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I  ක ොටස 

 සියලුම ප්රශ්නෙවල  පිිතුරු  පපයන්ෙ. 

 අංක 01 සි  20 දක්වා නිවැරදි පිිතුරර න ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්ෙ. 

 
(01) සිදුහත් කුමු  උදෑපෙ ක්රීඩාවාව  යෙ අ රමගදී ඡන්ෙ ඇමතිනගන් ප ර නපර නිමිති විමපා දැෙගන්ො ලදී. 

එම අවපනථා ුරළ සිදුහත් කුමු  පුර පිිතබිඹුවෙ ගුණාංගය වන්නන්, 
 

     (i) අල්ප ශ්බ්ද ාව   (ii) ආගන්ුරක පත්කාරය (iii) නිහ මානී බව  (iv) අෙතිමානී බව  

(02) නදව්දත් කුමු  පමඟ පැවිදි වූ කුමාරනයක් නොවන්නන්, 

            (i) භද්දදිය   (ii) ආෙන්ද (iii) උපාලි  (iv) භග්ගව 

(03) බුදුරජාණන් වහන්නපනනග් සුහදශීලී ක ාබහ ුරළ දැකිය හැකි පඛිල යෙ ගුණාංගනයන් අදහපන වන්නන්, 

  (i)  කණ  සුව ඵලවෙ ක ාබහය   (ii)  විවෘ  ක ාබහය  

 (iii) පුරටු පාමීචිනේ ක ාබහය  (iv)  මා පළමුව ක ාබහ කිරීමය. 

(04) ධම්ම රත්ෙනේ ගුණ ගණෙ නකාපමණද? 

 (i) 09    (ii) 07 (iii) 06  (iv) 12 

(05) බුදුරජාණන් වහන්නපන ෙන්ද කුමු  පැවිදි කරගනු ලැබුනව්, 

  (i)  නිනරෝධාරාමනේ වැඩාව සිටියදී   (ii)  නව්ළුවොරාමනේ වැඩාවසිටිදී 

 (iii) නේ වොරාමනේ වැඩාවසිටියදී  (iv) පූර්වාරාමනේ වැඩාවසිටියදී 

(06) ධර්මය අනුගමෙය කරන්ො  එහි ප්රතිඵල නමනලාවදීම දැෙ දැක ගැනීම  හැකි බැවින් ධර්මය, 

  (i) අකාලිකය.   (ii) ඕපෙයික (iii) පන්දිට්ඨිකය (iv) ඒහි පපනසිකය 
(07) අත්නපාත්  ැබීම යනුනවන් හැඳින් වූ සිරි  වන්නන්, 

  (i)  විවාහ ලියාපදිංචියයි.    (ii)  අකුු  කියවීමයි. 

 (iii) පරණ මංගලයයයි   (iv) පිරිත් පිංකමයි. 

(08) අවමංගල චාරිත්රය තිනබෙ නිනවපක රා්රීකාලනේ අනුගමෙය කළ පැර ච චාරිත්රයකි, 

   (i) පතිපට්ඨඨාෙ ත්ත්රය කියවීම.  

  (ii)  විනෙෝද ක්රීඩාවා කිරීම. 

 (iii) නවපනපන් ර ජා කය නහෝ පතිපට්ඨඨාෙ ත්ත්රය කියවීම.    

 (iv) විනෙෝද ක්රීඩාවා කිරීම නහෝ නවපනපන් ර ජා කය කියවීම. 

(09) මොලයා විසින් මොලියනග් මෑ චයන්  නපෝු ව ම දි ලබා නදෙ  ෑග්ග, 

  (i) කිරිකඩාව නහනල   (ii) ම ක වපනත්ර (iii) රන් ආභරණ (iv) කිසියම් මුදලක් 
(10) සීලනයන්, පමාධිනයන්, ප්රඥාානවන් නලාව නදව් මිනිසුන් අ ර අරවන්නන්, 

(i) තිනලෝගුු  බුදුරදුන්    (ii) පැරියුත් හිමියන් (iii) මුගලන් හිමියන් (iv) ආෙන්ද හිමියන් 
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(11) නපාරමුලක  හසුවී මහමග මරණය  පත්වූව ද න ු වන් ගුණ සිහික ළ නිපා නදව්නලාව ඉපදුනන්, 

