
 

   
     1                       ;dreKHfha  isxy,  wxl=r                      kqjka; ,shkwdrÑÑ 
 

           කවිය යනු කුමක්දැයි හඳුනා ගැනීම රස යනු කුමැක්දැයි හඳුනා ගැනීම හා සමානය . තවත් 
අයුරකින් කවිය යනු කුමක්දැයි  හඳුනාගැනීම සතHය යනු කුමක්දැයි වටහා ගැනීම තරම්ම සංකීර්ණ 
වූවකි.එම නිසාවවන් ම විවිධ පුද්ගලවයන්  “කවිය”  යන්නට  අතීතවේ  සිටම වම් දක්වා විවිධ අදහස් 
ඉදිරපත් වකොට ඇත. මානව ශිෂ්ටාචාරවේ උත්තම කලා  මාධHයක්  වූ කවිය පිළිබඳව ඉදිරිපත්ව ඇති 
නිර්වචන කිහිපයක් අපි වමවසේ හැදින ගනිමු. 

 “රමණීය අර්ථ මතු වකවරන ශබ්දය කවිය වේ.”  (ඡගත්නාථ) 
 “කවිය වනාහි වහොඳම වචන වහොඳම පිළිවවළට වයදීම  වේ.” (එස්.ටි.වකොල්රිජ්) 
 “රසය ආත්මය වකොටගත් වැකිය කවිය වේ.” (විශ්වනාථ) 
 “අභHන්තර ගුණ සමුදායකින් විශිෂ්ටත්වයට පත් වූ රචනාව කවිය වේ.” (ඇරිස්වටෝටල්) 
 “කවිය යනූ අනුත්සාහකව ගලා එන ප්රබල හැගීම ය.” (විලියම් වර්ඩ්ස්වින්) 
 “ කවිය තුල සිද්ධ වන්වන් මම අපි බවට පත්වීමයි.” (පරාක්රම වකොඩිතුවක්කු) 
 “කවිය යනු ස්මරණීය  වාගාලාපයයි.” (ඩබ්.එච්.ඕඩ්න්) 
 “ශබ්දවේ හා අර්ථවේ මනා සංකලනය කවිය වේ.” ( භාමග) 
 “එක්තැන් වූ ශබ්දය හා අර්ථය කවිය වේ.” (රුද්රට) 
 “වචනාර්ථ, වාකHඅර්ථ, ධිවනිතාර්ථ  ද ඉක්මවන චමත්කාරයක් වහොඳ කාවHයක 

සමුදයාර්ථවයහි  ඇත.” (මාර්ටින් වික්රමසිංහ) 
 “රස ඇති වැකියම යැ    -  කේ නමින් ගැවනනුවේ                                                                           

රස නැති විරිත් වැකි    -  ගැමි වහර කේ නම්  යැ”   (කුමාරතුංග මුනිදාස) 
 උක්ත අඳහස් වදස  අවධානය වයොමු කරන කල්හී අපට හැවගනුවේ  “කවිය  යනු අපට 

නැතුවම බැරි  වදයක් යන්නයි”  වහොඳ කවියක් කියවන සහෘදයාවේ  සිතට, එය හිතට කා 
වැදුනු  දා පටන් අමරණීය රිදීමක්  ලද්දා වසේ දැවනයි. වකවසේ වූව ද කවිය පිළිබඳව අධHනය 
කිරීවම් දී එහී  ලක්ෂණ  හැදින ගැනීම වැදගත් වේ.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

           අත්දැකීම් නිර්මාණයක්  සාර්ථක වීමට වබවහවින් වැදගත් වේ. රචකවයකු අත්දැකීම් ප්රධාන 
අකාර 04කින් ලබයි. එනම්, 

                                       01.   දැකීවමන් ලබන අත්දැකීම . 

                               02.    දීවමන් ලබන අත්දැකීම . 

                                       03.    කියවීවමන් ලබන අත්දැකීම. 

