අධ්යාපන අමාතයාංශය මගින් ඉදිරිපත් කරන
අධයන වෙොදු සහතික ෙත්ර (සාමානය වෙළ) විභාගය 2016
ආදර්ශ ප්රශ්න ෙත්රය

බුද්ධ ධර්මය

ෙැය වදකයි

බුද්ධ ධර්මය - II




ෙළමු වැනි ප්රශ්නය හා තවත් ප්රශ්න හතරක් ඇතුලු ව ප්රශ්න පහකට පමණක් පිළිතුරු සෙයන්න.
ෙළමු වැනි ප්රශ්නයට ලකුණු 20 ක් ද වතෝරා ගන්නා අවනක් ප්රශ්නයකට ලකුණු 10 ැගින් ද හිමි වේ.

(1)
I. "නිබ්බානං පරමං සුඛං" යන්නහි අර්ථය ලියන්න.
II. ශ්රද්ධාවේ ප්රවේද වදක ලියන්න.
III. වාචසික කුසල කර්ම දෙකක් නම් කරන්න.
IV. ලංකාවට බුදු දහම හඳුන්වාදීමට වෙර ෙැවැති ආගමික විශ්වාස දෙකක් නම් කරන්න.
V. බුදු දහම අනුව කර්මය යනු කුමක් දැ යි නිර්වචනය කරන්න.
VI ව ෝසතාණන් වහන්වසේ ොන පාරමිතාව සම්පූර්ණ කළ ආකාරය කියැවවන ජාතක කතා 02ක් නම් කරන්න.
VII. වයග්ඝෙජ්ජ සූත්රවේ ඇතුළත් පුද්ගලයාවග් දමද ොව හිත සුව පිණිස වහේතුවන කරුණු අතරින් දෙකක් නම් කරන්න.
VIII. සාහස්සි කා සංගීතිය යනු කීවවනි ධර්ම සංගායනාව ද? එයට අනුග්රහය දැක්වූවේ කවුද?
IX. බුදු රජාණන් වහන්වසේ වවනුවට වන්දනා කිරීම සඳහා මුල් කාලවේ දඹදිව ශිල්පීන් භාවිත කළ සංදක්ත දෙකක් සඳහන්
කරන්න.
X. ෙද්ම උෙමාවට අනුව සමාජවේ දක්නට ලැව න පුද්ගල දපෞරුෂ දෙකක් නම් කරන්න.

(2)
I. දස රාජ ධර්මවලින් හතරක් නම් කරන්න.
II. ඉන් එකක් පිළි ඳව වකටිවයන් දක්වන්න.
III. සාර්ථක දැහැමි රාජය ොලනයක් බිහි කිරීමට දස රාජ ධර්ම උෙවයෝගී කර ගන්නා ආකාරය ඔ කැමති රාජ ධර්ම පහක් ඇසුරින්
ෙැහැදිලි කරන්න.

(3)
I. "සුපටිපන්න" යන්වනහි අදහස ලියන්න.
II. සංඝ රත්නවයන් සිදුවන ආගමික, සාමාජික හා ජාතික වසේවාවන්ට නිදසුන

ැගින් වෙන්වා වදන්න.

