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2018 පෙබරවාරි 03                                                                      ප ාමු අංක : 
1718-022       

 

ද ාබර දු දරුවන් සහ පදමව්පි න් පවත,   

 

අතිපුජ්ය මහාචාර්ය බ ල්ලන්තිල ිමලරතන ස්වාමීන්ත වහන්තබස්  

අෙපේ මව්ප රටට ඉතා වටිනා ශාසනික සහ සමාජ පමපහවරක් ඉටු කල 

අතිපුජය මහාචාර්  පබල්ලන්ිල ිමලරතන හිමිොණන් අද දින, (2018 

පෙබරවාරි 03) අෙවත් වී වදාළ බව ඉතා සංපව්පගප න් සඳහන් කරමු. ඒ 

ිළිබඳව ඩුබායි හි පකාන්සල් පජනරාල් කාර්යාල ට අනුබද්ධිත ඩුබායි දහම් 

ොසපල් ිපේෂ පුණයානුපමනදනා ෙණිිඩ ක් නිකුත් කිරීම කාපලනචිත 

පමන්ම අෙපේ වගකීමක් පලසද පමහිලා සඳහන් කරමු.  

පම ට වසර හතකට පෙර, 2011 වර්ෂපේදී, ඩුබායි දහම් ොසපල් ෙැවැත්ම 

ිළිබඳව අභිප නග න් රැසකට මුහුණො සිටි අවස්ථාවකදී, අතිපුජය 

මහාචාර්  පබල්ලන්ිල ිමලරතන ස්වාමීන් වහන්පස්, පකනට්පට් නාග 

ිහාරාිෙතිව වැඩිසූ අෙවත් වී වදාළ අතිපුජය මාදුළුවාපව්ප පසනභිත 

හිමිොණන් සමග පමහි වැඩම කර, රාජය තාන්ික මට්ටමින් මැදිහත්වී එදා 

දහම් ොසපල් ෙැවැත්ම තහවුරු කරගැනීමට අතිිශාල දා කත්ව ක් ලබා 

දුන් පස්ක.  

එහිදී උන්වහන්පස්ලා අෙ හමුවී නිසි මැදිහත්වීම්, අනුශාසනා ලබාදුන් අතර 

අෙ දහම් ොසල පවනුපවන් අෙ සමග ශ්රී ලංකාපව්ප එවකට සිටි ජනාිෙති 

තුමා හමුවී, දහම් ොසපල් ෙැවැත්ම ිළිබඳව ෙැවති රාජය අනු්රහ  ඉතා 

ඉහල මට්ටමකට පගන ඒමට ක්රි ාකාරන ලද බව පමම අවස්ථාපව්ප අි ඉතා 

කෘතගුණ පූර්වකව සඳහන් කරමු. 

උගත් ෙඬිරුවනක් පලස උන්වහන්පස් අෙපේ පද්ධශ ට කල අනුෙපම්  

පමපහ  මිලකළ පනාහැකි අතර පමම පශනකජනක අවස්ථාපවදී, 

උන්වහන්පස්ලා ිසින් අෙ දහම් ොසපල් ෙැවැත්ම උපදසා ඉටුකරන ලද 

පස්ව ට අෙ ඉතා භක්ති ප්රණාමප න් යුතුව පුණයානුපමනදනා කරමු. 

උන්වහන්පස්ට පමම ින්, අති උතුම් නිර්වාන සම්ෙත්ති  සාක්ෂාත් 

කරගැනීමට පේතුවාසනා පව්පවායි ෙතන පමන් අෙපේ දරුදැරි න්පගන්ද 

පදමව්පි න්පගන්ද ඉතා ඕනෑකපමන් ඉල්ලාසිටිමු, ඉතසිතින් ප්රාර්ථනාද 

කරමු.  

අතිපුජය හිමිොපණනි, ඔබ වහන්පස්ට පමින් බලප න් නිවන් සුව ෙතමු ! 
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ස්තුතියි, 

 

සංිධා ක මණ්ඩල       

 

 

 

 

 

 
පසනභිත හිමිොණන් වහන්පස් ිසින් දහම් ොසපල් ෙැවැත්ූ ධර්ම පද්ධශන කට සහභාගී ූ 

ිමලරතන හිමිොණන් වහන්පස් 
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දහම් ොසපල් ෙැවැත්ම ිළිබඳ සංපද්ධශ , ිමලරතන හිමිොණන් ඩුබායි පද්ධශ ට වැඩම කල 

අවස්ථාපවදී බාර දීම 


