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.දොදහන  

 ද.මුව  ප්රශන යන තතුු  ව ප්රශන  දත ට පිළිතුරු හදයනන්   

 පිළිතුරු ලිවීොේදී වර්තම   ොේඛ  වයවත රයන ම ොයන ද  යන්    

 

1. දතත දැක්ොව  .ේධ්ෘත ද ඨ කියනව , ඒ තසුොරන් අහ  තික ප්රශන වලට පිළිතුරු හදයනන්                      

උඅ           හමුණන් ලුහුබඳව ොය  ොය සන් රඳවන්ට .ත්හ ත ො  ටත් ො   රඳ  නික්මුණවු යන  හමුොණෝත්  ැටි 

ව නික්මුණ වූ යන  ොමොහන එක් ව යන   ලට ො    ේ ො   ොේල  ො  ටල  මත  වැහනොහක්  ැඟී යන  ඒ ොේල ට 

යහ  ිභු ලිොයනන් ත  ොේඝ  දොයනන් ත  වහ   වැහනොහන් ආ  ශයන අතුරු සු රු  ැික ිභයන  ඒ ොේල ට ම පිට පිට 

ොත.  ිභු ලියන යහන්   ොහන ිභලිත් දතර ට ව   ආහ ගුගුරන්   ොහන තඬයහන් ටත් ිභලිත් දතරන්ට ව   ශීත 

වඩ  බලවත් ොතයින් තේ වැදපියන  ිභලිත් ල යත ො   ොතමි  ො   ොතමී වද පියන  තැ ක් ඉදි රව’යි කිවූ යන  

.යිත් දණ්ඩක් දතක්  ද යන්ට නිස යන ඩයනක් තැරොය  දඩුදත් බල  තිභදිො ෝ තුඹහක් පිට සටි  ැලයනක් දැ  

දණ්ඩක් දතක්  දන්ට වන්ත  ඒ  ද  ොහ ේම ට තුඹසන්  ොයනක් අවුත් ල  දඬු  ද  තැ ැත්තවූ   පියන   

I. ප්රහව ොේද  ව බලවත් ව  ොලසන් වර්ධ් යන වූ අො ක් ොේ කුමක් ද? 

II. සටු ු වණියන සයන හනව මියන ට කුමක් ප්ර  ශ  ො.න ද? 

III.  යන  තුඹසන් ඒමට බලදෑ ොතනතුව කුමක් ද? 

IV. “හමුණන්” , “බණව ල ” යන  වච වලට අර්ථ හදයනන්                                             උ ලකුණු 04 

යි   

 

උආ               ඕ ොත ොමෝ ම ර්ොයෝද රණ දියන හදයන  දරිේොදන් දරිව ර ය යන ට ිභධ්   ො  ට ණිණි දඬු ආදී 

.ද රණ ද අත්සුනු අග්යල  ආදී ම ර්ොයෝද රණ දයිොයනහි බැහුොේ යන  ොේ සයනේල ම දහමු ක් දමණ ම බර 

වුොේ යන  ොහෝණුත්තර  ේ වැදී පු්ර ද තම ොග් ොයයි  .ම   ිභධ්   ො  ට හත්ොවනි දවහන අවුත් ිසහවුන් වැඳල  

සටිොේ යන  එොේොලහි සුාද්ර  ොතම ‘හබඳ, වැදී පු්රයන, සයනලු ම ම ර්ොයෝද රණ හදයන  නිමව  ලද  එබැිභන් ොේ 

සයනලු දසුඹියන තැරොය ව’ යි කිව  තතුන් දහන ොදො කුට බල දරන්   වූ එොතම ඒ දසුඹී දයියන ඔහව  කිසේල 

අහනොහන යන්ව  ොය  සහන අිකන් සටියන ක් ොමන් සටිොේ යන  ඒො ොණහි චුේල සුාද්ර ව වැදි පු්රයන ොග් ිසරින්දට 

වැටුප් ිභයනදමුත් දී රජ්ජුරුවන්ට දන්ව  ොහෝණුත්තර  ේ වැේදවුට හමුු න්ොන් යන   

I. ම ර්ොයෝද රණ ොලහ ොය  ණියන දෑ ොම  ව  ද? 

II. සයනලු ම ර්ොයෝද රණ ද්රවය ො  දමණ බර වී  ද? 



III. වැදී පු්රයන ට ො  දමණ තරේ බරක් දැීමොේ ශ යත වක් ිකො   ද? 

IV. ‘ණිණි දඬු’ , ‘දසුඹී දයියන’ යන  වච වලට අර්ථ හදයනන්                                               උ ලකුණු 04 

යි   

උඉ         ම  ව වට වූ ොත දොග් දණ මඬල ොද  රන් මුහුදැ දැ   ැගී රනි බන් ොදොදො කු ොමන් ඉත  

