
 
 

 

 

 

 

 පෙරදිග අෙරදිග වශපෙන් සංගීතපේ ස්වභාවෙ  

 පෙරදිග සංගීතෙ හා අෙරදිග සංගීතෙ වශයෙන් ය ෝක සංගීතෙ ප්රධාන යකාටස් යෙකකට 

යෙෙනු  ෙයි. 
 අපරදිග සංගීතෙ බටහිර සංගීතෙ ය සින්ෙ හඳුන්වනු  ෙයි. 

 

ෙහත වගුව කිෙවා පෙරදිග හා අෙරදිග සංගීතපේ ඇති පවනස්කම් හඳුනාගන්න. 

පෙරදිග සංගීතෙ අෙරදිග සංගීතෙ 

ඉන්දිොව පෙනම් කරගනිමින් ය ෝකයේ 
වයාප්ත වී ඇති අතර පකිස්ථානෙ,යන්පා ෙ,ශ්රී 
 ංකාව ෙන රටව  ෙහු ව වයාප්තව ඇත. 

එංග න්තෙ,ජර්මනිෙ,ප්රංශෙ,ඇමරිකාව වැනි 
රටව  වයාප්තව ඇත. 
 

ගාෙනෙකදී යහෝ වාෙනෙක එකවරකදී 

යොොන්යන් එක් ස්වරෙක් පමණි. එෙ Melody 
ය ස හඳුන්වනු  ෙයි. 

ගාෙනෙකදී යහෝ වාෙනෙක යහෝ එකවරකදී 
ස්වර කිහිපෙක් එකවිට යොොගැයන්. එෙ 

Harmony ය ස හඳුන්වනු  ෙයි 

ඒකල ගාෙන වාෙනව ට සුවියශ්ෂ යේ. සමූහ ගාෙන වාෙනව ට සුවියශ්ෂ යේ. 

සාමානය ප්රස්තාර ක්රමෙක් ඇත. ඉතා දියුණු ප්රස්තාර ක්රමෙක් ඇත. 

සීමිත සප්තක ප්රමාණෙක් යොොගනී. වැඩි සප්තක ප්රමාණෙක් යොොගනු  ෙයි. 

යපරදිග සංගීතයේ ප්රධානම රට ඉන්දිොවයි. ඉන්දිොව භාරතෙ ය සෙ හඳුන්වනු  ෙයි. එෙැවින් යමම 

භාරතීෙ සංගීතෙ නැවත ප්රධාන යකාටස් යෙකකට යෙදිෙ හැකි ෙ. 

 උතුරු ඉන්දීෙ සංගීතෙ  (හින්ුසථ්ානී සංගීතෙ)  
 ෙකුණු ඉන්දීෙ සංගීතෙ (කර්ණාටක සංගීතෙ) 

  

  

 

 

 

 

 

  

ෙළාත් අධ්යාෙන  පෙොර්තපම්න්ුව සබරගමුව - සති ොසල 

විෂෙ : පෙරදිග සංගීතෙ 

පර්ණිෙ : 06 
සකස් කිරීම : ධනුෂ්ක යසනවිරත්න. 
කෑ/මාව/ගබ්ෙ  සිරිසඟයෙෝ ම.වි. (මාවනැල්  ක ාපෙ)         

සතිෙ : 03 වන සතිෙ  



 
 

 බ්රිතානය පා න අවසන් සමයේදී ඉන්දිොයවන් යමරටට පැමිණි නූර්ති නමින් හැඳින්ූ 

නාටයව  ඇතුළත් ූ ගීත හින්ුස්ථානී රාගධාරී සංගීතෙ ආශ්රයෙන් යගාඩනැගුනු අතර යමම 

නූර්ති ගීත සාමානය ජනො අතර ජනප්රිෙ විෙ.  
 1934 වර්ෂයේදී රවීද්රනාත් තාපගෝර් ුමන් යේ  ංකා ගමනයෙන් පසු යහාරණ ශ්රීපාලි 

