මහ ක ොමසොරිසතුමොකේ කෙසක් දින පණිවුඩය
හිතවත් සහ ෝදර සහ ෝදරියනි,
බුදුන් ව න්හසේහේ උපත, බුදුවීම ස පරිනිර්වාණය සමරන උතුම් හවසක් හපාහ ෝ දිනය
නිමිත්හතන්, ඉන්දියාව ස ශ්රී ලංකාව අතර සියවසේ ගණනාවක් පැරණි හ ාදු උරුමහයහි විවිධ
පැතිකඩ ආවරණය හකහරන විහ ෂ
ේ අතිහර්කයක් පළ කිරීම සම් න්ධහයන් මම අති යින්
සතුටට පත් හවමි.
තවර්ෂ ගණනාවක් පුරා ඉන්දියාව ස ශ්රී ලංකාව අතර පවතින හ ාදු ස ඳතා අපහේ
ද්වවිපාර් වික ස හයෝගීතාවහේ ඉතා වැදගත් සේථානයක් හිමි කර හගන ඇත. බුදුන් ව න්හසේ
ජීවමාන කාලය දක්වා දිවයන හමම ැඳීම් ධාතු ප්රදර් න ස හ ාදු උරුමයන් සුරැකීම ආදි විවිධ
මානයන් ඔසේහසේ පැතිර පවතී. හ ෞද්වධ වි ාරාරාම ඉදිකිරීම ස ප්රතිසංසේකරණය කිරීම ස
භික්ූන් ව න්සේලා අතර ස හයෝගීතාවය ඉ ළ නැංවීම ඇතුළු ක්හෂේත්ර ඔසේහසේ හමම ස ඳතා වඩා
ක්තිමත් කිරීම සඳ ා ඇමරිකානු හඩාලර් මිලියන 15ක ප්රදානයක් ල ා හදන ව අග්රාමාතය ශ්රී
නහර්න්ර හමෝදි මැතිතුමා 2020 සැප්තැම් ර් මාසහේදී ප්රකා කහළේය.
මෑත කාලහේදී, හදරහටහි නායකයන් උතුම් හවසක් දිනය නිමිත්හතන් එක්ව කටයුතු කර
ඇත. අග්රාමාතය නහර්න්ර හමෝදි මැතිතුමා 2017 මැයි මාසහේදී ශ්රී ලංකාහේ පැවති එක්සත්
ජාතීන්හේ 14 වන හවසක් දින උත්සවහේ ප්රධාන ආරාධිත අමුත්තා හලස ස භාගී විය. අතිගරු
අග්රාමාතය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා නව දිල්ලලි නුවර ජාතයන්තර හ ෞද්වධ සම්හම්ලනය විසින්
සංවිධානය කරනු ල න හවසක් සැමරුම් උත්සවය ආමන්ත්රණය කිරීම අපට හගෞරවයකි.
අග්රාමාතයතුමා ස තවත් හලෝක නායකයන් රැසක් හමම උත්සවය අමතනු ඇත.
අප විසින් බුදුන් ව න්හසේ මනුෂයත්වය හකහරහි දැක්ූ දයානුකම්පාව ස කැපවීම සමරන
හමම අවසේථාහේදී හලෝකය හගෝලීය වසංගතය විසින් මතු කර ඇති හපර හනාූවිරූ අභිහයෝගයන්
සමඟ සටන් කරමින් සිටියි. බුද්වධ රත්නහේ ආශිර්වාදහයන් සියලු හලෝ වාසීන් නිදුක් හවත්වා!
ඔ සැමට පින් ර හවසක් හපාහ ෝ දිනක් ප්රාර්ථනා කරන අතර ඉන්දියාහේ ස ශ්රී
ලංකාහේ ජනතාව අතර පවතින ස ඳතාවය දිහනන් දින ක්තිමත් වනු ඇතැයි අහප්ක්ෂා කරමි.

හමත් සිතින්,

ක ෝපොල් බොේකල්
ඉන්දීය මහ ක ොමසොරිසත

“

ඉන්දදියොෙ කියනෙොට ෙඩො කබෞද්ධ ජනතොෙ දඹදිෙ නමින්ද
ෙහරන්දනට ැමැත්තක් ඇත්කත්ද ඉන්දදියොෙ බුදුරජොණන්ද ෙහන්දකසතකේ
ජන්දම භූමිය වීමත් බුද්ධ චරිතකේ ෙැද ත් සිදුවීම් රොශිය ට කද්ශය වූකේ
දඹදිෙ කහෙත් භොරතය නිසොත්ය...කම් නිසො ඉන්දදියොෙ සහ ලං ොෙ අතර
අතීතකේ සිට ෙර්තමොනය දක්ෙො විවිධ සබඳතො පැෙති අතර කබෞද්ධ
ජනතොෙ සමඟ ඇති සම්බන්දධය සෘජුෙම බුද්ධ චරිතය සමඟ බැඳී තිකේ”
- පූජය බටුෙන්ද ල රොහුල හිමි

“දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇති ඉන්දියා - ශ්රී ලංකා මිත්රත්වය සදාකල්
රැකක්වායි ප්රාර්ථනය කරන අතර, වර්තමානකේ දරුණු
වසංගතයකට මුහුණ කදමින්ද සිටින ඉන්දියාවටත්, මකේ මව්
රටටත්
මුළුමහත්
කලෝකවාසීන්දටත්
තුණුරුවන්දකේ
ආශිර්වාදකයන්ද කමම කවසක් පුර පසක ාස්වක කපාකහෝ
ිනකේදී ආශිර්වාද ලැකේවායි ප්රාර්ථනය කරමි”

- පූජ්ය බානගල උපතිස්ස හිමි

"හ ෞද්වධ හලෝකහේ හක්න්රසේථානය" - බුද්වධගයාහේ ම ාහ ෝධි වි ාරය
හමය සිදු ත් හ ෝසතාණන් ව න්හසේ බුද්වධත්වයට පත් සේථානහේ ඉදි කර ඇත. හමය හ ෞද්වධයන් විසින්
වැඳ පුදා ගත යුතු සතර ම ා සේථානයන්හගන් එකකි. වර්තමානහේ දක්නට ලැහ න වි ාරය ක්රි.ව. පසේවන
සියවස මැද දී පමණ ඉදි කර ඇත. බිහාරයේ පිහිටා ඇති හමය යුහනසේහකෝ හලෝක උරුමයක් ද හේ.

2018 කෙසක් උත්සෙය නිමිත්කතන්ද පැෙති සොරොනොත් ධොු ප්රදර්ශනය

“බුදු දහකමන්ද කපෝෂණය වූ
ශ්රී ලං ො - ඉන්දදියො අසිරිමත් මිුදම ”
ආචාර්ය මාඉටිපේ විමලසාර මහා ස්ථවිර

ල ොව්තුරො බුදුරොජොණන් වහන්ලේලේ අසිරිමත් ලෙමඟු

සිහිපත් ලෙලරන

ලේ උුේ ලවසක් පුර පසල ොේවෙ ලපොලහෝ දින සිරි ෙ සහ භොරෙය යන උුේ
ධොර්මිෙ ලෙරට අෙර පැවුණු සහ පවතින අනභිභවනීය ඉතිහොස වංශ ෙථොලවන්
ලහළිෙරව්ත වන ලමම අසල්වැසි රටවල් ලෙෙ අෙර බුදු ෙහලේ සබැඳියොලවන්
ල ොඩනැගුණු ලේෂ්ඨ ිුෙම ෙවලර්ම ෙ යන්න විශ්ලල්ෂණය ෙර විමසො බැලීම
ෙොල ෝචිෙය. බුදුරජොණන් වහන්ලේ සිරි ෙට ලෙවරක් ම වැඩම ෙරවීම, අලශෝෙ
අධිරොජයොලේ සුවිශො

ජොෙයන්ෙර ලබෞද්ධ ධර්මම ප්රචොර ලේවොලව්ත උත්ුං

ප්රතිඵ යක් ල ස අනුබුදු ිහිඳු මහ රහෙන් වහන්ලේලේ ධර්මමදූෙ ලමලහවර, ජය
ශ්රී මහො ලබෝධි ශොඛොවක් ෙ සමඟ සඟිත් ලෙරණියන්ලේ වැඩම ෙරවීම,

කිත්සිරිලමවන් රජ ෙවස භොරෙලේ සිට ලේමමො ො කුමරිය සහ ෙන්ෙ කුමරු ලෙප
විසින් අති උත්ෙම ශ්රී ෙන්ෙ ධොතූන් වහන්ලේ සිරි ෙට වැඩම ෙරවීලමන් බිහිවුණු
විශ්ව සංේෙෘතිය, පොලි ත්රිපිටෙය ග්රන්ථොරූඪ කිරීම සහ අටුවො ටීෙො බිහි කිරීම
යනොදී ඓතිහොසිෙ සන්ධිේථොන පසුෙරින් ල ොඩනැගුණු ඉන්දු ශ්රී

ංෙො ිත්ර

සබඳෙොලව්ත ලප්රෞඪ ඉතිහොසය සොඩේබරලයන් සිහිපත් කිරීලමන් අනුරුව
අවධොනය ලයොමුවිය යුත්ලත් 19 වන සියවලේ අ භො ලේ දී යළිත් වෙොවක් ඇති වූ
ඉන්දු ශ්රී

ංෙො සබඳෙොව වඩොත් ශක්තිමත් වීම සේබන්ධවයි.

19 වන සියවස ලබෞද්ධ පුනරුෙලේ අතිශයින් ම වැෙ ත් යු යක් බවට

ඉතිහොසය සොක්ි ෙරයි. ලමම ඉතිහොස ෙ ෙරුණු අෙරින් 1891 වසලර්ම දී ශ්රීමත්
අන ොරිෙ

ධර්මමපො ුමො

විසින්

ජොෙයන්ෙර

ලබෞද්ධ

සංවිධොනයක්

වන

මහොලබෝධි සමො ම පිහිටුවොලීම සහ ලමම වසලර්මදී ම භොරෙලේ ලබෞද්ධ
ප්රලබෝධලේ පුලරෝ ොමී ලබෞද්ධ නොයෙලයකු වන භොරෙරත්න ආචොර්මය බොබො
සොහබ් භීේ රොඕ අේලබඩ්ෙොර්ම ුමන්ලේ උපෙ සිදුවීම ෙ සමෙොලීන වැෙ ත්
සංසිද්ධියක් ලව්ත.
ඉන්දු - ශ්රී

ංෙො ලබෞද්ධ ිුෙම අතිශයින් වර්මණවත් ෙ

අන ොරිෙ ධර්මමපො

ුමන් සහ ආචොර්මය භීේ රොඕ අේලබඩ්ෙොර්ම ුමන්

ඉතිහොස ෙ වී සෙොඅනුේමරණීය යු
ඇෙ.

චරිෙ ල ස ශ්රීමත්

පුරුෂයින් ල ස සෙො අභිවන්ෙනයට

ක්වනු

ලමම වටිනො ඉතිහොසය ල ොඩනැගීලේ දී මුවන චරිෙ අෙරින් පූජය
උඩෙැන්ෙව

සිරි සරණංෙර මො හිිපොණන් වහන්ලේ, පූජය සිකීේ මහින්ෙ මො

හිිපොණන් වහන්ලේ, පූජය මහො පණ්ඩිෙ රොහුල් සන්ිට්යොයන් මො හිිපොණන්
වහන්ලේ, පූජය ආචොර්මය භෙන්ත් ආනන්ෙ ලෙෞශ යොයන් මො හිිපොණන් වහන්ලේ
ලමන්ම පූජය හික්ෙඩුලව්ත ශ්රී සුමං

මො හිිපොණන් වහන්ලේ සමඟින් අත්වැල්

බැඳ ත් ෙල්ෙටො විශ්වවිෙයො ලේ උපකු පති පෙවිය ඉසිලූ ආචොර්මය අසලෙෝෂ්
මුෙර්මි යන සුවිලශ්ි චරිෙ ලමම රටවල් ලෙෙ අෙර ිුෙම ල ොඩනැගීලේ දී
බිහිවුණු ලේෂ්ඨ පුද්

යන්ය.

ශ්රීමත් අන ොරිෙ ධර්මමපො

ුමන් 1891 දී ආරේභ ෙරන

සං මය ෙල්ෙටො න රය මුල්ෙර

ෙ මහොලබෝධි

නිින් භොරතීය ලබෞද්ධ ප්රලබෝධලේත් එමඟින්

ල ෝෙ ලබෞද්ධ ප්රලබෝධලේත් ධර්මමදූෙ ලේවොවන් හි නිරෙ වන යු ලේදී ම 1892
වර්මෂලේ දී ෙල්ෙටො න රලේ දී බිහිවුණු රොමිෂ්ණ ිෂන් යන ප්රෙට ධොර්මිෙ
සංේථොව බිහිෙ
ඉන්දු - ශ්රී

ේවොි විලව්තෙොනන්ෙ ුමන් සමඟින් බිහිවුණු වැෙ ත් ිුෙම

ංෙො ලබෞද්ධ සුහෙෙොවය වඩො වර්මධනය කිරීමට ෙවත් සොධෙයක් විය.

ශ්රීමත් අන ොරිෙ ධර්මමපො ුමන් සහ ේවොි විලව්තෙොනන්ෙ ුමන් 1893 වර්මෂලේ දී
ඇමරිෙොලව්ත චිෙොල ෝ නුවර පැවති ල ෝෙ ෙෘෂ්ටි සේලේ නය අමෙො පවත්වන

ෙ

බුදු ෙහම සහ හින්දු ෙහම පිළිබඳ ලද්ශනයන් ුළින් බටහිර ල ෝෙය අවදි වූ බව
ලපලන්. එලමන්ම 1892 වර්මෂලේ දී ප්රෙොශයට පත් ෙරන
සඟරොලවන් ෙ සොර්මථෙ ප්රතිඵ

ෙ මහොලබෝධි ඉංග්රීසි

ඇති වූ බව ඉතිහොසය සොක්ි ෙරයි. ලමම සෑම

ියොවකින් ම වර්මධනය වූලේ බුදුෙහලමන් ලපෝෂණය වූ ඉන්දු - ශ්රී

ංෙො ිුෙම යි.

ශ්රීමත් අන ොරිෙ ධර්මමපො ුමන් 1933 වර්මෂලේ දී සිරි ලද්විත්ෙ ධර්මමපො
ේවොමීන් වහන්ලේ ල සින් අපවත් වීලමන් අනුරුව මහොලබෝධි සමො ලේ බර
ෙරට ත් ලද්වප්රිය වලිසිංහ මැතිුමන් සහ භොරෙරත්න භීේ රොඕ අේලබඩ්ෙොර්ම
ුමන් අෙර ල ොඩනැගුණු ිත්රත්වලේ ප්රතිඵ යක් ල ස 1950 වර්මෂලේ දී ශ්රී
ංෙොවට ආචොර්මය අේලබඩ්ෙොර්ම ුමන්ලේ පැිණීම සහ ෙ ෙො මොලි ො පරිශ්රලේ
පැවති ල ෝෙ ලබොදු සමුළුවට සහභොගී වී ෙරන
ිුෙලේ ෙවත් වැෙ ත් සංධිේථොනයකි.

ෙ ලද්ශනය ඉන්දු - ශ්රී

ංෙො ලබොදු

1956 වසර සමේෙ ල ෝෙ ලබෞද්ධ ප්රජොවට ම අතිශයින් වැෙ ත් වසරකි. 2500 බුද්ධ
ජයන්තිය ල ොවපුරො ඉමහත් ල ෞරවලයන් සැමරූ ලමම වර්මෂලේ දී ආචොර්මය භීේ
රොඕ අේලබඩ්ෙොර්ම ුමන්

ක්ෂ

ණනක් අනු ොිෙයින් සමඟ ත්රිවිධ රත්නලේ

සරණ යින් ලබෞද්ධ උපොසෙලයකු බවට පත්වීම ඉන්දු - ශ්රී
ිත්රත්වලේ

ෙවත්

සන්ධිේථොනයකි.

අවේථොලව්ත දී ඉන්දියොනු රජය, ශ්රී

2500

සේූද්ධත්ව

ංකිෙ ලබෞද්ධ

ජයන්තිය

සමරන

ොංකිෙ වන්ෙනොලව්ත යන බැතිමුන්ලේ

ආරක්ෂොව සහ සුභසොධනය පිණිස නවදිල්ලි න රලයහි ප්රධොන දුේරියලපො
ඉදිරිපිට බිේෙඩක් පරිෙයො
කිරීමට ෙක්වන

ෙරින් ශ්රී

ෙ සහලයෝ ය ු

ංෙො ලබෞද්ධ විශ්රොම ශො ොව නිර්මමොණය

ලෙරලට් සැබෑ ිත්රශීලී බව ප්රෙට ෙරනු

ැබීය.

එක් අෙකින් ශ්රී ොංකිෙ භික්ූන් වහන්ලේ ො භොරෙය පුරොම මහොලබෝධි සමො ම,
ආනන්ෙ මහො ලබෝධි සමො ම සහ මහො මහින්ෙ ධර්මමදූෙ සමො ම මුල් ෙර නිින්
පොඨශො ොවන් නිර්මමොණය ෙරින් ලබෞද්ධ ලවලහර විහොර ඇති ෙරින් ඉන්දීය
ජනෙොවට සමොජ සුබෙොයෙ ලමලහවරයන් රැසක් සිදුෙ

ලමම යු ලේ දී ෙවත්

අෙකින් ආචොර්මය භීේ රොඕ අේලබඩ්ෙොර්ම ුමන් ඉන්දීය ජනෙොවට බුදු ෙහම
හඳුන්වො ලෙින් ෙරන
ශ්රී

ෙ සුවිලශ්ි ලමලහවර ුළින් ෙ වඩො වර්මධනය වූලේ ඉන්දු -

ංෙො ලබෞද්ධ ිුෙමයි.

ලමම ිත්රත්වලේ ප්රතිඵ යක් ල ස ෙහේ

ණනක් ශ්රී

ොංකිෙ උසේ අධයොපනලේ

නිරෙ වන භික්ූන් වහන්ලේ ොටත් ගිහි ශිෂය ශිෂයොවන්ටත් ඉන්දීය විශ්ව
විෙයො යන්හි සහ උසේ අධයොපනය

බොලෙන ආයෙනයන් හි අධයොපනය

බො ැනීමට ඉන්දීය මධයම රජය යටලත් පො නය වන ICCR යනුලවන් හඳුන්වනු
බන Indian Council for Cultural Relations හරහො
ශිෂයත්ව ඉන්දු -

බොලෙන

ෙ ශිෂයොධොර සහ

ංෙො ිත්රත්වය ල ොඩනැගීමට ලමන්ම පවත්වො ල න යොමට

ලේුවන ෙවත් වැෙ ත් ෙරුණක් ල ස සඳහන් ෙ

හැෙ. එලමන්ම 2017 වසලර්ම

දී ශ්රී ංෙොලව්ත පැවැත්වුණු 14 වන අන්ෙර්මජොතිෙ ලවසක් උත්සවලේ ප්රධොන අමුත්ෙො
ල ස ඉන්දීය අ මැති නලර්මන්ර ලමෝදි ුමන්ලේ සේප්රොප්තතිය සිදු වීම ෙ ලමම
වෙවොනුලව්ත දී සිදු වූ ෙවත් වැෙ ත් සිදුවීමකි.

බුදුපියොණන් වහන්ලේලේ සමලේ සිට අෙවනුරු රැෙල න ආ ලමම සුහෙශිලී
ධොර්මිෙ ිත්ර සබඳෙොවය, විශ්වසනීය ිත්රශීලීබව මු පරේපරොවට ආරක්ෂො ෙරදීම
අපලේ යුුෙමක් වන අෙර ඒ ුලින් ලපෝෂණය වන්ලන් ෙ ආරක්ෂො වනුලේ ෙ උුේ
ශ්රී සේබුද්ධ ශොසනය ලමන්ම ඉන්දු - ශ්රී

ංෙො අද්විතීය ිත්රත්වයයි.

ආචාර්ය මාඉටිපේ විමලසාර මහා ස්ථවිර
විහාරාධිපති / අධ්යක්ෂ - පරම ධ්ම්ම පේතිය පිරිපෙණ, රත්මලාන
උප සභාපති - පලෝක ප ෞද්ධ් සංඝ සම්පම්ලනය

සොංචි මහො සතූපය
මධය ප්රහද්ව ේ හි සාංචි ම ා සේූපය - සාංචි ම ා සේූපය අද දක්වා පවතින යරේෂේඨතම හපෞරාණික
හ ෞද්වධ සේූපය හේ. එය සාංචි හි කඳු මුදුනක ඉදිකර ඇත. මුල්ල සේූපය ක්රි. පූ. තුන් වන සියවහසේදී
ඉදිකර ඇති අතර ක්රි. පූ. හදවන සියවස මැද දී එහි වි ාලත්වය හදගුණයකින් වැඩි කර ඇත. අඩි 34
ැගින් වන විචිත්රවත් කැටයම් සහිත හතාරණ 4ක් ක්රිසේතු වර්ෂ පළමු වන සියවහසේදී එක් කර ඇත.
හදපැත්හත්ම ඉදි කර ඇති විභූතිමත් ද්වවාරයන් විශිෂේටතම හ ෞද්වධ කලා නිර්මාණයකි. සාංචි ම ා
සේූපය යුහනසේහකෝ හලෝක උරුමයක් ද හේ.

