
සිංහ 
10 ශ්රේණිය 

ළකසුභ වහ අන්ත්ගගතඹ  - කේ. ඒ. ඉන්දික නිකයෝන් - ඹම/කිවුරකළකේ භවහ විදයහරඹ , පුත්තරභ. 



බැද්ශ්ද්ගම 10 – 11 ශ්රේණි 

10 ශ්රේණිය 

අනු්ගථනඹ 

  

 

ඒ. පී. ගුණයත්න භවතහ 

සිංහ සාහිත්ය සිංග්රහය 



සිංහ සාහිත්ය සිංග්රහය                 බැද්ශ්ද්ගම                          10-11 ශ්රේණි 

10 ශ්රේණිය 

මුේ කෘතිඹ -  Village in the jungle ( 1931 ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

කතුයඹහ   - කරනහඩ් සිඩ්නි වුේෂස ( 1880 – 1969 ) 
 



10 ශ්රේණිය 

ඒ. පී. ගුණයත්න භවතහකේ කනත් ඳරි්ගතන කෘති 
 

 „„ හනයඹහ ” 

 „„ න යණ ” 

 

    

 

      „„ භළකී ගිඹ දඩභං ” 

 

      „„ සුදු කගෝනහ ” 

 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                 බැද්ශ්ද්ගම                          10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

බැද්ශ්ද්ගම නල කත්ාශ්ේ එන ප්රධාන චරිත්. 

 සිලිඳු     

 පුංචිභළණිකකහ    

 ඵංඵවහි ආයච්චිර   

 හින්නිවහි     

 ඵබුන්     

 කදයහශ  

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                බැද්ශ්ද්ගම                           10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

ඳහඩකේ ංේෂිප්තඹ 

 භකවසත්රහත් විබහගකඹන් සිලිඳු භයණීඹ දණ්ඩනඹට නිඹභ වීකභන්  

පුංචිභළණිකකහ වහ ක්ගලිනහවහි එදහ කේර ඳඹහ ගළනීභට ඳහ කනොවළකි 

සිටින අතයතුය දී තභන්ට ජීත්වීකේ භග ළයදී ඇති ඵ පුංචිභළණිකකහ ටවහ 

ගනියි. ිතයහ විසහ වහ ඳකයෝඳකහයකඹන් කතොය  ිනිහට භ එකයහින 

ිනිසුන් කකන ගකභහි හඹ කිරීභට පුංචිභළණිකකහට ඉතිරි ඇති එකභ 

පිළියණ ඵබුන් ඵ ඈ ටවහ ගනියි. ඇඹ ත තත් අයණ කයන කතහ 

ගළිඹන් ඳද් දී ඇඹ තභන්කේ අහන ඵරහකඳොකයොත්තු ඉටු කයගත 

වළකි ද ඹන්න කොඹහ ඵළලීභට කඵොකවෝ කකව දයින්  තංගේකේ සිය 

කගදයට කගොස ඵබුන් පිළිඵ විභයි. එයින් සිඹ අන් ඵරකඳොකයො 

ත්තු ද බිද ළටීකභන් අනහගතඹත් අහිි තළනළත්තිඹේ කේ අයණ 

නළත ගභට ඹහභට පිටත් කයි. 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

„„ඵළද්කද්ගභ” ය විදීකේ දී ළරකිලිභත් විඹයුතු කරුණු 

1. චරිත නිරඳණඹ    

2. දෘසටිකකෝණඹ 

3. කතහ විනයහඹ      

4. කතහ විකහලනඹ 

5. අසථහ වහ සිද්ධි නිරඳණඹ 

6. බහහ 

7. ජීන දෘසටිඹ 

  ළඩිදුය විසතය වහ ඉදිරිකඹන් ඇති ඊතරඹ ේලිේ කයන්න 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                     බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 

ශ්රේණි 



පුංචිභළණිකකහකේ චරිතඹ  

10 ශ්රේණිය 

ක්ගලිනහවහිකේ චරිතඹ  

ළඩිදුය විසතය වහ ඉදිරිකඹන් ඇති ඊතරඹ භත ේලිේ කයන්න 

ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 

ආඳසු 



10 ශ්රේණිය 

 

 

 සහි බේතිකඹන් යුතු බිරිකි.  