III. “යහපත් සමාජයක් බිහි කිරීදේ නායකත්වය පැවරී තිදබන්දන් මහා සංඝ රත්නයට ය" වමම කියමන උොහරණ තුනක් වත්
ඇසුරින් ෙැහැදිලි කරන්න.
(4)
I.සිතීවම් හා විමසීවම් නිදහස පිළි ඳ වද්ශනා ඇතුළත් සූත්ර ධර්මය නම් කරන්න.
II. "යමක් වනොපිළිගත යුත්වත් කවර කරුණු ෙදනම් කරවගනද? " යනුවවන් බුදුරජාණන් වහන්වසේ දක්සපුත්ත වැසියන්ට වද්ශනා
කළ කරුණු අතුරින් තුනක් ලියන්න.
III. "සිතා විමසා කටයුතු කිරීවමන් ශිෂවයකුට යහෙත් අනාගතයක් වගොඩ නගා ගත හැකිය " විමසන්න.
(5)
I. සිඟාවලෝවාද සූත්රවේ සඳහන් ආකාරයට වසේවය වසේවක පිරිසට වවන් කර ඇති දිශාව කුමක්ද?
II. දසේවයයාදගන් දසේවකයාට ඉටුවිය යුතු යුතුකම් තුනක් ලියන්න.
III. වර්තමාන සමාජවේ විවිධ ආයතනයන්හි ෙවතින ස්වාමි වසේවක ගැටළු විසඳා ගැනීම සඳහා සිඟාද ෝවාෙ සූත්රදේ ඉගැන්වීම් ගළො
ගත හැකි ආකාරය ෙැහැදිලි කරන්න.
(6)
I. “අත්තනාව කතං පාපං - අත්තනා සංකිලිස්ස ති” යන ධම්මෙද ගාථාව සම්පූර්ණ කරන්න.
II. එහි අර්ථය ලියන්න.
III. "එකිවනකාවග් ආධයාත්මික හා

ාහිර සංවර්ධනය තමා ම සිදු කර ගැනීම තුළින් මුළු මහත් සමාජයටම යහෙතක් වේ" ඉහත

ගාථාවේ අර්ථය ඇසුරින් වමම කියමන සනාථ කරන්න.
(7)

ෙහත සඳහන් මාතෘකා අතුරින් වදකක් වතෝරාවගන වකටි සටහන් ලියන්න.
I. වැලිවිට අසරණ සරණ සිරි සරණංකර සංඝරාජ නා හිමි.
II. ධම්ම ෙදය.
III. ශ්රී ලංකාවේ චචතයය.
IV. ෙටිච්ච සමුප්ොදය

අධ්යාපන අමාතයාංශය මගින් ඉදිරිපත් කරන
අධ්යයන දපොදු සහතික පත්ර (සාමානය දපළ) විභාගය 2016
ආෙර්ශ ප්රශ්න පත්රය
බුද්ධ් ධ්ර්මය I,II

පැය තුනයි
බුද්ධ් ධ්ර්මය I

සැ කිය යුතුයි :
(i) සියලුම ප්රශ්න වලට පිළිතුරු සෙයන්න.
(ii) අංක 1 සිට 40 වතක් ප්රශ්න වලට දී ඇති (1), (2), (3), (4) යන පිළිතුරු වලින් නිවැරදි දහෝ වඩාත් ගැළදපන දහෝ පිළිතුර
වතෝරන්න.
(iii) ඔ ට සැෙවයන පිළිතුරු ෙත්රවේ එක් එක් ප්රශ්න ය සඳහා දී ඇති කව අතුවරන් ඔ වතෝරා ගත් පිළිතුවරහි අංකයට සැස දෙන
කවය තුළ (X) ලකුණ වයොදන්න.
(iv) එම පිළිතුරු ෙත්රවේ පිටුෙස දී ඇති අවනකුත් උවෙදස් ද සැලකිල්වලන් කියවා , ඒවා ද පිළිෙදින්න.
(1) බුදු රජාණන් වහන්වසේ චතුරාර්ය සතය ධර්මය අන්තර්ගත වකොට ෙස්වග භික්ෂූන් වහන්වසේලා අමතා වද්ශනා කවළේ,
1. දම්සක් ෙැවතුම් සූත්රය යි.
2. අනන්ත ලක්ඛණ සූත්රය යි.
3. වයග්ඝෙජ්ජ සූත්රය යි.
4. ෙරාභව සූත්රය යි.
(2)

ගැබිනි මාතාවන්වග් දරු ප්රසූතිය ෙහසු කිරීම උවදසා වද්ශනා කරන පිරිත වන්වන්,
1. ජය පිරිත යි.
2. වැසි පිරිත යි.
3. අංගුලිමාල පිරිත යි.
4. ධජග්ග පිරිත යි.

