
 
 

 

Path to Success – Study Pack 

සිංහල සාහිත්යය සිංග්රහය 
10 ශ්රේණිය 

 

තෙවන පාසැල් වාරය සඳහා ඉතෙනුම් අත්වැල 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
අධ්යාපන ස සිං්ධනධ්ස අිං ය 

කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය 

කැලණිය 



කලාප අධ්යාපන කායායාලය, කැලණිය  2 

 

උපන ශ්ේ සය හා අධීක්ෂණය 
 

පී.ඩී. ඉතරෝෂිණී පරණෙම මිය 

කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ 

 

ශ්ෙශ්හයවීෙ හා සිංවිධ්ාසය 
 

එෆ්. එච්. තේ. පී. සිල්වා මයා 

නිතයෝජ්ය කලාප අධ්යාපන අධ්යක්ෂ අඅධ්යාපන සරවයාධ්න  

 

විෂය සම්බන්ධීකරණය 
 

වයි. ආයා. වයි. ඩී. එල්ලාවල මිය 

නිතයෝජ්ය අධ්යාපන අධ්යක්ෂ අසිරහල  

 

සම්පන ත් දායකත්්ය 
 

මතහේන්ද්ර ම්දත්දෙම මයා - ගුරු අතකොහල්විල චන්ද්රරෙන මහා වි්යාලය  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

සයලුෙ හිමිකම් ඇවිරිණි. 
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මුනි සිරිපා සිඹිමින්තන් 
 

තකොළඹ යුෙතේ වැඩිහිටි පරපුතයා කවියකු වන මහින්් හිමි ඉරග්රීසි අරාරාජ්යවා්ය  එතරහිව සිරහල ජ්ාිකක 

ස්වාධීනත්වය හා ස්වෙන්ත්රොව දත්සා කවි තයෝාෙත් ජ්නහිෙකාමිතයි. ත්ොතලොස් හැවිරිදි විතේ දී ශ්රී ලරකාව  

පැමිණි එහිමි සිය ජීවිෙ කාලය ම ිකයුණු ජ්ාිකහිතෙෂිතයකු හා ත්දශමාමකයකු තලස ත්ස, බස හා රැස නො 

සිටුවනු සඳහා කරන ල් තමතහය අනල්ප ය. මර්ාතන් මහා තබෝරා වි්යාලතයන් ඉරග්රීසි ෂාෂාව ළිබඳ 

ප්රවීණණත්වයක් ල් එහිමි ප්රාචීන න ෂාෂා හා ද්්දධ් ධ්යාමය හැ්ුරුතේ විත්යෝ්ය ළරිතවන, ත්ොඩම්දූතේ තශල 

බිම්බාරාමය හා රත්මලාතන් පුරාණ රජ්මහවිහාරය යන වි්යායෙන වනනි. 
 

මහින්් හිමි විසින් රචනා කරන ල් කාවය නියාමාණ ූලනක වශතයන් තකො ස් ුනනක  තබ්ා ්ැක්විය හැිය. 

● ළමයින් දත්සා නයූ කවි 

● ත්දශානුරාෙ හා ජ්ාිකකාභිමාන කවි 

● ද්්දධ්ාභිවන්්නා කවි 
  

පානදුතයා මහ තබල්ලන ශ්රී ධරධ්යාමාරාමතේ වැඩ තවතසමින් ආනන්් මහා වි්යාලතේ ගුරුවරයකු තලස තසේවය 

කළ මුල් කාලතේ දී වැඩි වශතයන් ළමයින් සඳහා කාවයකරණය තයදීම  මහින්් හිමිතයෝ තපළුණණහ. එබඳු 

නියාමාණ වැඩි වශතයන් කේමිණ, කේ මුුන, ළමා කේ කළඹ යන ප්ය සර්රහ වල පලවීණ තෙ. “කවි මුුන” පස්වැනි 

තරේණිතේ ළමයින් ස්හා නයන ල් කාවය සර්රහයි. කවිකො රචනතයහි මහත් කුසලොවයක් මහින්් හිමියන් 

විසින් ප්රක  තකතයා. තකො ස් සෙින් තහබි කුතේණි හා තකො ස් පහින් යුත් සැබු යාළුතවෝ යන කාවය රචනා 

නි්ධරන් තලස ්ැක්විය හැිය. සිරහල ජ්ාිකක ය ගියාව හා දරුමය ළිබඳ මහින්් හිමි සුන අවතබෝධ්ය හා 

විචාරශීලී ඥානය ෙැුණරින් ඉස්මුන වීණ තපතනන නියාමාණයක් තලස කුතේණී ප්ය රචනය ්ැක්විය හැිය. එහි 

ත්වන තකො තසේ ෙැතනන සිරිලක විත්ික යනුතවන් නම් තකො  තික ප්ය රචනය තමර  ශශ්චයායය හා අීතෙ ශ්රී 

විභූිකය ළිබඳ කවියා සි්දරා ෂක්ික පූයාවක ෙරුත්වය ඉස්මුන තකතරන අයුරින් රචනා තකො  තෙ. ළමයින්තේ 

විෂයාවතබෝධ්ය පුළුල් ිරීම  ්, සිීතතම් ශක්ිකය වැඩිදියුණු ිරීම  ්, ්ු අභිමානය වඩවාලීම  ් තමබඳු 

නියාමාණ වනන් සිදු වුතේ විපුල තමතහයි. 
 

ෙහින්ද හිමියන්ශ්ේ කා්යකරණශ්  විශ් ේෂ ලක්ෂණ   
 

● ත්දශීය ජ්නයා පරාධීනත්වතයන් මු්වා ෙැනීතම් අධ්යාසය තපර්ැරිකරතෙන කාවයකරණය  තපළීම. 

● ජ්ාෙයානුරා හ හා ත්දශානුරා හ හැම්ම් ජ්නනය ිරීම  ුනදෙත්න සරකල්පනා ලාරිකයින් තේ අීතෙ ශ්රී 

විභූිකය තමතනහි කරමින් නිරූපණය ිරීම  තපළීම. 

● ය ත් විජිෙ පාලනය  අෙහිෙ ත්න හා බ හිර සරස්කෘිකකාරෙ ත් වැළඳ ෙැනීම  තපළතඹන කළු 

ඉරග්රීසින් තේ පරාධීන මනස හා ෙැික ෂාවය සඳහා දපහාසාත්මක විතේචනය  ලක් ිරීම. 

● සමාජ් විෂමො, අසාධ්ාරණය හා අයුක්ිකය තනොඉවසන ්ෘෂ්ටිය පළ තකතරන අයුරින් පීඩිෙ පාන්ිකක 

ජ්නො සරතේ්නා සානුකම්ළෙ තලස නිරූපණය ිරීම. 

● ලාරිකයන්තේ රණකාමිත්වය හා ද්ාසීනත්වය නිරූපණය සඳහා ආතේෙ බහුල ස්වරයින් අත්්ැකීම් 

විවරණය ිරීම. 

● ළමා මනස  සමීප කළ හැි තසෞන්්යායාත්මක සරකල්පනා විචිත්ර තලස නිරූපණය ිරීම. 

● ළමා ප්ය නියාමාණකරණතේ දී අත් ්ැකීම් නිරූපණතයන් පහල  වන ප්රකාශන ර ාව ෙැන සැලිනමත් 

වීණම. 

● අත්්ැකීම  අනුරූළ තලස බස නියාමාණාත්මක අයුරින් සකස් කර ෙැනීම, සරල නිවැරදි සිරහල 

වයවහාරය, ප්රබල සරකල්පනා නිරූපණය  අවශය තලස පරිහරණය ිරීම. සිවුප් ආකෘිකය ස්වකීය 

අරමුණු ඉටුකර ෙැනීම  දචිෙ තලස හැසිර වීණම. 
 

ශ්කටි ප්ර ්ස 
 

1. මහින්් හිමියන් ජ්න්මලාෂය ලැබූ දිනය සහ තමතලොව හැර ගිය දිනය සඳහන් කරන්න. 

2. පාඩතම් ස්හන් වන ආකාරය  මහින්් හිමියන් ධරවිතශේෂී ජ්ාිකක වීණරවරයකු වන්තන් තකතසේ්? 
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3. මහින්් හිමියන්තේ ගිහි නාමය කුමක්්? 

4. මහින්් හිමියන් වයස අවුරුදු ත්ොළතහේ දී තමර  පැමිණිතේ කවුරුන් සමගින් ්? 

5. මහින්් හිමි ගිහි අවරාතේ සහ පැවිදි වීණතමන් පධර අධ්යාපනය ලැබූ අධ්යාපන ආයෙන තමොනවා්? 

6. මහින්් හිමියන්තේ පළමු පැවිදි ගුරුවරයා සහ නිකාය නම් කරන්න. 

7. එතසේ පැවිදි බව ලැද්තේ කුමන විහාරස්ථානයකදී ්? 

8. ත්වන අවස්ථාතේ දී සියම් නිකාතේ භික්ෂුවක තලස පැවිදි බව ලැද්තේ කුමන ගුරුවරතයකු ය තත් ්? 

9. මහින්් හිමි දපසම්ප්ාව ලබන්තන් කුමන වයාෂතේ දී ්? 

10. මහින්් හිමි තමර  කීයාිකමත් පාසලක සිරහල, පාන, ද්්දධ් ධ්යාමය යන විෂයයන් ඉෙැන්වීණම ය. එම 

පාසතල් නම කුමක්්? කාලවකවානුව සඳහන් කරන්න. 

11. 1936 වයාෂතේ සි  මහින්් හිමි වැඩ වාසය කළ විහාරස්ථානය නම කුමක්්? 

12. මහින්් හිමියන් රචිෙ කාවය නියාමාණ තකො ස් කීයක  වයාෙ කළ හැි ්? ඒවා සඳහන් කරන්න. 

13. මහින්් හිමියන් විසින් රචිෙ පළමු කාවය ්රන්ථය නම් කරන්න. 

14. දන්වහන්තසේ විසින් රචිෙ ත්දශාභිමානී කාවය කෘික තමොනවා්? 

15. ළමයින් දත්සා මහින්් හිමි නියාමාණය කළ කාවය ්රන්ථ වල නම් සඳහන් කරන්න. 

