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පේශපාලනය 

ආශාවරී කරුණානායක 

 

සිනමාව සමාජ යථාර්ථය සියුම්ව ස්පර්ශ කරන්නා වූ රසාස්වාද මාධ්යයකි. ඒ 
අනුව උසස් සිනමා කෘතියක් යනු සමාජ යථාර්ථය ගෙන හැර දක්වමින් 
ගේක්ෂකයා ගවත සිතීගම් අවකාශය විවර කරන්නකි; සමාජය ගවත කිසියම් 
පණිවුඩයක් සන්ිගේදනය කිරීගම් කාර්යගයහි ියැගෙන්නා වූ මාධ්යයකි. 
එහිදී සිනමා මාධ්යගයහි ඇති ගසෞන්දර්යාත්මක ආකර්ෂණය ගේක්ෂකයා ඒ 
ගවත රඳවාෙැනීමට සමත්ව ඇත. ඒ අනුව සමාජ යථාර්ථය ගෙනහැර 
දැක්ීගම්දී විවිධ් සිනමා කෘති තුළ විවිධ් තෙයන්ගෙන් එකී සමාජ යථාර්ථය 
දිෙහැරීමට සිනමාකරුගවෝ කටයුතු කරති. එවැි සන්දර්භයක් තුළ ගමම 
රචනගයන් උත්සාහ ෙනු ෙබන්ගන් ද නිවුස්පේපර් සිනමා ිර්මාණය තුළ ෙම 
සහ නෙරය අතර පවතින සුසමාදර්ශ සම්බන්ධ්ගයන් වන විග්රහයක ිරතීම 
ය. එහිදී ෙම සහ නෙරය ගක්න්ර කරෙත් ගේශපාෙනගේ අභයාසකරණය 
ආශ්රගයන් සමාජ යථාර්ථය දිෙහැර පෑමට ගෙන ඇති වෑයම සම්න්ධ්ගයන් 
වන සමාජ, ආර්ික සහ ගේශපාෙික ගකෝණ ගවත දිශානත වූ 
විශ්ගේෂණයක ිරත ීම ගමහි මුඛ්ය පරමාර්ථය වනු ඇත.  

 
ද නිවුස්පේපර් 

සරත් ගකාතොවෙ සහ කුමරා තිරිමාදුර අධ්යක්ෂණය සහ තිර රචන 
සුසංගයෝෙගේ ප්රතිඵෙයක් ගෙසින් සැෙගකන ද නිවුස්පේපර් චිත්රපටය 2020 
වසගර්දී තිරෙත වූ විශිෂ්ට සිනමා කෘතියකි. යුේධ්ගේ වින්දිතයන් වූ ෙේෙෑේෙ 
නම් පිටිසර සිංහෙ ෙම්මානයක ජීවත් වන අසරණ පවුෙක් වස්තුබීජය 
කරෙිමින් ගොඩනෙන ෙද ගමකී ිර්මාණය තුළින් විවර වනුගේ යුේධ්ගේ 
ගනාදුටු පැතිකඩකි. දශක ත්රිත්වයකට ආසන්න කාෙයක් මුළුේගේ රගටහි 
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පැවති ජනවාර්ික අරෙෙය, රජගේ හමුදා සහ එේ.ටී.ටී.ඊය අතර පැවති 
යුේධ්යක් ගෙසින් විදයමාන වුව ද, එහි ඍජු සහ වක්ර බෙපෑමට ෙක්වූවන් හට 
එමින් සිදු වූ හාිය පූරණය කළ හැකි ගනාගේ. ඒ අනුව යුේධ්ගේ අඳුරු සහ 
ගනාදුටු යථාර්ථයක් දිෙහරිමින් වසර නවයකට ගපර යුේධ්ගේ වක්ර ප්රතිඵෙයක් 
ගෙසින් තම පවුෙ ගවත සිදු වූ අෙතියක් ගේතුගවන් අසරණභාවයට පත් 
පවුෙක්, නව වසක් පුරා තමන් ිරපරාගේ වරදකරුවන්ව අෙතියට පත් වූ බව 
ිෙ වශගයන් සනාථ ීමත් සමෙ සිය මවගේ ඉේීම මත අදාළ පුවත 
පුවත්පතක ප්රධ්ාන පුවත ගෙස පළ කරෙැනීමට යන ෙමගන්දී මුහුණදීමට 
සිදුවන අත්දැකීම් පාදක කරෙිමින් ගමම සිනමා ිර්මාණය ප්රබන්ධ් කර 
තිගේ. ඒ අනුව ගමම සිනමාපටය, ෙම සහ නෙරය පිළිබඳව පමණක් ගනාව 
සමාජය තුළ අභයාස ගකගරන අසමාන බෙ සබඳතා පිළිබඳ විවරණයක් 
ගෙසින් ද හඳුනාෙත හැකි ය.  

 
ගැමි පරිසරය සහ ජාතිකොදය 

“හමුදා බස් රථයට පැන්න මරාගෙන මැරුණු ගකාටියා 
සිංහෙගයක්” 

“ගකෝප වූ ෙම්මුන් අතින් සිංහෙ ගකාටි ිවස ිණිබත්” 

“ජාති හිතතෂීන් විසින් පහර දී සිංහෙ ගකාටි ගසායුරා දැඩි 
සත්කාරගේ” 

චිත්රපටය ආරම්භ වන්ගන් හමුදා බස් රථය ඉෙක්ක කරෙිමින් සිදු කළ 
ගබෝම්බ ප්රහාරගයහි සැකකරු සම්බන්ධ්ගයන් පළ වූ ඉහත පුවත් සිරස්තෙ 
කිහිපය ගහාවා දක්වමිි. අදාළ කාෙවකවානුව තුළ ප්රධ්ාන පුවත බවට පත්ව 
ඇත්ගත් චිත්රපටගේ වස්තුබීජය වූ ගමම පුවත ය. ‘යුේධ්ය’ යන්න කෙක් 
ොංගක්ය සමාජ සන්දර්භය තුළ වාණිජමය වටිනාකම අතින් ඉහළම 
ස්ථානයක පැවතියා වූ ගත්මාවකි. ඒ අනුව එම සමගේදී යුේධ්ය හා බැඳි 
කුප්රසිේධ් ජාතිවාදී සහ වාමාවාදී වාකය ඛ්ණ්ඩ ගයාදා ෙිමින් යුද සමගේදී 
ගමරට තුළ පුවත් අගෙවිකරණගයහි ියැීම ඒ ගමාගහාගත් මාධ්යගේ 
භූමිකාව වූ බව දෘශයමාන ය. ඒ අනුව යමින් මරාගෙන මැරුණු ගකාටියා 
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සිංහෙගයක්, සිංහෙ ගකාටි ිවස, සිංහෙ ගකාටි ගසායුරා, අධිරාජයවාදී 
කුමන්ත්රණ, ගේශීය ධ්නපති පන්තිගේ ගේශපාෙික අරමුණු සාක්ෂාත් කිරීම 
වැි පාඨක අවධ්ානය පහසුගවන් දිනාෙත හැකි ජන ආකර්ෂණීය වචන 
භාවිතගයන් යුේධ්ය අගෙවිකරණගයහි මාධ්යය ිරත වූ ආකාරය චිත්රපටය 
ආරම්භගේදීම ගේක්ෂකයා ගවත මතක් කරගදනුගේ ගේක්ෂකයාට ද 
අතීතාවර්ජනයක ිරතීගම් අවස්ථාව උදාකර ගදමිි. ගකගස් වුව ද ගමකී 
සිරස්තෙ පිළිබඳ ිරීක්ෂණගේදී ගපනීයන කරුණක් වනුගේ එක් අගතකින් 
රගටහි පැවති යුේධ්ය ගවත ජාතිකවාදී අනනයතාවක් ආගරෝපණය කිරීමට 
මාධ්ය විසින් කටයුතු කර ඇති ආකාරය ය. 

ෙම්වැසියා: මුදොලි ඔන්න ගකාටිගයක්. 

ගුණා: අපි ගකාටි ගනගමයි... 

මුදොලි: මුන් ගකාටි ගනගමයි කියන්ගන්... 

ග්රාමීය ජන සමාජය තුළ පුේෙෙ සබඳතා ගොඩනැගී ඇත්ගත් සෑම විටම පාගේ 
ඇති හැකි පුේෙෙයින් මූලික කරෙිමිි. ගමම තත්ත්වය තුළ හැකියාව ඇති 
පිරිස් ිරායාසගයන්ම අදාළ ජන කණ්ඩායම තුළ ප්රබෙයන් බවට පත්වන 
අතර එතැන්පටන් ඔවුන් වටා සියේෙන්ගේම ඒකරාශිය සිදුවනු ඇත. ඒ අනුව 
ගමම චිත්රපටය තුළ කගඩහි මුදොලිගේ චරිතය ිරූපණය ගකගරන්ගන් එබඳු 
ආකාරගේ ප්රාේධ්නයක් සහිත අයකු ගෙස යැයි උපකේපනය කළ හැකි ගේ. 
සාමානයගයන් ෙත්කෙ, ග්රාමීය ජන සමාජය තුළ ගමකී ප්රාේධ්න සාධ්කය මත 
සිදු ගකගරන තාඩන පීඩන, ගකාන් කිරීම, හංවඩු ෙැසීම වැි තත්ත්ව සුෙබ 
ය. ගමහිදී ගමකී තත්ත්වය හුදු ආර්ික සාධ්කය ිසාගවන් පමණක් ගනාව 
අදාළ පුේෙෙයාගේ සමාජ, ගේශපාෙන සහ සංස්කෘතික ප්රාේධ්න තත්ත්වය 
මත ද සිදු විය හැකි ය. ගමවැි සමාජ තුළ කිසියම් අයකු ගකාන් කිරීමට ෙක් 
කගේ නම් අදාළ පුේෙෙයා හට දීර්ඝ කාීනව ප්රජාගේ අගනක් අයගේ 
ිරන්තර හංවඩු ෙැසීමට ෙක්ීමට සිදුවනු ඇත. ඒ අනුව යමින් ඔහු අදාළ 
ප්රජාගේම ගපාදු සතුරා බවට පත්වනුගේ ිතැතිි. එවැි අයකු ගේ ද ඔවුන් 
සියලුම සබඳතාවලින් එෙවා දැමීමට අදාළ ප්රජාගේ ජනයා පසුබට ගනාවන 
අතර ඇතැම් විට ග්රාමීය ප්රගේශයන්හි පවතින එකමුතුකම සහ සගහෝදරත්වය 
වැි ගුණාංෙ ගම් සඳහා ගේතුපාදක වනවා ද විය හැකි ය. චිත්රපටය තුළ ද එකී 
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භාවිතාවන් පිළිබඳ වූ යම් යම් ජවිකා අන්තර්ෙතව ඇති ආකාරය ිරීක්ෂණය 
කළ හැකි ය.  

“සුළු ගවනස්කම් ගොකු ගවනස්කම් ගකාට සැෙකීගම් සියරූපරාෙය 
යනුගවන් සිේමන්් ගරායි්ගේ පැහැදිලි කිරීමට අනුව මනුෂයයින් අතර ඇති 
එකිගනකා ගනාඉවසීගම් සහ එකිගනකාට ආක්රමණශීී ෙක්ෂණගේ පදනගම් 
තිගබන්ගන්, එකිගනකා අතර ඇති විශාෙ සමානකම් ගනාව ඉතා සුළු 
ගවනස්කම් මත පදනම්ව, ඒවා ිර්ණායක සාධ්කය කරෙිමින්, පුේෙෙයන් 
ඇති කරෙන්නා ස්වයං අවගබෝධ්යයි. තමන් සමෙ ගබාගහෝ සමානකම් ඇති 
අගනක් පුේෙෙයා ගහෝ අගනක් ප්රජා කණ්ඩායම ගදස ගකගනකු දකින්ගන්,  
විශාෙ සමානතාවෙ දෘෂ්ටි ගකෝණගයන් ගනාව, විශාෙ කරන ෙද සුළු 
ගවනස්කම්වෙ දෘෂ්ටි ගකෝණගයි. එවිට ගකගනකු අගනකා දකින්ගන්,  
මිතුගරකු ගහෝ සෙගයකු ගහෝ ගෙස ගනාව, සතුගරකු, පරම-සතුගරකු ගෙස 
ය” (උයන්ගොඩ 2011: 15) යනුගවන් ජාතිකවාදය සම්බන්ධ්ගයන් ඉදිරිපත්ව 
ඇති අදහස් ඇසුරින් ගමහිදී ගමකී ජවිකාව කියීගම් අවකාශය උදාවනු 
ඇත. ඒ අනුව ගම් මත පදනම්ව ගමකී සිනමා ිර්මාණය පිළිබඳව අවධ්ානය 
ගයාමු කිරීගම්දී යගථෝක්ත කාරණය මනාව පැහැදිලි වනු ඇත.  

මුදොලි: පත්තගර් දිනයක් නැහැ, නමක් නැහැ, උඹ අපිව 
ගොනාට අන්දන්න ද හදන්ගන්? 

ගුණා: ඒ වුණාට එම්.ගක්. සාන්ත කියන්ගන් අගේ මේලි ගන්. 

ෙම්වැසියා: එකම නම තිගයන එවුන් ගකාච්චර ඉන්නව ද? 
නමක් දිනයක් නැති පත්තර කෑේෙක් පිළිෙන්න කියෙ ද උඹ 
අපිට කියන්ගන් ආ...? 

මුදොලි: ගතාපි ගකාටි තමා... පත්තගර් ගොකුවට ිය 
ප්රවෘත්තියක් ගතාගේ මේලි ගනගමයි නම් ගම්ක කගර් ඇයි 
පත්තගර් ගපාඩියට දැම්ගම්? පෙයන්න පරයා මුගේ අත් 
ගදකත් කඩන්නයි තිේගේ. පත්තර කෑේෙක් අරන් ආවා 
ගමතන සුේදවන්තයා ගවන්න මුන්ගේ හිගත් ඇති අපි මී 
හරක් කියො... 
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ගුණා, සිය සගහෝදරයාගේ ිර්ගදෝෂීභාවය සම්බන්ධ්ගයන් පුවත්පගතහි පළ 
වූ පුවත කගඩහි මුදොලි ඇතුළු ෙම්වැසියන් හට ගපන්වා සිටින අවස්ථාගේ 
ඇති වූ කතාබගහන් පැහැදිලි වන්ගන් ග්රාමීය ජන සමාජය තුළ පුවත්පත් 
මාධ්යය සම්බන්ධ්ගයන් ඇත්ගත් පුේෙෙ දැනහැඳුනුම්කම් මත ඇති වන 
විශ්වාසයට වඩා එහා ිය විශ්වාසයක් වන බව ය. පුවත්පතක පළ වූ 
ප්රවෘත්තියක් පාදක කරෙිමින් වසර ෙණනක් තමන් සමෙ එකට ජීවත්වූවන් 
තම සතුරන් ගෙස සෙකමින් ඔවුන් සියලුම සමාජ සම්බන්ධ්තාවලින් ගනරපා 
හැරීමට තරම් ෙම්වැසියන් අකාරුණික ී ඇති ආකාරය ගමම ජවිකාව 
තුළින් මනාව ිරූපිත ය. තව ද අදාළ අවස්ථාව තුළින් තවදුරටත් පැහැදිලි 
වන්ගන් ග්රාමීය ප්රගේශයන්හි ගවගසන ජනතාව මානුෂීය සබඳතාවන්ට එහා 
ිය දැඩි විශ්වාසයක් මුද්රිත මාධ්යය සම්බන්ධ්ගයන් පවත්වාගෙන යන බවයි.  

