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විජයබා ක ාල්ලය  

මෙරට පසුකාලීන ඉතිහාසමේ ගෙන්ෙග මෙනස් කිරීෙට මේතු වූ ොයාදුන්මන් කුෙරුන්මේ 

'විජයබා මකාල්ලය' (1521) පසුබිම් මකාටගත්, ගත්කරු ඩබ්. ඒ. සිල්ො විසින් රචිත ෙනහර 

'විජයබා මකාල්ලය' නෙකතාෙ (1938) පදනම් මකාටමගන, ෙහඇදුරු සුනිල් ආරියරත්නයන් 

විසින් නිර්මිත 'විජයබා මකාල්ලය' සිනො පටය (2019) විසිතුරු සිනො සිත්තෙකි.  

ග ොඩනැගිලි ග ේවො වරළත් ඉංජිගේරු සුරේ ප්රනොේු මහතො ශ්රී ලංකො ඉංජිගේරු ආයතනගේ 

විධොයක  භොගේ  ොමොජිකගයකි. ඔහු ග ොඩනැගිලි ග ේවො ඉංජිගේරු අනුකමිටුගේ 

 භොපතිවරයොය. වෘත්තිගයේ නඩත්ු ඉංජිගේරුගවකු හො හරිත ග ොඩනැගිලි උපගේශකගයකු 

වන සුරේ ප්රනොේු මහතො IESL ආයතනය මගිේ පළකරනු ලබන Sri Lanka Engineering 

News (SLEN)  ඟරොගේ වත්මේ උප කතෘවරයො ගල ද කටයුු කරයි 

 



 1505දී මෙරටට මගාඩබැසි පෘතුගීසින් මෙරට තුළ මේශපාලනිකෙ ස්ථාපිත වූ ස්ෙරූපය 

තීරණය වීමම් ප්රධාන නිශ්චචිත හැරවුම් ලක්ෂයක් වූමේ, 1521දී සිදුවූ විජයබා මකාල්ලය හා ඒ 

හා සබැඳි පසුකාලීන මේශපාලන බල මපරළි සමුදායයි. මකෝට්මට් රාජධානිය මකාටගත් 7වන 

විජයබාහු රජතුමාමේ (1509-1521) පුතණුෙන් තිමදනා වූ බුෙනකබාහු, පරරාජසිිංහ හා 

ොයාදුන්මන් යන කුොරෙරුන් පමසකින් සිටිය දී, රාජයත්ෙයට මුල්මපමේ හිිකෙක් නැති, සිය 

මදෙන බිරිඳමේ පුත් වූ කුඩා මේෙරාජ කුොරයන්ට රජ කිරුල හිිකර දීෙට රජතුො තීරණය 

කර තිබුණි. රජතුො විසින් නිොස අඩස්සිමේ රඳො තබා සිටි පුත් කුෙරුමෙෝ තිමදනා පෙණක් 

මනාෙ, රටෙැසියා පො රජුමේ මම් තීරණය පිලිමකවු කමළෝය. රැකෙල් ෙලින් ිදී පලාමගාස්, 

පසුෙ හමුදාෙක් සෙඟ මකෝට්මට් රජොසල බලා ගෙන් කරින් සිටි කුොරෙරුන් තිමදනාමේ 

ආගෙනයට බියවූ විජයබා රජු, ඔවුන් සෙඟ සාකච්ජා මකාට ගැටළු විසඳාගැනීෙට කැෙැත්ත 

පළ කමේය. සාකච්ජාෙක මුොමෙන් රජෙැදුරට මගන්ොමගන තෙන්ෙ ෙරාදැමීෙට රජු විසින් 

කුෙන්රණය කර ඇති බෙට සැක උපදොගත් කළබලකාරී ොයාදුන්මන් කුෙරු විසින් සිය 

හමුදාෙට රිසිමස් රජෙැදුර මකාල්ලකෑෙට අණ දුන්මන්ය. විජයබාහු රජතුොට ෙරණය හිි 

කරින් රජොලිගමේ සිදු වූ ෙහා මකාල්ලය 'විජයබා මකාල්ලය' මලස පසුකාලීනෙ නම් විය.  

ඊට මපර ෙහනුෙර හා යාපනය රාජයයන් මකෝට්මට් සෙඟ බැඳී තිබුමන් තරෙක්ෙ ලිහිල්ෙ 

වුෙත්, රමට් බලගතු අගනුෙර වූමේ මකෝට්මට්ය. විජයබා මකාල්ලමයන් පසු බුවකන බාහුට 

(පසුෙ මකෝට්මට් 7වන බුවකන බාහු (1521-1550) මලස රජවූ) මකාට්මට්ත්, පරරාජසිිංහට 

(පසුෙ රයිගම් බණ්ඩාර) රයිගෙත් සහ මායාදුන්කන්ට (පසුෙ සීතාෙක මායාදුන්කන් 

(1521-1581)) සීතාෙකත් මලස මලසත් මකෝට්මට් රාජයය තුන්කඩකට මබදී විසිරිණි.  

