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1) my; i|yka m%ia;dj msre¿j, woyi ,shkak' 
 

(1) .f,a flgQ wl=r jf.a 

(2) fydrdf.a wïudf.ka fmak weyqjd jf.a 

(3) Wre,Ejd .sh mdr jf.a 

(4) wdf¾ .=K kEf¾ 

(5) bínd lg yskaod keyqKd jf.a 

(6) wf`.a b|ka lk lkjd jf.a 

(7) wnrd is,a.;a;d jf.a 

(8) md¿ f.hs j<x ì¢kjd jf.a 

(9) lgqiaidf.a lf¾ r;a;rka nekaod jdf.a 

(10) hqoafog ke;s lvqj fldia fldgkak o@ 

(11) ;efka yeáhg wefKa' 

(12) foafia yeáhg ndfia 

(13) iqn kï fodrgqmd,lhd Tgqkq me,ekaÿjd jf.a' 

(14) w,a,mq w;a;;a kE mh .ymq w;a;;a kE' 

(15) n,af,la ìrejdg lkaola ñá fõ o@ 

(16) wfka ldf,a jfka jdfia' 

(17) l< l< foa m, m, foa 

(18) cdähg uQäh jf.a 

(19) fldf¾ msgg uf¾ 

 

2& my; i|yka m%ldY ld úiska ld yg l=uk wjia:djl § lshk ,o o@ 

i) zzwehs Th uvlal=fj WU, ;shdmq fydÈj,ska .;af;ZZ 

ii) zzTkak idia;f¾ yßhg lshùf.k tkjd fkao@ZZ 

iii) zzWfò fï flfyïu,a yjßh yskaod uf.a  fyafka l=Uqf¾ jev;a md¿ jqKd'ZZ 

iv) zzTfya fudlo lshkafka ''''' wms fokak huqo idia;rhlaj;a wykak'ZZ 

v) zzfï we;a;gu n;a lEfõ fudkj tlalo@ZZ 

vi) zzfï weú,a, bkafk ke;sjqK fohla .ek wykakhsZZ 
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3& my; i|yka m%ia;dj msre¿ wod< lr yels f,i l;kaor ks¾udKh lrkak' 

i) wnrd is,a .;a;d jf.a 

ii) bínd lg yskaod keyqKd jf.a 

























1. "අ�නවෙය� ෙ�රැණ"- ��ය� �පතක � එම �පතට ආස�නව �ට ගැල�ෙ�� �ය�
ඇෙ�. ෙ�යම ''අ�නව� දශම නමෙය� (දශම ගණ��) ෙ�රැණා" �යාද ව�ම� සමාජෙ�
අය මද� ෙවන� කර ඇත. "ෙක� ගෙහ� ෙ�රැණා'',''ෙද�ෙය� ෙ�රැවා'' යන �යම�ව�� ද
ඉහල �රැෙ� අරථයම �යැෙ�.

2. ''අ��ට කල ෙ� තම�ට පලෙ�'' - අ�� ෙව�ෙව� කල නරක ��යාවක ප��ඵල තම� ෙවත
ද ලැ�ය හැක

3. "අ�ව කඩා ��ව සෑ�වා වාෙ�'' - අ�තෙ� ග�බද ෙගව� වල ධාන� ව�ග තැ�ප� කර
ඇ�ෙ� ���ෙ� �පට උ�� ඇ� ෙසා�දර ත��වකය. ���ෙ� බා�කයට හත�� � ෙහ�
ලෑ�දමා ෙමය තනා ඇත. ෙ�වැ� අ�ව� කඩා දමා එම � ව�� එ� අෙය�ට වා� �මට
��ව� තැ�ම ��කරෙගන � කතාව�� ෙ� �රැළ ෙගාඩ නැ� ඇත   . �� ප�ෙය�ජනයකට
�ශාල පා�ව� කර ගැ�ම අ�වන කම� ෙම�� ප�කාශ ෙ�.

