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......................................
ැනි ප්රශ්නනය ා ව ්  ප්රශ්නන ාව ් 
ැනි ප්රශ්නනය කුණු 20 ්  ද තවෝ

- 2019

විභ

අංකය ............................

ුළුව ප්රශ්නන ාක ඳමණක් පිළිතුරු සඳ න්න.
න්න අතන්  ප්රශ්නනය කුණු 00 ැැිනන් ද හිමි ශ්ේ.

01. (I) ඳංචමහා විශ් ෝ න අතුරින් තදක්  නම් රන්න.
(II) සිදුහත්කුමරු උගත් ශිල්ඳ අතුරින් තදක්  නම් රන්න.
(III) සිදුහත් කුමරුට මුහුණදීමට සිදුවු අභිශ් ෝගවලින් තදක්  නම් රන්න.
(IV) ශ් ෞද්ධ ාශ්ේ උඳශ්ත් සිට මරණ ශ්මශ්හොත දක්වා සි ලු සුවිශ් ේෂි අවස්ථාවන්හිදි සංඝරත්න
මුල්වන අවස්ථා තදක්  ලි ා දක්වන්න.
(V) ධර්ම රත්නශ්ේ ගුණ අතුරින් තදක්  දක්වන්න.
(VI) නිවන්මඟ අවුරාදැමිමට මුල්වන ශ්හේතු අතුරින් තදක්  නම් රන්න.
(VII) චිත්ත භාවනාව හඳුන්වන ශ්වනත් නම් අතුරින් තදක්  නම් රන්න.
(VIII) වැලිවිට සරණං ර සංඝරාජ හිමිශ්ේ චරිතශ් න් ගත හැකි ආදර් තදක්  ලි ා දක්වන්න.
(XI) අරලි තැන්න විහාරාධිඳති හිමි න්ශ්ගන් සිදු වු ශ්සේවවාන් තදක්  නම් රන්න.
(X) භාවනාවට පිවිශ්සන තැන්ත්තා පුර්ව අව යතා කිහිඳ ක් ඉටු ළ යුතු . ඉන් තදක්  නම්
රන්න.
කුණු (2X10=20)
02. (I) සිදුහත් කුමරුශ්ේ ගුරුවර ා නම් රන්න.
(II) කුමරුශ්ේ ළමා ා
තුළ දක්නට ැබු සුවිශ් ේෂි ක්ෂණ අතුරින් තුනක් නම්
(III) ශ් ෝසත් චරිත තුළින් දක්නට ැශ් න ආදර් තුළින් ඔශ්ේ ජිවිත සාර්ථ
ඳැහැදිලි
රන්න.
03. (I) ශ්තරුවන් නම් රන්න.
(II) නව අරහාදි බුදුගුණ අතුරින් “ අරහං” බුදුගුණ ශ් ටිශ් න් හඳුන්වන්න.
(III) ශ්තරුවන් නැමදිම තුළින් සාර්ථ ජිවිත ක් ශ්ගොඩනගා ගත හැකි අයුරු විස්තර

රන්න.
රගන්නා අයුරු

රන්න.
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04. (I) ශ් ෞද්ධ භාවනාශ්ේ ප්රධාන ප්රශ්හේද නම් රන්න.
(II) සමාධි භාවනාවට ශ් ොමු විශ්ම්දි ඇති රගතයුතු ගුණාංග තුනක් නම් රන්න.
(III) අධයාඳන ටයුතු සාර්ථ
රගැනිමට සමථ භාවනාව වැමෙශ්මන්
ශ්මොනවාදැයි විස්තර රන්න.

ැශ් න ප්රශ් ෝජන

05. (I) විදර් න භාවනාව හඳුන්වන ශ්වනත් නම් ශ්ද ක් ලි න්න.
(II) ඳංචස් න්ධ අතුරින් තුනක් ලි න්න.
(III) ජිවිතශ්ේ ථා ස්වභාව අවශ් ෝධ ර ගැනිමට විදර් න භාවනාව ඉහල් වන ආ ාර
රන්න.
06. (I) දුටුගැමුණු රජතුමාශ්ේ ශ්දමාපි න් නම් රන්න.
(II) එතුමා විසින් ඉදි ළ ශ්වශ්හර විහාර තුනක් නම් රන්න.
(III)දුටුගැමුණු රජතුමාශ්ේ චරිත තුළින් ගත හැකි ආදර් හා ශ්සේවාවන් ශ්මොනවාදැයි ඳැහැදිලි

ඳැහැදිලි

රන්න.

07 ඳහත සහන් මාතෘ ා අතුරින් ශ්ද
ට ඳමණක් ශ් ටි සටහන් ලි න්න.
(I)
සන්දිට්ඨි ගුණ
(II)
ඳංචනිවර්ණ ධර්ම
(III)
වැළිවිට අසරණ සරණ සංඝරාජ හිමි
(IV)
ඳාසල් දිවිශ්ේ අභිශ් ෝග ජ ගනිමු
කුණු (2,3,5,=10)
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