
බටහිර ඕස්ෙට්ලියා ෙබෞද්ධ සංගමය 
18‐20, නැන්සන් ෙව්, ෙනොලමාරා, WA 6061 

තැ.ෙප. 3135, ෙයෝකයින් 6060 
දුරකථන: (08) 93451711 ෆැක්ස්: (08) 9344 4220 

ෙවබ්: www.bswa.org  විද ත් තැපැල්: info@bswa.org 
 

සාමාජිකත්ව අයැදුම් පතය 
A ෙකොටස- ෙපෞද්ගලික විස්තර C ෙකොටස- ආශිත ෙහෝ ෙයෞවන සාමාජිකත්වය 
-කරුණාකර පැහැදිළිව ලියන්න. ආශිත සාමාජිකත්වය බ.ඕ.ෙබෞ. සංගමෙය් අභිමතාර්ථයන් 

හා වටිනාකම් වලට දායක වීමට කැමැති ෙබෞද්ධ 
අෙබෞද්ධ කාහටත් ලබා ගත හැකි සමජිකත්වයයි. 
ෙයෞවන සාමාජිකත්වය අවුරුදු 18ට අඩු ෙයෞවනයන් 
සඳහා ෙනොමිෙල්.   

වාසගම 
අෙනකුත් නම් 
තැපැල් ලිපිනය 
පාන්තය    තැපැල් සංෙක්තය 
රට (ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙනොෙව් නම්) කරුණාකර එකක් ලකුණු කරන්න 

දුරකථන  නව ආශිත සාමාජිකත්වය 

ජංගම දුරකථන  නව ෙයෞවන සාමාජිකත්වය  18වැනි උපන් දිනය 

විද ත් තැපෑල  
(ෙමය අප වඩා කැමති සබඳතාවයයි) ආශිත සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීම 

ඔබ අපෙග් පුවත් සඟරා ලැබීමට කැමති ෙක්ෙසේද? අයැදුම්කරුෙග් අත්සන දිනය 
පැමිණ ලබා ගැනීම  විද ත් තැපෑෙලන්  තැපෑෙලන්   
      D ෙකොටස- පූර්ණ සාමාජිකත්වය 
ඔබෙග් පධාන බ.ඕ.ෙබෞ.ස මධ්යස්ථානය කුමක්ද?                  තිසරණසරණ යන පංච ශීල පතිපත්ති පිළිගන්නා 

කියාකාරී ෙබෞද්ධයන් සඳහා පූර්ණ සාමාජිකත්වය 
විවෘතය. 
නව සහ ආශිත සාමාජිකත්වෙයන් උසස් කිරීම සඳහා 
පධාන අනුශාසක අජාන් බහ්ම් හිමියන්ෙග් ෙහෝ ධම්මසාර 
ආශමෙය් සම-නායිකා භික්ෂුණී නමකෙග්  සහ 
සමාන්යෙයන් මසකට වරක් රැස්වන බ.ඕ.ෙබෞ.ස කමිටුව 
ෙවතින් අනුමැතිය ලැබිය යුතුයි(*).  

ධම්මාෙලෝක  ආමෙඩ්ල් අන්තර්ජාලය මගින්
   
සංගමයට දායක වීමට ඔබට ඇති විෙශේෂ දක්ෂතා: 
කරුණාකර පැහැදිළිව ලියන්න 
  

පූර්ණ සමාජිකයින්ට භාවනා වැඩමුළුවල ස්ථාන ලබාදීෙම් 
දී පමුඛත්වයක් ෙදනු ලැෙබ්. 
කරුණාකර එකක් ලකුණු කරන්න 

 නව පූර්ණ සාමාජිකත්වය(*) 
 පූර්ණ සාමාජිකත්වයට උසස් වීම(*) 

B ෙකොටස- සාමාජික ගාස්තු පූර්ණ සාමාජිකත්වය අලුත් කිරීම 
 --කරුණාකර එකක් ලකුණු කරන්න   
 අයදුම්කරුෙග් අත්සන    දිනය 
ආශිත සහ පූර්ණ සාමාජිකත්වය වසරකට $ 50  

වසර 1 ක්   වසර 2 ක් වසර 3 ක් වසර .. ක්  
යාවජීව සාමාජික $990 (*) පධාන අනුශාසකනාහිමිෙග් / අනුනායක හිමිෙග්අත්සන
පූර්ණ සමාජිකත්වයට ෙවනස් කිරීම --ෙනොමිෙල් කාය්යාලීය පෙයෝජනය සඳහා පමණයි--පුස්තකාලය 
ෙයෞවන (අවුරුදු 18ට අඩු)--ෙනොමිෙල් ලැබුණා $ ……… සාමාජික අංකය

