10- ශ්රේණිය
ශ්ෙලන ලාරය
නිපුනො මට්ටම

:-

5.4.1 ශ්රී ාාංකීය නර්ෙන වම්ප්රදාාය්  ශා වැඳි ා් තිකර්ම ල
සුවිශ්ේ ක්ණ තුනාත්මකල දාක්ලයි.

ක්රියාකාරකම්

:-

වඳකසුම

:-

අනුා වමරශ්කෝ් 
මප/ලත්/ඒ රත්නායක මධ්ය විදායාය, ල

ශ්මශ්ශයවීම

:-

නර්ෙන අාංය

5.4.1 ශ්කොශ්ශොඹා කාංකාරිය, ශ්දාශ්ලොල් මඩුල ශා පශ්  මඩුල පි
ළිැදාශ්ෙොරතුරු තුෂනාත්මකල ඉදිරිපත් කරමු

කාප අධ්යාපන කාර්යාය, ලත්ශ්ත්ගම.

ශ්මය ලිඛිෙ පාඩමකි ශ්මය ලඳඩි දුරටත් අධ්යනය කිීමම වදාශා පාවශ්ල්
ගුරු ඇසුර ැා ගෙ යුතුයි.

ඔැ මීට ශ්පර ඉශ්ගනගත්, 7-ලන ශ්රේණිශ්යදී
ශ්කොශ්ශොඹා කාංකාරියත්, 8-ලන ශ්රේණිශ්ීදී
ශ්දාශ්ලොල්
මඩුලත්, 9-ලන ශ්රේණිශ්යදී පශ්  මඩුලත්, පිළිැදාල ඔැ
වවිව්ෙරාත්මකල කරුණු අධ්යනය කර ඇෙ. එහිදී
පුරාලෘත්ෙ, පඳලඳත් වීශ්ම් අරමුණු, පුදාැන ශ්දාවිලරු, චාරිත්ර
විධි, නර්ෙන අාංග ආදී කරුණු පිළිැදාල වවිව්ෙරාත්මකල ඔැ
ශදාාර් නට ඇෙ.
ඔශ්ේ මෙකය නඳලෙ අලුත් කරමි්  ශ්මම පාඩශ්ම් 
අප ැාශ්පොශ්රොත්තු ල් ශ්්  ඔැ ඉශ්ගනගත් පාඩම් තුළි් 
ා් ති කර්ම හි වමානො, අවමානො, විශ්ේො,
සුවිශ්ේො ලඳනි ශ්පොදු ක්ණ පිළිැදාල තුනාත්මකල
කරුණු අධ්යනය කිීමමටය.
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වෑම ාන්ති කර්මයකම දක්නට
ැබෙන වමානකම්












පැලැත්වීබම් අරමුණු
පුරාලෘත්තය
චාරිත්ර ිධි
ගායන
ලාදන
නාටයමය අලවථා ා
නර්තන අංග
රංග ලවථත්ර
වැරසිලි
රංග භාණ්ඩ
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ආරම්භක අලවථා ා

ා් තිකර්ම ත්රිත්ලශ්යහිම ආරම්භක අලව්ථාල ශ්ව වදාශ්  ලන කො
පුලත් ඇති අෙර එම කො පුලත් තුෂ රජ ලරු, බිශ්වෝ ලරු, වතු් , ආදී විවිදා
අලව්ථා ඇෙ.
පුරාලෘත්ෙ ගත් ක ශ්දාශ්ලොල් මඩුශ්ේ ශා පශ්  මඩුශ්ේ කො පුලත් ශ්දාකම
වමානකම් දාක්ලන අෙර ශ්පොදුශ්ේ ශ්මම කො පුලත් තුශ්නහිම අවාධ්ාරණය
ශ්ශේතුශ්ල්  වලරය යන සිතුවිලි ඇති ලන ැලත් එය ශ්පර දාඳරි කරශ්ගන
පළිගඳනීශ්ම් සිතිවිලි ඇති ලන ැලත් ශ්ප් ලා ශ්දායි.
මානල වමාජය තුෂ ලර්ධ්නය විය යුතු ගුණධ්ර්ම ශ්ම් ම ශ්නොකෂ යුතු
ක්රියාල්  පිලිැධ්ලදා එමන්්  උපශ්නනයක් ැා ශ්දායි. ශ්වොභාල ධ්ර්මය මන්් 
එම අකටයුතු කම් ලට දාඩුලම් ඳශ්ැන ැලත් ඒලායි්  ලඳකි සිටීමට ගෙ යුතු
ක්රියාමාර්ග ඇති ැලත් පුරාලෘර්ෙ අධ්යනය කිීමශ්ම්දී පඳශඳදිලි ශ්ේ.
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පැලැත්වීබම් අරමුණු

