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   1 අභියයෝග ජයගත් සිදුහත් යඵෝසතාය ෝ 

1. ඳංච භවා විලරෝකනඹ ඹනු කුභක් ද? 

2. ලඵෝත් උඳත සිදු ව විග ලනත් කිසිදු උඳතක දක්නට ලනොරැලඵන ආල්චර්ඹභත් 

සිදුවීම් ලභොනා ද? 

3. සිදුවත් කුභරු ශිල්ඳ ලාත්්ර උගත් ඵමුණු ඳඬියඹා කවු ද? 

4. සිදුවත් කුභරුලේ ශභා අදිලේ දක්නට රැබුණු විලලේ රක්ණ ලභොනා ද? 

5. සිදුවත් කුභරු ්ඹංයලඹන් ලතෝයා ගත් කුර කුභරිඹ න්ලන්, 

6. ගිම්වාන, ලවේභන්ත, ්ාන ඹන ඍතු තුනට අනුරඳ න ඳරිදි සිදුවත් කුභරුට ාදා දුන් 

භාලිගා නම් කයන්න. 

7. භවාභාඹා ලේවිඹ කලුරිඹ කලශේ ලඵෝත් උඳත සිදු වී දින කීඹකින් ද? 

8. ඡන්න ඇභති භඟ යජ උඹනට ඹන අතය භඟ දී සිදුවත් කුභරු දුටු තය ලඳය නිමිති නම් 

කයන්න. 

9. ඹලෝදයා ලේවිඹ පුතකු රද ඵ දැනගත් ඳසු සිදුවත් කුභරුලේ මුවින් පිට ව ඳාඨඹ කුභක් 

ද? 

10. ලත්ජසින් පිරි, එලවත් ලාන්ත ව, ප්රිඹංකය ව, ලඵෝතුන්ලේ අනුඳලම්ඹ රඳරීඹ දැක 

නිබ්බුත ඳද කීලේ කය තැනැත්තිඹක් ද? 

11. ලඵෝතාණන් වන්ලේ ය කීඹක් දු්කය ක්රිඹා කලශේ ද? 
 

2 නභදිමු අගයමු භහ සඟරුලනා 
 

12. බුදුයදුන් තභ ඳැවිදි ශ්රාකඹන් වැඳින් ව  නභ කුභක් ද? 

13. ංඝ භාජඹ ආයම්බ න්ලන් කුභන පිරික් ඳැවිදි වීලභන් ඳසු ද? 

14. ත්රිවිධ යත්නඹ නම් කයන්න. 

15. ගැබිනි භාතාන්ට විලලේ ලලඹන් ලේලනාකය ආශිර්ාද රඵා ගන්නා සත්ර ලේලනා 

කුභක්ද? 

16. භව ඟරුන තභ ලේාන් ඳඹන අංල තුනක් දක්න්න. 
 

3 යතරුලන ගු  හැඳින ගනිමු 
 

17. ලතරුන ලකලයහි ඳැවැදීභ .....................යි. 

18. ංඝයත්නඹ ලභලරො ඇති වලේ කිනම් ලඳොලවෝ දිනක ද? 

19. ලඵෞේධඹකු වීලම් ඳශමු පිඹය කුභක් ද? 

20. බුේධ යත්නලේ ගුණ කීඹ ද? 

විඹ - බුේධ ධර්භඹ 
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කාඳ අධයාඳන කාර්යාය - යදහිඕවිට 

ලකටි ප්රල්නාලිඹ 

ැකසුභ :-ඒ.වී.චමින්ද විලේකුභාය ආරිඹදා භඹා 



 

 

21. “යවත් ඳවු ලනොලකොට - ලකලශයඹනුක් දුරු ලකොට” ඹන කවිලඹන් කිඹලන්ලන් 

බුදුයජාණන් වන්ලේලේ ......................... ගුණඹ ගැනයි. 

22. ධර්භ යත්නලේ ගුණ කීඹ ද? 

23. ංඝ යත්නලේ ගුණ කීඹ ද? 

