10 - ශ්රේණිය

බුද්ධ ධර්මය

පිළිතුරු
20 ශ්හළ කලාවන් සුරකිමූ
1. ■

ස්තූපන ය

■

ශ් ෝධි වෘක්ෂය

■

බුද්ධ් ප්රතිමමාවි.

2. ■

චෛතයය

■

ශ්වශ්හර

■

සෑය

■

දාගැ

■

ථූපන ය

■

ශ්ේතිමය

3. ■

ථූපන ාරාම දාගැ ි.

■

දකුණු අකු ධ්ාතූන් වහන්ශ්සේ

■

ශ්දවඅ පන ෑතිමස් නිරිඳුන්

4. ස්තූපන  වර්ග 6 කි. ඒවා අම්
■

ඝණ්ටාකාර - ඝණ්ඨාරයක හැඩය (සීනුවක හැඩය)

■

ඝටාකාර - කළයක හැඩය

■

බුබ්බුලාකාර - දිය බුබුලක හැඩය,

■

ධ්ාඅයාකාර - ධ්ාඅය ශ්ගොඩක හැඩය

■

පන ද්මාකාර - පියුමක ශ්හවත් ශ්අළුම් මලක හැඩය

■

ආමලකාකාර - ශ්අල්ලි ශ්ගඩියක හැඩය.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- අධ්යාපන අ අමාතයාාංශය - ආගමික හා සාරධ්ර්ම ශාඛාව
පන රිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.

බුද්ධ ධර්මය

5. ස්තූපන යක් ඇඳ ශ්කොටස් අම්කරන්අ.

6. I. ශ්ේතිමයඝර ශ්හවත් වටදාශ්ගය
ස්තූපන ය සඳහා ඉදි වූ වෘත්තාකාර පියස්සක් සහිත ගෘහය ශ්ේතිමයඝර ශ්හෝ වටදාශ්ගය අමින් හැඳින්ශ්වි.
ස්තූපන ශ්ේ ආරක්ෂාව හා ැතිමමතුන්ශ්ේ ආරක්ෂාව සැලකිල්ලට ශ්ගඅ ශ්මම නිර්මාණය කර ඇත. ශ්මය
කුඩා පන රිමාණශ්ේ ඇතැම් ස්තූපන  සඳහා ඉදිකර තිමබූ වට නිදසුන් අද ද දක්අට ලැශ්බ්.
උදාහරණ -ථූපන ාරාමය, අම් ස්තලය, ලාංකාරාමය,
ශ්පන ොශ්ළොන්අරුශ්ේ හා මැදිරිගිරිශ්ේ පිහිටි වටදාශ්ගවල් කලාත්මක වින් අනූඅ ය.
II. වාහල්කඩ
ස්තූපන වල ගර්භයට සම් න්ධ් සිේ දිසාවට මුහුණලා තඅඅ ලද අලාංකාර ශ්තොරණ වැනි අාංගය වාහල්කඩ
ශ්හවත් ආයක අමින් හැඳින්ශ්ේ. වාහල්කඩක ශ්දපන ස මල් ලියකම් සහිත ශිලා ස්තම්භ ශ්දකක් පිහිටා
ඇතිම අතර මැද ශ්කොටස සමාන්තර තීරු ශ්යොදා හාංස රූපන , වාමඅ රූපන , ඇත් හිස් හා ශ් ොරදම් ශ්යොදා
අලාංකාර ශ්කොට ඇත. මිහින්තශ්ල් කණ්ඨක චෛතයශ්යහි අැශ්ගඅහිර වාහල්කඩ උසස් කලාත්මක
නිර්මාණයකි.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- අධ්යාපන අ අමාතයාාංශය - ආගමික හා සාරධ්ර්ම ශාඛාව
පන රිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.
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III. ශ් ෝධිඝර
ශ් ෝධීන් වහන්ශ්සේ වටා නිමවඅ ලද පන ටු පියස්සක් සහිත මණ්ඩපන ය ශ් ෝධිඝරය ශ්ලස හැඳින්ශ්වි.
ශ් ෝධිඝරය තුළින් ශ් ෝධි වෘක්ෂශ්ේ ආරක්ෂාව සඳහා ඉදිකර ඇත. අනුරාධ්පුරශ්ේ ශ්රී මහා ශ් ෝධීන්
වහන්ශ්සේ වටා ද, ශ් ෝධිඝරයක් නිමවා තිමබූ වට සාක්ෂි හමුශ්ේ. ශ්මශ්තක් හමු වී ඇතිම කලාත්මක වින්
උසස් ම ශ් ෝධිඝරය කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කශ්ේ නිල්ලක්ගම පිහිටා ඇත.

