
පිළිතුරුපත්රය-10ශ්රේණිය 

(1) 

(i)  කාය, දීඳය, දේය, කුය, භල. 

(ii)  නීති ාව්ත්ර , කඩු ශිල්ඳ, දුනු ශිල්ඳ ආදී ශිල්ඳ. 

(iii)  විලාශදේ දී ඥාතීන් ඉදිරිදේ ශිල්ඳ දැක්වීභට සිදු වීභ. 

සියලු වැඳ වම්ඳත් තාලකාලික ඵලත්, වදාකාලික සුලයක් ඇති ගැනීභත්, 

වතර දඳරනිමිත් දැකීභ, නිබ්බුත ඳද ඇසීභ 

පිය රජුදේ අදේක්ාලන් ඉටු කිරීභ. 

 

(iv)  ගැබිනි භව්ලරුන්ට අංගුලිභා පිරිත දේනා කර ආශිර්ලාද ඵා ගැනීභ. 

දරුලාට නම් තැබීභ, ඉදුල් කට ගෑභ,අකුරු කියවීභ. 

(v) ව්ලාක්ඛාදතෝ බගලතා ධම්දභෝ, වන්දිට්ඨිදකෝ,අකාලිදකෝ. 

(vi) කාභච්ඡන්දය, ථීන මිේධ, උේධච්ච කුක්කුච්ච... 

(vii) වභාධි බාලනාල, වභථ බාලනාල. 

(viii) ත්රිවිධ රත්නය පිළිඵද අඳරිමිත ශ්ර ේධාල 

 ශික්ාකාමී වීභ ශා  අල්දේච්ඡල ජීලත් වීභ. 

 නිරශංකාර වීභ. 

 ව්ථිර අධි්ඨානය. 

(ix) භං භාලත් ඉදිකිරීභ,  ගභට භාතෘ නිලාවයක් ඵා දීභ... 

(x) කයාණ ම මිත්ර දවේලනය, සිල්ලත් වීභ,ධර්භ ශ්ර ලණ මය. 

          (කුණු 2× 10 = 20) 

 

(2) 

(i) වර්ලමිත්ර  ඵමුණු ඳඩිලරයා 

(ii) කීකරු වීභ, උගත් දේ දශොදින් ධාරණ මය කර ගැනීභ, නිර්භීතබාලය... 

(iii) වභව්ත කරුණු වකා ඵා කුණු ප්ර දානය කරන්න. 

 

(3)  

(i) බුේධ, ධම්භ,වංඝ 

(ii) රශසින්ලත් ඳවු දනොකෂ නිවාත්, දකදෂවරයනුත් දුරු කෂ නිවාත්, පුදු පූජාලන්ට සුදුසු ව 

නිවාත් බුදුරජාණ මන්ලශන්දවේට "අරශ" යැයි කියනු ැදබ්. 

(iii)  අදා කරුණු වකා ඵා කුණු ප්ර දානය කරන්න. 

 

 

 



(4 ) 

(i)  වභථ ශා විඳව්වනා  

(ii) ඉන්ද්රිය වංලරය, වති වම්ඳජඤ්ඤ , වංතුට්ඨිතා  

(iii) දෝබ, ේදව්, දභෝශ ආදී දකදෂව් සිතුවිළි ඳානය වීභ, ධාරණ ම ක්තිය ලැඩිවීභට, 

දඳොත ඳත  දකදරහි ඳශසුලක්  දැනීභ, සිදතහි තෘේත්භත් ඵලක් ඇතිවීභ, අවශනය නැති 

වීභ, සිත විසිරී යාභට ඉඩ දනොදී එකඟ කර ගැනීභ... යනාදී කරුණු ඔව්දවේ දගොනු කර 

ඇති පිළිතුරු වකා ඵා කුණු ප්ර දානය කරන්න. 

(5)   

      (i)      ප්රඥා බාලනාල, තිකුණු බාලනාල. 

