
නර්තන  11ශ්රේණිය 

 

ශ්රී  ාංශ්ේය නර්තන වම්ප්රද ය ශ  වබැඳි  ඓතිශ සික වාංව්කෘතික ඳසුබිම 

 වන්නම්වල පසුබිම: 

 උඩරට ඳශතරට වබරගමු යන නර්තන වම්ප්රද යන් තුශ්නහි ම ලන්නම් දැකිය ශැකිය. ලන්නම් යන්ශ්න් 

අදශව ලැනුම නැතශ්ශොත් ලර්ණන ල යන්නයි. උඩරට වශ වබරගමු යන වම්ප්රද යන් ශ්දශ්කහි ලන්නම් 

රචන  වී ඇත්ශ්ත් වත්ල, ශ්ේල, සිේධි ශ  ලව්තු ල වල්රඳය ඳදනම් කරශ්ගන බල ලන්නම් ල ව්ලරඳය 

නිරීේණය කිරීශ්මන් ඳැශැදිලි ශ්ලයි. ඳශතරට සින්දු ලන්නම් රචන  වී ඇත්ශ්ත් ශ්වත්  න්තිය අරමුණු 

කරශ්ගනය 

 වන්නම් වල පපොදු ලක්ෂණ: 

1. මුල් ක ශ්ේදී ග යනය වශ  රචන  වීම.  

2.  ත  රඳයකට අනුල නිර්ම ණය වී තිබීම.  

3.  ලන්නශ්මන් ප්රක ශිත ශ්දයට උචිත න ද ම  ලේ ශ  ඊට ගැශ්ඳන ත  රඳයේ ශ්යොද  තිබීම.  

4.  ඳසුක ශ්ේදී ලන්නම් නර්තනය වශ  ශ්යොද  ගැනීම.  

5.  නර්තනශ්ේදී අදශව් ප්රක  කිරීශ්මන් ශ්තොර ලන අතර වම්ප්රද යයන්ට අයත් ඳද ශ්කොටව් නර්තනය 

කිරීම.  

 

 

උඩරට වන්නම් 
උඩරට ලන්නම් ඳැතිරී ගිය ලකල නුල ශ්රී වීර ඳර ක්රම නශ්ර්න්ද්රසිාංශ 

රජතුම  රජ කෂ මශනුලර යුගය ශ්ව ශැඳින්විය ශැක. ශ්මම ලන්නම් 

කවික ර මඩුශ්ේ දී ර ජකීයයන්ශ්ේ ශ  ශ්ලනත් ප්රභූන්ශ්ේ 

විශ්නෝද ව්ල දය වශ  රචන  ව බල වශන්ශ්ේ. උඩරට ලන්නම් 

රචන  කශ්ෂේ  කවුද යන්න පිළිබ විවිධ මත ඇත.  
 

 1. J E.ශ්වේදරමන් මශත ශ්ේ “නෘතය රත්න කරය” නැමැති ග්රන්ථශ්ේ 

වශන් ඳරිදි රම්ශ්මොෂලක අධික රම් තුමන් විසින් ලන්නම් ප්රබන්ධ 

ශ්කොට ඇති බලත් ඒ වශ  ඔහුට රජතුම  විසින් නින්දගම් (ගම්ලර) 

බ  දුන් බලත් වශන් ශ්ේ. 

  

 2. දකුණු ඉන්දිය ශ්ලන් ශ්ගන්ල  ගත් ගණිත ාංක ර නම් බමුණු 

ඳඬිලරය  විසින් ලන්නම් රචන  ව බල තලත් මතයකි. 

  

 3. ශ්මශ්වේ ශ්ගන්න  ගත් බමුණු ඳඬිලරය  විසින් රචිත “ශ්නර්ත ම ය” 

නමැති කෘතිය ඇසුරු ශ්කොට ශ්ගන මල්ලතු විශ රල සී හිමිනමේ විසින් ලන්නම් රචන  කරන 

ද බල තලත් මතයකි. 

