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I  ක ොටස 

 සියලුම ප්රශ්නවලටට ිළිතුරු  සයය්ව. 

 I ක ොටකසන එක් ප්රශ්නවයක් සහාො ටකුණක් බැගි් හිමිකේ. 

(01). පංච මහා විනලෝකෙයට අයත් නොවන්නන්, 
i.දීපය ii.ජෙපදය iii.කාලය iv මව 

(02).  සිදුහත් නබෝසතුන් උපන් අවස්ථානේ සිදුවූ වින ්ෂිත සිදුවීමක් වන්නන්, 

i. සත් පියුම් පිපී පා පිළි ගැනීම 

ii. නිබ්බුත පද කීම.  

iii. මහා ප්රජාපී  නගෝතියය කුරියය ිරරීම. 

iv. නදවිවරු නසෝවාන් වීම. 

(03). සිදුහත් නබෝසතාණන් මනුනලාවට වැඩීමට නපර  

i. බ්රහ්ම නලෝකන  විීයය. 

ii. තුසිත නදේනලාව ජීවත් විය. 

iii. නවස්සන්තර රජු නලස රජකම් කනළ්ය. 

iv. නිම්මාෙරී  ෙම් නදේනලාව විීයය. 

(04). සුප්රු්ධ රජුනේ දියණිය නලස හැඳින්වනුන , 
i.  මයා කුමියයයි.  ii. භ්දකච්චාො කුමියයයි. 

iii.වි ාකාවයි  iv.උප්පලවන්ො කුමියයයි. 

(05). ස්වයංවරය යනු විවාහය සහහා කුමියයක, 

i. නදමාපිය කැමැත්ත මත නතෝරා ගැනීමයි. 

ii. මවනේ කැමැත්ත මත පමණක් නතෝරා ගැනීමයි. 

iii. ගුරුවරයානේ කැමැත්ත මත නතෝරා ගැනීමයි. 

iv. තම කැමැත්ත මත නතෝරා ගැනීමයි. 

(06). සුනදාවුන් රජුනේ අභිලාෂය වූන  තම පුත් කුමරු  

i. සක්විති රජවනු දකීමයි. 

ii. ුදුවනු දැකීමයි. 

iii. රහත්වනු දැකීමයි. 

iv. සාර්ථක යුගදිවියක් ගත කරුණු දැකීමයි. 

(07). සිදුහත් කුමාර දිවිය හා අදාල නොවෙ පිළිතුර නතෝරන්ෙ. 
i.  රමය, සුරමය, සුභ  ii. ගිම්හාෙ, නහ්මන්ත, වසස්ාෙ 

iii.ු්ධ, ධම්ම, සංඝ  iv.මහාමායා, යන ෝධරා, ප්රජාපී  

(08). ුදු දහනමහි කම්සැප යන්ෙට සමීප අර්ථය සපයෙ අදහස ෙම්, 

i. ඉන්ියන්ට දැඩි දුක් දීමයි. 

ii. මධයස්ථ දිවියක් ගත ිරරීමයි. 

iii. පාරනලෞිරකත්වය අරමුණු කරනගෙ ජීවත් වීමයි. 

iv. ඉඳුරන් පිෙවියන් ජීවත්වීමයි. 
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(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.) පළමු වාර පරීක්ෂණය - 2020 

(09). සිදුහත් නබෝසතුන් සතර නපර නිියති වලින් අනුගමෙය ිරරීමට කැමති වූන , 

i. මහල්නලකු නලසටය. 

ii. නලනෙකු නලසටය. 

iii. මළ ියනියක් නලසටයි. 

iv. පැවිදිරුවක් නලසටය. 

(10). රාහුනලෝ ජානතෝ බන්ධෙං ජාතං නමහි නියම අදහස ෙම්. 

i. රාහුලනයක් උපන්ො බැඳීමක් ඇති වුණා යන්ෙය. 

ii. රාහුලනයක් උපන්ො පියනකනෙක් වූනයිය. 

iii. රාහුලනයක් උපන්ො ගිහිනගයින් යා නොහැක. 

iv. රාහුලනයක් උපන්ො දායාදා ද නසවිය යුතුය. 

(11). නිබ්බුත පද හා අදාල ප්රකා යන් නතෝරන්ෙ. 

i. නමවන් පුනතකු ලද මවක් පිනයක් නිවුනන් නවති. 

ii. නමවන් පුනතකු ලද සුළු මව ද නිවුනන්ය. 

iii. නමවන් පුනතකු ඇති කුල පරම්පරාවම නිවුනේ නවයි. 

iv. නමවන් සැියනයකු ඇති බිියහ නිවුනන් නොනවයි. 

