
 

 
 
 

               

  

               ඊ පුවත්පත සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ  මහා සම්බම්ලනය 
ශ්රී ද්ද්ධ වෂ  2565 

මැදින් මස 17 වන බ්රහස්පිනන්දා 

 

               

අවුකන පිළිම වහන්සේ 
බපා බ ාන්නරුව අවුකන ද්දු පිළිම වහන්බස් 

බ ෞද්ධාබලෝකය 
               ඊ 

පුවත්පත 

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ  මහා සම්බම්ලනය  ශ්රී ද්ද්ධ වෂ  2565 වූ 

මැදින් මස 17  වන බ්රහස්පිනන්දා 

නනවනනිනාසනායසවවවවවවනබ්රහස්පින

               

ඊ-පුවත්පත 



 

 
 
 

               

  

සමසේත ලංකා ් ෞද්ධ මහා සම්්ම්ලනය 

අංක 380. බ ෞද්ධාබලෝක මාවත. බකා ඹ 07. 

දුරකථනය (011 266 5047/071 864 5554) 

ෆැක්ස ්(011 266 5047) 

Web: www.acbc.lk 

E-mail: buddhistinfo380@gmail.com 
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එකම ජාිනයක් විසින්, ශත වෂ  22 

ක් පමණ දීෂඝ කාලයක්  තු  එකම 

සංස්කෘිනයක් සුරැකීම බෙිනහාසික 

වශබයන් අගය ක  යුත්තකි.   

බලෝකබේ බ ාබහෝ ජාතීන්ට ක  

බනාහැකි වූ කාෂය භාරයන්, ද්දු 

දහමින් බපෝෂිත ශ්රී ලාංබක්ය 

සංස්කෘිනය  තු  ආරක් ා වී 

පැවබතයි. 

එය ආරක් ා ක  යුත්බත් ඇයි? 

ලාංබක්ය සංස්කෘිනය බපෝ ණය වී 

ඇත්බත් ද්දු දහබම් මූලික 

ඉගැන්වීම්වලට අනුකූලවය.  එය 

සංබක්තවත් බකබරන්බන් වැවයි 

දාගැ යි ගමයි පන්සලයි 

යනුබවනි.වැබවන් ආෂික 

දියුණුවත්, දැගැබ න් ආධයාත්මික 

සංවෂධනයත් අෂථවත් බකබෂ.  ද්දු 

දහම මඟින් සංවෂධනය යනුබවන් 

අෂථවත් බකබරන්බන් ආෂික 

සංවෂධනය සමඟම ආධයාත්මික 

ගුණ වගාවන් සමතුලිත විය යුතු 

 වයි. එය  ද්වි චක්ු බහවත් ඇස් 

බදබකන්ම  ලා කටයුතු කිරීමට 

මාෂබගෝපබද්ශයකි.  එවැනි ජීවන 

දෂශනයක් ඇින ලාංකිකයන්බේ දිවි 

පැවැත්ම සකස් වී ඇත්බත් පංච 

නියාමන ධෂම වලට අනුකූලවය.  

බීජ නියාමය, උතු නියාමය, චිත්ත 

නියාමය, ධම්ම නියාමය, කම්ම 

නියාමය අනුව  ඔවුහු තමාබේ 

අභිවෘද්ිය බමන්ම අනයයන්බේ 

දියුණුවත් අබේක් ා කරින 

කිසිබවකුටත් හංසාවක් බනාකරින. 

එවැනි මිනිසුන් සිටින සමාජයක 

ජනතාව සතුටින් ජීවත් වන්බනෝ 

බවින. ධන කාමබයන් බහෝ  ල 

කාමබයන් බහෝ උමතු වූබවෝ 

බනාබවින. 

