
නර්තනය  11 ශ්රේණිය 

 

රවභාල ශඳුනාගනිමු 

 

 රවය යනු හිතේ ඇතිලන ශැඟීමකි. අඳ විසින් ඳංතේන්ද්රියන් මගින් ග්රශණය කරගනු බන ප්රතබෝධකයක් 

කරණතකොටතගන ඊට ප්රතිචාර ලතයන් සිතෙහි උඳදින සියුම් ශැඟීමක් නැෙතශොේ ශැඟීම් වමුදායක් අපි 

රවයක් තව ශඳුන්ලමු. ව්ලභාල ධර්මතේ ඳලතින තේලල් තවේම මිනිවා විසින් නිර්මාණය කෂ නැටුම්,  

නාටය,  චිත්රඳට, තටලි නාටය,  වංගීෙය,  චිත්ර,  මූර්ති, කැටයම්, ගෘශ නිර්මාණ නලකො, තකටිකො, කාලය 

නිර්මාණ යනාදී තේ ඇසුරු කිරීතමන් ද රව විඳීමක් අේඳේ කරගෙ ශැකිය.  

 

 නල නළු රවය 

 භාරෙතයහි තඳර විස භරෙමුනි නම් ව ඳඬිලරයා විසින් රචනා කරන දැයි වැතකන නාට්ය ාව්ත්රය 

නමැති ග්රන්ථතේ රවයේ රව උඳදින ආකාරයේ පිළිබල විව්ෙර කර ඇෙ.  ඔහු තඳන්ලා තදන ඳරිදි රවයක් 

උඳදින්තන් භාලයක් මුල්කරතගනය. භාලයක් යනු පුේගතයකුතේ සිතෙහි තනොතලනව්ල නැෙතශොේ 

ව්ථාලරල ඳලතින්නාව ශැඟීම් වමුදායකි. එනම් ව්ථායි භාලයන්ය. තම්ලා මිනිව් සිතෙහි නිදන්ගෙල ඳලතින 

බල භරෙ මුනිලරයා තඳන්ලා තදයි.  

 භරෙමුනිලරයාතේ ඳැශැදිලි කිරීම අනුල මිනිව් සිතෙහි භාලයන් අටක් ඳලතී. ඒලා නම් රති, ශාව, ශ්ෝක, 

ශ්රෝධ, උත්වශ, භය, ජුගුප්වා, විව්ම  යන  අටයි. 

භරෙමුනිලරයාතගන් ඳසුල සිටි තලනේ ඳඬිලරු අෙරින්  ංකු නැමැති ඳඬිලරයා භරෙමුණි ඳඬිලරයා 

ඉදිරිඳේ කර තිබ රව අටට ෙලේ රවයක් එක්කරමින් එය නලයක් බලට ඳේ කතෂේය. අලුතෙන් එක් කෂ 

රවය ාන්ත නම් ව රවය යි. එහි භාලය ලන්තන් භක්තියයි. 

 නලනළු රවය භාලයන් වහිතල 

    භාලය                            රවය 

1. රතිය                            ෘංගාර  

2.  ශාව                              ශාවය  

3.  තෝක                          කරුණා 

4.  ක් තරෝධ                        තරෞද්ර 

5.  උේවශ                         වීර 

6. භය                               භයානක 

7.  ජුගුප්වා                        බීභේවය 

8.  විව්ම                            අේභූෙ 

9.  භක්තිය                       ාන්ෙ (ම)     

      

රවයක් යනු අප දකින දැශ්නන යනාදී ලශ්යන් වූ අප ශා වම්බන්ධ වූ ක්රියාලලීන් ශ්ශේතු ශ්කොට්ශ්ගන සිතට් 

වංශ්ේදී ලන කිසියම් මානසික  තත්ත්ලයක් ශ්ව ශැඳින්විය ශැකියි. 



 අඳ ජීලේ ලන කාසීමාල තුෂදී තනොදැනුලේලම වුලද භාලයන් වශ රවයන් අඳ සිේ තුෂ ජනිෙ තේ. එතශේ 

කාකරුතලක් නිර්මාණයක් කිරීතම් දී භාලයන් උඳේදලා තමම රවයන් මිනිව් සිේ වෙන් තුෂ ජනිෙ 

කරලමින් නල මානයන් තලෙ තප්රේක්කයා තශෝ ඳාඨකයා තගන යනු බයි. ත  

 රවවිඳීම පුේගයාතගන් පුේගයාට තලනව් තලයි. එක් එක් පුේගයා වතු උගේකම්, ලයව් මට්ටම්. 

