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I ක ොටස
 සියලුම ප්රශ්නවලටට ිළිතුරු  සයය්ව.
 I ක ොටකසන එක් ප්රශ්නවයක් සහාො ටුණකක් ැගින් ිමිවක..
(01). නෙවනලානවහි දී නබෝසතාණන් වහන්නසේ විසින් සිදු කළ ‘පංච මහා විනලෝකෙය’ යනු,

(02).

(03).

(04).

(05).

i. නෙවිවරුන්නේ ආරාධෙය පිළිගැනීම.
ii. අවසන් උපතට සුදුසු පසුබිම විමසීමයි.
iii. නලෝක ධාතු පහක් පිළිබඳ නසවීමයි.
iv. මිනිසේ කුල පහක් පිළිබඳ බැලීමයි.
බුදුරජාණන් වහන්නසේ නෙවියන්ට හා මනුෂයයන්ට මා්නගෝපනශකක කාසේතවවරයා ූ  නහයින්,
i. නලෝකවිදූ ෙම් වෙ නසේක.
ii. සම්මා සම්බුශනධෝ ෙම් වෙ නසේක.
iii. සත්තා නශව මනුසේසාෙං වෙ නසේක
iv. සුගත ෙම් වෙ නසේක.
බුදුරජාණන් වහන්නසේ මහා කරුණා සමාපප්ති සුවනයන් වැඩ හිඳිමින් තමන් වහන්නසේනගන් පිහිට ලැබිය
යුතු අය පිළිබඳ විමසනු ලැබුනව,
i. නපරබත් කිනසහි දීය.
ii. නපරයම් කිනසහිදීය.
iii. මැදියම් කිනසහිදීය.
iv. පැසුළු යම් කිනසේදීය.
බුදුරජාණන් වහන්නසේ චින්තෙ, විමංසෙ නිෙහස අගය කළ සූත්රය වන්නන්,
i. කාලාම සූත්රය.
ii. පත්තකම්ම සූත්රය
iii. නසෝණෙණ්ඩ සූත්රය
iv. මංගල සූත්රය
තම රූපයන්නේ හටගැනීම සම්බන්ධ පටිච්ච සමුප්තපාෙනයහි ෙැක්නවෙ නිවැරදි අනුපිළිනවළ,
i. අවිජ්ජාව, සංඛ්යාර , විඤේඤාණ, ොම රූප
ii. අවිජ්ජාව, විඤේඤාණ, සළායතෙ, ොමරූප
iii. විඤේඤාණ, සලායතෙ,සංඛ්ාර ොමරූප
iv. අවිජ්ජාව, සංඛ්, සලායතෙ, ොමරූප

(06). නතරුවන් ගුණ සංඛ්යාව

i. ෙවයකි.

iii. නොළහකි.

ii.හයකි

iv. විසිහතරකි

(07). ‘ඉන්ිය සංවරය’ යනු සිල්වත්ව සමාධි භාවොව සඳහා නයාමුවෙ පුශගලයා තුළ ිබිය යුතු ගුණාංගයකි.

එම ඉන්ිය ෙම්,
i. ඇස, කණ, ොසය, දිව, කරීරය හා මෙසයි.
ii. රූප, නවෙො, සංඥා, සංකාර හා විඤේඤාණයයි.
iii. රූප, කබ්ෙ, ගන්ධ, රස , සේප්ක හා ධ්මයි.
iv. පිං, පව, කුසල් , අකුසල්, සීලය හා සමාධියයි.
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(08). “නමවන් පුනතකු ලෙ මව නිවුනණ් නවයි” නමවන් පුනතකු ලෙ පියා නිවුනණ් නවයි.නමවන් සැමිනයකු ලෙ

