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දහඅට සන්නිශ්ේ සතර අභිනය භාවිතය

ශාන්නිකර්මයක යනු ශාන්නිය උදා කරනු වසේ පවත්වනු ලබන අභිචාර විධියකි.
ප්රාථමික වූ ඇදහිලි ක්රමයන්නශ්ේ විකාශනයක වන ශ්මම පූජා චාරිත්ර විශ්ශේෂය මිිසාට
ශ්ලෞකික වූ පරමාර්ථ සාධනය සඳහා මග පාදයි. ලාාංශ්කය ශාන්නිකර්ම ශ්ෂේත්රය තුළ
සන්නි යකුම ශ්හවත් දහඅට සන්නිය සුවිශ්ශේෂී අාංගයක වනුශ්ේ ඒ තුළ පවත්නා
ළගන්නනා බව ිසාමය. ආතුරයා හා ශ්ේෂකයා මූලික ශ්කාට සන්නි යකුන්න දහ අට
ශ්දශ්නකුන්නශ්ේ රාංගනයක මගින්න සාංහල ජන සමාජයට මානසක සාංතෘප්තියක
දනවනු වසේ පවත්වන ශ්මම ශාන්නිකර්මය ිරන්නතරශ්යන්න සතැඟි පිනවීම ශ්ත්මා
කරගැනීම විශ්ශේෂත්වයකි.

සජීවීභාවය හා ආකර්ෂණය උශ්දසා ශ්මහිදී භාවිත සාම්ප්ප්රදායික ලකෂණයන්නශ්ේ
විශ්ශේෂත්වය වනුශ්ේ එේවාශ්ේ පවත්නා නාටයමය සේවරූපයයි. නාටයයක පවත්නා
ශ්මෞලික අාංගයක වන සතර අභිනයන්නශ්ේ භාවිතය විසන්න අශ්නක ශාන්නිකර්මයන්න
අතර ආශ්ේණිකත්වයක ගන්නනා ශ්මම දහඅට සන්නිය සාංහල නාටයශ්ේ ප්රභවය
පිළිබඳ ශාන්නිකර්ම හා බැඳී පවින මූලධාර්මික සම්ප්බන්නධය වඩාත් තීව්ර කරනු ලබයි.
ආතුරයා, ඇදුරා හා අමනුෂයයන්න පාත්ර වර්ගයා ශ්කාට ශ්පළපාළි, යෂ රාංගන හරහා
මතු කරන සතර අභිනයන්නශ්ේ චිත්තාකර්ෂණීය බව රැයක පුරා සභාගත කරන ශ්මම
ශාන්නිකර්මය පූජාර්ථශ්ේ සීමා පසු ශ්කාට විදයාත්මක චින්නතනයක කරා ද
ශ්ේෂකයාශ්ේ මනස කැඳවාශ්ගන යයි.

ශාන්නිකර්ම

ශාන්නිකර්මයක යනු යෂ භූතාදීන්න ිසා ඇි වන වසේශ්දාසේ දුරු කිරීමත් ශ්සත්
ශාන්නි පැමිණවීමත් ශ්ලඩශ්රෝග සුව කිරීමටත් සාංහල ගැමි ආගම තුළ භාවිත වන පුද
පූජා විධියකි. සාංහල ගැමි ආගම ශ්හවත් ශ්බෞද්ධ දර්ශනශ්යන්න පරිබාහිර වූ සාංසේකෘික
පසුබිම තුළ ශ්මම ශාන්නිකර්ම ප්රවර්ධනය විය. ප්රාේ ශ්බෞද්ධ යුගශ්ේ ලාංකාව තුළ වූ
ඇිමිසේටික ගණශ්ේ පිදවිලි ශ්වශ්සසේ ශ්මම ශාන්නි කර්ම ආශ්රිත පුද පූජා ශ්කශ්රහි
වැඩි මූලාරයයක ලබා දී ඇත. ශාන්නිකර්ම තුළ ප්රධාන පාත්ර වර්ගයා වනුශ්ේ ශ්දවියන්න
හා යෂයන්නය. ග්රහයන්න හා කිසයම්ප් අයුරකින්න සම්ප්බන්නධ වූ රාෂය වර්ගයා ද ඇතැම්ප්

ශාන්නිකර්මවල පුද පූජා ලබි. යෂයින්න පිළිබ`ද පූජා පවත්වන්නනන්න කටටඩියා,
යකැදුරා ශ්හවත් යකශ්දසේසා යයි නම්ප් වන අතර ශ්දවිවරුන්නශ්ේ කටයුතු කරන්නනා
කපුරාල, ශ්ද්වාල පුල්ලලියා යෑයි හැඳින්නශ්ේ.

