ස්වයං අධ්යයයය අ්වලක්
ශ්රේණිය

-

09

වාරය

-

03

නිපුණතා මට්ටම -

6.1 ශ්වනත් සංසේකෘතියකට අයත් නර්තන
සම්ප්රදාාය්  අ්යයනය කරින්  ශ්තාරුරු 
ඉදිරිපත් කරයි.

ක්රියාකාරකම

-

කථ් යර්තයයේ යතොරතුරු රැස්
කරමු.

සැකසුම

-

ඒ.ජී.එසේ. දිල්රු ් ි රූපසංහ

පාසල

-

මප/වත්/උඩගම මහා විදායාලය

ශ්මශ්හයවීම

-

නර්තන අංශය
අ්යාපන කලාප කාර්යාලය
වත්ශ්ත්ගම.

උපයෙස
දුශ්ේ පුශ්ත්, ශ්මය ලිඛිත පාඩමකි. දී ඇති කු ණු ශ්හාදි් 
කියවා ශ්ත්ු ම්ප්ශ්ගන වැඩි දුර අ්යයනය සහහා ුරු  ඇසුර ලා ා
ග් න.

හලඳින්වීම
ඉ් දියාශ්ේ ර්ාන නර්තන සම්ප්රදාාය්  අතරි්  භරත
නර්තන සම්ප්රදාාය ිළිබා හ බා  8 ශ්රේණිශ්ද දී කු ණු අ්යයනය
කර ඇත. ඒ අනුව ශ්මම පාඩශ්ම්  ා ලාශ්පාශ්රාත්ුර ව් ශ්් 
කථ්  නර්තන සම්ප්රදාාශ්ද ගගිනක හා සමායීයය පසුිමම, රචලලිත
රශ්ශශ, නර්තනාංග, සංීතතය, රංග වසේරාභරණ, ල්ල්ර්් ,
උග් වන ර්ාන ගයතන ිළිබා හ අ්යයනය කිීමමට ය.

o කථාව්  ඉදිරිපත් කර් නා වූ කල්රි කථ් ,
කථක, කථික, අු ත ශ්ේ. කිසියම් සිද්ධි
මොකොව් මුක, මලෙ, අග සහිතව යර්තයය
මොධ්යය යකො
ගිමිනන්ව යේ්ෂකයො
සන්විමයේෙයය කරන්වයො කථ් යර්තය
ශිල්පියයකු යකස හලඳින්විය හලකිය.
o ඒ අනුව කථ්  නර්තන කලාව ශ්පාදු යනයා
අතර පැවති කථා කීශ්ම්ප් කලාව ඇසුරි් 
විකාශනයට පත් වුවකි.

ආගිනක හො සමොජයීය පසුබිම

o රාමායනය, මහා භාරතය, භගවත් ීතතාව, ීතත ශ්ගෝවි් දාය
වැනි පුරාණ භාරතීය මහා කාවයය් ි ඇුරළත් ශ්තාරුරු 
භ් තිකයි් ට විසේතර කර ඇත.
o කථ් වු ්  භාරතීය සමායශ්ද ඉහළම බ්රාහේමණ කුලයට
අයත් උගත් ිළරිසකි.
o ශ්මම කථා භ් තිකයි් ට රසවත්ව ඉදිරිපත් කිීමම සදාහා
කථාකු ව්  එම කථාව් ි යම්ප් යම්ප් සේථාන
නාටයානුසාරශ්ය්  රද දාැ් වීමට කටතුුර කළහ.
o 15 – 16 සයවසේවල දී ශ්මම කථා කීශ්ම්ප් රංග කලාවට
ශ්ශවාලය හා ශ්ශවාලවල පූයකවු ් ශ්ේ අනුග්රහය ලැුනනි.

o ක්රිෂේණ ශ්දාවිය්  වටා ශ්ගුරනු කථා හා ීතත ශ්මි දා් නට
ඇත.
o ශ්ම්ප් අතුරි්  කාලය්  ගත වීමත් සමගම යම්ප් යම්ප් ීතත සිතව
එකී ීතතය් ට අනුකූලව රදපෑශ්ම්ප් නිරත ශ්වින්  යම්ප් යම්ප්
නර්තන අවසේථා දා එ්  වී ඉතා මනරම්ප් කථා කීශ්ම්ප් කලාව් 
ා වට කථා වාචලකශ්යෝ ශ්මම කලාව පත් කශ්ළෝය.

