
 

 

 

 

 
 

11 ශ්රේණිය                             බුද්ධ ධර්මය                                 පිළිතුරු පත්රය 

 
 

01. - 2   02. - 3  03. - 2   04. - 2   05. - 4 

06. - 4   07. - 3  08. - 1   09. - 2   10. - 3 

11. - 1   12. - 4  13. - 2   14. - 2   15. - 1 

16. - 3   17. - 4  18. - 1   19. - 3   20. - 4 

21. - 3   22. - 2  23. - 1   24. - 3   25. - 1 

26. - 4   27. - 1  28. - 4   29. - 3   30. - 2 

31. - 1   32. - 3  33. - 2   34. - 4   35. - 1 

36. - 2   37. - 4  38. - 3   39. - 1   40. - 2 

II ශ් ොටස 

01. i. සුනීත, සෝඳාක, යජුජුභාරා, කිාසගෝතමී, අයණ සගොවිඹා ආදීන්ට පිහිට වු ආකායඹ දක්ා තිබීභ. 

ii. තිම්ඳඡඤ්ඤඹ - හිඳීභ, සිටීභ, ඇවිදීභ ආදි ක්රිඹා අසඵෝධසඹන් කිමභ. 

 න්තුට්ඨිතා - රද සදයින් තුටු වීභ. 

iii. සදන ධර්භ ංගාඹනා, ඹ, බ්ඵකාමී සතරුණ් 

 iv. අඛණ්ඩ කථනඹ, තද ර්ණ බාවිතඹ, ඳර්ඹාසරෝකනඹ නැත. 

v.  සේ ධම්භා සවේතුප්ඳබා - සේං සවේතු තථාගසතෝ ආව 

 සේංච සඹො නිසයෝසධෝ - ඒං ාදි භවා භසණෝ 

vi. ජයා, යාධි, , භයණ. සෝක, ඳදේස . 

vii. විනඹ සුසන් ආයුඹ යි. 

viii.  ඳඤ්ච සීරඹ, ආර්ඹ අ්ටාංගික භාර්ගඹ, චතුයාර්ඹ තය 

ix.  විධි, භේ ආගභක්, අක්ය භාරා, ත්රිපිටකඹ, අටුා, ජාජාවිධි,  

x. භවා ඳච්චමඹ අටුා, කදේන්දි අටුා, භවා අටුා 

 

02. i. නතං කම්භං කතං ාධු - ඹං කේා අනුතප්ඳති 

  ඹ් අ්සුමුසඛෝ සයෝදං - විඳාකං ඳටි සේතී 

ii. ඹම් ක්රිඹාක් කිදේසභන් ඳසුතැසන්නට සිදු සද ද ඹභක විඳාක කදුලු පිදේ මුහුණින් යුතු අඩමින් 

විඳින්නට සිදු සදද එඵදු ස  සනොකිමභ ඹවඳේ ඹ. 

iii. තංච කම්භං කතං ාධු, අේතනාච කතං ඳාඳං ආදී ගාථා තුනක් ඇසුදේන් ලිඹන රද පිළිතුයකට මුළු 

රකුණු සදන්න. 

 

03. i.  දානඹ, සීරඹ, ඳදේතයාගඹ, ුජු ඵ වා භුදු ඵ .... ආදී  

ii. එභ ගුණඹක් යාජය ඳාරනඹ අදාර වි්තය කිමභට රකුණු තුනකි.  

iii. සිද ඵම විවයණ, තය අගතිසඹන් ැශකීභ, තය ංග්රව ත්ු, ඳංචසීර ්රතිඳදා ඇසුදේන් පිළිතුය 

ක්විඹ යුතුඹ. 

 

 

 

 

fmryqre mrSlaIKh - 2017 



 

 

 

 

04. i. සවේතුක ඵ, සවේතු හිත ඵ, අසවේතුක සනොන ඵ. 

ii. ංාය දුක ඇතින වා නැති කයන ආකායඹ සඳන්ා දීභට වා භාජගත දුක ඇතින වා නැති කය 

ගන්නා ආකායඹ සඳන්ා දීභට. 

iii. නිතය ඳාල් සනොඹාභ නිා- අධයාඳන කටයුතු අඩාර වීභ, අධයාඳන කටයුතු අඩාර වීභ සවේතුසන් 

විබාග අභේ වීභ, විබාග අභක් වීභ නිා රැකිඹාක් සනොකිමභ. රැකිඹාක් සනොකිදේභ සවේතුසන් 

ඳවිටි මිතුරු ඇසුය රැබීභ. ඳවිටු මිතුය ඇසුය නිා භේද්රය රට ඇබ්ඵැහි වීභ, මුදල් නැතිවීභ සවේතුසන් 

මුදල් සවීභට සොයකම් කිමභ. 

සම් ආදි සර සවේතුපර නයාඹ ඇසුදේන් එඹ විග්රව කය තිියඹ යුතුඹ. 11 සරේණිසේ 92 පිටු ඵරන්න. 

05.  

i. වියභණඹ ඹනු ැරකීභයි සනොකශ යුේත කිමභයි. භාදානඹ ඹනු කශ යුතු ස  කිමභයි. ඹවඳසේ 

සඹදීභයි. උදා - ඳණ ඇති තුන් භැමසභන් ැශකීභ., තුන්ට කරුණා දක්ා ජීේ කයවීභ. 

ii. භවේවු සඵෝග ම්ඳේ අේඳේ කය ගැනීභ, කීර්තිඹ ඳැතිමභ, ඕනැභ පිදේක් භැදට නිර්බඹ එරඹීභට 

වැකි වීභ, සිහිමුරා සනොවි කලුදේඹ කිමභ, භයණින් භතු සුගතිසඹහි උඳත රැබීභ. 

iii.  සඳෞ ගලික තභාටේ සඳොදුසද භ්ථ භාජඹටේ න ඹවඳත වි්කතයඹ විඹ යුතුඹ. 

 

06. i. මිහිඳු භවයවතන් වන්සේ ඇතුළු පිදේ බායතසේ සිට සභයටට බුදු දවභ රැසගන ැඩභ කිමභයි. 

ii.  ඹක් ඇදහිලි, හිරු ඳු න්දනා, බ්රාව්භණ, නජන ආදී ආගම් 

iii. යර දැවැමි දිවි සඳසත, ැදැවැේවීභ, ඳඤ්ච සීරඹ, දිවි හිමිසඹන් ආයක්ා කිමභ, ැඩිහිටිඹන්ට 

ැරකීභ, ආගන්තුක ේකායඹ. භදපිඹ උඳ්ථාන ඇති ගුණ ධර්භ දක්ා තිබීභ. 

 

07. i. උන් වන්සේසේ ආගමික, අධයාඳනික, ලානික ආදි සේාන් ඇතුරේ උතුම් ගුණාංග ආදිඹ දක්ා 

   තිබීභ. 

ii. අඩ ක් ආකායසඹන් කැටඹම් කශ ඳාාණඹ (ගර) කඩ ඳවනයි. එහි කැටඹම් වා යුගඹන්ර 

සන්කම් දැක්වීභ.  

iii. සවේතු ්රතය නිා වටගේ සිඹල්ර සන් න ඵ අනිතය රක්ණඹ යි. (්රභාණේ වි්තයඹක් අලය 

සද.) 

iv. විධි, භේ වැඳින්වීභ වා ආනිං දක්ා තිියඹ යුතුයි. 

 