ශ්ඩශ්රෝග දුරු
කර ගඳනීම

පඳලඳත්වීශ්ම්
අරමුණු

ව්ලභාවික විපත්
ලෂක්ලා ගඳනීම වදාශා



වශ්රීකත්ලය

ා් තිකර්ම ත්රිත්ලශ්යහිම පඳලඳත්වීශ්ම් ප්රධ්ාන අරමුණු වමාන ශ්ේ.

04

පුද ෙන බදිධලරු
 බකොබශොඹා කංකාරිය







අලුත් ශ්කොශ්ශොඹා
පරන ශ්කොශ්ශොඹා
මශා ශ්කොශ්ශොඹා
ැණ්ඩාර ශ්දාවිශ්යෝ
විරමු් ඩ ශ්දාවිශ්යෝ
ශ්දාවිලරු ශ්දාොශ්ෂොව් කට්ටුල

 බදබලොල් මඩුල







පත්තිනි ශ්නවිය
ශ්දාශ්ලොල් ශ්දාවි වත් කට්ටුල
ලාශ ශ්දාවිශ්යෝ
ශ්දාොෂශ ශ්දාවිශ්යෝ
වි්ණු ශ්දාවිශ්යෝ
වම්  ශ්දාවිශ්යෝ
 මාංගර ශ්දාවිශ්යෝ

 පශන් මඩුල ාන්ති කර්මය








පත්තිනි ශ්නවිය
වි්ණු ශ්දාවිශ්යෝ
වම්  ශ්දාවිශ්යෝ
විැබීණ ශ්දාවිශ්යෝ
නාථ ශ්දාවිශ්යෝ
ශ්දාශ්ලොල් ශ්දාවිශ්යෝ
ලාශ ශ්දාවිශ්යෝ

 පශෙ රට ශ්නශ්ලෝල් මඩුශ්ේ ශා වැරගමු පශ්  මඩුශ්ේ පුදා ැන ශ්දාවිලරු වමාන ලන අෙර ශ්මම
ා් තිකර්ම ත්රිත්ලයම ශ්දාවිය්  මුල්කරශ්ගන පඳලත් වීම විශ්ේ ක්ණයකි
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චාරිත්ර ිධි

ශ්කොශ්ශොඹා කාංකාරිය











ආරාධ්නය
අක්යා ශ්ල් කිීමම
කප් සිටුවීම
මඩු ශ්ප් කිීමම
ශ්ෙොට ශ්ප් කිීමම
ම ශ්ප් කිීමම
අයිශ්ල් යඳදිම
ශ්දාවිය්  ලඳඩමවීම
වී ශ්කටීම
ශ්ප් ැත් වඳදීම ශ්ශලත්
මුරු ෙඳ්  පිදීම
 මශ්හි යකු් 
රුප්පායකු්  පිදීම
 නානු මුර කිීමම
 ශග යඳදිම

බදබලොල් මඩුල












කප් සිටුවීම
ශ්ෙොට ශ්මට යාම
මඩු ශ්ප් කිීමම
ශ්ෙල් මල් ලඳඩිම
පිශ්නනි ඔප්පු කිීමම
මිල් කඳපීම
බිශ්වෝ කප් සිටුවීම
ශග ශ්ප් කිීමම
ආභරණ ලඳඩමවීම
පත්තිනි නඳටීම

