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දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව           පද ද  ාර පරීක්ෂණය 2021 

11 පරේණිය           බුද්ධ් ධ්තමමය 

I -  තවොටස 

1-(Iii) 2-(iv) 3-(iii) 4-(i) 5-(ii) 6-(ii) 7-(iv) 8-(iii) 9-(ii) 10-(i) 

11-(iv) 12-(iii) 13-(iii) 14-(i) 15-(ii) 16-(iii) 17-(iv) 18-(ii) 19-(i) 20-(iv) 

21-(i) 22-(i) 23-(iii) 24-(iii) 25-(i) 26-(i) 27-(ii) 28-(ii) 29-(ii) 30-(ii)  

31-(iv) 32-(iii) 33-(iii) 34-(ii) 35-(i) 36-(iii) 37-(i) 38-(ii) 39-(ii) 40-(ii) 

II පත්රය      

1.  

i. සරරිතු්  ිමි/මුැ න් ිමි, සතරිපුත්ර/ තමොග්ැ්ල තන 
ii. ත තාක්,ම ්ලත ක්,මපමිිවතසක්,පරවිි  රුලක් 
iii. බුදු දජතණන් ල න්තසේ විසින් විතශේෂ පුද්ැ තයක් ත   පිරිසක් තදඹයත පිිට වීමට ලරාම ිලරීම  
iv. තෂ්ට ත  ව ධර්මය/තටත   ද ම 
v. බුදු,පතසේ බුදු, ම ද ්  
vi. තේ  ධ් මත ත ේතුේපභ්ලත - ත් සං ත ේතුං ෙෙතැතෙ  ක  

ත්  සංදතය  ිවතද තධ  - වලං ලති  ම ත සමතණ  
vii. වතමසුඛ්ලලිවතනුතය ැය  ත ත් ෙිල මථතනුතය ැය 
viii. වතයිව තද ැ  ත මනසිව තද ැ / වතයිව තද ැ, වදෙසිව තද ැ 
ix. මුලතදේදතලෙ  ත සසදතලෙ 
x. ශ්රද්ධතල 

2.  
i. තටත   ද මින් ව් පතලට ප් තනොවී මධයසථ්ල සිය්ල  විදදදත ැරමටමට ති   රිලයතල 
ii. තවොතසෝල දජතුමත තසදෘශ ම ත දතනතයන් බුදුදදුන් පිී ම 

තතන්පිඬු විශතඛත ලරිව ප්රභූවලරු තලත ද වි තද පූජත ිලරීම 
තදොතපොස්ලන ලස් වත තේ  ‘යල’ නරමරි   ක තදතයන් යරපීමට සිදු වීම 
සුේපිය පරිබ්රතජවයත  ත බ්ර ්ම ද් ෙ යන තදතදනතතග්ම පුලෙ 

      තස ණදණ්ා,තපොට්ඨපතද,දංකී ලරිව තනයතැමිවයන් බුදුන් ල න්තසේ තැමම 
තමලරිව ැර තපන තලසථ්ත තුනවට  කුණු තදන්න 

iii. තටත   ද ම න්  ිලරීම 
              සියළුතදනත කයට යට් ලන බල 
              තටත   ද ම තුප ෙමන් සතුුපලන වරුණු 4ක්ද තසතුුප ලන වරුණු 4ක්ද ති  බල දරනතැන                 
              ව ව තලසථ්තල ී  තව් පිෙල රියත ිලරීත්  තැය පදත දණ සිෙල ලියත ති  පිිතතුරු ල ට    
              පපරිම  කුණු තදන්න  

3.  

