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අභියයෝග ජයගත් 

සිදුහත් ය ෝසතාය ෝ



ය ෝසත් උපත සහ  ැඳුණු 

අභියයෝගාත්මක සිදුවීම්

❑ පංච මහා විය ෝකනය කිරීම.

❑ ඉපදී දින හතකින් මව කළුරිය කිරීම.



සිදුහත් කුමරුට මුහු පෑමට සිදු වූ 

අභියයෝග
▪ රජ කුමයරකුට අවැසි සියලු ශිල්ප ඉයගනීමට සිදුවීම.

▪ ඥාතීන් ඉදිරියේ ශිල්ප දැක්වවීමට සිදුවීම.

▪ සුදුසු කු  කුමරියක යතෝරා ගැනීම.

▪ පස්කම් සැප අත්හැරීම.

▪ පිය රජුයේ අයේක්වෂාවන් ඉටු කිරීම.



ය ෝසත් උපත හා ආශ්චර්යමත් සිදුවීම්

❖ය ෝසත් උපත සිදුවූ විගස පියවර තැබීම.

❖ය ෝසත් උපත පිළිගැනීමට සත් පියුම් මල් 

පිපීම.

❖සිංහ නාද පැවැත්වීම.



1. සිදුහත් කුමරු ශිල්ප උගත් ගුරුවරයා කවුද ? 

• සර්වමිත්ත  මු ා



සිදුහත් කුමරු උගත් ශිල්ප යමානවාද?

• කඩු ශිල්ප

• දුනු ශිල්ප

• නීතිය

• ඇතුන් සහ අසුන් හැසිරවීම.



සිදුහත් කුමරුයේ ළමා අවධියේ දැකිය හැකි 

වියශ්ෂ  ක්වෂ  යමානවාද ?

• කීකරු  ව

• කරු ාවන්ත  ව

• උගන්වන යද් යහාඳින් ධාර ය කර ගැනීම.

• යමත් සිතුවිලි වලින් යුක්වත වීම.

• නිර්ීත  ව

• අන් අය ත ා යප ා නැගී යනාසිටීම.



සිදුහත් කුමරුට පිය රජතුමා විසින් ඍතු 3 ට 

අනුරූපව සාදවා දුන් මාළිගා යමානවාද?

• ගිම්හාන    - රමය

• යහ්මන්ත   - සුරමය

• වස්සාන     - සුභ



සතර යපර නිමිති

▪ මහල්ය ක්ව

▪ ය යෙක්ව

▪ මළ මිනියක්ව

▪ පැවිදි රුවක්ව



රාහු  කුමරු උපන්  ව ඇසූ සිදුහත් කුමරුයේ මුවින්

නිතැතින්ම පිටවූයේ කුමක්වද?

• රාහුය ෝ ජායතෝ  න්ධනං ජාතං

• රාහු යයක්ව උපන්නා ,  න්ධනයක්ව ඇති වු ා.



නිබ්බබුත පද කීයේ කවුද ?

•කිසායගෝතමිය. 



ක්රියාකාරකම

1. පංච මහා විල ෝකනය යනු කුමක් ද?

2. ලබෝසත් උපත හා බැඳුනු ආශ්චර්යමත් සිදුවීම් 3 ක් ලියන්න.

3. සිදුහත් කුමරු උගත් ශිල්ප ශාසත්ර ලමානවාද?

4. කුමරුලේ ළමා අවධිලේ දක්නට  ැබුණු විලශ්ෂ  ක්ෂණ ලමානවාද?

5. සතර ලපර නිමිති නම් කරන්න.



6.රාහු  කුමරු උපන්  ව ඇසූ සිදුහත් කුමරුයේ මුවින් පිටවූ වාකය 

ලියන්න.

7.නිබ්බබුත පද කීයේ කවුද ?

8.සිදුහත් කුමරුට මුහු  පෑමට සිදුවූ අභියයෝග 4 ක්ව ලියා

ඒ ඇසුරින් ගත හැකි ආදර්ශ 4 ක්ව වගුවක දක්වවන්න. 



9.සිදුහත් ය ෝසත් කුමරු අභියයෝගයන්ට මුහු  පෑ අයුරු යන මාතෘකාව 

යටයත් රචනයක්ව ලියන්න.

10.අභියයෝග ජය ගනිමු යන මාතෘකාව යටයත් පාසල් සිසුයවකු ය ස ඔ ට 

මුහු  පෑමට වන අභියයෝග සහ ඒවාට මුහු  පෑ යුතු ආකාරය පිළි ඳ ය ෝසත් 

චරිතය ද ආදර්ශයට ගනිමින් බිත්ති පුවත්පතකට ලිපියක්ව ලියන්න. 



යේ.එම්.ගයත්රි සංජීවනී ජයසිංහ

 ප/යහා/මීවනප ාන මහා විදයා ය

යහාර 


