fn!oaOdf,dalh
ඊ පුවත්පත

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය

ශ්රී බුද්ධ වර්ෂ 2565
බවසක් මස 15 ඉරිදා

බ ාදු පිළිබවත තුළින් සමාජ සුභසාධනය
විල් දිය දහසකදී සුවහසක් මල් බනළුම්
පිපුණ ද එකී මල් සුවඳ ගම් දනව් සිසාරා
පැතිරුණ

ද

සුන්දර

බගත්තමක්

බස්

විචිත්රවත් රටා මැව්ව ද බලාව එබතක
බමබතක් බිහි වූ පද්බමෝදාරය වන සම්මා
සම්බුදුරජාණන් වහන්බස්

බද්ශනා කළ

බ ාදු පිළිබවත හා සමාජ සුභසාධනය
වත්මන් වල්මත් සමාජයට අන් කවරදාටත්
වඩා බයෝගය බව්.
හංසයා දිබයන් කිරි බිදු බවන් කරන්නා බස්
අධර්මය රජයන සමාජය තුළ ධර්මය බවන්
කර බගන කටයුතු කිරීම දුෂ්කර කාර්යයක්
වුවද අප ක්රියාත්මක විය යුත්බත් ද ධාර්ික
ප්රතිපදාබවම බවයි.
ලැජ්ජා-භය බලෝක පාලක ධර්මයන් බව්.
බලාව සදාචාරය ඇතිවන්නා බස් පාලනය
වන්බන් පවට ඇති ලැජ්ජා-භය නිසා බවනි.
එය සමාජයක්

වඩාත් සදාචාර සම්පන්න

වීමට බහ්තුබවයි. පවින් ඈත්වීම පමණක්
ප්රමානවත් බනාවන්බන් අප බලෞකික ජීවිතය
සාර්ථක කර ගැනීමටය.
බුදුරජාණන් වහන්බසබේ බද්ශනාවට අනුව
වයඝ්ඝපජ්ජ සූත්රය ිනිසා බේ බමබලාව හිත
සුව පිණිස කාරනා සතරක් බද්ශනා බකාට
ඇත. උට්ඨාන සම්පදා, ආරක්ඛ සම්පදා,
කළයාණ ිත්තතා,සමජීවිකතා යනුබවනි.
අප හැමවිටම බකබස් කටයුතු කරන්බන් ද
යන්න තුළින් අප බකතරම් දුරට බ ෞද්ධ
යන්න වටහා ගත හැකි බව්. නූතන සමාජ
ආර්ික හා බද්ශපාලන අර්බුදය හමුබව් ද
ඇත්බත් පාලක පාලිත බදපක්ෂයම සතර
සමයක් ප්රධාන වීර්යබයන් කටයුතු කිරීමටය

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා
සම්බම්ලනය මඟින් මාසිකව
සෑම
පුර
පසබළාස්වක
බපාබහෝ දිනකම පලකරනු
ල න බ ෞද්ධාබලෝකය ඊපුවත්පත සඳහා නිර්මාණ
ඉදිරිපත් කිරීබම් අවස්ථාව
ඇත.නිර්මාණ
ඉදිරිපත්
කිරීමට කැමැත්බත් නම්, එම
නිර්මාණ පහත සඳහන්
ලිපිනයට ලියා එවීම බහෝ
විදුත්
ලිපිනය
ඔස්බස්
එවීමට කටයුතු කළ හැක
(පිටු බදකක ප්රමාණයට
සෑබහන
තරම්)
සෑම
කලාපයක්ම www.acbc.lk
අප බවබ් අඩවිබයන් නිකුත්
කරන අතර මීට බපර නිකුත්
කරන ලඳ මාසික ඊපුවත්පත්
අප
බවබ්
අඩවිබයන් පරිශීලනය කළ
හැක

උපබද්ශක මණ්ඩලය
මහාචාර්ය නිමල් ද සිල්වා
මහාචාර්ය මාලිනී ඇඳගම
මහාචාර්ය සුසිරිපාල මාලිම් ඩ
සංස්කරන කළමණාකරනය
ඉෂාන් බුද්ික එදිරිසූරිය
සංස්කාරක මණ්ඩලය
නාලක ජයබස්න
ශයාම් නුවන් ගබන්වත්ත
පිටු සැකැස්ම
කාවින්ද දිල්ෂාන්
ක්රිෂාන්ති දිසානායක
ප්රකාශනය
බ ෞද්ධ බතාරතුරු මධයස්ථානය
සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය
අංක 380. බ ෞද්ධාබලෝක මාවත. බකාළඹ 7.
දුරකථනය ( 011 2691659 / 011 2688517 /
011 2667017)
ෆැක්ස් (011 2688517 )
web : www.acbc.lk
E-mail : acbc380@gmail.com

බුදුරජාණන් වහන්බස් බවසක් පුන් බපාබහෝ දිනයක් ද ඇතුළුව
බතවරක්ම ලක් දිවට වැඩම කිරීබම් වැදගත්කම
iqmqreÿ mßos osjeiska neÆy¡ túg ,xldjdiS
tla;rd

ck

fldgilg

iu.s

iïmkakj

cSj;aùug ;uka jykafiaf.a msysgla wjYH nj
oel wyiska jevu fldg j;_udkfha uyshx.k
ffp;Hh bosfldg we;s ia:dkhg iem;a ù tys
iïlvla w;=rd jev isá fial¡ t;eka isg wjg
mÍCIdlsÍfïoS Wkajykafiag uyje,s .`. winv
uydkd. jkfhys l|jqre ne|f.k kd. f.d;s%l
idrdixLH

l,am

,CIhla

fmreï

mqrd

;ukajykafia úiska wjfndaOfldg .;a p;=rd¾h
i;Hh iy wdhH_ wIaGdx.sl ud._h mokï fldg
.;a oyu iqrCIs; lr .ekSu i|yd oUosj mqrd
fukau bka msgia;r m%foaY j,o th jHdma;
lssÍfï

wjYH;dj

nqÿkajykafia
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wjfndaOfldg f.k ;snQ nj Wkajykafiaf.a
cSjk rgdfjka meyeos<sh¡ ta wkqj iajlSh kscìu
jQ oUosj úúO m%foaYj, muKla fkdj bka ndysr
rgj,o th jHdma; lsÍfïoS ;u Ou_h oS>_
ld,Skj iqrCIs; lr .ekSu i|yd b;du fhda.H
foaYh ,laosj nj Wkajykafia úiska y÷kdf.k
;snQ njo meyeosලිය.

ck;dj ^tl, ,laosj hCI"kd." foaj" rdCI hk
isõ fy<hka csj;ajQ nj idudkH ms<s.ekSu fõ&
foms,lg fnoS igkg iQodkïjkq olakg ,eìKs¡
Wkajykafiaf.a iDê m%d;sydhhH_ n,fhka Tjqka
fu,a,fldg
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Ou_h

foaYkdfldg

úisrejd yer fomdY_jh iudodk l< fial¡ /iaj
isá foaj iuQyhdgo f;rejka irKhdug i,iajd
Ou_h foaYkd l< fial¡ tu wjia:dfõ furg
ck;djg

jkaokd

udk

lsßu

i|yd

nqÿrcdKkajykafiaf.ka mQckSh hula b,a,d isá
iquk iuka foaj rdchdg ;u ysi msßueo
flaYOd;= ñgla ,ndÿka njo tosku wdmiq
Wrefj,a okõjg jevu l< njo fn!oaO Ydik
b;sydifha olajd we;¡ iquk iuka foaj rdchdo

nqÿrcdKkajykafia nqoaO;ajhg m;aùfuka miqj

;udg

NsCIqkajykafia 60 kulska hqla; m<uqfjks

nqÿrcdKkaajykafia

Ou_¥; msßi o NsCIqkajykafia 30 kulska hqla;

uyshx.k

fofjks Ou_¥; msßi o iQodkï fldg NsCIqka
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nqÿrcdKkajykafiaf.a m%:u ,xld .uk fukau

osYdjkag jäk f,i kshu fldg msg;a lr

fofjks ,xld .uko furg md,lhska w;r
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w;SYh úkdYldÍ fNao Nskak;d ishjia 28l

