭎 හ됐�ම ᨠ�හද턐. ඒ වෙ剎�ම
ෙහꪦඳට ⵆ�ත ගය乥�න 滹�䁜�ව乥�. ෙ䞆��කාෙ䞆� අ穁 ද�ෂ ෙලස ඔ뭎 රඟපෑවා. ඔ뭎 㕹�ය㾱 ෙකෙන� වෙ剎� බ�මහ 뷨ෙ剎�
佭�පටෙ癛 ඔ뭎ෙ剎� රංගනය 嚩뎹�妣�ට턐. හැෙම≉�ම ආදරයට ඔ뭎ට ⽔�ෙ䞆� 㕹褱� 鳛යලා. ෙර≉�යጃ ෙකꪦෙጃ䖔 ශාලාෙ䞆�,
හැ䞆�ෙලꪦ� ටラ�乥� 嚩දᆵ�ාලෙ癛 ඒ දවවල නාටᆵ� ප뭎嚩㉏ කරන ෙකꪦට අ㴐� 盇�තර 盇�තර 㕹ණ ගැ뭎නා.
ඒ කාෙጃ එකම ෙ䞆��කාෙ䞆� නාටᆵ� 褱�න හතර� ෙබදාෙගන 滹�뭎 蘥㉏ ෙක䍆ෙ䲣. මම귕 ඔ뭎귕 එකම නාටᆵ�
ක䲣ඩායෙ㉏. න㕹귕 මට ඔ뭎 සමඟ රඟපා乥�න අවථාව� ලැ➘ෙ䲣 නැහැ. මම 姮තන 嚩�යට ඔ뭎 ආගෙ㉏.
ඩැ盇�ෙයጃ 鳛යලා ඔ뭎ට නම දාලා ඇ귕ෙ귕 ඒ 盇�සා ෙව乥�න ඇ穁. 嚩ෙ⤉�ශගත ラ�ණාට පෙ ඔ뭎 සමඟ අෙ廭�
ස㉏බ乥�ධතාවය� 穁➘ෙ䲣 නෑ. මラ� රෙ播 නැ褱�ව ෙවන රටක ඔ뭎 ⩐�ය තය එක ගැන ඇ귕තටම කනගා�턐. ඔ뭎
ෙව�ෙව乥� කලාක䍆ෙව≉� 嚩�යට අ㴐�ට ෙමꪦ�귕ම කර乥�න ෙනꪦහැ鳛 蘥ම ගැන ෙලꪦ� 㛍ක� 姮තට එනවා.
ෙමෙලස ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල 㴐�駉බඳ මතකය අව� කෙ닢� 켚�蘥ණ රංගන 뎹�ጃ㴐� 咪�යා眍 අමරෙන.
켚�蘥න රංගෙ䞆�뷨 튺�됐�ጃ 嚩�මෙ剎� ද ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාලෙ剎� සමකා⃝�න රංගෙ䞆��ෙය鳛. 㕹褱� 㴐�駉බඳ ඔ뭎 අව� කෙ닢�
ෙමවැ盇� මතකය鳛.

එදා පැමලා Anderson
සඳ පහ盇�乥� ඇ傔� 䨡
පෙස乥� එන පා㾱සලය� ගැන
鳛යන අ숊귕 佭�පටය�
ෙෆ� ➘� 鳛ය乥�ෙ乥� ෙබ≉�න
එක�
Living Together ඔෙහꪦම ෙහꪦඳද?
