
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 සියලුම ප්රශ්න  ලට  ිළිතුරු  පයය් . 

 අංක 01 සි  40 තෙක් ප්රශ්න  ලට ී  ති  1  2  3  4 ය  ිළිතුරු  ලින් ිවලරදි  ත   ලාත්  ැරපතය  ත   

ිළිතුරද තෙ ද් .  

 
01.  භාළිගාවලන් පිටත වෝකවේ යථාර්ථය දැකීවේ අදශසින් රාජ උයනට යන සිද්ධාර්ථ කුභරුන්ට භග දී වතර 

වඳර නිමිති දක්නට ැබුණි. ඒලා පිළිවලලින්, 
 1. වවඩක්, භශල්වක්, භෂ කක්, ඳැවිදි රුලක් ය. 
 2. භශල්වක්,වවඩක්, භෂ කක්, ඳැවිදි රුලක් ය. 
 3. භෂ කක්, වවඩක්, භශල්වක්, ඳැවිදි රුලක් ය.    

4. ඳැවිදි රුලක්, භශල්වක්, භෂ කක්, වවඩක් ය. 
 
02. සිදුශත් වඵෝවතුන්වේ ාන්ත ඵල ශා රෑඳශ්රීය දැක ෙවභලන් තකතකු ද භලක් පිවයක් නිවුවවෝ වලතිෙ යනාදි 

ලවයන් කරන ද ප්රකායන් ශැිනන්වලන්වන්, 
 1. වථරි ගාථා නමින් ය.      2. නරසීශ ගාථා නමින් ය. 

3. නිබ්බුත ඳද නමින් ය.      4. උදාන නමින් ය. 
 
03. සිද්ධාර්ථ කුභාර අලධිය අභිවයෝග ලලින් පිරුවවකි. සිදුශත් වඵෝවත් කුභරුට මුහුව දීභට සිදු වු අභිවයෝගයක් 

වනොලන්වන්, 
1. ඳව්කේ සුල අත්ශැරීභ.      2. තනතුරු පිරිනැමිභ. 
3. වතර වඳර නිමිති දැකීභ.     4. ශිල්ඳ ශැදෑරීභ. 

 
04. ෙබුදු ගුව අනන්තයෙ ඒ බුදුගුව අතරින් ආලක කුභාරයාටත්, අංගුලිභාටත් පිහිට වීවභන් පිළිබිඹු ලන බුදු 

ගුව ලන්වන්, 
 1. අවරව වරව ගුවය ශා තකරිවදේභ වාරථි ගුවය. 

2. තකරිවදේභ වාරථි ගුවය ශා අවරව වරව ගුවය. 
3. තාදි ගුවය ශා තකරිවදේභ වාරථි ගුවය. 
4. ගිනුන්ට උඳව්ථාන කිරිභ ශා තකරිවදේභ වාරථි ගුවය. 

 
05. සුන්දර වු ගභන් ඇති වශයින් ද, යශඳත් ලචන ඳලවන වශයින් ද, සුන්දර වු නිලනට ඳැමිණි වශයින් ද 

බුදුරජාවන් ලශන්වවේ, 
 1. බගලා නේ ලන වවේක.      2. වෝකවිදු නේ ලන වවේක. 

3. අරශං නේ ලන වවේක.      4. සුගත නේ ලන වවේක. 
 
06. අඳ භශා වඵෝවතාවන් ලශන්වවේ ෙවතය ඳාරමිතාලෙ පිර ආකාරය වශළි ලන ජාතක කතාල ලන්වන්, 

1. වත්මිය ජාතකයයි.       2. වෝභශංව ජාතකයයි. 
3. භශා කපි ජාතකයයි.      4. ලට්ටක ජාතකයයි.  

 
07. බුදුරජාවන් ලශන්වවේ චතුරාර්ය වතය ධර්භය අන්තර්ගත වකොට ඳව්ලග තවුවන් අභතා වද්නා කවෂේ, 
 1. අනන්ත ක්ඛව සත්රය යි.     2. ලයේඝඳ්ඡඡ සත්රය යි. 

