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ඊ පුවත්පත

සමස්ත ලංකා බ ෞද්ධ මහා සම්බම්ලනය

ශ්රී ද්ද්ධ වෂ 2566
ඇසළ මස 13 වන දාදා

මාෂගයට බදාරටුව
සිල්වත්කම සියලු ගුණ ධෂමයන්හි
පදනමයි. යබමක් සිල්වත් බනාබේ නම්
අනිත් කිසිදු ගුණ ධෂමබයක් ඔහු තුළ
රඳා බනාසිටී. සියලු ගුණ ධෂමයන්හ
දැරීබම් ප්රතිපපදාව ීලලය බහයිනි. ද්දු
දමබම් උගන්හවන උත්තරීතර මනු ය
ධෂමයන්හ වන ධයාන- මාෂග -ඵල නැමතිප
බීජයන්හ වැපිරීමට භූමිය බලස දක්වා
ඇත්බත් ීලලයයි. මාෂග-ඵල නම්
ප්රඥාාවයි. බම් නිසා ස්රර බලස ීලලබයි
බතාර තැනැත්තා පරම සුවය බහවත්
නිවන ලැබීබම් මාෂගබයන්හ ඉවත
පැන්හබනකි.
එබහයින්හ
ද්දුදහබම්
උගන්හවන විශි ්ඨ පරමාෂථය ලැ ගනු
පිණිස පළමුබවන්හ සිල්වත් විය යුතුය.
සිල්වත්ීම නිවන්හ මගට පිය තැබීමක්
පමබණකි. යබමක් සිල්වත් බනාබේ නම්
බහ් නිවන්හ මගට පා තැබූබවක් ද
බනාබේ. ීලලය විවිධ ප්රබදදයන්හබගන්හ
යුක්තය. එි අන්හතිපම ඉහල මට්ටබම්
ීලලබයන්හ අදහස් කරන්හබන්හ පරම පවිත්ර
චරිත ශක්තිපයක් ඇතිප කිරීමය. නිෂවාණ
මාෂගබේ මුල් පියවර වන ීලලබේ ද
ආරම්භක ීලලය බලස සැලබකන්හබන්හ
පංච ීලලයයි. යබමක් පන්හසිල්වත් බනා
රකී නම්, එයින්හ අදහස් වන්හබන්හ ඔහු
නිෂවාණ මාෂගබේ මුල් පියවර තැබීමට
සූදානමක් පවා නැතිප
වයි. තවත්
අයුබරකින්හ
කිවබහාත්
බලෞකික
තත්ත්වය ඉක්මීබම්න්හ ලැබිය හැකි
පරම සුවයක් ගැන උගන්හවන බ ෞද්ධ
දෂශන ශාස්ත්රබේ ‘අ’ යන්හන, ‘ආ’
යන්හන පවා ඉබගන ගන්හනට තව ඔහු
සූදානම් නැතිප වයි.
බම් අනුව වෂතමාන ජන සමාජබේ ජීවත්
වන බ ාබහෝ අයබේ ජීවිත පංචශිලය හා
සසඳා ලන විට, බමබතක් මිි පිට
පහළ ී ඇතිප මහා පුරු යාණන්හ බපන්හවා
ඇතිප පරම සුවය ලැබීබම් මගින්හ ඔවුන්හ
බකාතරම් ඈත් ී යනු මනාව පැහැදිලි
බේ. ඇතෑම් බ ෞද්ධයන්හ තුළ වුවුද
පන්හසිල් සමාදන්හීම හුදු චාරිත්ර මාත්රයක්
වට පත් ී තිපබේ.