muK isg- tkï furg mQj_ ft;sydisl wjêfha

nqÿrcdKkajykafiaf.a

isgu- wmg Wreu ù we;s w;SYh fYdapkSh

isÿl< Ou_ foaYkfhka meyeÿk fomCIfha

;;a;ajhla lshdmdk idOlhla f,i ie,lSug

kdrcjre Tjqka w;r wr., lr.;a ueKsla mqgqj

mq¿jk¡

Wkajykafiag mQcd l<y¡ Nd.Hj;=ka jykafiao

ieje;akqjr jev isá nqÿ rdcKkajykafia nla
ui wj mif,diajl fmdfydh osk w¿hu
iqmqreÿ

mßos

osjeiska

f,dj

n,oaoS

,laosj

pQf,daor iy ufydaor kue;s ifydaor rcqka
fofokd w;r ueKsla mqgqjla i|yd jQ u;fNaoh
u; hqoaOhla we;sùug mßirh ieliS we;s nj
ÿgqfial¡ Wkajykafia jydu tu fofidfydhqrka
flfrys lreKdfjka" iDê n,fhka ,laosjg
jevu lsÍug ;SrKh l<y¡ ta jkúg;a igkg
iQodkï j isá fofidfydhqrka iy fiakdjg
fmfkk

f,i

wyfiys

fm<yer

mE

nqÿrcdKkajykafia kd.oSmhg jevu fldg Ou_

kd.oSmhg

jevufldg

ta u; jdä ù th ms<s.;a nj ikd: l<y¡
wk;=rej nqÿkajykafiag m%kS; odkhla mQcd l<
w;r

;u

fofidfydhqrka

fjkqfjka

kd.oSmhg

w;r

meñK

jQ

isá

hqoaOh
le<Ksh

m%foaYfha md,l uKswlaÅl kdrcq nqÿkajykafia
flfrys meyeoS mQcKsh jia;=jla ,ndfok f,i
b,a,d isáfhah¡ tfiau u;= oskl le<Kshg
jevu

lrk

f,io

wdrdokd

lf<ah¡

kd

rcjreka úiska nqÿrcdKkajykafiag mQcd lrk
,o ueKsla mqgqj mqckSh jia;=jla f,i Tjqkag
wdmiq

Ndrÿka

Wkajykafia

wdmiq

fca;jkdrduhg jeä fial¡

foaYkd l< fial¡ úúO cd;l l:d iy Ou_

nqÿrcdKkajykafia f.a ;=kafjks ,xld .uk

mdG f.kyer olajñka ffjr ne|Sfï fodaIho

uKswlaÅl kd rcqf.a wdrdOkdfõ m%;sM,hls¡

iu.sj isàfï wkqyia o meyeos<sfldg wjjdo

nqoaO;ajfhka 8 fjks jI_fhys fjila ui mqr

l< fial¡

mif,diajl

j;_udkfha nqÿrcdKkajykafia cSjudkj jev
isáfha kï md,lhska w;r mj;sk foaYmd,k
mCI fNao muKla fkdj iuia: ck;dju fnoS
isák cd;s" l==," wd.ï" mCI" mdg wdoS úsjO
fNao;d

ksYaM,

fkdwkqudkh¡

oE

nj

Wkajykafiaf.a

jgyd

fokq

Ou_h

il,

f,daljdiS i;ajhdg wjfndaOlroSu i|yd mqreÿ

wdrdOkdj

osk
mßos

ukswlaÅl

kd

rcqf.a

nqÿrcdKkajykafia

NsCIqka

jykafia 500la muK jQ msßilao legqj ysñosß
WoEik

le<Kshg

jevu

l<

fial¡

fn!oaOd.ñl isß;a úß;a wkqj wdik mkjd
W;aijdYS%fhka ¥; msßi ms<s.;a rcq m%Odk fldg
/iaj isá msßi Wkajykafia,dg Wfoa odkh mQcd
l<y¡

mqyqKq fldg iïnqoaO Ydikhg Wreufldg ÿka

wk;=rej nqÿrcdKkajykafia /iaj isá msßig

NsCIqkajykafia,dg o wm rg ;=, tu ldh_

Ou_ foaYkd lrñka iir jik ish¨ i;ajhskag

Ndrh yßhdldrj bgqlr.; fkdyels ù we;¡

crd" urK" fYdal" mßfoaj" ÿlaL fodaukiai hk

tneúka zwms fnoS uefruqo@ ke;fyd;a iu.sù

ish¨ foa Wreu njo cSú;h ksiaidr njo Ok

/fluqoZ@ hk .eg¿j wu;l fldg wLKavj

iïm;a

fNao Nskakj isàu j;_udkfha f,dj m%Odk;u

;;a;ajhkag uqyqK oSug isÿjk njo meyeos<s

fn!oaO rgla f,i m%p,s; YS% ,dxflah cd;sfhau

l< fial¡

wNd.Hhls¡

wiaÓr

njo

kkajeoErEï

fYdal

tfyhska iajNdjfhkau rEm" Yío" ri" .kaO"

frdamKh lsÍu m%Odk fldg .;a oekg boslr

iam¾I wdos jq mxpldufhys wef,k njo

we;s :Qmdrduh" rejkaje,siEh" wdoS jQ fndfyda

tu.ska ;j ;j;a ÿlg m;ajk njo meyeos<s

fjfyr úydr wkd.;fha boslsÍug kshñ;

lrñka Ou_ foaYkd l<y¡ ukqIH" foaj" iy

ia:dkj,

n%yau hk ish¨ wd;auj, úúO iïm;a we;s nj

iudm;a;sfhka jev ys| wk;=rej /iaj isá

i;H jqj;a ta ish,a,g jvd zksjka iqjhZ fY%IaG

ck;djg Ou_h foaYkdfldg oUosj ieje;akqjr

njo ta ksid nqoafOda;amdo ld,hl bmoS isák

fca;jkdrduhg jevu l<fial¡

ukqIHhska

fkdmudj

odk"

YS,"

NdjkdoS

msxlïj, ksr; fjñka ksjka u. wjfndaOlr
.; hq;=j we;s njo meyeos<s l< fial¡

tmßoafoka

iaj,am

fõ,dj

ne.ska

nqÿrcdKkajykafia

ksfrdaO

.syshl=

f,i

isÿy;a l=ure kñka Wm; ,eîu" Wkajykafia
nqÿùu iy msßksjka mEu hk f;u.=, isÿjq

wk;=rej le<Ks .f`.ka c,iakdkh fldg

fjila mqka fmdfydaoskh YS% ,dxflah fn!oaO

NsCIqka jykafia,d o iu. oyj,a odkh je<ª

ck;djg w;s úfYaI jq w.%;u mQckSh oskhla

nqÿrcdKkajykafiag ;uka jik iuka;l+g

njg

mj_;hg jevu lrk f,i iquk iuka foaj

zYS%mdoia:dkhZ kñka w;SYh mQckSh ia:dkhla

rdchd úiska wdrdOkd lrk ,oS¡ tlS wdrdOkdj

njgm;a lsÍu muKla fkdj wkqrdOmqrfha YS%

ms<s.;a nqÿrcdKkajykafia ;u Y%djl msßi o

uyd fndaëka jykafia m%Odkfldg .;a ish¨u

legqj tu fjila mqka fmdfyda oskfhaoSu

mdfya

miajrefõ wyiska tu

mj_;h lrd jeähy¡

i,l=Kq lsÍï fya;=fldg nqÿrcdKkajykafia

tyoS Wkajykafiaf.a YS%mdo ,l+K iksgqyka

furg cSjudkj jev isákjd n÷ jeo.;alula

lrk f,i iquk foaj rdchd úiska lrk ,o

cks; ù we;¡

b,a,Sug tl`.jQ nqÿrcdKkajykafia iuka;l+g
mj_;h uqÿfkys ;u isrmd igyk msysgqjQ fial¡

m;alrñka

fjfyr

iufkd,

úydr

l÷

boslsÍfï

uqÿk

uQ,drdïNh

fuu ;;a;ajh hgf;a ,laosj ;=, nqÿ oyu
ia:dmsl lsÍug nqÿrcdKkajykafia cSjudkj

bkamiq Wkajykafia m¾j; m%dka;fhys tla .,a

jevisá ld,fhaoSu Wkajykafia úiska ie<iqï

f,kl osjd úyrKh l< w;r j;_udkfha th

l< nj oelsh yelsh¡ nqÿrcdKkajykafia mru

N.joa .=ydj ^N.jd f,k& f,i y÷kajkq

Ydka;s

,efí¡ Y%djl NsCIqkajykafia,d o mj_;fhys

jeofyd;aj isáhoS /iaj isá foaj iNdfõ kdhl

;ekska ;ek jQ .,af,kaj, osjd úyrKh l<y¡

i;a foú÷ka wu;d u;= wkd.;fha ;u iiqk

nqÿrcdKkajykafia

,laosj ia:dms;jk njg l< m%ldYfhkao ta nj

t;ekska

kslau

reyqKq

ixLHd;

