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නභ .................................................................. විබාග අංකය ......................................................
1 සිට 20 දක්වා සියළුභ ඳරශ්නන ඳාා වාා්මභ ිවවරදී  ිළිතතුද ෝර දා
01.

යින්  රදක් අින් න.

ර ර එක
ෝවෝාද
වි වි දාම්
භනාද
සි බි දුක්
ඳඳද
අෝා ෝදව්ද්ම ෝනොදිින ෝභොක්
පුද
ෝදව්ද්ම ෝරරු්  වා් ෝඳේ ිළිතඵ රාර ඳා්  කවිය ඇතුළ්ම ව් ෝ් ,
(i)
ෝ ෝක ඳකාදෝේ ය.
(ii)
ගු්මති කාවයෝේ ය.
(iii)
සුබාෂිරෝේ ය.
(iv)
ෝ වරා ඳඟදාෝව් ය.

02.

එිතෝේ වාඩි වී සුදු ෝදදි කාක් අරට ී  ”දෝ ාදණං, දෝ ාදණං” යනුෝව්  කියමි් 
බාවනාවක් කිරීභට බුදු ද ාණ්  වා් ෝඳේ කියා ී  එභගි්  ධර්භය අවෝඵ ධ කදගරනීභට
ෝයොමු කෝළේ,
(i)
චුල් ඳ් ථක ෝඳොඩි ාාමුදුරුව්  ය.
(ii)
භාාඳ් ථක ෝඳොඩි ාාමුදුරුව්  ය.
(iii)
දාහු ෝඳොඩි ාාමුදුරුව්  ය.
(iv)
න් ද ෝඳොඩි ාාමුදුරුව්  ය.

03.

භාෝනල් සුවභ
කුාභසු ිළළී ගභ
ෝදකට එක දියභ
ෝාොට නදකට ෝදකට කටභ

ය
ය
ය
ය

රාර ඳදයය දනනා කදන ්දෝ්ද,
(i)
සිරි ඳදණංකද ඳංඝදා හිමි විසිිව.
(iii)
ඳරළෑෝ්  සිරි වජිදඤාණ හිමි විසිිව.

(ii)
(iv)

ෝරොටගමුෝව් ශී්ර දාහු හිමි විසිිව.
වෑ්මරෑෝව් හිමි විසිිව.

04.

ෝඵොදු දරුව්  වන අඳ බුදුද ාණ්  වා් ෝඳේ ආදර්ශ්යට ගිවමි්  ආග් තුකය්  ිළිතෝගන
සුාද කථා ඵෝා්  ද කළ යුතු ඳංගරාෝය්  ද වවු්  ඳතුටු කිරීභට පුරුදු විය යුතුය. ඳාා
බු්දධනරිරෝය්  ආදර්ශ් ගර ාරකි අවඳනථාවක් ව් ෝ් ,
(i)
භාා ඳ් ථක ාාමුදුරුව් ට ධර්භය ෝ්දශ්නා කිරීභ.
(ii)
ආන් ද ෝරරු්  වා් ෝඳේට ධර්භය ෝ්දශ්නා කිරීභ.
(iii)
ෝඳ ණදණ්ා ඵමුණාට ධර්භය ෝ්දශ්නා කිරීභ.
(iv)
ිළරිිවව්  භංනකෝේ සිිනයී  ඳරකයක් දුරු කදගරනීභට සුබද්ර ිකක්ුවවට ඳරමිීමභට
අවඳද ඵාී භ.

05.

ඳාඳ තුළ ිවවෝඳේී  ාා ඳභා ෝේ ඕනෑභ ඳනථානයකී  අඳ ආනාදශී්ලීව ාරසිරිය යුතුය.
ඳාා අඳ පුරුදු පුහුණු කදගර යුතු උතුම් ඳභා ආනාද ධර්භයක් ව් ෝ් ,
(i)
අල්ඳශ්බ්දරාවය යි.
(ii)
අදාඳන ඳරකාශ් කිරීභයි.
(iii)
ගුරුවරු් ට කීකරු වීභයි.
(iv)
ඳභා යට ෝඳේවය කිරීභයි.
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06.

රභාෝේ ෝවන්ම කටයුතු සියල් ඳෝඳකි්  රඵා සිරට නඟා ගරනීභට සුදුසු ඵරවි්  ධර්භය,
(i)
හි ඳඳනසික ෝව්.
(ii)
අකාලික ෝව්.
(iii)
ඕඳනයික ෝව්.
(iv)
ඳනවාක්ඛාර ෝව්.

07.

බුදුගුණ ඇතුළ්ම භංග අෂනටක කියවීභ,
(i)
උඳ් දින උ්මඳව නාරිරරයකි.
(iii)
අකුරු කියවීෝම් නාරිරරයකි.

08.