පශන්මඩුල









කප් සිටුවීම
මඩු ශ්ප් කිීමම
ශ්ෙොට ශ්ප් කිීමම
මිල් කඳපීම
බිශ්වෝ කප් සිටුවීම
ආභරණ ලඳඩම වීම
පශ්  දාඳල්වීම
දාළු මුර පිදීම

වම්ප්රදායන් ත්රිත්ලශ්යදීම සුභ නඳකෙට අනුල කිරි ගවකි්  අත්ෙක් කපා නි්ත ෙ ව ව්ථානයක
ශ්ගොක් රැශඳ්  ඇදා මල් පඳක් ෙනලා යාතිකා පලත්ලමි්  කප් සිටිවිම සිදුකරනු ැයි. එශ්ම් ම ඒ ඒ
වම්ප්රදාාය් ට සුවිශ්ේ ව චාරිත්ර විධි ඇති ැලත් මෙක ෙැා ගෙ යුතුය.
ශ්මහි චාරිත්ර විධි අෙර ඇති කප් සිටුවීම, මඩු ශ්ප් කිීමම, ලඳනි චාරිත්ර ා් තිකර්ම ත්රිත්ලශ්යහිම
දාක්නට ඇති ශ්පොදු ක්ණයකි.
ෙලදා ශග ශ්ප් කිීමම, ම ශ්ප් කිීමම, ශ්ෙොට ශ්ප් කිීමම ලඳනි චාරිත්ර අාංග ශ්පොදු අරමුණක් මුල්
කරශ්ගන සිදුකිීමම ශ්මහී දාඳකිය ශඳකි විශ්ේ ක්ණයකි.
චාරිත්ර විධි අෙර ඇති අයිශ්ල් යදිම, ආරාධ්නය, අක්යා ශ්ල්  කිීමම, වී ශ්කටිම, යන අාංග අ් 
ා් ති කර්ම ශ්දාශ්කහිම ශ්නොමඳති ශ්කොශ්ශොඹා කාංකාරිශ්ී පමණක් දාක්නට ඳශ්ැන චාරිත්ර අාංගය් ය.
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නර්තන අංග

