
 

I පත්රය 

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

 
1. බුදුන් වහන්තේ ප්ේවන සතිය ග කළ ේථානය නම්, 

I. කිරිප්ලු නුගරුක මුල   II.     අජප්ාල නුගරුක මුල 
III. මිතෙල්ල ගස මුල   IV.    ජයශ්රී මහා ත ෝධිය මුල 

 
2. බුදුන් ෙහම් සරණ ගිය ප්රථම තේවාචික උප්ාසකවරු වන්තන්, 

I. උප්තිේස හා තකෝලි    II.      ප්ේු භල්ලුක  
III. නදී කාශ්යප් හා ගයා කාශ්යප්  IV.    සුරියුත් මුගලන් තෙනම 

 
3. බුදුන් වහන්තේ භික්ුන් වහන්තේලාට ඕවාෙ ප්රාති තමෝක්ෂය තේශ්නා කරන ලේතේ, 

I. බුේධත්වතයන් සිව් වසරකට ප්ුවය II.     බුේධත්වතයන් වසරකට ප්ුව 
III. බුේධත්වතයන් වසර ප්හකට ප්ුව IV.    බුේධත්වතයන් මාස ප්හකට ප්ුව 

 
4. තුන් සූ රයට අයත් සූ ර තේශ්නාවක් වන්තන්, 

I. මහා මංගල සූ රය,සිඟාතලෝවාෙ සූ රය,ර න සූ රය    
II. මහා මංගල සූ රය,ර න සූ රය,කරණීය තමත්  සූ රය 

III. ෙම්සක් ප්ුවතුම් සූ රය,ර න සූ රය,අණන සූ රය 
IV. මහා මංගල සූ රය,ර න සූ රය,ෙම්සක් ප්ුවතුම් සූ රය 

 
5. නි ය සීලය,ගෘහේථ සීලය යන නම් වලින් හුඳින්තවන්තන් 

I. ප්ංච සීලය   II.     ෙස සීලය 
III. අෂටාංග සීලය    IV.    තකෝටියක් සංවර සීලය 

 
6. සිරිත් මල්ෙම නම් ගරන්ථය රචනා කරන ලේතේ, 

I. වීදාගම මමත්රර හිමි  II.     ඇම්.ඇල්. සිල්වා ගුරු මුහන්දිරම් තුමා 
III. වෑත් ෑතව් හිමි    IV.    ත ාටගමුතව් ශ්රී රාහුල හිමි 

 
7. කරණීය තමත්  සූ රතයහි ඇතුළත් තමත් වඩන්තනකු තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග ගණන, 

I. 12 කි     II.     15 කි 
III. 8 කි    IV.    24 කි 

 
8. “ඇඳුමට වුඩි වියෙම් තනාකරන්තන්” යන කවිය ඇතුළත් ගරන්ථය වන්තන්? 

I. තලෝවුඩ සඟරාව  II.     සිරිත් මල්ෙම 
III. තලෝතකෝප්කාරය  IV.    ුභාෂි ය 

 
9. දුරුතු මස පුර ප්සතළාේවක තප්ාතහෝ දිනක බුදු රජාණන් වහන්තේ ලක්දිවට වුඩම කළ 

ේථානය වන්තන්, 
I. දිවාගුහාව   II.     නාගදීප්ය 

III. මහියංගනය    IV.    කුළණිය 



 
10. බිම්බිසාර රජතුමා විසින් බුදු සුනට පූජාකළ ආරාමය වූතේ, 

I. තව්ළුවනාරාමය 
II. තේ වනාරාමය 

III. ත ෝසි ාරමය 
IV. නීතගරෝධාරාමය 

 
11. ධම්ම ප්ෙය නම් කෘතිය අයත් වන්තන් සූ ර පිටකතේ, 

I. ඛුේෙක නිකායට   II.     දීප් නිකායට 
III. සංයුක්  නිකායට    IV.    අංගුත් ර නිකායට 

 
12. බුේධ රත්නතේ ගුණ ගණන,  

I. 06 කි     II.     09 කි 
III. 08 කි      IV.    24 කි 

 
13. කරණීය තමත්  සූ රතයහි “රේස” යනුතවන් ෙක්වා ඇති සත්වයන් වන්තන්,  

I. දුර වසන සත්වතයෝ   II.     ඇසට තප්තනන සත්වතයෝ 
III. ළඟ තවතසන සත්වතයෝ   IV.    මිටි ශ්රීර ඇති සත්වතයෝ 

 
14. බිම්බිසාර රජුතගන් පිං  ලාතප්ාතරාත්තු වූ ඥාති තරර  පිරිස නිමිති තකාට පිං අනුතමෝෙන් 