(3) සාර්ථක ජීවිතයකට මං වෙත් වහළි කර වදන දබෞද්ධ්යාදේ අත්දපොත වලස සැලවකන්වන්,
1. සිරිත් මල් දම යි.
2. ධම්ම ෙදය යි.
3. පිරුවානා වෙොත් වහන්වසේ යි.
4. ෙන්සිය ෙනස් ජාතක වෙොත් වහන්වසේ යි
(4) ව ෞද්ධ සහජීවන ප්රතිෙදාව වර්ධනය කර ගැනීමට උෙකාරීවන සතර සංග්රහ වස්තුව,
1. දානය , ප්රියවචනය, අර්ථචර්යාව හා සමානාත්මතාවයි.
2. වමත්තා, කරුණා, මුදිතා හා උවෙක්ඛාවයි.
3. ඡන්ද, වදෝස, භය හා වමෝහයයි.
4. ඡන්ද, චිත්ත, විරිය හා වීමංසාවයි.
(5) අනුන්වග් දුක දැක තම හදවවත් අනුකම්ො සිතිවිලි ඇති කර ගැනීම,
1.වමත්තා ගුණයයි.
2. කරුණා ගුණයයි.
3. මුදිතා ගුණයයි.
4. උවප්ක්ඛා ගුණයයි.
(6) සිවුසස් ෙහම වලස හැඳින්වවන්වන්,
1. සතර සංග්රහ වස්තුවයි.
3.සිේ ඹ විහරණයි.

2. චතුරාර්ය සතයයයි.
4. සතර සෘද්ධිොදයි.

(7) “මහමග සළකුණු වී තිබූ පියසටහන් දැක, එවසේ ගමන් වකොට ඇත්වත් කවුරුන්” දැ යි විමසමින් එම
පිය සටහන් අනුව පියවර තැබූ තැනැත්තා වසොයමින් ගමන් කවළේ,
1.සර්වමිත්ර මුණා ය.
2. වරෝණ මුණා ය.
3.වසෝණදණ්ඩ මුණා ය.
4. උදය මුණා ය.
(8) වෘක්ෂලතා වනොමැති ව අෙට ජීවත් වීමට වනොහැකි ය. අෙට ආහාර ඇතුලු ව ොවහෝ සම්ෙත් ල ා වදන්වන් වෘක්ෂලතා ය. වෘක්ෂ
ලතා රැකීමට අෙ කළ යුත්වත්,
1. මල් ෙලතුරු උයන් වැවීමයි.
2. ඒ දඬු ඉදිකිරීමයි.
3. ොලම් ඉදිකිරීමයි.
4. ෙැන්හල් තැනීමයි.

(9) "නිවරෝගීකම උතුම්ම ලාභයයි" වමම අදහස වදන ොලි ොඨය වන්වන්,
1. "සුභානු ෙස්සිං විහරංතං" යන්නයි.
2. "අවරෝගය ෙරමා ලාභා" යන්නයි.
2. "වයෝවච් වස්ස සතං ජීවේ" යන්නයි.
4. "උට්ඨානවවතෝ සතිමවතෝ " යන්නයි.
(10) භික්ෂූන් වහන්වසේ සමාජයට රක් වනො වන ආකාරවයන් සැදැහැවතුන්වග් ප්රතය ෙහසුකම් ල ා ගත යුතු ය. බුදුරජාණන්
වහන්වසේ ඊට දැක්වූ උෙමාව වනුවේ,
1. වගොනු ෙසුෙස යන කරත්ත වරෝදයයි.
2. වහොද්වදහි රස වනො දන්නා හැන්දයි.
3. මගධ රාජයවේ වවල්යායයි.
4. මල වනොතලා වරොන් ගන්නා ඹරායි.
(11) කමටහන් වනො ල ා භාවනා වකොට වනොමග වගොස් බුදුරජාණන් වහන්වසේවගන් කමටහන් ල ා සතය අවව ෝධ කර ගත්වත්,
1.ස්වර්ණකාර වතරුණ් වහන්වසේ ය.
3. ලකුණ්ඨක භද්දිය වතරුණ් වහන්වසේ ය.
(12) සාමඤ්ඤඵල සූත්රවයහි සඳහන් ෙරිදි සසර

2. පුණ්ණ වතරුණ් වහන්වසේ ය.
4. උෙවාන වතරුණ් වහන්වසේ ය.

