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: 10

ලාරය

: දෙලන ලාරය

නිපුණතා මට්ටම 5.3

: Y%S  ාංකේය ගැමි න ටක ශ වබැඳි ඳසුබිම අධයයනය කර
සුවිකේෂී ේණ ඉදිරිඳත් කරයි.

ක්රිය ක රකම 3.1.1

: දසොකරි ගැමි නාටකය පිළිබඳ තතු විමසා බමු.

වැකසුම

: තනජ ර ජඳේ.
මඳ/ලත්/ඳ තදුම්බර මශ විදය ය,
ල - මැණිේහින්න.

කමකශයවීම

: ක ඳ අධය ඳන ක යාය ය,ලත්කත්ගම.

උඳකදව්

- කමය ලිඛිත ඳ ඩමකි.කමම ඳ ඩම ලැඩිදුරටත් අධයයනය කිීමම
වශ ඳ වකේ ගුරු ඇසුර බ ගත යුතුය.

ශැඳින්වීම

- කේශීය න ටය ක ක අා රම්භය පිළිබල විමසීකම්දී ගැමි
න ටක සුවිකේෂී ක . ඒ අනුල කවොකරි, කකෝම් න ඩගම්, රූකඩ
ආදී ගැමි න ටක කිහිඳයේ ක .
කමම ඳ ඩමින් අඳ සද නම් ලන්කන් කවොකරි ගැමි න ටකකේ කත
ප්රලතත්ියය, ප්රචලලිත ප්රකේ, ඳැලැත්වීකම් අරමුණු, ග යන, ල දන,
රාංග ලව්ත්ර ශ රාංග භ ්ඩඩ ආදිය පිළිබල විව්තර ත්මක
අලකබෝධයේ බ ගැනීමටය.

කවොකරි ගැමි න ටකය
ාංක ක ඳලත්න ඳැරණිම ගැමි න ටකයයි.
උඩරට නයාතන වම්ප්රද ය ශ බැඳි ගැමි න ටක විකේයකි.
විවිධ අරමුණු මුේ කකොට ගනිමින් කමම ගැමි න ටකය ඳලත්ලයි.

ප්රචලලිත ප්රකේ
* ශඟුරන්කකත
* නිේද්ඩඩ හින්න
* බදුේ
* ම තකේ
* කකොනකග
* උඩකශේල ශැට
* කශේනල
* ත තුඹය
*දඹුේකේ කළුන්දෑල

* ත තුඹය
* බටුලත්ත
* උඩ කේර කදණිය
* කකොටුක කගොඩ
* ඳ තකශේල ශැට
* කපුලියේද
* ග්ග
* දිේපිටිය
*ශපුගන්කදනිය

*

පලත්ලනු බන කාය
අව්ලනු කන ගැනීකමන් ඳසුල එෂකඹන අකප්රේේ, මැයි,ජනි ම වල

අන්තයාගත චලරිත
ප්රධ න චලරිත
* කවොකරිය (කවොකරි අම්ම )
* ඳරය (ඳච්චලමීර )

* ගුරුශ මි (ආඬිගුරු)
* තඹර විට කලදර 

කවසු චලරිත
*කවොත්ත න
* කපුර 

*කශට්ටිය
* ක ලි අම්ම

* චලඩුර 

අතීත
අරමුණු

ලයාතම න
අරමුණු

වශ්රීකත්ලය ලයාධනය කිීමම ශ වමතේයය
ඳැතීම

අභ ලයට ය කනොදී වාංරේණය කර
ගැනීම

පූජ යාතය

අධය ඳනික අලයත

කවෞභ ගයය

ගමට, රටට කවත්  න්ියයේ උද කරදීම

ලවාංගත කරෝග ශ ව්ල භ වික විඳත්
ආදිකයන් මිදීම

විකනෝද ව්ල දය

පුර ලතත්ත කත ල
⋆ කසී කේකයහි ගුරුශ මි නමින් යුත් ආඬිගුකරේ රූමත් යුලියයක ව “කවොකරි”නම්

