බුද්ධ ධර්මය
විෂය නිර්ෙද්ශය
8 වන ෙශේණිය
(වර්ෂ 2009 සිට කියාත්මකයි)

ආගම් ෙදපාර්තෙම්න්තුව
ජාතික අධ*ාපන ආයතනය
මහරගම

විෂය හැඳින්වීම
ශී සම්බුද්ධ ධර්මය සෘජුව ම ජීවිතයට පාෙයෝගික ව එක් වූ විෂයයකි.
පාෙයෝගිකත්වෙයන් ෙතොර බුදුදහමක් කිසිෙසේත් පෙයෝජනයක් ෙනොමැති බව බුදුරදුන් දැඩි
ෙලස අවධාරණය කර ඇත. ධර්මය ඇසීම, දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා වූ සරලම අවස්ථාව
ෙව්.එෙතකින් ෙනොනැවතී ධර්මය අනුව චින්තනය ෙමෙහයවමින් ධර්මය පත*ක්ෂයක් බවට
පත්කර ගැනීම අත*වශ*ය.
ආගම් විෂයයනට පාසල් කාල සටහෙනහි ෙවන් ව ඇත්ෙත් සතියකට කාලච්ෙඡ්ද
ෙදකක් පමණි.ඒ කාලය තුළ බුදු දහම දරුවන් තුල පාෙයෝගිකරණය කිරීම භාරදූර
කාර්යයක් වී ඇත. ෙබොෙහෝ පාසල්හි බුද්ධ ධර්ම විෂයය ඉගැන්වීම සඳහා බුද්ධ ධර්මය
විෂයය පුහුණු ගුරු භවතුන් ෙනොමැත. ඉතා අපහසුෙවන් ෙවනත් විෂය පුහුණු ගුරු
භවෙතකුට විෙටක පැවෙරන බුද්ධ ධර්ම විෂයය ඉගැන්වීම පූර්ණ දැනුමක් අත්කර ගැනීමට
තරම්වත් සමත් වී නැත.
එබැවින් නව සහසකෙය් විෂයමාලා පතිසංස්කරණය, ඉෙගනුම් ඉගැන්වීම්
කමෙව්දයන්හි පර්ෙය්ෂණාත්මක ෙවනස, ආගම් විෂයය විද*ාර්ථීන් තුළට ජීවිත
පත*ක්ෂයක් වීම සඳහා වූ පාෙයෝගික කියාකාරකමක් බවට පත් කිරීමට ඉඩ ලැබීම නව
පියවරක් ෙලස සඳහන් කරමි.විශාල දැනුම් සම්භාරයක් හිමිකර දිය යුතුය යන
ආකල්පෙයන් ෙමෙතක් ෙම් විෂයය ෙදස අවධානය ෙයොමු කළ භවතුනට ෙම් නව කම
ෙව්දය පිළිබඳ මතුපිට පරීක්ෂාෙවක දී ස්වකීය අදහස සනාථ ෙනොවන බවක් දැක්ෙමන් යම්
විවාදාත්මක බවක් මතු වුව ද ගුරු පුහුණුව තුළ අදාළ ගුරු භවතුන් ෙනො අඩු විෂය දැනුමක්
සහිත ව සිසුන් ෙමෙහය විය යුතු ආකාරය පැහැදිලි ෙකෙරනු ඇත.
ඒ අනුව බුද්ධ ධර්ම විෂයය ගෙව්ෂණාත්මක කියාකාරකමක් ෙලස පන්ති කාමරයට
පෙව්ශවනු ඇත. ෙසොයා යෑෙම් සකිය ඉෙගනුමක් තුළ ෙපරට වඩා පත*ක්ෂකරණයක
ෙපරළියක් දරුවන් තුළ ෙගොඩනැගී දහම අනුව දැහැමි වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂිතය.සිසුන් තුළ
සමබර ෙපෞරුෂයක් ඇති කිරීමට බුද්ධ ධර්ම විෂය ෙමෙහයවමින් එදිෙනදා ජීවිත
අභිෙයෝගවලට සාර්ථකව මුහුණ දිය හැකි සිසු පරපුරක් බිහිකිරීමට ගෙව්ෂණාත්මක
ශක්තියක් ලබාදීම නව
කමෙව්දයන්හි සමාරම්භක අවස්ථාව ෙව්.ස්වආධ*ාත්මීය
සංවර්ධනය ෙමන් ම සාමූහික ව කටයුතු කිරීමට හුරුකරමින් අධ*ාපනෙයහි සියලු අරමුණු
සාක්ෂාත් කර ගැනීමට බුද්ධ චරිතය, බුද්ධ ධර්මය, ශාසන ඉතිහාසය ආදී ක්ෙෂේත තුළින්
මතුකර ගත් නිපුණතා සංඛ*ාත්මක වශෙයන් පමාණකර ඒ ඒ ෙශේණීන් ෙවත ෙයොමු කර
ඇත. හයවන ෙශේණිෙය් සිට එෙකොෙළොස්වන ෙශේණිය දක්වා එකම නිපුණතාවක් සාධනය
කර ගැනීමට ඒ ඒ ෙශේණිවල දි අදාළ නිපුණතාවෙයහි නිපුණතා මට්ටම් හඳුන්වා දී ඇත.
නිපුණතා මට්ටම සාධනය කර ගැනීම සඳහා වූ කියාකාරකමක් සාමූහික ව ගෙව්ෂණය
කිරීමට ෙයොමුවන ගුරු ශිෂ* ෙදපිරිසම පන්ති කාමරෙය් දී සකිය ව සහභාගිෙවමින් ධර්ම
පත*ක්ෂකරණෙයහි යම් සුභදායක නව ෙපව්ශයක් ලබා ගනු ඇතැයි බුද්ධ ධර්ම විෂය
තුළින් අෙප්ක්ෂා කර සිටී.

