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ගුරුබතහගේ නභ  :  Y.G.U.S. යහජඳක්   අම් ∕ ද්ධහතිස භවහ විදයහරඹ 

 

 

 

නිපුණතහ           :   1.0  ශ්රි රහංගක්ඹ ංසකෘතිඹ වහ ඵළ ග ගහඹනහ ර ඳසුබිභ අධයනඹ කයමින්        
                                       ගහඹනහ කුරතහ ප්රදර්ලනඹ කයයි.  
නිපුණතහ භට්ටභ   :  1. 3  ජන ගහඹනහ වහ ඵළ ග භහජීඹ ංසකෘතික ඳසුබිභ වදුනහ ගනිමු. 
 

ශටන් රවි / මමෝල් ගව ්රවි ශා බැඳි වමාජ වංව්රෘතිර ඳසුබිම. 

6 – 10 ගරේණිඹන්හි ජන ගහඹනහ ඹනු කුභක්දජ ජන ගහඹනහ වහ ඵළ ග සුවිගලේතහ වහ ජන 

ගහඹනහ ර්ග පිළිඵ  අධයනඹ කගරමු.   අනු වටන් වහ ගභෝල් ගස කවි පිළිඵ ද ගභභ ඳහඩමින් 

විභහ ඵරමු. 

වටන් කවි වහ ඵළ ග භහජ ංසකෘතික ඳසුබිභ 
වටන් කවි ඹනු ඉඳළයණි භගේ 

සිදු කර ඓතිවහසික ටන් ඳසුබිම් 

කයගගන ගගොඩ නළගී ඇති කවි 

විගලේඹකි.  ටන් රදී නහඹකේඹ 

ගගන කටයුතු කර සිංවර යජරුන්ගේ 

ඳභණක් ගනො ඳෘතුග්රිසි ගන්ඳතිඹන්ගේ 

ද යුධ දක්තහ ර්ණනහ කයමින් ටන් 

කවි නමින් වදුන්න කහය ්රන්ථ 

යහශිඹක් ලිඹවී ඇත. 

වටන් කවි මුල් යුගගේ 

ප්රලසති කහයඹන් භ  ර්ධනඹ වකි. 

භවනුය යහජධහනි භගේ අතිලඹ ජනප්රිඹ ව යචනහ රභඹක් ගර ඳළතිණි. රයම්බගේදී ප්රලසති 

කහයඹන්ගේභ කක් අංගඹක් ඳළතිඹද ඳසුකහීනන සහීනන කහය හම්ප්රදහඹක් ගර ළඩුනි. 

සිංවර කහය හම්ප්රදහඹට කක් ඇති වටන් කහය අතය කුසතන්තිූ  වටන, ඳයංි  වටන, 

අරි ඹන්න මුකගටි තුභහ විසින් යචිත භවවටන, ඉංග්රිසි වටන, ගන්ගනෝරුගේ වටන, 

ඇවළගශේගඳොශ වටන, දුනු විර වටන, රදි තේ කහය යහශිඹක් සිංවර හහිතයඹට කකතු වී ඇත. 

  

 වටන් කහය හහිතයඹ ගනභ කහය හහිතයඹක් ගර රයම්බඹ නිටුවන් කයන්ගන් 

ඳෘතිග්රීසි ගන්ඳතිගඹකු ව ගකොන්සතන්තීනු ද හගේ යුද දක්තහඹ ප්රකට කිරීභට ලිඹළවුු 

ගකොන්සතන්තිනු වටන නම් ව කහය ්රන්ථගඹනි. 

 

       ඇතළම් වටන් කහයඹක වටන් කිහිඳඹක් පිළිඵ ද විසතය ගකගර්. ඳයංි  වටන කළන්නකි. 

කභ කෘතිගඹහි සුදුඳහනගර වටන, භළණික් කඩය වටන, ගන්ගනෝරුගේ වටන, ගන්කඩගර වටන, 

ළනි වටන් කිහිඳඹක් පිළිඵ විසතය කයයි 

. 

ගභභ වටන් කහය රට ප්රධහන ලගඹන් ගේභහ වි ඇේගේ කභ කක් කක් ටන් කහයඹන්හි 

කන ප්රධහන චරිතගඹහි සුඵ දක්තහඹ වහ හහු විසින් ජඹ ගනු රළබ ටන් පිළිඵ ර්ණනහ කිරීභයි.   

අනු යුද්ධඹට ගඳය, යුද්ධ ගභගන්දී, යුද්ධ කයන අසථහගේදී වහ යුද්ධගඹන් ඳසු අසථහ ඳසුබිම් 

කයගගන ගභභ වටන් කහමී ගී නිර්භහණඹ වී ඇත. ගභභ කවි ර නහද භහරහ වහ තහර රඳඹන් ගගොඩ 

නළගී ඇේගේ ද ටන් විරහ පිළිබිඹු න ඳරිදිඹ. ටනක ඇති ගේජහන්විත ඵ, යණ ශූයේඹ, 

ගහම්බීය ඵ රදි රක්ණ ගභකී වටන් ගහඹනහ තුර අන්තර්ගත ගේ 
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ශටන් රවි 

යුද්ගදටේ ඇවිේ සිදු පිට නළේ නළගරහ    -   ඳයංි    

උන්නමුේ ඇවිේ ගකොශමට ගගොඩ ඵළරහ        

අන්දභේ ගොයි කිසි බිසි                    -ගකොශමදි  

කම්ඳරක් නළතේ ගන ක් භයහදහරහ 

 
 

මමෝල් ගව් රවි ශා බැඳි වමාජ වංව්රෘතිර ඳසුබිම 
ගද්ශිඹ ජන නළටුම් අතයට භෆත යුගගේදී කක් 

ව නිර්භහණහේභක නර්තනඹක් ගර ගභෝල් ගස නළටුභ 

වළ ගන්විඹ වළකිඹ. 1980 දලකගේ මුල් බහගගේදී ගභභ 

නර්තනඹ නිර්භහණඹ කය යටට වදුන්හදීගම් ගගෞයඹ හිමි 

න්ගන් “ මිරුන්ඩහ ගවේභරතහ” නභළති නර්තන ශිල්පිනිඹටඹ. 

ඇඹගේ “නුපුරු යහඹ” නභළති නර්තන ප්රංගඹට ගභභ 

නර්තනඹ මුල් යට ඉදිරිඳේ කය ඇත. 

ගභෝර ග ගම්ඵ නිගස ර විවිධ කහර්ඹඹන් වහ 

ගඹොදහ ගනු රඵන ගෘවසත උඳකයණඹකි. වී ගකටීභට, ඳන් 

තළීනභට, ගඵගවේ ගකටීභට, කුයවන් වහ ඉරිඟු ළනි ගනේ 

ධහනය ර්ග පිටි කය ගළීමභට ගභභ උඳකයණඹ බහවිතහ 

ගකගර්. 

ලක්තිභේ දළගඹන් කයන රද ගවයින් ඳවතයට ලහන්ති කර්භගේදී රතුය ගදඳඹට තළබීභ 

වහ පජහ බහණ්ඩඹක් ගරද නහටයභ අසථහරදී “රඩලත” ගවේ මුය ගඳොශ දළක්වීභටේ 

ගයහඹකුන් නළටීගම්දී වයස ගඳොලු වහේ “වන්නි කූඩුල” නම් ළයසිල්ර නිර්භහණගේදී කහි භළදට 

ගඹොදහ ගනු රඵන්ගන් ද ගභෝල් ගකි. 

 

ාන්ති රර්ම ලදී පූජා භාණ්ඩයක් මව මමෝල් ගව මයොදා ගැනීම නිවා ඒ ශා බැඳි උඳත් රතා ද මේ. 

 ක් ගදවිදුගේ නන්දන උඹගන් ව දිවි කඳුරු නම් ලහකගඹන් ගභෝල් ග නිර්භහණඹ කය ඇති    

        ඵේ ඳළගේ. 

 ගදගකොනට යන් විලි ගඹොදහ කස කය ඇේතහ ගේභ ගභඹ විසකම් දිය පු්රඹහගේ නිර්භහණඹක් 

ඵේ ඳළගේ. 

 රතුය ගදඳඹට තළබීගභන් සිඹලු ගයෝග ඵළඹන ඵ ගභෝල් ගස උඳේ කතහගේ වන් ගේ. 

 ගභෝල් ගගේ දිග ේ විඹතකි. 

 ගභෝගල් කවි වහ අටභගගල් කවි ගභෝල් ගස කවි වහ ගඹොදහ ගීම. 

 යර ඳද භහරහක් වහ නහද භහරහක් ගඹොදහ ගීම. 

 

මමෝල් ගව් රවි 

දිවි කඳුරුද ග කතළන   තිගඹන්ගන්  

ේ විඹතක් දිග ගභොගවොර  කඳන්ගන් 

යන් විලි ගදගකොනට ගොදින්  තඵන්ගන්  

ේ දින ගදො වළය ගදඳහ  තඵන්ගන්  
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රාර්ය ඳත්රිරාල 

 ඳවත හකය කිඹහ හිසතළන් පුයන්න. 

1. .................................. ව ............................... වටන් කහයඹන් ගේ. 

2. වටන් කවි ......................... , වහ ........................අසථහ මුල් ගකොටගගන නිර්භහණඹ වී ඇත. 

3. ................................ දී ගභෝල් ගස නර්තනඹ නිර්භහණඹ කයන රද අතය........................... 

නභළති නර්තන ශිල්පිණිඹට කහි ගගෞයඹ  හිමි ගේ. 

4. ගභෝල් ගස නර්තනඹට ගඹොදහ ගේ දළ ර්ගඹ වහ ලහන්ති කර්භ රදී බහවිතහ න අසථහක් 

නුගේ,........................................                       ..................................... 

5. “රේ තළනින් කිඹේ භවගන් යට ගන්ටහ......” ගභභ ගහඹනහ ............................... ර 

අන්තර් ගත ගේ. 

 නිළයදි පිළිතුය ගතෝයහ ඹටින් ඉයක් අ ගන්න. 

1. ඓතිවහසික යුධ අසථහන් ඳසුබිම් ගකොට නිර්භහණඹ ව ගහඹන විගලේඹකි. 

a. ීන ගකලි   b. චහභය කවි 

c. වටන් කවි   d. යං කවි 

2. ගභෝල් ගස නර්තනගේදී බහවිතහ න ගහඹනහ විගලේඹකි. 

a. යන් ගතරබුගේ කවි  b. කශගගඩි භහගල් කවි                                                  

c. ඳළදුරු භහගල් කවි  d. අටභගගල් කවි                                               

3. ගභෝල් ගගේ දිග ප්රභහණඹ                                                                                                 

a.ේ විඹතයි.   b. ේ රිඹනයි. 

c. ඹ රිඹනයි.   d. අට විඹතයි. 

4. ගන්කඩගර වටන, භළණික් කඩය වටන අඹේ වටන් කහය න්ගන්, 

a. ඉංග්රිසි වටන   b. ඳයංි  වටන 

c. දුනුවිර වටන   d. භව වටන 

5. “යන්විලි ගදගකොනට..............” ඉතිරි  ඳද ගකොට න්ගන්, 

a. ගවො ගන් තිඹන්ගන්  b. ගදඳහ තඵන්ගන් 

c. ගභොගවොර තිඹන්ගන්  d. ගො ගන් තඵන්ගන් 

 ඳවත ප්රලසන වහ පිළිතුරු ඳඹන්න. 

1. වටන් කවි නිර්භහණඹට තුඩුදුන් ගවේතු ඳළවළදිලි කයන්න. 

2. ගභෝල්ගස කවි නිර්භහණඹට ඳහදක ව අගනකුේ නිර්භහණ කහයන් ගභොනහදජ 

3. ගභෝල්ග ලහන්ති කර්භ රදී බහවිතහ න අසථහ නම් කයන්න 

4. වටන් කවි හම්ප්රදහඹට කක් වු වටන් කහය 4ක් නම් කයන්න 

5. ගභෝල් ගස නර්තනඹක් ප්රථභ යට නිර්භහණඹ කයන රද්ගද් කුභන ර්ගේ ද, කේරුන් 

විසින්ද ජ  
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        නිපුණතහ          :  1.0   ඳරිය නිරීක්ණගඹන්  රඵන අේදළකීම් ඇසුරු කය ගනිමින්    
                                           නර්තන  නිර්භහණ කයයි 
       නිපුණතහ භට්ටභ :   1.2   බහ ප්රකහලනඹ න ඳරිදි චරිත නිරඳනඹ  කයයි. 
               

„ ලහන්ත‟ නභළති සථහයි බහඹ නිරඳනඹ කයමු 

 

 

 

 
 

        

 

 

 
 

 „ ාන්ත‟  (ලභ)  නභළති සථහයි බහඹ ගවේතු ගකොට  භතු න්ගන්  ාන්ත  යඹයි.  

ාන්ත භාලය නිරඳනය ලන අලව්ථා: 
 බුදු රුක් දළකීභ. 
 ඳන්ල් භූමිගේ න්දනහ කිරීභ. 
 බහනහ  කිරීභ. 

         

   ගභභ විබඹන්ගගන්  උඳදින  ලහන්ත  යඹ  අංග, ප්රතාංග, උඳාංගයන් තුළින්  ගඳන්නුම් ගකගයන 

බහඹන් දළකිඹ වළකිඹ.   නර්තනගේදී  ලරීයගේ ප්රධහන ගකොටස  ඳවකට  ගඳන්හගදයි.   කඹ අංග 

ගවේ නළු ඳංචාංග ගර  වඳුන්යි.  හි, ක ,අේ, ඳහද, ඇස   ප්රධහන නු  ඳංචහංග ගයි.      

     

 කභ ප්රධහන අංගඹන්ගේ උඳ ගකොටස උඳහංග ගර වඳුන්යි.     

 නිදසුන්  :    හි   -  මුහුණ, කට, දි, ගතොල්, නශර, කම්මුල්    රදිඹ     

                             ක  -     ඳපු, පිට, ඵඩ,        

       රදි  ලගඹන් අගනකුේ අංගඹන් රද උඳ ගකොටස  ඇත.   

ප්රතයහංග ගර  ,   ගඵල්ර, උයඵහහු, ළශමිට, භළණික් කටු, දණහි  රදී  ලරීයගේ නභ කඹ ගකොටස 

වදුන්හ ඇත. 

 නිද:         විගලේගඹන් බුදුරුකින්  දිසන්ගන්  ලහන්ත (ලභ)  බහඹයි.   බුදුරු දකින අඳතුශ       

තළන්ඳේ   තිබ  ලහන්ත  සථහයි බහඹ අදි  බුදුරුගන් දිසගන බහඹ ද භග   සුංගඹෝග වී  

අහනගේ  „ලහන්ත   යඹ‟ උඳදී. 

නර්තනය 

 11   ගරේණිඹ                                                    1 හයඹ 

 ගුරුබතහගේ නභ:        රර්.කම්.සී. යහජඳක්                               කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, අම්ඳහය. 
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ලහන්ත යඹ උද්දීඳනගේදී  ලරීය  ගකොටස ගර අංග , ප්රතයහංග, උඳහංගඹන් තුළින් භතුන්නහව  

බහඹන්, 

 අඩන් ව ගදගනත 

 කක ඉරිඹේක පිහිටීභ 

 ගදගනතින් ඳශන උඳලහන්ත ඵ 

 පිරීි ඹ ගද ගකොපුර 

 ගදගතොගරහි භන්දහසමිතඹ ඵ                                  

 ඳවේ ව ඇහිඵළභ 

 භතුලිත නශල් තරඹ 

    කහර්ඹ ඳත්රිකහ 

 නිළයදි පිළිතුය ගතෝයහ ඹටින් ඉයක් අ ගන්න 

  1 .  ලහන්ත යඹ උද්දීඳනඹ වීභ වහ සිහිඹට නගහ ගත වළකි ඩහ උචිත ගීතඹක් න්ගන්, 

        1.   ය න තුරු නින් දකින තුරු.....           2.  භශ හිරු ඵසිනහ ළන්දෆ ඹහගම්...     

        3.   අඩන් ව ගදගනතින් ගරනහ ගභේ මුදිතහ...   4.  න්නහලිඹගන් න්නහලිඹගන් ගම් හිමිදිරි.. 

   2.    ලහන්ත යඹ තුළින් භතුන්නහ ව බහඹ න්ගන්, 

         1. ය බහඹයි.          2. ලභ බහඹයි.               3. යති බහඹයි.        4. විබහඹයි.  

   3. ලහන්ත යඹට උද්දීඳනඹට මුල් විඹ වළකි අසථහකි , 

       1. මුහුදු ගයගශේ ඵරහ සිටීභ.                 2. ඉය ඵළ ඹන ළන්දෆක් 

       3. හිමිදිරි උදෆනක්                             4. පිඬු සි හ ඩින හභගණ්ය හිමිරුන් 

   4.  ලහන්ත යඹ භතු කය ීනගම්දී මුහුණ තුළින් දළකිඹ වළකි රක්ණඹක් න්ගන්, 

         1.    නශර රැළි වීභ.     2.  අඩන් ව ගදගනත     3.  මු විය වීභ.        4.  හි ඇරවීභ 

   5.  යඹන් නිරඳණගේ දී බහඹන් උද්දීඳනඹට ඩහේ උචිත ලරීයහංග න්ගන්, 

         1. ප්රතයහංග                 2. අංග                            3. උඳහංග                  4. විබහංග 

 

 ගකටිගඹන් පිළිතුරු ඳඹන්න. 

   1.   බහ ප්රකහලනගේදී ලරීයඹ  ගඵගදන ප්රධහන ගකොටස  3  ක් නම් කයන්න. 

   2.   ලහන්ත(ලභ)  සථහයි බහඹ නිරඳනගේදී ඇති න යඹ කුභක්ද ජ. 

   3.   ලහන්ත බහඹ නිරඳනගේදී  මුහුණ තුළින්  දළකිඹ වළකි   රක්ණඹන් 4  ක් ලිඹන්න. 

  4.   ලහන්ත  යඹ  උද්දීඳනඹ දවහ  මුල් විඹ වළකි  දෘය  භහන  අසථහ  3 ක් ලිඹන්න. 

   5.   ගභභ බහඹ  නිරඳණඹට  සුදුසු  සිද්ධිඹක්  ගකටිගඹන් ලිඹහ දක්න්න. 
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නිපුණතහ  :  2.0 නර්තන වහ ඵළ ග මුරධර්භ අනුගභනඹ කයමින් ප්රගඹෝි ක කුරතහ 

                                  ප්රදර්ලනඹ කයයි. 

නිපුණතහ භට්ටභ:  2.1 නිළයදි අංගවහය ප්රදර්ලනඹ කයමින්  යම ඉදිරිඳේ කයයි. 

 

මගොඩවරඹ 

 

මගොඩ වරඹ අභාවමයන් ැමබන ප්රමයෝජන 

 වසත චරන නිළයදි වළසීයවීභට වළකිවීභ. ( අේ ගඳයීනභ,  කයකළවීභ, ඉවශට කවීභ රදී ) 

 තභන් ඉගගන ගන්නහ හම්ප්රදහඹට අදහශ නිලසචිත අංගවහය ව වළඩතර ඳේහ ගළීමභට 

නිසි ගර පුරුදු පුහුු වීභ.  

 නිළයදි සුයල්,  ඳළනිම්,  කළයකිම්  වහ ඳද ඳළගීභ පුහුු වීභ. 

 
 6 මරේණියේමස ටට 10 මරේණියේය මතක්  බ උගත් මගොඩ වරඹ මතරයට නංලන්න් නිලැර  

අංගශාර ශා ත්රිවිධ ය අනුල නර්තනය රරමු. 

 

      6 මරේණියේය 

හම්ප්රදහඹ නහභඹ යම 

ගණන 

අන් කයන ඳදඹ යම වඳුන්න නම් 

 

උඩයට 

 

ගගොඩ යම 

 

12 

 

කසතියභ 

ගගොඩ යම ගදොශ වළ ගන්වීභ 

වහ ගනභ නම් ගදොරක් 

ඇත.  ( අඩිඹ, දෆඩිඹ ) 

 

 

ඳවතයට 

 

ඉරංගම් 

යම 

 

12 

 

ඉයට්ටිඹ 

යම වළදින්වීභට විගලේ 

නහභඹක් නළත. ංඛයහේභක 

නහභගඹන් වඳුන්යි. ( ඳශමු 

ඳදඹ, ගදන ඳදඹ ) 

 

 

ඵයගමු 

 

ගදොඹින ඳද 

 

12 

වභහය ඳදඹ 

 

යම ගදොශ වහභ 

කක් වභහය ඳදඹකි. 

යම වළ ගන්වීභට විගලේ 

නහභඹක් නළත. ංඛයහේභක 

නහභගඹන් වඳුන්යි. ( ඳශමු 

ඳදඹ, ගදන ඳදඹ ) 

 

යම නහභඹ ඳදඹ කසතියභ 

අඩිඹ ගදොමි කිට කිට ගදොම් තේ ජිේ  ගතොං නං තහ 

දෆඩිඹ ගදොමි කිට කිට ගදොම් තේ ජිේ තක ජිේ තේ ජිේ ගතොං නං 

තහ 

නර්තනය 

    11 ගරේණිඹ                                                I හයඹ                                                                                                    

    ගුරුබතහගේ නභ  :   ඊ. පී. නි දිගන්ශිකහ                                        අම්/ උක්සිරිපුය විදයහරඹ             
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 7 මරේණියේය 

 

 

8 මරේණියේය 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

9 මරේණියේය 

 

 

 

 

 

යම නහභඹ ඳදඹ කසතියභ 

 

තුන් අඩිඹ 

ගදොමිකිට ///  කිටගදොම් ගේතකු ජිේතම් ගජිතකු ජිේතම්  තරිකිට ජිේ 

තරිකිට ගදොමිකිට තහ 

 

සිේ අඩිඹ 

 

ගදොමිකිට ///  කිටගදොම් 

ගේතකු ජිේතම් ගජිතකු ජිේතම් ගජිං ජිංත කුද  

ගජිතකු ජිේතම් තරිකිට ජිේ තරිකිට ගදොමිකිට 

තහ 

 

යම නහභඹ ඳදය රව්තිරම 

 

ඇර යමඹ 

 

ගදොමිකිට කිටගදොම් 

රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදේ                           

තහේ ගජිේ තක තරිකිට කුංදේ 

රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදේ  තහ 

 

 

දෆර යමඹ 

 

ගදොමිකිට කිටගදොම් 

රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදේ// 

තහේ ගජිංතක තරිකිට කුංදේ 

රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදේ  තහ 

යම නහභඹ ඳදඹ කසතියභ 

 

අංගවහය යමඹ 

 

ගදොමිකිට කිටගදොම් 

රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදේ/// 

තහේ ගජිං තක තරිකිට කුංදේ// 

රුංතක ජිංජිං තකුතක ජිං ජිං 

රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදේ තහ 

 

 

අර්ධචර 

යමඹ 

 

ගදොමිකිට /// කිටගදොම් 

රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදේ /// 

තහේ ගජිං තක තරිකිට කුංදේ//  

යං තක ජිං ජිං තකු තක ජිං ජිං 

රුං තක ජිං තක තරිකිට කුද කුද 

තහේ ගජිං තක තරිකිට කුංදේ 

රුංතක ජිංතක තරිකිට කුංදේ තහ 

 

 

දෆත ඳෆගීගම් යමඹ ගදොමිකිට /// කිටගදොම් 

 

තකට තකට තක තරිකිට කුංදේ /// 
ගජිං 
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10 මරේණියේය 

රාර්ය ඳත්රිරාල 

01.ගගොඩ යම අබයහ භන්න් අග්ක්ත ත ප්රධහන අයමුණ න්ගන්. 

      1) ලහරීරික නභයතහ ඇති කයගළීමභ. 2) ඳහද හුරුකය ගළීමභ. 

      3) හම්ප්රදහයික අංගවහය ඉගගනුභ.  4) තහරඹ වහ රඹ ඳේහ ගළීමභ. 

02. ත්රිවිධ රඹ වඳුන්නු රඵන්ගන්  

       1) භ්රව, අ්රව, විභ්රව නමිනි.   2) තහරහනුකුර, රිද්භහනුකුර, ප්රකහලනහේභක නමිනි. 

       3) සුලු, භළදුම්, භව නමිනි.    4) විරම්බ, භධය, දෘත නමිනි. 

03. ගගොඩ යම ඳදඹක් රඹ අනු අබයහ කිරීගභන් අනතුරු කඹට අදහශ කසතියභ නළටිඹ යුේගේ, 

        1) විරම්බ රගඹනි      2) භධය රගඹනි 

        3) දෘත රගඹනි      4) අ්රවගඹනි 

04.යම අබයහගේදී ත්රිවිධ රඹට අනු යමඹ තහර තඵහ කීභ භි න්. 

        1) ප්රසතහය ගත කිරීභට අලය දක්තහ ඇති ගයි. 

        2) තහරඹ වහ රඹ ප්රගදද පිළිඵ අගඵෝධඹ ඇති ගයි. 

       3) අදහශ යම ඳදඹ නර්තනඹ කිරීගම් කුරතහ ඇති ගයි. 

       4) යම ඳදඹට අදහශ රිද්භඹ ව ගති රක්ණ ටවහ ගනියි. 

05. තක්කඩ කඩතක ජිජි කුද ඹන කසතියභ නටනු රඵන්ගන්, 

 1) 11  ගගොඩ යමඹ. 2) 12 ගගොඩයමඹ        3) 10  ගගොඩ යමඹ              4) 9 ගගොඩ යමඹ 

 

යම නහභඹ ඳදඹ කසතියභ 

 

ඵමය යමඹ 

 

ගදොමිකිට /// කිටගදොම් 

තකට තකට තක තරිකිට කුංදේ තහ  තක ජිජිකුද// 

තකට තකට තක තරිකිට කුංදේ /// තහ 

 

 

ඳළීමගම්  යමඹ 

 

ගදොමිකිට   කිටගදොම් 

තක්කඩ  කඩතක ජිජිකුද  ජිේකඩ  කඩතක ජිජිකුද 

ගතොංකඩ කඩතක ජිජිකුද  නංකඩ  කඩතක ජිජිකුද 

තක්කඩ  කඩතක   ජිේකඩ  කඩතක 

ගතොංකඩ කඩතක  නංකඩ  කඩතක 

තක්කඩ ජික්කඩ  ගතොංකඩ නංකඩ 

තජ්ජිේ ගතොං නං තහ 

 

චන්ද්රිකහ යමඹ 

 

ගදොමිකිට /// කිටගදොම් 

තේ තේ   තක්කඩ කඩතක  ජිේ ජිේ ජිේකඩ  

කඩතක 

ගතොං ගතොං ගතොංකඩ කඩතක  නං නං  නංකඩ 

කඩතක 

තේ කක්කඩ කඩතක  ජික් ජික්කඩ  කඩතක 

ගතොං ගතොංකඩ කඩතක  නං  නංකඩ කඩතක 

තේකඩ කඩතක  ජික්කඩ  කඩතක 

ගතොංකඩ කඩතක   නංකඩ කඩතක 

තේකඩ  ජික්කඩ  ගතොංකඩ නංකඩ 

තජ්ජිේ තකජිේ තජ්ජිේ ගතොං නං තහ 
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 ඹහ කයන්න 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01. ගගොඩ යම වහ බහවිත තේ නභකි. 