(ii)
(iv)

ිළරි්ම ිළංකම් නාරිරරයකි.
ඳදණ භංග ය නාරිරය
ර කි.

න්මථි ෝම් ඳදණං අඤනඤං - බු්දෝධ ෝම් ඳදණං වදං
ෝ්මන ඳච්න වජ්ෝජ්න - ෝා තු ෝම් ය භංග ම්.
රාර ඳා්  ගාථාව,
(i)
ඳර්  වරඞීෝම් ගාථාවකි.
(iii)
ිළරි්ම ආදාධනා ගාථාවකි.

(ii)
(iv)

ආදක්ෂක ගාථාවකි.
යභංග ගාථාවකි.

09.

පුහුදු්  මිිවෝඳකුට අ්මඳ්ම ෝකොට ගර ෝනොාරකි අසීමිර ගුණ ඳමුදායක් බුදුවදෝයකුට ඳවතී.
එභ ිවඳා බුදු ගුණ,
(i)
ෝක්ම යායකට උඳභා කද දක්වයි.
(ii)
ෝනළුම් භ කට උඳභා කද දක්වයි.
(iii)
ඳයුදකට උඳභා කද දක්වයි.
(iv)
විශ්ා නරවකට උඳභා කද දක්වයි.

10.

භාභග ගභ්  ග්ම ඡ්මර නම් රරුණයා භග රැක සිට ෝඳොරු කණ්ාායභකි්  භරුමුවට ඳ්ම
විය. වහු ිවදා ිළබිදියාක් ෝභ්  භදණි්  ඳසු ෝදව්ෝ ොව රඳදුෝණ්,
(i) ෝඳද කදන ද කුඳ කර්භයක් ිවඳාය.
(ii) ෝරරුව්  ගුණ සිහිඳ්ම කළ ිවඳාය.
(iii) වහුට ිළ්  අනුෝභ ද්  කළ ිවඳාය.
(iv) වහුෝේ ආයුෂ අවඳ්  ව ිවඳාය.

11.

බුදුගුණ බාවනාව වරඞීභට සදානම් වන වඵ මුලි්  භ කළ යු්මෝ්ම,
(i) ඳභාධි බු්දධ ඳරතිභාවක් රදිරිඳඳ භල් ඳා්  ූජ ා කිරීභයි.
(ii) මුව ෝදොවා දෑ්ම ෝදඳා ිළරිසිදු ෝකොට ිළරිසිදු ඇඳුභකි්  ඳරදසීභයි.
(iii) බු්දධ ඳරතිභාව අබියඳ ඳාසු රරියව්වකි්  රර් ඳ්ම වීභයි.
(iv) උඩුකය ඍජුව රඵා ගිවමි්  වම් අ්ම භර දකුණු අ්ම රඵාෝගන ෝාොින්  හුඳනභක් ිළට
කිරීභයි.

12.

බුදුද ාණ්  වා් ෝඳේ උතුම් ව නතුදාර්ය ඳරයය ගුරු උඳෝ්දශ් නරතිව භ රභාෝේ නුවණි්  භ
අවෝඵ ධ ෝකොට ග්ම ිවඳා,
(i) ‘අදාං’ නම් වන ෝඳේක.
(ii) ‘විජ් ානදණඳම්ඳ් න’ නම් වන ෝඳේක.
(iii) ‘සුගර’ නම් වන ෝඳේක.
(iv) ‘ඳම්භා ඳම්බු්දධ’ නම් වන ෝඳේක.

13.

බුදුද ාණ්  වා් ෝඳේෝේ ධර්භය
ෝ්දශ්නා කදන ්දෝ්ද,
(i) ෝකොණ්ාඤනඤ රවුඳා විසිිව.
(iii) ඳං ය ිළරිවරජියා විසිිව.

14.

ිළිතඵ

ෝකිනෝය් 

උඳතිඳනඳ

(ii) අඳනඳජි ෝරදණුව්  විසිිව.
(iv) ආන් ද ෝරදණුව්  විසිිව.

රභ ආනාර්යවදයා ෝවෝඳන දිශ්ාවට හිඳ ා ඳරරෝඳ් ෝ් ,
(i) ඳරරියු්ම ෝරදණුව්  ය.
(ii) මුග ්  ෝරදණුව්  ය.
(iii) න් ද ෝරදණුව්  ය.
(iv) වප්ඳ ෝරදණුව්  ය.
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ිළරිවරජියාට

15.

ඍ්දධි ඵ ය ෝයොදා ගිවමි්  භච්ඡරිය ෝක සිය සිටුතුභා භසුරුකමි්  මුදවාලීභට කටයුතු කදන
්දෝ්ද,
(i) ආන් ද භා දාර් වා් ෝඳේ විසිිව.
(ii) මුග ්  භා දාර්  වා් ෝඳේ විසිිව.
(iii) ඳරරියු්ම භා දාර්  වා් ෝඳේ විසිිව.
(iv) භාා කාශ්යඳ භාදාර්  වා් ෝඳේ විසිිව.