බිරිෙ නිවීම ලැබ සිටින්නියකි.” නමම අ්ථය නගෙ නෙෙ ගාථා හඳුන්වන්නන්,
i. ඡත්තමාෙවක ගාථා ෙමින්ය.
ii. ෙරසීහ ගාථා ෙමින්ය.
iii. ජය මංගල ගාථා යෙ ෙමින්ය.
iv. නිබ්බුත පෙ ෙමින්ය.
(09). නබෞශධ ජීවිතය නහාඳින් ගතකළ යුතු ආකාරය ෙක්වමින් ඇි පූජය න්රුකානන් චන්ෙවිමල
ොහිමිපාණන් වහන්නසේ විසින් රචො කරනු ලැබූ ග්රන්ථය
i. “නපානහාය දිෙය” ෙම් නව .
ii. ධ්ම විනිකේචය ෙම් නව
iii. නබෞශධයන්නේ අත්නපාත ෙම් නව
iv. පාරමිතා ප්රකරණය ෙම් නව.
(10). “සිල්වත් සමාගම” ෙමින් සංවිධාෙයක් පිහිටුවා නගෙ බුදු සසුෙ ෙඟා සිටුවීමට කටයුතු කනළේ,
i. න්රුකානන් චන්ෙ විමල හිමි.
ii. වාරියනපාළ සුමංගල හිමි
iii. වැලිවිට සරණංකර හිමි
iv. මිනගට්ටටුවත්නත් ගුණාෙන්ෙ හිමි
(11). ධම්ම පෙනේ ඇතුළත් වේග 26 තුළ අඩංගු ගාථා ගණෙ,

i. 324 කි.

ii.243 කි

iii. 432 කි

iv. 423 කි

(12). බුදුරජාණන් වහන්නසේ විසින් මුල, මැෙ, අග, මැෙවින් ගළපා නශකො කරෙ ලෙ ධ්ම රත්ෙනයහි ඒක්

(13).

(14).

(15).

(16).

ගුණයකි.
i. බුශධ ධ්මය අනුගමෙය කරන්ෙ වුන්ට ඇසේපොපිටම විපාක ලබා නෙෙ බවයි.
ii. බුශධ ධ්මය අනුගමෙය කරන්ෙ වුන්ට කල් නොයවා සැප විපාක ලබා නෙෙ බවයි.
iii. බුශධ ධ්මය ඒව බලව යෙ විධාෙයට සුදුසු වෙ බවයි.
iv. බුශධ ධ්මය සිත්හි තබා ගත යුතු නහයින් සිත් හි එලවිය යුතු සේවභාවනයන් යුක්ත වෙ බවයි.
නලෝකනේ වසෙ සියලු මිනිසුන් කුමෙ ජාියකට කුලයකට ආගමකට අයත් ූ වෙ ඒේ සියලු නෙො
ඉදිරිනේ නපාදු මූලික මහා ගැටළුව,
i. සංසාර දුකයි.
ii. නබෝ නොවෙ නරෝග
iii. සීලය පිරිහීමයි
iv. ඉවසීම ෙැිකමයි.
බුදු ෙහනම් පංච නීවරණ උපමා මගින් ෙක්වා ිනබ්. එහිදී පාසි සහිත ජලයට උපමා කර ඇත්නත්,
i. ථිෙමිශධය
ii. විචිකිච්චාව
iii. වයාපාෙය
iv. උශෙච්ච කුක්කුච්චය.
බුදුරජාණන් වහන්නසේනේ “අරහං” ගුණය පෙෙම් කරනගෙ ෙඹනෙණි යුගනේදී, රචො වී ඇි ග්රන්ථය හා
කතුවරයා නලස සැලනකන්නන්,
i. සශධ්ම රත්ොවලිය - ධ්මනසේෙ ෙම් නතරුන්ය.
ii. පූජාවලිය - මයුරපාෙ පිරිනවන්පි ෙම් නතරුන්ය.
iii. සශධ්මාලංකාරය - ධ්මකී්ි ෙම් නතරුන්ය.
iv. පඤේචිකා ප්රදීපය - නතාටගමුනව ශ්රී රාල ල ෙම් නතරුන්ය.
අසේසජි මහරහතන් වහන්නසේ විසින් උපිසේස පිරිවැජියාට බුදුරජාණන් වහන්නසේ හඳුන්වා නෙනු ලැබුනේ,
i. නහේතුඵල සබඳතාව නපන්ව නෙන්ො කාසේතවවරනයක් නලසිනි
ii. චතුරා්යසතය නපන්වා නෙන්ො කාසේතවවරනයක් නලසිනි
iii. දුක්ඛ් ෙහම නපන්වා නෙන්ො කාසේතවවරනයක් නලසිනි
iv. ක්ම වාෙය නපන්වා නෙන්ො කාසේතවවරනයක් නලසිනි.
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(17). මුනිගුණාලංකාරය, සාරා්ථ සංග්රහය, සතර බණවර සන්ෙ යෙ ග්රන්ථ රචො කනළේ,

(18).