02.  උඩයට නර්තන හම්ප්රදහගේ යම ර්ග කීඹද ජ   ගභොනහදජ 

03. ගගොඩ යම දවහ ඳවතයට දි බහවිත කයන නහභඹ නුගේ, 

04. 12 යමඹ වඳුන්න නහභඹ ලිඹන්න. 

05. ගගොඩ යම නර්තනඹ කිරිගභන් රළගඵන ප්රගඹෝජන 2ක් ලිඹන්න. 

06. ගදොඹින ඳද නටහ අන් කයනුගේ කුභකින්ද ජ 

07. යම 12 වහභ කක් අන් කිරීගම් ඳදඹක් ඇේගේ කුභන යම ර්ගඹටදජ 

08. වතයන  යමගේ කසතියභ ලිඹන්න. 

09. ඳහ යම වහ ගගොඩ යම තුර  භහන නහභඹන්  ඇත. කභ යම නහභඹන් ලිඹන්න. 

10. තකට තකට තක තරිකිට කුංදේ /// ගජිං ගභභ කසතියභ අඹේ යමඹ කුභක්දජ 

 

 

 

සිේ අඩිඹ 

ඳළීමම් යමඹ 

චන්ද්රිකහ යමඹ 

අඩිඹ 

ඇර අඩිඹ 

අංගවහය යමඹ 

අර්ධචර යමඹ 

ඵමය යමඹ 

දෆර අඩිඹ 

තුන් අඩිඹ 

දෆත ඳළගීගම් යමඹ 

දෆඩිඹ 
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                                          දෆඩිඹ 

                                 කයනම් අඩිඹ 

                                  ගදඳළති අඩිඹ 

                               තුන්ඳළති අඩිඹ 

                                       දෆර අඩිඹ 

                                    සුයල් අඩිඹ 

                                                 අඩිඹ        

                                     ඳසුගඳයඅඩිඹ       

                                          චර අඩිඹ 

                                      තුන් අඩිඹ 

                                    නුහුරුඅඩිඹ 

                                          සිේ අඩිඹ 
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නර්තනය 
11 ගරේණිඹ              I හයඹ 

ගුරුබතහගේ නභ : W.G. චින්තහ ගඳගර්යහ මිඹ                                  අම්/ ද්ධහතිස භවහ විදයහරඹ 

 

නිපුණතහ 0.2    :  නර්තනඹ වහ ඵළදි මරධර්භ අනුගභනඹ කයමින් ප්රහගඹෝි ක කුරතහ ප්රදර්ලනඹ  කයයි.              
නිපුණතහ භට්ටභ   : 0.2   ප්රසතහයගේ විධි රභ අනුගභනඹ කයයි. 
 
 

 
 

තුන් තිමත් ප්රමේද 

 
ගද්ශීඹ තහර ලහස්රගේ තනිතිත, ගදතිත, තුන්තිත රදි ලගඹන් විවිධ තිේ රඳ ගගොඩනළගී ඇත. 

තනිතිත යටමත් 

 සුු  තනි තිත   )භහ්රහ 0 තහරඹ(  

 භළදුම් තනි තිත   )භහ්රහ 2 තහරඹ(  

 භව තනි තිත   )භහ්රහ 4 තහරඹ(    

මදතිත යටමත් 

 සුු  භළදුම් ගදතිත  ( තහරඹ 2 + 3 )      

 සුු  භව ගදතිත   ( තහරඹ 2 +  4 ) 

 භළදුම් භව ගදතිත  ( තහරඹ 3 + 4 ) 

 

ගම් රදී ගර ඵරන කර තිේ රඳ 3ක් කකතු වීගභන් තුන්තිගේ තහර රඳ ළදී ඇත.   අනු තුන් 

තිගේ ප්රචලිත තිේ ප්රගදද 2ක් වඳුන්හ දිඹ වළකිඹ.  

. 

තුන් තිගේ ප්රගදද 

 

ගදසුු  භළදුම් තුන්තිත      ගදසුු  භව තුන් තිත 

             ( භහ්රහ 2 + 2 + 3 )                       ( භහ්රහ 2 + 2 + 4 ) 

තුන් තිගේ තහර රඳ ප්රසතහය කයණගේදී බහවිත කයන ංගක්ත න (       ) තිේ ඹන තහර ංගක්තඹද  

( /  ) ගතයි ඹන තහර ංගක්තඹද කකතු වීභ නිහ (              /  ) ඹනුගන් බහවිත ගකගර්  

උදහ                                                        

            1 0 1 0 1 0 2   මදසුළු මැදු   තුන්තිත  ( 2 + 2+ 3 ) 

තුන් තිගේ තිේ ප්රගදදගඹහි ඉවත වන් කය ඇති රකහයඹට රඝහතඹ තළබීභ ංගක්තේ ගකගර් .

ගභහි දී තහරම්ඳට ංෘත ගදයක් හදනඹ න අතය විෘත කක් යක් හදනඹ ගකගර්. 

           උදහ -   

                       තිේ    තිේ     ගතයි 

 

< 

< < 

/ 

< 

< 

< 
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මදසුළු මශ තුන්තිත ( 2 + 2 + 4 ) තුන් තිත 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කවිඹ ඳෆ      - 

දු       රු 

ීන       - 

සි       රි 

ගම්       - 

රේ     - 

සු        - 

         දි 

වි       ඹ 

ය       ද 

ර      ඹ 

       

      න  

ට    ගඳ 

රි      ඹ 

මි     න 

ග     න     - 

හ     -      - 

යන්     -     - 

ගග     න    - 

 දුක්      -      - 

භහ      -         - 

ගද      වි       - 

භහ       -       - 

දු     - 

ක     -  

ඳළ     - 

ද       - 

දු      - 

ක    - 

දු      -  

ක        - 

රු      - 

ය      - 

වළ    - 

ය       -  

ය       -  

  ය       - 

ට        - 

ය         - 

-     -     - 

-     -     - 

-     -     - 

-     -     - 

-     -     - 

-     -     - 

-     -     - 

-     -     - 

කවිඹ       ය 

අ     ඩ 

.තු    න 

ඉ     ඳු 

ර     

     

ගුල්  - 

නිල්  - 

නිල්   -   ඳළ    වළ 

ඳ      ටු     න    ර 

ඵළ    භ            

ගනේ -    ගද   කි 

ගඹන්   - 

ලින්    - 

ලින්    - 

නහ     - 

-      -  

-      - 

-      - 

-       - 

ද    -     -     - 

ද     -     -     - 

ද     -     -     - 

-     -     -     - 
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රාර්ය ඳත්රිරාල 
 

 නිළයදි පිලිතුය ඹටින් ඉයක් අ ගන්න 

 

01. තහරම්ඳටින් නිඳදන ධ්නි න්ගන්, 

1. දිේ ගතයි  0 .  තිේ ගතයි  2 .  ජිේ ගතයි  4 .  ගතයි තිේ 
 

02. තිේ තිේ ගතයි ඹන්න ංගක්තහේභක දක්න විට බහවිත කයනුගේ, 

1.    0.    2.    4 .  
 

 

03. තහරඹ භනින කුඩහභ  කකඹ න්ගන්, 

1. භහ්රහ                          2. රඹ   3. විබහග  4 බහ  

   

04. තුන් තිගේ ප්රගදදඹක් න්ගන්, 

1. සුු  භව ගදතිත         0  .භළදුම් භව ගදතිත  

2  .සුු  භළදුම් ගදතිත    4  .ගදසුු  භළදුම් තුන් තිත 

 
 

05. භහ්රහ 2 + 2 + 4 තහර රුඳඹ,  වදුන්න නහභඹ න්ගන් 

1. සුු  භළදුම් භව තුන් තිත   2. ගදු  භළදුම් තුන්තිත  

2 . ගදසුු  භව තුන් තිත    4  .සුු  භව ගදතිත 
 

 

 

 හිසතළන් පුයන්න. 

 

01. ප්රසතහයකයණගේ දී ඇගදන අක්ය ............................................... . අක්ය ගර වඳුන්යි. 

02. භහ්රහ 2 + 2 + 3 තහර රඳඹ ........................................... තුන්තිත ඹනුගන් වළ ගන්ගේ. 

03. තිත ළදීභේ භ  ගහඹනඹ රයම්බ වීභ . ............................................. ගර වළ ගන්ගේ. 

04. තිත ළදීභට ඳසු ගහඹනඹ රයම්බ වීභ ..........................................  ගර වළ ගන්ගේ. 

05. තිත ළදීභට ගඳය ගහඹනඹ රයම්බ වීභ ...................................... ගර වළ ගන්ගේ. 

 

 

 

 ගකටි පිළිතුරු ඳඹන්න. 

 

01. තුන් තිගේ ප්රගදද  ක් නම් කයන්න2 .  

02. තුන් තිගේ ප්රගදද රට අඹේ ඳද තහර තඵමින් කිඹන්න. 

03. භහ්රහ 2 + 2 +3 තහර රඳඹට අඹේ ගඵය ඳදඹක් ප්රසතහය කය දක්න්න 

04. භහ්රහ 0 + 2 +4 තහර රඳඹට අඹේ ගඵය ඳදඹක් ප්රසතහය කය දක්න්න 

05. භහ්රහ 2 + 2 + 4 තහර රෑඳඹට අඹේ කවිඹක් ප්රසතහය කය දක්න්න. 

 

< < 

/ / / < 

/ < 

/ / < < 
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                                                                 නර්තනඹ 

 11 ගරේණිඹ.                                                1  හයඹ 

 ගුරුබතහගේ නභ  :   රර්.කම්.සී. යහජඳක්                             කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, අම්ඳහය. 

  නිපුණතහ           :  5.0  ශ්රී රහංකීඹ නර්තන කරහ වහ ඵළ ග  ඓතිවහසික ඳසුබිභ විසතය  කයයි. 

  නිපුණතහ භට්ටභ   : 5.1  න්නම් ර ඳසුබිභ වහ විකහලඹ 

 

                                                         න්නම් ඳසුබිභ 

            ලහන්තිකර්භ ලින් ඵළවළය ව ලහසත්රීඹ නර්තන අංගඹක් ගර  න්නම් වළදින්විඹ වළකිඹ. 
න්නම් ඹන චනඹ  ද්රවිඩ බහහගේ කන ර්ණම්  ගවේ ර්ණනහ ඹන  චන ලින් සිංවරඹට  බිඳී 
ර  චනඹකි.ගභහි අදව ළනුභ ගනොගවොේ ර්ණනහයි.   
 

   න්නම් ර ගඳොදු රක්ණ 

  මුල් කහරගේදී ගහඹනඹ වහ යචනහ වීභ.         

  තහර රඳඹකට  අනු නිර්භහණඹ වී තිබීභ. 

 අදවස ප්රකහලනගඹන් ගතොය වීභ. 

 ඳසු කහරගේදී  න්නම් නර්තනඹ වහ ද  ගඹොදහ ගළීමභ. 

     හම්ප්රදහඹන්ට අඹේ ඳද ගකොටස නර්තනඹ කිරීභ. 

    

       උඩයට න්නම්  
 
    
 
 

 
 
 
 
 
                                     

  

                                    

 භවනුය යුගගේ යහජ බහ රශ්රිත නිර්භහණඹ  වී ඇත. 

 ශ්රී වීය ඳයහරභ නගර්න්ද්රසිංව යජුගේ කවිකහය භඩුගේදී ගහඹනහ කය ඇත. 

 විගනෝදහසහදඹ දවහ යචනහ වී ඇති ඵ  වන්ගේ. 

 න්දිබට්ටයින් නම් පිරි විසින් ගහඹනහ කය ඇත. 

 න්නම් ංඛයහ  18 කි. 
    

උඩයට න්නම් යචනහවීභ පිළිඵද භත 

 

            යම්ගභොරක අධිකහයම් විසින් න්නම් ප්රඵන්ධ ගකොට ඇති ඵේ භවයජතුභහගගන් ගම්ය 

රඵහගේ  ඵේ, දකුු ඉන්දිඹහගේ නහගඳට්ටනම්  සථහනගඹන් ගගන්හ ගේ  ගණිතහරංකහය ඵමුු 

ඳඬියඹහ විසින් යචනහ කයන රද ඵේ, ගණිතහරංකහය නම් ඵමුු ඳඩියඹහට ඳඩුරු ඳහක්කුඩම් ඹහ 
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රංකහට ගගන්හ ගේ ඵේ , හහු විසින් යචිත ගනර්ත භහරඹ නභළති  කෘතිඹ රරගඹන්  භල්තු 

විවහය හසී හිමි නභක්  න්නම් යචනහ කයන රද ඵේ කිරි ඇල්ගල් ඥහනවිභර හිමි ඳයි.   

 

ගණිතහරංකහය ඵමුණන් , යම්ගභොරක අධිකහයම්, ව භල්තු විවහයහසී භික්ෂූන් විසින් 

උඩයට න්නම් යචනහ කයන්නට ඇතළයි  පිළිගේ භතඹයි. 

 

ඳවතයට සින්දු න්නම්   

 
 

 

 

 

 

 

           

 

 

           

 

            
 

 

 ඳවතයට න්නම් , ඳවතයට සින්දු න්නම්  ඹනුගන් වඳුන්යි. 

 සින්දු න්නම් ංඛයහ  32 කි. 

 බක්ති යගඹන් යුකු කහය රක්ණ  ප්රකහල කයනු රඵයි. 

 උපුල්න් ගදවිඹන්ගේ  ( විසු )  ගුණ ර්ණනහන්  ගම්හට ඇතුශේ  ඇත. 

 දමගදණි වහ ගකෝට්ගට්  යුගඹන් අතය කහරගේදී යචනහ වි ඇති ඵ කිඹයි. 

 න්නම් 32  දම්ළරක පුරුක්ගභන්  කකිගනකට ම්ඵන්ධ වී තිබීභ. 

 

 

සින්දු න්නම් යචනහවීභ පිළිඵද භත. 
 

          අන්ධ බ්රහවසභණඹකු  තභන්ට ගඳීමභ රඵහගදන  ගර ඉල්රහ උපුල්න් ගදවිඹන්ට පගජෝඳවහය 

ගර න්නම්  යචනහ කශ ඵ.   

( සී. ද කස කුරතිරක  භවතහ දවඅට න්නම් කෘතිගේ දක්හ ඇත.) 

 

බයණ ගණිතඹහ විසින්  යචනහ ගකොට ගනේ අ  පුද්ගරගඹකුට  රඵහ  දී  හහු විසින්  උපුල්න් 

ගදවිඹන් ඉදිරිගේ  ගහඹනහ ගකොට ඇස ගඳීමභ ඇති ව  ඵ. 
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ඵයගමු න්නම් 

 

 

 

 

 

 

 

         

                      

   

 

 
 
 

 ඵයගමු න්නම්  පිළිඵද  ගතොයතුරු රඵහගත වළකි  මරහර වියරඹ. 

 පජහර්ථගඹන් ඵළවළය  විගනෝදහසහදඹ මුල්ගකොට  නිර්භහණඹ වී ඇත. 

 ප්රභූන්ගේ නිගස ර වහ රේර  ගහඹනඹ වහ නර්තනඹ  කශ ඵ වන් ගේ. 

 ප්රථභගඹන්භ  ඵයගමු  භව භන් ගද්හරගේ  ගදවිඹන් ඉදිරිගේ ඉදිරිඳේ කශ  ඵ කිඹළගේ. 

 

ඵයගමු න්නම් පිළිඵද විවිධ භත 
 

           1956  කවේත හියභඩගභ තිඹමයහ ේගේ  ඩී.ඩී. ඹහහින්න විසින්   ලිඹන රද   “ නෘතය     

විගනෝදඹන්”    කෘතිඹ වහ  1956 දී ඊ. . ගදල්ගගොඩ විසින් යචිත “ ඵයගමු නහටය  කරහ” කෘතිඹ 

ඵයගමු න්නම් පිළිඵ ළදගේ ගේ. 

       දළනට රළබී  ඇති ඳළයණිභ ගතොයතුරු අනු  36 ක් තිබ න්නම් අතරින්  21 ක් අදයතනගේ 

බහවිතගේ  ඳතී. 

 

උඩරට, ඳශතරට, වබරගමු, ලන්න    ල  ලූශය 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                      

 

 

 

ඳවතයට 

1. ගඵය ඳදඹ 

2. තහනභ 

3. කවිඹ 

4. කසතීයභ 

5. සීරුභහරු 

6. අඩේ 

1. ගඵය ඳදඹ 

2. තහනභ 

3. කවිඹ 

4. ඉයට්ටිඹ 

න්නම් 

1. ගඵය ඳදඹ 

2. තහනභ 

3. කවිඹ 

4. කරහභ 

5. අඩේ 

උඩයට ඵයගමු 
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කහර්ඹ  ඳත්රිකහ 
 

 නිළයදි පිළිතුය ගතෝයහ ඹටින් ඉයක් අදින්න. 
 

1.  උඩයට  න්නම් ප්රබඹ රළබ යුගඹ න්ගන් , 

        1.  ගකෝට්ගට් යුගඹයි.    2. ගම්ගඳොර යුගඹයි     3.  භවනුය යුගඹයි    4.  අනුයහධපුය යුගඹයි. 

2.   ඳවතයට න්නම්  යචනහ කරහඹළයි රකනු  රඵන්ගන් ,         

        1.   ගණිතහරංකහය ඵමුණන් විසින්                     2.  බයණගණිත බ්රහවසභණඹහ විසින් 

        3.    යම්ගභොරක අධිකහයම් විසින්                    4.   කිරිඇල්ගල් ඥහණවිභර හිමි විසින් 

 3.   ඵයගමු න්නම් අතීතගේදී ගහඹනහ කයන රද ගද්හරඹ න්ගන් , 

        1.    භව භන් ගද්හරඹ    2. උපුල්න් ගද්හරඹ   3. ඳේතිනි ගද්හරඹ    4. විසු ගද්හරඹ 

 4.   උඩයට න්නම් යචනහ කයන රද්ගද්  , 

        1.   ගකෝට්ගට් යුගගේ  ඳයහරභඵහහු යජකර     2. භවනුය යුගගේ  යහජසිංව යජ කර 

        3.   භවනුය යුගගේ  ඳයහරභඵහහු යජකර  4. භවනුය යුගගේ වීයඳයහරභ නගර්න්ද්රසිංවයජකර 

   5.   ඳවතයට න්නම් ගණන න්ගන් , 

        1.   21  කි.                       2.    32  කි.               3.    36  කි                    4.   18  කි. 

  6. උඩයට න්නම් ගහඹනහ කරහඹළයි ළරගකන්ගන්, 

         1.  කවිකහය භඩුගේදී         2. යහජභහලිගහගේදී      

3. උපුල්න් ගද්හරගේදී    4. භන් ගද්හරගේදී 

7.   ඳවතයට න්නම් කහය රක්ණඹන් තුශ ඇේගේ, 

        1.   විගනෝදහසහදඹයි      2. බක්ති යඹයි         3.  හද ගී සරඳඹයි         4.ලෘංගහය  යඹයි 

 8.   උඩයට න්නම්  ගහඹනහ කයන රද්ගද් , 

        1.  යජරුන් විසින්           2.  නිරගම්රුන් විසින්    

        3.   න්දිබට්ටයින් විසින්    4. අදිකහයම් විසින් 

  9.   ඵයගමු න්නම් ගණන, 

        1.   21   කි.                  2.   18  කි              3.     32  කි              4.       29 කි  

 10.  ඳවතයට   න්නම් යචනහ ව යුගඹ ගර ළරගකන්ගන්, 

       1.   භවනුය  ගකෝට්ගට් යුගඹන් තුශ                   2.  දමගදණි කුරුණෆගර යුගඹන් තුශ 

       3.   ගකෝට්ගට්  දමගදණි යුගඹන් තුශ                   4.  ගම්ගඳොර  දමගදණි  යුගඹන් තුශ 

 පිළිතුරු ඳඹන්න. 

 

   1.    න්නම් ඹනු ගභොනහදළයි   ගකටිගඹන් වඳුන්න්න. 
 
   2.   න්නම් ර දළකිඹ වළකි ගඳොදු රක්ණ ඳළවළදිලි කයන්න. 
 
   3.   ගද්ශීඹ න්නම්  පිළිඵද විවිධ විද්තුන් දක්න භත පිළිඵද  විසතයඹක් කයන්න. 
 
   4.   උඩයට , ඳවතයට , ඵයගමු  න්නම්   තුශ  දළකිඹ වළකි ප්රසතුතඹන් පිළිඵද වි්රවඹක් කයන්න. 
 
   5.   ඳවතයට සින්දු න්නම් තුශ දළකිඹ වළකි සුවිගලේතහ  පිළිඵද ගකටි වළදින්වීභක් කයන්න. 
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නිපුණතහ          : 5.0 ශ්රී රහංගක්ඹ නර්තන ම්ප්රදහඹ වහ ඵළදි ඓතිවහසික වහ ංසකෘතික  ඳසුබිභ  
අධයඹනඹ කයමින් ජහතික උරුභ රැක ගළීමභට ්රිඹහ කයයි. 

නිපුණතහ භට්ටභ    ස5.3  ශ්රී රහංගක්ඹ ගළමි නහටක වහ ඵළදි ඳසුබිභ අධයඹනඹ කය සුවිගලේ රක්ණ 
ඉදිරිඳේ කයයි 

මරෝ   ගැන් නාටරය ශැ න්වීම 

ගේධහරී යංගනඹ ගවේ ගකෝරම් නළටීභ අති පුයහණගේ ඳටන් ඳේනහ ඳවතයට නර්තන කරහ වහ 
ම්ඵන්ධ ගළමි නහටක විගලේඹකි. රඳහහිනිඹ, සිනභහ ළනි විගනෝදහසහදඹ රඵහ ගදන  භහධය 
ඳළමි කභට ගඳය අඳ ගළමි ජීම ජනඹහට කරහ යඹ වහ විගනෝදහසහදඹ රඵහ දීභට ගභභ ගකෝරම් ගළමි 
නහටය කරහ භනහ පිටිවරක් විඹ. 

                                                                              

ප්රචිතත ප්රමේ         -        දකුණු ශා නිරිත  ග මුහුදු බඩ ප්රමේ ල 

 ගහල්ර දිසත්රික්කඹ  -   අම්ඵරංගගොඩ, ඇල්පිටිඹ, ගඵන්තය,ගගෝනපීනුර,ි ංගතොට,ක්ළල්ර 
 භහතය දිසත්රික්කඹ   -    මිරිස, උඩුපිර, කඹුරුගමු 
 ගම්ඳව දිසත්රික්කඹ -   විගඩ, ඵටුේත, ගගන්මුල්ර, ගඵලිමුල්ර 
 කු තය දිසත්රික්කඹ -  මරගඵොඩු, ගඳොකුුවිට, ගවොයණ, භවහ හීනටිගර, අු ේගභ 

ඳැලැත්වීම   අරමුණු 

 අතීත අයමුු       -       පජහර්ථඹ, ශ්රීකේඹ, .විගනෝදහසහදඹ 
 ර්තභහන අයමුු -විගනෝදහසහදඹ,භහජ වියණඹ, භහජ ගලෝධනඹ,අධයනඹ, ංයක්ණඹ                                                   

උඳත් රතාල 

             ගඳය කශ භවහ ම්භත යජුගේ බි ගළබ්ඵය ව කශ ඇඹට විසුු  ගකළි නළටුම් (දඩුරු  

නළටුම්) දළකීගම් රලහක් ඇති වුගඹන්   ඵ දේ ක් ගදවි විලසභ කර්භ දිය ප්ර්රඹහ කළදහ අලය 

කටයුතු සිදු කය ගදන ගභන් දළන්වීඹ.   අනු ගස මුහුු වහ  හ යග දක්න රකහයඹ හිත ගීත 

ගඳශ පුසථකඹක් යහජකීඹ උදයහනගේ තළබීඹ. ඳසුදින ගභභ දළභඹ  ගස මුහුු වහ  පුසථකඹක 

ගගන   අනු නළටුම් ඉදිරිඳේ කය බිට සිනවහ උඳදහ බිගේ ගදොශදුක ංසිද ව ඵ 

ජනප්රහදගේ කයි.                            

                     

 

                                           (භවහ ම්භත යජු වහ බි)        

 

 

                                                                  නර්තනඹ 

11 ගරේණිඹ                                                  1 හයඹ 

ගුරු බතහගේ නභ :   පි.ගටක්රහ කුභහරි ගුණර්ධන මිඹ                       අම්/ හවින්න විදයහරඹ 
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මරෝ   රඟ මඩ ශා වැරටිත 

ගකෝරම් ය  භඩර තහනහඹම් ගඳොශ නම් ව සුවිගලේ චනගඹන් වදුන්යි. කහකහය, නිදවස, 

කළිභවන් ය  භඩරකි. ගගෝ රැවළන් ඇද ටගකොට ඇති ය  භඩර ටහ ඉද ගප්රේක්කයින් නහටය 

නයමයි. ගකෝඳයහ ඳවන්, කළකුණ ගතල් ඳන්දම් ,ගඳොල් ඳන්දම් රදිගඹන් රගරෝකඹ රඵහ ගගන 

ඇත. 

මලව් අත්ත 

ගකෝරම් නහටය ගේ සිඹු භ නු න් යග භඩරට පිවිගන්ගන් ගභභ ගස අේත නම් ළයසිල්රට මුහ 

වී සිටඹ.ගභඹ ගගොයකහ, බුරුල්ර, පුක් අතු රදිගඹන් කස කය ගන්නහ ඝණකමින් යුේ ළයසිල්රකි. 

මඩුල (ැගු   මගය) 

තහනහඹම් ගඳොශට ඳකින් ඉදි කයන ගභඹ නු න්ට ඇදුම් ඇදීභට ව ගස මුහුු  තළබීභට ගන් 

කය ඇත. මීට අභතය භල් ඳළශක් ඉදි කය ත්රිවිධ යේනඹට වහ ගදවිඹන්ට භල්, ඳවන්, සුද දුම් පුදහ 

භගුල් ගඵය හදන කයයි.  

                        

මරෝ   චරිත      -                    මරෝ   චරිත ප්රධාන ලමයන් මරොටව් තුනරට මබමේ 

1.භහනු චරිත -      ජඹහ,ගරංචිනහ,ගනොංච් අක්කහ,මුදලි,අණ ගඵය,ගඳොලිස,ගවංචහ(පර් යංග) 

2.අති භහනු චරිත -නහග යහක්,ගුරුු  යහක්,භරු යහක්,ි රිගද්වි,සුයඵහ ල්ලි, (අඳය යංග) 

3.ේේ චරිත-      සිංව,ගකොටි,ශස,ගගොන්,නරි (අඳය යංගනඹටඅඹේ ගේ.) 
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මරෝ   නාටරමස නර්තනය 

 සිඹු භ චරිත ගඵය ඳදඹකට අනු නර්තනගේ ගඹගදමින් ඵඹට පිවිසීභ. 

