ථෙරවාද ත්රපිට
ි කය ය යුථ්සෝථ
ඉදිරිපිටත්ෝ ථ ථේ.

ථ

කත්

ථ ෝය්යය ඇත්තළත්ෝ රීමේථය ථය ා්ාව

බුදුපිටකයාණ්ෝ වහ්ෝථසෝථ ෝ ථදෝශ්ාව ආරක්ෂා රමි්ෝ හා ථපිට ෂණය රමි්ෝ, ඛි
ක ත්ව
ථ
යය ඉදිරිපිටත්ෝ රීමේථය උරුකය ශ්රී ාාංරී ය්ෝ ව් අපිට සත්ත බව ා්පිටත්ක පිටවසයි.
ත්රපිට
ි කය ය ථ
උරුකයක් බවය පිටත්ෝරීමේකය පිටකයවර ්ිමි්ෝ ා්පිටත්ක සකසෝත් ථ
ථබෞදෝධ ා්ත්ාව ථව්ුථව්ෝ ඉයු ළ ව කීක කහා ්ා හිමිවරු්ෝථ ෝ පිටැසසුකය.
උත්තය වූ සදෝධේක ථ ෂෝඨා ාරය ව් ත්රිපිටකය ය ථ
උරුකයක් ථ ස ්ය රීමේථය
ථය ා්ාව, අත්කපිටූා්ීය ත්ත්ර්ි ායි
කහා සාංතරත්ෝ්ථයෝ ආශිේවාද කධයථයෝ කක්සත්ෝ
ාාත්ක්ෝථ ෝ සාංවිධා්ථයෝ ්ිථය ජිත්වරිය ථවත් භාරදීථය භා යවත්ෝ අවසෝොව අද (23)
පිටසෝවරුථේ කහ්ුවර ඓත්කහාසි ශ්රී දළදා කා ක ාථේ කහකෆථේ දී සිදු විය.
ා්ාධිපිටත්ක රු ත්කත්රීපිටා සිරිථසෝ් කැත්කත්තකා විසි්ෝ කක ථය ා්ාව ්ි වශථය්ෝ
කක්සත්ෝ ාාත්ක්ෝථ ෝ සාංවිධා්ථයෝ ථ්ෝවාසි ්ිථය ජිත්වරිය ව් හැ්ා සිාං ේ කහත්ෝමිය
ථවත් පිටකළක ්ෝව්ු ැබීය.
්ිේක බුදෝධ ධේකථයහි ජරසෝත්කථිය සාක්ෂාත්ෝ ර්ු වසෝ උත්තය ත්රිපිටකය ධේක දායාදය
ාාත්ක උරුකයක් ථ ස පිටර ාශයය පිටත්ෝ රීමේකය ා්ාධිපිටත්කත්තකා පිටසු ිය දා පිටකයවර ත්ෝ
අත්ර, ඉ්ෝ ථ්ා්ැවත්ී උත්තය ත්රිපිටකය ය ත්වත්ෝ වසර දහසෝ ණ්ක් සුරක්ෂකත් රමි්ෝ
ථ
උරුකයක් බවය පිටත්ෝ රීමේකය ද පිටකයවර ථ ් ත්කථේ.
ථකක උත්ෝසව සභාව ඇකත්ූ ා්ාධිපිටත්කත්තකා පිටර ාශ
ථළෝ බුදුපිටකයාණ්ෝ වහ්ෝථසෝථ ෝ
ථදෝශ්ාව ඇත්තළත්ෝ ත්රිපිටකය ය ආරක්ෂා රමි්ෝ හා ථපිට ෂණය රමි්ෝ, කඛිත්ව ථ
යය
ඉදිරිපිටත්ෝ රීමේථය උරුකය ශ්රී ාාංරී ය්ෝ ව් අපිට සත්ත බවයි. ථ
ථයෝ ඇත්ක විශා වූත්ෝ,
්
ර ාොූඩ වූත්ෝ ාා් සුකදාය ව් ත්රිපිටකය ය කුද්රණ දෝවාරථය්ෝ පිටර ාශයය පිටත්ෝ ව්
ත්තරු ක කය රැ
ත්ෝථත්ෝ ශ්රී ාාංථක්ය කහා සාංතරත්ෝ්ය බව පිටැවස ා්ාධිපිටත්කත්තකා
යුථ්සෝථ
ථ
කත්
වැ සයහ් යයථත්ෝ ථකක අපිටරකාණ උරුකය ැයිසෝත්ත ත්
රීමේකයත්ෝ ව ා වැද ත්ෝ ව්ෝථ්ෝ ථකකඟි්ෝ හිමි ාරිත්ෝවය, භාර ාරිත්ෝවය පිටකළබ
ක ඳව ශ්රී
ාං ාව ථ
ථයෝ ක පිටකළක ැ්ීකය ක්වීථය අවසෝොව උදාවීක බව ද රීයා සිටිථයෝය.
