
සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

  - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

State Ministry of Education Reforms, Promotion of Open 

Universities and Distance Learning  

අධ්යාපන ප්රතිසංසංකරණ, ්ිවෘත ්ිව්කෘිව්යාල හ් ා්රසණංකඅ්අධ්යාපන ප්

ණාජ්ය්අාා යාස්ය 

G.C.E. ORDINARY  LEVEL - Rehearsal  Question Paper 

අ.පපන ො.ං.්ංා/පපන ළ්-්පපන ණහුරු්ර්කප්පන ්රය් 

(Sinhala) 

සස ල හ්භාෂාෘ් ා්ංාහි යය්-්1් 

 

(QUESTION PAPER) - I 

ර්කප්පන ්රය්-් I  

අනුග්රහය     



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

2 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

අධ්යාපන ප්රතිසංසංකරණ, ්ිවෘත ්ිව්කෘිව්යාල හ් ා්රසණංකඅ්අධ්යාපන ප්ණාජ්ය්අාා යස්ය 

සස ල හ්භාෂාෘ් ා්ංාහි යය - I 

අ.පපන ො.ං.(ංා/පපන ළ)්-්ආ්ර්්්ර්කප්පන ්රය 

11්පරේණිය         රාල හය්පන ැය්1්යි 

 ංැල හකිය්යුතුයි. 

්සයලුා්ර්කපෘල හ ්්ිළිතතුරු්ංපන ය්නප. 

්අසර්1්ස ්40්්ක්ෘා්ර්කපෘල හ ්ී ්තතිස්(1) ()) ()) (4)්යප්ිළිතතුරුෘින්න්ිවෘැණි ්ප  ්

  ්්ෘඩාත්්ගැළපපන ප්ිළිතතුණ්ප  ණා්ග්නප. 

්ඔබ ්ංැපන පයප්ිළිතතුරු්පන ්රපේ ්කක්්කක්්ර්කපය්ංහ ා්ී ්තතිස්රෘ්අතුපණ්න්ඔබ්ප  ණා්්්

 ්්්ගත්්ිළිතතුපණහි්අසරය ්ංැංප්ප්රෘය්තුළ්(X) ල හකු,්පයෝ්නප. 

්කා්ිළිතතුරු්පන ්රපේ ්ිළුපපන ං්ී ්තතිස්අපපක්්පපන ප්ංක්්්ංැල හකි්ලපල හ්න්කියෘා් ්වෘා්  

 ්්්ිළිතපන ි ්නප. 

 අිංක 01 සට 03 පත්ක් රශ්පවල කක් කක් වාකයය්හහි ත්ද් කු  අුරින්හ ුද්රිත් පකොටපසහි 
අ්ධඅයට වඩා සමීෙ අ්ධඅය පද්ප වචපය පත්ෝ්්හප. 

 
1. පසේත්්හ ුදද්ලාලිට ර,පරොරා් ඬල හා යයි ගම්ුද ෙැවසූහ. 

1) කණපකොකා හඬළලා  
2) විපාශය ළිං පවලා  
3) පවපස්කමක් පවලා  
4) විපාශ පවලා  

 
2. ඇය  ය්  ණ්පපෝ්නපා ළද්ැිනයක පසේ ජීවත් විය. 

1) කිසරස පද්යක් ද්්හප්හ පැති  
2) කිස කලබලයක් පැතිව  
3) ද්ැනුම් පත්රුම් පපොමැතිව  
4) ොසපේ 6 පරේණියටයට වත් පපොපගොස්  

 
3. නිමේ සය ෙවුල හා පද්මාපිය්හ සමඟ අත්්ෘැ්ල්බැහපගප ජීවිත්ය ගත් කපළේය. 

1) අත් පද්කි්හ අේලා 
2) ත්්හ ම්හ අමත්ක පකොට  
3) ඉත්ා ෙහසුපව්හ  
4) කකට කක් වී  

 

 අිංක 04 සට 06 පත්ක් රශ්පවලට වඩාත් සුරසසු ෙද්ය පත්ෝ්්හප. 
 

