
ඒ වෙනව ොට අපි 

(සයිබර් වේදි ා නාටන වනොවතෝ  දාා් ක  ිඝඨනන වෙික ා) 

උාය ආර්.වදන්නව ෝන් 

කියෙන අදර රඟපාන්න. රඟපාන අදර පරි ල්පනය  රගන්න. ඔබක වේ නළුොා ිකළියා. ඔබ 

අභියස ඇද ඔවේ  ැඩපද. ඇති දරම් ඉඩ ඇති ඔවේ සයිබර් වේදි ාෙට 

 

පසුදලය 

නාට්යේයට්ය පසුබිම් වන කාලය හා අවකාශය වන්නන් අනාගතනේ වසර පහළවත් විස්සත් අතර එහාට්ය 

ගිය පරිකල්පනිය කාලයකි. මිනිසුන් ක්රඇමයනයන් තමයන්නගන්  අනනකානගන්   විනය  ූ  කාලයකි. 

අර්ථයක් නැතිව හිනානවති. හැඟීමයක් නැතිව බලා සිටිති. විශ්වාසය තුරන් ූ  සිත් හිස්බවකින් පිරී ඇත. 

බලානපොනරොත්තු කියා න යක් ඇත්නත් බලානපොනරොත්තු නලසට්යමයය. නම් ආකාරයට්ය පත් ූ  මිනිසුන් 

ගැහැනුන් නේදිකානේ විවිධ ඉරියේවලින් යුතුව ස්ථානගත වී ඇත. ඊට්ය සරිලන ආනල කය  , සංගීතය   

පසුබිමය   සැකසිනමයන් නාට්යේ ආරම්  නේ. 

ගැතැිකය 1. : (මුලින් තනිවමය හිනා නේ. පසුව තව නකනනකු නවත නගොස් හිනා නේ. 

මිිකතා 1: (ඔහු   හිනානේ. ඉන්පසු ඔවුන් න න නා එකට්ය සිනා නසති. එමය සිනා සීනමයහි අර්ථය තමයා තුල 

මිසක අන් අයට්ය නනොවැට්යනහේ.ඔවුන් න න නා තවත් න න නනක් කරා නගොස් සිනානසති.  එක්වරමය 

සිනහව නතර නවති. ඉන් පසු මයහා නිහැඬියාවකි. 

ඔවුන් න න නා ඔනහේ බලා සිටිති. තවත් කිහිප න නනක්   එවැනිමය ූ  ශූනේත්වයක ගිලී ඇත. එය 

නාට්යේ ූලලධර්මය පවා ලල්ලංණයය වන්නා ූ  නිහැඬියාවකි. කාලය ඇ   ැමීමයකි. එය බිඳ  ැමිමය පිණිස 

ටික නවලාවකින් පුද්ගලනයක් නේදිකාවට්ය පැමිනයති. ඔහු නානට්යේේ එව මයැදිහත් කරු නේ. 

 

කැදිත්  රු: (චරිතයට්ය අ ාල සංනක්තීය ඇඳුමයක් ඇඳ ඇත.)නම් අප ඉන්නන් අනාගතනේ වසර විස්සක 

පමයය කාලයක ඉදිරියකයි. ඒ කාලනේ නියමය තත්ත්වය නමයන්න නම්ක තමයයි. ඒත් ඔබ ඉන්නන් වසර 

විස්සක් නමයහා නිසා මයට්ය නම් කතානේ නිර්මයායකරුවා කිේව ඔබට්ය ඒ ගැන පැහිදිලි කරලා න න්න 



කියලා. ඇත්තට්යමය මයට්ය නත්නරන්නනත් නැහැ. ඒත් මයමය නම් ගැන ටිකක් පුහුණු නවලා ආපු නිසා  මයට්ය 

පුළුවන් ඔබට්ය ල ේ නවන්න. ඉතින් මයමය පට්යන් ගන්නම් නම් කතානවන් කියන්න හ න, නෑ.. නෑ.. 

