
නර්තනය  10 ශ්රේ්ණිය  

 අන්තර්ගතය   -  පුෂ්පා තලමුල්ලශ්ේ මිය - ර/ඇඹිලිපිටිය ම.වි 

                                    සැකසුම          -  Y.M.S.S.බාලසූරිය ශ්මනවිය -රුවන්පුර ජාතික අධ්යාපන විද්යයාපීඨය.

   

නර්තන කලාවට ද්යායක වු ශිල්පින්. 

01. ඇස් පණිභාරත. 

          1920 ශ්පබ: 24 දින කෑගල්ල දිස්ත්රි ක්කයකශ්අ අල්ගම මැද්යගම නම් ප්රාශ්ශයශ්අ පාරම්පරික 
ගුරු කුලයක උපත ලද්ය පණිභාරත මහතා ඇති ද්යක්කයෂ උඩරට නර්තන ශිල්පිශ්යකි.ශ්ශශීය උඩරට 

නර්තන ශිල්පය ශ්මන්ම අශ්නකුත් ශ්ශශීය නර්තන සම්ප්රාධ්ායන්ද්ය, ඉන්දියානු නර්තන 

සම්ප්රාධ්ායන්ද්ය, එතුමා මැනවින් ප්රාගු  ක  අශ්යකි.ද්යක්කයෂ මුද්රා නාටය ශිපිශ්යකු ද්ය වු ශ්මතුමා 

නිර්මා ය කල මුද්රා නාටය අතර, 

 ග්රයහ අපලය 

 ගම්මාශ්න් මල් පිපිලා 

 සත් පත්තිනි 
   වැද්යගත් ශ්ේ. එශ්සේ්ම ශ්ගොයම් නැටුම, පන් ශ්නලීශ්ම් නැටුම යන ගැමි නැටුම් 

ප්රාසාගිකක ශ්ේදිකාවට ශ්ගන මමට කටුතතු කරන ලශශ්ශ ද්ය ශ්මතුමා විසිනි.  

 
02. ප්රේගමකුමාර එපිටප්රෙල 
    1917 රත්නපුර එපිටශ්වල නම් වු ගශ්මහි උපන් ශ්ප්රාේ්මකුමාර එපිටශ්වල මහතා කුඩා කල 

සිටම නර්තන කලාව ශ්කශ්රහි වැඩි කැමැත්තක්කය ද්යැක්කයවූ අශ්යකි.ද්යක්කයෂ මුද්රා නාටය ශිල්පිශ්යකු ද්ය වූ 

ශ්මතුමා 1950 ඉඟිනළු කලාවට අභිමානයක්කය එක කල අශ්යකි. 

 සැ ලිහිණිය 

 තිත්ත බත  

 සකුන්තලා  

 දියශ්සේ්න  

 සාරභූමි 

 නව ුතගය  
  එතුමා විසින් නිර්මා ය ක  ඉඟිනළු අතර ශ්ේ. 

 

03. රද්දැල්ලප්රේ ප්රපොඩි මහත්තයා  
  සබරගමු නර්තන සම්ප්රාද්යාය  වයාප්ත කරමින් එකී සම්ප්රාද්යාය ප්රාාසගිකක ශ්ේදිකාව තුල 

ජනප්රිරය කරමෙශ්මහි ලා පුශ්රෝගාමි වූශ්වකු ශ්ලස  රශද්යැල්ලශ්ේ ශ්පොඩි මහත්තයා හැඳින්විය 

හැකිය. තම පියාශ්ගන් සබරගමු නර්තනය ප්රාගු  කල ශ්පොඩි මහත්තයා යාන්තිකර්ම ුමමිශ්අ 

කැපී ශ්පශ්නන චරිතයක්කය විය. 

