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I ශ්කාටස
 සියලුම ප්රශ්ේනලලට ිළිතුරු  සපය්න.
 I ශ්කාටශ්සේ 01 සිට 20 ෙක්ලා ප්රශ්ේනලලට ිවලැදි  ිළිතුරද ශ් ෝදා යටි් ඉදක් අඳි්න.
(01) “භවත්නි මහණ න ායුම්හු  ක ී ව ශිෂ්ෂ රූප සම්හපත්න ඇත්නනතෝය. දැකුම්හ ී යුතුය. ප්රසාද නෙීය තතුම්හ

වර්ණ නසෞන්දර්යනයන් සමන්ශිතය......” ඉහත ප්රීාශය සිදුීරෙ ලද්නද්,
(i) චංකි බ්රාහමණයා ශිසින්
(ii) තපාලි ෘහපතියා ශිසින්
(iii) අනන් පිඬු සිටුතුමා ශිසින්
(iv) නසෝණ දණ්ඩ බ්රාහමණයා ශිසින්
(02) සම්හුදු රනාණන් වහන්නස නලෝී ශාසිී නසවනේ ියැළුණු ීාලය,
(i) සිව් සාළිස වසකි.
(ii) පන්සාලිස වසකි.
(iii) සුශිසි වසකි.
(iv) චත්නතාලිස වසකි.
(03) සතර සෘද්ිපාද වල අයත්න නොවන්නන්,
(i) ඡන්ද
(ii) නමෝක්ෂ
(iii) චිත්නත
(iv) වීමංසා
(04) ුදු රනාණන් වහන්නස අවසාෙ වර භික්ූන් ආමන්රණය කිරීම ැසස  කනේ,
(i) ශිශාලා මහනුවර කූ ා ාර ශාලාව ය.
(ii) රන හ නුවර නව්ළුවොරාමය ය.
(iii) සැවැත්න නුවර නේතවොරාමය ය.
(iv) සැවැත්න නුවර පූර්වාරාමය ය.
(05) සිද්ධාර්ථ නබෝසතුන් වප් මඟුල් දිෙනේ වැඩූ භාවොව,
(i) සමථ භාවොවයි
(ii) ුද්ධානුසසති භාවොවයි.
(iii) ශිදර්ශො භාවොවයි.
(iv) ආොපාෙසති භාවොවයි.
(06) ශාීයයන් හා නීෝලියන් අතර ැටුමක් ඇතිවීම ගිනේ,

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

නද්ශසීමා පදෙම්හ ීරන ෙය.
නරෝහිණී ෙදිනේ නලය සම්හබන්ධනයි.
කුල නේදය පදෙම්හ ීරන ෙය.
අචිරවතී ෙදිනේ නලය නබදා ැනීම සම්හබන්ධනයි.

(07) ුදු රනාණන් වහන්නසනේ රූ සපුව පැහැදි පැශිදි  ක භික්ුව ෙම්හ ීරන්ෙ.

(i) බක්කුල නතරුන්.
(iii) ආෙන්ද නතරුන්.

(ii) අසසජි නතරුන්.
(iv) ෙන්ද නතරුන්.

(08) තතුම්හ සැපය ලැබ නදෙ දෙක් දීම ිසි වෙ

.........................................දක්ිනණයයයා කියා පැවසිෙ, හිසතැෙ සුදුසු පදය වන්නන්,
(i) සරු නීත වෙ බැශින්
(iii) බැශින් මහ සඟ ෙ.
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(ii) මහඟු පිළිනවත්න සුරකිෙ
(iv) පිදුම ිසි බැශිෙ.
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(09) ුදු රනාණන් වහන්නසනේ ලලා ධාතුව ිදන් නීා ඉදිීර ඇති සූපය කුමක්ද?
(i) මුතියං ෙ චචතයය.
(iii) මහියං ෙ චචතයය.
(10) සැරියුත්න හිමියන්නේ මව ජීවත්න  කනේ,

(ii) තිසස මහාරාමය
(iv) දීඝවාපිය

(i) ොලී නම්හය.
(iii) තරුනව්ලානව්ය..
(11) ුද්ධ මාතා ෙම්හ න ෞරව ොමනයන් පිදුම්හ ලැුනව්,

(ii) කුසිොරානව්ය.
(iv) තක්ීට් ා නුවරය.

