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ස��කරණ ඉ�හාසය ගැන ෙස�යා බැ�ෙ� � �ාථ�ක මානවයා චලනය ��බඳ ���ෂණය ��ෙ� 

� ඇ� � ��හලෙ� ��ඵලය� ෙලස ස��කරණ ��පය (Animation) අද ද�වා ප�ණාමය � ඇත. 

�ාථ�ක �ගෙ� �ව� � මානවයා �ෂ්ඨාචාර ගත �ෙ�� තා�ෂ�ක ���ව සමග �යවෙර� �යවර 

�ගමනය කරා ගම� ��ම� �සා ස��කරණ ��පයද �ණා�මක ෙලස ව�ධනය ව� දැ�ය 

හැ�ය.  

�ලා �ගෙ� ��සා තම ආහාරපාන ෙස�යා ග� ලැ�ෙ� දඩය� ��ම ම��. ෙමම �ගෙ� මානවයා 

තම අ�දැ�� අෙනකාට �කාශ කර� ලැබ ඇ�ෙ� චලනය� හා ��ධ ශ�ද භා�ත ��ම ���. 

ෙම� අ�දැ�� ��ව� කර ෙප��මට ද ඔ��ෙ� ���ද� ව පැවත ඇත. වසර පහෙළ�සද්හසකට 

ෙපර�ංශෙ� ෙ�ශ �මාව� ෙව� කරන �ර�� ක� වැ�ය පා�ල ��� අ�ත�රා(Altamira) �හාව 

�ළ ඇ� �� වන අ�ත�රා �හා ��(Cave Paintings) ම�� චලනය ��බදව        ඓ�හා�ක �ද�� 

ෙගනහැර පා�. බ� පාද ස�ත ස�වය� �� ඇ�ම ��� ඔ�� චලනය ��බදව ය� �� හැ�ම� 

දැන�මට උ�සාහ දරා ඇත. ��ධ හැඩතල හා ෙ�ඛා ම�� �ව ද දැ��මට උ�සාහ ෙගන ��ෙ� 

ස��ෙ� ��ධ �ලාසය� ය. �වන, ප�න,ඉ�ෙලන, �ග ඇෙදන උ�ෙ� ශ�ර ��ව� ��ෙම� �� 

���� වෑය� ෙක�ට ��ෙ� චලනය න� ���ම �දහාපෑමට�. 

වසර 5200කට පමණ ෙපර ඉරාණෙ� ෙල�ක උ�මය� ෙලස න� කර ඇ� ෂහ්� ඉ ���ෙතහ ්

(Shahr-e Sukhteh) න� '��ග� නගරය' ෙලස ප��ය� බ�� ඉපැර�ම හැ��ෙවන සථ්ානෙ� 

ඇ� එ�ව� ද� කෑම සඳහා උඩප�න ද�ශන ෙපළ ස��කරණ ��පය ��බඳ හ�වන තව� 

සාධකය�. ඊ���ෙ� ෙබ� හස� (Beni Hassan) න� ඉපැර� �සාන �� සථ්ානෙ� 

���ෙහ�ෙ�� (Khnumhotep) න� ෙස�ෙහ�� ෙගයක ��මාණය කර ඇ� ම�ලවෙප�ර 

�යාකාරක�ව�� සම��ත �ප ෙපළ වසර 4000කට ඉහත ඒවාය. 
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ආ�කා�න මානවයා ස�� දඩය�ෙක�ට ��ස එකට එක� � ��මැලය� ගසා ස�� දඩය� 

��ෙ� � ඔ�නට ��ණපෑමට �� � ෙන�ෙය�� අ�ෙය�ග චලන ම�� රඟ දැ��ම ඔ��ෙ� 

��ත�. ෙමෙස� රග දැ��ෙ� � ��ෙප�ල� අතට ෙගන කරකැ�ෙම� මැෙවන රටාව� ෙම� ම 

��මැලය වෙ� ඇ��ෙ� � ම�වන ෙසවනැ� ෙම���ට මනස්කා�ත ද�ශන �ය.ආෙල�කය හා 

ෙසවනැ� එක� කර ග��� ඊට ප� ඇ� � පර�පරාව ආෙල�කය ඉ��ෙ� දෑත එ�කර ඇ�� එහා 

ෙමහා කර�� ���ය� මත ෙසවනැ� මැ�ම චලනෙ� ඊළඟ �යවර ෙලස දැ��ය හැ�ය.  

