10 ශ්රේණිය
පාඩම : කථකලි නර්තන සම්ප්රදාය
( නිපු.අං. 6.3.1 )
ශ්ේරළ රාන්තය නිජබිම ක ොට කෙන බිහි වූ ථ ලි නර්තන සම්ප්රදොය භොරතකේ මහො නර්තන
සම්ප්රදොයන්කෙන් එ කි. ගැහැණු පිරිමි සියලු චරිත පුරුෂයන් විසින් පමණේ රඟ දැේීම කථකලි නර්තන
සම්ප්රදාශ්ේ විශ් ේෂත්වයකි. එකසේ ොන්තො චරිත පුරුෂයන් විසින් ඉදිරිපත් කිරීම කුම්ප්මි ආට්ටම්ප් කෙස හඳුන්වයි.
භොරතීය වීර ොවයයන් හි එන තො පුවත් නෘතයොනුසොරකයන් ඉදිරිපත් කිරීම ථ ලි නර්තනකයන් සිදු
ක කර්.

ආරම්ප්භය හා විකා ය
ථ ලි නර්තනකේ පදනම හින්ු ආගමික සංකල්පය යි.
භගවතී පිදීම , ුර්ගා ඇදහීම යනොදී කේව විශේවොසයන් කමහිදී රධොන
කේ. රාමායණය ,මහා භාරතය , භගවත් ගීතාවලිය , ගීතශ්ගෝවින්දය
වැනි වීර ොවයන් හි එන තො පුවත් , ක ෝවිෙට පැමිකෙන
බැතිමතුන්ට කියො දීමට චකියාර්වරු නම්ප් පූජ වරුන් විසින් ටයුතු
රන ෙදී. එය ක්රමක්රමකයන් වර්ධනය වී අභිනය , භොව ර ොශන හො
මුද්රො එ තු වී නෘතය ගුෙකයන් රසොලිප්ත වන්නට විය. එකසේ තනි
පූජ කයකු විසින් ඉදිරිපත් රනු ෙබන නෘතය චකියාර් කුත්ු
නමින් ද පූජ වරුන් කිහිපයක් එ තු වී රනු ෙබන නෘතය
කුඩියාට්ටම්ප් නමින් ද හඳුන්වන්නට විය.
වීර තො හො භක්තිය මුල් වූ කමම නැටුම්ප් ක ොටසේ කද
ථ ලි නර්තනකේ මූෙ බීජය කෙස හැඳින්කේ. රබන්ධ කුත්ු නම්ප්
වූ නෘතය ක ොටසේ ද ථ ලි නර්තනකේ මූෙොරම්ප්භයට රුකුල් වී
තිකේ. 16 වන සියවශ්සේ දී ශ්ේරළශ්ේ විසූ ශ්කාට්ටාරේකාර
තාම්ප්පුරම්ප් රාශ්ේශික රජු ශ්රී රාමශ්ේ චරිතය අළෙො රාමාට්ටම්ප් නමින්
කතා අටේ නිර්මොෙය රන ෙදී. එසමකය හිදී ම කැලිකට් හි
සැශ්මාරින් රජු ශ්රී ක්රිෂේණශ්ේ චරිතය ඇසුරින් නෘතය නොටයක්
නිර්මොෙය රන ෙදී. එය ක්රිෂේණාට්ටම්ප් නම්ප් විය. ක්රිෂේෙොට්ටම්ප් හි තිබූ ශෘෘංෙොරොත්ම රසය හො සුකුමොෙ
සේවභොවය කහේතුකවන් රොමොට්ටම්ප් අභිබවො ක්රිෂේෙොට්ටම්ප් ජනප්රිය වන්නට විය. එකහයින් තොම්ප්පුරම්ප් රජු රොමොට්ටම්ප්
නැවත සෘංසේ රෙය ර තරඟ ොරීව රදර්ශනය රන්නට විය.
චේකියාර් කුත්ු , කුඩියාට්ටම්ප් , රභන්ධ කුත්ු , රාමාට්ටම්ප් , ක්රිෂේණාට්ටම්ප් වැනි ෙැමි නොට වෙ
සුන්දර නෘතය ෙක්ෂෙ දුටු මහා කවි වල්ලශ්තෝල් නාරායන ශ්මනන් විසින් එම ෙැමි නෘතය ආශ්රකයන්
ථ ලි නර්තන සම්ප්රදොය නිර්මොෙය රන ෙදී. වර්ෂ 1930 හි දී ශ්ේරල කලා මණ්ඩලම්ප් නමින් ථ ලි
නර්තනය උෙන්වන ආයතනයක් පිහිටවූ එතුමො ථ ලි නර්තනකේ රවර්ධනයට ඉමහත් දොය ත්වයක් ෙබො
කදන ෙදී.
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කතකලි නර්තනය රචලිත රශ්ේ
• ශ්චරුුරුති
• ගුරුවායූර්
• ශ්කාචින්
• ත්රිවැන්රම්ප්

