බුද්ධ ධර්මය

තුන්වන ශ්රේණිය
24 අටසිල් සමාදන් ශ්වමු.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය

තමම පාඩතමන් ඔතේ දරුවාට දැහැමි හා සැපවත්
ජීවිතයක් ගත කිරීමට අවශ්ය අත්දැීම්  ලැතේ.

ක්රියාරාමරම


බුද්ධ ධර්මය තපළ තපොතත් (24 පාඩම , 85 පිටුව)

“ අටසිල් සමාදන් තවමු” පාඩම කිහිප වතාවක් තහොඳින් කියවන්න.


අටසිල් සමාදන් වීත් දී අනුගමනය කළ යුතු පහත කරුණු

පිළිබඳව දරුවා දැනු් වත් කරන්න.


සිල් සමාදන් වීමට තපර දිනතේදී ඒ සඳහා සුදාන්  විය යුතු බව.



එන්  ඒ සඳහා තවන් වු ඇඳුමක් ඇති බව. ( උදා :- සුදු ඇඳුමක් ,
උතුරු සළුවක් , අත් තල්න්සුවක් ආදී ..... )



සිල් සමාදන් වු අවස්ථා වලදී ඒ සඳහාම භාවිත කරන විවිධ
වචන ඇති බව. එන්  ශ්ාසනික වචන.
උදා:- උතද් ආහාරය - හීල් දානය

දිවා ආහාරය - දහවල් දානය
තත් පැන් - ගිලන් පස
ආහාර අනුභවය - වළඳනවා
ජලය - පැන්

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය



සිල් සමාදන් වු විට ඉතා සංවරව (දඟ වැඩ තනොකර) සිටිය යුතු බව.



සිල් සමාදන් වීම සඳහා විතශ්ේෂ දින සහ ස්ථාන ඇති බව.

උදා :- පුර පසතළොස්වක තපොතහොය තහෝ සතර තපෝය.
විහාරස්ථාන තහෝ නිවතසේ බුදු කුටිය තුළ.


නිවැරදි වත් පිළිතවත් සිදු කළ යුතු බව.

ක්රියාරාමරම
තපළ තපොත ඇසුතරන් පහත ප්රශ්්න වලට පිළිතුරු සපයන්න.
1. සිල් සමාදන් වීත් දි සිල් පද ීමයක් සමාදන් වන්තන්ද?
...................................................................................................
2. පන්සිල් සමාදන් වීමට අමතරව අටසිල් සමාදන් වීත් දී වැඩිතයන්
සමාදන් වන සිල් පද තුන ලියන්න.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
3. අටසිල් සමාදන් වීමට තපර ඒ සඳහා සුදාන්  වු ආකාරය ලියන්න.
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
..............................................................................................................
................................................................................................................
............................................................................................................

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

බුද්ධ ධර්මය

ක්රියාරාමරම


තපළ තපොතත් පුහුණුවට දී ඇති ගාථාව ශ්ේද නඟා කිහිප වරක්
කියවන්න.



ඔබ සිල් සමාදන් වු අවස්ථාවක් චිත්රයට නඟා පාට කරන්න



හැකියාවක් ඇත්න්  නිවාඩු කාලතේ දී පවුතල් වැඩිහිටිතයකු සමඟ
තපොතහොය දිනයක දී නිවතසේ සිල් සමාදන්වීමට දරුවා තයොමු කරන්න.
( ත්  සඳහා නිවතසේ සුදුසු ස්ථානයක් පිළිතයල කරගත හැකිය. )

අන්තර්ගතය සැකසීම :- ඌව පළාත
පරිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/තතළඹුයාය ක.වි. , හකුරුතවල.