ෙමය එකල ��සාට �ය ඉපද� �යාව�ය� බවට ප��ය. �ඩා කාලෙ� අපහට ද 

��දනය� ලබාෙද�නා � �යාව�ය� ෙලස ෙසවනැ� නාටක(Shadow Plays) හ��වා �ය හැ�ය. 
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"���ය� මතට ප�ත වන ෙසවනැ�ල ��ධ ආකාරයට චලනය කර�� ස��ව �ප හා ��ස ්�ප 

මැ�ම, බලා ��මට �ය ඉ�ද � කලාව� බවට 11 වන �යවෙස� �ට �මෙය� ��� තලයකට ප� 

�ෙ� ය."  ��ත ව�ණ��ය - චලන ��ෙ� කතාව.1995  

"ෙසවනැ� �ප චලනයට ල���ෙ� �යාව�ෙ� වැදග� ම ස��ස්ථානය ෙලස සැලෙක�ෙ� 

මැ�� ල�තෑ�ම ���ම�." ගා�� ෙ�රගම සහ ප�හ�කාර - �පවා�� ස��ෂා. 2007  

17 වන �යවෙස�� ෙර�මෙ�� ඇතෙ��ස ් �ෙ�ච� �ය�මා (Athanasius Kircher) ��� 

මැ�� ල�තෑ�ම(Magic Lantern) භා�ත කර ද�ශන ෙප��ම ��ෙක�ට ඇත. චලනය ��බඳ 

වැදග� ෙත�ර�� රා�ය� 18 වන �යවෙස�� ෙප� � "පැ�තස ් මැෙග��ය"  ද�ශනය ම�� ලැ� 

ඇත. එ�� �තය� අවතාර වැ� ෙ� ෙ���ෂකයාට �ද�ශනය ෙක�ට ඇත. ඒ අ�ව �ප ��පය� එ� 

කර අඛ�ඩ චලනය� ��මාණය කළ හැ� බව ෙස�යා ගැ��. 19 වන �යවෙස� � �තාන� 

ග�තඥෙය� � �ට�මා�� ෙර�ෙජ�^Peter Mark Roget)ෙමය ��ධා�තය� ෙලස ඉ��ප� 

��මට සම� � ඇත. දෘෂ්�ෙ�අඛ�ඩතාව(Persistence of Vision) ෙලස එය න� කර ඇත 

ෙමම ��ධා�තය පදන� කර ග��� 19 වන �යවස �ළ ෙස�ල� බ� රා�ය� �පදවා ඇත. ඒ 

අත�� ෙත�මැෙ��පය(Thaumatrope) �ධාන තැන� ග�. ෙමය 1826 � ඉං�� ජා�ක 

ෛවද�වරෙය� � ෙර�� අය�ට� පැ�ස ්��� �ෂප්ාදනය කර ඇත.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ර�මට කරන ලද කා�ෙබ�� කැබැ�ලක එ� පෙසක ���ෙල�ෙ� �පය��, අෙන� 

පස ��� ��ව�� ��ව� කර ඇත. ෙදපැ�තට රබ� ප� ෙය�දා සකස ් කර ඇ� ෙමය ර�මට 

කැර�ෙ� � ���ලා ��ව �ල ��න ආකාරය �ස් ෙව�.  

 ෙම�� ප�ව 1831 � ෙබ��ය� ජා�ක ෙජ�ෂ� ඒ �ලාෙටෙව� (Joseph A Plateau) ��� 

ෙපන�ස්ෙක�� (Phenakistoscope) ය��ය �පද� ය. ෙ� හා සමාන සමකා�නෙය� � ඔස�්යා� 

ජා�ක �ෙම�� ෙව�� සට්ැ�ෆ(�) (Simon Von Stampfer) ��� 

‘ස්ෙ��ෙබ�ස්ෙක��’(Stroboscope) ය��ය �පදවා ඇත. 
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චලනය ����මාණෙ� �ළඟ ස��ස්ථානය ෙලස 1834 ව�ෂෙ� � ��ය� ෙජ��� ෙහ�න� ��� 

ෙස�ෙ��පය(Zoetrope) ය��යහ��වා�ය හැ�ය. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 චලනය දැ�ෙවන �පාව�ය� ෙම� ද�වා ඇ� අතර හැඬලය කරකවා ���ඩරෙ� උඩ 

�වරෙය� චලනය වන �ප නැර�ම ෙම� � �� කර ඇත. ෙමම උපකරණය �ව ච�ය (Wheel of 

Life) ෙලස ද හ��ව�. 

 දෘෂ්�ය අඛ�ඩතාව නමැ� ��ධා�තය පාදක ෙක�ට ෙගන �ෂප්ාදනය � �ඩා භා�ඩ 

�ස� ඉ�හාසය ෙස�යා යෑෙ� � අපට හ�ෙව�. ඒවා අ���ෙවලට ෙමෙස� ද�ව�. 

