Newsletter of the
Department of Pali and Buddhist Studies

USJP Pali - Buddhist
V O L U M E

Massage from
the Head of the
Department
Through this biannual newsletter,
it is our main to
create and maintain a beyond
classroom level
friendly academic
and social environment where both
the teachers and the students of the
Department of Pali & Buddhist
Studies, University of Sri Jayewardenepura could join hands for a
meaningful exchange of news,
views and opinions in the subject
area of Pali and Buddhist Studies
and Philosophy and Psychology. It
must be noted that the Department’s students’ body consists of
those who follow Pali, Buddhist
Philosophy, Buddhist Civilization
and Philosophy and Psychology. It
is also part of our aim to bridge the
gap between the Department and
the wider university and nonuniversity communities who are
interested in the activities of the
Department. It is our hope to share
the Departmental views, news,
knowledge and skills with all of
them through this newsletter. This
inaugural issue proves that every
meaningful wish could be fulfilled
when the right type of people come
together.
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History of the Department
The Department of Pali and Buddhist Studies represents one of the oldest Departments of
the University of Sri Jayewardenepura, originally formed in 1959 under the name of
Vidyodaya University of Sri Lanka. The founder of the University, the Most Venerable
Welivitiye Sri Soratha Nayaka Thera had the objective of making the University a center
of learning on Buddhist Philosophy and Buddhist Civilization. The Department is proud
to continue this tradition and provide opportunities for students to learn major areas
related to Buddhism – Pali Language and Literature Buddhist Civilization, Buddhist
Philosophy, Philosophy and Psychology.
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uy;df.a wkq.%yh u; merKs wOHhkdxY mßY%h kùlrKh lsÍug yelshdj
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Introducing Staff Members

Vision
“Becoming
an
excellent center
of learning and
research in Pali
and
Buddhist
Studies in the
light of modern
philosophical
sophistication.”

Mission
“Our
sole
mission is to
produce scholars
endowed
with
sharp
acumen
with
superb
commands and
ability
to
contribute
r e l e v a n t
positively to their
relevant field of
study at local and
global levels.”

USJP

Prof. W.A.G Perera
(Professor)
BA (Hons), MA (Kelaniya), PhD (BPU)
Email: gunadasaperera@gmail.com

Ven. Prof. Naimbala Dhammadassi
(Professor)
BA (Hons), PhD (Lancaster)
Email: ndhammadassi@gmail.com

Ven. Prof. Magammana Pannananda
(Head of The Department )
(Professor)
BA (Hons), MA (Kelaniya),
PGD in Education (Colombo), PhD (Delhi)
Email: pmagammana@gmail.com

Dr. K.A. Weerasena
(Senior Lecturer)
BA (Hons), MA (USJ)PhD (BPU)
Email: s2554@sjp.ac.lk

Dr. W.M Yaparathne
(Senior Lecturer )
BA (Hons), MPhil (USJ),
PGD in Counselling (Colombo)
PhD (BPU)

Dr. Nimal Wasantha Mendis
(Senior Lecturer )
BA (Hons), PGD in Archaeology,
MSc, (Kelaniya) , MPhil (USJ),
PhD (China)
Email: wasantha_mendis@yahoo.com

Dr . M.D.D.I Gunathilaka
(Senior Lecturer)
Royal Pandit, BA (Hons), MPhil (USJ)
PhD (Zhejiang, China)
Email: duneshsjp@gmail.com

Ms. Asha Nimali Fernando
(Senior Lecturer )
BA (Hons), MA (BPU), MA (India)
Email: fernandoasha@yahoo.co.uk

Ven. Elamaldeniye Sarananda
(Senior Lecturer)
BA (Hons), MA (USJ)
Email: esarananda@gmail.com

Mr. G.A. Gamini
(Senior Lecturer)
BA (Hons), MA (Kelaniya), MPhil
(Ruhuna)
Email: gaminimaneth@gmail.com

Ven. Kumbuke Chandaloka
(Senior Lecturer)
BA (Hons), MA (USJ)
Email: chandalokak@gmail.com