Wkajykafiaf.a

wjia:djg

ckmohg jevu fldg wkd.;fhaoS tys oS>jdmS

meyeos<s

ia;+mh bosflfrk ;ek iksgqyka lrñka

wjia:dfõ mjd úch l=udrhd we;=¿ 700l

ksfrdaO iudm;a;shg jeo ál fõ,djla .;

msßila ,laosjg meñfKk njo Tjqka wdrCId

l< njo i|ykafõ¡

lrk f,i ila foú÷f.ka b,a,d isá nj o ta

,xldjg jevu l< fuu ;=kafjks .ufkaoS
nqÿrcdKkajykafia B<`.g wkqrdOmqr N+ñ
Nd.hg jevu fldg YS% uyd fndaëka jykafia

fõ¡

mßks¾jdK

tlS

wjidk

wkqj ls%hd;aul jQ ilafoú f;fï Wmq,ajka
foúhkag ,xldoaùmh wdrCId lsÍfï ld¾h
mejrE njo uQ,dY%dj, oelafõ¡ ta wkqj ,laosjg

meñKs Wmq,ajka foúhka mßn%dc; fõYfhka úch
we;=¿ msßig msß;a kQ,a .eg .id wdrCIdj ie<iq
wdldrho tlS uq,dY%h j, oelafõ¡
ta wkqj nqÿrcdKkajykafiaf.a mru msú;=re Ou_h
ia:djr f,i uq,anei .kakd foaYh ,laosj njg
Wkajykafia ;=, f.dvke.S ;snQ úYajdih id¾:l
lr .ekSug f;jrlau ,laosjg jevu lsÍuo oUosj
jevisáhoS jqjo ta ms<sn|j wjOdkfhka isá njo
msßksjkamE wjidk wjia:dfõ mjd ta i|yd úê
úOdk

fhÿ

njo

meyeos<s

jk

w;r

tlS

W;aidyhkaf.a iy ta wkqj ls%hd;aul jQ miq
ld,Sk jev igyka j,o m%;sM, f,i miq.sh jir
2600la blaujd f,dalfha fY%aIaG;u fn!oaO rdcHh
f,i ,laosj m%p,s;j mj;sk njo meyeos<sh¡
idys;HY=Í
iïudks; uydpdhH_

ud,kS we|.u

fjila fmdfydfha jeo.;alu
බුදු රජාණන් වහන්බස්බේ
බතමඟුල සිඳුවීම.
සුබම්ධ තාපසතුමා දීපංකර
බුදුරජාණන් වහන්බස්බගන් නියත
විවරණ ලැබීම.
සතර බපර නිිති වල වයාි රූපය
දැකීම.
යමා මහා බපළහර පෑම.
ආනන්ද මහරහතන් වහන්බස්
පිරිණිවන් පෑම.
බුදුරජාණන් වහන්බස්බේ බතවන
ලංකාගමනය සිදු වීම.
විජය කුමරුබේ ලංකාගමනය.
බද්වානම්පියතිස්ස රජුබේ බදවන
රාජාභිබෂ්කය.

nqÿ fk;ska újrK ÿka mxpúO ixl,amh
ffjoH bkaødKs r;akdhl
රැබේ උපන් සීතල පිණි බිඳු
තණපත් අග මැවූ මුතු කැට
වියැකී
යින්
පවතී.
සිබයාතුන්ද, බිඟුන්ද මවන
ඉිහිරි නාද රටා සවන්
සනසයි. හිිදිරි උදෑසන තුරු
හිස් මත විකසිත වන බනක
පැහැ කුසුම් සිප ගනිින් ළහිරු
බපරදිගින් එබිකම් කරනුබේ
නව දිනයකට කවුළු පියන්පත්
විවර කරිනි.
නව දිනක්. ඔව් නව දිනක් යනු
ලාබපාබරාත්තු බගාන්නකි. ඒ
එළබඹන නව දිනබේ එම
ලාබපාබරාත්තු
මල්පල
ගන්නට නම් සිතුවිලි පහන් විය
යුත්බත් බමබස් යයි මටම
කියන්නාක්
බමන්
ගුවන්
විදුලිබයන් ඇබසන්නට වූබේ
ගාථා රත්නයකි.
'උට්ඨාන මබතෝ සතිමබතෝ
සුචිකම්මස්ස නිසම්මකාරිබනෝ
සඤ්ඤතස්සච ධම්මජීවිබනෝ
අප්පමත්තස්ස යබසෝභි වඩ්ඩතී
'
ගාථාව බද්ශනා කළ භික්ූන්
වහන්බස් එය සරල
සින්
පැහැදිළි කරන බස්ක්, එය
මබේ හිබත් තදින් සනිටුහන්
විය.
උත්සාහ වන්ත, එළඹ සිටි
සිහිය ඇති, විමසා ලා ක්රියා

කරන, හික්මුණු, ධාර්ික,
අප්රමාද පුද්ගලයාබේ යසස
වර්ධනය වන්බන්ය.

අප තිබලෝගුරු බුදු පියාණන්
වහන්බස්
වසර
බදදහස්
පන්සියයකට එපිට බදසා
වදහල ඒ දහම අදටද මනාව
බගෝචර වන
ව බනාකිව
මනාය.
සදහම
අකාලික
වන්බන් එ ැවිනි.
අප්රමාදී
පුද්ගලයා
බලාව
බකාතැන කවදා බකබස් වුවද
යසස ල යි. ඒ බුදු වදනයි.
සනාතන සතයයයි. උත්සාහය,
එළඹ සිටි සිහිය, හික්මුණු ව,
බමන්ම
කටයුත්බතහි
අනලස් ව ඇති කර ගැනීම
ජීවිතය ජය ගැනීමකි. බම් බුදු
වදබනහි කැටිවුනු දියුණුබව්
මංබපත සකුරා මල් පිබපන
ජපානබයන් නැවතත් විකසිතව
පංචවිධ සංකල්පය බහවත් 5S
(එස් පහ) බලසින් කරළියට
ැස බලාව පුරා සංක්රමණය
කර ඇත.
බකාබරානා වවරසය බලාව
පුරා බව්ගබයන් පැතිර යයි.
බකාබරෝනාබවන් අකර්මනය වූ
බලාව නැවත ප්රතිසංස්කරණය
කිරීබමහිලා
පුබරෝගාමී
බමබහවරක් බමම පංචවිධ
සංකල්පයට කළ හැකි ව මට
නම් සක්සුදක් බස් පැහැදිලිය.

