
 
මෙෙ සටහන ෙවිසින් මුලින්ෙ පිළිමෙල කම ේ රජරට මසේවමේ ආරම්භක අවධිමේ 1980 දී 

රජරට ප්රමේශමෙන් ගුවන් විදුලි නාටය සඳහා පිටපත් එවූ අෙට ගුවන් විදුලි නාටය ශිල්පෙ පිළිබඳ 
මූලික අවමබෝධෙක් ලබා දීෙ පිනිසයි. පසු කමලක මම් සටහමන් එන ඇතැම් මකාටසේ නැසීගිෙ 
සුගතපාල සිල්වා ශූරීන් ගුවන් විදුලි නාටය ශිල්පෙ පිළිබඳ ඔහු ලියූ “හඬ නළුව” නෙැති මපාතට ඇතුළු 
කම ේෙ. පසුව ො ගුවන් විදුලි අභයාස ආෙතනමේ මසේවමේ නිෙජාතික අධයාපන ආෙතනමේ ශ්රවය 

ද්රෘශය ොධය ඒකකෙ ෙගින් 1988  ඔක්: 17 - 21 දක්වා පවත්වන “ගුවන් විදුලි අධයාපන වැඩ සටහන් 
ඇතුළු ශ්රවය ොධය සඳහා පිටපත් රචනෙ” පිළිබඳ වැඩමුළුවට සහභාගි වන අභයාසලාභීන් සඳහා 
නැවත සැකසූ එෙ සටහනයි මෙහි ප  වන්මන්. අදත් මහාඳ ගුවන් විදුලි නාටයකට- විමශේෂමෙන් බීබීසී 
සිව්වැනි මසේවමෙන් ප්රචාරෙ වන ගුවන් විදුලි නාටයකට- අවසේථාවක් ලද විට කන්දීෙ ෙමේ 
විමනෝදාාංශෙකි. (දැන් අන්තර් ජාලෙ ඔසේමසේ ඒවාට පහසුමවන්ෙ කන් දිෙ හැකිෙ) මෙහි එන උපමදසේ 
මත්රුම් ගත් විට මහාඳ නිර්ොණශීලී රචකමෙකුට කදිෙ ගුවන් විදුලි නාටයෙක් ලිවීෙ අපහසු මදෙක් 
මනාමව්. 
 

ගුවන් විදුලි නාට්ය රචනය 
 

හැඳින්ීම 
 

සිදුවීෙක් මහෝ සිදුවීම් වැලකින් යුත් කථාවක් රඟදැක්වීෙ ඉතා පුරාණ කාලමේ සිට පැවත 

ආවකි. මෙයින් ඇතැම් රාංගනෙක් (play) මදබසේවලින් මතාරව අභිනමෙන් පෙණක් රඟ දැක්විනි. 
අතැම් කතාවක් ඉදිරිපත් මකරුමන් නර්තනෙ හා සාංගීතෙද උපමෙෝගී කරමගනෙ. 
 

පාත්රවර්ගො විසින් මදබසේ ෙගින් කථාවක් ඉදිරිපත් කරන විට එෙ රාංගනෙ (play) ෙන නමින් 
හැඳින්මව්. කිසිෙම් ගැටුෙකට මුහුණ දුන් විට ඒ ඒ චරිත හැසිමරන ආකාරෙ මපන්ුම් මකමරන 

රාංගනෙකට නාටයෙ (drama) ෙන නෙ මෙමේ. රාංගනෙක් (play) නාටයෙක් බවට පත්වන්මන් 
නාමටයෝචිත (dramatic) අවසේථා තිබුමනාත් පෙණි.  නාමටයෝචිත අවසේථා ඇති වන්මන් රැඟුෙට අෙත් 
වන චරිත ගැටුම් වලට මුහුණ දුන් විටයි. ගුවන් විදුලි නාටයෙකට වඩාත් උචිත වන්මන් ඉහත කී ගැටුම් 

(conflicts) සහ සන්මේහෙන් (suspense) වලින් සෙන්විත නාටයෙයි(drama). 
 

හුදු කතාන්තරෙක් ෙු නාටයෙක් මනාවන බව අප විසින් තරමේ වටහාගත යුතුෙ. 

කතාන්තරෙක් ෙගින් නිරූපණෙ වන්නමන් කිසිෙම් සිදුවීම් ොලාවක් මපල ගැසී තිමෙන, දිගහැමරන 
ආකාරෙ පෙණි. නාටයෙකින් මකමරන්මන් කිසිෙම් සිදුවීෙකට මුහුණදුන් චරිතවල ඇතුලාන්තෙ සහ 
චරිත අතර ඇතිවන ගැටුෙත් ඒ ගැටුමම් තාර්කික ප්රතිඵලෙත් අවධාරණෙ කිරීෙයි. කතාන්තරෙකට 
වඩා නාටයෙකදී නාටයමේ  චරිත ජීවත්වන ආකාරෙ, හිතන පතන ආකාරෙ පිළිබඳව හිත් කාවදින 

අන්දෙට අපට දැනගන්නට ලැමේ. පාත්රවර්ගොමේ විවිධාකාර චරිත සේභාව, ජීවිතමේ ගැටුම්වලදී අදා  
අරමුණුවලට අුව ඒ සේවභාවෙන් මවනසේවන ආකාරෙ, මුහුණ මදන අසීරු අොරුකම් සහ ඒවායින් 
මගාඩඒෙට දරණ උත්සාහෙන් කතාන්තරෙකට වඩාත් තදින් නාටයෙකදී ඉසේෙතුමව්. 
 

ගුවන් විදුලි නාට්ය රචකයාගේ සීමා 
 

ගුවන් විදුලිෙ සඳහා නාටෙයක් රචනාකරන විට මූලික කරුණු කීපෙක් පිළිබඳව අවධානෙ 
මොමු ක යුතුමව්. ප මුමකාටෙ ොධයමේ ඇති සීොවන් පිළිබඳ වැටහීෙක් අති කර ගත යුතුෙ. 
ගුවන් විදුලි නාටයෙක ොධයෙ කටහඬ හා ශේදෙ පෙණක් ෙ බැවින් කටහඬ හා ශේදෙ පෙණක් 
උපමෙෝගී කරමගන අසන්නා තුල චිත්ත රූපෙක් ෙැවීෙට නාටය රචකො සෙත් විෙ යුතුෙ. මව්දිකාවක 
මහෝ මටලි නාටයෙක නම් චිත්ත රූප මවුවට දෘශය රූප වලින් අවසේථා නිරූපණෙ ක හැක. මකමසේ 
මවතත් චිත්තරූප ෙගින් අවසේථාව නිරූපණෙ කිරීෙට ගුවන් විදුලි ොධයෙට ඇති හැකිොවෙ ගුවන් 
විදුලි ොධයමේ ශෙයතාව ෙනා මලස උපමෙෝගී කරගැනීෙට මහේතුවක් මවයි. 
 



ගුවන් විදුලි නාටයෙක් සඳහා ලැමෙන්මන් සීමිත කාලෙකි. එෙ විනාඩි. 15, 30, 45 මහෝ 60ක් 
විෙහැකිෙ. මම් හැර ඇතැම් නාටයෙක් මකාටසේ වශමෙන් ප්රචාරෙ කිරීෙ සඳහා රචනා ක හැක. 
මකාටසේ වශමෙන් ප්රචාරෙ වන නාටයෙක් වුවද ගුවන් විදුලි නාටයෙක අවශයමෙන්ෙ තිබිෙ යුතු මූලික 
අාංගවලින් සෙන්විත විෙයුතුෙ. 
 

නාටයෙක් සඳහා කැප ක හැකි සම්පත් ප්රොණෙ සීමිත විෙෙැකිෙ. ලබාගත හැකි ශිල්ීන් 
සාංෙයාව, නිෂේපාදනෙ සඳහා අවශය මකමරන පසුබිම් ශේදවල ඌනතාව, නාටය නිෂේපාදනෙට මවන් 
ක හැකි මුදල් ප්රොණෙ, සීමිත ෙැදිරි පහසුකම් ආදිෙ මෙහිදී සැලකිල්ලට භාජනෙ ක යුතු කරුණු 
අතර මවයි. නාටයෙ ගුවන් විදුලි ආෙතනමේ ොධය අචාර ධර්ෙ වලට පටහැනි මනාවිෙ යුතුෙ. 
සාොනයමෙන් ආගමික ශාසේතෲන් අපහාසෙට ලක් කරන මහෝ අනවශය මලස හාසයෙට 

ලක්මකමරන, අසන්නන් කුපිත මකමරන, අසන්නන් අනවශය මලස බිෙකරන කරුණු නාටයෙකට 
අඩාංගු මනාක  යුතුෙ.  ො නාටයෙකදී මතෝරාගන්නා වසේතුබීජෙ, කටවහර, මෙදුම් ආදිෙ  ො 
ෙනසට උචිත විෙයුතුෙ. 
 