4. "අ� ම�වාට හර�" - �ශාල කරදරය�, �පත� ඇ� අව�තාවක තව� අ�රැ කරදර
පැ��ම.

5. "අ��ෙ� පා�� එ�ය බැ�ම'' - ��ෙව�ෙ� �වාෙව� තම� ප�ෙය�ජනය ගැ�ම� ෙම��
අදහ� ෙකෙ�. ෙවන� අයෙ� කට��වලට මැ�හ� � ඒ ම�� ප�ෙයාජනයට ග�නා
��ගලය� අප අතර ��. ඔ�� ෙබාෙහා �ට උ�සහ කර�ෙ� ෙවන� අයෙ� මහ��ෙය�,
�යද�� කප� ෙලස ෙහාදනම ලබා ගැ�ම�.

6. "අ�ව �ෙබ�� අත ��චා ගැ�ම" - ��ය� කට��ත� ��ෙ�� එය කළ �� �යම ක�මය�
�ෙ�. �යම ක�මෙය� ෙනාෙහා� හ� මා�ගෙය� කට�� ෙනාකර ෙවන� ආකාරය��
කට�� ��මට යාම �සා ��වන වැර�ෙ� � ෙ� ප��ථාව �රැෙළ� �ය� .

7. ''අ�සාෙරට අ�ෙ� ගැ�වා වෙ�'' - අ�සාරය ය� පමණ ඉ�මවා බඩඑ�ය යාෙ� ෙර�ගය�
එයට ප��කාර ��ම ෙව�වට අ�ඩය ගසා තද කර ගැ�ම අ�වන ��යාව�.

8. ''අබරා (අබරං,ගමරාළ) �� ග�තා වා ෙ�'' - තමාට ��රැ� ෙදව� ��මට ෙගා� අමාරැෙ�
වැ�ම.

9. "අ��ෙ� ම�� ෙගදරක � සැල�ම    " - ෙවන� අෙය�ෙ� ම�� ෙගදරක කෑම ෙ�සෙ� � තම
�ත ��ර�ට අත �ගහැර සැල�ම� �� කරෙගන ෙමය ��මාණය � �ෙ�.

10. "අ��ෙ� රැ�යලය වඩා තම�ෙ� සතය ව�" - අ�� ස� ධනය තම�ට උවමනා ප��
ප�ෙය�ජනෙ� ෙය�ය ෙනාහැ�ය. හ���යක� තමාට �� ප��ෙද� වහා වැඩ ගත හැ�ෙ�
තමා ළග ඇ� �ලද පම�.

11. ''ආ� හ�  ෙදනාෙ� කැද හැ�ය  වාෙ�'' - එ�ෙනකා �ව�මට ෙගා� තමාම �ව�ම.

12. ''ඇ��ෙ� තරමට ඉ�ෙම�න''
13. ''අඬ�න ඉ�න ��හට ඇ��ෙල� අ��නා වාෙ�''
14. ''අ�දෙ� �� කෑවා වාෙ�'' - ඉහළ ෙපෙ� අයෙ� ෙබාරැ �සා ඔ��ම අමාරැෙ� දැ�මට පහළ

පං�ෙ� අයට� ෙබාරැෙව�ම හැ�යාව� ඇ� බව�

අ



15. ''අ  ෙ� ඉඳං කන කන වා වාෙ�''- ��ෙව�ෙග� යැෙප�� ඔ� ළග �ට ඔ�ටම �ප� ��
��මට කට�� ��ම� ගැන ෙම�� �යැෙ�.

16. ''අ��ද�ස කාෙ� ල�� ��ත��''- අ��ද�ස කාලය න� �� ෙකෙන� නැ� කාලය�. ��ම
සහගත ෙ�ව� ෙ� කාලෙ� ��වන බව පැර� ෙබෟ�දය�ෙ� ��වාසය�. ල� නැමැ�
එළව� ව�ගය ��ත නැත. එෙහ� �ණද� නැ� කාලවල� ල� පවා ��ත�ම ��මය�
ෙනාෙ�.

