
  ලිඛිත භාෂාවෙන් ලියවුණු වේඛන කියවීම  

1) චිත්ර ඇඳීම හැවෙන්නට දැන් මාලිට තෙත් ොජකාරියක් ඇත. ඒ උවදන් ම අෙදි වී ගස් අතරින් 

පැනවගන වේනා එනතුරු බලා හිඳ ඌට කිරි වපඟවූ පාන් කැවීීීමයි. ඉඳහිට දෙසක මාලි ට  දෙේ 

ෙනතුරු නින්ද යයි. එවහත් වේනාවේ හඬ යන්තමින් ඇසුණු විගසින් ,තම කිරි දරුො අෙදි ෙ 

හඬන විට ඇහැවෙන මෙක වමන් ඈ ෙහා අෙදි ෙ එබූ දඟෙයක් අත්හල කවලක වමන් ඇවඳන් 

පැන කුස්සියට දුෙයි. 
(අහස වපාළෙ ළංවෙලා -ෙංජිත් ධර්මකීර්ි)  

2) ටිවකන් ටික අඳුෙ ෙැඩි වේවගන එයි ගස් මුදුන්ෙල මිහිරි හඬින් ගායනා කෙමින් සිටි කුරුේවලෝ 
ළැගුම් පළෙේ වසායා යි. කැලෑවේ එක් පැත්තක සිට අනික් පැත්තට දුෙන්නට එළියට පැමිණි 

හාවෙක් කන් වදක උඩ හිඳුො වගන ෙහා ගමන් ගත් කුමාෙයන් වදවදනා වදස බලා සිටියි. 

කුමාෙයන් වදන්නා බලන්නටත් වපෙ හාො ආපසු කැලයට පැන දුෙයි. (දඬු වමාණෙය -මාර්ටින් රුෙන්   
3) කටින් අේලා වගන සිටි පාන් කැබැේවේ වූ කිරි ෙස වේනාවේ දිෙට දැනී ඇත. ඌ ෙවෙක පාන් 

කැබැේල  වදස බලමින් , එහි ෙසය විඳ ගනීීී.කෑඳෙ වලස එකෙෙ ගිල දමනො වෙනුෙට ඌ මඳ 

වේලාෙක් නාද කෙමින් සතුට පළ කෙයි. නැෙැතීමකින් වතාෙ ෙ වසාලෙන උවේ උඳුපියේලක් 

තෙම් වූ මුෙ වපාඩිය ළං කෙමින් පාන් කැවබේල ටිවකන් ටික කටින් කඩා වගන කයි.(අවේ ගම - 
මාර්ටින් වික්රමසිංහ)     

4) වපෙහැෙ ගමන් කෙන දින ද වේලාෙ ද දක්ො අින් ලියන ලද දැන්වීම්  වකාළ මහ පාෙ 

වදපැත්වත් වපාේ ගස්ෙල කේ ඇි ෙ අලො තැබීවමන් ද ,අණ වබෙවයන් ද, දැනවෙන බැවින් 

ගම්බද ධනෙත් පවුේෙල දැරිවයෝ ද දිළිඳු පවුේෙල දැරිවයෝ ද අලුත් වෙදි  වගන්ො වගන එයින් 

ඇඳුම් මසා ගනිි. මසුෙන්වේ දැරිවයෝ පෙණ වෙදි හැට්ට වසෝදො මද්දා ගනිි.ස්ෙර්ණාභෙණ 

නැි දිළිඳු පවුේෙල දැරිවයෝ තම මේ පියන් ලො වහෝ සවහෝදරින් ලො වහෝ ඈත ගමක 

නෑයන්වේන් කූරු ,කොබු,ඇටෙැේ ආදිය වගන්ො වගන වපෙහැෙ බලන්න යන දෙවසහි තම රූ 

සපුෙ ද ඇඳුම් ද පැළඳුම් ද දැක්වීමට කේ ඇිෙ සූදානම් වෙි.(අවේ ගම- මාර්ටින් වික්රමසිංහ)  

5) අනතුරුෙ වලන් පැටියා ආපසු කූඩුවේ තැන්පත් කළ ඔහු වමෝටර් ෙථය පණ ගන්ො වහෙණක් 

ඇි ගසක් වසායා පදො වගන වගාස් ඒ යට නැෙැත්වීය. එවහත් ෙත්වූ තහඩුෙ නිවෙන්නට තෙ 

වබාවහෝ වේලාෙක් ගත ෙනු ඇත. පැටවු කීස් ගාමින් නද වදි. (අහස වපාළෙ ළං වෙලා-ෙංජිත් ධර්ම 
කීර්ි ) 

6) රුෙන් ද අළු වගාඩක් මඳ වේලාෙක් අේල තබා වගන සිටිවේය .හරි වන්ද? මවේ වසායා ගැනීම 

අජිත් රුෙන්වේ පිටට ෙැවෙන් පහෙක් තට්ු කවළ් ය. අන්න අන්න කටහඬක් ඇසුණා ෙවේ. 

අජිත් විස්මය පළ වකාට මිදුලට ක් දුන්වන්ය .රුෙන් ද පිටතට කන්  වයාමු කවළ් කේපනාවෙනි 

.ඔේ ,ඔේ කවුද මිනිස්සු ෙගයක් කතා කෙන හඬ තමයි රුෙන් උත්තෙ දුන්වන්ය.(තුන් යහළු වික්රමය -
කුලවස්න  ව ාන්වස්කා ) 

7) නිමේ පාන් වපත්තක් වදන්නට සුනිේ වබාවහෝ වපරැත්ත කවළ් ය.අන්ිවම් දී නිමේ එය 

පිළිගත්වත් ය. නමුත් ඉන්පසු කීප දෙසක් ම දෙේ කෑම වේලාවේ නිමේ ෙැසිකිළියට වගාස් 

සැඟවී සිට වසේලම් පිට්ටනිය දිවේ පාෙට විත් ආපසු පන්ි කාමෙයට ආවේ ය. 

 

       

විෂය} මව්බස 

ශ්රේණිය:-  4 සැකසුම :- ශ්ේ.ඩී.සී.සඳුනිකා  මිය, 4 ශ්රේණිය බාර ආචාර්ය ර /ඇඹි/ශ්කාසේවැටිය විද්යාලය 

 

ර /ඇඹි/ලයජඳුර මහා විද්යා  

  

2 ණිය බාර ආචාර්යශ්රේ  

ර /ඇඹි/ලයජඳුර මහා විද්යා  

 

 

ෙ/ඇඹි/ජඳුෙ මහා විදයාලය 

 

1 ශ්රේණිය බාර ආචාර්ය 

ර/ඇඹි/ජඳුර මහා විද්යාලය 

සතිය-  11 

සබරගමුව පළත් අධ්යාපන ශ්ද්පාර්තශ්ේන්තුව -සති පාසල  