                                       04.    වභෞතික වශවයන් ලබන අත්දැකීම. 
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     2                       ;dreKHfha  isxy,  wxl=r                      kqjka; ,shkwdrÑÑ 
 

      කවියකු තමන් ලබන අත්දැකීම ප්රතිනිර්මාණය කරයි.(නැවත නිර්මාණය කරයි.) එවිට 
පුද්ගලානූභූතිය, කාවනූභූතියක් බවට පත් වේ. එවලස කවියා ලබන අත්දැකීම් අපූර්වත්වවයන් 
ඉඳිරිපත්කල  යුතු ය. එවිට නිර්මාණවේ චමත්කාරය රසිකයාවේ  සිත තුළ නැවත නැවත වදෝංකාරය 
නංවයි. එවමන්ම අත්දැකීම අපුර්වත්වවයන් විය යුතු  අතර අර්ථාන්විත විය යුතු ය. එවිට රසිකයා තම 
ජීවීතය පුනරාවවලෝකනය කිරීමට වපළවෙයි. 

 වපොඩි දුව - වමොනිකා රුවන්පතිරණ 

       පවුවල් බර අඩු කරන්න වගදරින් පිට වන්නට                 වපර 

       මතකද අම්වම් උෙ මට ඇමතුවේ වපොඩි දුවේ                 කියල 

       ජීවිතවේ පළමුවරට තනි වුණු කල  ඈත                         රටක 

       එහි මිනිසුන් හුග වදවනක්ම මට කිේවේ  ලිසී                 කියල 

      

      අතින් හිසින් බර උසුලන්   පාර දිවේ මං                   යනවකොට 

      දකින වකවනක් මට කිේවේ  ඒ වැඩකාරියක්                  කියල 

      වපොඩි දරුවවකු අතින් අරන් පාසැලකට  මං              යනවකොට 

      එතන  හිඳින අය කීේවේ  වබ්බිවග ආයම්ම                     කියල 

  

      කෑම බීම උයා පිහා  මං දරදිය අදින                                කලට 

      දකින සියලු වදනා කිේවේ වගදර කුස්සි   අම්ම               කියල  

      ඒත් අම්වම දවස වගවිල නිදි පැදුවර් ඇල                      වුණාම 

      තවමත් සිහිවනන් උෙ මට කියන්වන වපොඩි දුවේ           කියල 

                       කවියකු ලබා වදන අත්දැකීම පිළිබඳව “මාර්ටින් වික්රමසිංහ”  මහතා  තම මතය 
වමවලස රසවත් වලස ඉඳිරිපත් කරයි. 

                “ වලෝකවේ කිසිදු කලා කෘතියක් අත්දැකීවමන් වතොරව නිර්මාණය වී නැත. කලාත්මක 
නිපදවීම ද දරුවකු වැඳීම වැන්න. කලාකරුවාවේ හිසහි පිළිසඳගත් වස්තු බීජය වැඩී ක්රමවයන් 
වමෝරන්වන් දරුවවක් වැඩී වමෝරන්නාක් වමනි. වම්රු බීජය වචනයට නැගීම, තිරපටට නැගීම යන 
වම්  කවරක් වුව ද වබවහවින් සමාන වන්වන් දරුවවකු වැඳීවම් කාර්ය යට  යැයි සිතමි.”  

 භාෂාව 

කවියකුවේ අත්දැකීම ප්රකාශ වකවරන්වන් භාෂව මගිනි. කවියකු භාෂව මගින් උත්සාහ 
කරනුවේ තම අත්දැකීම පාඨකයාවේ සිත තුළ ධ්වනිපූර්ණ භාෂාවකින් උපයුක්ත 
කිරීමයි.කවියකු වබොවහෝ විට වයොදා ගනුවේ එදිවනදා භාවිත භාෂවයි. එවහත් ඔහු 
බලාවපොවරොත්තු වන ඵලය සුවිවශේෂ වේ.   
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සාපිංවග පවුල සිරිපිනා 

සැවලෝලයිඩ් වළලු දෑත පුරා දමන්නා 

වබොඩිය වපවනන තුනී හැට්ට අදින්නා 

උකුළ සලා සිනා සිසී 

එවහං වමවහං කිසි බිසි ගා යන්නා 

 

කුරහන් තුනයි වැපුරුවේ       අමාරුවේ 

කපන්ටත් බැරුව අත පය         රුදාවේ 

අරින්ටත් බැරුව වලොවගම       සින වේ 

කපමු නෑවන් ඉපනැල්වල්        සුබාවේ 

වමවලස උපකාර වන  භාෂාව  ගැමි ජනයාට සමීපවන භාෂවක් විය යුතු ය.  එවසේ වනොවුවනොත් 
සාමානH වපොදු ජනයාට  කවිවේ ඇති අරුත් සමීපවීමට ඇති අවස්ථාව ඉතාමත් අවමය. 