16. "ජ්ාිකක තෙොටිල්ල" නියාමාණතේ පධරබිම් කො පුවෙ  සම්බන්ධ් වූ ගිහි සහ පැවිදි පු්දෙලයින්තේ නම් 

සඳහන් කරන්න. 

17. ජ්ාිකක තෙොටිල්ල කාවය රචනා වූ විරිෙ කුමක්්? 

18. ඉහෙ ප්ය නවීණම ආරම්ෂ කළ ෙම් ප්රත්දශය නම් කරන්න. 

19. "ජ්ාිකක තෙොටිල්ල" රචනා තකො  අවසන් කතළේ කුමන විහාරස්ථානයක දී ්? 

20. මහින්් හිමියන් විසින් රචිෙ ඔබ වඩාත් කැමික ළමා කවියක් සඳහන් කරන්න. 
 

විචාර  ප්ර ්ස 
 

1. "චරිත් සිං්ධනධ්සයට නිධනොණාත්ෙක අදහස් ඉදිරිපන ත් කරස ප්රතිභාාූරධනණ කවිශ්යක් ශ්ෙෙ 

නිධනොණශ්  දී අපන ට හමු ශ්ේ." ශ්ෙෙ කියෙස සාකච්ඡා කරන්ස.   

 
● කර්ර බාධ්ක හමුතේ තනොසැලී සිටීම. 

කර්ර ්හසක් හමුවි හමු වීණ 

ඉන් ැි නම් සිනා තවවීණ 

ඔහු තම තලොව  පහළ ත්වීණ 

රතජ්කැයි සලකනු මැනවීණ 
 

● අෙහිඟකම්,  නැිකබැරිකම් බාධ්ා තකො  තනොතෙන ජීවිෙය ජ්යෙෙ යුුන බව. 

කා ත් හිමි තපොදු ත්ද නම් 

නැික බැරි හිඟ අවහිරකම් 

තම් ත්ද මැඩතෙන ්ස්කම් 

පුම ෙමයි ධරරුවිරු කම්   
 

● ෙමන්තේ ර   ඉටු කළ යුුන යුුනකම් හා වෙකීම් ඉටු කළ යුුන බව. 

ඉටු තකො  කළ යුුන යුුනකම් 

ලැද්නත් තලෝතකන් ෙැරහුම් 

ඉවසන්න  පුලුවන්නම් 

දඹයි මතේ පුො දුනම් 
 

● ස්වාධීන බව ආරක්ෂා කර ෙැනීතම් දී ක යුුන කළ යුුන ආකාරය ළිබඳ සඳහන් ිරීම. 

නි්හස මහ මුහු්ක් තේ 

එහි දල්පෙ පුෙ නුඹ තේ 

ඒ බව සිහිතකො  තමතලොතේ 

යුුනකම ඉටු කළ යුුන තේ 
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2. "මුනි සරිපන ා සඹිමින්ශ්න්" පන දය  නිධනොණය සහහා උපන ුකක්ත් කරතත් කා්ය උපන ්රෙ හා ාාෂා 

ශ ලිය පිළිබහ ඇතැයීෙක් කරන්ස. 
 

● රූපකායාථවත් බස් වහරක් ෂාවිො ිරීම. 

නි්හස මහ මුහු්ක් තේ    ජ්ාිකය රන් විමනක් තේ 

එහි දල්පෙ පුෙ නුඹ තේ    ආෙම මිණි පහනක් තේ 

ඒ බව සිහිතකො  තමතලොතේ   එය රැකෙන්න  ෙන්න  තමතලොතේ 

යුුනකම ඉටු කළ යුුන තේ    සමත් තවතෙොත් පුෙ නුඹ තේ 
 

● අනුප්රාසවත් බස් වහරක් ෂාවිො ිරීම. 

ජ්ාිකක රණ ත්රණ මතත් 

ෙැටී වැටී මළ තමොතහොතත් 

ධරන්්ර ධරරුණන්තෙ අතත් 

නැළතවන බව සිෙනු පුතත්   
 

● වයවහාර ෂාෂාව ෂාවිෙය 

මිුනරුකමින් තපර  එතෙොත් 

දූවිල්ලක් එක්ක වුණත් 

මිුනරු තවයන් පුතත් දඹත් 

එයයි තලොතේ ගුණය මහත් 
 

● ධ්වනිථායාථ නෙන ප් සරතයෝජ්නයක් ්ක්න  ලැබීම. 

ජ්ාිකය රන් විමනක් තේ    ජ්ාිකක රණ ත්රණ මතත් 

ආෙම මිණි පහනක් තේ    ෙැටී වැටී මළ තමොතහොතත් 

එය රැක ෙන්න  තමතලොතේ   ධරන්්ර ධරරුණන්තෙ අතත් 

සමත් තවතෙොත් පුෙ නුඹ තේ   නැළතවන බව සිෙනු පුතත් 
 

● චිත්ෙ රූප මැතවන අයුරින් ෂාෂාව ෂාවිෙ ිරීම 

මුනි සිරිපා සිඹිමින්තන් 

සමතනොළ ගිරි තපත්සින්තන් 

මඳ ධරළඟයි තම් එන්තන් 

මතේ පුො නිදි යන්තන්   
 

3. දරු්න්ශ්ේ සත්හි ශ්ේ ාභිොසය හා ජාතිභකානුරාතය ජනිත් කරවීෙට දරු සැළවිල්ල ශ්හ්ත් 

ජාතිභක ශ්ත්ොටිල්ල පන දය ග්රන්යය සෙත් ශ්්ස කකාරය "මුනි සරිපන ා සඹිමින්ශ්න්" පන ාඩෙ 

ඇසුශ්රන් විෙසන්ස. 
 

● නි්හතසේ තික දත්ෙරීෙර බව ව හා ත්මින්, නි්හතසහි වටිනාකම ළිබඳ ප්රබල හැම්මක් ්රුවාතේ 

සිත්හි තරෝපණය ිරීම  මහින්් හිමිතයෝ සමත් තවික. 

නි්හස මහ මුහු්ක් තේ 

එහි දල්පෙ පුෙ නුඹ තේ 

ඒ බව සිහිතකො  තමතලොතේ 

යුුනකම ඉටු කළ යුුන තේ 
 

● ර  ්ැය තවනුතවන් ජීවිෙය පූජ්ා ිරීම දත්ෙරීෙර ක යුත්ෙක් බව නිරූපණය කරයි. එය ත්ේතලොව 

ඉපදීම  ෙරම් ළනි වාසනාවි. 

ජ්ාිකක රණ ත්රණ මතත් 

ෙැටී වැටී මළ තමොතහොතත් 

ධරන්්ර ධරරුණන්තෙ අතත් 

නැළතවන බව සිෙනු පුතත් 
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● ලැබූ දිවිය අයාථවත් වීණම  නම් ජීවිෙතයන් තකො සක් ර  ්ැය තවනුතවන් කැප කළ යුුන බව කවියා 

අවධ්ාරණය කරයි. ර  ්ැය සමය තවනුතවන් ක යුුන තනොකරන්නාතේ ජීවිෙය නිෂ්පල අයාථශූනය 

එකක් බව ් නිරූපණය කරයි. 

ෙමන් ලැබූ දිවි තපතවතත් 

තකො සක් ර  සමය තවතත් 

පු් තනොකතළොත් නුතඹන් පුතත් 

තමතලොව  ිසි පලක් නැතත් 
 

 

4. යහපන ත් චරිත්යක් ශ්තොඩ සතා තැනීෙට තුඩු දුන් ්ටිසාකම් රැසක් දරු්ාශ්ේ ජීවිත්යට එකතු 

කිරීෙට දරු සැළවිල්ල ශ්හ්ත් ජාතිභක ශ්ත්ොටිල්ල පන ැදි ශ්පන ළ සෙත් ්ස අුකරු 'මුනිසරිපන ා 

සඹිමින්ශ්න්' පන ැදි ශ්පන ළ ඇසුශ්රන් විෙසන්ස. 
 

● නි්හතසේ අෙය ළිබඳ ව හා ත්මින් නි්හස රැක ෙැනීම ්රුවාතේ වෙකීමක් බව අවධ්ාරණය කරයි. 

නි්හස මහ මුහු්ක් තේ 

එහි දල්පෙ පුෙ නුඹ තේ 

ඒ බව සිහිතකො  තමතලොතේ 

යුුනකම ඉටු කළ යුුන තේ   
 

● බාධ්ක, කර්ර, අභිතයෝෙ හමුතේ තනොසැලී සිටීම, ඒවා ධරහ් සිිකන් ෂාර ෙැනීම දියුණුතේ රහස බව ළමා 

සිත් හි තරෝපණය කරවයි. 

කර්ර ්හසක් හමු වීණ 

ඉන් ැි නම් සිනා තවවීණ 

ඔහු තම තලොව  පහළ ත්වීණ 

රතජ්කැයි  සලකනු මැනවි 
 

● ර  ්ැය සමය ජීවිෙතේ දුනම්ම ්ායා්ය බව අවධ්ාරණය කරයි. 

ජ්ාිකය රන් විමනක් තේ 

ආෙම මිණි පහනක් තේ 

එය රැක ෙන්න  තමතලොතේ 

සමත් තවතෙොත් පුෙ නුඹ තේ 
 

● බාධ්ාිරීම්,නින්්ා, අපහාස ආදී කුමන අභිතයෝෙයක් පැමිණිය ් ඒවා තනොසලකා ඉවසීතමන් යුුනකම් 

හා වෙකීම් ඉටු ිරීතමන් දත්ෙරීෙර චරිෙයක් නියාමාණය  තහේුන තවයි. 

ඉටු තකො  කළ යුුන යුුනකම් 

ලැද්ණත් තලෝතකන් ෙැරහුම් 

ඉවසන්න  පුළුවන්නම් 

දඹ මතේ පුො දුනම් 
 

● සරතේදී හ්වෙක් තික කර ෙැනීතමන් අතනකාතේ දුක තේ්නාව හඳුනාෙැනීම  හැිතේ. ඊයාෂයාව, 

තරෝධ්ය, මානය, අතනකා  රි්වීණම ආදී  දුයාගුණයන්තෙන් ඈත්වීණම  සරතේදී හ්වෙක් තත්තෙකු  පහධර 

ය. 

