
 

 

 

 

 

 

පිළිතුරු ඳත්රය  

Iක ොටව 

 

1   -     2 

2   -    3 

3   -    1 

4   -    1 

5   -    3 

 

6     -    2 

7     -    1 

8     -    3 

9     -    3 

10   -    3 

 

11     -     1 

12      -    2 

13      -    4 

14      -    2 

15      -    1 

 

16     -    2 

17     -    1 

18      -   1 

19      -   4 

20      -    3 

 

IIක ොටව 

01. 

i.තඳවස්ු භල්ලු  කලකෂ කදබෑයන්  

ii.දම්වක් ඳැලතුම් සූත්රය 

iii.  ෂ යුතු කේ ශා කනො ෂ යුතු කේ  

iv.ඳශකෂොලයි (15) 

v.ධනංජය සිටුතුමා ශා සුමනා කේවිය 

vi.ථුල්තිවව් කතරුන් අරබයා 

vii.දුක්ඛ ආර්ය වතයය ,දුක්ඛ වමුදය ආර්ය වතයය  

viii.ගුරු තුමා දුටු විට හුනවක්නන් නැගිටීම, ඇඳ උඳවථ්ාන කිරීම, කශොඳින් වලන් දීම, අලය  ටයුතු  
     සිදුකිරීම, කශොදින් ඉගනිම, මින් කද ක් ලියා ඇත්නම් කුණු කද යි  

ix.අරශං, වම්මාවම්බුේධ ,විජ්ජාචරණවම්ඳන්න, සුගත, කෝ විද .... යන බුදුගුණ ලලින් කද ක්  

x. ාලයකවක රය.  
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02. 
i.අකුවකයන් කලන්වීම, කුවකේ නිරතවීම  

ii.කබොරු කීම, කක්ෂාම් කීම ,ඳරු ලචන කීම, හිව ්ලචන කීම  

iii.පිළිතුකර් අදාෂ බල ශා ප්රමාණය ව ා කුණු ප්රදානය  රන්න  

03. 
i.අඳණ්ණ  ජාත   තාල 

ii.දුරදක්නා නුලණින් යුක්ත වීම, පූර්ල සූදානම ,ඉලසිලිලන්ත බල, විමසිලිමත් බල, නිලැරදි තීරණ ගැනීම, 
වංවිධාන ක්තිකයන් යුක්ත වීම, ලගකීකමන් ශා ලගවීකමන් යුතු බල  

iii.පිළිතුකර් අදාෂ බල ශා වමවත්ය ව ා කුණු ප්රදානයන  රන්න 

04. 
i.ජාති ආගම් කු ලකයන් කබදී  ටයුතු කනො ර සියලු කදනා වමඟ වමඟි ල ජීලත් වීම  

ii.ඳාවැකල් දී ගැශැණු පිරිමි කදපිරිවම ආගම් ලකයන් එක්ල  ටයුතු කිරීම , ෑම ගැනීම එ ට සිදුකිරීම 
කගොවිතැන්  ටයුතුලදී ,මංග අලමංග  ටයුතු ලදී ලැනි පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් කුණු බා කදන්න  

iii. පින් මද පුතුන් සියයක් දුලත්   නිවරු  
ගුණ නැණ කබකන් යුතු පුතුමය ඉතා     ගරු  
එ  පුන් වඳින් දුරු කලයි කොල ගන   අඳුරු  
කන  තරු රැසින් එකවට කනොම කේය      දුරු  

යන  විය වම්පූර්ණකයන් ලියා ඇත්නම් කුණු බා කදන්න. 

05. 
i.සුනීත ,කවෝඳා  ,අවරණ මශලු පිකයකු, ලරදට ශසු වූ නිලැරදි කගොවියා, ඳටාචාරා  

ii.මින් එක් අලවථ්ාලක් විවත්ර  ැර ඇත්නම් කුණු තුනක් බා කදන්න බාකදන්න  

iii.අලවථ්ා ඳශක් ලියා ඇත්නම් කුණු ඳශක් කදන්න  

06. 
i. රණීය කමත්ත සූත්රය  

ii.දක්යකු වීම, අලං  වීම,  කී රු ම, මෘදු බල, අනතිමානී බල ,ද කදයින් වතුටු වීම ,ඳශසුකලන් 
කඳෝණය  ෂ ශැකි බල ,වැශැල්ලු ගති ඳැලතුම් තුනක් ලියා ඇත්නම් කුණු තුනක් කදන්න 

iii.පිළිතුර ප්රමාණලත් බල ව ා බා අදා කුණු බා කදන්න  

 

07. 
i.සූත්ර පිට ය ුේද  නි ාය  

ii. අක්ක ොච්ඡිමං අලධිමං    - අජිනිමං අශාසිකම් 
කේතං උඳනයිශන්ති    - කේරං කත්වං නවම්මති 

iiiපිළිතුකර් අදාෂ බල ප්රමාණාත්ම බල ව ා බා කුණු ප්රදානය  රන්න  


