
 

‘සදාතනික වර්තමානය’ විකිණීමට තිබේ..! 

අනාගතය අදයි..! 

විදර්ශන කන්නන්ගර 

 

ඇතුළත පිටත ද? පිටත ඇතුළත ද? 

කලාවේ ආකෘතිය යනු පිට කවරයක් වැනි බාහිර ආවරණයත් වන බවත් එහි 
අන්තර්ගතය යනු ඇතුළත මදය වැනි යමක් බවත් තවමත් කලාව කියවීවේ 
අධිපති මතවාදය වලස පවතී. විචාර නාමවයන් දශක ගණනාවක් තිස්වස් 
ඇවෙන වේ විකාරයට අවශෝක ෙඳගමවේ කලාත්මක භාවිතය විසින් 
අභිවයෝගයක් එල්ල කර තිබුණ ද ‘කලාව යනුම ආකෘතිය මූලික කර ගත්තක්’ 
ය යන නව විචාරක කියවීම තවමත් ගාටමින් ඇත්වත් කලාවට පිටුපසිනි. 
අවශෝක ෙඳගම මෑත වේදිකාගත කළ ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් පිළිබද 
නාටය මතකය පසුබිමක් වකාට වගන යළි මම අවධාරණවයන් කියන්වන් 
‘කලාවේ ආකෘතිය යනුම ආවේණික දෘෂ්ටිවාදයක්’ වන බවයි. නාටයමය කලා 
නිමැවුමක වේශපාලනික විනිවිදීම ඇත්වත් එහි ආකෘතිය තුළ ය. අන්තර්ගතය 
යනු ‘කලා කෘතියක’ ඊනියා ඇතුළත වනාවවයි. අන්තර්ගතය යන්නට 
මූලිකවම ඇතුළත් වන්වන් සමාජ ො ඓතිොසික අමුද්රවයයයි (social and 
historical raw material). වියමවනහි මතවාදී සිේධාන්ත ො ආඛ්යාන 
සුසමාදර්ශයන් (ideologemes, narrative paradigms) වන්වන් එකී 
අන්තර්ගත ෙරය ප්රකාශමාන වීමයි. වියමවනහි (වමතනදී නාටයය) ආකෘතිය 
වගාඩනැවගන්වන් ඉෙත කී අන්තර්ගතික වේශපාලන අවිඥානය රංග 
සුසමාදර්ශයක් වලස ප්රකාශමාන වීවමනි. නාටයවයහි දෘෂ්ටිමය අනුවර්තනය 
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ඇත්වත් එතැන ය. අදාළ නාටයමය වියමවනහි ශානරීය රංග මාදිළිය 
නිමවවන්වන් වපර කී දෘෂ්ටිමය ආවයෝජනය වේතුවවනි. නාටයයක 
ආකෘතිය යනු ඊටම අනනය වූ දෘෂ්ටිවාදයක් ය යන අදෙවස් වත්රුම එයයි. ඒ 
අනුව අදාළ නාටයවේ ආකෘතිය විසින් ගැඹුරින්ම පිළිඹිබු වකවරන්වන් 
සමාජ-වේශපාලන සංවක්තනයකි. අති-සරලව කියනවා නේ, නාටයයක් යනු 
එහි ආකෘතියයි. නාටයවේ අන්තර්ගතය ගැඹුරින්ම මිහිදන්ව ඇත්වත් සමාජ 
ඓතිොසික බලවේගයන්වේ වේශපාලන අවිඥානය වලස ය. 

 
ආකෘතිය නම් වූ දෘෂ් ි වාදය  

ඇන්ික් කඩයක මරණයක් වේදිකා රංගය තුළට වේක්ෂාව බේධ කරගැනීමට 
වයෝජිත ඊටම අනනය වූ සුවිවේෂත්වයක් වනාවොත් ආකෘතික වුෙයක් 
ඇත. වකාවෙවත් අමුවවන් වනාකිේවද වමම නාටයය යනු ෙඳගමවේ ම 
අක්ෂරය සිනමා පටවේ අතිවර්කයකි. අක්ෂරය වනාදන්නා වේක්ෂාවකට 
වමම නාටයය සමග ස්වායත්ත වින්දනයක් ලැබිය ෙැකිය වැනි නිරවේක්ෂ 
කතා වත්රුමක් වනාවන්වන් එවෙයිනි. සරලව කිවවොත් ෙඳගම සිය රංග 
සේභාෂණය සදො වතෝරාගන්වන් සිය කලාත්මක භාවිතය සමග ගනුවදනු 
කිරීමට සූදානේ වකරුණු ප්රජාවකි. රංගය ආරේභ කිරීමට වපර පූරක 
වේදිකාව මතට පැමිණ කරන දීර්ඝ කථනය තුළම එම අක්ෂරබේ සේබන්ධය 
සිහිපත් වකවරයි. ඉන් අනතුරුව තිරය විවර වී ප්රදර්ශනය වකවරන පසුතල 
අවකාශය ප්රතිනිර්මාණය කර ඇත්වත්ද අක්ෂරබේ ම පුනරාවර්තනයක් වලස 
ය. වේදිකාවේ සිරස් අවකාශය වදකට වබදා ඇත. සමාන්තර වේදිකාව මත 
ඇන්ික් කඩයකි. අක්ෂරය චිත්රපටය තුළ වකෞතුක වස්ූන් තැන්පත් කළ 
රාජය වකෞතුකාගාර අදෙස වවනුවට වමහි ඇත්වත් වකෞතුක වස්ූන් 
විකුණන කඩයකි. ඉන් ඉෙළ වේදිකා තට්ටටුව වලස ඇත්වත් වජෝෂේවේ 
උඩුමෙල් නිවසයි. චිත්රපටවේ වසෞමයවේ නිවස දක්වා තිබුවේ ද මෙල් 
සංකීර්ණයක ඉෙළ මාලය තුළ ය. වේදිකාවේ නිවාස පසුතලයට ඉෙළින් 
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ඇත්වත් සිනමා තිරයකි. රංගය ආරේභ වන විට එම තිරවයන් ප්රක්වෂ්ටපණය 
කරමින් තිවබන්වන් අක්ෂරය චිත්රපටවේ විනිසුරුවරිය ජාතික 
වකෞතුකාගාරවේ භාේඩ වපාළවේ ගසමින්, කඩා බිඳ දමමින්, එම 
භාේඩවලින් තරුණ වසෞමයට (වජෝෂේට?) පෙර වදමින් සිින කළු සුදු 
රූපාවලියකි. වේ සියල්ල ෙරො රංගය වයෝජනා කරන අන්තර්-වියමන්ගත 
භාෂණය අපැෙැදිලි නැත. ඊට අමතරව වේදිකා රංගයට අදාළ ශානරීය 
අනනයතාවයක් වලස ඇත්වත් වේදිකාවේ වේ පසට වන්නට තැනූ උප 
වේදිකා පීඨිකාවයි. එය සැකසී ඇත්වත් විවිධ උස මට්ටටේ අනුව අසුන් ගන්වා 
ඇති ගායන, වාදන ො ඇතැේ චරිත නිරූපණයන්හි නියැවලන තරුණ සංගීත 
කේඩායම වවනුවවනි. වමම පිරිස ද විින් විට රංගයට අවතීර්ණ වකවරයි. 

මට කියන්නට අවශය වූවේ කලාවේ අදෙස් ජනනය ඇත්වත් එහි ආකෘතිය 
තුළම යන්නයි. ඇන්ික් කඩවේ ඉෙත වේදිකා සැකසුම ො සමස්ථ රංග 
චලනය විසින් මූර්තිමත් කරන්වන් වමම ආකෘතිය සතු ප්රමුඛ්තාවයයි. රංගවේ 
දෘෂ්ටිවාදය යනුම එහි ආකෘතික ප්රකාශනයයි. එවස්නේ ඇන්ටික් කඩයක 
මරණයක් නාටයවේ අන්තර්ගතය ආකෘතියට දක්වන සේබන්ධය කුමක් ද? 

 
අක්ෂරබයන්ට ඇන්ටික් කඩයට...  

