
නර්තනය           10  ශ්රේණිය 
 

භාරත නර්තන සම්ප්රදාය 

ඓතිහාසික පසුබිම 

 අතීතයේ මුළු භාරතය පුරාම ඳැතිර තිබ භාරත නර්තන ඉන්දීය නර්තනයන් අතර 

ඳැරණිතම නර්තනය යව ය ොයශෝ යදනායේ පිළිගැනීමයි. 
 භාරත නර්තන වම්ප්රදායේ “භරත“ යන නාමය නිර්මාණය වීම යෙයරහි විවිධ 

නිර්ලචන ඉදිරිඳත් වී ඇත. 

 භාල, රාග, තා, යන ඳදයන්යේ ඳෂමු ලර්ණය එක් වීයමන් “භරත“ යන 

නාමය නිර්මාණය ව  ල, 

   භාල  +  රාග  +  තා 

 

 

 අයනක් මතය ලන්යන් භරත මුණිලරයායේ නාට්ය ාවතයරෙයහි එන 

ඉගැන්වීම් ඒ අයුරින්ම අනුගමනය ෙරන යශයින් භරත නම් ව  ලයි. 

 

 යමයවේ නිර්මාණය ව භරත නර්තන වම්ප් රදාය ඉංදියාය  තිල්නනාු  ප්රාන්තය 

යක්න්ද්රය යෙොට් ගනිිලන් ලයාප්ත වී ඇත. 
 යමම නර්තන වම්ප්රදාය මුළුමනින්ම ගගිලෙ ඳදනමක් මත යගොනනැගුණු නර්තන 

වම්ප්රදායි..යවලායන්හි යදවියන් ඉදිරියේ යවලදාසීන් නම් ෙනයාවියන් වින්න් ර  

දක්ලන ද යමම නර්තනය “දාන් ගට්ට්ම්“ යනුයලන්ද අතීතයේ ශඳුන්ලා ඇත. 
 යවල දාසීන් වින්න් යදවියන්  උයදවා ඳලත්ලන ද යමම නර්තන ක්රමය වමා  

උත්වල වශා යයොදා ගැනීමත් වම  ි.න්යම් ඳරිශානියෙට් ඳත්විය. 
 යමයවේ අවු්නවශගත ව භරත නර්තන ොල අද ඳලත්ලනු  න අනුපිළියලට් 

වෙවත ි.රීමට් පුයරෝගාමී වයේ ෙන් ාවර් වයශෝදරයින් න් යදනාය. (ක්රි.ල. 98  - 

9 24). 

 චින්නයියා 

 යඳොන්නයියා 

 ලඩිය ලු 

 ශිලනාදන් 
 යමම ෙන් ාවර් වයශෝදරයින් න්  යදනාද තන්ය ෝර් දිවතත්රික්ෙයේ “ඳන්ද න්නලර්“ 

නම් ව දාන් ගට්ට්ම් වශා ප්රචිතත ව ගුරු කුයි.න් ඳැලත එන්යනෝ වශ. 
 දාන් ගට්ට්ම් යශලත් යමම දාන් නර්තනය ඳාරම්ඳරිෙල ඳලත්ලායගන ගිය 

ොන්තාලන්ට් ඉගැන්වීම් ෙරන ද ගුරුලරුන් ශඳුන්ලන වයව නටුලනාර් යන 

නිලනි. 
 යමයවේ පුහුණුල  ා යවලායන්හිනර්තනයේ යයදුන නෂ නන් කුහීනයන් යව 

බ්රාශතමණ වමා ය ශඳුන්ලන දී. 

භ ර ත 
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 යමකී නර්තනය යෙයරහි ප්රභූ  අලධානය යයොමුවීමට් ඳට්න් ගැනුයේ ඇනා 

ඳැ යෝලා ලැනි  යාතයන්තර ලයයන් ප්රෙට් නිළියන් වින්න් භරත නර්තනය 

ඉයගනීම ඇරඹුමත් වමගය. 
 රුක්මණී යවවි, අරුන්යේ්න ලැනි උවවත බ්රාශතමණ ඳවු්නල කු ොන්තාලන් 

නර්තනයට් ප්රවිතට් වීම ද නර්තනය යෙයරහි ප්රභූ  අලධානය යයොමු වීමට් යශේතු 

වාධෙයක් විය. 

 යම්නො, කුමරි ෙමා, ිලර්නාිතනී, ලැනි උවවත ඳවු්නල ප්රභූ  

ොන්තාලන් යමකී නර්තනය ප්රගුණ ි.රීයමන් භරත නර්තනය 

 ාතයන්තර තයයහි ඳලා කීර්තිමත් විය. 
 භරත නර්තනය යඳොදු වමා ය අතර පිළිගත් නර්තන වම්ප් රදායක්  ලට් ඳත් 

ෙරන්නට් උරදුන් අය අතර  

 ක්රිතණ අයියර්  

 රබීනන්ද්රනාත් තායගෝර්තුමාද ලැදගත් තැනක් ගනී. 