කථක්ෝක ා්ාධිපිටත්කත්තකා වැඩිදුරයත්ෝ සඳහ්ෝ ථළෝ තක් අ්ෝදථය විරුදෝධ අදහසෝ සහ
අභථය
ක ෝ වුවද උත්තය ත්රිපිටකය ධේක දායාදය ථ
උරුකයක් බවය පිටත්ෝ රීමේකය
ත්ැබ පිටකයවර සාේෙ ව ඉදිරියය ත්බ් බවයි.
ථකහිදී විථශෝෂ අ්ුශාස්ාව්ෝ සිදු
ළ කහා ්ා හිමිවරු්ෝ ථපිට්ෝවා දු්ෝථ්ෝ උත්තය
ත්රිපිටකය ය ථ
උරුකයක් බවය පිටත්ෝරීමේකය ා්ාධිපිටත්ක
රු ත්කත්රීපිටා
සිරිථසෝ්
කැත්කත්තකා ත්ෝ පිටකයවර සකසෝත් ථ
ථබෞදෝධ ා්ත්ාවථ ෝ ක පිටැසසුකය ක්ව් බවයි.
සයාථක පිටා ක ක ෝවත්ත කහාවිහාර පිටාේශවථයෝ කහා්ාය
අත්කපිටූාය ත්කේබයුවාථේ ශ්රී
සුකාං
කහා්ාය
සෝවාමි්ෝ වහ්ෝථසෝ, සයාථක පිටා ක අසෝ ිරි කහාවිහාර පිටාේශෝවථයෝ
කහා්ාය
අත්කපිටූාය වර ාථ ා ාාණරත්්ාභිධා් කහා්ාය
සෝවාමි්ෝ වහ්ෝථසෝ ,
අකරපිටුර කහා ්ි ාථයෝ කහා්ාය අ ෝ කහා පිටණ්ඩිත් අත්කපිටූාය ථ ායුථ ා ධයකාවාස
කහා්ාය සෝවාමි්ෝ වහ්ෝථසෝ, රාකාෝා කහා්ි ාථයෝ කහා්ාය අත්කපිටූාය අ ෝ කහා
පිටණ්ඩිත් ්ාපිටා් ථපිටෝකසිරි ්ාය
සෝවාමි්ෝ වහ්ෝථසෝ පිටරකුය ක ෝවත්ත, අසෝ ිරි උභය

විහාරවාසි අ්ු්ාය සෝවාමි්ෝද්රයාණ්ෝ වහ්ෝථසෝ ා ඇත්තෆ ථ ෞරවියය කහා සාංතරත්ෝ්ය
ද, ථෙරවාද ථබෞදෝධ රාායය්ෝ ව් මිය්ෝකාරය, ත්ායි ්ෝත්ය,
ාඕසය,
ායථබ ා
සාංතරාා හිමිවරු්ෝ සහ විථදෝශ රයව ෝ ්ිථය ා්ය රමි්ෝ වැ ක ර් ද කහා
සාංතරත්ෝ්ය ද, අ රාකාත්ය ර්ි ෝ වික්රකසිාංහ, අකාත්යවරු්ෝ ව්
ාමිිය ායවික්රක
ථපිටථේරා, සජිත්ෝ ථපිටරෝකදාස ය් කහත්ෝවරු්ෝ ඇත්තෆ කැත්ක ඇකත්කවරු්ෝ සහ
ආණ් ු ාරවරු්ෝ, පිටළාත්ෝ පිටරධා් අකාත්යවරු්ෝ ඇත්තෆ කහා් ්ිථය ජිත්ය්ෝ ද, කක්සත්ෝ
ාාත්ක්ෝථ ෝ සාංවිධා්ථයෝ ථ්ෝවාසි
්ිථය ජිත්වරිය ව් හැ්ා සිාං ේ කහත්ෝමිය,
යුථ්සෝථ
සාංවිධා්ය ඇත්තලු කක්සත්ෝ ාාත්ී්ෝථ ෝ සාංවිධා්ථයෝ ථව්ත්ෝ ආයත්්ව
්ිථය ජිත්වරු්ෝ සහ විථදෝශීය ත්ා්ාපිටත්කවරු්ෝ, කහථ ාකසාරිසෝවරු්ෝ ඇත්තෆ රාාය
ත්ා්ෝත්රි යි්ෝ ද, දියව ් ්ි ථය ්ි ාං දෑ බණ් ාර කහත්ා ඇත්තෆ සත්ර කහා
ථදෝවා බසෝ්ාය ්ි ථයවරු්ෝ ද, ා්ාධිපිටත්ක ථ ෝ ය උදය ආේ. ථසථ්විරත්ෝ් කහත්ා
ඇත්තෆ රාාය ්ි ධාරිහු ඇත්තෆ විශා පිටකරිසක් ථකක අවසෝොවය කක්ව සිටියහ.