ශ්කොශ්ශොඹා කාංකාරිය
ගායන
රහිෙ







ගායන
වහිෙ

 අව්ශ්් 
 ශ්කොශ්ශොඹා ශෑල්
 මඩුපුරය

යක් ඇනුම
ආලඳ් දුම
දුනු මාප්පුල
යක් තු් පදාය
ශත් පදා

ශ්දාශ්ලොල් මඩුල

පශ්  මඩුල

 යශ්  දාඳක්ම







යශ්  දාඳක්ම
මුදු්  ොය
ශ්කොශ්ෝ න පදා
මුගුරු පදා
ප් දාම් පදා












ශත්පදා ශ්පෂපාලිය
ශ්දාශ්ලොල්
ශ්ෙල්ශ්ම්
මල් පදා නඳටීම
ශා මල් මඩු පුරය

ශ්දාශ්ලොල්
ලාශ
පත්තිනි
ශ්ෙොර්  යාගය
ශත්පදා
ශ්පෂපාලිය

නර්ෙන අාංග අෙර ඇෙම් ඒලා වමානකම් දාඳක්වුලදා ඇෙඳම් නර්ෙන අාංග නාමිකල වමානකම් ශ්ප් වුලදා
ආකෘතිකමය ලශ්ය්  වමානකම් දාක්නට ශ්නොමඳෙ.
ශ්දාශ්ලොල් නඳටීම ශා ශ්ෙල්ශ්ම් නඳටීම වමානකම් දාඳක්වුලදා වාම්ප්රදාායික අනනයො ක්ණ ලලි්  යුක්ෙය.
ා් තිකර්ම ත්රිත්ලශ්යහිම ශත්පදා නර්ෙනය දාක්නට ඇති අෙර ශ්කොශ්ශොඹා කාංකාරියශත්පදා ගායනා
රහිෙ වීම විශ්ේ ක්ණයකි. පශෙ රට ශා වැරගමු වම්ප්රදාාය්  හී ශ්මය ශත්පදා ශ්පෂ පාලිය ශ්ව ශදු් ලන
අෙර ඒලා ගායන වහිෙ ශ්ේ.
ශ්දාශ්ලොල් මඩු ා් තිකර්මශ්ී අ් ෙර්ගෙ නර්ෙනාාංග ගායන වහිෙ ශා ගායන රහිෙ ශ්ව ශ්ල්  ක
ශ්නොශඳකි ල් ශ්්  වෑම නර්ෙන ශ්පෂපාලියකම සුළු ලශ්ය්  ශ්ශෝ ගායනා ඇතුත්ල ඇති ැඳවිනි. එශ්ශත්
ගායනයට ප්රධ්ාන ෙඳනක් හිමිලන නර්ෙන අාංගයක් ශ්ව ශ්ෙෝරණ් යාගය ශඳදි් විය ශඳකිය.
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ගායනා
අනාඝාොත්මක

ආඝාොත්මක

නමව්කාර
අ්ඨක
්ශ්ෝක
ව් න
වඳශඳලි
යාදිනි

සිරවපාදා කවි
කඩතුරා කවි
ශ්කෝල් මුර කවි
උපත් කවි

වම්ප්රධ්ාය්  තුශ්නහිම අඝාොත්මක ශා අනාඝාොත්මක ගායනා දාක්නට ඳශ්ැන අෙර වම්ප්රධ්ාය් 
අනුල නාදා මාා ශ්ලනව් ශ්ේ.
ා් තිකර්ම ත්රිත්ලයටම ශ්පොදු ගායනා ඇෙ. එනම් ්ශ්ෝක, වඳශඳලි, යාදිනි, ව් න, උපත් කවි, සිරවපාදා
කවි, කඩතුරා කවි, මල් යශ්  කවි, ශ්කෝල් මුර කවි, යන ගායනා දාක්නට ඇෙ.
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ලාදන
පුජාර්ථය වදාශා

ශිල්පිය දාක්ො ශ්ප් වීම වදාශා

මගුල් ශ්ැර උඩරට පශෙ රට
මාංග දාවුල් ලාදාන (වැරගමු)
ලඳඳුම් අත් ශා දාඳකුම් අත් ලාදානය
පිාං ශ්ැර ලාදානය

අෙයා ශ්ැර ලාදානය

 පුජාර්ා ය වදශා මගුල් බෙර ලාදනය
ත්රිවිධ් රත්නය ශා සියළුම ශ්දාවි ශ්නලොඋ්  ලශ් ශ්වේා ශ්ලනුශ්ල්  කරනු ැන ලාදාන අලව්ථාලකි. ශ්මහිදීදා
සියළුම ලාදාකශ්යෝ වශය ශ්ලති. ලදුම් අත් ශා දාඳකුම් අත් ලාදානයට සුවිශ්ේෂී පුජාර්ථය දානලන පදා ශ්කොටවකි.
 ශිල්පීය දක්තා බපන්වීම වදශා අතයා බෙර ලාදනය
ා් තිකර්මයට වශභාන් ලන සිළුම ලාදාකයි්  ශ්ම් වදාශා වශභාගී ශ්ේ. ලාදාකයි්  යුග ලශ්ය්  ඉදිරිපත් වී
ෙරගකාීම ශ්ව ලාදානශ්ී ශ්යදීම විශ්ේ ක්ණයකි.
ශ්ම් නිවා යශ්  ශ්ැර ලඳයුම ශ්වදා ශදු් ලයි. එක් ලාදාකශ්යකු විසි්  ලයන පදාය ප්රතිලාදිය විසි් 
ප්රතිලාදානය කිීමම සුවිශ්ේියය. විවිධ් ො ූපප අනුගමනය කරමි්  ලාදානය කරන ශ්ශයි්  ලාදාන කුවො
මනාල ප්රදාර්නය ශ්ේ.
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නාටයමය අලවථා ා