'ජීවිතය බරෝස මල් යහනාවක්
බනාබව් ' යයි කියමනක් ඇත.
පසුගිය දිනවල අප මුහුණ දුන්
කටුක අත්දැකීම් එය පසක්
කබළ්ය. එය වුවද පැිණි දුක්
පැණි රසයි කියින් යහපතට
හරවාබගන අපි මනා කායික
හා මානසික විබව්ක සුවයක්
අත් වින්බදමු. එපමණක් බනාව
බගවතු වගාවටද, සම්පත්
ඉපැයීමටද, නව නිපැයුම් බිහි
කිරීමටද සිතීමට තරම් කාල
බව්ලාවක් ඉන් අප සතුවිය. ශ්රී
ලාංකිකයන්
සැ වින්ම
නිර්මාණශීලී ව මා සිහිපත්
කරන්බන්
ආඩම් රබයනි.
මබේ අදහස නම් අපට අබප්
ජීවිත බරෝස මල් යහනාවක්
වට පත් කරගත හැක. ඒ අප
ඉහත ගාථා රත්නබයන් උගත්
බදය ජීවිතයට
ද්ධ කර
ගැනීබමනි.
පංචවිධ
සංකල්පයට අනුගත වීබමනි.
ජීවිතබේ අබන්කවිධ
ාධක
කම්කබටාලු මැද ඉදිරියට යද්දී
මද ඉසිඹුවක් ල න්නට, අපට
ඒ සඳහා අවැසි කාලය, ශ්රමය
සහ ධනය ඉතිරිකර බදන්නට
බම් එස් පහ බහවත් පංචවිධ
සංකල්පයට ඇත්බත් විශ්ිත
හැකියාවකි. ඔ ත්, නිවසත්,
ගමත්,රටත් පමණක් බනාව
මුළු බලාවම නිවී සැනසිල්බල්
ජීවත් වන පරිසරයක් බගාඩ
නගා දීමට බම් සරල

ක්රියාකාරකම් පහට
වන්බන් බකබස්දැයි
විමසා ලමු.

හැකි
දැන්

ජපන්නු හපන්නුය. බදවන
බලෝක යුද්ධබයන් අඩියටම
වැටී සිටි ජපානයට යලි නැගී
සිටින්නට වැඩි කලක් ගිබේ
නැත. ඒ ඔවුනබේ සාමූහික
ප්රයත්නයත්
පංචවිධ
සංකල්පයත් නිසාය.
ඇත්ත වශබයන්ම දන තුඩ තුඩ
මැතිබරන ඵලදායීතා ශිල්ප
ක්රම
ක්රියාත්මක
කිරීමට
ශක්තිමත්
අත්තිවාරමක්
අවශය වනවා නම් එය වන්බන්
බම් පංචවිධ සංකල්පයයි.
බමම
අත්තිවාරම
මත
ඵලදායීතා කුළුණු බගාඩ නගා
අප තනන්බන් නිවසක්ද,
කර්මාන්ත
ශාලාවක්ද,
පාසලක්,
බරෝහලක්ද,
බවනයම් ආයතනයක්ද යන්න
අදාළ
නැත.
අත්වන්බන්
යහපත්
ප්රතිලාභයි.
නිසි
කළමණාකරණයයි,
මනා
අන්තර්පුද්ගල ස ඳතාවයයි.
ආර්ික, සමාජීය සහ ආකල්ප
සංවර්ධනයයි.
කාලබේ,
ධනබේ, ශ්රමබේ ඉතිරියයි.
දැන් අපි බම් අත්තිවාරම අබප්
නිවබස්,
කාර්යාලබේ,
පාසබල්, බරෝහබල්,
බගාඩනගා ගැනීම අරඹමු. එය
ජපානබේ ඇති වූවාක් බමන්
බව්ගවත් ජවයක් ඇති කර
කාර්යාලබේ, වැඩ පබල්,
පාසබල්, බරෝහබල්, නිවබස්
පිරිස් අතර අබනයෝනය
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ආසාදනය නිසා බලාව පුරා
නිෂ්පාදන ධාරිතාව පසු ැස
ඇත. ින් බගාඩ ඒමට පංචවිධ
සංකල්පය අනිවාර්යබයන්ම
බලාවට පිහිට වනු ඇත.

ස ඳතා සවිමත් කරනු ඇත.
සියල්බලෝම තම කාර්යය
බලබහසිබයන් බකටි කලකින්
ඉටු කරන බහාඳම ක්රමය එවිට
දනී. තම කාර්යබේ ප්රතිඵලය
පලදායී බලස ල ා බදයි.
කාලය.
ධනය,
ශ්රමය
කළමණාකරණය
මනාව
සිදුබව්.
අවසානබේ
සියල්බලෝම
සුවපහසු
තෘප්තිමත් ජීවිතයක් බගවති.

ඇත්ත වශබයන්ම ජපන්නු
බමම සංකල්පය වැඩිපුරම
බයාමු කර ඇත්බත් ඔවුන්බේ
නිෂ්පාදන
ප්රතිලාභ
උපරිමබයන් නංවා ගැනීම
සඳහාය. පංචවිධ සංකල්පය
බලෝ පුරා බමතරම් ප්රචලිත
ඉවහල් වී ඇත්බත් ද නිවබස්
බව්වා,
කම්හබල්
බව්වා,
පාසබල්, බගාවිබිබම් බව්වා
ඵලදායීතාවය
සියයට
සියයක්ම නංවා දීමට එහි ඇති
සමත්
වයි. කර්මාන්තයක්
උබදසා බයාදවන ප්රාේ ධනය,
මානව සම්පත, බහෝ යන්ත්ර
සූත්ර බගාඩනැගිලි ආදිබයහි
සංඛයාත්මක
වැඩිකිරීමක්
බනාකර සියයට බදසියයක
නිෂ්පාදන ධාරිතාවයක් ල ා
දීමට පංචවිධ සංකල්පයට
පමණක් හැකි වීමයි.

බමතරම් වටිනා ප්රතිලාභ රැසක්
අත්කර ගැනීමට ඔ
කළ
යුත්බත් ඉතාම සරල පියවර
පහක්
අනුගමනය
කිරීම
පමණි.
ඔබබ්ම
නිවස,
කාර්යාලය, පංසල, පාසල
බහෝ
බවනයම්
ඕනෑම
තැනකින් එය ඔ ට ඇරඹිය
හැක.
බමම එස් පහ බහවත් පංචවිධ
සංකල්පය නම්
* බසයිරි (සංවිිත ව)
* බසයිබතෝන් (සුපිළිබවල)
* බසයිබසා (සුපිරිසිදුකම )
* බසයිබකත්සු (සම්ිතිය)
* ෂිත්සුබක් (ශික්ෂණය)
යනුබවනි. බම් එස් අකුරින්
ඇරබඹන ජපන් වචන පහකි.
පළමුව බසයිරි බහවත් සංවිිත
ව සලකා
ලමු. එනම්
අවශය
දෑ,අනවශය
දෑ
බවන්කර
හඳුනාබගන
අනවශය දෑ ැහැර කිරීමයි.
අනවශය දෑ අතර තිබ න
වටිනාකමක්
ඇති
පරණ
පත්තර වැනි බද් විකුණා මුදල්
කළ හැක. තමන්ට අනවශය
වුවත් බවනත් බකබනකුට
ප්රබයෝජනවත්
වන
දෑ
ප්රමාණබයන් කුඩා වූ පාවහන්,

ඇඳුම් වැනි දෑ) ඔවුනට
පරිතයාග කළ හැක. බසස්ස
සුදුසු පරිදි අතු ගා ගිණි ත ා
බහෝ වළ දමා පරිසබයන්
ඉවත්කර ගන්න. අනවශය
වුවත් සිහිවටන වැනි බද් ග ඩා
කර අවහිරයක් බනාවන බලස
තැබිය හැක.
දැන් ඔ
ඉදිරිබේ ඇත්බත්
අවශය බද් පමණි. බමහිදී කළ
යුතු බදබවනි එස් පියවර
බහවත් බසයිබතාන් බවත
යාමය. අවශය බද් වර්ග
කරන්න. ඒ
* නිතිපතා අවැසි බද්,
* ඉඳහිට අවැසි වන බද්
* කලාතුරකින් අවැසි වන බද්
වශබයනි.
ඔබබ්
නිදන
කාමරබේ,
මුළුතැන්බගයි
බමන්ම මුලු නිවස පුරා ඇති
ඩු භාණ්ඩ බමබලස අස්පස්
කර බවන් කර බගන පවුබල්
සියලු
බදනාබේ
සහභාගීත්වබයන් බමම පියවර
අනුව පියනගන්න. අත්වන
පහසුව
මානසික
සුවය
අත්විඳින්න.
දැන් කළයුත්බත් රැස් කරගත්
අවශය බද් නිසි පිළිබවලට
ඇසිරීමයි.
බමයින්
ඒවා
පරිහරණයට ගැනීබම්දී අබප්
මහඟු සම්පතක් වන කාලය
ඉතිරි
කරබගන
මනා
කළමණාකරණයකින්
වැඩ
කටයුතු කරබගන යාමට අපට
හැකි වනු ඇත.
*නිතිපතා අවැසි
බපාවන දුරකින් ද