ත්පිට
රි කය ාභිව්ෝද්ා ාාත්ක
කථහ ත්ෝසවථයෝ දී ා්ාධිපිටත්ක
රු ත්කත්රීපිටා
සිරිථසෝ්
කැත්කත්ක
ත ා ළ ත්ාව – 2019.03.23 ව් දි් ඓත්කහාසි ශරී දළදා කා ක ා කහකෆථේ දී
අද ථය ඓත්කහාසි කහා උත්තය පිටක්ෝබිථය දී ව්ෝද්ීය පිටූා්ීය කහා සාංතරත්ෝ්ය පිටරකුය ව
සිදු ර්ෝ්ා වූ උත්තය කහා පිටුණය යයුත්ෝත් පිටකළකබඳව බබ සෑක ථ ථ් තයක පිටුෆ ෝ
අවථබ ධයක් ත්කථබ්වා.
පිටසු ිය 17 ව්දා සිය අද දවස දක්වා ත්රිපිටකය ාභිව්ෝද්ා සත්කයක් වශථය්ෝ රාය
පිටර ාශයය පිටත්ෝ ළා.
වථ ෝක ථ ෞරව්ීය කහා සාංතරත්ෝ්ය පිටරකුය බබ සෑක ථ ථ්ක්ක
ද්ෝ්ා පිටරිදි පිටසු ිය ා්වාරි කාසථයෝ දි උත්තය ත්රිපිටකය ය අපිටක ාාත්ක උරුකයක් බවය
පිටත්ෝ ළා. අථපිටෝ ආණ් ු රක වයසෝොථේ ඉත්ාක පිටැහැදි කව සඳහ්ෝ ථව්වා. ශරී ාං ා
ා්රාය ථබෞදෝධා ක ථපිට ෂණය රීමේකය ද සුරක්ෂකත් රීමේකය ද බැඳී සිටි්ෝථ්ෝය රීය ා.
ආණ් ු රක වයවසෝොථේ සඳහ්ෝ
ව කීක ඉයු රීමේකය වථ ෝක ත්රිපිටකය ය ාාත්ක
උරුකයක් රීමේථක්ෝ පිටසුව ා ා්ුූඩපිටව ථකක යු ය ත්තළ අපිට විසි්ෝ ළ යුත්ත උත්තය
ාේයයක් වශථය්ෝ ත්රිපිටකය ය ථ
උරුකයක් රීමේථය
උත්තය ේත්වයයයයි අපිට සෑක
ථ ථ්ක්ක අද කක් වී සිටි්ෝථ්ෝ.
‘වි්ය රු
පිටරාා සයපිට්ෝ් සකාායක් ථ ා ්ැඟීකය අපිටය ඇත්ක සෝථිරසාර
ාා්දේශ්ය ත්රිපිටකය ය බව වයහාථ ්
රියා රීමේක සඳහා අවශය පිටරිසරය අපිට
සිය ෝ ්ෝ කක් ව ථ ා ්ැඟිය යුත්තය’ ය්ෝ් කා අවධාරණය ථළෝ 2019 ා්වාරි 01 දා
කාත්ථ ෝ අලුවිහාරථයෝ දි යි. , ත්රිපිටකය ය ාාත්ක උරුකයක් ථ ස ්ි වශථය්ෝ පිටර ාශයය
පිටත්ෝ රීමේථය කථහ ත්ෝසව අවසෝොථේ දි යි. බුදුපිටකයාණ්ෝ වහ්ෝථසෝ ථ ෝ ථදෝශ්ාව ආරක්ෂා
රමි්ෝ, ථපිට ෂණය රමි්ෝ, කඛිත් ව ථ
යය ඉදිරිපිටත්ෝ රීමේථය උරුකය ශරී ාාංරී ය්ෝ
ව් අපිට සත්තයි.
ථ
ථයෝ ඇත්ක අත්ක විශා වූත්ෝ, ්
ර ෝොූඩ වූත්ෝ ාා් සකුදාය ව් ත්රිපිටකය ය කුද්රණ
දෝවාරථය්ෝ පිටර ාශයය පිටත්ෝ ව් ත්තරු ක රැ
ත්ෝථත්ෝ ශරී ාාංථක්ය කහා සාංතරත්ෝ්ය යි.