17. ''අබ කෑ ��හෙ� ෙමාෙ� දනවා වාෙ�''- තමා කළ � දෑ ද�ෙ� තමාම පම�. අබ සැර
��බ� ව�ගය� එය වැ��ර අහාරයට ගැ�ෙම� නාසෙ� දැ��ල හටග�. එෙහ� එය
��ෙව�ට ෙපෙන�ෙන� දැෙන�ෙන� නැත දැෙන�ෙ� තමාට පම� වරද� කල
තැනැ�තා ප�ව ඒ ගැන ප�තැ�� ෙ�.

18. ''ඇ� ෙකෙහ� කා� උ��වා වාෙ�''
19. ''අ� කඩා ෙමාර ක�නා වාෙ�''
20. ''ඇතා වැහැරැන� ෙකාරෙ� නාව�නට බැරැවා වාෙ�''
21. ''අ��ෙ� පහ�� එ�ය බලනවා වාෙ�''
22. ''අ�ධෙය� අ�යාෙ� හැඩ ��වා වාෙ�''
23. ''අ�හැෙරන �ග ෙහවනැ�ල�ඇද�ල

24. ''අ�වයා �ට ��� තැ�වා වෙ�''

1. ''ඉව�ෙම� සැන�ම ලැෙ�'' - ජයග�හණ ලබාගැ�මට න� ඉව�ෙම� කට�� කල ��ය.

2. ''ඉ�ම� ෙකාට�'' - වැ� හ���ය� ෙහාඳ නැත

3. ''ඉ�රැ �ලා ��� ග�තා වාෙ�'' _අනවශ� ෙදය� ඉව� කර ඊට වඩා අනවශ� ෙදය�
ළංකර ගැ�ම

4. ඉෙ� මල� ��ණා වාෙ�'' - �ශාල ස�ටක� ෙමවැ�න� �යැෙ�.
5. ''ඉ�ක�� ෙබෙහතට ඔනෑ�ම'' - අහක දමන ෙදය� ඔන අව�තා ��ම.

6. ''ඉ�තෑවාෙ� ෙගට කබ�ලෑවා �ං�වා වාෙ�''
7. ''ඉ�ස�� ආ� කනට වඩා ප�ෙ� ආ� අඟ ෙලා� �නා වාෙ�''
8. ''ඉෙ� ඇ�මට ෙකා�ෙට මාරැකලා වාෙ�''
9. ''ඉ�බාෙග� �හා� ඉ�ලනවා වාෙ�''

10. ''ඉ�බා අහ�� �යා වාෙ�''
11. ''ඉ�බා �ෙ� දැ�මා වාෙ�''

1. ''උ�රට ෙහාරා ෙබෙහ� �ම" - තම� ව තම� ��� ම රවටා ගැ�ම

2. ''ඌර� කැ�ණ තලනෙකාට හබ� ��ළ�ට ජය ම��"
3. ''උරැලෑවා �ය පාර වෙ�"
4. ''උ�රට ෙහාරා ෙබෙහ� ෙබානවා (කනවා) වාෙ�"
5. ''උණහ��වාට උෙ� පැ�යා මැ�ක��"
6. ''උඩ පැ�ෙනා� �ම වැෙ�"
7. "උරැලෑව බළෙල� කර�නට බැ� �ම" - ඇතැ� වැඩ කල ෙනාහැ� �ම

ඉ
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8. "ඌරෙ� මා� ඌරෙ� ඇෙ�ම �යලා කපනවා වාෙ�"
9. "උ� ��දා ෙබා�න� බෑ, �� ��දා හලල� බෑ"

10. "උපාසක බළලා වාෙ�"