ගුවන් විදුලි නාට්යයක කථාවස්තුව 
 

ප මුමවන්ෙ අප ක යුත්මත් ගුවන් විදුලි නාටයෙක් සඳහා සුදුසු කථාවක් මතෝරාගැනීෙ මහෝ 
මගාතා ගැනීෙයි. කථාව ඉතාෙත් සාංකීර්ණවීෙ අසන්නාට මවමහස මගනමදයි. එමෙන්ෙ දුර්වල 

කථාවසේතුවක්, ඇල්ෙක්, කුතුහලෙක් ඉපදවීෙට අසෙත් කථාවක් වුවත් ගුවන් විදුලි නාටයෙකට උචිත 
මනාමව්. දදමවෝපගත සිදුවීම් අහම්මබන් සිදුවන මේවල් ඇතුලත් කථා වසේතු තුලින් නාටයෙක් 
මගාඩනැගිෙ මනාහැක.  
 

නාටයෙක ගැටුෙ විසඳාගත යුත්මත් නාටයෙට අඩාංගුවන නාටයෙ පුරා දිමවන චරිත විසින්ෙ 
මිස අහම්මෙන් ෙතුවන අදිසි බලමව්ග මහෝ අදෘශයොන පුේගලෙන් විසින් මනාමව්. 
 
ගුවන් විදුලි නාට්යයක ස්ැකැස්තම 
 

ගුවන් විදුලි නාටය සඳහා උචිත කතා වසේතුවක් මහෝ සාංසිේධිෙක් සාොනයමෙන් මකාටසේ 
හතරකට මෙදිෙ හැකිෙ. 
- අවසේථා නිරූපණෙ 
- ගැටුෙ හඳුන්වාදීෙ 
- ගැටුෙ වර්ධනෙ වීෙ හා ඒ නිසා ඇතිවන ප්රතික්රිොව 
- ගැටුෙ විසමදන අයුරු 

මෙෙට අතිමර්කව ප්රධාන කථාවටෙ සම්බන්ධ උපකථා වසේූන්ද නාටයෙකට ඇතලත් විෙහැකිෙ. 
මකමසේ වූවත් මහාඳ කතාන්තරෙක මූලික ලක ෂණෙ නම් නාටයෙ අවසානමේදී කුෙක් සිදුමව්ද ෙන්න 

පිළිබඳව අසන්නා තු  ඇතිවන අනවරත කුතුහලෙයි. අවසානමේදී කුෙක් සිදුමව්ද? …… අපරාධෙ 
කම ේ කවුද? ……අඳ මගාවිො ඉඩම් හිමිොට කුෙක් කම ේද? …… ආදරවන්තෙන්ට නැවත එක්වීෙට 
හැකිමව්ද? .…… නිෙමිත මව්ලාවට හමුදාාංකෙ ආධාර සඳහා පැමිණිමේද? …… වැනි ප්රශේණ අසන්නා 
තුල නිරන්තරමෙන්ෙ පැවතීෙ අදාල කථාවසේතුව මප ගැසී ඇති ආකාරෙ අුව සිදුවන්නකි. අසන්නා 
වඩාත් ඇල්ෙ දක්වන්මන් අවසානමේදී ගැටුෙ විමසඳන අයුරු දැකගැනීෙෙ. මෙෙ නාටය අවසානමේදී 
සිදුවන්නක් බැවින් ඉන් ඔේබට අසන්නා රඳවා තබාගැනීෙ පිළිබඳව රචකො මවමහස විෙයුතු නැත. 
මම් අුව ගුවන් විදුලි නාටයෙක් සඳහා මතෝරා ගන්නා කථාවක් පහත සඳහන් මුෙයාාංගවලින් 
සෙන්විත විෙයුතුෙ. 
 

• ඊ ඟට සිදුවන්මන් කුෙක්ද? ෙන අනවරත කුතුහලෙ ෙතුමවන අයුරින් නිෙැවුු, අසන්නාමේ 
අවධානෙ දිනාගැනීෙට හැකි ආරම්භෙක්. 

• හාසය මහෝ සන්මේහෙ (suspense) වඩවමින් දිගහැමරන සිත්ගන්නා ගැටුෙක් (conflict) 
කූටප්රාප්තතිෙක් (climax) හා විසඳුෙක් ෙන ති ේ්රවිධ ලක ෂණ අුව අුපිළිමවලින් සිදුවන 
සිදුවීම් ොලාවක්. 



• සිෙලූ අතුරු කතා හා චරිත සතුටුදාෙක මලස අමුණලූ අවසානෙක්. 
 

 

මුල් පියවර 
 

ගුවන් විදුලි නාටයෙක් සඳහා සුදුසු කථාවක් ඔමේ සිත තු  පිළිසිඳුමන් නම් මුලින්ෙ ක යුතු 
වන්මන් එෙ කථාව මුල සිට අග දක්වා මකටිමෙන් ලිවීෙයි. මෙහිදී කථාමව් සිදුවන සිදුවීම් 
අුපිළිමවලට සටහන් කිරීෙ වැදගත්ෙ. මම් අභයාසමෙන් පසු නාටය පිළිබඳව ඔමේ අදහසේ වඩාත් 
නිරවුල් වන අතර නාටයෙට ඇත්ත වශමෙන්ෙ අඩාංගු විෙයුතු එක් එක් සිදුවීම් නිශේචිත මලස ෙතුකර 
ගත හැකිෙ. මබාමහෝ ආධුනික නාටය රචකමෙෝ මෙහිදී කරන වැරැේදක් නම් නිශේචිත සිදුවීෙ මකලින්ෙ 
හඳුන්වා මදු මවුවට අනවශය වැල්වටාරම් කිොපෑෙට උත්සුක වීෙයි. නාටයෙක් ඇරඹීෙ සඳහා 
පසුබිම් මතාරතුරු රැසක් මගනහැර දැක්විෙ ෙතු බව මබාමහෝ මදමනක් විශේවාස කරති. එෙ 
අනවශයෙෙ. නාටයෙක් ඇත්ත වශමෙන්ෙ පටන්ගත යුත්මත් සිදුවීෙකිනි. ඒ සිදුුුවීෙ වහාෙ 
කල්මනාෙවා ගැටුෙකට පරිවර්තනෙ ක යුතුෙ.  
 

ෙෑතදී ො කිෙවූ ආධුනික නාටයෙකට මුල් වී තිබුු ගැටුෙ පාසැල්  ෙයින් පැහැර මගන 
ොෙකි. මම් අුව ඇත්ත වශමෙන්ෙ නාටයෙෙ සාංසිේධිෙ වන්මන් පාසැල් ඇරී ගෙන් ගන්නා  ෙයින් 
කීප මදමනක් රිෙකින් පැමිණි පිරිසක් විසින් රවටා වාහනෙකට නාංවා ගැනීෙ සහ එෙ ක්රිොව නිසා 

ඇතිවන ගැටුෙක් ඒ ගැටුෙ විසමඳන අයුරුත්ෙ. එමහත් මම් ආධුනික රචකො නාටයමේ මුල් විනාඩි 06 
ක් පෙණ මොදාමගන තිබුමේ  ෙයින් පාසැමල් ගතකරන හැටි පාසැල ඇරී සමුගන්නා හැටි 
ප්රොදවන හැටි ඔවුන්මේ ප්රොදෙ නිසා බසේරිෙට මගාඩවීෙට මනාහැකි වූ හැටි ආදී පූර්ව සිේධින් 
ගණනාවකටෙ. ඇත්ත වශමෙන්ෙ නාටයෙ පටන්ගත යුතුව තිබුමන් පාසැල ඇරී නිමවසේ බලා පයින්ෙ 
ෙන  ෙයින් අතර ඇතිවන මකටි සාංවාදෙකිනි. ඒ සාංවාදෙ තුල පාසැල ඇරුු බවත් ප්රොදවීෙ නිසා 
බසේරිෙ අල්ලා ගතමනාහැකි වූ බවත් අසන්නාට දැුම් මදන මදබසේ තිබීෙ ප්රොණවත්ෙ. මහාඳෙ ක්රෙෙ 
වූමේ බසේරිෙ අල්ලා ගැනීෙට මනාහැකි වූමේ ඔවුමනාවුන්මේ වැරදි නිසා බව කිෙමවන ගැටුෙකින් 
අරඹා කල් මනාෙවාෙ ොංමකාල්ලකරුවන් විසින්  ෙයින් රවටා වාහනෙට ඇතුල්කිරීමම් අවසේථාව 
ඉදිරිපත් කිරීෙයි. 
 

