
ඉදරය තව භයානකය  ......  

ධරමසර බණඩාරනායක
සාකචඡා කේේ  - තාරා ශ ් ර රාම

ඔබ හතනේන මම ඔබ එකක කලාව ගැන කතා කරන එකද වඩා 
සදස  ? නැතනම ේේශපාලනය ගැන කතා කරන එකද?
මට හේතනේන ේේශපාලනය වසන සයලලම අවසන කරල තේයන 
ේමාේොාතක කලාව ගැන කතා කළත  , ේේශපාලනය ගැන කතා කළත ේදනන 
තේයනේන එක ොා සමාන උතතරයක.කලාේේ වනාශය ගැන කතාකරනවාද ? 
කලාේේ ේේශපාලනය වසන සමසථයට කරන ලද වනාශය ගැන කතා 
කරනවාද කයන එක අද ප්රශණයක  . ඇතතටම අපත ඉනේන ඔබ අොන 
ප්රශනේයන ේකා්කට උතතර ේදනවද කයන එක නශචය කරගනන බැරව.

අද දවේස ේේශපාලනය ගැන කතා කරන එක වඩා වැදගත කයලා 
මම ඔබට ේයා ්ජනා කේළාත......
ේේශපාලනය කයලා කයනේන ේමාකකද  ? අද ේේශපාලනය කයලා කසේදයක 
නැොැ  . අද තේයනේන මනසස තනේේල කනේන ේකාේොාමද කයලා හතන 
තතවයක  . මනසස සතත වේේ ේමානව ොර කරල ජවත ේවනන උතසාො 
කරනවා  .

ඔබ කලාව තළන රේේ යමකස ේවනසක කරමට උතසාො දරප 
ේකේනක  . අද වනවට කලාවට හමේවලා තේයන තැන ේමාකකද ?
අද කලාවටත රේේ ේවනස කරනන ේදයක ඉතර ේවලා නැොැ  . අප ේදාේට 
බැොැප  70 දශකේේ තමය කලාකාරේයා් බහවේණ  . අපට ඉතොාසයක 
තේයනවා  . ේම ඕපපාතක බහවමක ේනේවය   . 60-70 දශකවල අප කරප 
කලාතමක නරමාණවලට සමගාමව ේේශපාලනයක තබණා   . 89 ජනතා වමකත 
ේපරමේණ කැරල ේකා්ලාොල මැේේද මම කරප ධවල භෂණ  , ඉන පසේස 
දැවැනත පැසසේ වාදයට ේම රට තලල කරේගන යන ේවලාේව කරප 
යකෂාගමනය  , ඒකාධපත වේේ නාට් නැරඹූ අය දනනවා අපට තබණ 
ේේදනාව ේමාකකද කයලා  . ඒත අද කාටවත ඒක ේවනස කරනන පළවන 
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තතවයක රේේ නැොැ  . වවමනාවකත නැොැ  . ඉවසම අංක එක බවට පත 
ේවලා  . සංොල සමාජේේත  , ේදමළ සමාජේේත  , සමසථ ශ්ර ලංකාේේත බහතර 
පරසක තරණය කරල තේයනේන රේේ දැන තේයන තතවය අභබවා යනන 
ේනේවය  . ඒකත එකකම ජවත ේවනන  .

ඔේේ දැකමට අනව අද රට ගමන කරන දශාව ේමාකකද ?
මට හේතනේන ේකායම දශාවකවත නැොැ  . ේගාඩනැඟල ොැේදනවා  . පාරවල, 
ගවන පාලම ඉදේවනවා  . මනසස ඕව උඩ නැඟලා අොසට යනන කලපනා 
කරනවා ොැර ේවන මාවතක ගැන හතන බවක ේේනන නැොැ  . තමනේග 
පරමපරාේවන පසේස ඊළඟ පරමපරාවට වදනන ේවන වනාශය ගැන කස 
මනේොක හතනේන නැොැ  . ේම මනෂ් සමාජේේ මම ේතා්රගතත වෂය 
කලාව  . ේවන වෂයක ේතා්රගතත නම අේේ ඊළඟ පරමපරාවට  , රටට ේවන 
වනාශය ගැන ේේදනාව මට වඩා අවම වදොට දැේනනන තබණා.