බකොබශොඹා කාංකාරිය
 ගුරුශ්ේ මාාල
 යක්කම් පශ
 ඌරා යක්කම

ශ්දාශ්ලොල් මඩුල
 ශ්දාශ්ලොල් ශ්ගොඩැඳීමම
(ශ්දාශ්ලොල් ශ්දාවිය් 
ාංකාලට පඳමිණීම )
 අඹවිදාමන (පත්තිනි
ශ්නවිය උපත්කොල)

පශ්  මඩුල

 ශ්දාශ්ලොල් ශ්ගොඩ ැඳීමම
අසුර යක්කම ( බ්රශ්මපති
අසුරය ශා ඊ්ලරය පිළිැදා
කො ප්රලෘතිය)

 නයා යක්කම
 ලඳදි යක්කම
 ශීො/ දාර්න (දාර්පන )
යක්කම
 ශ්ැොරු යක්කම

 ඇත් ැ් ධ්නය (වම් 
ශ්දාවිය් ශ්ේ නාමයට
ඇශ්ෙකු ැඳදීම)

 රාමා මඳීමම
 අඹ විදාමන
 ශ්පොත්කශ්ේ පාලිය

 මී ැ් ධ්නය
(මාංගර ශ්දාවිය් ශ්ේ
නාමයට මිශ්ලකු ැඳදීම)

 ගැඩා ශ්කොල්ය

බමම ා් තිකර්ම ත්රිත්ලශ්යහිම ශ්දාැව්, වාංලාදා දාක්නට්  ඇෙ. ශාය රවය මතුකරමි්  ම එමන්්  විශ්නෝදාාත්මක

ැල ජනනය කරමි්  වාංලාදා ශ්යොදාා ගඳනීම ශ්පොදු ක්ණයකි.
ශ්දාශ්ලොල් මඩුශ්ේ ශා පශ්  මඩුශ්ේ නාටයම ශ්පෂපාලි අෙර ශ්දාශ්ලොල් ශ්ගොඩ ැඳීමම ශා අඹ විදාමන වමානකම්
දාක්ලයි.
ශාවය රවය ශා උපශාවය ඉව්මතුලන නාටයමය අාංගයක් ශ්ව ශ්කොශ්ශොඹා කාංකාරිශ්ී ඌරා යක්කම ශඳදි් විය
ශඳකිය.
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රංග ලවථත්රාභරණ

උඩරට වම්ප්රදාාය
බකොබශොඹා කංකාරිය

බලවථ ඇදුම් කට්ටය
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රංග ලවථත්රාභරණ
පශෙරට නර්ෙන වප්රදාාය

ශ්දාශ්ලොල් මඩුල

 ශ්ෙල්ශ්ම් ඇදුම් කට්ටය
 ශ්දාශ්ලොල් ඇදුම් කට්ටය
 පත්තිනි
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රංග ලවථත්රාභරණ
වැරගමු නර්ෙන වම්ප්රදාාය

පශ්  මඩුල

 පැළු ඇදුම් කට්ටය
 මල්පදා ඇදුම් කට්ටය
 ශ්දාශ්ලොල් ඇදුම් කට්ටය

වාම්ප්රදාායික ශ්ව ශ්ලනව් කම් දාක්නට ඇෙ. එශ්ම් ම වමානකම්දා දාක්නට ඇෙ. විවිධ්ත්ලය වදාශා
ශ්යොදාා ග් නා ද්රලය, ලර්ණ, ශඳඩෙ, ල සුවිශ්ේො වම්ප්රදාාය්  ත්රිත්ලශ්ීම දාක්නට ඳශ්ේ.
ා් තිකර්ම ත්රිත්ලශ්ීහිම රාංග ලව්ත්ර ශා ආභරණ විවිධ්ය. ශ්ම්ලා වකවා ගඳනීශ්ම්දී භාවිෙ ද්රලය, ලර්ණ ශා
ශඳඩෙ ල වමානො, අවමානො ශ්ම් ම සුවිශ්ේ ක්ණදා දාක්නට ඳශ්ේ.
ශ්දාශ්ලොල් මඩුශ්ේ ශා පශ්  මඩුශ්ේ නාටයමය අලව්ථා ඉදිරිපත් කිීමශ්ම්දී සුවිශ්ේ ව රාංග ලව්ත්රාභරණ
භාවිො කරනු ඳශ්ේ.
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වඳරසිලි
 පරිවරශ්ය්  වපයා ග් න ද්රලය