මුස්ිම් ආභොසය

13 වන සයවශ්සේ දී මුසේලිම්ප් රයවු  (ශ්මෝගල්ර) උුරු 
ඉ් දියාව ගක්රමණය කළහ.
o ඒ අනුව මුසේලිම්ප් රාය සභාශ්ේ අනුග්රහය මත රාය සභා
නර්තන ශශලිය්  ශ්ලස කථ්  නර්තනය දිතුණු විය.
o කථ්  නර්තන කලාශ්ේ සා්නීය වර්්නය්  ශ්ලස ශ්මෝගල්ර
අවදිය හැඳි් විය හැකිය. ඒ අතර යවොබ් වජීද්ධ අලීෂො රජු
සුවිශ්ශේෂී ශ්ේ.
o කථ්  ි ි් දු ගගිනක
සේවරූපය ශ්වනසේ වීම
ඇරඹිශ්ද ශ්මම කාලශ්දදීය.
o මීට රථම පැවති ි් දු
ශ්ශවාල වල ගගිනක
සේවරූපය ශ්වනසේ වුවදා
සංස් දානාත්මකව ා ලන
කල කථ්  නර්තනය
දීප්තතිමත් ශ්ලස වර්්නය වූ තුගය්  ශ්ලස ශ්මෝගල්ර රය සමය
හැඳි් විය හැකිය.
o මුසේලිම්ප් රාය අනුග්රහය මත ගමශ, සලාම්ප්, ථුම්ප්රි, ගසල්ර වැනි
නර්තනාංග නිර්මාණය වීම ශ්මම තුගශ්ද කථ්  නර්තන
කලාවට සදු වූ ශ්මශ්හවරකි.

ප්රචලිත ප්රයද්ධශ


ල් නේ



මහා රාෂේරය

 ුරයරාටය
 ම්ය රශ්ශශය
 ා ටිර ශ්ා ංගාලය
 දිල්රලි

කථ් යර්තයොංග

ආමද්ධ

-

ගමශ යනු ිළවිසීමයි. විලම්ප්ා ලශ්ද සදු ශ්කශ්රන
නර්තනාංගයකි.

සකොම්

-

ශ්ේ් ෂකාගාරයට ගචලාර කිීමම ශ්මමගි්  සදු
ශ්ේ. මුසේලිම්ප් ගභාසයලත් නර්තනාංගයකි.

පරන්ව

-

පර්  යනු පබ්වායය නම්ප් වූ වාදාය භා්ඩශ්ද
ධ්වනිත වන පදාවල ට අනුව ඉදිරිපත් ශ්කශ්රන
නර්තනාංගයකි.
පර් 
පදාවල
ඇත්ශ්ත්
ගාම්ප්ීරත්වයි. ඒ අනුව පර්  නර්තනාංගය දා
තා් ඩ ගති ල් ෂණ සිත නර්තනාංගයකි.
පර්  නිර්මාණය කිීමශ්ම්ප්දී ශ්්ත්තා, ශ්්ත්
ශ්්ත්තා යනාදි පදා ශ්කාටසේ ඇුරළත් ය. පර් 
ගකාර කීපයකි. එනම්ප් සාදාා පර් , චලක්රදාාර්
පර් , දුර්ගා පර් , පරශ්ම්ප්ි පර් , ප් ි පර් ,
දාල්රා ාදාල්ර, කඩිමිමජ්ලලි පර්  ගදී වශශ්යනි.

ගුරු වන්වෙයො - කථ්  නර්තනය හදාාරන ල්ල්ර්්  රථමශ්ය්  ම
ඉශ්ගන ගනු ලා න භාව නර්තනයයි. ගුරුවරුන්ව
යමස්කොර කිරීම ශ්මමගි්  සදු ශ්ේ.
ගුරුර් බ්රහ්මො

- ගුරුර් ිෂ්ු:

ගුරුර් යද්ධයවෝ

- මයහ්ශ්වර:

ගුරුර් සෝෂෝ - පරම් බ්රහ්මො
තස්මම ශ්රි

භජන්ව

-

- ගුරයේ යම:

ශ්දාවිවු නට නමසේකාර කිීමම ශ්මිදී සදු
ශ්ේ. එිදී විෂේණු, ල්ව, ක්රිෂේණ වැනි ශ්දාවිවු ් 
ර්ාන ශ්ේ.

ථුම්ි / ගසල්ප - ශ්ේමය මුසු වූ කථා, ඉතාමත් ම තීරභාව සිතව
ඉදිරිපත් කරයි.

