නෙමෝ තස්ස භගවෙතෝ අරහෙතෝ සබ්බධම්ෙම්සු අප්පටිහතඤාණචාරස්ස දසබලධරස්ස
චතුෙව්සාරජ්ජවිසාරදස්ස සබ්බසත්තුත්තමස්ස ධම්මිස්සරස්ස ධම්මරාජස්ස ධම්මස්සාමිස්ස
තථාගතස්ස සබ්බඤ්ඤුෙනො සම්මාසම්බුද්ධස්ස !!!
භාග8වත් වූ අර්හත් වූ සියලු ධර්මයන්හි ෙනොපැකිල ඥානචාර සහිත වූ දසබලධාරී වූ
චතුර්ෛවශාරදත්ව විශාරද වූ සියලු සත්වයන්ට උත්තම වූ ධර්මයට ඊශ්වර වූ ධර්මරාජ වූ
ධර්මස්වාමී වූ තථාගත වූ සර්වඥ වූ සම්මා සම්බුදුනට නමස්කාර කරමි !!!
ෙකළලක්ෂයක් සක්වලයන්හි සියලු ආර්යෙයෝ ද සියලු සත්පුරුෂෙයෝ ද
මාෙග් නමස්කාරය පිළිගනිත්වා !!!

"පින"
පින" සහ "කුසලය"
කුසලය" පිළිබඳ
පිළිබඳ ෙථරවාදය
ෙථරවාදය
අනාදිමත් කාලයක් පුරා සපුරන ලද පාරමී සහිත වූ දශබලධාරී වූ සවඥ වූ මහා කාරුණික
වූ අප මහා සම්බුදු පියාණන් වහන්ෙසේ විසින් ශද්ධා ධනෙයන් ආඩ8 වූ සඨ ෙනො වූ මායා
ෙනො වූ සෘජු ජාතික වූ පඥාභරණෙයන් ෙශෝභමාන වූ සාධු ජනයන්ෙග් හිත සුව පිණිස
ෙද්ශනා කරන ලද සවාර්ථසාධක වූ විමුක්ති රසෙයන් අනූන වූ ෛනර්යාණික ශී සද්ධර්ම
සාගරය ඇතැෙමකුට ගැඹුර වැඩි නිසා ෙදෝ ඇතැෙමකුට තමන්ෙග් නැණ දුබල කරන ෙපර
කළ පාපෙයහි විපාකය බලවත් වූ නිසා ෙදෝ ඇතැම් තැෙනක ගළපාගත ෙනොහී අවුෙලන්
අවුලට පත් ව තම අවුෙලන් ෙනො නැවතී අන8යන්ද ෙනො මඟට ෙයොමු කිරීම හා භව8
ජනයන්ෙග් නිවනට පවා බාධා වන පමණට ඔඩුදිවීම සංෙව්ගයට කාරණයය.
තිෙලෝගුරු බුදුපියාණන් වහන්ෙසේ වැඩ සිටි කල පවා ශී සද්ධර්මෙයහි ගැඹුර දරාගත
ෙනොහැකි ශද්ධා පඥා ගුණෙයන් මඳ පිරිස සිටි බව මජ්ඣිම නිකාෙයහි බහුෙව්දනීය
සුතෙයහි සඳහන් වන උදායි ෙතරුන් හා පඤ්චංගික ථපති අතර සංවාදෙයන් පැහැදිලි ෙව්.
ෙමම අවුල් සහගත තත්වයන් අතර "පින" සහ "කුසලය" පිළිබඳ විවිධ මතිමතාන්තර
ඉදිරිපත් කිරීම ද දක්නට ලැබිණ. "පින" සහ "කුසලය" අර්ථ වශෙයන් ෙදකක්ය යන්න
එක් මතයකි. "පින" යනු "කුසලය" හි ෙලෞකික ෙකොටස බව තව මතයකි. "පින" සහ
"කුසලය" අර්ථ වශෙයන් සමාන බව ෙථරවාදය ඇසුෙරන් පැහැදිලි කර, පින් ෙහෝ කුසල්
ෙහෝ රැස්කර නිර්වාණාධිගමනය කළ හැකි බව අවෙබෝධ කර, නිවනට බාධාවක් වන
නිර්මල ශී සද්ධර්මය පිළිබඳ ඇති සැක දුරුකිරීම ෙමහි මුඛ8 පරමාර්ථය යි.

