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පිළිතුරුමපන ත්රයමමම88මපකොසස 

 

01' 1' බාලමපෙයමඅගයමකරමවිකිණීත 

 2' කුසල්මෙyම්මවැඩි දියුණුමකරඅමතාඅසිකමඅභ්යාසයමමභ්ාවඅාවම.. 

 3' බුබ්බුලාකාර,මධ්ාඅයාකාර,ම්ඨාකාකාර,මගකාකාර,ආම්ලාකාර,මපන ද්තාකාර 

 4' මුනිගුණයාලාංකාරය,මමසාරාර්ථසාංග්රහය,මමරඅත්රයමගාථාමප්රණයාතමසන්අය,මසරමබණයවරමසන්අය 

 5' ත්රිවිධ්මරත්අයමපකපරහිමකරුණුමෙැඅමඇතිකරමගන්අාමපන ැහැදීත 

 6' මුවපෙව්ොවම -මමතඛාපද්වමජාකයමමසසොවමම-මමසසමජාකය 

 7' මිහින්පල්මකඨාකකමචෛයපයහි 

 8' මුල,මතැෙ,මඅගමමතඅාමවමපද්ශඅාමකරමඇතිමබැවින් 

 9' ෛාරිත්රම-මවාරිත්රම මසිරිත්ම-මවිරිත් 

 10' ඇතරිකානුමජාතිකමකර්අල්මපහන්රිමසනටීල්මඕල්කට්තුතාම 

රුසියානුමජාතිකමබ්ලැවැට්සනකිමතැතිනිය 

 

0. 

 

8. 

 

පේසපුත්පයහිමමකාලාතමවැසියන්ස 

 0. 8.මමමආරාංචිමතාත්රපයන්ම 

0.මමමපන රම්පන රාපවන්මපන ැවමඑඅමනිසා 

3.මමමපතයමපතපසේමවීමයැම.මකසකථාමතගින් 



4.මමමඅපන පේමඉගැන්වීතමසතගමගැළපේමයැම. 

5.මමමපතයමර්කානුකූලමයැ. 

6.මමමඅයායානුකූලමයැම. 

7.මමතතුමපිසමසනවරූපන යසමඅනුව 

 .මමතමෙෘෂනටියමඅනුවමසැසමප ේමයැම. 

9.මමසුදුසුමබවමපපන නීමයම. 

81.මපම්මශ්රතණයයාමඅපන පේම.මගුරුවරයාමයැමය 

 3. යතේමපිළිගැනීතසමපයොොමගමයුතුමනිර්ණයායකමවඅ 

1.ම කුසල්මෙමඅකුසල්මෙ 

2 .මනිරවෙයමෙමසාවෙයමෙ 

3.මනුවණයැත්න්මවිසින්මගරහඅමලද්පද්මෙමවසඅමලද්පද්මෙ 

4.ම පිරිපුන්මපකොසමසතාෙන්මපකොසමගත්මැඅැත්ාපේමඅහිමපිණිසමපන වතීමෙමහිසුවමපන අමපන වතීෙ 

යඅමනිර්ණයායකමපන ෙඅම්මපකොසපගඅමපිළිතුරමලිවියමයුතුමය. 

 පතතමනිර්ණයායකමපුද්ගලයාපේමකාබහමක්රියාමඅෙහසනමපකපරහිමබලපන ාඅමසතබරමපපන ෞරුෂයේම

පගොඩඅැපගඅමආකාරයමසාකච්ඡාමකළමයුතුමය. 

 

3. 8. අත්අාවමකාංමපන ාපන ාංම-මමඅත්අාමසාංකිලිසනසති 

අත්අාමඅකාංමපන ාපන ාං 

අත්අාමවමවිසුජ්ඣති 

සුද්ධිමඅසුද්ධිමපන ච්ෛත්ාං 

අාඤනඤමතඤනපඤෝමවිපසෝධ්පේ 

 0. යපතකුමපන ව්මකපළොත්මඑ.න්මඔහුමතමපකළපසන්පන්මය.මයපතකුමපන ව්මපඅොකපළොත්මඑ.න්මතමඔහුමපිරිසිදුමවන්පන්මය.ම

පිරිසිදුකතමහාමඅපිරිසිදුකතමපන වතින්පන්මතාමපකපරහිමතමය.මඑේමඅයකුසමවත්මඅපයකුමපිරිසිදුමකළමපඅොහැකිමය. 