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

උපබද්ශක මණ්ඩලය
මහාචාෂය නිමල් ද සිල්වා
මහාචාෂය මාලිනී ඇඳගම
මහාචාෂය සුසිරිපාල මාලිම් ඩ
සංස්කරන කළමණාකරනය
ඉ ාන්හ ද්ද්ික එදිරිසූරිය
සංස්කාරක මණ්ඩලය
නාලක ජයබස්න
ශයාම් නුවන්හ ගබන්හවත්ත
පිටු සැකැස්ම
කාවින්හද දිල් ාන්හ
ක්රි ාන්හතිප 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

wei< mqr mif<diajl fmdfydh

wei< mqr mif<diajl fmdfydh ljodo@
idudkHfhka cQ,s udifha wgjeks pkaø udifha mqr mif<diajl fmdfydh Èkfha§ wei<
fmdfydh fhfoa' tysoS m%:u nqoO
a O¾u foaYkdj iy Y%S ,xldjg o<od jevu ùu iurkq ,nhs'
wei, fmdfydh Èkfha úfYaI jeo.;a lu (
wmuy isÿy;a fndai;dKka jykafia miauy ne¿ï ne,Sfuka wk;=rej ñksia f,dj WmÈkakg
uy udhd foaúhf.a l=i ms<sis|.;af;a wei, fmdah Èklhs'
f,dõ;=rd nqoO
a ;ajhg m;aj nrKei bism;k ñ.odfha§ m%:u jrg miaj. ;jqika Wfoid
Oïu plal mj;a;k iQ;h
% foaYkd fldg jodf<ao wei< fmdfydh Èkhlhs'
rdyq, l=uref.a Wm; isÿ jkafka;a wei< mqka fmda Èklhs'
;S¾:lhkaf.a udkh ì|" oukh lrkq jia f.!;u nqÿrcdKka jykafia .kaOín rela uQ,fha§
uyd fm<yr mEu isoj
q kafkao wei< fmda Èklhs' úydria:dkj, jev jik NslaIQka jykafia,d
jia úiSu wdrïN lrkafkao ^fmr jia úiSu& wei, fmdfyda Èklh'
wei< mqr mif<diajl fmdfydh b;sydih
nqÿka jykafia ish m%:u foaYkdj bkaÈhdfõ nrKeia kqjr uqjka WoHdkfha§ isÿ l< w;r óg
jir 2500 lg muK fmr fn!oaO ix> ^NslaIqj& wdrïN lrk ,§' zO¾u pl%h l%shd;aul
lsÍu’ kñka ye¢kafjk tu foaYkdfõ§ nqÿka jykafia p;=rd¾h i;Hh iy wd¾h wIagdx.sl
ud¾.h uq,k
s au jodrd we;'
Y%S ,xldfõ ckm%jdoj,g wkqj" l%s'mQ' 543 § nqÿka jykafia wmj;a jQ úg" nqÿka jykafiaf.a
foayh l=Isk.¾ys i÷ka or iEhl wdodykh lrk ,o w;r" nqÿrcdKka jykafiaf.a jï iqkL
o; Tyqf.a f.da,fhl= jQ fÄud úiska ,nd .kakd ,§' th Y%S ,xldjg meñ‚fha kQ;k
bkaÈhdfõ ld,sx. .egqulska miqjh' jir .Kkdjla mqrd" Y%S ,xldfõ w.kqjr fjkia jQ iEu
wjia:djlu" Od;+ka jykafia ;ekam;a lsÍu i|yd kj ud<s.djla bÈlrk ,È' wka;u
s g Od;+ka
jykafia o<od ud,s.dfõ ;ekam;a lrk ,os'
wei< pkaø udih W;aij iuh f,i ye¢kafõ" úfYaIfhka uykqjr uyd wei< fmryer
^wd.ñl fmryer&" Y%S ,xldfõ w;súYsIag W;aijh jk w;r tu ld,h ;=< ne;su;=ka .sks
mE.Su jeks úúO wdldrfha pdß;%j, fhfoa'