පසුකාලීනෙ බුෙමනකබාහු රජතුොමේ පුත්වූ කදාන් ජුවන් ධර්මපාල (1551-1597) 

මකෝට්මට් රාජයය පෘතුගීසින්ට තෑගි ඔප්පපුෙක් ෙගින් පෙරා දීෙට තරම් පෘතුගීසි 

අනුගාිකමයකු වූ අතරෙ, ඊට ප්රතිවිරුේධෙ ොයාදුන්මන්මේ පුත් ටිකිරි බණ්ඩාර (පසුෙ 

පළකවනි රාජසිිංහ (1581-1593) මලස රජවූ) පෘතුගීසින්ට එමරහිෙ පසුමනාබා සටන්ෙැදුණු 

රණකාිමයක් බෙට පත්විය.  

එමකමනකට මෙනස් විවිධ රාජය පාලකෙරුන් යටමත් මෙරට තුල පෘතුගීසි පාලනය ස්ථාපිත 

වූ ස්ෙරුපය තීරණය කළ ඉතිහාසමේ කඩඉම් ලක්ෂය, 1521 දී සිදුවූ විජයබා මකාල්ලයයි.  

 



විජයබා ක ාල්ලය නව තාව 

පියදාස සිරිකස්න (1875-1946) ෙැනි නෙකතාකරුෙන් ජාතිය අෙදිකිරීමම් හා ජනතාෙ 

යහෙගට ගැනීමම් අරමුණින් දහම් පණිවුඩ ඇතුළත්, තාත්විකත්ෙමයන් තරෙක් ඈත්වූ 

නිර්මොණ බිහිකළ සිිංහල නෙකතාමේ මුල් යුගමේ ගෙන් 

ෙග මෙනස් කරන්මන්, මාර්ටින් වික්රමසිිංහ (1890-1976) 

හා ඩබ්. ඒ. සිල්වා (1890-1957) ෙැනි ගත්කතුෙරුන්ය. ඒ 

එකිමනකට මෙනස් වූ දිශානතීන් මදකකටය. සැබෑ 

මලෝකමේදී මුණගැමසන තාත්වික චරිත හා සිේි තුලින් 

වික්රෙසිිංහයන් නෙකතාකරණමේ මයමදේදී, රසෙත් බටහිර 

ඉිංග්රීසි රහස් පරීක්ෂක හා මෙනත් නෙකතා 

ඇසුරුකිරීමෙන් තෙන් විඳි රසය සිිංහල පාඨකයාටත් 

එමලසටෙ ලබාදීමම් අරමුමණන් ඩබ්. ඒ. සිල්ො සිය නෙකතා රචනා කමේය.  හුමදක් කතා 

රසයෙ ඉස්ෙතුෙන මස් සිංස්කෘත ිශ්ර ෙයක්ත සිිංහමලන් නිර්මොණකරණමේ මයදුනු ඩබ්. ඒ. 

සිල්ො මෙරට බිහිවුනු මහාඳෙ ඓතිහාසික නෙකතාකරුො මලස අවිොදමයන් නම්මකමර්ම.   

  මුහුදුබඩින් පෘතුගීසින්මගනුත්, උඩරටින් වික්රෙබාහු සාොන්තයාමගනුත් හා යාපා පටුමනන් 

ආර්මය චක්රෙර්මතිමගනුත් එල්ලවූ තර්මජන ෙලට අෙතරෙ ොයාදුන්මන් ප්රමුඛ තෙන්මේෙ 

පුත්කුොරෙරු තිමදනමගන්ද එල්ල වූ බලපෑම් හමුමේ රජ කළ 7ෙන විජයබාහු රජතුොමේ 

පාලන සෙය හා එහි කූටප්රාප්පතිය වූ විජයබා මකාල්ලය, අිල කලාකෘතියකට අනගිතෙ 

ෙස්තුවිෂයක් බෙ ෙහා ගත්කරු ඩබ්. ඒ. සිල්ොට ෙැටහීයාෙ අරුෙයක් මනාමේ. අරුෙය 

ෙන්මන් මම් අසෙසෙ ඓතිහාසික ෙටපිටාෙ පසුබිම් කරගත් ෙනබන්ධනීය මපම් පුෙතක් ඒ 

ඉතිහාස කතාෙ සෙඟ සුදුසුෙ ොරාමෙන් මුහුමකාට අෙරණිය නෙකතාෙක් බිහිකිරීෙට 

එතුො දක්ො ඇති කුසලතාෙයයි.  