1. "එ�ප�ත උඩ ඉ�න බළලා වාෙ�"

1. ''ඔය බ�යට ඔය කට ඇ�''

1. "කබෙල� �පට වැ�නා වෙ�" - �පතට ප�� අෙය� ඊට� වඩා �පතකට ප� �ම

2. "��වා නට�ෙ� �ය ර�ෙවන �රැ�" - �පතකට ප��මට ෙපර තාවකා�ක ස�ට� ලැ�ම

3. "ක�වා මාරපන �යා වෙ�- අ�තෙ� ඉහළ පැළැ��ෙ� �වසක ක�වා න�� ෙකා�ෙල�
��ෙ� ය.ඔ� එම �වෙ� වැඩට �� ෙකෙන� .ඔ� ෙගදර �වා�යාට �කරැව ��ෙ� ය.ෙ�
ක�වා තරමක ෙම�ඩ පෙ� ෙකෙන�.�වෙ� �වා�යට �න� ය� උවමනාවකට ක�වාව
මාරප� යැ�මට උවමනා �ය.ඒ සඳහා ඊට ප� �න ක�වා යැ�මට �තා ෙපර�න රා��ෙ�
ක�වාට ෙමෙ� �ෙ�ය.

"ක�ෙව� උඹ �දාග�� ෙහට උඹ ��� මාරප� ��� එ�න ඕන." ෙ� අසා ක�වා � �දා
ග�ෙ�ය. ඊට ප� �න ක�වා උෙද�ම නැ�ට මාරප� බලා �ට� �ය.උෙ� නැ�� �වා�යා
ක�වාව මාරප� යැ�මට ඔ�ව හැමතැනම ෙස�වද ක�වා ��ෙ� නැත.ෙබාෙහ� ෙ�ලාවකට
ප� දා�ය දම�� ක�වා �වසට �වෙගන ආෙ� ය. "ක�ෙව� උඹ ෙකාෙහද �ෙ�?"

"ම� ෙ� උෙ�ම මාරප� �යා" �ය ක�වා පැව�ෙ�ය. මාරප� යෑමට � �සා ක�වා උෙ�ම
මාරප� ෙගා� ඇත.එෙහ� හ�හැ� කාරණය ෙනාදැන ෙගා� ඇත. ය� ෙකෙන� �ම� ෙහ�
ෙදය� හ� හැ� ෙනාදැන කරන අව�ථාවක � ෙමම "ක�වා මාරප� �යා වෙ�" යන �රැළ
භ�තා ෙ� ."

1. "කබෙල� �පට වැ�නා වාෙ�"
2. "��ලා කන එක ඉවස�න ��ව�" - ෙකා�ල ක� ඇෙනන එක තම� ඉවස�න බැ�.

3. "ක�න ��නම කබරෙගාය� තලෙගායා ෙවනව�"
4. "ෙකාකාට වාරය� න� ��තයාට� වාරය� එනව�"
5. "ෙකාකා බක තප� ��කා වාෙ�"
6. "කන ෙකාකාෙ� �ද ෙ��ෙ� ඉ�ෙලනෙකාට�"
7. "ක�මෙ� ඉ�න බ�ලා වාෙ�" - �තර ම කරදර පැ��ෙම� ��තය එයට �රැ ෙ�.

8. "කතාව ෙද�ලාෙව� ගමන ප��"
9. "ෙකාෙහාඹ ගහට කර�ල වැල �යා ව ෙ�"

10. "ක��සාෙ� කෙ� ර�තරං බැ�දා වාෙ�"
11. "කැ��ෙ� ර��රැව�ෙ� න� ���ව වෙ�"
12. "කන කැ�බෑවා �ය ��ෙර� අහස බල�නා වාෙ�"

එ

ඔ

ක



13. "��� ක�� ෙහ�ම" - ෙබාරැවට අඬනවා

14. "කබරයාට තලනවා" - ��පල ද�වම� �ම
15. "��ලට �ය එකාට� �ය�න ෙ�ව� ��න�"
16. "�� ගහට ඇ�නා වෙ�" - හ�යටම හ� �යා

