
 

පරිසරය ආශ්රිත අවස්ථා හා සිද්ධි පාදක කකාටකෙන නිර්මාණාත්මක රංෙනකේ කයදීම 

අප ජීවත්වන සමාජකයන් පරිසරකයන් වටපිටාකවන් විවිධාකාර අත්දැකීම් වලව අපට මුහුණ කදන්නට සිදුකේ. 

එම අත්දැකීම් සුඛදායක, දුක්ඛදායක, කහෝ ප්රහසනාත්මක අත්දැකීම් කේ. ඒවා මිනිසා සම්බන්ධ කහෝ සතුන් 

සමිබන්ධ අත්දැකීම් කේ. එවැනි අත්දැකීම් මගින් අපට අවසථ්ා නිරූපණයන් කළ හැක. එවැනි සියලු සිද්ධීන්ට 

අදාළ සුවික ්ෂී වාග්මාලාවක් පවතී. ඊට අමතරව එවැනි සිද්ධිවලින් ජීවිතයට යම් අරුතක්ද එක්කේ. කර්ණිය 

 

 

 

 

 

මෙකී අවස්ථා නිර්ොණාත්ෙකව පරිකල්පනය මෙමෙයවා ම ාඩන ැංවීමෙන් අපූරු චෙත්කාරයක් ඇතිමේ. පරිකල්පනය යනු මපර 

කිසිවිටකත් මුහුණ මනාදුන් තත්වයක් ෙවා   නීෙයි.  

අප පරිසරය ආශ්රිත මුහුණ මෙන අත්ෙ කීම් කිහිපයක් පෙත ෙ ක්මේ. ඒ ඇසුරින් ඔබ නිර්ොණාතෙකව රැං  ක්රියාවන් හී මයමෙන්න. 

• කටුොලක පැටලුණු අකයකු ඉන් මිදීමට උතසහ කරන අවස්ථාකේ පිහිටට පැමිණි අයද කටුොකේ පැටලීම. 

 

• මංෙල උත්සවයකට යන පිරිසක් පයින් මනාලයාකග් නිවසට යද්ධදී ඇදවැටුණු මහ වැස්ස නිසා මනාළ යුවළ කග් ඇදුම් 

පැළදුම් කනාකතමා කේරාෙැනීමට තැත් දරණ පිරිසක්. 

 

• කූඩු කර සිටින හා පැටිකයකු කූඩුකවන් පැනයාම හා ඌ නැවත කූඩුවට දැමීමට කරන උත්සහකයදී ඌ ලන්දකට පැනයාම 

හා ලන්ද පීරා හාවා කසවීම. 

 

• ෙසකින් කකාස් කෙඩියක් කඩන්න කොස් හිසට කකාකහාේලෑ කොඩක් වැටීම නිසා එය ඉවත් කර ෙැනීමට අන් අයකග් 

උදවු පතන කාන්තාවක් හා උදවුවට පැමිණි අයකග් ඇකග් කකාකහාේලෑ ෙෑවීම නිසා අපහසුතවට පත්වීම. 

 

• කමකස් සිදුවීම් අපූරු කලස කොඩනැංවීම සදහා, 

පළාත් අධ්යාපනදෙපාර්තදේන්තුව සබරගමුව - 

සතිපාසල 

වි ය : නාටය හා රංෙකලාව 

කරණ්ිය : 6 කර්ණිය  
සකස් කිරීම : මාවනැේල කලාපය 

 

සතිය : 05 



 

• 1  උචිත සංවාද  

2  රංෙ වස්ර  

3  රංෙ භාණ්ඩ  

4  පසුතල  

5  සංගීතය                 ආදිය කයාදාෙැනීම නිසා නිර්මාණය අපූර්ව කේ. 

 

 

 

1) කබාකහෝ විට කමම නිර්මාණ කණ්ඩායම් ව කයන් ද සිදුකළ හැක. කකකස් කවතත් තමා රෙන චරිතයක් කතෝරාෙතයුතුය. 

   ඒඅනූව චරිත කිහිපයක් කොඩනැගිය හැක. 

උදා : කටුොකේ පැටලුණ පුද්ධෙලයා 

 : ඔහු මුදා ෙැනීමට පැමිකණන පිරිස 

 : පැමිකණන පිරිකස් කලබලකාරී අකයක් 

 : සන්සුන්ව පැටලුම ලිහන්කනක් 

 : හඩා වැකටන අකයක් 

2 ) සිදුවීම මුල මැද අෙ කලස කපළ ෙස්වා ෙැනීම. 

උදා ආරම්භය : කකකනකු වැටකින් රිංගීමට කොස් එහාපස තිබූ කටුොලක පැටලීම 

   : එයින් මිදීමට යාකම්දී තව තවත් එහිම ඇලීම 

 මැද  : උදවු ඉේලා කෑෙැසීම 

   : උදවුවට පැමිණ පිරිසද පැටලීම 

 අවසානය : අවසානකේ අපහසුකවන් කටුොකලන් මිදීම 

3 ) සාමූහිකව කටයුතු කිරීම 

4 ) උචිත පරිදි සංවාද ඇදුම් පැළදුම් රංෙභාණ්ඩ කයාදා ෙැනීම. 

 

පැවරුම් :  

ඉහත කරුණු සැලකිේලට ෙනිමින් ඔබට පරිසරය ආශ්රිත අවස්ථා හා සිද්ධි පාදක කකාටකෙන ප්රාකයෝගික ක්රියාකාරකම් වල නිරත 

වන්න. 



 

 

 

  


