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ක ොෂඹ වි්ලවිදයායශ රී  ා ාල 

නීති පීඨය 

නීතිකේදී උඳාධි ඳරීක්ණයශ ඳෂමු ලවර (මාර්ගගත) – 2020 

කරෝම නීතිය 

(ඳෑ තුනයි) 

මුළු ප්ර්න වා්යාල 0 0  

ප්ර්න තුනකට (03) ඳමණක් පිළිතුරු වඳයන්න 

(අපැහැදිලි අත් අකුරු සඳහා ලකුණු අඩු කකකේ.) 

 

1. (i) ධනලත් කලකෂන්කදකු ව බැල්බව් තම එ ම පුත්රයා ලන නල ශැවිිදි 

මැග්නව්කග් උඳකේ යා කව තමන්කග් එක් ලශකක් ලන ජුලියන්ල 

අන්තිම  ැමති ඳත්රයිනන් ඳත් ක ොටශ ඉක්බිතිල මියගිකේය. ජුලියන්, 

අන්තිම  ැමති ඳත්රය යටකත් මැග්නව් ශට අයිතිල තිබූ  ෘෂි ාර්මි  

ඉඩකේ යේ ක ොටවක් වශ නිලවක් යේ මුද ට බැල්බව්කග් මිතුකරකු ව 

 ැෂියව් ශට ඳලරා දුන් අතර එම මුද තම ප්රකයෝනනය වශා තබා 

ගත්කත්ය. ඉශත වශන් ඳැලරීම කශේතුකලන් උඳකේ ත්ලය අලවන් 

ිනරීමට මැග්නව් දැන් අදශව්  රයි.  

 

මැග්නව්ට උඳකදව් කදන්න.  

 

ජුලියන්ශ ඳැලරීකමන් ත් මුදල් මැග්නව්කග් යශඳත උකදවා තැබුකේ  නේ 

ඔකේ පිළිතුර කලනව් කේද? කශේතු දක්ලන්න. 

 

 

 



2 
 

(II) දශ ශතර ලැනි වියට ඳා තැබූ මැග්නව් ඔහුකග් පියාකග් මිතුකරක් ව 

 ැෂියව් ශට කුලී ඳදනම මත  ැෂියව්කග් ලයාඳාරය වශා තම  රත්තය 

ිනඳතා භාවිතා ිනරීමට ඉඩ දුන්කන්ය.  ැෂියව් නිසි වැිනල්ිනන් 

කතොරල  රත්තය භාවිතා  ෂ අතර එයට ශානි සිදු විය.  ැෂියව්ශ සිදු ව 

ශානි පිලිබ කශළි කනො ර මැග්නව් ශට  රත්තය ආඳසු බා දුන්කන්ය. 

එය තම පියාකග් ප්රියතම  රත්තය ව බැවින් එම  රත්තයට සිදු ව ශානිය 

දැනගත් අලව්ථාකේ මැග්නව් දැඩිල ක ෝඳයට ඳත් ව අතර  ැෂියව්ට 

ලන්ි කගලන කව ඉල්ා සිටිකේය.  ැෂියව්ශ මැග්නව් සිය භාර රු ලන 

ජුලියන්කග් අධි ාිදය කනොමැතිල  ටයුතු  ර ඇති බල ඳලවමින් මුදල් 

කගවීම ප්රතික්කේඳ  කෂේය. 

 

මැග්නව්ට උඳකදව් කදන්න.  

 

ශානිය සිදුවීකමන් ඳසු මැග්නව් වශ  ැෂියව ් අතර ව ගනුකදනුලට 

අනුමැතිය බා දීමට ජුලියන් සදානේල සිටිකේ නේ ඔකේ පිළිතුර කලනව්  

කේද? 

 

2. ජුලියානා  ාකටෝ වමඟ විලාශ වුකේ ඇකග් පියා ව ෆීලික්ව් විසින් 

 ාකටෝට  රන ද ලයාන විිනමකමිනන් ඳසුලය. ෆීලික්ව්ශ ජුලියානාකග් 

විලාශකේදී නිලවක් වශ ියමන්ති මායක් තෑගි  කෂේය. ඇකග් විලාශය 

 ත්රයාකග් මරණය ශැර කලනත් කශේතුලිනන් බිඳී ගිය කශොත් තයාගය 

ආඳසු බා ිය යුතු බලට ව ක ොන්කේසියක් වහිතල ජුලියානාකග් 

වකශෝදරයා ලන බැසිලියව්ශ ඇයට අ්ලයන් කදකදකනකු තෑගි දුන්කන්ය. 

