7- ශ්රේණිය - 16 ඳාඩම
වකි ව ශ්ඳශ්ේ- වමශ්නොෂ ග නැශ්ගනහිර
 නිපුණතාල - වංව්කෘතිය ශා වාරධර්ම ශඳුනා ගනිමිේ වශජීලනය ශා ජාතිකාභිමානය ශ්ගොඩ නගා
ගැනීම වශා භාාල භාවිත කරයි .
 නිපුණතා මට්ටම - වංව්කෘතික උරුමය ශා ශර ඳද්ධති පිළිබල අලශ්බෝධය බා ගැනීම වශා ශ්ේඛන
ඳරිශීනය කරයි .
 නිපුණතාල - භාාමය කාර්යශ්ේ දී ලාක්ශ්කෝය , භාා වම්ප්රදාය ශා භාා ලයලශාර පිළිබ දැනුම
ප්රදර්නය කරයි .
 නිපුණතා මට්ටම - ලාක්ශ්කෝෂීය දැනුම ප්රදර්නය කරයි .

ක්රියාකාරකම - 1


සුදුසු පිළිතුරතරු කුණු අතරිේ ශ්තෝරා හිව් තැේ පුරලේන .

•
•
•

වමශ්නොෂ කේද දිලයිශ්ේ කඳු ඳද්ධතිශ්යහි -------------------------- කඳු ලැටියකි .
වමශ්නොෂ කේද අතීතශ්ේ ඳටේ ංකාශ්ේ විසු ජනයාශ්ේ ------------------------ ව්ථානයක් ශ්වේ වැශ්ක් .
ශ්බෞද්ධයේශ්ේ වි්ලාවය ලේශ්ේ බුදුේ ලශේශ්වේ ශ්ම් වමශ්නොෂ ඳර්ලත මුදුනට ලැඩම කෂ බල ශා ------------------------------ වටශේ
කෂ බල යි .
වමශ්නොෂ කේශ්ද් --------------------------- හිේදේශ්ේ වි්ලාවය යි .
යුශ්දේ , ක්රිව්තියානි ශා ඉව්ාම් භක්තිකයේශ්ේ වි්ලාවය ලේශ්ේ -------------------------------වමශ්නොෂ කේද බලයි .
ආගම් සියේශ්ේ ම බැතිමත්තු වමශ්නොෂ කේද ---------------------------- වකති .
වමශ්නොෂ කේද ශ්ෝක ලාසි ජනයා ------------------------------ වැකිය ශැකි ය .
ව්ලාභාවික ඳාරිවරික වාධක ලන ----------------------------- වහිත වමශ්නොෂ කේද රැක ගැනීම අඳ වතු යුතුකමකි .
වමශ්නොෂ කේද වම්බේධ ශ්බොශ්ශෝ ----------------------------------------- බිහි වී ඇත .

•
•
•
•
•
•

ශිල ශ්දවියේශ්ේ ඳා වටශන පිහිටා ඇති බල

විශ්ේ ලැදගත්කමක් උසුන

වාහිතය නිර්මාණ

ශුද්ධ ඳර්ලතයක් ශ්වේ

ආදම් ලාවය කෂ ඳාරාදීවය

ාක වශ වත්ත්ල ලයාප්තිශ්ේ විශ්ේතා

ඒකාබද්ධ කරන ව්මාරකයක් ශ්වේ

ඇදහිලි වි්ලාව ශා වම්බේධ

තම ඳා වකුණ ශ්මහි

ක්රියාකාරකරකම - 2
 වමශ්නොෂ කේද පිලිබ ල වශේලන ඳශත දැක්ශ්ලන ග්රේථයේහි කතුලරු ශ්වොයා යා කරේන .

වැළිහිණි වංශ්ද්ය
වමේත කට ලර්ණනාල
මශාලංවය
The Fountains of paradise
ඳාරාදීවශ්ේ උේඳත
මශ්නෝරථපූරණි
වමන ශෑේ
ඳතිරජ පිරුලේඳති ශ්ේශ්ද්ශ හිමි

ක්රියාකාරකම - 3
 වමශ්නොෂ ගිරයට නැඟුණු බලට ග්රේථාරඪ වී ඇති රජලරු ශ්වොයා දී ඇති රඳය තුෂ ලියේන .

