ගකගස් වුව ද ගමම අවස්ථාගේදී ෙම්වැසියන් විසින් මතු කරන ෙද ප්රතිතර්කය 
ද වැරදි යැයි කිව ගනාහැකි ය. වසර නවයකට ගපර ගුණාගේ සගහෝදරයා හා 
සම්බන්ධ්ගයන් පළ වූ පුවත ප්රධ්ාන පුවත් සිරස්තෙය ගෙස පළවූවක් වූ 
ගහයින් එවැි පුවතක ිවැරදි කිරීමක් ගවත ගමවැි අඩු අවධ්ානයක් 
ෙබාදීමත්, පසු කාීනව පළ වූ ිවැරදි කිරීම කුමන දිනයක කුමන පුවත්පගත් 
පළවූවක් දැයි යනාදී වශගයන් වූ ගතාරතුරු ගුණා විසින් ගෙන එන ෙද 
පුවත්පගතහි ගනාමැති ීමත් තුළ ෙම්වැසියන් හට ගමවැි සිතැිේෙක් 
පහළ ීම සාධ්ාරණ ය. ගකගස් වුව ද චිත්රපටය තුළ ගයාදාෙැගනන 
“පෙයන්න. පරයා. මුගේ අත් ගදකත් කඩන්නයි තිේගේ…”, “පත්තර කෑේෙක් 
අරන් ආවා ගමතන සුේදවන්තයා ගවන්න” වැි තවරීසහෙත පාඨ තුළින් 
ගරායි් ගපන්වාදී ඇති ආකාරයට සුළු ගවනස්කම් ගොකු ගවනස්කම් ගකාට 
සැෙකීගම් සියරූපරාෙය තුළ අගනකා සිය සතුගරකු, පරම-සතුගරකු ගෙස 
සෙකා ඇති ආකාරය තුළ ගමරට සමාජගයහි අභයාස කරන්නා වූ 
ජාතිකවාදගේ විවිධ් මුහුණුවර සහ පැතිකඩ පිළිබඳ අවගබෝධ්යක් ෙැබීගම් 
අවස්ථාව ගේක්ෂකයා හට උදාවන්ගන් ය.  
 

නිලධරතන්රය සහ ආගමික ප්රභූන් 

ග්රාමීය ජන සමාජය තුළ ධූරාවලිෙත වූ බෙ සබඳතා අභයාස ගකගරන්නා වූ 
ආකාරය පිළිබඳව අවධ්ානය ගයාමු කිරීගම්දී පැහැදිලි වන්ගන් ග්රාමීය ජන 
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සමාජය තුළ මින් ඉහතදී සාකච්ඡා කරන ෙද ප්රාේධ්න කාරණය මත පදනම්ව 
ගොඩනැගුණා වූ දරිරතාවගයන් ගහම්බත්ව පීඩාවට පත්ව සිටින ජනතාව තව 
තවත් අසරණ තත්ත්වයකට ඇද දමන යම් යම් භාවිතයන් ඒ තුළ ක්රියාත්මක 
වන බව ය. එකී තත්ත්වය තුළ ශකයතාව සහිත පිරිස් ගවත සානුකම්පාගවන් 
යුක්තව ක්රියාත්මක ගකගරන ිෙධ්ර තන්ත්රය සහ ආෙමික නායකයින් පිළිබඳ 
වන  සියුම් විගේචනයක් ද චිත්රපටය තුළ ඇතුළත් ය. 

තමන් ගවත පිහිටක් ෙබාෙැනීගම් අගේක්ෂාගවන් යුතුව ග්රාම ිෙධ්ාරිතුමා 
බැහැදැකීමට යන අවස්ථාව පිළිබඳව අවධ්ානය ගයාමු කිරීගම්දී ගපනී 
යන්ගන් ඔහු ගවතින් ගුණා සහ ලුී හට ෙැගබන්ගන් ෙැටලුවට විසඳුමක්  
ගනාවන බව ය. අසරණ තත්ත්වයට පත්ව තමන් ගවත පිහිට පතා ආ 
ෙම්වැසියන් හට උපකාර කළ හැකි ආකාරය ගසායා බෙනවා ගවනුවට 
ගමගතක් කේ සිටියාක් ගමන් තවදුරටත් කරබා ගෙන සිටින ගස් පැවසීම ය.  

ගතාගප මෙයා හන්දා ෙම්මු ගතාගෙ කකුේ ගදක කැඩුවා. 
වැටිෙ ඉන්න තිබිච්ච ගේ ිි තිේබා. ඉතින් ගමාන එකකට 
ද බං ආගේ ගම් කඩදාසියක් අරගෙන රට වගේ ඇවිදින්ගන් 
ඌව සුේද කරන්න ආේ...?  

ොංගක්ය ජන සමාජගේ ිෙධ්ර පැෙැන්තිය සම්බන්ධ්ගයන් අවධ්ානය 
ගයාමුකිරීගම්දී ිරීක්ෂණය කළ හැකි තත්ත්වයක් වන්ගන් එකී ිෙධ්ාරීන් 
අතුරින් බහුතරය, ඔවුන්ගේ අදහසට පටහැි ගවනත් අදහසක් ඉදිරිපත් කළ 
විට, එය තමන්ගේ අණට පිටුපා යාමක් හා මදි පුංචිකමක් වශගයන් සැෙකීම 
ය; නැතිනම්, හරි ගහෝ වැරදි ගහෝ වුව ද තමන්ගේ වචනයට පිටුපා යාම ගහෝ 
එකට එක කීම ගනාරිස්සීම ය. ඒ අනුව, නාෙරික ප්රගේශ තුළ විරෙ වුව ද දුෂ්කර 
වූ ග්රාමීය ප්රගේශ තුළ තවමත් දැඩිව පවතින ගමකී අභයාසකරණය රාජය 
ිෙධ්ාරීන් සහ ෙම්වාසීන් සමාජ ස්ථරායනය තුළ ස්ථර ේවිත්වයක් 
ිගයෝජනය කරන්නන් වශගයන් ඉස්මතු කිරීමට සහ කැපී ගපනීමට දරන්නා 
වූ උත්සාහයක් ගෙස සැෙකිය හැකි ය. එය චිත්රපටය තුළ දිෙහැගරන්ගන් ලුී 
සහ ග්රාම ිෙධ්ාරීවරයා අතර සිදුවන සංවාදය තුළින් ය. 

ලුී: ගබෝම්ගබ පුපුර ෙත්ගත් ගුණාගේ මේලි ගනගමයි 
කියො ඔය පත්තගර් දාො තිගයන්ගන්.  
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ග්රාම ිෙධ්ාරීවරයා: දැන් ගතෝ එනව ද මට අකුරු 
උෙන්නන්න? හරක් බෙන එවුන් එනවා ගමතන මට 
උෙන්නන්න.   

එබැවින් ගමවැි සංවාද තුළින් පැහැදිලි වනුගේ තම පාෙනගේ ගවගසන 
වැසියන් මත සිය අණසක පතුරුවමින් ඔවුන් හසුරුවා ෙැනීමට කටයුතු 
කිරීමට රාජය ිෙධ්ාරීන් කටයුතු කරන්නා වූ ආකාරය ය. එහිදී පුේෙෙයන් තුළ 
වූ අඩුපාඩු ආදිය නැවත නැවත සිහිපත් කරමින් ඔවුන් විෂගයහි සිය බෙය 
පැතිරීම තුළ තමා අනයයන්ට වඩා ඉහළින් සිටින්ගන් ය යන අදහස ස්ථාපිත 
කිරීමට රාජය ිෙධ්ාරීන් කටයුතු කරන්නා වූ ආකාරය ගමමින් ිරූපණය 
කරනු ඇත.  

“ෙමයි පන්සෙයි වැවයි දාෙැබැයි” යනුගවන් සංස්කෘතිකකරණයට ෙක් කරන 
ෙද ෙම සම්බන්ධ්ගයන් වන අදහස සහ භාවිතාව වර්තමානගේදී ද ග්රාමීය 
පරිසර ඇසුරින් හඳුනාෙත හැකි ය. ඒ අනුව අතීතගේ තමන් හට විසඳා 
ෙැනීමට අපහසු ෙැටලුවක් පැනනැගුණු විට පන්සෙ ගවතින් පිහිට පැතීමට 
ෙැමි ජනයා පුරුදු පුහුණුව සිටිගයෝ ය. එගහත් වර්තමානගේදී ගමයට 
ිෙධ්රතන්ත්රය නැමැති නව අංෙයක් එක්ව ප්රතිවුහෙත ී තිබුණ ද තවමත් 
පන්සෙ සමෙ පවත්නා ඇසුගරන් හා ෙනුගදනුගවන් මුළුමණින්ම ඉවත්ව 
ගනාමැත. ඒ අනුව ද නිවුස්පේපර් සිනමාපටය තුළ ගම් සම්බන්ධ්ගයන් වන 
කියැීමක් ද අන්තර්ෙතව පැවතීම තුළ ොංගක්ය ජන විඥානය 
සම්බන්ධ්ගයන් සිනමාකරුවා තුළ පවතින්නා වූ සවිඥාිකත්වය එමින් 
මනාව පිළිබිඹු කර ඇත. සිය ෙැටළුව සඳහා ග්රාම ිෙධ්ාරීවරයාගෙන් විසඳුම් 
ගනාෙද තැන ෙගම් පන්සගේ නායක හාමුදුරුවන් බැහැදැක විසදුමක් 
ෙබාෙැනීමට ගුණා විසින් කටයුතු කරන්ගන් ඉහත කී පරිචය ිසාගවන් ය. ඒ 
අනුව ගමහිදී ගුණා, ලුී සහ පන්සගේ හාමුදුරුවන් සහිත ජවිකාව ගකෝණ 
කිහිපයක් ඔස්ගස් කියැීගම් අවස්ථාව රසිකයන් හට උදා කර දී ඇත. එනම් 
එක් පගසකින් බැලූ කෙ හාමුදුරුවන් තුළ වූ සමාජීය හා සංස්කෘතිකමය 
ප්රාේධ්න සාධ්කයට අමතරව සමාජීය ඥානය ගේතුගවන් ගුණා විසින් මුහුණදී 
තිගබන ෙැටලුගවහි ඔහු විසින් ගනාදකින හාමුදුරුවන් විසින් දකින්නා වූ 
පැතිකඩක් පවතින බව සිතිය හැකි ය. තමන්ට සිදු වූ අසාධ්ාරණගයන් 
කම්පනයට ගමන්ම පීඩාවට පත්ව වසර නවයක් පුරාවට අසරණව සිටි ගුණා 
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සහ ඔහුගේ මවට සිය ිර්ගදෝෂීභාවය සනාථ කිරීම යන කාරණය තුළින් 
කිසියම් වූ මානසිකමය අස්වැසිේෙක් ෙැගබන බව සතයයකි. නමුත් යටියාව 
අවුස්සාෙමින් පත්තර කැබැේෙක් මත පදනම්ව සිය ිර්ගදෝෂීභාවය සනාථ 
කිරීමට කටයුතු කිරීම වත්මන් සමාජ ක්රමය තුළ අතිශය දුෂ්කර කාර්යයක් වන 
බවත්, ගුණාගේ මවගේ අසනීප තත්ත්වය සහ ගුණාගේ ආබාධිත තත්ත්වය 
මත එය අතිශය දුෂ්කර කාර්යයක් වන බවට වූ අවගබෝධ්යක් හාමුදුරුවන්ට 
තිගබන බව හැඟීමට “ඔය පත්තර කෑේගේ එේලි එේලි යන්න ිගයාත් 
උඹො තව තවත් පඹොෙක පැටගෙනවා” යනුගවන් දැක්ීම තුළ 
ිර්මාණකරුවා උත්සාහ දැරුවා විය හැකි ය.  

අගනක් පසින් හාමුදුරුවන් විසින් ගුණා සහ ලුී හට ඔවුන්ගේ ෙැටලුව 
ඇසුරින් ධ්ර්මය ගේශනා කරමින් කරුණු පැහැදිලි කරමින් ගපන්වාගදන්ගන් 
සියේෙ අතහැර දැමිය යුතු බවයි. ආෙමික නායකයකු ගෙස තම බැතිමතුන් 
විමුක්තිය කරා ගෙන ඒමට උපගදස් ෙබාදීම සහ ඒ සඳහා ිසි මාර්ෙයට ගයාමු 
කිරීම ඔවුන්ගේ වෙකීම වන බව සතයය ය. නමුත් එය කළ යුතුව ඇත්ගත් අදාළ 
අවස්ථාගේ එම පුේෙෙයා පසුවන මානසික තත්ත්වය අවගබෝධ් කරෙිමිි. 
එගස් ගනාවූ විට සිදුවනුගේ ජනතාව තුළ පන්සෙ ගකගරහි ඇති විශ්වාසය බිඳ 
වැටී ගොස් කෙකිරීමක් හට ෙැනීම ය. ගම් බව එම අවස්ථාගේ ගුණා සහ ලුී 
යන ගදගදනාගේ භාවයන් තුළින් මනාව පැහැදිලි ගේ. “ඒ වුණාට 
හාමුදුරුවගන් බුදුහාමුදුරුවන්ගේ කකුේ ගදක කැඩුගව නැහැගන්” සහ  
“හාමුදුරුගවෝ ගපෝය දවසට ඔය කටපාඩම් කරගෙන හැගමෝටම කියන බණ 
ටිකගන් බන් අපිට කිේගේ” යනුගවන් ඉදිරිපත් ගකගරන ගදබස් ගදස 
බැලූවත්ම එය හුදු උපහාසාත්මක වචන කිහිපයක් පමණක්ම වන බව 
ගකගනක්ට හැඟී යා හැකි වුව ද, ඒ තුළ ඉන් ඔේබට ිය අරුතක් ෙැේව ඇති 
බව ගමහිදී ගපනී යයි. 

මන්දයත් ගමකී ගදබස් තුළින් මතු කිරීමට උත්සාහ කරනුගේ වත්මන් සංඝ 
පරපුර සම්බන්ධ්ගයන් වන සියුම් විගේචනයක් ද විය හැකි ය. එනම් 
වර්තමානගේ සිටින්ගන් තමන් අදහන ධ්ර්මය ිසි ගෙස අවගබෝධ්ගයන් 
යුතුව ගේශනා කරන ආෙමික නායකයන් ගනාව හුගදක් දහම වනගපාත් 
කරන ෙද ආෙමික නායකයන් පමණක්ම වන බවත්, ඒ බව සාක්ෂරතාවක් 
ගනාමැති යැයි සැෙගකන ලුී වැි අයකු පවා දන්නා බවත් හැෙීම තුළ 
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ගේක්ක්ෂයා හට උපහාසාත්මක රසයක් ජනනය කළ ද ගමමින් ගපරළා ප්රශ්න 
ගකගරන්ගන් ආෙමික භාවිතාවන් පිළිබඳව ය. පළමුව ෙම්වැසියන්ගෙනුත් 
ගදවැනුව ග්රාම ිෙධ්ාරීවරයාගෙනුත් ගතවැනුව පන්සගේ 
හාමුදුරුවන්ගෙනුත් පිහිට පතා ිය ද, එම කිසිඳු තැනකින් තමා පතන පිහිට 
ගනාෙැගබන බව පසක් ීම තුළ ගමාවුන් අසරණභාවයට පත්වන ආකාරය, 
ගහම්බත්ව ඇති ආකාරය ගමහි ප්රධ්ාන නළු ිළියන්ගේ භාවාත්මක රංෙනය 
තුළින් මනාව පිළිඹිබු ගේ. ෙම්වැසියන් තමා කී ගේ පිළිෙැනීම ප්රතිගේප කළ 
විට තමන් හට සාධ්ාරණය ඉටුකරෙත හැක්ගක් ගදවියන්ගෙන් ය යන 
විශ්වාසය ගුණා තුළ වූ බව “දැන් ගම්ක ගදයියන්ටම තමා කියන්න ගවන්ගන්” 
යනුගවන් ප්රකාශ කිරීගමන් පැහැදිලි ය. ගකගස් වුව ද අනතුරුව ඔහු විසින් 
ග්රාම ිෙධ්ාරීවරයාත් පසුව පන්සගේ ස්වාමීන් වහන්ගස්ත් හමුවට යාම තුළින් 
සංගක්තවත් වන්ගන් ගුණාගේ විශ්වාසයට අනුව ඔහුට සාධ්ාරණය ඉටු කරදිය 
හැකි ගදවියන් වූගේ ඔවුන් ගදපළ වන බව ය. එගස් ගහයින් තමන් විසින් 
ගදවියන් වශගයන් ඇදහූ විශ්වාස කළ අය ගවතින් ද පිහිටක් ගහෝ සරණක් 
ගනාෙද තැන පුේෙෙයකුට අත්වන අපහසුතාව වටහා ෙැනීමට ගම් අනුව 
ගේක්ෂකයා හට කිසිගස්ත් අපහසු ගනාවනු ඇත.  

