
නර්තනය    11ශ්රේණිය 

 

මනිපුරි නර්තන වම්ප්රදාය 

 

බාරතීය නර්තන වම්ප්රදායන් අතරර් සුවිරේෂී නර්තන වම්ප්රදායකි, භනිපුරි නර්තන වම්ප්රදාය. රභභ නර්තන 

වම්ප්රදාය ඊවානදිග භාරතශ්යහි බ්රශ්මපුත්ර නදියත් ඇවෑමයත් අතර පිහිටි කඳු ලැටි වශ සුන්දර මිටියාලත් 

ලලින් ගශන වූ මනිපුරි ශ්ේශ්යහි උඳත ැබූලකි. 

රභහි ලැසියන්රේ ප්රධාන ජීලරනෝඳාය භාර්ගය ලන්රන් රගොවිතැනයි. රභොවුහු ආගමික බක්තියට වශ රේල 

වි්ලාවයට ප්රමුඛතාලයක් දී ඇත දී ඇත. ඒ නිවාභ ඔවුන්රේ  වංව්කෘතිය වභග භනිපුරි නර්තනය එකට ඵැඳී 

ඇත්රත් රේල වි්ලාවයන් ඳදනම් රකොටරගනය.  

ගශරකොෂ භලින් ශා පරයන් පිරී ගිය ලවන්ත වභය ඔවුනට ප්රීතිභත් කාලකලානුලකි. ඳරිවරරයහි ඇති 

සුන්දරත්ලයත් රකත්ලතුලලින් රනාගත් අව්ලැන්රනන් අටුරකොටු පිරී යාභ රශේතු රකොටරගන රභභ 

කාලකලානුල ඔවුන්රේ උත්වල වභය ඵලට ඳත්රලයි.  

 රදවියන් රලනුරලන් භශත් බක්තිරයන් යුතුල ප්රීති උත්වලයන්හි රයරදන රභභ කාය තුෂ දක්නට 

ැරඵන ප්රධානතභ ලාර්ෂික උත්වලය ලන්රන් භාවයක් පුරා ඳලත්ලනු ඵන ශ්ශේලි උත්වලයයි. ඔවුන් 

රදවියන් රලත දක්ලන බක්තිය ඔවුන්ශට රවෞබාගය ලාවනාල ශා වතුට රගන එන ඵල ඔවුන්රේ වි්ලාවයය 

භනිපුරි රේය ද භනිපුරි නර්තනය ද රදවියන් රලතින් ත් දායාදයක් රසින් භනිපුරි ලාසීහු පිළිගනිති. 

භනිපුරි නර්තනය රත්භා රකොටගත් කතා ලව්තන් රවේභ භනිපුරි රාව්ලීා නර්තනරයහි ප්රබලය ගැන 

කියරලන පුරාලෘත්ත ද ඉතාභත් රවලත්ය. 

 

 මනිපුරි නර්තනශ්යහි ආරම්භය 

 15 ලන සියලරවහි භනිපුරි ප්රරේය ඳානය කරෂේ රාජාකර්තා නම් ව රජ රකරනකි. වල්ණල රශලත් 

වි්ණු බක්තිකරයකු ව රභොහු තභ රට ඉතාභත් ධාර්මි්ඨ අයුරින් ඳානය කරෂේය. රම් අතර ඵකාභරයන් 

භත්ල සිටි නාග රගෝත්රිකයින් විසින් භනිපුරි ප්රරේය යටත් කර ගන්නා දී. රාජාකර්තා රජු ඇවෑභරේ රජු 

රලතට රගොව් ඔහුරගන් ආරක්ාල ඳතමින් එහි ජීලත් විය. ඉතා කනව්වල්රන් ඳසු ව රාජාකර්තා රජු 

වි්ණු රදවියන් රගන්, භශත් බක්තිරයන් යුක්තල තභ රාජයය යළිත් ඵාරදන රව ඉල්ා සිටිරේය. තභ 

රාජයය යළිත් ඵාගත ශැකි වුලරශොත් රේලව්ථානය කරලා රදවියන් රලනුරලන් පුද පූජා ඳලත්ලන ඵලට 

රජතුභා බාරයක් ද විය. 

