
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 සැලකිය යුතුයි. 

•උසස් පෙළ විභාගය සඳහා නියමිත සිංහල භාෂාව හා සාහිතය I ෙත්රපේ 

ෙළමු ප්රශ්නයට අදාළ පුරාතන ගදය ෙදය උද්ධෘත ඇසුරින් අසන ලද 

අවපබෝධය සහ අවස්ථා සම්බන්ධයට අදාළ ප්රශ්න කිහිෙයක් පෙහි ඇතුළත් 

පේ.  

 

01)     පහත දැක්වෙන උද්ධෘතයන් කියො අසා ඇති ප්රශ්න ෙලට 

පිළිතුරු සපයන්න. 

 (පිළිතුරු ලිවීවේදී  ෙර්තමාන වේඛන ෙයෙහාරය ම වයාදා ගන්න)  

 

      (අ )     අභයරාඡකුොරපයෝ තෙන්ප ේ පගට පගාස් ඡිිවකයන් කැඳවා 

රජ්ජුරුවන් කී ෙවත්  කියා᳚  රජපගට ො හා කැටිව එව᳚ යි කීහ. එපේපලහි 

ජීවකපයෝ යහෙතැයි ගිවිස ඒ වයාධියට තරම් ඹෟෂධයක් භාවිතා ක ාට 

නිය හස්කස් සඟවාකෙන පියාණන් හා  ැටිව ර ජ කෙට කොස් රජ්ජුරුවන් 

දුටහ. රජ්ජුරුකවෝ ජීව යන් දැ  උන්කේ දර්ශනකයහි පැහැද ඔවුන් තනි 

ක ාට මතුමාලට කෙන කොස් තමන්කේ වයාධිය දැක්ූහ. එකේකලහි 

ජීව කයෝ වයාධිය බලා “ අද ම සන්හිඳුවාලමි. දිවි පමණින් මතු ඇති විය 

කනාකදමි. මාකේ සුරු ම් බලාවදාළ මැනවැ “යි වාසි කියාලා එම විට ම 

නියහස්කසහි තුබූ ඹෟෂධය මෑත් ක ාට පිළ ය මතුකයහි ආකේප 

 ළහ.එක කණහි ආකේපය හා සමඟ භෙන්ධරාබාධය සන්හිදී පිළ ය 

ඇති ූ තැන ක ාකතන බවත් කනාදැකන කස් අන්තර්ධාන විය. 

i. ජීව යන් රජ්ජුරුවන් ලඟට  ැඳවාකෙන ආකේ 

 වුරුන්ද? 

ii. ජීව යන් නිය හස්කස් සඟවිකෙන ආකේ කුමක්ද? 

iii. “පිළකය“ යන්න ක ටි විවරණ සපයන්න. 

iv. ඹෟෂධය ආකේප කිරීකමන් පිළ යට කුමක් වීද? 

 

 

දකුණු ෙළාත් අධයාෙන පදොර්තපම්න්තුව 

 අධයාෙන පොදු සහතික ෙත්ර  (උසස් පෙළ) විභාගය  

සිංහල භාෂාව හා සාහිතය  

I ෙත්රය 



 
 

