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01. තවත් දස මසකින් තමන් වහන්සේ පිරිනිවන් ඳා වදාරන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉටා
ගත්සත් කිනම් ේථානයකදීද ?
1. සේරෙව ග්රාමස දී
2. ඳාවා නුවරදී
3. කුසිනාරා නුවරදී
4. ජම්බු ග්රාමස දී
02. “මහසණනි ධර්මානුකලව පිළිසවත් පුරන්සනෝම මා නිසි සලස පුදන්සනෝ සවති යි”
බුදුරදුන් වදාසරූ කිනම් සතර නමක් අරඹයා ඇතිව සිද්ධියක් මුරූ කරසගනද ?
1. ආනන්ද සතරුන්ය
2. ධම්මාරාම සතරුන්ය
3. දබ්බමරූල සතරුන්ය
4. සැරියුත් සතරුන්ය
03. ේතූඳ තනා පිදිය යුත්තන් සලස බුදුරදුන් විසින් නම් කළ උතුමන් අතරට අයත්
සනොවන්සන්,
1. ඳසේ බුදුන්ය
2. මහරහතන් වහන්සේය
3. සක්සදවිඳුය
4. සක්විති රජය
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04. බුදුරජාණන් වහන්සේ ආයු සංේකාර අත්හසරූ කුමන ේථානයකදී ද?
1. අම්බගාමස

දීය.

2. සහෝග නගරස දීය
3. ඳාවා නුවරදීය
4. චාඳාල සේතිස දීය
05. පූර්වාරාමය හා සේතවනාරාමය, බුදුසසුනට පූජා කළ අය පිළිසවරන් දැක්සවන පිළිතුර
වන්සන්,
1. විශාඛාව සහ අසන්පිඬු සිටුතුමා
2. අසන්පිඬු සිටුතුමා සහ විශාඛාවය
3. අම්බඳාර සහ බිම්බිසාර රජුය
4. විශාඛාව සහ අම්බඳාර ය.
06. අඟිර බැ සදොසහොත් නගා වැඳීමට සුදුසු සහයින් ආර්ය මහා සංඝරත්නය,
1. අඤ්ජරෘකරණීය සේ
2. දක්කිසණයය සේ
3. ආහුසනයය සේ
4. ඳාහුසනයය සේ
07. ආර්ය අශ්ටාංගික මාර්ගය ඇතුලත් වන්සන්, චතුරාර්ය සතයයස
1. දුක්ඛ ආර්ය සතයයටය
2. දුක්ඛ සමුදයාර්ය සතයයටය
3. දුක්ඛ නිසරෝධාර්ය සතයයටය
4. දුක්ඛ නිසරොධ ගාමිණී සේඥාර්ය සතයයට ය
08. බුදු සසුසන් අග්රේථානය ගත් රහතන් වහන්සේලා අතරින් අනුරුද්ධ මහසතරුන් අග්ර
වස .
1. සෘධිමතුන් අතරය
2. දිවැේ ඇත්තවුන් අතරය
3. ප්රඥාවන්තයින් අතරය
4. ධූතාංගධාරීන් අතරය
09. සම්බුද්ධ ඳරිනිර්වාණය සමග සලෝකස

