දකුණු ඳෂාත් අධයාඳන පදඳාතමතප්තුතුල
සිංශ අිංය
ඳාවල් නිලාඩු කායට ශිය පඳකාරක අත්ලල
සිංශ වාහිතයය
11 පරේණිය - 2020 පදලලනි ලාරය
කෑරගය ලලජපඹයි ප් පසතු සට
ආදරණීය දුපේ පුපත්,
මෙෙ ඳාඩෙ අධයයනනයන ිරීමම ී  බ , ඳහත සහන් කරුණු පිළි  බ මේ අවධානයන මයනොමු කරන්න.
පියලර 1 :
 පඳෂ පඳොපත් ඳාඩම ආර්භපේ (කශඳාට පකොටුපේ) ඇති ශලඳිතුවීම ඳාඩ් කරගතුන.
 ඳාඩප් නිතමදි්ට කවි 10 ම ඳාඩ් කර ගතුන.
 ඒ ඇසුරිතු ඳශත වශතු ආකාරපේ ප්ර්න වකව් පකපතම.
1. (i) (අ) කෑරගලයන වැජමෙයි ම මලසින් සිට ඳාඩෙ උපුටා ගත් කෘතියන කුෙක් ද?
(ආ) එෙ කෘතිමේ කතුවරයනා න කරන්න.
(ii) (අ) මෙෙ කෘතියන ලියනැවුමේ කුෙන සාහිතය ුගගයනක ී  ද?
(ආ)එෙ ුගගමේ රජ කළ රජු න කරන්න.
(iii) (අ) බුදුගුණ අලංකාරයන, මලෝවැඩ සඟරාව, එළු අත්තනගලු වංශයන ආී  කෘතිවල කතුවරයනා
න කරන්න.
(ආ)මෙෙ ඳැදි මඳමළේ සහන් පිරිමවන් විහාරස්ථානයන කුෙක් ද?
(iv) (අ) ඳාලි රසවාහිනිමයනහි වත්ථුල ඳබ් ත නමින් හැඳින්ව ස්ථානයන න කරන්න.
(ආ)

දුටු සත සිතට තුටු වන මලසට
නිතිමයනනි
සතර'ත එකට සෙ කර ම ර ඇසක්
මෙනි
.......................................................................................
.......................................................................................
ඉහත ඳදයමේ ඉතිරි මදඳදයන ලියනන්න.

පියලර 2:
 දුරලපබෝධ ඳදල අරුත් මතක තබා ගතුන.
 එක් එක් කවිපේ වමව්ත අදශව ලචනපයතු ලිවීමට ශලකි දලයි විමවා බතුන.
 ඒ ඇසුරිතු ඳශත වශතු ආකාරපේ ප්ර්න වකව් පකපතම.

