
 

 

 
 
 

Path to Success – Study Pack 

සිංහල සාහිත්යය සිංග්රහය 
11 ශ්රේණිය 

 

තෙවන පාසැල් වාරය සඳහා ඉතෙනුම් අත්වැල 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

අධ්යාපන ස සිං්ධනධ්ස අිං ය 

කලාපන  අධ්යාපන ස කාධනයාලය 

කැලණිය 
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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 
 

ඩී. ආයා. පී. ජ්ානක මයා - ගුරු (නායකකන්ද අෙරදගුරු මහා විදයාලය) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

සයලුෙ හිමිකම් ඇවිරිණි. 
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දියමන්ති මාලය 
 

 

 

දියමන්ති මාලය පරිවයාතිෙ තකටිකොවකි. එය සිරහලයට පරිවයාෙනය කරන ලද්තද් තක් ජී 

කරුණාතිලක මහො විසිනි. මුල් කෘතිතේ රචකයා වන්තන් ප්රරශ ස සාත්ෙය, තලෝකයට තෙන ගිය “ගී ද තමෝපසන්” 

යන තරේෂ්ල තල්යකයා ය. ගීෙ 1850 අතෙෝස්තු මස පස්වන දා ප්රරශ සතේ  උ තපෙ ලැයය. විවිධ් ප්රතද්ශ සවල පැවැති 

සාත්ෙය සාාවලට සහාාගි තවමින් වුනන් සිය සාත්ෙය ජීවිෙය තෙ නනාා ෙත්තත් ය. පසුකාලීන ව වහු තල ව 

තකටි කොකරුවන් අෙර ප්රබලල නියාමාණකරුවු  බලවට පත්විය. 

වහු නවකො නමයක් ද තකටිකො 300ක් පමණ ද රචනා තක ට ඇති බලව කියතවයි. ආයාථික සමාජ්මය 

හා තද්ශ සපාලනික ස්වාාවය තකටිකො මගින් ප්රකට ක  තල්යකයන් අතුරින් තමෝපසාර වැදෙත් චරිෙයක් තවයි. 

සමාජ්තේ දුයාවල ස්ථාන තස යා හඳුනා ෙනිමින් ඒවා විතේචනශීලී තලස ෙම තකටිකො වස්තසේ තෙන හැර පෑමට 

වහු දැක්වූ සමත්කම අපූරු සහෙෙ තේ. තම් පානතමත් එන තමෝපසාන් ලියූ “දියමන්ති මාලය” පාලක විචාර 

සම්ාාවනාවට පත් වූ තසස් ෙණතේ තකටිකොවකි. 

 

 

 

දියමන්ති මාලය තකටිකොව ප්රථම ුරරුෂ දෘෂ්ටි තකෝණතයන් රචිෙ තකටි කොවකි. මින් නිරූපණය 

තකතරන්තන් ජීවිෙ යථායාථය වටහා තෙන ලද තදයින් ෙෘප්තිමත් වී ු ටුම්ාය තු  ප්රීතිමත්ව ෙෙ කරනවා 

තවනුවට මතනෝ මන්දිර වල මතහේශ සාකය ලීලාතවන් වැජ්තමමින් සුය විහරණය කිීමම ිළිබබලඳ සිත්න මවමින් සිටි 

මධ්යම පාන්තික කාන්ොවක සිය මිතුරියකතේ දියමන්ති මාලයක් ණයට ඉල්ලාතෙන තත්සවයකට තෙ ස් සිත්න 

සැබලෑ තක ටතෙන අධික ප්රීති ප්රතමෝදයට පත් වීමත්, එම සාදය නිමවා නිවසට පැමිණි විට මාලය නැති වී ඇති බලව 

දැන එය තස යාෙැනීමට අපමණ තවතහසක් දැරුව ද එම මාලය තස යාෙැනීමට අතප තහ සත් ව නැති වූ මාලය 

තවනුවට එවැනි මාලයක් ණය තුරුස් වී ලබලාතෙන මිතුරියට එම මාලය ලබලා  උ, පසුව ෙම ජීවිෙ කාලතයන් 

සෑතහන තක ටසක් එම කාන්ොවත්, ඇතේ ස්වාමියාත් අපමණ දුක් කම්කතට ලුවලට මුහුණ තදමින් එම ණය 

මුදල තෙවූ පසු, ෙමා අතින් නැති වී ඇත්තත් සැබලෑ මාලයක් තන ව එය වයාජ් මාලයක් බලව තහිබ වන ආකාරයයි. 

තමම තකටිකොව මඟින් නිරූපණය තකතරන්තන් සුළු සිදුවීමකින් ුනවද ුරද්ෙලයින්තේ ඉරණම තවනස් විය හැකි 

බලවයි. 

ඇෙැම් කාන්ොවන් තු  පවතින ුරහුමානය, සාතටෝපවත් දිවියක් ෙෙ කිීමමට ඇති ආශ සාව, අනුන් 

අභිබලවා යාමට ඇති කැමැත්ෙ, ෙමන් ිළලිබලඳ අධි මානයකින් යුක්ෙ වීම ආ උ ෙති ලක්ෂණ වස්තසේ වුනනට ලැතබලන 

ප්රතිලලය ඉො තදදජ්නක එකක් බලව තමම තකටිකොව මගින් තහිබකරයි. 

 

දියමන්ති මාලය තකටි කොතේ ප්රධ්ාන චරිෙ නම් කරන්න. 

1. ………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………... 

 

කතු්රයා - ගී ද ශ්ෙෝපන සිං 

දියමන්ති මාලය තකටි කොව හැදින්වීම 
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දියමන්ති මාලය තකටි කොතේ සිදුවීම් මාලාව ෙලායන ආකාරය නිවැරදිව අරකනය කරන්න. 

 

● තත්සවය නිමා වී නිවසට පැමිණි මැටිල්නාට මාලය තන මැති බලව වැටහීම. 

● මැටිල්නා අවඥාතවන් එම ආරාධ්නය ඉවෙ දැමීම.  

● මැටිල්නාතේ සැමියා මාලය තසවීමට විශ සාල තත්සාහයක් දැරුවද එය හමු තන වීම.  

● එම තත්සවයට යාමට ෙමාට සුදුසු ඇඳුමක් තන මැති බලව ඇය සැමියාට ප්රකාශ ස කිීමම.  

● තත්සවයට සහාාගී වූ මැටිල්නා ඉො අලරකාරව සිටි අෙර සෑම තදනාතේම අවධ්ානයට හා ආකයාෂණයට 

ඇය ලක් වීම.  

● රූමත් කාන්ොවක් වූ මැටිල්නා ෙම විවාහ දිවිය ිළිබබලඳව අෙෘප්තිමත්ව කල් ෙෙ කිීමම.  