 
ොණිජකරණපේ ග්රහණයට නතු වූ නගරය සහ මනුෂ්ය ජීවිත 

ද නිවුස්පේපර් චිත්රපටය ආශ්රගයන් නෙරය හා බැඳි විවිධ් තෙවලින් ක්රියාත්මක 
වන සමාජ, ආර්ික, ගේශපාෙන සහ සංස්කෘතිකමය තත්ත්ව සහ සබඳතා 
අවගබෝධ් කරෙැනීගම් අවස්ථාව ද ගේක්ෂකයා ගවත හිමිකර දී ඇති බව 
පැවසීම සාවදය ගනාවන්ගන් ය. ඒ අනුව, ෙමක සිට නෙරය ගවත සිදු 
කරන්නා වූ පළමු ආෙමනය තුළ පුේෙෙයකු ිරාවණය වන සංකීර්ණත්වය 
සහ අනාරක්ිත බව ගමම සිනමාපටය තුළින් මනාව ිරූපණය 
ගකගරන්ගන් යැයි පැවසිය හැකි ය. ගුණා සහ ලුී ජීවත් වන ෙේෙෑේෙ 
ප්රගේශගේ පරිසරය කර්කශ, කගඨෝර පරිසරයක් වුව ද ඔවුන්ගේ ජීවන රටාව 
ගොඩනැගී පැවතිගේ අතිශය සරෙ ආකාරයකට ය. එවැි සමාජයක ජීවත් වූ 
ඔවුන් ගදපළ හට ගකාළඹ නෙරය සහ ඒ තුළ පවත්නා විවිධ් භාවිතාවන් 
අතිශය ආෙන්තුක ීම පුදුමසහෙත ගනාවන්ගන් ය. 
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වාණිජමය වශගයන් ගක්න්ීය නෙරයක් ගෙසින් සැෙගකන ගකාළඹ 
නෙරගේ පවතින කාර්යබහුෙත්වය ගපන්ීමට ිෂ්පාදකවරයා විසින් 
ගයාදාෙත් සංගක්තය වන්ගන් ගකාටුව දුම්රිය ස්ථානය ය. ස්වභාවගයන්ම 
ගඝෝෂාකාරී සහ ජනකාගයන් පිරී පවතින ගකාටුව දුම්රිය ස්ථානගේ උදෑසන 
කාෙය යනු අතිශය කාර්යබහුෙ වූවකි. ඒ අනුව සිනමාකරුවා විසින් නෙරගේ 
ජනයා ගෙවන කාර්යබහුෙ ජීවිතය ගපන්ීමට ගයාදාෙත් සංගක්තය අතිශය 
ප්රබෙ වූවක් යැයි සැෙකීම ිවැරදි ය. ගමහිදී නෙරගේ වැසියන්ගේ 
දිවිගපගවත හා සිතුම් පැතුම් ගපන්නුම් කරන්නා වූ රූපරාමු ඇසුරින් නෙරගේ 
වැසියන් ගෙවන සංකීර්ණ දිවිගපවත සම්බන්ධ්ගයන් පැහැදිලි චිත්රයක් 
ගේක්ෂකයා ඉදිරිගේ මැීමට කටයුතු කර ඇති ආකාරය ිරීක්ෂණය කළ හැකි 
ය. ිදසුනක් ගෙස, රාත්රිගේ ගුණාගේ බෑෙය ගසාරකම් කරන පුේෙෙයා 
උදෑසන කාෙගේදී අන්ධ් අගයක් ගමන් දුම්රිය ස්ථානගේ සිඟමන් යැදීම සිය 
ජීවිකාව බවට පත් කර ෙත්ගතකි. ආබාධිත බව යන සාධ්කය මුේ කරෙිමින් 
එක් අගයක් (එනම්, හිඟන්නා) වයාජ රංෙනයක ිරතවන්ගනකි; අගනකා 
(එනම්, ගුණා) අවයාජත්වගයන් යුක්තවූගවකි. ගුණා හට ඔහුගේ ආබාධිත 
තත්ත්වය නෙරය තුළ පහසුගවන් අගෙවි කළ හැකි වුව ද, මුදේ බවට 
පරිවර්තනය කළ හැකි වුව ද, ඔහු කිසිවිගටකත් එවැන්නක් කිරීමට 
ගනාගපළගඹන්ගන් ය. තමන් සතු මුදෙ අහිමි ී ිය ද ඔහුවත් ලුීවත් 
කාගෙන් ගහෝ මුදේ ඉේො ගනාසිටිනුගේ ඔවුන් තුළ පවතින්නා වූ 
අවයාජත්වය ගමන්ම කා හටවත් බරක් ීමට ඇති අකමැත්ත ිසා යැයි ඒ 
අනුව පැහැදිලි ය. ගකගස් වුව ද බාහිර රූපගයන් පුේෙෙයා මැනීමට මිිසුන් 
තුළ පවතින්නා වූ පුරුේදත්, මානුෂීයත්වය යනු නෙරය තුළ හුදු අෙයක් රහිතවූ 
ද විරෙවූ ද ගුණාංෙයක් වන බවත් පසක් කරමින් නෙරය ගක්න්ර කරෙත් 
සමාජ ක්රමගේ පවතින අඳුරු යථාර්ථය එකිගනක ිරුවත් කිරීමට 
සිනමාකරුවා විසින් දරන්නා වූ තැත චිත්රපටය තුළින් දෘශයමාන වන්ගන් ය.  

නාෙරීකරණය සහ වාණිජකරණය තුළ පුේෙෙ ජීවිත ගවත සිදුව ඇති බෙපෑම 
සහ එහි වූ සංකීර්ණත්වය තුළ අනයයන්ට පිහිටීම වැි ගුණාංෙ සමාජගයන් 
වියැකී ගොස් ඇති ආකාරය ගමමින් පිළිඹිබු ගකගරන්ගන් ය. ොංකික ජාතිය 
මනුදම් අතින් ෙත්කළ ගසසු ජාතීන්ට සාගේක්ෂව ඉහළ ස්ථානයක සිටින්ගන් 
යැයි උදම් ඇනුව ද සමාජ යථාර්ථය තුළ ඇත්ගත් ඊට හාත්පතින්ම ගවනස් 
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වූවක් බව චිත්රපටය තුළ ගපන්වාගදනුගේ සිතීමට ද යමක් ගපන්වාගදන 
අතරවාරගේ ය.  

නෙරවැසියා: ගනාදකින් විතරක් උගේ පාන්දර හිඟාකන්න 
එනවා කාෙකන්ි හැත්ත.  

නෙරවැසියා: මම දන්නෑ යනවා යනවා. 

පුවත්පත් අගෙවිකරු: ගම් පත්තගර් නමක් නැහැගන්. ගම්ක 
ගහායන්න බැහැ. 

පුවත්පත් අගෙවිකරු: මට ඕවා ලිය ලියා ඉන්න ගවොවක් 
නැහැ ඕගන් නම් පත්තර ටික සේලි දීො ෙන්න. 

තමන් ගසායා යන පත්තර කන්ගතෝරුව පිළිබඳව නෙර වැසියන් ගවතින් 
විමසා සිටින ගුණා සහ ලුී හට හිමිවන ඉහතාකාරගේ ප්රතිගපෝෂණ තුළින් 
ප්රගේපණය ගකගරන්ගන් ොංගක්ය ජන සමාජගේ යථා තත්ත්වයයි. ගුණා 
වැි ආබාධිත අගයක් විසින් උපකාරයක් ගෙස ගතාරතුරු විමසා සිටිය ද ඊට 
ප්රතිචාර වශගයන් ඔහුට ෙැගබනුගේ ප්රතිගේප කිරීම් සහ ෙැරහුම් ය. 
එගස්ගහයින් අප මානුෂීයත්වය ගවනුගවන් ගපනී සිටින්නා වූ ජාතියක් ය යන 
වෙ තවදුරටත් වෙංගු ගනාගවමින් යන ආකාරය ගම් අනුව ගපනීයන්ගන් ය. 
නාෙරික පරිසරයකට හුරුව දිවිගෙවන ජනතාව තමන් ගනාදන්නා 
ආෙන්තුකගයකුගේ පැමිණීම පිළිගනාෙන්නා තත්ත්වයකට පත්ව තිබීම ගම් 
සඳහා ප්රධ්ාන ගෙසින්ම බෙපා ඇත. විගශ්ෂගයන් ගුණා සහ ලුීගේ හැසිරීම, 
කතා විොසය සහ බාහිර ස්වරූපය මත පදනම්ව ිගයෝජනය ගකගරන 
පුේෙෙ පැෙැන්තිය ගකගරහි ගකාළඹ සමාජය තුළ හිමිව ඇත්ගත් ඍණාත්මක 
අනනයතාවකි. එනම් ගබාගහෝ අවස්ථාවන්හිදී ගමවැි ආකාරගේ 
ස්වරූපගයන් යුත් පුේෙෙයන් සිඟමන් යදිමින් මිිසුන් හට කරදරයක් බවට 
පත්ව තිබීම ගේතුගවන් නෙරගේ වැසිගයෝ ඔවුන්ගේ පැමිණීම ප්රතික්ගෂ්ප 
කිරීමට ගපළඹී සිටිති. එගස්ගහයින් ජනතාව ද ගමවැි පුේෙෙයන් හට එතරම් 
ඇහුම්කන් ගනාදීමටත්, ඔවුන්ගේ පැමිණීම ප්රතිගේප කිරීමටත් ගේතුව 
මානුෂීයත්වය හීන ීම යන සාධ්කයට අමතරව ගමවැි යාචක පිරිස්වෙ 
හැසිරීගම්ම ප්රතිඵෙයක් ගෙස ය.  
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එගමන්ම චිත්රපටය තුළ අන්තර්ෙත නාෙරීකරණගේ ෙක්ෂණ ප්රතිරූපණය කර 
ඇති ආකාරය පිළිබඳව අවධ්ානය ගයාමුකිරීම ද වැදෙත් ය. ජාතික ීරයන්ගේ 
ස්මාරක, නෙරාෙංකාර ිර්මාණ, සෑම ගදයක් ගවතම මූෙයම වටිනාකමක් 
ආගේශව පැවතීම යනාදිය තුළින් ිරූපණය ගකගරනුගේ ෙම සහ නෙරය 
අතර පවතින්නා වූ ගවනස ය. ෙගමහි සිට නෙරයට පැමිගණන්නන් හට 
ගමවැි අත්දැකීම් ආෙන්තුක වනුගේ සංවර්ධ්නගේ ප්රතිොභ ෙම සහ නෙර 
අතර විෂමව ගබදීයාගම් ප්රතිඵෙයක් ගෙස ය. ඒ අනුව ගමපරිේගදන් එකම 
රටක එකිගනකට ගවනස් වූ ඉරණම් ගවත හිමිකම් කියන ප්රජාවන්ගේ පැවත්ම 
ගමරට තුළ ද පවතින බව ගේක්ෂකයන් ගවත සිහිපත් කර ගදයි.  

ලුී: ගම් කවුද බන්... 

ගුණා: ජාතික ීරගයක්. 

ලුී: ගම් ගොකු ගේ ගමාකේද?  

ලුී: ගම්ක පරාක්රම සමුරයටත් වඩා ගොකුයිගන් බං 

චිත්රපටගේ ඇතුළත් යගථෝක්ත ගදබස් තුළින් ගේකක්ෂකයා තුළ සියුම් 
උපහාසයක් ජනනය ගකරුණ ද ෙැඹුරු අර්ථගයන් ෙත්කළ ඒ තුළින් ද 
විදයමාන වනුගේ ෙම සහ නෙරය අතර පවතින්නා වූ පරතරය ය. එකී 
පරතරය හුගදක් එක් අංශයක් තුළින් පමණක්ම ගනාව ගභෞතිකමය , 
මානසිකමය සහ චින්තනමය වශගයන් ෙම සහ නෙරය තුළ පවතින්නා වූ 
දරිරතාවය ගමතුළින් මූර්තිමත් ගකගර්. රගේ ප්රධ්ාන නීති සම්පාදන ආයතනය 
ගෙසින් සැෙගකන පාර්ලිගම්න්තුවත්, රට වටකර මහා සමුරයක් ඇති බවත් 
අසා තිබුණ ද එය දැක නැති පිරිසක් සිටීම තුළින් පසක් වනුගේ සංවර්ධ්නගේ 
සැබෑ අභිොෂය තවමත් රගටහි පරිවාරය ගවත ෙමන් කර ගනාමැති බවයි. 
එනම් පවත්නා සමාජ ක්රමය තුළ ගක්න්රගේ පිහිටි නෙරය හැකිතාක් ෙගමන් 
තමන්ට අවැසි ගයදවුම් සහ ිමැවුම් ෙබාෙිමින් තවදුරටත් ගක්න්රය 
ශක්තිමත් කරෙිමින් සිටින්ගන් පරිවාරගේ පිහිටි ග්රාමීය ප්රගේශ තවදුරටත් 
තමා මත පරායක්තතාවක් පවත්වා ෙිමින් වන බව ගම් අනුව පැහැදිලි වනු 
ඇත.  
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තව ද පශ්චාත් යුද සමගේ ගමරට නාෙරික ප්රගේශ පාදක කරෙිමින් නෙර 
ිර්මාණකරණ, එගස්ත් නැතිනම් නෙර සැෙසුම්කරණ වයාපෘති දියත් කිරීමට 
කටයුතු කිරීම ිරීක්ෂණය කළ හැකි ය. ඒ අනුව යමින් ගමරට වාණිජ නෙරය 
ගෙසින් සැෙගකන ගකාළඹ නෙරය ගක්න්ර කරෙත් දැවැන්ත නෙර ිර්මාණ 
වයාපෘති ෙණනාවක් දියත් කිරීම සිදුවිය. ගමහිදී ගමකී නෙර ිර්මාණ කාර්යය 
තුළ පුේෙෙ අවශයතා උගදසා අවැසි පහසුකම් ගොඩනැගීම ගබාගහෝ විට 
සිදුවූගේ අවම වශගයි. එවැි පසුබිමක නෙරයට පැමිණි පුේෙෙයන් හට 
තිබහට ගබාන ජෙය මුදෙට ෙැනීමට සිදුවන තත්ත්වයක නෙරාෙංකාරය 
සඳහා ජෙ ිර්මාණ සිදු කර තිබීම තරමක් හාසය උපදවන සුළු ය. ඒ අනුව 
චිත්රපටගේ ගපන්වා සිටින ආගක්් පරිශ්රය අසළ ලුී ස්නානය කරන්නා වූ 
දර්ශනය තුළින් කිසියම් හාසය රසයක් නරඹන්නා තුළ ජනනය කිරීමට 
උත්සාහ කළ ද ඒ තුළ කිසියම් ආකාරයක උපහාසයට එහා ිය හැඟවුමක් 
ෙැේව ඇති බව සිනමා ිර්මාණකරුවා විසින් මතු කිරීමට උත්සාහ දැරුවා විය 
හැකි ය. එපමණක් ද ගනාව ගමවැි නෙරාෙංකාර ිර්මාණ හුදු ගක්න්රයට 
පමණක් සීමාව පැවතීමත් එවැි දෑ සම්බන්ධ්ගයන් ග්රාමීය වැසියන් තුළ 
අවගබෝධ්යක් ගනාපැවතීමත් තුළ තවදුරටත් ගපනීයන්ගන් සංවර්ධ්නගේ 
ප්රතිොභ ගබදීයාගමහි පවතින්නා වූ විෂමතාව තුළ ග්රාමීය ප්රගේශ නෙරගයන් 
දුරස්ථ කර ඇති ආකාරය ය. “ඕක නාන තැනක් ගනගමයි ෙස්සනට තිගයන 
තැනක්” යනුගවන් පැවසීම තුළින් ද පැහැදිලි වන්ගන් පුේෙෙගයකුගේ මූලික 
අවශයතා සඳහා එකිගනකට ගවනස් සන්දර්භ තුළ හිමිව ඇති අෙය සහ 
වැදෙත්කම එකිගනකට ගවනස් වන ආකාරය ය.  