ලෂගම්බා රජු
දුටු ගැමුණු රජු
සිේලන මිහිඳු රජු
ශ්රී විජය රාජසිංශ රජු
ශ්ද්ලානම් පියතිව්ව රජු
ශ්දලන විමධර්මසරිය රජු
විජයබාහු රජු
මුටසීල රජු
මශා ඳරාක්රමබාහු රජු
අශ්වේෂ රජු
ශ්රී වංඝශ්බෝධි රජු
ශ්බෝවත් විජයබාහු රජු
ඳණ්ඩුකාභය රජු
කීර්ති ශ්රී නි්ංකමේ රජු
බුලශ්නක බාහු රජු

ක්රියාකාරකම - 4
 වමශ්නොෂ කේද තරණය කරන වැදැශැලතුේ භාවිත කරන ලචන ශ්වොයා යා කරේන .

ශ්ඳොදු ලශර

ශ්රී ඳදය ශා බැදුණු ලශර

කේද නගිනලා

නශ්ේ ගුරා

ගමේ මේ

ශ්කෝඩුකාරයා

ඉඩක් කඩක් ශ්දේන

කරුණා කරනලා

ලේදනා කණ්ඩායම

වැශැේලුල

කණ්ඩායම් නායකයා

ශ්දේන අඳට වංහිශ්ේ

ප්රථම ලතාලට සිරිඳා ලදිේන යේනා

ලේදනා නඩය

ක්රියාකාරකම - 5


ලරශේ තුළිේ ලඩාත් නිලැරදි පිළිතුර ශ්තෝරා ඳශත වශේ ලාකයල හිව්තැේ වම්පූර්ණ කරේන .

1.

මඟුේ කුණු ----------------------------- ශ්රී ඳාද ාංඡනශ්යහි පිහිටා ඇති බල කියැශ්ේ . [ 107 / 108 / 109 ]

2.

වමශ්නොෂ කේද මුදුශ්ේ ඇති ඳා වටශන ආදම්ශ්ේ බල -------- වි්ලාව කරති .[ මුව්ලිම්ලරු , ශිල භක්තිකශ්යෝ , ක්රිව්තියානි භක්තිකශ්යෝ ]

3.

සිරිඳා ලඳිේනට යන බැතිමත්හු මාර්ග ------------ ඔව්ශ්වේ ගමේ කරති . [ තුනක් , ශතරක් , ශ්දකක් ]

4.

සිරිඳා බැතිමතුේ රජ මාලත ශ්ව වකේශ්ේ ------- මාර්ගය යි . [ රත්නපුර ඳාබද්ද , ශැටේ නේතේනිය , රත්නපුර කුරුවිට ]

5.

------------- ශ්ඳෝ දා සිරිඳා ලාරය ඇරශ්ඹයි .[ නලම් , උදුලප් , ශ්ලවක්් ]

6.

සිරිඳා ලාරය ---------- ශ්ඳෝ දා අලවේ ශ්ලයි . [ ශ්ලවක් , උදුලප් , නලම් ]

7.

සුමන වමේ ශ්දවි රුල සිරිඳා අලාරශ්ේ ලැඩ ශ්ලශ්වේශ්ේ --------- රජ මශා විශාරශ්ේ ය . [ඳාබද්ද , ළිහිණිශ්ශෂ, ගේශ්ඳොත්තාල ]

8.

ශ්ඳර රජ දරුලේ ශ්රී ඳාදව්ථානයට ගම්ලර පුජා කෂ බල වශේ ල ඇති ශ්වේලිපියකි -------------ශ්වේලිපිය . [ රජග තැේන , ගේශ්ඳොත , අඹගමුල ]

9.

------------රජතුමා ශ්රී ඳාදව්ථානය ජරාලාව තත්ත්ලශ්යේ මුදා ලැඩි දියුණු කශ්ෂේ ය . [ කීර්ති ශ්රී රාජසිංශ , නි්ංකමේ , විජයබාහු ]

10.

“ බුද්ධං වරශ්ණ් සිරව දරා ශ්ගන ’’ යනු -------------- කවිය කි . [ බුදු වරණය , තුේ වරණය , වඝ වරණය ]

ක්රියාකාරකම - 6
 A තීරශ්ේ ඇතුෂත් ලාකයාං වශා ගැෂශ්ඳන ඳාඩශ්ම් අතුෂත් තනි ඳද B තීරුශ්ලේ ශ්වොයා යා
කරේන.
A
B
•

