
 

 

 

 

 
 
 
 
 

නභ / විබාග අංකය :.................................................................................................................. 

 සියලුම ප්රනන ල  ිළිතතුු  වඳය්න. 

 මමම ප්රනන ඳ්රය වශ  ුණු 40කි. 

 අංක 01 සි  40 මෙක් ප්රනනලී 1, 2, 3, 4 යන ිළිතතුු ලලි් නිලැරැදි මශෝ ලඩ ත් ගැෂමඳන 

ිළිතතුර මෙෝර්න. 
 

01. බඵෝවතාණන් ලශන්බවේබේ, අලවන් උඳත වශා නුලණින් විභවා ඵැලීභ ශඳුන්ලන්බන් 
1. වතය ්රියා කිරීභ නමින් ය.  2. ඳංච භශා විබෝකනය නමින් ය. 
3. දු්කර ්රියා කිරීභ නමින් ය.   4. භශා අභිනි්ක්රභණය නමින් ය. 

 
02. රාජකීය කුභරකු ලබයන් සිදුශත් බඵෝවතාබණෝ අලය ිල්පඳ ශා ාව්්ර ිළිබඵ විබේ 

පුහුණුලක් ැබශ. සිදුශත් කුභරුට ිල්පඳය ඉගැන්ව ගුරුලරයා ලන්බන්, 
1. කාබේල ඵමුණු ඳඬිතුභා ය. 2. බකොණ්ඩඤ්ඤ ඵමුණු ඳඬිතුභා ය. 
3. වර්ලමි්ර ඵමුණු ඳඬිතුභා ය.  4. බාර්ගල ඵමුණු ඳඬිතුභා ය. 

 
03. බලනත් කිසිදු උඳතක දක්නට බනොැබුණු ආ්චර්යලත් සිදුවීම් රැවක් බඵෝවත් උඳතත් වභඟ 

සිදුවිය. එභ සිදුවීම්ලට අද ෂ මනොලන ිළිබතුර ලනුබේ, 
1. උඳන් විගව ිළයලර තැබීභයි.            
2. උඳන් විගව සිංශනාද ඳැලැත්වීභයි. 
3. උඳන් විගව වත් ිළයුම් භත ලැඩීභයි.         
4. උඳන් විගව කුභරු ිළය රජුබේ බදෝතට ිළිබගැන්වීභයි. 

 
04.  සිදුශත් කුභරු යබවෝදරා කුභරිය වභඟ විලාශ දිවියට ඳත්වබේ, 
       1. බදොබෂොව් ශැවිරිදි විබේදී ය.  2. බවොබෂොව් ශැවිරිදි විබේදී ය. 
       3. ඳවබෂොව් ශැවිරිදි විබේදී ය.  4. අටබෂොව් ශැවිරිදි විබේදී ය. 
 
05. අරලියතැන්න ගබභහි ලාවය කරන සුනිභ්ප භශතා තභ කුළුඳු්ප දරුලා අබේක්ාබලන් 

ගර්බණීල සිටින තභ බිරි ලන නිභාලි භශත්මියට ආිලර්ලාදය ඵා දීභ වශා ඇය වභග ගබම් 
විශාරව්ථානයට බගොව් බොකු ශාමුදුරුලන් ලශන්බවේට ලැ එකත්ඳවල හි ගත්බත්ය. එහිදී 
බොකු ශාමුදුරුලන් ලශන්බවේ ඇයට ආිලර්ලාද ිළණිව බේනා කෂ ිළරිත් ස්රය බව 
ශැඳින්විය ශැක්බක්, 
1. බභෝර ිළරිත ය.   2. දවදිවා ිළරිත ය.   
3. ජය ිළරිත ය.     4. අංගුලිභා ිළරිත ය. 

 

06. අකුව්ප කිරීභට මු්ප ලන සිතුවිලි තුන 
1. අබෝබ, අබදෝව, අබභෝශ නම් බේ.  2. බෝබ, බදෝව, බභෝශ නම් බේ. 
3. බෝබ, බදෝව ශා අබභෝශ නම් බේ.  4. තණ්ශා, භාන, දිට්ඨි නම් බේ. 