 

භාරත නර්තනයයහි රංග ගෙෘතිය 

 යමය ලනාත් ප්රෙට් ලන්යන් වත්රී නර්තනයක් යවයි. 
 ඇතැම් අලවතථාල වාමහිෙල නර්තනය ඉදිරිඳත් ෙෂද ඒෙල ඉදිරිඳත් ෙරනු 

 න නර්තන වියේයක් යව ශැඳින්වීම  ලනාත් උචිතය. 
 යමයවේ නර්තනය තනිල ඉදිරිඳත් ි.රීම නිවා එහි අන්තර්ගත ෙතා පුලත් යගනශැර 

දැක්වීයම්දී එෙම නිළියෙ වින්න් චරිත කීඳයක් එෙලර ඉදිරිඳත් ි.රීමට් වීම වියේ 

ක්ණයි.. 

නර්තන අනුපිළිශ්ල 

1. අාරිප්පු- භරත නර්තනය ගරම්භ ලන්යන් අාරිප්පු නර්තනයයනි.නෘත් ය 

යෙොට්වට් අයත්  යෙටි නර්තනයි.. 

 

2. ශ්ෙතීල්රම් - භරත නර්තනයේ යදලන නර්තන අංගයයි.රිවමයානුක 

ක්ණයි.න් යුක්ත යමම නර්තනය ය ති යනුයලන් ශැඳින්යලන මාරො වියේයක් 

ඳදනම් යෙොට් යගන ඉදිරිඳත් ෙරයි. 

 

3. බ්දම් - යමය වතයතෝත් ර ගායනයක් අනුල ෙරනු  න වර  ලයයන් අභිනය 

ප් රො ෙරනු  න  නර්තනයි.. යමහි තයෝෙ ගගිලෙ භක්තිය දනලන , 

ඇතැම්විට් ෘංගාරත්මෙ ක්ණ අන්තර්ගත වලි.. 

 

4. ලර්ණම් - තීරුමානම් නැමැති යෙොට්න්න් ගරම්භ ෙරන ලර්ණම් ඉතා දීර්ඝ වත් , 

වංකීර්ණ  වත් නර්තන අංගයි.. යමය භාරත නාට්යම්හි අසීරුතම නර්තන අංගය 
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ලන අතර නෘත්ත, ශා නෘතය යන යෙොට්වත යදයෙහි වංෙනයි.. ශිල, ඳාර්ලතී, 

ක්රිතණ , රාම, සීතා ලැනි යවල චරිත ශා  ැඳි න්වධිලට් අදාෂල ඉතා න්යුම් භාල  

ප්රොනයන්යගන් යුක්ත යමය භරත නර්තන ශි්නපිනියෙයේ වියේ දක්තා  
     ප්රදර්නය ෙරන අලවතථාලි.. 

 

5. පදම් - යදලන භාගය ගරම්භ ලන්යන් යමම නර්තනයයනි.  ාලලී, කීර්තනම් , ගදී 

ලයයන් ඳදම් ගණනාලක් ඇත. ඳදම් නර්තනයේදී වාත්විෙ අභිනය ශා මුද්රා 

භාවිතය යයොදා ගනිිලන් ගීතයන්ට් අරුත් ප්රො ෙරයි. 

 

6. තිල්ානා - හුදු රිවමය ප් රො ෙරන නර්තන අංගයි.. ය ගලත් වත්, 

අත් යාංොර වත්, නර්තනයක් ලන ති්නානාහිදී, අභිනයට් එතරම් වතථානයක් හිිල 

යනොය . 
 

 

7. ්ශ්ෝකම් - භරත නාට් ය වංදර්නයෙ අලවාන භාගයයි. තයෝෙ ගායනයට් අනුල 

වාත්විෙ අභිනයට් ශා ශවතත මුද්රාලන්ට් වියේ තැනක් යදිලන් ෙරනු  න නර්තන 

අංගයි.. 

 

 වංගීතය -  දකුණු ඉන්දියානු ෙර්ණාට්ෙ වංගීතය .  

යමහි වංගීත ශි්නපීන් මුත්තුෙරා  යව ශඳුන්ලයි. 

 

 ප් රධාන ලාව ය භාේනය- මෘදංගය 

    තාම්ඳට්, වීණාල, ලයලීනය, තාම්පුරාල,  ට්නෂාල 

 

 අංග රචනය - ොන්තාලෙයේ මුහුණට් අංොරය යදන වාමානය අංග 

රචනයක් ෙරනු  යි. 