සිරිඳා කරුණා කරන කණ්ඩායශ්ම් නායකයා

ගම්ලර

•

ශ්දවියේ ලැඩ ලවන ශ්ෝකය

නරශ්ොල

•

ගශ්හි ශ්කටු ලියවිලි

ප්රතිවංව්කරණ

•

ඳෂමු ලතාලට ශ්රී ඳාදය කරුණා කරන පුද්ගයා

නශ්ේගුරා

•

නියම ව්ලරඳය වැඟවී ඳලතින

ශ්කෝඩුකාරයා

•

මිනිසුේ ජීලත් ලන ශ්ෝකය

සුරශ්ොල

•

නැලත වකව් කිරීම

ගුප්ත

•

විශාර , ශ්ද්ලා ආදිශ්යහි නඩත්තුල වශා පූජා කරන ඉඩම්

ශ්වේලිපි

ක්රියාකාරකම - 7
 එක් එක් ලාකයාං වශා ගැෂශ්ඳන තනි ඳද ශ්වොයා යා කරේන .
රත්තරනිේ තනන ද

රාජකීය

රේමුලා

ඳැරණි යුගශ්ශහි ඳැලති
ජචර
දරදර්ශී
ජශ්යහි ශැසිශ්රන

දුර දිග බා ක්රියා කරන

රජ ඳවුට අයත් ව
චිරේතන

ක්රියාකාරකම - 1
පිළිතුරු
•
•
•

•
•
•
•
•
•

වමශ්නොෂ කේද දිලයිශ්ේ කඳු ඳද්ධතිශ්යහි විශ්ේ ලැදගත්කමක් උසුන කඳු ලැටියකි .
වමශ්නොෂ කේද අතීතශ්ේ ඳටේ ංකාශ්ේ විසු ජනයාශ්ේ ඇදහිලි වි්ලාව ශා වම්බේධ ව්ථානයක් ශ්වේ වැශ්ක් .
ශ්බෞද්ධයේශ්ේ වි්ලාවය ලේශ්ේ බුදුේ ලශේශ්වේ ශ්ම් වමශ්නොෂ ඳර්ලත මුදුනට ලැඩම කෂ බල ශා තම ඳා වකුණ
ශ්මහි
වටශේ කෂ බල යි .
වමශ්නොෂ කේශ්ද් ශිල ශ්දවියේශ්ේ ඳා වටශන පිහිටා ඇති බල හිේදේශ්ේ වි්ලාවය යි .
යුශ්දේ , ක්රිව්තියානි ශා ඉව්ාම් භක්තිකයේශ්ේ වි්ලාවය ලේශ්ේ ආදම් ලාවය කෂ ඳාරාදීවය වමශ්නොෂ කේද
බලයි .
ආගම් සියේශ්ේ ම බැතිමත්තු වමශ්නොෂ කේද ශුද්ධ ඳර්ලතයක් ශ්වේ වකති .
වමශ්නොෂ කේද ශ්ෝක ලාසි ජනයා ඒකාබද්ධ කරන ව්මාරකයක් ශ්වේ වැකිය ශැකි ය .
ව්ලාභාවික ඳාරිවරික වාධක ලන ාක වශ වත්ත්ල ලයාප්තිශ්ේ විශ්ේතා වහිත වමශ්නොෂ කේද රැක ගැනීම අඳ වතු
යුතුකමකි .
වමශ්නොෂ කේද වම්බේධ ශ්බොශ්ශෝ වාහිතය නිර්මාණ බිහි වී ඇත .

ක්රියාකාරකරකම - 2
පිළිතුරු
වැළිහිණි වංශ්ද්ය
වමේත කට ලර්ණනාල
මශාලංවය
The Fountains of paradise
ඳාරාදීවශ්ේ උේඳත

මශ්නෝරථපූරණි
වමන ශෑේ
ඳතිරජ පිරුලේඳති ශ්ේශ්ද්ශ හිමි

ක්රියාකාරකම - 3
පිළිතුරු

















ලෂගම්බා රජු
දුටු ගැමුණු රජු
සිේලන මිහිඳු රජු
ශ්රී විජය රාජසිංශ රජු
ශ්ද්ලානම් පියතිව්ව රජු
ශ්දලන විමධර්මසරිය රජු
විජයබාහු රජු
මුටසීල රජු
මශා ඳරාක්රමබාහු රජු
අශ්වේෂ රජු
ශ්රී වංඝශ්බෝධි රජු
ශ්බෝවත් විජයබාහු රජු
ඳණ්ඩුකාභය රජු
කීර්ති ශ්රී නි්ංකමේ රජු
බුලශ්නක බාහු රජු











ලෂගම්බා රජු
සිේලන මිහිඳු රජු
ශ්රී විජය රාජසිංශ රජු
ශ්දලන විමධර්මසරිය රජු
විජයබාහු රජු
මශා ඳරාක්රමබාහු රජු
ශ්රී වංඝශ්බෝධි රජු
ශ්බෝවත් විජයබාහු රජු
කීර්ති ශ්රී නි්ංකමේ රජු