පිටු අංක - 1
www.aathaapi.org
කරුණාකර තිපිටකයම පිළිගන්නා පින්වතුන් පමණක් අමතන්න. දු.ක.අංක: 0777 77 2556

මහා කාරුණික වූ අප මහා සම්බුදු පියාණන් වහන්ෙසේ පිළිබඳ ශද්ධා ෙගෞරව ඇති
ෙකෙනකුට පින් කර නිවන ලද හැකි බව එතරම් ෙවෙහසවීමකින් ෙතොරව අවෙබෝධ වන
බව අපෙග් අදහසයි. අප ෙකෙරහි මහා කරුණාෙවන් ෙද්ශනා කරන ලද ධජග්ග සූතෙයහි
සංඝ ගුණ අතර මහා සුගතයන් වහන්ෙසේ "අනුත්තරං
අනුත්තරං පුඤ්ඤක්ෙඛත්තං ෙලෝකස්ස" ( සංඝ
රත්නය ෙලෝකයාට අනුත්තර වූ පුණ8 ක්ෙෂේතය ය ) යනුෙවන් සංඝ රත්නය උෙදසා පූජා
කිරීෙමන් නිවන සාක්ෂාත් කළ හැකි බව ෙද්ශනා කළ ෙසේක. පින් කිරීෙමන් නිවන ලද
ෙනොහැකි නම් සංඝ රත්නය උෙදසා කළ පූජා භවගාමී භාවයට පත්ව නිෂ්ඵල වනු ඇත.
නමුත් එවැන්නක් ෙථරවාදෙයහි ෙකොතැනකවත් සඳහන් කර නැත.
යම්කිසි කුසලයක් ෙහෝ පිනක් කිරීෙමන් පසුව "ඉදං
ඉදං ෙම පුඤ්ඤං ආසවක්ඛයා වහං ෙහෝතු"
ෙහෝතු
( ෙම් පින ෙකෙලස් නැති කිරීම පිණිස ෙව්වා ) යන පාර්ථනාව ෙථරවාදයට අනුකූල බව
"ඉදං
ඉදං ෙම පුඤ්ඤං නිබ්බානාධිගමාය පච්චෙයෝ ෙහොතු"
ෙහොතු ( ෙම් පින නිවන අවෙබෝධ කිරීම
පිණිස ෙව්වා ) යනුෙවන් සංයුත්ත නිකායෙයහි නිදානවග්ග ටීකාෙවහි පටිපදාසූත
වර්ණනාෙවහි සඳහන් විෙමන් පැහැදිලි ෙව්. එම සූත අටුවාෙවහි "කුසලය" යනුෙවන්
සඳහන් කර තිබීෙමන් ෙම් පද ෙදක ම සමාන ෙයදුම් ඇති බව වැටෙහේ.
ෙනොෙබෝ කලකින් සිදුවන ෙලොවට පහනක් වූ මහා සුගතයන් වහන්ෙසේෙග් විෙයෝව දරාගත
ෙනො හැකි වූ ආනන්ද මහ ෙතරුන්ෙග් සිත් තැවුල සංසිඳවීමට ෙද්ශනා කරන ලද කරුණා
සිසිෙලන් පරිපූර්ණ වූ දීඝ නිකාෙයහි මහා පරිනිබ්බාන සූතෙයහි සංගහ වන ශී බුද්ධ
වචනෙයන් පමාණයක් ෙමහි ලා මතක් කළ යුතු ය. "කත
කත පුඤ්ෙඤෝසි ත්වං ආනන්ද,
ආනන්ද,
පධානමනුයුඤ්
පධානමනුයුඤ්ජ, ඛිප්පං ෙහෝහිසි අනාසෙවෝ"
අනාසෙවෝ ( ආනන්දය, ෙතොප පින් කරන ලද්ෙදහි,
පධන් වීර්යය වඩනු, වහ වහා රහත් වන්ෙනහිය ). නිවන ලැබීමට අපහසු වූ ආනන්ද මහ
ෙතරුන් ෙමම ශී මුඛ ෙද්ශනාව සිහි කිරීෙමන් කල් ෙනො යවා ම අර්හත්වයට පත් ව සියලු
ෙකෙළස් බරින් නිදහස් ව නිවී සැනසුන ෙසේක. මහා කාරුණිකයන් වහන්ෙසේෙග් ශී බුද්ධ
වචනය ආශ්චර්යය, ෙදව් මිනිසුන් ෙකෙරහි අසහාය ශාස්තෘ භාවය ද ආශ්චර්යය. ආනන්ද
මහ ෙතරුන්ට ෙද්ශනා කරන ලද කරුණාබර වදන් ආනන්ද මහ ෙතරුන්ෙග් පමණක්
ෙනොව ෙමම ශාසනය පවතින ෙතක් සියලු ෙදව් මිනිසුන්ෙග් සියලු ගිනි නිවීමට වැඩි තරමි.