IV. සඳකඩපන හණ
ශ් ෞද්ධ් සිද්ධ්ස්ථාඅයකට පිවිශ්සඅ පියගැට ශ්පන ළක ආරම්භශ්ේ දක්අට ලැශ් අ අර්ධ්කවාකාර ගල්
පුවරුව හැඳින්ශ්වන්ශ්න් සඳකඩපන හණ අමිනි. ශ්මය ලාාංශ්ක්ය කැටයම්ශිල්පියාශ්ේ විස්මිත කලා
ශ්කෞශලයය ශ්ලොවට ශ්හළි කරඅ තවත් සුවිශ්ශේෂ නිමැුමමකි. පන ාලිශ්යන් “අඞ්ඪෛන්දපන ාසාණ” යනුශ්වන්
හැඳින්ශ්වි. අනුරාධ්පුර යුගශ්ේ සිට මහනුවර යුගය දක්වා ඒ ඒ යුගවලට අයත් සඳකඩපන හණ රැසක් හමු
වී ඇතිම අතර එම නිර්මාණ ඒ ඒ යුගවලට අඅඅය ලක්ෂණ ප්රකට කරි. වඩාත් කලාත්මක සඳකඩපන හණ
නිර්මාණය කිරීශ්ම් ශ්ගෞරවය හිමිවන්ශ්න් අනුරාධ්පුර යුගශ්ේ මධ්ය භාගශ්ේ විූ  කලාකරුවන්ට ය.
දැඅට හමු වී ඇතිම සඳකඩපන හණ කිහිපන ය අතර කලාත්මක වින් මුල් තැඅ ගන්ශ්න් අනුරාධ්පුරශ්ේ බිශ්සෝ
මාලිගය අසල ඇතිම සඳකඩපන හණි.
ශ්ම්වාශ්ේ කලාත්මක

ව තීව්ර කරඅ ප්රධ්ාඅ සාධ්කය වන්ශ්න් එහි ඇතිම විසිතුරු කැටයම් ය. මල්

ලියකම්වලින් ශ්මන් ම සත්ත්ව රූපන වලින් ද සඳකඩපන හණ විසිතුරු ශ්ේ. අනුරාධ්පුර සඳකඩපන හණ පිටත
සිට ඇතුළත ඇතිම කැටයම්වල මුලින් ම දක්අට ලැශ් න්ශ්න් චශලිගත පන ලාශ්පන තිම ශ්මෝස්තරයි.
අඅතුරුව ඇත්ශ්ත් එකිශ්අකා පන සුපන ස දිවයඅ ඇත්, අස්, සිාංහ, ගව යඅ සතුන් සිේශ්දඅාි. ඉන් පන සු
සාංකීර්ණ ලියවැලක් ද අඅතුරුව තුඩින් ශ්අළුම් ශ්පන ොශ්හොට්ටු රැශ්ගඅ එකා පන සු පන ස ගමන් කරඅ හාංස
ශ්ේළියක් ද ඊළඟට අැවත වතාවක් සරල ලියවැලක් ද දක්අට ලැශ්බ්. සඳකඩපන හශ්ණහි මැද ඇත්ශ්ත්
ශ්අළුම් මලක අර්ධ්යකි. ශ්මම පිළිශ්වළ හා කැටයම් සෑම සඳකඩපන හණකට ම ශ්පන ොදු ශ්අොශ්ේ.
ශ්පන ොශ්ළොන්අරු යුගශ්ේ සඳකඩපන හශ්ණහි ගව රූපන ය ඉවත් ව ඇත. එයට ශ්හේතුව ශ්ලස සැලශ්කන්ශ්න්
ශ්ම්වඅ විට හින්දු ආභාසය ලාාංශ්ක්ය සාංස්කෘතිමයට එකතු වීමි. මහනුවර යුගශ්ේ සඳකඩපන හණ
කැටයම්වලින් පන මණක් ශ්අොව හැඩය අතිමන් ද ශ්වඅස් වී ඇත. අනුරාධ්පුර යුගයට අයත් සඳකඩපන හණින්
භව ෛක්රය අර්ථවත් ශ්කශ්රඅ ව මහාෛාර්ය ශ්සඅරත් පන රණවිතාඅ මහතා පන වසි.

අන්තර්ගතය සැකසීම :- අධ්යාපන අ අමාතයාාංශය - ආගමික හා සාරධ්ර්ම ශාඛාව
පන රිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.

