


2 
 

ජීවකයන් කැදවා “ පුත , ජීවකගයනි , මාගේ අසුන;වල් සිටාණන් ැකක දීලව” යි කියා 

ජීවකයන් යවූහ . 

I. ගවදුන් ගදගදනා සිටාණන්ගේ ගරෝ  විනිශච්යන් ගවන ගවනම ලියන්න. 

II. බිම්බිසාර රජු කුමක් සිතුගව්ද ? 

III. “ ගමගලොවට පිළියම් ගනොකරවා පරගලොවට ප්රතිකාරයක් ගකොට  න්ව” යන්න 

ලිහිල් බසින් ලියන්න. 
IV. ඉසම්ුල් සැත් ලාලා යන ගයදුමට ගකටි විවරණ සපයන්න. (ලකුණු 04) 

 

(ඉ)                     වැළිත් “ ගම් ගසෝක දුක්ඛය උදක් මාගේ ම ජීවිත අගප්ත ක්ෂාගව් ම 

ගනොගවයි. මා මළ කල්හි මාගේ විගයෝ  ගශෝකගයන් හඩා ගපර මා හා  සම ඟ එක්ව 

ගකළ ඇවිද  ලියමඩුලු වන ලැහැප්ත  අතළ  ල්  ං හිස් ගිරිමුදුන් රුක් යට වැලිතලාදි වූ ඒ 

ඒ තැන්හි අඩා ඇවිදිනා තිගේ අගදෝනාකම් අගප්ත ක්ෂා කරන්නා වූ මම හඩන්ගනමි.” 

යනාදීන් ගමගසේ ඒ මහ ගබෝසත් අඬා මල් ඇතිරිය මත්ගත් ස්මෘති විප්රගයෝගී ව අනික් 

ඇලයට ගපරළී වැද ගහොත්ගත්ය. රජ ද විදි තැනම සිටිගේය. චන්ද්රිකා නම් 

කිනනරං නා ගතොම මහ ගබෝසත්හු ගමගලස හඬතත් තමාගේ ගකළිගයහි ඇලීමත් වන 

ල්ධදී ගබෝසත්හු විත් කෑ නියාගවන් ගනොදන්නීය. එතකුදු උවත් ගබෝසත්හු විසංගුවූ 

වැදගහොත් නියාව දැක “ඇයි මාගේ ස්වාමි පුරුෂයාණන් මී නියා වූ මාගේ නැටුම් 

ගනොබලා වැදගහෝනට කවර දුගකක් උපන් දැයි පරීක්ෂා ගකොට බලන්නාහු ....” 

I. මහ ගබෝසත්තුන් හඩා වැටුගේ ඇයි ? 

II. කිදුරිය ගම් අවස්ථාගව් කුමක් කරමින් සිටිගේ ද? 

III. මාගේ ස්වාමි පුරුෂයාණන් මී නියා වූ මාගේ නැටුම් ගනොබලා වැද ගහෝනට කවර 

දුගකක් ද ? ලිහිල් බසින් ලියන්න. 
IV. ස්මෘති විප්රගයෝගී යන ගයදුමට ගකටි විවරණ සපයන්න. (ලකුණු 04) 

 

(ඊ)                    ගමගසේ මල් පුදා ප්රර්ථනා කළ ඉක්ිතති ඒ කුමාරිකාවන්ගේ මෑණිගයෝ 

අවුත් තමන් දියණියක් මලසක් ශු්ධධ ගනොගකොට මල් පිදූ බව දැක “එම්බල චේඩාල 

ගකල්ල අතයන්ත නිර්මල වූ ුදදුරජාණන් වහන්ගසේට මලස්ක ගනොගසෝධා කුමක් පිණිස 

මල් පිදී ද? තී කගළේ කටයුත්ගතක් ගනොගව් යී කීහ. ඒ අසා කුමාරිකාගවෝ මෑණියන්ට 

කිපී “චේඩාල ගකලී නම් ගතපි මයැ’ යී කියා තමන් මෑණියන්ට බිණූහ.ගමගසේ ඒ 

කුමාරිකාව ගමපමණ කුසල් අකුසල් ගකට මෑන භා ගයහි එයින් චූත ව දඔදිව උත්තර 

මධූරා නම් නුවර වීණා  ායනා කරන එක්තරා චේඩාල බ්රාහ්මණයන්හට දූව උපන්හ. 