මහා කාරුණිකයන් වහන්ෙසේෙග් ශී බුද්ධ වචනය වර්තමානෙයහි පවා සැදැහැතියන්ෙග්
ෙමෝහ ගිනි නිවනු ඇත. අර්හත් සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්ෙසේලා දහසක් ඉපදුන ද දැඩි
මතධාරීන් නම් සසර ගමන අත් ෙනොහරිනු ඇත. එය සංසාර ෙදෝෂයයි. නුවණැත්ෙතෝ
එපිළිබඳ මැදහත් සිත් ඇත්ෙතෝ ෙවත්වා !
දීඝ නිකාෙයහි චක්කවත්ති සූතෙයහි ෙමෙසේ සංගහ වන්ෙන් ය "කුසලානං
කුසලානං භික්ඛෙව්
ධම්මානං සමාදාන ෙහේතූ ඒවමිදං පුඤ්ඤං පවඩ්ඪති
පවඩ්ඪති"
ති ( කුසල් දහම් සමාදන් වීෙමන් භික්ෂූනි
ෙමවැනි පින් වැෙඩ් ). සතර සතිපට්ඨානය වැඩීෙමන් අර්හත් ඵලය දක්වා පුණ8 ඵල
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ලැෙබන බව ද අග වූ පුණ8 ඵලය මාර බලය මැඩපවත්වන ආසවක්ඛය ඥානය බව ද
චක්කවත්ති සූතෙයන් පැහැදිලි ෙව්. කුසලය, ෙලෞකික සහ ෙලෝෙකෝත්තර යනුෙවන්
ෙදයාකාර බව එම සූත අටුවාෙවහි " තත්ථ දුවිධං කුසලං,
කුසලං, වට්ටගාමී ච විවට්ටගාමී ච"
ච යන
පාඨෙයන් ද සතර සතිපට්ඨානය වැඩීෙමන් සියලුම ෙලෞකික සහ ෙලෝෙකෝත්තර පුණ8
ඵල ලැෙබන බව " එවමිදං පුඤ්ඤන්ති,
න්ති, එවං ඉදං ෙලොකුත්තරපුඤ්ඤම්පි යාව ආසවක්ඛයා
ආසවක්ඛයා
පවඩ්ඪතී
පවඩ්ඪතී " යන පාඨෙයන් ද මැනවින් පැහැදිලි ෙව්.
ද්විපෙදෝත්තම වූ අසදෘශ පතිෙව්ධ චකෙයන් ද අතුල8 වූ ෙද්ශනා චකෙයන් ද පතිමණ්ඩිත
වූ ෙමෝහ නැමැති තිමිර පටල විධ්වංසනය කරන්නා වූ දශබලධාරීන් වහන්ෙසේ ඇතුළු අග
ශාවක අසූමහා ශාවක පකෘති ශාවකයන් වහන්ෙසේලාෙග් ධරමාන කාලෙයහි පවා
ඇතැෙමකුට "පුණ8
පුණ8"යට
අනියත බියක් තිබූ නිසා ෙදෝ "මා
මා භික්ඛෙව්,
පුණ8
භික්ඛෙව්, පුඤ්ඤාණං භායිත්ථ"
භායිත්ථ
( භික්ෂූනි, පිනට බිය ෙනොවව් ) යනුෙවන් සියලු සත්නට අමාමහ නිවන සාදාලන, භවය
ෙනොව නිවන ම වර්ණනා කරන්නා වූ සුගතයන් වහන්ෙසේ විසින් අංගුත්තර සත්තක
නිපාතෙයහි අබ8ාකතවග්ගෙයහි මා පුඤ්ඤභායි(ෙමත්ත) සූතෙයහි භික්ෂූනට පවා පින
නිර්ෙද්ශ කිරීෙමන් පැහැදිලි ෙව්.