(i) ශිහාර මහා නද්ශියයි.
(ii) යනසෝදරා නද්ශියයි.
(iii) මහා ප්රනාපතී න ෝතමියයි.
(iv) මහාමායා නද්ශියයි.
(12) අභයගිරි චචතයනේ ිදන් නීා ඇත්නනත්න ුදු රනාණන් වහන්නසනේ,
(i) නක්ශ ධාතුන් ය.
(ii) අකු ධාතුන් ය.
(iii) සර්වඥ ධාතුන් ය.
(iv) ලලා ධාතුන් ය.
(13) ුදු රනාණන් වහන්නසනේ සිරි පතුනලහි පිහිටි මං ල ලකුණු ණෙ
(i) තිස නදීකි
(iii) අසූවකි.

(ii) එීසිය හතරකි.
(iv) එීසිය අ කි.

(14) ුදු රනාණන් වහන්නස පූර්වාරාමය ීරවා පූනා ීනළ,
(i) අනන් පිඬු සිටුතුමා ය .
(ii) ශිශාඛා තපාසිීාව ය.
(iii) බිම්හබිසා ර රනතුමා ය.
(iv) ශාීය වැසියන් ය.
(15) දස අවයාීෘත ප්රශෙ ුදුන් නවත ඉදිරිපත්න ීළ භික්ුව ීුදද?
(i) රාධ නතරුන්
(ii) වක්ී ව නතරුන්.
(iii) චුල්ල මාුංංීය පුත්නත නතරුන්
(iv) ආෙන්ද නතරුන්.
(16) ුදු රනාණන් වහන්නස දවස රූප මදනයන් මත්නවී ක්රියා ීළ ීාන්තාව ීුදද?
(i) රූප සුන්දරී තරුණිය
(ii) නසෝමාවතී තපාසිීාව
(iii) නේමා බිසව
(iv) බන්දුල මල්ලිීා බිසව
(17) ුදු සසුනන් බ්රහම දණ්ඩෙය යෙ ශිෙය නීතිය ලක් ක භික්ුව ීුදද?
(i) වක්ී ව නතරුන්
(ii) සුභද්ර නතරුන්.
(iii) තපාලි නතරුන්
(iv) ඡන්ෙ නතරුන්.
(18) ධම්හම පදය අයත්න ාථා ණෙ නීාපමණද?
(i) නදසීය හතලිස අ කි.
(ii) හාරසිය පෙහකි..
(iii) තුන්සිය ශිසි හතකි.
(iv) හාරසිය ශිසි තුෙකි.
(19) සැදැහැවතුන් ඉතා දුර බැහැර සි නවනහස මහන්සි වී ශ්රද්ධානවන් ැසන ෙ එෙ සිුදපසය පිළි ැනීම සුදුසු
වෙ ිසා භික්ූන් වහන්නස,
(i) ආුනණයය ගුණනයන් යුක්තය.
(ii) පාුනණයය ගුණනයන් යුක්තය.
(iii) දක්ිනණයය ගුණනයන් යුක්තය.
(iv) අඤනලිීරණීය ගුණනයන් යුක්තය.
(20) ධම්හම පදය අයත්න වන්නන් සූර පි ීනේ ............................... ිීාය ය,
(i) දීඝ ිීාය ය.
(iii) මේිම ිීාය ය.

(ii) ුද්දී ිීාය ය.
(iv) සංයුක්ත ිීාය ය.