බුද්ධ ධර්මය
V. මුරගල
විහාර මන්දිරයක ශ්හෝ රාජකීය ශ්ගොඩඅැගිල්ලක ශ්දොරටු අලාංකාර කරඅ අර්ධ් කවාකාර මුදුඅ සහිත
ගල්පුවරු ශ්දක මුරගල් අමින් හැඳින්ශ්ේ. සඳකඩපන හණක ශ්හෝ පියගැට ශ්පන ළක ආරම්භක පියගැටය
ශ්දපන ස ශ්ම් අලාංකාර නිමැුමම දැකිය හැකි ය. ශ්ම්වා කැටයම් සහිත ශ්හෝ රහිත ශ්හෝ ඒවා ශ්ේ.
ශ්කොරවක්ගශ්ල් ආරක්ෂාව තහුමරු ශ්කශ්රඅ මුරගශ්ල් විකාශය අනුව ඒවාශ්ේ ඇතිම කැටයම් ද
විවිධ්ාකාර ය. මුරගල ආරම්භශ්ේ කැටයම් රහිත ුමව ද, පන සු ව පුන්කලස, හිරව රූපන  ශ්හවත් වාමඅ රූපන ,
ශ්පන ණය සහිත අාග රූපන  එයට එක් විය. ශ්මහි දැකිය හැකි මිනිස් ශ්වස් ගත් අා රජ කැටයම මුරගල
විකාශශ්ේ දියුණු ම අවස්ථාව ශ්පන න්නුම් කරන්අකි. අා රජුශ්ේ හිස වටා විහිශ්දඅ අි ශ්පන ණ මාලාවකි.
ත්රිභාංග ලාලාශ්වන් අැ ස සිටිඅ අා රජුශ්ේ වැලමිශ්ටන් ඉහළට අැමුණ එක් අතක ඇත්ශ්ත්
මල් පිරවූ පුන් කළසකි. අශ්අක් අශ්ත් ඇත්ශ්ත් දලුලඅ ශාඛාවක් ශ්හෝ මල් ඉත්තක් වැනි ශ්දයකි. අා
රජුශ්ේ ශ්දපන ා මුල වාමඅ රූපන  එකක් ශ්හෝ ශ්දකක් දැකිය හැකි ය. දැඅට විද්වතුන්ශ්ේ සම්භාවඅාවට ලක්
වූ කලාත්මක මුරගල හමුවන්ශ්න් අභයගිරියට අයත් රත්අප්රාසාදය අමැතිම ශ්ගොඩඅැගිල්ල සපයපන ශ්යනි.
7. ■

සීගිරිය

■

හිඳගල

8. ■

මහියාංගණ ස්තූපන ශ්ේ ධ්ාතූ ගර්භය,

■

දිඹුලාගල ශ්ලන්

■

හා තිමවාංක පිළිමශ්ගය

9. තිමවාංක පිළිමශ්ගය ශ්හවත් මහ පන ැරකුම් ා රජු විසින් කරවඅ ලද ශ්ේතවඅාරාමශ්ේ පිළිම ශ්ගය
10. පූජනීය ස්ථාඅ ආරක්ෂා කිරීම ලාාංකික අපන  සැමශ්ේ ම යුතුකමකි. එය තනි පුද්ගලශ්යකුට ශ්හෝ
ආයතඅයකට පන මණක් කළ හැකි කාර්යයක් ශ්අොශ්ේ. පුරාවිදයා ශ්දපන ාර්තශ්ම්න්තුවට හා සාංස්කෘතිමක
ත්රිශ්කෝණ අරමුදලට පන මණක් ශ්ම්වා ආරක්ෂා කිරීම අපන හසු ය. අද දවශ්සේ වතවත් වඅ අපන  ශ්ම්වා ආරක්ෂා
කිරීමට ශ්අොශ්පන ළඹුණශ්හොත් මතු පන රපුරට අතීත උරුමයන් දැක ගැනීශ්ම් අවස්ථාව අහිමි වඅවා පන මණක්
ශ්අොව වසර දහස් ගණඅක අශ්ේ ශ්ප්රෞඪ ඉතිමහාසය තහුමරු කරඅ වතවමාඅ සාක්ෂි ද අහිමි ශ්ේ. ඒ නිසා
හැකි සෑම අවස්ථාවක ම ශ්ම්වා ආරක්ෂා කිරීමට ශ්යොමු විය යුතු ය. ඇතැම් විට අපන ශ්ේ
ශ්අොසැලකිලිමත්භාවය නිසා ද ශ්ම්වා විඅාශ වඅ අවස්ථා දැකිය හැකි ය. ශ්ම් ස්ථාඅ වන්දඅාමාඅ
කිරීමට ශ්හෝ දැක ලා ගැනීමට ගිය විට පන ැරණි ගශ්ඩොල් ැමි මත ඇවිද යාම, එම ස්ථාඅ කුරුටු ගෑම,
පන ැරණි නිර්මාණ ශ්හෝ ගශ්ඩොල් මත වාඩී වී සිටීම කිසි ශ්සේත් ශ්අොකළ යුතු ය. ශ්මම ස්ථාඅවල ප්රසිද්ධ්
ශ්කොට ඇතිම උපන ශ්දස් ප්රෛාරණවලට අනුව ්රියා කිරීමට අපන  සියලු ශ්දඅා ම ශ්යොමු විය යුතු ය. ඒ මගින්
ශ්පන ෞරාණික වස්තූන් හා කලාත්මක නිර්මාණ ආරක්ෂා කිරීශ්ම් වගකීම ද අපන  ශ්වතිමන් ඉටු වන්ශ්න් ය.
අන්තර්ගතය සැකසීම :- අධ්යාපන අ අමාතයාාංශය - ආගමික හා සාරධ්ර්ම ශාඛාව
පන රිගණක පිටු සැකසීම :- උදාර ජයවික්රම, හ/ශ්තළඹුයාය ක.වි. , හකුරුශ්වල.

