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කාටය පැය - 1 යි. මිනිත්ුර 30 යි.

නම / විභාග අංකය : ………………………………………………………………

11 fY%aKh
s

 පළමු ප්රශ්නය තුළු  වත්  ප්රශ්නය හවරකට පිළිුළරු සප න්ය.
01.

සියලුම ප්රශ්නනවට පිිතුරු  පපය්න.
(ටකුණු 40)
i. බුදුරජාණ් වහ්්පන ධර්මය ්ේශ්නා කිරී්ේ දී අනුගමනය කළ චාරිකා ක්රම 0 නේ කර්න.

Not for Sale

ii.

පමථ භාවනාව හඳු්වන ්වනත් නේ 0 ක් ලිය්න.

iii.

ශීට්ේ ප්රධාන ප්ර්ද 0 නේ කර්න.

iv.

බුදු හම අනුව ් මව්පපිය් හඳු්වන ්වනත් නේ 0 ක් ලිය්න.

v.

පතර පංග්රහ වපනුර්ව් 0 ක් නේ කර්න.

vi.

ප අකුපල් කර්ම අතර සිති් වන කර්ම 03 කි. 0 ක් නේ කර්න.

vii.

පං්ේ්ිය් වලි් 0 ක් නේ කර්න.

viii.

"දූරං ගමං ඒක චරං..." යන ගාථාව පේූර්ණ කර්න.

ix.

නි හපන චි්තනය විපනතර ්ක්රන සූත්ර 0 ක් විපනතර කර්න.

x.

ත්රිවිධ ක්ක්ෂාවලි් 0 ක් ලිය්න.

 ප්රශ්නය 3 ක් පමණක් තවෝරාතෙය පිළිුළරු සප න්ය.

Not for Sale

0 .

i.
ii.
iii.

බුදු් වහ්්පන මුහුණ පෑම සිදු වූ අභි්යෝග 0 ක් ලිය්න.
(ටකුණු 4)
ඉ් එක් අවපනථාවක උ්වහ්්පන මුහුණ දු් අයුු  පැහැදිලි කර්න.
(ටකුණු 6)
අප්ේ ජීවිත අභි්යෝග ජය ගැනීම බුදු සිරි්ත් උගත හැකි ආ ර්ශ් ්මානවා ැයි ්ගනහැර
ක්ව්න.
(ටකුණු 10)

03.

i.
ii.
iii.

බුදු හ්ේ ඉගැ්්වන ප්රධාන භාවනා ක්රම 0 නේ කර්න.
(ටකුණු 4)
එම භාවනා ක්රම 0 ්කිය්ය් හඳු්ව්න.
(ටකුණු 6)
් ෞේධ භාවනාව අපහනකාරී පමාජය සුවපත් කරලීම පඳහා ඉවහල් වන අයුු  විපනතර කර්න.
(ටකුණු 10)

04.

i.

බුදුරජාණ් වහ්්පන ්ේ චරිතය ුරළ පරිපරය හා පේ ් වැ ගත් සිදුවීේ 0 ක් නේ කර්න.
(ටකුණු 4)
බුදුරජාණ් වහ්්පන නිශ්නශ්බ් තාවය අගය කළ ව ්ප්විය හැකි අවපනථා 03 ක් ක්ව්න.
(ටකුණු 6)
"පරිපරය රැකු්ණාත් ජීවියා රැ්ක්" ්මම කියමන බුදු හම ඇසුරි් පැහැදිලි කර්න.
(ටකුණු 10)

ii.
iii.
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( P.T.O)
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05.

06.

Not for Sale
07.

i.

ශ්රේධා්ව්ප ප්රධාන ්කා පන 0 නේ කර්න.

(ටකුණු 4)

ii.

ශ්රේධාව්ත ුදේගට්යකු ුරළ ැකිය හැකි ටක්ෂණ 03 ක් ලිය්න.

(ටකුණු 6)

iii.

්ම්ටාව පහ පර්ටාව දියුණුව පටපා ගැනීම ශුේධාව්තව ක්රියා කිරී්ේ ඇති වැ ගත්කම
පැහැදිලි කර්න.
(ටකුණු 10)

i.

යපප වැඩීම ඉවහල්වන කු ණු ඇුරළත් ධේමප ගාථාව ලිය්න.

(ටකුණු 4)

ii.

එම ගාථා්ව්ප ැක්්වන යපප වැඩීම ්හනුරවන කු ණු ්මානවා ?

(ටකුණු 6)

iii.

ුදේගට ජීවිතය පාර්ථක කර ගැනීම උප් පන පපයන ග්ර්ථය් ්ටප ධේමප ය ඇගීමම ටක්
කර්න.
(ටකුණු 10)

i.

"්ේතනාහං භික්ක්ව්ප කේමං ව ාමි" යන පාඨ්ේ අ හප ලිය්න.

(ටකුණු 4)

ii.

පත්ත්වය්්ේ ූර්වාපර භවය් ක්නා නුවණ නේ කර්න.

(ටකුණු 6)

iii.

ුදේගට විශ්මත්වය හා කර්මය අතර ඇති ප ඳතාව පැහැදිලි කර්න.

(ටකුණු 10)

Not for Sale
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පිටු අංක 0