Mr. W. Aruna Shantha
(Senior Lecturer)
BA (Hons), MA (USJ)
Email: walpolaarunashantha@yahoo.com

Ven. Dr. Madagoda Abhayatissa
(Senior Lecturer)
BA (Hons); MA, MPhil (Kelaniya)
PhD (Delhi)
Email: abayatissa@yahoo.com

Ven. Dr. Medagampitiye
Wijithadhamma
(Senior Lecturer)
Royal Pandit, BA (Hons), MA(Kelaniya),
PhD (Peradeniya)
Email: yatagama3@yahoo.com
wijithadhamma@sjp.ac.lk

Ven. Kudakathnoruwe Vineetha
(Lecturer – Probationary)
BA (Hons), MA (Kelaniya), MPhil (USJ)
Email: kathnoruwe@gmail.com
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National Conference on Buddhist Studies (NCBS)
The 10th Annual Conference on Buddhist Studies
organized by the Department and Buddhist Times
was held 3rd – 4th January
2015 at Sumangala
Reading Hall, Faculty of
Humanities and Social
Sciences successfully. It
should be noted
here that the
newly appointed
Vice-chancellor;
Prof Sampath
Amaratunge
granted for the
first time to

NCBS. The keynote address was given Ven Prof.
Kotapitiye Rahula, director of the Postgraduate Institute of Pali and Buddhist
Studies, Universit of
Kelaniya. Prof Sampath
Amaratunge and all the
Deans of the university

and faculty members
were participated at the
inauguration. 116
Abstracts were presented by the local and
international paper presenters.

Rev. Sister Khema in the Dept.
Rev. Sister Khema, a guest lecturer is attached to the Department of
Pali and Buddhist Studies in this semester. She is an honorary
adviser for the Neuro Cognitive Research project, mindfulness under the World Class University Project directed by Prof. Ranil De
Silva.

ima; jd¾Isl ksjdvqfjka miq uydpd¾h kdhsïn, Oïuoiais ysñ
kej;;a fiajhg
ima; jd¾Isl ksjdvq ,nd isá uydpd¾h kdhsïn, Oïuoiais ysñmdKka jykafia uehs ui 05 jeks od isg
kej;;a wOHhkdxYfha wOHhk l%shdjúhg iïnkaO jQy

wOHhkdxYhg wkqnoaO úIh ix.ï


md,s yd fn!oaO wOHhk úIh ix.uh



o¾Ykh yd ufkdaúoHd úIh ix.uh
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fndaêmQcd msxlu
md,s yd fn!oaO wOHhk ixioh u.ska 2014 fojk jir isiqkag fi;a m;d fndaê
mQcdjla mj;ajd fi;a md¾:kd lrk ,§. ta i`oyd wOHdkdxYfha wxYdêm;s ysñhkaf.a
yd wdpd¾h uKav,fha wjjdo wkqYdikd yd Wmfoia ,eìKs.

wjqqreÿ pdß;% bgq lsÍu
Wod jQ isxy, yskaoq
wjqreoao ksñ;s fldg md,s
fn!oaO úIh ixioh
u.ska ixúOdkh
lrkq ,enQ wjQreÿ pdß;%
jeviigyk uydpd¾h
fn,a,kaú, úu,r;k

Yd,dfõ § m;ajk ,oS.
tys § wdpd¾hjrekag
nq,;a § jeo kj
jirg
wdYs¾jdo ,nd.;a w;r
wjqreÿ lEu fïihla o
iQodkï lr ish¨
fokdg ix.%hla o
meje;a úh.

fjila ieris,s mQcd
md,s yd fn!oaO wOHhk
ixiofha isiqyq fjila mqka
fmdfydh ksñ;s fldg
iqux., ukaÈrfha m%fõY
Yd,dj" wOHhkdxYh mßY%
h fjila ieris,sj,ska
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2015 m%:u w¾Ojd¾Islfha úIh tall yd tall Ndr wdpd¾hjre
Tutors of the Department