i. නෙං ව් මං වෙං සතධු  
යංව් ලත තනුෙේපි  
යසස් තසස්ුමුතඛ  තද දං  
විපතවං පයෙතසේලතී 

ii. යමක් ිලරීතමන් පසු ෙරතලන්නට සිදුතේ ද යමව විපතවය වන්ළු පිරි මුහුණින් තුතුල තඬමින් විඳින්නට සිදුතේ ද කබන් 
තද් තනොිලරීම ය ප් ය   

iii. ‘ධ් මපදය’ න්  ග්රන්ථය සූත්ර පිටවතේ  ුදද්දව ිවවතයට තය්  ග්රන්ථයිල  කි ලග්ැ 26ක් ද ැතථත 423   ත ිවදතන 
වථත 299ක් ද තන්ෙර්ැෙ ය  තමය තබෞද්ධයතතග්  සථ් සතද ග්රන්ථය ත ල්  තබෞද්ධයතතග් ත් තපොෙ ලශතයන් 
ස වන ඉෙතම ලයෙනත ධර්තම පතද්ශ ලලින් තනූන ග්රන්ථයිල  තමි ති  සෑම ැතථතලිලන්ම පුද්ැ යතතග් ජීවිෙය 
සතර්ථව වදැරමටමට තලශය සදුපතද්ශයන්  බත තදන බරවින් බත ,ෙරුණ,ම ළු යන වලද  ෙදති දමව 
පුද්ැ තයකුට පලත ෙම ජීවිෙය තැොානැත ැරමටමට තමි ති  කදර්ශයන් ඉල ්ල තේ  ැතථත තලම ලශතයන් තුනක් 
ල්  තැන විස්ෙදත් මවල පිිතතුරු ලියත ත් න්  පපරිම  කුණු තදන්න  
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4.  

i. බුද්ධ් ලය ප්රතර්ථනත වදන තබ ස්  පතුමන් විසින් පුදනු  බන ගුණ ධර්ම පතදමිෙත න්  තේ  බුද්ධ වතදව ධර්ම 

යනුතලන් ද ත් ලත  දුන්ලයි  

ii. බුදු වීමට - පතදමී  ත පප පතදමී  ත පදම් ෙ පතදමී යන සමි ස් පතදමිෙත ද  

පතසේ බුදු වීමට - පතදමී  ත පප පතදමී යන විසි ලරදෑරු්  පතදමිෙත ද  

ම  ද ්  වීමට - පතදමී ගුණ ධර්ම ද යද ස් පූර්ණ වප තුතුය  

 

iii. පතදමිෙතලන් සංඛයත් මවල ද යිල  තමම සෑම පතදමිෙතලක්ම ෙම ජීවිෙය සතර්ථව වද ැරමටමට තයොදතැෙ  රිලය  

ශිෂය ජීවිෙය යනු තධයතපනය  දතදණ තලධියිල  තමම වත තේ  ෙම සිසු ජීවිෙය සතර්ථව වද ැරමටමට වීර්යය 

ලර වය තුතු තේ  ‘වීර්යය’ යනු පතු්  බ තතපොතදෝ තුලක් ඉුපලන තුරු තනොපසු බට ප් සත තයන් වටතුතු ිලරීමයි  

පසු බරසීමට ත ේතු ලන කුමන වරුණක්  මුතේ න්ලද ප් සත ය ත්  තනො රද කද් භ් වප වතර්යය තනොනල් ලත 

වදතැන යතමට ශිෂය ශිෂයතලන් රියත වප තුතුය වීර්යතේ  තලස්ථතලන් 3ක් තෙ  කද් භ්ව ධතතු, ිවක්ව් ම ධතතු  ත 

පදක්වම ධතතු යනුතලන් කම තලසථ්ත තුන  න්න්ලත ී  තෙ   

සිසු ජීවිෙය තැොානැත ැරමටමට ශිෂයයන් ලශතයන් සිෙ කව තදමුණව පිිුපලතතැන වීර්යය ලාත රියත ිලරීතමන් 

තබොත   ජයග්ර ණ, කුස ෙත, ස් මතන, ලර වියෙ තැෞදල යනති ය  බතැෙ  රිලය  පපචිෙ පිිතතුරු ස වත බ ත 

 කුණු තදන්න)  

 

5.  