දිනක් රාජාකර්තා රජතුභාට අපූරු සිහිනයක් රඳනිණි. ඒ සිහිනය නම් වි්ණු රදවියන් ඳැමිණ වඳුන් 

රකොටයක් රඳන්ලා එයින් ක්රි්ණ රේ පිළිරුලක් නිර්භාණය කරන රව ඉල්ා සිටීභයි. රභය සිතට ගත් 

රජතුභා එකී වඳුන් රකොටරයන් රේල රුල නිර්භාණය රකොට,  භශත් බක්තිරයන් යුතුල ක්රි්ණ රේ ගුණ 

ලර්ණනා කරෂේය. රම් ලන විට බාලනානුරයෝගීල සිටි ක්රි්ණ, රජතුභා රකරරහි ඳැශැදී ඔහු ඉදිරිරේ රඳනී 

සිට තභාරේ භකුට ඳෂනාල ඔහු රලත ප්රදානය කරෂේය. 



අනතුරුල රාජකර්තා රජතුභාට තභන්රේ රාජධානිය ව භනිපුරි රේරයහි නැලත රාජයත්ලයට ඳත්වීභට 

ශැකි විය. රදවියන් රලනුරලන් තභන් විසින් ව රඳොරරොන්දුල ඉටු ඉටුකරනු ලව් රජතුභා, භශා රේල 

භන්දිරයක් තනලා ක්රි්ණ පිළිරුල භශත් රඳරශැරරන් ලඩම්භලා රගන රගොව් එහි තැන්ඳත් කර භශත් 

උත්වල ඳැලැත්වීය. 

රදවියන්රේ ජීලන පුලත් ඇතුෂත්රකොට රාව්ලීා නම් නර්තනය බිහිවරේ රභභ සිදු වීරභන් ඳසුය. රභභ 

රාව්ලීා නර්තනය වශා රයොදාගනු ඵන රංගලව්ත්රාබරණ ඳලා රදවියන්රේ උඳරදව් භත නිර්භාණය 

කරන ද ඵල භනිපුරි ලාසීහු වි්ලාව කරති. 

 

 මනිපුරි නර්තනශ්ේ උන්නතිය වශා ශ්වේලය කෂ රජලරුන් ශා කාකරුලන්: 

1.  භශාරාජ් බාගය චන්ද්ර ජායි සිං( 1759 – 1798) 

2.  භශාරාජ් ගම්භීර් සිං ( 1825 – 1824 ) 

3.  භශාරාජ් චන්ද්ර දා කීර්ති සිං ( 1849 – 1886 ) 

ලර්තභාන භනිපුරි නර්තනයට අේවිතීය රවේලාලක් කෂ රරේ්ඨ කාකරුලා රව වැරකන්රන් 

රබින්ද්රනාත් තාශ්ගෝර් තුමා ය. එතුභා 1919දී භනිපුරි රේරේ කරන ද වංචාරයකින් ඳසුල එභ ප්රරේයට 

ඳභණක් සීභා වී තිබුණු ඒ සුන්දර නර්තන ක්රභය දැක එය වභව්ත ඉන්දියාල පුරා ඳභණක් රනොල මුළු භශත් 

රෝකය පුරාභ ප්රචලිත කිරීභට කටයුතු කරෂේය. 

 හින්දු ආගමික රේල පුලත් රත්භා රකොටරගන රගොඩනැගී ඇති රභභ නර්තනරයහි ලඩාත්භ ප්රචලිත රත්භාල 

රව රයොදාරගන ඇත්රත් රධාක්රි්ණා  රප්රේභ පුරාලෘත්තයයි. 

ව්ත්රී පුරු රදපිරිවභ වශබාගී ලන රභභ නර්තන වම්ප්රදාරේ 

දක්නට ැරඵන ලඩාත්භ ලැදගත් නර්තනාංගය රව රාව් 

නර්තනය නැතරශොත් රාව්ලීා නම් ව නර්තනාංගය 

ශැඳින්රේ ශැකියි. ක්රි්ණා වශ රාධා ඵෘන්දා ලනරේ දී 

එකිරනකා ශා රකලිරදරන් ඳසුලන අලව්ථා ඔවුන්රේ 

රප්රේභය වශ රගෝපිකාලන්  අතර ගතකරන සුන්දර අලව්ථා 

රභභ නර්තනාංගයන් රගන් නිරඳණය රලයි. ඉතාභත් 

ෘංගාරාත්භක නර්තන විරේයකි.           