4.පගොවිත්ැප සඳහා ෙළුද ව් ජල නිුරතුව .................... පේ. 
1) පානුුද්ය  
2) දියකැපීම  
3) දියව් මිංගලයය  
4) දියපබත්ම  



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

3 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

5. විවි අ්ුදණු ෙසඳු්්හපේ  මා්ධගපය්හ අපේ මපසට පිවිසීපම්හ විවි .......................මැපේ. 
1) සිංකේෙ රූෙ  
2) වාක් චිත්ර  
3) මපපෝකාය  
4) කාවය සිංකේෙපා  

 
6. විපේශිකය්හපේ ෙමණක් පපොව ස්වපේශිකය්හපේ ද් පපත්සත් ............................. ක්ග්හපා 

පව්ළ තී්යක් අෙ සතුය. 
1) වවව්ධණ  
2) ආක්ධෂණීය  
3) සිංක්ෂිේත්  
4) උද්ා්  

 
7. අකා්ාදී පිළිපවළ අනුව නිවැ්දි ෙද් ගැළපූ ව්ණය පත්ෝ්්හප  

1) පා, නී, පිපයල, පද්ොඹ 
2) පිපයල, පද්ොඹ, පා, නී 
3) පද්ොඹ, පා, නී, පිපයල 
4) පිපයල, පද්ොඹ, පා, නී 

 
8. අක්ෂ් ව්ධගීක්ණය අනුව සාවද්ය පිළිතු් පත්ෝ්්හප. 

1) අ, ක, ඝ, හ - කණ්ඨජ අක්ෂ් 
2) ඉ, ඊ, ය, ඣ- ත්ාලුජ අක්ෂ් 
3) ඍ, ඨ, ඩ, ණ - ද්්හත්ජ අක්ෂ් 
4) උ, ෙ, බ, ම - ඕෂ්ඨජ අක්ෂ් 

 
9. සෑම ෙද්යක ම අක්ෂ් විපයාසය නිවැ්දි ව පයදී ඇති ෙද් පේළිය පත්ෝ්්හප. 

1) ද්ණ්ඩප, ද්්ධශපෙත්ය,  සමස්ත්ය ද්ෘෂ්ටිය 
2) රභල, මැතිඳාණ, සු්ප්, සම්භාෂණය  
3) ච්හද්ප, ද්්හත්, නි්ධමාණ ඇබුල 
4) රකාශප, ්ක්ෂණය, ෂෂාලය, ුසස්ත්කාලීය 

 
10. දී්ධඝ ඇද්ය, ්කා්ාිංශය, ගයනුකිත්ත්, ප්ධඵය පිළිපවළට පයදී ඇති ෙද් පේළිය පත්ෝ්්හප. 

1) ුරරුණෑගල, ග්ර්හඅය, පග ්වය,  ක්මය 
2) කූඹියා,  ුසස්ත්ක, ඍණ, ්මය 
3) කූ්ටියා, භ්රමණය, පෙ ්ාණියටක,  ක්මය 
4) පැවියා, රසබල, ගෘහය, ච්මය 

 
11. ත්ේධිත් ෙද් ෙමණක් අ්හත්්ධගත් ව්ණය පත්ෝ්්හප. 

1) බුේධිමත්, සේවත්, පමොළකැටි, ුස්ාත්ප 

2) ස්වපේශීය, සුහද්ත්ා, රසබල, හැකියා 
3) පෙොඩිති, පස ්හද්්ධයය, පැටුණු, කාලීප 
4) ව්ලස්, ඉඟටිය, බැලුම්, ජපත්ා 

 
12. උෙස්ධග ෙද් ෙමණක් අ්හත්්ධගත් ව්ණය පත්ෝ්්හප. 

1) අභිලාෂය, ුරසලත්ා, සුවිපශේෂ, රසද්ප 
2) අවසඳ, නි්ධමාණ, රබල, පයප 

3) අදිෙති, රස්ධජප, ේපේශ, රතිවිොක 
4) විමල, උෙවප, ගැයුම්, ෙැවතුම් 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

4 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

13. ේරූෙ, ආගම, ේස්ව්පලෝෙ, ේවිත්වරූෙ යප ස්හධි සඳහා ගැළපෙප පිළිතු් ව්හප්හ 
1) ද්ඬුවම්, සු්ත්, අස්සප, වැේද්ා 
2) වපටෝ, ද්ෑල, විස්සම්, කටුවල 
3) ත්ේේ, වියවුේ, බුරසුරරු, ුරරුේලා 
4) උෙනූේහ, පිළිතුරු, සතු්ා, මපහේසකා 

 
14. නිවැ්දි විස්හධිය ඇති ෙද් පේළිය පත්ෝ්්හප. 

