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247. ‘‘ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙව, පුරිෙසො අරුගත් ෙතො පක් කගත් ෙතො සරවනං 

පවිෙසය්ය. තස් ස කුසකණ් ටකා ෙචව පාෙද විජ් ෙඣය ං, සරපත් තානි ච ගත් තානි 

[සරපත් තානි පක් කගත් තානි (ස්යා. කං.), අරුපක් කානි ගත් තානි (පී. ක.)] විෙලෙඛය ං. 

එවඤ් හි ෙසො, භික් ඛෙව, පුරිෙසො භිෙය්යොෙසොමත් තාය තෙතොනිදානං දුක් ඛං ෙදොමනස් සං 

පටිසංෙවදිෙයථ. එවෙමව ෙඛො, භික් ඛෙව, ඉෙධකච් ෙචො භික් ඛු ගාමගෙතො වා 

අරඤ් ඤගෙතො වා ලභති වත් තාරං – ‘අයඤ් ච ෙසො [අයඤ් ච ෙඛො (පී. ක.), අයං ෙසො (?)] 

ආයස් මා එවංකාරී එවංසමාචාෙරො අසුචිගාමකණ් ටෙකො’ති. තං කණ් ටෙකොති [තං 

‘‘අසුචිගාමකණ් ඩෙතො’’ති (ක.)] ඉති විදිත් වා සංවෙරො ච අසංවෙරො ච ෙවදිතබ් ෙබො. 

‘‘කථඤ් ච, භික් ඛෙව, අසංවෙරො ෙහොති? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු චක් ඛුනා රූපං දිස් වා 

පියරූෙප රූෙප අධිමුච් චති, අප් පියරූෙප රූෙප බ්යාපජ් ජති, අනුපට් ඨිතකායස් සති ච 

විහරති පරිත් තෙචතෙසො. තඤ් ච ෙචෙතොවිමුත් තිං පඤ් ඤාවිමුත් තිං යථාභූතං නප් පජානාති, 

යත් ථස් ස ෙත උප් පන් නා පාපකා අකුසලා ධම් මා අපරිෙසසා නිරුජ් ඣන් ති. ෙසොෙතන 

සද් දං සුත් වා… ඝාෙනන ගන් ධං ඝායිත් වා… ජිව් හාය රසං සායිත් වා… කාෙයන 

ෙඵොට් ඨබ් බං ඵුසිත් වා… මනසා ධම් මං විඤ් ඤාය පියරූෙප ධම් ෙම අධිමුච් චති, 

අප් පියරූෙප ධම් ෙම බ්යාපජ් ජති, අනුපට් ඨිතකායස් සති ච විහරති පරිත් තෙචතෙසො, තඤ් ච 

ෙචෙතොවිමුත් තිං පඤ් ඤාවිමුත් තිං යථාභූතං නප් පජානාති, යත් ථස් ස ෙත උප් පන් නා 

පාපකා අකුසලා ධම් මා අපරිෙසසා නිරුජ් ඣන් ති. 

‘‘ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙව, පුරිෙසො ඡප් පාණෙක ගෙහත් වා නානාවිසෙය නානාෙගොචෙර 

දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. අහිං ගෙහත් වා දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. සුසුමාරං 
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[සුංසුමාරං (සී. ස්යා. කං. පී.)] ගෙහත් වා දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. පක් ඛිං ගෙහත් වා 

දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. කුක් කුරං ගෙහත් වා දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. සිඞ් ගාලං 

ගෙහත් වා දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. මක් කටං ගෙහත් වා දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. 

දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ධිත් වා මජ් ෙඣ ගණ් ඨිං කරිත් වා ඔස් සජ් ෙජය්ය. අථ ෙඛො, ෙත, 

භික් ඛෙව, ඡප් පාණකා නානාවිසයා නානාෙගොචරා සකං සකං ෙගොචරවිසයං 

ආවිඤ් ෙඡය ං [ආවිඤ් ෙජය ං (සී.)] – අහි ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘වම් මිකං පෙවක් ඛාමී’ති, 

සුසුමාෙරො ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘උදකං පෙවක් ඛාමී’ති, පක් ඛී ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘ආකාසං 

ෙඩස් සාමී’ති, කුක් කුෙරො ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘ගාමං පෙවක් ඛාමී’ති, සිඞ් ගාෙලො ආවිඤ් ෙඡය්ය 

‘සීවථිකං [සිවථිකං (ක.)] පෙවක් ඛාමී’ති, මක් කෙටො ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘වනං පෙවක් ඛාමී’ති. 