අත්කශය රකවත්ෝ ව කය පිටරිපිටූේණ ත්රිපිටකය යක් ථ ාවය ක උරුකවීකය අලුවිහාරථයෝ දී ළ
ථ ෝය් ත් රීමේක ථහෝත්ත වුණා. යුථ්සෝථ
ථ
කත් වැ සයහ් යයථත්ෝ ථය අපිටරකාණ
උරුකය ැයිසෝත්ත ත් රීමේකයත්ෝ ව ා වැද ත්ෝ ව්ෝථ්ෝ ථකක` ි්ෝ කහි හිමි ාරිත්ෝවය,
භාර ාරත්ෝවය පිටකළකබඳ ව ශරී ාං ාව ථ
ථයෝ ක පිටකළක ැ්ීකය ක් වීථය අවසෝොව උදා
වීකයි. ථ
ථයෝ ථයත්රය පිටුෆ ෝ ාා්සෝ ්ෝධයක් ර්ෝොූඩ
ර, ක ක ථවෆය ථපිටළක්
ථ ස පිටකළකථයළ ථ ාය ඇත්ෝ්ය
ත්රිපිටකය ය ක පිටකණයි. කහි කක් අ තරක් ථහ වව
ථ
ථයෝ ථහ අවව ථ
ථයෝ රීසිව තය, රීසි ථදය ය අවැ පිටකියස ථයදී ්ැහැ.

ත්රිපිටකය ථයෝ ක් පිටරක පිටරාේේය ව්ෝථ්ෝ සියලු ශරී ාාංරී ය්ෝ ්ිදුක් ථවත්ෝවා ය්ෝ්
ථ්ාථවයි. සියලු සත්ෝත්ෝවථය ්ිදුක් ථවත්ෝවා ය්ෝ් යි. කහි ඇත්ක ථ
හිත්ා්ු යපිට
පිටරාේේය කුෆ කහත්ෝ විශෝවයය ක අදාළ යි.
ක්ිසා ත්රිපිටකය
ධේකය සකසෝත් ථ
ථයෝ ක යහපිටත් සඳහා යි. ත්රිපිටකය ය ථ
දායාදයක් වීකය සුදුසු ව්ෝථ්ෝ සියලු සත්ෝත්ව
ෝ යා ථ ථරහි කහි ඇත්ක අපිටක
ර ාණ ත්කත්රී
ජ්ෝත්ාව ්ිසයි. මේසෝ ථේවිඞ්සෝ පිටඬිවරයා 1881 දී කාං ්ෝත්ථයෝ ආරයභ ළා පිටා ක ථපිටාත්ෝ
සකා ක. (Pal i Text Soci et y)
ක ි්ෝ සිදු වුණු ත්රිපිටකය පිටරිවේත්්යය ක ාධාර වුථණ්
අථපිටෝ පිටා ක ත්රිපිටකය යයි.
ථබාථහ ථද්ා සෝවාභාවි භූමියක්, ථභෞත්ක වසෝත්තවක්, ථපිටෞරාිය සෝෝයක් පිටකණක්
ථ
උරුක ණයය අයත්ෝ ව් බවයි වයහාථ ් ඉ්ෝථ්ෝ. කය යුථ්සෝථ
ථ
උරුක
සයකුත්කය අ්ුව, කහි ්ිේවච්ය අ්ුව ්ිවැරැදියි. ත්ෝ ක්ුෂය සකාාය ථ ෝය් ත්
උරුකය ස
ා බැථ ්ෝථ්ෝ කහි ඇත්ක විශෝවීය අ ය අ්ුවයි.
කවැ්ි කඛිත් උරුකය්ෝය ඇත්තළත්ෝ ව්ෝථ්ෝ අත්ක්ෝ කය අ තරු, අත්ක්ෝ ඇඳපිටු ජත්ර, සාංථක්ත්,
සිත්කයය ආදියයි. පිටටි ත් ළ, පිටරි ණ කාධයථය්ෝ රැසෝ ර ත්ෝ ්ිේකාණත්ෝ ීටය ඇත්තළත්ෝ
ව්වා. අද අපිට ථය සිදු ර්ෝථ්ෝ ත්රිපිටකය ය යුථ්සෝථ
ථ
කත් ථ ෝය්යය ඇත්තළත්ෝ
රීමේථය ථය ා්ාව ඉදිරිපිටත්ෝ රීමේකයි. කවියයි කය ථ
කත්
වැ සයහ් යයථත්ෝ
පිටකළක ැ්ීක සඳහා ස
ා බැථ ්ෝථ්ෝ.