විෂයෙය් අරමුණු
විෂයෙය් මූලික ඉගැන්විම් අධ*යනය ෙකොට ෙලෝකය සහ ජීවිතය හඳුනා ගනිමින්
අභිෙයෝග ජයගහණය කිරීමට හැකි දරු පරපුරක් බිහි කර ගැනීම.
ෙබෝසත් චරිතය,බුද්ධ චරිතය සහ ආදර්ශවත් චරිත කථා ඇසුරු කිරීම තුළින් ෙබෞද්ධ
ෙපෞරුෂය ෙගොඩනගා ගැනීමට හුරු කර ගැනීම.
ශාසන ඉතිහාසය සහ ශී ලාංකික උරුමය හැඳින එමගින් නූතන වගකීම් ඉටු කිරීමට
හැකි අභිමාන පූර්වක ශී ලාංකික බාල පරපුරක් ෙගොඩනගා ගැනීම.
ෙබෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරෙයහි සුවිෙශේෂී අංග අධ*යනය කරමින් ෙබෞද්ධ අනන*තාව සහ
සහජීවනෙයන් කියා කිරීෙම් අනවරත හුරුවක් චරිතායනය කර ගැනීම.

විෂය නිර්ෙද්ශය 8 ෙශේණිය
නිපුණතාව
01.බුදු දහමට අනුව ජීවිතය
හා ෙලෝකය හැඳින
ෙගන කියා කරයි.

02.ෙතරුවන් ගුණ හැඳින
චරිතායනය කරයි.

ෙශේණියට අදාළ
නිපුණතා මට්ටම
1.1කුශලාකුශල කර්මවලට
අනුරූප විපාක ඇති බව
පිළිෙගන ධර්ම චර්යාෙවහි
ෙයෙදයි.

කුශලාකුශල කර්ම සහ
විපාක
(දසකුසල්
දසඅකුසල්, සම චරියා විසම චරියා, ධම්ම චරියා අධම්ම චරියා)

1.2 දුක පිළිබඳ ෙබෞද්ධ විගහය
ෙත්රුම් ෙගන දුක්ඛිත
අවස්ථාවන් හි නුවණින් හා
වීර්යෙයන් කියා කරයි.

දුක්ඛාර්ය සත*ය

1.3 දුකට පධාන ෙහේතුව
තෘෂ්ණාව බව පිළිෙගන
සමාජෙය් බහුභාණ්ඩික
සංකීර්ණ බවින් මිදුණු
ජීවිතයක් ෙගොඩනගා
ගැනීමට කියා කරයි.

දුක්ඛ සමුදය ආර්ය සත*ය

2.1බුද්ධ චරිතෙයහි සුවිෙශේෂී
අභිෙයෝගාත්මක අවස්ථා
අධ*යනය කර ජීවිත
අභිෙයෝග ජය ගැනීමට
කියා කරයි.
2.2 බුදු සිරිෙතන් ආදර්ශ ෙගන
තම සමාජ ජීවිතය හැඩ ගසා
ගනියි.
2.3 “සුපටිපන්ෙනෝ” පාඨෙයහි
ඇතුළත් සඟගුණ ඇසුෙරන්
තම ෙපෞරුෂය ෙගොඩ නගා
ගැනීමට කියා කරයි.

03. ජීවන රටාව හැඩගසා
ගැනීමට ෙබෞද්ධ ඉගැන්විම්
හා ශාවක ශාවිකා චරිත
උපෙයෝගී කර ගනියි.

