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නම : - ........................................................   ශිෂ්ය අංකය - ..................... 

• සියලුම ප්රශ්නවලට පිළිතුරු සප්යන්න. 
• දී ඇති පිළිතුරු වලින් නිවුරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න. 

 
1. ත ෝස ානන් වහන්තේ බුද්ධත්වයට ප්ත්ව උප්න් ගමට වුඩම කතේ බුද්ධත්වතයන් වසර, 

I. අටකට ප්සුවය    II.     එකකට ප්සුවය 
III. තෙකකට ප්සුවය   IV.    තුනකට ප්සුවය 

 
2. බුදුන් වහන්තේ මහා තමාග්ගල්ලාන සූ රය තද්ශනා කතේ, 

I. අචිරවතී නදී ත ර අඹ වනතේදී ය II.  විශාලා මහ නුවර වන පියසකදී  
III. තගෝසිංහල නම් සාල වනතේදීය IV. කලන්ෙක නිවාප් නම් තසාඳුරු වන පියසකදීය 

 
3. බුදුන්වහන්තේ මහජන ම යට ගරුකළ  වට නිෙසුනක් වන්තන්  

I. තේරංජාතවහි වේ විසූ යව ධානයතයන් යුපීම.      
II. තෙමාපිය අවසරයකින් ත ාරව ෙරුවන්   ප්ුවිදි තනාකරන තලස ශික්ෂ්ාවක් ප්ුනවීම. 

III. උප්තිේස තකෝලි  තෙතෙනා ප්ුවිදි කිරීම. 
IV. භික්සූන් වහන්තේලාට ධර්මට තද්ශනා කිරීම. 

 
4. ධර්ම රත්නතේ ගුණ ගණන, 

I. 03 කි.  II.     06 කි  III. 24 කි IV.    09 කි 
 

5. දානමය පිංකමකදී කල්තේලා ඇතිව මුලින්ම කළ යුතු කාර්යය වන්තන්, 
I. ේවාමීන් වහන්තේලාට ආරාධනා කිරීම 

II. පිරිකර තගන ඒම 
III. නෑහි  මිතුරන්ට ආරාධනා කිරීම 
IV. අවශය ද්රවය රැතගන ඒම 

 
6. බුදු සසුතන් භික්ුණී ශාසනයට මුලින්ම එක්ූ පිරිස 

I. 500 කි  II. 400 කි  III. 501 කි   IV. 499 කි 

 
7. සංඝ තේෙයක් ඇතිකිරීම සඳහා ප්ංච වරයක් ඉදිරිප්ත් කතේ 

I. මහා කාශයප් ත රුන්  II. උප්ාලි ත රුන්  
III.        අනුරුද්ධ ත රුන්  IV. තද්වෙත්  ත රුන් 
 

8. තසෝණෙණ්ඩ  මුණා ෙුක්ූ ආකාරයට “ සම්තමෝෙකය ” යනු 
I. විවෘ  ක ා හ ඇත් කු යන්නයි   

II. සතුටුසාමචි කථා ඇත් කු යන්නයි  
III. ප්ළමුතවන්ම කථා කරන්තනකි යන්නයි 
IV. කනට සුව එළවන කථා හ කරන්තනකි යන්නයි. 
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9. “කාලයක් නුතිවම” යන කවිතයන් ෙුක්තවන්තන් ධර්ම රත්නතයහි  
i. සන්දිට්ඨික ගුණයයි  II. ඕප්නයික ගුණයයි  
III.     අකාලික ගුණයයි  IV. ඒහිප්ේසික ගුණයයි 
 

10. ත රුවන් ගුණ ගණන 
i. 8 කි  II. 24 කි  III. 6 කි   IV. 9 කි 

 

11. “ වලයම” යන්න භාවි ා කරන්තන් 
i. මංගල උත්සවවලදී  II. අවමංගල උත්සවවලදී 
III.     දානමය පිංකම්   IV. පිරිත් පිංකම් 
 

12. සුරියුත් ත රුන් වහන්තේ රහත් ූතේ 
I. තිතරෝකුඩ්ඩ සූ රය අසා 

II. ආදිත්  ප්රියාය සූ රය අසා 
III. මහා ධර්මප්ාල ජා කය අසා 
IV. තේෙනා ප්රිග්ගහ සූ රය අසා 
 

13. උප්තිේස ප්රිවුජියාට “තේ ධම්මා තේතුප්ප්භවා” යන ගාථාතවන් ධර්මය තද්ශනා කතේ 
i. අේසජි ත රුන්   II. අනුරුද්ධ ත රුන් 
III.        වප්ප් ත රුන්   IV. මහා කාශයප් ත රුන් 
 

