
බුද්ධ ධර්මය

10 ශ්රේණිය

අන්තර්ගතය  - සාගරිකා වික්රමආරච්චි - බප/කැල/කිරිල්ලවල ම.ම.වි.

සැකසුම - ටී.එම්.ගයාත්රී ලක්මාලි - බ/පුස්සැල්ලාකන්ද මහා විදයාලය , පතනවත්ත
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ශ් ෝසතුන්ට ශ්ද්වාරාධනා කිරීම



10 ශ්රේණිය

පස් මහ  ැලුම් / පංච විශ් ෝකන

කා ය

දීපය

ශ්ද්ශය

කු ය

මව
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ශ් ෝසත් උපත



10 ශ්රේණිය

උපශ්ත්දී සිදු වූ අසිරිමත් සිදුවීම්

 දදව්බඹුන් නමස්කාර කිරීම.

 මහ දපොද ොව කම්පාවීම.

 පියවර තැබීම - තබන පියවර පාසා දනළුම් මල් පිපීම.

 සිංහනාද පැවැත්වීම.

අග්ශ් ෝ හමස්ි  ශ් ෝකස්ස

ශ්ෙට්ටශ්ටෝ හමස්ි  ශ් ෝකස්ස

ශ්සට්ටශ් ෝ හමස්ි  ශ් ෝකස්ස

අයමන්තිමමා ොතිම නත්ිදාාි  ුබ ්භවශ්ව 

මම දලොවට අග්ර දවමි

මම දලොවට දයයෂ්ඨ ව්ම දවමි

මම දලොවට දරේෂ්ඨ ව්ම දවමි

දමය මාදේ අවසන් පපත ි

යළි මාදේ පහ  වීමක් නැත
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උපත  ැබූ ආසන්න කා ශ්ේදී සිදුවූ වැා ත් සිදුවීම්

 අසත තවුසා කුමරු බැලීමට පැමිණීම.

එම අවසථ්ාදව්දී කුමරාදේ දදපා තවුසාදේ හිස

මත වැදුනු අතර එම දමොදහොදත් අසත තවුසා

කුමරුට නමස්කාර කද ේය.

 එම අවස්ථාදව්දී පිය රයතුමාද කුමරාට නමස්කාර කිරීම.

 පපතින් සත් දිනකින් මහමායා දේවිය කළුරිය කිරීම.

 පස් මසකට පසු පැවැත්වූ වප් මඟුල් පත්සවදේදී කුමරු අහසට

නැග භාවනානුදයෝගීව සටීම.

 පියරයතුමා දදවන වරට කුමරුට නමස්කාර කිරීම.

 කුමරු ඉපදී දින පහකින් එකල ප්රසේධ රාම, ධය, ලක්ඛන,

මන්ත, සුයාම, සුදත්ත, දකොණ්ඩඤ්ඤ, දභෝයය යන පගත්

බමුණන් ප්රධාන 108 දදදනක් පැමිණ නම් තැබීම සදු කිරීම.

 දලොව සයල්ලන්ටම අර්ථයක් සදු කරන බැවින් “සිද්ධාර්ථ”
යන නම තැබීම.
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ශිල්ප හැාෑරීම

• සදුහත් කුමරුදේ ප්රධාන ගුරුතුමා සර්වි ත්ර  මුණු පඬිතුමා ය.

• නම් තැබීදම්දී බමුණන් පැවසූ අනාවැකි නිසා සුදදොවුන් රජු කුමරුට සක්විති රයකම සඳහා 

අවශ්ය දලෞකික ශිල්ප ශ්ාස්ත්ර ඉගැන්වීමට සැ ැස්වීය.

 කඩු ශිල්ප

 දුනු ශිල්ප

 ඇතුන්  පිට යාම

 අසුන් හැසිරවීම

 රාෙ නීතිමය

 නැටුම් ක ාව

 සංගීතය 

ගුරු සත                                  දනොරිදවා

දව්ලාව                                දනොවරදවා

බැතිදපම්                                    පපදවා

අකුරු පගනී කුමරු                    දසොඳවා
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ශ්යෞවන අවධිය

• දසොද ොස් විදේදී, යදශ්ෝධරා කුමරිය විවාහ කර දීම.

• දහේමන්ත, ගිම්හාන, වස්සාන සෘතු වලට ගැ දපන දලස

රමය, සුරමය, සුභ මාළිගා ත්රිත්වය තනා දීම.

• සෑම අවශ්යතාවයක් සඳහාම දැස දස් කම්කරුවන්

දයදීම.

• දිනපතා සතුටින් කාලය ගත කිරීමට පත්සව , සැනදකළි

සිංවිධානය කිරීම.

• සුරූපී නාටයාිංගනාවන් විසන් ඉදිරිපත් කරන රිංගනයන්

දැකීමට සැ ැස්වීම.

සේධාර්ථ කුමරු දලෞකික සැප සම්පත් වලින් පිරි සුවපහසු ජීවිතයකට හුරු කරවීමට

පියරජු ගත් පත්සාහයන්
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ශ්  ව යථාර්ථය වටහා  ැනීම සඳහා 

සිද්ධාර්ථ කුමරු මුහුණ දුන් අවස්ථා

• පයන් සරි නැරඹීමට යන අවස්ථාදව් සතර දපර නිමිති දැකීම.

ඉපදීදම් සට මරණය දක්වා, ජීවිත අවස්ථා මහත් වූ දුකක් දගන දදන බව අවදබෝධ වීම.
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ශ්  ව යථාර්ථය වටහා  ැනීම සඳහා 

සිද්ධාර්ථ කුමරු මුහුණ දුන් අවස්ථා

• රාහු කුමරුශ්ග් උපත සිදුවීම.