 උපමා,රූපක හා සංකල්ප රූප 

                               උපමාවක් යනු  කිසියම්  වදයක් තවත් වදයකට සමාන කිරීමයි. එනම් 
“වසේ,එේ,වමන්,වලස....” ආදී  නිපාත උපමාවන් වලස වයොදා ගැනියි.  

                    කළු ගල් පවා වන මල් වපති වමන්  මූදු            වේ 

                    දවවසක එවහත් මල් වපති කළු ගල් බඳු           වේ.... 

                 උපමාවක් වයොඳා ගැනීවම් දි එය අවස්ථාවට උචිත වලස වයදිය යුතු ය. එය මනා වලස 
උක්ත කවිවේ වයදී ඇත. උපාමාව සංක්ෂිප්ත උවත් එයින් කියා පාන අඳහස ඉතාමත් ප්රබලය. එවසේ 
වනොවූ කල කවියට හා කවිවේ රසයට හානියක් සිදු වේ. වකවසේ ද යත්,  

                    සමන්මලීවේ පියයුරු  දැක නැවත                   හැරී 

                    තබන්වනමි අලුත් වූවමක් වකොවහොම               හරී 

                    පැවලන්නට ඉතා ලංවුණු සුලං                         පිරී 

                    ජපන් බැලුම් යුවලක් වැනි වනොවවද                 සරී 

                වමහිඳී කවියා උපමා වයොදා වගන ඇති අයුරට පියයුරු වලොකුවට ඇති බව පවසයි. ඇතැම් 
වයදුම් මගින් ධ්වනිත වන්වන් බියකි. අසාර්ථක වලස උපමා වයොදා ගැනීවම් දි උපමා අර්ථ රසයට 
හානී පමුණුවයි. 

                   රූපකවේ දි සමාන කිරීමක් වනොමැත. උපමවේ වමන් නිපාත වයොදා ගන්වන් ද නැත. 

            “සැමරුම්  වග වලසුන්  රෑනට - මා වගොඳුරක් වී- වල් ගලනා වගොදුරක් වී” 
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උපමාවක් හා රූපකයක් අතර වවනස වමයින් වමොනවට සූචනය වේ. 

                ඔයා වරෝස මලක් වවේ  - --------------------------------------------- 

                ඔයා වරෝස මලක්           -  -------------------------------------------- 

             උපමා හා රූපක යමක් සංක්ෂිප්තව , ප්රබල වලස කියනු ලබයි. උපමා හා රූපක සැබවින්ම 
රසවත්  උචිත නැවුම් විය යුතු ය. එවමන්ම  වම් හා බැඳී පවතින ප්රධාන කවH ලක්ෂණයක් වලස 
සංකල්ප රූප හදුනා ගත හැක. සංකල්ප රූප වූ කලී කවිවයකුවේ අඳහස සරසාලීම පිණිස පිහිටි බාහිර 
අලංකරණයක් වනොව, කාවH චින්තනය සමගව සමානව බැදී පවතින්නකී.එවමන්ම පාඨකයාවේ  
පසිදුර මගින් මනසට පිවිස භාව ප්රවබෝධයක් ඇතිකිරීමට සමත් වාක් චිත්රය චිත්ත රූප නම් වේ. 
සංකල්ප රූප මගින් කිසියම් සිදුවීමක්  වහෝ මවනෝභාවයක් වහෝ විචාර චින්තාවක් උත්කර්ෂවත් 
වලසත්, සංක්ෂිප්ත වලසත් සිතුවම් කිරීමට සංකල්ප රූප මවහෝපකාරි වේ. 

 සංවක්ත 

   සංවක්ත යනු යම් වදයක් මගින් තවත් වදයක් හැගවීමයි. සංවක්තයක් මගින් යමක් සංක්ෂිප්තව 
දැක්විය හැක.  උපමාවක් , රූපයක් නම් අපට හඳුනා ගැනීමට පහසුය. නමුත්  සංවක්ත එවසේ වනොවේ . 
එක් අයකු ග්රහණය කරගන්නා සංවක්තය  තවත් වකවනකුට වවනත් අයුරකින් ග්රහණය වීමට ඉඩ 
ඇත. යවමකුට  සංවක්ත මගින් මවන රසය වටහා ගැනීමට  රසිකයා  සතුව සංවක්තාර්ථ වටහා 
ගැනීවම්  ශාකHතාව තිබිය යුතු ය.  එවමන්ම කවිවේ පමණක් වනොව වවනත් කලා නිර්මාණයන්වේ ද 
සංවක්ත දැකිය හැක.  සඳකඩ පහවන් අන්තර්ගත වනළුම් මල  මගින් පාරිශුද්ධත්වය සංවක්තවත් 
කරයි. කවි තුළ බහුල වමම සංවක්තාර්ථ  අපි වමවසේ හැඳින ගනිමු. 

