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Path to Success – Study Pack 

තෙලන ලළරය වදශළ ඉතගනුම් අත්ලෆ 

 

 

නර්ෙනය 

11 තරේණිය 
           

 
 

 

 

 

 

 

අධ්යළපන වරලර්ධ්න අරය 
 

කළප අධ්යළපන කළර්යළය - කෆණිය 
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උපතේනය ශළ අධීක්ණය  
පී.ඩී. ඉතරෝෂීනි තක්. පරණගම මිය  - කළප අධ්යළපන අධ්යක්  

 
තමතශයවීම ශළ වරවිධ්ළනය  

ඒ  සහ. ඒච්. තේ. පී. සිල්ලළ මයළ -නිතයෝජය කළප අධ්යළපන අධ්යක්   වරලර්ධ්න   

 

විය වම්බන්ධීකරණය  

අමිෙළ ඉන්දිරළනි - වශකළර අධ්යළපන අධ්යක්  තවෞන්දර්ය  

 

වම්පත් දළයකත්ලය  
ශ්රීම ක කපුරුපක් - ගුරු උපතේක 

ලරුණි බළසරිය - ගුරු උපතේක 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සියලු හිමිකම් ඇවිරිණි 

ඡළයළරප අන්ෙර්ජළතයන් උපුටළගන්නළ දී 
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ශ්රී ළරතක්ය නර්ෙන වම්ප්රදළයන් ශළ  බෆඳි  ගළයනළල  පසුබිම 

 

 

 

 

 

 

 

ජන ගළයනළ ශළ බෆඳී වරවහකෘතික පසුබිම : 

W. B. මකුතොලුල මශෙළ තේ “තශෂ ගී මග” නම් ග්රන්යත  ගෆමි ගීෙය ශළ ගෆමි වරගීෙය පි කබඳල තමතවේ දක්ලළ ඇෙ. 

“අධ්යළපනයනන් තශෝ ශිල්පීය පුහුණුලනන් වරවහකෘතික වරලර්ධ්නය තනො වෆසුණු තපොදු ජනයළ තේ වශජ කළ 

තකෞයය තශේතු තකොටතගන අනළයළවතයන් නිර්මළණය ත් ගී, ගෆමි ගී නමින් ශෆඳින් තේ. ගෆමි ගී යනු තපොදු 

ජනයළතේ ගීෙයයි. පුරළලෘත්ෙයන් තශෝ ඓතිශළසික වළමළනය ජීවිෙත  සිේධීන් අෂළ රචිෙ ලචන වශ වළමළනයතයන් 

නළද මළළල ද තපොදුජනයළ තුළින්ම වම්භලය ත් අෙර බහු තව භළවිෙ ලන්නළවු ගීෙ ගෆමි ගී නම් තේ”.  

ජන ගීය ම කක ලතයන් තවේ ගී ශළ ගෆමි ගී යනුතලන් තලන්තකොට දෆක්විය ශෆක. ගෆමි ගී ශළ තවේ ගී ඒලළත  ප්රවහතුෙය 

අනුල නෆලෙ ලර්ග කර ගෆනීම ශෆදරීතම් පශසුලට තයෝගයය.  

 බෆති ගී: භක්ති රවය විදශළපළන ගී, භක්ති ගී නම් තේ. තමහි ආගමික පසුෙයක් ඇෙ. ගුරු තදගුරුන්, ලෆඩිහිටියන්, 

තදවියන් පිදීතමහි එන ගී ද තම් ගණයට අයත් තේ.  

 යළග ගී: බ ක තෙොයිල් ආදී ළන්ති කර්ම වමග ගෆතයන ගී යළග ගී නම් තේ.  

 තමතශ ගී: ජීලන ලෘත්තීන් ශළ වබෆඳුණු ගී තමතශ තේ නම් තේ. තගොවිකම්, කම්මල් කම්,  තලනත් අකුඹල් කම්, ගෆල් 

පෆදවීම් ආදී ජීලන ලෘත්තීන් වමග ගෆතයන ගී තමතශ ගී ගණතයහි ළ ගෆතන්.  

 වමළජ ගී: ජීලන ලෘත්තීන් ශළ තනොබෆඳුණු එතශත් ජීවිෙත  අලවහයළ වඳශළ භළවිෙ ගී වමළජ ගී නම් තේ. දරු නෆෂවි ක ගී, 

මගුල් ගී, අලමගුල් ගී, තුති ගී, ලෆනුම් ගී, තපම් ගී ,ලෆපුම් ගී, මෆසිවි ක ගී ආදිය තම් ලර්ගයට අයත් තේ.  

 තක ක ගී: ක්රීඩළ වමග භළවිෙත  එන ගී තක ක ගී නම් තේ. එළුලන් කම, ඔන්චි ක පෆදීම,  තම්ලර තවල්ම, අර ඇදීම, 

තපොර තපොල් ගෆසීම, ශලරි ශෆරගීම ආදී ක්රීඩළ වමග ගෆතයන ගී තම් ගණයට අයත් තේ.  

 නළු ගී: නෆටුම් වමග භළවිෙ ගී නළු ගී නම් තේ. පන්තත්රු, උඩෆක්න,  රබන්, ලන්නම්,  කතගඩි,  ලී තකළි ආදී නෆටුම් 

වමග තයතදන ගී තම් ගණයට අයත් තේ. 

 විරුදු ගී( ප්රවහති): පුේග ලර්ණනළල වඳශළ භළවිෙ ගී විරුදු ගී තව ශඳුන්ලයි. ප්රවහති යනු තමයට නයන ෙලත් නමන.  

 රණ ගී: වටන් කටයුතු ගී ශළ වටන් ලෆනුම් ගී රණ ගී නම් තේ ඉරග්රීසි ශටන ආදී ශටන් ල එන ඇෙෆම් ගී තම් ගණතයහි 

ළ ලෆතටයි.  

 ලෆනුම් ගී: වහලභළල තවෞන්දර්ත  තශෝ තලනත් ලර්ණනළ පෆලතවන ගී ලෆනුම් ගී ගණයට ලෆතේ.  
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 11 තරේණිත  දී ඉතගන ගෆනීමට ඇති ගළයනළ පිළිබඳල මීෂඟට විමවළ බමු.  

 ශටන් කවි: ඓතිශළසික වටන් පසුබිම් කරතගන තගොඩනෆගී ඇති තමම ශටන් කවි වටනට යළමට තපර යුේධ් ගමතන් දී,  

යුද කරන අලවහයළතේ ශළ යුේධ්තයන් පසු අලවහයළ පසුබිම් කරතගන වටතන් වීරත්ලය ඉවහමතු ලන පරිදි තමම 

ගළයනළ රචනළ වී තිබීම විතේත්ලයන. උදළශරණ තව න්තේසි ශටන,  පෘතුගීසි ශටන, ඉරග්රීසි ශටන, දුනුවි 

ශටන,  තකොන්වහෙන්තීනු ශටන දෆක්විය ශෆක.  

යුේතදටත් ඇවිත් සිදුපිට නෆේ නෆගිළ        පරරගි 

උන්නමුත් ඇවිත් තකොෂඹට තගොඩ         බෆශෆළ 

අන්දමත් තශොඳයි නසි බිසී ගළළ             තකොෂඹ දී 

කම් පත් නෆෙත් තවනගත්                            මරළ දළළ 

 

ත් ෙෆනින් නයත් බළතවන් රට ගන්ටළ               තදමළු 

මත් තලත් තදොඩත් තලරිමෙ තපන්ලන්                    ටළ 

කත් තගරිත් මසුත් උන්තේ කුණු පණ යන්ටළ       ෂමෆද 

රත් තලත් ගිනිත් සිතයොෂඟ බෆරි                       උන්ටළ 

(පරරගි ශටන) 

 තමෝල් ගවහ කවි: තමෝල් ගවහ නෆටුම මෙකදී ගෆමි නෆටුම් ලට එක්වී ඇෙ. ඒ වඳශළ ළන්තිකර්ම ල එන අටමගතල් 

කවි තයොදළගෆතන්. තමහිදී තමෝල් ගවහ ල වහලභළලය එම කවිල කන් විවහෙර තකතර්. ලර්ෙමළනත  තමෝල් 

ගවහ නෆටුම ප්රවරග තේදිකළල වඳශළ නිර්මළණය වීමත් වමගම විවිධ් තමෝල් ගවහ කවි ද රචනළ වී තිතේ. 

 දිවි කදුරුද ගව එෙෆන                          තිතයන්තන් 

 වත් වියෙක් දිග තමොතශො                   කපන්තන් 

රන් වි ක තදතකොනට තවොඳින්                ෙනන්තන් 

වත්දින තදොව ශෆර තද පළ                      ෙබන්තන් 

 

රතන් රුල තව ලෙ රුවින් දිතල්                     තදෝ  

රතන් බරණ ගෙ ලට වරවළ                            තදෝ  

රතන් ඔවරිතපොට තනරිය ෙබළ                        තදෝ 

රතේ තදතකොන වි ක තමෝ තගතන්              තදෝ 

 ග්රශ පන්ති කවි: රවි, චන්ද්ර,  කුජ,  බුධ්,  ගුරු,  ශුක්ර,  නි, රළහු, තක්තු යනුතලන් දෆක්තලන නලග්රශයන්තගන් සිදුලන්නළ 

ව අප උපද්රල දුරු කරගෆනීම වඳශළ කරනු බන බ ක ළන්තිකර්මය උඩරට, පශෙරට වශ වබරගමු යන 

නර්ෙන වම්ප්රදළයන් තුනට ම තපොදු ව ළන්ති කර්මයන. එකී ළන්තිකර්මත  එන කවි ග්රශපන්ති කවි තව 

ශෆඳින්තේ. නල ග්රශයන්ට අයත් දිළ, විමළන(ලෘක්), ආයුධ්,  තභෝජන, ලළශන,  දින පිළිබඳල තමම 