(12). ුදු රජාණන් වහන්නස් ස්වකීය ශ්රාවකයන් හැඳින්වීමට භාවිතා කළ ොමය වනුන , 
     i.හාමුදුරුවරු යන්ෙය.  ii. භික්ු යන්ෙය. 

iii.සාධු යන්ෙය.  iv ශ්රමණ යන්ෙයි. 

(13). දැෙට නලාව ඇති පැරණිතම පැවිදි සංවිධාෙය නලස සැලනකන්නන්, 
i.ආජිවක යන්ෙය.  ii. පියබ්රාජිකාවන්ය. 

  iii.ආනච්ලකයන්ය.  iv.භික්ු සමාජයයි. 

(14). අංගුලිමාල පිියත න් ො කරනු ලබෙ අවස්ථාව ෙම්, 
i.ගැබිනි මවුවරුන්ටය.  ii. සියුර නරෝග නිවාරණයටය. 

  iii.මාෙසික නරෝගීන්ටය.  iv.වැසි ලබා ගැනීම සහහාය. 

(15). ුදු දහම අනුව ශ්ර්ධාව යන්නෙන් අදහස් කරනුන , 

i. චතුරාර්ය සතය පිළිබහ වි ්වාසයයි. 

ii. තුනුරුවන් පිළිබහ පවතිෙ වි ්වාසය හා නගෞරවයයි. 

iii. සියුර න් ෙැනසෙ සුළුය සහ අවනබෝධයයි. 

iv. නිර්වාණ අවනබෝධයයි. 

(16). භික්ුව ගිහියාට නමත් සිතින් අනුකම්පා නකාට අනු  ාසො ිරරීම හා වොත් ගැළනපෙ පිළිතුර වනුන , 

i. දිවය මනුෂය සැප උදාකර ගැනීමටය. 

ii. සතර අපානයන් ියදීමටය. 

iii. නිවෙ පමණක් අරමුණු කරනගෙය. 

iv. නමනලාව හා පරනලාව දියුණුව සහහාය. 

(17). පු්ගලයා තුළ සංවර්ධෙය කරගතයුතු ඉතා වැදගත් අං යක් නලස අධයාත්ියක දියුණුව දැක්විය හැිරය . 

ියන් අදහස් කරනුන , 
     i.සිනතහි දියුණුවයි.  ii. පරනලාව දියුණුවයි. 

   iii.සදාචාර සංවර්ධෙයයි.   Iv.නලෞිරක දියුණුවයි. 

(18).  භික්ුව දායකයානගන් ප්රතය ලබා ගැනීමට අනුදැෙ වදාළ ්රමය ෙම්, 

i. නේයකු තුඹසක් බහාෙ ආකාරයටය. 

ii. දිඹුල් කන්නෙකු ලනසටය. 

iii. බමරා මල නොතලා නරාන් ගන්ො අයුියන්ය. 

iv. පිය නකනෙක් දරුවකු නදෙ නදයක් ගන්ො අයුියන්ය. 
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(19). අදාළ පිළිතුරුවලින් සාවදය ප්රකා ය ෙම් 
     i.ුදුගුණ 9  ii. දහම් ගුණ 6 

   iii.සඟ ගුණ 9  iv.සූවිසි ගුණ 28 යි. 

(20). මො වූ පිළිනවත් පුරෙ නිසා මහා සංඝ රත්ෙය 
     i.ඥාය පටිපන්ෙය.  ii. සුපටිපන්ෙය 

   iii.උජුපටිපන්ෙය.  iv.පුඤ්ඤක්නෙත්තය    

(21). ු්ධං  සරනේ සිරස දරානගෙ යෙ තුන් සරනේ කවිනයහි නතවැනි පාදය නිවැරදි නලස සහහන් වන්නන්, 

i. සංඝං සරනේ සිවුරු     දරානගෙ 

ii. සංඝං සරනේ සිත  පහදානගෙ  

iii. සංඝං සරනේ පින්  පහදානගෙ 

iv. සංඝං සරනේ නිවන්    පතානගෙ 

(22). ුදුරදුන්ව පුදෙ ප්රධාෙ ූජජාවිි  නදක ෙම්, 

i. දාෙ ූජජාව හා ගිලම්පස ූජජාවයි. 

ii. ආියස ූජජාව හා ප්රතිපත්ති ූජජාවයි. 

iii. චතුමධුර ූජජාව හා ිරියපිඬු ූජජාවයි. 

iv. චීවර ූජජාව හා දැහැත් ූජජාවයි. 

(23). වොත් නිවැරදි පිළිතුර නතෝරන්ෙ. 

i. නලෝභ, ්නේ , නමෝහ යනු කුසල් සිත්ය. 

ii. යහපතට නයදූ සිත අපනේ මේපියන්ටත් වො යහපතක් උදාකරයි. 

iii. නොමඟට ගිය සිත සතුනරකුටත් වො හානියක් නොකරයි. 

iv. නමෝහ යනු අකුසල සිතක් නොවන්නන්ය. 