සාංහල ගැමියා තුළ ශාන්නිකර්ම ශ්කශ්රහි පවිනුශ්ේ පූජාර්ථශ්ේ හා අභිචාර්ථශ්ේ
සාංකල්ලපයකි. ශ්පෞද්ගලික වූ අරමුණක සාෂාත් කරනු වසේ ශ්හෝ සාමූහික අරමුණක
ශ්වනුශ්වන්න පවත්වන ශාන්නි කර්මයකදී ඒ වටා ජනකායක ඒකරාශී වීම සේවාභාවික
වූවකි. එහිදී ශ්ේෂකයන්නශ්ේ මනස ශාන්නිකර්මය තුළ අාාත්ීය කිරීම ශාන්නිකර්ම
ශිල්ලපියාශ්ේ කර්තවයයි. අනුරූපණය, සමාශ්රෝපය, සාංවාදය වැි සජීවී ලෂණ හරහා
ශ්ලඩ ශ්රෝග ඇි කරන අමනුෂයයන්නශ්ේ හා තත් ආශ්ේශයන්නශ්ේ විදයමාන බවක ඇි
කර ඒ හරහා ශාන්නිකර්මය හා ආත්ීය වූ ජනයාශ්ේ ඒකාකාරී වූ විඩාබර වූ සත
ප්රශ්බෝධමත් කරන අතර රසඥතාවයද තීව්ර කරයි. විශ්ශේෂශ්යන්නම අභිනය භාවිතශ්යහි
ලා ශාන්නිකර්ම ශිල්ලීන්නශ්ේ උපශ්යෝගීතාවය ශ්මහි ප්රධාන ශ්ේ.

'අභිනය' යනු කාවයශ්ේ අර්ථය ශ්හෝ රසය ශ්ේෂකයන්න ශ්වත ශ්ගන යන මාධයයි.
අභිනය චතුර්විධය. ඒ වාචිකාභිනය, ආාංගිකාභිනය, සාත්විකාභිනය හා
ආහාර්යාභිනය වශශ්යි. වාචිකාභිනය යනු වචනය මගින්න ඇි කරන රස
සාංකල්ලපයයි. ග්රීසශ්ේ ඩිිම්ප්භය ශ්මන්නම භාරතශ්ේ සේශ්තෝත්ර ගායනය ද වාචිකාභිනශ්ේ
මුල්ල අවසේථාය. පරළ වීම, ආශ්ේශවීම නැතශ්හාත් සමාශ්රෝපය තුළින්න ශ්වනත්
භූමිකාවකට පිවිස තම සකල ශරීරාාංගයන්න උපශ්යෝගී කරගිමින්න කරන ප්රකාශනය
ආාංගිකාභිනයයි. මුහුශ්ේ මසේ පිඬු හකුලාශ්ගන ඩහදිය කඳුළු වගුරුවාශ්ගන භාව
ප්රකාශනය කිරීම සාත්විකාභිනයයි. ශ්වසේ මුහුණු පැළඳීම, ශ්නාශ්යකුත්
වසේත්රාභරණශ්යන්න සැරසීම ආහර්යාභිනයයි.

තත් චතුර්විධ වූ අභිනයන්න හරහා ශාන්නිකර්මශ්ේ සජීවී බව හා ආකර්ෂණීය බව
රැශ්කන අතර ඒ තුළ ආතුරයාශ්ේ ශ්හෝ ශ්ේෂකයාශ්ේ ශාන්නිකර්ම විෂශ්යහි වන දෘඪ
වූ විශේවාසය ද තහවුරු ශ්ේ. විශ්ශේෂශ්යන්නම සන්නි යකුම ශාන්නිකර්මය තුළ තත්
ක්රියාදාමය ප්රකටව ප්රදර්ශනය වන අතර එේ පිළිබඳ සයුම්ප් ිරීකෂණශ්යන්න එය ප්රතයෂ
ශ්ේ.