සංගීත සම්ප්රෙොය හො වොෙය භෝඩ
කථ්  නර්තනය හා ා ැදි සංීතත සම්ප්රදාාය වනුශ්ද උ්තර
භොරතීය හින්වුස්ථොනී සංගීතය යි.

ගොයයය
භය් , ගසල්ර, ථුම්ප්රි
ගායනා.




ශ්මම ගායනා භාවාත්මක
හැඟීම්ප් දානවයි.

වොෙයය




පඛ්වාය (පඛාවායය), තබ්ලාව
ර්ාන අවනශ් වාදාය භා්ඩ ශ්ේ.

සර්ිළනාව, සාරංගිය, සතාරය,
තාම්ප්පුරාව, ා ටනලාව, සේවර
වාදාය භා්ඩ ශ්ේ.



පසුිමම්ප් ගායනයට නර්තන
ඉදිරිපත් කරයි.

සොරංගිය

සිතොරය

සර්ියොව (හොර්යමෝිමයම්)

තබ්කොව

බ යකොව

පබ්වොජය
තොම්ුරොව

රංග වස්රොභරණ
o නර්තන ල්ල්ර්හු ක්රිෂේණාශ්ේ ඇදුමට සමාන වසේරාභරන දා,
ල්ල්රිළනී්  රා්ාශ්ේ ඇදුමට සමාන වසේරාභරණ දා සකසා
ගත් හ.

o මුසේලිම්ප් ා ලපෑමත් සමග මුසේලිම්ප් ගභාසය ලත් ඇදුම්ප් දා
නිර්මාණය විය.

යර්තය ශිල්පිණියයේ රංග වස්රොභරණ

යකයහංගො

-

ඉණට අඳින දිග සාය

යචලෝි

-

උඩුකයට අඳින හැට්ටය

වුඩ්ෙොර් ිජොමො -

යටිකයට අඳින කලිසම

ෙෘපට් ො

-

උඩුකයට අඳින සඵව

ගුංඟුරු

-

ශ්දාපාවල වලලුකර ට පළදින
ගභරණය

යතෝඩු

-

කරාුන

යළල්ප තලල්පක -

ිසට පළඳින ගභරණයකි

යර්තය ශිල්පියොයේ රංග වස්රොභරණ

කුර්තො කිනසය -

උඩුකයට අඳින ඇඳුම

වුඩ්ෙොර් ිජොමො -

යටිකයට අඳින කලිසම

සඵව

-

ඉණට ා ඳින පටිය

ගුංඟුරු

-

ශ්දාපාවල වළලුකරට පළඳින
ගභරණය

කථ් සරොයො (ගුරුකුක)
කථ්  නර්තනශ්යි රශ්ශල්ය විශ්ශේෂතා දා් වන ුරු  කුල
කිිපය්  පවතී. ඒ අතර ර්ානත්වශ්දලා සැලශ්ක් ශ්්  ක්යේ
ගුරු කුකය හො ජොයිපූර් ගුරුකුකයයි.

කථ් සරොයො

ක්යේ
සරොයොව

ජොයිපූර්
සරොයොව

19 වන සයවශ්සේ
ල් නේ ි නවාබ්
වජිශ අලීෂා රජු
ශ්ගාඩ නැුරනු
කථ්  කලාවයි.

යායිපූර් රශ්ශශශ්ද
රායකීය රයමැදුශ්ර්
අනුග්රහය මත
ශ්ගාඩ නැුරනු
කථ්  කලාවයි.

යබයොිස්
සරොයොව
යානකි රසාශ කලා
කු වා ශ්ා නාරිසේ
රශ්ශශශ්ද ශ්ගාඩ
නැුර කථ් 
කලාවයි.

රොයිසර්
සරොයොව
රායා චලක්ර්ාර්සංශ්ේ
අනුග්රහශ්ය් 
රයිඝර්
රශ්ශශශ්ද ශ්ගාඩ
නැුර කථ් 
කලාවයි.

ලච්චු මහාරාජ්ල
නවාබ් වජිශ අලීෂා රජු

කථ් යර්තයයේ
ප්රවර්ධ්යය
ෙොයකවූයවෝ

ිමර්ජු මහාරාජ්ල
කල්රකා රසාශ

ිම් දාාදී්  මහාරාජ්ල

කථ් යර්තයය උගන්වවය ප්රධ්ොය ආයතය

දිල්රලි කථ්  ශ්් ් රය

භාත්ඛ්ඩය විශේව විදායාලය