“දවසක්දා 

කැඩපත ඉදිරියට ගිහින් 

ඇඳි සළු පිළි උනා දමා 

වහළුවැල්වලන් බලා උවනමි 

ඈත අතීවත්  දිනකදි 

අන්ධකාර ගුහාවක්දි 

වැද්දකු තව වැද්දකු හට 

මුණ ගැසුනා වමන් විය” - මහගම වසේකර 

        ජීවිතවේ සැබෑ ස්වරූපය ගමH කිරීමට වයොදා ගත් සංවක්තාර්ථ උක්ත කවිවයන් ඉදිරිපත් කරයි. 

 ශබ්ද ධ්වනිය 

යම්  කවියක ශබ්දයකින් මනා අර්ථ රසයක් ලබා දීම  ශබ්ද ධ්වනිය වලස සරලව හදුනා ගත හැක.  
කවියක අර්ථය හා ශබ්දය යන වකොටස් වදකක් දැකිය හැකි ය. නමුත් සාර්ථක කවියක වමම වකොටස් 
වදකම එකට බැදී පවතී. එනම් කවියක ශබ්දය වූ කලී එහී අර්ථවේ වදෝංකාරයයි. 
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“වඩංකුටු වඩංකුටු වඩංකුටු වඩංකුටු 

අන්න නුවර වපරහැර එනවා..” 

 

“රූල් වනොමැති අහස් වපොත් 

රතු පාටින්  

ඉවර් රශ්මි ලිවයවුනූ වපර 

මං එනවා හුළු එළිවයන්  

ගලින් ගලට පය තිය තිය 

ගලින් ගලට පය තිය තිය” 

 වHxගHdර්ථය 

        වචනවේ අර්ථය මගින් කියවවන අර්ථය වනොව ඒ මගින් ඉදිරිපත් කරන සැගවුනු අර්ථය 
වH0ගHdර්ථය  වලස සරල හදුනා ගත හැක.  
 

             වගොඩැල්වල් තරම දැන වගන ළිඳ           කපනු 

             වබොරැල්වල්  තරම දැන වගන උඩ           පනිනු 

             කඩුල්වල් තරම දැන වගන කඳ                බඳිනු 

             තමුන්වේ තරම දැන වගන කල්                හරිනු 

 සිංහල ජන කවියට අයත්  වමම කවිවේ වචනවයන් රූපණය වන වචනාර්ථයට එහා ගිය 
ගැබුරු අරුතක් ඇත.  තමන්වේ සුදුසුකම හැකියාව මත වැඩ කළ යුතු බව වH0ගH මගින් විෂද 
වේ. 

 සාහිතH රස වින්දනවේ දී භාවිත වඳන්  

 

 පරිකල්පනය              -    සාහිතH කලාත්මක නිර්මාණයකට අවශH දැ සිතින් මවා ගැනීම  
පරිකල්පනය නම් වේ. 

 අපූර්වත්වය(ප්රතිභාව)     -     වපර නුවූ විරූ වනො ඇසූ විරූ වනොදුටූ විරූ දෑ නිර්මාණය කිරීවම් 
හැකියාව අපූර්වත්වය නම් වේ. 

 උත්වප්රේක්ෂාලංකාර       - අප්රාණික වස්තුවක් ප්රාණය ගැන්වීම වහෝ  ස්වභාවික සිදුවන  යමක්  
වවනත් අයුරකින් වගන ඒම වමලස හදුන්වයි. 

 අතිශවයෝක්ති අලංකාරය   -  යම් වස්තුවක වහෝ සංසිද්ධියක ස්වභාවය පමණ ඉක්මවා  
වර්ණනා කිරීම. 

 සතතාභHdසය          -     නිතර  නිතර අභHdසය වමනමින් හඳුන්වයි.  එනම් නිර්මාණයක 
නිරතුරුව නියලීම වේ. 