පළමුව නාටයවේ ආඛ්යාන ගලායාම සරලව යළි සිහිපත් කර ගනිමු. එය 
ආරේභ වන්වන් පූරක විසින් පැරණි සිදුවීේ වපළක් (අක්ෂරය චිත්රපට කතාව) 
ඉක්මන්-වේගවත් ශශලියකින් වේක්ෂකාගාරයට ඉදිරිපත් කිරීවමනි. ඊට 
අනුව විපරීත අතීතයක් සහිත නාගරික ප්රභූ පවුලක පිරිමි දරුවකු අතින් 
නාදුනන ස්ියක් ඝාතනය වකවරයි. ඔහුවේ මව අධිකරණ විනිසුරුවරියක 
වන අතර ඉෙත ඝාතන වචෝදනාවවන් සිය දරුවාව නිදෙස් කර ගැනීමට දැඩි 
වෑයමක් දරයි. එහි ප්රතිඵලයක් වලස දරුවා ෙමුවුණු වකෞතුකාගාර ආරක්ෂක 
මුරකරුවාටම ඇය දරුවාවේ ආරක්ෂාව තාවකාලිකව පවරන අතර, එකී 
ගමවන් අතරමගකදී ඇය වකෞතුකාගාර ආරක්ෂක මුරකරු අතින් ලිංගික 
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අතවරයට ලක් වවයි. එහිදී වකෞතුකාගාරවේ වස්ූන් වබාවොමයක් විනාශ 
වකවරන කලෙයක් ද විනිසුරුවරිය ො මුරකරු අතර උේවේගකරව සිදුවවයි. 
කටුවගයි මුරුකරුවේ නිවවසහිදී ප්රභූ පිරිමි දරුවා ො මුරකරුවේ දියණිය 
අතර මානුෂීය සබඳතාවක් ක්රමවයන් වර්ධනය වන අතර පසුව සිය දරුවා 
බැලීමට මෙල් නිවස වවත පැමිවණන විනිසුරු මව ද වැරදීමකින් පිරිමි දරුවා 
අතින් ඝාතනය වේ. අවසානවේදී වල් වැකි පිරිමි දරුවාවේ අත වගන ගැෙැනු 
දරුවා ජනාකීර්ණ වීදි දිවේ දුව යන අතර ක්රමවයන් ඇයවේ අත් රැෙැන ගිලිහී 
පිරිමි දරුවා හුවදකලා වවයි. ඔහු ඇය වසායමින්, අමතමින් දිගටම ඇවිදියි. 

එකී චිත්රපට සිදුවීවේ අවසානය නාටයයට සමබන්ධ වකවරන විට ඝාතක 
පිරිමි දරුවා වසර ගණනාවක් පරිවාස ගත වී නැවත මුරකාර වජෝෂේ ො 
ඇයවේ දියණිය වසායා පැමිවේ. ඒ වනවිට වකෞතුකාගාරවේ විනාශකාරී 
සිදුවීම නිසා තම රැකියාව අහිමි වූ වජෝෂේ පැරණි වකෞතුක භාේඩ 
වවළසැලක් පවත්වාවගන යයි. කුඩා පිරිමි දරුවා තරුණයකු වලස 
පරිවාසවයන් නිදෙස්ව පැමිවණන්වන් වේ ඇන්ික් බඩු කඩයට ය. තිරය ඇරී 
නාටයය ආරේභ වන විට වජෝෂේ ඇන්ික් කඩවේ වපට්ටටගමක් වැනි යමක 
වැතිරී සිියි. ඔහු යේ සිහිනයක් දකිමින් කළබලවයන් වදාඩවන අතර 
ෙදිසිවේ බිය වී අවදි වවයි. ඒ වේදිකාවේ ඉෙළතම තිරවේ ප්රක්වෂ්ටපනය වන 
වකෞතුකාගාර විනාශවේ සිදුවීමට සමාන්තරව ය. තිරවේ දිවවන්වන් වජෝෂේ 
දකින සිහිනයයි. ඔහු බිය වී අවදිවන්වන් විනිසුරුවරිය විසින් ඔහු වවතට 
වෙල්ලයක් විසි කරන ප්රකට අක්ෂරය සිනමා දර්ශනය නිසා ය. වේ කළු සුදු 
සිහිනය ඔහු මෑත ජීවිත කාලය පුරාම දකින බියකරු අේදැකීමක් බව 
නාටයවයන් කියවේ. තරුණයා ො වජෝෂේ එකිවනකා අභිමුඛ් වන්වන් වේ 
බියකරු සිහිනවයන් අවදි වීවමන් පසුව ය. 

තරුණයාවේ පැතුම වන්වන් සිය ළමාවිවේ ෙමු වූ වජෝෂේවේ දියණිය 
මුණගැසීමයි. මුලින්ම වජෝෂේ විසින් තරුණයාව පිටත් කර ෙරින මුත්, පසුව 
ඔහු ඇයව මුණගැවසයි. ඇය දැන් විේවවිදයාල ශිෂයාවකි. ඔවුනවේ යළි 
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මුණගැසීම සිදුවන්වන් සරසවිය තුළ ය. ඒ අවස්ථාවේදී ඇය තරුණයාව මග 
ෙැරීමට උත්සාෙ කරයි. ඊට වේතුව වලස දැක්වවන්වන් ශිෂය සංගේ 
නායකයකු සමග ඇයට වපේ සබඳතාවක් පැවතීමයි. වමම ශිෂය නායකයා 
කලින් චීවරධාරිවයකු වලස සිට ඇති අතර වේ වන විට අධිරාජය-විවරෝධී 
ජාතිකවාදවේ උේවඝෝෂකයකු වලස ක්රියා කරනු වපවනයි. ක්රමවයන් 
තරුණයා ො වජෝෂේවේ දියණිය අතර යළි කතාබෙක් වගාඩනැවගයි. ඇවේ 
ආයාචනය පරිදි තරුණයා මුණගැසීවේ ඉඩෙසරක් ලබා දීමට වජෝෂේ කැමති 
වවයි. තරුණියවේ වපේවතා වන ශිෂය නායකයා ද විින් විට ඉෙත 
සබඳතාවට බාධාකාරී වලස මැදිෙත්වන අවස්ථා කිහිපයක් ද නාටයය තුළ 
දැක්වවයි. තරුණයා ො තරුණිය අතර වන නිදෙස් කතා බෙට සිය නිවසම 
ලබා දීමට වජෝෂේ එකඟ වන අතර ඔවුන් වදවදනාවේ නව මිනිස් සේබන්ධය 
ක්රමවයන් වමෝදු වන බවක් වපවනයි. සිය දියණිය ො තරුණයාවේ නිදෙස් 
ෙමුවීේ දිරිමත් කිරීවමන් වජෝෂේ අවේක්ෂා කරන්වන් තරුණයාට හිමි 
මල්පාවර් විනා බූදලය දියණිය ෙරො අත්කර ගැනීමයි. ඔහු සිය දියණියට ද 
ඒ බව අඟවයි. 

නාටයවේ තීරණාත්මක අවස්ථාව එළවෙන්වන් ඉන් පසුව ය. වජෝෂේවේ 
නිවවස්දී වන තරුණයා ො තරුණියවේ නිදෙස් ෙමුවීම තුළ සාමානය ලිංගික 
සබඳතාවක් කරා යා වනාෙැකි වීවේ වබලහීනත්වයක් පිළිඹිබු වකවරයි. 
ඔවුනවේ සේබන්ධය අඩමාන තත්ත්වයන් මත පවතින්නක් බව ගමය 
වකවරයි. අවසාන භාගවේදී තරුණයා ො තරුණිය අතර උේවේගකර ෙමුවක් 
නිර්මාණය වවයි. වකෝපවයන් පසුවන තරුණිය වවතින් සිනෙ වීමක් දැකීමට 
තමන් ආශා කරන බව කියමින් දිගින් දිගටම සිනාවසන වලස ඇයවගන් 
ඉල්ලා සිියි. ක්රමවයන් එය නිවයෝගයක් බවට පත්වවමින් ඇය වවතට පෙර 
දීේ ඇතුළු හිංසනීය ප්රතිචාරයක් පළවකවරයි. එහි අවසාන ප්රතිඵලය වලස 
දැක්වවන්වන් තරුණයා ඇන්ික් කඩවේ ඇති පැරණි වමාට්ටට කඩුවකින් – 
එය සුේදන්ට එවරහි වූ රවට්ට රාළ වකවනකු විසින් පලා යේදී සඟවනු ලැබූ 
කඩුවක් වලස ෙගවයි – ඇන තරුණියව මරා දැමීමයි. නාටයවේ ඉන් පසුව 
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දැක්වවන්වන් වජෝෂේ සිහිනයක් වලස දකින බියකරු දසුනකි. එහිදී කළු 
වතින් සැරසුණු ස්ීහු තිවදවනක් ආවේග නර්තනයන්වගන් යුතුව පැමිණ 
ඇන්ික් කඩවේ බඩු භාේඩ වපාළවේ ගසමින් වනසති. ක්රමවයන් වජෝෂේ 
ෙරො එය ඒත්තු ගැන්වවන්වන් සිහිනයක් වලස වනාව සැබවින්ම සිදු වූවක් 
වලස ය. ඉන් පසුව වේදිකාවට වගාඩවන සරසවි වපේවතා ප්රකාශ කර 
සිින්වන් සිය අසාර්ථක වේමවේ තරුණිය අදාළ තරුණයා සමග විපරීත 
ලිංගික ෙැසිරීමක වයදුණු අයුරු ො ඇය මරණයට පත් වකරුණු අයුරු දුටු 
බවයි. මරා දැමූ සිය වපේවතිය ඔසවා ගනිමින් ඔහු වේදිකාවවන් බැස යයි. 

