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බුද්ධ ධර්මය - I 

11   දරේණිය 

1. IV   - දදලන වතිදේ 

2. IV  - ධර්මය ශා විනය  

3. III   - විලාද දනොකර වමඟිලන්න. 

4. II   - පැසුළුයම් කිව 

5. III   - උදරාබාධයකින් දපළුණ භික්ෂුලකට උපව්ථාන කිරීදමනි. 

6. IV   - දකොදවොල් රජු 

7. I   - දේමිය ජාතකය 

8. III  - පාරමි, උපපාරමි, පරමේථ පාරමි 

9. I  - තුනකි 

10. II   - දක්, නිලැරදි, නීදරෝගි 

11. I  - විචිකිච්ඡාල 

12. II   - විදර්නා භාලනාල 

13. III  - විතක්ක චරිත 

14. IV  - අතිපූජය දර්රුකාදන් චන්දවිම නාහිමි 

15. I  - පානදුරාලාදය 

16. III  - ලග්ග 26 ගාථා 423 

17. II  - පන්සිල්  

18. I  - සර කපුටන්ටය 

19. III  - දීඝජාණු දකෝලිය පුත්රයා 

20. II   - කතාදලන්ම දලව දගවීම 

21. IV  - කාාම සත්රයි 

22. IV  - සීය 

23. I  - සියලු ආගම්ලට ගරු කිරීම. 

24. I  - මෂවුන් ඇදහීම 

25. III  - වතර බ්රශ්ම විශරණ 

26. IV  - සුභ මානලකයා 

27. II   - ද්දේදයන් කටයුතු කරන්නාය. 

28. I  - චුතපපාත ඥානය නමිනි 

29. IV  - උපාදාන පච්චයා භදලෝ 

30. II   - පටිච්ච වමුප්පාදය 

31. III  - දිළිදුකම 

32. IV  - දේ ධම්මා දශේතුප්පභලා 

33. III  - කර්මය ශා පුනර්භලයි 

34. II   - අලි ඇතුන් පූජා කිරීම 

35. I  - ජයට මෂ මුත්රා දනොකරන දව අලලාද කිරීමි. 

36. III  - ධම්ම පදය  

37. I  - කුවගින්න 

38. IV  - ජීලක වලදයලරයාදග් ලල්ීමම මතය 

39. II   - තුන්දලනි ධර්ම වංගායනාල 

40. III  - මශා පරිනිබ්බාන සත්රයි. 

 

 



බුද්ධ ධර්මය - II 

 

01.  

i. කාම සුඛල්ලිකානු දයෝගය 

අේතකිමථානුදයෝගය 

ii. දානය, ප්රියලචනය, අර්ථ චර්යාල, වමානාේමතාල 

iii. දකෝලිත - උපතිව්ව 

iv. උට්ඨාන වම්පදා, ආරක්ඛ වම්පදා, කයාණ මිේතතා, වමජීවිකතා 

v. තණ්ශා, රතී, රඟා 

vi. රප, දේදනා, වංඥා, වංඛාර, විඤඤ්ාණ 

vii. පංච අභිඥා, අ්ඨ වමාපේති 

viii. සත්ර ිටටකය, ුද්දක නිකාය 

ix. වද්ධා, සී, ලාග, පඤඤ්ා යනාදිය 

x. දලව්වන්තර ජාතකය, සී විමංව ජාතකය, සිවි ජාතකය, වව ජාතකය 

02.  

i. කාාම ලැසියන්ට. දක්වපුේත නියම්ගදම්දී 

ii. කුවල්ද අකුවල්ද, නිලැරදිද වාලදයද, නුලණැේතවුන් විසින් ගරශන ද්දද්ද පවවන ද්දද්ද, අහිත ිටණිව දේද 

දුක් ිටණිව දේද,  

iii. ිටළිතුර ප්ර්නයට අදාෂ නම් වමව්තයක් දවේ වකා කුණු බාදදන්න.    

    

03.  

i. සුකරානි අවාධූනී 

අේතදනෝ අහිතානි ච 

යං දේ හිතංච වාධංච 

තං දේ පරම දුක්කරං 

ii. තමාට හිතලේ අයශපේ දද් කිරීම ලතා පශසුය. යම් දදයක් තමාට ලැඩදායක ද යශපත ිටණිව පලතී ද එලැනි 

දද් කිරීම ලතා අපශසුය. 

iii. ගාථා 3ක් ලේ උදාශරණ ලදයන් දගන ලියා ඇති ිටළිතුරට වමව්තයක් දවේ වකා කුණු බාදදන්න.  

04.  

i. ආශාරදේ පමණ දැන අනුභල කිරීමි.         

ii. දරෝගාබාධ අඩුවීම, නිදුක් බල, වැශැල්ලු බල, කාය බය, 

iii. ිටළිතුර ප්ර්නයට අදාෂ නම් කුණු බාදදන්න.         

05.  

i. වමථ භාලනාල, විදර්නා භාලනාල          

ii. ිටළිතුර ප්ර්නයට අදාෂ නම් කුණු බාදදන්න.        

iii. ිටළිතුර වමව්තයක් දවේ වකා කුණු බාදදන්න.        

06.  

i. ාභ ප්රදයෝජන අදප්ක්ාදලන් අනයාගමිකයන් පැවිදි වී වසුන තුෂ අර්බුද ඇති කිරීම.    

ii. මශා දමොග්ගීමපුේත තිව්ව මශ රශතන් ලශන්දවේ  

ධර්මා දෝක රජු 

1000ක් රශතන් ලශන්දවේා 

iii. ිටළිතුර ප්ර්නයට අදාෂ නම් කුණු බාදදන්න. 

        

07. වමව්තයක් දවේ වකා කුණු බාදදන්න.         

 

 


