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සංයුත්තනිකාෙය 

සගාථවග්ගපාළි 

10. යක්ඛසංයුත්තං 

1. ඉන්දකවග් ෙගො 
 
 

12. ආළවකසුත් තං 
 

 

246. එවං ෙම සුතං – එකං සමයං භගවා ආළවියං විහරති ආළවකස් සයක් ඛස් ස 

භවෙන. අථ ෙඛො ආළවෙකො යක් ෙඛො ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා 

භගවන් තං එතදෙවොච – ‘‘නික් ඛම, සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුෙසො’’ති භගවා නික් ඛමි. ‘‘පවිස, 

සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුෙසො’’ති භගවා පාවිසි. දුතියම් පි ෙඛො ආළවෙකො යක් ෙඛො භගවන් තං 

එතදෙවොච – ‘‘නික් ඛම, සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුෙසො’’ති භගවා නික් ඛමි. ‘‘පවිස, 

සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුෙසො’’ති භගවා පාවිසි. තතියම් පිෙඛො ආළවෙකො යක් ෙඛොභගවන් තං 

එතදෙවොච– ‘‘නික් ඛම, සමණා’’ති. ‘‘සාධාවුෙසො’’ති භගවානික් ඛමි. ‘‘පවිස, සමණා’’ති. 

‘‘සාධාවුෙසො’’ති භගවා පාවිසි. චතුත් ථම් පි ෙඛො ආළවෙකොයක් ෙඛො භගවන් තං එතදෙවොච 

– ‘‘නික් ඛම, සමණා’’ති. ‘‘න ඛ් වාහං, ආවුෙසො, නික් ඛමිස් සාමි. යං ෙත කරණීයං තං 

කෙරොහී’’ති. ‘‘පඤ් හං තං, සමණ, පුච් ඡිස් සාමි.සෙච ෙම න බ්යාකරිස් සසි, චිත් තං වා ෙත 

ඛිපිස් සාමි, හදයං වා ෙත ඵාෙලස් සාමි, පාෙදසු වා ගෙහත් වා පාරගඞ් ගාය ඛිපිස් සාමී’’ති. 

‘‘න ඛ් වාහං තං, ආවුෙසො, පස් සාමිසෙදවෙක ෙලොෙක සමාරෙකසබහ් මෙක 

සස් සමණබාහ් මණියා පජායසෙදවමනුස් සාය, ෙයො ෙම චිත් තං වා ඛිෙපය්ය හදයං වා 

ඵාෙලය්ය, පාෙදසු වා ගෙහත් වාපාරගඞ් ගාය ඛිෙපය්ය. අපි ච ත් වං, ආවුෙසො, පුච් ඡ යදා 

කඞ් ඛසී’’ති. අථ ෙඛො ආළවෙකො යක් ෙඛො භගවන් තං ගාථාය අජ් ඣභාසි. 

‘‘කිංසූධ විත් තං පුරිසස් ස ෙසට් ඨං, කිංසු සුචිණ් ණංසුඛමාවහාති; 

කිංසු හෙව සාදුතරං රසානං, කථංජීවිං ජීවිතමාහුෙසට් ඨ’’න් ති. 

‘‘සද් ධීධ විත් තං පුරිස ්ස ෙසට් ඨං, ධම් ෙමො සුචිණ් ෙණොසුඛමාවහාති; 
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සච් චං හෙව සාදුතරං රසානං, පඤ් ඤාජීවිං ජීවිතමාහුෙසට් ඨ’’න් ති.  

‘‘කථංසු තරති ඔඝං, කථංසු තරති අණ් ණවං; 

කථංසු දුක් ඛං අච් ෙචති, කථංසු පරිසුජ් ඣතී’’ති. 

‘‘සද් ධායතරති ඔඝං, අප් පමාෙදන අණ් ණවං; 

විරිෙයන දුක් ඛං අච් ෙචති, පඤ් ඤාය පරිසුජ් ඣතී’’ති. 

‘‘කථංසු ලභෙත පඤ් ඤං, කථංසු වින් දෙත ධනං; 

කථංසු කිත් තිං පප් ෙපොති, කථං මිත් තානි ගන් ථති; 

අස් මා ෙලොකා පරං ෙලොකං, කථං ෙපච් ච න ෙසොචතී’’ති. 

‘‘සද් දහාෙනො අරහතං, ධම් මං නිබ් බානපත් තියා; 

සුස් සූසං ලභෙත පඤ් ඤං, අප් පමත් ෙතො විචක් ඛෙණො. 

‘‘පතිරූපකාරීධුරවා, උට් ඨාතා වින් දෙතධනං; 

සච් ෙචනකිත් තිං පප් ෙපොති, දදං මිත් තානිගන් ථති; 

අස් මා ෙලොකා පරං ෙලොකං, එවං ෙපච් ච න ෙසොචති. 

‘‘යස් ෙසෙත චතුෙරො ධම් මා, සද් ධස් ස ඝරෙමසිෙනො; 

සච් චං දම් ෙමො ධිති චාෙගො, ස ෙව ෙපච් ච න ෙසොචති. 

‘‘ඉඞ් ඝ අඤ් ෙඤපි පුච් ඡස් සු, පුථූ සමණබාහ් මෙණ; 

යදි සච් චා දම් මා චාගා, ඛන් ත්යා භිෙය්යොධ විජ් ජතී’’ති. 

‘‘කථං නු දානි පුච් ෙඡය්යං, පුථූ සමණබාහ් මෙණ; 

ෙසොහංඅජ් ජපජානාමි, ෙයො අත් ෙථො සම් පරායිෙකො. 

‘‘අත් ථාය වත ෙම බුද් ෙධො, වාසායාළවිමාගමා; 

ෙසොහංඅජ් ජ පජානාමි, යත් ථ දින් නං මහප් ඵලං. 

‘‘ෙසො අහං විචරිස ්සාමි, ගාමා ගාමං පුරා පුරං; 

නමස් සමාෙනො සම් බුද් ධං, ධම් මස් ස ච සුධම් මත’’න් ති. 

Free Distribution www.aathaapi.org



6 

 

 

ආළවකසුත් තවණ්ණනා(අට්ඨකථා) 
 

 

246. ද් වාදසෙමආළවියන් ති ආළවීති තං රට් ඨම් පි නගරම් පි. තඤ් ච භවනං 

නගරස් සඅවිදූෙර ගාවුතමත් ෙත ඨිතං. භගවා තත් ථ විහරන් ෙතො තං නගරං 

උපනිස් සායආළවියං විහරතීතිවුත් ෙතො.ආළවකස් ස යක් ඛස් ස භවෙනති එත් ථ පන 

අයමනුපුබ් බිකථා – ආළවෙකො කිරරාජා විවිධනාටකූපෙභොගං ඡඩ් ෙඩත් වා 

ෙචොරපටිබාහනත් ථං පටිරාජනිෙසධනත් ථංබ්යායාමකරණත් ථඤ් ච සත් තෙම සත් තෙම 

දිවෙස මිගවං ගච් ඡන් ෙතො එකදිවසං බලකාෙයනසද් ධිං කතිකං අකාසි – ‘‘යස් ස 

පස් ෙසන මිෙගො පලායති, තස් ෙසව ෙසො භාෙරො’’ති. අථතස ්ෙසව පස ්ෙසන මිෙගො පලායි, 

ජවසම් පන් ෙනො රාජා ධනුං ගෙහත් වා පත් තිෙකොව තිෙයොජනං තංමිගං අනුබන් ධි. 

එණිමිගා ච තිෙයොජනෙවගා එව ෙහොන් ති. අථ පරික් ඛීණජවං තං උදකං වියපවිසිත් වා 

ඨිතං වධිත් වා ද් විධා ෙඡත් වා අනත් ථිෙකොපි මංෙසන ‘‘නාසක් ඛි මිගංගෙහතු’’න් ති 

අපවාදෙමොචනත් ථං කාෙජනාදාය ආගච් ඡන් ෙතො නගරස් සාවිදූෙර 

බහලපත් තපලාසංමහානිෙගොධං දිස ්වා පරිස් සමවිෙනොදනත් ථං තස් ස මූලමුපගෙතො. 

තස් මිඤ් ච නිෙගොෙධආළවෙකො යක් ෙඛො මහාරාජසන් තිකා භවනං ලභිත් වා 

මජ් ඣන් හිකසමෙය තස් ස රුක් ඛස් ස ඡායායඵුට් ෙඨොකාසං පවිට් ෙඨ පාණිෙනො ඛාදන් ෙතො 

පටිවසති. ෙසො තං දිස් වා ඛාදිතුං උපගෙතො. රාජාෙතන සද් ධිං කතිකං අකාසි – ‘‘මුඤ් ච 

මං, අහං ෙත දිවෙස දිවෙස මනුස් සඤ් චථාලිපාකඤ් ච ෙපෙසස් සාමී’’ති. යක් ෙඛො – ‘‘ත් වං 

රාජූපෙභොෙගන පමත් ෙතො න සරිස් සසි, අහං පන භවනං අනුපගතඤ් ච අනනුඤ් ඤාතඤ් ච 

ඛාදිතුං න ලභාමි, ස් වාහං භවන් තම් පිජීෙයය්ය’’න් ති න මුඤ් චි. රාජා ‘‘යං දිවසං න 

ෙපෙසමි, තං දිවසං මං ගෙහත් වාඛාදා’’ති අත් තානං අනුජානිත් වා ෙතන මුත් ෙතො 

නගරාභිමුෙඛො අගමාසි. 

බලකාෙයො මග් ෙග ඛන් ධාවාරං බන් ධිත් වා ඨිෙතො රාජානං දිස් වා, ‘‘කිං, මහාරාජ, 

අයසමත් තභයා එවං කිලන් ෙතොසී’’ති? වදන් ෙතො පච් චුග් ගන් ත් වාපටිග් ගෙහසි. රාජා තං 

පවත් තිං අනාෙරොෙචත් වා නගරං ගන් ත් වා කතපාතරාෙසො නගරගුත් තිකංආමන් ෙතත් වා 

එතමත් ථං ආෙරොෙචසි. නගරගුත් තිෙකො – ‘‘කිං, ෙදව, කාලපරිච් ෙඡෙදො කෙතො’’ති ආහ? 
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න කෙතො භෙණති. දුට් ඨු කතං, ෙදව, අමනුස් සා හිපරිච් ඡින් නමත් තෙමව ලභන් ති, 

අපරිච් ඡින් ෙන පන ජනපදස් සාබාෙධො භවිස් සති, ෙහොතුෙදව, කිඤ් චාපි එවමකාසි, 

අප් ෙපොස් සුක් ෙකො ත් වං රජ් ජසුඛමනුෙභොහි, අහෙමත් ථකාතබ් බං කරිස් සාමීති. ෙසො 

කාලස් ෙසව වුට් ඨාය බන් ධනාගාරද් වාෙර ඨත් වා ෙය ෙයවජ් ඣා ෙහොන් ති, ෙත ෙත 

සන් ධාය ‘‘ෙයො ජීවිතත් ථිෙකො, ෙසො නික් ඛමතූ’’තිභණති. ෙයො පඨමං නික් ඛමති, තං 

ෙගහංෙනත් වාන් හාෙපත් වා ෙභොෙජත් වා ච ‘‘ඉමං ථාලිපාකං යක් ඛස් ස ෙදහී’’ති ෙපෙසති. 

තං රුක් ඛමූලංපවිට් ඨමත් තංෙයව යක් ෙඛො ෙභරවං අත් තභාවං නිම් මිනිත් වා මූලකන් දං 

විය ඛාදි.යක් ඛානුභාෙවන කිර මනුස් සානං ෙකසාදීනි උපාදාය සකලසරීරං 

නවනීතපිණ් ඩං විය ෙහොති, යක් ඛස් ස භත් තං ගාහාෙපතුං ගතපුරිසා තං දිස් වා භීතා 

යථාමිත් තං ආෙරොෙචසුං. තෙතොපභුති ‘‘රාජා ෙචොෙර ගෙහත් වා යක් ඛස් ස ෙදතී’’ති 

මනුස් සා ෙචොරකම් මෙතො පටිවිරතා. තෙතොඅපෙරන සමෙයන නවෙචොරානං අභාෙවන 

පුරාණෙචොරානඤ් ච පරික් ඛෙයන බන් ධනාගාරානි සුඤ් ඤානිඅෙහසුං. 

අථ නගරගුත් තිෙකො රඤ ්ෙඤො ආෙරොෙචසි. රාජා අත් තෙනො ධනං 

නගරරච් ඡාසුඡඩ් ඩාෙපසි ‘‘අප් ෙපව නාම ෙකොචි ෙලොෙභන ගණ් ෙහය්යා’’ති. තං පාෙදනපි 

ෙකොචි නච් ඡුපි.ෙසො ෙචොෙර අලභන් ෙතො අමච් චානං ආෙරොෙචසි. අමච් චා ‘‘කුලපටිපාටියා 

එකෙමකං ජිණ් ණකංෙපෙසම, ෙසො පකතියාපි මච් චුපෙථ වත් තතී’’ති ආහංසු. රාජා 

‘‘අම් හාකං පිතරං අම් හාකංපිතාමහං ෙපෙසතීති මනුස් සා ෙඛොභං කරිස් සන් ති, මා ෙවො 

එතං රුච් චී’’ති වාෙරසි. ‘‘ෙතනහි, ෙදව, දාරකං ෙපෙසම උත් තානෙසය්යකං, තථාවිධස් ස 

හි ‘මාතා ෙම’ති ‘පිතා ෙම’තිසිෙනෙහො නත් ථී’’ති ආහංසු. රාජා අනුජානි. ෙත තථා 

අකංසු. නගෙර දාරකමාතෙරො ච දාරෙකගෙහත් වා ගබ් භිනිෙයො ච පලායිත් වා පරජනපෙද 

දාරෙක සංවඩ් ෙඪත් වා ආෙනන් ති. එවංද් වාදස වස් සානි ගතානි. 

තෙතො එකදිවසං සකලනගරං විචිනිත් වාඑකම් පිදාරකං අලභිත් වා අමච් චා රඤ ්ෙඤො 

ආෙරොෙචසුං – ‘‘නත් ථි, ෙදව, නගෙර දාරෙකො ඨෙපත් වාඅන් ෙතපුෙර තව පුත් තං 

ආළවකකුමාර’’න් ති. රාජා ‘‘යථා මම පුත් ෙතො පිෙයො, එවංසබ් බෙලොකස් ස, අත් තනා පන 

පියතරං නත් ථි, ගච් ඡථ තම් පි දත් වා මම ජීවිතංරක් ඛථා’’ති. ෙතන ච සමෙයන 

ආළවකස් ස මාතා පුත් තං න් හාෙපත් වා මණ් ෙඩත් වාදුකූලචුම් බටෙක කත් වා අඞ් ෙක 

සයාෙපත් වා නිසින් නා ෙහොති. රාජපුරිසා රඤ් ෙඤො ආණායතත් ථ ගන් ත් වා 

විප් පලපන් තියා තස් සා ෙසොළසන් නඤ් ච ෙදවිසහස් සානං සද් ධිං ධාතියාතං ආදාය 
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පක් කමිංසු, ‘‘ස් ෙව යක් ඛභක් ෙඛො භවිස් සතී’’ති. තංදිවසඤ් ච භගවාපච් චූසසමයං 

පච් චුට් ඨායෙජතවනවිහාෙර ගන් ධකුටියංමහාකරුණාසමාපත් තිං සමාපජ් ජිත් වා 

බුද් ධචක් ඛුනා ෙලොකං ඔෙලොෙකන් ෙතො අද් දස ආළවකස් සකුමාරස් ස 

අනාගාමිඵලුප් පත් තියා උපනිස් සයං යක් ඛස් ස ච ෙසොතාපත් තිඵලුප් පත් තියා, 

ෙදසනාපරිෙයොසාෙන ච චතුරාසීතිපාණසහස් සානං ධම් මචක් ඛුපටිලාභස් සාති. ෙසො 

විභාතායරත් තියා පුරිමභත් තකිච් චං කත් වා 

සුනිට් ඨිතපච් ඡාභත් තකිච් ෙචොකාළපක් ඛූෙපොසථදිවෙස වත් තමාෙන ඔග් ගෙත සූරිෙය 

එෙකො අදුතිෙයො පත් තචීවරමාදායපාදමග් ෙගෙනව සාවත් ථිෙතො තිංස ෙයොජනානිගන් ත් වා 

තස් සයක් ඛස් ස භවනං පාවිසි. ෙතන වුත් තං ‘‘ආළවකස් ස යක් ඛස් ස භවෙන’’ති. 