ක න්ත ලක වරණඳ ල ගනී.
⋆ විල ශ වී කබොකශෝ කේ ගත ලන තුරුත් දරු වම්ඳතේ කනොැබ බැවින් කතරගම
කදවියන්ට බ රයේ ඔේපු කිීමම වශ ඔවුහු ේදිලට ඳැමිකණිය.ඔවුන් වමඟ
කමකශකරුල ලන ඳරය වශ ක ලි අම්ම ද ේදිලට ඳැමිකණිය.
⋆ ඳදිාංචි වීමට ඉඩමේ කවොයන අතරතුකයා දී තඹර විට නම් ගකමහි ඔවුහු ඳදිාංචි කලිය.
⋆ දිනේ ගුරුශ මි ලතුර කගන ඒමට යෑකම් දී ගකම් කලදර ෂකග් බේ ඔහුකග් කකු
වඳ කයි. ඊට ප්රියක ර කිීමම වශ කලදර ෂ ඳැමිකණන්කන් කවොකරිය පිළිබ
ඇේමකිනි.
⋆ ප්රියක ර කිීමකමන් ඳසු මැදියම් ැයකේ දී කලදර ෂ කවොකරිය වමඟ ඳ යයි.කතරගම
කදවියන්ට කරන කන්න ලකින් ඳසු මග වකුණු දැක කලදර ෂකග් නිලකවේ සිටි
කවොකරිය ගුරුශ මි විසින් කැල කගන එනු බන්නීය.
⋆ කථ ල අලවන් ලන්කන් කලදර ට ද ල කවොකරියට දරුලකු ැබීකමනි.එකශත්
අලව නකේ ගුරුශ මි කවොකරි වමග ව මද නකයන් ජීලත් කලයි.

දසොකරි නාටකදේ ප්රාදේශීය දලනස්කම්
⋆ කවොකරි න ටකකේ කත පුලත ප්ර කේශීය ලකයන් කලනව්කම් වහිතය.
⋆ භ විත කරන ල දය භ ්ඩඩයන්කග් ප්ර කේශීය කලනව්කම් ඇත.
මශනුලර ප්රකේ ලදී - ගැටකබරය
ඌල ප්රකේ ලදී

- දවු

ලන්නි ප්රකේ ලදී

- උඩැේකිය

⋆ රාංගනයට කයොද ගන්න රාංග භ ්ඩඩයන්කග් කලනව්කම්
⋆ ඇඳුම් ඳැෂඳුම්ල කලනව්කම්

දසොකරි නාටකදේ ලාෙනය
එේ එේ ප්රකේ ලකයන් ල දයභ ්ඩඩ භ විතකේදී කබොකශෝ ඳෂ ත්ල උඩරට
ගැටකබරයද ලන්නි ඳෂ ත්ල උඩැේකියද, ඌල ඳෂ ත් ල දවුද ප්රධ න
ල දයභ ්ඩඩය කව කයොද ගනී.

ත  ල දය භ ්ඩඩය කව කඳොදුක ත ම්ඳට කයොද ගනී.

අතීතකේදී කශොරණෑල ල දනය කද ලයාථම නකේ කශොරණෑ ල දකයකු නැත.
මැඳුම් තනි ියතට අයත් කබර ඳද ල දනය කරයි.
න ටකකේ ආරම්භකේ සිට අලව නය කතේ බහුල “ කදොාං ිජිජගත ” යන කබර
ඳදය කයොද ගනී.
කත ලව්තුල රඟ දැේවීම වශ චලරිත නරඹන්න ට ශඳුන්ල දීම වශ වර ඳද ශ
ගමන් ත  භ විත කරයි.

දසොකරි ගායනය
කවොකරි ග යනයට සුවිකේෂී තැනේ හිමි ක .
රඟ දේලන සිේයල ශ චලරිතල ව්ලභ ලය ශඳුන්ලන්කන් කවි ග යනකයනි.
කඳොකත් ගුරුන්න න්කවේ ගයන වෑම කේළියේම අත්ලැේ ග යකකයෝ යළි ගයිය.
ආරම්භකේදී ශ අතරමැදදී අන ඝ ත ත්මක කවි ගයයි.
කඳර වම්මකත් දී
කේ දශඅට වැ දී

- ලනාං දශඅට කබදී
- කසී කේකේ නමින් සුවැදී

න ටකකේ චලරිත රඟ බිමට ආර ධන කිීමකම්දී ශ චලරිත ව්ලභ ල ශඳුන්ල දීමටද
කවි කයොද ගනී.