චිත්රපටය තුළ ෙම සහ නෙරය අතර ඇත්ගත් පාෙම් දමා යා කිරීමට අපහසු 
ආකාරගේ පරතරයක් වන බව ගපන්වා ගදන්නට ගමහිදී සිනමාකරුවන් 
විසින් ගයාදාගෙන ඇත්ගත් නෙරගේ වැසියන් සහ ෙම්වැසියන් තුළ 
පවතින්නා වූ අවශයතාවන් ය. “ගෙම්බා තියන්න ගදාරකඩින්. රුවේ නැව 
දකුණු අත පැත්ගතන් තියන්න. ගදාඩම් පින්ූගර් ඉස්සරහා බිත්තිගයන් 
ෙහන්න...” යනුගවන් ඉතා සරෙ සංවාදයක් ඇසුගරන් සංගක්තාත්මකව මතු 
කිරීමට උත්සාහ දරා ඇත්ගත් පිටට ගනාගපගනන සමාජ යථාර්ථය ය. 
චිත්රපටගේ ආරම්භගේදීම ගුණා සහ ලුී ජීවත් වන ෙේෙෑේෙ ෙගමහි 
පවතින්නා වූ දුෂ්කරත්වය පිළිබඳව රසිකයා ගවත අවගබෝධ්යක් 
ෙබාගදන්ගන් එම ෙම අවට පරිසරය ගපන්වා සිටිමිි. ඒ අනුව ගබාගහෝ විට 
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එම ෙම්මානය යුේධ්ගයන් බැට කෑ ෙම්මානයක් විය හැකි යැයි උපකේපනය 
කළ හැකි ය. එගස්නම් යුේධ්ගයන් නව වසරකට පසුව තවමත් දැකිය හැක්ගක් 
ගකගමන් ගොඩනැගෙමින් පවතින්නා වූ ෙම්මානය ය. ඒ අනුව එම ෙම ගවත 
සංවර්ධ්නය යන ගත්මාව ඉතාමත් දුරස්ථවූවක් වන බව පැහැදිලි ය. 
එගස්ගහයින් එබඳු පරිසරයක ජීවත්වන්නන්ගේ ඒකායන පරමාර්ථය වනුගේ 
ගකගස් ගහෝ සිය ජීවන අරෙෙය ජයෙැනීම ය. එවැි පසුබිමක චිත්රපටගයන් 
ිරූපණය ගකගරන නෙරගේ වැසියන්ගේ අවශයතාව වන්ගන් සිය එදිගනදා 
ජීවිතය ෙැටෙසා ෙැනීම ගනාව ඉන් ඔේබට ෙමන් කරන ෙද අභිොෂයක් වන 
බව ඉහත පාඨගයන් ගහාඳින්ම පැහැදිලි ය. ඒ අනුව ෙත්කෙ ගමය එකම රටක 
ඉරණම් ගදකකට හිමිකම් කියන්නන් පිළිබඳ ිර්මාණයක් ගෙස හැඳින්ීම 
සාවදය ගනාවනු ඇත. ගම් ගේතුගවන් ගමකී චිත්රපටය නෙරය තුළ පවතින 
ඇතැම් අභයාසකරණයන් ප්රශ්න කිරීමකට ෙක් කරන්නා වූ ආකාරය ගපනී 
යනු ඇත.   

ගුණා: අද රෑ පන්සගේ බණ මඩුගව ිදාෙන්න කියො... 

පන්සගේ ඇබිත්තයා: ිදාෙන්න? ිදාෙන්න ගබෝඩිමක් 
ගහායාෙන්නවා නැත්තන් අම්බෙමක් ගහායාෙන්නවා...  

ලුී: ඇයි බන් ඒ ගනෝනා සේලි දුන්නම බැන්ගන් අපිට  

පුවත්පත් කාර්යාෙගේ ආරක්ෂක ිෙධ්ාරියා: ඇතුළට යන්න 
ගදන්න බෑ... කතා කරනකන් හිටපන්...  

චිත්රපටගේ ඇතුළත් ගමකී ගදබස් ඛ්ණ්ඩ තුළින් පැහැදිලි වනුගේ නෙරය තුළ 
ජීවත් ීම සඳහා කුමනාකාරගේ ගහෝ ප්රාේධ්නයක් පැවතීම අතයවශය වන 
ආකාරය ය. පියගර් ගබෝර්දියු විසින් සඳහන් කර තිගබන ආර්ික, සමාජ ගහෝ 
සංස්කෘතික යනාදී වශගයන් වූ ප්රාේධ්න හැකියාවක් පැවතීම සමාජයක 
ජීවත්ීගම්දී වැදෙත් වන ආකාරය ගම් අනුව පැහැදිලි වනු ඇත. ගමහිදී ගුණා 
සහ ලුී ගමන්ම පන්සගේ ඇබිත්තයා, ෙණිකාව සහ පුවත්පත් කාර්යාෙගේ 
ආරක්ෂක ිෙධ්ාරියා වැි පිරිස් අතර යම් සමානතාවක් දැකිය හැකි ය. එනම් 
ඔවුන් සියේෙන්ම පාගේ නාෙරික සමාජීය ස්තරායනය තුළ පහළ ස්තරය 
ිගයෝජනය කරන්නන් ීම ය. නමුත් ගුණා සහ ලුීට සාගේක්ෂව ඔවුන් 
සියේෙන්ම පාගේ කිසියම් වූ ප්රාේධ්න තත්ත්වයක් ගවත හිමිකම් කියන 
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ආකාරය හඳුනාෙත හැකි ය. ිදසුන් වශගයන් ෙත් කෙ, පන්සගේ ඇබිත්තයා 
හට කිසියම් වූ සංස්කෘතිකමය සහ සමාජීය ප්රාේධ්නයක් ඇති බව 
උපකේපනය කළ හැක්ගක් ඔහු පන්සෙ ඇසුගර් ජීවත්වන අයකු ීම 
ිසාගවන් ය. එගමන්ම ෙණිකාවගේ චරිතය ෙත් විට ඇය විසින් වගරක ගුණා 
සහ ලුී හට ප්රකාශ කර සිටින්ගන් “ගදන්නටම හාරදහසක් ගදන්න” යනුගවි. 
ගමහිදී ගමගෙස පැවසීම තුළින්ම ෙමය වන්ගන් ඇය විසින් සමාජය තුළ 
සාදාෙන්නා ෙද තත්ත්වයක් පවතින බව ය. එකී තත්ත්වය තුළ ඇයට 
හිමිවන්ගන් ඍණාත්මක අනනයතාවක් වුව ද ඇය විසින් අත් කරගෙන ඇති 
ආර්ිකමය ශකයතාව තුළ ඇය ද කිසියම් වූ ප්රාේධ්නයක් ගවත හිමිකම් 
කියන්නා වූ බව ගම් අනුව පැහැදිලි ය. එගස්ගහයින් ලුී විසින් මුදේ දිගුකෙ 
විට ඇය බැණ වදින්ගන් ඇය විසින් ගොඩනොගෙන තිගබන්නා වූ රාමුව තුළ 
ඇයට ිසි අෙයක් ගනාෙැබුණු බැවිි. ගකගස් වුව ද ගමවැි අවස්ථා තුළින් 
පැහැදිලි වන්ගන් ගමවැි පිරිස් හා සැසදීගම්දී ගුණා සහ ලුී යනු අවෙංගු වූ 
කාසි යුෙෙයක් බඳු වන බව ය. මන්දයත් නෙරගේදී පමණක් ගනාව තම ිතය 
පදිංචිය සහිත ෙම තුළ පවා ගමාවුන් හට ගමවැි කිසිඳු අෙයක් හිමි ගනාමැති 
ිසාගවි. එගස්ගහයින් ගමම අවස්ථාවන් ගදස විචාරශීී අයුරින් බැීගම්දී 
ගුණා සහ ලුීගේ චරිත ගකගරහි අනුකම්පාවක් ඉපැේදීමට කටයුතු කර 
තිබීම සාධ්ාරණ ය.  

බීමට වතුර ගසායා යාගම්දී ඒ සඳහා මුදේ ගෙවන ගමන් පැවසීම ගේතුගවන් 
එය ගුණාට පවසන අවස්ථාගේ, “ගකාළඹ මිිස්සුගෙන් වතුර ඉේලුවම සේලි 
ඉේෙනවගන්” තුළින් ෙමයමාන වනුගේ නෙරය තුළ ගනාමිෙගේ ෙද හැකි 
කිසිවක් ගනාමැති බවයි. සෑම ගදයක් සඳහාම ිශ්චිත වූ ආර්ිකමය 
වටිනාකමක් සහ අෙයක් ආගරෝපණයව පවතින්නා වූ බවයි. ඒ අනුව ෙගම්දී 
ගනාමිෙගේ ෙැගබන ගේ පවා නෙරය තුළදී ෙබාෙත හැක්ගක් මුදෙට බව මතු 
කර තිබීගමන් නෙරගයහි තිගබන සංකීර්ණ සමාජ ක්රමය පිළිබඳ පැහැදිලි වනු 
ඇත. අනතුරුව පන්සගේ ඇබිත්තයා සමෙ ගකගරන සංවාදය තුළින් ද 
යගථෝක්ථ කාරණය අපරානුමත වන්ගන් ය. පන්සේ, පේලි වැි ආෙමික 
සිේධ්ස්ථාන පවතින්ගන් අසරණයන් හට සරණක් ීමට වුව ද වර්තමානගේ 
එකී ආයතන තවදුරටත් අසරණයන් ගවනුගවන් පිහිටට පැමිගණන්නා වූ 
ආයතන ගනාවන බව එම අවස්ථාගේ සිදුගකගරන සංවාදය තුළින් පැහැදිලි 
ගේ.  
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පන්සගේ ගපාඩි හාමුදුරුවන් පැමිණ ඇබිත්තයාගෙන් ඔහු බැණ වැදුගණ් 
කාහටදැයි විමසා සිටි විට ඔහු ඊට ප්රතිචාර ගෙසින් පවසා සිටිනුගේ ඔහු 
බේගෙක් හට බැණ වැදි බවයි. ගමහිදී මතු කළ යුතු කාරණා කිහිපයකි. එක් 
කාරණාවක් නම් තමන් ගවත පිහිටක් ගසායා පැමිණි පුේෙෙයින් හට සගතකුට 
ගමන් ආමන්ත්රණය කිරීම තුළ ොංගක්ය ජන සමාජය තුළ පුේෙෙ වටිනාකම් 
සහ හර පේධ්තීන් වර්තමානගේ ස්ථානෙතව ඇති ආකාරය ය. අගනක නම් 
පුේෙෙයකුට ෙරහනුගේ තවත් එක් එවැිම පුේෙෙයකු ය යනුගවන් 
පවතින්නා වූ මතය සනාථ කරමින් ගුණා සහ ලුී ිගයෝජනය කරන 
පන්තිගේ යැයි සිතිය හැකි පන්සගේ ඇබිත්තයා ද ඔවුන් හට බැණ වදිනුගේ 
ඔවුන්ගේ අසරණකම ෙණනකටවත් ගනාෙිමින් බව පැහැදිලි ගේ. නමුත් 
එක් පගසකින් ඒ පිළිබඳව ඔහුට වරද පැටවිය ගනාහැක්ගක් තමන් ගවත 
පන්සගේ නායක හාමුදුරුවන් විසින් ෙබාදී ඇති විධ්ානය ඔහු ඒ අයුරින්ම 
පිළිපැද ඇති ිසාගවි. ගකගස් වුව ද ඒ පිළිබඳ ගපාඩි හාමුදුරුවන් විසින් 
කරන ෙද ප්රශ්න කිරීගම්දී ඔහු අසරණ වනුගේ ඔහු ද බෙය රහිත වූ පීඩිත පන්ති 
ිගයෝජනගේ තවත් එක් ිගයෝජනයක් පමණක්ම වන බැවිි. “මට ඉතින් 
කියො තිගයන්ගන් අගේොගේ කාටවත් එන්න ගදන්න එපා කියො, අගේ...” 
යනුගවන් ප්රකාශ කිරීම තුළ ගමන්ම එය නායක හාමුදුරුවන් විසින් අසා සිටින 
බව දැනෙත් විෙස තමා අත වරදක් තිබුණ ද ගනාතිබුණ ද බැණුම් අසා එය 
කරබාගෙන එම ස්ථානගයන් ඉවත්ව යාම හැර ඊට එගරහිව ගමාහුට කළ හැකි 
ගදයක් ගනාමැත. ඒ අනුව  එම අවස්ථාව ගමපරිේගදන් ිරූපණය කිරීගමන් 
වත්මන් සමාජය තුළ ආෙමික ආයතනයන්හි අභයාස කරන්නා වූ ඇතැම් 
භාවිතයන් සියුම් විගේචනයට ෙක් කරමින් සමාජය තුළ ජීවත්වන හඬක් 
ගනාමැති පුේෙෙයන් සහෘද අනුකම්පාවට ෙක්කර ඇති ආකාරය අතිශය 
චිචක්ෂණශීී ය.  

තව ද සමාජ යථාර්ථය ගෙනහැර පාමින් වත්මන් ආෙමික සංස්ථාව පිළිබඳව 
ද ගකගරන වඩාත් කාගෙෝචිත වූ ිරූපණයක් ගමහි අන්තර්ෙත ය. ගෙෝකවාසී 
හුදී ජනයාගේ සිත් සතන් පුබුදුවාෙමින් ඔවුන්ගේ ජීවිත ිසි ධ්ර්මානුකූෙ 
මාර්ෙය කරා ගයාමු කිරීම සෑම ආෙමික ශාස්තෘවරගයකුගේම අභිොෂය ය. 
එගස් වුව ද ගබාගහෝ ආෙමික ස්ථානයන්හි වර්තමානගේ සුෙභව ිරීක්ෂණය 
කළ හැකි තත්ත්වයක් වනුගේ අගනක් සිේධ්ස්ථානය පරදමින් ශේද විකාශන 
යන්ත්ර ආදිය ආශ්රගයන් ධ්ර්මය විකාශනය කිරීමට කටයුතු කිරීම ය. නමුත් 
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ප්රාගයෝිකත්වය තුළ ආෙමික නායකයින් පවා එකී ධ්ර්මය සිය ජීවිතගේ 
ගකාටසක් බවට පත් කරෙිමින් අභයාස කරන්ගන් විරෙ වශගයන් බව 
ගබෞේධ් සිේධ්ස්ථානයක් ිදසුනට ෙිමින් සංගක්තාත්මකව ිරූපණය 
කිරීමට ද නිවුස්පේපර් සිනමාකරුවා උත්සාහ දරා ඇති බව ගම් අනුව ගපනී 
යයි. ඒ අනුව ගමමින් ඔවුන් විසින් වර්තමාන සමාජ ක්රමය තුළ 
වාණිජකරණය හමුගේ පරිවර්තනයට ෙක්ව ඇති ආෙමික සංස්ථාවන්ගේ 
ක්රියාකොපය ගවත ද සියුම් පහරක් එේෙ කරන ආකාරය ිරීක්ෂණය කළ 
හැක. 

ගපාඩි හාමුදුරුගවෝ: පන්සේ, පේලි, ගකෝවිේ තිගයන්ගන් 
අසරණ මිිස්සුන්ට කරදරයකදී පිහිට ගවන්න. 

ගපාඩි හාමුදුරුගවෝ: මම ගම් පන්සගේ ගොකු හාමුදුරුගවෝ 
ගවච්ච දවසට ගම් තාේප ගේේටු ඔක්ගකාම කඩනවා 
අසරණ මිිස්සුන්ට ඕනම ගවොවක එන්න. 

