9 ශ්රේණිය - නර්තනය
කථක් නර්තන සම්ප්රදාය

ආරම්ප්භය හා විකාශය

උත්තර භාරතය ශ්ේන්ද්ර ශ්කොටශ්ෙන කතේ නර්තන සම්ප්රදොය බිහි විය. ඉන්ද්ියොශ්ේ ශ්කෝවිල් ආශ්රිත
කතා කියන කුලයන් විසින්ද් රාමායනය , මහා භාරතය ආදී වීර කොව්ය ෙොයනො සේව්රූපශ්යන්ද් ඉිරිපත් කර ඇත.
ශ්ෙෙ කතො කියන්ද්නො කථක නම්ප් සංසේකෘත නමින්ද් හඳුන්ද්ව්ො ඇති අතර පසුව් ශ්ෙෙ චිත්තොකර්ශනීය කිරීෙට හො
රසිකයන්ද්ට ව්ඩොත් පැහැිලි කිරීෙට ආංගික අභිනය , මුහුණෙන් භාව රකාශනය හා මුද්රා භාවිතා කර ඇත.

පසුකොලීනව් ශ්ම්ප්ව්ො කතක් නමින්ද් ෙැඹුරු ශිල්ප ක්රෙ ඇතුලත් නර්තන ක්රෙයේ විය. මුල් කොලශ්ේදී
හින්ද්ු ආභොසය පසුව් මුසේලිම්ප් සංසේකෘතිය හො මිර වී ඇත. ණමෝගල් අධිරාජ්යණේ දී ශ්ෙෙ නර්තනය මුසලිම්ප් රජ්
මාිගාව තුළට පැමිණිශ්ේ ය. මහා අක්බාර් රජුණේ අනුග්රහය ශ්ෙයට ශ්නොෙදව් ලැබී තිශ්ේ.

කතක් රචිත රණේශ

❖
❖
❖
❖
❖

රාජ්සලථාන්
මහාරාෂලට
ගුජ්රාටි
දිල්ි
ලක්නව්

ශ්ෙශ්සේ රභව්ය ලැබූ කතේ නර්තනය ගුරුකුල හතරකින් සෙන්ද්විත ශ්ේ.
එෙ ගුරුකුලයන්ද් විවිධ පුද්ෙලයින්ද්ශ්ේ දොයකත්ව්ය ෙත ආරම්ප්භ වී තිශ්ේ.

➢
➢
➢
➢

ලක්නව් - නවාබ් වජීඩ් අලීෂා 19 වන ශත වර්ෂණේ දී
ජ්ායිපුර් - ජ්ායිපුර් රණේශණේ ඇති වූ සම්ප්රදායකි
ණබනාරිසල - ණබනාරිසල රණේශණේ ඇති වූ සම්ප්රදායකි
රායිඝර් - රායිඝර් රණේශණේ ඇති වූ සම්ප්රදායකි
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කථක් ' හි සංගීතය

උත්තර භාරතීය හින්ුසලථානි
සංගීත සම්ප්රදාණයන් ශ්නොශ්හොත් රාගධාරී
සංගීත සම්ප්රදාණයන් උපලේිත ශ්ෙහි
රධොන
ව්ොදය
භොණ්ඩය
ව්න්ද්ශ්න්ද්
තබ්ලාවයි. මීට අෙතරව් ෆක්වාජ් ව්ැනි
අව්නද්ධ ව්ොදය භොණ්ඩ ද සර්ිනා , සිතාර්
, සණරෝේ, තාම්ප්පුරා ,සාරංගි , බටනළා ව්ැනි ව්ොදය භොණ්ඩ ද ශ්යොදො ෙනී.
හින්ද්ුසේථොනි රොෙ හො තොල ශ්ෙහිදී භොවිතො කශ්ර්.