● මැටිල්නා තෆ තරස්ටියයා මහත්මියට සෙය ප්රකාශ ස ක  විට මැටිල්නාට දුන් එම මාලය සෙයය මාලයක් 

තන ව  වයාජ්ව සැක ම මාලයක් බලව තෆ තරස්ටියයා මහත්මිය ප්රකාශ ස කිීමම.  

● සැමියා ඊට තහේතුව විම ම විට ෙමාට පැ ඳ තෙන යාමට සුදුසු ආාරණයක් තන මැති බලව ප්රකාශ ස 

කිීමම.  

● සියලු ණය තෙවා දැමීතමන් පසු මැටිල්නාට තෆ තරස්ටියයා මහත්මිය මුණෙැසීම හා ඒ වන විට වයසට 

වනා මහළු තපනුමකින් යුත් මැටිල්නා ඇයට හඳුනා ෙැනීමට තන හැකි වීම.  

● මැටිල්නා ෙම මිතුරියක වන තෆ තරස්ටියයා මහත්මියතෙන් දියමන්ති මාලයක් ඉල්ලා ෙැනීම.  

● අුනරුදු 10ක් තිස්තසේ අපමණ දුක් විඳිමින් මැටිල්නා හා ඇතේ සැමියා මාලය තවනුතවන් ලබලා ෙත් ණය 

තෙවා දැමීම හා වුනන් ඉො දුප්පත් අය බලවට පත්වීම.  

● මැටිල්නාතේ සැමියා මහත් සතුටකින් ෙම ආයෙනතේ ඇති තත්සවයක ආරාධ්නා පත්රයක් ිරරිඳට 

තෙනවිත්  උම.  

● ඇතේ මිතුරියකතෙන් ආාරණයක් ඉල්ලා ෙන්නා තලස සැමියා තයෝජ්නා කිීමම.  

● එම මාලය තමන් මාලයක් මිල උ ෙැනීම හා ඒ සඳහා ඇතේ සැමියා විශ සාල ණය කරුවු  වීම.  

● මැටිල්නා තෆ තරස්ටියයා මහත්මිය තවෙ තෙ ස් සෙය සිද්ධිය තන කියා මිල උ ෙත් මාලය ාාර උම හා ඇය 

තමය නව මාලයක් බලව හඳුනා තන ෙැනීම.  

● සැමියා ඇයට ලස්සන ඇඳුමක් ලබලා උමට එකාවීම.  

●  තත්සවය  ර තවද් උ මැටිල්නා අසන්තෙෝෂතයන් සිටීම.  
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1. දියමන්ති මාලය තකටිකොතේ එන මැටිල්නා තේ හා තල යිසල්තේ චරිෙයන් ත් 

ලක්ෂණ 

 

● ෙැටිල්ඩා ශ්ේ චරිත්ය 

1. මැටිල්නා අසීමාන්තික ආනම්බලරයකින් යුතු චරිෙයක් බලව 

“නෑ,තම ු ත් නෑ. මට අඳින්න ඇඳුමක් නෑ. ඒක ත්න්දා වය පාටියට යන්න බලෑ. මට වනා තහ ඳ ඇඳුම් පැ ඳුම් 

තිතයන ාායායාවක් ඉන්න යාළුතවු ට ඕක තදන්න.” 

 

2. විලාසිොවන්ට කැමති බලව 

“කතන් කතයා දා ෙන්න මුු ත්ම නැතිකම ෙැනයි මර තම් දවස් ටිතක්ම කල්පනා කර කර ත්ටිතේ. තම්ක මතේ 

ත්ෙට තල ු  අමාරුවක්. අඳින්න ආාරණයක්, මැණික් ෙලක් කියලා මුු ත් ම තදයක් ඇත්තෙ නෑ.” යි ඈ ිළිබතුරු 

දුන්නා ය. 

 

3. විසිතුරු දෑ තකතරත් අසීමාන්තික ඇල්මක් දක්වන බලව 

තමත් උ මුලින්ම තල යිසල් මහත්මියතේ ඇස ෙැසුතේ ව ලු වෙයකටය. අනතුරුව මුතු මාලයක් ද ඊටත් පසුව 

රනිල් හා රුවනින් නිමවන ලද්දා වූ විශිෂට් කැටයමින් අලරකාර වූත් තවනිසියුලානු ු රුසයක් ද ඈ දුටුවාය. තම් 

රත්නාාරණ එකින් එක තෙන පැ දෙත් තල යිසල් මහත්මිය ඒවාතයන් ලැතබලන අලරකාරය සලකා ෙනු සදහා 

කැනපෙ ඉදිරිතේ සිට ෙත්ොය. ඉක්ිරතිව ඒවා ලිහා ෙැයමට සිෙ සාදා ෙෙ තන හැකි වූ ඈ, පැකිතලමින් වරින්වර, 

“තවන ආාරණ තහේම මුු ත් නැද්ද අතන්?” යි මිතුරියතෙන් ප්රශ ස්න ක ාය. 

 

4. තසස් මිනිසුන් ඇසුරු කිීමමට මහත් ආශ සාවක් දක්වයි. 

තමතසේ සෑම තදතනු  තු  ම අනුරාෙයක් දැන වූ ඈ බලලවත් ප්රීතියකින් හා තස ම්නසකින් තද්දාමව නැටුවාය. 

කාන්ො හදවෙට එෙරම් රසබලර වන පූයාණ විජ්යග්රාහී හැමිමින් යුතු වූ ඇය, බලැලූවන් තේ හදවත් තු  දැල්වූ 

ලාලසාවන් ද සෑම අෙකින්ම ෙමා කරා ෙලා ආ ආශ ස්චයායවත් ආහ්ලාදයන් හා බලහුමානයන්ද කරණ තක ටතෙන 

පහ  වූ අති මහත් සන්තෙෝෂයකින් දැවටී ගියාය. 

 

5. අවරක චරිෙයක් බලව 

තෆ තරස්ටියයා මහත්මිය, ෙම මිතුරිය ිරතයන් සිොතෙන සිටි පරිදි මාල තපට්ටිය විවෘෙ කර තන බලැලුවා ය. එත් 

තිබුතේ තවන මාලයක් බලව දැන ෙත්ොනම් ඇය ු මක් සිෙනු ඇත්ද? ෙමා තහ රකැයි සිො තන ෙනීද? 

“නෑ මර ඒක ආපසු තෙනැවිත් දුන්තන් නෑ. මර ආපසු තෙනැවිත් දුන්තන් ඒ මාතල වතේම තවනින් මාලයක්. ඉතින් 

පහු ුනණු අුනරුදු 10 තිස්තසේම ඒකට ණය තෙුනවා.” 

 

● ශ්ලොයිසල් ෙහත්ෙයාශ්ේ චරිත්ය 

1. සරල චාම් ෙති පැවතුම් ඇත්තෙකි. 

