අපවත්වී වදාළ අතිපූජනීය නා උයනේ අරියධම්ම මහා ස්වාමිේවහේනස්නේ
ජේම දිනය නිමිති කරනෙන පවත්වවනු ලබන ගුණානුස්මරණ පිේකම
දළදා මාලිොව, නුවරඑලිය සහ නකාත්වමනේ මහවැලි මහා සෑ සමිදුේ අභියස
ජුනි 2 සහ 3 2018

.

අරියමග්ග සංවිධානය නමින් එකමුතු වූ අපි අපගග් සම්මා සම්ුදු පියාණන් වහන්ගේගග්
ගරෝණය ධාතුන් වහන්ගේ වැඩසිටින රුවන්මැලි මහා සෑ සමිදුන් අභියස ත්රිවිධ රත්නගේ
අසීමිත ගුණ සමුදාය අරමුණු කරමින් 2006 වසගේ සාරාණීය මහා පින්කම පවත්වා එයින්
ජනිතවන කුසල ධේමය ගදව් මිනිසුන් සහිත ගලෝකයට පින් ගකත වන් අපවත්ී වදාළ
අතිපූජනීය නා උයගන් අරියධම්ම මහා ේවාමිපාගදෝත්තමයාණන් වහන්ගේට මතු ගලාව්තුරු
ුදුබව පිණිසම ඒකාන්තගයන් ගේතු ගව්වායි ආසිරි ප්රේනනා කගළමු. එගත පටන් අපගග්
භාගයවතුන් වහන්ගේගග් ශ්රී පාදේපේශගයන් පුජනීයත්වයට පත් සුවිගේෂිත පුණය
භූමියන්හි වසර ගදාළහ මුළුල්ගලහි සිදුකරන ලද සාරණීය පින්කම් ගපලහරක තවත් එක
සුවිගේෂී අවේනාව 2018 – 06 – 02 සහ 03 වන දින නුවර දළදා මාලිගාව, නුවරඑලිය සහ
ගකාත්මගල් මහා සෑ සමිදුන් අභියස 250 ක පමණ වන ගේශීය විගේශීය සුගේශල ශි ෂාකාමී
මහා සංඝ රත්නය සහ දස සිල් මෑණියන් වහන්ගේලා ගපර ක කර ගනිමින් පැවැත්ගවන ගේක.
අපවත් ී වදාල ශ්රී කල්යාණි ගයෝගශ්රමාිපපති මහ කේමේනානාචාේය ශ්රී ලංකා රාමඥ්ඥ මහා
නිකාගේ අනුනායක දුරන්ධර අතිපූජනීය නා උයගන් අරියධම්ම මහා ේවාමීපගදාත්තමයාණන්
වහන්ගේ මතු ගලාව්තුරු ුදු බවම ලබත්වායි ගුරු බැතිගයන් ආශිේවාද කරමින්ද, මුළු මහත්
ගලෝකය පුරා පිළිගවත් පුරමින් වැඩ සිටින මහා සංඝ රත්නයට ආසිරි ප්රාේනනා කරමින්ද ගබෝසත්
ගුගණෝගේත දිවය බ්රේම ආදී උතුමන් වහන්ගේලාට ගමම ල ගදරණ මතට වැඩමගකාට ශ්රී
සම්ුේධ ශාසනය ඒකාගලෝක කරන්නයි ආරාධනා කරමින්ද ගමම උතුම් පිංකම පැවැත්ගව්.

අපගග් භාගයවතුන් වහන්ගේගග් අසිරිමත් ගුණ සමුදාය අරමුණු කරමින් නුවර දළදා
මාලිගාව, නුවරඑලිය සහ ගකාත්මගල් මහා සෑ සමිදුන් අභියස විගේෂිත ආගලෝක පූජා මල්
පුජා ගබගහත් ගිලන්පස, කේරු , ගකාඩි, පහන්, සුවඳ, ධේම දාන මහා සංඝරත්නයට සිදු
කරන්නා වූ උපේනාන ආදී අගන්ක ආමිසමය ප්රතිපත්තිමය පැවැත්ගවන ගමම උතුම් පිංකමට
ඔබ සැමගග් පැමිණීම ගගෞරවගයන් අගේ ෂා කරමු.
ත්රිවිධ රත්නගේ අසීමිත ගුණ සමුදාය අරමුණු කරමින් සිදුවන ආමිසමය ප්රතිපත්තිමය
කුසලානිසන්සය අපට නිවන් මග ගපන්වා දුන් මහා ගබෝසත් චේයාවක අසිරිමත් ගුණ වරුණ
ේවකීය පැවැත්ගමන් ගපන්වාදුන් අපවත් ී වදාල අති පූජනීය නා උයගන් අරියධම්ම මහා
ේවාමිපාගදෝත්තමයාණන් වහන්ගේට මතු ගලාව්තුරු ුදුබව පිණිසම ඒකාන්තගයන් ගේතු
වාසනා ගව්වා. අරියමග්ග සංවිධානගේ පැවිදි අනුශාසකත්වගයන් වැඩසිටි අපවත්ී වදාල අති
පූජනීය දාේවත්ගත් සුමනසීල ේවාමීන්වහන්ගේ ඇතුළු ුේධ ශාසනය ආර ෂා කරන
පිළිගවත් පුරමින් වැඩසිට අපවත් වූ සියලුම ගරු කටයුතු මහා සංඝ රත්නගේ පාරමී මගහාම
ගමම සියලු කුසල් ධේමගයෝ යාව නිබ්බාණ ගව්වා.
ශ්රී කලයානි ගයෝගාශ්රමාිපපති මගහෝපාධයාය අති පුජනීය පහලවිටියල ජනානන්ද මහා
ේවාමින්වහන්ගේ ඇතුළු සුගේශල ශි ෂකාමී ගරුතර මහා සංඝරත්නය නිදු ව නීගරෝගීව
පිළිගවත් පුරමින් ශ්රී සම්මා සම්ුේධ ශාසනය ඒකාගලෝක කරත්වා.
අපට නිරන්තරගයන් පිහිට වන උතුම් මහා සඟ ගුණගයන් පිරිපුන් මැයි මස 28 වන දින ජන්ම
දිනය සමරන නානගන ආරණය ගේනාසනාිපපති අතිපුජනීය හැවැන්පැලේගේ චන්දවන්ස
මහා ේවාමින්වහන්ගේ නිදු ව නීගරෝගීව වින්සත් ශතවේශාිපක කාලය පාරමීදම් පිරීම
පිණිසම ගමම කුසලය ඒකාන්තගයන් ගේතු වාසනා ගව්වා.
ගමම සියලු කුසල් අරමුණු ගවනුගවන් අපට නිරතුරුව අනුශාසන කරන ප්රතිපත්තිමය ුේධ
ශාසනය නගා සි කීම පිණිස මහා ගමගහවරක නිහඩව කටයුතු කරන අතිපුජය අඟුල්ගමුගව්
අරියනන්ද ේවාමින් වහන්ගේ වින්සත් ශතවේශාිපක කාලය නිදු ව නීගරෝගීව පාරමී දම්
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