සැබවින්ම ආෙමික සිේධ්ස්ථාන සහ නායකයින් සිටින්ගන් අසරණයන්ට 
සරණගවමින් ඔවුන් ධ්ර්මානුකූෙ මාවතක් කරා ගයාමු කරීමට ය. නමුත් අද 
වන විට ආෙමික සිේධ්ස්ථාන ඉන් ඔේබට ෙමන් කරමින් තමන්ගේ 
සිේධ්ස්ථානය ගභෞතික වශගයන් ප්රසාරණය කරෙැනීගම් කාර්යගයහි 
ියැගෙමින් ඇත. ඒ අනුව සියේෙ අත්හැර දැමිය යුතු යැයි පවසන, හැකිතාක් 
බැඳීම් අවම කරෙිමින් සසර ෙමන ගකටිකරෙත යුතුයැයි වදාළන ශ්රාවක 
වහන්ගස්ො විසින් අභයාස කරනුගේ එකී ආෙමික ඉෙැන්ීමට ඉඳුරාම 
පටහැි තත්වයක් වන බව උක්ත ගදබස් ඛ්ණ්ඩ සහ අවස්ථාව ඇසුරින් 
රසිකයා ගවත සිහිපත් කර ගදනුගේ එය වත්මන් සමාජ යථාර්ථය බව මතු 
කරමිි. පුේෙෙයින් මානසික සහනය ගසායා යන ආෙමික ස්ථාන යනු සෑම 
අයකු හටම ඕනෑම ගේොවක ප්රගේශ විය හැකි ස්ථානයක් විය යුතු ය. එගහත් 
එවැි ස්ථාන තාේප, පවුරු අගුලු දමමින් ආරක්ෂා කිරීමට සිදුීම තුළම 
ගපනීයන්ගන් ඒ තුළ ආරක්ෂා කළ යුතු යමක් ඇති බව ය. ගමහිදී මීළඟට 
මතුවන පැනය වන්ගන් අේගේච්ඡ බව උෙන්වන සිේධ්ස්ථාන තුළ සැබෑ 
ගෙසින්ම ආරක්ෂා කරන්නට ඇත්ගත් කුමක් ද යන කාරණයයි. ඒ අනුව 
විචාරශීලි ගෙසින් ිරීක්ෂණගේදී පැහැදිලිවන්ගන් වර්තමානගේ ගබාගහෝ 
ආෙමික සිේධ්ස්ථාන වාණිජකරණයට ෙක් වූ කඩ බවට පත්ව ඇති තත්වයක් 
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තුළ එකී ස්ථාන ආරක්ෂා කිරීම කළ යුතුවම පවතින්නක් වන බව ය. ගමය 
අකැමැත්ගතන් වුව ද පිළිෙත යුතුව ඇති සමාජ යථාර්ථය වන අතර එය ද 
නිවුස්පේපර් සිනමාකරුවන් විසින් මතු කර ඇත්ගත් සංගක්තාත්මකව සහ 
සූක්ෂමශීී අයුරින් වන බව පැහැදිලි ය. එපමණක් ද ගනාව ගමකී තත්ත්වය 
තුළ සාමානය ජන සමාජය සහ සිේධ්ස්ථාන අතර පවත්නා සබඳතාව තව 
තවත් දුරස්ථභාවයට පත්වන ආකාරයත්, ආෙමික ආයතන ද සමාජගේ 
කිසියම් සුවිගශ්ෂී කණ්ඩායමකගේ ප්රගේශය පිළිෙැනීමත් තුළ එකී ගපාදු 
ස්ථාන සාමානය අසරණ ජන ප්රජාව බහිෂ්කරණය කරන්නා වූ ආකාරගේ 
ආයතිකමය රාමුවක් ගවත ෙමන් කරමින් පවතින ආකාරය ගම් අනුව 
පැහැදිලි කර ගදනු ෙබයි. එබැවින් ගමමින් ද ගපනී යන්ගන් අන්කවරක් ගහෝ 
ගනාව වාණිජකරණය තුළ කිසිඳු ගදයක පැවැත්ම ස්වාධීන ගනාවන බවත්, 
කිසිවකට ගහෝ ඉන් ෙැෙීමක් ද ගනාමැති බවත් ය. එබැවින් එවැි පසුබිමක් 
තුළ ගොකු හාමුදුරුවන්ගේ විධ්ානය ක්රියාත්මක කිරීමට ගොස් ගපාඩි 
හාමුදුරුවන්ගේ උදහසට ෙක්වන ියතපාෙ එම අවස්ථාගේ ගකතරම් වැරදි 
ද ිවැරදි ද යන ප්රශ්නාර්ථය මතුගේ. 

 
රාත්රිපේ ජීවිතය  

ද නිවුස්පේපර් චිත්රපටය තුළින් දිෙහැගරන නාෙරීකරණගේ තවත් එක් 
පැතිකඩක් ගෙස නෙරගේ රාත්රී සමාජ ජීවිත පිළිබඳ ගකගරන අනාවරණය 
ගපන්වාදිය හැක. නාෙරික ප්රගේශයන්හි රාත්රී කාෙය මින් තවත් ජන 
කණ්ඩායමකගේ දිනයක ආරම්භය සිටුහන් කරන ආකාරය සම්බන්ධ්ගයන් 
අවධ්ානය ගමහි ගයාමුකර ඇත. ගමහි විගශ්ෂත්වය වනුගේ සිනමා 
ිර්මාපකයින් විසින් ඉතා දක්ෂ ගෙසින් සමාජ ස්තරායනගේ එක් එක් ස්තරය 
ග්රහණය වන අයුරින් ගමම ිර්මාණය ගොඩනැගීමට උත්සුකව තිබීම ය. ඒ 
අනුව රාත්රී ජීවිත පිළිබඳව ගමාවුන් සිය විග්රහය ගේක්ෂකයා ඉදිරිගේ තබනුගේ 
රාත්රී ආපනශාො සහ ෙණිකාවක් යන සංගක්ත අනුසාරගයි. ඒ අනුව ගමකී 
සංගක්ත ේවිත්වය තුළින් වයංෙගයන් දිෙහැගරන්ගන් සමාජ තෙ ේවිත්වයක 
යථාර්ථය වන බව සිතිය හැකි ය. මන්දයත් ප්රථමගයන්ම චිත්රපටය තුළ 
ගපන්වන්නා වූ රාත්රී ආපනශාො සමූහය ිරීක්ෂණය කිරීගම්දී පැහැදිලි 
වන්ගන් එකී ආපන ශාො තුළ ගුණා අයත් පන්තිගේ ිගයෝජනයක් දැකිය 
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ගනාහැකි බවයි. ඒ ගවනුවට දකින්නට ඇත්ගත් විගේශකයින් සහ අෙංකාරවත් 
ගෙසින් ඇද පැළඳ ගෙන සිටින ජනකායකි. රාත්රී කාෙගේ වුව ද එම 
ආපනශාො තුළ ඇත්ගත් කාර්යබහුෙ ස්වරූපයකි. එබැවින් ගමමින් 
පැහැදිලි ගෙසින්ම ිරූපණය ගකගරන්ගන් නාෙරික මධ්යම පන්තිය ය. 
නෙරය තුළ ඇති ගමවැි ස්ථානයන්හි ගදාරටු කිසිවිගටකත් ගුණා අයත් 
පන්තිය ගවත විවර වන්ගන් නැත. ගදවැනුව, ෙණිකාවගේ චරිතය තුළින් ද 
ආර්ිකය එගස්ත් ගනාමැති නම් මුදෙ මත පදනම් වූ බෙ සබඳතාවක් අභයාස 
ගකගරන්නා වූ ආකාරය පැහැදිලි ගකගර්. ඒ අනුව ගමමින් ද ගපන්නුම් 
ගකගරනුගේ නෙරගයහි පැවැත්ම විෂගයහි ආර්ික ප්රාේධ්නගේ ඇති 
බෙපෑම ය.  

 
යාචක කර්මාන්තය 

ගකාළඹ නෙරය වැි ආර්ික මරමස්ථාන තුළ ජයටම ගකරීගෙන යන 
වයාපාරයක් බවට පත්ව ඇති යාචක කර්මාන්තය සම්බන්ධ්ගයන් වන 
දිෙහැරුමක් ද ගමම සිනමා ිර්මාණය තුළ අන්තර්ෙත කර ඇත්ගත් යාචක 
ගවසින් ක්රියාත්මක ගකගරන වයාපාරය පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කිරීමට විය 
හැකි ය. කතාගේ මුේ ගකාටගස් ගපන්වන්නා වූ අයුරින් ගකාළඹ ගකාටුව 
දුම්රිය ස්ථානගේ සිඟමන් යදින යාචකයා උදෑසන කාෙගේදී අන්ධ් අයකු 
ගෙසත්, රාත්රී කාෙගේදී ගසාගරකු ගෙසත් ිරූපණය කර තිබීගමන් පැහැදිලි 
වන්ගන් ගමවැි යාචකයින්ගේ ගදබිඩි පිළිගවත වන බව උපකේපනය කළ 
හැකි ය. ඒ අනුව යාචක කර්මාන්තගයහි වූ පිටට ගනාගපගනන මානයක් 
ගේෂ්ක්ෂකයා ඉදිරියට ගෙන ඒමට දරන්නා වූ වෑයමක් වශගයනුත් ගමය 
හඳුනාෙත හැකි ය. තව ද, යාචක කර්මාන්තගයහි ගයගදන්නන්ගේ හැසිරීම 
සහ සංස්කෘතිය අවගබෝධ් කරෙැනීගම් අවකාශය ද ගමම චිත්රපටය තුළින් 
සෙසා ඇති ආකාරය හඳුනාෙත හැකි ය. ඒ අනුව නෙරය තුළ ජයටම 
ගකරීගෙන යන්නා වූ කර්මාන්තයක් බව හඟවමින් තමන් එදින උපයාෙත් 
මුදේ ෙණනය කිරීගමහි ිරතවන යාචකයින් කිහිපගදගනකුගේ රූප රාමුවක් 
ඇසුරින් යාචකයින් හා සම්බන්ධ් කියීමක් රසිකයා ඉදිරිගේ තැබීමට 
සිනමාකරුවන් කටයුතු කර ඇත. 
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යාචකයා: ඔතන පර්මනන්ේ කේටියක් ඉන්නවා ගුටි ගනාකා 
පෙයේො. 

චුේගට අයියා:  කවුද බං ගම්?  

යාචකයා: මං කිේවා චුේගට අයියගේ ගපාේ එක කියො මුන් 
මුන්ගෙ වගේ ඉන්ගන්. 

ගමම ජවිකාව සම්බන්ධ්ගයන් අවධ්ානය ගයාමු කිරීගම්දී ගපනීයන්ගන් 
ගමම යාචක කණ්ඩායම, ආබාධ් සහිත සහ සතය වශගයන්ම නැතිබැරිකම 
ිසාගවන් සිඟමන් යදින්නන් ගනාව වෘත්තීමය යාචක කණ්ඩායමක් වන 
බවයි. තමන්ගේ බෙ ප්රගේශයට නවකයින්ගේ ආෙමනය සඳහා ගමාවුන් 
සූදානම් නැති අතර එය තමන් හට අභිගයෝෙයක් යැයි ඔවුහු විශ්වාස කරති. 
ගුණා සහ ලුී එම යාචකයින් වාසය කරන ස්ථානයට පැමිණි විට එහි ගවනත් 
පිරිසක් වාසය කරන බව පවසා සිටිනුගේ සැබෑ ගෙසින්ම ඔවුන් නව 
පිරිසකගේ ආෙමනය පිළිගනාෙන්නා වූ ිසාගවන් බව ගම් අනුව ෙමය ගේ. 
එගමන්ම, පසුව එම ස්ථානයට පැමිගණන චුේගේ අයියාගේ චරිතය තුළින් 
බෙය පිළිබඳ කාරණය අවගබෝධ් කරෙත හැකි ය. එනම් ගසසු යාචක පිරිසට 
සාගේක්ෂව ශරීර ශක්තිගයන් ගහබි පුේෙෙයකු ගෙසින් ිරූපණය ගකගරන 
ගමාහු ගසසු යාචකයින් විෂගයහි සිය අණසක පවත්වාගෙන යන්නකු 
වශගයන් ිරූපණය කිරීමට සිනමාකරුවන් විසින් කටයුතු ගයාදා ඇති බව 
උපකේපනය කළ හැකි ය. ඒ අනුව ගමමින් ද එකම වෘත්තිගේ ියැලුණ ද 
යාචකයින් අතර ද පවතින්නා වූ ගබදීම සහ බෙගයහි අභයාසකරණය පිළිබඳ 
කිසියම් වූ අදහස් සහෘදයා ගවත ෙබාදීමට ිෂ්පාදකයින් උත්සාහ දරා ඇති 
බව ගපනී යයි. 

 
මාධයපේ භූමිකාෙ 

ොංගක්ය ජනමාධ්යගේ අඳුරු පැතිකඩ ිරාවරණය කරන්නා වූ වඩාත් 
කාගෙෝචිත සිනමා පටයක් වශගයන් ද නිවුස්පේපර් සිනමා ිර්මාණය 
සැෙකිය හැකි ය. ඒ අනුව, ජනමාධ්යය යනු කුමක් ද, ජනමාධ්යගේ සහ 
ජනමාධ්යගේදියාගේ භූමිකාව විය යුත්ගත් කුමක් ද යනාදී කරුණු කාරණා 
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පිළිබඳ පුළුේ චින්තනයක් සහ කතිකාවක් ගොඩනැගීම ඇරඹිය හැකි සාරවත් 
චිත්රපටයක් වශගයන් ගමම චිත්රපටය හඳුන්වාදිය හැක. ගමම සිනමා 
ිර්මාණයට වස්තු විෂය ී ඇත්ගත් වත්මන් ජන සමාජය තුළ මාධ්යය සිය 
භූමිකාව වෙකීම් විරහිත ගෙසින් ඉටු කිරීම ගේතුගවන් අෙතියට පත් අසරණ 
පවුෙක් ගක්න්ර කරෙිමිි. ජර්මන් ජාතික නයායගේදී යර්ෙන් හබමාර්ස් 
විසින් ගොඩනෙන ෙද ගපාදු ගේත්රය (public sphere) නමැති සංකේපයට 
ප්රකාරව ප්රජාතන්ත්රවාදී සමාජ ක්රමයක මහජන මතය ගමන්ම ගේශපාෙන 
මතය සංවිධ්ානය කරීගමහිො මාධ්යගේ භූමිකාව අතිශය වැදෙත් ය 
(හබමාර්ස් 1989: 136). එගස්ගහයින් ගමවැි පසුබිමක මාධ්යගේ භූමිකාව 
වෙකීම් සහෙත විය යුතුව ඇත්ගත් එය සමාජගේ ප්රෙමනගයහිො ඍජු සහ 
වක්ර යන ේවිත්ව ආකාරගයන්ම බෙපෑම්කරන්නා වූ බැවිි. මන්දයත් 
ජනමාධ්යගේදියාගේ රස්සාව යනු ඇත්ත වසන් කිරීම රස්සාව කරෙත් අය 
පිළිබඳ ඇත්ත කීමය (අමරකීර්ති 2013: 34) යනුගවන් බිේ ගමායර්ස් විසින් 
කර ඇති ප්රකාශගයන්ම ගපනීයන්ගන් සමාජය විෂගයහි ජනමාධ්යගේ ඇති 
වැදෙත්කම ය. 

ජනවීර ප්රධ්ාන කර්තෘ: එගහම ිවැරදි කිරීමක් පෙකිරීගමන් 
අගේ පත්තගර්ට කිසි ප්රවෘත්ති වටිනාකමක් නැහැගන්.  

ගුගණ්: ඒ වුණාට අගේ අම්මට වටිනවා මහත්තගයෝ...  

පහළ උදාෙ ප්රධ්ාන කර්තෘ: ගම්ක අගේ ිවුස්ගේපර් එගක් 
ගනගමයි ිහිේො තිගයන්ගන්. 

ගුණා: අගන් මහත්තගයෝ අගේ අම්මා ෙැන හිතෙවත් 
මහත්තයගේ පත්තගර් මුේ පිගේ ගොකු අකුගරන් දාො 
ගදන්න බැරි ද? 

හිරු රශ්මමි ප්රධ්ාන කර්තෘ: මට බෙපෑම් කරන්න එන්න එපා. 

ගුණා: බෙපෑමක් ගනගමයිගන් මහත්තගයෝ කගේ, අගන් 
ඉේීමක්ගන්... 
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හිරු රශ්මමි ප්රධ්ාන කර්තෘ: හරි දැන් ඔය කගරක්ෂන් එක අගේ 
ගහ්ෙයින් එගක් ියා කියමුගකෝ, ගමාකේද ඒගකන් අගේ 
පත්තගර්ට තිගයන ගබිෆිේ එක? 