එකල්හි පළමු ප්රාර්ථනා වූ පරි්ධගදන් විශිෂ්ට වූ රූ ඇති වූහ. ඔවුන්ග  සියලඟින් විදුලිය 
කළඹක් වැනි රශම්ිමාලා සමූහගයන් නික්ගමති; හාත්පසින් සතර රියන් පමණ තන්හි 

ශරීරාගලෝකගයන් ම අන්ධකාර දුරුව ඒකාගලෝක ගවයි. මුඛගයන් මහගනල් මල් සුවද 

හමා බස්සි.ශරීරගයන් සදුන් සුවද වහනය ගවයි. 

I. කුමරියගේ මෑණියන් කුමරියට ගදොස් නැගුගව් ඇයි ? 

II. කුමරියගේ ප්රාර්ථනාව කුමක්ද ? 
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III. කුමරියගේ රූපය පිළිබද ගමහි ඇති වර්ණනාවන් ලියන්න. 

IV. අතයන්ත නිර්මල වූ ුදදුරජාණන් වහන්ගසේට මලස්ක ගනොගසෝධා කුමක් පිණිස 

මල් පිදීද ? 

 

(උ)        

              සුවද    සදුන්   ගකොකුම                                       ඟරා  

              පැහැද තමන්  ගවර                                   තවරා 

              ගනොමද සගලලු දන  එ                                පුරා 

              නිබද ගකළිති සගතොස                                 පුරා 

 

               සුරඟන රඟ රඟ                                    නළුගවෝ 

               දුටුදන මන ගනත්                                ගවළුගවෝ 

               මනගයොන සර කුසුම                               ළුගවෝ 

               තැන තැන රඟ ගදති                             නළුගවෝ 

I. සගලලු දන තවරා  ත්ගත් ගමොනවාද ? 

II. නළුවන් රඟ දුන්ගන් කුමන ආකාරගයන් ද ? 

III.                දුටුදන මන ගනත්                                ගවළුගවෝ 
               මනගයොන සර කුසුම                               ළුගවෝ 
යන්න ලිහිල් බසින් ලියන්න. 

IV. සගලලු දන යන්නට ගකටි විවරණ සපයන්න.                          (ලකුණු 04) 

 

 (ඌ) සහ (එ) ප්රශන් පදක ා ිළිතතුු සෙයන්න. 

 

(ඌ) පහත සදහන් උ්ධධෘත අතුගරන් හතරක අවස්ථා සම්බන්ධය දක්වන්න. 

I. බමුණ , හදුනන ම  යමින් සිට මං විචාරන්නා ගසේ මා අතින් කුමක් නිසා 

විචාරයිද ? 

II. ගදවනුව රාජයගලෝභයද දුරුගවයි ගම් ගම් කාරණගයන් උන් පළමු ගකොට 

මහණ කරවා. 

III. ‘ ඉදිරිගේ අනිත් පුරුෂගයකු දූටත් මටත් ගම් කරන මානය’ 

IV. එම්බා  ගම් ශරීරය නම් මුත්තකින් මෑණිකකින් රතකින් රත් කරනකින් 

නිමිගේ ගනොගවයි. 

V. මට බෑ, ඕක භයානක  මනක්. උඔලා සූවස් ඇගළේ ගිලිලා මැගරනවා. 



4 
 

VI. බිය ගනොවන් මියුලැස, සිත ඔගේ සනසමි  ගනොපමාව යන්ගනමි. 

VII. ඒක කිගයන්ගන, ගමගහ ඉදලා නැග න ඉර පැත්තට එහාට දවස් පහක 

කැගල්  මන් තිගයනවා                                             (ලකුණු 12) 

 

(එ)    

     පහත සදහන් කාවය නිර්මාණගයහි වස්තු විෂයගයහි හා භාෂා වයවහාරගයහි 

විගශේෂතා ගකගරහි අවධානය ගයොමු කරමින් එම නිර්මාණයට රසාසව්ාදයක් ලියන්න. 

 

මා පමණි ඔබ කැටුව ආගව්    

මම  ද  යමි  දියණියනි   

ගමොගහොතකින් සද ඒවි තනියට 

රන් තැටිය පුරවා කදුළින් 

 

ගමගතක් ගලොව ගනොඇසුව 

මියුරු නැළවිලි ගී 

ළයට කැටි ගකොට නිදයි ඔගේ මව  

අවදි වන ඇසිපිගයන්  

බිදී සුන් වන ගලොවක  

බිහි ගනොවූ ගහට දවස 

ඇය ගනොදන් රහස දැක  

කාලගේ  ැබ තුගළහි 

ඉකිබිදියි කම්පාව 

 