(24). පංච නීවරණ ධර්ම යටපත්කරෙ භාවොව වන්නන්, 
    i.විදර් ො භාවොවයි.  ii. ත්රිලක්ෂණ භාවොවයි. 

  iii.සමථ භාවොවයි.  iv.ප්රඥා භාවොවයි. 

(25). උෙඟුනොව මහණ යනුනවන් තල්පතක තුන්වරක් ලියා ඒල්ලා තැුනේ, 
    i.අෙගාියක ධර්මපාලතුමා.  ii. දුටුගැමුණු රජතුමා 

  iii.නර්රුකානන් චන්ද විමල හිිය  iv.වැලිවිට සරණංකර හිිය 

(26). ගිහියා ියථයානවන් ියිුදවා සතය කරා නයාමු ිරරීනම් සමාජමය ොයකත්වය පැවරී තිනබන්නන්, 
    i.සංඝරත්ෙයට ය.      ii. ගුරුවරුන්ටය.  

  iii.ප්රජා ොයකයන්ටය.      iv.නදමාපියන්ටය. 

(27). මාස හතරක කාලයක් භාවො කළත් ඵලක් නොලබා ුදුරදුන්නගන් කමටහන් ලබා මගඵල අවනබෝධකර 
ගත් සැියයුත් හිියනේ නගෝල ෙම, 
    i.ආෙන්ද භික්ුව  ii. ස්වර්ණකාර භික්ුව  

  iii.අනුරු්ධ භික්ුව  iv.රාධ භික්ුව 

(28). නබෞ්ධයන්නේ අවසාෙ අරමුණ වන්න , 
    i.බ්රහ්ම නලෝකයට යමමයි.  ii. නිවන් ලබා ගැනීමයි. 

  iii. ්ර පදවිය ලැබීමයි.  iv.සසර යළි ඉපදීමයි. 

(29). ඇත්ත ඇති සැටිනයන් දැකගැනීනම් නුවණ හැඳින්වනුන , 
    i.පඤ්ඤා යනුනවනි.  ii. සංොර යනුනවනි. 

  iii.විජ්ජා යනුනවනි.  iv.සඤ්ඤා යනුනවනි   

(30). වැලිවිට සරණංකර හිියයන්ට සංඝරාජ පදවිය පිියෙමෙ ල්න්, 

i. කීර්ති ශ්රී රජසිංහ රජතුමා විසිනි. 

ii. නදවෙ රාජසිංහ රජතුමා විසිනි. 

iii. ශ්රී වීර පරා්රම ෙනර්න්ද්රසිංහ රජතුමා විසිනි. 

iv. පළමුවෙ රාජසිංහ රජතුමා විසිනි. 
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(31). නිසම්මකාරී යන්ෙ හා ගැළනපෙ අදහස නතෝරන්ෙ. 
    i.දමෙය වීම හා සංයත බව  ii. දැහැියන් ජීවත්වීම 

  iii.නුවනින් විමසා කටයුතු ිරරීම. iv.අවිචාරශීලී බව   

(32). ශීලය යෙ කුමක්දැයි නිවැරදි විග්රහය ෙම්, 

i. සිත කය හා වචෙය සංවර කර ගැනීමයි. 

ii. සිත සංමාි ගත කර ගැනීමයි. 

iii. කාය සංවරයයි. 

iv. කය හා වචෙය සංවර කර ගැනීමයි. 

(33). නබෞ්ධ ශික්ෂාපද ්රමයක් නොවන්නන්, 

i. ආජිව අෂ්ටවක ශීලය 

ii. නේහසික ශීලය 

iii. සූවිසි ශීලය  

iv. සාමනේර ශීලය 

(34). සිටුපුත්රනයක්ව ඉපිද දුස්ශීලව ක්රියානකාට ඇඳිවතට පමණක් ීයමා වූ ු්ධ කාලන  විසූ සිටු පුත්රයා ෙම් , 
      i. මහ ධෙ සිටුපුත්රයා   ii.  යසකුල පුත්රයා 
   iii. අනන්පිඬු සිටු පුත්රයා  iv. මසුරු සිටු පුත්රයා 

(35). පු්ගලයානේ නභෝග විො යට නහ්තුවෙ කරුණු ඇතුළත් සූත්රය ෙම් කරන්ෙ. 

i.  මංගල සූත්රය  ii. වසල සූත්රය  
    iii.සිඟානලෝවාද සූත්රය               iv. රතෙ සූත්රය 

(36). කීර්තිය හා අපකීර්තිය අයත්වන්නන්, 

i. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයටය. 

ii. පංච නීවරණ වලටය. 

iii. චතුරාර්ය සතයයටය.   

iv. අටනලෝදහමටය. 