17. "කල �� කල වළ ඉහෙගන"

1. "ගැර� මරා ප� �රවා ගැ�ම" - අ�ංසකය� ට ��හැර ��ම ��� ෙනාවන බව

2. "ගමරාළ �ව � ෙල�ෙ� �යා වෙ�"
3. "ගමරාළෙ� වංෙග�ය වා ෙ�" - සෑම ෙදයකටම පා��� වන භා�ඩයකට ෙ� නම ෙයෙ�

4. "ගඟට කැ�ව ඉ� වෙ�" - ප��ඵල නැ� වැඩ� ��ම

5. "ගෙහ� වැ�න ��හට ෙගානා ඇ�නා වාෙ�"
6. "ගෙ� ක� උ� කර�න ඕන ද"
7. "ගල ෙහාඳන� අඹරන කහ ම� ෙ�ද"
8. "ගෙඟ� �ය � ��දට ආවඩ�නා වාෙ�"
9. "ගෙල� ප�ට ග�නවා වාෙ�"

10. "ගෙ� පහර� බළලා වාෙ�"
11. "ග� පැෙලන ෙබාරැ �ම"
12. "��ෙපෙන�ෙල� බැට කා� එකා කණාමැ�� එ�යට� බය��"
13. "ගහ ද�න ��හට ෙකාළ කඩා පා�නා වාෙ�"
14. "�� මෙ� ඇත දත ��ෙද� - ඉතා ��ලභ ���� ��ම"
15. "��මෙල� ඇත දත ��ෙද�"
16. "ගහ� ෙබෙ��� නැ ෙබෙ� ප�ව�� නැ"

1. "ජා�යට ��ය වෙ�" - ඉතා ත�� ගැල�ම

1. "ත�� කර�නාට ෙදාර ඇෙ�"

1. "��ෙසන �ය�ල ර�තර� ෙනාෙ�"- බා�ර ඔපයට ෙනා�ව�ය ����"

2. "�රට බළ�� සා���"- ක�රැ� වා� ඇත පැ�ත ට එක� ෙ�"

3. "��ෙසන �ය�ල ර�තරං ෙනාෙ�"
4. "දාහට අරං �යට ��නා වාෙ�"
5. "ද� නැ� දා උ� ද� �� ත��නද"
6. ''�යකාවෙ� �ෙට �� හැං�වා වෙග''

ග

ජ
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7. ''ෙ�ෙ� හැ�යට වාෙ�''

1. "න�යා �ෙව� හ�නා ගත හැ�ය" - කප�යා කතාෙව� හ�නා ගත හැ�ය

2. "නයාට අ�ෙකාළ වෙග�" - දැ�මට ෙකාෙහ�ම අකමැ� �ම

3. "නට�නට බැ� ��හා ෙපාලව ඇද� �ම" - අද�ෂයා තම බැ�කම වහගැ�මට ෙවන ෙදයක
වරද� �ම

4. "නට� නැ�ම�� නෑ, ෙබෙ� ප�ව�� නෑ"
5. "නං� ෙප�නලා අ�කා ෙදනවා වාෙ�"
6. "�දා ��න ෙය�දෙය� වාෙ�"
7. " ෙනාද�න යකාට වඩා ද�න යකා ෙහාද�"'

1. "ප��නට ෙපර �තා බල�" - යම� ��මට ෙපර ක�පනා කර බැ�ය ���

2. "��� ෙහාරා කෙර� දැෙ�" - බා�ර ඉ�ය� ව�� වරදකරැ ෙසායා ගැ�ම

3. "පවට �� ෙද�න බෑ" - බලහ�කාරෙය� ෙකෙන�ට යහපත� කල ෙනාහැ�ය

4. "�රැ� කෙ� �ය ෙනාසැෙ�" - උග�� �හතමා� ෙ�.

