10 - ශ්රේණිය

බුද්ධ ධර්මය

පිළිතුරු
21 ශ් ෞද්ධ් සාහිතයය රස විිමු
1. ■

සිය ස්ලකර

■

සිඛවළඳ හා සිඛවළඳවිනිස

■

ධ්ම්පියා අටුවා ගැටපන දය

2. පන දය 85කි
3. ■

අමාවතුර

■

ගුරුළුශ්ගෝමී පන ඬිතුමා

4. ■

ගුරුළුශ්ගෝමි පන ඬිතුමා

■

පන ාලි ශ් ෝධිවාංශය

■

ශ්පන ොශ්ළොන්අරු සාහිතය යුගය

ක. ■
■
8. ■
■

බුත්සරණ
විදයා චක්රවර්ති
ුවශ්දව්දාවත - මඛාශ්ද්ව ජාතකය
සසදාවත - සස ජාතකය

7. ■ අව අරහාදී බුදුගුණවල අරහාං ගුණය ශ්ත්මා කරශ්ගඅ පූජාවලිය රචඅා කරනු ලැබුශ්ව් මයුරපන ාද
පිරිශ්වන්පන ති බුද්ධ්පුත්ර හිමිපන ාණන් විසිනි. ශ්දවඅ පන ැරකුම් ා රජුශ්ේ ඇමැතියකු වූ
ශ්ද්වප්රතිරාජශ්ේ ආරාධ්අාශ්වන් ශ්මය නිමවඅ ලද ව සඳහන් ශ්වයි. පන රිච්ශ්ේද 34 ක් ඇති ශ්මහි
ශ්ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්ශ්සේ සුශ්ම්ධ් තාපන ස අවධිශ්ේ දී දීපන ාංකර බුදුරජාණන් වහන්ශ්සේශ්ගන්
නියත විවරණ ගැනීශ්ම් සිට පන රිනිර්වාණය ශ්තක් වූ බුද්ධ් චරිතය 32 වඅ පන රිච්ශ්ේදය දක්වා
ඉදිරිපන ත් ශ්කශ්ර්. පන රිච්ශ්ේද 33--34 හි ලාංකාශ්ව් ඉතිහාසය ශ්දවඅ වඅපන ැරකුම් ා රාජය සමය
දක්වා විස්තර ශ්ව්.

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

බුද්ධ ධර්මය
5. ■
■

ධ්ර්මශ්සේඅ හිමියන්
පන ාලි ධ්ම්මපන දට්ඨ කතාව

9. දඹශ්දණිය
10. ■ භාරතීය අලාංකාර ශාස්ත්රය පන දඅම් කරශ්ගඅ නිර්මාණය වූ සිාංහලශ්ේ විශිෂ්ටතම මහා කාවයය
කව්සිළුමිණයි. කුසදා කව ශ්ලසින් හැිමන්වුණු ශ්මය කව්සිළුමිණ’ ශ්ලස ප්රකට වූශ්ේ ශ්හළ
කව්ශ්ලොශ්ව් වටිඅාම කාවයය වූ නිසා ය. ශ්මහි කතුවරයා දඹශ්දණිශ්ේ රජකම් කළ ශ්දවඅ
පන ැරකුම් ා නිරිඳුන් ය. ග්රන්යය රචඅා ිීමමට ශ්ත්මා කරශ්ගඅ ඇත්ශ්ත් කුස ජාතකයයි. ශ්ම්දූතතය
වැනි සාංස්කෘත මහා කාවයයක අන්තර්ගත සර්ග

න්ධ්අ ආදී කාවය ීමති භාවිතයට ගනිමින්

ශෘාංගාර රසය දඅවඅ ශ්ලස රචඅා වී ඇති ශ්මය සර්ග 1ක ින් හා ගී 770 න් යුක්ත ශ්ව්. එකල
කව්සිළුමිණ ඉශ්ගනීම උගශ්තකු වීශ්ම් මගක් ශ්ලස සැලිණ.

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