3. දේවක් ඳැලතුේ සත්රය යි.     4. ඳරාබල සත්රය යි. 
 
08. තණ්ශාවලන්, භානවයන් ශා මිතයා ද්්යෙවයන් මිදී කරුවාවලන් ශා ප්රඥාාවලන් පිරිය ුතතු ගුව ධර්භ ලන්වන්, 

1. ඳාරමිතාලන් ය.       2.  වාභාධිය යි. 
3. සීය යි.         4. බාලනාල යි. 

බුද්ධ ධර්මය I 

කතටය යරය එකයි. 

11 තරේණිය  කතටය යරය 01 යි 



 

 

 
09. ගැබිනි භාතාලන්වේ දරු ප්රසුතිය ඳශසු කිරීභ උවදවා භික්ෂුන් ලශන්වවේා වද්නා කරනු ඵන පිරිත 

ලන්වන්, 
1. ජය පිරිත යි.        2. අංගුලිභා පිරිත යි.  
3. ලැසි පිරිත යි.        4. ධජේග පිරිත යි. 

 

10. බුද්ධා දී ත්රිවිධ රත්නවයහි ගුව අලවඵෝධ වකොටවගන ඇතිලන ප්රවාදය වශලත් ඳැශැදීභ බුදුදශවේ 
ශැිනන්වලන්වන්, 

 1. බුද්ධාේඵනය නමිනි.      2. අමුලික ශ්රද්ධාල නමිනි. 
3. ආකාරලතී ශ්රද්ධාල නමිනි.     4. ආගමික බක්තිය නමිනි. 

 

11. යභක් කිරීවභන් ඳසු ඳසු තැවලන්නට සිදු ලන ක්රියා වනොකරන්නට උඳවදව් ඵා වදන ධේභඳද ගාථාවම මුල් 
ඳදය ලන්වන්, 
1. නතං කේභං කතං වාධු යන්නයි.    2. අත්තනාල කතං ඳාඳං යන්නයි. 
3. සුකරානි අවාධුනි යන්නයි.     4. තංච කේභං කතං වාධු යන්නයි. 

 

12. තිවදොරින් සිදුලන අකුව කර්භ ලලින් ෙභවනෝ කර්භෙ ලට අයත් ලන්වන්, 
1. පිසුනාලාච යි.        2. අදත්තා දානය යි. 
3. ප්රාවඝාතය යි.        4. මිතයාද්්යෙය යි. 
 

13. කර්භවේ ඵඳෑභ වකොතරේ තීරවාත්භක වුල ද ව්ථාවනෝචිත ප්රඥාාවලන් ශා උත්වශවයන් ක්රියා කිරීවභන් 
ඇතැේ කර්භ විඳාක භඟ ශරලා ගත ශැකිය. එය ශඳුන්ලන්වන්, 
1. කා වේඳත්තිය නමිනි.      2. ප්රවයෝග වේඳත්තිය නමිනි. 
3. උඳධි වේඳත්තිය නමිනි.     4. ගති වේඳත්තිය නමිනි. 
 

14. විඳාක දීභට ඉදිරිඳත් ලන අනුපිළිවල අනුල සිම ආකාර ලන කර්භ අතුවරන් ඵලත් වේතනා ක්තියකින් 
වතොරල සිදු කරන කර්භ, 
1. ආවන්න කර්භය යි.      2. කටත්තා කර්භය යි. 
3. ගරුක කර්භය යි.       4. ආචිණ්ව කර්භය යි. 

 

15. ෙඅනිේචා ලත වංඛාරා උප්ඳාද ලය ධේමිවනෝ .........ෙ, යනාදී ගාථාල ඇවවන විට අඳට සිහිඳත් ලන්වන්, 
1. ත්රක්ව ධර්භය යි.      2. චතුරාර්ය වතය ධර්භය යි.  
3. ඳයෙේචවමුප්ඳාද ධර්භය යි.     4. ත්රිශික්ා ධර්භය යි. 