(19).

(20).

(21).

(22).

(23).

(24).
(25).

i. න්රුකානන් චන්ෙ විමල හිමි
ii. හික්කඩුනව ශ්රී සුමංගල හිමි
iii. වැලිවිට සරණංකර හිමි
iv. වීොගම මමත්රී හිමි.
“තණ්හා පච්චයා උපාොෙං” යෙ ගාථා පාඨය අනුව තණ්හාව ඇි වීම සිදුවන්නන්,
i. සුඛ් දුක්ඛ් ආදී නවෙො ඇිවීනමනි
ii. සිින් ෙැඩිව අල්වා ගැනීනමනි
iii. ොම රූප නහවත් පංචසේකන්ධය ඇිවීනමනි
iv. ෙැවත ෙැවත සසරට ඒකතු වීනමනි
බුදුරජාණන් වහන්නසේට නජ්තවොරාමය පූජාකනළේ,
i. කුක්කුට සිටුතුමාය
ii. ධෙංජය සිටුතුමාය
iii. පූ්ණව්ධෙ සිටුතුමාය
iv. අනන්පිඬු සිටුතුමාය
පංච අිඥඥා අෂේට සමාප්තිය ලබා ගැනීමට උපකාරී වෙ භාවොව වනුනේ,
i. සමථ භාවොවයි
ii. විේකො භාවොවයි
iii. මමත්රී භාවොවයි
iv. අසුභ භාවොවයි
සම්බුශධ ප්නි්වාණනයන් වසර සියයක් ගිය තැෙ විකාලා මහනුවරදී සබ්බකාමී මහරහතන්
වහන්නසේනේ ප්රධාෙත්වනයන් සිදු ූ නේ,
i. පළමු සංඝායොවයි
ii. නෙවෙ සංඝායොවයි
iii. නතවෙ සංඝායොවයි
iv. හතරවෙ සංඝායොවයි
බුශධත්වනයන් පසු බුදුන් වහන්නසේ නතවෙ සිය ගත කනළේ,
i. අනිමිස නලෝචෙ පූජානවනි
ii. සක්මන් කරමින්ය.
iii. මුචලින්ෙ ො රජු නසවනන්ය.
iv. කිරිපළු රුක මුලය
ත්රිපිටක ධ්මය පළමු වරට පුසේනකාළ නපාත්වල රචො කිරීම සිදු කනළේ,
i. මාතනල් අළු විහාරනයදී ය.
ii. නවළුවොරාමනේදී ය.
iii. මියන්මාරනේදී ය.
iv. සප්තතප්ණි ගල්ගුහානවදීය.
පාලකයා ජෙතාවනේ දියුණුව ෙැක සතුටට පත්වන්නන් ෙම් ඔල  තුළ ඇත්නත්,
i. නමත්තාවයි.
ii. කරුණාවයි
iii. මුදිතාවයි
iv උනප්තක්ෂාවයි
පළමු, නෙවෙ, නතවෙ ධ්ම සංගායො පැවැත්විමට මූලිකත්වය ගත් මහ රහතන් වහන්නසේලා
පිළිනවලින්,
i. මහා කාකයප මහ රහතන් වහන්නසේ,සබ්බකාමී යස මහරහතන් වහන්නසේ, නමාේගලීපුත්ත මහ
රහතන් වහන්නසේ
ii. මහා කාකයප මහ රහතන් වහන්නසේ, නමාේගලී පුත්ත ිසේස මහ රහතන් වහන්නසේ, සබ්බකාමී
යස මහරහතන් වහන්නසේ
iii. නමාේගලීපුත්ත මහ රහතන් වහන්නසේ, මහා කාකයප මහ රහතන් වහන්නසේ, සබ්බකාමී යස
මහරහතන් වහන්නසේ
iv. නමාේගලීපුත්ත මහ රහතන් වහන්නසේ, සබ්බකාමී යස මහරහතන් වහන්නසේ, මහා කාකයප මහ
රහතන් වහන්නසේ
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(26). “මනේ නම් වයායාමය බුදු සසුනන් චිරසේථිිය පිණිස මිස රජ සැප පිස ස නොනව” යෙ උොර ප්රකාකය