 
07. බුදුදශභට අනුල බඵෞේධයකු වීබම් ඳෂමු ිළයලර ලන්බන්, 

1. නභව්කාර ඳාඨය බතලරක් ප්රකා කිරීභ ය. 2. බ්ද නගා ඳන්සි්ප වභාදන් වීභ ය. 
3. බතරුලන් වරණ යාභ ය.   4. නිරන්තරබයන් ඳන්ව්ප යාභ ය. 
 

08.  තභා විසින්භ ිළිබඳැද ඇව් ඳනා ිළටභ බභබොලදීභ ප්රතිඵප දැක ගත ශැකිවීභ ධර්භ රත්නබේ, 
1. ව්ලාක්ඛාත ගුණයයි.   2. වන්දිට්ඨික ගුණයයි.   
3. අකාලික ගුණයයි.    4. ඒහිඳව්සික ගුණයයි. 
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09. බුදුදශබම් ඳරභ නි්ටාල ලන නිර්ලාණබයහි ඳදනභ ලන්බන් “ශ්රේධාලයි”. ශ්රේධාල ිළිබඵ 

ලඩාත් ගැෂබඳන ිළිබතුර ලන්බන්, 
1. ධර්භ ශ්රලණය කිරීබභන් ඇතිඵ කරගන්නා ඳැශැදීභ ශ්රේධාල යි. 
2. අලලාද ඇසීබභන් ඇතිඵකර ගන්නා ඳැශැදීභ ශ්රේධාල යි. 
3. සි්ප රැකීබභන් ඇතිඵකර ගන්නා ඳැශැදීභ ශ්රේධාල යි. 
4. බතරුලන් ගුණ දැන ඇතිඵකර ගන්නා ඳැශැදීභ ශ්රේධාල යි. 

 
10. ගිහි බඵෞේධයන් රැකිය යුතු නිතය සීය ලන්බන් 

1. ඳංච සීයයි.   2. අ්ටාංග සීයයි.  3. දව සීයයි.   4. ආජීල අ්ටභක සීයයි
   
11.  ත්රිවිධ රත්නබේ ගුණ ගණනින්, 
 1. විව්වකි.  2. විසි බදකකි.   3. විසි ශතරකි.    4. විසි අටකි.  
 
12. සිදුශත් කුභරු වතර බඳර නිමිතිඵ දැකීබභන් අලබඵෝධ කරගත් වතය ලන්බන්, 

1. බභබොල මිනිසුන් ලයවට බගොව් බඩවී භරණයට ඳත් ලන ඵලයි. 
2. තභන්ට ද බභභ තත්ත්ලයන්ට මුහුණ දීභට සිදුලන ඵලයි. 
3. තභන්ට බම් කිසිලක් අදාෂ බනොලන ඵලයි. 
4. තභන්ට බභභ තත්ත්ලයන්ට මුහුණදීභට සිදු බනොලන ඵලයි. 

 
13. බඵෞේධයන්ට ආදර්ලත්භ ිළරිව ලන්බන් භශා වංඝරත්නයයි උන්ලශන්බවේා තභ දදනික 

කාර්යයන් සිදුකරනු ඵන්බන්, 
1. තභ ගුරු හිමිලරුන්බේ කීභ අනුලය.   2. තභ දායකයන්බේ කීභ අනුලය.  
3. විනය ිලක්ාලන්ට අනුකලය.  3. රබට් ඳාකයන්බේ කීභ අනුලය. 

 
14. සිත කිලිටි කරන, නිලන් භඟ අවුරන, බකබව් ධර්භ ඳශක් බුදු දශබම් වශන්බේ. ඒලා, 

1. ඳංච නියාභ ධර්භ නම් බේ.    2. ඳංච නීලරණ ධර්භ නම් බේ.  
3. ඳංච ආනන්තරීය කර්භ නම් බේ.   4. ඳංච දු්චරිත නම් බේ. 