විෂය අන්තර්ගතය

කිඹුල්වත්පුර ගමෙන් සිට
අවසාන වස් විසීම දක්වා
බුදු සිරිෙතහි සුවිෙශේෂි
අභිෙයෝගාත්මක අවස්ථා

බුද්ධ චරිතෙයන් පකටවන
සමාජ ආචාර ධර්ම
සංඝරත්නෙය් ගුණ

3.1 ෙබෞද්ධ සිරිත් විරිත් හි
ෙපෞද්ගලික හා සාමාජික
වැදගත්කම දැන ඒවා
ආදර්ශනය කරයි.

ජීවිතෙයහි මූලික වැදගත්
අවස්ථාවන්හි දී ෙබෞද්ධ
සිරිත් විරිත් අනුගමනය
කිරීෙම් වැදගත්කම

3.2 බුද්ධානුස්සති භාවනාව
ඇසුෙරන් බුදුගුණ දැක
ශද්ධාෙවන් කියා කරයි.

බුද්ධානුස්සති භාවනාව

3.3 ශාවක චරිත ආදර්ශයට
ෙගන තම ජීවිතය හැඩගසා
ගනියි.

ආනන්ද හාමුදුරුෙවෝ

04. ෙබෞද්ධ සාරධර්ම අගය
කරමින් පිළිපදියි.

05. ජීවී අජීවී පරිසරයට
හිතකාමීව හැසිෙරයි.

06. ෙබෞද්ධ ශාසන ඉතිහාසය
හා ශී ලාංකික උරුමය
හැඳිනෙගන එය
රැකගැනීමට කියා කරයි.

3.4 ධම්මපද ගාථා ඇසුෙරන්
තමජීවන දර්ශනය හැඩගසා
ගැනීමට කියා කරයි.

“අසාෙර් සාර මතිෙනෝ”
ධම්මපද ගාථා ෙදක

3.5 තම ආචාර ධර්ම ෙගොඩනගා
ගැනීමට භික්ෂු විනෙයහි
ෙසේඛියා ධර්ම අදාළ ෙලස
උපෙයෝගී කර ගනියි.

ෙසේඛියා ධර්ම - පරිමණ්ඩල
වග්ග, කබල වග්ග, සුරු
සුරු වග්ග

4.1 පංච ශීලෙයහි විශ්ව
සාධාරණ බව පිළිෙගන
පන්සිල් සුරකින සහ
අගයන සමාජයක්
ෙගොඩනගා ගැනීමට දායක
ෙවයි.

පංචශීලෙය් විශ්ව සාධාරණ
බව

4.2 ෙබෞද්ධ නිර්ණායක
ඇසුෙරන් මිත අමිත
ලක්ෂණ හැඳිනෙගන
නිවැරදි මිත සම්බන්ධතා
ෙගොඩනගා ගනියි.

මිත සම්බන්ධතා (කල*ාණ
මිත සම්පත්තිය - ළමා
අපෙයෝජන)

5.1 සියලු ජීවීන් ෙකෙරහි
සහකම්පනෙයන් කියා
කරයි.

සබ්බාදිසා අනුපරිගම්ම
ෙච්තසා(ෙකෝසලසංයුත්ත)

5.2 ස්වභාව ෙසෞන්දර්යය
ආස්වාදනය කරමින්
වෘක්ෂලතා සංරක්ෂණයට
දායක ෙවයි.

රුක් ෙරෝපණය සහ
සංරක්ෂණය
වෘක්ෂ විනාශෙය් ආදීනව

6.1 ෙදවන ධර්ම සංගායනාව
අධ*යනය කර එමගින්
ශාසනය සුරක්ෂිත කිරිම
සඳහා ගැනුණු පියවර සහ
අර්බුද නිරාකරණයට අදාළ
සංගායනා කමෙව්ද ෙයොදා
ගත හැකි ආකාරය විමසා
බලයි.
6.2 දළදා පුරාවෘත්තය ඉෙගන
ඒහා බැඳුණු පුද සිරිත්
සුරැකීමට දායක ෙවයි.

ෙදවන ධර්ම සංගායනාව

දළදා වහන්ෙසේ

07. ශී ලාංකික ෙබෞද්ධ
අනන*තාවය සුරකිමින්
සාමෙයන් හා සහජීවනෙයන් කටයුතු කරයි.

7.1 ආගමික සහජීවනෙයන්
කටයුතු කරමින් තම
අනන*තාව රැක ගැනීමට
කියා කරයි.

බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග්
ආගමික සහනශීලතාව
(උපාලි සූතය,උදුම්බරික
සීහනාද සූතය,සකුළුදායී
සූතය)

08. ෙබෞද්ධ ආර්ථික හා රාජ*
පාලන චින්තනය හැඳින
ෙගන ඒ අනුව කියා කරයි.

