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නතමේනය         11 පරේණිය 

 

ශ්රී ාාංපේය නතමේන ස්ප්රාායතු හා  බැඳි  ගායනාල  පසුබිම 

 

 

 

 

 

 

 

ජන ගායනා හා බැඳී සාංස්කෘතික පසුබිම : 

W. B. මකුලොලුල මශතා ලේ “ලශෂ ගී මග” නම් ග්රන්ථයල  ගැමි ගීතය ශා ගැමි වංගීතය පිලිබඳල ලමලවේ දක්ලා ඇත. 

“අධ්යාපනයනයනන්ථ ලශෝ ශිල්පීය පුහුණුලනන්ථ වංව්කෘතික වංලර්ධ්නය ලනො වැසුණු ලපනයොදු ජනයා ලේ වශජ කා 

ලකෞයය ලශේතු ලකොටලගන අනායාවලයන්ථ නිර්මාණය ත් ගී, ගැමි ගී නමින්ථ ශැඳින්ථ ලේ. ගැමි ගී යනු ලපනයොදු 

ජනයාලේ ගීතයයි. පුරාලෘත්තයන්ථ ලශෝ ඓතිශාසික වාමානය ජීවිතල  සිද්ධීන්ථ අෂා රචිත ලචන වශ වාමානයලයන්ථ 

නාද මාාල ද ලපනයොදුජනයා තුළින්ථම වම්භලය ත් අතර බහු ලව භාවිත ලන්ථනාවු ගීත ගැමි ගී නම් ලේ”.  

ජන ගීය මූලික ලලයන්ථ ලවේ ගී ශා ගැමි ගී යනුලලන්ථ ලලන්ථලකොට දැක්විය ශැක. ගැමි ගී ශා ලවේ ගී ඒලාල  ප්රව්තුතය 

අනුල නැලත ලර්ග කර ගැනීම ශැදෑරීලම් පනයශසුලට ලයෝගයය.  

 බැති ගී: භක්ති රවය විදශාපනයාන ගී, භක්ති ගී නම් ලේ. ලමහි ආගමික පනයසුතයක් ඇත. ගුරු ලදගුරුන්ථ, ලැඩිහිටියන්ථ, 

ලදවියන්ථ පිදීලමහි එන ගී ද ලම් ගණයට අයත් ලේ.  

 යාග ගී: බලි ලතොයිල් ආදී ාන්ථති කර්ම වමග ගැලයන ගී යාග ගී නම් ලේ.  

 පමපහ ගී: ජීලන ලෘත්තීන්ථ ශා වබැඳුණු ගී ලමලශ ලේ නම් ලේ. ලගොවිකම්, කම්මල් කම්,  ලලනත් අකුඹල් කම්, ගැල් 

පනයැදවීම් ආදී ජීලන ලෘත්තීන්ථ වමග ගැලයන ගී ලමලශ ගී ගණලයහි ා ගැලන්ථ.  

 සමාජ ගී: ජීලන ලෘත්තීන්ථ ශා ලනොබැඳුණු එලශත් ජීවිතල  අලව්යා වඳශා භාවිත ගී වමාජ ගී නම් ලේ. දරු නැෂවිලි ගී, 

මගුල් ගී, අලමගුල් ගී, තුති ගී, ලැනුම් ගී, ලපනයම් ගී ,ලැපුම් ගී, මැසිවිලි ගී ආදිය ලම් ලර්ගයට අයත් ලේ.  

 පකලි ගී: ක්රීඩා වමග භාවිතල  එන ගී ලකලි ගී නම් ලේ. එළුලන්ථ කෑම, ඔන්ථචිලි පනයැදීම,  ලම්ලර ලවල්ම, අං ඇදීම, 

ලපනයොර ලපනයොල් ගැසීම, ශලරි ශැංගීම ආදී ක්රීඩා වමග ගැලයන ගී ලම් ගණයට අයත් ලේ.  

 නළු ගී: නැටුම් වමග භාවිත ගී නළු ගී නම් ලේ. පනයන්ථලත්රු, උඩැක්න,  රබන්ථ, ලන්ථනම්,  කලගඩි,  ලී ලකළි ආදී නැටුම් 

වමග ලයලදන ගී ලම් ගණයට අයත් ලේ. 
 විරුදු ගී( ප්රව්ති): පුද්ග ලර්ණනාල වඳශා භාවිත ගී විරුදු ගී ලව ශඳුන්ථලයි. ප්රව්ති යනු ලමයට නයන තලත් නමන.  

