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5. ොමලිසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 116 

6. කාමෙසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 117 

7. පඤ ්චාලචණ් ඩසුත් තවණ් ණනා ................................................. 118 

8. තායනසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 119 

9. චන් දිමසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 120 

10. සූරියසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 120 

2. අනාථපිණ් ඩිකවග් යගො .................................................................. 121 

1. චන් දිමසසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 121 

2. යවණ් ඩුසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 121 

3. දීඝලට් ඨිසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 121 

4. නන් ෙනසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 121 

5. චන් ෙනසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 122 

6. වාසුෙත් තසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 122 

7. සුබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 122 

8. කකුධසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 124 

9. උත් තරසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 124 

10. අනාථපිණ් ඩිකසුත් තවණ් ණනා ............................................... 124 



සංයුත් තනිකායය   සගාථාවග් ගටීකා 

v 

පටුන 

3. නානාතිත් ථියවග් යගො ................................................................... 125 

1. සිවසුත් තවණ් ණනා .................................................................. 125 

2. යඛමසුත් තවණ් ණනා ................................................................ 125 

3. යසරීසුත් තවණ් ණනා ................................................................ 125 

4. ඝටීකාරසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 126 

5. ජන් තුසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 126 

6. යරොහිතස් සසුත් තවණ් ණනා ....................................................... 127 

7-8. නන් ෙසුත් තනන් දිවිසාලසුත් තවණ් ණනා ................................. 128 

9. සුසිමසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 128 

10. නානාතිත් ථියසාවකසුත් තවණ් ණනා........................................ 134 

3. යකොසලසංයුත් තං ............................................................................. 136 

1. පඨමවග් යගො ................................................................................ 136 

1. ෙහරසුත් තවණ් ණනා ................................................................. 136 

2. පුරිසසුත් තවණ් ණනා ................................................................ 140 

3. ජරාමරණසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 141 

4. පියසුත් තවණ් ණනා .................................................................. 142 

5. අත් තරක් ඛිතසුත් තවණ් ණනා .................................................... 143 

6. අප් පකසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 143 

7. අඩ් ඩකරණසුත් තවණ් ණනා ...................................................... 143 

8. මල් ලිකාසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 143 

9. යඤ ්ඤසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 143 

10. බන් ධනසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 145 

2. දුතියවග් යගො ................................................................................ 145 

1. සත් තජටිලසුත් තවණ් ණනා ....................................................... 145 

2. පඤ ්චරාජසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 147 

3. යෙොණපාකසුත් තවණ් ණනා ....................................................... 148 

4. පඨමසඞ් ගාමසුත් තවණ් ණනා .................................................... 149 

5. දුතියසඞ් ගාමසුත් තවණ් ණනා .................................................... 149 

6. මල් ලිකාසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 150 



සංයුත් තනිකායය   සගාථාවග් ගටීකා 

vi 

පටුන 

7. අප් පමාෙසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 150 

8. කලයාණමිත් තසුත් තවණ් ණනා ................................................. 150 

9. පඨමඅපුත් තකසුත් තවණ් ණනා .................................................. 154 

10. දුතියඅපුත් තකසුත් තවණ් ණනා ................................................ 155 

3. තතියවග් යගො ............................................................................... 155 

1. පුග් ගලසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 155 

2. අයයිකාසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 157 

4. ඉස් සත් තසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 157 

5. පබ් බතූපමසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 159 

4. මාරසංයුත් තං ................................................................................... 161 

1. පඨමවග් යගො ................................................................................ 161 

1. තයපොකම් මසුත් තවණ් ණනා ...................................................... 161 

2. හත් ථිරාජවණ් ණසුත් තවණ් ණනා .............................................. 162 

3. සුභසුත් තවණ් ණනා .................................................................. 162 

4. පඨමමාරපාසසුත් තවණ් ණනා ................................................... 162 

5. දුතියමාරපාසසුත් තවණ් ණනා .................................................... 163 

6. සප් පසුත් තවණ් ණනා ................................................................ 164 

7. සුපතිසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 165 

8. නන් ෙතිසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 165 

9. පඨමආයුසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 166 

10. දුතියආයුසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 166 

2. දුතියවග් යගො ................................................................................ 166 

1. පාසාණසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 166 

2. කංනුසීහසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 166 

3. සකලිකසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 167 

4. පතිරූපසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 167 

5. මානසසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 167 

6. පත් තසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 167 

7. ඡඵස් සායතනසුත් තවණ් ණනා ................................................... 168 



සංයුත් තනිකායය   සගාථාවග් ගටීකා 

vii 

පටුන 

8. පිණ් ඩසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 168 

9. කස් සකසුත් තවණ් ණනා............................................................ 169 

10. රජ් ජසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 170 

3. තතියවග් යගො ............................................................................... 171 

1. සම් බහුලසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 171 

2. සමිද් ධිසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 171 

3. යගොධිකසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 172 

4. සත් තවස් සානුබන් ධසුත් තවණ් ණනා .......................................... 174 

5. මාරධීතුසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 175 

5. භික් ඛුනීසංයුත් තං ............................................................................. 177 

1. ආළවිකාසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 177 

2. යසොමාසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 177 

3. කසායගොතමීසුත් තවණ් ණනා .................................................... 178 

4. විජයාසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 178 

5. උප් පලවණ් ණාසුත් තවණ් ණනා ................................................. 179 

6. චාලාසුත් තවණ් ණනා ................................................................ 179 

7. උපචාලාසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 179 

8. සීසුපචාලාසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 179 

9. යසලාසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 180 

10. වජිරාසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 180 

6. බ්රහ් මසංයුත් තං ................................................................................. 181 

1. පඨමවග් යගො ................................................................................ 181 

1. බ්රහ් මායාචනසුත් තවණ් ණනා ..................................................... 181 

2. ගාරවසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 188 

3. බ්රහ් මයෙවසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 189 

4. බකබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා.......................................................... 191 

5. අඤ ්ඤතරබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා ................................................ 193 

6. බ්රහ් මයලොකසුත් තවණ් ණනා ...................................................... 194 

7. යකොකාලිකසුත් තවණ් ණනා ...................................................... 194 



සංයුත් තනිකායය   සගාථාවග් ගටීකා 

viii 

පටුන 

8. කතයමොෙකතිස් සසුත් තවණ් ණනා .............................................. 194 

9. තුරූබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 194 

10. යකොකාලිකසුත් තවණ් ණනා .................................................... 195 

2. දුතියවග් යගො ................................................................................ 196 

1. සනඞ් කුමාරසුත් තවණ් ණනා ..................................................... 196 

2. යෙවෙත් තසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 196 

3. අන් ධකවින් ෙසුත් තවණ් ණනා .................................................... 197 

4. අරුණවතීසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 198 

5. පරිනිබ් බානසුත් තවණ් ණනා ...................................................... 198 

7. බ්රාහ් මණසංයුත් තං ............................................................................ 201 

1. අරහන් තවග් යගො .......................................................................... 201 

1. ධනඤ ්ජානීසුත් තවණ් ණනා ....................................................... 201 

2. අක් යකොසසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 202 

3. අසුරින් ෙකසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 203 

4. බිලඞ් ගිකසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 203 

5. අහිංසකසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 203 

6. ජටාසුත් තවණ් ණනා ................................................................. 203 

7. සුද් ධිකසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 203 

8. අග් ගිකසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 204 

9. සුන් ෙරිකසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 205 

10. බහුධීතරසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 208 

2. උපාසකවග් යගො ........................................................................... 210 

1. කසිභාරද් වාජසුත් තවණ් ණනා ................................................... 210 

2. උෙයසුත් තවණ් ණනා ................................................................ 217 

3. යෙවහිතසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 218 

4. මහාසාලසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 219 

5. මානත් ථද් ධසුත් තවණ් ණනා ...................................................... 220 

6. පච් චනීකසුත් තවණ් ණනා.......................................................... 220 

7. වනකම් මිකසුත් තවණ් ණනා ...................................................... 220 



සංයුත් තනිකායය   සගාථාවග් ගටීකා 

ix 

පටුන 

8. කට් ඨහාරසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 221 

9. මාතුයපොසකසුත් තවණ් ණනා ..................................................... 221 

10. භික් ඛකසුත් තවණ් ණනා.......................................................... 221 

11. සඞ් ගාරවසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 222 

12. යඛොමදුස් සසුත් තවණ් ණනා ..................................................... 222 

8. වඞ් ගීසසංයුත් තං ............................................................................... 223 

1. නික් ඛන් තසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 223 

2. අරතිසුත් තවණ් ණනා ................................................................ 223 

3. යපසලසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 224 

4. ආනන් ෙසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 225 

5. සුභාසිතසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 225 

6. සාරිපුත් තසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 228 

7. පවාරණාසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 228 

8. පයරොසහස් සසුත් තවණ් ණනා .................................................... 230 

9. යකොණ් ඩඤ් ඤසුත් තවණ් ණනා .................................................. 231 

10. යමොග් ගල් ලානසුත් තවණ් ණනා ............................................... 232 

11. ගග් ගරාසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 233 

12. වඞ් ගීසසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 233 

9. වනසංයුත් තං .................................................................................... 235 

1. වියවකසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 235 

2. උපට් ඨානසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 235 

3. කස ්සපයගොත් තසුත් තවණ් ණනා ................................................ 236 

4. සම් බහුලසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 236 

5. ආනන් ෙසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 236 

6. අනුරුද් ධසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 237 

7. නාගෙත් තසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 238 

8. කුලඝරණීසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 238 

9. වජ් ජිපුත් තසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 239 

10. සජ් ඣායසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 239 



සංයුත් තනිකායය   සගාථාවග් ගටීකා 

x 

පටුන 

11. අකුසලවිතක් කසුත් තවණ් ණනා .............................................. 240 

12. මජ් ඣන් හිකසුත් තවණ් ණනා .................................................. 240 

13. පාකතින් ද්රියසුත් තවණ් ණනා ................................................... 240 

14. ගන් ධත් යථනසුත් තවණ් ණනා ................................................. 240 

10. යක් ඛසංයුත් තං ............................................................................... 242 

1. ඉන් ෙකසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 242 

2. සක් කනාමසුත් තවණ් ණනා ....................................................... 244 

3. සූචියලොමසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 244 

4. මණිභද් ෙසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 246 

5. සානුසුත් තවණ් ණනා ................................................................ 246 

6. පියඞ් කරසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 248 

7. පුනබ් බසුසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 248 

8. සුෙත් තසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 249 

9. පඨමසුක් කාසුත් තවණ් ණනා ..................................................... 251 

10. දුතියසුක් කාසුත් තවණ් ණනා .................................................... 251 

11. චීරාසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 251 

12. ආළවකසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 251 

11. සක් කසංයුත් තං .............................................................................. 261 

1. පඨමවග් යගො ................................................................................ 261 

1. සුවීරසුත් තවණ් ණනා ................................................................ 261 

2. සුසීමසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 261 

3. ධජග් ගසුත් තවණ් ණනා ............................................................. 262 

4. යවපචිත් තිසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 262 

5. සුභාසිතජයසුත් තවණ් ණනා ...................................................... 263 

6. කුලාවකසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 264 

7. නදුබ් භියසුත් තවණ් ණනා .......................................................... 264 

8. යවයරොචනඅසුරින් ෙසුත් තවණ් ණනා .......................................... 264 

9. අරඤ් ඤායතනඉසිසුත් තවණ් ණනා ............................................ 265 

10. සමුද් ෙකසුත් තවණ් ණනා ......................................................... 265 



සංයුත් තනිකායය   සගාථාවග් ගටීකා 

xi 

පටුන 

2. දුතියවග් යගො ................................................................................ 266 

1. වතපෙසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 266 

2. සක් කනාමසුත් තවණ් ණනා ....................................................... 266 

3. මහාලිසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 266 

4. ෙලිද් ෙසුත් තවණ් ණනා ............................................................... 267 

5. රාමයණයයකසුත් තවණ් ණනා ................................................... 268 

6. යජමානසුත් තවණ් ණනා ........................................................... 268 

7. බුද් ධවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා .................................................... 268 

8. ගහට් ඨවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා ................................................. 269 

9. සත් ථාරවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා ............................................... 269 

10. සඞ් ඝවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා ................................................. 269 

3. තතියවග් යගො ............................................................................... 270 

1. යඡත් වාසුත් තවණ් ණනා ............................................................ 270 

3. දුබ් බණ් ණියසුත් තවණ් ණනා ..................................................... 270 

3. සම් බරිමායාසුත් තවණ් ණනා ..................................................... 271 

4. අච් චයසුත් තවණ් ණනා .............................................................. 271 

5. අක් යකොධසුත් තවණ් ණනා ........................................................ 271 

 

  



සංයුත් තනිකායය   සගාථාවග් ගටීකා 

xii 

පටුන 

 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  ගන් ථාරම් භකථාවණ් ණනා 

1 

පටුන 

නයමො තස් ස භගවයතො අරහයතො සම් මාසම් බුද් ධස ්ස 

සංයුත්තනිකායෙ 

සගාථාවග්ගටීකා 

ගන්ථාරම්භකථාවණ්ණනා 

1. සංවණ් ණනාරම් යභ රතනත් තයවන් ෙනා සංවණ් යණතබ් බස් ස 

ධම් මස ්ස පභවනිස් සයවිසුද් ධිපටියවෙනත් ථං, තං පන ධම් මසංවණ් ණනාසු 

විඤ ්ඤූනං බහුමානුප් පාෙනත් ථං, තං සම් මයෙව යතසං 
උග් ගහණධාරණාදික් කමලද් ධබ් බාය සම් මාපටිපත් තියා 

සබ් බහිතසුඛනිප් ඵාෙනත් ථන් ති. අථ වා මඞ් ගලභාවයතො, සබ් බකරියාසු 

පුබ් බකච් චභාවයතො, පණ් ඩියතහි සමාචරිතභාවයතො, ආයතිං පයරසං 
දිට් ඨානුගතිආපජ් ජනයතො ච සංවණ් ණනායං රතනත් තයපණාමකරියාති. අථ 

වා රතනත් තයපණාමකරණං පූජනීයපූජාපුඤ් ඤවියසසනිබ් බත් තනත් ථං, තං 

අත් තයනො යථාලද් ධසම් පත් තිනිමිත් තකස ්ස කම් මස් ස බලානුප් පොනත් ථං, 

අන් තරා ච තස් ස අසංයකොචාපනත් ථං, තදුභයං අනන් තරායයන අට් ඨකථාය 
පරිසමාපනත් ථන් ති ඉෙයමව ච පයයොජනං ආචරියයන ඉධාධිප් යපතං. තථා හි 
වක් ඛති ‘‘ඉති යම පසන් නමතියනො…යප.… තස් සානුභායවනා’’ති. 
වත් ථුත් තයපූජා හි නිරතිසයපුඤ් ඤක් යඛත් තසංබුද් ධියා අපරියමයයපභායවො 
පුඤ ්ඤාතිසයයොති බහුවිධන් තරායයපි යලොකසන් නිවායස 

අන් තරායනිබන් ධනසකලසංකයලසවිද් ධංසනාය පයහොති, භයාදිඋපද් ෙවඤ් ච 

නිවායරති. යථාහ ‘‘පූජාරයහ පූජයයතො’’තිආදි (ධ. ප. 195; අප. යථර 

1.10.1), තථා ‘‘යය, භික් ඛයව, බුද් යධ පසන් නා, අග් යග යත පසන් නා, 

අග් යග යඛො පන පසන් නානං අග් යගො විපායකො යහොතී’’තිආදි (ඉතිවු. 90). 

‘‘බුද් යධොති කත් තයන් තස් ස, කායය භවති යා පීති; 

වරයමව හි සා පීති, කසියණනපි ජම් බුදීපස් ස; 

ධම් යමොති…යප.…, සඞ් යඝොති…යප.…, ජම් බුදීපස ්සා’’ති. (දී. නි. 

අට් ඨ. 1.6); 

තථා ‘‘යස ්මිං, මහානාම, සමයය අරියසාවයකො තථාගතං අනුස් සරති, 

යනවස ්ස තස් මිං සමයය රාගපරියුට් ඨිතං චිත් තං යහොති, න යෙොස…යප.… න 

යමොහපරියුට් ඨිතං චිත් තං යහොතී’’තිආදි (අ. නි. 6.10; 11.11). ‘‘අරඤ් යඤ 
රුක් ඛමූයල වා…යප.… භයං වා ඡම් භිතත් තං වා යලොමහංයසො න 

යහස් සතී’’ති (සං. නි. 1.249) ච. 

තත් ථ යස් ස වත් ථුත් තයස් ස වන් ෙනං කත් තුකායමො, තස් ස 

ගුණාතිසයයයොගසන් ෙස් සනත් ථං ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න් තිආදිනා 

ගාථත් තයමාහ. ගුණාතිසයයයොයගන හි වන් ෙනාරහභායවො, වන් ෙනාරයහ ච 
කතා වන් ෙනා යථාධිප් යපතං පයයොජනං සායධතීති. තත් ථ යස් සා යෙසනාය 
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සංවණ් ණනං කත් තුකායමො, සා න විනයයෙසනා විය කරුණාප් පධානා, නාපි 

අභිධම් මයෙසනා විය පඤ් ඤාප් පධානා, අථ යඛො කරුණාපඤ් ඤාප් පධානාති 
තදුභයප් පධානයමව තාව සම් මාසම් බුද් ධස ්ස යථොමනං කාතුං තම් මූලකත් තා 

යසසරතනානං ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ කරතීති 

කරුණා, පරදුක් ඛං වික් ඛිපති අපයනතීති අත් යථො. අථ වා කණාතීති කරුණා, 
පරදුක් යඛ සති කාරුණිකං හිංසති විබාධතීති අත් යථො. පරදුක් යඛ සති සාධූනං 

කම් පනං හෙයයඛෙං කයරොතීති වා කරුණා. අථ වා කමිති සුඛං, තං 

රුන් ධතීති කරුණා. එසා හි පරදුක් ඛාපනයනකාමතාලක් ඛණා 
අත් තසුඛනිරයපක් ඛතාය කාරුණිකානං සුඛං රුන් ධති විබන් ධතීති අත් යථො. 

කරුණාය සීතලං කරුණාසීතලං, කරුණාසීතලං හෙයං අස් සාති 

කරුණාසීතලහදයෙො, තං කරුණාසීතලහෙයං. 

තත් ථ කඤ් චාපි පයරසං හියතොපසංහාරසුඛාදිඅපරිහානිච් ඡනසභාවතාය, 

බයාපාොරතීනං උජුවිපච් චනීකතාය ච 
සත් තසන් තානගතසන් තාපවිච් යඡෙනාකාරපවත් තියා යමත් තාමුදිතානම් පි 

චිත් තසීතලභාවකාරණතා උපලබ් භති, තථාපි 
පරදුක් ඛාපනයනාකාරප් පවත් තියා පරූපතාපාසහනරසා අවිහිංසාභූතා 
කරුණාව වියසයසන භගවයතො චිත් තස් ස චිත් තපස ්සද් ධි විය 

සීතිභාවනිමිත් තන් ති වුත් තං ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න් ති. කරුණාමුයඛන වා 

යමත් තාමුදිතානම් පි හෙයසීතලභාවකාරණතා වුත් තාති ෙට් ඨබ් බා. 

අථ වා ඡඅසාධාරණඤාණවියසසනිබන් ධනභූතා සාතිසයං 
නිරවයසසඤ් ච සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං විය සවිසයබයාපිතාය 
මහාකරුණාභාවමුපගතා කරුණාව භගවයතො අභිසයයන 

හෙයසීතලභාවයහතූති ආහ ‘‘කරුණාසීතලහදෙ’’න් ති. 

අථ වා සතිපි යමත් තාමුදිතානං සාතිසයය හෙයසීතිභාවනිබන් ධනත් යත 
සකලබුද් ධගුණවියසසකාරණතාය තාසම් පි කාරණන් ති කරුණාව භගවයතො 
‘‘හෙයසීතලභාවකාරණ’’න් ති වුත් තා. කරුණානිොනා හි සබ් යබපි 

බුද් ධගුණා, කරුණානුභාවනිබ් බාපියමානසංසාරදුක් ඛසන් තාපස් ස හි 
භගවයතො පරදුක් ඛාපනයනකාමතාය අයනකානිපි අසඞ් යඛයයයානි 
කප් පානං අකලන් තරූපස් යසව නිරවයසසබුද් ධකරධම් මසම් භරණනියතස් ස 
සමධිගතධම් මාධිපයතයයස් ස ච සන් නිහියතසුපි 

සත් තසඞ් ඝාටසමුපනීතහෙයූපතාපනිමිත් යතසු න ඊසකම් පි චිත් තසීතිභාවස් ස 

අඤ ්ඤථත් තමයහොසීති. එතස් මිඤ ්ච අත් ථවිකප් යප තීසුපි අවත් ථාසු භගවයතො 
කරුණා සඞ් ගහිතාති ෙට් ඨබ් බා. 

පජානාතීති පඤ්ඤා, යථාසභාවං පකායරහි පටිවිජ් ඣතීති අත් යථො. 
පඤ ්ඤාව යඤයයාවරණප් පහානයතො පකායරහි ධම් මසභාවයජොතනට් යඨන 

පජ් යජොයතොති පඤ්ඤාපජ්ය ොයතො. සවාසනප් පහානයතො වියසයසන හතං 

සමුග් ඝාටිතං විහතං. පඤ ්ඤාපජ් යජොයතන විහතං පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතං. 
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මුය් හන් ති යතන, සයං වා මුය් හති, යමොහනමත් තයමව වා තන් ති ය ොයහො, 
අවිජ් ජා. ස ්යවව විසයසභාවපටිච් ඡාෙනකරණයතො අන් ධකාරසරික් ඛතාය 

තයමො වියාති තය ො. පඤ ්ඤාපජ් යජොතවිහයතො යමොහතයමො එතස් සාති 

පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතය ොහතය ො, තං පඤ් ඤාපජ් යජොතවිහතයමොහතමං. 
සබ් යබසම් පි හි ඛීණාසවානං සතිපි පඤ් ඤාපජ් යජොයතන අවිජ් ජන් ධකාරස් ස 
විහතභායව සද් ධාධිමුත් යතහි විය දිට් ඨිප් පත් තානං සාවයකහි 
පච් යචකසම් බුද් යධහි ච සවාසනප් පහායනන සම් මාසම් බුද් ධානං 
කයලසප් පහානස ්ස වියසයසො විජ් ජතීති සාතිසයයන අවිජ් ජාප් පහායනන 

භගවන් තං යථොයමන් යතො ආහ ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතය ොහත ’’න් ති. 

අථ වා අන් තයරන පයරොපයෙසං අත් තයනො සන් තායන අච් චන් තං 

අවිජ් ජන් ධකාරවිගමස් ස නිබ් බත් තිතත් තා, තථා සබ් බඤ් ඤුතාය බයලසු ච 

වසීභාවස ්ස සමධිගතත් තා, පරසන් තතියඤ් ච ධම් මයෙසනාතිසයානුභායවන 
සම් මයෙව තස් ස පවත් තිතත් තා භගවාව වියසසයතො යමොහතමවිගයමන 

යථොයමතබ් යබොති ආහ ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතය ොහත ’’න් ති. ඉමස ්මිඤ් ච 
අත් ථවිකප් යප ‘‘පඤ් ඤාපජ් යජොයතො’’ති පයෙන භගවයතො පටියවධපඤ් ඤා 

විය යෙසනාපඤ් ඤාපි සාමඤ් ඤනිද් යෙයසන, එකයසසනයයන වා 
සඞ් ගහිතාති ෙට් ඨබ් බා. 

අථ වා භගවයතො ඤාණස් ස යඤයයපරියන් තිකත් තා 
සකලයඤයයධම් මසභාවාවයබොධනසමත් යථන අනාවරණඤාණසඞ් ඛායතන 
පඤ ්ඤාපජ් යජොයතන සබ් බයඤයයධම් මසභාවච් ඡාෙකස් ස යමොහන් ධකාරස් ස 
විධමිතත් තා අනඤ් ඤසාධාරයණො භගවයතො යමොහතමවිනායසොති කත් වා 

වුත් තං ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතය ොහත ’’න් ති. එත් ථ ච 
යමොහතමවිධමනන් යත අධිගතත් තා අනාවරණඤාණං කාරණූපචායරන 
සසන් තායන යමොහතමවිධමනන් ති ෙට් ඨබ් බං. අභිනීහාරසම් පත් තියා 

සවාසනප් පහානයමව හි කයලසානං යඤයයාවරණපහානන් ති, 
පරසන් තායන පන යමොහතමවිධමනස් ස කාරණභාවයතො ඵලූපචායරන 
අනාවරණඤාණං ‘‘යමොහතමවිධමන’’න් ති වුච් චතීති. 

කං පන කාරණං අවිජ් ජාසමුග් ඝායතොයයයවයකො පහානසම් පත් තිවයසන 

භගවයතො යථොමනානිමිත් තං ගය් හති, න පන සාතිසයං 

නිරවයසසකයලසපහානන් ති? තප් පහානවචයනයනව තයෙකට් ඨතාය 
සකලසංකයලසගණසමුග් ඝාතස් ස යජොතිතභාවයතො. න හි යසො තාදියසො 

කයලයසො අත් ථි, යයො නිරවයසසඅවිජ් ජාප් පහායනන න පහීයතීති. 