 3. *මමපුද්ගලපයකුමදුේමකම්කපසොළුමසහිමජීවියේමපගවන්පන්මෙමසැපන වත්මජීවියේමපගවන්පන්මෙමතාමකළමපුණයයම

කර්තමපහෝමමපන ාපන මකර්තමපහෝමතමය. 

* මපුද්ගලයාපේමෛරියමපගොඩඅඟාමගමයුත්පත්මඔහුමවිසින්තමය. 

*මයහපන ත්මගුණයධ්ර්තමවලින්මපහබිමපුද්ගලපයකුමසතාජපේමකැපීමපපන පන්.මමඑයමඑතමපුද්ගලයාමවිසින්මතමපගොඩඅඟාම

ගත්පකි. 

* මඑපතන්මතමඅයහපන ත්මපුද්ගලයාමෙමඑකීමෛරිමලේෂණයමතාමවිසින්මතමපගොඩඅඟාමගත්පකි. 

පම්මපිළිබ මඅෙහසනමෙේවාමඇත්අම්මලකුණුමපිරිඅතන්අ. 

 

4. 1.  2   1. ොඅයම-මරසවැසියාපේමආර්ථිකමසුරේෂිාවමහවුරුමකරලීතමස හාමඅවශයමප්රාේධ්අයමලබාමදීත 

2. සීලයම-මකා.කමහාමවාෛසිකමසාංවරපයන්මයුේමවීත 

3. පන රියාගයම-මරසමවැසියාපේමයහපන මස හාමතමකාලයමශ්රතයමධ්අයමසුවපන හසුවමකැපන මකිරීත 

4. මසෘජුමබවම-මබාධ්කමහාමබලපන ෑම්මවලසමපයොමුමපඅොවීමසරමඅගතිපයන්මපොරමවමයුේතියමහාමසාධ්ාරණයත්වයම

පවනුපවන්මඅවාංකවමකසයුතුමකිරීත 

5 .මතෘදුමබවම-මහෙවපත්මඇතිමපතොපළොේමබවමපහවත්මපත්මගතියම. 



6. මපන සම-මපන සිඳුරන්මපිඅවීතසමගිජුමපඅොවීමක්රියාමකිරීතමපන සම.. 

7.මමඅපරෝධ්යම-මචවරයමසහගමබවින්මමිදීත 

8. මඅවිහිාංසාවම-මමකා.කමහාමතාඅසිකමවමහිාංසාපවන්මමිදීත 

9. මඉවසීතම-මේෂණිකමතීරණයමවලසමඑළැඹමපඅොවීඉවසිලිවන්මවමක්රියාමකිරීමත. 

10.මමඅවිපරෝධ්ාම-මතධ්යසනථවමහාමගැටුමින්මපොරමවමකසයුතුමකිරීත 

 3. ෙසමරාජමධ්ර්ත 

සිවුබඹමවිහරණය 

පන ාංෛසීලමප්රතිපන ොව 

සරමඅගතිය 

ෙසමසේවිතිමවත් 

සරමසාංග්රහමවසනතුමආදියමඋපන පයෝී මපකොසම මඇසුරින්මපිළිතුරුමලියාමතිබියමයුතුය. 

 

5. 8.  අනිය,මදුේඛ,මඅඅාත්ත 

 0.  අනියම-මපවඅසනවඅමසුළුමබව (පන ාංෛසනකන්ධ්යමතමපවඅසනවීතසමභ්ාජඅයමපව්) 

 දුේඛම-මපලෝකපේමසියල්ලමපවඅසනමවඅමබැවින්මදුේමසහිමපව්.මජාතිමජරාමවයාධිමතරණයමආදිමසියල්ලමදුේම

සහිමපව්. 

 අඅාත්තම-මසියල්ලමඅනියමහාමදුේමසහිමබැවින්මතතමයමතපේමයැ.මගමහැකිමකිසිවේමඅැ. 

 

 3.  අනියමපද්මඅනියමපලසත්මදුේමසහිමපද්මදුේමපලසත්මඅඅාත්තමපද්මඅඅාත්තමපලසත්මහඳුඅාමගැනීතසමබුදුමෙහතමතගම

පපන න්ව.. 

*ම එවිසමපුද්ගලයාමඅසීමිමආශාවන්පගන්මපොරමපව්. 

 *මමඅල්පේච්ඡමබවමඅගයමකරමින්මපුද්ගලමෛරියමපගොඩඅැපේ.     