ගළයනළල වඳශන් වී ඇෙ. ඇදුරළ,  තබර ලළදනයට අනුල දකුණු අෙට අත්මිණිය තගන ෙළළනුක ල 

ගළයනළ කරමින් වර නර්ෙනයක තයතේ.  තමම ගළයනළ මගින්  ග්රශයන්ට ආරළධ්නළ නරීම ශළ ආතුරයළට 

තවත් පෆතීම සිදු කරනු ෆතේ.  
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ඉන්ද්ර දිළලට ඉඹුල් විමළතනට හිරුතදල අධිපති ලන්                        තන් 
රන් සිරිලව තගන සුරෙ දරළතගන තුරතගකු පිට ලෆඩ ඉන්       තන් 
ඇති යම් තරෝ දුක් දුරැර දමළ නිති  චිරත් කක් ලෆජතඹන්          තන් 
ඉන්ද්ර දිවළතලන් හිරු තදවි ලෆඩළ ග්රශ තම් තදොව දුරන්                 තන් 
 

                                    තකොකුම් පළට නතු කන් බත් ලෂඳළ ඉඳුරට  හිමි ල                 න 
අතින් රැතගන සිරිලවකුත් තුරඟුන් නෆගී   ඉඹුල් විම            න 
නිතින් පෆමිණ එන උලදුරු ඉරිදළ මුල්තකොට  අරතග            න 
 දුනන් මුදළ වෆපෙ ෆතබයි ඉරු තවත් දී  ආලඩල                 න5 

 

 

 පන්තත්රු කවි  : 

උඩරට නර්ෙන වම්ප්රදළයට අයත්  පන්තත්රු නර්ෙනය වබරගමු 

නෆටුම් විතේයක් තව ශෆඳින්විය ශෆනයි. එහි දී ගෆතයන කවි 

පන්තත්රු කවි තව ශදුන්ලනු බයි. අතීෙත  විශළර පන්වල් ල 

තකතරන සවිසි විලරණ වත් වති ලෆනි ආගමික උත්වල 

අලවහයළලන්හිදී බුදු ගුණ ගළයනළ කරමින් නර්ෙනය කර ඇෙ. 

පන්තත්රුල අෙට ගන්තන පත්තිනි තේවියතේ අලවරය ඉල්ළ 

තගනයි.  

සිත් තව තොල වෆදී චක්ර ල    ල්ළ 

තනත් තුන සුරිඳුතේ නුලරු සිය   ල්ළ 

                                                      පත්තිනි තදවිඳුතේ වෂඹ ල     ල්ළ 

                                                      ගත්තෙ අෙට පන්තත්රු ල     ල්ළ 

 

 ප්රවහති: රජුන් මෆති ඇමෆතිලරුන් වශ ප්රභූන් තේ වීර වික්රමළන්විෙ ක්රියළ, ෙයළගශීලී බල, තපෞරු ක්ණ ලෆනි ගති 

ලර්ණනළ කරමින් කළලය රචනළ කර ඔවුන් ඉදිරිත  ගළයනළ කරන දී. තම්ලළ ප්රවහති නමින් ප්රච කෙ අෙර 

මශනුලර යුගත දී ලඩළත් ජනප්රිය කළලක් විය. රළජ වභළතේ කවිකළර මඩුතේ දී ලන්දිභේටයන් විසින් තමම 

ගීෙ ගළයනළ කර ඇෙ. තමහි අර්ය රවය ට ලඩළ ේද රවයට  ප්රමුඛත්ලයක් දී ඇෙ. වරවහකෘෙ ලචන බහුල 

තයතදන මිර සිරශ භළළ ශ කයක් තමම ගීෙ රචනතයහි තිබීම විතේ ක්ණයන.  

 බුදුරජළණන්ලශන්තවේ තේ  ගුණ ලර්ණනළ කරන “බුේධ් ප්රවහති” ද තදවි තේලෙළවුන් තේ ගුණ ලර්ණනළ කරන තේල 

ප්රවහති ද ඇෙ. අප පළඩතම් ඇත්තත් “රළජ ප්රවහති”ය.  

පළනළ අසිරි තනොශෆර පළනළ තදතනත් කුසුම  
බළනළ  පිතයවු  බති තුරක                             තම්  
නනළ ලෆෂඳි කම යළනළ වතද ද වතදේ       
වීනළ වපිරි සිරිනි වරඛ                                    තම්                                   
පීනළ වමර වයුර නළනළ නෙන නෙබ           
ගළනළ තෙදිගු තනෙග කුරකු                           තම්  
තවේනළ වමග තමක නළනළ සිරින් පලතු    
බුලනළදිපති රළජසිරශ                                      තම්  
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චන්දනම් යව තත්ජ කුරකුම                            
ඇන්ද දිග ගණන් උරෙ                                    
බින්ද වතුරු අඳුරු පෆශෆර                                                  
බන්ධුකම තවේ           
 

නන්ද විජය ශ්රී වික්රම 

රළජසිරශ නම් අප හිමි  
ඉන්ද්රසිරින් නිති රැක තදන්  
කන්ද කුමරුතන්  

 

 රළම චන්ද්ර විය රිවි කු 
 නළම ගගන ෙ බබන  
රළජ තමතුම් සිරශ නවි  
තබෝජ රළජතන්  
 

තත්ජ විකුම් යුතු වික්රම  
රළජසිරශ සිරි නම් දෆර  
රළජ රත්නමය අප හිමි 
රළජ රළජ තන් 

රකළතේ පෆරණිම ප්රවහති කළලය තව වෆතකන්තන් පෆරකුම්බළ සිරිෙයි. ශ්රී නළමය,  පලන, නතර්න්ද්රසිරශ ලර්ණනළල, 

ෘරගළරකළරය,  ශ්රී වික්රමළරකළරය,  ඇශෆතෂේතපොෂ ලර්ණනළල දෆනට අප අෙර තේල ඇති ප්රවහති කළලය ග්රන්යයන් 

නහිපයන. තම් ප්රවහති කළලයයන්හි  කෙළ නළයකයන් තව  

  තකෝේතේ ශ්රී පරළක්රමබළහු රජතුමළ 

  පෂමුලෆනි රළජසිරශ රජතුමළ 

  තවනරත් රජතුමළ 

 II රළජසිරශ රජතුමළ 

  ශ්රී වීර පරළක්රම නතර්න්ද්රසිරශ රජතුමළ 

  ශ්රී වික්රම රළජසිරශ රජතුමළ 

  ඇශෆතල්තපොෂ අදිකළරම් තුමළ 

ශෆඳින්විය ශෆනය. තමම ප්රවහති ල කතුලරුන් ශරිශෆටි ශඳුනළතගන නෆති වුලත් ඇෙෆම් ප්රවහති කළලයයන් - 

 රළජසිරශ ලර්ණනළල - ඌතේ කුඩළ තමොතශොේටළ  

 නතර්න්ද්රසිරශ ලර්ණනළල- රන්තමොක අදිකළරම  

 ෘරගළරළරකළරය - දවහතකොන් අදිකළරම  

 ශ්රී වික්රමළරකළරය - පළළුලෆතේ ධ්ම්මළනන්ද හිමි 

 ඇශෆතෂේතපොෂ ලර්ණනළල - ලෆ කග නවිඳු   

යන කවියන් විසින් කරන ේතේ යෆයි අනුමළන කරනු ෆතේ.  

ප්රවහති ගළයනළ වඳශළ ලෆඩිපුරම තයොදළ තගන ඇති භළේඩය ලන්තන් උඩෆක්නයයි. අත්  රබළන ද තම් වඳශළ 

තයොදළතගන ඇෙ.   

ඇගයීම 

1. ජන ගී ලර්ග නම් කරන්න. 

2.  ජන ගී ල සුවිතේෂී ක්ණ තදකක් වඳශන් කරන්න. 

3.  තවේ ගී යනු තමොනලළද?  

4.  නල ග්රශයන් නම් කරන්න. 

5.  ඔවුන්තගන් සිදුතේයෆයි සිෙන උපද්රල දුරු කර ගෆනීමට සිදුකරන ළන්තිකර්මය කුමක්ද? එහිදී තකතරන ගළයනළ 

ශෆඳින්තලන නම කුමක්ද?  

6.  පන්තත්රු කවි ල නයතලන තදවියන් කවුද?  

7.  ප්රවහති ලට ආතේණික ව ක්ණ ශෙරක්  කයන්න. 

8.  ගෆමි ගීයක ක්ණ ශෙරක්  කයන්න .            

 ඉශෙ ගළයනළ නිලෆරදි නළද මළළලන්   ඔවහතවේ ගළයනළ කරන්න. 
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ශ්රී ළරතක්ය නර්ෙන වම්ප්රදළය ශළ වබෆඳි  ඓතිශළසික වරවහකෘතික පසුබිම 

 ලන්නම්ල පසුබිම: 

 උඩරට පශෙරට වබරගමු යන නර්ෙන වම්ප්රදළයන් තුතනහි ම ලන්නම් දෆනය ශෆනය. ලන්නම් යන්තන් අදශව ලෆනුම 

නෆෙතශොත් ලර්ණනළල යන්නයි. උඩරට වශ වබරගමු යන වම්ප්රදළයන් තදතකහි ලන්නම් රචනළ වී ඇත්තත් වත්ල, 

තේල, සිේධි ශළ ලවහතු ල වහලරපය පදනම් කරතගන බල ලන්නම් ල වහලරපය නිරීක්ණය නරීතමන් පෆශෆදි ක තලයි. 

පශෙරට සින්දු ලන්නම් රචනළ වී ඇත්තත් තවත් ළන්තිය අරමුණු කරතගනය 

 ලන්නම් ල තපොදු ක්ණ: 

1. මුල් කළත දී ගළයනය වඳශළ රචනළ වීම.  

2.  ෙළ රපයකට අනුල නිර්මළණය වී තිබීම.  

3.  ලන්නතමන් ප්රකළශිෙ තදයට උචිෙ නළද මළළලක් ශළ ඊට ගෆතපන ෙළ රපයක් තයොදළ තිබීම.  

4.  පසුකළත දී ලන්නම් නර්ෙනය වඳශළ තයොදළ ගෆනීම.  