24. ලතරුන් ගුණ කීඹ ද? 
 

4 කුසල් සිත් ලැඩි දියුණු කරමු 

25. නීයණ ධර්භ ංඛ්යාත්භක කීඹ ද? 

26. නීයණ ධර්භ නම් කයන්න. 

27. බුදු දවලභහි ඉගැන්ලන බානාලහි ඳයභාර්ථඹ කුභක් ද? 

28. බානා ලදදෑරුම් ලේ. එභ ලදඹාකායඹ නම් කයන්න. 

29. භථ බානා වඳුන්න ලනත් නම් 02ක් ලිඹන්න. 

30. බානා පිළිඵ අර්ථ විග්රව කය ඇත්ලත් ලකලේ ද? 

31. භථ බානා පිළිඵ අර්ථ විග්රව කය ඇත්ලත් ලකලේ ද? 

32. භාධි බානා ඩන පුේගරලඹකුට ලතෝයා ගත වැකි අයමුණු ලවත් කර්භ්ථාන 

ගණන කීඹ ද? 

33. පුේගර චරිත ගණන කීඹ ද? 

34. පුේගර චරිත නම් කයන්න. 

35. බානාට පිවිලන තැනැත්තා ඉටුකය ගත යුතු පර් අලයතා ලභොනා ද? 

36. බානා කශ වැකි ඉරිේ ගණන කීඹ ද? 

37. බානා කශ වැකි ඉරිඹේ නම් කයන්න. 

38. බුදු ගුණ බානා වඳින්විඹ වැකි ලනත් නභක් ලිඹා දක්න්න. 
 

5 විදසුන් ලඩන්යනෝ අති තතු දකින්යනෝ 
 

39. විඳ්නා ලවත් විදර්ලනා ඹන්ලනන් අදව් න්ලන් කුභක් ද? 

40. ත්රිරක්නඹ නම් කයන්න. 

41. විඳ්නා බානා වඳුන්න තත් නභ ලදකක් ලිඹා දක්න්න. 

42. විඳ්නා බානා පිළි අර්ථ විග්රවකය ඇත්ලත් ලකලේ ද? 

43. ලරෝකඹ වා ජීවිතඹ පිළිඵ අඳට ඇති කය ගත වැකි අලඵෝධඹ ලදඹාකායඹ. එඹ නම් 

කයන්න. 

44. බුදුයජාණන් වන්ලේ විසින් ඳැවැදිලි කය ඇති ඳරිදි ක්න්ධ ධර්භ ංඛ්යා ලකොඳභන ද? 

45. එභ ්කන්ධ නම් කයන්න. 
 

6 සසුන් යකත සරු කළ, උතුයභෝ ගු ැති යඳරකළ 
 

46. කුරතුංග ඵණ්ඩායලේ ඳැවිදි නභ කුභක් ද? 

47. කුරතුංග ඵණ්ඩාය ැලිවිට යණංකය නමින් සරිඹලගොඩ විහියලේ දී ඳැවිදි වලේ ඔහුට 

ඹ අවුරුදු කිඹක් න විට ද? 

48. ධර්භ විනඹ පිළිඵ විලායදඹකු ව ැලිවිට අයණ යණ ංඝයාජඹාණන් වන්ලේ විසින් 

යචිත ධර්භ ලාත්්රීඹ ග්රන්ථ කිහිඳඹක් නම් කයන්න. 

49. ැලිවිට අයණ යණ ංඝයාජඹාණන් වන්ලේලේ චරිතලේ කැපී ලඳලනන ගුණාංග 

තුනක් දක්න්න. 



 

 

50. දුටුගැමුණු භව යජතුභාලේ ලදභේපිඹන් කවුරුන් ද? 

51. දුටුගැමුණු යජතුභාලේ ප්රධානතභ ලානික ලභලවය වලේ කුභක් ද? 

52. භවා ෑඹට ඳභණක් ලදලනි න දුටුගැමුණු යජතුභා ඉදිකශ ලගොඩනැගිල්ර කුභක් ද? 

