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8  ශ්රේණිය                කශ් ෝලික ධර්මය  - පිළිතුරු             බසේනාහිර පළාත් අධයාපන ශ්ෙපා මශ්ේන්තතුව 

 

 

 

 

                                  පිළිතුරු 

1  ශ්කාටස 

1. (1)  6. (2)   11. (3)                16.  (1)         

2. (3)  7. (2)   12.  (3)   17.  (1)  

3. (2)  8. (2)   13.  (4)   18.  (3) 

4. (4)  9. (1)   14.  (3)              19.  (3) 

5. (4)  10.(1)   15.  (2)   20.  (2) (ලකුණු 2×20=40) 

 

                       2 ශ්කාටස  

1/ (1)  එකර් ශ්ෙවියන්ත වහන්තශ්සේට පර්ණක්  වන්තෙනා කිරීර් / මිථ්යා ඇෙහිලි වලින්ත වැළකී අන්ත              

          අයවෙ   එයින්ත ශ්ේරා ගැනීර්/ ශ්ෙවියන්ත වහන්තශ්සේ ර්  පර්ණක් යැශ්පමින්ත ජීවි  අභිශ්යෝග   වලට  

          මුහුණ දීර්ට වග බලා ගැනීර්/  යක්ෂ ,භූ  ර්ායේ ඇති බව විශේවාස ශ්නාකිරීර්/  ශ්ර්ශ්ලාව ඇති  

          සියලුර් ෙෑ ශ්ෙවියන්ත වහන්තශ්සේ ඉදිරිශ්ේ දූවිල්ලකට සර්ාන බව පිළිගැනීර්     (ලකුණු 4) 

 

   (2) * ශ්කරූේවරු  (ශ්ේව දූ යන්ත) නික්ර්යාර් 25: 18 -22) - ගිවිසුේ කරඩුව අලංකාර කරන   පිණිස  

                                                                                         සාෙන ලෙ රූපය  

       * ශ්ලෝකඩ සපමයා (ගණන්ත ක ාව 21:8-9)        - සපමයන්ත ෙෂේට කළ අයට සුවය ලබන පිණිස  

                                                                                   සාෙන ලදී   

            ශ්ේවා සාෙන ලේශ්ේ ශ්ෙවියන්ත වහන්තශ්සේශ්ේර් උපශ්ෙසේ අනුවය.    (ලකුණු 4) 

 

(3) ඉරුදින මුළු දිවය පූජාවට අථ්මාන්තවි ව සහභාගි වීර්/ දිවය සත්රසාෙ වහන්තශ්සේ ලබා ගැනීර්/ පඩුරු  

      ශ්පරහැරට සහභාගී වීර් / ගීතිකා ගායනා කිරීර් / ශ්ේශනයට සාවධානව ඇහුේකන්ත දීර් ( ශ්ර්වැනි   

     පිළිතුරු ලියා ඇත්නේ ලකුණු ශ්ෙන්තන. )       (ලකුණු 4) 

 

(4) බාරයක් යනු ශ්ෙවියන්ත වහන්තශ්සේට රසන්තන අර් ර යර්ක් කරන්තනට සේවකීය කැර්ැත්ශ් න්ත ර් ශ්ෙන  

    ශ්පාශ්රාන්තුවකි. එර් නිසා බාරයක් විය යුතුශ්ත් පූවමශ්යන්ත ඒ පිළිබෙව ශ්හාඳින්ත සි ා ර් ා ය.  

     බාරයක් කඩ කිරීර් බරප ල  වරෙක් විය හැකිය.      (ලකුණු 4) 

 

2/ (1) ශුේධ වූ ලූක් ශුභාරංචිය   / අශ්පෝසේතුලුවරුන්තශ්ේ ක්රියා ශ්පා     (ලකුණු 2) 

8 කශ් ෝලික ධර්මය 1,2 2 

ශ් වන වාර ඇගයීර් 
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2 
8  ශ්රේණිය                කශ් ෝලික ධර්මය  - පිළිතුරු             බසේනාහිර පළාත් අධයාපන ශ්ෙපා මශ්ේන්තතුව 

    (2) යාච්ඤාශ්ේ ශුභාරංචිය/ අනය ජාතීන්තශ්ේ ශුභාරංචිය/ ෙයාශ්ේ ශුභාරංචිය / ශුේධාත්ර්යාණන්තශ්ේ  

        ශුභාරංචිය/ කාන්ත ාවන්තශ්ේ ශුභාරංචිය / දිළින්තෙන්තශ්ේ ශුභාරංචිය / ශ්කාන්තවූවන්තශ්ේ ශුභාරංචිය 

                                (ලකුණු 3)    

    (3)  ර් ෙක්ෂ ා හුනා ගැනීර් / එර් ෙක්ෂ ා දියුණු කර ගැනීර් / එර් ෙක්ෂ ාවයන්ත අන්ත අයශ්ේ  