(37). කළ පේ සිහිවී ඌනරකු නමන් කම ගසා දුක්විහ මරණින් පසු අපාගත වූ පු්ගලයා, 
  i. නදේදත් නතර  ii.  අජාසත් රජු  
iii. චුන්දසුකර   iv. චංචා මාෙවිකාව   

(38). ෙැටුම්, ගැයුම්, වැයුම් ආදිනයහි නලාල් බව 
  i. පිියහීනම් ලක්ෂයිර.  ii.  නබෞ්ධයන්ට අදාළ නොවන්නන් 
iii. සාමාෙය ක්රියාවිර.  iv. ජීවිතයට අව ය කරුණිර. 

(39). එළාර රජුට නපර නමරට බලය අල්ලානගෙ සිටි දකුණු ඉන්දියානු ආ්රමණිකයන් වූන  

i. දාඨිය පීඨිය 

ii. නසාලීන්  

iii. නස්ෙ  සහ  ගුත්තික 

iv. පරරාජසිංහ 

(40). මහා  සමයට පමණක් නදවනි වෙ දුටුගැමුණු රජු ඉදිකළ අසිියමත්  නගාෙෙැගිල්ල, 

i. මහා විහාරය 

ii. නලෝවා මහා ප්රාසාදය   

iii. ඇම්බැක්ක න්වාලය 

iv. අභයගිිය විහාරය 
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II  ක ොටස 

 ප්රශ්නවය සියල්ටටම ිළිතුරු  සයය්ව. 

(01). නකටි පිළිතුරු සපයන්ෙ. 

1) නීවරණ යනු හඳුන්වන්. 

2) සතිසම්පජඤ්ඤ යනු අර්ථ දක්වන්ෙ 

3) ලද නදයින් අසතුටු වීමට අදාල පාලි වචෙය ලියන්ෙ. 

4) සමථ භාවොවට අදාළ කම්ස්ථාෙ කීයද? 

5) සතර මහා භූත නකාටස් ෙම් කරන්ෙ. 

6) සංොර ස්කන්ධය හඳුන්වන්ෙ. 

7) ත්රිලක්ෂණය ෙම් කරන්ෙ. 

8) වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ හිියනේ ගිහිකළ ෙම කුමක්ද? 

9) ‘උතුම් වූ ශීලාදි ගුණ ධර්මයන් සම්ූජර්ණ ිරරීමද නොනකාට තරුණයකු නලස තම හැිරයාව 

නයාදවා ධෙය උපයා ගැනීනමහිද නිරත නොවී නකළිනදනලන් ජීවත් වන්නෙෝ දුන්නෙන් විදිෙ 

ලද ඊතළය නමන් නේගනයන් නගාස් වෙන  වැටී දිරාපත්ව යන්ොක් නමන්.....’ ආදී ව නයන් 

නත්රුම දැක්නවෙ ධම්මපද ගාථාව ලියා දක්වන්ෙ. 

10) ධම්ම ජීවී යනු පැහැදිළි කරන්ෙ. 

 

(02).  

1) සිදුහත් නබෝසතුන් මුහුණදුන් අභිනයෝග හතරක් දක්වන්ෙ. 

2) අභිනයෝග ජය ගැනීම ට පු්ගලයකු තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග තුෙක් සහහන් කරන්ෙ. 

3) පාසල් ශිෂයනයකු නලස බබට මුහුණදීමට නියියත අභිනයෝගයක් දක්වා ඒය ජයගන්ො 
ආකාරය පැහැදිළි කරන්ෙ. 

 

(03).  

1) ‘දක්ිනණයිනයා’ යන්නෙහි අර්ථය දක්වන්ෙ. 

2) ශ්ර්ධානේ ප්රධාෙ ප්රනදද නදක ෙම් කරන්ෙ. 

3) ගනම් පන්සනල් ස්වාමීන් වහන්නස්නගන් ගමට හා දායකයන්ට වෙ නස්වාව පිළිබහ විග්රහයක් 
කරන්ෙ. 
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(04).  

1) භාවොව යනු කුමක්දැයි නකටිනයන් පැහැදිළි කරන්ෙ. 

2) පු්ගල චියත හය ෙම් කරන්ෙ. 

3) ථීෙ ිය්ධ නීවරණය හඳුන්වා පු්ගල පියහානියට ඒය බලපාෙ ආකාරය පැහැදිළි කරන්ෙ. 

 

(05). පහත සහහන් මාතෘකාවලින් නදකක් සහහා නකටි සටහන් ලියන්ෙ. 

1) වැලිවිට සරණංකර සංඝරාජ හිිය. 

2) දුටු ගැමුණු රජතුමා 

3) පංච නීවරණ ධර්ම  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