ග㉏ෙපර駉ෙ癛 ක귕穁됐�නා ෙම乥�න
ᨠ�.⩐� ස㕹ග
ඉඳ姮ට මා තා귕තාෙ剎� ⵆ�ත ගය乥�ෙ乥�
සංර�ෂණයට පමණ턐
ඒ ගැන උ귕තරය 튺�නහව� 嚩තර턐
උප乥� �නය මෙ剎� ළඟ
එකම 튺�නමා ශානරයකට ෙකꪦ�
ෙව乥�න මම කැමැ穁 නැහැ
වසර 50 කට ෙපර ‘ස귕 ස㕹㛍ර’
තරණය කළ 튺�됐� 馷�ණ튺�ංහ 盇��ම
තෙ癛ය
කලා �嚩ෙ癛 හත駉 වසර සමර⩐�乥�
ᨠ�튺�ጃ ‘ෙවග귕 ෙබꪦ’ ෙගන එ턐
බ�මහ 뷨ෙ剎� 㕹ද㴙褱�මා ස㕹ග盇�턐
මචං, ᨠ�盇�ጃ
ර乥�ජ乥�ට ෙබꪦෙහꪦම ᷛ�穁턐
켚�穁චාර සඳහා නවතම අංකය�
0728384283
යා䁜�ෙව≉� එ� 蘥
මා හා ෙගラ� අꂢෙ귕
නාටᆵ� නරඹ乥�ෙ乥� නැ穁 අය 嚩盇�䮢�චය
鳛㢼�ම අභාගᆵ�ය�
Bollywood
튺�නමා 䨡පකරණෙ癛뷨
තා�ෂණෙය乥� ඔ턪�බට යෑමට මා
කැමැ穁턐
ෙ㉏ එයා ෙනෙව턐
අ穁උතක㾱ෂෙය乥� පැවැ穁 70 වැ盇�
කා乥� 튺�නමා උෙලළ
㕹ල 튺�ට අගට ද乥�නවා

‘ඩැ盇�ෙයጃ ෙබꪦෙහꪦම 盇�හතමා කලාක䍆ෙව�. ඒ දවවල 鳛播� ⩐��귕වය� අ㴐� අතර 穁➘ණා. ඔ뭎 馷�ණදාස ගල廭�ප귕穁ෙ剎� නාටᆵ�වල අ穁 ද�ෂ ෙලස රඟපෑවා.
උග귕 튺�嚩ጃ 盇�ලධා됐�ෙය� ෙලස රෙ播 姮ට滹� ඉහළ තලෙ癛 盇�ලධා됐�乥� සමඟ ඔ뭎ෙ剎� ස㉏බ乥�ධක㉏ 穁➘ණා. 嚩ෙද ගත ラ�ණාට
පෙ ඔ뭎 සමඟ ඇᨠ�ර� මෙ剎� 穁➘ෙ䲣 නෑ. ඩැ盇�ෙයጃෙ剎� ⩐�ය යාම ගැන 姮තට දැෙන乥�ෙ乥� ෙලꪦ� 㛍ක�.’
ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල 㴐�駉බඳ අ턐රාංග蕶 ෙර튺�ංහය乥� 튺�ය මතකය乥� �ග හැ됐�ෙ癛 ෙමෙල튺�盇�.
‘ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල බ�මහ 뷨ෙ剎� ෙ䞆��කා නාටᆵ�ෙ癛뷨 මා귕 සමඟ රඟපෑවා. එ턐乥� ඔ뭎 ෙ灦��ෂක턐乥� අතර ෙගꪦඩ� ජන끩ය ラ�ණා. උපහාසය 盇�䨡පණයට ඔ뭎 ස褱�
මනා හැ鳛යාව� 穁➘ණා. ඔ뭎 සමඟ රඟපෑමට ෙጃ튺�턐. ඇ귕තටම ඔ뭎 ෙහꪦඳ කලාක䍆ෙව�.
ෙ䞆��කාෙ䞆� අසහාය රංගනයක 盇�යැ䁜�ණ ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල 㴐�駉බඳ ෙජᆵ�妣�ඨ මාධᆵ�ෙ䞆�뷨 穁ලකර귕න �䍆嚩ට බ䲣ඩාරය乥� 튺�ය මතකය乥� ආව㾱ජනය කෙ닢�
ෙමෙල튺�盇�.
‘මට ඩැ盇�ෙයጃව 㕹ණ ගැෙස乥�ෙ乥� 馷�ණෙන ගල廭�ප귕穁ෙ剎� ‘ෙ⤉�වතා එ駉‘ නාටᆵ�ෙ癛�. එ姮 ‘මෙන≉�傮�ල’ නැමැ穁 සමාජ 嚩ෙර≉�컹 කට⎥�褱� කරන 滹�⤉�ගලය�ෙ剎� ච됐�තය
ඔ뭎 රඟපෑවා. එය බට姮ර අ�වාදය� ෙලස සක කළ 馷�ණෙන ගල廭�ප귕穁ෙ剎� එකම උපහාස නාටᆵ�ය. මෙම≉�傮�ල සමාජ 嚩ෙර≉�컹 滹�⤉�ලෙය� 盇�සා ස� ෙද嚩⼥�
ෙපꪦළවට 嚩귕 ඔ뭎ව වෘෂභෙය� බවට ප귕 කරනවා. නාටᆵ�ය අවස乥� ව乥�ෙ乥� මෙන≉�傮�ල වෘෂභෙය� ෙවලා. ෙ㉏ 튺�㛍蘥ම ඔ뭎 අ䍆වට එ姮 රඟපෑවා. 馷�ණෙන

ගල廭�ප귕穁 ඔ뭎ට ෙම姮 켚�ධාන ච됐�තය ෙද乥�න ෙ傹�褱� ラ�ෙ䲣 嚩뎹�妣�ට 嚩�යට ච됐�තාංග 盇�䨡පණයට ෙම乥�ම ⵆ�ත ගායනා කර⩐�乥�
රඟපෑෙ㉏ හැ鳛යාවද ඩැ盇�ෙයጃ ස褱�  �ﱰ盇�සා.
