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බුද්ධ ධර්මය - 10 ශ්රේණිය 

පිළිතුරු පත්රය - I ශ් ොටස 

01. 3     
02. 1     
03. 2 
04. 2 
05. 1 
06. 4 
07. 1 
08. 4 
09. 2 
10. 1 
11. 2 
12. 3 
13. 1 
14. 3 
15. 4 
16. 3 
17. 1 
18. 4 
19. 1 
20. 2 

21. 4 
22. 4 
23. 1 
24. 3 
25. 2 
26. 1 
27. 3 
28. 4 
29. 1 
30. 3 
31. 2 
32. 4 
33. 1 
34. 2 
35. 1 
36. 2 
37. 3 
38. 4 
39. 1 
40. 1 

II ශ් ොටස 

(01)  (i)  යථාර්ථය මහා නුවණින් විශ ේෂශයන්  දැකීමයි. 

        (ii)  මිහිඳු හිමි ඇතුලු පිරිස ලංකාවට බුදු දහම රැශෙන වැඩමවීම. 

       (iii)  දිගින් දිෙටම සසර සැප විදීමට ඇති ආ ාව. 

       (iv)  සුපටිපන්න / උජුපටිපන්න. 

        (v)  තමාශේ අවසන් උපත සඳහා සුදුසු  පසුබිම නුවණින් විමසා බැලීම/ කාලය, දීපය, ශේ ය, කුලය, මව යන ශතාරතුරු      

              විමසා බැලීම. 

       (vi)  ආකාරවතී ශ්රේධාව / අමූලිකා ශ්රේධාව 

      (vii)  පාලි භාෂාශවන් තිබූ ත්රිපිටක ධර්මයට සංහල භාෂාශවන් සපයන ලද අර්ථකථනයන් ය. 

     (viii)  මහියංෙන සේූපශේ ධාතු ෙර්භශේ ඇති සතුවම් දිඹුලාෙල ශලන්, තිවංක පිළිම ශෙය සතුවම් 

       (ix)  දානය, ප්රිය වචනය, අර්ථ චර්යාව, සමානාත්මතාව 

        (x)  තුන් මහල් ශේසාව, ෙර්භය, හතරැසේ ශකාටුව, ශේවතා ශකාටුව, ශකාත් කැරැල්ල, චූඩා මාණිකයය 

 (02)  01. මිනිසා විසන් සතා මතා කරන ක්රියා ශහවත් සශේතනික ක්රියාවන් ය. 

         02.  ශලෝභ, ශදෝස, ශමෝහ 

         03.  මිනිසුන් විසන් ප්රාණ ඝාතය ශනාකිරීම, ශසාරකම් ශනාකිරීම, ශේලාම් ශනාකීම,  පරුෂ වචන ශනාකීම, හිසේ  

                වචන ශනාකීම, මගින් ද ශලෝභ, ේශේෂ, ශමෝහශයන් ශතාරව කටයුතු කිරීම මගින් ද රටක සැබෑ සාමය  

                උදාකර ෙත හැකිය. 

(03)  01.  සමථ භාවනා / විපසේසනා භාවනා 

        02.  කාමේඡන්ද, වයාපාද, ථීනමිේධ, උේධේච කුේකුේච, විචිකිේඡා 

        03.  - ධාරණ  ේතිය වැඩිශේ. 
          - සත එක අරමුණක පිහිටුවා ෙැනීමට හැකිශේ. 
              -  අධයාපන කටයුතු සාර්ථක ශේ. 
              -  ශලඩ ශරෝෙ අඩුශේ. 
   -  නපුරු හීන ශනාදකී. 
              -  සුවශසේ නිදා ෙැනීමට හැකියාව ලැශේ. 

(04) 01.  උට්ඨානවශතෝ සතිමශතෝ - සුචිකම්මසේස නිසම්මකාරිශනෝ 

    සඤේඤේතසේසච ධම්ම ජීවිශනෝ - අේපමත්තසේස යශසෝභි වඪිඩති 

       02.  උට්ඨානවශතෝ  -  උත්සාහවන්ත බව   සතිමශතෝ  - නිවැරදි  කල්පනාව 

   සුචිකම්ම -  පිරිසදු කටයුතු   නිසම්මකාරි -  විමසා බලා කටයුතු කිරීම 

   සඤේඤත -  හිේීම   ධම්මජීවී -  දැහැමිව ජීවත්වීම 

ශමවැනි කරුණු ලියා ඇත්නම්  සුදුසු 

පරිදි ලකුණු ලබාශදන්න. 

අේපමත්ත -  ප්රමාද ශනාවීම 
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       03. උත්සාහය, නිවැරදි සහිය, යහපත් කටයුතු, විමසා බලා කටයුතු කිරීම, සංවර බව,  

දැහැමිව ජීවත්වීම, සහ ප්රමාද ශනාවීම යන ගුණාංෙ පුරුදු පුහුණු කිරීම තුළින් ශිෂය  

ජීවිතය සාර්ථකත්වය කරා රැශෙන යා හැකිය. 

(05)  01.  සොශලෝවාද සූත්රය 

        02.  මේකුස පිළිසද ෙත් දිනශේ පටන් දරුශවකු ඇති දැඩි කර අකුරු උෙන්වා සයලු කටයුතු කර දී දරුවන්ශේ  

               ශලෝකයට ආශලෝකය ලබාදීම නිසා ය. 