8.1 දසරාජ ධර්ම අධ*යනය
ෙකොට දැහැමි නායකත්ව
ලක්ෂණ ෙගොඩනගා
ගැනීමට කියා කරයි.

දසරාජ ධර්ම

8.2 ධෙනෝපායනෙයහි දී
පඥාෙවන් සහ
උත්සාහෙයන් කියා කිරීෙම්
අවශ*තාව පිළිබඳ ෙබෞද්ධ
ඉගැන්වීම් පිළිෙගන කියා
කරයි.

දියුණුෙව් මග (චුල්ල ෙසට්ඨි
ජාතකය ඇසුෙරන්)

09. සුසමාහිත සමබර
ෙපෞරුෂයක් ෙගොඩනගා
ගනියි.

9.1 කණ්ඩායම් හැඟීෙමන්,
වගකීෙමන් සහ උපාය
ෙකෞශල*ෙයන් යුතුව
නිවැරදි තීරණ ෙගන කියා
කරයි.

වණ්ණුපථ ජාතකය
(කණ්ඩායම් හැඟීම,
වගකීම,නායකත්වය සහ
උපාය ෙකෞශල*ය)

10. නිර්වාණය අරමුණු
ෙකොටෙගන ආර්ය මාර්ග
ෙය් ගමන් කරයි.

10.1 ෙලෞකික ෙලෝෙකෝත්තර
දියුණුව සඳහා නිවැරදි
දැක්මක් ඇතිව කායික,
වාචසික,මානසික කියාවන්
හි නිරත ෙවයි.