ඉන්දියා - ශ්රී ලංකා ස ඳතා : ප ෞද්ධ් සාධ්කය
පස්ොර්ිත මහාචාර්ය අසංග තිලකරත්න
ඉන්දියොව සහ ශ්රී ංෙොව අෙර සබඳෙො ඉපැරණි ෙ බහුවිධ ෙ ලව්ත. ිේු පූර්මව යු ලේ සිට
අඛණ්ඩඩව පැවෙ ඇති ලමම සබඳෙො ආ ිෙ සහ සංේෙෘතිෙ ලමන්ම ආර්මිෙ හො ලද්ශපො නිෙ ෙ
ලව්ත. ශ්රී ංෙොලවහි සොේප්රෙොයිෙ විශ්වොසය අනුව දිවයින ජනොවොස ලෙොට ඇත්ලත් ඉන්දියොලවන්
පැිණි විජය කුමරු ඇුළු පිරිසෙල නි. ලමම සිද්ධිලයහි ඓතිහොසිෙත්වය ලෙලේ ලවෙත්,
අසල්වැසි රලටහි විවිධ ප්රලද්ශවලින් ජනෙොව විවිධ අවේථොව දී ලමහි පැිණ පැ පැදියේ වූ බව
සිතිය හැකිය. එලහත් එලේ ජනලෙොටේ ඉන්දියොලවන් පැිණීම ලේ රලටහි ආදි ඉතිහොසලයහි
තීරණොත්මෙ සොධෙයක් වුවත්, එලේ සිදු වීමට ලපර ශ්රී ංෙොව ජනශූනය ප්රලද්ශයක් වූ බවක් ඉන්
මය ලනොලව්ත.
ඓතිහොසිෙව ෙහවුරු ෙ හැකි ඉන්දියො - ශ්රී ංෙො සබඳෙො ආරේභ වනුලේ බුදුෙහම ඇසුරු
ලෙොටල නය. ි. පූ. 3 වන සියවලසහි ඉන්දියොලව්ත අලශෝෙ අධිරොජයොලේ ෙවස ංෙොලව්ත ලද්වොනේපිය
තිේස රජුලේ ෙො ලයහි සිදුවූ මහින්ෙො මනය ලහවත් අලශෝෙ රජුලේ පුත් ිහිඳු හිියන් ප්රධොන
භික්ූන් වහන්ලේ විසින් බුදුසසුන දිවයිනට ල නවිත් පිහිටුවීම අෙ ෙක්වොත් අඛණ්ඩඩව පවත්නො
ආ ිෙ හො සංේෙෘතිෙ ප්රවොහයෙ ආරේභය සනිටුහන් ෙරයි. මහින්ෙො මනය හුලෙක් ආ ිෙ
ෙොර්මයයක්ම ලනොව ශ්රී ංෙො ජන ජීවිෙය ලෙලරහි අෙ ෙක්වොත් බ පෑේ ෙරන ප්රධොන සංේෙෘතිෙ
සොධෙය බව පැහැදිලි ෙරුණකි.
මහින්ෙො මනලයන් ංෙොවට හඳුන්වොලෙන ෙ ලේරවොෙ බුදුසමය ක්රමලයන් දිවයිලනහි මුල්
බැසල න ප්රධොන ආ ිෙ ධොරොව බවට පත් වූ අයුරු මහොවංසො ෙ ඉතිහොසලයන් පැහැදිලි ලව්ත.
සියවේ කීපයක් ඇු ෙ දී ශ්රී ංෙොව ලේරවොෙ ලබෞද්ධ සේප්රෙොයලයහි මූ ේථොනය බවට පත් විය.
ිේු වර්මෂොරේභලයහි දී ව
ේබො රජු ෙවස ත්රිපිටෙ ධර්මමය ග්රන්ථොරූඪ ෙරන
ෙ බව
මහොවංසලයහි සෙහන් ලව්ත. ලමම ප්රවෘත්තිලයහි ඓතිහොසිෙත්වය සැෙ කිරීමට ලේුවක් නැති
අෙර, ලබෞද්ධ ඉතිහොසලයහි අතිශයින් තීරණොත්මෙ වූ ලමම සිද්ධිලයන් ේථොවර ලබෞද්ධ
සොහිෙයයෙ මුදුන් පැිණීම සිදු වූවො පමණක් ලනොව ලේරවොෙ ලබෞද්ධ ල ෝෙලයහි අවධොනය ංෙොව
ලෙලරහි ලයොමු වීමට ෙ එය ලේු වූ බව ලපලන්.
ලේරවොෙ සේප්රෙොය යනු මූලිෙ වශලයන් ම ත්රිපිටෙ ධර්මමය ලහවත් බුද්ධ ලද්ශනොව හො එය
අර්මථෙථනය ෙරන සේප්රෙොය ල ස
ෙලහොත් ඉන්දියොලවන් ලේ රටට ැබුණු ධර්මම ෙොයොෙය
සුරක්ිෙ ලෙොට ලපෝෂණය කිරීලේ ෙොර්මයය ශ්රී ංෙොලව්තදී ඉෙො ලහොඳින් සිදු වූ බව ලපලන්. ලේරවොෙ
අර්මථෙථන සේප්රෙොය ආරක්ෂො වී පවතින්ලන් බුද්ධල ෝෂ හිියන් ප්රධොන අටුවොචොරීන්වහන්ලේ ොලේ
ෙොයෙත්වය ලේුලවනි. මුලින් ම මහින්ෙො මනයත් සමඟ දිවයිනට ැබුණු ලමම සේප්රෙොය ශ්රී
ොංකිෙ භික්ූන් විසින් දීපභොසොලවන් ලහවත් සිංහ භොෂොලවන් ප්රගුණ ෙ අෙර මහො අට්ඨෙථො,
මහො පච්චරී අට්ඨෙථො හො කුරුන්දි අට්ඨෙථො යන නේ වලින් සඳහන් වන්ලන් එම සිංහ ෙෘතිය.
ලේෂ්ඨෙම පොලි අර්මථෙථොචොර්මයවරයො ල ස ස ෙනු බන බුද්ධල ෝෂ හිියන් සහ බුද්ධෙත්ෙ,
ධේමපො වැනි හිිවරුන් විසින් මහො විහොරය ආශ්රිෙව ලවලසින් පොලි භොෂොවට නඟො සෙේ ෙරන
ද්ලද් ලමම සිංහ අර්මථෙථො සේප්රෙොය ලව්ත. ඉන්දියොලවන් පැිණි බුද්ධල ෝෂ ආදි හිිවරුන් විසින් එම
ෙෘති පොලි භොෂොවට නඟො නැවෙත් ඉන්දියොවට ල න යොම ලෙරට අෙර සිදු වූ ආ ිෙ හො සංේෙෘති
සබඳෙො පිළිබඳ ඉෙො ප්රබ සොක්ෂයයක් ලව්ත. ෙහ වන ශෙවර්මෂලයන් පමණ පසු ඉන්දියොලවන් බුදුසමය
අභොවයට පත් වුව ෙ එහි ඇති වූ මහොයොන බුදුසමය ඉන්දියොලවන් උුරුදි ප්රලද්ශ හරහො චීනය ඇුලු

නැල නහිර ආසියොතිෙ රටව ෙ, වජ්රයොන බුදුසමය තිබ්බෙය,භූෙොනය, සිඛීේ ආදී ෙඳුෙර
ප්රලද්ශ ව ෙ, ලේරවොෙ ලබෞද්ධ සේප්රෙොය ංෙොලවහි ෙ, ංෙොලවන් බුරුමය, ෙොයි න්ෙය ආදි අේනිදි
ආසියොතිෙ රටව ෙ අෙ ෙක්වොත් ආරක්ෂො වී පැවතීම බුදුෙහම මුල් ලෙොට ල න ඉන්දියොව සහ ශ්රී
ංෙොව අෙර පමණක් ලනොව ඉන්දියොව හො සමේෙ ආසියොලව්ත විශො ප්රලද්ශයක් ු ඉන්දීය ආ ිෙ
හො සංේෙෘතිෙ සබඳෙො බ පැවැත්වූ හො අෙ ෙක්වොත් බ පවත්වන ආෙොරය පිළිබඳ නිෙසුන් ලව්ත.
ශ්රී ංෙොව සහ ඉන්දියොව අෙර ලබෞද්ධො ිෙ සබඳෙො යටත්විිෙ සමය ලෙක් ම පැවති බවට
සොධෙයක් නේ ලෙෝට්ලට් යු ලයහි දී, එනේ , 15 වන සියවලසහි දී රොමචන්ර ෙවිභොරතී නේ ඉන්දියොනු
බ්රේමණ පඬිවරයොලේ ංෙො මනයයි. එවෙට ංෙොලව්ත වැඩ සිටි අග්ර ණය පැවිදි උ ෙො වූ
ලෙොට මුලව්ත ශ්රී රොහු සං රොජයන්වහන්ලේ හමු වූ ලමම භොරතීය විද්වෙො පිළිබඳ මෙෙය එම
විහොරේථ භික්ූන්වහන්ලේ අෙර ලනොමැකී පැවති අයුරු 1909 දී ලහවත් විසිවන සියවස ආරේභලයහි
ංෙොවට පැිණ විලෙයෝෙය පිරිලවණොධිපති හික්ෙඩුලව්ත ශ්රී සුමං
හිියන් ලවතින් පොලි භොෂොව හො
බුදුෙහම හෙො සතිශින්ර විෙයොභූෂණ පඬිවරයො විසින් ෙම History of Indian Logic (1920) නේ ෙෘතිලයහි
සඳහන් ලෙොට ඇෙ. විලෙයෝෙය පිරිලවණට පැිණි එම විද්වෙො ලමන් ම ෙවත් ලබලහෝ ඉන්දියොනු
විද්වුන් ලබෞද්ධ ධර්මමඥොනය බො
නු වේ ලමහි පැිණි බව ලපලන්. එබඳු විද්වුන් අෙර
පැළියල ොඩ විෙයො ංෙොර පිරිලවණට පැිණ එහි ධර්මමශොේත්රය හෙොරින් ආචොර්මය ධුර ෙ ෙරින් ියො
ෙ රොහු සංෙෘෙයොයන හො ආනන්ෙ ලෙෞශ යොයන හිියන් ෙ, විෙයො ංෙොර පිරිලවණට පැිණ එහි
දී පැවිද්ෙ බො ධර්මමය ඉල න පසුව ඉන්දියොලව්ත නව නො න්ෙො මහො විහොර නේ වූ විෙයොේථොනය
පිහිටුවීලේ පුලරෝ ොමී වූ ජ දීශ ෙොශයප හිියන් ෙ මෑෙ යු ලයහි ඉන්දීය - ශ්රී ංෙො සබඳෙොව ඉෙො
පුළුල් සොධෙ ල ස ෙැක්විය හැකිය.
ඉන්දීය හො ශ්රී ංෙො ආ ිෙ සබඳෙො පිළිබඳව කිසිලේත්ම ලමබඳු ලෙටි සටහනකින්
ප්රමොණවත්ව ෙැක්විය ලනොහැකි වුව ෙ ලමම සොෙච්ඡොව අසේපූර්මණ ලනොවීම සඳහො ෙවත් පුද්
යන්
ලෙලෙලනකු පිළිබඳව සඳහන් ෙ යුුය. ඉන් ප මුවැන්නො නේ නූෙන යු ලයහි බුදුසමය ඉන්දියොවට
හඳුන්වොදීලේ පුලරෝ ොි ලමලහවර ඉටු ෙ අන ොරිෙ ධර්මමපො ුමොය. ඉන්දියොලව්ත මහො ලබෝධි
සමො ම ආරේභ ෙරින් එහි ලබෞද්ධ උරුමය ල ෝෙයො ලවෙ විවර කිරීලේ ල ෞරවය ධර්මමපො
ුමොට හිි ලව්ත. ලෙවැන්නො නේ නූෙන ඉන්දියොනු බුදුසමලේ පුලරෝ ොිලයකු වූ “නවයොන” යනුලවන්
ලබෞද්ධ සේප්රෙොයක් බිහිලෙොට ක්ෂ පහෙට අධිෙ ෙම අනු ොිෙ ජනෙොවක් සමඟ 1956 හි බුදුෙහම
වැ ඳ ත් නිෙහේ ඉන්දියොලව්ත නීතිය පිළිබඳ ප මඅ වන අමොෙයවරයො වූ භීේ රොඕ අේලබඩ්ෙොර්ම
මැතිුමොය. එුමො 1950 වර්මෂලයහි ංෙොවට පැිණ ලේරවොෙ බුදු ෙහම ෙ ශ්රී ොංකිෙ ලබෞද්ධ
සංේෙෘතිය ෙ පිළිබඳව හැෙෑරූ බව ප්රෙටය.
ඉන්දීය - ශ්රී ංෙො ලබෞද්ධො ිෙ සබඳෙො ඉෙො ඈෙ අතීෙලේ සිට වර්මෙමොනය ලෙක් ලෙරට
අෙර සබඳෙොව ේවරූපය තීරණය කිරිලේ ප්රබ ම සොධෙය බව පැවසීම නිවැරදිය. සෑම වසරක්
පොසොම ෙහේ සංඛයොෙ ලබෞද්ධ සැෙැහැවුන් ෙම ආ ිෙ ජීවිෙලේ අමරණීය සිහිවටනය ලේ
ස ෙින් බුදුරදුන්ලේ ජීවිෙය හො සේබන්ධ සිද්ධේථොන ෙරො ල ොේ වන්ෙනොමොන කිරීම ඉන්දීය - ශ්රී
ංෙො ලබෞද්ධ සබඳෙොව ජීවමොන සොධෙය ලව්ත. ලවසක් ලපොලහෝ දිනලයන් සංලක්ෙවත් වන
බුදුරජොණන්වහන්ලේලේ සේබුද්ධත්වය සිදු වූ බුද්ධ යොව ඉන්දියොලව්ත පවත්නො ුරු ලෙරට අෙර
ලබෞද්ධ සබඳෙො පවතිනු ඇෙ.
පස්ොර්ිත මහාචාර්ය අසංග තිලකරත්න
ප්රධ්ාන කර්තෘ : ප ෞද්ධ් විශ්ෙ පකෝෂය

2012 අක ෝසතු - සැප්තැම්බර් පැෙති
ධොු ප්රදර්ශනය

පිලෙසතු සර්ෙඥ

ුන්ද කලොෙ සරසන කතමඟුල් සැමරුම
මහොචොර්ය ප්රශොන්දති නොරංක ොඩ

සෙ ල ෝෙ වොසී ලබෞද්ධො ිෙයන් විසින් සිද්ධොර්මථ
ල ෞෙම බුදුන් වහන්ලේලේ උත්පත්තිය, බුද්ධත්වයට පත්වීම,
මහො පරිනිර්මවොණය ලහවත් ලෙමඟුල් උත්සවය වොර්මිෙව
සමරනුලේ ‘ලවසක් උත්සවය’ ලහවත් ‘ලවශොෙය මං
යය‘යි.
ෙකුණු බදු ෙහම ලහවත් ලථරවොදී බුද්ධ ධර්මමලයහි
අනු ොිෙයන් වන ශ්රී ොංකිෙයින් විසින් සෑම වසරෙම මැයි
මොසලේ පුර පසල ොේවෙ දිනලයහි දී ලවසක් මං
යය
සමරන අෙර උුරු බුදුෙහම ලහවත් මහොයොන බුද්ධ
ධර්මමලයහි අනු ොිෙයන් ලේ සැ ලෙන චීනය, ජපොනය,
ලෙොරියොව ලමන්ම ෙොයි න්ෙය, තිබ්බෙය වැනි රටවල් ෙ සෑම
වසරෙම මැයි මොසලේ ප මුවැනි දිනලයන් එ ලෙන සතිලයහි
බුදුන් වහන්ලේලේ ලෙමඟු සැමරීම උලෙසො විවිධ උත්සව
පවත්වති. හුලෙක් ආ මෙට වඩො ෙර්මශනයක් ල ස
පිළි ැලනන බුද්ධ ධර්මමලයහි ලක්න්රේථොනය වන්ලන් අප
අසල්වොසී ඉන්දියොව ලහවත් භොරෙ මොෙොවයි. මමත්රීය,
ෙරුණොව, මුදිෙොව, උලප්තක්ෂොව ලමන්ම ලේු ඵ ධර්මමය
මගින් ප්රඥොව ෙරො එ ඹීලේ මොර්ම ය ෙ ල ෝ වොසී ජනෙොවට
අවලබෝධ ෙරවන ද්ලද් සිද්ධොර්මථ ල ෞෙම බුදුන් වහන්ලේ ම
ලවති. අල්ලප්තච්ඡෙොව, ෙරුණොව, ෙයොව, සමොනොත්මෙොව
ලමන්ම සියලු පෙොර්මථයන්හි අනිෙය බව ල ොවට ලහලි ෙරන ෙ
මහො විෙයොඥයො ෙ වන්ලන් සිද්ධොර්මථ ල ෞෙම බුදුන් වහන්ලේය.
භොරෙ මොෙොව විසින් ශ්රී ොංකිෙ අප ලවෙ ෙොයොෙ ෙරන
ෙ ලබොලහෝ ෙෑ අෙර බුද්ධ ධර්මමය අතිශයින්ම වැෙ ත් වන්ලන්
වසර 2500 ෙටත් වඩො පැරණි මුල් බුදු ෙහලමහි උරුමෙරුවන්
ලහවත් මහො ලෙෝෂ්ඨො ොරය ල ස භොරෙ මොෙොව විසින් ශ්රී
ංෙොද්වීපය හඳුනො ැනීම නිසොලවනි. මුල් බුදු ෙහම ලහවත්
ත්රිපිටෙ ධර්මමය ප මුවරට ශ්රී ංෙොලව්ත මොෙලල් අලුවිහොර
සං ොරොම සංකීර්මණලේ දී ව
ේබො රජුලේ ප්රධොනත්වලයන්
ග්රන්ථොරූඪ කිරීම ලේ බවට සොක්ි ෙරයි.

එලමන්ම බුදුන් ජීවමොන ෙො ලයහි දී ම ලෙවරක් ශ්රී
ංෙොද්වීපයට වැඩම ෙරන ෙ බවට මහොවංශලේ ඇති සඳහන
මගින් ෙහවුරු වන්ලන් ඉන්දියොව සහ ශ්රී ංෙොව අෙර පැවති
නිරවුල් අවලබෝධය සහ සබඳෙොවයි. එකී සඳහන ප්රෙොරව උන්
වහන්ලේ මහියං නය, නො දීපය, සහ වර්මෙමොනලේ ෙැ ණිය
නින් හඳුන්වනු බන ෙ යොණි ග්රොමයට වැඩම ලෙොට එවෙට
ශ්රී ංෙොලව්ත වොසය ෙ ො යයි සැ ලෙන යක්ෂ, නො සහ ලද්ව
ල ෝත්රිෙ ජනයොට ධර්මමය ලද්ශනො ලෙොට ඔවුහු ලබෞද්ධො ලේ
සුලප්තශ වූ උපොසෙ උපොසිෙොවන් බවට පත් ෙරන ෙ බව එහි
ම සඳහන් වීලමන් පැහැදිලි වන්ලන් ෙම අසල්වැසි රොජයය
ිෙයො ෙෘෂ්ටිෙයින්ල න් නිෙහේ ලෙොට ලබෞද්ධො මොනුකූ
දිවි ලපලවෙක් ෙරො ලයොමු ෙරවීමට බුදුන් ජීවමොන ෙො ලයහි
සිටම ඇප වී සිට ඇති බව ලනොලව්තෙ? බුදුන් වහන්ලේලේ
බුද්ධත්වලයන් නව වැනි මොසලයහි දී සිදුවූ ප මුවැනි
පැිණීලමහි දී ම යක්ෂයන් ප වො හැරීමත් ශ්රී ොංකිෙයින්
ලබෞද්ධො ලමහි ෙොයෙයින් බවට පත්කිරීමත් මගින් ප මු
වෙොවට ශ්රී ොංකිෙයින් බුදු ෙහලමහි පිහිටුවීමට ෙටයුු ෙරන
ෙ බව පැහැදිලි ය. ෙැනට ශ්රී පොෙේථොනය ට අධි ෘහිෙ සුමන
සමන් ලෙවියන් යනු සුමන යක්ෂයො බවත් බුද්ධ ධර්මමය ශ්රවණය
කිරීලමන් පසු ඔහු බුදු ෙහලමහි සුලප්තෂ උපොසෙලයක් වූ
බවත් මහොවංශලේ සඳහන් ලව්ත.
බුද්ධත්වලයන් පේවැනි වර්මෂලයහි දී ලෙවන වෙොවට ශ්රී
ංෙොවට වැඩම ෙරන ද්ලද් චූල ෝෙර සහ මලහෝෙර නේ වූ
නො ලෙලසොලහොයුරන් විසින් මැණික් පුටුවක් අරභයො ඇති
ෙර න්නො ෙ ආරවු ක් විසඳම සඳහො බවත්, බුද්ධත්වලයන්
අට වැනි වර්මෂලයහිදී ෙැ ණියට අධිෙෘහිෙ වූ මනිඅක්ිෙ නො
රජු විසින් ෙැ ණියට වැඩම ෙරන ල ස ෙරන
ෙ
ආරොධනයෙට අනුව ෙැ ණියට වැඩම ෙරන ෙ බවත් මහො
වංශලයහි ම සඳහන් ලව්ත. ඒ අනුව සැ කීලේදී ශ්රී ංෙොද්වීපය
සහ භොරෙ මොෙොව අෙර ෙෙන්නෙර බැඳීමක් ඇති වීම
ලෙලරහි බුදු ෙහලමන් ැබුණු පිටුබ ය ෙ අතිමහත් ය.