 රණ ගී: වටන්ථ කටයුතු ගී ශා වටන්ථ ලැනුම් ගී රණ ගී නම් ලේ ඉංග්රීසි ශටන ආදී ශටන්ථ ල එන ඇතැම් ගී ලම් ගණලයහි 

ා ලැලටයි.  



 ලැනු් ගී: ව්ලභාල ලවෞන්ථදර්ල  ලශෝ ලලනත් ලර්ණනා පනයැලලවන ගී ලැනුම් ගී ගණයට ලැලේ.  

 11 පරේණිපේ දී ඉපගන ගැනීමට ඇති ගායනා පිළිබඳල මීළඟට විමසා බමු.  

 හටතු කවි: ඓතිශාසික වටන්ථ පනයසුබිම් කරලගන ලගොඩනැගී ඇති ලමම ශටන්ථ කවි වටනට යාමට ලපනයර යුද්ධ් ගමලන්ථ දී,  
යුද කරන අලව්යාලේ ශා යුද්ධ්ලයන්ථ පනයසු අලව්යා පනයසුබිම් කරලගන වටලන්ථ වීරත්ලය ඉව්මතු ලන පනයරිදි ලමම 

ගායනා රචනා වී තිබීම විලේත්ලයන. උදාශරණ ලව න්ථලද්සි ශටන,  පනයෘතුගීසි ශටන, ඉංග්රීසි ශටන, දුනුවි 

ශටන,  ලකොන්ථව්තන්ථතීනු ශටන දැක්විය ශැක.  

යුද්පාටත් ඇවිත් සිදුපිට නැව් නැගිා        පරාංගි 

උතුනමුත් ඇවිත් පකොළඹට පගොඩ         බැහැා 

අතුාමත් පහොඳයි කිසි බිසී ගාා             පකොළඹ දී 

ක් පත් නැේත් පසනගත්                            මරා ාාා 

 

ත් ේැනිතු කියත් බාපසතු රට ගතුටා               පාමළු 

මත් පලත් පාොඩත් පලරිමේ පපතුලතු                    ටා 

කත් පගරිත් මසුත් උතුපේ කුණු පණ යතුටා       ළමැා 

රත් පලත් ගිනිත් සිපයොළඟ බැරි                       උතුටා 

(පරාංගි හටන) 

 පමෝල් ගස් කවි: ලමෝල් ගව් නැටුම මෑතකදී ගැමි නැටුම් ලට එක්වී ඇත. ඒ වඳශා ාන්ථතිකර්ම ල එන අටමගලල් කවි 

ලයොදාගැලන්ථ. ලමහිදී ලමෝල් ගව් ල ව්ලභාලය එම කවිලලින්ථ විව්තර ලකලර්. ලර්තමානල  ලමෝල් ගව් 

නැටුම ප්රවංග ලේදිකාල වඳශා නිර්මාණය වීමත් වමගම විවිධ් ලමෝල් ගව ්කවි ද රචනා වී තිලේ. 

 දිවි කදුරුා ගස එේැන                          තිපයතුපතු 

 සත් වියේේ දිග පමොපහො                   කපතුපතු 

රතු විලි පාපකොනට පසොඳිතු                ේනතුපතු 

සත්දින පාොස හැර පා පා                      ේබතුපතු 

 

රපතු රුල පස ලේ රුවිතු දිපල්                     පාෝ  

රපතු බරණ ගේ ලට සරසා                            පාෝ  

රපතු ඔසරිපපොට පනරිය ේබා                        පාෝ 

රපේ පාපකොන විලි පමෝ පගපතු              පාෝ 

 ග්රහ පතුති කවි: රවි, චන්ථද්ර,  කුජ,  බුධ්,  ගුරු,  ශුක්ර,  නි, රාහු, ලක්තු යනුලලන්ථ දැක්ලලන නලග්රශයන්ථලගන්ථ සිදුලන්ථනා ව 

අපනය උපනයද්රල දුරු කරගැනීම වඳශා කරනු බන බලි ාන්ථතිකර්මය උඩරට, පනයශතරට වශ වබරගමු යන 

නර්තන වම්ප්රදායන්ථ තුනට ම ලපනයොදු ව ාන්ථති කර්මයන. එකී ාන්ථතිකර්මල  එන කවි ග්රශපනයන්ථති කවි ලව 

ශැඳින්ථලේ. නල ග්රශයන්ථට අයත් දිා, විමාන(ලෘක්), ආයුධ්,  ලභෝජන, ලාශන,  දින පිළිබඳල ලමම 

ගායනාල වඳශන්ථ වී ඇත. ඇදුරා,  ලබර ලාදනයට අනුල දකුණු අතට අත්මිණිය ලගන තාානුක ල ගායනා 



කරමින්ථ වර නර්තනයක ලයලද්.  ලමම ගායනා මගින්ථ  ග්රශයන්ථට ආරාධ්නා නරීම ශා ආතුරයාට ලවත් 

පනයැතීම සිදු කරනු ැලේ.  