නාටයෙ ආරම්භෙ සහ නාටයෙට අඩාංගු විෙයුතු නිශේචිත සිදුවීම් මතෝරාමේරා ගත්පසු වඩාත් 
වැදගත් ජවනිකාව සඳහා අවශය කරන අමුද්රවය මගාුකර ගතයුතු මව්. වඩාත් වැදගත් ජවනිකාව 

ෙුමවන් මෙහිදී හඳුන්වන්මන් නාටයමේ කූඨප්රාප්තතිෙ (climax) ඇතිවන අවසේථාවයි. නාටයමේ අඩාංගු 
සිෙළුෙ සිදුවීම් හා ක්රිො අවසාන වශමෙන් මම් කිෙන කූඨප්රාප්තතිෙ කරා මෙමුවිෙ යුතු අතර 
කුඨප්රාප්තතිෙට එ ඹීමෙන් අනතුරුව කල්පසු මනාකර නාටය අවසානෙ කරා මගන ොයුතුෙ. 
 

ගුවන් විදුලි නාට්යක ජවනිකා 
 

ගුවන් විදුලි නාටයෙට අඩාංගු විෙයුතු නිශේචිත සිදුවීම් සහ කූඨප්රාප්රති ජවනිකාව මතෝරාමේරා 
ගැනීමෙන් පසුව ක යුතුව ඇත්මත් නාටයෙට අඩාංගු ක්රිො අදා  ජවනිකාවලට මවන්කර ගැනීෙයි. 
ඔමේ කථා වසේතුව නිෙත වශමෙන්ෙ නාමටයෝචිත මලස සකසේ කර ගැනීෙ සිදුවන්මන් මම් 
අවසේථාමව්දීෙ. ජවනිකාව ෙුමවන් ගුවන් විදුලි නාටයෙකදී අදහසේ මකමරන්මන් හුමදක් සිේධිෙ 
සිදුවන සේථානෙ මනාව නාටයමේ අඩාංගු සිදුවීම් දාෙමේ එකිමනකට මවනසේ එක් එක් මකාටසයි. 
සාොනයමෙන් ගුවන් විදුලි නාටයෙක ජවනිකා මකාටසේ තුනකට මෙදිෙ හැකිෙ. ඕනෑෙ ආකාරෙක 
ගුවන් විදුලි නාටයෙක් සම්බන්ධව පහත දැක්මවන් මබදීෙ අදාලමව්. 

• ක්රිොව සඳහා අවශය තත්වෙන් ඇතිවීෙ. 
• තීරණෙ ගන්නා අවසේථාව හා ඒ අුව සිදුවන ක්රිොව/ක්රිො 

• ක්රිොමව් ප්රතිඵලෙ. 
මෙමසේ ජවනිකා හඳුනාගැනීමෙන් අනතුරුව එක් ජවනිකාවක සිට අමනක් ජවනිකාවට 

සාංක්රෙණෙ වීෙ පිළිබඳව කල්පනා ක යුතුෙ. මම් සඳහා මොදාගත හැකි උපක්රෙ රැසකි. මම්වා 
අතුමරන් අසන්නාට අපූර්වත්වෙක් ලබාදීෙ අරමුණු කරගත් එකිමනකට පරසේපර මලස ජවනිකාවක් 



මප ගැසේවීෙ මෙමහවින් සාර්ථක රචනා විලාසෙකි. මම් ආකාරමේ ජවනිකා සාංක්රෙණ පහත 
දැක්මවන පරිේමදන් වර්ග ක හැකිෙ. 
 
අවස්තථා මාරුකිරීම. 
අ. සීඝ්රගාමී ක්රිොවක සිට ෙන්දගාමී ක්රිොවකට. 
ආ.  ම ෝෂාකාරී ජවනිකාවක සිට සාෙකාමී ජවනිකාවකට. 
ඇ.  දීර්  ජවනිකාවක සිට මකටි ජවනිකාවකට. 
 
මගනෝ ස්තවභාව මාරු කිරීම. 
අ. ෙහත් ආතතිෙක් සහිත (tension) ජවනිකාවකින් විශ්රාෙශීලි (relaxed) ජවනිකාවකට. 
ආ. ආමක්රෝශ මහෝ මක්රෝධ ජනක ජවනිකාවක සිට ප්රමෙෝදජනක ජවනිකාවකට. 
ඇ. මශෝකාන්ත ජවනිකාවක සිට සරාගී ජවනිකාවකට. 
 
සේථාන ොරු කිරීෙ. 
අ. ගෘහ අභයන්තරෙක සිට එළිෙහනකට. 
ආ. ජනාකීර්ණ තැනක සිට ජනශුනය තැනකට. 
ඇ. ඉසුරුෙත් පරිසරෙක සිට කම්කමටාලූ සහිත පරිසරෙකට. 
  
ඉහත දැක්මවන විසේතරෙ අුව සිදුවුු කදිෙ ජවනිකා සාංක්රෙණෙක් පිළිබඳව උදාහරණ පහත 
දැක්මව්. 
 
(ප මු ජවනිකාව අවසානෙ) ක්රිසේතුසේ වහන්මසේ කුරුසිෙට තබා ඇණ ගැසීෙ, වැලමපන 
අුගාමිකෙන්මේ කලබලකාරී සේවභාවෙ, මසබලූන්මේ තර්ජන ගර්ජන, විරුේධවාදීන්මේ ම ෝෂාකාරී 
මහලාදැකීම්, ක්රිසේතුසේ වහන්මසේමේ අවසන් වචන, අහස ගුගුරා ොෙ, කුරුසිෙට තබා ඇණගැසීමම් 
ශේදෙ, ප්රමකෝපකාරී සාංගීතෙකට පරිවර්තනෙ වී ක්රොවදීපනෙ (fade-out) මවයි.  
(තත්පර තුනක නිහැඬිොවක්) 
 
(ඊ ඟ ජවනිකාව ආරම්භෙ හඬ ක්රමෙෝේදීපනෙ(fade-in) මවයි) 
උදැසන කුරුලූ හඬ, ගලාෙන මදා පහරක ශේදෙ, චෙත්කාරජනක පරිසරෙක් ඇඟමවන මියුරු සාංගීත 
ෙේඩෙක්. 
 

මෙමසේ එකිමනකට හාත්පසින් මවනසේ පසුේම්වලින් යුත් ජවනිකා මදකක් එක ඟ මෙදීෙ 
ඉතාෙත් සිත් අලවන උපක්රෙෙක් වු ඇත. එක් ජවනිකාවකට පසුව එන ජවනිකාව පිළිබඳව කිසිෙම් 
ඉඟිෙක් මුල් ජවනිකාමව් අවසානෙට මෙදීෙ ඇතැම් අවසේථාවලදී ප්රමෙෝජනවත් විෙහැක. 
 
උදාහරණ 
 

1. මනවිල්:- මහාඳයි එමහනම් සිකුරාදා බලමු …. ෙතක ඇතිව බඩු කෑලිටික  

 මේන්න ඕනෑ …… 
2. සිරිමසේන:- බෙමවන්න එපා ොං වරේදන්මන නෑ …… 
3ග මනවිල්:- එමහනම් මතාටුපල  ඟදී. හරිෙටෙ සිකුරාදා උමේ 8.00 ට. ඔන්න පරක්කු 
මවන්න නම් එපා ……  
  

මම් මදබස අවසානෙත් සෙග ෙඳ නිහැඬිොවකින් පසුව මතාටුපම ේ හඬ (ගඟක් ගලන හඬ, 
මතාටුපම ේ මිනිසුන්මේ කතාබහ ආදිෙ) ඇමසන්මන් නම් දැන් සිදුවන්මන් කලින් නිෙෙ කරගත් පරිදි 
සිකුරාදා උදැසන සිේධිෙ බව අසන්නාට වැටමහේ. කලින් ජවනිකාමව් අවසාන මදබසේ මකාටස 
අුක්රෙමෙන් ෙයික්රමපෝනමෙන් ඉවත් මවමින් කීෙට සැලැසේවීෙ ජවනිකාව ොරුවීෙ පිළිබඳව දිෙහැකි 
මහාඳ ඉඟිෙකි. එමහත් එමසේ ඉවත් මවමින් කිෙන මදබස සඳහා පාවිච්චචි කරන වචන මෙදීමම්දී 
අසන්නාමේ සවනින් මදබස ගිලිහී ගිෙද කතාවට ඉන් අවහිරෙක් මනාවන වර්ගමේ මෙදුම් මතෝරා 