 



උඩරට නර්තන වම්ප්රද ශ්ේ ප්රචලිත ලන්නම් වාංඛ්ය ල 18කි. එශ්වේ වුලත් ඊට අමතරල නිර්ම ණය ව ලන්නම් 

ශ්ව මරගන ලන්නම, වමන ලන්නම,  මශශ්බෝ ලන්නම ශ  ශාංව ලන්නම වශන් කෂ ශැකිය. 

උඩරට ලන්නමක ආකෘති ලන්නමට අද  තිත් රඳය මත පිහිට   

 ශ්බර ඳදය 

 ත නම  

 කවිය 

 ම ත්රය 

 කව්තිරම 

 සීරුම රුල 

 අඩේල                    යන අාංගලලින් වමන්විතය. 

පහතරට සින්දු වන්නම් 

 

සින්දු ලන්නම් 32 කි. ශ්මම සින්දු ලන්නම් භේතිය ප්රක  කරනු බන ශ්ශයින් එය විශ්නෝද ව්ල දශ්යන් 

බැශැරල ශ්යොද ගත් නර්තන ාංගයේ ශ්ව වශන් කෂ ශැකිය. සින්දු ලන්නම් රචන  කශ්ෂේ කවුද යන්න 

පිළිබලද විවිධ මත ඇත. 

1. අන්ධ බ්ර ශ්මණශ්යකු තමන්ට ශ්ඳනීම බ ශ්දන ශ්ව 

ඉල්  උපුල්ලන් ශ්දවියන්ට පශ්ජෝඳශ ර ශ්ව සින්දු 

ලන්නම් ශ්ඳෂ රචන  කෂ බල සී ද එව් කුතික මශත  

ඔහුශ්ේ “දශඅට ලන්නම්” නමැති කෘතිශ්ේ වශන් කර 

ඇත. 

2.  තලත් මතයේ නම් අන්ධ පුේගශ්යකු තම ට ශ්ඳනීම 

බ ශ්දන ශ්ව ඉල්  කවි ඳන්තියේ රචන  කර ශ්දන 

ශ්ව “ බරණ ගණිතය ” නැමැති ක ලය රචකය  ශ්ගන් 

ඉල්ලීමේ කරන ද බලත් ඒ අනුල බරණ ගණිතය  විසින් 

සින්දු ලන්නම් රචන  කරන ද බලත් වශන් ශ්ේ. එම 

කවි උපුල්ලන් ශ්දවියන් ඉදිරිශ්ේ ග යන  කිරීශ්මන් ඇව ්

ශ්ඳනීම ඇති ව බල කියයි. 

 සින්දු වන්නපමහි ආපේණික ලක්ෂණ: 

ශ්මම සින්දු ලන්නම් 32 දම්ලැක පුරුේ ශ්මන් එකිශ්නකට වම්බන්ධ වී තිබීම විශ්ේ ේණයකි. එේ 

ලන්නමේ අලවන් ලන ඳදශ්යන් ශ්ශෝ අේරශ්යන් අනිත් ලන්නම ආරම්භ වීම සිදුශ්ේ. වෑම සින්දු ලන්නමේ 

වශ ම නියමිත ව ත යේ ශ  විරිතේ ඇත. එයින් සින්දු ලන්නම ශැඳින්වීම ද සිදුශ්ේ. 

වෑම ලන්නමකටම නියමිත ත යේ ශ  ලෘත් තයේ ඇත. ඳසු ක ශ්ේ දී එම සින්දු ලන්නම් ලට ගැශ්ඳන 

ඳරිදි ශ්බර ඳදය ත නම කවිය ශ  සුර ( ඉරට්ටිය) වම්බන්ධ ශ්කොට නැටීමට ද ශ්යොද  ශ්ගන ඇත. 

