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පළමු ප්රසංගය 
2019 මාර්තු 23, ෙකොළඹ ලයනල් ෙවන්ඞ්ට් රංග ශාලාව, � ලංකාව,

රාජකීය විද්යාලයීය 33වන අන්තර් පාසල් නාට්ය තරගාවලිය 
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ෙමෙතෝදිස්ත විද්යාලයීය රංග වෘන්දය 

සහය
ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම 



Ovaryacting! යනු � ලංකාෙව් ෙකොළඹ ෙමෙතෝදිස්ත විද්යාලෙය් තරුණ නිළි වෘන්දයක් 
විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබූ ස්� ඔසප්වීම වටා ඇති මිත්යා හා තහංචි චාරිත්රවලට
ආමන්ත්රණය කරන ඩිවයිස්ඞ් ඔන්ෙසොම්බල් නාට්ය නිර්මාණයකි.

ෙමම අධ්යයන ෙගොනුෙව් ප්රෙයෝජන ෙදකකි. අධ්යක්ෂිකාව විසින් ෙමම නාට්යෙය්
�යාවලිය ෙමෙලස විශ්ෙල්ෂණය ෙකොට ඉදිරිපත් කර ඇත්ෙත් තමන් වැදගත් යැයි 
සලකන ඕනෑම ප්රශ්නයක් ආමන්ත්රණය කිරීමට අලු ත් ඩිවයිස්ඞ් නාට්ය නිර්මාණයක් 
කිරීමට කැමති වයස අවුරුදු 10ත් 16ත් අතර පමණ වන සිසුන් ෙවනුෙවන් ය. 

එෙමන්ම, ෙමම නාට්යෙය් ෙත්මාවට අනුකූලව ඔසප් හා ප්රජනන ෙසෞඛ්යය පිළිබඳව 
සිසුන් දැනුවත් කිරීමටද ෙමම අධ්යයන ෙගොනුව උත්සහ කරයි.

ෙමෙලස, ෙමම අධ්යයන ෙගොනුව පහත සඳහන් ක්ෙෂේත්රයන් ආවරණය කරයි:

 කතාව
 චරිත
 නිෂ්පාදනය
 අධ්යාපනික තතු

සිසුන්ට අත්හදා බැලිය හැකි, ෙමම නාට්යයට ඇතුළත් �යාකාරකම් ෙම් අධ්යයන 
ෙගොනුෙව් අන්තර්ගත ෙව්. 
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නැහැ... ඉස්ෙකෝෙල් පන්ති මාරු කරන්න ෙවන 
පීරියඩ් ෙනෙව්. අපිට පෑඩ්ස් (සනීපාරක්ෂක තුවා) 
මාරුකරන්න ෙවන පිරියඩ්ස්. ඔයාලෙගන් සමහරක් 
තාමත් මං ෙම් කියන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා දන්ෙන් 
නැත්නම්, ෙම් අධ්යයන ෙගොනුෙව් අවසානයට 
ළංෙවනෙකොට ඒක ගැන ෙගොඩක් ඉෙගනෙගන 
තිෙයයි. 

දයාබර දරුවෙන්, 

එකමත් එක කාෙලක, කතාවක් කියන්න ඕෙන් වුණු අපූරු ගැහැණු ළමයි ෙරොත්තක් එක්ක කටයුතු 
කිරීෙම් වාසනාව මට ලැබුණා. කතාව ෙමොකක්ද කියලා අපි දැනෙගන ෙනොහිටියත් නාට්ය හරහා ෙම් 
කතාව කියන්න ඕෙන් කියලා අපි හැෙමෝම දැනෙගන හිටියා. 

අපිට කතාවක් කියන්න ඕෙන් ෙමොකක් ගැනද කියලා කතාකරද්දී, ගැහැණු ළමයි කණ්ඩායමක් 
විදියට (මාත් ඇතුළුව) ගැහැණු ළමයින්ට තියන ප්රශ්නයක් ගැන ෙමොනවහරි කරමු කියලා අපි හිතුවා. 
ඒ ඉක්මනටම රතු ෙකොඩියක් (වචනෙය් පරිසමාප්ත අර්ථෙයන්ම) අපිට දිස්වූණා.

ඔසප් චක්රය (පීරියඩ්ස්). ඔව්, මං තමයි. අපි 
ෙම්ෙක් ඉස්සරහට යද්දී ඔයාලට තවත් මාව 
මුණගැෙහයි. අයිෙයෝ නෑ නෑ. මං 
ඉස්ෙකෝෙල් ෙබල් එකක් ගහද්දි පටන්ගන්න 
පීරියඩ් එක ෙනෙව්.

අධ්යක්ෂිකාවෙගන් ලිපියක් 
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ඇඟ ෙවවුලලා යනවා, ෙන්ද?

ඇත්තටම නැහැ. වැරදියි. ෙවවුලන්න ඕෙන් නැහැ. 

ෙම්කට තමයි අපිට ආමන්ත්රණය කරන්න ඕෙන් වුෙණ්. පීරියඩ්ස්, එෙහමත් නැත්නම් ස්� ඔසප්වීම 
ගැන හිතද්දී අපි ෙවවුලන්ෙන් ඇයි? ෙමච්චර ජීව විද්යාත්මක, ස්වභාවික ෙදයක් අපි ෙබොෙහෝ ෙදනා 
තුළ ලැජ්ජාවත් අපහසුතාවයත් ඇතිකරන්ෙන් ඇයි? ඊටත් වඩා අදාළ ප්රශ්නයක් ෙවන්ෙන්, ෙමච්චර 
සාමාන්ය ෙදයක් රහසක් වෙග් මිනිස්සුන්ෙගන් හංගන්ෙන් ඇයි කියන එක? ඩිම්බෙකෝෂ �යාකරද්දී 
(ඕවරීස් ඇක්ට් කරද්දී) ඇයි හැෙමෝම අනවශ්ය විදියට කලබල ෙවන්ෙන්, ඕවර් රියැක්ට් කරන්ෙන්? 
ෙම්ක... ෙම්ක තමයි අෙප් කතාව වුෙණ්. ෙම්ක තමයි Ovaryacting!

ඔයාලෙග් සෙහෝදර සෙහෝදරිෙයෝ එක්ක ෙසල්ලම් කරද්දී හරි, පාසැෙල් ප්රසංගයකට හරි ඔයාලෙග් 
ජිවිතෙය් ෙමොනයම් ෙමොෙහොතක හරි නාට්යානුසාරෙයන් කතන්දර කියලා ඇති බව මට විශ්වාසයි. 
ඔයාලා වෙග් දීප්තිමත් ළමයි කණ්ඩායමක් එක්ක නාට්යයක් හැදුවට පස්ෙසේ මං දැනගත්ත ෙද් තමයි 
හුෙදක් විෙනෝදයට කරන නිර්මාණයකට එහා ගිය ෙදයක් අපිට අෙප් නාට්ය හරහා කරන්න පුළුවන් 
කියලා. අපිට ඒ හරහා අධ්යාපනයක් ෙදන්න පුළුවන්. දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. අපිට එකතුෙවලා 
ෙලොකූ අදහසකට වැෙඩන්න ෙදන්න පුළුවන්. 

ෙම් නාට්යය සහෙයෝගෙයන් නිර්මාණය කරමින් යද්දී මං ඉෙගනගත්ත තව ෙදයක් තමයි සමහර 
ෙවලාවට ළමයි විදියට ඔයාලට ඔයාලෙග් හඬ නඟන්න පුළුවන් ෙවන්න වැඩිහිටි අපි අඩියක් පස්සට 
අරෙගන ටිකක් ඉන්න ඕෙන් කියන එක. ඔයාලෙග් හඬ හරිම බලවත්. ඉතින් නාට්ය කියන්ෙන් 
ඔයාලට වැදගත් කියලා හිෙතන ප්රශ්න ගැන ඔයාලෙග් හඬ අවදි කරන්න ෙහොඳ ෙව්දිකාවක්. 

ඉදිරි පරිච්ෙඡ්ද තුළින් මං ඔබව රැෙගන යන්ෙන් මෙග් අපූරු තරුණ කලා ශිල්පිනී කණ්ඩායමත් 
එක්ක කරපු Ovaryacting! නාට්යය නිර්මාණය කිරීෙම් �යාවලිය ආපු ගමන් මඟ හරහායි. 
ෙකෙසේෙවතත්, අපි ෙම් පරිච්ෙඡ්ද පසුකර යද්දී, අෙප් කතාවට සමාන්තරව ඔයාලත් ඔයාලෙග් කතා 
නිර්මාණය කරන වැෙඩ් පටන්ගන්න කියලා මං ඉල්ලනවා. හැම පරිච්ෙඡ්දයකම තියන නාට්ය 
අභ්යාසය තනිවම හරි, යාළුෙවොත් එක්ක හරි අත්හදා බලන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයාලට ඒ හරහා 
නිර්මාණය කරන්න පුළුවන් ෙමොනවද කියලා බලන්න. ඒ අතරවාරෙය් අෙප් මිතුරු ඔසප් චක්රයට 
කියන්ෙන් තිෙයන්ෙන් ෙමොනවද කියල අහන්නත් විනාඩියක් වැය කරන්න. ෙම් �යාවලිය ඉවර 
ෙවනෙකොට සම්පූර්ණෙයන්ම සංකල්පගත කරපු ඔෙබ්ම නාට්යයක් ඔබට තිෙයයි කියලා මට 
විශ්වාසයි (ඊට අමතරව ඔසප් චක්රය ගැනත් දැනගත යුතු සියල්ල දැනගනී). 2



Ovaryacting! හි අධ්යක්ෂිකාව හා ගැහැණු ළමයි 

ඉතින් ෙම් ලියවිල්ල සතුටින් කියවමින් ෙම් ගමන යමු. අවසානෙය්දී මං ආෙයත් ඔබ හමුවට එන්නම්. 
සමහර විට ඒ ෙවනෙකොට ඔයාලට කියන්න ඕෙන් කතාව ගැන මට කියන්න ඔයාලට පුළුවන් ෙවයි.

ආදරෙයන්,
පියුමි ('අධ්යක්ෂිකා')
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Ovaryacting! නම් අපිව ෙසොයා ඇවිත් ෙදොරට තට්ටු කෙළේවත්, එකපාරට රතුපාට පැල්ලමක් 
විදියටවත් අෙව් නැහැ. ෙම් නාට්යය ෙමොන වෙග් ෙවයිද කියලා දැනගැනීමට කලින් සිටම ෙමම 
නාට්යය නිර්මාණය කරන්න ෙබෙහවින් මහන්සි වී කටයුතු කිරීමට සිදුවුණා. ඩිවයිසින් 
�යාවලියකින් නිමෙවන නාට්යවල සාමාන්ය පිළිෙවලට අනුව වැඩමුළුවලින් අපි නාට්යය නිර්මාණය 
කිරීම පටන් ගත්තා. 

නාට්යය ගැන

රංග වෘන්දයක් බවට පත්වීම

ෙකොළඹ රාජකීය විද්යාලය (� ලංකාෙව් තිෙබන විශාල බාලක පාසලක්) විසින් සංවිධානය කරන 
ලයනල් ෙවන්ඩ්ට් රඟහෙල් පැවැත්වූ අන්තර් පාසල් නාට්ය තරගාවලිය (DRAMACOMP) 2019 
සඳහා තරග වැදීමට තමයි ෙමෙතෝදිස්ත විද්යාලෙය් (බාලිකා පාසලක්) රඟ වෘන්දයක් එක්ක ෙමම 
නාට්යය නිෂ්පාදනය කෙළේ. පිරිමි ළමුන් විසින් සංවිධානය කරන තරගාවලියක ඔසප් වීම පිළිබඳව 
නාට්යයක් ඉදිරිපත් කිරීම ෙම් ගැහැණු ළමයින්ට ගැනීමට තිබූ විශාල තීරණයක්. ඒත් ෙම් ගැටළුව 
ආමන්ත්රණය කරන්න අවශ්යමයි කියලා ඔවුන් සිතූ නිසා වැඩ කටයුතු ෙමෙසේ ආරම්භ වුණා. 

Ovaryacting! කියන්ෙන් ස්� ඔසප්වීම වටා ඇති මිත්යා හා තහංචි විශ්වාස
ආමන්ත්රණය කරන ඩිවයිස්ඩ් වෘන්ද (ඔන්ෙසොම්බල්) නාට්ය නිර්මාණයක්.

ඔව්. ෙමන්සස්වල ෙමන් (පිරිමි) කියන වචෙන් තිබ්බට ඒක ඇත්තටම 
ෙවන්ෙන් ගැහැණු අයට! මට එයාලා කියන්ෙන් සනීප නැති ෙවනවා කියලා, 
නැත්නම් 'මාසික දීමනාව' වෙග් ෙද්වලුත් කියනවා. මං දන්නවා, ෙකොච්චර 
නපුරුද! ඒත් සරලවම, ඔයා ගැහැණු ළමෙයක් නම්, ඔයා වැඩි වියට පත්වුනාට 
පස්ෙසේ ඔයාව ෙහොයාෙගන එන යාලුෙවක් තමයි මම! ඔයාෙග් කලිසෙම් ෙල් 
පැල්ලමක් ගෑවිලා නම් ඔයා දන්නවා මං ඇවිල්ලා කියලා. ෙම් විදියට එන්න 
ෙවන එකට මට සමාෙවන්න ළමයිෙන්.
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වැඩමුළු කිරීම කියන්ෙන් ෙමොකක්ද? ඔයාලට එක එක ෙද්වල් නිෂ්පාදනය කරන, නැත්නම් 
අලුත්වැඩියා කරන වැඩෙපොළක් මතක් ෙවනවනම්... ෙම්ක ඉන් වැඩි ඈතක නැහැ. නාට්ය කලාෙව්දී 
නාට්යයකට වැඩමුළු කිරීමත්, එෙහමත් නැත්නම් වර්ක්ෙෂොපින් (workshopping) කියන්ෙන් මීට 
ෙගොඩක් සමාන �යාවලියක්. යම් දීර්ඝ කාලයක් පුරාවට අවසානෙය් නාට්යයක් නිෂ්පාදනය කිරීම 
ෙවනුෙවන් අධ්යක්ෂවරුන්, පිටපත් රචකයින්, රංගන ශිල්පීන් හා නිර්මාණ ශිල්පීන් වැනි අයෙග් 
එකමුතුෙවන් හැදුණු කණ්ඩායමක් ගැඹුරු සාකච්ඡා සහ �යාකාරකම් කිරීමයි. ඉදිරියට ඔයාලට 
වැඩමුළු �යාවලිය ගැන වැඩිදුර ෙතොරතුරු දැනගන්න ලැෙබයි.   

2019 වර්ෂෙය් ෙපබරවාරි අග Ovaryacting! හි වැඩමුළු ආරම්භ වුණා. මුල් දවස් කිහිපය ෙවන් වුෙන් 
වෘන්දෙය් ගැහැණු ළමයි තුළ කණ්ඩායම් හැඟීමක්, ඔන්ෙසොම්බල් එක ගැන හැඟීමක් ඇතිකිරීමටයි. 
ෙම් නාට්යය නිර්මාණය කරමින් ආපු ගමන් මඟ ඔස්ෙසේ යද්දී ඔයාලට ෙම් වචෙනත් මුණගැෙහයි. 
ඔන්ෙසොම්බල් එකක්, නැත්නම් වෘන්දයක් කියන්ෙන් එකට එකතු ෙවලා එක්ෙකෙනක් වෙග් ඉදිරිපත් 
කිරීමක් කරන නර්තන ශිල්පීන්, සංගීත ශිල්පීන්, රංගන ශිල්පීන් ෙහෝ කලා ශිල්පීන් කණ්ඩායමකට. 
ෙම්ක එක දිගට එකට පීනන මාළු රෑනක් වෙග් කියලා ඔයාලට හිතන්න පුළුවන්. හැෙමෝටම 
තමන්ටම ෙවන්වුණු ෙකොටසක් රඟ දක්වන්න තිබුණට ඒ හැෙමෝම ඊට වඩා විශාල ෙද්ක 
ෙකොටස්කාරෙයෝ වුණා. 

රංගන ශිල්පීන් කණ්ඩායමක් ඔන්ෙසොම්බල් එකක් විදියට කටයුතු කිරීමට පුහුණු කිරීම හරිම 
විෙනෝදජනක අංග ෙගොඩක් තියන එකක්. එහි තිෙබන උද්ෙයෝගිමත් �ඩා හා �යාකාරකම් තමන් 
තනි පුද්ගලයින් කියන එක අමතක කරවලා කණ්ඩායමක අවධානය ෙයොමු කරන්න ෙපොළඹවනවා. 
ෙම් �ඩා රංගන ශිල්පීන් ක්රමෙයන් ප්රගුණ කරද්දී අපිට ෙපෙනන්න පටන්ගන්නවා ෙම් කණ්ඩායම 
සාර්ථකයි කියලා. ෙම්ක තමයි ඔන්ෙසොම්බල් එකක ආරම්භක හැඟීම. ෙම්ක රංගන ශිල්පීන්ෙග් 
එකමුතුවකට එහා ගිය එකක්. 5



ඔන්ෙසොම්බල් එක
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ෙම් කාලෙය් බහුලව සිදුවුණ ෙදයක් තමයි සාකච්ඡා කිරීම. 

ෙම් සාකච්ඡාවන් සිදුවුෙණ් ක්රමෙයන් පුළුල් වූ කවවලයි. මුලින්ම ෙම් නිර්මාණෙය් රඟපාන නිළි 
පිරිස අතර සාකච්ඡා පැවතුෙන් පුහුණුවීම්වලට විතරක් සීමා ෙවලා. ඔසප්වීම වටා තියන ලැජ්ජාව හා 
ගර්හාව නිසාම වූ තම ඔසප්වීෙම් අත්දැකීම් ගැන ඔවුන් මුලින්ම කතා කළා. ෙමම සංවාද මීට වඩා 
පුළුල් විය යුතුයි කියලා ඔවුන් ඉන් පස්ෙසේ හිතුවා. ඔවුන් පර්ෙය්ෂණ හා සම්මුඛ සාකච්ඡා ඔස්ෙසේ ෙම් 
ගැටළුවට අදාළ ෙවනත් කතන්දර ෙහොයාෙගන ගියා. මුලින්ම තම මව්වරුන්, සෙහෝදරියන්, මිතුරියන්  
එක්ක සම්මුඛ සාකච්ඡා පවත්වපු ඔවුන්, පසුව තම ගුරුවරුන්ෙග්, සෙහෝදරයන්ෙග්, පියවරුන්ෙග් ඒ 
වෙග්ම නැන්දලාෙග්, මාමලාෙග් සහ ඥාති ෙසොයුරු ෙසොයුරියන්ෙග්ද අදහස් විමසුවා. 

ෙම් නාට්යෙය් කතාවට ඇත්ත මිනිසුන්ෙග් ඇත්ත කතා ෙකොච්චර පාදක ෙවලා තියනවද කියන එක 
ගැන ඔයාල පුදුම ෙවයි!

Ovaryacting! යනු ඔසප් වීම පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට විවෘත ෙනොවූ සමාජයක ඒ යතාර්ථය 
භාරගනිමින් තම ඔසප් චක්රය සමඟ ජිවත් වූ ෙම් ගැහැණු ළමුන්ෙග් කතාවල අවසන් ප්රතිඵලයයි. 

ෙම් �යාවලිය ෙබොෙහෝ ෙදනාව, ෙබොෙහෝ පවුල්, හරිම අපූරු ගමනක් අරන් යන්නට සමත් වුණා.

ගැහැණු ළමයින්ෙග් කතා 

ෙම් ගෑනු ළමයින්ට කතා කරන්න 

ෙගොඩක් ෙද්වල් තිබ්බා... මං ගැන 

කියන්න ෙගොඩක් ෙද්වල්! 
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අපිට ෙත්මාවක් තිබුණා. එකිෙනකට ෙවනස් අත්දැකීම් සහ කතාන්දර රැසක් අපිට තිබුණා. ඒත් අපිට 
තවමත් පිටපතක් තිබුෙන් නැහැ. 

සාකච්ඡාවලින් පසුව මින් එක් අත්දැකීමක් නිළි පිරිෙසේ විෙශේෂ අවධානය දිනා ගත් අතර ඔවුන් ඒ 
පිළිබඳව වැඩිදුර ගෙව්ෂණයට උනන්දුවක් දැක්වුවා. එනම්, ඔසප්වීෙමන් පසුව තම පවුෙල් අය, 
මිතුරන් සහ ඇය වටා ඇති සමාජය ෙමම සිදුවීමට ප්රතිචාර දැක් වූ අමුතු ආකාරය හමුෙව් තමන්ෙග් 
ශරීරය ෙත්රුම් ගැනීම දුෂ්කර වූ ගැහැණු දරුවකුෙග් අත්දැකීම් ය. 

ස්� ඔසප් චක්රය වටා ඇති තහංචි විශ්වාස සුන් කර දමන ගමන්ම ඔසප් චක්රය ශාරීරිකව හා මානසිකව 
ඔවුන් වැනි ගැහැණු දරුවන්ට ෙකොෙහොම බලපානවද කියන එක ගැන ෙප්රේක්ෂාගාරය දැනුවත් 
කරන්න ඔවුන්ට අවශ්ය වුණා. 

ෙම් අදහස හිෙත් තියාෙගනයි ඔන්ෙසොම්බල් එක නාට්යය ලිවීෙම්, ඉම්ප්ෙරෝවයිස් කිරීෙම් 
(සංවර්ධනය කිරීෙම්) හා නිර්මාණය කිරීෙම් �යාවලිය පටන් ගත්ෙත්. ෙම්කට තමයි ඩිවයිසින් 
කියලා කියන්ෙන්. ෙනොෙයක් නිර්මාණාත්මක �යාකාරකම් හරහා ඔන්ෙසොම්බල් එකක් නාට්යයක් 
නිර්මාණය කරද්දී ඒකට කියන්ෙන් ඩිවයිසින් කියලා.

නාට්යයට නගන්න එක ෙලොකු සවිස්තරාත්මක කතාවක් නිර්මාණය කිරීම විධි ෙදකකින් සිදු වුණා. 
ඔන්ෙසොම්බල් එක එක අතකින් අලුත් කතා මුල ඉඳලම නිර්මාණය කරා වෙග්ම දැනට තියන කතා 
එකට ෙගතුවා. තමන්ෙග්ම අත්දැකීම් තුළින් සිදුවීම් සකසා ෙගන ඒ හරහා නිළියන් තමන්ෙග් පවුෙල් 
අය, මිතුරන්, අධ්යාපන ආයතන සහ සමාජය ඔසප් වීම කියන ප්රෙහේලිකාවට දක්වන ප්රතිචාර 
ෙමොනවද කියන එක ගෙව්ෂණය කළා. 

ඩිවයිසින් �යාවලිෙයන් ඉපදුණු ෙම් කථා වස්තුව ඔසප් චක්රය කියන චරිතයට පණ දුන්නා. ෙමහි 
වුෙණ් තමන්ෙග් ඔසප් චක්රය පළමු වතාවට හමුෙවන තරුණ ගැහැණු ළමෙයකුෙග් කතාවක්. 

ඉතින් ඔසප්වීම ගැන කතාකරන්න ෙමෙහම පටන්ගත්තා, දැන් ඒක ඒෙහම්මම තිෙයයි!

ඩිවයිසින් �යාවලිය 
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අෙප් නාට්යය මුලින්ම ලයනල් ෙවන්ඩ්ට් රඟහෙල් පැවැත්වුණු රාජකීය විද්යාල නාට්ය තරගාවලිය 
2019 හි අවසන් පූර්ව වටෙය්දීත්, පසුව එහිම පැවැත්වුණු අවසන් වටෙය්දීත් ෙව්දිකාගත වුණා. 
තරගාවලිෙය් 'ෙහොඳම නාට්යය' ට හිමි සම්මානය අපි දිනාගත්තම අපි ෙගොඩාක් සතුටු වුණා! 
සම්මානෙයන් ලැබුණු ෙම් පිළිගැනීම අපි දැක්ෙක් අෙප් ෙප්රේක්ෂකයින් ඔසප් වීම ගැන කතා අහන්න 
උනන්දුවක් දක්වනවා කියලා අපිට දුන්නු සංඥාවක් විදියට. ෙම්ක කතාකරන්න වටින මාතෘකාවක් 
කියලා හිතුෙව් අපි විතරක් ෙනෙවයි. 