අේදැකීම් ආදී ලතයන් ව කරුණු ඒ තකතරහි බඳායි. තම් තශේතුතලන් පුේගතයකු තුෂ යම්කිසි කෘතියක් 

රව විඳීතම්දී ඔහු වතු දැනුතම් පුළුල් බල තශෝ ඳටු බල මෙ ඔහුතේ රව විඳීම් ක්තිය තීරණය තලයි.  

 ලර්ෙමානතේ ඉශතින් වශන් කෂ නල නළු රවය ට අමෙරල ෙලේ රවයන් එකතු වී ඇෙ.  ‘උඳශාව රවය” 

ඉන් එකකි. තමය ශාවය රවයට ලඩා තලනව් එකකි. එතවේම රටට දැයට ඇති ආදරය ජාතිලාේවයය ලැනි 

රවයන් ඉශෙ කී නල නළු රවය තුෂ දක්නට නැෙ. 

 රවයක් මතු ලන්තන් කිසියම් භාලයක් මුල්කරතගන බල අපි දැන් 

දනිමු. ාන්තිකර්මයක දී විවිධ චරිෙයන් නිරඳනය කරන ශිල්පීන් 

විසින් කරනු බන්තන් ද භාල ප්රකානයකි. එකී භාලයන් නරඹන 

තප්රේක්කයන් වතුටට ඳේතේ. එමගින් ඔවුන්තේ සිේ තුෂ රවයක් 

උඳදී. අඳතේ තේශීය නර්ෙන වම්ප්රදායන් ශැම එකකම ලාතේ 

රවභාලයන් දක්නට තිබුණ ද ඳශෙරට නර්ෙන වම්ප්රදාතේ එය බහුල 

දැකිය ශැක. ඊට තශොම උදාශරණ තව වන්නි යකුම තශලේ දශඅට 

වන්නිය ාන්තිකර්මය දැක්විය ශැක. 

 

රටයකුම ාන්තිකර්මතේ එන කපුයක්කාරිය, නානුමුරය ලැනි නාටයමය අලව්ථා තදතලොල් මඩුතේ එන අඹ 

විදමන තදතලොල් තගොඩ බැසීම ඇව් බන්ධනය නිබන්ධනය මරා ඉඳැේදවීම ලැනි අලව්ථාලන් තම් වශා 

ඉදිරිඳේ කෂ ශැකි ෙලේ වාධක තේ. 

උඩරට තකොතශොඹ කංකාරිතේ එන ඌරා යක්කම,  නයා යක්කම,  ලැදි යක්කම ලැනි යක්කම් ද ගුරුතේ 

මාාල ලැනි අංග නාට් යමය තඳෂඳාලි තව ශැඳින්විය ශැකිය. රංගනය ශා වංලාදය තුලින් ශාව ්ය රවය 

උේඳාදනය කිරීම තමහි විතේ ක්ණයකි. 

වබරගමු නර්ෙන වම්ප් රදාතේ එන අඹ විදමන, රාමා මැරීම, අසුර යක්කම ආදිතේ දී ද විවිධ රව උේඳාදනය 

සිදුලන අලව්ථා ඇෙ.  

 

 

 

 

            

    

        



    ඇගයීම 

 ඳාඩම ඇසුතරන් ඳශෙ වශන් ප්ර්න ලට පිළිතුරු වඳයන්න.  

1. රවය යනු කලරක්ද? ශඳුන්ලන්න. 

2. නාටය ාව්ත්රය නම් ව ග්රන්ථය කවුරුන් විසින් රචනා කරන ේදක් ද? 

3. නාටය ාව්ත්රය නම් ව ග්රන්ථතේ රවභාල කීයක් වශන් තේද? ඒ තමොනලාද? 

4. oකු යනු කලතරක්ද? 

5. ඔහු විසින් එක් කරන ද රවය කුමක්ද? 

6. නලනලු රවය ට අමෙරල ලර්ෙමානතේ එක්වී ඇති රවයන් තමොනලාද? 

7. තේශීය නර්ෙන වම්ප්රදායන් තුෂ නල නළු රවය ඉව්මතු ලන අලව්ථා දක්ලන්න? 
 