උප්ද්ශක මණ්ඩලය 
මහාචාෂය නිමල් ද සිල්වා 

මහාචාෂය මාලිනී ඇඳගම 
මහාචාෂය සුසිරිපාල මාලිම් ඩ 
 
සංසේකරන කළමණාකරනය 
ඉ ාන් ද්ද්ික එදිරිසූරිය 
 
සංසේකාරක මණ්ඩලය 
නාලක ජයබස්න 
ශයාම් නුවන් ගබන්වත්ත 
 
පිටු සැකැසේම 
කාවින්ද දිල් ාන් 
ක්රි ාන්ින දිසානායක 
 
ප්රකාශනය 

බ ෞද්ධ බතාරතුරු මධයස්ථානය 

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය 

 
 

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා 

සම්බම්ලනය මඟින් 

මාසිකව සෑම පුර 

පසබ ාස්වක බපාබහෝ 

දිනකම පලකරනු ල න 

බ ෞද්ධාබලෝකය ඊ-

පුවත්පත සඳහා නිෂමාණ 

ඉදිරිපත් කිරීබම් අවස්ථාව 

ඇත.නිෂමාණ ඉදිරිපත් 

කිරීමට කැමැත්බත් නම්, 

එම නිෂමාණ අපබේ පහත 

සඳහන් ලිපිනයට ලියා 

එවීම බහෝ විදුත් ලිපිනය 

ඔස්බස් එවීමට කටයුතු ක  

හැක.(පිටු බදකක 

ප්රමාණයට සෑබහන තරම් 

ලිපි) සෑම කලාපයක්ම 

www.acbc.lk අප බවබ් 

අඩවිබයන් නිකුත් කරන 

අතර මීට බපර නිකුත් 

කරන ලඳ මාසික ඊ-

පුවත්පත් අප බවබ් 

අඩවිබයන් පරිශීලනය ක  

හැකිය. 

 

http://www.acbc.lk/
http://www.acbc.lk/


 

 
 
 

               

 

 

 

 

Medin full-moon day is remembered by 
Buddhists as the day the Buddha 
commenced his journey to Kapilavattu, the 
capital of the Sakya Kingdom, on the 
invitation of King Suddhodana. This was the 
Buddha’s first visit to his homeland after his 
renunciation on the day Prince Rahula was 
born. The latter now was seven years old. 
The distance was 60 yojanas, nearly 900 
kilometers and the Buddha reached his 
destination on the Wesak full-moon day, 
covering a distance of around 14-15 
kilometers a day by foot. Interestingly, today 
people find it difficult to walk even from one 
bus halt to another and jogging tracks are 
opened to keep the people fit by jogging!! 

The city of Kapilavattu was bedecked 
with colourful streamers and there was 
merriment all round. All were waiting with 
eagerness to get a glimpse of that 
wonderful person, their own Prince and heir 
to the throne, who left all royal pleasures, 
his adoring wife and the new-born child in 
search of a way out of perpetual sickness, 
ageing and death that was inflicting 
everyone without any distinction. It was a 
quest that culminated in discovering and 
comprehending the four noble truths with 
his own effort, thereby becoming a 
Sammāsambuddha, a Supremely 
Enlightened One. His lineage was not of the 
Sakyas but of the Buddhas, past and 
present. 

King Suddhodana and his retinue had made 

all arrangements for the Buddha and the 

20,000 accompanying bhikkhus to stay at 

Nigrodharama and after seeing to all their 

needs left for the night. Because there was 

no invitation by anyone for the morning 

meal, the Buddha with his accompanying 

bhikkhus went on the morning alms-round. 

Princess Yasodhara saw the Buddha on 

alms-round from the palace window and 

immediately rushed to inform King 

Suddhodana. 

Princess Yasodhara saw the Buddha on 
alms-round from the palace window and 
immediately rushed to inform King 
Suddhodana. He, in turn, hastily went to the 
Buddha and asked the Buddha as to why he 
was shaming his father and the entire 
Sakyan clan by begging for food from door 
to door in this manner. Whereupon, the 
Buddha replied that it was the practice of all 
the Buddhas to go round for alms-food from 
house to house, and therefore it was right 
and proper for him to keep up the tradition. 
The following two verses were then uttered 
by the Buddha 

Uttiṭṭhe nappamajjeyya – dhamme 
sucaritaṃ care 
Dhammacārī sukhaṃ seti - asmiṃ loke 
paramhi ca 

Dhammaṃ care sucaritaṃ - na naṃ 

duccaritaṃ care 

Dhammacārī sukhaṃ seti - asmiṃ loke 

paramhi ca    

“Do not neglect observing proper 
practice; observe proper practice’ One 
who observes proper practice lives 
happily both in this world and in the 
next.”  