7 භහලු වියයහි දුක් යනොලන්න තුරුණු දිවිය යගොඩනගන්න 

53. මිනි් ජිවිතලේ ප්රධාන අධි තුන නම් කයන්න. 

54. බුදු දවභ තරුණ විලේ දී විලලේලඹන් අධානඹ ලඹොමුකර යුතු අංල ලදකක් පිළිඵ 

දක්ා ඇත. එභ අංල ලදක දක්න්න. 

55. “උට්ඨානලයතෝ සතිභයතෝ” ඹන ධම්භ ඳද ගාථාලහි ඇතුශත් ලදලරො දියුණුට 

ලවේතුන කරුණු වත නම් කයන්න. 

56. මිනි් ජිවිතඹක ැදගත්භ අධිඹ කුභක් ද? 

57. ධම්භජීවියනෝ ඹනු ........................................දිවි ඳැැත්භයි. 

 

8 අනුසස් දැක සිල්ලත් යලමු 
 

58. සිරිත් විරිත් ඹන්ලනහි අදව ලිඹා දක්න්න. 

59. බුදු දවලභහි සීය අර්ථ දක්ා ඇත්ලත් ලකලේ ද? 

60. සිල් රැකීලභන් රැලඵන ආනිං ගණන කීඹ ද? 

61. සිල් රැකීලභන් රැලඵන ආනිං 03ක් ලිඹා දක්න්න. 

62. බුදුයජාණන් වන්ලේ ජීභාන කාරලඹහි සිල්ත් කටයුතු ලනොකය උඳඹාගත් 

සිඹලු ධනඹ අහිමිලකොට ලගන ඉණ ඇඳි  ්ත්රඹ ඳභණක් ඉතිරිවලේ කිනම් 

සිටුපුත්රඹා වට ද? 

63. බුදුයදුන් ැඩසිටි අදිලේ භයණාන්න ලභොලවොලත් ඌලයකු ලභන් කෑගා දැඩි 
ලේදනාක් වි මිඹ ඳයලරො ලගෝ අඳාගත වලේ කවු ද? 
 

9 සඵතා රකින මිනිස් යුතුකම් 
 

64. සිඟාරක නම් ගෘවඳතිඹාට බුදුයජාණන් වන්ලේ ලේලනා කශ සත්රඹ කුභක් ද? 

65. නැලගනහිය, දකුණ, ඵටහිය, උතුය, ඹට ව උඩ ඹන දිලාන් ලින් දැක්ලන භාජ 

ලකොට් නම් කයන්න. 

66. සිඟාලරෝාද සත් යලේ දැක්ලන ආකායඹට ලබෝග විනාලඹට ලවේතුන කරුණු වඹ 

ලභොනා ද? 

67. සිඟාලරෝාද සත්රඹට අනු දරුන්ලගන් ලදභේපිඹන්ට ඉටු විඹ යුතු යුතුකම් 03ක් ලිඹා 

දක්න්න. 

68. තය අගති නම් කයන්න. 

69. තය කර්භ ක්ලල් ලභොනාද? 
 

10 රුදුරු මිනිසුන් අතර යලමු අපි යසොඳුරු මිනිසුන් 
 

70. බුදුයදුන් ලරේණ සත්රඹ ලේනා කලල් කලයකු උලදා ද? 

71. ඳේභාකාය ජීවිතඹ ඹනු කුභක් ද? 



 

 

72. අ්ටලරෝක ධර්භ නම් කයන්න. 

73. බුදුයදුන් ලඳන්ා දී ඇති ඳරිදි භාජලේ ජීත් න  පුේගර ලකොට ්තුනකි, නම්කයන්න. 

74. තුන්තයා ලඵෝධිඹ නම් කයන්න.  

75. අනුලෝතගාමී ව ඳටිලෝතගාමී ඹනු කුභක් ද? 
 

11 සහජීලනය 
 

76. “භගිඹභ ඹවඳති” ලභහි ඳාලි ඳාඨඹ ලිඹන්න. 