 *මපන හසුපවන්මපපන ෝෂණයයමකළමහැකිමලෙමපෙ.න්මසතුසසමපන ත්පව්. 

 *මමතිලකුණුමෙන්අාමැඅැත්ාමඅකම්පිමයමඅසපලෝෙහමින්මකම්පන ාමපඅොපව්. 

 *මමතැෙහත්මඋත්සාහවන්මෛරියේමතිලකුණුමහඳුඅාගැනීපතන්මපගොඩඅැපේ. 

6. 1. පතරසමපන ැරණිමතමසිාංහලමපබෞද්ධ්මසාහියමකෘති 

 

 2.   ධ්ර්තමප්රදීපිකාවම-මගුරුළුපගෝමීමපන ඩිතුතා 

පුජාවලියම-මතයුරපන ාෙමපන රිපව්අාධිපන තිමබුද්ධ්පුත්රමහිමි 

සද්ධ්ර්තමරත්අාවලියම-මධ්ර්තපසේඅමහිමි 

 

 3. *පතරසමසිාංහලමසාහියමකෘතිමබුදුෙහමින්මපපන ෝෂණයයමවීමඇ. 

“පපන පෙන්මබුදුමසිරි-බසින්මවත්මසිරිත්මඈ” 

           *එබැවින්මසාධුමසම්තමසතාජයේමපගොඩඅැී තසමවඅමපිටිවහලමඅපන තණයමය.      

           *ජාකමකාමපපන ොමසත්ත්වමෛරිමපයොොමගනිමින්මජීවිාෙර්ශමසපන ය..  

           *උත්සාහය,මකළගුණයෙම්,මමතව්පියමගුණය,මඑකමුතුමබවමආදීමයහපන ත්මසතාජයේමපගොඩඅැී තසමොයකමවඅම

කාරණයාම වාපයහිමඅසීමිමය. 



*සද්ධ්ර්ත රත්අාවලියමගැමිවහරමඋපන පයෝී මපකොසපගඅ ජීවිාෙර්ශමසපන ය.මපතහි සෑතමකාවකතමඅරමුණයමෙේවාම  

ඇ 

*ෙහම්මසරණයමසඟමසරණයමබුත්සරණයමඅතාවතුරමආදීමසෑතමග්රන්ථයකින්මතමපන ාපහේමයහපන ත්මසතාජයකසමොයකමවඅම

උපන පෙසනමගුණයධ්ර්තමඅන්ර්ගමපව්. 

 

7 8. 81මපශ්රේණියමම16මපන ාඩතම37-39මපිටු 

 0. 81මපශ්රේණියමම15මපන ාඩතම0 -ම30මපිටු 

 3. 88මපශ්රේණියමම87මපන ාඩතම88 ම-800මපිටු 

 4. 88මපශ්රේණියමම8 මපන ාඩතම830-833මපිටු 

 

 

 

 

     

 

7). 1දුටුගැමුණුමරජු 

#.  මූලිකමපොරතුරු 

          *පියාමකාවන්තිසනසමරජුමවඅමඅරමතවමවිහාරමතහාමපද්විය.මඑකතමපසොයුරාමසද්ධ්ාතිසනසමපව්.මපතතුතාමරුහුණුමරජමපපන ළපන සම

අයත්මය 

          *”තාපේමපම්මවයායාතයමබුද්ධ්ශාසඅපේමචිරසනථිතියමපිණිසමමිසමකිසිකපලකත්මරජමසැපන මපිණිසමපඅොවන්පන්ය”යඅමපන ාකයම

පපන රෙැරිවමපතතුතාමක්රියාමකපළේය 

         *එවකසමඅනුරාධ්පුරයමපන ාලඅයමකළමඑළාරමඅම්මරජුසමවිරුද්ධ්වමසසන්මකළමබවමතහාවාංශපේමස හන්මපව්. 

පතතුතාමකාලයේමතමරත්මතමපියරජතුතාමසතඟඅතඅාපන වමපකොත්තපල්මප්රපද්ශපේමවිූ මබවමස හන්මපව් 

*පියමරජුපගන්මපන සුවමරුහුපඨාමපන ාලකයාමවූමදුටුගැමුණුමකුතරුමතමතවපේමභිේෂූන්මවහන්පසේපේමත්ආශිර්වාෙමලබාමපසේඅාම

සන්අද්ධ්වමඅනුරාධ්පුරයමආරතණයයමපකොසමvijithapuraඅම්මසනථාඅපේමදීමතීරණයාත්තකමසසඅකින්මජයමලබාමත්රිසිාංහලයමඑේපසේසත්ම

කපළේය 

# ශාසනිකමපසේවා 

       *මිරිසවැටියරුවන්වැලිසෑයපලෝවාමතහාමප්රාසාෙයමනිර්තාණයමපව්.   