ථ ෞරව්ීය කහා ්ාය හාකුදුරුවථ්ෝ, ථය උත්තය ත්රිපිටකය ය ාාත්ක උරුකයක් රීමේථය
යයුත්ෝත් ආරයභ ළ අවසෝොථවත්ෝ ඉ්ෝ පිටසුවත්ෝ
වථ ෝක ථ
උරුකයක් බවය පිටත්ෝ
රීමේකය යයුත්ත රථ ් ය් ථය අවසෝොථවත්ෝ ත්රිපිටකය ාභිව්ෝද්ා සත්කයක් පිටර ාශයය
පිටත්ෝ රීමේථක්ෝ අ්ත්තරුවත්ෝ ථය පිටකළකබඳ ව ථ්ාථය තත්ෝ විථේච්, කත්, සාංවාද ඉදිරිපිටත්ෝ
ථව්ෝ් පිටය්ෝ ත්ෝත්ා. බබවහ්ෝථසෝ ා ථකහි දී අ්ුශාස්ා ළ පිටරිදි අථපිටෝ ්ිේක බුදු
දහකය අභිථය යක් ව් ආ ාරයය වි
ෝපිට ථබෞදෝධ දේශ්යක් පිටකළකබඳ ව අදහසෝ
ඉදිරිපිටත්ෝ ර්ෝ්ය භික්ෂූ්ෝ වහ්ෝථසෝ ා රීහිපිට ථදථ්ක් පිටරචාරයක් ථ ් ය්වා. කා ථය
පිටකළකබඳව ථසායා බැලුවා. කය ඉත්ාකත්ෝක පිටැහැදි ක ථ ස විථදෝශය්ෝහි සයබ්ෝධ ය
ත්කථබ් රාාය ථ්ාව් සාංවිධා් කීපිටය අ්ු රහය ක ි්ෝ ථ ථර්ෝ්ා වූ ථදයක්. කහා
සාංතරත්ෝ්ය ථපිටරයු
රථ ් රායක් විදියයත්ෝ ථබෞදෝධය්ෝ විදියයත්ෝ ශරී ාාංරී යි්ෝ
විදියයත්ෝ
යයුත්ෝථත්ෝ දී අපිට සියලු ථද්ා
ත්ත්ෝත්ෝවය ්ිරවු ෝ රථ ් පිටවිත්ර වූ
බුදුදහක ආරක්ෂා
ර
්ෝ්ය වවිත් පිටරිත්යා ථය්ෝ
ැපිටරීමේථය වැද ත්ෝ ක
විථශෝෂථය්ෝ අපිට වුරුත්ෝ පිටකළක ්ෝ්ා වූ ථදයක්.
වථ ෝක ථ
උරුකයක් රීමේථය ථය ථය ා්ාව ඉදිරිපිටත්ෝ රීමේථක්ෝ පිටසු ව ඇත්ැය
පිටකරිසක් රීය්ෝ් පිටය්ෝ ත්ෝත්ා ත්රිපිටකය ය ථ
උරුකයක් රීමේක සුදුසු ්ැහැ රීය ා.
ාාත්ක වශථය්ෝ වථ ෝක අ්ෝත්ේාාත්ක වශථය්ෝ ථය ත්ත්ෝත්ෝවය්ෝ සැ රී ෝ ය ැ්ීථය දී
පිටසු ිය දශ කීපිටථයෝත්ෝ ඈත් අත්ීත්ථයෝත්ෝ වසර දහසෝ ණ් ය ථපිටරත්ෝ ථබෞදෝධ රයව ෝ
ථය උත්තය ත්රිපිටකය ය පිටකළකබඳව ථ ් ඇත්ක ත්ී්ෝදු ත්ීරණ රාශියක් ත්කථබ්වා. ථකහි අද
ඉ්ෝදියාව කථහක ්ැත්ෝ්ය කදා කහා භාරත්ය ත්රිපිටකය ය සයබ්ෝධථය්ෝ ථ ් ඇත්ක ත්ී්ෝදු
ත්ීරණ පිටූාා රීමේය පිටැහැදි ක රීමේක අවශය ව්ෝථ්ෝ ්ැහැ.
