
ඔබගේ පින් සිතට මහ සඝරුවගන් ආශීර්වාදය! 

 

නම ෝ බුද්ධාය! 

 

  

මහගමව්නාව භාවනා අසපුව ගටොග ොන්ගටෝ  ශාඛාව ගවනුගවන් උපකා  කිරීමට 

කැපවීම ග ෞතම බුද්ධ භාවනා ශාලාව සාර්ථකව නිම කිරීම පිණිස මහත් උපකා  

වන බව පුණ්යාගමෝදනා ක මින් සිහිපත් ක මු. පින්වත් ඔබ ඇතුළු පවුගේ සැමට 

උතුම් චතු ාර්ය සත්ය ධර්මය අවගබෝධ ගව්වා! 

  

ගමත් සිතින් 

සංඝ උපස්ථායක ස්වාමීන් වහන්ගස් 

 

 

පින්වත් ඔබමේ පහසුව පිණිස ආධාර මයොමුකලහැකි විධි පහත 

දක්වමු: 

 Option 1: Cheques payable to "MAHAMEVNA BHAVANA ASAPUWA TORONTO" (Please mention 
"Building Fund" in the memo section of your cheque) 

o You may mail your cheques to "11175 Kennedy Road, Markham, Ontario  L6C 1P2" Or 
o You may place your cheque in an envelope and drop in the donation box at the monastery   

 Option 2: Pay Online Via PayPal (http://www.mahamevnawa.ca/donations.html) 

 

  

 “ධර්  ශාලාවක් හදන්මන් ම ොනවටද? ගහවනක් යට නිදහගස් අහන්නයි 

ම ොකක් අහන්නද?  ධර්මය අහන්නයි 

කාමෙ ධර් යද?   බුදු  ජාණන් වහන්ගස්ගේ ධර්මය සැනසිේගේ අහන්නයි ධර්ම ශාලාවක 

අවශ්යතාවය තිගයන්ගන් 

බුදු රජාණන් වහන්මේමේ ධර් ය හරි විදියට ඇහුමවොත්, හරියට ඇහුමනොත්, ඒමක 

ප්රතිඵලය ම ොකද්ද? 

චතු ාර්ය සත්යය අවගබෝධ ගවනව……….  සත  අපාගයන් එගත  ගවනව 

  

ධර්ම ශාලාවක් හදන්න අපි උදව් කගලොත්, ඒක තමන්ගේ ග ද ට ගනගව්, දරුගවකුට ගනගව්, 

නෑදෑගයකුට ගනගව්, මිත් ගයකුට ගනගව්, වාසියක්  න්න ගනගව්, උදව්වක්  න්න 

ගනගව්,  ………... ඒක දීමක්,  ඒක අතහැරීමක්. 

ඒක අතහරින්ගන් ගමොකටද? “අව්ගවන්, වැස්ගසන්, පින්ගනන් පීඩාවක් ගනොවී සුවගස් බණ 

අසත්වා!” ඕක ගන්ද අදහස? එතගකොට ඒ දානය ගදන්ගන් අයිතියක් කියන්න ගනොගව්…   ඒක 

හැබෑ අතහැරීමක් 

එතගකොට එබඳුවූ දානයක් දීල ගම් ධර්ම ශාලාගව් යගමක් බණ අසා බුදු  ජාණන් වහන්ගස්  ැන 

සිත පහදවා  ත්ගතොත්,  බණ අසා අගන් මටත් ගම් ධර්මගේ හැසිග න්න ඕන කියා හිතුගනොත්, 

බණ අසා පැවිදි වුගනොත්, බණ අසා ගලෝභ චිත්තය දුරුගකොට දානය දුන්ගනොත්, බණ අසා සීලයක 

පිහිටිගයොත්, ඒ ඔක්ගකොටම ගම් වහලට ගසවන සැලසීගම් පින අයිති ගවන්ගන් නැද්ද? අයිති 

ගවනවා. 

ඒ නිසා ගම් ධර්මය ලබා න්න අන් අයට ක න උදව්වට, ධර්මගේ හැසිග න අයට  ධර්ම දානය 

https://maps.google.com/?q=11175+Kennedy+Road,+Markham,+Ontario%C2%A0+L6C+1P2&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=11175+Kennedy+Road,+Markham,+Ontario%C2%A0+L6C+1P2&entry=gmail&source=g
http://www.mahamevnawa.ca/donations.html


ලබා ගදන්න හදන ධර්ම ශාලාවට ඔබ හැගමෝම උතුම්ම දානයක් කියල හිතල සහභාගි ගවන්න 

හැගමෝටම වාසනාව ලැගේවා!” 

 (ප ම පූජනීය පින්වත් ගලොකු ස්වාමීන් වහන්ගස්) 

 

  

When Arahanth Nun Sumedha discovered what merit supported her to escape from all bad worlds, she 

realized it was the merit she collected with her friends by offering a Meditation Centre to Maha Sangha. 

 

When she discovered what merit supported her to be reborn in heavenly worlds, she realized it was the 

merit she collected with her friends by offering a Meditation Centre to Maha Sangha. 

 

When she discovered what merit supported her to achieve Nibbana, freedom from all suffering, she 

realized it was the merit she collected with her friends by offering a Meditation Centre to Maha Sangha. 

 

(from Theri Gatha) 

 