   “ කකොකවොභ ද ? භභ එඹහකග නභ කිඹන්කන අයිඹහ ...... ” 

ගළි හිේමීකභන් ශිේණඹ ව ඈ සහිඹහකේ නහභකඹන් ඔහු වළදින්වීභට 

කනොකඳශකමන්කන් සහි බේතිඹ  නිහ ඹ. 

 සහිඹහ පිළිඵ අසීභත විලසහඹේ වහ අකප්කහේ 

ඇත්තිකඹකි. 

    “ අයිඹහ දළන් කීකන් භකග ිනිව දන්නයි කිඹර? .......එඹහ කභකව     

 ඉන්නද ? එඹහට කභොකද වුකණ්?  ...... ” 

 ඉතහ අඳවසුකන් තංගේරට කගොස කභකර විභසීකභන් කේ ඵ තවවුරු       

කේ. 

 

පුංචිභළණිකකහකේ චරිතඹ  

 

ඊශඟ ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

පුංචිභළණිකකහකේ චරිතඹ  

 නිවතභහනී ගති ඳළතුේ ඇති තළනළත්තිකඹකි.  

“ පුංචිභළණිකකහකේ කශඵර නළති ගතිඹත්, හන්ත ඵ වහ ඹටවත් ඳවත් ගතිඹත් කවුරුත් 

ඈ ප්රිඹ කශහ ඹ. පුංචියහර ඳහ කීකේ „ පුංචි භළණිකකහ මුළත්තිඹේ කේඹ‟ කිඹහ  ඹ. ” 

කභයින් ඳළවළදිලි න්කන් ඇඹ තු හිේමුණු, ඹටවත් ඳවත් ගති ගුණ නිහ ගකේ කවුරුත් ඇඹ 

ප්රිඹ කශ ඵයි. 

 දළඩි දුේ විද දයහ ගළනීකේ වළකිඹහ  ඇති තළනළත්තිකඹකි.  
 

“ පුංචිභළණිකකහ නිලසල්දද භ එතළනින් කගොස නළතත් බිත්තිඹ අද්දය ඇන තිඹහ ගළනීභ 

..........හභහනය අන්දභට කලෝකඹ ප්රකහල කිරිභට ඇකේ සිතට ළදුණු ඳවය තද ළඩි ඹ. ” 

හියඳේරහකේ ප්රකහලඹකන් තභහකේ අන් ඵරහකඳොකයොත්තු ද බිදළටුණ නමුත් ඉන් රද 

කේඳහ නිවඬ කභන් භ තනි විද දයහගළනීකභන් කභඹ තවවුරු කේ. 
ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

පුංචිභළණිකකහකේ චරිතඹ  

 අභිකඹෝගරට කභන් භ ජීන අයගරඹට මුහුණ දීකේ 

    ආත්භ ලේතිඹ ඇති තළනළත්තිකඹකි.  
“ ඵහරප්පුකේ, පුංචියහරකේ කවේන්ර ඳහ ඈ ළඩ කශහ ඹ. පින් තකහ ඇඹට දුන් 

කුයේකන් අහුරු කීඳඹකට ඈ කඵොකවෝ කකව වී ළඩ කශ යුතු වහ ඹ. ” 

 

“ නන්නහදුනන නගයඹ ඳසු කයින් භීතිකඹන් යුතු ළිඹහ කොඹහ සියකගදයට 

ඹහභ.  ” 
 
කභභ උපුටහගළනීේරට අනු ඳළවළදිලි න්කන් ක්ගලිනහවහිකේ වහ සිඹ ජීවිතඹ ඳත්හ 

ගළනීභට ඇඹ කකව වී ළඩ කශ ඵයි. එකභන් භ සහිඹහ ගළන කතොයතුරු දළන ගළනීභට 

නුහුරු නුපුරුදු ක්රිඹහන්හි නියත ව ඵ ද ඳළවළදිලි කේ. කේ අනු අභිකඹෝගරට කනොඳළකිර 

මුහුණ දිඹ වළකි තළනළත්තිඹේ කර පුංචිභළණිකකහ වඳුනහ ගත වළකි ඹ. 