අථ වා විජ් ජා විය සකලකුසලධම් මසමුප් පත් තියා 
නිරවයසසාකුසලධම් මනිබ් බත් තියා සංසාරප් පවත් තියා ච අවිජ් ජා 
පධානකාරණන් ති තබ් බිඝාතවචයනන සකලසංකයලසගණසමුග් ඝායතො 

වුත් යතො එව යහොතීති වුත් තං ‘‘පඤ්ඤාපජ්ය ොතවිහතය ොහත ’’න් ති. 
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පටුන 

නරා ච අමරා ච නරා රා, සහ නරාමයරහීති සනරා යරො, සනරාමයරො ච 

යසො යලොයකො චාති සනරා රයලොයකො, තස් ස ගරූති සනරා රයලොකගරු, 

තං සනරාමරයලොකගරුං. එයතන යෙවමනුස් සානං විය 
තෙවසිට් ඨසත් තානම් පි යථාරහං ගුණවියසසාවහතාය භගවයතො උපකාරතං 
ෙස් යසති. න යචත් ථ පධානාප් පධානභායවො යචොයෙතබ් යබො. අඤ ්යඤො හි 

සද් ෙක් කයමො, අඤ් යඤො අත් ථක් කයමො. එදියසසු හි සමාසපයෙසු පධානම් පි 

අප් පධානං විය නිද් දිසීයති යථා ‘‘සරාජිකාය පරිසායා’’ති (අප. අට් ඨ. 

1.1.82). කාමඤ් යචත් ථ සත් තසඞ් ඛායරොකාසවයසන තිවියධො යලොයකො, 
ගරුභාවස් ස පන අධිප් යපතත් තා ගරුකරණසමත් ථස් යසව සත් තයලොකස් ස 
වයසන අත් යථො ගයහතබ් යබො. යසො හි යලොකීයන් ති එත් ථ පුඤ් ඤපාපානි 
තබ් බිපායකො චාති ‘‘යලොයකො’’ති වුච් චති. අමරග් ගහයණන යචත් ථ 
උපපත් තියෙවා අධිප් යපතා. 

අථ වා සමූහත් යථො යලොක-සද් යෙො සමුොයවයසන යලොකීයති 

පඤ ්ඤාපීයතීති. සහ නයරහීති සනරා, සනරා ච යත අමරා චාති සනරා රා, 

යතසං යලොයකොති සනරා රයලොයකොති පුරිමනයයයනව යයොයජතබ් බං. 
අමර-සද් යෙන යචත් ථ විසුද් ධියෙවාපි සඞ් ගය් හන් ති. යත හි මරණාභාවයතො 

පරමත් ථයතො අමරා, නරාමරානංයයව ගහණං උක් කට් ඨනිද් යෙසවයසන 

යථා ‘‘සත් ථා යෙවමනුස් සාන’’න් ති (දී. නි. 1.157). තථා හි 
සබ් බානත් ථපරිහරණපුබ් බඞ් ගමාය නිරවයසසහිතසුඛවිධානතප් පරාය 
නිරතිසයාය පයයොගසම් පත් තියා සයෙවමනුස් සාය පජාය 
අච් චන් තමුපකාරිතාය අපරිමිතනිරුපමප් පභාවගුණවියසසසමඞ් ගිතාය ච 
සබ් බසත් තුත් තයමො භගවා අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු අපරිමාණානං 

සත් තානං උත් තමං ගාරවට් ඨානං. යතන වුත් තං ‘‘සනරා රයලොකගරු’’න් ති. 

යසොභනං ගතං ගමනං එතස් සාති සුගයතො. භගවයතො හි 
යවයනයයජනුපසඞ් කමනං එකන් යතන යතසං හිතසුඛනිප් ඵාෙනයතො 

යසොභනං, තථා ලක් ඛණානුබයඤ් ජනපටිමණ් ඩිතරූපකායතාය 
දුතවිලම් බිතඛලිතානුකඩ් ඪනනිප් පීළනුක් කුටිකකුටිලාකුලතාදි- 
යෙොසරහිතමවහසිතරාජහංසවසභවාරණමිගරාජගමනං කායගමනං 
ඤාණගමනඤ් ච 

විපුලනිම් මලකරුණාසතිවීරියාදිගුණවියසසසහිතමභිනීහාරයතො යාව 
මහායබොධි නිරවජ් ජතාය යසොභනයමවාති. 

අථ වා සයම් භූඤායණන සකලමපි යලොකං පරිඤ් ඤාභිසමයවයසන 

පරිජානන් යතො ඤායණන සම් මා ගයතො අවගයතොති සුගයතො, තථා 
යලොකසමුෙයං පහානාභිසමයවයසන පජහන් යතො අනුප් පත් තිධම් මතං 

ආපායෙන් යතො සම් මා ගයතො අතීයතොති සුගයතො, යලොකනියරොධං නිබ් බානං 

සච් ඡිකරියාභිසමයවයසන සම් මා ගයතො අධිගයතොති සුගයතො, 
යලොකනියරොධගාමිනිං පටිපෙං භාවනාභිසමයවයසන සම් මා ගයතො 

පටිපන් යනොති සුගයතො. ‘‘යසොතාපත් තිමග් යගන යය කයලසා පහීනා, යත 
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කයලයස න පුයනති න පච් යචති න පච් චාගච් ඡතීති සුගයතො’’තිආදිනා 

නයයන (මහානි. 38) අයමත් යථො විභායවතබ් යබොති. 

අථ වා සුන් ෙරං ඨානං සම් මාසම් යබොධිං, නිබ් බානයමව වා ගයතො 

අධිගයතොති සුගයතො. යස් මා වා භූතං තච් ඡං අත් ථසංහිතං යවයනයයානං 

යථාරහං කාලයුත් තයමව ච ධම් මං භාසති, තස් මා සම් මා ගෙති වෙතීති 

සුගයතො ෙ-කාරස ්ස ත-කාරං කත් වා. ඉති යසොභනගමනතාදීහි සුගයතො, තං 
සුගතං. 

පුඤ ්ඤපාපයකහි උපපජ් ජනවයසන ගන් තබ් බයතො ගතියෙො, 
උපපත් තිභවවියසසා. තා පන නිරයාදිවයසන පඤ් චවිධා. තා හි සකලස් සපි 
භවගාමිකම් මස ්ස අරියමග් ගාධිගයමන අවිපාකාරහභාවකරයණන 

නිවත් තිතත් තා භගවා පඤ් චහිපි ගතීහි සුට් ඨු මුත් යතො විසංයුත් යතොති ආහ 

‘‘ගතිවිමුත්ත’’න් ති. එයතන භගවයතො කත් ථචිපි අපරියාපන් නතං ෙස් යසති, 

යයතො භගවා ‘‘යෙවාතියෙයවො’’ති වුච් චති. යතනාහ – 

‘‘යයන යෙවූපපතයස් ස, ගන් ධබ් යබො වා විහඞ් ගයමො; 

යක් ඛත් තං යයන ගච් යඡයයං, මනුස ්සත් තඤ් ච අබ් බයජ; 

යත මය් හං ආසවා ඛීණා, විද් ධස් තා විනළීකතා’’ති. (අ. නි. 4.36); 

තංතංගතිසංවත් තනකානඤ් හි කම් මකයලසානං අග් ගමග් යගන 
යබොධිමූයලයයව සුප් පහීනත් තා නත් ථි භගවයතො ගතිපරියාපන් නතාති 
අච් චන් තයමව භගවා 
සබ් බභවයයොනිගතිවිඤ් ඤාණට් ඨිතිසත් තාවාසසත් තනිකායයහි සුපරිමුත් යතො. 

තං ගතිවිමුත් තං. වන්යදති නමාමි, යථොයමමීති වා අත් යථො. 

අථ වා ගතිවිමුත්තන් ති අනුපාදියසසනිබ් බානධාතුප් පත් තියා භගවන් තං 
යථොයමති. එත් ථ හි ද් වීහි ආකායරහි භගවයතො යථොමනා යවදිතබ් බා 

අත් තහිතසම් පත් තියතො පරහිතපටිපත් තියතො ච. යතසු අත්තහිතසම්පත්ති 

අනාවරණඤාණාධිගමයතො, සවාසනානං සබ් යබසං කයලසානං 

අච් චන් තපහානයතො, අනුපාදියසසනිබ් බානප් පත් තියතො ච යවදිතබ් බා. 

පරහිතපටිපත්ති ලාභසක් කාරාදිනිරයපක් ඛචිත් තස් ස 

සබ් බදුක් ඛනිය් යානිකධම් මයෙසනයතො, විරුද් යධසුපි නිච් චං 
හිතජ් ඣාසයවයසන ඤාණපරිපාකකාලාගමනයතො ච. සා පයනත් ථ 

ආසයයතො පයයොගයතො ච දුවිධා පරහිතපටිපත් ති, තිවිධා ච 

අත් තහිතසම් පත් ති පකාසිතා යහොති, කථං? ‘‘කරුණාසීතලහෙය’’න් ති 

එයතන ආසයයතො පරහිතපටිපත් ති, සම් මාගෙනත් යථන සුගත-සද් යෙන 

පයයොගයතො පරහිතපටිපත් ති, ‘‘පඤ ්ඤාපජ් යජොතවිහතයමොහතමං 
ගතිවිමුත් ත’’න් ති එයතහි චතුසච් චපටියවධත් යථන ච සුගත-සද් යෙන තිවිධාපි 

අත් තහිතසම් පත් ති, අවසිට් ඨත් යථන යතන 
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පටුන 

‘‘පඤ ්ඤාපජ් යජොතවිහතයමොහතම’’න් ති එයතන ච සබ් බාපි 
අත් තහිතසම් පත් ති පරහිතපටිපත් ති පකාසිතා යහොතීති. 

අථ වා තීහි ආකායරහි භගවයතො යථොමනා යවදිතබ් බා – යහතුයතො 

ඵලයතො උපකාරයතො ච. තත් ථ යහතු මහාකරුණා, සා පඨමපයෙන ෙස් සිතා. 

ඵලං චතුබ් බිධං ඤාණසම් පො පහානසම් පො ආනුභාවසම් පො රූපකායසම් පො 
චාති. තාසු ඤාණපහානසම් පො දුතියපයෙන සච් චපටියවධත් යථන ච සුගත-

සද් යෙන පකාසිතා යහොන් ති, ආනුභාවසම් පො පන තතියපයෙන, 
රූපකායසම් පො යථාවුත් තකායගමනයසොභනත් යථන සුගත-සද් යෙන 

ලක් ඛණානුබයඤ් ජනපාරිපූරියා විනා තෙභාවයතො. උපකායරො අනන් තරං 
අබාහිරං කරිත් වා තිවිධයානමුයඛන විමුත් තිධම් මයෙසනා. යසො 
සම් මාගෙනත් යථන සුගත-සද් යෙන පකාසියතො යහොතීති යවදිතබ් බං. 

තත් ථ ‘‘කරුණාසීතලහෙය’’න් ති එයතන සම් මාසම් යබොධියා මූලං 
ෙස් යසති. මහාකරුණාය සඤ් යචොදිතමානයසො හි භගවා සංසාරපඞ් කයතො 
සත් තානං සමුද් ධරණත් ථං කතාභිනීහායරො අනුපුබ් යබන පාරමියයො පූයරත් වා 
අනුත් තරං සම් මාසම් යබොධිං අධිගයතොති කරුණා සම් මාසම් යබොධියා මූලං. 
‘‘පඤ් ඤාපජ් යජොතවිහතයමොහතම’’න් ති එයතන සම් මාසම් යබොධිං ෙස් යසති. 

අනාවරණඤාණපෙට් ඨානඤ් හි මග් ගඤාණං, මග් ගඤාණපෙට් ඨානඤ් ච 
අනාවරණඤාණං සම් මාසම් යබොධීති වුච් චතීති. සම් මාගමනත් යථන සුගත-
සද් යෙන සම් මාසම් යබොධියා පටිපත් තිං ෙස් යසති 
ලීනුද් ධච් චපතිට් ඨානායූහනකාමසුඛල් ලිකත් තකලමථානුයයොග-
සස් සතුච් යඡොභිනියවසාදි-අන් තද් වයරහිතාය කරුණාපඤ් ඤාපරිග් ගහිතාය 
මජ් ඣිමාය පටිපත් තියා පකාසනයතො සුගත-සද් ෙස ්ස. ඉතයරහි 
සම් මාසම් යබොධියා පධානාප් පධානයභෙං පයයොජනං ෙස් යසති. 

සංසාරමයහොඝයතො සත් තසන් තාරණඤ් යහත් ථ පධානං පයයොජනං, 

තෙඤ් ඤමප් පධානං. යතසු පධායනන පරහිතපටිපත් තිං ෙස් යසති, ඉතයරන 

අත් තහිතසම් පත් තිං, තදුභයයන අත් තහිතාය පටිපන් නාදීසු චතූසු පුග් ගයලසු 
භගවයතො චතුත් ථපුග් ගලභාවං ෙස් යසති. යතන ච 

අනුත් තරෙක් ඛියණයයභාවං, උත් තමවන් ෙනීයභාවං, අත් තයනො ච 
වන් ෙනකරියාය යඛත් තඞ් ගතභාවං ෙස් යසති. 

එත් ථ ච කරුණාගහයණන යලොකයයසු 
මහග් ගතභාවප් පත් තාසාධාරණගුණදීපනයතො භගවයතො 

සබ් බයලොකයගුණසම් පත් ති ෙස් සිතා යහොති, පඤ් ඤාගහයණන 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණපෙට් ඨානමග් ගඤාණදීපනයතො 
සබ් බයලොකුත් තරගුණසම් පත් ති. තදුභයග් ගහණසිද් යධො හි අත් යථො 
‘‘සනරාමරයලොකගරු’’න් තිආදිනා විපඤ් චීයතීති. කරුණාගහයණන ච 

උපගමනං නිරුපක් කයලසං ෙස් යසති, පඤ ්ඤාගහයණන අපගමනං. තථා 
කරුණාගහයණන යලොකසමඤ් ඤානුරූපං භගවයතො පවත් තිං ෙස ්යසති 

යලොකයවොහාරවිසයත් තා කරුණාය, පඤ ්ඤාගහයණන සමඤ් ඤාය 
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අනතිධාවනං. සභාවානවයබොයධන හි ධම් මානං සමඤ් ඤං අතිධාවිත් වා 
සත් තාදිපරාමසනං යහොතීති. තථා කරුණාගහයණන 

මහාකරුණාසමාපත් තිවිහාරං ෙස් යසති, පඤ ්ඤාගහයණන තීසු කායලසු 
අප් පටිහතඤාණං චතුසච් චඤාණං චතුපටිසම් භිොඤාණං 

චතුයවසාරජ් ජඤාණං, කරුණාගහයණන මහාකරුණාසමාපත් තිඤාණස් ස 
ගහිතත් තා යසසාධාරණඤාණානි ඡ අභිඤ් ඤා අට් ඨසු පරිසාසු 
අකම් පනඤාණානි ෙස බලානි චුද් ෙස බුද් ධඤාණානි යසොළස ඤාණචරියා 
අට් ඨාරස බුද් ධධම් මා චතුචත් තාලීස ඤාණවත් ථූනි සත් තසත් තති 

ඤාණවත් ථූනීති එවමාදීනං අයනයකසං පඤ් ඤාපයභොනං වයසන 

ඤාණචාරං ෙස් යසති. තථා කරුණාගහයණන චරණසම් පත් තිං, 

පඤ ්ඤාගහයණන විජ් ජාසම් පත් තිං. කරුණාගහයණන අත් තාධිපතිතා, 

පඤ ්ඤාගහයණන ධම් මාධිපතිතා. කරුණාගහයණන යලොකනාථභායවො, 
පඤ ්ඤාගහයණන අත් තනාථභායවො. තථා කරුණාගහයණන 

පුබ් බකාරිභායවො, පඤ ්ඤාගහයණන කතඤ ්ඤුතා. කරුණාගහයණන 

අපරන් තපතා, පඤ් ඤාගහයණන අනත් තන් තපතා. කරුණාගහයණන වා 

බුද් ධකරධම් මසිද් ධි, පඤ ්ඤාගහයණන බුද් ධභාවසිද් ධි. තථා 

කරුණාගහයණන පයරසං තාරණං, පඤ ්ඤාගහයණන සයං තාරණං. තථා 

කරුණාගහයණන සබ් බසත් යතසු අනුග් ගහචිත් තතා, පඤ ්ඤාගහයණන 
සබ් බධම් යමසු විරත් තචිත් තතා ෙස් සිතා යහොති. 

සබ් යබසඤ් ච බුද් ධගුණානං කරුණා ආදි තන් නිොනභාවයතො, පඤ් ඤා 
පරියයොසානං තයතො උත් තරි කරණීයාභාවයතො. ඉති 
ආදිපරියයොසානෙස් සයනන සබ් යබ බුද් ධගුණා ෙස් සිතා යහොන් ති. තථා 
කරුණාගහයණන සීලක් ඛන් ධපුබ් බඞ් ගයමො සමාධික් ඛන් යධො ෙස් සියතො 

යහොති. කරුණානිොනඤ් හි සීලං තයතො පාණාතිපාතාදිවිරතිප් පවත් තියතො, සා 
ච ඣානත් තයසම් පයයොගිනීති. පඤ් ඤාවචයනන පඤ ්ඤාක් ඛන් යධො. සීලඤ් ච 

සබ් බබුද් ධගුණානං ආදි, සමාධි මජ් යඣ, පඤ ්ඤා පරියයොසානන් ති එවම් පි 
ආදිමජ් ඣපරියයොසානකලයාණෙස් සයනන සබ් යබ බුද් ධගුණා ෙස් සිතා 
යහොන් ති නයයතො ෙස් සිතත් තා. එයසො එව හි නිරවයසසයතො බුද් ධගුණානං 

ෙස් සනුපායයො, යදිෙං නයග් ගහණං, අඤ ්ඤථා යකො නාම සමත් යථො භගවයතො 

ගුයණ අනුපෙං නිරවයසසයතො ෙස් යසතුං. යතයනවාහ – 

‘‘බුද් යධොපි බුද් ධස ්ස භයණයය වණ් ණං, 

කප් පම් පි යච අඤ් ඤමභාසමායනො; 

ඛීයයථ කප් යපො චිරදීඝමන් තයර, 

වණ් යණො න ඛීයයථ තථාගතස් සා’’ති. (දී. නි. අට් ඨ. 1.304; 3.141; 

ම. නි. අට් ඨ. 3.425; උො. 53; බු. වං. අට් ඨ. 4.5; චරියා. අට් ඨ. 

නිොනකථා, පකණ් ණකකථා; අප. 2.7.20) – 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  ගන් ථාරම් භකථාවණ් ණනා 
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පටුන 

යතයනව ච ආයස් මතා සාරිපුත් තත් යථයරනපි බුද් ෙගුණපරිච් යඡෙනං පති 

අනුයුත් යතන ‘‘යනො යහතං, භන් යත’’ති පටික් ඛිපිත් වා ‘‘අපි ච යම, භන් යත, 

ධම් මන් වයයො විදියතො’’ති (දී. නි. 2.146) වුත් තං. 

2. එවං සඞ් යඛයපන සකලසබ් බඤ ්ඤුගුයණහි භගවන් තං අභිත් ථවිත් වා 

ඉොනි සද් ධම් මං යථොයමතුං ‘‘බුද්ය ොපී’’තිආදිමාහ. තත් ථ බුද්ය ොති 

කත් තුනිද් යෙයසො. බුද් භාවන් ති කම් මනිද් යෙයසො. භායවත්වාසච්ඡිකත්වාති 

ච පුබ් බකාලකරියානිද් යෙයසො. ෙන් ති අනියමයතො කම් මනිද් යෙයසො. 

උපගයතොති අපරකාලකරියානිද් යෙයසො. වන්යදති කරියානිද් යෙයසො. තන් ති 

නියමනං.  ම් න් ති වන් ෙනකරියාය කම් මනිද් යෙයසො. ගත ලං

අනුත්තරන්ති ච තබ් බියසසනං. 

තත් ථ බුද් ධසද් ෙස් ස තාව – ‘‘බුජ් ඣිතා සච් චානීති බුද් යධො, යබොයධතා 

පජායාති බුද් යධො’’තිආදිනා නිද් යෙසනයයන (මහානි. 192; චූළනි. 

පාරායනත් ථුතිගාථානිද් යෙස 97) අත් යථො යවදිතබ් යබො. අථ වා සවාසනාය 

අඤ ්ඤාණනිද් ොය අච් චන් තවිගමයතො, බුද් ධියා වා විකසිතභාවයතො බුද් ධවාති 

බුද්ය ො ජාගරණවිකසනත් ථවයසන. අථ වා කස් සචිපි යඤයයධම් මස් ස 
අනවබුද් ධස් ස අභායවන යඤයයවියසසස් ස කම් මභායවන අග් ගහණයතො 
කම් මවචනිච් ඡාය අභායවන අවගමනත් ථවයසයනව කත් තුනිද් යෙයසො 

ලබ් භතීති බුද් ධවාති බුද්ය ො යථා ‘‘දික් ඛියතො න ෙොතී’’ති. අත් ථයතො පන 
පාරමිතාපරිභාවියතො සයම් භූඤායණන සහ වාසනාය 
විහතවිද් ධස් තනිරවයසසකයලයසො මහාකරුණා 
සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණාදිඅපරියමයයගුණගණාධායරො ඛන් ධසන් තායනො 

බුද් යධො. යථාහ – ‘‘බුද් යධොති යයො යසො භගවා සයම් භූ අනාචරියයකො පුබ් යබ 
අනනුස ්සුයතසු ධම් යමසු සාමං සච් චානි අභිසම් බුජ් ඣි. තත් ථ ච 

සබ් බඤ ්ඤුතං පත් යතො බයලසු ච වසීභාව’’න් ති (මහානි. 192). අපි-සද් යෙො 
සම් භාවයන. යතන ‘‘එවං ගුණවියසසයුත් යතො යසොපි නාම භගවා’’ති 

වක් ඛමානගුයණ ධම් යම සම් භාවනං දීයපති. බුද් භාවන් ති සම් මාසම් යබොධිං. 

භායවත්වාති උප් පායෙත් වා වඩ් යඪත් වා ච. සච්ඡිකත්වාති පච් චක් ඛං කත් වා. 

උපගයතොති පත් යතො, අධිගයතොති අත් යථො. එතස් ස ‘‘බුද් ධභාව’’න් ති එයතන 

සම් බන් යධො. ගත ලන් ති විගතමලං, නිද් යෙොසන් ති අත් යථො. වන්යදති 

පණමාමි, යථොයමමි වා. අනුත්තරන් ති උත් තරරහිතං, යලොකුත් තරන් ති 

අත් යථො.  ම් න් ති යථානුසිට් ඨං පටිපජ් ජමායන අපායයතො සංසාරයතො ච 

අපතමායන ධායරතීති  ම්ය ො. 

අයඤ් යහත් ථ සඞ් යඛපත් යථො – එවං විවිධගුණගණසමන් නාගයතො 
බුද් යධොපි භගවා යං අරියමග් ගසඞ් ඛාතං ධම් මං භායවත් වා 
ඵලනිබ් බානසඞ් ඛාතං පන ධම් මං සච් ඡිකත් වා අනුත් තරං සම් මාසම් යබොධිං 

අධිගයතො, තයමතං බුද් ධානම් පි බුද් ධභාවයහතුභූතං සබ් බයෙොසමලරහිතං 
අත් තයනො උත් තරිතරාභායවන අනුත් තරං පටියවධසද් ධම් මං නමාමීති. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  ගන් ථාරම් භකථාවණ් ණනා 

9 

පටුන 

පරියත් තිසද් ධම් මස් සපි තප් පකාසනත් තා ඉධ සඞ් ගයහො ෙට් ඨබ් යබො. අථ වා 

‘‘අභිධම් මනයසමුද් ෙං අධිගච් ඡි, තීණි පිටකානි සම් මසී’’ති ච අට් ඨකථායං 
වුත් තත් තා පරියත් තිධම් මස් සපි සච් ඡිකරියසම් මසනපරියායයො ලබ් භතීති 

යසොපි ඉධ වුත් යතො එවාති ෙට් ඨබ් බං. 