“Observe proper practice; do not observe 
improper practice. One who observes 
proper practice lives happily both in this 
world and in the next.” 

It may be observed that what King 

Suddhodana expected was for the Buddha 

to come to the palace for the morning meal, 

which he thought was proper because he 

was the latter’s father and going on alms-

round was a slur to his position as king; but 

the Buddha thought otherwise. The Buddha 

could have broken tradition to please his 

father. 

Lesson on Proper Practice 



 

 
 
 

               

 

ද්දුරජාණන් වහන්බස් සිය නැදෑ හතමිතුරාදින්ට සහ ජන්ම භූමියට ක ගුණ සැලකිම සඳහා වැඩම කිරීම, 

කිඹුල්වත් නුවරට වැඩමබකාට සුද්බධෝදන රජුට දහම් බදසීම. ධෂමපාල ජාතක කතාව බද්ශනා කිරීම හා රජතුමා බසෝවාන් 

ෙලයට පත් වීම , 

යබශෝදරා බද්විය උබදසා චන්න කින්නර ජාතකය (සඳ කිඳුරු ජාතකය) බද්ශනා කිරීම, 

රාහුල කුමාරයා සහ නන්ද කුමාරයා පැවිදි කරවීම, 

දහම් අවබ ෝධ ල ාගත් අබනකුත් කුමාරවරුන් අතර ආනන්ද,අනුරුද්ධ,බද්වදත්ත සහ උපාලි යන තරුණ කුමාරවරු පැවිදි බිමට 

පත්වීම, 

මහා ප්රජාපතී බගෝතමී බද්විය බසෝවාන් ෙලයට පත්වීම, 

සුද්බධෝදන රජුබේ ඉල්ීම පරිදි බදමාපිය අවසරය බනාමැිනව ශාසනයට කුල දරුවන් පැවිදි කර බනාගන්නා බලස ද්දු රජාණන් 

වහන්බස් විනය නීිනයක් ද පණවන ලද්බද් අදවන් මැදින් බපාබහෝ දිනයකදීය 

 

  

ueoska fmdfydfha jeo.;alu 

The Buddha, instead, 

observed proper practice by 

going on alms-round as there 

was no invitation.   

For anyone holding position, 

be he the head of state, a 

minister, a head of a 

department, company, 

institution, school or even the 

head of a family, one has to 

observe proper practices 

incumbent on that position. 

Then there is happiness and 

prosperity. If on the other 

hand, observing proper 

practice is neglected due to 

family and other connections 

and improper practices are 

observed, there will be 

unhappiness in a country, 

institution or family. 

   On this Medin full-moon day 
reflect on these words of the 
Buddha and correct the 
course of action where proper 
practices are neglected and 
improper practices are being 
observed. 

B.C2565 

by 
Siri Vajirārāmaye Ňāņasīha 
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බ ෞද්ධ දෂශනය 

අන්තෂගත පාළි ත්රිපිටක 

ආරක් ා කරන ලද, ශ්රී 

ලාංබක්ය භික්ු පරපුර 

හැඳින්බවන්බන් 

“බථ්රවාදීන්” වශබයනි. 

ධෂමය සහ විනය නිෂම  ව 

ආරක් ා කිරීමට 

බථ්රවාදීහීහු දැඩි ව සිටියහ. 

එනම්, මහාකා යප 

මහරහතන් වහන්බස්  ප්රථම 

සංගායනාබේ දී ගන්නා ලද 

තීරණයක් වන, ද්දුරජාණන් 

වහන්බස ්විසින් පනවන ලද 

සියලුම ශික් ාපද කිසිම 

බවනසක් බනාකර එබලසින් 

ම ආරක් ා ක  යුතුය, 

යන්නයි. එම ප්රිනපත්ිනය 

එබස්ම ලාංබක්ය බථරවාදී 

භික්ූන් විසින් ද 

පවත්වාබගන එන ලදී. 

බථ්රවාදීන්ට ‘විනය 

ධරබයෝයැ’යි විරුදාවලියක් 

ද ඇත. එයට බහ්තුව, 

උන්වහන්බස්ලා විනය 

පිටකයට වැඩි අවධානයක් 

බයාමු කරමින් විනය 

අධයයනය සඳහා 

ප්රමුතත්වයක් දීමයි. 

