බුද්ධ ධර්මය

පස්වන ශ්රේණිය
20. තමන්ටත් අනුන්ටත් හිතැති ශ් ොදු
දරුවන් ශ්වමු.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය

ජයග්රහණත

ී 

අතිමමාීවව

සුටටුීමම,,

පරාජත

ී 

අධිෂ්ඨාතශීලීව ක,යුුට කිරීම,, ප්රාතයික ක විවිතත

ී 

වගකතමන් යුුටව ක,යුුට කිරීම, හා සුභාෂිත වචත භාවිත
කිරීම, අවශ්ය ම තපන්ීමම තමම පාඩම ුටළින් ඔබ, ලැතේ.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය

ක්රියාකාරකම
විවිතත එදිතතදා ක,යුුටවල ී  ඇතැම් වි, ජයග්රහණ ලැීමම,්,, එතමන් ම පරාජයන්,
මුහුණ ී ම,්, අප, සිදු තේ
.
ජයග්රහණයය
දැනනන්න.



ී  අප

ටුතු 

ුතු  ක රයය ිළිබ වව වැිහහිියශ්යුගශ්නන් අසර



තමන්තේ හැකියාව පිළිබඳව සුටටු විය යුුට ය.



අතයයන්තේ සි්, තත රිදවිය යුුට ය.



අතයයන් ීඩඩාව, ප්, තත කළ යුුට ය.



සියලු තදතා එක් ව අන් අය, බාධාවක් තත වත පරිදි සුට, තබදා හදා ගත යුුට ය.



පරාජය වූවන් තහලා තත දැකිය යුුට අතර ඔවුන් දිරිම්, කළ යුුට ය.



පරාජිතයන් ුටළ ඇිම ධතා්,මක ශ්ක්තීන් අගය කළ යුුට ය.

පයරජය ී  අප
දැනනන්න.



ටුතු 

ුතු  ක රයය ිළිබ වව ද වැිහහිියශ්යුගශ්නන් අසර



පරාජය, තහේුට විමසා බැලිය යුුට ය.



ජයග්රාහකයන්තේ දක්ෂතා අගය කළ යුුට ය.



ජයග්රහණය කරා යා හැකි යහප්, මාර්ග පිළිබඳව තස යා බැලිය යුුට ය.



වැඩිහිටි උපතදස් ලබා ගත යුුට ය.



අධිෂ්ඨාතශීලී ව ක,යුුට කිරීතමන් ඉදිරි ජයග්රහණ සඳහා තය මු විය යුුට ය.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය
ක්රියාකාරකම


ඔබ අසා දැතග්, තත රුටරු ඇුටළ්, කරමින් පහත වගුව සම්පුර්ණ කරන්ත.
ජයග්රහණයක ී  ක,යුුට කළ යුුට
ආකාරය



පයරජය

ී  ක,යුුට කළ යුුට ආකාරය

බුද්ධ ධර්මය තපළ තප ත්, 0 පාඩම “තමන්,්, අනුන්,්, හිතැිම තබ දු දරුවන්
තවමු.” පාඩතම් “ජය පයරජය සමව විඳිමු”තක ,ස තහ ඳින් කියවන්ත.

ක්රියාකාරකම


අප මහා තබිසතාණන් වහන්තසේ ද වගකතමන් යුුට ව ක,යුුට කර ඇිම ආකාරය
දැක්තවත පහත ජාතක කථා වැඩිහිටිතයකුතගන් අසා දැතගන්ත.