(ආ)  බුදුහු පදස් කියවන්නා පස් ඔහු ලවා කියවා ඔහු ලත් සම්ෙතත් ෙෑ 

සැක හරවනු පිණිස ‘පද්වතාවා කුෙන පිිංකෙක් පකෝට පම් දිව සැෙත් ලද්ී 

දැ‘යි විචාළ පස්ක. පද්වතාවා ද ‘අනික් පින්කෙක් පනාදනිමි. නුඹ වහන්පස් 

පකපරහි සත ෙහදවාගත් පිිංකමින. එයිත් ලඝු පින්කෙක් පනාවන පහයින් පම් 

සම්ෙත් ලදිමි’ පබාපහෝ පදනාට අස්වා කිවූය. පබාපහෝ පදනා දිවයපුත්රයාත් 

ඔහුපේ සම්ෙතත් දැක ‘අපන් බුදුන්පේ පින්පකත් පලසක් ඉතා විස්ෙය නියා 

ය.අනික් පින්කෙක් පනාකළ ෙට්ටකුණ්ඩලියා ෙවා බුදුන් පකපරහි සත් 

ෙහදවාගත් ෙෙණකින් පම් සා සම්ෙතක් ලැබපී ල’යි සතුටුව පින්කම් කිරීපෙහි 

උත්සාහ ඇති වූහ. බුදුහු යම් පස් රජ්ජුරුපකපනක් ෙහසම්ෙත් යපෙකුට පදන 

කල තෙන්පේ තයාගිකෙ දක්වනු නිසා සම්ෙත් වට්පටෝරුවක් කරවලා පදන 

සම්ෙත් පෙපතකැයි වට්පටෝරු ලියවාලා කියවාලා පදත් ද එෙරිද්පදන් එතනට 

ෙැමිණි ෙර්ෂදටත් බමුණානන්ටත් පද්වතාවානන්ටත් නිවන් සම්ෙත් පදනු නිසා 

බණ පදසනපස්ක්  

 

(i) පෙහි දැක්පවන පද්වතාවා කවුරු ද? 

(ii) ෙට්ටකුණ්ඩලී දිවය සම්ෙත් ලැබුපේ කරන ලද කවර පින්කෙක් 

පේතු පකාට පගන ද? 

(iii) “ව ාවහෝ වදනාට අස්ො කිවූය”. පෙය ෙැහැදිලි කරන්න. 

(iv) “ෙටවටෝරු ලියොලා කියොලා“ පෙහි භාෂා අලිංකාපරෝක්තිය 

කුෙක්ද? 

       

(ඇ                                                                                                                                                                 

ඉක්ිත්පතන්  සත්දවසක් මුළුල්පලහි  කළෙනා සයලු  කෘතයයන්   නිෙ වූ කල  

සත්වන දවස් ඒඅනුරුද්ධකුොරපයෝය, භද්දියකුොරපයෝය, බුදුන් සුළුපිය 

පධෝපතෝදනයන් දරු ආනන්ද නම් කුොරපයෝය,  කිම්ිල නම් රාජ කුොරපයෝය, 

භගු නම් රාජ කුොරපයෝයයි රජකුෙරුපවෝ සපදන තෙතෙන්පේ සුවහස්ගණන් 

ඇත්අස්රථොබළ පිරිස් පගන ශක්රපුරපයන් බටදිවයභටයන් සපදපනකු පස් 

“උයන්පකළියට යම්හ” යි නුවරින් පිටත්ව ක්රීඩාෙසාරපයන්   පයාදුන් ගණනක් 

ෙලා පගාස් එක් ිපෙක පසනඟ රඳවා ඔවුපනාවුන් හිඟිලා උොලි නම් 

කපුවාණන් හා සෙග සත්පදන ෙහපසනඟට පසාරා වල්වැද වල් හිරා පගාස් 

ෙසල්දනේවකට බැස බැස ඔවුපනාවුන් හා කථා පකාට “එක්ව ෙ ෙහන වම්හ”යි 

ඔවුපනාවුන් ගිවිස්වා පගන තෙන් තෙන් ෙලන් සත්රුවන්ආභරණ ගලවා 

උතුරුසළුපවක පොදි බැඳ උොලි නම් කපුවාණන්ට ී “පම් සයලු ආභරණ පතාෙ 

පස් වූ එකක්හු එක් ජාතියක් මුළුල්පලහි සුඛිතව ෙ ජීවිත රක්ෂා පකාට ගැන්ෙට 

ෙෙණ වන්පන්ය” යි කියා “පතපල සම්ෙත් පතාෙට ෙ දුනුම්හ. අපි බුදුන් 

පකපරහි ෙහණ වන්නට යම්හ”යි කියා රජකුෙරුපවෝ සපදන නික්මුණාහ. 

 



 
 

(i) සයලු කෘතයයන් නිෙ වීෙට ගත වූ කාලය පකාෙෙණ ද?  

(ii) පෙහි සඳහන් කුොරවරුන් නම් කරන්න. 

(iii) කුොරවරු නුවරින් පිටත් වූපේ කවුරුන්පස්ද? 

(iv) කුොරවරු ෙහණ වන්ට යන ගෙපන්ී උොලි නම් කපුවාට 

කුෙක් කීපේ ද? 