16.

ිළරිිවව්  ඳෑභට ආඳ් න අවඳනථාෝව්ී  සිය භෑණිය්  ඳාා ිවව්  භග කියා ී  ෝඳ වා් 
ප ෝයහි ිළහිට ව දාර්  වා් ෝඳේ ව් ෝ් ,
(i) ෝභොේගලීපු්මරතිඳනඳ භා දාර්  වා් ෝඳේ ය.
(ii) භාා කාශ්යඳ භා දාර්  වා් ෝඳේ ය.
(iii) ෝර්වර භා දාර්  වා් ෝඳේ ය.
(iv) ඳරරියු්ම භා දාර්  වා් ෝඳේ ය.

17.

අිළ දිනඳරා ඳංනසී ය ඳභාද්  ව් ෝනමු. ර්  ඳළමු ශික්ෂාඳදෝයහි අදාඳ ව් ෝ් ,
(i) ෝඳොදකම් කිරීෝභ්  වරළෝකමි ය් නයි.
(ii) ඳදඳණ නරසීෝභ්  වරළෝකමි ය් නයි.
(iii) ෝඵොරු කීෝභ්  වරළෝකමි ය් නයි.
(iv) සුදාඳානය කිරීෝභ්  වරළෝකමි ය් නයි.

18.

බුදුද ාණ්  වා් ෝඳේෝේ උතුම් ව ෝරභඟු ඳභදන ෝඳ ය දිනය ව් ෝ් ,
(i) උඳුවප් පුද ඳඳෝ ොඳනවක ෝඳ ය දිනයයි.
(ii) ඇඳළ පුද ඳඳෝ ොඳනවක ෝඳ ය දිනයයි.
(iii) ෝවඳක් පුද ඳඳෝ ොඳනවක ෝඳ ය දිනයයි.
(iv) ෝඳොෝඳෝ  පුද ඳඳෝ ොඳනවක ෝඳ ය දිනයයි.

19.

ෝඵෞ්දධය්  වන අඳ විාාදඳනථානයකට ෝගොඳන රරිවිධ තනරය ව් දනා කිරීෝම්ී 
අනුිළිතෝවළකට ව් දනය කළ යුතුයි. එෝඳේ ව් දනය කිරීෝම් අනුිළිතෝව ව් ෝ් ,
(i) ශ්ාරීරික තනරය, ඳාරිෝබ ගික තනරය, උ්දෝ්දසික තනරය
(ii) ඳාරිෝබ ගික තනරය, උ්දෝ්දසික තනරය, ශ්ාරීරික තනරය
(iii) උ්දෝ්දසික තනරය, ඳාරිෝබ ගික තනරය, ශ්ාරීරික තනරය
(iv) ශ්ාරීරික තනරය, උ්දෝ්දසික තනරය, ඳාරිෝබ ගික තනරය

20.
ඳංඝමි්මරා ෝරදණි්  වා් ෝඳේ ය ශ්රී භාා ෝඵ ධි දෂිණ ශ්ාඛාව රැෝගන ක්දිවට වරාභ
කෝළේ,
(i) ෝඳොෝඳෝ  පුද ඳඳෝළොඳනවක ෝඳොෝා දිනක ය.
(ii) ඇඳළ පුද ඳඳෝළොඳනවක ෝඳොෝා දිනක ය.
(iii) ෝවඳක් පුද ඳඳෝළොඳනවක ෝඳොෝා දිනක ය.
(iv) උඳුවප් පුද ඳඳෝළොඳනවක ෝඳොෝා දිනක ය.
(කුණු 2 x 20 = 40)
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බුද්ධ ධර්මය II
ඳළමු ඳරශ්නනය අිවවාර්ය ෝව්. රව්ම ඳරශ්නන ාරදකට ිළිතතුරු ඳඳය් න.
01.

ඳළමු ඳාඳල් වාදෝේී  වඵ විසි්  ිවර්භාණය කදන ද බි්මති පුව්මඳර ඇසුරි්  ඳාර ඳා් 
ඳරශ්නනව ට ෝකින ිළිතතුරු ඳඳය් න.
(i) බි්මති පුව්මඳර ඳකඳන කිරීභ ඳාා ඳවදන ද කණ්ාායම්ව නම් ලිය් න.
(ii) බි්මති පුව්මඳර ඳකඳන කිරීෝම්ී  වඵ කණ්ාායභට හිමි ව භාරෘකාව කුභක්ද?
(iii)

ඳාා වඵ ෝරොදතුරු ඳඳයා ග්ම මූ ාශ්ර ෝදකක් ලිය් න.