බුදුන් දැකීබම් කළාව
‘සම්ද්දු’ රදුන්හ බේ පිළිමය පහළ
වුබේ තවමත් නින්හබදි පසු වන
අප පුද්දුවනු පිණිසය. එි ලා
විදයාව බහෝ දෂශනය බහෝ අපට
එළවන ‘මනස්බනත’ ප්රමාණවත්
බනාබේ.
ද්දු සමබයි ලා ද්දු පිළිමබේ
ඇතිප
වැදගත්කම
සලකා
ලන්හනට බපර එි ඉතිපහාසයත්
එයට
අදාළ
සංස්කෘතිපක
පසුතලයත් පිළි ඳ දැනුමක්
ලැබීම ඉතා අවශයය.
කටුබගයක ඇතිප පුරාවස්ූන්හ
අතබරි බහෝ විහාරබේ ද්දු
බගයි බහෝ පුරාස්ථානයක ඇතිප
සුන්හද්න්හ අතබරි බහෝ හමුවන
ද්දු පිළිමයක් බදස ලා හුබදක්
එය කලාකෘතිපබයකැයි යන
නිගමනබයන්හ
පමණකත්
සෑහීමට පත් ීම සුදුසු බනාබේ.
'ද්දු රදුන්හබේ මහා පුරු
ලක් ණ දන්හනා හැම විබටකම
උදාර ද්ද්ධ ලීලාබයන්හ අප
බනත් හමුබයි උන්හවහන්හබස්
වැඩ සිටින බලසත්
අපට
බපබන්හ'
යැයි
පැරණි
බසල්ලිපිබයක සඳහන්හබේ.
“බයෝ ධම්මං පස්සති බසෝ මං
පස්සති”
යනුබයන්හ වදාල ද්දු රදුන්හ දැන්හ
අපට දැකිය හැක්බක් ද්ද්ධ
භාෂිතය මගින්හ පමණකි.ඒ බද
සවනින්හ දැකීබමකි. ඒ ද්දු
රදුන්හබේ රූපයම බදබනතිපන්හ
අප දක්බන්හ ද්දු පිළිමය මගිනි.

‘ද්ද්ධ’ යන නාමබයන්හ අප
සිබති ඇබදනුබේ ජාතිපයත්
ජරාවත් මරණයත් මුල් බකාට
ගත් සසර දුකින්හ සේ සතුන්හ මුදවා
ගනු සඳහා නිවන්හ මඟ පහදා දුන්හ
බගෞතමයන්හ වහන්හබස්බේ බර් ්ඨ
ඓතිපහාසික චරිතයයි. එබහත්
උන්හ වහන්හබස්බේ ද්ද්ධත්වය
මිනිස්
සිතට
අවි යය;
අචින්හතයය; අ්ාහය ය. එබස්ම
මනු ය
වි යය
ඉක්මවා
බලාබකෝත්තරත්වයට පැමිණි ද්දු
රදුන්හ බේ උත්තර මානුෂිකත්වය
පිළි ඳ ලක් ණ අප බනබති
සිබති
ඇඳපාන්හබන්හ
ද්දු
පිළිමයයි. එ මඟින්හ අප දකින්හබන්හ
බන්හපාලබේ ප්රාබද්ශීය ක් රිය
කුලබයක උපත ල ා වැඩි විය
පැමිණ ගිිබගය හැර පැවිදි බිමට
පත් තිපබලෝගුරු මුනිවරබයක් ම
බනාබේ. ‘මනු යාතිප මනු ය’ වූත්
‘බද්වාතිපබද්ව’ වූත් බදවිබයකි.
ද්දු පිළිමය මුලින්හම බලාවට බිි
කළ ගන්හධාර ශිල්පියාබේත්
ඉනිපසුව එය තැනූ මථුරා
ශිල්පියාබේත් එදා බමදා තුබරි
ද්දු පිළිමයක් තැනූ හැම ප්රථිමා
ශිල්පියකු බේත් ප්රයත්නය වූබේ
‘මිනිසුනට මිනිස්’ වූ ‘බදවියනට
බදවි’ වූ ‘බද්බවෝත්තමයා’ බේ
අද්භූත රූපය ැතිපමතා හමුබයි
තැබීමය.