 දෘෂ්ටි වකෝණය        -      යම් අත්දැකීමක්   වදස  කවියා  වහලන බැල්ම වමනම් වේ. 
 කාවH අලංකාර           -   කවියකු තම කවිය අර්ථවත් හා රසවත් කිරීමට  වයොදා ගන්නා 

කාවH අලංකාර වමනමින් හදුන්වයි. 
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ආකෘතිය 

                                 නිර්මාණයක අන්තර්ගත රටාව ආකෘතිය වලස සරලව  හඳුනාගත හැක. 
කවියක ආකෘතිය සිේ වැදෑරුම් ය. 

 ගී  ආකෘතිය 

 සිේපද ආකෘතිය 

 වදපද ආකෘතිය 

 නිසඳැස් ආකෘතිය 

 ගී ආකෘතිය 

                  ගී ආකෘතිය යනු  මාත්රා සමාන වනොමැති  පාද හතරකින් යුත් එළිවැටක් ද විවශේෂ වනොමැති 
ආකෘතියයි. 

               සැරද කිර රද සඳ              -  නන් වන් රුවන් රූවන්  

              යහකුරු මියුරු වතපවලන්  - සේ වලේ හදන් හදනා 

 ගිරා සංවද්ශවේ එන වමම කවිවේ මාත්රා අසමාන ය. පාද හතරකින් ද යුක්තය. වමය ගී ආකෘතිය 
මනාව විෂද වන කවියකි. 

 සිේපද ආකෘතිය 

පද වප්ළි හතරකින් යුක්ත එළිවැට සහිත නිර්මාණයන් සිේපද අකෘතියට අයත් වේ.  වමහි 
එළිවැට  කවිවේ කිහිප පළකම තිබිය හැක. 

නුබ තල ළහිරු බබළයි උණුසුමය               පවන් 

බිඟු කැල උරයි වන මල් වරොන් රසය         නවන් 

එහි වලොල වනොවී පියො ආ ගමන            වමවන් 

         සමවනොල මිතුර නුෙටයි මවග          ආයුවබොවන් 

             ආනන්ද රාජකරුණා මහතා රචිත වමම කවිය සිේපද ආකෘතියට අයත් වේ. 

 වදපද ආකෘතිය 

කවිය පාද වදකකින් සමන්විත නම් එය වදපද ආකෘතියට අයත් වේ.වමම ආකෘතිය අදහස් රසවත් 
වලස ප්රකාශ කිරීමට උචිත ආකෘතියයි. 

                               සුදට සුවද් මහ වගොඩක් වලාකුළු තරු යට අහවසේ දිව          යන්වන් 

                              කවුරුද අක්වක් වම්වා හදන්වන්  වකොවහේ තිබිලද වම් හැටි  එන්වන් 
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       ශ්රි චන්ද්රරත්න මානවසිංහ මහතා රචිත “ළදරු හැඟුම්”  නැමති වමම පදය වදපද ආකෘතියට අයත් 
වේ. 

 නිසඳැස් ආකෘතිය  

කවිවේ පාද සමාන වනොමැති නමුත් යම් රිද්මයක් අන්තර්ගත කවි විවශේෂ නිසඳැස් ආකෘතිය නම් වේ. 

                  බුද්ධිය මිත්රවයකැයි සිතූ මම 

                  දිනක්  මඟ  රැක සිට 

                  මවේ වදවියන් 

                  මරා වහළමි 

                  දැවවන්තයකු වන බුද්ධිය  

                  අඳුවරහි මහ අඩි තබමින් 

                  මා පිටිපසින් එනූ 

                  මට ඇවසයි. 

           “ ජී.බී. වසේනානායකයන්වේ  වදවියන් මැරීම” නම් වමම  පැඳිය නිසඳැස් ආකෘතයට අනුව 
රචිත නිර්මාණයකි. 

                         මීට අමතරව නිසඳැස් හා සඳැස් අකෘතිවේ සම්මිශ්ර වීම  “මිශ්ර ආකෘතිය”  නම් වේ. 

 

                   

රස හා භාව  

             නිර්මාණයක් රස විදීවම් දි ඇතිවන හැඟීම් භාව නම් වේ. එම හැඟීම් මඟින් ලබන ආස්වාදය  
රසය නම් වේ. 