තථා ‘‘යං ධම් මං භායවත් වා සච් ඡිකත් වා’’ති ච වුත් තත් තා 
බුද් ධකරධම් මභූතාහි පාරමිතාහි සහ පුබ් බභායග අධිසීලසික් ඛාෙයයොපි ඉධ 
ධම් ම-සද් යෙන සඞ් ගහිතාති යවදිතබ් බං. තාපි හි මලපටිපක් ඛතාය ගතමලා 
අනඤ් ඤසාධාරණතාය අනුත් තරා චාති. තථා හි සත් තානං 
සකලවට් ටදුක් ඛනිස් සරණත් ථාය කතමහාභිනීහායරො 
මහාකරුණාධිවාසයපසලජ් ඣාසයයො පඤ ්ඤාවියසසපරියධොතනිම් මලානං 
ොනෙමසඤ් ඤමාදීනං උත් තමධම් මානං සතසහස් සාධිකානි කප් පානං 
චත් තාරි අසඞ් යඛයයයානි සක් කච් චං නිරන් තරං නිරවයසසානං 
භාවනාපච් චක් ඛකරයණහි කම් මාදීසු අධිගතවසිභායවො 
අච් ඡරියාචින් යතයයමහානුභායවො අධිසීලාධිචිත් තානං 
පරමුක් කංසපාරමිප් පත් යතො භගවා පච් චයාකායර 
චතුවීසතියකොටිසතසහස් සමුයඛන මහාවජිරඤාණං යපයසත් වා අනුත් තරං 
සම් මාසම් යබොධිං අභිසම් බුද් යධොති. 

එත් ථ ච ‘‘භායවත් වා’’ති එයතන විජ් ජාසම් පොය ධම් මං යථොයමති, 

‘‘සච් ඡිකත් වා’’ති එයතන විමුත් තිසම් පොය. තථා පඨයමන ඣානසම් පොය, 

දුතියයන වියමොක් ඛසම් පොය. පඨයමන වා සමාධිසම් පොය, දුතියයන 

සමාපත් තිසම් පොය. අථ වා පඨයමන ඛයයඤාණභායවන, දුතියයන 

අනුප් පායෙඤාණභායවන. පුරියමන වා විජ් ජූපමතාය, දුතියයන 

වජිරුපමතාය. පුරියමන වා විරාගසම් පත් තියා, දුතියයන නියරොධසම් පත් තියා. 

තථා පඨයමන නියයානභායවන, දුතියයන නිස් සරණභායවන. පඨයමන වා 

යහතුභායවන, දුතියයන අසඞ් ඛතභායවන. පඨයමන වා ෙස් සනභායවන, 

දුතියයන වියවකභායවන. පඨයමන වා අධිපතිභායවන, දුතියයන 
අමතභායවන ධම් මං යථොයමති. අථ වා ‘‘යං ධම් මං භායවත් වා බුද් ධභාවං 

උපගයතො’’ති එයතන ස් වාක් ඛාතතාය ධම් මං යථොයමති, ‘‘සච් ඡිකත් වා’’ති 

එයතන සන් දිට් ඨිකතාය. තථා පුරියමන අකාලිකතාය, පච් ඡියමන 

එහිපස් සිකතාය. පුරියමන වා ඔපයනයයිකතාය, පච් ඡියමන පච් චත් තං 
යවදිතබ් බතාය ධම් මං යථොයමති. ‘‘ගතමල’’න් ති ඉමිනා 
සංකයලසාභාවදීපයනන ධම් මස් ස පරිසුද් ධතං ෙස් යසති. ‘‘අනුත් තර’’න් ති 
එයතන අඤ් ඤස් ස විසිට් ඨස් ස අභාවදීපයනන විපුලපරිපුණ් ණතං. පඨයමන 

වා පහානසම් පෙං ධම් මස ්ස ෙස් යසති, දුතියයන සභාවසම් පෙං. 
භායවතබ් බතාය වා ධම් මස ්ස ගතමලභායවො යයොයජතබ් යබො. භාවනාබයලන 
හි යසො යෙොසානං සමුග් ඝාතයකො යහොතීති. සච් ඡිකාතබ් බභායවන 
අනුත් තරභායවො යයොයජතබ් යබො. සච් ඡිකරියානිබ් බත් තියතො හි 
තතුත් තරිකරණීයාභාවයතො අනඤ් ඤසාධාරණතාය අනුත් තයරොති. තථා 
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‘‘භායවත් වා’’ති එයතන සහ පුබ් බභාගසීලාදීහි යසක් ඛා 
සීලසමාධිපඤ ්ඤාක් ඛන් ධා ෙස් සිතා යහොන් ති. ‘‘සච් ඡිකත් වා’’ති එයතන සහ 
අසඞ් ඛතාය ධාතුයා අයසක් ඛා සීලසමාධිපඤ් ඤාක් ඛන් ධා ෙස් සිතා 
යහොන් තීති. 

3. එවං සඞ් යඛයපයනව සබ් බධම් මගුයණහි සද් ධම් මං අභිත් ථවිත් වා 

ඉොනි අරියසඞ් ඝං යථොයමතුං ‘‘සුගතස්සා’’තිආදිමාහ. තත් ථ සුගතස්සාති 

සම් බන් ධනිද් යෙයසො. තස් ස ‘‘පුත් තාන’’න් ති එයතන සම් බන් යධො. 

ඔරසානන් ති පුත් තවියසසනං.  ාරයසන ථනානන් ති ඔරසපුත් තභායව 
කාරණනිද් යෙයසො. යතන කයලසපහානයමව භගවයතො ඔරසපුත් තභායව 

කාරණං අනුජානාතීති ෙස් යසති. අට්ඨන්නන් ති ගණනපරිච් යඡෙනිද් යෙයසො. 
යතන ච සතිපි යතසං සත් තවියසසභායවන අයනකසහස් සසඞ් ඛාභායව ඉමං 
ගණනපරිච් යඡෙං නාතිවත් තන් තීති ෙස් යසති 

මග් ගට් ඨඵලට් ඨභාවානතිවත් තනයතො. සමූහන් ති සමුොයනිද් යෙයසො. 

අරිෙසඞ්ඝන් ති ගුණවිසිට් ඨසඞ් ඝාතභාවනිද් යෙයසො. යතන අසතිපි 
අරියපුග් ගලානං කායසාමග් ගියං අරියසඞ් ඝභාවං ෙස් යසති 
දිට් ඨිසීලසාමඤ් යඤන සංහතභාවයතො. 

තත් ථ උරසි භවා ජාතා සංබද් ධා ච ඔරසා. යථා හි සත් තානං ඔරසපුත් තා 

අත් තජාතතාය පිතු සන් තකස ්ස ොයජ් ජස ්ස වියසයසන භාගියනො යහොන් ති, 
එවයමයතපි අරියපුග් ගලා සම් මාසම් බුද් ධස ්ස ධම් මස් සවනන් යත අරියාය 
ජාතියා ජාතතාය භගවයතො සන් තකස් ස විමුත් තිසුඛස් ස අරියධම් මරතනස් ස 

ච එකන් තභාගියනොති ඔරසා විය ඔරසා. අථ වා භගවයතො 
ධම් මයෙසනානුභායවයනව අරියභූමිං ඔක් කමමානා ඔක් කන් තා ච 
අරියසාවකා භගවයතො උයරන වායාමජනිතාභිජාතිතාය නිප් පරියායයන 
ඔරසා පුත් තාති වත් තබ් බතං අරහන් ති. සාවයකහි පවත් තියමානාපි හි 

ධම් මයෙසනා ‘‘භගවයතො ධම් මයෙසනා’’ඉච් යචව වුච් චති තම් මූලිකත් තා 
ලක් ඛණාදිවියසසාභාවයතො ච. 

යදිපි අරියසාවකානං අරියමග් ගාධිගමසමයය භගවයතො විය 

තෙන් තරායකරණත් ථං යෙවපුත් තමායරො, මාරවාහිනී වා න එකන් යතන 

අපසායෙති, යතහි පන අපසායෙතබ් බතාය කාරයණ විමථියත යතපි විමථිතා 

එව නාම යහොන් තීති ආහ ‘‘ ාරයසන ථනාන’’න් ති. ඉමස් මිං පනත් යථ 

‘‘මාරමාරයසනමථනාන’’න් ති වත් තබ් යබ  ාරයසන ථනානන් ති 
එකයෙසසරූයපකයසයසො කයතොති ෙට් ඨබ් බං. අථ වා 
ඛන් ධාභිසඞ් ඛාරමාරානං විය යෙවපුත් තමාරස් සපි ගුණමාරයණ 
සහායභාවූපගමනයතො කයලසබලකායයො ‘‘යසනා’’ති වුච් චති. යථාහ 

‘‘කාමා යත පඨමා යසනා’’තිආදි (සු. නි. 438). සා ච යතහි 

දියඩ් ඪසහස ්සයභො, අනන් තයභො වා කයලසවාහිනී 
සතිධම් මවිචයවීරියසමථාදිගුණපහරයණහි ඔධියසො විමථිතා විහතා විද් ධස් තා 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  ගන් ථාරම් භකථාවණ් ණනා 

11 

පටුන 

චාති  ාරයසන ථනා, අරියසාවකා. එයතන යතසං භගවයතො 
අනුජාතපුත් තතං ෙස් යසති. 

ආරකත් තා කයලයසහි, අනයය න ඉරියනයතො, අයය ච ඉරියනයතො 

අරිො නිරුත් තිනයයන. අථ වා සයෙවයකන යලොයකන සරණන් ති 

අරණීයයතො උපගන් තබ් බයතො, උපගතානඤ් ච තෙත් ථසිද් ධියතො අරිො. 

අරියානං සඞ් යඝොති අරිෙසඞ්යඝො. අරියයො ච යසො සඞ් යඝො චාති වා 

අරිෙසඞ්යඝො. භගවයතො අපරභායග බුද් ධධම් මරතනානම් පි සමධිගයමො 
සඞ් ඝරතනාධීයනොති අස් ස අරියසඞ් ඝස් ස බහූපකාරතං ෙස ්යසතුං ඉයධව 

‘‘සිරසාවන්යද’’ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

එත් ථ ච ‘‘සුගතස් ස ඔරසානං පුත් තාන’’න් ති එයතන අරියසඞ් ඝස් ස 

පභවසම් පෙං ෙස් යසති, ‘‘මාරයසනමථනාන’’න් ති එයතන පහානසම් පෙං 

සකලසංකයලසපහානදීපනයතො, ‘‘අට් ඨන් නම් පි සමූහ’’න් ති එයතන 

ඤාණසම් පෙං මග් ගට් ඨඵලට් ඨභාවදීපනයතො. ‘‘අරියසඞ් ඝ’’න් ති එයතන 

පභවසම් පෙං ෙස් යසති සබ් බසඞ් ඝානං අග් ගභාවදීපනයතො. අථ වා සුගතස්ස

ඔරසානං පුත්තානන් ති අරියසඞ් ඝස් ස විසුද් ධනිස ්සයභාවදීපනං. 

 ාරයසන ථනානන් ති සම් මාඋජුඤායසාමීචිප් පටිපන් නභාවදීපනං. 

අට්ඨන්නම්පි සමූහන් ති ආහුයනයයාදිභාවදීපනං. අරිෙසඞ්ඝන් ති 
අනුත් තරපුඤ් ඤයඛත් තභාවදීපනං. තථා ‘‘සුගතස් ස ඔරසානං පුත් තාන’’න් ති 
එයතන අරියසඞ් ඝස් ස යලොකුත් තරසරණගමනසභාවං දීයපති. 
යලොකුත් තරසරණගමයනන හි යත භගවයතො ඔරසපුත් තා ජාතා. 
‘‘මාරයසනමථනාන’’න් ති එයතන අභිනීහාරසම් පොය සිද් ධං පුබ් බභායග 

සම් මාපටිපත් තිං ෙස් යසති. කතාභිනීහාරා හි සම් මාපටිපන් නා මාරං මාරපරිසං 
වා අභිවිජිනන් ති. ‘‘අට් ඨන් නම් පි සමූහ’’න් ති එයතන පටිවිද් ධස ්තවිපක් යඛ 
යසක් ඛායසක් ඛධම් යම ෙස් යසති පුග් ගලාධිට් ඨායනන මග් ගඵලධම් මානං 

පකාසිතත් තා. ‘‘අරියසඞ් ඝ’’න් ති අග් ගෙක් ඛියණයයභාවං ෙස් යසති. 

සරණගමනඤ් ච සාවකානං සබ් බගුණානං ආදි, සපුබ් බභාගපටිපො යසක් ඛා 

සීලක් ඛන් ධාෙයයො මජ් යඣ, අයසක් ඛා සීලක් ඛන් ධාෙයයො පරියයොසානන් ති 
ආදිමජ් ඣපරියයොසානකලයාණා සඞ් යඛපයතො සබ් යබ අරියසඞ් ඝගුණා 
පකාසිතා යහොන් ති. 

4. එවං ගාථාත් තයයන සඞ් යඛපයතො සකලගුණසංකත් තනමුයඛන 

රතනත් තයස ්ස පණාමං කත් වා ඉොනි තං නිපච් චකාරං යථාධිප් යපයත 

පයයොජයන පරිණායමන් යතො ‘‘ඉතිය ’’තිආදිමාහ. තත් ථ රතිජනනට් යඨන 

රතනං, බුද් ධධම් මසඞ් ඝා. යතසඤ් හි ‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනා 
යථාභූතගුයණ ආවජ් යජන් තස ්ස අමතාධිගමයහතුභූතං අනප් පකං 
පීතිපායමොජ් ජං උප් පජ් ජති. යථාහ – 

‘‘යස් මිං, මහානාම, සමයය අරියසාවයකො තථාගතං අනුස් සරති, 

යනවස ්ස තස් මිං සමයය රාගපරියුට් ඨිතං චිත් තං යහොති, න 
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යෙොසපරියුට් ඨිතං චිත් තං යහොති, න යමොහපරියුට් ඨිතං චිත් තං යහොති, 
උජුගතයමවස් ස තස් මිං සමයය චිත් තං යහොති තථාගතං ආරබ් භ. 

උජුගතචිත් යතො යඛො පන, මහානාම, අරියසාවයකො ලභති අත් ථයවෙං, 

ලභති ධම් මයවෙං, ලභති ධම් මූපසංහිතං පායමොජ් ජං, පමුදිතස් ස පීති 

ජායතී’’තිආදි (අ. නි. 6.10; 11.11). 

චිත් තීකතාදිභායවො වා රතනට් යඨො. වුත් තඤ් යහතං – 

‘‘චිත් තීකතං මහග් ඝඤ් ච, අතුලං දුල් ලභෙස් සනං; 

අයනොමසත් තපරියභොගං, රතනං යතන වුච් චතී’’ති. (දී. නි. අට් ඨ. 

2.33; ඛු. පා. අට් ඨ. 6.3; සු. නි. අට් ඨ. 226; මහානි. අට් ඨ. 50) – 

චිත් තීකතභාවාෙයයො ච අනඤ් ඤසාධාරණා බුද් ධාදීසු එව ලබ් භන් තීති. 

වන් ෙනාව වන්දනා ෙං යථා ‘‘ොනමයං සීලමය’’න් ති. වන් ෙනා යචත් ථ 

කායවාචාචිත් යතහි තිණ් ණං රතනානං ගුණනින් නතා, යථොමනා වා. 

පුජ් ජභවඵලනිබ් බත් තනයතො පුඤ්ඤං, අත් තයනො සන් තානං පුනාතීති වා. 

සුවිහතන්තරායෙොති. සුට් ඨු විහතන් තරායයො. එයතන අත් තයනො 

පසාෙසම් පත් තියා, රතනත් තයස ්ස ච යඛත් තභාවසම් පත් තියා තං පුඤ් ඤං 
අත් ථප් පකාසනස ්ස උපඝාතකඋපද් ෙවානං විහනයන සමත් ථන් ති ෙස් යසති. 

හුත්වාති පුබ් බකාලකරියා. තස් ස ‘‘අත් ථං පකාසයිස් සාමී’’ති එයතන 

සම් බන් යධො. තස්සාති යං රතනත් තයවන් ෙනාමයං පුඤ් ඤං, තස් ස. 

ආනුභායවනාති බයලන. 

5. එවං රතනත් තයස් ස නිපච් චකායර පයයොජනං ෙස් යසත් වා ඉොනි යස් සා 

ධම් මයෙසනාය අත් ථං සංවණ් යණතුකායමො, තස් සා තාව 

ගුණාභිත් ථවනවයසන උපඤ් ඤාපනත් ථං 

‘‘සංයුත්තවග්ගපටි ණ්ඩිතස්සා’’තිආදි වුත් තං, 

යෙවතාසංයුත් තාදිසංයුත් යතහි යචව නළවග් ගාදිවග් යගහි ච විභූසිතස් සාති 

අත් යථො  .තත් ථ  ‘‘සංයුත් ත ’’න් ති ‘‘සංයයොයගො’’ති ච අත් ථයතො එකං.  යකසං 

සංයුත් තං? සුත් තවග් ගානං  .යථා හි බයඤ් ජනසමුොයයො පෙං , එවං අත් යථසු ච 

කතාවධියකො පෙසමුොයයො වාකයං, වාකයසමුොයයො සුත් තං, සුත් තසමුොයය 

වග් යගොති සමඤ් ඤා, තථා සුත් තවග් ගසමුොයය සංයුත් තසමඤ් ඤා .

සංයුජ් ජන් තීති එත් ථ  සුත් තවග් ගාති සංයුත්තං. යදිපි අවයවවිනිමුත් යතො 

සමුොයයො නාම පරමත් ථයතො නත් ථි, අවයයව එව තංතංසන් නියවසවිසිට් යඨ 

උපාොය පොදිසමඤ් ඤා විය සුත් තවග් ගසමඤ් ඤා සංයුත් තසමඤ් ඤා 

ආගමසමඤ් ඤා ච, තථාපි පරමත් ථයතො අවිජ් ජමායනොපි සමුොයයො 

බුද් ධිපරිකප් පිතරූයපන විජ් ජමායනො විය ගය් හමායනො අවයවානං 

අධිට් ඨානභායවන යවොහරීයති යථා ‘‘රුක් යඛ සාඛා’’ති , තස් මා වුත් තං 

‘‘සංයුත්තවග්ගපටි ණ්ඩිතස්සා’’ති. 
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නනු සංයුත් තවග් යගො එව ආගයමො, තස් ස පන යකහි මණ් ඩනන් ති? න 
යචොයෙතබ් බයමතං. භවති හි අභින් යනපි වත් ථුස් මිං 
යථාධිප් යපතවියසසාවයබොධනයතො යභෙකසමුොචායරො යථා 

‘‘සිලාපුත් තකස ්ස සරීර’’න් ති. ආගමිස් සන් ති එත් ථ, එයතන, එතස ්මා වා 

අත් තත් ථපරත් ථාෙයයොති ආගය ො, ආදිකලයාණාදිගුණසම් පත් තියා 
උත් තමට් යඨන තංතංඅභිපත් ථිතසමිද් ධියහතුතාය පණ් ඩියතහි වරිතබ් බයතො 

වයරො, ආගයමො ච යසො වයරො චාති ආග වයරො. ආගමසම් මයතහි වා වයරොති 

ආග වයරො, සංයුත් යතො ච යසො ආගමවයරො චාති සංයුත්තාග වයරො, තස් ස. 

බුද් ධානං අනුබුද් ධා බුද් ානුබුද් ා, බුද් ධානං සච් චපටියවධං අනුගම් ම 
පටිවිද් ධසච් චා අග් ගසාවකාෙයයො අරියා. යතහි 

අත් ථසංවණ් ණනාගුණසංවණ් ණනානං වයසන සංවණ්ණිතස්ස. 

අථ වා බුද් ධා ච අනුබුද් ධා ච බුද් ානුබුද් ාති යයොයජතබ් බං. 
සම් මාසම් බුද් යධයනව හි විනයසුත් තඅභිධම් මානං 

පකණ් ණකයෙසනාදිවයසන යයො පඨමං අත් යථො විභත් යතො, යසො එව පච් ඡා 
යතසං අත් ථවණ් ණනාවයසන සඞ් ගීතිකායරහි සඞ් ගහං ආයරොපියතොති. එත් ථ 

ච සංයුත් තානං වග් ගා සමූහාති සංයුත්තවග්ගා, සගාථාවග් ගාෙයයො. 

තප් පරියාපන් නතාය සංයුත් යතසු වග් ගා සංයුත්තවග්ගා, නළවග් ගාෙයයො. 

සංයුත් තාව වග් ගා සංයුත්තවග්ගා. තිවියධපි යත එකයසසනයයන ගයහත් වා 

වුත් තං ‘‘සංයුත්තවග්ගපටි ණ්ඩිතස්සා’’ති. 

තත් ථ සගාථාවග් යග තාව එකාෙස සංයුත් තානි අට් ඨතිංස වග් ගා. 
නිොනවග් යග නව සංයුත් තානි එකූනචත් තාලීස වග් ගා. ඛන් ධවග් යග එකාෙස 
සංයුත් තානි එකූනසට් ඨි වග් ගා. සළායතනවග් යග නව සංයුත් තානි අට් ඨතිංස 
වග් ගා. මහාවග් යග ද් වාෙස සංයුත් තානි අට් ඨචත් තාලීස වග් ගා. ඉෙයමත් ථ 
සංයුත් තන් තරවග් ගානං පරිමාණං. 

ඤාණප්පයභද නනස්සාති පටිච් චසමුප් පාෙඛන් ධායතනාදිකථාබහුලතාය 
ගම් භීරඤාණචරියාවිභාවනයතො පඤ් ඤාවිභාගසමුප් පාෙකස් ස. ඉධ පන 

‘‘පඤ් ඤාප් පයභෙජනනස් සා’’ති ස ්වායමාගයමො යථොමියතො, සංවණ් ණනාසු 

චායං ආචරියස් ස පකති, යදිෙං තංතංසංවණ් ණනානං ආදියතො තස් ස තස් ස 
සංවණ් යණතබ් බස් ස ධම් මස ්ස වියසසගුණකත් තයනන යථොමනා. තථා හි 
සුමඞ් ගලවිලාසිනීපපඤ් චසූෙනීමයනොරථපූරණීඅට් ඨසාලිනීආදීසු ච 

යථාක් කමං ‘‘සද් ධාවහගුණස ්ස, පරවාෙමථනස ්ස, ධම් මකථිකපුඞ් ගවානං 

විචිත් තපටිභානජනනස් ස, තස් ස ගම් භීරඤායණහි ඔගාළ් හස ්ස අභිණ් හයසො 
නානානයවිචිත් තස් ස අභිධම් මස ්සා’’තිආදිනා යථොමනා කතා. 

6. අත් යථො කථීයති එතායාති අත්ථකථා, අත් ථකථාව අට්ඨකථා ත් ථ-

කාරස් ස ට් ඨ-කාරං කත් වා යථා ‘‘දුක් ඛස් ස පීළනට් යඨො’’ති. ආදියතොති 
ආදිම් හි පඨමසඞ් ගීතියං. ඡළභිඤ් ඤතාය පරයමන චිත් තවසිභායවන 

සමන් නාගතත් තා ඣානාදීසු පඤ ්චවිධවසිතාසම් භාවයතො ච වසියනො, යථරා 
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පටුන 

මහාකස ්සපාෙයයො. යතසං සයතහි පඤ් චහි. ොති යා අට් ඨකථා. සඞ්ගීතාති 

අත් ථං කයථතුං යුත් තට් ඨායන ‘‘අයං එතස් ස අත් යථො, අයං එතස් ස 

අත් යථො’’ති සඞ් ගයහත් වා වුත් තා. අනුසඞ්ගීතා ච යසත් යථරාදීහි පච්ඡාපි 
දුතියතතියසඞ් ගීතීසු. ඉමිනා අත් තයනො සංවණ් ණනාය ආගමනවිසුද් ධිං 
ෙස් යසති. 

7. සීහස් ස ලානයතො ගහණයතො සීහය ො, සීහකුමායරො, තබ් බංසජාතතාය 

තම් බපණ් ණිදීයප ඛත් තියා, යතසං නිවාසතාය තම් බපණ් ණිදීපස ්ස ච 

සීහළභායවො යවදිතබ් යබො. ආභතාති ජම් බුදීපයතො ආනීතා. අථාති පච් ඡා. 
අපරභායග හි නිකායන් තරලද් ධීහි අසඞ් කරත් ථං සීහළභාසාය අට් ඨකථා 
ඨපිතාති. යතන මූලට් ඨකථා සබ් බසාධාරණා න යහොතීති ඉෙං 
අත් ථප් පකාසනං එකන් යතන කරණීයන් ති ෙස් යසති. යතයනවාහ 

‘‘දීපවාසීන ත්ථාො’’ති. එත් ථ දීපවාසීනන් ති ජම් බුදීපවාසීනං, 
සීහළදීපවාසීනං වා අත් ථාය සීහළභාසාය ඨපිතාති යයොජනා. 

8. අපයනත්වාති කඤ් චුකසදිසං සීහළභාසං අපයනත් වා. තයතොති 

අට් ඨකථායතො. අහන් ති අත් තානං නිද් දිසති.  යනොර ං භාසන් ති 
මාගධභාසං. සා හි සභාවනිරුත් තිභූතා පණ් ඩිතමනං රමයති. යතයනවාහ 

‘‘තන්තිනොනුච්ඡවික’’න් ති, පාළිගතියා අනුයලොමිකං 

පාළිඡායානුවිධායිනින් ති අත් යථො. විගතයදොසන් ති 
අසභාවනිරුත් තිභාසන් තරරහිතං. 