 
15. බුදුරජාණන් ලශන්බවේ ආර්ය භාර්ගබයහි ගභන් කෂ බශයින් ද, සුන්දර ව නිලනට වැඳත් ව 

බශයින් ද, බදබොලටභ ලැඩ ඇතිඵ බශයින් ද, යශඳත් ලචන ඳලවන බශයින් ද, 
1. අරශං නම් ලන බවේක.   2. වම්භා වම්බුේධ නම් ලන බවේක. 
3. සුගත නම් ලන බවේක.    4. බෝකවිද නම් ලන බවේක. 

 
16. වභන් බඳොබශෝ දිනක විශාරව්ථානයට බගොව් බුදු ිළිබභ ලශන්බවේ ඉදිරිිළට ඵේධ ඳර්යංකබයන් 

ලාඩි වී, නභව්කාර ඳාඨය කියා, බතරුලන් වරණ බගොව්, ඳන්සි්ප වභාදන් ල, අරශං ආදි ගුණ 
සිහිඳත් කරමින් සදානම් ලන්බන්, 
1. දභත්රී බාලනාල ලැඩීභ ිළණිව ය.   2. ආනාඳානවතිඵ බාලනාල ලැඩීභ ිළණිව ය.  
3. බුේධානුව්වතිඵ බාලනාල ලැඩීභ ිළණිව ය.  4. භරණානුව්වතිඵ බාලනාල ලැඩීභ ිළණිව ය. 

 
17. සිදුශත් කුභරු සුප්රබුේධ ාකය රජුබේ රභත් දියණිය ව යබවෝදරාලන් වභග විලාශ විය. 

යබෝදරාල ශදුන්ලන තලත් නභක් ලනුබේ, 
1. බුේධ භාතා නමිනි.     2. බේදකච්චායනා කුභරිය නමිනි.   
3. ඵේධාකාිළානි කුභරිය නමිනි.   4. මිගාර භාතාල නමිනි. 
 

18. “බභලන් පුබතකු ද භලක්, ිළබයක්, නිවුබණෝබලතිඵ”යනුබලන් නිබ්බුත ඳද ප්රකා කරන 
            ේබේ, 

1. විාඛා සිටු දියණිය විසිනි.    2. සුජාතා සිටු දියණිය විසිනි. 
3. සුභනා සිටු දියණිය විසිනි.   4. කිවාබගෝතමී සිටු දියණිය විසිනි. 
 

 
19.  කර්භව්ථාන ආචාර්යලරයකුබේ භගබඳන්වීභක් බනොඵා තභ අභිභතය ඳරිදි වාර භවක් 

මුළු්පබ්ප බාලනා බකොට ප්රතිඵපයක් බනොැබුබේ, 
1. වැරියුත් හිමිය.     2. ව්ලර්ණකාර හිමිය.     3. චු්පඳන්ථක හිමිය.     4. පුණ්ණා හිමිය. 
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20.  බුදු දශබම් වශන් ඳරිදි බාලනා ලැඩීභට ිළවිබවන තැනැත්තා ඉටුකරගත යුතු පූර්ල අලයතා 

අතරින් එකකි, සි්පලත්වීභ. සීය යනු, 
1. සිත වශ කය යන බදබකහි වංලරයයි.  2. සිත වශ ලචනය යන බදබකහි වංලරයයි. 
3. කය වශ ලචනය යන බදබකහි වංලරයයි. 4. කය වශ සිත යන බදබකහි වංලරයයි. 

 
21. ඳංචව්කන්ධය නිලැරදිල වශන් ිළිබතුර ලන්බන්, 

1. රඳ, බ්ද, ගන්ධ, රව, වඳ්ර් යන්නයි. 2. ඇව, කන, නාවය, දිල, රීරය යන්නයි. 
3. රඳ, බේදනා, වංඥා, වංඛාර, විඥාන යන්නයි. 4. ඳඨවි,ආබඳෝ,බත්බජෝ, ලාබයෝ, ආබෝක  

    යන්නයි. 
 