77. “භේගා ලවෝත භා විදථ” ලභහි ලත්රුභ ලිඹන්න. 

79.සිේ ඵම විවයණ නම් කයන්න. 

78. වජීනඹ ඹනු කුභක් ද? 

 
 

12 කර්භය හා එහි ප්රයදද හැඳින ගනිමු 
 

79. කර්භඹ ඹනු කුභක් ද? 

80. කර්භඹ සිදුන ලදොයටු කිඹ ද? 

81. කර්භඹ සිදුන ලදොයටු නම් කයන්න. 

82. තිලදොරින් කයන කර්භ ලදඹාකාය ලේ. එභ ලදඹාකායඹ නම් කයන්න. 

83. බුදු දවලම් දැක්ලන කුර මර 03 නම් කයන්න. 

84. බුදු දවලම් දැක්ලන අකුර මර 03 නම් කයන්න. 

85. විඳාක ලදන කාරඹ අනු කර්භඹ තයාකාය ලේ. එභ තයාකායඹ නම් කයන්න. 

86. බුදුයදුන් කර්භඹ පිළිඵ ලේලනා කශ සත්රලඹහි නභ ව එඹ ලේලනා කලශේ කලයකු 

වට දැයි දක්න්න. 

87. විඳාක ලදන ආකායඹ අනු කර්භ තයාකායඹ. නම් කයන්න. 

88. ඳංච නිඹාභ ධර්භ නම් කයන්න. 

89. “යාදිසං ලඳයත් බීජං - තාදිසං හරයත් පං” ලසු ඳද යුගර ම්පර්ණ කයන්න. 
 

13 ඇති තතු කියන තිකුණු දහභ 
 

90. ත්රිරක්ණඹ නම් කයන්න. 

91. ඳංච්කන්ධඹ නාභ රඳ ලලඹන් ලන් ලකොට දක්න්න. 

92. බුදුයදුන් දුක්ඛ් තයලඹහි ත්ත්ඹාට මුහුණඳාන්නට සිදුන දුක් දක්ා ඇත්ලත් ලකලේ 

ද? 

14 ඳටිච්ච සමුප්ඳාද නයාය හැඳින ගනිමු 
 

93. ැරියුත් භව යවතන් වන්ලේලේ ගිහි කශ නභ කුභක් ද? 

94. යේ ධම්භා යහේතුප්ඳබලා - යත්සං යහේතුං තථාගයතෝ ආහ” „„ලසු ඳද ම්පර්ණ කයන්න. 

95. බුදු දවලම් මලික වයඹ න්ලන් කුභක් ද? 

96. ඳටිච්ච මුප්ඳාදඹ වඳුන්න තත් නභක් ලිඹා දක්න්න. 

97. ඳටිච්ච මුප්ඳාද නයාඹ ඉගැන්ලන මර සත්රඹ ලිඹා දක්න්න. 

98. ඳටිච්චමුප්ඳාද නයාඹ පිළිඵ කරුණු ලදොරව(ේාදාංග ඳටිච්චමුප්ඳාදඹ) නම් 

කයන්න. 
 



 

 

15 සිව්සස් හැඳින සැනසුභ ඵමු 
 

99. බුදුයලඹකු ලරො ඳවශ න්ලන් ඇයි? 

100. බුදු දවලම් මලික ඉගැන්වීම් තුනක් දක්න්න. 

101. චතුයාර්ඹ තයඹ පිළිලළින් නම් කයන්න. 

102. චතුයාර්ඹ තය පිළිඵ දැක්ලන සත්රඹ කුභක් ද? 

103. ය දුක තුන් ආකාය ඹැයි ධර්භ වියණ ර දැක්ලේ. එභ තුන් ආකායඹ ලිඹා 

දක්න්න. 

104. ක්ලල්ල ධර්භඹන් අතය මලික න තණ්වා භංගර ධර්භ ලේලනාලේ දී තුන් 

ආකායඹකට ලඵදා දක්ා තිලබ්. එභ තුන් ආකායඹ නම් කයන්න. 