මුල්ක ශ්ේදී ශ්ම්ල ට තිත් ක්රමයේ භ විත ශ්නොකෂද ඳසුක ශ්ේදී ත  ශ  තිත් ේණ වම්බන්ධ ශ්කොට 

ශ්ගන ඇති බල ශ්ඳශ්න් 

උඩරට ලන්නශ්මහි ලන්නම අලව නශ්යහි කව්තිරම, සීරුම රුල, අඩේල ශ්ව ඳද ශ්කොටව් තුනේ තිබුණ ද 

ඳශත රට ලන්නම් හි ලන්නම අලව නශ්ේ ඇත්ශ්ත් එේ ඳද ශ්කොටවකි. ඒ ඉරට්ටිය යි.  



 

සබරගමු වන්නම් 

වබරගමු ලන්නම් උඩරට ලන්නම් ශ්මන්ම 

විශ්නෝද ව්ල දය වශ  නිර්ම ණය වී ඇති බල ලැඩි 

ශ්දන ශ්ේ මතය යි. ශ්මම ලන්නම් අතරින් ඇතැම් ඒල  

ල ද ගී ව්ලරඳයේ ගන්න  බල වශන් ශ්ේ. ල ද ගී 

ගැයීම ද විශ්නෝද ව්ල දය වශ  ම ශ්කශ්රන්නේ බල 

වශන් කෂ යුතුය. ප්රභූන්ශ්ේ නිශ්ලව්ල ශ  ලේල 

ශ්මම ලන්නම් ග යනය ශ  නර්තනය කෂ බල වශන් 

ශ්ේ. ශ්මම ලන්නම් රචන  කිරිම කවුරුන් විසින් කරන 

ේදේ දැයි නි්චිතල කිල ශ්නොශැකිය. අමිර වබරගමු 

ලන්නම් වබරගමු මශ වමන් ශ්ේල ය මුල් 

ශ්කොටශ්ගන ඇති ව බල මිනිසුන්ශ්ේ වි්ල වයයි.  

වබරගමු   ලන්නම් හි ආකෘතිය ශ්බර ඳදය, ත නම,  කවිය, ක වම. අඩේල යනුශ්ලන් ශ්කොටව් ඳශකින් 

යුේතය. 

වබරගමු ලන්නම් ල භ  ල ඉත මත් වරය. ලන්නම් කිහිඳයේ  ශැරුණු විට ඉන් ශ්බොශ්ශොමයේම ගැමි 

වම ජශ්ේ එදිශ්නද  ලයලශ රශ්යහි ශ්යශ්දන බව ්ලශරට වම නය.  

උඩරට ලන්නම් ල ශ  ඳශත රට ලන්නම් ල ශ්යශ්දන ක ලය ාංක ර අනුප්ර ව ලයාංග ර්ථ ධ්ලනිත ර්ථ ශ්ශෝ 

උඳම  උඳශ්ම්ය ලැනි ේණ වබරගමු ලන්නම්ල දුර්භය. නිදශව් ප්රක නයට මුල්තැන දී ක ලය රචන  

කර තිබීම වබරගමු ලන්නම් ල සුවිශ්ේ ේණයකි.( “ලන්නම් ගීත ව හිතය විච රය” - ඥ නසිරි පීරිව්). 

 ඳැරණිම ශ්තොරතුරු අනුල වබරගමු ලන්නම් 36 ේ ල තිබ බලත් ලර්තම නශ්ේ ලන්නම් විසිඑකේ භ විතශ්ේ 

ඳලතින බලත් දැකිය ශැක. 

 

           ඇගයීම  : 

1. එේ එේ වම්ප්රද යන්හි ලන්නම්ල ආකෘතිශ්යහි ඇති ශ්කොටව් ශ්ලන ශ්ලනම දේලන්න. 

2.  එේ එේ වම්ප්රද යන්ට අයත් ලන්නම් ලට ආශ්ේණික ව සුවිශ්ේෂීත  ශ්දක බැගින් ලියන්න. 

3. ලන්නම් ල ආරම්භය පිලිබ විව්තරයේ කරන්න 

 