 ඳවතයට ගඵය ඳද ගඹොදහ ගගන තිබීභ වහ ගකටි ඉයට්ටි නටහ නළටුභ අන් කිරීභ. 

 ඳවතයට සුද්ධ භහ්ර ගේ ඹම් ඹම් ගකොටස නළටීභ (ඳණික්කිර)    

මරෝ   නාටරමස ගායනය 

 සිඹු භ චරිත ඵඹට ගගන  භට ගඳය ඳසුබිමින් කභ චරිතඹ පිළිඵද විසතයඹක් කවිගඹන් කීභ  

 කහරිඹ කයන යහශ ගවේ ගඳොගේගුරු ගහඹනඹ සිදු කයන අතය තිගදගනකුගගන් ඳභණ ව    

      අේළල් ගහඹක කණ්ඩහඹභක් ගයි. 

 ඳවතයට ගඵයඹට අභතය සුසිය හදය බහණ්ඩඹක් ගර ගවොයණෆ ගඹොදහ ගීම. 

මරෝ   නාටරය තුළින් ටදුලන වමාජ විලරණය 

මරෝ   

චරිතය 
වමාජයට මදන ඳණියේවිඩය 

අණගඵය 
ගකෝරභ 

 බීභේකභ නිහ සිඹ යහජකහරිඹ ඳළවළය වළරීභ. 
 ඳවුල් ංසථහ තුශ ඇති න බිද ළටීම් 
 දරුන්ට බිරිදට නිසිගර ගනොරකන පිඹරුන් 
 ගකීම් ඳළවළය වරින බීභේ පුද්ගරයින් භහජඹ ගදෝ දර්ලනඹට    
      රක්කයන ඵ. 

ගනොංචි 
ගකෝරභ 

 සිඹ ර පු පිළිඵද රඩම්ඵය ගන වහ කඹ භහජඹට හුහ දළක්වීභට    
      උතහව කයන සත්රී භහනසිකේඹ. 
     දුක් කම්කගටොු  ගළවළට භධය ගේ සිඹ කුටුම්ඵඹ රැක ගළීමභට උේහව    
   කයන  කහන්තහන් 

 ගකොගතක් දුර්රතහ තිබුන ද අහනගේදී සිඹ ළමිඹහ රැක ගළීමභට  
       උේහව කයන සත්රීන් 

ජ ගකෝරභ  බීභේකභට ඇබ්ඵළහි ව පුද්ගරයින් ජීවිතගේ ගඵොගවෝ දුසිරිේ ගකගයහි 
ගඹොමු න ඵ. 

 භේඳළන් ඳහනඹ දවහ තභහ තු ඕනෆභ ගදඹක් විකුණහ මුදල් රඵහ 
ගළීමභට ගඳශගමන ඵ. 

 අහධහයණඹ වමුගේ භහජඹ නළගී සිටි කශ ධන ඵරඹ, නිර ඵරඹ 
ඳයහජඹ න ඵ. 

ගරංචිනහ  ගනොගළශගඳන විහවඹන් නිහ ඇති ගන පීඩහකහරි භහනසිකේඹ 
 අඹු ළමි රයවුල් 

මුදලි 
ගකෝරභ 

 ඇතළම් උස නිරතර දයණ පුද්ගරයින් තුශ ඇති දුර්ගුණ                                    
(සත්රී ගරොල් ඵ, අල්රස ගළීමභ) 

 ධන ඵරඹ, නිර ඵරඹ තුළින් හභහනය ජනතහ පීඩනඹට ඳේ කයන 
අයුරු 

 සිඹ අතළසිඹන්ගේ ගගෞයඹ ළඵෆට රළගඵන්නක් ගනො නිරඹට, 
ඵරඹට බිඹ නිහ සිදුන්නක් ඵ(ගවංචහගේ ්රිඹහ කරහඳඹ)  

මරෝ   නාටරමස සුවිමේතා 

 කහරිඹ කයන යහශ, බහඳති වළය සිඹු භ චරිත ගස මුහුු ඳළශදීභ. 

 සිඹු භ චරිත පිරිමින් විසින් යංගනඹ කිරීභ. 

 ඳවතයට නර්තන, ගහඹන, ගඵය ඳද ර රබහඹ රඵහ තිබීභ. 

 භහජගේ ඇති ඹම් ඹම් දුර්ගුණ වහය ගඹන් උඳවහගඹන් හුහ දක්හ භහජ ගලෝධනඹක් 

කිරීභ. 

 පර් යංගඹ, අඳය යංගඹ නමින් ගකොටස ගදකකින් යුතු වීභ. 

 ගදඵස, ංහද, කවි ගහඹනහ වහ නර්තන භි න් චරිත විකහලනඹ වීභ. 

 අඳය යංගනගේදී ද කිදුරු, භනගම්, ගසන්තය ළනි කතහ පුේ ඉදිරිඳේ කිරීභ. 

 රාර්ය ඳත්රිරාල 
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 නිළයදි පිළිතුය ඹටින් ඉයක් අදින්න 

 

1. හදය ප්රකහලඹ ගතෝයන්න. 

1.කහරිඹ කයන යහශ ගස මුහුු ගනොඳශදියි.                   2.නහග යහක් අඳය යංගඹකි. 
3.ජ ගකෝරභ ඳණික්කිර ගකෝරභ ගරසින්ද වද න්යි        4. සිංව,ගකොටි, ේේ චරිත ගේ 

2. ගනොගළරගඳන චනඹ ඹටින් ඉයක් අදින්න් 
1.තහනහඹම් ගඳොශ                   2. ගස අේත                      3. ඹක්ගගඹ                4. ගතොයණ 

3. යභ ඵළනිඹභ ඇද ගනොණ්ඩි ගමින් ඵඹට කන්ගන් 
1.ගවංචහ                           2.ඳණික්කිර                       3.ජඹහ                    4.භරු යහක් 

4. “ගම් ගම් පිඹගේ ගවේගන් භහභහරහ ගකොච්චය හිටිඹේ භභ ගග ගන නළත” ගභභ කවිගඹන් 
කිඹගන්ගන් 
1.ගඳොලිස ගකෝරම් ගළන     2.පුයංසිනහ ගළන      3. කහරිඹ කයන යහශ ගළන    4. ජඹහ  ගළන  

  

 හිස තළනට ගළශගඳන පිළිතුය ගතෝයන්න 

 

1. ගකෝරම් ඹන චනගඹන් ........................ සරඳඹ ගභය ගේ. 

2. ගකෝරම් නහටකගේදී සුසිය හදය බහණ්ඩඹක් ගර ..................... හදනඹ කයයි. 

3.යජ හගල් ගයදි ගේදීභ,උඩු විඹන් දළමීභ,..................... යහජකහරී ගේ 

4 . ගකෝරම් උඳේ කතහ වහ ....................යජු ඵළගද් 

 

 පිළිතුරු ඳඹනන 

 

1. ගකෝරම් නහටය ප්රචලිත ප්රගද්ල ලිඹන්න 

2. ගකෝරම් නහටය ඳළළේවීගම් ර්තභහන වහ අතීත අයමුු ගකටිගඹන් ඳළවළදිලි කයන්න. 

3. ගකෝරම් නහටය ගේ නර්තන බහවිතඹ ජ ගකෝරභ වහ අණ ගඵය  ගකෝරභ ඇසුරින් ඳවදන්න. 

4.  තහනහඹම් ගඳොශ  පිළිඵද ගකටි ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න. 

5.  ගකෝරම්  නහටය ගේ පර් යංග, අඳය යංග, අඳය යංග කතහ පුේ ගභොනහදජ    

6. ගකෝරම්  නහටය ගේ   සුවිගලේ රක්ණ  පිළිඵද ගකටි ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න. 

7.  “ ගකෝරම්  නහටය තුළින් භහජ ගලෝධනඹක් සිදු ගකගර්” ගභභ ප්රකහලඹ  ගකෝරම්  චරිත 

ගදකක් ඇසුරින් වි්රව කයන්න. 

8.  ගකෝරම්  නහටය ගේ  බහවිත න රතත වහ සුසිය හදය බහණ්ඩ  පිළිඵද  වළදින්වීභක් කයන්න. 

9.  ගකෝරම්  නහටයගේ  ඇදුම් ඳළශදුම් බහවිතඹ පිළිඵද ගකටි ඳළවළදිලි කිරීභක් කයන්න.                  

 

 

  ගකටි ටවන් ලිඹන්න 

 

1.ගස අේත                                                        3.උඳේ කතහ                          
2.ගනොංචි අක්කහ                                                   4.මුදලි  ගකෝරභ 
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නිපුණතහ          :  6.0 යඥතහ ර්ධනඹ වහ විවිධ කරහ අංග ර සුවිගලේ රක්ණ විචහයඹට රක්    
                                    කයයි. 
නිපුණතහ භට්ටභ :  6.1  රඳහහිීම නහලිකහ ර විකහලඹ න නර්තන අංග විචහයඹට රක් කයයි. 

රඳලාහිනී නාිතරාල දක්නට ැමබන නර්තනාංග 

රඳහහිනිඹ අදයතන යුගගේ ෆභ නිකභ ඳහගවේ දක්නට රළගඵන සුරඵ දෘලය භහධයකි. 

ගභභ ගවේතුගන් රඳහහිීම ළඩටවන් නළයඹීගම් ඉඩ ප්රසතහ ළඩි ලගඹන් ගඳොදු ජනතහට 

රළගබ්. රඳහහිීම නහලිකහ ගණනහක් ඇති අතය  හ කකකට කකක් ගනොගදගනි ළඩටවන් 

ඉදිරිඳේ කයයි. ගභභ ගවේතු නිහ නර්තන කරහගේ ඉදිරිගභනට රඳහහිනිඹ භවඟු ගේඹක් ඉටු 

කයයි. 

 

රඳලාහිනිමයන් විරාය ලන අදතන නර්තන ලැඩවටශන 

 ශභහ ව ළඩිහිටි නර්තන තය  

                Little Star.                         Dancing star.                             City of dance 

 

 ශිල්පීන්ගේ දක්තහ අගඹ කයන ළඩටවන් විලස විදයහර ශිය  තය  

                                               කවීතහ 

 

 ලහසත්රීඹ ළඩටවන් 

      රඳණ 

 

 අධයහඳනික  අලයතහ ගඳයදළරි කයගේ ළඩටවන් 

       ඳළවළයණිඹ,  ංචරන 

නර්තනය 

11ගරේණිඹ                                                     1 හයඹ 

ගුරු බතහගේ නභ  : කන්.ටී.කරුණහගභ.                                      ඩී. කස. ගේනහනහඹක ජහතික ඳහර 
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මීට අභතය පිරිහී ඹන ලහන්තිකර්භ පිළිඵ හම්ප්රදහයික ශිල්පීන් භග කයන හකච්ඡහ 

ඉදිරිඳේ ගකගර්. කගභන්භ හණිජ අලයතහ භත ඉදිරිඳේ කයනු රඵන කිසිදු ලහසත්රීඹ ටිනහකභක් 

ගනොභළති යසිකේඹ ගභොට කයන ළඩටවන් ද රඳහහිනිඹ භහධය හසගේ විකහලනඹ ගකගර්. 

රඳහහිනිගේ ප්රචහයඹ කයන ළඩටවන් ජීවී ළඩටවන් වහ කලින් ඳටිගත කශ ළඩටවන් 

ගර ගකොටස ගදකකට ගන් කශ වළක. ජීවී ළඩටවන් ඳටිගත කයන ළඩටවන් රට ඩහ 

ගුණහේභක ඵවින් ගඳොගවොේ ගේ. කභ ළඩටවන් විසුරුහ වළරීභට ප්රථභ ංසකයණඹකට 

බහජනඹ කශ වළකිඹ. කභි න් කහි ගුණහේභක ඵ ර්ධනඹ කශ වළකි ගේ. රඳහහිීම භහධය ඹනු 

විවිධ රකහයගේ තහක්ණික උඳහඹ භහර්ගඹන් භි න් ගප්රේක්කඹහ ඉදිරිගේ ජීවී ගර ගනො දළකිඹ 

වළකි අසථහ නිර්භහණහේභක ඉදිරිඳේ කයනු රඵන භහධයකි. 

වජීවී ශා ඳටිගත රරන ද ලැඩවටශනර මලනව 

 

 

 

වජීවී මව ඉ රිඳත් රරන නර්තන 

 

ඳටිගත රර විරාය රරන නර්තන 

ගේදිකහ භත ගවෝ යංගභූමිගඹහි ඉදිරිඳේ 

කයන නර්තනගඹහි භසථඹ දළකිඹ වළක 

භසතඹක් දළකිඹ ගනොවළකි අතය දළකිඹ වළකි 

න්ගන් කළභයහ කහචඹ භි න් ටවන් කය ගේ 

ගද් ඳභණි. 

අඳට අලය කය ගවෝ නර්තන 

ශිල්පිගඹකු සුවිගලේ කය නයමන්න ට 

වළකිඹහක් ඇත. 

අපිට අලය ගර දළකිඹ ගනොවළකි ඹ. අඳ 

දකින්ගන් රඳහහිනි තියඹ භත දිසන රඳ 

යහමු ඳභණි. 

යංගන ශිල්පීන්ගේ බහ ප්රකහලන ඉරිඹේ 

මීඳ  දළකිඹ ගනොවළකිඹ. 

බහ ප්රකහලනඹ  මුහුගණ් ඉරිඹේ මීඳ දළකිඹ 

වළක. 

නර්තනඹ ඉදිරිඳේ කයන රඹ ගේගඹ වළය 

ගනේ රඹ ගේගඹන් අනු දළකිඹ 

ගනොවළකිඹ. 

භන්දගේගී දර්ලන, අධිගේගී දර්ලන භි න් 

නළයඹීගම් වළකිඹහ ඇත. ඇතළම්විට අසථහ 

කීඳඹක් මිර කශ දර්ලන ඳහ නළයඹිඹ වළක. 

මුර සිට අග දක්හභ නර්තනඹ නළයඹිඹ 

වළකි න්ගන් තභන් සිටින සථහනඹට 

අනු අදහර ගකෝණගඹන් ඳභණි. 

විවිධ කළභයහ ගකෝණ භි න් රඳ ගත කයනු 

රඵන ගවයින් කකභ තළන හඩි වී සිටිඹ ද 

නර්තනඹ විවිධ ඳළතිකඩ ලින් නළයඹීගම් 

වළකිඹහ ඇත. 

ඇතළම් අසථහන්හිදී ගහඹන හදන 

නිළයදි ගර රණඹ කිරීගම් වළකිඹහ 

ගනොභළත. 

ගහඹන හදන ඳළවළදිලි ගර රණඹ කශ 

වළකිඹ. (නිළයදි වඬ ඳහරනඹක් ඇතුු  

ඳටිගත ගකොට ඇති ඵළවිනි ) 

කකභ රකහයඹකින් නළත නළත 

ඉදිරිඳේ කිරීභට වළකිඹහක් නළත. කගේ 

ඉදිරිඳේ කශ ද සුු  ගවෝ ගනසකම් ඇති 

විඹ වළක. 

කකභ නර්තන නළත නළත ඉදිරිඳේ කශ 

වළක. ඳටිගත කයන  රද්දක් නිහ නළත 

නළතේ නළයඹීගම්දී කිසිදු රකහයඹකින් 

ගනසකම් රට බහජනඹ ගනොගේ 
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නර්තන විචි්රේඹ වහ ගඹොදහ ගන්නහ තහක්ණික ශිල්ඳ රභ 

ජීවී නර්තන අංගඹකට ඩහ ඳටිගතකර නර්තන අංගඹක තහක්ණික රගභෝඳහඹන් නිහ 

අරංකහයේ ගප්රේක්කඹහට ඉදිරිඳේ කශ වළක. කගේ ඉදිරිඳේ කිරීගම්දී ඹම් නර්තන අංගඹක් 

ගප්රේක්කඹහ වමුට රඵහ දීගම්දී ඳවත වන් ප්රතිරහබ හිත නර්තන අංගඹ නළයඹිඹ වළක. 

 

 රගරෝක උඳරභ                  -   කළිඹ අඳුය ගණළලි රදී ගර. 

 විවිධ ගකෝණ ගඹොදහගළීමභ.   -  ඳළති, උඩුකුරු, ඹටිකුරු ගර. 

 භන්දගහමී දර්ලන                   -   (හභහනය චරන ගේගඹට ඩහ අඩු ගේගඹකින් චරනඹ වීභ). 

 අධිගේගී දර්ලන                    -    (හභහනය චරන ගේගඹට ඩහ ළඩි ගේගඹකින් චරනඹන් දළක්වීභ) 

 මීඳ දර්ලන ගඹොදහ ගළීමභ    -  ( ඉරිඹේ ඳළවළදිලි ගඳන්නුම් කිරීභ වහ.) 

 දුයසථ රඳ යහමු බහවිතඹ        -  (දර්ලන ඈත සිට ඵරන රකහයඹ ගඳන්වීභ වහ.) 

 ප්රතිබිම්ඵ නිර්භහණඹ              -   (කකභ රඳඹ කකය රඳ කිහිඳඹකින් ඉදිරිඳේ කිරීභ.) 

 රඳ අතරින් අලඹ රඳඹ ඉසභතු කිරීභ. 

 භනහ ලබ්ද ඳහරනඹ                -  (ගහඹනඹ, හදනඹ තහක්ණික උඳකයණ භි න් සිදු කිරීභ.) 

මීට අභතය නර්තනහංගඹක් විචි්ර ගර ඉදිරිඳේ කිරීභ වහ රඳහහිීම භහධය තුශ තේ 

ගනොගඹකුේ ශිල්ඳ රභ ගඹොදහ ගනු රළගබ්.  හ නම්, 

 ූ තන තහක්ණික රභ බහවිතගඹන් ගඹොදහගනු රඵන අංගයචනහ ද්රය බහවිතඹ. 

 ඇඳුම් නිර්භහණඹ කිරීගම්දී ර්ණ ර ගළරපීභ. 

 නිර්භහණහේභක ඵ (විවිධ දිලහ වහ තර අනු) 

 හම්ප්රදහඹට අනුගත න ගර වහ ංසකෘතිඹට ගළශගඳන ගර නිර්භහණහේභක ඵවින් 

යුේ නිර්භහණ ඉදිරිඳේ කිරීභ. 

 

රාර්ය ඳත්රිරාල 

 නිළයදි පිළිතුය ඹටින් ඉයක් අ ගන්න. 

 

1. ප්රහහංි ක කරහ ඉසභතු න අයුරින් නර්තන අංග දක්නට රළගඵන රය දෘලය භහධය 

(1) රඳහහිනිඹඹ.                            (11) පුේඳත.   

 (111)  යහ                                (1V) ගුන්විදුලිඹ 

 

       2. රඳහහිනි භහධය තුශ ගඹොදහ ගන්නහ තහක්ණික ශිල්ඳ රභඹක් ගනොන්ගන් 

                   (1) අධිගේගී භන්දගහමී දර්ලන.                (11) විවිධ ගකෝණ. 

                  (111) මීඳ වහ දුයසථ රඳ.                     (1V) ගප්රේක්කහගහයඹ 
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3. රඳහහිීම නර්තන අංගඹක යංග ස්ර පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු කශ යුතු අංගඹක් ගනොන්ගන් 

                    (1)    හම්ප්රදහයික ඵ.                                 (11)   ර්ණ ගළරපීභ 

                  (111)  නිර්භහණහේභක ඵ                             (1V) යංගනඹට ඳවසු වීභ 

 

    4. ඳටිගත කයන රද දර්ලනඹක් නළයඹීගම්දී 

  (1)   සිදුවුන සුු  අඩුඳහඩු නළයඹිඹ වළක. 

 (11) තභන්ට අලය පුද්ගරගඹක් ඉදිරිඳේ කයන ගකොට නළයඹීගම් වළකිඹහ ඇත. 

(111) විවිධ තහක්ණික ශිල්ඳ රභ උඳගඹෝගී කය ගනිමින් නිර්භහණඹ කශ රඳයහමු  නළයඹිඹ වළක. 

( 1V) ඉදිරිඳේ කයන භසතඹ නළයඹීගම් වළකිඹහ ඇත. 

 

     5. ජීවී දර්ලනඹක් ඉදිරිඳේ කිරීගම්දී ළරකිලිභේ විඹ යුතු කරුණක්  ගනොනන්ගන් 

                  (1) ගප්රේක්කහගහයඹ.                               (11) රගරෝක තේේඹ 

                 (111) ර්ණ ර ගළරපීභ                         (1V) පුද්ගර කළභළේත 

 

 ඳවත ප්රලසන රට ගකටි පිළිතුරු ඳඹන්න. 

 

1. රඳහහිීම භහධය හසගේ හඵ නයමන රද නර්තන ළඩටවන් වතයක් නම් කයන්න. 

 

2. හඵ නයමන රද ළඩටවන් අතුගයන් කකක් ගතෝයහගගන කභ ළඩ ටවගනන් නර්තනගේ   
            ප්රර්ධනඹට සිදු ව ගේඹ කරුු වතයකින් දක්න්න. 
 

3. ජීවී රඳහහිනි නර්තන ළඩටවනක් තුශ හඵ දකින දුර්රකම් වතයක් නම් කයන්න. 
 

4. ඳටිගත නර්තන ළඩටවනක්, ජීවී නර්තන ළඩටවනකට ඩහ ගුණහේභක  ඵවින් 
ළඩිවීභට ගවේතු කගර්දජ 
 

5. රඳහහිනි භහධය නර්තන කරහගේ ප්රර්ධනඹට ඉවශ දහඹකේඹක් ඳඹන්ගන් කුභක් 
නිහද? 
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    නිපුණතහ                 :  2.0 නර්තන වහ ඵළ ග මුරධර්භ අනුගභනඹ කයමින් ප්රහගඹෝි ක කුරතහ      
                                       ප්රදර්ලනඹ කයයි. 
   නිපුණතහ භට්ටභ         :  2.2 ශිල්පීඹ විධිරභ අනුගභනඹ කයමින් හමිප්රදහයික නර්තන අංග  
                                       ප්රදර්ලනඹ කයයි. 
 

න්නම් 

න්නම් ඹනුගන් වළ ගන්ගන ලහසත්රිඹ නර්තන ගග උඩයට ඳවතයට ඵයගමු ඹන 

හම්ප්රදහඹන් තුගනහිභ දක්නට ඇත. න්නම් ඹන්ගනන් අදවස කයන්ගන් ඹභක් පිළිඵ ර්ණනහ 

කිරීභකී. නළතගවොේ විසතය කිරීභකි. මුල් යුගගේ න්නම් යචනහ කයන රද්ගද් ගහඹනඹ වහඹ. 

නර්තනඹ ඳසු කගරක කකතු වී ඇත. ගහඹනඹේ භ  නර්තනඹ ගඹොදහගනු රඵන න්නම් නර්තනඹ 

ලහසත්රිඹ ඵ නළටුම් ගගක් ඵට ඳරිර්තනඹ විඹ. 

  උඩයට නර්තන හම්ප්රදහඹට අඹේ හම්ප්රදහයික න්නම් ංඛයහ 18කි.  මීට අභතය අප්රකට 

න්නම් ගණනහන්ද ඇත. න්නම් 18 යචනහ කයන රද්ගද් ඵමුු ඳඬියඹකු න ගණිතහරංකහය 

නම් තළනේතහ විසිනි. උඩයට න්නම් තුන්, සිද්ධි ගවෝ ඹම් අලසථහක් , සතුක් පිළිඵ ර්ණනහ 

කිරීභක් සිදු කයයි. න්නම් 18 කකභ අකෘතිඹකින් යුක්තඹ. කකී අකෘතිඹ නම් ගඵය ඳදඹ , තහනභ , 

කවිඹ , කසතියභ ,සිරුභහරු ,  අඩේ ඹන ගකොටස  6න් භන්විතයි. උඩයට න්නම් විගනෝදහසහදඹ 

අයමුු ගකොට ඳේයි. උඩයට න්නම් භවනුය යුගගේදී යහජකීඹන්ගේ  වහ ගනේ ප්රභූන්ගේ 

විගනෝදහසහදඹ වහ කවිකහය භඩුගේ ගහඹනහ කර ඵ ඳයි. දවඅට න්නම් ඹන ඳහරිබහත ත 

යවහයගඹන් වළ ගන්ගයි.  

ඳවතයට න්නම් ංඛයහ 32 කි. සින්දු න්නම් ගර වදුන්යි. සින්දු න්නම් ර මුලික 

අයමුණ පුජහර්ථඹයි. න්නම් ගහඹනගඹන් කිඹගන්ගන් ගද් ර්ණනහකි. සින්දු න්නභක අකෘතිඹ 

ගකොටස  4කින් යුක්තඹ. ගඵයඳදඹ තහනභ කවිඹ ඉයට්ටිඹ ගේ. 

ඵයගමු න්නම්  21 කි. ඵයගමු න්නභක අකෘතිඹ ප්රධහන ගකොටස  5කින් යුක්තඹ . දවුල් 

ඳදඹ , තහනභ , කවිඹ , කරහභ , අඩේ  ගේ. ඵයගමු න්නම් අතරින් ඇතළම්  හ හද ගී 

සරඳගඹන් යචනහ වී ඇති ඵ ගඳගන්. හද ගී ගළයීභද විගනෝදහසහද වහ කයන්නකි.  

මුවඩි ලන්නම  

භවනුය යහජධහනි භඹ තුශ දකුු ඉන්දිඹහනු ම්බඹක් හිත නහඹක්කර් ංශිකයින්ගේ 

ඵරඹ යහ්ත ඳළළති ගවයින් ද්රවිඩ බහහ යහජ බහගේ ව ගජයසඨ 

යහජය තහන්ත්රික ඵරධහරින් අතයද යවහයගේ ඳළළති ඵ ඓතිවහසික 

ගතොයතුරු  අනු ගඳගන් . 

මුරඩි න්නභ ද්රවිඩ  රබහඹ ගනොභද දක්නට ඇති 

න්නභකි.  මුල් ඹනු  ද්රවිඩ  ඵසින් වහහඹ. අඩි ඹනු ගතලිඟු ඵසින් 

නර්තනය 

    11 ගරේණිඹ                                                II හයඹ                                                                                                   

    ගුරුබතහගේ නභ  :   ඊ. පී. නි දිගන්ශිකහ                             අම්/ උක්සිරිපුය විදයහරඹ             
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ගභන නම් ගේ.   අනු හකුගේ  ගභන ඹන අදව ගදයි. ඳද යචනගඹහි අන්තර්ගත ඹනම්, 

ගේලුම්, රන්නම්, කිඹගනම්, ළනි ලබ්ද ගඹගදන චන නිහ ද්රවිඩ උච්චහයණ ෛලලිඹ ඵරඳහ ඇති 

ඵ ඳළවළදිලිඹ. නළතනහඩි, ඳළනරඩි, නරඩි,  නහඩි ඹන ගඹදුම්ද නිදසුන් ගේ.  