ගුරුශ මි

කවොකරි

කවොකරි න ටකකේ
චලරිත
නිරූඳණය
කලදර 

ඳරය

කවො
ත්
ත
න

කශ
ට්
ටි
ය

ක
ලි
අ
ම්
ම

ල
ඩු
ර


ක
පු
ර


දසොකරි නාටකදේ චරිත නිරූපනය
ගුරුශ මි
ලයව්ගත පුේගකයකි.
සිාංශ බව කත කිීමමට ඇිය කනොශැකිය ල කදබව් මඟින් ඉදිරිඳත් කරයි.
කවි ගයමින් රඟ මඩට පිවිකවේ.
ග යන ලට නටයි.
කදොාං ිජිජගත කබර ඳදයට අනුල රඟයි.
කබර ඳදයට ශ කවියට රඟමින් ලකට් යයි.

කේකේ සිට ආ ඒගුරු මශේ
දියට යන්ට බු කගඩියේ එේ
තඹර විට කලදර කග බේ
ගුරුලකග කකුේ ක පි කබොේ

කවොකරිය
ප්රධ න ක න්ත චලරිතයයි.
රූමත් තරුණියකි.
ගමන ක ත්මක කමන්ම ය න්විතය.
තාංග ර ත්මක රවයේ මතු ලන ආක රකයන් කදොාං ිජිජ ගත කබර ඳදකේ ත යට
ගමකන් කයකේ.
ඇව් ලලින් ඉඟි බිඟි ඳ මින් රාංගනකේ කයදීම සුවිකේෂී චලරිත ේණයකි.
ජ්ජ ශීලී ව්ත්රියේ කව රඟයි.

කවොකීම එන්නී වබකයන් අලවර ගන්නී
නැටුම් නටන්නී ත කට ර ග කියන්නී
ඳද අේන්නී පියයුරු ැම කවොලන්නී
කැඩඳත ගන්නී සුරියන් මණ බන්නී

ඳරය
කවොකරි වශ ආඬිගුරුකග් අතලැසිය ය.
මුකරි බසින් යුේතය.
ගුරුශ මී ශ කප්රේේකය වම්බන්ධ කරන අතරමැදි චලරිතයයි.
විකට ව්ලරූඳයකින් යුේතය.
කප්රේේකය ට ශ වය රවයේ බ කදමින් කබර ඳදයට ශ ග යනයට අනුල
ලකට්ට යයි.
කවොකරිය කදව ගිජුබැලුම් කශයි.
කබර ත යට උඩ ඳනිමින් අත ඳය විසි කරමින් ශ වය කව චලරිත නිරූඳනය
කරයි.

ඉියන් කියන්කන් තුන්කලනි ලරට නටන්කන්
ඳරය එන්කන් ලට පිට නිතර බන්කන්
කට කදොඩලන්කන් ගිය ගිය තැන කඳරකන්කන්
කකොේ ශඬන්කන් කවොකරිය කදවයි බන්කන්

කලදර 
ලයව්ගතන චලරිතයකි.
ව්ත්රීකෝලියකු කවට චලරිතය නිරූඳනය කරයි.
ඔහුකග් වේ කමත්,කප්රේේකය සින ගන්නලමින් ඉදිරිකේදී සිදුවිය ශැකි කේ
ගැන කිසියම් ඉඟියේ බ කදමින් චලරිත නිරූඳනය කරයි.

කලද නටන්කන් වබකේ ඳැන ඳැන යන්කන්
කයොද කියන්කන් ත කට ඳද අේන්කන්
කුද ලැකනන්කන් වබකේ කකොේශඬන්කන්රු
විද ඳ න්කන් අත් කදක තෑගි කියන්කන්

රංග ලස්ත්රාභරණරණ ා රංග භරණාඩ භ භරණාවිතය
ගුරුශ මි
උඩරට කලව් නැට්ටුලකුකග් ඇඳුම ඇසුකරන් නියාම ණය කර ඇත.
ඇඳුකම් ඳශෂ කකොටව ශඟට වම නය.
ඉණට ඳච්චලලඩමේ ශ ඳයට සිම්බු ඳදී.
තුන් ඳැත්තකට නරු තුනේ සිටින කවේ හිවට මු්ඩඩ වනයේ ඳදී.
දෑකත්, කදඳකේ, ඳපුක කමන්ම නෂකේ ද සුදු ඳ ටින් ඉරි ඇ ඇත.
ලමත සුරත නෂකේ අළු ග කගන
දෑත් කදබැම කත් කවෝරු ද ග කගන
සිරිත කවට ගඩු ගුඩ ල ඇරකගන
ගනිිය නිමිිය කඳොත අතකට අරකගන