ෙගොඩක් ෙදෙනක් ඉල්ලපු නිසා නාට්යෙය් මහජන දර්ශනයක් 2019 අෙගෝස්තු මාසෙය්දී ෙමෙතෝදිස්ත 
විද්යාලෙය්දී ෙව්දිකාගත වුණා. නාට්යය අවසානෙය් ඔසප් හා ප්රජනන ෙසෞඛ්යය පිළිබඳ දැනුවත්වීම 
ගැන පැවැත්වුණු සාකච්ඡා මඩුල්ෙල් ෙපරමුණ ගත්ෙත් ෛවද්ය සනත් ලැනෙරෝල් (කාසල් විදිෙය් 
කාන්තා ෙරෝහල), මනීෂා දිසානායක (නිර්මාතෘ, ARCA) සහ ෙම් නාට්යෙය් රඟපාපු අක්සා 
කුලසිංහම් (ඔසප් වීම ගැන කතා කරන්න ඒ අත්දැකීම ලබමින් ඉන්න ෙකෙනක්ට වඩා තව 
සුදුස්ෙසක් ෙකොෙහන්ද?) යන අයයි. 

ෙම් මහජන දර්ශනෙයන් පස්ෙසේ නාට්යයට ෙලොකු මාධ්ය අවධානයක් ලැබුණා. අපිට සහෙයෝගය 
දක්වමින් පත්තෙර්ක ගිය අපූරු විචාෙරකටයි රූපවාහිනී සම්මුඛ සාකච්ඡාවකටයි පස්ෙසේ අපිට ඒත්තු 
ගිෙය් ඔසප් වීම ගැන අපි පටන් ගත්ත සංවාදය නාට්යෙයන් ඔබ්බට අරෙගන යන එක අපිට සාර්ථකව 
කරගන්න හැකිෙවලා කියලයි. 

අෙප් පුංචි වැඩමුළුෙවන් පටන්ගත්ත නාට්යය ක්රමෙයන් තව තවත් ෙලොකුෙවමින් වැෙඩන්න ගත්තා. 
නාට්යය නිර්මාණය කරලා ඒක  ෙව්දිකාවට ෙග්න එක හරිම විෙනෝදජනක වුණා  වෙග්ම අපි 
ෙව්දිකාගත කරපු නාට්යය හරහා දැනුවත් කිරීමක් කරන්නත් අපිට පුළුවන් වුණා. ඒක ෙව්දිකාෙවන් 
ඔබ්බට ගිය දැනුවත් කිරීමක්. 

නාට්යෙය් රඟපෑ ගැහැණු ළමුන්ට ෙම් හරහා ෙව්දිකා නාට්ය සතු බලය ගැන ෙවනස්ම අදහසක් 
ඇතිවුණා. 

නිෂ්පාදන
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Ovaryacting! හි අක්සාට

ඇෙග් ශක්තිය දැනුණු ෙමොෙහොතක
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කතාව 

කතාව සැෙකවින් 

ඉතින් ෙම් ෙවද්දී ඔයාලා ෙම් නාට්යය ගැන ටිකක් ෙහොඳින් දන්නවා. ඒත් ඔයාලා ෙම් නාට්යය 
දන්ෙන් නැහැ, ෙන්ද? මං කිවුෙව්, ඔයාලා ඒෙක කතාව දන්ෙන් නැහැෙන්? ඉතින් අපි තව ඉදිරියට 
යන්න කලින් ටිකක් නැවතිලා නාට්යෙය් තියන කතාව අහමු...

එකමත් එක කාෙලක සාශා කියලා ගැහැණු ළමෙයක් හිටියා. එයා නව ෙයොවුන් වයෙසේ පසු 
වුණු දීප්තිමත්, �යාශීලි වෙග්ම මුරණ්ඩු පුංචි ළමෙයක්. එයා සතුටින් ජිවත් වුණා. ඒත් එක 
දවසක් එයා අඳුනන්ෙන් නැති අමුත්ෙතක් එයාෙග් ජිවිතයට ආවා. ෙම් අමුත්තා තමයි 
එයාෙග් ඔසප් චක්රය. එයාට පාඩුෙව් ඉන්න අරින්ෙනම නැති ෙම් අලුත් 'යාළුවා'ෙග් 
පැමිණීමත් එක්ක සාශාෙග් ශරීරය අමුතු ෙද්වල් අත්දැක්කා. ඔසප් චක්රය කියන ෙම් යාලුවා 
සාශාෙග් ජිවිෙත් ෙකොටසක් ෙවලා කියලා දැනගත්ත ගමන්ම මුලින්ම ෙලොකු කලබලයක් 
කෙළේ සාශාෙග් පවුෙල් උදවිය. එයාෙග් ආච්චියි නැන්දලා ෙරොත්තකුයි කිසිම ෙහේතුවක් 
විස්තර කරන්ෙන් නැතුව ෙම් කිසි ෙදයක් ෙනොෙත්ෙරන
සාශාව එයාෙග් කාමෙර්ට දාලා අගුළු දැම්මා. ඕෙනම
කරදරයකදී සාශා එක්ක හිටිය එයාෙග් අම්මත් කවදාවත් 
නැති විදියට කලබලා ෙවලා හිටියා. ඇයටත් බැරිවුණා සාශාට
උදවු කරන්න. 

ඔසප් චක්රයත් එක්ක කාමරයක් ඇතුෙල හිරෙවලා හිටපු අන්දුන් කුන්දුන් 
ෙවච්චි සාශා හිටිෙය් හරිම අපහසුෙවන් වෙග්ම තරහින්. ෙම් ෙවලාෙව් තමයි 
එයා ෙමතනින් ගැලවිලා පැනලා යන්න තීරණය කරන්ෙන්. එයාෙග් ඔසප් චක්රයත් එක්ක 
සාශා එළිෙය් තියන ෙලෝකයට පැනලා යන්ෙන් එයාෙග් ජීවිෙත්ට ෙම් අලුෙතන් එකතුවුෙණ් 
කවුද, ෙමොකක්ද සහ ඒකත් එක්ක ගනුෙදනු කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක ෙහොයන්න. 

සාශා මුලින්ම යන්ෙන් එයාෙග් ඉස්ෙකෝෙලට. එයාෙග් ඔසප් චක්රය ගැන ෙසෞඛ්ය ටීචර්ෙගන් 
අහන්න යනෙකොට ටීචත් කලබල ෙවලා සාශාව නිශ්ශබ්ද කරවනවා. 11



තමන්ෙග් ඔසප් චක්රයත් එක්ක තාම ඉන්න සාශා ඊළඟට හැෙරන්ෙන් සාශා තරම්ම ෙනොදැනුවත් 
යාලුෙවක් දිහාවට. ඒත් ෙම් කාරෙණ් ගැන ෙගොඩක් දන්නවා කියලා ප්රසිද්ධ ෙවලා හිටිය ෙලොකු 
අක්කලා කණ්ඩායමකට යාලුවා සාශාව ෙයොමු කරනවා. ෙම් කණ්ඩායෙම් ෙලොක්කා ෙවච්ච අක්කත් 
ෙම් අත්දැකීම ලබලා තියනවා කියලා කිවුවට සාශාට වැඩි ෙදයක් කිවුෙව් නැහැ. හරිම 
පැටලිලිසහගත විස්තරයකින් පස්ෙසේ ඒ අක්කා සාශාට අවවාද කරන්ෙන් ෙම්ක රහසක් විදියට 
තියාගන්න කියලයි. තමන්ෙග් ඔසප් චක්රය ෙමල්ල කරගන්න ෙමොනවද මන්දා තටු තියන ෙදයක් 
ෙහොයාගන්න, ඒක සාශාෙග් ප්රශ්ෙන් විසඳයි කියලා ෙම් අක්කා කිවුවා. 

උත්තර ෙහොයන සාශයි එයාෙග් ඔසප් චක්රයයි අෙයත් ගමන යන්න පටන් ගත්තා. අර අක්කා කියපු 
ෙද්වල් තියන කඩයක් හම්බුනත් ඒවා මිලදී ගන්න කියාම කඩ හිමියා දැක්වුෙවත් අමුතු ප්රතිචාරයක්. 
සාශා අහපු ප්රශ්නවලට කෙඩ් අය අපහසුතාවයට පත්වුණා. ෙකොෙහොමහරි අන්තිෙම්දී ෙම් ෙද්වල් 
ගත්තම තමයි සාශා දැනගත්ෙත් කඩ හිමිෙයෝ පත්තර ෙකොළ ෙගොඩකින් ෙහොඳට වහලා ඔතලා දීලා 
තිබ්ෙබ් සනීපාරක්ෂක තුවා, එෙහමත් නැත්නම් පෑඩ්ස් කියලා. 

සාශා ෙම් ෙද්වල් ෙහොයමින් ඇවිදින අතරතුෙර් සාශාව ෙහොයාෙගන එන්ෙන් තමන්ෙග් පුංචි දුවට 
තමන්ව අවශ්යම වුණු ෙවලාෙව් එයාට උදවු කරන්න බැරි වුණු එක ගැන දුක්ෙවන එයාෙග් අම්මා. 
ඒත් හැම ෙවෙල්ම ෙකොෙහොමහරි එයාලට තප්පර කීපයකින් එකිෙනකාව මඟ හැෙරනවා. ෙම් ෙවද්දී 
ෙහොඳටම ෙවෙහසට පත්ෙවලා, ෙහම්බත් ෙවලා ඉන්න සාශා එයාට පාෙර් හම්ෙබන හැම 
ෙකෙනක්ෙගන්ම එයාෙග් ප්රශ්නවලට උත්තර අහනවා. ඒ හැෙමෝම ෙම් ප්රශ්න හමුෙව් කලබල ෙවන 
එක සාශාට තවත් ෙලොකු ප්රශ්නයක් ෙවනවා මිසක් එයාට කිසිම උත්තරයක් නම් ලැෙබන්ෙන් නැහැ.  

සාශා ෙම් ෙහවිල්ල ඇතහැරලා දාන්න ඔන්න ෙමන්න තියලා තමයි සාශාට අම්මාව හම්බෙවන්ෙන්. 
සාශායි අම්මයි ෙදන්නමටම ෙපොඩි සහනයක් හම්ෙබන්ෙන් මින් පස්ෙසයි. ෙම් ෙද්වල් සාශාට 
ෙහොඳින් පැහැදිලි ෙනොකිරීම ගැන සාශාෙගන් සමාව ඉල්ලන අම්මා සාශා ෙහොයපු උත්තර ඔක්ෙකොම 
එයාට ෙදනවා. සාශාෙග් ජිවිෙත් ෙගොඩ කාලයක් යනකල් හැම මාෙසකටම සැරයක් එන ෙම් අලුත් 
යාලුවාව සාශාෙග් අම්මා සාශාට හරියට හඳුන්වලා ෙදනවා. ෙම්ක සාශා විතරක් තනියම මුහුණ ෙදන 
ෙදයක් ෙනෙම් කියලා අම්මා කිවුවම සාශාට සහනයක් දැණුනා. තමන්ෙග් ජිවිතෙය් ෙමොන යම් 
ෙමොෙහොතක හරි හැම ගැහැණු ෙකෙනක්ටම තමන්ෙග් ඔසප් චක්රය මුණගැෙසනවා කියලා අම්මා 
සාශාට විස්තර කළා.
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ඔසප් වීම කියන්ෙන් ලැජ්ජාවට කාරණයක් ෙනෙව් කියලත්, ඒක ෙම් ෙලෝෙක් තියන හරිම සාමාන්ය 
ෙදයක් කියලත් සාශාෙග් අම්මා විස්තර කරද්දී තමන්ෙග් ඔසප් චක්රයත් එක්ක යාලු ෙවන්න සාශා 
පුරුදු වුණා. ඔසප් වීම ගැන දැනුවත් ෙවලා ඒ ගැන සානුකම්පිත ෙවනෙකොට සාශා වෙට් ඉන්න අයත් 
සාශාට මීට වඩා ෙහොඳ යාලුෙවක් ෙවන්න ඉෙගන ගන්නවා. 

නිමි. 
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අපිට මුළින්ම කරන්න තිබුන කර්තව්යය වුෙණ් ෙත්මාවක් ෙතෝරගන්න එක. ගැහැණු ළමයි 28 
ෙදෙනක් එකතුෙවලා ෙම් නාට්යය නිර්මාණය කරන එක භාර අරෙගන තිබ්බා. මමත් ගැහැණු 
ළමෙයක් නිසා ෙත්මාවක් ෙතෝරාගන්න මාත් මෙගන් ප්රශ්න වගයක් ඇහුවා:

‘ගැහැණු ළමෙයක් වීම’. අපි ෙම් නාට්යය හරහා කතා කරන විෂය ෙම්ක ෙවන්න පුළුවන්ද? අපි 
ගැහැණු ළමුන් කණ්ඩායමක්. ගැහැණු ළමෙයක් වීෙම් අත්දැකීම අපි හැෙමෝටම තිබුණා. ඒත් ඒ විෂය 
පථය එක නාට්යයකට ෙලොකු වැඩියි. ඉතින් ෙම් නාට්යය නිර්මාණය කරන්න ඊට වඩා කුඩා විෂයක් 
ෙම් ෙලොකු සන්දර්භය ඇතුෙල් ෙහොයාගන්න අවශ්ය වුණා. 

ෙම්කට තමයි අපි අෙප් පළෙවනි හිතීෙම් සැසිය, (ෙ�න්ස්ෙටෝර්මින් සැසිය) පැවැත්වුෙව්.  අපි 
හැෙමෝම එකට කල්පනා කරලා ගැහැණු ළමෙයක් වීමට අදාළ විවිධ වර්ගෙය් අත්දැකීම් ෙසේරම 
ලැයිස්තු හදලා සිතියම්ගත කළා.  ෙමෙහම අදහස් ෙබදාගද්දී අපි හැෙමෝම මුහුණ දුන් එක ෙපොදු 
අත්දැකීමක් කැපී ෙපෙනන්න පටන් ගත්තා. ‘ඔසප් වීම’. ‘ඔසප් වීම ගැන ලැජ්ජා වීම’. ‘මාෙසේ 
අහවල් කාලය’. ‘ඒ ෙද්වල් හංගන්න සිදුවීම’. ‘මාසික පාටිය’. 

කණ්ඩායමක් විදියට අපිට තිබුණු ශක්තීන් ෙමොනවාද?
කතා කරන එක වැදගත් කියලා අපි හැෙමෝම හිතපු විෂයන් ෙමොනවාද?

ගමන් මඟ

ෙත්මාවක් ෙසොයාගැනීම

නාට්යය ෙමොකක්ද කියන එකත්, නාට්යය අත්කරගත්ෙත් ෙමොනවාද කියන එක වෙග්ම ඒෙක 
කතාවත් අපි දැන් දන්න නිසා ෙපොඩ්ඩක් ආපස්සට ගිහිල්ලා ෙම් නාට්යය  හරියටම නිර්මාණය වුෙණ් 
ෙකොෙහොමද කියන එක සළකලා බලන්න දැන් කාෙල් හරි ෙවන්න ඕෙන්. දැන් අපි නාට්යය 
නිර්මාණය කිරීෙම් ගමන් මඟ දිහා බලමු.
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ඒක එෙහම තීරණය වුණා. 
අනික් හැෙමෝම කතාකරන්න ප්රතික්ෙෂේප කරපු මාතෘකාවක් ගැන කතා කරනවා කියන එක අපිට 
පනින්න තිබුන ෙලොකු පිම්මක්. ඔසප් වීම. ෙම්ක අෙප් ෙපොදු අත්දැකීමක්. 

ඒත් ඇයි ඒක ෙම් තරම් වැදගත්? කණ්ඩායමක් විදියට කතා කරද්දී අපිට ෙපනුෙන් අපි හැෙමෝටම 
ඔසප් වීම කියන ෙද්ට මුහුණ ෙදන්න වුණා කියන එක. අපිට මුහුණ ෙදන්න වුණු තව ෙදයක් තමයි 
ෙගොඩක් මිනිස්සු ඔසප් වීම කියන මාතෘකාව ගැන ලැජ්ජා වුණ එක. ෙම් ගැහැණු ළමයින්ව තමන්ෙග් 
ඔසප් චක්රය නිසා ලැජ්ජාවට පත්කරපු අවස්ථා ෙබොෙහොමයක් තිබුණා. ෙගොඩක් අවස්ථාවල අපිව 
උනන්දු කෙළේම ඔසප් ෙවලා ඉන්න විට හැංගිලා ඉන්න. ඒත් ෙම්ක ෙම්වෙග් ෙපොදු අත්දැකීමක් නම්, 
අපි වෙට් ඉන්න කවුරුත් ෙමෙහම සළකන එක ෙකොච්චර අසාධාරණද කියන එක ගැන කතා 
ෙනොකෙළේ ඇයි?

ෙම් සාකච්ඡා සහ ෙ�න්ස්ෙටෝර්ම් සැසිය හරහා මට තිබුණු ප්රශ්න ෙදකට උත්තර ලැබුණා.

ගැහැණු ළමුන් කණ්ඩායමක් වීම තමයි අෙප් ශක්තිය. 
ඔසප් වීම කියන්ෙන් කතා කරන්න වටින මාතෘකාවක්. ඒ ගැන අපි කතා ෙනොකෙළොත්… 
ෙවන කවුරු කරන්නද?

කතාවට මාව ෙගන්න එයාල 
තීරණය කෙළේ එෙහමයි. 
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ස්ටිකී ෙනෝට් �යාකාරකම

ෙත්මා දඩයම

ඔයාලෙග්ම නාට්යයක් නිර්මාණය 

කිරීම පටන්ගන්න, මුලින්ම 

ඔයාලා කතාකරන්න කැමති 

ප්රශ්නවල ලැයිස්තුවක් හදන්න. 

ඉන් එක ප්රශ්නයක් ෙතෝරාෙගන ඔයාලෙග්ම චිත්ත සිතියමක්, mind map එකක් හදන්න පටන්ගන්න. 

Mind Map එකක් හදන්න, ෙකොළ 
කෑල්ලක් අරෙගන ඔයාලෙග් මාතෘකාවට සම්බන්ධයි කියලා 

හිතන වචන සහ පාඨ ඔක්ෙකොම 
ඒෙක ලියන්න. 

ඔයාලෙග් අදහස් ෙකොළවල ලියන 

එක ප්රෙයෝජනවත් ෙවයි. අදහස් 

රූප විදියට ඇස්වලට ෙප්න එක 

පහසුවක්.

දැන් ඔයාලා ඒ හිතපු වචන සහ 

පාඨ ෙමොනවද? එකම කාණ්ඩයක් 

යටෙත් දාන්න පුළුවන් වචන 

ෙප්නවද? එක වෙග් වචන 

එකතුකරලා උත්සහා කරලා 

බලන්න ඔයාලෙග් ෙත්මාව තව 

කුඩා කරගන්න, සීමා කරගන්න 

පුළුවන්ද කියලා. 
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අපි නාට්යය කරන්ෙන් ඔසප් වීම කියන ෙත්මාව යටෙත් කියන එඩිතර තීරණය ෙම් ෙවද්දී ෙම් 
ගැහැණු ළමයි අරෙගනයි තිබ්ෙබ්. දැන් අපිට කතාවක් ඕෙන්...

අෙප් කතාව ෙගොඩනඟන්න අපිට කරුණු ඕෙන්. කරුණු එකතු කිරීම අෙප් පළෙවනි 
ෙ�න්ස්ෙටෝර්මින් සැසිෙය්දීම පටන්ගත්තා. ඒත් ඒක ප්රමණාවත් නැහැ. අපිට අෙප් විෂෙය් ගැඹුරටම 
ගිහිල්ලා ඒ ගැන ෙහොයන්න පටන්ගන්න වුණා. 

අපිට අවශ්ය වුෙණ් පර්ෙය්ෂණ කරන්න. 

ෙහොයන්න. ෙහොයන්න. ෙහොයන්න.
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ඕනෑම කතාවක් නිර්මාණය කරන්න ටිකක් ෙපොඩි පර්ෙය්ෂණයක් කරන්න ඕෙන්. යම් තරමකට 
ෙද්වල් හාරවුස්සා බලලා තව අමතර පර්ෙය්ෂණ කෙළොත් කරුණු තහවුරු කරගන්නත්, අලුත් 
නිගමනවලට එළෙඹන්නත් අපිට පුළුවන්.  කණ්ඩායෙම් හිටපු ගැහැණු ළමයින්ට ඔසප්වීම කියන 
එක ෙකොෙහොමත් ටිකක් අපැහැදිලි විෂයක්. 

අෙප් ඔසප් චක්රය ගැන විවිධ ෙද්වල් අපි අහලා තියනවා. ඔසප් චක්රය ගැන එක එක විදිෙය් ෙබොරු 
කතා, මිත්යා කතා සහ තහංචි තියනවා. හැම ගැහැණු ළමෙයක්ම ඔසප් වීම අත්දකින්ෙන් ඔවුන්ටම 
සුවිෙශේෂී විදියකට. ඔසප් වුණාම අෙප් ශරීරත් ෙවනස් ෙද්වල් අත්වින්දා. අෙප් කණ්ඩායෙම් හිටපු 
සමහර ළමයි ඒ ෙවද්දී ඔසප් ෙවලා තිබුෙණ් නැහැ. සමහර අය මුල්ම පාරට තමයි ඒ වචෙනත් 
ඇහුෙව්! ෙම් ප්රෙහේලිකා ඔක්ෙකොම අපි ඉස්සරහා තිෙයද්දී උත්තර ෙහොයන්න ප්රශ්න ෙගොඩක් අපිට 
තිබ්බා.

ඉතින් අපි උත්තර ෙහොයාෙගන ගියා. 

අවංකවම කිවුෙවොත්, ෙම් ගැහැණු 
ළමයින්ෙගන් බාෙගට බාගයක් දන්ෙන් 
නැහැ මං කවුද කියලා. ඔයාලා විශ්වාස 
කරනවද මම කිවුෙවොත් මිනිස්සු එයාලට 
කියලා දීලා තියන විකාර කතා? මට ඔච්චර 
නපුරු ෙවන්න එපා. මං ඇවිත් ඉන්ෙන් 
උදවුවක් කරන්නෙන්.
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අපි ඒක ක්රම තුනකින් කරන්න තීරණය කළා:

ඔසප් වීම ගැන අපිට කියන්න තිබුණු අෙප් කතා අපි හැෙමෝ එක්කම ෙබදා ගත්තා. ෙම්වා එක්ෙකෝ 
අෙප් අත්දැකීම්, නැත්නම් අපි අහලා, අපිට කියලා තිබුන ෙද්වල්, එෙහමත් නැත්නම් අපිට ඔසප් 
වීම ගැන දැනුණු ෙද්.

අත්දැකීම් ෙබදාගැනීම

අපිට හරි උත්තර තිබුෙණ් නැහැ. එත් අපිට හරි ප්රශ්න අහන්න පුළුවන්කම තිබුණා. හරි ප්රශ්න 
අහන්න! අෙප් පවුල්වල උදවිය, යාලුෙවො සහ ගුරුවරු එක්ක ඔසප් වීමට සම්බන්ධ එයාලෙග් 
අත්දැකීම් සහ දැනුම ගැන සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්වුවා.  මෙග් මිතුරන්ට  පිළිතුරු ෙදන්න
ප්රශ්නාවලියක් instagram සමාජ මාධ්ය ජාලය ඔස්ෙසේ ඉදිරිපත් කිරීෙමන් මාත් ෙම් පර්ෙය්ෂණයට 
දායක වුණා.  ප්රශ්න අහන්න ෙව්දිකා නම් ෙගොඩක් තියනවා! 

ප්රශ්න ඇසීම

අත්දැකීම්, සම්මුඛ සාකච්ඡා සහ අහලා තියන ෙද්වල් මත විතරක් අපිට අෙප් කතාව පදනම් 
කරන්න බැහැ. විෙශේෂෙයන්ම ජීවවිද්යාත්මක කාර්යයකට සම්බන්ධ ෙම් කතාව, අෙප් කතාව 
තහවුරු කරන්න කරුණු සහ සංඛ්යා දත්ත අවශ්යයි. ඉතින් අන්තිමට අපි ඔසප් චක්රය ගැන 
කරුණුමය දත්ත ෙහවුවා. ෙම් දත්ත ෙහොයන්න අපි ෙසෞඛ්ය ෙපොත්, අන්තර්ජාලය සහ 
වෘත්තීයෙව්දීන් විසින් ලබා දුන් පිළිතුරු මුලාශ්ර විදියට භාවිතා කරා.