දින තුනක් පරණ වූ තම්ස ඇතිරිල්ලක් එ න ලද රුනම් තම්සයට රාත්රී ආහාරය සඳහා වාඩි වූ ඇය, ෙමා ඉදිරිතයන් 

ත්ඳෙත් සැමියා බලඳුතනත් දැනුම් අරිමින් මහත් ප්රතබලෝධ්යකින්, “ආ, හරි තෂෝක් සුප් එකක් තන! තමච්චර රසය ඇති 

තවන කිසිම ආහාරයක් නෑ.” 

විචාර ප්රශ ස්න සඳහා මෙ තපන්වීම 
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2. ඥානවන්ෙ ුරද්ෙලතයු  බලව 

“ගිත්න් හම්බලතවන්නතකෝ වයාතේ යාලුවා තෆ තරස්ටියයා තනෝනව. හම්බලතවලා පස්තසේ ගිත්න් තදනකර ඉල්ල 

ෙන්නතකෝ කනට කරට දාෙන්න තම කවත්. එතහම එකක් කරෙන්න ෙරමට යාළුකමක් තිතයනවා තන්ද? 

 
“දැන් ඉතින් තිතයන්තන්, යාලුවට ලියුමක් දාන්න,” යි වහු කී ය.  මාතල ොරචුව කැඩුන ත්න්දා ඒක හදන්න 

දුන්නයි කියලා ලියලා අරින්න. එෙතක ට අිළට තම්ක ෙැන ෙවත් තස යලා බලලන්න කල් ලැතේවි.” 

 

3. ිරරිඳ තවනුතවන් මහත් කැපවීමක් දැක්වූ චරිෙයක් බලව. 

ඉරු දිනවල  උ ෙම මිතුරන් සමෙ වටුවන් තවඩි ෙැයම සඳහා වනන්ෙතයා ෙැන්නට ඊ ා ග්රීෂ්ම සෘතුතේ සිට යන 

අදහසින් තුවක්ු වක් මිල  උ ෙැනීමට වහු ඉතිරි කරතෙන තිබූ මුදල් ප්රමාණය ද හරියටම ඒ ෙණනම වූ තහයිනි. 

 
මැදියම් රැතේ සිට ඇතේ සැමියා ෙම ිරරිඳට සන්තෙෝෂතයන් කාලය ෙෙකිීමමට ඉන හැර, වහු ෙමා හා සමාන වූ 

ෙවත් සැමියන් තිතදනු  සමා ත්ස් පාළු කාමරයක නින්තදන් පසු වූතේ ය. 

 
තමතසේ අනාෙෙතේ  උ විඳින්නට සිදු වන දුක් පීනාවන් හා කම්කටුලු ද දරුණු අෙත්ාකම් හා ආපදාවන් ද ශ සාීමරික 

වූත් මානසික වූත් ආපත්තීන් හා විපත්තීන් ෙැන ිරතයන් ඇලත නින් ම වහු ප්රෑන්ු  තිස් හය දහස තෙන තෙ ස් 

අලුත් මාලය මිල උ ෙැනීමට තවත න්දාතේ තම්සය මෙ ෙැයය. 

 

2.  දියමන්ති මාලය නැති වීමට තපර සිත්න තල වක ජීවත් වූ මැටි වූ බලව පසුව සැබලෑ 

තලෝකය කටයුතු ක  ආකාරය පැහැදිලි කරන්න. 

 
● සහිස ශ්ලෝකශ්ේ සැරිසැරූ ආකාරය 

 
“තපරදිෙ මහාරඝ තිර තරදිවලින් අලරකාර කරන ලද, තස් තලෝකන පහන් රුක්වලින් ඒකාතලෝක කරන ලද, ගිනි 

තදුතන් සුව පහස් දනවන තණුසුම කරණ තක ටතෙන විශ සාල අත් ුරටුවල වැතිර නිදිබලරව සිටින, සරුවාල ඇඳ 

ෙත් දැවැන්ෙ තසේවකයින් තදතදතනු  විසින් ආවතත්ව කරනු ලබලන, නිහඬ නිශ ස්ශ සේද අන්ෙයා ෙයාාාොර ිළිබබලඳ 

සිත්නය සිතින් මවා ෙත්ො ය.” 

 
ිරත්තිවල එල්ලන ලද තපෞරාණික මනුෂය වයාෙයන්තෙන් හා තදේ ලියන්තෙන් සැදුණ වන තර දක ිළයා හවන 

අද්භූෙ පක්ෂීන් තේ රූප සටහන් වලින් ිළරුණු වයාණවත් තිරතරදි ෙැනය; කාන්තිතයන් කැලුම් විත්දූ රි උ මුවා 

බලඳුන් ෙැන ය; ප්රණීෙ ආහාර පාන ෙැනය; ආශ ස්චයායවත් ෙැටිවල බලහන ලද රස මසුනළු ෙැන ය; තරෞට් 

මත්සයයන්තේ ලා රත් පැහැති මස තහෝ වටු ු රුල්ලන්තේ අත් හැඳි අනුාව කරන ෙමන්ම තත්රුම් ෙැනීමට 

නුුරළුවන් මදහසක් මුවතෙත් ෙබලාතෙන රහස් තකඳිරිලි වලින් කියනු ලලතනෝපචාීම සරලාපයන්ට ඇහුම්කන් තදන 

අන්දම ෙැනය. 

 
“ෙම සායාථකත්වයත් රූප තසෞන්දයායයත් ිළිබබලඳ අභිමානතයන් අන් කිසිවක් ෙැන කල්පනාවක් තන මැතිව 

ආනන්ද ප්රවාහයක ගිතලමින් හයාතෂෝන්මාදතයන් දුටුවාය.” 
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●  සහිස ශ්ලෝකශ්යන් මිශ්දස අයුරු 

“තෙදර තද රක පවත්නා බලර වැන කටයුතු ෙැන ද මුලුෙැන්තෙයක පීනාකාීම තවතහසකර වැනප  ෙැනද ඇය තු  

අවතබලෝධ්යක් ඇති වූතේ ය. ඈ තෙල් සත්ෙ හැිබ ව ර ද, තවනත් මැටි බලඳුන් ද, ිළාන් තකෝප්ප හා  උසි ිළරිසිද, ෙම 

තරෝස පැහැති නිය තෙවී යන තුරු තසේදූවා ය. කිලිටි තරදි ිළිබ ද, කමිස හා තවනත් ඇඳුම් පැ ඳුම් ද තසේදූ ඈ, ඒවා 

වැලක වැනුවා ය.” 

 
“තම් වන විට තල යිතසල් මහත්මිය මහලු තපනුමකින් යුතුව සිටියා ය. ඈ දිිබඳු තෙවල වසන අතනක් ස්ත්රීන් 

තමන් හැඩි දැඩි, ශ සක්තිමත්, තෙ තරෝසු, දරදඬු ස්ත්රියක බලවට පත්ව සිටියා ය. අුනල්ව ගිය කිිබටි තකසින්ද, විසිීම 

ගිය අවිනීෙ ඇඳුම් පැ දුමින්ද, රතුව රළු වූ දෑත් වලින්ද යුතු වූ ඇය, මහ හඬින් කෑ ෙසමින් කො ක ාය. 