කථක් සරඹ අභයාස හා නර්තනාංග

කතේ නර්තන සම්ප්රදොශ්ේ පාද චලන
සුවිණශලෂී ණව්. සෘජුව් සිටශ්ෙන පද පෑගීෙ තත්කාර් නම්ප්
ශ්ේ. විලම්ප්භ ලශ්ේ සිට අති දෘත ලය දේව්ො දේව්ො පද
පෑගීෙ දැකිය හැකිය. ඉශ්නන්ද් පහළ ශ්කොටස
ශ්ේෙශ්යන්ද් චලනය වුව් ද උඩුකය ෙගින්ද් ලාසය ගුෙය
රැක ෙැනීෙ සුවිශ්ශේෂී ශ්ේ. රාධා සහ ක්රිෂලොණේ ණේම
වෘතාන්ත නර්තන අනුසොරශ්යන්ද් ඉිරිපත් කරනු
ලැශ්ේ. නෘත නෘතය හා නාටය යන ලේෂණ තුනෙ
කථේ නර්තන සම්ප්රදොය තුළ අන්ද්තර්ෙත ශ්ේ.
ශ්ෙෙ සම්ප්රදොය තුළ නර්තනොංෙ ශ් ොශ්හොෙයේ ව්න
අතර ඉන්ද් කිහිපයේ ශ්ෙශ්සේ ය.
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භූමි වන්දනා
ආමේ
සලාම්ප්
ණබෝල්
ගත්
ගත් නිකාසල
ගත් ගගරි
පරන්
ටුකඩා
චක්රධාර්
පල්ටා

ඒ ව්ොශ්ේෙ චක්ර ශ්හව්ත් කැරකීම්ප් ක්රෙ ද ශ්ෙහි ඇති සුවිශ්ශේෂී ලේෂණයේ ය.
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කථක් නර්තන සම්ප්රදාණේ ණවසල ගැන්ීම හා රංග වසලරාභරෙ

ශ්ෙහිදී අංෙ රචනය සොෙොනය අංෙ රචනයේ ශ්ේ. මුහුණ
අතිශ්ශයෝේතිශ්යන්ද් ව්ර්ණ ශ්නොශ්කශ්ර්. පිරිමි හො ෙැහැණු ඇඳුම්ප් කට්ටල
ඇත. කොන්ද්තො ඇඳුම්ප් කට්ටලය හින්ු හා මුසලිම්ප් ඇුම්ප් කට්ටල ව්ශශ්යන්ද්
ඇඳුම්ප් කට්ටල ශ්දකකි. මුසලිම්ප් ඇඳුම්ප් කට්ටලය ණචෝිය ව්න අතර එහි
ශ්කොටසේ ශ්ලස,

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
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දිග සාය
හැට්ටය
හිසට දමන ණව්ලය
බඳපටිය
මාල
කරාබු
වළලු
ගුංගුරු ( ණගජ්ි ) , ශ්යොදො ෙනී.

පිරිමි සඳහො පැරණි ණමෝගල් වරුන් ණේ ඇඳුෙට සෙොන අත් ිෙ , දණහිස
දේව්ො විහිදී යන අයුරින්ද් සකසේ වූ ඇඳුෙේ භොවිත ශ්කශ්ර්. යටි කය සඳහො
ශ්දෝතිය ශ්යොදො ෙනී. ශ්දපයට ගුංගුරු පළඳී.
ශ් ොශ්හෝ ලොසය අංෙයන්ද්ශ්ෙන්ද් ශ්හබි නර්තනයේ ශ්ලස කථේ හැඳින්ද්වීෙට
පුළුව්න. පුරුෂයන්ද් ද එෙ ගුණය ලොසය ගුණය රැකිය යුතුය. එය මර්යාදා
රීතිය ශ්ලස හැඳින්ද්ශ්ේ.

කතක් නර්තනය උගන්වන අධයාපන ආයතන

➢ දිල්ි කථක් ණක්න්ද්රය
➢ ලක්නවු භාත්ඛණ්ඩ විදයාපීඨය

Page 3

කතක් නර්තනණේ පුණරෝගාමින්

➢
➢
➢
➢
➢

නවාබ් වජීඩ් අලීෂා රජු
අච්චන් මහරාජ්
ලජ්ජු මහරාජ්
බිර්ජු මහරාජ්
මහාචාර්ය වික්රමසිංහ ( වික්රම්ප් මහරාජ් )

( සැ. යු. ණමහි අවසාන ින්ූරය හැර අණනක් සියල්ලම අන්තර්ජ්ාලණයන් උපුටා ගත් ින්ූර ණව් )

සැකසුෙ :
රවිඳු පලිහව්ඩන
නර්තනය විෂය ආචොර්ය
හලො/ශ්ව්න්ද්/ ෙැල්ලව් කණිෂේඨ විදයොලය
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