
නර්තනය  10 ශ්රේයණිය  

 

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

 සැකසුම         -  Y.M.S.S.බාලසූරිය ශ්රමනවිය -රුවන්පුර ජාතික අධ්යාාපන විද්ාාපීඨය.
   

 

නර්තනශ්රේ ප්ර වර්ධ්යනය   ද්ායක වු ශිල්පිනියන් . 

      
 ශ්රේශීය නර්තන කලාව  ඇත්ශ්රත් දීර්ඝ ඉතිහාසයකි. එම දීර්ඝ කාලය තුල ශ්රේශීය නර්තන 
කලාව ශ්රනොනැසී පැවත ඒම  බලපාන එක කරුණක් වන්ශ්රන් අතීතශ්රේ සි  එක් එක් යුගවල 

බිහිවූ නර්තන ශිල්පිනියන් හා ශිල්පීන් ය. ඔවුන් විසින් නර්තන කලාශ්රේ ප්ර වර්ධ්යනය  ඇපකැප 
වීම, ශ්රේශීය නර්තන කලාශ්රේ ශ්රපෝෂණය  උරදීම ආදී විශිෂ්  කාර්යන් සිදු කරන ලදී. එනිසා 

එම ශිල්පින් හා ඔවුන් නර්තන කලාව  ඉටු කළ ශ්රසයවාව කළ ගුණ ද්න්නා ජාතියක් ශ්රලස 

සිහිපත් කිරීම අපශ්රේ යුතුකමකි. 

 

   නර්තනයේ ප්රකවරර්නනට  දාටක වු ශිල්පිනිටන් . 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

01. මිරැන්ඩා යහේමලතා මහත්මිට  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

වජිරා චිත්ර්ශ්රසයන මහත්මිය  

ශ්රේශීය නර්තන කලාශ්රවන් ශ්රමන්ම 

භාරතීය නර්තන සම්ප්ර ද්ාශ්රයන් ද් ප්ර වීණ ද්ැනුමක් 

ඇති ප්ර ක  නර්තන ශිල්පිනියක් ශ්රලස මිැනන්ා ා 

ශ්රහයමලතා මහත්මිය හැඳින්විය හැක. විවිධ්ය 

ක්ශ්රෂයත්ර්යන් ශ්රකශ්රරහි පුළුල් ද්ැනුමක් ඇති ඇය 

ද්ක්ෂ නර්තන ශිල්පිනිශ්රයකි. මුද්රා නා ා 

ශිල්පිනිශ්රයකි. පරිපාලන නිලධ්යාරිනිශ්රයකි. 

එශ්රසයම පළපුරුදු අධ්යාාපනඥවරිශ්රයකි.   

    මිැනන්ා ා ශ්රහයමලතා මහත්මිය  



නර්තනය  10 ශ්රේයණිය  

 

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

 සැකසුම         -  Y.M.S.S.බාලසූරිය ශ්රමනවිය -රුවන්පුර ජාතික අධ්යාාපන විද්ාාපීඨය.
   

1938.11.15 පානදුශ්රර් උපත ලද් ඇය රජශ්රේ කලායතනශ්රේ උා ර  නර්තන ශිල්පය 

ප්ර ගුණ කලාය. රජශ්රේ ශිෂාත්වයක් ලැූ  ඇය භාරතය  ශ්රගොස් භාරත නා ාම් නර්තන 
සම්ප්ර ද්ාය ද් මනා ශ්රලස ප්ර ගුණ ශ්රකො  ද්ක්ෂ නා ා ශිල්පිනියක් ද් වුවාය. මිැනන්ා ා ශ්රහයමලතා 
මහත්මිය විසින් ශ්රේශීය නර්තන කලාව  ඉටුකළ ශ්රමශ්රහය අතිමහත් ය. 

 

 ඇය කටුකුරුන්ද් ගුරු අභාාස විද්ාාලශ්රයහි ද්, ගිරාගම ගුරු විද්ාාලශ්රයහිද්  කථිකාචාර්යවරියක් 

ශ්රලස සිසුන්  ද්ැනුම ලබා දීම. 

 අධ්යාාපන අමාතාංුශයෙශ්රයහි නර්තන විෂය අධ්යාක්ෂකවරිය ශ්රලස ක යුතු කරමින් නර්තන විෂය 

මාලාව, නර්තන ඉගැන්වීශ්රම් ක්රංම පවතින යුගශ්රයහි අවශයොතාවය  අනුව සකස් කිරීම. 

 ජාතික අධ්යාාපන ආයතනශ්රයහි ශ්රස්න්ද්ර්ය ශ්රද්පාර්තශ්රම්න්තුශ්රවහි අධ්යාක්ෂකවරිය ශ්රලස 

ක යුතු කරමින් මීශ්රේ ශ්රස්න්ද්ර්ය ආයතනය ඉදිකිරීම  පුශ්රරෝගාමී වීම. 

 ගුරු අධ්යාාපනය විමතමත් කිරිම ත් ගුරුවරුන්ශ්රේ ද්ැනුම යාවත්කාලින කිරීම ත්, විවිධ්ය 

වැා ස හන් සම්පාද්නය කිරීම ආදී ශ්රසයවාවන් ඇය විසින් කළ ශ්රසයවාව  කදිම නිද්සුන් ය. 

 ස්වර්ණතිලකා, තණ්හා ආශයො වැනි ඉඟි නළු නිර්මාණය කළ ඇය ශ්රී.  ලංුකාශ්රේ ප්ර ථමම වතාව  

මන්ද් මානසික ද්රුවන් සඳහා නර්තනය ඉගැන්වීම ආරම්භ ශ්රකො  ඔවුන්ශ්රේ ජිවිත වල  නව 

එළියක් ලබා ශ්රද්න්නී ය. 

 ශ්රමශ්රසය නර්තන අධ්යාාපනශ්රේ උන්නතිය  විශයොල ශ්රමශ්රහවරක් ඉටුකළ මිැනන්ා ා ශ්රහයමලතා 

මහත්මිය ශ්රම් වන වි ද් ශ්රේශීය නර්තනශ්රේ උන්නතිය  උර ශ්රද්මින් සිටින ගුරු මාතාවකි. 

 

  