එහිදී වේක්ෂකාගාරය මැද සිිමින් වේදිකාව මත සිින වජෝෂේව අමතන ඔහු 
කලින් අවස්ථාවක වජෝෂේ විසින් තමන්ට වයෝජනා කළ සිය උරුම ගමනක 
වතෝරාගැනීමක් පිළිබඳ සිහිපත් කරයි. ඉන් ආවේගයට පත් වජෝෂේ “මම 
වතාපි ඔක්වකාම බාවනවා” යි කෑගසමින් සිය අත ඇති වෙල්ලක් 
වේක්ෂකාගාරය වදසට විසි කිරීවේ අභිනයක් දක්වයි. වේදිකාව අඳුරු වන 
අතර නාටයය කැඳවූ පූරකයා සංගීත වැයුමකින් පැමිණ නාටයය නිමා වූ බව 
නිවේදනය කරයි. 

 

යළි යළිත් එය ඇවිත්  

වමම ආඛ්යානය යළි මතක් කිරීමට අවශය වූවේ නාටයවේ අන්තර්ගතවේ 
මතුපිට ප්රකාශනය වලස ඇති ආඛ්යාන සුසමාදර්ශය ො එහි මතවාදී නැඹුරුව 
ෙදුනා ගැනීම සඳො ය. පැෙැදිලිවම වමහි නාටය අවසානය තුළ සිදුවන 
බියකරු දර්ශනය – එනේ තරුණයා ො තරුණිය අතර ඇතිවන ප්රචේඩත්වය, 
මරණීය රමණය ො ඇන්ික් කඩය ස්ීමය අවතාරයන්වගන් වැනසීම – 
නාටයවේ ආරේභය තුළ වජෝෂේ දකින ඒකාකාරී බියකරු සිහිනවේ නාටයමය 
පුනරාවර්තනයකි. වජෝෂේ දකින්වන් අක්ෂරය චිත්රපටය තුළ 
වකෞතුකාගාරවේ විනිසුරුවරිය සමග වූ කලෙවේ දර්ශනයයි. ඔහු බිය වී 
ඇෙැවරන්වන් වකෞතුගාරය තුළ විනිසුරුවරිය විසින් ඇය වවතට වෙල්ලයක් 
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දමා ගසන අවස්ථාවේ ය. වජෝෂේ නාටයය අවසානවේ ද එවැනි වෙල්ලයක් 
වේක්ෂකාගාරයට දමා ගසන අභිනයක් දක්වයි. අක්ෂරබේ තිර මතකය 
වක්න්ද්රගත කරමින් ඇන්ික් කඩයක නාටයවේ පුනර්-සිදුවීේ කිහිපයක් 
වේක්ෂාව ෙමුවට වගන එයි. එවැනි ඇතැේ අවස්ථා පරිකල්පනීය 
පුනරාවර්තනයන් වන අතර සමෙරක් අවස්ථා ෙැඟවුේකරණීය 
නිවයෝජනයන් වේ. නාටයය අවසානවේ තරුණයා ො තරුණිය අතර වන 
අභූතරූපී ලිංගික ෙමුව අක්ෂරය චිත්රපටවේ වකෞතුකාගාරය තුළ ආරක්ෂක 
මුරකරු ො විනිසුරුවරයා අතර වූ වියරු ලිංගික ෙමුව (දූෂණය) යළි අරුත් 
ගැන්වීමකි. පළමුවැන්න තුළ මුරකරු විනිසුරුවරියවේ ඇඟ මත නැග ලිංගික 
ආක්රමණය සිදු කරේදී නාටයය තුළ එය තරුණිය තරුණයා මත නැග සිදු කරන 
උේවේගකර ලිංගික අභිනයක් කර ඇත. පූර්ව කතාව තුළ කුඩා පිරිමි දරුවා 
අතින් පිහිවයන් ඇන මව මිය යේදී නාටයය තුළ ඔහු දැනුවත්වම කඩුවවන් 
ඇන සිය ආදරවන්තිය මරා දමයි. එදා ජාතික වකෞතුකාගාරය වවනුවට අද 
වකෞතුක වස්ූන් විකුණන වවළදසැලක් ඉදිරිපත් වකවරයි. එදා මල් වත්ත 
පාවර් මො නිවවස් ප්රභූ පියා ලිංගික වශවයන් වබලහීනයකු වීම ෙඟවමින් 
විනිසුරු පියා ො මව අතර වන මානුෂීය-ලිංගික සේබන්ධයක වනාෙැකියාව 
දැක්වී නේ, වමදා නාටයය තුළ ඇත්වත් තරුණිය වකවරහි වන තරුණයාවේ 
ලිංගික වනාෙැකියාවක් පිළිබද ෙැඟවුමකි.  

වමවස් ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් නාටයවේ ආකෘතිය සමග එහි ආඛ්යාන 
සුසමාදර්ශය තියුණු වලස සේබන්ධ වකරී ඇතැයි මම වයෝජනා කරමි. එහිදී 
ඉෙත දැක්වූ පුනරාවර්තන අවස්ථා තීරණාත්මක වන්වන් මන්ද? එවස්ම 
යථාර්ථය ො සිහිනය අතර වදෝලනය වන රංග සිදුවීේවල වැඩි ඉඩක් ලබා දී 
ඇත්වත් මන්ද? නාටයවේ අවසානය තුළ වක්න්ීය අර්ථයක් ගන්නා මරණීය 
ලිංගික ෆැන්ටසියක් නිරූපණය වකවරන්වන් මන්ද? ඇන්ටික් කඩයක 
නාටයවේ ආඛ්යාන සුසමාදර්ශය ො සේබන්ධ වූ එක් ප්රධාන මතවාදී 
සිේධාන්තයක් වලස ලවක්නියානු මවනෝවිේවල්ෂණය වනාවැලැක්විය වලස 
මතුවන්වන් වමතනදී ය. එය අක්ෂරය චිත්රපටය ෙරොම නාටයය කරා යා වන 
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මතවාදී පාලමක් වැනිය. එනිසා එය වත්රුේ ගැනීම වවනුවවන් ඊඩිපස් 
සංකීර්ණය, මිනිස් ආශාව, ආදරය ො මරණවේ ෙොයාම, පුනරාවර්තනය 
වැනි මවනෝවිේවල්ෂණීය සංකල්පයන් වමවෙයට කැඳවිය යුතුව තිවේ. 
විචාරය යනු යේ කට්ටටක් කෑවේ කියවීමකි. ෙඳගමවේ නිර්මාණයක් වලස 
වමම නාටයය වයෝජනා කරන්වන් විපරීත වින්දනයක් පමණක් වනාවවයි. 

 