විනයධරයන්බේ මතය 

වන්බන් 

‘පමුට්ඨම්පි ච සුත්තන්න 

අභිධම්්ම ච තාව්ෙ, 

වින්ය අවිනට්ඨම්ි  ුනන 

තිට්ඨති සාසනං’. ( මහා. 

244 පිටුව) 

‘සූත්ර පිටකයත්, අභිධෂම 

පිටකයත් පිරිහී ගියත් විනය 

පිටකය බනානැසී පවිනන 

තාක්කල් ශාසනය 

පවිනන්බන්ය’. එනිසා 

ලාංබක්ය බථරවාදී 

මහබතරවරුන් විසින් 

භික්ූන්බේ විනය 

ගරුත්වයට විබශ්  

අවධානයක් බයාමු කරන 

ලදී. ඒ  ව විනය පිටකයට 

අයත් බප , අට්ඨකථා, ටීකා 

ග්රන්ථවලට අමතර ව , විනය 

සාහතයයක් ද ද බථරවාදීන් 

විසින් සංවෂධනය 

 

සංවෂධනය කිරීබමන් 

පැහැදිලි  වන්බන්ය. එනිසා 

ම, ශ්රී ලාංබක්ය භික්ු 

පරපුර, පැවත එන්බන් 

විනයධර උපාලි මහරහතන් 

වහන්බසබ්ගන්  ව 

සමන්තපාසාදිකාබේ 

දැක්බේ. එම බථරවාදී භික්ු 

පරපුර බමබස්ය. 

උපාලි ොස්කා ්චව 

්සාණ්කා සිග්ග්වා තථා 

තිසේ්සා ්මාග්ගලිුනත්්තා 

ච පඤේ්ච්ත 

විජිතාවා්නා........... 

ත්තා මි න්ො  ඉට්ි්යා 

උත්ති්යා සම් ්ලාපි ච 

.....ජම්ීපා ඉධාගතා 

විනයං ්ත වාචයංසු පිටකං 

තම් පණ්ියා. ( සම. 35-

36 පිටු) 

විනයධර උපාලි මහරහතන් 

වහන්බස්, දාසක මහරහතන් 

වහන්බස්, 

 



 

 
 
 

               

  

බසෝණක මහරහතන් වහන්බස් , සිේගව 

මහරහතන් වහන්බස් , බමාේගීපුත්ත ිනස්ස 

මහරහතන් වහන්බස්, සහ දඹදිවින් වැඩම 

ක  මහාමහන්ද, ඉටිඨිය, උත්ිනය, සම් ල, 

භද්දසාල මහරහතන්  වහන්බස්ලාබගන්  

අරිට්ඨ ආදී ලාංබක්ය මහාසංඝ පරම්පරාව 

ආරම්භබේ. අරිට්ඨ මහරහතන් 

වහන්බසබ්ගන් පැවත එන සඟපරපුර පිළි ඳ 

විස්තර වංසක්ථාවලත්, නිකාය සංග්රහය, 

පූජාවලිය 34 පරිච්බේදය, රාජවලිය ආදී 

බපාත්වලත් සඳහන් බේ. අවිච්ින්න ව 

පැවත එන බථරවාදී සංඝ පරම්පරා නිකාය 

සංග්රහබේ පැහැදිලිව දැක්බේ. 

උපාලි........මි නෙ....අරිට්ඨ....තිසේස,චූල

්ද්ව,සිව...(නිකා.22-23පිටු)....දිඹුලාගල 

කාෂ්යප..( නිකා. 50 පිටුව).....වනරතන... 

(නිකා. 52 පිටුව) ...අනවමෙර්ෂි...(නිකා. 62 

පිටුව) පලා ද්ගල ධර්ෂමකීර්ෂති......(නිකා. 62 

පිටුව)...්ෙවන ධර්ෂමකීර්ෂති....( නිකා.66 

පිටුව) .... ජය ාහු ධර්ෂමකීර්ෂති....(නිකා. 72 

පිටුව) ....වැලිවිට සරණංකර.... ( නිකා. 78 

පිටුව)... අමගහපිටි්ේ  ඥානවිමලතිසේස.... 

