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nqoaO O¾uh ¸ 

 

01' බුදු සිරිත අභියඹෝගලින් ගවණ වකි. බුදුයජාණන් වන්යේ මුහුණ දුන් ඳශමු අභියඹෝගඹ න්යන්, 

 1' ද භරුන් ඳැයද වීභයි. 3' භාය දරුන්ට මුහුණ දීභයි. 
 2' ත් තිඹ ගත කිරීභයි. 4' ඳශමු දම් යදසුභ ඳැැත්වීභයි. 
 

02' ත්ත්ඹා මුහුණ යදන තය දුක් අතය යාධි ද දු  ඹනු 

 1' ඉඳදීභ පිළිඵ දු  යේ. 3' ඹට ඹාභ පිළිඵ දු  යේ. 
 2' යයෝදුක්රට යගොදුරුවීභ පිළිඵ දු  යේ. 4' මිඹ ඹාභ පිළිඵ දු  යේ. 
 

03' ාාංාරි  විමුක්තිඹ රා ගැනීයභන් සිඹලු දුක් ය ශය  යගත වැකි ඵ සිදුවත් කුභරුට අයඵෝධ  ය 

ගැනීභ වා ඩාත් ප්රයඹෝජනත් වයේ,  

 1' ඳාංච භවා වියරෝ නඹයි. 3' යණ ඵන්ධනඹයි. 
 2' යාහුර කුභායයෝත්ඳත්තිඹයි. 4' තය යඳය නිමිති දැකීභයි. 
 

04' අයමේ ,නික්යභේ, යඹයදේ බුදු සුන්හි. දිනේ, භයයන් ඳයදා ඵට  ැශඹට ැදි ඇයතකු යේ. යභභ අර්ථඹ 

හිත ගාථාj ඇතුශත් සත්ර යශලනා නම්,  

 1' නිබ්යබ්ධි ද  සත්රඹයි. 3' අරුණතී සත්රඹයි. 
 2' ඳරිනිබ්ඵාන සත්රඹයි. 4' සිගායරෝාද සත්රඹයි. 
 
05' යොරුන් අතින් ගිලිහී ැටී තිබුණු  වණු යඳොදිඹක් අහුරා ගැනීභ නිා  යදයඹ ට ඳත් වීභට ගිඹ 

යගොවියඹකු යබ්යා ගැනීයභන් බුදුයජාණන් වන්යේයේ, 

 1' ගිරනුන්ට උඳ්ථාන කිරීයම් ගුණඹ ප්ර ට යේ. 3' පුරි ධම්භ ායථී ගුණඹ ප්ර ට යේ 
 2' අයණ යණ ගුණඹ ප්ර ට යේ. 4' තාදී ගුණඹ ප්ර ට යේ 
 

06' උදඹ ඵමුණායේ ආයාධනයඹන් බුදුයජාණන් වන්යේ ඇතුලු ශ්රා  පිරි යේයාංජා නුය ගත  යශේ, 

(1 )     සිඹලු භ ප්රල්නරට පිළිතුරු ඳඹන්න. 

(2 )     අාං  1 සිට 40 යතක් ප්රල්නර දී ඇති (1), (2), (3), (4) ඹන පිළිතුරුලින් නිැයදි යවෝ ඩාත් ගැශයඳන යවෝ     

පිළිතුය  යතෝයා ගන්න. 

( 3)     ඔඵට ැඳයඹන පිළිතුරු ඳත්රයේ කක් කක් ප්රලන්ඹ වා දී ඇති   අතුයයන් ඔඵ යතෝයාගත් පිළිතුයයහි 

අාං ඹට    ැයන   ඹ තුශ (º& රකුණ යඹොදන්න. 

(4 ) කභ පිළිතුරු ඳත්රයේ පිටුඳ දී ඇති අයනක් උඳයද් ද ැරකි්ලයරන් කිඹා, වා ද පිළිඳදින්න.  
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 1' ඳ්න ්  ාරඹයි. 3' අටන ්  ාරඹයි. 
 2' වඹන ්  ාරඹයි. 4' යදොයශෝන ්  ාරඹයි. 