 

 



  

 

බටහිර මේෂ්ඨ කලාකෘති ඇසුරුකිරීමෙන් කතුෙරයා ලද 

අසහාය ප්රතිභාෙ තුලින් බිහිවූ අසිංග, නීලමණී හා 

නයනානන්දමේ තුන්මකාන් මපම් කතාන්දරය අතිශයින්ෙ 

ිහිරිය. විජයබා මකාල්ලය රචනා කිරීමම්දී එහි කතුෙරයා, 

මශරිඩන්මේ 'පිසාමරෝ' (Pizzaro) නාටකමයන් මහෝ චාර්මල්ස් 

ඩිකන්ස්මේ 'අ මට්ල් ඔෆ් ටූ සිටීස්' (A Tale of Two Cities) 

නෙකතාමෙන් යම් අභාෂයක් ලබාමගන ඇතිබෙ මපමන්. 18 

ෙන සියෙමස් දී එිංගලන්තමේ දී රඟදැක්වුනු  රිචර්් 

බ්රින්ස්කල් කෙරිඩන්කේ (Richard Brinsley Sheridan) 

'පිසාකරෝ' (Pizzaro) මේදිකා නාටකයට පසුබිම් ෙන්මන් 

ස්පාඤ්ඤ ජාතිකමයෝ  දකුණු ඇෙරිකාමේ පීරු රමට් 

මුල්ෙැසියන්ට එමරහිෙ සිදුකළ මනාපනත්කම් හා 

සැහැසිකම්ය. පෘතුගීසින් විසින් ලක්ෙැසියන්ට එමරහිෙ මුදාහළ ප්රචණ්ඩත්ෙය ද මීට 

අනුරූපය. එමලසෙ 'පිසාමරෝ'හි මරාලා (Rolla), මකාරා (Cora) හා ඇමලාන්මසා (Alonzo) අතර 

ඇතිෙන තුන්මකාන් කතාන්දරය විජයබා මකාල්ලමේ අසිංග, නීලෙණී හා නයනානන්දමේ 

කතාෙට අතිශයින්ෙ සමීපය. 'පිසාමරෝ'හි මම් චරිත ත්රිත්ෙය අතර හුෙොරුෙන සෙහර 

 



මදබස්, විජයබා මකාල්ලමේ ප්රධාන චරිත තුන අතර සිදුෙන සිංොද ෙලට එකමහළාෙ 

අනුරූපය.  

 

ප්රිංශ විප්පලෙය (1789) සිදුවූ ෙකොනුෙ පසුබිම් මකාටමගන 1859දී ලියැවුනු ඉිංග්රීසි ජාතික ෙහා 

ගත්කරු චාර්ල්ස් ඩි න්ස්කේ 'අ කේල් ඔෆ් ටූ සිටීස්' (A Tale of Two Cities) නෙකතාමෙහි 

එන සිඩ්නනි කාර්මට්න් (Sydney Carton), චාර්මල්ස් ඩාමන් 

(Charles Darnay) හා ලුසී ෙැනට් (Lucie Manette) යන චරිත 

ත්රිත්ෙය සම්බන්ද සිදුවීම් දාෙය මුලික ෙස්තු බීජය මලස 

මගන, එය තෙ තෙත් විචිරෙත් මකාටමගන විජයබා 

මකාල්ලය නිර්මොණය කළා විය හැක. සිරගතවී සිටි චාර්මල්ස් 

ඩාමන්ෙ එයින් මුදො යො ඒ මෙනුමෙන් තෙන් සිරගතවී 

පසුෙ ගිලටීනයට දිවිදීෙ ෙගින් සිඩ්නනි කාර්මටන් විසින් ෙැනට් 

මෙනවිය මෙනුමෙන් උතුම් ආත්ෙ පරිතයාගයක නියැලීෙ 

'අ මට්ල් ඔෆ් ටූ සිටීස්' කෘතිමේ කූටප්රාප්පතියයි. මකමස් 

මෙතත් කලින් සිය මපම්ෙතිය වූ නීලෙණී කුෙරියමේ 

සිතැඟි ඉටුකර දීෙට ඇයමේ ෙත්ෙන් මපම්ෙතා වූ 

නයනානන්ද මසනවියන්ෙ පරිංගි සිරකුටිමයන් 

මුදොගැනීෙ සඳහා සිය දිවි පරදුෙට තබා ඉදිරිපත්වීෙ 

ෙගින් අසිංග මසනවියන්මේ උතුම්බෙ එමලසෙ අප හමුමේ සනාථ කිරීෙට 'විජයබා මකාල්ලය' 

කතුෙරයා සෙත් මේ. නමුත් එතැනින් මනානෙතින කතුෙරයා, අසිංගයන් පරිංගි ොඩිමයන් 

හිින් සීරුමේ පලා යෙනු මෙනුෙට පරිංගි නායක ද ලසර්මදාෙ නින්මදන් අෙදිමකාට, ඔහු සෙඟ 

සටන්මකාට ජයමගන නමුත් ෙරණීය තුොල සහිතෙ කඳවුමරන් පිටකරවීෙ ෙගින් අසිංගමේ 

උතුම්බෙ හා සෙෙ යන ඔහුමේ වීරත්ෙය අප හමුමේ විදයොන කිරීෙට සෙත් මේ.  