1) පගප + ආවා,  අනු +  උත්,  සු් + අඟප, සත් + කරු  
2) හිඟුරු + අල,  බිය +  ඇති,  නුව්හ + අග, ෙස් + සාලිස්  
3) කටු + අල ,පැවි + අයාට, ගඟ + පත්්,  ලිේ + ගල 
4) වේ + ඌ්ා, උගත් + පත්ෝ, පගත් + කම්, සු  + අසු 

 
15. ‘ත්ා්ා’ හා ‘පට’ යප ෙද් පද්ක අයත් ව්හප්හ  

1) පාම ෙද් හා ාතු රකෘති  
2) පාම හා ක්රියා ෙද් 
3) පාම රකෘති හා ක්රියා ෙද්  
4) පාම රකෘති හා ාතු රකෘති  

 
16. අහස්හ ත්රුවක් කඩා වැපටපවා 
      ද්්හපපෝ බුරස්හපේ ශ්රී ්ධමස් ක්හා  
      ුසතුප්හ පම් අහග්හප   
      ුසෂ්ෙපය්හ වප සු්හද්් පේ ලිංකෘත් පේ 
 
ඉහත් ගීත් ාණ්ඩය්හහි ඉින ඇඳි ෙද් අයත් විභක්ති අනුපිළිපවළ්හ ද්ැක්පව්හප්හ 

1) අවධි, ආා්, සම්රද්ාප, ආලෙප 
2) අවධි, සම්බ්හ, ආලෙප, ක්ණ 
3) අවධි, සම්රද්ාප, ආලෙප ,ක්ධම 
4) අවධි, සම්බ්හ, රඅමා,  ක්ධම 

 
17. ඇය හඬමි්හ නිවසට ගියාය. 

බල මහ ුදහුද් අව සඳ උතුින්හ පෙපපප 
සතු්්හ කනු බලා ඔහු සට්හ බිමට ආපේය. 
කියත් උ්හ පමපත්ෙල 
 

ඉහත් ඉින ඇඳි ෙද් අයත් ක්රියා ෙද් අනුපිළිපවළි්හ ද්ැක්පව්හප්හ 
1) පූ්ධව ක්රියා, විධි ක්රියා, මිර ක්රියා, අසම්භාවය ක්රියා 
2) මිර ක්රියා, අසම්භාවය ක්රියා, පූ්ධව ක්රියා, විධි ක්රියා  
3) පූ්ධව ක්රියා, අසම්භාවය ක්රියා, විධි ක්රියා, මිර ක්රියා 
4) මිර ක්රියා, විධි ක්රියා, පූ්ධව ක්රියා, අසම්භාවය ක්රියා 

 
18. “ආකාශපේ පිපී වැනී ගිය ත්රු කාලයක් පසේ පිිනව්ා සටිප ්හත් පෙලකි්හ හා ුස්හ සඳු පසේ 

දිලිපසප ස්වාමි ද්රුවාණ්හ පේ ශ්රී විතිතිය ද්ැක”  
ඉහත් උුසටපය සම්බ්හ නිවැ්දි රකාශය ව්හප්හ 

1) බුරස්හ වහ්හපසේ ත්රුවටත් ්හත් පෙළ සඳටත් උෙමා ක්යි. 
2) බුරස්හවහ්හපසේ ත්රුවටත් ්හත් පෙළ සඳටත් රූෙක ක්යි. 
3) අහපසේ ත්ා්කා සමූහයට ්හත්පෙල උෙමා ක්ප අත්් බුරස්හ වහ්හපසේ සඳට රූෙක ක්යි. 
4) අහපසේ ත්ා්කා සමූහයට ්හත් පෙළ උෙමා ක්ප අත්් ම සඳුට බුරස්හ වහ්හපසේ උෙමා 

ක්යි. 
 