ඉතුද්ර දිාලට ඉඹුල් විමාපනට හිරුපාල අධිපති ලතු                        පතු 

රතු සිරිලස පගන සුරේ ාරාපගන වරපගකු පිට ලැඩ ඉතු       පතු 

ඇති ය් පරෝ දුේ දුරැර ාමා නිති  චිරත් කේ ලැජපඹතු          පතු 

ඉතුද්ර දිසාපලතු හිරු පාවි ලැඩා ග්රහ ප් පාොස දුරතු                 පතු 

 

                                    පකොකු් පාට කිවලිතු බත් ලළඳා ඉඳුරට  හිමි ල                 න 

අතිතු රැපගන සිරිලසකුත් වරඟුතු නැගී   ඉඹුල් විම            න 

නිතිතු පැමිණ එන උලදුරු ඉරිාා මුල්පකොට  අරපග            න 

 දුකිතු මුාා සැපේ ැපබයි ඉරු පසත් දී  ආලඩල                 න3 

 

 

 පතුපත්රු කවි  : 

උඩරට නර්තන වම්ප්රදායට අයත්  පනයන්ථලත්රු නර්තනය වබරගමු 

නැටුම් විලේයක් ලව ශැඳින්ථවිය ශැනයි. එහි දී ගැලයන කවි 

පනයන්ථලත්රු කවි ලව ශදුන්ථලනු බයි. අතීතල  විශාර පනයන්ථවල් ල 

ලකලරන සවිසි විලරණ වත් වති ලැනි ආගමික උත්වල 

අලව්යාලන්ථහිදී බුදු ගුණ ගායනා කරමින්ථ නර්තනය කර ඇත. 

පනයන්ථලත්රුල අතට ගන්ථලන පනයත්තිනි ලද්වියලේ අලවරය ඉල්ා 

ලගනයි.  

සිත් ලව ලොල වැදී චක්ර ල    ල්ා 

ලනත් තුන සුරිඳුලේ නුලරු සිය   ල්ා 

                                                      පනයත්තිනි ලදවිඳුලේ වෂඹ ල     ල්ා 

                                                      ගත්ලත අතට පනයන්ථලත්රු ල     ල්ා 

 

 ප්රස්ති: රජුන්ථ මැති ඇමැතිලරුන්ථ වශ ප්රභූන්ථ ලේ වීර වික්රමාන්ථවිත ක්රියා, තයාගශීලී බල, ලපනයෞරු ක්ණ ලැනි ගති 

ලර්ණනා කරමින්ථ කාලය රචනා කර ඔවුන්ථ ඉදිරිල  ගායනා කරන දී. ලම්ලා ප්රව්ති නමින්ථ ප්රචලිත අතර 

මශනුලර යුගල දී ලඩාත් ජනප්රිය කාලක් විය. රාජ වභාලේ කවිකාර මඩුලේ දී ලන්ථදිභේටයන්ථ විසින්ථ ලමම ගීත 

ගායනා කර ඇත. ලමහි අර්ය රවය ට ලඩා ේද රවයට  ප්රමුඛත්ලයක් දී ඇත. වංව්කෘත ලචන බහුල ලයලදන 

මිශ්ර සිංශ භාා ශලියක් ලමම ගීත රචනලයහි තිබීම විලේ ක්ණයන.  

 බුදුරජාණන්ථලශන්ථලවේ ලේ  ගුණ ලර්ණනා කරන “බුද්ධ් ප්රව්ති” ද ලදවි ලද්ලතාවුන්ථ ලේ ගුණ ලර්ණනා කරන ලද්ල 

ප්රව්ති ද ඇත. අපනය පනයාඩලම් ඇත්ලත් “රාජ ප්රව්ති”ය.  