මකෝට්මට් රාජයය සෙග සම්බන්ධතාෙයක් මගාඩනගාගැනීෙට, මෙරට බටහිර මුහුදුබඩ 

තීරමේ කඳවුරු බැඳගත් පෘතුගීසින් ෙැයම් කරින් සිටි සෙමේදී සිදුවූ, ොයාදුන්මන් කුෙරාමේ 

හදිසි මකෝපමේ ප්රතිපලයක් වූ, විජයබා මකාල්ලය හා ඒ ආශ්රිත සෙකාලීන මේශපාලන 

ෙටපිටාෙ පිලිබඳ යම් නිර්මොණශීලි විෙරණයක් තෙ නෙකතාෙ හරහා සහෘදයා මෙත 

 



දැක්වීෙට ඩබ්. ඒ. සිල්ො ඉදිරිපත් මේ. ඒ සෙගෙ ද ලසර්මදා හා ඔහුමේ පෘතුගීසි හමුදාමේ 

සැහැසිකම් මෙන්ෙ, කුටිඤ්මඤෝ පියතුොමේ අභීත සිල්ෙත් බෙත්, හිදුම්ොමේ සියුම් ඍජු 

බෙත් නෙකතාෙට ෙහත් ආමලෝකයක් ලබාමේ. නෙකතාමේ ප්රමුඛ මපම්කතාෙට අෙතරෙ 

ොයාදුන්මන් කුොරමේ හා ලීලාෙතී කුෙරියමේ මපම් කතාෙ ද පසුබිින් ගලායයි.    

 

විජයබා ක ාල්ලය සිනමා පටය  

පූර්මෙ ප්රචාරක පටය 1: https://www.youtube.com/watch?v=ICECgxqqhXw 

පූර්මෙ ප්රචාරක පටය 2: https://www.youtube.com/watch?v=ZJNKrcS21YU 

ජැක්සන් ඇන්තනිමේ "අබා" (2008) චිරපටමයන් ඇරඹි නූතන ඓතිහාසික සිනො රැල්ල 

ෙදක් ඒකාකාරී රාමුෙක මකාටු වූ බෙක් විදයොන ෙන කාලයක, 'විජයබා මකාල්ලය' ෙැනි 

දැෙැන්තවූත්, රසමයන් අනූනවූත් නිර්මොණයකට අතගැසීෙ පිළිබඳෙ, අප, ෙහඇදුරු සුනිල් 

ආරියරත්නයන්ට කෘතඥ විය යුතුය.  

පිටු තුන්සියයකට ආසන්න ඉඩකඩක් තුලදී නෙකතාකරුො දක්ෙන මපළහර, එමළසෙ, පැය 

මදකහොරකට අඩු කාල පරාසයකදී සිනොකරුමෙකුට පෑ මනාහැක. එමහයින්, ඓතිහාසික 

මේශපාලන මපරළියට අදාළ සෙහර චරිත, අනු කතාන්දර හා සිේි සිනො පටමේ දී ගිලිහී 

මගාස් ඇත. මපාමතහි එන ඓතිහාසික මේශපාලන කතාන්දරයට ආසක්තෙ, එය අඩු නැතිෙ 

දැකගැනීෙට සිනොහල මෙත යන සහෘදයාමේ සිතැඟි එමළසින්ෙ ඉටු මනාමේ.  

නෙකතාමේ එන සෙකාලින උේමේගකර මේශපාලන බලමපරලිය පසුබිින් තබාමගන, 

නාටයෙය අෙස්ථාෙලින් අනූන තුන්මකාන් මපම් කතාන්දරයට මූලිකත්ෙය මදින් 'විජයබා 

මකාල්ලය' සිනො පටය නිර්මොණය කිරීෙට ඉදිරිපත්වීෙ නිසා, ආරියරත්නයන්ට සිය 

ප්රතිනිර්මොණමේදී, මුල්කෘතිමයන් යම් පෙණකට අපගෙනය වීෙට හිිෙන නිදහස ෙැඩිය. 

එමළසෙ පරම්පරා කිහිපයක් පසුබිම් ෙන, තරෙක් සිංකීර්මණ ඓතිහාසික සිේි දාෙය 

ෙැඩිමයන් ඉදිරිපත් කරනොට ෙඩා නෙකතාමෙහි එන තුන්මකාන් ආදර අන්දරය ෙටා 

සිනොපටය මක්න්රගත කිරීෙ, ොණිජ ෙශමයන් ෙඩා සාර්මථක නිර්මොණයක් එළිදැක්වීෙට 

මේතුෙන බෙ සුනිල් ආරියරත්නයන් ෙැනවින් දනී. මම් සම්ිශ්රණය සාර්මථක මලස සිදුකිරීෙට 

ඔහු ප්රොණෙත් උත්සහයක් ගන්මන්දැයි මසායා බැලීෙ ෙටී.  

https://www.youtube.com/watch?v=ICECgxqqhXw
https://www.youtube.com/watch?v=ICECgxqqhXw
https://www.youtube.com/watch?v=ZJNKrcS21YU
https://www.youtube.com/watch?v=ZJNKrcS21YU


 මේක්ෂකාගාරමේ ආකර්මෂණය දිනාගැනීෙට අධයක්ෂකෙරයාමේ උපරිෙ අෙධානය 

සැෙවිටෙ මයාමුවී ඇති නිසා, විමටක නෙකතාමෙහි එන මපම්කතාෙට එමලසින්ෙ අනුගත 

මෙින්ද, ෙමරක එයින් තරෙක් අපගෙනය මෙින්ද ගලා යන පරිදි ඔහු සිනොපටය 

හසුරුෙයි. 