14. ධම්ම ප්ෙය නම් කෘතිය අයත් වන්තන්  
I. දීඝ නිකායට  II. අංගුත් ර නිකායට   
II. ඛුද්ෙක නිකායට  IV. සංයුක්  නිකායට 
 

15. ධම්ම ප්ෙතයහි ඇති ගාථා ගණන 
i. 423 කි  II. 426 කි  III. 550 කි   IV. 438 කි 

 
16. බුදුන් වහන්තේ විසින් භික්ූන් වහන්තේලාට නිවන් අවත ෝධය ප්හසු කරවනු වදාල ශික්ෂ්ාවන් 

ඇත්තත් 
I. අභිධර්ම පිටකතේ  II. විනය පිටකතේ   
III. ප්රිවාර පිටකතේ  IV. සූ ර පිටකතේ 
 

17. බුදුන් වහන්තේ භික්ූන් වහන්තේලාතග් ප්රිහරණය පිණිස විහාර වර්ග 05 ක් අනුම  කතේ 
I. සුෙත්  සිටුවරයාතග් ඉල්ීම ම ය 

II. රජගහ නුවර සිටුවරයාතග් ඉල්ීම ම ය 
III. විශාඛාවතග් ඉල්ීම ම ය 
IV. මහජන ාවතග් ඉල්ීම ම ය 

 

 
18. ගණ තෙවියන්ට හා සරේවතී තද්වියට වට්ඨටියක්   ා ඉටුකරන උත්සවය 

I. සරණ මංගලයය   II. නව නිවසකට තගවදීතම්දී   
III.      උප්න්දිනය    IV. අ තප්ාත්  ුබීම 
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19. ගුත්තිල කාවය රචනා කරන ලද්තද් 
I. ත ාටගමුතේ ශ්රී රාහුල හිමි  II.  වෑත් ෑතේ හිමි 

III.     අලගියවන්න මුඛතවට්ඨටිතුමා  IV.  වීදාගම මමතීර හිමි 
 

20. තසෝණෙණ්ඩ  මුණා වාසය කතේ 
I. සුවුත් නුවරය    II.  රජගහ නුවරය 

III.      අඟුරට චම්ප්ා නුවරය   IV. කිඹුල්වත් නුවරය 
 
 
 

 

II ක ොටස 
• ප්රශ්න සියල්ලටම පිළිතුරු සප්යන්න 

 

01.   
I. බුද්ධ චරි තයන් පිළිඹිබු වන ආචාරශ්රලි ගුණාංග 02 ක් ලියන්න 

II. සිරිත් හා විරිත් යන්න අර්ථ ෙක්වන්න. 
III. සිේවනක් පිරිස නම් කරන්න. 
IV. භාවනා වඩන විට පිරිමි ෙරුවන් සහ ගුහුණු ෙරුවන් වාඩිවී සිටිය යුතු ඉරියේ 

පිළිතවලින් ලියන්න. 
V. බුදුගුණ සිහිකර වඩනු ල න භාවනාව නම් කරන්න. 

02.    
I. උප්තත් සිට මරණය ෙක්වා සිදුකරනු ල න චාරි ර 02 ක් නම් කරන්න. 

II. මංගල උත්සවයකදී සිදුකරන තප්ෝරුතේ චාරි ර 03 ක් ලියන්න 
III. ත ෞද්ධ ආගමට අනුව අවමංගල අවේථාවකදී කළ යුතු තද් ප්ුහුදිලි කරන්න. 

 
03.  

I. තද්වෙත්  කුමරුන් සමග ප්ුවිදි ූ අතනක් පිරිස නම් කරන්න. 
II. සංඝතේෙය ඇති කිරීම සඳහා තෙේෙත් ත රුන් විසින් ඉදිරිප්ත් කරන ලෙ ප්ංචවරය නම් 
කරන්න. 

III. එම ගුටලුව විසදීතම්දී බුදුන් වහන්තේ අනුගමනය කළ කිියාමාර්ගය කුමක්ෙුයි ලියන්න. 
04.  

I. ෙහම් ගුණ ඇතුළත් ප්ාඨය නිවුරදිව ලියන්න. 
II. එහි ෙුක්තවන ෙහම් ගුණ පිළිතවලින් නම් කරන්න. 

III. එම ගුණවල තත්රුම ලියන්න. 
05.  

I. බුදුන් වහන්තේ ජීවමාන සමතේ බුදුගුණ සිහිකරමින් ශීද්ධාතවන් මියතගාේ තෙේතලාව 
උප්  ලුබූ තෙතෙනා නම් කරන්න. 

II. බුදුගුණ භාවනාව වඩන අයුරු පියවර වශතයන් ලියන්න. 
III. බුදුගුණ භාවනාතේ ආනිශංස 05 ක් ලියන්න. 