රාජ් මතවාදය ජාතවාද වම ඔබ දකනේන ේකාේොාමද ?
රාජ් මතවාදය ජාතවාද වම ගැන අප පදම ේවනන ඕන නැොැ  . රාජ් 
මතවාදය අප නදොස ලබා ගතත තැන ඉඳලම ජාතවාදය කයල ේේශපාලන 
ඉතොාසය ොදාරන ේකාට ේතේරනවා  . එදා ඒක වළකවා ගනන බැරවේම 
වපාක ඵලය තමය අප අද ේම වඳනේන   . 56 ේේ එස.ඩේ.ආර.ඞ. 
බණඩාරනායකේේ සංොල පමණක රාජ් මතවාදය කරම කයන ජනප්රය 
මතවාදේේ ඉඳන ේම වන ේතක රේේ ේේශපාලන ඉතොාසය ගතේතාත අද 
සේධේවන සයලල  50 දශකේේත සදවණා  . අද කස මනේොක ඒගැන කතා 
කරනේන නැොැ  . අද ඉනන භකෂන වොනේසලා ේම අද ඊේේ උපනනා වේේ 
කතා කරනේන  . ේම ගැටල ඔකේකාම වරධනය කරලා තේයනේන ේබෞේධ 
භකෂන වොනේසලා  . අේේ ඉතොාසය පරාම තේයනේන ප්රජාතනත්රවාදව ලබා 
ගතත බලයක 
ේනේවය  . බලොතකාරේයන තරජන  , ගරජන වලන බේලන උදරා ගත බලයක. 
නැතනම ඝාතනය කරල බලය ලැබමක  . අද දැවැනත ේේශේේමන වදොට 
කතාකරන මනසස නැවත ඉතොාසය තළන උතතර ේදනන ඕේන.ශ්ර වක්රම 
රාජසංො රජජරේවා කයනේන ේදමේළක  . බ ්රතාන්යනට වරේධව ේපන 
හටප ශ්ර වක්රම රාජසංොව අලලා ේදනේන කවද  ? සංොල නලේමවර, 
අධකාරමලා  . ේම ප්රතවේරා්ධාතමක මානසක තතවය මළ ඉතොාසය පරාම 
එනවා  . දැන මොාවංශ කතෘවරනේේ නගමන අනවේන අේේ මනසස ඉතොාසය 



කයවනේන  . ඒ නසා ඉතොාසේේ සමභවය තළ අප පැවත එනේන වජයේගන 
කයනවානම අපට කයනන පළවන ඒ කතාව ොර කයලා  . ේේතව වජය 
කයනේන සංොේයකට දාව උපන 
පේතක  . ඒ සංොබාහ සොවාසේේ 
ේයේදනේන සංොසවල එකක  . ඒ 
කයනේන අයය-නේගා් සොවාසය  . ඒේක 
ප්රතඵලය වකෘතයකේන  . ඒ වකෘත 
ප්රතඵලය වජය නම  , අප ඔහේගන 
පැවත එනවා නම  , ේම වරථමානය 
ඉතාම නවැරදය  .

රේේ දැනට තේයන මහනද 
රාජපකෂේේ ආණඩේවන වපරන ජාතවාද මතවාදය නසා සංොල-
ේදමළ මනසස තවදරටත දරසථවම කලාකරේවක වදොට ඔබ 
දකනේන ේකාේොාමද?
මහනද රාජපකෂ ආණඩවට කලන  94 චනදකා ආණඩවත ප්රගතශල 
ආණඩවක කයලා වශවාස කරප මනසස අතර අපත හටයා  . පසේස ඒ 
වශවාේසට ේමාකද වේණ.දැන මහනද රාජපකෂ ආණඩව ේමසා වශාල 
ජාතවාද පදනමකට යනවා කයලා අප වශවාස කරනවානම ඒ අර චනදකා 
ආණඩේේ අවසාන භාගේේ ලයන ලද න්ාය පත්රේේ ේකාටසක මස අලත 
ේදයක ේනේවය  . චනදකා යනන ගය දශානතය ේවනස කරලා සමපරණේයන 
ේවනත පැතතකට ොැේරේේව ඒක ඇතළට ගය ජනතා වමකත ේපරමේණ 
ජාතවාදයය  . ඒ දශානතය ේවනස කරේම ඵල වපාක තමා ේම  . චනදකා 
වතරක ේනේවය ොැම ආණඩවකම අවසථාවාදය තළ තමා බලය රකේගන 
තේයනේන  . වරතමානය කයනේන ඉතොාසය වසන ඇතකරන ලද තතවේේ 
එක අවසථාවක පමණය  . ේමේක භයානකම අදයර උදාේවනේන තව ඉදරයට. 
අප හතනවා ේමක තමය භයානකම අවසථාව කයලා  . නමත දශකේයන 
දශකය අප පසකරනේන දැවැනත වනාශයක කරා  .