 ශෘංගාර රසය -  රති භාවය 

          කිසියම් නිර්මාණයක් කියවන විට වහෝ අසන විට පංවච්න්ද්රියයන් මඟින් යම් ආස්වාදයක් ලබයි 
නම්  එහි ඇත්වත් ශෘංගාර රසයකි. එ මඟින් ඇතිවන  හැගීම රති භාවයයි.  

පින් පියයුරු බර සසලා බිඳිති සිහිනිඟ           වකොමළා 

මන් බැඳි දිගු නිල් වරලා වහළා කුසුම් දම්         ළකලා 

සන් සල නූපුර එකලා වැලවපයි මහා හඬ ම        තළා 

                             සුන්දර මුත්හර උදුලා පහරයි ළැම වපවදස            බලා  (රත්නාවලී නාටH) 

A
rt
sa

pi.l
k



 

   
     8                       ;dreKHfha  isxy,  wxl=r                      kqjka; ,shkwdrÑÑ 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 වීර රසය - උත්සාහ භාවය 

  යම් නිර්මාණයක  වීරවත් ආස්වායක් ලැවබ් නම් එය වීර රසයයි. එමඟින් ඇතිවන හැගීම උත්සාහ 
භාවයයි. 

                       බලවු වපොවලොන්නරු අනුරාපුර            වපවදස 

                      සිතවු  පැවති නිදහස වමහි වපර                දවස 

                      නගවු තව තවත් තරසර තරුණ               වගොස 

                      වවරවු යමවු නැගිටිවු වනොනිදවු          වමවලස ( එස්.මහින්ද හිමි) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 බීභත්ස රසය - පිළිකුල් භාවය  

කිසියම් නිර්මාණයක් කියවන පාඨකයාවේ සිතට පිළිකුල් ස්වභාවයක් දැනවේ නම් එහි ඇත්වත් 
බීභත්ස රසයයි.  එයින් ඇති වන්වන් පිළිකුල් භාවයයි. 

                        වූරුණු  වතල් හා දාඩියයි                 ගලන්වන් 

                        වකළ වසොටු මළ මූත්රා ද               ගෑවවන්වන් 

                        කුණු දූවිලි ද  තැවරී                      තිවබන්වන් 

                        වම් හැම වදයින්ම හම පිළිකුල්          වන්වන්       

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                

 රරෞද්ර රසය - රරෝධ  භාවය 

නිර්මාණයක් මඟින් දරුණු ස්වභාවයක් අන්තර්ගත වන්වන් නම් එහි ඇත්වත් වරෞද්ර රසයයි. එමගින් 
ජනිතවන හැගීම වක්රෝධ භාවයයි. 

                       මවේ කුකුළා නැසූ         එකා  

                       දදය ඔබවග පාළු            යකා 

                       තව එක බුද දිනක්         තකා 

                       ඉන්නට ඉඩ වනොදී        මකා 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 හාසH  රසය - හාසH භාවය  

යම් පදHක වහෝ ගදHක  සිනාව මුසූ වූ ආස්වාදයක් ලබා වද් නම් එහි ඇත්වත් හාසH රසයයි. එමගින් 
හාසH භාවය උපදී. 

                           අම්බලවම්    පිනා  

                           වළං කඳක් වගනා 

                           ඒක බිදපි  වගොනා  

                           ඒකට මට     හිනා 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 භයානක රසය - භය භාවය  

යම් නිර්මාණයකින් බිය මුසු ස්වරූපයක් ජනිත වන්වන් නම් එහි එත්වත් භයානක රසයයි.එමගින් 
ඇති වන හැඟීම භය භාවයයි. 

                                    සිතුවත් බිය කරවන අර                තරවේ 

                                    වැටුවනොත් එකසිය සතියක්          නිරවේ 

                                     බලවත් දුක් විදිනය                  කරදරවේ 

                                     මද කුත් පිනකට පින්               අවසරවේ (වලෝ වැඩ සඟරාව) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 කරුණ රසය - ර ෝකී භාවය 

කරුණාව, දයාව මුසු වූ රසයක් ජනිත කිරීම කරූණ රසය නම් වේ. එහී අන්තර්ගත හැඟීම වශෝකී 
භාවයයි. 