ජුලියානා ඇඳුේ මැසීමට දක් ව අතර ඇය වැමියාකග් අලවරය මත 

ගාව්තුලක් යටකත් ඇඳුේ මැසීම ආරේභ  ෂාය. ඇටි ව්ශ  ාකටෝකග් 

ඳවුකල් කනය්ඨ වාමාජි යකු ව අතර ඔහු ජුලියානාකග් මැහුේ 

ලයාඳාරයට එකරහි කනොවීය. ජුලියානාශ මැහුේ ලලින් වැිනය යුතු 

ාභයක් උඳයාගත් අතර එම මුදල් ඇකග් ියණිය ලන ලැකන්සියාකග් 

විලාශය වශා ඉතිිද  ෂාය. ක කවේ කලතත්ශ ලැකන්සියාකග් විලාශය 

වශා මුදල් කයදවීම පිළිබල ඇටි ව් ඇයට එකරහි ව අතර ඒ කලනුලට 
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ඔහුට අලය වුකේ  ාකටෝකග් පුත් බැල්බව් වශා ඉඩමක් මිදී 

ගැනීමටය. ලැකන්සියා ශට ලයව අවුරුදු දශයක් ව අතර ඇටි වශ් 

ඔවුන්කග් ඳෂාත් ආණ්ඩු ාර මාකවල්ව් ශට ඇය විලාශ  ර දීමට තීරණය 

 කෂේය.  ාකටෝ වමඟ විලාශය බි දමා වලලාශ  නිලසින් පිටවී යාමට 

ජුලියානා අදශව්  ෂාය. ෆීලික්ව් විසින් ඇය කලත තෑගි දුන් ියමන්ති 

මාය ඇකග් ලයාඳාර  ටයුතු වශා උඳ ාර   ඇයකග් මිතුිදයට තෑගි 

දීමට ජුලියානාට  අලය විය. 

ඇය කලත ඳලතින කේඳෂ අයිතිලාසි ේ වශ තීරණ ගැනීකේදී ඇටි වක්ග් 

තත්ත්ලය පිළිබල ජුලියානා කලත උඳකදව් කදන්න.  

 

3. ඳශත වශන් අලව්ථාලන්හි ඳාර්්ලයන්කග් අයිතිලාසි ේ වශ ලගකීේ 

වා ච්නා  රන්න. 

  

(i) ඩාිදයව්ශ එමිලියන් කලත ඉල්ල විට ආඳසු කගවීකේ ඳදනම මත යේ 

මුදල් ප්රමාණයක් කගවීම වශා බැඳී සිටිකේය. ඳසුල එමිලියන්ශ එම 

මුදට වමාන තිිදඟු තම මිතුරා ලන ඇටි ව් කලත ණයක් කව බා 

කදන කමන් ඩාිදයව්කගන් ඉල්ා සිටි අතර ඩාිදයව් එය එකවම ඉටු 

 කෂේය. එම ප්රමාණයට වමානල තිිදඟු කශෝ මුදල් තමන් කලත ආඳසු 

බා කදන කව එමිලියන් ඇටි ව්ට ඳැලසුකේය. එමිලියන් කලත 

තිිදඟු කශෝ මුදල් ආඳසු බාදීකේ ලගකීම ඇටි ව් ප්රතික්කේඳ  කෂේය. 

  

(ii) එමිලියන්ශ වයිරව් කගන්  රත්තයක් වශ අ්ලයන් කදකදකනකු මිදී 

ගැනීමට එ ඟ විය. ඔහු වයිරව්කග් කගොවිකඳොෂට කගොව්  රත්තය 

වශ අ්ලයන් ඳරීක්ා  ර ලටිනා මින් අඩක් කගවීය. ක කවේ 

කලතත්ශ ඔහු එිනම  රත්තය වශ අ්ලයින්කග්  භුක්තිය බා ගත්කත් 

නැත. එමිලියන් තම ව්ථානකයහි අ්ල ගාක් ඉිිනරීකමන් අනතුරුල 

අදාෂ භාණ්ඩ බාර දීම සිදු විය යුතු බලට ඳාර්්ලයන් අතර 

එ ඟතාලයක් ඇති විය. ගා ලතුර කශේතුකලන්  රත්තය ගවාකගන ගිය 
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අතර අ්ලයන් කරෝගාතුරුවී මිය ගිකේය. වයිරව්ශ එමිලියන් කගන්  

ඉතිිද මුද ඉල්ා සිටිකේය.  

  

(iii)  ැව් ව්කග් පිිදමි ලශලුන් කදකදකනකු වමඟ හුලමාරු ලන ඳිදි 

එමිලියන් තම ගැශැණු ලශලුන් කදකදකනකු  ැව් වට් විිනමකය.    

කමම ගනුකදනුල ලාගු ගනුකදනුලක් ලන්කන්ද? කශේතු දක්ලන්න. 

 

4. ඳශත අලව්ථාලන්හි කේඳ අයිතිලාසි ේ වා ච්නා  රන්න. 