(27).

(28).

(29).

(30).

(31).

(32).

(33).
(34).

(35).

කළ රජතුමා වන්නන්,
i. ධ්මානකෝක රජුය
ii. දුටුගැමුණු රජුය
iii. රාජසිංහ රජුය
iv. ධාතුනසේෙ රජුය
පාලකයන් සමගිව නීිගරුකව ක්රියාකළ යුතු බව, කාන්තාවන්ට ආරක්ෂාව සපයා දිය යුතු බව, පූජනීය
සේථාෙ රකිමින් පැවිදි උතුමන්ට පහසුකම් සැපයිය යුතු බව අවධාරණය කරන්නන්,
i. ෙසරාජ ධ්මවලිනි.
ii. ෙස සක්විත් වත් වලිනි
iii. සප්තත අපරිහානීය ධ්ම වලිනි
iv. නිතය සීල ප්රිපොව මගිනි
රාජය පාලෙය ධ්මයක් වෙ සප්තත අපරිහානීය ධ්මවලට අයත් නොවන්ෙකි,
i. නිතර නිතර රැසේවීම.
ii. සමගිව රැසේව සාකච්ඡා කිරීම
iii. අනුන් කළ නොකළ නශ පිළිබඳ කතා කිරීම
iv. රනට්ට පවත්ො නීි කඩ නොකළ සිටීම.
කනිෂේක රජතුමා අනුග්රහනයන් ඉන්දියානව පැවි හතරවෙ ධ්ම සංඝායොනව ප්රධාෙත්වය පැවරුනණ්,
i. නමාේගලී පුත්ත ිසේස නතරණුවන්ටය.
ii. පා්කව නතරණුවන්ටය
iii. මහා කාකයප නතරණුවන්ටය
iv. සබ්බකාමී නතරණුවන්ටය
ගිහි විෙය ෙමින් ම හඳුන්වෙ සූත්ර නශකොව වන්නන්,
i. මහා මංගල සූත්රය
ii. ෙම්සක් පැවතුම් සූත්රය
iii. සිඟානලෝවාෙ සූත්රය
iv. කරස ය නමත්ත සූත්රය
නි්වාණය ලැබීම සඳහා ආ්ය මා්ග ප්රිපොව පුරෙ නහයින් සංඝරත්ෙය
i. සාමීචි පටිපන්ෙ ෙම් නව
ii. ඤායපටිපන්ෙ ෙම් නව
iii. උජුපටිපන්ෙ ෙම් නව.
iv. සුපටිපන්ෙ ෙම් නව
සේූපයක ග්භයට සම්බන්ධ සිවදිසාවට මුල ණලා තෙෙ ලෙ අලංකාර නතාරණ වැනි අංගය හඳුන්වන්නන්,
i. වාහල්කඩ ෙමිනි
ii. වටොනගය ෙමිනි
iii. නච්ියඝර යනුනවනි
iv. නකාරවක්ගල ෙමිනි
බුදු ෙහනම් ෙැක්නවෙ පුශගල චරිත ව්ග සංඛ්යාව
i. 8 කි.
ii. 6 කි.
iii.5කි.
iv. 4 කි.
විහාරසේථාෙයට නගාසේ වැඳීනම් වඩාත් නිවැරදි පිළිනවළ වන්නන්,
i. කාරීරික, උශනශශික හා පාරිනභෝගික මචතයයන් වැඳීමය
ii. උශනශශීක, කාරීරික හා පාරිනභෝගික මචතයයන් වැඳීමය
iii. කාරීරික, පාරිනභෝගික හා උශනශශික මචතයයන් වැඳීමය
iv. පාරිනභෝගික, උශනෙශික හා කාරීරික මචතයයන් වැඳීමය.
චුල්ල කම්ම විභංග සූත්රයට අනුව රූප නකෝභාව ලැබීමට කළ යුත්නත්,
i. අලස බවින් නතාරව සිටීමයි
ii. කිනපෙ සුළු ගිනයන් නොසිටීමයි
iii. මසුරුකමින් නතාරව සිටීමයි
iv. හිංසා කිරීනමන් නතාරව සිටීමයි
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(36). ලැබීම් අතර වඩාත් වටිොම ලාභය වන්නන්,