මහා මංගල සූතය

ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම් කමෙව්දය
8.2.1 හැඳින්වීම
බුදු දහෙමහි ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම් කමෙව්දයත්,ශාස්තෘ වු බුදුරදුන් ජීවමාන වැඩ
සිටියදී ම විවිධාකැරෙයන් භාවිත ෙකොට නිශ්චිත පතිඵල විධිමත්ව ලබා ගත් අයුරු පැහැදිලි
ව දක්නට ඇත. ෙමම පාඨමාලාවට අදාළ ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම් කමෙව්දය තීරණය කිරීෙම්
දී ගෙව්ෂණය පදනම් කර ෙගන සිසු නිපුණතා ෙගොඩනැගීමට හැකි වන පරිදි ඉෙගනුම් ඉගැන්වීම් කියාකාරකම් සැලසුම් කිරීම ෙකෙරහි වැඩි අවධානය ෙයොමු කර ඇත. නිපුණතා
පාදක අධ*ාපනය සඳහා ෙමෙසේ සූදානම්වීෙම් දී ගුරු භූමිකාෙව් ද පැහැදිලි ෙවනසකින් යුත්
කැපවීමක් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.ඉෙගනුම්ලාභීන් ද පෙබෝධාත්මකව සකිය වන අතර අධිකාරී
ෙමෙහයවීමකින් ෙතොර ව ශිෂ* ෙක්න්දීයත්වයට නිසැකවම පත්වනු ඇත.
ඈත අතීතෙය් සිට අෙප් පන්ති කාමරවල බහුල ව කියාත්මක වූ සාම්පදායික
සම්ෙපේෂණ භූමිකාව හා පසු කාලීනව හඳුන්වා ෙදනු ලැබූ ගනුෙදනු භූමිකාව වර්තමාන
පන්ති කාමර තුළ තවමත් කැපී ෙපෙන්. පාසල් හැර යන දරු දැරියන්ෙග් චින්තන කුසලතා,
පුද්ගල කුසලතා හා සමාජ කුසලතාවල අද දක්නට ලැෙබන පිරිහීම පිළිබඳ සලකා බලන
විට ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම් කමෙව්දය සංවර්ධනය විය යුතු බවත් එය සිදුවිය යුතු ආකාරයත්
හඳුනා ගැනීම අපහසු ෙනොෙව්.
සම්ෙපේෂණ ගුරු භූමිකාෙව් දී සිසුන් උගත යුතු සියල්ල දන්නා අෙයකු ෙලස
ගුරුවරයා පිළිගැෙනන අතර සිසුන් ඒ කිසිවක් ෙනොදන්නා අය ෙලස සලකා ඔවුන් ෙවත
දැනුම සම්ෙපේෂණය කිරීම ගුරු කාර්යය බවට පත් වී තිෙබ්. ගුරුවරයාෙගන් සිසුනට දැනුම
ගලා යාමට පමණක් සීමාවන ෙද්ශන මුහුණුවරක් ගන්නා ෙමම ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම්
කියාවලිය සිසු චින්තනය අවදි කිරීමට ෙහෝ සිසුන්ෙග් ෙපෞද්ගලික හා සමාජ කුසලතා
සංවර්ධනය කිරීමට ෙහෝ පමාණවත් ව දායක ෙනොෙව්.
ගුරුවරයා පන්තිය සමග ඇති කර ගන්නා ෙදබස ගනුෙදනු භූමිකාෙව් ආරම්භක
අවස්ථාව ෙව්. ගුරුවරයාෙගන් පන්තියට හා පන්තිෙයන් ගුරුවරයාට ගලා යන අදහස්වලට
අමතර ව සිසු - සිසු අන්තර් කියා ද පසු ව ඇති වීම නිසා ෙමම ෙදබස සංවාදයකට ෙපරෙළේ.
දන්නා ෙදයින් ෙනොදන්නා ෙදයට, සරල ෙදයින් සංකීර්ණ ෙදයට ෙමන් ද සංයුක්ත ෙදයින්
වියුක්ත ෙදයට සිසුන් ෙගන යාම සඳහා ගුරුවරයා දිගින් දිගටම පශ්නකරණෙය් නිරත ෙව්.
නිපුණතා පාදක අධ*ාපනෙය් දි ශිෂ* කාර්යයන් පබල ස්ථානයක් ගන්නා අතර
පන්තිෙය් සෑම ළමෙයකු ම ඒ ඒ නිපුණතාව සම්බන්ධ ව අඩු තරමින් ආසන්න පවීණතාවට
ෙහෝ ෙගන ඒමට මැදිහත්වන සම්පත් දායකයකුෙග් තත්වයට ගුරුවරයා පත්ෙව්.ඉෙගනුමට
අවශ* උපකරණ හා අෙනකුත් පහස්කම් සහිත ඉෙගනුම් පරිසරයක් සැලසුම් කිරීම, සිසුන්
ඉෙගන ගන්නා අයුරු සමීප ව නිරීක්ෂණය කිරීම, ශිෂ* හැකියා හා ෙනොහැකියා හඳුනා
ගැනීම, අවශ* ඉදිරි ෙපෝෂණ හා පතිෙපෝෂණ ලබා ෙදමින් සිසුන්ෙග් ඉෙගනුම පවර්ධනය
කිරීම ෙමන් ම පන්තිකාමරෙයන් බැහැරට ඉෙගනුම හා ඉගැන්වීම දීර්ඝ කිරීම සඳහා සුදුසු
උපකරණ සකස් කිරීම ද ෙමහි දී ගුරුවරයාෙගන් ඉටු විය යුතු මූලික කාර්යයන් ෙව්.
යෙථෝක්ත ගුරු කාර්යභාරය ඇසුරු ෙකොට ගත් ගුරු භූමිකාව පරිණාමන භූමිකාව ෙලස නම්
කර තිෙබ්.
ෙමම පාඨ මාර්ගෙය් පළමු ෙකොටස මගින් හඳුන්වා ෙදනු ලබන ව්ස්තරාත්මක විෂය
මාලාව කියාත්මක කිරීම සඳහා ෙයොදාගත හැකි කියාකාරකම් සන්තතිය එහි ෙදවැනි
ෙකොටසට ඇතුළත් කර ඇත. ෙම් සෑම කියාකාරකමක් ම අඩු තරමින් පියවර තුනක්
ඇතුළත් වන පරිදි සංවර්ධනය කර තිෙබ්. කියාකාරකම්වල පළමු වන පියවර මගින් සිසුන්
ඉෙගනුමට සම්බන්ධ කර ගැනීමට අෙප්ක්ෂා කරනු ලැෙබ්. එබැවින් ෙමම පියවර, සම්බන්ධ
කර ගැනීෙම් පියවර ෙහවත් පෙව්ශය වශෙයන් හඳුන්වමු. ෙමහි ආරම්භයක් ෙලස
ගුරුවරයා ගනුෙදනු භූමිකාෙව් ලක්ෂණ පදර්ශනය කරමින් සිසුන් සමග ෙදබසකට මුල
පුරයි. පසුව සංවාදයකට පරිවර්තනය විය හැකි ෙම් ෙදබස යටෙත් ගෙව්ෂණෙය් ෙයදීෙමන්