 

07'  ායි  වා ාචසි  ලයඹන් අඹවඳත් ක්රිඹාන්යගන් ැශකී ඹවඳත් ක්රිඹාන් හි යඹදීභ 

 1' දානඹ නම් යේ. 3' සීරඹ නම් යේ. 
 2' අර්ථචර්ඹා නම් යේ. 4' භානාත්භතා නම් යේ. 
 
08' බානාට පිවියන තැනැත්තා ඉටු යගත යුතු පූර් අලයතාක් යනොන්යන් මින් කුභක් ද? 

 1' ඹවඳත් මිතුරු ඇසුය 3' නිතය ධර්භඹ ඇසීභ 
 2'  ඹ චනඹ යදය හි අාංය ඵ 4' උත්ාවයඹන්  ැඳවීයභන් ක්රිඹා කිරීභ 
 
09' සිදුවත් යඵෝතායණෝ කිාං කුර ගයේශී  සිටි  ාරයේ වමුව ප්ත භාඳත්ති රාභියඹකි, 

 1' ර්මිත්ර ඵමුණා. 3' බාර්ග ඵමුණා. 
 2' ආරාය  ාරාභ තවුා. 4' උශද යාභ පුත්ත තවුා. 
 

10' ආර්ඹ භාර්ගඹ අනුගභනඹ  ශ යවයින් ද, උතුම් ව නිනට ැඳත් ව යවයින් ද, බුදුයජාණන් වන්යේ  

 1' සුගත නම් න යේ . 3' යරෝ විද නම් න යේ . 
 2' බුශධ නම් න යේ . 4' බගා නම් න යේ . 
 
11' වි ෘතිඹකින් විඳරීතඹකින් යතොය  ප්ර ෘතිඹ ප්ර ෘතිඹක් යර භ දැන දැ  ඳක්  යන කකී නුණ රැබීභට 

උඳ ාරී න බානා 

 1' භාධි ද බානා නම් යේ. 3' චිත්ත බානා නම් යේ. 

 2' ප්රඥා බානා නම් යේ. 4' මභත්රී බානා නම් යේ. 
 
12' ද්රය යරෝ යඹහි ඳත්නා කිසිඹම් ්තු  ඳතින ද්ර ්බාඹ  වැිනන්වීභට බුදුදවයම් බාවිත චනඹ 

න්යන්, 

 1' ඳඨවි ඹන්න ඹ.  3' ආයඳෝ ඹන්න ඹ. 
 2' යත්යජෝ ඹන්න ඹ. 4' ායඹෝ ඹන්න ඹ. 
 

13' සියතහි ැයනන සුලු ගතිඹ යවත් අතීයණාත්භ  ්බාඹ අර්ථත් ය යයන නීයණඹ ............. නමින් 

වඳුන්යි. 

 1' යාඳාද 2' ථීනමිශධ 3' Wශදච්ච කුක්කුච්ච 4' විචිකිච්ඡා 
 
14' තිරකුණු දන්නා තැනැත්තා තුශ ඇතින චරිත රක්ණ අතයට අඹත් යනොන්යන්, 

 1' ඉන්ද්රකීරඹක් යේ දිවි යගන්යන් ඹ. 3' අටයරෝ දවමින්  ම්පිත න්යන් ඹ. 

 2' උයප්ක්ා වගත න්යන් ඹ. 4' අනතිභානී න්යන් ඹ. 
 