කිං පන භගවා යස් මිං නිෙගොෙධ ආළවකස් ස භවනං, තස් ස මූෙලවිහාසි, උදාහු 

භවෙනෙයවාති? භවෙනෙයව. යෙථව හි යක් ඛා අත් තෙනො භවනං පස ්සන් ති, 

තථාභගවාපි. ෙසො තත් ථ ගන් ත් වා භවනද් වාෙර අට් ඨාසි. තදා ආළවෙකො හිමවන් ෙත 

යක් ඛසමාගමංගෙතො ෙහොති. තෙතො ආළවකස් ස ද් වාරපාෙලො ගදෙභො නාම යක් ෙඛො 

භගවන් තං උපසඞ් කමිත් වාවන් දිත් වා, ‘‘කිං, භන් ෙත, භගවා විකාෙල ආගෙතො’’ති ආහ. 

ආම, ගදභ, ආගෙතොම් හි, සෙචෙත අගරු, විහෙරය්යාෙමකරත් තං ආළවකස් ස භවෙනති. 

න ෙම, භන් ෙත, ගරු, අපිච ෙඛො ෙසො යක් ෙඛො කක් ඛෙළො ඵරුෙසො, මාතාපිතූනම් පි 

අභිවාදනාදීනි න කෙරොති, මාරුච් චි භගවෙතො ඉධ වාෙසොති. ජානාමි, ගදභ, තස් ස සභාවං, 

න ෙකොචි මමන් තරාෙයොභවිස් සති. සෙච ෙත අගරු, විහෙරය්යාෙමකරත් තන් ති. 

දුතියම් පි ගදෙභො යක් ෙඛො භගවන් තං එතදෙවොච – ‘‘අග් ගිතත් තකපාලසදිෙසො, 

භන් ෙත, ආළවෙකො, මාතාපිතෙරොති වා සමණබාහ් මණාති වාධම් ෙමොති වා න ජානාති, 

ඉධාගතානං පන චිත් තක් ෙඛපම් පි කෙරොති, හදයම් පි ඵාෙලති, පාෙදපි ගෙහත් වා 

පරසමුද් දං වා පරචක් කවාළං වා ඛිපතී’’ති. දුතියම් පි භගවා ආහ – ‘‘ජානාමි, ගදභ, සෙචපි 

ෙත අගරු, විහෙරය්යාෙමකරත් ත’’න් ති. න ෙම, භන් ෙත, ගරු, අපිච ෙඛො ෙසො යක් ෙඛො 

අත් තෙනො අනාෙරොෙචත් වා අනුජානන් තං මං ජීවිතාපි ෙවොෙරොෙපය්ය, ආෙරොෙචමි, 

භන් ෙත, තස් සාති. යථාසුඛං, ගදභ, ආෙරොෙචහීති. ‘‘ෙතනහි, භන් ෙත, ත් වෙමව 

ජානාහී’’ති භගවන් තං අභිවාෙදත් වා හිමවන් තාභිමුෙඛො පක් කාමි.භවනද් වාරම් පි සයෙමව 

භගවෙතො විවරමදාසි. භගවා අන් ෙතොභවනං පවිසිත් වා යත් ථඅභිලක් ඛිෙතසු 

මඞ් ගලදිවසාදීසු නිසීදිත් වා ආළවෙකො සිරිං අනුෙභොති, තස් මිංෙයවදිබ් බරතනමෙය 
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පල් ලඞ් ෙක නිසීදිත් වා සුවණ් ණාභං මුඤ් චි. තං දිස් වා යක් ඛස් සඉත් ථිෙයො ආගන් ත් වා 

භගවන් තං වන් දිත් වා සම් පරිවාෙරත් වා නිසීදිංසු. භගවා ‘‘පුබ් ෙබ තුම් ෙහ දානං දත් වා සීලං 

සමාදියිත් වා පූජෙනය්යං පූෙජත් වා ඉමංසම් පත් තිං පත් තා, ඉදානිපි තෙථව කෙරොථ, මා 

අඤ් ඤමඤ් ඤං ඉස ්සාමච් ඡරියාභිභූතාවිහරථා’’තිආදිනා නෙයන තාසං 

පකිණ් ණකධම් මකථං කෙථසි. තා භගවෙතො මධුරනිග් ෙඝොසං සුත් වාසාධුකාරසහස් සානි 

දත් වා භගවන් තං සම් පරිවාෙරත් වා නිසීදිංසුෙයව. ගදෙභොපිහිමවන් තං ගන් ත් වා 

ආළවකස් සාෙරොෙචසි – ‘‘යග් ෙඝ, මාරිස, ජාෙනය්යාසි විමාෙන ෙත භගවා 

නිසින් ෙනො’’ති. ෙසො ගදභස් ස සඤ් ඤං අකාසි ‘‘තුණ් හීෙහොහි, ගන් ත් වා කත් තබ් බං 

කරිස් සාමී’’ති. පුරිසමාෙනන කිර ලජ් ජිෙතො අෙහොසි, තස් මා ‘‘මා ෙකොචි පරිසමජ් ෙඣ 

සුෙණය්යා’’ති එවමකාසි. 

තදා සාතාගිරෙහමවතා භගවන් තං ෙජතවෙනෙයව වන් දිත් වා 

‘‘යක් ඛසමාගමංගමිස් සාමා’’ති සපරිවාරා නානායාෙනහිආකාෙසන ගච් ඡන් ති. ආකාෙසච 

යක් ඛානං සබ් බත් ථ මග් ෙගො නත් ථි, ආකාසට් ඨානි විමානානි 

පරිහරිත් වාමග් ගට් ඨාෙනෙනව මග් ෙගො ෙහොති. ආළවකස් ස පන විමානං භූමට් ඨං 

සුගුත් තංපාකාරපරික් ඛිත් තං සුසංවිහිතද් වාරඅට් ටාලකෙගොපුරං උපරි 

කංසජාලසඤ් ඡන් නංමඤ් ජූසසදිසං තිෙයොජනං උබ් ෙබෙධන, තස් ස උපරි මග් ෙගො ෙහොති. 

ෙත තං පෙදසමාගම් මගන් තුං නාසක් ඛිංසු. බුද් ධානං හි නිසින් ෙනොකාසස් ස උපරිභාෙගන 

යාව භවග් ගා ෙකොචිගන් තුං න සක් ෙකොති. ෙත ‘‘කිමිද’’න් ති? ආවජ් ෙජත් වා භගවන් තං 

දිස් වා ආකාෙසඛිත් තෙලඩ් ඩු විය ඔරුය් හ වන් දිත් වා ධම් මං සුත් වා පදක් ඛිණං කත් වා, 

‘‘යක් ඛසමාගමං ගච් ඡාම භගවා’’ති තීණි වත් ථූනි පසංසන් තා යක් ඛසමාගමං අගමංසු. 

ආළවෙකොෙත දිස් වා, ‘‘ඉධ නිසීදථා’’ති පටික් කම් ම ඔකාසමදාසි. ෙත ආළවකස් ස 

නිෙවෙදසුං – ‘‘ලාභා ෙත, ආළවක, යස් ස ෙත භවෙන භගවා විහරති, ගච් ඡාවුෙසො, 

භගවන් තංපයිරුපාසස් සූ’’ති. එවං භගවා භවෙනෙයව විහාසි, න යස් මිං 

නිෙගොෙධආළවකස් ස භවනං, තස් ස මූෙලති. ෙතන වුත් තං – ‘‘එකං සමයං 

භගවාආළවියං විහරති ආළවකස් ස යක් ඛස් ස භවෙන’’ති. 

අථ ෙඛො ආළවෙකො…ෙප.… එතදෙවොච – ‘‘නික් ඛම, සමණා’’ති කස ්මා පනායං 

එතදෙවොච? ෙරොෙසතුකාමතාය. තෙතවං ආදිෙතො පභුතිසම් බන් ෙධො ෙවදිතබ් ෙබො – අයං 

හි යස ්මා අස් සද් ධස් ස සද් ධාකථා දුක් කථා ෙහොතිදුස් සීලාදීනං සීලාදිකථා විය, තස් මා 
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ෙතසං යක් ඛානං සන් තිකා භගවෙතො පසංසංසුත් වාෙයව අග් ගිම් හි 

පක් ඛිත් තෙලොණසක් ඛරා විය අබ් භන් තෙර ෙකොෙපන තටතටායමානහදෙයොහුත් වා ‘‘ෙකො 

ෙසො භගවා නාම, ෙයො මම භවනං පවිට් ෙඨො’’ති ආහ. ෙත අහංසු – ‘‘න ත් වං, ආවුෙසො, 

ජානාසි භගවන් තං අම් හාකං සත් ථාරං, ෙයො තුසිතභවෙන ඨිෙතො 

පඤ් චමහාවිෙලොකිතංවිෙලොෙකත් වා’’තිආදිනා නෙයන යාව ධම් මචක් කපවත් තනා 

කෙථන් තා පටිසන් ධිආදීසුද් වත් තිංස පුබ් බනිමිත් තානි වත් වා, ‘‘ඉමානිපි ත් වං, ආවුෙසො, 

අච් ඡරියානිනාද් දසා’’ති? ෙචොෙදසුං. ෙසො දිස් වාපි ෙකොධවෙසන ‘‘නාද් දස’’න් ති ආහ. 

ආවුෙසො ආළවක, පස් ෙසය්යාසි වා ත් වං, න වා, ෙකො තයා අත් ෙථො පස් සතා වා 

අපස් සතාවා? කිං ත් වං කරිස් සසිඅම් හාකං සත් ථුෙනො, ෙයො ත් වං තං උපනිධාය 

චලක් කකුධ-මහාඋසභසමීෙප තදහුජාතවච් ඡෙකො විය, තිධාපභින් නමත් තවාරණසමීෙප 

භිඞ් කෙපොතෙකො විය, භාසුරවිලම් බිතෙකසරෙසොභිතක් ඛන් ධස් සමිගරඤ් ෙඤො සමීෙප 

ජරසිඞ් ගාෙලො විය, 

දියඩ් ඪෙයොජනසතපවඩ් ඪකායසුපණ් ණරාජසමීෙපඡින් නපක් ඛකාකෙපොතෙකො විය 

ඛායසි, ගච් ඡ යං ෙත කරණීයං, තං කෙරොහීති. එවං වුත් ෙතදුට් ෙඨො ආළවෙකො උට් ඨහිත් වා 

මෙනොසිලාතෙල වාමපාෙදන ඨත් වා – ‘‘පස් සථ දානි තුම් හාකංවා සත් ථා මහානුභාෙවො, 

අහං වා’’ති දක් ඛිණපාෙදන සට් ඨිෙයොජනමත් තං ෙකලාසපබ් බතකූටංඅක් කමි. තං 

අෙයොකූටපහෙටො විය නිද් ධන් තඅෙයොපිණ් ෙඩො පපටිකාෙයො මුඤ් චි, ෙසො තතඨත් වා, 

‘‘අහං ආළවෙකො’’ති උග් ෙඝොෙසසි. සකලජම් බුදීපං සද් ෙදො ඵරි. 

චත් තාෙරො කිර සද් දාසකලජම් බුදීෙපසූයිංසු – යඤ් ච පුණ් ණෙකො යක් ඛෙසනාපති 

ධනඤ් ජයෙකොරබ්යරාජානං ජූතං ජිනිත් වාඅප් ෙඵොෙටත් වා ‘‘අහං ජිනි’’න් ති උග් ෙඝොෙසසි; 

යඤ් ච සක් ෙකො ෙදවානමින් ෙදොකස් සපභගවෙතො සාසෙන ඔසක් කන් ෙත 

විස් සකම් මෙදවපුත් තං සුනඛං කරිත් වා – ‘‘අහංපාපභික් ඛූ චපාපභික් ඛුනිෙයො ච උපාසෙක 

ච උපාසිකාෙයො ච සබ් ෙබව චඅධම් මවාදිෙනො ඛාදාමී’’ති උග් ෙඝොසාෙපසි; යඤ් ච 

කුසජාතෙක පභාවතිෙහතු සත් තහි රාජූහිනගෙර උපරුද් ෙධ පභාවතිං අත් තනා සහ 

හත් ථික් ඛන් ෙධ ආෙරොෙපත් වා නගරා නික් ඛම් ම – ‘‘අහං සීහස් සරමහාකුසරාජා’’ති 

මහාපුරිෙසො උග් ෙඝොෙසසි; යඤ් ච ෙකලාසමුද් ධනි ඨත් වාආළවෙකොති. තදා හි 

සකලජම් බුදීෙප ද් වාෙර ඨත් වා උග් ෙඝොසිතසදිසං අෙහොසි.තිෙයොජනසහස් සවිත් ථෙතො ච 

හිමවාපි සඞ් කම් පි යක් ඛස් සානුභාෙවන. 
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ෙසොවාතමණ් ඩලංසමුට් ඨාෙපසි – ‘‘එෙතෙනවසමණං පලාෙපස් සාමී’’ති. ෙත 

පුරත් ථිමාදිෙභදා වාතාසමුට් ඨහිත් වා 

අඩ් ඪෙයොජනෙයොජනද් විෙයොජනතිෙයොජනප් පමාණානි පබ් බතකූටානි 

පදාෙලත් වාවනගච් ඡරුක් ඛාදීනි උම් මූලං කත් වා, ආළවිනගරං පක් ඛන් තා 

ජිණ් ණහත් ථිසාලාදීනිචුණ් ෙණන් තා ඡදනිට් ඨකා ආකාෙස විධෙමන් තා. භගවා ‘‘මා 

කස් සචි උපෙරොෙධො ෙහොතූ’’තිඅධිට් ඨාසි. ෙත වාතා දසබලං පත් වා චීවරකණ් ණමත් තම් පි 

චාෙලතුං නාසක් ඛිංසු. තෙතොමහාවස් සංසමුට් ඨාෙපසි. ‘‘උදෙකන අජ් ෙඣොත් ථරිත් වා 

සමණංමාෙරස් සාමී’’ති. තස ්සානුභාෙවන උපරූපරි සතපටලසහස් සපටලාදිෙභදා 

වලාහකා උට් ඨහිත් වාපවස් සිංසු. වුට් ඨිධාරාෙවෙගන පථවී ඡිද් දා අෙහොසි. වනරුක් ඛාදීනං 

උපරි මෙහොෙඝොආගන් ත් වා දසබලස් ස චීවෙර උස ්සාවබින් දුමත් තම් පි ෙතෙමතුං නාසක් ඛි. 

තෙතොපාසාණවස් සංසමුට් ඨාෙපසි. මහන් තානි මහන් තානි 

පබ් බතකූටානිධූමායන් තානිපජ් ජලන් තානි ආකාෙසනාගන් ත් වා දසබලං 

පත් වාදිබ් බමාලාගුළානි සම් පජ් ජිංසු. තෙතොපහරණවස් සංසමුට් ඨාෙපසි. 

එකෙතොධාරාඋභෙතොධාරාඅසිසත් තිඛුරප් පාදෙයො ධූමායන් තා 

පජ් ජලන් තාආකාෙසනාගන් ත් වා දසබලං පත් වා දිබ් බපුප් ඵානි අෙහසුං. 

තෙතොඅඞ් ගාරවස් සංසමුට් ඨාෙපසි. කිංසුක වණ් ණා අඞ් ගාරාආකාෙසනාගන් ත් වා 

දසබලස් ස පාදමූෙල දිබ් බපුප් ඵානි හුත් වා විකීරයිංසු. තෙතොකුක් කුලවස් සංසමුට් ඨාෙපසි. 

අච් චුණ් හා කුක් කුලාආකාෙසනාගන් ත් වා දසබලස් ස පාදමූෙල චන් දනචුණ් ණං හුත් වා 

නිපතිංසු. තෙතොවාලිකවස් සංසමුට් ඨාෙපසි. අතිසුඛුමවාලිකා ධූමායන් තා 

පජ් ජලන් තාආකාෙසනාගන් ත් වා දසබලස් ස පාදමූෙල දිබ් බපුප් ඵානි හුත් වා නිපතිංසු. 

තෙතොකලලවස් සංසමුට් ඨාෙපසි. තං කලලවස් සං ධූමායන් තං 

පජ් ජලන් තංආකාෙසනාගන් ත් වා දසබලස් ස පාදමූෙල දිබ් බගන් ධං හුත් වා නිපති. 