ලී ශ්කොටු
ශ්කශ්වල් පතුරු
මඩු
ශ්ගොක් ශ්කොෂ
පුලක් මල්
ශ්පොල් මල්
ෙඳඹිලි
ශ්ැෝදි
ශ්දාෝෙලු
ශ්කශ්වල් ගව්
ශ්කශ්වල් කඳ් 

 බකොබශොඹා කංකාරිබේ






පව්ලලු එල්ා වකවන මඩුල
අයිය
යක්ශ්ගය
යශන

 පශතරට බදබලොල් මඩුල







ශ්දාශ්ලොල් ශ්ගය
මල් යශ් 
කාල් ප් දාම් ගව (ශ්ගොක් ශ්කොෂ දාම්ලඳල්ලලි්  වකවා දා උව කණුලක් මුදුශ්්  ප් දාමක්
වවි කර ඇෙ.)
මඩුල
ශ්දාශ්ලොල් ශ්ෙොරණ

 වැරගමුල පශ්  මදුල




ශ්ෙොරණ
මඩුල
කා ප් දාම් ගව



මල් යශ් 

ා් තිකර්ම රාංග භුමිය වකව් කර වරවා ගනු ැ් ශ්්  ඒ ඒ වම්ප්රදාාය ල වම්මෙය අනුලය. එහිදි
වම්ප්රධ්ාය තුශ්නහි වඳරසිලි ල ශා ශ්මෝව්ෙර ල ප්රශ්නය අනුල ශ්ලනව්කම් පලී.. ශ්මකි වඳරසිලි වදාශා ශ්පොදුශ්ේ
පරිවරශ්ය්  වපයා ග් න ද්රලය භාවිො ශ්කශ්ර්. ශ්මම ද්රලය ශ්යොදාා ගනිමි්  අයිය, යක්ශ්ේය, යශන, මඩුල, වකව්
කර ගනී. මල් යශන වම්ප්රධ්ාය්  තුශ්නහිම දාක්නට ඇෙ.
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රාංග භාණ්ඩ
බකොබශොඹා කංකාරිය
 දුනු මාප්පුල නඳටීශ්ම්දී
ඊෙය
 මඩු පුරය නටන අලව්ථාශ්ේදී
 ඌරා යක්කම
රුලක්

- ලීශ්ය්  වාදාන දා දු් න වශ
- ශ්පොල් ම
- ශ්කශ්වල් ැදාශ්ය්  ඌරශ්ේ
නිර්මාණය කරයි

 ලශ්්  යක්කම
 ලඳදි යක්කම

- ලාංශ්ගඩිය, නලශ්කො අත්ෙ
- දු් න
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රාංග භාණ්ඩ
 බදබලොල් මඩුල
 ශ්ෙල්ශ්ම් නඳට්ටුලාශ්ේ අත් ප් දාම්
 ශ්දාොෂශ ශ්පෂපාලිශ්ී එන පුජා භාණ්ඩ (කුඩ, ශ්වේවත්, ශ්කොඩි)
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රාංග භාණ්ඩ
 පශන් මඩුල





ශ්පොල්ම/ ෙඳඹිලි ම
ප් දාම්
ශත්පදා ශ්පෂපාලිශ්ී පුජා භාණ්ඩ (ෙඳඹිලි ශ්ක් ඩිය)
දාළු මුර

ඒ ඒ වම්ප්රධ්ාය් ට අශ්ේනික රාංග භාණ්ඩ ශ්යොදාා ග් න අෙර ශ්පොල් ම ා් තිකර්ම ත්රිත්ලශ්යහිම දාක්නට ඇෙ.
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