 

(i) කොතිදකයෝ තම අවල්ලැසියා ව මා ව් නේ ව තම යශඳත පිණිව 

කලනත් නගරය  ඳිාචියට ගිය පුේගකයකුට  අයත් දැල වශ කලනත් 

කගොඩනැගිලි ද්රලය භාවිතා  රමින් තම අ්ලයින් වශා තම ඉඩකමහි 

අ්ල ගාක් ඉි  කෂේය. ඳසු  ාලීනල ඔහුට ලැටහී ගිකේශ ඇත්ත 

ලකයන්මශ කමම ගබඩාල කලනත් අවල්ලැසිකයකු ලන ටයිටව්කග් 

ඉඩම  ඉි ර ඇති බලයි. 

 

(ii) කොතිදකයෝශ ලනාන්තරකේ උගුල් අටලා ලල් ඌරන් අල්ා ගත්කත්ය. 

තලද ලනාන්තරයට ඇතුළු ව ටයිටව්ට අයත්ශ කබොකශෝ තාරාලන් වශ 

ිනිනලියන්ද අල්ා ගත්කත්ය. කොතිදකයෝශ ආඳසු කගදර යන 

අතරතුරදීශ ටයිටව්කග් ලයින් අාගනකයන් මිි  ඩා ගත් අතර ඒලායින් 

ලයින් වැදුකේය. ඔහු ටයිටව්කගන් තඹ බඳුනක් කවොර ේ  ර එය 

උණු ක ොට ඉන් වීනව් ප්රතිමාලක් වැදුකේය.  

 

(iii)  මා ව්කග් ඉඩම ශරශා ඳයින් ගමන් ිනරීකේ අයිතිය කොතිදකයෝ 

කලත ඳලතී. ඔහු එම අඩිඳාරශ  රත්ත රැකගන යාමට වශ ගලයන්ට 

ගමන්   ශැින මාර්ගයක් බලට පුළුල්  කෂේය. ඔහු ලවර දශයක් පුරා  

භාවිතා ිනරීකමන් ද පුළුල් මාර්ග භාවිතාකේ අයිතිලාසි ම අයැද 

සිටීම පිළිබල දැඩි කව සිතයි.   
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5. කරොමියුව් කරෝම නගරකේ ජීලත් ව කීර්තිමත් ලයාඳාිද කයින. ිනක් 

ඔහුශ නනාකීර්ණ වීියක් ඳසු ර යමින් සිටියදී  ැෂියව් නේ කවනට් 

වභි කයක් අශඹු කව ඔහු වමග ගැටුමක් ඇති  ර ගත්කත්ය. කමයින් 

ක ෝඳයට ඳත් කරොමියුව්ශ  ැෂියව් කලතට ඳැන ඔහු ශට නැලත නැලත 

ඳශර දුන්කන්ය. එහි ප්රථිපඳයක් කව  ැෂියවශ් වීිය මත ඇ ලැටුණි. 

 ැෂියවක්ග් රන් මාය වශ සිනිඳු වළුල උදුරා ගනිමින් කරොමියුව් ේද 

නගා ඳැලසුකේ “ ැෂියව් ඔහුකග් බිිද ගණි ා  ලෘත්තිකේ කයොදලා මුදල් 

උඳයන්කනින.” යනුකලනි. කමම සිේධිකයන් ැජ්නාලට ඳත්   ැෂියව්ලශ 

කගදර රැකගන ගිය අතර ඳසුල අනාලරණය වකේ එම ලැටීම කශේතුකලන් 

ඔහුකග් ඉෂ ඇට බිඳී ඇති බලයි. කරොමියුව් ආඳසු සිය නිලවට යන 

අතරමඟදීශ කලෂකඳොකන් තරාියක් වශ එෂලළු ිනහිඳයක් කවොර ේ 

 කෂේය. කගදර ගිය ඳසු ඔහු තම කගලත්කත් ගින්නක් දල්ලා නින්දට 

ගිකේය. ගින්න ඔහුකග් අවල්ලැසියාකග් ඉඩම දක්ලා ඳැතිර යාමත් වමඟ 

අවල්ලැසියා එම ගින්න නිලා දැමීමට ඔහුකග් ලශලුන් කදකදකනකු කයදව 

අතර ගින්න නිවීමට යාකේදී එම ලශලුන් මරුමුලට ඳත් විය.               

අවල්ලැසියාශ ලශලුන්කග් ලටිනා ම වශ ගින්න නිලා දැමීමට දර වියදම 

ඉල්ා සිටිකේය.  

 

ඉශත සිදුවීේහි ඳලතින වනති  ආනුාාග වා ච්නා  ර ඒ වශා 

ඳාර්්ලයන් කලත ඇති  ප්රති ර්ම පිලිබල උඳකදව් කදන්න. 