ඇය පිළිබල ඳාඨකයාශ්ේ සත්හි අනුකම්ඳාලක් ජනිත් ලන ශ්සේ කත්ාල රචනා වී ඇත්. 

 ඊශඟ ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

ක්ගලිනහවහිකේ චරිතඹ  

 දුසකය කළරෆ ජිවිතකේ රේණ ඈකගන් විදයභහන කේ.  

“ ඇකේ භ ඇටඹට ඇලී රැලි ළටී ගිකේ ඹ. රළභ විඹලී කගොසිනි.  ” 
„„ තද සුශඟට ඇමරී ඇටුන් ඵළහී ගිඹ ගවේ කභන් ඇකේ ලරීයඹ ද නළමී ඇමරී තිබිණ. ” 
“ භ ගක කඳොත්තේ කභන් කගොයවළඩි  රැලි ළටී ඇටඹට ඇලී ගිකේ ඹ. ” 

කභභ උදහවයණ භඟින් ඳළවළදිලි න්කන් ඇඹකේ කඳනුකභන් භ ළවළරුණු දුේඛිත ජීන 

සබහඹේ කවළින ඵයි. 

 කුගින්කනන් වහ කයෝගලින් දුේ විදියි.  

“ අේ වහ සුශඟත් කකවත් ඵඩගින්නත් කරඩ දුකත් ලරීය ලේතිඹ කභන් භ භහනසික 

ලේතිඹ ද උයහ කඵොයි. ” 

ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 

ආඳසු 



10 ශ්රේණිය 

ක්ගලිනහවහිකේ චරිතඹ  

 චින්තන ලේතිකඹන් හීන තළනළත්තිඹකි.  

“ ලරීයඹට කඳය සිත නළති වී ඹෆභ ......ගළවළනුන් අතය කඵකවවින් දේනට 

රළකඵන ධ්ගභතහඹකි.  ” 

 ඉතහ දු්ගර ඉන්ද්රිඹන්කගන් යුත් අකඹේ ඵට ඳත්කයි.  

“ අප්රහණිකක ඳටර හිත කදකනත රැළි ළටුණු නශේ තරඹට ඹටින් සිඹ ගණන් රැළි 

ගිලී තිබිණ. කදකනත අන්ධ කනොතිබුණත් කඳනීභේ නළති කේ ඹ. භළරවී කගොසිනි. 

” 

ඊශඟ ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

දෘසටිකකෝණඹ 

ප්රථභ පුරු දෘසටිකකෝණකඹන් කතහ විකහලනඹ කේ 
( කතහ කිඹනුකේ කතුයඹහකේ මුකනි ) 

ඊශඟ ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

කතහ විනයහඹ 

මුර, භළද, අග ආදී ලකඹන් ඒකීඹ ධහයණහකින් කතහ  

විනයහඹ ළකසී ඇත. 

ඊශඟ ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

කතහ විකහලනඹ 

කවේතුපර ේඵන්ධතහඹ අනු කතහ ගරහ ඹයි.      
(අසථහන් අතය ේඵන්ධතහඹකින් යුේත කතහ විකහලනඹ කේ. ) 

. 

 කඵොරු නඩුකින්  ඵබුන් සියගත කයනු රළබීභ. 

 සිනිදු භයණීඹ දණ්ඩනඹට රේ සියගත වීභ.  

 එනිහ පුංචි භළණිකකහ වහ ක්ගලිනහවහි තනි වීභ. 

 ඵංකඵවහි ආයච්චිරකේ භයණඹත් භඟ ආයච්චිරකේ බිරි ගභ අතවළය ඹහභ. 

 ක්රික ගභ ඳහළුට ඹහභ. 

 පුංචි භළණිකකහ ඵබුන් පිළිඵ කවීභට සියකගදය කයහ ඹහභ. 