කවොකරිය
උඩරට ව ම්ප්රද යික ඔවරියකින් වැරකවේ.
අතට වශ ඳයට සිහින් කගජ්ිජ ද, කරට ඇට ම  ද, කනට කර ඹු ද, අතට වීදුරු
ලෂලු ද ඳෂඳී.
පිරිමියකු කවොකරියට රඟඳ න බැවින් කබොරු කකෝඩඩයේ ඳෂඳී. කකෝඩඩය
මේ ලැකින් වරවයි.
නෂේ ඳටියේ ඳෂඳී.
මේ කඳොකුරේ කශෝ කේන්සුලේ අකතහි ක .

ඳරය
ඉරුණු ව්ලරූඳකයන් යුතු කකොට කලිවමේ ශ කමිවයේ අඳී.
කකොෂඳතකින් වැකස කලව්මුහුණේ ඳෂඳී.
හිවක කේතුලක ආක රයට හිව් ලැව්මේ ඳෂඳී. ඇතැම් ඳෂ ත්ල කමය
කකොෂඳතකින් වකව කගොේකකොෂ කයොද අාංක ර කරයි.
අකත් දිග වැරයටියේ ද කරදි ලන් මැස මේේද ක .

කලදර ෂ
කකෝඩඩය පිටුඳවට බැ සිටින අතර, ක්ඩණ ඩියේ වශ දිගු ැයවුේ ඳැ
සිටී.
කුදු බල කඳන්වීමට පිටට කකොට්ටයේ බැ ියකේ.
බඩ ඉදිරියට කනර ඇිය බල කඳන්වීමට ද කකොට්ටයේ බැ ියකේ.
කම්ව් බැනියමේ ඇ ඊට උඩින් කකෝට් කබ යේ ද, වරමේ ඇ ඉණට ඳටියේ ද
බඳී.
අතට වැරයටියේ ගනී.

කවොත්ත න
කලදර කග් පුත ලන කමොහු කුඩ දරුලකු කමන් වරව සිටී.
කකොට කලිවමේ ශ බැණියමේ ඇ සිටී.
කුඩ දරුලකුකග් ව්ලරූඳය ප්රදයානය කරන කකොෂඳතකින් වැකස කලව්
මුහුණේ ඳැෂ සිඨී.
සේපුලේ කර එේ ඇිය අතර කලව් මුහුකාණහි කටට සේපුල තබ කගන
නයාතනය කරයි.

කවොකරි රාංග භූමිය ශ වැරසිලි
කල ක ර රඟ මඬකි.
කගොයම් කඳ ඳ ග අටවන් ව කමත රාංග භූමිය කව කයොද ගනී
රාංගභූමිය මැද මනින් අතට නල තැබ ලාංකගඩියේ තබ ඇිය අතර ඒ මත
ාංතෑරුමේ දේල තබයි.
බුදුන් ලශන්කවේ ශ කදවියන් කලනුකලන් තැන ඳශන් ඳැේ රඟමඬ ඳකවකින්
ක .
කබරකරුලන්
ශ
=
කවි ග යකයින්

ඳශන් ඳැ

ලාංකගඩිය ශ න්තෑරුම

ඳන්දම්

ගැමි න ටක වාංරේණය කරගැනීමට කයෝජන
වෑම ලයායකට ම ලරේ ලත් ඳ වේ සිසුනට වශ මශජනත ලට රව විඳීම වශ එම ගැමි න ටක රඟ
දේලමින් වන්දයාන ඳැලැත්වීම

ගැමි න ටක ක ල පිළිබ ල ග්රන්ථ රචලන කිීමම

ගැමි න ටක රඟ දේලන අලව්ථ රූ ගත කකොට ශ්රලය දතය ඳට වම්ඳ දනය කිීමම.

ගැමි න ටක ල ඇිය ලටින කම අගයමින් පුලත්ඳත් වශ ලිපි වකව් කිීමම.

රූඳල හිනිය,ගුලන්විදුලිය ලැනි ජන ම ධය මඟින් සිාංශ ගැමි න ටක ක ල පිළිබ ලැඩවටශන්
නියාම ණය කර වික නය කිීමම.