 

6. “අන්තිම  ැමති ඳත්රයක් පිළිකයෂ ිනරීම පුරාණ කරෝම වමානකේ 

අතයලය අාගයක් ව අතර එහි මුලි  අරමුණ වකේ අන්තිම  ැමැති 

ඳත්රයක් රහිත අනුප්රාප්තිතිය ලෂක්ලා ගැනීමයි. අන්තිම  ැමති ඳත්රයක් 

රහිත අනුප්රප්තිතියට අදාෂ නීතින්හි ඳලතින වාකීර්ණතාලය කශේතුකලන් 

අන්තිම  ැමති ඳත්රයක් කනොතිීමම අලාවනාලන්ත තත්ත්ලයක් කව 

වෂ නු ැීමය. ක කවේ කලතත්ශ කතව්තකේන්තු රුශ අන්තිම  ැමති 

ඳත්රය ලාගු බලටත් විධිමත් ්රමකේදයන් අනුගමනය  ර ඇති බලටත් 

වශති  විය යුතු අතර එකවේ සිදු කනොිනරීම අන්තිම  ැමති ඳත්ර රහිත 

අනුප්රාප්තිති රීතින් ක්රියාත්ම  ිනරීමට කශේතු කේ. ”    
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කරෝම නීතිය ඇසුිදන් අන්තිම  ැමති ඳත්ර වහිත වශ අන්තිම  ැමති ඳත්ර 

රහිත අනුප්රප්තිතියට අදාෂල ඉශත ප්ර ාකේ ලාගුභාලය තක්කවේරු 

 රන්න.  

 

 

(වෑම ප්ර්නය ටම කුණු 000 බැගින් හිමි කේ.) 
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UNIVERSITY OF COLOMBO, SRI LANKA 

FACULTY OF LAW 

 

BACHELOR OF LAWS EXAMINATION, YEAR I (Online) - 2020 

 

Roman Law 
(Three Hours) 

Total Number of Questions: 06 

 
Answer THREE (03) questions and no more. 

(Candidates will be penalized for illegible handwriting.) 
 

 

 

1. i)    Balbus is a wealthy trader and he appointed Julian, one of his slaves, as a tutor for 

his only son Magnus who was 9 years old, by a will and died soon after. Julian 

alienated some part of the agricultural land and a house belonged to Magnus under the 

will to Balbus’s friend Cassius for a sum of money and kept the money for his own 

benefit. Magnus now wishes to terminate the tutorship on the basis of the said 

alienation.  

Advise Magnus. 

Would your answer be different if Julian kept the proceeds out of the alienation for the 

benefit of Magnus? Give reasons. 

 

ii)   Magnus reached fourteen years and allowed his father’s friend Cassius to use his 

cart for Cassius’s business, on a daily rental basis. Cassius used the cart without proper 

care and it was damaged. Cassius returned the cart without disclosing the damage to 

Magnus. Magnus was furious when he got to know the damage caused to the cart as 

the cart was his father’s favourite and demanded that Cassius pay damages. Cassius 

refused to pay saying Magnus has acted without the authority of his curator Julian.  
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Advise Magnus. 

Would your answer be different if Julian was prepared to give his consent to the 

transaction between Magnus and Cassius after the damage has taken place? 

 

2. Juliana got married to Cato after a fictitious sale made by her father Felix to Cato. Felix 

presented a house and a diamond necklace to Juliana on her marriage. Juliana’s brother 

Basilius gifted her two horses with a condition that the gift should be returned if her 

marriage breaks with Cato, unless it is death of the spouse.  Juliana was good at tailoring 

and she started doing it for fee with her husband’s permission. Atticus was a senior member 

of Cato’s family and he did not resist Juliana’s tailoring business. Juliana earned 

considerable profit from tailoring and saved the money for her daughter Valencia’s 

marriage. However, Atticus resisted her using the money for Valencia’s marriage, instead 

he wanted to buy a land for Cato’s son Balbus. Valencia was ten years old and Atticus 

decided to give her in marriage with their provincial governor Marcellus. Juliana wished 

to leave the matrimonial home and break her marriage with Cato. Juliana wanted to gift the 

diamond necklace given to her by Felix to her friend who helped her in business. 

 

Advise Juliana as to her property rights and the position of Atticus in making decisions. 

 

 

3. Discuss the rights and liabilities of the parties under the following situations: 

i)     Darius owed a sum of money to Emilian on the basis of return on demand. Later, 

Emilian requested Darius to lend wheat equivalent to the money to his friend Atticus 

as a loan and Darius did so. Emilian asked Atticus to return the wheat or money in 

equivalent amount to him. Atticus denied any liability to return the wheat or money 

to Emilian. 

 

ii)     Emilian agreed to purchase a cart and two horses from Cyrus. He visited Cyrus’s farm 

and inspected the cart and horses and paid half of the purchase price. However, he did 
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not take possession of the cart and horses on the same day. It was agreed between the 

parties that the delivery of the subject matters will take place when Emilian set up a 

stable at his place. Due to flood the cart was washed away and the horses fell ill and 

died. Cyrus claimed the balance price from Emilian. 

 

iii)  Emilian sold two of his female slaves to Cascus in exchange of two male slaves from 

Cascus to him. Is the transaction valid? Give reasons. 