සංගීත සම්ප්රදාය හා වාදය භාණ්ඩ

ථ ලි නර්තනය සඳහො කයොදො ෙනු ෙබන සෘංගීත සම්ප්රදොය වන්කන්
දේිණ භාරතීය කර්ණාටක සංගීත සම්ප්රදායයි. කමහිදී ෙයනු ෙබන ගීත සංසේකෘත
හා මලයාලම්ප් භාෂාවලින් රචනො වී තිකේ. ථ ලි නර්තනය සඳහො ෙොයනය
අතයවශය කේ. කමහි ෙොය යන් කදකදකනකු වන අතර ඉන් රධානියා ශ්පාන්නානි
නම්ප් කේ. සහය ගායකයා සිංකිටි / සිංගිඩි / ශිංකිඩි කෙස හැදින්කවයි.

ථ ලි හි රධොන වොදය භොණ්ඩය වන්කන් ශ්චන්ඩාව යි. මීට අමතරව
මේදලය ද රධොන වොදය භොණ්ඩයක් වශකයන් භොවිතො රනු ෙැකේ. එකමන්ම
ශ්චන්ගිලම්ප් , ඉලතාලම්ප් , එඩැේක හා කුම්ප්ු යන වොදය භොණ්ඩ ද වොදනය ක කර්.

➢ ශ්චන්ඩාව

කමය දවුකල් හැඩයට සමොන නමුත් ඊට වඩො විශොෙ අවනදය වොදය
භොණ්ඩයකි. එක් මුහුෙතක් උඩට සිටින කසේ රහි එල්ෙොකෙන වොදනය රනු
ෙැකේ. වොදනකේ දී ආධොර වශකයන් ක ෝටු කද ක් කයොදො ෙැකන්. එක් අතකින්
සහ එක් ආධොර යකින් ද වොදනය රනු ෙබන අවසේථො දැකිය හැකිය.

➢ මේදලය

කමය අවනදය වොදය භොණ්ඩයක් වන අතර කබර ඇකසහි බදොම කයොදො
තිකේ. කබර ඳ මැදින් උසේව ඳ කදපසට තරමක් සිහින් වන අතර වර පටි ඉතො
ළඟින් කයොදනු ෙැකේ. කබරය සුසර රනු ෙබන්කන් ලී ක ොට්ට ආධොරකයනි.
වොදනකේ දී ඇඟිලි වෙට මුදු විකශේෂයක් ද භොවිතො ක කර්.
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➢ ශ්චන්ගිලම්ප්

කපොන්නොනි විසින් අකතහි එල්ෙොකෙන වොදනය රනු
ෙබන විශොෙ පිත්තෙ තලියකි. වොදනකේ දී ලී ආධොර යක් කයොදො
ෙනු ෙැකේ.

