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මාලක ෙද්වපිය  

ෙනෝෙබල් සම්මාන ලාභී බිතාන  නාට  රචක සහ නිෂ්පාදක හැරල්ඩ් පින්ටර් පසුගියදා 
අභාවපාප්ත විය. පහත පළවන්ෙන් පින්ටර් ෙග් One for the road නාට ය එනමින්ම සිංහෙලන් 
නිෂ්පාදනය කළ මාලක ෙද්වපිය ‘වන් ෙෆෝ ද ෙරෝඩ්’ ගැන ලියූ ෙකටි සටහනකි. 
මාලක ෙද්වපිය

“අප ෙකළන්ම කථාව ආර භ කරමු. වෙහන් ඔෙර  ඕන නෑ.” හැරල්  පන්ට ෙග් ‘වන් 
ෙෆ  ද ෙර ’ නාට ෙය් නිකලස් සංවාදය ආර භ කරන්ෙන් එෙහමයි. මම කැමතයි ෙ  
රචනයත් ඒ දයට පටන් ගන්න. හැරල්  පන්ට  හා ඔහුෙග් ද ය ස බන්ධව වයුත 
සෑම ෙදය ම මැන න් පළ  අහවරයි යලා මම ශ්වාස කරනවා. තවත් අෙයකට 
යන්න ෙදය  ෙනාමැත තරමට. අන්ත ජාලය ඒ බවට මනාව සා ෂ දරනවා. ඒ හින්දා 

මම කැමතයි හැරල්  පන්ට ෙග් ‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ නාට ය ගැන පමණ  කථා කරන්න. 

‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ නාට ය මා අතට පත්වන්ෙන 
එ තරා අහ බය න්. ඒ ෙකාළඹ සරස ෙය් සිසුවකව සි  කාලෙය් නාට ය  නිපැයීම 
සඳහා දනක තාන ය කවන්සිල ෙපාත්ගල ප සීෙ ද. කෘතය  යට එය පට 
දහයකටත් අඩු හා ච ත පමාණය හතර  මත්, එ  පසතුලයක ගලා යන නාට ය  
මත්, ෙහ්තෙකාට ෙගන එය නිෂ්පාදනය සඳහා මම ෙයාමු වණා. 

නාට ය ප ව තනය කර න් යන අතරවාරෙය්දයි ‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ හි ගැඹුර මට 
අනාවරණය වන්න පටන් ගත්ෙත. බැ  බැල්මට සරල ආකෘතය  ෙපන්නු  කළත් ෙමය 
ඉතා පබල ෙද්ශපාලනික නාට ය  බව මම හ නාගත්තා. 

‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ පන්ට  සින් ර ත අෙනකත් නාට  වලට වඩා සු ෙශ්ෂ වනුෙය් ඒ 
තළ ඉතා ඍජබව  නැත්න  ෙකළන්ම ෙ  ආකෘතය  ද නට මයි. පන්ට ෙගම 
වචනෙයන් ෙවාත් ඔහු ෙබාෙහ  නාට  ලයන්ෙන පකය  එන , එ  ෙදය  
පකාශ මට ෙයාදා ගන්නා මාදලය  වශෙයනුයි. ඒත් ‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ ඒ 
සියල්ලටම වඩා ඍජ ආකාරය න් රචනා වන බව හැරල්  පන්ට  ද වනවා. එහ ි
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ෙත්මාව වන්ෙන් රාජ යන් ෙකාෙහාමද සිය ම ධන හා පඩනයට පත් ෙ  යාන්තණය 
සූ ෂමව දයත් කරන්ෙන යන්නයි. එය ඒ ස බන්ධ තය  ෙ දකාව මත මවා පානවා. 

‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ ලාං ය ෙ දකාව මත නිෂ්පාදනය ෙමන් පසු ෙප් ෂක ප ස් 
ෙනාෙය  අදහස් ෙගනහැර පෑවා. බහුතරයක අදහස වෙය් ෙමය නාට ය  ෙනාවන 
බවයි. ෙමාකද ‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ ගලායන්ෙන නිකලස් න වන හමුදා නිලධා යා සින් 

ට , ඔහුෙග් ඳවන ලා හා පතවන නි  ෙනාකඩවා පශ්න ෙ  ආකෘතය තළ 
යි. එහි මුල මැද අග ගැලපන කථාව  ද නට නැහැ. එ ෙනකට ෙනාගැලෙපන ෙදබස් 
ඛ ඩවලන් යුත පශ්න ෙ  රටාව තළ දග රාම හා නිහඬතා පින්ට ෙග් සිය ම 
නාට යන්හි දැකගන්න ප වන්. නාට  රචකෙයක ෙලස ඔහු ‘ රාමය’ ෙලසත් 
‘නිශ්ශ දතාවය’ ෙලසත් පටපෙත් ද වන්ෙන් හඬ හා නිහඬබව තළ ඇත භාෂාමය 
බලය මැන න් භා තා කර න්. පන්ට ෙග් ෙමම රාමය හා නිශ්ශ දතාව ස බන්ධ 
ෙවනම චාර ගන්ථ ස ම ලය  පවතනවා. බහුතර චාරකයින් පන්ට ෙග් නාට  
කාර ප නාට  ෙලස අ ථදැ මට උත්සාහ කළත් ඔහුට අනුව සිය නාට  

යථා තවාද ආකෘතය  ගන්නවා.  