 

 

4. Discuss the property rights of the parties concerned under following circumstances: 

i) Lothario built a stable for his horses on his land using timber and other building 

material belonged to his neighbor Marcus who moved to another town for good. 

Later, he realized that the stable was, in fact, built on a land of another neighbor, 

Titus.  

 

ii) Lothario set up a snare (traps) in the jungle and captured wild boars. Several ducks 

and hens belonging to Titus that entered to the jungle were also captured. On his 

way back home, Lothario picked some grapes from Titus’s vineyard and made vine 

out of them. He stole a copper pot from Titus, melted it and made a Statue of Venus 

using it.  

 

iii) Lothario has a right of passing on foot over Marcus’s land. He expanded the 

footpath into a way for taking carts and for driving cattle. He is deliberating on 

claiming the ownership of the widened right of way by using it for 10 years.  

 

 

5. Romulus was a reputed businessman lived in the city of Rome. One day, when he was 

passing a crowed street, Cassius, a Senator accidently collided with him. Angered by this, 

hot tempered Romulus jumped at Cassius and repeatedly assaulted him. As a result, Cassius 

fell down on the street. While snatching Cassius’s gold chain and silk toga, Romulus loudly 
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said that “Cassius is a pimp earning by employing his wife in prostitution.” Cassius being 

ashamed by this incident, was taken home and it was found later that his ribs were broken 

as a result of the fall. Romulus, on his way back home, stole a scale and some vegetables 

from the market. After going home, he lit fire in his garden and went to have a nap. The 

fire spread into his neighbor’s land and two of the slaves of the neighbor were killed as the 

neighbor deployed such slaves to extinguish the fire. The neighbor claimed the value of 

the salves and the cost involved in extinguishing the fire.  

 

Discuss the legal consequences of the above incidents and advise the parties as to the 

remedies available to them.  

 

 

6. ‘Preparing a last will was an essential part of the ancient Roman society which aimed to 

avoid the application of intestate succession. Not having a will was regarded as a 

misfortune due to the complexity of laws relating to the intestate succession. However, the 

testator had to ensure that the last will was valid and formalities were followed, failing of 

which led to the application of rules relating to intestate succession.’ 

 

Evaluate the validity of above statement in light of the Roman law pertaining to testate and 

intestate succession. 

 

 

          (Each question will be marked out of 100) 

*************************** 
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nfhOk;Gg; gy;fiyf;fofk;> ,yq;if 

rl;l gPlk; 

 
rl;lkhzpg; ghPl;ir> Mz;L I (,izak; %ykhdJ) – 2020 

 
cNuhkhdpa rl;lk; 
 (%d;W kzpj;jpahyk;) 

 
tpdhf;fspd; nkhj;j vz;zpf;if: 06 

vitNaDk; %d;W (03) tpdhf;fSf;F kl;Lk; tpilaspf;f. 
(njsptw;w ifnaOj;Jf;Fg; Gs;spfs; Fiwf;fg;gLk;.) 

 

 

1. i) nry;te;j tzpfndhUtdhd gy;G]; vd;gtd; mtdJ 

mbikfspnyhUtdhd A+ypad; vd;gtidj; jd; 9 taJila xNu kfdhd 

khf;d]; vd;gtDf;F ,Wjp tpUg;ghtzk; %ykhff; fhtyuhf(Tutor) 

epakpj;jjd; gpd; kuzkile;jhd;. ,Wjp tPug;ghtzj;jpd; fPo; fPo; khf;dRf;F 

nrhe;jkhff; fhzg;gl;ljhd tptrhaf; fhzpapd; rpy ghfk; kw;Wk; Xu; tPL 

vd;gtw;iw A+ypad; gy;G]pDila ez;gdhd fhrpa]; vd;gtDf;F 

Fwpj;jNjhu; njhifg; gzj;jpw;Ff; ifkhw;wpaJld; mg; gzj;jpid mtdJ 

nrhe;j ed;ikf;fhf itj;Jf; nfhz;lhd;. jw;NghJ khf;d]; Fwpj;j 

ifkhw;wj;jpd; mbg;gilapy; fhtyu;gjj;jpid KbTWj;Jtjw;F 

tpUk;Gfpwhd;.  

khf;d]pw;F MNyhrid toq;Ff. 

A+ypad; Fwpj;j ifkhw;wj;jpypUe;J fpilj;jtw;iw khf;d]pd; ed;ikf;fhf 

itj;jpUg;gpd; ckJ tpil NtWgLkh? fhuzq;fs; jUf. 

ii)   khf;d]; gjpdhd;F taij mile;jhd; vd;gJld; mtdJ je;ijapd; 

ez;gdhd fhrpa]; vd;gtDila tpahghuj;jpw;fhf jdJ tz;bapid 

fhrpa]; gad;gLj;Jtw;F ehshe;j thlif mbg;gilapy; mDkjpj;jhd;. 