 
 
15' 

 

භවයණනි, ඔඵට භ  නැත. පියඹකු නැත. කයවයින් යභඵඳු අථ්ා  දී ඔවුයනොවුන්ට උඳ ාරී  

වයඹෝගයඹන් ක්රිඹා  ශ යුතු ඹ. යභයේ දායමින් ගිරායනෝඳ්ථානඹ බුශධ පූජාක් ඵට ඳත් කිරීභට 
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ආන්නතභ යවේතු න්යන්, 

 1' උදයාඵාධඹකින් යඳළුණු භික්ෂුයේ  තා පුත ඹ. 
 2' පූතිගත්ත ති් යතරුන් පිළිඵ  තා පුත ඹ. 
 3' භවා  ාලයඳ භව යවතන් වන්යේ පිළිඵ  තා පුත ඹ. 
 4' මුගරන් භව යවතන් වන්යේ පිළිඵ  තා පුත ඹ. 
 

16' යඵෝතාණන් වන්යේ............................ ඹන ඳායමිතා පිර ඵට පිළියළින් භවා පි, යරෝභවාං,ට්ට  

ඹන ජාත   තා නිදසුන් යේ. 

 1' සීර, යනක්ඛම්භ, ප්රඥා 3' වීර්ඹ,ක්ාන්ති,අධි ද්ඨාන 
 2' මභත්රී, උයප්ක්ා, තය 4' අධි ද්ඨාන,දාන,වීර්ඹ 
 

17' කු්ල ඹන්න වැිනන්වීභට යඹොදන ඳර්ඹාඹ ඳදඹක් යනොන්යන්, 

 1' උදාසීන ඹන්න ඹ. 3' නියයෝගී ඹන්න ඹ. 
 2' නිැයදි ඹන්න ඹ. 4' දක් ඹන්න ඹ. 
 

18' ාභඤ්ඤපර සයත්රේ දී  ාභච්ඡන්ද නීයණඹ උඳභා ය ොට ඇත්යත්, 

 1' ණඹගැතිfhl= ණඹ හිමිඹා ය යයහි ඇති ඵැඳීභට ඹ. 
 3' පිත්යයෝගයඹන් යඳයශන්නකුටඹ. 

2' සියයගඹ  දුක් විිනන්යනකුඹ. 
4' නඹ  අතයභාං වයකුටඹ. 

 

19' භාජයේ යඵොයවෝ යදනා අතය ඇති ප්රල්න කිහිඳඹ ට පිළිතුරු ඳඹමින් යර්රු ායන් චන්දවිභර නාහිමිඹන් 

විසින් යචනා  ශ ග්රන්ථඹ කුභක් ද? 

 1' ඳායමිතා ප්ර යණඹ 2' යඳොයවොඹ දිනඹ 3' යඵෞශධඹායේ අත්යඳොත 4' ධර්භ විනිල්චඹ 
 

20' යඵෞශධඹායේ අත්යඳොත නම් ව ධම්භඳදඹ ග්රන්ථඹ සත්ර පිට යේ ....................... අඹත් යේ. 

 1' භජ්ඣිභ නි ාඹට 3' ාංයුත්ත නි ාඹට 

 2' අාංගුත්තය නි ාඹට 4' ඛුශද  නි ාඹට 

 

21' ත්ත්ඹාට නිදවයේ ජීත්වීයම් අයිතිඹ සුයක්ෂිත  යන ඵැවින් බුදු දවභ අවිහිාංාාදී දවභකි. යභඹ ඳාංච 

ශීරයඹහි 

 1' ඳශමු ශික්ා ඳදයඹන් තවවුරු ය යර්. 3' යතන ශික්ා ඳදයඹන් තවවුරු ය යර්. 
 2' යදන ශික්ා ඳදයඹන් තවවුරු ය යර්. 4' සිේන ශික්ා ඳදයඹන් තවවුරු ය යර්. 
 

22' මය  යන්නවුන් අතය මය යනො ය අපි සුයේ ජීත් න්යනමු.යභභ අදව ඇතුශත් ධම්භඳද ගාථායේ 

ඳශමු ඳාදඹ ඇතුශත් පිළිතුය යතෝයන්න. 

 1' සුසු ාං ත ජීාභ... 3' යඹො යච ්තාං ජීයේ...... 