සන්නි යකුම

සන්නිය යන්නශ්නන්න ගමයමාන වනුශ්ේ 'ශ්ලඩ' 'ශ්රෝග' 'වයාධි' යන අර්ථයයි. වාත, පිත.
ශේශ්ල්ලශේම යන තුන්න ශ්දාසේ කිීශ්මන්න ඇිවන ශ්රෝග දහ අටක ිවාරණය කරනු ස`දහා
සන්නි යකුම පවත්වයි. පහත රට ශාන්නිකර්මයක වන ශ්මහිදී මානසක විරාන්නිය
ලබා දී මශ්නෝ විශ්ශෝදක ප්රිඵල ශ්ගනදීම පිණිස ශ්වසේමුහුණට සන්නි යෂයන්නශ්ේ
ශ්රෝග ලෂණ කාවද්දවා ආතුරයා ඉදිරිපිට අනුරූපණය ශ්කශ්ර්. ඇප නූල්ල බැඳීම,
ශ්බශ්හත් දීම, යන්නත්ර, මන්නත්ර, ශ්ජයිෂය, ශ්වදකම හා වයවහාරික ශ්බෞද්ධාගශ්ම්ප්
ඇදහිලි ද එකට මුහු වී ිබීම දහඅට සන්නිශ්ේ ලෂණයකි. දහඅට පාළිය යනුශ්වන්නද
හඳුන්නවන ශ්මහි සන්නි දහ අටකි. ඒ එක එක සන්නියට අදාළ වූ ශ්රෝගයන්න ද එම`ගින්න
ප්රදර්ශනය ශ්කශ්ර්. ඒ භූත සන්නිය (උමතු බව) අමුක කු සන්නිය (වමනය) වාත
සන්නිය (හන්නදිපත් රුදාව) බිහිරි සන්නිය (බිහිරි බව) ශ්ගාළු සන්නිය (ශ්ගාළු බව)
කණ සන්නිය (අන්නධ බව) පිත් සන්නිය (පිත ආශ්රිත ශ්රෝග) ඔල්ලමාද සන්නිය (නන්න
ශ්දඩවීම) ශ්දමළ සන්නිය (ශ්නාශ්ත්ශ්රන භාෂාවක කතා කිරීම) නාග සන්නිය
(හීශ්නන්න නයි ශ්පනීම) ශ්කාර සන්නිය (අවයව වකුටු වීම) ශ්වඩි සන්නිය (හීශ්නන්න
ශ්වඩි හඬ ඇසීම) ගිිජල්ල සන්නිය (ඇඟ උණුසුම්ප් වීම) ගුල්ලම සන්නිය (පාචනය) ජල
සන්නිය (ශ්සම ආශ්රිත ශ්රෝග) ශ්ද්ව සන්නිය (තැි ගැනීම) ශ්වේුම්ප් සන්නිය
(ශ්වේීම) මරු සන්නිය මාරාන්නික වීම) වශශ්යි.

සන්නි යකුශ්ම්ප්දී ශ්රෝග පිළිබිඹු වන්නශ්න්න ශ්වසේ මුහුණුවල සාංශ්කත මගිි. යාග
මේඩපය සන්නි යකුම්ප් වීදිමාලාව නමි. ශ්මය යක ශ්තාරණ තුනකින්න හා ශ්ද්ව
ශ්තාරණ හතරක වශශ්යන්න ශ්තාරණ සතකින්න සමන්නවිතය. මල්ල පහන්න පුදා හැන්නදෑ
සමයම නැටීශ්මන්න අනතුරුව මහ ශ්සාශ්හාන්න යකා, කළු යකා, රීරි යකා, හූියම්ප් යකා
යන යෂයන්නශ්ේ භූමිකා ශ්වසේ මුහුණු පැළඳ ගත් නර්තකයන්න විසන්න ඉදිරිපත් කරයි.
අනතුරුව පැදුශ්ර් දැපවිල්ලල ශ්කාට ඒ මතට රීරි යකා පැමිණ පිටශ්වයි. අනතුරුව
සන්නි යකුන්න එන්නනට පූර්වාාංගයක වැි වූ ශ්දාළහ ශ්පළපාළි සබයට එයි.
ශ්ේෂකයන්න අවදිශ්යන්න තැබීම, ආතුරයාශ්ේ මානසක තත්ත්වය ශ්වනසේ කිරීම
පරමාර්ථ ශ්කාට ගත් ශ්පළපාළිවලින්න පන්නදම්ප් පාළිය, සලූ පාළිය, ශ්කේඩි පාළිය,
තැඹිළි පාළිය, දුමුර පාළිය, කළසේ පාළිය, කුකුළේ පාළිය යනාදිය ප්රධාන ශ්ේ. යක
පාළිවලින්න පසුව සන්නි යකුන්න දහඅට ශ්දනා පැමිශ්ේ. ශ්ම්ප් එක එක සන්නියට අදාළ
වූ ශ්රෝග ලෂණ පවතී.