මම ෙ㉏ අව犫ෙ癛뷨 ගල廭�ප귕穁ෙ剎� නව රංග සභාෙ䞆� වැඩ කළා. 馷�ණෙනය乥�ෙ剎� ‘න됐� බෑණා’ නාටᆵ�ෙ癛 ද 켚�ධාන ච됐�තය රඟපෑෙ䞆�
ඩැ盇�ෙයጃ. ඇ귕තටම ෙ䞆��කාෙ䞆� අ穁 ද�ෂ ෙලස ච됐�තාංග 盇�䨡පණයට ඔ뭎 ස褱� ラ�ූ �සලතාවය 盇�සා 馷�ණෙන ගල廭�ප귕穁 ඔ뭎ට
盇�තරම 켚�ශංසා කළා. ඒවෙ剎�ම කැරෙකන ෙ䞆��කාෙ䞆� ලංකාෙ䞆� 켚�ථම වතාවට රඟ දැ�  �ﱰඔෙපරාමය නාටᆵ� වන දයාන乥�ද
馷�ණව㾱ධනය乥�ෙ剎� ‘බ�මහ අ�’ 켚�ධාන ච됐�තය වන 㕹ද㴙褱�මාෙ剎� ච됐�තය ඩැ盇�ෙයጃ 嚩튺�乥� 嚩뎹�妣�ට ෙලස රඟදැ��ﱰවා. බ� මහ
뷨ෙ剎� 佭�පටෙය乥� ඔ뭎ම턐 켚�ධාන ච됐�තයට පණ ෙප䞆�ෙ䞆�.
කලාක䍆ව乥� සමඟ ⩐��귕වෙය乥� සැමෙ剎�ම 姮ත �නාෙගන සහෙය≉�ගෙය乥� වැඩ 鳛㢼�ෙ㉏ හැ鳛යාව ඔ뭎ට 穁➘ණා. අවාසනාවකට
පᨠ� කෙලක ඔ뭎 ර懆乥� 㴐�ට ラ�ණ 盇�සා අෙ廭� 튺�නමාවට귕 ෙ䞆��කාවට귕 ඩැ盇�ෙයጃෙ剎� අ⤉�嚩ꂢය රංගන දායක귕වය ලබා ගැමට
ෙනꪦහැ鳛 ラ�ණා. ඔ뭎 අෙප乥� ෙව乥�蘥ම ඇ귕තටම ෙලꪦ� පා�ව�. ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාලා න㉏ ෙජᆵ�妣�ඨ රංගෙ䞆��යා 㴐�駉බඳ ෙජᆵ�妣�ඨ
කලාක䍆ව� වන ➘⤉�ධදාස ගල廭�ප귕穁 පැවᨠ�ෙ䞆� ෙමව乥� මතකය�.
‘ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල න㉏ අ⤉�嚩ꂢය රංගන 뎹�ጃ㴐�යාව මම පළ㕹වරට ද鳛乥�ෙ乥� බ�මහ 뷨ෙ剎� 佭�පටෙය乥�. ඒ귕 හැබැ姮乥� ෙනꪦෙ䞆�
ඔ뭎 රඟපෑ ෙ䞆��කා නාටᆵ� නැර艢මට මට අවථාව� ලැ➘ෙ䲣 නෑ. න㕹귕 බ� මහ 뷨ෙ剎� 佭�පටය න⟁엵වාට පෙ මට ඔ뭎 ගැන
ෙලꪦ� ආසාව� 姮ෙ귕 ඇ穁 ラ�ණා. ඔ뭎 රඟපෑෙ䞆� අ傮�䍆 ච됐�තය�. 佭�පටෙ癛 㕹ද㴙褱�මාෙ剎� ච됐�තෙ癛뷨 튺�ය ළමා තැට ෙහꪦෙර乥�
ෙගදර ෙමෙහකා됐�ය සමඟ ඔ뭎 ස㉏බ乥�ධය� පව귕වාෙගන යනවා. ඒ සං⽔�㾱ණ 暛�⩐�කාව රඟදැ�蘥ෙ㉏뷨 න䁜�ෙව� ෙලස ඔ뭎 ස褱�
මනා ෙප꩔䍆ෂය මම ඒ 佭�පටෙය乥� දැ�කා.
