
 

I පත්රය 
 

❖ සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප්යන්න. 
❖ දී ඇති පිළිතුරුවලින් නිවුරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 
1. සිදුහත් කුමරු මව්කකුස පිළිසිඳ ගත්තත්, 

I. දුරුතු තප්ාතහායදා ය   II.     තවසක් තප්ාතහායදා ය 
III. තප්ාතසාන් තප්ාතහායදා ය  IV.    ඇසළ තප්ාතහායදා ය 

 
2. ත ෝසත් කුමරු ඉප්දුතන්, 

I. ඇසළ තප්ාතහායදා ය   II.     තවසක් තප්ාතහායදා ය  
III. තප්ාතසාන් තප්ාතහායදා ය  IV.    නවම් තප්ාතහායදා ය 

 
3. කුමරුන්ට නම්  ුබීතම් මංගලයයට ප්ුමිණි ප්ඬිවරුන් ගණන, 

I. 107     II.     108 
III. 100      IV.    110 

 
4. කුමරු සී සෑතම් උත්සවය දින වඩන ලද භාවනාව වන්තන්, 

I. මමත්රී භාවනාව   II.     බුද්ධානුස්සති භාවනාව 
III. ධම්මානුස්සති භාවනාව   IV.    ආනාප්ානසති භාවනාව 

 
5. සිදුහත් කුමරුතේ ගුරුවරයා වූතේ, 

I. ත ාණ්ඩඤ්ඤ  මුණා   II.     සර්වමි ී  මුණා 
III. රාම  වුසා     IV.    අසි   වුසා 

 
6. සිදුහත් කුමරුට ප්ුවිදිවීමට සිවුරු පිරි ර පූජා  තේ, 

I. සහම්ප්ති මහා  රහ්මයා  II.     ඝටී ාර මහා  රහ්මයා 
III. සර්වමි ී  මුණා    IV.    තසාත්ිය  මුණා 

 
7. ත ෝස ාණන් වහන්තස්ට කිරිපිඬු පූජා  තේ, 

I. සුජා ා සිටු තද්විය    II.     කිසාතගෝ මිය 
III. රජගහ නුවර සිටු තද්විය  IV.    සුවුත් නුවර සිටු තද්විය 

 
8. බුදුන් වහන්තස් දු  නරසීහ ගාථා කීතව්ක  වුද? 

I. යතසෝදරා තද්විය   II.     කිසාතගෝ මී 
III. ප්ටාචාරාව     IV.    නන්ද මා ාව 

 
9. ත ෝස ාණන් වහන්තස්ට කුස ණ පූජා  තේ, 

I. ඝටී ාර  රහ්මයා   II.     සහම්ප්ති  රහ්මයා 
III. උප්  ආජීව      IV.    තසාත්ිය  මුණා 

 

 



10. විහාරස්ථානයට තගාස් වන්දනා  රන අනුපිළිතවළ වන්තන්, 
I. තවතහර වහන්තස්, පිළිම වහන්තස්, ත ෝධීන් වහන්තස් 

II. තවතහර වහන්තස්, ත ෝධීන් වහන්තස්, පිළිම වහන්තස් 
III. පිළිම වහන්තස්, තවතහර වහන්තස්, ත ෝධීන් වහන්තස් 
IV. ත ෝධීන් වහන්තස්, පිළිම වහන්තස්, තවතහර වහන්තස් 