නපන්නන හ න අ හස නමයොකක්   කියන එක. ඊට්ය කලින් මයට්ය ලපන ස් ලැබුයා අනේ 

නිර්මයායකරුවානගන්, ඔබත් එක්ක ටිකක් සංවා  ගතනවන්න කියලා. අපි අවුරුදු විස්සක් අනාගතයට්ය 

යන්න බැරි නවන්න පුළුවන්, ඒත් මයමය හිතන්නන් අපිට්ය බැරි නවන්න විදිහක් නෑ අවුරුදු විස්සක් 

අතීතයට්ය යන්න. මයමය ඔබ හැමයනගන් ඉල්ලා සිටිනවා කරුයාකර හැකි ඉක්මයනට්ය අවුරුදු විස්සක් 

අතීතයට්ය යන්න කියලා. එනහමය නැති ලනනොත් අපිට්ය අනේ නාට්යේ පට්යන් ගන්න පරක්කු නවන්න 

පුළුවන්. (හිනහ වී) තරුය වියට්ය යන නිසා අනාගතයට්ය වඩා අතීතයට්ය යන්න ආසා ඇති කියා මයමය 

හිතනවා. එමය නිසා මයමය න නවා සුළු නවලාවක් ඔබට්ය හැකි ඉක්මයනට්ය අතීතයට්ය යන්නට්ය. 

සංගිදය තා පසුබිම් ගීදය 

බාල්දියක් ගැට්යගහලා ලණුනවන් 

නබොනලොක් එනකන් අත බුරුනලන් 

හිත ඇදුනා තුඹසට්ය යන  නේනගන් 

හිත ඇදුනා තුඹසට්ය යන  නේනගන් 

 

විසි වසරක ගැඹුරු ලිනඳේ පතුනල් 

හිත වැදුනා මයරු පහරකි පතුනල්  

අඳුර එලිය  ැවි නිනවන නමයොනහොනත් 

නසොයමි බලමි මයමය කිමින මි සිතු නසේ  

 

කැදිත්  රු:  ඔේ ඔබ  ැන් ඉන්නන් මීට්ය වසර විස්සකට්ය නපර ඔබට්ය ලරුමය වු අතිතයක. මයමය අහන්න 

යන්නෑ ඔබට්ය  ැනනන හැඟීමය ගැන. නමයොක  ඒක සතුට්යක් නමයන්මය දුකක් ඇතිනවන්නත් පුලුවන්. 

අනේක්ෂා ංගත්වයක් නමයන්මය සපල වීමයක් නවන්නත් පුළුවන්. එත් නමයොන තත්වයක් ලනත්, එයින් යම් 

සිත් තැවුලක් ලනානම් සමයාව ඉල්ලන්න කියලත් අපනේ අධේක්ෂවරයා කිේවා. ඒ වනේමය අතිතයට්ය 

ගිය අය අතීතනේ ඉන්න නනොදී නැවත නම් නමයොනහොතට්ය කැන් ා ගන්න එක මයනේ  ක්ෂ කමයක් කියලයි 

මයනේ අධේක්ෂවරයා මයට්ය කියන්නන්. මයමය හිතනවා මයමය  ක්ෂයි කියලා. ඒත් මයට්ය සැකහැර  ැන ගන්න 



විදිහක් නැති නිසා, මයට්ය අවශේයි ඔබනේ අවධානය  තදින්මය තියා ගන්න. ඒ හින් ා මයමය කියන්න 

යන්නන් රහසක්. නම් නානට්යේේ නිර්මයායකරුවා මයට්ය කිේනේ නම්ක නකොනහොමයට්යවත් කියන්න එපා 

කියලා. ඒත් මයමය තීරයය නකරුවා ඒක ඔබට්ය කියන්න. ඒක නිසා ඔබ සැමය න නාවමය මයමය විශ්වාස 

කරන අතර මයාවත් විශ්චාස කරන නලස ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් සියලුමය න නාට්ය අතිතනේ සිට්ය  නම් 

නමයොනහොතට්ය පැමිනයන නලස ඉල්ලා සිටිනවා. 