5.  නර්ෙනත දී අදශවහ ප්රකළ නරීතමන් තෙොර ලන අෙර වම්ප්රදළයයන්ට අයත් පද තකොටවහ නර්ෙනය නරීම.  

 

 

උඩරට ලන්නම් 
උඩරට ලන්නම් පෆතිරී ගිය ලකලළනුල ශ්රී වීර පරළක්රම නතර්න්ද්රසිරශ රජතුමළ රජ 

කෂ මශනුලර යුගය තව ශෆඳින්විය ශෆක. තමම ලන්නම් කවිකළර මඩුතේ දී 

රළජකීයයන්තේ ශළ තලනත් ප්රභූන්තේ විතනෝදළවහලළදය වඳශළ රචනළ ව බල 

වඳශන්තේ. උඩරට ලන්නම් රචනළ කතෂේ  කවුද යන්න පිළිබඳ විවිධ් මෙ ඇෙ.  
 

 1. J E.තවේදරමන් මශෙළතේ “නෘෙය රත්නළකරය” නෆමෆති ග්රන්යත  වඳශන් පරිදි 

රම්තමොෂලක අධිකළරම් තුමන් විසින් ලන්නම් ප්රබන්ධ් තකොට ඇති බලත්  ඒ වඳශළ 

ඔහුට රජතුමළ විසින් නින්දගම් (ගම්ලර) බළ දුන් බලත් වඳශන් තේ. 

  

 2. දකුණු ඉන්දියළතලන් තගන්ලළ ගත් ගණිෙළරකළර නම් බමුණු පඬිලරයළ විසින් 

ලන්නම් රචනළ ව බල ෙලත් මෙයන. 

  

 3. තමතවේ තගන්නළ ගත් බමුණු පඬිලරයළ විසින් රචිෙ “තනර්ෙ මළය” නමෆති 

කෘතිය ඇසුරු තකොට තගන මල්ලතු විශළරලළසී හිමිනමක් විසින් ලන්නම් රචනළ 

කරන ද බල ෙලත් මෙයන. 

 

උඩරට නර්ෙන වම්ප්රදළත  ප්රච කෙ ලන්නම් වරඛයළල 18න. එතවේ වුලත් ඊට අමෙරල නිර්මළණය ව ලන්නම් තව 

මරගන ලන්නම, වමන ලන්නම,  මශතබෝ ලන්නම ශළ ශරව ලන්නම වඳශන් කෂ ශෆනය. 

උඩරට ලන්නමක ආකෘති ලන්නමට අදළ තිත් රපය මෙ පිහිටළ  

 තබර පදය 

 ෙළනම  

 කවිය 

 මළත්රය 

 කවහතිරම 

 සීරුමළරුල 

 අඩේල                    යන අරගල කන් වමන්විෙය. 
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පශෙරට සින්දු ලන්නම් 

 

සින්දු ලන්නම් 32 න. තමම සින්දු ලන්නම් භක්තිය ප්රකළ කරනු බන තශයින් එය විතනෝදළවහලළදතයන් බෆශෆරල 

තයොදළගත් නර්ෙනළරගයක් තව වඳශන් කෂ ශෆනය. සින්දු ලන්නම් රචනළ කතෂේ කවුද යන්න පිළිබඳලද විවිධ් මෙ 

ඇෙ. 

1. අන්ධ් බ්රළශහමණතයකු ෙමන්ට තපනීම බළතදන තව 

ඉල්ළ උපුල්ලන් තදවියන්ට පතජෝපශළර තව සින්දු 

ලන්නම් තපෂ රචනළ කෂ බල සී ද එවහ කුතික මශෙළ 

ඔහුතේ “දශඅට ලන්නම්” නමෆති කෘතිත  වඳශන් කර 

ඇෙ. 

2.  ෙලත් මෙයක් නම් අන්ධ් පුේගතයකු ෙමළට තපනීම 

බළතදන තව ඉල්ළ කවි පන්තියක් රචනළ කර තදන 

තව “ බරණ ගණිෙයළ” නෆමෆති කළලය රචකයළ තගන් 

ඉල්ලීමක් කරන ද බලත් ඒ අනුල බරණ ගණිෙයළ 

විසින් සින්දු ලන්නම් රචනළ කරන ද බලත් වඳශන් තේ. 
එම කවි උපුල්ලන් තදවියන් ඉදිරිත  ගළයනළ නරීතමන් 

ඇවහ තපනීම ඇති ව බල නයයි. 

 සින්දු ලන්නතමහි ආතේණික ක්ණ: 

තමම සින්දු ලන්නම් 32 දම්ලෆක පුරුක් තමන් එනතනකට වම්බන්ධ් වී තිබීම විතේ ක්ණයන. එක් ලන්නමක් 

අලවන් ලන පදතයන් තශෝ අක්රතයන් අනිත් ලන්නම ආරම්භ වීම සිදුතේ. වම සින්දු ලන්නමක් වඳශළම නියමිෙ ව 

ෙළයක් ශළ විරිෙක් ඇෙ. එයින් සින්දු ලන්නම ශෆඳින්වීම ද සිදුතේ. 

වම ලන්නමකටම නියමිෙ ෙළයක් ශළ ලෘත් ෙයක් ඇෙ. පසු කළත  දී එම සින්දු ලන්නම් ලට ගෆතපන පරිදි තබර 

පදය ෙළනම කවිය ශළ සුර ( ඉරේටිය) වම්බන්ධ් තකොට නෆටීමට ද තයොදළ තගන ඇෙ. මුල්කළත දී තම්ලළට තිත් 

ක්රමයක් භළවිෙ තනොකෂද පසුකළත දී ෙළ ශළ තිත් ක්ණ වම්බන්ධ් තකොට තගන ඇති බල තපතන් 

උඩරට ලන්නතමහි ලන්නම අලවළනතයහි කවහතිරම, සීරුමළරුල, අඩේල තව පද තකොටවහ තුනක් තිබුණ ද පශෙ රට 

ලන්නම් හි ලන්නම අලවළනත  ඇත්තත් එක් පද තකොටවන. ඒ ඉරේටිය යි.  

 

වබරගමු ලන්නම් 

වබරගමු ලන්නම් උඩරට ලන්නම් තමන්ම විතනෝදළවහලළදය වඳශළ 

නිර්මළණය වී ඇති බල ලෆඩි තදනළතේ මෙය යි. තමම ලන්නම් 

අෙරින් ඇෙෆම් ඒලළ ලළද ගී වහලරපයක් ගන්නළ බල වඳශන් තේ. 
ලළද ගී ගෆයීම ද විතනෝදළවහලළදය වඳශළ ම තකතරන්නක් බල 

වඳශන් කෂ යුතුය. ප්රභූන්තේ නිතලවහල ශළ ලේල තමම 

ලන්නම් ගළයනය ශළ නර්ෙනය කෂ බල වඳශන් තේ. තමම 

ලන්නම් රචනළ නරිම කවුරුන් විසින් කරන ේදක් දෆයි නිහචිෙල 

නල තනොශෆනය. අමිර වබරගමු ලන්නම් වබරගමු මශ වමන් 

තේලළය මුල් තකොටතගන ඇති ව බල මිනිසුන්තේ විහලළවයයි.  

වබරගමු   ලන්නම් හි ආකෘතිය තබර පදය, ෙළනම,  කවිය, 

කළවම. අඩේල යනුතලන් තකොටවහ පශනන් යුක්ෙය. 
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වබරගමු ලන්නම් ල භළළල ඉෙළමත් වරය. ලන්නම් නහිපයක්  ශෆරුණු විට ඉන් තබොතශොමයක්ම ගෆමි වමළජත  

එදිතනදළ ලයලශළරතයහි තයතදන බවහ ලශරට වමළනය.  

උඩරට ලන්නම් ල ශළ පශෙ රට ලන්නම් ල තයතදන කළලයළරකළර අනුප්රළව ලයරගළර්ය ධ්ලනිෙළර්ය තශෝ උපමළ 

උපතම්ය ලෆනි ක්ණ වබරගමු ලන්නම්ල දුර්භය. නිදශවහ ප්රකළනයට මුල්ෙෆන දී කළලය රචනළ කර තිබීම 

වබරගමු ලන්නම් ල සුවිතේ ක්ණයන.( “ලන්නම් ගීෙ වළහිෙය විචළරය” - ඥළනසිරි පීරිවහ). 

 පෆරණිම තෙොරතුරු අනුල වබරගමු ලන්නම් 36 ක් ල තිබ බලත් ලර්ෙමළනත  ලන්නම් විසිඑකක් භළවිෙත  පලතින 

බලත් දෆනය ශෆක. 

 

           ඇගයීම  : 

1. එක් එක් වම්ප්රදළයන්හි ලන්නම්ල ආකෘතිතයහි ඇති තකොටවහ තලන තලනම දක්ලන්න. 

2.  එක් එක් වම්ප්රදළයන්ට අයත් ලන්නම් ලට ආතේණික ව සුවිතේෂීෙළ තදක බෆගින්  කයන්න. 

3. ලන්නම් ල ආරම්භය පි කබඳ විවහෙරයක් කරන්න 

 

 

ෙළ පුහුණුල 

 

ෙනි තිෙ 

 ෙනි තිතත් ෙළ රප තුන න 

1.  මළත්රළ 2 ෙළය (සුලු ෙනි තිෙ) 

2.  මළත්රළ 3 ෙළය (මෆදුම් ෙනි තිෙ) 

3.  මළත්රළ 4 ෙළය (මශ ෙනි තිෙ) 

 එක්   ෙළ ආලර්ෙයක් තුෂදී එක් ලරක් පමණක් තිෙ ලළදනය කරනු බන බෆවින් තම්ලළ ෙනි තිතත් ෙළ රප තව 

ශෆඳින්තේ.  

1. මළත්රළ 2 ෙළ රපය (සුලු ෙනි තිෙ)     

(1    2/1    2) 

 පශෙ දක්ලළ ඇති තබර පද ශළ කවි මළත්රළ 2 ෙළය අනුල අතින් ෙළ ෙබළ නයන්න.  