5. "�ව� ගෙහ� බ��නා වෙ�" - ය�ෙදය� ඉතා පහ�ෙව� සහ ඉ�ම�� ��ම

6. "ප�න �ල��ට ඉ�මං බ��නා වා  ෙ�"
7. "පරං�යා ෙක� �ෙ� �යා වාෙ�"
8. "��� ෙහාරා කෙර� දැෙ�"
9. "පල ෙනා�යා පලා ෙබද�නා වාෙ�"

10. "ෙපරහැෙ� යන අ� ෙකාට අ��ෙ� නැ�වා වාෙ�"
11. "ෙපරෙලන ගෙ� පා� ෙනාබැෙ�"
12. ''පා� ෙග� වල� ��නා වෙ�'' -

1. "�� අ�යා ට �නා වයනවා වෙ�" - අවවාද ෙනාඅස�ෙන�ට අවවාද ��ම

2. "�රන බ�ලා හපා ෙනාක�"
3. "බ�ලට ඇ� වැඩ�� නෑ ��� ගමන�� නෑ"
4. "බ�ලා ��රැ ක�ෙන� නෑ, කන ෙගානාට ෙද�ෙන� නෑ"
5. "බ�ෙල� �රැවට ක�ද� පා� ෙ�ද"
6. "බළ�� ලවා ෙකා� ඇට බාවනවා වාෙ�"
7. "බ�ලෙ� වැෙ� �රැවා කර�න �යා වාෙ�"'
8. ''බ� නැ� දා ෙකා� ��ත�''

න

ප

බ
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1. "��ද හ� ග�ව� �යා අ�ඩ ගහන වා ව ාෙ�"
2. "මරණ �න� ඇ� ��ෙහ� පැ� කෑවා වාෙ�"
3. "මඩ ෙස�දා ග� කළ ෙගා�යා රජකමට� ���ය"
4. ''මෙ� �ට� ඉ�න වෙ�'' - ��ර බව� ෙනාමැ�

1. "ය�ෙන ෙකාෙ�ද ම�ෙල ෙපා� �වා�"
2. "��ෙදට නැ� ක�ව ෙකා� ෙකාට�නද"

1. "ර�ගමය�, ග�පලය� වාෙ�"
2. "� වැ�න වෙ� දව� වැ�ම"

1. "�ලා නැ� ව ලට කනයා ප��තයා"
2. "ලැ�ජා නැ�කම මහ�ද� කමට� වඩා ෙලා���"
3. ''ෙලඩ ක�ෙට� වැල කනවා වාෙග�''

1. "ව�කෙ� හ�රැ හැං�වා වාෙ�" - ය� ෙදය� ප�ෙ�ස� ��මට ඊට ෙනාගැළෙපන �ථානයක
සැඟ�ෙම� එය �නාශ �ම

2. "ව�ත බ�දට � ඇ�සට දත �යවනවා වාෙ�"
3. "වැට� �යර� ෙගාය� කා න� කාට පවස� ඒ අමාරැව"
4. "ව�වෙ� ෙගදර ��ව නෑ වාෙ�"
5. "ව�ෙ� කබ� ගා�නා වාෙ�"
6. "ෙවෙහර �ල� එ��ට අ�ගලා ක�ජ�ද"
7. "ව��න �ය ෙ�වාෙ� ඉෙ� කඩා වැ�නා වාෙ�"
8. "��� ෙද�ෙය� බටෙකාළ කෑවා වාෙ�"

1. "ෙසා�ලම ෙල�ලම ෙවනවා�"

1. "�ත ඇ�න� පත �ඩාද"
2. "�ඟ�නාෙ� පා�තෙ�ට ෙහන�රා  වැ�නා වා ෙ�"
3. "�ඟ�නාෙ� �වාලය වාෙ�"
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