 

 

අසිංග මසමනවි හා විොහ ගිවිසිමගන සිටි නීලෙණීය තොට අහම්මබන් හමුෙන නයනානන්ද 

නම් ඔත්තුකරුො සෙග මපින් මෙමලන අෙස්ථාමේ සිට ඔවුන් මදපළට අසිංගයන්මේ හා 

මදොපියන්මේ ආශීර්මොදය හා සහමයෝගය ලැමබන අෙස්ථාෙ දක්ො දිමෙන, සිනොපටමේ 

මුල් භාගය ෙහත් සීරුමෙන් සිනොකරුො මපළගස්ෙන නමුත් අසිංගමේ උතුම්බෙත්, 

නයනානන්දමේ වීරත්ෙයත් හුොදැක්වීෙට ඉෙහල් ෙන සිදුවීම් මකටිමයන් ලිස්සා යෙනු ලබයි. 



නමුත් මේොල් රණසිිංහ හා අශාන් ඩයස් චරිත නිරුපනමයහි දක්ෙන ප්රතිභාෙ එෙගින් 

කිසිමස්ත් යටපත් මනාමේ. නයනානන්දමේ හා අසිංගමේ චරිතෙල ඇති මපෞරුෂය විදහා 

දක්ෙන ප්රබල මදබස් ඛණ්ඩ සිනොපටමේ බහුලයි. නයනානන්දමේ අිංග චලන හා භාෙ 

ප්රකාශනය අතිශයින්ෙ තිේරයි. මම් අතරින් මසනාලි මෆාන්මස්කා පණ මපාෙන නීලෙණී 

චරිතය ෙඩා ප්රබලෙ නැගී මනාසිටින්මන්, සිනොකරුො ඇයෙ මයාදාගන්මන් සියුම් භාෙ 

ප්රකාශනයකට මනාෙ, මේක්ෂකාගාරය සිනොපටය මෙත රඳොගැනීමම් මෙෙලෙක් මලසට 

වීෙ නිසාය. තෙද ද ලසර්මදා මලස රඟන හෑන්ස් බිලිමෙෝරියාමේ රිංගනය පැසසුම් කළ යුතුයි.  

 

 

නෙකතාෙක් සිනොෙට නැගීමම්දී එහි ඇති සියළුෙ මේ ඒ අයුරින්ෙ සිනොපටයට නැගීෙ 

නුසුදුසු බෙ සතයයකි. නෙකතාෙ හරය උකහාමගන එය සිනොත්ෙකෙ ඉදිරිපත් කිරීමම්දී 

යම් යම් මෙනස්කම් කිරීෙට සිනොකරුොට තහිංචියක් නැත. එනමුත් ඉතිහාස කතාෙක 

අක්මුල් ගලො දැමීෙට ඒ නිදහස මයාදාගත යුතු නැත. 'ඇහි පිල්ලමක් අතර සැඟකවන්න 

රහකස්..." (https://www.youtube.com/watch?v=BAtnmPuSm8s&list=RDBAtnmPuSm8s&index=1) ගීතය ඉතාෙත් 

විසිතුරුයි. නීලෙණීයමේ දඟකාරබෙ උපරිෙමයන්ෙ මපන්වීෙට සිනොකරුො මෙහිදී යත්ත 

දරයි. එනමුත් ඇයමේ රිංගනය හා නර්මතනය විසි එක්ෙන සියෙමස් මසනාලි මෆාන්මස්කාට 

විනා, දහසය ෙන සියෙමස් ජීෙත්වූ නීලෙණී කුෙරියට නම් සුදුසු මනාමේ. විජයබා රජ සෙමේ 

දී පෘතුගීසි මෙළඳ බලපෑෙ පැෙතුනා ිස සිංස්කෘතික බලපෑෙ තීේරෙ මනාතිබූ බෙ සුනිල් 

https://www.youtube.com/watch?v=BAtnmPuSm8s&list=RDBAtnmPuSm8s&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=BAtnmPuSm8s&list=RDBAtnmPuSm8s&index=1


ආරියරත්නයන් මනාදන්නො විය මනාහැක. 1518හි දී මෙරට කුලකතුන් කිසිමලසකින්ෙත් 

මනාඇඟලූ ඇඳුම් ෙලින් සරසා මුහුදු මෙරමේ හා එළිෙහමන් ඇයෙ නටෙන්නට සිනොකරුො 

මපළමෙන්මන් සිනොපටමේ ොණිජ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීෙ සඳහාෙ පෙණක් බෙ 

මපමන්.   