වැඩිදුර පර්ෙය්ෂණ කිරීම
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ෙමම ක්රම තුන හරහාම තමන්ෙග්ම පර්ෙය්ෂණ කරන්න විසිර ගිය ගැහැණු ළමයි ආෙයත් එද්දී 
එයාලට කතාකරන්න ෙබොෙහෝ ෙද් තිබුණා. 

ෙම් හුවමාරුව තවත් කාර්යක්ෂම කරගන්න අපි කණ්ඩායම් තුනකට ෙබදුණා. පළෙවනි කණ්ඩායම 
අත්දැකීම් ෙබදා ගත්තා. ෙදවැනි කණ්ඩායම සම්මුඛ සාකච්ඡා හරහා එයාලා ෙහොයාගත්ත ෙද් ෙබදා 
ගත්තා. තුන්ෙවනි කණ්ඩායම එයාලා ෙහොයාගත්ත කරුණු ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ක්රම තුනම අපිට තිබ්බ 
ප්රශ්න ෙගොඩකට උත්තර දුන්නා විතරක් ෙනෙව්, කතාන්දර ෙගොඩකුත් ෙගනාවා; සමහර කතා 
හාස්යජනකයි, සමහර ඒවා භයංකාරයි, සමහර කතාවලට දුක හිතුණා, ඒත් ඒ ෙගොඩක් කතා අෙප් 
ඇස් පෑදුවා.

‘මම කෙඩ්කට ගිහිල්ලා මුදලාලිෙගන් ඇහුවම 
සනීපාරක්ෂක තුවා ඇයි පත්තර ෙකොළ වල ඔතලා 
ෙදන්ෙන් කියලා, එයා මාව එලවගත්තා’

අමන්දි, අවුරුදු 13යි
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ස්ටිකී ෙනෝට් �යාකාරකම

ඔබට සම්මුඛ සාකච්ඡා පැවැත්විය යුතු පුද්ගලයින්ෙග් ලැයිස්තුවක් හදලා ඔවුන් සමඟ සාකච්ඡා කරන්ෙන් ෙකොෙහොමද කියන එක සටහන් කරගන්න (ලිඛිතවද, දුරකතනෙයන්ද etc.)

ඔබ ඔවුන්ෙගන් අහන්න කැමති ප්රශ්න ෙමොනවාද? 

ඔබ සාකච්ඡා කරන අයෙගන් 

අහන්න ෙපොදු ප්රශ්නාවලියක් 

නිර්මාණය කරගන්න.

සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් ලැබුණු 

ප්රතිඵල එකතු කරලා සරලව 

විශ්ෙල්ෂණය කරන්න උත්සාහ 

කරන්න. ඒ පිළිතුරු වර්ග කරන්න 

පුලුවන්ද? ෙම් පිළිතුරු හරහා 

මාතෘකාව දිහා බලන්න අලුත් 

දෘෂ්ටිෙකෝණ තියනවද? ඒ සම්මුඛ 

සාකච්ඡාවල තිබුණු ඔබට භාවිතා 

කරන්න පුළුවන් ෙද් ෙමොනවාද?

ඔබ ෙත්මාවක් ෙතෝරාගත්තා නම්, 

ඒ ගැන වැඩිදුර ෙතොරතුරු දන්න, 

ඒ ගැන අදහස් තිෙයන්ෙන් පුළුවන් 

පුද්ගලයින් කීප ෙදෙනක්ව 

මතක්කරගන්න. උදාහරණයක් 

විදියට, ඔෙබ් ෙත්මාව �ඩාවට 

අදාළ එකක් නම් �ඩා 

පුහුණුකරුෙවක්ට පුළුවන් ඔබට 

විධිමත්, වෘතියමය අදහසක් 

ෙදන්න. සාමාන්ය එදිෙනදා 

අදහසක් ඕෙන් නම් ඒක �ඩා 

කරන ඔෙබ් යාළුෙවක්ෙගන් 

ගන්න පුළුවන්.

පර්ෙය්ෂණ
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අෙප් පර්ෙය්ෂණවලින් අපිට ෙගොඩක් ෙද්වල් හම්බුණා, ඒත් ඒවා හරහා අපි අෙප් කතාව 
ෙහොයාගන්ෙන් ෙකොෙහොමද? මාතෘකාව ගැන අපි ෙම් ෙවද්දී ෙහොයාෙගන තිබුන ෙද්වල් එක්ක අපි 
ෙපොඩ්ඩක් විෙනෝද ෙවන්න හිතුවා. කණ්ඩායම්වලට ෙබදිලා ඉම්ෙප්රෝවයිස් කරන්නත් ඩිවයිසින් 
කරන්නත් පටන්ගන්න උත්සාහ කළා.

ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න… ඒ ෙමොනවද?

අපි සාම්ප්රදායික විදියට දැනට තියන පිටපතකින් නාට්යයක් කරන්ෙන් නැහැෙන්, ඒ නිසා අපිට 
අෙප්ම කියලා පිටපතක් අවශ්ය වුණා. අෙප්ම කතාවක් නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කරන්න ඉතා ෙහොඳ 
ක්රමයක් තමයි ඉම්ෙප්රෝවයිස් කිරීම. ඉස්ෙකෝෙල් කරන්න තිබ්බ කතාවකට කලින් ලෑස්ති ෙවන්ෙන් 
නැතුව ඔයාලා ක්ෂණික කතාවක් තප්පර කීපයක් ඇතුලත හදාගත්ත විදිය මතකද?  නැත්තම් 
යාළුෙවක්ව තරහා ගස්සවන්න එයාලා කරන ෙද්ම අනුකරණය කරපු විදිය? ඒ ෙමොෙහොෙත් ඔයා 
ෙබොෙහෝ දුරට කෙළේ ඉම්ෙප්රෝවයිස් කිරීමක්, නැත්නම් ක්ෂණික රංගයක්. ඉම්ෙප්රොවයිස් කරනවා 
කියලා කියන්ෙන් අපි කලින් සූදානම් ෙවන්ෙන් නැතුව ක්ෂණිකව යමක් නිර්මාණය කරද්දී, රඟ 
දක්වද්දී නැත්නම් නිෂ්පාදනය කරද්දී. ඩිවයිසින් �යාවලිෙය්දී කණ්ඩායමක් විදියට එකට 
එකතුෙවලා සාමූහිකව ඉම්ෙප්රොවයිස් කරනවා. ඉතින්, ෙම් දිහාවට තමයි අපි හැරුෙන්. 

ගැහැණු ළමයිව මම කණ්ඩායම්වලට ෙවන් කරා. ෙම් කණ්ඩායම් වලට එයාලා පර්ෙය්ෂණ හරහා 
ෙහොයාගත්ත ෙතොරතුරු පාවිච්චි කරලා කරන්න ඩිවයිසින් කාර්යයන් ෙදකක් පැවරුණා:

අෙප් කතාව ෙසොයාගැනීම

පර්ෙය්ෂණවලින් ෙහොයාගත්ත ෙතෝරාගත් එක් කතාවක් ආශ්රෙයන් ගැහැණු ළමෙයකුෙග් 
පළමු ඔසප්වීම ෙපන්නන විනාඩියක නිර්මාණාත්මක රංගයක් නිර්මාණය කරන්න එයාලට 
පැවරුණා. ඒ නිර්මාණය එක්ෙකෝ ඔසප්වීම ආ�ත මිත්යා හා තහංචි ෙගනහැර පෑමක් 
ෙවන්න පුළුවන්, නැත්නම් සත්ය කරුණු භාවිතෙයන් ඒ මිත්යා බිඳ දාන නිර්මාණයක් 
ෙවන්නත් පුළුවන්. 

සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් ලබාගත් ෙතොරතුරු භාවිතෙයන්  වඩාත්  දීර්ඝ, වඩාත් සම්පූර්ණ, 
ඔසප්වීම පිළිබඳව ඇති මිත්යා ෙමන්ම සත්ය කරුණු ආමන්ත්රණය කරන ක්ෂණික රංගයක් 
නිර්මාණය කිරීමට ඔවුන්ට පැවරුණා. 22



ෙම් �යාවලිය ඇතුෙල් අපූරු ක්ෂණික රංග ෙබොෙහොමයක් තිබුනත්, හැෙමෝෙගම අවධානය දිනාගත් 
ඉදිරිපත්කිරීම් තුනක් තිබුණා:

‘ගිනි කන්ද (The Volcano)’ කියන්ෙන් එක කණ්ඩායමක් නිර්මාණය කරපු ෙකටි 
ජවනිකාවක්. ෙමහිදී පළමුවරට ඔසප්වන දැරියක් එයට දක්වන ශාරීරික හා මානසික
ප්රතිචාරය ස�ය ගිනි කන්දක් පුපුරා යාමක් ෙලස ඉදිරිපත් කළා. ෙම් ඉදිරිපත් කිරීෙම් අපූරු 
ෙද්වල් තුනක් තිබුනා: 1) ෙම් මුළු ජවනිකාවම ඊට පිටතින් හිටපු ෙපොෙත් ගුෙරකු විසින් 
විස්තර කරා වෙග්ම ෙව්දිකාෙව් ඉන්න දැරිය මුහුණ ෙදමින් ඉන්න අත්දැකීම ගැන අදහස් 
ලබා දුන්නා; 2) දැරියෙග් චරිතය තමන්ෙග් දවස සාමාන්ය විදියට ෙගවමින් ඉන්නෙකොට 
එයාට එක පාරටම ඒත්තු යනවා ෙමොකක්හරි ප්රශ්නයක් තියනවා කියලා. කිසිම ෙදයක් 
හඬනගා කියන්ෙන් නැතුව තමන් මුහුණෙදන අපහසුව අභිරූපණය පාවිච්චි කරලා ඉදිරිපත් 
කරන්න ෙම් රංගන ශිල්පිනියට හැකි ෙවනවා; 3) ඔසප් චක්රය, එෙහමත් නැත්නම් ගිනි කන්ද 
යට බුබුළු දාන ෙලෝදියට පුද්ගලෙයක්ට ෙමන් පණ ෙදන්න රංගන ශිල්පිනියන් 
ෙතෝරාගැනීමක් කළා. ඔසප් චක්රයට ඇත්තම ෙපෞර්ෂයක් දීම, එෙහමත් නැත්නම් ඒක 
පුද්ගලායනය කිරීම මගින් අෙප් කතාවට තවත් තලයන් ෙග්න්න හැකි ෙව්වි. 

‘ක්ෂණික ප්රශ්න (Pop Quiz)’ කියන්ෙන් රූපවාහිනී ප්රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනක 
ආකෘතියට නිර්මාණය කරන ලද විනාඩි පහක ජවනිකාවක්. ෙම් කතාවත් පටන් ගන්ෙන්  
පළමු වරට ඔසප්ෙවන ගැහැණු ළමෙයකුෙගන්. තම පළමු ඔසප්වීම සිදුවුණ ගමන්ම ඈ 
දකින්ෙන් ඈ ප්රශ්න විචාරාත්මක වැඩසටහනක ඉන්න බවයි. සමාජය විසින් ඈට එල්ල කරන 
විවිධ ප්රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට ඈට විවිධ වරණ ලැෙබනවා. ඒත් ෙම් වැඩසටහෙන් එක 
පිළිතුරක්වත් හරි කියලා ඈට හිෙතන්ෙන් නැහැ. ෙම් ක්ෂණික රංගය විසින් ඔසප් වීම ගැන 
තියන මිත්යා හා ඒ පිළිබඳ සත්ය කුමක්ද කියන එක ඉතාමත් දක්ෂ විදියට අෙප් අවධානයට 
රැෙගන ආවා.
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ෙමම ඩිවයිස්ඩ් රංග තුනම සම්පූර්ණ නාට්යයක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා එකිෙනකට ෙවනස් 
ෛශලින්ෙගන් වැඩි දියුණු කළ හැකිවුණා. ෙම් නිර්මාණ තුනම අෙප් අවධානයට ෙගනා කරුණු 
වූෙය්: 1) පළමු වරට ඔසප් වීමත් 2) ‘ෙද්වල් ෙත්රුම් ගැනීමත්’ ෙම් ගැහැණු ළමුන් සියලුෙදනාටම 
ෙපොදු වූ සාධක බවයි. ෙම් කතාෙව් චරිතවලට ජයගන්න උත්සහ කිරීම සඳහා ගැටුමක්, එෙහමත් 
නැත්නම් අරගලයක් ෙමම දැරියන් විසින් ෙහොයාෙගන තිබුණා. 

‘ගමන’ කියන්ෙන් පළමුෙවනි සැෙර්ට ඔසප්ෙවන දැරිවියකෙග් කතාව කියන විනාඩි 5ක 
ජවනිකාවකි. ෙම් ජවනිකාෙව්ද ඔසප් චක්රය පුද්ගලෙයක් විදියට අපි ඉදිරියට එනවා. තම 
ඔසප් චක්රය පළමු වරට හමුවුණාට පස්ෙසේ ෙම් දැරිය තමන්ෙග් පවුෙල් අයත්, යහළුවනුත්, 
ගුරුවරුන් හා තවත් දන්නා හඳුනන අය අතරින් ගමන් කරන්ෙන් ෙම් ඔසප් චක්රය කියන්ෙන් 
කවුද සහ ඒ කුමක්ද කියන ප්රශ්නවලට පිළිතුරු ෙහොයාෙගනයි. අවසන් ෙමොෙහොෙත් තම 
මවෙගන් නිවැරදි දැනුමක් ලබන්න ෙපර ෙම් ප්රශ්න සියල්ලටම ඈට පිළිතුරු ෙනොලැබුණු 
තරම්. 
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‘ගමන’ කියලා හඳුන්වපු අන්තිම කතාවට ෙම් ෙබොෙහෝ අංග නිර්මාණාත්මකව එක් කරන්න පුළුවන් 
බව ෙපනී ගියා. ඔසප් චක්රය පුද්ගලායනය කිරීම වෙග්ම පළමු වරට ඔසප්වුණු දැරියක යන ගමන යන 
අංග එහි තිබුණා. මිත්යාත් ඒ මිත්යා බිඳ දැමීමත් පහසුෙවන්ම ඒ ගමෙන් ෙකොටසක් කරගැනීෙම් 
හැකියාව තිබුණා. පළමුෙවනි ජවනිකාෙව් හිටපු ෙපොෙත් ගුරාව ෙම් කතාවට ෙල්සිෙයන්ම අරෙගන 
එන්න හැකියාව තිබුණා.

අපි අන්තිමට තීරණය කළා ෙම් තමයි අෙප් කතාව කියලා. ගෑණු ළමෙයක්ෙග් කතාවක්… නැහැ… 
හැම ගැහැණු ළමෙයක්ෙග්ම කතාව, ඒ “විෙශේෂ යාලුවා” ඇෙග් ජීවිතයට ඇතුල් වුනාම. ෙමය 
තමන්ෙග් පළමු ඔසප්වීම කියන කුතුහලය දනවන අකරතැබ්බයට පිළිතුරු ෙහොයන දැරියකෙග් 
කතාවක්. ඈ වෙට් ඉන්න හැෙමෝම ෙම්ක ෙලොකු ෙදයක් වෙග් හැසිෙරන්ෙන් ඇයි? ඇෙග් ඩිම්බෙකෝෂ 
ෙමෙහම හැසිෙරන්ෙන් ඇයි? කාටද ෙම්වට උත්තර තිෙයන්ෙන්? ෙම් උත්තර ෙමොනවාද?

යාලුෙවක් උනත්  මං  හරි  අමාරුකාරෙයක්. මං එන්ෙන්  
PMS, එෙහමත් නැත්නම්  premenstrual syndrome (පූර්ව 
ඔසප් සංකූලතා සහලක්ෂණය) එක්කයි. මං ඔයාෙග් ජීවිෙත්ට 
එන්ෙන්  එක එක විදිෙය් ශාරීරික සහ මානසික ෙව්දනා 
එක්ක. ෙම් නිසා දරුෙවෝ එක්ක මෙග් සම්බන්ධය හරිම 
අමාරු එකක්. ඒත් ඉතින් අමාරුව අඩු කරන්නත් ෙගොඩක් 
ක්රම තියනවා…
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ඈ ෙම් ෙද්වල් අන්තිමට ෙහොයාගත්තද කියලා ෙප්රේක්ෂකයින්ට බලාගන්න පුළුවන් අෙප් 
Ovaryacting!  නාට්යෙයන්
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ස්ටිකී ෙනෝට් �යාකාරකම

කතාන්දර නිර්මාණය කරන්න 

විවිධ ක්රම ෙගොඩක් තියනවා. අපි ඒ 

කිහිපයක් කරන්න උත්සහා කරලා 

බලමු. 

විවිධ වස්තූන්වලටත් කතා කියන්න 

පුළුවන්. Ovaryacting! නිර්මාණය 

කරද්දීත් අපි කතා නිර්මාණය කරන්න 

සනීපාරක්ෂක තුවායක් වස්තුවක් විදියට 

පාවිච්චි කරා. ඔබත් රංග භාණ්ඩයක් 

ෙතෝරා ගන්න. ෙම් භාණ්ඩය එකිෙනකා 

අතර හුවමාරු කරගනිමින් හැෙමෝටම ඒ 

භාණ්ඩයට තමන්ව සම්බන්ධ කරලා 

කතාවක් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්ද 

කියලා බලන්න. 

කතන්දර
ෙසවීම 

ඔබ විසින්ම රූපයක් නිර්මාණය කිරීමත් කතාවක් පටන්ගන්න කදිම විදියක්. ඇත්තටම බැලුවම නාට්යයක් කියන්ෙනත් ෙව්දිකාව මත තියන රූප ෙපළක්. එක්ෙකෝ ඔෙබ් යාළුවන් එක්ක එකතු ෙවලා, නැත්නම් තනියම, ඔෙබ් ශරීරය සහ වටපිටාව පාවිච්චි කරලා ෙත්මාවට අදාළ රූපයක් 
නිර්මාණය කරගන්න උත්සහා කරන්න. 

ඔෙබ් පුංචි කතාවලට හැම විටම 

ආරම්භයක්, මැදක් සහ 
අවසානයක් වෙග්ම ප්රධාන 

සිදුවීමක් ලබා ෙදන්න වග බලා 

ගන්න! 

ඔබ ෙතෝරාගත් ෙත්මාවට අදාළ රූප ෙසොයාගන්න. ඒ රූපය ෙහොඳට අධ්යයනය කරලා බලන්න ඒ තුළින් කතාවක් ෙහොයාගන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔෙබ් යහළුවන් එක්ක ෙම් රූපය පාවිච්චි කරලා ඒ කතාව කියන්න. හැෙමෝටම කතාවක් කියන්න වාරයක් 
ෙදන්න. ඔබට ෙකොයිතරම් කතා කියන්න පුළුවන්ද නිරීක්ෂණය කරන්න. 
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කතාෙව් සැකිල්ල අපි සතුව තිබුණා. ඒ වෙග්ම ඔසප් චක්රය සහ දැරිය වෙග් සමහර චරිතත් කතාෙව් 
සිටිය යුතුයි කියලා අපි තීරණය කරලා තිබුණා. ෙකොෙහොම වුනත්, ෙම් කතාව තව දුරටත් 
ෙගොඩනඟලා ෙව්දිකාව මතට ඒක ෙග්න්න ෙම් කතාව සහ චරිත විතරක් පැහැදිලිවම ප්රමාණවත් 
නැහැ. සරලව ම, අෙප් චරිතවලට ජීවත් ෙවන්න, රැකියා කරන්න, ගමන් කරන්න, ෙහොයාගන්න සහ 
ෙසල්ලම් කරන්න තැනක් අවශ්ය වුණා. ඔෙබ් �යතම ෙපොත්, කාටුන්, චිත්රපටි සහ රූපවාහිනී 
වැඩසටහන් ටිකකට මතක් කරගන්න. අපි ජීවත්ෙවන ෙලෝෙකට සමාන වුණත් ඒ හැම තැනකම 
කතාවටම නිර්මාණය ෙවච්ච ෙලෝකයක් තියනවා. 

චරිත හමුෙවමු
චරිතවල විශ්වය
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අපිට නිර්මාණය කරන්න තිබ්බ ෙලෝකය අපි ජීවත් ෙවන ෙලෝකයට ෙබොෙහොම කිට්ටු එකක්. ෙම් 
සෑම කුඩා දැරියකටම ගමන් කළ හැකි එදිෙනදා ෙලෝකයයි: ෙම් ඇෙග් ෙලෝකයයි. ෙම් ෙලෝකෙය් 
දරුෙවක්ෙග් එදිෙනදා නැවතුම් තියනවා, ඈට හමුෙවන් මිනිසුන් ඉන්නවා: ෙගදරයි පවුෙල් අයයි; 
පාසල, මිතුරන් සහ ගුරුවරු; පිටත සමාජය සහ එදිෙනදා හමුෙවන මිනිස්සුන්ෙගන් ෙම් ෙලෝකය 
සමන්විත වුණා. ඒත් නාටකීය ගුණයක් අවශ්ය නිසා ෙම් එදිෙනදා ජිවිතෙය් සමහර අංග 
අතිශෙයෝක්තියට නඟන්න සිද්ධ ෙවනවා. අෙප් එදිෙනදා ෙලෝකෙය් වෙග්ම නාට්යෙය් ෙලෝකයටත් 
යම් රීතින්වලට යටත්ෙවන්න සිදු වුණා. නාට්යය වඩාත් අර්ථවත් කිරීමට ෙම් ෙලෝකයට නියම කරපු 
ඇතැම් රීති නම්: 

ඇතැම් කතා ලක්ෂ්යයන්වලට වෙග්ම කතාෙව් නාටකීය ගුණය නිර්මාණය කරන්නත් ෙම් රීතින් 
වැදගත් වුණා. අෙප් කතාවට අපි නිර්මාණය කරපු විශ්වය විවිධ විදියට ගත්තම තමන්ෙග්ම හැඩයක්, 
හැඟීමක් සහ හඬක් තිබූ චරිතයක් බවට පත්වුණා. ඒත් අපි ෙම් නිර්මාණය කරපු ෙලෝකය කතාෙව් 
ප්රධාන චරිතය ෙනොෙව්. සමහර විෙටක එය ෙක්න්ද්රයට ආවත්, හැම ඉස්මතු කිරීමක් ම සාධකයක් ම 
(highlight) කතාව ඉදිරියට ෙගන යන්න උපාකාරී ෙවනවද කියලා අපි අෙපන්ම ඇහුවා. ෙම් 
ෙලෝකය නිර්මාණය කෙළේ චරිත ෙගොඩනංවන්නයි. 

ෙම් ෙලෝකෙය් ඉන්න ෙබොෙහෝ ෙදනා ඔසප් චක්රය ගැන කතාකරන්න ලැජ්ජයි, ඒකට මැලි 
කමක් දක්වනවා; ඒ වෙග්ම

ෙම් දැරියට ඇෙරන්න ෙම් ෙලෝකෙය් ඉන්න කිසි ෙකෙනක්ට ඔසප් චක්රය ෙපන්ෙන් නැහැ.
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ස්ටිකී ෙනෝට් �යාකාරකම

ෙමොන ෙලෝෙකද
ඉන්ෙන්?

ඔෙබ් චරිතවලට ජීවත් ෙවන්නත්, 

කටයුතු කරන්නත් විශ්වයක් ෙදමු! 

ෙවනත් ෙල්ඛකයින්ෙග් ෙලෝක  ගැන කියවන්න. ඉන් ඔෙබ් �යතම ෙලෝකය ෙතෝරාෙගන ඒ ෙලෝකය ෙකොයි වෙග් එකක්ද කියන එක ගැන හිතන්න. ෙම් ෙලෝකයට විෙශේෂිත ස්ථාන තියනවද? රීති තියනවද? පුද්ගලයින් සිටිනවද?

ඔෙබ් ෙලෝකෙය්  පසුබිෙම් දළ 

සටහනක් නිර්මාණය කරන්න. 

ඔෙබ් ෙලෝකෙය් පවතින 

තාක්ෂණය ෙමොනවෙග්ද? එහි 

ආණ්ඩුව ෙමොනවෙග් එකක්ද - 

ඒකට ආණ්ඩුවක් තිෙබනවාද? 

ඒෙක සංස්කෘතිය ෙමොන වෙග්ද? 

