
නව දාන ශාලා ග ාඩනැගිලි අරමුදල 

 

ප්රිය මහත්මයාණනි/මහත්ියනි, 

දැනට 19 වසරකට ගෙර ඇරඹි ෙර් ත් - ශ්රී ලංකා ග ෞද්ධ විහාරසථ්ානය අවශයතා සඳහා ප්රමුඛත්වය 
ගදින් දිගනන් දින දියුණු කරන ආ ික මධයස්ථානයකි.  එදින ෙටන් අෙ ිලට  ත් දෑ අතර 
විහාර භුිය හා භික්ෂු ආවාසයද ඉදි කරන ලද දෑ අතර බුදු මැදුර සහිත ග ාඩනැගිල්ල සහ රථ  ාලද 
විගශ්ෂිතය. විශාල මුදලක්ෂ  වැය වූ ඒ සෑම සත් කාරයකදීම දායක භවතුන්ගේ ගනාමසුරු 
සහගයෝ ය ලැබිණි. 

අෙ විහාරසථ්ානගේ නායක පූජ්ය ගේරුවල සිරි ගසෝභිත හිියන්ගේ අනුශාසනා යටගත් ග ෞද්ධ 

සං මය විසින් 2016 මාර් තු 19 වන දින ෙැවැත් වූ විගශෂ් සභා රැස්ී ගේදී නව ග ාඩනැගිල්ලක වූ 
අවශයතාවය ඒකමතිකව තීරණය කගෙන්, එහි මුල් පියවර ගලස කඩිනින් ෙරණ ආවාස ග ය 

ෙසුගියදා ඉවත් කරන ලදී. ගයෝජිත නව වයාෙෘතිය දාන ශාලාවක්ෂ ගලසත්, දහේ ොසැල් ෙන්ති 
සඳහාත් ඉදිරිගේදී උෙගයෝගී කර ත හැකි වන ගහයින් දහේ ඉ ැන්ීම, ඉග නීම හා ගවනත් 
ආ ික අවශයතා ඉටු කරන වඩාත් ගහාඳ ෙරිසරයක්ෂ ගමයින් උදාකර ත හැකි  ව ෙැහැදිලිය. 

වැඩිවිස්තර ෙහත ගවේ අඩවිගයන් ල ා  ත හැක. http://srilankanvihara.org.au/ 

ගමම ග ාඩනැගිල්ල විශාල ශාලාවකින්ද අං  සේුර් ණ  මුළු තැන් ග යකින්ද කාමර ගදකක්ෂ සහ 
වැසිකිලි වලින්ද සමන්විතය. තවද ගන්වාසික ගනාවන භික්ෂුන් වහන්ගස්ලා සඳහා අමතර කාමර 
ගදකක්ෂ සහ නාන කාමරයක්ෂ ෙසුව එක්ෂ කිරීමට සැලසුේ කර තිගේ. නව ග ාඩනැගිල්ගල් මුළු වැය 

ඇස්තගේන්තුව $650 000 ෙමණ වන  ව  ණනය කර ඇත. ග ෞද්ධ  සං මය මගින් පිහිටුවා ඇති 
මූලය සේොදන උෙසං මය විසින් ග ාඩනැගිල්ල ඉදිකිරීගේදී අවශය දැනට අඩුවක්ෂව ෙවතින 

අතිගර්ක $250 000 ක මුදල ගසායා  ැනීම සඳහා වැඩසටහනක්ෂ ඉදිරි ගවසක්ෂ ගොගසාන් මාස ගදක 
තුලදී දියත් කරනු ඇත 

දැනට අෙ විහාරසථ්ානගේ ෙවුල් ගහෝ තනි ුද් ලයින් වශගයන් 300 ක්ෂ ෙමණ සාමාජිකත්වය හිි 
කරග න ඇතත් වා ර් ෂිකව ඉන් ල න මුදල එදිගනදා විහාරස්ථානගේ නඩත්තුවට වැයගේ. තවද 
වසරක්ෂ  ොසා ෙවත්වන නව වසර, ගවසක්ෂ උත්සවය හා කඨින පිංකම වැනි අවසථ්ාවන්ට ෙමණක්ෂ 

සහභාගි වන තවත් ෙවුල් 150-200 ක්ෂ  සිටින  ව ද දැක  ත හැක. ගේ සියළුම සැදැහැවතුන්ගේ 
ආ ික අවශයතා අෙ විහාරස්ථානගයන් ගනාෙැකිලව ඉටු කර ගදනු ල න  ව අවධාරණය කරමු. 
කරුණු ගමගස් ගහයින් ග ාඩ නැගිලි අරමුදල සේුර් ණ  කර  ැනීම සඳහා ඔ ගේ පූර් ණ  
සහගයෝ ය අෙ අගේක්ෂෂා කරන අතර දැනටමත් සමහර පින්වතුන් ඒ ගවනුගවන් ෙරිතයා  කිරීමට 
ගොගරාන්දු ල ා දී ඇත. 

2016 ඔක්ෂගතෝේ ර් වන විට අවශය අරමුදල වන $250 000 ගහායා  ත යුතු ගහයින් අදාෙ 
ගොගරාන්දු ෙත්රය ුරවා ෙරිතයා ය අෙ ගවත ල ා ගදන ගමන් කාරුණිකව ඉල්ලමු. ඔ  ල ාගදන 
ෙරිතයා ය ප්රශංසාත්මකව අ ය කරන අතර ඉදිරියටත් අෙ ග ෞද්ධ සං මය හා එක්ෂව 
සහගයෝ ගයන් කටයුතු කරනු ඇතැයි  ලා ගොගරාත්තු ගවමු.  

ගතරුවන් සරණයි! 

 

ශ්රී ලංකා ග ෞද්ධ සං මය  

ගකන්වික්ෂ   

http://srilankanvihara.org.au/