fhrpa]; Kiwahd ftdkpd;wp tz;biag; gad;gLj;jpdhd; vd;gJld; mJ 

NrjKkile;jJ. Fwpj;j Nrjj;jpid ntspg;gLj;jhJ fhrpa]; tz;bapid 
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khf;d]pw;Fj; jpUg;gpf; nfhLj;jhd;. Fwpj;j tz;bahdJ mtdJ je;ijf;F 

gpbj;jkhdJ vd;gjdhy; mjw;F Vw;gLj;jg;gl;l Nrjk; njhlu;gpy; 

mwpe;jNghJ khf;d]; Mj;jpukile;jJld; fhrpa]; Nrj<l;ilr; nrYj;j 

Ntz;Lnkdf; Nfhupdhd;. khf;d]; mtdJ fhg;ghsuhd (Curator) A+ypadpd; 

mjpfhukpd;wpr; nraw;gl;bUg;gjhff; $wp fhrpa]; Nrj<l;ilr; nrYj;j 

kWj;jhd;.   

khf;d]pw;F MNyhrid toq;Ff. 

Fwpj;j Nrjk; ,lk;ngw;wjd; gpd;du; khf;d]pw;Fk; fhrpa]pw;Fkpilapyhd 

gupkhw;wk; njhlu;gpy; jdJ rk;kjj;jpid toq;Ftjw;F A+ypad; jahuhf 

,Ue;jpUg;gpd; ckJ tpil NtWgLkh? 

 

2. A+ypahdh vd;gts; mtsJ je;ijahd ngypf;]; vd;gtdhy; fhl;Nlh 

vd;gtDf;F Nkw;nfhs;sg;gl;l Xu; fw;gidahd tpw;gidapd; mbg;gilapy; 

fhl;Nlhtpidj; jpUkzk; nra;J nfhz;lhs;. A+ypahdhtpd; jpUkzj;jpd; NghJ 

Xu; tPL kw;Wk; ituj;jpyhd fOj;jzp vd;gtw;iw ngypf;]; mtSf;F 

toq;fpdhd;. A+ypahdhtpDila rNfhjudhd ghrpY]; vd;gtd;> tho;f;ifj; 

Jizapd; ,wg;G my;yhJ fhl;NlhTldhd mtsJ jpUkzk; KwptilAkhapd; 

Fwpj;j nfhilahdJ jpUg;gp toq;fg;gl Ntz;Lk; vd;w Xu; epge;jidAld; 

,uz;L Fjpiufis mtSf;Ff; nfhilaspj;jhd;. A+ypahdh ijay; fiyapy; 

rpwe;jts; vd;gJld; mtsJ fztdpd; mDkjpAld; mts; mjidf; 

nfhLg;gdtpw;F Nkw;nfhs;s Muk;gpj;jhs;. ml;bf]; vd;gtd; fhl;NlhtpDila 

FLk;gj;jpd; Xu; %j;j cWg;gpdu; vd;gJld; mtd; A+ypahdhtpDila ijay; 

tpahghuj;jpid vjpu;f;ftpy;iy. A+ypahdh ijay; tpahghuj;jpypUe;J fzprkhd 

msT ,yhgkPl;baJld; mts; mg; gzj;jpidj; jdJ kfshd tnyd;rpah 

vd;gtspd; jpUkzj;jpw;nfdr; Nrkpj;jhs;. ,Ug;gpDk;> mts; mg; gzj;jpid 

tnyd;rpahtpDila jpUkzj;jpw;Fg; gad;gLj;Jtjw;F ml;bf]; vjpu;j;jJld;> 

mjw;Fg; gjpyhf mtd; fhl;NlhtpDila kfdhd gy;G]; vd;gtDf;F Xu; 

fhzpia thq;f tpUk;gpdhd;. tnyd;rpah gj;J taJilats; vd;gJld; 

mtis mtu;fsJ khfhz MSduhd khu;rpY]; vd;gtDf;Fj; jpUkzk; 

nra;J nfhLf;f ml;bf]; jPu;khdpj;jhd;. A+ypahdh mtsJ jpUkz ,y;yj;ij 

tpl;L ntspNawTk; fhl;NlhTldhd mtsJ jpUkzj;ij KbTWj;jTk; 

tpUk;gpdhs;. ngypf;]pdhy; mtSf;F toq;fg;gl;l ituj;jpyhd fOj;jzpapid 
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mtsJ tpahghuj;jpy; cjtpa ez;gDf;Ff; nfhilaspf;f A+ypahdh 

tpUk;Gfpwhs;.   

 

A+ypahdhtpDila nrhj;Jupikfs; kw;Wk; jPu;khdq;fs; Nkw;nfhs;tjpy; 

ml;bf]pDila epiy vd;git njhlu;gpy; mtSf;F MNyhrid toq;Ff.  