        යහප  සඳහා ශ්යාමු කිරීර් (ශ්ල්ඛන කලාව) / කිතු සමිඳුන්ත උශ්ෙසා ශ්සේවය කිරීර්   

       ( ශ්ර්වැනි කරුණු ලියා ඇත්නේ ලකුණු ලබා ශ්ෙන්තන)                  (ලකුණු 6)    

 

3/  (1) එළිසශ්බත් තුමිය හා ශ්සකරියසේ තුර්ා       (ලකුණු 2) 

     (2) 8 වන පාඩර් පිටු අංක 28-29 ආශ්රි  කරුණු වලට ලකුණු සපයන්තන   (ලකුණු 3) 

     (3) පිළිතුරට අොළව ලකුණු ලබා ශ්ෙන්තන.        (ලකුණු 6)    

 

4/ (1) ශ්ෙවියන්ත වහන්තශ්සේශ්ේ පාලනයට නතු වීර්යි./ පාපය ඉව  ලා ශ්ේව වරරසාෙ තුළ ජීවත් විර්යි/  

         ශ්ේව අභිර් යට මිනිසේ සර්ාජය නතු වීර්යි./ ශ්ේර්ය , ස යය , යුක්තිය සාධාරණත්වය හා ගුණ  

         ධර්ම අනුව ජීවත් වීර්යි.         (ලකුණු 2) 

   (2) සේවභාව ධර්මය හා සේබන්තධ රාතිහායම  / ශ්රෝගීන්ත සුව කිරීර් /  ුෂේටාත්ර් ුරු කිරීර්/ ර්ළවුන්ත  

        උත්ථ්ාන කිරීර්         (ලකුණු 3) 

   (3) ආෙර ශ්ෙවිපියාණනී, ශ්ලාව පුරා පැතිර තිශ්බන ශ්ර්ර් වසංග ශ්යන්ත ශ්ලාව මුො ග  ර්ැනව. ශ්ර්ර්  

        පීඩාශ්වන්ත ුක් විදින හැර් ශ්ෙන ආශීවමාෙ කළ ර්ැනව. නිශ්රෝගී සුවය ුන ර්ැනව.....ශ්ේකී ශ්ේ  

         අපශ්ේ සේවාමි වූ ශ්ේසුසේ ක්රිසේතුන්ත වහන්තශ්සේ උශ්ෙසාර් අපට ලැශ්බවා , ආශ්ර්න්ත. ශ්ර්වැනි    

        පිළිතුරකට ලකුණු ලබා ශ්ෙන්තන.        (ලකුණු 6) 

 

5/ (1) ආත්ර්ානුභාවය/ ශ්ේවාත්නුභාවය / ශුේධාත්ර්ය      (ලකුණු 2) 

    (2) 1  සේශ්න්තහය    2.  ප්රීතිය     3. සර්ාොනය    4. ඉවසීර්    5. යහපත්කර්    6. කරුණාව 

         7. ශ්නාබිශ්ෙන දිරිය    8. සාන්ත ොන්ත කර්    9.විශේවාසවන්ත කර්    10. ර්යමොවය 

        11. වෘ භාවය      12. පිරිසිුකර්               (ලකුණු 3) 

   (3) නේ කරන ලෙ සාන්තතුවරයා පිළිබෙ පිළිතුරට අොළව ලකුණු ලබා ශ්ෙන්තන -19 පාඩර්(ලකුණු 6) 

 

6/ (1) ර්ේෙලාශ්ේ ර්රියාට ෙශමනය වීර් ( ශ්ජාහාන්ත 20:11-18)  / රාවකයන්තට ෙශමනය වීර් 

          (ශ්ජාහාන්ත 20 :19-23)/ ශ් ෝර්සේ තුර්ාට ෙශමනය වීර් (ශ්ජාහාන්ත 20:24-29)   (ලකුණු 2) 

   (2) එර් ෙරුවා උශ්ෙසා යාච්ඤා කිරීර්/ වරෙ ආෙරශ්යන්ත ශ්පන්තවා දීර් , වැනි ආෙශමර්ත්ව ක්රියා කරන   

         ආකාරය ලියා ඇත්නේ ලකුණු ශ්ෙන්තන       (ලකුණු 3) 

  (3) ුක් ශ්ේෙනා හමුශ්ේ සංශ්ේදීව පිහිට ශ්වමි / අසරණ හා ශ්කාන්ත වූ සැර්ට කරුණාව ෙක්වමි/  ර්ා සතු  

         ශ්ේ ශ්බො ගනිමි. / යාච්ඤා කිරීර් / අධයාපන කටයුතු වලට උෙේ කිරීර් / විවිධ අවශය ාවන්තට  

         හැකි පර්ණින්ත සහය වීර් වැනි කරුණු ඇත්නේ ලකුණු ශ්ෙන්තන   (ලකුණු 6) 

 



3 
8  ශ්රේණිය                කශ් ෝලික ධර්මය  - පිළිතුරු             බසේනාහිර පළාත් අධයාපන ශ්ෙපා මශ්ේන්තතුව 

 