දියපහරවල් තේෙතයන් ඒ තම් අෙ ෙසමින් ිරම තසේදුවා ය.” 

 

3. දියෙන්ති ොලය ශ්කටි කත්ාශ්ේ අ්ස්ථා හා සේධි නිරූපන ණය 

 

● සැමියා ආරාධ්සා පන ත්රය ුනන් වි  ෙැටිල්ඩා හැසශ්රස අයුරු 

තකෝපතයන් වහු තදස බලැල්මක් තහලූ ඇය තන ඉවසිල්ලට පත් වූවාය. “ඉතින් තම කක්ද මට තිතයන්තන් ඇතේ 

දාතෙන යන්න වයි වතේ ෙැනකට?” තම් ෙැන වහු කල්පනා කර තිබුතේ නැෙ. වහු තෙ ෙ ෙැසුතේය. 

 
“ඇයි ටීටයා බලලන්න යනතක ට ඇඳතෙන යන එක? මට නම් ඒක හරි තහ ඳයි.” 

 
තමවිට ාායායාව හඬන්නට පටන් ෙනු දැකීතමන් මන්ද මන්දව වික්ෂිප්ෙයට පත් වූ වහු කීමට කටට ෙත්  තදයත් 

නෙර කර ෙත්තත්ය. ඇතේ තනත් තක න්වලින් විශ සාල කඳුලු ිරරදු තදකක් මතුවී මුව තදතක නට රූරා බලසින්නට 

විය. 

 

●  ෙැටිල්ඩා ආභරණ දැක ෙහත් ආ ා්  පන ත්් හැසශ්රස අයුරු 

“තමත් උ හදිසිතයන් ම තල යිසල් මහත්මිය, කළු සැටින් තපට්ටියක බලහන ලද ඉො විචිත්ර දියමන්ති මාලයක් දුටුවා 

ය. එය දුටු තකතණත් ම ඇතේ හදවෙ ලේජ්ා විරත්ෙ ආශ සාවකින් තේෙතයන් ස්පන්දනය වන්නට වූතේ ය. එය 

ෙනිත් ම ඇයතේ අෙ තවේලීය. තස් කරකින් යුතු වූ ෙම ඇඳුමට තඩින් තෙල වටා එය බලැඳ ෙත් ඇය කැනපෙ 

ඉදිරියට තෙ ස් ෙම දයාශ සනතයන් තෙ තමෝ ම වශීකෘෙ ව ප්රහාරතයන් ටික තේලාවක් බලලා ෙත් වනම බලලාතෙන 

සිටියාය.” 

 

● ෙැටිල්ඩා ෙහත් ශ්සේ පීඩා විඳිමින් ගත් කරස ජීවිත්ය  

“තම් වන විට තල යිතසල් මහත්මිය මහලු තපනුමකින් යුතුව සිටියා ය. ඈ දිිබඳු තෙවල වසන අතනක් ස්ත්රීන් 

තමන් හැඩි දැඩි, ශ සක්තිමත්, තෙ තරෝසු, දරදඬු ස්ත්රියක බලවට පත්ව සිටියා ය. අුනල්ව ගිය කිිබටි තකසින්ද, විසිීම 

ගිය අවිනීෙ ඇඳුම් පැ දුමින්ද, රතුව රළු වූ දෑත් වලින්ද යුතු වූ ඇය, මහ හඬින් කෑ ෙසමින් කො ක ාය. 

දියපහරවල් තේෙතයන් ඒ තම් අෙ ෙසමින් ිරම තසේදුවා ය.” 
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● ෙැටිල්ඩා ප්රියසම්භාෂණශ්ේ     ෙහත් සතුටින් හැසරුණ අයුරු 

තමතසේ සෑම තදතනු  තු  ම අනුරාෙයක් දැන වූ ඈ බලලවත් ප්රීතියකින් හා තස ම්නසකින් තද්දාමව නැටුවාය. 

කාන්ො හදවෙට එෙරම් රසබලර වන පූයාණ විජ්යග්රාහී හැමිමින් යුතු වූ ඇය, බලැලූවන් තේ හදවත් තු  දැල්වූ 

ලාලසාවන් ද සෑම අෙකින්ම ෙමා කරා ෙලා ආ ආශ ස්චයායවත් ආහ්ලාදයන් හා බලහුමානයන්ද කරණ තක ටතෙන 

පහ  වූ අති මහත් සන්තෙෝෂයකින් දැවටී ගියාය. ෙම සායාථකත්වයත් රූප තසෞන්දයායය ිළිබබලඳ අභිමානතයන් 

අන් කිසිවක් ෙැන කල්පනාවක් තන මැතිව ආනන්ද ප්රවාහයක ගිතලමින් හයාතෂෝන්මාදතයන් නැටුවා ය. 

 

● ෙැටිල්ඩා  ශ් ොශ්රස්ටියධන ෙහත්මිය මුණ ගැසුණු අ්ස්ථා් 

“සුා තදෑසනක් තේවා, ජින් !” 

ඇය හඳුනා ෙැනීමට තෆ තරස්ටියයා මහත්මියට තන හැකි වූ තහයින්, දුප්පත් දිිබඳු ස්ත්රියක ෙමාට තමතසේ දන්නා 

හඳුනන නියාතයන් ආමන්ත්රණය කිීමම ෙැන ුරදුමයට පත් වූවාය. 

“මට නම් තම් එක්තකනාව අඳුනන්න බලෑ,” යි තෙ ෙ ෙසමින් පැවසුවාය. “තම කක් හරි වැර උමක් තවලා තවන්න 

ඇති.” 

“නෑ වැර උමක් තවලා නැහැ. මම මැටිල්නා තල යිසල්” 

තමය ඇතසත් ම ඇතේ මිතුරිය විස්මයානුකූල රාවයක් ිළට ක ාය. 

“අතන්, මතේ අසරණ මැටිල්නා, වයා තක ච්චර තවනස් තවලා ද…?” 

“වේ, එදා වයාව හම්බු තවලා කො බලස් කරලා ගිය දවතසේ ඉඳන් අද වනතුරු මම වින්ද කරදර ත්රිහැර අනන්ෙ 

යි….. අප්රමාණ යි…. ඉතින් ඒ වක්තක ම මර වින්තද් වයා ත්න්දා….?” 

 

තකටි ප්රශ ස්න 

1. දියමන්ති මාලය තකටි කොතේ කතුවරයාතේ නම ු මක්ද? …………..……………….…………. 

2. දියමන්ති මාලය තකටි කොතේ පරිවයාෙකයාතේ නම ු මක්ද? …………………………………... 

3. දියමන්ති මාලය තකටි කොතේ කතුවරයා තපන් රට ු මක්ද? ……………………………..……... 