 

3. gpd;tUk; #o;epiyfspy; jpwj;jtu;fspd; cupikfs; kw;Wk; flg;ghLfs; 

njhlu;gpy; Muha;f: 

i)     Nfl;Fk; NghJ jpUg;gpr; nrYj;jg;gl Ntz;Lk; vd;w mbg;gilapy; lhupa]; 

vd;gtd; vkpypad; vd;gtDf;F xU njhifg; gzk; fld;gl;bUe;jhd;. 

gpd;du;> mg; gzj;jpw;Fr; rkkhd NfhJikapidj; jdJ ez;gdhd 

ml;bf]; vd;gtDf;F fldhf toq;Fk;gb vkpypad; lhupai] 

Ntz;bdhd; vd;gJld; lhupa]; mt;thNw nra;jhd;. NfhJikapid 

my;yJ mjw;Fr; rk mstpyhd gzj;ijj; jdf;Fj; jpUg;gpj; jUk;gb 

ml;bf];]plk; vkpypad; Nfl;lhd;. NfhJikapid my;yJ gzj;jpid 

vkpypaDf;Fj; jpUg;gpr; nrYj;Jtjw;fhd ve;jnthU flg;ghl;bidAk; 

ml;bf]; kWj;jhd;. 

 

ii)     vkpypad; vd;gtd; iru]; vd;gtdplkpUe;J tz;bnahd;wpidAk; ,uz;L 

FjpiufisAk; nfhs;tdT nra;tjw;F cld;gl;lhd;. mtd; 

iru]pDila gz;izf;Fr; nrd;W tz;biaAk; FjpiufisAk; 

ghu;itapl;lJld; nfhs;tdT tpiyapy; ghjpiaAk; nrYj;jpdhd;. 

,Ug;gpDk;> mNj jpdj;jpy; mtd; tz;bapdJk; FjpiufspdJk; 

cilikapidg; ngw;Wf;nfhs;stpy;iy. vkpypad; mtDila ,lj;jpy; 

njhOtnkhd;wpid mikf;fpd;w NghNj tplag; nghUl;fspDila 

xg;gilg;G ,lk;ngWnkd jpwj;jtu;fSf;fpilapy; cld;ghL fhzg;gl;lJ. 

nts;sj;jpd; fhuzkhf tz;b mbj;Jr; nry;yg;gl;lJld; Fjpiufs; 

RftPdKw;W ,we;jd. vkpypadplkpUe;J kpFjp tpiyapid iru]; 

Nfhupdhd;. 

 

iii)  f];f]; vd;gtdplkpUe;J jdf;F ,uz;L Mz; mbikfs; gupkhw;wg;gLk; 

vd;w mbg;gilapy; vkpypad; vd;gtd; mtdJ ,uz;L ngz; 

mbikfisf; f];f]pw;F tpw;whd;. ,g; gupkhw;wk; typjhdjh? fhuzq;fs; 

jUf. 
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4. gpd;tUk; #o;epiyfspy; njhlu;Gila jpwj;jtu;fspd; nrhj;Jupikfs; gw;wp 

Muha;f: 

i) nyhjhupNah vd;gtd;> epue;jukhf NtnwhU efuj;jpw;Fr; nrd;wpUg;gtDk; 

mtDila maytDkhd khu;f]; vd;gtDf;Fr; nrhe;jkhd gyif 

kw;Wk; Vida fl;blg; nghUl;fisg; gad;gLj;jpj;  jd;Dila 

FjpiufSf;fhd njhOtnkhd;wpid jdJ fhzpapy; fl;bdhd;. 

cz;ikapy;> Fwpj;j njhOtkhdJ ,d;ndhU maytdhd ilL]; 

vd;gtdJ fhzpapy; fl;lg;gl;bUg;gij mtd; gpd;du; mwpe;jhd;.  

 

ii) nyhjhupNah fhl;by; nghwpnahd;wpid mikj;J fhl;Lg; gd;wpfisf; 

ifg;gw;wpdhd;. ilL]; vd;gtDf;Fr; nrhe;jkhdJk; fhl;Lf;Fs; 

Eioe;jitAkhd gy thj;Jfs; kw;Wk; NfhopfSk; ifg;gw;wg;gl;ld. 

nyhjhupNah tPl;Lf;Fj; jpUk;gptUk; topapy;> ill;L]pDila jpuhl;irj; 

Njhl;lj;jpypUe;J rpy jpuhl;irfisr; Nrfupj;jJld; mtw;wpypUe;J 

jpuhl;ir urKk; jahupj;jhd;. mtd; ill;L]plkpUe;J nrg;Gg; 

ghj;jpunkhd;iwj; jpUbaJld; mjid cUf;fp mijg; gad;gLj;jp 

tPd]pDila (Venus) rpiynahd;iw cUthf;fpdhd;.   

 

iii) khu;f]; vd;gtDila fhzpapd; kPJ ele;J nry;tjw;fhd cupik 

nyhjhupNahtpw;F ,Ue;jJ. mtd; mt; eil ghijapid tz;by;fis 

vLj;Jr; nry;tjw;Fk; fhy;eilfis Xl;br; nry;tjw;Fkhd Xu; topahf 

tpupTgLj;jpdhd;. gj;J tUlq;fshfg; gad;gLj;jpdhd; vDk; 

mbg;gilapy; tpupTgLj;jg;gl;ljhd ghij cupikf;fhd nrhe;jj;jpidf; 

NfhUtjw;nfd mtd; Kw;gLfpd;whd;. 