ඊඩිපස් නයාබේ කතාව 

නාටයයට අදාළ පරිමාවට අනුව අපි ඉතාම වකිවයන් ඊඩිපස් සංකීර්ණය 
සිහිපත් කර ගමු. එක්තරා අයුරකින් වමම ඊඩිපස් ගැටළුව අක්ෂරය වලගසිවේ 
ෙරි මැදම පිහිටන්නකි. ඇන්ික් කඩවේ වේදිකාව මතට දිගු වන්වන්ත් එහි 
වසවණැල්ලයි. (මවනෝවිේවල්ෂණය ො ඊඩිපස් සංකීර්ණය දිරවන්වන් නැති 
වපාරවල්වලට අවශය නේ වමම වකාටස මග ෙැර යා ෙැකිය). ෂාක් ලකාන් 
Formations of the Unconscious නේ සේමන්ත්රණවයන් දරුවකු 
පරිකල්පනවේ සිට සංවක්තනයට ඇතුල් වන ගමන් මග කාල පරාස තුනක් 
තුළින් පෙදයි. ජීවිතාරේභවේදී දරුවකු මවවේ වසවනෙස මත වැවඩයි. 
ඇවේ වචනවල සියලු ෙැඟීේ මත රැවඳයි. නමුත් ඇයවේ ෙැසිරීේ තාර්කිකව 
ෙඳුනාගත වනාෙැකි නිසාම දරුවාට නිරන්තර ප්රේනයක් මතුවවයි. “ඇයට 
වමාකක්ද අවශය?”, “ඇයි ඇය දැන් කාමරවයන් එළියට ගිවේ?”, “ඇයි 
වබෝතලය එයා මවේ කටට දුන්වන?”, “ඇයි එයා මාව තදින් වෙෝ බුරුලින් 
අල්ලගත්වත?”... දරුවා වමම සියලු ප්රේනවලට පිළිතුරු ගලපා ගන්වන් 
ඊඩිපස් සංකීර්ණවේ එක් තීරණාත්මක වමාවොතකදී ය. දරුවා සුළු 
වේතුවලින් වමම ප්රේන ඇති කර ගනියි. මව සිය ජීවිතය මුළුමනින්ම දරුවා 
වවත කැප වී වනාමැති බව වපන්වන්වන් නේ වේවල් වවනස් ආකාරයක් 
ගැනීමට පටන් ගනියි. පියාවේ මැදිෙත්වීමට වපර මව ො දරුවා අතර වන 
වමම සේබන්ධය තුන්වැන්නක් ෙරො නඩත්තු වකවරයි. එය දරුවාට 
ඔේවබන් මවවේ ආශාව ඍජුව වයාමු වුණු වදයකි. ෆැල්ලසය (phallus) 
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වලස නේ වකවරන එය පරිකල්පනීය වස්තුවකි. වේ පළමු අවධිවේදීම දරුවා 
තමාත් මවත් අඩුවකින් සලකුණු වී ඇති බව ෙදුනාගනියි. මවවේ පැත්වතන් 
ඇය ආශා වනාකරන අසේපූර්ණත්වයක්, යේ හිස්තැනක් (ශාරීරිකව?) 
සටෙන් වී තිවබයි. අවනක් පැත්වතන් සිින්වන් මවවේ ආශාව 
සේපූර්ණවයන්ම තෘේත කළ වනාෙැකි අඩුවකින් යුතු වූ දරුවා ය. 

මව යමකට ආශාවවන් සිිනා බවත් එය තමන්ට සේපූර්ණවයන්ම පුරවා 
දැමිය වනාෙැකි බවත් දරුවා ෙඟියි. පරිකල්පනීය ෆැල්ලසය (Imaginary 
phallus) යනු වමම අඩුව නිවයෝජනය වකවරන ආකාරයයි. දරුවා මවවේ 
වමම ආශාවේ ආශාව බවට පත් වීමට, එනේ ඇවේ අඩුව පුරවන ෆැල්ලසය 
බවට පත්වීමට, වෑයේ කරයි; (ෆැල්ලසය = ශිෂ්ටණය + අඩුව). දරුවාවේ සියලු 
වසගකාරිත්වයන් දිශානත වන්වන් වමම තුන්වැන්න වවතට ය. වමය 
දරුවාවේ අනාගතය සලකුණු කරන පරිකල්පනීය වපාවරාන්දු වස්තුවකි. 
එවෙත් වමම අවස්ථාවේදී දරුවාට මව වපන්නුේ වකවරන්වන් නීතිය වවත 
සිය ආශාව වයාමු වූ (සර්ව-බලවන්ත) රූපයක් වලස ය. විවේෂවයන්ම 
දරුවාවේ ලිංගික වේරණයන්ට එම බලය වයාමු වේ. තවදුරටත් ‘පරිකල්පනීය 
ෆැල්ලසයකින්’ මවවේ ආශාව පිරවිය වනාෙැකි බව දරුවා ෙඳුනාගනියි. 
(දරුවාවේ සැබෑ ඉන්ිය තවමත් ප්රමාණවත්ව වැඩී නැත). සර්ව-බලවන්ත 
මවවේ ආශාව ඉදිරිපිට දැවනන අප්රමාණවත් බව ො වබලහීනත්වය විසින් 
දරුවා තුළ සාංකාවක් වර්ධනය වකවරයි. 

වමම සාංකාවට යේ විසඳුමක් ඉදිරිපත් වන්වන් ඊඩිපස් සංකීර්ණවේ වදවන 
අවධිය වන විට ය. වමහිදී පියාවේ මැදිෙත් වීම සිදුවේ. පියා මවවේ ආශාව 
මත නීතිය පනවමින් ෆැලික වස්තුව කරා වන ඇයවේ ප්රවේශය බැෙැර කරනු 
ලබයි. අවනක් අතට මව වකවරහි වන දරුවාවේ විෂයීය ප්රවේශය තෙනේ 
වකවරනු ලැවබයි. ලකාන් මවවේ කේපාදුව වලස දක්වන්වන් වමයයි. 
(වමතනදී සැබෑ පියා මැදිෙත් වී නීතිය පැනවීමක් වවනුවට මවවේ වචන ො 
ක්රියා ඔස්වස් වන පීතෘ භූමිකාවක් වලස ෙදුනා ගනියි). 
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ඊඩිපස් සංකීර්ණවේ තුන්වන අවධිවේදී පියාවේ මැදිෙත්වීම සිදුවන්වන් 
‘Father – No’ බලපත්රයත් සමගය. තමන් සතුව ෆැල්ලසය ඇති බවත් එය 
දීමට වෙෝ හුවමාරු කිරීමට බැරි බව දක්වමින් දරුවාව කේපාදු වකවරයි. මව 
වවනුවවන් ෆැල්ලසය බවට පත් වීම විය වනාෙැක්කක් බව ඒත්තු යාමත්, පියා 
සමග වන එදිරිය ඵලක් නැති බව වැටහීමත් දරුවාවේ ජීවිතවේ තීර්ණාත්මක 
ෙැඟවීමකි. එවතක් පැවති භය ො සාංකාව භාෂාව වවතට සලකුණු කිරීවමන් 
දරුවා පරිකල්පනීය අනනයතාවවේ නිසග කලෙකාරිත්ව ඉක්මවා පියාවේ 
නාමය (Name of the Father) සමග අනනය වවයි. වමතැන් සිට දරුවා 
මිනිවසකු වලස සිය ශදවය සංවක්ත පිළිවවල ො නීතිය විසින් සලකුණු 
කිරීම අරෙයි. 

අක්ෂරය චිත්රපටය යළි මතක් කර ගන්නට ෙැකි නේ වමම ඊඩිපස් සංකල්පවේ 
ඇතැේ උපමා ඡායාවන් ෙදුනා ගැනීමට ෙැකි වනු ඇත. ලංකාවේ නීතිය, 
පරිවාසය ො සුචරිතවාදය නිවයෝජනය කරන ඇතැේ චරිත ො ආයතන විසින් 
අවශෝක ෙඳගමව දඬුකවේ ගැසීමට වේතුවූ අක්ෂරබේ ‘බාත් ටේ දර්ශනය’ 
වමහි එක්තරා සාක්ියකි. ම’විසින් ඉෙත ඊඩිපස් සංකීර්ණය සාරාංශ කළ 
වකාටවස් මුලින්ම දක්වා ඇති මව ො (පිරිමි) දරුවා අතර වන ශාරිරික-
මානසික ඒකත්වය එම සිනමා දර්ශනය තුළ කදිමට ෙකුළුවා දක්වා ඇත. මව 
ො (පිරිමි) දරුවා ො ෆැල්ලසය අතර වන ිවකෝණය සෙ පියාවේ භූමිකාව 
වැනි ඊඩිපස්මය සංඥා චිත්රපටවේ වුෙමය රචනය තුළ වක්න්ීය අරුතකින් 
යුතු ය. 

 

පුනරාවර්තනය හා බේරණය  

ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් කරා එනවිට එම ඊඩිපල් සංකල්ප රාමුවට 
මවනෝවිේවල්ෂණවේ පුනරාවර්තනය (repetition) ො වේරණය (drive) 
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පිළිබඳ සිේධාන්තයන් සේබන්ධ වකවරයි. නාටයවේ ආඛ්යාන මාදිලිය ො 
ආකෘතිය අතර තුලනය වගාඩනැවගන්වන් එමගිනි. 

ලැකානියානු මවනෝවිේවල්ෂණයට අනුව වේරණය ො මිනිස් ආශාව අතර 
සේබන්ධයක් ඇත. ආශාව යනු ආශා කරනු ලබන වස්තුවක් හිමි කර ගැනීම 
වනාවවයි. ඊට අනුව ආශාව යන්වනන් අදෙස් වකවරන්වන් සිය ආශාවේ 
වස්තුව හිමි කර වනාගැනීමයි. එහිදී සිදුවන්වන් ආශාවේ වස්තුව අඩුවක් 
වලසම තබා ගැනීමයි. වේරණය යනු (ඊඩිපස් සංකල්පය තුළින් දැක්වූ පරිදි) 
සංස්කෘතික ො වයභිචාරී තෙංචිය (ළදරු) ශරීරය මත බලපැවැත්වීම නිසා 
ඇතිවන පාර්ශවීය ෙොයාමකි. එවස්ම වේරණයන් ස්වයංරාගී යමක් ද වේ. 
එහිදී වේරණය පුේගලයකු ඉලක්ක වනාකරයි. එහි ඉලක්කය වන්වන් 
සංතෘේතිවේ එක්තරා ආකාරයකි. 