ගභභ න්නභ අගනක් න්නම් රට ඩහ ගනස නුගේ තහර රඳ ගදකකට ගහඹනහ කයන 

ඵළවිනි. ගහඹනගේදී ගඹොදහ ඇති විරහන්ති ව තහර රඳ විගදදනඹ භන්න් නහද භහරහේ, තහර රඳඹේ 

ප්රසතතඹ භ  දළඩි ඵතහක් ඇති ඵ දක්යි. 

ඳශමු තහර රඳඹ - හිරු අයට ඳේන විට බිගඹන් රළ  සිටි තළනින් කළිඹට ඇදී කන 

හගකුගේ විභසිලිභේ ඵ ගඳන්යි. ගදන තහර රඳඹ -  නළගගන විට බිගඹන් ළගකන් ගතොය 

නිදවගේ තණඵේ බු ගමින් වළසිගයන හගකුගේ  චර්ඹහ ගඳන්යි.  

ගහඹනගේදී රඹ ගේග ගදකක් බහවිත න නිහ ගහඹන සුන්දයේගඹන්ද තහර රඳ ගදකකට 

අරංකහය භහ්රහ ංකීර්ණ සරඳඹකින් ගඹොදහ නර්තනගඹහි ගඹගදන නිහ මුරඩි න්නභ අරංකහය 

නර්තන අංගඹකි  

මුරඩි න්නභ 

තහරඹ  - භළදුම් භව ගදතිත ( 123/1234 ) / භළදුම් තති තිත  ( 123/123 ) 

ගඵය ඳදඹ - ගදෝං ජිං ජිං තකට ගදොංතක /  ජිංගත ගගොගගො 

තහනභ  -  තහනේත තගනනේත තහනම්  - තම් ද 
               නහනේත තගනනේත තහනම් 
               තනේ තගනන තතන තගනන 
               තහගනන තම්දහන තගතන 
               තහනේත තගනනේත තහනම්-තම් ද  

නහනේත තගනනේත තහනම් 
 

කවිඹ           -            න ඳළේත බිඹ ඳේ ඹනම්   
   දුටේ ඹගනන විටේ දුන   
    පිටේ ගඳොට ගහ ඳනිමින  
   නළත නහඩි ඉදහඩි ගේු ම් 
 

ගනොනළත ඹනු නළත කතනින් 
                                  හිරුේ අය ි යේ ඳළමිණි 
                                  කරේ න  තළනින් දුන 
                                  ඳළන රඩි ඳේ යහසි බුදිමින් 

                                  
සිරිගේත දුඳේ මුදුනින් 

     විටේ හවුන් තුටේ සිතින 
භවේ භන්ගඹන් දු ඳළන 

     උු දළඩී නහඩි රන්නම් 
 
                                 ගම් ඇේතභයි ේත කිඹගනම් 
                                  ගභනක්   ඹන විරක් ගගන   
                                  ඉසීදුන් ගදවි කශ ගතොසින 
                                  කය දළඩි මුරහඩි න්නම් 
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කසතියභ  -       රුග ජිේතක තකට කුංදේ 
                                 තේග ජිේතක තකට කුංදේ 
                                  රුග ජිං ජිං රුග ජිං ජිං  
                                  රුග ජිංතක තකට කුංදේ 
                                                ජිං තේ තේ ජිං  කු කු  ////// 
                                 රු  ජිේතක තකට කුංදේ 
                                  තේග ජිේතක තකට කුංදේ 
                                  රුග ජිේතක තකට කුංදේ 
                                ගදෝං තහ 
 

සීරුභහරු     -        තකුද තකුතක තකට කුංදේ 
                               තේග ජිේතක තකට කුංදේ 
                               තකු තකුතක තකට කුංදේ 
                                ගදෝං තහ 
 
අඩේ        -       තහකු තකුං තරිකිට තකු තේගජං 
                          තේ ගජං තගජං තේ ගජං 
         ජිකු ජික්කුං තරිකිට ජිකු තේගජං 
                            තේ ගජං තගජං තේ ගජං 
                          තහකු තකුං තරිකිට තකු තේගජං 
                          ජිකු ජික්කුං තරිකිට ජිකු තේගජං 
                           තහකු තක්කුං තරිකිට 
                          ජිකු ජික්කුං තරිකිට 
                          තකු තේගජං  ගජංත ගජංතහ 
                          ගජංත කු ගජංත තහ 

කහර්ඹ ඳත්රිකහ 
 
 

 ඳවත ගු ම්පුර්ණ කයන්න 
 

න්නභ තිත ගඵය ඳදඹ 

වනුභහ න්නභ   

තුය හ න්නභ   

ෛගයොඩි න්නභ   

සිංවයහජ න්නභ   

ළවුරහ න්නභ   

මුරඩි න්නභ   
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 ඳවත ප්රලසන වහ  නියදි පිළිතුය ගතෝයහ  ඹටින් ඉයක් අ ගන්න 

 

01. මුරඩි න්නගම් දුටේ ඹගනන විටේ දුන ඹන කවිගේ ඉතිරි ගකොට න්ගන්  

1) පිටේ ගඳොට ගහ ඳනිමින  3) භවේ භන්ඹන් දු ඳළන 

2) කරේ න තළනින් දුන   4) ඉසිඳුන් ගදවි කශ ගතොසින 

  

02.  තහකු තකුං තරිකිට ඹන අඩේ නටනුගේ  

1) වනුභහ න්නභ   3) මුරඩි න්නභ 

2) ළේරහ න්නභ   4) සිංවයහජ න්නභ 

 

03. න්නම් ව සින්දු න්නම් නළටීගම්දී කහි ඳද නර්තනඹට ගඹොදහ ගනු රඵන්ගන් 

1) ප්රකහලහනහේභක චරන  3) රිද්භහනුකුර චරන 

2) බහහේභක චරන    4) තහරහනුකුර චරන 

 

04. තේ තකට තක ගයොං ගභඹ 

1) කසතියභකි    3) කරහභකි 

2) අඩේකි    4) සීරුභහරුකි 

 

05.  ළේරහ න්නගම් ඳශමු කවි ඳදඹ රයමිබ න්ගන්  

1) ව ගගොස කශ යුගදන්   3) ඵරයුේ ළතිඟුන්  

2) අසුයන් ජඹ ගනොර ගන්  4) සුරිඳුන් ගඳය සිටන්  

 

06. න ඳළේත බිඹ ඳේ ගභභ කවි ඳදඹ ඇතුශේ න්ගන්  

1) මුරඩි න්නගම්    3) ළේරහ න්නගම්  

2) වනුභහ න්නගම්    4) ෛගයොඩි න්නගම්  

 

07. උඩයට නර්තන හම්ප්රදහඹට අඹේ න්නම් ගදකකි. 

1) සිංවයහජ වහ තුය හ   2) සිංවයහජ වහ කුදයහඩි 

2) සිංවයහජ වහ වියහඩි   4) වියහඩි වහ කුදයහඩි  

 

08. ේගේ භවේ අදය රේ යුේ සිදේ කුභරු ....... ගභභ කවිගේ ඉතිරි ගකොට 

1) ගගන කදින අසුගේ පිට නළංගහ  3) ඹන්ගනන් ගතොසින් තිගදන භ හ 

2) ගං ගතයට ඳේ වුනිඹ කභ හ   4) ගේ සිේ ගතොේ ඳළවිදි අංගහ  

 

09. කසතියභ, ඉයට්ටිඹ, කරහභ ගඹොදනුගේ , 

1) උඩයට  ඳවතයට  ඵයගමු  3) ඳවතයට  ඵයගමු  උඩයට 

2)  ඵයගමු  ඳවතයට  උඩයට             4) උඩයට  ඵයගමු  ඳවතයට 

 

10.  උඩයට න්නම් යචනහ වු යුගඹ........................................ 

 

1) භවනුය යුගගේ    3) දමගදණි යුගඹ 

2) ගඳොගශොන්නරු යුගඹ  4) ඹහඳහු යුගඹ 
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නර්තනය 

11 ගරේණිඹ                                 II හයඹ   

ගුරුබතහගේ නභ  :  Y.G.U.S. යහජඳක්                                   අම් ∕ ද්ධහතිස භවහ විදයහරඹ 

 
 
 

නිපුණතහ          : 4.0  ශ්රි රහංගක්ඹ ංසකෘතිඹ වහ ඵළ ග ගහඹනහර ඳසුබිභ අධයනඹ කයමින්          
                                    ගහඹනහ කුරතහ ප්රදර්ලනඹ කයයි.  
නිපුණතහ භට්ටභ  : 4.1 ජන ගහඹනහ වහ ඵළ ග භහජීඹ ංසකෘතික ඳසුබිභ වදුනහ ගනිමු. 

 

ග්රශඳන්ති / ප්රව්ති රවි ශා බැඳි වමාජ වංව්රෘතිර ඳසුබිම. 

ග්රශඳන්ති රවි ශා බැඳි වමාජ වංව්රෘතිර ඳසුබිම 

න්රවඹන්ගගන් ඇති න්නහ ව අඳර උඳද්ර දුරු 

කය රළීමභ වහ ඳේනු රඵන හම්ප්රදහඹන් ත්රිේඹටභ 

ගඳොදු ලහන්ති කර්භඹක් ගර වළ ගන්ගන “බිත” 

ලහන්තිකර්භඹට අඹේ ගහඹනහ විගලේ ්රවඳන්ති කවි ගර 

වළ ගන්ගේ. න ්රවඹන්ගගන් න්නහ ව ගදෝ දුරු කය 

ගළීමභට ගභභ කවි ගහඹනහ කයනු රළගබ්. 

  

හිරු, ඳු, කුජ, බුධ, ගුරු, සිකුරු, ගනසුරු, යහහු, 

ගක්තු, ඹන ්රවඹන් න ගදනහට අඹේ දිලහ, විභහනඹ 

(ෘක්ඹ), රයුධ, ගබෝජන, හවන, දිනඹ, පිළිඵ ගභභ 

ගහඹනහ ර වන් තිබීභ විගලේේඹකි. කගේභ කක් කක් 

්රවඹහ වහ ගන් ව ගහඹනහද ඇත. 

 

 ගභභ ගහඹනඹ හිරු ්රවඹහ ගනුගන් ගහඹනහ කයයි. 

 හිරු ගදවිඹන්ගේ අගේ සිරිළකි. (උඩළක්කිඹ) 

 අගකු පිට නළගී සිටී. 

 ඉඹුල් ග නිවන ගකොට ගගන ඇත. 

 ගකොකුම් ඵේ කෆභට ප්රිඹ කයයි. 

 ඉදුරු දිග සිටි. (ගඳයදිග) 

   අනු ගභභ ගහඹනහගන්  හිරු ්රවඹහ පිළිඵ 

විසතය ගකගර්. 

 

ගභභ කවි ගහඹනගේදී තහර හදය බහණ්ඩඹ ගර අේමිණිඹ ගඹොදහ ගනු රළගබ්. ඵලි ඇදුයහ 

ගඵය හදනඹට අනු දකුු අතින් අේමිණිඹ ගවේ ග නඹ රැගගන තහරහනුකර යර 

නර්තනඹක ගඹගද්. ගහඹනහ වහ මුල් තළනක් රළබීභ නිහ ්රවඳන්ති කවි ඉතහ අරංකෘත නහද 

භහරහන්ගගන් යුක්ත ගේ. ගභහි ්රව ඳන්ති කවි ඇඹු   රවි”, “හීන් ශතමර් රවි” ගරද 

වළ ගන්ගේ.  

 

 

ග්රශ ඳන්ති රවි 

තහර රඳඹ භහ්රහ 3 + 3 තනි තිත 

ගඵය ඳදඹ : ගදොං ජිජි ගත 

සිරි  ගගන අස නළගගමින  ගනොගරහ 

සිරිඵය ඉඹුගල් තුරළ      නිගහ 

සිරිඵලි ගකොකුගභන් ඉදුගර්     නිගහ 

හිරුගදවිදුගභ හඵට ගදන් ගත        රහ 
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ප්රව්ති ගායනා ශා බැඳි වමාජ වංව්රෘතිර ඳසුබිම 

බුදුන්, ගදවිඹන්, යජරුන්, ව යදර ප්රභූන් රදීන්ගේ ගුණ ර්ණනහ ඇතුරේ හවුන් ඉදිරිගේ 

ගහඹනහ කිරීභ වහ යචනහ කය ඇති කහය ගග  ප්රලසති කහය  ගර වළ ගන්ගේ. ප්රලසති 

ර්ගීකයණගේදී “යහජ ප්රලසති”, “බුද්ධ ප්රලසති”, “ගද් ප්රලසති” ඹනුගන් ර්ග කර වළක.   

 මුල් කහරගේදී බුදුන්, ගදවිඹන් ර්ණනහ කයන රද බුද්ධ ප්රලසති, ගද් ප්රලසති, දශදහ ප්රලසති 

ර්ණනහේභක ගී විගලේඹ යජුන් ගනුගන් ගහඹනහ කිරීභ රයම්බ වගේ යජුන් ගදවිඹන් වහ භ 

ගකොට සිතීගම් ප්රතිඳරඹක් ලගඹනි. යජු මිනිස ඵරඹ ඉක්භහ සිටින අසිරිභේ පුද්ගරගඹකු ගර 

ළරක ම්නිසසු යජුගේ ගුණ ර්ණනහ කිරීභට ගඳරඹුනි. ගභභ කහය තුර යජුගේ ංලඹ, ඳයම්ඳයහ, 

ඉසුරුභේඵ, ගේජ, තයහගශීීනබහඹ, යණකහමීේඹ, බුද්ධිභේඵ, ගද්ව රක්ණ රදිඹ පිළිඵ 

ගතොයතුරු ඇතුරේ න අතය රශිර්හද සතතිඳහඨ ගහඹනහ ද ගභහි 

අන්තර්ගත ගේ . 

ගකෝට්ගට් ශ්රි ඳයහරභඵහහු යජු, ගනයේ යජු, ඳශමු ළනි 

යහජසිංව යජු, ගදන යහජසිංව යජු, ශ්රී වීය ඳයහරභ නගර්න්ද්රසිංව යජු, 

ශ්රී විරභ යහජසිංව යජු, ඇවගල්ගඳොශ භව අධිකහයම් තුභහ ශ්රී රංකහගේ 

ප්රලසති කහය කතෘ රුන්ගේ අධහනඹට ඳහ්ර වු යජරුන් ගේ. 

 රංකහගේ ප්රථභ ප්රලසති කහය න්ගන් ඳැරකු  බා ටරිත යි. 

 කහි ශ්රී ඳයහරභඵහහු යජුගේ ගුණ ර්ණනහන් ඇතුරේඹ. 

 භවනුය යුගගේ ප්රලසති කරහගේ න දියුුක් ඇති විඹ. ගඵොගවෝ ප්රලසති කහයඹන් 

ගභභ යුගගේදී යචනහ විඹ. 

 ප්රලසති කවි ගහඹනහ කයන රද්ගද් භවනුය කවිකහය භඩුගේ දීඹ. 

 ප්රලසති කවි ගහඹනහ කශ ගහඹකයින් වදුන්න රද්ගද් න්දිබට්ටයින් නමිනි 

 භවනුය යුගේ යචිත ඳළයකුම්ඵහ සිරිත, යහජසිංව ර්ණනහ, ශ්රි නහභඹ, නගර්නද්රසිංව 

ර්ණනහ, ලෘංගහයරංකහයඹ, ශ්රී විරභහරංකහයඹ, ඇවළගල්ගඳොශ ර්ණනහ   අතරින් 

ප්රකට ප්රලසති කහයගඹෝ ගති. 

ප්රලසති කහයඹන්ගේ ඵ ගළඹුරුඹ. චන ඵහුර ගඹොදහ ඇති නිහ විදේධ යචනහ  ෛලරඹක් 

ගඳන්නුම් කය ඇති ඵක් ගඳගන්. ගකගේ නමුදු ප්රලසති කහයන්ගගන් විවිධ යබහ නිරඳණඹ 

වීභේ, විවිධ තහර රඳ ව නහද භහරහ ගඹොදහ ගළීමභේ ඹන රක්ණ ප්රලසති ගහඹනහ ර දළකිඹ වළකිඹ. 

තද ගභභ ප්රලසති ගහඹනහ චහභය නර්තනගේ අරංකහය ඵ ළඩි කිරීගම් අග්ක්හගන් කහි 

ගහඹනඹන් ගර ගඹොදහගගන ඇත.              

                        ප්රව්ති රවි 

තහර රඳඹ භහ්රහ 2 + 3 
ගඵය ඳදඹ ගදොං ජිංත ගත ගදොංත 
ඳහනහ සිරි ගනොවළය ඵහනහ ගදගනේ කුසුභ     - ඵහනහ පිගඹවි ඵරළති තුංක ගම් 
 ූ නහ ළශ කභර ඹහනහ ගදද ගදවි        - වීනහ පිරි සිරි ංඛ        ගම්............... 
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රාර්ය ඳත්රිරාල 

 ඳවත හකය කිඹහ හිසතළන් පුයන්න. 

1. ගද්ශීඹ හම්ප්රදහඹන් තුගනහිභ .................................. ගහඹනහ ගකගර්. 

2. ්රවඳන්ති කවි ................................ ලහන්ති කර්භඹට රගේණික ගහඹනහ විගලේඹකි. 

3. ................................... ගරද ්රවඳන්ති කවි වළ ගන්ගේ. 

4. ගභභ කවි ගහඹනගේ දී තහර හදය බහණ්ඩඹක් ගර .......................... ගවේ ....................... 

ගඹොදහගීම. 

5. ්රවඳන්ති ගහඹනහ කයනු රඵන්ගන් ................................ ඇතින ගදෝ දුරු කිරීගම් අයමුණිනි. 

6. මුල් යුගගේදී ප්රලසති කවි ගහඹනහ කය ඇේතගේ ....................... , ........................... පිළිඵ 

ර්ණනහ කිරීභටඹ. 

7. ................................... භවනුය යුගගේ යචිත ප්රලසති කහයකි. 

8. ශ්රී රංකහගේ ප්රථභ ප්රලසති කහය ........................... ගේ. 

9. ප්රලසති කවි ගහඹනහ කය ඇේගේ ............................. භඩුගේදීඹ. 

10. ප්රලසති කවි ගහඹනහ කර ගහඹකයින් ................................ නමින් වළදින්විඹ. 

 

 ඳවත ප්රලසන වහ පිළිතුරු ඳඹන්න 

01. ප්රලසති කවි ගහඹනහන්ගේ  අන්තර්ගතඹ පිළිඵ ගකටි ටවනකින් දක්න්න. 

02. ප්රකට ප්රලසති කහයක් නම් කයන්න 

03. ප්රලසසති ර්ගීකයණඹ ලිඹහ දක්න්න 

04. ්රවඳන්ති කවි ර අන්තර්ගතඹ ලිඹහ දක්න්න 

05. ්රව ඳන්ති කවි වහ ඵළ ග සුවිගලේත  රක්ණ ලිඹහ දක්න්න 
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නර්තනය 

11 ගරේණිඹ                                 II හයඹ   

ගුරුබතහගේ නභ  :  Y.G.U.S. යහජඳක්                අම් ∕ ද්ධහතිස භවහ විදයහරඹ 

 

 

නිපුණතහ           :    1.0 ඳරිය නිරික්ණඹන්ගගන් රඵන අේ දළකීම් ඇසුරු කය ගනිමින් නර්තන         
                                       නිර්භහණඹ කයයි.  
 නිපුණතහ භට්ටභ   : 1.3  ගළමි නළටුම් වහ ඵළදි සුවිගලේත  රක්ණ වදුනහගනිමින් නර්තන නිර්භහණඹ 
කයයි. 

රඩු / මමෝල් ගව ්නර්තන අංගයක් ශා බැදුණු සුවිමේෂි ක්ණ ශදුනා ගනිමු. 

 

රඩු නර්තන අංගය 

ගද්ශීඹ ජන ක්රීඩහ අතරින් 

ඳළයණි ම්ඵඹක් හිත කඩු 

යම නර්තනඹ ඳළයණි ගද්ශීඹ 

යුධ යම අබයහ රරගඹන් 

නිර්භහණඹ ව නර්තනහංගඹක් 

ගර වළදින්විඹ වළකිඹ.  

කක් අතකින් කඩුක්, 

අගනක් අගතන් ඳලිවක් රැගගන 

කයනු රඵන ගභකී නර්තනගේදි 

ඳවය දීභ, ඳවරින් ළශකීභ, ඳවයදීභට කුරුභහණම් ඇල්ීනභේ ඹන මලික කරුු ඳහදක ගකොට ගගන 

යුධ පිටිඹක තුයන් ගදපිරික් අතය ඇතින ටනක සරඳඹ නර්තනඹ භහධයඹ ගකොට ගගන 

නිර්භහණඹ ගකොට ඇත. 

ළඵෆ කඩු ටගන්දී වුද ජඹ , රිද්භඹ, ගේගඹ, ව ලහරීරික නභයතහ, ළවළල්ලු ගර 

ලරීයඹ වළසියවීභට ඇති වළකිඹහ , ක්ණික තීයණ ගළීමභ, තුයහගේ ඉරිඹේ නිරීක්ණඹ කිරීභ ළනි 

්රිඹහකහයකම් කඩු නර්තනඹ තුරද අන්තර්ගත කිරීභ තුලින් ගප්රේක්කඹහට ය උද්දීඳනඹට භග ඳහදහ 

ඇත.  

නර්තනගේදී ගඹොදහ ගනු රඵන භධය රඹ වහ දෘත රගේ ගේගඹට අනු කයන චරන යටහක් 

නිහ නර්තනගේ තහණ්ඩ රක්ණ ඉසභතු වී ගඳගන්. කඩු යම නර්තනඹ වහ ගඹොදහ ගනු රඵන 

යංග ස්රහබයණඹන්ද, කඹටභ රගේණික ව රක්ණඹකින් යුක්ත ඹ. ඳළයණි ශිල්පීන් ඹටි කඹ වහ 

සුදු ගදෝතිඹක් ඇ ඳශල් ඉණ ඳටිඹක් ඉණ ටහ ඵළ ගේව.  

 

රඩු නර්තන නිර්මාණමසදී අලධානය මයොමු ර යුතු රරුණු, 

 කඩු වහ ඳලිව නිළයදි ඇල්ීනභ ව වළසියවීභ. 

 යුගර ලගඹන් කක් කඩුඳේ ගළටීභ. 

 ඉදිරිඳට වහ ඳසුඳට ඹමින් ඳවය දීභ වහ ඳවය ළශළක්වීභ. 

 කඩු ගර ඹෆභ ( මුවත තළබීභ) 

 යංග යටහ වහ යංගන විනයහ ගකගයහි ළරකිලිභේ වීභ 

කඩු යම භ  ගඹගදන ගහඹනහ ඉතහ වියරඹ. උඩයට ප්රගද්ල ර ශිල්පීන් කභ නර්තනඹ වහ වටන් 

කවි ගඹොදහ ගීම. ඳවතයට ප්රගද්ලගේ ගම් වහභ නිර්භහණඹ ව “කඩු යම ගී” බහවිතහ ගකගයති. 
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මමෝල් ගව් නර්තනය 

ගභෝල් ගස නර්තනඹ ගර ජනප්රිඹේඹට ඳේ න ජන නළටුභ තුලින් නිරඳණඹ වගේ 

කදිගනදහ ගෘවසථ ජීවිතගේදී ගළමි රදුන් විසින් ගභෝර ග ගඹොදහ ගනිමින් කයන රද ්රිඹහකහයකම් ව 

කහි රදුන්ගේ ගකලිගරොල් වළසීරීගම් විරහඹයි. කකී නර්තනහංගගඹහි  නතහේ , ප්රසතුතඹට  අනු 

ගගොඩනළගී තිබු චරන රකෘතිඹක් ගවේතු ගකොට ගගන අතිලයින්භ ජනප්රිඹ අංගඹක් ගර “ගභෝර ගස 

නළටුභ” ශීඝ්රගඹන් ජනප්රිඹ විඹ. 

ගභෝල් ගස නළටුභ තුලින් වී ගකටීභ ව ම්ඵන්ධ තනි මමෝමන් මරටීම, මදමමෝමන් 

මරටීම ළනි ්රිඹහකහයකම් රට අභතය 

ලගඹන්  ද ය ගඹදීභ, ගළට ගඹදීභ ළනි 

අරංකහය නර්තන යටහ ගඹොදහ ගනු රඵයි. 

කහන්තහන් වහ සුවිගලේ ව 

නර්තනහංගඹක් ව ඵළවින් කකී නර්තනඹට අදහර 

්රිඹහකහයකමින් දක්නට රළබුන  රහලිවඹේ , 

කඩියකභේ, කකට  කක්ව අපර්ේඹේ ගභෝල් 

ගස නළටුගම් යංගන විනයහගේ  දක්නට ඇත. 

කහි ගහඹනහ ව නහද භහරහ ගභන්භ රඹ ගේගඹද, තහර රඳගඹන්ද, ළකසී ඇේගේ ඊට අනුගත න 

අයුරිනි. අටභංගරයගේ කවි ගභෝල් ගස නර්තනඹ වහ ගඹොදහ ගීම.  

 

මමෝ ගව් රවි 

තහර රඳඹ භහ්රහ 4 + 4 

දිවි කදුරුද ග කතළන   තිගඹන්ගන් 

ේ විඹතක් දිග ගභොගවොර    කඳන්ගන් 

යන් විලි ගදගකොනට ගවො ගන්    තඵන්ගන් 

ේ දින ගදො වළය ගදඳහ    තඵන්ගන් 
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කහර්ඹ ඳත්රිකහ 

 හිසතළන් පුයන්න. 

1. කඩු නර්තගේදී .............................. ව .............................. ඹන රඹ ප්රගදදඹන්ට අනු 

නර්තනඹ කයයි. 

2. .................................... කවි ගභොල්ගස නර්තනඹ වහ ගඹොදහගීම. 

3. ඳළයණි යුධ යම අබයහගඹන් ................................... නර්තනඹ නිර්භහණඹ වී ඇත. 

4. කඩු නර්තනඹ වහ ........................... , ............................... යංග බහණ්ඩ ලගඹන් 

ගඹොදහ ගීම. 

5. උඩයට නර්තන හම්ප්රදහගේදී කඩු නර්තනඹ වහ ................................... කවි ගඹොදහ 

ගීම. 

 

 නිළයදි පිළිතුය ගතෝයහ ඹටින් ඉයක් අදින්න. 

1. කඩු නර්තනඹ වහ “කඩු වයම ගී” ගහඹනහ කයනු රඵන්ගන්, 

a. උඩයට ප්රගද්ලගේඹ.   b. ඵයගමු ප්රගද්ලගේඹ.   

c. ඳවතයට ප්රගද්ලගේඹ.   d. කු තය ප්රගද්ලගේඹ. 