තෙතොඅන් ධකාරංසමුට් ඨාෙපසි ‘‘භිංෙසත් වා සමණංපලාෙපස් සාමී’’ති. තං 

චතුරඞ් ගසමන් නාගතං අන් ධකාරසදිසං හුත් වා දසබලං පත් වාසූරියප් පභාවිහතමිව 

අන් ධකාරං අන් තරධායි. 

එවං යක් ෙඛො ඉමාහි 

නවහිවාතවස් සපාසාණපහරණඞ් ගාරකුක් කුලවාලිකකලලන් ධකාරවුට් ඨීහිභගවන් තං 

පලාෙපතුං අසක් ෙකොන් ෙතො 

නානාවිධපහරණහත් ථායඅෙනකප් පකාරරූපභූතගණසමාකුලාය චතුරඞ් ගිනියා ෙසනාය 
Free Distribution www.aathaapi.org
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සයෙමව භගවන් තං අභිගෙතො. ෙත භූතගණාඅෙනකප් පකාෙර විකාෙර කත් වා ‘‘ගණ් හථ 

හනථා’’ති භගවෙතො උපරි ආගච් ඡන් තා විය ෙහොන් ති.අපිච ෙඛො නිද් ධන් තෙලොහපිණ් ඩං 

විය මක් ඛිකා, භගවන් තං අල් ලීයිතුං අසමත් ථාවඅෙහසුං. එවං සන් ෙතපි යථා 

ෙබොධිමණ් ෙඩ මාෙරො ආගතෙවලායෙමව නිවත් ෙතො, තථාඅනිවත් ෙතත් වා 

උපඩ් ඪරත් තිමත් තං බ්යාකුලමකංසු. එවං 

උපඩ් ඪරත් තිමත් තංඅෙනකප් පකාරවිභිංසනකදස් සෙනනපි භගවන් තං චාෙලතුං 

අසක් ෙකොන් ෙතො ආළවෙකො චින් ෙතසි – ‘‘යංනූනාහං ෙකනචි අෙජය්යං දුස් සාවුධං 

මුඤ් ෙචය්ය’’න් ති. 

චත් තාරි කිර ආවුධානිෙලොෙක ෙසට් ඨානි – සක් කස් ස වජිරාවුධං, ෙවස් සවණස් ස 

ගදාවුධං, යමස් ස නයනාවුධං, ආළවකස් සදුස් සාවුධන් ති. යදි හි සක් ෙකො දුට් ෙඨො 

වජිරාවුධං සිෙනරුමත් ථෙක පහෙරය්ය, අට් ඨසට් ඨිසහස් සාධිකෙයොජනසතසහස් සං 

විනිවිජ් ඣිත් වා ෙහට් ඨෙතො ගච් ෙඡය්ය.ෙවස් සවෙණන කුජ් ඣනකාෙල විස් සජ් ජිතං 

ගදාවුධං බහූනං යක් ඛසහස් සානං සීසං පාෙතත් වාපුන හත් ථපාසං ආගන් ත් වා තිට් ඨති. 

යෙමන දුට් ෙඨන නයනාවුෙධන ඔෙලොකිතමත් ෙත අෙනකානිකුම් භණ් ඩසහස් සානි 

තත් තකපාෙල තිලා විය ඵරන් තානි විනස් සන් ති. ආළවෙකො දුට් ෙඨොසෙච ආකාෙස 

දුස් සාවුධං මුඤ් ෙචය්ය, ද් වාදස වස් සානි ෙදෙවො න වස් ෙසය්ය. සෙචපථවියං මුඤ ්ෙචය්ය. 

සබ් බරුක් ඛතිණාදීනි සුස ්සිත් වාද් වාදසවස් සන් තෙර න පුන විරුෙහය ං. සෙච 

සමුද් ෙදමුඤ් ෙචය්ය, තත් තකපාෙල උදකබින් දු විය සබ් බමුදකං සුස ්ෙසය්ය. සෙච 

සිෙනරුසදිෙසපිපබ් බෙත මුඤ් ෙචය්ය, ඛණ් ඩාඛණ් ඩං හුත් වා විකිෙරය්ය. ෙසො එවං 

මහානුභාවංදුස් සාවුධං උත් තරිසාටකං මුඤ ්චිත් වා අග් ගෙහසි. 

ෙයභුෙය්යනදසසහස් සීෙලොකධාතුෙදවතා ෙවෙගන සන් නිපතිංසු ‘‘අජ් ජභගවා ආළවකං 

දෙමස් සති, තත් ථ ධම් මං ෙසොස් සාමා’’තියුද් ධදස් සනකාමාපි ෙදවතා සන් නිපතිංසු. එවං 

සකලම් පි ආකාසං ෙදවතාහිපරිපුණ් ණමෙහොසි. 

අථ ආළවෙකො භගවෙතො සමීෙප උපරූපරි විචරිත් වා වත් ථාවුධං මුඤ ්චි. 

තංඅසනිවිචක් කං විය ආකාෙස ෙභරවසද් දං කෙරොන් තං ධූමායන් තං පජ් ජලන් තං 

භගවන් තංපත් වා යක් ඛමානමද් දනත් ථං පාදපුඤ් ඡනෙචොළං හුත් වා පාදමූෙල නිපති. 

ආළවෙකො තංදිස ්වා ඡින් නවිසාෙණො විය උසෙභො උද් ධතදාෙඨො විය සප් ෙපො නිත් ෙතෙජො 

නිම් මෙදොනිපතිතමානද් ධෙජො හුත් වා චින් ෙතසි – ‘‘දුස් සාවුධම් පි ෙම සමණං නාභිෙභොසි. 
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කිං නුෙඛො කාරණ’’න් ති? ‘‘ඉදං කාරණං, ෙමත් තාවිහාරයුත් ෙතො සමෙණො, හන් ද නං 

ෙරොෙසත් වාෙමත් තාය විෙයොෙජමී’’ති ඉමිනා සම් බන් ෙධෙනතං වුත් තං – අථ ෙඛො 

ආළවෙකො යක් ෙඛො ෙයනභගවා…ෙප.… නික් ඛම සමණාති. තත් ථායමධිප් පාෙයො – 

කස් මා මයා අනනුඤ් ඤාෙතො මම භවනංපවිසිත් වා ඝරසාමිෙකො විය ඉත් ථාගාරස් ස 

මජ් ෙඣ නිසින් ෙනොසි? අනනුයුත් තෙමතං සමණස් සයදිදං අදින් නපරිෙභොෙගො 

ඉත් ථිසංසග් ෙගො ච? තස් මා යදි ත් වං සමණධම් ෙම ඨිෙතො, නික් ඛමසමණාති. එෙක පන – 

‘‘එතානි අඤ් ඤානි ච ඵරුසවචනානි වත් වා එවායං එතදෙවොචා’’තිභණන් ති. 

අථ භගවා – ‘‘යස් මා ථද් ෙධො පටිථද් ධභාෙවන විෙනතුං න සක් කා, ෙසොහි 

පටිථද් ධභාෙව කයිරමාෙන, ෙසය්යථාපි චණ් ඩස් ස කුක් කුරස් ස නාසාය පිත් තංභින් ෙදය්ය, 

ෙසො භිෙය්යොෙසොමත් තාය චණ් ඩතෙරො අස් ස, එවං ථද් ධතෙරො ෙහොති, මුදුනා පන 

ෙසොසක් කා විෙනතු’’න් ති ඤත් වා, සාධාවුෙසොති පියවචෙනන තස් සවචනං සම් පටිච් ඡිත් වා 

නික් ඛමි. ෙතන වුත් තංසාධාවුෙසොති භගවානික් ඛමීති. 

තෙතො ආළවෙකො – ‘‘සුබ් බෙචො වතායං සමෙණො එකවචෙනෙනව නික් ඛන් ෙතො, 

එවංනාම නික් ඛෙමතුං සුඛං සමණං අකාරෙණෙනවාහං සකලරත් තිං යුද් ෙධන 

අබ් භුය්යාසි’’න් තිමුදුචිත් ෙතො හුත් වා පුන චින් ෙතසි – ‘‘ඉදානිපි න සක් කා ජානිතුං, කිං නු 

ෙඛොසුබ් බචතාය නික් ඛන් ෙතො උදාහු ෙකොධෙනො. හන් දාහංවීමංසාමී’’ති. තෙතොපවිස, 

සමණාති ආහ. අථසුබ් බෙචොති මුදුභූතචිත් තවවත් ථානකරණත් ථං පුන පියවචනං 

වදන් ෙතොසාධාවුෙසොති භගවාපාවිසි. ආළවෙකො පුනප් පුනංතෙමව සුබ් බචභාවං 

වීමංසන් ෙතො දුතියම් පි තතියම් පිනික් ඛමපවිසාති ආහ. භගවාපි තථා අකාසි. යදි න 

කෙරය්ය, පකතියාපි ථද් ධයක් ඛස් සචිත් තං ථද් ධතරං හුත් වා ධම් මකථාය භාජනං න 

භෙවය්ය. තස් මා යථා නාම මාතා ෙරොදන් තංපුත් තකං යං ෙසො ඉච් ඡති, තං දත් වා වා 

කත් වා වා සඤ් ඤාෙපසි තථා භගවා කිෙලසෙරොදෙනනෙරොදන් තං යක් ඛං සඤ් ඤාෙපතුං 

යං ෙසො භණති, තං අකාසි. යථා ච ධාතී ථඤ් ඤං අපිවන් තංදාරකං කිඤ් චි දත් වා 

උපලාෙළත් වා පාෙයති, තථා භගවා යක් ඛං ෙලොකුත් තරධම් මඛීරංපාෙයතුං තස ්ස 

පත් ථිතවචනකරෙණන උපලාෙළන් ෙතො එවමකාසි. යථා ච පුරිෙසො ලාබුම් හිචතුමධුරං 

පූෙරතුකාෙමො තස් සබ් භන් තරං ෙසොෙධති, එවං භගවා යක් ඛස් ස 

චිත් ෙතෙලොකුත් තරචතුමධුරං පූෙරතුකාෙමො තස් සබ් භන් තෙර ෙකොධමලං ෙසොෙධතුං යාව 

තතියංනික් ඛමනපවිසනං අකාසි. 
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අථ ආළවෙකො ‘‘සුබ් බෙචො අයං සමෙණො ‘නික් ඛමා’ති වුත් ෙතො නික් ඛමති, ‘පවිසා’ති 

වුත් ෙතො පවිසති. යංනූනාහං ඉමං සමණං එවෙමව සකලරත් තිං කිලෙමත් වා 

පාෙදගෙහත් වා පාරගඞ් ගාය ඛිෙපය්ය’’න් ති? පාපකං චිත් තං උප් පාෙදත් වා චතුත් ථවාරං 

ආහනික් ඛම, සමණාති. තං ඤත් වා භගවාන ඛ් වාහංතන් ති ආහ. එවං වා වුත් ෙත 

තදුත් තරිකරණීයං පරිෙයසමාෙනො පඤ් හං පුච් ඡිතබ් බංමඤ් ඤිස් සති. තං ධම් මකථාය මුඛං 

භවිස් සතීති ඤත් වා, න ඛ් වාහංතන් ති ආහ. තත් ථන-ඉති පටික් ෙඛෙප.ෙඛොති 

අවධාරෙණ.අහන් ති අත් තනිදස් සනං.තන් ති ෙහතුවචනං. ෙතෙනෙවත් ථ ‘‘යස් මා ත් වං 

එවං චින් ෙතසි, තස් මා අහං, ආවුෙසො, ෙනව නික් ඛමිස් සාමි, යං ෙත කරණීයං, තං 

කෙරොහී’’ති එවමත් ෙථොදට් ඨබ් ෙබො. 

තෙතො ආළවෙකො යස් මා පුබ් ෙබපි ආකාෙසන ගමනෙවලාය – ‘‘කිං නු ෙඛො 

එතංසුවණ් ණවිමානං, උදාහු රජතමණිවිමානානං අඤ් ඤතරං, හන් ද නං පස් සාමා’’ති එවං 

අත් තෙනොවිමානං ආගෙත ඉද් ධිමන් ෙත තාපසපරිබ් බාජෙක පඤ් හං පුච් ඡිත් වා 

විස් සජ් ෙජතුංඅසක් ෙකොන් ෙත චිත් තක් ෙඛපාදීහි විෙහෙඨති, තස් මා භගවන් තම් පිතථා 

විෙහෙඨස් සාමීති මඤ් ඤමාෙනොපඤ් හං තන් තිආදිමාහ. 

කුෙතො පනස් ස පඤ් හාති? තස් ස කිර මාතාපිතෙරොකස් සපං භගවන් තං පයිරුපාසිත් වා 

අට් ඨපඤ් ෙහ සහවිස ්සජ් ජෙනන උග් ගෙහසුං. ෙත දහරකාෙල ආළවකං පරියාපුණාෙපසුං; 

ෙසො කාලච් චෙයනවිස් සජ් ජනං සම් මුස් සි. තෙතො ‘‘ඉෙම පඤ් හාපි මා විනස් සන් තූ’’ති 

සුවණ් ණපට් ෙඨජාතිහිඞ් ගුලෙකන ෙලඛාෙපත් වා විමාෙන නික් ඛිපි. එවෙමෙත 

පුට් ඨපඤ් හා බුද් ධවිසයාවෙහොන් ති. භගවා තං සුත් වා යස් මා බුද් ධානං 

පරිච් චත් තලාභන් තරාෙයො වාජීවිතන් තරාෙයො වා 

සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණබ්යාමප් පභාදිපටිඝාෙතො වා න සක් කා ෙකනචි කාතුං, තස් මා නං 

ෙලොෙක අසාධාරණං බුද් ධානුභාවං දස ්ෙසන් ෙතොන ඛ් වාහං තං, ආවුෙසො, පස් සාමි 

සෙදවෙක ෙලොෙකතිආදිමාහ. 

එවං භගවා තස ්ස බාධනචිත් තං පටිෙසෙධත් වා පඤ ්හාපුච් ඡෙනඋස් සාහං ජෙනන් ෙතො 

ආහඅපිච ත් වං, ආවුෙසො, පුච් ඡ, යදාකඞ් ඛසීති. තස ්සත් ෙථො – පුච් ඡ, යදි ආකාඞ් ඛසි, න 

ෙම පඤ් හාවිස් සජ් ජෙනභාෙරො අත් ථි. අථ වා පුච් ඡ, යං ආකඞ් ඛසි. සබ් බං ෙත 

විස් සජ් ෙජස් සාමීතිසබ් බඤ් ඤුපවාරණං පවාෙරසි අසාධාරණං 
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පච් ෙචකබුද් ධඅග් ගසාවකමහාසාවෙකහි. එවං භගවෙතොසබ් බඤ් ඤුපවාරණාය 

පවාරිතායඅථ ෙඛො ආළවෙකො යක් ෙඛො භගවන් තං ගාථායඅජ් ඣභාසි. 

තත් ථකිං සූධ විත් තන් ති, කිං සු ඉධවිත් තං.විත් තන් ති ධනං. තං හි පීතිසඞ් ඛාතං 

විත් තිංකෙරොති, තස් මා ‘‘විත් ත’’න් ති වුච් චති.සුචිණ් ණන් තිසුකතං.සුඛන් ති 

කායිකෙචතසිකං සාතං.ආවහාතීති ආවහති ආෙනති ෙදති අප් ෙපති.හෙව-ඉති දළ ්හත් ෙථ 

නිපාෙතො.සාදුතරන් තිඅතිසෙයන සාදු. ‘‘සාධුතර’’න් තිපි 

පාෙඨො.රසානන් තිරසසඤ් ඤිතානං ධම් මානං.කථන් ති ෙකන පකාෙරන. 

කථංජීවිෙනොජීවිතංකථංජීවිංජීවිතං. ගාථාබන් ධසුඛත් ථං පන සානුනාසිකංවුච් චති. 

කථංජීවිං ජීවතන් ති වා පාෙඨො, තස් ස ‘‘ජීවන් තානංකථංජීවි’’න් ති අත් ෙථො. එවං ඉමාය 

ගාථාය ‘‘කිං සු ඉධ ෙලොෙක පුරිසස් ස විත් තංෙසට් ඨං? කිං සු සුචිණ් ණං සුඛමාවහාති? කිං 

රසානං සාදුතරං? කථංජීවිං ජීවිතංෙසට් ඨමාහූ’’ති? ඉෙම චත් තාෙරො පඤ් ෙහ පුච් ඡි. 