22. කුතුංග ඵණ්ඩාර නම් ිළන්ලත් කුභරු ලැලිවිට වරණංකර හිමි නමින් ඳැවිදිවබේ, 

1. ගඩාබදණි විශාරබේ දී ය.   2. සරියබගොඩ විශාරබේ දී ය. 
3. අව්ගිරි විශාරබේ දී ය.    4. බදභටභ්ප විශාරබේ දී ය. 

 
23.  ජය කැෂඹී ඇත්නම් එහි කිසිලක් බනොබඳබන්. එබභන්භ සිත කැෂඹුනු විට, බනොවන්සුන් ව 

විට භතකය අලදි බනොබේ. ඳංච නීලරණයන්හි බභය ශඳුන්ලා ඇත්බත්, 
1. ථීන මිේධ නමිනි.    2. විචිකිච්ඡාල නමිනි.   3. ලයාඳාද නමිනි.   4. උේධච්ච කුක්කුච්ච  
              නමිනි.  

 
24. වත්ත්ලයා බගොඩනැගී ඇත්බත් ඳඨවි ආබඳෝ බත්බජෝ ලාබයෝ යන වතර භශා භූතයන්බගනි. 

බභහි දැක්බලන ආබඳෝ යනු, 
1. ද්රල ගතිඵය යි.       2. උ්ණ සීත ගතිඵය යි.   3. තද ගතිඵය යි.     4.බවබලන ගතිඵය යි. 

 
25. වභථ බාලනාල ලඩන විට ඒ ඒ චරිතයට අනුල ආචාර්යලරබයකුබගන් කර්භව්ථාන බශලත් 

බාලනා අරමුණු ඵා ගත යුතුය. එභ කර්භව්ථාන වංඛයාල, 
1. 32 කි.  2. 40 කි.  3. 64 කි.   4. 108 කි. 

 
26. ජාතිඵ ජරා ලයාධි ම භරණ යන වවර දුක්ලලින් ලයාධි ම යනුබලන් අදශව් බකබරන්බන්, 

1. ඉඳදීභයි.   2. භශලු වීභයි.   3. බඩවීභයි.  4.භරණයට ඳත්වීභයි. 
 
27.  වභථ බාලනාල ශැඳින්වීභ වශා බයබදන බලනත් නභක් ලන්බන්, 

1. ත්රික්ණ බාලනාලයි.  2. චිත්ත බාලනාලයි.  3. ප්රඥා බාලනාලයි.  4. විදර්නා බාලනාලයි. 
 
28. තභ පුත් කුභරු වක්විතිඵ රජ බකබනකු වී වැඳ වම්ඳත් ඵනු දැක්භ සුබදොවුන් ිළයරජතුභාබේ 

එකභ සිහිනය විය. ඒ වශා ිළයරජතුභා ගත් එක් උඳක්රභයක් වබේ, 
1. වතර බඳර නිමිතිඵ දැකීභට වැැව්වීභ ය. 
2. රභය සුරභය සුබ යනුබලන් සුබඛෝඳබබෝගී භාලිගා තුනක් කරලා දීභ ය. 
3. නිරන්තරබයන් අනිතය බභබනහි කිරීභට අලව්ථාල වැැව්වීභ ය. 
4. වතය ගබේණය කිරීභට කුභරුට අලව්ථාල ඵාදීභ ය. 
 

29. උඳාන්ත ඳැවිදි රුල ගැන සිත බයොමු කරමින් සිටි සිදුශත් බඵෝවතුන්ට භාලිගබයන් ඳැමිණි 
ඳණිවුඩකරුබලකු බගන් අවන්නට ැබුබණ් යබවෝදරා බේවිය පුබතකු ද ඵලයි. එවිට කුභරු 
බේ මුවින් ිළටව බේ, 
1. “අේබගෝශභව්මි බෝකව්ව” යන ඳාඨයයි.   
2. “අබන්ක ජාතිඵ වංවාරං” යන ඳාඨයයි.  
3. “රාහුබෝ ජාබතෝ ඵන්ධනං ජාතං” යන ඳාඨයයි.  
4. “අේඳභාබේන වම්ඳාබේථ” යන ඳාඨයයි. 
  