ඇති සේතුප්රතයයසයන් උඳන් සියරූසරූම

ඳවතින කුමන ධර්මතාව මතුසේද?
1. අනාත්ම
2. දුක්ඛ
3. අනිතයය
4. අවිේජා
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10. “දඬුවමින් සහෝ අවිසයන් සතොරව මැනවින් සකේ සකොටගත් සමබඳු ශ්රාවක සමාජයක්
බුදු සසුසනන් බැහැරව මම සනොදකිමි” යැයි බුදුරදුන් සතු වාග් විලාසය වර්ණනය කසේ,
1. බිම්බිසාර රජුය
2. අජාසත් රජුය
3. සුද්සදෝධන රජුය
4. සකොසසොරූ රජුය
11. බුදුරජාණන් වහන්සේසග් ඌර්ම සරෝම ධාතුව තැම්ඳත් කරමින් ලක්දිව සගොඩනගා
ඇති ේථූඳය වන්සන්,
1. කැළණි චචතයය
2. රුවන්වැර මහා සෑය
3. සේල චචතයය
4. ථූඳාරාමය
12. භවන්ති, මහණ, මැගයුම් ව කරෘ උතුම් වර්ණ සසෞන්දර්යසයන් සමන්විත ඹඹුන් සේ
උතුම් රන් ඳැහැ ඇත්සතෝය......” සමසලස බුදුරදුන්සග් රඳ ේවභාවය ඇගයීමට ලක්
කසේ,
1. සසෝණදණ්ඩ බමුණාය
2. උඳාර පිරිවැජියාය
3. චාකී බමුණාය
4. වක්කරෘ සතරුන්ය
13. නිර්වාණගාමී මැදුම් පිළිසවතක් පුරන මහ සඟරුවන ගරු බුහුමනට ලක්වන සහයින්
සිවුරු සහෝදා දීම, මුව සදවීම ආදි ඇඳ උඳේථාන ද ලැබීමට සුදුසුය. එසලස සඟරුවන
සවත කරන කර්ම සම් නමින් හැදින්සේ.
1. සාමීචී කර්ම
2. කටත්තා කර්ම
3. ජනක කර්ම
4. ගරුක කර්ම
14. බුද්ධත්වසයන් අටසවනි වසසර් සවසක් සඳොසහොය දින බුද්ධ ඳාදේඳර්ශසයන්
පූජණීයත්වයට ඳත්ව සිද්ධේථානයක් වනුස ,
1. මහියංගණය
2. කැළණිය
3. නාගදීඳයඳ
4. කිරි සවසහර
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15. ඳංචවර යාචනය ඉදිරිඳත් කරන ලද්සද්,
1. ආනන්ද සතරුන්ය
2. කාශයඳ සතරුන්ය
3. සදේදත් සතරුන්ය
4. සැරියුත් සතරුන්ය
16. සදොසලොේමේථාන අතුරින් වැඩිම සිද්ධේථාන ප්රමාණයක් පිහිටා ඇති ඳළාත වනුස ,
1. උතුරු ඳළාතය
2. මධයම ඳළාතය
3. සබරගමු ඳළාතය
4. උතුරු මැද ඳළාතය
17. පුක්කුස නම් මරූල රාජ පුත්රයා කිනම් තවුසානන් සකසනකුසග් ශ්රාවකසයක්ද?
1. අසිත තවුසාණන්ය
2. ආලාර කාලාම තවුසානන්ය
3. සර්වමිත්ර බමුණන්ය
4. උද්දකරාම පුත්ත තවුසාණන්ය
18. බුදුරජාණන් වහන්සේ බ්ර4ේම දණ්ඩනය ඳැනවීමට අනුදැන වදාසරූ කිනම් සතරුන්
වහන්සේ නමක් අරබයාද ?
1. ආනන්ද සතරුන්ය
2. ඡන්න සතරුන්ය
3. සුභද්ර සතරුන්ය
4. මුගලන් සතරුන්ය
19. දුමින්දාගමනස

දායාදයක් සලස ශ්රී මහා සබෝධි ශාඛාවක් ලක්දිවට ලැබුසණ් භාරතස

කිනම් රාජ සමස ද?
1. කාලාසශෝක රජ සමස ය
2. අජාසත්ත රජ සමස ය
3. ධර්මාසශෝක රජ සමස ය
4. කනිෂ්ක රජ සමස ය
20. බුදුරදුන් වැඩසිටියදී ඳැවිදිව රහත්ව අන්තිම රහත් ශ්රාවකයා වීසම් භාගය
උදාකරගත්සත්,
1. සුභද්ර පිරිවැජියාය
2. උඳතිේස පිරිවැජියාය
3. සකෝරත පිරිවැජියාය
4. සුන්දරීක පිරිවැජියාය

(ලකුණු 2 x 20 = 40 )

***
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S

I-II

Buddhism
ngsj;j rkak;

nqoaO O¾uh II

01)
i.

සතර සෘධිඳාද නම්කරන්න.

ii.

ඳරිනිර්වාණස

iii.

සම්බුද්ධත්ව ඳරිනිර්වාණයට හා සම්බුද්ධත්වයට සඳර ලබා දුන් දානයක්

අවේථා 02 නම් කරන්න.

පිරිනැම පුද්ගලයන් සදසදනා නම් කරන්න.
iv.

යථාවාදී තථාකාරී බව හා තථාවාදී යථාකාරී බව යන්සනහි අදහස සවන සවනම
රයන්න.

v.

සතර අගතිය නම්කරන්න.

vi.

බුද්ධ කාරෘන භාරතස

vii.

සිේඳසය නම්කරන්න.

viii.

බුදුරදුන් වදාළ අත්හළ යුතු අන්ත 02 නම් කරන්න.

ix.