     (ii)      රඳ, දව්දනා , වංඥා, වංඛාර, විඤ්ඤාණ ම 

    (iii)     ඇත්ත ඇති වැටිදයන් දකින තැනැත්තා ව්කන්ධ ධර්භයන් දකදරහි කකිදරයි, ඒ නිවාභ  

              එභ ධර්භයන් දකදරහි දනොඇදයි. රාග, ේදව්, දභෝශ ආදී දකදෂසුන් දගන් මිදදයි,        

එවිට    නුලණ ම ඳශ දව්. ඒ තුළින් වවර ඉඳදිභ අලවන් දකොට නිලන් සුලයභ වවා ගනි යන අදශව  

ඇතුෂත්ල ලියා ඇති පිළිතුරකට වම්පූර්ණ ම කුණු ප්ර දානය කරන්න. 

 

(6)   

     (i)      කාලන්තිව්ව රජතුභා ශා විශාර භශා දේවිය. 

    (ii)     රුලන්ලැලි භශා වෑය, දෝලාභශා ප්රාවාදය , මිරිවලැටිය. 

(iii) ශයදලනි ඳාඩභ ඇසුදරන් ප්රභාණ මලත් කරුණු ලියා ඇත්නම් වම්පූර්ණ ම කුණු ප්ර දානය     

කරන්න.       ( 2, 3, 5 ඵැගින් කුණු 10) 

(7)  

(i)        ධර්භ රත්නදේ ගුණ ම අතර එක් ගුණ මයකි. තභා විසින්භ පිළිඳැද ප්රතිප දැන ගත ශැකි 

ඵැවින්     වන්ධිට්ඨික නම් ලන ඵල ඳැශැදිළි විය යුතුයි. 

 

(ii)       නිලන ආලරණ මය කරන, නිලන් භග අවුරා දැමීභට දශේතු ලන ඵැවින් නීලරණ ම දව 

ශඳුන්ලන    ඵලත්, දම්ලා යටඳත් ලන ප්රභාණ මයට සිත වංලර ලන අතර, සිත වංලර ලන ප්රභාණ මයට 

නීලරණ ම යටඳත් ලන ඵලත් , විග්රශ වීභ ලැදගත්ය. කාභච්ඡන්දය, ලයාඳාදය, ආදී ලදයන් සුලු 

ලදයන් දශෝ විව්තරයක් තිදබ් නම්  වම්පූර්ණ ම කුණු ප්ර දානය කරන්න. 

 

(iii)ලැලිවිට අවරණ ම වරණ ම සිරි වරණ මංකර වංඝරාජ හිමිඳාදණ මෝ ක්දිල ාවනික, වාභාජික, 

අධයාඳන ශා ාව්රීය දියුණුලට කෂ දශ්රේ්ඨ දභදශලරත් උන්ලශන්දවේ විදේය ය ආරභන නිවා 

විනා වී ගිය බුදු වසුන ප්රතිව්ඨාඳනය කිරීදභහිා පුදරෝගාමීල ක්රියා කෂ ආකාරයත් සිල්ලත් 

වභාගභ පිහිටුවීභ, උඳවම්ඳදාල යළි ආරම්බ කිරීභත් දඵෞේධ සිේධව්ථාන ප්රතිවංව්කරණ මය කිරිභ 

දභන්භ ලටිනා ධර්භ ග්රන්ථ රචනා කිරීභත, යන කරණුලලින් ප්රභාණ මලත් දවේ ගඳා පිළිතුර ලියා 

ඇත්නම් වම්පූර්ණ ම කුණු ප්ර දානය කරන්න. 

(ii) ශිය ජීවිතදේ අියදයෝග පිළිඵල වකමින් ප්රාදයෝගික උදාශරණ ම භගින් කරුණු දක්ලා 

තිබීභ ප්රභාණ මලත්ය.      (5×2= 10) 

 



පිළිතුරු-I පත්රය 

 

 

1) 3 11)  2  21)  2  31)  1 

2) 2 12)  3  22)  2  32)  3 

3) 2 13)  1  23)  3  33)  2 

4) 4 14)  2  24)  4  34)  2 

5) 1 15)  3  25)  1  35)  2 

6) 4 16)  1  26)  4  36)  1 

7) 1 17)  2  27)  2  37)  3 

8) 2 18)  1  28)  2  38)  2 

9) 3 19)  4  29)  1  39)  1 

10) 2 20)  3  30)  1  40)  2 