අථස ්ස භගවා කස් සපදසබෙලන විස් සජ් ජිතනෙයෙනව විස් සජ් ෙජන් ෙතොඉමං 

ගාථමාහසද් ධීධ විත් තන් ති. තත් ථ යථාහිරඤ් ඤසුවණ් ණාදි විත් තං උපෙභොගසුඛංආවහති, 

ඛුප් පිපාසාදිදුක් ඛං පටිබාහති, දාලිද් දියං වූපසෙමති, මුත් තාදිරතනපටිලාභෙහතුෙහොති, 

ෙලොකසන් තතිඤ් ච ආවහති, එවං ෙලොකියෙලොකුත් තරා සද් ධාපි 

යථාසම් භවංෙලොකියෙලොකුත් තරං විපාකං සුඛමාවහති, සද් ධාධුෙරන පටිපන් නානං 

ජාතිජරාදිදුක් ඛංපටිබාහති, ගුණදාලිද් දියං වූපසෙමති, 

සතිසම් ෙබොජ් ඣඞ් ගාදිරතනපටිලාභෙහතු ෙහොති. 

‘‘සද් ෙධොසීෙලන සම් පන් ෙනො, යෙසොෙභොගසමප් පිෙතො; 

යං යං පෙදසං භජති, තත් ථ තත් ෙථව පූජිෙතො’’ති. (ධ. ප. 303) – 

වචනෙතො ෙලොකසන් තතිඤ් ච ආවහතීති කත් වා ‘‘විත් ත’’න් ති වුත් තං.යස ්මා පන ෙතසං 

සද් ධාවිත් තං අනුගාමිකං අනඤ් ඤසාධාරණං සබ් බසම් පත් තිෙහතු, ෙලොකියස් ස 

හිරඤ් ඤසුවණ් ණාදිවිත් තස ්සාපි නිදානං. සද් ෙධොෙයව හි දානාදීනි පුඤ් ඤානිකත් වා 

විත් තං අධිගච් ඡති, අස් සද් ධස් ස පන විත් තං යාවෙදව අනත් ථාය ෙහොති, තස් මාෙසට් ඨන් ති 

වුත් තං.පුරිසස් සාතිඋක් කට් ඨපරිච් ෙඡදෙදසනා. තස් මා න ෙකවලං පුරිසස් ස, 

ඉත් ථිආදීනම් පිසද් ධාවිත් තෙමව ෙසට් ඨන් ති ෙවදිතබ් බං. 
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ධම් ෙමොති දසකුසලධම් ෙමො, දානසීලභාවනාධම් ෙමො වා.සුචිණ් ෙණොති සුකෙතො 

සුචරිෙතො.සුඛමාවහතීති ෙසොණෙසට් ඨිපුත් තරට් ඨපාලාදීනං විය මනුස් සසුඛං, සක් කාදීනං 

විය දිබ් බසුඛං, පරිෙයොසාෙන මහාපදුමාදීනං විය නිබ් බානසුඛඤ් ච ආවහති. 

සච් චන් ති අයං සච් චසද් ෙදො අෙනෙකසුඅත් ෙථසු දිස් සති. ෙසය්යථිදං – ‘‘සච් චං භෙණ 

න කුජ් ෙඣය්යා’’ තිආදීසු (ධ. ප. 224) වාචාසච් ෙච. ‘‘සච් ෙච ඨිතා 

සමණබාහ් මණාචා’’තිආදීසු (ජා. 2.21.433) විරතිසච් ෙච. ‘‘කස් මා නු සච් චානි වදන් ති 

නානා, පවාදියාෙස කුසලා වදානා’’තිආදීසු (සු. නි. 891) දිට් ඨිසච් ෙච. ‘‘චත් තාරිමානි, 

භික් ඛෙව, බාහ් මණසච් චානී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.185) බාහ් මණසච් ෙච. ‘‘එකං හිසච් චං න 

දුතියමත් ථී’’තිආදීසු (සු. නි. 890; මහානි. 119) පරමත් ථසච් ෙච. ‘‘චතුන් නං සච් චානං 

කති කුසලා’’තිආදීසු (විභ. 216) අරියසච් ෙච. ඉධ පනපරමත් ථසච් චං නිබ් බානං 

විරතිසච් චඤ් ච අබ් භන් තරං කත් වාවාචාසච් චං අධිප් ෙපතං, යස් සානුභාෙවන උදකාදීනි 

වෙස වත් ෙතන් ති, ජාතිජරාමරණපාරං තරන් ති. යථාහ – 

‘‘සච් ෙචන වාෙචනුදකම් හි ධාවති, 

විසම් පි සච් ෙචන හනන් ති පණ් ඩිතා; 

සච් ෙචන ෙදෙවො ථනයං පවස ්සති, 

සෙච ඨිතා නිබ් බුතිං පත් ථයන් ති. 

‘‘ෙයෙකචිෙම අත් ථි රසා පථබ්යා, 

සච් චං ෙතසං සාදුතරං රසානං; 

සච් ෙච ඨිතා සමණබාහ් මණා ච, 

තරන් ති ජාතිමරණස් ස පාර’’න් ති. (ජා. 2.21.433); 

සාදුතරන් ති මධුරතරං පණීතතරං.රසානන් ති ෙය ඉෙම ‘‘මූලරෙසො 

ඛන් ධරෙසො’’තිආදිනා (ධ. ස. 628-630) නෙයන සායනීයධම් මා, ෙයචිෙම ‘‘අනුජානාමි, 

භික් ඛෙව, සබ් බං ඵලරසං (මහාව. 300), අරසරූෙපො භවං ෙගොතෙමො, ෙය ෙත, බාහ් මණ, 

රූපරසා සද් දරසා (පාරා. 3; අ. නි. 8.11), අනාපත් ති රසරෙස (පාචි. 605-611), අයං 

ධම් මවිනෙයො එකරෙසො විමුත් තිරෙසො (චූළව. 385; අ. නි. 8.19), භාගී වා භගවා 

අත් ථරසස් ස ධම් මරසස් සා’’තිආදිනා (මහානි. 149) නෙයනරූපාචාරරසුපවජ් ජා අවෙසසා 

බ්යඤ් ජනාදෙයො ‘‘ධම් මරසා’’ති වුච් චන් ති. ෙතසං රසානං සච් චං හෙව සාදුතරං සච් චෙමව 
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සාදුතරං. සාධුතරං වා, ෙසට් ඨතරං, උත් තමතරං. මූලරසාදෙයො හි සරීරමුපබූෙහන් ති, 

සංකිෙලසිකඤ් චසුඛමාවහන් ති. සච් චරෙස විරතිසච් චවාචාසච් චරසා සමථවිපස් සනාදීහි 

චිත් තංඋපබූෙහති, අසංකිෙලසිකඤ් ච සුඛමාවහති. විමුත් තිරෙසො 

පරමත් ථසච් චරසපරිභාවිතත් තාසාදු, අත් ථරසධම් මරසා ච තදධිගමූපායභූතං අත් ථඤ් ච 

ධම් මඤ් ච නිස් සායපවත් තිෙතොති. 

පඤ් ඤාජීවිංජීවිතන් ති එත් ථ පන ය් වායංඅන් ෙධකචක් ඛුද් විචක් ඛුෙකසු 

ද් විචක් ඛුපුග් ගෙලො ගහට් ෙඨො වාකම් මන් තානුට් ඨාන-සරණගමනදාන-සංවිභාග-

සීලසමාදානුෙපොසථකම් මාදි ගහට් ඨපටිපදං, පබ් බජිෙතො වා අවිප් පටිසාරකරසීලසඞ් ඛාතං 

තදුත් තරිචිත් තවිසුද් ධිආදිෙභදම් පිපබ් බජිතපටිපදං පඤ් ඤාය ආරාෙධත් වා ජීවති, 

තස් සපඤ් ඤායජීවිෙනො ජීවිතං, තං වා පඤ් ඤාජීවිතං ෙසට් ඨමාහූති එවමත් ෙථො 

දට් ඨබ් ෙබො. 

එවං භගවතා විස් සජ් ජිෙත චත් තාෙරොපි පඤ් ෙහ සුත් වා අත් තමෙනොයක් ෙඛො 

අවෙසෙසපි චත් තාෙරො පඤ් ෙහ පුච් ඡන් ෙතොකථංසු තරතිඔඝන් ති ගාථමාහ. අථස ්ස භගවා 

පුරිමනෙයෙනව විස් සජ් ෙජන් ෙතොසද් ධාය තරතීති ගාථමාහ. තත් ථ කිඤ ්චාපි ෙයො 

චතුබ් බිධෙමොඝං තරති, ෙසො සංසාරණ් ණවම් පි තරති, වට් ටදුක් ඛම් පි අච් ෙචති, 

කිෙලසමලාපි පරිසුජ් ඣති, එවංසන් ෙතපි පන යස ්මා අස ්සද් ෙධො ඔඝතරණං 

අසද් දහන් ෙතො න පක් ඛන් දති, පඤ් චසුකාමගුෙණසු චිත් තෙවොස් සග් ෙගන 

පමත් ෙතොතත් ෙථව විසත් තත් තාසංසාරණ් ණවං න තරති, කුසීෙතො දුක් ඛං විහරති 

ෙවොකිණ් ෙණො අකුසෙලහි ධම් ෙමහි, අප් පඤ් ෙඤො සුද් ධිමග් ගං අජානන් ෙතො න 

පරිසුජ් ඣති, තස් මා තප් පටිපක් ඛංදස් ෙසන් ෙතන භගවතා අයං ගාථා වුත් තා. 

එවං වුත් තාය ෙචතාය යස ්මා ෙසොතාපත් තියඞ් ගපදට් ඨානංසද් ධින් දියං, තස් මාසද් ධාය 

තරති ඔඝන් ති ඉමිනා පෙදනදිට් ෙඨොඝතරණං ෙසොතාපත් තිමග් ගං ෙසොතාපන් නඤ් ච 

පකාෙසති. යස ්මා පන ෙසොතාපන් ෙනොකුසලානං ධම් මානං භාවනාය 

සාතච් චකිරියසඞ් ඛෙතන අප් පමාෙදන සමන් නාගෙතො දුතියමග් ගංආරාෙධත් වා ඨෙපත් වා 

සකිෙදවිමංෙලොකං ආගමනමග් ගං අවෙසසංෙසොතාපත් තිමග් ෙගන අතිණ් ණං 

භෙවොඝවත් ථුං සංසාරණ් ණවං තරති, තස් මාඅප් පමාෙදන අණ් ණවන් ති ඉමිනා පෙදන 

භෙවොඝතරණං සකදාගාමිමග් ගංසකදාගාමිඤ් ච පකාෙසති. යස ්මා ච සකදාගාමී වීරිෙයන 

තතියමග් ගං ආරාෙධත් වාසකදාගාමිමග් ෙගන අනතීතං කාෙමොඝවත් ථුං 
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කාෙමොඝසඤ් ඤිතඤ් ච කාමදුක් ඛමච් ෙචති, තස් මාවීරිෙයන දුක් ඛමච් ෙචතීති ඉමිනා පෙදන 

කාෙමොඝතරණංඅනාගාමිමග් ගං අනාගාමිඤ් ච පකාෙසති. යස ්මා පන අනාගාමී 

විගතකාමසඤ් ඤාය පරිසුද් ධායපඤ් ඤාය එකන් තපරිසුද් ධං චතුත් ථමග් ගපඤ් ඤං 

ආරාෙධත් වා අනාගාමිමග් ෙගන අප් පහීනංඅවිජ් ජාසඞ් ඛාතං පරමමලං පජහති, 

තස් මාපඤ් ඤායපරිසුජ් ඣතීති, ඉමිනා පෙදන අවිජ් ෙජොඝතරණං අරහත් තමග් ගඤ් ච 

අරහත් තඤ් චපකාෙසති. ඉමාය ච අරහත් තනිකූෙටන කථිතාය ගාථාය පරිෙයොසාෙන 

යක් ෙඛො ෙසොතාපත් තිඵෙලපතිට් ඨාසි. 

ඉදානිතෙමව ‘‘පඤ් ඤාය පරිසුජ් ඣතී’’ති එත් ථවුත් තං පඤ ්ඤාපදං ගෙහත් වා 

අත් තෙනො පටිභාෙනන ෙලොකියෙලොකුත් තරමිස් සකං පඤ ්හංපුච් ඡන් ෙතොකථංසු ලභෙත 

පඤ් ඤන් ති ඉමං ඡප් පදං ගාථමාහ.තත් ථකථංසූති සබ් බත් ෙථව අත් ථයුත් තිපුච් ඡා 

ෙහොන් ති.අයං හි පඤ ්ඤාදිඅත් ථං ඤත් වා තස් ස යුත් තිං පුච් ඡති – ‘‘කථං, කාය යුත් තියා, 

ෙකනකාරෙණන පඤ් ඤං ලභතී’’ති? එස නෙයො ධනාදීසු. 

අථස ්ස භගවා චතූහි කාරෙණහි පඤ් ඤාලාභං දස ්ෙසන් ෙතොසද් දහාෙනොතිආදිමාහ. 

තස් සත් ෙථො – ෙයන පුබ් බභාෙගකායසුචරිතාදිෙභෙදන අපරභාෙග ච 

සත් තතිංසෙබොධිපක් ඛියෙභෙදන ධම් ෙමන අරහන් ෙතොබුද් ධපච් ෙචකබුද් ධසාවකා 

නිබ් බානං පත් තා, තං සද් දහාෙනො අරහතං ධම් මංනිබ් බානපත් තියා 

ෙලොකියෙලොකුත් තරපඤ් ඤං ලභති, තඤ් ච ෙඛො න සද් ධාමත් තෙකෙනව. යස ්මාපන 

සද් ධාජාෙතො උපසඞ් කමති, උපසඞ් කමන් ෙතො පයිරුපාසති, පයිරුපාසන් ෙතො ෙසොතං 

ඔදහති, ඔහිතෙසොෙතො ධම් මං සුණාති, තස් මා උපසඞ් කමනෙතො පභුති 

යාවධම් මස් සවෙනන සුස් සූසං ලභති. කිං වුත් තං ෙහොති – තං ධම් මං 

සද් දහිත් වාපිආචරියුපජ් ඣාෙය කාෙලන උපසඞ් කමිත් වාවත් තකරෙණනපයිරුපාසිත් වා 

යදා පයිරුපාසනාය ආරාධිතචිත් තා කිඤ් චි වත් තුකාමා ෙහොන් ති. අථඅධිගතාය 

ෙසොතුකාමතාය ෙසොතං ඔදහිත් වා සුණන් ෙතො ලභතීති. එවං සුස් සූසම් පි 

චසතිඅවිප් පවාෙසන අප් පමත් ෙතො සුභාසිතදුබ් භාසිතඤ් ඤුතාය විචක් ඛෙණො එව ලභති, න 

ඉතෙරො.ෙතනාහ ‘‘අප් පමත් ෙතො විචක් ඛෙණො’’ති. 

එවං යස ්මා සද් ධාය පඤ් ඤලාභසංවත් තනිකං පටිපදං පටිපජ් ජති, සුස් සූසාය 

සක් කච් චං පඤ් ඤාධිගමූපායං සුණාති, අප් පමාෙදන ගහිතං න පමුස් සති.විචක් ඛණතාය 

අනූනාධිකං අවිපරීතඤ් ච ගෙහත් වා විත් ථාරිකං කෙරොති. සුස ්සූසාය වාඔහිතෙසොෙතො 
Free Distribution www.aathaapi.org
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පඤ් ඤාපටිලාභෙහතුං ධම් මං සුණාති, අප් පමාෙදන සුතධම් මං ධාෙරති, විචක් ඛණතාය 

ධතානං ධම් මානං අත් ථමුපපරික් ඛති, අථානුපුබ් ෙබන පරමත් ථසච් චංසච් ඡිකෙරොති, 

තස් මාස් ස භගවා ‘‘කථංසු ලභෙත පඤ ්ඤ’’න් ති පුට් ෙඨො ඉමානි චත් තාරිකාරණානි 

දස් ෙසන් ෙතො ඉමං ගාථමාහ. 

ඉදානිතෙතො පෙර තෙයො පඤ් ෙහ විස ්සජ් ෙජන් ෙතොපතිරූපකාරීති ඉමං ගාථමාහ. 