සිනිඳු තමොතළොක් බව මතලහී 

ළරිසිදු බඳු බව ළනි බිත්හී 

එක් වීණ මා පුුනතේ තලහී 

අරක් ෙනී හැම දිතනහී     
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තිංතාශ්ේ සිංගීත්ය 
 

 ශ්කොළඹ ුකතශ්  ශ්ද්ස කවි පන රපුර 
 

තකොළඹ කවිය වඩාත් ජ්නප්රිය වූතේ ත්වන අදියතයා දී ය. 1920 ෙණන්වල සි  නවසිය පනස් ෙණන් ්ක්වා 

කාලය තකොළඹ යුෙතේ ෙරුණ කවීණන්තේ වකවානුව වශතයන් සැලිය හැි ය. සාෙර පලන්සූරිය, පී.බී.අල්විස් 

තපතයාරා, විමලරත්න කුමාරෙම, එච්. එම්. කුඩනෙම, මාකඳුතයා ගුණවයාධ්න, දපනන්් බටුතේර, මීමන 

තප්රේමිකලක, ඩී. ඒ. කුමාරසිරහ, චන්ද්රරත්න මානවසිරහ, කළල තසතනවිරත්න යන අය තම් යුෙතේ ප්රක  කවීණහු 

තවික. තම් කවීණහු වැඩිහිටි කවීණන්  වඩා විප්ලවකාරී අ්හස් ්ැරූ අෙර බහුල තලස බැහැරින් ආෂාසය ලබමින් කවි 

තෙතූහ. පැරණි කවීණන් තමන් ඡන්්ස්, අලරකාර, මුල මැ් අෙ එිවැ  ෙැන ඔවුහු එෙරම් සැලිල්ලක් 

තනෝැක්වූහ. එදිතන්ා වයවහාරතේ පවත්නා ෂාෂාව තධරරින් නව කාවය ෂාෂාවක් සකස් කර ෙැනීම  තමොවුහු 

තපළුණණහ. තමතලස කවිතේ තවනස්කම් රැසක් තික වීණම  ුනදෙ දුන් කරුණු ත්කක් තෙ. 
 

එනම්, 1. ත නිසන්, තශලී, වයාඩ්ස්වයාත්, කීට්ස්, තකොල්රිේ, තෙෝල්ඩ්ස්මිත් ආදී බ හිර තරොමැන්ටික්  

කවීණන්තෙන් ල් ආෂාෂය හා 

2. තපරදිෙ මහා කවි ොතෙෝයා තෙන් ල් ආෂාසය යනුතවනි. 
 

සාෙර පලන්සූරිය, පී. බී. අල්විස් තපතයාරා, මීමන තප්රේමිකලක, එච්. එම්. කුඩනෙම ආදී කවීණන් තකතරහි බහුල 

වශතයන් බලපුතේ බ හිර ආෂාසයයි. 
 

ෙරුණ කවීණන්තේ කාවය නියාමාණවල  වස්ුන විෂය වූතේ ස්වෂාව තසෞන්්යාය, සමාජ් විතේචනය, ආලය, තප්රේමය 

බඳු අත්්ැකීම් ය. ස්වෂාව තසෞන්්යාය ළිබඳ කවි රචනා කළ තම් කවීණන් තේ කාවය නියාමාණවල ්ක්න  ලැතබන 

විතශේෂ ලක්ෂණයක් නම් ස්වෂාව තසෞන්්යාය  සතච්ෙනිකත්වයක් ආතරෝපණය තකො  කවියා හා තසොබා්හම 

අෙර පවත්නා සම්බන්ධ්ය ස්ත්රී පුරුෂ සම්බන්ධ්යක් තලස ්ැක්වීණමයි. ස්වෂාව තසෞන්්යායය ළිබඳ තමවන් 

ආකල්පයක් තිකකරලූතේ තරොමුන්ටික් කවීණන්තේ ප්ය රචනා ය. එතසේ ම තෙැම් කාවය නියාමාණවනන් තම් 

කවීණහු සමාජ්තේ විෂමො ්ක්වමින් තසොබා්හම සමෙ එක් වීණතම් අෙය ්ක්වන්න  වූහ. 
 

“බඹතරකු තසයින් සිර වුණු තනළුමක  තුනළ  

සර හෙයක් නැෙ එයි හ්වෙ   පුනළ 

සැන්්ු වලාවක සි  තෙොල් තපික   මුනළ 

ස්වෂා ්හම ඔබ තරෝහිණි මම   අුනළ” 

                    (තසොබා්හම - පී. බී. අල්විස් තපතයාරා) 
 

තකොළඹ යුෙතේ ත්වන පරපුතයා කවීණන් අෙර ඉහළ ප්රිකෂාවක් පළ කළ එතමන්ම තපොදු ජ්න ජීවිෙතේ කටුකත්වය 

යථරූපීව නිරූපණය කළ කවීණන් ත්ත්නකු තලස සාෙර පලන්සූරිය හා විමලරත්න කුමාරෙම යන කවින් 

හැඳින්විය හැිය. සාෙර පලන්සූරියතේ ධීවරී  හෙය බඳු නියාමාණයක ්ැක ෙෙ හැි වනුතේ ජ්න ජීවිෙතේ දුක්ඛිෙ 

පක්ෂය යි. 
 

"හබල  ඔතේ සවිබල අෙ රිත්න   ව්   

ඔරු කඳ දඩින් ්ළ රළ තපළ නගින  ව් 

සීෙල ධරළර රළුව  තඟ වැත්න   ව් 

හිමියනි තවතහස නිදිමෙ ත්ක ්ැතනන  ව්” 
 

විමලරත්න කුමාරෙම කවියා වන්නිකරය වැනි ඈෙ ළටිසර ව ළ ාතවන් ලත් අත්්ැකීම් ධරහ්ව විඳ ෙැනීතමන් 

පමණක් තනොව, ඒ නිසාම දපන් ආත්ම සරයමයින් කවි නයුතේ ය. ෙැමි ජීවිෙතේ කටුක බව හා ෂයරකාරත්වය 

යොනුරූපී ව නිරූපණය ිරීම  කුමාරෙම කවියා හැම වි ම ක යුුන කරයි. ෙැමි ජ්නයාතේ දුක්ඛිෙ ජීවිෙය 

මානව ්යාතවන් යුුනව නිරූපණය ිරීම  කුමාරෙමයන්  හැි වීණ තත්තත් වන්නිකරතේ ජ්නයා තධරතයා හිදිමින් 

ලත් සැබු ජීවන අත්්ැකීම් ඔහු සුන බැවිනි. 

 



කලාප අධ්යාපන කායායාලය, කැලණිය  8 

 

"සරහිඳ ළඟ බාරය  ිරි    ඉිකරීම 

තකම්මුර ්වස්වල පානින්    සැරසීම 

වනාෙ කඩා ෙස් ත්බලක    ්ැවටීම 

මා තනොතකරුවත් තනොකතලමි එය   ෙැරහීම”  

(අයියනායක) 
 

"අනයා වැටුණු වැව සිටි තහේරත්   හාමි 

මා වැනියකු වුව් මම වැ්ෙත්   වීණමි 

මිනී කපන මුත් ඒ තහේරත්    හාමි 

ඔහු ම  වඩා විසිිකස් ගුණතයන්   ්ුමී" 

(තහේරත් හාමි) 
 

තකොළඹ යුෙතේ කවිතයෝ ජ්නප්රියත්වතේ මුදුන් හිනිතපත්ෙ ම නැගුණ ්, චිරස්ථ සාරවත් කාවය සම්ප්ර්ායක් බිහි 

කර ෙැනීම  ඔවුන් වුව ් සමත් වූතේ නැෙ. 
 

 පන හත් සහහන් ප්ර ්ස ්ලට පිළිතුරු සපන යන්ස. 
 

1. 'ෙරොතේ සර හෙය' ප්ය රචකයා කවරහු ්? තමම පබැඳුම දපු ාෙත් කාවය කෘිකය කුමක්්? 

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

2. 'ෙරොතේ සර හෙය' ප්ය රචකයා අයත් සාහිෙය යුෙය කුමක්්? ඔහු නිතයෝජ්නය කළ කවි පරපුර 

කුමක්්? 

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

3. 'ෙරොතේ  හෙය' ප් රචකයා හා සමකාලීන කාවයකරණතේ නියැළුණු ප්ය රචකයින් ත්ත්තනකු නම් 

කරන්න. 

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

4. ෙරොතේ සර හෙය ප්යාවනතයහි වස්ුන විෂය සැතකවින් ්ක්වන්න. 

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

5. තකොළඹ යුෙතේ තවන කවි පරපුතයා කාවය නියාමාණ පළ කරන ල් ප්රක  කවි සඟරා ත්කක් නම් 

කරන්න. 

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

6. 'ෙරොතේ සර හෙය' ප්යවනතේ එන සරතක්ොත්මක තයදුමක් නම් කරන්න. 

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

7. 'ෙරොතේ  හෙය' ප්යාවනතේ එන අනුප්රාසවත් තයදුමක  නි්ධරන් ්ක්වන්න. 

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

8. 'ෙරොතේ සර හෙය' ප්යාවනය තුනළත් දත්ෙම පුරුෂ කථන රමය තපන්නුම් කරන ්රියා ප් දපු ා 

්ක්වන්න. 

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

9. ෙරොතේ සර හෙය ප්යාවනතේ ෙරොව සහ මහමුහු් කවියා දපකල්පනය කර තත්තත් කවර අය  ්? 

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

10. 'කලත්ෝ දිතයන් තපොඟවා රන් පුනන ෙලා'  යන්තනහි අරුෙ කුමක්්? 

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

11. එච් එම් කුඩනෙම කවියා හැදින්වූ විරු් නාමය කුමක්්? එතසේ විරු් නාමය ලැබීම  තහේුනව කුමක්්? 

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

12. එච්. එම්. කුඩනෙම කවියාතේ කාවය නියාමාණ පළ වූ කවි සඟරා ත්කක් නම් කරන්න. 

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

13. එච්. එම්. කුඩනෙම කවියා වස්ුන විෂය කර ෙත් කාවයනුභූික ත්කක් නම් කරන්න. 

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

14. තකොළඹ යුෙතේ ත්වන කවි පරපුර  අයත් තපොදු ජ්න ජීවිෙතේ කටුකත්වය යථාරූපී ව  නිරූපණය කළ 
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කවීණන් ත්ත්තනකු නම් කරන්න. 