යදා ෙඛො ෙත, භික් ඛෙව, ඡප් පාණකා ඣත් තා අස් සු කිලන් තා, අථ ෙඛො ෙයො ෙනසං 

පාණකානං බලවතෙරො අස් ස තස් ස ෙත අනුවත් ෙතය ං, අනුවිධාෙයය ං වසං 

ගච් ෙඡය ං. එවෙමව ෙඛො, භික් ඛෙව, යස් ස කස ්සචි භික් ඛුෙනො කායගතාසති අභාවිතා 

අබහුලීකතා, තං චක් ඛු ආවිඤ් ඡති මනාපිෙයසු රූෙපසු, අමනාපියා රූපා පටිකූලා 

ෙහොන් ති…ෙප.… මෙනො ආවිඤ් ඡති මනාපිෙයසු ධම් ෙමසු, අමනාපියා ධම් මා පටිකූලා 

ෙහොන් ති. එවං ෙඛො, භික් ඛෙව, අසංවෙරො ෙහොති. 

‘‘කථඤ් ච, භික් ඛෙව, සංවෙරො ෙහොති? ඉධ, භික් ඛෙව, භික් ඛු චක් ඛුනා රූපං දිස් වා 

පියරූෙප රූෙප නාධිමුච් චති, අප් පියරූෙප රූෙප න බ්යාපජ් ජති, උපට් ඨිතකායස් සති ච 

විහරති අප් පමාණෙචතෙසො, තඤ් ච ෙචෙතොවිමුත් තිං පඤ් ඤාවිමුත් තිං යථාභූතං පජානාති, 

යත් ථස් ස ෙත උප් පන් නා පාපකා අකුසලා ධම් මා අපරිෙසසා නිරුජ් ඣන් ති…ෙප.… 

ජිව් හා රසං සායිත් වා…ෙප.… මනසා ධම් මං විඤ් ඤාය පියරූෙප ධම් ෙම නාධිමුච් චති, 

අප් පියරූෙප ධම් ෙම න බ්යාපජ් ජති, උපට් ඨිතකායස් සති ච විහරති අප් පමාණෙචතෙසො, 

තඤ් ච ෙචෙතොවිමුත් තිං පඤ් ඤාවිමුත් තිං යථාභූතං පජානාති යත් ථස් ස ෙත උප් පන් නා 

පාපකා අකුසලා ධම් මා අපරිෙසසා නිරුජ් ඣන් ති. 

‘‘ෙසය්යථාපි, භික් ඛෙව, පුරිෙසො ඡප් පාණෙක ගෙහත් වා නානාවිසෙය නානාෙගොචෙර 

දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. අහිං ගෙහත් වා දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. සුසුමාරං 

ගෙහත් වා දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. පක් ඛිං ගෙහත් වා…ෙප.… කුක් කුරං ගෙහත් වා… 

සිඞ් ගාලං ගෙහත් වා… මක් කටං ගෙහත් වා දළ් හාය රජ් ජුයා බන් ෙධය්ය. දළ් හාය රජ් ජුයා 
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බන් ධිත් වා දළ් ෙහ ඛීෙල වා ථම් ෙභ වා උපනිබන් ෙධය්ය. අථ ෙඛො ෙත, භික් ඛෙව, 

ඡප් පාණකා නානාවිසයා නානාෙගොචරා සකං සකං ෙගොචරවිසයං ආවිඤ් ෙඡය ං – අහි 

ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘වම් මිකං පෙවක් ඛාමී’ති, සුසුමාෙරො ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘උදකං පෙවක් ඛාමී’ති, 