චිත්රපටය තුළ ඇතුළත් පුවත්පත්හි ප්රධ්ාන කර්තෘවරුන් සමෙ ගුගණ් විසින් සිදු 
කරන ෙද ඉහත සංවාද තුළින් පැහැදිලි වනුගේ නයායාත්මකව ගපාදු ගේත්රය 
තුළ අගේක්ෂා ගකගරන මාධ්යගේ කාර්යභාරය ප්රාගයෝිකත්වය තුළ 
අගේක්ෂිත පරිේගදන් අභයාස ගනාවන්නා වූ ආකාරය ය. පුවත් 
වාර්තාකරණගේදී ජනමාධ්යගේදීන් හට ගපාදු රාමුවක් පැවතිය ද ගබාගහෝවිට 
ඔවුන්ට සිදුවනුගේ අදාළ ආයතනගේ හිමිකරුගේ අභිොෂය ගවනුගවන් එකී 
රාමුවට පටහැිව කටයුතු කිරීමට ය. ගමහිදී ගබාගහෝ හිමිකරුවන්ගේ 
අවධ්ානය ගයාමුවන්ගන් අදාළ පුවගත් ගුණාත්මකභාවය ගවත ගනාව ඉන් 
තම ආයතනය ගවතට ෙැගබන්නා වූ ආර්ික ප්රතිොභය ගවතට ය. ඒ බව ද 
නිවුස්පේපර් චිත්රපටගේ ඇතුළත් ඉහත සංවාද තුළින් මනාව තහවුරු ගේ. ඒ 
අනුව වත්මන් සමාජ ක්රමය තුළ මානුෂීයත්වය සහ ආර්ිකය යන සාධ්ක 
ේවිත්වය අතර පවත්නා ෙනුගදනුගේදී සෑම අවස්ථාවකම පාගේ 
මානුෂීයත්වය පරදමින් මුදේ නමැති සාධ්කය ඉදිරියට පැමිගණන ආකාරය 
පැහැදිලි ය. සිදුීම් සම්බන්ධ්ගයන් සතයවාදී හා අවශය ගතාරතුරුවලින් යුතු 
බුේධිමත් වාර්තා ඉදිරිපත් කිරීම ජනමාධ්යගේ වෙකීම වන බවට ගරාබේ 
හචින්සන් විසින් සමාජ වෙකීම් නයාය තුළින් ඉදිරිපත් කර තිබුණ ද (අයිවන් 
2013: 9) චිත්රපටගේ වස්තුබීජය ගදස බැීගම්දී පැහැදිලි වන්ගන් 
ජනමාධ්යගේ වෙකීම් විරහිත වූ  ක්රියාකොපය ගේතුගවන් ජනමාධ්යගයහි 
ආචාරධ්ර්ම සම්බන්ධ්ගයන් වන සියලු පිළිෙැනීම් වාණිජමය වටිනාකම 
හමුගේ පහසුගවන් දියව යන ආකාරය ය.  

පුවත්පත් ගවතින් තම පවුෙට සිදු වූ හාිය පූර්ණය කරෙිමින් සාධ්ාරණය 
ඉටු කරෙැනීමට නීතිමය ක්රියාමාර්ෙ ෙැනීගම් හැකියාවක් පැවතිය ද ගුණා ඒ 
ගවත ගයාමු ගනාවන්ගන් එක් පගසකින් ගුණා සහ ලුී යනු එවැි දැනීමක් 
ගනාමැති පුේෙෙයන් ය. අගනක් පසින් ඔවුන්ට අවශය වනුගේ මුදේ ගහෝ 
කීර්තිය ගහෝ ගනාව තම පවුෙට අත් වූ අනගේක්ෂිත ඉරණමින් කම්පාවට පත් 
සිය මවගේ අහිංසක ඉේීම ඉටු කරීම ය. ඒ අනුව ගමයින් ිරූපණය 
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ගකගරන්ගන් මුදෙට අගෙවි වන සමාජයක් තුළ එවැන්කට යට ගනාවන්නා වූ 
පුේෙෙයන්ගේ පැවැත්ම තවදුරටත් සමාජය තුළ දැකිය හැකි බව ය. 

ගපාලිස් මාධ්ය ප්රකාශක: දැන් ගම් ගදන්නා 
මංගකාේෙකාරගයක් ඇේලුවම අපි ගදන මුදේ තෑේෙ පවා 
ප්රතිගේප කරො තිගයනවා. ගමාවුන් ඉේෙන්ගන් අර 
ගුණවර්ධ්න කියන ගකනාගේ මේලි ෙැන තිගයන වැරදි 
ප්රවෘත්තිය ිවැරදි ප්රවෘත්තියක් කරො ඒක පත්තගර් 
ගහ්ෙයින් එගක් දාන්න කියො. ගම් සිේධිගයන් ඒ පවුෙ 
දරුණු විදියට අසරණ ගවො තිගයනවා... 

මාධ්යගේදියා: ඒ වුණාට සර් ිවැරදි කිරීමක් පත්තගර් 
ගහ්ෙයින් එගක් පළකගළාත් ඒක අගේ පත්තගර් කීර්ති 
නාමයට කැළෙක් ගවන්න පුළුවන්. 

ගපාලිස් මාධ්ය ප්රකාශක: ගම්ගකදි කීර්තිය ෙැන හිතනවා ද 
එගහම නැත්තන් මානුෂීය කාරණය ෙැන හිතනවා ද? 

තමන් ගවත හිමි මුදේ තයාෙය පවා ප්රතිගේප කරන ගුණා සහ ලුීගේ ඉේීම 
තුළ යළි යළිත් සපථ වන්ගන් මානුෂීය සබඳතා පවත්වා ෙැනීම යන කාරණය 
තුළ ගමාවුන් ඉතාමත් අවයාජ පුේෙෙයන් වන බව  ය. අතීතය අමතක කර දමා 
ෙැගබන්නා වූ මුදේ තයාෙගයන් සිය අනාෙතය යහපත් කරෙැනීගම් 
අවකාශය ගමාවුන් හට ගකාගතකුත් පැවතිය ද එය එකගහොම ප්රතිගේප 
කරනුගේ ගමාවුන් විසින් විශ්වාස කරන්නා වූ මුදෙට මිෙදී ෙත ගනාහැකි හර 
පේධ්තිය ිසාගවන් ය. එහිදී එකී හර පේධ්තිය තුළ මානුෂීයත්වය යන සාධ්කය 
ගවත හිමිවන්ගන් ප්රමුඛ් ස්ථානයකි. එගස් වුව ද නෙරගේ වැසියන් තුළ 
ඇත්ගත් මීට හාත්පසින්ම ගවනස් වූ අභයාසකරණයක් බව ගපන්වාදීමට 
ගමහිදී සිනමාකරුවන් විසින් උත්සුක ී ඇත. ඒ බව ගපාීසිය සමෙ 
මාධ්යගේදීන් අතර පැවැති රැස්ීගම්දී ද ඉහළ ගපාලිස් ිෙධ්ාරියා විසින් සිදු 
කරන්නා වූ ප්රකාශ තුළින් සනාථ වනු ඇත. එගස්ගහයින් ගමයින් පැහැදිලි 
වන්ගන් ගපාදු යහපත උගදසා ක්රියාත්මක විය යුතුව පවතින මාධ්යය හුගදක් 
සිය කීර්ති නාමය, ොභය ආදිය ඉෙක්ක කරෙිමින් මාධ්යකරණගයහි 
ියැීම සම්බන්ධ්ගයන් වත්මන් සමාජය තුළ පවතින්නා වූ ප්රවණතාව ය.  
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එගමන්ම වර්තමාන සමාජ ක්රමය තුළ මාධ්යය ද කිසියම් ආකාරයක මුදෙට 
අගෙවි වන සහ මුදෙට අගෙවි ගකගරන තවත් එක් ගවගළඳ භාණ්ඩයක් 
පමණක්ම බවට පත්ව ඇති ආකාරය පිළිඹිබු වන අවස්ථා ෙණනාවක්ම ගමම 
සිනමා ිර්මාණය තුළ අන්තර්ෙත ය. වර්තමානගේ මනුෂය සබඳතා ප්රමුඛ් 
සෑම ගදයක් ගවතම වාණිජමය මුහුණුවරක් ආගරෝපණය ී ඇති යුෙයක 
මාධ්යය පමණක් වාණිජකරණගේ ඉෙක්කයක් බවට හසුගනාී පවතින්ගන් 
යැයි සිතිය ගනාහැකි ය. මන්දයත් මාධ්යගේ පැවැත්ම ගබාගහෝවිට ගවගළඳ 
ගෙෝකය සමෙ තමන් පවත්වාගෙන යන්නා වූ ෙනුගදනුගේ සහ සබඳතාගේ 
ප්රමාණය මත තීරණය ීගම් ප්රවණතාව ිසාගවි. ගමවැ  ිසන්දර්භයක් තුළ 
සුදුස්සන් හට සුදුසු තැන හිමිවුව ද ඔවුන් හට ද සිදුවනුගේ හිතට එකඟව ගහෝ 
ගනාඑකඟව තම ආයතනගේ අභිවෘේධිය උගදසා කටයුතු කිරීමට ය. එගස් 
ගනාවූ විට සිදුවනුගේ තමන් ගකාතරම් සතයය ගවනුගවන් ගපනී සිටිය ද තමා 
වැරදිකරු බවට පත්ව තම රැකියාගවන් වන්දි ගෙීමට ය. 

කණිෂ්ඨ මාධ්යගේදියා: ගබාස් කියනවා ගහට ගහ්ෙයින් 
එකට ගම්ක දාන්න බෑලු. 

පහළ උදාෙ පුවත්පගත් අයිතිකරු: මිස්ට ගුණතිෙකට තාම 
හරියට ගහ්ෙයින් එකක්වත් හදාෙන්න බෑගන්. 

පහළ උදාෙ පුවත්පගත් අයිතිකරු: ආ ගම් තිගයන්ගන් 
ගඩාෙර් මිලියන 5.3ක ණය ආධ්ාර. 

පහළ උදාෙ පුවත්පගත් අයිතිකරු: ණය කපන්න, ශ්රී 
ෙංකාවට ගඩාෙර් මිලියන 5.3ක ආධ්ාර. 

චිත්රපටගේ ඇතුළත් ගමම අවස්ථාව යගථෝක්ත කාරණය මනාව සනාථ 
කරන්ගන් ය. එනම් පුවත්පත් මාධ්යගේදියකු විසින් ගකතරම් නම් සිය වෘත්තීය 
ආචාරධ්ර්ම ගවත බැඳී සිටිය ද තමන් ගස්වය කරන්නා වූ ගස්වයයාගේ 
අභිොෂ සන්තර්පණගයහිො කටයුතු කිරීම ඔවුන් ගවතින් අගේක්ිත ය. පහළ 
උදාෙ පුවත්පගත් ප්රධ්ාන කතුවරයා විසින් ිර්ගේශ කරන ෙද ප්රධ්ාන 
ප්රවෘත්තිය ප්රතිගේප කරමින් ඒ ගවනුවට පුවත්පගත් අයිතිකරු විසින් 
ගතෝරාගදනු ෙබන සහ ඔහුගේ සිතැි පරිදි ගවනස් කරන ෙද පුවත ප්රධ්ාන 
සිරස්තරෙය ගෙස පළ කරන ගමන් කියා සිටීගමන් ද පසක්වනුගේ පුවත්පත් 



ප්රවාද 37 (2021) 

93 

 

ආයතන අභයන්තරගයහි පවතින්නා වූ සංස්කෘතිය සහ අභයාස කරන්නා වූ 
බෙ ධුරාවලිය ය. එකී ධුරාවලිය තුළ ප්රධ්ාන කර්තෘ යනු ගකාතරම් පළපුරුේද 
සහිත දක්ෂ අයකු වුව ද එකී දක්ෂතා මුදේ හමුගේ දියාරුව යන ආකාරය 
ිරීක්ෂණය කළ හැකි ය. “අපිට එගහම කරන්න බැහැ. ිගයෝෙයක් උඩින් 
එන්න ඕගන්”, “පත්තරකාරගයක් ප්රධ්ාන කර්තෘ වුණාට පත්තගර්ට සේලි දාන 
ගකනා තමයි පත්තගර් ගොක්කා” යනුගවන් චිත්රපටය තුළ අන්තර්ෙත ගමම 
ගදබස් ඛ්ණ්ඩ තුළින් නැවන නැවතත් සනාථ වනුගේ පුවත්පත් මාධ්යගේදීන් 
හට ද සිය වෘත්තීය ජීවිතගේදී අගන්කවිධ් වූ අභිගයෝෙයන්ට මුහුණ ගදමින් 
ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී සිය හෘද සාක්ෂියට ඉඳුරාම පටහැි ගෙසින් කටයුතු 
කිරීමට සිදුවන අවස්ථා ද නැතුවාම ගනාවන බව ය. ජනමාධ්ය ආයතන 
හිමිකරුවන් සහ මාධ්යගේදීන් අතර පවතින්නා වූ අන්තර් සබඳතාව ගකබඳු 
වන්ගන්දැයි ගම් අනුව පසක් ගේ. ආයතනය පවත්වාගෙන යා යුතු රාමුව 
පිළිබඳ තීරණය කිරීම ආයතන හිමිකරුගේ වෙකීම බව සැබෑවකි. එගහත් 
ආදළ ආයතන හිමිකරුගේ බෙපෑමකින් ගතාරව අන්තර්ෙතය ිර්ණය 
කිරීගම් අවස්ථාව තිබිය යුත්ගත් ජනමාධ්යගේදීන්ට මිස අයිතිකරුට ගනාගේ. 
එගස් වුව ද ආයතනගේ හිමිකරු ගතෝරාගදනු ෙබන පුවත පහළ උදාෙ පත්රගේ 
ප්රධ්ාන කර්තෘවරයා විසින් සිය අත්සන ගයාදා මුරණයට යැීගමන් විදයමාන 
වනුගේ වර්තමානගේදී ජනමාධ්ය ිදහස ගවත අත්ව ඇති ඉරණම ය.  

ජනවීර ප්රධ්ාන කර්තෘ: අික මට ඔය ගබෝම්බ සිේධිය 
ගහාඳට මතකයි, ඔයාගේ සගහෝදරයා ගන්ද ඔය බස් එකට 
ගබෝම්ගබ තිේගේ? 

පහළ උදාෙ ප්රධ්ාන කර්තෘ: ඔයා ඒ ගදන්නට උදවු කරනවා 
කියන්ගන් ඔයාගේ මාධ්ය ජීවිගත්ටත් ගහාඳ මදියි. 

මාධ්ය ගේත්රය තුළ තාක්ෂණික වශගයන් කිසියම් වූ සංවර්ධ්නයක් අත්කර 
තිබුණ ද දෘෂ්ටිමය හා නයායික සංවර්ධ්නය ගහාඳින් අන්තර්ෙහණය කරගෙන 
ගනාතිබීම තුළ (අයිවන් 2013: 13-14) ගමරට මාධ්ය ගේත්රය දරුණු 
පරිහාියකට ෙක්ව ඇති බව වර්තමානගේ ඇතැම් මාධ්ය විශාරදගයෝ 
ගපන්වා ගදති. ඒ අනුව ඉහත ගදබස් ඛ්ණ්ඩ තුළින් පසක් වන්ගන් ියත 
ගෙසම ගමරට ජනමාධ්ය ගේත්රගයහි පවතින්නා වූ දුර්වෙතාවයි. ගමවැි 
පසුබිමක් තුළ මාධ්යගේ සැබෑ භූමිකාව වන්ගන් සමාජය විෂගයහි ගස්වාවක් 
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කිරීම ද, එගස්ත් ගනාමැති නම් තම බඩ වියත රැකෙැනීම ගවනුගවන් ගපනී 
සිටීම ද යන ප්රශ්න නැගේ. ඒ අනුව චිත්රපටය තුළ අන්තර්ෙත ගමවැි ජවිකා 
ඇසුරින් සිනමාකරුවා මතු කිරීමට උත්සාහ කර ඇත්ගත් ජනමාධ්යගේදය,  
මාධ්ය ආචාරධ්ර්ම අනුව ක්රියාත්මක ගකගරන වෙකීම් සහෙත ගේත්රයක් 
වශගයන් නැවත ගොඩනැංීගම් අවශයතාවත්, ඒ සඳහා සුදුසු කාෙය එළඹ 
ඇති බවත් ගනාවන්ගන් ද? 