➢ ඉලතාලම්ප්

/ එලතාලම්ප්

සිෘංගිඩි විසින් වොදනය රනු ෙබන කමය , ෙොෘංකි අප
විසින් භොවිතො රනු ෙබන තොෙම්ප්පට හො සමොන වොදය භොණ්ඩයකි.
නමුත් එය කේශීය තොෙම්ප්කපොටට වඩො විශොෙ කේ .

➢ එඩැේක

ලී ක ොට්ට හො කුඩො කෙජ්ජි එල්ෙන ෙද කුඩො අවනදය
වොදය භොණ්ඩයකි . කමය කේශීය උඩැක්කිකේ ආ ෘතියට සමොන
බවක් දැකිය හැකිය . විකට
කරහි එල්ෙොකෙන ද වොදනය
රනු දැකිය හැකිය.

➢

කුම්ප්ු

පිත්තෙකයන් රන ෙද සුෂිර වොදය භොණ්ඩයකි
. විවිධ ආ ෘති වලින් නිර්මොෙය ර තිකබනු දැ ෙත
හැකි වන අතර කේශීය ක ොම්ප්ුකේ ආ ෘතිය ද ඇතැම්ප්
වි ට දැකිය හැකිය .
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කථකලි නර්තන පුහුණුව
ඉතො දුෂේ ර පුහුණු අභයොස ක්රම රොශියකින් යුක්ත
නර්තන සම්ප්රදොයකි ; ථ ලි . වයස අවුරුු 10 ත් 12 ත්
අතර ොෙකේ දී ථ ලි නර්තනය ඉකෙනීම සඳහො දරුවන්
කයොමු රනු ෙැකේ. විධිමත් ොෙ සටහන ට අනුව ඔවුන්
පුරො වසර 12 ේ 15 ේ පමෙ ොෙයක් අඛණ්ඩව අභයොස වෙ
කයකේ.
නෘත්ත , නෘතය හා නාටය යන ත්රෛ ෙක්ෂෙයන් ම
ථ ලි නර්තනය තුළ දැ ෙත හැකි ය. එබැවින් ඊට අදොෙ
පුහුණු වීම්ප් සියල්ෙ කමහි දී සිදු ළ යුතුය. ථ ලි අේි
අභයාස කච්චශ්කට්ට අභයාස නම්ප් කේ. මීට අමතරව ග්රිවා ශ්ේද , ශිශ්රෝ ශ්ේද , ශීර්ෂ ශ්ේද වැනි අභයොස ක්රම
පුහුණු වනු ෙැකේ.
ථ ලි හි මූලි වශකයන් සම්ප්ුත , අසම්ප්ුත , මිර හා සමාන වශකයන් ක ොටසේ හතර ට කබකදනු
ෙබන හසේත මුද්රා 24 ේ භොවිතො ක කර්. ථ ලි නර්තන සම්ප්රදොකේ මණ්ඩිය ද ඉතො දුෂේ ර ඉරියේවකි.

කථකලි නර්තනාංග
ථ ලි නර්තන සෘංදර්ශනය

➢
➢
➢
➢
➢
➢

දී පහත සඳහන් නර්තනොෘංෙ ඉදිරිපත්

රයි.