4. දියමන්ති මාලය තකටි කොතේ කතුවරයා තකටිකො තක පමණ ප්රමාණයක් රචනා කර තිතේ ද? …. 

5. දියමන්ති මාලය තකටි කොතේ කතුවරයා නවකො තක පමණ ප්රමාණයක් රචනා කර තිතේ ද? …... 

6. දියමන්ති මාලය තකටි කොතේ කතුවරයා තපන් වසර ු මක්ද? …………………….…………….. 

 

● පහෙ දැක්තවන ප්රශ ස්න සඳහා සුදුසු තකටි ිළිබතුරු ලියන්න. 

 
1. “තමච්චර රස ඇති තවන කිසිම ආහාරයක් නෑ” 

I. තමම ප්රකාශ සය ක  ෙැනැත්ො කවතරක් ද? 

II. තමම ප්රකාශ සය රවණය ක  ෙැනැත්ො කවතරක් ද? 

 
      2.  “මීට කලින් තන්ද තම්ක තෙනත් තදන්න තිබුතේ” 

I. තමම ප්රකාශ සය ක  ෙැනැත්ො කවතරක් ද? 

II. තම්ක යනුතවන් අදහස් කත ේ ු මක්ද? 
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      3.  “මාත් ත්ෙනවා, කැේ එතක් තන ම්මරය වයා ලියා ෙත්ෙද?” 

I. තමම ප්රකාශ සය ක  ෙැනැත්ො කවතරක් ද? 

II. තමම ප්රකාශ සයට ලැබුණු ිළිබතුර ු මක්ද? 

     4.  “තම්ක මට ණයට තදන්න ුරලුවන්ද? 

I. තමතසේ ණයට ඉල්ලන්තන් ු මක්ද? 

II.  තමම පාලය තුරටාෙත් කොතේ නම ලියන්න 

 

     5.  “තහ ඳයි මර වයාට තදන්නම් …………………………..” 

I. තමත් ත්ස්ෙැන සම්පූයාණ කරන්න. 

II. තමම ප්රකාශ සය කරන්තන් කවතරක් ද? 

 

● දියමන්ති මාලය තකටිකොව ඇසුරින් පහෙ පාල සම්පූයාණ කරන්න. 

 

1. තමතහකාර දැරිය  දැකීතමන් ඇතේ සිෙ ………………….. රාශියකින් ිළීම ඉතිීම ගිතේ ය. 

2. එතහත් තල යිසල් මහත්මිය ……………..……….. සිටිනු දකින්නට ලැබුණි. 

3. එය දුටු තකතණත් ඇතේ හදවෙ ………………….. තේෙතයන් ස්පන්දනය වන්නට විය. 

4. ෙමා කරන ෙලා ආ ………....කරණ තක ටතෙන පහ  වූ අති මහත් සන්තෙෝෂතයන් දැවටී. 

5. අවිනීෙ ඇඳුම් පැ ඳුතමන් ද රතු වූ රළු වූ දෑත්වලින් ද යුතු වූ ඈ ……..……. කථා ක ා ය. 
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දෑතත් කරෙැට සිම සනසන්නට 
 

1. දෑතත් කරෙැට සිම සනසන්නට පදය පන්තිතේ රචකයා නම් කරන්න. 

………………………………………………………………………………………………... 

2. දැතත් කරෙැට සිම සනසන්නට පදය පන්තිතේ රචකයා තපන් වයාෂය ු මක්ද? 

………………………………………………………………………………………………... 

3. දෑතත් කරෙැට සිම සනසන්නට පදය පන්තිතේ රචකයා මියගිය වයාෂය ු මක්ද? 

………………………………………………………………………………………………… 

4. දැතත් කර ෙැට සිමසනසන්නට පදය පන්තිතේ රචකයා තපන් ප්රතද්ශ සය ු මක්ද? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  මහෙම තසේකරයන් ආචායාය තපාධිය සඳහා ලියු නිබලන්ධ්නය ු මක්ද? 

……………………………………………………..………………………………………….... 

6. දෑතත් කරෙැට සිම සනසන්නට පදය පන්තිය තුරටාෙත් ග්රන්ථය ු මක්ද? 

………………………………………………………..………………………………………… 

(සිරහල සාත්ෙයය සරග්රහතේ 124 ිළටුව ඇසුරින් සම්පූයාණ කරන්න.) 

7. තමම නියාමාණතයන් ....................................................................................................................... 

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

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

ඇෙයීමට ලක්ව ඇෙ. 

මහෙම තසේකරයන් රචනා ක  පදය කෘති 

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

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

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

 

මහෙම තසේකරයන් රචනා ක  නව කො 

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

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

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

මහෙම තසේකරයන් දැරූ ෙනතුරු 

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

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

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

 

මහෙම තසේකරයන් රචනා කර නාටය 

නියාමාණ 

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

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

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

මහෙම තසේකරයන් රචනා ක  ගීෙ 

නියාමාණ 

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

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

............................................................. 
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ශ්රී ලරකාව ඈෙ අතීෙතේ පටන් ම සමෘද්ධිමත් ආයාථිකයකට හා විශිෂ්ට  සරස්කෘතියකට 

තරුමකම් කියනා තද්ශ සයකි.  කෘෂිකයාමාන්ෙය ප්රධ්ාන ජීවතනෝපාය කර ෙත් ලාරකිකයා අනුන්ට අෙ 

තන පා අභිමානවත්ව ජීවත් වූවා පමණක් තන ව ෙම නිෂ්පාදන තලෝකයා තවෙ තෙන යාමට ද සමත් 

වූතේ ය. එනිසාම තපරදිෙ ධ්ානයාොරය යන විරුදාවලිය ලැබූ ලරකාව විතද්ශ ස ආධිපෙයයට නතු වූ දා 

පටන්ම පරිහානික ලක්ෂණ තපන්නුම් කරන්නට විය. 

යටත්විජිෙවා උ තපක්රමවලට හසුව තබලලහීන ජ්ාතියක් වූ ලාරකීය ජ්ාතිය ධ්නවා උ රටවලින් 

යැතපන ෙත්ත්වයට පත් විය. නැවෙ නිදහස ලැබුණු පසු රට යම්කිසි ප්රතබලෝධ්යකින් නැගී සිටි අෙර 

තෙ වි ජ්නපද හා නව වාරිමායාෙ කටයුතු ආරම්ා විය. කවියාතේ පරමායාථය වී ඇත්තත් නැවෙ 

ලාරකිකයින් තබලලහීන ජ්ාතියක් බලවට පත් තන තක ට තද්ශ සාභිමානය, රමාභිමානය හා 

ජ්ාතිකාභිමානතයන් ිළරිුරන් තරේෂ්ල ජ්ාතියක් බලවට පත් කිීමමත්, වයාෙමාන වැඩිත්ටි පරුරර මගින් 

අනාෙෙතේ ිරත්වන පරුරර ඉසුරුබලර අභිමානවත් පරුරරක් බලවට පත් කිීමමත් ය. සඳහා තප මවීමක් 

තලස තමම පදය පන්තිය නියාමාණය කිීමමට මහෙමතසේකරයන් සමත්ව ඇෙ. 