ඒ අනුව සමාජ යථාර්ථය ආමන්ත්රණය කිරීමට දරන ෙද උත්සාහයක් වශගයන් 
ගමම සිනමා ිර්මාණය පිළිබඳව විශ්ගේෂණගේදී එතුළින් මාධ්යය ගවත දැඩි 
පහරක් එේෙ කරන්නා වූ ආකාරය හඳුනාෙත හැකි ය. ගමහිදී චිත්රපටය තුළින් 
යළි යළිත් මාධ්යගේ ිරුවත ගපන්වාගදමින් එය ප්රශ්න කිරීමට උත්සාහ කිරීම 
තුළ මාධ්යගේ භූමිකාව හරි හැටි ඉටු කරන්නා වූ මාධ්යය ගවත ද එමින් 
ිගශ්ධ්නීය බෙපෑමක් එේෙ වන බව සඳහන් කළ යුතුය. ගකගස් වුව ද ගමම 
චිත්රපටය ප්රකාරව සමස්ත පුවත්පත් මාධ්යගේදයම බරපතෙ ගෙස 
විගේචනයට ෙක් කර ඇත. පුවත්පත් මාධ්යගේදය කොවක් වශගයන් ෙත්කෙ 
එම කොව අභයන්තරගේ ක්රියාත්මක වන ගේශපාෙිකමය කාරණා ද ගමම 
චිත්රපටය තුළින් ිරාවරණය කිරීමට ිර්මාණකරුවන් කටයුතු කර ඇත. සිය 
පැවැත්ම උගදසා ගේශපාෙනඥයින් ගවත ගස්වය කරන අතරවාරගේ ධ්නය 
සහ ගපෞේෙලික නයායපත්ර සන්තර්පණගයහිො කටයුතු කිරීම තුළ සමාජය 
විෂගයහි ජනමාධ්යගේදියකු වශගයන් ඉටු විය යුතුව ඇති වෙකීම පැහැරහැර 
ඇති ආකාරය චිත්රපටය තුළ මැනවින් ිරූපිත ය. හිරු රශ්මමි පුවත්පගත් ප්රධ්ාන 
කර්තෘවරයා පහර කා දැඩි සත්කාර ඒකකයට ඇතුේ කළ බවත් ඔහුගේ 
තත්ත්වය බරපතෙ බවත් වාර්තා කළ ද සැබෑ ගෙසින්ම එවැි බරපතෙ 
ගනාවන තත්ත්වයක් බරපතෙ තත්වයක් ගෙසින් වර්තා කිරීගමන් ගපනී 
යන්ගන් මාධ්යය විසින් සමාජ යථාර්ය ගවනුගවන් ගපනී සිටිනවාටත් වඩා 
වැඩි උගදයෝෙයකින් යුතුව වයාජ ගතාරතුරු සමාජෙත කිරීගම් කාර්යගේ 
ියැගෙන්නා වූ ආකාරය ය.  

මාධ්යගේදියා: මාර වැඩක් කියන්ගන් ගකායි ආණ්ඩුව ආවත් 
මූ අරලියෙහ මන්දිගර්. 

හිරු රශ්මමි පුවත්පගත් ප්රධ්ාන කර්තෘ:  මගේ ඇමරිකන් ීසා 
එක ආගයත් ඇේෙයි කරන්න. 
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හිරු රශ්මමි පුවත්පගත් ප්රධ්ාන කර්තෘ:  ගහට රන්ේ ගේජ් 
එගක් ගමානව ද යන්ගන්...? 

පුවත්පත් කාර්යාෙගේ ගස්වකයා: ියං ආධ්ාර එනතුරු 
ජනතාව මහ මෙ. 

හිරු රශ්මමි පුවත්පගත් ප්රධ්ාන කර්තෘ:  ඒක ගවනස් කරනවා. 
කර්තෘ බිරිදටත් මරණීය තර්ජන කියො දානවා. 

සංගක්තාත්මකව පුවත්පත් මාධ්යය ඇසුරින් ිරූපණය ගකරුව ද සමස්ත 
මාධ්ය ක්ගෂ්ත්රගයහි පවතින්නා වූ යථාර්ථය ගමය වන බවත්, ඒ තුළ පිටට 
දෘශයමාන ගනාවන සුන්දර ගනාවූ සංස්කෘතියක් ක්රියාත්මක ගකගරන බවත් 
ඉහත ගදබස් තුළින් පැහැදිලි ය. ගමහිදී සමාජය ගවත ඒ ගමාගහාගත් වඩාත් 
වැදෙත් වන්ගන් සහ වැදෙත් ගනාවන්ගන් කුමන පුවත ද යන්න තීරණය 
කිරීගම් පූර්ණ ඒකාධිකාරය අදාළ ආයතන හිමිකාරීත්වය විසින් දැරීම තුළ 
ආයතනගේ ගසසු මාධ්යගේදීන් මුහුණ ගදන අපහසුතාවය සහ අසරණභාවය 
පිළිබඳව අමුතුගවන් සඳහන් කිරීම අනවශය ය.  

ඒ අනුව මාධ්යගේදීන් විසින් සිය වාර්තාකරණයන් ගකාතරම් සතය ද අසතය 
ද යන්න පිළිබඳ පමණක් ගනාව එමින් පීඩාවට පත්වන පාර්ශවය පිළිබඳ 
ගදවරක් ගනාසිතමින් සිය ගපෞේෙලික ොභ, අරමුණු, අභිොෂ 
සන්තර්පණගයහිො ගමවෙමක් වශගයන් මාධ්යය ගයාදා ෙැනීමට කටයුතු 
කරන්නා වූ ආකාරය ගම් අනුව පැහැදිලි ය. ගම් ගේතුගවන් පුේෙෙ දිවිගේ 
වටිනාකම තීරණය කිරීගම් හැකියාව ද මාධ්යය අත පවතින බවත්, ඒ ඒ 
පුේෙෙයා විසින් දරන්නා වූ සමාජ, ආර්ික සහ ගේශපාෙන ප්රාේධ්නගේ 
ප්රමාණය අනුව පුේෙෙයා ගවත හිමිවන අවධ්ානය සහ අෙය එකිගනක 
ගවනස් වන බවත් පසක් කරමින් වර්තමාන සමාජ ක්රමගේ පවතින ලුහුඩු බව 
ගම් අනුව පැහැදිලි ගකගරනු ඇත. “පත්තරවෙට ලියන මහත්තයෙත් ගබාරු 
කියනව ද?” යනුගවන් වරක් ලුී විසින් අසන ෙද පැනය එම අවස්ථාගේදී 
ගේක්ෂකයා තුළ උපහාසයක් ජනනය කිරීමට සමත් වුව ද එය හුදු ගදබස් 
ඛ්ණ්ඩයක් පමණක්ම ගනාව ෙැඹුරු අර්ථයක් සහ දරුණු ගචෝදනාවක් ද ෙැේව 
ඇති ප්රකාශයක් බව ගම් අනුව වටහාෙත හැකි ය. එගමන්ම ගමහිදී 
සිනමාකරුවා විසින් මතු කිරීමට උත්සාහ දරා ඇති තවත් වැදෙත් කරුණක් 
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වනුගේ ගමරට තුළ යහපත් ගහෝ අයහපත් ගහෝ කුමන ගදයක් සිදු වුව ද 
ගේශපාෙනය සහ ගේශපාෙනඥයා ගවත ඍජුව වරද පැටීම සම්බන්ධ්ගයන් 
පවතින භාවිතාව ය. ඒ අනුව එකී භාවිතාව ප්රශ්න කරමින් ගපන්වාදීමට 
උත්සාහ කරනුගේ පුවත්පත් වාර්තාකරණය තුළ සෑම මාධ්යයක්ම පාගේ 
තමන්ගේ සාම්ප්රදායික ආකෘතියම අනුෙමනය කරමින් පුවත්පත් 
වාර්තාකරණගේ ියැගෙමින් කවගරකු ගහෝ වින්දිතයකු බවට පත්කරීමට 
කටයුතු කරන්නා වූ බවයි. එගස්ගහයින් චිත්රපටගේ ඇතුළත් මාධ්යගේදියාට 
සිදුකරන ෙද පහරදීම පිළිබඳ ගේශපාෙනඥයින් ප්රශ්න කරමින් ඔහු 
වැරදිකරුවන් බවට පත් කිරීමට දරන්නා වූ උත්සාහය තුළින් මතු කරනුගේ 
මාධ්යය විසින් පුේෙෙයින් වරදකරුවන් ගෙස හංවඩු ෙැසීමට ගපර ඉන් 
ඔේබට ගොස් ෙගේෂණාතත්මක වාර්තාකරණයක ිරත ීගම් අවශයතාවය 
ය. 

යගථෝක්ත කාරණය යළි යළිත් චිත්රපටය පුරාවටම සනාථ වන අතර එහි 
උච්චතම අවස්ථාවක් ගෙස ගුණාගේ මරණය වාර්තා කරන්නා වූ ආකාරය 
ගපන්වාදිය හැක: 

“පාතාෙ කේලි ගදකක් ෙැටී කුඩු ඒජන්තගයක් මරුට”  

මාධ්යය සිය වෙකීම සහ කාර්යභාරය ිසි ගෙස ඉටු කරනවා ගවනුවට හුදු 
ජනතාකර්ෂණ පුවත් මැීගම් කාර්යගයහි ියැගෙමින් සිටින්නා වූ ආකාරය 
ගමකී පුවත් සිරස්තෙය තුළින් නැවත වරක් සනාථ ගේ. මාධ්යය සිය භූමිකාව 
ිසි ගෙස වටහා ගනාෙැනීම ගේතුගවන් ගමම අසරණ පවුෙට ිරපරාගේ 
සිය ගේපළින් ගමන්ම ජීවිතවලින් ද වන්දි ගෙීමට සිදුව ඇති ආකාරය 
හැඟීම්බර ගෙසින් ගමන්ම ෙැඹුරු පණිවිඩයක් ෙබාගදමින් සමාජෙත කිරීමට 
ද නිවුස්පේපර් චිත්රපටය තුළින් උත්සාහ කර ඇති ආකාරය ගම් අනුව පැහැදිලි 
ය. ගමය ප්රබන්ධ්යක් යැයි ගකගනකුට හැඟී යා හැකි වුව ද ගමවැි අප්රකාශිත 
සිදුීම් ගමන්ම අසාධ්ාරණයට ෙක්වූවන් ොංගක්ය ජන සමාජය තුළ අද ගම් 
ගමාගහාත වන විටත් ගනාසිටිති’යි සිතිය ගනාහැක්ගක් වර්මානගේ ොංගක්ය 
ජන සමාජය තුළ මුදෙ, කීර්තිය සහ බෙයට යටත්ව ගොඩනැගී තිගබන්නා වූ 
සංස්කෘතිය, භාවිතා සහ අභයාසකරණ ිසා ය.  
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තට්ටුමාරු පක්ෂ පේශපාලන ක්රමය 

ද නිවුස්පේපර් චිත්රපටය තුළ විග්රහයට ෙක් ගකගරන තවත් එක් අංෙයක් ගෙස 
ගමරට ගේශපාෙන ක්රමය සහ ගේශපාෙන සංස්කෘතිය හා භාවිතය ගපන්වාදිය 
හැකි ය. ගමරට ජනතා විශ්වාසය වන්ගන් රට අභයන්තරගයහි සිදුවන 
සියේෙම කිසියම් වූ ගේශපාෙන හස්තයක බෙපෑමක් ගහෝ මැදිහත්ීමක් 
ිසාගවන් සිදුවන්නක් වන බව ය. ගම් ගේතුගවන් රට තුළ කුමක් සිදු වුව ද ඒ 
සඳහා ඇඟිේෙ ඍජුවම දිගුවන්ගන් ගේශපාෙඥයින් ගවතට ය. ගම් පිළිබඳ 
මනා සවිඥාිකත්වයක් සහිත වූ අධ්යක්ෂකවරයා ගමය තාත්වික ගෙසින් 
උචිත සංගක්ත භාවිතගයන් ජනතා කරලියට ගෙන ඒමට කටයුතු කර ඇත. 
ගමහිදී ඒ සඳහා අධ්යක්ෂකවරයා විසින් භාවිත කර ඇත්ගත් ගේශපාෙඥයින් 
සමෙ මාධ්යගේදීන් කරන්නා වූ ගකටි අදහස් දැක්ීම් ේවිත්වයකි.  

ආණ්ඩු පක්ෂගේ අමාතයවරයා: අපි ගකාගහද මාධ්යයට 
ෙහන්ගන් මාධ්යයගන් අපිට ෙහන්ගන්.  

ආණ්ඩු පක්ෂගේ අමාතයවරයා: ඔයගොේෙන්ට ඉතින් 
ගහට ඉර පෑේගේ නැත්තන් ඒකටත් ආණ්ඩුව තමයි පලි. 

ආණ්ඩු පක්ෂගේ අමාතයවරයා: ගම්ක ගම් ආණ්ඩුව 
ගපරීගම් විරුේධ් පක්ෂගේ එක කුමන්ත්රණයක් තමයි අද 
ගම් එළියට පැනො තිගයන්ගන්. 

ොංගක්ය ගේශපාෙන සංස්කෘතිගේ ස්වභාවය පිළිබඳව මනා අවගබෝධ්යක් 
ෙබාෙැනීමට ගමකී ප්රකාශ ප්රමාණවත් ය. ගමහිදී ගමම අවස්ථාගවන් එක් 
පසකින් ගමරට ගේශපාෙනගේ ප්රාගයෝිකත්වය පිළිබඳ මතු කරනුගේ 
අගනක් පසින් මාධ්යය ද කිසියම් ආකාරයක විගේචනයකට ෙඝු කරමිි. ඒ 
අනුව ගමරට මාධ්යය ඇතැම් අවස්ථාවන්හිදී කිසිඳු ගසායාබැීමකින් ගතාරව 
ගේශපාෙනඥයින් ප්රශ්න කිරීමට ෙක් කිරීම සම්බන්ධ්ගයන් වන සංස්කෘතිය 
සහ භාවිතය ඉස්මතු කිරීමට උත්සාහ දරා ඇති බව ගපනී යයි. 
“ඔයගොේෙන්ට ඉතින් ගහට ඉර පෑේගේ නැත්තන් ඒකටත් ආණ්ඩුව තමයි 
පලි” යනුගවන් ප්රකාශ කිරීගමන්ම ගපනී යන්ගන් මාධ්යගේ ගමකී 
ක්රියාකොපය පිළිබඳව මනා අවගබෝධ්යක් ගේශපාෙනඥයින් සතුව 
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පවතන්නා වූ බවත් එය කිසියම් ආකාරයකින් ඔවුන් ගවත පීඩනයක් ගෙන 
ගදන්නක් වන බවත් ය. ගකගස් වුව ද ගමවැි ප්රශ්න කිරීම් තුළ ිර්ගදෝෂී 
පුේෙෙයන් පීඩාවට පත්වන බව සැබෑවක් වුව ද මාධ්යය විසින් ආණ්ඩුව ප්රමුඛ් 
ගේශපාෙනඥයින්ගේ ක්රියාකොපය පිළිබඳව විමසිේගෙන් පසුගවමින් 
මුරකාර භූමිකාගේ ගයගදන ආකාරය පිළිබඳ හැඟීමක් ද ගම් තුළ ඇතුළත් ය.  

