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කාය ඳැය බදකයි
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01.

m<uq jeks m%Yakh we;=`M j m%Yak mylg muKla ms<s;=re imhkak'
m<uq jeks m%Yakhg ,l=Kq 20 la o f;dard .kakd wfkla m%Yakhlg ,l=K 10la ne.ska o ysñ fõ'
flá ms<s;=re imhkak
i.

සිදුශත් බ ෝවතාණන් ලශන්බවේ බුද්ධත්ලය ැබීමට බඳර දින දිලාවිශරණය කෂ ව්ථානය නම්
කරන්න.

ii.

zබලජ්ජඳබමෝ ජිනලබරෝ Z යන්බනහි අර්ථය ලියන්න'

iii.

දිලා රෑ පින් ලැබෙන පින්කම් අතරින් බදකක් නම් කරන්න.

iv.

ඳංච ශීය ශඳුන්ලන බලනත් නම් බදකක් ලියා දක්ලන්න.

v.

පිළිමයකට පිටුඳසින් ගක් බශෝ බලනත් ආධාරකයක් වහිත ල නිමලා ඇති පිළිම ශඳුන්ලන නම
කුමක් ද?

vi.

නිකාය වංග්රශය බශලත් ාවනාලතාරය කෘතිබයහි කතුලරයා කවුද@

vii.

අනලජ්ජ කම්ම බශලත් නිලැරදි කර්මාන්ත බදකක් නම් කරන්න.

viii.

අනුභල කෂ ආශාර ලමාරා දමා නැලතත් ආශාර ගැනීමට තරම් ගිජු ව තැනැත්තා ශැඳින්වීමට බ ෞද්ධ
ඉගැන්වීම් තුෂ බයොදා ඇති නම කුමක් ද?

ix.

රාජය ඳාන ප්රතිඳත්ති අතර නන දව වක්විතිලත් පිළි  වශන්ල ඇති සූත්ර බද්නාබ නම කුමක් ද?

x.

ලැලිවිට අවරණ වරණ වරණංකර වංඝරාජ මාහිමිඳාණන් ලශන්බවේ විසින් වාවන මාමක පිරිව් නක්රැව්
කර පිහිටුලාගත් වංවිධානබේ නම ලියා දක්ලන්න.
^,l=Kq 02º10 }20 hs&

02.

i.

z මශබණනි මම බේතනාල ම කර්මය යැයි කියමි. Z බමම අදශව ඇතුෂත් සූත්ර බද්නාබ නම කුමක් ද@

ii.

වබේතනික ක්රියාලන් බශලත් කර්ම තුන් ආකාර බ . නම ආකාර තුන ලියා දක්ලන්න.

iii.

බශො නරක දැන ශැඳින අලබ ෝධබයන් ක්රියා කිරීම තුළින් ආදර්ලත් ශිය ජීවිතයක් බගොෙ නගා ගත
ශැකි ආකාරය විව්තර කරන්න'
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03.

04.

05.

06.

07.

i.

—සුකරානි අවාධූනි '''''''''''''''˜hk .d:dj iïmQ¾K lr ,shkak'

ii.

by; ^¸& ys we;=<;a .d:dfjys f;areu ,shkak'

iii.

තමාබේ කටයුතු පිළි  ල අලබ ෝධබයන් ක්රියා කිරීම තුළින් අර්ථලත් ජීවිතයක් බගොෙනඟා ගත ශැකි
ය' ඉශත ගාථාල ඇසුරින් බමම අදශව තශවුරු කරන්න'

i.

මිහිඳු මශරශතන් ලශන්බවේ ඇතුළු පිරිව බුදු දශම රැබගන ශ්රී ංකාලට ලැෙම කබෂේ වම්බුද්ධ
ඳරිනිර්ලාණබයන් ලවර කීයක් ගත ව ඳසුල ද?

ii.

දුමින්දාගමනය යනු කුමක් ද?

iii.

මහින්දාගමනයත් වමග බමරට ව්ථාපිත ව බ ෞද්ධ වංව්කෘතිය පිළි  විව්තර කරන්න.

i.

ආර්ය අ්ටාංගික මාර්ගය ත්රි ශික්ාලට අනුල ලර්ග කෂ විට ප්රඥාාලට අයත් ලන මාර්ගාංග කලබර් ද?

ii.

තණ්ශාබ ත්රිවිධාකාර ව ප්රබේද නම් කරන්න.

iii.

වම්මා ආජීලය බශලත් නිලැරදි දිවිඳැලැත්ම බගොෙනගා ගත යුත්බත් බකබවේ දැ යි ඳැශැදිලි කරන්න.

i.

සිගාබෝලාද සූත්රබයහි උතුරු දිවාලට ශා දකුණු දිවාලට උඳමාකර ඇති වමාජ කණ්ොයම් නම්
කරන්න.

ii.

සිගාබෝලාද සූත්රබයහි දක්ලා ඇති ඳරිදි ගිහියන් විසින් ඳැවිද්දන්ට ඉටුකෂ යුතු යුතුකම් තුනක් ලියා
දක්ලන්න.

iii.

ගිහි ඳැවිදි ව තාල ක්තිමත් කිරීබමන් වමාජ ගැටලු අලම කරගත ශැකි ආකාරය ඳැශැදිලි කරන්න.

my; i`oyka ud;Dld w;ßka follg ඳමණක් flá igyka ,shkak'
i. දුටුගැමුණු රජතුමා
ii. පුරිව දම්ම වාරථී ගුණය
iii. වප්ත අඳරිශානීය ධර්ම
iv. විඳව්වනා භාලනාල
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