ගැනීෙ වැදගත්ෙ. මම් අවසේථාමව්දී මතාටුපමල් හඳුන්වාදීෙ සාොනයමෙන් ක්රමෙෝේදීපනෙ (fade-in) 
ෙගින් ක යුතු මව්. මම් හැර ජවනිකා අතර සාංගීත ෙේඩෙක් මෙදීෙ මහෝ කථකමෙකු ෙගින් පවසන 
මකටි මතාරතුරක් මෙදීෙ ෙගින්ද ජවනිකා අන්තර් සම්බන්ධතාවෙ මගාඩනගා ගැනීෙ ක  හැකිෙ. 
එමහත් හැකි හැෙවිටකදීෙ කථකෙන් භාවිතා කිරීෙ වැලකී සිටීෙ වඩාත් සුදුසුෙ. කථකමෙකු ලවා “ 
මම් අතරතුර ඇෙ දුම්රිමෙන් එනතුරු අජිත් දුම්රිෙ පම ේ බලාසිටී..” ෙනාදී වශමෙන් කිෙවනවාට වඩා 
පහත දැක්මවන අයුරින් මදබසේ ෙගින් එෙ සාංක්රෙණෙ ඉදිරිපත් කිරීෙ උචිත මව්. 
 
තරුණිෙ:- හරි ජාංජාමල් ……දැන් ොං එනකල් අජිත් සේමේසමම් බලාං ඇති... 
  
ෙන මදබසට අනතුරුව තත්පර තුනක නිහැඬිොවකින් පසු දුම්රිෙ මපා ක පසුබිමම් හඬට 
සාංක්රෙණෙවීෙ උචිත මව්. නාටයමේ කාලාන්තරෙ මකටි කිරීෙ සඳහා නාටයමේ එන මබාමහෝ 
නාමටයෝචිත මනාවන අවසේථා ෙගහරවා ගැනීෙ සඳහාත් ඇතැම්විට කථකමෙකු ෙගින් ජවනිකාවක් 
සාංක්රෙණෙක හැකිෙ. මෙෙ තරෙක් පැරණි උපක්රෙෙක් උවද අතයවශය අවසේථාවලදී ප්රමෙෝජනෙට 
ගත හැකිෙ. කථකමෙකු ෙගින් ජවනිකාවක් සාංක්රෙණෙකිරීෙ පිළිබඳව උදාහරණෙක් පහත දැක්මව්. 
 

කථක:- පුාංචිමනෝනා මිෙමගාසේ ෙද කලකට පසු මිතුරන් විසින්ද ෙනම්මප්තරි අතහැර දෙු 
ලැබීෙ. ඉන්පසු ෙනම්මප්තරි ඉබාගාමත් ඇවිදින්නට පටන් ගත්මත්ෙ. ෙගදී හමුවන මකමනකුමගන් 
කීෙක් මහෝ ඉල්ලා ගැනීමෙන් කුසගින්න නිවා ගැනීෙ ඔහුමේ දින චර්ොව බවට පත්විෙ. 
වැරහැල්මලන් සැරසී මෙමසේ ඉබාගාමත් ෙන ඔහුට දිනක් අහම්මෙන් මෙන් පැරණි මිතුරකු මුණ 
ගැසිනි. 
 
චරිත නිරූපණය 
 

චරිත නිරූපණෙ ෙුමවන් අදහසේ මකමරන්මන් ඔමේ නාටයෙට අඩාංගු චරිත වලට 
ඔවුන්මේෙ වූ ජීවන ක්රෙෙන් හා පුේගල භාවෙන් ආමරෝපණෙ කිරීෙයි. මෙහිදී චරිත නිරූපණමේ 
මුෙයාාංග එකිමනක මගන බැලීෙ වැදගත්ෙ. එමහත් මම් අාංග සිෙල්ලක්ෙ එකිමනකට සම්බන්ධ බව 

අෙතක මනාක  යුතුෙ. මූලික වශමෙන් චරිත සාංගතභාවෙකින් යුක්ත විෙ යුතුෙ. එනම්, වරක් 
හඳුන්වාදුන් පසු ඒ ඒ චරිතවල මපෞරුෂත්වෙ හා පුේගල ලක ෂණවලට (වෙස, සේී පුරුෂ භාවෙ) 
අුරූප වන අන්දමින් චරිත හැසිරවිෙ යුතුෙ. ඔමේ චරිත කිසිදු මහේතුවකින් මතාරව අහම්මෙන් මවනසේ 
සේවභාවෙන් ආමරෝපණෙ කරගතමහාත් අසන්නා ොංමුලාවීෙට ඉඩ ඇත. මෙහිදී අදහසේ කම ේ අවුරුදු 
ගණනාවක කතාන්දරෙකදී ඔමේ චරිත ෙහලූ විෙට පත්මනාක  යුතු බව කීෙ මනාමව්. මවනසේ වීෙක් 
සිදුවන්මන් නම් එෙ මවනසේ වීෙ රචකො විසින්ෙ සැලසුම් කරන ලද ෙථාරූී මවනසේකෙක් විෙ 
යුතුමව්. චරිත සාොනය ජීවිතමේදී මෙන් හැසිරවිෙ යුතුෙ. ඔබ කුඩා දරුවකුමේ චරිතෙක් නිර්ොණෙ 

කරන්මන් නම් මදබසේ, හැසිරීෙ කුඩා දරුවකුමේ මිස පෙණට වඩා කුඩා වැඩිහිටිෙකුමේ මදබසේ 
මනාවිෙ යුතුෙ. 
 
  එමෙන්ෙ චරිත සේවභාව බහුරූප මිස පැතලි විෙයුතු මනාමව්. ෙන්ද කිසිෙ ෙුෂයමෙක් 
සම්පූර්ණමෙන්ෙ මහාඳ මහෝ සම්පූර්ණමෙන්ෙ දුෂේඨමෙකු මනාවන බැවිනි. නරක මිනිසකු තු  අපූරු 
හද කකිෙවන ගතිගුණ තිමෙන්නට පුළුවන. එමෙන් ඉතාෙ මහාඳ  ෙයිද ඉදහිට මහෝ දඟකාරකම් 
කරන බව අෙතක මනාක  යුතුෙ. මකමසේ මවතත් ඔමේ චරිත වල එකිමනකට මෙමහවින් පරසේපර 
සේවභාෙන් නිරන්තරමෙන්ෙ දක්නට ලැබීෙ අසන්නා අවුල් කරවන සුලූ විෙ හැකිෙ. ඒ ඒ චරිත වල 
සේවභාවෙන් තීරණෙ වීමම්දී ඔවුන්මේ ක්රිො මෙන්ෙ භාවිතා කරන වචනද කථා විලාසෙද වැදගත් 
මවයි. මබාමහාෙෙක් මහාඳ නාටය පිටපත් වල විවිධාකාර චරිත සේවභාවමෙන් යුත් මිනිසුන් ජීවත් වී 
ඇති බව දක්නට ලැමේ. මෙයින් ඇතැමෙක් වීරමෙෝෙ. තවමකක් එතරම් ප්රසන්න පුේගලමෙක් 
මනාමව්. තවත් තැනැත්මතක් නිතරෙ හාසයෙට ලක්වන මකමනකි. 
 

ඇතැම් අවසේථාවක් සිත් කාවදින මලස නිරූපණෙ කිරීෙ සඳහා උඩුෙටිකුරු ක  චරිත 
මොදාගත හැකිෙ. මම් ෙගින් අදහසේ මකමරන්නමන් සම්ප්රදායික චරිතවල සේී පුරුෂභාවෙ මහෝ ගති 
සේවභාව මවනසේ කිරීෙයි. 
 



උදාහරණ:- 
1. පවුල් සාංවිධාන කටයුතු ගැන උනන්දුවක් දක්වන පිරිෙ අමෙකු ඒ සඳහා උපමදසේ ගැනීෙට 

දවදයවරමෙක් ලගට ෙයි. තෙ ප්රශේණෙ දවදවරමෙක් හා කථා කිරීෙට ඔහු 
බලාමපාමරාත්තු වන නමුත් ඇත්ත වශමෙන්ෙ ඔහුට සිදුවන්මන් දවදයවරිෙක හා ප්රශේණෙ 

කථා කිරීෙයි. මෙෙ සම්ප්රදායික චරිතෙකට එනම්, දවදයවරොට අපූර්වත්වෙක් ආමරෝපණෙ 

කිරීෙකි. ෙන්ද, දවදයවරිෙක හා පවුල් සාංවිධාන කටයුතු ගැන කථාකිරීෙට පිරිමිමෙකුට 
සිදුවීෙ අසන්නාට අපූරු අත්දැකීෙක් විෙ හැකි බැවිනි. 
 