ඳැවති චතුර් වර්ණය නම් කරන්න.

සසොසළොේමේථානයට අයත් සනොවන අටමේථානයට අයත් ඉඳැරණි ේථාන 02
නම් කරන්න.

x.

බුදුන් වහන්සේසගන් පිහිට ලද පුද්ගලයින් සදසදසනකු නම් කරන්න.
(ලකුණු 2 x 10 = 20 )
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02) බුද්ධ ජීවිතස

අවසාන සමස

වුවද සලෝකයා සවත මහත් කරුණාසවන් බුදුරජාණන්

වහන්සේ කටයුතු කළ සේක.
සැදැහැතියකු විසින් දැක සංසේග උඳදවාගත යුතු ේථාන 03 ක් නම්කරන්න.

i.

(ලකුණු 02 )
ii.

බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් සද්ශිත සතර මහාඳසද්ශ නම් කරන්න. (ලකුණු 03 )

iii.

තථාගතයන් වහන්සේසග් අවසාන බුද්ධ වචනය ඳාරසයන් රයා එහි අදහස ද
රයා දක්වන්න. (ලකුණු 05)

03) බුදුරජාණන් වහන්සේ වනාහී යථාවාදී තථාකාරී බව හා නමයශීලරෘ බව වැනි නායකත්ව
ලක්ෂණ වරන් අනූන චරිතයක් සහබි උත්තමසයකි.
i.

ඉහත ලක්ෂණ සදක හැර උන්වහන්සේ සතු තවත් නායකත්ව ලක්ෂණ 03 ක්
රයන්න. (ලකුණු 02 )

ii.

බුදුරදුන්සග් චරිතසයන් මතුවන ලක්ෂණයකි අන්මත ඉවසීම. සම් සහා දැක්විය
හැකි උදාහරණ 02 ක් සදන්න. (ලකුණු 03 )

iii.

බුද්ධ චරිතසයන් ප්රකට සකසරන නායකත්ව ලක්ෂණ, නායකයකු සලස කටයුතු
කිරිසම්දී ඔබට සයොදාගත හැකි අකාරය උදාහරණ සහිතව විේතර කරන්න.
(ලකුණු 05 )

04) මහා සංඝරත්නය යතු උදාර ව ගුණ සමුදායන්, සිදුකරණ මහා සේවයත් නිසා
සලෝකවාසී සියළු සබෞද්ධයන්ට ම මාහාර්ඝ සම්ඳතකි.
i.

ත්රිවිධ ශික්ෂාවන් නම් කරන්න. (ලකුණු 02 )

ii.

සුඳටිඳන්න, උජුඳටිඳන්න යැයි ගාථා කියමින් නමදින මහා සඝරුවන තුළ ඇති
තවත් ගුණ 04 ක් රයන්න. (ලකුණු 03 )

iii.

මහා සංඝරත්නය සවනුසවන් ගිහියන් විසින් ඉටුකළ යුතු යුතුකම් 05 ක්
දක්වන්න. (ලකුණු 05 )
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05) අර්ථාන්විත වන්දනා ගමන් වරන් පුද්ගල සංවර්ධනය සමන්ම සමාජ සංවර්ධනය ද
සැලසක්,
i.

ත්රිවිධ චචතය නම් කරන්න. (ලකුණු 02 )

ii.

ථූඳාරාමය, තිේසමහාරාමය, කතරගම කිරි සවසහර හා රුවන්වැර මහා සෑය
යන චචතයයන් තුළ නිදන්සකොට ඇති බුදුරදුන්සග් ධාතූන් වහන්සේලා නම්
කරන්න. (ලකුණු 03 )

iii.

අර්ථාන්විතව වන්දනා ගමන්වල සයදීසමන් අත්වන ප්රසයෝජන 05 ක් සකටිසයන්
විේතර කරන්න. (ලකුණු 05 )

06) ඳහත සහන් මාතෘකා අතරින් මාතෘකා 2ක් සතෝරාසගන සකටි සටහන් රයන්න.
i.

සබෞද්ධ භාවනාව

ii.

මහා ප්රජාඳී  සගෝතමී සතරණිය

iii.

තථාගත දිවිස

iv.

අටසලෝ දහමින් කම්ඳා සනොව බුදුරදුහු

v.

පින් සකතය මහා සඟ ගණ

vi.

අනුරපුර අටමේථාන

අවසාන සමය

(ලකුණු 2 x 5 = 10 )

***

7|Page
Y%S iqux., úoHd,h - mdkÿr