2. ජ ම්ඳන්න ගළමි නර්තන අංගඹකි. 

            a. චහභය නළටුභ   b. කශ නළටුභ  c. යඵන් නළටුභ  d. කඩු නළටුභ 

3. “ද ය ගඹදීභ” , “ගළට ගඹදීභ” ළනි අරංකහය නර්තන යටහ ගඹොදහගනු රඵන්ගන්, 

           a. ගභෝල් ගස නළටුගම්දී b. කඩු නළටුගම්දී c. යඵන් නළටුගම්දී d. ීන නළටුගම්දී 

4. ගභෝරගස නර්තනඹ ප්රථභ යට නිර්භහණඹ කය ඇති ර්ඹ, 

a. 1980 දී  b. 1880දී  c. 1970දී  d. 1978දී 

5. පුරුයින් වහ සුවිගලේත  නර්තන අංගඹකි. 

a. ීන ගකලි  b. කඩු   c. චහභය  d. යඵන් 

 

 ඳවත ප්රලසන වහ පිළිතුරු ඳඹන්න. 

1. කඩු නර්තන නිර්භහණගේදී අධහනඹ ගඹොමු කර යුතු කරුු ලිඹන්න. 

2. ගභෝල් ගස නර්තනගේ සුවිගලේත  රක්ණ නම් කයන්න. 

3.  කඩු නර්තන වහ ගභෝල් ගස නර්තන අංග දක්නට රළගඵන අසථහ නම් කයන්න. 

4. කහන්තහන් වහ සුවිගලේත  නර්තන අංගඹක් ගර ගභෝල්ගස නර්තනඹ ගකටිගඹන්    

      වදුන්න්න. 

 

5. ගභෝරගස නර්තනඹ වහ ඵළ ග කවිඹක් ලිඹහ දක්න්න 
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නිපුණතහඹ      :  2.0   නර්තන  වහ ඵ ග මරධර්භ අනුගභනඹ කයමින් ප්රහගඹෝි ක කුරතහ      
                                    ප්රදර්ලණඹ කයයි .                              
නිපුණතහ භට්ටභ : 2. 2 ශිල්පීඹ රභ  අනුගභනඹ   කයමින්  හම්ප්රදහයික    නර්තන අංග   ප්රදර්ලණඹ  
                                   කයයි . 

ලට්ට   

ට්ටම්  ඹන  ඳදඹ  උඩයට   ඳවතයට ඵයගමු ඹන ගද්ශීඹ නර්තන හම්ප්රදහඹන් තුගන්දීභ නර්තනඹ 

වහ හදන ්රිඹහීනගේ ගඹගදන්නකි. ගහඹනඹ යහිත ව ගභභ ට්ටම්  කකකට කකක් ම්ඵන්ධ න 

රකහයගඹන්  නිර්භණඹ ව ඳද භහරහක් අඩංගු වීභ නිහ ට්ටම් ගර වදුන්නු රඵයි. කහි ඳද 

ගකොටස ගන් ගන් ලගඹන් ඉදිරිඳේ කර වළකි නමුේ  හ කිසිඹම් අනුපිළිගරක් හිත වේ 

;කකිගනක වහ ඵළ ග ඳතින්නහ වේ  ඳද මවඹක් නිහ ට්ටම් ගර වදුන්නු රළගබ්. 

 උඩයට ට්ටම් නර්තනගේදී  ටඹට ගභන් කයමින් නර්තනඹ කිරීභ හම්ප්රදහයික රක්ණයි. 

කුංත ගත මදොං ලට්ටම   -   මදසුළු මශ තුන් තිත  (2+2+4) 

 

 ^ 
1                    2 

^ 
 1                      2 

/ 
1             2                3             4 
         

 
   පිරීගම් 
ඳදඹ 

+                   +  

ග                   ත 

තරි               කිට 
 

 

+                       + 

කු                     ද               

කුන්                 දේ 

 

කු           දහං               -                ත 

ගදො         මි                කි               ට  

තහ 

 

    
     1 
භහ්රඹ    

+                    +  

ග                    ත 

 

+                        + 

ගදොං                     -  

 

කු           දං                -                ත  

 

 
     
කසතියභ      

+                     +  

ගතොං                -  

 

+                       +  

නං                      -  

 

තේ         -               ජිේ              -   

තහ           -       
 

 
 
       
අඩේ 

 
+                     +  
 
මි                     ති  
 
කඩ               තක  
 
මි                     ති 
 
කු                    ද  

 
-                     ත  
 
තරි                කිට 

 
+                        +  
 
ග                       ත  
 
තරි                   කිට  
 
ග                        ත  
 
කු                        ද  
 
ග                      ත  
 
කුන්                 දේ 

 
තහමි          -              ගදො               -  
 
ගදො           මි             කි                ට  
 
කි                ත          ක             ගදො  
 
කිේ             -            තක්            -   
 
තහ               -             කු           ජිේ  
 
ගදො             මි             කි          ට   
 
තහ              - 

නර්තනය 

11 ගරේණිඹ                                                        11 හයඹ 

ගුරුබතහගේ නභ:   .වී.කස.සී.ගුණගේකය                                          අම්/අමගවළල්ර භවහ විදයහරඹ 
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 10  ගරේණිගඹදී හඵ උගේ ගභභ ට්ටභේ ගවොදින් අධයනඹ කයන්න.  

                         

  ගදොං ජිංත ගත ගදොංත ට්ටභ                      තහරඹ-  සුු  භළදුම් (2+3) ගදතිත 

 ^ 
1                      2 

/ 
1         2           3 

^ 
1                      2 

/ 
1          2          3 

පිරීගම් ඳදඹ ගතහිං              - 

ගේ                  - 

ගතහිං               - 

ගදොං                 - 

ගතහිං    -        ත 

ජිේ        -        ග 

ගතහිං    -        ත 

තහ             

ග                     ජි 

ජිං                     - 

ග                     ජි 

ජි         කු         ද 

ජි         කු         ද 

ජි         කු         ද 

 

 1 භහ්රඹ ගදොං                 - 
 

ජිං         -        ත  
 

ග                    ත ගදොං      -         ත 
 

කසතියභ කු                     ද 
 

ග        ජි         ත 
 

කු                    ද තහ         -      
 

 
 

^ 
1                        2 

^ 
1                     2 

/ 
1             2             3             4 

 
   2 භහ්රඹ    
 
 

 
+                    +  
ග                    ත 
 

 
+                        + 
ගදොං                     -  
 

 
කු            දං                -               ත  
 
 

 
 
   
කසතියභ      
 
 
 

+                     +  
 
තක                   - 
 
ගතොං                 -  
 

+                       +  
 
ජිේ                      - 
 
නං                      -  
 

තේ         -               ජිේ              -   
 
තේ         -               ජිේ              -   
  
තහ           -       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
     අඩේ 
 
 

 
                                     
+                     + 
 
 ත                     ක                                    
 
 ත                     ක 
 
ක                     ට                                     
 
 ක                     ට  
 
ත                      ග                                     
                                                            
තරි                 කිට 
 
                                                

 
 
+                         + 
 
ගතො                   ග 
 
ගතො                   ග 
 
ගතො                    ග 
 
ගතො                    ග 
 
ත - 
 
කුන්                   දේ 

                                              
 
තේ          -           ගතො                 ග  
 
තේ          කඩ        තරි               කිට  
 
ත              ක           ට                 ජි  
 
ජික්           කඩ        තරි              කිට  
 
තහ                -          කු               ජිේ  
 
ගදො            මි             කි              ට 
 
තහ             - 
 



 
 
 

 
 

39 
 

  

අඩේ 

තේ                  - 
තේ              කඩ  
ත                    ක 
කි                    ටි 
ජි                    ක              

ත          ක       ට  
 තේ   කඩ     කුද 
ගයොං     -          ග        
 ත        ක        ට 
ගයොං     -         

ත                   ක 
ත                   ක 
ජිං                   - 
කුං                   - 

ගයොං     -           -  
ගයොං     -           - 
ජි          කු        ද 
දේ       -          -         

 2 භහ්රඹ ගදොං                - ජිං         -         ත ග                    ත ගදොං       -        ත 

කසතියභ කු                     
කු                     

 ග          ජි       ත 
ග          ජි        ත 
 

කු                     ද 
කු                     ද 
 

ග           ජි       ත 
තහ 
 

අඩවිේ 
 

තහම්                 - 
              
ගදොගවොකඩතවකඩ 
 
ජිේ                 - 
 
තවර්           ජිේ 

ජිං       තේ   තේ 
 
ගදොමි   කිට    කුද 
 
ගතහිං   -         - 
 
තවර්     ගදොං   - 
 

ජිං                තේ 
 
ග                   ත 
 
තවර්             ජිේ 
 

ජිං        තේ  තේ 
 
කු         කු       ද 
 
තවර්    ජිේ   කුද 

 

රාර්ය ඳත්රිරාල 

 හිසතළන් පුයන්න 

01. උඩයට  නර්තන  ම්් යදහගේ  දළක ගත  වළකි  ට්ටම්  ............... යහිත නර්තන 
අංගඹකි. 

02. භහ්රහ  2+3ට් අඹේ  ට්ටභක්  ගර  ...................................  ට්ටභ වළ ගන්විඹ වළක. 

03. “ගතහිං  ගතහිං ගජි ජිකුද........” ගභඹ  ට්ටගම්..............................................     යි. 

04. „තේ තකට තක ගයොං....”  අඩේ අඹේ න්නභක්  න්ගන් ............................ යි.  

05. .උඩයට නයතන ම්ප්රහදගේ ට්ටම් .....................................................නර්තනඹ 
කිරීභ  .................................     රක්ණඹකි. 

06. භහ්රහ  2+3ට අඹේ  ට්ටභක්  ගර  ..................................... ට්ටභ වළ ගන්විඹ වළක. 

 

07. “ගතහිං  ගතහිං ගජි ජිකුද........” ගභඹ  ට්ටගම්..............................................     යි. 

 

08. „තේ තකට තක ගයොං....”  අඩේ අඹේ න්නභක්  න්ගන් ............................ යි.  
 

 

 පිළිතුරු  ලිඹන්න. 

 

1.ට්ටම්  ඹනු   කුභක්ද ඹන්න  ගකටිඹන්  වදුන්න්න. 

2.ගදසුු   භව තුන් තිතට අඹේ ට්ටභක්  නම් කයන්න 

3 ට්ටභක  රකෘතිඹ  නම් කයන්න. 

4 කුදංත  ගත ගදොං ට්ටගම්  විගලේ  රක්ණඹක්  ලිඹන්න. 

5.”තහම් ගදොමිති ගත”  අඩේ දළක ගත වකි න්නම් ගභොනහ ද ජ 

 

6 .ඉවත  ප්රසතයඹට  අනු ගභභ ට්ටභ තහර  තඵහ  කීභට පුහුු   ගන්න. 
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නිපුණතහ         :  3.0 හම්ප්රදහයික හදය  බහණ්ඩ වහ විකල්ඳ හදය උඳකයණ වදුනහ ගනිමින්        
                                   හදන කුරතහ ප්රදර්ලණඹ කයයි. 
 
නිපුණතහ භට්ටභ :  3.1ගඵය හදනඹ වහ  ඵළ ග මලික  යම හදනඹ කයයි. 

වතර බීජාක්ර ශා වරඹ  ඳද  ලාදනය 

තය  බීජහක්ය  වහ යම  ඳද  හදනඹ  උඩයට ඳවතයට ඵයගමු ඹන  නර්තන  ම්ප්රදහඹන් 

තුගනහිභ ගඵය  ඳද දවුල්  ඳද  නිර්භහණඹ  වි ඇේගේ  බීජහක්ය  මුල් කය ගනිමිනි. ගඳොදු ව ධ්නි 

වතයකි.කඹ  බීජහක්ය  ගර  වළ ගන්ගන අතය  හ ඳදනම් කයගගන  උඳදින අගනකුේ අක්ය 

ගර්බහක්ය  ගර වළ ගන්ගේ. 

උඩයට  නර්තන  හම්ප්රදහඹ                -     තේ  , ජිේ, ගතොං,   නං 

ඳවතයට නර්තන හම්ප්රදහඹ              -     තේ  ,දිේ  , ගතොං  ,නං 

ඵයගමු නර්තන හම්ප්රදහඹ              -     තේ  ,ජිේ  ,ගතොං  ,නං                

වතර බීජාක්ර   ලාදනය ලන ආරාරය 

                                                                                    

                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

තත්    -   ගඵයගේ  මි ඇට ඇන්ලි පුපුයහ ඹන ගේ ගයි 

ජිත්    -   ගඵයගේ දකුණූ ඇට පුපුයහ ඹන ගේ ගයි. 

මතොං -  ගඵයගේ  ම් ඇගේ ගළටිඹට සුශන්ලි ප්රගද්ලඹන් ගයි. 

නං    -   ගඵයගේ  දකුණූ  ඇගේ  ගළටිඹට සුශන්ලි ප්රගද්ලගඹන් ගයි. 

 

 තය  බීජහක්ය රට අභතය අගනකුේ අක්යඹන් (ගර්බහක්ය) හදනඹන අයුරු    
            දළනගත යුතු ගේ. 

 

 ගළට ගඵයගේ  ම් ඇ මුල් කයගගන හදනඹ න අක්ය 

ගත්      ත     ග    තා 

 

 ගළට ගඵයගේ  දකුණූ ඇසින්  උඳදහ  ගත වළකි අක්ය 

ජිං    දං    තං   නං 

 

 තය  බීජහක්ය  මුල් කයගේ  යම ඳද --- උඩයට  නර්තන  හම්ප්රදහඹ    

                               තත්රඩ         ජික්රඩ       මතොංරඩ      නංරඩ      

නර්තනය 

11 ගරේණිඹ                                                     11 හයඹ 

ගුරුබතහගේ නභ:    .වී.කස.සී.ගුණගේකය                                   අම්/අමගවළල්ර භවහ විදයහරඹ 

 

ජිේ 

              

දකුණූ  

ඇ                                                                

 

ම් ඇ                                                                                                                             

නං 

තේ 

ගතොං 
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 උඩයට  ගඵය  යම    --    තකට 

                                  තකට කුදට 
                                  තකට තකට කුද 
 

 ගඵය ළයීගම් ග  තය බීජහක්ය (සය අක්ය) 4කි.හවුනට උඳකහරී ගන උඳකහයක අක්ය 

ගවේ ගර්බහක්ය 16කි. 
 

 ගඵය හදන ඳද  -  ගදෝං /ජිංජිං / තකට  /ගදොංතක 

 

රාර්ය ඳත්රිරාල 

 හිසතළන්  පුයන්න. 

         1. ගළට ගඵයගේ උඳදින මලික බීජහක්ය නුගේ .................................  යි. 

         2. මලික බීජහක්ය හදනගේදී ගඵයගඹ ම් ඇගේ ගළටිඹ අරට ඇි ලි අි න්  
              ගළසීගභන් ............................................................ ලබ්දඹ නිකුේ ගේ. 
 
         3. ගඵයගේ ...................... ඇ භළදට වඩ විහිගදන ගර පුපුයහ ගළසීගභන්................................  

ලබ්දඹ නිකුේ ගේ. 

         4. ගඵයගේ ........................................ ඉවරට අත පුපුයහ ගළසීගභන් ජිේ ඹන ලබ්දඹ නිකුේ ගේ. 

         5. ගඵයගේ දකුනු ඇගේ ගළටිඹ අරට සුරළි ලි ප්රගද්ලගඹන් ගළසීගභන්..................... 
            ලබ්දඹ නිඳදයි .  
 

 පිළිතුරු ලිඹන්න . 
1.තහර නිඳදවීගම් බහණ්ඩඹක් ගර වදුන්න්ගන් කුභක්ද ජ  

2.ගඵය හදනගේදී සය අක්ය කීඹද ජ 

3.සය අක්ය වදුන්න තේ නභක් දවන් කයන්න. 

4.උඳකහයක අක්ය වදුන්න ගනේ නභක් ලිඹන්න . 

 

 ඳවත ගු පුයන්න . 

තිත ගඵය ඳදඹ අදහර න්නභ 

සුු  තනි තිත ( 2+2)   

  ෛගයොඩි න්නභ 

භව තනි තිත (4+4)   

 ගදොං ජිංත ගත ගදොංත  

භළදුම් භව ගදතිත ( 3+4 )   
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ගරේණිඹ                                 11 ගරේණිඹ 

ගුරු බතහගේ නභ   කක්.ටී කරුණහගභ /ඳහර     ඩී කස ගේනහනහඹක ජහතික ඳහර 

නිපුණතහ        : 5.0  ශ්රී රහංගක්ඹ නර්තන හම්ප්රදහඹ වහ ඵළ ග ඓතිවහසික වහ ංසකෘතික ඳසුබිභ           
                                 අධයඹනඹ කයමින් ජහතික උරුභඹ රැක ගළීමභ වහ ්රිඹහ කයයි 
 
නිපුණතහ භට්ටභ : 5.1  ශ්රී රහංගක්ඹ නර්තන කරහ වහ ඵළ ග ඓතිවහසික ඳසුබිභ විසතය කයයි. 
 

නර්තන රාමේ නතන ප්රලණතා 

1934 ර්ගේ යවිද්රනහේ තහගගොර් තුභහගේ ඳළමි කභේ භ  නර්තන කරහගේ න ප්රගඵෝධඹක් ඇති 
වීභට ඳසුබිභ කස විඹ. 

 අධයහඳනික ලගඹන් ඇති ව න ප්රණතහ 

 භහජ අලයතහ වහ රකල්ඳ භත ඇති ව ප්රණතහ 

 ප්රහහංි ක කරහක් ගර ඇති ව න ප්රණතහ 

 න තහක්ණික රගභෝඳහඹන් ඳදනම් කයගගන ඇති වු න ප්රණතහ 

 විවිධ ංසකෘතීන්ගේ ඵරඳෆභ ගවේතුගකොට ගගන ඇති ව න ප්රණතහ 

අධාඳනිර ලමයන් ඇති ව නල ප්රලණතා 

 1936 ර්ගේ ගහන්ධර් බහ රයම්බ ගකොට ගහන්ධර් විබහගඹ රයම්බ කිරීභ. 

 1943 ර්ගේ ප්රථභගඹන් ඳහල්ර නර්තන විඹ ඉගළන්වීභ රයම්බ වීභ. 

 1952 ර්ගේ යජගේ රලිත කරහඹතනඹ රයම්බ කිරීභ. 

 1956 ර්ගේ ංසකෘතික ගදඳහර්තගම්න්තු රයම්බ කිරීගභන් ඳසු කරහඹතන බිහිවීභ. 

 1972 ර්ගේ යජගේ ඳහල් රට ගෞන්දර්ඹ විඹ අනිහර්ඹ වීභ ව කභ ර්ගේභ 

ගෞන්දර්ඹ ගුරුරුන් පුහුු කිරීභ වහ ි යහගභ ගෞන්දර්ඹ ගුරු විදුවර රයම්බ කිරීභ. 

 1952 ර්ගේ රයම්බ කශ යජගේ රලිත කරහඹතනඹ උස අධයහඳනඹ වහ 1974 ර්ගේ 

දී කළරණිඹ විලසවිදයහරඹ අනුඵද්ධ ගකොට ගෞන්දර්ඹ අධයඹන රඹතනඹ රයම්බ කිරීභ. 

 1978 ර්ගේදී අගඳො උස ගඳශ විඹ ධහයහට නර්තන විඹ ඇතුශේ කිරීභ. 

 1986 ර්ගේ දී ජහතික අධයහඳන රඹතනඹ ඹටගේ ගෞන්දර්ඹ ගදඳහර්තගම්න්තු 

පිහිටවීගභන් විඹ නිර්ගද්ල ගුරු භහර්ගගෝඳගද්ල කස කිරීභ වහ රයම්බ කිරීභ. 

 නර්තන කරහ වහ ඵළ ග විචහය කරහක් බිහි වීභ වහ ඳහල් අතය ර්ඹක් ඳහහ භසත රංකහ 

නර්තන තයග ඳළළේවීභ. 

 කළරණි විලසවිදයහරඹට අනුඵද්ධ තිබ ගෞන්දර්ඹ අධයඹන රඹතනඹ 2005 ර්ගේදී 

ගෞන්දර්ඹ කරහ විලසවිදයහරඹ නමින් සහීනන පර්ණ විලස විදයහර ඵට ඳේවීභ. 

   තුළින් නර්තන විඹ වහ රචහර්ඹ භවහචහර්ඹරුන් බිහිවීභ ව උස අධයහඳනඹ වහ 

විගද්ලගත වීභට අසථහ උදහ වීභ සිදු විඹ. 

 ඳර්ගේණ භි න් විවිධ නර්තන කෘති යචනහ වීභ ළනි ගඵොගවෝ අධයහඳනික න ප්රණතහ 

ඇතිවීභ. 

 

නර්තනය 

11 ගරේණිඹ                                                   11 හයඹ 

ගුරුබතහගේ නභ. : කන්.ටී කරුණහගභ                                ඩී. කස. ගේනහනහඹක ජහතික ඳහර 
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වමාජ අලතා ශා ආරල්ඳ මත නර්තනය ඇති වු නල ප්රලණතා 

 විවිධ රඹතන බිහිවීභ 

ංසකෘතික භධයසථහන, ජහතික තරුණ ගේහ බහ, 

 නර්තන කණ්ඩහඹම් බිහි වීභ 

යහජය නර්තන කණ්ඩහඹභ, ත්රිවිධ වමුදහ වහ ගඳොලිස නර්තන කණ්ඩහඹම්, ඳශහේ නර්තන 

කණ්ඩහඹම්, ගඳෞද්ගලික නර්තන කණ්ඩහඹම් 

 විවිධ උේ දවහ නර්තනඹ ගඹොදහ ගළීමභ 

             භංගර උේ, පිළිගළීමගම් උේ, භහයම්බක උේ, ගඳයවළය වහ න්දර්ලන. 

 කහන්තහන් සී්ර ගර නර්තන කරහට ගඹොමු වීභ. 

 

ප්රාවාංක ර රාලක් මව ඇති ව නල ප්රලණතා 

 ලහන්තිකර්භ තුශ තිබ නර්තන අංග ප්රහහංි ක නර්තන අංගඹන් ගර නිර්භහණඹ කය 

ගේදිකහගේ ප්රදර්ලනඹ කිරීභ. 

 ගද්ශීඹ නර්තනඹට මුද්රහ නහටය ඉන්නු  ළනි නර්තන රභ ඇතුශේ වීභ. 

 න නිර්භහණහේභක න්නම් න ගළමි නළටුම් බිහිවීභ. 

 විවිධ අසථහ, සිද්ීනන්, කර්භහන්ත ඇසුගයන් නර්තන නිර්භහණඹ වීභ. 

 යංගස්රහබයණ විචි්ර ගර නිර්භහණඹ කිරීභ වහ හම්ප්රදහයික අංගවහය රට ගනොගළගනන 

නිදවස චරන යටහ නර්තනඹ වහ ගඹොදහ ගළීමභ. 

 

නල තාක්ණියේර ක්රමමෝඳායන් තුළින් ඇති ව ප්රලණතාල 

 රඳහහිනිඹ ළනි දෘලය භහධය ඵරඳෆගභන් ඇති වු න ප්රණතහ 

(ප්රවීණ ශිල්පීන් වබහගී න හකච්ඡහ හර්තහ ළඩටවන් විකහලඹ වීභ, නර්තන තයග ඳළළේවීභ, 

විනිලසචඹ වහ SMS භනහඳ රඵහ ගළීමභ, ගශ ප්රචහයක කටයුතු වහ නර්තනඹ ගඹොදහ ගළීමභ, 

ජහතික භි ඹ ගගොඩ නළංවීභ වහ නර්තන අංග ඇතුශේ ළඩටවන් ප්රචහයඹ කිරීභ, වීඩිගඹෝ 

නර්තනඹ නමින් න විගලේ ක්ගේ්රඹක් බිහිවීභ) 

  අන්තර්ජහරඹ භි න් ඇති ව ප්රණතහ 

(ගරො ඳතින ඕනෆභ නර්තනහංගඹක් නළයඹීභට වළකි වීභ, කගර රඵහ ගන්නහ අේදළකීම් ගද්ශීඹ 

නර්තනඹ භ  ම්ඵන්ධ කයගළීමභ, ජහතයන්තය අධහනඹ රඵහ ගළීමභට වළකි වීභ,අඩු පිරිළඹකින් 

ළඩි ගප්රේක්ක ප්රභහණඹක් ගත නිර්භහණ ඉදිරිඳේ කිරීගම් වළකිඹහ, දුයසථ අධයහඳනඹ, භහර්ගගත 

ඉගළන්වීම් තුළින් ගුණහේභක විඹ දළනුභක් ඇති කය ගළීමභට වළකි වීභ) 

 ගනේ තහක්ණික රගභෝඳහඹන් භි න් ඇති ව ප්රණතහ 

(රගරෝකනඹ වහ අධි තහක්ණික උඳකයණ බහවිතඹ,ඳසුබිම් අරංකයණඹ වහ ප්රක්ගේඳණ 

ඹන්්ර, LED තිය ගඹොදහ ගළීමභ, smoke machine, haze machine, snow machine, fire gun, cable, 

චරනඹ විඹ වළකි උඳ ගේදිකහ බහවිතඹ) 

 විවිධ ශිල්ඳ රභ ගේල නිරඳණඹ වහ ගඹොදහ ගළීමභ 
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 න ලබ්ද තහක්ණඹ ඹටගේ ගඵය වඬ ඳහරනඹ ගහඹනහ ඉසභතු කිරීභ ළනි අසථහරදී 

තහක්ණඹ ගඹොදහ ගළීමභ. 

 කලින් කන රද තළටිගත කයන රද ංගීතඹ ගඹොදහ ගළීමභ. 

 යංග ස්රහබයණ වහ  ශිල්ඳ රභ බහවිතහ කිරීභ. 

 

විවිධ වංවර්ෘතීන්මේ බඳෑම මශේතුමරොට මගන ඇති ව නල ප්රලණතා 

 බහයතීඹ නර්තනඹන් ගේ ඵරඳෆභ නිහ ප්රකහලනහේභක නර්තන කරහක් ඇති වීභ. 

 ගගෝීනඹකයණඹ ප්රතිපර ගර ඵටහිය චරන යටහ වහ ම්ඵන්ධ වීභ. 

 අඳයදිග ංසකෘතිගේ ඵරඳෆභ නිහ නිදවස අංග චරන යටහගන් යුේ භකහීනන නර්තන රභ 

ඇති වීභ. 

 නර්තන යචනහ, ඇඳුම් ඳළශඳුම්, ගේලනිරඳන, ඳසුතර නිර්භහණ බහවිතඹන් විදුලි රගරෝක රභ 

ඳසුබිම් ංගීත ඹන සිඹලු අංග වහ විවිධ ංසකෘතීන්ගේ ඵරඳෆභ රළබී ඇත. 

 

 රාර්ය ඳත්රිරාල. 

 හිසතළන් පුයන්න. 

1. යවිද්රනහේ තහගගෝර් භවතහ රංකහට ඳළමිණිගේ...................... ගර්දීඹ. 

2. උස ගඳශ විඹ භහරහට නර්තන විඹ ඇතුශේ ව ර්ඹ ගර........... දළක්විඹ වළක. 