වථ ෝක ථ
ථයෝ අ්ි තත්ෝ
ථබෞදෝධ රයව ෝ සහ ථබෞදෝධ ථ්ාව් රයව ෝ ත්රිපිටකය ය සයබ්ෝධථය්ෝ ථ ් ඇත්ක ත්ී්ෝදු
ත්ීරණ සහ පිටකළක ැ්ීය ථ ථසෝ ද ය්ෝ් කා ථසායා බැලුවා. ථබෞදෝධ රයව ෝ වථ ෝක ථබෞදෝධ
ථ්ාව් රයව ෝ ත්රිපිටකය ය පිටකළකබඳව ථබාථහ ථදෝ පිටසු ිය දශ කීපිටථයත්ෝ ීටය වසර සිය
ණ් ය ථපිටරත්ෝ ර ත්කථබ්වා. කා අත්ය පිටත්ෝ වූවා පිටා ක ත්රි පිටකය කුද්රණ ආාා පිට්ත්
පිටකළකබඳ ව බුරුකථයෝ අ රාකාත්ය නථ් කහත්ාණ්ෝ විසි්ෝ 1954 කාේත්ත කස 13 ව් දි්

බුරුකථයෝ ාාත්කය අකත්ා
ර් ද
ත්ාව. ථය බුරුකථයෝ ාාත්කය අකත්ා
ර් ද
ත්ාථේ දී බුරුක අ රාකාත්යත්තකා 1954 දි ඉදිරිපිටත්ෝ ළ රුණු රීහිපිටයක් කා ඉත්ාකත්ෝ
ථ ටිථය්ෝ
සඳහ්ෝ
ර්වා.
ථකකී පිටරිදි ත්රිපිටකය ය
ෝව ථ ම ක දක්වා අවසෝො හත්රක් ඇත්ක වූ බව අපිටය
ථපිටථ්්ෝ්ය ත්කථබ්වා. ත්රිපිටකය ථයෝ ථ ායසෝ අයථළාස ය ථබදා කහා ථත්රු්ෝ සත්ථළාසෝ
්ක තත්ෝ කහා පිටඬිවරය්ෝ ථදථදථ් තත්ෝ විසි්ෝ ථ ායස බැ ි්ෝ ථ ් සුදෝද ළ පිටළකුථව්ි
අවසෝොව. ථකථසෝ ශතදෝධ
ළ ථපිටාත්ෝ කහ ථත්රවරු්ෝ දස ්ක තත්ෝ
ිහි පිටඬිවරය්ෝ
ථදථද් තත්ෝ විසි්ෝ ්ැවත්ත්ෝ කහි
ශේද ශාසෝත්ර ර්ෝෙය්ෝ හා සසඳා බ ා ශතදෝධියය
පිටැමිණ වූ ථදථව්ි අවසෝොව. ථකථසෝ ශතදෝධිථයෝ
යයුත්ත ්ික
ළ ඉක්බිත්කව කහරා
අ ථකථහසිය යුවරා ය් ථය රාාකීය උත්තක්ෝ ථ ෝ පිටරකුයත්ෝවථය්ෝ පිටුසෝථ ාළව
කයවූ
ත්ත්ෝථව්ි අවසෝොව. පිටකරිසුදුව කය පිටුසෝථ ාළ ථපිටාත්ෝව ක්ෝ
ෝ පිටුවරු කත් ථ යූ සිවුථව්ි
අවසෝොව ය්ෝ් ථකහි සඳහ්ෝ රීමේකය පිටුෆව්ෝ.”
ථය සඳහ්ෝ ර්ෝථ්ෝ විථශෝෂථය්ෝක බුරුකථයෝ අ රාකාත්යත්තකා 1954 දි ර් ද ත්ාථේ
ථ ායසෝ.
වථ ෝක කත්තකා ථ ෝ ත්ාථේ සඳහ්ෝ ථව්වා ත්රිපිටකය ය පිටකළකබඳව සඳහ්ෝ
රීමේථය දි පිටාජත්ය පිටා කය, චු ෝ ව ෝ පිටා කය, පිටරිවාර පිටා කය සහ දීත්ි ාථයෝ ථය
සයබ්ෝධථය්ෝ ත්කථබ්
රුණු කත්තකාථ ෝ
ත්ාථේ සඳහ්ෝ ථව්වා.
ථය අවසෝොථේ කා ඉදිරිපිටත්ෝ රීමේකය ැකත්කයි ාේක්ෝ රය ථබෞදෝධය්ෝ බහුත්රයක් සිටි්
රයක් ථ්ාථවයි. ථය ාේක්ෝ රථේ ත්රිපිටකය ය ාේකා්ු භාෂාථව්ෝ සයපිටූේණථය්ෝක
කයැවි ා ත්කථබ්වා. ථකය ාේක්ෝ රාය ත්ා්ාපිටත්ක
ාේයා ය ක ි්ෝ අපිටය කව ා
ත්කථබ්වා.