පක් ඛී ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘ආකාසං ෙඩස ්සාමී’ති, කුක් කුෙරො ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘ගාමං 

පෙවක් ඛාමී’ති, සිඞ් ගාෙලො ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘සීවථිකං පෙවක් ඛාමී’ති, මක් කෙටො 

ආවිඤ් ෙඡය්ය ‘වනං පෙවක් ඛාමී’ති. යදා ෙඛො ෙත, භික් ඛෙව, ඡප් පාණකා ඣත් තා අස් සු 

කිලන් තා, අථ තෙමව ඛීලං වා ථම් භං වා උපතිට් ෙඨය ං, උපනිසීෙදය ං, 

උපනිපජ් ෙජය ං. එවෙමව ෙඛො, භික් ඛෙව, යස් ස කස ්සචි භික් ඛුෙනො කායගතාසති භාවිතා 

බහුලීකතා, තං චක් ඛු නාවිඤ් ඡති මනාපිෙයසු රූෙපසු, අමනාපියා රූපා නප් පටිකූලා 

ෙහොන් ති…ෙප.… ජිව් හා නාවිඤ් ඡති මනාපිෙයසු රෙසසු…ෙප.… මෙනො නාවිඤ් ඡති 

මනාපිෙයසු ධම් ෙමසු, අමනාපියා ධම් මා නප් පටිකූලා ෙහොන් ති. එවං ෙඛො, භික් ඛෙව, 

සංවෙරො ෙහොති. 

‘‘‘දළ් ෙහ ඛීෙල වා ථම් ෙභ වා’ති ෙඛො, භික් ඛෙව, කායගතාය සතියා එතං අධිවචනං. 

තස් මාතිහ ෙවො, භික් ඛෙව, එවං සික් ඛිතබ් බං – ‘කායගතා ෙනො සති භාවිතා භවිස් සති 

බහුලීකතා යානීකතා වත් ථුකතා අනුට් ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද් ධා’ති. එවඤ් හි ෙඛො, 

භික් ඛෙව, සික් ඛිතබ් බ’’න් ති. දසමං. 

 

චූළෙගොසිඞ් ගසුත් තං  
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 ඡප්පාණකසුත් තවණ්ණනා (අට්ඨකථා) 

 

 

247. දසෙම අරුගත් ෙතොති වණසරීෙරො. ෙතසංෙයව අරූනං පක් කත් තා 

පක් කගත් ෙතො. සරවනන් ති කණ් ඩවනං. එවෙමව ෙඛොති අරුගත් ෙතො පුරිෙසො විය 

දුස් සීලපුග් ගෙලො ෙවදිතබ් ෙබො. තස් ස කුසකණ් ටෙකහි විද් ධස ්ස සරපත් ෙතහි ච 

අසිධාරූපෙමහි විලිඛිතගත් තස් ස භිෙය්යොෙසොමත් තාය දුක් ඛෙදොමනස් සං විය තත් ථ තත් ථ 

සබහ් මචාරීහි ‘‘අයං ෙසො ඉෙමසඤ් ච ඉෙමසඤ් ච කම් මානං කාරෙකො’’ති වුච් චමානස් ස 

උප් පජ් ජනදුක් ඛං ෙවදිතබ් බං. 

ලභති වත් තාරන් ති ලභති ෙචොදකං. එවංකාරීති එවරූපානං 

ෙවජ් ජකම් මදූතකම් මාදීනං කාරෙකො. එවංසමාචාෙරොති විධවා ෙගොචරාදිවෙසන 

එවරූපෙගොචෙරො. අසුචිගාමකණ් ටෙකොති අසුද් ධට් ෙඨන අසුචි, ගාමවාසීනං 

විජ් ඣනට් ෙඨන කණ් ටෙකොති ගාමකණ් ටෙකො. 

පක් ඛින් ති හත් ථිෙසොණ් ඩසකුණං. ඔස ්සජ් ෙජය්යාති විස් සජ් ෙජය්ය. ආවිඤ් ෙඡය න් ති 

ආකඩ් ෙඪය ං. පෙවක් ඛාමීති පවිසිස් සාමි. ආකාසං ෙඩස් සාමීති ආකාසං උප් පතිස් සාමි. 