(iv) බි්මති පුව්මඳර ඳකඳන කිරීභ ඳාා වෝබ් ගුරුතුභා/ගුරුතුමිය වඵට දු්  උඳෝදඳන ෝදකක්
ලිය් න.
(v) උඳෝ්ම සිට භදණය දක්වා ජීවිරෝේ වරදග්ම අවඳනථාව ී  සිදුකදන උ්මඳව ෝදකක් නම්
කද් න.
(vi) ිවවඳක ඳරවර්මෝවන ිළරි්ම ිළංකභකී  වඵ විසි්  රටුකදන නාරිරර ෝදකක් ලිය් න.
(vii) වෝබ් උඳ් දිනය දා වඵ විසි්  කදන ද නාරිරර ෝදකක් ලිය් න.
(viii) බි්මති පුව්මඳර ඳකඳන කිරීෝම්ී  වඵට මුහුණ ඳෑභට සිදු ව ගරටළු ෝදකක් ලිය් න.
(ix) එභ ගරටළු විඳා ගරනීභට වඵ ෝයදූ කිය
ර ාභාර්ග ෝදකක් ලිය් න.
(x) බි්මති පුව්මඳර ඳකඳන කිරීෝභ්  වඵ රබූ අ්මදරකිම් ෝදකක් ලිය් න.
(කුණු 2 x 10 = 20)
02.
(i) ෝදව්ද්ම ෝරරු්  බුදුද ාණ්  වා් ෝඳේෝග්  රල් ා සිින ඳංන වදවලි්  ෝදකක් නම්
කද් න.
(කුණු 02)
(ii) කා් රාව් ට ඳරවිදි ඵව ඵාී ෝම්ී  බුදුද ණ්  වා් ෝඳේ භාා ඳර ාඳතී ෝග රමිය ෝවර
රදිරිඳ්ම කළ අෂනට ගරු ධර්භවලි්  තුනක් නම් කද් න.
(කුණු 03)
(iii) ඳරවි්දෝ්ද ක කිරුණු න් ද ාාමුරුව් ෝේ කරා පුවති්  ඵාගර ාරකි ආදර්ශ් ඳාක්
ලිය් න.
(කුණු 05)
03.
(i) බුදුද ාණ්  වා් ෝඳේෝේ නරිරෝේ ිළිතබිඹු වන ආනාදශී්ලී ගුණාංගය් ෝග්  ෝදකක් නම්
කද් න.
(කුණු 02)
(ii) ර්  එකක් ිළිතඵ ෝකිනෝය්  ාඳු් ව් න.
(කුණු 03)
(iii) ඳරියශී්ලී උදාද ජීවිරයක් ෝගොානගා ගරනීභට එභ ගුණාංග රවාල් වන ආකාදය ෝප්ිත
ඳාකි්  ඳභණ විඳනරද කද් න.
(කුණු 05)
04.
(i) ධර්භ ද්මනෝේ ගුණවලි්  ෝදකක් නම් කද් න.
(කුණු 02)
(ii) ර්  එක් ගුණයක් ිළිතඵව කියරෝවන වෝබ් ෝඳළෝඳොෝ්ම ඳා්  කවියක් ලිය් න.
(කුණු 03)
(iii) වෝබ් ෝ ාට දුකට ධර්භ ද්මනෝේ ිළහිට රවාල් වන අයුරු ඳරාරදිලි කද් න.
(කුණු 05)
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05.

ෝඳ ෝම් ආනරිෝය ආසී
අඳනඳජි නාභ ඳාවෝක
....................................
....................................
(i) රාර ගාථාෝව් රතිරි ඳද ඳම්ූජර්ණ කද් න.
(ii) එභ ගාථාෝව් අදාඳ ලිය් න.
(iii) ඳරරියු්ම ෝරදණුව් ෝේ නරිරෝය්  ගර ාරකි ආදර්ශ් ඳාක් ලිය් න.

(කුණු 02)
(කුණු 03)
(කුණු 05)

(i) නව අදාාී  බුදුගුණවලි්  ාරදක් ලිය් න.
(ii) ර්  එකක අදාඳ ලිය් න.
(iii) බුදුගුණ බාවනාෝව් ආිවශ්ංඳ ඳාක් ලිය් න.

(කුණු 02)
(කුණු 03)
(කුණු 05)

(i) සිරි්ම ාා විරි්ම යනු කුභක්දරයි ාඳු් ව් න.
(ii) ෝඵෞ්දධ ිවවඳක සිදු කදන අවභංග නාරිරර තුනක් ලිය් න.
(iii) සිරි්ම විරි්ම ිළිතඳරී භ ිවඳා වෝබ් ජීවිරය ඳාර්ථක කද ග් නා ආකාදය
ෝප්ිත ඳාකි්  ඳභණ විඳනරද කද් න.
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(කුණු 03)
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