රාහුදලො යාදතො - රාහුලදයක් පපන්නා

බන්ධනිං යාතිං - බන්ධනයක් ඇතිවුණා

විමුක්ති සාධනයට එය බාධාවක් බව අවදබෝධ වීම.

• නාටිකාං නාවන්ශ්ග් විප්රකාර ාැකීම.

සුරූපිණියන් දලස සටින්නවුන් දමොදහොතකට පසු සටින තත්වය දැක,

ජීවිතදේ අස්ථිර බව අවදබෝධ කර ගැනීම.

• කිසාශ් ෝති යශ්ග් ි ්භබුත පා ඇසීම.
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ශ් ෝසත් සිරිශ්තහි ප්රකට වන අභිශ්යෝ ාත්මක අවස්ථා

• තව්තිමසා ශ්ාව්ශ්  වදී මනු ශ්  ව උපත   න්නට ශ්ද්ව ආරාධනා  ා විටා උපත   න ස්ථානය

තීරණය කිරීම.

පංච විශ් ෝකන   ා එම අභිශ්යෝ ය ෙය  ත්හ.

• ඉතා ශ්කටි කා යකදී මැනවින් ශිල්ප හැාෑරීය. ශ්යෞවනත්වයට පත් සිද්ධාර්ථ කුමරුට අභිශ්යෝ ෙය

 ැනීමට එයින් මහත් පිටුවහ ක්  ැබුණි.

• කාමශ්වෝගී ජීවිතය සහ රෙ සැප විමුක්තිම ාමී ම ට අභිශ්යෝ යක් විය.

• මැදි විය ශ් වීශ්මන් පසු මහළු වීම, ශ් ඩවීම වැි ජීවිත අභිශ්යෝ යන්ට තමාටා මුහුණ දීමට සිදුවන

 ව අවධාරණය වීම.

• ි ශ්කාමී පැවිදි දිවිය දුකින් ි දීශ්ම් මඟ  ැව් අවශ් ෝධ කර ශ් න අභිි ෂ්ක්රමණය කිරීශ්මන් එම

අභිශ්යෝ යට සාර්ථකව මුහුණ දුන්හ.

• පිය රෙතුමාශ්ග් අශ්ේක්ෂා ඉටුකිරීමා අභිශ්යෝ යක් විය.

• සය වසරක දුෂ්කර ක්රියා සමයා අභිශ්යෝ යකි.

• සියළු ශ්කශ්ෙස් ප්රහීණ ශ්ක ට

ශ්  ව්තුරා බුද්ධත්වයට පත්වීමා අභිශ්යෝ යකි.
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ජීවිත අභිශ්යෝ  ෙය  ැනීමට උපකාරී වූ ගුණාං 

 පට්මාන වීර්යය

 කැපවීම

 නිවැරදි ගමන් මග

 ඉවසීම

 අවිංකබව

 නින්දා ගැරහුම් හමුදව් දනොසැලී සටීම
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පැවරුම් 01
සේධාර්ථ දබෝසතාදණෝ තව්තිසා දදව්දලොව දී මනුදලොව පපත ලැබීමට පිංච විදලෝකන

පිළිබඳව දසොයා බැලූ බව අපි පගත්දතමු.

දමම සේධාන්තය පසුබිම් කරදගන ඔබදේ ජීවිතදේ අභිදයෝගාත්මක අවස්ථා සාර්ථක කර

ගැනීමට ඉහත දැක්වූ පිංච විදලෝකනයන් භාවිතා ක හැකි ආකාරය දපන්වා දදන්න.

පැවරුම් 03
දසොද ොස් විය සපිරුණු සේධාර්ථ දබෝසතාදණෝ සය ඥාතිහිතමිත්රාදීන් අභිමුව ශිල්ප

දැක්වීදම් අවස්ථාදවන් ඔබට ගත හැකි ආදර්ශ් දමොනවාද?

පැවරුම් 02
සිංහ නාදය තුළින් කුඩා විදේදීම සදුහත් කුමරු තම පත්පත්තිදේ අරමුණු දැක දලොවට

ප්රකාශ් ක හ. දබෝසත් දරුදවකු වන ඔබද ඔදේ ජීවිත අරමුණු ලියා ඔබදේ නිවදසේ

ප්රදර්ශ්නය කරන්න.
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හිස්තැනට වඩාත් සුදුසු වචනය ශ්තෝරන්න

1. සුේදධෝදන රයතුමා .......................... විංශික වූ අතර මහමායා දේවිය දදව්දහ නුවර

............................ විංශික කුමරියක් වූවාය.

2. සේධාර්ථ කුමරු පපත ලද ලුම්බිණි සල් පයන ................................ රායයයට අයත්

වූවකි.

3. දලොව සයල්ලන්ටම අර්ථයක් සදු කරන බැවින් ................................. නම් විය.

4. අසීමිත වූ කාමයන්දගන් නික්ම යාම ............................ නම් දවි.

5. ආලාර කාලාම නම් තාපසතුමා ................................... සමාපත්ති ලාභී වූ අතර

පේදකරාමපුත්ත තාපසතුමා ............................... සමාපත්ති ලාභී ආචාර්යවරදයක්

විය.

6. නිේබූත පද අසා පැහැදුනු සේධාර්ථ කුමරු තම මුතුහර ...................................... ට

තෑගි කද ේය.

7. වයාධිය යනු .............................. වන අතර යරාව යනු ........................... ි.

අභිනිෂ්ඨ ව්ක්රමණය , අෂ්ඨ ව්ට , වයසට යාම , සේධාර්ථ , දලඩ වීම , කිසාදගෝතමී , දකෝසල , 

ශ්ාකය , සප්ත , දකෝලිය