  සබරගමු නර්තනය එතරම් ජනප්රිරය ශ්නොවූ අවධියක එකී නර්තනය ශ්ේදිකාව මතට 

ශ්ගන මමට පුශ්රෝගාමී වු සම්පත් ද්යායකශ්යකු ශ්ලස ශ්මතුමා හැඳින්විය හැකිය. ශ්මොහුශ්ේ 

පරම්පරාව පරගිකයාවත්ත පරපුර වන අතර ගම්මඩු, පහන් මඩු, කුමාර සමයම, ශ්ගොපලු සමයම, 

සහ අශ්නකුත් යක්කය ශ්තොයිල්හි ශ්කොෂ්ඨාගාරයක්කය බඳු වූ පරපුරකි. 
      ශ්සෞන්ද්යර්ය ආයතනශ්අ කථිකාචාර්ය වරශ්යකු ශ්ලස ද්ය ශ්සේ්වය ක  ශ්මතුමා සබරගමු 
විෂය නිර්ශ්ශයය සකස් කිරීම, නර්තනශ්අ ශ්ගොරහැඩි චලන මටසිලිටු කිරීමට, අනුචිත අගග ඉවත් 

ශ්කොට සුදුසු අගග එක්කය කිරීමටත් ශ්වශ්හසුශ්න්ය. ම සඳහා තම කාලයත් රමයත් වය ක  

පුශ්රෝගාමිශ්යකු ශ්ලස ශ්මතුමා හැඳින්විය හැකිය.  
  



නර්තනය  10 ශ්රේ්ණිය  

 අන්තර්ගතය   -  පුෂ්පා තලමුල්ලශ්ේ මිය - ර/ඇඹිලිපිටිය ම.වි 

                                    සැකසුම          -  Y.M.S.S.බාලසූරිය ශ්මනවිය -රුවන්පුර ජාතික අධ්යාපන විද්යයාපීඨය.

   

 

04. මීගම ශ්ක්කය. එස.් ප්රානාන්දු මහතා  
  පහතරට නර්තන කලාශ්ේ කිර්ති නාමයක්කය දිනා සිටි මීගම සරශ්න්ලිස් ප්රානාන්දු 

ගුරුතුමාශ්ේ වැඩිමහල් පුත්රියා වු කරු ච්චාරී සුශ්ද්යරිස් ප්රානාන්දු මහතා 1920 ශ්පබරවාරි 20 වන 

දින ශ්මශ්ලොව එළිය දුටුශ්ේය. කවි,ය්ශ්ලෝක සන්න, අෂ්ටක, ආදිය කට පාඩමින් කීශ්ම් අපුර්ව 

ද්යක්කයෂතාවක්කය හිමි ශ්ක්කය. එස් ප්රානාන්දු මහතා ඉශ්ගනීශ්මහි අති ද්යක්කයෂශ්යකු විය. වයස අවුරුදු 13 වන 

විට ශ්බන්තර සුශද්යශ්ගොඩ “අමරස ” ගුරුතුමාශ්ගන්ද්ය පාරම්පරික ශ්බන්තර රගග ශයලිය හැද්යෑරු 

ශ්මතුමා පහතරට නර්තන සම්ප්රාද්යාශ්අ සාම්ප්රාද්යායික නර්තන අගග ග නාවක්කය ප්රාාසගිකක 

ශ්ේදිකාවට ශ්ගන ආ පුශ්රෝගාමිශ්යකි. 

 ිකරිශ්ශමෙ 

 රත්රාග වන්නම 

 සුරඹාවල්ලිය  

 නාරිලතා ශ්කෝලම  

   වැනි නර්තනාගග ම අතරින් කීපයකි.නුතන ශ්ේදිකාශ්වහි ද්ය අතියය ජනප්රිරය 

නර්තනාගගයක්කය වන “සළුපාලිය” ශ්ේදිකාවට ප්රාසගගයක්කය වයශ්යන් නිර්මා ය කරන ලශශ්ශ ද්ය 

ශ්ක්කය.එස්.ප්රානාන්දු මහතා විසිනි.    