ෙබොෙහෝ ෙදව් මිනිසුනට මංගල කරුණු පිළිබඳ ඇතිවූ පශ්නෙයහි අමා මහ නිවන සාක්ෂාත්
කිරීම පසුවට තබා කල8ාණ මිත ෙසේවනය ද ෙදවනුවට තබා තමහට හිත සුව කැමැත්තාහට
"අෙසේවනා ච බාලානං" යනුෙවන් පාප මිත ෙසේවනය ම පළමුව දුරු කළ යුතුය යන්න
අවධාරණය කරන ෙසේක් අනුපිළිෙවළින් මංගල කරුණු නිර්ෙද්ශ කරන්නා වූ තිෙලෝගුරු
බුදුපියාණන් "පුබ්ෙබ්
පුබ්ෙබ් ච කත පුඤ්ඤතා"
තා යනුෙවන් පකාශිත මංගල කරුණ ෙථර සමය
ෙනොඉක්මවා ෙථරවාදයට අනුකූලව විස්තර කරන්නා වූ අතිශය ෙගෞරවාර්හ බුද්ධෙඝෝෂ
මහ ෙතරපාණන් එම මංගල සූත අටුවාෙවහි "පුබ්ෙබ්
පුබ්ෙබ් කත පුඤ්ඤතා නාම,
නාම, අතීතජාතියං
බුද්ධපච්ෙච්කබුද්ධඛීණාසෙව් ආරබ්භ උපචිත කුසලතා"
කුසලතා ( ෙපර කළ පින් ඇති බව යනු

අතීත ජාතීන්හි බුදු පෙසේබුදු රහතන් වහන්ෙසේලා අරමුණු කරමින් රැස් කරගන්නා ලද
කුසල්) ෙලස සඳහන් කරන ෙසේක. "පින" සහ "කුසලය", එක ම අර්ථය ෙදන
අවස්ථානුකූල ව ෙයොදන ලද සමානාර්ථ ඇති පද ෙදකක් බව ෙමහිදී ද සනාථ ෙව්.
දීඝ නිකාෙයහි ලක්ඛණ සූත ටීකාෙවහි "මහාභිනීහාරෙතෝ
මහාභිනීහාරෙතෝ පට්ඨාය හි මහාපුරිෙසෝ යං
කිඤ්චි පුඤ්ඤං කෙරෝති සබ්බං තං සම්මාසම්ෙබෝධිසමධිගමාෙය්ව පරිණාෙම්ති"
පරිණාෙම්ති { මහා

අභිනීහාරෙයහි (පථම නියත විවරණෙයහි) පටන් මහපුරුෂයාණන් වහන්ෙසේ යම්කිසි
පුණ8 කර්මයක් කරත් ද ඒ සියල්ලම සම්මාසම්බුද්ධත්වය පිණිස ම ෙයොමු කරත් }
යනුෙවන්ද අපදාන අට්ඨකථාෙවහි සීහාසනියවග්ගෙයහි සීහාසනදායකෙතර අපදානෙයහි
"මයා
මයා නිබ්බානාධිගමාය ඒකං පුඤ්ඤං කාතුං වට්ටති"
වට්ටති ( මවිසින් නිර්වාණය අධිගමනය
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පිණිස එක පිනක් කළ යුතු ය ) යනුෙවන් ද සඳහන් වීෙමන් ෙපර මහෙබෝසතාණන්
වහන්ෙසේලා ද චූලෙබෝසතාණන් වහන්ෙසේලා ද පින් රැස්කළ බව දැනගත යුතු ය.
ෙමවැනි උදාහරණ විශාල පමාණයක් තිපිටකෙයහි ඇතිමුත් සාධු ජනයන්ෙග් හිත සුව
පිණිස ෙමපමණකුත් සෑෙහේ යැයි අපෙග් හැගීම ය. එනමුදු ෙමකරුණ වැඩි දුර අධ8යනයට
උත්සුක වන සැදැහැතියනට අනුගහ පිණිස පහත එන පමාණය ද සඳහන් කරම්හ.