 තදොමි /නෙ/ නෙ /තදොමි   

 කුඳ /ගෙ /ගෙ/ තදොම්  

 එක /පඳු /තරන් /ලී - /වය/ක් ක/පළ-/තගන 

        එක උව වතදතනක් තෙෝරළ                  තගන 
         ගුරුන් අෙට දී ලී තබදලළ                      තගන  
         අපිත් තකළිමු ලී  තදපිෂ වදී                තගන 
2. මළත්රළ 3 ෙළ රපය (මෆදුම් ෙනි තිෙ) 

  1 2 3/ 1 2 3 

 තමම තබර පද මළත්රළ 3 ෙළ රපය අනුල ෙල් ෙබමින් නයන්න. 

ජර - ග / ෙ තගො තගො  

ගුර - ද /තද ග ෙ /ග දි ග/ෙ ගු ඳ   
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 තමම කවිය මළත්රළ තුන ෙළයට අනුල ෙළල් ෙබමින් ගයන්න.  

   ගළ - න/තෙල් ව/ඳු න් ල/ර  ව/ 

     ඔ ම රි/ තකො ට - /- - - /- - - 

   මන පුරළ තෙල් ගළතගන යන ක              ට  
   මළන බති මිණිලන් පන් දනනතකොට       ට  
   නතන නුඹත් එනලද පන් තනන්නට       ට  
 

3. මළත්රළ 4 ෙළ රපය ( මශ ෙනි තිෙ ) 

      1 2 3 4 / 1 2 3 4  

  තමම තබර පද මළත්රළ 4 ෙළයට  ෙළල්  ෙබමින් නයන්න. 

 තදොමිනට /නටතදොම් 

 තදගත්ග /ෙකුතදොම්  

 තමම කවිය මළත්රළ 4 ෙළයට ෙළල් ෙබමින්   නයන්න. 

+ පෂමුල/ බුේධ්ර- /වරතේ- /නම ක 

  තදලනුල ධ්ම්මර වරතේ නම කර 
  තෙලනුල වරඝර වරතේ නම  කර 
  පතුරු නටන්නට වබතයන් අලවර 

 

 

 තදතිතත් ෙළ රප 
 

 එක් ෙළ ආලර්ෙයක් තුෂදී තිත් ලර්ග තදකක් ලළදනය ලන තශයින් තමම ෙළ රප තදතිතත් ෙළ රප තව 

ශෆඳින්තේ. තදතිතත් ෙළ රප ද ප්රතේද තුනනන් යුක්ෙය. 

1. මළත්රළ 2+3 ෙළ රපය (සුළු මෆදුම් තදතිෙ) 

2.  මළත්රළ 2+4 ෙළ රපය (සුලු මශ තදතිෙ) 

3.  මළත්රළ 3+4 ෙළ රපය (මෆදුම් මශ තදතිෙ) 

 

(1)  මළත්රළ 2+3 ෙළ රපය (සුළු මෆදුම් තදතිෙ) 

1 2 + 1 2 3 / 1 2 + 1 2 3 

 තමම තබර පදය ෙළල් ෙබමින් නයන්න. 

 තදොර /ජර ෙ/ ග ෙ/ තදොර ෙ  

පශතින් ඇති ගළයනය මළත්රළ 2+3 ෙළයට ෙළල් ෙබමින් ගළයනය කරන්න. 

වත් /තලත් ම/ශත්/අදර /ත්/ යුත් සි/දත්/ කුමරු /ගත් /සිත්තෙො/වත් /පෆවිදි /අර/ගළ-- / 

/- - /- - - / 

අණ කරන ඡන්නතයන කන්ෙකය අසු තගතනන තගන තයදුන අසුතග පිට නෆරගළ 
 

(2)  මළත්රළ 2+4 ෙළය ( සුළු මශ තදතිෙ) 

          1 2 /1 2 3 4  

තමම තබර පදය මළත්රළ 2+ 4 ෙළය අනුල ෙළල්  ෙබළ නයන්න.  

 තදොර /තදොර ජර/ ජර/ ගජ / ගෙ 

පශෙ කවිය මළත්රළ 2 + 4 ෙළ රපය අනුල ෙළල් ෙබමින් නයන්න.  

 

  සුරිඳුන් තපර සිටන් බයුත් වෆල නිඳුන්  
   වශ තගොවහ ක යුතදන්  අසුරන් ජය තනොදින් 
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(3) මළත්රළ 3+4 ෙළය ( මෆදුම් මශ තදතිෙ ) 
1 2 3 / 1 2 3 4 

 

තමම තබර පදය මළත්රළ 3+4 ෙළයට ෙළල් ෙබළ නයන්න.  

 තදොර  කු  ජර ජර ෙකට තදොර ෙ ක 

 

         තබෝ තකො අන්දම් තපනය නගළ      ත  

         නළ තකොෂ අන්දම් තපන ශකුළ        ත           

         තෝ තුෂ රන්දම් සිරිනි දිගළ              ත   

         තම් කු වෙරක් තපරසිට ආ             ත  

 

 ෙළ රපයක් තුෂ ඇත්තත් එක් “ජළති” ක්ණයක් පමණක් නම් එය ෙනි තිතත් ෙළ රපයන. “ජළති” ක්ණ 

තදකක් එක් ව විට තදතිතත් ෙළ රපයක් නිර්මළණය තේ. එතවේනම් තුන් තිතත් ෙළ රපයක් තගොඩනෆතගන්තන් 

“ජළති” ක්ණ තුනක් වරකනය වීතමනි. 

 

 තුන් තිතත් ෙළ රප 

 තුන් තිතත් ෙළ රප ප්රතේද ශෙක් ඇෙ. එයින් තදකක් අපි ඉතගන ගනිමු. 

(1) මළත්රළ 2 +2 + 3 ෙළ රපය  

(2)  මළත්රළ 2 +2 + 4 ෙළ රපය 

 

(1) මළත්රළ 2 + 2 + 3 ෙළ රපය  (තද සුලු මෆදුම් තුන් තිෙ) 

1 2 / 1 2 / 1 2 3/ 1 2 /1 2 /1 2 3  

 තමම ෙළ රපතයහි මළත්රළ තදතක් තගොඩලල් තදකක් වශ මළත්රළ තුතන් තගොඩලල් එකක් වරතයෝග වී ඇෙ. 

 තද සුලු මෆදුම් තුන් තිෙ ලනුත  එතශයිනි. 

 

 තමම තබරපදය මළත්රළ 2 +2 + 3 ෙළයට    ෙළල් ෙබළ නයන්න. 

 තදොර ෙකු /තදොර ෙකු /තදොර ජර -  / 

 ගත් -  /ෙත් -  / ජර ෙරිනට/ 

 

 පශෙ වඳශන් කවිය මළත්රළ 2 + 2+ 3  ෙළයට ෙළල් ෙබමින් ගළයනළ නරීමට උත්වළශ කරන්න.  

- - / - - / වෙර /සිේ  / ලර / බෆති දිඪ/ ෙර / සුරිඳු/තන් - /කදි /රළ - - /  

- - / - - /කෙර/ගම /පුර /සුරිඳු /ලළ - /ශන 

 කරති /රණ /තමොණ/රළ - - /  

 

(2) මළත්රළ 2 + 2 + 4 ෙළ රපය (තදසුලු මශ තුන් තිෙ) 

 තමම ෙළ රපය මළත්රළ 2 තගොඩලල් තදකක් වශ මළත්රළ 4 තගොඩලල් එකනන් වෆදී ඇෙ. එතශයින් තද සුළු මශ තුන් තිෙ 

තලයි. තමම තිෙ ට තශොඳම උදළශරණයක් තව කුදන්ෙ ගෙ තදොම් ලේටම දෆක්විය ශෆක. 

1 2 /1 2 /1 2 3 4 

+  + / + + / කු ඳළ   න්   ෙ /ග ෙ/ තදොර - / 

 තමම ෙළ රපය අනුල කුදළන්ෙ ගෙ තදොම් ලේටතම් ලේටම් පිරීතම් පදය ෙළල් ෙබළ නයමු. 

 කුදළන්ෙ ගෙ කුඳ තදොමිනට 

 ෙරිනට කුරදත් ෙළ 

+  + / + + / කුදළන්ෙ/ ගෙ / කුඳ / තදොමිනට 

 ෙරිනට /කුරදත් /ෙළ - - - /..  
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මනිපුරි නර්ෙන වම්ප්රදළය 

 

භළරතීය නර්ෙන වම්ප්රදළයන් අෙතර් සුවිතේෂී නර්ෙන වම්ප්රදළයන, මනිපුරි නර්ෙන වම්ප්රදළය. තමම නර්ෙන වම්ප්රදළය 

ඊවළනදිග භළරෙතයහි බ්රශහමපුත්ර නදියත් ඇවමයත් අෙර පිහිටි කඳු ලෆටි වශ සුන්දර මිටියළලත් ල කන් ගශන ව මනිපුරි 

තේතයහි උපෙ ෆබලන. 

තමහි ලෆසියන්තේ ප්රධ්ළන ජීලතනෝපළය මළර්ගය ලන්තන් තගොවිෙෆනයි. තමොවුහු ආගමික භක්තියට වශ තේල විහලළවයට 

ප්රමුඛෙළලයක් දී ඇෙ දී ඇෙ. ඒ නිවළම ඔවුන්තේ  වරවහකෘතිය වමග මනිපුරි නර්ෙනය එකට බෆඳී ඇත්තත් තේල 

විහලළවයන් පදනම් තකොටතගනය.  

ගශතකොෂ ම කන් ශළ ඵතයන් පිරී ගිය ලවන්ෙ වමය ඔවුනට ප්රීතිමත් කළලකලළනුලන. පරිවරතයහි ඇති 
සුන්දරත්ලයත් තකත්ලතුල කන් තනළගත් අවහලෆන්තනන් අටුතකොටු පිරී යළම තශේතු තකොටතගන තමම කළලකලළනුල 

ඔවුන්තේ උත්වල වමය බලට පත්තලයි.  