(නිකා. 86 පිටුව)....අඹගහවත්්ත්  

ඉනොසභවරඤාණ... 

අරිට්ඨ මහරහතන් වහන්බස්  ප්රධාන 

ලාංබක්ය බථරවාදී  භික්ූන් විසින් 

ත්රිපිටකයට අයත් සියලුම බප  බපාත් වලට 

සීහලට්ඨකථා සකස් කරන ලද්බද් මිහඳු 

මහරහතන් වහන්බස් වැඩ සිටි  කාලබේ 

දීමය. ඒවා අතර මහට්ඨකථාව, 

මහාපච්ඡරියට්ඨකථාව, කුරින්දි අට්ඨකථාව, 

සංබතපට්ඨකථා, අරියට්ඨකථාව ආදිය 

ප්රධාන බවයි. . ඒ බහ  අටුවා දැන් භාවිතයට 

නැතත් එම එම බහ  අටුවාවලින් ගත් උදෘත 

ල න කලාබපයන් තවත් බකාටසක්  

 

මහාචාෂය බකාන්ගස්තැන්බන් ආනන්ද 

ස්ිවරයන් වහන්බස ්
ශ්රී සුමන පිරිබවනමුද්දුව 
රත්නපුර 

 

Oïu mofhka ì`ola 

m%{dfjka f,dalh olskakg 

widf¾ idru;sfkda 
idfr pdZidroiaisfkda 
f; idrx kdê.pck;s 
ñpcd ixlmam f.dprd 

 

hï flfkla jeo.;a fkdjQ ksire 
woyia j, yrhla we;ehs is;;a o, 

idrj;a O¾uhka ksire fldg 
i,l;a o, jeros woyia j,g 

f.dÿre jQ Tjqyq ud¾. M,doS idrh 
fkd,n;a  

පාඨ, අට්ඨකථාවලත් ධම්පියා අටුවා 

ගැටපද සන්නය, ජාතක අටුවා ගැටපදය, 

විශුද්ිමාෂග සන්නය ආදී ගැටපද, 

සන්නවලත් ටීකාවලත් සඳහන් බේ. 
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සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා 

සම්බම්ලනය මඟින් සිදුකරනු 

ල න ජාිනක ආගමික සහ 

ශාසනික කටයුතු පිළි ඳව 

බකා ඹ දිස්ත්රික් ප්රාබද්ශීය 

ශාසනාරක්ෂක  ල ම්ඩල ගරු 

සභාපින සහ බල්තකාිකාරී  

ස්වාමින් වහන්බස්ලා දැනුවත් 

කිරිබම් විබශ්  රැස්වීමක් 

2022.02.18 වන දින ප.ව. 2.30 ට 
බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලන 

මහාචාෂය බී. ඇම්. ආරියපාල 

ශාලාබේ දී බකා ඹ විශ්ව 

විදයාලබේ කුලපින සහ බකා ඹ 

දිස්ත්රික් ශාසනාරක්ෂක  ල 

ම්ඩලබේ ගරු සභාපින 

ආචාෂය පූජය මුරුත්බතට්ටුබේ 

ආනන්ද නායක ස්වාමින් 

වහන්බස් බේ ප්රධානත්වබයන් සිදු 

කරන ලදි. බමහදි සම්බම්ලනය 

විසින් සිදු කරනු ල න පහත 

කටයුතු පිළි ඳව දැනුවත් කිරිම 

සිදුවිය. 

 

බකා ඹ දිස්ත්රික්කබේ ප්රාබද්ශීය 

බල්කම් බකාට්ඨාස මට්ටබමන් 

පිහටුවා  ඇින ප්රාබද්ශීය 

ශාසනාරක්ෂක  ල ම්ඩල සහ 

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා 

සම්බම්ලනය අතර නිරන්තර 

ස ඳතාවයක් තුලින් 

සම්බම්ලනය විසින් දහම් පාසල් 

ගුරුවරුන් සඳහා නායකත්ව 

පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම සහ 

දහම් ගුරුවරුන් බවනුබවන් 

පිරිනමන බගෞරව ප්රණාම 
අධයාපන ශි යත්ව පිරිනැමීම 

බ ෞද්ධාබලෝක මාවබත් බවසක් 

පිළි ඳව සහ පුරාවිදයා උරුම 

සුරක් ාව දැනුවත් කිරීම මුතය 

පරමාෂථය විය.  

