ශ්රී ඉන්දසාර ධර්මදුත මුලීක පිරිවෙණ - උහන
ත්රිපි ක ධර්ම - 01 වරේණී
ඳාඩම් මාතෘකාෙ - 22 සිව්ඳස ඳරිව ෝග
ඳාඩවම අරමුණ :සිව් ඳස ඳරිව ෝග පිළිබ වින පි කවේ සහන් කරුණු පිළිබ අෙවබෝධ ක් ලබාගැනිම




පුද්ගලයෙකුට ජිවත් වීම සඳහා අත්යව්ය ුලික
අව්යත්ා 4
පැළදුම්.නිවාස,යෙයහත් ආදිෙයි
යමම අව්යත්ා හත්ර ර්මමය සඳහ්  ව් ය්  ිව්පපසෙ ෙනුයවනි.

ි එනම්ආහාර,ඇඳුම්

චීවර

ිරණඩපාත්

ිව්පපසෙ

යසේනාසන

ිහලානපච්චෙ





ඉහත් සඳහ්  ුලික අව්යත්ා ිහි  ිරිසස ත්ම්  ිසිව් ම සම්පානනෙ රගනු ලැය
පැිසදි සමාජෙට යමම අව්යත්ා සම්පානනෙ ර යන් ය්  නාෙ ිර් වතු්  ිසිවනි. ඒ අප තුළ
ඇති ිවල්වත් ෙව නිසාෙ
ිහි  ිරිසස ිසිව්  ශ්රද්රායව්  පුජා රන ිව්ප පසෙ පැිසද්න්  යලස අප සැළිල්යල් 
පිසය ෝජනෙ ළ යුතුෙ
යමයසේ නාෙ ිර් වතු්  ිසිව්  ශ්රද්රායව්  පුජා රන ිව්පපසෙ අප ිසිව්  පිසය ෝග ළ යුතු
ආ ාර හත්රක් බුදු රජාණන්  වහ් යසේ යද්්නා ය ොට ඇත්.
I.
II.
III.
IV.

වයෙ ඳරිව ෝග
ඉණ ඳරිව ෝග
දා ජ්ජ ඳරිව ෝග
සාමි ඳරිව ෝග
1





යමයසේ අප යවත් ලැයෙන ිව්පපසෙ ප්රත්යය්පක්ාා ර වැළිමමට බුදු්  වහ් යසේ නිෙම ර ඇත්.
යමම ප්රත්යය්ප ාාය්පදි ිව්ප පසෙ පිසය ෝජනෙ ිිසයම් ුලික අරුලණ ිවි  රින්  මනා ිවි ෙ
ිරි ටුවා ගැනීම යමි දි ිවදුය්ප.
ිව්පපසෙ ප්රත්යය්පක්ාා ය ොට වැළිමමට අපහු  ුණි  නම් අීතත් ප්රත්යය්පක්ාාය්පී  එෙ ළ
හැිෙ.

1.
2.
3.
4.
5.

අ ොස
වඳළ වඳොවේ 22 ෙන ඳාඩම වහොඳින් කි ො ඳහත සහන් ප්රශ්නනෙල පිළිුරරු සඳ න්න
යෙෙය පිසය ෝග ේ යනි  සරල අ්මෙෙ ිකේ න
ඉණ පිසය ෝග ේ යනි  සරල අ්මෙෙ ිකේ න
නාෙජ්ජ පිසය ෝග ේ යනි  සරල අ්මෙෙ ිකේ න
සාින පිසය ෝගෙ ේ යනි  සරල අ්මෙෙ ිකේ න
“මහයණනි චීවරාදි ිව්ප පසෙ ප්රි ත් යලස ලේ නට ැමති නම් ිවල්පුර් න”
යමම උපයද්්ෙ ඇතුළත් ු ත්රෙ කුමක් න

ඳාඩම අෙසානවේ ඇති 22.1 ක්රි ාකරකවම ඇ ඇුරළේ ප්රශ්නන සි ්ලල පිළිුරරු සඳ න්න
ෙන වඳොේ කිරිම
වමම ඳාඩවම් සහන් ප්රතෙවව්ක්ාා සහ අීතත ප්රතෙවව්ක්ාා අර්ය සම ක ඳාඩම් වකො බව
වලොකු හාමුදුරුෙන් ෙහන්වසේ ක ඳාඩම් වදන්න

 පුජය උුහහාවර මි ් න ි ින
පිසයවණාචා්මෙ,ශ්රී ඉ් නසාර ර්මමදුත් ිරිසවණ,උහන.
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