ඔහුෙග් ෙබාෙහ  නාට වල පළ ඹුවන්ෙන් සමකාලන ෙද්ශපාලනික හා සමා ය 
තත්ත්වය  පළබඳ මසුම . ඔහු නි මාණ සි කෙළ් සැම ටම දැ  ෙද්ශපාලනික 
ස්ථාවරයක සිටයි. බටහිර රාජ යන්හි අමානුෂකවාද ෙදශ් පතපත්ත ඔහු දැ ව 
ෙ චනයට ල  කළා. ඔහු සෑම ටම මනුෂ ත්වය ෙවනුෙවන් ෙපනී සි යා. 

නි මාණක ෙවක වශෙයන් හැරල්  පින්ට ෙග් ෙද්ශපාලනික ස්වභාවය ‘වන් ෙෆ  ද 
ෙර ’ නාට  මනාව මතකරනවා. එය ෙමම නාට  රචනයට ඔහු ෙපළ ම හා බැ ණ 
සිද් ය න්ම තහව  කළහැ යි. ෙ  හැරල්  පින්ට  ‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ ල ම 
ස බන්ධ දැ ව අදහසයි.  

“ මම ත  සාම ම ඩලෙය් සාමා කෙය  යට කටයුත කරන කාලය තළ දහස් 
සංඛ ාත ෙද්ශපාලනික සිරක වන්ෙගන් ත  බන්ධනාගාරය ප  ඇතබව පත ෂ 
වණා. ඔවන් එහිද අසී ත වධබන්ධන ඳ න් පඩාවන අයු  අනුභතකව තහව  වණා. 
එ  දනයක මට ශාල සාදයකද ත ෙය් උගත් ත ණ කාන්තාවන් ෙදෙදෙන  
මුණගැසුණා. මම ඔවන්ෙගන් සමකාලන තත්ත්වය පළබඳව මසූ ට ඔවන් පැවසූෙ  
ත  රාජ ෙය් ෙමම පළෙවත සු සු ෙදය  යලා. ෙමාකද පඩාවට පත්ව සි න 
සියල්ලන් සාමාන ෙයන් ෙකා යුනිස් කාරයන් නිසා, ඔවන්ට අයිතය  තෙයනවා යලා 
ෙකා යුනිස් වාදයට ද්ධව ආර ෂා ෙවන්න. මම ඇහුවා ඔබ ‘සාමාන ෙයන්’ යලා 
ද වන්ෙන ෙමානවෙග් ක ණ උඩද යලා. ඔවන් වා ක ණ නැහැ, තෙයන්ෙන් ඇඟිල 
සළකණ පමණයි යලා. මං ෙත්  ගත්තා ඔවන්ෙග් නූගත්කම. මම ආෙයත් ඇහුවා 
ඔබලා දන්නවද යලා ත  හමුදාව එම හිරක වන්ව මරණවා, උන්ට වදෙදනවා 
යලා. එතෙකාට ෙමම ගෑනු ෙදන්න ෙව ෙකා යුනිස් කාරෙය  

ෙකා යුනිස් කාරෙය මයි යලා. මං ආෙයත් ඇහුවා ෙමානවද උඹලට යන්න 
තෙයන්ෙන යලා වධ දම ගැන. ඔවන් මා දහා බල න් ෙව, මම ‘ආගමන- ගමන 
නිලධා ෙය  වෙග්ෙන’ යලා. මම ‘ඒක ෙවන්න ප වන්’ යලා ඒ ෙමාෙහාෙතම එතනින් 
පට වණා. මම ආප හැ ෙයම වා  ෙවළා ‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ නාට ය ලයන්න පටන් 
ගත්තා. නමුත් ෙ  නාට ය ල ම සඳහා එකම ෙහ්තව ඒක ෙනාෙවයි. දහස් ගණන් 
නිසුන්ව ම ධනයට ල  ෙකෙරන, වැඩපළෙවල මෙග් මනෙස් කැකෑෙර න් තබුණා, 

සෑෙහන කාලයක ඉඳලා.” 

‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ යනු මත්පැන් ම ඇසුෙරන් පකාශ ෙකෙරන අදහස . එහි අ ථය 
වනුෙය්, පටත්ව යාමට ෙපර තවත් එක පානය  යන්නයි. එම පානය අවසන් ෙනාවන 



එක . එන  ෙනාසන්සි ෙඳන ආශාව . ‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ නාට ය ඉඟ ිකරනුෙය් අවසන් 
ෙනාවන ම ධනෙය් හා පඩනෙය් යාන්තණෙය් නාට මය දගවයි.  

‘වන් ෙෆ  ද ෙර ’ නාට ය ෙදස බැලෙ ද වටහා ගත හැ  අප ව තය වනුෙය් ෙමම 
ම ධනෙය් හා පඩනෙය් යාන්තණෙය් ස්ව පය තළ ඇත සියු  සහගත ත ඡත්වයයි. 
එම ස්වභාවය බහුතර රාජ යන් හි අපට හ නාගත හැ යි. එය ව තමානය තළ 
ලාං ය සමාජෙය් ෙමන්ම ජාත න්තර තලය තළද උප කව පවත්වාෙගන යන අයු  
දැක ගත හැ යි. ද්ධ මතයකට අවකාශය ස ප ණෙයන්ම අහුරා දම න් එ  
මතය , එ  අදහස  පමණ  ත ය යුතය යන අභිමතෙය් එළෙඹ න් රාජ යන් තම 
ම ධනෙය් සහ පඩනෙය් යාන්තණය දයත් කරන්ෙන් ෙකෙළසද යන්න ගැන ‘වන් ෙෆ  ද 
ෙර ’ ෙප් ෂකයාට ඉඟිය  ලබා ෙදයි. හැරල්  පන්ට  හා ඔහුෙග් නි මාණ භා තාව 
මනාව හ නා ගැනීමට ඔහුෙග් ෙමම කෘතය අප ව අවකාශය  වර කරන බව මාෙග් 
අදහසයි. 
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