විෙයාෙතනෙ මුල්කරගනිමින් හින්ුස්ථානී සංගීතෙ අධයාපනෙ  ැබීම යමරට ආරම්භ 

විෙ.එයමන්ම ශ්රී  ාංකිකෙන් හට ඉන්දිොයේ ශාන්ති නියක්තනෙට(විශ්ව භාරතී විශ්වවිෙයා ෙ) 

හා  ක්නේ හි භාත්ඛන්යේ විෙයාපීටෙට යගාස් වැඩිුර අධයාපනෙ  ැබීම සඳහා අවස්ථාව 

උොවිෙ. 
 ග්රැමය ෝන් ගී හා ගුවන් විුලි ගීත සඳහාෙ වැඩි වශයෙන් හින්ුස්ථානී සංගීත ආභාසෙ  ො ඇති 

අතර ෙටහිර සංගීතයේ සාමානය යකාටස ්ෙ මිශ්රව භාවිතා කර ඇත. 
 ශ්රී  ාංකීෙ නූතන සර  ගීතෙ සඳහා හින්ුසථ්ානී රාගධාරී සංගීතෙත් ෙටහිර සංගීතෙත් ෙන 

අංශ යෙයකහිම ආභාසෙ  ැබී ඇත.    

 

 

ෙැවරුම්   

ඉහත කරුණු පහාඳින් කිෙවා ෙහත ෙැක්පවන හිස්තැන් පුරවන්න. 

1. ය ෝක සංගීතෙ ප්රධාන යකාටස් ......... කට යෙදිෙ හැකිෙ.  

2. අපරදිග සංගීතෙ.............................ය සෙ හඳුන්වයි. 

3. ෙටහිර සංගීතයේ දී ....................... සිද්ධාන්තෙ පෙනම් කරගනිමින් ගාෙන වාෙන 
ඉදිරිපත්කරනු  ෙයි. 

4. ඒක  ගාෙන වාෙන මූලික කරගත් සංගීතෙ වන්යන්  ......................................... සංගීතෙයි. 

5. ඉන්දිොනු සංගීතෙ, ...............................සංගීතෙ හා................................. සංගීතෙ ය ස 
ප්රධාන යකාටස් යෙකකට යෙදිෙ හැකිෙ. 

6. ........................ නාටය ෙනු තබ් ාව,සර්ිනාව වැනි උත්තර භාරතීෙ සංගීත භාණ්ඩ 

යොොගනිමින් හින්ුස්ථානී රාගධාරී සංගීතෙ පෙනම්ව ගීත නිර්මාණෙ වී ඇති ඉන්දිොයවන් 

යමරටට පැමිණි නාටය වියශ්ෂෙකි.   

7. ශාන්ති නියක්තනයේ නිර්මාතෘ ය සත්, යහාරණ ශ්රීපාලි විෙයාෙතනෙ බිහිකිරීයම් ා 
පුයරෝගාමියෙකු ය සත්, ඉන්දිොනු ජාතික ගීයෙහි නිර්මාතෘ ය සත් කටයුතුකළ ඉන්දිොනු 

සාහිතය ක ා ක්යෂ්ත්රයේ පු යරෝගාමිො වන්යන්.........................................................තුමායි. 

8. ශ්රී  ංකායේ ග්රැමය ෝන් ගී හා ගුවන් විුලි ගීත සඳහා ෙ වැඩි වශයෙන් ..................... සංගීත 
ආභාසෙ  ො ඇත. 

 

ක්රිොකාරකම් 

1. යපරදිග රටවල් සහ අපරදිග රටවල්  ැයිස්තුවක් සකසක්රන්න. 

2. YouTube ිටුවට යගාස් Western Classical Music හා North Indian Classical Music ය ස 

පරීක්ෂාකර වීඩියෙෝ පට නරඹා ෙටහිර සංගීතෙ හා උත්තර භාරතීෙ සංගීතෙ ිළිඹඳව ෙළ 

අවයෙෝධෙක්  ොගන්න. 