 1861 *s,fv,a*shdfõ fld,auka fi,^¾&ia ks¾udKh l< zlsfkuegeiafldama 

^Kinematoscope&'   

 1870 § *s,fv,a*shdfõ fykaß yhs,a ksmojQ —meiañgfrdama˜' 

 1880 § Tfgdaud¾ wkaiqjqÜia ksmojQ —bf,lag%sl,a geÉiafldama kue;s l%Svd NdKav 
oelaúh yelsh' 

  

1868 � ෙජ�� බා�ස ් ��� (John Barnes Linnet) ��� ෆ�්��� (Flipbook) යන 

සංක�පය ගෙ�ෂණය කෙළ�ය. චලනය ෙප��ම සඳහා ��සා ග� උ�සාහෙ� එ� කඩ�� අ�යර� 

ෙලස ෙමය හ��වා �ය හැ�ය. 

1877 �ංශ ජා�ක චා�ස් එ�� ෙ�ෙන�� (Charles Emil Raynaud) ��� �ැ��නස්ෙක�� 

(Praxinoscope) උපකරණය �පදවා ඇත. ෙම�� �� කඩදා�වල අ�� ලැ� කා�� �� ජව�කා 

ෙමම උපකරණය ම�� �රය� මතට ප�ත ෙක�ට ඒ හරහා ��ය� කතා�දරය� ෙ���ෂකයා 
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අතරට ෙගන යෑම �� �ය. ෙමය �ෙන�ද මාධ�ය� ෙලස එකළ ෙ���ෂකයා අතර ජන�ය � ඇත. 

එ� ජන�ය�වය ෙකෙත� ද �වෙත�� 1892 � එ�� ��� ෙ� ෙව�ෙව� ම �යට� ඔ��� 

(Optical Theatre) ආර�භ කර ඇත.1892 � ම ඔ� ��� A Good bear, The Clown and His 

Dogs, Pauvre Pierrot න�� ද�ශන �න� �ද�ශනය කර ඇත.  

චලන ��ෙ� �ධාන හැර�� ල�ෂය� ෙලස 1830 � ඇම�කාෙ� �ව� � කැමරා 

���ෙය� � එ�ව� ම���(Eadweard Muybridge) ��� �ශ්චල ඡායා�ප ෙපළ� ධාවනය 

��ෙම� චලන ��ය� ලබා ගත හැ� බව ෙස�යා ග� ලැ��. ෙමම ෙස�යා ගැ�ම 1872 

කැ�ෙෆ��යාෙ� ආ��කාර �ම� අමාසා ෙ�ල�� සට්ැ�ෙෆ��(Amasa Leland Stanford) තම 

��ෙර� සමග ඇ�� ඔ��වකට අදාළ එක� �ය. එම ඔ��ව �ෙ� �වන පාද අශ්වෙය�ෙ� පාද 

හතරම එ� අවස්ථාවක � ෙහ� ඊට වැ� වාර ගණනක � ෙප�ළෙව� උඩ ��ටන බව�. ෙම� 

ව�නාකම ෙඩ�ල� 25000 �. ෙ� සඳහා එ�ව� ම��� කැමරා 24� භා�ත කර ඇත. ඒවා අශව්යා 

�වන �ට �හැ� ප� ඇ�යාම ��� �වාර �යා�මක වන ෙලසට සකස ් කර එම�� �වන 

අශ්වයාෙ� �ප ලබා ගැ�මට ම��� සම� � ඇත. ෙමම ���ම ඉ�හාසෙ� �� � වැදග� ���ම� 

ෙලස හ��වා�ය හැ�ය. එන� "චලනය" ය�න �ථම වරට ����මාණය �ෙ� ෙමම අවසථ්ාෙ�� 

ය. ෙමම අවස්ථාවට ෙපර චලනය ����මාණයට භා�ත කර� ලැ�ෙ� අ�� අ�� ලබන ��ව� 

ම��ය.  

1847 ව�ෂෙ� � ඇම�කා� ජා�ක �ද�ාඥ ෙත�මස ්අ�වා එ�ස� (Thomas Alva Edison) 

��� ��මාණය කළ �ෙනෙට�ස්ෙක�� (Kinetoscope) ය��ය ම�� �ප නැර�ම ත� ත� ව 

කළ හැ� �ය. ෙමය අ� 4� පමණ උස�� හා අ� ෙදක� පමණ පළල�� �� ෙප��ය�. ෙම� 

�යෙ� ��ර� ඇ� අතර එ�� ඇස තබා උපකරණෙ� ඇ�ළත නැර�මට එ�� හැ�යාව ලැ� 

���. ත�පරයකට �ප රා� 48ක ෙ�ගෙය� �යාවට නැංෙවන ෂටරය� ද එ� ස�කර �� අතර 

අ� 50� පමණ ��� �� එ�ෙනකට ෙවනස ්ඉ�ය� සටහ� කරන ලද ෂටල ප�ය� ද එ� �ය. 