එෙතසු පන අහි ‘‘ෙභොෙගහි මණ් ඩලං බන් ධිත් වා සුපිස් සාමී’’ති වම් මිකං 

පවිසිතුකාෙමො ෙහොති. සුසුමාෙරො ‘‘දූෙර බිලං පවිසිත් වා නිපජ් ජිස් සාමී’’ති උදකං 

පවිසිතුකාෙමො ෙහොති. පක් ඛී ‘‘අජටාකාෙස සුඛං විචරිස් සාමී’’ති ආකාසං ෙඩතුකාෙමො 

ෙහොති. කුක් කුෙරො ‘‘උද් ධනට් ඨාෙන ඡාරිකං බ හිත් වා උසුමං ගණ් හන් ෙතො 

නිපජ් ජිස ්සාමී’’ති ගාමං පවිසිතුකාෙමො ෙහොති. සිඞ් ගාෙලො ‘‘මනුස් සමංසං ඛාදිත් වා පිට් ඨිං 

පසාෙරත් වා සයිස ්සාමී’’ති ආමකසුසානං පවිසිතුකාෙමො ෙහොති. මක් කෙටො ‘‘උච් ෙච 

රුක් ෙඛ අභිරුහිත් වා දිසාදිසං පක් ඛන් දිස් සාමී’’ති වනං පවිසිතුකාෙමො ෙහොති. 

අනුවිධාෙයය න් ති අනුගච් ෙඡය ං, අනුවිධිෙයය න් තිපි පාෙඨො, අනුවිධානං 

ආපජ් ෙජය න් ති අත් ෙථො. යත් ථ ෙසො යාති, තත් ෙථව ගච් ෙඡය න් ති වුත් තං ෙහොති. 

එවෙමවාති එත් ථ ඡ පාණකා විය ඡායතනානි දට් ඨබ් බානි, දළ් හරජ් ජු විය තණ් හා, 
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මජ් ෙඣ ගණ් ඨි විය අවිජ් ජා. යස් මිං යස් මිං ද් වාෙර ආරම් මණං බලවං ෙහොති, තං තං 

ආයතනං තස් මිං තස් මිං ආරම් මෙණ ආවිඤ් ඡති. 

ඉමං පන උපමං භගවා සරික් ඛෙකන වා ආහෙරය්ය ආයතනානං වා 

නානත් තදස් සනවෙසන. තත් ථ සරික් ඛෙකන තාව විසුං අප් පනාකිච් චං නත් ථි, 

පාළියංෙයව අප් පිතා. ආයතනානං නානත් තදස් සෙනන පන අයං අප් පනා – අහි නාෙමස 

බහි සිත් තසම් මට් ෙඨ ඨාෙන නාභිරමති, සඞ් කාරට් ඨානතිණපණ් ණගහනවම් මිකානිෙයව 

පන පවිසිත් වා නිපන් නකාෙල අභිරමති, එකග් ගතං ආපජ් ජති. එවෙමව චක් ඛුෙපතං 

විසමජ් ඣාසයං, මට් ඨාසු සුවණ් ණභිත් තිආදීසු නාභිරමති, ඔෙලොෙකතුම් පි න ඉච් ඡති, 

රූපචිත් තපුප් ඵලතාදිවිචිත් ෙතසුෙයව පන අභිරමති. තාදිෙසසු හි ඨාෙනසු චක් ඛුම් හි 

අප් පෙහොන් ෙත මුඛම් පි විවරිත් වා ඔෙලොෙකතුකාෙමො ෙහොති. 