ෙම් ෙලෝකෙය් ෙවෙසන අයට 

ඔවුන්ෙග්ම විලාසිතා තියනවාද?

ඔෙබ් කතාවට නිර්මාණය කරන්න 

කැමති ෙලෝකය ගැන හිතන්න. ඒ 

ෙලෝකය සැබෑ එකක්ද? එෙහනම් 

දැන් ඔබ තවත් ඒ ගැන ෙහොයන්න 

අවශ්යයි. ඒක ප්රබන්ධ 
ෙලෝකයක්ද? එෙහනම් ඔබට 

ඔෙබ්ම ෙලෝකයක් නිර්මාණය 

කරන්න අවස්ථාව ලැෙබනවා!

ඔෙබ් ෙලෝකෙය් සිතියමක් අඳින්න. ඔෙබ් ෙලෝකෙය් තියන 
වැදගත් ස්ථාන ෙමොනවාද? ඒ 
ස්ථාන කතාවට වැදගත් ෙවන්ෙන් 
ඇයි? 

30



අපිට දැන් මුලික කතා ව�හයක් වෙග්ම කතාව දිගහැෙරන ෙලෝකයකුත් තිෙබනවා. දැන් අපිට 
තිෙයන්ෙන් චරිත නිර්මාණය කරන්න. Ovaryacting! හි කතාව ෙවනුෙවන් අපි නිර්මාණය කර 
ෙගොඩනගන චරිතවලට කතාව තුළ ඔවුන්ෙග්ම කතන්දර වෙග්ම චරිත ගමන් මඟක් (character arc) 
තිබීම අවශ්ය වුණා. ෙහොඳයි, අපි අෙප් චරිත ෙහොයාගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? ඒවාෙය් ගමන් මඟ, 
සංවර්ධනය ෙහොයාගත්ෙත් ෙකොෙහොමද? අපි ඒක සරල වට්ෙටෝරුවකට අනුව සිදු කළා:

ප්රධානම චරිතෙය් සිට කුඩාම චරිතය දක්වා ඇති හැම චරිතයකම ෙමම අංග හතරම තිබීම වැදගත් 
වුණා. සමහර විට ඔවුන්ට අවශ්ය ෙහෝ වුවමනා ෙද් එකිෙනකට ෙවනස් ඇති. ඒ ෙද්වල්වලට එක 
සමාන වැදගත්කමක් නැතුව ඇති. ඒත් වඩාත් පිරිපුන් චරිත නිර්මාණය කරන්න ඒ සියල්ලටම 
ෙමවැනි ගමනක් යෑම අත්යවශ්යයි.

ෙම් කතාව ඩිවයිස් කරද්දීම මාත්, කණ්ඩායමත් ඒ වන විටත් නිගමනය කරලා තිබුණා. අෙප් ප්රධාන 
චරිතෙය් ගමන් මඟ, ඇෙග් ඔසප් චක්රය ගැන ව්යාකූලත්වෙයන් පටන්ෙගන අවෙබෝධෙයන් අවසන් 
ෙවන ගමනක් කියලා. සමහර විට ෙම් ගමන් මඟට පුළුවන් ෙවයි ඇෙග් ෙලෝකෙය් ඉන්න අනික් 
චරිතත් වර්ධනය කරන්න, ෙන්ද? ඔසප් චක්රයට අදාළව විවිධ මාර්ගවල ගමන් කරන, විවිධ චරිත 
ඉන්න පුළුවන්: ලැජ්ජාෙවන් අවෙබෝධයට; ෙනොතකා හැරීෙම් සිට සංෙව්දනයට; නැත්නම් 
සම්පූර්ණෙයන්ම ෙනොදැන සිටීෙම් සිට වඩාත් දැනුවත්භාවයට.

හැම චරිතයකටම සියලු චරිත ඇතුළත් ෙවන ගමන් මඟක් - නැත්නම් character arc එකක් - 
හිතාගත්තට පස්ෙසේ අෙප් කාර්යය වඩාත් පහසු වුණා. 

චරිත ෙගොඩනැගීම

 චරිතය පවතින්ෙන් අප විසින් නිර්මාණය කරපු ෙලෝකය ඇතුෙලයි.

 ඔවුන්ට ෙදයක් අවශ්යයි/වුවමනයි.

ඔවුන්ට අවශ්ය ෙද් කරා යෑමට තිෙබන මාර්ගෙය් යම් බාධක තිෙබනවා.

එක්ෙකෝ ඔවුන් සාර්ථක ෙවනවා, නැත්නම් ඔවුන්ට අවශ්ය ෙද් ලබාගන්න අසමත් ෙවනවා, 
ඒත් ඒ අතරමග ඔවුන් යමක් ඉෙගන ගන්නවා.
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එත්, අෙප්ම චරිත ෙගොඩනගමින් අපිට යන්න තිබුණු ගමන පටන්ගත්තා විතරයි. චරිත සහ ඔවුන්ෙග් 
සම්බන්ධතා ෙසොයාගැනීෙම්, ශරීරානුගත කරගැනීෙම් (Embody) සහ නිර්මාණය කිරිෙම් අෙප් 
ගමන ෙමෙලස ආරම්භ වුණා. අෙප් කතාෙව් ප්රධාන චරිතයට ඈ යන ගමන අතරතුර විවිධ 
නැවතුම්වලදී විවිධ චරිත මුණගැෙසනවා. ෙම් නැවතුම් නම් ඇෙග් නිවස, පාසල, සිල්ලර ෙවළඳ සැල 
සහ සමාජයයි. ෙම් හැම නැවතුමකදීම ඇයට විවිධ චරිත මුණගැෙසනවා. ඒත් ෙම් චරිත ගැන කතා 
කරන්න ඒවාට පණ දුන් රංගන ශිල්පිනියන් ඇෙරන්න ෙවන සුදුස්ෙසෝ ෙකොෙහන්ද?
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ෙම් මීළඟ ෙකොටෙසේදී Ovaryacting! හි ප්රධාන චරිත කීපයක් දිහා අපි සමීපව බලමු. එයාලා කවුද? 
එයාලා ෙමොන වෙග්ද? එයාලව නිර්මාණය කෙළේ ෙකොෙහොමද? ෙම් රංගන ශිල්පිනියන් ෙම් චරිත රඟ 
දැක්වූෙව් ෙකොෙහොමද?

ෙම් ගැන ෙපොඩ්ඩක් විපරම් කරලා බලමු…

නිළි පිරිස හමුෙවමු

ඔබ කවුද? ඔෙබ් චරිතය ෙමොකක්ද?
හායි! මම ෙක්ලා. මම රඟපෑෙව් ඔසප් චක්රෙය් චරිතය.

ඔෙබ් චරිතය ආභාසය ගත්ෙත් ෙමොකකින්ද? ඒ පසුපස තිබූ ෙපළඹවීම් ෙමොනවාද?
මෙග් චරිතයට මූලිකම ෙපළඹවීම ආෙව් පියුමි අපිත් එක්ක කරපු �යාකාරකම් 
කිහිපයකින්. ඒවායින් එක �යාකාරකමක් තමයි විවෘත ලිපියක් ලිවීම. ෙම් ලිපිය 
ලියන්න තිබ්ෙබ් එක්ෙකෝ අනික් අය අෙප් ඔසප් චක්රයට ආමන්ත්රණය කරන විදියට; 
නැත්නම් ඔසප් චක්රය අනික් අයට ආමන්ත්රණය කරන විදියට. ඒවෙග්ම තමයි, 
නිළියන් ෙතෝරාගන්න පරීක්ෂණෙය්දී අෙප්ම විදියකට චරිතවල අර්ථ නිරූපණය 
කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. මම රඟපාන ඔසප් චක්රෙය් චරිතය ෙකළිෙලොල් වෙග්ම 
ළමෙයක් වෙග්. සාශාට, ගැහැණු ළමයාට එයා ෙදන ෙව්දනාව ගැන එයාට දැනීමක් 
නැහැ. ඒ වෙග්ම තමයි ෙම් නාට්යෙය් මං කතා කරන්ෙන් නැහැ. ඔසප් චක්රෙය් චරිතය 
ෙවනුෙවන් ෙත්රීෙම් ප්රාෙයෝගික පරීක්ෂණයට සහභාගී වුණු සමහර ගැහැණු ළමයි 
සාශා සමඟ ෙගොඩක් සංවාදෙය් ෙයදුණා. සමහර අය අනික් අයටත් වඩා නපුරු විදියට. 
තමන්ෙග් ඔසප් වීම සම්බන්ධව කණ්ඩායෙම් අෙනක් අයෙග් අත්දැකීමුත් අපි ෙම්කට 
එකතු කරගත්තා. එකිෙනකට ෙවනස් ඔසප් වීම්වලින් උත්ෙත්ජනය ෙවලා, 
අවසානෙය් අපි අෙප්ම මාදිලියක ඔසප් චක්රයක් නිර්මාණය කරා. 

ඔසප් චක්රය 
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ඔෙබ් චරිතය ඔබට දැනුෙන් ෙමොනවෙග්ද?
මෙග් හැඟීම් ප්රකාශ කරන්න වචන පාවිච්චි කරන්න බැරි නිසා මුලදී මෙග් චරිතයට ප්රෙව්ශ එක 
ටිකක් අමාරු වැඩක් වුණා. ඒ නිසා මට මෙග් ශාරීරික චලන සහ මුහුෙණන් හැඟීම් ප්රකාශ කිරීම 
තරමක ෙවෙහසක් ෙයොදලා වැඩි වශෙයන් ෙපන්වන්න වුණා. විටින් විට උද්දීපනයකින් ඇවිදින්න 
ඉෙගනගන්න මට සිදුවුණා. කැඩපතක පිළිබිඹුවක් වෙග් අපි ෙදෙදනා අපි ෙදෙදනාව අනුකරණය 
කරමින් එක්ෙකෙනක් බවට පත්වන අවස්ථා තිබුණු නිසා මටත් සාශාෙග් චරිතය රඟපෑ ටාශාටත් 
අෙනකාෙග් චරිතය ආෙරෝපණය කරගන්න, ඉෙගනගන්න සිද්ධ වුණා. ටාශාත් මමත් හැසිෙරන 
විදි සහ අපි �යාකරන ආකාර සම්පූර්ණෙයන්ම ෙවනස් නිසා මටත් ටාශාටත් ෙම්ක අසීරු ෙදයක් 
වුණා. ෙම් නිසා හැම පුහුණුවීමකදිම අපිට සිද්ධ වුණා අපි ෙදන්නා එකතු ෙවලා ෙවනම කටයුතු 
කරන්න කාලයක් ගන්න. ඒ වෙග්ම පුහුණුවීම්වලට කලින් යුගලයක් විදියට එකට සූදානම් 
ෙවන්න, warm up කරන්න. හැම පුහුණුවීමකදිම අපි ෙදන්නාෙග් �යාකාරකම් එක විට 
සිදුෙවනවා කියන එක තහවුරු කරන්න, අපි ෙදන්නා අතෙර් ෙහොඳ සම්බන්ධයක් ඇතිකරගන්න, 
අපි එකතුෙවලා එකිෙනකාව අනුකරණය කරන �යාකාරකම් වෙග්ම ෙබෝල පාස් කරන අභ්යාස 
කළා. අන්තිෙම්දී අපි පාසල් ෙවලාෙවදිත් එකිෙනකාව අනුකරණය කරන්න පටන් ගත්තා!

ඔසප් චක්රෙය් භූමිකාව රඟපාන එකට තව පැත්තක් තිබුණා, මං දැනගන හිටිෙය් නැහැ මට 
ෙමොනවෙග් ප්රතිචාරයක් එයිද කියලා. ෙම් භූමිකාව රඟපාන්න ආත්ම ශක්තියක් ඇතිකරගන්න 
පියුමි සහ කණ්ඩායෙම් අනික් හැෙමෝම මට උදවු කළා. ප්රබන්ධ, චරිතයක්, විෙශේෂෙයන්ම අපි 
හැෙමෝම ෙගොඩක් ෙහොඳින් දන්නා චරිතයක් රඟපාන එක අභිෙයෝගයක් වුණා. මට මනුෂ්යෙයක් 
වෙග් ඇවිදින්නත්, කතාකරන්නත් ඉඩක් තිබුෙන් නැහැ. මෙග් චරිතය තවත් ෙහොඳින් ආෙරෝපණය 
කරගන්න මට ප්රතිචාර ලබා ෙදමින් මෙග් කණ්ඩායෙම් සමහර සාමාජිකාවන් ෙගොඩක් උදවු කරා. 
එක පාරට සාශාෙග් ෙලෝෙක මතු වුණු ඒත් අන්තිෙම්දී සාෂා එක්ක ෙගොඩක් ෙහොඳ සම්බන්ධයක් 
හදාගත්ත ඔසප් චක්රය කියන ‘අලුත් යාලුවා’ ෙග් චරිතය මං ඉදිරිපත් කරපු ආකාරය ගැන මම 
ක්රමෙයන් සතුටට පත්වුණා. 
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සාශා
ඔබ කවුද ? ඔෙබ් චරිතය ෙමොකක්ද?
හායි! මම ටාෂා. මම රඟපාන්ෙන් ෙම් නාට්යෙය් ඔසප් වුණු ගැහැණු ළමයා, සාශා ෙග් චරිතය.

ඔෙබ් චරිතය ආභාසය ගත්ෙත් ෙමොකකින්ද? ඒ පසුපස තිබූ ෙපළඹවීම් ෙමොනවාද?
මෙග් චරිතයට පාදක වුෙණ් කණ්ඩායෙම් සාමාජිකාවන් කියපු කතා. ඇත්තටම කිවුෙවොත්, 
ෙමතුවක් කල් ඔසප් වුණු හැම ගැහැණු ළමෙයක්ෙග්ම කතා තමයි ෙම් චරිත නිර්මාණයට 
බලපෑෙව්. නාට්යය නිර්මාණය කරන මුල් කාලෙය් මට ෙපොඩි ෙදගිඩියාවක් තිබුණා. ෙමොකද මං 
හිතාෙගන හිටිෙය් ෙම්ක කතාකරන්න අවශ්ය නැති මාතෘකාවක් කියලා. මං කල්පනා කරා ගැහැණු 
ළමයි ටිකක් තමන්ට හැෙඟන දැෙනන විදිය ගැන කියන ෙදයක් කාටද අහන්න ඕෙන් කියලා. ඒත් 
මං දැනෙගන ෙනොහිටපු කාරෙණ් තමයි වැඩිවියට පත්ෙවද්දී ගැහැණු ළමයි මුහුණෙදන අත්දැකීම් 
පිළිබඳව ෙප්රේක්ෂකයා වෙග්ම මාවත්, මුළු කණ්ඩායමත් දැනුවත් කිරීමට ෙම් චරිතයට හැකිෙවයි 
කියන එක. 

ඔෙබ් චරිතය ඔබට දැනුෙන් ෙමොනවෙග්ද?
සාශාෙග් චරිතය රඟපෑම ෙවනත් කිසිම චරිතයක් රඟපානවා වෙග් ෙනෙව්. 
ඇයට වැඩිය ෙදබස් තිබුෙණ් නැහැ වෙග්ම ඔසප් චක්රයට ඇෙග් ජිවිතයට ආපු 
දවෙසේ ඉඳලම ඒකත් එක්ක කටයුතු කරන්න සාශාට සිද්ධෙවනවා. ශාරීරික 
රංගනය වෙග්ම මෙග් සම-රංගන ශිල්පිනිය ෙක්ලා එක්ක අනුකරණ රංගත් 
ෙගොඩක් තිබුණා. ෙම්ක පහසු කරගන්න අපි අභ්යාස ෙගොඩක් කරා.

මම රඟපෑෙව් ෙලොකු චරිතයක් වුණාට මං හිතන්ෙන් ෙම් නාට්යෙය් ඇත්තටම 
‘ප්රධාන’ චරිතයක් නැහැ කියලා. ෙම්ක ඔන්ෙසොම්බල් නාට්යයක්, ඉතින් හැම 
චරිතයකටම ෙලොකු භූමිකාවක් තිබුණා. කියලා මට හිතුනා. මෙග් චරිතෙයන් 
මට අවශ්ය වුෙන් මිනිස්සුන් තමන්ටම හිනා ෙවන තත්වයක් ඇතිකරවලා 
ඔවුන් අපිට ඇතිකරවන සමහර තත්වයන් ෙකොච්චර විකාරරූපිද කියන 
එකෙපන්වන්න. මෙග් චරිතයට අවශ්ය වුෙණ් ඔසප්වීම කියන්ෙන් ගැහැණු 
ළමයි ලජ්ජා ෙවන්න ඕෙන් ෙදයක්වත් අපහසුවට පත්ෙවන්න ඕෙන් 
ෙදයක්වත් ෙනෙව් කියන්න එක ෙලෝෙකට ඒත්තු ගන්වන්න උදවු ෙවන්න. 
අපිට අවශ්ය වුෙණ් ෙලෝකයට අපිව ෙත්රුම්ගන්න ඉඩ සලසන්න, අපිට 
සහෙයෝගයක් ෙවන්න. 35



අම්මා 
ඔබ කවුද ? ඔෙබ් චරිතය ෙමොකක්ද?
මෙග් නම් කදීජා, මම රඟපෑෙව් සාශාෙග් අම්මෙග් චරිතය. 

ඔෙබ් චරිතය ආභාසය ගත්ෙත් ෙමොකකින්ද? ඒ පසුපස තිබූ ෙපළඹවීම් ෙමොනවාද?
අෙප් සම්මුඛ සාකච්ඡාවලින් ෙහළිවුණු ඔසප්වීම කියන එකට අදාලව අපිට අෙප්ම අම්මලා එක්ක 
තිබුන අත්දැකීම්වලින් තමයි ෙම් චරිතය අපි නිර්මාණය කෙළේ.  මෙග් චරිතයට මෙග්ම අම්මත් 
බලපෑවා. අපි ගැහැණු ළමයි තුන් ෙදෙනක් ඉන්න පවුලක් උනත්, මෙග් අම්මා සනීපාරක්ෂක තුවා 
ගැන එළිපිට කතාකරන්ෙන් නැහැ.

ඔෙබ් චරිතය ඔබට දැනුෙන් ෙමොනවෙග්ද?
ෙම් නාට්යෙය් මම දරුවන් තුන් ෙදෙනක්ෙග් 
අම්මා ෙකෙනක්: සාශා, සාශාෙග් මල්ලි සහ 
නංගි. මම ඒ තරම්ම සාම්ප්රදායික අම්මා 
ෙකෙනක් ෙනෙවයි. මෙග්ම අම්මත්, නැන්දලත් 
විශ්වාස කරපු සම්ප්රදායන් එක්ක මම එකඟ 
වුෙණ් නැහැ. පරම්පරා ගානක් ෙම් සම්ප්රදායන් 
අනුගමනය කරාට, ඒක අපිත් එෙහම කරන්න 
ඕෙන් කියන්න ෙහේතුවක් ෙනෙම් කියන එක 
තමයි මෙග් අදහස වුෙණ්. එක පාරටම සාශාෙග් 
ෙලෝකයට අතෙපොවන්න අවශ්ය වුණු හැෙමෝවම, 
පිට අයව පවා පාලනය කරන්න මට සිද්ධ
වුණා. මෙග් චරිතය දයාබර, අන් අයව 
පාලනය කරන, හැම ෙවෙල්ම කාර්යබහුල 
ෙකෙනක්. 
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මල්ලා 
ඔබ කවුද? ඔෙබ් චරිතය ෙමොකක්ද?
මම අමන්දි. මං තමයි මල්ලාෙග් චරිතය, සාශාෙග් බාල 
සෙහෝදරයාෙග් චරිතය රඟපෑෙව්.  

ඔෙබ් චරිතය ආභාසය ගත්ෙත් ෙමොකකින්ද? ඒ පසුපස තිබූ 
ෙපළඹවීම් ෙමොනවාද?
අපි ඔසප් වීම ගැන අෙප් තාත්තලාෙගන්, සෙහෝදරයින්ෙගන්, ඥාති 
සෙහෝදරයින්ෙගන් ඔසප් වීම ගැන විමසුවා. ඒ ගැන ඇහුවම ඒ 
ෙබොෙහෝ ෙදෙනක් පුදුම වුණා, නැත්නම් තිගැස්සුනා. මං ඒ ගැන 
ෙවළඳසල් හිමිෙයක්ෙගනුත් ඇහුවම එයා මට යන්න කිවුවා. මට 
හිෙතන්ෙන් ෙම් නාට්යෙය් තාත්තා, සරත් වෙග්ම මල්ලාෙග් 
චරිතයත් පදනම් ෙවලා තිෙයන්ෙන් ඔසප්වීම ගැන කිසිම අදහසක් 
නැති ෙගොඩක් පිරිමි අය මත. 

ඔෙබ් චරිතය ඔබට දැනුෙන් ෙමොනවෙග්ද?
මල්ලා තමයි පවුෙල් ෙපොඩි ළමයා. එයාෙග් අක්කට ෙම් ෙමොකද්ද 
ෙවන්ෙන් කියලා එයාට කිසිම අදහසක් නැහැ. එයාෙග් චරිතය 
නිර්මාණය ෙවලා තිෙයන්ෙන් දඟ, �යාශීලි මල්ලි ෙකෙනක් 
විදියට.  හැම තිස්ෙසම කලබල ෙවන දඟකාර ළමෙයක්. එයා වෙට් 
ෙවන්ෙන් ෙමොනවද කියන එක ඉෙගනගන්න මල්ලා එයාෙග් 
අම්මා මත යැෙපනවා. අන්තිමට ඔසප්වීම ගැන එයා දැනගන්න 
ඕෙන් හැම ෙද්මත්, ඔසප්ෙවලා ඉන්න අක්කට සලකන්න ඕෙන් 
ෙකොෙහොමද කියලත් අන්තිමට එයා ඉෙගනගන්නවා. 

මාව ෙම් චරිතයට ෙතෝරාගන්න එක ෙහේතුවක් තමයි මම 
ෙකොෙහොමත් ඒ වෙග් දඟකරන, �යාශීලි ළමෙයක් වීම. අෙනක් 
කාරණය තමයි මෙග් ෙකොට ෙකොණ්ෙඩ්! මෙග් චරිතය බවට 
පත්ෙවන්න නම් මට ෙගොඩක් නම්යශීලි ෙවන්න, මුගටිෙයක් වෙග් 
ෙමොනවාහරි සිද්ධ ෙවනවා කියලා ඇෙහනෙකොටම ඒ පැත්තට 
හැෙරන්න සිද්ධ වුණා.

37



ආච්චි 
ඔබ කවුද? ඔෙබ් චරිතය ෙමොකක්ද?
හෙලෝ, මම අම්බිෂා, මම රඟපාන්ෙන් සාශාෙග් ආච්චිෙග් චරිතය. 

ඔෙබ් චරිතය ආභාසය ගත්ෙත් ෙමොකකින්ද? ඒ පසුපස තිබූ ෙපළඹවීම් ෙමොනවාද?
මෙග් චරිතයට යම් දුරකට මෙග් ම ආච්චි බලපාලා තියනවා. මං ඔසප් වුනාම මෙග් ආච්චි 
හැසිරුෙනත් සාශාෙග් ආච්චි හැසිරුණු විදියටමයි. එයා ඕනාවට වඩා කලබල වුණා. 