 2' ාරියජෝ ථය්ල ඛිත්යතෝ...... 4' සුබානුඳ්සිාං විවයන්තාං...... 
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23' නුණින් ඳරීක්ා  ය සිතා විභා  ටයුතු කිරීභ, 

 1' සුචි ම්භ නම් යේ. 2' ඤ්ඤත නම් යේ. 3' නිම්භ ාරී නම් යේ. 4' ධම්භජීවී නම් යේ. 
 

24' අභියඹෝගරට මුහුණ දීයම් දී ඳා්ල සිසුකු විසින් ර්ධනඹ යනො <යුතු චරිතdx.ඹකි"  

 1' යනොැලී  %sඹා කිරීභ' 3' විභසුම්ශීලී   ටයුතු කිරීභ' 
 2' ඳක්ඳාතී  තීයණ ගැනීභ' 4' උඳාඹශීලී  බුශධි දභත්   ටයුතු කිරීභ' 
 

25' සි්ල රැකීයභන් රැයඵන ආනිාංඹක් යනොන්යන් මින් කුභක්ද ? 

 1' භවත් ව යබෝ ම්ඳත් අත්ඳත්  ය ගැනීභ 3' සිහි මුශා යනොවී  ලුරිඹ කිරීභ 
 2' භයණින් භතු දුගතියඹහි උඳත රැබීභ 4' ඕනෑභ පිරික් භැදට නිර්බඹ කශඹිඹ වැකි වීභ 
 

26' භගි න්න. විාද යනො යන්න. යභභ අදව ඇතුශත් ඳාලි ඳාඨඹ යතෝයන්න. 

 1' භායඹෝ ව ාධු 3' භේගානාං තයඳෝ සුයඛෝ 
 2' භේගා යවෝථ භා විදථ 4' යේරියන්සු අයේරියනෝ 
 

27' දැඩි යච්තනාකින් යතොය  සිදු  යනු රඵන අම්පූර්ණ කුරාකුර  ර්භ  

 1' ගරු   ර්භ නම් යේ. 3' ආචිණ්ණ  ර්භ නම් යේ. 
 2' ආන්න  ර්භ නම් යේ. 4'  ටත්තා  ර්භ නම් යේ. 
 

28' යරෝධඹ උඳන් විට මයඹ උඳදී. යරෝධඹ නිවීගිඹ විට මයඹ ද ාංසියදයි. යභභ ප්ර ාලඹ අර්ථ ගැන්යන 

බුදු දවයම් මලි  ඉගැන්වීභ න්යන්, 

 1' ඳටිච්චමුප්ඳාද ධර්භඹ යි. 3' ත්රිරක්ණ ධර්භඹ යි. 
 2' චතුයාර්ඹ තය ධර්භඹ යි. 4' ආර්ඹ අ්ඨාාංගි  භාර්ග ධර්භඹ යි. 

 
29' භනා සිහි නුණ ඇත්යතකු සිඹ ධනඹ රැ  ගනිමින් ාභ ාමී දිවියඳයතක් ගත  යයි. ව වා පුශගරඹාට 

භග යඳන්න්යන් යේවසි  සීරයඹහි 

 1' යදන සි්ල ඳදයඹනි. 3' සිේන සි්ල ඳදයඹනි. 

 2' යතන සි්ල ඳදයඹනි. 4' ඳ්න සි්ල ඳදයඹනි. 

 

30' ඳටිච්ච මුප්ඳාද නයාඹට අනු උඳාදාන ඹනු, 

 1' සිතින් දැඩි අ්ලරා ගැනීභයි 3' නැත බඹට කක්වීභයි 

 2' ප්රතින්ධි ද සිත ඳවශ වීභයි 4' කුරාකුර  ර්භ රැ් කිරීභයි 

 

31' භේපිඹන් බ්රවභ් නමින් වඳුන්න්යන් ඔවුන් තුශ ................. ඹන සුවියලේෂී ගුණාාංග ඳතින නිායනි. 

