
මාධ්ය නිවේදනය 
 

ඉතාලිවේ, ව ෝමවේ දී  පවත්වන ලද ත්රිපිටක වන්දනා ධ්ර්ම සාකච්ඡාව 
 
ව ෝමවේ ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය විසින් ව ෝමවේ ධ්ර්මාව ෝක විහා ස්ථානවේ වථ් වාද 
ව ෞද්ධ් සංගමවේ සහවයෝගය ඇතිව බුදු දහවේ එන ත්රිපිටකය පිළි ඳ ධ්ර්ම සාකච්ඡාවක් 2019 
මාර්ු මස 24 වන දින එම විහා ස්ථානවේ දී පැවැත් විය.   
 
ග්රීසිවේ ඇතන්ස් ව ෞද්ධ් විහා ාධිපති, යුව ෝපවේ වයයෂ්ඨ සංඝ නායක  ායකීය පණ්ඩිත ගරුත  
එළුවාවපාළ පඤ්ඤා තන නායක ස්වාමීන්වහන්වස් ඇුළු ස්වාමීන්වහන්වස්ලා සත්නමක් සහිත 
මහාසංඝ ත්නය මීට සහභාගී විය.  
 
සර්ව ආගමික, සර්ව යනවකාටස්, විවිධ් සංස්කෘතීන්වගන් සමන්විත විවිධ් යාතීන්වේ 
සහභාගීත්වවයන් වමය සංවිධ්ානය වූ අත  ඒ සඳහා ඉතාලි යාතිකයන්ද සහභාගීවීම විව ්ෂත්වයක් 
විය.  වතිකානුවේ අන්තර් ආගේ අත  කතිකාවේ උපවේකේ ධූ යක් ද නු ල න උුේ ඉදුනිේ 
යනක වකාිුවක්ු ශ්රී ලාංකික පියුමාද වමම අවස්ථාවට සහභාගීවීම විව ්ෂ විය. තවද  තානාපති 
දයා පැේවපාල මැතිුමා ප්රමුඛ කාර්ය මණ්ඩඩලය, එම පවුේවල සාමාජිකයන්, ව ෞද්ධ් සමිතිවේ 
සාමාජිකයන් ඇුළු 150 ට අධික සංඛයාවක සැදැහැවුන් පිරිසක් වේ සඳහා සහභාගීවිය.  
 
සේබුද්ධ් පරිනිර්වාණවයන් වර්ෂ 800 ට පමණ පසු වගෞතම බුදුන් වදාළ ධ්ර්මය එහි විනය, සූත්ර සහ 
අභිධ්ර්මය වලස වකාටස් ුනකින් මාතවේ අළුවිහා වේදී ක්රිස්ු වර්ෂ 100 දී පමණ ත්රිපිටකය 
වලසින් ග්රන්ථාරූඩ විය.  ව ෝමවේ ධ්ර්මාව ෝක විහා ාධිපති පූයය වන්පාලවේ  ාකය නන්ද 
ස්වාමීන් වහන්වස් විසින් එවස් ත්රිපිටකය ග්රන්ථාරූඩ කිරීවේ ඉතිහාසය, එයට පසුබිේ කා ණා 
යනාදිය වකටිවයන් වද් ණා ක න ලදී.  ඉතාලිවේ වෙෂියා ව ෞද්ධ් විහා ස්ථානවේ විහා ාධිපති 
පූයය පණ්ඩිත වවතෝගල ධ්ේමික ස්වාමීන් වහන්වස් විසින් ත්රිපිටකවේ පළමු වකාටස වන විනය 
පිටකය පිළි ඳ වකටි හැදින්වීමක් සිදු ක න ලදී. සූත්රපිටකය පිළි ඳ ඉතා අගනා වකටි වද් නයක් 
 ායකීය පණ්ඩිත, යුව ෝපවේ වයයෂ්ඨ සංඝ නායක ග්රීසිවේ ඇතන්ස් ව ෞද්ධ් විහා ාධිපති ගරුත  
එළුවාවපාළ පඤ්ඤා තන නායක හිමි විසින් සිදු ක න ලද අත , ත්රිපිටකවේ අවසාන වකාටස වන 
අභිධ්ර්ම පිටකය ගැන වකටි හැදින්වීමක් මිලාවනෝ ධ්ර්ම නිවක්තන විහා වාසී පූයය  ඩේුඹුවර් 
ධ්ේමසිරි ස්වාමීන්වහන්වස් විසින් සිදු කවළ්ය. එවමන්ම සහභාගී වු අවනුත් ස්වාමීන්වහන්වස්ලා 
වන ධ්ර්මාව ෝක විහා වාසී පූයය මූලටියන භා ත ස්වාමීන් වහන් වස්, මිරිස්ස  යමහා විහා වේ 
පූයය මාමඩවේ අවනෝමසා  හිමි සහ ශ්රී ලංකාවේ සිට වැඩමකල පූයය ඔලගන්වත්වත් ඥානසා  
යන හිමිවරුද විව ්ෂ වකටි වද් නා පැවැත් වූහ. 
 
වමම සාකච්ඡාවේදී වමවස් ත්රිපිටකය යාතික උරුමයක් ශ්රී ලංකාවේ වලස ප්රකා යට පත් කිරීමත්, 
එවමන්ම වලෝක උරුමයක් වලස පිළි ගැනීම සඳහා අව ය කටයුු සංවිධ්ානය කිරීවේ වැදගත්කමද 
සාකච්ඡා විය. වමහිදී ශ්රී ලංකාවේ සියළුම විහා ස්ථාන ඒ වවනුවවන් කැපවිය යුු  වද සාකච්ඡා 
විය.  තානාපති කාර්යාලවේ අමාතය (වාණිය) වසෝමවස්න මහදිවුේවැව මහතා විසින් වමම ධ්ර්ම 
සාකච්ඡාව වමවහයනවන ලදී.  
 
වමම ධ්ර්ම සාකච්ඡාවට පසුව බුද්ධ් පූයාව, දානමය පිංකම, පිරික  පූයාව සහ පැමිණි සියළුම 
වදනාට දහවේ ආහා ය සැපයීම ද තානාපති කාර්යාලය මගින් සිදු ක න ලදී.  
 
තවද ව ෝමවේ  ාකයමුණි විහා ය මගින්ද ත්රිපිටකය පිළි ඳ ධ්ර්ම වද් ණාවක් තානාපති 
කාර්යාලවේ සහභාගීත්වය ඇතිව මාර්ු මස 17 දින පවත්වනු ලැබීය.   
 
ශ්රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය 
ව ෝමය  
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