(37).

(38).

(39).

(40).

i. නීනරෝගී බව ලැබීමයි.
ii. අධයාපෙය ලැබීමයි
iii. ආ්ථික සම්පත්ිය ලැබීමයි
iv. මිතුරන් ලැබීමයි
ෙහම් ගුණ අතරට නොවැනටන්නන් ...................................... ගුණය යි.
i. ඒහි පසේසිනකෝ
ii. ආල නෙනයයෝ
iii. සන්දිට්ටිනකෝ
iv. සේවාක්ඛ්ානතෝ
ධ්ම භාණ්ඩාගාරික නතරුන් නලස හඳුන්වන්නන්,
i. සැරියුත් මහරහතන් වහන්නසේ ය .
ii. මහා කාකයප මහරහතන් වහන්නසේ ය .
iii. මුගලන් මහරහතන් වහන්නසේ ය .
iv. ආෙන්ෙ නතරුන් වහන්නසේය.
ොෙය, ප්රිය වචෙය, අ්ථ චරියාව සමාොත්මතාව වකනයන් ෙැක්නවන්නන්,
i. සතර ක්ම ක්නල්කයන්ය.
ii. සතර සිපට්ටඨාෙය
iii. සතර සංග්රහ වසේූන්ය
iv. සතර බ්රහේම විහරණයන්ය.
බුදු ෙහනම් උගන්වෙ පංචසේකන්ධය,
i. රූප,කබ්ෙ,ගන්ධ, රස , සේප්ක ෙම් නව.
ii. චක්ු , නසෝත, ඝාණ, පිවහා, කාය ෙම් නව.
iii. රූප, නවෙො, සංඥා, සංඛ්ාර, විඤේඤාණ ෙම් නව.
iv. පඨවි, ආනපෝ, නත්නජෝ, වානයෝ ෙම් නව.
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II ක ොටස
 පළමු ප්රකේෙය ඇතුළුව ප්රකේෙ පහකට පිළිතුරු සපයන්ෙ.
(01).
i. සතය නසායා යානම්දී නබෝසතාණන් වහන්නසේට හමු ූ  ධයාෙලා ග ගුරුවරුන් නෙනෙො ෙම් කරන්ෙ.
ii. නියාම ධ්ම නෙකක් ෙම් කරන්ෙ.
iii. බුදු ෙහමින් ප්රික්නෂේප නකනරෙ අන්ත නෙක ෙම් කරන්ෙ.
iv. ශීලනේ ප්රනදෙ නෙක ෙම් කරන්ෙ.
v. භාවොනව ප්රනදෙ නෙක ෙම් කරන්ෙ
vi. පහත සඳහන් වචෙ වල අ්ථ ලියන්ෙ.
I. විචිකිච්චා
II. ඒේහි පසේසිනකෝ
vii. ආ්ය අෂේඨාංගික මා්ගනේ ප්රඥාවට අයිවෙ අංග නෙක කුමක්ෙ?
viii. ජීවී පරිසරනේ ආරක්ෂාව තහවුරු කරමින් බුදුරජාණන් වහන්නසේ සත්ත්ව ජීවිත සුරක්ිත

කිරීමට පියවරගත් අවසේථා නෙකකට උොහරණ ලියා ෙක්වන්ෙ.
ix. පත්තකම්ම සූත්රනේ සඳහන් පංච බලි අතරින් හතරක් ෙම කරන්ෙ
x. ධ්මරත්ෙනේ ගුණ නෙකක් නත්රුම් සහිතව ලියන්ෙ.