9. ස ෙං අවියලොය න්යතොති සිද් ධන් තං අවියරොයධන් යතො. එයතන 
අත් ථයෙොසාභාවමාහ. අවිරුද් ධත් තා එව හි යථරවාොපි ඉධ පකාසීයිස් සන් ති. 

යථරවංසදීපානන් ති ථියරහි සීලක් ඛන් ධාදීහි සමන් නාගතත් තා යථරා, 

මහාකස ්සපාෙයයො. යතහි ආගතා ආචරියපරම් පරා යථරවංයසො, 
තප් පරියාපන් නා හුත් වා ආගමාධිගමසම් පන් නත් තා පඤ් ඤාපජ් යජොයතන 

තස් ස සමුජ් ජලනයතො යථරවංසදීපා, මහාවිහාරවාසියනො, යතසං. විවියධහි 

ආකායරහි නිච් ඡීයතීති විනිච්ඡයෙො, ගණ් ඨිට් ඨායනසු ඛිලමද් ෙනාකායරන 
පවත් තා විමතිච් යඡෙනී කථා. සුට් ඨුනිපුයණො සණ් යහො විනිච් ඡයයො 

එයතසන් ති සුනිපුණවිනිච්ඡො. අථ වා විනිච් ඡියනොතීති විනිච්ඡයෙො 
වුත් තප් පකාරවිසයං ඤාණං. සුට් ඨු නිපුයණො යඡයකො විනිච් ඡයයො එයතසන් ති 

යයොයජතබ් බං. එයතන මහාකස් සපාදියථරපරම් පරාගයතො, තයතො එව ච 

අවිපරීයතො සණ් යහො සුඛුයමො මහාවිහාරවාසීනං විනිච් ඡයයො, තස් ස 
පමාණභූතතං ෙස් යසති. 

10. සු නස්ස චාති ච-සද් යෙො සම් පිණ් ඩනත් යථො. යතන ‘‘න යකවලං 

ජම් බුදීපවාසීනයමව අත් ථාය, අථ යඛො සාධුජනයතොසනත් ථඤ් චා’’ති 

ෙස් යසති. යතන ච ‘‘තම් බපණ් ණිදීපවාසීනම් පි අත් ථායා’’ති අයමත් යථො 
සිද් යධො යහොති උග් ගහණාදිසුකරතාය යතසම් පි බහුකාරත් තා. 

චිරට්ඨිතත්ථන් ති චිරට් ඨිතිඅත් ථං, චිරකාලප් පවත් තනායාති අත් යථො. ඉෙඤ් හි 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  ගන් ථාරම් භකථාවණ් ණනා 
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අත් ථප් පකාසනං අවිපරීතපෙබයඤ් ජනසුනික් යඛපස් ස අත් ථසුනයස් ස ච 
උපායභාවයතො සද් ධම් මස ්ස චිරට් ඨිතියා පවත් තති. වුත් තඤ් යහතං භගවතා 

‘‘ද් යවයම, භික් ඛයව, ධම් මා සද් ධම් මස ්ස ඨිතියා අසම් යමොසාය 

අනන් තරධානාය සංවත් තන් ති. කතයම ද් යව? සුනික් ඛිත් තඤ් ච 

පෙබයඤ් ජනං අත් යථො ච සුනීයතො’’ති (අ. නි. 2.20). 

11-12. යං අත් ථවණ් ණනං කත් තුකායමො, තස් සා මහත් තං පරිහරිතුං 

‘‘සාවත්ථිපභූතීන’’න් තිආදි වුත් තං. යතයනවාහ – ‘‘න ඉ  භියෙයො

විත්ථාරකථං කරිස්සාමි, න තං ඉ  විචාරයිස්සාමී’’ති ච. සඞ්ගීතීනං

ද්වින්නන් ති දීඝමජ් ඣිමනිකායානං. 

13. ‘‘න ඉධ භියයයො විත් ථාරකථං කරිස් සාමී’’ති සාමඤ් ඤයතො 

වුත් තස ්ස අත් ථස් ස අවස් සයං ෙස ්යසතුං ‘‘සුත්තානං පනා’’තිආදි වුත් තං. 

14. යං අට් ඨකථං කත් තුකායමො, තයෙකයෙසභායවන විසුද් ධිමග් යගො 
ගයහතබ් යබොති කථිකානං උපයෙසං කයරොන් යතො තත් ත විචාරිතධම් යම 

උද් යෙසවයසන ෙස් යසති ‘‘සීලකථා’’තිආදිනා. තත් ථ සීලකථාති 

චාරිත් තවාරිත් තාදිවයසන සීලස් ස විත් ථාරකථා. ධුත ම් ාති 

පිණ් ඩපාතිකඞ් ගාෙයයො යතරස කයලසධුනනකධම් මා. කම් ට්ඨානානි 

සබ්බානීති පාළියං ආගතානි අට් ඨත් තිංස, අට් ඨකථායං ද් යවති නිරවයසසානි 

යයොගකම් මස් ස භාවනාය පවත් තිට් ඨානානි. චරිොවි ානසහියතොති 

රාගචරියාදීනං සභාගාදිවිධායනන සහියතො. ඣානානි චත් තාරි 

රූපාවචරජ් ඣානානි, ස ාපත්තියෙො චතස් යසො අරූපසමාපත් තියයො. අට් ඨපි 

වා පටිලද් ධමත් තානි ඣානානි, සමාපජ් ජනවසිභාවප් පත් තියා ස ාපත්තියෙො.

ඣානානි වා රූපාරූපාවචරජ් ඣානානි, ස ාපත්තියෙො 
ඵලසමාපත් තිනියරොධසමාපත් තියයො. 

15. යලොකයයලොකුත් තරයභො ඡ අභිඤ් ඤායයො සබ්බා අභිඤ්ඤායෙො. 
ඤාණවිභඞ් ගාදීසු ආගතනයයන එකවිධාදිනා පඤ් ඤාය සඞ් කයලත් වා 

සම් පිණ් යඩත් වා නිච් ඡයයො පඤ්ඤාසඞ්කලනනිච්ඡයෙො. 

16. පච් චයධම් මානං යහතුආදීනං පච් චයුප් පන් නධම් මානං 

යහතුපච් චයාදිභායවො පච්චොකායරො, තස් ස යෙසනා පච්චොකාරයදසනා, 
පටිච් චසමුප් පාෙකථාති අත් යථො. සා පන නිකායන් තරලද් ධිසඞ් කරරහිතතාය 

සුට් ඨුපරිසුද් ධා, ඝනවිනිබ් යභොගස් ස ච සුදුක් කරතාය නිපුණා සණ් හසුඛුමා, 

එකත් තනයාදිසහිතා ච තත් ථ විචාරිතාති ආහ ‘‘සුපරිසුද් නිපුණනො’’ති. 
පටිසම් භිොදීසු ආගතනයං අවිසජ් යජත් වාව විචාරිතත් තා 

අවිමුත්තතන්ති ග්ගා. 
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17. ඉති පන සබ්බන් ති ඉති-සද් යෙො පරිසමාපයන, පන-සද් යෙො 

වචනාලඞ් කායර, එතං සබ් බන් ති අත් යථො. ඉ ාති ඉමිස් සා අට් ඨකථාය. නතං

විචාරයිස්සාමි පුනරුත් තිභාවයතොති අධිප් පායයො. 

18. ඉොනි තස් යසව අවිචාරණස් ස එකන් තකාරණං නිද් ධායරන් යතො 

‘‘ ජ්යඣ විසුද්ධි ග්යගො’’තිආදිමාහ. තත් ථ ‘‘මජ් යඣ ඨත් වා’’ති එයතන 
මජ් ඣට් ඨභාවදීපයනන වියසසයතො චතුන් නං ආගමානං සාධාරණට් ඨකථා 

විසුද් ධිමග් යගො, න සුමඞ් ගලවිලාසිනිආෙයයො විය අසාධාරණට් ඨකථාති 
ෙස් යසති. ‘‘වියසසයතො’’ති ච ඉෙං විනයාභිධම් මානම් පි විසුද් ධිමග් යගො 
යථාරහං අත් ථවණ් ණනා යහොති එවාති කත් වා වුත් තං. 

19. ඉච්යචවාති ඉති එව. තම්පීති විසුද් ධිමග් ගම් පි. එතාොති 
සාරත් ථප් පකාසිනියා. 

එත් ථ ච ‘‘සීහළදීපං ආභතා’’තිආදිනා අට් ඨකථාකරණස් ස නිමිත් තං 

ෙස් යසති, ‘‘දීපවාසීනමත් ථාය සුජනස් ස ච තුට් ඨත් ථං චිරට් ඨිතත් ථඤ් ච 

ධම් මස ්සා’’ති එයතහි පයයොජනං, ‘‘සංයුත් තාගමවරස් ස අත් ථං 

පකාසයිස ්සාමී’’ති එයතන පිණ් ඩත් ථං, ‘‘අපයනත් වාන තයතොහං 

සීහළභාස’’න් තිආදිනා ‘‘සාවත් ථිපභූතීන’’න් තිආදිනා ‘‘සීලකථා’’තිආදිනා 
ච කරණප් පකාරං. යහට් ඨිමනිකායයසු විසුද් ධිමග් යග ච විචාරිතානං 
අත් ථානං අවිචාරණම් පි හි ඉධ කරණප් පකායරො එවාති. 

ගන් ථාරම් භකථාවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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1. යෙවතාසංයුත් තං 

1. න වග්යගො 

1. ඔඝතරණසුත් තවණ් ණනා 
විභාගවන් තානං සභාවවිභාවනං විභාගෙස් සනවයසයනව යහොතීති 

පඨමං තාව සංයුත් තවග් ගසුත් තාදිවයසන සංයුත් තාගමස් ස විභාගං ෙස් යසතුං 

‘‘තත්ථ සංයුත්තාගය ො නා ා’’තිආදිමාහ  .තත් ථ  තත්ථාති යං වුත් තං – 

‘‘සංයුත් තාගමවරස් ස අත් ථං  පකාසයිස් සාමී ’’ති , තස් මිං වචයන. තත්ථාති වා 

‘‘එතාය  අට් ඨකථාය විජානාථ සංයුත් තනිස් සිතං අත් ථ ’’න් ති එත් ථ යං 

සංයුත් තග් ගහණං කතං , තත් ථ  .පඤ් ච වග් ගා එතස් සාති  පඤ්චවග්යගො. 

අවයයවන විග් ගයහො, සමුොයයො සමාසත් යථො. 

ඉොනි තං ආදියතො පට් ඨාය සංවණ් යණතුකායමො අත් තයනො 

සංවණ් ණනාය තස් ස පඨමමහාසඞ් ගීතියං නික් ඛිත් තානුක් කයමයනව 

පවත් තභාවං ෙස් යසතුං, ‘‘තස්සවග්යගසුසගාථාවග්යගොආදී’’තිආදි වුත් තං .

තත් ථ  යථාපච් චයං තත් ථ තත් ථ යෙසිතත් තා පඤ් ඤත් තත් තා ච 

විප් පකණ් ණානං ධම් මවිනයානං සඞ් ගයහත් වා ගායනං කථනං සඞ්ගීති, 

මහාවිසයත් තා පූජනියත් තා ච මහතී සඞ් ගීති  හාසඞ්ගීති. පඨමා මහාසඞ් ගීති 

පඨ  හාසඞ්ගීති, තස ්සා පවත් තිතකායලො පඨ  හාසඞ්ගීතිකායලො, තස් මිං 

පඨමමහාසඞ් ගීතිකායල. 

නිෙොති යෙසනං යෙසකාලාදිවයසන අවිදිතං විදිතං කත් වා නිෙස ්යසතීති 

නිදානං. යයො යලොයක ගන් ථස් ස උයපොග් ඝායතොති වුච් චති, ස් වායයමත් ථ 

‘‘එවං යම සුත’’න් ති-ආදියකො ගන් යථො යවදිතබ් යබො, න පන ‘‘සනිොනාහං, 

භික් ඛයව, ධම් මං යෙයසමී’’තිආදීසු (අ. නි. 3.126) විය 
අත් තජ් ඣාසයාදියෙසනුප් පත් තියහතු. යතයනවාහ – ‘‘එවං යම සුතන් ති-

ආදිකං ආයස් මතා ආනන් යෙන පඨමමහාසඞ් ගීතිකායල වුත්තං

නිදාන ාදී’’ති. කාමඤ් යචත් ථ යස් සං පඨමමහාසඞ් ගීතියං 

නික් ඛිත් තානුක් කයමන සංවණ් ණනං කත් තුකායමො, සා විත් ථාරයතො 

වත් තබ් බා, සුමඞ් ගලවිලාසිනියං පන අත් තනා විත් ථාරිතත් තා තත් යථව 

ගයහතබ් බාති ඉමිස් සා සංවණ් ණනාය මහත් තං පරිහරන් යතො ‘‘සා

පයනසා’’තිආදිමාහ. 

1. එවං බාහිරනිොයන වත් තබ් බං අතිදිසිත් වා ඉොනි අබ් භන් තරනිොනං 

ආදියතො පට් ඨාය සංවණ් යණතුං ‘‘ෙං පයනත’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ යස් මා 
සංවණ් ණනං කයරොන් යතන සංවණ් යණතබ් යබ ධම් යම පෙවිභාගං 
පෙත් ථඤ ්ච ෙස් යසත් වා තයතො පරං පිණ් ඩත් ථාදිෙස් සනවයසන සංවණ් ණනා 

කාතබ් බා, තස් මා පොනි තාව ෙස් යසන් යතො ‘‘එවන්ති නිපාතපද’’න් ති-

ආදිමාහ. තත් ථ පදවිභායගොති පොනං වියසයසො, න පෙවිග් ගයහො. අථ වා 

පොනි ච පෙවිභායගො ච පදවිභායගො. පෙවිග් ගයහො ච පෙවිභායගො ච 

පදවිභායගොති වා එකයසසවයසන පෙපෙවිග් ගහා පෙවිභාගසද් යෙන වුත් තාති 
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යවදිතබ් බං. තත් ථ පෙවිග් ගයහො ‘‘යජතස ්ස වනං යජතවන’’න් තිආදිනා 
සමාසපයෙසු ෙට් ඨබ් යබො. 

අත්ථයතොති පෙත් ථයතො. තං පන පෙත් ථං අත් ථුද් ධාරක් කයමන පඨමං 

එවංසද් ෙස් ස ෙස් යසන් යතො ‘‘එවංසද්යදො තාවා’’තිආදිමාහ. අව ාරණාදීති 

එත් ථ ආදි-සද් යෙන ඉෙමත් ථපුච් ඡාපරිමාණාදිඅත් ථානං සඞ් ගයහො ෙට් ඨබ් යබො. 

තථා හි ‘‘එවංගතානි පුථුසිප් පායතනානි (දී. නි. 1.163, 165), එවංවියධො 
එවමාකායරො’’ති ච ආදීසු ඉෙං-සද් ෙස් ස අත් යථ එවං-සද් යෙො. ගත-සද් යෙො හි 

පකාරපරියායයො, තථා විධාකාර-සද් යෙො ච. තථා හි ගතවිධආකාරසද් යෙ 
යලොකයා පකාරත් යථ වෙන් ති. ‘‘එවං සු යත සුන් හාතා සුවිලිත් තා 
කප් පිතයකසමස් සූ ආමුත් තමාලාභරණා ඔොතවත් ථවසනා පඤ් චහි 

කාමගුයණහි සමප් පිතා සමඞ් ගීභූතා පරිචායරන් ති, යසයයථාපි ත් වං එතරහි 

සාචරියයකොති. යනො හිෙං, යභො යගොතමා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.286) පුච් ඡායං, 

‘‘එවං ලහුපරිවත් තං (අ. නි. 1.48), එවමායුපරියන් යතො’’ති (පාරා. 12) ච 
ආදීසු පරිමායණ. 

නනු ච ‘‘එවං සු යත සුන් හාතා සුවිලිත් තා, එවමායුපරියන් යතො’’ති එත් ථ 
එවං-සද් යෙන පුච් ඡනාකාරපරිමාණාකාරානං වුත් තත් තා ආකාරත් යථො එව 

එවං-සද් යෙොති? න, වියසසසබ් භාවයතො. ආකාරමත් තවාචයකො හි එවං-

සද් යෙො, ආකාරත් යථොති අධිප් යපයතො යථා ‘‘එවං බයායඛො’’තිආදීසු, න පන 

ආකාරවියසසවාචයකො. එවඤ් ච කත් වා, ‘‘එවං ජායතන මච් යචනා’’තිආදීනි 

(ධ. ප. 53) උපමාදීසු උොහරණානි උපපන් නානි යහොන් ති. තථා හි 

‘‘යථාපි…යප.… බහු’’න් ති (ධ. ප. 53)? එත් ථ පුප් ඵරාසිට් ඨානියයතො 
මනුස් සූපපත් තිසප් පුරිසූපනිස ්සය-සද් ධම් මස් සවන- යයොනියසොමනසිකාර-
යභොගසම් පත් තිආදිොනාදිපුඤ් ඤකරියයහතුසමුොයයතො 
යසොභාසුගන් ධතාදිගුණයයොගයතො මාලාගුළසදිසියයො පහූතා පුඤ් ඤකරියා 
මරිතබ් බසභාවතාය මච් යචන සත් යතන කත් තබ් බාති යජොතිතත් තා 

පුප් ඵරාසිමාලාගුළාව උපමා, යතසං උපමාකායරො යථා-සද් යෙන අනියමයතො 

වුත් යතොති ‘‘එවං-සද් යෙො උපමාකාරනිගමනත් යථො’’ති වත් ථුං යුත් තං, යසො 
පන උපමාකායරො නියමියමායනො අත් ථයතො උපමාව යහොතීති ආහ 

‘‘උප ාෙං ආගයතො’’ති. තථා ‘‘එවං ඉමිනා ආකායරන 
අභික් කමිතබ් බ’’න් තිආදිනා උපදිසියමානාය සමණසාරුප් පාය 

ආකප් පසම් පත් තියා යයො තත් ථ උපදිසනාකායරො, යසො අත් ථයතො උපයෙයසො 

එවාති වුත් තං, ‘‘එවං යත…යප.…උපයදයස’’ති. තථා ‘‘එවයමතං භගවා, 
එවයමතං සුගතා’’ති එත් ථ ච භගවතා යථාවුත් තමත් ථං අවිපරීතයතො 
ජානන් යතහි කතං තත් ථ සංවිජ් ජමානගුණානං පකායරහි හංසනං 
උෙග් ගතාකරණං සම් පහංසනං. යයො තත් ථ සම් පහංසනාකායරොති 
යයොයජතබ් බං. 
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පටුන 

එවය වං පනාෙන් ති එත් ථ ගරහණාකායරොති යයොයජතබ් බං, යසො ච 
ගරහණාකායරො වසලීති-ආදිඛුංසනසද් ෙසන් නිධානයතො ඉධ එවං-සද් යෙන 

පකාසියතොති විඤ් ඤායති. යථා යචත් ථ, එවං උපමාකාරාෙයයොපි 
උපමාදිවයසන වුත් තානං පුප් ඵරාසිආදිසද් ොනං සන් නිධානයතොති ෙට් ඨබ් බං. 

එවං, භන් යතති පන ධම් මස ්ස සාධුකං සවනමනසිකායර සන් නියයොජියතහි 
භික් ඛූහි අත් තයනො තත් ථ ඨිතභාවස් ස පටිජානනවයසන වුත් තත් තා එත් ථ 

එවං-සද් යෙො ‘‘වචනසම්පටිච්ඡනත්යථො’’ති වුත් යතො. යතන එවං, භන්යතති 

සාධු, භන් යත, සුට් ඨු, භන් යතති වුත් තං යහොති. එවඤ්ච වයදහීති යථාහං 

වොමි, එවං සමණං ආනන් ෙං වයෙහීති යයො එවං වෙනාකායරො ඉොනි 

වත් තබ් යබො, යසො එවං-සද් යෙන නිෙස ්සීයතීති ‘‘නිදස්සනත්යථො’’ති 

වුත් යතොති. එවං යනොති එත් ථාපි යනසං යථාවුත් තධම් මානං 
අහිතදුක් ඛාවහභායව සන් නිට් ඨානජනනත් ථං අනුමතිගහණවයසන 

‘‘සංවත් තන් ති වා යනො වා, කථං යවො එත් ථ යහොතී’’ති පුච් ඡාය කතාය ‘‘එවං 
යනො එත් ථ යහොතී’’ති වුත් තත් තා තොකාරසන් නිට් ඨානං එවං-සද් යෙන 
විභාවිතන් ති විඤ් ඤායති. යසො පන යතසං ධම් මානං අහිතාය දුක් ඛාය 

සංවත් තනාකායරො නියමියමායනො අවධාරණත් යථො යහොතීති ආහ – ‘‘එවං

යනොඑත්ථ යහොතීතිආදීසුඅව ාරයණ’’ති. 

නානානෙනිපුණන් ති එකත් තනානත් තඅබයාපාරඑවංධම් මතාසඞ් ඛාතා, 
නන් දියාවට් ටතිපුක් ඛලසීහවික් කීළිතඅඞ් කුසදිසායලොචනසඞ් ඛාතා වා 

ආධාරාදියභෙවයසන නානාවිධා නයා නානානො. නයා වා පාළිගතියයො තා ච 

පඤ ්ඤත් තිඅනුපඤ් ඤත් තිආදිවයසන 
සංකයලසභාගියාදියලොකයාදිතදුභයයවොමිස් සකාදිවයසන කුසලාදිවයසන 
ඛන් ධාදිවයසන සඞ් ගහාදිවයසන සමයවිමුත් තාදිවයසන ඨපනාදිවයසන 

කුසලමූලාදිවයසන තිකප් පට් ඨානාදිවයසන ච නානප් පකාරාති නානානො, 

යතහි නිපුණං සණ් හං සුඛුමන් ති නානානෙනිපුණං. ආසයයොව අජ්ඣාසයෙො, 

යත ච සස් සතාදියභයෙන තත් ථ ච අප් පරජක් ඛතාදියභයෙන අයනයක, 
අත් තජ් ඣාසයාෙයයො එව වා සමුට් ඨානං උප් පත් තියහතු එතස් සාති 

අයනකජ්ඣාසෙසමුට්ඨානං. අත්ථබයඤ් නසම්පන්නන් ති 

අත් ථබයඤ් ජනපරිපුණ් ණං උපයනතබ් බාභාවයතො, 
සඞ් කාසනපකාසනවිවරණවිභජනඋත් තානීකරණපඤ් ඤත් තිවයසන ඡහි 
අත් ථපයෙහි අක් ඛරපෙබයඤ් ජනාකාරනිරුත් තිනිද් යෙසවයසන ඡහි 
බයඤ ්ජනපයෙහි ච සමන් නාගතන් ති වා අත් යථො ෙට් ඨබ් යබො. 

විවි පාටිහාරිෙන් ති එත් ථ පාටිහාරියපෙස් ස වචනත් ථං (උො. අට් ඨ. 1; 

ඉතිවු. අට් ඨ. නිොනවණ් ණනා; ධ. ස. මූලටී. 2) ‘‘පටිපක් ඛහරණයතො 

රාගාදිකයලසාපනයනයතො පාටිහාරිෙ’’න් ති වෙන් ති. භගවයතො පන 

පටිපක් ඛා රාගාෙයයො න සන් ති යය හරිතබ් බා, පුථුජ් ජනානම් පි 
විගතූපක් කයලයස අට් ඨගුණසමන් නාගයත චිත් යත හතපටිපක් යඛ ඉද් ධිවිධං 

පවත් තති, තස් මා තත් ථ පවත් තයවොහායරන ච න සක් කා ඉධ 
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පටුන 

‘‘පාටිහාරිෙ’’න් ති වත් තුං. සයච පන මහාකාරුණිකස් ස භගවයතො 

යවයනයයගතා ච කයලසා පටිපක් ඛා, යතසං හරණයතො ‘‘පාටිහාරිෙ’’න් ති 

වුත් තං, එවං සති යුත් තයමතං. අථ වා භගවයතො ච සාසනස් ස ච පටිපක් ඛා 

තිත් ථියා, යතසං හරණයතො පාටිහාරිෙං. යත හි දිට් ඨිහරණවයසන 
දිට් ඨිප් පකාසයන අසමත් ථභායවන ච ඉද් ධිආයෙසනානුසාසනීහි හරිතා 

අපනීතා යහොන් තීති. පටීති වා අයං සද් යෙො ‘‘පච් ඡා’’ති එතස් ස අත් ථං 

යබොයධති ‘‘තස් මිං පටිපවිට් ඨම් හි, අඤ ්යඤො ආගඤ් ඡි බ්රාහ් මයණො’’තිආදීසු 

(සු. නි. 985; චූළනි. වත් ථුගාථා 4) විය, තස් මා සමාහියත චිත් යත 
විගතූපක් කයලයස කතකච් යචන පච් ඡාහරිතබ් බං පවත් යතතබ් බන් ති 

පටිහාරියං, අත් තයනො වා උපක් කයලයසසු චතුත් ථජ් ඣානමග් යගහි හරියතසු 

පච් ඡා හරණං පටිහාරියං, ඉද් ධිආයෙසනානුසාසනියයො ච 

විගතූපක් කයලයසන කතකච් යචන ච සත් තහිතත් ථං පුන පවත් යතතබ් බා, 
හරියතසු ච අත් තයනො උපත් තියලයසසු පරසත් තානං උපක් කයලසහරණානි 

යහොන් තීති පටිහාරියානි භවන් ති, පටිහාරියයමව පාටිහාරිෙං. පටිහාරියය වා 

ඉද් ධිආයෙසනානුසාසනිසමුොයය භවං එයකකං පාටිහාරිෙන් ති වුච් චති. 