ඔෙබ් චරිතය ඔබට දැනුෙන් ෙමොනවෙග්ද?
මෙග් චරිතය ඇවිල්ලා ටිකක් නවීන පන්නෙය් 
ෙකොට කලිසම් එෙහම අඳින ආච්චි ෙකෙනක්ෙග් 
වුණත් එයා හරිම සාමාන්ය, සාම්ප්රදායික, පරණ 
තාෙල් ආච්චි ෙකෙනක්. මම ෙහොඳට කන් 
ඇෙහන්ෙන් නැති, තැනකින් තැනකට යන්න 
කාෙග් හරි උදවු ඕෙන් වුණු, පවුෙල් අයෙග් 
අවධානය වැඩි වැඩිෙයන් බලාෙපොෙරොත්තු වුණු 
සාමාන්ය ආච්චි ෙකෙනක්. මෙග් චරිතය 
ෙගොඩනැඟීම ෙබොෙහොම සිත්ගන්නාසුළු වැඩක් 
වෙග්ම අභිෙයෝගයක් වුණා. ආච්චිෙග් චරිතය 
කියන්ෙන් පුද්ගලෙයක් විතරක් ෙනෙවයි. ඇය 
ඔසප් වීම ගැන තියන පරණ කතා සහ මිත්යාවල 
නිරූපණයක්, ඒවාට රූපකයක්. ඉතාම දුර්වල සහ 
eccentric වයසක ගැහැණු ෙකෙනක්ෙග් චරිතයක් 
රඟපාන්න තියන නිසා මෙග් ශාරීරික නිරූපනයක් 
දියුණු කරගන්නත් මට සිද්ධ වුණා. කතාෙව් 
අන්තිමටත් ආච්චිෙග් චරිතෙය් ඇතිවන්ෙන් ෙපොඩි 
ෙවනසක් පමණයි. එයා එයාෙග් අදහස් 
අත්ෙනොහැරගත්තත් තමන්ෙග් දියණියට හා ඇෙග් 
දියණියෙග් ඔසප්වීම සම්බන්ධෙයන් ඇයෙග්ම
ක්රමයකට වැඩකරන්න ආච්චි ඉඩ ෙදනවා. 38



අක්කා
ඔබ කවුද? ඔෙබ් චරිතය ෙමොකක්ද?
මෙග් නම ෙලෝරන්. මම තමයි ‘අක්කා’ ෙග් චරිතය රඟපාන්ෙන්.

ඔෙබ් චරිතය ආභාසය ගත්ෙත් ෙමොකකින්ද? ඒ පසුපස තිබූ ෙපළඹවීම් ෙමොනවාද?
මෙග් චරිතය බිහිවීම පිටිපස්ෙසේ තියන අදහස් තමයි ඔසප් වුනාම අපිව ‘ෙලොකු ළමෙයක්’ කියලා 
හඳුන්වන එක. අක්කා කියන්ෙන් ෙම් අදහස එක්ක කරපු ගනුෙදනුවක්. පාසලක් ගත්තම, කවුරුහරි 
‘ෙලොකු ළමෙයක්’ වුනාම, ෙම් ෙවනෙකොට ඔසප් ෙවලා නැති හැෙමෝම, ෙම් අත්දැකීම නැති 
හැෙමෝම ඒ ගැන දැනගන්න යන්ෙන් ෙම් අක්කා ගාවට. ෙම් අක්කා සහ එයා එක්ක  ඉන්න අනික් 
අක්කලා කණ්ඩායම තමයි ෙම් ෙලොකු ළමයි. 

‘අක්කා’ ෙග් චරිතය ගත්ෙතොත්, මං ඇත්ත ජිවිෙත් අඳුනන ෙකෙනක්ට වඩා ඒක පදනම් වුෙණ් 
ටිකක් ජන�ය ගැහැණු ළමෙයක්, මාෆියා නායකෙයක් වෙග් ෙකෙනක් මත. හැබැයි ඒ චරිතය 
නිර්මාණය කෙළේ හාෙස්යෝත්පාදක විදියට. Mean Girls චිත්රපටිෙය් එන ෙග්රේචන් වීනර්ස් සහ ෙරජීනා 
ෙජෝර්ජ් ෙග් සම්මිශ්රණයක් වෙග්! 
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ඔෙබ් චරිතය ඔබට දැනුෙන් ෙමොනවෙග්ද?
‘අක්කා’ කියන්ෙන් ටිකක් බය හිෙතන, අද්භූත, බැලූ බැල්මට හැම ෙද්ම දන්නවා වෙග් ෙප්න 
චරිතයක්. ඒත් ඇත්තටම එයා කිසි ෙදයක් දන්ෙන් නැහැ! එයා එයා වෙට් ඉන්න අක්කලා 
කණ්ඩායෙමන් පිළිගැනීමක් බලාෙපොෙරොත්තු ෙවනවා, එයාලා නැතිවුෙනොත් ‘අක්ක’ත් තවත් 
සාමාන්ය ෙකෙනක් විතරයි. 

මං ෙම් චරිතයට ෙගොඩාක් �ය කළා. ඒත් චරිතය ගැන තියන සමහර සියුම් කරුණු හරියටම 
අල්ලගන්න එක මට අභිෙයෝගයක් වුණා: එයා අනික් අක්කලාට සලකපු හැටි; එයා දැනෙගන 
හිටපු, හිටපු නැති තනි වචන. ෙම්ක ෙහොඳටම දැනුෙන් අක්කාට තිබ්බ දිගම ෙදබස් කණ්ඩය, අෙග් 
‘විස්තරය’ ඉදිරිපත් කරද්දී. නාට්යය ෙව්දිකාගත කරන දවස ෙවනකල්ම ෙම් වාක්ය කණ්ඩය 
ෙවනස් කළා. 

ෙම් චරිතය නිර්මාණය කිරීම ගැන, ඒ චරිතය මට අනන්ය කරගැනීම ගැන අපූරු මතක ෙගොඩක් 
තියනවා. මම එයාට නමකුත් දුන්නා! ආරච්චිලාෙග් සූසන් බණ්ඩාරනායක, ෙනොෙහොත් ‘අක්කා’ 
කියන්ෙන් හරිම අමුතු ඒත් ශක්තිමත් චරිතයක්. සමහර ෙවලාවට මට එයා නැති අඩුවත් 
දැෙනනවා.
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වෘන්දෙය් භූමිකා
ඔබ කවුද? ඔෙබ් චරිතය ෙමොකක්ද?
මෙග් නම සුෙලයිකා. මට රඟ දක්වන්න තිබුෙන් වෘන්දෙය් භූමිකාවක්. ඒෙකන් අදහස් ෙවන්ෙන් ෙම් 
නාට්යෙය් මම විවිධ භූමිකා රඟපෑවා වෙග්ම ජවනිකා අතර විවිධ චරිතවලට මම මාරු වුණා කියන 
එකයි. පවුෙල් අය ඉන්න ජවනිකාෙව් මම මිත්යා විශ්වාසවල එල්බෙගන ඉන්න නැන්දලා කණ්ඩායමක 
ෙකෙනක් විදියට රඟපෑවා. ෙවළඳසැෙල්දී මම ෙවළඳ දැන්වීමක ඉන්න ගැහැණු ළමෙයක් වුණා. 
අවසාන වශෙයන් සමාජෙය් සාමාජිකෙයක් වුණා.

ඔෙබ් චරිතය ආභාසය ගත්ෙත් ෙමොකකින්ද? ඒ පසුපස තිබූ ෙපළඹවීම් ෙමොනවාද?
මං හිතන්ෙන් ෙගොඩක් වෘන්දෙය් භූමිකාවලට බලපෑෙව් පිටත සමාජය: ඔසප් වුණු 
ගැහැණු දරුෙවක්ව ෙම් සමාජය දැකපු විදියත්, ඒ සමාජය ඇයට සලකපු විදියත්.  

ඔෙබ් චරිතය ඔබට දැනුෙන් ෙමොනවෙග්ද?
නැන්දලා: පුදුමය කියන්ෙන් මෙග් අම්මත් ෙම් ෙගොඩට වැෙටන ෙකෙනක් වුණු එක. එයා හැදුෙන් 
වඩුෙන් ම මිත්යා විශ්වාසත් එක්ක. එයා ෙපොඩි කාෙල් ඉඳලා ඉෙගන ගත්ත ඔසප් වීම ගැන තියන 
පරණ කතා ඒ විදියටම මටත් කිවුවා. ෙකොෙහොම වුණත් අෙප් නාට්යය බැලුවට පස්ෙසේ ඒ 
අදහස්වල එයා තදින් එල්බගත්ෙත් නැහැ. එයාට ෙත්රුණා එයා එයාටම හිනාෙවනවා කියලා .

ෙවළඳ දැන්වීම් නිළිය: ෙම් ගැන තවත් කියන්න ඕෙනද? ෙගොඩක් සනීපාරක්ෂක තුවා දැන්වීම්වල 
ෙපන්නනවා වෙග්, ඔසප් ෙවලා ඉන්න ෙකෙනක් උඩ පැන පැන යන්ෙන්වත්, සතුටින් සුසුම් 
ෙහලන්ෙන්වත් නැහැ. ඒ දවස්වල්ටත් අපි ඉන්ෙන් ෙවනදා වෙග්මයි. සමරවිට ෙවනදාට වඩා 
අපහසුෙවන්. 

සමාජය: මං පුංචි කාෙල්  ඔසප් වීම  ගැන අහද්දී මෙග් වෙට් ඉන්න අය මාව නිහඬ කරන 
එක විතරයි කෙළේ. නැත්නම් එයාලා කිවුෙව් අම්මෙගන් අහන්න කියලා. අම්මෙගන් ඇහුවම 
අම්මා මට කිවුෙව් තව ෙලොකු වුනාම ෙම්වා ෙත්ෙරයි කියලා. ඒත් කවුරුත් මට උදවු කරන්ෙන් 
නැතුව මං ෙකොෙහොම ඒක ෙත්රුම් ගන්නද? ෙම් දැනුම ඉෙබ් පහල ෙවන්ෙන් නැහැෙන්. 
එතෙකොට මම හිටිෙයත් සාශා ඉන්නවා වෙග් තත්ත්වයක. සමාජෙය් ෙම් චරිත අපි
නිරූපනය කළා. ඔයාලට ෙවන කවුරුත් ඔසප් වීම ගැන කියලා ෙදන්ෙන් 
නැත්නම්, අෙප් කතාව හරහා අපි ඒක ඔයාලට කියලා ෙදන්නම්. 
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ෙපොෙත් ගුරු 
ඔබ කවුද? ඔෙබ් චරිතය ෙමොකක්ද?
මම අක්සා. ඔයාලා මාව ෙව්දිකාව උඩ ෙනොදැක්කත් මෙග් කටහඬ අහන්න ඇති. ඔව්! මම තමයි 
ෙපොෙත් ගුරා.

ඔෙබ් චරිතය ආභාසය ගත්ෙත් ෙමොකකින්ද? ඒ පසුපස තිබූ ෙපළඹවීම් ෙමොනවාද?
මෙග් චරිතය නිර්මාණය වුෙණ් ෙකොෙහොමද සහ ෙම් චරිතයට බලපෑෙව් කියන ප්රශ්නයට පිළිතුර 
තමයි මෙග් ෙගදර මං වෙට් ඉන්න ගැහැණු කට්ටිය. මාව අද ෙම් ඉන්න ෙකනා කරපු, ඔසප්වීම 
එක්ක ගනුෙදනු කරන්නත්, ඔසප් වීම අපකීර්තිමත් ෙදයක් කියන අදහස නැතිකරගන්නත් මට 
උදවු කරපු හැම ගැහැණු ෙකෙනක්ම. මෙග් අම්මත්, ආච්චිත්, ෙදමව්පියන් විදියට මෙග් ජිවිෙත් 
එයාලාෙග් භූමිකා. මං ෙපොඩි කාෙල් මෙග් අම්මත්, නැන්දත් මට ෙගොඩක් සුරංගනා කතා 
කිෙයවුවා. ඒ වෙග්ම ඔසප් ෙවලා ඉන්න විට මට ලැජ්ජා ෙවන්න ඉඩ ෙනොදුන්නු, මට මෙග් ශරීරය 
ගැනත් මං ගැනත් ආත්ම විශ්වාසයක් ඇති කරගන්න උදවු කරපු මෙග් පවුෙල් සහ මෙග් මිතුරන් 
අතෙර් සිටින පිරිමි අය. 

ඔෙබ් චරිතය ඔබට දැනුෙන් ෙමොනවෙග්ද?
ෙපොෙත් ගුරුට මුල ඉඳලාම පැහැදිලි අදහසක් තියනවා. එයා ඔසප්වීම ගැන 
කතාකරන්න විවෘතයි. ඒ ෙවනුෙවන් ෙපනී ඉන්නවා. මෙග් චරිතයට තිබ්ෙබ් 
එක විදියකට තුන්ෙවනි පාර්ශවයක් විදියට ෙම් දැරියෙග් කතාව කීමයි.  
ඔබට ඇෙහන්ෙන් මෙග් හඬ විතරක් නිසා ෙපොෙත් ගුරුෙග් කටහඬ ෙහොඳින් 
ඉදිරිපත් කරන්න මම ඒ ෙවනුෙවන් පුහුණු වුණා. මෙග් චරිතෙය් ස්වරය, 
රිද්මය, බර කිරීම සහ කතා කරන පිළිෙවළ නිවැරදි ව ඉදිරිපත් කිරීමට 
පුහුණු වීම වැදගත් වුණා. මෙග් හඬ සාශාෙග් කතාව හරහා ෙම් �යාවලිය 
දරුෙවකුට විස්තර කරන අම්මා ෙකෙනක්ෙග් ද ෙවන්න පුළුවන් වුණා. ෙම් 
නාට්යෙය් එන ෙපොෙත් ගුරු සත්ය �යාවලිය, විවිධ සංස්කෘතික 
අෙප්ක්ෂාවන් සහ අපකීර්ති කරවන අදහස් නම් ඇදහිලි පසුපස හංගනවා 
ෙවනුවට තමන්ෙග් ඔසප් චක්රය ගැන දරුවන් දැනුවත් කරවියයුතු බව 
වැටෙහන පරිණත ෙකෙනක්. ඉතින් මං මාවත් දැක්ෙක් තමන්ෙග් දරුවන් 
එක්ක විවෘතව කතාකරන්න කැමති, ඔසප්වීම කියන්ෙන් ස්වභාවික 
ජීවවිද්යාත්මක �යාවලියක් කියලත්, ඒක අපි ඉපෙදන්න ෙහේතුවක් කියලත් 
දරුවන්ට කියලා ෙදන අම්මා ෙකෙනක් වෙග් ෙපොෙත් ගුෙරක් විදියට. 42



රංගන ශිල්පිනියන්ෙගන්ම අහලා කාරණා දැනගත්ත නිසා, දැන් ඔබට පැහැදිලි ඇති චරිතයක් 
නිර්මාණය කරනවා කියන එක ෙල්සි වැඩක් ෙනෙව් කියලා. හැම රංගන ශිල්පිනියක්ම උත්සහා කරා 
තමන්ෙග් චරිෙතට පසුබිම් කතාවක් ෙදන්න, ඉතිහාසයක් ෙදන්න. ෙම් චරිත ද්විමාන ඒවා ෙවන එක 
වළක්වන්න තමන්ෙග් චරිතයට යන්න ගමනක් ෙදන්නත් ඔවුන් උත්සහා කරා. සරලව කිවුෙවොත්, 
ඔවුන්ෙග් චරිත පැතලි වී එකාකෘති වෙග්, විකට රූප විතරක් වෙග් ෙපෙනන්න ඔවුන්ට අවශ්ය වුෙණ් 
නැහැ. නම්, පසුබිම්, අදහස් සහ ඔවුන්ෙග්ම කතා ලබා දී ෙම් චරිත සංකීර්ණ කිරීෙමන් ෙම් චරිතවලට 
ජීවයක් ලැබුණා, ෙම්වා ඇත්ත චරිත වෙග්ම අපි වෙග්ම චරිත කියන හැඟීම ඇති කළා. නාට්යයක් 
නිර්මාණය කරද්දී ෙම්ක ඉතාම වැදගත්. කතාෙව් ඉන්න චරිත තමයි කතාවට පණ ෙපොවන්ෙන්. 
එයාලා ඇත්ත අය වෙග් දැෙනන්න ඕෙන්, අපි එයාලව දන්නවා ඇති වෙග් දැෙනන්න ඕෙන්, සමහර 
විට ඒ අපිමයි වෙග් දැෙනන්න ඕෙන්. 

වෘන්දය විස්තර කරපු විදියටම, චරිතයක්  ශාරීරිකව ඉදිරිපත් කිරීමට ක්රම ෙහොයාගන්න එකත් 
වැදගත්. ෙම් චරිත විශ්වාස කළ  හැකි ඒවා කියලා ෙප්න ආකාරයට නාට්යය පුරාවට ඇවිදින එක, 
කතා කරන එක, ෙපෞරුෂය පවත්වාෙගන යන එක වැදගත්. එක් එක් චරිත අතර ඇති සම්බන්ධතාද 
ප්රගුණ කිරීම අවශ්යතාවයක්. දිගින් දිගටම ඉතා කුඩා එදිෙනදා ගැටුම් තත්ත්වයන් තුළට අෙප් චරිත 
හඳුන්වාදීෙමන් කතාව කටින් ෙනොකියා ඇසට ෙපන්වීෙම් වැදගත් කටයුත්ත කරන්න අවස්ථාව  
ලැබුණා. ඒ නිසා අපිට අෙප් කතාවල ගමන් මග තවත් සිතියම්ගත කරන්න ලැබුණා වෙග්ම අෙප් 
චරිතවලට ඔවුන්ෙග් ප්රධාන අවශ්යතා හා ගැටී ඒවා සම්පූර්ණ කරගැනීමට කරන සටන හා උරිනුර 
ගැටීමට ෙපර ඇති කාලය දීර්ඝ කරගන්න අවස්තාව සැලසුනා. 

චරිතායනය…
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ස්ටිකී ෙනෝට් �යාකාරකම
ඔෙබ් චරිතයට කටහඬක් ෙදන්න. 

ඔෙබ් චරිතය සද්දයිද/නිශ්ශබ්දයිද, 

ෙව්ගෙයන් කතා කරනවද/ෙහමින් 

කතා කරනවද? ඔවුන්ෙග් චරිතය 

ගැන ඔවුන්ෙග් කටහඬට කියන්න 

පුළුවන් ෙමොනවාද? 

ඔෙබ් ෙලෝකය හරහා ගමන් කරන 

චරිතයක් ගැන හිතන්න. ඔෙබ් 

චරිතයට නමක් සහ පසුබිම් 

කතාවක් ෙදන්න. 

ෙදපයින් නැගිටලා ඔෙබ් චරිතය 

ඇවිදින විදිය අත්හදා බලන්න. 

ඔෙබ් චරිතය තරුණද/මහලුද, 

මහතද/ෙකට්ටුද, අලසද/

�යාශිලිද? ඔෙබ් චරිතය ඇවිදින 

විදිෙයන් පමණක් ඔබට චරිතෙය් 

ස්වරූපය ෙපන්වන්න පුළුවන් 

ෙකොෙහොමද? 

අලුත් ෙලොවක් 
අලුත් ෙකෙනක්

ප්රතිචාර සහ සම්බන්ධතා. ඔෙබ් චරිතය විදියට ඔබ ෙමොබ ඇවිදිමින් කාමරෙය් සිටිනා තවත් ෙකෙනකුට ඔෙබ් චරිතය ප්රතිචාර දක්වන්ෙන් ෙකෙසේදැයි බලන්න. කතාෙව් එන අන් චරිතයන්ට ඔෙබ් චරිතය ප්රතිචාර දක්වන ආකාරය විසින් ඔෙබ් චරිතය ගැන ෙබොෙහෝ ෙද් කියයි. 

Hot-Seating කියන්ෙන් ඔෙබ් 
චරිතය ගෙව්ෂණය කරන්න 
පුළුවන් තවත් විෙනෝදජනක 
විදියක්. ඔෙබ් චරිතයට පසුබිමක් 
නිර්මාණය කරන්න යම් කාලයක් 
ගන්න. ඔෙබ් චරිතය ගැන ප්රශ්න 
කිහිපයක් අහන්න ඔෙබ් මිතුරන්ට 
ආරාධනා කරන්න. දැන් ඔබ 
චරිතය තුළ සිටිමින් ඔෙබ් චරිතය 
විදියට ෙම් ප්රශ්නවලට උත්තර 
ෙදන්න ඕෙන්. චරිතෙයන් ඉවත් 
ෙනොවී සිටින්න උත්සහා කරන්න. 
ඔෙබ් චරිතය  පිළිබඳව  අලුත් 
ෙදයක් ඔබ ෙසොයාගන්නවාදැයි, 
නිර්මාණය කරනවාදැයි බලන්න. 44



උදාහරණයකට මාව ගන්න, මම sporadic, cheeky, ඒවෙග්ම 
තමයි කරදරකාර අමාරුකාරෙයක්. ඒත් ෙම් පුංචි ගැහුණු 
ළමයා මට වැදගත්, මම එයාෙග්ම ෙකොටසක් වෙග්, ඒ නිසා 
තමයි ඔයාලට ෙපන්ෙන් මම හැම ෙවලාෙව්ම එයාෙග් 
පස්ෙසන් යනවා කියලා. මම කරන ෙද්වල් වලට එයා 
ප්රතිචාර දක්වනවා. මම කරදරයක් ෙවන්න පුළුවන්, එත් මෙග් 
රස්සාව ජීවවිද්යාත්මක එකක්. ඉතින් මට බනින්න එපා.
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Ovaryacting! කියන්ෙන් ෙපොෙත් ගුෙරක් විසින් පසුබිම් කථනයක් කරන නාට්යයක්.  

ජිවිතෙය් වැදගත් කඩඉමක් ෙත්රුම්ගැනීමට දැරියක් විසින් යන ගමනක් ෙම් නාට්යෙය් 
ඉස්මතු කරයි. 

ඇෙග් ශරීරෙය් සිදුවන ෙවනස්කම් වටහාගන්නට බැරිව ඉන්න දැරියක් ෙම් ප්රශ්නවලට 
පිළිතුරු ෙහොයාෙගන තමන්ෙග් ෙගදරින් පැනලා යනවා. අවසානෙය් ෙගදර එන ඇයට 
ඔසප්වීම ගැන ඈ දැනගතයුතු සියල්ලම ඇෙග් අම්මා විස්තර කරනවා. 

දැන් අෙප් නිෂ්පාදනයට ශක්තිමත් ෙක්න්ද්රයක් තියනවා. වැදගත් ප්රශ්න ෙගොඩකට පිළිතුරු ලැබිලා
�යාවලිෙය් ෙද්වල් තවත් පැහැදිලි ෙවන්න පටන්ෙගන තිබුණා. අපි නිර්මාණය කරමින් ඉන්න 
නාට්යයට දැන් නිශ්චිත හැඩයක් තිබුණා.

ඉතින් ඕක තමයි කතාව. ෙම් ෙවනෙකොටත් චරිතත් ෙබොෙහෝ දුරට නිර්මාණය ෙවලා. පිටපතකුත් 
ලියවිලා පුහුණුවීම් කටයුතුත් ආරම්භ ෙවලා තිබුණා. 
ඉතින් ෙම් නාට්යෙය් අන්තර්ගතයත්, එහි ව�හයත් අප සතුව තිබුණා. දැන් අපිට තිබුෙන් නාට්යය 
ඔප්නංවන්න අවශ්ය තවත් වැදගත් කාර්යයක් කරන්න… ෙම් නාට්යය ඇසට ෙපෙනන්ෙන් 
ෙකොෙහොමද, ඒක දැෙනන්ෙන් ෙකොෙහොමද?  

නිෂ්පාදනය ගැන
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පසුතලය සහ රංග භාණ්ඩ
ආෙලෝකකරණය
ශබ්ද
රංග වස්ත්ර
ප්රචාරණය 

ඕනෑම ෙහොඳ නාට්යයකට නිර්මාණ ඒකීයත්වය (unity of design) අවශ්ය වුණා. ෙව්දිකාෙව් තිර 
ඇරුනට පස්ෙසේ ෙප්රේක්ෂකයාට පළමුෙවන්ම දිස්ෙවන්ෙන් නාට්යෙය් නිර්මාණ සැලසුම්කරණය නිසා 
නාට්යෙය් ෙප්රේක්ෂක අත්දැකීමට එය දැඩිව බලපානවා. ෙමමගින් නාට්යෙය් පසුබිම, කාලය, ඔබ 
නරඹන්ෙන් කුමන ආකාරෙය් නිෂ්පාදනයක්ද වැනි ෙතොරතුරු ලෙබාදයි. නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය 
සාමාන්යෙයන් පහත ක්ෙෂේත්රයන් ආවරණය කරයි: 

නිර්මාණ සැලසුම්කරණය
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අෙප් නාට්යය සම්පූර්ණ කිරීම සඳහා නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය සංකල්පනය කිරීම ආරම්භ කරන්න 
සිදුවුණා. සැලසුම්කරණයට අදාළ තීරණ ගැනීෙම්දී අප නාට්යය ගැන දන්නා ෙද් අතරින් අපට 
සහයක් ෙවන්න පුළුවන් කරුණු ෙමොනවාද? 