i. පපමු ධර්ම සංැතයනතල - දජැ  නුලද තේභ්තද පර්ලෙය පතමු  සේෙපර්ණී ගු ත ද්ලතදය තභියස 

තදලන ධර්ම සංැතයනතල - විශත ත ම  නුලද ලතලුවතදතමය  

ii. පපමු සංැතයනතල - තජතස්  ම  දජතුමත  

තදලන සංැතයනතල - වත තතශ ව දජතුමත 

තෙලන සංැතයනතල - ධර්මතතශ ව දජතුමත 

iii. බුද්ධ පරිණිර්ලතණතයන් ලසද 236 ැෙ වූ පසු ධර්මතතශ ව දජතුමතතග් තනුග්ර තයන් පර ලුේ නුලද 

තතශ වතදතමතේ  ී  තුන්ලන ධර්ම සංැතයනතල පල් ලන  ී   ශතසන ඉි  තසතේ  ඉෙත ලරදැ්  සංැතයනතලක් ලන 

තෙලන ධර්ම සංැතයනතල සිදු වප බරවින් බුදු සසුතන් චිදසථ්ිි යට ඉම ්  ත ේතුලක් වූ ධර්ම සංැතයනතලක් 

ලශතයන් තමය  රි න්විය  රිලය  තමම සංැතයනතතේ ප්රි ඵ  ලන්තන්  

 දුසි්ල ම ණුන්  රට ද සක් සුදුල්   හලත සසුතනන් තනදපීම 

 ශතසන පිිතතල්  නරලෙ කද් භ් ිලරීම 

 වථතල් ථූප්රවදණය තතුප්  වද තභිධර්ම පිටවය ස් පූර්ණ ිලරීම 

 ත්රිපිටවය තංැ ස් පූර්ණ වීම  

 දටල්ල 09වට ධර්ම දූෙ වණ්ාතය්  පිට් ල යතම ිවසත තද්ශීයලද විතද්ශීයද ධර්ම ප්රදතදව වටතුතු සිදු වීම  පතමම 

වරුණු කශ්රිෙල ලියත ති  පිිතතුරු සද ත පපරිම  කුණු තදන්න. 

 

6.  

i. සමථ භ්තලනතල  ත විපස්සනත භ්තලනතල/ සමතධි භ්තලනතල, ප්රඥත භ්තලනතල/ චි් ෙ භ්තලනතල, විදර්ශනත භ්තලනතල ත   

පචිෙ තලන්  පිිතතුරු 

ii. භ්තලනතල යනු සිෙ ය ප්  තදමුණිලන් ලරඩීමයි  භ්තලනත ලාන විට ලාත ලරදැ්  ලන්තන් පුද්ැ යතතග් සිෙයි  

පුද්ැ යතතග් සිෙ තනුල දරිෙ  ක්ෂණද සරවසී තෙ ත්  තනුල පුද්ැ  දරිෙ ලර්ැ  යක් බුදු ද ම තනුල තපන්ලත ී  

තෙ  දතැ,ද්තේශ,තම  ,ශ්රද්ධත, බුද්ධි  ත විෙර්ව යනුතලන් තමම දරිෙ  ය  න්න්ලයි  තමම විවිධ වූ දරිෙ ල  

සල්භ්තලය තනුල පචිෙ භ්තලනත රමය කුමක්ද යන්න  න්නතතැන භ්තලනතල ලර වය තුතුය  පදත දණයක් ලශතයන් 

දතැ දරිෙ සහ ත තසුභ් භ්තලනතලද, ද්තේශ දරිෙ සහ ත වමත්රී භ්තලනතලද ලශතයන් පචිෙ භ්තලනතල තෙ දතතැන 

භ්තලනත ලානවිට තලශය තදමුණ ඉුප තේ  ත්  සහ ත භ්තලනත පපතදස්  බත තදන ව් මට්ඨතනතදතර්ය ලදතයකුතග් 

ස ය  බත ැරමටම පචිෙ තේ  
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iii. “සුැෙ” බුදු ගුණය ලරඩීම සහ ත බුද්ධ ප්රි මතලක් ත   බුද්ධ රූපයක් සපයත ැෙ තුතුය  භ්තලනතලට තපද පූර්ල 

තලශයෙත ඉුපවදතැන බුද්ධ ප්රි මතල ත   බුද්ධ රූපය ඉි රිතේ  භ්තලනත ඉරියේතලන් ලත ව වී නමස්වතද පතඨය ිලයලත 