නීලෙණිය මකබඳු තරාතිරමම් තැනැත්තියක්දැයි යන්න පළ කිරීෙට, ඩබ්. ඒ. සිල්ො මෙමස් ඉඟි 

ලබාමේ. 

"නායක මසනවියන්මේ ෙස් භෙනමයහි පශ්චචිෙ භාගය උදයානයකින් යුක්තය. එ කල 

මෙ කල මෙන් පෙන් සුෙ පිණිස වුෙද, ප්රසිේධ ස්ථානයන්හි නිදැල්මල් හැසිරීෙ කුල 

කාන්තාෙනට අනුචිත වූ මහයින් ප්රභුෙරයන්මේ ොස භෙනයන්හි කාන්තා පක්ෂයට 

සන්ධයා පරිසයාර්යය පිණිස පිළිමයල වූ ගෘමහෝදයානමයෝ වූ හ. කිසියම් දිනක, අෙසර 

ඇති පරිේමදන් නීලෙණී හුදකලාෙ ෙ මහෝ ෙෑණියන් කැටුෙ මහෝ මම් මග උයන, සෙස් 

කල්, පෙන් සුෙ විඳිින් විශ්රාෙමයන් පසු ෙන්නීය." (3 පරිච්මේදය - 14 පිටුෙ)  

 

 ඩබ්. ඒ. සිල්ොමේ නීලෙණීය නිහඬ තැන්පත් යුෙතියක් වුෙත්, ආරියරත්නයන් ඇයෙ 

සිනොපටයට ගැලමපන අයුරින් මකළිමලාල් යුෙතියක් බෙට පත්කිරීෙ මලාකු ෙරදක් මනාමේ. 

නමුත් කතාමේ කාල ෙකොනුෙ තෙන්මේ සිතැඟි පරිදි මෙනස් කිරීෙට ඔහුට අයිතියක් නැත.  

  

මී විතින් ෙත්වූ පරිංගි මසබළුන් බැරැක්ක තුළ නටින් ගායනා කරන ිහිරි බයිලා ගීත 

කිහිපයක් එදා මෙදා තුර සිිංහල සිනොමේදී අපට හමුමේ. මලස්ටර්ම මේම්ස් පීරිස්මේ 

'සිංකේෙය' (1960) චිරපටමේ එන 'පෘතුගීසි ාරයා' ගීතය හා ඩිල්ෙන් ජයරත්නමේ 'රණ 

කදරණ' (1984) චිරපටමේ එන 'සිඤර සිකඤෝකර්' ගීතය සෙකාලීන සිනො තාක්ෂණයට 

අනුෙ මහාඳ නිර්මොණ මේ. මම් ආකෘතියට අලුතින්ෙ එක්වූ විජයබා මකාල්ලමේ එන 'සිිංගලි 

කනෝකන්...' ගීතය (https://www.youtube.com/watch?v=_I4EK0dctyc) හැෙ අතින්ෙ ඉතා අනගිය. සුනිල් 

ආරියරත්නමේ පදොලාෙට හා මරෝහණ වීරසිිංහමේ සිංගීතයට, සනුක වික්රෙසිිංහමේ 

කටහඬ මහාඳින් ගැලපී නිෙැවුනු මම් ගීතයට සාධාරණය ඉටුකරන්නට රිංගන ශිල්පින් දායක 

වී ඇති ආකාරය ඉතා විශිෂ්ඨයි.  

https://www.youtube.com/watch?v=_I4EK0dctyc
https://www.youtube.com/watch?v=_I4EK0dctyc


 

 

“.. වදා හරි රට දාලා ගියත් පරිංගි...  

     ...කනෝකන...හැිංගි හැිංගි හැමතැන ම ඉඳී පරිංගි" කියා ආරියරත්නයන් ගීතය 

අෙසන් මදපදමේ දී අපට ෙතක් කර මදන්මන් පෘතුගීසි ආගෙනය නිසා මෙරට සොජ 

සිංස්කෘතික මේහමේ සිදුවූ මෙනස්කම් කිසිදා ෙැකී මනායන බෙ මනාමේද?  

 

විශිෂ්ඨ මලස කැෙරා මකෝණ හැසිරවූ දර්මශන රැසකින් 'විජයබා මකාල්ලය' සෙන්විතයි. සිනො 

පටමේ මබාමහෝ දර්මශන ෙල ෙර්මණ සිංමයෝජනය ආකර්මශනියයි. එනමුත් මෙහි ෙර්මණ මත්ොෙ 

සාොනයමයන් ඓතිහාසික කථා ෙස්තු පසුබිම් මකාටගත් චිරපට ෙලදී දක්නට 

මනාලැමබන්නකි. එය ෙඩා ආසන්න ෙන්මන් සරල ොණිජ චිරපටයක ෙර්මණ සිංමයෝජනයටයි. 