  දිනය  අත්සන 
සාමාජිකත්වය ගැන විමසුම්: කරුණාකර බ.ඕ.ෙබෞ. සංගම් සහකාර ෙල්කම්ෙග් පෙයෝජනය සඳහා පමණයි.
සහකාර ෙල්කම් ෙවත ෙයොමු කරන්න. asec@bswa.org දත්ත පද්ධතිය නිවැරදිය  
  තැපැල් ලිපි ලැයිස්තුව හා සසඳන ලදි 
  සාමාජිකත්ව වාර්තාව  



බටහිර ඕස්ෙට්ලියා ෙබෞද්ධ සංගමයට සහය වීමට එහි සාමාජිකෙයක් වන්න 
ෙබෞද්ධ පරමාර්ථ හා පතිපත්ති ඉගැන්වීම, පිළිපැදීම සහ සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා උනන්දුකරවීම සහ එම පතිපත්ති හා 
ඉගැන්වීම් සාමන්ය මහ ජනතාව අතට පත්කීරීමට උපකාරී වීම යන බටහිර ඕස්ෙට්ලියා ෙබෞද්ධ සංගමෙය් (බ.ඕ.ෙබෞ.ස) 
අභිමතාර්ථයන්ට සහාය දීමට රුචි කවෙරකුට ෙහෝ එහි සාමාජිකත්වය පිරිනැෙම්. 

බ.ඕ.ෙබෞ. සංගමෙය් සමාජිකයකු වන ඔබට පහත සඳහන් ෙද් හිමිය: 

 අපෙග් “එන්ලයිට්න්ඩ් ටයිම්ස”් නම් වූ පිටු 12 ක ෛතමාසික පුවත් සඟරාව විද ත් තැපෑෙලන් ෙහෝ තැපෑෙලන් ලැබීම. 
 ෙද්ශීය සාමාජිකයන්ට: අප පුස්තකාලෙය් ඉතා විශාල පමාණයක ධර්ම පුස්තක සහ ෙද්ශනා සංයුක්ත තැටි භාවිතා කිරීෙම් හිමිකම. 
 පූර්ණ සාමාජිකයන්ට: සර්පන්ටයින්හි ජානෙගෝව් භාවනා මධ්යස්ථානෙය් පවත්වන බ.ඕ.ෙබෞ.සංගමෙය් නව දින භාවනා වැඩමුළු 

වල සථ්ාන ලබාදීෙම්දී පමුඛත්වය. 
 ෙද්ශීයව සහ ජාත්යාන්තරව ෙබෞද්ධ ඉගැන්වීම් ෙනොමිලෙය් ලබාෙදන පචලිත ෙවබ් අඩවියක්, ෙබෞද්ධ ආශම ෙදකක් සහ භාවනා 

මධ්යසථ්ානයක් පවත්වාෙගන යන, බටහිර ඕසේට්ලියා ෙබෞද්ධ සංගමයට සහාය දැක්වීෙම් පුණ්ය කර්මය. 

සියලු සාමාජිකයන්... 

 සංගමෙය් ව්යවස්ථාව අනුව කටයුතු කිරීමට බැ ෙඳති.  බ.ඕ.ෙබෞ. සංගම් පුස්තකාලෙය් සහ ෙවබ් අඩවිෙය් එහි පිටපත් තබා ඇත. 
 ධම්මාෙලෝක ෙබෞද්ධ මධ්යසථ්ානෙය් ඇති අපෙග් පුස්තකාලෙය් ෙපොත් නයට ගැනීමට හිමිකම් ලබති. 
 අපෙග් නිෙව්දන පතිකා සහ “එන්ලයිට්න්ඩ් ටයිම්ස”් පුවත් සඟරාව ලබති. 
 ඔවුන්ෙග් සාමාජිකත්ව අයදුම්පත් බ.ඕ.ෙබෞ. සංගමෙය් කමිටු අනුමැතියට යටත් ෙව්. 
 සාමාජික පතක් ලබති. 

ආශිත, පූර්ණ සහ ෙයෞවන සාමාජිකත්වය 

ආශිත සාමාජිකත්වය යනු ෙබොෙහෝ නවක සාමාජිකයින් බුද්ධ ධර්මය ඉගැනීමත්, පිළිපැදීමත් අරඹන අවස්ථාෙව්දී සංගමයට 
බැ ෙඳන ආකාරයයි. 

පූර්ණ සාමාජිකත්වය ෙබෞද්ධ භික්ෂුවකෙගන් ෙහෝ භික්ෂුණියකෙගන් ෙහෝ තිසරණය සහ පංචශීලය ලබාෙගන බුද්ධ ධර්මය 
පිළිපදින්නන්ට විවෘතය. එබැවින් ඒ සඳහා ඔබෙග් අයදුම් පතය අපෙග් පධාන අනුශාසක අජාන් බහ්ම් හිමියන් ෙහෝ ධම්මසාර 
ආශමෙය් සම-නායිකා භික්ෂුණී නමක ෙහෝ එම හිමියන්ෙග් නිෙයෝජිතයකු ෙහෝ අනුමත කළයුතු ය. (කරුණාකර ඔබ ෙපෞද්ගලි-
කව එම හිමියන් ෙවත ෙගොස් අත්සන ලබා ගන්න.)  බටහිර ඕස්ෙට්ලියාෙව් ෙනොසිටින අය තමා තිසරණය හා පංචශීලය ලබාගත් 
තැන සහ ෙව්ලාව සටහන් කළ ලිපියක් ෙබෞද්ධ භික්ෂුවක් ෙවතින් ලබාෙගන එවීම පමාණවත් ය. ඔබට පහත සඳහන් ෙවබ් 
අඩවිෙය්දී ද තිසරණ - පංචශීලය ලබා ගත හැක.  http://community.dhammaloka.org.au/content/41‐Taking‐the‐Five‐Precepts  