2. සම්ප්රදායිකව ගමම් මුදලාලි පුරුෂමෙකි. ඔහු ගමම් ෙැරකම්, වාංචාකම්, ආදිෙ කරන තද පරුෂ 
පුේගලමෙකි. පුරුෂමෙකු මවුවට මම් ගතිගුණවලින් යුත් මුදලාලි හාමිමන් මකමනක් ආමේශ 
කිරීෙට නාටයමේ ගැටුෙ වඩා මපාමහාසත් කිරීෙට මහේතුවිෙ හැකිෙ. 

 
හැෙ මහාඳ නාටය පිටපතකෙ අසන්නාට තෙන් හා අනනය කරගත හැකි චරිතෙක් තිබීෙ 

දක්නට ලැමෙන්නකි.. “එො ොං වමේ මකමනක්. ඇෙ කරන්න ෙන්මන් ොං ඒවමේ මවලාවකදී කරන 
මේෙයි. එො හරි හිතවත්, ොං කැෙතියි ඒ වමේ අෙට” වැනි සිතුවිලි ඒ චරිතෙ හා සම්බන්ධමෙන් 
අසන්නා තු  ජනිත විෙ යුතුෙ. 
 

සාොනයමෙන් විනාඩි 30 ක ගුවන් විදුලි නාටයෙක් සඳහා මොදා ගතයුතු චරිත සාංෙයාව 
පහකි. එමහත් සහභාගි වන චරිත පහටෙ කරන්නට කිෙන්නට තරම් මදෙක් නාටයමේ අඩාංගු විෙ 
යුතුෙ. පසේමදනා අතුරින් එක් අමෙකු මහෝ අකර්ෙනය නම් අසන්නාමේ පැත්මතන් බලන විට ඔහු ෙල 
චරිතෙකි. මම් නිසා නාටයෙට අඩාංගු වන එක් එක් චරිතෙ පිළිබඳ ෙනා අවමබෝධෙක් ඔබතු  තිබිෙ 
යුතුෙ. වඩාත් උචිත වන්මන් ඒ ඒ චරිතෙ පිළිබඳව ඔබ දන්නා මතාරතුරු අුපිළිමවලින් සටහන් කර 
තබා ගැනීෙයි. මෙෙ නාටයමේ වසේතු බීජෙ ඔමේ සිත තු  පිළිසිඳගත් වහාෙ ක යුත්තකි. ඒ ඒ 

චරිතෙන්මේ රූපකාෙ, ඇඳුම්, පැ දුම්, ගම් පලාත්, ලබා ඇති අධයාපනෙ, හිතන පතන ආකාරෙ, හා 
එමසේ හිතන්මන්ත් එවැනි දෑ පතන්මන්ත් ෙන්ද ෙන බව මම් සටහමන් අඩාංගු විෙ යුතුෙ. නාටයමේ 
චරිත මෙමසේ හඳුනා ගැනීමෙන් අනතුරුව එකී චරිතවලට උචිත කටවහර වචන හා මෙදුම් ආදිෙ 
මතෝරා මේරා ගැනීෙ පහසු වන බව ඔබට මපනී ෙු ඇත. 
 

නාට්ය ගදබස්ත 
 

ගුවන් විදුලි නාටය රචකොට ශේදෙ ෙගින් පෙණක් ප්රතිරූප (Images) නිර්ොණෙ කිරීෙට 
සිදුමවයි. ඔහුට ඒ ඒ ජවනිකා වල අඩාංගු වර්ණ ගඳ සුවඳ හා චරිතවල ෙමනෝභාවෙන් ෙවාපෑෙට 
සිදුවන්මන්ද පාත්රවර්ගොමේ මුවට නැාංවුු වදන් වලින් පෙණි. “බලාමගනයි! මිනිහමේ අමත් ඇඹුල් 
කැත්තක් තිමෙනවා....” මෙවැනි මදබසක් චිත්රපටෙක මහෝ රූපවාහිනී වැඩසටහනක අඩාංගු මනාවිෙ 
යුත්මත් මිනිසාමේ අමත් ඇති මදෙ මේක ෂකොට දැකගත හැකි බැවිනි. එමහත් දෘශය ොධයෙක් 
මනාවන ගුවන් විදුලිමේදී අවසේථා නිරූපණෙ සඳහා මෙවැනි  මදබසේ අතයවශයෙ. මකමසේ වූවත් මම් 
මතාරතුරු මදබසේ වලට ඇතුල් කිරීමම්දී ඒවා සේවභාවික මලස සහ නිරාොශමෙන්ෙ චරිත ෙගින් 
කිෙවිෙ යුතුෙ. ෙන්ද එවැනි මතාරතුරු බලහත්කාරමෙන් ඇතුලත් කරන ලද බව අසන්නාට මපනී 
ගිෙමහාත් ඔමේ උත්සාහෙ අසාර්ථක විෙ හැකිෙ.  

 
මෙහිදී වැදගත්ෙ කරුණ වන්මන්  මදබසේ මුල්මකාට නාටය රචනෙ කිරීෙට වඩා නාටයමේ  

එන සිදුවීම් හා ක්රිො මුල්මකාට මදබසේ රචනෙ කිරීෙයි. ගුවන් විදුලි පිටපමත් මදබසේ සටහන් කිරීමෙදී 
ෙතුරුලිෙනමේ සීොවන්ට ෙටත් වීෙට සිදුමව්. සාොනය කථාවකදී මෙන් අවශය තැන්වලදී 
එකිමනකාට බාධා කරමින් මකමරන සාංවාද ෙතුරුලිෙනෙ කරන ලද පිටපමත් සඳහන් කිරීෙට 
අපහසුෙ. එමහත් එමසේ බාධාකරමින් කථා කරන අවසේථාවලදී ඒ පිළිබඳ උපමදසේ වරහන් තුල සටහන් 
මකාට තැබීෙ ෙගින් මම් අපහසුතාවෙ ෙඟහරවා ගත හැකිෙ. 
 

ගුවන් විදුලිෙ ශ්රවය ොධයෙක් වන බැවින්  දීර්  මදබසේ මෙදීෙ අසන්නාට මවමහසකර විෙ 
හැකිෙ. වඩා උචිත වන්මන් කට වහරින් ගත් මකටි මදබසේ ෙගින් චරිත අතර සාංවාදෙ පවත්වා මගන 



ොෙයි. ඇතැම්විට සේවොංකථන හා සිතුවිලි මකටිමෙන් මෙදිෙ මනාහැකි අවසේථා තිබිෙ හැකි වුවද 
එවැනි අවසේථා හැකි තරම් දුරට සීො ක  යුතුෙ. මනාවැලැක්විෙ හැකි මහේතු නිසා එක් චරිතෙක මුවට 
දිගු මදබසේ ෙේඩෙක් නැාංවීෙට සිදු වුවද අමනක් චරිත සම්පූර්ණමෙන්ෙ නිහඬ මකාට තැබීෙ සුදුසු 

මනාමව්. “ආාං එමහෙද?.... ඒක ොං දැනාං හිටිමෙ නෑමන.....ඇත්තට?” වැනි මකටි මදබසේ අමනක් 
චරිතමේ මුවට නැාංවීමෙන් මුල් චරිතමේ දිගු මදබසේ අතරින් පතර කඩා දැමිෙ යුතුෙ. 
ඇතැම් අවසේථාවන් තීව්ර කරලීෙ සඳහා එක චරිතෙක මදබසේ ෙේඩමේ අගට මෙමදන ක්රිො පදමෙන් 
අමනක් චරිතමේ මදබස ආරම්භ ක  හැකිෙ. එමහත් මම් උපක්රෙෙ නාටය පුරාෙ මොදා ගැනීෙ එතරම් 
සුදුසු නැත. 
 