 තදවියන් තලනුතලන් මශත් භක්තිතයන් යුතුල ප්රීති උත්වලයන්හි තයතදන තමම කළය තුෂ දක්නට ෆතබන 

ප්රධ්ළනෙම ලළර්ෂික උත්වලය ලන්තන් මළවයක් පුරළ පලත්ලනු බන තශේ ක උත්වලයයි. ඔවුන් තදවියන් තලෙ දක්ලන 

භක්තිය ඔවුන්ශට තවෞභළගය ලළවනළල ශළ වතුට තගන එන බල ඔවුන්තේ විහලළවයය 

මනිපුරි තේය ද මනිපුරි නර්ෙනය ද තදවියන් තලතින් ත් දළයළදයක් තසින් මනිපුරි ලළසීහු පිළිගනිති. මනිපුරි 

නර්ෙනය තත්මළ තකොටගත් කෙළ ලවහතන් තවේම මනිපුරි රළවහලීළ නර්ෙනතයහි ප්රභලය ගෆන නයතලන පුරළලෘත්ෙ ද 

ඉෙළමත් රවලත්ය. 

 

 මනිපුරි නර්ෙනතයහි ආරම්භය 

 15 ලන සියලතවහි මනිපුරි ප්රතේය පළනය කතෂේ රළජළකර්ෙළ නම් ව රජ තකතනන. ශලහණල තශලත් විහණු 

භක්තිකතයකු ව තමොහු ෙම රට ඉෙළමත් ධ්ළර්මිහඨ අයුරින් පළනය කතෂේය. තම් අෙර බකළමතයන් මත්ල සිටි නළග 

තගෝත්රිකයින් විසින් මනිපුරි ප්රතේය යටත් කර ගන්නළ දී. රළජළකර්ෙළ රජු ඇවමත  රජු තලෙට තගොවහ ඔහුතගන් 

ආරක්ළල පෙමින් එහි ජීලත් විය. ඉෙළ කනවහවල්තන් පසු ව රළජළකර්ෙළ රජු විහණු තදවියන් තගන්, මශත් 

භක්තිතයන් යුක්ෙල ෙම රළජයය යළිත් බළතදන තව ඉල්ළ සිටිත ය. ෙම රළජයය යළිත් බළගෙ ශෆන වුලතශොත් 

තේලවහයළනය කරලළ තදවියන් තලනුතලන් පුද පජළ පලත්ලන බලට රජතුමළ භළරයක් ද විය. 

දිනක් රළජළකර්ෙළ රජතුමළට අපරු සිහිනයක් තපනිණි. ඒ සිහිනය නම් විහණු තදවියන් පෆමිණ වඳුන් තකොටයක් 

තපන්ලළ එයින් ක්රිහණ තේ පිළිරුලක් නිර්මළණය කරන තව ඉල්ළ සිටීමයි. තමය සිෙට ගත් රජතුමළ එකී වඳුන් 

තකොටතයන් තේල රුල නිර්මළණය තකොට,  මශත් භක්තිතයන් යුතුල ක්රිහණ තේ ගුණ ලර්ණනළ කතෂේය. තම් ලන විට 

භළලනළනුතයෝගීල සිටි ක්රිහණ, රජතුමළ තකතරහි පෆශෆදී ඔහු ඉදිරිත  තපනී සිට ෙමළතේ මකුට පෂඳනළල ඔහු තලෙ 

ප්රදළනය කතෂේය. 

අනතුරුල රළජකර්ෙළ රජතුමළට ෙමන්තේ රළජධ්ළනිය ව මනිපුරි තේතයහි නෆලෙ රළජයත්ලයට පත්වීමට ශෆන විය. 

තදවියන් තලනුතලන් ෙමන් විසින් ව තපොතරොන්දුල ඉටු ඉටුකරනු ලවහ රජතුමළ, මශළ තේල මන්දිරයක් ෙනලළ ක්රිහණ 

පිළිරුල මශත් තපරශෆතරන් ලඩම්මලළ තගන තගොවහ එහි ෙෆන්පත් කර මශත් උත්වල පෆලෆත්වීය. 

තදවියන්තේ ජීලන පුලත් ඇතුෂත්තකොට රළවහලීළ නම් නර්ෙනය බිහිවත  තමම සිදු වීතමන් පසුය. තමම රළවහලීළ 

නර්ෙනය වඳශළ තයොදළගනු බන රරගලවහත්රළභරණ පලළ තදවියන්තේ උපතදවහ මෙ නිර්මළණය කරන ද බල මනිපුරි 

ලළසීහු විහලළව කරති. 
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 මනිපුරි නර්ෙනත  උන්නතිය වඳශළ තවේලය කෂ රජලරුන් ශළ කළකරුලන්: 

1.  මශළරළේ භළගය චන්ද්ර ජළයි සිර( 1759 – 1798) 

2.  මශළරළේ ගම්භීර් සිර ( 1825 – 1824 ) 

3.  මශළරළේ චන්ද්ර දළ කීර්ති සිර ( 1849 – 1886 ) 

ලර්ෙමළන මනිපුරි නර්ෙනයට අේවිතීය තවේලළලක් කෂ තරේහඨ කළකරුලළ තව වෆතකන්තන් රබින්ද්රනළත් ෙළතගෝර් 

තුමළ ය. එතුමළ 1919දී මනිපුරි තේත  කරන ද වරචළරයනන් පසුල එම ප්රතේයට පමණක් සීමළ වී තිබුණු ඒ සුන්දර 

නර්ෙන ක්රමය දෆක එය වමවහෙ ඉන්දියළල පුරළ පමණක් තනොල මුළු මශත් තෝකය පුරළම ප්රච කෙ නරීමට කටයුතු 

කතෂේය. 

 හින්දු ආගමික තේල පුලත් තත්මළ තකොටතගන තගොඩනෆගී ඇති තමම නර්ෙනතයහි ලඩළත්ම ප්රච කෙ තත්මළල තව 

තයොදළතගන ඇත්තත් රධ්ළක්රිහණළ  තප්රේම පුරළලෘත්ෙයයි. 

වහත්රී පුරු තදපිරිවම වශභළගී ලන තමම නර්ෙන වම්ප්රදළත  

දක්නට ෆතබන ලඩළත්ම ලෆදගත් නර්ෙනළරගය තව රළවහ 

නර්ෙනය නෆෙතශොත් රළවහලීළ නම් ව නර්ෙනළරගය 

ශෆඳින්තේ ශෆනයි. ක්රිහණළ වශ රළධ්ළ බෘන්දළ ලනත  දී 

එනතනකළ ශළ තක කතදතන් පසුලන අලවහයළ ඔවුන්තේ 

තප්රේමය වශ තගෝපිකළලන්  අෙර ගෙකරන සුන්දර අලවහයළ 

තමම නර්ෙනළරගයන් තගන් නිරපණය තලයි. ඉෙළමත් 

ෘරගළරළත්මක නර්ෙන විතේයන.           

 

 ලළදය භළේඩ 

  ප්රධ්ළන ලළදය භළේඩය ලන්තන් පුරේ  තබරයයි. තමය මනිපුරි මෘදන්ගය, 

මනිපුරි තකෝල් තබරය ලෆනි නම්ල කන් ද ශඳුන්ලනු බයි. තමම පුරේ තබරය ලීතයන් 

ෙනළ ඇති අෙර මෆදින් මශත්ල තදතකෂලර ක්රමිකල සිහින්ල වකවළ ඇෙ. ඉෙළ ෂඟින් 

ෂඟ තයොදළ ඇති ලරපට ල කන් ක්තිමත් තකතර්. එක් ඇවක් අඟල් 6 ක 

විහකම්භයනන් යුක්ෙ ලන අෙර අතනක් ඇව අඟල් 4 ක විහකම්භයනන් යුක්ෙය. 

තදපතවහිම බදළම තයොදළ තිතේ.තමය ලළදනය නරීතම්දී තබරත  කඳ සුදු තරදි කඩනන් 

ආලරණය නරීම සිරිෙයි. 

 

  තපනළ තශලත් තපනතකොම්බළ 

යනුතලන් ශෆඳින්තලන අලුලනන්  ලළදනය 

කරන ඒක ෙන්ත්රී වීණළල වශ ෙළම්පට ද භළෂි නමින් ශඳුන්ලන 

බටනෂළල ද මනිපුරි නර්ෙනය වඳශළ උපතයෝගී කරගනු බන 

ෙලත් ලළදය භළේඩ තේ. ලර්ෙමළනත  දී වළරරගිය වශ 

ශළර්තමෝනියම් ලෆනි වරගීෙ භළේඩ ද තයොදළ ගෆතන්. 

 

 

වරගීෙය : 

 උත්ෙර භළරතීය රළගධ්ළරී වරගීෙ වම්ප්රදළය පදනම් තකොට තගන වෆකසුණු එතවේම මනිපුරි තේතයහි අනනයෙළලය 

දෆක්තලන ක්ණයන්තගන් යුතුල මනිපුරි වරගීෙය නිමවී ඇෙ. තමකී නර්ෙනත දී මනිපුරි වරගීෙයත් වමග 

හතෝක වශ තදවියන් තලනුතලන් ගෆතයන භක්ති ගීෙ ගළයනය කරනු බයි. 
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 රරග ලවහත්රළභරණ: 

 ඉෙළමත් විචිත්ර වහලභළලයනන් යුක්ෙය නර්ෙනතයහි අන්ෙර්ගෙ සියුම් චන දෆක්වීමට තයෝගය ලන ආකළරතයන් 

වෆකසී ඇෙ. එතවේම වෘරගළරළත්මක වත් ළවය වත්  රරග විළවයන් ඉවහමතු වී තපතනන ආකළරතයන් තමකී 

රරගලවහත්රළභරණ වකවහ තකොට ඇෙ. 