       03.  සොශලෝවාද සූත්රශේ සඳහන් සමාජ කණ්ඩායම් හශයන් එක කණ්ඩායමේ ශෙන ඔවුන්ශනාවුන්ශෙන්ඉටුවිය  

              යුතු යුතුකම් පැහැදිලි කළ යුතුය. 

(06) 1.  ජීව පරිසරය / අජීවි පරිසරය 

 2.  උපත - ලුම්බිනි සල් උයන 

      සම්මා සම්බුේධත්වය - උරුශවල් දනේශවහි ඇසතු ශබෝධි වෘේෂ මූලය. 

     පරිනිර්වාණය - මල්ල රජ දරුවන්ශේ උපවත්තන සල් උයන. 

 3.  - සත් සතිය ෙත  කරමින් පරිසරයට කෘතශේදී බව ශපන්වීම. 

    - අනිමිස ශලෝචන පූජවා පැවැත්වීම. 

    - බුදුරජාණන් වහන්ශසේ සේවාභාවික පරිසරය ආශ්රිතව වසේ කාලයන් ෙත කිරීම. 

    - සේවාභාවික පරිසරය දම්සභා මණ්ඩප බවට පත්කර ෙැනීම. 

    - පරිසරශේ ශසාඳුරු තැන් වර්ණනා කිරීම. 

    -  පරිසරය ආරේෂා කිරීමට විනය නීති පැනවීම. 

    - ජීව පරිසරශේ ආරේෂාව තහවුරු කිරීමට කටයුතු කිරීම. 

(07)  දුටුෙැමුණු රජතුමා 

1.  කාවන්තිසේස රජුශේ හා විහාර මහා ශේවියශේ වැඩිමහල් පුත්රයා ය. 

2. රට එේශසේසත් කශළේය. 

3. ‘ මාශේ ශම් වයායාමය බුේධ  ාසනශේ චිරසේිතිය පිණිස මිස රජ සැප පිණිස ශනාවන්ශන් ය.’ යන ආදර්   

    පාඨය. 

4. රුවන්වැලි සෑය, මිරිසවැටිය, ශලෝවාමහාපාය ඉදිකිරීම. 

5. ආශරෝෙය ාලා, ගිලන්හල්, ශසේවාවන් ආරම්භ කිරීම. 

6. ශවසේ උත්සව විස හතරේ පැවැත්වීම. 

7. පිං ශපාතේ පවත්වා ශෙන යාම. 

(දුටුෙැමුණු රජුශේ චරිතශයන් ෙතහැකි ආදර්  ද ලියා ඇත්නම් ලකුණු ශදන්න.) 

      (02)  සඳකඩ පහණ 

1. ශබෞේධ සේධසේථානයකට පිවිශසන පියෙැට ශපළේ ආරම්භශේ දේනට ලැශබන අර්ධ කවාකාර ෙල්  

    පුවරුව “සඳකඩ පහණයි” 

2. ‘අඩ්ඪචන්ද පාසාණ’ යනුශවන් පාලිශයන් හඳුන්වයි. උදා - අනුරාධපුර යුෙශේ බිශසෝ මාලිෙය අසල ඇති  

    සඳකඩ පහණ. 

3. විසතුරු කැටයම් ඇති බව. 

      4. භව චක්රය අර්ථවත් වන බව මහාචාර්ය ශසනරත් පරණවිතාන මහතා පවසයි. 

5. ශපාශළාන්නරු යුෙශේ දී ෙව රූපය ඉවත් විය. 

6. මහනුවර යුෙශේදී  හැඩය පවා ශවනසේ විය. 

      (03)  අලුවිහාර සංොයනාව-  ක්රි.පූ. පළමු සයවශසේදී පැවැත් විය. 

1. ශථරවාදී භිේූන් වහන්ශසේලා 500 ේ සහභාගි විය. මාතශල් අලුවිහාරශේ දී පවත් වන ලදි. 

2. ත්රිපිටකය ග්රන්ථාරූඪ කරන ලදි. 

3. රිසේ ශඩ්විඩ්සේ වැනි පඬිවරුන් පාලි ග්රන්ථ සමාෙම පිහිටුවා පාලි ත්රිපිටකය ඉංග්රීසයට පරිවර්තනය කරන ලදි.  

    එනිසා ශලාව පුරා  බුදු දහශම් පණිවිඩය පැතිර ගියහ. 

      (04)  සේත අපරිහාණීය ධර්ම වජ්ජි රජ දරුවන් අනුෙමනය කර ඇත. 

1.  නිතර නිතර රැසේවීම. 
2.  සමගිව රැසේවීම, සමගිව සාකේඡා කර, සමගිව විසර යාම. 
3. ශපර ශනාපැන වූ නීති ශනාපැනවීම, පනවන ලද  නීති ආරේෂා කිරීම. 
4.  වැඩිහිටියන්ශේ අදහසේ වලට සහ ඔවුන්ට ද ෙරු කිරීම. 
5.  කාන්තාවන්ට ආරේෂාව සැලසීම. 

ශමවැනි කරුණු ලියා ඇත්නම්  සුදුසු 

පරිදි ලකුණු ලබාශදන්න. 

ශමම කරුණු 

විසේතර වී තිබිය 

යුතුය. 

6.  වජ්ජි රාජය ඇතුළත හා පිටත පූජනීය සේථාන ආරේෂා කිරීම හා පුද සරිත් පැවැත්වීම. 

7.  තම රාජයයට පැමිණි හා ශනාපැමිණි පූජනීය උතුමන්ට පහසුකම් සැලසීම. 