ඳලන'ද පිපි
තුමේ යන
නිර
තුමේ යන
කුසුෙන් මඳති තුමේ යන
ෙළු
තුමේ යන
අවට සුපිපි
වපතම ය
බිඟු
සමේ යන
සිත එමවමහර මකමේ යන
මලො මකමේ යන
(අ) තද කළු අකුරින් මුද්රිත ඳදවල අේථ ලියනන්න.
(ආ) විහාරයන මකමේ ආශාව ඇති කරන කරුණු මදකක් දක්වන්න.
(ii)
ඳැමසයි නි  සුවැල් මකත් වත්
අවට
ඇමසයි ළො වසුඳැටියනන් හඬ
දුරට
දිමසයි මවමහර එහි සුර විෙනක්
මලසට
රමසයි අො රසෙයන ඒ පියනස
දුට
(අ) මෙෙ ග පියනමසේ ජනතාව කෘෂිකාේමික ජීවිතයනක් ගත කරන ව ිරයනැමවන කරුණු මදකක්
ලියනන්න.
(ආ) සෙස්ත ඳදයමේ අේථයන ලියනන්න.
පියලර 3:
 රචනාමය ප්ර්නලට පිළිතුරු වලඳයීම වශා ඉශත පියලර පදක වශ ඔබපේ රචනාමය ශලකියාල
පිළිබ අලපබෝධය මලන බලපයි.
3. (i) කෑරගල ප්රමේශමේ ජනතාවමේ යනහගුණ මගන හැර ඳෑෙත්
(ii) ග පියනමසේ සුන්දරත්වයන ිරයනා ඳෑෙත්
කෑරගලයන වැජමෙයි ම මලසින් සිට ඳැදි මඳළ රසවත් නිේොණයනක් වීෙට ඉවහල් වී ඇත. එක්
කරුණකට නිදසුන් පදකක් ැගින් දක්වමින් විෙසන්න.
4. (i) ස හැසිරවීම ී  කවියනා ඳෑ කුසලතාවත්
(ii) කවියනා මයනොදා ගත් කාමවයෝඳරෙත්
කෑරගලයන වැජමෙයි ම මලසින් සිට ඳැදි මඳළ විශිෂ්ට නිේොණයනක් වීෙට ඉවහල් වී ඇත.
එක් කරුණකට සුදුසු නිදසුන් පදකක් ැගින් දක්වමින් විෙසන්න.
5. අේථ රසයන මෙන් ෙ ශබ්ද රසයන ෙැනටින් මයනොදා ගැනීෙට වීදාගෙ හිමියනන් තුළ ව කුසලතාව
කෑරගලයන වැජමෙයි ම මලසින් සිට ඳැදි මඳමළන් ධ්වනිත මේ. සුදුසු නිදසුන් තුනක් දක්වමින්
විෙසන්න.
2. (i)

සැකසුෙ : ඩබ්ලිේ.ටී. ඩබ්ලිේ. කරුණාරත්න,
ගුරු උඳමේශක, (සිංහල)
කලාඳ අධයාඳන කාේයනාලයන,
ඇල්පිටියන.

දලතු ඔබ වාතමථක ල අධයයනය කෂා දලයි බතුන.
1.

(අ) ශිංව වතුපේය
(ආ)වීදාගම මමපරේය හිි
(ii)
(අ) පකෝට්පට් වාහිතය යුගය
(ආ)vi ලන ඳරාක්රමබාු  රු
(iii)
(අ) වීදාගම මමපරේය හිි
(ආ)කෑරග ඳේමාලතී පිරිපලතු විශාරය
(iv)
(අ) කෑරග
(ආ)ඳලශලඳත සුද පනො ශෂ ලලලි අතුෂ මළු
තලනි
ිහිකත වන'පේ දුතු පර මඬ
ලලනි
2.
(i)
(අ) ඳලන' ද - සුෂඟ අවුත්
වපතම ය - විල්ල
(ආ)සුෂග අවුත් නිරතුතරපයතු මල් පිපුණු ගව්ල මල්පඳති මලුපලහි අතුරවීම.
ශාත්ඳසතු මල් පිපුණු විල්ල මී මලස නාදය ඇපවයි.
(ii)
(අ) ශාත්ඳසතු ම නිරතුරු ල පකත්ලතුල සුලලල් න් වී ලතමගය ඳලපවයි. කුඩා
ලසු ඳලටවුතුපේ ශඬ ඈතට ඇපවයි.
(ආ)ශාත්ඳසතු ම නිරතුරු ල පකත්ලතුල සුලලල් න් වී ලතමගය ඳලපවයි. කුඩා
ලසු ඳලටවුතුපේ ශඬ ඈතට ඇපවයි. එහි විශාරය දිලය විමානයක් පවට
පඳපනයි. එම ප්රපේය දුටු විට අමතත රවයක් හිතට දලපනයි.
3.
පමම ප්ර්නයට පිළිතුරු වලඳයීප් ී  ඳශත වශතු කරුණු පිළිබ ල
වලකිලිමත් ලතුන.
පිළිතුපතම ආර්භක පේදය - (ශලඳිතුවීම)
පමලලනි ප්ර්නයකට පිළිතුරු වලඳයීප් ී  ආර්භක පේදය, යුගය, කතුලරයා
ශා අදාෂ කතතිය ගලන වශතු කරිතු ප්ර්නපයතු පපුටා ගත් පකොටවක් ද
එක් කරිතු ඳටතු ගතුන.
පදා: මකෝට්මට් සාහිතය ුගගමේ ී  වීදාගෙ මෙමරේයන ොහිමියනන් විසින් විරතත
හංස සන්මේශමයනන් උපුටා ගත් කෑරගලයන වැජමෙයි ම මලසින් සිට රසවත් සාහිතය
නිේොණයනක් වීෙට කෑරගල ප්රමේශමේ ජනතාවමේ යනහගුණ මගනහැර ඳෑෙත්, කෑරගල ග
පියනමසේ සුක්දරත්වයන මගනහැර ඳෑෙත් ඉවහල් වී ඇති ව අඳට ඳසක් මේ.
(ඉතු ඳසු නිදසුතු පදකක් ඇසුරිතු ඳෂමු කරුණ තශවුරු කිරීම අලය ය.)
(i)