     

     (ඈ)   පෙපස් ඒ කුොරිකාව පෙෙෙණ කුසල් අකුසල් පකාට ෙෑත   

භාගපයහි එයින් චුත ව දඹදිව උත්තර ෙධුරා නම් නුවර වීණා ගායනා කරන 

එක්තරා චණ්ඩාල බ්රාේෙණයක්හට දු ව උෙන්හ; එකල්හි ෙළමු කළ ප්රාර්ථනා 

වූ ෙරිද්පදන් විශිෂ්ට වූ රූ ඇති වූහ. ඔවුන්පග සයලඟින් විදුලිය කළඹක් වැනි 

රශ්මි ොලා සමූහපයෝ නික්පෙති; හාත්ෙසන් සතර රියන් ෙෙණ තන්හි 

ශරීරාපගෝකපයන් ෙ අන්ධකාර දුරු ව ඒකාපලෝක පවයි; මුඛපයන් ෙහපනල් ෙල් 

සුවඳ හො බස්ී; ශරීරපයන් සඳුන් සුවඳ වහනය පවයි. ඔවුන් පදතන ෙැද 

රන්වන් තිලකාභරණයන් ෙැවිණ. ඒ තිලකාභරණයන් අභිනව බාලාර්ක 

ෙණ්ඩලය පස් රශ්මි සමූහපයෝ නික්පෙති. ඒ කුොරිකාවන් දුටු දුටු පුරුෂපයෝ 

පබාපහෝ පස් උෙතු වූවන් පෙන් කාෙපයන් ෙත් ව විසිංඥ පවති. අපහෝ 

කුශලාකුශල කර්ෙයන්පේ ආනුභාවය නම් ඉතා පනාසතිය හැක්පක් ෙැයි.පේ 

එපස් ෙැයි ගිය ජාතිපයහි ඒ කුොරිකාපවෝ යම් පක්රෝධයක් පේතු පකාට පගන 

තෙන් වැදූ ෙෑණියන්ට චණ්ඩාල පකල්ලැයි ිණුවාහුද ඒ අකුසල කර්ෙය නිසා 

උත්තෙ ජනයන් විසන් පිළිකුල් කටයුත්තාවූ හීන ජාතිපයහි චණ්ඩාලව උෙන්හ. 

 

(i) පෙහි සඳහන් කුොරිකාව හීනජාතිපයහි උෙන්පන් කුෙක් 

නිසාද? 

(ii) “අභිනෙ  ාලාර්ක මණ්ඩලය වස් “යන්න ලිහිල් බසන් 

ලියන්න. 

(iii) කුොරිකාවන් දුටු කල්හි පුරුෂයන්ට කුෙක් වී ද? 

(iv) “කුශලාකුශල”  යන්න කුෙන ෙදයක් ද? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

(ඉ) භික්ු සිංඝයා වහන්පස්ද රිං නැවක් ෙධය පකාට පිපී වැනී ගිය රත් 

පනළුම් වනයක් පෙන් වැඩහුන් පස්ක. බමුණාපණෝ ද බුදුොපොක් 

සිංඝයාවහන්පස් සය අතින් සකස්පකාට වැළඳූය. එදවස් 

මිථයාදෘෂ්ටිකයන්පගනුත් සෙයක්දෘෂ්ටිකයන්පගනුත් පබාපහෝපදන රැස් 

වූය. පම් පදෙක්ෂපයන් මිථයාදෘෂ්ටිකපයෝ ‘පම් බමුණාණන් ආරාධනා 

පකාට ශ්රෙණභවත් පගෞතෙයන් පගට ෙ පකපේ නම් හුදක් දන් පදන්ට 

අමුතු පනාපවයි. ප්රශ්න විචාරා පවපහස පදන්නට ය. ශ්රෙණභවත් 

පගෞතෙයන්ට වන සලගු බලම්හ’යි රැස්වූය. සෙයක්දෘෂ්ටිකපයෝ ‘අද 

වූකලී පම් සෙයක් සම්බුද්ධ නැෙැති සූර්පයයතපම් සැදැහැ නැති 

බමුණාණන්පේ මිතයාදෘෂ්ටි නැෙැති අඳුරු හරවනු නිසා පද්ශනා නැෙැති 

ආපලෝකයත් ශරීරාපලෝකයත් එක්පකාට යහෙත් ෙෑයක් ගන්නට වයිති 

හනන්නා පස් අද ආපලෝක පදකක් විහිදුවයි. අපිත් පගාසන් ඒ 

ආපලෝකපයන් පකපලස් අඳුරු දුරුකම්හයි සර්වඥවිලාස නැෙැති 

රසාඤ්ජනය ඇස ගාම්හ’යි රැස්වූහ. බමුණාපණෝ ද වළඳවාලා අන්තපයහි 

බුදුන් කරා එළඹ මිටි හස්පනක හිඳ ප්රශ්න විචාරන්නට ෙටන්ගත්හ. 

