රුහුණු ගුරු ගෙදර
ගෙරදිෙ සංගීතය-ොඩම් අංක 02
ජන ගී වර්ගීකරණය

01.
(i) පහත දැන්වෙන ජන ගී පිළිබඳ ගැලීම් සටහන සම්පූර්ණ කරමු.
ජන ගී
ගැමි ගී

වසේ ගී

............... මත
වගොඩනැගුණු ගී

ඇදහිලි හා විශ්ොස මත
වගොඩනැගුණු ගී

වමවහ ගී
උදා*ගැල් ගී
*....................
*.....................

.................... ගී
උදා *තුන් සරවේ ගී
*......................

................... මත
වගොඩනැගුණු ගී

උදා -*...................
*..................
*................
*..................

....................... ගී
උදා- * එළුෙන් කෑම
*.................................
*..............................
*.................................

(ii). ගැමි ගී හා වසේ ගී සංසන්දනය කරමින් කරුණු 04 ක් ලියන්න.
(iii). පහත සදහන් කවි පාද අයත්ෙන ගී ෙර්ගය ෙරහන් තුළින් වතෝරා ලියන්න.
(සබරගමු ෙන්නම්, ගුත්තිල කාෙයවේ ගී. සංදු ෙන්නම්, ප්රශස්ථි, ඔළිඳවකළිවේ ගී, පතල් කවි)
•

සඳො සුදුෙැලි පිවිතුරු...........

•

ෙරමති සුභ චරිවත් .........................

•

වසේවිත පාද සවරෝරුහ සංජිත........................

•

වදොඩම් කපාලා ඇඹුල් තියාලා........................

•

වකොවහෝ යනා හඬ නගනා .........................

•

කළුෙන් කළු රුෙයි මංවහෝ.........................
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රුහුණු ගුරු ගෙදර
ගෙරදිෙ සංගිතය - ොඩම් අංක 03
ගුත්තිල කාව්යගේ ගී
සංගේශ කාව්ය

........................

ගුත්තිල කාව්ය

ගසේ ගී

......................

............................

..........................

ස ේ ගි
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

ගුත්තිල කාව්යසේ ගී
................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
ස ොසලො ්මත් පැදි
සදව්ා සුදුව්ැලි පිවිතුරු - බදව්ා රන් දද පියකරු
සිටුව්ා ගදොර ගදොර රඹතුරු - තබව්ා පුන්කුඹු විසිතුරු
ස ොස ො ්මත් පැදි
මන් මත් කරව්න දන මුළු ගදරණා - රස ව්ත් ව්න ගව්න නද නද කරනා
සව්ගනොත් සද පුරෙන ගලොබ දිවුණා - ගනොදනිත් දරුව්න් ඇකගයන් ව්ැටුණා
අටවිසිමත් පැදි
රූ රැගසේ අදිනා ගලගසේ අත් ගලල දිදී විදුලිය ෙබා-රන් රගසේ එක්ව්න ගලගසේ ගව්න නාද නු ො තබ තබා
කම්ෙගසේ ගදන සැර ගලගසේ ගදස බල බලා ගනතගින් සබා-මම් ගකගසේ ෙව්සන් එගසේ ව්ර සුරළදුන් දුන් රෙ සුබා
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රුහුණු ගුරුගෙදර
ගෙරදිෙ සංගීතය-ොඩම් අංක 04
නාඩෙම් ගී
නාඩෙම් නාට්ය ශෛලිය
භාවිතා කල සංගීත ශෛලිය
භාවිතා කළ වාද්ය භාණ්ඩ
තාල
ගීත ආකෘති
සුවිශෛේෂි අංග
සංගීතඥයන්
ප්රචලිත නාට්ය
පුශ ෝගාමීන්
නාඩෙම් තාල
උද්ා :- පසන් තාලය
1

2

අඩු තාලය

තා -

වැඩි තාලය

දි

3

4

0 ග

කු න් තා

6

7

8

ත 0 ශද්ො 0
-

කු ශද්ො 0

නාඩෙම් ගී

පායාලා අඹශේ චන්ද්රයා දිසි සුන්ද් රූශේ මාශේ
ජිද්ාශනෝ මයා ප්රන්කශේහී ශපපැයින් නම් නිරිද්ාශේ
මනහා ශද්ෝණිය ශේ මම්
ශනක ාජ සම්පත් දීශමන්
තැනු බාශල සිට් නිති ආද් ශයනි ශබෝ
එංගල්තීනා නාශමන්
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රුහුණු ගුරුගෙදර
ගෙරදිෙ සංගීතය-ොඩම් අංක 05
නාඩෙම් ගී ඇසුරු කළ නව නාට්ය ගී
නව නාට්ය

ගීත

මනශම්

ශප්රේමශයන් මන......
දුලා ශනතු පුලා....
මෑශේ මා දුටු ශකොමළ.......

සිංහබාහු

වගු ට් න නිදු......
ගල්ශලන බිද්ලා....

කාලශගෝල

ආශල බැන්ද්.....
අම්බ ශේ සද්....
අපි ගමට් යමු....

ෙැරණි නාඩෙම් ගීතය

නාට්ය නිර්මාණ ශිල්පියා
එදිරිවි ස ත්චන්ද්ර

පුණ්යශසේන ගුණ්සිංහ

නව නාට්ය ගිතය
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රුහුණු ගුරුගෙදර
ගෙරදිෙ සංගීතය-ොඩම් අංක 06
කපිරිඤ්ඤා ගී
1. කපිරිඤ්ඤා ගී යනු ...............

2. ප්රචලිත ප්රශේෛ ........................ ........................... .........................
3. විශෛේෂ ලක්ෂණ් ................................................................................
................................................................................
................................................................................
4. ශයොද්ාගත් සංගීත භාණ්ඩ.....................................................................
......................................................................
5. කපිරිඤ්ඤා ගීත ඇසුරු කළ සිංහල ගිත...................................................
...................................................
....................................................

කපිරිඤ්ඤා ගීතයක්
තෑ ඉස්ති තෑ ශනොස්ය බැටික්ශලො තෑ
දිසිය නස්සාම් තුදුස් ක ාවි
ඔයා ඉස්ති තෑ ශතම් ශනොසග්රැම් ද්ෑස
ශේසි තකන් තා ඉස්ති තෑ
කම්බ්රා කුම් ශේසි ශතම්ලු වා
කාේනිකශගයි ජුන්ත ආදි තෑ
අල්තුාාශකොශක්න් ස් ඉන්විදු වේසින්
බූනි තුශලයි ශකෝබ් ශනොස්ය තෑ
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