3. 1936 ර්ගේදී................ විබහග ඹ රයම්බ කයන රදී. 

4. ර්තභහනගේ ප්රධහන දෘය භහධයඹක් ගර........... ගත වළක. 

5. ගෞන්දර්ඹ විලස විදයහරගේ බිහිවගේ.......... ගර්දීඹ. 

  
 A ගකොටට අදහර චනඹ වහ ම්ඵන්ධ ගකොට B ගකොටගන් ගතෝයහ නිළයදි ගර ඹහ 

කයන්න 

 A.                                                        B 

6. ංසකෘතික ගදඳහර්තගම්න්තු.                           1952              

7. ි යහගභ ගුරු විදුවර.                                           1956 

8. ගෞන්දර්ඹ අධයඹන රඹතනඹ.                         2005 

9. යජගේ රලිත කරහඹතනඹ.                                 1972 

10. ගෞන්දර්ඹ විලසවිදයහරඹ.                                1974 

 

11. නර්තන කරහගේ ඇති ව න ප්රගඵෝධගේ නිහ සිදු ව ප්රණතහ තුනක් ලිඹන්න. 
12. 70 දලකගේ අධයහඳනික ලගඹන් නර්තන කරහගේ සිදු ව ටිනහකභ ගඳශගසන්න. 
13. ශ්රී රහංගක්ඹ නර්තන ශිල්පීන් අන්තර්ජහතික තරඹට පිවිසීභ නර්තන කරහට ඵරඳෆ 

රකහයඹ පිළිඵ කරුු දක්න්න. 
14. තහක්ණික දියුු නිහ නර්තන කරහගේ ප්රගඵෝධඹක් ඇති වීභට ඵරඳෆ කරුු පිළිඵ 

විසතය කයන්න. 
15. හභහජීඹ අලයතහ වහ නර්තනඹ බහවිතහ කයන අසථහ ගභොනහදජ 
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   නිපුණතහඹ      :   7.0 අේදළකීම් ඇසුරු කයගනිමින් විවිධ කරහංග නිර්භහණඹ කයයි. 

   නිපුණතහ භට්ටභ :  7.2 චරිත සබහ ප්රදර්ලනඹ න ඳරිදි අංගයචනඹ කයයි. 

                                7.2.2. ේ චරිත වහ යර අංග යචනඹක් කයමු. 

 

අංග රචනය 

 ගේල නිරඳණගේ දී ළදගේ න “නශර, ඇස, කන්, ව අේ ඳහ” ඹන අංග ර්ණ වහ වළඩතර 

උඳගඹෝගී කයගනිමින් අලය රකහයඹට වළඩ ගළන්වීභ අංග යචනඹ යි. 

 කිසිඹම් නු කු ගවෝ නිළිඹක, නර්තන ශිල්පිඹකු ගවෝ ශිල්පිඹකුගේ යංග ස්රහබයණ  

ගනොළසුනු ගකොටස චරිතඹ සබහඹටේ යංගහගරෝකඹටේ රිරන ඳරිදි කස කිරීභ 

අංගයචනඹ යි. 

 නර්තනඹකදී  නර්තන සරඳඹට අලය ඳරිදි සුන්දයේඹේ භතු කිරීභටේ විදුලි රගරෝකඹ 

ඉදිරිගඹහි ඩහේ ගවො ගන් කළපී ගඳීමභටේ අලය රකහයගඹන් ර්ණ රගල්ඳනඹන් ළයසීභ 

අංග යචනඹ යි. 

අංග රචනය රරනු බන මුහුමණ් ප්රධාන මරොටව ්

 

 

 

අංග රචනය කිරීම   විධි ක්රම 

1. යර අංග  යචනඹ ( සබහවික අංගයචනඹ ) - ගකනකුගේ 

ඵහහිය සරඳඹ   අයුරින් ඉදිරිඳේ කයන අංග යචනඹයි. 

 

නර්තනය 

11 ගරේණිඹ.                                                    11 හයඹ 

ගුරුබතහගේ නභ : ඩී.ඩී.කස. පුසඳරතහ.                             අම්/ ඵණ්ඩහයනහඹක ඵහලිකහ ජහතික ඳහර 
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2. චරිතහංග අංග යචනඹ - ඵහහිය සරඳඹ ගනසකය චරිතඹට අලය ඳරිදි කස කය ගන්නහ 

අංග යචනඹ චරිත අංග යචනගේදී ඳදනම් රගල්ඳ කය   භත ගඹදුම් ඉරි රැලි රදිගඹන් තය 

රඳ භතු කයයි. 

3. ෛලලිගත අංග යචනඹ - රැවුල් ගකොණ්ඩහ ළයසිලි රදිඹ උඳගඹෝගී කය ගනිමින් කිසිඹම් 

ෛලලිඹක අනු ගකගයන අංග යචනඹ යි. 

 

4. විකහයරපී අංග යචනඹ - විහිලු විකහයරපී ගර ගඹොදහ ගන්නහ අංගයචන ඹයි.  

 

 

 

 

 

 

 

 

අංග රචනය වශා මයොදා ගන්නා ආමල්ඳන 

1. ඳදනම් රගල්ඳන (foundation cream) - ඳශමුගන් ගභහි න්ගන් වහ රගල්ඳ කයයි 

ගභහි ර්ණඹ අනු අංකනඹ කය ඇත. 
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2. රයිනින් කරර්ස (lining colours) - 

විවිධ වළඩ, රඳ, ර්ණ භතු කිරීභ 

වහ බහවිතහ කයයි. 

 

 

 

 

 

4.රගල්ඳන ඳළන්ල් (makeup pencil) - 

ගර්ඛහ ඇඳීභටේ වළඩතර භතු කිරීභටේ බහවිතහ 

කයයි. 

3. ගතොල් රගල්ඳන ( lipstick ) - ගදගතොල් 

භත රගල්ඳ කයයි. විවිධ ර්ණලින් යුක්ත ඹ. 

 

 

 

5. ඳවුඩර් ඳෂස ( powder puff ) - අංග 

යචනගඹන් ඳසු මුහුණ භත සුු  ලගඹන් 

රගල්ඳ කයයි. 

 

 

 

 

 

 

6. දේ ර්ණ ( tooth enamel ) - දේ 

ර්ණ කිරීභ වහ බහවිතහ කයයි. 

 

 

 

 

 

8. ඇයි ළගඩෝ ( eyeshadow ) - ඇහි ඵළභ වහ 

ඇස පිවහටු අතය අක්ත  කරහඳගේ ගල්යි. 

 

7. අයි රයිනර් ( eye liners ) - ඇස ටහ 

ඇදීභට බහවිතහ කයයි. 

 

 

 

 

 

 

 

9. අයි රෆර්ස ( eyelashes ) - කෘතිභ 

ඇස පිවහට ගේ. භළලිඹම් ගල්හ ඇස 

පිල්රගම් අරනු රඵයි. 
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10. ගනෝස ගඳොටි ( nose potty ) - ගභඹ ක්ගල් විගලේඹකි. නහඹ, නිකට, කම්මුල් රදී කය 

සථහනඹක් වුද ගනෝස ගඳොටි බහවිතගඹන් වළඩඹ ගනස කශ වළකිඹ. 

 

 

 

 

 

 

11. ගරේ්  ගවඹහ ( crape hair ) - රැවුල් රදිඹ දළමීභට ගඹොදහ ගත වළකිඹ සුදු, කලු, දුඹුරු රදී ර්ණ 

ලින් ඇත. 

 

 

 

 

 

 දුගේ පුගේ ඉවතින් දක්න්නට ගඹදුු අංගයචනහ ද්රය ව උඳකයණ ගඹොදහ ගනිමින් 
අංගයචනහ සිදු කයන රකහයඹ අන්තර්ජහරඹ හසගේ නළයඹිඹ වළකිඹ. කගේ නයමහ ගභභ 
කහර්ඹ ඳත්රිකහ ට පිළිතුරු ඳඹන්න. 

රාර්ය ඳත්රිරාල  

 හිසතළන් පුයන්න. 

1. අංග යචනගේදී මලික ලගඹන් මුහුගණ් ගඹොදන රගල්ඳඹ ....................... ගේ. 

2. අංග යචනගේදී ගර්ඛහ ඇඳීභට ගඹොදහ ගන්ගන්.......................... ඳළන්ල් ඹ. 

3. අංග යචනගේදී ගතොල් රගල්ඳන රට ඉංග්රීසි බහහගන් වඳුන්න නභ..........................ගේ. 

4. අංග යචනහ කිරීගභන් ඳසු මුහුගණ් ගම්ක් ඉේ කිරීභ වහ............................. 
ගඹොදහගළගන්. 

5. අංග යචනගේදී ගභහි ර්ණඹ අනු......................... රගල්ඳ කයයි. 

 පිළිතුරු ලිඹන්න. 
 

1. අංගයචනඹ ඹනු කුභක්දජ 
2. අංග යචනඹ ගඵදන රකහයඹ දක්න්න. 
3. අංග යචනඹ වහ අලය රගල්ඳන ර්ග ඳවක් ලිඹන්න. 
4. අංග යචනඹ වහ අලය උඳකයණ ගභොනහද? 
5. අංග යචනඹ කිරීගභන් නු හට ,නිළිඹට ඇති ප්රගඹෝජන ගදකක් ලිඹන්න. 
6. ේේ චරිත අංග යචනහ වහ බහවිතහ කයන රගල්ඳන ද්රය ගදකක් නම් කයන්න. 
7. ගේදිකහ නර්තනඹකට සුදුසු යර අංග යචනඹක් කිරීභට ප්රහගඹෝි ක හුරුන්න. 
8. ේේ චරිතඹක් අංග යචනඹ කිරීභට ප්රහගඹෝි ක ලගඹන් ඉදිරිඳේ ගන්න. 
9. අංග යචනහ ශිල්පිගඹකු තුර තිබිඹ යුතු ගුණහංග ගදකක් ලිඹන්න. 
10. අංග යචනඹ කිරීගම් මුහුු ප්රධහන ගකොටස ගභොනහද ඹන්න රඳ ටවනකින් ගඳන්න්න. 
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නර්තනය 
11 ගරේණිඹ             III හයඹ 

ගුරුබතහගේ නභ : W.G. චින්තහ ගඳගර්යහ මිඹ                        අම්/ ද්ධහතිස භවහ විදයහරඹ 
 

 

නිපුණතහ 0.2     : නර්තනඹ වහ ඵළදි මරධර්භ අනුගභනඹ කයමින් ප්රහගඹෝි ක කුරතහ ප්රදර්ලනඹ  
                               කයයි. 
නිපුණතහ භට්ටභ   : 0.2  ප්රසතහයගේ විධි රභ අනුගභනඹ කයයි. 
 

 
 

 

ප්රව්තාරරරණය 
ප්රසතහයකයණඹ ඹනුගන් වදුන්න්ගන් කිසිඹම් ලිිතත න්නිගේදන රභඹකි.   අනු ඹම් ගහඹනඹක් 

ගවෝ හදනඹක් නළතිනම් ගහඹනඹ කර යුේගේ කය තහර රක්ණ තඵහ ගනිමින්ද ඹන්ගනන් 

අගඵෝධ ගකොට ගත වළකිඹ. නර්තනගේදී ගභඹ ඳද ප්රසතහය ඹනුගන් වළදින්ගේ. කභි න් ගහඹනගේ 

ඳද ගන් න රකහයඹ වහ තහර රඳ ගඳන්හ දීගම් වළකිඹහ ඇත.  
 

රඩු නර්තනය ශා බැ  රවි ප්රවත්ාර කිරීම 

 

  

 

 

 

 

මමෝල්ගව ්රවි ප්රව්තාර කිරීම 

 

 

 

 

 

 

ග්රශඳන්ති රවි ප්රව්තාර කිරීම 
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ගභභ කවිඹ ගභගේ ද ප්රසතහය කර වළකිඹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

මුවඩි ලන්නම ප්රව්තාර කිරීම. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

51 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

උඩරට කුදාංත ගතමදොං ලට්ටම 
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රාර්ය ඳත්රිරා 

 නිළයදි පිලිතුය ඹටින් ඉයක් අ ගන්න  . 

1. නර්තන, හදන, ගහඹනගේදී ප්රසතහයඹ ඹනු, 

1.   ගණිත රභඹක් අනු ගල්ඛනගත කිරීභයි. 
2. ප්රහගඹෝි ක නර්තනඹ කයන අයුරු ලිඹහ දළක්වීභයි. 
3. භහ්රහ අනු නර්තනඹ කිරීභයි. 
4. නර්තන විධිරභ අනුගභනඹ කිරීභයි. 

 

2. භහ්රහ 2+2+4 තහර රඳඹට අඹේ ට්ටභ නුගේ, 

1. ගදොංජිංත ගත ගදොංත ට්ටභ  2 . ගගොේ ගගොේ ජිං ජිංගත ට්ටභ 

2. කුදහංත ගත ගදොං ට්ටභ  4 . කුද කුජිගත ට්ටභ 
 

3. යගන් රු ග ත රුවින් දිගල් ගදෝ ඹන කවිඹ අඹේ තහර රඳඹ න්ගන්, 

1. භව තනි තිත    2. සුු  තනි තිත 

2. සුු  භළදුම් ගදතිත   4. භළදුම් තනි තිත 

4. තහකු තක්කුං තරිකිට තකුද තජ්ගජං ගභඹ, 

1. භහ්රහ 2+3 ගදතිගේ අඩේකි.  3. භහ්රහ 3+4 ගදතිගේ අඩේකි. 

2. භහ්රහ 2+4 ගදතිගේ අඩේකි.   4. භහ්රහ 3 තනි තිගේ අඩේකි. 

5. තිේ ගතයි ඹන්න ංගක්තේ කයන්ගන්, 

1. ^  /     2. /  ^   3. /  /    4. ^  ^ 

 හිසතළන් පුයන්න. 

01. තිත ඹන්න වඳුන්න තේ නභකි ...................................................... 

02. ඉන්ද්ර දිහට ඉඹුල් විභහගනට ඹන ්රව ඳංති කවිඹ භහ්රහ  .................................................

තහරඹට ගහඹනහ කර වළකිඹ 

03. ප්රසතහයකයණගේ දී ගනොඇගදන අක්ය වළ ගන්ගනුගේ .................................... අක්ය නමිනි. 

04. නිලසලබ්ද භහ්රහ දළක්වීභ වහ............................................ රකුණ ගඹොදහ ගීම. 

05. තහරඹ භළීමභට ගඹොදහ ගන්නහ මිුම් දණ්ඩ......................................... නම් ගේ. 

 ගම්හ ප්රසතහය කයන්න. 

01. කඩු නළටුභට අඹේ කවිඹක් ප්රසතහය කයන්න. 

02. හඵ කළභති ගභෝල්ගස නළටුභට අදහර කවිඹක් ප්රසතහය කයන්න. 

03. “ඉන්ද්ර දිහට ඉඹුල් විභහගනට” ඹන කවිඹ භහ්රහ 4 තහරඹට ප්රසතහය කයන්න. 

04. භහ්රහ 2   + 2 +4 තහරඹට අඩේක් ප්රසතහය කයන්න. 

05. “තේත තරිතරි තතරි තරිතරි” අඩේ 3+4 තහරඹට ප්රසතහය කයන්න. 



 
 
 

 
 

53 
 

                                                                 නර්තනය 

      11 ගරේණිඹ                                         111 හයඹ 

      ගුරුබතහගේ නභ:        රර්.කම්.සී. යහජඳක්                   කරහඳ අධයහඳන කහර්ඹහරඹ, අම්ඳහය. 

      නිපුණතහ         : 2.0. නර්තනඹ වහ ඵළදි මරධර්භ අනුගභනඹ කයමින්  ප්රහගඹෝි ක කුරතහ       
                                         ප්රදර්ලනඹ කයයි.  
      නිපුණතහ භට්ටභ: 2.4.  ය වහ බහ විසතය කයයි. 

                                                                    රවභාල 

           විවිධ අසථහ අනු මිනිහ තුශ  ඇතින උද්දීඳනඹන්  යබහ ඹනුගන් යර වළ ගන්විඹ 

වළකියි.  යබහඹ පිළිඵද ගඳයදිග භතහදඹන්  අතය  ප්රධහන තළනක්  ගනු රඵන්ගන්   බහයතීඹ 

ංකල්ඳඹයි.     අනු බයතමුණිගේ   නහටය  ලහස්රඹ වහ නන්දි ගක්ලසයඹන්ගේ  අභිනඹ දර්ඳණ  

ඹන කෘති ර  ය පිළිඵ විසතය  කය ඇත. 

            ය ඉදිරිඳේ කිරීගම්දී  කභ යඹ උද්දීඳනඹ වහ  මුල් න්ගන් බහඹයි.  රංි ක වහ  

හේවික අභිනඹ තුළින්  බහඹ ප්රකහල ගේ. ගභභ බහ ඇසුරුගකොටගගන  ය නිසඳේතිඹ සිදුගේ.  

සථහයිබහ  ඹනු සිගේ සථහය ඳතින වළඟීභකි. ගභභ සථහයි බහඹන් අසථහනුරපී ගනස න 

අතය  කභන්න් ය ජනනඹක් සිදුගේ. 

            බයත මුණිගේ නහටය ලහස්රඹට  අනු  බහ 8  කි.   කභ කක් කක් බහඹ මුල් ගකොටගගන ය  

8 ක් උඳදින ඵ හහු  ගඳන්හගදයි. ලංකු ඳඬියඹහ ගභභ ය 8 ට ලහන්ත යඹ නමින්  තේ යඹක්  

කකතු කගශේඹ. කගේ  යඹන්  නඹක් ව ගවයින් නනප ය  (න නහටය යඹ) නම් විඹ. 

            අඳයදිග විචහයකයින් ද යබහ පිළිඵද විවිධ භත දක්හ ඇත. ්ගල්ගටෝ,  ඇරිසගටෝටල්  

කළන්නන්ඹ. න නප ය වහ  සථහයි බහඹන් ගභගේ දළක්විඹ වළකිඹ.  

සථහයි බහඹ යඹ 

1.    යති ලෘංගහයඹ 

2.    වහ                                                                වහය 

3.    ගලෝක                                            කරුණහ 

4.    ගරෝධ                                                ගයෞද්ර 

5.    උේහව                      වීය 

6.    බඹ                      බඹහනක 

7.    ජුගු්හ             බීබේය 

8.    විලසභ                       අේභූත 

9.    ලහන්ත (ලභ)                    ලහන්ත 
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නල නළු රවය 

                 

 

 

 

 

         

        ලෘංගහයඹ  යඹ                                       වහය  යඹ                                   කරුණහ යඹ 

                                       
           

               

 

 

 

 

 

            ගයෞද්ර   යඹ                                          වීය යඹ                                       බඹහනක යඹ  

 

 

           

 

 

 

 

             බීබේය යඹ                                       අේභූත යඹ              

 

හභහනය ජීවිතගේ දී සිත තුශ ඹටඳේ තිගඵන්නහ ව සථහයි බහඹන් ඹම් සිද්ධිඹක් ගවේතුගන් 

යඹක් උඳදී.  කගේභ ඳරියගේ විවිධ ලබ්ද ඇතිගේ.   අනු ඇති න සිතිවිලි ගනස ගයි. වෘද 

සඳන්දන ගේගඹ ද රභගඹන්  අඩු ළඩි ගයි. කභ අසථහගන් මිදුන විට  කඹ හභහනය  ගදඹක් ඵට 

ද ඳේගයි.  කවිට  මුහුගණහි   වළගීභ ද  ඊට අනුරපී  ගනස ගයි. ගම් අනු  ගභභ ංසිද්ධිඹ 

ඳහදක  මුහුගණන්  භතු න්නහ ව  බහ විවිධහකහය න ඵ ඳළවළදිලිඹ.   කභ බහ ඉසභතුවීගම්දී  

මුහුගණ්   ඉරිඹේ ර  විවිධේඹක් ඇතිගේ.   ගභඹ ය බහඹයි.  

 

 

 

ලහන්ත යඹ 
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කහර්ඹ ඳත්රිකහ 

 නිළයදි පිළිතුය ඹටින් ඉයක්  අදින්න. 
 

   1.     බහඹක් ඹනු , 
  1.   නර්තන උඳරභඹකි.                              2.    පුද්ගර සිගේ සථහය ඳේනහ වළගීභකි. 
            3.   අන් අඹ ගකගයහි  ඇතින  වළගීභකි.      4.     සිගේ ඇතින   රදයඹකි. 

   2.    යබහ පිළිඵද  බයතමුණි ඳඩියඹහ විසින් යචිත කෘතිඹකි. 

          1.  නෘතයයේනහකයඹ      2.  අභිනඹ දර්ඳනඹ        3. නහටය ලහස්රඹ       4.  බහ ප්රකහලනඹ. 

   3.    බයතමුණියඹහ  විසින් ඉදිරිඳේ කශ ය  අටට අභතය  9 ගනි යඹ ගර ළරගකනුගේ 

          1.   ලෘංගහය  යඹ            2.   වීය  යඹ                3.  කරුණහ යඹ         4.  ලහන්ත යඹ 

   4.    අභිනඹ දර්ඳනඹ නභළති කෘතිඹ යචනහ කයන රද්ගද්, 

          1.  නන්දිගක්ලසයඹන්       2.  බයතමුණියඹහ        3.  බයණගනිතඹන්     4.  ඇරිසගටෝටල් 

   5.    9 ගනි යඹ ඉදිරිඳේ කයනු රළබගේ , 

          1.  බයතමුණියඹහ           2.  ලංකු ඳඬියඹහ        3. නන්දිගක්ලසය        4.   ්ගල්ගටෝ    

 

 හිසතළන් පුයන්න. 
    1.    අඳට  දකින,ඇගන, දළගනන,රදී ්රිඹහලි ගවේතු ගකොටගගන සිතට දළගනන ංගේදි   

           භහනසික තේඹ මුල් ගකොට ගගන   ...............................   උඳදී . 

    2.     යඹ උඳදින්ගන් .............................  මුල්ගකොට ගගනඹ. 

    3.     ලහන්ත (ලභ)  යඹට  මුල් න්ගන්     ........................  බහඹයි. 

    4.     උේහව බහඹ තුළින්   .....................................  උඳදී. 

    5.     අංග ,උඳහංග  ව .....................   තුලින්  යබහඹන්  භතුගේ.  

 ඳවත දළක්ගන  අසථහන්හීදී  ඇතින්නහ ව    බහඹන්    වහ  යඹන්  හිසතළනට ලිඹන්න. 
    1.   අරංකහය භළජික් ංදර්ලනඹක්   නළයඹීගම්දී උද්දීඳනඹ න්ගන්.......................  බහඹයි. 

    2.   කකය අධික දුර්ගන්ධඹක් නවඹට දළගනන විට  ඇතින්ගන් ........................... බහඹයි. 

    3.    දයහගත ගනොවළකි  දුකක් දළගනන අසථහක   ................... නභළති බහඹ උද්දීඳනඹ ගයි. 

    4.    පුද්ගරගඹකු ගකගයහි අධික ගක්න්තිඹක් ඳළමිණි අසථහක   ................    බහඹ උඳදී. 

    5.    නගේදී ඇගතකු තභන් ඉදිරිඹට කනු දළකීගම්දී   .............................. බහඹ උඳදී. 

    6.    ලහන්ත ගභනින් පිඩුසිගහ ඩින හභගන්ය නභ දුටුවිට ඇතිවගේ ...........................  යඹයි. 

    7.    රහගන් යුතු භල් ගනරමින් සිටි යජ කුභරිඹ මුහුණ තුළින් දළකිඹ වළකි න්ගන්   

           ............. යඹයි. 

    8.    ඳහගල් අහන දින ඹවපන් වළයඹහභ දයහගත ගනොවළකිව  විට හවුන් තුශ........ යඹ උඳදී. 

    9.    තහේතහ අධික ගකෝඳඹකින් කෆ ගනු දුටු භභ හහු තුළින් දුටුගේ    ........................  ඵකි. 

  10.    වදිසිගේ කපුගටක්  කභල්ගේ හපට  ජයහ කය ඇති ඵ දුටු  හහුගේ මුහුණ දළකීගභන් ..........   

          යඹ ඇති ව අතය  හහුට භච්චරඹට  හිනහවුනු අඹ  දළකීගභන්  ................... යඹ ඇතිවිඹ. 

 



 
 
 

 
 

56 
 

නර්තනය 

11 ගරේණිඹ                                 III හයඹ   

ගුරුබතහගේ නභ  :  Y.G.U.S. යහජඳක්     අම් ∕ ද්ධහතිස භවහ විදයහරඹ 

 

 

 

    නිපුණතහ   : 2.0 නර්තනඹ වහ ඵළදි මරධර්භ අනුගභනඹ කයමින්  ප්රහගඹෝි ක කුරතහ   
                                              ප්රදර්ලනඹ කයයි.    
   නිපුණතහ භට්ටභ : 2.4 සිංවර වහ ගදභශ ගළමි නළටුම් පිළිඵ තුරනහේභක කරුු දක්යි.   

ගැන් නැටු   පිළිබ විමවමු. 

ටංශ ගැන් නැටු    

  සිංවර ගළමි නළටුම් හුගදක් විගනෝදහසහදඹ ගඳයදළරි ගකොට ගගන නිර්භහණඹ වී ඇත. විධිභේ 

අධයහඳනඹක් ගනොරේ අග් ඳළරැන්නන් හවුන් රද අේදළකීම් ගඳයදළරි කයගනිමින් නර්තන 

නිර්භහණගේ නිඹළලිනි. කහිදී ජීන ෘේතීන්, භහජ අලයතහ, ඇදහිලි වහ විලසහ, ගළමි කර්භහන්ත, 

ගකළි ගල්රම් රදිඹ ගභකී නර්තනඹන්ට ප්රසතුත වී ඇත.  

( ීන, කර, කුලු, තහරම්, යඵන්, චහභය, ඳතුරු, ......... රදි ගේ.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ද්රවිඩ ගැන් නැටු    

ශ්රී රංකහගේ උතුරු - නළගගනහිය ප්රගද්ල ර ගභන්භ උඩයට තුකයගේ කම්කරු ප්රජහ අතය ද 

හවුන්ට රගේණික ව ගළමි නළටුම් ම්ප්රදහඹක් ඳතී. ද්රවිඩ ංසකෘතික රක්ණ විදවහ ඳහමින් 

නිර්භහණඹ වී ඇති ගළමි නළටුම් ද විගනෝදහසහදඹ, ඇදහිලි වහ විලසහ රදිඹ ඳදනම් කයගගන 

නිර්භහණඹ වී ඇත.   අතරින් ගම්බු, ගකෝරහට්ටම්, කුම්මි, කහඩි, කයගම්, ...... රදි නර්තනඹන් 

වළ ගන්වීභට වළකිඹ.  
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ගැන් නැටු   ල සුවිමේෂි ක්ණ 

 හමහික , වබහගීේඹ, ගඳොදු රක්ණඹක් ගේ. 