පකපස් ද යත් ‘ ෙහණ පගායුොපණනි, සරලුවක් ෙෙණ කැඳ පේවයි 

සැන්දක් ෙෙණ බත් පේවයි අන් කිසවක් පේවයි පතාෙට පේවයි පතාෙපේ 

සවුවන්ට පේවයි දන් පනාී පේත් පනාව බණත් පනාඅසා හුදක් පතාෙ 

පකපරහි සත් ෙහදවාගත් ෙෙණකින් පදේපලාව ඉපිද දිවයසම්ෙත් 

ලබාන්පනෝ ඇද්දැ’යි විචාළහ.  

   

           (i) භික්ු සිංඝයා වහන්පස් වැඩ සටිපේ පකපස්ද? 

           (ii) ප්රශ්න විචාරන්නට ෙැමිණි පදෙක්ෂය නම් කරන්න. 

(iii) “ ෙයිති හනනො”  යන්පනන් කුෙක් අදහස් පේ ද? 

(iv) “වගායුමාවෙනි, සරලුෙක් පමෙ කැඳ වේෙයි සැන්දක් 

පමෙ  ත් වේෙයි”. යන්න ලිහිල් බසන්  ලියන්න. 

 

(ඊ)    එපේපලහි අනුරද්ධකුොරපයෝ තෙන් ෙැරදි බව ෙෑණියන්ට කියා යවා 

කැවුන් තලියක් පගන්වා ී පෙපස් ෙ තුන් වාරපයක ෙැරද තුන් වාරයක් කැවුම් 

පගන්වා ී සතරවන වාරපයහිත්ෙැරද “කැවුම් තලියක් එවන්පන්ය“යි 

ෙෑණියන්ට කියා යැවූහ. ිපසාේ තුන්වාරපයක කැවුම් යවා කුීතව “දරුවන් 

ෙැරදිෙැරදි පස් ෙෙ කැවුම්තලි යවාගත  පනාපහමි. ඉතිකින් පගයි කැවුම් 



 
 

නැතැයි” කියා යවුවාහුය. අනුරුද්ධකුොරපයෝ “කැවුම් නැතැ”යි කියා යවු බස් 

අසා තො උෙන් තැන් ෙටන් නැතැ”යි යන බසක් පනාඇසූ විරූ පහයින් “නැතැ” 

යි යන බපසහි අර්ථය පනාදැන “නැතිපූ යයි යන පූ ජාතිපයක් ඇති වනැ”යි සතා 

“එනැතිපූ වහා එවන්පන්ය”යි කියා යවුවාහු ය. ෙෑණිපයෝ එබස් අසා තෙන් 

අතුපරහි සනාී “ොපේ පුතනුපවෝ තෙන් ශ්රීෙත්කුලපයහි උෙන් පහයිනුත් 

ෙහපින ඇති පහයිනුත් නැතැයි යන බපසහි අර්ථ පනාදනිති. ෙපුතනුවන් ෙතු 

රාජයය කරන කල නැතැයි යන බවක් පනාකියා රාජය කළ පනාහැක්පක් ෙ පේ 

ද, ෙපුතණවන් නැතැයි යන බපසහි අර්ථය උගන්වමි” යි සතාලා “රන්තලියක් 

ශුද්ධ කරවාපියා අනික් රන්තලියකින් වසාලා, පතපල නැති පූ ෙපුතණුවන්ට 

පදව”යි කියා නිකම් තලිය යවුවාහු ය.  

 

(i) අනුරුද්ධ කුමරු “නැති පූ යැයි” යනුකවන්  ැවුම් විකේෂයක්  

ඇතැයි  සිතුකේ ඇයි ? 

           (ii) ෙව නැත යන වචනපයහි අරුත පුතුට කියාීෙට සතුපේ ඇයි? 