කළන්ෙළ රරග  ලවහත්රළභරණ (රළධ්ළ වශ තගෝපිකළ ලන්තේ): 

කුමින් : ඉතන් සිට ලෂලුකර තෙක් ලෆතවන තවේ වකවහ කෂ 

බෆරයක ආකෘතිය ඇති වළය තම් නමින් ශෆඳින්තේ. තමය 

රන්රිදී නතන් අරකළර තමෝවහෙර වහිෙල තගත්ෙම් කර 

ඇති අෙර  ෙෆනින් ෙෆන පළිඟු කෆට ශළ තුනී කේනළඩි කෆබ ක 

අල්ළ දිවහනය ශළ චමත්කළරය බළ දී ඇෙ. 

 තපොහලළන් : කුමින් ඇඳුමට උඩින් ඒ මෙ විනිවිද තපතනන සුදු පෆශෆති 

දුහුල් තරේතදන් මවන ද තකටි වළය තම් නමින් ශෆඳින්තේ. 

එය ඉෙළ අරකළර රැළි වහිෙල දිවහ ව චමත්කළරය ලෆඩි කරන 

රරග ලවහත්ර තකොටවන. 

ක්ලoතගොයි :     ඉනට පෂඳින පටිය 

රිම්පුරිේ :    උඩුකය වඳශළ අඳිනු බන අත් තකොට විල්ලුද ශෆේටය 

රිම්පුරිේ  නමින් ශෆඳින්තේ. තමය කළු රතු තශෝ තකොෂ 

පෆශෆති ෙද ලර්ණයන්තගන් වෆකසී ඇෙ එහි අෙර ඉඟ 

තපතදව රන්ලන් තබෝඩර ල කන් අරකළර කර තිතේ. 

 

මයිකුම් :   හිවට පඳන තේය. 

තකොක්තුම්බි :   හිවහ පෂඳනළල. 

කුතදොවහ :      දෙට පඳින ලෂලු.  

කුේඩළනි :       කරළබු.  

 

 

 පිරිමි රරග ලවහත්රළභරණ ( ක්රිහණතේ) 

තධ්ෝතිය :     තගත්ෙමින් අරකළර කර ඇති යටි කයට අඳිනු බන ඇඳුමයි. තමය ෙෆඹි ක පෆශෆතයන් තශෝ කශ 

පෆශෆතයන් යුක්ෙ තේ. 

රිම්පුරිේ :     උඩුකයට අඳිනු බන කළු පෆශෆති ශෆේටය 

 මකුට පදනළල( චූරළ ) : ක්රිහණ වඳශළ පමණක් තලන්ව සුවිතේෂී ආභරණයන.  තමොනර පිශළටුලක 

ආකෘතියනන් වදී ඇෙ. 

කුතදොවහ :     දෙට පඳින ලෂලු විතේයන. 
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 මනිපුරි නර්ෙනළරග  : 

 රළවහලීළ       : - රළධ්ළ වශ ක්රිහණළතේ තප්රේම ලෘත්ෙළන්ෙය තත්මළ කර ගනිමින් නිර්මළණය වී ඇෙ. විවිධ් උත්වල 

අලවහයළ නිතයෝජනය කරන රළවහලීළ ලර්ග තබොතශොමයක් ඇෙ. ලවන්ෙ රළවහ, මශළ රළවහ, කුන්ේ රළවහ, 

නෘෙය රළවහ, තගොප් රළවහ, උලුකළල් රළවහ, දිලය රළවහ ආදී ලතයනි.  

පතරoේ  :        මනිපුරි නර්ෙනත  ම කක අභයළව ලන චළ ක ල  සුවිතේ පද තකොටවහ පතරoේ  නමින් ශෆඳින්තලන 

අෙර ඒලළද ලර්ගීකරණය කර ඇෙ. 

පුන්ේතචෝම් :   පුරේ නම් ව තබරය කතරහි  ළතගන කේඩළයමක් විසින් කරන ද තබරලළදන නර්ෙනයන. තමය 

ඉෙළ වරකීර්ණ බවින් යුක්ෙ ලන අෙර විවිධ් ආගමික ශළ වමළජීය අලවහයළල දී රඟ දක්ලනු ෆතේ. 

කර්ෙළල් තචෝම් :  විවිධ් ෙළ මෙ තකතරන වළමහික ෙළම් නර්ෙනයන. 

වන්කීර්ෙම්  :   ජන ජීවිෙත  සිදුලන උත්වල අලවහයළ තව වෆතකන කන් විදීම, බත් කෆවීම විලළශය ආදී ඒ දී 

වරකීර්ෙම්  නටනු ෆතේ. 

 

ඇගයීම 

 මනිපුරි නර්ෙන වම්ප්රදළය පළඩම ඇසුරින් පශෙ වඳශන් ලගුල වම්පර්ණ කරන්න. 

ප්රහන පිළිතුරු 
 
මණිපුරි නර්ෙන වම්ප්රදළය ප්රභලය 
ෆබ ප්රතේය 
 

 

 
මනිපුරි නර්ෙනත  පුරළලෘත්ෙය 

 

 
මනිපුරි නර්ෙනත   අභිලෘේධියට  
දළයක වතලෝ 
 

 

මනිපුරි නර්ෙනය ඉන්දියළල පුරළ 
ප්රච කෙ නරීමට මුල් ව ෙෆනෆත්ෙළ 

 

 
මනිපුරි නර්ෙනතයන් විදශළ 
දෆක්තලන ප්රධ්ළන චරිෙ තදක 

 

 
මනිපුරි 
නර්ෙන අරග 
 

 

 
රළධ්ළතේ වශ තගෝපිකළලන්තේ 
රරග ලවහත්රළභරණ 
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රවභළල ශඳුනළගනිමු 

 

 රවය යනු හිතත් ඇතිලන ශෆඟීමන. අප විසින් පරතච්න්ද්රියන් මගින් ග්රශණය කරගනු බන ප්රතබෝධ්කයක් 

කරණතකොටතගන ඊට ප්රතිචළර ලතයන් සිතෙහි උපදින සියුම් ශෆඟීමක් නෆෙතශොත් ශෆඟීම් වමුදළයක් අපි රවයක් 

තව ශඳුන්ලමු. වහලභළල ධ්ර්මත  පලතින තේලල් තවේම මිනිවළ විසින් නිර්මළණය කෂ නෆටුම්,  නළටය,  චිත්රපට, තට ක 

නළටය,  වරගීෙය,  චිත්ර,  මර්ති, කෆටයම්, ගෘශ නිර්මළණ නලකෙළ, තකටිකෙළ, කළලය නිර්මළණ යනළදී තේ ඇසුරු 

නරීතමන් ද රව විඳීමක් අත්පත් කරගෙ ශෆනය.  

 

 නල නළු රවය 

 භළරෙතයහි තපර විස භරෙමුනි නම් ව පඬිලරයළ විසින් රචනළ කරන දෆයි වෆතකන නළටය ළවහත්රය නමෆති 

ග්රන්යත  රවයත් රව උපදින ආකළරයත් පිළිබඳල විවහෙර කර ඇෙ.  ඔහු තපන්ලළ තදන පරිදි රවයක් උපදින්තන් 

භළලයක් මුල්කරතගනය. භළලයක් යනු පුේගතයකුතේ සිතෙහි තනොතලනවහල නෆෙතශොත් වහයළලරල පලතින්නළව 

ශෆඟීම් වමුදළයන. එනම් වහයළයි භළලයන්ය. තම්ලළ මිනිවහ සිතෙහි නිදන්ගෙල පලතින බල භරෙ මුනිලරයළ තපන්ලළ තදයි.  

 භරෙමුනිලරයළතේ පෆශෆදි ක නරීම අනුල මිනිවහ සිතෙහි භළලයන් අටක් පලතී. ඒලළ නම් රති, ශළව, තෝක, තක්රෝධ්, 

උත්වශ, භය, ජුගුප්වළ, විවහම  යන  අටයි. 

භරෙමුනිලරයළතගන් පසුල සිටි තලනත් පඬිලරු අෙරින්  රකු නෆමෆති පඬිලරයළ භරෙමුණි පඬිලරයළ ඉදිරිපත් කර 

තිබ රව අටට ෙලත් රවයක් එක්කරමින් එය නලයක් බලට පත් කතෂේය. අලුතෙන් එක් කෂ රවය ළන්ෙ නම් ව රවය 

යි. එහි භළලය ලන්තන් භක්තියයි. 

 නලනළු රවය භළලයන් වහිෙල 
    භළලය                            රවය 

1. රතිය                            ෘරගළර  

2.  ශළව                              ශළවය  

3.  තෝක                          කරුණළ 

4.  ක් තරෝධ්                        තරෞද්ර 

5.  උත්වශ                         වීර 

6. භය                               භයළනක 

7.  ජුගුප්වළ                        බීභත්වය 

8.  විවහම                            අේභූෙ 

9.  භක්තිය                       ළන්ෙ (ම)     

      

රවයක් යනු අප දනන දෆතනන යනළදී ලතයන් ව අප ශළ වම්බන්ධ් ව ක්රියළලලීන් තශේතු තකොටතගන සිෙට වරතේදී ලන 
නසියම් මළනසික  ෙත්ත්ලයක් තව ශෆඳින්විය ශෆනයි. 

 අප ජීලත් ලන කළසීමළල තුෂදී තනොදෆනුලත්ලම වුලද භළලයන් වශ රවයන් අප සිත් තුෂ ජනිෙ තේ. එතශත් 

කළකරුතලක් නිර්මළණයක් නරීතම් දී භළලයන් උපේදලළ තමම රවයන් මිනිවහ සිත් වෙන් තුෂ ජනිෙ කරලමින් නල 

මළනයන් තලෙ  තප්රේක්කයළ තශෝ පළඨකයළ තගන යනු බයි. ත  

 රවවිඳීම පුේගයළතගන් පුේගයළට තලනවහ තලයි. එක් එක් පුේගයළ වතු උගත්කම්, ලයවහ මේටම්. අත්දෆකීම් ආදී 

ලතයන් ව කරුණු ඒ තකතරහි බපළයි. තම් තශේතුතලන් පුේගතයකු තුෂ යම්නසි කෘතියක් රව විඳීතම්දී ඔහු වතු 

දෆනුතම් පුළුල් බල තශෝ පටු බල මෙ ඔහුතේ රව විඳීම් ක්තිය තීරණය තලයි.  
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 ලර්ෙමළනත  ඉශතින් වඳශන් කෂ නල නළු රවය ට අමෙරල ෙලත් රවයන් එකතු වී ඇෙ.  ‘උපශළව රවය” ඉන් 

එකන. තමය ශළවය රවයට ලඩළ තලනවහ එකන. එතවේම රටට දෆයට ඇති ආදරය ජළතිලළත්වයය ලෆනි රවයන් ඉශෙ කී 

නල නළු රවය තුෂ දක්නට නෆෙ. 