වේරණයන් වවනත් පුේගලයකුව විෂයයක් වලස අවේක්ෂා වනාකරයි. 
අවනකා (පුේගලයා) යනු වේරණයට හුදු වපනී සිටීමක් පමණි. එය 
බූමරංගයක් වලස අවනක් පුේගලයා ෙරො වගාස් නැවත එය වවතටම, 
සමස්තයට, පරිසමාේතියට ො ස්වයංතෘේතියට ළඟා වවයි. එනිසා 
වේරණයට අනුව අවනක් පුේගලයා විෂයයක් ඉක්මවා ගිය ඊට වඩා යමක් 
වලස වපනී හිඳියි. එනිසාම ඇතැේ විට වමම ‘වඩා අවනකා’ සතුටට බාධාවක් 
වලස ෙඳුනාගැවන්. (නාටයය අවසාන භාගවේදී තරුණයා අතින් තරුණියට 
වයාමු වන ප්රචේඩත්වය ො මරාදැමීම සිහිපත් කරන්න). 

ඒ අනුව වේරණය යනු වමම වස්තුව ෙමු වනාවීම ය. එවෙත් ආශාව තුළදී 
වමන් අඩුවක් පවත්වා ගැනීම වවනුවට, වේරණය තුළ සිදු වන්වන් ‘වස්තුව 
ෙමු වනාවීම’ යන්න යළි යළිත් සිදුවීමයි. පුනරාවර්තනය යනු වමයයි. 

ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් නාටයවේ පුනරාවර්තන තර්කනය අෙේබයක් 
වනාවන්වන් ඉෙත තතු යටවත් ය. එය නාටයවේ ආකෘතිය ො ආඛ්යාන 
මාදිළිය අතර ඒකත්වයක් රඳවයි. මවනෝවිේවල්ෂණවේ වත්මාත්මක මානය 
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හුදු භූමිකා අතර ප්රකාශනයක් පමණක් වනාකර නාටයවේ වුෙය ද එහි 
තර්කනයන්වගන් අනුසාරී කර ඇත. සියල්ල එකම වෘත්තයක කැරවකයි. 

“එයා වෙේවව එයාවග අතින් අත ෙැරුණු මාව ද? එයාවග 
අතින්ම නැති වුණු අේම ද? ඇවිදින මළ මිනියක් වවේ 
කියල එයාම කියන එයාවග තාත්ත ද කියන්න මම දන්වන 
නැෙැ. වේ කිසි වකවනක් වනාවන වවනම වකවනක් ද 
දන්වන නැෙැ... ඒත් එයා කාවද වොයනවා.” 

එක් අවස්ථාවක තරුණිය කරන ඉෙත ප්රකාශය තුළින් නාටයවේ අතෘේතිමත් 
ආශාවේ තරංග ආයාමය අපට සමීප වකවරයි. 

 

පියාබේ බනාපැමිණීම  

දැන් අපට ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් නාටයවේ තීරණාත්මක පිටත 
වනාවොත් එහි සැබෑ අන්තර්ගතය වවත ප්රවේශ වීමට කවුළුවක් විවර වේ. 
අක්ෂරය ෙරො ඇන්ික් කඩයක් දක්වා ඇවිදවගන එන තරුණයා වනාහී 
ඊඩිපස් අවධිය නිසි වලස පසු කළ වනාෙැකි වීවමන් නිපන් වරෝග 
ලක්ෂණයක සමාජ භූමිකාවකි. පුේගලික වරෝග ලක්ෂණයක වින්දනය සමාජ 
විඳවීමක් තුළ නිරූපණය කිරීමකි. තරුණයාවේ ශජව පියා වබලහීන 
පීතෘත්වයක් පිළිබඳ ප්රකාශනයකි. වමතනදී පීතෘත්වය යනු ලවක්නියානු 
මවනෝවිේවල්ෂණයට අනුව සැබෑ පියා වනාව සංවක්තීය පීතෘ භූමිකාවයි. 
එනේ දරුවා වවත තෙනේ කාර්යය (prohibitive function) ො සංවක්ත 
වලෝකය පිළිගැන්වීවේ නිවයෝජිතත්වයයි. එහිදී දරුවා ො මව අතර ඇතිවන 
පරිකල්පනීය සේබන්ධයට මැදිෙත්ව එහි සංවක්තීය පරතරයක් නිර්මාණය 
කිරීම වමකී පීතෘ භූමිකාවේ කාර්යයයි. සරලවම කිවවොත් දරුවාවේ ආශාව 
පාලනය කිරීවේ නීතිමය මැදිෙත්වීමක් සිදුකිරීමයි. ගැඹුරින්ම කියන්වන් නේ 
දරුවාවේ අසීමාන්තික ආශාව මත සීමා පැනවීම යනු සමාජයීය-මිනිසාවේ 
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ආශාව නිර්මාණය වීවේ මූලික වකාන්වේසියයි. ආශාව යනු නීතිය ඉක්මවා 
යාවේ ආශාවයි. විරුේධාභාසී වලස ඒ සඳො නීතියක් පැවතිය යුතු වේ. 

ඊඩිපස් වස්ම අක්ෂරය ද රූපක කථාවක් වන නිසා තරුණයාවේ සැබෑ පියා 
ඉදිරිපත් වකවරන්වන් පීතෘ භූමිකාවක් වලස යැයි ගත ෙැකිය. 
මවනෝවිේවල්ෂණය පිළිබඳ අවදිවයන් යුතුව චිත්රපිවේ වමම පීතෘ චරිතය 
නීතිවේ නිවයෝජනයක් (විනිසුරුවරයකු) වලස වපන්නුේ වකවරයි. නීතිය ො 
ආශාව අතර ප්රතිවිවරෝධී සේබන්ධය ෙඳගම අතින් රූපකවත් වී ඇති සැි 
අපූරු ය. එවෙත් අක්ෂරබේ දරුවා ආශාවේ මිනිස් විෂයයක් බවට පත් කිරීමට 
වනාෙැකි තරමට නීතිවේ මැදිෙත්වීම වබලසුන් ය. 

අක්ෂරය චිත්රපටවේ දරුවා යනු මවවේ සිරුවර්ම වකාටසක් වැනිය. 
ඇයවගන් දරුවාව වවන්කිරීමට තරේ ශනතික පීතෘ භූමිකාව සමත් නැත. 
දරුවාවේ මානසික වර්ධනවේ ‘නිවරෝගී’ චලනයට මවවේ ආශා රැෙැනින් 
දරුවා නිදෙස් කළ යුතු වේ. සංස්කෘතික වශවයන් සංවක්තීය පිළිවවළ 
දරුවාට ෙදුන්වා වදන්වන් එමගිනි. එවෙත් ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් හි 
වේදිකාව මතට වගාඩවන තරුණයා යනු ඉෙත මානසික අවවර්ධනවේ 
විකාශනයකි. එවස් නේ වේදිකාව මත රඟ දැක්වවන විකාරයන් යනු එකී 
මානසික අවවර්ධනවයන් නිපන් රංග ෆැන්ටසියක් පමණක් ද ? 

මට අනුව නාටයවේ අන්තර්ගතමය ෙරය වනාවොත් සමාජ-වේශපාලනික 
යථාව කරා වේක්ෂකයා අභිමුඛ් කරන වදාරටුව ඇත්වත් වමතන ය. ඉෙත 
දැක්වූ මවනෝවිේවල්ෂණීය මානය සමග සමාජ-ඓතිොසික බලවේගයන්වේ 
වේශපාලනය වමාවොත සමපාත කිරීමක් අපට වමහිදී වයෝජනා කළ ෙැක. 
එනේ අක්ෂරවේ සිට ඇන්ික් කඩය කරා එනවිට අපට මුණ ගැවසන 
අවවර්ධනය යනු හුදු ආත්මීය-මිනිස් සබඳතාවල වියවුලක් පමණක් වනාව 
සමකාලීන ලාංවක්ය ඓතිොසික-වේශපාලන අවවර්ධනවේ, අසමත් කවමහි 
ප්රකාශයනක් ද වවයි. එය කුමක් ද? 
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ගල් ගැසුණු ඉතිහාසයක්  

නාටයවේ නමම ෙඟවන පරිදි වේදිකාව මත ඇත්වත් ‘ගල් ගැසුණු ඉතිොසය’ 
විකුණන කඩයකි. අක්ෂරවේ ජාතික වකෞතුකාගාරය යනු එකතැන නතර වූ 
ලාංවක්ය ඉතිොසයක හිස්ටරික නර්තනයක් නේ ඇන්ික් කඩය තුළ වන්වන් 
‘මො සිංෙලවේ’ අතුණු බෙන් පෙසු ලාභය සදො විකුණා දැමීමකි. ඉතිොසය 
සදාතනික වර්තමානයක සිරවීම යනු එය විකුණා දැමීම සඳො වන යුගමය 
අවසරයකි. එහි විවලෝමය ද එවස්ම ය. එනේ විකිණීම පමණක් යුග තර්කණය 
වූ විට ඉතිොසය සදාතනික වර්තමානයක නතර වේ. වජෝෂේ යනු ජැක්සන් 
යන නවමහි වැරදීමක් ද? 

ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් හි වේශපාලන අන්තර්ගතය වනාහී සංස්කෘතිය 
ආර්ිකය බවට පත් වූ ො ආර්ිකය සංස්කෘතිය බවට පත් වූ වත්මන් යුග 
වමාවොතයි. කැි කර කිවවොත් පේචාත් ධවන්ෂ්ටවර ලංකාවයි. එහි 
‘සංස්කෘතිය’ ප්රාේධන ආධිපතයයට යටත් වකරී ඇති අතර එම සංස්කෘතික 
තර්කනය ලාංවක්ය පන්නවේ පේචාත් නූතනත්වයක් නිවේදනය කර සිියි. 
එහිදී ජාතික උරුමයන්, වකෞතුක ඉතිොසය ඇතුළු අධිපති වාර්ගික-
ජාතිකවාදී දෘෂ්ටිවාදය යනු හුදු විකුණුේ භාේඩ පමණි. එහි තවදුරටත් 
සාරාර්ථයක් නැත. ඇත්වත් හුවමාරු ආර්ික අර්ථයක් පමණී. සංස්කෘතියක 
ජීවමාන මුහුණුවර වන මිනිස් සබඳතාවන් හුදු වේවල් අතර සබඳතා බවට 
පිරිවෙළා ඇත. වජෝෂේ නේ වූ ‘අහිංසක කපියා’ සිය දියණිය ො තරුණයා 
අතර සේබන්ධය තුළින් සැලසුේ කරන්වන් තරුණයාවේ මල්වත්ත පාවර් 
උරුම බූදලය අත් කර ගැනීමයි. තරුණියවේ සරසවි වපේවතා අතින් 
සංවක්තවත් වන ො වජෝෂේ විසින් සිය ප්රාවයෝගික-අවස්ථාවාදයන් සඳො 
විින් විට වදාඩවන ඊනියා අධිරාජය විවරෝධය යනු පසු ධනවාදී දෘෂ්ටිවාදී 
තර්කනවේ අමුම ප්රකාශනයයි. එනේ නරුමවාදයයි (cynicism). 
නරුමවාදවේ ෙරය තුළ ඇත්වත් “වේවල් බරපතල වලස බාරවනාගේදී පවා 
ඒවා කරමින් සිටීවේ” භාවිතයකි. දෘෂ්ටිවාදවේ නිල-සංවිධිත අදෙස වන්වන් 
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“අප වේවල් වනාදැන සිදු කිරීමකි”. එවෙත් නරුමවාදය යනු එහි විපරීත 
මුහුණුවරකි. ඊට අනුව “අප කරමින් සිිනා වේ වොඳින්ම දැන දැනත් ඒවාම 
සිදුකරනු ලබයි”. දෘෂ්ටිවාදී වේශපාලන අරුතින් ගත් විට ඇන්ටික් කඩයක 
මරණයක් යනුම වමකී නරුමවාදය රංග ගත කිරීමක් වැනිය. 

ඉතිොසය නතර වී ගල් ගැසුණු ලාංවක්ය වේශපාලන ඉරණම වගෝලීය පසු-
ධනවාදවේ විපාකයක් පමණක්ම වනාවවයි. නිදෙසින් පසු ලාංවක්ය පේචාත් 
යටත්විජිත රාජයය වගාඩනැගීමට සාේප්රදායික ප්රභූ ධවන්ෂ්ටවර ස්තරය 
වෙජවමානික වලස අසමත් වීවේ කතාව ද මීට අතයන්තවයන්ම ගැට ගැසී 
ඇත. ආචාර්ය නිේටන් ගුණසිංෙ වමය දක්වන්වන් “පේචාත් යටත්විජිත 
ලංකාවේ සාේප්රදායික ප්රභූ ධවන්ෂ්ටවර පාලක පවුල් විස්තෘතය සමාජය මත 
සිය ආධිපතයය තෙවුරු කිරීවේ අසමත්කම” වලස ය. ඊට අවැසි ඓන්ීය 
බුේධිමය නායකත්වයක් අභයාස කිරීමට එම පාලක වේණීන් අසමත් වීවේ 
ප්රතිඵලය වන්වන් ඔවුන් සිංෙල වබෞේධ සුළු ධවන්ෂ්ටවර වේණීන් සමග 
උපක්රමික සන්ධානයකට එළඹීමයි. රාජයවේ පාලක දෘෂ්ටිවාදය බවට සිංෙල 
වබෞේධ ජාතිකවාදය ස්ථාපනය වීම, එනේ වදමළ ජනතාව ප්රමුඛ් වසසු 
ජනවාර්ගික-ආගමික කේඩායේ බැෙැර වීම එහි තාර්කික ප්රතිඵලය විය. 

අක්ෂරය චිත්රපිය තුළ මල්වත්ත පාවර් ප්රභූ පවුවල් විපරීත අතීතය ො 
වබලසුන් බව වමම ඓතිොසික-වේශපාලන අසමර්ථය රූපකවත් 
වනාකරන්වන් ද? ඉතිොසය ගල් ගැසුණු රටක ඉරණම වමම සාේප්රදායික-
ප්රභූ වේණිවේ ‘වනාෙැකියාවක’ වේෂ පත්රය වනාවී ද? 

අවනක් අතට 1956 දී පිහිටවූ ධවන්ෂ්ටවර-සිංෙල වබෞේධ ජාතිකවාදී බල ෙවුල 
විසින් ආන්තික වකරුණු අවනක් බලවේගය වූවේ දකුවේ ග්රාමීය අතරමැදි 
ො පෙළ සමාජ ස්තරයයි. විවේෂවයන්ම එහි තරුණ නිවයෝජනය සිය 
ආර්ික-සමාජයීය අතෘේතිය රැඩිකල්කරණය කරමින් අරගල වදකක් දියත් 
කරනු ලැබීය. එවෙත් අධිපති වාර්ගික ජාතිකවාදවයන් ඛ්ේඩනය වීමට වමම 
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පරපුර අසමත් වූවා පමණක් වනාව සිය පූර්වජ සාේප්රදායික වමටත් වඩා 
බරකින් එම ජාතිකවාදය වේශපාලනික වසෞන්දර්යකරණයකට ලක් කරන ලදී. 

80 දශකවේදී ජවිවප විසින් වපරමුණට ගත් අධිරාජය විවරෝධී සිංෙල 
ජාතිකවාදී කතිකාව යනු වමම වසෞන්දර්යකරණවේ බිහිසුණු වේශපාලන 
ප්රතිවිපාකයයි. නාටයවේ සිවුරු ෙළ සරසවි ශිෂයයා ො ඔහුවගන් නිවයෝජනය 
වන වේශපාලන කඳවුර එහි එක්තරා මූර්තිමත්කරණයකි. 

(එවෙත් වමතනදී නාටයය ෙරො අන්තර් විේව විදයාල ශිෂය බලමේඩලය 
වසෝපොසයට ලක් කර තිබුණ ද පසුගිය දශකය තුළ ජාතිකවාදී වේශපාලන 
සීමාවන්වගන් පිටතට ඒමට අන්තරය දැරූ ො දරමින් තිවබන මැදිෙත්වීම 
ෙඳගමවේ වත්මාවට අදාළ වන්වන් නැත. එවැනි ආභයන්තරික වවනස්කේ 
ගැන කීමට නාටයයට වගකීමක් නැති බව සැබවි. එවෙත් අන්තරය 
සේබන්ධවයන් නාටයයට ඔේබවා ඇති ප්රචාරකවාදී වල්බලය නිසා එවැනි 
අනවශය නිර්වදය වගකීමක් ෙඳගම විසින්ම කැදවා වගන තිවබන බව ද මතක් 
කළ යුතුය). 