උදාන අට්ඨකථාවසානෙයහි බදරතිත්ථවිහාරවාසී ආචරිය ධම්මපාල ෙතරුන් සහ
අෙනකුත් ෙබොෙහෝ අට්ඨකථාචාරීන් වහන්ෙසේලා විසින් කරන ලද පාර්ථනා අනුව අතිශය
ෙගෞරවාර්හ බුද්ධෙඝෝෂ මහ ෙතරපාණන්ෙග් කාලයට පසු ව පවා අටුවාටීකාචාරීන්
වහන්ෙසේලා ධර්ම දානය කිරීෙමන් පින් රැස්කළ බව ද එම පින් නිවනට ෙයොමුකළ බව ද
සනාථ ෙව්.
අභිධර්ම පිටකෙයහි ඇති "චිත්ත" යන පරමාර්ථය, 89 ක් වූ "විඤ්ඤාණ" වශෙයන් විස්තර
ෙව්. ෙමහි "චිත්ත" සහ "විඤ්ඤාණ" යන පද සමාන අරුත් ඇති බව පැහැදිලි ය. මනුෂ8
දිව8 බහ්මාදී සත්වයනට "පින්" කර ගැනීමට ද "කුසල්" කර ගැනීමට ද අභිධර්මෙයහි
ඇත්ෙත් කුසල් සිත් පමණි.
සූත පිටකෙයහි භාවනා කර නිවන ලබා ගැනීමට ඇත්ෙත් ද "පින්" පමණි. "තීණිමානි
තීණිමානි,
තීණිමානි,
භික්ඛෙව්,
භික්ඛෙව්, පුඤ්ඤකිරියවත්ථුනි
කිරියවත්ථුනි,
නි, කතමානි තීණි?
තීණි? දානමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු සීලමයං
පුඤ්ඤකිරියවත්ථු භාවනාමයං පුඤ්ඤකිරියවත්ථු " ( භික්ෂූනි, පුණ8 කියා වස්තූන් තුනකි.

කවර තුනක්ද ? දානමය පුණ8 කියාවස්තුවය සීලමය පුණ8කියාවස්තුවය භාවනාමය
පුණ8කියාවස්තුවය ) යනුෙවන් දීඝ නිකාෙයහි සඞ්ගීති සූතෙයහි ද අංගුත්තර අට්ඨක
නිපාතෙයහි දානවග්ගෙයහි පුඤ්ඤකිරියවත්ථු සූතෙයහි ද භාවනා කිරීම පවා පුණ8
කියාවක් බව විස්තර ෙව්.
මහානිද්ෙද්සපාළි අටුවාෙවහි සුද්ධට්ඨකසුත්තනිද්ෙද්සවණ්ණනාෙවහි එතැන ෙයෙදන
"පුඤ්ඤං" යන පදයට "ෙතධාතුකං
ෙතධාතුකං කුසලාභිසඞ්
කුසලාභිසඞ්ඛාරන්ති
ඞ්ඛාරන්ති,
ඛාරන්ති, කාමධාතුරූපධාතුඅරූපධාතූසු
කාමධාතුරූපධාතුඅරූපධාතූසු
පටිසන්ධිදායක ෙකෝසල්ලසම්භූතං පච්චයාභිසඞඛාරං"
පච්චයාභිසඞඛාරං ( ෛතධාතුක කුසලාභිසංඛාර යනු
කාම රූප අරූප ෙලෝකයන්හි පතිසන්ධිය ෙගන ෙදන ෙකෞශල8 සහිත පත8ය අභිසංඛාරය)
යන අටුවා පාඨය ඇතැෙමකුට මුලාවට පමණ බව ඔවුනෙග් පකාශ වලින් පසිද්ධව ඇත.
සූත පිටකෙයහි ෙබොෙහෝ තැන් පුද්ගලාධිෂ්ඨාන ෙද්ශනා බැවින් ( ඒ ඒ පුද්ගලයාට ෙගෝචර
වන පරිදි ෙද්ශනා කරන ලද ධර්මයන්හි ) ඒ ඒ තැන්හි ෙයෙදන පද පිළිබඳ සියලු අර්ථ එහි
බහාලීම සුදුසු ෙනොවනු ඇත. ෙමතැන ද සියලු කුසල් ෙහෝ සියලු පින් ෙහෝ ෙනො ෙයෙද්.
පිටු අංක - 4
www.aathaapi.org
කරුණාකර තිපිටකයම පිළිගන්නා පින්වතුන් පමණක් අමතන්න. දු.ක.අංක: 0777 77 2556

පදයකට ෙයෙදන සියලු ම අරුත් එකම තැෙනක සංගහ වන්ෙන් අභිධර්ම පිටකෙයහි ය.
