
10 වසර

   නමදිමු අගයමු මහ
සඟරුවනා



•      බුදුරජාණන්වහන්සේ� �වකීයශ්රාවකයන්හඳුන්වන
 “ ” ලද්සේද් භික්ඛු නාමසේයනි.

•  ආර්            ය ශ්රාවකභික්ෂු සමූහයඇතුලත්සමාජය සංඝ
    සමාජය සේහවත්භික්ෂු සමාජය යි.



•  සේකාණ්ඩඤ්ඤ ,  වප්ප ,  භද්දිය , මහානාම, අ�සජි
       යන ප�වගතවුසන්සේ4 පුවිදි වීසේමන්භික්ඛුසමාජය

 ආරම්භ විය.

•         භික්ඛුසමාජයආරම්භ වූසේ9ඇසළ සේපාසේහෝ දිනයක වන
        අතර දුනට සේලාව පවතින පුරණිම පුවිදි සංවිධානය ද
 සේමය සේA.



    මහ සඟරුවන සතුවගුණ 9 කි.

•                                    සුපටිපන්න
         

• උජුපටිපන්න

•  ඤාය පටිපන්න

•  සාමීචි පටිපන්න

• ආහුසේන9ය

• පාහුසේනයිය

• දක්ඛිසේණයිය

• අංජලිකරණීය

•  අනුත්තරං පුඥ්ඥක්සේකත්තං

     සේලෝක�ස.



      මහා සංඝරත්නයනිරතුරුවම සේලෝකයාට පිං වඩවා
       ගුනීමට උපකාර වන උතුම් පිං සේකතක්හා සමානය.

    උන්වහන්සේ�නිරතුරුවම පුද්ගලයාසේ4 සේමසේලාව ,  පරසේලාව ,  සුගතිය
   උසේදසා ම කටයුතුකරයි.     සුමසේ4 හිතසුව පිණිස ,

  සමාජ සේ�වා
  ආගමික සේ�වා
  ජාතික සේ�වා
         අධ්යාපනික සේ�වා කටයුතු වලනියුසේලයි.                                   



    අරලියතුන්න විහාරාධිපතිහිමියන්ඇසුරින්සංඝයා
 වහන්සේ� ඉටුකරන

   සමාජ සේ�වාවන්කිහිපයක් .
       ගුමි ප්රජා නායකසේයකු සේලසකටයුතුකිරීම.

      අසරණවූ වුඩිහිටියන් උසේදසා වුඩිහිටිනිවාසය.

      ආබාධිත අය උසේදසා ආබාධිත සරණ සේසවන.

     ආබාධිත රණවිරුවන් සඳහා රණවිරු සේසවන.

ආර්ථික       අපහසුතා ඇති දරුවන් උසේදසා ශිෂ්යත්ව පදනම.

      සේdෂ්ඨ පුරවුසියන් සඳහාවෛවද්ය සායන.



       මාතෘ නිවාසය ගමට ලබා ගුනීමටකටයුතුකිරීම.

            ගසේම් මංගල උත්සව අව�ථා වලදී සේබෞද්ධ චාරිත්ර ඉටුකිරීමහා

       සුභමුහුර්ත සක�කිරීම.

    මං මාවත් ඉදිකිරීම ,     ඇළ සේAලි සක�කිරීම ,     වුA පිළ්සකරකිරීමආදී
    කටයුතු වලදී මූලිකත්වයගුනීම.

      ගසේම් සියලු සේදනා අතර සමගිය ,  සහජීවනය ,    පවත්වා ගුනීමටකටයුතු
කිරීම.



 ආගමික සේ�වා

       කඨිනචීවර පූජාව පුවුත්වීම සඳහා මූලිකත්වය සුපයීම.

   දානමය පිංකම් ,   පිරිත් පිංකම් ,   ධර්ම සේද්ශනා ,  සේබෝධිපූජා

    පුවුත්වීම.

  සේපරහුර සංවිධානය
      සේපාසේහාය දින සීල සමාදාන වුඩසටහන් සංවිධානය.

         ගුබිණිමාතාවන්ට අංගුලිමාල පිරිත සේද්ශනා කිරීමඇතුළු පිරිත්
සdජායනය.



   දරුවන්ටනම්තුබීම ,   ඉඳුල්කටගෑම ,   ජන්ම දින
 සුමරුම් ,       අකුරු කියවීමආදී අව�ථා වලආශිර්වාද

කිරීම.

      පුද්ගලසේයකු මියගිය පසු පාංශුකූලය ලබා දීම.



 ජාතික සේ�වා
        රාdය පාලකයන්ට අවශ්ය උපසේද� ලබා දීම.

            රටට Aයසනකාරී අව�ථා වලදී රට ඉන් මුදවා ගුනීමටතම දායකත්වය
 ලබා දීම.

     සතුරු බලසේAගහමුසේA සේනාසුලී ,      සේනාබියව අදහ� ප්රකාශකරමින්රසේ�
    ඒකීයභාවයආරක්ෂා කිරීමටකටයුතුකිරීම.

     නිවුරදි තීරණගුනීමට ජනතාව සේපළඹවීම.

          රසේ� ජාතික අවශ්යතා වලදී අනුශාසකත්වය ලබා සේදමින් දායකත්වය
සුපයීම. 



  බඹරා මල සේනාතලා      සේරාන් ගන්නා සේ� භික්ෂූන් වහන්සේ�
         සමාජයට බරක් සේනාවී සුදුහුවතුන්සේගන් ප්රත්ය පහසුකම්ලබා

   ගතයුතු යුයි බුදුරජාණන්වහන්සේ� වදාළහ.

•        පුද්ගලයාසේ4 උපසේත් සිට මරණය දක්වා සෑම වුදගත්
       අව�ථාවකදීම මග සේපන්වමින්ආශිර්වාද ලබා සේදන මහා

       සංඝරත්නයට සිAපසසේයන් උප�ථානකරමින්රැකගුනීම ගිහි
 අපසේ4 යුතුකමකි. 



1.       බුදුරජාණන්වහන්සේ� �වකීයශාවකයන්හුඳින්වූනමකුමක් ද?

 2.        භික්ෂු සමාජයආරම්භ වූසේ9කිනම් සේපාසේහාය දිනකදී ද? 



3.      මහ සඟරුවන සතුවගුණකීයක්තිසේ�ද?

4.  ඉන් 4  ක්ලියන්න.

5.      ගිහියන් විසින්භික්ෂූන්වහන්සේ�ට උප�ථානකළ
 යුත්සේත් සේකසේ�ද?



6.         භික්ෂුවගිහියාසේගන් ප්රත්ය පහසුකම් සපයාගත යුතු
     ආකාරය උපමා කරඇත්සේත්කුමකට ද?

7.      සංඝරත්නය මගින් ඉටුකරනආගමික ,  සමාජීය ,   
     අධ්යාපනික සහ ජාතික සේ�වාවන් 2   ක්බුගින්

    ලියන්න.

8.           ඔසේ� පන්සසේල් �වාමීන්වහන්සේ� විසින් ඉටුකරන
   සේ�වාව අගයමින් රචනයක්ලියන්න.



සේd.එම්.    ගයත්රි සංජීවනී ජයසිංහ

බප/සේහා/    මීවනපලාන මහා විද්යාලය

සේහාරණ
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