ොත බොන් යන  තව ද ොත දොග් මටසලිටු වූ පිරිපුන්  ලව  හඟ. රන් ො ොතේ  ඳ ොද ක් ොමන් ඉත  සත් ලු 

යන  මිටින් යත තැකි ොත දොග් සඟුවලඟ රන් සරිවහක් ොමන් ොශෝා මත් වන්ොන් යන  තව ද ොත දොග් මධ්ය 

ම ිංයොේ රැළි දිදී සටියන  වූ හිරිතු  වහ ොර ද   මැික ය ල තික රූද  මැික හ යරොයනහි දැ   ැගී ර. දතර 

තු ක් ොමන් දිලිොතයි  තව ද හනවර්ණ හ යරොයනන් දැ   ැගී රන් බුබුු  ොද ක් ත  හම   වූ ොතල 

දොයනෝධ් රොයනෝ ොදොද  ොත දොග් රූද හේදත්  මැික මත  මුහුද ොත බවික  

I. ොමොහන  වර්ණ  වට ද ්ර වන්ොන්  වුරුන් ද? 

II. ොේදොේ මුලි  වශොයනන් දැකියන තැකි අර්ථ ලිං  රයන කුමක්  ද? 

III. “    රන් සරිවහක් ොමන්   ොශෝා මත් වන්ොන් යන ” 

       ඉරි තඳි දද අයනත් වය  රණ අිංය ත  අනු අිංය දක්වන්   

IV. ‘සඟුවලය’ , ‘දොයනෝධ්ර’ යන  වච වල ොත්රුම ලියනන්                                                 උ ලකුණු 04 

යි   

 

උඊ     වටි  ො  ොයනක් බඩු අරැොය ැ තම                        ද ම  

         වටි  මිලට ො  ිභකුටැ ො  ටැ                       ොව.ද ම 

         සටි  ලියනන් දැ ැ සහි  ැරැ බණ                            ද ම 

         වඩි  ො  න්යහන ොහවොණ්  ො                           රඳ ම 

 

         යවහ  සුනිේ වරලහැ කුසුම                            දටිොයන   

         ොවොතහ  තත  ත  ර  ිකහර                      දැටිොයන  

         හතහ  දිොව  ලියන දැ ැ තැොව                      අටිොයන   

         ො  ලහ  මිතුර යන -යැ  ො  සට                      යනටියන   

 

I. ණිරව ට බණ දතේ සහි  ර යනන් ට යනැයි දවහන්ොන් කුමක්  නිහ  ද? 

II. ො හන  .ඹ හරහ ොය  තත්ොත් කුමකින්  ද?  

III. පුර්ොවෝක්ත දදයයනන්හි හඳතන්  යර ොද  කුමක් ද? 

IV. ‘ො  ිභකුට’ , ‘ො  ලහ ’ යන  වච වල ොත්රුේ ලියනන්                                         උ ලකුණු 04 

යි   

උ.  දතත හඳතන් .ේධ්ෘත අතුොරන් තතර  අවහනථ  හේබන්ධ්යන දක්වන්    

I. ‘ිභච ර ත්ම   ේ තත් ේ අ යයන ොමොලහ ො   දවී ’ 

II. ‘ොත දොග් අදතහ ිභශ රද නියන ව ආදී ො  තැගුණත් දැනුත් ො  තැොේ ද?’ 

III. ‘මම ොේ ආත්ම ා වොයනහි අො ක් ො ො කුන් ොහනව ණිොයනමි ’ 

IV. ‘තයි එොතම කියනන්ොන්? ඉොය ොය  බලන්  එද  යන’ 



V. ‘ඒ   වද තරි ප්රොයනෝය  ොව ඩ පුු වන් ’ 

VI. ‘එොතම ො ොවයි  ඔයන ොග් ඔක්ො  ම  ම කියනන්  ’                                                      උ ලකුණු 08 

යි   

 

උඌ  දතත දැක්ොව   ිභ ොද. පිළිබඳ  රහ හනව දයනක්  රන්   

 

 

දඩි ොදළින් .ඩඟු  . මත  ොයදර ආලින්ොද 

ලී කුලුණු යන   ර  ලීහනතර වට මැදින්  

ො ත් ොත.මි අදත් මම කුඩ  දරුොවකු ොලසන්  

ද ලුොවන් පුරන් වූ ඈත ොවේ එළියන ොවත 

 

ොමෝහන තර  ැටයනමින් බැබො.   ලී දටි ද  

අලුත් බීරලු ොහන ම  දිොල  හම ද  සුද ද  

වට  ො.න ජීිභතයන ොබෝධි ො  ටුවක් ොලසන්  

හැම ොේ ම ම  ු ටුොේ ලීහනතර වැට මැදින්  

 