ධනවාදයට ො එහි වවළදවපාළකරණයට විවේචනයක් වනාමැති අධිරාජය 
විවරෝධය යනු වකතරේ පටු ජාතිවාදී-සංස්කෘතික ආරක්ෂණවාදයක 
ප්රකාශනයක් ද? නැවත එම සංස්කෘතික ආරක්ෂණවාදයම අද වන විට වචෞර්ය 
වකාමිස් ආර්ිකයක් මත පදනේ වූ නව පංතිමය විස්තෘතයක් නිර්මාණ කර 
තිවේද? අද ඉෙළ ප්රභූ වේශපාලන ස්තරවේ සිට පෙළ මාලවේ සමාජ වේණීන් 
දක්වා ඉෙත ‘ගරානා සංස්කෘතිය’ සුජාත වී තිවබයි. ගුණදාස අමරවස්කර එදා 
කිවූ ‘වසළ වවළද කුලයක’ නැගීම එහි නිරුවත් ස්වරූපවයන් ෙමුවවන්වන් 
දැන්  ය. විවේෂවයන්ම 90 දශකවේ මැද භාගවේ සිට වර්ධනය වූ නව සිංෙල-
වබෞේධ ජාතිකවාදය සමග සමාන්තරව වමම නව වවළද කුලවේ නැගීම 
ෙඳුනාගැනීමට අපෙසු නැත. වමම නව පංතිමය ස්තරය සිය ආර්ික-
සමුච්චනය සඳො වන දෘෂ්ටිමය සුජාතභාවය ලබාගනිමින් ඇත්වත් මෑත 
වර්ධනය වූ රණකාමී ජනවාර්ගික-ජාතිකවාදවයනි. අද වනවිට ග්රාමීය ො 
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නාගරික පෙළ සමාජ පංතීන් පවා සමාජ ඉනිමවේ ඉෙළට නැගීම වවනුවවන් 
වමම ආර්ික-දෘෂ්ටිවාදී උපාය ස්වීය කරවගන ඇති බව වපවනයි. ඇන්ික් 
කඩවේ වජෝෂේ යනු වමම නාගරික පෙළ මාලවේ නව මවනෝගතිය 
නිවයෝජනාත්මකව දැක්වීමකි. ඊනියා අධිරාජය විවරෝධී ජාතිවාදවේ 
වාගාලංකාරයන් ගිරවකු වලස වෙරන නාටයවේ සිවුරු ෙළ සරසවි සිසුවා ද 
වමහි වවනත් මුහුණුවරක් වලස ඉදිරිපත් වකරී ඇත. ඔවුන් වදවදනා ෙරො 
වේදිකාව මත දිගෙැවරන ඇතැේ සංවාදයන් ඌනිත ප්රචාරකවාදී ලක්ෂණ පළ 
කළ ද ඔවුන් අතර වන දෘෂ්ටිවාදී හුය පැෙැදිළි වේශපාලන අරුතකින් යුතුය. 

වේ අනුව අක්ෂරය චිත්රපටවේ සාේප්රදායික විපරීත ප්රභූ පවුවල් දුුඃඛිත 
අසමර්ථය අද දවවස් නාගරික පෙළ-අතරමැදි පාංතික වජෝෂේලාවේ 
ප්රෙසනකාරී නරුමවාදයක් දක්වා දිගු වී ඇත. වමය වනාහී පේචාත් යටත්විජිත 
ලංකාවක් නිර්මාණය කිරීවේ වයාපෘතිය වේ වනවිට මුළුමනින්ම බිඳවැටී 
ජරාජීර්ණ වී ඇති අයුරු නාටයමය අේදැකීමක් බවට පත් කිරීමකි. ලාංවක්ය 
අරුතින් ඉතිොසය අවසන් වෙෝ නතර වී ඇත. 

 

සාධනයක්..!  

වේ අනුව ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් විසින් එක්තරා රූපික අර්ථයකින් 
මවනෝවිේවල්ෂණය ො වේශපාලන ආර්ිකය අතර ලාංවක්ය සමීකරණයක් 
ඉඟි කරනවා විය වනාෙැකි ද? නාටයය තුළ තරුණයා මූලික වන සබඳතා 
ඔස්වස් මානසික වරෝගී විප්රකාරයන් වේක්ෂාවක් බවට පත් කර ඇත. අවනක් 
අතට ලාංවක්ය යුග වේශපාලනික මතවාදී ප්රකාශනයක් රංගය ෙරො විනිවිද 
තිවබයි. නාටයවේ තරුණයා යනු සදාතනික වර්තමානයක් පිළිබඳ මානසික 
උගුලක සිර වූ වනාවොත් මානසික-සමාජයීය වර්ධනය නතර වූ චරිතයකි. 
නාටයවේ වින්දන කලාපය සංවිධාන වී ඇත්වත් වේ වරෝගලක්ෂණය 
උත්කර්ෂණය කිරීවමනි. අවනක් අතට වමම තරුණයා වක්න්ීයව දැක්වවන 
මානසික අවවර්ධිත බව ලාංවක්ය සේප්රදායික ප්රභූ සමාජයීය උරුමයකට ගැට 
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ගැසී ඇත. ඒ ො සමාන්තරව නාටයවේ වේශපාලනික-මතවාදී ප්රකාශනය තුළ 
ඇත්වත් සදාතනික වර්තමානයක සිර වූ අව වර්ධිත වත්මන් ලාංවක්ය 
වේශපාලන ශදවයයි. නයායික අරුතකින් ගත්විට වමම ලාංවක්ය අසමත් 
බව වනාහී ප්රභූ වේශපාලන ඉතිොසවේම අසමත්බවයි. නාටයය තුළ එක් 
අවස්ථාවක වජෝෂේ විසින් වේක්ෂකාගාරය වවත ප්රකාශ වකවරන සුප්රකට 
වවළඳ ප්රචාරණ පාඨයක් වමහිදී සිහිකැඳවිය ෙැක. එම පාඨය විසින් ඉෙත කී 
සමීකරණය තියුණු වලස කැිවකාට දක්වයි. 

“අනාගතය අදයි”..!!! 

 

ධනවාදයක නාටයමය රංග නිබම්ෂය 

වේ අනුව ඇන්ික් කඩයක මරණයක් නාටයය දරා සිින අන්තර්ගතය වනාහී 
පසු-ධනවාදවේ ලාංවක්ය වේෂ පත්රය යැයි මම වයෝජනා කරමි. එහි එක්තරා 
වේදාන්තයක් නරුම උත්ප්රාසයක් වලස වමහිදී වේදිකාගත කර ඇත. එවස් 
නේ, රංගවේ තියටර් ආකෘතිය තුළින් ද ඉල්ලා සිිය යුත්වත් වමම වත්මන් 
ධනවාදී නිවේෂය සමග වන ශානරීය වපාරබැදීමකි. වවනත් විදියකින් 
කියන්වන් නේ, වමවැනි යුගයක ඉතිොසය නේ වූ යථාව (Real) නාටයමය 
සංවක්ත ගත කිරීමක් (symbolic act) බවට පරිවර්තනය කිරීවේ මාදිලිය 
වසායා ගැනීමයි. එහිදී අවශෝක ෙඳගම සිය රංගය තුළ ‘නාටයමය 
යථාර්තවාදවේ’ සීමා ජයගැනීමට දැනුවත් උත්සාෙයක් දරන බව වපවනයි. 

නාටයමය යථාර්තවාදය යනු එක් මානයකින් මුල් ධනවාදවේ සිට කාර්මික 
ධනවාදය ෙරො සිදු වූ යුග පරිවර්තනවේ ප්රක්වෂ්ටපනයකි. තර්කානුකූල රංග 
නිවයෝජනයන්, නිර්මිත ගැටුේ නාටයමය පරිපාකයක් තුළ විසඳීම, සිදුවීේ-
අවස්ථා ො පාත්රයන් සංගත පැෙැදිලිතාවකින් ඉදිරිපත් කිරීම වැනි ශිල්ප 
ධර්මයන් එහිදී මූලික වවයි. ෙඳගමවේ අවනකුත් නිර්මාණ ශානරයන් වස්ම 
වමහිදී ද යථාර්තවාදී රංගවේදයන් ප්රේනාර්ථයට ලක් කර තිවබයි. 
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විවේෂවයන්ම වෙෂ්ටියානු රංගවේ යේ ආභාෂයක් වමහිදී ෙඳගම සිය 
නාටයය තුළ අභයාස කිරීමට උත්සාෙ දරන බවක් වපවනයි.  