උදාහරණ:-  
1. සිරිල්   :- ොං …… ෙනවා 
2. ශ්රිො :- ෙනවා? …… මකාමහේද? …… 
3. සිරිල් :- මකාමහේද කිෙල කිෙන්න ොං බැඳිල නැහැ. 
4. ශ්රිො :- බැඳිල නැහැ කිෙන එක උත්තරෙක් මනමවයි. 
5. සිරිල් :- උත්තරෙක් මනමවයි නම් ඒකට බිාංදුව දාගන්නවා. 
6. ශ්රිො :- බිාංදුව දාගන්න තෙයි මවන්මන් ඔමහාෙ ෙනමකාට. 
7. සිරිල් :- ඔමහාෙ ෙනකම් ඉන්න ඕමන නැහැ. ොං දැන්ෙ ගිොෙ    
 කතාව ඉවරයිමන. 
 
මදබසේ ෙගින් අවසේථාව සහ සේථානෙ නිරූපණෙ කිරීෙ 
 
රූපවාහිනී තිර නාටකෙකදී නම් අවසේථාව නිරූපණෙ සම්බන්ධව උපමදසේ පිටපමත් මෙමසේ 
සඳහන්වු ඇත. 

- දුුවිලමේ  හුදකලා කඳුකර වලව්මව් ෙැද සාලමේ දර්ශනෙක්, පිටත නැමගන කුණාටුවක්. 
සාලමේ ගිනි උදුන  ඟ දුුවිල ගිනි තපිමින් සිටී. ඔහු හුදකලාවූමවකි. වැසේසට මතමුු 
අමුත්තා සාලමේ ෙහමදාර ඇර මගන ඇතුල්මවයි. 

 
එමහත් මම් කරුණු සිෙල්ලෙ ගුවන් විදුලි නාටයෙකදී නම් මදබසේ හා ශේද ෙගින් පෙණක් එලිදරව් විෙ 
යුතුෙ. එෙ මෙමසේ විෙ හැකිෙ. 
1. දුුවිල :-  (මදාර මසමෙන් ඇමරන හඬ - ඇරුණු මදාරින් සු ාං මකෝඩමේ හඬ මගතුලට   

ඇතුල් මව්.) හා, හා, මෙහාට එමු..…මෙහාට එමු …… එමු මෙහාටෙ ……අමප්ත 
අප්තමප්ත ෙහා මකෝඩෙක් එන්න වමේ (මදාර වසන හඬ ඒ හා සෙගෙ මකෝඩමේ 
හඬ ඇමසන්මන් පිටතින් පෙණි) 

 
2. ෙගිො :-   (ඇතුල්මවමින්) අප්තපුච්චමච්ච ොන්තම් ඇති ( ඟට එමින්) තමුන්නැහැ   

කිව්ව හරි. ෙහා මකෝඩෙක් තෙයි එන්මන් මහාඳමටෝෙ මතමුණා.... ඒ ෙදිවාට 
සැතැප්තෙ පහෙ පයින්ෙයි ආමව් (මකෝේ එක ගලවා ගසයි). 

 

3. දුුවිල :- අමන්.... ආපු එක මකාච්චචර මදෙක්ද?..... අපිට ඉතින් මෙමහාෙ  
කලාතුරකින් තෙයි අමුත්මතක් එන්මන්....... ගිනි උදුන ලගින්ෙ ඈදිගත්ත නාං 

ොං ගින්දර ටිකක් වැඩි කරන්නම්මකෝ ……(ගිනි උඳුනට දර මකාටෙක් දෙන 
හඬ සහ ඇවිමලන ගින්මන් මකදර දැමවන හඬ) 

 
4. ෙගිො :- තමුන්නැහැ තේේ තනිෙෙ ඉන්න කැෙැති මකමනක් වාමේ...... කඳුකමර් 
   මම් වලව්ව මබාමහෝෙ පරණ එකක් කිෙලා ොං අහලා තිමෙනවා......... 
 
5. දුුවිල :-  ඔවු..... අමප්ත බේඩාරවලිමේ ඇත්තන්ට... ආන්තිෙට ඉතිරුවුමේ මම්  
   වලව්ව විතරයි. 
 



6. ෙගිො :-   (අත්මදක එකිමනක පිරිෙදී) අප්තපච්චචිමේ …… ගිනි මගාමේ 
   රසේමණට ොන්තම් හීතල ගතිෙ ටිකක් අඩුවුනා...... දර මකාමේ  
   මබාමහාෙ මහාඳට මව්ලිච්චච එකක් වමේ. (ආොසමෙන් නැගිටින  

   හඬ සහ පුටුවක් ඇදමගන වාඩි මවන හඬ).... මම් කවිච්චචිෙ තනිකර 
   කලුවමරන් හදලා තිමෙන්මන් …… නැේද ොං අහන්මන්. 
 
7. දුුවිල :-  අද කාමල් නම් ඔකට අරන් තිමෙන කලූවර ලී වලින් කවිච්චචි තුනක්  

හදන්න පුලූවන්. මම් සාමල් පුරාෙ තිමෙන ලී බඩු අමප්ත මුත්තා කලූවර 
ලීමෙන් හමදෝපුවා. අර ෙහ මපේටගෙ  උසේසන්න බැරි කෙටෙයි ඔතනෙ 
තිමෙන්න ඇරිමේ. 
 

මෙවැනි අවසේථා නිරූපණෙක් වර්ණවත් කිරීෙ සඳහා නාටය නිෂේපාදකට සිෙ චරිත විචිත්ර සහ 
නිර්ොණාත්ෙක මලස උපමෙෝගී කරගත හැකිෙ. චරිතවල බසේ වහර කථා කරන විලාශෙ ඔවුන්මේ 

ෙමන්ාභාව (ප්රීතිමෙන් සිටීද, කණසේසල්මලන් සිටීද ආදී වශමෙන්) සම්බන්ධමෙන් සැලකිලිෙත්වීෙ 
නිර්ොණාත්ෙක  අවසේථා නිරූපණමෙහි ලා මබමහවින් උපකාරී මවයි. 
 

පරිසරෙ පිළිබඳ මතාරතුරු චරිත සේවභාවෙන් සහ කථාව ඉදිරිපත් කිරීෙ හැමරන විට මදබසේ 
ෙගින් ක යුතු තවත් මදෙක් වන්මන් කවුරුන් කාට කතා කරන්මන්ද ෙන බව අසන්නාට ෙතක් කර 
දීෙයි. ජවනිකා තුල සිටින චරිත හඳුනාගත හැකි ආකාරෙට මදබසේ හැසිරවිෙ යුතුෙ. කිසිෙම් මහේතුවක් 
නිසා මුනිවත රකින චරිතෙක් ජවනිකාවට අෙත් මව් නම් එෙ චරිතෙ ගැන සඳහනක් අමනක් 
අමෙකුමේ මුවට නැාංවිෙ යුතුෙ. ජවනිකාවක ආරම්භමේදීෙ චරිත හඳුන්වන නම් මදබසේවලට අඩාංගු 
කිරීෙද කලයුත්තකි. 
 

1. රන්බේඩා :- දිසානාෙක ොං දන්නවා …… ොං කිව්වා ……උඹහෑ ඉසේසරහ එේක ෙතක් 

 කරන්මන් නෑ         කිෙලා…… ඒ වුනාට …… උඹහෑ එක්ක මනාකිො බැරි 
 මදෙක් මබාලාං           සිේධ මවලා තිමෙන්මන්. 

 
2. දිසානාෙක :- (මනාඉවසිල්මලන්) මෙමකෝ රන්බේමේ ……මොාකෑ මවලා තිමෙන්මන්. 

 කිොපල්ලා මබාලල්ලා …… මොකදෑ වුමන්. 
 

චරිත විසින් කිසිෙම් තීරණාත්ෙක මදෙක් කරන්නට අර අදින්මන් නම් එෙ ක්රිොවට අදාල 
පරිසරෙ පිළිබඳ චිත්ත රූපෙක් අසන්නා තුල ඇකිමවන් ආකාරමේ මතාරතුරු කල්තිො මදබසේ ෙගින් 
ඉදිරිපත් විෙ යුතුෙ. 
  
 
උදාහරණෙක් :-   
 
1.  උක්කුන් :- සිරා ……උඹ කිෙන විදිෙට මකාමහාෙ පැනල ෙන්නද බාං …… දැන් බලහාං  
  හරිෙටෙ මේේටුව  ඟ මේල් ගාේලා. හතර වමේටෙ මපාලීසිමෙන් මුර ……  
  මකාමහාෙ හරි   තාප්තමපන් පැන්නයි කිෙමුමකෝ... ඊට පසේමසේ මපා ේගසේ  
  භාගෙක් විතර උසට කටු කම්බි වැටක්.. ඒ ෙදිවාට වැටයි තාප්තමපයි අතර  

  මුරබල්මලා …… උඹ අහලා තිමෙනවා මන්ද උන් ආමෙත් මකලින්ෙ අගුරු 
  දේඩ විකාමගනෙයි පනින්මන්. කිසිෙ චාන්සේ එකක් නෑ බාං පැනලා ෙන්න. 
 