පාලි
පළමු වසර
පාලි භාෂා ්රුබශශය

PALI 1120.03

සිංහල මාධ ය ආචාර්ය දුබන්ෂ් ඉන්ද්රරත්න මහතා
ඉිංග්රීදස මාධ ය ආචාර්ය මැදගම්පිටිබේ විජිතධම්ම හිමි

බදවන වසර
ත්රි පිටක සාහිත ය අධ යනය

PALI 2150.03

පාලි නිකායගත බ ෞද්ධ චින්තනය

PALI 2160.03

සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ

ය ආචාර්ය දුබන්ෂ් ඉන්ද්රරත්න මහතා
ය
"
ය ආචාර්ය මැදගම්පිටිබේ විජිතධම්ම හිමි
ය
"
ය ආචාර්ය මැදබගොඩ අභයතිස්ස හිමි
ය
"

සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ

ය
ය
ය
ය
ය
ය

බ ෞද්ධ සාහිත ාගත චත ත සිංවර්ධනයPALI 2170.03
බතවන වසර
බ ෞද්ධ විනය සම්්රුදාය

PALI 3110

පාලි ව ාකරස සම්්රුදාය

PALI 3120

බ ෞද්ධ බසෞඛ්ය ය සිංර්ෂෂස විි

PALI 3130

සශවන වසර
පාලි කාව විචාර සද්ධාන්ත
පාලි අනිර්දිෂ්ට ග්රින් පත චය II
ශ්රී  ලිංකාබශ නිර්දිෂ්ට සූත්රි අධ යනය

PALI 4110
PALI 4120
PALI 4120

ශ්රී  ලිංකාබශ පාත හාත ක බුදුසමය

BUCI 4110

ආචාර්ය දුබන්ෂ් ඉන්ද්රරත්න මහතා
"
ආචාර්ය මැදගම්පිටිබේ විජිතධම්ම හිමි
"
ආචාර්ය මැදබගොඩ අභයතිස්ස හිමි
"

සිංහල මාධ ය ආචාර්ය මැදගම්පිටිබේ විජිතධම්ම හිමි
සිංහල මාධ ය ආචාර්ය මැදබගොඩ අභයතිස්ස හිමි
සිංහල මාධ ය ආචාර්ය මැදගම්පිටිබේ විජිතධම්ම හිමි
ආචාර්ය දුබන්ෂ් ඉන්ද්රරත්න මහතා
සිංහල මාධ ය ආචාර්ය බ්ෂ. ඒ වීරබසේන මහතා

Ven. Sankapala pannasara
BA (Hons), MA
Email: sankapala1984@gmail.com

Ven. Nelliwala Meththananda
BA (Hons), MA, MPhil (USJ),
Email: @gmail.com

Ven. Metibemiye Dhammasiri
BA (Hons), MA
Email: dhammasiri85@gmail.com

බ ෞද්ධ දර්ශනය
පළමු වසර
බ ෞද්ධ දර්ශන අධ යන ්රුබශශය

BUPH 1110.03

සිංහල මාධ ය බෙ . කථි ජී. ඒ ගාමිණී මහතා
ඉිංග්රීදස මාධ ය කථි. කුඩාකත්බනෝරුබශ විනීත හිමි

බදවන වසර
බ ෞද්ධ දර්ශන ඉතිහාසය

BUPH 2150.03

බ ෞද්ධ උපබද්ශනය

BUPH 2160.03

බ ෞද්ධ ආචාර විද ාව

BUPH 2170.03

සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ

ය බෙ . කථි ජී. ඒ ගාමිණී මහතා
ය
"
ය ආචාර්ය ඩබ්. එම් යාපාරත්න මහතා
ය
"
ය කථි. කුඩාකත්බනෝරුබශ විනීත හිමි
ය
"

