පාඩම් අංක 02
ශ්රී ලංකාවේ නර්තන කලාව හා බැදි ඓතිහාසික පසුබිම

වේශාඨන වාර්ථා
•
•
•

ක්

ක්
14

ක්රි. .1636-1686

1.
ක්
500ක්

නිගමන

2.

නිගමන

ක්රි. .1592-1604

.

කු

.

.

නිගමන
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නර්තනය පාඩම් අංක 3

සන්නිගේදන කාර්යය සඳහා වාදය භාණ්ඩ භාවිතය
දවුල තම්මැට්ටම ගහොරණෑව ආදිය ප්රධාන සන්නිගේදන වාදය භාණ්ඩ වන අතර තවත් වාදය භාණ්ඩ රැසක්
අතිතගේදි ගම් සඳහා භාවිතා කර ඇති බවට මූලාශ්ර වල සඳහන් ගේ.
•
•
•

රාජ්ය පාළන කටයුතු
සමාජීය අවස්ථා
ආෙමික අවස්ථා සන්නිගේදනය සදහා වාදය භාණ්ඩ භාවිතා කර තිගේ.
පහත සඳහන් වගුව සම්පූර්ණ කරන්න.

වාදන අවස්ථාව
හඳුන්වන නම
අණ ගබර

රණ ගබර
ගබර)
වද ගබර

වාදන අවස්ථාව ගයොදා
ෙන්නා ගහේතුව

වාදන අවස්ථාව සඳහා
ගයොදාෙනු ලබන භාණ්ඩ

අවස්ථාගේ
ස්වභාවය

(යුධ
.

මළ ගබර (අව මගුල්
ගහේවිසි)
ගහේවිසි (ගත්වා
ගහේවිසි,පූජ්ා ගහේවිසි
ආදිය)
මගුල් ගබර
රබන් වාදන

පැවරුම
‘සන්නිවේදනය සදහා වාදය භාණ්ඩ භාවිතය’ යන මාතෘකාව යටගත් පුවත් පතකට ලිපියක්
ලියන්න
(ඔබ අප ගවත එවන ගහොදම ලිපිය ගතෝරා දකුණු පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්තුගේ ගසෞන්දර්ය
ඒකකය විසින් නිර්මාණය කරන වාර්ෂික සඝරාගේ පළ කරනවා.ලිපි එවිය යුතු ලිපිනය නිගයෝජ්ය
අධයාපන අධයක්ෂ (ගසෞන්දර්ය),දකුණු පළාත් අධයාපන ගදපාර්තගම්න්තුව,ඉහළ ඩික්සන් පාර,ොල්ල)
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නර්තනය පාඩම් අංක 04
ග්රහ පන්ති කවි සහ නමස්කාර ොථා
නමස්කාර ගාථා
ගම්රුං විරාජිත සමන්-විය බුද්ධ රාජං
ශ්රී දන්ත සාෙර සමං-විය ධම්ම රාජං
සන්කුට පබ්බත සමං-විය සංඝ රාජං
ශ්රී බුද්ධ ධම්ම ගුණ සංඝ-වරං නමාමි
ග්රහ පන්ති කවි
ඉන්ද්ර දිසාවට ඉඹුල් විමාගනට හිරු ගදවි අධිපති
වන්ගන්
රන් සිරි වැසගෙන සුරත දරා ගෙන තුරගෙකු පිට වැඩ ඉන්ගන්
ඇති යම් ගරෝදුක් දුරැර දමා නිති චිරත් කලක් වැඩ
ඉන්ගන්
ඉන්ද්ර දිසාගවන් හිරු ගදවි වැඩලා ග්රහ ගම් ගදොස
දුරලන්ගන්
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නර්තනය පාඩම- අංක 05

නාට්ය ගී
ගෙර හඩ නාට්යගෙන්....................
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නර්තනය පාඩම- අංක 06

සංහල හා ද්රවිඩ ගැමි නැටුම්
ගැමි නැටුම්

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

සිංහල ෙැමි නැටුම්

ද්රවිඩ ෙැමි නැටුම්

සංහල හා ද්රවිඩ ගැමි නැටුම් අතර පපොදු ලක්ෂණ

1. ........................................................
2. ........................................................
3. ........................................................
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