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4 ශ්රේණිය - බුද්ධ ධර්මය
ශ්ර ෞද්ධ දරුවකුශ්රේ අනනයතාව තම චර්යා මඟින් ප්රදර්ශනය කිරීම.
නිවැරදි ඉරියවු ප්රදර්ශනය කරමින් දිනපතා පන්ිල් සමාදන් වවමු. දිනපතා ආගමික
වතාවත් වල වයවදමු.
•
•
•
•
•
•
•

උවේ සවස බුදුන් වහන්වේට මල් පහන් පූජා කරමු
මල් පූජා කිරීමට වපර වහාඳින් පිරිිඳු වවමු.
මල් පූජා කරන ේථානයද පිරිිඳු කරමු.
මල් කඩා පැන් ඉසගනිමු.
පැන් තබා හඳුන්ූරු දල්වා ඒවා බුදුන්ට පුදමු.
නිවැරදි සංවර ඉරියවුවක පිහිටා ිටිමු.
ශබ්ද නගා ගාථා කියමින් වන්දනා මාන කරමු.

දුවේ, ඔයාලට දැන් ළඟම තිවයන විහාරේථානයට යන්න පුළුවන්. වේ වසංගත වරෝගය
ගැන ඉතාම සැලකිලිමත් වවමින් ම ළඟම තිවයන පන්සලට යන්න. ආගමික වතාවත් වල
වයවදන්න.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

පන්සල් යන විට සංවර සුදු අඳුමකින් සැරසී යන්න.
විහාරේථානය අභියසදී හිේවැසුේ, පාවහන් ගලවන්න. පිළිවවළකට තබන්න.
විහාර භූමිය තුළ හැිවරන විට ශබ්ධය අඩු කිරීම.
විහාරේථනයට ගිය පසු විහාර භූමිය හා අවට මළුව අමදින්න.
පූජාවන්ට සුදුසු පරිදි මල්, පහන්, ගිලන්පස සකේ කරන්න.
ශ්රේධාවවන් පූජා භාණ්ඩ තැන්පත් කරන්න.
සාදු නාද වදමින් ශ්රේධාවවන් යුතුව පැදකුණු කරමින් ත්රිවිධ වබෝධියට වන්දනා
කරන්න.
බුේධ පූජාවන් නිි වලස පවත්වන්න.
පූජාව අවසානවේ පූජා ද්රවය ඉවත් කර භාජන වසෝදා නිි තැන් වල තබන්න.
අවසානවේ ේවාමීන් වහන්වේලාට පසඟ පිහිටුවා වඳින්න.
ේවාමීන් වහන්වේලා වැඩ ිටින ආසන වල ගිහි අය හිඳ වනාගන්නා බව මතක
තබාගන්න.
ගිහි අය සඳහා සුදුසු වන්වන් ඒ සඳහා තබා ඇති මිටි ආසන වහෝ පැදුරු බව මතක
තබා ගන්න.
ේවාමීන්වහන්වේ නමක් වඩින බව ඔබ දුටු විගස හිඳ ිටි අසුවනන් නැගිට
වගෞරව කළ යුතු බව හිතට ගන්න.

ේවාමීන් වහන්වේලා වවනුවවන් අප එදිවනදා විහාරේථානවේදී වමන්ම බැහැරදී භාවිතා
කරන වචන තිවබ්.
•
•
•
•
•
•

ේවාමීන් වහන්වේ වඩිනවා.
ේවාමීන් වහන්වේ මළුව අමදිනවා.
ේවාමීන් වහන්වේ දානය වළඳනවා.
ේවාමීන් වහන්වේ මුව වදෝවනය කරනවා.
ේවාමීන් වහන්වේ පැන් පසු වවනවා.
ේවාමීන් වහන්වේ අපවත් වවනවා.