මාුටතපිසක ජාතකය
තම මව කර තබා තග ඩ, පිහිතා මවතේ විවිතය තේරා ග්, අවස්ථාව.
සාලිතක්දාර ජාතකය
දෑස් අන්ධ මහලු මව හා පියා තපිෂණය කළ ආකාරය.
අපණ්ණක ජාතකය
කාන්තාරත ී  ගමන් කිරීතම් ී  වගකතමන් ක,යුුට කර,
අමනුෂයයන්තගන් තේරුු  ආකාරය.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය


එම එක් එක් ජාතක කථාතේ ී  තබිසතාතණි වගකතමන් යුුටව ක,යුුට කළ නිසා
සිදු වූ යහපත කුමක්දැයි ලියා දක්වන්ත.
ජාතක කථාව

වගකතමන් ක,යුුට කිරීතමන් සිදු වු යහපත

මාුටතපිසක ජාතකය
සාලිතක්දාර ජාතකය
අපණ්ණක ජාතකය


පහත එක් එක් ජාතක කථාතේ එත තබිස්, චරිතය තම් කරන්ත.
ජාතක කථාව

තබිස්, චරිතය

මාුටතපිසක ජාතකය
සාලිතක්දාර ජාතකය
අපණ්ණක ජාතකය

ක්රියාකාරකම
තම් අුටරින් ඔබ කැමිම එක් තබිස්, චරිතයක් තතිරා තගත චිත්රය, ත න්ත.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය
සමාජත විව්, ීමතම් ී  වයස් තේදයකින් තත රව තල කු කුඩා අප සෑම තකතතකු, ම
ඉටු කිරීම සඳහා කාර්යයන් සමූහයක් ඇත.
උදාහරණ:මයර
වැිහහිියයර
ගුරුවයයර

- තදමාපිය ම තපන්ීමම හා ගුරු උපතදස් පිළිපදිමින් තහ ඳින්
ඉතගත ගැීවම.
- වැඩිහිටිතයකු තලස තමා ලැබූ අ්,දැකම් ඇසුරින් අන් අය,
අවශ්ය ම තපන්ීමම් හා උපතදස් ලබා ී ම.
- ගුරුවරතයකු වශ්තයන් සමාජත තහ ඳින් විව්, ීමම,
දරුවන්, අවශ්ය ම තපන්ීමම.

ක්රියාකාරකම
ළමතයකු වශ්තයන් ඔබ, පැවරී ඇිම කාර්යයන් පහත දැක්තවත වගුතේ ස,හන්
කරන්ත.
නිවශ්සේ ී 
උදා : පරිහරණය කරත භාණ්ඩ නිසි තැත තැීමම
1.

පරසශ්ේ ී 
උදා : පන්ිම කාමරය පිරිසිදු ව තබා ගැීවම
1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.

5.

5.

බුද්ධ ධර්මය තපළ තප ත්, 0 පාඩම “තමන්,්, අනුන්,්, හිතැිම තබ දු දරුවන්
තවමු.” පාඩතම් “වනකීශ්මන් වැඩ යමු.”තක ,ස තහ ඳින් කියවන්ත.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය
ක්රියාකාරකම
වැඩිහිටිතයකුතගන් අසාතගත පහත කවිවල හිස්තැන් සම්පූර්ණ කරන්ත. තාලය,
ගායතා කරන්ත.
1) බලතයන් ව්, කිසියම් තස ර
සිතකින්
සියිමන් ව්, දැන් වූ
උපතදසකින්
...............................................................
...............................................................
(තලිවැඩ ස රාව - ීමදාගම මමත්රිය හිමි
ශ්ත්රුම බතලන් තහි තවත්, තකතතකුතේ උපතදස්වල, අනුව තහි තස රකම් කිරීතම්
තේතතාතවන් අනුන් සුට තදයක් ගතතහ ්, එය අපාගත වත අකුසලයකි.
2) අනුන්තගන් තැිම
වුණ
තදයක් ලැබුතණ ්, යම්
දිත
....................................................................
....................................................................
(සිරි්, මල්දම
ශ්ත්රුම තවත්, තකතතකුතේ තැිම වූ තදයක් ඔබ, ලැබුණ තහ ්, එය තත ස වා සුටටින්
ආපසු තදන්ත.


තස රකම් කිරීම නිරතයහි දුක් විී ම, සිදු වත පාප කර්මයක් බව්,, එයින් මිී  යහප්,
පුද්ගලතයකු තලස සමාජත විව්, විය යුුට බව්, තබෞද්ධ දරුවන් වත අප සිත,
ගත යුුට තේ.