 ඊශඟ ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

අසථහ වහ සිද්ධි නිරඳණඹ 

“ඵබුන් සියකගට නිඹභ වීභත් ඇකේ පිඹහ ඈට නළති වීභත්, පිඹහකේ ඉයණභ පිළිඵ 

ඇකේ සිකත් ඳළළති බිඹත් නිතය ඇකේ දුක වහ කදොේන ද දියුණු කකශේ ඹ.  ” 

1   ඵබුන් වහ සිනිදු සියගත වීකභන් ඳසු පුංචි භළණිකකහ හුදකරහ ව අසථහ 
  

2    ක්ගලිනහවහි දු්ගර ගිඹ අසථහ 
  
“ඇකේ භ ඇටඹට ඇලී රැලි ළටී ගිකේ ඹ. රළභ විඹලී කගොසිනි.” 

 „„ තද සුශඟට ඇමරී ඇටුන් ඵළහී ගිඹ ගවේ කභන් ඇකේ ලරීයඹ ද   

      නළමී ඇමරී තිබිණ. ” 

“භ ගක කඳොත්තේ කභන් කගොයවළඩි  රැලි ළටී ඇටඹට ඇලී ගිකේ ඹ. ” 

ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

අසථහ වහ සිද්ධි නිරඳණඹ 

“ බිත්තිර තළනින් තළන භළටි ඇද ළටීකභන් රිච්චි කකොටු කතත් සුශඟට අසුවී   

නිහ ඉනි මුේඇද දලු රිකිලි රහ ළකඩන්නට න.”  

  

„„ කරොකු දළුේ ඳඳුයේ වර භත ළටී උළු එවහ කභවහ කයින් මුේ ඇදුකණ්ඹ.”  

 

„„ කුඩහ යතු උළු කගොඩ තණ වහ ේ ඳඳුරුලින් හ ගත්කත් ඹ. ” 

 

“තුන්ළනි ළස අහනකේ දී මුළු ත්තත් කගයිත් කළශකේත් කනේ කනොවී ඹ. 

” 

3 ආයච්චිකේ නි ගයහ ළටීභ. 
  

  

ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

  

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 

ආඳසු 



10 ශ්රේණිය 

අසථහ වහ සිද්ධි නිරඳණඹ 

“ පුංචියහභළණිකකහකේ වද කදදරුේ කෆකේ ඹ. ඈ තභහකේ කරොකු ඇස කදක         

 කදයහශකේ මුහුණට කවළ ගභන් කනො ළලී සිටිඹහ ඹ. ” 

 

4  භවත් අකප්ේහකන් යුතු පුංචිභළණිකකහ පුංචියහරකගන් ඵබුන් ගළන  

    විභහ ඇඹ අයණත්ඹට ඳත්න අයුරු 
 
   

  

5  නන්නහඳුනන  භගේ ඔසකේ පුංචිභහණිකකහ හියකගදයට ඹන  අයුරු 
 
   “ බිඹඳත් සිේ කදනක කභන් බිකඹන් ඇරළී ඇකිළී ඹන ඇකේ තනිකභ ඇඹට 

දළනුකණ් ඩහත් ඵරත් කරසිනි..........රෑ කඵෝ වී ඵඩ ගින්නත් කතකවට්ටුත් ළඩි 

න විට භග අර කුඩහ රළවළඵකට රිංගහ නිදහ ගළනීභ භළනළළ යි ඈ සිතහ ගති . ” 

ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

අසථහ වහ සිද්ධි නිරඳණඹ 

„„එශකදන ඹකභකු කොඹින් භහකඳොකශො කතොලු ගහන්ට න. ”                               
( පුංචි භළණිකකහ එශකදනකගන් ංකේතත් කයයි. ඈ ඵබුන් කොඹයි. එශකදන ද ඹකභකු කොඹයි. ) 

 

 6  පුංචි භළණිකකහ හිය කගදය කොඹින් විභසිලිභත් න අසථහ     

     ංකේත භගින් ඉදිරිඳත් කයයි. 
 
  

  

 7   පුංචි භළණිකකහකේ පිඹහ සිහිගන්න භවේරහකගන් කතොයතුරු 

විභන අසථහ    . 

„„ සීකඹ අය කප්න්කන හිය කගදය ද?....„භකග ිනිව ඒක ඇතුකශ කන්ඩ 

පුළුනි‟.....එඹහ භහ වඹකට හියකගදයට නිඹභ වුණහ. දළන් භහ වඹ ඳහුකරහ. ඒත් 

එඹහ ගභට ආක නෆ.  