පටිහාරියං වා චතුත් ථජ් ඣානං මග් යගො ච පටිපක් ඛහරණයතො, තත් ථ ජාතං, 

තස් මිං වා නිමිත් තභූයත, තයතො වා ආගතන් ති පාටිහාරිෙං. තස් ස පන 
ඉද් ධිආදියභයෙන විසයයභයෙන ච බහුවිධස් ස භගවයතො යෙසනායං 
ලබ් භමානත් තා ආහ ‘‘විවිධපාටිහාරිය’’න් ති. 

නඅඤ්ඤථාති භගවයතො සම් මුඛා සුතාකාරයතො න අඤ ්ඤථාති අත් යථො, 
න පන භගවයතො යෙසිතාකාරයතො. අචින් යතයයානුභාවා හි භගවයතො 
යෙසනා. එවඤ් ච කත් වා ‘‘සබ් බප් පකායරන යකො සමත් යථො විඤ් ඤාතු’’න් ති 

ඉෙං වචනං සමත් ථිතං භවති, ධාරණබලෙස් සනඤ් ච න විරුජ් ඣති 
සුතාකාරඅවිරජ් ඣනස් ස අධිප් යපතත් තා. න යහත් ථ අත් ථන් තරතාපරිහායරො 
ද් වින් නම් පි අත් ථානං එකවිසයත් තා. ඉතරථා යථයරො භගවයතො යෙසනාය 
සබ් බථා පටිග් ගහයණ සමත් යථො අසමත් යථො චාති ආපජ් යජයයාති. 

‘‘යයො පයරො න යහොති, යසො අත් තා’’ති එවං වුත් තාය 
නියකජ් ඣත් තසඞ් ඛාතාය සසන් තතියා වත් තනයතො තිවියධොපි යම-සද් යෙො 

කඤ් චාපි එකස ්මිං එව අත් යථ දිස් සති, කරණසම් පොනසාමිනිද් යෙසවයසන 

පන විජ් ජමානං යභෙං සන් ධායාහ, ‘‘ය -සද්යදොතීසුඅත්යථසුදිස්සතී’’ති. 

කඤ් චාපි උපසග් යගො කරියං වියසයසති, යජොතකභාවයතො පන සතිපි 
තස් මිං සුත-සද් යෙො එව තං තං අත් තං වෙතීති අනුපසග් ගස ්ස සුත-සද් ෙස් ස 
අත් ථුද් ධායර සඋපසග් ගස ්ස ගහණං න විරුජ් ඣතීති ෙස් යසන් යතො 

‘‘සඋපසග්යගො අනුපසග්යගො චා’’තිආදිමාහ. අස්සාති සුත-සද් ෙස් ස. 

කම් මභාවසාධනානි ඉධ සුතසද් යෙ සම් භවන් තීති වුත් තං ‘‘උප ාරිතන්තිවා

උප ාරණන්ති වා අත්යථො’’ති.  ොති අත්යථ සතීති යො යම-සද් ෙස් ස 
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කත් තුවයසන කරණනිද් යෙයසො, තොති අත් යථො.   ාති අත්යථ සතීති යො 

සම් බන් ධවයසන සාමිනිද් යෙයසො, තො. 

සුත-සද් ෙසන් නිධායන පයුත් යතන එවං-සද් යෙන 

සවනකරියායජොතයකන භවිතබ් බන් ති වුත් තං ‘‘එවන්ති 

යසොතවිඤ්ඤාණාදිවිඤ්ඤාණකිච්චනිදස්සන’’න් ති. ආදි-සද් යෙන 
සම් පටිච් ඡනාදීනං පඤ් චද් වාරිකවිඤ් ඤාණානං තෙභිනීහටානඤ් ච 
මයනොද් වාරිකවිඤ් ඤාණානං ගහණං යවදිතබ් බං. සබ් යබසම් පි වාකයානං 
එවකාරත් ථසහිතත් තා ‘‘සුත’’න් ති එතස් ස සුතයමවාති අයමත් යථො ලබ් භතීති 

ආහ ‘‘අස්සවනභාවපටික්යෙපයතො’’ති. එයතන අවධාරයණන නිරාසඞ් කතං 

ෙස් යසති. යථා ච සුතං සුතයමවාති නියයමතබ් බං, තං සම් මා සුතං යහොතීති 

ආහ ‘‘අනූනානධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න් ති. අථ වා 
සද් ෙන් තරත් ථායපොහනවයසන සද් යෙො අත් ථං වෙතීති සුතන් ති අසුතං න 

යහොතීති අයයමතස් ස අත් යථොති වුත් තං ‘‘අස්සවනභාවපටික්යෙපයතො’’ති. 
ඉමිනා දිට් ඨාදිවිනිවත් තනං කයරොති. 

ඉෙං වුත් තං යහොති – න ඉෙං මයා දිට් ඨං, න සයම් භූඤායණන සච් ඡිකතං, 

අථ යඛො සුතං, තඤ් ච යඛො සම් මයෙවාති. යතයනවාහ 

‘‘අනූනානධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න් ති. අවධාරණත් යථ වා එවං-
සද් යෙ අයමත් ථයයොජනා කරීයතීති තෙයපක් ඛස් ස සුත-සද් ෙස් ස අයමත් යථො 

වුත් යතො ‘‘අස්සවනභාවපටික්යෙපයතො’’ති. යතයනවාහ 

‘‘අනූනානධිකාවිපරීතග්ගහණනිදස්සන’’න් ති. සවනසද් යෙො යචත් ථ 
කම් මත් යථො යවදිතබ් යබො ‘‘සුයයතී’’ති. 

එවං සවනයහතුසවනවියසසවයසන පෙත් තයස ්ස එයකන පකායරන 

අත් ථයයොජනං ෙස් යසත් වා ඉොනි පකාරන් තයරහි තං ෙස් යසතුං ‘‘තථා 

එව’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ තස්සාති යා සා භගවයතො සම් මුඛා 

ධම් මස ්සවනාකායරන පවත් තා මයනොද් වාරවිඤ් ඤාණවීථි, තස් සා. සා හි 
නානප් පකායරන ආරම් මයණ පවත් යතතුං සමත් ථා. තථා ච වුත් තං 

‘‘යසොතද්වාරානුසායරනා’’ති. නානප්පකායරනාති වක් ඛමානානං 
අයනකවිහිතානං බයඤ් ජනත් ථග් ගහණානං නානාකායරන. එයතන ඉමිස් සා 
යයොජනාය ආකාරත් යථො එවං-සද් යෙො ගහියතොති දීයපති. 

පවත්තිභාවප්පකාසනන් ති පවත් තියා අත් ථිතාපකාසනං. සුතන්ති

 ම් ප්පකාසනන් ති යස් මිං ආරම් මයණ වුත් තප් පකාරා විඤ ්ඤාණවීථි 

නානප් පකායරන පවත් තා, තස් ස ධම් මත් තා වුත් තං, න සුත-සද් ෙස් ස 

ධම් මත් ථත් තා. වුත් තස් යසවත් ථස් ස පාකටීකරණං ‘‘අෙං යහත්ථා’’තිආදි. 

තත් ථ විඤ්ඤාණවීථිොති කරණත් යථ කරණවචනං,  ොති කත් තුඅත් යථ. 

එවන්තිනිද්දිසිතබ්බප්පකාසනන් ති නිෙස ්සනත් ථයමවං සද් ෙං ගයහත් වා 
වුත් තං නිෙස් යසතබ් බස් ස නිද් දිසිතබ් බත් තාභාවාභාවයතො. යතන එවං-
සද් යෙන සකලම් පි සුත් තං පච් චාමට් ඨන් ති ෙස් යසති. සුත-සද් ෙස් ස 
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කරියාසද් ෙත් තා සවනකරියාය ච සාධාරණවිඤ් ඤාණප් පබන් ධපටිබද් ධත් තා 

තත් ථ ච පුග් ගලයවොහායරොති වුත් තං ‘‘සුතන්තිපුග්ගලකිච්චප්පකාසන’’න් ති. 
න හි පුග් ගලයවොහාරරහියත ධම් මප් පබන් යධ සවනකරියා ලබ් භතීති. 

ෙස්ස චිත්තසන්තානස්සාතිආදිපි ආකාරත් ථයමව එවං-සද් ෙං ගයහත් වා 
පුරිමයයොජනාය අඤ් ඤථා අත් ථයයොජනං ෙස් යසතුං වුත් තං. තත් ථ 

ආකාරපඤ්ඤත්තීති උපාොපඤ් ඤත් ති එව ධම් මානං 

පවත් තිආකාරුපාොනවයසන තථා වුත් තා. සුතන්ති විසෙනිද්යදයසොති 
යසොතබ් බභූයතො ධම් යමො සවනකරියාකත් තුපුග් ගලස් ස සවනකරියාවයසන 
පවත් තිට් ඨානන් ති කත් වා වුත් තං. චිත් තසන් තානවිනිමුත් තස ්ස පරමත් ථයතො 
කස ්සචි කත් තු අභායවපි සද් ෙයවොහායරන බුද් ධිපරිකප් පිතයභෙවචනිච් ඡාය 
චිත් තසන් තානයතො අඤ් ඤං විය තංසමඞ් ගිං කත් වා වුත් තං 

‘‘චිත්තසන්තායනන තංස ඞ්ගීයනො’’ති. සවනකරියාවිසයයොපි 
යසොතබ් බධම් යමො සවනකරියාවයසන පවත් තචිත් තසන් තානස ්ස ඉධ 

පරමත් ථයතො කත් තුභාවයතො, සවනවයසන චිත් තප් පවත් තියා එව වා 
සවනකරියාභාවයතො තංකරියාකත් තු ච විසයයො යහොතීති වුත් තං 

‘‘තංස ඞ්ගීයනො කත්තුවිසයෙ’’ති. සුතාකාරස් ස ච යථරස් ස 

සම් මානිච් ඡිතභාවයතො ආහ ‘‘ගහණසන්නිට්ඨාන’’න් ති. එයතන වා 
අවධාරණත් ථං එවං-සද් ෙං ගයහත් වා අයමත් ථයයොජනා කතාති ෙට් ඨබ් බං. 

පුබ් යබ සුතානං නානාවිහිතානං සුත් තසඞ් ඛාතානං අත් ථබයඤ් ජනානං 

උපධාරිතරූපස් ස ආකාරස් ස නිෙස් සනස ්ස, අවධාරණස් ස වා 
පකාසනසභායවො එවං-සද් යෙොති තොකාරාදිඋපධාරණස් ස 
පුග් ගලපඤ් ඤත් තියා උපාොනභූතධම් මප් පබන් ධබයාපාරතාය වුත් තං 

‘‘එවන්ති පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො’’ති. සවනකරියා පන පුග් ගලවාදියනොපි 
විඤ ්ඤාණනිරයපක් ඛා නත් ථීති වියසසයතො විඤ් ඤාණබයාපායරොති ආහ 

‘‘සුතන්ති විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො’’ති. ය ති සද් ෙප් පවත් තියා 
එකන් යතයනව සත් තවිසයත් තා විඤ ්ඤාණකච් චස් ස ච තත් යථව 

සයමොෙහිතබ් බයතො ‘‘ය ති උභෙකිච්චයුත්තපුග්ගලනිද්යදයසො’’ති වුත් තං. 
අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිසභාවා යථාක් කමං එවං-
සද් ෙසුත-සද් ොනං අත් ථාති යත තථාරූප-පඤ් ඤත් ති-උපාොනභූත-

ධම් මප් පබන් ධබයාපාරභායවන ෙස් යසන් යතො ආහ – ‘‘එවන්ති

පුග්ගලකිච්චනිද්යදයසො, සුතන්ති විඤ්ඤාණකිච්චනිද්යදයසො’’ති. එත් ථ ච 

කරණකරියාකත් තුකම් ම-වියසසප් පකාසනවයසන පුග් ගලබයාපාරවිසය-
පුග් ගලබයාපාරනිෙස් සනවයසන 
ගහණාකාරගාහකතබ් බිසයවියසසනිද් යෙසවයසන කත් තුකරණබයාපාර-
කත් තුනිද් යෙසවයසන ච දුතියාෙයයො චතස් යසො අත් ථයයොජනා ෙස් සිතාති 
ෙට් ඨබ් බං. 

සබ් බස ්සපි සද් ොධිගමනීයස් ස අත් ථස් ස පඤ් ඤත් තිමුයඛයනව 
පටිපජ් ජිතබ් බත් තා සබ් බපඤ ්ඤත් තීනඤ් ච විජ් ජමානාදිවයසන ඡසු 
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පටුන 

පඤ ්ඤත් තියභයෙසු අන් යතොගධත් තා යතසු ‘‘එව’’න් තිආදීනං පඤ් ඤත් තීනං 

සරූපං නිද් ධායරන් යතො ආහ ‘‘එවන්තිචය තිචා’’තිආදි. තත් ථ එවන් ති ච 
යමති ච වුච් චමානස ්ස අත් ථස ්ස ආකාරාදියනො ධම් මානං 
අසලක් ඛණභාවයතො අවිජ් ජමානපඤ් ඤත් තිභායවොති ආහ 

‘‘සච්චිකට්ඨපර ත්ථවයසන අවිජ්  ානපඤ්ඤත්තී’’ති. තත් ථ 

සච්චිකට්ඨපර ත්ථවයසනාති භූතත් ථඋත් තමත් ථවයසන. ඉෙං වුත් තං යහොති 

– යයො මායාමරීචිආෙයයො විය අභූතත් යථො, අනුස ්සවාදීහි ගයහතබ් යබො විය 

අනුත් තමත් යථො ච න යහොති, යසො රූපසද් ොදිසභායවො, 
රුප් පනානුභවනාදිසභායවො වා අත් යථො සච් චිකට් යඨො පරමත් යථො චාති 

වුච් චති, න තථා එවං යමති පොනං අත් යථොති. එතයමවත් ථං පාකටතරං 

කාතුං ‘‘කිඤ්යහත්ථත’’න් තිආදි වුත් තං. සුතන් ති පන සද් ොයතනං 

සන් ධායාහ ‘‘විජ්  ානපඤ්ඤත්තී’’ති. යතයනව හි ‘‘ෙඤ්හි තං එත්ථ

යසොයතනඋපලද් ’’න් ති වුත් තං. යසොතද් වාරානුසායරන උපලද් ධන් ති පන 

වුත් යත අත් ථබයඤ් ජනාදි සබ් බං ලබ් භතීති. තංතංඋපාදාෙවත්තබ්බයතොති 
යසොතපථමාගයත ධම් යම උපාොය යතසං උපධාරිතාකාරාදියනො 

පච් චාමසනවයසන එවන් ති, සසන් තතිපරියාපන් යන ඛන් යධ උපාොය යමති 
වත් තබ් බත් තාති අත් යථො. දිට් ඨාදිසභාවරහියත සද් ොයතයන පවත් තමායනොපි 

සුතයවොහායරො ‘‘දුතියං තතිය’’න් තිආදියකො විය පඨමාදීනි 

දිට් ඨමුතවිඤ් ඤායත අයපක් ඛිත් වා පවත් යතොති ආහ ‘‘දිට්ඨාදීනි උපනි ාෙ

වත්තබ්බයතො’’ති. අසුතං න යහොතීති හි සුතන් ති පකාසියතොයමත් යථොති. 

අත් තනා පටිවිද් ධා සුත් තස් ස පකාරවියසසා එවන් ති යථයරන 

පච් චාමට් ඨාති ආහ ‘‘අසම්ය ොහංදීයපතී’’ති. නානප්පකාරපටියව ස ත්යථො

යහොතීති එයතන වක් ඛමානස් ස සුත් තස ්ස නානප් පකාරතං 

දුප් පටිවිජ් ඣතඤ් ච ෙස් යසති. සුතස්ස අසම්ය ොසං දීයපතීති සුතාකාරස් ස 

යාථාවයතො ෙස් සියමානත් තා වුත් තං. අසම්ය ොයහනාති සම් යමොහාභායවන, 

පඤ ්ඤාය එව වා සවනකාලසම් භූතාය තදුත් තරකාලපඤ් ඤාසිද් ධි. එවං 

අසම්ය ොයසනාති එත් ථාපි වත් තබ් බං. බයඤ් ජනානං පටිවිජ් ඣිතබ් යබො 
ආකායරො නාතිගම් භීයරො යථාසුතධාරණයමව තත් ථ කරණීයන් ති සතියා 

බයාපායරො අධියකො, පඤ ්ඤා තත් ථ ගුණීභූතාති වුත් තං 

‘‘පඤ්ඤාපුබ්බඞ්ග ාො’’තිආදි පඤ් ඤාය පුබ් බඞ් ගමාති කත් වා. 
පුබ් බඞ් ගමතා යචත් ථ පධානතා ‘‘මයනොපුබ් බඞ් ගමා’’තිආදීසු විය. 
පුබ් බඞ් ගමතාය වා චක් ඛුවිඤ ්ඤාණාදීසු ආවජ් ජනාදීනං විය අප් පධානත් යත 

පඤ ්ඤා පුබ් බඞ් ගමා එතිස ්සාති අයම් පි අත් යථො යුජ් ජති, එවං සති 

පුබ්බඞ්ග ාොති එත් ථාපි වුත් තවිපරියායයන යථාසම් භවං අත් යථො 

යවදිතබ් යබො. අත්ථබයඤ් නසම්පන්නස්සාති අත් ථබයඤ් ජනපරිපුණ් ණස ්ස, 

සඞ් කාසන-පකාසන-විවරණ-විභජන-උත් තානීකරණපඤ් ඤත් තිවයසන ඡහි 

අත් ථපයෙහි, අක් ඛරපෙබයඤ් ජනාකාරනිරුත් තිනිද් යෙසවයසන ඡහි 
බයඤ ්ජනපයෙහි ච සමන් නාගතස ්සාති වා අත් යථො ෙට් ඨබ් යබො. 
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පටුන 

යෙොනියසො  නසිකාරං දීයපති එවං-සද් යෙන වුච් චමානානං 
ආකාරනිෙස් සනාවධාරණත් ථානං අවිපරීතසද් ධම් මවිසයත් තාති අධිප් පායයො. 

අවික්යෙපංදීයපතීති ‘‘ඔඝතරණසුත් තං කත් ථ භාසිත’’න් තිආදිපුච් ඡාවයසන 
පකරණප් පවත් තස් ස වක් ඛමානස ්ස සුත් තස් ස සවනං සමාධානමන් තයරන න 

සම් භවතීති කත් වා වුත් තං. වික්ඛිත්තචිත්තස්සාතිආදි තස් යසවත් ථස් ස 

සමත් ථනවයසන වුත් තං. සබ්බසම්පත්තිොති අත් ථබයඤ් ජනයෙසක-
පයයොජනාදිසම් පත් තියා. අවිපරීතසද් ධම් මවිසයයහි විය 

ආකාරනිෙස් සනාවධාරණත් යථහි යයොනියසොමනසිකාරස් ස, 
සද් ධම් මස ්සවයනන විය ච අවික් යඛපස ්ස යථා යයොනියසොමනසිකායරන 
ඵලභූයතන අත් තසම් මාපණිධිපුබ් යබකතපුඤ් ඤතානං සිද් ධි වුත් තා 

තෙවිනාභාවයතො, එවං අවික් යඛයපයනව ඵලභූයතන කාරණභූතානං 
සද් ධම් මස ්සවනසප් පුරිසූපනිස ්සයානං සිද් ධි ෙස් යසතබ් බා සියා අස් සුතවයතො 
සප් පුරිසූපනිස ්සයරහිතස් ස ච තෙභාවයතො. ‘‘න හි 
වික් ඛිත් තචිත් යතො’’තිආදිනා සමත් ථනවචයනන පන අවික් යඛයපන 
කාරණභූයතන සප් පුරිසූපනිස ්සයයන ච ඵලභූතස් ස සද් ධම් මස ්සවනස් ස 

සිද් ධි ෙස් සිතා. අයං පයනත් ථ අධිප් පායයො යුත් යතො සියා, 
සද් ධම් මස ්සවනසප් පුරිසූපනිස ්සයා න එකන් යතන අවික් යඛපස ්ස කාරණං 
බාහිරඞ් ගත් තා. අවික් යඛයපො පන සප් පුරිසූපනිස් සයයො විය 

සද් ධම් මස ්සවනස් ස එකන් තකාරණන් ති, එවම් පි අවික් යඛයපන 

සප් පුරිසූපනිස ්සයසිද් ධියජොතනා න සමත් ථිතාව, යනො න සමත් ථිතා 
වික් ඛිත් තචිත් තානං සප් පුරිසපයිරූපාසනාභාවස් ස අත් ථසිද් ධියතො. එත් ථ ච 
පුරිමං ඵයලන කාරණස් ස සිද් ධිෙස ්සනං නදීපූයරන විය උපරි 

වුට් ඨිසබ් භාවස ්ස. දුතියං කාරයණන ඵලස් ස සිද් ධිෙස් සනං ෙට් ඨබ් බං 
එකන් තවස් සිනා විය යමඝවුට් ඨායනන වුට් ඨිප් පවත් තියා. 

භගවයතො වචනස් ස අත් ථබයඤ් ජනපයභෙ-පරිච් යඡෙවයසන 
සකලසාසනසම් පත් ති-ඔගාහනාකායරො නිරවයසසපරහිත-පාරිපූරිකාරණන් ති 

වුත් තං ‘‘එවං භද්දයකො ආකායරො’’ති. යස් මා න යහොතීති සම් බන් යධො. 

පච්ඡි චක්කද්වෙසම්පත්තින් ති අත් තසම් මාපණිධි-පුබ් යබකතපුඤ් ඤතා-

සඞ් ඛාතං ගුණද් වයං. අපරාපරවුත් තියා යචත් ථ චක් කභායවො, චරන් ති එයතහි 

සත් තා, සම් පත් තිභයවසූති වා. යය සන් ධාය වුත් තං ‘‘චත් තාරිමානි, 

භික් ඛයව, චක් කානි, යයහි සමන් නාගතානං යෙවමනුස් සානං චතුචක් කං 

වත් තතී’’තිආදි (අ. නි. 4.31). පුරිමපච් ඡිමභායවො යචත් ථ 

යෙසනක් කමවයසන ෙට් ඨබ් යබො. පච්ඡි චක්කද්වෙසිද්ධිොති 

පච් ඡිමචක් කද් වයස් ස ච අත් ථිතාය. සම් මාපණිහිතත් යතො පුබ් යබ ච 
කතපුඤ් යඤො සුද් ධාසයයො යහොති තෙසුද් ධියහතූනං කයලසානං දූරීභාවයතොති 

ආහ ‘‘ආසෙසුද්ධි සිද් ා යහොතී’’ති. තථා හි වුත් තං – ‘‘සම් මාපණිහිතං 

චිත් තං, යසයයයසො නං තයතො කයර’’ති (ධ. ප. 43) ‘‘කතපුඤ් යඤොසි, ත් වං 

ආනන් ෙ, පධානමනුයුඤ් ජ, ඛිප් පං යහොහිසි අනාසයවො’’ති (දී. නි. 2.207) ච. 

යතයනවාහ ‘‘ආසෙසුද්ධිො අධිග බයත්තිසිද්ධී’’ති. පයෙොගසුද්ධිොති 
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යයොනියසොමනසිකාරපුබ් බඞ් ගමස ්ස ධම් මස් සවනපයයොගස් ස විසෙභායවන. 

තථා චාහ ‘‘ආග බයත්තිසිද්ධී’’ති, සබ් බස ්ස වා කායවචීපයයොගස් ස 
නිද් යෙොසභායවන. පරිසුද් ධකායවචීපයයොයගො හි විප් පටිසාරාභාවයතො 
අවික් ඛිත් තචිත් යතො පරියත් තියං විසාරයෙො යහොතීති. 