                     වපම්මා සුරතල් කියමින් වදතවන්       කිරි   වබොම්මා 

                     වම්මා කඳුළැල් ඉස ඉස ඇවිදින්දැයි                 අම්මා 

                     අම්මා අප වනොඳැක ඉතින් වකලසක         වෑවවම්මා 

                      සම්මා සම්බුදු වන දා නිවන් දකින්                  අම්මා (වවසතුරුදාකව) 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 අත්භූත රසය - වි ්මය භාවය  

සාහිතH නිර්මාණයක් තුළ පුදුමයක් අන්තර්ගත වේ නම් එහි ඇත්වත්  අත්භූත රසයයි. එමගින් ජනිත 
වන්වන් විශ්මය භාවයයි. 

                             අප වබෝ සතුන්                        මිස 

                             අවනකකු වනො ම අසන         වලස 

                             සුර රජු සිට                            අහස 

                             තතක් සිඳුව යි කී ය එ            විගස 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  ාන්ත රසය -  ම භාවය 

යම් නිර්මාණයක නිවුණ සව්භාවයක් අන්තර්ගත වී නම් එහි ඇත්වත් ශාන්ත රසයයි. එයින් ඇතිවන 
හැගීම ශම භාවයයි. 

                          වනොවයක් තැන ම පිපි මල් පිරුණු                වපොකුණුය 

                          වගයක් කන ම සැදැහැන් වදවන                       දකුණුය 

              සුදක් වලස තිවබයි මළු මං හැර                           කුණුය 

              සියක් අය වකරති වැඳ පුඳ                              පැදකුණුය (හංස සංවද්ශය) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 වත්සල රසය - රති භාවය 

නිර්මාණයක වසනහස්ක් ජනිත වන්වන් නම් එහී ඇත්වත් වත්සල රසයයි. එමගින් ජනිත වන්වන් රති 
භාවයයි. 

ගුරු සිත                  වනො රිදවා 

වේලාව                වනො වරදවා 

බැති වපම්                    උපදවා 

අකුරු උගනිවු  කුමරු  වසොඳවා  (කාවයවශේකරය) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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සිංහල කවිරේ ගමන් මග 

  පසුබිම 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 kQ;k ldjH ks¾udK 
  fld<U lúfha m%:u ;rx.h                                                

wdkkao rdclreKd - iuk,hd                                                                    
weia' uyskao ysñ - ,la ujqks uf. a 

  fld<U lúfha oaú;Sh ;rx.h                                                              
mS' î' w,aúia fmf¾rd - meiqKq meK                                                            
id.r m,kaiQßh - b.sf,k isysk                                                                
óuk fma%u;s,l - wvi|                                                                    
úu,r;ak l=udr.u - jkaksfha yeka±j                                                        
tÉ' tï' l=v,s.u - ;ju;a Tn uf.a h                                                            
Y%S pkaør;ak udkjisxy - <ore ye.=ï 

 fy< yjqල් lúh                                                          
l=udr;=x. uqksodi - ke<eú,a,                                                                      
/' f;kakfldaka - yeú,a,                                                                       
wÍfika wyqnqÿ - u.=,a .Sh 

 ksoyia lúfha m%:u ;rx.h                                                             
Ô' î' fiakdkdhl - foúhka ueÍu                                                           
isß .=kisxy - wìkslauk                                                                                 
.=Kodi wurfialr - w÷r wfma ÿl ksjdú                                                              
uy.u fialr - udr hqoaOh                                                                          
úu,a Èidkdhl - kd., lkao 

  ksoyia lúfha oaú;Sh ;rx.h                                                                      
mrdl%u fldä;=jlal= - foaÿkak mdhdú fyg;a md,u Wäka                                        
fudksld rejkam;srK - fmdä ÿj                                                                  

ohdfiak .=Kisxy - rka;eáhl l÷ළු                                                                                        
nqoaOodi .,mam;a;s - ÿre rg .sh mq;=                                                                                      
r;ak Y%S úවජ්isxy - mru,a                                                                                                               
kkaok ùrisxy - wdorKSh mdi,                                                                                               
wdßhjxY rKùr - ;=re fiනඟ yd ;K m÷r                                                                              
O¾uisß rdcmlaI - kx.Sf.a ryis.; fifkfy ùKdj                                                                   
,d,a yEf.dv - i;=g 

 

  

A
rt
sa

pi.l
k



 

   
     13                       ;dreKHfha  isxy,  wxl=r                      kqjka; ,shkwdrÑÑ 
 

 

 

A
rt
sa

pi.l
k