 

5. nuh%y]; vd;gtd; cNuhk efuj;jpy; trpj;Jte;j nfsutk; kpf;f Xu; 

tpahghupahthd;. xU ehs;> mtd; rd neUf;fbahd tPjpnahd;wpidf; fle;J 

nrd;w NghJ> nrdw;rig cWg;gpdu; xUtuhd fhrpa]; vd;gtd; jw;nrayhf 

mtDld; Nkhjpdhd;. ,jdhy; Mj;jpukile;j> mjpfk; Nfhgg;glf;$batdhd 

nuh%y]; fhrpa]pd; kPJ gha;e;jJld; mtidg; gyKiw jhf;fpdhd;. ,jd; 

tpisthf fhrpa]; tPjpapy; tpOe;jhd;. fhrpa]pDila jq;fr; rq;fpyp kw;Wk; 

gl;byhd Nkyhil vd;gtw;iwg; gwpf;fpd;w nghOJ> “fhrpa]; mtdJ 

kidtpia tpgr;rhuj; njhopypy; <LgLj;jp mjd; %yk; rk;ghjpf;Fk; Xu; 
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tpgr;rhuj; jufu;” vd nuh%y]; rj;jkhff; $wpdhd;. ,r; rk;gtj;jpdhy; 

mtkhdkile;j fhrpa]; tPl;bw;F mioj;Jr; nry;yg;gl;lhd; vd;gJld; fPNo 

tpOe;jjd; tpisnthd;whf mtdJ tpyh vYk;Gfs; cile;jpUe;jik gpd;du; 

mwpag;gl;lJ. nuh%y]; tPl;bw;Fj; jpUk;Gk; topapy;> re;ijapypUe;J juhR 

xd;iwAk; kuf;fwpfs; rpytw;iwAk; jpUbdhd;. tPl;bw;Fr; nrd;w gpd;> mtdJ 

Njhl;lj;jpy; jPia %l;btpl;Lj; J}q;fr; nrd;whd;. jP mtdJ maytdpd; 

fhzpf;Fs; gutpaJ vd;gJld; jPia mizg;gjw;F maytdhy; mku;j;jg;gl;l 

maytDila ,uz;L mbikfs; nfhy;yg;glTk; Neu;e;jJ. mbikfspd; 

ngWkjp kw;Wk; jPia mizg;gJld; njhlu;Gila nryT vd;gtw;iw maytd; 

Nfhupdhd;. 

 

Nkw;Fwpg;gpl;l rk;gtq;fspd; rl;l tpisTfis Muha;tJld; jpwj;jtu;fSf;Ff; 

fpilf;ff;$bajhd gupfhuq;fs; njhlu;gpy; mtu;fSf;F MNyhrid toq;Ff.  

 

6. ‘,Wjp tpUg;ghtzkw;w topAupikapd; Vw;Gilikiaj; jtpu;f;Fk; Nehf;fpy; 

,Wjp tpUg;ghtzk; xd;iw cUthf;Fjy; vd;gJ Guhjd cNuhkhdpa 

r%fj;jpy; ,d;wpaikahj Xu; tplakhff; fhzg;gl;lJ. ,Wjp tpUg;ghtzkw;w 

topAupikAld; njhlu;Gila rl;lq;fspd; rpf;fy; jd;ik fhuzkhf ,Wjp 

tpUg;ghtzk; xd;wpidf; nfhz;buhikahdJ Jujp\;lkhdnjhd;whff; 

fUjg;gl;lJ. ,Ug;gpDk;> Fwpj;j ,Wjp tpUg;ghtzkhdJ typjhdJ vd;gJld; 

eilKiwfs; gpd;gw;wg;gl;Ls;sd vd;gtw;iw kuzrhrdf;fhuu; cWjp nra;jy; 

Ntz;Lk; vd;gJld;> mjw;Fj; jtWk; gl;rj;jpy;> mJ ,Wjp tpUg;ghtzkw;w 

topAupikAld; njhlu;Gila tpjpfspd; Vw;Gilikf;F ,l;Lr; nry;Yk;.’ 

 

,Wjp tpUg;ghtzj;Jld; $ba kw;Wk; ,Wjp tpUg;ghtzkw;w topAupik 

vd;gtw;Wld; njhlu;Gila cNuhkhdpa rl;lj;jpd; gpd;dzpapy; Nkw;Nghe;j 

$w;wpd; typjhe;jd;ikia kjpg;gpLf.  

           

 

(xt;nthU tpdhTf;Fk; 100 Gs;spfSf;F kjpg;gPL nra;ag;gLk;.) 

*************************************** 
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