          (i) නපාක්ඛරපාති    (ii) ධම්මානුපනපතිය (iii) චින් ානුපනපතිය (iv) බුද්දධානුපනපතිය 

(12) පමථ භාවොව  අයත් “දප අනුපනපති” අ ර පළමුව දැක්නවෙ අනුපනපතිය වන්නන්, 

(i) පංඝානුපනපතිය    (ii) ධම්මානුපනපතිය (iii) චින් ානුපනපතිය (iv) බුද්දධානුපනපතිය 

(13) රජගහ නුවර “ගිරග්ගපමේජ” පැණනකිතනේ නිරර්ථක බව ව හා ගත් නදනදො කවුු න්ද? 

(i)  පපනසු හා භල්ලුක    (ii) උපතිපනප හා නකෝලි  (iii) භගු හා කිම්බිල (iv) උපාලි හා ෙන්ද 

(14) පිරිත් මණ්ඩාවපයක පිරිත් පුරණ පනවාමීන් වහන්නපනලා නදෙම වැඩාවසිටිෙ යුගාපෙය පිටුපප  බෙ පුවක් පැළය 
පහි  නකා ප, 

(i) රාජගහය    (ii) වලයමය (iii) මල්පැල (iv) වියෙය 

(15) මහ පඟු වෙ  දන්දීනමන් අෙුරු ව සිය දිය චවු  විවාහ කරදුන් සිටුුරමා වන්නන්, 

(i) රජගහ නුවර සිටුුරමා    (ii) ධෙංජය සිටුුරමා (iii) බරණැපන සිටුුරමා (iv) උග්ගහ සිටුුරමා 

(16) අගුර  චම්පා නුවර විත් මහා ධෙවන කි, 

 (i)  උග්ගහ සිටුුරමා     (ii)  ධෙංජය සිටුුරමා  

(iii) නපෝණදණ්ඩාව බමුණා  (iv) අනන්පිඬු සිටුුරමා 

(17) පිරිත් පංකමකදි විපත් දුු කර පම්පත් උදාකරදීම  නමන්ම දුක්, භය, නරෝග ෙැතිකිරීම  පිරිත් නද්දශ්ොව  
ආරාධො කරෙ ගාථාව වන්නන්, 

 

 (i)  ඉදං නවෝ ඥාාතීෙං නහෝතූ.........    (ii)  ෙත්ි නම් පරණං අඤනඤං..... 

(iii) විපත්ති පටිබාහය........  (iv) බුද්දනධෝතිනලෝක පරනණෝ..... 

(18) බුදුරදුන්නග් ප්රථම ධර්ම නද්දශ්ොව වන්නන්, 

 (i)  ධම්පක් පැවුරම් ත්ත්රය     (ii)  අෙන්  ලක්ඛෙ ත්ත්රය 

(iii) මහා සීහොද ත්ත්රය  (iv) ආදි යපර්යාය ත්ත්රය 

(19) නපෝවාන්  ත්ත්වය  පත්වූ පළමු රජුරමා, 

 (i)   සුද්දනධෝදෙ රජුරමා  (ii)  පුක්කුපාති රජුරමා 

(iii) අජාපත් රජුරමා  (iv) බිම්බිපාර රජුරමා 

(20)  වත් පිිතනවත් පමණක් කරමින් සි  පසුව බණ භාවොවල නයදිනමන් රහත්  ත්ත්වය  පත්වූ හිමිෙම, 

 

 (i)  පම්මුඤනජනී න රණුනවෝ    (ii)  ආෙන්ද න රණුනවෝ 

(iii) නද්දවදත්  න රණුනවෝ  (iv) චුල්ලපන්ථක න රණුනවෝ 

 

 

 

 

 

 

 

(ලකුණු 2 x 20 = 40) 
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II  ක ොටස 

 පළමු ප්රශේනය ඇතුළුව ප්රශේන පක ට පමක්  ිළිතතුු  සපය්න. 

 
(01)  

I. බුදුගුණ භාවොනව් ආනිපංප නදකක් ලියන්ෙ. 
II. පපර රැපනකල කුපල් බලනයන් බුදු පසුනන් අගපව් පදවිය ලැබූ භික්ූන් වහන්නපනලා ෙම් කරන්ෙ. 