නානප්පකාරපටියව දීපයකනාතිආදිනා අත් ථබයඤ් ජයනසු යථරස් ස 
එවං-සද් ෙසුත-සද් ොනං අසම් යමොහාසම් යමොසදීපනයතො චතුපටිසම් භිොවයසන 

අත් ථයයොජනං ෙස් යසති. තත් ථ යසොතබ්බයභදපටියව දීපයකනාති එයතන 

අයං සුත-සද් යෙො එවං-සද් ෙසන් නිධානයතො, වක් ඛමානායපක් ඛාය වා 
සාමඤ ්යඤයනව යසොතබ් බධම් මවියසසං ආමසතීති දීයපති. මයනොදිට් ඨීහි 
පරියත් තිධම් මානං අනුයපක් ඛනසුප් පටියවධා වියසසයතො 
මනසිකාරපටිබද් ධාති යත වුත් තනයයන යයොනියසොමනසිකාරදීපයකන එවං 

සද් යෙන යයොයජත් වා, සවනධාරණවචීපරිචයා පරියත් තිධම් මානං වියසයසන 
යසොතාවධානපටිබද් ධාති යත වුත් තනයයන අවික් යඛපදීපයකන සුත-
සද් යෙන යයොයජත් වා ෙස් යසන් යතො සාසනසම් පත් තියා ධම් මස ්සවයන 

උස් සාහං ජයනති. තත් ථ  ම් ාති පරියත් තිධම් මා.  නසා අනුයපක්ඛිතාති 

‘‘ඉධ සීලං කථිතං, ඉධ සමාධි, ඉධ පඤ ්ඤා, එත් තකා එත් ථ 

අනුසන් ධියයො’’තිආදිනා නයයන මනසා අනුයපක් ඛිතා. දිට්ඨිො

සුප්පටිවිද් ාති නිජ් ඣානක් ඛන් ති භූතාය, ඤාතපරිඤ් ඤාසඞ් ඛාතාය වා 

දිට් ඨියා තත් ථ තත් ථ වුත් තරූපාරූපධම් යම ‘‘ඉති රූපං, එත් තකං 
රූප’’න් තිආදිනා සුට් ඨු වවත් ථයපත් වා පටිවිද් ධා. 

සකයලන වචයනනාති පුබ් යබ තීහි පයෙහි විසුං විසුං යයොජිතත් තා 

වුත් තං. අත්තයනො අදහන්යතොති ‘‘මයමෙ’’න් ති අත් තනි අට් ඨයපන් යතො. 

භුම් මත් යථ යචතං සාමිවචනං. අසප්පුරිසභූමින් ති අකතඤ් ඤුතං. 
‘‘ඉයධකච් යචො පාපභික් ඛු තථාගතප් පයවදිතං ධම් මවිනයං පරියාපුණිත් වා 

අත් තයනො ෙහතී’’ති (පාරා. 195) එවං වුත් තං අනරියයවොහාරාවත් ථං, සා එව 

අනරියයවොහාරාවත් ථා අසද් ධම් යමො. නනු ච ආනන් ෙත් යථරස ්ස ‘‘මයමෙං 

වචන’’න් ති අධිමානස් ස, මහාකස ්සපත් යථරාදීනඤ් ච තොසඞ් කාය අභාවයතො 

අසප් පුරිසභූමි-සමතික් කමාදිවචනං නිරත් ථකන් ති? නයිෙයමවං. ‘‘එවං යම 
සුත’’න් ති වෙන් යතන අයම් පි අත් යථො විභාවියතොති ෙස් සනයතො. යකචි පන 
‘‘යෙවතානං පරිවිතක් කායපක් ඛං තථාවචනන් ති එදිසී යචොෙනා 
අනවකාසා’’ති වෙන් ති. තස් මිං කර ඛයණ එකච් චානං යෙවතානං එවං 

යචතයසො පරිවිතක් යකො උෙපාදි ‘‘භගවා ච පරිනිබ් බුයතො, අයඤ් ච ආයස් මා 

යෙසනාකුසයලො ඉොනි ධම් මං යෙයසති, සකයකුලප් පසුයතො තථාගතස් ස 

භාතා චූළපිතුපුත් යතො. කං නු යඛො සයං සච් ඡිකතං ධම් මං යෙයසති? උොහු 

භගවයතො එව වචනං යථාසුත’’න් ති, එවං තොසඞ් කතප් පකාරයතො 

අසප් පුරිසභූමිසයමොක් කමාදියතො අතික් කමාදි විභාවිතන් ති. අප්යපතීති 
නිෙස ්යසති. දිට් ඨධම් මික-සම් පරායික-පරමත් යථසු යථාරහං සත් යත යනතීති 

යනත් ති, ධම් යමො එව යනත් ති  ම් යනත්ති. 
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ෙළ් හතරනිවිට් ඨා විචිකච් ඡා කඞ්ො, නාතිසංසප් පනා මතියභෙමත් තා 

වි ති. අස්සද්ධිෙං විනායසතීති භගවතා භාසිතත් තා සම් මුඛාවස් ස 
පටිග් ගහිතත් තා ඛලිතදුරුත් තාදිගහණයෙොසාභාවයතො ච. එත් ථ ච පඨමාෙයයො 
තිස් යසො අත් ථයයොජනා ආකාරාදිඅත් යථසු අග් ගහිතවියසසයමව එවං-සද් ෙං 

ගයහත් වා ෙස් සිතා, තයතො පරා චතස් යසො ආකාරත් ථයමව එවං-සද් ෙං 
ගයහත් වා විභාවිතා. පච් ඡිමා පන තිස් යසො යථාක් කමං ආකාරත් ථං 
නිෙස ්සනත් ථං අවධාරණත් ථඤ ්ච එවං-සද් ෙං ගයහත් වා යයොජිතාති ෙට් ඨබ් බං. 

එක-සද් යෙො අඤ් ඤයසට් ඨඅසහායසඞ් ඛයාදීසු දිස් සති. තථා යහස 

‘‘සස ්සයතො අත් තා ච යලොයකො ච, ඉෙයමව සච් චං යමොඝමඤ් ඤන් ති 

ඉත් යථයක අභිවෙන් තී’’තිආදීසු (ම. නි. 3.27) අඤ ්ඤත් යථ දිස ්සති. 

‘‘යචතයසො එයකොදිභාව’’න් තිආදීසු (දී. නි. 1.228; පාරා. 11) යසට් යඨ, 

‘‘එයකො වූපකට් යඨො’’තිආදීසු (දී. නි. 1.405) අසහායය, ‘‘එයකොව යඛො, 

භික් ඛයව, ඛයණො ච සමයයො ච බ්රහ් මචරියවාසායා’’තිආදීසු (අ. නි. 8.29) 

සඞ් ඛයායං. ඉධාපි සඞ් ඛයායන් ති ෙස් යසන් යතො ආහ ‘‘එකන්ති 

ගණනපරිච්යඡදනිද්යදයසො’’ති. කාලඤ්ච ස ෙඤ්චාති යුත් තකාලඤ් ච 

පච් චයසාමග් ගිඤ් ච. ෙයණොති ඔකායසො. තථාගතුප් පාොදියකො හි 
මග් ගබ්රහ් මචරියස් ස ඔකායසො තප් පච් චයස ්ස පටිලාභයහතුත් තා. ඛයණො එව 

ච සමයයො, යයො ඛයණොති ච සමයයොති ච වුච් චති, යසො එයකො එවාති හි 

අත් යථො.  හාස යෙොති මහාසමූයහො. ස යෙොපි යෙොති සික් ඛාපෙපූරණස් ස 

යහතුපි. ස ෙප්පවාදයකති දිට් ඨිප් පවාෙයක. තත් ථ හි නිසින් නා තිත් ථියා 

අත් තයනො අත් තයනො සමයං පවෙන් ති. අත්ථාභිස ොති හිතපටිලාභා. 

අභිසයමතබ් යබොති අභිසමයයො, අභිසමයයො අත් යථො අභිස ෙත්යථොති 
පීළනාදීනි අභිසයමතබ් බභායවන එකීභාවං උපයනත් වා වුත් තානි. 

අභිසමයස ්ස වා පටියවධස් ස විසයභූයතො අත් යථො අභිස ෙත්යථොති තායනව 

තථා එකත් යතන වුත් තානි. තත් ථ පී නං දුක් ඛසච් චස ්ස තංසමඞ් ගියනො 

හිංසනං අවිප් ඵාරිකතාකරණං, සන්තායපො දුක් ඛදුක් ඛතාදිවයසන සන් තාපනං 
පරිෙහනං. 

තත් ථ සහකාරිකාරණං සන් නිජ් ඣං සයමති සමයවතීති ස යෙො, 
සමවායයො. සයමති සමාගච් ඡති එත් ථ මග් ගබ්රහ් මචරියං තොධාරපුග් ගයලහීති 

ස යෙො, ඛයණො. සයමති එත් ථ, එයතන වා සංගච් ඡති සත් යතො, 

සභාවධම් යමො වා සහජාතාදීහි, උප් පාොදීහි වාති ස යෙො, කායලො. 
ධම් මප් පවත් තිමත් තතාය අත් ථයතො අභූයතොපි හි කායලො ධම් මප් පවත් තියා 
අධිකරණං කරණං විය ච පරිකප් පනාමත් තසිද් යධන රූයපන යවොහරීයතීති. 

සමං, සහ වා අවයවානං අයනං පවත් ති අවට් ඨානන් ති ස යෙො, සමූයහො යථා 
‘‘සමුොයයො’’ති. අවයවසහාවට් ඨානයමව හි සමූයහොති. අවයසසපච් චයානං 

සමාගයම එති ඵලං එතස ්මා උප් පජ් ජති පවත් තති චාති ස යෙො, යහතු යථා 

‘‘සමුෙයයො’’ති. සයමති සංයයොජනභාවයතො සම් බන් යධො එති අත් තයනො 

විසයය පවත් තති, ෙළ් හග් ගහණභාවයතො වා සංයුත් තා අයන් ති පවත් තන් ති 
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පටුන 

සත් තා යථාභිනියවසං එයතනාති ස යෙො, දිට් ඨි. දිට් ඨිසංයයොජයනන හි 

සත් තා අතිවිය බජ් ඣන් තීති. සමිති සංගති සයමොධානන් ති ස යෙො, 

පටිලායභො. සමස් ස නියරොධස ්ස යානං, සම් මා වා යානං අපගයමො අපවත් ති 

ස යෙො, පහානං. අභිමුඛං ඤායණන සම් මා එතබ් යබො අධිගන් තබ් යබොති 

අභිස යෙො, ධම් මානං අවිපරීයතො සභායවො. අභිමුඛභායවන සම් මා එති 

ගච් ඡති බුජ් ඣතීති අභිස යෙො, ධම් මානං අවිපරීතසභාවාවයබොයධො. එවං 
තස් මිං තස් මිං අත් යථ සමයසද් ෙප් පවත් ති යවදිතබ් බා. සමයසද් ෙස් ස 
අත් ථුද් ධායර අභිසමයසද් ෙස ්ස උොහරණං වුත් තනයයයනව යවදිතබ් බං. 

අස්සාති සමයසද් ෙස ්ස. කායලො අත්යථො සමවායාදීනං අත් ථානං ඉධ 
අසම් භවයතො යෙසයෙසකපරිසානං විය සුත් තස් ස නිොනභායවන කාලස් ස 
අපදිසිතබ් බයතො ච. 

කස ්මා පයනත් ථ අනියමිතවයසයනව කායලො නිද් දිට් යඨො? න 

උතුසංවච් ඡරාදිවයසන නියමියතොති ආහ ‘‘තත්ථ කිඤ්චාපී’’තිආදි. 
උතුසංවච් ඡරාදිවයසන නියමං අකත් වා සමයසද් ෙස් ස වචයන අයම් පි ගුයණො 

ලද් යධො යහොතීති ෙස් යසන් යතො ‘‘යෙ වා ඉය ’’තිආදිමාහ. 
සාමඤ ්ඤයජොතනා හි වියසයස අවතිට් ඨතීති. තත් ථ 

දිට්ඨ ම් සුෙවිහාරස යෙො යෙවසිකං ඣානඵලසමාපත් තීහි 

වීතිනාමනකායලො, වියසසයතො සත් තසත් තාහානි. සුප්පකාසාති 
ෙසසහස් සියලොකධාතුපකම් පන-ඔභාසපාතුභාවාදීහි පාකටා. 
යථාවුත් තප් පයභයෙසු එව සමයයසු එකයෙසං පකාරන් තයරහි සඞ් ගයහත් වා 

ෙස් යසතුං ‘‘යෙො චාෙ’’න් තිආදිමාහ. තථා හි ඤාණකච් චසමයයො, 

අත් තහිතපටිපත් තිසමයයො ච අභිසම් යබොධිසමයයො, අරියතුණ් හීභාවසමයයො, 

දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරසමයයො, කරුණාකච් චපරහිතපටිපත් තිධම් මීකථාසමයා, 
යෙසනාසමයයො එව. 

කරණවචයනන නිද් යෙයසො කයතොති සම් බන් යධො. තත්ථාති 

අභිධම් මතෙඤ් ඤසුත් තපෙවිනයයසු. තථාති භුම් මකරයණහි. අධිකරණත්යථො 

ආධාරත් යථො. භායවො නාම කරියා, තාය කරියන් තරලක් ඛණං 

භායවනභාවලක්ෙණං. තත් ථ යථා කායලො සභාවධම් මපරිච් ඡින් යනො සයං 
පරමත් ථයතො අවිජ් ජමායනොපි ආධාරභායවන පඤ් ඤායතො 
තඞ් ඛණප් පවත් තානං තයතො පුබ් යබ පරයතො ච අභාවයතො ‘‘පුබ් බණ් යහ 

ජායතො, සායන් යහ ගච් ඡතී’’ති ච ආදීසු, සමූයහො ච අවයවවිනිමුත් යතො විසුං 
අවිජ් ජමායනොපි කප් පනාමත් තසිද් යධො අවයවානං ආධාරභායවන 

පඤ ්ඤාපීයති යථා ‘‘රුක් යඛ සාඛා, යවරාසියං සම් භූයතො’’තිආදීසු, එවං 

ඉධාපීති ෙස් යසන් යතො ආහ ‘‘අධිකරණඤ්හි…යප.… ම් ාන’’න් ති. යස් මිං 

කායල, ධම් මපුඤ් යජ වා කාමාවචරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං යහොති, 
තස් මිං එව කායල ධම් මපුඤ ්යජ ච ඵස් සාෙයයොපි යහොන් තීති අයං හි තත් ථ 

අත් යථො. යථා ච ‘‘ගාවීසු දුය් හමානාසු ගයතො, දුද් ධාසු ආගයතො’’ති 

යෙොහනකරියාය ගමනකරියා ලක් ඛීයති, එවං ඉධාපි යස් මිං සමයය, තස් මිං 
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සමයයති ච වුත් යත ‘‘සතී’’ති අයමත් යථො විඤ් ඤායමායනො එව යහොති 
පෙත් ථස් ස සත් තාවිරහාභාවයතොති සමයස් ස සත් තාකරියාය චිත් තස් ස 

උප් පාෙකරියා ඵස් සාදිභවනකරියා ච ලක් ඛීයති. ෙස්මිං ස යෙති යස් මිං 

නවයම ඛයණ, යස් මිං යයොනියසොමනසිකාරාදියහතුම් හි, පච් චයසමවායය වා 

සති කාමාවචරං කුසලං චිත් තං උප් පන් නං යහොති, තස් මිංයයව ඛයණ, 

යහතුම් හි, පච් චයසමවායය වා ඵස් සාෙයයොපි යහොන් තීති උභයත් ථ 
සමයසද් යෙ භුම් මනිද් යෙයසො කයතො ලක් ඛණභූතභාවයුත් යතොති 

ෙස් යසන් යතො ආහ ‘‘ෙණ…යප.… ලක්ඛීෙතී’’ති. 

යහතුඅත්යථො කරණත්යථො ච සම්භවති ‘‘අන් යනන වසති, විජ් ජාය 

වසති, ඵරසුනා ඡින් ෙති, කුොයලන ඛණතී’’තිආදීසු විය. වීතික් කමඤ ්හි 
සුත් වා භික් ඛුසඞ් ඝං සන් නිපාතායපත් වා ඔතිණ් ණවත් ථුකං පුග් ගලං 
පටිපුච් ඡිත් වා විගරහිත් වා ච තං තං වත් ථුඔතිණ් ණකාලං අනතික් කමිත් වා 
යතයනව කායලන සික් ඛාපොනි පඤ් ඤයපන් යතො භගවා විහරති 
සික් ඛාපෙපඤ් ඤත් තියහතුඤ් ච අයපක් ඛමායනො තතියපාරාජිකාදීසු විය. 

අච්චන්තය ව ආරම් භයතො පට් ඨාය යාව යෙසනානිට් ඨානං. 

පරහිතපටිපත් තිසඞ් ඛායතන කරුණාවිහායරන. තදත්ථය ොතනත්ථන් ති 

අච් චන් තසංයයොගත් ථයජොතනත් ථං. උපයෙොගනිද්යදයසොකයතො යථා ‘‘මාසං 

සජ් ඣායතී’’ති. යපොරාණාති අට් ඨකථාචරියා. අභිලාප ත්තයභයදොති 
වචනමත් යතන වියසයසො. යතන සුත් තවිනයයසු විභත් තිබයත් තයයො 
කයතොති ෙස් යසති. 

යසට්ඨන් ති යසට් ඨවාචකං වචනං ‘‘යසට් ඨ’’න් ති වුත් තං 

යසට් ඨගුණසහචරණයතො, තථා ‘‘උත්ත ’’න් ති එත් ථාපි. ගාරවයුත්යතොති 

ගරුභාවයුත් යතො ගරුගුණයයොගයතො, ගරුකරණාරහතාය වා ගාරවයුත් යතො. 

වුත්යතොයෙව, න පන ඉධ වත් තබ් යබො විසුද් ධිමග් ගස් ස ඉමිස් සා අට් ඨකථාය 
එකයෙසභාවයතොති අධිප් පායයො. 

අපයරො නයයො (ඉතිවු. අට් ඨ. නිොනවණ් ණනා; සාරත් ථ. ටී. 

1.1.යවරඤ් ජකණ් ඩවණ් ණනා; විසුද් ධි. මහාටී. 1.144) – භාගවාති භගවා, 

භතවාති භගවා, භායග වනීති භගවා, භයග වනීති භගවා, භත් තවාති භගවා, 

භයග වමීති භගවා, භායග වමීති භගවා. 

‘‘භාගවා භතවා භායග, භයග ච වනි භත් තවා; 

භයග වමි තථා භායග, වමීති භගවා ජියනො’’. 

තත් ථ කථං භාගවාති භගවා? යය යත සීලාෙයයො ධම් මක් ඛන් ධා 

ගුණභාගා ගුණයකොට් ඨාසා, යත අනඤ් ඤසාධාරණා නිරතිසයා තථාගයත 
අත් ථි උපලබ් භන් ති. තථා හිස් ස සීලං සමාධි පඤ් ඤා විමුත් ති 

විමුත් තිඤාණෙස් සනං, හිරී ඔත් තප් පං, සද් ධා වීරියං, සති සම් පජඤ් ඤං, 
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සීලවිසුද් ධි දිට් ඨිවිසුද් ධි, සමයථො විපස් සනා, තීණි කුසලමූලානි, තීණි 

සුචරිතානි, තයයො සම් මාවිතක් කා, තිස් යසො අනවජ් ජසඤ් ඤා, තිස් යසො 

ධාතුයයො, චත් තායරො සතිපට් ඨානා, චත් තායරො සම් මප් පධානා, චත් තායරො 

ඉද් ධිපාො, චත් තායරො අරියමග් ගා, චත් තාරි අරියඵලානි, චතස ්යසො 

පටිසම් භිො, චතුයයොනිපරිච් යඡෙකඤාණානි, චත් තායරො අරියවංසා, චත් තාරි 

යවසාරජ් ජඤාණානි, පඤ ්ච පධානියඞ් ගානි, පඤ ්චඞ් ගියකො සම් මාසමාධි, 

පඤ ්චඤාණියකො සම් මාසමාධි, පඤ් චින් ද්රියානි, පඤ් ච බලානි, පඤ් ච 

නිස ්සාරණීයා ධාතුයයො, පඤ් ච විමුත් තායතනඤාණානි, පඤ් ච 

විමුත් තිපරිපාචනීයා සඤ් ඤා, ඡ අනුස් සතිට් ඨානානි, ඡ ගාරවා, ඡ 

නිස ්සාරණීයා ධාතුයයො, ඡ සතතවිහාරා, ඡ අනුත් තරියානි, ඡ නිබ් යබධභාගියා 

සඤ ්ඤා, ඡ අභිඤ් ඤා, ඡ අසාධාරණඤාණානි, සත් ත අපරිහානියා ධම් මා, 

සත් ත අරියධම් මා, සත් ත අරියධනානි, සත් ත යබොජ් ඣඞ් ගා, සත් ත 

සප් පුරිසධම් මා, සත් ත නිජ් ජරවත් ථූනි, සත් ත සඤ් ඤා, 

සත් තෙක් ඛියණයයපුග් ගලයෙසනා, සත් තඛීණාසවබලයෙසනා, 

අට් ඨපඤ ්ඤාපටිලාභයහතුයෙසනා අට් ඨ සම් මත් තානි, 

අට් ඨයලොකධම් මාතික් කයමො, අට් ඨ ආරම් භවත් ථූනි, අට් ඨඅක් ඛණයෙසනා, 

අට් ඨ මහාපුරිසවිතක් කා, අට් ඨඅභිභායතනයෙසනා, අට් ඨ වියමොක් ඛා, නව 

යයොනියසොමනසිකාරමූලකා ධම් මා, නව පාරිසුද් ධිපධානියඞ් ගානි, 

නවසත් තාවාසයෙසනා, නව ආඝාතපටිවිනයා, නව සඤ් ඤා, නවනානත් තා, 

නව අනුපුබ් බවිහාරා, ෙස නාථකරණා ධම් මා, ෙස කසිණායතනානි, ෙස 

කුසලකම් මපථා, ෙස සම් මත් තානි, ෙස අරියවාසා, ෙස අයසක් ඛධම් මා, ෙස 

තථාගතබලානි, එකාෙස යමත් තානිසංසා, ද් වාෙස ධම් මාචක් කාකාරා, යතරස 

ධුතගුණා, චුද් ෙස බුද් ධඤාණානි, පඤ ්චෙස විමුත් තිපරිපාචනීයා ධම් මා, 

යසොළසවිධා ආනාපානස් සති, යසොළස අපරන් තපනීයා ධම් මා, අට් ඨාරස 

බුද් ධධම් මා, එකූනවීසති පච් චයවක් ඛණඤාණානි, චතුචත් තාලීස 

ඤාණවත් ථූනි, පඤ් ඤාස උෙයබ් බයඤාණානි, පයරොපඤ් ඤාස කුසලා ධම් මා, 

සත් තසත් තති ඤාණවත් ථූනි, 

චතුවීසතියකොටිසතසහස් සසඞ් ඛසමාපත් තිසඤ් චාරිමහාවජිරඤාණං, 

අනන් තනයසමන් තපට් ඨාන-පවිචය-පච් චයවක් ඛණයෙසනාඤාණානි, තථා 
අනන් තාසු යලොකධාතූසු අනන් තානං සත් තානං ආසයාදිවිභාවනඤාණානි 
චාති එවමාෙයයො අනන් තාපරිමාණයභො අනඤ් ඤසාධාරණා නිරතිසයා 

ගුණභාගා ගුණයකොට් ඨාසා සංවිජ් ජන් ති උපලබ් භන් ති, තස් මා 
යථාවුත් තවිභාගා ගුණභාගා අස් ස අත් ථීති ‘‘භාගවා’’ති වත් තබ් යබ 
ආකාරස ්ස රස ්සත් තං කත් වා ‘‘භගවා’’ති වුත් යතො. එවං තාව භාගවාති 

භගවා. 

‘‘යස් මා සීලාෙයයො සබ් යබ, ගුණභාගා අයසසයතො; 

විජ් ජන් ති සුගයත තස් මා, භගවාති පවුච් චති’’. 
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කථං භතවාතිභගවා? යය යත සබ් බයලොකහිතාය උස් සුක් කමාපන් යනහි 
මනුස් සත් තාදියක අට් ඨ ධම් යම සයමොධායනත් වා සම් මාසම් යබොධියා 

කතමහාභිනීහායරහි මහායබොධිසත් යතහි පරිපූරිතබ් බා ොනපාරමී, සීල, 

යනක් ඛම් ම, පඤ් ඤා, වීරිය, ඛන් ති, සච් ච, අධිට් ඨාන, යමත් තා, 

උයපක් ඛාපාරමීති ෙස පාරමියයො, ෙස උපපාරමියයො, ෙස පරමත් ථපාරමියයොති 

සමතිංස පාරමියයො, ොනාදීනි චත් තාරි සඞ් ගහවත් ථූනි, සච් චාදීනි චත් තාරි 

අධිට් ඨානානි, අඞ් ගපරිච් චායගො, ජීවිත, රජ් ජ, පුත් ත, ොරපරිච් චායගොති පඤ් ච 

මහාපරිච් චාගා, පුබ් බයයොයගො, පුබ් බචරියා, ධම් මක් ඛානං, ඤාතත් ථචරියා, 

යලොකත් ථචරියා, බුද් ධිචරියාති එවමාෙයයො, සඞ් යඛපයතො වා සබ් යබ 

පුඤ ්ඤඤාණසම් භාරා බුද් ධකරධම් මා, යත මහාභිනීහාරයතො පට් ඨාය 
කප් පානං සතසහස් සාධිකානි චත් තාරි අසඞ් යඛයයයානි යථා හානභාගියා 

සංකයලසභාගියා ඨිතිභාගියා වා න යහොන් ති, අථ යඛො උත් තරුත් තරි 

වියසසභාගියාව යහොන් ති, එවං සක් කච් චං නිරන් තරං අනවයසසයතො භතා 

සම් භතා අස් ස අත් ථීති ‘‘භතවා’’ති වත් තබ් යබ ‘‘භගවා’’ති වුත් යතො 

නිරුත් තිනයයන ත-කාරස් ස ග-කාරං කත් වා. අථ වා භතවාති යතයයව 

යථාවුත් යත බුද් ධකරධම් යම වුත් තනයයයනව භරි, සම් භරි, පරිපූයරසීති 

අත් යථො. එවම් පි භතවාති භගවා. 