බද්

අත

*ඉඳහිට අවැසි වන බද් බනත
ගැබටනා මානබේ ඇතුළතින් ද
*කලාතුරකින් අවැසි වන බද්
අවහිරයක් බනාවන බලස
වඩාත්ම ඇතුළතින් ද වශබයන්
ග ඩා කළ යුතුය.
බමහිදී
* සෑම භාණ්ඩයකටම නිශ්චිත
ස්ථානයක් බවන් කිරීම
* භාණ්ඩ බල් ල් කිරීම
*පහසුබවන් ලඟා විය හැකි
අයුරින් තැබීම
මගින් ඔබබ් රන් හා සමාන
කාලය ඉතිරි වී ඔ ට ප්රිය
මනාප පරිසරයක් ද අත්වනු
ඇත. කරන කටයුතු වල
ඵලදායීතාවය
සහ
කාර්යක්ෂමතාවය වැඩි වනු
ඇත.
බසයිබසා බහවත් සුපිරිසිදුකම
අනුගමනය කළ යුතු වන්බන්
බවන් කළ සියලු භාණ්ඩ නිසි
බලස ස්ථානගත කිරීබමන්
පසුවය. කුණු දූවිලි බිඳක් බහෝ
ඉතිරි බනාවන බලස අතුගා,
පිසදමා, කැඩුනු බිදුණු තැන්
පිළිසකර බකාට ප්රියමනාප

බලස
සකසාගත
යුතුය.
කාලසටහනක් සකසා බගන
නිරන්තරබයන්
අතුගෑම,
පිසදැමීම සහ බසායා ැලීම
තුලින් ඉදිරියට නඩත්තුව
පවත්වාබගන යාම සාමූහික
වගකීමකි.
දැන්
එදිබනදා
කටයුතු කරබගන යාම සඳහා
ඔ ට වැඩි ආයාසයක් ගත යුතු
බනාවනු ඇත. කාලය, ශ්රමය
වැයකරින් අවතැන් වූ බද්
බසවීමට සිදු බනාවනු ඇත.
බසයිබකත්සු බහවත් සම්ිතිය
සිව්වන
පියවරයි.
බමහිදී
බමබතක් අනුගමනය කළ
පියවර
තුන
අඛන්ඩව
පවත්වාබගන යාම, වැඩි දියුණු
කිරීමයි නිරන්තරබයන් ප්රගතිය
පරීක්ෂා කිරීම, බමන්ම දිරි
ගැන්වීම, අගය කිරීම මගින්
ඉහල
කළමණාකාරීත්වය
සාමාජිකයන්
බමබහයවිය
යුතුය. කැපවීබමන් කටයුතු
කරන්නන්ට
තයාග
හා
පදක්කම් ප්රදානය, ප්රසංශා
කිරීම. වටී.
අවසාන බහවත් පස්වන පියවර
වන්බන්
නිරන්තරබයන්,
නිරායාසබයන්, විනයානුකූලව
පංචවිධ සංකල්පය අනුගමනය
කිරීම ජීවිතයට
ද්ධ කර
ගැනීමයි.
එය
සමාජගත
කිරීමයි. අන් අය දැනුවත් කර
දිරිගැන්වීමයි.
අප තිබලෝගුරු බුදු පියාණන්
වහන්බස් සංඝයා වහන්බස්ලා
අරභයා බදසා ඇති විනය නීති
මගින් තමා භාවිතා කරන
වැසිකිළි කැසිකිලි ඉන් පිටතට
යාමට බපර ඊලඟට

පැිබණන්නාට පිළිකුලක් ඇති
බනාවන ආකාරයට පිරිසිදු කළ
යුතු වත්, තමා පරිහරණය
කරන බසනසුබනන් ැහැරව
යාමට බපර එය බහාඳින් පිරිසිදු
කර, භාවිතා කළ ඩු භාණ්ඩ
නිසි බලස ස්ථානගත කිරීම කළ
යුතු වටත් විනය නීති පනවා
ඇත. බමතැන උගන්වා ඇත්බත්
ෂිත්සුබක් - ශික්ෂණය ිස අන්
කිසිවක් බනාබව්.
බම් සියල්ල ඔ බේ හැම වැඩ
කටයුත්තකම
ඵලදායීතාවය
,ගුණාත්මක
භාවය,
සුරක්ෂිතතාව වැඩි කරනවා
පමණක් බනාව ඔ සපයන
භාණ්ඩ හා බස්වා ල ාදීබම්දී
වැයවන කාලය. ශ්රමය හා ධනය
ඉතිරි කර පිරිවැය අඩු කර බදනු
ඇත. නිවබස්, බස්වක මඩුල්බල්
චිත්ත වධර්යය වැඩි කරනු
ඇත
මබනෝ පුබ් ංගමා ධම්මා
මබනෝ බසට්ඨා මබනෝමයා
මනසාබේ පසන්බන්න
භාසතිවා කබරෝතිවා
තබථෝ නං සුඛමංබව්ති

ඡායාව අනපායිනී
බම් බුදු වදන ඔ අසා ඇතිවාට
සැක
නැත.
බමයින්
කියැබවන්බන්
අප
විසින්
ඉටුකරන කවර කටයුත්තකදී
වුව මනසම මුල් වන වයි.
ප්රසන්න
සිතින්
යුතුව
(මනසාබච පසන්බන්න) කියන,
කරන
බදය
(භාසතිවා
කබරෝතිවා) තමාට යහපත
පිණිස තමා අත් බනාහැර

පැිබණන වයි. ඒ බකබස්ද
යත් තමා අත බනාහැර පසුපස
පැිබණන බසවනැල්ල බමන්
(ඡායාව අනපායිනී) කළ බහාඳ
නිරන්තරබයන් සතුට රැබඟන
එන වයි. යහපත් සිතින් අප
කළ කී බද්වල ප්රතිඵල ඔ ට
මට පමණක් බනාව සමස්ත
මානව වර්ගයාබේම යහපත
පිණිස පවතිනු ඇත. බමයින්
සිරුර බලඩ කරවන කුණු
,දූවිලි, අපද්රවය වලින් බතාර
වාසයට හිතකර වටපිටාවක්
ඇතිකර
බකෝවිඩ්
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වවරසයද බමබලාවින් තුරන්
කරනු ඇත.
අළුයම
වැබටන
පිනිබිඳ
තණපත් මත සිත්තම් කළ මුතු
අහුර හිරු දුටු සැනින් වියැකී
ගියද ඔ ඔබබ් දිවියට පුරුදු
පුහුණු
කරගත්
බසයිරි,
බසයිබතාන්,
බසයිබසා,
බසයිබකත්සු, සහ ෂිත්සුබක්
කිසිදිබනක ඔබබ් හදවතින්
වියැකී යනු නැත. ඉහත
ධම්මපද ගාථාබවහි සදහන්
වූවාක් බමන් ඔ අත් බනාහැර
පැිබණන බසවනැල්ල බමන්
බමම පංචවිධ සංකල්පබයන්
ඔ අත්පත් කරගත් ප්රතිලාභ,
ඉන් ල න මානසික, කායික
අස්වැසිල්ල ඔ හැර බනායනු
ඇත.
ඔ ට පමණක්ද, නැත. ඔ බේ
දූ දරු, නෑදෑ හිත ිතුරු,
අසල්වැසියන්, සියල්ලන්ටම ද,
ඔ බේ
කාර්යාල
බස්වක
මඩුල්ලට බමන්ම විබශ්ෂබයන්
ඔ බේ බස්වා ලාභීන්ට ද එහි
ප්රතිලාභ බනාඅඩුව ලැබ නු

ඇත. බම් සියල්බලහි අවසාන
ප්රතිඵලය වශබයන් සමෘද්ිමත්
ශ්රී ලංකාවක්, තෘප්තිමත් රට
වැසියන් පිරිසක්, නීබරෝගී
ජනතාවක් බමන්ම ජීවත් වීමට
සුන්දර පරිසරයක් අපට උරුම
වනු ඇත
බම් ප්රතිලාභ සියල්ල උරුම
කරගනුවස් පංචවිධ සංකල්පය
සමග අත්වැල් ැඳ ගැනීමට අපි
අදිටන් කර ගනිමු.
වවදය ඉන්ද්රාණි රත්නායක