සිසුන් සංවර්ධනය කරගත යුතු මූලික නිපුණතා හා සම්බන්ධ ෙපර දැනුම සිහිපත් කර
ගැනීමටත්, කියාකාරකම්වල ඉදිරිය පිළිබඳ ඉඟි ලබා ගැනීමටත් සිසුනට අවස්ථාව සැලෙසේ.
ෙමම අදහස් හුවමාරුව සඳහා ෙයොදා ගත හැකි උපකම රාශියක් ගුරුවරයා සතුව ඇත. පශ්න
ඉදිරිපත් කිරීම / පින්තූර, පුවත් පත් දැන්වීම් හා සැණ පත් වැනි උත්ෙත්ජක ෙයොදා ගැනීම /
ගැටලු, පෙහේලිකා ෙහෝ සිද්ධි අධ*යන භාවිතය / ෙදබස්, භූමිකා රංගන, කවි, ගීත, ගාථා
ආදර්ශන සෘජුව ෙහෝ ශව* පට ෙහෝ දෘශ* පට ඇසුෙරන් ෙයොදා ගැනීම ෙමවන් උපකම
කිහිපයකි. පහත සඳහන් අරමුණු තුන සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පෙව්ශයක් ලබා ගැනීම සඳහා
පළමු පියවර කියාත්මක විය යුතුය.
පන්තිෙය් අවධානය දිනා ගැනීම
අවශ* ෙපර දැනුම සිහිපත් කර ගැනීමට සිසුන්ට අවස්ථාව ලබා දීම
කියාකාරකෙම් ෙදවැනි පියවර යටෙත් සිසුන් ෙයොමු කිරීමට අෙප්ක්ෂා කරන
ගෙව්ෂණෙය් මූලිකාංග සිසුනට හඳුන්වා දීම
කියාකාරකෙම් ෙදවැනි පියවර සැලසුම් කර ඇත්ෙත් ගෙව්ෂණය සඳහා සසිසුන්ට
අවස්ථාව ලබා දිමටය. සිසුන් ගෙව්ෂණෙය් ෙයෙදන්ෙන් ඒ සඳහා සුවිෙශේෂ ව සකස් කරන
ලද උපෙදස් පතිකාවක් පදනම් කර ෙගනය. ගැටලුවට සම්බන්ධ විවිධ පන්ති කණ්ඩායම්
වශෙයන් ගෙව්ෂණය කරමින් සහෙයෝගී ඉෙගනුම් ෙයදීමට සිසුනට හැකිවන පරිදි ෙමම
ගෙව්ෂණය සැලසුම් කිරීමට ගුරුවරයාට සිදු ෙව්. සපයා ඇති සම්පත් දව* පෙයෝජනයට
ගනිමින්, සතිමත් බෙවන් යුතු ව කණ්ඩායම් සාකච්ඡා ෙමෙහයවමින් සිසුන් ගෙව්ෂණෙය්
නිරතවීම ෙමම පියවෙර් වැදගත් ලක්ෂණ කිහිපයක් ෙව්. කාලයක් තිස්ෙසේ එබඳු කණ්ඩායම්
කියාකාරකම්වල නිරත වීම නිසා ස්වයං විනය, අන*යන්ට සවන් දීම, අන*යන් සමග
සහෙයෝගෙයන් වැඩ කිරීම, ඔවුනට උදවු වීම, කාල කළමනාකරණය, ගුණාත්මක බෙවන්
ඉහළ නිපැයුම් ලබා ගැනීම, අවංක බව ආදී සාමාන* ජීවිතයට අවශ* වැදගත් කුසලතා
රැසක් සංවර්ධනය කර ගැනීමට ද සිසුන්ට හැකියාව ලැෙබ්.
සිසුන් ගෙව්ෂණය සඳහා ෙයොමු කිරීෙම් දී කණ්ඩායම් පමාණය ගුරුවරයා විසින්
තීරණය කළ ද එම ශිෂ* කණ්ඩායම්වල නායකත්වය පිරිනැමීම පිළිබඳ තීරණ ගැනීෙමන්
ගුරුවරයා වැළකී සිටිය යුතු අතර සිසුන් අතරින් නායකයන් මතුවීමට අවශ* පසුබිම
පමණක් මැනවින් සූදානම් කළ යුතුය. සැඟවුණ හැකියා පදනම් කර ගනිමින්
අවස්ථාෙවෝචිත ව නායකත්වය ගැනීෙම් වරපසාදය ෙම් අනුව සිසුනට හිමි ෙව්.
කියාකාරකෙම් තුන්වන පියවෙර් දී සෑම කුඩා කණ්ඩායමකට ම තම ගෙව්ෂණ
පතිඵල අන් අයෙග් දැන ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කිරීමට අවස්ථාව සැලෙසේ. ෙමහි දී
ගුරුවරයා කළ යුත්ෙත් සමූහ ඉදිරිපත් කිරීම් සඳහා සිසුන් දිරිමත් කිරීමයි. සෑම
සාමාජිකෙයකුට ම වගකීම් පැවෙරන පරිදි ඉදිරිපත් කිරීම් සැලසුම් කිරීමට සිසුන් ෙමෙහය
වීම ද වැඩදායකය. සිසු අනාවරණ පැහැදිලි කිරීම හා සම්බන්ධ ෙමම පියවෙර් වැදගත්
ලක්ෂණයක් වන්ෙන් අෙප් පන්තිකාමර තුළ නිතර ඇෙසන ගුරු කථනය ෙවනුවට සිසු හඬ
මතු වීමට අවස්ථා සම්පාදනය වී තිබීමය.
කියාකාරකම්වල ෙතවන පියවෙර් දි ෙසොයාගැනීම් වැඩිදියුණු කිරීමට නැතිනම්
විස්තාරණයට ෙසසු කණ්ඩායම්වල සිසුන් ද ෙයොමු කිරීම අවශ* ෙව්. එක් එක් කණ්ඩායම
ඔවුන්ෙග් ඉදිරිපත් කිරීම් අවසන් කළ පසු ඒ පිළිබඳ සංවර්ධනාත්මක ෙයෝජනා මතු කිරීමට
ඉදිරිපත් කළ කණ්ඩායෙම් සිසුනට පළමුව ද අෙනක් කණ්ඩායම්වල සිසුනට ෙදවනු ව ද
අවස්ථාව ලබා දීෙමන් ෙමය සිදු ෙකෙර්. ෙකෙසේ ෙවතත් අවසාන සමාෙලෝචනෙයහි වගකීම
ගුරුවරයාටය. සිසුන් නිරත වූ ගෙව්ෂණයට අදාළ වැදගත් කරුණු සියල්ල පැහැදිලි වන
ෙසේත් සංකල්ප හා න*ායන් පිළිබඳ නිවැරදි අවෙබෝධය සිසුන් තුළ තහවුරුවන ෙසේත් ෙමම
සමාෙලෝචනය සිදු කිරීම ගුරුවරයාෙගන් අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්.