 
16. යේකිසි තකද්ගවයකු වශෝ ලව්තුලක් පිළිඵල වශෝ යේ ක්රියාලක් ගැන වශෝ අරිය ව්ලබාලය විරුද්ධ ව්ලබාලය 

ශැිනන්වලන්වන්, 
1. යවව නමින් ය.       2. අභිදයාල නමින් ය.  
3. ලයාඳාද නමින් ය.       4. ක්ාන්තිය නමින් ය. 

 
17. සියලු වකවසුන් දුරු කිරීවේ නුලව ඵා ගැනීභට විදර්නා බාලනාල ලැඩිය ුතතු වම. එභ නුලව 

ශැිනන්වලන්වන්, 
1. දිබ්ඵ චක්ඛු ඥාානය නමින් ය.     2. ඳඤ්ච අභිඥාා නමින් ය. 
3. තකබ්වබ්නිලාවානුව්වති ඥාානය නමින් ය.  4. ආවලක්ඛය ඥාානය නමින් ය. 

 
18. සියේ වද්වේ රජු විසින් උඳාලි භශවතරුන් ප්රධාන උඳවේඳදාාභි භික්ෂූන් විසිනභක් ක්දිලට එවීවභන් 

අනතුරුල වභරට ෙසියේ භශා නිකායෙ ආරේබ විය. එක ක්දිල ඳාකයා, 
1. කීර්ති ශ්රී රාජසිංශ රජු ය.      2. විජයඵාහු රජු ය. 
3. නි්ංකභල් රජු ය.      4. ශතරලැනි ඳරාක්රභඵාහු රජු ය. 

 
19. දුටුගැමුණු භශ රජතුභා විසින් ඉදි කරන ද විශාරාරාංග ලට අයත් වනොලන්වන්, 

1. වෝලාභශාඳාය යි.       2. රුලන්ලැලි භශ වෑය යි. 
3. ථුඳාරාභය යි.        4. මිරිවලැයෙය යි. 

 
20. ආර්ය අ්ටාංගික භාර්ගය ත්රිශික්ාවලන් වභන්විත වම. එහි වේභා ලාචා, වේභා කේභන්ත, වේභා ආව ල යන 

අංග අයත් ලන්වන්, 



 

 

1. වභාධියට යි.        2. අනාත්භයට යි. 
3. ප්රඥාාලට යි.        4. සීයට යි. 

21. සිඟාවෝලාද සත්රගත ුතතුකේ ශා ලගකීේ ලට අනුල ගරු කිරීභත්, අලභන් වනොකිරීභත්,  
1. දරුලන්වේ ුතතුකභකි.      2. ශියාවේ ුතතුකභකි. 
3. ව්ලාමි තකරුයාවේ ුතතුකභකි.    4. වවේලකයාවේ ුතතුකභකි. 

 
22. සිඟා ග්ශඳතියාට වද්නා කෂ වදිවා නභව්කාරවේ ෙඋලදුරුලලින් එවතර කරනලායෙ යන අර්ථය ඇතිල 

දැක්වු වදිවාල ලන්වන්, 
1. දකුණු දිවාල යි.       2. උතුරු දිවාල යි. 
3. නැවගනහිර දිවාල යි.      4. උඩ දිවාල යි. 

  
23. දීර්ඝ කායක් තිව්වවේ විජාතිකයන්ට යටත්ල සිටීභ නිවා යටඳත් වී ගිය ජාතික ආගමික අභිභානය වගොඩ 

නැගුවම අනගාරික ධර්භඳා තුභාය. එතුභා සිදු කෂ වභවශයක් ලන්වන් , 
1. ඵරවැව මුගන්ධ කුයෙ විශාරය ඉදි කිරීභ.  2. වරවවි වරැව තකලත්ඳත ආරේබ කිරීභ. 
3. ඳරභ විඥාානාර්ථ වඵෞද්ධ වභාගභ පිහිටුවීභ.  4. භශනුලර නියභ කන්වද් පිරිවලන ආරේබ කිරීභ. 