ශ්ම්ප් අන්නදමට තත් ශ්රෝගයට අදාළ ශ්රෝග ලෂණ සහිත වූ ශ්වසේ මුහුණක පැළඳ ඇඳුම්ප්
ආයිත්තම්ප්වලින්න සැරසී තත් යෂයන්න පැමිශ්ණන අතර කටටඩියාශ්ේ පුද පූජා ලැබ

පිටවී යයි. අනතුරුව ඇදුශ්රෝ ආසරි කවි ගයා දහඅට සන්නිය ශාන්නිකර්මය අවසාන
කරි.

දහඅට සන්නිශ්ේ සතර අභිනය භාවිතය වාචිකාභිනය

නළු ිළියන්න විසන්න කැශ්රන සාංවාද, ගැශ්යන ගීත ඒ ඒ හැඟීම්ප් ද්විත වන අයුරින්නම
වුවශ්හාත් එහි වාචිකාභිනයක ඇතැයි කිව හැකිය. වචන මගින්න රසය ආවහනය කිරීම
ශ්මහිදී සදු ශ්ේ. දහඅට සන්නිශ්ේදී යෂයන්නට ශ්කශ්රන ආරාධනා කවි ශ්මන්නම සාංවාද
ද එහි වාචිකාභිනයට සාකෂයය දරයි. සු පාලි සබාගත කිරීශ්ම්ප්දී ගුරුන්නනාන්නශ්සේ
සමග මාරුශ්වන්න මාරුවට කවි පාද කියවීශ්ම්ප්දී වරදවා පවසමින්න වාචිකාභිනය හරහා
හාසය රසය උපදවන ආකාරය සත්ගන්නනාසුුය.

ගුරු '

සත් හට ශ්සත් ශ්දන

පාළිය'

අකකට ශ්මාකවත් නැිු

ගුරු '

සත් හට ශ්සත් ශ්දන

පාළිය'

අයියට මුාං ඇට ඕනු

ජල සන්නිය ශ්වනුශ්වන්න ආරාධනා කරනු සඳහා ගයන කවිවලින්න ඊට අදාළ වූ
ශ්රෝගශ්ේ ලෂණ ශ්මන්නම සන්නි යකුශ්ම්ප් ගීතවත් බවද ප්රකට කරවයි.

බඩ ශ්හෝ ගාමින්න වැටී ශ්පරලන්නශ්න්න - රුජාව ගිමින්න කෑම ශ්නාකන්නශ්න්න පිටිමුසු පැණි
රසමයි ඉල්ලලන්නශ්න්න 'ජල සන්නිය පුද ඉල්ලලා එන්නශ්න්න

රීරි යකාශ්ේ ආගමනශ්ේදී තමන්නව බිල්ලලට ගන්නනා ශ්ලස අයදිමින්න ඇදුරා කරන
ප්රකාශය ශ්ේෂකයාට ලබා ශ්දනුශ්ේ රසඥතා සාංකල්ලපයකි.

අශ්පායි ශ්දයියශ්න්න මට ඉන්නනට බැරුවා 'සන්නධි කුලල්ල නහර ද ඇදශ්ගන කනවා

දුකයි ඉන්නන බැරි මශ්ේ පණ මැරුවා' ඉින්න වලාශ්ම්ප් මළක`ද ශ්ගියනවා

තමන්නශ්ේ ශ්රෝග තත්ත්වය ප්රකට වන පරිදි යෂයාට ආමන්නත්රණය කිරීම හරහා
ආතුරයා තුළ සේවකීය ශ්රෝගය දුරුවන බවට විශේවාසය ශ්ගාඩනැශ්ේ. එශ්මන්නම පිශ්ද්ි
තබා 'අද ශ්මශ්වශ්ල්ල පටන්න අට අනූවක ශ්රෝග නව අනූවක වයාධි ශ්දසයතුනක
අන්නතරා ශ්කෝටියක ශ්දෝස ිවාරණයි තීන්නදුයි'යනුශ්වන්න සදුකරන ප්රකාශය තුළ
ආතුරයා හා ශ්ේෂකයාශ්ේ මනශ්සහි ඇි කරන දෘඪ වූ භකිය සුුපටු ශ්නාශ්ේ.
සන්නි යකුන්නශ්ේ ආගමනශ්යන්න පසුද ශ්මවන්න වාචිකාභිනයන්න රැසක සබාගත ශ්ේ. ශ්ම්ප්
අන්නදමට සාංවාද, කථිකා, කවි හරහා සන්නි යකුම ශාන්නිකර්මශ්ේදී ශ්ේෂකයා හා
යෂයන්න අතර ඇි වන බැඳීම රසඥතාවක කරා ගමන්න කරනුශ්ේ ිරායාසශ්යි.