කෑරගල ප්රමේශමේ ජනතාව යනහගුණ සපිරි, ආගමික නැමියනාවිරන් ුගත් අයන ව
එහි ඳදය තුළින් අඳට ෙනාව පිළිබිඹු මේ.
මනොමයනක් තැන ෙ පිපි ෙල් පිරුණු
මඳොකුණු යන
මගයනක් කන ෙ සැදැමහන් මදවන
දකුණු යන
සුදක් මලස තිම යි ෙළු ෙං හැර
කුණු යන
සියනක් අයන මකමරති වැ පුද
ඳැදකුණු යන
නිවසක් ඳාසා ශ්රේධාමවන් දන් ී මෙහි මයනමදන සියන ගණන් ජනතාව නිතර ඳැමිණ වන්දනා
ොන කරන ව කවියනා අඳට ෙනහර මලස ිරයනා ඳායි.තවත් විමටක එෙ ග පියනමසේ ඇති
විහාරස්ථානයන සසර බියන දුරු කරන වටිනා ආගමික සිේධස්ථානයනක් ව ඳැවසීමෙන් ද එෙ
ප්රමේශමේ ජනතාව තුළ ඇති කක්තියන ිරයනා ඳායි.
නි  ඳැසී ඳල ලෙ මදන
මිහිරෙයන
සුව විහිද සිටි විලිකුන් කැන්
රෙයන
මනොෙ තැනින් තැන වලු ර
වනරෙයන
එෙැද මවමහර දිලි දුර ලන
සසර යන
එවන් ඳසුබිමෙක මවමසන ජනයනා අනිවාේයනමයනන් ෙ යනහගුණ සපිරි ජනතාවක් වත්
අඳට හැමේ.
(ii)
එමෙන් ෙ කෑරගල ග පියනමසේ සුන්දරත්වයන වේණනා ිරීමෙත් මෙෙ ඳැදි මඳළ
රසවත් වීෙට ම මහවින් ඉවහල් වී ඇති ව අඳට ඳැහැදිලි යන.
සාර ඳලයන අෙ දෙ රෙ ද
වල්පිට
මීර ජලයන ඇළ මදොළ කඳු පිටින්
ට
නෑර මලොලයන වඩවන දුටු දනන්
හට
කෑරගලයන වැජමෙයි ම මලසින්
සිට
කෑරගල ප්රමේශමේ ඳවත්නා ස්රීකත්වයන මෙන් ෙ සුන්දරත්වයන ද මෙෙ ඳදයයන තුළින් ෙනා ව
ඳැහැදිලි මකමේ. අෙ, දෙ, රෙ ආී  ඳලතුරුවලින් මහබි මෙෙ ප්රමේශමේ කඳු මුදුන්වලින් ගලා
ස්නා මිහිරි ව ජලයන ද ඒ ව සනාථ කරයි.
ඳැමසයි නි  සුවැල් මකත් වත්
අවට
ඇමසයි ළො වසු ඳැටියනන් හඬ
දුරට
දිමසයි මවමහර එහි සුර විෙනක්
මලසට
රමසයි අො රස ෙ යන ඒ පියනස
දුට
අවට නිරතුරු ව සුවැල් මකත් වත් ඳැසී ඇති වසු ඳැටවුන්මේ හඬ ඈතට ඇමසන සුන්දර
ග පියනසක ස්වකාවයන කවියනා මෙහිී  වේණනා කරයි.
(අලවතු පේදය)
ම අනුව අඳට මඳනී යනන්මන් කෑරගල මවමහර වැනුෙ ඳදය ඳන්තියන රසවත් නිේොණයනක්
වීෙට ලඳෑ මහේතූන් අතර කෑරගල ප්රමේශමේ ජනතාවමේ යනහගුණ මගන හැර ඳෑෙත්,
කෑරගල ප්රමේශමේ සුන්දරත්වයන වේණනා ිරීමෙත් ලඳා ඇති ව අඳට ඳැහැදිලි මේ.
(i)

