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දකුණු පළාත් අධ්යාපද පදපාතමේප්තුව           පද ද  ාර පරීක්ෂණය 2021 

10 පරේණිය           බුද්ධ් ධ්තමමය 
I- පකොටස 

 
1-(i) 2-(iv) 3-(iv) 4-(i) 5-(i) 6-(iv) 7-(iii) 8-(iv) 9-(i) 10-(ii) 
11-(ii) 12-(iii) 13-(ii) 14-(i) 15-(iii) 16-(iii) 17-(i) 18-(i) 19-(iv) 20-(iii)  
21-(i) 22-(iv) 23-(ii) 24-(iii) 25-(ii) 26-(ii) 27-(iii) 28-(iv) 29-(i) 30-(iii) 
31-(iv) 32-(ii) 33-(iv) 34-(iii) 35-(i) 36-(iii) 37-(iv) 38-(i) 39-(iii) 40-(i) 
 

II පත්රය 

01. 

(i) ත් ෙිල මයතනුතය ැය  ත වතම සුඛ්්ලලිවතනුතය ැය ත   තමහි සදප තර්ය 
(ii) සමය භතලනතල, විපසස්නත භතලනතල/ සමතධි භතලනතල, ප්රඥත භතලනතල/ චි් ෙ භතලනතල, ත්රි ක්ෂණ භතලනතල 
(iii) වත ය, ී පය, තද්ශය, කුපය, මල 
(iv) ිවබ්බුෙත නූන සත මතෙත  -  ිවබ්බුෙත නූන තස  පිෙත 

a. ිවබ්බුෙත නූන සත නතරී    -   යසස්තයං ඊි  තස  පතී 
(v) බුද්ධ ද් නය, ධම්ම ද් නය, සංඝ ද් නය 
(vi) සම්මුි සෙයතලතබ ධය  ත පදමතර්යසෙයතලතබ ධය 
(vii) “පාගු තනොල ම ණ” 
(viii) ලරදි  තදයින් ලරපකීම විදමණයයි. 
(ix) තම් ෙත,වරුණත, මුි ෙත, පතප්ක්ෂත 
(x) සරප, දුක්, මරි  ්  

02. 
(i) පපන් විැස පියලද ෙරබීම, තභීෙ සිං  නතද පරලර් වීම, සිරිපත පිිතැරනීමට ස්  පියුම් පිපීම. 
(ii) මරනවින් ටතැනීම, ගුරු තැෞදලය, කීවරු වම, පැන්ලන දෑ ත ොි න් මෙව ෙබත ැරනීම, තම්  සිතුවිලි ලලින් 

යුක්ෙ බල යනතී  වරුණු ත   පචිෙ පිිතතුරු ස වත බ න්න. 
(iii) තබ ස්  තලධිතේ  මුහුණ ී මට සිදු වූ තභිතය ැ 03ක් ල්  විසේද වප පිිතතුරු ල ට පපරිම  කුණු 

තදන්න.(කුාත තලධිතේ  ත ොි න් ටතැනීම, ශි්ලප දරක්වීම, විලත යට පචිෙ කු  කුමරියක් තෙ දත ැරනීම, 
ගිහිතැයින් ිවක්ම යතම, යනතී  වරුණු ආශ්රිෙල පිිතතුරු ලිවිය යුතුය.) 

03. 
(i) තෙරුලන් ගුණ දරන ති  වද ැන්නත පර රී ම ශ්රද්ධතලයි. 
(ii) ස්ලතක්ඛ්තතෙ  භැලෙත ධම්තම  සන්ි ට්ඨිතව  තවතලිතව  වහි පස්සිතව  ඕපනයිතව  පච්ච් ෙං තේි  ෙබ්තබ  

විඤ්ඤූීමතී. 
(iii) පංච ශී ය, තජීල තෂ්ටමව ශී ය, කුමද කුමරි බඹසද රැකීම, මේ පියන්ට ගුරුලරුන්ට ලරඩිහිටියන්ට කීවරු වීම, 

මදිවවල තෙරුලන් නරමී ම, තප  ි න තටසි්ල සමතදතනය, කුාත ත   ලදදක් සිදු තනොිලරීම යනතී  පිිතතුරු 
ල ට පපරිම  කුණු තදන්න. 