ැඳ ත න ැමි හඳුන්වනු ල න්වන්,

1. ෙංච අභිඤ්ඤා වලස ය.

2. ෙංච නියාම ධර්ම වලස ය.

3. ෙංච නීවරණ ධර්ම වලස ය.

4. ෙංචානන්තරීය ොෙ කර්ම වලස ය.

(13) දීර්ඝ කාලයක් තිස්වසේ විජාතිකයන්ට යටත් වී සිටීම නිසා යටෙත් වී ගිය ජාතික, ආගමික, අභිමානය වගොඩ නැගුවේ අනගාරික
ධර්මොල තුමා ය. එතුමා සිදුකළ වමවහයක් වනොවන්වන්,
1. රණැස මූලගන්ධ කුටි විහාරය ඉදිකිරීමයි.
3.ෙරම විඥානාර්ථ ව ෞද්ධ සමාගම පිහිටුවීමයි.

2. සරසවි සඳරැස පුවත්ෙත ආරම්භ කිරීමයි.
4. මහනුවර නියම කන්වද් පිරිවවන ආරම්භ කිරීමයි.

(14) සැ ෑ ආගමික සහජීවනය යන්වනන් අදහස් වන්වන්,
1.අනය ආගමික උත්සව තමන් විසින් ෙවත්වනු ලැබීමයි.
2.අනයාගමිකයින්ට තම ආගමික කටයුතු නිදහවසේ කරගැනීමට ඉඩ සැලසීමයි.
3.සමගිය වවනුවවන් සෑම ආගමක්ම එක සමාන ව සිතා කටයුතු කිරීමයි.
4.තම ආගමික කටයුතු වලට අනයාගමිකයන් ද සහභාගී කරවා ගැනීමයි.
(15) වවළඳාම තම දැහැමි ජීවන වෘත්තියක් වලස කරන ගිහියා වසවිස, මත්ෙැන්, ආයුධ, සත්ව වැනි අදැහැමි වවළඳාම් වලින් වතොරව
කටයුතු කරයි. වමම ක්රියාව හඳුන්වන්වන්,
1. සම්මා කම්මන්ත වලසයි.

2. සම්මා ආජීව වලසයි.

3.සම්මා වායාම වලසයි.

4. සම්මා දිට්ඨි වලසයි.

(16) තමා විසින් ම පිළිෙැද ඇස් ෙනා පිට වමවලොවදී ප්රතිඵල දැකගත හැකි ැවින් ධර්ම රත්නය,
1. අකාලික වේ.
3. ඒහිෙස්සික වේ.

2. සන්දිට්ඨික වේ.
4. ඕෙනයික වේ.

(17) සීලවයන් යුතුව සමාධි භාවනාව සඳහා වයොමුවීවම්දී "සති සම්ෙජඤ්ඤය" අතයවශයවයන්ම තිබිය යුතු ය. එහි "සති සම්ෙජඤ්ඤය"
නම්,
1.හිඳීම, සිටිම, ඇවිදීම ආදී සියළු ක්රියාවන්හිදී සිහිවයන් යුක්ත වීමයි.
2.ඇස, කණ, නාසය, දිව, ශරීරය, මනස යන ඉන්ද්රියන් සංවර වීමයි.
3.ලද වදයින් සතුටට ෙත්ව කටයුතු කිරීමයි.
4.අඩු ආශා ඇතිව කටයුතු කිරීමයි.
(18) "සමගියම යහෙති" යන අදහස ඇතුළත් උතුම් බුදුවදන වන්වන්,
1."සමවාවයෝ ඒව සාධු" යන්නයි.
2."සමග්ගා වහෝථ මා විවදථ" යන්නයි.
3."වච්තනාහං භික්ඛවේ කම්මං වදාමි" යන්නයි.
(19)

4."ආවරෝගය ෙරමා ලාභා" යන්නයි.