30. බඩවීභ, භශලුවීභ, භරණය ට ඳත් වීභ, අඳ වැභට බඳොදු ධර්භතාලයකි. බභභ ජීවිත 
යථාර්ථයට වෑභ වත්ලබයකුභ මුහුණ දිය යුතුය. එබවේ නම් අඳ කෂ යුත්බත්, 
1. ප්ර්න ඉදිරිබේ ශා ා ලැටීභයි.   2. නිතරභ වතුටින් කාය ගත කිරීභයි. 
3. අභිබයෝග ජයබගන කටයුතු කිරීභයි.  4. ප්ර්නලලින් ඳා යෑභයි. 
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31. ත්රි සිංශය එක්බවේවත් බකොට දුටුගැමුණු කුභාරයා සිරික රාජයත්ලයට ඳත් විය. එතුභා එෂාර 
රජු වශ අලවන් ලරට යුද ලැදුබන්, 
1. ශව්තිඵ දපුරදී ය.      2. පුව්තිඵපුරදී ය.  3. බවංකඩගපුරදී ය.  4. විජිතපුරදී ය. 

 
32. ලැලිවිට අවරණවරණ වරණංකර වංඝරාජ හිමිඳාණන් ලශන්බවේ විසින් රචිත ග්රන්ථයක් 

ලන්බන් 
1. බුදුගුණ අංකාරයයි.   2. වාරාර්ථ වංග්රශයයි.  3. සුබාෂිතයයි.  4. බෝලැඩ වඟරාලයි. 

 
33. සියම් බේබයන් උඳාලි හිමියන් ප්රමුඛ උඳවම්ඳන්න භික්ෂූන් ිළරිවක් බභරටට ලැඩභ කරන 

ේබේ, 
1. රාජාධි මරාජසිංශ රජ දලබවේදී ය.   2. කීර්තිඵ ශ්රී රාජසිංශ රජ දලබවේදී ය.   
3. ශ්රී වීර ඳරාක්රභ නබර්න්ද්රසිංශ රජ දලබවේදී ය. 4. විජය රාජසිංශ රජ දලබවේදී ය. 

 
34. ආනාඳානවතිඵ බාලනාල ලැඩීබම්දී පුරු ඳක්බේ අබයකු හිඳිය යුතු ඉරියේල ලන්බන් 

1. ඵේධ ඳර්යංකබයන් ය.     2. අර්ධ ඳර්යංකබයන් ය.   
3. උක්කුටිකබයන් ය.       4. ඳවඟ ිළහිටුලා බගනය. 

 

35. වඟ ගුණ ප්රකා ලන ගාථාඳාඨබයහි  “සුඳටිඳ්න” යන ගුණබයන් ප්රකාලන්බන්, 
1. ඳරබොල සුල බදන දානය ිළිබගැනීභට සුදුසුය යන්නයි. 
2. භනා ව ිළිබබලත් වපුරන නිවා යන්නයි. 
3. ඇඟිලි ඵැ ලැඳීභට සුදුසු ලන ඵැවින් යන්නයි. 
4. බෝකයාබේ උතුම් ිළන්බකත ඵදු ව යන්නයි. 

 
36. සිදුශත් කුභාරයා භතු බුදුලන ඵලට ඳෂමු අනාලැකිය ප්රකා කෂ තැනැත්තා වබේ, 

1. බකොණ්ඩඤ්ඤ ඵමුණා ය.    2. ආාරකාාභ තවුවා ය. 
3. වශම්ඳතිඵ භශා බ්රශ්භයා ය.   4. අසිත තවුවා ය. 

 
37. දුටුගැමුණු රාජය ඳාන කාය භශා ලංබයහි වශන් ලන්බන්, ලවර ගණනින්, 
 1. 15 කි. 2.  18 කි. 3. 20 කි. 4. 24 කි. 
 