 1' ජාති,ජයා, යාධි ද, භයණ  3' ශධා,සීර,චාග,ඳඤ්ඤා  

 2' ඳඨවි,ආයඳෝ,යත්යජෝ,ායඹෝ  4' යභත්තා, රුණා,මුදිතා,උයඳක්ඛා  
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32'  ථාත්ථුප්ඳ යණඹ ඇතුශත්  ය අභිධර්භ පිට ඹ ම්පූර්ණ කිරීභ, 

 1' ඳශමු ධර්භ ාංගාඹනායේ ප්රතිපරඹකි 3' යතන ධර්භ ාංගාඹනායේ ප්රතිපරඹකි 

 2' යදන ධර්භ ාංගාඹනායේ ප්රතිපරඹකි 4' සිේන ධර්භ ාංගාඹනායේ ප්රතිපරඹකි 

 

33' අටයරෝ දවභට අඹත් අාංගඹක් ඇතුශත් යනොන පිළිතුය කුභක් ද? 

 1' යේදනා  2' නින්දා 3' අඹ 4' අරාබ 

 
34' දකුණු අත උඩට නා ඇඟිලි ම්පූර්ණයඹන් භ දිගවැය අත්ර ඉදිරිඹට සිටින යේ  නිරඳණඹ ය යයන්යන්, 

 1' ධයාන මුද්රායි 3' අබඹ මුද්රායි 

 2' විතර්  මුද්රායි 4' ධර්භචර මුද්රායි 

 

35' නිැයදි ධන ඳරිවයණයේ දී ඳාංචඵලි නම් යුතු ම් ඳවක් උගන්න්යන්, 

 1' සිගායරෝාද සත්රයේ ඹ. 3' යේගඳජ්ජ සත්රයේ ඹ. 

 2' ඳත්ත ම්භ සත්රයේ ඹ. 4' ඳයාබ සත්රයේ ඹ. 

 

36' න්දීයභන් දියුණු  යගන්නා ප්රඥා 
 

 1' චින්තාභඹ ප්රඥායි 3' සුතභඹ ප්රඥායි 

 2' බානාභඹ ප්රඥායි 4' උඳාදානභඹ ප්රඥායි 

 

37' අනුන්යේ සිත් දැන ගැනීභට ලක්තිඹ ඇති ඤාණඹ y`ÿkajk ku කුභක්ද @  

 1. පුබ්යබ්නිාානු්ති ඤාණඹ 2. ආක්ඛඹ ඤාණඹ 
 3. ඳයචිත්ත විජානන ඤාණඹ 4. pq;+mmd; ඤාණඹ 
 

38' යතරුන් ය යයහි  රුණු දැන ඇති  යගන්නා ඳැවැදීභ ........................ නම් යේ.  
 

 1' සීරඹ 2'  රුණා 3' උයප්ක්ා 4' අයච්චප්ඳාදඹ 

 

39' ;%s YslaIdjට wkqj ආර්ඹ අ්ටාාංගි   භාර්ගfඹa wx. fnod ±la jQ  ්ලහි tys  Sර ශික්ායේ ඇතු<ත් යනොන 
භාර්ගdxගඹ න්යන්"  

 1. ම්භා ාඹාභඹයි 2. ම්භා ආජීඹයි  
 3. ම්භා  ම්භන්තඹයි 4. ම්භා ාචායි 
 

40' ඳරියඹ ආයක්ා  යන්නාට ඳරියයඹන් ආයක්ා රැයබ්' යභභ අදව තවවුරු ය යයන බුශධ චරිතයේ 
සුවියලේෂී අ්ථාකි"  

 1. අනිමි යරෝචන පූජා' 2. රුන් යගහි ැඩ සිටීභ' 
 3. මුචලින්ද නා යජුයේ යK රැබීභ' 4. wcmd, kq.rel uq, ැඩ සිටීභ' 

 


