10 - ශ්රේණිය

බුද්ධ ධර්මය

පිළිතුරු
22 රාජය පන ාලඅය පිළිඳ ශ්ඳ ්ධධ් ගගැන්ීම්
1.

දීඝ නිකාශ්ේ චක්කවත්තී සීහඅාද සූත්රය

2. ■

ඔඳශ්ේ අඹුදරුවන් ඇතුළු රජ පන වුශ්ේ පිරිසට ධ්ාර්මික රැකවරණය සලසන්අ.

■

රට රකිඅ ඳළ ශ්සඅඟට ධ්ාර්මික රැකවරණය සලසන්අ.

■

රාජය ශ්සේවශ්ේ නියුතු විවිධ් තඅතුරු දරඅ ක්ෂත්රීය පිරිසට ධ්ාර්මික රැකවරණය සලසන්අ.

■

කෘෂි කර්මාන්තය ආදී නිෂ්පන ාදඅ කටයුතුවල නිරත බ්රාහ්මණ ගෘහපන තීන්ට ධ්ාර්මික රැකවරණය
සලසන්අ.

■
■

කුඩා ග්වල වැසියඅට හා ජඅපන ද වාසීන්ට ද ධ්ාර්මික රැකවරණය සලසන්අ.
ජඅතාවශ්ේ සදාචාර සාංවර්ධ්අයට මග ශ්පන න්වඅ රමණ බ්රාහ්මණ පිරිස්වලට ධ්ාර්මික
රැකවරණය සලසන්අ.

■

තිරිසනුන්ට හා පන ක්ෂීන්ට ධ්ාර්මික රැකවරණය සලසන්අ.

■

රශ්ේ අධ්ාර්මික ක්රියා ඇති ශ්අොවඅ අයුරින් කටයුතු කරන්අ.

■

දිළිඳු ජඅයාට ධ්අය ශ්දන්අ.

■

සිේවත්, ගුණවත්, වියත් මහණ ඳමුණන්ශ්ගන් අවවාද අනුශාසඅා ලඳා ගනිමින් රට පන ාලඅය
කරන්අ.

3. ■
■

රාජාණ්ඩු ක්රමය
සමූහාණ්ඩු පන ාලඅය ශ්හවත් ගණතන්ත්ර පන ාලඅය

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

බුද්ධ ධර්මය

4. ■

නිතර නිතර රැස්ීමම

■

සමගි ව රැස් ව, සමගි ව සාකච්ඡා ශ්කොට, සමගිව විසිර යාම

■

ශ්පන ර ශ්අොපන ැඅවූ නීති, ශ්අොපන ැඅීමම හා පන අවඅ ලද නීති කඩ ශ්අොශ්කොට ආරක්ෂා කිරීම

■

වැඩිහිටියන්ට හා ඔවුන්ශ්ේ අදහස්වලට ගරු කිරීම

■

කාන්තාවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීම

■

වජ්ජි රාජයය ඇතුළත හා පිටත පූජනීය ස්ථාඅ ආරක්ෂා කිරීම හා කඩ ශ්අොශ්කොට පුදසිරිත්
පන ැවැත්ීමම

■

තම රාජයයට පන ැමිණි හා පන ැමිශ්ණඅ පූජනීය උතුමන්ට පන හසුක් සැලසීම

5. වජ්ජි රාජයය
6. ■ දාඅය යනු - පන ාලකයා විසින් රශ්ේ ජඅතාවශ්ේ ආර්ථික අභිවෘ්ධධිය උදා කරලීශ්් අරමුණින්
ප්රාේධ්අය සැපන යීමයි. එඅ් ශ්ගොවිතැන් කරඅ පිරිසට අදාළ භූමිය, බිත්තර ීම, ශ්පන ොශ්හොර, ජලය
ආදිය ලඳා දීමත් ශ්වශ්ළ ාශ්් ශ්යශ්දඅ අයට ශ්වශ්ළ ශ්පන ොළ හා ප්රාේධ්අය ලඳා දීමත්, රාජය
ශ්සේවශ්ේ ශ්හෝ ශ්වඅත් ශ්සේවාවන් සපන යඅ පිරිස් ස හා නිසි ශ්ලස ඳත් වැටුප් ලඳා දීමත් දාඅයට
ඇතුළත් ශ්ේ.
■ ප්රිය වචඅ යනු - යහපන ත් වචඅයි. එඅ් වචඅශ්යන් සිදු වඅ වැරැදි හතශ්රන් ශ්තොර ව කතාඳස්
කිරීමයි. ශ්ඳොරුව, ශ්ක්ලම, හිස් වචඅ හා රළු වචඅශ්යන් වැළකී ප්රිය වචඅ වාවිත කිරීමයි.
■