ඊශඟ ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

  

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 

ආඳසු 



10 ශ්රේණිය 

  

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 

ආඳසු 



10 ශ්රේණිය 

  

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 

ආඳසු 



10 ශ්රේණිය 

  1 අසථහ නිරඳණඹට උචිත බහහ කඹොදහගත් ආකහයඹ. 

  2 අදවස දළේවීකේ දී ඹථහ්ගථහදී බහහ වසුරුහ ඇති ආකහයඹ. 

  3 ංකේතහත්භක බහහ කඹොදහ ගළනීභ.  
  4 අදවස භතු කයන උඳභහ්ගථත් බහහ. 
  5 අසථහනුකර ධ්නිථහ්ගථත් බහහ කඹදීභ. 
  6 ගළි ඵස වරින් කඳෝෂිත බහහ. 

  7 කකටි ළකිලින් යුත් ංහදහත්භක බහහ. 

   
 

 

  

බහහ 

ළඩිදුය විසතය වහ ඉදිරිකඹන් ඇති ඊතරඹ ේලිේ කයන්න 

ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

  

බහහ 

 1 අසථහ නිරඳණඹට උචිත බහහ කඹොදහගත් ආකහයඹ. 
 

නිදසුන් - 

„„පුංචි භළණිකකහ .... ඵළද්කද්ගභ පුරුදු නිදිඵය උදහසීන සබහඹ භ ඉසිලුහ ඹ. ” 

„„බඹහනක අවිනිලසචිත අඳුරු අනහගතඹ විසින්ඈ කනොන්සුන් ඵට ඳත් කයන 

රද්දී ඹ. ” 

“  කවොයි කරුණහ කේලිච්ච කුඹුයට ළසේ කගයි කිඹනකන  ” 

 

ඊශඟ ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

  

බහහ 

 2 අදවස දළේවීකේ දී ඹථහ්ගථහදී බහහ වසුරුහ ඇති ආකහයඹ 
 

නිදසුන් - 

„„අේ වහ සුශඟත් කොවත් ඵඩගින්නත් කරඩ දුකුත් ලරීය ලේතිඹ කභන් භ 

භහනසික ලේතිඹ ද උයහ කඵොයි. ඇකේ භ ඇටඹට ඇලී රැලි ළටී ගිකේ ඹ. 

ශඹ විඹලී කගොසින.   ” 

 

„„අළු ඳළවළති කකොශ වහ දේ ඳළවළති භේ ඇති යහ ඳඳුරු වහ භහනහ ඳඳුරු ද ළට 

අද්දරින් රිංගහ අවුත් ිදුරටත් කගයි බිත්තිරට වහ කදොයකඩටත්  ශං විඹ. ” 

ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

  

බහහ 
  3 ංකේතහත්භක බහහ කඹොදහ ගළනීභ.  

 
පුංචි භළණිකකහ හිය කගදය කොඹින් විභසිලිභත් න අසථහ ංකේතහත්භක  

භගින් ඉදිරිඳත් කයයි.  ( පුංචි භළණිකකහ එශකදනකගන් ංකේතත් කයයි. ඈ ඵබුන් කොඹයි. එශකදන 

ද ඹකභකු කොඹයි. ) 

 

නිදසුන් - 

„„ ඔහුකේ කදකනත එශකදකනක කය කඹොමු විඹ. එශකදන ඇස කනයහ දිේ 

කයකගන නිලසචර සිට කහින්නට ඳටන් ගති. දෆර වකුළුහ කගන ඈ කළසකේ ඉතහ 

කේදනහකනි. කළස නතය වුණු ඳසු එශකදන ඹකභකු කොඹින් භවකඳොකශො 

කතොලු ගහන්ට ” 

 
ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

  

බහහ 
  4  අදවස භතු කයන උඳභහ්ගථත් බහහ. 
 