තෙරුලන් සදණ තැොස් පන්සි්ල සමතදන්ල බුදු රුල තදස ත ොඳින් බ ත සුැෙ ගුණය තමතනි තවොට තස් පියතතැන 

සිි න් තමතනි තවොට සිි න් දරකීමට ප් සත  වදමින් යලි යලි සුැෙ ගුණය තමතනි වදන්න  සිතෙි තන්ණු  

බුදු රුල තදස සිෙමින් සුැෙ බුදු ගුණතේ  තලසථ්ත තුන පිිතතලිතන් නරලෙ නරලෙ සිි තවොට තධිෂඨ්තනය වප පසු 

තදවියන්ට පින් ී  භ්තලනතල තලසන් වප තුතුය  පපිිතතුද සපවත බ ත  කුණු තදන්න ) 

 

7.  

i. තර්රුවතතන් දන්ද විම  ම  නත ිමි  

දයිැ්  තව දපතේ  තර්රුවතන ැතමි පපෙ  ද රූතබ්ල ගුණලර්ධන දරුලත පරවිි  වූ පසු තර්රුවතතන් දන්ද විම  න්  විය  

බුරුම දටට ලරාමතවොට ත්රිපිටවය  ත බුරුම භ්තෂතල්  මනතල ඉතැනතැන කි ී ම පපස් පදතල  බත පසු වත යව ී  

 ංවතලට ලරාම වතපේය  ඉෙත දත්  ත්ලතේච්ඡ ි වි තපතලෙක් ැෙ වප පන් ල න්තසේ ිව ෙමතමට යි ලදතයිල  

තබෞද්ධයතතග් දරනුම ලර්ධනයට ග්රන්ථ දතශියක් පන්ල න්තසේ දදනත වප   පතදමිෙත ප්රවදණය, තපොත ොය ි නය, ධර්ම 

විිවශ්දය ඉන් ිලිපයිල  1997 ජූලි 4 ි න තපල්  වූ පන්ල න්තසේතග් කදත න වටතුතු ඉෙත දත් ල සිදුතවරුණි  

 

ii. සී තේ  කිවසංස 

සී තේ  කිවසංස 5ිල   

 ම ්  වූ තභ් ැ ස් ප්  ත් ප්  වද ැරමටම 

 කීර්ි ය පරි රීම 

 ඕනෑම පිරිසක් මරහට ිවර්භ්යල කපඹීමට  රිල වීම   

 සිි මු ත තනොවී වළුරිය ිලරීම 

 මදණින් මතු සුැි තේ  පපෙ  රීමම  

 පතමම වරුණු ලියත තවයෙතයන් විසේද වද ති  පිිතතුරු ල ට පපරිම  කුණු තදන්න) 

 

 

iii. ජනව වර්ම 

ප්රි  සන්ධිය  බත ී මට ඉල ්ල ලන වර්මය ජනව වර්මයයි  කන්  මිය පදත ොල තැොස ්ඊපඟ භ්ලයව පපෙ  බත ී මට 

ඉල ්ල ලන වර්මයයි  ජනව කුස  වර්ම සතදේ ත ොල  ත සරප ති  සථ්තන ල  පපෙ  රීමමට්  ජනව තකුස  වර්ම සෙද 

තපතතේ  ඉපී මට්  ත ේතු තේ   

 

iv. මුදැ  

වි තද මන්ි දයව ත   දතජකීය තැොානරගි්ල ව තදොදුප ත ංවතද වදන තර්ධ වලතවතද මුදුන සිෙ ැ්ල පුලරු තදව මුදැ  

නමින්  රඳින්තේ  සහවාප ණව ත   පියැරට තපපව කද් භ්ව පිය ැරටය තදපස තමම ිවර්මතණය දරිලය  රිලය  මුදැ  

විවතශණය්  සමඟ විවිධ කවතද වූ වරටය්  දක්නට  රබුණි දරනට දක්නට  රතබන ඉෙතම ව ත් මව මුදැ   මු වී 

ත් ත්  තභ්යගිරියට තය්  ද් නප්රතසතදය න්  තැොානරගි්ල  සමීපතයිව  

 