ෙම්ක ළමයින් වෙග්ම වැඩිහිටියන් ෙවනුෙවන්ද කියන කතාවක්; ෙම් කතාව බරපතළ වෙග්ම ඇත්ත 
ප්රශ්නයක් සරල විදියට, හාස්යය හරහා කියන්න කරපු උත්සාහයක්. 

ෙම්කත් හිෙත් තියාෙගන, යහළුවන් කිහිපෙදෙනකුෙග් ද උදව් ඇතිව මම නාට්යෙය් නිර්මාණ 
සැලසුම්කරණ කටයුතු ආරම්භ කළා. 
අවසානෙය් අපි ගත්ත තීරණ ෙමොනවාද කියලා මං දැන් ඔබට කියන්නම්...

නිෂ්පාදන සැලසුම තමයි නාට්යෙය් දෘශ්ය සංකල්පය. නාට්ය නිෂ්පාදනයක භාවය (Mood) නාට්යය 
පුරාවටම ෙවනස්ෙවන්න පුළුවන්. උදාරණයක් විදියට Ovaryacting! නාට්යෙය් භාවය කුතුහලෙය් 
සිට දඟකාර බවකටත්, ඉන් පස්ෙසේ වික්රමයකටත්, අවසානෙය් වැටහීම කරාත් ගමන් කරනවා. 
නිර්මාණ ශිල්පියාෙග් වගකීම තමයි නාට්යය ඇතුෙල් ෙම් භාවයන් ඇතිකරන්න අවශ්ය සහය ලබා 
ෙදන එක. නාට්ය නිර්මාණ සැලසුම්කරණෙය් එන විවිධ අංග මීට උපකාර කරනවා. ෙම්ක කරන්න 
සාමාන්යෙයන් වඩාත් සුදුසුම ක්රමය තමයි ආෙලෝකකරණය. ෙකෙසේ ෙවතත් රංගාෙලෝකකරණ 
ශිල්පියාට ෙම් භාවය ෙප්රේක්ෂකයාට ප්රක්ෙෂේපණය කිරීම සඳහා අවශ්ය ආකාරයට ආෙලෝකය එෙවතට 
ෙගන එයින් පරාවර්තනය කරන පසුතලයක් නිර්මාණය කිරීමට පසුතල නිර්මාණ ශිල්පියා කටයුතු 
කළ යුතුයි. ෙම් නිර්මාණ, නාට්ය සම්බන්ධව ඕනෑම ආකාරයක දෘශ්යමය රූපක සඳහාත් බලපානවා. 
රංග භාණ්ඩ හා රංග වස්ත්ර හරහා ෙමය සිදුකළ හැකියි. භාවය නිර්මාණය කිරීමට රංග වස්ත්ර නිර්මාණ 
ශිල්පියා ද  වැදගත් ෙවනවා. තමන් මුහුණෙදන තත්වයන්ට අනුව චරිතවලට සැරසීමට රංග වස්ත්ර ෙම් 
ශිල්පියා නිර්මාණය කරනවා. ෙව්දිකා නිර්මාණය කලාවක් නිසා ම, මනා දෘශ්ය සංරචනයක් (visual 
composition) අත්යාවශ්යයි. කුඩා වෙග් ම විශාල අංගද ෙව්දිකාව මත ස්ථානගතවන්ෙන් ෙකෙසේද 
යන්න මීට ඇතුලත් ෙවනවා. ෙම් රචනයට හැකියාව තියනවා ක්රමානුකූලබවක් ෙහෝ අපහසුතාවයක් 
ජනිත කරවන හැඟීම්, ස්ථාවරබවක් ෙහෝ අවුල්සහගත බවක් ජනිත කරවන හැඟීම් නිර්මාණය 
කරන්න. ඊට අමතරව, රංගා ෙලෝක නිර්මාණ ශිල්පියා පසුතලය ආෙලෝකමත් කර එය ෙප්රේක්ෂකයාට 
අනාවරණය කරන ආකාරය අනුවද ෙමම සංරචනය ෙවනස් කරන්න පුඵවන්. මීළඟ ෙකොටස් කිහිපය 
ෙමම අංග එකට එක්ව නාට්යෙය් නිෂ්පාදන සැලසුම නිර්මාණය කිරීමට සහය වුෙය් ෙකෙසේද යන්න 
වඩාත් සමීප ව විමර්ශනය කරාවි. 

නිෂ්පාදන සැලසුම

48



ෙමම කතාෙව් පසුතලය ඉතාම සරල අවමවාදී (minimalistic) එකක් වුණා. යම් දර්ශනයක සිදුවන 
හැම ෙවනස්කමක්ම ෙපන්නුම් කරන සංකීර්ණ, විශාල පසුතල අපි භාවිතා කෙළේ නැහැ. අපි ඒ 
ෙවනුවට භාවිතා කෙළේ පසුබිම ෙවනස්ෙවන ආකාරය ෙපන්නුම් කිරීමට ෙව්දිකාව මත එහා ෙමහා 
කළ උප ෙව්දිකා කිහිපයක්, ෙපට්ටි හා බංකු ය.

පසුතල නිර්මාණය 

තමන්ෙග් නිවෙසේ හිරකරලා තිෙයන පීඩනෙයන් නිදහස් ෙවලා පිටත ෙලෝකයට පැමිණීමත්, දැන් 
ආර�ත තැනක් ෙලස හැඟීය යුතු තැනක් වන නිවසට යලි පැමිණීමත් කියන පසුබිම් දාමය ඔස්ෙසේ 
ෙම් නාට්යෙය් පසුබිම් ෙවනස් ෙවනවා.  

පසුතලය ෙම් සියලු සංචලනයන්ට ඉඩ ෙදමින් නම්යශීලි ෙලස ෙම් පරිවර්තනය සිදුකළ යුතුයි.

අපි ෙම් තීරණය ගත්ෙත් ඇයි?
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ඒ නිසා පසුතලය ෙලෙහසිෙයන් ෙවනස්කළ හැකි එකක් විය යුතුයි. 

ෙව්දිකාව මැද ඇති උප ෙව්දිකාවකින් ෙමම නාට්යය ආරම්භ ෙවනවා. ආරවුල පටන්ගන්ෙන් 
ෙමතනින් වෙග්ම නාට්යය අවසානෙය් පිළිතුරු අෙප්ක්ෂාෙවන් චරිතය නැවත පැමිෙණන්ෙන් ද ෙමම 
ස්ථානයටමයි. ෙම් ආකාරයට යමක් ෙසොයා යන ෙම් ගමන චක්රයක් ෙලස සිදුවීමට ෙමම මධ්ය 
ලක්ෂ්යය අවස්ථාව සලසනවා. ෙමතනින් පිට සමාජයටත්, නැවතත් ෙමම ස්ථානයටත්. ෙමම උප 
ෙව්දිකාව වටා තබා ඇති ෙපට්ටි හා බැංකු රංගන ශිල්පීන්ට අවශ්ය ආකාරයට ජවනිකා තුළට රැෙගන 
එනවා.

රංග වස්ත්ර සඳහා භාවිතා කෙළේ ශිල්පීන්ෙග් එදිෙනදා ඇඳුම්මයි! ඔසප් චක්රය හැරුනුෙකොට අන් 
චරිතවලට විෙශේෂ රංග වස්ත්ර තිබුෙන්  නැහැ. සාමාන්ය පසුබිමක ඕනෑම කුඩා දැරියක් සැරෙසන 
ආකාරයට ඔවුන්ද සැරසුනා. කැපී ෙපෙනන්නට අවශ්ය නිසාෙවන් ඔසප් චක්රය රතු පාට ටීෂර්ට් 
එකක්, ඩන්ගරී ඇඳුමකින් සැරසී රතු පාට සළුවක් හිෙසේ බැන්දා. 

රංග වස්ත්ර 
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අපි ෙම් තීරණය ගත්ෙත් ඇයි?

ෙමම නාට්යෙය් පරමාර්ථය වූෙය් ඔසප් වීම වටා ඇති මිත්යා අදහස් හා අසත්ය විශ්වාස බිඳ දැමීමයි. 
එෙමන්ම ෙමම නාට්යෙය් එන සැබවින්ම ඔසප් වීම අත්දකින අය, ගැහැණු දැරියන් විසින් ෙම් 
සම්බන්ධෙයන් බලයක් පවත්වාෙගන යන වැඩිහිටියන්ෙගන් එම බලය උදුරාෙගන තමන් විසින් එම 
බලය අත්පත් කර ගන්නවා. එෙලස මිත්යා බිඳ දමමින් සත්ය ෙවත ළඟාෙවන, යතාර්ථය පිළිගන්නා 
තත්ත්වයක් ෙමම නාට්යෙය් තිෙයනවා. ෙප්රේක්ෂකයාට ඇත්ත ඇති සැටිෙයන් දැකීමට ආරාධනා කිරීම 
සඳහා ෙම් රංගන ශිල්පින් සැබෑ පුද්ගලයින් ෙලස ෙව්දිකාෙව් ෙපන්නුම් කරනවා. ෙමයින් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් ඔසප් වීම කියන ෙද්ත් සමාජය විසින් ෙමෙලස නිවැරදිව දකිනු ඇත යන්න ෙම් දැරියන්ෙග් 
බලාෙපොෙරොත්තුව බවයි.

විෙශේෂිත රංග වස්ත්රවලින් සැරසුණු එකම චරිතය වූෙය් මනුෂ්ය චරිතයක් ෙනොවූ ඔසප් චක්රයයි. ඔසප් 
චක්රය රතු පාට ටීෂර්ට් එකක් හැඳ, සුදු පාට ඩන්ගරී ඇඳුමකින් සැරසී රතු පාට හිස් පළඳනාවක් බැඳ 
රතු පීත්තපටියක් අෙත් තබාෙගන සිටියා. 

ෙල්. ඔව්, ඒ ෙල් තමයි. ඒ හැටි ෙදයක් ෙනෙව්, 
අපි හැෙමෝම කවදාහරි ෙල් ෙපොඩ්ඩක් හරි දැකලා 
තියනවෙන් ෙන්ද?
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චරිතවලට විෙශේෂිත කුඩා රංග භාණ්ඩ ෙගොඩක් ෙම් නාට්යෙය් තිබුණා: දැරියන්ෙග් ඔන්ෙසොම්බල් 
�යාකාරකමට අදාළ භාණ්ඩ; අම්මා උඳුන පාවිච්චි කරන්න භාවිතා කරපු ෙලොකු අත්වැසුම්; 
ආච්චිෙග් හැරමිටියයි කණ්නාඩි කුට්ටමයි; තාත්තාෙග් පත්තෙර්; ඔසප් චක්රෙය් පීත්තපටිය; නීති රීති 
ලියලා තියන දිග ලියවිල්ල; නැන්දාෙග් ෙකොස්ස; පාරිෙභෝගිකයාෙග් ෙෂොපින් මල්ල; කඩහිමියාෙග් 
පත්තෙර්; ශිෂ්යයින්ෙග් ෙසෞඛ්ය ෙපොත්. සමහර රංග භාණ්ඩවලට අනික් ඒවාට වඩා වැදගත්කමක් 
ලැබුණා. 

රංග භාණ්ඩ

ෙම් රංග භාණ්ඩ ෙමොනවාද? ඒවා වැදගත් වුෙන් ඇයි?

ෙම් නාට්යෙය් ටිකක් විෙශේෂ විදියකට රංග භාණ්ඩ පාවිච්චි ෙවනවා. ෙම් 
ෙගොඩක් රංග භාණ්ඩ පාවිච්චි වුෙණ් සංෙක්තාත්මකව. 
මින් පළමු වැදගත් රංග භාණ්ඩය තමයි ඔසප් චක්රය භාවිතා කරපු රතු 
පීත්තපටිය.  රංගන ශිල්පිනිය භාවිතා කරන ෙම් රතු පීත්තපටිෙයන් තමයි 
ඇය හා ඔසප් වී සිටින දැරිය අතර සම්බන්ධතාවයක් ෙගොඩනැඟුෙන්. 
වැඩිවියට පත්වුණාට පස්ෙසේ සාශා පිළිපදින්න ඕන නීතිරීති තියන 
ආච්චිෙග් ලියවිල්ලත් තවත් වැදගත් රංග භාණ්ඩයක්. සාශා පළමු වරට 
ඔසප් වූ දින ඉඳලා ඈට පිළිපදින්න කියලා ආච්චි බලකරන
විකාර මිත්යා සහ නීතිරීති ෙම් දීර්ඝ ලියවිල්ෙල් තිබුණා.
ෙම් ලියවිල්ල ඔසප් වීම සම්බන්ධව සමාජෙය් ඇති මිත්යා,
තහංචි සහ චාරිත්රවලට සංෙක්තයක්. තවත් වැදගත් රංග
භාණ්ඩයක් වන්ෙන් සනීපාරක්ෂක තුවා පැකට්ටුවයි.
ඔසප්වීම කියන එක සඟවන්න සමාජය විසින් දරන
උත්සාහය සංෙක්තවත් කරමින් ෙලොකු ෙකොළ ෙපොදියක් 
ෙවනකල් ෙවළඳසැල් හිමියා පත්තර ෙකොළවල
ඔතන ෙම් පැකට්ටුව කලින් තිබුනාටත් වඩා
ක්රමෙයන් විශාල ෙවන එෙකන් ෙපන්නුම් 
කරන්ෙන් ෙම් සැඟවීමට කරන උත්සාහෙයන් 
ඒක තවත් විශාල ෙවලා ෙප්නවා කියන එකයි. 
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කතාව පටන්ගන්නත්, අවසානෙය් චරිත රැස්ෙවලා කතාව ඉවර කරන්නත් භාවිතා කරන ෙව්දිකාව 
මැද තියන උප ෙව්දිකාව මතට ආෙලෝකය දැඩි ෙලස ෙයොමු ෙවනවා. ඒ අතර මැද සිදුවන සිද්ධි 
දාමයට ආෙලෝකය ෙව්දිකාව පුරා විහිද යන්ෙන් ෙව්දිකාෙව් ෙනොෙයක් ස්ථානවල සිදුවන සිදුවීම් 
ඉස්මතු කිරීමටයි.

රංගාෙලෝක සැලසුම්කරණය

ෙව්දිකාව මාධ්යෙය් ඇතිවන ගැටලුවකින් ආරම්භ ෙවලා, අවසානෙය් නැවතත් එම ස්ථානය 
ෙක්න්ද්ර කරෙගන අවසන් ෙවන ෙම් නාට්යය, වයස් පිරීම ගැන කතාවක් කියන එක 
රංගාෙලෝකකරණය තුළින් වැඩි දුරටත් ඉස්මතු කරලා ෙපන්වනවා. පළමු වරට ඔසප්වන සාශා, 
පිළිතුරු ෙහොයාෙගන ෙගදරින් පළා යනවා. නාට්යෙය් අවසානෙය් අපිට දකින්න ලැෙබන්ෙන් ඇෙග් 
ෙගදරදී ම, ඇෙග් සමීපතමයන් ඉන්න වටපිටාවක ෙම් උත්තර ඈට හමුෙවන බවයි. ඉතින් 
රංගාෙලෝකකරණය සැලසුම් කෙළේ ෙම් ගමන ඉස්මතු කරන්නයි. 

රංගාෙලෝකකරණය ෙමෙලස සැලසුම් කෙළේ ඇයි?

53



ප්රචාරණය සඳහා භාවිතා වූ සෑම ෙදයක් ම, ඒවාෙය් අඩංගු ලියවිලි සහ රූප නිර්මාණ දැරියන් විසින් 
ම නිර්මාණය කරන ලද ඒවායි. මුද්රණය කරන ලද ෙපෝස්ටර්, සමාජ මාධ්ය ඔස්ෙසේ ෙබදාහැරීමට 
නිර්මාණය කරන ලද දැන්වීම් සහ නාට්ය දර්ශනෙය්දී ෙප්රේක්ෂකයන්ට ලබා දීමට නිර්මාණය කරන 
ලද විස්තර සහිත සමරු කලාපයක් ෙම් ප්රචාරණ නිර්මාණ අතර තිබුණා. ෙමහිදී භාවිතා කළ 
වර්ණාවලිය විවිධ රතු පැහැයන්ෙගන් සමන්විත වුණා. ෙම්වට පරිගණකය ඔස්ෙසේ නිර්මාණය කරන 
ලද නිර්මාණ වෙග් ම නාට්ය පුහුණුවීම්වලදී ලබාගත් ඡායාරූපද අඩංගු වුණා.

අපි ෙම් තීරණ ගත්ෙත් ඇයි? 

අනිත් සෑම ෙදයක්ම අවසන් කරලා තිෙබන නිසා නාට්යෙය් ප්රචාරණ කටයුතු ආරම්භ කිරීම සඳහා 
ප්රචාරණ ව්යාපාරයක් නිර්මාණය කිරීම වැදගත් වුණා. ඔයාලා හිතන්ෙන් ෙමොකක්ද කියලා මම 
දන්නවා. ‘ප්රචාරණ ව්යාපාරයක් කරන්න ඕෙනද?’. ඔව්, ඒක ඇත්තටම අවශ්යයි. මුල සිටම අෙප් 
ෙප්රේක්ෂකයා කවුද කියන එක දැනගැනීමත්, ඔවුන්ට අෙප් නාට්යය බලන්න එන්න ෙපොළඹවන්න 
පුළුවන් ෙකොෙහොමද කියන එක වටහාගැනීමත් වැදගත්. ෙම් පණිවිඩය ඒක ලබන්න ඕෙන් අය ගාවට 
යන්න ඕෙනෙන්, ෙන්ද? ෙම්ක ළමයින් විසින් ළමයින් ගැන කියන, ඒ කියන ළමයි ෙම්ක සමාජෙය් 
ළමයි වෙග්ම වැඩිහිටියන්ද නරඹයි කියලා බලාෙපොෙරොත්තු ෙවන නාට්යයක්. ඒ නිසා සියලුම 
ප්රචාරක නිර්මාණ, ඒ කියන්ෙන් ෙපෝස්ටර්, ආරාධනා පත්ර, වැඩසටහන් ප�කා සහ ප්රෙව්ශ පත්ර
සියල්ෙල්ම ෙම් දැරියන්ෙග් හඬ ගැබ්ෙවලා තිබීම වැදගත්. මුළු ප්රචාරණ ව්යාපාරයම ෙම් දැරියන් 
තමන් යටතට ගත්ෙත් ඒ නිසයි. ඔවුන්ෙග් නාට්යය ගැන ෙප්රේක්ෂකයා තුළ කුතුහලයක් ඇති කරලා ඒ 
හරහා ඔවුන්ව නාට්යය නැරඹීමට ෙගන්වා ගැනීම සඳහා ඔවුන් ප්රචාරණ ද්රව්ය නිර්මාණය කළා. ෙම් 
දැරියන්ට ඔසප්වීම ගැන ෙනොපැකිලී, විවෘතව කතාකිරීමට අවශ්ය බව ප්රචාරණ නිර්මාණයන්වල 
භාවිතා කළ වර්ණවලින් හා ඒවාෙය් අන්තර්ගතෙයන් ඉස්මතු වුණා. 

ප්රචාරණ සැලසුම 
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ෙව්දිකාව මත ෙපෙනන්නට නැති ෙපොෙත් ගුරාෙග් සජීවී කථනය නාට්යය පුරාම දිවයනවා. 
එන්යා නම් සංගීතඥවරියෙග් සංගීත තනුවලට අනුකූලව ෙමම නාට්යෙය් ජවනිකා, රංග වින්යාසය 
සහ සියලුම මාරු වීම් ෙපළගස්වා තිබුණා. රංග වින්යාසවලින් පමණක් නිර්මාණය වූ වචන 
භාවිතයක් ෙනොමැති ජවනිකාවලට එන්යා ෙග් ‘Wild Child’ නම් ගීතය ඇතුලත් වුණා.

අපි ෙම් නාදයන් ෙතෝරාගත්ෙත් ඇයි?

ෙම් නාට්යෙය් වැදගත් ම ශබ්දය වූෙය් නාට්යය ඉදිරියට රැෙගන යන ෙපොෙත් ගුරාෙග් කථනයයි. 
කලින් පටිගත කරන ලද කථනයක් ෙවනුවට සජීවී කථනයක් ඉදිරිපත් කිරීමට අපි තීරණය කෙළේ 
අවශ්ය වූ විට ඉම්ප්ෙරොවයිස් කිරීමට ඉඩ සැලෙසන නිසායි. ෙමම කථනය රංගන ශිල්පීන්ට 
අවශ්ය ඉඟි ලබාගැනීමටද භාවිතා කළා. ෙමෙලස කථනය සජීවීව කිරීෙමන් ෙපොෙත් ගුරාටද, අෙනක් 
රංගන ශිල්පිනියන්ටද එකිෙනකාට සහය ෙවමින් ෙමම කාර්යය කරෙගන යාමට අවස්ථාව 
සැලසුණා. නාට්යෙය් ෙව්ගය හා රිද්මය පවත්වාෙගන යාමට ෙමය වැදගත් වුණා. 

ඇතැම් ජවනිකාවල සිටිනා ස්ථානය පිළිබඳව යම් අදහසක් දීම සඳහා ශබ්ද ප්රෙයෝග භාවිත වුණා. 
(උදා: පාසල් සීනු ශබ්දයක්). ෙකෙසේ ෙවතත්, නාට්යෙය් ෙගොඩක් ෙකළිෙලොල් රංග වින්යාස 
අන්තර්ගතව තිබූ නිසා ඊට අවශ්ය වාතාවරණය නිර්මාණය කිරීම සඳහා මා නාට්යෙය් තානයට 
ගැලෙපන සංගීතය ෙසොයන්නට වුණා. එතෙකොට තමයි මං ජන�ය කලාශිල්පිනියක් වන එන්යාෙග් 
ගීතවල සංගීතය භාවිතා කරන්න තීරණය කෙළේ. ෙම් සංගීතයට නාට්යයට ගැලෙපන සුරංගනා 
කතාවල එන ළමා ගුණයක්, සමූහ ගායනයක හැඩයක් වෙග් ම උෙද්යෝගිමත් රිද්මයක් ද තිබුණා. 
සෑම ජවනිකාවකම තිබුෙණ් ෙපොෙත් ගුරාෙග් කථනය හා වාද්ය සංගීතයක් පමණයි. වචන ෙනොතිබූ, 
ෙපොෙත් ගුරාෙග් ෙකටි කථනයක් පමණක් අන්තර්ගත වූ, වින්යාසගත ජවනිකාවට ‘Wild Child’ 
ගීතය භාවිතා කරන්න මම තීරණය කළා. ෙම් ගීතෙය් ගී පදත් ජවනිකාෙව් කතාව කියන්න උපකාරී 
වුණා. නාට්යෙය්  භාවය ඇති කරන්න සංගීතය ෙලොකු සහයක් දුන්නා. 

නාද හා සංගීතය
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සාශාෙග් ෙලෝකයට, අෙප් නාට්යෙය් ෙලෝකයට ප්රවිෂ්ට ෙවන්න 
ෙප්රේක්ෂකයාට ඉඩ සැලසුෙව් ෙම් නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණයයි. රංග 
වස්ත්ර, පසුතලය, රංග භාණ්ඩ, රංගාෙලෝකකරණය සහ සංගීතය යන 
අංගයන් හරහා නිර්මාණය වූ නාට්යෙය් ස්වභාවය සහ ෛශලිය විසින් 
අෙප් ෙප්රේක්ෂකයාව විකල්ප යථාර්ථයකට රැෙගන ගියා.    

අෙප් නිෂ්පාදන සැලසුම්කරණය ෙමෙසේ අවසන් කළා. එයට අෙප් 
ෙප්රේක්ෂකයිෙග් ඇස් ඇදබැඳ තබාගන්න හැකි ෙවයි කියලා අපි 
බලාෙපොෙරොත්තු වුණා. 
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ස්ටිකී ෙනෝට් �යාකාරකම

ඔෙබ් කතාවට සුදුසුයි කියා 
හැෙඟන රූප, වර්ණ සහ සංගීතය 
ෙතෝරාෙගන ඔෙබ්ම නිර්මාණ 
ගබඩාවක් සකසාගන්න.

සැලසුම් 
නිර්මාණ

ඔෙබ් චරිත රූපයට නගා ඔවුන් 

ඇඳීමට ඉඩ තිෙබන ඇඳුම් 

නිර්මාණය කිරීමට උත්සාහ 

කරන්න. ඔවුන්ෙග් රංග වස්ත්ර 

හරහා ඔවුන්ෙග් චරිත පිළිබඳව 

ෙහළි කළ හැක්ෙක් ෙමොනවාද? 