1

(එනවා / යනවා)
(අතුගානවා)
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අප කරන ක්රියාවන්ට භාවිතා කරන වචන වලට වඩා වගෞරවාන්විත වචන
උන්වහන්වේලා කරන ක්රියා වවනුවවන් භාවිතා වේ.
අප විහාරේථානවේදී වමන්ම නිවවේ දී දානයක්, පින්කමක් කරන විට භාවිත කළයුතු
ශාසනික වචන තිවබ්.
උදා: ආහාර

- දානය

වත් ආදී පාන වර්ග

- ගිලන්පස

මිය යනවා

- අපවත් වවනවා

කියනවා

- වේශනා කරනවා

වතුර

- පැන්

බුලත් විට

- දැහැත්

වඳිනවා

- නමදිනවා

ඔේ

- එවහමයි

සාසනික වචන වයාදා පහත පැවරුම සේපූර්ණ කරන්න.
1. රාහුල හාමුදුරුවවෝ උවේ ම ......................... වවති. විහාර මළුව ......................... මුව
......................... කරති.
2. අවේ වගදර පිරිත් පින්කමට ආරාධනා කිරීමට ......................... වට්ටටිය වගන ආච්චී
විහාරේථානයට ගියාය.
3. මවේ පියා ේවාමීන් වහන්වේට "......................... ිවාමින් වහන්ස" කියා පිළිතුරු වදයි.
4. ආච්චී පිරිිඳුව සකේ කරගත් ......................... රැවගන පන්සලට ගියා ය.
5. අප විහාරේථානවේ නායක ේවාමීන් වහන්වේ ......................... වී ඇති බව
දායකවයක් පැවසුවේ ය.

•
•

බුදු රජාණන් වහන්වේ තම මව වන මහාමායා වේවියට දහේ වදසීමට තේතිසා
වදේ වලාවට වැඩම කළ බව අප අසා ඇත්වතමු.
තම පියා බැහැ දැකීමට කිඹුල්වත් පුරට පා ගමනින් වැඩි බවත් අහල තිවයනව
වන්ද?
බුේධ චරිතවේ තිවයන වමම ිදුවීේ ආදර්ශයට ගනිමින් අපි මවට, පියාට,
ගුරුවරුන්ට වගෞරව කිරීමට හිතට ගමු.
එවමන්ම වබෝසත් කතාවල සාම කුමාරයා තම මහලු මවට හා පියාට සැලූ
අයුරු, ගිරා පුතා මහලු මේපියන්ට වී කරල් වගන ගිය අයුරු මතකයි වන්ද?
වමම උදාහරණ හිතට වගන අලුත් අවුරුේදට වදමාපිය වැඩිහිටි ගුරුවරු ආදීන්ට
බුලත් හුරුල්ලක් දී වැඳීමට හිතට ගන්න. අවුරුදු පසුවී පාසල පටන්ගන්නාවිට
ියලු ගුරුවරුන්ට බුලත් අතක් දී වැඳීමට පුරුදු වන්න.

•
•

එවේම ියලු ආගමික නායකයන්ට ද වගෞරව කරන්න.
බසයට නගින ඕනෑම ආගමික නායක උතුමකු හට ආසනය පිරිනමන්න.
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අප ආහාර ගත යුතු අයුරු
ප්රධාන ආහාර වේල් 3 කි. එනේ උවේ, දවල්, රත්රී වලසයි. වේ සඳහා අප වතෝරාගත
යුත්වත්....
•

වතල්, සීනි, ලුණු වැඩිපුර වනාදැමූ ආහාරයි. වැඩිපුර දැමූ ආහාර ගැනීවමන්, පිටි
සහිත ආහාර වැඩිපුර ගැනීවමන් වබෝ වනාවන වරෝග වලට වගාදුරු වේ.
එනේ, දියවැඩියාව අධික රුධිර පීඩනයවැනි වරෝගයි.

•
•

එවමන්ම, ක්ෂණික ආහාර, රසකාරක වයදූ ආහාර ගැනීවමන්ද අප වැලකී ිටිය
යුතුය.
අපි නිරන්තරවයන්ම වසෞඛ්යමත් ආහාර ගත යුතු වමන්ම වහාඳ ආහාර ගැනීවේ
පුරුදු ඇතිකරගත යුතු වේ.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lEug fmr w;a fia§u
wdydr .ekSug iqÿiq u ia:dkh f;dard .ekSu
lfÜ wdydr ;sìh § l;d fkd lsÍu
iqre iqre" pmq pmq ^;¨ .iñka& Yío k`.ñka wdydr fkd.ekSu
úkS; j wdydr .ekSu
wjYH m%udKhg wdydr .ekSu
wjYH m%udKhg wdydr fnod yod .ekSu
ksjerÈ bßhõjl jdä ù wdydr .ekSu
wdydr .;a Ndck msßisÿ lsÍu
b÷,a w;ska wdydr n÷ka we,a,Sfuka je<lSu
bj; ,k øjH ksis ;ek neyer lsÍu
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