 
11. බුදුන් වහන්තස් රාහුල කුමරුන්ව ප්ුවිදි  රන්න යුයි කීතව්ක, 

I. අනුරුද්ධ ත රුන්ට   II.     සුරියුත් ත රුන්ට 
III. මහා ාශ්යප් ත රුන්ට    IV.    මුගලන් ත රුන්ට 

 
12. සුද්තධෝදන රජතුමාතේ ගුරුවරයා වූතේ,  

I. වප්ප්  වුසා ය    II.     සර්වමි ී  මුණා ය 
III. ත ාණ්ඩඤ්ඤ  මුණා ය   IV.    අසි   වුසා ය 

 
13. කුමරු දු  නිබ්බබු  ප්ද ප්ර ාශ්  තේ, 

I. කිසා තගෝ මිය    II.     යතසෝදරා තද්විය 
III. ප්රජාප්ත්ර තගෝ මිය    IV.    මල්ලලි ා තද්විය 

 
14. සිදුහත් ත ෝස ාණන් වහන්තස්ට මවුතලාව උප්දින්නට ආරාධනා  තේ, 

I. අසි   වුසා     II.     ස රවරම් තදවිවරු 
III. සහම්ප්ති මහා  රහ්මයා ප්රමුඛ තදවියන් IV.    සුද්තධෝදන රජු 

 
15. ත ෝස ාණන් වහන්තස් බුද්ධත්වයට ප්ත්වූතේ වයස අවුරුදු, 

I. 35 දී     II.    29 දී 
III. 45 දී      IV.   28 දී 

 
16. රාහුල හිමි රහත් වූතේ, 

I. අම් ලට්ඨි ා රාහුතලෝවාද සූ ීය අසා II.     චුල්ලල රාහුතලෝවාද සූ ීය අසා 
III. ආදිත්  ප්රියාය සූ ීය අසා   IV.    තව්කදනා ප්රිේග  සූ ීය අසා 

 
17. තම් වුලි තෝතත් වුලි ුට ගණනට මට අවවාද ලුතබ්බවායි ප්රාර්ථනා  තේ, 

I. උප්ාලි ත රුන්    II.     නන්ද ත රුන් 
III. ආනන්ද ත රුන්    IV.    රාහුල ත රුන් 

 
18. දියුණුතව්ක තදාරටු පිළි ඳව දුක්තවන ජා     ාව වන්තන්, 

I. සාම ජා  ය    II.     සාලිතක්දාර ජා  ය 
III. අත්ථස්සද්වාර ජා  ය   IV.    කුස ජා  ය 

 
19. “ධම්මානුවත්ත්ර” යනු, 

I. දුහුමිව ජීවත්වීමයි   II.     ශීලාචාර මයි 
III.  ම්මුලි නුති මයි    IV.     හුසරු  මයි 

 
20. රාහුල ත රුන්ට ලුබුණු අග  නතුර වූතේ, 

I. ධර්මධර භික්ූන් අ ර අග 
 නතුර 

II. නීතරෝගී භික්ූන් අ ර අග 
 නතුර 

III. ශික්ෂා ාමී භික්ූන් අ ර අග 
 නතුර 

IV. විනයධර භික්ූන් අ ර අග 
 නතුර 

  



 

II පත්රය 
 

❖ ප්රශ්න සියල්ලලටම පිළිතුරු සප්යන්න. 
 

01.  
I. බුද්ධ ත ෝලාහලය යනු කුමක්දුයි ලියන්න. 

II. ස ර තප්රනිමිති නම්  රන්න. 
III. සිදුහත් කුමරුන්ට පියරජුතේ තදවන වුඳුම සිදුවූතේ කුමන අවස්ථාව දීද? 
IV. සිදුහත් ත ෝස ාණන් වහන්තස් අවසන් භවතේ සිටිතේ කුමන ස්ථානය ද? 
V. ශ්ාසනි  වචන හ ර් ලියා එහි තත්රුම ද ලියන්න. 

 
02.  

I. මහාමායා තද්විය  ලුරිය  තේ කුමරු ඉප්දී ත ාප්මණ දිනකින්ද? 
II. සිදුහත් කුමරු උප්න් අවස්ථාතව්ක සිදුවූ අසිරිමත් සිදුවීම් 3 ක් ලියන්න. 

III. සිදුහත් කුමාර චරි තයන් ඔ ට ග  හුකි ආදර්ශ් 5 ක් ලියන්න. 
 
 

03.   
I. මමතිීය යන්තනන් අදහස්  රන්තන් කුමක්දුයි ලියන්න. 

II. තමත් වඩන අයුරු පියවර වශ්තයන් ත ටිතයන් ලියන්න. 
III. මමත්රී භාවනාව වුඩීතම් අනුසස් 05 ක් ලියන්න. 

 
04.  

I. ප්න්සලට යනවිට තගන යා යුතු පූජා භාණ්ඩ 3 ක් ලියන්න. 
II. මල්ල පූජා  රන ගාථාව නිවුරදිව ලියන්න. 

III. විහාරස්ථානතේදී සිදු රනු ල න ව ාවන් 5 ක් ලියන්න. 
 

05.   
I. රාහුල කුමරුන්ට බුදුන් වහන්තස්තගන් ලුබුණ දායාදය කුමක්ද? 

II. ජල  ඳුන උප්මා  රතගන තද්ශ්නා  රන ලද දහම්  රුණු 3 ක් ලියන්න. 
III. රාහුල ත රුන්තේ චරි තයන් ග  හුකි ආදර්ශ් 5 ක් ලියන්න. 