තත් ථ ෙදසකාලාදීනි අහාෙපත් වාෙලොකියස් ස ෙලොකුත් තරස ්ස වා ධනස් ස පතිරූපං 

අධිගමූපායං කෙරොතීතිපතිරූපකාරී. ධුරවාති ෙචතසිකවීරියවෙසන 

අනික් ඛිත් තධුෙරො.උට් ඨාතාති, ‘‘ෙයො ච සීතඤ් ච උණ් හඤ් ච, තිණා භිෙය්යො 

නමඤ් ඤතී’’තිආදිනා (ෙථරගා. 232) නෙයන කායිකවීරීයවෙසන 

උට් ඨානසම් පන් ෙනොඅසිථිලපරක් කෙමො.වින් දෙත ධනන් ති එකමූසිකාය 

නචිරස් ෙසවචතුසතසහස් සසඞ් ඛං චූළන් ෙතවාසී විය ෙලොකියධනඤ් ච, 

මහල් ලකමහාතිස් සත් ෙථෙරො වියෙලොකුත් තරධනඤ් ච ලභති. ෙසො ‘‘තීහිෙයව 

ඉරියාපෙථහි විහරිස් සාමී’’ති වත් තං කත් වාථිනමිද් ධාගමනෙවලාය පලාලචුම් බටකං 

ෙතෙමත් වා සීෙස කත් වා ගලප් පමාණං උදකංපවිසිත් වා ථිනමිද් ධං පටිබාහන් ෙතො දසහි 

වස් ෙසහි අරහත් තංපාපුණි.සච් ෙචනාති වචීසච් ෙචනාපි ‘‘සච් චවාදී භූතවාදී’’ති, 

පරමත් ථසච් ෙචනාපි ‘‘බුද් ෙධො පච් ෙචකබුද් ෙධොඅරියසාවෙකො’’ති එවං කිත් තිං 

පප් ෙපොති.දදන් ති යංකිඤ් චිඉච් ඡිතපත් ථිතං දදන් ෙතො මිත් තානි ගන් ථති, සම් පාෙදති 

කෙරොතීති අත් ෙථො. දුද් දදංවා දදං තං ගන් ථති. දානමුෙඛන වා චත් තාරිපි සඞ් ගහවත් ථූනි 

ගහිතානීති ෙවදිතබ් බානි, ෙතහි මිත් තානි කෙරොතීති වුත් තං ෙහොති. 

එවංගහට් ඨපබ් බජිතානං සාධාරෙණනෙලොකියෙලොකුත් තරමිස් සෙකන නෙයන 

චත් තාෙරො පඤ් ෙහ විස් සජ් ෙජත් වා ඉදානි ‘‘කථං ෙපච් චන ෙසොචතී’’ති ඉමං පඤ ්චමං 

පඤ් හං ගහට් ඨවෙසන විස් සජ් ෙජන් ෙතොයස් ෙසෙතතිආදීමාහ. තස ්සත් ෙථො – යස් ස 

‘‘සද් දහාෙනො අරහත’’න් තිඑත් ථ වුත් තාය සබ් බකල්යාණධම් මුප් පාදිකාය සද් ධාය 

සමන් නාගතත් තාසද් ධස් ස, ඝරෙමසිෙනොති ඝරාවාසං පඤ ්ච වා කාමගුෙණ 

එසන් තස් සගෙවසන් තස් ස කාමෙභොගිෙනො ගහට් ඨස් ස ‘‘සච් ෙචන කිත් තිං පප් ෙපොතී’’ති 

එත් ථවුත් තප් පකාරංසච් චං. ‘‘සුස් සූසං ලභෙත පඤ් ඤ’’න් තිඑත් ථ සුස ්සූසපඤ් ඤානාෙමන 

වුත් ෙතොවදෙමො. ‘‘ධුරවාඋට් ඨාතා’’ති එත් ථ ධුරනාෙමන උට් ඨානනාෙමන ච වුත් තාධිති. 
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‘‘දදං මිත් තානි ගන් ථතී’’ති එත් ථ වුත් තප් පකාෙරොචාෙගොචාති එෙත චතුෙරො ධම් මා 

සන් ති.ස ෙව ෙපච් ච න ෙසොචතීතිඉධෙලොකා පරෙලොකං ගන් ත් වා ස ෙව න ෙසොචතීති. 

එවංභගවා පඤ් චමම් පි පඤ ්හංවිස් සජ් ෙජත් වා තං යක් ඛං 

ෙචොෙදන් ෙතොඉඞ් ඝඅඤ් ෙඤපීතිආදිමාහ. තත් ථඉඞ් ඝාති ෙචොදනත් ෙථ 

නිපාෙතො.අඤ් ෙඤපීති අඤ ්ෙඤපි ධම් ෙම පුථූ සමණබාහ් මෙණපුච් ඡස් සු. අඤ් ෙඤපි වා 

පූරණාදෙයො සබ් බඤ් ඤුපටිඤ් ෙඤ පුථූ සමණබාහ් මෙණපුච් ඡස් සු. යදි අම් ෙහහි ‘‘සච් ෙචන 

කිත් තිං පප් ෙපොතී’’ති එත් ථ වුත් තප් පකාරාසච් චා භිෙය්යො කිත් තිප් පත් තිකාරණං වා, 

‘‘සුස් සූසං ලභෙත පඤ් ඤ’’න් ති එත් ථසුස් සූසාති පඤ් ඤාපෙදෙසන වුත් තා දම් මා 

භිෙය්යොෙලොකියෙලොකුත් තරපඤ් ඤාපටිලාභකාරණං වා, ‘‘දදං මිත් තානි ගන් ථතී’’තිඑත් ථ 

වුත් තප් පකාරා චාගා භිෙය්යො මිත් තගන් ථනකාරණං වා, ‘‘ධුරවා උට් ඨාතා’’තිඑත් ථ තං තං 

අත් ථවසං පටිච් ච ධුරනාෙමන උට් ඨානනාෙමන ච වුත් තාය 

මහාභාරසහනත් ෙථනඋස් ෙසොළ් හිභාවප් පත් තාය වීරියසඞ් ඛාතාය ඛන් ත්යා 

භිෙය්යොෙලොකියෙලොකුත් තරධනවින් දනකාරණං වා, ‘‘සච් චං දම් ෙමො ධිති චාෙගො’’ති එවං 

වුත් ෙතහිඉෙමෙහව චතූහි ධම් ෙමහි භිෙය්යො අස ්මා ෙලොකා පරං ෙලොකං ෙපච් ච 

අෙසොචනකාරණං වා ඉධවිජ් ජතීති අයෙමත් ථ සද් ධිං සඞ් ෙඛපෙයොජනාය අත් ථවණ් ණනා. 

විත් ථාරෙතො පන එකෙමකං පදංඅත් ථුද් ධාරපදුද් ධාරපදවණ් ණනානෙයහි විභජිත් වා 

ෙවදිතබ් බා. 

එවං වුත් ෙත යක් ෙඛො ෙයන සංසෙයන අඤ් ෙඤ පුච් ෙඡය්ය, තස් සපහීනත් තාකථං නු 

දානි පුච් ෙඡය්යං, පුථූ සමණබාහ් මෙණතිවත් වා ෙයපිස් ස අපුච් ඡනකාරණං න ජානන් ති, 

ෙතපි ජානාෙපන් ෙතොෙයොහංඅජ් ජපජානාමි, ෙයො අත් ෙථො සම් පරායිෙකොති ආහ. 

තත් ථඅජ් ජාති අජ් ජාදිං කත් වාති අධිප් පාෙයො.පජානාමීති යථාවුත් ෙතන පකාෙරන 

ජානාමි.ෙයොඅත් ෙථොති එත් තාවතා ‘‘සුස් සූසං ලභෙත පඤ් ඤ’’න් තිආදිනා නෙයන 

වුත් තංදිට් ඨධම් මිකං දස් ෙසති.සම් පරායිෙකොති ඉමිනා ‘‘යස් ෙසෙතචතුෙරොධම් මා’’ති 

වුත් තං ෙපච් ච ෙසොකාභාවකාරණං සම් පරායිකං.අත් ෙථොති ච කාරණස් ෙසතං අධිවචනං. 

අයං හි අත් ථසද් ෙදො ‘‘සාත් ථං සබ්යඤ් ජන’’න් ති එවමාදීසු (පාරා. 1; දී. නි. 1.255) 

පාඨත් ෙථ වත් තති. ‘‘අත් ෙථො ෙම, ගහපති, හිරඤ් ඤසුවණ් ෙණනා’’තිආදීසු (දී. නි. 2.250; 

ම. නි. 3.258) විචක් ඛෙණ. ‘‘ෙහොති සීලවතං අත් ෙථො’’තිආදීසු (ජා. 1.1.11) වුඩ් ඪිම් හි. 

‘‘බහුජෙනොභජෙත අත් ථෙහතූ’’තිආදීසු ධෙන. ‘‘උභින් නමත් ථං චරතී’’තිආදීසු (ජා. 
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1.7.66; සං. නි. 1.250; ෙථරගා. 443) හිෙත. ‘‘අත් ෙථ ජාෙත ච පණ් ඩිත’’න් තිආදීසු (ජා. 

1.1.92) කාරෙණ. ඉධ පන කාරෙණ. තස ්මා යං පඤ ්ඤාදිලාභාදීනං 

කාරණංදිට් ඨධම් මිකං, යඤ් ච ෙපච් ච ෙසොකාභාවස් ස කාරණං සම් පරායිකං, තං ෙයොහං 

අජ් ජ භගවතාවුත් තනෙයනසාමංෙයව පජානාමි, ෙසො කථං නු දානි පුච් ෙඡය්යං 

පුථූසමණබාහ් මෙණති එවෙමත් ථ සඞ් ෙඛපෙතො අත් ෙථො ෙවදිතබ් ෙබො. 

එවං යක් ෙඛො ‘‘පජානාමි ෙයො අත් ෙථො සම් පරායිෙකො’’ති වත් වා තස ්සඤාණස් ස 

භගවංමූලකත් තං දස ්ෙසන් ෙතොඅත් ථාය වත ෙම බුද් ෙධොතිආහ. තත් ථඅත් ථායාති හිතාය 

වුඩ් ඪියා ච.යත් ථ දින් නං මහප් ඵලන් ති ‘‘යස් ෙසෙත චතුෙරො ධම් මා’’ති 

එත් ථවුත් තචාෙගන යත් ථ දින් නං මහප් ඵලං, තං අග් ගදක් ඛිෙණය්යං බුද් ධං 

පජානාමීතිඅත් ෙථො. ෙකචි පන ‘‘සඞ් ඝං සන් ධාය එවමාහා’’ති භණන් ති. 

එවං ඉමාය ගාථාය අත් තෙනො හිතාධිගමං දස ්ෙසත් වා ඉදානිසහිතපටිපත් තිං 

දීෙපන් ෙතොෙසො අහං විචරිස් සාමීතිආදිමාහ.තත් ථගාමා ගාමන් ති ෙදවගාමා 

ෙදවගාමං.පුරාපුරන් ති ෙදවනගරෙතො ෙදවනගරං.නමස් සමාෙනො සම් බුද් ධං, ධම් මස් ස ච 

සුධම් මතන් ති ‘‘සම් මාසම් බුද් ෙධො වත භගවා, ස් වාක් ඛාෙතො වතභගවෙතො 

ධම් ෙමො’’තිආදිනා නෙයන බුද් ධසුෙබොධිතඤ් ච ධම් මසුධම් මතඤ් ච ච-සද් ෙදන 

‘‘සුප් පටිපන් ෙනො වත භගවෙතො සාවකසඞ් ෙඝො’’තිආදිනා 

සඞ් ඝසුප් පටිපත් තිඤ් චඅභිත් ථවිත් වා නමස් සමාෙනො ධම් මෙඝොසෙකො හුත් වා විචරිස් සාමීති 

වුත් තං ෙහොති. 

එවමිමාය ගාථාය පරිෙයොසානඤ් ච රත් තිවිභාවනඤ් චසාධුකාරසද් දුට් ඨානඤ් ච 

ආළවකකුමාරස් ස යක් ඛභවනං ආනයනඤ් ච එකක් ඛෙණෙයව අෙහොසි.රාජපුරිසා 

සාධුකාරසද් දං සුත් වා – ‘‘එවරූෙපො සාධුකාරසද් ෙදො ඨෙපත් වා බුද් ෙධ නඅඤ් ෙඤසං 

අබ් භුග් ගච් ඡති, ආගෙතො නු ෙඛො භගවා’’ති ආවජ් ෙජන් තා භගවෙතො සරීරප් පභංදිස් වා 

පුබ් ෙබ විය බහි අට් ඨත් වා නිබ් බිසඞ් කා අන් ෙතොෙයව පවිසිත් වා අද් දසංසුභගවන් තං 

යක් ඛස් ස භවෙන නිසින් නං, යක් ඛඤ් ච අඤ් ජලිං පග් ගෙහත් වාඨිතං. දිස ්වාන යක් ඛං 

ආහංසු – ‘‘අයං ෙත, මහායක් ඛ, රාජකුමාෙරොබලිකම් මාය ආනීෙතො, හන් ද නං ඛාද වා 

භුඤ් ජ වා, යථාපච් චයං වා කෙරොහී’’ති. ෙසොෙසොතාපන් නත් තා ලජ් ජිෙතො විෙසෙසනච 

භගවෙතො පුරෙතො එවං වුච් චමාෙනොඅථ තං කුමාරං උෙභොහි හත් ෙථහි පටිග් ගෙහත් වා 

භගවෙතොඋපනාෙමසි ‘‘අයං, භන් ෙත, කුමාෙරො මය් හං ෙපසිෙතො, ඉමාහං භගවෙතො දම් මි, 
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හිතානුකම් පකා බුද් ධා, පටිග් ගණ් හාතු, භන් ෙත, භගවා ඉමං දාරකං ඉමස ්ස හිතත් ථාය 

සුඛත් ථායා’’ති ඉමඤ් චගාථමාහ – 

‘‘ඉමං කුමාරං සතපුඤ් ඤලක් ඛණං, 

සබ් බඞ් ගුෙපතං පරිපුණ් ණබ්යඤ් ජනං; 

උදග් ගචිත් ෙතො සුමෙනො දදාමි ෙත, 

පටිග් ගහ ෙලොකහිතාය චක් ඛුමා’’ති. 

පටිග් ගෙහසි භගවා කුමාරං. පටිග් ගණ් හන් ෙතො ච යක් ඛස් ස චකුමාරස් ස ච 

මඞ් ගලකරණත් ථං පාදූනගාථං අභාසි. තං යක් ෙඛො කුමාරං සරණං ගෙමන් ෙතොතික් ඛත් තුං 

චතුත් ථපාෙදන පූෙරසි. ෙසය්යථිදං – 

‘‘දීඝායුෙකො ෙහොතු අයං කුමාෙරො, 

තුවඤ් ච යක් ඛ සුඛිෙතො භවාහි; 

අබ්යාධිතා ෙලොකහිතාය තිට් ඨථ, 

අයං කුමාෙරො සරණමුෙපති බුද් ධං; 

අයං කුමාෙරො සරණමුෙපති ධම් මං; 

අයං කුමාෙරො සරණමුෙපති සඞ් ඝ’’න් ති. 

අථ භගවා කුමාරං රාජපුරිසානං අදාසි – ‘‘ඉමං වඩ් ෙඪත් වා පුන මෙමවෙදථා’’ති. 

එවං ෙසො කුමාෙරො රාජපුරිසානං හත් ථෙතො යක් ඛස් ස හත් ථං, යක් ඛස් ස 

හත් ථෙතොභගවෙතො හත් ථං, භගවෙතො හත් ථෙතො පුන රාජපුරිසානං හත් ථං ගතත් තා 

නාමෙතො ‘‘හත් ථෙකොආළවෙකො’’ති ජාෙතො. තං ආදාය පටිනිවත් ෙත රාජපුරිෙස දිස් වා 

කස් සකවනකම් මිකාදෙයො ‘‘කිංයක් ෙඛො කුමාරං අතිදහරත් තා න ඉච් ඡී’’ති? භීතා පුච් ඡිංසු. 