පනයානා අසිරි ලනොශැර පනයානා ලදලනත් කුසුම  
බානා  පිලයවු  බති තුංක                             ලම්  
නනා ලැෂඳි කම යානා වලද ද වලදේ       
වීනා වපිරි සිරිනි වංඛ                                    ලම්                                   
පීනා වමර වයුර නානා නතන නතබ           
ගානා ලතදිගු ලනතග කුංකු                           ලම්  
ලවේනා වමග ලමක නානා සිරින්ථ පනයලතු    



බුලනාදිපනයති රාජසිංශ                                      ලම්  

 

චතුාන් යස පත්ජ කුාංකුම                            

ඇතුා දිග ගණතු උරේ                                    

බිතුා සවරු අඳුරු පැහැර                                                  

බතුධුකම පසේ           

 

නතුා විජය ශ්රී වික්රම 

රාජසිාංහ න් අප හිමි  

ඉතුද්රසිරිතු නිති රැක පාතු  

කතුා කුමරුපතු  

 

 රාම චතුද්ර විය රිවි කු 

 නාම ගගන ේ බබන  

රාජ පමව් සිාංහ කිවි  

පබෝජ රාජපතු  

 

පත්ජ විකු් යුව වික්රම  

රාජසිාංහ සිරි න් ාැරූ  

රාජ රත්නමය අප හිමි 

රාජ රාජ පතු 



ංකාලේ පනයැරණිම ප්රව්ති කාලය ලව වැලකන්ථලන්ථ පනයැරකුම්බා සිරිතයි. ශ්රී නාමය,  පනයලන, නලර්න්ථද්රසිංශ 

ලර්ණනාල, ෘංගාංකාරය,  ශ්රී වික්රමාංකාරය,  ඇශැලෂේලපනයොෂ ලර්ණනාල දැනට අපනය අතර ලේල ඇති 

ප්රව්ති කාලය ග්රන්ථයයන්ථ නහිපනයයන. ලම් ප්රව්ති කාලයයන්ථහි  කතා නායකයන්ථ ලව  

  ලකෝේලේ ශ්රී පනයරාක්රමබාහු රජතුමා 

  පනයෂමුලැනි රාජසිංශ රජතුමා 

  ලවනරත් රජතුමා 

 II රාජසිංශ රජතුමා 

  ශ්රී වීර පනයරාක්රම නලර්න්ථද්රසිංශ රජතුමා 

  ශ්රී වික්රම රාජසිංශ රජතුමා 

  ඇශැලල්ලපනයොෂ අදිකාරම් තුමා 

ශැඳින්ථවිය ශැනය. ලමම ප්රව්ති ල කතුලරුන්ථ ශරිශැටි ශඳුනාලගන නැති වුලත් ඇතැම් ප්රව්ති කාලයයන්ථ - 

 රාජසිංශ ලර්ණනාල - ඌලේ කුඩා ලමොලශොේටා  

 නලර්න්ථද්රසිංශ ලර්ණනාල- රන්ථලමොක අදිකාරම  

 ෘංගාරාංකාරය - දව්ලකොන්ථ අදිකාරම  

 ශ්රී වික්රමාංකාරය - පනයාළුලැලේ ධ්ම්මානන්ථද හිමි 

 ඇශැලෂේලපනයොෂ ලර්ණනාල - ලැලිග නවිඳු   

යන කවියන්ථ විසින්ථ කරන ද්ලද් යැයි අනුමාන කරනු ැලේ.  

ප්රව්ති ගායනා වඳශා ලැඩිපුරම ලයොදා ලගන ඇති භාණ්ඩය ලන්ථලන්ථ උඩැක්නයයි. අත්  රබාන ද ලම් වඳශා 

ලයොදාලගන ඇත.   

ඇගයීම 

1. ජන ගී ලර්ග නම් කරන්ථන. 

2.  ජන ගී ල සුවිලේෂී ක්ණ ලදකක් වඳශන්ථ කරන්ථන. 

3.  ලවේ ගී යනු ලමොනලාද?  

4.  නල ග්රශයන්ථ නම් කරන්ථන. 

5.  ඔවුන්ථලගන්ථ සිදුලේයැයි සිතන උපනයද්රල දුරු කර ගැනීමට සිදුකරන ාන්ථතිකර්මය කුමක්ද? එහිදී 

ලකලරන ගායනා ශැඳින්ථලලන නම කුමක්ද?  

6.  පනයන්ථලත්රු කවි ල නයලලන ලදවියන්ථ කවුද?  

7.  ප්රව්ති ලට ආලේණික ව ක්ණ ශතරක් ලියන්ථන. 

8.  ගැමි ගීයක ක්ණ ශතරක් ලියන්ථන .            

 ඉශත ගායනා නිලැරදි නාද මාාලන්ථ   ඔව්ලවේ ගායනා කරන්ථන. 

 