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

15. තකොළඹ යුෙතේ ත්වන කවි පරපුර  අයත් තපොදු ජ්න ජීවිෙතේ කටුකත්වය යථා රූපය ම නිරූපණය 

කළ කවීණන් ත්ත්තනකු නම් කරන්න. 

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

 

1. තිංතාශ්ේ සිංගීත්ය පන දය නිධනොණශ්යන් කවියා ඉදිරිපන ත් කරන්ස ජී්ස දධන සය පන ැහැදිලි 

කරන්ස. 
 

● මිනිස් ජීවිෙය ෙරොවක  ආතරෝපණය කර ෙැුණරු ජීවන ්යාශනය කවියා ඉදිරිපත් කරයි. 

● ළමාවිය ජීවිෙතේ ධරන්්ර ම අවරාය යි. 

කඳු බුවුමක ්ර තබෝවිටි පදුරු    ෙළා 

පහළ  තදී පර මල් තපික ඉවෙ    තනොළා  

කලත්ෝ දිතයන් තපොඟවා රන් පුනන   ෙලා  

සර හෙවත් වීණ යම් ඉදිරිය      ෙලා 
 

● තයොවුන් විය  එළැතඹත්ම ජීවන අභිතයෝෙ වල  මුහුණ දීම  සිදුතවයි.   

සැඟතවමි එතබමි නිසසල තවමි සසල   තවමි 

තඹතරමි - එතහත් පධර තනොබසිමි    තනොනවිකමි  

කව්ා තකොෙැනක දී තහෝ මහ මුහු්   හිමි  

හමු වුණු  තකතණහි මා සුන බව ඔහු    ත්මි 
 

● දුක් කම්කත ොලු බාධ්ක අභිතයෝෙ වල  මුහුණ දීම  සිදුවන ෙරම  ජීවිෙය පරිපූයාණත්වය  පත් තේ. 

ධරන්්ර තවයි. 

හිරිමල් සිනා රැි තපණ ළඬු    මිහිරි ෙම 

ෙල් පරවල ම හැපී හැපී බිහි    කරමින් මම 

සම ෙැනිෙලාවල හමුතවයි    අලසකම 

නිරසයි අෙරමෙ අවහිර තනොදුටු    බිම 
 

● අනුන් ළිබඳව තසවීණම  වඩා ෙමන් ළිබඳව ලබන අවතබෝධ්තයන් ජීවිෙය සායාථකත්වය  තහේුන තේ. 

ද්්දධ් ත්දශනාතේ ් තම් ළිබඳ සඳහන්තේ. 

එන්තන් තකොහි සි ් තකොෙැනක  ්   යන්තන්  

ඔබ කුමක  ් මා දුටු ෙැන    විමසන්තන්  

මිනිධරන් ගිහින් නිෙරම ආපධර    එන්තන් 

ිම ්ැයි ියා ිසිතවකු තයි    තනොතසොයන්තන් 
 

● දුක් කම්කත ොලු, බාධ්ක අභිතයෝෙ හමුතේ සුනටින් ජීවත්වීණම සායාථක ජීවිෙයක ප්නම යි. 

මී අඹ ිරල මා ්ම් තෙඩ ළ්රු    විතේ 

තකතයහි තහළා හඬවයි සැඩ ධරළඟ   රැතේ 

ධරි මැ් කැරැතකමින් ඉඳුනිල් ෙැුණරු   දිතේ 

සමහර ෙැනක ලස්සන මල් කැකුළු   ිකතේ 
 

● අභිතයෝෙ ජ්ය ෙනිමින් සායාථකත්වය  පත්ව, ධරන්්ර ජීවිෙ ෙෙ කළ ් අවසානතේ හුත්කලා බව  

පත්වීණම  සිදුවීණම තලෝ ්හමයි. 

රන් ෙරු ළරිවරාෙත් සඳ මඬල    ය  

මහ වන බිමක් මැ් ගිරි කුළු අෙර    සි  

තනොමියන තහේන ්හමක පණිවුඩය    ළ  

තකොඳුරමි තකඳිරියක් මුළු තලොව නිසල   තකො  
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2. අත්දැකීම් රස්ත් ඉදිරිපන ත් කිරීෙට කවියා ාාෂා් ශ්යොදාශ්තස ඇතිභ කකාරය පන ැහැදිලි කරන්ස. 
 

● සරල බස් වහරක් ෂාවිෙ කරයි. 

එන්තන් තකොහි සි ් තකොෙැනක ්   යන්තන්  

ඔබ කුමක ් මා දුටු ෙැන     විමසන්තන් 

මිනිධරන් ගිහින් නිෙරම ආපධර    එන්තන් 

ිම ්ැ යි ියා ිසිතවකු තයි?    තනොතසොයන්තන්   
 

● වියරණ රීික වල  අනුෙෙ ව, එතහත් කාවයාත්මක බව තනොනසා ෙනිමින් බස නියාමාණාත්මකව ෂාවිෙ 

කරයි. 
 

"සර හෙවත් වීණ යමි ඉදිරිය  ෙලා", "මා සුන බර ඔහු  ත්මි", "ිසිතවකු තයි? තනොතසොයන්තන්" 
 

● චිත්ෙ රූප මැවීණම  ුනදෙ ත්න අයුරින් බස ෂාවිෙ කරයි. 

"සැඟතවමි එතබමි නිසසල තවමි සසල   තවමි  

තඹතරමි එතහත් පධර තනොබසිමි    තනොනවිකමි  

කව්ා තකොෙැනක දී තහෝ මහ මුහු්   හිමි 

හමු වුණු තකතණහි මා සුන බර ඔහු    ත්මි" 
 

● වයරෙයායාථ බහුල ව්න් හා තයදුම් ෂාවිෙ ිරීම නියාමාණතේ අෙය වැඩි ිරීම  සමත්ව තෙ.  

'තකතයහි තහළා (තසතනහස, කාරුණික බව)', "හිරිමල් සිනා රැළී (ධරන්්ර බව)", "ධරි මැ් කැරතකමින් 

ඉදුනිල් ෙැුණරු දිතේ (ෂයානක බව, කටුක බව, ජීවන අභිතයෝෙ)" 
 

3. රස නිෂ්පන ත්තිභය සහහා කවියා ාාවිත් කරස විවිධ් කාශ්්යෝපන ්රෙ විස්ත්ර කරන්ස. 
 

● අනුප්රාසාලරකාරය නියාමාණාත්මක තලස තයෝා ෙනී. 

"සැඟතවමි එතබමි නිසසල තවමි සසල   තවමි 

තඹතරමි එතහත් පධර තනොබසිමි    තනොනවිකමි  

කව්ා තකොෙැනකදී තහෝ මහ මුහුදු    හිමි 

හමු වුණු  තකතණහි මා සුන බර ඔහු    ත්මි" 

  

"ෙල් පර ෙල්පර වල හැපී හැපී බිහි    කරමි ම ම" 
 

● දත්ෙම පුරුෂ කථන රමය දපතයෝ හ කරෙැනීම ් අත්්ැකීම් වඩාත් තහොඳින් පාකකයා  ිකිණ ිරීම  

තහේුන වීණ ිකතේ. 

"සැඟතවමි එතබමි නිසසල තවමි සසල   තවමි" 
 

● කවියා දපතයෝ හ කරතෙන තත්තත් සමුද්රතෝෝෂ විරිෙයි. අෙ එිවැ  ආරක්ෂා කරෙනිමින් ප්ය 

නියාමාණය  නියාමාණය  ප්ද් නියාමාණය  තපළී තික අයුරු සුම ප්යක ම ්ැක ෙෙ හැි ය. 

"මී අඹ ිරල මා්ම් තෙඩි ළ්රු    විතේ 

තකතයහි තහලා හඬවයි සැඬ ධරළඟ   රැතේ 

ධරි මැ් කැත මින් ඉඳුනිල් ෙැුණරු    දිතේ 

සමහර ෙැනක ලස්සන මල් කැකුළු   ිකතේ" 
 

● සරතක්ෙ ෂාවිෙය ් නියාමාණය  ප්රබලත්වයක් තෙනදීම  තහේුන වීණ තෙ. 

ෙඟ (ජීවිෙය), ්ර තබෝවිටි පදුරු (්ෙකාර ළමා විය), වියි තකොළ (ජීවන කම්කත ොලු, පීඩා, දවදුරු), හිරිමල් 

සිනා රැි (ධරන්්රත්වය) 
 

● රූපක ෂාවිෙය ් නියාමාණය  අෙයක් එක් කරයි. 

"කව්ා තකොෙැනක දි තහෝ මහ මුහු්   හිමි"  

"කලත්ෝ දිතයන් තපොඟවා රන් පුනන   ෙලා" 



11 
 

4. කවියා අජීවි පන රිසරයට සජීවි බ්ක් කශ්රෝපන ණය කරමින් ත්ෙ පන දය පන න්තිභය සාධනයක් ඉදිරිපන ත් 

කරස කකාරය විෙසන්ස. 
 

● කවියා දත්ෙම පුරුෂ කථන රමය ෂාවිෙ කරමින් ෙඟ  සජීේ ත්ත්වයක් ආතරෝපණය කරයි. " 

“සැඟතවමි එතබමි නිසසල තවමි සසල   තවමි  

තඹතරමි එතහත් පධර තනොබසිමි    තනොනවිකමි  

කව්ා තකොෙැනකදී තහෝ මහ මුහු්    හිමි  

හමු වුණු  තකතණහි මා සුන බර ඔහු    ත්මි” 
 

● ෙරො යුවිකය මුහුදු ස්වාමියා හමු වීණතම් අතප්ක්ෂාතවන් ෙමන් කරන්නීය. 

"කව්ා තකොෙැනකදී තහෝ මහ මුහු්   හිමි 

හමු වුණු තකතණහි මා සුන බර ඔහු    ත්මි" 
 

● ධරළඟින් ෙඟ  පලුනරු පිකෙ වීණම කවියා සජීවත්වය  නරවයි. 

"මී අඹ ිරල  මා්ම් තෙඩි ළ්රු    විතේ 

තකතයහි තහළා හඬවයි සැඩ ධරළඟ   රැතේ 

ධරි මැ් කැරැතකමින් ඉඳුනිල් ෙැුණරු   දිතේ 

සමහර ෙැනක ලස්සන මල් කැකුළු   ිකතේ" 
 

● ෙර දිතයහි ජ්නිෙ වන තපණ ළදෙ කවියා සජීවීණ සිනා රැළී බව  පත් කරයි. 

