
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්ය 

12 ශ්රේණිය          I පත්ර  ිළිතුරු  

(01) .  

(අ)  

i. ඳටාචාරාල 

ii. ඳටාචාරාලගේ වැමියා 

iii. පිට පිට ගශෂා විදුලිය ගවන්නාගවේ 

ආව ගුගුරන්නාගවේ 

iv. අකාගේ , අගේාගේ, ඔහුත් 

(ආ)         

i. ප්රමාාදල රට විචාරන්නා ව න්    රාජය කරන්නා ව න්  

ii. ව්ගලච්ඡාගලන් දලව් යලා අකාර්යගයන්මා නිරන්තරලන්නාශ 

iii. ග ොගශෝ අනර්ථලට මුහුණ දීමාට සිදුවීමා  

iv. කරදර , අයශඳත් ගේ , රජ තනතුගරහි   රජකගමාහි 

(ඉ) 

i. ාලි කුමාාර වැග ොල් කුමාාරිකාලක් ගගනා නිවා 

ii. රාජ කුමාාරිකාලක ගශෝ බ්රාශ්මාණ කුමාාරිකාලක 

iii. අගෝකමාාා, වැ ග ොල් කුගයහි වීමා 

iv. කැඹීමාට ඳත්වීමා, භාර්යාල , බිරි , බිවල  

(ඊ) 

i. ඳැරකු්  ා රජු නියමා ගේගේ  සිට ශූරක්  කරන නිවා 

ii. වි්ණු දිලය රාජයා 

iii. වඳුන් ගව ගරෞද්ර වු වර්ඳිනන් ලැෂගගන සිිනන නිවාගලන් ගකෝමාෂ වු කාන්තාලන් රජුගේ 

රීරය ලටා අත්ලලින් ලැෂගගන සිිනන නිවා. 

iv. ඳැරණි කාගයහි වි්ණු දිලය රාජයා ශූරක්  

(උ) 

i. මාච්ඡරිය ගකෝසිය කතාල , වේධර්මාරත්නාලිය  

මාච්ඡරිය ගකෝසිය සිටුලරයා විසින් සිය සිටු දියණියන්ට ක ලු ව අගනකුත් අයටත් 

ප්රමාාණලත් ඳරිේගදන් පිසින්නට දැින ඇූ  අලව්ථාගේ. 

ii. ජාතක කථා වංග්රශගේ නන ගේල ධර්මා ජාතකගයන් උුටටා ගැනුනි.. දිය රකුවා විසින් 

මාහිංවාවක කුමාාරයාට  

iii. වේධර්මාංකාරය  - වාලිය රාජ ලව්තුගේ 

වාලිය කුමාාරයා විසින් අගෝකමාාාට  

iv. මාශචාර්ය වරත්චන්ද්රයාගේ මාෂියය ඇත්ගතෝ නල කතාගේ ගදගලොන්දරාවං විසින් 

ගනොරිගකෝට ,ඕකතාවං ගැන විමාූ  අලව්ථගේ 

v. ගකිනකතා වංග්රශය මුදියන්ගවේ මාාමාා ගකිනකතාල මාාර්ිනන් වි්රමාසිංශ කුතතර ශාමිගන් 

විසින් 

vi. ශ්රී ශර්ගේල රජතුමාාගේ රත්නාලලි නාිනකාගේ (පියදාව නි්ංක ඳරිලර්තනය ) උගේනි 

රජතුමාා විසින් ඉන්ද්රජාකයාට 

(ඌ) 

iii. අරිගවන් අහුබුදු කවියාගේ ලවුුත ශමුල ඳදය ඳන්ියයින. ගමාහිදී කවියාගේ ූලලික අරමුණ 

වාර්ථක කර ගැනීමාට කවියා ගයොදාගත් කාලය උඳ්රමා ආදිය පිළි ල විමාවමින් 

රවාව්ලාදය කර ඇිය කල්හි ඉශෂ කුණු ගදන්න. 



(02) . ධර්මාගවේන හිමියන් ඳටාචාර ලශන්දෑගේ ලව්තුගේදී ශා මාච්ඡරිය ගකෝසිය සිටාණන්ගේ 

කථාල දී ගයොදාගත් චරිත විගයහි අනුක් ඳාලක් (වානුක් පිත  ලක්) දක්ලා ඇිය ආකාරය 

අලව්ථා ශා සිේධි ඇසුගරන් නිදසුන් ගදමින් ඳැශැදිලි කරන්න. 