 උඳකයණ බහවිතඹ දක්නට  

 යර චර බහවිතඹ දක්නට  

 යර නහද භහරහ ලින් යුේ ගහඹන ඇති ඵ  

 යර අංග යචනඹන් වහ ගස ගළන්වීගභන් යුක්ත ඵ  

 ගහඹනඹ හිත ඵ  

 විගනෝදහසහදඹ අයමුු ගකොට ඇති ඵ 

 ංසකෘතික අනයතහ නිගඹෝජනඹ න ඵ 

 අයහජ ඵ වහ කභකභ 

 සත්රී පුරු ලගඹන් නිලසචිත ර්ගීකයණඹක් ගනොභළති ඵ 

ටංශ ද්රවිඩ ගැන් නැටු   ල වමාන ශා අවමාමනතා තුෂානාත්මරල දැක්වීම. 

වමානතා අවමානතා 

 හමහික වබහගීේඹ  සිංවර ගළමි නළටුම් තුර ගහඹනහ ප්රධහන ගේ. 

 උඳකයණ බහවිතඹ  ද්රවිඩ ගළමි නළටුම් තුර ංගීතඹ ප්රධහන ගේ. 

 ගහඹනඹ යර ගඹොදහ ගළීමභ. 
 ද්රේඩ ගළමි නළටුම් පජහර්තඹ භත නිර්භහණඹ වී 

ඇත. ( කයගම්, කහඩි) 

 විගනෝදහසහදඹ උගදහ නිර්භහණඹ වීභ. 
 ඇතළම් ද්රවිඩ ගළමි නළටුම් සත්රීන්ට ඳභණක් 

නිර්භහණඹ වී ඇත. (කුම්මි) 

 ඇතළම් සිංවර, ද්රවිඩ ගළමි නළටුම් සත්රී පුරු 

ගදඳහර්ලඹභ විසින් නර්තනඹ කිරීභ.  

 සිංවර ගළමි නළටුම් තුර අනදය බහණ්ඩ ප්රධහන 

ගේ. 

 හදය බහණඩ බහවිතඹ 
 ද්රවිඩ ගළමි නළටුම් තුර අනදය බහණ්ඩ වහ නරහ 

ර්ග ප්රධහන ගේ. 

 අයහජ ඵ, කභකභ, යර කභ ගළබ් වී තිබීභ. 
 යංග ස්රහබයණ ර     ංසකෘතීන්ට අඹේ 

රක්ණ දළකිඹ වළකිඹ.  

ගැන් නැටු   

ටංශ ගැන් නැටු   

 රෂ මගඩි නැටු   

 ලී මරළි නැටු   

 ලී මල්ිතය වහිත නැටුම 

 කුලු නැටුම 

 මගොය   නැටුම 

 ඳතුරු නළටුභ  

 තහරම් නළටුභ 

 යඵන් නළටුභ  

 ගභෝල් ගස නළටුභ 

 යං නළටුභ 

 චහභය නළටුභ 

 ඳන්ගේරු නළටුභ 

ද්රවිඩ ගැන් නැටු   

 මව  බු නැටුම 

 මරෝාට්ට   නැටුම 

 පින්නල් මරෝාට්ට   

 සුකු 

 අරවිමේට්ටු 

 කුම්මි නළටුභ 

 පුය රට්ටම් 

 ත්ඳහට්ටම් 

 ගඵොම්ඵරහට්ටම් 

 කයගම් 

 කහඩි 

 

තුකයගේ 

ප්රචලිතඹ 

පජහර්ථඹ 

ඳදනම් වී 

ඇත. 
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සිංවර ජන නළටුම්: ගයද්ද , වළට්ටඹ 
                             යභ , ඵළනිඹභ 
 ද්රවිඩ ජන නළටුම්  : හරිඹ , හඹ 
                             වළට්ටඹ ,ගදෝතිඹ (පිරිමි) 

 සිංවර ගළමි නළටුම් රට භහන ද්රවිඩ නළටුම් 

තිබීභ. ( උඳකයණ, යංග විනයහගේ භහනතහ 

ඇත.) 

 උඳකයණ වළසිය වීගම් ංසකෘතික ගනසකම් 

ඇත. (ගම්බු නළටුගම් කශඹ හි භත ගගන 

ඹහභ, සිංවර කශ නළටුගම් කශඹ උකුගල් තඵහ 

ගළීමභ.)   
 යර චරන නර්තනඹට ගඹොදහ ගළීමභ. 

 යර අංග යචනඹක් ගඹොදහ ගළීමභ. 

  උඳකයණ ර වළඩඹ ගනස ගේ. 

රාර්ය ඳත්රිරාල 

 ඳවත දළක්ගන රඳ ඇසුරින් අහ ඇති ඇති ප්රලසන රට පිළිතුරු ඳඹන්න. 

 

 

 

 

 

              A       B    C       D 
01. ඉවත රඳ අතරින් පජහර්ථඹ මුල් ගකොට ගගන  නර්තනඹ කයනු රඵන්ගන් .............. 
02. ඉවත රඳ අතරින් සිංවර, ද්රවිඩ ගළමි නළටුම් රට භහන නර්තන අංග ඇතුරේ රඳ 

දළක්ගන්ගන් .................... , ....................... 
03. ගද්ශීඹ කශ නර්තනඹට භහනේඹක් දළක්ගන්ගන් ................... 
04. ද්රවිඩ ගළමි නළටුම් දළක්ගන රඳඹ න්ගන් ..................... 
05. “ අයිඹනහර්” ගදවිඹන් පජහට ඳහ්ර න නර්තන අංගඹ දළක්ගන රඳඹ න්ගන් ................... 

 හිසතළන් පුයන්න. 

1. සුරකු ගදභශ ගළමි නර්තනඹ ගද්ශිඹ ගළමි නළටුම් ර .................................. නර්තනඹට 

භහන ගේ. 

2. කෘත කර්භහන්තඹ මලික කයගේ ............................ ගදභශ ගළමි නළටුභ සිංවර 

.............................................. නළටුභට භහන ගේ. 

3. ............................................... සිංවර, ද්රවිඩ ගළමි නළටුම් තුර දක්නට ඇති භහන 

රක්ණඹක් ගේ. 

4. ද්රවිඩ, සිංවර ගළමි නළටුම් ර ගඳොදුගේ .................................. ගදවිඹන් පුද රඵයි. 

5. කහන්තහන් වහ සුවිගලේත  ..................................... නළටුභ ද්රවිඩ ගළමි නළටුභකි. 

 ඳවත ප්රලසන රට පිළිතුරු ඳඹන්න.  
1. සිංවර ගළමි නළටුම් රට භහන ද්රවිඩ ගළමි නළටුම් නම් කයන්න. 
2. සිංවර, ද්රවිඩ නළටුම් ර දක්නට රළගඵන සුවිගලේත  රක්ණ ලිඹන්න. 
3. සිංවර, ද් යවිඩ ගළමි නළටුම් හි දක්නට රළගඵන භහන අභහනතහ තුරනහේභක න්න. 
4. ගභකී ගළමි නළටුම් වහ බහවිතහ කයන යංග ස්රහබයණ වහ හදය බහණ්ඩ පිළිඵ ගතොයතුරු 

දක්න්න. 
5. සිංවර, ද්රවිඩ ජන නළටුම් දක්නට රළගඵන අසථහ නම් කයන්න. 
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 නර්තනඹ 

 

   11 ගරේණිඹ                                    III හයඹ 
ගුරුයඹහගේ නභ  :  H.M. නදීකහ ශිගයෝමි                                       අම්/ ගේනහගභ විදයහරඹ   

නිපුණතහ         : 0.0  නර්තන වහ ඵළ ග මරධර්භ අනුගභනඹ කයමින් ප්රහගඹෝි ක කුරතහ 
ප්රදර්ලනඹ   කයයි.  

නිපුණතහ භට්ටභ  : 0.6 නර්තන කරහ වහ අගනකුේ කරහන් අතය ම්ඵන්ධතහ විභසුභට රක්     
                                  කයයි. 

 

 නර්තන රා අංග ශඳුනා ගනිමු  

නර්තන, චිත්ර, වංීතත, නාට 

 

  

 

 

           

 

   චිත්ර                                                       වංීතත                             

 

 

 

 

   

 

  

 

නාට                     නර්තන 

 නර්තන  - චි්ර කරහ / නර්තනඹ - නහටය කරහ / නර්තනඹ - ංගීතඹ කකිගනකට අලය 

න්නහ ව අවිච්ඡින්න ඵදතහක් ඳතින කරහංග ගේ. 

 නර්තන කරහ තුශ චි්ර,  නහටය, ංගීතඹ ඹන කරහංග ඵද්ධ වී ඇත.  හ  කකිගනකට අතය 

අලය ගේ. 

  නර්තනඹ ච්්ර, නහටය, ංගීතඹ ඹන කරහංග ගකගයහි රිද්භඹ ඳහදක ගේ.., 
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 ගම් සිඹලු කරහන් යවින්දනඹ ජනිත කයයි.  

 නර්තනගඹන් රිද්භඹ වහ ඵළ ග චරන භගනෝබහ ඇතිකයයි.   

 ංගීතගඹන් ලබ්ද වහ සය භගනෝබහ ඇතිකයයි. 

 චි්රඹක  ගර්ඛහ, ර්ණ, වළඩතර භගනෝබහ ඇතිකයයි. 

 නහටය තුශ තය අභිනෛඹන් යුතු නිරඳණ භගනෝබහ ඇතිකයයි. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

නර්තන රාල චිත්ර රාල 

 

 

 

                               

 

 

භහනතහ 

 නර්තනඹ කිරීභට අකහලඹ 

අලයයි.(ගේදිකහ) 

 නර්තනඹ ප්රහහංි ක ගුණඹ ත්රීවුය 

කයයි. කඹ වළඩතර යංග 

ස්රහබයණ,ර්ණ භත යහ ඳතී 

 නර්තනඹ තුශ ගභෝසතය, යටහ, 

වළඩතර ගගොඩනගයි 

 ඇඹීභ, ඇඳීභ, ගනීනභ නර්තනගේ 

දළකිඹ වළකිඹ.(ඵලිඹහග) 

අභහනතහ 

 නර්තනගේ මලික භහධය 

චරනඹයි. 

 ජීවී ඉ ගරිඳේ කශ වළක. 

 ලරීයඹ ගභරභක් ගර බහවිතහ 

කය නිර්භහණ ඉදිරිඳේ කයයි. 

 නළත ප්රදර්ලනගේදී ගනස විඹ 

වළක. 

 නර්තනගේ රිද්භඹ රින් ය 

ගනස ගේ. 

 

 

 

 

  

 

භහනතහ 

 චි්රඹ ඇඳීභට අකහලඹ 

අලයයි.(ඳසුතරඹ) 

 චි්රඹ ද  ප්රසතුතඹට උචිත ගර 

ර්ණ, ගර්ඛහ වළඩතර ගළරපීභ තුශ 

ප්රහහංි ක ඵ ත්රීවුය කයයි. 

 චි්රඹ තුශ ගභෝසතය, යටහ, වළඩතර, 

ගගොඩනගයි. 

 ඇඹීභ, ඇදීභ, ගනීනභ, චි්ර විඹඹ 

තුශ දළකිඹ වළක. 

අභහනතහ 

 චි්රගේ මලික භහධය ගර්ඛහ, වළඩතර 

වහ ර්ණ ගේ. ජීවී ඉදිරිඳේ 

කිරීභක් නළත. 

 ද්රය බහවිතගඹන් නිර්භහණඹ ඉදිරිඳේ 

කයයි. 

 නළත ප්රදර්ලනගේ දී ගනස 

ගනොගේ. 

 චි්රගේ රිද්භඹ නිලසචිත ගේ. 

උදහ  : 
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නර්තනය වංීතතය 

 

 

 

 

 

 නර්තනඹ චරනඹ භහධය ගකොට 

ගීම 

 නර්තනඹ භි න් භගනෝබහඹ 

ංනිගේදනඹ කයයි. 

 නර්තනඹ රය , දෘලය කරහකි. 

 රංි ක අභිනඹ මලික ගේ. 

 නර්තනඹ අරංකහය යටහ 

ගගොඩනගයි. 

 යංග යචනඹ ගවේ පිටඳත බහවිතහ 

කයයි. 

 

 

 

 

 

 ංගීතඹ ලබ්ද වහ නහද භහධය ගකොට ගීම 

 ංගීතඹ භි න් භගනෝබහඹ ංනිගේදඹ 

කයයි. 

 ංගීතඹ රය කරහකි.(කහි භගනෝබහඹ 

භි න් චිේත රඳ භළගන නිහ දෘය 

කරහක් ගරද පිළිගීම.) 

 හචික අභිනඹ මලික ගේ. 

 ංගීත සයඹ අරංකහය යටහ ගගොඩනගයි. 

 සය ප්රසතහය බහවිතහ කයයි. 

නර්තනය නාට ශා රංගරාල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 චරනඹ භහධය ගකොට ගීම. 

 අකහලඹ බහවිතගේ දී රිද්භ යටහ, 

වළඩතර බහවිතහ ගේ. 

 නර්තනගේ ප්රහහංි ක ඵ ත්රීවුය 

කයයි. 

  කර ගවෝ හමහික ලගඹන් 

සිදුකයනු රඵන විධිභේ චරන 

මවඹකි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 රඳනඹ භහධය ගකොට ගීම 

 අකහලඹ බහවිතගේ දී රිද්භ යටහ, වළඩතර 

බහවිතහ ගේ. 

 කතහ පුේ භි න් නහටයගේ ප්රහහංි ක 

ගුණඹ ඇති ගකගර්. 

 චරිත භහර්ගගඹන් දිග වළරුු සිද්ධිඹක් 

ගවෝ කතහක් තය අභිනගඹන් 

නිරඳණඹ කිරීභකි. 
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කහර්ඹ ඳත්රිකහ 

 ගු ම්පුර්ණ කයන්න 

 

 කකඹ නර්තනඹ ංගීතඹ නහටය වහ යංග කරහ චි්ර 

           භහධය     චරනඹ ....................... ............................. .............................. 

සුවිගලේ රක්ණ 05 

ක් වන් කයන්න. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

කක් කක් කරහංග 

අතය ඇති 

වම්ඵන්ධතහ 

 

 නර්තනඹ-ංගීතඹ නර්තනඹ - නහටය   නර්තනඹ - චි්ර 

 

 නර්තනඹ ගඵොගවෝ කරහන්ගේ ම්මිරණඹ වී ඳරිපර්ණ වකි. 

   1.  චි්ර කරහගන් නර්තනඹට ඇති ප්රතිරහබ ගකටිගඹන් විසතය කයන්න. 

  0.  නර්තනගේ හර්ථකේඹට ංගීතගඹන් රළගඵන වහඹ අගඹන්න. 

  2.  නහටය කරහගේ බහහේභක ප්රකහලනඹ වහ නර්තනඹ ගඹොදහ ගගන ඇති            

                           රකහයඹ විභසුභට රක් කයන්න. 
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නිපුණතහඹ        :   5.0 ශ්රී රංගක්ඹ නර්තන හම්ප්රදහඹ වහ ඵළ ග ග කතිවහසික වහ ංසකෘතික ඳසුබිභ      
                                     අධයනඹ කයමින් ජහතික උරැභඹ රැක ගළීමභ වහ ්රිඹහ කයයි. 
නිපුණතහ භට්ටභ :    5.2 ශ්රී රංගක්ඹ නර්තන කශහගේ හහිතය කරහ ගඳෝණඹ වහ දහඹක ව       
                                      ඳර්ගේණහේභක කෘති පිළිඵ ගතොයතුරු විසතය කයයි. 
 

ඳර්මසණාත්මර මල්ඛන / රෘති පිළිබ මතොරතුරු අධනය රරමු. 

ඳර්ගේණඹක් ඹනු    -:  ඹම් විඹ  ක්ගේ්රඹක් විධිභේ ගර අධයඹනඹ කිරීභයි. 

නර්තනඹ පිළිඵ ලිිතත ්රන්ථ යචනහ වී ඇේගේ විසි ළනි ලත ර්ගඹන් 

ඳසුඹ.ඳහල් විඹ භහරහට ගෞන්දර්ඹ විඹ ඇතුශේ වීභේ භ  ගම් විඹ 

ම්ඵන්ධ ගඵොගවෝ විද්තුන්ගේ අධහනඹ ගඹොමු විඹ.ගෞන්දර්ඹ විලස විදයහරඹ බිහි 

විභේ,විලස විදයහර භට්ටමින් ඳර්ගේණ කෘති ගඵොගවෝභඹක්  යචනහ වීභේ ගවේතු 

ගකොට ගගන ගඵොගවෝ කළනි ඳර්ගේණ ගල්ඛකයින් බිහි විඹ .කළනි කෘති යචනහ 

කයන රද විද්තුන් සිේ ගදගනකු පිළිඵ ගතොයතුරු අධයනඹ කයම. 

 රර්තෘලරයාමේ නම  - මශාචාර්ය මු යන්මවේ  වානායර මශතා.  

 කළශණි විලස විදයහරගේ ප්රථභ උඳහධිඹක් රඵහ ගළීමභ.(උඩයට) 

 ශ්රී ජඹර්ධනපුය විලස විදයහරගේ ලහස්රඳති දර්ලන සරී උඳහධිඹ රඵහ ඇත. 

 ඉන්දිඹහගේ බහේ කණ්ඩ ංගීත විදයහ පීඨගේ කතක් නළටුම් පිළිඵ උඳහධිඹ. 

 භවහචහර්ඹ උඳහධිඹ රඵහ ගේ ප්රථභ රහංකික ශිල්පිඹහ වීභ. 

 ගෞන්දර්ඹ විලස විදයහරගේ පීඨහධිඳති වීභ. 

 මුද්රහ නහටය යචකගඹක් වහ ප්රවීණ නර්තන ශිල්පිගඹකි. ලිඹන රද කෘති 

  ිතයන ද රෘති 

                            

. 

 

 

 

විය ක්මේත්රය - උඩරට නර්තන ව  ප්රදාය 

විය අන්තර්ගතය- ගකොවහමහ කංකහරි 
ලහන්ති කර්භඹට අඹේ සිඹලුභ ගතොයතුරු 

 

 

  

     
 
 
 
 
විය ක්මේත්රය -  ගද්ශිඹ නර්තන ම්ප්රදහගඹෝ  
විය අන්තර්ගතය  - ගකොගවොමහ කංකහරි ලහන්ති 
කර්භගේ අන්තර්ගත සිඹලු ගතොයතුරු ඇතුරේඹ 
(උඳේ කථහ , පුද රඵන ගදවිරු, ඹක්කම් ඳව, 
දහන ඳව) කංකහරි විලහර ංඛයහක් නයමමින් 
ගතොයතුරු අන්තර්ගත ගකොට ඇත. 
 
 

නර්තනඹ. 

 11 ගලේණිඹ          III හයඹ 

 ගුරුබතහගේ නභ ; Y.G.U.S  යහජඳක් මිඹ                    අම්/ද්ධහතිස භවහ විදයහරඹ 
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 ිතයන ද රෘති 

ඳශතරට ාන්ති රර්ම වාහිත (1995) 

 

 

 

 

 

 

විය ක්මේත්රය- ඳවතයට නර්තන හම්ප්රදහඹ. 

විය අන්තර්ගතය - ඳවතයට 

ලහන්තිකර්භර දක්නට රළගඵන යංග 

ෛලීනන් ඳළවළදිලි  වහ විසතයහේභක  

දළක්වීභ.රිද්දි ඹහගඹ, සනිඹම් ලහන්තිඹ, 

භවගොන් භඹභ, න්නි ඹකුභ ගම්හගේ 

නහටයභඹ රක්ණ භඹන් පිළිඵර, 

ගඳශඳහලි වහ ංනිගේදන.  පිළිඵ 

 

භාරතීය ව  භාල නර්තන රාල(2001) 

 

විය ක්මේත්රය  - බහයතීඹ නර්තන හම්ප්රදහගඹෝ. 

විය අන්තර්ගතය - බයත නහටය, කථක් කථකලි  

වහ භණිපුරි නර්තනඹ පිළිඵ ගතොයතුරු 

යබහ   වහ අභිනඹ පිළිඵ ගතොයතුරු 

    

 

 

 

 රර්තෘලරයාමේ නම  - මශාචාර්ය ජයමවේන මරෝට්මට්  මගොඩ මශතා. 
 ඳවතයට නර්තනඹ ම්ඵන්ධ කළශණි විලස විදයහරගේ ගෞන්දර්ඹ 

 අංලගඹන් ප්රථභ උඳහධිඹ රඵහ ගළීමභ. 
 ඉන්දිඹහගේ කරහ විලස විදයහරගේ කතක් නර්තනඹ පිළිඵ ලහස්රඳති 

 උඳහධිඹ රඵහ ගළීමභ. 
 ගෞන්දර්ඹ විලස විදයහරගේ ප්රථභ උඳකුරඳති යඹහ වීභ. 
 නර්තන විඹ පිළිඵ භවහචහර්ඹ ඳදවිඹ රළබීභ. 
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 රර්තෘලරයාමේ නම - ආචාර්ය ශ්රීයානි රාජඳක් මශත්න්ය.      
 ගෞන්දර්ඹ විලස විදයහරගේ ගේඹ කයයි. 
 රචහර්ඹ උඳහධිඹක් රඵහගේ ප්රථභ කහන්තහ 
 ඵයගමු නර්තනඹ පිළිඵ ඳර්ගේණ කෘති යචනහ කය ඇත. 

 ිතයන ද රෘති -  

 

වබරගමු නර්තන රාල  (2000)

 
විය ක්මේත්රය - ඵයගමු නර්තන 
හම්ප්රදහඹ 
විය අන්තර්ගතය - ඵයගමු 
නළටුම් පිළිඵ ගතොයතුරු 
ගද් ලහන්ති, ඹක් ගතොවිල්, ්රව 
ඳේනි ඵයගමු න්නම් නිලසචිත 
නහද භහරහට ප්රසතහය ගත කය 
දළක්වීභ.ලහසත්රීඹ නර්තන නහටයභඹ 
ගඳශඳහලි රදී ගතොයතුරු 
 
 

වමන් මේලා පුද ටරිත්. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
විය ක්මේත්රය - ඵයගමු 
නර්තන හම්ප්රදහඹ 
විය අන්තර්ගතය - භන් 
ගද්හරගේ ගඳෞයහණික 
චහරි්ර ගඳයවළය භංගරය 
ව භන් ගදවිඹන් පිළිඵ 
භතහද නිළයදි ගකොට 

දළක්වීභ. 

වබරගමු කුමාර වමයම  

      . රතෘලරයාමේ නම - මශාචාර්ය තිවව් රාරියලව   මශතා.  
 සිංවර විඹහනුඵද්ධ භවහචහර්ඹ යගඹකි. 

 ශ්රි ජඹර්ධන පුය විලස විදයහරගේ භහන පීඨගේ පීඨහධිඳති. 

 කළශණි විලස විදයහරගේ ගෞන්දර්ඹ අංලගේ ප්රථභ අධයක් ධූයඹ දළරීභ. 

 නර්තනඹ පිළිඵ ලහසත්රීඹ වහ විදයහේභක විසතය කිරීභ. 

 ිතයන ද රෘති 

ාන්ති රර්ම ශා ටංශ වමාජය. 
(1998 මදලන මුද්රණය) විය ක්මේත්රය- 
නර්තනඹ වහ ඵළ ග ලහන්ති 
කර්භ. 
විය අන්තර්ගතය - ඹක් ගතොවිල් 
ඳේතිනි ගද්විඹ වහ ඹකුන් පිළිඵ 
ගතොයතුරු විවිධ උඳේ කතහ 
ලහන්තිකර්භර භහජ ම්ඵන්ධතහඹ. 

 

රට යකුම මශලත් 

රිේ  යාගය.(1995) 
විය ක්මේත්රය - 
ඳවතයට නර්තන 
ම්ප්රදහඹ. 
විය අන්තර්ගතය - 

යට ඹකුභ ඹහගගේ, 
පජහ විධි යටහ යට 
ඹකුගම් කන කවි 
නහටයභඹ රක් 
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රාර්ය ඳත්රිරාල 

 හිව්තැන් පුරලන්න. 

01 ............................ ප්රවීණ උඩයට නර්තන ශිල්පිගඹක්. 

02  ශ්රි රංකහගේ ප්රථභ රචහර්ඹ උඳහධිඹ රඵහගේ කහන්තහ ගර .........................වළදින්ගේ. 

03 යටඹකුභ ගවේ රිද්දි ඹහගඹ ...................... භවතහගේ කෘතිඹකි. 

04 .......................භවතහ නර්තනඹ පිළිඵ විදයහේභක ගතොයතුරු දක්හ ඇත. 

05  භන් ගද්හරගේ පුද සිරිේ පිළිඵ ..................කෘතිගේ අන්තර්ගත ගේ. 

      06 භවහචහර්ඹ මුදිඹන්ස දිහනහඹක භවතහ විසින් 1998 ......................නමින් කෘතිඹක් යචනහ කය ඇත. 

07 .........................සිඹගේ සිට නර්තනඹ පිළිඵ කෘති යචනහ වීභ රයම්බ විඹ. 

08 යබහ වහ තය අභිනඹ පිළිඵ ගතොයතුරු...................්රන්ථගේ අන්තර්ගතඹ. 

09 නර්තනඹ පිළිඵ භවහචහර්ඹ ඳදවිඹක් රඵහගේ කතෘරු ගදගදගනකි. 

        1.......................................      2..................................... 

10 ඳවතයට හම්ප්රදහඹ වහ ඵයගමු හම්ප්රදහඹන් පිළිඵ කෘති යචිත කතෘරුන් ගදගදගනකි . 

    1.....................................          2.................................... 

 

 ඳශත වශන් ප්ර්න ටයල්ට පිළිතුැ වඳයන්න. 
11 භවහචහර්ඹ මුදිඹන්ගේ දිහනහඹක භවතහ  විසින් යචිත කෘති පිලිඵ ගකටි වි්රවඹක් කයන්න. 

12  භවහචහර්ඹ ජඹගේන ගකෝට්ගට්ගගොඩ භවතහගේ කෘති ගදකක් පිළිඵ කරුු දක්න්න. 

13 භවහචහර්ඹ තිස කහරිඹම් භවතහ පිළිඵ කරුු දක්න්න. 

14 රචහර්ඹ ශ්රිඹහනි යහජඳක් භවේමිඹ ගේ “ ඵයගමු නර්තන කශහ “ කෘතිගේ අන්තර්ගත කරුු 

ලිඹහ දක්න්න. 

15 ඉවත දළක් ව කතෘරුන්ගේ ගනේ කෘති නම් කයන්න. 
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    නිපුණතහ           - 7.0 විවිධ අේදළකීම් ඇසුරු කය ගනිමින් කරහංග නිර්භහණඹ කයයි. 
    නිපුණතහ භට්ටභ  - 7.1 ප්රංි ක නර්තන අංගඹක් නිර්භහණඹ කයයි. 
 