"හිරිමල් සිනා රැි තපණ ළඬු    මිහිරිෙම 

ෙල් පරවල ම හැපී හැපී බිහි    කරමි මම  

සම ෙැනිෙලාවල හමුතවයි    අලසකම 

නිරසයි අෙරමෙ අවහිර තනොදුටු    බිම” 
 

● ෙඟ ෙමන්තෙන් ප්රශ්න අසන අයතෙන් එතසේ ප්රශ්න තසීතම් නිශ්ලල බව ළිබඳ ප්රශ්න කරයි. 

"එන්තන් තකොහි සි ් තකොෙැනක ්   යන්තන්  

ඔබ කුමක  ් මා දුටු ෙැන    විමසන්තන්  

මිනිධරන් ගිහින් නිෙර ම ආපධර    එන්තන් 

ිම ්ැයි ියා ිසිතවකු තයි?    තනොතසොයන්තන් 
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ශ්ලස අත්හැර යාෙ 
 

● සාටය කලා් පිළිබහ හැිනන්වීෙක් 
 

 නා ය යනු තලෝකතේ පැවැත්ම අනුකරණය ිරීමයි. - ෂරෙමුනි - 

 නා ය යනු ්රියාවක් අනුකරණය ිරීමයි.  - තරිස්ත ෝ ල් - 

 නා ය යනු සමාජ්ය  කැඩපෙක් තල්ලීමයි.  - තශේක්ස්ළයයා - 
 

ශ්ලෝ ෙහා සාටයකරුශ්්ෝ     ලිංකාශ්ේ සාටයකරුශ්්ෝ 
 

 තසොතෆොක්ලීස්      එදිරිවීණර සරච්චන්ද්ර    

 තරිස්ත ොපානිස්      ධරෙෙපාල ් සිල්වා 

 ඊස්ිලස්      ්යානන්් ගුණවයාධ්න 

 යුරිළඩීස්      ගුණතසේන ෙලප්පත්ික 

 කාන්ාස      තහන්රි ජ්යතසේන 

 විනයම් තශේක්ස්ළයයා     බන්දුල ජ්යවයාධ්න 

 ශ්රී හයාෂ       තප්රේම රරජිත් ිකලකරත්න 

 ත නිසි විනයම්      විජිෙ ගුණරත්න 

 සැමුතවල් තබකට්     රරජිත් ධ්යාමකීයාික 

 තන් න් තචතකොෆ්     තක් බී තහේරත් 

 තෂෝන් තපෝල් සාතත්රේ     ධ්යාමසිරි බණ්ඩාරනායක 

 බයාත ෝල් තෙෂ්ට්     ජ්යලත් මතනෝරත්න 

 ෙයාසියා තලොයාකා     ධ්ම්ම ජ්ාතෙොඩ 

 බයානාඩ් තෂෝ      රාජිෙ දිසානායක 

ද්්දරාක ්මයන්ෙ 
 

අභිසය 
 

නා ය තපතළහි අන්ෙයාෙෙය තප්රේක්ෂකයින් තවෙ පැමිණීම සඳහා තයෝා ෙන්නා දපරම අභිනය යනුතවන් 

තකටිතයන් හැඳින්විය හැක. සරස්කෘෙ විචාරකයින්  අනුව ඉදිරිය  තෙන හැර පුම අභිනය යන්තනහි තත්රුමයි. 

අභිනය සෙරි 

 ආරගික අභිනය 

 වාචික අභිනය 

 ොත්වික අභිනය 

 ආහායාය අභිනය 
 

ස්්ත්න්ත්ර සාටය 
 

ිසියම් රචකතයකු ිසියම් අත්්ැකීමක් මුල්කරතෙන එතෙක් තනොිකබූ අන්්තම් නා යයක් නියාමාණය කරයි 

නම් එය ස්වෙන්ත්ර නා යය ි.   එදිරිවීණර සරච්චන්ද්ර, තහන්රි ජ්යතසේන, ්යානන්් ගුණවයාධ්න, ධරෙෙපාල ් 

සිල්වා, ආයා. ආයා. සමරතකෝන්, චන්ද්රතසේන ්සනායක, බන්දුල ජ්යවයාධ්න, ධ්ම්ම ජ්ාතෙොඩ, රරජිත් ධ්යාමකීයාික, 

තප්රේමරරජිත් ිකලකරත්න, තක් බී තහේරත්, ජ්යලත් මතනෝරත්න, රාජිෙ දිසානායක ආදී  නා යකරුවන්තේ 

තබොතහෝ නියාමාණ ස්වෙන්ත්ර නා ය තේ. 
 

පන රි්ධනත්ස සාටය 
 

පරිවයාෙන නා ය යනු ිසියම් නා ය කෘිකයක් මුල් ෂාෂාතවන් තවනත් ෂාෂාවක  තපරළීමයි. එතසේ ිරීතම්දී 

කො වස්ුනව, තත්මාව, චරිෙ, ස්ථාන නාම, පු්දෙල නාම ආදිය තවනස් තනොකර ෂාෂාව පමණක් තවනස ්

ෂාෂාවක  තපරළා සකස් කරයි. තහන්රි ජ්යතසේන, ධරෙෙපාල ් සිල්වා, ධරනන්් මතහේන්ද්ර, රරජිත් ධ්යාමකීයාික, 
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බන්දුල විොනතේ, ධ්යාමසිරි බණ්ඩාරනායක, පරාරම නිරිතල්ල, ද්්දරාක ්මයන්ෙ, විජිෙ ගුණරත්න, ප්රසන්න 

විොනතේ ආදී නා ය කරුතවෝ පරිවයාෙන නා ය නියාමාණය කළ නා යකරුතවෝ තවික. 
 

අනු්ධනත්ස සාටය 
 

මුල් කෘිකතේ අන්ෙයාෙෙය රැකෙනිමින් ෂාෂාව, චරිෙ නාම, ස්ථාන නාම, පරිසරය ආදිය තවනස් තකො  

නියාමාණය කරන නා ය අනුවයාෙන නා ය තේ. ගුණතසේන ෙලප්පත්ික, බන්දුල ජ්යවයාධ්න, රරජිත් ධ්යාමකීයාික, 

ධ්ම්ම ජ්ාතෙොඩ, ධරෙෙපාල ් සිල්වා ආදී නා ය කරුතවෝ අනුවයාෙන නා ය නියාමාණතයහි ලා ්ක්ෂතයෝ වූහ. 
 

සුඛාන්ත් සහ දුඛාන්ත් 
 

ෂරෙමුණි පඬිවරයාතේ නා ය ශාස්ත්රය ්රන්ථතේත්, තරිස්ත ෝ ල් පඬිවරයාතේ කාවය ශාස්ත්ර ්රන්ථතේත් 

ධරඛාන්ෙ සහ දුක්ඛාන්ෙ වශතයන් නා ය ත්තකො සක  තබ්ා ්ක්වයි. තමම තබදීම  තහේුන වීණ තත්තත් නා යතේ 

කථා පුවෙයි. කො වස්ුනතේ පවිකනුතේ දුක්ඛ ්ායක අවසානයක් නම් දුක්ඛාන්ෙ තලස ් කො වස්ුනව පවිකනුතේ 

ප්රීිකමත් අවසානයක් නම් ධරඛාන්ෙ තලස ් හඳුන්වා තික බව පැහැදින ය. 
 

ශ්ලෝක ධ්ධනමී සහ සාටය ධ්ධනමී 
 

නා ය තේදිකාතේ රරෙ ෙෙ තවන ආකාරය අනුව තමම තබදීම සිදු කරයි. නා යතේ රරෙනය, රරෙ වස්ොෂරණ, 

අරෙ රචනය, රරෙ භූමි අලරකරණය සිදු කරන්තන් සිදුකරන්තන් ස්වෂාවික ආකාරය  නම් එය තලෝක ධ්යාමී 

තහවත් ස්වෂාවික රරෙ තශනය යි. ඉහෙ සඳහන් අරෙ සිදු තකතරන්තන් ස්වෂාවිකත්වය ඉක්මවා නම් එය නා ය 

ධ්යාමී තහවත් තශලීෙෙ නා ය තශනය යි. 
  

සාටය සන්දධනාය 
 

කො වස්ුනවක් රරෙනතයන් අවසානය කරා එළීම  අනුරමික ව සන්රාස්ථාන පහක් පධරතකො  පැමිණිය යුුන 

බව ෂරෙමුනි ියා සිටී. ෂරෙමුනි විසින් නා ය 'බීජ්', 'බින්දු', 'පොක', 'ප්රකරි', කායාය ය නමින් නා ය සන්්යාෂය 

තකො ස් පහක  තබ්න ලදී. චිරන්ෙන සරස්කෘිකක විචාරකයන්  අනුව නා ය සන්්යාෂතේ විතශේෂොව මැන 

ෙැනීම දත්සා නා ය විකාශනය 'ආරම්ෂ', 'යත්න', 'ප්රාප්ෙයාශා', 'නියොප්ික', 'ලලාෙම' තලස තකො ස් පහක  

තබදිය හැක. 
 

 කරම්ාය 

ිසියම් ලල ප්රාප්ිකයක  ුනදෙ ත්න සිදුවීණමින් නා ය ආරම්ෂ කළ යුුන වීණමයි. එනම් යම්ිසි 

අභිමොයාථයක් ඉෂ්  කර ෙැනීම  කො නායකයකු ුනළ තිකවන ආශාව යි. 
 

 යත්ස 

ිසියම් අභිමොයාථයක් ඉෂ්  කර ෙැනීම සඳහා නායක හා ප්රිකනායක පක්ෂවල නායකයන් විසින් සිය 

අරමුණු ඉටු කර ෙැනීම සඳහා වයාපාරයක් තරීමයි. 
 

 ප්රාප්ත්ත්යා ා 

තමහිදී කො නායකයා  ෙම අභිමොයාථය ඉෂ්  කර ෙැනීම සඳහා මඟක් පුත්ද. එතහත් ඒ සඳහා බාධ්ා 

පැමිතණ්. 
 

 නියත්ාප්ත්තිභ 

යම්ිසි නිශ්චිෙ බාධ්ාවක් මැඩ ෙැනීම සඳහා ි සියම් ලකුණක් තහෝ ෂාණ්ඩයක් හමු වීණතමන් බාධ්ාව මැඩ 

තෙන, අභිමොයාථය ඉටුතේ යැයි බලාතපොතරොත්ුනව නියොප්ික තේ. 
 