එපමණක් ද ගනාව ොංගක්ය ගේශපාෙනගේ පක්ෂ ක්රියාකාරීත්වය පිළිබඳ 
අවගබෝධ්යක් ෙබාෙැනීගම් අවස්ථාව ගමමින් උදාකර දී ඇති බව හඳුනාෙත 
හැක. ඒ අනුව ගමරට පක්ෂ ගේශපාෙනය තුළ විරෙව දැකිය හැකි තත්ත්වයක් 
වන්ගන් ගේශපාෙනඥයින් සහ පක්ෂ විසින් එකිගනකා අරබයා කරන්නා වූ 
විගේනයන්ගේ සුෙබත්වය ය. රගටහි සිදුවන කුමන කාරණයක් 
සම්බන්ධ්ගයන් වුව ද විචාරාත්මකව විමසා බැීමට ප්රථමව එක් එක් පක්ෂය 
ගවත වරද පටවමින් එකිගනකා වරදකරුවන් ගෙසින් හංවඩු ෙසමින් සිය 
ජනතාව ගවනුගවන් ගපනී සිටින්නා වූ බව හඟවමින් සිය මනාප තර 
කරෙැනීම ගමරට ගේශපාෙනගේ සුප්රකට ක්රගමෝපායයි. “ආණ්ඩුව හැබැයි 
මුකුත් දන්නෑ. ආණ්ඩුවට ගවන ගේවත් ආණ්ඩුව දන්නෑ”, “බෙන්නගකෝ තව 
ගවසක් ගපෝයයි අපි ආණ්ඩුවට කේ ගදන්ගන්” යනාදී ගෙසින් ොංගක්ය 
ගේශපාෙනය තුළ ිරන්තරගයන්ම පාගේ කන වැගකන පාඨ චිත්රපටය තුළ 
භාවිත කිරීගමන් උපහාසාත්මක රසයක් ගේක්ෂකයා අභිමුඛ් තැබීමට කටයුතු 
කර ඇත්ගත් යටි අරමුණක් සහිතව වන බව ගම් අනුව උපකේපනය කළ හැකි 
ගේ. එනම් පක්ෂ ගේශපාෙනගේ භූමිකාව වන්ගන් ප්රතිවිරුේධ් පාක්ෂික 
ගේශපාෙනඥයින් විගේචනය කිරීම පමණක්ම වන බවට සිතා සිටින 
වර්තමාන පක්ෂ ගේශපාෙනගේ පුරුේද මතු කිරීමට දරන්නා වූ උත්සාහයක් 
වන බව ගම් අනුව සිතිය හැකි ය. 

 
පාතාලය  

නෙරය තුළ ස්ථාපිත සමාජ ස්තරායනගේ එක් එක් තෙය ආමන්ත්රණය 
කරමින් දිෙහැගරන්නා වූ ද නිවුස්පේපර් චිත්රපටය තුළ අවධ්ානයට ෙක් කර 
ඇති තවත් එක් තෙයක් ගෙස පාතාෙය සම්බන්ධ්ගයන් වන දිෙහැරුම 
හඳුනාෙත හැකි ය. ඒ අනුව චිත්රපටය තුළ පාතාෙය ිරූපණය වන්ගන් 
ජාෙයක් වශගයන් ගොඩනැගී ඇති, ප්රබෙ පුේෙෙයන් කිහිපගදගනකු අත 
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ආයතනීෙතකරණය වූවක් ගෙසින් ය. ගම් බව බැංකු මංගකාේෙය ගමගහය 
වන පුේෙෙයාගේ චරිතය තුළින් අවගබෝධ් කරෙත හැකි ය. චිත්රපටය තුළ 
ඔහුගේ චරිතය ිරූපණය කර ඇත්ගත් මාළුන්ට අහර ගදන, පින්කම්වෙ 
ියැගෙන, ිර්මාංශී, සරෙ සහ ිහඬ චරිතයක් ගෙස ය. සුදු චරිතයක් 
ගෙසින් ගපන්වා දී තිබුණ ද මත්කුඩු වයාපාරගේ ිරත වන ගමාහු, බැංකු 
මංගකාේෙගේ මහගමාළකරු ය. ඒ අනුව ගමාහු වටා පාතාෙ ජාෙයක් 
ගොඩනැගී ඇති බවත්, ඔහු එහි ප්රධ්ාන පුරුක වන බවත් ගපන්වාදීමට භාවිත 
කරන සංගක්තය වන්ගන් ඔහු සතුව තිගබන ජංෙම දුරකථන සංඛ්යාව ය. 
ගමවැි පුේෙෙයන් හට තම ගෙෝෙයන්ට වඩා ගපෞේෙලික ආරක්ෂාව වැදෙත් 
ය. ගම් බව ිරූපණය කරන්ගන් මංගකාේෙය සිදු කිරීගමන් පසුව ඔහුගෙන් 
උදේ ඉේො සිටි විට එම දුරකථනය වතුරට විසි කරන ආකාරය ගපන්වා 
සිටිමිි. ගමවැි සංගක්ත තුළින් විදයමාන වන්ගන් පාතාෙ ගොක්කන් හට 
සිය ගෙෝෙයන් යනු තවත් එක් ගමවෙමක් පමණක්ම වන බවත්, තමන් 
ගවනුගවන් ගස්වය කරන එම පුේෙෙයන්ගේ ජීවිත ගවත කුමක් වුව ද සිය 
පැවැත්ම සහ ගේරීම තහවුරු කරෙැනීම පමණක් වැදෙත් වන බවත් ය. 
එගස්ගහයින් ගම් අනුව පැහැදිලිවන්ගන් පාතාෙය තුළ අභයාස කරන්නා වූ 
බෙ ධුරාවලිෙත සබඳතාවය ය.  

එගමන්ම ගමරට පවතින බන්ධ්නාොරෙත කිරීගම් ක්රමය තුළ සිරකරුවන් 
එකට සිරෙත කර තිබීගමන් සුළු වරදට හසුවූවන් වුව ද පසුකාීනව දරුණු 
අපරාධ්කරුවන් බවට පත්ීමට අවශය අනුබෙය ෙැබීගමහිො ගේතුවන බව 
සාමානය මතය ය. ගම් ගේතුගවන් ගමගෙසින් සිරෙත වන ඇතැම් පිරිස් 
පසුකාීනව විවිධ් අපරාධ්වෙ පාර්ශවකරුවන් බවට පත්වන්ගන් නාෙරික 
ප්රගේශ තුළ ක්රියාත්මක වන අපරාධ් ජාෙයන්හි  සූක්ෂමභාවය ිසා ය. ඒ බව 
චිත්රපටය තුළ චිත්රණය කරනුගේ ගුණා, ලුී සහ නැදිමාගේ පුෂ්ගේ යන චරිත 
භාවිතගයි. පුෂ්ගේ ඇතුළු පිරිස මත්රවය ප්රවාහනය කරමින් සිටින 
අවස්ථාගේදී ඔවුන්ව ගපාීසිගයන් ලුහුබදින බවත්, ගුණා සහ ලුී ඔවුන්ගේ 
ෙමට යාමට පිටත් වූ බවත් අදාළ පාතාෙ සාමාජිකයින් හට දැනෙැනීමට 
ෙැබීමත් තුළින් ිරූපණය ගකගරන්ගන් ගමරට පාතාෙගේ පවතින 
සම්බන්ධ්තා ජාෙගයහි ඇති ශක්තිමත්භාවය සහ සංවිධ්ානාත්මකභාවය ය. ඒ 
අනුව තමන් ගකාතැන සිටිය ද එක් දුරකථන ඇමතුමක් මින් සියේෙම 
තීරණය වන ආකාරය ගමම චිත්රපටය තුළින් දිෙහැගරන්ගන් ොංගක්ය ජන 
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සමාජය වසා ෙිමින් පිළිෙයක් ගස් ක්රියාත්මක අභයාසකරණයන්හි අඳුරු 
පැතිකඩ මතුකරමිි. 

පුෂ්ගේ: අම්මා ලුවියා ෆිේ එක. ගමගහ වගරන්. ගකාගහාම ද 
ගකාගහාම ද?... ගම් මචං ගත් ගකාළ වෙයක් තිගයනවා 
යාළුගවක්ට උඹ අගත් යවන්න. මට ගපා්චක් බෙො ගම් 
ටික ිහින් දියන්ගකෝ... 

ලුී හට බන්ධ්ානාෙරගේදී හමුවන පුෂ්ගේ නමැති ජාවාරම්කරුගේ 
අතගකාලුවක් බවට පත්ීමට සිදුවන්ගන් ගමාහු තුළ පවතින්නා වූ සමාජ 
අනවගබෝධ්ය ිසාගවි. එහිදී පුෂ්ගේ විසින් කුඩු ප්රවාහනයට ගමාහුව භාවිත 
කරෙන්ගන් වයාජ මිත්රත්වයක් ගපන්වමිි. එතරම් සමාජ අවගබෝධ්යක් 
ගනාමැති ලුී හට පුෂ්ගේගේ ගමම රංෙනය ගබාරුවක් බව අවගබෝධ් 
කරෙැනීමට ගනාහැකි වන්ගන් ඔහුට අනුව මිත්රත්වය යනු අවයාජ වූවක් 
බැවිි. ඒ අනුව ගමමින් පැහැදිලි වන්ගන් නෙරය තුළ අහිංසක, අසරණ 
මිිසුන් ගමවැි කූට පුේෙෙයන්ගේ ිරන්තර ග්රහණයට ගොඳුරු ීම 
ගනාවැළැක්විය හැකි බව ය. එගමන්ම ඊටම උචිත ආකාරගයන් නෙරය තුළ 
ගමකී අපරාධ් කේලි සහ පාතාෙය ජාෙයක් වශගයන් සූක්ෂම අයුරින් 
ගොඩනැගී අවසන්ව ඇති බව ය.  

 
මනුෂ්ය සබඳතා 

මානුෂීය සබඳතාවෙ පවතින්නා වූ ගුණ අගුණ ිරූපණය කිරීගමහිො 
සිනමාව සාර්ථකව භාවිත කර ඇති ආකාරය ද නිවුස්පේපර් චිත්රපටය ඇසුරින් 
හඳුනාෙත හැක. මුදෙ මත ඉරණම තීරණය ගකගරන නෙරගේ සංකීර්ණ 
සමාජ පැවැත්ම තුළ ගුණා සහ ලුී අතර ඇති මිත්රත්වය ගපන්නුම් 
ගකගරන්ගන් මුදෙට යට ගනාවන්නක් ගෙස ය. වගරක ෙම්වැසියන් පවා 
සතුරන් යැයි හංවඩු ෙසා තිබුණු ගුණා සහ ඔහුගේ මව ගවනුගවන් ගපනී 
සිටිමින් ඔවුන් හට සාධ්ාරණය ඉටු කරෙැනීම සඳහා මිතුරා සමෙ ගකාළඹ 
පැමිණීමටත්, තවත් වගරක යාචකයින් සහ හිරු රශ්මමි ප්රධ්ාන කර්තෘවරයා 
විසින් ගුණාට පහරදීමට සැරගසේදී ආරක්ෂකගයකු ගෙසත් කටයුතු කිරීගමන් 
පැහැදිලි වන්ගන් ලුී තුළ ගුණා ගකගරහි ඇති අවයාජ මිත්රත්වය ය. අගනක් 
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පසින් ගුණා ද එවැන්ගනකි. ලුී සිරෙත කළ දිනගේ පටන් මිතුරාගේ 
ිදහස්ීම දක්වා සිරගෙදර ඉදිරිපසට ී බො සිටින්නටත්, මංගකාේෙකරුවා 
විසින් ලුීට පහර එේෙ කළ විට ඔහුව අේොෙැනීමට කටයුතු කිරීමත් තුළ 
නෙරගේ අතිශය විරෙ වූ කෙයාණ මිත්ර ඇසුර පිළිබඳ ගේක්ෂකයා හට පාඩම් 
කියාගදනු ඇත. 

එගමන්ම නෙරගේදී පිහිටට පැමිගණන පුහුණු වන මාධ්යගේදිියගේ චරිතය 
තුළින් ද කිසියම් වූ පණිවුඩයක් සමාජෙත කිරීමට උත්සාහ දරා ඇති ආකාරය 
පැහැදිලි ගවයි. එනම් අතිශය වාණිජකරණය වූ නාෙරීකරණය වූ සංකීර්ණ 
සමාජ තුළ වුව ද අසරණයන්ගේ දුක හඳුනන පුේෙෙයන් සිටිය ද ඔවුන් අතිශය 
විරෙ වන බව ය.  

ඒ අනුව ද නිවුස්පේපර් සිනමා ිර්මාණය පිළිබඳ සියුම් විශ්ගේෂණයක ිරත 
ීගම්දී පසක් වනුගේ පවතින සමාජ යථාර්ථය, ඒ තුළ අභයාස ගකගරන 
සංස්කෘතිය සහ ක්රමය සම්බන්ධ්ගයන් වන සමාජමය විගේචනයක් 
ගේක්ෂකයා ඉදිරිගේ තැබීමට අධ්යක්ෂකවරයා ප්රමුඛ් චිත්රපට කණ්ඩායම විසින් 
උත්සාහ දරා ඇති ආකාරය ය. එහිදී ෙම සහ නෙරය වශගයන් පවතින්නා වූ 
පරතරය තුළ ගවගසන වරප්රසාද ගනාෙද පන්තිගේ පුේෙෙයන්ගේ කතාවක් 
වශගයන් ගමය ිර්මාණය කර ඇති ආකාරය චිත්රපටය පුරාවටම සාකච්ඡා 
කරනුගේ ඉහත සඳහන් කළ සමාජ විගේචනයන් හා අනුෙත ීම තුළිි. 
ධ්නවාදී සමාජ ක්රමයක සියේෙ අභිබවමින් සිදුවන්නා වූ ගවගළඳගපාගළහි 
නැගී ඒම ගේතුගවන් පහළට ඇද දමා තිගබන සමාජීය වරප්රසාද ගනාෙබන 
පන්තිගේ වින්දිතයන් විසින් මුහුණගදන්නා වූ ෙැටළු අතර තරමක් ගවනස් 
ස්වරූපගේ දිශානතියකින් යුක්ත වූ චිත්රපටයක් වශගයන් ගමම ිර්මාණය 
හඳුන්වාදිය හැකි ගේ. ඒ අනුව ආරම්භගේ පටන් අවසානය දක්වා මාධ්යගේ 
භූමිකාව සහ වෙකීම පිළිබඳ ිර්දය වූ විගේචනයක් සමාජය තුළ 
ගොඩනැගීමට උත්සාහ කරනුගේ හතරවැි රාජයය ගෙසින් සැෙගකන 
මාධ්යය ගවත පුේෙෙයකු තැනීගම් ගමන්ම විනාශ කිරීගම් ද හැකියාව එක හා 
සමානව පවතින බව ගපන්වාගදමිි.  

මාධ්ය මගනෝවිදයාඥයින් ගපන්වාගදන ආකාරයට සියලු මාධ්ය අභිබවමින් 
චිත්රපට ඉහළම සන්ිගේදන මාධ්යයක් ගෙසින් සැෙගකන්ගන් (සිවතම්බි 
1981: 15) එමින් ප්රජාවක චින්තනය උගදසා කිසියම් ආකාරයක 
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දායකත්වයක් සැපයීගම් අවකාශය පවතින බැවිි. එගස්ගහයින් එම 
අර්ථගයන් ෙත් කෙ ගමම චිත්රපටය තුළින් ද එකී අවකාශය පුේෙෙයා ගවත 
විවර කර දී ඇත්ගත් මාධ්ය ගේත්රගේ පවතින්නා වූ කළු සහ සුදු පැතිකඩයන්හි 
ිරුවත ගහළිකරමින් විධිමත් මාධ්ය සදාචාරයක් ගොඩනැගීගම් කාීන 
අවශයතාව ගපන්වාගදමිි. එපමණක් ගනාව චිත්රපටය තුළ ගේක්ෂකයා 
ිශ්චිත තීරණාත්මක අවසානයක් කරා ගෙන එමින් සමස්ත සමාජ ක්රමය සහ 
මනුෂය සබඳතා පිළිබඳ යළිත් වරක් සිතාබැීගම් විවෘත අවකාශය විවර 
කරගදනුගේ පුේෙෙ පරිකේපනය අවදි කිරීගම් අවකාශය ද විවර කරමින් බව 
ගම් අනුව සමස්තයක් වශගයන් ෙත් කෙ උපකේපනය කළ හැකි ය. 

 

ආශ්රිත ග්රන්ථ 

අයිවන්, වික්ටර් ඇතුළු පිරිස. ජනමාධය සංස්කෘතිය: විපේචනාත්මක 
ඇගැයීමක්. රාවය ප්රකාශන, 2013. 
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