එමු දු ලනොව ශ්රී ංෙොලව්ත බුදු ෙහම නිෙය වශලයන්
ේථොපිෙ කිරීලේ මොහැඟි ලමලහවර ධර්මමොලශෝෙ රජු විසින්
ඔහුලේ රොජයත්වලයන් අට වැනි වර්මෂලයහි දී පවත්වන්නට
ලයදුන් ුන්වැනි ධර්මම සං ොයනොලව්ත ප්රතිඵ යක් ල සින්
පුනර්මජීවනය
ැූ බව ලමහි දී සඳහන් ෙ
යුු ය.
ලමොේ ලීපුත්ෙ මහ රහෙන් වහන්ලේලේ මූලිෙත්වලයන්
පැවති ුන්වැනි ධර්මම සං ොයනොලවහි වඩොත් වැෙ ත්ම
ප්රතිඵ ය වන්ලන් ශ්රී ංෙොව ඇුලු ජනපෙ ෙහසයෙට බුදු ෙහම
පුරුවො හැරීම සඳහො ධර්මමොලශෝෙ රජු විසින් පියවර ැනීමයි.
ජනපෙ ෙහසයක් පුරො පිරිසිදු ලථරවොෙ බුද්ධ ධර්මමය ෙොයොෙ
කිරීලේ දී ධර්මමොලශෝෙ රජු විසින් ෙම ිත්ර රොජයය වූ ශ්රී
ංෙොද්වීපය ලවෙ දූෙ ලමලහවලරහි ලයොෙවන ද්ලද් ෙම
එෙම පුත්රයො වූ මහින්ෙ මහ රහෙන් වහන්ලේ ය. ි.
පූර්මවලයන් ුන්වන සියවලේ අ භො ලේ දී සිදු වූ ලමකී ධර්මම
චොරිෙොලවහි දී ධර්මමොලශෝෙ රජු විසින් ශ්රී ංෙොවට ෙොයොෙ
ෙරන ද්ලද් බුද්ධ ධර්මමය පමණක්ම ලනොලව්ත. එවෙට ශ්රී
ංෙොලවහි රොජය පො නය ෙ තිේස නේ රජු හට ‘ලෙවන ප්රිය
ප්රියෙර්මශී‘ නි වූ රොජොභිලෂ්ෙය ෙ පිරිනමන
ද්ලද් ලේ
අවේථොfවිදී ය. ඒ ධර්මමොලශෝෙ රජු විසින් ෙම හිෙ ිුරු
රොජයලේ පො ෙයො ෙමන් හො සමොන ෙත්ත්වලයන් ම ස ෙනු
වේ ෙම පුත්රයො වූ ිහිඳු මහ රහෙන් වහන්ලේ සම එවන ෙ
රොජකීය අභිලශ්ෙයයි. ‘ලෙවන ප්රිය ප්රිය ෙර්මශී‘ යනු භොරතීය
රොජය පො ෙයකු විසින් ෙැරිය හැකි උසේම අභිලශ්ෙයයි.
එවැනි අභිලශ්ෙයනට උරුමෙේ කියූ එෙම විලද්ශ රොජය
පො ෙයො වූලේ ශ්රී
ංෙොද්වීපලයහි එවෙට පො ෙයො වූ
ලද්වොනේ පිය තිේස නින් අප අෙ හඳුන්වන තිේස රජුමො ය.
අනුරොධපුරය ලක්න්ර ෙ ෙර නිේන් ෙම රොජය පො න
ෙටයුු ලමලහයවන ෙ තිේස රජු හට ිහිඳු හිියන්ලේ
ංෙො මනය මහත් අේවැසිල් ක් ලමන්ම ප්රීෙ උද්ෙොමයට
ෙරුණක් වූ බව ෙ පැහැදිලිය. ලෙලේ වුව ෙ, ෙමන් විසින් ෙරණ
ෙ රොජොභිලශ්ෙය හො සමොන ෙත්ත්වයක් ෙම අසල්වැසි
ලසොයුරු රොජයලේ ිත්ර පො ෙ තිේස රජු ලවෙ පිරිනැමීම
ඉන්දියොව සහ ශ්රී
ංෙොව අෙර පැවති විලද්ශ සබඳෙොව
මැනවින් ෙහවුරු ෙරන ෙ අවේථොවක් ල ස වර්මෙමොනලයහි
ෙ සිහිපත් ෙ යුුව ඇෙ.

ිහිඳු හිි විසින් ශ්රී ංෙොවට බුදු ෙහම හඳුන්වො දීලේ දී ඒ
හො බැඳුනු සංේෙෘතියක් ෙ අප ලවෙ ෙොයොෙ ෙරන ෙ බව අප
විසින් අමෙෙ ලනොෙ යුුය. එය ශ්රී ොංලක්ය ෙ ොලව්ත සහ
සංේෙෘතිලයහි පර්මවර්මෙනීය අවධියක් බව සැ ලෙන්ලන්
එලහයිනි. ප්රොේ ලබෞද්ධ යු ලයහි සිට පැවෙ එන ශ්රී ොංලක්ය
ෙ ොව, සංේෙෘතිය, ලද්ශපො නය ලමන්ම අර්මථ ක්රමය ෙ
වුහොත්මෙව
සහ
දිශොනු ෙ
ක්රමලව්තෙයක්
ඔේලේ
ියොත්මෙ වන්ලන් ලබෞද්ධො ම හො අතිනෙ
ැනීලේ
ප්රිප යක් වශලයන් බව පැහැදිලි ය. උන් වහන්ලේ විසින් ශ්රී
ොංලක්ය ජනෙොවට ධර්මමය ලද්ශනො ෙ ො ම පමණක් ම
ලනොලව්ත. ලබෞද්ධො ම මෙ පෙනේ වූ භික්ු ශොසනය ලමන්ම
උපොසෙ උපොසිෙො සමොජයක් ෙ, ඒ මෙ පෙනේ වූ අද්වීතිය ෙ ො
සේපුෙොයක් ෙ බිහිවන්ලන් ිහිඳු හිිලේ ආ මනයත් සම ය.
රොවණ යු ලේ සිට පැවෙ එෙැයි සැ ලෙන විශො මන්දිර,
ේතූප, ප්රොසොෙ, ප්රොෙර, ආරොම ආදී ලබොලහෝ ෘහ නිර්මමොණ
අං
ලමන්ම අලනකුත් සැරසිලි අං
ෙ ලබෞද්ධො ිෙ
මුහුණුවරකින් යුක්ෙව ල ොඩනැල නුලේ බුදුෙහම ංෙොලවහි
ේථොපිෙ වීමත් සම
ය. මීට ලහොඳම උෙොහරණය වන්ලන්
වර්මෙමොන අනුරොධපුරලේ මහො විහොර සංකීර්මණය නේන්
හැඳින්ලවන සං ොරොම සංකීර්මණයයි. ිහිඳු මහ රහෙන්
වහන්ලේ විසින් ලද්වොනේ පියතිේස රජුලේ රොජකීය නගු
උපලයෝගී ෙර නිින් මනො සැ සුමකින් යුක්ෙව ඉදිෙරන ෙ
ලමම සංකීර්මණය ශ්රී ංෙොලව්ත ප්රථම ඓන්ීය විහොරොරොම
(Organic Monastery) සංකීර්මණය ල ස ෙ හඳුනො ැලන්. ලමහි
විලශ්ෂත්වය වන්ලන් බුදුන් වහන්ලේ විසින් ලද්ශනො ෙරන ෙ
පොරිසරිෙ හිෙෙොමී වොසේථොනයක් ල ස මහො විහොර
සංකීර්මණය හඳුනො ෙ හැකි වීමයි. ‘ආරොම ලරෝපො-වන ලරෝපො‘
යනුලවන් බුද්ධ ලද්ශනොලවහි ඇති සඳහන ලමහිදී අනු මනය
ෙරන ෙ බව ලමොනවට පැහැදිලි ලව්ත.
වසර 2500ක් පැරණි බුද්ධ ධර්මමය සහ ශ්රී ංෙොව
සහ ඉන්දියොව අෙර පැවති ෙෙනන්ෙර බැඳීම සිහිපත් ෙරවන
අලනක් ප්රධොන සිදුවීම වන්ලන් භික්ුනී ශොසනය ලමරට
ේථොපිෙ කිරීම සඳහො බො ලෙන ෙ ෙොයෙත්වයයි.

භික්ූනී ශොසනය ශ්රී
ංෙොද්වීපලයහි ේථොපිෙ කිරීම සඳහො
ධර්මමොලශෝෙ රජු විසින් ශ්රී ංෙොවට එවන ද්ලද් ඔහුලේ ම දියණිය
වූ සං ිත්ෙො භික්ුනියයි. ශ්රී ංෙොලවහි භික්ුනී ශොසනය
සේබන්ධලයන් වැෙ ත් වන ලමම පැිණිම ලද්වොනේපියතිේස
රජුලේ බ වත් ඉල්ලීම මෙ ධර්මමොලශෝෙ රජු විසින් ශ්රී ංෙොද්වීපය
ලවෙ එවන ෙ ලෙවැනි ධර්මම ෙයො ය ල ස හැඳින්වීම නිවැරදිය.
ලද්වොනේපියතිේස රජුලේ නෑනනුවන් වූ අනු ො ලද්විය ප්රථම වරට
ිහිඳු හිියන්ලේ ධර්මමය ශ්රවනය ලෙොට බුද්ධ ධර්මමලේ
උපොසිෙොවක් ල ස සරණ ගිය අෙර භික්ුනි ශොසනයට ඇුලුවීම
සඳහො ඇයලේ තිූ ලනොසැල න අධිෂ්ඨොනය ලමකී පැිණිමට
ලේු වූ බව මහො වංශය සඳහන් ෙරයි. ඒ අනුව සැ කීලමහිදී
භික්ු ශොසනය ලමන්ම භික්ුනී ශොසනය ඇති කිරීලමහි ො
අසල්වැසි භොරෙ මොෙොව ශ්රී ංෙොව හො අත්වැල් බැඳ ත් බව
පැහැෙැලි ය. ි. පූර්මවලයන් වර්මෂ 288 හි දී උඳුවප් මස පුර
පසල ොේවෙ දින ශ්රී
ංෙොලවහි ෙෙලෙො
පටුන ලහවත්
වර්මෙමොනලයහි යොපනය නින් හැඳින්ලවන උුරු දි ජැටිලයන්
ක්දිවට ල ොඩබට සං ිත්ෙො ලෙරණිය ශ්රී ංෙොවට වැඩම
ෙරන
ද්ලද් ඉන්දියොලව්ත බුද්ධ යොලව්ත පිහිටි බුදුන් වහන්ලේ
බුද්ධත්වයට පත් වූ ශ්රී මහො ලබෝධිලයහි ෙකුණු අකු ධොුලවන්
හට ත් ලබෝධි අංකුරයක් සහිෙ පොත්රො ධොුව සහ ෙවත්
බීංජොකුර තිේ ලෙෙක් ෙ සම ය. ලද්වොනේ පිය තිේස රජු විසින්
ඉෙො හරසරින් යුුව පිළි න්නො ෙ ලමම ශ්රී මහො ලබෝධි වෘක්ෂය
ිහිඳු මහ රහෙන් වහන්ලේලේ උපලෙේ සහ අනුශොසනො පරිදි
මහො විහොර සංකීර්මණලයහි ලරෝපණය ෙරන දි. ිනිේ ෙෑතින්
ලරෝපණය ෙරන ෙ ල ොව ෙැනට ඉතිරිව ඇති පැරණිෙම ශොෙය
වන්ලන් ලමම ජය ශ්රී මහො ලබෝධියයි. එලමන් ම ල ෝෙ වොසී ලබෞද්ධ
ජනෙොව විසින් ඉමහත් බැතිලයන් පුෙ බන බුදුන් වහන්ලේලේ
පොරිලභෝගිෙ ධොු වලින් එෙක් වන්ලන් ෙ ජය ශ්රී මහො ලබෝධිය යි.
මහනුවර ශ්රී ෙ ෙො මොළි ොලවහි ෙැන්පත් ලෙොට ඇති බුදුන්
වහන්ලේලේ ෙන්ෙ ධොතූන් වහන්ලේ ෙ භොරෙ මොෙොව විසින් ශ්රී
ංෙොවට තිළින ෙරන ෙ ෙවත් වැෙ ත් ෙොයොෙයකි. ඊට අමෙරව
ලබෞද්ධො ම මෙ පෙනේ වූ ේවොධින ෙ ො සේප්රෙොයක් සහ
සොහිෙයයක් ෙ ශ්රී ංෙොද්වීපය සුව ඇති බව අප විසින් අමෙෙ
ලනොෙ යුු ය. ේතූප ල ොඩනැගිලි ඉදිකිරීලේ ප්රබ ෙොක්ෂනිෙ
ඥොනය ලමන්ම බුද්ධ ප්රතිමොව, සඳෙඩ පහණ, මුර
,
ලෙොරවක්
, වොහල්ෙඩ ආදී ේවොධීන ෙ ොං
ෙ ලේ අෙර
වැෙ ත් ය.

ලේ අනුව සැ කීලේදී වසර 2500 ෙ ලබෞද්ධො ිෙ ඉතිහොසය
ු
භොරෙ මොෙොව සහ ශ්රී
ංෙොද්වීපය අෙර මනො වූ
අවලබෝධයක් සහ සබඳෙොවක් ඇති වී තිලබන බව අපට
පැහැදිලි වන්ලන් ලමකී ඓතිහොසිෙ සිදුවීි වටො ල ොඩ
නැගීඇති ප්රබ සංේෙෘතියෙ උරුමෙරුවන් බවට පත්වීමට ශ්රී
ංෙොවට හැකියොව ැබීමයි. ෙකුණු ආසියොනු ෙ ොපය ු
අලනකුත් ලද්ශයන් අෙර ඇති සමීප සබඳෙොව සහ
සහලයෝගීෙොව ඉක්මවො ගිය ලසොයුරු බැඳීමක් ඒ ු
අන්ෙර්ම ෙ ව ඇති බව වඩොත් ඒ අනුව ෙහවුරු ලවයි. ආ ම
ලක්න්ීය වූ අර්මථ ක්රමයක්, ලද්ශපො නිෙ සහ සමොජ
සංේෙෘතියක් ඒ ු නිරන්ෙරලයන්ම විෙයොමොන ය. ලමහිදී
අප විසින් වඩොත් ලහොඳින් අවලබෝධ ෙර ෙ යුු ෙොරණය
වන්ලන් ඉන්දීයොලවන් ැබුණු ලපෝෂනය උපලයෝගී ෙර නිින්
ේවොධීන රොජයයක් ල ස ශ්රී ංෙොවට නැගී සිටීම සඳහො භොරෙ
මොෙොව විසින් අප ලවෙ දිගු ෙරන
ෙ සලහෝෙරත්වලේ
මොවෙයි.
ඊට ප්රධොනෙම ලේුව වන්ලන් භොරෙ මොෙොව හො උලරන් උර
සිටිින් ෙ ොපීය සහලයෝගීෙොව වැි දියුණු කිරීම සඳහො ශ්රී
ංෙොද්වීපයට ඇති හැකියොව භොරෙ මොෙොව විසින් ඉඳුරො
අවලබෝධ ෙර ැනීමයි. සංේෙෘතිෙමය වශලයන් ඇතිවන සහ
සබඳෙො අන් ෙවර බැඳීමකටත් වඩො ශක්තිමත් බව අප ඉෙො
ලහොඳින් ෙන්නො ලෙයකි. එය අෙටත් වඩො ලහොඳින් ෙැනට වසර
2500ෙට ලපර ලෙරලටහි පො ෙයන් විසින් ඉෙො ලහොඳින්
අවලබෝධ ලෙොටල න තිූ බව ඉහෙ සොධෙ වලින් මැනවින්
පැහැදිලි ලවයි. එබැවින්, එකී මොනව, සංේෙෘතිෙ සහ සමොජ
සබඳෙො ෙව දුරටත් ෙහවුරු ෙර ැනීමට එ ලෙන ලවසක්
උත්සව සමලයහි දී අප විසින් ෙ අධිෂ්ඨොන ෙර ෙ යුු ය. සියලු
ල ෝෙ වොසී ජනෙොවට නිදුක් නිලරෝගී සුභ ලවසක් මං
යයක්
ලව්තවො!

මහාචාර්ය ප්රශාන්දති නාරංපගාඩ
අධයක්ිෙො,
සොර්මක් ෙ ොපීය සංේෙෘතිෙ මධයේථොනය,
224, ලබෞද්ධොල ෝෙ මොවෙ, ලෙො ෙ 7

සොරොනොත් හි ධකමක් සතූපය - බුදුන්ද ෙහන්දකසත ප්රථම ධර්ම කද්ශනොෙ
පැෙැත්වූ සතථොනය
ධහමක් සේූපය - උත්තර ප්රහද්ව ේ හි සාරානාත් හි පිහිටා ඇති හමම සේූපය බුදුන් ව න්හසේ ප්රථම ධර්ම
හද්ව නාව වන දම්සත් පැවතුම් සූත්රය හද්ව නා කළ සේථානහේ පිහිටා ඇත. මුල්ල සේූපය ක්රි. පූ. 3 වන
සියවහසේදී ඉදි කර ඇතැයි වි ව
ේ ාස හකහර්. වර්තමානහේ දක්නට ලැහ න සේූපය මුල්ල සේූපයට වඩා
හ හ වින් වි ාල වන අතර ක්රි.ව. පළමු සියවහසේ මැද භාගහේ දී පමණ ඉදි කර ඇත. හමය ද
හ ෞද්වධයන්හේ අති පූජනීය සේථාන තහරන් එකකි.

බුද දහකමන්ද කපෝෂිත ඉන්දදු ශ්රී ලං ො සබඳතොෙ
ආචොර්ය කිරින්දකද් අසතසජි සතථවිර
ඉන්දියන් සාගරය මධයහේ කුඩා මුතු ඇටයක් හමන් පිහිටා ඇති ශ්රී
ලංකාව ස හලෝක සිතියහම් ශ්රී ලංකාවට මදක් ඉ ළට වන්නට පිහිටා ඇති
ඉන්දියාව අතර පවතින්හන් සමීප සම් න්ධතාවයකි. භූ හගෝලීය ව හයන්
ගත්කළ ශ්රී ලංකාවට ඉතාමත් ආසන්නහේ පිහිටි රට වන්හන් ඉන්දියාවයි.
එපමණක් හනාව සංසේකෘතිකමය ව හයන්ද ශ්රී ලංකාව ස ඉන්දියාව අතර
හ ාහ ෝ සමානතා දක්නට ලැහේ. හම් සමානතාවලට හ හ වින්ම හ තු
ේ ව
වන්නට ඇත්හත් හදරට පිහිටා ඇති සුවිහ ෂි
ේ භූහගෝලීය පිහිටීමයි. ශ්රී ලංකාව
ස ඉන්දියාව අතර ඇති ස ඳතාවය ක්රිසේතු පූර්ව යවන සියවසටත් ත
වර්ෂ ගණනාවක් ඈත අතීතහේ සිට පැවත එන්නකි. ඒ පිළි ඳව සඳ න්වන
හ ාඳම උදා රණය වන්හන් වාල්ලමිකී විසින් රචිත රාමායනයයි. හදරට
පවතින හම් අහනානය ස ඳතාවය නිසාම ශ්රී ලාංහක්ය කලාව, සාහිතයය,
වැඳුම් පිදුම් පිළිහවත්, අධයාපනය, කෘෂිකර්මාන්තය, ආ ාර පාන ආදී ූ සෑම
අංගයකම ඉන්දීය සංසේකෘතික අංග ලක්ෂණයන් දක්නට ලැහේ.
ඉන්දියාව ස ශ්රී ලංකාව අහනෝනය ව හයන් ැහඳන ප්රධානම
සාධකය වන්හන් බුදු ද මයි. මුලු හලාවම හමෝ හේ ඝනාන්ධකාරහයන් වැසී
පැවති යුගයක ප්රඥාහේ ප්රදීප දල්ලවාලමින් ප ළ ූ බුදුහිමියන් ඉපදුහන්ත්,
බුද්වධත්වයට පත්ූහේත්, පිරිණිවන්පා වදාහල්ලත් ඉන්දියාහේදී උවත්
උන්ව න්හසේ විසින් හද්ව ා කරන ලද ශ්රී සද්වධර්ම හනානැසී සුරැකිව
පවතින්හන් ශ්රී ලංකාව තුළය.
ශ්රී ලංකාව ස ඉන්දියාව අතර පැවති ඓති ාසික ස ඳතා පිළි ඳව
අධයයනහේදී මූලික ව හයන් කරුණු ල ාගත ැකි මූලාශ්රයන් ද්වවිත්වය
වන්හන් ලිඛිත මූලාශ්ර ස අලිඛිත මූලාශ්රයන් ය. ඒ අතරින් ශ්රී ලංකාහේ
පැරණිතම ලිඛිත ඓති ාසික මූලාශ්රය හලසින්
ඳුන්වනු ල න
ම ාවං හයහි හම් සම් න්ධහයන් ූ හ ාහ ෝ කරුණු කාරණා
සවිසේතරාත්මකව දක්වා තිහේ. ශ්රී ලංකාවට බුදු ද හම් පවතින
සම් න්ධත්වය පිළි ඳව විමසීහම්දී මුලින්ම මතකයට නැහගන සිදුවීම
වන්හන් බුදුරදුන් බුද්වධත්වයට පත්ව සත්සති හගවා අවසන්වද්වදී
උන්ව න්හසේට විලඳ මී පිඩු පූජා කළ තපසේසු භල්ලලුක හවළඳ හද ෑයන් ට බුදු