වහේතු ඵල දහමට අනුව තණ්හාව නිසා "උොදානය" වහවත් සිතින් දැඩිව අල්ලා ගැනීම සිදුවන අතර "උොදානය" නිසා ,
1. "සළායතන" ඇති වේ.
2. "ඵස්ස වේදනා" ඇති වේ.
3. "භවය" ඇති වේ.

4. "ජරා- මරණ" ඇති වේ.

(20)

මිනිසා වමන් ම සතා සිවුොවවෝ ද ෙරිසර ජීවීහු වවති. එ ැවින් අපි ෙරිසරය රැකිය යුතු වවමු. එහිදී ජ
බුදුරජාණන් වහන්වසේ භික්ෂූන් වහන්වසේලා හට මග වෙන්වූවේ,
1.වෙරහන් කඩක් භාවිත කරන වලස වද්ශනා කිරීවමනි.

2.ෙරිසරයට කැළි කසල මුදා වනොහරින වලස වද්ශනා කිරීවමනි.

3.ජලය අරපිරිමැස්වමන් භාවිත කරන වලස වද්ශනා කිරිවමනි. 4.ජලයට අෙවිත්ර දෑ දැමීම වනොකළ යුතු
(21)

දූෂණය වැළැක්වීමට

ව වද්ශනා කිරීවමනි.

මෑත යුගවේ දී වථේරවාදී බුදු දහම වලොව පුරා ප්රචලිත කිරීමට පුළුල් අවස්ථාවක් සැලසුවන්,
1.එංගලන්තවේ ොලි ග්රන්ථ සමාගම පිහිටු වීම නිසා ය.

2.ොලි

සින් ත්රිපිටකය ග්රන්ථාරූඪ කිරීම නිසා ය.

3.අවශෝක රජු නව රට සසුන් පිහිටුවිමට ක්රියාකළ නිසා ය. 4.කණිෂ්ක රජු මධයම ආසියාවවහි ධර්ම ප්රචාරය කරවූ නිසා ය.
(22).ත්රිවිදයාවට අයත් අනුන්දේ සිත් පිළිබඳ ෙැන ගැනීදේ විවශේෂ ඤාණය හඳුන්වන්වන්,
1.ආසවක්ඛය ඤාණය වලසයි.
2.ෙරචිත්ත විජානන ඤාණය වලසයි.
3.දිබ් චක්ඛු ඤාණය වලසයි.

4.පුබ්වබ් නිවානුස්සති ඤාණය වලසයි.

(23).ශික්ෂා ෙද සංඛයාව අනුව විවිධ ප්රවේද දක්නට ඇති සීලවයහි, මුසාවාද, පිසුනාවාච, ෙරුසාවාච, සම්ෙප්රලාඵ යන ශික්ෂා ෙද
ඇතුළත් වන්වන්,
1.ෙංච සීලය තුළ ය.
3.අෂ්ටාංග උවෙෝසථ සීලය තුළ ය.

2.ආජීව අෂ්ටමක සීලය තුළ ය.
4.දස සීලය තුළ ය.

(24). පුද්ගලයන්වග් වමවලොව හිත සුව පිණිසත් ෙරවලොව හිත සුව පිණිසත් දීඝජානු දකෝලිය සිටු පුත්රයා හට බුදු රජාණන් වහන්වසේ
වද්ශනා කළ සූත්ර ධර්මය වන්වන්,
1.සිගාවලෝවාද සූත්රය යි.
3.කාලාම සූත්රය යි.

2.වයග්ඝෙජ්ජ සූත්රය යි.
4.ෙරාභව සූත්රය යි.

(25). පුද්ගලවයකු තම ආදායම ඉක්මවා වියෙේ දනො දකොට කටයුතු කිරීම, බුදු දහවමහි හඳුන්වා ඇත්වත්,
1."උට්ඨාන සම්ෙදා" වලසිනි.

2."ආරක්ඛ සම්ෙදා" වලසිනි.