 

 

 

1. රමාභිමානය හා ජ්ාතිකාභිමානය තමම පදය පන්තිතයන් ඉස්මතු කරන අවස්ථා 

● ජාතිකාභිොසය 

“දහසක් වැේ බලැඳි තයෝධ් මිනිස් කැල 

යිබ ඉප උ ඇෙ මේ තදරතේ” 

(අතීෙ මුතුන් මිත්ෙන් තම් රට සමෘද්ධිමත් ක  ආකාරය) 

 “තදදහස් පන්සිය වසරක් තිස්තසේ 

 මා දුටු සිත්නය ුරරචි ුරතුන්” 

( අපට අභිමානවත් දිගු ඉතිහාසයක් ඇති බලව) 

 

● රොභිොසය 

“දෑතත් කර ෙැට සිම සනසන්නට සින්දු 

ලා තෙ තයම් දළු පවන්සලයි 

දහදිය මුතු ඇට මල් වරුසා වී 

කරල් බලරින් පීදි වැගිතරයි” (අස්වැන්න ලැතබලන විට රමය ිළිබබලඳ අභිමානයක් ඇති වන බලව) 

 
“මා ෙෙ තවතහසට ආදරතයන් දිය 

තල්පෙ පාදන ුරරචි ුරතුන් 

ඒ ෙෙ තවතහසම සතුටක් තවයි මට 

වබල සිත්වන විට ුරරචි ුරතුන්” (අනාෙෙය තලෝකතේ දරුවන් සිත්පත් වන විට ෙම රමයට අයාථයක් ඇති බලව වටහා 

ෙැනීම.) 

පදය පන්තිතේ අරමුණ 

 

පදය පන්තිතේ අරමුණ 

 

විචාර මෙතපන්වීම 
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2. කවියා තය දාතෙන ඇති කාතවයෝක්ති 

● ධ්වනිොයාථ - (වචනතේ අයාථය ඉක්මවා ගිත්න් අයාථයක් මතු කරන තයදුම්) 

I. තයෝධ් මිනිස් කැල - තදාරත්වය, තරේෂ්ලත්වය හා රියාශීලීත්වය හාවයි. 

II. තදදහස් පන්සිය වසරක් - ආ උන බලව, තප්රෞඪත්ත්වය අයේනව පැවති බලව. 

III. මල් වරුසා -  සතුට, සමෘද්ධිමත් ාාවය, නිදහස ධ්වනිෙ කරයි. 

 

● රූපකායාථ - දහදිය මුතු ඇට, ආදරතයන් දිය තල්පෙ, තයෝධ් මිනිස් කැල 

● සරතක්ෙ 

I. “අන සඳ තමෝරන මැදියම් අහසින්” - (තසෞාාෙයමත් අනාෙෙයක් තදා වන බලව) 

II. “දෑතසේ කඳු ැලි ිළස දා බලලතනමි” - (දුක් තද ම්නස් අවසන් ව ජීවිෙයට සතුට තදා වන බලව) 

III. “මා ෙෙ තවතහසට ආදරතයන් දිය තල්පෙ සාදන ුරරචි ුරතුන්” - (අනාෙෙ පරුරර තවනුතවන් වයාෙමාන 

පරුරර කරන කැප කිීමම.) 

 

3. අතීෙය ශ්රී විභූතිය මතු කරන අවස්ථා 

I. “දහසක් වැේ බලැඳි තයෝධ් මිනිස් කැල යිබ ඉප උ ඇති මේ තදරතේ” - (අතීෙතේ තයෝධ්යින් වැනි මිනිසුන් 

රට තෙ න නැරවූ බලව) 

II. “තදදහස් පන්සිය වසරක් තිස්තසේ මා දුටු සිත්නය ුරරචි ුරතුන්” - (අපට අභිමානවත් දිගු ඉතිහාසයක් ඇති 

බලව) 

 

තකටි ප්රශ ස්න 

1. ුරරචි ුරතුතේ සිනාතවන් වප වැටී ඇත්තත් තම නවාද? …………………………………...………... 

2. අතීෙතේ සිටි තයෝධ් මිනිස් කැල කර ඇත්තත් තම නවාද? …………………...……………………. 

3. ුරරචි ුරො රජ් කරන යුෙතේ පවතින ලක්ෂණ ලියන්න………..………………………………….... 

4. පදය පන්තිතේ එන රූපකයක් ලියා දක්වන්න…..…………………………………………………. 

5. කවියා දුටු සිත්නය ු මක්ද? …………...…………………………………………………………. 

 

❖ පහෙ දැක්තවන පදය තක ටස් වල ඉතිරි පද සම්පූයාණ කරන්න. 

1. දෑතත් කරෙැට සිම සනසන්නට     3. තදදහස් පන්සිය වසරක් තිස්තසේ 

 ා තෙ යතම් දළු පවන් සලයි    .......................................................... 

……………………………...    .......................................................... 

……………………………...     .......................................................... 

 

2. දෑතසේ කඳු ැලි ිළසදා බලලතනමි    4. අන සඳ තමෝරන මැදියම් අහසින් 

…………………………..…..    .......................................................... 
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්ස්සාසය 
 

 
 

1953 ජුනි මස තදවැනි දින දු ණු ප ාතත් නාකියාතදණිය තෙල්ලඹුතයා ග්රාමතේ උ රත්න ශ්රී විතේසිරහයන් 

තපන්තන්ය. වහු ප්රාථමික අධ්යාපනය ලැබූතේ නාවල රජ්තේ පාසල, තෙල්ලඹුර විදයා කාන්ති විදුහල හා 

තෙල්ලඹුර දුටුෙැමුණු විදුහල යන පාසල්වලිනි. 5 තරේණිය ශිෂයත්වය සමත් වූ රත්න ශ්රී ද්විතීයික අධ්යාපනය 

සඳහා ත්ක්කඩුතේ ශ්රී සුමරෙල මධ්ය මහා විදයාලයට ඇතුළු විය. ඉනික්ිරති ොල්ල රිච්මන්ඩ් විදයාලතයන් තසස් 

තප  තෙක් විදයාව අරශ සතයන් තෙත් තහතෙම පසුව  තප්රාතදණිය විශ ස්ව විදයාලතයන් සිරහල විෂය ිළිබබලඳ තෙෞරව 

තපාධිය ලබලා ෙත්තත්ය. කැලණිය විශ ස්ව විදයාලතේ ශ සාස්ත්රපති තපාධිධ්ාරියු  ද වන රත්න ශ්රී සිය වෘත්තීය ජීවිෙය 

අරමන්තන් ගුරුවරතයු  තලසිනි. පසු කතලක දු ණු ප ාත් අධ්යාපන තදපායාෙතම්න්තුතේ සිරහල ාාෂා ඒකකය 

ාාරව කටයුතු ක  වහු අනතුරුව තණවටුන අමර මරිය ගුරු විදයාලතේ කතිකාචායාය වරතයු  තලසද තසේවය 

කත ේය. එතමන්ම වහු අමාෙයාරශ ස කිත්පයක තරේෂ්ල සහකාර තල්කම් ෙනතුරු දරා ඇෙ. 