සංගීදය තා පසුබිම් ගායනය 

සසරක කතරක පැට්යලුණු 

අතීත රස දිව ගා බලණු 

කාලය නකටිකර පබඳිනු 

පියවර මයැන යලි නැගඑනු 

 

ගිය විගසමය අසුරු සැනින් 

අතීතනයන් කර පියමයන් 

නෙට් යානය සතු නේනගන් 

බල සකි රඟහල එලිනයන් 

 

 

ඔේ මයමය හිතනවා  ැන් ඔක්නක මය නම් නමයොනහොතට්ය පැමිය මයනේ රහස ශ්රිවනය කිරීනම් ත ාත්මයක 

විණට්යනනේ නිමයේනව සිටින බව. ඒත් නම් රහස මයමය ඔබට්ය කියන්නන් කාරයා න කක් නිසයි. එක මයමය 

නම් රහස කිේවට්ය පස්නසේ කිසිමය නමයොනහොතකවත් මයාව පාවා නනොන යි කියා විශ්වාස කරනවා. න ක 

අවසානය නවන නතක් රහසක් නලස තියා ගන්න කියා මයට්ය ලපන ස් දුන්න නම් නානට්යේේ 

නිර්මයානකරුවනේ අභිප්රාය ඇත්ත වශනයන්මය  යානකයි. නමුත් ආ රණියයි. ඔබට්ය නම් න කමය නහ  

එකක් නත රා ගන්න නවනවා. එත්  ඔහුට්ය නම් අවශේ එක න යක්. ඒ තමයයි මයහා ෙන නැගිටීමයක්. ඒකයි 

ඔහු කිවිනේ කිසි විදිහකින් වත් ඒ ගැන අවසානය වන නතක් කියන්න එපා කියලා. අනේ 

නිර්මයායකරුවට්ය අවශේ හරියට්ය ොතිවාදිනයක් අවුස්සනවා වනේ  අන්තිමය නමයොනහොනත දි සියලු න නාමය 

නැගී සිටුවන්න. නම් නව ඒකාධිපති ක්රඇමයයට්ය එනරහිව සකල විධ ෙනතාව නපලගස්වන්න. ඒකට්ය ඔහු 



 ාවිත කරන ලපක්රඇමයය තමයයි වර්තමයාන ෙනයාට්ය ලරුමය වන අනාගතය නපන්වන එක. මයට්ය කියන්න 

ඕන නමයච්චරයි පරිස්සනමයන් නාට්යේ නරඹන්න. නමයොක  නම්ක අනේ කතාව ලනාට්ය රඟහල අනුන්නේ. 

හැඟීම් පාලනය කර ගන්න. බුද්ධිමයත්ව හිතන්න. අනේ අධේක්ෂවරයා නම් කිවිනේ හැකි තරම් 

ස්ව ාවිකව කරන්න කියලා. ඒත් මයමය හිතුවා වර්තමයාන නම් නමයොනහොතට්ය අනුව ත ාත්මයක විණඨනය 

නයො ානගන සතේ හා මයායාව අතර ඇති බැමි බිඳ  මයන්න. ඔබට්ය සැක හිනතන හැමය නමයොනහොතකමය මයමය 

මයැදිහත් නවන්නම්. ඒත් ඒක රහසක් නලසමය තියාගන්න කියා ඉල්ලා සිටිමි.නහොඳයි  ැන් එනහමය නම්  

අපි නැවත නාට්යේ නවත යමු. 