105. ආර්ඹ අ්ටාංගික භාර්ගඹ පිළිලළින් ලිඹා දක්න්න. 

106. නින් භලේ පිඹය තුන නම් කයන්න. 

107. ආර්ඹ අ්ටාංගික භාර්ගඹ ත් රිෂික්ාට අනු ලඵදා දක්න්න. 

108. බුදුයදුන් දම්ක්ඳැතුම් සත් යලඹහි දක්ා ඇති ඳරිදි අත්වර යුතු අන්ත ලදක ලභොනා 

ද? 

109. දුක්ඛ් ආර්ඹ තයලඹහි දුක ලකොට් තුනකට දක්ා ඇති. නම් කයන්න. 

110. ත් රිවිධ තණ්වා නම් කයන්න. 

111. ම්භා ආජීඹට අඹත් නිැයදි දිවි ඳැැත්භට අදාර ලනොකරයුතු ලශදාම් ඳව නම් 

කයන්න. 

                                16 බුදු සිරිතයි - ඳරිසරයයි 
 

112. ඳරියඹ ප්රධාන ලලඹන් ලදඹාකායඹ. නම් කයන්න. 

113. සිදුවත් ලඵෝතාණන් වන්ලේලේ උඳලත් සිටභ ඳරියඹ ඇසුරු කශ අ්ථා කිහිඳඹක් 

ලිඹා දක්න්න. 

114. බුදුයජාණන් වන්ලේ ඳශමු න ් කාරඹ ගත කලශේ ලකොලවේ ද? 

115. බුදුයජාණන් වන්ලේ දවන න ් කාරඹ ගත කලශේ ලකොලවේ ද? 

116. බුදුයජාණන් වන්ලේ ්බාවික ඳරියඹ දම් බා භණ්ඩඳ ඵට ඳත් කය ගත් අ්ථා 

කිහිඳඹක් ලිඹා දක්න්න. 

117. බුදුයජාණන් වන්ලේ භවා ලභොේගල්රාන සත්රඹ වා ාභ්්්පර සත්රඹ ලේලනා කශ 

්ථාන ලිඹා දක්න්න. 

118. බුදුයදුන් ලොඵවවික ඳයයඹ ර්ණනා කශ සත්ර ලේලනා ලදකක් නම් කයන්න. 

119. ඳරියඹ දණඹ ලනොන අයුරින් ක්රිඹා කිරීභට තභ ශ්රාකඹන්ට බුදුයදුන් දුන් අාද 

ලභොනාද? 
 

17 නියරෝගි ඵල උතුම්භ ාබය යි 
 

120. බුදු දවභට අනු පුේගරඹාට ැශ ලදන ලයෝග වඳුන්න්ලන් ලකලේ ද? 

121. බුේධ චනඹ අනු ලයෝග ලදඹාකායඹ. එඹ නම් කයන්න. 

122. බුදු යජාණන් වන්ලේ විසින් ලයෝග ැශඳීභට ලවේතු න කරුණු පිළිඵ ඳවදා දුන් 

ලතරුන්වන්ලේ කවු ද? 

123. ලයෝග ැශඳීභට ලවේතු න කරුණු අලටන් 04ක් නම් කයන්න. 

124. භානසික ලයෝග ඇතිවීභට කරුණු තුනක් දක්න්න. 



 

 

125. කායික වා භානසික නිලයෝගි ඵ ඇති කයලීභ වා බුදුන් භික්ෂුන් වන්ලේරාට 

ලේලනා කශ ඳවක් දක්න්න. 

126. ඳංච ඵර නම් කයන්න. 

127. “ආයරෝගය ඳරභා ාබා - සන්තුට්ඨි ඳරභං ධනං” ගාථා ම්පර්ණ කය එහි අර්ථඹ 

ලිඹන්න. 
 