දස  එකඩ මසක්  ඈ ැකකි 

ගසගනහගසේ නිධානය 

ගවස් මුහුණු තුළට වූ බහිරවයන් 

නුහුරු බස් ගතපලමින් 

වට ගවමින් අඩු නිගයන් 

පැහැර ස වන අතර  
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බලා සිටිගයමි ගකොනක 

ග ොළු ගවමින් අසරණ ව 

 

 

ගසගමන් තව තව ගසගමන් 

පස් පිඩැලි ගපරළන්න  

මවග  ඇගකයහි පහස 

ගනොදන් දැරියකි සිගිති 

කිරි  රුඩ ගකොත් ගහළන 

අදුරු ගසවණැලි අතර  

නුහුරු නුපුරුදු ගලොවක  

සැනගසන්න දියණියනි 

 

ගමොගහොතකින් සද ඒවි තනියට  

රන් තැටිය පුරවා කදුළින් 

                                                                                                      (ලකුණු 12) 

 

2). “ ධර්ම ග්ධශනාවන් ඉදිරිපත් කරන බව ගනොහැග න පරිදි, ශ්රාවකයා ඇද බැද 

 ැනීමට සමත් රචනා විලාශයක්  ධර්මගසේන හිමියන් සතුවිය” නියමිත කතා වස්තු 

ආශ්රිතගයන් විමසන්න. 

නැතගහොත්, 

මහගබෝසත්තුන්ගේ අතීත ආත්ම විග්රහ කිරීගමන් ශ්රාවක සිත් පහත් කර යහපත් 

සමාජයක් ග ොඩ නැංවීම ජාතක කතාකරුවන්ගේ අරමුණ විය නියමිත කතා වසත්ු 

ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.                                                     

                                                                                                        (ලකුණු 15) 

3). සි්ධධි හා අවස්ථා ඇ සුරින් විවිධ චරිත නිරූපනයට පූජාවලිගේ කතුවරයා දක්ෂතා 

දක්වා ඇති බව ඔබ උ ත් කතා ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න. 

නැතගහොත්, 

තත්කාලීන සමාජ, ආර්ථක , සංසක්ෘතික ගතොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් පු්ධ ල ජීවිත 

යහම ට  ැනීමට ස්ධධර්මාලංකාර කතුවරයාගේ අභිප්රායයි. උ ත් කතා ඇසුරින් 

පැහැදිලි කරන්න.  
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                                                                                                      (ලකුණු 15) 

4).  

    අ). දක්ෂ කවීන්ගේ පරිපූර්ණ වීම නිසා ගකෝට්ගට් යු ය සව්ර්ණමය යු ය බවට 

පත්විය කතුවරු තුන්ගදගනක් ඇසුගරන් පැහැදිලි කරන්න.                (ලකුණු 07) 

ආ). විවිධ විරිත් භාවිතා කරමින් ශේද රසය ැකක ත් වෑත්තෑගව් හිමි අර්ථ රසයද 

ගනොවඩුව ලබා දීමට සමත් විය. පැහැදිලි කරන්න. 

                                                                                                  (ලකුණු 08) 

5). බැ්ධග්ධ ම කතාගව් එන පුංචි මැණිකා විවිධ  ැටළු හමුගව් ගනොසැලී ජිවිතයට 

මුහුණ දුන් කාන්තාවකි. නිදසුන් ඇසුගරන් පැහැදිලි කරන්න.  

                                                                                                  (ලකුණු 15) 

6). පැතළි චරිත ඇසුගරන් සමාජ ආදර්ශ ලබා දීමට ගකටි කතා කරුවා සමත්ව ඇත. 

ඔබ උ ත් ගකටි කතා තුනක් ඇසුගරන් පැහැදිලි කරන්න. 

                                                                                                   (ලකුණු 15) 

7). නිසදැස් කවීන් සමාජ අසාධාරණය ගමන්ම ජීවිතගේ අනියත බවද විග්රහ කිරීමට 

ගපළඹීමට සමත්වී ඇත. ඔබ උ ත් පදය පංති තුනක් ඇසුගරන් පැහැදිලි කරන්න. 

                                                                                                    (ලකුණු 15) 

8). ජාතක කතාකරුවා ගමන් ගනොව සත්්රිය ගදස සමානුකම්පිත ගලස බැලීමට “ගප්ත මතී 

ජායතී ගසෝගකෝ” නාටයය තුළින් එදිරිවීර සරත්චන්ද්රයන් සමත්ව ඇත. විමසන්න. 

                                                                                                     (ලකුණු 15) 

 

 