යේධය අවසන ේවනවානම ජවන වයදම ේකාතරම ඉොළ ගයත කමක 
නැොැ කයමන බහතර ජනතාව පසගය මැතවරණ වලද රාජ් 
මතවාදයට පකෂව ඡනදය දනනා  . ේමය ඔබ වැන මානව 
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හතවාදනේේ මතය පසබෑමකට ලකවමක ේනද?
ඇතතටම අප දැන ජවත ේවනේන සළ ජාතයක වදොට  . අද අපට ේදමළ 
මනේසකේේ ප්රශනයක ගැන එකඟ ව ේේශපාලනයක ේනාපහටා කථාකරනන 
අවසර නැොැ  . බහතරයක තමනේේ බලය වඩා ගැනම සඳොා ඇතකරගතත 
සථාවරයක තේයනේන  . ේමක සථාවරයක ේනේවය බඩේගා්සතරවාදය  . අප 
කලාකාරේයා්  . අපට වටනේන යාන-වාොන  , නල බලය ේනේවය. 
ේේකෂකාගාර වටකරගතත රසකේයා්  . ඒ නසා ඉතා අමාරේවන ේම 
කාලකණණ වරථමානය ඇතේේ මනසසකම රකේගන ඉනනවා.

ේම අභේයා ්ගයට අප මහණ ේදනේන ේකාේොාමද ?
දැන මනසස එකඟේවලා තේයනේන බඩගනේන හටයත කමක නැොැ යේේද 
කරම  , ගොලා වනාශකරම  , රට අේේ කරගම කයන මතයට  . දැන සමාජය 
ඉදරයට යනේන අප ේමේොම තනේයන හදකලාව කථාබො කරන එක 
ේනේවය  . පාරලේමනතේේ  , නැතනම ේේශේේ ්රම සංවධානයක ොදාේගන 
ගරය යටන පේපේගන කරන කෑේකා් ගැහලල  . මනසස දනනවා තමන 
එකතේවලා ඉනේන ේබාරව වටා කයලා  . ඒත එේොම ඉනන සේධේවලා 
තේයනේන මනසසනේේ අසරණකමට  . දැන බඩගනේන තනේේලක හටපන 
කේවාත තනේේල බඩගනේන ඉනන තරමට මනසස යටොත පොත ේවලා 
ඉනේන  . අද අප ඉදරේේ තේයන ප්රධානම අභේයා්ගය තමය නොඩව ඉඳේමන 
තමය ේම තතවයට මහණේදනන පළවන කයලා ොැම මනේොකම වශවාස 
කරම  . මට ේපර දශකවල මනසස බල ඒකාධකාරයට එේරහව ප්රතක්රයා 
දැකවවා  . ේම  system එේකද එක මනේොක යෂටය අරන තව මනේොකට 
ේදනවා  . අප අප ගැන ේනේවය  , දැන ඊළඟ පරමපරාව ගැන හතනන ඕන. 
වේශෂේයනම තමනේේ කලා නරමාණ ක ්රයාවලය සඳොා තේයන නදොස 
ප්රශන කරමකට ලක ේවලා තේයේද කලාකරේවා් කයාගනනා ේකාටස ඒ 
මතවාදය ශකතමත කරනවා වරතමානේේ  . අප ඉනන  21 වන සයවේස 
ේලා්කය පරාම කලාකරේවා් එවැන ේේ ප්රතකේෂප කරේද ලාංකය භමේේ 
කලාකරේවා් බහතරයක ඒක අනමත කරනවා  .