38.  ඔහු වෑභ බේභ කරන්බන් ඇත්ත ඇතිඵ වැටිබයන් බනොදැන ඵල තාත්තා කීබේය. එබවේනම් ඔහු 

්රියා කර ඇත්බත්,  
1. බෝබබයනි.   2. අබභෝශබයනි.  3. ේබේබයනි.  4. බභෝශබයනි. 

 
39. තඳව්සු වශ බ්පලුක බලෂ බදඵෑයන් යනු 

1. ඳෂමු ේබේලාචික උඳාවකලරුන් ය.  2. ඳෂමු බත්ලාචික උඳාවකලරුන් ය. 
3. ඳමු රශත් ිළරිවට අයත් ව බදබදබනකි. 4. අලවන් දායකයන් බදබදනා ය. 

 
40. අවුරුදු අසලක් බෝක ාවන බවේලබේ බයදුණ ලැලිවිට වරණංකර වංඝරාජ හිමිබයෝ අඳලත් 

වබේ, 
1. බලවක් පුර ඳවබෂොව්ලක බඳොබශෝ දිනකදී ය.  
2. බඳොබවොන් පුර ඳවබෂොව්ලක බඳොබශෝ දිනකදී ය. 

  3. ඇවෂ පුර ඳවබෂොව්ලක බඳොබශෝ දිනකදී ය. 
4. බිනර පුර ඳවබෂොව්ලක බඳොබශෝ දිනකදී ය. 
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 ඳෂමු ප්රනනය  ශ  ෙලත් ප්රනන ශෙරක් ඇතුළුල ප්රනන ඳශක  ඳමණක් ිළිතතුු  වඳය්න. 

 ඳෂමු ප්රනනය  ුණු 20 ක් ද මෙෝර  ගත් අමනක් ප්රනනයක  ුණු 10 බැගි්ද හිමිමේ. 

 

01 i) සිදුශත් කුභරුබේ ෂභා කාබේ දක්නට ැබුණු විබේ ක්ණ බදකක් ලියන්න. 

ii) වතර බඳරනිමිතිඵ ිළිබබලලින් නම් කරන්න. 

iii) නල අරශාදි බුදුගුණ අතරින් බදකක් ලියන්න. 

iv) „රශවත් ඳේ බනොබකොට…. 

බකබවරයනුත් දුරු බකොට‟…. 

යන කවිය ඇතුෂත් කාලය ග්රන්ථබේ නභ කුභක්ද? 

v) ධර්භ රත්නබේ ගුණ අතරින් බදකක් නම් කරන්න. 

vi) සීය ශා වම්ඵන්ධ ආර්ය අ්ටාංගික භාර්ගබේ අංග බදකක් නම් කරන්න. 

vii) ිළරිබශමින් ඳැලතිඵ වසුන නඟා සිටුවීභට වරණංකර වංඝරාජ හිමියන්බේ 

මලිකත්ලබයන් ිළහිටුලාගත් වංවිධානය කුභක්ද? 

viii) ආර්ය වතය ශතර අතරින් බදකක් නම්කරන්න. 

ix) බුදුදශභට අනුල බඵදා දක්ලා ඇතිඵ පුේග චරිත ශය අතරින් බදකක් නම් කරන්න. 

x) බදවි බකබනකු බුදුරදුන් බලත ඳැමිණ “බගෞතභයන් ලශන්ව, ඇතුෂත අවු්ප ය. ිළටතද 

අවු්ප ය. වත්ත්ල ප්රජාල අවුබන් අවුට ඳත්ල සිටී ය.” දැන්ව විට බුදුරජාණන් 

ලශන්බවේ දුන් ිළිබතුර බකටිබයන් ලියන්න 

 

02 ඳාවබ්ප බඵෞේධ වංගභබේ ආරාධනබයන් එහි ලැඩභ කෂ ගරුතර ව්ලාමීන් ලශන්බවේ ිලය 

ිලයාලන් අභතා බභබවේ බේනා කෂශ. 