‘‘සම් මාසම් යබොධියා සබ් යබ, ොනපාරමිආදියක; 

සම් භායර භතවා නායථො, තස් මාපි භගවා මයතො’’. 

කථං භායග වනීති භගවා? යය යත චතුවීසතියකොටිසතසහස් සසඞ් ඛා 

යෙවසිකං වළඤ් ජනකසමාපත් තිභාගා, යත අනවයසසයතො යලොකහිතත් ථං 

අත් තයනො ච දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරත් ථං නිච් චකප් පං වනි, භජි, යසවි, 

බහුලමකාසීති භායග වනීති භගවා. අථ වා අභිඤ් යඤයයධම් යමසු කුසලාදීසු 
ඛන් ධාදීසු ච යය යත පරිඤ් යඤයයාදිවයසන සඞ් යඛපයතො වා චතුබ් බිධා 

අභිසමයභාගා, විත් ථාරයතො පන ‘‘චක් ඛු පරිඤ් යඤයයං යසොතං…යප.… 

ජරාමරණං පරිඤ් යඤයය’’න් තිආදිනා (පටි. ම. 1.21) අයනයක 

පරිඤ් යඤයයභාගා, ‘‘චක් ඛුස ්ස සමුෙයයො පහාතබ් යබො…යප.… 

ජරාමරණස් ස සමුෙයයො පහාතබ් යබො’’තිආදිනා පහාතබ් බභාගා, ‘‘චක් ඛුස් ස 
නියරොයධො…යප.… ජරාමරණස් ස නියරොයධො සච් ඡිකාතබ් යබො’’තිආදිනා 

සච් ඡිකාතබ් බභාගා, ‘‘චක් ඛුනියරොධගාමිනීපටිපො’’තිආදිනා, ‘‘චත් තායරො 

සතිපට් ඨානා’’තිආදිනා ච අයනකයභො භායවතබ් බභාගා ච ධම් මා, යත 

සබ් යබ වනි, භජි, යථාරහං යගොචරභාවනායසවනානං වයසන යසවි. එවම් පි 

භායග වනීති භගවා. අථ වා ‘‘යය ඉයම සීලාෙයයො ධම් මක් ඛන් ධා සාවයකහි 

සාධාරණා ගුණයකොට් ඨාසා ගුණභාගා, කන් ති නු යඛො යත 

වියනයයසන් තායනසු පතිට් ඨයපයය’’න් ති මහාකරුණාය වනි අභිපත් ථයි, සා 
චස් ස අභිපත් ථනා යථාධිප් යපතඵලාවහා අයහොසි. එවම් පි භායග වනීති 

භගවා. 
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පටුන 

‘‘යස් මා යඤයයසමාපත් ති-ගුණභායග තථාගයතො; 

භජි පත් ථයි සත් තානං, හිතාය භගවා තයතො’’. 

කථං භයග වනීති භගවා? සමාසයතො තාව කතපුඤ් යඤහි 

පයයොගසම් පන් යනහි යථාවිභවං භජීයන් තීති භගා, 
යලොකයයලොකුත් තරසම් පත් තියයො. තත් ථ යලොකයය තාව තථාගයතො 

සම් මාසම් යබොධියතො පුබ් යබ යබොධිසත් තභූයතො පරමුක් කංසගයත, වනි, භජි, 

යසවි, යත් ථ පතිට් ඨාය නිරවයසසයතො බුද් ධකරධම් යම සමන් නායනන් යතො 

බුද් ධධම් යම පරිපායචසි, බුද් ධභූයතො පන යත නිරවජ් යජසු උපසංහියත 

අනඤ් ඤසාධාරයණ යලොකුත් තයරපි, වනි, භජි, යසවි, විත් ථාරයතො පන 
පයෙසරජ් ජ-ඉස් සරියචක් කවත් තිසම් පත් ති-යෙවරජ් ජසම් පත් තිආදිවයසන 
ඣාන-වියමොක් ඛ-සමාධිසමාපත් ති-ඤාණෙස ්සන-මග් ගභාවනා-ඵලසච් ඡි-

කරියාදි-උත් තරිමනුස් සධම් මවයසන ච අයනකවිහියත අනඤ් ඤසාධාරයණ, 

භයග, වනි, භජි, යසවි. එවම් පි භයග වනීති භගවා. 

‘‘යා තා සම් පත් තියයො යලොයක, යා ච යලොකුත් තරා පුථු; 

සබ් බා තා භජි සම් බුද් යධො, තස් මාපි භගවා මයතො’’. 

කථං සත්තවාති භගවා? භත් තා ෙළ ්හභත් තිකා අස් ස බහූ අත් ථීති 
භත් තවා. තථාගයතො හි මහාකරුණාසබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණාදි-

අපරිමිතනිරුපමප් පභාව-ගුණවියසසසමඞ් ගිභාවයතො සබ් බසත් තුත් තයමො, 
සබ් බානත් ථපරිහාරපුබ් බඞ් ගමාය නිරවයසසහිතසුඛවිධානතප් පරාය 

නිරතිසයාය පයයොගසම් පත් තියා සයෙවමනුස් සාය පජාය අච් චන් තුපකාරිතාය 

ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණඅසීති අනුබයඤ් ජනබයාමප් පභාදි 
අනඤ් ඤසාධාරණවියසසපටිමණ් ඩිතරූපකායතාය යථාභුච් චගුණාධිගයතන 
‘‘ඉතිපි යසො භගවා’’තිආදිනයප් පවත් යතන යලොකත් තයබයාපිනා සුවිපුයලන 
සුවිසුද් යධන ච ථුතියඝොයසන සමන් නාගතත් තා උක් කංසපාරමිප් පත් තාසු 
අප් පිච් ඡතාසන් තුට් ඨිආදීසු සුප් පතිට් ඨිතභාවයතො ෙසබලචතුයවසාරජ් ජාදි-

නිරතිසයගුණවියසස-සමඞ් ගීභාවයතො ච රූපප් පමායණො රූපප් පසන් යනො, 

යඝොසප් පමායණො යඝොසප් පසන් යනො, ලූඛප් පමායණො ලූඛප් පසන් යනො, 
ධම් මප් පමායණො ධම් මප් පසන් යනොති එවං චතුප් පමාණියක 
යලොකසන් නිවායස සබ් බථාපි පසාොවහභායවන සමන් තපාසාදිකත් තා 
අපරිමාණානං සත් තානං සයෙවමනුස් සානං ආෙරබහුමානගාරවායතනතාය 
පරමයපමසම් භත් තිට් ඨානං. යය තස් ස ඔවායෙ පතිට් ඨිතා අයවච් චප් පසායෙන 

සමන් නාගතා යහොන් ති, යකනචි අසංහාරියා යතසං පසාෙභත් ති සමයණන වා 
බ්රාහ් මයණන වා යෙයවන වා මායරන වා බ්රහ් මුනා වා. තථා හි යත අත් තයනො 

ජීවිතපරිච් චායගපි තත් ථ පසාෙං න පරිච් චජන් ති, තස ්ස වා ආණං 
ෙළ් හභත් තිභාවයතො. 

යතයනවාහ – 
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‘‘යයො යව කතඤ් ඤූ කතයවදි ධීයරො; 

කලයාණමිත් යතො ෙළ් හභත් ති ච යහොතී’’ති. (ජා. 2.17.78); 

‘‘යසයයථාපි, භික් ඛයව, මහාසමුද් යෙො ඨිතධම් යමො යවලං 

නාතිවත් තති, එවයමව යඛො, භික් ඛයව, යං මයා සාවකානං සික් ඛාපෙං 

පඤ ්ඤත් තං, තං මම සාවකා ජීවිතයහතුපි නාතික් කමන් තී’’ති (උො. 

45; චූළව. 385) ච. – 

එවං භත් තවාති භගවා නිරුත් තිනයයන එකස් ස ත-කාරස් ස යලොපං කත් වා 
ඉතරස ්ස ග-කාරං කත් වා. 

‘‘ගුණාතිසයයුත් තස් ස, යස් මා යලොකහියතසියනො; 

සම් භත් තා බහයවො සත් ථු, භගවා යතන වුච් චතී’’ති. 

කථං භයග වමීති භගවා? යස් මා තථාගයතො යබොධිසත් තභූයතොපි 
අපරිමාණාසු ජාතීසු පාරමියයො පරිපූයරන් යතො භගසඞ් ඛාතං සිරිං ඉස් සරියං 

යසඤ් ච වමි උග් ගිරි, යඛළපිණ් ඩං විය අනයපක් යඛො ඡඩ් ඩයි, 

චරිමත් තභායවපි හත් ථගතං චක් කවත් තිසිරිං යෙවයලොකාධිපච් චසදිසං 
චතුදීපිස් සරියං චක් කවත් තිසම් පත් තිසන් නිස ්සයං සත් තරතනසමුජ් ජලං 
යසඤ් ච තිණායපි අමඤ් ඤමායනො නිරයපක් යඛො පහාය අභිනික් ඛමිත් වා 

සම් මාසම් යබොධිං අභිසම් බුද් යධො, තස් මා ඉයම සිරීආදියක භයග වමීති භගවා. 

අථ වා භානි නාම නක් ඛත් තානි, යතහි සමං ගච් ඡන් ති පවත් තන් තීති භගා, 
සියනරුයුගන් ධරඋත් තරකුරුහිමවන් තාදිභාජනයලොකවියසසසන් නිස ්සයා 

යසොභා කප් පට් ඨියභාවයතො, යතපි භගවා වමි 
තන් නිවාසිසත් තාවාසසමතික් කමයතො තප් පටිබද් ධඡන් ෙරාගප් පහායනන 

පජහීති. එවම් පි භයග වමීති භගවා. 

‘‘චක් කවත් තිසිරිං යස් මා, යසං ඉස් සරියං සුඛං; 

පහාසි යලොකචිත් තඤ් ච, සුගයතො භගවා තයතො’’. 

කථං භායග වමීති භගවා? භාගා නාම සභාගධම් මයකොට් ඨාසා, යත 

ඛන් ධායතනධාතාදිවයසන, තත් ථාපි රූපයවෙනාදිවයසන පථවියාදිවයසන 

අතීතාදිවයසන ච අයනකවිධා, යත ච භගවා සබ් බං පපඤ් චං සබ් බං යයොගං 
සබ් බං ගන් ථං සබ් බං සංයයොජනං සමුච් ඡින් දිත් වා අමතධාතුං 

සමධිගච් ඡන් යතො වමි උග් ගිරි, අනයපක් යඛො ඡඩ් ඩයි න පච් චාවමි. තථා යහස 

‘‘සබ් බත් ථකයමව පථවිං ආපං යතජං වායං, චක් ඛුං යසොතං ඝානං ජිව් හං 

කායං මනං, රූයප සද් යෙ ගන් යධ රයස යඵොට් ඨබ් යබ ධම් යම, 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණං…යප.… මයනොවිඤ් ඤාණං, චක් ඛුසම් ඵස ්සං…යප.… 

මයනොසම් ඵස් සං, චක් ඛුසම් ඵස් සජං යවෙනං…යප.… මයනොසම් ඵස් සජං 

යවෙනං, චක් ඛුසම් ඵස් සජං සඤ් ඤං…යප.… මයනොසම් ඵස ්සජං සඤ් ඤං, 

චක් ඛුසම් ඵස් සජං යචතනං…යප.… මයනොසම් ඵස ්සජං යචතනං, 
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රූපතණ් හං…යප.… ධම් මතණ් හං, රූපවිතක් කං…යප.… ධම් මවිතක් කං, 
රූපවිචාරං…යප.… ධම් මවිචාර’’න් තිආදිනා අනුපෙධම් මවිභාගවයසනපි 

සබ් යබව ධම් මයකොට් ඨායස අනවයසසයතො වමි උග් ගිරි, 

අනයපක් ඛපරිච් චායගන ඡඩ් ඩයි. වුත් තඤ් යහතං ‘‘යං තං, ආනන් ෙ, චත් තං 

වන් තං මුත් තං පහීනං පටිනිස් සට් ඨං, තං තථාගයතො පුන පච් චාවමිස් සතීති 

යනතං ඨානං විජ් ජතී’’ති (දී. නි. 2.183). එවම් පි භායග වමීති භගවා. අථ වා 

භායග වමීති සබ් යබපි කුසලාකුසයල සාවජ් ජානවජ් යජ හීනපණීයත 

කණ් හසුක් කසප් පටිභායග ධම් යම අරියමග් ගඤාණමුයඛන වමි උග් ගිරි, 

අනයපක් යඛො පරිච් චජි පජහි, පයරසඤ් ච තථත් තාය ධම් මං යෙයසසි. 

වුත් තම් පි යචතං ‘‘ධම් මාපි යවො, භික් ඛයව, පහාතබ් බා, පයගව අධම් මා (ම. 

නි. 1.240). කුල් ලූපමං යවො, භික් ඛයව, ධම් මං යෙයසස් සාමි නිත් ථරණත් ථාය, 

යනො ගහණත් ථායා’’තිආදි (ම. නි. 1.240). එවම් පි භායග වමීති භගවා. 

‘‘ඛන් ධායතනධාතාදි-ධම් මභාගා-මයහසිනා; 

කණ් හසුක් කා යයතො වන් තා, තයතොපි භගවා මයතො’’. 

යතන වුත් තං – 

‘‘භාගවා භතවා භායග, භයග ච වනි භත් තවා; 

භයග වමි තථා භායග, වමීති භගවා ජියනො’’ති. 

 ම් සරීරංපච්චක්ෙංකයරොතීති ‘‘යයො යවො, ආනන් ෙ, මයා ධම් යමො ච 

විනයයො ච යෙසියතො පඤ් ඤත් යතො, යසො යවො මමච් චයයන සත් ථා’’ති 
වචනයතො ධම් මස ්ස සත් ථුභාවපරියායයො විජ් ජතීති කත් වා වුත් තං. 

වජිරසඞ්ඝාතස ානකායෙො පයරහි අයභජ් ජසරීරත් තා. න හි භගවයතො 

රූපකායය යකනචි සක් කා අන් තරායං කාතුන් ති. යදසනාසම්පත්තිං නිද්දිසති 

වක් ඛමානස ්ස සකලස් ස සුත් තස් ස ‘‘එව’’න් ති නිෙස ්සනයතො. 

සාවකසම්පත්තිං නිද්දිසති පටිසම් භිොප් පත් යතන පඤ් චසු ඨායනසු භගවතා 

එතෙග් යග ඨපියතන මයා මහාසාවයකන සුතං, තඤ් ච යඛො මයාව සුතං, න 

අනුස ්සුතං න පරංපරාභතන් ති ඉමස් සත් ථස් ස දීපනයතො. කාලසම්පත්තිං

නිද්දිසති භගවාසද් ෙසන් නිධායන පයුත් තස් ස සමයසද් ෙස් ස 
බුද් ධුප් පාෙපටිමණ් ඩිතභාවදීපනයතො. බුද් ධුප් පාෙපරමා හි කාලසම් පො. 
යතයනතං වුච් චති – 

‘‘කප් පකසායය කලියුයග, බුද් ධුප් පායෙො අයහො මහච් ඡරියං; 

හුතාවහමජ් යඣ ජාතං, සමුදිතමකරන් ෙමරවින් ෙ’’න් ති. 

භගවාතියදසකසම්පත්තිංනිද්දිසති ගුණවිසිට් ඨසත් තුත් තමභාවදීපනයතො 
ගරුගාරවාධිවචනභාවයතො. 
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පටුන 

අවියසයසනාති න වියසයසන, විහාරභාවසාමඤ් යඤනාති අත් යථො. 

ඉරිොපථ…යප.… විහායරසූති ඉරියාපථවිහායරො, දිබ් බවිහායරො, 

බ්රහ් මවිහායරො, අරියවිහායරොති එයතසු චතූසු විහායරසු. ස ඞ්ගීපරිදීපනන් ති 

සමඞ් ගීභාවපරිදීපනං. එතන් ති ‘‘විහරතී’’ති එතං පෙං. තථා හි තං 
‘‘ඉයධකච් යචො ගිහීහි සංසට් යඨො විහරති සහනන් දී සහයසොකී’’තිආදීසු (සං. 

නි. 4.241) ඉරියාපථවිහායර ආගතං. ‘‘යස් මිං, භික් ඛයව, සමයය භික් ඛු 
විවිච් යචව කායමහි…යප.… පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරතී’’ති (ධ. ස. 

160; විභ. 624) එත් ථ දිබ් බවිහායර. ‘‘යසො යමත් තාසහගයතන යචතසා එකං 

දිසං ඵරිත් වා විහරතී’’තිආදීසු (දී. නි. 1.556; 3.308; ම. නි. 1.77; 2.309; 

3.230) බ්රහ් මවිහායර. ‘‘යසො යඛො අහං, අග් ගියවස ්සන, තස් සායයව කථාය 
පරියයොසායන තස් මිං එව පුරිමස් මිං සමාධිනිමිත් යත අජ් ඣත් තයමව චිත් තං 

සණ් ඨයපමි සන් නිසායෙමි එයකොදිං කයරොමි සමාෙහාමි, යයන සුෙං 

නිච් චකප් පං විහරාමී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.387) අරියවිහායර. 

තත් ථ ඉරියනං වත් තනං ඉරිො, කායප් පයයොයගො. තස් සා 

පවත් තනුපායභාවයතො ඨානාදි ඉරිොපයථො. ඨානසමඞ් ගී වා හි කායයන 
කඤ් චි කයරයය ගමනාදීසු අඤ් ඤතරසමඞ් ගී වා. අථ වා ඉරියති පවත් තති 

එයතන අත් තභායවො කායකච් චං වාති ඉරිො, තස් සා පවත් තිඋපායභාවයතො 

ඉරියා ච යසො පයථො චාති ඉරිොපයථො, ඨානාදි එව. යසො ච අත් ථයතො 
ගතිනිවත් තිආදිආකායරන පවත් යතො චතුසන් තතිරූපපබන් යධො එව. 

විහරණං, විහරති එයතනාති වා විහායරො, ඉරියාපයථො එව විහායරො 

ඉරිොපථවිහායරො. දිවි භයවො දිබ්යබො, තත් ථ බහුලප් පවත් තියා 

බ්රහ් මපාරිසජ් ජාදියෙවයලොයක භයවොති අත් යථො. තත් ථ යයො දිබ් බානුභායවො, 

තෙත් ථාය සංවත් තතීති වා දිබ්යබො, අභිඤ් ඤාභිනීහාරවයසන මහාගතිකත් තා 

වා දිබ්යබො, දිබ් යබො ච යසො විහායරො චාති දිබ්බවිහායරො, චතස ්යසො 
රූපාවචරසමාපත් තියයො. ආරුප් පසමාපත් තියයොපි එත් යථව සඞ් ගහං 

ගච් ඡන් ති. බ්රහ් මූනං, බ්රහ් මායනො වා විහාරා බ්රහ් විහාරා, චතස ්යසො 

අප් පමඤ් ඤායයො. අරියානං, අරියා වා විහාරා අරිෙවිහාරා, චත් තාරි 

සාමඤ ්ඤඵලානි. යසොහිඑකංඉරිොපථබා නන් තිආදි යදිපි භගවා එයකනපි 

ඉරියාපයථන චිරතරං කාලං අත් තභාවං පවත් යතතුං සක් යකොති, තථාපි 

උපාදින් නකසරීරස ්ස නාම අයං සභායවොති ෙස් යසතුං වුත් තං. යස් මා වා 

භගවා යත් ථ කත් ථචි වසන් යතො වියනයයානං ධම් මං යෙයසන් යතො, 
නානාසමාපත් තීහි ච කාලං වීතිනායමන් යතො වසතීති සත් තානං අත් තයනො ච 

විවිධං හිතසුඛං හරති උපයනති උප් පායෙති, තස් මා විවිධං හරතීති එවයමත් ථ 
අත් යථො යවදිතබ් යබො. 

පච් චත් ථියක ජිනාතීති ය යතො. යජත-සද් යෙො හි යසොත-සද් යෙො විය 
කත් තුසාධයනොපි අත් ථීති. රඤ් යඤො වා පච් චත් ථිකානං ජිතකායල ජාතත් තා 

ය යතො. රඤ් යඤො හි අත් තයනො ජයං තත් ථ ආයරොයපත් වා ජිතවාති 

යජයතොති කුමායරො වුත් යතො. මඞ් ගලකාමතාය වා යජයතොතිස් ස නාමං කතං, 
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තස් මා ‘‘යජයයයො’’ති එතස් මිං අත් යථ ‘‘යජයතො’’ති වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. 

තස් ස යජතස් ස රාජකුමාරස් ස. වයනතිආදියතො පට් ඨායයව තං තස් ස 

සන් තකන් ති ෙස් යසතුං ‘‘තං හී’’තිආදි වුත් තං. සබ් බකාමසමිද් ධිතාය 
විගතමලමච් යඡරතාය කරුණාදිගුණසමඞ් ගිතාය ච නිච් චකාලං උපට් ඨපියතො 

අනාථානං පිණ් යඩො එතස් ස අත් ථීති අනාථපිණ්ඩියකො, තස් ස 

අනාථපිණ් ඩිකස් ස. යදි යජතවනං, කථං අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ආරායමොති ආහ 

‘‘අනාථපිණ්ඩියකනා’’තිආදි. පඤ් චවිධයසනාසනඞ් ගසම් පත් තියා ආරමන් ති 

එත් ථ පබ් බජිතාති ආරාය ො, තස් මිං ආරායම. යදිපි යසො භූමිභායගො 

යකොටිසන් ථයරන මහායසට් ඨිනා කීයතො, රුක් ඛා පන යජයතන න 

වික් කීතාති තං ‘‘යජතවන’’න් ති වත් තබ් බතං ලභතීති වෙන් ති. උභින් නම් පි 

වා තත් ථ පරිච් චාගවියසසකත් තනත් ථං උභයවචනං, යජයතනපි හි 
භූමිභාගවික් කයයන ලද් ධධනං තත් ථ ද් වාරයකොට් ඨකකරණවයසන 

විනියුත් තං. සාවත් ථියජතවනානං භූමිභාගවයසන භින් නත් තා වුත් තං ‘‘නහි

සක්කාඋභෙත්ථඑකංස ෙං විහරිතු’’න් ති. 

අපාකටාති සක් යකො සුයායමොතිආදිනා අනභිඤ් ඤාතා. අභිඤ් ඤාතානම් පි 

අඤ ්ඤතරසද් යෙො දිස් සයතව එකසදිසායත් තත් තාති ෙස් යසතුං ‘‘අභි ානාති

යනො’’තිආදි වුත් තං. අහුනා ඉොයනව. සා ාරණවචනං දිබ් බතං අන් යතොනීතං 

කත් වා. යෙයවො එව යදවතා පුරියසපි වත් තනයතො. යතයනවාහ ‘‘ඉ ස්මිං

පනත්යථ’’තිආදි. නනු ච රූපාවචරසත් තානං පුරිසින් ද්රියං නත් ථි, යයන යත 

පුරිසාති වුච් යචයයං? යදිපි පුරිසින් ද්රියං නත් ථි, පුරිසසණ් ඨානස ්ස පන 
පුරිසයවසස් ස ච වයසන පුරිසපුග් ගලාත් යවව වුච් චන් ති පුරිසපකතිභාවයතො. 

අභික්කන්තාති අතික් කන් තා, විගතාති අත් යථොති ආහ ‘‘ෙයෙ දිස්සතී’’ති. 

යතයනව හි ‘‘නික්ෙන්යතො පඨය ො ොය ො’’ති උපරි වුත් තං. 

අභික්කන්තතයරොති අතිවිය කන් තතයරො. තාදියසො ච සුන් ෙයරො භද් ෙයකො 

නාම යහොතීති ආහ ‘‘සුන්දයර දිස්සතී’’ති. යකොති 

යෙවනාගයක් ඛගන් ධබ් බාදීසු යකො කතයමො? ය ති මම. පාදානීති පායෙ. 

ඉද්ධිොති ඉමාය එවරූපාය යෙවිද් ධියා. ෙසසාති ඉමිනා එදියසන පරිවායරන 

පරිච් ඡයෙන ච.  ලන් ති විජ් යජොතමායනො. අභික්කන්යතනාති අතිවිය 

කන් යතන කමනියයන අභිරූයපන. වණ්යණනාති ඡවිවණ් යණන 

සරීරවණ් ණනිභාය. සබ්බා ඔභාසෙං දිසාති සබ් බාපි දිසා පභායසන් යතො 
චන් යෙො විය සූරියයො විය ච එයකොභාසං එකායලොකං කයරොන් යතොති ගාථාය 

අත් යථො. අභිරූයපති උළාරරූයප සම් පන් නරූයප. 