18 නිලැරදි ආහාර ඳරියබෝජනයයන් සුලයසේ යලයසමු 
 

128. අවිධිභත් ලර, එලභන්භ ගිජු ලර ආවාය අනුබ කයන්නන් ඳ් ලදලනකු පිළිඵ 

ලඵෞේධ ාහිතයලඹහි වන් ලයි. ඔවුන් කවුරුන් ද? 

129. “වැභ කල්හිභ භනා සිහිලඹන් යුතු ඳභණ දැන ආවාය ගන්නා මිනිසුන්ලේ දුක් 

ලේදනාන් තුනී ලේ. එලේ සීභා, ප්රභාණඹ දැන ආවාය ැශඳූ විට ආවාය ලලභන් 

දියයි. ඔවුන්ලේ ආයුඹ ැඩි න්ලන්ඹ.” ලභලේ ලරොකු කුඩා කාවටත් ැදගත් න 

ලභභ පුත දැක්ලන සත්රඹ කුභක් ද? 

130. ආවාය ඳරිලබෝජනඹ වා ඵැඳුණු ලේඛිඹා 05ක් ලිඹා දක්න්න. 

131. ලදෝණඳාක සත්රඹට අනු ඳභණ දැන ආවාය ගැනීලභන් රැලඵන ප්රතිපර ලදකක් 

ලිඹන්න. 
 

19 සසුන සුරැකි සංගායනා 
 

132. ධර්භ ංගාඹනාක් ඹනු කුභක් ද? 

133. ලථේයාද ලඵෞේධ ම්ප් යදාඹ භගින් ඳැැත්ව ංගාඹනා ගණන කීඹද? 

134. අලුවිවාය ංගීතිඹ ලවත් සිේන ලථේයාද ංගීතිලේ දී රී රාංකික ලගෞයනීඹ භවා 

ංඝයත්නඹ විසින් කයන රද උතුම් යුග ලභලවය කුභක් ද? 

135. අලුවිවාය ංගිතිඹ සිදුවලේ කුභන යාජය භලඹහි ද? 

136. බායතලේ ධර්භාලලෝක අධියාජඹාණන්ලගන් අනතුරු බුදු දවලම් උන්නතිඹට ඉභවත් 

ලේාක් කශ නයඳතිලඹකු ලර ඉතිවාගත න යජතුභා කවුරුන් ද? 

137. කණි්ක ධර්භ ංගාඹනා වඳුන්න තත් නභක් ලිඹා දක්න්න. 

20 යහළ කාලන් සුරකිමු 

138. ත්රිවිධ තචතය නම් කයන්න. 

139. ්තඳඹ වැඳින්වීභ වා විවිධ නම් බාවිත කයයි. ඉන් 04ක් ලිඹා දක්න්න. 

140. ත්රිවිධ තචතය න්දනා කශ යුතු අනු පිළිලර දක්න්න 

141. රක්දි බුදු දවභ ්ථාපිත වීභත් භග ලගොඩනැගුණු මුල්භ ්තඳඹ ලර ැරලකන්ලන් 

කුභක් ද? 

142. ථූඳායාභඹ දාගැලඵහි තැන්ඳත් ලකොට ඇත්ලත් බුදුයජාණන් වන්ලේලේ කුභන ධාතන් 

වන්ලේ ද? 

143. ගර්බලේ ්රඳඹ අනු ්තඳඹ ප් යධාන ලලඹන් ආකාය කීඹකට ර්ග ලකලර් ද? 

144. ්තඳ ඹාකායඹ ලිඹා දක්න්න. 

145. රංකා තුශ දැක ගත වැකි ්තඳ ආකෘති රට උදාවයණඹ ඵැගින් ලිඹා දක්න්න. 

146. ්තඳලේ ඳත්නා කරාත්භක ඵ ැඩි දියුණු කිරීභට ්තඳාංග උඳකාරී වී ඇත. රක්දි 

අංග ම්පර්ණ ්තඳඹක ඇති අංග ලභොනා ද? 

147. ලච්තිඹඝය ලවත් ටදාලගඹ නමින් වැඳින්ලන්ලන් කුභක් ද? 