අර්ථචර්යාව යනුශ්වන් අදහස් ශ්කශ්රන්ශ්න් අනුන්ශ්ේ යහපන ත හා අනුන්ශ්ේ දියුණුව පිණිස
කටයුතු කිරීමයි.

■

සමාඅාත්මතාව යනු - රටක ජඅතාව විවිධ් කුල, ජාති, ආග්, වාෂා අනුව වර්ග ීම සිටිය ද ඒ සියලු
ශ්දඅා ශ්කශ්රහි සම සිතින් කටයුතු කිරීමයි.

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

බුද්ධ ධර්මය

7. ■

ඡන්දශ්යන් අගතිගාමී ශ්අොීමම යනු - තමන්ශ්ේකම, අෑදෑකම, හිතවත්කම, පන ාක්ෂිකත්වය ආදිය
ශ්අොසලකා යුක්තිය හා සාධ්ාරණත්වය ගටු වඅ ශ්ලස ක්රියා කිරීම.

■

්ධශ්ේශශ්යන් අගතිගාමී ශ්අොීමම යනු - තමන්ශ්ේ ශ්අොවඅ තමන්ට විරු්ධධ්, තම පන ක්ෂශ්ේ
ශ්අොවඅ අයට අසාධ්ාරණක් ශ්අොකර සැමට යුක්ති ගරුකව, සුදුසුක් අනුව, සාරධ්ර්ම
අනුගමඅය කරමින් මධ්යස්ථ ව නිවැරැදි ව තීරණවලට එළඹිම.

■

ශ්මෝහශ්යන් අගතිගාමී ශ්අොීමම යනු -

ශ්මෝහශ්යන් අගතිගාමී වූ පන ාලකශ්යකුට යුක්තිය හා

අයුක්තිය, ශ්හො අරක ශ්තෝරා ශ්ේරා ගැනීමටශ්අොහැකි ශ්ේ. එශ්සේ ශ්තෝරා ශ්ේරා ගැනීමට අ්
පන ාලකයාට තීක්ෂණ බු්ධධියක් තිබියයුතු ය. ශ්මෝහශ්යන් අගතියට ශ්අොයා සමාජය තුළ නීතිය හා
සාමය නිසි ශ්ලස බු්ධධිමත් ව ක්රියාවට අැාංීමම මින් අ හස්ශ්ේ.
8. ■

ශ්මත්තා

■

කරුණා

■

මුදිතා

■

උශ්ප්ක්ඛා

9. අවපන ක්ෂශ්ේ ස ට

10. ■ සප්ත අපන රිහානීය ධ්ර්ම අ්
■ නිතර නිතර රැස්ීමම
■ සමගි ව රැස් ව, සමගි ව සාකච්ඡා ශ්කොට, සමගිව විසිර යාම
■ ශ්පන ර ශ්අොපන ැඅවූ නීති, ශ්අොපන ැඅීමම හා පන අවඅ ලද නීති කඩ ශ්අොශ්කොට ආරක්ෂා කිරීම
■ වැඩිහිටියන්ට හා ඔවුන්ශ්ේ අදහස්වලට ගරු කිරීම
■ කාන්තාවන්ට ආරක්ෂාව සැලසීම

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

බුද්ධ ධර්මය
■ වජ්ජි රාජයය ඇතුළත හා පිටත පූජනීය ස්ථාඅ ආරක්ෂා කිරීම හා කඩ ශ්අොශ්කොට පුදසිරිත්
පන ැවැත්ීමම