III. බුදු දහම  අනුව “පිරි ” යනු කුමක්ද? 
IV. සිවුු  හැරයාම  සිතූ චුල්ලපන් ක හිමියන්  බුදුරදුන් දුන් උපනද්දශ්ය කුමක්ද? 
V.  ප  ම ෙැණ                 මඟින් 
  දහම ද  යුුර               මැෙවින් 

   ............................................... 

 ............................................... යෙ කවිය පම්පූර්ණ කරන්ෙ. 

(02)  

I. බුදු සිරින හි පඳහන් ආචාරශීලී ගුණාංග නදකක් ෙම් කරන්ෙ. 
II. බුද්දධ චරි නයන් ආගන්ුරක පත්කාරය සිදුවූ බව  නිදසුන් ුරෙක් ලියන්ෙ. 

III. ආචාරශීලීව ක යුුර කිරීම නිපා ශිෂය ීවවි ය  ලැනබෙ ප්රනයෝජෙ විපන ර කරන්ෙ. 

 

(03)  

I. ධර්ම රත්ෙනේ ගුණ සිහිකරමින් වැඩියහැකි භාවොව කුමක්ද? 
II. පහ  දැක්නවෙ සිද්දීන්වල  අදාළ කාලසීමා ලියා දක්වන්ෙ. 

 නබෝධිපත්වයන් වහන්නපන බුද්දධත්වය  පත්වීම. 

 බුදුරජාණන් වහන්නපන පිරිනිවන් පෑම. 

 බුදුරජාණන් වහන්නපන ධර්මනද්දශ්ො සිදුකරෙ ලද කාලය. 
III. දහම් ගුණ ුරෙක් ලියා එහි පරල අර්ථය ද ලියන්ෙ. 

(04)  

I. නිවනපනදී ඔබ අනුගමෙය කළයුුර නහාඳ පුු දු නදකක් ලියන්ෙ. 
II. නබෞද්දධ නිනවපනවලදී සිදුකරෙ චාරිත්රමය අවපනථා ුරෙක් ලියන්ෙ. 

III. ඉන් එකක් පිිතබඳ පැහැදිිත කරන්ෙ 

 

(05)  

I. මානෙල්           සුවඳමය 
කුඩාවමසු පිළී         ගඳමය ................. යෙ කවිය පම්පූර්ණ කරන්ෙ. 

II. නමම පදය ලියෙ ලද්දනද්ද කුමෙ භික්ූන් වහන්නපන විසින්ද? 
III. නමම කවිනේ අදහප ුරිතන් ගමයවෙ යහපත් ගුණාංගය පිිතබඳ විපන ර කරන්ෙ. 

(06)  

I. දිපාපානමාක් ඇදුරිඳුනග් වැරදි අවනබෝධනයන් දඬුවම් ලත් දු ණු මිනීමු නවකු වූ ශිෂයයා 

කවුු න්ද? 
II. එම ශිෂයයා  බුදුරදුන් පිහි වූනේ කුමෙ අවපනථානව්දී ද? 

III. එම ශිෂයයානග් කථාව ඇසුරින් දම් පභානව්දී බුදුරදුන් විසින් නද්දශ්ොකල ගාථාව කුමක්ද? 

(07) පහ  පඳහන් මා ෘකා අ රින් නදකක  නකටි ප හන් ලියන්ෙ. 
I. නිහ මානී බව 

II. බුදුගුණ භාවොව 
III. නද්දවදත්  න ු න්  
IV. කාන් ාවන්  පැවිද්දද ලබාදීම. 
V. පැරියුත් හිමියන් 

 

 

 

(ලකුණු 4 x 5 = 20) 

(ලකුණු 02) 

(ලකුණු 03) 

(ලකුණු 05) 

 
 
 (ලකුණු 02) 

 

(ලකුණු 01) 

(ලකුණු 01) 

(ලකුණු 01) 

(ලකුණු 05) 

 

 

 
 
 

(ලකුණු 02) 

(ලකුණු 03) 

(ලකුණු 05) 

 

 

 
 
 
(ලකුණු 02) 

(ලකුණු 03) 

(ලකුණු 05) 

 

 

 
 
 

(ලකුණු 02) 

(ලකුණු 03) 

(ලකුණු 05) 

 

 

 
 
 

(එක් මා ෘකාවක  ලකුණු 5 x 2 = 10) 