6.

මකෝට්මට් සාහිතය ුගගමේ වීදාගෙ මෙමරේයන හිමියනන් විසින් රතත හංස සන්මේශමේ
උපුටා ගත් කෑරගල මවමහර වැනුමෙන් අේථ රසයන මෙන් ෙ ශබ්ද රසයන ද ෙැනවින්
සංකලනයන කර කාවය නිේොණයනට කවියනා තුළ ව කුසලතාව විශද මකමේ.
කුළින් කුළ ෙ සිහිලෙ වැමහන
මදොළින් මදොළ ෙ කල් යනල් කරන
ඳළින් ඳළ ෙ තල් මඳොල් මගවතු
තළින් තළ ෙ පුල් පිුගමුපුල

කඳුරුයන
කුඹුරුයන
ෙැඳුරුයන
ඳමඬරුයන

ස්වකාමවෝක්ති වේණනයන වඩාත් ප්රියන කළ කවියනකු මලස හංස කවියනා මෙහිී  අඳට ඳසක් මේ.
එමෙන් ෙ ොරා බ ැගින් ව සෙ ෙත් විරිතක් කවියනා උඳමයනෝ ක මකොට මගන ඇති ැවි
ඳැහැදිලි යන. ඳදය මේ මුල සහ අග යනන අවස්ථා මදකක ී  එළිසෙයන ැකක ඇති වත් අේථ
රසයන මෙන් ෙ ශබ්ද රසයන ද ෙැනවින් සංකලනයන මකොට ඇති ැේ මඳමන්.
මිහෙ මුව ෙඬල මෙන් දිමලන හැෙ
දුල ඉසුරු පිරි සැදි ඒ මවමහර
ිරරෙ මඳොකුරු මී රස ලැ ම ොන
නරෙ මිතුර තමග මනත සිත සතුටු

විට
සිට
මලසට
මකොට

හංස කවියනා උඳො හුල ව මයනොදා ගනිමින් තෙ අදහස සහෘදයනා මවත මගන යනාෙට දැරූ
සාේථක උත්සාහයනක් මින් ගෙයොන මේ. මිහෙ මුව ෙඩල මෙන්, මී රස ලැ ම ොන මලස
ආී  උඳො ඊට කදිෙ නිදසුන් මේ.
මනොමයනක් තැන ෙ පිපි ෙල් පිරුණු
මගයනක් කන ෙ සැදැමහන් මදවන
සුදක් මලස තිම යි ෙළු ෙං හැර
සියනක් අයන මකමරති වැ පුද

මඳොකුණුයන
දකුණුයන
කුණුයන
ඳැදකුණුයන

කෑරගල ග පියනමසේ ජනතාව තුළ ව කක්තිවන්තකාවයන හා ග පියනමසේ චෙත්කාර දේශනයන
පිළි  තත්තරූඳ ෙැවීමෙහිත් මෙෙ ඳදයයන සෙත් මේ. මගයනක් කන ෙ සැදැමහන් මදවන
දකුණු යනන්මනන් ජනතාවමේ කක්තිවන්ත ව ඳසක් මේ.
ම අනුව අඳට මඳනී යනන්මන් අේථ රසයන මෙන් ෙ ශබ්ද රසයන ෙැනවින් මයනොදා ගනිමින්
ඳදයකරණයනට කවියනා තුළ ව කුසලතාවයි.