ගරු සභාපින චන්ර නිමල් 

වාකි ්ඨ මැිනතුමා විසින් 

මහාසංඝයා වහන්බස් පිළිබගන 

රැස්වීබම් අරමුණ පැහැදිලි 

කිරීබමන් පසුව 

ගරු නිබයෝජය සභාපින බරා ාන් 

සම්පත් මද්දුමබේ මැිනතුමා 

විසින් සම්බම්ලනය මඟින් 

වාෂෂිකව පවත්වන 

බ ෞද්ධාබලෝක බවසක් උත්සවය 

පිළි ඳවත් ගරු උපසභාපින 

මහාචාෂය නිමල් ද සිල්වා මහතා 

පුරාවිදයා උරුමයන් ආරක්ෂා කර 

ගැනීම පිළි ඳවත් ගරුතර මහා 

සංඝරත්නය දැනුවත් කරන ලදි. 

ඊට අමතරව දහම් පාසල් 

ගුරුවරුන් සඳහා නායකත්ව 

පුහුණු වැඩමුළු පැවැත්වීම උසස් 

අධයාපනය හදාරන විශ්ව විදයාල 

සිසුන්ටත් පාසැල් සිසුන් සහ 

සාමබ්ර ස්වාමීන් වහන්බස්ලා 

බවත ශි යත්ව පිරිනෑමීම සහ 

දහම් ගුරුවරුන් සඳහා බගෞරව 

ප්රණාම පිරිනෑමීම සූෂයය 

 ලශක්ින වයාපෘින හඳුන්වාදීම 

සම් න්ධබයන් සම්බමලනය 

විසින් බගන යන වැඩපිළිබවල 

සම් න්ධබයන් දැනුවත් කිරීම 

සිදුවිය.   
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2022 මාෂතු මස 03 වන දිනට බයදී 
ිනද්ණ “සිංහල භා ා දිනය” 

නිමිත්බතන් එදිනම ප.ව. 3.00 ට 

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා 

සම්බම්ලනබේ මහාචාෂය එම්. බී. 

ආරියපාල ශාලාබේදී ගරු සභාපින 

චන්ර නිමල් වාකි ්ඨ මැිනතුමාබේ 

ප්රධානත්වබයන් මහත් 

අභිමානබයන් සැමරීමට ක්රියාකරන 

ලදි. සිංහල භා ා විශාරද මහාචාෂය 

පූජය පාබත්ගම ාාීසස්සර නායක 

ස්වාමීන්රයන් වහන්බස් සහ සිංහල 

භා ාබේ විකාශය පිළි ඳව ප්රධාන 

බද්ශනය සිදු ක  අතර පූජය 

මාබල්වන ධම්මවිජය ස්වාමීන්රයන් 

වහන්බස් ගීත ප්ර න්ධනබයන් හා 

ගායනබයන් සිංහල භා ාබේ 

වටිනාකම බමානවට පැහැදිලි කරන 

ලදි. සම්බම්ලනබේ ගරු උපසභාපින 

සහ පුරාවිදයා උරුම සුරක් ා 

කමිටුබේ ගරු සභාපින මහාචාෂය 

නිමල් ද සිල්වා මැිනතුමා විසින් 

පුරාවිදයා මූලාර අනුව  සිංහල 

භා ාව මූලික කරබගන දියුණූ 

සංස්කෘිනයක් පැවින  ව  බපන්වා 

බදමින් සමාබලෝචන බද්ශනය සිදු 

කරන ලදී. 

