
නර්තනය

10 ශ්රේණිය

අන්තර්ගතය  - වී.ඒ.කේ.පී. සජීවනී - බප/කැල/සාන්ත ෆ්රැන්සිස ්ම.වි., කැලණිය

සැකුමම - ජී.ඒ.ඩී. තාරකා - මාර/ මහින්ද රාජපේෂ විදයාලය , මාතර



නර්තනය

10 ශ්රේණිය

ලංකාකේ කේශීය නර්තන සම්ප්රදායන් 3ේ ඇතිවා කසේම එකී නර්තන

සම්ප්රදායන්ටම ආකේණික වූ ප්රධාන අවනේධ භාණ්ඩයන්ද වර්ග 03 කි.

• උඩරට නර්තන සම්ප්රදාය - ගැට ශ්ෙරය

• පහතරට නර්තන සම්ප්රදාය - යක් ශ්ෙරය

• සෙරගමු නර්තන සම්ප්රදාය - දවුල

එම අවනේධ භාණ්ඩ ත්රිත්වයම

 කබර සැකසීකම්දී භාවිතා කරන දැව වර්ග

 හම් වර්ග

 කබරකේ හැඩය

 නියමිත දිග ප්රමාණය 

වලින් කවන්කකොට හදුනා ගත හැකිය.



නර්තනය

 උඩරට නර්තන සම්ප්රදාය -

ගැට ශ්ෙරය / උඩරට ශ්ෙරය

 පහතරට නර්තන සම්ප්රදාය -

යක් ශ්ෙරය / පහතරට ශ්ෙරය

 සෙරගමු නර්තන සම්ප්රදාය -

දවුල

10 ශ්රේණිය



නර්තනය

 උඩරට නර්තන සම්ප්රදාශ්ේ ප්රධාන අවනද්ධ භාණ්ඩය - ගැට ශ්ෙරය

කමහි කඳ මැද කගඩියේ / පුහුලේ/ බඩේ/ ගැටයේ කමන් වූ බැවින් ඉහත සංඥා

නාමයන් භාවිතා කරන බව කපකන්.

ශ්රී ලාංකිකයන්කේ ජීවිතයට නේෂත්රය කකතරම් සමීප වූවාද ඔවුන් කබර

සැකසීකම්දීද නැකැත් චාරිත්ර අනුව එම කටයුතු සිදු කර ඇත. උත්රසල හා පුනාවස නැකතින්

කබරය සෑදීම සඳහා අවශ්ය ගස කැපීම සිදුකරයි. තවද ශ්හණ ශ්යෝගශ්යන් වාදය භාණ්ඩ

සෑදීකමන් මනා ශ්බ්ද මාධූර්යයේ ලබා ගැනීමට හැකි බව ඔවුන්කේ විශ්්වාසයයි.

කබරයක කඳක දිග - තුන් වියත් තුනඟුලකි.

කබර ඇස - විග්ගුස්සකි.

කබර සෑදීමට ගනු ලබන ලී වර්ග - ගංසූරරිය, හල්මිල්ල, වරකා, ඇසළ

10 ශ්රේණිය



නර්තනය

 කැපුම් හම - කබර ඇසට උඩින් එහි ආරේෂාවට කයොදා ඇති කැපුම් හම හරේ හම්,

මුව හම් වලින් තරමේ ශ්ේතිමත් කලස කයොදාගනු ලැකබ්.

 වරපටි -

 කන්වර     -

කබරකේ කදපස ඇති හම (තට්ටුව) තද කිරීම හා බුරුල් කිරීම සඳහාත්

එම තට්ටු කබර කඳට සවි කර තැබීම සඳහාත් වරපට උපකාරී කේ. පදම්

කල හරේ හම් වලින් අඟල් ½ ේ පමණ පළල පටි කපා කගන වරපටි

සාදා ගනී.

කබර ලණුව කහවත් කබරකේ ඉකන් රඳවා ගැනීමට කයොදන ලණුව

කබරය හා සම්බන්ධ කරනු ලබන්කන් කන්වරවලිනි.

 ශ්වනිවර 

කැරැල්ල     -
කවනිවර යනු එකට කවලා ඇති සිහින් හම් කගතුමකි. කබර ගැටය සකස්

කර ගැනීමට අවශ්ය වන කවනිවර හරේ හම් කහෝ මුව හම් වලින්

ඉරටුවක ඝනකමට කපා තැලීකමන් පුම රවුම් වැලේ ලණුවේ කමන්

සකස් කර ගන්නා ලේදකි.