 ඵලාතෙ 

අභිමොයාථය ඉටු වීණ නායකයාතේ කායායය සායාථක වීණම ලලාෙම නම් තේ. කායායය සම්පූයාණ සමාප්ිකය  

පත්වීණතමන් අවසන් තේ. 



කලාප අධ්යාපන කායායාලය, කැලණිය  14 

 

 ශ්කටි ප්ර ්ස 
1. සිරහබාහු නා යතේ තත්මාව කුමක්්? 

…………………………………………………………………………….. 

2. සරත්චන්ද්රයන් නියාමාණය කළ නා ය හයක නම් නයන්න. 

…………………………………………………………………………….. 

3. සරච්චන්ද්රයන්තේ නවකො තමොනවා්? 

…………………………………………………………………………….. 

4. සරච්චන්ද්රයන් රචනා කළ ශාස්ත්රය කෘික නම් කරන්න. 

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

5. සරච්චන්ද්රයන්තෙ තකටිකො සර්රහ නම් කරන්න. 

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

6. සරච්චන්ද්රයන්තේ ස්වයර නඛිෙ චරිොප්ානය නම් කරන්න. 

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

7. සිරහබාහු නා යතේ නා ය ෙණය කුමක්්? 

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

8. සිරහ බාහු නා යතේ නා ය තශනය කුමක් ්? එදිරිවීණර සරච්චන්ද්රයන්තේ මුල් නාමය කුමක්්? 

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

9. සරච්චන්ද්රයන් ජ්ාිකක කො තධරතරන් නියාමාණය කළ නා ය සහ එම නා ය සඳහා පා්ක වුණු ජ්ාෙක 

කො වල නම් සඳහන් කරන්න. 

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

 

 විචාරයට අත්්ැලක් 
 

1. දරු්න්ශ්ේ සුා සේධිය ත්කා ක්රියා කරස ේකශ්ේ චරිත්ය සුප්ත්පන ා ශ්ේවිය ශ්තන් සිංශ්ක්ත්්ත් ශ්ේ 

පන ාඩෙ ඇසුශ්රන් නිදසුන් සහිත්් විෙසන්ස. 
 

● ්රුවන් කුඩා අවරාතේ දී ළයා ළිබඳව අසන ප්රශ්නවල  නිසි ළිුනරක් තනොදුන්න ් තයොවුන් විය  

එළැතඹන වි  තය සෙය ප්රකාශ ිරීම  ීතරණය කරයි. 
 

"සුප්ත්පන ා ශ්ේවිය: මා ප්රිය පුෙණුවනි හා දුවණියනි, මා තවෙ එනු මැන. ඔබ ත්ත්නා  ිව යුුන ිසිවක් 

ිකතේ. (සිරහබාහු හා සිරහ සීවලී පැමිතණික)" 

  

● ්රුවන්  ආ්රතයන් විසිුනරු කො ියා ත්මින් ඔවුන්තේ අධ්යාත්මය තපෝෂණය  ක යුුන ිරීම. 
 

"සිංහබාහු:  …………………… 

ඔබ පාමුල හිදුවා මා 

වැතඩන වයතස දී 

රාජ් කො කී විසිුනරු 

්ැන් සිහි වන්තන් 

…………………." 
 

● නිරන්ෙරතයන් සිය ළයා ළිබඳ ්රුවන්තේ සිත් ුනළ දත්ෙරීෙර හැම්ම් තික කරවන්න  ක යුුන කරයි. 

ළයාතේ සිතෙහි ්රුවන් ළිබඳ තික තසතනහස (අප නැිකව ළයා ඔබ, ළය පැලී මැරී යයි) ප්රබල ව 

අවධ්ාරණය කරයි. 
 

"සුප්ත්පන ාශ්ේවි:  තමවන් බස් ත්ොඩනු ිම  

ඔබ ළයා හැර ්මා 

යා හැි් තම් තලතනන්? 
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අප නැිකව ළයා ඔබ 

ළය පැලී මැරී යයි 

පුරුදු වූ වන වාතස 

තමහි සැපෙ තනොසුතහ ් 

ඔබ ළයා සමගිනා 

තමතෙක් කල් වින්් මා” 
 

● ළයාතේ අණ  කීකරුව ක යුුන ිරීතම් වැ්ෙත්කම තමන්ම එතසේ තනොවුණතහොත් තිකවන්නා වූ 

ෙත්ත්වය කාරුණිකව පහ්ා ත්යි.  
 

"සුප්ත්පන ා ශ්ේවි:  තනොකරන් එතලස ළයුනමතේ අණ 

ඉක්මවලා පුුනතන් 

නපුරුයි වන්තන් අප සැම ත්න ා  

තනොකතළොත් කී  තලසිනා 
 

● සියලු  යස ඉධරරු පතසක ලා දිවිහිමිතයන් ආ්රය කළ තප්රේමණීය ස්වාමියාව අෙහැර ඒම  තය ීතරණය 

කරන්තන් ්රුවන්තේ අභිවෘ්දරාය දත්සා තේ. 
 

"සුප්ත්පන ා ශ්ේවි: …………………. 

්රුවන් ත්ත්නා 

හ  තසත් ලැතබනා 

මඟ ඔස්තසේ යා යුුන වන්තන් 

තනොසැලී ිසි තමම තේතල් 

ත්වියන් බාරයි මා සමි්ා 

මා තවෙ තනොවනු ය තකෝපා 

්රුවන් සන්ඳා 

කරතනමි තමබන්්ා 

සිහි තේ හැම කල් හ් තසෝතකන් 

සමා වනු තික වර්ා" 
 

"සුප්ත්පන ා ශ්ේවී: ්චසය 

නුඹතේ ් නුඹ නැඟණියතේ ් යහපෙ ළණිස මම නුඹ ළයාණන් හැර ළයා යන්  සනිටුහන් කර ෙිකමි. 

මා තමතසේ කරන්තන් හ් ුනල තික මහත් තේ්නාවිනි. දිවි හිමිතයන් මා ඒ තේ්නාතවන් තපතළන බව 

්නිමි. යමු ්රුතවනි." 
 

2. ාාෂා ාාවිත්ශ්  දී සරච්චන්ද්රයන් දක්්ා ඇතිභ දක්ෂත්ා්, දී ඇතිභ සාටය ශ්කොටස ඇසුශ්රන් විස්ත්ර 

කරන්ස. 
 

● තශනෙෙ නා ය සම්ප්ර්ාය අනුව නියාමාණය වන නා යවල ෂාෂාව  ධරවිතශේෂි ස්ථානයක් හිමි තේ. 
 

● අනුප්රාසය  විතශේෂ ස්ථානයක් ලබා දීම. 

"ුනමුල ෙිකන්්ා 

බාහු තවතළන්්ා 

තවමි තසේ ික්සින්්ා 

කුරිරු ගිජින්ඳා 

කුුණ ෙල සීන්්ා 

ලමි තසේ තකසරින්්ා 

මාළය මිගි්ා කරනා විකුමන් 

තයි ම  බැරි වන්තන්   

ෙරකර ෙනනා තික ත්ොර ෙදිනා 
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ඉවෙ ්මා තවතරනා 

මහා තහණ හඩිනා පහරා සැණිනා  

තපරතළමි බාහුතවනා” 
 

"වරෙ ත්දතසේ තවතසන ජ්නො 

තකතරහි තේ මා යුුනකමා 

කුමක්ත්ෝ තම් පාතප් තලතන් තම් විසීතම් තසෙක් ත්ෝ" 
 

"ෙරකර ෙනනා තික ත්ොර ෙදිනා 

ඉවෙ ්මා තවතරනා 

මහා තහන හඬිනා පහරා සැණිනා  

තපරතළමි බාහුතවනා" 
 

"ප හැනි තවන් ා තනොව ඔහු අණ ා  

තවන මෙ ෙැළතවන් ා 

තනොතපතනන කල ා සැරතසනු කුම ා  

මා ්ැන් වළකන් ා" 
  
"තනෝනිික හසරක් නුපුරුදු එ ිකත්න  

පැමිතණන ළරිපෙ වලකනු තකතලස ්  

දිරි තික මුත් පුෙ නරතයි ෙෙ මුදු  

තලොව ්ැක නැෙ අ් වන ුනරු ිසි කල" 
 

●  හෙ බහුලව ෂාවිෙ ිරීම. එකී  හෙ අන්ෙයාෙෙ තපෝෂණය  ප්රබල තමතහයක් කරයි. 
 

"සුප්ත්පන ාශ්ේවි: තප්රේමවන්ෙ ්රුතවනි මා හිදිනු කන්තයොමා 

ියමි පුවෙ සැක දුරැරා 

අසන නිිකතයනා 

මුණිය නුඹ ත්ත්නතෙ තේ 

කුමරියක් මනා 

පසිඳු මහඟු වරෙ ත්දතස 

නරවර හ  ්ා" 
 

"සිංහයා: ෙල් තලන බිඳලා 

තලන් ත්ොර හැරලා 

සිරහබා සිරහබා සිරහබා 
 

මා තසොදුර මා තසොදුර මා තසොදුර සිරහ සිරහ සීවලී මා ප්රිය දියණිය 

ෙල් තලන බිඳලා 

තලන් ත්ොර හැරලා 

තෙොසින් සැමත්න 

නැතත් ිසිතවක් 

මම ්ැන ෙිකමි 

මම සැක කතලමි 

සිරහබා සිරහබා සිරහබා 
 

● සරවා්ශීලී ෂාෂා ෂාවිෙයත් ්ැකෙෙ හැිය. 
 

"සුප්ත්පන ා ශ්ේවි:  තප්රේමවන්ෙ ්රුතවනි මා  

හිදිනු කන් තයොමා 
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ියමි පුවෙ සැක දුරැරා 

අසන නිිකතයනා" 
 

"සිංහබාහු:  ිම්් මුණියනි ඔබ තම්  

පවසන ව්නා 

තස් කන් ත්හිය තනොතහේ ය 

තතසන තම අරුමා 

................................” 
 

● දපමාලරකාර ෂාවිෙය ් අන්ෙයාෙෙය තපෝෂණය කරයි. 
 