රාජපුරිසා ‘‘මා භායථ.ෙඛමං කතං භගවතා’’ති සබ් බමාෙරොෙචසුං. තෙතො ‘‘සාධු සාධූ’’ති 

සකලංආළවිනගරං එකෙකොලාහෙලන යක් ඛාභිමුඛං අෙහොසි. යක් ෙඛොපි භගවෙතො 

භික් ඛාචාරකාෙලඅනුප් පත් ෙත පත් තචීවරං ගෙහත් වා උපඩ් ඪමග් ගං අනුගන් ත් වා නිවත් ති. 

අථ භගවා නගෙර පිණ් ඩාය චරිත් වා කතභත් තකිච් ෙචො නගරද් වාෙරඅඤ් ඤතරස් මිං 

විවිත් ෙත රුක් ඛමූෙල පඤ ්ඤත් තබුද් ධාසෙන නිසීදි. තෙතො මහාජනකාෙයනසද් ධිං රාජා 

ච නාගරා ච එකෙතො සම් පිණ් ඩිත් වා භගවන් තං උපසඞ් කම් මවන් දිත් වා 

පරිවාෙරත් වානිසින් නා – ‘‘කථං, භන් ෙත, එවං දාරුණං යක් ඛං දමයිත් ථා’’ති පුච් ඡිංසු. 
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ෙතසං භගවා යුද් ධමාදිං කත් වා ‘‘එවං නවවිධං වස ්සං වස ්ෙසත් වා එවං විභිංසනකං 

අකාසි, එවං පඤ ්හං පුච් ඡි.තස ්සාහං එවං විස් සජ් ෙජසි’’න් ති තෙමවාළවකසුත් තං කෙථසි. 

කථාපරිෙයොසාෙනචතුරාසීතිපාණසහස් සානං ධම් මාභිසමෙයො අෙහොසි. තෙතො රාජා ෙචව 

නාගරා චෙවස් සවණමහාරාජස් ස භවනසමීෙප යක් ඛස් ස භවනං කත් වා 

පුප් ඵගන් ධාදිසක් කාරුෙපතංනිච් චබලිං පවත් ෙතසුං. තඤ් ච කුමාරං විඤ් ඤුතං පත් තං 

‘‘ත් වං භගවන් තං නිස් සායජීවිතං ලභි, ගච් ඡ භගවන් තංෙයව පයිරුපාසස් සු 

භික් ඛුසඞ් ඝඤ් චා’’තිවිස් සජ් ෙජසුං. ෙසො භගවන් තඤ් ච භික් ඛුසඞ් ඝඤ් ච පයිරුපාසමාෙනො 

නචිරස් ෙසවඅනාගාමිඵෙල පතිට් ඨාය සබ් බං බුද් ධවචනං උග් ගෙහත් වා 

පඤ් චසතඋපාසකපරිවාෙරො අෙහොසි.භගවා ච නං එතදග් ෙග නිද් දිසි – ‘‘එතදග් ගං, 

භික් ඛෙව, මම සාවකානං උපාසකානං චතූහිසඞ් ගහවත් ථූහි පරිසං සඞ් ගණ් හන් තානං 

යදිදං හත් ථෙකො ආළවෙකො’’ති (අ. නි. 1.251). ද් වාදසමං. 
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ආළවකසුත් තවණ්ණනා(ටීකා) 
 

 

246. ආළවියන් තිඉත් ථිලිඞ් ගවෙසන තං රට් ඨම් පි නගරම් පි වුච් චති. 

රට් ෙඨඅධිප් ෙපෙතපි න එත් ථ බහුවචනං තථාරුළ් හියා අභාවෙතො.තඤ් චභවනන් ති තඤ් ච 

ආළවකස් ස යක් ඛස ්ස භවනං.තත් ථාතිආළවකස් ස භවෙන. ‘‘අථ ෙඛො ආළවෙකො 

යක් ෙඛො ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමී’’තිඑත් ථතස ්මිං පාඨපෙදෙස.අයමනුපුබ් බිකථාති 

අයං ඉදානි වුච් චමානා අනුපුබ් බෙතො ආගතා කථා.ආළවියා ඉස් සෙරොති ආළෙවො, 

ආළවෙකොති චරාජාවුත් ෙතො. කදාචි ෙචොරපටිබාහනත් ථං, කදාචි 

උස ්සාහසත් තිවිභාවනවෙසන පටිරාජනිෙසධනත් ථං, කදාචි 

ලක් ඛෙයොග්යවිනිෙයොගවෙසන බ්යායාමකරණත් ථඤ් ච. මිගානං වනනෙතො වසනෙතො 

වානෙතො වා ‘‘මිගවා’’ති ලද් ධසමඤ් ඤංමිගවං. තස් ෙසවාති රඤ් ෙඤො එව.මිෙගොති එෙකො 

එණිමිෙගො.තිෙයොජනන් තිඅච් චන් තසංෙයොෙග උපෙයොගවචනං.උදකං විය පවිසිත් වා 

ඨිතන් තියථා පරිස් සමප් පත් ෙතො උදකං පවිසිත් වා ඨිෙතො නිරස් සාෙසො ෙහොති, එවං විය 

ඨිතං.මූලන් ති සමීපං. යක් ඛං දිස් වාව රඤ් ෙඤො භයං ඡම් භිතත් තංඌරුත් ථම් භං අෙහොසි, 

තස් මා රාජා පලායිතුං නාසක් ඛි. ෙතන වුත් තං‘‘ඛාදිතුං උපගෙතො’’ති. අථ රාජා ද් විධා 

ඡින් නං මිගං දත් වාඅත් තානං ෙමොෙචතුකාෙමො අෙහොසි. යක් ෙඛො ‘‘නනු මම 

හත් ථගතකාලෙතො පට් ඨාය මිෙගොපි මමසන් තෙකො, තත් ථ කින් නාම ෙත ෙකරාටියමිදං 

දත් වා අත් තෙනො ෙමොචන’’න් ති රාජානං නමුඤ් චි. අථ රාජා තස් ස තාදිසං පටිඤ ්ඤාතං 

අකාසි. ෙතන වුත් තං‘‘රාජා ෙතන සද් ධි’’න් තිආදි.භවනංඅනුපගතන් ති ඉදං මම භවනං 

අනුපගතං.අනනුඤ් ඤාතන් තිඋපගෙතන සාමිභූෙතන අනනුඤ් ඤාතඤ් ච. එෙතන 

උපගතං තං, ඉදානි තාදිෙසන අනුඤ් ඤාතඤ් චඛාදිතුං ලභාමීති දස් ෙසති. 

මච් චුපෙථති මච් චුෙගොචෙර. ආසන් නමරණතායඑවමාහංසු. 

තං ආළවකකුමාරං ආදාය පක් කමිංසූති ෙයොජනා. තස් ස රඤ ්ෙඤො 

මෙහසීආළවකකුමාරස් ස මාතාති වුත් තා. ෙදවිසහස් සානං විප් පලපන් තීනන් ති 

වචනංපරිණාෙමතබ් බං. 
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ෙදසනාපරිෙයොසාෙනති යක් ඛං දෙමත් වාපච් චාගන් ත් වා නගරද් වාරසමීෙප 

රුක් ඛමූෙල නිසින් ෙනන භගවතා සරාජිකාය මහතියාපරිසාය ෙදසිතෙදසනාය 

පරිෙයොසාෙන.ෙසොති භගවා.භවෙන එවාති විමාෙන එව.භගවාපි පස් සතිපකතිචක් ඛුනාව 

නිෙගොධස් ස උපරි නිබ් බත් තත් තා. 

තතාති තස් මිං ‘‘ෙරොෙසතුකාමතායා’’තිවචෙන.ෙතසන් ති 

සාතාගිරිෙහමවතානං.කාලදීපෙදසකුලජෙනත් තිආයුප් පමාණවිසයංපඤ් චමහාවිෙලොකිතං. 

‘‘සීතං බ්යපගතං ෙහොති, උණ් හඤ් ච උපසම් මතී’’තිආදිනා (බු. වං. 2.83) 

ආගතානිද් වත් තිංස පුබ් බනිමිත් තානි. කටිප් පෙදසවත් ථිෙකොසකණ් ණෙතොතිධා. සද් ෙදොති 

ආළවකස් ස උග් ෙඝොසිතසද් ෙදො. 

ඉමිනාපසඞ් ෙගන සකලජම් බුදීපං බ්යාෙපත් වාපවත් ෙත අපෙරපි තෙයො සද් ෙද යථා 

එෙත, එවං ආළවකස් ස උග් ෙඝොසිතසද් ෙදොපීති දස ්ෙසතුං‘‘චත් තාෙරො’’තිආදි 

වුත් තං.ඔසක් කන් ෙතති පරිහායමාෙන. 

චුණ් ෙණන් තාති චුණ් ෙණතුං සමත් ථතංසන් ධාය වුත් තං, න පන චුණ් ණනවෙසන 

වුත් තං. 

ෙතනාහ‘‘මාකස් සචී’’තිආදි.උස ්සාවබින් දුමත් තම් පීතිඋස් සාවපතනමත් තම් පි.ඛුරප් පංසල් 

ලං. 

ෙසට් ඨානීති අෙජෙය්යන අප් පටිහතභාෙවනඋත් තමානි.දුස ්සාවුධන් ති ආවුධකිච් චකරං 

උත් තරියංදුස් සං. ඉමානි කිර සක් කාදීනං පුඤ් ඤානුභාෙවන නිබ් බත් තානි 

අප් පටිහතප් පභාවානිපටිපක් ඛවිධමනයුත් තානි අවජ් ඣානි ආවුධානි. 

ෙතනාහ‘‘යදිහී’’තිආදි. 

අසනිවිචක් කං වියාති අසනිමණ් ඩලංවිය. 

පිත් තන් ති අලගද් දපිත් තං.භින් ෙදය්යාති 

ආසිඤ් ෙචය්ය.සුඛන් තිසුකරං.මුදුභූතචිත් තවවත් ථානකරණත් ථන් ති මුදුභූතං 

අත් තෙනොචිත් ෙත වවත් ථානස් ස කරණත් ථං. 

Free Distribution www.aathaapi.org
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එවං වුත් ෙතති ‘‘න ඛ් වාහ’’න් ති එවංවුත් ෙත. භගවෙතො සාසෙන ඨිෙත 

පයිරුපාසිත් වා උග් ගහිතං භගවන් තං පයිරූපාසිත් වාඋග් ගහිතෙමව නාමාති 

ආහ‘‘කස් සපං…ෙප... උග් ගෙහසු’’න් ති.පුට් ඨපඤ් හාති සම් මාසම් බුද් ෙධන පුට් ඨපඤ් හා. 

යස් මාබුද් ධවිසෙය පුට් ඨපඤ් හා, තස් මා බුද් ධවිසයාව ෙහොන් ති. 

පටිෙසෙධත් වාති වාචායඅසක් කුෙණය්යභාෙවෙනව පටිෙසෙධත් වා. ‘‘යදාකඞ් ඛසී’’ති 

පදසන් ධිවෙසන නිද් ෙදෙසොති ආහ‘‘යදි ආකඞ් ඛසී’’ති. ෙතන තුය් හං පුච් ඡං තාව 

සුත් වාවිස් සජ් ෙජස් සන් ති දස ්ෙසති. ෙතනාහ‘‘න ෙම’’තිආදි.දුතියවිකප් ෙපද-කාෙරො 

පදසන් ධිකෙරොති ආහ‘‘යං ආකඞ් ඛසී’’ති. ‘‘පුච් ඡ, ආවුෙසො, සුත් වා ජානිස් සාමී’’තිඅවත් වා 

සබ් බඤ් ඤුබුද් ධස් ස අනියෙමත් වා වචනං සබ් බවිසයං ෙහොතීති ආහ‘‘සබ් බං ෙත’’තිආදි. 

කිංසූති එත් ථකින් ති පුච් ඡායං, සූති සංසෙය, කිං නූති අත් ෙථො? ඉධාතිඉමස් මිං 

ෙලොෙක.තස් මා විත් තන් ති යස ්මා විත් තිකරණෙතොවිත් තං.සුකතන් ති සුට් ඨු සක් කච් චං 

කතං.සුඛන් ති ඉට් ඨඵලං. තත් ථ යං පධානං, තං දස ්ෙසතුං‘‘කායිකෙචතසිකං 

සාත’’න් තිආදි වුත් තං. නිස ්සන් දඵලඤ් හිතග් ගහෙණන 

ගහිතෙමවෙහොති.අප් ෙපතීතිපාෙපති. අතිසයත් ථෙජොතෙනො තර-සද් ෙදොති 

ආහ‘‘අතිසෙයන සාදූ’’ති.රසසඤ් ඤිතාය ඉට් ඨානං රාගාදිධම් මානං.ෙකන 

පකාෙරනාතිකථං-සද් දස් ස අත් ථමාහ.කථංජීවින් ති යදිසමාසපදෙමතං, ‘‘කථ’’න් ති 

සානුනාසිකා කතාති ආහ‘‘ගාථාබන් ධසුඛත් ථ’’න් තිආදි. 

සද් ධීධ විත් තන් ති එකෙදෙසනසමුදායදස් සනං සමුද් දපබ් බතනිදස් සනං විය.ඉති-

සද් ෙදොආදිඅත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. ‘‘විත් තිකරණෙතො විත් ත’’න් ති වුත් තමත් ථං 

සන් ධායෙහතූපමාහි ෙයොෙජත් වා දස් ෙසතුං‘‘යථා හී’’තිආදි වුත් තං.ෙතන සුඛාවහනෙතො, 

දුක් ඛපටිබාහනෙතො, දාලිද් දියූපසමනෙතො, රතනපටිලාභෙහතුෙතො, 

ෙලොකසන් තතිආවහනෙතො ච සද් ධා විත් තං යථා තං හිරඤ් ඤසුවණ් ණාදීනි. 

ෙතනාහ‘‘එව’’න් තිආදි. නනු ෙචතනා සම් මාදිට් ඨිආදෙයො ච සාතිසයං 

විපාකසුඛංආවහන් ති, තං කථං සද් ධා ආවහතීති? සද් ධාධුරභාවසභාවෙතො. 

ෙතනාහ‘‘සද් ධාධුෙරන පටිපන් නාන’’න් ති. තස ්ස ච ෙසසපෙදසුපිෙයොෙජතබ් බං. 

ඉදානි යං හිරඤ් ඤසුවණ් ණාදි සද් ධාවිත් තස් ස ඔපම් මං, තං හීනං, සද් ධාවිත් තෙමව 

උත් තමන් ති පාළියං ෙසට් ඨග් ගහණං කතන් ති දස ්ෙසතුං‘‘යස් මා පනා’’තිආදි වුත් තං. 
Free Distribution www.aathaapi.org



27 

 

පරෙලොකං ගතං අනුගච් ඡතීතිඅනුගාමිකං. අඤ් ෙඤහි න 

සාධාරණන් තිඅනඤ් ඤසාධාරණං. සබ් බසම් පත් තිෙහතූති සබ් බාසං 

සීලසම් පදාදීනංෙලොකියෙලොකුත් තරානං සම් පත් තීනං ෙහතු.අනත් ථාය 

ෙහොතිඅනුපායපටිපත් තිෙතො.තස් මාඅනුගාමිකත් තා.අනඤ් ඤසාධාරණත් තා 

සබ් බසම් පත් තිෙහතුභාවෙතො හිරඤ් ඤාදිවිත් තනිදානත් තා චසද් ධාවිත් තෙමව ෙසට් ඨං. 

උක් කට් ඨපරිච් ෙඡදෙදසනා යථා ‘‘සත් ථාෙදවමනුස් සාන’’න් ති. 

‘‘දසකුසලධම් ෙමො’’ති ඉමිනා එකච් චානංෙයවදානාදිධම් මානං සඞ් ගෙහො, න 

සබ් ෙබසන් ති අසඞ් ගහිතසඞ් ගණ් හනත් ථං‘‘දානසීලභාවනාධම් ෙමො වා’’ති 

වුත් තං.‘‘සුඛ’’න් ති තිවිධස් සපි සුඛස් ස සාධාරණග් ගහණෙමතන් ති තංසවිෙසසලද් ධං 

පුග් ගලවෙසන දස ්ෙසන් ෙතො‘‘ෙසොණෙසට් ඨි…ෙප.… ආවහතී’’ති ආහ. ෙයො ෙසො 

පදුමවතියා ෙදවියා පුත් ෙතො මහාපදුෙමො නාම රාජාදිබ් බසුඛසදිසං රජ් ජසුඛමනුභවිත් වා 

පච් ඡා පච් ෙචකබුද් ෙධො හුත් වානිබ් බානසුඛමනුභවි, තං නිදස් සනභාෙවන ගෙහත් වා 

ආහ‘‘මහාපදුමාදීනංවිය නිබ් බානසුඛඤ් ච ආවහතී’’ති. 