රාත්රී දර්මශන අමලෝකකරණමේ දී දැක්මෙන මදෝශ, චිරපටමේ විසිතුරු බෙ ෙැඩි කිරීෙ සඳහා 

උෙෙනාමෙන්ෙ කළ ඒොදැයි සිමත්. අඳුරු පසුබිෙක වුෙත් තෙන්ට මපන්වීෙට අෙශය ප්රමේශය 

අස්ොභාවික මලස ආමලෝකනය කර දැක්වීෙ ෙගින් රුප රාමුමේ විශ්චෙසනීයත්ෙය පළුදු 

කරෙයි.   

 



 'විජයබා මකාල්ලය' මෙරට නිෂ්පාදනය වූ පළමු ත්රිොණ සිිංහල චිරපටය බැවින් එහි ත්රිොණ 

තාක්ෂණමේ ඇති අඩුලුහුඬු කම් හුොදැක්වීෙ සුදුසු මනාමේ. නමුත් මේක්ෂකයාමේ අසලටෙ 

මගන එන සෙහර රූප රාමුෙල ඇති බලමපාමරාත්තු මනාවිය හැකි පැතලි බෙ ෙලකා ගැනීෙට 

හැකි වූමේ නම් සුදුසුයි. නූතන අිතාක්ෂණික බටහිර ත්රිොණ චිරපට නරෙන ශ්රී ලාිංකික 

මේක්ෂකයාමේ අමප්පක්ෂාෙන් ඉහළ ෙට්ටෙක පෙතින බෙ ෙටහා ගත යුතුය.  

 

 

 

සිංග්රාෙ දර්මශන නිර්මොණශීලිෙ හා නෙතාෙයකින් යුතුෙ ඉදිරිපත් කිරීෙට සිනොකරුො කිසිදු 

උත්සාහයක් දරා නැත. පරිංගි හටන සරල ේෙන්ද කඩු සටන් කිහිපයකට සීොමේ. පසුගිය 

කාලමේ තිරගත වූ 'අබා' (2008), 'මහරජ ගැමුණු' (2015), 'ආකලෝ ා උදපාදී' (2017) ෙැනි 

සිනොපට ෙල යුේධ හා ඒ ආශ්රිත දර්මශන මීට ෙඩා කිහිප ගුණයක් ඉදිරිමයන් පෙතී.  

 



 

 

'විජයබා මකාල්ලය' සිනොපටය තුලදී, විජයබා මකාල්ලයට ලබාදී ඇති ඉඩකඩ නම් 

කිසිමලසකින්ෙත් ප්රොණෙත් නැත. එය ඉදිරිපත් කරන්මන් ද ඉතා දුර්මෙල මලසය. මෙහිදී 

මකාල්ලයක අිංශුොරයක්ෙත් මනාමපන්ෙන්නට සිනොකරුො ප්රමේසම් ෙන්මන් ඇයිදැයි 

මනාමත්මර්ම. අගෙැති කඳුමර්ම බණ්ඩාර සියුෙැලි මේෙරාජ කුෙරුමේ සහමයන් රජුමේ පුත් 

කුොරෙරුන් තිමදනා ඝාතනය කිරීෙට සැලසුම් කරන ආකාරයත්, පසුෙ ඒ සැලසුෙ 

ඉටුකිරීෙට තෙන්ෙ බීෙතින් තනිෙෙ ොයාදුන්මන් කුොරයෙ හමුෙන ආකාරයත් විහිළු 

සහගතය. මෙහිදී නෙකතාකරුො, සිනො අධයක්ෂකෙරයාට ෙඩා ගවු ගණනක් ඉදිරිමයන් 

සිටී.  

"අයිය, අයිය, මනායන් - මනායන් රහස් කුිංමඩ්න හැට මදමනක්- අයියලා ෙරන්න-" කියා 

මේෙරාජ කුොරයා කීහ." (42 පරිච්මේදය - 270 පිටුෙ)  

 



ොයාදුන්මන් කුොරයා 'විජයබා මකාල්ලය අරෙේ!' මලස සිය මසනඟට විධානය කරනු ලබයි. 

පසුකාලීනෙ මම් සිදුවීෙ හැඳින්වීෙට ඉතිහාස ගමේෂකයන් මයදූ නෙ, සිදුවීෙට කලින්ෙ ඔහු 

දන්මන් මකමස්දැයි අපට නම් මනාමත්මර්ම. 