2.   සිරා    :- උක්කුන් ෙල්ලී …… ඔෙ කිොපුවා ඔක්මකෝෙ ඇත්ත. ඒ උනාට උඹ එක  

 කාරණෙක් ෙතක නැතිමකාරා ……උඹ වමේ මිනිමහකුට මොකේද ඒ කාරමන් 
 කිෙලා නිකම්ෙ මත්මරන්න ඕනා බාං …… 

 



මම් හැර රචකො විසින් අෙතක මනක  යුතු වැදගත්ෙ මදෙ වන්මන් හඬ නිශේපත්ති සේථානමේ 
සිට දෙයික්රමපෝනෙට ඇති දුර ෙගින් අසන්නා තුල ෙැමවන චිත්තරූපෙ නාටය නිෂේපාදනමෙහි 
ඉතාෙත් ප්රබල උපක්රෙෙක් වන බවයි. ගුවන් විදුලිෙ ශ්රවය ොධයෙක් පෙණක් වන බැවින් නාද චර්ොව 
හා නිෂේපාදන උපක්රෙවල ඒකාග්ර බව ෙගින් ත්රිොණ දර්ශනෙන් නිර්ොණෙ කිරීෙ ක  යුතුෙ. 
 
උදාහරණ  :- 
1. නිෙල්: (දෙයික්රමපෝනෙට ඈත සිට) ආ …… හාාං ……අරමගාල්මලා මවන්නැති 

 මෙහාට ඇවිල්ලා බලන්නමකෝ. 
2. පිෙදාස (මුහුදු ර  ඈත පසුබිමෙන් ඇමසේ. දෙයික්රමපෝනෙ අසල සිට ෙදක් උසේ  

  හඬින්) ආ .…… අර ෙන්මන් කේටිෙ, දැක්කද අර මවර  දිමේ ඈත  
  ොන්තෙට මප්තන්මන් …… ොං හිතන්මන්  දැන් උන් හැතැප්තෙ බාමගකටත්  

  වැඩිෙ ඈතිුයි ඉන්මන්.... 

3. සරලා:  (ෙෘඳු හඬින්) .......හැෙදාෙත් ොං බලන් හිටිමේ අපි මම් විදිෙට එක්මවයි  

  කිෙලා දැන් ොං ඉසේසරටත් වඩා මකායිතරම් ඔොට කිේටුද.... 

 
නාට්ය පිට්පත 
 

නාටය පිටපත මකාලමේ එක පැත්තක පෙණක් ටයිප්ත ක යුතු මවයි. මප්තළි අතර සැලකිෙ යුතු 

පරතරෙක් තිබිෙ යුතුෙ. ෙන්ද පුහුණු කරන විට ක යුතු මවනසේකම්,  එක්ක  යුතු මදබසේ මකාටසේ 
ආදිෙ සටහන් කිරීෙට ඉඩකඩ තිබිෙ යුතු බැවිනි. පිටපත ටයිප්ත ක යුත්මත් හසුරුවන විට හඬ 
මනාගැමනන මකාල වලෙ. නාටයමේ පිටපත් සිෙල්ලක්ෙ සොන පැහැදිලි බවකින් යුක්ත වීෙ 
අතයවශයෙෙ. අවශය තරම් අෙතර පිටපත් තිබීෙ වැදගත්ෙ. හැෙ නාටය මදබසකටෙ අාංකෙක් තිබිෙ 

යුතුෙ. අලූත් ජවනිකාවක් අරඹන විට  ජවනිකා අාංකෙ මොදා ආරම්භක මදබමසේ අාංකෙ අාංක 1 
ෙුමවන් සඳහන් කර අනතුරුව අුපිළිමවලින් අාංක මෙදීෙ අවශයෙ. පසුබිම් ශේද 
දෙයික්රමපෝනෙට තිබිෙ යුතු දුර ආදී උපමදසේ අදා  මදබසේ අසල වරහන් තු  මෙදිෙ යුතුමව්. 
 
පිටපතක මකාටසකින් උපුටා ගත් ආදර්ශනෙක් පහත දැක්මව්. 
 
ජවනිකා අාංක 1 (කාර්ොලෙක් - ශේද: අරින වහන මදාර - දුරකථන සීුව - දුරකථන රිසීවරෙ ඔසවන 
තබන හඬ) 
1. කර්නල් :-  මකෝ මම් මිසේටර් වන්නිආරච්චචි ……තාෙ නෑ ……… තාෙ නෑ ……ෙට  
  මප්තන්මන් අමප්ත අොතයාාංශමේ මිනිසේසු හිතන් ඉන්මන් ඒ අෙට වමේ  

  හැමෙෝටෙ නාසේති කරන්න කාලෙ තිමෙනවැයි කිෙල …… 
2. සිරිවර්ධන :- ෙන්දන්මන නෑ කර්නල් …….. සාොනයමෙන් මිනිහා....මවලාවට.. 
3. කර්නල්  :- (බාධාකරමින්) ඕනෑකෙක් නෑ …….. ඕනෑකෙක් නෑ …….. 
   ෙන් දන්නවමන් …….. ඔෙ මිනිසේසු …….. (මදාරට ගසන හඬ) 
4. සිරිවර්ධන :- (සැනසුම් සුසුෙක්) ඇති ොන්තම් (නැගිට මදාර මදසට ෙන   

   ගෙන්) ඔෙ නම් මිනිහා මවන්ට ඕනා. (මදාර ඇමරන හඬ)  
5. වන්නිආරච්චචි :- (ඈත සිට) හමලෝ මිසේට සිරිවර්ධන: 
6. සිරිවර්ධන :- (මදාර  ඟ සිට) ඇති ොන්තන් (මදාර වසන හඬ) අපි දැන්  

සෑමහන මවලාවක් තිසේමසේ බලාං ඉන්නවා (දෙයික්රමපෝනෙ  ඟට එමින්) 
කර්නල් ෙන් හිතන්මන් මිසේටර් වන්නිආරච්චචි මීට කලින් හම්බමවලා නැතිව 

ඇති …….. එො තෙයි අමප්ත නිමෙෝජිතො විදිෙට …….. 
7. කර්නල් :- (බාධාකරමින්) මොකද නැත්මත් ෙන් දන්නවා මෙො කවුද කිෙලා …….. ෙට 
  දැනගන්න ඕනා මකාමහේද මෙො මෙච්චචර මවලා හිටිමේ කිෙලා.......  
8. වන්නිආරච්චචි :-  ආ.....ඒකත් එමහෙද …….. ොං මෙච්චචර පරක්කු වුමන්ද …….. අපි ඔක්මකාෙ 
  වැටිල ඉන්න වමලන් මගාඩ එන්න ක්රෙෙක් මහාොගන්න උත්සාහ කරපු  

  හින්දයි පරක්කු වුමන් …….. මබාමහෝෙ නරක ආරාංචිෙක් ෙට මේන්න සිේධ 



  මවලා තිමෙනවා …….. අමප්ත වැමේට ගන්න තිොපු සල්ලි …….. පිල්ලි  
  ගිහිල්ලා. ජෙමසේකර …….. මිනිහාත් අන්තර්දාන මවලා. 
 
9. කර්නල්:- මම්ක ෙකාමේ කතාවක්මන්. තමුමසේ කිෙන්මන් මිනිහා සල්ලිත් 
   අරන් ොරුමවලා කිෙලාද? 
10. වන්නිආරච්චචි:- ොං මොකුත් කිෙන්මන නෑ කර්නල් …….. හැබැයි අපි  

 මහාොගත්තා මිනිහා මකාටුමව් ඉදලා ෙැේරාසේවලට පසේේ ක්ලාසේ ටිකේ 
එකක් අරන් තිමෙනවා.  

11. කර්නල්:- ෙැේරාසේවලට? …….. මකෝච්චචිමේ ……..? 
12. වන්නිආරච්චචි:- මකෝච්චචිමේ තෙයි …….. මම් මවනමකාටත් මිනිහා සල්ලි  ෙල්ලත් එක්ක  
  දකුණු ඉන්දිොමව් ඇති....... 
 