බමදින සිංහල භා ා දිනය 

බවනුබවන් බත්මා බකාට ගන්බන් 
“ද්දු දහම සහ සිංහලය බද්ශීය 

චින්තනබේ අනනයතාවයයි” වන 

අතර වසර 2500 ක වෂණවත් 

 

ඉිනහාසයක් ඇින සිංහල භා ාව 

ගිනක  භා ාවක් වශබයන් බම් 

දක්වා බපෝ ණය වී අද ිනබ න 

තත්ත්වයට පත්ව ිනබීම ගැන 

සංවාදයට ලක් විය. සිංහලයන්  

සිංහල භා ාව කතා ක ද 

ජාතයන්තර භා ාවක් වශබයන් 

ඉංග්රීසි  කරපින්නාබගන සිටීම නිසා 

සිංහල භා ාවට අත් වී ඇින 

බශෝචනීය තත්ත්වය පිළි ඳවත් 

නායක ස්වාමීන්රයන් වහන්බස ්

බපන්වා දුන්හ “සිංහල භා ාවට ඇින 

වෂතමාන අභිබයෝඟ”  ජයබගන 

අනාගතය බවනුබවන් සංරක්ෂණය 

කිරීම සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා 

සම්බම්ලනබේ මූලික පරමාෂථය වූ 

අතර ඒ සඳහා සාෂථක 

මඟබපන්වීමක් බමදින සිදු බකරිීස. 

සිංහල භා ා දිනබේ  සංවිධාන 

කටයුතු බ ෞද්ධ හමිකම් බකාමි න් 

සභා නිෂබද්ශ කිරීබම් ජාිනක 

ක්රියාන්විතය- භා ාව, සංස්කෘිනය 
හා ජාිනක අනනයතාවය කමිටුව 

 ජාිනක තරුණ ම්ඩලය, සමස්ත 

ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය,  
ජාිනක හා බ ෞද්ධ කටයුතු පිළි ඳ 

ජාිනක විමෂශන ම්ඩලය විසින් 

සිදු කරන ලද අතර සභාව බමබහය 

වීම ගරු සමබල්කම් තු ාර දිලුම් 

වාහලතන්ත්රි මහතා විසින් සිදු ක  

අතර ජාිනක හා බ ෞද්ධ කටයුතු 

පිළි ඳ ජාිනක ම්ඩලබේ 

ගරු සභාපින විරාමික නිබයෝජය 

බපාලිස්පින ලලින්ද රණවීර මහතා 

විසින් ස්ූින කතාව සිදු කරන ලදී. 

 

 

ගරු උපසභාපිනවරුන් වන වසන්ත ද සිල්වා, උබේ ් 
බපිනයාබගාඩ, උපුල් රූපසිංහ සහ වයාපෘින 

උපබද්ශක මහන්ද බතන්නබකෝන් යන මැිනතුමන්ලා 

බද්ශකයන් වශබයන් සහභාගී විය.  රැස්වීම 

අවසානබේදී නායක ස්වාමීන්රයන් වහන්බස්ලා සහ 

සම්බම්ලනබේ ගරු සභාපිනතුමා ප්රමුත නිලධාරීන් 

අතර පැවින විවෘත සංවාදයක් පැවින අතර ඒ තුලින් 

වටිනා බලස අදහස් හුවමාරුවක් සිදුවිය. බ ෞද්ධ මහා 

සම්බම්ලනය, මහා සංඝරත්නය සම්ද්ද්ධ ශාසනබේ 

අභිවෘියට ඇප කැප වී ක්රියා කිරීම කෘතබේදීව 

සිහපත් කරමින් උන්වහන්බස්ලා සමඟ ඉදිරිබේදී 

 

අවවාද අනුශාසනා ල ා ගනිමින් කටයුතු කිරීමට 

දිවයිබන් සියළුම බවබහර විහාර,දායක සභා 

සම් න්ීකරණය කර ගනිමින් කටයුතු කරන  ව 

සමබල්කම් ඉ ාන් එදිරිසූරිය මහතා සිය ස්ූින 

කතාබේදී ප්රකාශ කරන ලදී  බමම රැස්වීම 

සම්බම්ලනබේ ජාිනක තරුණ ම්ඩලය, සාමාජික 
හා සමිින සංවෂධනය පිළි ඳ ජාිනක 

ම්ඩලය,ජාිනක හා බ ෞද්ධ කටයුතු පිළි ඳ ජාිනක 

විමෂශණ ම්ඩලය,ශි යත්ව කමිටුව, 
බ ෞද්ධාබලෝක බවසක් කමිටුව සහ පුරාවිදයා සුරක්ෂා 

කමිටුව යන අංශයන් විසින් සමි න්ීකරණය කරන 

ලදි.. 
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