■

තම රාජයයට පන ැමිණි හා පන ැමිශ්ණඅ පූජනීය උතුමන්ට පන හසුක් සැලසීම

■

නිතර රැස්ීමමත්, සමගි ව රැස්ීමමත් සාමූහික පන ාලඅශ්ේ දී ගතා වැදගත් ශ්ේ. එහි දී ඳහුතරයකශ්ේ

අදහස් පිළිඳ ව අවධ්ාඅය ශ්යොමු කළ හැකි ය. වැඩි ශ්දශ්අකුට සවන් දිය හැකි ය. එයින් පන ාලකයා
අත්තශ්අෝමතික ව ක්රියා කරඅ ඒකාධිපන තිවරශ්යකු ීමම වැළශ්ක්. ඔහු වඩාත් ප්රජාතන්ත්රවාදී ශ්වයි.
මහජඅයාට මුහුණ පන ෑමට සිදු වඅ ප්රශ්අ නිතර සාකච්ඡා ශ්කොට සමගි ව වැඩ කළ හැකි ය. නිතර එක්රැස්
ීම සාකච්ඡා ශ්කොට වැඩ කිරීම ද අගශ්න් ය.
■

රටක නීතිය හැම අතින් ම රට වැසියන්ශ්ේ යහපන ත ඇති කරවන්අක් විය යුතු ය. සාමූහික ව

ස්මත කර ගත් නීති පන ්ධධ්තිය තනි තනි ව ශ්වඅස් ශ්අොකර කටයුතු කිරීම සමගියට ශ්මන් ම ප්රගතියට
ද ශ්හේතු ශ්වයි. නීතිය මහජඅයා ස හා ය, මහජඅයා නීතිය ස හා ශ්අොශ්වයි යඅ අවශ්ඳෝධ්ශ්යන් රජු
ක්රියා කළ යුතු ය.
■

කාන්තාශ්වෝ සමාජයක ගතා වැදගත් තැඅක් ගනිති. මවුවරුන් ශ්ලස ඔවුහු දරුවන් බිහි ශ්කොට

ඇතිදැඩි කරමින් සමාජය ශ්ගොඩඅගති. ගෘහණියක් ශ්ලස සමාජශ්ේ කුඩා ම ඒකකය වූ පන වුලත්, ගෘහයත්
රැක ඳලා ගනිති. ඔවුන්ට විශ්ශේෂ ආරක්ෂාවක් සැලසීම හා ඔවුන්ශ්ේ අභිවෘ්ධධියට අවශය පියවර ගැනීම
ගතා වැදගත් ය.
■

ආගම, සාංස්කෘතිය හා සාරධ්ර්ම රක්ෂණය හා ශ්පන ෝෂණය කිරීම ස හා ක්රියා කරන්ශ්න්

සමාජයක පූජය පන ක්ෂයයි. පූජනීය ස්ථාඅ ටට අදාළ ආයතඅ ශ්ේ. පන ාලකශ්යකු විසින් එශ්සේ අතයවශය
ශ්මශ්හවරක ශ්යශ්දඅ පූජනීය උතුමන් හා පූජනීය ස්ථාඅ රක්ෂණය, ශ්පන ෝෂණය කරමින් එම ශ්මශ්හවරට
අනුග්රහ දැක්විය යුතු ශ්වයි. එය හැම අතින් ම සමාජයක යහපන ැවැත්මට මශ්හෝපන කාරී ශ්ේ.
■

බු්ධධ් කාලීඅ වාරතශ්ේ වජ්ජි රජදරුවන් විසින් සප්ත අපන රිහානීය ධ්ර්මයට අනුව තම රාජයය

පන ාලඅය ක්රියාත්මක කළ ඳව ස හන් ශ්ේ. ශ්මම සප්ත අපන රිහානීය ධ්ර්ම අනුගමඅය කරමින් පන ාලඅය
වඅ රාජයය ශ්අොපිරිශ්හඅ ඳවත් දිශ්අන් දිඅ දියුණුවට පන ත් වඅ ඳවත් බුදු දහශ්මහි දැක්ශ්ේ.

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