 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

5 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

19. ‘ංබෘං කුලුණු්පාත්්මුි  ා්ද්හම් සැම’ යප ෙද්ය ොඨපයහි  කු  ක් ඇති ෙද්ය්හහි නිවැ්දි 
අ්ධඅ විව්ණ අනුපිළිපවල ද්ැක්පව්හප්හ 

1) සත්ය, වම්රිය, කරුණාව, ුදදිත්ාව 
2) සත්ය, කරුණාව, වම්රිය, ුදදිත්ාව 
3) යහෙත් වචපය, කරුණාව, වම්රිය, ුදදිත්ාව 
4) සත්ය වචපය, කරුණාව, වම්රිය, ුදදිත්ාව 

 
20.   A. කිය්හපා 

B. කියනු 
C. ්කි්හපපෝ 
D. ්කිප  

ඉහත් ද්ැක්පවප ෙද් අත්ින්හ කෘද්්හත් පාම ෙමණක් ද්ැක්පව්හප්හ  
1) A හා C 

2) B හා D 
3) A හා D 

4) B හා C 
21. සමාපා්ධඅවත් ෙද් යුගලයක් ඇතුළත් පපොවප ව්ණය පත්ෝ්්හප 

1) භවය - ජාතිය, රා්ධඅපා - ෙැතුම්, ත්දි්හ - ත්්, විළිය - ලැජ්ජාව  
2) රුහිරු - පේ,  ෙේම - පපු ම්, රුව්හ - ්ත්ර්හ,  ස්හූපෙමාප - සාග්ය ත්්ම් 
3) සක්වල - චක්රාවාටය,  සූ්ධයයා - දිපක්,  ගස් - ූපම, කා්හත්ාව -  දිගැස 
4) අහස - පපබෝගැබ,  නිවස - ගෘහය, පපලුම් - අ්වි්හද්, ජලය - ෙැ්හ 

 
22. විරුේා්ධඅ ෙද් යුගලයක් ඇතුළත් පපොවප පිළිතු් පත්ෝ්්හප. 

1) සුසිනත් -  රසසිනත් 
2) ඌප -  අනූප 
3) ස්වාධීප - ේාධීප 
4) පේශීය - ස්වපේශීය 

 

  23,24,25 වාකය අතුින්හ වයාක්ණානුකූල නිවැ්දි වාකය පත්ෝ්්හප. 
 
23.  

1) ඔවුහු ක්රීඩකය්හ පවති 
2) ඔහු කවිපයක් 
3) අපි සයේල්හම පු පවෝ පවුද 
4) ද්රුව්හ අවිංක පපොව්හප්හ ඇයි? 

 
24. 

1) සසුහු ක්රීඩා පිටියට ෙැමිණ පැත්. 
2) මා ඒ පෙොත් කියවා ඇත්පත්මි. 
3) ෂ පත්ොපමෝ ගමට ගියහ. 
4) ගුරුවරු රැස්වීපම් ඇත්. 

 
25. 

1) සතුප්ෝ ෙහ් පද්ති’යි ගම්වැසපයෝ බිය වූහ. 
2) පේශොලපඥපයෝ හා මිනිස්සු රැස්වීමට ආහ. 
3) අපි ශිෂයපයෝ හා කත්ා කපළමි. 
4) මව පහවත් අම්මා ද්රුව්හට බත් පබද්ා පද්ති. 

 
 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

6 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

26. ෙහත් ද්ැක්පවප ෙද් පයොද්ා හිස්ත්ැ්හ පි්වීපම් දී නිවැ්දි අනුපිළිපවළ ද්ැක්පවප ව්ණය 
පත්ෝ්්හප. 
 A. ඉක්බිති   B. විරූ   C. විපා  D. මැපවි  
 

 පද්විය්හ .................... මට පිළිස්ණක් පැත්. 
 ඔබ අෙට සමාව රසප ................. 
 .................. සයේපලෝම විස් ගියහ. 
 පේ පපොවූ ............ සටපක් කළ යුතුව තිපේ.  
1) C,D,A,B 
2) B,C,D,A 
3) A,B,D,C 
4) D,C,B,A 

 
27. අය මා්ධග ුදු මනි්හම විපාශ ක් ද්ැමීම ය්හපට ගැළපෙප පිරුළ ව්හප්හ  

1) ඌප්ෝ කවද් ද් කහ කෑපේ 
2) වක්කපේ හුරරු හැිංගුවා වපගයි 
3) අතු කඩා පමෝ ක්හපා පසේ 
4) අලි මදිවට හ්ක් 