ද්දු පිළමය බනළූ ශිල්පියා මිනිස්
රුවක් මඟින්හ ද්දු රුව අපට
ඉදිරිපත් කරන
ව සැ ෑී.
එබහත් ඔහු මවාලන ද්දු රදුන්හ
බේ මුහුණ, ිස, අක් ඹරු,
නැහැය, බද බතාල, නිකට, බගල,
බද උර, ඳ, බද දණ, බද පා, අත්
ඇඟිලි, පා ඇඟිලි යන බමකි අඟ
පසඟ එකතුත් බහෝ සවනක් රැස්
වළල්ල, පද්මාසනය යන වැනී
ද්දු ලකුණු බහෝ එ බලසින්හ මිනිස්
රුබවක දැකිය හැකි බනාබේ.
ප්රථිමා ශිල්පියා අපට මවා
පානුබේ හුබදක් ැතිපමබතකු බේ
මනබසි පමණක් පහළ විය
හැකි ‘ඉ ්ට’ ලක් ණ විනා
‘තථය’ ලක් ණ බනාබේ.
‘තථය ලක් ණ හුබදක් මිනිස්
රුවට බපාදු යන එ බහත්
‘ඉ ්ට’ලක් ණ දැකිය හැක්බක්
මනු ය වි යය ඉක්මවූ බදවියකු
බේ රුබවි පමබණකි. ද්දු
රුබවි දක්නට ලැබ න ‘ඉ ්ට’
ලක් ණ ‘දිවය වි යය’ ද ඉක්මවා
සිටී’.
ගන්හධාර ශිල්පියා ද්දු රුවට
ඇතුළු කබළ් ගීක ඇපබලෝබදවියා
පිළි ඳ කල්පිත රූපයයි. එබහත්
ඔහු බිි කබළ් ඇපබලෝ බදේ රුව
ද බනාබේ. ඇපබලෝ සරාගී,
සක්බල්ශී බදවිබයකි. ද්දු රදහු
ීතරාගයහ. එ බහයින්හ බදේ
රුවට ‘ීතරාගී’ තාපස ලක් ණ
කැීය. එබහත් බිි වූබේ තාපස
රූපබයක් බනාබේ. ද්දු රදුන්හ බේ
රූපයයි

‘භාගයවත්’ වූ ‘අරහත්’ වූ, ‘සමයක්
සම්ද්ද්ධ’ වූ, ‘බලෝකවිදූ’ වූ, පුරිස
ධම්මසාරථි’
වූ,
‘විජ්ජාචරණසම්පන්හන’ වූ ‘බදවි
මිනිසුනට ශාස්තෘ’ වූ ද්දු රදුන්හබේ
රූපයයි. අචින්හතය වූ අගමය වූ ද්ද්ධ
රූපයයි.
සිතිපන්හ පැහැසිය බනාහැකි වූ ද්දු රුව
ැතිපමතා බනතිපන්හ පහීල. ‘බනත්
පමණින්හ’ ද්දුන්හ දකී.
‘නබමෝ තස්ස භගවබතෝ අරහබතෝ
සම්මා සම්බුද්ධස්ස’
බහ් ද්දුන්හ වඳී. ද්දු ගුණ පහීල. ද්දු
ගුබණි සිත පහදවා බකබලස් මඩී.
‘ඉතිපි බසෝ භගවා අරහං සම්මා
සම්බුද්බධෝ විජ්ජාචරණ සම්පන්බනෝ
සුගබතෝ
බලෝකවිදූ
අනුත්තබරෝ
පුරිසධම්මසාරථි
සත්ථා
බද්වමුනුස්සානං බුද්බධෝ භගවා’ ති.
එ බහයින්හ ද්දුනු උවසුවාට,උවැසියට
ද්දු පිළිමය සිත පැහැද ීමට
අරමුබණකි. රද්ධාව ආධාරබයකි.
භාවනාවට නිමිත්බතකි.