රදුන් විසින් පිරිනැමු හක් ධාතු අට මිට නිධන් කර තිරියාහේ සෑයක්
නිර්මාණය කිරීමයි. එහමන්ම ඒ මගින් හපනී යන තවත් කරුණක්
වන්හන් ඒ කාලහයත් ශ්රී ලංකාව ස ඉන්දියාව අතර හවළඳාම්
කටයුතු සිදු ූ වයි.
ඉන් අනතුරුව බුදු රදුන් හතවරක් ශ්රී ලංකාවට වැඩම කළ වට
දීපවං ය, ම ාවං ය ස සමන්තපාසාදිකාව වැනි මූලාශ්ර ග්රන්ථවල
විසේතරාත්මකව සඳ න් කර තිහේ. ඒ අනුව බුද්වධත්වහයන් නව වන
මාසහේදී මහියංගනයට වැඩම කළ උන්ව න්හසේ, බුද්වධත්වහයන්
පසේවන වර්ෂහේදී නාගදීපයටත්, බුද්වධත්වහයන් අටවන වර්ෂහේදී
කැළණියටත් වැඩම කර සමනල කඳු මුදුහන් තම සිරිපතුල එහි පිහිට
ූ වත් සඳ න් හවයි.
ඉන් අනතුරුව ඉන්දියාහේ සිට හමරටට දූත පිරිසක්
පැමිහණන්හන් බුද්වධ පරිණිර්වාන දිනහේදී ය. ඒේ වං කතාවන්ට
අනුව ලංකා රාජාවලිහයහි ආරම්භක පාලකයා හලසින් ැඳින්හවන
විජය කුමාරයා ඇතුළු පිරිසයි. ඉන් අනතුරුව වරින් වර විවිධ දූත
කණ්ඩායම් විවිධාකාරහේ හද්ව පාලනික හ ේතු මත ඉන්දියාහේ සිට
ශ්රී ලංකාවට පැමිණ තිහේ. තවද ඉන්දියාව ස ශ්රී ලංකාව අතර පැවති
හවළඳ ස ඳතා හ ේතුහවන්ද හ ාහ ෝ හවළඳ පිරිසේ නිරන්තරහයන්
හදරට අතර හවළඳ කටයුතු සිදුකළ වට ම ාවං ය ඇතුළු ග්රන්ථ
සාහිතයත්, හගාඩවාය හසල්ලලිපිය වැනි ශිලා හල්ලඛනත් සාක්ෂි දරයි.
හකහසේ හවතත් ශ්රී ලංකාහේ සංසේකෘතිහේ සුවි ාලතම පුනරුදය
ඇතිවන්හන් බුද්වධ පරීනිර්වාණහයන් වසර 236 ක් හගවුණු පසුවය. ඒ
ඉන්දියාව අහ ෝක අධිරාජයයා විසින් පාලනය කරන සමය විය.
අහ ෝක අධිරාජයයාහේ 18 වන රාජ වර්ෂහේදී එතුමාහේ
අනුග්ර හයන් හමාේගලිපුත්තතිසේස ම ර තන්ව න්හසේ විසින්
පැවැත් ූ හතවන ධර්ම සංඝායනාහවන් පසු ශ්රී ලංකාව ඇතුළු රටවල්ල
නවයකට ධර්ම දූතයන් පිටත් කර රිනු ලැබීය. ඒේ වකවානුව වනවිට
ශ්රී ලංකාහේ පාලකයාව සිටිහේ හද්වවානම්පියතිසේස රජුය. එකල ඉන්දු
ශ්රී ලංකා ස ඳතා හකතරම් ක්තිමත්ව පැවතිහේද යත් හදවනපෑතිසේ
රජතුමා ස අහ ෝක අධිරාජයයා සිය පුතණුවන් ූ මිහිදු මාහිමියන්
ප්රමුඛ ත් හදහනකුහගන් සැදුම්ලත් දූත පිරිසක් ශ්රී ලංකාවට වැඩම
කරවීය. ඒත් සමගින් හ ෞද්වධ අභිහෂේක ක්රමය ද හමරටට දායාද විය.

ඒ හලසින් මිහිදු හිමියන් හමරටට බුදු ද ම තිළිණ කිරීහම් ම ඟු
කර්තවයයට උරහදනු ලැබීය.
මිහිදු මාහිමියන් ශ්රී ලංකාවට බුදු ද ම දායාද කිරීහමන්
අනතුරුව ශ්රී ලංකාහේ භික්ුණී සාසනය ඇරඹීම සඳ ා ශ්රී ලාංහක්ය
කාන්තා පරපුහරන් පැන නැගි ඉල්ලලීම හ තු
ේ හකාට හගන අහ ෝක
අධිරාජයයාහේ දියණිය ූ සංඝමිත්තා ර ත් හමහ ණිය ප්රමුඛ පිරිසක්
ශ්රී ලංකාවට වැඩම කරවනු ලැබීය. එතුමිය සමගින් බුදුන් ව න්හසේට
බුදු වීමටම හසවණ දුන් ඉන්දියාහේ ජය ශ්රී ම ා හ ෝධිහයහි දක්ෂිණ
අංකුරය ද ශ්රී ලංකාවට වඩමවනු ලැබීය. එපමණක් හනාව ශ්රී ලාංහක්ය
සංසේකෘතිහයහි පළමු ැරවුම් ලක්ෂය වන්හන් ද එම සිදුවීමයි. එයට
හ ේතුව වන්හන් සංඝමිත්තා හමහ ණින් ව න්හසේ සමග ද අට
කුලයක පිරිසක්ද පැමිණිමයි. ඒ අනුව හමරටට අලුත් කර්මාන්ත ක්රම
ද අටක් තිළිණ ූ අතර ඒවාත් සමග විවිධාකාරහේ කලා ශිල්ලප,
සංසේකෘතිකාංග, වැඳුම් පිදුම් පිළිහවත්, ආ ාර පාන රටා,
කෘෂිකර්මාන්තය ඇතුළු හ ාහ ෝමයක් ක්හෂේත්රයන්වල පිබිදීමක්
ඇති විය.
හමහලසින් පැවති ඉන්දු ශ්රී ලංකා ආගමික ස ඳතා පසු කාලීනව
බිහිූ රජවරුන් විසින් තව තවත් තර කරවනු ලැබීය. හමහලසින්
හමරටට බුදු ද ම ා සම් න්ධව ඉන්දියාහවන් දායාද ූ ප්රධාන
දායාදයක් වන්හන් දන්ත ධාතූන් ව න්හසේ වැඩම කරවීමයි.
ඉන්දියාහේ උහද්වනි නුවර ගු ාශිව රජුහේ පුතනුවන් වන දන්ත කුමරු
ස දියණිය වන හ ේමමාලා කුමරිය විසින් දන්ත ධාතූන්ව න්හේ
ලංකාවට වඩම්මවනු ලැබුහේ කීර්ති ශ්රී හම්ඝවර්ණ රජුහේ
කාලහේදීය.
හමහලස බුදු ද ම සමග තර ූ හදරට ස ඳතා දිගින් දිගටම
තවර්ෂ ගණනාවක් පුරාවටම පැවත ආ අතර මෑත කාලීන
ඉති ාසහයහි සඳ න් වන වඩාත් කතා ට ලක් ූ කාරණාව
වන්හන් මීට වසර අනූවකට පමණ හපර දී අනගාරික ධර්මපාලතුමන්
විසින් බුද්වධගයාව හ ෞද්වධයන් සතු කරගැනීම සඳ ා ක්රියා කළ
ආකාරයයි.

එයින් අනතුරුව අද දක්වාම බුද්වධගයාව රැක ලා ගන්හන් ම ා
හ ෝධි සමාගහම් ශ්රී ලාංහක්ය භික්ුන්ව න්හසේලා විසිනි. එපමණක්
හනාව දිනපතා ශ්රී ලාංහක්ය ැතිමතුන් සිය ගණනින් දඹදිව පිහිටි
බුදුන් ව න්හසේහේ පාද සේපර්ෂය ලද පූජා භූමි වන්දනාමාන කිරීම
සඳ ා ඉන්දියාවට ගමන් කරයි. හම් ආකාරයට බුදු ද මින් හපෝෂණය
ූ රි අපූරු ස ැඳියාවක් ඉන්දියාව ා ශ්රී ලංකාව අතර ත වර්ෂ
ගණනාවක් පුරාවට පවතී.

ආචොර්ය කිරින්දකද් අසතසජි සතථවිර
විහොරොධි ොරි
හුණුපිටිය ං ොරොම විහොරසතථොනය

පද්මපොනි කබෝධිසත්ත්ෙ රූපය - අජන්දතො හි පළමු ගුහොෙ
අජන්තා හි පළමු හලහනහි හ ෝධිසත්ත්ව පද්වමපානි සිතුවම, - ම ාරාෂේර හි ඖරංග ාද්ව දිසේික්කහේ පිහිටා
ඇති අජන්තා හලන් හි ක්රි.පූ. 2 වන සියවහසේ සිට ක්රිසේතු වර්ෂ 480 දක්වා පමණ ගහලන් නිර්මිත හ ෞද්වධ
මූර්ති 30ක් පමණ දක්නට ලැහේ. හමම හලන්හි ඇති සිතුවම් ස ගහලන් හනළුෑ මූර්ති හපෞරාණික
ඉන්දියානු කලාහේ අද දක්වාම පවතින විශිෂේට නිර්මාණ හේ. පළමු හලහනහි දක්නට ලැහ න හ ෝධිසත්ත්ව
පද්වමපානි සිතුවම වැනි අජන්තා සිතුවම් හ ෞද්වධ කලාහේ ඉතා දක්ෂ අයුරින් ැඟීම් නිරූපිත අග්රගණය
නිර්මාණ හලස හලාව පුරා පිළිගැහන්. හමය යුහනසේහකෝ හලෝක උරුමයක් ද හේ.

2015 මොර්ු මොසකේී අග්රොමොතය නකර්න්දර කමෝදි මැතිුමො
ජය ශ්රී මහො කබෝධිය ෙන්දදනො රමින්ද...

ලවසක් පුන් ලපොලහෝ දිනය

ල ොව පුරො ලවලසන ලබෞද්ධ ජනයොලේ වඩොත්

පූජනීය දිනය ලවයි. බුදුරජොණන් වහන්ලේලේ උත්පත්තිය, බුද්ධත්වය හො මහො
පරිනිර්මවොණය සිහිපත් ෙරන එම දිනය
ල ෞරවලයන් සමරනු
ලෙරට ම

එලමන්ම ලවසක් දිනය යනු ඉන්දියොව හො

ංෙොව යන

බුදු ෙහලේ උරුමය සැමරීලේ අවේථොවකි. බුදු ෙහම සියවේ

ණනොවක්

මුළුල්ලල් පරේපරො

බයි.

ක්දිව ලබෞද්ධ ජනෙොව විසින් මහත්

ණනොවක් පුරො

ඉන්දු -

ංෙො

සමොජයන් සේබන්ධ ෙරන

ඓතිහොසිෙ උරුමයක් ල ස ෙ හඳුන්වො දිය හැකි ය.
බුදු ෙහින් ලපෝිෙ ඉන්දු -

ංෙො සේබන්ධෙොව වසර 2500 ෙට වඩො පැරණි ය.

බුදුන් වහන්ලේ ජීවමොනව වැඩ සිටි ෙො ලේ පටන් ම ෙෙදිව හො

ක්දිව අෙර පැවති

සබඳෙො පිළිබඳව සඳහන් ලව්ත. බුදුන් වහන්ලේලේ බුද්ධත්වලයන් සත්වන සතිලේ දී
ෙපේසු, භල්ලුෙ යන ලවල ඳ ලෙබෑයන්ට
නැල නහිර ලවර

බො දුන් ලක්ශ ධොු නිෙන් ලෙොට

ක්දිව

ආසන්නලේ තිරියොයි නේ ේථොනලේ මචෙයයක් ෙරවූ බව සඳහන්

ලව්ත. පසු ෙල ෙ එම මචෙයය ප්රෙට වූලේ ගිරිහඬු සෑය නිනි. ඒ අනුව ෙපේසු,
භල්ලුෙ යන ලවල ඳ ලෙබෑයන් ඉන්දියොලව්ත සිට ශ්රී

ංෙොවට පැිණි ප මු ලබෞද්ධ

උපොසෙයන් බව ලහළි ලව්ත.
ශ්රී

ංෙොලව්ත පුරොණ ලබෞද්ධ මූ ොශ්රවලින් කියැලවන්ලන් බුදුන් වහන්ලේ අවේථො

ුනෙ දී ලමරටට වැඩම ෙ
ේථොනව ට වැඩම ෙ

බව යි.

අවේථොව

මහියං ණය, නො දීපය හො ෙැ ණිය යන
දී

බුදුන් වහන්ලේලේ පොෙ ේපර්මශලයන්

පූජනියත්වයට පත් ලසොල ොේමේථොන පිළිබඳ විේෙර වංශෙථොව
මූ ොශ්රයව

ෙැක්ලව්ත. ලමම පූජනීය ේථොන ෙහසය ශ්රී

ලමන්ම සොහිෙය

ංෙොලව්ත වැෙ ත් ම ආ ිෙ

ේථොන අෙර වන අෙර ඒවො රට පුරො පිහිටො ඇෙ.
බුද්ධ පරිනිර්මවොණලයන් පසුව ෙ ඉන්දියොව හො

ංෙොව අෙර පවත්නො බුද්ධිමය,

සංේෙෘතිෙ, ආ ිෙ හො භොෂොමය සේබන්ධෙො ලපෝෂණය වී ඇත්ලත්
ඉන්දියොලව්ත සහ ශ්රී

බුදු ෙහිනි.

ංෙොලව්ත ිත්රත්වය වසර 2500 ෙට අධිෙ ෙො යක් මුළුල්ලල්

බුද්ධො ම මගින් ශක්තිමත් වී ඇෙ. සිංහ වංශ ෙථො සේප්රෙොයට අනුව, බුදු ෙහම ප්රථම
වරට ශ්රී

ංෙොවට ල න එනු

ැබුලව්ත ලමෞර්මය අධිරොජයයො වූ අලශෝෙලේ පො න සමලේ

දී (ි.පූ. 268 -232) නැල නහිර ඉන්දියොලවන්

ංෙොව ලවෙ එවන

ෙ දූෙ

ෙණ්ඩඩොයමක් මගිනි.

ශ්රී

ංෙොවට පැිණි ලමලහයුලේ නොයෙයො

වූලේ

අලශෝෙලේ පුත්රයො වූ මහින්ෙ හිි ය. මහින්ෙ හිි ප්රමුඛ පිරිස අනුරොධපුරලේ පිහිටි
ිහින්ෙ ොවට පැිණි අවේථොලව්ත දී ඔවුන්ට
– 210 ) රජුමො මුණ ැසීමට අවේථොව
දුන් අවේථොව ල ස ස ෙනු
ආරොමය ේථොපිෙ ෙරන

ක්දිව රජ ෙ

ැබුණි. එම හමුවීම

ලද්වොනේ පිය තිේස ( 250
ක්දිවට බුදු ෙහම හඳුන්වො

ැලබ්. එහි ප්රතිඵ යක් ල ස අනුරොධපුරලේ මහවිහොර

ෙ අෙර එය

ක්දිව බුදු ෙහලේ ප්රධොන මධයේථොනය බවට

පත්විය.
අලශෝෙ රජුමො

ක්වැසියන් ලෙලර්ම විලශ්ෂ සැ කිල් ක් ෙැක්විය. සිය

පුෙණුවන් වූ ිහිඳු මො හිියන් ලේ දිවයිලන් බුදු සසුන පිහිටුවීලමන් පසුව සිය දියණියන්
වූ සං ිත්ෙො ලෙරණියන් ෙ

ක්දිවට පිටත් ලෙොට එවන

පඬුරක් වූ ශ්රී මහො ලබෝධිලේ ෙක්ිණ ශොඛොව සම
වහන්ලේ’

ක්වැසි ලබෞද්ධ ජනයොලේ මහොර්ම

මහොලබෝධි නින් හඳුන්වනු
ලනොව ඉන්දු

ද්ලද් විලශ්ෂ ආ ිෙ

ය. අනුරොධපුරලේ ‘ ශ්රී මහො ලබෝධීන්

පූජනීය වෘක්ෂයකි. ලබෞද්ධයන් විසින්

බන ලේ වෘක්ෂය ලමරට ශොසන වංශ ෙථොලව්ත පමණක්

ංෙො සබඳෙොව

වැෙ ත් ෙැනක් හිි ෙර

නියි. සිංහ

වංශ ෙථොව

සඳහන් වන පරිදි මහො ලබෝධිය ආරක්ෂො කිරීම සඳහො ලබෝධි වෘක්ෂය සම
කු

පිරිසක් ෙෙදිව සිට

ක්දිවට පැිණ ඇෙ.

මහනුවර ෙ ඳො මන්දිරලේ ෙැන්පත් ලෙොට ෙ ෙො වහන්ලේ ෙ සිංහ
ජනෙොව

සු

පරම

එක්ෙරො

පූජනීය

වේුවකි.

පුරොවෘත්ෙයන්ට

අනුව

ලබෞද්ධ

බුදුරජොණන්

වහන්ලේලේ පරිනිර්මවොණලයන් පසු ෙන්ෙ ධොතූන් වහන්ලේ ඉන්දියොලව්ත ෙොලිං ලේ
සංරක්ෂණය ලෙොට එහි ගුහසීව රජුමො භොරලේ වැඩ සිටි ලේෙ. පසුව ගුහොසිව රජුලේ
දියණියන් වූ ලේමොමොලි කුමරිය සහ ඇලේ සැියො වන ෙන්ෙ කුමරු ෙෙදිව ෙලිඟු රට
සිට ෙ ෙො වහන්ලේ

ක්දිවට වැඩමවො ල න ආහ. එෙ

ක් රජය ෙ

කිර්මති ශ්රී

ලේ වර්මණ රජුමො ෙ ෙො වහන්ලේ පිළිල න අනුරොධපුරලේ අභයගිරි විහොරලේ
ෙැන්පත් ලෙොට පුෙ සත්ෙොර ලෙලේය. එෙැන් පටන් මහනුවර රොජධොනි සමය ෙක්වො ම
රජ ෙරුලවෝ ෙ

ක්වැසි ජනෙොව ෙ ෙ ෙො වහන්ලේ රොජකීය පූජනීය වේුවක් ල ස

ස ෙො පුෙ පුජො පවත්ින් රැෙ

ත්හ.

ි.පූ. ුන්වන සියවලේ දී බුද්ධො ම හඳුන්වො දුන් ෙො සිට

ක්දිව ලථරවොෙ ලබෞද්ධ

ධර්මමලේ ලක්න්රේථොනයක් වී ඇෙ. පේ වන සියවලේ දී පමණ ඉන්දියොනු සේභවයක්
ඇති බුද්ධල ෝෂ ලෙරණුලවෝ
ධර්මමය සඳහො ලහ

ක්දිවට වැඩම ලෙොට මහො විහොරලේ වැඩ වසින් බුද්ධ

බසින් පැවති අටුවො පොලි බසට පරිවර්මෙනය ලෙොට ලථරවොෙ බුද්ධ

ධර්මමය ප්රචොරය සඳහො ෙටයුු ෙ හ.

ශ්රී

ංෙොලව්ත ෙ ො ශිල්ප හො සොහිෙයය ල ොඩනැගුලණ්ඩ බුදු සමය මුල් ෙර ල න ය.

පැරණිෙම සිංහ ලසල් ලිපි ලියො ඇත්ලත් බ්රොේි අක්ෂරවලින් වන අෙර ි. පූ. ුන්වන
සියවලේ දී පමණ එම අක්ෂර මො ොව හඳුන්වො දීලේ ල ෞරවය හිි වන්ලන් ෙ ිහිඳු මො
හිියන්ට ය. නූෙන ඉන්දු ආර්මය භොෂොව ට සේබන්ධයක් ඇති සිංහ
ල න සිංහ

ලබෞද්ධ සොහිෙයයක් ෙ ඇති විය. එලමන්ම

භොෂොව මුල් ෙර

ක්දිව ඉදි ලෙරුණු ේුප,

විහොරොම, බුදු පිළිම, පිළිම ල වල් හො ලවනත් ෙැටයේ ලෙලර්ම ඉන්දියොනු ෙ ො
සේප්රෙොයන් මහත් බ පෑමක් ඇති ලෙලේය. පසුව

ොංකිෙ ෙ ො ශිල්පීහු ෙ

ක්දිවට

ආලව්තණිෙ වූ ේවොධීන ෙ ො ෙෘති බිහි කිරීමට ෙ සමත් වූහ.
පුරොණ
ෙොලිං

ංෙොලව්ත විවිධ යු ව

වංශිෙ රජවරුන්ල න්

දී ඉන්දියොනු සේභවයක් ඇති නිේසංෙමල්

වැනි

හො කිර්මති ශ්රී රොජසිංහ වැනි නොයක්ෙර්ම වංශිෙ

රජවරුන්ල න් බුදු සසුලන් දියුණුවට සැ සුණු ලමලහය ඉෙො ප්රෙට ය. එම රජවරු
බුද්ධො ම රොජය ආ ම ල ස ස ෙො ලපෝෂණය ෙ හ.
ශෙ වර්මෂ

ණනොවෙට පසුව ශ්රී

ංෙොව හො ඉන්දියොව අෙර ලබෞද්ධ ආ ිෙ

සේබන්ධෙො යළි ඇති වූලේ බ්රිෙොනය යටත් විිෙ යු ලේ දී ය. ලේෂ්ඨ
අනගාරික ධ්ර්මපාලතුමා (1864 – 1933) විසින් ආරේභ ෙරන
ශෙවර්මෂ
විය.