ආාංගිකාභිනය

නළු ිළියන්න සය ශරීරාාංගය ඒ ඒ අවසේථාවට උචිත පරිද්ශ්දන්න චලනය කිරීශ්මන්න
ආාංගිකාභිනය ඇි ශ්වයි. එහි සාර්ථකත්වය මතු වනුශ්ේ අවසේථාශ්වෝචිත වූ අාංග
චලනය මත ඉරියේ මතුශ්කාට දැකවීශ්මි සන්නි යකුම තුළ ආාංගිකාභිනය හරහා
ශ්ේෂක මනස ඒකාත්මික කරන අයුරු ප්රකට වන අවසේථා බහුලය.

සන්නි යකුන්නශ්ේ ආගමනයට ශ්පර සදුවන ශ්පළපාළිවලදී ආාංගික අභිනය බහුල
ශ්කාට ශ්යාදාගනුශ්ේ ශ්ේෂකයන්නශ්ේ මනස තුළ අළාමක බවක ඇි කරනු ස`දහාය.
පන්නදම්ප් පාළිශ්ේදී මාත්රා තුශ්නන්න තුනට පාද තබමින්න සදු කරන රාංගනය රසාලිප්තත
වූවකි. වැලිගම්ප් සම්ප්ප්රදායශ්ේ එන දුන්නශ්න්න පාළිශ්ේ ඇදුරා පාද තබනුශ්ේ සේසැේ
ක්රමයටය. කඩු පාළිශ්ේ ශ්ේගවත් රිද්මාන්නවිත ශ්බර තාලයකට අනුව ගමන්න කරයි.
සෑම පාළියක අවසානශ්ේදීම ආතුරයා අබියසට පැමිණ හිස වටා අත් කරකවමින්න
පිශ්ද්ි තබමින්න කරන ආ වැඩීම මගින්න ආතුරයා සැනසවීම සදු කරයි.

සූියම්ප් යෂණිය ළඳ ශ්බාළඳ තරුණියක ශ්ලසන්න මුල්ලවරට සබා ගත වීශ්ම්ප්දී
ශ්ල්ලන්නසුවකින්න මුහුණ පිස දමමින්න මල්ල ගසමින්න පැමිණීම තුළ ඇයශ්ේ තාරුණයය මතු
කිරීමට උත්සාහ දරයි. ශ්දශ්වි වාරශ්ේදී මහත් වූ උදරයකින්න යුකතව ශ්කෝදිරි ගාමින්න
පැමිණීම හරහා තමන්නශ්ේ ගැබ්බර බව ද තුන්න වන වාරශ්ේදී දරුවකු නළවමින්න පැමිණ
තම ආාංගික අභිනය හරහා තමන්නශ්ේ මාතෘත්වය පිළිබ`ද සාංඥාවක ශ්ේෂකයාට ලබා
ශ්දයි.

සන්නි යකුන්න පැමිණ ශ්ේෂකයන්නට ශ්පශ්නනා ශ්ලස කෑ ගැසීම, අත් ශ්පාශ්ළාශ්ේ
ගැසීම, ශ්සාටු සීරීම, ශ්කළ ගැසීම, අතපය රුදා ශ්පන්නවීම, බිම වාඩි වීම, හතර
ගාතශ්යන්නම දිවීම, ශ්ක`ද් ශ්කාටසේ ශ්දපැත්තට වැනීම, දත් මිටි කෑම වැි
ආාංගිකාභිනයන්න හරහා ශාන්නිකර්මශ්ේ සජීවී බව මතු කරයි. මරු සන්නිශ්ේදී
මිිසුන්න භය කරමින්න වීදියට නැඟ එය උඩින්න කෑ ගසමින්න කරන රාංගනය තුළ එහි ඇි
භයාංකාරත්වය ශ්ේෂකයාට අවශ්බෝධ කරවයි. මරහඬ තළා, අත්පුඩි ගසා, අත් වනා,
යකැදුරාශ්ේ ඇඟ මත නැඟ සතුටු වී වධ දී පැදුරත් සමඟ තුන්න තැනකින්න යකැදුරා ඇඟ
වටා බැඳ කර පිට තබා යනරී යකාශ්ේ රාංගනය තත් යෂාශ්ේශශ්ේ මාරාන්නික බව
පිළිබඳ හැඟීමක ඇි කරයි.