“බඵෝවත් දුබේ පුබත්, බභබතක් බොල ඳශෂ ව බශ්රේ්ඨතභ ාව්තරලරයන් ලශන්බවේ 

බුදුරජාණන් ලශන්බවේයි. බඵෞේධයන් වතු අමි ව භාණිකය බතරුලන් ය. බතරුලන් වරණ 

යෑභ ගැවුම්කරුලකුබේ ිළහිට ඳතනලාට ලඩා ශාත්ඳසින්භ බලනව් වලක්” 

බභභ අනුාවනාබලහි වශන්, 

 

i) බතරුලන් නම් කරන්න. 

ii) වංඝ රත්නබේ ගුණ නලය අතරින් තුනක් ලියන්න. 

iii) දිනඳතා බතරුලන් නැභදීබභන් ිලයයකුට ැබඵන ප්රබයෝජන ඳැශැදිලි කරන්න. 

 

03 i) බඵෞේධ බාලනාබේ ප්රධාන ප්රබදද මදක නම් කරන්න. 

ii) බාලනාලට ිළවිබවන තැනැත්තා ඉටුකරගත යුතු පූර්ල අලයතා (පූර්ලකරතය) ිළිබඵද 

ඳැශැදිලි කරන්න. 

iii) “භ ලන ල ලැඩීම නිව  ැබුු ප්රමයෝනන” ිළිබඵ බඵෞේධ වමිතිඵබේ දී ඔඵට කතාලක් 

කිරීභට සිදුවබේ යැයි සිතන්න. එහිදී ඔඵ ඒ වශා ඉදිරිඳත් කරන කරුණු බභොනලාදැයි 

විව්තර කරන්න. 
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04 “භාබේ බම් ලයායාභය බුේධ ාවනබේ චිරව්ථිතිඵය ිළණිව මිව කිසිකබකත් රජවැඳ ිළණිව 

බනොලන්බන්ය.” 

i) බභභ ප්රකාය කෂ රජතුභාබේ බදභාිළයන් නම් කරන්න. 

ii) එභ රජතුභා භික්ෂූන් ලශන්බවේා බකබරහි දැක් ව අතිඵ භශත් බගෞරලය බශිබලන 

සිදුවීභක් ඳැශැදිලි කරන්න. 

iii) එභ රජතුභාබගන් සිදු ව ජාතිඵක ශා ාවනික බභබශලර ිළිබඵ විව්තරයක් කරන්න. 

 

05 i) “විමවේමවේන ඳවනවතීති විඳවනවන ” යන්බනහි අදශව ලියන්න 

ii) විදර්නා බාලනාල ශඳුන්ලන තලත් නම් තුනක් දක්ලන. 

iii) ත්රික්ණය ිළිබඵ අලබඵෝධය පුේග ජීවිතය අර්ථලත් වීභට ඵඳාන අයුරු 

ඳැශැදිලි කරන්න. 

 

06 i) සිදුශත් කුභරු ෂභා අලධි මබේදී ඉබගනගත් ිල්පඳ ාව්්ර අතරින් මදකක් නම් කරන්න. 

ii) බඵෝවත් සිදුශත් කුභරුට උඳබත් සිට අභිනි්ක්රභණය දක්ලා ඇතිඵ ව අභිබයෝග 

රාිලයකි. ඒ අතරින් තුනක් දක්ලන්න. 

iii) දදනික ජීවිතබේදී ඔඵට විවිධ අභිබයෝගලට මුහුණඳෑභට සිදුල ඇත. ඒ අතරින් එක් 

අභිබයෝගයක් ජය ගැනීභ වශා ඔඵ ගනු ැබ ්රියාභාර්ග විව්තර කරන්න. 

 

07 ඳශත වශන් භාතරකා අතරින් මදකක  ඳමණක් බකටි වටශන් ලියන්න. 

i) භශා වංඝරත්නබයන් සිදුලන ආගමික ශා වාභාජීය බභබශලර. 

ii) ඳංච නීලරණ ධර්භ. 

iii) වසුන් බකත වරු කෂ වරණංකර වංඝරාජ හිමිඳාණන්. 

iv) ආර්ය අ්ටාංගික භාර්ගය. 
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