 

 රංග ලවතත් රාභරණ - ොන්තා ශා පිරිිල ඳාර්ලයට් රංග ලවතරොභරණ ගොර 

2ි.. 
  වත්රී- වත්රීන් වශා භාවිතා ෙරන ඇඳුම් ෙට්ට් ගොර 03ි.න් යුක්තය. 
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1. වාරි උයනයි -  තද ලර්ණයි.න් යුත් යාර 6ක් දිග වාරියක් යමහිදී යයොදා 

ගනී.රතු, තැඹිිත ,යෙොෂ , නි්න ලැනි මිතෙ ලර්ණ යතෝරා ගැනීම 

සුවියේත්ලයි.. වාරිය ඇඳීයම්දී දණහිවට් ඳශළින් , ලෂලුෙරට් තරමක් උඩින් 

න්ටින යවේ අඳිනු  යි.  

 

2. පි ාමා උයනයි - යමම ඇඳුම් ෙට්ට්ය මිතෙ යෙොට්වත 4ි.න් යුක්තය. ඉයණන් 

ඳශ යෙොට්වට් යදෝතියක් අඳිනු  න අතර ශැට්ට්ය මතුපිටින් වාරි යඳොට්ෙ 

ශැනය යවේ දිවතලන ගොරයේ වළු යඳොට්ක් ඳෂඳී.(දාලනී) 
යටිෙය පි ාමාලට් උඩින් ඉයේ න්ට් යදඳතු දක්ලා රැළි ෙරන ද යරදි 

යඳොට් ඳශෂට් ලැයට්. යමය යටිකුරු ශැනයට් වැෙස අලානෙ ගොරයයන් 

දිවතලන අර්ධ ෙලාොර තට්ටු ි.හිඳයි.න් යුත් රැළි මාාලි.. 

 

3. ඳාලාන දාලනී උයනයි- පි ාමාල ඇ ඊට් උඩින් අඳිනු  න යදඳතු දක්ලා දිග 

රැළිත ා වෙවත ෙෂ රැළි වායි.. ශැට්ට්ය ඇ ඊට් උඩින් වාරි යඳොට් යයොදයි. 

 

 ගභරණ 
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1. හිවට් 

 උච්ච ඳට්ට්ම්- තැ්න 

 යනත්ති ඳට්ට්ම් - හිව මුදුයන් න්ට් ඳශතට් ලැයට්න තැ්න 

 රක්චඩි- ශීර් ඳෂනාලි. 

2. ෙණට් 

 යතෝු - ෙරාබු 

 ජිිලක්ි.- ෙරාබුයලන් ඳශට් එ්නා ලැයට්න ඳෂනාල 

 මාට්ට්්න- ෙරාබුයලන් ඳශට් එ්නා ලැයට්න යව අමුණා යයොදනු 

 න  ගභරණයි.. 

3. නාවයට් 

 මුකුන්නි- රවුම් ශැනැති නාවත පුු යලහි ඳෂඳින ගභරණයි.. 

 නත්තුපි්නාක්කු- නාවත පුු  යදෙ මැදින් උු  යතො මැදට් ලනයවේ 

ඳෂඳින ගභරණයි.. 

 මුක්කු මාට්ට්්න- නාවත පුු ය  න්ට් ෙම්මු ශරශා යගොවත ෙණ අවිතන්   
යෙොේනයට් වම් න්ධ ලන න්හින් දම්ලැක් ලැනි ගභරණයි.. 

4. යගට් 

 අට්ටිය්න- කුනා ෙර තැ්නි.. 

 මුත්තු මායයි- ය ්නය්න න්ට් යදපියයුරු යතක් දික් ව ඳෂ්න මුතු 

මායි.. ඳදක්ෙම් මායයි යවද ශඳුන්ලයි. 

 ොන් මායයි- ෙරට් ඳෂඳිනු  න ොන් ලිතන් වෙවත ෙරන ද 

මායි.. 

5. ඉන 

 ඔට්ටියානම්- ඉනට් ඳෂඳිනු  න ඳටියක් යමන් වාදන ද යෝශමය  
ගභරණයි.. 

6. දෑතට් 

 ලංගි- දෑයත්  ාහු ලට් ඳෂඳී 

 ලයයිය්න- මැණික්ෙටුලට් ඳෂඳී. 

 යමෝදිරම්- දෑයත් ඇඟිිතලට් ඳෂඳින මුදු වියේයි.. 

7. ඳයට් 

 වංයගයි- ඳාදයට් ඳෂඳින යගජ්ජි 

 යෙොලුසු- ඳාදයට් ඳෂඳින ඳාද  ාා 

 ිලංජි- ඳාදයේ යදලන ඇඟි්නට් ඳෂඳින මුදුලි.. 
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නළු ආභරණ 
 පුරු රංග ලවතත් රාභරණ අතියින්ම වරය. ඉයණන් ඳශෂට් යදෝතියක් අඳිනු 

 න අතර ය ොයශෝවිට් උු ෙය නිරාලරණල යශෝ  ැනියමක් අඳියි. 

 ඔට්ටියානම්- ඉනට්  ඳින ඳටිය 

 ෙරමා 

 වංයගයි 

 

 යතෝු , ලංගි 

 උර ාහු 

 ශවතතෙන 

 
 

 