 
24. බුදුරජාවන් ලශන්වවේ විසින් තකද්ගයාවේ වභවොල ඳරවොල හිත පිණිව වශේතු ලන කරුණු අතුත්ල දීඝජානු 

වකෝලිය තකත්රයාට වද්නා කෂ සත්රය ලන්වන්, 
1. ඳරාබල සත්රය යි.       2. ධේමික සත්රය යි. 
3. ලයේඝඳ්ඡඡ සත්රය යි.      4. භශා භංග සත්රය යි. 

 
25. මිනිසුන් රාගවයන් රාගයටභ, ද්වමවයන් ද්වමයටභ, වභෝශවයශ් වභෝශයට භ යති. වේ පිළිවලත, 

1. අනුවවෝතගාමී ය.       2. කාභසුඛල්ලිකානු වයෝගය යි. 
3. අත්තඛිභතානු වයෝගය යි.     4. ඳයෙවවෝතගාමී ය. 

 
26. අවත්තකරුයන් රියවීභ, අවත්තකරු ධර්භයට රිය කිරීභ වකවනකු තුෂ ඇත්නේ ුහු තුෂ ඇත්වත්, 

1. භංග කරුණු ය.       2. දිුතණුලට වශේතුලන කරුණු ය.  
3. ලව කරුණු ය.       4. ඳරාබල කරුණු ය. 

 
27. ෙවභගි ලන්න විලාද වනොකරන්නෙ යන අදශව ඇතුත් උතුේ බුදු ලදන ලන්වන්,  

1. වභේගා වශෝථ භා විලදථ     2. වන්තුට්ඨි ඳරභං ධනං 
3. වභේගා වශෝති බ්රාශභ්වවෝ     4. වභලාවයෝ එල වාධු 

 
28. කර්භය පිළිඵ ඉගැන්වීේ අනල ගරු කෂ ුතත්තාට ගරු කරන, පිදිය ුතත්තන් තකදන භානවයන් වතොර වු 

තැනැත්තා, 
1. වඳොවශොවත්ල උඳදි යි.      2. ලර්වලත්ල උඳදි යි.    
3. භවශේාකයල උඳදි යි.      4. උවව් යැයි වේභත කුල උඳදි යි. 

 
29. ෙකුවාකුව කර්භ රැව් කිරීභ වශේතු වකොට වගන ප්රතිවන්ධි සිත ඳශ වලයිෙ යන්න ප්රකා ලන්වන්, 

1. අවි්ඡඡා ඳේචයා වංඛාර යන්වනන්.   2. නාභ රඳ ඳේචයා වෂායතනං යන්වනන්.  
3. වංඛාර ඳේචයා විඤ්ඤාවං යන්වනන්   4. පව්ව ඳේචයා වමදනා යන්වනන්.   

 
30. චක්කලත්ති සීශනාද සත්රගත වශේතුප නයායට අනුල අදැශැමි වභාජයක් ඇති වීභට ම වශේතුල ලන්වන්, 

1. අවි ආුතධ බාවිතය යි.      2. දිළිඳුකභ යි. 
3. වවොරකභ යි.        4. ප්රාවඝාතය යි. 

 
31. දුක වැඳ විදරා ගැනීවේ වභඵර භානසිකත්ලයක් වගොඩ නගා ගැනීභට ශැකියාල ැවඵන වඵෞද්ධ ඉගැන්වීභ 

ලන්වන්, 
1. අටවෝ දශමින් කේඳා වනොවීභ යි.   2. අනිතයතාල අලවඵෝධක කර ගැනීභ යි.  
3. කර්භය පිළිඵ ශැදෑරීභ යි.     4. චතුරාර්ය වතය අලවඵෝධය යි. 