පන්ති කාමර ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම් කියාවලිය අෙප්ක්ෂිත ආකාරෙයන් සාර්ථක ව
ඉටු වන්ෙන් දැයි නිරතුරු ව ෙසොයා බැලීම ෙමම කම ෙව්දය යටෙත් ගුරුවරුන් සතු පධාන
වගකීමකි. ෙම් සඳහා තක්ෙසේරුකරණය හා ඇගයීම ෙයොදා ගත යුතු අතර ඒ සඳහා
පමාණවත් ඉඩකඩ ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම් කියාවලිය තුළ දී ම ලබා ගැනීමට සැලසුම් ගත
කියාකාරකම් ගුරුවරයාට අවස්ථාව සලසා ෙද්. කියාකාරකෙම් ෙදවන පියවර යටෙත් සිසුන්
ගෙව්ෂණෙය් ෙයෙදන විට තක්ෙසේරුවටත් කියාකිරකෙම් ෙතවන පියවර යටෙත් සිසුන්
පැහැදිලි කිරීම් හා විස්තාරණයට ෙයොමු වන විට ඇගයීමටත් ගුරුවරයාට ඉඩ තිෙබ්.
ෙම් දක්වා විස්තර කරන ලද ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම් කම ෙව්දය පරිණාමන භූමිකාව
කියාත්මක කිරීම සඳහා ගුරුවරයා ෙයොමු කරවයි.ෙමහි දී කණ්ඩායම් ගෙව්ෂණයට මුල්
තැන ලැෙබන අතර ගනුෙදනුව, සංවාදය හා ෙකටි ෙද්ශන සඳහා ද ගුරුවරයාට අවකාශ
සැලෙසේ. පෙව්ශ පියවෙර් දී ගනුෙදනුවට හා සංවාදයට අවස්ථා ඇති අතර අවසාන පියවෙර්
සමාෙලෝචනය යටෙත් ෙකටි ෙදසුමකට හා සංකල්ප තහවුරු කිරීමට ගුරුවරයාට ඉඩ ඇත.
නව සහසකෙය් පළමු විෂය මාලා පතිසංස්කරණය යටෙත් ඉදිරිපත් වන ෙමම විෂය මාලාව
හා සම්බන්ධ ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම් කමෙව්දය සංවර්ධනය කිරීෙම් දි පරිණාමන ගුරු
භූමිකාවට අමතර ව සම්ෙපේෂණ හා ගනුෙදනු ගුරු භූමිකාවන්ට අදාළ වැදගත් ලක්ෂණ ගැන
ද සැලකිලිමත් වීම ෙමම කමෙව්දෙය් විෙශේෂත්වයෙලස සඳහන් කළ හැකි ෙව්.
බුද්ධ ධර්මය විෂය තුළ දහම ආධ*ාත්මීකරණය ෙකොට දැහැමි කියාකාරකම්
සන්තතියක් සමස්ත ජීවිත උරුමයක් ෙසේ උත්පාදනය කිරීම සඳහා ෙමම නිපුණතා පාදක
ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම් කමෙව්දය වඩාත් ඉවහල් වනු ඇතැයි අෙප්ක්ෂා ෙකෙර්. බුදුරදුන්
විසින් රාහුල හිමියන්, චුල්ලපන්ථක හිමියන්, කිසාෙගෝතමියන් ෙවත සදහම් පත*ක්ෂය
සඳහා කියාකාරකම් පාදක ඉෙගනුම් කමෙව්දය ෙමයින් වසර ෙදදහස් පන්සිය පනහකට
ෙපර ද භාවිත කර ඇති අතර අරමුණු සාධනය සඳහා ෙද්ශන ආදී කමෙව්දයන් ද උචිත
අයුරින් ෙයොදා ෙගන ඇති බව ද අමතක කළ ෙනොහැක.ෙමම ඉෙගනුම් - ඉගැන්වීම්
කමෙව්දය තුළ සියල්ල අන්තර්ගත වි ඇත.