ඔබට තවත් මූලාශ්ර අවශ්යනම්, 

හැඟීම් ෙපන්නුම්කිරීමට භාවිතා 

කළ හැකි වර්ණ චක්රයක් දිහා 

බලන්න. (උදා: ෙශෝකයට/ නිශ්චල 

බවට නිල් පාට, ෙක්න්තියට/තරහට 

රතු පාට ෙලස).

ඔෙබ් කතාව කියන්න භාවිතා කළ හැකි රංග භාණ්ඩ සහ ෙවනත් 
භාණ්ඩ කිහිපයක් ෙසොයාගන්න.  ඔබ ෙම් භාණ්ඩ භාවිතා කරන්ෙන් ෙකෙසේද? ඒවා භාවිතා වන්ෙන් 
වාච්ය අර්ථෙයන්ද නැත්නම් රූපක ෙලසද ? 

ඔෙබ් කතාවට දැන්වීමක්, ෙපෝස්ටරයක් අඳින්න. නාට්යෙය් නම ලිවීමට ඔබ භාවිතා කරන අකුරු වර්ගය කුමක්ද? ඔෙබ් නාට්යය ප්රචාරය කරන්න භාවිත කළ හැකි ෙහොඳම පින්තූරය කුමක්ද? ඒ ඇයි? ෙපෝස්ටරෙය් තිබිය යුතු වැදගත් ෙතොරතුරු ෙමොනවාද?

සංගීතය සහ ශබ්ද ප්රෙයෝග. 

ජවනිකාෙව් ෙව්ලාව, ස්ථානය, 

වාතාවරණය යන ඒවා (time/ 

location/ mood/ atmosphere) 

හැඟවීමට භාවිතා කළ හැකි ශබ්ද 

ෙසොයාගන්න. වාද්ය භාණ්ඩ හරහා 

ෙහෝ ඔෙබ් කටහඬ භාවිතා කර ශබ්ද 

නිර්මාණය කිරීමට උත්සහා දරන්න. 

ඔෙබ් කතාව කීමට ෙහෝ කතාෙව් 

වාතාවරණය ෙගොඩනගන්න ඔබට 

උපකාරී වන්ෙන් කුමන වර්ගෙය් ගීත 

ද, සංගීතය ද යන්න ගැන කල්පනා 

කරන්න. 
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ඉතින්, ෙපොඩි අදහසක් විදියට පටන්ගත්ත ෙම් වැෙඩ්, ෙප්රේක්ෂකාගාරයක ෙපන්වපු ෙලොකු 
නිෂ්පාදනයක් බවට පත්වුණා.

නිමි. -- ෙන්ද?

ඇත්තටම කිවුෙවොත්, ඒක එතනින් ඉවර වුෙණ් නැහැ. ෙම්ක තමයි පටන්ගැන්ම! රාජකීය විද්යාලයීය 
අන්තර් පාසල් නාට්ය තරඟාවලිෙය් අවසන් පූර්ව වටෙය් ෙව්දිකාගත කරාට පස්ෙසේ Ovaryacting! 
අවසන් වටයට ෙත්රුණා. අවසන් වටෙය්දී අපිට ‘ෙහොඳම නාට්යය’ ට හිමි සම්මානය දිනාගන්න 
පුළුවන් වුණා. ගැහැණු ළමයි ටිකක් ඔසප් වීම ගැන කරන කතාවක් අහන් ඉන්න මිනිස්සු කැමති 
ෙවයිද කියන එක ගැන අපට මුලදී සැක හිතුනත්, ෙම්ෙකන් තහවුරු වුෙණ් ඔසප්වීම කියන්ෙන් කතා 
කළ යුතු මාතෘකාවක් කියන එකයි. ෙප්රේක්ෂකාගාරය අපිට ඇහුම්කන් දුන්නා. එතනින් ෙනොනැවතී 
ඔවුන් ඔසප් වීම ගැන කතාකරන්නත් පටන් ගත්තා! පුවත්පත් හරහා, සමාජ මාධ්යයන් වල පළවුණු 
විචාර දැරියන්ට ෙපන්වා දුන්ෙන් ෙම් නාට්යය හරහා ඔවුන් ඔසප් වීම පිළිබඳව දැනුවත්භාවයක් 
ඇතිකිරීමට දායක වී ඇති බවයි. 

නාට්යෙයන් ඔබ්බට
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නාට්යයකට හැකි නම් විෙනෝදාත්මක ෙවන ගමන්ම අපිට සිතන්නටත් බල කරන්න, 
Ovaryacting! තමයි එවන් නාට්යයකට ෙහොඳම උදාහරණය. එක ෙමොෙහොතක ෙප්රේක්ෂකාගාරයම 
මහා හඬින් සිනාෙසනවා. ඊළඟ ෙමොෙහොෙත් අපට සිහිපත් ෙවනවා අපි ෙම් සිනාෙසන්ෙන් 
අපිටමයි කියන එක. අෙප් සමාජෙය් ස්� ඔසප්වීම පිළිබඳව ඇති තහංචි සමග ඔවුන් ගැටුනා.” 

“ඔසප්වීම පිළිබඳව අධ්යාපනික, 
සවිබලගන්වන ප්රකාශනයක්”

�යංවදා ෙපෙර්රා , Ceylon Today පුවත්පත 

“මට මතකයි මීට අවුරුදු කීෙපකට කලින්, පත්තර ෙකොළවල ඔතපු ෙපට්ටියක් වෙග් 
එකක් දකිනවා. ෙම්ක ගැන මට තිබුණු ප්රශ්නවලට උත්තර ෙදන්න මෙග් අම්මත් මැලි 
වුණා. ඒවාට උත්තර මට ෙමතැනදී තමයි හම්බුෙන්. ”

ෙජොෂුවා ෙපෙර්රා  

ARTRA සඟරාව

නාට්යය මීට වඩා පුළුල් ෙප්රේක්ෂක පිරිසකට ෙපන්වන්න කියා ඉල්ලීම්ද තිබුණා. ඒ නිසා අපි ඊට වඩා 
විශාල පිරිසකට නැරඹිය හැකි මහජන දර්ශනයක් පවත්වන්න තීරණය කළා. ෙම් වතාෙව්, නාට්ය 
දර්ශනයට පසු ඔසප්වීම ගැන දැනුවත් වීම පිළිබඳව සාකච්ඡාවක් පැවැත්වීමට ඒ පිළිබඳව වෘතීයමය 
දැනුමක් ඇති උදවියට ආරාධනා කරන්නත් අපි තීරණයක් ගත්තා. 

මහජන දර්ශනයට පසුව ෙප්රේක්ෂකාගාරෙය් සිටි ෙබොෙහෝ ෙදනා සහභාගී වුණු සාකච්ඡා මණ්ඩපෙයන් 
අපිට ෙපනී ගිෙය් අෙප් උත්සාහයට ඔසප් වීම පිළිබඳව සංවාදයක් ඇති කිරීමට හැකියාව ලැබී ඇති 
බවයි. නාට්යය අවසන් වුවත්, ගුරුවරුන්, ෙදමාපියන් සහ ශිෂ්යයින් යන ෙම් හැම ෙදනාම
නාට්යෙයන් පසුවත් ඔසප් වීම ගැන ඉෙගනගනිමින්, ඒ පිළිබඳව සාකච්ඡා කිරීමට පටන් ෙගන ඇති 
බව අපට ෙපනුනා. ෙම් අෙප් ෙප්රේක්ෂකයින්ෙග් අදහස් කිහිපයක්: 
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පාසෙල් මිතුරියන් පවා ඔසප් වීම එක්ක ගනුෙදනු කරන ආකාරය ෙවනස් ෙවලා කියලා දැරියන්ට 
ෙපනී ගියා. ඔසප් වීම තවදුරටත් එයාලට තහනම් වචනයක් ෙනෙව්. එයාලෙග් පාසෙල් සංස්කෘතිය 
ෙවනස් කරන්නත් ෙම් දැරියන්ට හැකි ෙවලාද? 

නිළි කණ්ඩායමටත්, ෙප්රේක්ෂකයින්ටත්, පාසලට වෙග්ම සමාජයටත් බලපෑමක් කරන්න අෙප් 
නාට්යයට හැකිෙවලා කියන එක ෙපනී ගියා...

“මෙග් පුතාෙග් වයෙසේ පිරිමි ළමයි ෙම් ෙප්රේක්ෂකාගාෙර් හිටියා. එයාලට ෙම්ක තව දුරටත් තහනම් 
මාතෘකාවක් ෙනොෙවන එක ගැන මට ෙගොඩක් සසතුටුයි. ඔසප් වීම ගැන විවෘතව කතා කරන්න. 
ෙම් මාතෘකාව සාමාන්ය, ආර�ත එකක් කරන්න පුළුවන් ඔබට විතරයි. ඔෙබ් දුවලා පුතාලාව 
සවිබලගන්වන්න. අත්ප�කාව කිෙයවුවට පස්ෙසේ මෙග් පුතා මෙගන් ඇහුවා, ‘අම්මා, ඔයාටත් 
ඔසප් ෙවනවාද?’ කියලා. මම එයාට කිවුවා “අපි හැෙමෝෙගන්ම ෙල් ගලනවා කියලා”.  

සුරම්යා ෙපෙර්රා

“පන්තිෙය් ඉන්නෙකොට ඔසප් වුෙනොත් අපි එළිපිට සනීපාරක්ෂක තුවායක් ඉල්ලන්න 
හිතන්ෙනවත් නැහැ. අපි අතින් සංඥා කරලා අහනවා ‘අරකක්’ තියනවද කියලා. ඒත් දැන් නම් 
අෙප් පන්තිෙය් සමහර මිතුරියන් හයිෙයන් කෑගහලා අහනවා එයාලට සනීපාරක්ෂක තුවායක් 
ගන්න තිෙයනවද කියලා. එයාලා තව දුරටත් වැසිකිලියට යනෙකොට ෙම් සනීපාරක්ෂක තුවා 
සාක්කුවල හංගෙගන ගිෙය් නැහැ.” 

සාහ්ලා අනීස් (නිළි කණ්ඩායෙම් සාමාජිකාවක්)
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ෙම් නාට්යය පටන්ගද්දී අපි ඔසප්විමත් එක්ක ගනුෙදනු කිරීම ගැන කතාවක් කියන්න ඕෙන් කියලා 
හිතපු ගැහැණු ළමයි ටිකක් විතරයි. අෙප් කතාව නිර්මාණය කරන �යාවලිෙය්දී අපි ෙම් ගැන 
ෙකොච්චර ෙද්වල් ඉෙගනගනීද කියන එකට අපි ලෑස්ති ෙවලා හිටිෙය් නැහැ.  නාට්යය හරහාත්, ඊට 
පසුව පැවැත්වූ සංවාදය හරහාත් ඔසප් වීම ගැන අපූරු තතුවලින් අපිවත් අෙප් ෙප්රේක්ෂකයාවත් 
දැනුවත් කරන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුනා. 

ෙම් ලියවිල්ල කියවීෙමන් ඔබත් අප සමඟ මුල සිටම ඒ ගමන ආ නිසා ෙම් සමහර තතු ඔබ සමඟත් 
ෙබදාගන්න මම සිතුවා!

අපූරු තතු 
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ෙවන ෙද්වල් කතා කරන්න කලින්, අපි ෙම් පුංචි අභිරහස ගැන ෙහොයලා බලමු. ෙම්ක සමහර විට 
ඔෙබ් ගුරුවරු ඔබට උගන්වන්න මැළි වුණු පාඩමක් ෙවන්න ඇති, ඒත් ඇත්තටම ඒක හරිම සරලයි! 
ඔසප්වීම ඇතිෙවන්ෙන් ශරීරෙය් ෙහෝර්ෙමෝනවල ඇතිවන ෙවනස්කම් නිසා. ෙහෝර්ෙමෝන මඟින් 
ශරීරෙය් පණිවිඩ හුවමාරුව සිදුෙවනවා. ෙමම ෙහෝර්ෙමෝන මඟින් ගර්භාෂ බිත්තිය කියන තුනී 
ෙශේෂ්මල පටලය ඝණකම් ෙවනවා. ෙමෙහම වන්ෙන් දරුගැබක් ෙලස වර්ධනය වීමට ඩිම්බයකට 
(අම්මාෙගන්) සහ ශුක්රාණුවකට (තාත්තාෙගන්) එක්වීමට අවශ්ය පරිසරය සූදානම් කරන්නයි. ෙම් 
විදිහට ස්�යක් ගැබ් ෙනොගත්ෙතොත්, ෙමම පටලය ගර්භාෂෙයන් ගැලවී රුධිරය ෙලස පිටව යනවා. 
ෙම් �යාවලිය හැම මාෙසකම සිද්ධ ෙවනවා. ෙම් නිසා තමයි ෙබොෙහෝ දැරියන් සහ කාන්තාවන් 
මසකට සැරයක් ඔසප් ෙවන්ෙන්. අනික් කාරෙණ් දන්නවද…? ඔබ වෙට් ඉන්න ෙබොෙහෝ ගැහැණු 
ළමුන් සහ වැඩිහිටි ගැහැණුන්ට ඔසප් ෙවනවා. සුපර් ගර්ල්? එයාටත් ඔසප් ෙවනවා. එංගලන්තෙය් 
මහ රැජින? එයාටත් ඔසප් ෙවනවා (හැබැයි ඇය නම් දැන් අර්තවහරණය ෙවලා ඇති, ඒ කියන්ෙන් 
ඔසප් වීම ස්ථිරව නැවතිලා). අභ්යවකාශෙය් ඉන්න ගැහැණු? එයාලටත් ඔසප් ෙවනවා. කැෙල් ඉන්න 
ගැහැණු? එයාලටත් ඔසප් ෙවනවා. විද්යාත්මක පර්ෙය්ෂණ කරන ගැහැණු, සම්මානණීය සාහිත්
 ය ලියන ගැහැණු, ඔෙබ් ගුරුවරිය, ඔෙබ් අම්මා, ඔෙබ් නැන්දා - ෙම් හැෙමෝටම ඔසප් ෙවනවා. ඒ 
කතාෙව් ෙකොටස්කාරෙයක් වීම මඟින් ඔබ මිනිස් සංහතිෙය් ගැහැණියක් ෙවනවා - ඒක හරිම අපූරුයි.

ගැහැණු ළමුන් ඔසප් ෙවන්ෙන් ඇයි?

අෙපෝ නැහැ! ඇත්තටම ගැහැණු ළමයි ඔසප් වුෙණ් නැත්නම් තමයි අවාසනාව… ෙමොකද ඔසප් 
ෙවන්ෙන් නැත්නම් දරුෙවොත් නැහැ. දරුෙවෝ නැති වුෙණොත් අපි දන්න මිනිස් ශිෂ්ටාචාරය අවසන් 
ෙවනවා. එෙහම වුෙණොත් අපාරාෙදෙන්. ෙලෝකෙය් ෙගොඩක් සංස්කෘතීන්වල ඔසප් වීම සලකන්ෙන් 
අපකීර්තියක්, කැළලක් විදියට. ඔසප් ෙවලා ඉන්න ගැහැණු ළමයි අවාසනාව ෙග්නවා කියලා එයාලා 
හිතනවා. ඉන්දියාෙව් සමහර පිටිසර ගම්වල කියනවා ‘ඔසප් ෙවලා ඉන්න ගැහැණු ළමයි අච්චාරු 
නරක් කරලා ඔෙබ් කෑමවලට විස ෙපොවයි’ කියලා. ෙම් වෙග් මිත්යා අදහස් නිසා ගැහැණු ළමයි 
ලැජ්ජාවට පත්ෙවනවා විතරක් ෙනෙවයි, සමහර අය අධ්යාපනය ලැබීෙමනුත් වැළකිලා ඉන්නවා. 

ෙම් මිත්යා ෙමොනම ආකාරයකටවත් සත්ය ෙනොෙවන නිසා ඒවා පලවාහැරිය යුතුමයි. ඔසප් වීම 
කියන්ෙන් වැෙඩන ගැහැණු ළමෙයකුෙග් ජිවිතෙය් අංගයක්. ඔසප් ෙනොවුනත් වැඩිවියට 

ඔසප් ෙවලා ඉන්න ගැහැණු ළමයි අවාසනාවන්ත ද? කිල්ලක් ද?
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ඔව්, අපි හැෙමෝම දරිද්රතාව ගැන, දුප්පත්කම ගැන අහලා තියනවා. ඒත් ඔබ ‘ඔසප්වීම ආ�ත 
දරිද්රතාව’ ගැන අහලා තියනවාද?

සාශා ෙවළඳසල් හිමියා ෙවත ගියාම ඔහු කියන සනීපාරක්ෂක තුවා පැකට්ටුෙව් මිළ හරිම වැඩියි! 
සුෙඛෝපෙභෝගී පාරිෙභෝගික භාණ්ඩ බද්දක් ගැනත් ඔහු කියනවා. අත්යවශ්ය ද්රව්යයක් වන සනීපාරක්ෂක 
තුවාවලටත් ඇතැම් රටවල්වල බදු අයකරන බව ඔබ දැනෙගන හිටියාද? සනීපාරක්ෂක තුවා කියන්ෙන් 
ගැහැණු ළමුන්ට සහ වැඩිහිටි ගැහැණුන්ට අත්යවශ්ය සනීපාරක්ෂක ද්රව්යයක් වුණාට සමහර අයට ඒවෙග් 
වියදම දරන්න බැහැ. ඔසප් වීම ආ�ත දරිද්රතාව කියන්ෙන් ස්�න්ට ෙම් වියදම දරන්න බැරි නිසාම 
සනීපාරක්ෂක අවශ්යතා සපුරාගන්න අවස්ථාව අහිමි වීමයි. 

ඔසප් වීම කියන්ෙන් ස්වභාවික �යාවලියක් වෙග්ම හැම ගැහැණු ළමෙයකුෙග්ම වෙග් ජිවිතෙය් 
ෙකොටසක්. ඒත් තමන්ෙග් පාසෙල් වැසිකිළි පහසුකම් ෙහෝ සනීපාරක්ෂක නිෂ්පාදන නැති නිසා ෙගොඩක් 
ගැහැණු ළමයින්ට තමන්ෙග් අධ්යාපනය අතපසු ෙවනවා - ෙගදර ඉන්නවා ඇෙරන්න ෙවන විකල්පයක් 
නැති නිසා එයාලෙග් ජිවිෙත් අනික් කටයුතු මග නතර කරන්න ෙවනවා. දරිද්රතාවයි ඔසප්වීම ආ�ත සමාජ 
අපකීර්තියයි ගැහැණු ළමුන්ෙග් අධ්යාපනයට විශාල බලපෑම් එල්ල කරනවා. ගැහැණු ළමුන්ෙග් 
අධ්යාපනය හා ඔසප්වීම ආ�ත දරිද්රතාව අතර සෘජු සම්බන්ධතාවක් තියනවා. ෙම් නිසා තමයි අපි ෙම් 
ගැටලුව බැරෑරුම්ව සලකලා අපිට හැකි විදියකින් උපකාර කරන්න අවශ්ය. 

ඔසප් වීම ආ�ත දරිද්රතාව

කියන්ෙන් වැෙඩන ගැහැණු ළමෙයකුෙග් ජිවිතෙය් අංගයක්. ඔසප් ෙනොවුණත් වැඩිවියට 
පත්ෙවනෙකොට ඇතිවන අනික් ෙබොෙහෝ ෙවනස්කම් පිරිමි ළමයින්ටත් සිදුෙවනවා - උස යෑම, බර 
වැඩි වීම, කුරුලෑ ඇතිවීම, කලින් ෙනොතිබූ ස්ථානවල ෙරෝම වැවීම, ෙපරට වඩා ෙවනස් විදියට 
අනුන්ට තමන්ව ෙප්නවා කියලා හිෙතන එක, නැත්නම් ඒ ෙවනස්කම්වලින් ලැජ්ජාවට පත්වීම 
ෙම්වයි. ඉතින් ඔසප් වීම සාමන්ය ෙදයක් කරවන විදියට ඒ ගැන ගැහැණු සහ පිරිමි ළමුන් වෙග්ම 
ගැහැණු සහ පිරිමි වැඩිහිටියන් කතා කිරීම වැදගත්.

මං නිසා ඔයාලෙග් වියදම් ටිකක් 
වැඩි ෙවන්න පුළුවන්. නැහැ. 
ෙපොඩ්ඩක් ඉන්න. එෙහම ෙවන්න 
අවශ්ය නැහැ!
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ඔසප් වීෙම්දී පිටවන රුධිරය පාලනය කරන්න ක්රම කිහිපයක් තියනවා. ෙම් විවිධ නිෂ්පාදන අත්හදා 
බලා, තමන්ට සුදුසු එයින් කුමක්ද කියලා තීරණය කරන්න පුළුවන්. සමහර ගැහැණු ළමයි එක් 
ක්රමයක් විතරක් භාවිත කරනවා. තවත් සමහරු ෙම් ක්රම කිහිපයක් මාරුෙවන් මාරුවට භාවිත 
කරනවා. ෙබොෙහෝ ගැහැණු ළමයි පළමු වරට ඔසප් වුනාම භාවිතා කරන්ෙන් සනීපාරක්ෂක තුවායක්. 
කපු පුළුන්වලින් නිර්මාණය කර ඇති ෙමම තුවා විවිධ හැඩ සහ ප්රමාණයන්ෙගන් ලබාගන්න පුළුවන්. 
තමන්ෙග් යට ඇඳුෙම් එය ඇලවීමට පහසු කිරීම සඳහා ඇෙලනසුලු තීරු ෙදකක් ඒවාෙය් තිෙබනවා. 

තවත් ෙබොෙහෝ ගැහැණු ළමයි, විෙශේෂෙයන්ම �ඩාවක් කරද්දී නැත්නම් පිහිනද්දී, ටැම්ෙපොන් එකක් 
භාවිතා කරනවා. ටැම්ෙපොන් එකක් කියන්ෙන් ගැහැණු ළමෙයක් තම ෙයෝනියට ඇතුලත් කරන 
පුළුන්වලින් සාදා ඇති කුඩා ඇබයක් වෙග් ෙද්කට. ෙබොෙහෝ ටැම්ෙපොන් පැමිෙණන්ෙන් එය නිසිෙලස 
ස්ථානගත කරන්න භාවිතා කළ හැකි ෙයෝජකයක්ද සමඟයි. ටැම්ෙපොන් එකට රුධිරය උරාගන්නවා. 
ඔෙබ් ටැම්ෙපොන් එක ඔබ තුළ පැය අටකට වඩා රඳවා තබා ෙනොගන්න මතක තියාගන්න. එවිට 
ෙටොක්සික් ෙශොක් සින්ෙඩ්රෝම් (toxic shock syndrome) කියන ආසාදන තත්ත්වය ඇතිවීමට ඔබට 
ඇති අවදානම ඉහල යනවා. 

ඇතැම් ගැහැණු ළමයි ෙමන්ස්ටෘවල් කප් එකක්, එෙහමත් නැත්නම් ඔසප් වූ විට භාවිතා කරන 
ෙකෝප්පයක් වෙග් උපකරණයක් පාවිච්චි කිරීමට කැමැත්තක් දක්වනවා. එය භාවිතා කිරීමට ෙමම 
ෙකෝප්පය තම ෙයෝනිය තුළට ඇතුල් කළ යුතුයි. නැවත එය ඉවතට ගන්නා ෙතක් ෙමම ෙකෝප්පය 
විසින් වහනය වන රුධිරය තැන්පත් කර තබාගන්නවා. ෙම් ෙමොන නිෂ්පාදනයක් පාවිච්චි කළත්, 
එෙසේ කිරීමට ෙපර ඔබ නිසි උපෙදස් ලබාගැනීම වැදගත්. ඒවෙග්ම තමයි සනීපාරක්ෂාව සුරැෙකන 
විදියට ෙම් අපද්රවය බැහැර කරන්නත් අමතක කරන්න එපා! 

අපිට උදවු ෙවන එක නිෂ්පාදනයකට වඩා තියනවා!