වෙෂ්ටට්ටවේ එපික් රංගය පිළිබඳ වවෝල්ටර් වබන්ජමින්වේ අදෙස වන්වන් එය 
හුදු කලාවේ වේශපාලන අන්තර්ගතය පිළිබඳ සලකුණක් වනාව කලාවේ 
නිෂ්ටපාදන උපකරණම පරිවර්තනය කළ ෙැක්වක් වකවස් ද යන්න ගැන 
නිදර්ශනයක් වන බවයි. ධවන්ෂ්ටවර රංගවේ දෘෂ්ටිවාදී මාදිලිය වන 
සාේප්රදායික-ස්වාභාවිකවාදී රංග යථාර්ථය මායාවක් වලස සැලකූ වෙෂ්ටට්ට එය 
බිඳ දැමීවේ රංග පර්වේෂණයක් වයෝජනා කවේ ය. ඔහුට අනුව ධනවාදී 
නාටය වේක්ෂාව යනු යථාර්තවාදී වලස සකසා නිම වකරුණු, වවනස් කළ 
වනාෙැකි ඕලාරික රංග-කලා පරිවභෝජන අවකාශයකි. ඊට අනුව නාටයමය 
සංජානනය යනු වලෝකය පවතින අයුරින් ප්රති-ග්රෙණය කිරීමකි. නාටයමය 
මායාව විසින් වේක්ෂාව ප්රවමෝදවේ වමෝෙනයක නිද්රාශීලී කරවයි. නාටයමය 
මායාව යනු වගාඩනංවන ලේදක්  ය යන කරුණ ධනවාදී රංග මාදිලිය විසින් 
සඟවා තබනු ලබයි. රංගවේ අඛ්ේඩ සමස්තය නිසා එහි නිවයෝජනාත්මක-
නිරූපණ ස්වාභාවය පිළිබඳ විචාරශීලී ප්රතයවේක්ෂණයක් වේක්ෂකයා තුළ 
ඇති වකවරන්වන් නැත. එහිදී වෙෂ්ටට්ට දක්වන්වන් ධනවාදී නාටය 
වසෞන්දර්යවාදය විසින් ‘වලෝකය වවනස් කළ වනාෙැකි තැනක් ය’ යන 
ආස්ථානය වේක්ෂකයා තුළ තෙවුරු කරන බවකි. ඒ අනුව වෙෂ්ටට්ට විසින් 
අනුදත් නාටය විධික්රමය වන්වන් දැනටමත් ස්ථාපිත යථාර්ථය පිළඹිබු කිරීම 
වනාව අදාළ භූමිකා ො ක්රියාවන් ඓතිොසිකව නිර්මාණය වන්වන් වකවස් ද, 
ො ඒ වේතුවවන් ඒවාට වවනස් මුහුණුවරක් බවට පත්විය ෙැකිව 
තිබුවේ/තිවබන්වන් වකවස් ද යන්න වපන්නුේ කිරීමයි. 

වමහිදී රංග භූමිකාවන් සමග අනනයවීම වෙෝ සැබෑ දිවිවේ චරිත වනවා 
වවනුවට අදාළ භූමිකා රග දක්වන බව වපන්වීම ම මූලික රංග වයාකරණයක් 
වලස වගාඩනංවනු ලබයි. ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් නාටයවේ ආරේභය 
තුළ වමම ලක්ෂණ දක්නට ලැවබයි. පූරක සිය කථනය තුළ නාටයයක් රඟ 
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දැක්වීමට නියමිත බව ෙඟවයි. නාටයවේ ප්රධාන චරිත තුනම (වජෝෂේ, 
තරුණයා ො තරුණිය) පූරක කථනය අතර මැදින් වේදිකාව වවතට කඩා 
වදින අවස්ථා ො පූරක විසින් නාටයය පටන් ගන්නා වතක් එම චරිත ඉවත් කර 
තැබීම ආදිය විසින් වේක්ෂකයා නාටයවේ අදාළ භූමිකා සමග ආත්මීය වලස 
අනනය වීම වලකාලනු ලබයි; නැතවොත්, එවැනි රංග තාක්ෂණයක් නාටයය 
විසින් අවේක්ෂා කරන බව ෙඟවනු ලබයි. 

එවස්ම, වේදිකාවේ වේපස පෙළ පීඨිකාවේ අසුන් ගන්වා සිින ගායන-වාදන 
කේඩායම ද පූරක සේප්රාේතිවේ සිටම වේක්ෂකාගාරවේ ස්වාභාවික 
සෙනුභූතිය බිඳ දමමින් නාටයය තුළට මැදිෙත් වවයි. නාටයවේ ඊනියා ඇතුළ 
ො පිටත වබදීම ප්රේනකාරී කරන රංග නිවයෝජනයක් වලස එම සංගීත 
කේඩායම නිරන්තරවයන් අන්තර්-සේබන්ධ වේ. වමම කේඩායම ො 
නාටයවේ චරිත අතර නිර්මාණය වකවරන විවිධ සංවාද ො උපකරණාත්මක 
චලනයන් ද වේක්ෂාවේ භාවාත්මක අනනයකරණය බිඳ දැමීමට වේතු කාරක 
වේ. වජෝෂේවේ චරිතය නාටයවේ ඇතැේ අවස්ථාවල වේක්ෂකාගාරය සමග 
කතා කිරීමට තරේ විවෘත වන බවක් ෙඟවයි. නාටයය අවසානවේදී සරසවි 
වපේවතාවේ මැදිෙත්වීමත්, විවේෂවයන්ම නාටයය අවසාන වූ බව පූරක 
විසින් නිවේදනය කිරීම ආදිය ද එක් වූ විට යට කී රංග පර්වේෂණවේ 
ස්වාභාවය දක්නට ලැවබයි. 

එවෙත් ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් නාටයවේ වත්මාත්මක කුළුගැන්වීම 
වවනුවවන් වෙෂ්ටියානු රංග වයාකරණයන් තවත් පරිණත සංකීර්ණතාවකින් 
අභයාස කරන්නට තිබුණා යැයි මම සිතමි. විවේෂවයන්ම ලාංවක්ය පසු-
ධනවාදී නූතත්වයක වේදාන්තයක් තීව්ර නරුමවාදී ප්රෙසනයක් බවට පත් 
කිරීමට නේ බාධා විරහිත පරිවභෝජන වින්දනයක ගිලුණු වේක්ෂාව උස්සා 
වපාළවේ ගසන නාටය විධික්රමයන් වසායා ගත යුතුව තිවබයි. ඊට ගැලවපන 
අවස්ථානුරූපී (provisional) වියමනක් වමම නාටයය විසින් ඉල්ලා සිියි. 
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ෙඳගමවේ ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් නාටයය අද දවවස් පේචාත්-නාටයමය 
රංගයක් (post-dramatic theatre) කරා වන පර්වේෂණයක් ඉල්ලා සිියි. 
ආමුඛ්යයන් (prologue), සාමූහික ෙඬ රංග (chorus), අභිනයන් ො වතාවත් 
(gestures and rituals) ො ෙමාර කීේ (epilogue) වැනි විධි ක්රමයන් 
නාටයය තුළ චායාත්මකව තිබුණ ද වෙෂ්ටියානු රංග ආකෘතිය සමකාලීන 
ධනවාදය තුළ පුනර්ජීවනය කිරීමට නේ ෙඳගම එකී මානයන් තවදුරටත් පුළුල් 
දැනුවත්කමකින් තීව්ර කළ යුතුව තිබුණි. ධවන්ෂ්ටවර පරිවභෝජනවාදය 
හීනමානයක් කර වගන ඇති අද දවවස් ලාංවක්ය නාගරික-මැද පාන්තික 
වේක්ෂකාගාරය හිරි වැට්ටටවීමට නේ වජෝෂේවේ වෙල්ලය ඇත්තටම 
වේක්ෂකාගාරයට පතිත කළ යුතුව තිවබයි. 
 

 

ඇන්ටික් කඩයක මරණයක් 
ඡායාරූපය: සාගර ලක්මාල් ද වමල් 



ප්රවාද 38 (2022) 

112 

 

 

වකාළෙ, 2022 මාර්තු 
ඡායාරූපය: අසිත වතන්නවකෝන් 

 

ආශ්රිත ග්රන්ටථ 

ගුණසිංෙ, නිේටන්. බතෝරාගත් ලිපි. සංස්කරණය, රංජිත් වපවර්රා. සමාජ 
විදයාඥයන්වේ සංගමය, 2011. 

Jameson, Fredric. Marxism and Form. Princeton University 
Press, 1971. 

Jameson, Fredric. The Political Unconscious: Narrative as a 
Socially Symbolic Act. Cornell University Press, 1981. 



කන්නන්ගර 

113 
 

Lacan, Jacques. Formations of the Unconscious: The Seminar of 
Jacques Lacan, Book V, ed. Jacques-Alain Miller, trans. 
Russell Grigg, trans. Polity Press, 2017. 

Lehmann, Hans-Thies 2006. Postdramatic Theatre, trans. Karen 
Jürs-Munby. Routledge, 2006. 

 