(iii) නැති පූ එවන පලස අනුරුද්ධ කුෙරු කී විට ෙව කරන ලද්පද් 

කුෙක්ද? 

(iv) “නැති පූ යයි යන පූ ජාතිකයක් ඇති වනැ”යි යන්කනහි  

        භාෂා අලං ාරය දක්වන්න. 

     

 

 (උ)  සැරයට ළිං පනාව                                       න 

          ලිහිණිපයකු අත් ෙසුපර                              න 

          ගනිමි යි තැත් කර                                       න 

          එකකු පෙන් ගායනා කරමි                         න 

 

          එදා ‘ස තුටු පනාව                                        න 

          එවපළඳ දනන්පේ ෙ                                    න 

          තුටු කරවන සති                                          න 

          ලිහිල් සැදුපෙන් පවණ සදා පග                    න 

 

     (i) මූසලපේ උත්සාහය පෙහි දක්වා ඇත්පත් පකපස්   ද? 

          (ii) මූසල පවපළන්දන් සත සතුටු කිරීෙට කුෙක් කපේ ද? 

(iii)  “අත් පසුවරන”‚“දනන්වේ මන“ යන ෙදයන්හි අර්ථ දක්වන්න 

(iv)     පෙහි දක්වා ඇති උෙොවක් උපුටා දක්වන්න? 



 
 

     

      

  (ඌ)      ජය පවතියි අද පොහු                  ට 

               සතවමිනි දුටු දන හ                     ට 

               කර මුව පියුෙ තු                           ට 

               පිවිස රජ උන් සබා ෙඩුව             ට 

 

               රන් ගිරි කුළු පබය                                 ද 

               පදෙස දිය හැලි පෙන් පසා                     ඳ 

                 සිට කදපකසහි කබාල                              ඳ 

                 ලඳුන් දුන් කසකමරනල විඳ වි                 ඳ 

 

(i)   කමහි දර්ශනය  ළ ජනයා හට සිතන්නට සැලැස්ූකේ කුමක්ද? 

(ii)   “මුව පියුම“ යන්න කුමන පදයක්ද? 

(iii) කමහි සඳහන් දියඇලි කුමන ස්ථානය  පවතීද? 

               (iv) “වසවමරනල විඳ විඳ“ යන්න ලිහිල් බසන් ලියන්න. 

 

     •    ෙහත සඳහන් උද්ධෘත සඳහා අවස්ථා සම්බන්ධය ලියන්න. 

 

i. “ඩිංගිරිපගන් බත් ඉල්ලාපගන කාලා නිදා ගන්න” 

ii. “ෙෑණියන් වහන්ස පෙපතක් දා නුඹ ෙට පනාසනා ඇත්පත් ඇයි ද? ” 

iii. “ඔහු පකපර් ස්පන්හපයන් අඬා මිකයන පමණක් මුත් කතාපට 

පාදපරිචාරි ා වීකමක් කනාවයි ” 

iv. “එමිබා නැපගණිපයනි පම් ශරීරය කිිිස ගත යුතු සාරපයක් නැත්පත්ය” 

v. “පුන්ිෙැණිකා පම් උඹ පහායා පගනයි ෙිං ආපේ. ” 

vi. “සො පවන්න ඕපන් ෙිං පොඩ අඩයක් ගහල තෙයි ඉන්පන්” 

vii. “උසුළු විසුළු පනාකරනු ෙැන පෙම්බර ො සමිදාපණනි ” 

viii. “දැන් කාපල ඉපගන ගත්තට විතරක් ෙදි රස්සාවක් ගන්න” 

ix. “අයියා දවල්ට කෑෙත් පනාකා බඩගින්පන ඇත්පත පන් ද? ” 

x. “උන් තෙන් පනාකියත් පලඩක් දුකක් ඇත්තා පස්ය“ 
                                                                                    

                                                                                                 

සැකසුෙ:-            නයනා පකාඩතුවක්කු මිය 

                            ොර/පුහුල්වැල්ල ෙ.ෙ 

                            මුලටියන කලාෙය 



 
 

 

Ӂ පිළිතුරු පත්රය 

(අ)  i.  අභයරාජකුොරයා. 

      ii.  වයාධියට ප්රොණවත් ඖෂධයක් / වයාධියට තරම් ඹෞෂධයක්. 

      iii. පිළිකා පගඩය / පිළිකාව. 

      iv. ඒ අවස්ථාපවහිෙ ආපල්ෙය ගෑ සැනින් භගන්ධරාබාධය නැති  

           වී පිළි ාව ඇති   ූ තැන කසායා ෙත කනාහැකි කස් අතුරුදහන් විය. 