සුසුමාෙරොපි බහි නික් ඛන් ෙතො ගෙහතබ් බං න පස් සති, අක් ඛිං නිමීෙලත් වා චරති. යදා 

පන බ්යාමසතමත් තං උදකං ඔගාහිත් වා බිලං පවිසිත් වා නිපන් ෙනො ෙහොති, තදා තස් ස 

චිත් තං එකග් ගං ෙහොති, සුඛං සුපති. එවෙමව ෙසොතම් ෙපතං බිලජ් ඣාසයං 

ආකාසසන් නිස් සිතං, කණ් ණච් ඡිද් දකූපෙකෙයව අජ් ඣාසයං කෙරොති, 

කණ් ණච් ඡිද් දාකාෙසොෙයව තස් ස සද් දසවෙන පච් චෙයො ෙහොති. අජටාකාෙසොපි 

වට් ටතිෙයව. අන් ෙතොෙලණස් මිඤ් හි සජ් ඣාෙය කයිරමාෙන න ෙලණච් ඡදනං භින් දිත් වා 

සද් ෙදො බහි නික් ඛමති, ද් වාරවාතපානඡිද් ෙදහි පන නික් ඛමිත් වා ධාතුපරම් පරා 

ඝට් ෙටන් ෙතො ආගන් ත් වා ෙසොතපසාදං ඝට් ෙටති. අථ තස් මිං කාෙල ‘‘අසුකං නාම 

සජ් ඣායතී’’ති ෙලණපිට් ෙඨ නිසින් නා ජානන් ති. 

එවං සන් ෙත සම් පත් තෙගොචරතා ෙහොති, කිං පෙනතං සම් පත් තෙගොචරන් ති? ආම 

සම් පත් තෙගොචරං. යදි එවං දූෙර ෙභරිආදීසු වජ් ජමාෙනසු ‘‘දූෙර සද් ෙදො’’ති ජානනං න 

භෙවය් යාති. ෙනො න භවති. ෙසොතපසාදස් මිඤ් හි ඝට් ටිෙත ‘‘දූෙර සද් ෙදො, ආසන් ෙන 

සද් ෙදො, පරතීෙර ඔරිමතීෙර’’ති තථා තථා ජානනාකාෙරො ෙහොති, ධම් මතා එසාති. කිං 

එතාය ධම් මතාය? යෙතො යෙතො ඡිද් දං, තෙතො තෙතො සවනං ෙහොති චන් දිමසූරියාදීනං 

දස් සනං වියාති අසම් පත් තෙගොචරෙමෙවතං. 
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පක් ඛීපි රුක් ෙඛ වා භූමියං වා න රමති. යදා පන එකං වා ද් ෙව වා ෙලඩ් ඩුපාෙත 

අතික් කම් ම අජටාකාසං පක් ඛන් ෙදො ෙහොති, තදා එකග් ගචිත් තතං ආපජ් ජති. එවෙමව 

ඝානම් පි ආකාසජ් ඣාසයං වාතූපනිස් සයගන් ධෙගොචරං. තථා හි ගාෙවො නවවුට් ෙඨ ෙදෙව 

භූමිං ඝායිත් වා ඝායිත් වා ආකාසාභිමුෙඛො හුත් වා වාතං ආකඩ් ඪන් ති. අඞ් ගුලීහි 

ගන් ධපිණ් ඩං ගෙහත් වාපි ච උපසිඞ් ඝනකාෙල වාතං අනාකඩ් ඪන් ෙතො ෙනව තස් ස 

ගන් ධං ජානාති. 

කුක් කුෙරොපි බහි චරන් ෙතො ෙඛමට් ඨානං න පස් සති, ෙලඩ් ඩුදණ් ඩාදීහි උපද් දුෙතො 

ෙහොති. අන් ෙතොගාමං පවිසිත් වා උද් ධනට් ඨාෙන ඡාරිකං බ හිත් වා නිපන් නස් ස පනස් ස 

ඵාසු ෙහොති. එවෙමව ජිව් හාපි ගාමජ් ඣාසයා ආෙපොසන් නිස් සිතරසාරම් මණා. තථා හි 

තියාමරත් තිං සමණධම් මං කත් වාපි පාෙතොව පත් තචීවරමාදාය ගාමං පවිසිතබ් බං ෙහොති. 

සුක් ඛඛාදනීයස් ස ච න සක් කා ෙඛෙළන අෙතමිතස් ස රසං ජානිතුං. 