 ැන් ඔබ නම් නමයොනහොත තුල ජිවත්ව  ඉන්න බව මයට්ය විශ්වාසයි. එනම් අතීතනේ සිට්ය වසර විස්සක් පසු 

නකොට්ය පැමිය ඇති කාල අවකාශය. ඒත් අනාගතනේ වසර විස්සක දි ඔබ නම් අ  සිටින තත්තවයට්ය 

වඩා හාත්පසින්මය නවනස් සත්වනයක් බව ඔබවත්  කිසිනකනනකුට්ය හිතා ගත නනොහැකි බව තමයයි  ැක 

ගන්නට්ය ලැනබන්නන්. මයමය පැමිනනන්නට්ය නමයනහොතකට්ය නපර ඔබ  කින්නැති. ඒ තමයයි වසර විස්සකින් 

ඔබට්ය හමු වන මිනිසා. නල කය තමයා තුල නිර්මයායය කරගත් මිනිසා. ඔබ හිතන්න එපා නම්ක 

ලමයතුවක් කියා. නමයොක  නම් කානලත් පිසස්න් නකොටු තිනයනවා. එහි ඉන්න පිස්නස  නකොනහොමය  

කියලා  ැන ගන්න පුළුවන් නාට්යේ අතර තුර. 

ඉතින් මීට්ය ටික නවලාවකට්ය නපර ඔබ  කින්න ඇති නාට්යේ  ආරම් ය. ඒ ඔබ දුටුනේ සාමයානය ෙනයා 

ලනත් නම් නානට්යේේ ප්රධාන ූමමිකාවන් නිූපපයය කරන ඉතිරි චරිත බලානගන ඉන්නවා තමයන් කවු  

කියලා කියනකං. 

වැඩි නවලා ගන්න අවශේ නැහැ මයමය මුලින්මය හඳුන්වා න න්නම්, ආනන්තර්ය පාපකර්මයයට්ය තවත් එක් 

පාපයක් එකතු කළ නූතන පේ කාරයා නනොනහොත් ෙනමයානධේේදිනයකු විනම් පාපකර්මයය නිනය ෙනය 

කරන අනාගතයට්ය නේශ නිූපපනය වන ෙන හතුරා නනොනහොත් රෙ මිතුරා. 

(සංගීද  ණ්ඩයක් සකඟ ඔහු පැමිවණ්.) 

ඇතුලත සිට්ය නකොණ්ඩය හා රැවුල වවා ගත් පුද්ගලනයතු පැමිය නේදිකාවට්ය අචාර කරයි. 

කැදිත්  රු:  ැක්කා නන් ? හරිමය ආචාරශිලි. ඒත් සත පහකට්ය විශ්වාස කරන්න එපා. හැබැයි නමයයා 

නම් ප්රගතිීලලි මයානධේනේදිනයක් කියලයි කියන්නන්. මයමය වැඩිපුර කියන්න යන්නෑ බලමු එයා නමයොකක් 

  කරන්නන්  කියලා. 

කාවෙනේදියා: මයමය ගැන  ැන්මය හඳුවා න න්න  ? 



කැදිත්  රු: ඔේ ඔබනේ පාඨක ශ්රිාවක නප්රේක්ෂක සියලු න නා බලා සිටී. ඔබ කවු ැයි බලා ගැනිමයට්ය 

කාවෙනේදියා: (ඔහු ගරු සම්පන්නව) ඇත්ත වශනයන්මය මයමය ස්වාධීන නි හස් මයානධේේදිනයක් 

කැදිත්  රු: මයැ ට්ය පැන්නට්ය සමයා නවන්න. ස්වාධීන නි හස් මයානධේේදිනයක් කිවුවට්ය එනහමයමය මය 

නැහැනන නන් ? මයමය හිතන්නන් මයමය නිවැරදියි. 

කාවෙනේදියා: ඇයි නැත්නත් 

කැදිත්  රු: හැබැයි නමයතන රඟපාන්න තිනයන්නන්  හඅට්ය සන්නියක්. 