(ලකුණු 2 x 20 = 40)
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(02)

(අනෙක් පිටුව බලන්ෙ.)
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II ශ්කාටස

(01)

පළමු ලන ප්රශ්ේනය තුරුවල ප්රශ්ේන 0 කට ිළිතුරු  සපය්න.
සියුංම ප්රශෙ වල පිළිතුරු සපයන්ෙ.
I. ුදු රනාණන් වහන්නස ළඟ තිුණු නශ්රෂඨ සම්හුදු ගුණ නදීක් ලියන්ෙ.
II. ුදුන් ින්දා ීළ ීතුන් නදනදනෙකු ෙම්හ ීරන්ෙ.
III. ත්රිෂ්ක්ෂා ධර්ම වලින් නදීක් ලියන්ෙ.
IV. ීශිනේ ඉතිරි පද නදී ලියන්ෙ.
සඟ මැද එන්නෙෝ - අරි අ හි මඟ යන්නෙෝ
.........................................................
V. ත්රිශිධ අකුසල් චචතසිීයන් න න් නදීක් ෙම්හ ීරන්ෙ.
VI. යනසෝදරා නද්ශිය ේ නදමව්පියන් ෙම්හ ීරන්ෙ.
VII. දුටු ැමුණු රජු ීර ක සූප නදීක් ෙම්හ ීරන්ෙ
VIII. ුදු දහමින් ප්රතික්නෂප ීරෙ ලද අන්ත නදී ලියා දක්වන්ෙ.
IX. භාවොනව් නයනදෙ ැහැණු පිරිමි නදපාර්ශවය හිඳ ත යුතු ඉරියව් නදී ෙම්හ ීරන්ෙ.
X.
ාථානව් ඉතිරි පද නදී ලියන්ෙ.
පරිපක්නඛෝ වනයෝ මයිහං - පරිත්නතං මම ජීශිතං
...........................................................
(ලකුණු 20)

(02)
I.
II.
III.
IV.
V.

ප්රනාපතී න ෝතමියනේ චරිතනයන් ත හැකි ආදර්ශ හතරක් ලියන්ෙ.
සඟ ගුණ හතරක් නත්නරුම සහිතව ලියන්ෙ.
අෂඨ රු ධර්මවලින් හතරක් ලියන්ෙ.
භාවොනවන් ලැනබෙ ප්රනයෝනෙ හතරක් ලියන්ෙ.
යනසෝදරාවනේ චරිතනයන් තහැකි ආදර්ශ පහක් ලියන්ෙ.

(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)

(03)
I. සැදැහැති නබෞද්ධනයකු ශිසින් දැී වැඳ පුදා ත යුතු සථාෙ හතරක් ෙම්හ ීරන්ෙ.
II. හන්දදාි භික්ඛනව් - අමන්තයාමි නයෝ.....
..............................................................
III. චතුර් වර්ණ ෙම්හ ීරන්ෙ.
IV. ුදුරනාණන් වහන්නසන න් පිහි ලැබූ අසරණයන් සිව් නදනෙක් ෙම්හ ීරන්ෙ.
V. නසානළාසමසථාෙ වලින් හතරක් ෙම්හ ීරන්ෙ.

(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)

(04)
I. වන්දො මෙක් යානම්හදී පිළිපැදිය යුතු ගුණාං හතරක් ලියන්ෙ.
II. ුදුරනාණන් වහන්නස ශිශාලා මහනුවරින් ික්ම නභෝ ෙ රය වැඩි මනන්දී පසුීල ෙ
ලියන්ෙ.
III. “අත්නථොව ීතං පාපං - අත්නතො සංකිලිසසාතී” ාථානව් ඉතිරි පද හතර ලියන්ෙ.
IV. සතර බ්රහම ශිහරණ ෙම්හ ීරන්ෙ.
V. පූනනීය සථාෙයීදී පිළිපැදිය යුතු යහපත්න ගුණාං හතරක් දක්වන්ෙ.
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(03)

(ලකුණු 04)

ර හතරක්

(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)
(ලකුණු 04)