බතවන වසර
බ ෞද්ධ මබනෝවිද ාව

BUPH 3110

ශ්රාාවකයාන බ ෞද්ධ දර්ශනය

BUPH 3120

බුදුසමය හා සමාෙ ගැටලු

BUCI 3130

සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ

ය කථි. කුඩාකත්බනෝරුබශ විනීත හිමි
ය
"
ය කථි. කුඩාකත්බනෝරුබශ විනීත හිමි
ය
"
ය ආචාර්ය ඒ. එම්. එන්. ඩබ් බමන්ඩිස් මහතා
ය
"

සශවන වසර
සමය දර්ශනය
බුදුදහම, විද ාව හා ටහිර දර්ශනය
නිර්දිෂ්ට සූත්රි අධ යනය

BUPH 4110
BUPH 4120
BUPH 4140

වජ්ර්යානය හා තිබ් ත බුදුසමය

BUCI 4110

සිංහල මාධ ය
සිංහල මාධ ය ආචාර්ය මැදබගොඩ අභයතිස්ස හිමි
සිංහල මාධ ය ආචාර්ය මැදගම්පිටිබේ විජිතධම්ම හිමි
ආචාර්ය දුබන්ෂ් ඉන්ද්රරත්න මහතා
සිංහල මාධ ය මහාචාර්ය මාගම්මන පඤ්ඤානන්ද හිමි

Ven. Hatharabage Sugathawansa
BA (Hons),
Email: sugatha88@gmail.com

Niromi Gunarathne
BA (Hons),
Email: niromisa55@gmail.com

M.W.D.Harshani manthriWithana
BA (Hons),
Email: duleeka@gmail.com
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VOLUME

බ ෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය
BUCI 1130.03

සිංහල මාධ ය
ඉිංග්රීදස මාධ ය

ආචාර්ය බ්ෂ. ඒ වීරබසේන මහත
ආචාර්ය පනහඩුබශ යසස්සී හිමි

බදවන වසර
බුදුසමය හා සමාෙ ගැටලු

BUCI 2160.03

බ ෞද්ධ බද්ශපාලන දර්ශනය

BUCI 2160.03

බුදුදහම හා බසෞන්දර්ය

BUCI 2180.03

සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ

ය
ය
ය
ය
ය
ය

ආචාර්ය ඒ. එම්. එන්. ඩබ් බමන්ඩිස් මහතා
ආචාර්ය ඒ. එම්. එන්. ඩබ් බමන්ඩිස් මහතා
ආචාර්ය බ්ෂ. ඒ වීරබසේන මහතා
ආචාර්ය ඒ. එම්. එන්. ඩබ් බමන්ඩිස් මහතා
ආචාර්ය බ්ෂ. ඒ වීරබසේන මහතා
ආචාර්ය පනහඩුබශ යසස්සී හිමි

බතවන වසර
දකුණු හා නැබගනහිර
ආසයාබශ බ ෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය

BUCI 3110

බුදුසමය, බසෞන්දර්ය හා කලා ශිල්ප

BUCI 3120

සිංහල මාධ ය
ඉිංග්රීදස මාධ ය
සිංහල මාධ ය

බුදුසමය හා සමාෙ ගැටලු

BUCI 3130

ඉිංග්රීදස මාධ ය
සිංහල මාධ ය
ඉිංග්රීදස මාධ ය

මහාචාර්ය මාගම්මන පඤ්ඤානන්ද හිමි
ආචාර්ය පනහඩුබශ යසස්සී හිමි
ආචාර්ය බ්ෂ. ඒ වීරබසේන මහතා
ආචාර්ය ඒ. එම්. එන්. ඩබ් බමන්ඩිස් මහතා
ආචාර්ය පනහඩුබශ යසස්සී හිමි
ආචාර්ය ඒ. එම්. එන්. ඩබ් බමන්ඩිස් මහතා
"

සශවන වසර
වජ්ර්යානය හා තිබ් ත බුදුසමය
ශ්රී  ලිංකාබශ බ ෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය II
ශ්රී  ලිංකාබශ පාත හාත ක බුදුසමය
සමය දර්ශනය