ඉ ාන්හ ද්ද්ික එදිරිසූරිය
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 සිදුහත් කුමරු මේ කුස පිළිසිඳ ගැනීම.
 සිදුහත් කුමරු අභිනි ්රමණය කිරීම.
 රාහුල කුමරුබේ උපත
 රණැස ඉසිපතනාරාමබේදී පස්වග මහණුන්හට දම්සක්
පැවතුම් සූත්රය බද්ශනා කිරීම.
 මාතා දිවයරාජයා ඇතුළු බදවියන්හට විජයම් ණ බද්ශනා
කිරීම.
 ප්රථම ධෂම සංාායනාව පැවැත්ීමට රජගහ නුවරට
වැඩම කර වස් එලැඹ මූලික කටයුතු ඇරඹීම.
 ප්රථම ණ්ඩ ීලමාව සාංිකක කිරීම.
 ලංකාබේ බදසැටක් රයතන්හ වහන්හබස්ලා ප්රථම
වස්සූපගමනය.
 ලක්දිව සාමබ්ර ිමිවරුන්හට උපසම්පදාව ල ා දීම.
 මහා සෑබේ ධාතු නිධානය අබන්හප්රකාර ප්රාතිපහාෂය මැද
සිදු ීම.

නිදි සුවට දම් ඔසු - වවදය ඉන්ද්රාණි ර රත්නායක

සඳරැස් කැරලි නහවන විට මිහිතලය
නිදි නැති බදබනත වැලබේ සිත කල ලය
විමසමි බකාහිද? විසඳුම කැඳවන නිලය
නිදිමත වටින්බන් නිදිමත නැති කලය

බපත්බතන් ලැබ න්බන් සුව නින්දක් ද?
බනාබේ
අත්වන අතුරුපල යහපත පිණි රස බනා බේ
මත් ර හිසකි, ගිණි රබගන සිබයාළඟම දැබේ
නැත්තට නැතිවයයි සැනසුම බකාහිද බලාබේ
ඇවිබලන බකබලස් ගින්නට යටවුන නින්ද
බ බහතට ගිලදමන කැඳවනු පුලුවන්ද

සුව නින්දක් බසායා බගාස් බවදැදුරන් කරා
බගන එති, ගිල දමති බපති උගුරට ද බහාරා
විඳවන, ඔඩු දුවන බහ්තුව සිඳින තුරා
සැනසුම බකාහි බේ ද දුක විඳ ගනිති දරා

දවබසම ගැටුණු බවබහසුණු

ර නිදන් වුන

සිත කය දවන තුන්බදාස් බපාදි හිසින් බගන
යහබනහි වැතිර බනානිදා රැය පහන් වන ..
බිහිසුණු බලඩට බකායි ද ඔසු මුවින් බදන

විසඳුම අත ලඟයි බුදුහිමි බදසුව බලසින්
ැහැරට දමමු කුණු බගාඩ ඇති රැබගන හිසින්

මනබසහි බලඩ කයට ඔසු දී දුක වින්ද

පිරවුණ බකබලස් කඳු මර දූ පුතුන් බවසින්

පය රවයට පය ඔසු බනා ඳිනු මන්ද

කරදුන් හරිය ඇති සැනබසමු දහබම රසින්

සුවබස් සැතබපන්න සුවබස් නැගිටින්න

සුව නින්දකට මඟ සලසන අනගිතම

රිසිබස් වුන් වැඩුමට නිති හුරුවන්න

හිස ඔත් බකබලස් බපාදි නිසැකව ත න බිම

සිතුබස් බදබලාව එක විලසට ජයගන්න

මහසත් තුබමෝ බදසු ව දුක කරන නිම

මනබස් බලඩට මනසට ඔසු බගන බදන්න

මග නම් වුන් වැඩුමයි, අති පරමරම