අ්ුව අපිටය පිටැහැදි ක ථ සක සාක්ෂක සාධ රාශියක් ත්කථබ්වා ථබෞදෝධ
රයව ෝ වථ ෝක ථබෞදෝධ ථ්ාව් රයව ත්රිපිටකය ය පිටකළකබඳව ථබාථහ ථදෝ රුණු ඇත්තළත්ෝ
පිටකළක ැ්ීය. බුරුකය පිටාේ කථය්ෝත්තථේ පිට්ත්ක් සයකත් ර ා ්ීත්ක ත් ර ා ත්රිපිටකය ය
පිටකළකබඳව කය පිටකළක ැ්ීක සහ කය රියාත්ෝක රීමේක පිට්ත්රී්ෝ ්ීත්කයරී්ෝ රියාත්ෝක
ර ා ත්කථබ්ෝථ්ෝ 1954 වසථේ. ාේක්ිථයෝ ථබෞදෝධය්ෝ ඉත්ාක සුෆ පිටකරිසක් ඉ්ෝථ්ෝ. ්කුත්ෝ
ාේක්ෝ රාය ාේක්ෝ භාෂාථව්ෝ ථය උත්තය ත්රිපිටකය ය කුද්රණය ර ා
විදියය ථබදා
හැමේකක්
ර ා ත්කථබ්වා.
්ිසා අද අපිටක ථය
ර්ෝ්ා වූ උත්තය
ාේයථයෝදි කා
විශෝවාස ර්වා අපිට ථය ථ ්ිය් වැ පිටකළකථවළ තක් විදිථයෝ වි
ෝපිට අදහසෝ , තක්
විදිථයෝ අභිථය , තක් විදිථයෝ ීටය විරුදෝධ වූ කත් ඉදිරිපිටත්ෝ වි ත්කබුණත්ෝ ව්ෝද්ීය
පිටූා්ීය කහා සාංතරත්ෝ්ය බබ වහ්ෝථසෝ ා අ්ුශාස්ා
ළ පිටරිදි ථය
යයුත්ෝත්
සාේෙ ව ථ
උරුකයක් රීමේථය ාේයය අපිටය ඉත්ාකත්ෝ ක පිටැහැදි කව ඉයු රීමේකය
පිටුෆව්ෝ බව.
්ිසා අපිට සියලුථද්ාථ ෝක සාකහි ව කීකක් විදියය ව්ෝද්ීය පිටූා්ීය
කහා සාංතරත්ෝ්යත්ෝ වථ ෝක රාය ථය රථේ ා්ත්ාව
වථ ෝක ථය සඳහා සහථය ය
ථද් සියලුක රයව ෝ ත්රිපිටකය ය ථ
උරුකයක් රීමේකය ථය අදහස ඉදිරිපිටත්ෝ රීමේකත්ෝ
සක ක ඉ්ෝදීය රාථයෝ ්ිථය ජිත්ථයක් අපිටය පිටියවි යක් කේවා යුථ්සෝථ
ආයත්්ය
ත්තළ ථය සඳහා ර් ථය ා්ාථේදී ශරී ාං ා රාය ර් ථය ා්ාව ඉ්ෝදීය රායය
අවසෝොව ථද්ෝ් රීය ා
ථය ා්ාව සෝථිර රීමේක සඳහා.
වථ ෝක ථබෞදෝධ රයව ෝ රාශියක් ථය ව් විය ශරී ාං ා රායය දැ්ුය දී ත්කථබ්වා,
ථබෞදෝධ රයව ෝ රැසක් ඉ ෝ ීය ර ා ත්කථබ්වා යුථ්සෝථ
ආයත්්ය සාංවිධා්ය ථකය
සා ඡඡාවය ්ෝ්ා අවසෝොථේ දී කහි වැ සයහ්ය ්යාය පිටත්රයය සහථය ය දක්ව ා
අදහසෝ ඉදිරිපිටත්ෝ ර්ෝ්
රයව ්ිථය ජිත්ය්ෝය අවශය ඉ
ස සා ථද්ෝ්ැයි
රීය ා.
්ිසා ථය ව් වියත්ෝ ථය පිටකළකබඳව අ්ෝත්ේාාත්ක වශථය්ෝ පිටුෆ ෝ සහථය යක්
ැබි ා ත්කථබ්වා. ථය ඓත්කහාසි
අවසෝොථේ දී අපිටක ඉදිරි ව කීය අ්ුව කය
අ්ෝත්ේාාත්ක වශථය්ෝ කය ථ
උරුකයක් ථ ස පිටකළක ැ්ීකය අද සිය අපිට විසි්ෝ
්ෝ්ා වූ රියාකාේ ය ව ාත්ෝ සාේෙ ව් බවයි කාථ ෝ විශෝවාසය. බබවහ්ෝථසෝ ා ථ ෝ

ආශිේවාදය ත්තළ කා විශෝවාස ර්වා
යයුත්ෝත් ඉත්ාකත්ෝ සාේෙ ව ළ හැරී බව.