 

 

(ආ)  i.  ෙට්ඨකුණ්ඩලී දිවයපුත්රයා. 

       ii.  බුදුන් පකපරහි සත් ෙහදවා ගත් ෙෙණින්. 

       iii. පබාපහෝ පදනාට ඇපසන පලස කීපේය. 

       iv. අනුප්රාසය. 

 

(ඇ)  i.  දින හතකි. /  සත් දවසකි 

       ii. අනුරුද්ධ, භද්දිය, ආනන්ද, කිමිභිල, භගු යන කුොර වරු 

       iii. ශක්ර පුරපයන් බැසගත් දිවය බළ පිරිසක් පස් / ශක්රපුරපයන් 

            බටදිවයභටයන් සපදපනකු පස් 

       iv. පම් සයලු ආභරණ පතාෙ වැනි එපකකුපේ එක් ජාතියක් පුරාවට  

                සැෙවත්ව  ජීවිතය රැක ගැනීෙට  ප්රොණවත්ය. පම් සම්ෙත් 

               නුඹට පදන්නම්.   අපි බුදුන් ළඟ ෙහණ වන්නට යන්පනමු.    

 

(ඈ)  i.  ෙවට ෙරිභව කළ පහයින් 

       ii.  අලුත ොයා එන හිරු ෙඩල පස් 

       iii. පබපහවින් උෙතු වූවන් පස් කාෙපයන් ෙත් වී සහි මුර්ජා පවති. 

       iv. සන්ධි  ( සොන ස්වර ීර්ඝ සන්ධිය) 

 

(ඉ)  i.  රත්රිං නැවක් ෙැදි පකාට පිපුනු රන් පනළුම් වනයක් පෙන් 

       ii. මිථයාදෘෂ්ටිකයන් සහ සෙයක්දෘෂ්ටිකයන් 

       iii. සායම් ගාන්නා පස්/ ආපල්ෙ කරන්නා පස් 

            iv.පගෞතෙයාපණනි හැන්දක් ෙෙණ කැඳ වත් හැන්දක් ෙෙණ බතක් 

                වත් / කැඳ    හැන්දක් වත් බත් හැන්දක් වත් 



 
 

 

(ඊ)  i.  උෙන්දා සට නැත යන වචනය අසා පනාෙැති නිසා 

       ii. මතු අනාෙතකේදී පුතා රාජ්ජ ය  රන විට නැත යන වචනය කනාදැන  

රාජ්ජ ය කිරීමට කනාහැකි නිසා. 

       iii. රන් තලියක් පිරිසදු පකාට තවත් රන් තලියකින් වසා පුතාට යැවීෙ. 

       iv. අනුප්රාසය  

 

 

(උ)  i.  හීනයට සමීෙ පනාවන්නා වූ ලිහිණියක් අත දිග හැරීපෙන්  

           ෙන්කනමැ යි උත්සාහ  දරන පුද්ෙලකයකු කස් වාදනය  රමින්. 

       ii.  තත් ලිහිල් පකාට වාදනය කිරීෙ. 

      iii. අත දිග හැරීපෙන් ‚ ජනයාපේ සත. 

       iv. එකකු පෙන් ගායනා කරමින.  

 

(ඌ)  i.  පම් තැනැත්තාට ජය ලැපබන්පන්ය යන්න. 

       ii.  රූෙක / රූෙකාලිංකාර. 

       iii. ස්වර්ණ ගිරි කූටපේ පවන්වූ ස්ථානයක පදෙස. 

       iv. චාෙර ෙවන් විඳිමින් 

 

අවස්ථා සම්බන්ධය සඳහා පිළිතුරු 

 

i. ජී.බී පස්නානායක ෙහතා විසන් රිත පවසක් ෙහන පකටිකතාපවන් 

උපුටා ගැනුනකි.අයියාපේ අත පිළිස්ීපෙන් දුකට ෙත්ව සටි කථකයා 

අයියා සටි කාෙරයට ගිය අවස්ථාපේ අම්ො විසන් කථකයාට ෙවසන 

ලද්දකි. 