පසුගිය කලාපබයන්.............
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මහාචාර්ය බකාන්ගස්තැන්බන් ආනන්ද හිි

‘මගධ සින් වැබටින් ආ
බුදුකැලි අටුවා බහළ දිව
ඇබජාබරා බහළදිව සින්
තැබූහ’. (ධම්පි. 6පිටුව),
‘සළිත්ථක සිප්බප්, පයත්
හකුරුලන සිප්හි, බහළ
අටුවාබයහි, සාළින්තහක්
කරනලනක සිපැයි බයත්’
(ධම්පි.136), මහඅට්ඨකථා,
මහාපේඡරී ආදී කෘතිවල
‘සීහළ
අට්ඨකථාබයා
අකංසු’. (විමති විබනෝදිනී
ටීකා 6 පිටුව) ආදී වශබයන්
බහළ අටුවා ගැන සඳහන්
බව්. ඒ බහළ අටුවා ආශ්රය
කරබගන
පස්වන
ශතවර්ෂබේ දී
පමණ
බුද්ධබඝෝෂ හිි, ධම්මපාල
හිි, බුද්ධදත්ත හිි ආදී
වියතුන්
විසින්
පාලි
අට්ඨකථා
සංස්කරණය
කරන
ලදී.
එය
සමන්තපාසාදිකා
විනයට්ඨකථාබව් බමබස්
සඳහන් බව්.
‘සංවණ්නනා
සීහළදීපබකන වාබකයන
එසා එලසංඛටත්තා

න
කිඤ්චි
අත්ථං
අභිසම්බුනාති දිපන්තබර
භික්ු ජනස්ස සම්මා
තස්මා ඉමං පාලිනයානු
රූපං
සංවණ්ණනාදානි
සමාරභිස්සං
අජ්බෙසනං
බුද්ධසිරිව්හයස්ස බථරස්ස
සම්මා සමනුස්සරන්බනෝ
සංවණ්ණනං
තං
ච
සමාරභන්බතා තස්සා මහා
අට්ඨකථං සරීරං
කත්වා
මහාපේචරියං
තබථව කුරුන්දි නාමාදිසු
විස්සුතාසු’. (සම 2 පිටුව)
‘සිංහල භාෂාබවන් සකස්
කරන ලද අටුවාවලින්,
පිටරටවලින්
පැිබණන
භික්ූන්ට ප්රබයෝජනයක්
නැත. එමනිසා බම් බහළ
අටුවාවන් පාලි භාෂාවට
පරිවර්තනය කිරීම ආරම්භ
කරි. එහිදී බුද්ධසිරි ආදී
බතරවරුන්බේ
අබප්ක්ෂාවන්
බහාඳින්
සිහිපත් කරන්බනි. මහා
අට්ඨකථාව,
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මහාපේචරියට්ඨකථාව,
කුරුන්දි අට්ඨකථාව ආදී
ප්රසිද්ධ
බහළ
අටුවා
මූලිකත්වබේ
ත ාබගන
බහවත් ශරීරය බස් සලකා
එය ආරම්භ කරි’.
ඒ පාලි අට්ඨකථා අතරත්
වඩාත් පැරණි අට්ඨකථාව
බස් සැලකිය හැකි වන්බන්
කංඛාවිතරණී
නාම
මාතිකට්ඨකථාවයි.
එය
පාතිබමාක්ඛයට
ලියූ
අට්ඨකථාවයි.
පාතිබමාක්ඛය,
යනු
පාරාජිකා පාළි, පිචිත්තිය
පාළි, පරිවාර පාළි යන
විනය බපළ බපාත් තුබන්
අන්තර්ගත ශික්ෂා පදවල
එකතුවයි. එය මාතිකා
පාළිය, පාතිබමාක්ඛයැයි ද
හැඳින්බව්. පාතිබමාක්ඛය
යනු
විනය
පිටකබේ
සාරයයි. එහි පාරාජිකා,
සංඝාදිබස්ස,
අනියත,
නිස්සේගිය
පාචිත්තිය,
පාචිත්තිය, පාටිබද්ශනීය,
බස්ඛියා, අිකරණ හා
අිකරණ
සමථ
යන
මාතෘකා යටබත් ශික්ෂාපද

සංග්රහ කර ඇත. භික්ූන්
වහන්බස්ලා ආරක්ෂා කළ
යුතු ප්රධාන ශික්ෂාපද
සංග්රහය,
භික්ු
පාතිබමාක්ඛය වශබයන්ද
භික්ුණීන් ආරක්ෂා කළ
යුතු ශික්ෂාපද සංග්රහය,
භික්ුනී
පාතිබමාක්ඛය
වශබයන්ද හැඳින්බව්. බම්
බපාත්
බදකට,
උභය
පාතිබමාක්ඛයැයි ද කියයි.
භික්ු
පාතිබමාක්ඛය,
සියලුම භික්ූන් විසින් ද
භික්ුනී
පාතිබමාක්ඛය,
භික්ුණීන්
වහන්බස්ලා
විසින් ද කටපාඩම් කරන,
බපෝය දිනවල දී සීමාවට
රැස්වී කියවන පාඨග්රන්ථ
බදකකි.
එනිසා
එය
හත්තසාර වස්තුවක් බස්
භික්ූන්
විසින්
උභය
පාතිබමාක්ඛය
ආරක්ෂා
කරනු ලැබබ්.
ිහිඳු මහරහතන් වහන්බස්
වැඩ සිටි කාලබේ දී
පාතිබමාක්ඛබයහි
දැක්බවන ශික්ෂාපදවලට
විස්තරයක් බහළ
සින්
අරිට්ඨ
මහරහතන්
වහන්බස් ප්රධාන සීහළ
භික්ූන් විසින් සකස්
කරන්නට ඇත. ඒ බහළ
පාබමාක් අටුවාව (සීහළ
පාතිබමාක්ඛට්ඨකථාව),
මහාවිහාරීය භික්ූන් විසින්

කටපාඩින් ආරක්ෂා කරන
ලදී. බහළ සින්
පැවති,
බහළ
පාබමාක්
අටුවාව,කංඛාවිතරණී
නින් පාලි භාෂාවට නැඟූ
ව
මාතිකට්ඨකථාබව්
ආරම්භක ගාථාවල බමබස්
සඳහන්බව්.
‘
මහාවිහාරවාසීනං
වාචනාමේගනිස්සිතං
කථයිස්සාි
කංඛාවිතරණිං
(කංඛා. බහ්ව.
පිටුව)

නාබමන
සුභන්ති’,
2014. 1.

‘මහාවිහාරවාසීන්බේ වචන
මාර්ගබයන් පැවත එන්නා
වූ බහළ
සින් බහාඳින්
ආරක්ෂා කරන ලද ( බහළ
පාබමාක්
අටුවාව)
මාතිකට්ඨකථාව
බහවත්
කංකාවිතරණීය
කියන්බනි’.
බමබස් බහළ අටුවාවක්ම
ඇසුරු
කරබගන
කංඛාවිතරණී
නාම
මාතිකට්ඨකථාව පාලියට

නගන ලද්බද් අනුරාධපුර
යුගබේ මුල් භාගබේ දීය. ඒ
බහළ පාබමාක් අටුවාව
බහවත් මාතිකට්ඨකථාව ද
පාරාජිකා පාළි, පාචිත්තිය
පාළි,
පරිවාර
පාළි,
චුල්ලවේග පාළි, මහාවේග
පාළි යන විනය බපළ බපාත්
ද
ඇසුරු
කරබගන,
වයවහාර වර්ෂ පස්වන ශත
වර්ෂබේ දී අනුරාධපුර මහා
විහාරබේ දී බුද්ධබඝෝෂ
හිියන්
විසින්
සමන්තපාසාදිකා
නාම
විනයට්ඨකථාව ලියන ලදී.
බම් කාලබේ දීම බුද්ධදත්ත
හිියන්
විසින්
මාතිකට්ඨකථා
ටීකාවත්
විනය විනිේඡයත් උත්තර
විනිේඡයත් රචනා කරන ලද
ව වංශකථාවල සඳහන්
බව්. අනුරාධපුර යුගබේ මුල්
කාලබේ වැඩසිටි මහාසාි
හිියන්
විසින්
මූළ
සික්ඛාවත්,
ධම්මසිරි
හිියන් විසින් කුදුසික
පුරාණ
සන්නයක්
හා
පැරණි කුදුසික පදාර්ථ
වර්ණනාවක් ද ඇසුරු
කරින් බුද්දක සික්ඛාවත්
රචනා කරන ලදී. බම්
කාලබේ දීම මූළ සික්ඛාව,
මුල්සික වශබයන් ද ද්දක
සික්ඛාව,කුදුසික වශබයන් ද
බහළ
සට පරිවර්තනය
බකරිණි.