ෙමය Magic Box ෙලස ද හ��වා ඇත. 

1894 � එ�ස� ��� ��ෙය�(�)� �ද�ශන ශාලාව� �වෘත කර එ� 

�ෙනෙට�ස්ෙක��ය�� ��පය� ෙය�දා �ද�ශන කට�� �� කර ඇත. ෙ�වා 

�ෙනෙට�ස්ෙක��පාල(�)ස් (Kinetoscope Parlous) යන න�� හ��වා ඇත.1891 � එ�ස� ��� 

�ෙනෙට�ස්ෙක�� ය��ය සඳහා ෙ�ට�� බලප�ය ලබාෙගන ඇත.1892 � ෙමය ලබා ගැ�ෙ� � 

තව� �ෙශ�ෂ ���ම� �� �ය. එය න� ඔ� ��� �ෂ්පාදනය කර �� චලන �ප කැමරාව එන� 

�ෙනෙට��ාෆ්(Kinetograph) ය��ය ද ෙ� සමගම ෙ�ට�� බලප�ය ලබා ගැ�ම සඳහා ඉ��ප� 

��ම�. �ෙනෙට�ස්ෙක�� ය��ෙය� ෙප�� ද�ශන �ය�ලම �ෙනෙට��ාෆ්ම�� �ගත කළ 
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ඒවා �ම �ෙශ�ෂ�වය�. ෙමය භා�තෙය� 1889 � එ�ස� ඔ�ෙ� �ථම ��පටය �පදවා ඇත. එය 

"ෙෆ�ස ්ඔ�ස්ෙ� ���ම ෙලස (Fred Ott’s Sneeze)"ෙලස න� කර ඇත.  

�ංශෙ� �ෙනමැෙට��ා� a (Cinematograph) න� චලන කැමරාෙ� ��මාතෘව�� �ෙ� 

ඔගස්ෙ� ��ය� (Auguste Lumiere) සහ �� ��ය� (Louis Lumiere) න� සෙහ�දර 

��මාණක�ව� ෙදෙදනාය. �නමා යන වචනය ���ම ��පට ඉ�හාසයට එ�ව�ෙ� ෙම���ෙ� 

ෙමම ��මාණෙ� ��ඵලය� වශෙය�. ෙමම උපකරණය කැමරාව, ෙ��ෙජ�ටරය, සහ පටල පටය 

��ණය එකම ය��ය�� කළ හැ� ප�� සකස ් � ��මාණය� � ය.�ගත කළා � ද�ශන වැ� 

��සකට එකවර නැර�ය හැ� වන ෙලස �රය මතට ෙගන එ� ලැ�ෙ� ෙම��� ෙදෙදනා ���. 

1895 � ෙමම ��මාණය සඳහා ඔ�� ෙ�ට�� බලප�ය ලබාෙගන ඇත.  

ෙමම කැමරාෙව� �ගතකළ ද�ශන ��වරට ෙත�රාග� ජනතාවට ෙප��ෙ� 1895 මා�� 

22 වැ� දා �ංශෙ� පැ�ස ් �වර � ය. එ�න ෙත�රාග� ��සකට "��ය� ක�මා�ත ශාලාෙ� 

ෙස�වක�� වැඩ �ම � යන අ��"(workers Leaving the Lumiere Factory) ඇ�ල� ද�ශන 

�රගත කර ඇත. �� ප�ව �ථම මහජන �ද�ශනය පව�වන ල�ෙ� 1895 ෙදසැ�බ� 22 වන �න�. 

ෙම� � මහජනයාෙග� �� �දල� අය කර ඇත.  

---- 

චලනය ����මාණය ��ම උෙදසා ��සා ��� දැ� උ�සාහයක ��ඵලය� ෙලස ස��කරණය 

�� � ඇත.සැග� �ය ස��කරණය හා බැ� උ�සාහය� ෙබ�ෙහ� ඉ�හාසය �ළ �ෙබ�නට ඇත. 

අපට හ� � ඇ� සා�� ම�� ෙපෙන�ෙ� ෙල�ව කැමරාව ���මට� �ථම චලන �පය ��බඳ 

��සා ��ධ ��මාණ එ�ද�වා ඇ� බව�. ඉතා සරල �මෙ�දය� භා�තෙය� ආර�භ � චලන 

�පය ව�තමානය වන �ට තා�ෂ�ක ���ව ඔස්ෙස� වඩා� සං��ණ ෙව�� පව�. 

ස��කරණ ��පෙ� ව�ධනය �ම සැල� ක�� එය ෙ� වන �ට නතර � ඇ� �යාව�ය� ෙන�ෙ� 

අද වන �ට ��ධ ප�ෙ�ෂණ ඔස්ෙස� ��� ෙව�� පව�න �යාදාමය�.  
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