සිඞ් ගාෙලොපි බහි චරන් ෙතො රතිං න වින් දති, ආමකසුසාෙන මනුස් සමංසං ඛාදිත් වා 

නිපන් නස් ෙසව පනස් ස ඵාසු ෙහොති. එවෙමව කාෙයොපි උපාදිණ් ණකජ් ඣාසෙයො 

පථවීසන් නිස ්සිතෙඵොට් ඨබ් බාරම් මෙණො. තථා හි අඤ් ඤං උපාදිණ් ණකං අලභමානා 

සත් තා අත් තෙනොව හත් ථතෙල සීසං කත් වා නිපජ් ජන් ති. අජ් ඣත් තිකබාහිරා චස ්ස පථවී 

ආරම් මණග් ගහෙණ පච් චෙයො ෙහොති. සුසන් ථතස් සාපි හි සයනස් ස ෙහට් ඨාඨිතානම් පි වා 

ඵලකානං න සක් කා අනිසීදන් ෙතන වා අනුප් පීළන් ෙතන වා ථද් ධමුදුභාෙවො ජානිතුන් ති 

අජ් ඣත් තිකබාහිරා පථවී එතස් ස ෙඵොට් ඨබ් බජානෙන පච් චෙයො ෙහොති. 

මක් කෙටොපි භූමියං විචරන් ෙතො නාභිරමති, හත් ථසතුබ් ෙබධං පනස් ස රුක් ඛං 

ආරුය් හ විටපපිට් ෙඨ නිසීදිත් වා දිසාවිදිසා ඔෙලොෙකන් තස් ෙසව ඵාසුෙකො ෙහොති. එවං 

මෙනොපි නානජ් ඣාසෙයො භවඞ් ගපච් චෙයො, දිට් ඨපුබ් ෙබපි නානාරම් මණජ් ඣාසයං 

කෙරොතිෙයව මූලභවඞ් ගං පනස් ස පච් චෙයො ෙහොතීති අයෙමත් ථ සඞ් ෙඛෙපො, විත් ථාෙරන 

පන ආයතනානං නානත් තං විසුද් ධිමග් ෙග ආයතනනිද් ෙදෙස වුත් තෙමව. 

තං චක් ඛු නාවිඤ් ඡතීති තණ් හාරජ් ජුකානං ආයතනපාණකානං කායගතාසතිථම් ෙභ 

බද් ධානං නිබ් බිෙසවනභාවං ආපන් නත් තා නාකඩ් ඪතීති ඉමස් මිං සුත් ෙත 

පුබ් බභාගවිපස ්සනාව කථිතා. 
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ඡප්පාණකසුත් තවණ්ණනා (ටීකා) 
 

 

247. වණසරීෙරොති වණිතසරීෙරො. පක් කත් තාති කුථිතත් තා. සරදණ් ෙඩසු 

සරසමඤ් ඤාති කණ් ඩ-සද් ෙදො සරපරියාෙයොති ආහ – ‘‘සරවනන් ති කණ් ඩවන’’න් ති. 

අරුගත් ෙතො…ෙප.… ෙවදිතබ් ෙබො ගුණසරීරස ්ස ඛණ් ඩඡිද් දසීලාදීහි ෙහට් ඨා මජ් ෙඣ 

උපරිභාෙග ච ෙභදවිසමච් ඡින් නවිකාරෙදොසත් තා. එත් ථ කුසා ‘‘කණ් ටකා’’ති අධිප් ෙපතා 

කණ් ටකසදිසත් තා, කුසතිණානං එව වා වුත් තාකාරපෙදෙසො ‘‘කුසකණ් ටෙකො’’ති 

වුත් ෙතො. 

ගාමවාසීනං විජ් ඣනට් ෙඨනාති නාරෙහොව හුත් වා ෙතසං කාරානං පටිග් ගහණවෙසන 

පීළනට් ෙඨන. 

පක් ඛින් ති හත් ථිලිඞ් ගසකුණං. තස් ස කිර හත් ථිෙසොණ් ඩසදිසං මුඛං, තස් මා 

‘‘හත් ථිෙසොණ් ඩසකුණ’’න් ති වුත් තං. විස් සජ් ෙජය්යාති රජ් ජුයා යථාබද් ධං එව 

විස් සජ් ෙජය්ය. 