ක්රියාකාරකම
අන්සුට

තද් තත ගැීවම පිළිබඳ ව කියැතවත ශික්ෂා පදය ලියා දක්වන්ත.

..............................................................................................................................
තස

රකතමහි ආී තව විදහා දැක්තවත ජාතක කථා ක් තම් කරන්ත.
........................................................................................................................
........................................................................................................................





බුද්ධ ධර්මය තපළ තප ත්, 0 පාඩම “තමන්,්, අනුන්,්, හිතැිම තබ දු දරුවන්
තවමු.” පාඩතම් “අන්සු  ශ්ද් ශ්නොනනිමු.”තක ,ස තහ ඳින් කියවන්ත.
සුභාෂිත වදන් යනු යහප්, වචත තේ. බුදුරජාණන් වහන්තසේ යහප්, වචත කතා කිරීතම්
අගය අප, තද්ශ්තා කළ තසේක.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය
ක්රියාකාරකම
04 තරේණියේත ී 
පාඩම “සුභාෂිතය යහප්, ය ” යත පාඩතම් ී  සුභාෂිත වචත භාවිතත
වැදග්,කම පිළිබඳව ඉතගතග්, කරුු  මතකය, ත මින් පහත ප්රශ්්තවල, පිළිුටරු
සපයන්ත.
1. සුභාෂිත වචත යනු තම තවාද ?
...................................................................................................................................
2. තහ ඳ ළමයි කතා තත කරත සුභාෂිත තත වත වචත තම තවාද?
.....................................................................................................................................
3. සුභාෂිත වචත කතා කළ යු්,ත්, තක තහේී  ද?
.....................................................................................................................................
4. සුභාෂිත වචත කතා කිරීතමන් ලැතබත වාසි තම තවා ද?
....................................................................................................................................

ක්රියාකාරකම


ිමරිසන් ස්,්,වයින් පවා යහප්, වචතවල, ප්රිය කරත බව්, සැර පරුෂ වදන්වල,
අකමැිම බව්, තන්දිවිසාල ජාතක කථාව ුටළින් විස්තර කරයි

පළමු තරේණියේත ී  ඔබ උග්, තන්දිවිසාල ජාතකය සිහිප්, කර ගන්ත, තැතතහ ්,
වැඩිහිටිතයකුතගන් අසා දැතගන්ත. දැන් එම කතාව ඔතේවචතවලින් තකටිතයන් ලියන්ත.
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................


තන්දිවිසාල ජාතකතයන් අප, උගත හැකි ආදර්ශ්යන් තම තවාද?
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය


තන්දිවිසාල ජාතකත ඔබ වඩා්, සි්, ග්, අවස්ථාවක් චිත්රය, ත න්ත.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය

ක්රියාකාරකම 0
තපර තරේණියේවලී  ද ඔබ උග්, කරුු  සිහිප්, කර යහප්, වචත භාවිතත වාසි හා
අයහප්, වචත භාවිතත අවාසි පහත පරිදි වගුගත කරන්ත.



යහණපත් වචන භරවිතශ්ේ වරසි

අයහණපත් වචන භරවිතශ්ේ අවරසි

ක්රියාකාරකම


බුද්ධ ධර්මය තපළ තප ත්, 0 පාඩම “තමන්,්, අනුන්,්, හිතැිම තබ දු දරුවන්
තවමු.” පාඩතම් “සුභරෂිතය පුරුදු ශ්වමු.”තක ,ස තහ ඳින් කියවන්ත.



තමන්,්, අනුන්,්, හිතැිම තබ දු ගුණ දම් ඇුටළ්, කවි තස යා තප ්, පිිංචක් පිළිතයල
කරන්ත.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය



“ ප්රිය වචත කතා කිරීතම් අගය ” යත මාතෘකාව ය,ත්, අර්ථව්, වැකි ක් ලියන්ත.

........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................


පහත දැක්තවත කවිය සම්පුර්ණ කරන්ත.
යතකි යත බස් තත තහ බි

සිතන්තන්

.....................................................................
.....................................................................
......................................................................
(සිරි්, මල් දම

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