        *තහාමවිහාරයමප්රතිසාංසනකරණයයමකළමබවෙමස හන්මපව් 

       *පතතුතාපේමරාජයමකාලයමතුළමපවසේමඋත්සවමවිසිමහරේමපන ැවැත්වූමබවමතහාවාංශපේසෙහන්මපව් 

*ආපරෝගයශාලාමපිහිටුවාමගිලන්හලමපසේවාවේමආරම්භ්මකිරීතමෙමදුටුගැමුණුමරජතුතාපේමපතපහවරකි 

       *තාමවිසින්මකරඅමලෙමසියලුමයහපන ත්මක්රියාමසියමපින්මපපන ොපහිමසසහන්මකරගැනීතමපතතුතාපේමෛරිපයහිමසුවිපශේ ම

ලේෂණයයකි 

       *පින්මපපන ොසමසවන්මපෙමින්මරුවන්වැලිසෑයමපෙසමබලාමකාලක්රියාමකළමබවමස හන්මපව් 

 

 

 

 

 



2.විෙර්ශඅාමභ්ාවඅාව 

       *පන ාංෛසනකන්ධ්යමපෙසමගැඹුරින්මබැලීතමවිපන සනසඅාව. 

       *ප්රඥාමභ්ාවඅාවතිලකුනුමභ්ාවඅාවමවශපයන්මෙමහැිනන්පව් 

       *පම්මතුළින්මජීවිපේමයථාමසනවභ්ාවයමඅවපබෝධ්මපව් 

       *”visesenaපන සනසතීතිමවිපන සනසඅා”යනුපවන්මඑයමෙේවාමඇ.     

ආනිසාංස 

       *ජීවිපේමයථාමසනවභ්ාවයමඅවපබෝධ්මවීත 

      *ඊර්ෂයාමපරෝධ්මආදිපයහිම ලමරහිමබවමඅවපබෝධ්මවීමඉන්මමිදීත 

     *දූෂිමසිතිවිලිමපන ාලඅයමවීමඉවසීතමහාමබුද්ධිතත්වමකසයුතුමකිරීතමවැනිමගුණයාාංගමජීවියසමඑේමපව් 

   *අසපලෝමෙහමින්මකම්පන ාමපඅොවීතසහුරුවීත 

 

3 .. තහනුවරමයුගපේමචිත්ර 

      *සිතුවම්මෙැකියමහැකිමසනථාඅ-.  පෙගල්පෙොරුවමවිහාරයමතැෙවලමවිහාරයමරන්ගිරිමෙඹුලුමවිහාරයමරිදීමවිහාරයමබඹරගලමවිහාරයම

කැලණිමපන ැරණිමවිහාරමතන්දිරය 

       *චිත්රමඇිනමචිත්රමශිල්පීන්-. පද්පව්න්ද්රමමූලාෛාරියාහිරියාලඅ.පද්පෙවරගම්පන ලමසිල්වත්මැඅ 

       *විපශේෂමලේෂණය-1. පන ළමුපවන්මරූපන වලමබාහිරමපර්ඛාවමඇෙමපෙවනුවමවර්ණයමපයොොමරූපන යමසම්පූර්ණයමකිරීත 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම2. රතුමසුදුමකළුමවර්ණයමබහුලවමභ්ාවිමකිරීත 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම  3. සුදුමපන ැහැතිමසිතුවම්මරතුමපන සුබිපම්මෙේඅසමලැබීත 

                                ම 4.අඛඨාඩමකථඅමරතයමෙේඅසමලැපබ් 

                               ම 5 සිතුවම්මාත්විකමපඅොපව් 

මමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමමම6 පන ර්යාවපලෝකඅයෙේඅසමඅැමපන රිතාණයමපන රිතාණුකූලමපඅොපව් 

                               ම 7 සිතුවම්මබුද්ධිපගෝෛරමපඅොවඅමඅරම වාමෙෘශයමපගෝෛරමපව් 

 

4.මතහින්ොගතඅය 

              11 පශ්රේණිය17 පන ාඩතමඇසුරින් 

 

 

 