 

ුරවත්පත් කවි ිළටු ෙණනාවක් සරස්කරණතේ තයතදමින් ආධුනික කවීන්ට ගුරු තපතද්ශ ස හා ධධ්යායය සපයන 

රත්න ශ්රී රූපවාත්නී හා ගුවන්විදුලි වැනසටහන් සම්පාදකයු  තලස ද පරිචයක් ලැය ය. තීරු ලිිළ රචනතයන් සහ  

විතශ සේෂාරෙ ලිිළ සම්පාදනතයන් රත්න ශ්රී ුරවත්පත් කලාවට විතශ සේෂ දායකත්වයක් සපය යි. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 වස්සානය පදය පන්තිය තුරටා ෙත් කෘතිය හා එය රචනා වූ වයාෂය ………..............……………….. 

කතු්රයා - රත්ස ශ්රී විශ්ිසිංහ 

(1953) 
 

කවියාශ්ේ පන දය කතති 

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

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

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

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

.. 

 

කවියා ශ්ේ ගීත් නිධනොණ 

කතති 

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

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

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

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

... 

 
 

කවියා ළෙයි උශ්දසා කළ 

කතති 

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

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

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

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

 
 

කවියාශ්ේ තීරු ලිපි සිංග්රහ 

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

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

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

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

. 

 
 

රත්ස ශ්රී කවියා ලද සම්ොස 

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

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

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

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

 

රත්ස ශ්රී කවියා ශ්ේ ජසප්රිය ගීත් හිහිපන යක් 

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

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

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

............................................................... 
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රත්න ශ්රී විතේසිරහ කවියා තේ සැබලෑ ම අත්දැකීමක් තමම පදයය පන්තිය ට වස්තු විෂය තක ටතෙන ඇෙ. කවියා 

කලක් තම ණරාෙල ප්රතද්ශ සතේ හුලරදා වය අසබලන පාසලක ගුරුවරතයු  තලසින් තසේවය තක ට තිතේ. එත් උ 

වියිබ කාලගුණයක් සත්ෙ ප්රතද්ශ සයක් වන තමත් හුලරදා වය නියර කාලතේ  උ ක්රමතයන් වතුර අඩු වී සි උ යන 

අයුරුත් පසුව  වැසි ඇද වැතටද් උ එම වය ම ිළරිුරන්ව ෙලා යන අයුරුත් දකින කවියා එම සිදුවීම් මුල්තක ට තෙන 

තමම පදය පන්තිය නියාමාණය තක ට තිතේ. වයාෂාවත් සමෙ පරිසරතේ ඇතිවන චමත්කාරජ්නක ස්වාාවය පාලක 

සිතෙත් අපූයාව තලස මවන්නට සමත් වන කවියා වාචයායාථය ඉක්මවා තෙ ස් වයරෙයායාථය ද ඉස්මතු තක ට ඇෙ. 

 

තමම පදය පන්තිතේ වාචයායාථය තලස හුලර දා වතයත් විවිධ් ස්වාාවයන් දක්වන කවියා  වයරෙයායාථ තලස මිනිස් 

දිවිතේ විවිධ් අවස්ථා මතු කර දක්වයි. පරිසරයට ගිම්හාන කාලයක් පවතින්නාක් තමන් ම අප මිනිස් දිවියට ද 

අසීරු කාල පරිච්තේදයන් ට මුහුණ  උමට සිදුවන බලව පවසන කවියා එය සැමදා තන පවතින බලව තපන්වා තදමින් 

පරිසරයට වස්සාන සමතේ පැමිතණන්නා ක් තමන්ම මිනිස් දිවියට ද යහපත් කාලයක් තදා වන බලව තපන්වා තදයි. 

 

ක  යුත්තත් දිවිතේ අසීරු අවස්ථාතේ  උ එය දරා ඉවසා සිටීම බලව තපන්වන කවියා එවිට ජීවිෙතේ සමෘද්ධිමත් 

කාලයට සතුටින් ිළවිසිය හැකි බලව ප්රකාශ ස කරයි. පාරිසරික තසෞන්දයායය තමන්ම ජීවිෙ යථායාථය ද මැනවින් මුහු 

තක ට ඉදිරිපත් ක  පදය පන්තියක් තලස තමම වස්සානය පදය පන්තිය හැඳින්විය හැකි ය. 

 

 

 

්ස්සාසය පන දය පන න්තිශ්ේ    කවියා ශ්යොදා ගත් කා්යශ්යෝක්ති   
 

1. උත්ශ්රේක්ෂාලිංකාරය (ස්වාාවික යමක් තවනත් ආකාරයකට දැකීම.) 

 

 වය දෑල තද නමලු ය, සුවඳ බලැරුවා ඉන්ට 

නිල් වතුර තුරුලු කර තකතසේ අෙහැර යම්ද?  

තකකටියා පඳුර සුදු මල් තප ු ර වනාතෙන  

තස ඳුර, නුම වාතේ ම ත්නැතහේය මා එක්ක 

 

 ු ඹුක් අතු වතුර අෙෙො නැමිලා දියට  

 

 

 
2. ්යිංගාධනථ    

 "හුලන්දා වය කිම්ද මල්වරව ඉල් මහට"   (හුලරදා වතයත් ජ්ලය ිළරි ෙලා බලස්නා බලව) 
 

 "රමණීය වන ෙැතබලත් තම නරුන් ට ිළල් වියන 

 සන්නාලියන් තක තහ ම ඇන්දා ද තද්දුන්න?"  (අලරකාර තද්දුන්නක් අහතසේ පායා ඇති බලව) 
 

3. ධ්්නිත්ාධනථ පන ද 

මිත්රි මේකිරි  - තපෝෂණය, ආදරය, රැකවරණය, තසෞාාෙයය තහිබ කරයි. 

නිල් වතුර  - සිසිල් බලව, ිළරිසිදු බලව, සශ්රීකත්වය 

 

්ස්සාසය පන දය හැඳින්වීෙ 
 

විචාර ෙග ශ්පන න්වීෙ 
 

වතයත් වතුර ිළීම ඉතිීම යාම කවියා 

දකින්තන් ඉුනරු කොබලහ කරන්නාක් 

තමන් ය. තකකටියා පඳුතයා මල් 

තප ු රක් ිළපීම තකකටියා පඳුර මල් 

තප ු ර වනාතෙන සිටිනවා යැයි පවසයි. 