 
32. වතයාලවඵෝධය වශා වඵෝවතාවන් ලශන්වවේ වතෝරාගත් උරුවලවහි වවේනානිගභ පිළිඵල බුද්ධත්ලවයන් 

ඳසු සිත්කලු වව ලර්වනා කරන ද සත්රය ලන්වන්, 
1. සිංවඳා සත්රය.        2. වාභඤ්ඤප සත්රය. 



 

 

3. අරියඳරිවේවන සත්රය.      4. ධනිය වගෝඳා සත්රය 
 
 
33. බුද්ධ වද්නාලට අනල වොල ඳලත්නා ඵලත්භ වරෝගය ලන්වන්, 

1. පිළිකාල යි.        2. කුවගින්න යි. 
3. පිත්ත වරෝගය යි.       4. අංබාගය යි. 

 
34. වතලන ධර්භ වංගායනාවම දී අභිධර්භ පිටකයට එක් වවේ, 

1. විබංගප්ඳකරවය යි.      2. ඳට්ඨානප්ඳකරවය යි.    
3. ධාතුකථාප්ඳකරවය යි.      4. කථාලත්ථුප්ඳකරවය යි.  

 
35. ඳාකවයකු ෙතකර ඳක්වේ වවභන්ෙ දිවනන් දින දිුතණුල කරා වගන යන වඵෞද්ධ රාජය ඳාන ප්රතිඳත්තිය 

ලන්වන්, 
1. වතර අගතිවයන් වතොර වීභ යි.    2. වතර බ්රශභ් විශරවය යි. 
3. වතර වංග්රශ ලව්තුල යි.      4. වප්ත අඳරිශානීය ධර්භ යි. 

 
36. ෙවවෝලාන් ආදි භාර්ග සිත්ල ඳශ ලන සිමවව් අලවඵෝධ කර ගන්නා දැක්භෙ දශවේ ශැිනන්වලන්වන්, 

1. ප වේභා දිට්ඨිය නමින් ය.     2. භාර්ග වේභා දිට්ඨිය නමින් ය.   
3. ධයාන වේභා දිට්ඨිය නමින් ය.    4. විදර්නා වේභා දිට්ඨිය නමින් ය. 

 
37. ධාර්මිකල උඳයාගත් ධනයක් තභන්ට ඇතැයි සිතා යේ වකවනක් වතුට ඵයි නේ එභ වතුට, 

1. අවන සුඛය යි.       2. අනල්ඡච සුඛය යි. 
3. වබෝග සුඛය යි.       4. අත්ථි සුඛය යි. 

 
38. බාරතීය අංකාර ාව්ත්රය ඳදනේ කරවගන නිර්භාවය වු සිංශවේ විශි්ඨතභ භශා කාලය ලන්වන්, 

1. වවදාලත යි.        2. මුල වදමදාලත යි. 
3. කමසිළුමිව යි.       4. කාවලය්ඛරය යි. 

 
39. නතන ුතගය ආරේබවේ වඵෞද්ධ චිත්ර නිරඳවයට වයොමු වු ුතවරෝීයය ව්ලබාවික චිත්ර ෛලිවයන් විශාර 

සිතුලේ කෂ චිත්ර ශිල්පිවයකි. 
1. එේ. වාර්ලිව් භශතා.      2. ඇල්ඵට් ධර්භසිරි භශතා.  
3. වවෝලියව් වභන්දිව් භශතා.     4. වවෝභඵන්දු විදයාඳති භශතා. 

 
40. මිහිදු භශරශතන් ලශන්වවේවේ උඳවදව් භත බුදුරදුන්වේ දකුණු අකු ධාතුන් තැන්ඳත් කර වදලන ඳෑතිව්ව රජු 

ඉදි කෂ ව්තඳය, 
1. මිුතගුව වෑය යි.       2. ථුඳාරාභය යි. 
3. කණ්ඨක වේතිය යි.      4. ගිරිශඩු වෑය යි. 
                 

 
(කුණු 40 x 1 = 40 යි)  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 


