
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 පළමුවැනි ප්රශ්නය  ා  වව්  ප්රශ්නය ාව ක් තවෝ  තෙය ප්රශ්නය පාකට පමණක් පිළිතුරු සප න්ය.  

 පළමු ප්රශ්නය ට කුණු 20 කි. අතයක් සෑම ප්රශ්නය කටම කුණු 00 ැැිනන් ිමි  ත.. 
 

 
01. i. බුදුරජාණන් වහන්ස ේසේ චරිතසෙන් අ රණ  රණ ගුණෙ පිළිබිඹු වන අව ්ථා සදකක් ලිෙන්න. 
 ii. " ති ම්ඳඡඤ්ඤ" හා " න්තුට්ඨිතා" ෙන ගුණාාංග සදසක් අර්ථෙ ලිෙන්න. 

iii. " ත්ත තිකා  ාංගීතිෙ" ෙනු කී වැනි  ාංගාෙනාව ද?එෙට මුලිකත්වෙ ගත් සතරුණ්වහන්ස ේ කවුරුන් ද?  
 iv. භහනුවර යුගසේ චිත්රව  දක්නට ඇති ිශසෂේතතා සදකක් ලිෙන්න. 
 v. "සේ ධම්භා සහේතුප්ඳබවා ........" ෙන ගාථාව  ම්පුර්ණ කරන්න. 
 vi. ඉඳදීභ නි ා  ත්ත්වොට ිශදීභට සිදුවන දුක්ඛෙන් සදකක් නම් කරන්න. 
 vii. "ිශනසෙෝ නාභ  ා න ්  ආයු" සභභ ඳාඨසේ අර්ථෙ ලිෙන්න. 

viii. ආගම් සේදෙකින්, ජාති සේදෙකින් සතොරව අනුගභනෙ කළ හැකි සඵෞද්ධ ඉගැන්වීම් සදකක් නම් 
කරන්න. 

 ix. භහින්දාගභනසෙන් අඳට  ැබුණු දාොද සදකක් ලිෙන්න.  
 x. ත්රිපිටකෙ  හා සිාංහස න් ලිෙන  ද අවාවා රන්ථ සදකක නම් ලිෙන්න. 

( කුණු 10 x 2 = 20 යි) 
 
02. i. නතාං කම්භාං කතාං  ාධු ..... ෙන ධම්භඳද ගාථාව  ම්පුර්ණ කරන්න. 
 ii. එභ ගාථාසේ සත්රුභ ලිෙන්න. 
 iii. අඳ කළයුතු සනොකළ යුතු දෑ සභොනවාදැයි ධම්භඳද සද්ෂනා ඇසුරින් ඳැහැදිලි කරන්න. 
 
03. i. ද  රාජ ධර්භ අතුරින් සදකක් නම් කරන්න. 
 ii. එභ එක් ඉගැන්වීභක් සකටිසෙන් හඳුන්වන්න. 

iii. නාෙකසෙකු, ඳා කසෙකු තුළ තිබිෙ යුතු ෙහඳත් ගුණාාංග සභොනවාදැයි ඳැහැදිලි කරන්න.  
 
04. i. "ඳටිච්ච මුප්ඳාද" ෙන සෙදුසභන් කිෙසවන අර්ථ සදකක් ලිෙන්න. 
 ii. බුදුරජාණන් වහන්ස ේ ිශසින් ඳටිච්ච මුප්ඳාද සද්ෂනාව කිරීසම් අරමුණු සභොනවා ද? 

iii. "එක්තරා නගරෙක සවළ ැ ක් සහොරු කැඩුසවෝ ෙ". එභ සිදුවීභ සහේතුප  ධර්භෙට අනුව ිශරහ සකොට 
දක්වන්න. 

 
05. i. "ිශරභණෙ හා  භාදානෙ" ෙන වචනව  අර්ථෙ ලිෙන්න. 
 ii. සිල් රැකීසභන්  ැසඵන ආනි ාං  තුනක් ලිෙන්න. 

iii. සිල්වත් වීසභන් සඳෞද්ගලික හා  භාජ ෙහඳත ඇතිවන ඵව සඳන්වා සදන්න. 
 

06. i. භහින්දාගභනෙ ෙනු කුභක්දැයි දක්වන්න. 
 ii. භහින්දාගභනෙට සඳර සභරට ඳැවති ඇදහිලි ිශෂ්වා  තුනක් දක්වන්න. 

iii. භහින්දාගභනසේ ප්රතිප ෙක් වෂසෙන් සභරට ජනො තුළ සගොඩ නැගුණු ස  ්  ාර්ධර්භ සභොනවාදැයි 
ඳැහැදිලි කරන්න.  

 
07. ඳහත   දහන් භාතෘකා අතරින් සදකකට ඳභණක් සකටි  ටහන් ලිෙන්න. 

i. වැලිිශට අ රණ  රණ  රණාංකර  ාංඝරාජ සතරණුසවෝ. 
 ii.  කඩ ඳහණ. 

iii. අනිතය  ක්තණෙ 
iv. ිශදර්ෂනා බාවනාව 

 

00 තරේණි   බුද්ධ ධර්ම  II    ක ක  පැ  තෙකයි. 