04.  

(i) පට්ඨතනලතෙ  සි මතෙ  
(ii) සුචිවම්මසස් ිවසම්ම වතරිතන  
(iii) සඤඤ්ෙසස්ච ධම්ම ජීවිතන  
(iv) තප්පම් ෙසස් යතස භි ලඩ්ාතී 
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(v) ප් සත ය, මනත සිහිය, පිරිසිදුල ්රියත ිලරීම, නුලණින් විමසත බ ත ්රියත ිලරීම, දමනය වීම, දර රයෝල ජීල්  වීම, 
තප්රමතදය තමම වරුණු ලලින් 3ක් පතලිතයන් ලියත ි බුණද  කුණු තදන්න. 

(vi) ට ෙ ැතයතතේ සද න් වරුණු තතුප්  වදතැන ලියත ති  පිිතතුරු ල ට  කුණු තදන්න. 
 
 
 

05.  
(i) දුක්ඛ් ආර්ය සෙය ,දුක්ඛ් සමුදය ආර්ය සෙයය ,දුක්ඛ් ිවතද ධ ආර්ය සෙයය,දුක්ඛ් ිවතද ධැතයෝනී පටිපදත ආර්ය 

සෙය/ දුව, දුවට ත ේතුල,දුව නරි ිලරීම,දුව නරි  ිලරීතම් මතර්ැය. 
(ii) සිසුන් ලියත ති  පිිතතුරු ස වත බ ත  කුණු තදන්න. 
(iii) මදිවව ජීවිෙතේ  තප මුහුණ තදන ඕනෑම ැරටළුලක් චතුදතර්ය සෙය ධර්මය තනුල විසහත ැෙ  රිලය. තම් තනුල 

ඕනෑම ැරටළුලව ලූ ය බරවිවිට කය වරුණු  ෙදක් ඔසත්සේ ස වත බ ත විසිනය  රිල බල පර රි ිත තේ. 
ැරටළුල, ැරටළුලට ත ේතුල, ැරටළුල විසඳීම, ැරටළුල විසී තම් මතර්ැය යන ආවතදය තනුල ැරටළුල විසිනය 
 රිලය.(තමතසේ පතස්ල සිසුන් තතුළු තබොත   තදතනකුට මුහුණ ී මට සිදුලන ැරටළු විසිනය  රිල ආවතදය 
විස්ෙද වද ත් නම් පපරිම  කුණු තදන්න) 

06.  

(i) නරතැනහිද,දකුණ,බටහිද,පතුද,යට,පා 
 

(ii) මවුපියන් තප ෂණය ිලරීම, ඔවුන්තේ වටයුතු තසොයත බ ත ටුප වද ැරනීම. තදමතපියන් තැන ආ කුප පදපුද  ත 
සිරි්  විරි්  ආදක්ෂත වද ැරනීම. තදමතපියන් දුන් දතයතද රැව ැරනීම. මවුපියන් පදත ොල ගිය පසු පිං තනුතම දන් 
වදවීම.(යෝන් වරුණූ 3ක් ලියත ි බීම ප්රමතණල් ය) 
 