සූත පිටකෙයහි ෙනො ෙව්. ෙමම ගාථාෙවහි පුණ8 පදයට භවගාමී පුණ8 ය පමණක් ෙයෙද්.
උදාහරණයක් ෙලස විමානවත්ථුපාළිෙයහි ඡත්තමාණවක ගාථාහි සංගෘහිත ගාථා
ඛණ්ඩයක් වන "ධම්මමස
ධම්මමසඞ්
මප්පටිකූලං හි "ධම්ම
ධම්ම"
ධම්මමසඞ්ඛ
ඞ්ඛත මප්පටිකූලං"
ධම්ම යන පදයට නවෙලෝෙකෝත්තර
ධර්මය හා පරියාප්තිය වශෙයන් දශ පෙභ්දයක් වූ සියලු ධර්මය ෙනො ෙයෙදන බවත්
එතැන්හි දී නවෙලෝෙකෝත්තර ධර්මයන්ෙගන් පරමාර්ථ ධර්ම වූ අසංඛත නිවන පමණක්
ෙයෙදන බවත් එම අටුවාෙවහි සඳහන් ෙව්.
අතිශය ෙගෞරවාර්හ උපෙසේනාචාර්ය හිමිපාණන් විසින් ලිඛිත මහානිද්ෙද්සපාළි අටුවා
පාඨය ඇතැෙමකුට වැරදි අදහස් ෙගන දුන්න ද ෙථරවාදයට අනුකූල ව ෙථරවාදය දීපනය
කරමින් ෙලෝකයට හිත පිණිස තම අටුවා නිම කරමින් චූලනිද්ෙද්සපාළි අටුවා අග තබන
ලද පාර්ථනාෙවහි පින සඳහා "කුසල
කුසල"
පුඤ්ඤ" යන ෙදපදය භාවිත කිරීෙමන් ම
කුසල සහ "පුඤ්
අටුවාචාරීන් වහන්ෙසේහට ද ෙමම ගැටලුව ෙනොතිබූ බව ධර්ම ෙගෞරව සහිතව පිළිගත යුතු
ය.
අඞ්ගුත්තර තිකනිපාතෙයහි චූළවග්ගෙයහි සීලවන්ත සූත අටුවාෙවහි "පුඤ්
පුඤ්ඤං පෙනත්ථ
ෙලොකියෙලොකුත්තරමිස්සකං"
සකං ( පුණ8ය යනු ෙලෞකික ෙලෝෙකෝත්තර මිශ ) යනුෙවන්
සඳහන් වන පාඨය එහි ටීකාෙවහි තවදුරට ත් "භාවනාමයස්
භාවනාමයස්සපි පුඤ්ඤස්ස සඞ්ගණ්හනෙතො
ෙලොකුත්තරස්සපි සම්භෙවො දට්ඨබ්ෙබො"
ෙබො ( භාවනාමය වශෙයන් පුණ8 ය සංගහ වන විට
ෙලෝෙකෝත්තර සම්භවය දැක්ක යුතු ය ) යනුෙවන් විස්තර ෙව්.
අඞ්ගුත්තර තිකනිපාතෙයහි ම බාලවග්ගෙයහි ඛත සූත අටුවාෙවහි "බහුඤ්
බහුඤ්ච පුඤ්ඤං
පසවතීති
පසවතීති එත්ථ ෙලොකියෙලොකුත්තරමිස්සකපුඤ්ඤං කථිතං"
කථිතං ( ෙබොෙහෝ පින් පසව ෙකෙර්
යනු එහි ෙලෞකික ෙලෝෙකෝත්තර මිශක පුණ8 ය කථා කරන ලදී ) යනුෙවන් සඳහන් ෙව්.
ෙමය ද පුණ8 ය ෙලෞකික වශෙයන් ද ෙලෝෙකෝත්තර වශෙයන් ද අවස්ථානුකූල ව
ෙයෙදන බව වටහා ගැනීමට උපකාරක ය.
"සබ්
සබ්බං පෙනතං ෙලොකුත්තරභාවනාපුඤ්ඤවසප්පවත්තං මග්ගානුරූපඵලප්පවත්තියා
චත්තාෙරො අරියපුග්ගෙල අභිනිප්ඵාෙදති.
ඵාෙදති. එවං ෙලොකුත්තරකුසලං ෙවදිතබ්බං.