්ිසා අද දවථසෝ ථය උත්තය පිටුණය යයුත්ෝත්ය බබ වහ්ෝථසෝ ා පිටරකුය ව ථය ඓත්කහාසි
කහා ථබෞදෝධ පිටූා්ීය පිටක්ෝබිථයදි ථය කක්වුණු අවසෝොව ඉත්ාකත්ෝ වැද ත්ෝ ව්වා.
වථ ෝක කක ඉකහත්ෝ සත්තටි්ෝ ථය අවසෝොථේ පිටර ාශ ර්ෝ්ය ඕ්ෑ ඉත්ාක
ාත්තරරී්ෝ
දරී් දේශ්යක් අපිටක දරී්වා අථපිටෝ කහා ්ාය
හාකුදුරුවථ්ෝ. ථය උත්තය ථබෞදෝධ
පිටක්ෝබිථය දී අසෝ ිරි, ක ෝවත්ත, ශරී ාං ා රාකාෝා ්ි ාය, කථසෝක අකරපිටුර කහා්ි ාථයෝ
කහා්ාය සෝවාමි්ෝද්රයාණ්ෝ වහ්ෝථසෝ ා ඉත්ාක
ාත්තරරී්ෝ ත්කයි අපිටය දැ
්ෝ්ය
ැථබ්ෝථ්ෝ ථය විදියය ක ය අසු්ෝථ ් සිටි්වා. කථ ෝ වවිත් ා ය ත්තළ ඇත්ෝත්යක ීටය
ක්ෝ ථය අවසෝොව කක දැ
ා ්ැහැ. කහා්ාය සෝවාමි්ෝ වහ්ෝථසෝ ා සිවු ්ක ක ථය
අවසෝොවය වැ ක ර ා ථය උත්තය යයුත්ෝථත්ෝ දී අපිටය ථද් අ්ුශාස්ාව පිටකළකබඳව
ථබෞදෝධ ා්ත්ාව විදියය අපිටක ඉත්ාකත්ෝ සත්තයු ථව්වා.
ථය සියලු යයුත්ත අපිටක ර්ෝථ්ෝ බබවහ්ෝථසෝ ාථ ෝ අ්ුශාස්ා, කඟථපිට්ෝවීක, උපිටථදසෝ
කත්යි රීය් ාරණය කා සඳහ්ෝ ර්ෝ්ය ඕ්ෑ.
ීටය අදාළ ථ්ාව් රුණක් කථහත්ෝ ථය දි්ව විථශෝෂථය්ෝ අථපිටෝ ථ ෞරව්ීය ථබෞදෝධ
භික්ෂූ්ෝ වහ්ෝථසෝ ා පිටරකුය අථපිටෝ ථබෞදෝධ ා්ත්ාව ත්තළ සා ඡඡාවය ක් ථව් ක
ාරණයක් පිටකළකබඳව වච්යක් පිටකණක් රීය්ෝ්ය කක බ ාථපිටාථරාත්ෝත්ත ථව්වා.
ථකා ද කාධය ත්තළත්ෝ ථය දි්ව ථබාථහ ක ත්දි්ෝ පිටරචාරය ථව්වා ථය වි ෝපිටත්ෝත්ත
අභයභූමිථයෝ ව් සාංරක්ෂණය ත්තළ ථය ඉ ය දීකක් පිටකළකබඳව. අථපිටෝ කහ ්ාය
හාකුදුරුවථ්ෝ කක ථබාථහ ක පිටැහැදි කව සඳහ්ෝ ර්ෝ්ය ඕ්ෑ ථය ථ වී ිය වසර 04
ත්තළ 2015 ා්වාරි 08 ථව්ිදා සිය අද දක්වා ා සීකාව ත්තළ වි ෝපිටත්ෝත්ත ව් රක්ෂකත්ථයෝ
අභයභූමිථයෝ රීසි ක පිටුදෝ ය තය ථහ රීසික ආයත්්ය ය බිය අඟ ක්වත්ෝ අපිට විසි්ෝ දී
ථ්ාකැත්ක බව බබවහ්ෝථසෝ ාය ථ ෞරව පිටූේව ව ථකහි දී සඳහ්ෝ ර්ෝ්ය ඕ්ෑ.
බබ සියලු ථද්ායක සෝත්ූත්කයි.
අ්ු හ
ර ය ා්ාධිපිටත්ක කාධය