බම්
ග්රන්ථ
බදකත්
පාතිබමාක්ඛයත්
ඇසුරු
කරබගන
සිඛවළඳත්,
සිඛවළඳ
විනිසත්
අනුරාධපුර යුගබේ දීම
රචනා
විය.
සිඛවළඳ,
සික්ඛාපද වළඤ්ජනී නින්
පාලි භාෂාවට පරිවර්තනය
බකරිණ.
බදාබළාස්වන
ශතවර්ෂබේ දී සාමබණ්ර
භික්ූන් සඳහා බහරණසික
හා බහරණසික විනිස
ලියවිණ.
බුද්දකපාඨබේ
සාමබණ්ර
පඤ්හය
ඇසුරින්
සාමබණ්ර
ප්රශ්නයත් රචනා වී ඇත්බත්
බපාබළාන්නරු යුගබේ දීය.
ඒ
කාලබේ
බපාබළාන්නරුබව් වැඩසිටි
ටීකාචාර්ය ශාරිපුත්ර හිියන්
විසින්
විනය
සාරත්ථදීපනිය,
සමන්තපාසාදිකා සන්නය
සහ විනය ටීකා ග්රන්ථ
රාශියකුත් රචනා කරන
ලදී. බපාබළාන්නරු යුගබේ
අග භාගබේ සිටි බුද්ධදත්ත
හිියන්බේ ප්රාතිබමෝක්ෂ
සන්නය, විනය සාහිතයයට
එක් වූ සන්න ග්රන්ථයකි.
කර්තෘ
අවිනිශ්චිත
කංඛාවිතරණී පිටබපාතත්
රචනා
කර
ඇත්බත්
බදාබළාස්වන
ශත
වර්ෂබේදීය. දඹබදණිබේ
රජ කළ බදබවනි පණ්ඩිත

පරාක්රම ාහු රජු විසින්
ලියන ලද කංඛාවිතරණී
සන්නය
නම්
වූ
ප්රාතිබමෝක්ෂ
අටුවා
සන්නයත්
,
කුදුසික
පදාර්ථයත්,
සමන්තපාසාදිකාබව්
විකාල බභෝජන සික්ඛාපදය
විස්තර බකබරන අටුවාව
ඇසුරින් රචනා කර ඇති ‘
කැලි සන්නය’ බහවත්
‘කැලි සමුේචය නම් වූ
විනය සන්නයත් දඹබදණි
යුගබේ මුල් භාගබේ දීම
ලියැවිණ.
බමබස් විනය සාහිතය
සංවර්ධනයටත්
භික්ු
අධයාපනයටත් සම් න්ධ
විනය ග්රන්ථ රාශියක් ලිය වී
ඇත.
කුදුසික
ටීකාව
(බපාබළාන්නරුබව්
සංඝරක්ඛිත
හිි),
පාළිමුත්තක
විනය
විනිේඡය
සංග්රහය
(බපාබළාන්නරුබව්
බජ්තවනාරාමබේ
සිටි
භික්ුවක්),සීමාලංකාර හා
සිමාලංකාර
සංග්රහය(
බපාබළාන්නරුබව්
වාචිස්සර
මහාසාහිි),
ආපත්ති
දීපනී,
සීමාලක්ඛණදීපනී, සීමානය
ආදී
ග්රන්ථත්,
විනය
සාහිතයයට අයත් බව්.
බමබස් ලාංබක්ය බථරවාදී
භික්ූන් විසින් අනුරාධපුර,

බපාබළාන්නරු යගවල දී
විනය අධයයනට සහ විනය
අධයාපනයට
වැඩි
අවධානයක් බයාමු කිරීම,
භික්ු
ශාසනබේ
ආරක්ෂාවට බහ්තු විය.
එබහත් දඹබදණි යුගබේ දී
විනය අධයයනය දුර්වල වූ
අතර
ධර්ම-ශාස්ීය
අධයයනය වර්ධනය විය.
එකල
පැවති
අෂ්ටායතනවලින්
දිරිගැන්වූබේ ධර්ම, ශාස්ත්ර
අධයයනටය, වියතුන්බේ
අවධානයත් විවිධ විෂයන්
සහ
ශිල්ප
ශාස්ත්ර
අධයයනට බයාමු වූ ව
අෂ්ටායතනවලින් ඇති වූ
ශාස්බත්රෝන්නතිබයන්
ද
පැහැදිලි බව්. දඹබදණි
යුගබේ දී පාලි, සංස්කෘත,
සිංහල භාෂාත්රබයන්
ම
ධර්මය,
සාහිතයය,
වයාකරණ, ග්රන්ථ රාශියක්
ගදය
-පදය
බදකින්ම
ලියැවීබමන් සනාථ වී ඇත.

තවත් බකාටසක් ල න කලාපයට

බුදු දහම බවනුබවන් මහඟු බස්වයක් ඉටු කරන මහාචාර්ය සුසිරිපාල
මාලිම් ඩ මහතා කලාභූෂණ රාජය සම්මානබයන් පිදුම් ලැබූ වගයි.....!

ලිවීම, ඇදීම, සහ චිත්රය සමඟ අපි
කුඩා කල සිටම
ද්ධ වූබවෝ
බවමු.එය වැඩි දුරටත් අර්ථවත්ව
බසායා ැලීමට කුඩා කළ සිට
අවශය වූවක් විය.
නිතර නිතර චිත්රය,මූර්තිය හා විවිධ
කලාවන් සැ ැඳි අළුත් අළුත් බද්
බසවීබම් නිරත වූ බමාහු පාසබල් දී
හා ඉන් පිටතදීත් චිත්රබේ රසය,
අන්තර්ගතය හා නිර්මාණාත්මක
ලක්ෂණ බසායා යන බකබනක්
විය.එහි ප්රතිඵලය බලස නැවතුබන්
ශ්රී ලංකා ජාතික කලායතනබේ ය.
වසරකින්
එය
කැළණිය
විශ්වවිදයාලයට
අයත්
විය.බසෞන්දර්ය
අධයයන
ආයතනබේ උපාිය හැදෑරීබමන්
පසු එහිම ආචාර්ය මණ්ඩලයට
ඇතුලත්ව
ආ
ගමන්
මඟ
බසෞන්දර්ය කලා විශ්වවිදයාලබේ
මහාචාර්යවරබයකු දක්වා පියවර
තැබීමක් විය.
උපන්
ගම
ගාල්ලට
ඈත
වදුරඹය.පාසල්
අධයාපනයට
බසවණ දුන්බන් වදුරඹ මධය මහා
විදයාලයයි. පාසල් ජීවිතබේ මුල්

