10 - ශ්රේණිය

බුද්ධ ධර්මය

පිළිතුරු
19 සසුඅ සුරැකි සාංගායඅා
1. ■ “බුදුරජාණන් වහන්ශ්සේ විසින් ශ්ේශඅා කරඅ ලද ධ්ර්මය හා පන අවඅ ලද විඅය භික්ෂූන්
වහන්ශ්සේලා එක් වී සජ්ඣායඅා කිරීම”
■ “ශාසඅාභිවෘේධිකාමී මහ ශ්තරවරුන් විසින් බුේධ් වචඅය ඒකරාශි ශ්කොට වැරැදි අදහස් ඇතුළත්
වී ඇත්අම් ඒවා නිවැරැදි ශ්කොට ඇති වඅ ගැටලු ධ්ර්ම විඅයට අනුව විසඳමින්, ශාසඅ
ශ්ශෝධ්අයක් ඇතිකරලීම අරමුණු ශ්කොට ශ්ගඅ සිදු කරඅ ක්රියාවයකයකි.”
2. පුස්තකාරූඪ සාංගීතිය
3. ■ රාජය අනුග්රහය ශ්අොලැබීම.
■ වළගම්බා රාජය සමශ්ේ බැමිණිතියා අම් සාගතයක් ද ඇති වීම.
■ වළගම්බා රාජය සමය යුද ගැටුම්වයකන් යුක්ත වීම.
■ ලක්දිව ඇතැම් භික්ෂූන් වහන්ශ්සේලා ශාසනික පිළිශ්වතින් පිරිහී යාම
■ ලාාංශ්ක්ය භික්ෂූන් වහන්ශ්සේ ශ්මකල කණ්ඩායම් ශ්දකකට ශ්බදී සිටීම.
■ ධ්ර්මය ඇසීමටත්, ඉශ්ගනීමටත්, ඒ පිළිබඳ පන ර්ශ්ේෂණ පන ැවැත්වීමටත් ඇතැමුන් තුළ උඅන්දුවක්
ඇති වී තිබීම.
4. ■ ත්රිපිටක ධ්ර්මය වාශ්චෝත්ගත ව පන වත්වාශ්ගඅ යාශ්මන් එහි කිසි යම් විකෘතිතාවක් ඇති වීමට තිබූ
ඉඩකඩ ශ්ම් තුළින් මගහැරී යාම
■ භික්ෂූන් වහන්ශ්සේ නිකායාන්තර වශශ්යන් ශ්බදී විවිධ් මතවාදයන්හි පිහිටා ධ්ර්මය විවරණය
කිරීම තුළින් ශ් ේරවාද බුදු දහම විෂශ්යහි එල්ල වීමට තිබූ අභිශ්යෝග අවම වීම
■ පන සුකාලීඅ ශ් රවාදී බුදු දහම අභාවයට ගිය අවස් ාවල දී අැවත එය ස් ාපිත කිරීමට ශ්මම
ධ්ර්ම

ග්රන් උපන කාරී වීම

■ ශ්ලෝකශ්ේ ශ්වඅත් රටවල ශ් ේරවාදී බුදු දහම අභාවයට ගිය අවස් ාවල දී අැවත ස් ාපිත කිරීමට
ග්රන් ාරූඪ ශ්කොට සුරක්ෂිත ව පන ැවති ලාාංශ්ක්ය ධ්ර්ම ග්රන් උපන කාරී වීම

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

බුද්ධ ධර්මය
5. කණිෂ්ක සාංගායඅාව
6. ■ සාංඝ සමාජය නිකාය වශශ්යන් ශ්බදී ඒ ඒ නිකාය විසින් විවිධ්ාකාරශ්යන් බුදු දහම විවරණය
කිරීම
■ ත්රිපිටක ශ්පන ොත්පන ත් එක්රැස් කිරීම හා ඒවාට සර්වාස්තිවාදී ධ්ර්මයට අනුව අටුවා සම්පන ාදඅය
කිරීශ්ම් අවශයතාව
7. ■ සූත්ර, විඅය, අභිධ්ර්ම යඅ ත්රිපිටකයට විභාෂා අම් සර්වාස්තිවාදී අටුවා ග්රන් සම්පන ාදඅය වීම
■ (ඒ අනුව විඅය පිටකය සඳහා විඅය විභාෂා ද, සූත්ර පිටකය සඳහා උපන ශ්ේශ ශාස්ත්රය ද, අභිධ්ර්ම
පිටකය සඳහා අභිධ්ර්ම විභාෂා ශාස්ත්රය ද සම්පන ාදඅය ශ්කරුණි.
■ අටුවා ග්රන් තඹපන ත් ඉරුවල යකයවා ශ්සල්මුවා මාංජුසාවල බහා ස්තූපන යක තැන්පන ත් කරමින්
ඒවාශ්යහි සුරක්ෂිතතාව තහවුරු කිරීම
■ පන ායකශ්යන් පන ැවති ත්රිපිටක බුේධ් ධ්ර්මය සාංස්කෘත භාෂාවට පන රිවර්තඅය වීම
■ විසිරී පන ැවති ගුරුකුල එක නිකායක් යටතට ගැනීම නිසා මහායාඅ සම්ප්රදාය ආරම්භ වීම
■ මධ්ය ආසියාශ්ේ ධ්ර්ම ප්රචාරය සඳහා ධ්ර්ම දූත පිරිස් ශ්යදවීම
8. ■ ප්රධ්ාඅත්වය - පන ාර්ශව ශ්තරුන්
■ සභාපන තිත්වය - වසුමිත්ර ශ්තරුන්

9. කණිෂ්ක රජතුමා
10. ■ සමාජය තුළ ඇති වඅ ඕඅෑ ම ගැටලුවක දී සාකච්ඡා මාර්ගශ්යන් විසඳුම් ලබා ගැනීම
■ සුරක්ෂිත කළ යුතු දෑ නිසි අවස් ාවන්හි දී සුරක්ෂිත කිරීමට ශ්පන ළඹීම තුළින් පන සු කාලීඅ ව
ඇති

වඅ ශ්බොශ්හෝ ගැටලු අවම කර ගත හැකි වීම

■ සුදුසු පුේගලයන් පන ත් කර ගැනීම
■ නිවැරැදි අායකයන් පන ත් කර ගැනීම

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