කාවෙනේදියා: ඔේ මයමය  න්නවා ඒත් මයමය ගැන කියන්න එපැයි. නැත්තම් නම් හැනමය මය වනේ කියලා මයා 

ගැනත්  හිතයි. 

කැදිත්  රු: හරි හරි. නම් නානට්යේේ නකොට්යසක් නනනවයි   එනහනම්. එනහමය කියන්න එපැයි. 

කාවෙනේදියා: මයමය ඉල්ලාසිටිනවා නම්කත් නානට්යේේ නකොට්යසක් කර ගන්න කියලා. 

කැදිත්  රු: එනහමය කරන්න ගිනයොත් ෙනතාවට්ය අලකලංචියක් හැන යි   

කාවෙනේදියා: නෑ අනේ අධේක්ෂ තුමයාමය තමයයි මයට්ය කිේනේ පුළුවන් නි හනසේ රඟපාන්න කියලා 

කැදිත්  රු: (ඔහුට්ය නනොඇනසන්නට්ය එනහත් නප්රක්ෂකයාට්ය)එයා  න්නන නෑ මයට්ය දීලා තිනයන ලපන ස් 

නමයොනව  කියලා. නමයොනව ලනත් ඕනගොල්නල  ඇහැ ගහනගන ඉන්න නමයොනව  නවන්නන් කියල 

කාවෙනේදියා: ඔයා නමයොනව  කුටු කුටු ගාන්නන්.  

කැදිත්  රු: අනේ අධේක්ෂවරයට්ය නම් නප්රක්ෂකයා ගැන කිසිමය විශ්වාසයක් නෑ. නමයොන නමයොන සූත්රා 

නද්ශනා කළත් අන්තිනම්දි අහුනවන්නනමය බ්රයහ්මය සූත්රායකට්යමයයි. 

කාෙන රුො: එනහමය කියන්න එපා. ෙනතාව ඔය කියන තරම් නමය ඩ නැහැ. වැරුද්  තිනයන්නන් අනිත් 

පැත්නත්. 

කැදිත්  රු: ඔය කියන්නන්. ඔය කියන්නන්. ආනයත් හ න්නන් මිනිසුන්ව අන් න්න. ෙංගියක්මය 

අන් න්න. නම්ක නානට්යේේ මයතය නනොවන බවත් ඔහුනේ පුද්ගලික අ හස බව සපුරා ප්රකාශ කරමි. ඒත් 

සමයගමය නාට්යේකරුවානේ අ හසට්ය යම් සමයාන කමයක් ඇති පුංචි කතාවක් කියන්න අවසර න න්න. 

නම්කත් නාට්යේයට්ය අ ාල එකක් නනනවයි. ඒත් නම්ක පහුගිය කාලනේ සතේ අත්  ැීමමයක්. නම්ක මයනේ 

අතුරුකතාවක්. මයමය හිතනවා ඔබට්ය නබ රින් නනොනවයි කියල.නම් සිද්ධිය ලනන් මිට්ය වසර ගයනාවකට්ය 

ඉහත එනම්  ාහත් අවුරුදු ශාපය කියලා හඳන්වන කාලයට්ය පස්නසේ පැවැතුණු ඡන්  කාලනේ දී. 

විේලවනේ බලානපොනරොත්තු තියානගන හිට්යපු අනේ මයාක්ස්වාදී සනහ  රවරු මයර්ධනනයන් නැවත මයතු 



වුණු පක්ෂයට්ය එකතු කිරීනම් තරඟයක ඉන්නනකොට්ය, එක යාලුනවකුට්ය හමුවුයා වයසක ආත්කම්මයා 

නකනනක්. මිනිහා ඇයට්ය නතල දුන්නා නියනමයට්ය. ආත්තම්මයා නසට්වුයා පක්නෂට්ය. නහොඳට්යමය 

සංනත ශයි. නමයොක  වැඩිහිටි පරම්පරාවත් ැන් ඊලඟ විේලවයත් එක්ක. අනේ සනහ  රයා ඔක්නකොමය 

ේලෑන් කරලා ඡන්නද්  වනසේ ආත්තම්මයව නේගානගන නමය ට්යර් සිකනල් එක්කනගන ගියා ඡන්  පලට්ය. 