නිදසුන් - 

 “  කවොයි කරුණහ කේලිච්ච කුඹුයට ළසේ කගයි කිඹනකන  ” 

  “ කේ කගඹ නඹට විරුද්ධ  දිගු ටනක කඹදී සිටින කේ ” 

 “ පුංචිභළණිකකහ මුළත්තිඹේ කේ ” 

 „„ කකශලින් කතමුණු ක්ගඛහේ කරසිනි ” 

 

ඊශඟ ආඳසු 

සිංවර හහිතය ංග්රවඹ                    බැද්ශ්ද්ගම                        10-11 ශ්රේණි 



10 ශ්රේණිය 

  

බහහ 
   5 අසථහනුකර ල්දද ධ්නිඹ භතුන බහහ කඹදීභ. 

නිදසුන් - 

„„  වළභ කදකනේභ එකට කතහ කශව. එකට කෆ ගළසව. අත් ඳහ ළලව. කකශදහේ කඳොකේ 

ල්දදඹ පුංචි භළණිකකහකේ බිඹ දියුණු කකශේ ඹ. ” 

„„ ඔවුහු කෆභ කති. නිදහ ගනිති. කිසිකකු භඟ කතහ කනොකයති. ” 

„„ ළපිරුහ විතයකන දළන්. නෆ නෆ නෆ තුන් භහකකට කලින් කන් ඕනෆ ” 

„„ කභොඩඹහ කවුද දන්කන? නෆ කභෝඩඹහ. කට වඳන් ! කට වඳන් !  තභන්කේ ඳළේඳතයි, 

ිදුරයි, කළකරයි තභන්ට නිදවකේ තිකඹනහ. කේහකේ කඝෝහයි, කරඵරඹයි, කයදකයයි 

විතයයි නිභහේ නළති කද්ේ ”( ගම හා නගරශ්ේ ශ්ලනස දැක්වීම ) 

ඊශඟ ආඳසු 
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බහහ 
  6 ගළි ඵස වරින් කඳෝෂිත බහහ. 

නිදසුන් - 

„„  කතොලුගහන්ට, නිේභහකින් නළතු, හිය ඉරන් ගළනීභ, ඇටුන් ඵළහී කකළින් කටින් 

සිටින්නට, ඉය වී. ” 

 7 කකටි ළකිලින් යුත් ංහදහත්භක බහහ. 

නිදසුන් - 

„„ එඹහ භළරිර සීකඹ” 

„„ ඔේ ඕකට ගිඹ කකකනේ ආකඹ එන්කන නෆ. උම ඳරඹන් ශභඹහ ආඳහු ගභට.” 

„„ භභ ඹන සීකඹ” 

ආඳසු 
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7 ජින දෘසටිඹ 

තභන්කේ ජින ට පිටහකේ වු ද නිදවකේ ජිත්වීභට අසථහ රළකඵනුකේ ඒ ඒ 

තළනළත්තන් වහ වජීනකඹන් ජීත්වීභ තුළින් ඳභණික. එේ එේ පුද්ගරඹහකේ 

කඳෞද්ගලික අමුණු තවවුරු තය ගළනීභට උත්හව කිරීකභන් සිදුන්කන් 

අනකප්ේෂිත විනහලඹන්ට මුහුණදීභට ඹ. කේ අනු ඵරතුන්කේ, සබහ 

ධ්ගභකේ, ිතයහ විසහඹන්කේ කභන්භ නිශධහරී ඳළරළන්තිකේ ව ඒක ඳහ්ගලවීඹ 

අයුරින් ක්රිඹහත්භක න නීති ඳද්ධතිඹට ඹටත්න ඵළද්කද්ගභ ළසිඹන්කේ අයණ 

දු:ඛහන්තඹ භහනුයත්කඹන් පිරි ඳහඨක සිත්හි අනුකේඳහ වගත කේඳනඹේ 

ඇති කයයි. ඔවුන්ට යුත්තිඹ ඉටු කනොව කවයින්, එභ යුත්තිඹ ඉටු කිරීකේ 

අලයතහ ඳහඨක සිත්හි ජනිත කයි. නමුත් ඒ න විට ඵළද්කද්ගභ විනහල වී 

අන් ඹ. ිනිහකේ ඳළළත්භ ේඵන්ධ නළත සිතහ ඵළලීභට කභභ නකතහ 

ඳහඨකඹහ කභකවඹයි.  
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භහප්තයි. ආඳසු 