අවිබේදී ම කලාවට අත්බපාත් තැබූ මාලිම් ඩ මහතා
කලාබව් අපූර්වත්වය බසායා බකාළඹට පැිණිබේ 1973
වසබර්දී ය. කැළණිය බසෞන්දර්ය අධයයන ආයතනබයන්
ප්රථම උපාිය බගෞරව සාමාර්ථයක් සමඟ සමත් වීබමන් පසු
එහිම ආචාර්ය මණ්ඩලයට ඇතුලත් කරගත්බත්ය.1983 දී
බපාදු රාජය මණ්ඩලීය ශිෂයත්වයක් යටබත් ඉන්දියාබව්
ැබරෝඩා විශ්වවිදයාලබේ පශ්චාද් උපාිය ලැබීය. එය
මාලිම් ඩ මහතාබේ ගමන් මබේ හැරවුම් ලක්ෂයය විය.
1985 දී බසෞන්දර්ය අධයයන ආයතනබේ චිත්ර හා මූර්ති
කලා අධයනාංශබේ අංශාිපතිවරයා වට පත් විය.ශ්රී
ලාංකික චිත්ර,මූර්ති හා කලා ශිල්පයන් හි ප්රමුඛතම ආයතනය
වූ බසෞන්දර්ය අධයයන ආයතනය 2005 දී බසෞන්දර්යය
විශ්වවිදයාලය වට පත්විය.බමරට උසස් අධයාපනයට නව
සංකල්පයක් එක් කරින් බිහි වූ බසෞන්දර්යය කලා
විශ්වවිදයාලය දෘශය කලාබව් විවිධ ක්බෂ්ත්රයන් හි ස්ථාවර
අධයාපන ප්රිතියක් ඇති කබළ්ය.ප්රධාන විෂයයන් කිහිපයක
පමණක් සීමා වී පැවැති දෘශය කලා ක්බෂ්ත්රය පුළුල් කරින්
බිහි වූ බදපාර්තබම්න්තු අතරට මුද්රණ චිත්ර කලා
බදපාර්තබම්න්තුවද අයත් විය. ජාතයන්තර වශබයන් දෘශය
කලා විෂබයහි ප්රධාන විෂය ධාරාවක් වූ මුද්රණ චිත්ර කලාව
සඳහා බදපාර්තබම්න්තුවක් පිහිටුවීම මාලිම් ඩ මහතාබේ
දැඩි උත්සහාබේ ප්රතිඵලයකි.බමරට උසස් අධයාපනබේ
දෘශය කලාබව් ප්රධාන විෂයන් බලස බමම විෂය ස්ථාපිත
කිරීමට අවස්ථාව ලැබීම සමස්ත කලා ක්බෂ්ත්රයටම
අනුප්රාණයකි.
දීර්ඝ කාලීනව පැවැති කලා සම්ප්රදාබයන්බගන් ඔබ් ට
බගාස් විවිධ තාක්ෂණික ආශ්වාදයන් විිමත්ව බපළ
ගැස්විය හැකි කලා මාධයක් වූ මුද්රණ චිත්රබයන් කලා
අධයාපනබේ නව මානයන් හඳුනා ගැනීමට අවස්ථාව උදා
කරලීමට හැකි වීම සුවිබශ්ෂී ජයග්රහණයක් බලස මාලිම් ඩ
මහතා සලකයි.
බසෞන්දර්ය කලා විශ්වවිදයාලබය හි 2006- 2009 දක්වා
දෘශය කලා පීඨාිපති ධූරයත් ඉන් පසු අවස්ථා කිහිපයකදී ම
එම තනතුබර් වැඩ ැලීම හා මුද්රණ කලා අධයනාංශබය හි
සහ දෘශය සන්නිබව්දන සැලසුම් අංශබයහි අංශාිපති ධූර
දීර්ඝ කාලයක් දැරීමත්, එම විශ්වවිදයාලබයහිම කාර්ය
මණ්ඩල සංවර්ධන මධයස්ථානබේ අධයක්ෂක ධූරය

දැරීමත් ආයතනික වශබයන්
බස්වාදායකත්වය
ල ාදීමට පිටුවහලක් විය.වසර 30ක බසෞන්දර්ය
විශ්වවිදයාලබේ ඉටු කරන ලද බස්වයට අමතරව
බමාරටුව, කැළණිය,යාපනය, අේනිදිග ආදී
විශ්වවිදයාලයන් හි සහ මඩකලපුව සමාි
විපුලානන්ද බසෞන්දර්ය අධයයන ආයතනය,
යාපනබේ විශ්වවිදයාලබේ රාමනාදන් ඇකඩි
ආයතනබයහි සහ ශ්රීපාලි මණ්ඩපබේ දී දෘශය කලා
ක්බෂ්ත්රය බවනුබවන් දායකත්වය ල ා දුන්බන්ය.

කලාව බවනුබවන් අප කැපවී කටයුතු කිරීම
මහත් ආශ්වාදයක් බලස බතෝරා ගැනීම
මාලිම් ඩ මහතා තුළ දක්නට ඇති මහාර්ඝ
ලක්ෂණයකි. දෘශය කලාබව් නව මානයන්
අතරින් සමාජ සංවාදයට ඇතුළු වූ මාලිම් ඩ
මහතා 2013 වසබර් සිට සංස්කෘති ප්රකාශන
සංගමබේ
සභාපතිත්වය දරන අතර
සංස්කෘතික විචාර සංග්රහබේ සංවිධායක
සංස්කාරක ධූරය ද දරයි. භාෂා බේමී
සන්ධානබයහි සභාපති තනතුර ද අධයාපන හා
මාලිම් ඩ මහතා ජාතික අධයාපන ආයතනය,
සංස්කෘතික පදනබමහි සංවිධායක බලස ද
අධයාපන
බදපාර්තබම්න්තුව,
විදයාපීඨ
සහ
තනතුරු දරින් භාෂා සාහිතයයට ද විශාල
ගුරුවිදයාලයන් හි විෂය නිර්බද්ශ උපබද්ශකවරබයකු
බස්වයක් බමතුමාබගන් ඉටු බකබර්.
බමන්ම
ාහිර කිකාචාර්යවරබයකු වශබයන්ද
සම්පත් දායකත්වය සපයයි.1986 සිට ජාතික ශිල්ප දිවයිබන් කීර්තිමත් සංවිධානයක් වන සමස්ත
සභාබව්
ජනාිපති
සම්මාන
මණ්ඩලබේ ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනබේ 2021
සාමාජිකබයක් බමන්ම දිවයිබන් සියලු පලාත් වසබර් සිට උප සභාපතිවරබයකු වශබයන් හා
ආවරණය වන පරිදි කලාව හා කලා ශිල්ප පිළි ඳ ජාතික අධයාපන මණ්ඩලබේ සභාපතිවරයා
බද්ශකවරබයකු වශබයන් ද තම බස්වාදායකත්වය වශබයන් ද ජාතික ආගික කටයුතුවල
ල ා බදයි.
බයබදන බමතුමාබේ සමාජ බමබහවරබයහි
විවිධ දිශානතියන් දක්නට ලැබීම සතුටට
සංස්කෘතික කටයුතු බදපාර්තබම්න්තුබව් චිත්ර හා
කරුණකි.
මූර්ති අනු මණ්ඩලබේ
සභාපති වශබයන් හා
සාමාජිකබයකු වශබයන් දිගු කලක් කටයුතු කළ දශක 5කට ආසන්න කාලයක් කලාව, කලා
අතර දෘශය කලා උපබද්ශක මණ්ඩලබේ අධයාපනය, කලා ශිල්ප,භාෂාව හා සාහිතය
සාමාජිකබයකු වශබයන් ද කලාත්මක චිත්ර බවනුබවන් මාලිම් ඩ මහතාබගන් ලැබ න
සංරක්ෂණ කිටුබව් සභාපති වශබයන් ද කටයුතු බස්වාව සුවිබශ්ෂී වූවකි.
කරයි.
ජාතික හා ජාතයන්තර චිත්ර ප්රදර්ශන සදහා
459/3 එම්, ජය මාවත, මහරගම පාර,
නිරන්තරබයන් සහභාගී වී ඇති අතර 1990 දී
බ ාරලැස්ගමුව. 0714894925
“ග්රැෆික්ස් 90” නින් තම ප්රථම ප්රදර්ශනය පවත්වා
ඇත. බද්ශීය හා විබද්ශීය වශබයන් බමරට කලා
ශිල්පීන්බේ
නිර්මාණ
ප්රදර්ශනය
සඳහා
සංවිධානත්වය ල ා බදින් අභිරක්ෂක වරබයකු
බලස ජාතයන්තර ප්රදර්ශන කිහිපයක් සංවිධානය
කිරීම සුවිබශ්ෂී වූවකි. බමහිදී 2008 දී ප්රංශබේ පැරිස්
නුවර
බමානා-බිස්මාක් කලාගාරබේ මාස 3ක
කාලයක් පැවති කලා ප්රදර්ශනය තුළින් බමරට
ශිල්පීන් 60 බදබනකුබේ චිත්ර ප්රදර්ශනය සංවිධානය
කිරීම ඉතාම වැදගත් කරුණකි.