ඔසප් වීම සදාකාලිකයිද? එෙහම නැහැ කියන එක අහන්න ඔබ සතුටු ෙවයි. ගැහැණු ළමයි වැඩිහිටි 
වියට පත්ෙවලා වයස අවුරුදු 45-55 වෙග් ෙවද්දී  (ඔව්, ඔයාලට තව ෙගොඩක් කල් තියනවා තමයි) 
ඔසප් ෙවන එක ස්ථිරව නවතිනවා (ෙම්කට කියන්ෙන් අර්තවහරණය කියලා - ඉං�සිෙයන් 
ෙමෙනොෙපෝස් කියලා). ඒවෙග්ම තමයි කාන්තාවක් ගර්භනීව සිටින කාලය තුළත් ඔසප් වීම 
තාවකාලිකව නවතිනවා. 

ඔසප් චක්රෙය් නැවතුම
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ඔසප් වීම පිළිබඳව වන චිත්රපටියක් 2019 වර්ෂෙය්දී ඔස්කාර් සම්මානයක් දිනාගත් බව ඔබ දන්නවාද?  
ෙරයිකා ෙසේබාට්චි විසින් අධ්යක්ෂණය කළ Period. End of Sentence ෙහොඳම ෙකටි වාර්තා 
චිත්රපටයට හිමි සම්මානය දිනාගන්නවා. Period. End of Sentence නම් විනාඩි 26ක ෙමම 
චිත්රපටෙයන් ෙපන්නුම් කරන්ෙන් ඉන්දියාෙව් ‘පෑඩ්මෑන්’ ෙහවත් අරුනාචලම් මුරුගානන්දම් නම් 
අඩු මිලකින් සනීපාරක්ෂක තුවා නිපදවියහැකි යන්ත්රයක් නිර්මාණය කළ සමාජ ව්යවසායකයාෙග් 
සහෙයන් එකට එක්වී සනීපාරක්ෂක තුවා නිෂ්පාදනය කරන ඉන්දියාෙව් ග්රාමීය කාන්තා පිරිසක්වයි.  

“මම අඬන්ෙන් ඔසප් ෙවලා ඉන්න නිසාවත් ෙවන ෙහේතුවක් නිසාවත් ෙනෙවයි. ඔසප් වීම ගැන 
චිත්රපටියක් ඔස්කාර් සම්මානයක් දිනුවා කියන එක මට විශ්වාස කරන්න බැරි නිසා” කියලා 
තමන්ෙග් සම්මානය බාරගනිමින් ඇය කියා සිටියා. Well, ඔව්, මට පුළුවන්. මම සුපිරියි. 
Ovaryacting! නිර්මාණෙය් පර්ෙය්ෂණ අදියෙර්දී අපි මුලින්ම බලපු චිත්රපටියක් තමයි ෙම්ක. ඒ 
චිත්රපටය හැෙමෝවම දිරිමත් කළා: එයාලට පුළුවන් නම් අපිට බැරි ෙමොකද?

ඔසප් වීම ගැන කියන  ඔස්කාර් සම්මානය දිනාගත් චිත්රපටියක්?

ෙම් ෙතොරතුරු ෙබදා ගැනීම බැරි බර පැටවිල්ලක් වෙග් දැෙනනවා ඇති, ෙම් සංවාෙද් පටන්ගන්න 
එක අමුතු ඇති. ඒත් ඔසප් චක්රය කියන්ෙන් ගැහැණු ළමෙයකුෙග් ජිවිතෙය් ස්වභාවික වෙග්ම 
ෙසෞඛ්යසම්පන්න ෙකොටසක්. එය ව්යායාම කිරීමටවත්, විෙනෝද වීමටවත්, ජීවිතය විඳීමටවත් 
බාධාවක් විය යුතු නැහැ. ඔබට ඔසප්වීම ගැන ගැටළු ඇත්නම් ඔෙබ් ෛවද්යවරයාෙගන්, 
ෙදමාපිෙයක්ෙගන්, ෙසෞඛ්ය ගුරුවරෙයක්ෙගන්, පාසෙල් ෙහද නිලධාරිෙයක්ෙගන් නැත්නම් 
වැඩිමහල් ෙසොයුරියකෙගන් ඒ ගැන අහන්න. 

ඔසප්වීම පිළිබඳව කතා කිරීම සාමාන්ය ෙදයක් බවට පත්කිරීෙම්දී හැෙමෝම එහි ෙකොටස්කරුෙවක් 
විය යුතුයි (ඔව්, පිරිමි ළමයි ෙවන ඔයාලත්!). ඔසප්ෙවලා ඉන්න පවුෙල් ෙකෙනක්ට ෙහෝ මිතුෙරක්ට 
උදවු කිරීම ෙමය ආරම්භ කරන්න පුළුවන් සරල ක්රමයක්. ඔවුන් ෙවනුෙවන් ඔබට කළ හැකි ෙදයක් 
තියනවාද කියලා ඔබට ඔවුන්ෙගන් අහන්න පුළුවන්. ඒවෙග්ම ඔසප්වීම ගැන වැඩිදුර ඉෙගනෙගන ඒ 
ගැන පවුෙල් අය සහ මිතුරන් දැනුවත් කිරීමත් ඔබට ගත හැකි තවත් පියවරක්. 

ඔෙබ් භූමිකාව කුමක්ද?
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නැත්නම්… ඔබට ඒ ගැන නාට්යයක් නිර්මාණය කරන්නත් පුළුවන්!

මම කිලිටි බෙව් සලකුණක් ෙනෙව්, මම ජීවෙය් 
සලකුණක්. මම ඔෙබ් පැවැත්ෙම් සලකුණක්… 
හැෙමෝෙගම පැවැත්ෙම්… මානව වර්ගයාෙග්ම 
පැවැත්ෙම් සලකුණක්.
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Ovaryacting! නාට්යය නිර්මාණය වුණු හැටි ගැන ඉෙගනගන්න ගමෙන් අවසානයට අපි ඇවිල්ලා 
ඉන්න නිසාම මං හිතුවා දැන් අෙප් යාලුවට, ඔසප් චක්රයට අවස්ථාව ෙදන්න (ඔබට කලිනුත් එයාව 
හමුෙවලා තියනවා). ඩිවයිසින් සැසිවලදී දැරියන් විවෘත ලිපි වගයක් ලිවුවා මතකද? ඉතින්, මං ඒ 
ලිපිවලින් කිහිපයක් ඔබත් එක්ක ෙබදාගන්නම්: ඔසප් චක්රය විසින්, ඔබ ෙවතට...

ඔසප් චක්රෙයන් ලිපියක්
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දයාබර ෙකල්ෙල්,

මං දන්නවා, මුලදී මම ඔයාලව බය කරනවා ෙන්ද? ඒත් මං ඉන්ෙන් 

ඔයාෙගම ෙහොඳට. ඔයත් දැන් ෙලොකු ළමෙයක්. කලබල ෙවන්න එපා! 

ඒ ෙල් විතරයි. ඔයා ඔයිට ෙපොඩි කාෙල් වැටිලා දණිස් තුවාල ෙවලා 

තිෙයන්ෙන්. ඒවායින් ෙල් ඇවිල්ලා තිෙයන්ෙන්. ඉතින් ෙම් ෙල් 

විතරයි! තැන ෙවනස්, එච්චරයි. මං නිසා ඔයාෙග් ඇඳුම්වල ඉඳලා 

හිටලා පැල්ලමක් ෙදකක් හිටී. ඒකට මට කලින් ම සමාෙවන්න. ඒක 

ඉතින් ෙහෝදලා අරින්න  පුළුවන්. ෙලොකු ෙදයක් ෙනෙව්. ෙල් 

පැල්ලමක් විතරයි. මං දන්නවා, මං එන එක සතුටක්වත් 

විෙනෝදයක්වත් ෙනෙව් කියලා. ඔයාට එපාෙවයි. ඒත් අපි එකට ඉන්න 

පුරුදු ෙවයි. සනීපාරක්ෂක තුවා පාවිච්චි කරන්න. ඒවා මාරු කරන්න. 

පිරිසිදුව ඉන්න. නැත්නම් අපි ෙදන්නම අමාරුෙව් වැෙටයි. මට 

බයෙවන්න එපා. මම ලැජ්ජාවට කාරණාවක් ෙනෙවයි. මං හදන්ෙන් 

උදවු කරන්න විතරයි. මං සාමාන්යයි. ඔයත් සාමාන්යයි.  මානව 

වර්ගයාෙග් අනාගතය තිෙයන්ෙන් ඔයාෙගයි මෙගයි, අෙප් අෙත්. 

නිර්භීත ෙවන්න, ඔයා හැමදාම කළා වෙග් ෙද්වල් ජයගන්න, ඒත් ෙම් 

පාර මාත් ඔයා එක්ක ඉන්නවා. 

ආදරෙයන් 

ඔසප් චක්රය.
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මෙග් අනාගත සහකාරයා ෙවත,
ඔයා ඔය ඉන්න වයෙසේ මට විතරක් ෙනෙව්, ෙකල්ෙලෝ ගැන හිතන්ෙනත් ඊයා 

කියලා. ඒකට කමක් නැහැ. හරි, දැන් පුතා අහගන්නෙකෝ. මං හැම මාෙසම 

එනවා ඉතින් මං ආවම ඔයාට ෙගොඩක් වැඩ තිෙයයි. ඒත් ඔයා මෙග් ෙකල්ලව 

බලාගන්න ඕෙන්. මං මුලින්ම එයාව හම්ෙබන්න ගිෙය් එයා පුංචි ගෑණු ළමෙයක් 

කාෙල්. මං උත්සහා කරා එයාට ෙව්දනාවක් ෙනොදී ඉන්න එත් ඉතින් සමහර 

ෙවලාවට මං හරි කරදරයක් ෙවන එක වළක්වගන්න බැරි වුණා. එයාෙග් 

යාලුෙවො අතෙර් මං හරි ප්රසිද්ධ වුණා, මං ඉන්න හැම පාරම “අහ් අරයා ඇවිල්ලා” 

කියලා එයාලා අදහගන්න බැරුව ඇස් කරකවනවා. මං එයාට ෙහොඳින් 
සලකනවා, එත් ඉතින් මං බාෙගට බාගයක්ම කරදරයක් තමයි වුෙණ්. ෙම්කයි, 

ඔයා ෙම්ක ෙකොෙහොමහරි ඉවසෙගන ඉඳී. ඒත් එයාව බලාගන්න. එයාට කතා 

ෙනොකර ඉන්න එපා. එයා මං ගැන පැමිණිලි කරනෙකොට ඒක අහන් ඉන්න 

උත්සහා කරන්න, එයාට ඒක පිටකරගන්න ෙවන විදියක් නැහැ. එයාෙග් හිෙත් 

ස්වභාවය හැම තිස්ෙසම ෙවනස් ෙවනවානම් ඉවසන්න, ඒක හරි යයි. ඔසප් 

වුනත් ෙනොවුනත් අෙප් හිෙත් හැටිත් ෙවනස් ෙවනවෙන්? එයාට ෙචොක්ලට් 

අරෙගන ෙදන්න, පුළුවන්නම් හැම මාෙසම. එයා කැමති ෙද්වල් කරන්න. එයාට 

ආදෙර් ෙදන්න. මං එක්ක තරහා ෙවන්නත් එපා. එයාව ෙහොඳින් බලාගන්න. මං 

ඔයාව විශ්වාස කරනවා පුතා. ඔයාෙග් ෙවන්න කලින් එයා මෙගෙන්.මීට ,
ඔසප් චක්රය.
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සමාජය ෙවත,

මාව නිහඬ කරන්න එපා. ඈවත් නිහඬ කරන්න එපා. ඈට ඉන්න ෙදන්න. මටත් ඉන්න ෙදන්න.  

ඇහුම්කන් ෙදන්න. කරුණාවන්ත ෙවන්න. ඉවසන්න. ෙත්රුම්ගන්න. සහානුකම්පා කරන්න. 

ෙත්රුම්ගන්න. ආදරබර ෙවන්න. ඉෙගනගන්න. ඇෙග් ශක්තිය ෙවන්න. දැනුවත් ෙවන්න. 

දැනුවත්ව ඉන්න. දැනුවත් කරන්න. හැෙමෝවම දැනුවත් කරන්න මං ඈ තුළ ජීවත් ෙවනවා 

කියලා. ඔයාලත් කවදාහරි ඈ තුළ ජීවත් වුනා. ඇයි? ඇය ඔබ සැම තුළත් ජීවත් ෙවනවා. 

ඉතින් මෙග් සමාජය, 

කරුණාවන්ත ෙවන්න. ඇෙග් යහලුවා ෙවන්න. මෙග් යහලුවා ෙවන්න. 

ඔසප් චක්රය. . 
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ඔන්න ඔෙහොම තමයි ඉන් 
පස්ෙසේ අපි හැෙමෝම සතුටින් 
ජීවත් ෙවන්ෙන්. නිමි. 
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ෙපොෙත් ගුරු

සාශා 

ඔසප් චක්රය

ජානකි (සාශාෙග් මව) 

සරත් (සාශාෙග් පියා)

මල්ලි (සාශාෙග් ෙසොෙහොයුරා)

නංගි (සාශාෙග් ෙසොයුරිය)

ආච්චී (සාශාෙග් මිත්තණිය)

ගුරුවරිය

පංතිෙය් ළමුන්

අක්සා කුලසිංහම්

ටාෂා ද සිල්වා

ෙක්ලා ද’ෙරොසයිෙරෝ

ඛදීජා ඉරිශාද්

අමන්දා සිරිවර්ධන

අමන්ධි මාරසිංහ

ශෙනෝලි රත්නායක

අම්බිෂා වරදරසන්

ලයිලා සුෙලයිමාන්

අනීකා රස්ඩීන්
ලියෑන් ෙමල්ඩර්
මරියා එදිරිසිංහ
ප්රශාලි ධර්ෙම්න්ද්ර
සයුමි ජයසූරිය
යුම්නා හුෙසේන්  

නිළි කැළ

මාත් එක්ක ෙම් ගමනත්, ෙම් වැදගත් කඩ ඉමත් පසුකරමින් ආවට ඔබට ස්තුතියි. ෙම් පරිච්ෙඡ්දය 
ෙමෙසේ අවසන් කරද්දී ස්තුති කරන්න ඕෙන් කිහිපෙදෙනක් ඉන්නවා… ඒ ෙම් නිර්මාණශීලි 
�යාවලිෙය් හිටපු හැෙමෝම:

ස්තුතිය
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පන්තිෙය් මිතුරිය/ ෙවළඳ දැන්වීෙම් දුවන්නා

‘අක්කා’ 

අක්කා / නැන්දා / වෘන්දය

අක්කා/ නැන්දා/ෙවළඳ දැන්වීෙම් දුවන්නා  

අක්කා/ නැන්දා/ෙවළඳ දැන්වීෙම් දුවන්නා

අක්කා

මුදලාලි 

ෙවළඳසැල් සහයක 

පාරිෙභෝගිකයා

ෙදවන්ගා මංචනායක

ෙලෝරන් බැස්තියන්ස්

හෙෂන්� වනිගසූරිය

සාලා අනීස්

සුෙලයිකා බුහාර්

සාරා ශිබ්ලි

ධ්යානි හපුආරච්චි

ඇෙඩල් ද සිල්වා

ශනීසා ද සිල්වා

අධ්යක්ෂණය

රචනය 

රංග වින්යාසය 

රංග වස්ත්ර 

පසුතලය

රංගාෙලෝකකරණය

පියුමි විෙජ්සුන්දර

පියුමි විෙජ්සුන්දර

ජයම්පති ගුරුෙග්/පියුමි විෙජ්සුන්දර

ජයම්පති ගුරුෙග්/ පියුමි විෙජ්සුන්දර

පියුමි විෙජ්සුන්දර

ජයම්පති ගුරුෙග්/ කසුන් උක්වත්ත

නිර්මාණකරණ කණ්ඩායම
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ෙව්දිකා පරිපාලනය

ආෙලෝක පරිපාලනය

ශබ්ද පරිපාලනය

අංග රචනය

තිරය පිටුපස සහය

ප්රචාරණය

දැන්වීම්

උපස්ථායක

ඡායාරුප

රුපගත කිරීම

නිෂ්පාදන කණ්ඩායම

නිෂ්පාදනය

නිම්ෂි ප්රනාන්දු සහ ශාරිහා ෆසීල් 

කසුන් උක්වත්ත 

පියුමි විෙජ්සුන්දර

අමැන්ඩා සහ මරීසා වැන් ඉයික්

නිම්ෂි ප්රනාන්දු/ශාරිහා ෆසීල් 

සාලා අනීස් /අක්සා කුලසිංහම්/
ෙක්ලා ද’ෙරොසයිෙරෝ

ෙක්ලා ද’ෙරොසයිෙරෝ/ අමන්දි මාරසිංහ 

ඇමැන්ඩා වැන් ඉයික්

ප්රමිල සමරෙකෝන් 

ප්රමිල සමරෙකෝන් 

පියුමි විෙජ්සුන්දර / ඇමැන්ඩා වැන් ඉයික් / කසුන් 
උක්වත්ත/ ජයම්පති ගුරුෙග් / අක්සා කුලසිංහම් / 
සහ්ලා අනීස් / ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායෙම් ශිල්පින් 

හිරන්යා ප්රනාන්දු මිය   

නිෂ්පාදන කණ්ඩායම
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ෛවද්ය සනත් ලැනෙරෝල් (කාසල් වීදිෙය් කාන්තා ෙරෝහල)
මනීෂා දිසානායක (නිර්මාතෘ, Arka Intitiative)

අක්සා කුලසිංහම් (ෙමෙතෝදිස්ත විද්යාලය)

සාකච්ඡා මඩුල්ෙල් සාමාජිකයින්
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ෙමම අධ්යයන ෙගොනුව ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායෙම් 'Artist Research, Archiving and Documentation’ නම්
ව්යාපෘතිෙය් ෙකොටසක් ෙලස සම්පාදනය වූවකි.

ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම වසර දහයක් පුරාවට කළ නිෂ්පාදන �යාවලීන් විශ්ෙල්ෂණය හරහා කලා භාවිතෙය් 
නියුතු කලා ශිල්පීන් ඔවුන්ෙග්ම නිර්මාණයන් ක්රමවත් හා විචාරාත්මක විශ්ෙල්ෂණයට භාජනය කිරීම ෙමම 
ව්යාපෘතිය හරහා සිදුවිය. ෙම් දශකය නම් � ලංකාෙව් සිවිල් යුද්ධය නිම වූ වසෙර් සිට එළැඹි වසර දහයයි (2009 සිට 
2019 දක්වා).
 
ප්රකාශනයට පත්කිරීෙම් අටිෙයන් ෙමවැනි අධ්යන ෙගොනු දාසයක් සිංහල, ෙදමළ සහ ඉං�සි යන භාෂාවන්ෙගන් නිම 
විය. කලා ශිල්පීන් විසින් පර්ෙය්ෂණෙකොට රචනා කරන ලද ෙම් සෑම අධ්යයන ෙගොනුවක්ම ෙමම නිෂ්පාදන බිහි වූ 
සමාජ ෙද්ශපාලනික සන්දර්භ වටපිටාවන් විභාග කරන අතර එම �යාවලීන් තුළදී කරනා ලද නිර්මාණාත්මක 
ෙතෝරාගැනීම් විශ්ෙල්ෂණය කරයි. ෙම් ප්රයත්නෙය්ම අංගයක් ෙලස ඊට සමගාමී වීඩිෙයෝපට මාලාවක්ද නිර්මාණය 
කරන ලදී. ෙමම පර්ෙය්ෂණ ව්යාපෘතිය හරහා නිෂ්පාදනය කරන ලද සියලුම සම්පත් www.stages.lk ෙවබ් අඩවිය 
හරහා ඔබට ලබාගත හැක. 



අධ්යන ෙගොනු
 
සංස්කරණය (ලිඛිත)
රුවන්ති ද චිෙක්රා
 
සංස්කරණය (වීඩිෙයෝ)
මලිත් සුලාර
 
රචනය
රුවන්ති ද චිෙක්රා, ෙපමන්ති ප්රනාන්දු, ජයම්පති ගුරුෙග්, නදී කම්මැල්ලවීර, නිපුනි ශාරදා පතිරෙග්, පියුමි 
විෙජ්සුන්දර
 
පිටු සැලසුම්
මල්ෂානි ෙදල්ගහපිටිය, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ
 
ෙසෝදුපත් බැලීම සහ භාෂා සංස්කරණය
නදී කම්මැල්ලවීර (සිං) නිපුනි ශාරදා පතිරෙග් (සිං), කිං රත්නම් (ෙද), ෙපමන්ති ප්රනාන්දු (ඉං),
සුෙද්ශ්නා රන්මුතුගල (ඉං)
 
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ
සංජය එක්නැළිෙගොඩ, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ, ෙවනුර නෙවෝද්, ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්, ප්රසාද් අලුත්වත්ත

පර්ෙය්ෂණ සහය
ෙකෞෂල්යා ආටිගල, නලින් ලුෙසේන, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ, අකලංක ප්රභාශ්වර, දිනුශිකා ෙසෙනවිරත්න
 
පරිවර්තනය
ජිනාදනී පරෙම්ශ්වරම් (ෙද), ශාමලා ෙව්දනායගම් (ෙද), හිරණ්යදා ෙද්වසිරි (සිං/ඉං), අරුන්දි ජයෙසේකර (සිං/ඉං), 
මනුලි ලවන්යා (සිං/ඉං), ලිහිණි නිලවීර (සිං/ඉං), පියුමි විෙජ්සුන්දර (ඉං)
 
කැමරාකරණය
ෙවනුර නෙවෝද්, කිං රත්නම්, ප්රමිල සමරෙකෝන්, කසුන් උක්වත්ත
 
ෙවබ් අඩවි නිර්මාණය
රන්සක ගල්මන්ෙගොඩ 
 
කළමනාකරණය
මල්ශානි ෙදල්ගහපිටිය, මෙහේෂ් ලක්මාල්



ස්ෙට්ජස් නාට්ය කණ්ඩායම 
අධ්යන ෙගොනු 
 
DCS දශක හතක � ලංකාව 
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා
සහය : නිපුනි ශාරදා පතිරෙග්, අකලංක ප්රභාශ්වර 
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙවනුර නෙවෝද්
 
DCS ෙචක්ෙපොයින්ට් අභියස ගැහැණු ළමයි
රචනය : පියුමි විෙජ්සුන්දර
සහය : අකලංක ප්රභාශ්වර 
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙවනුර නෙවෝද්

DCS ආත්මකථන
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා
සහය : ෙපමන්ති ප්රනාන්දු
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්
 
DCS රුවන්ඩා - � ලංකා සහෙයෝගීත්ව නිර්මාණය
රචනය : නිපුනි ශාරදා පතිරෙග්
සහය : අකලංක ප්රභාශ්වර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත
 
�ස් යකා
රචනය : ෙපමන්ති ප්රනාන්දු
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්
 
කලුමාලි : වැඩිහිටියන්ට සුරංගනා කතාවක් 
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා, නදී කම්මැල්ලවීර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්
 
Love and Other Objects
රචනය : ජයම්පති ගුරුෙග්
සහය : නලින් ලුෙසේන
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙවනුර නෙවෝද්
 
Ovaryacting!
රචනය : පියුමි විෙජ්සුන්දර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙවනුර නෙවෝද්
ඡායාරූප : ප්රමිල සමරෙකෝන්



Passing Stage ව්යාපෘතිය
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා
සහය : ෙකෞෂල්යා ආටිගල, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : සංජය එක්නැළිෙගොඩ, රජිත පවිත්ර මධුභාෂ 

සිරියානු ආත්මකථන
රචනය : ජයම්පති ගුරුෙග්
සහය : නලින් ලුෙසේන
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙද්ශාන් ෙතන්නෙකෝන්
 
The Certificate
රචනය : රුවන්ති ද චිෙක්රා
සහය : අකලංක ප්රභාශ්වර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : සංජය එක්නැළිෙගොඩ
 
Thought Curfew
රචනය : පියුමි විෙජ්සුන්දර
සහය : අකලංක ප්රභාශ්වර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ෙඩ්විඩ් ෙකොෙට්රල්
 
Walking Path
රචනය : ජයම්පති ගුරුෙග්
සහය : නලින් ලුෙසේන
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත
 
Stages කලා ශිල්පී පුහුණු වැඩසටහන
රචනය : නලින් ලුෙසේන
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත
 
Stages Junior Ensemble
රචනය : පියුමි විෙජ්සුන්දර
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත
 
Stages Senior Ensemble
රචනය : ජයම්පති ගුරුෙග්
සැලසුම් සහ ග්රැෆික් නිර්මාණ : ප්රසාද් අලුත්වත්ත