යාගය අවසානශ්ේ මහා ශ්කෝල සන්නි යකා විසන්න බුදුන්නශ්ේ සාංශ්ද්ශය පාදශ්යන්න
අල්ලලා යකැදුරාට ශ්දන අතර ඔහු එය ශ්නාපිළිගනී. පසුව ඉශ්නහිද බශ්ඩහි ද තබා
ශ්ගන එන සාංශ්ද්ශය ද ශ්නාපිළිගන්නනා අතර අවසන හිස මත තබා ශ්ගන එන අයුරු
දැකීශ්මන්න ශ්ේෂකයා තුළ බුද්ධ ශ්ගෞරවය තීව්ර වන අතර ශාන්නි කර්මය ශ්කශ්රහි
ආගමික වූ නමයතාවක ද ඇි කරයි. එහිදී යෂයා භාවිත කරන ආාංගික වූ අභිනය ඒ
ස`දහා මනා පිටිවහලක ශ්ේ.

සාත්විකාභිනය

භාවයන්න ඉසේමතු කළ යුතු අවසේථාවන්නවලදී උචිත ශ්ලස හැඟීම්ප් ප්රකාශ කිරීමට
මුහුශ්ණන්න පිළිබිඹු කරන විවිධ විලාශයන්න තාත්වික අභිනය නමි. ඒ ඒ අවසේථාවලට
උචිත පරිදි භාවයන්න උද්දීපනය කර දකවීම තුළ ශ්ේෂකයාශ්ේ මනශ්සහි ද භාව
උත්කර්ෂණයක සදු ශ්ේ. සමාශ්රෝපය හරහා යෂ සේවභාවය තමන්නට ආශ්රෝපණය
කරශ්ගන සටින ඇදුරන්න තත් ලෂණයන්න ශ්වසේ මුහුණු ම`ගින්න ප්රකාශ කරයි. එහිදී
සාත්ත්වික අභිනයන්නශ්ේ ලෂණ සේවාභාවික ශ්නාවුණු කෘත්රිම වූ මුහුණකින්න මනාව
විදයමාන කිරීමට ශ්මම ශාන්නිකර්ම ශිල්ලීන්න සමත් ශ්ේ.

ශ්කාර සන්නියට අදාළ ශ්වසේ මුහුශ්ණහි තත් ශ්රෝගයට උචිත ශ්සේ මුහුණ ද ඇදය. එහි
එක නාසේ පුඩුවක අිකට වඩා උසේ ශ්ේ. කට වකය. එය දකින ඕනෑම ශ්කශ්නකුට ශ්ම්ප්
ශ්කාර සන්නිය යෑයි සාංජානනය කර ගැනීමට තරම්ප් ප්රාමාණිකය. ශ්ගාළු සන්නිශ්ේ
මුඛය දිගෑරී ඇත. කණ සන්නිශ්ේ ඇසේ පියවී ඇත. අමුකකු සන්නිශ්ේ කම්ප්මුල ඉදිී
ඇත. බිහිරි සන්නිශ්ේ නයි ශ්පණයකින්න කන වසා ඇත. ශ්ද්ව සන්නිශ්ේ සුදු ශ්හෝ කහ
පැහැි මුහුණක ශ්ේ. ගිිජල්ල සන්නිශ්ේ මුහුණ වානර මුඛයක සේවරූපය ගනී. වැදි
සන්නිශ්ේ මුහුණ හයාශ්ගන සටී. ශේශ්ල්ලශේම සන්නිශ්ේ ඕජසේ සහිත සවිය තුළින්න ශ්සම්ප්
ශ්සාටු ශ්බ්ශ්ර්. ශ්ම්ප් අන්නදමට ඒ ඒ භාවයන්නහි කම්ප්පිත වන සේවාභාවික මුහුණක රූපයක
ශ්නාවුණද ශ්රෝගයට අදාළ වූ ලෂණයන්නශ්ගන්න විපරීත වූ ශ්වසේ මුහුණු ශ්මහි භාවිත
ශ්කාට ඇත.