ංෙො පුත්රයකු වූ
ෙ ෙටයුු නිසො

ණනොවෙ පටන් බිඳ වැටි තිබු ඉන්දියොලව්ත බුදු ෙහලේ යළිත් පුනරුෙයක් ඇති

අභොවයට යින් පැවති ඉන්දියොලව්ත ලබෞද්ධ සිද්ධේථොන න ො සිටුවීම සඳහො

අප්රතිහෙ මධර්මයලයන් යුු ව ෙටයුු ෙ

ධර්මමපො ුමො ඉන්දියොනු මහොලබෝධි

සමො ම පිහිටුවින් නූෙන යු ලේ ලබෞද්ධ පුනරුෙය උලෙසො ෙටයුු ෙ හ.
බුද්ධ යොව, කුසිනොරො වැනි ඉන්දියොලව්ත ලබෞද්ධ සිද්ධේථොන වැඳ පුෙො
ලබෞද්ධ බැතිමුන්ට අවේථොව

ැනීමට සිංහ

ැබුලණ්ඩ ධර්මමපො ුමො ප්රමුඛ මහොලබෝධි සමො ලේ

ෙටයුු නිසො ය. එලමන්ම ධර්මමපො ුමො සහ රබින්රනොත් ෙොල ොර්මුමො ( 1861 – 1941)
අෙර පැවති ිත්ර සේබන්ධයට ෙ බුදු ෙහම ලේු විය.
බුදු ෙහම හො පොලි භොෂොව වැිදුර හැෙෑරීම මුල් ෙර ල න විසිවන සියවලේ දී ශ්රී
ොංකිෙ ලබෞද්ධ ගිහි - පැවිදි පඬිවරුන් හො ඉන්දියොනු විද්වුන් අෙර පැවති ශොේත්රීය
නුලෙනු ෙ ඉන්දු -

ංෙො සබඳෙො ලෙලර්ම බ පෑලව්තය. උඩෙැන්ෙව

සරණංෙර හිි,

බෙරැන්ලද් සිරි සීවලී හිි, ආචොර්මය ලෙන්නලෙෝන් විම ොනන්ෙ වැනි ශ්රී

ොංකිෙ

විද්වත්හු ෙ රොහුල් සංේෙෘෙයොන, බී. ආර්ම. අම්බබඩ්කාර් වැනි ඉන්දියොනු විද්වත්හු ෙ වූහ.
1942 දී ඉන්දියොලව්ත ප්රථම ශ්රී

ංෙො නිලයෝිෙයො ල ස පත් වූ ි. බී. ජයති ෙ මහෙො ෙ

ලබෞද්ධ අධයොපනය ලවනුලවන් ෙටයුු ෙ

පඬිවරලයක් විය.

යටත්විිෙ භොවලයන් ිදුණු පසුව ෙ රොජය ෙොන්ත්රිෙ මට්ටින් ඉන්දු සංේෙෘතිෙ සේබන්ධෙො වඩොත් ලපෝෂණය වුලේ බුදු ෙහම නිසො ය.
ඉදිකිරීම හො ප්රතිසංේෙරණය කිරීම,

ංෙො

ලබෞද්ධ ආරොම

සංේෙෘතිෙ හුවමොරුව, පුරොවිෙයොත්මෙ

සහලයෝගීෙොව, ෙපි වේු සර්මවඥ ධොු ප්රෙර්මශන වැනි ෙටයුු නිසො ලෙරට අෙර
ජනෙොවලේ සබඳෙො බුදු ෙහම මගින් ශක්තිමත් විය. 2017 වසලර්ම දී 14වන ජොෙයන්ෙර
ලවසක් දිනය ලෙො ෙ දී සමරන

ද්ලද් ඉන්දීය අග්රොමොෙය නලර්මන්ර ලමෝදි මහෙොලේ

ප්රධොනත්වලයනි.
ලපෝක් සමුර සන්ධිලයන් ලවන් වූ ශ්රී

ංෙොලව්ත එෙ ම අසල්වැසියො ඉන්දියොව යි.

ලෙරට ම ෙකුණු ආසියොලව්ත උපොයමොර්මගිෙ ේථොනයක් හිි ෙර ල න ඉන්දියොනු
සො රලේ ෙැපී ලපලනන අෙර බුදු ෙහින් ලපෝිෙ ඉන්දු

ංෙො සබඳෙො ශක්තිමත්

ෙරනු වේ ලෙරට ම රොජය ෙොන්ත්රිෙ මට්ටින් ෙටයුු ෙරයි. බුදු ෙහම ඉන්දු
සබඳෙොව ට සෙොෙොලිෙ දීප්තතියක්

ංෙො

බො ලෙයි.

(ලේ ලිපිලේ ෙුවරයො වන මහාචාර්ය සඳපගෝමි පකෝපරපේො

ලෙො ෙ

විශ්වවිෙය ලේ සිංහ අංශලේ අංශ ප්රධොන ධුරය ලහොබවන අෙර සමෙොලීන ඉන්දියොනු
අධයයන මධයේථොනලේ සමොරේභෙ අධයක්ෂවරයො ෙ ලවයි).

කුසිනාරාහේ චෛතය ගෘ ය - බුද්වධ පරිනිර්වාණය සිදු ූ සේථානය
උත්තර ප්රහද්ව ේ හි කුසිනාරා නුවර චෛතය ගෘ ය - බුදුන් ව න්හසේ අසූ වැනි විහේදී පරිනිර්වාණයට
පත් සේථානහේ පිහිටා ඇත. හමය ද හ ෞද්වධයන්හේ අති පූජනීය සේථාන තහරන් එකකි.

ඉන්දීය හිමොලකේ කෙසක් සැමරුම්
ආචොර්ය කසෝනම් ෙැන්දේකචොක්
නහමෝ තසේස භගවහතෝ අර හතෝ සම්මා සම්බුද්වධසේස
ඒ භාගයවත් ූ, අර ත් ූ සම්මා සම්බුදුරජාණන් ව න්හසේට මාහේ නමසේකාරය හේවා!

සාමාන්යයයන් සෑම වසරකම මැයි මාසයට හයහදන හවසක් පුන්
හපාහ ෝ දිනය බුදුන් ව න්හසේහේ ජීවිතහේ වැදගත් සිදුවීම් ිත්වයක් සනිටු න්
කරන අති ය වැදගත් දිනයකි. බුදුන් ව න්හසේහේ උපත, සම්මා සම්බුද්වධත්වය
ස පරිනිර්වාණය සිදු ූහේ හවසක් පුන් හපාහ ෝ දිනක වීම එයට හ ේතුවයි.
එ ැවින් හමම උතුම් දිනය ාරීරික උපතක් පමණක් හනාව ආධයාත්මික
උපතක් ස ආධයාත්මික ජයග්ර ණයක් ද අනුසේමරණය කරන අතර එය ම
ප්රීතිහේ ස සිහි කිරීහම් සංහක්තයක් හේ. හලාව පුරා හ ෞද්වධයන්ට හතමඟුල
සමරන හමම දිනය තරම් වැදගත් වන අන් දිනයක් නැත. හ ෞද්වධයන්හේ
වඩාත්ම වැදගත් උත්සවය වන හවසක් මංගලයය හ ෞද්වධයන් විසින් ම ත්
උද්වහයෝගහයන් සමරනු ල යි. විවිධ රටවල්ල විසින් විවිධාකාරහයන් සමරනු
ල න හවසක් උත්සවය විවිධ නම් වලින් ද ඳුන්වනු ලැහේ. හිමාලහේ
හවහසන හ ෞද්වධයන් හමය, “සග දව” යනුහවන් ඳුන්වන අතර අේනිදිග
ආසියාතික රටවල්ල රැසක් හවසක් දිනය යනුහවන් ඳුන්වනු ල යි. ඉන්දියාව
පුරා හමම දිනය හපාදුහේ ඳුන්වන්හන් “බුද්වධ පූර්ණිමා” යනුහවනි. හමහලස
හවසක් උත්සවය විවිධ නම් වලින් විවිධ රටවල දී සමරනු ලැහේ. හ ෞද්වධ ප්රජාව
සියවසේ ගණනාවක් පුරා හමම උත්සවය සමරා ඇතැයි වි ේවාස හකහර්.
හ ෞද්වධ හලෝකය සෑම වසරකම හමම හතමඟුල්ල දිනය ම ත් ශ්රද්වධාහවන්
ස භක්තිහයන් සමරනු ල යි. හලාව පුරා හවහසන ද සේ සංඛයාත හ ෞද්වධහයෝ
හමම දිනහේ දී ආගමික කටයුතුවල නිරත හවති. සැදැ ැවත්ු පූජනීය සේථාන
වැඳ පුදා ගනිති. හමම දිනහේ දී හ ෞද්වධහයෝ හවහ ර වි ාරසේථානවලට හගාසේ
බුද්වධ, ධම්ම ස සංඝ යන හතරුවනට වැඳ නමසේකාර කරති. හ ෞද්වධ උපාසක
උපාසිකාවන් අෂේ්ාංග සීලය සමාදන් වන අතර අහනකුත් ආධයාත්මික
කටයතුවල ද නිරත හේ. ඇතැම් පුද්වගලයන් මත්පැන් පානය ස දුම්බීම
අත් ැරීමට අධිෂේ්ාන කරගන්නා අතර ජීවිතහේ නව පිටුවක් හපරළීමට
උත්ස කරයි. එය හලාව පුරා හ ෞද්වධයන්ට වඩාත්ම වැදගත් ස ප්රීතිමත්ම
දිනය හේ.

හිමාලහේ හ ෞද්වධයන් මුළු හවසක් මාසයම පූජනීය කාලසීමාවක් හලස
සලකන අතර එම මාසය පුරාම විවිධ ආගමික වතාවත් සිදු කරයි. පූජනීය ග්රන්ථ
කියවීම ස සිය ජීවන මාර්ගයන් ආහලෝකවත් කළ බුදුන් ව න්හසේට
නමසේකාරයක් හලස බුදු මැදුරු ස ආරමයන්හි ගියතල් පහන් දැල්ලවීම යනාදිය
ද හමම ආගමික වතාවත්වල ට ඇතුළත් හේ. පරිතයාගයන් සිදු කිරීම, ආගමික
සේමාරක ප්රදක්ෂිණා කිරීම ස වැඳ පුදා ගැනීම යනාදිය හමම පූජනීය මාසය තුළ
ුලව සිදු කරන කාර්යයන් වන අතර එමගින් අනාගතය ය පත් වන ව
ඔේු වි ේවාස කරති. වැඩි ව හයන් හ ෞද්වධයන් ජීවත් වන සිකිම්, ලඩාක්,
අරුණාෛල්ල ප්රහද්ව ේ, හිමාෛල්ල ප්රහද්ව ේ, ඩාර්ජීලින්ේ ස හිමාලහේ හවනත්
ප්රහද්ව යන් රැසක හවසක් සැමරුම් වි ාල ව හයන් සිදු කරනු ලැහේ.
ලඩාක් හි හවසක්/සග දව සැමරුම් ආරම්භ වන්හන් බුදුන් ව න්හසේහේ
පින්තූරයක් වා නයක රැහගන යන හපර ැරකිනි. හ ෞද්වධ භික්ූන්
ව න්හසේලා, ගිහියන් ස පාසල්ල සිසුන් හමම හපර ැරට සම් න්ධ හේ. භික්ූන්
ව න්හසේලා සංගීත භාණ්ඩ වාදනය කරමින් ද ගිහි පින්වතුන් බුදුන්
ව න්හසේහේ හශ්රේෂේ් කර්තවයයන් හදාහළාස නිරූපිත පින්තූර සමඟින් පූජනීය
ග්රන්ථ රැහගන ද යන විචිත්රවත් හපර ැර ගම් නගරවල වීදි සංෛාරය කරයි.
ආශිර්වාද ල ා ගැනීම සඳ ා ස බුදුන් ව න්හසේට සිය නමසේකාරය පුද කිරීම
සඳ ා වි ාල ජනකායක් මඟ හදපස රැසේ ව සිටිති. හ ෞද්වධයන් ආරාම ස
වි ාරසේථානයන් හවත වන්දනා ගමන්හි ද නිරත හේ. හමම වි ාරසේථාන ිවිධ
රත්නයට නමසේකාර කිරීම හවනුහවන් නිර්මාණය කරන ලද විහ ේෂ හකාඩි
වලින් සරසා තිහේ. ගම්වැසියන්, විවිධ සංවිධාන ස
පුද්වගලයන්
වන්දනාකරුවන්ට ආ ාර පානාදිහයන් සංග්ර කරයි. වන්දනාකරුවන්ට
හමයාකාරහයන් සංග්ර කිරීම පින් රැසේ වන කටයුත්තක් ව වි ේවාස හකහර්.
දුප්පතුන්ට ආ ාරපාන ල ා දීම, හරෝ ල්ලවල ප්රතිකාර ල න හරෝගීන්ට ඇප
උපසේථාන කිරීම, හල්ල දන් දීම වැනි සමාජ හසේවා කටයුතුවල නිරත වීමට ද හමම
දිනය හයාදා ගනු ලැහේ.
ප්රධාන උත්සවය හල ේ හි ඓති ාසික හපෝහලෝ ක්රීඩාංගනහේ දී
පැවැත්හේ. එහිදී කලා ශිල්ලීන් ස විවිධ පාසල්ලවල ශිෂයයන් විසින් වර්ණවත්
සංසේකෘතික වැඩසට න් පවත්වනු ල යි. හගෞතම බුදුන් ව න්හසේහේ ජීවිත
ඉති ාසය විද ා දක්වන හකටි ඉදිරිපත් කිරීම්, විද්වවතුන් විසින් සිදු කරන
හද්ව න ස ධර්ම හද්ව නා යනාදිය ද හමම උත්සවහේදී දක්නට ලැහේ. හමම
උතුම් දිනහේ දී සැදැ ැවතුන්හේ සිත්සතන් ස මනස, සම්මා සම්බුද්වධත්වයට
පත්ව සියලු සතුන්හේ හිතසුව පිණිස ධර්මය හදසා වදාළ බුදුන් ව න්හසේ හවත
හයාමු හේ.

.

හමවන් සැමරුම් හිමාලහේ හවනත් ප්රහද්ව වල ද දක්නට ලැහේ. සිකිම් හි
සැමරුම් ආරම්භ වන්හන් හ ෞද්වධ භික්ූන් ව න්හසේලා විසින් පූජනීය ග්රන්ථ
සුක්ලඛන්ේ ආරාමහේ සිට ගැංේහටාක් නගරය
ර ා රැහගන යන
හපර ැරකිනි. නළා ේද කිරීම, හ ර ගැසීම, සුවඳ කූරු දැල්ලවීම යනාදිය හමම
හපර ැහර් දක්නට ලැහේ. දවස පුරා පැවැත්හවන හමම සැමරුම අවසාන
වන්හන් ප්රීතිහේ ස සන්තුෂේිහේ සංහක්තයන්හගනි.
හමම උත්සවය හවසක්, බුද්වධ ජයන්ති, චව ාඛ පූජා ස සග දව යන
විවිධ නම් වලින් ඳුන්වනු ල යි. එහසේ වුවත්, සැමරීමට හ ේතු පාදක වන
කරුණු එකමය. හමම උතුම් දිනහේ ප්රධානතම පණිවුඩය වන්හන් හ ෞද්වධයන්
පාපහයන් වැළකීමට ස ය පහතහි නිරත වීමට ද සිය මනස පවිත්ර කරගැනීමට
ද දිරිගැන්වීමයි.
සියලු සත්වහයෝ ප්රීතිමත් ස හසෞභාගයමත් හේවා!

ආචොර්ය කසෝනම් ෙැන්දේකචොක්

අග්රොමොතය නකර්න්දර කමෝදි මැතිුමො 2017 මැයි මොසකේ පැෙති
14 ෙන ජොතයන්දතර කෙසක් දින සැමරුමට සහභොගී කෙමින්ද

ශ්රී ලං ොකේ කබෞද්ධ ෙොසතු විදයොෙ හො
භොරතීය ආභොසය
ෙොසතු විදයොඥ ආචොර්ය නිලොන්ද කුකර්
ක්රි. පූ. 3 වන සියවහසේදී භාරතහේ ධර්මාහ ෝක අධිරාජයා විසින් මිහිඳු හිමියන් ඇතුළු
ධර්මදූතයන් ව න්හසේලා දිවයිනට වැඩම කරවා, රාජය අනුග්ර ය ද සහිතව බුදුද ම සේථාපිත
කිරීහමන් පසු හ ෞද්වධ වාසේතුවිදයා සම්ප්රදායක් හමරට බිහිවිය. උක්ත ධර්මදූත කාර්යයට
හපර බුදුන් ව න්හසේ ජීවමානව වැඩ සිටි සමහේ තිරියාය ගිරි ඬු සෑය ා මහියංගන සේතූපය
ඉදිකරන ලද ැේ වං කතාවල සඳ න් වුවද, ජීවමාන ද මකට අයත් පූජනීය වසේතූන් වන
එකී සේතූප කාලයත් සමග විකා නය වී ඇති ැවින්, ඒවාහේ මුල්ලකාලීන වාසේතුවිදයා
ලක්ෂණ පිළි ඳ අද සක් ල ා ගැනීමට අප සුය. බුදුද ම රාජය අනුග්ර ය සහිතව සේථාපිත
වීහමන් පසුව සැදැ ැවතුන්ට වන්දනාමාන කිරීම සඳ ා බුදුන් ව න්හසේහේ ාරීරික ධාතු
නිදන් කරන ලද සේතූපය පූජනීය වසේතුවක් හලසින් ඉදිකරනු ලැබූ අතර, ඉන් අනතුරුව ක්රි.
පූ. 3 වන සියවහසේදීම පාරිහභෝගික ධාතුවක් වන ශ්රී ම ා හ ෝධිය ද දිවයිනට වැඩම
කිරීහමන් පසුව හ ෝධිමාලක ා හ ෝධිඝර (හ ෝධින් ව න්හසේ වටා ඉදිූ ගෘ ය) යන
නිර්මාණ අංග ඉදිවිය. හමම හකටි ලිපිහේ අරමුණ වනුහේ ඉ තින් සඳ න් මුල්ලකාලීන
පූජනීය වසේතූන්වල වාසේතු විදයා ලක්ෂණ හකහර් භාරතීය ආභාසයක් ලැබී තිහේදැයි
සාකච්ඡා කිරීමය.
ශ්රී ලංකාහේ බුදුද ම නිල ව හයන් සේථාපිත ූ පසු ඉදිකරන ලද ප්රථම සේතූපය
ූපාරාම සේතූපය වුවද, එකී ජීවමාන පූජනීය වසේතුව සියවසේ ගණනාවක් පුරා විකා නයට
ඳුන් වී ඇති ැවින් වර්තමානහේදී එහි මුල්ලකාලීන වාසේතු විදයා ලක්ෂණ ඳුනාගැනීමට
හනා ැකිව ඇත. නමුත් ක්රි. පූ. 1 වන සියවසට අයත් රඹුක්කන දැළිවල සේතූපහේ සිදුකරන
ලද පුරාවිදයා කැණීම් ා පර්හේෂණ හමන්ම එමගින් මතුූ රන් ආහල්ලපිත කරඬුව අනුව ද
හපනී යන්හන්, දැළිවල සේතූපහේ අණ්ඩය (ගර්භය) පාමුල ප්රදක්ෂිණා කිරීම පිණිස සේතූපහේ
අණ්ඩයට ඒක හක්න්ීයව බිම් මට්ටහමන් උසේ ූ වෘත්තාකාර හේදියක් පැවති වය. හමම
නිර්මාණ ලක්ෂණය සමකාලීන භාරතහේ පැවති අමරාවතී සේතුප වාසේතු විදයා සම්ප්රදායට
සමාන ැේ හපහන්. ඉ තින් සඳ න් කළ කරඬුව අනුව එකී හේදිය ගරාදි වැටකින් යුක්ත
ූ වද හපහන්. එහමන්ම වං කතාවලට අනුව භාතික අභය රජු (ක්රි. පූ. 19 - ක්රි. ව. 9) ම ා
සේතූපයට (රුවන්වැලිසෑයට) සාදන ලද කුච්ෛහේදියක් පිළි ඳව ද සඳ න්හේ. එ ැවින්
හමරට මුල්ලකාලීන සේතූපවල අණ්ඩය පාමුල පැදකුණු කිරීම පිණිස, භාරතීය සේතූපවල හමන්
වෘත්තාකාර හේදියක් තිබූ ැේ හපනී යයි. තවද, සේතූපහේ අණ්ඩහේ මුදුන මත කුඩා
ප්රමාණහේ තවත් හේදියක් ( ර්මිකාවක්) ඉදිකර, එහි මධයහේ යූපගලක් පිහිටුවා, ඊට