ෙභොෙගහීති අත් තෙනො සරීරෙභොෙගහි. මණ් ඩලං බන් ධිත් වාති යථා සරීරං 

මණ් ඩලාකාෙරන තිට් ඨති, එවං කත් වා. සුපිස් සාමීති නිද් දං ඔක් කමිස ්සාමි. ෙඩතුකාෙමොති 

උප් පතිතුකාෙමො. දිසා දිසන් ති දිසෙතො දිසං. 

ඡ පාණකා විය ඡ ආයතනානි නානජ් ඣාසයත් තා, නානජ් ඣාසයතා ච ෙනසං 

නානාවිසයනින් නතාය දට් ඨබ් බා. දළ් හරජ් ජු විය තණ් හා ෙතසං බන් ධනෙතො. මජ් ෙඣ 

ගණ් ඨි විය අවිජ් ජා බන් ධනස් ස දුබ් බිනිම් ෙමොචනෙහතුෙතො. ආරම් මණං බලවං ෙහොති 

මනුඤ් ඤභාෙවන ෙචව තත් ථ තණ් හාභිනිෙවසස් ස දළ් හභාෙවන ච. 

සරික් ඛෙකන වා උපමාය ආහරණපක් ෙඛ. අප් පනාති සංසන් දනා. පාළියංෙයව 

අප් පිතා උපමා ‘‘එවෙමව ෙඛො’’තිආදිනා. රූපචිත් තාදිවිසමනින් නත් තා චක් ඛුස් ස 

විසමජ් ඣාසයතා. එස නෙයො ෙසෙසසුපි. 

Free Distribution www.aathaapi.org



8 

 

කණ් ණච් ඡිද් දකූපෙකති කණ් ණච් ඡිද් දසඤ් ඤිෙත ආවාෙට. තස් සාති ෙසොතස් ස. 

පච් චෙයො ෙහොතීති උපනිස් සෙයො ෙහොති ෙතන විනා සද් දග් ගහණස ්ස අභාවෙතො. 

‘‘අජටාකාෙසොපි වට් ටති එවා’’ති වත් වා තස් ස පච් චයභාවං දස් ෙසතුං 

‘‘අන් ෙතොෙලණස් මි’’න් තිආදි වුත් තං. ධාතුපරම් පරා ඝට් ෙටන් ෙතොති 

භූතපරම් පරාසඞ් ඝට් ෙටන් ෙතො. 

එවං සන් ෙතති එවං භූතපරම් පරාවෙසන සද් ෙද ෙසොතපථමාගච් ඡන් ෙත. 