7/ (1) යාර් යැුර්          (ලකුණු 1) 

    (2) 
i. ශ්වනත් ශ්ේව වන්තෙනාත්ර්ක පිළිශ්වත් 

කිතුනු ජීවි ශ්ේ ඵල ශ්නලා ගන්තනටත් ජීවි ශ්ේ විවිධ අවසේථ්ා ශුේධවත් කිරීර්ටත් 
ශ්වනත් ශ්ේව වන්තෙනා ශ්ර්ශ්හයන්ත උපකාරීශ්ේ. පුේගලයන්ත ආගමික භාණ්ඩ ආහාර හා 
සේථ්ාන ආශීවමාෙ කිරීර් , පෙක්කේ පැළෙවීර් ශුේධ වූ ධාතු වලට වන්තෙනා කිරීර් යන ශ්ේ 
මීට අයත්ය. 

 
ii. වපුරන්තනා පිළිබඳ උපර්ාව 

ශ්ර්ර් උපර්ාව ර්ඟින්ත ශ්ේව රාජයශ්ේ වධමනයට ඇති බාධා හා ශ්ේව වචනය පිළිබෙ නව 
ජීවනශ්ේ බීජ සරු ශ්ලස වධමනය ෙැක්ශ්වයි .  ශ්ර්ර් උපර්ාශ්වන්ත ලැශ්බන ර්ඟ  ශ්පන්තවීේ 
ලියා ඇත්නේ ලකුණු ලබා ශ්ෙන්තන. 

 

iii. දිවය සත්රසාෙ වහන්තශ්සේ 

ශ්ේසුසේ වහන්තශ්සේ අන්තතිර් රාත්රි ශ්භෝජනශ්ේදී  දිවය සත්රසාෙ වහන්තශ්සේ සේථ්ාපි  කළ 
ශ්සේක. දිවය පූජාව පවත්වන විට ශ්ේසුසේ වහන්තශ්සේ අන්තතිර් රාත්රී ශ්භෝජනශ්ේදී කළ 
පිළිශ්ව ට අපි සහභාගී ශ්වමු. එයට කශ් ෝලික ජනවන්තෙනාශ්ේ ශ්ක්න්තිසේථ්ානය හිමිශ්ේ. 
ර්න්තෙයත් අන්තතිර් රාත්රි ශ්භෝජනශ්ේදී ශ්ර්න්තර් දිවය පූජාශ්ේදීෙ අපව ශ්ේසුසේ වහන්තශ්සේ 
දිවය සත්රසාෙශ්යන්ත උන්තවහන්තශ්සේශ්ේර් ශ්රී ශරීරශ්යන්ත හා ශ්රී රුධීරශ්යන්ත ශ්පෝෂණය 
කරන ශ්සේක. දිවය සත්රසාෙ වහන්තශ්සේ තුළ උන්තවහන්තශ්සේ ජීවර්ානව වැඩ සිටින ශ්සේක. 
එබැවින්ත අපි උන්තවහන්තශ්සේව භක්තිශ්යන්ත ලබා ග  යුතු ශ්වමු. දිවය සත්රසාෙ වහන්තශ්සේ 
ලබා ගැනීර්ට යන විට ෙෑත් වැඳ ශ්ගාසේ උන්තවහන්තශ්සේ ලබා ශ්ගන ෙෑත් වැඳ ආපසු පැමිණ 
ෙණ ගසා විනාඩි කීපයක් භක්තිශ්යන්ත යාච්ඤා කිරීර්ට අර් ක ශ්නාකරන්තන.  
( ශ්ේ ආකාරශ්යන්ත ගැළශ්පන පිළිතුරු ලියා ඇත්නේ ලකුණු ශ්ෙන්තන.) 

 

iv. කිතු සමිඳුන්ත ශ්රෝගීන්ත සුව කිරීර්   

                             සබත් දින කුු සේත්රිය සුව කිරීර්. උන්තවහන්තශ්සේ සබත් දිනක එක් ධර්ම 

ශාලාවක අනුශාසනා කරමින්ත සිටි ශ්සේක. එහි ෙහ අට වසක් තිසේශ්සේ අශුේධාත්ර්යක් නිසා 

ුවමලකමින්ත ශ්පළුණු ශ්කායි අන්තෙර්කින්තවත් ශ්කලින්ත වන්තනට බැරි සේත්රියක් වූවාය. “ සේත්රිය 

ඔශ්ේ ුවමලකමින්ත ඔබ මිුශ්නහිය.“ යැයි කියා ඈ පිට අත්  ැබූශ්සේක. එශ්කශ්නහිර් ඈ 

ශ්කළින්ත සිට ශ්ෙවියන්ත වහන්තශ්සේට රශංසා කළාය.  

 

ශ්ේසුසේ වහන්තශ්සේ ශ්රෝගීන්ත සුව කළ ඕනෑර් අවසේථ්ාවක් ලියා ඇත්නේ ලකුණු ලබා ශ්ෙන්තන. 

 

 ( ලකුණු 5×2 = 10) 

 