"තසේ රිවි බිම්බා පෙළ තේ බලැික මහරු 

තමන රන්  ැම්බා නිසසල ගුණතයන් සළරු 

මනරම් යුෙ බා දී අහස ඔසවන යුරු  

තන විකුම් සිහ බා තපරළුතේ ය ෙල් පුවරු" 
 

"ුනමුල ෙිකන්්ා 

බාහු තබතලන්්ා 

තවමි තසේ ික්සින්්ා 

කුරිරු ගිජින්ඳා 

කුුණ ෙල සින්්ා 

ලමි තසේ තකසරින්්ා 

මා ළය මිගි්ා කරනා විකුමන් 

තයි ම  බැරි වන්තන්" 
 

● ස්වෂාතවෝක්ික අලරකාරය ෂාවිෙය 
 

"ශ්පන ොත් ඉන්නිසය   

තනක වර පුුන විසිනා අසන ල් පැන  නිසා  

ධරප්පා ත්දවි මනා තික වීණ සිෙ   තවතහසා 

සිදු වූ පුවෙ අනාවරණය කරන   තලසා 

ත්ත්නා කැඳවාතෙන කීවා ෙුන   තමතලසා" 
 

3. "සිංහබාහුශ්ේ චරිත්යශ්යන්  ත්රුණශ්යකුශ්ේ අදහස් ක්රියාකාරීත්්ය ෙසා් පිළිඹු ව ශ්ේ." පන ාඩෙ 

ඇසුරින් පන ැහැදිලි කරන්ස. 
 

● ප්රඥාවන්ෙ බව හා විමධරම් සහෙෙ බව කැපී තපතන්. 
 

"සිංහ බාහු:  ……………….…….. 

අප නරයන් වෙ පැවසූ ඒ අරුමය 

නැෙ ම  වැ තහන්තන් 

අරතණ් අප හ  බිය පැමිතණන්න   

කාරණ එි වන්තන් 

ළයුනමතේ ෙෙ නැුණරු කළ සිෙ  

කුහුනන් ඉිකතරන්තන්" 
 

"සුප්ත්පන ාශ්ේවි:  සඟවන්න  ෙුන බැරිය පුුන තෙන් 

මිගි්ා නිිකන තසොඳිනා තපතනන විලසා 

අ්හන්තන් නැෙ කීව් මුසා 

නැණ මුකුරා තෙොස් තෙ පුරා වයසා" 
 



කලාප අධ්යාපන කායායාලය, කැලණිය  18 

 

● ෙරුණ ජ්වය ඔ් වැදෙණු චරිෙයි. 
 

"සිංහබාහු:  ුනමුල ෙිකන්්ා 

බාහු තබතලන් ්ා  

තවමි තසේ ික් සින්්ා 
 

කුරිරු ගිජින්ඳා 

කුුණ ෙල සින්්ා 
 

ලමි තසේ තකසරින්්ා 

මා ළය මිගි්ා කරනා විකුමන් 

තයි ම  බැරි වන්තන්" 
 

● රැඩිකල් අ්හස් ්රන නිෂය ීතරණ ෙන්නා චරිෙයි. 
 

"සිංහබාහු:  මුනියනි කීව ඔබ බස් අසා  

සනිටුහන් කර ෙිකමි 

තනොපමාව යා යුුනය 

තම් තලතනන් ඔබ ත්ත්න 

මා සමෙ යා යුුනය 

වන වාතස හැර්මා 

නර වාතස තසොයමිනා 

අප ත්ත්න හ  දරුම 

ජීවිෙය තම් තනොතේ" 
 

● අනාෙෙ යුුනකම් වෙකීම් ළිබඳ සිතෙන හැම්ම්වල  තනොව ද්්දරාය  ඉඩදී ක යුුන කරන චරිෙයි. 
 

"සිංහබාහු: ........................... 

යන්  ්ැන්නම් කාතල තේ 

මුණියන් හා නැෙණි සමගින් 

දරුතම අපතේ තසොයමිනා 

වරෙ ත්දතසේ තවතසන ජ්නො 

තකතරහි තේ මා යුුනකමා 

කුමක් ත්ෝ තම් පාතප් තලතන් තම් විසීතම් තසෙක් ත්ෝ" 
 

● ස්වාධීනත්වය අෙයන අයිිකවාසිකම් දිනා ෙනු ළණිස ස න් වදින චරිෙයි. 
 

"සිංහබාහු: ........................ 

කුමරියක් තේ මාතේ මේ 

දත්ෙරීෙර ජ්න්ම ල්දදී 

දරුම වූ යස ඉධරර  ා 

ම  ් හිමිතේ වරෙ රාජ්යය 

ප්රබල නරවර පරපුතරන් 

කුමක්ත්ෝ තම් පාතප් තලතන් තම් විසීතම් තසෙක් ත්ෝ" 
 

4. "සාටයයක් සාධනයක වීෙට සම් සාටයෙය අ්ස්යා අ් ය ශ්ේ." සිංහබාහු සාටයශ්  'ශ්ලස 

අත්හැර යාෙ' යස අිංතය ඇසුරින් විෙසීෙක් කරන්ස. 
 

● වයස මුහුකුරා යත්ම ්රුවන් ුනළ  ළයාතේ ස්වරූපය ළිබඳ කුහුලක් තිකවීණම.  
       
සිංහ බාහු:  …………................ 

අරතණ් අප හ  බිය පැමිතණන්න   
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කාරණ එි වන්තන් 

ළයුනමතේ ෙෙ නැරඹූ කල සිෙ  

කුහුතලන් ඉිකතරන්තන් 

නැෙ සම වන්තන් තවනස තපතනන්තන්  

විලස ළයාණන්තන් 

තකතලස ් ඔහු හ  අප ්ා වූතේ 

තයි මව තනොියන්තන්" 
 

● ළයා ළිබඳ රහස් එි ිරීම  යාතම්දී ධරප්පා ත්දවිය තේ සිත්හි අනාෙෙ ඉරණම ළිබඳව 

නැතෙන සිිකවින 
 

"සුප්ත්පන ා ශ්ේවී:  සඟවන්න  ෙුන බැරි ය පුුනතෙන් 

මිහි්ා නිිකන තසොඳිනා තපතනන විලසා  

අ්හන්තන් නැෙ කීව ් මුසා 

නැණ මුකුරා තෙොස් තෙ පුරා වයසා 
 

පවසන්න  ෙුන හ් සරසලා 

නැිකතේ් තසතන් හැර යා ් තලන තනෝැනා 

වළකන්න  බැරි ත්ද  ළහි ා 

වනු ත්වියතන් මා අසරතණ් තනොහැරා" 
 

● ළයා ළිබඳ ෙුන ්ැනෙත් පධර සිරහබාහු කුමාරයා ෙන්නා ඉදිරි ්රියාමායාෙ ළිබඳ තප්රේක්ෂක සිත්හි 

අවිනිශ්චිෙ බවක් තිකවීණම. 
 

"සිංහ බාහු:  මුනියනි කීවා ඔබ බස් අසා 

සනිටුහන් කර ෙිකමි 

තනොපමාව යා යුුන ය 

තම් තලතනන් ඔබ ත්ත්න 

මා සමෙ යා යුුනය 

වන වාතස හැර ්මා 

නර වාතස තසොයමිනා 

අප ත්ත්න හ  දරුම 

ජීවිෙය තමය තනොතේ" 
 

● සිරහබාහු තලන අෙහැර යාම  ෙත් ීතරණය  ධරප්පා ත්දවිය හා සිරහ සීවලී ්ක්වන ප්රිකචාරතයන් 

සිරහබාහුතේ ීතරණය ්රියාත්මක ිරීම  හැිතේ ් යන සැකය තප්රේක්ෂක සිත්හි තික තේ. 
 

සුප්ත්පන ාශ්ේවි:  තමවන් බස් ත්ොඩනු ිම  

ඔබ ළයා හැර ්මා 

යා හැි් තම් තලතනන් 

අප නැිකව ළයා ඔබ 

ළය පැලී මැරී යයි 

පුරුදු වූ වන වාතස 

තමහි සැපෙ තනොසුතහේ ් 

ඔබ ළයා සමඟිනා 

තමතෙක් කල් වින්් මා 
 

සිංහ සී්ලී:  මා ළයා හැර ්මා 

යන්තන අප තකතලස ත්ෝ 

වල  තෙොස් විඩා වීණ 
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පැමිණි වි  නැික තකතනක් 

ආහර ළස ත්න්න ා 

හුත්කලා තම් තලතන් 

ඉන්තන ඔහු තකතලසත්ෝ 

නැ්ද්  තවෙ ළයාණන් 

ආ්තයා ඔබ හත්ද 

තමවන් ත්ද ියන් ා 

තසොතහොයුරනි තපම්බරා" 
 

● සිරහබාහු ෙල තපරළා ්ැමීම. 

"ශ්පන ොශ්ත් ඉන්නිසය 

තසේ රිවි බිම්බා පෙළ තේ බලැික   මහරු 

තමන රන්  ැම්බා නිසසල ගුණතයන්  සළරු 

මනරම් යුෙ බා දී අහස ඔසවන   යුරු  

තන විකුම් සිහ බා තපරළුතේ ය ෙල්  පුවරු" 
 

● තලන්ත්ොර හැරීතමන් පධරව ධරප්පා ත්දවිය අනාෙෙතේ සිදුවන්න  යන මහා විපෙක් ළිබඳව සඳහන් 

ිරීම.  

"සුප්ත්පන ාශ්ේවි:  තේ රුදු ත්ෝසා කළ තම් ත්ද  

මා පුුන තනොෙකා විපාතක් 

මුව පත්වූතේ 

නියෙ විනාතසේ 

තම් තමොතහොතත් ිම් කරතනම් ත්ෝ  

මුලාවීණ මඟ තනො තපතන්" 
 

● සිරහබාහු, ධරප්පා ත්දවිය හා සිරහසීවලී තලන අෙ හැර යාතමන් පධර සිරහයා පැමිතණ්. විතයෝෙතයන් වියරු 

වැත න සිරහයා අුණ ්රුවන් තසොයා යාම  ීතරණය කරයි. අුණ ්රුවන් තසොයා යන සිරහයාතේ 

්රියාකලාපයන් ළිබඳව තප්රේක්ෂක සිතත් ්ැඩි කුුනහලයක් තික තේ. 
 