වරතමානේේ මනස අයතවාසකම ේවනේවන ේපන සටම ේේශය ොා 
ජාත්යනතර රාජ් ේනාවන සංවධානවල කාරයයක බවට පත ේවලා. 
නමත එවැන මැදොත වම වලන ේතාරව මානව හමකම රකගනන 



අවශ්තාවක සමාජේේ ේගාඩනැේඟනේන නැතේත ඇය ?
මං හතනේන ඔයා මත කේල වැදගත කාරණයක  . එේොම අවශ්තාවක මත 
ේනාේවනන ේේතවන කාරණා කහපයක තේයනවා  . අේේ සවල සමාජය තළ 
තේයන ප්රශනයක තමය රට ේම වේේ අරබදයකට යනේකාට මනසස 
හදකලා වම  . මනසස තන තන පේගලේයා් වදොට සමාජේේ ජවත ේවනන 
උතසාො කරනවා  . ඒ තමන වඳප අතදැකමවල ප්රමාණය අනව  . දැන පාේර 
ඇවදන මනසස දැකපවාම මට හේතනේන මනසස ේරා්ග තතවයකන 
ේපේළනවා කයලා  . ේකාය ේමාේොාේතද තමන මැේරනේන කයල මනසස 
භතේයන ඉනේන  . ේමක ේපාඩ ප්රශනයක ේනේවය  . ඊළඟ කාරණය 1983 
අේේ ඇස පනාපට ේදමළ මනසස මහණ දනන අවාසනාවනත තතතවය  . ඒ 
තැත ගැනම අද ේවනකම ඔවනේේ ඔලවලන ගලහලා නැොැ  . එදා ේම 
රේටන පට ේවචච ජනතාව අද අප අතවැනවත ේමේො ඇවලලා හටපන  
කයලා නැවත ේම රටට එනවා තයා ඔවන එවැනනක හතනේනවත නැොැ. 
ඊට පසේස  89 කලබල  . එදා ේම රණවරේවා්  concept එක වැඩ කේල 
නැතේත ඇය  ? එදත ජාතය ේේරා ගැනම  , රට ේේරා ගැනම  , පැවත ආණඩව 
ේේරා ගැනම ආද සයලලම කේේ රජයට අනයකත ොමදා ඒකක වසන  . ඇය 
අප එදා ඔලවරසන නැඟේව නැතේත  . එදා තබේණ සංොලයා සංොලයාට 
එේරහව කරප සටනක  . ඒක සංොල ආධපත් යටේත සංොලයා ේදමළට එේරහ 

ේවනවාට වැඩය බරපතල තතවක  . ඇය 
ඒක එදා ේදබසක වදයට ේනාගතේත. 
එදා එය ොැේමා්ම දරාගතතා  . බරඳ මලා, 
සැමයා මළා  , දරේවා මළා  . ලංකාේේ 
ේකාය අධකරණේේද නඩවක ඇහේව 
ඒක ගැන  .

ත ් රේකා ්ණ කයනේන ේමාකකද? 
ත ් රේකා ්ණ ොරොා සදේවන කාරය 
ේමාකකද?

ත්රේකා්ණ කයනේන ේකාන තනය  . වාරගකතවය  , කලාව ොා මනෂ්තවය මත 
පදනම ව කයන අරථේයන ත්රේකා්ණ දැකවය ොැකය  . නරමාණාතමකව 
කටයත කරමට නදොස නැතේවලා තේයන ේම ේමාේොාේත මම ලංකාේේ 
ේේශපාලන ඉතොාසය පළබඳ වාරථා චත්රපටයක නරමාණය කරනවා  . ඒක 
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අධ්ාපනක වාරථාකරණයක පාරාදසයක කඳළ කයලා  . ේම මාසේේ අනතම 
ේවනේකාට ඒක එළයට එනවා  . ජනතාවට ඔබ පසකර දේවනේන කමන 
අතතයකද කයන ේතාරතර පැොැදල කරදේම ක්රයාවලය වතරය අප වසන 
කරනේන  .
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