බං. " ( එහි

සියල්ල, ෙලෝෙකෝත්තර භාවනා පුණ8 වශෙයන් පැවති මාර්ගානුරූප ව පැවැති ඵල
වශෙයන් සතර ආර්ය පුද්ගලෙයෝ උපදිත්. එෙලස ෙලෝෙකෝත්තර කුසලය දැන ගත යුතු
ය.) යනුෙවන් අභිධම්මාවතාරෙයහි චිත්තනිද්ෙදසෙයහි සඳහන් වීෙමන් "පුණ8" පදය ද
"කුසල" පදය ද අවස්ථානුකූල ව ෙලෞකික සහ ෙලෝෙකෝත්තර වශෙයන් භාවිතා කරන ලද
බව සනාථ ෙව්.
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අභිධම්මාවතාර පුරාණටීකාෙවහි ඡට්ඨ ම පරිච්ෙඡ්දෙයහි ආරම්මණවිභාගවර්ණනාෙවහි
"ෙසක්
ෙසක්ඛානං ඤාණසම්පයුත්තමහාකුසලස්ස, ෙවොට්ඨබ්බනස්ස, පඤ්චමස්ස රූපකුසලස්ස
ච තිවිධං ෙලොකුත්තරපුඤ්ඤං ආරම්මණං ෙහොති.
ෙහොති. ඛීණාසවස්ස ෙවොට්ඨබ්බනස්ස,
ඤාණසම්පයුත්තමහාකිරියස්ස, පඤ්චමස්ස රූපකිරියස්ස ච අරහත්තපුඤ්ඤං ආරම්මණං
ෙහොති.
ෙහොති." ( ෛශක්ෂයන්ෙග් ඥානසම්පයුක්ත මහා කුසලයට ද ව8වස්ථාපනයට ද පස්වැනි
රූප කුසලයට ද තිවිධ වූ ෙලෝෙකෝත්තර පුණ8 ය අරමුණු ෙව්. ක්ෂීණාසවයාෙග්
ව8වස්ථාපනයට ද ඥානසම්පයුක්ත මහා කියාවට ද පස්වැනි රූප කියාවට ද අර්හත් පුණ8
ය අරමුණු ෙව්.) යනුෙවන් සඳහන් කර තිබීම ධර්ම ෙගෞරව ඇති සත්පුරුෂයනට තම
දෘෂ්ඨිය මනාව සෘජු කරගැනීමට පමණ බව අපෙග් හැඟීම ය.
දීඝ නිකාෙයහි මහා පරිනිබ්බාන සූතෙයහි ෙමෙසේ සංගෘහිත ය. "සියා
සියා ෙඛො පනානන්ද,
පනානන්ද,
තුම්හාකං එවමස්ස, අතීතසත්ථකං පාවචනං,
පාවචනං, නත්ථි
නත්ථි ෙනො සත්ථා'
සත්ථා'ති.
ති. න ෙඛෝ පෙනතං,
පෙනතං,
ආනන්ද,
ආනන්ද, එවං දට්ඨබ්බං.
දට්ඨබ්බං. ෙයො ෙවො ආනන්ද,
ආනන්ද, මයා ධම්ෙමෝ ච විනෙයෝ ච ෙද්සිෙතෝ
පඤ්ඤත්ෙතෝ,
ත්ෙතෝ, ෙසො ෙවො මමච්චෙයන සත්ථා"
සත්ථා ( ආනන්දය, නුඹට ෙමෙසේ සිතක් ඇතිවිය

හැකිය, ෙපළ දහම ෙද්ශනා කරන ලද අපෙග් ශාස්තෘහු නැත'යැයි. ආනන්දය, එය එෙසේ
ෙනොදැක්ක යුතු ය. ආනන්දය, ෙතොපට යම් ධර්මයක් විනයක් මවිසින් ෙද්ශනා කරන ලද ද
පනවන ලද ද එම ධර්මය මෙග් ඇවෑෙමන් ෙතොපට ශාස්තෘ ෙව්. )
ෙමම ශී මුඛ ෙද්ශනාව අනුව තිපිටක ධර්මය පිළිගන්නා සැදැහැති ෙබෞද්ධයාට තිෙලෝගුරු
බුදුපියාණන් වහන්ෙසේ ධර්ම රත්නය තුළ වර්තමානෙයහි ද වැඩ සිටින ෙසේක. ශද්ධාවන්ත
ෙබෞද්ධයාහට සැමකල්හි බුද්ධ රත්නෙය් පිහිට ලැෙබනු ඇත. ධර්ම රත්නෙය් පිහිට
ලැෙබනු ඇත. සංඝ රත්නෙය් පිහිට ලැෙබනු ඇත. ධර්මය ෙනො පිළිගන්නා සැමකල්හිම
අනාථ ය.