ආසන්නහේ දණ්ඩක් මත ඡත්රයක් හ ෝ කිහිපයක් (ඡත්රාවලියක්) ඔසවා තිබූ ැේ ද, ශ්රී
ලංකාහේ විවිධ ප්රහද්ව වල කරන ලද පුරාවිදයා කැණීම් ා ඒවාහයන් මතුූ කරඬු අනුව
හපනී යයි. එ ැවින් හමරට මුල්ලකාලීන සේතූපවල උපරිවු ය භාරතහේ අදට ද හ ේෂ වී ඇති
සාංචි වැනි සේූපවල උපරිවු යට සමාන ැේ හපහන්. පසුකලක හමරට සේතූපහේ වාසේතු
විදයාත්මක අංග විකා නය වුවද, වර්තමානහේ පවා සේතූපහේ තරැසේ හකාටුවල ගහඩාලින්
ා කපරාරුහවන් ගරාදි වැටක ලක්ෂණ නිරූපණය කිරීහමන් හපනී යන්හන් මුල්ලකාලීන
භාරතීය වාසේතු විදයා ලක්ෂණ යම් මට්ටමකට අදට ද හ ේෂවී ඇති වකි. ඒ අනුව, ශ්රී
ලංකාහේ සේතූපය හද්වශීය අව යතා අනුව පසුකාලීනව ශ්රී ලාංකික වාසේතු විදයා
අනනයතාවයක් සහිතව ක්රමිකව විකා නය වුවද, එහි මුල්ලකාලීන වාසේතු විදයා ලක්ෂණ
සඳ ා භාරතීය සේතූප වාසේතු විදයා ආභාසය ලැබී ඇති ැේ හපනී යයි.
එහමන්ම සේතූපය ආශ්රිතව පසුකාලීනව ශ්රී ලංකාහේ නිර්මාණය ූ වටදාහගහයහි
ව ලය හකෝණාකාර ැඩයක් ගන්නා ැේ විද්වවතුන් හපන්වා දුන්නද, භාරතහේ විවිධ
සේථානවල ඇති පැරණි චෛතය ාලාවල වාසේතු විදයා ලක්ෂණ ා සැසඳීහම්දී හපනී
යන්හන් ඒවා අතර සංකල්ලීය ව හයන් ස ඳතාවක් පවතින වය. එ ැවින් ශ්රී ලංකාහේ
පසුකාලීනව නිර්මාණය ූ වටදාහගයට ද යම් මට්ටමකට හ ෝ භාරතීය චෛතය ාලාවල
වාසේතු විදයා ලක්ෂණවල ආභාසය ලැබී ඇති ව හපනී යයි.
වර්තමානහේ නටබුන්ව පවතින හේතවනහේ ා ම ා වි ාරහේ හ ෝධිමාලකවල
ගරාදි වැට ද වාසේතු විදයාත්මක ව හයන් භාරතීය හ ෝධිමාලකවල පවතින ලක්ෂණ
හපන්නුම් කරයි. තවද, හමරට ඓති ාසික හ ෝධිඝරවල වාසේතු විදයා ලක්ෂණ සමකාලීන
භාරතහේ අමරාවතී, මථුරා, සාංචි, භාරුත් වැනි සේථානවල පවතින කැටයම් ඵලකවල
නිරූපිත හ ෝධිඝරවල වාසේතු විදයා ලක්ෂණ ා සංකල්ලීය ස ඳතාවයක් පැවතීහමන් හපනී
යන්හන් ශ්රී ලංකාහේ හ ෝධිඝරයට ද භාරතීය වාසේතු විදයාහේ ආභාසය ලැබී ඇති වය.
තවද, මෑතකාලීනව පුරාවිදයාඥයින් ා වාසේතුවිදයා පර්හේෂකයින් විසින් ශ්රී ලංකාහේ
පැරණි සේතූප, වටදාහගවල්ල, හ ෝධිමාලක ා හ ෝධිඝර වැනි පූජනීය වසේතූන් අර්ථකථනය
සඳ ා භාරතහේ එවන් පැරණි වාසේතු විදයා ලක්ෂණ සහිත පූජනීය වසේතූන් අධයයනය කිරීම
තුළින් ද හපනී යන්හන් ශ්රී ලංකාහේ උක්ත පූජනීය වසේතූන්වල මුල්ලකාලීන වාසේතු
විදයාත්මක ලක්ෂණවලට භාරතීය වාසේතු විදයා ආභාසය ලැබී ඇති වය.
ොස්තුවිද්යාඥ ආචාර්ය නිලාන්ද කුපර්
උප සභොපති
ේමොරෙ හො ේථොන පිළිබඳ ජොෙයන්ෙර ෙවුන්සි ලේ ශ්රී

ංෙො ෙිටුව

නොලන්දදො මහො විහොරය
බි ාරහේ නාලන්දා ම ා වි ාරය - හ ෞද්වධ දර් නය හගාඩනැගීම ා සම් න්ධ ඉති ාසහේ දී නාලන්දා ම ා
වි ාරයට හිමි වන්හන් අති ය වැදගත් සේථානයකි. නාලන්දා ම ා වි ාරය අවම ව හයන් පසේවන සියවහසේ සිට
තවර් අඩක් දක්වා සමසේත හලෝකහේම ප්රමුඛතම ස වි ාලතම පර්හේෂණ ස අධයාපන ආයතනය විය.
ජපානය ස හකාරියාව වැනි දුර ැ ැර රටවල විද්වවතුන් පවා දුෂේකර ගමනක හයදී හමහි අධයාපනය ලැබීමට
පැමිණ තිහේ.

ශ්රී ලං ො සහ ඉන්දීය සකහෝදරත්ෙය
ආෛාර්ය පූජයපාද හ ෝදාගම ෛන්දිම නාහිමිපාහණෝ
ශ්රී ලංකාව ස ඉන්දියාව අතර දිගු කාලයක පටන් පවතින්හන් මිත්රශීලී
සම් න්ධතාවයකි. එකී ස ඳතාවන් ආගමික, සංසේකෘතික, හද්ව පාලන, හවළඳ ආදි විවිධ
පැතිකඩ ඔසේහසේ හගාඩනැගී ඇත. හමම හකටි ලිපිහේ අරමුණ වනුහේ එකී සම් න්ධතාවන්
පිළි ඳ සිහිගැන්වීමයි. එහි ලා මහින්දාගමනය, දුමින්දාගමනය හමන්ම හවළඳ සම් න්ධතා
හකහරහි සැලකිල්ලලක් හයාමු කිරීමට කැමැත්හතමි.
දීපවං ය ස ම ාවං ය වැනි ශ්රී ලංකාහේ පැරණි මූලාශ්ර වලට අනුව එම
සම් න්ධතාවය ආරම්භ වන්හන් මහින්ද හතරණුහවෝ ලක්දිවට වැඩම කරවීහමනි. ඒ
ආශ්රිතව සිදු ූ හද්ව පාලනික, ආගමික ස සංසේකෘතිමය සිදුවීම් ස හවනසේවීම් හපාදුහේ
මහින්දාගමනය හලස ැඳින්හේ. එතැන් සිට ලක්දිව සංසේකෘතිය, සිරිත් විරිත්, අධයාපනය,
ජීවන ක්රමය, සමාජ රටාව, ආර්ිකය ස පාලන ක්රමය හපරළියකට ලක් හවයි.
මහින්දාගමනය ලක්වැසි ජනතාවහේ හභෞතික ා ආධයාත්මික දිවි හපහවත හකහරහි
අති ය ප්ර ල ලපෑමක් ඇති කහළේය. ආදී මිනිසා විමුක්තිය අරමුණු කර ගනිමින් විවිධ
අදෘ යමාන ලහේගයන්ට ා වි ේවාසයන්ට නැඹුරු වුවත් ඉන් ඔවුන් ලත් විමුක්තියක්
හනාමැත්හත්ය. සැ ෑ විමුක්තිය ළඟා කර ගන්නට නිවැරදි දර් නයක් ා පැ ැදිලි
චින්තනයක් අවැසි විය. අර ත් මහින්ද හිමිහේ පැමිණීමට හපර දිවයිහන් පැවති ආගමික
තත්ත්වය පිළි ඳව සමීක්ෂණය කළ ශ්රී ලංකාහේ පුරාවිදයා හකාමසාරිසේ ආෛාර්ය හසනරත්
පරණවිතාන හමහසේ පවසයි: “අහ ෝකහේ මිෂනාරිවරුන් බුදු ද ම හද්ව නා කළ විට
පැ ැදිලි හේ. ගංගා, විල්ල, කඳු, ගසේ ආදිහයහි වාසය කළ යුතු යක්ෂයන් නමින් ැඳින්හවන
අය හසා ාද හම් ආත්මයන්ට ුතරයක් නමසේකාර කළ වයි”. බුදු ද හම් ඉගැන්වීම්
ර ා හමරට ජනයා අලුහතන් සාම්ප්රදායික ඇදහිලි වලින් මිදී සිතන්නට පුරුදු ූ ව
හපහන්. ඒ මහින්දාගමනය මගිනි. වර්තමාන ශ්රී ලංකාහේ හ ෞද්වධ ප්රහ ෝධහේ ආරම්භය
එයම විය. මිනිසාහේ චින්තන ක්තිය මුුකුරා යන්නට මහින්දාගමනය අති යින්ම
ලපෑහේය. ධර්මාහ ෝක අධිරාජයයා එකල ඉන්දියානු පාලකයා ව හයන් ශ්රී ලංකාව
සමඟ මිත්රත්වය හගාඩනැගුහේ බුදුද ම ර ා ඒ වටිනා බුද්වධ හද්ව නාව දායාද කරමිනි.
මහින්ද හතරණහවෝ ලක්දිවට වැඩමවීහමන් පසු සංඝමිත්තා ම ර ත් හතරණිය
විසින් ඉන්දියාහේ ශ්රී ම ා හ ෝධිහේ දක්ෂිණ ාඛාව ශ්රී ලංකාවට වැඩම කරවීමත්, ශ්රී ලංකා
රාජයය තුළ හ ෞද්වධ සිද්වධසේථාන ඉදිකිරීම ආරම්භ ූ වත් සඳ න් හවයි. ඒවා අතරින්
ඉසුරුමුණි වි ාරය ස හවසේසගිරිය වි ාරය අදටත් වැදගත් වන්දනාමාන සේථාන හවයි.
හතරණියහේ ලංකාගමහන්දී ශ්රී ලාංකීය හ ෞද්වධ ජනතාවට වන්දනාමාන කිරීම සඳ ා
බුද්වධත්වහේ දී හසවණ දුන් හ ෝධීන් ව න්හසේහේ දක්ෂිණ ාඛාව ශ්රී ලංකාවට හගහනන
ලදී. හමම හ ෝධි ාකහේ විහ ේෂත්වය වන්හන් බුදුන් ව න්හසේ පිරිනිවන් පානා
හමාහ ාහත් ප්රකා කළ පරිදිම හ ෝ අත්ත මේ ාකහයන් ඉහේම හවන්වී රන් ඳුන තුළ
පිහිටීමයි. පසුව හමම හ ෝ පැළය සහිත රන් ඳුන සංඝමිත්තා හතරණිය විසින්
හද්වවානම්පිය තිසේස රජුට භාරහදන ලදී. එය අනුරාධපුරහේ ම හමේනාහේ හරෝපණය
කරන ලදී. ලාංකික හ ෞද්වධ ජනතාව ඉතාමත් හගෞරවහයන් වන්දනාමාන කරන හමම
හ ෝධීන් ව න්හසේ වර්තමානය වන විටත් හනානැසී පවතී. සෑම වසරකම උඳුවප් මස
හපාහ ෝ දිනහේදී (හදසැම් රහේදී) හමම හ ෝධිය ඉතා උත්සවශ්රීහයන් වන්දනාමාන
කරනු ලැහේ. ආගමික, හද්ව පාලනික, සංසේකෘතික ආදි ව හයන් අහනකුත් රටවලට වඩා
නෑදෑකමක් තිබූ වයි.

තව ද ඒ සමඟම සිදු ූ වටිනාම හදය නම් ද අට කුලයක ශිල්ලීන් හමරටට පැමිණීමයි.
ඔවුන්හේ ශිල්ලප ාසේත්ර ඔසේහසේ හමරට ජනයාහේ වෘත්තීය කුසලතා වර්ධනය විය. එය ජන
සමාජහේ නව ැරවුම් ලක්ෂයක් විය.
තව ද දළදා ව න්හසේහේ වැඩමවීම තුළින් ඉන්දියාව ස අහප් රට අතර
සහ ෝදරත්වය ක්තිමත් ූ වට සැක නැත. ඉන්දියාව සතුව තිබූ වටිනාම වසේතුව හලස
දළදා ව න්හසේ සැලකූ ව හනාර සකි. හනාහයක් හද්ව පාලන අරගල නිසා හිරි ැර වලින්
ආරක්ෂා කරගැනීමට දළදා ව න්හසේහේ පූජනීයත්වහේ වටිනාකම රැකගැනීමට ඉන්දියාව
සතුව සිටි එකම වි ේවාසවන්ත මිතුරා හමන්ම සහ ෝදරයා ශ්රී ලංකාව විය. අදටත් දළදා
ව න්හසේ හමරට ජීවමානව වැඩ සිටීම එකී වි ේවාසය මැනවින් හපන්වා හදන්නකි.
හ ේමමාලා ා දන්ත කුමරු යුවතිපතීන් හදහදනාම ඉන්දීය රජ කිරුළ හිමි කුමර
කුමරිවරුන්ය. එහමන්ම මිහිඳු මාහිමියන් ස සංඝමිත්තා හතරණිය ද ඉන්දීය කිරුහළේ
උරුමකරුවන් විය. එකී උරුමකරුවන් ර ාම අහප් රටට වටිනා පූජනීය වසේතූන් දායාද
කිරීමම තුළින් හකතරම් හද්ව පාලනික හමන්ම ආගමික එකමුතු වක් එකල තිබුහණ්දැයි
වට ා ගැනීම අප සු හනාහේ.
හදරට අතර සමාන වාර්ගික ා සංසේකෘතික ැඳීම් තිහේ. මුළු ජනග නහයන්
ුතරයක් වන සිං ල ජනතාව පැවත එන්හන් ක්රි. පූ. 543 සිට ක්රි. පූ. 243 දක්වා දිවයිනට
සංක්රමණය ූ උතුරු ඉන්දියානු ඉන්දු ආර්ය පදිංචිකරුවන්හගනි. හදමළ ජනතාව රවිඩ
කණ්ඩායමට අයත් වන අතර ඔවුන් දිවයිනට සංක්රමණය වී ඇත. ශ්රී ලංකාහේ ආසන්නතම
අසල්ලවැසියා ඉන්දියාව වන අතර හදරට එකිහනක හවන්වන්හන් හපෝක් සමුර සන්ධිය
ර ායි.
ඉන්දියානු හවහළන්හදෝ වසර 2500කට වැඩි කාලයක් තිසේහසේ ශ්රී ලංකාවට පැමිණ
පදිංචි වී සිටිති. ක්රිසේතු පුර්ව සියවසේවල සිට ශ්රී ලංකා රජවරු දකුණු ඉන්දියානු ශ්රමහේ
හසේවය භාවිතා කළ . ප්රාථමික මූලාශ්රය වන ම ාවං යට අනුව, වර්තමාන තමිල්ලනාඩුහේ
පාණ්ඩය රාජධානිහේ හසේවා කණ්ඩායම් ගණනාවක් ප්රාකෘත භාෂාව කතා කරන ජනයා
විසින් අනුරාධපුර ජනාවාස හගාඩනැගීම සඳ ා ශ්රම දායකයන් හලස පැමිණිය .
ශ්රී ලාංකිකයන් විහ ේෂහයන් ශ්රී ලාංකික හ ෞද්වධයන් ඉන්දියාහේ සංෛාරය
කරන්හන් හ ෞද්වධ පූජනීය සේථාන වන බුද්වධගයාව, කුසිනාරාව, වරණාසි ස හවනත්
හ ෞද්වධ සේථාන නැරඹීමටය. හමය හදරහට්ම සංෛාරක කර්මාන්තයට රුකුලක් වී ඇත.
යහථෝක්ත කරුණු සලකා ැලීහම්දී ඉතා මැනවින් පැ ැදිලි වනුහේ ශ්රී ලංකාව ස
ඉන්දියාව අතර ආගමික, හද්ව පාලනික, සංසේකෘතික ආදි ව හයන් අහනකුත් රටවලට වඩා
නෑදෑකමක් තිබූ වයි. එ ැවින් හදරහට්ම පුරවැසියන් හලස අප සියලු හදනාම හගෞතම
බුදුරජාණන් ව න්හසේ හපන්වා දුන් පරිදි චමිය, කරුණාව, මුදිතාව ස උහප්ක්ෂාදී
ආධයාත්මික ගුණධර්ම දියුණු කරමින් එකට එක්විය යුතු කාහලෝචිත යුගයක් පැමිණ
ඇතැයි අපි වි ේවාස කරන්හනමු.

ආචොර්ය පූජයපොද කබෝදො ම චන්දදිම නොහිමිපොකණෝ
උප කුලපති
නො ොනන්දද ජොතයන්දතර කබෞද්ධ අධයයන ආයතනය,
මොකනල්ෙත්ත, කබොල්ලෑ ල, ැළණිය

විපන්දතෘ පයයෂ්ඨ මහාචාර්ය උපුල් රංිත් පේොවිතානගමපේ

වයව ාර වර්ෂ 1875 හනාවැම් ර් මස 01වැනි දින රත්මලාහන් ශ්රී ධර්මාහලෝක නායක සේවාමීන්
ව න්හසේ විසින් පිහිටුවා වදාළ ‘පෑලියහගාඩ විදයාලංකාර පිරිහවන’ හම් වන විට අවුරුදු 146ක ඉති ාසයකට
හිමිකම් කියන්හන්ය. වැලිවිට ශ්රී සරණංකර සංඝරාජ මාහිමිපාණන් ව න්හසේහේ පුහරෝගාමිත්වහයන්
ඇරඹුණු සම්භාවය අධයාපනය පුනරුත්ථාපනය කිරීහම් අති උදාර කර්තවයය තවතවත් ඉදිරියට හගන
යෑමත්, ත වුරු කිරීමත් අරමුණු හකාට හගන බිහි ූ විදයාලංකාර පිරිහවන හප්රෞඪ ඉති ාසයකට උරුමකම්
කියන හ ෞද්වධායතනයක් ව හයන් වර්තමාන ාසේීය හලෝකහේද අතිම ත් හගෞරවාදරයට පාත්ර වී
ඇත්හත්ය. වසර 146ක් යනු සුළු හකාට තැකිය ැකි කාලයක් හනාහේ. හමවැනි දීර්ඝ කාලයක් තිසේහසේ
ාසේීය හසේවයම අරමුණු හකාට හගන ආයතනයක් පවත්වාහගන ඒමම අති ය දුර්ලභ සිදුවීමක් හලස
ැඳින්වීම අති හයෝක්තියක් වන්හන් නැත. එහ න්ම, ුදු ාසේීය හලෝකහේ පමණක් හනාව ආගමික,
සාමාජික, සංසේකෘතික ස හද්ව පාලන ක්හෂේත්රවල විවිධ ප්ර ේන සම් න්ධහයන්, හවහසසින්ම ජාතික
ව හයන් වැදගත් ප්ර ේන සම් න්ධහයන් ූ විදයාලංකාර පිරිහවහන් භූමිකාව ා දායකත්වය ලක් ඉති ාසහේ
රන් අකුරින් ලියහවන්නකි.
ධර්ම- ාසේීය හසේවය මූලික ූ විදයාලංකාරය නමැති විදයා ප්රදීපහේ ආහලෝකය ලක්දිව පමණක්
හනාව අනය හද්ව -හද්ව ාන්තරවලටද පැතිරී යෑම තවත් විහ ේෂ කරුණක් හලස සැලකිය යුත්තකි.
විදයාලංකාර ඉති ාසයට අනුව හම් සියලු අභිප්රාය සාක්ෂාත් කර ගැනීහම් ලා අති ය උදාර කැපවීමකින්
කටයුතු කළ පරිහේණාධිපතීන් ව න්හසේලා සහදහනක් හවති; එනම්,
1. පණ්ඩිතාෛාර්ය පූජය රත්මලාහන් ශ්රී ධර්මාහලෝක නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේ (1875-1887)
2. පණ්ඩිත සාර්වහභෞම පූජය රත්මලාහන් ශ්රී ධර්මාරාම නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේ (1887-1918)
3. පණ්ඩිත ශිහරෝමණි පූජය ලුණුහපාකුහණ් ශ්රී ධර්මානන්ද නායක සේවාමීන් ව න්හසේ (1918-1945)
4. ආගම ෛක්රවර්ති පූජය කිරිවත්තුඩුහේ ශ්රී ප්රඥාසාර නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේ (1945-1959)

5. සාහිතය ෛක්රවර්ති පූජය යක්කඩුහේ ශ්රී ප්රඥාරාම නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේ (1959-1986)
6. විනයාෛාර්ය පූජය නාත්තන්ඩිහේ ප්රඥාකර නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේ (1986-1990)
හම් නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේලා සියලු හදනාම ඉතා විශිෂේට විද්වවතුන් හලස විදවත් සමාජහේ
පිළිගැනීමට ලක්වී තිබිණි. හමහි ඇති අති ය වැදගත් කරුණ හලස හපනී යන්හන් තමන් ව න්හසේලා විසින්
ප්රතයක්ෂ හකාට සාක්ෂාත් කර ගනු ලැබූ ධර්ම- ාසේත්ර අන් අය හවත නිර්හලෝභීව ප්රදානය කිරීහමන්
උන්ව න්හසේලා දැක්ූ අපරිමිත ය ගුණයයි. ආත්මාර්ථයම එකම ද ම හලස අද මින් අවසේථාවාදය ජීවන
ෛර්යාව කර ගත් හ ාහ ෝ හදහනකු සිටින සමාජයක හමවැනි සංඝ ීතෘන් ව න්හසේලා බිහි වීම තරමක හ ෝ
සැලසිල්ලලකට හ ේතු වන්හන්මය.