(02).
i. බුදුරජාණන් වහන්නසේනේ ජීවිතනයන් ලබාගත හැකි ොයකත්ව ලක්ෂණ නෙකක් ලියන්ෙ.
ii. ඉන් එකක් විසේතර කරන්ෙ.
iii. එකී ගුණ ධ්ම පුශගල ජීවිතනේ සා්ථකත්වයට ඉවහල්වෙ අයුරු පහෙන්ෙ

(03).
i. සේවාමි - භා්යා, නසේවය - නසේවක සම්බන්ධතා නපන්වා ඇි දිකා නෙක ෙම් කරන්ෙ.
ii. ගුරුවරුන් විසින් ශිෂයයන්ට යුතුකම් පහක් ඉටුකළ යුතුව ඇත ඉන් තුෙක් ලියන්ෙ.
iii. ගිහි පැවිදි සමාජය එකිනෙකාට ඉටුවිය යුතු යුතුකම් ඉටුවෙ විට සමාජය ෙ යහපත්ව

නගාඩෙැනගෙ ආකාරය ඔබ ලබා ඇි අත්ෙැකීම් අනුව නගෙහැර ෙක්වන්ෙ.

(04).
i. “අත්තොව කතං පාපං” යෙ ධම්මපෙ ගාථාව සම්පූ්ණ කරන්ෙ
ii. ඉහත සඳහන් ගාථානව අ්ථය ලියා ෙක්වන්ෙ.
iii. ආධයාත්මික පාරිශුශධත්වය ශිෂය ජීවිතය අ්ථවත් කරන්නන් නකනසේෙ පැහැදිලි කරන්ෙ.

(05).
i. පටිච්ච සමුප්තපාෙනේ විග්රහ නකනරෙ ප්රධාෙ කරුණු නෙක ෙම් කරන්ෙ.
ii. ශවාෙසාංග පටිච්ච සමුප්තපාෙනේ කරුණු තුෙක් නත්රුම් සහිතව පිළිනවළින් ෙම් කරන්ෙ.
iii. නිවන් ලැබීමට බුදු ෙහනම් මූලික කරුණු අවධාෙය කරගත යුතුය. විමසන්ෙ.
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(06).
i. “ිනොරින් කරෙ නෙආකාර ක්රියා” එම ආකාර නෙක ෙම් කරන්ෙ.
ii. විපාක නෙෙ කාලය අනුව ක්මනේ ප්රනදෙ තුෙක් ලියන්ෙ.
iii. යහපත් චරිත සංව්ධෙය විෂනයහි චුල්ලකම්ම විභංග සූත්රය නයාොගත හැකි ආකාරය එම

සූත්රනේ කරුණු හතරක් ඇසුනරන් පැහැදිලි කරන්ෙ.

(07).
i. බුදු ෙහනම් භාවොව යන්ෙ හඳුන්වා ඇත්නත් නකනසේෙ?
ii. භාවොවට නයාමුවෙ තැෙැත්තා ඉටුකළ ගත යුතු පූ්ව අවකයතාවයන් තුෙක් ලියන්ෙ.
iii. ව්තමාෙ සමාජනේ විවිධ අපචාරයන්ට ප්රධාෙම නහේතුව මිනිසුන්නේ අසංවර විසිරුනු සිත්ය.

එකී මිනිසුන්නේ සිත් සුවපත් කර ගැනීමට භාවොව නයාොගත හැක්නක් නකනසේ ෙැයි විමසන්ෙ.

(08). පහත සඳහන් මාතවකාවලින් නෙකක් නතෝරානගෙ නකටි සටහන් ලියන්ෙ.
i. දුටුගැමුණු මහ රජතුමා
ii. බුදුරජාණන් වහන්නසේනේ අසරණ සරණ ගුණය
iii. ත්රිලක්ෂණයයි.
iv. කණිෂේක සංගායොවයි.

පළමු වාර පරීක්ෂණය -2020

7