ක්රියාකාරකම - 4
පිළිතුරු
ශ්ඳොදු ලශර

ශ්රී ඳදය ශා බැදුණු ලශර

කේද නගිනලා

නශ්ේ ගුරා

ගමේ මේ

ශ්කෝඩුකාරයා

ඉඩක් කඩක් ශ්දේන

කරුණා කරනලා

ලේදනා කණ්ඩායම

වැශැේලුල

කණ්ඩායම් නායකයා

ශ්දේන අඳට වංහිශ්ේ

ප්රථම ලතාලට සිරිඳා ලදිේන යේනා

ලේදනා නඩය

ක්රියාකාරකම - 5
පිළිතුරු
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

මඟුේ කුණු 108 ශ්රී ඳාද ාංඡනශ්යහි පිහිටා ඇති බල කියැශ්ේ . [ 107 / 108 / 109 ]
වමශ්නොෂ කේද මුදුශ්ේ ඇති ඳා වටශන ආදම්ශ්ේ බල මුව්ලිම්ලරු වි්ලාව කරති .[ මුව්ලිම්ලරු , ශිල භක්තිකශ්යෝ ,
ක්රිව්තියානි භක්තිකශ්යෝ ]
සිරිඳා ලඳිේනට යන බැතිමත්හු මාර්ග ශ්දකක් ඔව්ශ්වේ ගමේ කරති . [ තුනක් , ශතරක් , ශ්දකක් ]
සිරිඳා බැතිමතුේ රජ මාලත ශ්ව වකේශ්ේ රත්නපුර ඳාබද්ද මාර්ගය යි . [ රත්නපුර ඳාබද්ද , ශැටේ
නේතේනිය , රත්නපුර කුරුවිට ]
- උදුලප් ශ්ඳෝ දා සිරිඳා ලාරය ඇරශ්ඹයි .[ නලම් , උදුලප් , ශ්ලවක් ]
සිරිඳා ලාරය ශ්ලවක් ශ්ඳෝ දා අලවේ ශ්ලයි . [ ශ්ලවක් , උදුලප් , නලම් ]
සුමන වමේ ශ්දවි රුල සිරිඳා අලාරශ්ේ ලැඩ ශ්ලශ්වේශ්ේ ගේශ්ඳොත්තාල රජ මශා විශාරශ්ේ ය . [ඳාබද්ද ,
ළිහිණිශ්ශෂ, ගේශ්ඳොත්තාල ]
ශ්ඳර රජ දරුලේ ශ්රී ඳාදව්ථානයට ගම්ලර පුජා කෂ බල වශේ ල ඇති ශ්වේලිපියකි අඹගමුල
ශ්වේලිපිය . [ රජග තැේන , ගේශ්ඳොත , අඹගමුල ]
- කීර්ති ශ්රී රාජසිංශ රජතුමා ශ්රී ඳාදව්ථානය ජරාලාව තත්ත්ලශ්යේ මුදා ලැඩි දියුණු කශ්ෂේ ය . [ කීර්ති ශ්රී රාජසිංශ ,
නි්ංකමේ , විජයබාහු ]
“ බුද්ධං වරශ්ණ් සිරව දරා ශ්ගන ’’ යනු තුේ වරණය කවිය කි . [ බුදු වරණය , තුේ වරණය , වඝ වරණය ]
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පිළිතුරු
A

B

•

සිරිඳා කරුණා කරන කණ්ඩායශ්ම් නායකයා

ගම්ලර

•

ශ්දවියේ ලැඩ ලවන ශ්ෝකය

නරශ්ොල

•

ගශ්හි ශ්කටු ලියවිලි

ප්රතිවංව්කරණ

•

ඳෂමු ලතාලට ශ්රී ඳාදය කරුණා කරන පුද්ගයා

නශ්ේගුරා

•

නියම ව්ලරඳය වැඟවී ඳලතින

ශ්කෝඩුකාරයා

•

මිනිසුේ ජීලත් ලන ශ්ෝකය

සුරශ්ොල

•

නැලත වකව් කිරීම

ගුප්ත

•

විශාර , ශ්ද්ලා ආදිශ්යහි නඩත්තුල වශා පූජා කරන ඉඩම්

ශ්වේලිපි
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පිළිතුරු
•
ඳැරණි යුගශ්ශහි ඳැලති
රත්තරනිේ තනන ද

රේමුලා
රාජකීය

ජචර
දරදර්ශී
ජශ්යහි ශැසිශ්රන

දුර දිග බා ක්රියා කරන

රජ ඳවුට අයත් ව
චිරේතන