 ගීත අනු නර්තන නිර්භහණඹ කිරීභ අදයතන ප්රහංි ක කරහන්හි ඵහුර දක්නට රළගඵන්නකි. 
කඵළවින් කහි චරන වළසියවීම් විවිධ සරඳගඹන් කශ වළකිඹ. ගීතගඹහි තහර යටහ අගඵෝධ 
කයගගන හුදු නර්තන චරන ගඹොදහ ගනිමින් නර්තන නිර්භහණඹ කිරීභ. 

 

ලාවනා  මන්කි ම  ර.... 

 

 

ගීතඹ ඇතුශේ නහටය-ගසන්තය 

ූ ර්තිඹ 

ඳදයචනඹ- ීමතීඥ ගජෝන් ද සිල්හ 

ගහඹනඹ - ගජෝන් ද සිල්හ නහටය 

කණ්ඩහඹභ 

  

ගභ භ ගීතඹ තහරඹ භත භ නිර්භහණඹ වී ඇතේ රිද්භඹහනුකර ගළගඹන අනහඝහතහේභක 

ගකොටක්ද ඇතුශේ වී ඇත. ශ්රී විරභ ූ ර්තිඹ නමින් වළ ගන්ගන ගභභ ූ ර්ති ගීතඹ 

යහහගල් ගභොගවොට්ටහර ඇතුු  පිරි යහජ බහට විේ යජ පිනවීභ උගදහ යජුගේ ගුණ 

ගහඹනහ කයමින් ගඹන රද ගීතඹකි. යජ හ ගල් නර්තන කණ්ඩහඹභ ීන ගදකක් අතට ගගන 

ීන ගකළි නර්තනඹක සරඳගඹන් නර්තනගේ ගඹදී ඇති ඵ විදයහභහන ගේ 

නර්තනය 

 11 ගරේණිඹ              III හයඹ 

 ගුරුබතහගේ නභ  : ඩී.ඩී. ගයෝජීම පුසඳරතහ      අම්/ඵණ්ඩහයනහඹක ඵහලිකහ ජහතික ඳහර 
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විජය තුමා ත  මැන්මන්.... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ගහඹනඹ   - සුදේ භයසිංව භවතහ 

ඳදයචනඹ - ටිගඵට් ජහතික ඇස. භහින්ද හිමි 

ංගීත නිර්භහණඹ -  සුදේ භයසිංව භවතහ 

 

 

 දුගේ පුගේ ගම් ගීත ගදකභ CD/DVD ඳට රධහය කයගගන රණඹ කයන්න. 

 ගීතඹන්හි තහරඹ නහද භහරහන් පිළිඵ අධහනඹ ගඹොමු කයන්න. 

 ගභ භ ගීත ර කක් කක් ගකොටස රදී තහර රඳඹ ගනස න ගවයින් කභ ගනස වීම් 

භතකගේ යහ ගන්න.කිහිඳයක් ගීතඹ ගහඹනහ කයන්න. 

 ගභභ ගීතඹන්හි අරුත ටවහ ගන්න. 

 “හනහ දිගන්කි ගන්ක” ීන ගකළි නර්තනඹක ගඹගදමින් යජුන්ගේ ගේජේ ගුණඹේ 

යජුගේ පිණවීභේ යජුට රශිර්හද කයන රද්දකි.  

 “ විජඹතුභහ තම්භළන්ගන්”ගීතඹ විජඹ යජු තම්භළන්නහ අඩවිඹට ගගොඩ ඵසින විට 

කුගේණිඹද භ  සිටි රකහයඹ කනම් ඓතිවහසික උරුභඹ ඉතහභේ උදහයේගඹන් 

අරංකහයේ ගර ඉදිරිඳේ කිරීභකි. 

රාර්ය ඳත්රිරාල 

1) හනහ දිගන්කි ගම්ක ගීතඹ ඇතුශේ නහටය ........................ගේ. 

2) හනහ දිගන්කි ගම්ක ගීතඹ ඳදයචනඹ කගශේ ........................ විසිනි. හනහ දිගන්කි ගම්ක ගීතඹ 

ගහඹනඹ කගශේ ........................... විසිනි. 

3) විජඹ තුභහ තම්භළන්ගන් ගීතඹ ඳදයචනඹ කගශේ ........................ විසිනි. 

4) විජඹ තුභහ තම්භළන්ගන් ගීතඹ ංගීත නිර්භහණඹ කගශේ ........................ විසිනි. 

5) විජඹ තුභහ තම්භළන්ගන් ගීතඹ පිළිඵ ගකටි විසතයඹක් කයන්න. 
6) ගභභ ගීත රට උචිත චරන නිර්භහණඹ කයමින් නර්තන අංගඹක් නිර්භහණ කයන්න. 
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  නිපුණතහ     : 6. 0 යඥතහ ර්ධනඹ වහ විවිධ කරහංගර සුවිගලේ රක්ණ විචහයඹට රක් කයයි. 

   නිපුණතහ භට්ටභ : 6:2  ගනේ ංසකෘතින්ට අඹේ නර්තන හම්ප්රදහඹන් අධයනඹ කයමින් ගතොයතුරු     
                                      ඉදිරිඳේ කයයි.  

මනිපුරි නර්තන වා  ප්රදාය 

 උේතය බහයතීඹ ඊහන දිග බහයතගේ භණිපුරි ප්රහන්තගේ ප්රබඹ රළබ බහයතීඹ නර්තන හම්ප්රධහඹකි. 

 භටසිලුටු භනයශීීනේගඹන් යුතු රහය අංග චරන බහවිතහ ගේ. 

  රගමික වහ හභහජීඹ ඳසුබිභක් භත ගගොඩ නළගී ඇත. 

මනිපුරි මේය බිහිවීම පිළිබද ඇති රතා පුලත් 

 ශි ගදවිඹන් වහ ඳහර්තී ගද්විඹ ම්ඵන්ධ කතහ පුේ  
 යධහ වහ ්රිසණහගේ ගප්රේභහන්විත කතහ පුත 

20 න සිඹගේ මුල් බහගගේදී යවීන්ද්රනහේ තහගගෝර් තුභහ ලහන්ති නිගක්තනගේ විඹක් ගර 

භනිපුරි ඉගළන්වීභ රයම්බ කය ඇත. 

  ප්රචිතත ප්රමේ :-   භනිපුරි ප්රහන්තඹ, උේතය බහයතඹ, ඊහන දිග බහයතඹ, අෆම්, ඉම්ඳහල් නගයඹ 

   වංීතත ව  ප්රධාය  -  උේතය බහයතීඹ යහගධහරී ංගීතඹ 

  ප්රධහන හදය බහණ්ඩඹ  -  පුංේ        

            

  

      

                  
       

                                                         

 

 

 

 

             

                     වක්ගගඩිඹ                        තහරම්ඳට                                                ඵටනරහ      

                                                                          

                                                                    ගඳනහ හදය බහණ්ඩඹ 
 ගද්හර ර සග්රෝත ගහඹනහ 

                                                             වහ ගඹොදහ ගීම. 
 තේ හදය බහණ්ඩඹකි. 
 අු කින් හදනඹ කයයි. 

                  කක්යහජඹ 

 

 

නර්තනය 

11 ගරේණිඹ                                                             111 හයඹ 

ගුරුයඹහගේ නභ  : H. M. නදිකහ ශිගයෝමි                                                                   අම් / ගේනහගභ විදයහරඹ 
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රංග ලව්ත්රාභරණ 

                    

 

 

 

 

 

 

 

නර්තන අංග වළ ගන්වීභ 
යහසීනරහ  යහධහ වහ ්රිසණහගේ ගප්රේභ ෘතහන්තඹ ගේභහ කයගනිමින් නිර්භහණඹ වී ඇත. 

විවිධ උේ රදී බහවිතහ න යහසීනරහ ර්ග 07 කි ගම්හ අතරින් භවහයහස 
, න්ත යහස , කුන්ජු යහස , නෘතය යහස වහ දිය යහස ගේ. 

ඳගයංේ භනිපුරි නර්තනගඹහි මලික අබයහ රභඹ න චහලි න සුවිගලේ ඳද 
ගකොටස ඳගර්ංේ නමින් වළදින්ගේ. 

පුංේ ගචෝරම් “පුංේ” නම් ව ගඵයඹ කගයහි රහ ගගන කණ්ඩහඹභක් විසින් කයන ගඵය 
හදන නර්තනඹකි. ගභඹ ඉතහ ංකීර්ණ ගේ. රගමික වහ භහජීඹ 
අසථහරදී යග දක්යි. 

කර්තහල් ගචෝරම් විවිධ තහර භත ගකගයන හමුහික තහරම් නර්තනඹකි. 

ංකීර්තන් භහජීඹ ජන ජීවිතගේ කන්විදීභ , ඵේ කළවීභ , විහවඹ ළනි උේ 
අසතහර නටනු රඵයි. 

කුන්න්  :- ගගෝපිකහන්ගේ ඉගටිඹ සිට ශලු කය ගතක් 

ළගනගේ කස කය ඵළයරඹක රකෘතිඹ ඇති 

හඹකි යන්  ,රිදී ූ ගරන් අරංකහය කය ඇත  .තුීම 

කණ්නහඩි කළඵලි අල්රහ ඇත.  

මඳෝලාන්-:  කුමින් ඇදුභට උඩින් අදිනු රඵන සුදු 

ඳහට විනිවිද ගඳගනන දුහුල් ගයද්දකි  .ගකටි හඹ ගර 

 වදුන්යි. අරංකහය රැළි දභහ ඇ ත. 

ක්ලන්මගොයි -:ඉනට ඳශදින ඳටිඹ. 

රි  පුරිට් -:උඩු කඹට අදින විල්ලුද වළට්ටඹකි., කු . 

යතු ගකොශ තද ර්ණගඹන් යුක්තඹ. අත කය ඉග 

යන්න් ගඵෝඩය ලින් අරංකහය කය ඇත. 

මයිකු   -:   හිට ඳශදින ගේරඹ 
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කහර්ඹ ඳත්රිකහ 
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           යහ15 
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භ 
           

     පු7       

          චහ     
8 

 

     9චු       

මධෝතිය -:ඹටි කඹට අදින ගයද්ද ගගේතම් කය අරංකහය කයයි. 

මකුට ඳෂදනාල -:)චූරා(්රිසනට ඳභණක් ගන් ව සුවිගලේ ගගෞයඹක් ඇති 

රබයණඹකි ගභොණය පිවහටුක රකහයඹකින් යහ ඇත. හිට ඳරදී 

 . කුමදොව්-: දෆතට ඳශදින ශලු 

  උගන්න රඹතනඹ 

  ලහන්ති නිගක්තනඹ               

පුගයෝගහමී වන්    

භවහ කවි යවීන්ද්රනහේ තහගගෝර්  

                                                               

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ඳවශට 

10.    භනිපුරි නිළිඹන් ඉනට ඳශ ගන රබයණඹ..............................  .නමින් වළ ගන්ගේ.  

11.   කහන්තහ ඹටකඹ යන ඵළයරඹක රකෘතිඹ ගේ ඇඳුභ .......................... නමින් වළ ගන්ගේ. 

12.   කු ,යතු, ගකොශ ඳළවළති තද ර්ණගඹන් යුේ ........................... නම් විල්ලුද වළට්ටඹ යහධහ වහ    

්රිත ණහ ගගෝපිකහන් වහ බහවිතහ කයයි.. 

13.  භනිපුරි නර්තන හම්ප්රදහගේ ප්රධහන හදය බහණ්ඩඹ .........................නමින් වළ ගන් ගේ. 

14 . ........................... නළභති නර්තන අංගඹ විවිධ තහර භත ඉදිරිඳේ කයනු රඵන නර්තනඹකි  

15.භනිපුරි ගගෝපිකහන්ගේ නහයිකහ............................  .නමින් වදුන්යි .  

6 . භළණික් පුයඹ ඹන අර්ථගඹන්.........................    නභ ගඹදී  කභ නර්තන හම්ප්රදහඹ බිහිවිඹ. 

 

 පිළිතුරු ඳඹන්න 

1.  භනිපුරි නර්තන හම්ප්රදහගේ ප්රබඹට ඵරඳෆ රගමික ඳසුබිභ පිළිඵ විභසීභක් කයන්න 

2. .භනිපුරි නර්තන හම්ප්රදහගේ හදය බහණ්ඩ වඳුන්හ ඉන් කකක් පිළිඵ විසතය කයන්න 

3.  භනිපුරි නර්තන හම්ප්රදහගේ යංග ස්රහබයනඹන් හි සුවිගලේ රක්ණ වි්රව කයන්න. 

4.  භනිපුරි නර්තන හම්ප්රදහගේ දක්නට රළගඵන යහසීනරහ නර්තන අංග වඳුන්න්න. 

 

 

වයවට 

1.භනිපුරි නර්තන හම්ප්රදහගේ කහන්තහන් ඳශදින ශිර්හබයණඹ......... නම් ගේ 

2. ගද්හරඹන්හි සග්රෝ්ර ඳහඨ ගළයීගම්දී ........ නළභළති හදය බහණ්ඩඹ ගඹොදහ ගීම.. 

3. ්රිසණහ වහ ඳභණක් සුවිගලේ වු පුජීමඹේගඹන් රකන .......... නළභළති ශිර්හබයණඹ.ගේ. 

4. ඳහර්තී ගද්විඹගේ සහමිපුරුඹහ .......... ගදවිඹන්ඹ. 

5. ...........ඹනු ජන ජීවිතගේ සිදුවීම් ( විහවඹ , ඵේ කළවීම් ) ඳහදක සිදු කයන නර්තනඹකි.  

6. යහධහ ඇතුු  ගගෝපිකහන් හි ඳශදින ගේරඹ .......... නමින් වදින් ගේ 

7. පුංේ නළභළති ගඵය කගයහි රහගගන ඉදිරිඳේ කයන මුහික නර්තනඹ....... ගභනමින් වදුන්යි. 

8.භනිපුරි නර්තනගේ මුලික අබයහ රභඹ ......... නම් ගේ. 

9 භකුට නළභළති ශිර්හ බයණඹ ......... නමින් වඳුන්යි . 
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නිපුණතහ          : 8.0        නර්තන කරහගන් රළගඵන භහනසික වහ ලහරිරික සු ම්ඳත හර්ථක දිවි    
                                        ගඳගතක් ගත කිරීභට ඉවල් කය ගනියි. 
නිපුණතහ භට්ටභ  : 8.1       නර්තන කරහ වළදෆරීගභන් අේඳේ කයගේ පුද්ගර ටිනහකම් අගඹමින්  
                                        විසතය කයයි. 

නර්තන රාල ශැදෑරීම   ලටිනාරම 

“ ලරීයඹ වළය අන් කිසිදු ගභරභක් අලය ගනොන ගරො ඳළයණිභ කරහ නර්තනඹයි”. ගභභ 

කිඹභන නහථ කයමින් නර්තන කරහ තුළින් අඳ ජීවිතඹට කක් කයන ටිනහකම් රැකි. 

         
 

           
       

ගරො කුභන නර්තන හම්ප්රදහඹක් තුළින් වුද අඳ ජීවිතඹට රළගඵන්ගන් කහයික, භහනසික, සුඹ 

ගභන්භ වදත ගඳෝණඹට අලය ගුණධර්භ වහ හයධර්භඹන්ඹ.  අතය  

 

 ඉන්ද්රිය වමාමයෝජනය- නර්තනඹ ප්රහගඹෝි ක ්රිඹහලිඹකි. ලරීයඹ කහි ගභරභයි. කහිදී අංග, 

             ප්රතයහංග, උඳහංග රදි ගකොට ඇති ෆභ ගකොටක්භ ්රිඹහේභක ගයි. 

 භඵයතහ  

 නභයශීලි ඵ 

 ගරඩ ගයෝග රට හගයොේතු දීගම් වළකිඹහ 

 ප්රන්න වහ ප්රිඹභනහඳ වීභ 

 සිරුය වළඩ වීභ 

 භහංල ග්ශි ර්ධනඹ වහ ලක්තිභේ   ඵ 

 කහර්ඹක්භතහ

          

නර්තනය 

11 ගරේණිඹ                                                    III හයඹ 

ගුරු බතහගේ නභ : පි.ගටක්රහ කුභහරි ගුණර්ධන                                 අම් / හවින්න  විදයහරඹ 
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 ව්ලව්ථතාල ලර්ධනය වීම-කහයික,භහනසික නිගයෝි තහගඹන් හබ්ඵට ි ඹ හභහජීඹ වහ 
අධයහේමික ංර්ධනඹ සසථතහ ගරසින් වළදින්විඹ වළක.නර්තනගේ ගඹගදන්නහ කයින් 
කහයික යහඹහභඹක්, භහනසික තෘ්තිඹක් වහ අධයහේමික ංර්ධනඹක් රඵයි. 
 රගේග දයහ ගළීමභ 

 ඉදිරිඳේ වීගම් ලක්තිඹ 

 රතතිගඹන් මිදීභ 

 ඵගකෝරඹ දුරු වීභ 

 විගේකඹ පරදහයි ගත කිරීභ 

 ගකීම් දළරීගම් වළකිඹහ

 වමාජ වාරධර්ම ලර්ධනය විම-  

❖ නර්තනය බුදුන්,මදවියන්,මදගුරුන් පිහිට මරොට ගත් රාලකි.එතුළින් 

1.ආගභ,දවභට,ගුරුරුන්ට,ගදභහපිඹන්ට,ළඩිහිටිඹන්ට ගරු කිරීභ. 

❖ නර්තනය තුෂ ලාද භාණ්ඩ,දණ්ඩි රදට ලැදීම තුළින්  

2.අගනකුේ කරහන්ට ගරු කිරීභ වහ ඳරියඹට රදයඹ කිරීභ. 

❖ රණ්ඩාය   ලමයන් නර්තනාංග ඉ රිඳත් කිරීම තුළින් 

3.ඉසීභ,දළරීගම් වළකිඹහ,අනයන්ට ගරු කිරීභ,වගඹෝගඹ,නියදි තීයණ ගළීමභ 

❖ තරගරාරි අලව්ථා ලදී 

4.අන්අඹගේ  කරහකෘති අගඹ කිරීභ,ය වින්දනඹ,රචහයශීලි ඵ,රගන්තුක ේකහය,  

 නිර්මාණශීිතත්ලයට නැඹුරු වීම 

❖ සහීනන චින්තනඹ ර්ධනඹ වීභ, 

❖ නිදව,හභඹ පිළිඵද වළගීම් ර්ධනඹ. 

❖ විචහයශීලි භනක් ඇති වීභ 

❖  

❖ භහනසික  කහ්රතහඹ 

 

 

 වාමාජීය ලටිනාරමක් මගොඩ නැීතම 

භහජඹ ඹනු භහන කණ්ඩහඹභක කකතුකි. කඹ ගතික  සරඳඹක් ගනි. දිගනන් දින 

ඹහේකහලින න ගභභ භහජඹ ජඹ ගළනිභ දවහ සදහනම් වීගම්දී නර්තනගඹන් කඹට රළගඵන්ගන් 

විලහර පිටිවරකි.භන්ද ඹේ නර්තන කරහ භහජඹට අලය කයන හධකඹක්  ඵළවිනි. 

 පිළිගළීමභට රක් වීභ. 

 රර්ථික ටිනහකභක් ඇතිකය ගළීමභට වළකිවීභ. 

 මිනිස වදේ තුශ ජීභහන චරිතඹක්  ඵට ඳේ වීභ. 

 ගප්රේක්ක පිරික් ඇති වීභ. 

 මිනිසුන් පිණවීභට වළකි වීභ. 

 ගරු බුහුභනට රක් වීභ. 

 ඹවඳේ අන්තර් පුද්ගර ඵදතහ ගගොඩ නගහ ගළීමභට වළකි වීභ. 

 ංචහයක යහඳහයඹ ප්රර්ධනඹට කටයුතු කිරීභට වළකි වීභ. 

❖ ය වින්දනඹ දියුු වීභ. 

❖ භහනසික රතතිඹ අඩු වීභ 

❖ සඹං හික්මීභ 

 ංසකෘතිඹ රයක්හ කිරීභ 
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 අනහගත ඳයපුයට ංසකෘතික දහඹහදඹන් ඳයහ ගදන පුගයෝගහමිගඹකු ගරසින් කටයුතු 

කිරීභට වළකි වීභ. 

 භහජ වජීනඹ ගගොඩ නළගීභට වළකි වීභ. 

 පුද්ගරඹහ තුශ ඇති දුර්ගුණ ඉේ ගකොට භහජ ගලෝදනඹක් කිරීභට වළකි වීභ. 

 අබහවිත භට්ටගම් ඇති අග් නර්තනගේ ඹම් ඹම් ගකොටස 

 ංයක්ණඹ දවහ කටයුතු කශ 

වළකි වීභ. 

 න නිර්භහණ බිහි කිරීභට වළකි 
වීභ. 

 අන්තර් ජාතිර වබදතා මගොඩ නගා ගැනිමට ශැකිවිම. 

 විවිධ යටර විවිධ ජහතින්ට අඹේ නර්තන වළදෆරීභට අසථහ රළබීභ. 

 ගනේ යටර කරහකෘති ර ඇති රබහඹන් විචහයහේභක ගද්ශීඹ නර්තන 

නිර්භහණඹන්ට ඉවල් කය ගළීමභට වළකි වීභ. 

 අංග යචනඹ,යංග ස්රහයහබයණ,ගේදිකහ රගරෝකකයනඹ ළනි අංල පිළිඵද ළඩි 

ළඩිගඹන් අධයඹනඹ කිරීභට වළකි වීභ. 

 විගද්ශීඹ ගුරු,සිසු ඵදතහ ගගොඩ නගහ ගළීමභට වළකිඹහ තුළින් අනය ංසකෘතින් 

වදුනහ ගළීමභට අසතහ රළබීභ. 

 ගද්ශීඹ නර්තන කරහ ගරෝකඹට වදුන්හ දීභට අසතහ රළබීභ. 

 ගනේ යටර ංදර්ලන ඳළළේවීභ රදිඹ තුළින් විගද්ශිඹ විනිභඹ ඉඳයීභට වළකි වීභ 

 

රාර්ය ඳත්රිරාල 

 නිළයදි පිළිතුය ඹටින් ඉයක් අඅ ගන්න 

1. නර්තන කරහ වළදෆරීගම් ටිනහකභක් ගනොන්ගන්  

  1. අනහගත ඳයපුයට ංසකෘතික දහඹහදඹන් ඳයහ ගදන්ගනකු ගරසින් කටයුතු කිරීභට වළකි වීභ 

  2.ගනේ නර්තන ම්ප්රදහඹන් විගේචනඹ කශ වළකි වීභ. 

  3. නර්තන කරහ ංයක්ණඹ දවහ දහඹක වීභට වළකි වීභ. 

  4.භහන හිතහදි කරහකරුකු ඵට ඳේ වීභට වළකි වීභ. 

 

2. භනහ ඉන්ද්රිඹ භහගඹෝජකගඹක් තුශ ඇති රක්ණඹකි. 

  1.භඵයඵ       2.විචහයශීලි ඵ 

  3.ඳළවළඳේ ඵ      4.රගේගශීලි ඵ 

 

3.සසථතහ වහ ඵළගද් 

  1.කහයික,චිේතගේි ක,රගමික,බහහභඹ   2.නිගයෝි කභ,රතතිඹ,පීඩනඹ,දයහගළීමභ 

  3. කහයික,භහනසික,හභහජීඹ, අධයහේමික   4. ලහරිරික, භහනසික, චිේතගේි ක,හික්වීභ 
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4. භනහ ව සසථතහක් ඇති පුද්ගරඹකුගේ රක්ණඹකි 

  1.තභ භතඹ භත ඳභණක් කල්ඵ ගගන සිටීභ.    2.ඳරියඹට වහනි කිරීභ 

  3.රගේගඹන් මුදහ වළරීභ     4.භහනසික රතතිගඹන් මිදීභ 

 
5 නර්තනඹ තුශ ඇති ගබෞතික සතන්ට න්දනහ භහන කිරීභ තුළින් ගගොඩ නළගගන හයධර්භඹකි 

  1.නිර්භහණහේභක ඵ      2. අගනකුේ කරහන්ට ගරු කිරීභ 

  3.විචහයහේභක ඵ.      4.නිරීක්ණඹ 

 
6.හදය  ප්රකහලඹ ගතෝයන්න 

  1. නර්තන කරහ වළදෆරීගම් මලිකභ අයමුණ න්ගන් රර්ථික ටිනහකභක් රඵහ ගළීමභඹ 

  2.. නර්තන කරහ වළදෆරීභ තුළින් කහයික,භහනසික,හභහජීඹ,රධයහේමික ංර්ධනඹක් ගගොඩනළගේ. 

  3. භහනසික රතතිඹට නර්තන කරහ දි හසුකි. 

  4. ංසකෘතික උරුභඹන් රයක්හ කිරීභ කරහකරුකුගේ යුතුකභකි. 

 

 පිලිතුරු ලිඹන්න 

 

1. භහනසික සසථතහ දවහ ඵරඳහන කරුු ඳවක් ලිඹන්න 

2. නර්තන කරහ වළදෆරීභ තුළින් ජීවිතඹට කක් න හයධර්භ ඳවක් ලිඹන්න 

3. .පිදිඹ යුේතන් පිදිභ  නර්තන කරහ තුළින් ගගොඩ නළගුු  හයධර්භඹක් ගරසින්  විභන්න. 

4. නර්තන කරහ වළදෆරීභ තුළින් හභහජීඹ ංර්ධනඹක් ඇති ගේ. විභන්න 

5. නර්තන කරහ වළදෆරීභ තුළින් කඹ,භන, සුඳේ ගේ . විභන්න 

6.  කණ්ඩහඹම් නර්තනඹ  තුළින් ර්ධනඹ න හයධර්භඹක් ගභොනහද? 

7. .ඹවඳේ දිවි ඳළළේභ වහ නර්තනඹ ඹන භහතෘකහ ඹටගේ පුේ ඳතකට ලිපිඹක් ලිඹන්න 

8. ගරඩ ගයෝගහ රදිගඹන් මිදීභට නර්තනඹ ඉවල් න්ගන් ගකගේද?  විභන්න 

9. .පුද්ගරඹකුගේ ගඳෞරු ර්ධනඹට නර්තනගඹන් රළගඵන පිටිවර ගකඵදුද? 

10.  අන්තර් ජහතික ඵදතහ නර්තන කරහග භහජීඹ ටිනහකභක් ගරසින් විභන්න  

11. නර්තනගේදී ඉන්ද්රිඹ භහගඹෝජනගේ ඇති ළදගේකභ ඳවදන්න. 

12.  නර්තන ඳන්ති කහභයඹක් තුළින් ඉගගන ගත වළකි  ගවොද පුරුදු ගභොනහද? 

13. නර්තන කරහ භතු ඳයපුයට සුරැකි දහඹහද කය දීභට හඵ කයනහ ගඹෝජනහ  ගභොනහද? 

14.  නර්තන කරහ සුභහහිත  ගඳෞරුඹකින් ගවබි ගොදුරු කරහකරුගකු නිර්භහණඹ 

කයයි.හගබ් අදවස දක්න්න.

 