8.2 පාසල් පතිපත්ති සහ වැඩ සටහන්
බුද්ධ ධර්මය විෂයය පාසෙලහි ඉගැන්වීෙම් දි බුදු දහෙම් සමස්ත අර්ථ කියාකාරිත්වය
අමතක ෙනොෙකොට පමුඛත්වය ලබා දිය යුතුය. පුද්ගල චරිත සංවර්ධනයටත්, සමාජ
සුසංයමයත් ෙගොඩනැෙගන පරමාදර්ශී ඒකකය ෙලස බුද්ධ ධර්ම විෂය භාර ගුරුභවතුන්
කියා කළ යුතු වන අතර පාසල තුළ දැහැමි බව අගයන නිරන්තර පැවැත්මක් සනාථ විය
යුතුය. ෙබෞද්ධ සංෙක්තයක් ෙලස බුදු මැදුරක් ෙහෝ බුද්ධ පතිමාවක් ෙහෝ තිබීම මැනවයි
ෙයෝජනා කරන අතරම බුද්ධ ධර්ම විෂයය ඉගැන්වීම සඳහා විෂය පන්ති කාමරයක් ෙවන් ව
තිබීම ද වඩාත් ඉහළ ආෙයෝජනයක් කරගත හැක.පන්ති කාමරෙයන් බැහැර ව විෂය
සමගාමී වූ ෙබෞද්ධාගමික කියාකාරකම් සැබෑ හැඟීමකින් ඉටු ෙකෙරන නායකත්ව
ආදර්ශයක් පාසල තළ නිර්මාණය විය යුතුය. උදාහරණයක් ෙලස ෙබෞද්ධ ආගමික වතාවත්
කරන අවස්ථාවක එම අවස්ථාෙව් පධානියා ෙලස ෙබෞද්ධ වතාවත් කරන අෙයකු ෙපනී සිට
නිවැරදි ඉරියව් පවත්වමින් සැමට ආදර්ශයක් සැපයිය යුතුය.
පාසෙලහි ෛදනික ආරම්භය, විෙව්කෙයන් පසු කාලච්ෙඡ්දෙය් ආරම්භය සහ
ෛදනික කටයුතු අවසන් අවස්ථාවන්ට ආගමික කියාකාරකම් ෙයොදා ගැනීමක්, මාසික ව,
වාර්ෂික ව විෙශේෂ ෙබෞද්ධ ආගමික කියාකාරකම් ළමුන්ට මූලිකත්වය ෙදමින් සැලසුම්
කිරීමක් අවශ* ය.
අධ*ාපන චාරිකා
පර්ෙය්ෂණ ව*ාපෘති
දැනුම මිනුම, චිත පදර්ශන
බිත්ති පුවත්පත්, වාර පකාශන
ධර්ම ෙද්ශනා. භාවනා වැඩමුළු, පිරිත් පිංකම්, දාන පිරිනැමීම්, ශමදාන,
අසරණ සරණ ෙසේවා ආදිය උදාහරණ ෙලස දැක්විය හැකිය.
ෙම් සියලු කියාකාරකම් තුළින් මානව වර්ගයා ෙවත පමණක් ෙනොව සමස්ත විශ්වය ෙවත
සිද්ධ කරනු ලබන අර්ථයක්, යහපතක් සහිත ඉෙගනුම්ලාභීන් පිරිසක් බිහි කිරීම පතිපත්තිය
ෙකොට සැලසුම් සකස් කිරීම විශිෂ්ට ෙලස බුද්ධ ධර්ම විෂය පාසල තුළ ආෙයෝජනය කිරීමක්
වනු ඇත.