3."කලයාණ මිත්තතා" වලසිනි.

4."සමජීවිකතා" වලසිනි.

(26). පුද්ගලවයකු තුළ විමසුම්ශීලී බුද්ධිය, අධිෂ්ඨානය, ඉවසීම, ආත්ම සංයමය, වනොෙසු ස්න ා උත්සාහය හා උොයශීලී ව තිවබ්
නම් ඔහු තුළ
1.ථිනමිද්ධ වැවේ.
3.අභිධයාව වැවේ.

2.ඡන්දය වැවේ.
4.යසස වැවේ.

(27). උතුම් බුදු දහම ලංකාව පුරා වයාප්ත කරවීම සඳහා මිහිඳු මහ රහතන් වහන්වසේ ප්රමුඛ ධර්ම දූතයින් වහන්වසේලා අනුගමනය
කළ දූරෙර්ශී පිළිදවත වූදේ,
1.ප්රාග් ව ෞද්ධ යුගවේ ෙැවති සංස්ක ෘතිය විවේචනය කිරීම යි.
2.එවතක් ෙැවැති ආගමික සංස්ක ෘතියට අවනත විම යි.
3.ප්රාග් ව ෞද්ධ සංස්ක ෘතිය හඳුනාවගන එහි හරවත් ෙරිවර්තනයක් ඇති කිරීම යි.
4.වෙර ෙැවති ආගමික චින්තන සමඟ ව ෞද්ධ සංස්ක ෘතිය මිශ්රකර ගැනීම යි.
(28). "අදවච්චප්පසාෙය" වලස හැඳින්වවන්වන්,
1.ත්රිවිධ රත්නය පිළි ඳ කරුණු වනොදැන ඇතිකර ගන්නා ෙැහැදීමයි.
2.ත්රිවිධ රත්නය පිළි ඳ කරුණු දැන ඇතිකර ගන්නා ෙැහැදීමයි.
3.ධර්ම රත්නය පිළි ඳ කරුණු දැන ඇතිකර ගන්නා භක්තියයි.
4.ධර්ම රත්නය හා සංඝරත්නය පිළි ඳ කරුණු දැන ඇතිකර ගන්නා විශ්වාසයයි.
(29). කාන්තාවන්ට ආරක්ෂාව සැ සීම පිළි ඳ සඳහන් වන ව ෞද්ධ රාජය ොලන ඉගැන්වීම වන්වන්,
1.දස පින් කිරියවත් ය.
2.ෙංච සීල ප්රතිෙදාව ය.
3.සප්ත අෙරිහානිය ධර්මය යි.

4.සතර සංග්රහ වස්තුව යි.

(30). අෙ චදනික ව මුහුණවදන ගැටළු විසඳා ගැනීවමහි වඩාත් ප්රාදයෝගික ව දයොො ගත හැකි ව ෞද්ධ ඉගැන්වීම වනුවේ,
1.වහේතුඵල දහම යි.
2.පුනර්භව දහම යි.
3.අටවලෝ දහම යි.

4.ත්රි ලක්ෂණ දහම යි.

(31). නිවැරදි රැකියාවක් කිරීම මංගල කරුණකි. වම් පිළි ඳ මහා මංග සූත්රදේ සඳහන් වන ොලි ොඨය වන්වන්,
1.පූජා ච පූජනීයානං
2.පුට්ඨස්ස වලෝක ධම්වම්හි
3.අවසේවනා ච ාලානං

4.අනවජ්ජානි කම්මානි

(32). සීගිරිය හා හිඳගල සිතුවම් සුවිවශේෂී වන කරුණක් වන්වන්,
1.වෙොවළොන්නරු යුගවේ චිත්ර වලට වඩා වවනස් චිත්ර සම්ප්රදායක් වීම නිසා ය.
2.ව ෞද්ධ වත්මා මුල්කරගත් චිත්ර සම්ප්රදායක් වීම නිසා ය.
3.අනුරාධපුර යුගවේ මුල්කාලීන චිත්ර වලස සැලවකන නිසා ය.
4.චිත්ර වර්ණ ගැන්වීවම් සුවිවශේෂී තාව නිසා ය.
(33). සසර දුකින් නිදහස් ව නිවන් දක්නා ජාති දක්වා යේකිසි භවයකදී විොක දීමට ඉදිරිෙත් වන්වන්,
1.දිට්ඨධම්ම වේදනීය කර්මයයි.
2.උෙෙජ්ජවේදනීය කර්මයයි.
3.අෙරාෙරිය වේදනීය කර්මයයි.

