බුද්ධ ධර්භඹ

6

ඳැඹ 02

I ක ොට
 සිඹලු භ ප්රලනනරට ිළිතතුරු ඳඹ්නන
 ඳශමු ක ොටට රකුණු 40 කි


නිැයදි ිළිතතුය ඹටි්න ඉයක් අඳි්නන
1) භඝ භාන

ඇතුළු ිළරිට ඹවඳත් ැඩ වා උදව් කනො ශ

i. සුධර්භා ඹ

iii. සුජාතා ඹ

ii. චිත්රා ඹ

iv. න්නදා ඹ

2) ඔඵ

ා්නතා ්නක්න,

යන ඹම් ක්රිඹාක් කුර ක්රිඹාක් දඅ අකුර ක්රිඹාක් දඅ ඹැ‟යි වඳුනා ගැනීභට කඹොදාගත

වැකි ක්රභකව්දඹක් ඇතුශත් සත්රඹක් ්නක්න,
i. සිගාකරෝාද සත්රඹයි

iii. යතන සත්රඹයි

ii. අම්ඵරට්ඨි

iv. භංගර සත්රඹයි

යාහුකරෝාද සත්රඹයි

3) ඳ්නරට ගිඹ ඔඵ විසි්න පූජණිඹ නතු ්නදනඹ

ශයුතු නිැයදි අනුිළිතකර ්නක්න,

i. කඵෝධී්න ව්නකේ, කකවය ව්නකේ, බුදුිළිතභ ව්නකේ
ii. බුදුිළිතභ ව්නකේ, කකවය ව්නකේ, කඵෝධී්න ව්නකේ
iii. කකවය ව්නකේ, බුදුිළිතභ ව්නකේ , කඵෝධී්න ව්නකේ
iv. කකවය ව්නකේ, කඵෝධී්න ව්නකේ, බුදුිළිතභ ව්නකේ
4) කඵෝතු්න භව්කු ිළිතසි ගනු රැබුකව්,
i. කක් පු්න කඳොකවෝ දින
ii. ඇර පු්න කඳොකවෝ දින

දී ඹ
දී ඹ

1

iii. කඳොකෝන කඳොකවෝ දින

දී ඹ

iv. දුරුතු පු්න කඳොකවෝ දින

දී ඹ

5) සීර ශික්ාට අඹත් කනෝනනකි
i. ම්භා ාචා

iii. ම්භා දිට්ඨිඹ

ii. ම්භා

iv. ම්භා ආජීඹ

ම්භ්නත

 ඳවත ව්න ප්ර ාල නිැයදි නම් ) රකුණ ද ැයදි නම් ) රකුණ ද යව්න තුශ ටව්න
ය්නන
6)

„තංච

ම්භං

තං ාධු

ඹන ඳතීකතෝ සුභකනෝ

- ඹං

ත්ා නානුතප්ඳති

- විඳා ං ඳටිකේති ‟

බුදු්නව්නකේ කභභ ගාථා කද්ලනා
7)

සිංව ක ොඩිකඹහි ජාති

කශේ සුභන නම් භල් රුකක් මුල් යකගනඹ

)

ක ොඩිකඹහි) කඵෝඳත් තරි්න ංකක්තත් ්නක්න „තය ංග්රව

නත' ඹ
8)

)

චුල්ර යාහුකරෝාද සත්රඹ වා සිගාකරෝාද සත්රඹ ඹන සත්ර කද භ යාහුර හිියඹ්න උකදා
බුදුයජාණ්න ව්නකේ කද්ලනා

9)

ශ කේ

)

“දුක්ඛ නිකයෝධ ගාියණී ඳටිඳදා ආර්ඹ තයඹ” තුිත්න ඉගැ්නක්නක්න ආර්ඹ අනටාංගි
භාර්ගඹයි

)

10) අනු්නට අඹවඳතක් සිදු වු ද, තභ්නට ඹවඳතක් ්නක්න නම් එඵඳු ක්රිඹා කුර ක්රිඹා කව්
)
 අ) ක ොටකහි ව්න ප්ර ාලරට ගැශකඳන ිළිතතුය ආ) ක ොටසි්න කතෝයා ඉයකි්න
ය්නන
අ)

ආ)

11) සිල්ත් වීකම් ආනිංඹකි

i ඳවි්න ැරැක්වීභ

12) චාරිත්ර ීලරඹට අඹත් කව්

ii භවත් වු කබෝග ම්ඳත් රැබිභ

13) කදභව්ිළඹ්නකග්න දරු්නට ඉටුවිඹ

iii

ශ යුතු ඹවඳත් කද් කිරීභ

යුතු යුතු භකි සිගාකරෝාද සත්රඹ)
14) ම්භා

ම්භ්නතඹ

iv දරු්නකේ දියුණු දැ
වීකම් ගුණඹ

15) මුදිතා

v ප්රාණඝාතකඹ්න ැශමභ

2

තුටු

ඹා

 නිැයදි ිළිතතුය හිනතැකනහි ලිඹ්නන
16) සිදුවත් තවුා තය කොඹාකගන ඳශමුක්න භ ගිකේ
17) භවාභාඹා කද්විඹකේ උඳ්න නගයඹ

නම් තවුා කත ඹ
නුයයි

18) ප් භගුල් දා කඵෝත් කුභරු ැඩූ බානා ්නක්න
19) ත්රිවිදයා අතුකය්න „කඳය අත්ඵ සිහි

බානායි

යන නුණ‟

නිය්න

වැඳි්නකව්
20) “බුදුඵ රඵා ඳශමු භකේ යාජයඹට ඩි්නනඹැ‟යි සිදුවත් තවුාකග්න ඉල්රා සිටිකේ,
යජතුභා ඹ
රකුණු : 2 X 20 = 40)
II ක ොට
1)

කදන ායටඹ නිඹියත "ක්ණි

ථාක්" ඹන භාතෘ ා ඹටකත් ඇගයීභට අදාශ ඳවත

ප්රලනනරට ිළිතතුරු ඳඹ්නන
i.