ඔ뭎 㴐�駉බඳ මෙ剎� 䅖嚩තෙ癛 අ귕嚩傔� 嚩ෙ䮢�ෂතම 튺�㛍蘥ම ව乥�ෙ乥� 2010 뷨 ඒ මම ෙමጃබ乥� �වර තය අවථාව. එ姮뷨 මට අ犫盇�穁ඥ ර귕න�මාර 盇�මල蘥රව 㕹ණ ගැᨠ�ණා.
ඔ뭎 ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱��මාරෙ剎� 鳛播� ⩐��ෙය�. ර귕න�මාර 鳛ය乥�ෙ乥� සර톛�ච乥�㡳ය乥�ෙ剎� හා ෙහ乥�됐� ජයෙනෙ剎� අංග රචනා 뎹�ጃ㴐�යා. ඔ뭎 යටෙ귕 මම귕 අංග
රචනා 뎹�ጃපය 켚�馷�ණ කළා. එවකට ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල රංගෙ䞆��යා 姮懆ෙ癛 ෙමጃබ乥�වල. ර귕න蘥ර 馷�䍆褱�මා මට ෙය≉�ජනා කළා ඔ뭎 හ㕹ෙව乥�න ය乥�න. මම
佭�පටෙය乥� පමණ� 㛍� ඒ ෙජᆵ�妣�ඨ රංගෙ䞆��යාව හැබැ姮乥� දැකග乥�න ලැᲰ�ම귕 භාගᆵ�ය�. ඉ穁乥� මම ඔ뭎 සමඟ ඩැ盇�ෙයጃෙ剎� 盇�වසට තයා. ඔ뭎 ෙබꪦෙහ≉�ම
ᨠ�හදව අ㴐� 㴐�駉ග귕තා. එදා ව䍆වම අ㴐� ඔ뭎ෙ剎� ꖌ됐�ඳ, ද䍆ව乥� ඇ褱�䁜� පラ�ෙጃ උද嚩ය සමඟ ස褱�� සා⩐�佭ෙ癛 ෙය㛍ණා. ඒක මෙ剎� 䅖嚩තෙ癛 ලද වාසනාව乥�ත අමතක
ෙනꪦවන ෙමꪦෙහꪦත�. ඒ දවස මත� ෙව⤉��귕 姮තට ෙලꪦ� ස褱�ට� දැෙනනවා. ඇ귕තටම ඔ뭎ෙ剎� 嚩ෙය≉�ව හද ක㉏පා කරනවා. ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල 嚩뎹�妣�ට 튺�නමා
න䁜�ෙව� හා ෙ䞆��කා රංගන 뎹�ጃ㴐�ෙය� ෙලස턐 මා ද鳛乥�ෙ乥�.
අප කාට귕 ෙසꪦ⼥�䍆 මතකය乥� ⟁ස� 穁駉ණ ෙකꪦට 嚩ෙ⤉�ශයක뷨 盇�හඬව ස㕹ග귕 ඩැ盇�ෙයጃ 㕹褱�මාල කලාක䍆ව乥�ෙ剎� රංගන කාලය 褱�ළ 됐�뷨 穁රයට귕 ෙ䞆��කාවට귕
කළ ෙමෙහවර අනउ�බවය턐. 邦 ලාංෙ�ය සමත කලාක䍆ව乥� ෙව�ෙව�귕 සරස嚩ය අ㴐�귕 කලාක䍆වාෙණ盇� ඔබට 盇�ව乥� ᨠ�ව 켚�ා㾱ථනා කර㕹!
අමා 盇� ඉ ෙ㾱 衢 කා 䨡 ප 튺�ං හ
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