ජවනිකා අාංක 2 - වාෂේප දුම්රිෙ පිටත හා ඇතුලත හඬ 
 
(හූ කිෙමින් එන මකෝච්චචිෙක් ලාංවී ෙහ හඬින් ඉවතට ෙයි. හරසේ ක්රමෙෝේදීපනෙ cross fading - දැන් 
දුම්රිමේ ශේදෙ ඇමසන්මන් දුම්රිෙ ෙැදිරිෙ තු දීෙ. දුම්රිෙ ගෙමන් රිේෙෙ ෙැදිරිෙ තු ට ඇමසන හඬ 
පසුබිමින් පවතී). 
1. දුම්රිෙමසේවක :- (එමින්) මකෝපි මකෝපි …….. ෙැේරාසේවලට ඉසේමසල්ලා අන්තිෙ  

මකෝපි එක (ලාංමවමින්) සර් උණු මකෝපි …….. (ෙැදිරිමේ නිදන මකාටමසේ 
මදාර තල්ලූ වී ඇමරන හඬ) සර් උණු මකෝපි එකක් …….. (තොටෙ) ම් …….. 
මහාඳමටෝෙ නින්ද ගිහිල්ලා වමගයි. පත්තමරුත් මූණ වහමගන. (ෙදක් ශේද 

නගා) සර් …….. දැන් බහින්න  ඟයි …….. ොං පත්තමර් නවල තිෙන්නම් 
(පත්තමර් ඉවත ගන්නා හඬ) සර් …….. මකෝපි …….. (විශේෙමෙන්) …….. හා 
…….. මපෝයි …….. සන්තානම් ෙෑණිෙමන් …….. 

(දුම්රිෙ හඬ නගා අනතුරුව ඈත්මවයි )- තත්පර 3 ක විරාෙෙක් . 
 
ජවනිකා අාංක 3 – (ජවනිකා අාංක 1 තිබූ කාර්ොලෙ) 
......(දුරකථනෙක් නාදමවයි. රිසීවරෙ ගන්නා හඬ. දුරකථන සීුව නවතී). 
1. කර්නල් :- හමලෝ …….. ව් 
2. හඬ:- (දුරකථනමෙන් එන හඬ මවනසේ කර කතා කරන අමෙක්) ඔෙ කර්නල්  
  රණතුාංගද?...... 
3. කර්නල් :- ඔව්...... කවුද කතා කරන්මන් 
4. හඬ :- (දුරකථනමෙන්) කවුරු කතා කරාෙ මොකද …….. ආරාංචිෙයි 
    වැදගත් …….. මත්රුනාද …….. දන්නවද …….. 
   මිනිහා ඉවරයි …….. මසත්ත මපෝච්චචි. 
5. කර්නල් :- (කලබලමෙන්) ක …….. කවුද ඉවර …….. ඔෙ කවුද ……..? 
6. හඬ  :- (දුරකථනමෙන්) කවුද ඉවර කිෙලා තමුමසේ දන්නවා …….. 
   ඒමකන් වැඩක් නැහැ …….. දැන් සල්ලි ෙල්ල ෙමේ  ඟ 
   මත්රුණාද? 
7. කර්නල් :- (කලබලමෙන්) මො …….. මොන සල්ලි ෙල්ලක්ද? …….. 
   තමුමසේ කවුද? 
8. හඬ :- (දුරකථනමෙන්) ොං කවුද කිෙන එක ඉක්ෙනට දැනගන්ඩ ලැමේවි  
   …….. ආයිෙත් මවලාවක කතා කරමුමකෝ …….. 
9.  කර්නල් :- හමලෝ …….. හමලෝ …….. ව් (ෙඳ නිහැඬිොවකට පසු රිසීවරෙ  
   තබයි. සුසුෙක් මහලයි) 
   (දුරකථනෙ ඔසවා ඩෙල් කරන හඬ) 
10. කර්නල් :- හමලෝ …… හල්මලෝ …….. ව් …….. වෑ …….. මකමහල්ෙල (දුරකථන) රිසීවරෙ 
  තදින් තබයි. කාර්ොලයීෙ සීුවක් නාද කරයි. මදාර ඇමරන හඬ) 



11. මල්කම්වරිෙ:- (මදාර  ඟ සිට එමින්) ඇයී …….. සර් කතාක ාද ………? 
12. කර්නල්:- නාලනී! වන්නිආරච්චචිටයි සිරිවර්ධනටයි මකමහාෙ හරි ෙැමසේේ එකක්  
  මදන්න ඕනා. 
13. මල්කම්වරිෙ:- ඔව් සර් ……ඒමගාල්මලෝ මම් දැන් මුදල් අොතයාාංශෙට ගිො …….. 
   ොං පණිවිමේ මදන්නම් …….. 
14. කර්නල්:- මකාමහාෙහරි …….. ෙට මම් දැන් ඒ මදන්නව මගන්නල ඕනා...  

 ....අනික අද හවස ෙැේරාසේවලට ෙන්න ෙට ප්තමල්න් එමක් සීේ එකක් බුක් 

 කරන්න ඕනා …… ඒක මම් දැන්ෙ කරන්න ඕනා …… මත්රුනාද? …… 
 (සාංගීතෙ) 

 
පිට්පතක කාලය මැනීම 
 
තෙන් විසින් රචනා කරන ලද නාටය පිටපත නිෙමිත ප්රචාරක කාල සීොව සඳහා සෑමහේද ෙන්න 
ගණනෙ කිරීෙද පිටපත් රචකොට පැවමරන වැදගත් කාර්ෙෙකි. මම් සඳහා මහාඳෙ ක්රෙෙ නම් 
ඔරමලෝසුවක් ලඟ තබාමගන පිටපත රඟපාමින් කිෙවා බැලීෙයි. මම් කිෙවා බැලීමම්දී ඒ ඒ  චරිතවලට 
ආරූඩ වී පසුබිම් ශේද සඳහා ගතවන කාලෙද සිමත් තබාමගන එෙ ක  යුතුෙ. මම් හැෙ කිෙවීෙක්ෙ දී 
ඇති නිෙමිත කාලසීොවට වඩා විනාඩි පහකින් පෙණ අඩුමවන් නිෙ කිරීෙට හැකිවිෙ යුතුෙ. 
 
ගුවන් විදුලි වැඩසටහන් අතුමරන් ප්රබලතෙ වැඩසටහන් ආකෘතිෙ ගුවන් විදුලි නාටයෙයි කීෙ 
අතිශමෙෝක්තිෙක් මනාවන බව ශ්රී ලාංකා ගුවන් විදුලි සාංසේථාමව් ශ්රවන පර්මේෂණ අාංශමේ සමීක ේෂණ 

වලට අුව පැවසිෙ හැකිෙ. හුදු වින්දනෙ හැමරන්නට සාංවර්ධන ගැටළු සාකච්චඡා කිරීෙ, අධයාපනික 
කටයුතු සඳහා සහ මතාරතුරු මෙදා හදා ගැනීෙ සඳහාද ගුවන් විදුලි නාටය භාවිතා ක  හැකිෙ. මම් 
හැර සම්ප්රදායික ග්රාමීෙ සාංනිමව්දන ක්රෙ වලදී උපමෙෝගී කරගු ලැබූ පාරම්පරික රාංගනෙන් සුදුසු 
මවනසේකම් සහිතව ගුවන් විදුලි ොධය සඳහාද සාර්ථක මලස මොදා ගත හැකි මවයි. මම් 
සම්බන්ධමෙන් ෙහවැලි ප්රජා ගුවන් විදුලි මසේවෙ ෙගින් දරණ ලද ප්රෙත්නෙක ප්රතිථලෙක් වශමෙන් 
පර්මේෂණාත්ෙක “ආයුමබෝමව්වා” වැඩසටහන් ොලාව බිහිවිෙ. මම් ෙගින් අරමුණු මකරුමේ 
සම්ප්රදායික ොතුකර්ෙවල එන මෙරකරු - ගුරුන්නාන්මසේ අතර ඇතිවන ගැටුම් සහගත සාංවාදෙ ෙගින් 
සොජෙෙ ගැටළු සාකච්චඡා කිරීෙයි. 
 
මකමසේමවතත්, මෙෙ මල්ෙණෙ ෙගින් සාකච්චඡා මකමරණු නාමටයෝචිත ගුණාාංගෙන් පිළිබඳව නිසි 
අවධානෙකින් මතාරව ඕනෑෙ ආකාරෙක ගුවන් විදුලි නාටයෙක් සාර්ථක මලස රචනා කිරීෙ උගහට 
බව අවසාන වශමෙන් පැවසිෙ යුතුෙ. 
 
විජොනන්ද ජෙවීර 
ගුවන් විදුලි අභයාස ආෙතනෙ. 
 
 