 

 

148. රංකාලේ ලච්තිඹඝය පිහිටි ඵට ාක්ෂි දයණ ්තඳ ලභොනා ද? 

149. ලභ ලතක් වමු වී ඇති කරාත්භක ඵවින් උ්භ ලඵෝධිඝයඹ පිහිටා ඇත්ලත් ලකොලවේ ද? 

150. “අඩ්ඪචන්ද ඳාාණ” ඹනුලන් වැඳින්ලන්ලන් කුභක් ද? 

151. දැනට වමු වී ඇති කඩඳවණ් කිහිඳඹ අතය කරාත්භක ඵවින් මුල් තැන ගන්ලන් 

කුභන කඩඳවණද? 
 

21 යඵෞද්ධ සාහිතයය රස විඳිමු 
 

152. ගුත්තිර කාය යචනා කයන රේලේ කවුරුන් ද? 

153. අනුයාධපුය යුගඹට අඹත් ඳැයණිභ සිංවර ඳදය වමුන්ලන් කුභන ්ථානඹකින් ද? 

154. අභාතුය යචනා කයන රේලේ කවුරුන් විසින් ද? කුභන ාහිතය යුගලේ ද? 

155. බුදුයජාණන් වන්ලේලේ න අයවාදී ගුණ ර්ණනා කයන ග්රන්ථඹ කුභක් ද? 

156. මු ලදේදාත ව දාත ඹන කාය ලදකට ්තු විඹ වී ඇති ජාතක කතා 02 ලිඹා 

දක්න්න. 

157. දමලදණි ාහිතය යුගලේ යචනා ව කෘති 5ක් ලිඹා දක්න්න. 

158. බායතීඹ අරංකාය ලා්ත්රඹ ඳදනම් කයලගන නිර්භාණඹ ව සිංවරලේ විශි්ටතභ භවා 

කාය ව එඹට ඳාදක කයගත් ජාතක කතා කුභක් ද ? 

159. බුදුයදුන්ලේ අයවං ගුණඹ ලත්භා කයලගන යචනා කශ කෘතිඹ කුභක් ද? 
 

22 රාජය ඳානය පිිබඵ යඵෞද්ධ ගගැන්ීමම් 
 

160. යාජය ඳාරනඹට උඳකාරී න ද ක්විති ත් එක්තයා ප්රාද කතාක් ලලඹන් 

දැක්ලන නිකාඹ වා සත්රඹ කුභක් ද? 

161. ද ක්විතිත් අතරින් 03ක් ලිඹා දක්න්න. 

162. බුේධ කාලීන බායතලේ ඳැති ප්රධාන ඳාරන ක්රභ 02 නම් කයන්න. 

163. ප්ත අඳරිවාණීඹ ධර්භ අතරින් 03ක් ලිඹා දක්න්න. 

164. තය ංග්රව ්තු ලිඹා දක්න්න. 

165. සිේඵම විවයණ ලිඹා දක්න්න. 

166. තය අගතිඹ ලිඹා දක්න්න. 

167. යාජය ඳාරනඹට උදේ කයගත වැකි ලඵෞේධ ඉගැන්වීම් 5ක් නම් කයන්න. 
 

23 ශ්රද්ධාල නිලන් භයගහි පිවිසුභයි 
 

168. ශ්රේධාලේ ආකාය ලදක නම් කයන්න. 

169. අමලිකා ශ්රේධා ඹනු වඳුන්න්න. 

170. අලච්චප්ඳාදඹ ඹනු කුභක් ද? 

171. ශ්රේධාන්තලඹකු තුශ දැකිඹ වැකි රක්ණ ලභොනා ද? 

172. අකායතී ශ්රේධා ඹනු කුභක් ද? 

173. ඩාත් මීඳ ලවේතු ාධක ඳභණක් රකා ඵරා  බුේධාදී යත්නත්රඹ පිළිඵ 

නිගභනරට ලනොඑශඹිඹ යුතු ඵ ඳැවැදිලි ලකලයන  සත්ර ලේලනාක් නම් කයන්න. 

 