ද   .ඟ වැඳ වැොට  අේමොග් මුව මඬල  

දසුදසන් ොද. යැොහ   ැඟණියනන්ොග් පිළිම 

හැදෑ එළිොේ තොඳ  හිංහ ර ොහවණැේල 

බල  සටිොයනමි තනි ව ලීහනතර වට මැදින්  

 

වහර ට වත වක් පිළිහ ර  ර වැට ම 

ද ට යෑොේ සුදට හ ර්ලිහන බ හන ිභත්  

මොග් සත අලුත් වී  ලීහනතර වැට හමඟ 

අමුතු එළියනක් වැටිණ එිභට මිු ලට සතට 

 

ම  අවට යල  ණියන ජීිභතයන ොදහ නිතර  

සුු  ලීහනතර මැදින් බල  සටියන  මිහ   

.හ පිොලන් ිසමට බැහ ඒ දිිභයන ොවත එ.ඹ 

ොවො.න් ට යැොටන් ට තරහන ිභයන ොේ වැට ම 



 

ද ු ොවන් පුරන් වූ ඈත ොවේ එළියන ොමන්  

මොග් සත පුරන් වී තත ොමදි  ොශෝ ොයනන්  

ො  . තැලුණු මිු ල මත  ය  හර හර තඬක් 

ද න් දැල .ඟට යන  අේම ොග් ොහනයන ව 

හැදෑ එළිොේ තොඳ  හිංහ ර ොහවණැේල 

බල  සටිො මි අදත් ලීහනතර  වැට මැදින්                                                                       උ ලකුණු 16 

යි   

 

 

 

2.  ථ  වහනතුවල රහයන දවත්ව යැනීම හඳත  ධ්ර්මොහන  හිමියනන් .දත හයන ොයන ද යත් ආ  රයන නියනමිත  ථ  

වහනතු තසුොරන් හ  ච්ඡ   රන්                                                                                       උ ලකුණු 15 

යි                           

             ැතොත ත්, 

      ‘ චිංචල ොමන් ම වය කුල මනුය  චිත්ත හනවා වයනන් නිීමක්ණයන ො  ට, ඒ තුළින් යැඹුරු ජීිභත 

දරිඥ  යනක්          ලබ දීම  ය ත   ථ  රුව ොග් අභිප්ර යන ිභයන ’ නියනමිත ය ත   ථ  ොද ක් තසුොරන් 

ිභමහන්                                                                                                                                                                                                                                                                               

උ ලකුණු 15 යි                           

3. ‘ධ්ර්ම නුකුලව දන් දීොේ ආනිශිංහ හුව  දක්වමින් හුදී ය යන  දතමට ොයන මු කිීමම හේධ්ර්ම ලිං  ර 

 තුතුම ොග් මුඛය අරමුණයි ’ නිර්දිනට  ථ  වහනතු තසුොරන් ිභමහන්                                    උලකුණු 

15යි                        

 

4. අවහනථ ොවෝචිත ිභරිත් දරිා ේත කිීමොමහිල    ණිර  හන්ොේශ රුව  දැක්වූ හ ම ර්ථයයන සුු සු දදය  තු ක්වත්  

තසුොරන් ිභා ය  රන්                                                                                                    උ ලකුණු 15 

යි                           

 

5. ‘ොක්න්ීයන චරිතයනන්හි යික හනවා වයන ත  ආධ්ය ත්මි  හනවරුදයනන්ොග් දරහනදරත  හහිතව “ම.ණියන තත්ොතෝ” 

 ව ථ ව නිර්ම ණයන වී ිකබීම සුිභොශනත්වයනකි ’  ිභමර්ශ යන  රන්                                   උ ලකුණු 15 

යි                           

 



6. ධ්ොන්ශනවර දන්ිකොේ හේා වනීයන ජීිභත පිටුදහ තික අහේමත චර්යන වන් කුතුතලයන දැ ොව  දරිදි ිභවරණයන 

ො ොර  ො ටි ත වකි; “හ ක්කි තු ක්”   සුු සු .ද තරණ දක්වමින් ිභමහන්                    උ ලකුණු 15 

යි                           

 

7.  ද ර  හනොන්තයන ිභශද ව  අයුරින් දදය බන්ධ් ොයනහිල  නූත  දදය රුවන් .ත්සු  වී තික  ආ  රයන සුු සු 

දදයදන්ික තසුොරන් හ  ච්ඡ   රන්                                                                                උ ලකුණු 15 

යි                            

 

8. රත්  වලී   ටි  ොේ හ ර්ථ ත්වයනට ිභු  ොග් චරිතයන බලද   ආ  රයන   ටය ොද. තසුොරන් නිදසුන් 

ොදමින් දතදන්                                                                                     උ ලකුණු 15 යි                           

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          හැ සුම:-  මොතන  ද අේිභහන 