BUCI 4110
BUCI 4120
BUCI 4130
BUPH 4110

සිංහල මාධ
සිංහල මාධ
සිංහල මාධ
සිංහල මාධ

මහාචාර්ය මාගම්මන පඤ්ඤානන්ද හිමි
ආචාර්ය ඒ. එම්. එන්. ඩබ් බමන්ඩිස් මහතා
ආචාර්ය බ්ෂ. ඒ වීරබසේන මහතා
බෙ . කථි ජී. ඒ ගාමිණී මහතා

දාර්ශනික මබනෝවිද ාව
පළමු වසර
මබනෝවිද ා අධ යන ්රුබශශය PHPY 1140.03

සිංහල මාධ ය
මහාචාර්ය ඥානදාස බපබර්රා මහතා
ඉිංග්රීදස මාධ ය
ආචාර්ය එච්. ආර්. එස් කීර්තිසිංහ මහතා

බදවන වසර
මිනිස් හැසරීබම් ස්වාභාවය

PHPY 2160.03

අසාමාන මබනෝවිද ාව

PHPY 2170.03

නීතිය හා සදාචාර දර්ශනය

PHPY 2180.03

බතවන වසර
දාර්ශනික මබනෝවිද ාව

PHPY 3110

සමකාලීන දර්ශනය

PHPY 3110

ව වහාත ක මබනෝවිද ාව

PHPY 3140

සශවන වසර
උපබද්ශන මබනෝවිද ාව
කාර්මික මබනෝවිද ාව
ළමාවිය හා ළමාවිය සිංවර්ධනය
මබනෝවිද ා පර්බේෂස රPමබශදය

PHPY 4110
PHPY 4120
PHPY 4140
PHPY 4150

සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ

ය
ය
ය
ය
ය
ය

ආචාර්ය ඩබ්. එම් යාපාරත්න මහතා
සමන්ත ඉලිංගබකෝන් මහතා
මහාචාර්ය ඥානදාස බපබර්රා මහතා
ආචාර්ය එන්. ඩී ගයන්ත මහතා
බෙ . කථි අරුස ශාන්ත වල්බපොල
ඩී. බේ ද සල්වා මුසසිංහ මිය/
එම්. ඒ. ආර් ්රුනාන්දු මහතා

සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ
සිංහල මාධ
ඉිංග්රීදස මාධ

ය
ය
ය
ය
ය
ය

බෙ . කථි අරුස ශාන්ත වල්බපොල මහතා
මහාචාර්ය දයා එදිත සිංහ මහතා
ආචාර්ය ඩබ්. එම් යාපාරත්න මහතා
සමන්ත ඉලිංගබකෝන් මහතා
බෙ . කථි අරුස ශාන්ත වල්බපොල මහතා
ආචාර්ය එච්. ආර්. එස් කීර්තිසිංහ මහතා

සිංහල මාධ
සිංහල මාධ
සිංහල මාධ
සිංහල මාධ

ය
ය
ය
ය

මහාචාර්ය ඥානදාස බපබර්රා මහතා
බෙ . කථි. අරුස ශාන්ත වල්බපොල මහතා
ආචාර්ය ඩබ්. එම් යාපාරත්න මහතා
මහාචාර්ය ඥානදාස බපබර්රා මහතා

wOHhkdxYh u.ska mj;ajkq ,nk ämaf,daud mdGdud,djka


fn!oaO wOHhk ämaf,daudj



oyï .=re ämaf,daudj

ISSUE
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Non Academic Staff

පළමු වසර
භාරතීය බ ෞද්ධ ශිෂ්ටාචාරය

ය
ය
ය
ය

1,

Buddika Attanagoda

Sudath Viswajith
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ISSUE
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Staff Members’ New Publications
ueo.ïmsáfha úð;Oïu ysñ

ueof.dv wNh;siai ysñ

hdmdr;ak ùrfialr

y;rndf.a iq.;jxi ysñ

Publications of the Department
Review Journal ————————

Other Journals ——————–——-

Journals of Student Associations —————

7
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VOLUME

1,

ISSUE

1

News Table ———
wdpd¾h fla ' ta ùrfiak cd;sl ;,fha jevuq¿j,
wdpd¾h fla' ta' ùrfiak zzmdi, mdol lr.;a
idrO¾u wOHdmkh ms<sn`o jevuq¿jla cd;sl wOHdmk
wdh;kfha oS mj;a jk ,o w;r wfmdi W$fm< fn!
oaO YsIagdpdrh kj úIh ud,dj ilia lsÍfï jevuq¿jlg o iïnkaO ù we;'