"සිංහයා:  තෙොස් තසදින මම තසොය තනමි වනතපෙ 

සියලුම ෙම ර  නර කැල හැසිතරන" 
 

5. "සුප්ත්පන ා ශ්ේවිය ස්්ාමියා ශ්්නුශ්්න් කැපන වුණු කදධන ්ත් ාාධනයා්කි." සිංහබාහු සාටකශ්  

ඔබට අදාළ  ශ්කොටස ඇසුශ්රන් ශ්ම් පිළිබහ විෙසන්ස. 
 

● යස ඉධරරු හැර ්මා ස්වාමියා සමඟ තප්රේමතයන් බැ ජ ජීවත් වීණම. 
 

සුප්ත්පන ා ශ්ේවි: සිනිඳු වස්ත්ර මිනි අබරණ ුනමුල මානො 

ධරවඳ තබොජුන් සැප සයනා 

මිරිවැඩි සඟලා    

තම් සියල්ල හැර්ා මම 

ආතවමි වල ා 

තවතසන තලසා ඔබ ළය මා 

සමිඳුන් සමො" 
 

● සිය ස්වාමියා තකතරහි පවත්නා ෂක්ෙයා්රය ්රුවන් ඉදිරිතේ මහත් අභිරුචිතයන් ප්රකාශ ිරීම. 
 

"සුප්ත්පන ාශ්ේවි:  අසිරිමත් වූ ත්දි තමතලොව  

තප්රේමය නමිනා 

වැනූ තපොරණ ිවිඳුන් තසොඳ 
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රස මුධර බසිනා 

සියලු තෂෝෙ වස්ුන ඉධරරු 

හරිික තනක් ්තනෝ 
 

සේ සැප ත්න සිුනමිණ වන් 

තප්රේමය සන්්ා" 
 

"සුප්ත්පන ාශ්ේවි:  ඔබ ළයාතණෝ නරතයකු තනො ව වනතයහි දී ම  හමු වූ සිරහ රාජ්තයි. ඔහු තකතරහි 

තික වූ තප්රේමය නිසා මම රාජ් සැප හැර ්මා තම් වනතයහි තවතසමි, ්රුතවනි." 
 

● ස්වාමියා හැර තනොයන තලසත් පුුන  අවවා් ිරීම, ඔහුතේ ගුණ ්රුවන්  ව හා දීම.   
 

"සුප්ත්පන ා ශ්ේවි:  තමවන් බස් ත්ොඩනු ිම 

ඔබ ළයා හැර ්මා 

යා හැි් තම් තලතනන් 

අප නැිකව ළයා ඔබ 

ළය පැලී මැරී යයි" 
 

● ්රුවන්තේ අනාෙෙ අභිවෘ්දරාය ෙකා ස්වාමියා හැර යාම  ීතරණය කළ ් ඒ ළිබඳ අිකශයින් දුක  පත් 

වීණම සහ සමාව අය් සිටීම. 
 

"සුප්ත්පන ාශ්ේවි: යන්න  තේ ්ැන් සැමියා හැරා 

වන වාසතයන් තම් පුුන සමො 

්රුවන් ත්ත්නා 

හ  තසත් ලැතබනා 

මඟ ඔස්තසේ යා යුුන වන්තන් 

තනොසැලී ිසි තමම තේතල් 

ත්වියන් බාරයි මා සමි්ා 

මා තවෙ තනොවනු ය තකෝපා 

්රුවන් සන්්ා 

කරතනමි තමබන්්ා 

සිහි තේ හැම කල් හ් තසෝතකන් 

සමා වනු තෙ වර්ා" 
 

● ෂායායාවක තලස ස්වාමියා සමෙ ෙමන් තෙවූ ජීවිෙය ළිබඳ අිකශයින් ෙෘප්ිකමත් වීණම. 
 

"සුප්ත්පන ා ශ්ේවි:  ............................... 

පුරුදු වූ වන වාතස 

තමහි සැපෙ තනොසුතහ ් 

ඔබ ළයා සමගිනා 

තමතෙක් කල් වින්් මා 
 

6. "සම්ප්රදානුූලල පන වුලක තැහැණු දරු්කුශ්ේ කකල්පන ය සිංහසී්ලී ශ්ේ චරිත්ය නිූපපන ණය ශ්ේ." 

විෙසන්ස. 
 

● ්ැඩි ළය තසතනහසින් යුක්ෙවීණම. 
 

සිංහ සී්ලී:  මා ළයා හැර ්මා 

යන්න අප තකතලස ත්ෝ 

වල  තෙොස් විඩා වීණ 

පැමිණි වි  නැෙ තකතනක් 

අහර ළස ත්න්න ා 
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හුත්කලා තම් තලතන් 

ඉන්තන ඔහු තකතලසත්ෝ 

නැ්ද් තවෙ ළයාණන් 

ආ්තයා ඔබ හත්ද 

තමවන් ත්ද ියන් ා 

තසොතහොයුරනි තපම්බරා" 
 

"සිංහයා:  ධරරෙල් දියණිය 

තමොලකැටි ව්නින් 

මා සනසන්නිය 

අහර ළසන්නිය 

කවන්නිය, තපොවන්නිය 
 

මා ෙැන බිය වන්නිය 

වනතේ දුකක් වි ් 

අසන්නිය තසොයන්නිය" 

 

● මව ළිබඳව ්ැඩි තසතනහසින් යුුන වීණම. 
 

"සිංහ සී්ලී:  .............................. 

ළන් ළඩ වැනි මා මුණිය  

ියනු තනොවළහා 

තයි ් වල්කලා තපොරවා 

තලන ුනළ ඉන්තන්" 
 

● මවතෙන් තසූ කො තධරරින් ස්ත්රීත්වය අනුරූප ත්දවල් තතේ ප්රායාථනා තලෝකතේ සැරිසැරීම. 
 

"සිරහ සීවලී: ............................... 

රාජ් කුමාරතයෝ පලඳිික 

රන් මිණි බරණා 

සිනිඳු වස්ත්ර හැඳ ලා රන් 

මිරිවැඩි සඟළා 

 

● තලන් ත්ොර විවෘෙ ිරීම ළයා  හැර ිසිතවකු  කල තනොහැි බව පවසා තසොතහොයුරා වැළැක්වීණම  

දත්සාහ ්ැරීම. 
 

"සිංහ සී්ලී:  තකතසේ තහෝ යා තනොහැක  

තතත් ෙර කර වසා 

ත්ොර තලතන් මහ ෙනන 

ළයුනමතෙ රුදු ුනමුල 

බාහු යුවින් ම මිස 

බැරිය තසොලවන්  එය 

යන්න තනො සිෙන්න මා 

තසොතහොයුරනි තපම්බරා" 
 

7. අ්ස්යා නිූපපන ණශ්  ප්රබල බ් සිංහබාහු සාටකය සාධනයක වීෙට බලපන ා තිභශ් ." විෙසන්ස. 
 

● සිරහබාහුතේ සිෙ  කුහුලක් වූ සිරහයා ළිබඳ රහස තහි්රේ කරන අවස්ථාව. 
 

"සුප්ත්පන ාශ්ේවි:  තප්රේමවන්ෙ ්රුතවනි මා  

හිදිනු කන් තයොමා 
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ියමි පුවෙ සැක දුරැරා 

අසන නිිකතයනා 

මුණියන් නුඹ ත්ත්නතෙ තේ 

කුමරියක් මනා 

පසිඳු මහඟු වරෙ ත්දතසේ 

නරවර හ  ්ා" 
 

● සිරහ බාහුතේ ශක්ිකය ළිබඳ අචල විශ්වාසතයන් ෙල් ත්ොර බිඳ ්ැමීම  ීතරණය කරන අවස්ථාව. 
 

"සිංහබාහු:  ුනමුල ෙිකන්්ා 

බාහු තබතලන් ්ා 

තවමි තසේ තේසින් ්ා 

කුරිරු ගිජින්ඳා 

කුුණ ෙළ සින්්ා 

ලමි තසේ තකසරින්්ා 

මා ළය මිගි්ා කරනා විකුමන් 

තයි ම  බැරි වන්තන් 

ෙර කර ෙනනා තික ත්ොර ෙදිනා 

ඉවෙ ්මා තවතරනා 

මහ තහණ හඩිනා පහරා සැණිනා 

තපරතළමි බාහුතවනා" 
 

● සිරහබාහු ෙල් පුවරුව තපරළා තලන් ත්ොර හරින අවස්ථාව. 

"ශ්පන ොශ්ත් ඉන්නිසය 

තසේ රිවි බිම්බා පෙළ තේ බලැික   මහරු 

තමන රන්  ැමබා නිසසල ගුණතයන්  සළරු 

මනරම් යුෙ බා දී අහස ඔසවන   යුරු  

තන විකුම් සිහ බා තපරළුතේ ය ෙල්  පුවරු" 
 

● සිරහබාහු ෙල් ත්ොර හැරීතමන් පධර ධරප්පාත්දවිය මහත් කම්පනය  හා තශෝකය  පත්තවයි. අනුනරුව 

තය ්රුවන්තේ යහපෙ දත්සා සැමියා හැර ්ැමීම  ීතරණය කරන අවස්ථාව. 
 

"සුප්ත්පන ාශ්ේවි:  තේ රුදු ත්ෝසා කළ තම් ත්ද   

මා පුුන තනොෙකා විපාතක් 

මුව පත් වූතේ 

නියෙ විනාතසේ 

තම් තමොතහොතත් ිම් කරතනම් ත්ෝ 

මුලාවීණ මෙ තනොතපතන් 

යන්න  තේ ්ැන් සැමියා හැරා 

වන වාතසන් තම් පුුන සමො 

්රුවන් ත්ත්න 

හ  තසත් ලැතබනා 

මෙ ඔස්තසේ යා යුුන වන්තන් 

තනොසැලී ිසි තමම තේතල් 
 

● සිරහබාහු, ධරප්පා ත්දවිය හා සිරහ සීවලී තලන අෙහැර යාතමන් පධර සිරහයා පැමිතණ්. විතයෝෙතයන් වියරු 

වැත න සිරහයා අුණ ්රුවන් තසොයා යාම  ීතරණය කරන අවස්ථාව, 
 

"සිංහයා:  තෙොස් තසදින මම තසොයතනමි වනතපෙ 

සියලුම ෙම ර  නර කැළ හැසිතරන"    