අත් ථුද් ධාරනෙයනසච් චසද් දං සංවණ් ෙණන් ෙතො‘‘අෙනෙකසු අත් ෙථසුදිස් සතී’’ති 

ආහ.වාචාසච් ෙචදිස් සති සච් චසද් ෙදො ‘‘භෙණ’’ති වුත් තත් තාති 

අධිප් පාෙයො.විරතිසච් ෙචදිස් සති.ෙවරමණීසු හි පතිට් ඨිතා සමණබාහ් මණා‘‘සච් ෙච 

ඨිතා’’තිවුච් චන් ති. අත් තාකාරම් පි වත් ථුං ඉදෙමව සච් චං ෙමොඝමඤ් ඤන් ති 

පවත් තියාකාරංඋපාදාය දිට් ඨි එව සච් චන් ති දිට් ඨිසච් චං, තස් මිංදිට් ඨිසච් ෙචදිස් සතීති 

ෙයොජනා.බාහ් මණසච් චානීති පරමත් ථබහ් මානං සච් චානි, යානි ‘‘සබ් ෙබපාණා අවජ් ඣා, 

සබ් ෙබ කාමා අනිච් චා, සබ් ෙබ භවා අනිච් චා, නාහං ක් වචනි 

කස් සචිකිඤ් චනතස් මි’’න් තිආදිනා (අ. නි. 4.185) චතුක් කනිපාෙත ආගතානි. 

පරමත් ථභූතංසච් චං නිබ් බානං.අබ් භන් තරං කත් වාති අන් ෙතොගධෙමවකත් වා, ෙතහි 

සද් ධින් ති අත් ෙථො පරමත් ථසච් චානම් පි සාදුතරත් තා.යස් සානුභාෙවනාති යස් ස 

වාචාසච් චස් ස ආනුභාෙවන. 

උදකම් හි ධාවතීති උදකපිට් ඨියංඅභිජ් ජමානායං පථවියා විය ධාවති ගච් ඡති 

මහාකප් පිනරාජා විය.විසම් පි සච් ෙචන හනන් ති පණ් ඩිතාති කණ් හදීපායනාදෙයො 

විය.සච් ෙචනාති මච් ඡජාතෙක ෙබොධිසත් තස් ස විය සච් ෙචනෙදෙවො ථනයං පවස් සති. 
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සච් ෙච ඨිතාති විරතිසච් ෙච වාචාසච් ෙච ච ඨිතාතෙයොපි ෙබොධිසත් තා.නිබ් බුතින් ති 

නිබ් බානං පත් ථයන් ති.සාදුතරන් ති සාතතරං ඉට් ඨතරවිපාකදානෙතො. 

රසානන් ති නිද් ධාරණත් ෙථ සාමිවචනං.නිද් ධාරණඤ් ච ෙකොචි කුෙතොචි ෙකනචි 

ඉමන් ති කස් සචි වචනං න සාෙධතීති දස ්ෙසන් ෙතො‘‘ෙය ඉෙම’’තිආදිමාහ. ෙතන හි 

නිබ් බානං රසසමුදායෙතොසාදුතරතාවිෙසෙසන නිද් ධාරීයති. තත් ථ ෙය ඉෙම වුච් චන් තීති 

ෙයොජනා.සායනීයධම් මාති ජිව් හාය සායිතබ් බා ධම් මා. රසායතනං රෙසොති ආහ‘‘මූලරෙසො 

ඛන් ධරෙසො’’තිආදි.ඵලරසන් ති ඵලස් ස රසං, ඵලං පීෙළත් වා තාෙපත් වා 

ගෙහතබ් බරසන් තිඅත් ෙථො.අරසරූෙපොති ආචාරරහිතසභාෙවො. රූපස ්ස 

අස් සාදනවෙසනඋප් පජ් ජනකසුඛධම් මාරූපරසා. එස 

නෙයොසද් දරසාදීසු.සද් දරෙසොතිබ්යඤ් ජනසම් භූෙතො 

රෙසො.විමුත් තිරෙසොතිවිමුත් තිසම් පත් තිෙකො රෙසො.අත් ථරෙසොති 

අත් ථස් සපටිවිජ් ඣනවෙසන උප් පජ් ජනකසුඛං අත් ථරෙසො, තථාධම් මරෙසොෙවදිතබ් ෙබො. 

රූපාචාරාතිආදීසු රසග් ගහෙණන ඵලරසං වදති. ෙසො හි ඵලස ්ස රූෙපො ච, රසිතබ් බෙතො 

ආසාෙදතබ් බෙතො රෙසො චාති‘‘රූපරෙසො’’ති වුච් චති.ආචාෙරොපන 

සාමග් ගීරසෙහතුතාය‘‘රෙසො’’ති වුත් ෙතො.සච් චං හෙවති එත් ථහෙවති එකංසත් ෙථ 

නිපාෙතො, එකංසත් ෙථො ච අවධාරණෙමවාති ආහ‘‘සච් චෙමව 

සාදුතර’’න් තිආදි.සරීරමුපබූෙහන් ති,න චිත් තං. නනු ච සුඛුප් පත් තිපෙයොජනත් තාචිත් තම් පි 

උපබූෙහන් තීති? න, සුඛස් ස සරීරබූහනං පටිච් ච උප් පන් නත් තා.විරතිසච් චවාචාති 

සච් චවිෙසෙසන සම් පජ් ජනං වදති.චිත් තමුපබූෙහතිපදාලිකාය විරතිවාචාය සච් චරෙස 

සතිසමථවිපස් සනාදීහිචිත් තපරිබූහනස් ස සම් භවෙතොමග් ගඵලානිසංසං 

ගණ් හාති.අසංකිෙලසිකඤ් ච සුඛමාවහතිවිවට් ටසන් නිස් සිතත් තා.විමුත් තිරෙසොති ඵලසුඛං 

වදතිනිබ් බානසුඛම් පි වා.පරමත් ථසච් චරෙසොනාම නිබ් බානරෙසො. තථාහි තං ‘‘අච් චුතිරසං 

අස් සාසකරණරස’’න් තිපි වුච් චති. ෙතනපරිභාවිතත් තාති විමුත් තිරසස් ස 

සාදුතරභාවදස් සනත් ථං. එවංසන් ෙතපි ‘‘විමුත් තිරසපරිභාවිතත් තා’’ති එෙතන කාමං 

විමුත් තිරෙසො වාපරමත් ථසච් චරෙසො වා සාදුතරරසාති දස ්ෙසති.තදධිගමූපායභූතන් ති 

තස් ස පරමත් ථසච් චස් ස අධිගමූපායභූතං.අත් ථඤ ්ච ධම් මඤ් චාති ඵලඤ ්ච කාරණඤ් ච 

නිස් සාය පවත් තිෙතොඅත් ථරසා ධම් මරසා ච සාදූ, තෙතොපි පරමත් ථසච් චෙමව සාදුරසන් ති 

අධිප් පාෙයො. 

Free Distribution www.aathaapi.org
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ෙලොකුත් තරං ෙලොකියඤ් ච අත් ථං අජානන් ෙතොඅන් ෙධො,ෙලොකියත් ථෙමව 

ජානන් ෙතොඑකචක් ඛු,උභයං ජානන් ෙතොද් විචක් ඛු. පරහිතං අත් තහිතඤ් ච 

අජානන් ෙතොඅන් ෙධො,අත් තහිතෙමව ජානන් ෙතොඑකචක් ඛු,උභයත් ථං 

ජානන් ෙතොද් විචක් ඛු. ෙසො ද් විචක් ඛුපුග් ගෙලොපඤ් ඤාජීවී. තං පනගහට් ඨපබ් බජිතවෙසන 

විභජිත් වා දස් ෙසතුං‘‘ගහට් ෙඨොවා’’තිආදි වුත් තං. ගහට් ඨපටිපදං ආරාෙධත් වා චාති 

ෙයොජනා.ආරාෙධත් වාති ච සාෙධත් වාති අත් ෙථො. 

පුරිමනෙයෙනවාතිකස් සපසම් මාසම් බුද් ධවිස් සජ් ජිතනෙයෙනව.කිඤ් චාපීතිඅනුජානන

සන් දස ්සනත් ෙථ නිපාෙතො. කිං අනුජානාතීති? ගාථාය චතූහි පෙදහි වුත් ෙතසුඅත් ෙථසු 

එකස් ස අත් ථස ්ස සිද් ධියං ඉතෙරසම් පි සිද් ධිං අනුජානාති. ෙතනාහ‘‘ෙයො 

චතුබ් බිධෙමොඝං…ෙප.… පරිසුජ් ඣතී’’ති. කිං සන් දස් ෙසතීති? ෙයසං පාපධම් මානං 

බලවභාෙවන ඔඝතරණාදි න සිජ් ඣති, ෙතසං පටිපක් ඛානං 

නිස් සන් ෙදහවෙසනසන් දස ්සනං. ෙතනාහ‘‘එවං සන් ෙතපී’’තිආදි.ඔඝතරණන් ති 

ඔඝතරණපටිපත් තිං.අසද් දහන් ෙතොති එවං පටිපජ් ජන් ෙතොඉමායපටිපත් තියා ඔඝං තරතීති 

න සද් දහන් ෙතො.න පක් ඛන් දතීතිපක් ඛන් දනලක් ඛණාය සද් ධාය න උග් ඝාටීයතීති න 

ඔතරති.චිත් තෙවොස් සග් ෙගනාති යථාකාමාචාරවෙසන චිත් තස් ස 

ෙවොස් සජ් ජෙනන.පමත් ෙතොපමාදං ආපන් ෙනො.තත් ෙථවාතිකාෙමසු 

එව.විසත් තත් තාලග් ගත් තා.ෙවොකිණ් ෙණොති විෙසවිෙතො.තස් මාතිවුත් තස ්ස චතුබ් බිධස් සපි 

අත් ථස් ස ෙහතුභාෙවන පච් චාමසනං.තප් පටිපක් ඛන් ති අස ්සද් ධියාදීනං පටිපක් ඛං 

සද් ධාදීනංඔකාසත් තා. 

එතායාති ගාථායං ඉමිනා පෙදනාතිසම් බන් ෙධො. සප් පුරිසසංෙසෙවො සද් ධම් මස් සවනං 

ෙයොනිෙසොමනසිකාෙරොධම් මානුධම් මපටිපත් තීති ඉෙමසං ෙසොතාපත් තිමග් ගාධිගමස් ස 

අඞ් ගානං ආසන් නකාරණංසද් ධින් දියන් ති 

ආහ‘‘ෙසොතාපත් තියඞ් ගපදට් ඨානංසද් ධින් දිය’’න් ති. වුත් තඤ් ෙහතං – ‘‘සද් ධාජාෙතො 

උපසඞ් කමති, උපසඞ් කමන් ෙතො පයිරුපාසති, පයිරුපාසන් ෙතො ෙසොතං ඔදහති, 

ඔහිතෙසොෙතොධම් මං සුණාතී’’තිආදි (ම. නි. 2.183, 432). දිට් ෙඨොඝං තරති 

එෙතනාතිදිට් ෙඨොඝතරණං,දිට් ෙඨොඝස් ස තරණං. කාමඤ් ෙචත් ථ ‘‘තරති ඔඝ’’න් තිවුත් තං, 

වත් තමානසමීෙපපි පන වත් තමානං විය ෙවොහරණං යුත් තං දිට් ෙඨොඝස් සතිණ් ණභාවස් ස 

එකන් තිකත් තාති‘‘ෙසොතාපන් නඤ් ච පකාෙසතී’’තිවුත් තං. එස නෙයො ෙසෙසසුපි. 
Free Distribution www.aathaapi.org
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දිට් ඨිවිචිකිච් ඡාදිපටිපත් තන් තරායකරානං 

පාපධම් මානංසමුච් ඡින් නත් තාෙසොතාපන් ෙනො…ෙප.… අප් පමාෙදන සමන් නාගෙතො. 

‘‘ෙසොතාපත් ති…ෙප.… තරතී’’ති එත් තෙක වුත් ෙත සකිෙදව ඉමස් ස 

ෙලොකස් සආගමනම් පි ගහිතං සියාති තන් නිවත් තනත් ථං‘‘ආරාෙධත් වා…ෙප.… 

අවෙසස’’න් ති වුත් තං. නනු ‘‘අවෙසස’’න් ති වුත් තත් තා ෙසොතාපත් තිමග් ෙගනඅතිණ් ණං 

අනවෙසසං භෙවොඝවත් ථු ගහිතෙමව සියාති? න, උපරි ද් වීහි මග් ෙගහි තරිතබ් බානංෙතසං 

පරෙතො ද් වින් නං පහානවෙසන වුච් චමානත් තා. අපවාදවිසයම් පි පරිහරති – ‘‘එවං 

එසාෙචොදනා අත් තෙනො විසෙය න පතිට් ඨාතී’’ති. අනාදිකාලභාවත් තා කාමසඤ් ඤාය 

කාෙමොඝතරණං මහතාඑව වීරිෙයන සාෙධතබ් බන් ති ආහ‘‘වීරිෙයනා’’ති.තතියං මග් ගං 

ආරාෙධත් වා. කාෙමොඝස් ස වත් ථුකාෙමොඝවත් ථු,කාමගුෙණහි සද් ධිං සබ් ෙබො 

කාමභෙවො.කාෙමොඝසඤ් ඤිතන් ති කාෙමොඝසඞ් ඛාතං. කාමනට් ෙඨන කාෙමො ච ෙසො 

දුක් ෙඛොචාතිකාමදුක් ඛං. අස ්සාදනට් ෙඨන කාෙමො එව සඤ ්ඤාතිකාමසඤ් ඤා, සබ් බෙසො 

සමුච් ඡින් නත් තා විගතා කාමසඤ් ඤා එතිස් සාතිවිගතකාමසඤ් ඤා. සබ් ෙබසං 

රාගාදිමලානංමූලභූතත් තා සත් තසන් තානස් ස විෙසසෙතො මලීනසභාවාපාදනෙතො පරමං 

උක් කංසගතං මලන් තිපරමමලං,අවිජ් ජා. ෙතනාහ භගවා – ‘‘අවිජ් ජාපරමං මල’’න් ති (ධ. 

ප. 243). 

පඤ් ඤාපදං ගෙහත් වාති යථාවුත් තංපඤ ්ඤාපදං හදෙය ඨෙපත් වා. තප් පසඞ් ෙගන 

අත් තෙනො පටිභාෙනන සබ් ෙබහි වියඋග් ගහිතනියාෙමන.සබ් බත් ෙථවාති පඤ ්චසුපි 

ඨාෙනසු.අත් ථයුත් තිපුච් ඡාති පඤ් ඤාදිඅත් ථසමධිගමස් ස යුත් තියාකාරණස් ස පුච් ඡා. 

ෙතනාහ‘‘අයං හී’’තිආදි.පඤ් ඤාදිඅත් ථං ඤත් වාතිපඤ් ඤාධන-කිත් ති-මිත් ත-

අභිසම් පරායසඞ් ඛාතං අත් ථං සරූපෙතො සච් චපටිෙවධනිප් ඵාදෙනනඤාෙණන ජානිත් වා. 

නනු එස ෙලොකුත් තරං ෙසොතාපත් තිමග් ගඵලපඤ් ඤං තදධිගමූපායංෙලොකියපඤ් ඤඤ් ච 

අභිභවිත් වා ඨිෙතො, ෙසො කස් මා තත් ථ අත් ථයුත් තිං පුච් ඡතීති? සච් චෙමතං, උපරි පන 

සමාධිස් ස යුත් තිං පුච් ඡිතුකාෙමො පඤ් ඤාය ෙසට් ඨභාවෙතො, තස් ස චඑකෙදෙසෙනව 

අධිගතත් තා තෙමව ආදිං කත් වා පුච් ඡති.‘‘කායයුත් තියා’’තිආදි අත් ථවණ් ණනං 

අතිදිස් සති‘‘එස නෙයොධනාදීසූ’’ති. තත් ථාපි අත් ථයුත් තිපුච් ඡාභාෙවො පන 

‘‘සබ් බත් ෙථවා’’ති ඉමිනාවිභාවිෙතොති. 
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සද් ධාසුස් සූසාඅප් පමාදඋට් ඨානසඞ් ඛාෙතහිචතූහිකාරෙණහි. 