Ven. Prof. Magammana Pannananda @
Deheradun University, India
Ven. Prof. Magammana Pannananda served for a
Curriculum Development
Programme on Buddhist Studies at Deheradun University, India for
two months.

Ven. Dr. Wijithadhamma as a plenary speaker @
EMAN Global Conference 2015
Ven. Dr. Wijithadhamma delivered a
plenary speech on at the Environmental and Sustainability management
Accounting Network (EMAN) Global Conference
2015 held at Hotel Galadari, Sri Lanka on 29th January.
uydpd¾h {dkodi fmf¾rd l<ukdlrK yd
jdKscúoHd mSGfha kïkSlrK jevuq¿jl
uydpd¾h {dkodi fmf¾rd l<ukdlrK yd
jdKscúoHd mSGfha kïkSlrK jevigyfka oS
ufkdÑls;ail yd wOHd;añl ixj¾Okh hk
ud;Dldfjka jevu¿jla mj;ajk ,oS'

Ven. Dr. Madagoda Abhayatissa @ Nava
Nalanda Mahavihara University
Venerable Thera has delivered a lecture of “A critical Analysis of the Middle Path” at Nava Nalanda
Mahavihara University last January.
A Guest Lecture on Buddhist Ethics by
Dr. Wijithadhamma for Business Administration
4th Years
Ven. conducted an invited guest lecture for the final
year students of the Dept. of Business Administration
Faculty of Management Studies and Commerce,
USJP on Corporate Social Responsibility and Ethics:
Buddhist Ethics on 2nd April 2015.

Mr. Aruna Shantha Walpola
appointed as a resource person
Senior Lecture Mr. Aruna Shantha Walpola has been
appointed as a resource person of the National Productivity Secretariat Office.
l=vdl;afkdrefõ úkS; ysñfhda ffjoH mSGfha
foaYkhl
l=vdl;afkdrefõ úkS; ysñfhda miq.sh ckjdß
udifha oS ffjoH jD;a;sh yd fn!oaO iodpdrh
uk ud;Dldfjka úYajúoHd,hSh ffjoHmSG Y%
jKd.drfha oS meje;ajQy

wdpd¾h A.M.N.W. fukaäia Ökfha iqÑjdka
m%dka;fha fn!oaO ix.ufha foaYkud,djl
wdpd¾h A.M.N.W. fukaäia Ökfha iqÑjdka m%
dka;fha fn!oaO ix.uh úiska ixúOdkh l<
wjf,da l s f ;a Y a j r fnda ê i;a F j ixl,a m h
ms < s n | iïuka ; % K fha oS mq r dúoHd;a u l
idOl ;= < s k a fy<s j k Y% S % ,xl dfõ
wjf,dalsf;aYajr fndai;a ixl,amh ms<sn|
foaYkhla miq.sh udifha oS mj;ajk ,oS'

wdpd¾h úð;Oïu ysñfhda m%dÖk NdfIdmldr iud.fuys
ldrl iNdjg m;afj;s
bÈß j¾I ;=k i|yd Y%S ,xld m%dÖk NdfIdmldr iud.fuys
ldrl iNdjg idudðlhka f;dard.ekSu i|yd mej;s
ks,jrKfhka wdpd¾h ueo.ïmsáfha úð;Oïu ysñfhda tu
iud.fuys ldrl iNdjg f;aÍm;a jQy
Contacts ;-

Department of Pali and Buddhist Studies
Fucalty of Humanities and Social Sciences
University of Sri Jayawardenepura, Nugegoda, Sri Lanka.
Email ;- wijithadhamma@sjp.ac.lk