4.අවහෝසි කර්මයයි.

(34)." දමිපියා අටුවා ගැටෙදය" විවශේෂ කෘතියකි. ඊට වහේතුව,
1.බුදු ගුණ ෙදයවයන් රචනා කළ ැවිනි.
3.පුරිස දම්ම සාරථී ගුණය වත්මා කරගත්

ැවිනි.

2.බුද්ධ වද්ශනාවලට විවරණ හා ගැටෙද රචනා කළ ැවිනි.
4.පුහුදුන් ජනතාවට උෙවදස් වදන කෘතියක්

ැවිනි.

(35). භික්ෂූන් වහන්වසේලාවග් කායික නිදරෝගීතාව සලකා බුදුරජාණන් වහන්වසේ "සක්මන් මළුව" අනුමත කළ වසේක . ඒ සඳහා
ඉල්ලීමක් කවළේ,
1.ජීවක චවදයවරයා ය.

2.අවන්පිඬු සිටුතුමා ය.

3.වකොවසොල් රජු ය.

4.මිගාර සිටුතුමා ය.

(36). චුල්ලකම්ම විභංග සූත්ර වද්ශනාවේ දැක්වවන කර්ම විොක වල විවිධත්වයට අනුව දීර්ඝායුෂ විඳින්දන්,
1.ප්රාණඝාත කරන්නා ය.
2.ප්රාණඝාත වනොකරන්නා ය.
3.සත්ත්ව හිංසාව කරන්නා ය.

4.සත්ත්ව හිංසාව වනොකරන්නා ය.

(37). මහනුවර යුගවේ චිත්ර කලාව නූතන චිත්ර කලාව හා සසඳන කල එහි සුවිවශේෂී ලක්ෂණයක් වලස වෙනී යන්වන්,
1.විවිධ වර්ණ රාශියක් භාවිතා කීරීමයි.

2.ජාතක කතා

හුලව භාවිත කිරීමයි.

3.ව ෝසත් චරිතය වත්මා කර වනොගැනීමයි.

4.මිනිස් හා සත්ත්ව රූෙ, ගස් වැල් ආදිය ස්වාභාවික ව වනොදැක්විමයි.

(38). වවනත් කර්මයකින් වළකාලිය දනොහැකි වඩාත් ශක්තිමත් ලසම්ෙන්න කුසලාකුසල කර්මය වනුවේ,

(39).

1.ගරුක කර්මයයි.

2.ආසන්න කර්මයයි.

3.ආචිණ්ණ කර්මයයි.

4.කටත්තා කර්මයයි.

සිරිදාස දෑවත් මහන්සිවයන් කෘෂිකාර්මික කටයුතුවල නියැලී ධ්ාර්මිකව ධනය ඉෙැයූ පුද්ගලවයකි. වමයින් ඔහු විඳින සතුට
හැඳින්විය හැක්වක්,
1.අත්ථි සුඛ වලස යි.
3.අණන සුඛ වලස යි.

2.වභෝග සුඛ වලස යි.
4.අනවජ්ජ සුඛ වලස යි.

(40). ව ෞද්ධ රාජය ොලන ප්රතිෙත්තියක් වන ෙස සක්විති වත් ඇතුළත් වන සූත්රය වන්වන්,
1.කාලාම සූත්රය යි.

2.චක්කවත්ති සීහ නද සූත්රය යි.

3.සිඟාවලෝවාද සූත්රය යි.

4.වයග්ඝෙජ්ජ සූත්රය යි.