කායසුචරිතාදිෙභෙදනආජීවට් ඨමකසීලභූෙතන. සමථවිපස් සනාභූෙතනනිප් පරියාෙයන 

ෙබොධිපක් ඛිෙය එව ගණ් හන් ෙතො‘‘අපරභාෙග’’තිආහ. පරියායෙබොධිපක් ඛියා පන 

විෙසසෙතො වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාකාෙලපිලබ් භන් ති.පුබ් බභාෙගති වා 

තරුණවිපස් සනාකාලං. තෙතොපුබ් බසාධනඤ් ච සන් ධාය‘‘අපරභාෙග’’ති පුනාහ, තෙතො 

පරන් තිඅත් ෙථො.ධම් මන් ති පටිපත් තිධම් මං. න සද් ධාමත් තෙකෙනවපඤ් ඤං ලභතීති 

ෙයොජනා. යදි එවං කස් මා ‘‘සද් දහාෙනො’’ති වුත් තන් ති ආහ‘‘යස් මා පනා’’තිආදි.කිං 

වුත් තංෙහොතීතිආදිනා වුත් තෙමව අත් ථං විවරති. න ෙකවලං 

සුස් සූසාමත් ෙතනපඤ් ඤාපටිලාෙභො, අථ ෙඛො අප් පමාෙදන පඤ් ඤං ලභතීති දස ්ෙසතුං 

පාළියං ‘‘අප් පමත් ෙතොවිචක් ඛෙණො’’ති වුත් තන් ති තදත් ථං 

දස් ෙසන් ෙතො‘‘එව’’න් තිආදිමාහ. 

ඉදානි සද් ධාදීනං පඤ් ඤාපටිලාභස් ස තංතංවිෙසසපච් චයානිනීහරිත් වා 

දස් ෙසතුං‘‘එව’’න් ති වුත් තං.සුස ්සූසායාති ෙසොතුකාමතාය. සා 

අත් ථෙතොඋපසඞ් කමනාදි.පඤ් ඤාධිගමූපායන් තිපරියත් තිධම් මමාහ. 

ෙතනාහ‘‘සුණාතී’’ති.ගහිතං න පමුස් සති,සතිඅවිප් පවාසලක් ඛෙණො හි අප් පමාෙදොති. න 

ෙකවලංයාථාවෙතො ගහණෙකොසල් ලෙමව විචක් ඛණතා, අථ ෙඛො යාථාවෙතො 

පඤ් ඤාසම් පෙවධනඤ් චාති ආහ‘‘විත් ථාරිකං කෙරොතී’’ති. ඉදානි පඤ් ඤාපටිලාභෙහතුං 

මත් ථකංපාෙපත් වා දස් ෙසතුං‘‘සුස් සූසාය වා’’තිආදි වුත් තං.අත් ථමුපපරික් ඛතීති 

සුතකතානං ධම් මානංපාළිඅත් ථූපපරික් ඛාපුබ් බකං රූපාරූපවිභාගං පරමත් ථං 

සලක් ඛණෙතො සාමඤ් ඤලක් ඛණෙතො චඋපපරික් ඛති වීමංසති.අනුපුබ් ෙබනාති එවං 

ඤාතපරිඤ් ඤංපත් වා තීරණපරිඤ් ඤාය තෙතො අනුක් කෙමන තීරණපරිඤ් ඤං 

පහානපරිඤ් ඤඤ් ච මත් ථකංපාෙපන් ෙතො මග් ගප් පටිපාටියා පරමත් ථසච් චභූතං නිබ් බානං 

සච් ඡිකෙරොති. 

ඉමානි සද් ධාදීනි චත් තාරි කාරණානි මත් ථකං පාෙපත් වාදස් ෙසන් ෙතො 

ආහ‘‘ෙදසකාලාදීනි අහාෙපත් වා’’ති. යස ්මිං ෙදෙසයස් මිං කාෙල ෙය ච සහායෙක 

නිස් සාය යං කිච් චං තිෙරතබ් බං, තානි ෙදසකාලාදීනිඅනතික් කමිත් වා අත් තෙනො 

අභිවුඩ් ඪිං ඉච් ඡන් ෙතන ‘‘අයං නාම ෙදෙසො, යත් ථාහං එතරහිවසාමි, අයං කාෙලො, ඉෙම 

මිත් තා, ඉෙම අමිත් තා, ඉෙම ආයවයා, අහඤ් ච එදිෙසොජාති-කුල-පෙදස-බලෙභොග-
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පරිවාරාදීහි, තං කිච් චං ඉදානි ආරද් ධබ් බං, ඉදානිනාරද් ධබ් බ’’න් ති සබ් බං උපපරික් ඛිත් වා 

පටිපජ් ජිතබ් බං. එවං පටිපජ් ජන් ෙතො හිෙලොකියස් ස ධනස් ස පටිරූපාධිගමූපායං කෙරොති 

නාම. ෙලොකුත් තරස් ස පන සීලවිෙසොධනාදිවෙසනෙවදිතබ් බං. වහිතබ් බභාෙවන ධුෙරො 

වියාති ධුෙරො, භාෙරො. ඉධ පන ධුරසම් පග් ගෙහොඋත් තරපදෙලොෙපන ධුෙරො, වීරියං. ෙසො 

සාතිසෙයො එතස ්ස අත් ථීතිධුරවා. ‘‘උට් ඨාතා’’ති පෙදන කායිකවීරියස් ස 

වක් ඛමානත් තා‘‘ෙචතසිකවීරියවෙසනා’’ති 

විෙසසිතං.අනික් ඛිත් තධුෙරොෙධොරය් හභාවෙතො.තිණා භිෙය්යොන මඤ් ඤතීති තිණං විය 

පරිභවන් ෙතො අතිභුය්ය වත් තතීතිඅත් ෙථො.ආදිනා නෙයනාති එත් ථආදි-සද් ෙදන – 

‘‘කරං පුරිසකිච් චානි, ෙසො සුඛා න විහායති; (දී. නි. 3.253); 

‘‘න දිවා ෙසොප් පසීෙලන, රත් තිමුට් ඨානෙදස් සිනා; 

නිච් චං මත් ෙතන ෙසොණ් ෙඩන, සක් කා ආවසිතුං ඝර’’න් ති ච. (දී.නි. 3.253); – 

එවමාදීනංසඞ් ගෙහො.අසිථිලපරක් කෙමොඅනලසභාවෙතො.එකමූසිකායාතිඑකාය 

මතමූසිකාය.නචිරස් ෙසවාති චතුමාසබ් භන් තෙරෙයව.චතුසතසහස් සසඞ් ඛං චූළන් ෙතවාසී 

වියාතිකාකණිකඩ් ඪකහාපණ-ෙසොළස-කහාපණ-චතුවීසති-කහාපණ-සතහරණක් කෙමන 

ද් ෙව සතසහස් සානි, චූළකමහාෙසට් ඨිෙනො ධීතුලාභවෙසන ද් ෙව සතසහස් සානීති එවං 

චතුසතසහස් සසඞ් ඛං ධනංඑකමූෙලන යථා චූළන් ෙතවාසී වින් දි, එවං අඤ ්ෙඤොපි 

පතිරූපකාරී ධුරවා උට් ඨාතාවින් දෙත ධනං. අයඤ ්ච අත් ෙථො චූළකෙසට් ඨිජාතෙකන 

දීෙපතබ් ෙබො. වුත් තඤ් ෙහතං – 

‘‘අප් පෙකනපි ෙමධාවී, පාභෙතන විචක් ඛෙණො; 

සමුට් ඨාෙපති අත් තානං, අණුං අග් ගිංව සන් ධම’’න් ති. (ජා. 1.1.4); 

වත් තං කත් වාති අධිට් ඨානවත් තං කත් වා. ‘‘සච් චවාදී භූතවාදී’’ති කිත් තිං පප් ෙපොතීති 

ෙයොජනා.ඉච් ඡිතපත් ථිතන් ති ෙයහි මිත් තං ඉච් ඡති, ෙතහි ඉතරං පත් ථිතං.මිත් තානි 

ගන් ථතීති මිත් තභාවං ඝෙටති. දානස් ස පියභාවකරණෙතො‘‘දදං පිෙයො ෙහොතී’’ති වුත් තං. 

යං දානං එකන් තෙතොමිත් තභාවාවහං, තං දස් ෙසන් ෙතො‘‘දුද් දදං වා දදං තංගන් ථතී’’ති 

ආහ.දදන් ති ච ලක් ඛණවචනෙමතන් ති ආහ‘‘දානමුෙඛන වා’’තිආදි. 
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ආළවකස් ස අජ් ඣාසයානුරූපංගහට් ඨවෙසනවිස් සජ් ෙජන් ෙතො. සද් ධා එතස් ස 

අත් ථීති සද් ෙධො, තස් සසද් ධස් ස. ඝරෙමසිෙනොති ඝරාවාසසඞ් ඛාතං ඝරං 

එසන් තස් ස.ඝරාවාසසන් නිස් සිතත් තා ‘‘ඝර’’න් ති කාමගුණා වුච් චන් තීති ආහ‘‘පඤ් ච 

කාමගුෙණ’’ති. ‘‘එෙත චතුෙරො ධම් මා’’තිආදිනා ගහිතාඅනන් තරගාථාය වුත් තධම් මා 

එවාති දස් ෙසන් ෙතො‘‘වුත් තප් පකාරංසච් ච’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ ‘‘ඉෙම කුසලා, ඉෙම 

අකුසලා’’තිආදිනා ෙත අත් ෙථයාථාවෙතො ධාරණෙතො උපධාරණෙතොධම් ෙමො. සඤ් ඤා 

චිත් තෙචතසිකානංධාරණං, අවිච් ෙඡදෙතො සන් ධාරණෙතො කුසලසන් තානං 

ධාෙරතීතිධිති,වීරියං. චජති එෙතනාතිචාෙගො,දානං.පච් චයෙවකල් ලෙතො 

ඵලුප් පාදනසමත් ථතාවෙසනසන් ති. 

අඤ් ෙඤපීති ඉෙතො යථාවුත් තධම් මසමුදායෙතොඅඤ් ෙඤපි ධම් මා යදි සන් ති, ෙත 

ධම් ෙම පුච් ඡස් සූති. කිෙලෙස, කායවාචාදිෙක වාදෙමතීතිදෙමො, පඤ් ඤා. 

උට් ඨහතිඋස් සහති එෙතනාතිඋට් ඨානං,වීරියං.එත් ථාති එතිස් සා 

පුච් ඡාය.සද් ධින් තිසඞ් ෙඛපෙතො භාවත් ථපදානං බන් ධෙනන සහ.එකෙමකං 

පදන් තිපඤ් ඤාදිකෙමෙකකං පදං. ‘‘පඤ් ඤා ඉමස් මිං ඨාෙන පඤ් ඤාති ධම් ෙමොති ච 

ආගතා’’තිආදිනාපඤ් ඤාදිඅත් ථස් ස උද් ධරණංඅත් ථුද් ධාෙරො. තස් ස තස ්සඅත් ථස් ස 

‘‘පඤ් ඤා පජානනා’’තිආදිනා (ධ. ස. 16) ෙවවචනපදානං උද් ධරණංපදුද් ධාෙරො. 

පජානාතීති පඤ් ඤා, ධාෙරතීති ධම් ෙමො, දෙමතීති දෙමොතිඑවං පදස් ස 

කථනංපදවණ් ණනා. 

අජ් ජාති වා එතරහි.යථාවුත් ෙතන පකාෙරනාති ‘‘සද් දහාෙනො 

අරහත’’න් තිආදිනාවුත් තප් පකාෙරන. සච් චසම් පටිෙවධාවගහණං වා යථාවුත් ෙතන 

පකාෙරන දිට් ඨසච් චතායඉධෙලොකපරෙලොකත් ථං යාථාවෙතො ජානන් ෙතො. එවඤ ්ච 

යක් ෙඛො සත් ථු ෙදසනානුභාවසිද් ධං පඤ ්හංපුච් ඡෙනන අත් තෙනො පටිලාභසම් පත් තිං 

විභාෙවන් ෙතො ‘‘කථංසු ලභෙතපඤ් ඤ’’න් තිආදිමාහාති ආචරියා.සම් පරායිෙකොති 

එත් ථච-සද් ෙදො ලුත් තනිද් දිට් ෙඨො, ෙතන ‘‘දිට් ඨධම් මිෙකො චා’’තිඅයමත් ෙථො වුත් ෙතො 

එවාති දස් ෙසන් ෙතො‘‘ෙයො අත් ෙථො…ෙප.… දස් ෙසතී’’ති ආහ. අරීයති ඵලං 

එතස් මාතිඅත් ෙථො,කාරණං.විචක් ඛෙණසපෙයොජනතාය. 
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තස් ස ඤාණස් සාති තස් ස අත් ථස් සආවිභාවනස් ස ඤාණස් ස. ගුණවිෙසෙසහි ච 

සදිසස් සපි අඤ් ඤස් ස අභාවෙතොඅග් ගදක් ඛිෙණෙය්යො බුද් ෙධොභගවා. ෙතනාහ – 

‘‘නයිමස් මිං ෙලොෙක පරස් මිං වා පන, 

බුද් ෙධන ෙසට් ෙඨොව සෙමොව විජ් ජති; 

ආහුෙනය්යානං පරමාහුතිං ගෙතො, 

පුඤ් ඤත් ථිකානං විපුලඵෙලසින’’න් ති. (වි. ව. 1047); 

සහිතපටිපත් තින් ති පඤ් ඤාසඞ් ගාහිකංඅත් තෙනො පටිපත් තිං. සුන් දරා ෙබොධි සුෙබොධි, 

බුද් ධස් ස සුෙබොධි බුද් ධසුෙබොධි, සා එවබුද් ධසුෙබොධිතා. ධම් මස් සවනත් ථං 

සන් නිපතිතෙදවතාහිසඞ් ඝුට් ඨසාධුකාරසද් දුට් ඨානඤ් ච. 

සතපුඤ් ඤලක් ඛණන් තිසතසහස් සකප් ෙප පුඤ් ඤසම් භාරස් ස කතත් තා ෙතසං 

පුඤ් ඤානං වෙසනසතපුඤ් ඤලක් ඛණං අෙනකපුඤ් ඤනිබ් බත් තලක් ඛණං. 

අභිනන් දියතාය සබ් ෙබහි අඞ් ෙගහිසමුෙපතං සමන් නාගතං. කතපුඤ් ඤභාවං 

බ්යඤ් ෙජන් තීති බ්යඤ් ජනානි, අඞ් ගපච් චඞ් ගානි. ෙතසං 

පරිපුණ් ණත් තාපරිපුණ් ණබ්යඤ් ජනං. තං යක් ෙඛො…ෙප.… පූෙරසීති ගාථාපූරණත් ථෙමව 

හිභගවා තථාරූපානි අකාසි.අබ්යාධිතාති අෙරොගා. ‘‘අබ්යථිතා’’තිෙකචි පඨන් ති, 

සයසන් තාසරහිතාති අත් ෙථො. 

‘‘හත් ථෙයො’’ති වත් තබ් ෙබ‘‘හත් ථෙකො’’තිවුත් තං.ආළවිනගරන් ති 

ආළවිනගරවාසිෙනො වදති. භවති හිතතට් ඨතාය තං-සද් ෙදො යථා ‘‘ගාෙමො ආගෙතො, 

මඤ් චා උක් කුට් ඨිං කෙරොන් තී’’ති.එකෙකොලාහෙලනවත් තමාෙනන. 

සම් පිණ් ඩිත් වාති සන් නිපතිත් වා. කාමංසම් භාෙරො ෙතන කෙතොති නත් ථි, යුද් ධත් ථං 

පන බහුෙසො උස ්සාහස් ස කතත් තා‘‘යුද් ධමාදිං කත් වා’’ති වුත් තං.තෙමවආළවකසුත් තං 

කෙථසිතස් සාඑවෙදසනායසන් නිපතිතපරිසාය සප් පායත් තා. ෙතනාහ‘‘කථාපරි…ෙප.… 

අෙහොසී’’ති.චතූහි වත් ථූහීති චතූහි සඞ් ගහවත් ථූහි.පරිසන් ති අත් තෙනො 

පරිසං.‘‘ඉතරඤ් චා’’තිපි වදන් ති. 

ආළවකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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