(03) . ජාතක කතා කරුලා විසින් මිනිව් වන්තානය කාත්මාකල විලරණය කර ඇත. ව් බුා 

ජාතකගේ ව් බුාගේ චරිතය ශා ගවොත්ථි ගවේන චරිතයන්. ඡේදන්ත ජාතකගේ දී චුල් සුභද්ර 

චරිතයන්. ගවෝණුන්තර ලැදි රජුගේ චරිතයන් ගේල ධර්මා ජාතකගේදී රජතුමාාගේ චරිතයන් අග 

බිවලගේ චරිතයන් මාහිංවාවක කුමාාරයාගේ චරිතයන් විලරණ කර ඇිය ආකාරයට විමාවා 

 ැලීග් දී නමා චරිත වංකීර්ණ ඇසුරින් විලරණය කර ඇිය  ල ගඳගන්. 

(04) . වේධර්මාාංකාර කතුලරයා කතා රවලත්ල ඉදිරිඳත් ි.රීමා වශා භාාල චරිත නිරඳණය 

උඳමාා භාවිතය, අලව්ථා ශා සිේධි නිරඳණය ශ්රැිය ගගෝචර රටාල අනුගමානය ි.රීමා ආදී උඳ්රමා 

භාවිතා කර ඇිය ආකාරය නිදසුන් වහිතල විව්තර ි.රීමා අලයය. 

(05) . ියරා වංගේය රවලත් වී ඇත්ගත් අර්ථ රවයත් බ්ද රවයත් මානාල සුවංගයෝග ගකොට 

අපූර්ලත්ලගයන් ඉදිරිඳත් කර ඇිය නිවාය. විරිත් භාවිතය, අනුප්රාවලන් භාාල නළිලැට,  ප්රවාද 

ගුණගයන් යුතු භාාල ගමාන්මා උත්ඳාදක ක්ියය,  න්ධ චාතුර්ය ශා රවාගේවය යන විශි්ට 

ක්ණ ඒ තුෂ විදයමාාන වී ඇිය නිවා ියරා වංගේය රවලත් වී ඇිය  ල උදාශරණ වහිතල 

තශවුරු කර ියබිය යුතුය. 

(06) . මාශාචාර්ය වරච්චන්ද්රයන්ගේ මාෂියය ඇත්ගතෝ නලකතාගේ නන ගනොරිගකෝ වං ගේ 

චරිතය කාන්තාලක ගසින් ජඳන් වංව්කෘියයට දක්ලන ආදරය ශා ඇල්මා, ගදගලොන්දරා වං 

ගකගරහි දක්ලන ආදරය ලැනි කරුණු ගකගරහි ඇගේ සිතුවිලි ශා ක්රියාකාරක ශැසිරී්  ඇසුගරන් 

පිළිතුරු ගගොඩනඟා ියබිය යුතුය. ගමාහිදී අලවථ්ා ශා සිේධි ඇසුගරන් පිළිතුර ගගොඩනගා ියබිය 

යුතුය. 

(07) . නතන කවීහු අත්දැකී්  ප්රකානයට සුදුසු කාලය කෘිය අනුගමානය කර ඇත. සිේඳද, 

නිවදැව් ශා මිශ්ර වැශැලි ශා මිශ්ර යන ආකෘිය ගයොදාගගන ඇිය  ල නිදසුන් මාිනන් ඳැශැදිලි කර 

ියබිය යුතුය. 

(08) . රත්නාලලිගේ නන වාගරිකා තමාන්ට ඳානය කෂ ගනොශැි.  ගේගලට මුහුණ 

දුන්නාය. මාදන මාගශෝත්වලයට යන අලව්ථාගේදී ලාවල දත්තා බිවල ඇය ආඳසු ශරලා පිටත් 

ි.රීමා, තමා ගඳ් ලතා (තමාා විලාශ කර දුන් රජතුමාා) වමාඟ රිසි ගවේ කාතා කරන්නට ගශෝ ඇසුරු 

කරන්නට ගනොශැි. වීමා, ලාවල දත්තා බිවලගේ ගදෝාගරෝඳණයට ක්වීමා ශා දඩුලමාට ක්වීමා 

ලැනි අලව්ථාලලින් උදාශරණ ගගන වාගරිකා ගප්රේක්කිනන්ගේ අනුක් ඳාලට ක්ලන අයුරු 

ඳැශැදිලි කර ියබිය යුතුය.  