 

 ලාදය භාණ්ඩ 

  ප්රධාන ලාදය බාණ්ඩය ලන්රන් පුුංග්  රඵරයයි. රභය භනිපුරි 

භෘදන්ගය, භනිපුරි රකෝල් රඵරය ලැනි නම්ලලින් ද ශඳුන්ලනු ඵයි. රභභ 

පුංේ රඵරය ලීරයන් තනා ඇති අතර භැදින් භශත්ල රදරකෂලර ක්රමිකල 

සිහින්ල වකවා ඇත. ඉතා ෂඟින් ෂඟ රයොදා ඇති ලරඳට ලලින් ක්තිභත් 

රකරර්. එක් ඇවක් අඟල් 6 ක වි්කම්බයකින් යුක්ත ලන අතර අරනක් 

ඇව අඟල් 4 ක වි්කම්බයකින් යුක්තය. 

රදඳරවහිභ ඵදාභ රයොදා තිරේ.රභය 



ලාදනය කිරීරම්දී රඵරරේ ක සුදු රරදි කඩකින් ආලරණය කිරීභ සිරිතයි. 

 

  ශ්ඳනා රශලත් ශ්ඳනශ්කොම්බා යනුරලන් ශැඳින්රලන අලුලකින්  ලාදනය කරන ඒක තන්ත්රී වීණාල 

වශ තාම්ඳට ද භාෂි නමින් ශඳුන්ලන ඵටනෂාල ද භනිපුරි නර්තනය වශා උඳරයෝගී කරගනු 

ඵන තලත් ලාදය බාණ්ඩ රේ. ලර්තභානරේ දී වාරංගිය වශ ශාර්රභෝනියම් ලැනි වංගීත බාණ්ඩ ද 

රයොදා ගැරන්. 

 

 

වුංගීතය : 

 උත්තර බාරතීය රාගධාරී වංගීත වම්ප්රදාය ඳදනම් රකොට රගන වැකසුණු එරවේභ භනිපුරි රේරයහි 

අනනයතාලය දැක්රලන ක්ණයන්රගන් යුතුල භනිපුරි වංගීතය නිභවී ඇත. රභකී නර්තනරේදී 

භනිපුරි වංගීතයත් වභග ර්ෝක වශ රදවියන් රලනුරලන් ගැරයන බක්ති ගීත ගායනය කරනු ඵයි. 

 රුංග ලව්ත්රාභරණ: 

 ඉතාභත් විචිත්ර ව්ලබාලයකින් යුක්තය නර්තනරයහි අන්තර්ගත සියුම් චන දැක්වීභට රයෝගය ලන 

ආකාරරයන් වැකසී ඇත. එරවේභ වෘංගාරාත්භක වත් ාවය වත්  රංග විාවයන් ඉව්භතු වී රඳරනන 

ආකාරරයන් රභකී රංගලව්ත්රාබරණ වකව් රකොට ඇත. 

කාන්තා රුංග  ලව්ත්රාභරණ (රාධා වශ ශ්ගෝපිකා ලන්ශ්ග්): 

කුමින් : ඉරන් සිට ලෂලුකර රතක් ලැරවන රවේ වකව ්

කෂ ඵැරයක ආකෘතිය ඇති වාය රම් නමින් 

ශැඳින්රේ. රභය රන්රිදී නරන් අංකාර 

රභෝව්තර වහිතල රගත්තම් කර ඇති අතර  තැනින් 

තැන ඳළිඟු කැට ශා තුනී කණ්නාඩි කැඵලි අල්ා 

දිව්නය ශා චභත්කාරය ඵා දී ඇත. 

 ශ්ඳෝලාන් : කුමින් ඇඳුභට උඩින් ඒ භත විනිවිද රඳරනන 

සුදු ඳැශැති දුහුල් රරේරදන් භවන ද රකටි වාය 

රම් නමින් ශැඳින්රේ. එය ඉතා අංකාර රැළි 

වහිතල දිව් ව චභත්කාරය ලැඩි කරන රංග ලව්ත්ර 

රකොටවකි. 