 

  

 

සිනොපටමේ උච්චතෙ අෙස්ථාෙක් කරොගත යුතුෙ තිබූ අසිංග මසනවියන් හා ද ලසර්මදා 

අතර සිදුෙන ේෙන්ද සටන මීට ෙඩා ප්රබලෙ හා සිනොත්ෙකෙ ඉදිරිපත් කිරීෙට 

අධයක්ෂකෙරයා මයාමුවූමේ නම් ෙැනවි. වීරයා හා දුෂ්ඨයා අතර සිදුෙන්නට තිබූ අෙසන් 'ගල 

උඩ සටන' දියාරු කරගන්නා සිනොකරුො ඒ මෙනුෙට අසිංගයන් සෙඟ පලායේදී හිදුම්ො 

දුනු හී මයාදා පරිංගි මසබමලක්ෙ බිෙ දෙන ආකාරය මපන්ෙයි. මම් ජෙනිකා මපමළහි අරමුණ 

ෙන්මන් අසිංගමේ ෙරණයට මපර ඔහුෙ නීලෙණී හා නයනානන්ද සිටින ස්ථානයට මකමස් 

මහෝ රැමගන යාෙයි. චිරපටය අෙසාන ෙන්මන් නයනානන්දමේ හා නීලෙණී හමුමේ සිදුෙන 

අසිංගයන්මේ ෙරණමයනි. 80-90 දශකමේ බිහිවූ හින්දි මකාපියක ෙැනි අෙසානයක් අපට 

අත්දැකීෙට අෙස්ථාෙ සැලසීෙට සිනොකරු උත්සුක මේ.  

එමස්ෙ විජයබා රජ ොලිගය, ප්රභූ මගාඩනැගිලි හා මෙනත් ඓතිහාසික පසුතල හැකි තරම් 

අඩුමෙන් මපන්ෙන්නට අධයක්ෂක ෙරයා ප්රමේසම් වීමෙන් සිනොපටමේ තත්ෙය බරපතළ 

මලස පහත දො ඇත. මුහුමේ ඈතින් මපමනන නැේ සහිත දර්මශන කිසිදු උෙෙනාෙකින් කළ 



ඒො මනාමේ. 'ෙහරජ ගැමුණු' හා 'ආමලෝකා උදපාදි' ෙැනි සෙකාලීන උසස් ගමේෂණශීලි 

සිනොපට ෙලට ෙඩා සැළකිය යුතු අඩු පිරිෙැයකින් නිර්මොණය වූ 'විජයබා මකාල්ලය' නරෙන 

විට, ඒ අඩුෙ මේතුමකාටමගන ඇතිවූ ඍණාත්ෙක බලපෑෙ පැහැදිලිෙෙ විදයොන මේ.  

බයිලා කපිරිඤ්ඤා විෙර්මශනයක් (1985), ගරැෙමෆෝන් ගී යුගය (1986), කැමරාල් පසම් කන්තාරු 

(1987), මදෙළ මබෞේධයා (2006) ෙැනි ෙහඟු සාහිතයෙය පර්මමේෂණ කෘති සම්පාදනය කළ 

ෙහාචාර්මය සුනිල් ආරියරත්නයන්, 'විජයබා මකාල්ලය' ෙැනි ජනාදරයට පත්වූ ඓතිහාසික 

කෘතියක් මෙමස් නාස්ති කරනු ඇතැයි කිසිමෙකු මනාසිතනු ඇත.  

 

කුෙන අඩුලුහුඬු කම් තිබුනත් 'විජයබා මකාල්ලය' යනු බලා රස විඳිය හැකි සුන්දර 

සිනොපටයක් බෙ නම් සඳහන් කළ යුතුය. ඩබ්. ඒ. සිල්ොමේ ආරමේ නෙකතා කියවීමෙන් 

ලැමබන ි හිර, පුරුේමදන් අස්ොදනය කරනු විනා ඒො තාර්මකිකෙ විග්රහ කිරීෙට යෑෙ මනාකළ 

යුතු යැයි අදහන පුරුේදකින් මහබි අප, ඒ රීතියෙ සුනිල් ආරියරත්නයන්මේ 'විජයබා 

මකාල්ලය' සිනොපටයට ද මපාදු යැයි සළකා එය රිසිමස් වින්දනය කිරීෙට මනාහැකිද? 

මනාඑමස්නම්, ඉතිහාස කතාෙක් පසුබිම් මකාටගත් චිරපටයක් නිර්මොණමේදී, එය අපට අසා 

පුරුදු ඓතිහාසික කතාෙට ෙැඩි බරක් දී නිෙැරදි පසුතල හා නිෙැරදි සිේි දාෙ ෙලින් 

සෙන්විතෙ නිර්මොණය විය යුතුද? කලාකරුොමේ කාර්මයයභාරය මෙමළඳමපාල ඉල්ලුෙ 

ඉලක්ක කරමගන සිය පාරිමභෝගිකයා පිනවීෙට නිර්මොණකරණමේ මයදීෙද, නැතමහාත් 

නිර්මොණය තුළින් සහෘදයාමේ චින්තනය ඉහළ නැිංවීෙට කටයුතු කිරීෙද? මම් ප්රස්තුත 

පිළිබඳෙ ලාිංකීය සිනො රසික ජනතාෙ දරන ආකල්ප මොනොදැයි, ඉදිරි සති කිහිපමේදී 

'විජයබා මකාල්ලය' සිනොපටයට ඔවුන් ප්රතිචාර දක්ෙන ආකාරය අනුෙ, තරෙක් දුරට මහෝ 

අපට ෙටහා ගැනීෙට හැකි ෙනු ඇත. 
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