කිරීතම් වුෙගත් කරම තප්න්වා තෙමින් තේශ්නා කතේ, 
I. මහා ධර්මප්ාල ජා කය  II.     තිතරෝකුඩ්ඪ සූ රය 

III. ආදිත්  ප්රියාය සූ රය   IV.    අනන්  ලක්ඛණ සූ රය 
 

15. අත්ුණු හා මී පිඬු බුදුරදුන්ට පූජා කරනු ලුබුතව්, 
I. උප්තිේස තකෝලි  තෙතෙනා  II.      ප්ේු භල්ලුක තෙතෙනා 

III. විමල ුභාහු තෙතෙනා    IV.    උරුතවල හා නදී කාශ්යප් තෙතෙනා 
 

16. බුදුන් වහන්තේ සියලු තකතලුන් නසා තුන්තලාව පිළි ඳව මනා තකාට ෙුන තනාෙන්නාවූ තලෝක 
ප්රජාවට ඉ ා ප්ුහුදිලි තලස තේශ්නා කළ නිසා, 

I. තලෝකවිදූ නම් තව්   II.     අරහං නම් තව් 
III. ුග  නම් තව්     IV.    සම්මා සම්බුේධ නම් තව් 

 
17. තප්ර භවයක කළ අකුසලයක් නිසා ෙරුණු කුෂඨ තරෝගයකට තගාදුරු තවමින් සිටියදී බුදුන් 

වහන්තේතේ මහා කරුණාවට ලක්වූතේ, 
I. රේජු මාලා ය    II.     පූතිග තිේස හිමි 

III. සුවුත්නුවර මහලු පියා   IV.    සුරියුත් හිමි 
 

18. තප්ර කළ පිතනන් ප්ංච කලයාණතයන් යුක් ව ඉප්දුතේ, 
I. යතසෝෙරා තේවිය   II.     විශ්ාඛා සිටුතේවිය 

III. ප්ටාචාරා      IV.    කිසාතගෝ මි ය 
 

19. මිගාර මා ා නමින් ප්රසිේධ වූතේ, 
I. ුජා ා සිටුතේවිය   II.     මහා ප්රජාප්ති 

III. කිසාතගෝ මිය     IV.    විශ්ාඛා සිටුතේවිය 
 

20. ත ෝස ාණන් වහන්තේ උප්න් දිනතේම උප්  ලුබුතවකි 
I. කාළුදායි ඇමති    II.     අජාසත් කුමාරයා 

III. නන්ෙ කුමාරයා    IV.    තේවෙත්  කුමාරයා 



 

II පත්රය 

 
❖ ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සප්යන්න. 

 
01.  

I. සත් සතිතේ සිව්වන සතිතේදී සිදුවූ විතශ්ෂ සිදුවීම් තමානවාෙ? 
II. නිවතේ දී අනුගමනය කළයුතු සිරිත් විරිත් තෙක  ුගින් ලියන්න. 

III. “ ව ක රින් එ ර” යන කවිය සම්පූර්ණ කරන්න. 
IV. තලෝකයාට ධර්මය තේශ්නා කරන තලස බුදුන් වහන්තේට ආරාධනා කතේ කවුරුන්ෙ? 
V. ත රුවන් සරණ ගිය ප්ළමු උප්ාසිකාවන් තෙතෙනා නම් කරන්න. 

 
02.  

I. බුදුන් වහන්තේ අසරණයන්ට පිහිට වූ අවේථා 2 ක් ලියන්න. 
II. ඔ ට අසරණයන්ට පිහිටවිය හුකි අවේථා 3 ක් නම් කරන්න. 

III. උප්ේථායකු තුළ තිබිය යුතු ගුණාංග නම් කරන්න. 
 
 

03.   
I. මවරය සංසිතෙන අයුරු කියතවන ඔතේ තප්ළ තප්ාතත් ඇතුළත් ධම්මප්ෙ ගාථාව 

ලියන්න. 
II. එහි තත්රුම ලියන්න. 

III. තමම ධම්මප්ෙ ගාථාතවන් ඔ  ජීවි යට එක්කර ග  හුකි ආෙර්ශ් ලියන්න. 
 

04.  
I. තිරවිධ රත්නය නම් කරන්න. 

II. බුදු ගුණ නම් කරන්න. 
III. බුදු ගුණ භාවනාව වඩන අයුරු පියවර වශ්තයන් ලියන්න.  

 
05.   

I. බුදු සුතන් අගරදායිකාව හා අගර දායකයා නම් කරන්න. 
II. අතන් පිඬු සිටුතුමාතේ චරි තයන් අප්ට ග  හුකි ආෙර්ශ් 3 ක් ලියන්න. 

III. ධනංජය සිටුතුමා විශ්ාඛාවට යුගදිවිය සාර්ථක කරගුනීමට ල ා දුන් උප්තේශ් 5 ක් 
ලියන්න. 