ීට අමතරව සූියම්ප් යෂණියශ්ේ ආගමනය තුළ සාත්ත්වික අභිනය ප්රදර්ශනය වන
සේථාන කීපයකි. ගැබ්බර කාන්නතාවක ශ්ලසන්න එන ගමශ්න්නදී ඇයශ්ේ මුහුණ තුළ
දිසේවනුශ්ේ ශ්ේදනාබර, ගම්ප්ීර වූ සේවභාවයකි. එශ්හත් තරුණ ළඳකශ්ේ විලාශශ්ේදී
ඊට හාත්පසන්නම ශ්වනසේය. ආතුර සන්නිශ්ේ දිගටි වූ මුහුණ ිසා එය කාන්නතාවකශ්ේ
සේවරූපය ගනී. මහ ශ්සාශ්හාන්න සමයම්ප් අවසේථාශ්ේදී යක ශ්දසේසාශ්ේ මුලූ මුහුණම කළු
වර්ණශ්යන්න ආශ්ල්ලප ශ්කාට ඇත. පහන්න දැලි භාවිත ශ්කාට ශ්පාල්ලශ්තල්ල හා මිර ශ්කාට
ගත් පාප්තප මුහුශ්ේ තවරයි. ඇසේ වටා සුදු පාටින්න ශ්ර්ඛාවක ඇඳ යකාශ්ේ ඇසේ
උුප්තපවා ශ්පන්නවයි. කළු වර්ණ පසුබිශ්මහි කහ වර්ණ ශ්දශ්තාලට මැදින්න ඇි රතු
වර්ණය යකාශ්ේ මුහුණට දැඩි ශ්රෞද්ර බවක ආරූඪ කරයි. ශ්ම්ප් අන්නදමට
අවසේථාශ්වෝචිත පරිදි හැ`ගීම්ප් දැනවීශ්මහි ලා සන්නි යකුම්ප් ශිල්ලීන්න ශ්ර්කයන්න වූ බවත්
ශ්වසේ මුහුණ ඔවුන්නට බාධාවක ශ්නාවුණු බවත් පැහැදිලි ශ්ේ.

ආහර්යාභිනය

ශ්වසේ ගැන්නවීම සඳහා වන ඇඳුම්ප් පැළඳුම්ප් හා ශ්ේදිකා සැරසලි ආදිය ආහර්යාභිනය
ශ්ලස හැඳින්නශ්ේ. ඒ ඒ චරිතයට අනුකූල වන ශ්සේ ශ්වසේ ගැන්නවීම හා ඇඳුම්ප් පැළඳුම්ප්
භාවිතය හරහා එම චරිතවල සජීවී බව රැක ගත හැකිය.

ශ්ේෂකයා තුළ රස භාව ජනනශ්යහි ලා සන්නි යකුශ්ම්ප් රාංගනයන්න ශ්මන්නම තත්
පරිසරය ද උදකම බලපානු ලබයි. කත්ිරිකක, විලකකු, මල්ල පහන්න, පිශ්ද්ි
ආදිශ්යන්න සැරශ්සන තත් වටපිටාව තුළ ශ්ේෂකයා ත්රාසාත්මක අවසේථාවන්නට පත්

කිරීමට අවශය පසුබිම සකසේ ශ්කශ්රන්නශ්න්න යක ශ්බරය හා වසේ දඬු මගින්න මැශ්වන
නාදශ්යි. සන්නියකුම පවත්වන ප්රධාන වීදියද කණු සටුවා ශකිමත්ව අලාංකාරව
ිමශ්ේ. ශ්න්නපථයාගාරය හා සන්නි කූඩුව වීදිශ්ේ පශ්සකින්න ිර්මාණය වීම සන්නිශ්ේ
කලාත්මක බවට ශ්මන්නම ශ්ේෂක දෘෂේටිශ්ේ විසේතෘත බවට ද බලපායි.

ආහර්යාභිනය හරහා ශ්ේෂක රසඥතාවයට ඇමතීම සඳහා භාවිත කරන ප්රධානම
උපකරණය නම්ප් ශ්වසේමූණයි. සන්නිවල ශ්මන්නම ශ්පළපාළිවල ද ශ්යාදාගන්නනා ශ්වසේ
මූහුණු ම`ගින්න ශ්ේෂකයාට විශ්ටක ීියද විශ්ටක හාසයාදී භාවයන්නද ජිත කරවයි.
එක එක ශ්රෝගයට අයත් ලෂණ තවරාගත් ශ්වසේ මුහුණු ිර්මාණශ්ේදී කළු, රතු, සුදු,
ශ්කාළ යන වර්ණ ප්රමුඛව ශ්යාදාගනී. පාලි සඳහා වන ශ්වසේ මුහුණු වඩාත් සක්රිය ශ්ේ.
සන්නි ශ්වසේ මුහුණු වලින්න සමහරක නාසශ්යන්න පහළ ශ්කාටස එවැි ක්රියාකාරී
සේවරූපයක ගනී. ලාංකාශ්ේ පමණක ශ්නාව ශ්ලාව සෑම සමාජයකම ශාන්නිකර්ම
විෂශ්යහිලා ශ්වසේ මුහුණු භාවිත වූ ආකාරය ජපානශ්ේ ශ්සත්සුබුන්න නාටයාදිය
විමසීශ්මන්න ශ්පශ්න්න.

