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 නිලරදි පිළිතුර ත ෝරා යටින් ඉරක් අඳින්න.  

( 01 ) 

(1) බුදුන් ලශන්සවේසේ ඉලසීසේ ශා කේඳා සනොවීසේ ගුණය ශඳුන්ලන්සන්, 

1. අරශං ගුණය  2. තාදී ගුණය  3. සුගත බුදු ගුණය  

 

(2) බුදුරජාණන් ලශන්සවේට නපුරු ලචනසයන් බැන්සන්,  

1. සුද්සධෝදන රජතුමා  

2. යසෝධරා සද්විය  

3. අක්සකෝව බමුණා 

 

(3) සවෝමාලතී චචතයය පිහිටා තිසබන්සන්,  

1. අනුරාධපුරසේ  

2. සඳොසෂොන්නරුසේ  

3. දඹුල්සල් 

 

(4) බුදුන් ලශන්සවේසේ ගුණ සිහි කරන්සන්,  

1. බුද්ධානුවව්ති භාලනාසලනි.  

2. විඳව්වනා භාලනාසලනි.  

3. චමත්රි භාලනාසලනි.  

 

(5) බුදුන් ලශන්සවේසේ දකුණු දෂදා ලශන්සවේ තැන්ඳත් කර තිසබන්සන්,  

1. සවෝමාලතී චචතයසේ  

2. දෂදා මාලිගසේ  

3. රුලන්ලැලි වෑසේ  

 

(6) කසකිනි බුදුසකසනකුන් උඳදින්සන් ....................................සමම කවිය උපුටාගත් ඳදය  

ඳන්තිය ඇතුෂත්ල ඇත්සත්, 

1. සෝලැඩ වඟරාල  

2. කාලයසේරරය  

3. සිරිත් මල් දම  

4. කේසිළුමිණ 

 

(7) ගිහි ක දක් වීණා ලාදකසයක් වසේ,  

1. රාහු හිමි  

2. සවෝම හිමි  

3. නන්ද හිමි 

  

(8) තම ජීවිතය ඳලා දන් දීමට  ඳරිතයාගලී ව ව චරිතයක් ගැන වශන් ජාතකය   

1. වව ජාතකය යි  

2. නඳාන ජාතකය  

3. වාම ජාතකය 

 

 ධර්මද   විද්යාය - බදුල් 

අලසාන ලාර ඳරීක්ෂණය - 2017 

බුද්ධ ධර්මය 

 5 ශ්රේණිය  කාය -: ඳැය 1 මි.30යි. 
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(9) “සරසවි සරැස” පුලත්ඳත  ආරේභ කරන ද්සද් කවුද?  

1. එව්. මහින්ද හිමි  

2. අනගාරික ධර්මඳාතුමා  

(1) ඕල්කට් තුමා  

 

(10) “දීඝලාපිය” චචතය කරලන ද්සද,  

1. දුටුගැමුණු රජතුමා  

2. වද්ධාතිවව් රජතුමා  

3. ලෂගේබා රජතුමා  

( කුණු 20යි ) 

( 02 ) සුදුසු ඳරිදි යා කරන්න.  

1. බුදුන්ලශන්සවේ යසෝධරාලට සද්නා කෂ ජාතකය    සතරුලන්  

2. සදවි මිනිසුන්සේ ගුරුලරයා       සශන්රි ඕල්කට්  තුමා  

3. සත්ර, විනය, අභිධර්මය        සමත්තා, කරුණා මුදිතා, 

උසේක්ා  

4. වරවවි වරැව         මුතියංගන සලසශර 

5. සිංශ සබෞද්ධයා        කණ මිතු දම  

6. බදුලු මශ සලසශර        ත්රිපිටකය  

7. වතර බ්රශම් විශරණ        සලව්වන්තර  

8. රමය, සුරමය, සුභ        වත්ථා සද්ල මනුවව්ානං  

9. බුද්ධ, ධේම, වංඝ        අනගාරික ධර්මඳා තුමා  

10. මානව වි         මාලිගා  

( කුණු 20යි ) 

( 03 ) ඳහ  දී ඇති කවි සම්පූර්ණ කරන්න  

1. රශවත් ඳේ සනොසකොට  

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 

2. දිගු පුළුලින්  වක්ල ලන් සිඳු කුව 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................          ( කුණු 8යි ) 

( 04 ) සබෞද්ධ දරුසලකු වතු යශඳත් ගුණ ධර්ම 4ක් ලියන්න. 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ( කුණු 8යි ) 



 

3 

 

( 05 ) ආශාර ගැනීසේදී පිලිඳැදිය යුතු සශො සිරිත් ශතරක් ලියන්න.          ( කුණු 8යි ) 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 .......................................................................................................................................... 

 ( 06 ) අනගාරික ධර්මඳා තුමා පිළිබ ලගන්ති 4ක් ලියන්න.         ( කුණු 8යි ) 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................  

 ( 07 ) සමත් ලැඩීසමන් ( භාලනා කිරීසමන් ) ැසබන ලාසි 4ක් ලියන්න.         ( කුණු 8යි ) 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................ 

 

( 08 ) ඕල්කට්තුමා කෂ සවේලාල  කරුණු ලසයන් ලියන්න.            ( කුණු 4යි ) 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ........................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................ 

  

( 09 ) මුතියංගන විශාර ලන්දනා කරන ගාථාල ශා එහි සත්රුම ලියන්න.          ( කුණු 6යි ) 

ගාථාල - ...............................................................................................................................     

................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

සත්රුම - .............................................................................................................................. 

................................................................................................................................ 

 ................................................................................................................................ 

  

( 10 ) ඳශත දී ඇති ලාකයල හිවත්ැනට ගැෂසඳන ලචනය සකොටුලතුලින් සතෝරා ලියන්න. 

1. සිදුශත් කුමරුසේ පියා ...................................................යි. 

2. .................................. සිදුශත් කුමරුසේ අගබිවලයි. 

3. .................................. සුදු ඇඳුමින් වැරසීම සබෞද්ධ ජනයාසේ සිරිතයි. 

4. ............................................... රශසින්ලත් ඳවු සනොකෂ සවේක. 

5. ................................................ අපිරිසිදු ව පිඟන් ගසඩොල් ලට වමාන ලන්සන්ය. 

[ ඳන්වල් යාසේදී , සුද්සධෝදන රජතුමා , බුදු ශාමුදුරුසලෝ , සකසව් වහිත සිත , යසෝධරා 

සද්විය ]             ( කුණු 10යි )  