සංගමෙය් නිලධාරි මණ්ඩලයට පත්වීමට සහ ඡන්දය දීමට හිමිකම් ඇත්ෙත් පූර්ණ සාමාජිකයින්ට පමණි. 
ආශිත සහ පූර්ණ සාමාජිකත්වය සඳහා වසරකට $50 ක එකම ගාස්තුව ෙයෙද්. ඕනෑම අවස්ථාවක දී අමතර ෙගවීමකින් ෙතොරව 
ආශිත සාමාජිකත්වය පූර්ණ සමාජිකත්වයට උසස් කළ හැකිය.  

ෙයෞවන සාමාජිකත්වය අවුරුදු 18ට පහළ අයට ෙනොමිෙල් ලබාගත හැකිය. 

යාවජීව සාමාජිකත්වය  ආශිත ෙහෝ පූර්ණ සාමාජිකයන් විසින් එකවර වසර 20ක සාමාජික මුදල් ෙගවීෙමන් ලබාගත යුතුය. එය 
ෙම් ජිවිතෙය්දී නැවත අළුත් කිරීමට සිදු ෙනොෙව්. 

මා අයදුම් කළ යුතු අයුරු  
සෑම සාමාජිකත්වයක් ලබාගැනීම සහ අළුත් කිරීම් සඳහා අයදුම් පතක් අවශ්යය. එය  http://www.bswa.org.au/membership.html 

ෙවතින් ලබාෙගන පුරවා, විද ත් තැපෑෙලන්,  ෆැක්ස් මගින් ෙහෝ තැපැල් මගින් PO Box 3135, Yokine WA 6060, Australia. හි පිහිටි 
බටහිර ඕස්ෙට්ලියා ෙබෞද්ධ සංගමයට එවිය යුතුය. 

පැමිණීෙමන්:  18‐20, නැන්සන් ෙව්, ෙනොලමාරා,  WA 6061 හි පිහිටි ධම්මාෙලෝක මධ්යස්ථානයට පැමිණ මුදලින්, ෙචක් පතකින් 
ෙහෝ ෙකඩිට් කාඩ් මගින් ෙගවිය හැකිය. 
අන්තර් ජාලය හරහා: ෙමම ෙගවීම http://www.dhammaloka.org.au/memberships.html ෙවතින් කළ හැකිය. 

ෙගවීම් පහත සඳහන් බැංකු ගිණුමටද ෙයොමු කල හැක: 
BankWest, Davenport Street, Karrinyup WA 6018, Australia  
BSB: 306 073, Account No.: 068 6932, Account Name: BSWA Vihara Expense  

(ජාත්යන්තර ෙගවීම් සඳහා: SWIFT CODE = BKWAAU6P) 
ෙමෙසේ ෙගවීෙම්දී: සම්පූර්ණ නම සහ සාමාජිකත්ව වර්ගය සටහන් කරන්න. දැනටමත් සාමාජිකයකු නම් සාමාජික අංකය සහ 
සම්පූර්ණ නම සටහන් කරන්න. 

වැඩිදුර විමසීම් සඳහා කරුණාකර http://www.dhammaloka.org.au ෙවත යන්න. නැතෙහොත් asec@bswa.org ට ෙයොමු කරන්න. 

ෙපෞද්ගලිකත්ව පකාශනය
බ.ඕ.ෙබෞ. සංගමය ෙපෞද්ගලිකත්වය පිළිබඳ වගකීම ගැන සැලකිලිමත් වන අතර සංගමය ලබා ගන්නා ෙපෞද්ගලික ෙතොරතැරු හැකි තරම් 

සැලකිල්ෙලන් ආරක්ෂා කරනු ඇත. අප ඔබෙගන් ලබාගන්නා ෙතොරතුරු අප සපයන ෙසේවා පරිපාලනෙය් දී  ෙයොදාගනු ලබන අතර ඔබෙග් අවසරය 
ෙනොමැතිව ෙහෝ නීතිමය අවශ්යතාවයකින් ෙතොරව ෙවනත් කිසිදු කටයුත්තකට ෙයොදාගැනීම ෙහෝ තුන්වන පාර්ශ්වයකට ලබාදීම ෙනොෙකෙරනු ඇත. 