විදයාලංකාර පිරිහවහනහි හතවන පරිහේණාධිපතීන් ව න්හසේ ව හයන් වැඩ වදාළ පූජය
ලුණුහපාකුහණ් ශ්රී ධර්මානන්ද නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේහේ කාල පරිච්හේදය වන 1918-1945 දක්වා
ූ කාලවකවානුව විදයාලංකාරහේ කටයුතු ජාතයන්තර මට්ටමට පත් ූ අවධිය හලස ැඳින්විය ැකිය.
භාරතය, හන්පාලය, චීනය, අවුසේියාව, ලාඕසය, තායිලන්තය, ඕලන්දය, ඇමරිකාව, එංගලන්තය ආදි
හපරපර හදදිගම රටවල්ල රාශියක විද්වවත් පඬිවරුන් විදයාලංකාරයට පැමිණීම අති ය විහ ේෂ වැදගත්
සිදුවීමක් හලස සැලකීම යුක්තියුක්තය. හවහසසින්ම භාරතය සමග ඇති වුණු සම්පර්කය ුදු ධර්ම- ාසේීය
අධයයනයන්ට සීමා ූවක් හනාූ අතර, එය භාරතහේ නව හ ෞද්වධ පුනරුදයක් ඇති කිරීහම් ලා අති විශිෂේට
දායකත්වයක්ද සැපයුහේය.
භාරතහයන් විදයාලංකාරයට පැමිණි විද්වවතුන් අතර ‘හක්දාර්නාථේ පාණ්හේේ’ හ වත් ‘රාහමෝදාර්
සාධු’ යන නමින් පැමිණ හමහිදී පැවිදි ූ ‘පණ්ඩිත රාුල්ල සාංක්රිතයායන් සේථවිරයන් ව න්හසේ’, ‘ආනන්ද
හකෝසලයායන් සේථවිරයන් ව න්හසේ’ ‘ජේදී ේ කා යප සේථවිරයන් ව න්හසේ’, ‘ ාන්ති භික්ු ාසේී
පඬිතුමා’, ‘ ාණ්ඩිලයායන රට්්පාල සේථවිරයන් ව න්හසේ’, ‘විසුද්වධානන්ද සේථවිරයන් ව න්හසේ’, ‘ශීතල්ල
ප්රසාද්ව චජන සාධු’, ‘කත්මණ්ඩුහේ අනුරුද්වධ සේථවිරයන් ව න්හසේ’, ‘හ ංගාලහේ සුධම්මානන්ද සේථවිරයන්
ව න්හසේ’, ‘අධීර්ෛන්ර ැනර්ජී ම තා’, ශ්රී ඥාන භික්ු බ්ර ේමානන්ද පඬිතුමා’, ‘නාගාර්ජුන් වාත්සයායන්
සේථවිරයන් ව න්හසේ’, ‘සතය සේවරූප් ාසේී ම තා’, ‘ශ්රී ක්රිෂේණ ම තා’, ‘සුශීල්ල කුමාර් ම තා’, ‘සාවංගිහේ
හම්ධංකර සේථවිරයන් ව න්හසේ’, දක්ෂිණ භාරතහේ අනන්ත්රාම්භට්ට පඬිතුමා, ආෛාර්ය සතය නාරායණ්
ම තා ආදි ව හයන් නම් රාශියකි. හම් අය අතරින් හින්දී සාහිතයයහේ ප්රදීපසේථම්භ හලස සැලකිය ැකි
තිහදහනක් හවති, එනම්, රාුල්ල සාංක්රිත්යායන් පඬිතුමා, ආනන්ද හකෝසලයායන් සේථවිරයන් ව න්හසේ ස
නාගාර්ජුන් වාත්සයායන් හ වත් ා ා නාගාර්ජුන් ආදි ව හයනි.
පූජය ලුණුහපාකුහණ් ශ්රී ධර්මානන්ද නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේ විදයාලංකාර පරිහේණාධිපති
ව හයන් කටයුතු කරමින් හවහසසින්ම භාෂා- ාසේත්ර දියුණුවට මං හසායමින් සිටි අවධියක සංසේකෘත භාෂාව
ඉගැන්වීම සඳ ා භාරතහයන්ම පඬිවරයකු හගන්වා ගැනීම උන්ව න්හසේහේ මූලික අරමුණක් වී තිබිණි. ඒ
සඳ ා භාරතහේ පුවත්පතක දැන්වීමක්ද පළ හකරිණි. එය දුටු හින්දු සාධුවරයකු හලස කටයුතු කරමින් සිටි
‘හක්දාර්නාථේ පාණ්හේේ’ හ වත් ‘රාහමෝදාර් සාධු’ (රාුල්ල සාංක්රිත්යායන් පඬිතුමා) ලංකාවට පැමිණීම
සඳ ා උත්තර භාරතහේ බි ාර් ප්රාන්තහේ ඡප්රා දිසේික්කහේ සිට දුම්රිහයන් ගමන් ආරම්භ හකාට 1927
මැයි 16වන දින ලංකාහේ කැලණිය දුම්රිය සේථානයට සම්ප්රාප්ත ූහේය. එහි සිට මග විමසමින් දුම්රියහපාළ
අසලම පිහිටි විදයාලංකාර පිරිහවනට පැමිණි ‘දඹදිව බ්රා ේමණ පඬිතුමා’ ඉතා ඉ ළින් පිළිගනු ලැබිණි.
සංසේකෘත ඉගැන්වීම හවනුහවන් හගවිය යුතු හේතනය විමසීහම්දී පඬිතුමා ප්රකා කහළේ “මට වැටුපක් අව ය
නැ ැ. කෑම, ඇඳුම්, හපාත්පත් සපයා දීමත්, විහ ේෂහයන් පාලි භාෂාව ඉහගනීමට අව ය ප සුකම් සපයා
දීමත් කහළාත් මට ඒ ඇති” යනුහවනි. හම් පිළිතුර එතුමාහේ සැ ෑ ාසේත්රකාමිත්වය ප්රකට කරන්නක්ම විය.
එතුමා විසින් ලියන ලද සිය ෛරිතාපදානහේ හමහසේ සඳ න් හවයි; ‘එක් අතකට මහේ සාහිතය ජීවිතය ආරම්භ
ූහේ ක්රි. ව. 1927දී යැයි කීම නිවැරදිය. එනම් විදයාලංකාරයට පැමිණීහමන් පසුවය.’ ඉතා හකටි කලකින්ම
ිපිටකය ැදෑරූ එතුමාට 1928දී විදයාලංකාරය මගින් ‘ිපිටකාෛාර්ය උපාධිය’ ප්රදානය කරන ලදි. හ ෞද්වධ
දර්මය හකහරහි එතුමා හකතරම් පැ ැදුහණ්ද යත්, 1930 ජූලි 30වැනි දින ‘ශ්රී රාුල්ල සාංක්රිතයායන්’ නමින්
විදයාලංකාරහේදීම ප්රවජයා දිවියට ඇතුළත් ූ . හමහසේ ආරම්භ වන එතුමාහේ සාහිතය ජීවිතය විද්වවත්

හලෝකහේ කිසිහවකුට ළං විය හනා ැකි ඉමක් කරා හගන යෑහම් ලා විදයාලංකාරහේ භූමිකාව අති ය වැදගත්
ූ ව පැ ැදිලිවම හපනී යයි.
වහරක එවකට හසායා ගත හනා ැකිව තිබුණු සංසේකෘත හ ෞද්වධ ග්රන්ථ හසායා හ ාහ ෝ දුෂේකර මාර්ග
ඔසේහසේ අහන්ක දුෂේකරතා විඳිමින් තිේ තයට ගිය රාුල්ල පඬිතුමාට හපාත් මිලදී ගැනීම සඳ ා තිබුණු මුදල්ල
ප්රමාණවත් හනාූහයන් ව ාම ලිපියකින් තම අව යතාව ශ්රී ධර්මානන්ද නායක සේවාමීන් ව න්හසේ හවත
දන්වනු ලැබිණි. උන්ව න්හසේ හම් කර්තවයහේ වැදගත්කම සලකා විදයාලංකාරහේ දායක-කාරකාදීන්හගන්
මුදල්ල සපයා හගන ව ාම තිේ තයට යැූ . රාුල්ල පඬිතුමා තිේ තහයන් හසායා ගත් ආෛාර්ය ධර්මකීර්ති
ආදි ම ා දාර් නිකයන්හේ අප්රකට සංසේකෘත හ ෞද්වධ ග්රන්ථ රාශිය ාසේීය හලෝකයට දායාද කිරීම සඳ ා
විදයාලංකාරය එදා දැක්ූ සක්රිය ස හයෝගය හමයින් ප්රකට හවයි. එහමන්ම රාුල්ල පඬිතුමා අතින් ිපිටක
ග්රන්ථ රාශියක් හින්දී භාෂාවට පරිවර්තනය හකරිණි. හම් සියල්ලහලහිම හගෞරවය ලැහ න්හන්
විදයාලංකාරයටමය. විදයාලංකාර පිරිහවන වි ේවවිදයාලයක්
වට පත්වූ අවසේථායේදී දර් න
අධයයනාං හයහි ප්රථම ම ාෛාර්යවරයා ව හයන් රාුල්ල පඬිතුමා නැවත ලංකාවට පැමිණිහේ. මූලික උපාධි
කිසිවක් හනාමැතිව ම ාෛාර්ය පදවියකට පත් වීමට තරම් විශිෂේට විද්වවහතකු වට පත් වන්නට එතුමාට මග
පෑදුහේ විදයාලංකාර පිරිහවන යැයි කීම අති හයෝක්තියක් හනාහේ. එවක භාෂා ී්ාධිපතිවරයා ව හයන්
කටයුතු කළ සිං ල පිළි ඳ ම ාෛාර්ය පූජය හකාටහ ේහන් පඤේඤාකිත්ති සේවාමීන් ව න්හසේ රාුල්ල
සාංක්රිතයායන් පඬිතුමා ගැන හමහසේ සඳ න් කරති:
‘...ිපිටකාෛාර්ය රාුල්ල සාංක්රිතයායන් පඬිතුමා හලෝක විශ්රැත පර්හේෂකහයකි. කීර්තිධර හ ෞද්වධ
දාර් නිකහයකි. වර්තමාන හින්දී හල්ලඛකයන් අතර අද්වවිතීය හල්ලඛකහයකි. ිපිටක ග්රන්ථාවලිය හින්දී
භාෂාවට හපරළීමට මුල්ල ූහේ හමතුමාය.
රුසියාහේ හලනින්ග්රාේ වි ේවවිදයාලහයහි හ ෞද්වධ දර් නය පිළි ඳ ආෛාර්ය පදවිය ද කලක් දැරූ හම්
ම තා ආෛාර්ය රාහේන්ර ප්රසාද්ව රාෂේරපතිතුමාහේ හිචතෂී මිත්රහයකි. බුද්වධගයා හකාමිසහම් සිටි හම්
හදහපාළම හ ෞද්වධයන්ට පක්ෂව ක්රියා කළ . ඉන්දියාහේ නිද ස සඳ ා ක්රියා හකාට න්ධනාගාරයට
කිහිපවරක්ම සු ූ හම් පඬිවරයා ජනප්රිය නායකහයකි.
සාංක්රිතයායන් පඬිතුමා හපරපරදිග භාෂා කිහිපයක ධුරන්ධර පඬිවරහයකි. විදයාලංකාර
වි ේවවිදයාලහයහි දර් නය පිළි ඳ ම ාෛාර්ය පදවියට පත් හම් ම ා පඬිවරයා ඉන්දියාණ්ඩුහවන් තමාට පවරා
ඇති කර්තවයයක් නිසා හම් සැප්තැම් ර් මාසහේ දී ලංකාවට එන ව මට ගිය සතිහේ එූ ලිපියක සඳ න්
කරයි. ...’
රාුල්ල පඬිතුමා විසින් හින්දියට අනුවාදිත ග්රන්ථ අතර ‘මේිම නිකාය’, ‘දීඝ නිකාය’, ‘විනය
පිටකය’, ‘පාතිහමාක්ඛ’, ‘ම ාවේග’, ‘චුල්ලලවේග’, ‘පරිවාර’, ‘ධම්මපදය’ ආදිය දක්නට ලැහ න අතර,
එතුමා විසින් හින්දිහයන් විරචිත කෘති අතර ‘බුද්වධ ෛර්යා’, ‘ලංකාව’, ‘ටිහ ට් රහට් බුද්වධාගම’, ‘ටිහ ට්
භාෂාව ප්රථම පුසේතකය, ද්වවිතීය පුසේතකය, තෘතීය පුසේතකය’, ‘ටිහ ට් වයාකරණය’, ‘මහේ ටිහ ට් ගමන’,
‘ටිහ ට් රහට් අවුරුද්වදක්’, ‘මහේ යුහරෝපා ගමන’, ‘කුරාන් හපාහත් සාරය’, ‘පුරාවිදයා නි න්ධ’, ‘22වැනි
තවර්ෂය’, ‘සමාජවාදයම අව ය ඇයි?’, ‘හ ෞද්වධ දර් නය’, ‘විග්රවයාවර්තනී’, ‘ප්රමාණවාර්තික’, ‘හවාල්ලගා
හසේ ගංගා තක් (හවාල්ලගා ගහේ සිට ගංගා නම් ගඟ හතක්)’, ‘භාහගෝ නඟී දුනියා හකෝ ද්වහලෝ (පලා හනායනු
හලෝකය හවනසේ කරනු)’, ‘හම්රී ජීවන් යාත්රා (මහේ ජීවිත යාත්රාව)’, ‘ජින්කා `මෑ ක්රිතගය ඟූ (ඔුට මම
කෘතඥ හවමි)’ ‘ම ා මානේ බුද්ව් (ම ා බුද්වධ මානයාහණෝ)’ ආදිය ප්රකටය. ‘අභිධර්මහකෝෂ’, ‘වාද නයාය’,

‘වාර්තිකාලංකාර’ යන කෘති සංසේකෘත භාෂාහවන් රෛනා කර ඇති අතර, සංසේකෘත භාෂාව ඉගැන්වීම සඳ ා
‘සංසේකෘත ප්රථම පුසේතකය, ද්වවිතීය පුසේතකය ා තෘතීය පුසේතකය’ යන නමින් සිං ල භාෂෘහවන් කෘති
තුනක්ද රෛනා කරන ලදි. රාුල්ල පඬිතුමා අවසන් වරට ලංකාහවන් පිටවී ගිහේ 1961 අහගෝසේතු මාසහේදීය.
රාුල්ල පඬිතුමා සම් න්ධ වැදගත් කාරණයක් හම් අවසේථාහේදී මහේ සිහියට නැහගයි. නවදිල්ලලිහේ
ජවා ර්ලාල්ල හන් ේරූ වි ේවවිදයාලහේ ආෛාර්ය උපාධිය දාරමින් සිටි කාලහේදී ‘රාුල්ල සාංක්රිත්යායන්
පදනම’ මගින් සංවිධානය හකරුණු වාර්ෂික සාහිතය සම්මන්ත්රණවලදී ‘විදයාලංකාර’ නාමය රැේපිළිරැේ
හදනු අයුරු අසා ඇත්හතමි. හපාත් 150කට වඩා රෛනා කර ඇති හලෝක පූජිත රාුල්ල පඬිතුමා වැන්හනකුට
හගෞරව හකහරන සෑම අවසේථාවකදීම ‘විදයාලංකාර නාමය’ සිහිපත් කරන්නට සිදු වීම ාසේීය හලෝකයට
විදයාලංකාරය විසින් ල ා හදන ලද්වදා ූ අමිල හසේවාව යළි යළිත් සිහිපත් කිරීමක්ම හවයි.
භදන්ත් ආනන්ද්ව හකෝසලයායන් හ වත් ිපිටකාෛාර්ය, හින්දී ම ාෛාර්ය ආනන්ද හකෝසලයායන්
සේථවිරයන් ව න්හසේ රාුල්ල පඬිතුමාහේ ඉම ත් අනු ලහයන් විදයාලංකාරහේදී පැවිදි දිවියට පත් ූ .
විදයාලංකාර වි ේවවිදයාලය ආරම්භ වීහමන් පසු හින්දී අධයයනාං හේ ප්රථම හින්දී ම ාෛාර්යවරයා ූහේ
මුන් ව න්හසේය. ම ාෛාර්ය පූජය හකාටහ ේහන් පඤේඤාකිත්ති සේවාමීන් ව න්හසේ ආනන්ද්ව හකෝසලයායන්
සේථවිරයන් ගැන හමහසේ සඳ න් කරති:
‘හින්දී සාහිතය ප්රෛාරහයහි පුහරෝගාමියකු ූ ආනන්ද හකෞ ලයායන් සේථවිරයන් ව න්හසේ
විදයාලංකාර පිරුවන්හි පැවිදි ූ භාරතීය පඬිවරයන් අතර සිටින පළමුවැන්නාය.
ජාතකට්්කථාව, ම ාවංසාදි පාළි හපාත් කීපයක් ම හින්දියට හපරළුෑ මුන්ව න්හසේ හමකල
සිටින විශිෂේට හින්දී හල්ලඛකහයකි. හපරපරදිග හ ාහ ෝ රටවල ධර්ම ප්රෛාරය සඳ ා ගිය හම්
පඬිවරයා විදයාලංකාර පරිහේණාධිපතිව වැඩ සිටි ශ්රී ධර්මානන්ද මාහිමියන්හේ ශිෂයවරහයකි.
විදයාලංකාර වි ේවවිදයාලහේ හින්දී භාෂාව පිළි ඳ ම ාෛාර්ය ධුරහේ වැඩ භාර ගැනීමට මුන්ව න්හසේ
හම් මස 11 හවනි දින විදයාලංකාර වි ේවවිදයාලයට පැමිණිය .’
හකෝසලයායන හිමිපාණන් අතින් හින්දී භාෂාවට නැගුහණ් පාලි හපාතපත පමණක් හනාහේ.
උන්ව න්හසේ අතින් හින්දියට නැගුණු සිං ල සාහිතය කෘති අතර මාර්ටින් වික්රමසිං යන්හේ ‘ගම්හපරළිය’
(ගා`ේ කා රූපාන්තරණ්), විහ ේෂහයන් වැදගත් හවයි. ‘තුන්සරණය’, ‘බුදුගුණාලංකාරය’, ‘ම ාවං ය’,
‘අංගුත්තර නිකාය’ හමන්ම ළමුන් සඳ ා ‘උම්මේග ජාතකය’ ආදි කෘති රැසක්ද උන්ව න්හසේ අතින් හින්දී
සට හපරළුණි. ‘යදි ා ා න හ ෝහත් ( ා ා අම්හේේකර් හනාසිටින්නට)’, ‘ලංකා’, ‘භේවාන් බුද්ව් ඕර්
උන්කා ධර්ම් (බුදුන් ව න්හසේ ස උන්ව න්හසේහේ ධර්මය)’, ‘සිං ල්ල භාෂා ඕර් සාහිතය (සිං ල භාෂාව ස
සාහිතයය)’, ‘පාලි-හින්දී ේදහකෝ ේ (පාලි-හින්දී ේදහකෝෂය)’ ආදියද උන්ව න්හසේ අතින් විරචිත ග්රන්ථ
හවයි. පාලි ජාතකට්් කථාව හින්දී සට හපරළා කාණ්ඩ 9කින් ප්රකා යට පත් කිරීම උන්ව න්හසේ අතින්
සාහිතය හලෝකයට ලැබුණු මා ැඟි දායාදයක් හලස සැලහකයි.
ජේදී ේ කා යප සේථවිරයන් ව න්හසේද ශ්රී ධර්මානන්ද නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේ හවතින් පැවිද්වද
ලැබූ භාරතීය පඬිවරහයකි. ‘සංයුක්ත නිකාය’, ‘මිලින්ද ප්ර ේනය’, ‘සුත්ත නිපාත’, ‘උදාන’, ‘බ්ර ේමජාල සුත්ත’
ආදි හපාත් හින්දී සට පරිවර්තනය කළ උන්ව න්හසේ ‘අභිධර්මාර්ථ සංග්ර ය’ ඉංග්රීසි සට පරිවර්තනය
කළ . ‘හ ෝධිනී මිලින්ද ප්ර ේන සමාහලෝෛනා’, ‘බුද්වධ ධර්මය (ඉංග්රීසි)’, ‘(චීන) මිලින්ද ප්ර ේනය (ඉංග්රීසි)’,
‘දුක්ඛතත්ත්ව විහේෛන (සංසේකෘත)’ ආදි කෘති ගණනාවක්ද උන්ව න්හසේ විසින් රෛනා කරන ලදි. නාලන්දා
පාලි පර්හේෂණායතනහේ අධිපති වට පත් ූ මුන්ව න්හසේ පාලි ිපිටකය ඉන්දියානු රජහේ ස ාහයන්

නාගරී අකුරින් මුරණය කරන්නට පුහරෝගාමී ූ . හ ෞද්වධ අධයයනය සම් න්ධහයන් පර්හේෂණ කටයුතු
කරන ඉන්දියානු විද්වවතුන් නාගරී අකුරින් පළ කරන ලද හමම පාලි ිපිටකය භාවිත කරනු වර්තමානහේද
දක්නට ලැහ යි.
උත්තර භාරතහේ හින්දී භාෂක කලාපයට අයත් බි ාර් ප්රාන්තහේ මිිලා ප්රහද්ව යට අයත් ‘තහරෝනී’
නම් ගම්මානහේ උපත ලැබූ ‘වෑද්වයනාථේ මිශ්ර’ නමැති සංසේකෘත පඬිවරයා රාුල්ල පඬිතුමාහේ ආභාසහයන්
විදයාලංකාරයට පැමිණ ශ්රී ධර්මානන්ද නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේ හවතින් පැවිද්වද ල ා ිපිටක ධර්මය
ැදෑරුහවකි. මෑිලී සාහිතයහේ ‘යාී’ (ඇවිදින්නා) නමින් ප්රෛලිත, අදයතන හින්දී සාහිතයහේ ‘ ා ා
නාගාර්ජුන්’ නමින් ැඳින්හවන හමම පඬිවරයා විසින් විදයාලංකාර පිරිහවන පිහිටුවා වදාළ රත්මලාහන් ශ්රී
ධර්මාහලෝක ම ා සේථවිරපාදයන් ව න්හසේ අපවත් වී 50 වසරක් පිරීම නිමිති හකාට හගන ‘ශ්රී ධර්මාහලෝක
තකය’ සංසේකෘත සින් ලියන ලදි. 1937 වසහර් අහගෝසේතු මාසහේදී හම් ගුණානුසේමරණ උත්සවය
පැවැත්විණි. එහිදී ශ්රී ධර්මානන්ද හිමිපාණන්ට හගෞරව කරමින් ලියූ එක් ේහලෝකයක් හමහසේය:
‘විද්වවාන්මිලින්චදරභිවන්දයමානඃ - නමාමුපාධයාය පදාරවින්දම්
පාහර සේිතානාමපි සාගරසය - යත්හසෞරභං කෂෂති මානසානි’
‘පණ්ඩිතයන් නමැති මරුන් විසින් වඳිනු ල න පාපියුම්වල සුවඳින් මූදින් එතර සිටින්නවුන්හේ පවා
සිත් ඇද ගනු ලැහේද, විදයාලංකාර පරිහේණාධිපති ශ්රී ධර්මානන්දාභිධාන ඒ
මාහේ
උපාධයායන්
ව න්හසේහේ පා කමල්ල මම වඳිමි.’
ලුණුහපාකුහණ් ශ්රී ධර්මානන්ද නායක සේවාමීන්රයන් ව න්හසේහේ කාලහේදී විහ ේෂ අමුත්තන්
ව හයන් විදයාලංකාර පිරිහවනට පැමිණි අය අතර ශ්රී ජවා ර්ලාල්ල හන් ේරූ, රබීන්රනාථේ තාහගෝර්, ශ්රී
සර්වපල්ලලි රාධාක්රිෂේණන් වැනි අය ූ ව සඳ න් හවයි. 1945 පැවැති විදයාලංකාර තයාග ප්රදාහනෝත්සවය
පැවැත්වී ඇත්හත්ද ශ්රී සර්වපල්ලලි රාධාක්රිෂේණන්තුමාහේ ප්රධානත්වහයනි.
හම් ආකාරයට විදයාලංකාරහයන් ඉම ත් ාසේත්රාහලෝකයක් ලැබූ භාරතීය පඬිවරුන් ස විද්වවතුන්
විසින් ාසේීය හලෝකයට කරන ලද දායකත්වය අතිම ත් ව පැ ැදිලිය. එහමන්ම භාෂා-ධර්ම- ාසේත්ර ආදි
විෂය ක්හෂේත්ර ගණනාවක් සම් න්ධහයන් භාරතයත්, ශ්රී ලංකාවත් අතර ඍජු ාසේීය ස ඳතා පවත්වා
ගැනීහමහි ලා විදයාලංකාරහේ භූමිකාව හකතරම් ප්ර ංසනීයද යන්න හමානවට පැ ැදිලි හවයි.