 රවයක් මතු ලන්තන් නසියම් භළලයක් මුල්කරතගන බල අපි දෆන් 

දනිමු. ළන්තිකර්මයක දී විවිධ් චරිෙයන් නිරපනය කරන ශිල්පීන් 

විසින් කරනු බන්තන් ද භළල ප්රකළනයන. එකී භළලයන් නරඹන 

තප්රේක්කයන් වතුටට පත්තේ. එමගින් ඔවුන්තේ සිත් තුෂ රවයක් 

උපදී. අපතේ තේශීය නර්ෙන වම්ප්රදළයන් ශෆම එකකම ලළතේ 

රවභළලයන් දක්නට තිබුණ ද පශෙරට නර්ෙන වම්ප්රදළත  එය 

බහුල දෆනය ශෆක. ඊට තශොඳම උදළශරණ තව වන්නි යකුම 

තශලත් දශඅට වන්නිය ළන්තිකර්මය දෆක්විය ශෆක. 

 

රටයකුම ළන්තිකර්මත  එන කපුයක්කළරිය, නළනුමුරය ලෆනි නළටයමය අලවහයළ තදතලොල් මඩුතේ එන අඹ විදමන 

තදතලොල් තගොඩ බෆසීම ඇවහ බන්ධ්නය නිබන්ධ්නය මරළ ඉපෆේදවීම ලෆනි අලවහයළලන් තම් වඳශළ ඉදිරිපත් කෂ ශෆන 

ෙලත් වළධ්ක තේ. 

උඩරට තකොතශොඹ කරකළරිත  එන ඌරළ යක්කම,  නයළ යක්කම,  ලෆදි යක්කම ලෆනි යක්කම් ද ගුරුතේ මළළල ලෆනි 

අරග නළේ යමය තපෂපළ ක තව ශෆඳින්විය ශෆනය. රරගනය ශළ වරලළදය තු කන් ශළවහ ය රවය උත්පළදනය නරීම තමහි 

විතේ ක්ණයන. 

වබරගමු නර්ෙන වම්ප් රදළත  එන අඹ විදමන, රළමළ මෆරීම, අසුර යක්කම ආදිත  දී ද විවිධ් රව උත්පළදනය සිදුලන 

අලවහයළ ඇෙ.  

 

 

 

 

            

    

        

    ඇගයීම 

 පළඩම ඇසුතරන් පශෙ වඳශන් ප්රහන ලට පිළිතුරු වපයන්න.  

1. රවය යනු කලරක්ද? ශඳුන්ලන්න. 

2. නළටය ළවහත්රය නම් ව ග්රන්යය කවුරුන් විසින් රචනළ කරන ේදක් ද? 

3. නළටය ළවහත්රය නම් ව ග්රන්යත  රවභළල කීයක් වඳශන් තේද? ඒ තමොනලළද? 

4. oකු යනු කලතරක්ද? 

5. ඔහු විසින් එක් කරන ද රවය කුමක්ද? 

6. නලනලු රවය ට අමෙරල ලර්ෙමළනත  එක්වී ඇති රවයන් තමොනලළද? 

7. තේශීය නර්ෙන වම්ප්රදළයන් තුෂ නල නළු රවය ඉවහමතු ලන අලවහයළ දක්ලන්න? 
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නර්ෙන කළතේ නෙන ප්රලණෙළ 

 

 යුගතයන් යුගයට පරපුතරන් පරපුරට දළයළද කරමින් පෆලෙතගන ආ නර්ෙන කළල වරවහකෘතිය ශළ එනතනක මුසු 

තලමින් අද දක්ලළම තනොනෆසී පලතී. අතප් ඉතිශළවය තදව බන විට ගෙව වම යුගයකම නර්ෙන කළල ඉශෂ 

මේටමක පෆලතුණු බල එක් එක් මළර අධ්යනය නරීතමන් පෆශෆදි ක තේ.  ප්රළේ ඓතිශළසික යුගත  මිනිවළ  නෆටුම,  

වතුට ප්රකළ නරීතම් මළධ්යයක් තවත් ෙලත් විතටක තනොතපතනන බතේගයන් තේ ආශිර්ලළදය බළ ගෆනීමට 

ඉදිරිපත් කෂ අරගයක් ශෆටියටත් තයොදළ ගනු ෆබීය.  

කෆතන් එළියට ආ මිනිවළ ශිහට වම්පන්න පුේගතයකු ශෆටියට ජීලත් වීම පටන්ගත් දළ සිට විවිධ් අලවහයළල 
නර්ෙනය තයොදළ ගත් ආකළරයත් ක්දිලට බුදු වසුන ෆබීතමන් පසු තශෂ කළ තකෙ අවහලේදන්නට බුදුවසුතනහි 

බපම ඉලශල් ව ආකළරය ත්  නර්ෙන කළතේ ඓතිශළසික පසුබිම විමසීතම්දී අපට පවක් තේ.  

එතවේ පෆලෙතගන ආ නර්ෙන කළතේ නෙන ප්රලණෙළ පිළිබඳල විමසීතම් දී එහි වන්ධිවහයළනයක් තව 9934 ලර්ය 

අපට ලෆදගත් තලයි. ඒ 9934 ලර්ත  රබින්ද්රනළත් ෙළතගෝර් තුමළතේ රකළගමනයයි.  

භළරතීය මුද්රළ නළටය කළල ඇසුතරන් තශෂ ඌරුලට වෆකසුණු ඉඟිනළු බිහි වුතේ තම් යුගත දීය. චිත්රතවේන,  

පණීභළරෙ, තප්රේමකුමළර එපිටල, ලජරළ, ලවන්ෙ කුමළර ආදී ලතයන් ව කළකරුලන්තේ නිර්මළණ දළයකත්ලය  

නර්ෙන කළතේ ප්රතබෝධ්ය ට  තබතශවින් බපතේය. 

තම් ලන විට පළරම්පරික ගුරුකු ලට පමණක් සීමළවී තිබ වළම්ප්රදළයික නර්ෙන කළල තපොදු ජනයළ අෙර ප්රච කෙ 

ලන්නට විය.  

 

 

 

 

 

 

 

 රබින්ද්රනළත් ෙළතගෝර් තුමළ                                                                                             චිත්රතවේන, ලජරළ 

උවවහ යෆයි වම්මෙ කුල කළන්ෙළතලෝ  පලළ නර්ෙන කළල ශදළරන්නට උනන්දු වශ. නර්ෙනය පළවල් විය 

ධ්ළරළලට එක් වීම නර්ෙන කළතේ ප්රගමනයට ෙලත් සුවිතේෂී තශේතුලක් විය. සිරශ ජනයළ අෙර පෆතිරුණු නර්ෙන 

කළලට විතේයන්හි පෆලති උත්වල වන්දර්න ප්රදර්න වඳශළ අලවහයළ වෆසීම ජළතික ෙත්ත්ලතයන් අන්ෙර්ජළතික 

ෙත්ත්ලයට පිවිසීමන. expo 67 ලෆනි ප්රදර්න තමයට තශොඳම උදළශරණයන. 9952 ලර්ත  රජත   කෙ 

කළයෙනය බිහිවිය. තමමගින් රකළතේ තබොතශෝ තදතනකුට  නර්ෙන කළල ශෆදරීමට අලවහයළල හිමි විය. 9956 

ලර්ත  වරවහකෘතික තදපළර්ෙතම්න්තුල ආරම්භ වීතමන් පසු කළයෙන බිහිවිය. රකළල පුරළ තමම කළයෙන 

වහයළපිෙ වීම නර්ෙන කළල ශදළරණ දරුලන්ශට ඊට  නල මරතපත් පශෂ වීමක් තව තපතන්. 

රජත  පළවෆල් ල තවෞන්දර්ය විය අනිලළර්ය වියයක් වීම ශළ තවෞන්දර්ය ගුරුලරුන් පුහුණු නරීම වඳශළ ගිරළගම 

තවෞන්දර්ය ගුරු විදයළය ආරම්භ වීම 9972 ලර්ත  දී සිදුවිය. චිත්ර, නෆටුම් වරගීෙ යන වියයන් සියල් වම සිසු 

දරුලකුම ඉතගනගෙ යුතු යෆයි තීරණය වී තිබුණ ද අලවළනත  ඉන් එක් තවෞන්දර්ය වියක් තශෝ වම දරුතලකුට ම 

ඉතගනීතම් අලවහයළල මින් උදළවිය.   
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 9978 ලර්ත  අතපොව වළමළනය තපෂ විභළගය වඳශළ ද අතපොව උවවහ තපෂ විභළගය වඳශළ ද නර්ෙන විය වියක් 

ලතයන් ඇතුළු නරීම  උවවහ අධ්යළපනය ශදළරන සිසුන් ශට විහලවිදයළ ලරම් දක්ලළ ඉශට යළමට ෆබුණු අනගි 

අලවහයළලන. ඉන් නර්ෙන විතයන් උපළධියක් බළ ගෆ නීතම් ශෆනයළල සිසු දරුලන්ට උදළවිය.  

 80 දකත  ආරම්භ තකරුණු ෙරුණ තවේලළ වභළල  ශළ තබල්වුඩ් ගම්මළනත  තවෞන්දර්ය නිතක්ෙනය ලෆනි ආයෙන 

නර්ෙන කළතේ ප්රලර්ධ්නයට දළයක ව ආයෙන තලයි. 