පාළි සභාගත වීශ්ම්ප්දී උචිත ඇඳුමකින්න හා නාමානුගත සාංශ්කතයක ද රැශ්ගන
පැමිශ්ේ. තැඹිලි පාළිය අශ්ත් තැඹිලි ශ්ගඩියකි. සු පාළිය පැමිශ්ණන්නශ්න්න සුවක
කශ්ර් දමාශ්ගනය. ශ්කේඩි පාළිය අශ්ත් කුඩා ශ්කේඩියකි. ඔවුන්නශ්ේ ඇඳුම්ප් එතරම්ප්
පිරිසදු ශ්නාවන අතර ඉණ හැඩගන්නවනුශ්ේ වර්ණවත් වියළි පත්රවලිි.

සන්නියකුශ්ම්ප්දී එක එක යෂයා සැරසීම සඳහා භාවිත කරන ඇඳුම්ප් විවිධාකාරය. සෑම
ශිල්ලපිශ්යකම ශ්වසේමුහුණට අමතරව යටට අඳින කළු කලිසම හා කළු ශ්හෝ දුඹුරු පාට
ටී හැඩශ්ේ කමිසය ද සැරසීම සඳහා ශ්යාදාගනී. සූියම්ප් යෂණිය සුදු ශ්සේලයක ඇඳ
සුදු ශ්රද්දක ශ්පාරවා ශ්ගන ශ්ේදිකාවට පැමිශ්ේ. ශ්කෝල සන්නි යකා සභාගත වනුශ්ේ
ඉශ්සේ ද ඉශ්ේ ද අත්වලද පිශ්ද්ි රැශ්ගනය. ශ්කාර සන්නිය බුරුල්ලල ශ්කාළ ගැසූ
යෂේටියක රැශ්ගන සභාගත ශ්ේ. ශ්ගාළු සන්නිය තලප්තපාවකින්න හා කළු වසේත්රයකින්න
සැරශ්සේ. කණ සන්නිය ශ්කාල අතු ගැසූ ීයක රැශ්ගන එයි.

රැලි දැමූ සරමකින්න සැරසුණු අමුකකු සන්නිය ශ්දපාවල ශ්ගඡ්ජිවලින්න සමන්නවිතය.
ශ්දමළ සන්නිය කන්නවල කඩුකකම්ප් දමා ඇත. ශ්ද්ව සන්නිශ්ේ ශ්නුම්ප් මල්ල
ශ්මෝසේතරය සහිත ශ්තෝඩු පත් ශ්දකකි. ගිි ජල්ල සන්නිය ශ්කාළවලින්න ශ්හෝ
ශ්ගාකශ්කාළවලින්න තැනූ ශීර්ෂ පළඳනාවකින්න සමන්නවිතය. ශ්වඩිසන්නිය අශ්ත්
තුවකකුවකි. ඇතැම්ප් යෂයන්න අශ්ත් දඬු මුගුරු කඩු ආදිය ශ්ේ. ශ්ම්ප් අන්නඳමට තම

සැරසීම්ප් හරහා ශ්ේෂකයාශ්ේ මනස තුළ නවයතාවක හා දර්ශනකාමතාවක ඇි
කරවන ශ්මම ශිල්ලීන්න ආහර්ය වූ අාංග මගින්න ශ්ේෂකයාශ්ේ මශ්නෝ භාවයන්නහි විවිධ
සේථාන සේපර්ශ කිරීමට සමත් ශ්වයි.

සන්නි යකුම ශාන්නිකර්මශ්ේ පරමාර්ථය ශ්ලඩ ශ්රෝග දුර හැර ශාන්නිය උදා කර
දීමයි. නමුදු තත් ක්රියාවලිය ශ්ේෂක මනස තුළ විරාන්නියක ඇි ශ්නාවන පරිදි සදු
කරනු සඳහා අභිචාරාර්ථය ඉකමවා ගිය රසාන්නවිත දෘෂේටියක ීට අන්නතර්ගත කළ
ශාන්නිකර්ම ශිල්ලපියා එමගින්න අමනුෂය සාංකල්ලපය හා ශ්ේෂකයා අතර ශ්ගාඩනඟන
අන්නතර් සම්ප්බන්නධය අඛේඩය. එහිදී ශෘාංගාර හාසයාදී රසභාව උත්ශ්ත්ජනය සඳහා
සතර අභිනයන්නශ්ේ භාවිතය ශ්මම ශාන්නිකර්මය තුළ ආකර්ෂණීය ශ්ලස
ශ්යාදාගන්නනා අන්නදම උකත කරුණු මගින්න මනාව තහවුරු ශ්ේ.

ශ්ද්මින්නද විශ්ජතුාංග
මාර/මහා මන්නින්නද පිරිශ්වන්න විදයායතනය ,
මාතර