10 ශ්රේණිය



නර්තනය

 කකපුඩි 

වළල්ල       -

දකුණු ඇසට සම්බන්ධ කන්වරයට යා කකකරන කකපුඩි වළල්ල

පිත්තලකයන් සාදන ලද ගිගිරි වළල්ලකි. වාදකයා කබරය වයේදී

කකපුඩි වළල්කල් අත වැදීකමන් මතුවන හඬ වාදනකේ රස තිව්ර කිරීමට

සමත් කේ.

 ශ්ෙර ඇස  - කබර ඇස වාදන ශිල්පියාකේ ඇඟිලිවල දිග ප්රමාණය මත සකස් වී ඇත.

• දකුණු කබර ඇසට - හරේ හම්, මුව හම්

• වම් කබර ඇසට - වඳුරු හම්, රිලා හම්, තලකගොයි හම්

කයොදනු ලැකබ්.

10 ශ්රේණිය



නර්තනය

1 - කබර පුහුල

2 - කබර කඳ

3 - වම් කබර ඇස

4 - දකුණු කබර ඇස

5 - වරපටි

6 - ලණුව

7 - කවනිවර කැරැල්ල

8 - කැපුම් හම

9 - කන්වරය

10 - කකපුඩි වළල්ල

9

10

10 ශ්රේණිය



නර්තනය

 පහතරට නර්තන සම්ප්රදාශ්ේ ප්රධාන අවනද්ධ භාණ්ඩය - පහතරට ශ්ෙරය

කමම කබරය සිලින්ඩරාකාර හැඩයකින් යුේතය. පහතරට ශ්ෙරශ්ේ ඇස ශ්හවත්

තට්ටුව සදහා ගනු ලෙන්ශ්න් හරක් ශ්ෙොක්කය. ශ්මය කිරි ශ්ෙොක්ක ශ්ලසද හැඳින්ශ් .

කබරයක කඳක දිග - තුන් වියත් තුනඟුලකි.

කබර ඇස - එක් වියත් තුනඟුලකි.

කබර සෑදීමට ගනු ලබන ලී වර්ග - ශ්පොල්, කිතුල්, ශ්කොශ්හොඹ, ඇසළ

පහතරට කබරය සඳහා භාවිතා වන කවනත් නම්

• රුහුණු කබරය • කඝෝෂක කබරය

• දිේ කබරය • යේ කබරය 

• කදකවොල් කබරය 

10 ශ්රේණිය



නර්තනය

1 - කබර කඳ

2 - වරපටි

3 - වම් කබර ඇස

4 - දකුණු කබර ඇස

5 - කැපුම් හම

6 - කවනිවර කැරැල්ල

7 - කන්වරය

8 - ලණුව 

10 ශ්රේණිය



නර්තනය

 සෙරගමු නර්තන සම්ප්රදාශ්ේ ප්රධාන අවනද්ධ භාණ්ඩය - දවුල

දවුල වූ කලී ශ්රී ලංකාකේ උඩරට, පහතරට, සබරගමු යන නර්තන

සම්ප්රදායන් තුන තුළම දේනට ලැකබන අවනේධ භාණ්ඩයකි. කඩිප්පුව කලස හඳුන්වන

ලී කකෝටුවකින් සහ අතින් කමය වාදනය කරයි. අතීතකේදී කලෝහ දවුල්, ජින දවුල්

ආදීවශ්කයන් දවුල් වර්ග රාශියේ තිබූ බව සාහිතයගත කතොරතුරු වලින් කහලිකේ.කමය

රාජය පරිපාලන කටයුතු වලටද උපකයෝගී කර ගත් භාණ්ඩයකි. එය “අණ ශ්ෙරය” කලස

හඳුන්වයි.

කබර කඳ වකට්ට තබන ලද තරමේ විශ්ාල වූ ගැටි වැල වටා කබර

තට්ටුව කහොඳින් ඔතා ඒ තට්ටුවත් ගැටියත් අතරින් තේ කපා ලණු ඇද කහොඳින් තද කර

වාදනය සඳහා ගනි.

10 ශ්රේණිය



නර්තනය

කඩිප්පුව

කබරයක කඳක දිග - රියනක් පමණ

කබරකේ විශ්්කම්භය - අඩියකුත් අඟල් 2-3ක් පමණ

කබර සෑදීමට ගනු ලබන ලී වර්ග - ශ්පොල්, කිතුල්, ශ්කොස්, ඇසළ, හල්මිල්ල, තල්

කඩිප්පුව සඳහා - ඇට්ශ්ට්රියා

කඩිප්පුකේ දිග - අඩියක් පමණ

තට්ටුව සඳහා - එළුහම්, හරක් හම්

වරපටි - ලණු

තට්ටුව

වරපටි

10 ශ්රේණිය