 2005 ලර්ත  දී කෆණිය විහලවිදයළයීය තවෞන්දර්ය අධ්යළපන ආයෙනය පර්ණ විහලවිදයළයක් බලට පත් 

තකරුණු අෙර එය තවෞන්දර්ය කළ විහලවිදයළය තව නම් තකරිණි. තමම විහලවිදයළතයන් බිහිව 

තවෞන්දර්යතේදීන්ට  ආචළර්යලරුන්ට  මශළචළර්යලරුන්ට  උවවහ අධ්යළපනය වඳශළ විතේ ගෙවීමට ද අලවහයළල 

වෆසුණි. 

නර්ෙන විත  ප්රලර්ධ්නයට තුඩු දුන් ෙලත් තශේතු වළධ්කයන,  විවිධ් ආයෙන බිහි වීම ශළ විවිධ් නර්ෙන කේඩළයම් 

බිහි වීම. එනම්, 

  ත්රිවිධ් ශමුදළ නර්ෙන කේඩළයම් 

  රළජය නර්ෙන කේඩළයම 

  පෂළත් නර්ෙන කේඩළයම් 

  තපෞේග කක නර්ෙන කේඩළයම් 

ජනමළධ්යය ත් ෙළක්ණික දියුණුලත්  නර්ෙන කළතේ ප්රතබෝධ්යක් ඇති වීමට බප ෙලත් තශේතුලන. නර්ෙන විය 

යනු හුතදක් ප්රළතයෝගික  වියක්ම  තනොල ඊට ලඩළ එශළ ගිය විදයළත්මක පසුෙයක් මෙ වෆකසුණු පුළුල් විය පයයක් 

වහිෙ වියක් බල වියතුන් විසින් කරන ද පර්ත ණ මගින් පෆශෆදි ක තලයි. තමතවේ පර්ත ණ මගින්  විවිධ් නර්ෙන 

කෘති රචනළ වීම ද නර්ෙන කළතේ උන්නතිය උතදවළ තබතශවින් බපළ ඇෙ. 

 

 

ඇගයීම 

1. නර්ෙන කළතේ නල ප්රතබෝධ්ය නිවළ සිදු ව ප්රලණෙළ පශක්  කයන්න. 

2. 70 දකත  අධ්යළපනික ලතයන් නර්ෙන කළතේ සිදුව ලටිනළකම් තපෂගවහලන්න. 

3.  ශ්රී ළරනක නර්ෙන ශිල්පීන් අන්ෙර්ජළතික ෙයට පිවිසීම නර්ෙන කළලට බප අයුරු පිළිබඳ කරුණු 

දක්ලන්න. 

4.  ෙළක්ණික දියුණුල නිවළ නර්ෙන කළතේ ප්රතබෝධ්යක් ඇති වීමට බප කරුණු තමොනලළද?  
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තකටි  පිළිතුරු  කයන්න 

9  ජන ගළයනළ ල තපොදු ක්ණ තදකක්  කයන්න. 

2) අනළඝළෙළත්මක ගළයනළලන් ලර්ග කීපයක්  කයන්න. 

3) තක ක ගී නිර්මළණයට අන්ෙර්ගෙ වත  කුමක්ද? 

4) ශටන් කවි ගළයනතයන් තපන්නුම් කරන ක්ණ තුනක්  කයන්න. 

5) තමෝල් ගවහ කවි කුමන කළර්යයක් නරීතම් දී තයොදළ ගනු බයි ද?  

6) ග්රශපන්ති කවි ගළයනළ කරන්තන් .................................. කර්මත දී ය. 

7) ප්රයම ප්රවහති කළලය තව වෆතකන්තන් ...........................  සිරිෙය. එය රචනළ කරන ේතේ ශ්රී 

.................................... රජතුමළතේ ගුණ ලර්ණනළ නරීම් වඳශළ ය. 

8) "සිත් තව තොල වෆදි චක්ර ලල් ළ" ඉතිරි පද තුන වම්පර්ණ කරන්න. තමම කවිය නනම් නර්ෙනයක් වඳශළ 

උපතයෝගී කර ගනීද? 

9) ප්රකට ප්රවහති කළලය වරග්රශයන් තුනක්  කයළ දක්ලන්න. 

90  පන්තත්රු නෆටුම වඳශළ තයොදළ ගන්නළ කවියක් මශ ෙනි තිෙට ප්රවහෙළර කරන්න. 

 

යළ  කරන්න 

99  රතී භළලතයන්    ළන්ෙ රවය ද උපදී 

92  ශළව භළලතයන්    අත්භූෙ රවය ද උපදී 

93  ජුගුප්වළ භළලතයන්     ෘරගළර රවය ද උපදී 

94  විහම භළලතයන්     ශළවය රවය ද උපදී 

95  ම භළලතයන්     පිළිකුල් රවය ද උපදී 

 

 

 

 

තකටි පිළිතුරු  කයන්න 

96  අනුභළලයන් යනු ප්රතිචළර දෆක්වීතම් අලවහයළලයි. එයද ආකළර තදකන. ඒ ආකළර තදක වඳශන් කරන්න. 

97  ගෆමි නෆටුම් නිර්මළණත දී  ලවහතු විය කරගත් ක්රම ඇෙ. එයින් ක්රම තුනක්  කයන්න. 

98  කෘෂිකළර්මික ජීලන ලෘත්තීන් ශළ බෆඳි නෆටුම් කීපයක්  කයන්න. 

99  විතනෝද ක්රීඩළ ආරිෙ ගෆමි නෆටුම් ඇෙ. එයින් තුනක්  කයන්න. 

 20  ද්රවිඩ ගෆමි නෆටුම් ක්තේත්ර තදකක් යටතත් ලර්ගීකරණය වී ඇෙ. ඒ ලර්ගීකරණ තදක වඳශන් කරන්න. 
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නිලෆරදි පිළිතුර යටින් ඉරක් අඳින්න. 

29  තේශීය ගෆමි නෆටුම් ල සුවිතේෂී ක්ණයන. 

  9. කළන්ෙළලන් පමණක් නර්ෙනය නරීම. 

  2. වරකීර්ණ පද තකොටවහ ඇති බල. 

  3. වළමහික බල ශළ වර බල. 

22  තකෝළේටම් නර්ෙනය ට වමළන නර්ෙනයන. 

9. ලන්නම්  

2. ලී තකළි  

3. තකෝම් 

23  නර්ෙනය, වරගීෙය, නළටය යන තුනම ප්රළවළරගික කළ ය. චිත්ර කළල නම් 

  9. නර්ෙන කළලන  

2. දෘය කළලන  

3. රලය කළලන  

24  මනිපුරි නර්ෙනත  වරගීෙය 

9. කර්ණළටක වරගීෙය  

2. හින්දුවහයළනී වරගීෙය  

3. බටහිර වරගීෙය 

25  මනිපුරි නර්ෙනය උපෙ ෆබුතේ 

9. ආගමික භක්තිය මුල් කර කරතගනය. 

2. විතනෝදළවහලළදය මුල්කරකරතගනය 

3. වළමය මුල්කරතගනය 

26  මනිපුරි නර්ෙනත  ප්රධ්ළන ලළදය භළේඩය නම්  

9. ගෆට තබරය  

2. ෙේළල  

3. පුරේ තබරය 

27  ‘තගෝවින්දය’, ‘භගලත් ගීෙළල’ යන කළලයයන්තේ ගළයනළ තයොදළගත් නර්ෙන වම්ප්රදළය ලන්තන් 

9. මනිපුරි නර්ෙනය  

2. පශෙරට නර්ෙනය 

3. ඔතපරළ නළටය  

28  රළවහලීළ නර්ෙනයට තත්මළ වී ඇත්තත් 
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9. රළධ්ළ ක්රිහණළ 

2. රළම සීෙළ  

3. ජළ කය ක්රිහණළ 

29  සුළු මශළ තදතිතත් තබර පදයකී  

9. තදොර ජරෙ ගෙ තදොරෙ 

2. ජර ගෙ තගො තගො 

3. තදොර ජර ජර ජර ගජගෙ  

30  2 + 4 අයත් කවියක කවි පදයන. 

9. ලන් නිල්තග නිල් රන්ලර කන් තුල් බිගු ඇල්ළ  

2. ඈෙ සිටන් එන්නි තවල් ක තවල් කත  

3. අගය ලඩන කවි ලරුණළ 

 

නිලෆරැදි පිළිතුරට කුණ ද ලෆරදි පිළිතුරට  කුණ ද තයොදන්න. 

39  තදසුළු මෆදුම් තුන්තිෙ 2 + 2 + 3 තේ.             

32  තදසුළු මෆදුම් ලන්නමන තුරගළ ලන්නම.            

33  මෆදුම් මශ 2 + 4 තේ.              

34  මනිපුරි නර්ෙනත  රරග ලවහත්රළභරණයන ‘කුමින්’.           

35  ළවය ක්ණ වහිෙ ෘරගළරළත්මක නර්ෙනයන මනිපුරි.          

 

තකටි පිළිතුරු  කයන්න 

36  නර්ෙන කළල ශෆදරීතමන් මළනසික සුලය බළ ගෆනීමට ශෆනයළල ඇෙ. ඒ පිළිබඳල තකටි ශෆඳින්වීමක් කරන්න. 

37  යශපත් දිවි පෆලෆත්මකට නර්ෙන කළල ශළ බෆදි වළරධ්ර්ම බපළන ආකළරය පිළිබඳ තකටි ශෆඳින්වීමක් කරන්න. 

38  විතේ වරචළරකයින් වඳශළ තශෝටල් ල වශ වරචළරකයින් විළ ලතයන් ගෆලතවන වහයළනල වරදර්න 

පෆලෆත්වීතමන් බන ලෆදගත් කරුණු 5ක් වඳශන් කරන්න. 

39  අන්ෙර්ජළතික වරවහකෘතික හුලමළරු යටතත් විතේ රටලට යමට අලවහයළල ෆබ නර්ෙන කේඩළයම් තුනක් නම් 

කරන්න. 

40  මුවඩි ලන්නතම් කවහතිරම වශ අඩේල ප්රවහෙළර කරන්න. 

 

 