ශ්ේලිකුත්ු
මේදලශ්කලි
අරංගුශ්කලි
ශ්තෝඩායම්ප්
පුරප්පාේ ( ඩ් )
ශ්ම්ප්ලප්පදම්ප්

කථකලි නර්තන සම්ප්රදාශ්ේ ශ්ේ නිරූපණය
කේශ නිරූපෙය අතින් , භොරතීය නර්තන සම්ප්රදොයන් අතුරින්
දිුණුම , ශ්පාශ්හාසත්ම හා ුෂේකරම නර්තන සම්ප්රදාය වශකයන්
ථ ලි හැඳින්කේ. විචිෛ වූ වර්ෙයන්කෙන් යුක්ත වසේෛොභරෙ හො
කවසේ ෙැන්වීම්ප් භොවිතො කිරීම එයට කහේතුවයි.
ථ ලි කේශ නිරූපෙ ශිල්පියො පත්ුකාරන් නමින්
හඳුන්වයි. ථ ලි නර්තන ශිල්පිකයකු කවසේ ෙැන්වීමට පැය කිහිපයේ ෙත කේ. එය ඉතො සියුම්ප් සෘංකීර්ෙ
ක්රියොවලියකි. ථ ලි හි රධාන චරිත හයේ හඳුනොෙත හැකිය.
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➢ මිනිේකු - කමය ථ ලිහි සොමොනය කේශ නිරූපෙය වන අතර ' ඔප දමන ෙද '
යන අරුත ඇත්කත් කවයි.
➢ පච්චා - වීර චරිත සඳහො භොවිතො ක කර්. ක ොළ පැහැය රධොන කේ.

➢ කත්තී - නොසකේ සිට නළෙ කතක් ව ෙැසුණු පිහිය ආ ොරකයන්
රඟ වනු ෙැකේ. ඒ අරුතින් ත්ති කෙස භොවිතො ක කර්.
➢ තාඩි - රැවුල් ආශ්රිත කවසේ ෙැන්වීම්ප් කම්ප් නමින් හැඳින්කේ. රතු , සුදු ,
වශකයන් රැවුල් වර්ෙ කීපයකි.
➢ කාරි - හොකසයෝත්පොද

ළු

චරිත සඳහො කමම ක්රමය භොවිතො ක කර්.

➢ ශ්ඩප්පු - මූලි අෘංෙ රචනය කමනමින්
හැඳින් කේ. නර්තන ශිල්පියො විසින් ම එය
ර ෙනු ෙැකේ.

කතකලි රංග වසේරාභරණ
• කිරීටම්ප් / ක්රීටම්ප් - හිසේ පළඳනොව.
( ආ ෘති 3ක් දැ ෙත හැකිය. )
• කළුතාරම්ප් - කෙකෙහි පළඳින මොෙ
• කුප්පායම්ප් - අත් දිෙ හැට්ටය
• උත්තරීයම්ප් -

කරහි සිට පහළට එල්කෙන කෙස පළඳින සුදු කහෝ රතු

පටියකි. එහි කදක ළවරට රවුම්ප්

ණ්ෙොඩි සවි

ර ඇත.

• පුවාල් - ඉකන් සිට කදපසට එල්කෙන කෙස පළඳී.
• චාමරම්ප් - චරිතයට අනුව
භොවිතො
රනු ෙබන
ක ොණ්ඩය කමනම්ප් කේ.
• ශ් ෝරි - යොර 55 ක්
පමෙ දිගු යටි
යට
අඳිනු ෙබන කරේදයි.
කමය උඩරට හඟෙට
තරමක් සමොනය.

Page 5

කථකලි උගන්වනු ලබන ආයතනය
❖ ශ්ේරළ කලා මණ්ඩලම්ප්

කථකලි නර්තනශ්ේ රීණයන්
• ක්රිෂේණන් නාරායන
• කුංජු නායර්
• ශ්ගෝපිනාථ
• රාගිනී ශ්ේී
ආදීන් හැඳින්විය හැකි අතර
• උදය ංකර්
• රාම්ප් ශ්ගෝපාල්

වැනි ශිල්ීහු
ෙැළකපන කසේ
ළ අය කවති.

වර්තමොන කේදි ොවට
ථ ලි නර්තනය ස සේ

( සැ. ු. සියලුම පින්ූර අන්තර්ජාලශ්යන් උපුටා ගන්නා ලදී )

සැ සුම :
රවිඳු පලිහවඩන
නර්තනය විෂය ආචොර්ය
හෙො/කවන්/ මැල්ෙව

ණිෂේඨ විදයොෙය
Page 6