සම් පත් තෙගොචරතා ෙහොති ෙසොතස් ස. ඝානාදීනං විය ‘‘දූෙර සද් ෙදො’’ති ජානනං න 

සම් භෙවය්ය සම් පත් තගාහිභාවෙතො. තථා තථා ජානනාකාෙරො ෙහොති 

මෙනොවිඤ් ඤාණස් ස ගහණාකාරවිෙසසෙතො. ෙසොතවිඤ් ඤාණප් පවත් ති පන උභයත් ථ 

සමානාව. දූෙර ඨිෙතොපි සද් ෙදො තාදිෙස ඨාෙන පටිෙඝොසාදීනං පච් චෙයො ෙහොති 

අෙයොකන් ෙතො විය අෙයොචලනස ්සාති දට් ඨබ් බං. ධම් මතාති ධම් මසභාෙවො, සද් දස් ස ෙසො 

සභාෙවොති අත් ෙථො. තෙතො තෙතො සවනං ෙහොති ආකාසසඤ් ඤිතස් ස උපනිස් සයස් ස 

ලබ් භනෙතො. යදි පන ෙසොතං සම් පත් තගාහී සියා, චිත් තසමුට් ඨානසද් ෙදො 

ෙසොතවිඤ් ඤාණස් ස ආරම් මණපච් චෙයො න සියා. පට් ඨාෙන ච අවිෙසෙසන 

‘‘සද් දායතනං ෙසොතවිඤ් ඤාණස් ස ආරම් මණපච් චෙයන පච් චෙයො’’ති වුත් ෙතො, බහිද් ධා 

ච චිත් තජස් ස සද් දස් ස සම් භෙවො නත් ථි. අථ වා චිත් තෙජො සද් ෙදො ධාතුපරම් පරාය 

ෙසොතපසාදං ඝට් ෙටති, න ෙසො චිත් තෙජො සද් ෙදො, ෙයො පරම් පරාය පවත් ෙතො. උතුෙජො හි 

ෙසො, තස් මා යථුප් පන් ෙනො සද් ෙදො, තත් ථ ඨිෙතොව ෙසොතපසාදස් ස ආපාථං ආගච් ඡතීති 

නිට් ඨෙමත් ථ ගන් තබ් බං. ෙතන වුත් තං ‘‘අසම් පත් තෙගොචරෙමෙවත’’න් ති. 

තදා එකග් ගචිත් තතං ආපජ් ජති පරිස් සයානං අභාවෙතො. 

නාසච් ඡිද් දසඞ් ඛාතආකාසසන් නිස් සෙය වත් තනෙතො ඝානං ආකාසජ් ඣාසයං වුත් තං. 

වාෙතන විනා ගන් ධගහණස ්ස අසම් භවෙතො වාතූපනිස් සයගන් ධෙගොචරං. ෙතනාහ ‘‘තථා 

හී’’තිආදි. 

ගාමෙතො ලද් ධබ් බං ආහාරං ගාමං, තන් නින් නතාය ගාමජ් ඣාසයතා වුත් තා. තථා හි 

ජීවිතනිමිත් තං රෙසො ජීවිතං, තස් මිං නින් නතාය තං අව් හායතීති ජිව් හා. න සක් කා 

ෙඛෙළන අෙතමිතස් ස රසං ජානිතුං, තස් මා ආෙපොසන් නිස් සිතරසාරම් මණා ජිව් හාති. 
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ආමකසුසානෙතො බහි. උපාදිණ් ණකජ් ඣාසෙයොති උපාදිණ් ණකනින් ෙනො. 

කායපසාදසන් නිස ්සයභූතාය පථවියා ෙඵොට් ඨබ් බාරම් මෙණ ඝටිෙත එව තත් ථ 

විඤ් ඤාණුප් පත් ති, න අඤ් ඤථාති වුත් තං ‘‘පථවීසන් නිස් සිතෙඵොට් ඨබ් බාරම් මෙණො’’ති. 

තථා හීතිආදි කායස් ස උපාදිණ් ණකජ් ඣාසයතාය සාධකං. අජ් ඣත් තිකබාහිරාති 

අජ් ඣත් තිකා බාහිරා වා. අස් සාති කායස් ස. සුසන් ථතස් සාතිආදි තස් ස පථවියා 

පච් චයභාවදස් සනං. 

නානජ් ඣාසෙයොති නානාරම් මණනින් ෙනො. ෙතන මනස් ස මක් කටස් ස විය 

අනවට් ඨිතතං දස් ෙසති. ෙතනාහ ‘‘දිට් ඨපුබ් ෙබපී’’තිආදි. මූලභවඞ් ගග් ගහෙණන 

පිට් ඨිභවඞ් ගං නිවත් ෙතති. අස් සාති මනස් ස. එවං කිරියමයං විඤ් ඤාණං දට් ඨබ් බං. 

නානත් තන් ති ෙභෙදො. 

යථාරුචිප් පවත් තියා නිවාරණවෙසන බද් ධානං. නිබ් බිෙසවනභාවන් ති 

ෙලොලතාසඞ් ඛාතපරිප් ඵන් දස් ස අභාවං. නාකඩ් ඪතීති සවිසෙය රූපාරම් මෙණ 

චිත් තසන් තානං, තංසමඞ් ගිනං වා පුග් ගලං නාකඩ් ඪති. පුබ් බභාගවිපස් සනාව කථිතා 

ආයතනමුෙඛන ‘‘එවඤ් හි ෙවො, භික් ඛෙව, සික් ඛිතබ් බ’’න් ති වුත් තත් තා. 

ඡප් පාණෙකොපමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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