 
28.“කපගොඩ පගොපේ උල පේපා හඬ්හප්හ” යප කවි ෙද්පයහි අ්ධඅය නිවැ්දිව ද්ැක්පව්හප්හ  

1) උල පේපපක් හඬප බව 
2)  ගැමිය්හපේ බලාපෙොප්ොත්තුවක් 
3) ම්ණයක් සරසව ඇති බව 
4) අසුභ ආ්ිංචියක පේනිමිත්ත්ක් බව 

 
29. “අපි විේවතු්හ ද්කිුද” යප වාකය ක්ධමකා්කයට හැ්වීපම්දී නිවැ්දි ව්හප්හ  

1) අෙ විස්හ විේවතු්හ ද්ැක්පකුද. 
2) අෙ විස්හ විේවත්හු ද්කිපා ලද්හ. 
3) අෙ විස්හ විේවත්තු ද්ැපකති. 
4) අෙ විස්හ විේවත්තු ද්ක්පා ලේපද්ෝය. 

 
30. ෙහත් සඳහ්හ ‘අ’ සහ ‘ආ’ පකොටස් පද්පකහි අතීත් වයවහා්ය්හ හා සිංායා ගැළපූ විට ලැපබප 

නිවැ්දි පිළිතු් ව්හප්හ 

 

1) 1 – A 

2) 2 – B 
3) 3 – C 

4) 4 – D 
 
 
 

  අ   ආ 

1. පසොළස A. 16 

2. කුර්හ තිස B. 14 

3. තුරසස C. 29 

4. පත්පළස D. 17 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

7 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

31. ුදලි්හ දී ඇති වයාක්ණ රව්ධගයට අයත් පපොවප ෙද්යක් සහිත් පිළිතු් පත්ෝ්්හප. 
1) උෙමාවාචී නිොත් - කේ, බඳු, විලස්, පම්හ 
2) ශීඝ්රා්ධඅපේ නිොත් - වහා, පසේද්, හනික, යුහුව 
3)  සීමා අ්ධඅපය්හ නිොත් -  පත්ක්, තුරු, පසට, ද්ක්වා 
4) ෙද් සම්බ්හ කිරීපම් නිොත් - හා, සහ, සමග, කැටුව 

 
32. “උඹ මිනිපහක් පවය්හ ුසපත්  
 ුරසගිනි පවයි කකම සතුරු”  පමම ගීත් ාණ්ඩය ඇතුළත් පාටය ව්හප්හ 

1) සිංහබාහු පාටයය 
2) හුණුවටපේ කත්ාව 
3) මපපම් පාටය 
4) පේමපත්ෝ ජායතී පසෝපකෝ 

 
33. නිවැ්දිව ගැලපෙප ෙද් යුගල පත්ෝ්්හප. 

 

1) A-F, B-G 
2) A-E, C-G 
3) C-F, D-E 
4) B-H, C-E 

 
34. දී ඇති අක්ෂ් ගැළපීපම්හ නි්ධමාණය වප පග් පාමය නිවැ්දිව ඇතුලත් ව්ණය පත්ෝ්්හප. 

1) අ්පා්ුස 
2) පද්ණියට - ද්ඹ 
3) ෙහුවයා 
4) මනුව් 

 
35. හිංස ස්හපේශය හා සැළලිහිණියට සිංපේශය කතුවරු්හ නිවැ්දිව ද්ැක්පව්හප්හ 

1) අලගියව්හප ුදාපවටි හා පත්ොටගුදපේ ශ්රී ්ාහුල හිමි 
2) වීද්ාගම වමත්රී හිමි හා පත්ොටගුදපේ ශ්රී ්ාහුල හිමි  
3) පද්පවනි ේාක්රමබාහු ්ු  හා පත්ොටගුදපේ ශ්රී ්ාහුල හිමි 
4) වීද්ාගම ගුණාප්හද් හිමිපයෝ පත්ොටගුදපේ ශ්රී ්ාහුල හිමි  

 
36. I පකොටපසේ ඇති රූඩි ෙද් සඳහා II පකොටපසේ පපොගැළපෙප අ්ධඅය සහිත් ව්ණය පත්ෝ්්හප. 
 

 