ඛුද්දක නිකාෙයහි ඛුද්දක පාඨෙයහි නිධිකණ්ඩ සූතෙයහි ෙමෙසේ සංගහ ෙවයි. "කයිරාථ
කයිරාථ
ධීරා පුඤ්ඤානි,
ානි, ෙයො නිධි අනුගාමිෙකෝ"
අනුගාමිෙකෝ ( යම් නිධානයක් තමන් පසුපස එන්ෙන් ද,
පටිසම්භිදා විෙමෝක්ඛා
නුවණැත්ෙතෝ එම පින් කරත් ). "පටිසම්භිදා
විෙමෝක්ඛා ච යා ච සාවක පාරමී,
පාරමී,
පච්ෙච්කෙබෝධි බුද්ධභූමී,
බුද්ධභූමී, සබ්බෙමෙතන ලබ්භති,
ලබ්භති, ඒවං මහත්ථිකා ඒසා යදිදං
පුඤ්ඤසම්පදා,
සම්පදා, තස්මා ධීරා පසංසන්ති,
පසංසන්ති, පණ්ඩිතා කතපුඤ්ඤතා"
තා (සිව් පිළිසිඹියාවන් ද

විෙමෝක්ෂයන් ද යම්තාක් ශාවක පාරමිතාවන් ද පෙසේබුද්ධත්වය ද සම්මාසම්බුද්ධත්වය ද
ෙම් සියල්ල ම ලබා ෙදයි, යම් පුණ8 සම්පදාවක් ඇත් ද එය ෙම්සා මහා අර්ථදායක ය, රැස්
කරගන්නා ලද පින් ඇති පණ්ඩිතෙයෝ නුවණැත්තන් විසින් පශංසා කරනු ලැෙබත් ).
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සැදැහැතිෙයෝ අවධි ෙවත්වා ! අංගුත්තර පඤ්චක නිපාතෙයහි අනුග්ගහිත සූතෙයහි
නිර්ෙද්ශිත පරිදි භාවනානුෙයෝගීහු කලින් කල තම මුල් පිරිසිදු කර ගැනීෙමන් සම්මාදිට්ඨිය
දියුණු කර ගැනීෙමන් උත්තම වූ විදර්ශනා ඥානයන් සාක්ෂාත් කර ගනිත්වා !
දුර්මතය නිර්ෙව්ඨනය කරන ලදී. ෙථරවාදය උද්දීපනය කරන ලදී.
ආර්යයන් වහන්ෙසේලා පහළවීෙමන් සිරිලක බැබෙල්වා !
බුද්ධ ශාසනය දියුණුවී චිරස්ථිතික ෙව්වා !
ෙලෝ සත්නට ෙසත් ෙව්වා !
"අමතං
අමතං දෙදෝ ච ෙසෝ ෙහෝති,
ෙහෝති, ෙයෝ ධම්මමනුසාසති"
ධම්මමනුසාසති
( යෙමක් ධර්මානුශාසනය කරන්ෙන් ද, ෙහේ අමෘතය ෙදන්ෙන් ය )
ෙමම ධර්ම දානමය පුණ8 කර්මය
ෙමෝහ තිමිර විධ්වංසනය කරන්නා වූ ෙලොවට උතුම් ආෙලෝකය වූ මහා කාරුණික වූ
සම්මාසම්බුදුරජාණන් වහන්ෙසේෙග් සවඥතා ඥානයට ද මහා කරුණා ගුණයට ද
පූෙජෝපහාරයක් ම ෙව්වා !!!
ෙකළලක්ෂයක් සක්වලයන්හි සියලු ආර්යෙයෝ ද සියලු සත්පුරුෂෙයෝ ද
අපෙග් පුණ8 කර්මය අනුෙමෝදන් ෙවත්වා !!!

ශාසනාභිවෘද්ධිකාමී,
සමින්ද රණසිංහ.
2008.12.04
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