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බුද්ධ ධර්මය

නිපුණතාව 08
ශාසඅ ඉතිහාසය හා ශ්රී ලාාංක ක ශ් ්ධ ධ් උරුමය හැන අ ම
උරුමය
රැක ගැනීමට ක්රියා කර..

නිපුණතා මට්ටම 10.8.3
බුදු දහම ඇසුරින් ශ්පන ෝෂණය වූ සාංහල සාහිතයය රසාසවවාදය
කරමින් ඒවා සාංරක්ෂණයට දායක ශ්ව..

පන ාඩම
21 ශ් ්ධ ධ් සාහිතය රස වින මු

අන්තර්ගතය සැකසීම :- අධ්යාපන අ අමාතයාාංශය - ආගමික හා සාරධ්ර්ම ශාඛාව
පන රිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.

බුද්ධ ධර්මය

1. අනුරාධ්පුර යුගශ්ේ රචඅා කරඅ ලද ශ් ්ධ ධ් සාහිතය කෘති තුඅක අම ලියන්අ.
2. සගීරිශ්ේ කැටපන ත් පන වුශ්ර් ලියා ඇති ගීත ඇසුරින් මහාචාර්ය ශ්සඅරත් පන රණවිතාඅ මහතා විසන්
ක යවා ප්රකාශයට පන ත්ශ්ක ට ඇති පන දය ගණඅ ක යද ?
3. “බුදුගුණ අඅන්ත වඅ ැවින් අව ගුණ හැම ක යත් ශ්අ පිළිවනින් හි පුරිස දම්ම සාරථි යඅ පන දය
ශ්ගණ ද......” යඅ පන ාඨය ඇතුළත් ධ්ර්ම ග්රන්යය හා හි කතුවරයා අම් කරන්අ.
4. ධ්ර්ම ප්රදීපපිකාව රචඅා කරඅ ලද කතුවරයා, ය රචඅා ක රීමට පන දඅම් කරගත් ග්රන්යය හා සාහිතය
යුගය අම් කරන්අ.
5. “ඒ මිහිරි රුව ඇසැ ශ්හත් මැ, ඒ මිහිරි හඬ කණැ ශ්හත් මැ, දකුණතින් ගත් කඩුව බිම වැටී ශ්හඅ ව්
ශ්අ දැඅැ, වමතින් ගත් පන ළඟය වැටී ශ්හඅ ව් ශ්අ දැඅැ,........” යඅ පන ාඨය ඇතුළත් ශ්පන  ශ්ළ න්අරු
සාහිතය යුගශ්ේ රචඅා වූ ධ්ර්ම ග්රන්යය, හා හි කතුවරයා අම් කරන්අ.
6. මුවශ්දව්දාවත හා සසදාවත කාවය ග්රන්ය රචඅා ක රීමට වසවතු විෂය වී ඇති ජාතක කතා ශ්දක අම්
කරන්අ.
7. දඹශ්දණි යුගශ්ේ රචඅා වූ පූජාවලිය ග්රන්යය පිළි ඳ හැන න්වීමක් කරන්අ.
8. සධ ධ්ර්ම රත්අාවලිය ග්රන්යය රචඅා කරඅ ලද කතුවරයා හා ය රචඅා ක රීමට ඇසුරු කරගත් මූලාර
ගන්යය අම් කරන්අ.
9. දහම් සරණ හා සඟ සරණ රචඅා කරඅ ලද සාහිතයය යුගය අම් කරන්අ.
10. කව්සළුමිණ පිළි ඳ හැන න්වීමක් කරන්අ.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- අධ්යාපන අ අමාතයාාංශය - ආගමික හා සාරධ්ර්ම ශාඛාව
පන රිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.