1) A හා E 

2) B හා F 
3) C හා G 

4) D හා H 
 

A. හැ්හදි්ාල E. ඔරු අයිති කරුවා 

B. ඉේලම් කූ් F. ඉේලම 

C. මහ කක G. අලියා 

D. ගඟුල බාපවා H. හාපවා 

A. කඹ අදිපවා E. ක්රියාත්මක පපොකිරීම 

B. සුරසහුණු ගාපවා F. වැ්දි වස්හ කිරීම 

C. බඩට ගහපවා G. ආහා් පපොදීම 

D. ත්රු පෙපපපවා H. ක්ද්්යට ෙත් වීම 



සිංහල භාෂාව හා සාහිත්යය   අ.පෙො.ස. (සා/පෙළ) 

8 - විවෘත් විශ්වවිද්යාල හා රස්ස්අ අයාෙප රව්ධප ශාාාව    

37. ෙහත් වාකය තුළි්හ අද්හස නිවැ්දි ව ද්ැක්පවප වාකය පත්ෝ්්හප. 
1) සිංහල අක්ෂ් මාලාපේ රාණාක්ෂ් විස්සකි. 
2) ඍ,ඎ යප අක්ෂ් ව්ධත්මාපපේ භාවිත්පේ පපොපයපද්යි. 
3) නිොත් උෙස්ධග යනු රත්යයා්ධඅ පාම පේ. 
4) කර්තෘ කා්ක වාකයක ක්ධම ෙද්ය අනුක්ත් පේ. 

 
38. කහුරරුේලා අත්පත්හි හිඳියි. 
      ොු  නිවපසහි පේෙස් ඇත්. 
      ගුු පගොපගුේ තුරු හිස ්මත් සැින ස්යි.  
      ඉ් සඳ යප ස්වභාවික වස්තූ්හ ුස්ාණපේ පේවත්වපය්හ සලකා ඇති බව පෙප්හ. 
 
පමහි ඉින ඇඳි ෙද් අයත් සමාස අනුපිළිපවල ද්ක්වා ඇති ව්ණය පත්ෝ්්හප. 

1) විපශේෂණ,  විභක්ති, අපයා්ධඅ, ද්කා්ා්ධඅ 
2) විභක්ති, විපශේෂණ, අපයා්ධඅ, ද්කා්ා්ධඅ 
3) ද්කා්ා්ධඅ,  විභක්ති, විපශේෂණ, අපයා්ධඅ 
4) විපශේෂණ, අපයා්ධඅ, විභක්ති, ද්කා්ා්ධඅ 

 
39. ෙහත් සඳහ්හ කවිය අ්ධඅයට වඩාත් සමීෙ අ්ධඅය පද්ප ව්ධණය පත්ෝ්්හප. 

පපො වි ත් ්  පත්ද් බලැති මහතු්හ හට ෙව් 
වැ ් සැ ් පපො වප නුනුවණ ද්ප බඳිනු පව් 
තු ඟු ත් ් ගිින ෙඏප ද්ළ ද්ළඟි්හ ෙැහැ් 
ම ත් ව ් ගිජිඳුට පෙපද්පැත් පවපහපසප අයු් 

 
1) මහතු්හට පව් බැඳීම මත් ්පජුරට පවපහසුපා වැ්හප 
2) උතුම් වී්සා් ගුණ ඇති මහතු්හ ේාජය කළ පපොහැකි බව 
3) අරමාණ පත්ජස බලය ඇති උතුම් මහතු්හට නුවණියට්හ අු  මිනිසු්හ වව් බැඳීම විශාල 

ේධවත් ද්ැඩි ද්ළ අඟි්හ ෙහ් පද්ප මත් ඇපත්ුර ෙයි්හ ඇප පවපහස ග්හපාක් වැනි බව 
4) උතුම් මහතු්හට නුවණියට්හ අු  මිනිසු්හ වව් බැඳීම රපයෝජපයක් පපොවප බව 

 
40. “හිමි ඔබ සයු් මැද් රුරස සටපකය රැපේ” යප ෙද්ය ාණ්ඩපයහි සමීෙ අ්ධඅය පද්ප ව්ධණය 
පත්ෝ්්හප.  

1) ස්වාමියා සයු් මයපේ සටිප බව 
2) ස්වාමියා ්ා්රිපේ සයුප්හි සටිප බව 
3) ස්වාමියා සටපක නි්ත් වප බව 
4) ස්වාමියා ්ා්රිපේ සයු් මයපේ ද්රුණු සටපක පයපද්ප බව 