 

ii. ෙයුරොද ෙරිපේනාදිෙති බුද්ධපුත්ර හිමියන් විසන් රිත පූජාවලිපයහි 

අනුරුද්ධ කුොර වස්තුපවන් උපුටා ගැනුණකි. තෙ ෙෑණියන් අනුරුද්ධ 

කුොරයාට නැති පූ යැවූ විට දිවයබලපයන් දිවය කැවුම් ෙහළව එෙ කැවුම් 

රසවිද එය නැති පූ යැයි සතා අනුරුද්ධ කුොරයා ෙෑණියන්පගන් පෙපස් 

අසයි. 

 



 
 

iii. ෙන්සය ෙනස් ජාතක පොපතහි ඡන්නකින්නර ජාතකපයන් උපුටා 

ගැනුණකි.කිඳුරාට බරනැස් රුපේ හීසර වැඳුනු අවස්ථාපේ කිඳුරිය විසන් 

බරනැස් රුපගන් පෙපස් අසන ලී. 

 

iv. පදවන ධර්ෙකීර්ති හිමියන් විසන් රිත සද්ධර්ොලිංකාරපේ නන්දි 

වාණිජ කතා වස්තුපවන් උපුටා ගැනුනකි. ශිව අොතය වරයා පවළඳ ි රිය 

තො පවත නම්ො ගැනීපම් අදහසන් එවන ලද පස්විකාව අෙතා පවළඳ 

ිරිය පෙපස් ෙවසන ලී. 

 

v. ඒ.පී.ගුණරත්න ෙහතාපේ අනුවාදනයක් වන බැද්පද්ගෙ නවකතාපේ 

සඳහන් උද්ධෘතයකි.පේනට යමින් සටි පුිංි ෙැණිකා හමුවූ අවස්ථාපේ 

බබුන් විසන් පුිංි ෙැණිකාට පෙපස් ෙවසන ලී. 

 

vi. රිංජිත් ධර්ෙකීර්ති ෙහතා විසන් රිත කවිපයකුට අත්දැකීෙක් යන පකටි 

කතාපවන් උපුටා ගැනුණකි. පේෙසරි පනාපහාත් කතකයා සටි බස්රියට 

නැගි ෙඟියා විසන් කරන ලද ප්රකාශයකි.  

 

vii. ෙහාචාර්ය එදිරිවීර සරත්චන්රයන් විසන් රිත පේෙපතෝ ජායතී 

පසාපකා නම් නාටයපේ උපුටා ගැනුණකි. උද්දාල ඇදුරුතුොට සේහල 

පවත යන පලස ස්වර්ණතිලකා කරන ලද ඉල්ලීපම්ී තෙ සැමියා ෙවසන 

ලද පදයට ස්වර්ණතිලකා කරන ලද ප්රකාශයකි.  

 

viii. ඒ. වී සුරවීර ෙහතා විසන් රචනා කරන්නට පයදුන ‘අකුරට යන 

පවලාපේ‘යන පකටි කතාපවන් උපුටා ගැනුණකි.පුිංිරාළ මිසස් 

කරුණාොල සෙග කතා කරමින් සටි අවස්ථාපේ පුිංිරාළට මිසස් 

කරුණාොල පෙපස් ෙවසන ලී. 

 

ix. ඇරැේවල නන්දිමිත්ර ෙහතා විසන් රිත ‘නිංගී‘ නම් පකටි කතාපවන් 

උපුටා ගැනුණකි. අයියා තොපේ නිවසට ෙැමිණි අවස්ථාපේ දයානි විසන් 

තෙ පසාපහායුරාපගන් (අයියාපගන්) පෙපස් විෙසයි.  

 

x. ධර්ෙපස්න හිමියන් විසන් රිත සද්ධර්ෙ රත්නාවලිපයහි ෙට්ඨකුණ්ඩලී 

කතා වස්තුපවන් උපුටා ගැනුෙකි. ෙට්ඨකුණ්ඩලී අසනීෙව සටින 

අවස්ථාපේ බැමිණිය විසන් අදින්නපුබ්භක බමුණාට කියන ලද්දකි. 

 



 
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  