ක්ලoශ්ගොයි :     ඉනට ඳෂඳින ඳටිය 

රිම්පුරිට් :    උඩුකය වශා අඳිනු ඵන අත් රකොට 

විල්ලුද ශැට්ටය රිම්පුරිට්  නමින් ශැඳින්රේ. රභය 

කළු රතු රශෝ රකොෂ ඳැශැති තද ලර්ණයන්රගන් 

වැකසී ඇත එහි අතර ඉඟ රඳරදව රන්ලන් 

රඵෝඩර ලලින් අංකාර කර තිරේ. 

 

 



මයිකුම් :   හිවට ඳන රේය. 

ශ්කොක්තුම්බි :   හිව් ඳෂනාල. 

කුශ්දොව් :      දෑතට ඳඳින ලෂලු.  

කුණ්ඩානි :       කරාබු.  

 

 

 පිරිමි රුංග ලව්ත්රාභරණ ( ක්රි්ණශ්ග්) 

ශ්ධෝතිය :     රගත්තමින් අංකාර කර ඇති යටි කයට අඳිනු ඵන ඇඳුභයි. රභය තැඹිලි ඳැශැරයන් 

රශෝ කශ ඳැශැරයන් යුක්ත රේ. 

රිම්පුරිට් :     උඩුකයට අඳිනු ඵන කළු ඳැශැති ශැට්ටය 

 මකුට ඳදනාල( චූරා ) : ක්රි්ණ වශා ඳභණක් රලන්ව සුවිරේෂී ආබරණයකි.  රභොනර පිශාටුලක 

ආකෘතියකින් වෑදී ඇත. 

කුශ්දොව් :     දෑතට ඳඳින ලෂලු විරේයකි. 

 

 මනිපුරි නර්තනාුංග  : 

 රාව්ලීා       : - රාධා වශ ක්රි්ණාරේ රප්රේභ ලෘත්තාන්තය රත්භා කර ගනිමින් නිර්භාණය වී ඇත. විවිධ 

උත්වල අලව්ථා නිරයෝජනය කරන රාව්ලීා ලර්ග රඵොරශොභයක් ඇත. ලවන්ත රාව්, 

භශා රාව්, කුන්ජ් රාව්, නෘතය රාව්, රගොප් රාව්, උලුකාල් රාව්, දිලය රාව් ආදී ලරයනි.  

ඳශ්රoග්  :        භනිපුරි නර්තනරේ මූලික අබයාව ලන චාලි ල  සුවිරේ ඳද රකොටව් ඳරරoේ  නමින් 

ශැඳින්රලන අතර ඒලාද ලර්ගීකරණය කර ඇත. 

පුන්ග්ශ්චෝම් :   පුංේ නම් ව රඵරය කරරහි  ාරගන කණ්ඩායභක් විසින් කරන ද රඵරලාදන 

නර්තනයකි. රභය ඉතා වංකීර්ණ ඵවින් යුක්ත ලන අතර විවිධ ආගමික ශා වභාජීය 

අලව්ථාල දී රඟ දක්ලනු ැරේ. 

කර්තාල් ශ්චෝම් :  විවිධ තා භත රකරරන වාමූහික තාම් නර්තනයකි. 

වන්කීර්තම්  :   ජන ජීවිතරේ සිදුලන උත්වල අලව්ථා රව වැරකන කන් විදීභ, ඵත් කැවීභ විලාශය ආදී ඒ 

දී වංකීර්තම්  නටනු ැරේ. 

 

 

 

 

 



ඇගයීම 

 භනිපුරි නර්තන වම්ප්රදාය ඳාඩභ ඇසුරින් ඳශත වශන් ලගුල වම්පූර්ණ කරන්න. 

ප්ර්න පිළිතුරු 

 

භණිපුරි නර්තන වම්ප්රදාය ප්රබලය 

ැබූ ප්රරේය 

 

 

 

භනිපුරි නර්තනරේ පුරාලෘත්තය 

 

 

භනිපුරි නර්තනරේ  අභිලෘේධියට  

දායක වරලෝ 

 

 

භනිපුරි නර්තනය ඉන්දියාල පුරා 

ප්රචලිත කිරීභට මුල් ව තැනැත්තා 

 

 

භනිපුරි නර්තනරයන් විදශා 

දැක්රලන ප්රධාන චරිත රදක 

 

 

භනිපුරි 

නර්තන අංග 

 

 

 

රාධාරේ වශ රගෝපිකාලන්රේ 

රංග ලව්ත්රාබරණ 

 

 


