නම ෝ බුද්ධාය!
“ධර්

ශාලාවක් හදන්මන් ම ොනවටද?

ම ොකක් අහන්නද?

හෙවනක් යට නිදෙහේ අෙන්නයි

ධර්මය අෙන්නයි

කාමෙ ධර් යද? බුදු රජාණන් වෙන්හේහේ ධර්මය සැනසිල්හල් අෙන්නයි
ධර්ම ශාලාවක අවශයතාාවය ියහයන්හන්
බුදු රජාණන් වහන්මේමේ ධර් ය හරි විදියට ඇහුමවොත්, හරියට
ඇහුමනොත්, ඒමක ප්රතිඵලලය ම ොකද්ද? චතුරාර්ය සතායය අවහ ෝධ

හවනව………. සතාර අපාහයන් එහතාර හවනව
ධර්ම ශාලාවක් ෙදන්න අපි උදව් කහලොත්, ඒක තාමන්හේ හෙදරට හනහව්, දරුහවකුට
හනහව්, නෑදෑහයකුට හනහව්, මිත්රහයකුට හනහව්, වාසියක් ෙන්න හනහව්, උදව්වක් ෙන්න
හනහව්, ………... ඒක දීමක්, ඒක අතාෙැරීමක්.
ඒක අතාෙරින්හන් හමොකටද? “අව්හවන්, වැේහසන්, පින්හනන් පීඩාවක් හනොවී සුවහේ

ණ

අසත්වා!” ඕක හන්ද අදෙස? එතාහකොට ඒ දානය හදන්හන් අයිියයක් කියන්න හනොහව්…
ඒක හැබෑ අතාෙැරීමක්
එතාහකොට එ ඳුවූ දානයක් දීල හේ ධර්ම ශාලාහව් යහමක්
වෙන්හේ ෙැන සිතා පෙදවා ෙත්හතාොත්,
ඕන කියා හිතුහනොත්,
දුන්හනොත්,

ණ අසා බුදු රජාණන්

ණ අසා අහන් මටත් හේ ධර්මහේ ෙැසිහරන්න

ණ අසා පැවිදි වුහනොත්,

ණ අසා හලෝභ චිත්තාය දුරුහකොට දානය

ණ අසා සීලයක පිහිටිහයොත්, ඒ ඔක්හකොටම හේ වෙලට හසවන සැලසීහේ

පින අයිිය හවන්හන් නැද්ද? අයිිය හවනවා.
ඒ නිසා හේ ධර්මය ල ාෙන්න අන් අයට කරන උදව්වට, ධර්මහේ ෙැසිහරන අයට ධර්ම
දානය ල ා හදන්න ෙදන ධර්ම ශාලාවට ඔ

ෙැහමෝම උතුේම දානයක් කියල හිතාල

සෙභාගි හවන්න ෙැහමෝටම වාසනාව ලැහේවා!”

(පරම පූජනීය පින්වත් හලොකු ේවාමීන් වෙන්හේ)

Namo Buddhaya!
What is the purpose of a Meditation Hall?

To be able to listen to something very special in comfort

What would you listen to in a Meditation Hall? The sublime teachings-the Dhamma
Whose teachings would you listen to?

It is the sublime teachings of the Supreme Buddha

If someone teaches the true Dhamma, and if one listens attentively to the Blessed One’s Dhamma,
what will be the result?

That fortunate listener will realize the Four Noble Truths … He will escape the

danger of the four plains of misery.
If we contribute toward the construction of a Meditation Hall, it is neither for the sake of our own family,
nor our children and nor our friends. It is not for personal gain. Such a contribution is a gift; it is an act of
giving.
What is the aim of this act of letting go? One makes such a donation thinking, “May my contribution help
someone to be protected from the harsh weather and listen to the Dhamma in comfort.” Isn’t that the
intention? Well, then it is clear that such a selfless contribution is given without any expectation of
claiming ownership or rights. Thus it is truly a noble sacrifice.
Once this Meditation Hall is built, having listened to the sublime Dhamma sitting here, if one develops
confidence in the Supreme Buddha, if one develops a desire, “Ah! May I practise this beautiful Dhamma,” if
one becomes a monk or nun, if one practises generosity by removing stinginess, if one starts to protect
precepts, all the merit that is generated from these wonderful outcomes will undoubtedly belong to all
the generous individuals who contributed towards the meritorious project to build this Meditation Hall.
Truly, we all have gathered together around this Meditation Hall project with the pure intention of sharing
the Dhamma with others and helping them to practise the Dhamma. Recollecting the immeasurable
results of your generosity may you have the great opportunity to join this Noble Vihara Pooja.

(Most Venerable Loku Swameen Wahanse)