 

(තස් ජ්ල පහර ු ඹුක් අතුවල වැ උම 

ු ඹුක් අතු වතුර අෙොනවා යැයි 

පවසයි.) 

 



 

කලාප අධ්යාපන කායායාලය, කැලණිය  15 

 

පන රිසර ්ධනණසා භාවිත්ය    
 

1. වනාන්ෙරයට ඉහ  අහස 

රමණීය වන ෙැතබලත් තම නරුන්ට ිළල් වියන 

සන්නාලියන් තක තහ ම ඇන්දා ද තද්දුන්න? 
 

2. හුලන්දා වය ිළරිුරන්ව ෙලා යන අයුරු 

වය දෑල තද නමලු ය, සුවඳ බලැරුවා ඉන්ට 

නිල් වතුර තුරුලු කර තකතසේ අෙහැර යම් ද? 
 

3.  තකකටියා පඳුතයා මල් ිළපී තියම. 

තකකටියා පඳුර සුදු මල් තප ු ර වනාතෙන 

තස ඳුර, නුම වාතේ ම ත්නැතහේය මා එක්ක 
 

4. ව ාු ළු තමෝදු වීම 

වැත් ව ාු ලු රරචු කඳු මුදුන් වල ලගින 

දැන් ඒවි ෙැනි ිරමට - සිෙල යි මතෙ සිෙට 

 

ජීවී අජීවී ්ස්තූන් ශ්කශ්රහි ්ස්සාස සෙශ්යහි බලපන ෑෙ කවියා ්ධනණසය  ලක් කරස 

ආකාරය 
 

 ජීවි ්ස්තු 
 

- දිය තකලින හැටි ුරරචි මාළුතවෝ මාළුතවෝ දුටුවා ද ? 

(දිය ිළරුණු වතේ මාළු ක්රීනාශීලී වන අයුරු) 
 

- ු රුල්තලෝ ඉගිල්ලී වතරන් නුම මා  ාට 

(ප්රතබලෝධ්වත් පරිසරතේ ු රුල්ලන් තේ හැසිීමම) 
 

 අජීවී ්ස්තු 
 

- “වය දෑල තද නමලු ය, සුවඳ බලැරුවා ඉන්ට” - (වය ජ්ලතයන් ිළීම ඉතිරි ඇති බලව) 
 

- “ු ඹුක් අතු වතුර අෙෙො නැමිලා දියට” -  (ු ඹුක් අතු මට්ටමට වතුර ිළීම ඇති අෙර ඒවා ජ්ල පහතයා තේෙයට 

තසලතවන බලව) 
 

- “වැත් ව ාු ලු රරචු කඳු මුදුනවල ලගින” - (වැත් ව ාු ළු තමෝදු වන ආකාරය) 

 

පන දය පන න්තිශ්ේ ෙතුකරස ජී්ස දැක්ෙ 
 

● ජීවිෙය යනු දුක සැප තදතකත්ම එකතුවක් බලව 
 

ගිම්හානතේ ගිලන් වී කෘශ සව සුදුමැලිව 

ඇදි ඇ උ ඉකි ෙැ ම ො නැවෙ ිළරිුරන් ය  

දුෂ්කරය කියා හැර යා යුතුද ජීවිෙය? 

කටු තප ු ර සිප ෙනිමි තහට මලක් වනු ිළණිස 
 

● ත්රුතේ තණුසුමත් මේ කිරිත් ජීවතේ පැවැත්ම බලව 
 

“රැතෙන තදෝෙට තපරා තණුහුමට ත්රු එිබය  

මිත්රි මේකිරි වතේ තප වන්තනමි නුමලාට” 
 



 

කලාප අධ්යාපන කායායාලය, කැලණිය  16 

 

ශ්කටි ර ්ස 
 

1. දියට නැමී වතුර අෙොන්තන් කුනරුන්ද? …………….............................................…………. 

2. නිල් ු රුලු ිරලිඳුන් සැාවී සිටින්තන් තක තහේද? ………........................................…………... 

3. වන ෙැබලට ඉහිබන් තද්දුන්න අඳින්තන් කුනරුන්ද? ……….........................................………… 

4. ෙමර තපති යනු තම නවා ද? ……............................................................................................. 

5. ුරර පස සඳ එක්ක ෙරායට තමෝරන්තන් ු මක් ද? ………...............................................……. 

 

 පන හත් දැක්ශ්්ස පන දය ශ්කො ස්්ල තතිරි පන ද සම්ූරධනණ කරන්ස. 
 

1. වය දෑල තද නමලු ය, සුවඳ බලැරුවා ඉන්ට 

නිල් වතුර තුරුලු කර තකතසේ අෙහැර යම්ද? 

………………................………………. 

………………...............……………….. 
 

2. තසතන්හය ිළීම ගිය වතබල නයන නිල් තප ු ණ 

…………….................…………………. 
 

3. …………….................…………………. 

සන්නාලියන් තක තහ ම ඇන්දා ද තද්දුන්න? 
 

4. වැත් ව ාු ළු රරචු කඳු මුදුන්වල ලගින  

දැන් ඒවි ෙැනි ිරමට - සිෙලයි මතෙ සිෙට 

………................……………………….. 

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

5. රමණීය වන ෙැතබලත් තම නරුන් ට ිළල් වියන 

…………………………………. 

 

 A ශ්කො ශ්ස අදහස  ගැලශ්පන ස ශ්යුනෙ B ශ්කො සන් ශ්ත්ෝරා යා කරන්ස. 
 

A B 

වැත් ව ාු ලු රරචු කඳු මුදුන් වල ලගින 
 
වය දෑල තද නමලු ය, සුවඳ බලැරුවා ඉන්ට 

 
කටු තප ු ර සිප ෙනිමි තහට මලක් වනු ිළණිස 
 
තකකටියා පඳුර සුදු මල් තප ු ර වනාතෙන 
 
ගිම්හානතේ ගිලන් වී කෘශ සව සුදුමැලිව 
 
හුලන්දා වය කිම් ද මල්වරව ඉල් මහට 
 
ෙමර තපති අෙර තහල්මැලි තයාණු වැසි වසින 
 
ු ඹුක් අතු වතුර අෙෙො නැමිලා දියට 

වතයත් ජ්ලය ශ සේද නෙමින් ෙලා බලසී. 

 
තකකටියා පඳුරුවල මල් ිළපී ඇෙ. 

 
ු ඹුක් ෙතහේ අතු වතයත් ජ්ලය මෙ ෙැවතයා 
 
හුලරදා වය ජ්තයන් ිළීම ඇෙ. 

 
තනලුම් මල් හා සුදු මාතනල් මල්වල තයාණු විසිීම 

යයි. 

 
කඳු මුදුනින් වැත් ව ාු ළු මතුතේ. 

 
ඉතනෝර කාලතේ ො සිඳී තෙ ස් ඇෙ. 

 
අනාෙෙ සුවය සඳහා දුක් ෙැහැට ඉවසමි. 

 

 