කිලය දුන්න විදිහට්ය අත්තම්මයා නපොනරොන්දු වුයා. සනහො රයා එලියට්ය නවලා බාලානගන හිටියා එක 

ඡන් යක් වැඩිනවන දිහා. අත්තම්මයා එලියට්ය ආවා.නකොනහොමය  අත්තම්නම් වැනේ හිරි නන්  

ඔේ මයනග පුනත් ඡන්න   ැම්මයා සැනහන කානලකින් 

හරියට්යමය ගැහුව  

ඔේ මයනය පුනත් 

මයමය කියපු විදිහට්ය අනේ ලකුයට්ය ගැහුවනන් 

අනන් මයනග පුනත්. ඡන්  නකොනල් බලානගන යන නකොට්ය අර තිරිසනා නහොනේ පත්තරනගන ඉන්නවා 

 ැක්කා. මයට්ය ඔක්නකොමය අමයතක වුයා පුනත්. 

ඈ.. එතනකොට්ය කාට්ය  ගැහුනේ 

නවන එකක් නවන්න කියලා තිරිසනාට්යමය ගැහුවා මයනග පුනත් 

සනහ  රයට්ය මයල පැන්නා අත්තම්මයව ඡන්  නපොනල්  ාලා යන්න ගියා සනහ  රයා 

කාවෙනේදියා: (හිනා නවමින්) සනහ  රය තාමයත් යනවා ඇති  

කැදිත්  රුො: නෑ සනහ  රයත් ඉන්නන්  ැන් ආණ්ඩුනේ. නම් තමයයි අනේ රනට් ෙනතාව. ඒකයි මයට්ය 

කියන්න ඔන වුනන්. 

(නේදිකාව පිටුපස සිට්ය තවත් චරිතයක් දුවනගන එයි. ඔහු රැඩිකල් නස නම්ය.) 

කැදිත්  රු: නම් යකා නමයොක  නම් නවලානේ කඩා පැන්නන්. ඒයි රුඩිකල් නස නම් ඔයානග නකොට්යස 

තවමය ආනව නෑනන්. 

වසෝවම්: නෑ. මයමය බලානගන හිටියා හිටියා. නම්ක ඉවර නවන්නෑ. මයමය හිතුවා වැනේ වැරදිලා කියලා. 

ඒකයි මයමය අනේ. එනහනම් මයමය ආනය එන්නම්. (ඔහු ආ පහු යන්න යයි) 

කැදිත්  රුො:  ැන් ගියත් වැඩක් නෑ හිටියත් වැඩක් නෑ. 

කාෙන ාරයා: මයනේ කතානවන් පස්නසේ  නන්  රැඩිකල් නස නම්? 



කැදිත්  රු: ඔේ ඒත්  ැන්කරන්න න යක් නෑ. මයමය නප්රේක්ෂාගාරනයන් සමයාව ඉල්ලන ගමයන් නාට්යේ 

නපොඩි නවනසක් කරනවා. 

කාවෙනේදියා: ඒ නමයොකක්  ඒ ගමයන 

වසෝවම්: ඒ නවනසට්ය මයමය කැමයැතියි. 

කැදිත්  රු: (නස නමයට්ය ඔච්චම්කර) ඔේ එේ හැමය ාමය නවනස කියලා නකරුනේ... (නවනස් ස්වරයකින්) 

ඔේ ආ රණීය ෙවතාවනි, ඒ නවනනස ඊලඟ අංකනයන් ඔබට්ය නගන එන නතක් රැඳි ඉන්න. අපිට්ය 

විරාමයයක් 

උාය ආර්.වදන්නව ෝන්- Udaya R. Tennakoon 

 

 

 

 