(iii) සිැතත  ලතද සූත්රය තනුල පපමුල දක්ලත ති  ති  ි ශතල ලන්තන් නරතැනහිද ි ශතලයි. කම ි ශතලට තදමතපියන් 
 ත දූදරුලන් යන වේාතයම් තදව තය්  තේ. බුදු දජතණන් ල න්තසේ තපන්ලත දුන් පරිි  දරුලන් තදමතපියන්ට 
යුතුවම් ප ක් ද තදමතපියන් දරුලන්ට යුතුවම් ප ක් ද ටුප වප යුතුය. තමම වරුණු ව ව පතර්ශල විසින් තතනක් 
පතර්ශලයට මනත තසේ ටුප වදයි නම් වේාතයම් තදව තෙද මනත සු දෙතලයක් තැොා නරතේ කවිට තදපතර්ශලය 
තෙදම සතමය, සමගිය,යෝත්ර් ලය ආදක්ෂත තේ. ල් මන් සමතජතේ  දක්නට  රතබන තදමතපියන්ට තනොස වන, 
ඔවුන්ට හිරි රද වදන පිරිස් සමතජය තුප දක්නට තනො රතබයි. ව තනුල තදපතර්ශලයම සතුටින් ජීල්  තේ. (තමම 
වරුණු ත   පචිෙ වරුණු ආශ්රිෙ පිිතතුරු ල ට තදතප පරිි   කුණු තදන්න.) 
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(i) දුුප ැරමුණූ ම  දජතුමත  

දුුප ැරමුණූ ම  දජතුමත රුහුණූ දජ තපපපෙට තය්  වතලන් ි ස්ස දජුතේ ස  වි තද ම ත තද්වියතේ 
ලරඩිම ්ල පුත්රයතය. “මතතේ තම් ලයතයතමය බුද්ධ සතසනතේ  චිදස්තිි ය පිස ස යෝස ිලසි වතපව්  දජ 
සරප පිණිස තනොතේ.” යන්න දුුප ැරමුණු දජතුමතතේ තභීෙ සටන් පතඨය විය. විතද්ශීය පත වයන්තැන් 
දට්  සම්බුද්ධ සතසනය්  තබ්දත ැරනීම කතුමතතේ කවම තභි තශය වුස .  
කපතද නම් විතද්ශීය පත වයතතැන් දට මුදතතැන දට කක්තසේස්  වප දුුපැරමුණූ දජතුමත භික්ෂූන් 
ල න්තසේ තතේ තලලතද තනුශතසනත තනුල දට පතපනය වතපේය. රුලන්ලරලි ම ත සෑය, යෝරිසලරටිය, 
ත  ලතම තපතය යන ිවර්මතණ සිදු වප දජතුමත දතට් වෘෂි වර්මතන්ෙයද ි යුණු වප ජනෙතලතී  
පත වතයිල. 

 
(ii) පංච නීලදණ 

සිෙ ිලිතටි වදන, කුස්ල සි්  ල ට බතධත වදන සිි විලි නීලදණ නම් තේ. කම නීලදණ 05ිල. 
වතමච්ඡන්දය,ලයතපතදය,ථීනම්ද්ධ පද්දච්ච කුක්කුච්ච, විචිිලච්ඡතල යන වරුණු ප  නීලදණ නම් තේ. 
තමම නීලදණ ධර්ම සිෙ තුප පලි න ආවතදය පපමත ප ිලන් දක්ලත තෙ. 

 
(iii) මතන  වම්ම 

මනස මු්ල වී වදන ්රියත මතන  ්රියත නම් තේ. තමම මතන  වර්ම 3 ිල. තභීධයතල ත ල්  දරඩි 
ත  භය, ලයතපතදය ත ල්  ෙද ල  ත යෝෙයත දෘෂ්ටිය ත ල්  ලරදි  දරකීම කම වරුණු තුනයි. දස 
තකුස්ල වර්ම ලලින් තුනක් ලශතයන් මතන  වර්ම සර තක්. 

 
(iv) තද ං බුදු ගුණය 

බුදු ගුණ පතඨතේ  සද න් ලන බුදු ගුණ ලලින් පපමු ලරන්න ‘තද ං’ ගුණයයි. බුදු දජතණන් ල න්තසේ 
ද සින් ල්  පේ තනොවප ිවසත්  සියළු තවත ස් ප්රීමණ වප ිවසත්  සියළු පූජතලන්  රබීමට සුදුසු වූ 
ිවසත්  ‘තද ං’ නම් තේ. 

 