ක්ණි

ථා ායකේ දී ඔඵට රැබුණු භාතෘ ා කුභක් දඅ

ii.

කභභ ඳැරුකම් දී ගුරුතුභා /තුියඹකග්න ඔඵට රැබුණු උඳකදන කද ක් ලිඹ්නන

iii. ඔඵ ඉදිරිඳත්

ශ

ථාකව්

රුණු කද ක් ලිඹ්නන

iv. කභහි දී ඔඵ මුහුණ දු්න ගැටලු කද ක් ලිඹ්නන
v.

ඔඵට කභහි දී රැබුණු ප්රකඹෝජන කද ක් ලිඹ්නන

vi. යට

අනනයතාඹ කරොට කඳ්නන ප්රධාන ංකක්තඹ කුභක් දඅ

vii. ජඹග්රවණඹ

යා ඹන ගභක්න දී බුදු දවභ කඳ්නා කදන

රුණු කද ක් ලිඹ්නන

viii. නාගන කකේ දී බුදු ඵට ඳත්ව බුදුයජාණ්න ව්නකේරා කදනභක් නම්

ය්නන

ix. බුදුයජාණ්න ව්නකේකේ සිරිඳතුකල් ඇති භංගර රකුණු ගණන මඹ දඅ
x.

ජාති

ක ොඩිකේ තද යතු ඳාටි්න ව

ව තීරුක්න දැක්ක්නක්න කුභක් දඅ
ර 2 10 = 20)

2)
i. ඳනභව ඵැලුම්ලි්න කද ක් නම්

ය්නන

ර 02)

ii. සිදුවත් කුභාකයෝත්ඳත්තිඹ භඟ සිදු වු අසිරිභත් සිදුවීම් තුනක් ලිඹ්නන
iii. සිදුවත් කුභරු භනුකරො ඉඳදී සිදු

ර 03)

ශ ප්රථභ උදාන ා යඹ කභකේඹ

„අේකගෝ වභනිය කරෝ න

- කජට්ක ෝ වභනිය කරෝ න

කට්ක ෝ වභනිය කරෝ න

- අඹභ්නතිභා ජාති නත්ථිදානි පුනබ්බකෝ‟

ඉවත ගාථාකව් කත්රුභ ලිඹ්නන

ර 05)
3

3)
i. අසිත තවුා සිදුවත් කුභරු දැ
ii. කිාකගෝතමී ප්ර ාල

ඳශමු සිනාසී කදනු වැඬුකව් ඇයිඅ

ශ නිබ්බුත ඳදර අදව ලිඹ්නන

iii. දුකි්න ියදීකම් භග කොඹා ගිඹ සිදුවත් තවුාණ්නට උඳනථාන

ර 02)
ර 03)

ශ තවු්න ඳන කදනා නම්

ය්නන

ර 05)

4)
i. ත්රිවිධ තචතය ඳින ගාථාකව් මුල් කදඳදඹ ලිඹ්නන

ර 02)

ii. කතරු්න නම්

ර 03)

ය්නන

iii. ඳ්නසිල් ඳද ඳකවේ කත්රුභ ලිඹ්නන

ර 05)

i. යාහුර හිියඹ්න යවත් පරඹට ඳත්වකේ කුභන සත්ර කද්ලනා ්රණඹ කිරීකභ්න දඅ

ර 02)

ii. යාහුර හිියකේ චරිතකඹ්න අඳට ගතවැකි ආදර්ල තුනක් ලිඹ්නන

ර 03)

5)

iii. යාහුර හිියඹ්නකේ චරිතාදර්ල සිසු ජීවිතඹට එක් ය ගැනීකභ්න සිසු්නට අත්න ාසි 5ක්
ලිඹ්නන

ර 05)

6)
i. කභත්තා කවත් තභත්රිඹ ඹනු කුභක්දඅ
ii. සිව් ඵම විවයණඹ්නකග්න තුනක් නම්
iii. භඝ භාන

විසි්න ආයක්ා

ර 02)
ය්නන

ශ උතුම් ත් වකත්න ඳවක් ලිඹ්නන

ර 03)
ර 05)

7)
i. ඳ්නසිඹ ඳනන ජාත
නම්
ii. එභ

කඳොකතහි ඇතුශත් "දියුණුකව් කදොයටු" ඹන කත්රුභ ඇති ජාත

ය්නන

ථා
ර 02)

ථාකව් ව්න දියුණුකව් කදොයටු අතරි්න "වුද්ධානුභතං","සුතං", "අලීනතා" ඹන

චනර කත්රුම් ලිඹ්නන

ර 03)

iii. නීකයෝගී ඵ රැ ගැනීභ වා ඔඵ විසි්න

ශ යුතු කද්ල් 5ක් ලිඹ්නන
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ර 05)