විපන්දතෘ පයයෂ්ඨ මහාචාර්ය උපුල් රංිත් පේොවිතානගමපේ
හින්දී අධ්යයනාංශය, කැලණිය විශ්ෙවිද්යාලය,
සමකාලීන ඉන්දියානු අධ්යයන මධ්යස්ථානය,
පකාළඹ විශ්ෙවිද්යාලය

.

චව ාලි හි සේූපය ස අහ ෝක කුළුණ
බි ාරහේ චව ාලි හි සේූපය ා අහ ෝක කුළුණ - බුදුන් ව න්හසේ ජීවමාන කාලහේදී
චව ාලිය ඉතා වි ාල සමෘද්වධිමත් නගරයක් විය. බුදුන් ව න්හසේ අවසේථා ගණනාවකදී ම
චව ාලි නුවරට වැඩම කළ අතර එය බුද්වධ ෛරිතය ා ැඳි වැදගත්ම සේථාන අතරින්
එකකි.

Joong-Ang Sangha
for Buddhist Scriptures in Korean Translation

Institute

2021 මොර්ු මොසකේ පැෙති ' පිලෙසතුපුර ශ්රී සර්ෙඥ ධොු
පුරොණය' ෘතිය එළිදැක්වීකම් උත්සෙය

පිරිකතහි ඇති බලය
අේ මහො පණ්ඩිත ෙල්කපොළ පියනන්දද නොහිමි
මීට වර්ෂ ගණනාවකට හපර එනම් 1998 වර්ෂහේ දී ඇමරිකාහේ ඇරිහසෝනා ප්රාන්තහේ
තූසාන් නගරහේ වාසය කළ වික්රමසිං ම තා ඇතුළු දායක පිරිසක් හවසක් උත්සවයක් පැවැත්වීමට
ආරාධනා කළ . මඩවල සීලවිමල ා වහතෝගල සරණසිරි යන හිමිවරුන් සමඟ එම නගරයට හගාසේ
රාී කාලහේ තායි පන්සහල්ල පිරිත් හද්ව නයක් කහළමු. පසු දින උදහේ ශ්රී ලාංකික ඇන්ේලිකන්
පූජකවරහයක් ූ සිල්ලවා මැතිතුමා පැමිණ අප සිත් කම්පාකරන සිද්වධියක් ප්රකා කහළේ ය. ද සය
ැවිරිදි ඔුහේ එකම පුත් “ලුකීඔයා” ක්ෂය හරෝගය වැලදී හරෝ හල්ල මරණ මංෛකහේ සිටින වත්,
අහප් ආගහම් ැටියට කළ ැකි හදයක් ඇත් නම් කරන හලසත් අයැද සිටිහේය.
අප තිහදනා හලඩා සිටින හරෝ ලට එහවහල්ල ම පිටත්ව හගාසේ පැයකට අධික කාලයක් පිරිත්
කීහවමු. මරණ මංෛකහේ සිටි දරුවාට පිරිත් පැන් හපාවා ආපසු තායි පන්සලට ආහවමු. සවස හදකට
පමණ දරුවාහේ පියා වන සිල්ලවා පූජකතුමා පන්සලට පැමිණ අපට කියා සිටිහේ දරුවා සෑහ න දුරට
සනීප වී ඇති වත්, ඔු ඇහඳන් නැගිට ආ ාර ඉල්ලූ වත්, එහිදී චවදයවරුන්හේ උපහදසේ මත
ආ ාර ල ා දුන් වත් ය. අවුරුදු කිහිපයකට පසුව නැවත මා තූසාන් නගරයට ගිය විට එදා අසනීප
වී සිටි ළමයා නීහරෝගී තරුණහයක් ව හයන් මා මුවට පැමිණ සේතුති කරමින් කියා සිටිහේ ඔුත්
පවුහල්ල සැම හදනාමත් පිරිහත් ක්තියත් ලයත් පිළිගන්නා වත්, අන්තර්ජාලහයන් දිනපතා රතන
සූත්රය අසන වත් ය.
පිරිත් කීහමන් ාරීරික හරෝග සුවපත් වන්හන් හකහසේ දැයි යහමකුට සිහතන්නට පුළුවන.
බුදුරජාණන් ව න්හසේහේ ඉගැන්වීම් අනුව අපහේ මනස රීරයට ඉතා සමීපව තදින් ැඳී තිහේ.
උන්ව න්හසේ හපන්වා දුන්හන් හකහනකුහේ මානසික තත්ත්වය හකනකුහේ හභෞතික සුවතාවයට
ලපාන වයි. මහනෝ විදයාඥහයෝ ද බුදුන් ව න්හසේහේ හමම දර් නය පිළිගනිති. ඔවුනට ඔප්පු
හවලා තිහ න කාරණයකි, මනස හසමින් හවනසේ වන විට රීරය හසමින් හවනසේ වන ව. හරාගී
ූහවකු ශුභවාදී නම් ඒ තැනැත්තාහේ ධනාත්මක සිතුවිලිවලින් ඔු ඉක්මනට සුවපත් හේ. හම් ව
පිළිකාවක් ැදී භාවනාහවන් එය සුවපත් කරගත් චවදය Ian Gaweer ලියන ලද YOU CAN
CONQUER CANCER යන හපාහත් විසේතර හකාට ඇත.
පිරිත් හද්ව නා තුලින් ලාහපාහරාත්තු වන ප්රධාන කරුණු තුනක් ඇත.
01. හලඩ හරෝග සුවපත් කර ගැනීම.
02. අමනුෂයයන්හගන් ඇති වන කරදර නැති කර ගැනීම.
03. ග්ර තාරකාදිහයන් ඇති වන අපල උපරව නැති කර ගැනීම.
පිරිහත් ල ක්තිය ඇතිවන්හන් එහි ඇති සතයය නිසාය (ඒහතන සච්ෛ වේහේන). එහමන් ම
පිරිත් හද්ව නා කරන්නාහේ ා අසන්නාහේ ඇති සීලය හම් සඳ ා ලපායි. චමිය ා කරුණා
ගුණහයන් යුතුව පිරිත් හද්ව නා කළ යුතු අතර අසන්නා ශ්රද්වධාහවන් යුතුව ඇසිය යුතුය. පිරිත් හද්ව නා
කරන විට ඇතිවන ේද තරංග මාලාව හරෝගියා සුව වීමට හ ේතු හේ. චිකාහගෝවල සිටි චවදය ලාල්ල

ප්රනාන්දු ම තා හරෝගීන් ට පිරිත් ඇසීමට සැලසීහමන් ඒ අය ඉක්මනින් සුවපත් වීමට හ තු
ේ වක් ූ
ව පරික්ෂණ මගින් ඔප්පු කර ඇත.
එදා වි ාලා ම නුවර ඇති ූ හරෝග, අමනුෂය ා දුර්භික්ෂ යන තුන්බිය දුරුකිරීමට අහප්
බුදුරජාණන් ව න්හසේ රතන සූත්රය ආනන්ද මාහිමියන් ලවා පිරිත් පැන් ඉසිමින් හද්ව නා කරවන ලදී.
එම රතන සූත්රහේ ඇති ගාථා දා හතන් මුල්ල ගාථා හදහකන් අමනුෂයයන් ඇමතීමක් කර ඇත. එහි
ඇති ගාථා තරකින් බුදු ගුණත්, ගාථා තුනකින් ද ම් ගුණත් කියන අතර ගාථා අටකින් සඟ ගුණ
කියනු ලැහේ. ඊට හ ේතුව ාසනය පවත්වාහගන යනු ල න්හන් ම ා සංඝයා නිසාය.
පිරිත් හද්ව නහේ දී පිරිත් පැන්වලට විහ ෂ
ේ තැනක් ඇත. වතුර නැතිව අපට ජීවත් වීමට
හනා ැක. එහමන් ම වතුරට ේදවල ක්තිය ඇතුළත් කිරීමට ැකි ව ජපාන විදයාඥයකු ූ
Masaru Emoto ප්රකා හකාට ඇති ‟‟THE POWER OF WATER” යන හපාහතන් ඉතා හ ාඳින්
පැ ැදිලි හකාට ඇත.
අහප් බුදුරජාණන් ව න්හසේ එදා ආනන්ද හිමියන්ට ා අගුංලිමාල හිමියන්ට හපන්නුම් කර දී
ඇති පරිදි වතුරට පිරිත් කිරීහමන් පසු ඇති ලය ක්තිය ඉම ත් ය. ඒ නිසාමයි අපි එයට කියන්හන්
පිරිත් පැන් කියා. සාමානය හ ෝතලයක වතුර දින පසු ූ විට නරක් විය ැක. එහ ත් පිරිත් පැන්
එහසේ නරක් හනාහේ. අප පාමංකඩ වි ාරහේ අවුරුදු විසේස ති පසු වී ඇති එහ ත් දිනපතා පිරිත්
හද්ව නයට ඇති පැන් හලඩුන්ට දීහමන් සුව හවන ව දනිමි.
හම් දිනවල හලෝකහේ ඇති වී තිහ න හකාවිේ 19 වසංගතහයන් හේරීමට විනය ගරුකව,
චවදය උපහද්ව අනුගමනය කළ යුතු ය. සංවරය කියන්හන් ැදියාවයි. ඒ ැදියාව ැමට ම
අව යයි. ඒ සඳ ා බුදුපියාණන් ව න්හසේ හපාදු ජනතාවට හපන්නුම් කර දී ඇති මාර්ගය පංෛ ශීලයයි.
පංෛ ශීලය නිසි පරිදි රකිනවා නම් අපට සතුටින් සමාදානහයන් නීහරෝගී මිනිසුන් ැටියට ජීවත්විය
ැකි ය.
පින යනු තමන්ට කරදරයක් හනාකරහගන අනුන්ටත් කරදර හනාකර ජීවත් වීමයි. (න
අත්තේ ාධාය හ ාති න පරේ ාධාය හ ාති තං කුසලං කුසල විපාකං) පංෛ ශීලහේ දී හපන්නුම්
කරන පරිදි හකහනකුහේ ජීවිතය නැති කිරීහමන්, හ ාරකම් කිරීහමන්, කාමහේ වරදවා ැසිරීහමන්,
හ ාරු කීහමන් ා සුරාපානහයන් තම විනා ය හමන් ම අනුන්ට කරදර හිරි ැර හමන් ම අන් අයටත්
හපාදුහේ සියලු සමාජයටත් විනා යක් හකහර්. එය පවකි. එහ යින් සංවර විනය ගරුක
පුරවැසිහයකුහේ පරම වගකීම ා යුතුකම විය යුත්හත් පංෛ ශීලය දවතට එකඟව රියාකාරව රැක
ගැනීමය. එහ යින් ශ්රද්වධාහවන් යුතුව උහද්ව සවස පිරිත් කිය යුතු අතර තම ආරක්ෂාව හමන් ම
අසල්ලවැසියාහේ ආරක්ෂාව ඇතිවන අයුරින් සංවරව කටයුතු කළ හ ාත් හම් භයානක වසංගත
තත්ත්වහයන් මිදීමට අපට ැකියාව ඇත.

ඇමරි ොකේ ප්රධොන සංඝනොය ,
කලොසත ඇන්දජලීසත නුෙර ධර්මවිජය කබෞද්ධ විහොරොධිපති,
අේ මහො පණ්ඩිත ෙල්කපොළ පියනන්දද නොහිමි

ශ්රී

ංෙොව ඉතිහොසය පුරො ම පැවතිලේ භොරෙයට පිටතින්

පිහිටි ේවොධීන රොජයයක් ල ස ය. එය භොරතීය සේප්රෙොයට
අනුව පොරසමුර නැෙලහොත් මුහුදින් එලෙර පිහිටි ලවන ම
භූියක් ල ස ස ෙනු

ැබී ය. එලහත් සංේෙෘතියට අනුව ශ්රී

ංෙොව මහො භොරතීය සංේෙෘතිලේ ම ලෙොටසක් බව කිව
හැකි ය. ලමම සේබන්ධෙොව වඩොත් තීව්ර වන්ලන් භොරෙලයන්
ලමරටට බුදු ෙහම

ැබීම නිසො ය.

එලේ වුව ෙ භොරෙය සම

ශ්රී

ංෙොලව්ත සබඳෙොව ප්රොේ

ඓතිහොසිෙ යු ය ෙක්වො ඈෙට දිලවන බව පුරොවිෙයොත්මෙ
සොධෙ අනුව කිව හැකි ය. ලමරට ප්රොේ ඓතිහොසිෙ සොධෙ
බහු ඉරණමඩු පොංශු සැෙැේම හො ෙකුණු ඉන්දියොනු ලේරි නේ
වැලි ෙඳු අෙර ලබොලහෝ සොමයයන් ෙැකිය හැකි ය. ෙව ෙ ෙකුණු
ඉන්දියොනු ලම ලිතිෙ සංේෙෘතිය හො ලමරට ලම ලිතිෙ
සංේෙෘතිය අෙර ලබොලහෝ සමොනෙේ ඇෙ. ශ්රී

ංෙොලව්ත

බහුෙර ජනවර්ම ය වන සිංහ යන් උුරු ඉන්දියොලව්ත සිට
සේමෙ වර්මෂ 6 වන ශෙවර්මෂලේ දී ලමරටට සංක්රමණය වු
පිරිසෙල න් පැවෙ එන බව සොේප්රෙොයිෙ ඉතිහොසලේ සඳහන්
ය. එම පිරිස ගුජරොටය, ලබං ො සහ ෙොලිං
බහු

යන ප්රලද්ශ සම

වශලයන් සබඳෙො පැවැත් වු බව පුරොවිෙයොත්මෙ හො

වොර්මු විෙයොත්මෙ සොධෙ අනුව ලපන්වො දිය හැකි ය. ලමරට

ලෙවන ප්රධොන ජනවර්ම ය වන රවිඩ ජනෙොව ෙකුණු ඉන්දියොලව්ත
පොණ්ඩඩය, ලචෝ

සහ ලක්ර

යන ප්රලද්ශවලින් විටින් විට

සංක්රමණය වූ පිරිේවලින් සේභවය

ැබුලවෝ ය.

ඉන්දු නිේන ශීෂ්ටොචොරලේ ඇෙැේ මූලිෙ
සංේෙෘතිලේ මූලිෙොං
ෙැකිය

හැකි

ය.

ෙ ශ්රී

අලශෝෙ

ක්ෂණ ෙ මවදිෙ

ංෙොලව්ත මුල් සංේෙෘතිය ු
අධිරොජයයොලේ

ධර්මම

විජය

ප්රතිපත්තියට අනුව සේමෙ වර්මෂයට ලපර 3 වන සියවලේ දී සිය
පුත්රයො සහ දියණිය ලමරට එවින් බුදු ෙහම ලමරට ේථොපනය
කිරීම භොරෙලයන් ශ්රී
හැඳින්විය හැකි ය.

ංෙොවට

ැබුණු විශො

ම ෙොයොෙය ල ස

පුරොවිෙයොඥයකු
ප්රධොනියො

ල ස

වශලයන්

පුරොවිෙයොලවන්
යුුෙමකි.

සහ

පුරොවිෙයො

පුරොවිෙයො

ලෙපොර්මෙලේන්ුලව්ත

ක්ලෂ්ත්රය

සඳහො

ඉන්දීය

ැබුණු ආභොසය පිළිබඳව සඳහන් කිරීම මොලේ
පුරොවිෙයො

ලෙපොර්මෙලේන්ුව,

ලෙෞුෙො ොරය, විශ්වවිෙයො
ශොේත්රීය පර්මෂෙව

ජොතිෙ

සහ ලමරට අලනකුත් සියලු ම

පුලරෝ ොමී ආයෙනය වූලේ 1845 දී පිහිටුවනු

ැූ රොජකීය ආසියොතිෙ සං මලේ
දී ෙල්ෙථොලව්ත පිහිටුවනු

ංෙො ශොඛොව ය. ලමය 1784

ැබු ආසියොතිෙ සං මලේ ශොඛොවක්

විය. එලමන් ම 1868 දී මුල් වරට ලමරට පුරොවිෙයො ලෙොිසමක්
පිහිටුවීමට ප්රධොන ලේුව වූලේ එවෙටත් ඇල ක්සැන්ඩර්ම
ෙනිංහැේ යටලත් ඉන්දියොලව්ත පුරොවිෙයො සමීක්ෂණ ෙටයුු
ආරේභ ෙර තිබීමය. 1890 දී ලමරට පුරොවිෙයො ලෙපොර්මෙලේන්ුව
පිහිටුවීලේ දී ඉන්දීය පුරොවිෙයො සමීක්ෂණලේ ආභොසය
ඇෙ.

අප

ලෙපොර්මෙලේන්ුලව්ත

ශි ොලල්ඛන

බොල න

සංග්රහය

Ephigraphia Zeylanica සංග්රහය 1904 දී ආරේභ ෙරනු

වන
ැබුලව්ත

ඉන්දියොනු පුරොවිෙයො සමීක්ෂණය Ephigraphia Indica සංග්රහය

අනුෙරණය ෙරිණි. එලමන් ම අපලේ වොර්මිෙ ශොේත්රීය
සංග්රහය

සඟරොව

ඉන්දීය

සමීක්ෂණලේ Ancient India අනුව නේ ෙරනු

ැූවකි.

ෙව ෙ

වන
අපලේ

පරණවිෙොනයන්

Ancient

Ceylon

කීර්මතිමත්
ඉන්දියොලව්ත

පුරොවිෙයො

පුරොවිෙයොඥයකු වන ලසනරත්
පුහුණුව

ැූ

අෙර

ඉන්දීය

පුරොවිෙයො සමීක්ෂණලේ ෙකුණු ෙවලේ ප්රධොනියො වූ ල ෝංහර්මට්ේ
මහෙො ෙ ක් ලමරට පුරොවිෙයො ලෙපොර්මෙලේන්ුලව්ත ප්රධොනියො ෙ
විය. ලමම ශුභොශිංසන ල ලනන මො ෙ මොලේ පශ්චොත් උපොධි

අධයයන ෙටයුු ඉන්දියොලව්ත කීර්මතිමත් පූනො විශ්වවිෙයො ලේ දී
සිදුෙ

බව ලමහි දී සඳහන් ෙර සිටින්ලන් නිහෙමොනි

ආඩේබරයකිනි.

මහාචාර්ය අනුර මනතුංග
පුරාවිද්යා අධ්යක්ෂ යනරාල්

2021 මැයි මොසකේී ඉන්දීය ජනතොෙකේ සුබසිද්ධිය
කෙනුකෙන්ද ං ොරොමකේ පැෙති විකශතෂ ආශිර්ෙොද
වැඩසටහන