කඤ් චනසන් නිභත් තචතා සුවණ් ණවණ් ණග් ගහයණන ගහිතාති 

අධිප් පායයනාහ ‘‘ඡවිෙ’’න් ති. ඡවිගතා පන වණ් ණධාතු එව 
‘‘සුවණ් ණවණ් යණො’’ති එත් ථ වණ් ණග් ගහයණන ගහිතාති අපයර. 

වණ් ණනං කත් තියා උග් යඝොසනන් ති වණ්යණො, ථුති. වණ් ණීයති 

අසඞ් කරයතො වවත් ථපීයතීති වණ්යණො, කුලවග් යගො. වණ් ණීයති ඵලං 
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එයතන යථාසභාවයතො විභාවීයතීති වණ්යණො, කාරණං. වණ් ණනං 

දීඝරස් සාදිවයසන සණ් ඨහනන් ති වණ්යණො, සණ් ඨානං. වණ් ණීයති 

අණුමහන් තාදිවයසන පමීයතීති වණ්යණො, පමාණං. වණ් යණති විකාරං 

ආපජ් ජමානං හෙයඞ් ගතභාවං පකායසතීති වණ්යණො, රූපායතනං. එවං 
යතන යතන පවත් තිනිමිත් යතන වණ් ණසද් ෙස් ස තස් මිං තස් මිං අත් යථ 

පවත් ති යවදිතබ් බා. ඉද්ධිං  ායපත්වාති වත් ථාලඞ් කාරකායාදීහි 

ඔභාසමුඤ් චනාදිවයසන දිබ් බං ඉද් ධානුභාවං නිම් මිනිත් වා. කා ාවචරා

අනභිසඞ්ෙයතනපි ආගන්තුං සක්යකොන්ති ඔළාරිකරූපත් තා. තථා හි යත 

කබළීකාරභක් ඛා. රූපාවචරා න සක්යකොන්ති තයතො සුඛුමතරරූපත් තා. 

යතනාහ ‘‘යතසං හී’’තිආදි. තත් ථ ‘‘අතිසුඛුයමො’’ති මූලපටිසන් ධිරූපං 

සන් ධාය වෙති. නයතනඉරිොපථකප්පනංයහොතීති එයතන බ්රහ් මයලොයකපි 
බ්රහ් මායනො යයභුයයයන නිම් මිතරූයපයනව පවත් තන් තීති ෙස් යසති. 
ඉතරඤ් හි අතිවිය සුඛුමං රූපං යකවලං චිත් තුප් පාෙස් ස නිස් සයාධිට් ඨානභූතං 
සණ් ඨානවන් තං හුත් වා තිට් ඨති. 

අනවයසසත්තං සකලතා. යෙභුෙයතා බහුලභායවො. අබයාමිස්සතා 

විජාතියයන අසඞ් කයරො. සුයඛන හි අයවොකණ් ණතා තත් ථ අධිප් යපතා. 

අනතියරකතා තංපරමතා වියසසාභායවො. යකවලකප්පන් ති යකවලං ෙළ් හං 

කත් වාති අත් යථො. සඞ්ඝයභදාොති සඞ් යඝ විවාොය, විවාදුප් පාොයාති අත් යථො. 

යකවලං වුච් චති නිබ් බානං සබ් බසඞ් ඛතවිවිත් තත් තා, එතස ්ස තං අත් ථීති 

යකවලී, සච් ඡිකතනියරොයධො ඛීණාසයවො. යතනාහ ‘‘විසංයෙොයගො 

අත්යථො’’ති. 

කප් පසද් යෙො පනායං සඋපසග් යගො අනුපසග් යගො චාති අධිප් පායයන 

ඔකප් පනියපයෙ ලබ් භමානං කප් පසද් ෙමත් තං ෙස් යසති, අඤ ්ඤථා කප් පපෙං 

අනිෙස ්සනයමව සියා. ස ණකප්යපහීති විනයසිද් යධහි සමණයවොහායරහි. 

නිච්චකප්පන් ති නිච් චකාලං. පඤ්ඤත්තීති නාමං. නාමඤ් යහතං තස් ස 

ආයස ්මයතො, යදිෙං කප් යපොති. කප්පිතයකස ස්සූති කත් තරිකාය 

යඡදිතයකසමස ්සු. ද්වඞ්ගුලකප්යපොති මජ් ඣන් හිකයවලාය වීතික් කන් තාය 

ද් වඞ් ගුලතාවිකප් යපො. යලයසොති අපයෙයසො. අනවයසසං ඵරිතුං සමත් ථස් සපි 

ඔභාසස් ස යකනචිපි කාරයණන එකයෙසඵරණම් පි සියා, අයං පන 
සබ් බයසොව ඵරතීති ෙස් යසතුං සමන් තත් යථො කප් ප-සද් යෙො ගහියතොති ආහ 

‘‘අනවයසසං ස න්තයතො’’ති. ඊසං අසමත් තං, යකවලං වා යකවලකප්පං. 
භගවයතො ආභාය අයනොභාසිතයමව හි පයෙසං යෙවතා අත් තයනො පභාය 

ඔභායසන් ති. න හි භගවයතො පභා කායචි පභාය අභිභුයයති, සූරියාදීනම් පි 
පභං සා අභිභුයය තිට් ඨතීති. 

යෙන වා කාරයණනාති යහතුම් හි ඉෙං කරණවචනං. යහතුඅත් යථො හි 

කරියාය කාරණං, න කරණං විය කරියත් යථො, තස් මා නානප් පකාර-

ගුණවියසසාධිගමනත් ථා ඉධ උපසඞ් කමනකරියාති ‘‘අන් යනන වසති, 
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විජ් ජාය වසතී’’තිආදීසු විය යහතුඅත් ථයමව තං කරණවචනං යුත් තං න 
කරණත් ථං තස් ස අයුජ් ජමානත් තාති වුත් තං ‘‘යයන වා කාරයණනා’’තිආදි. 
භගවයතො සතතප් පවත් තනිරතිසය-සාදුවිපුලමතරස-සද් ධම් මඵලතාය 

සාදුඵලනිච් චඵලිතමහාරුක් යඛන භගවා උපමියතො. 
සාදුඵලූපයභොගාධිප් පායග් ගහයණයනව හි මහාකාරුණිකස් ස සාදුඵලතා 

ගහිතාති. උපසඞ්කමීති උපසඞ් කන් තා. සම් පත් තකාමතාය හි කඤ් චි ඨානං 

ගච් ඡන් යතො තංතංපයෙසාතික් කමයනන උපසඞ් කමි, උපසඞ් කන් යතොති 

වත් තබ් බතං ලභති. යතනාහ ‘‘ගතාතිවුත්තංයහොතී’’ති, උපගතාති අත් යථො. 

උපසඞ්කමිත්වාති පුබ් බකාලකරියානිද් යෙයසොති ආහ 

‘‘උපසඞ්ක නපරියෙොසානදීපන’’න් ති. තයතොති යං ඨානං පත් තා 

‘‘උපසඞ් කමී’’ති වුත් තා, තයතො උපගතට් ඨානයතො. 

ගතිනිවත් තිඅත් ථයතො සාමඤ් ඤයතො ආසනම් පි ඨානග් ගහයණන 

ගය් හතීති වුත් තං ‘‘ආසනකුසලතාෙඑක න්තංතිට්ඨන්තී’’ති. නිසින් නාපි හි 

ගමනයතො නිවත් තා නාම යහොන් ති ඨත් වා නිසීදිතබ් බත් තා, 
යථාවුත් තට් ඨානාෙයයොපි ආසයනයනව සඞ් ගහිතාති. 
අතිදූරඅච් චාසන් නපටික් යඛයපන නාතිදූරනච් චාසන් නං නාම ගහිතං. තං පන 

අවකංසයතො උභින් නං පසාරිතහත් ථසඞ් ඝට් ටයනන ෙට් ඨබ් බං. ගීවං

පසායරත්වාති ගීවං පරිවත් තනවයසන පසායරත් වා. 

කාමං ‘‘කථ’’න් ති අයමාකාරපුච් ඡා, තරණාකායරො ඉධ පුච් ඡියතො. යසො 

පන තරණාකායරො අත් ථයතො කාරණයමවාති ආහ ‘‘කථං නූති 

කාරණපුච්ඡා’’ති? පාකයටො අභිසම් යබොධියං 
මහාපථවීකම් පනාදිඅයනකච් ඡරියපාතුභාවාදිනා. 

මරිසනට් යඨන පාපානං යරොගාදිඅනත් ථානං අභිභවනට් යඨන  ාරියසො, 

දුක් ඛරහියතො. යතනාහ ‘‘නිද්දුක්ොති වුත්තං යහොතී’’ති. නිරයපක් යඛ 
පියාලපනවචනවයසන උපචාරවචනඤ් යචතං යථා ‘‘යෙවානං පියා’’ති. 

යතයනවාහ ‘‘ෙදි එව’’න් තිආදි. සඞ්කුනා සඞ්කූති මත් ථකයතො 
සමයකොට් ටියතන යාව හෙයපයෙසා නිබ් බිජ් ඣිත් වා ඔතිණ් යණන සඞ් කුනා 

පාෙතලයතො සමයකොට් ටියතො සඞ් කු නිබ් බිජ් ඣිත් වා ආයරොහන් යතො හදයෙ 

හෙයස ්ස පයෙයස සමාගච් යඡයය, අථ යනසං සඞ් කූනං සමාගමසමකායල නං 
යථාතික් කන් තසඞ් කුකරණකාලං ජායනයයාසි. කඤ් චි නිමිත් තං උපාොය 
කස ්මිඤ ්චි අත් යථ පවත් තස් ස සද් ෙස් ස තන් නිමිත් තරහියත පවත් ති රුළ් හී 
නාම ගමනකරියාරහියත සාසනාදිමති පටිපිණ් යඩ යථා යගොසද් ෙස ්ස. 

ඔඝ තරීති යයසං ඔඝානං තරණං පුච් ඡිතං, යත ගණනපරිච් යඡෙයතො 

සරූපයතො ච ෙස් යසතුං ‘‘චත්තායරො’’තිආදි වුත් තං. කස ්මා පයනත් ථ 

චත් තායරො එව ඔඝා වුත් තා, යත ච කාමාෙයයො එවාති? න යචොයෙතබ් බයමතං, 
යස ්මා ධම් මානං සභාවකච් චවියසසඤ ්ඤුනා භගවතා සබ් බං යඤයයං 

යාථාවයතො අභිසම් බුජ් ඣිත් වා එත් තකාව ඔඝා යෙසිතා, ඉයම එව ච 
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යෙසිතාති. වට් ටස් මිං ඔහනන් ති ඔසීොයපන් තීති ඔඝා, ඔහනන් ති යහට් ඨා 

කත් වා හනන් ති ගායමන් ති, තථාභූතා සත් යත අයධො ගායමන් ති නාම. 
අයඤ් ච අත් යථො ‘‘සබ් යබොපි යචසා’’තිආදිනා පරයතො අට් ඨකථායයමව 

ආගමිස් සති. කාමනට් යඨන කාය ො, කායමො ච යසො යථාවුත් යතනත් යථන 

ඔයඝො චාති, කායමසු ඔයඝොති වා කාය ොයඝො. භයවොයඝො නාම භවරායගොති 

ෙස් යසතුං ‘‘රූපාරූපභයවසු ඡන්දරායගො ඣානනිකන්ති චා’’ති වුත් තං. 

සු ඞ්ගලවිලාසිනීආදීසු (දී. නි. අට් ඨ. 3.312) පන 

‘‘සස් සතදිට් ඨිසහගතරායගො චා’’ති වුත් තං. තත් ථ පඨයමො උපපත් තිභයවසු 

රායගො, දුතියයො කම් මභයව. භවදිට් ඨිවිනිමුත් තස ්ස දිට් ඨිගතස් ස අභාවයතො. 

‘‘ද්වාසට්ඨිදිට්ඨියෙො දිට්යඨොයඝො’’ති වුත් තං, චතුසච් චන් යතොගධත් තා 

සබ් බස ්ස යඤයයස් ස ‘‘චතූසුසච්යචසු අඤ්ඤාණංඅවිජ්ය ොයඝො’’ති ආහ. 

ඉොනි යතසං ඔඝසඞ් ඛාතානං පාපධම් මානං උප් පත් තිට් ඨානං ෙස් යසතුං 

‘‘තත්ථා’’තිආදි වුත් තං, පවත් තිට් ඨානං පන කාමගුණාෙයයො ෙස් සිතා එව. 
‘‘පඤ් චසු කාමගුයණසු ඡන් ෙරායගො කායමොයඝො’’ති එත් ථ භයවොඝං 
ඨයපත් වා සබ් යබො යලොයභො කායමොයඝොති යුත් තං සියා. 
සස් සතදිට් ඨිසහගයතො රායගො භවදිට් ඨිසම් පයුත් තත් තා භයවොයඝොති 

අට් ඨකථාසු වුත් යතො, භයවොයඝො පන දිට් ඨිගතවිප් පයුත් යතසු එව 

උප් පජ් ජතීති පාළියං වුත් යතො. යතයනවාහ – ‘‘භයවොයඝො චතූසු

දිට්ඨිවිප්පයුත්තයලොභසහගතචිත්තුප්පායදසු උප්පජ් තී’’ති. තස් මා 
දිට් ඨිසහගතයලොයභොපි කායමොයඝොති යුත් තං සියා. 
දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකදුක් ඛානඤ් හි කාරණභූතා කාමාසවාෙයයොපි ද් විධා 

වුත් තා, ආසවා එව ච ඔඝා. කාමාසවනිද් යෙයස ච කායමසූති 
කාමරාගදිට් ඨිරාගාදීනං ආරම් මණභූයතසු යතභූමයකසු වත් ථුකායමසූති 
අත් යථො සම් භවති. තත් ථ හි උප් පජ් ජමානා සායං තණ් හා සබ් බාපි න 
කාමච් ඡන් ොදිනාමං න ලභතීති. 

යදි පන පඤ් චකාමගුණියකො ච රායගො කායමොයඝොති වුත් යතොති කත් වා 
බ්රහ් මානං විමානාදීසු රාගස් ස දිට් ඨිරාගස් ස ච කායමොඝභායවො 

පටියසධිතබ් යබො සියා, එවං සති කායමොඝභයවොඝවිනිමුත් යතන නාම 

යලොයභන භවිතබ් බං. යසො යො දිට් ඨිගතවිප් පයුත් යතසු උප් පජ් ජති, තො 
යතන සම් පයුත් යතො අවිජ් යජොයඝො ඔඝවිප් පයුත් යතොති 
යෙොමනස ්සවිචිකච් ඡුද් ධච් චසම් පයුත් තස් ස විය තස් සපි ඔඝවිප් පයුත් තතා 
වත් තබ් බා සියා ‘‘චතූසුපි දිට් ඨිගතවිප් පයුත් තයලොභසහගයතසු චිත් තුප් පායෙසු 
උප් පන් යනො යමොයහො සියා ඔඝසම් පයුත් යතො සියා ඔඝවිප් පයුත් යතො’’ති. 

‘‘කායමොයඝො අට් ඨසු යලොභසහගයතසු චිත් තුප් පායෙසු උප් පජ් ජතී’’ති, 

‘‘කායමොඝං පටිච් ච දිට් යඨොයඝො අවිජ් යජොයඝො’’ති ච වචනයතො 
දිට් ඨිසහගයතො කායමොයඝො න යහොතීති න සක් කා වත් තුං. තථා යහත් ථ 
‘‘රූපාරූපභයවසු ඡන් ෙරායගො ඣානනිකන් ති ච භයවොයඝො නාමාති 

එත් තකයමව වුත් තං, න වුත් තං සස් සතදිට් ඨිසහගයතො රායගො’’ති. 
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අය ොග නට්යඨනාති යහට් ඨාපවත් තනට් යඨන. 

යහට් ඨාපවත් තනඤ් යචත් ථ න යකවලං අපායගමනියභායවන, අථ යඛො 

සංසාරතරකාවයරොධයනනපීති ෙස් යසතුං ‘‘උපරිභවඤ්චා’’තිආදි වුත් තං. 

කාමං නිබ් බානං අරූපිභාවා අයෙසං, න තස් ස ඨානවයසන උපරිගහණං, 
සබ් බසඞ් ඛතවිනිස් සටත් තා පන සබ් බස ්සපි භවස් ස උපරීති වත් තබ් බතං 

අරහතීති කත් වා වුත් තං ‘‘උපරිභවං නිබ්බාන’’න් ති. 
‘‘මහාඋෙයකොයඝො’’තිආදීසු රාසට් යඨො ඔඝ-සද් යෙොති ‘‘මහා යහයසො 

කයලසරාසී’’ති වුත් තං යසයසසුපීති භයවොඝාදීසුපි. 

අප් පතිට් ඨහන් යතොති කයලසාදීනං වයසන අසන් තිට් ඨන් යතො, 

අසංසීෙන් යතොති අත් යථො. අනායූහන්යතොති අභිසඞ් ඛාරාදිවයසන න 
ආයූහන් යතො මජ් ඣිමං පටිපෙං විලඞ් ඝිත් වා නිබ් බුය් හන් යතො. යතනාහ – 

‘‘අවාෙ න්යතො’’ති, මිච් ඡාවායාමවයසන අවායමන් යතොති අධිප් පායයො. 

ගූළ් හන් ති සංවුතං. පටිච්ඡන්නන් ති තස් යසව යවවචනං. අත් ථවයසන වා 

සංවුත් තං ගූ ්හං, සද් ෙවයසනපි අපාකටං පටිච්ඡන්නං අන් තරදීපාදියක 

ඨාතබ්බට්ඨායන. ආයූහන්තාති හත් යථහි ච පායෙහි ච වායමන් තා. එතං 

අත් ථජාතං, එතං වා විස් සජ් ජනං. 

ඉොනි යයනාධිප් පායයන භගවතා තථාගූළ් හං කත් වා පඤ් යහො කථියතො, 

තං ෙස් යසතුං ‘‘කිං පනාතිආදි වුත් තං. නිග්ගහමුයෙනාති යවයනයයානං 

විනයඋපායභූතනිග් ගහවයසන. යතනාහ යෙ පණ්ඩිත ානියනො’’තිආදි. 

පවය්හ පවය්හාති ඔඵුණිත් වා ඔඵුණිත් වා. 

යසොති යෙවපුත් යතො නිහත ායනො අයහොසි යථාවිස් සජ් ජිතස් ස අත් ථස් ස 

අජානන් යතො. ෙථාති අනියමවචනං නියමනිද් දිට් ඨං යහොති, තංසම් බන් ධඤ් ච 

කථන් ති පුච් ඡාවචනන් ති තදුභයස් ස අත් ථං ෙස් යසන් යතො ‘‘ෙථාහං  ානාමි, 

එවංය කයථහී’’ති ආහ. 

ෙදාස්වාහන් ති යො සු අහං, සු-කායරො නිපාතමත් තං ‘‘යදිෙං කථං 

සූ’’තිආදීසු විය. සබ්බපයදසූති ‘‘තොස් සු සංසීොමී’’තිආදීසු තීසුපි පයෙසු. 

අතරන්යතොති ඔඝානං අතික් කමනත් ථං තරණප් පයයොගං අකයරොන් යතො. 

තත්යථවාති ඔඝනියඔයඝසු එව. ඔසීදාමීති නිමුජ් ජාමි ඔයඝහි 

අජ් යඣොත් ථයටො යහොමි. නිබ්බුය්හාමීති ඔයඝහි නිබ් බූළ් යහො යහොමි. ඨාතුං 

අසක්යකොන්යතො අසංසීෙන් යතො. අතිවත්තාමීති අනුපයයොගං අතික් කමාමි, 

අපනිධානවයසන සම් මාපටිපත් තිං විරායධමීති අත් යථො. ඨායන ච වාොය 

චාති වක් ඛමානවිභායග පතිට් ඨහයන වායායම ච යදොසං දිස්වාති 
පතිට් ඨානායූහයනසු සංසීෙනනිබ් බුය් හනසඞ් ඛාතං තරණස් ස විබන් ධනභූතං 
ආදීනවං දිස ්වාන. ඉෙං භගවතා යබොධිමූයල අත් තනා පවත් තිත-පුබ් බභාග-

මනසිකාරවයසන වුත් තං. අතිට්ඨන්යතො අවාෙ න්යතොති 
පතිට් ඨානායූහනකරණකයලසාදීනං පරිවජ් ජයනන අසංසීෙන් යතො 
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අනිබ් බුය් හන් යතො. යදවතාෙපි පටිවිද්ය ො තෙත් යථො 

උපනිස ්සයසම් පන් නතාය විමුත් තිපරිපාචනීයධම් මානං පරිපක් කත් තා. න

පන පාකයටො විපඤ් චිතඤ් ඤූආදීනං, උග් ඝටිතඤ් ඤූනං පන යථා තස් සා 

යෙවතාය, තථා පාකයටො එවාති. සත්ත දුකා ඉොනි වුච් චමානරූපා දස්සිතා 

යපොරාණට් ඨකථායං. කියලසවයසන සන්තිට්ඨන්යතොති යලොභාදීහි 
අභිභූතතාය සංසායර පතිට් ඨහන් යතො සම් මා අප් පටිපජ් ජයනන තත් යථව 

සංසීෙති නාම. අභිසඞ්ොරවයසනාති තත් යථවාභිසඞ් ඛාරයචතනාය 
යචයතන් යතො සම් මාපටිපත් තියයොගයස් ස ඛණස් ස අතිවත් තයනන 
නිබ් බුය් හති නාම. ඉමිනා නයයන යසසදුයකසුපි අත් යථො යවදිතබ් යබො. 

එත් ථ ච වට් ටමූලකා කයලසාති යතසං වයසන සංසායර අවට් ඨානං 

තංතංකම් මුනා තත් ථ තත් ථ භයව අභිනිබ් බත් ති, කයලසා පන යතසං 
පච් චයමත් තං. තත් ථ තත් ථ භයව අපරාපරං නිබ් බත් යතන් යතො සංසායර 

නිබ් බුය් හති නාමාති ඉමස් ස අත් ථස් ස ෙස් සනවයසන පඨ දුයකො වුත් යතො. 
ඉයම සත් තා සංසායර පරිබ් භමන් තා දුවිධා තණ් හාචරිතා දිට් ඨිචරිතා චාති 

යතසං සංසාරනායිකභූතානං ධම් මානං වයසන සන් තිට් ඨනං, තෙඤ් යඤසං 
පවත් තිපච් චයානං වයසන ආයූහනන් ති ඉමස් ස අත් ථස් ස ෙස් සනවයසන 

දුතිෙදුයකො වුත් යතො. සංයයොජනියයසු ධම් යමසු අස් සාෙෙස් සනසභාවාය 

තණ් හාය වයසන වියසසයතො පතිට් ඨානං, අමුත් තිමග් යග 
මුත් තිමග් ගපරාමාසයතො තථා ආයූහනම් පි දිට් ඨියා වයසන යහොතීති ෙස් යසතුං 

තතිෙදුයකො වුත් යතො. චතුත්ථදුයක පන අධිප් පායයො අට් ඨකථාය එව 

විභාවියතො. යස් මා ‘‘සස් සයතො අත් තා’’ති අභිනිවිසන් යතො අරූපරාගං, 
අසඤ් ඤූපගං වා අවියමොක් ඛංයයව වියමොක් යඛොති ගයහත් වා සංසායර එව 

ඔලීයති. යතනාහ ‘‘ඔලීෙනාභිනියවසා හි භවදිට්ඨී’’ති. යස ්මා පන 

කාමභවාදීසු යං වා තං වා භවං පත් වා අත් තා උච් ඡිජ් ජති විනස් සති, න යහොති 
පරං මරණාති අභිනිවිසන් යතො භවවිප් පයමොක් ඛාවහාය සම් මාපටිපත් තියා 

අප් පටිපජ් ජයනන තං අතිවත් තති. යතන වුත් තං ‘‘අති ාවනාභිනියවසා

විභවදිට්ඨී’’ති. 

ලීනවයසනසන්තිට්ඨන්යතොති යකොසජ් ජාදිවයසන සංයකොචාපජ් ජයනන 

සම් මා අප් පටිපජ් ජන් යතො. උද් ච්චවයසනආයූහන්යතොති සම් මාසමාධියනො 

අභායවන වික් යඛපවයසන පඤ්චය ො දුයකො වුත් යතො. යථා කාමසුඛං 

පවිට් ඨස් ස සමාධානං නත් ථි චිත් තස් ස උපක් කලිට් ඨත් තා, එවං 
අත් තපරිතාපනමනුයුත් තස් ස කායස් ස උපක් කලිට් ඨත් තා. ඉති 
චිත් තකායපරික් කයලසකරා ද් යව අන් තා තණ් හාදිට් ඨිනිස ්සයතාය 

සංසීෙනනිබ් බුය් හනනිමිත් තා වුත් තා ඡට්ඨදුයක. පුබ් යබ සප් පයෙසයතොව 

සංකයලසධම් මා ‘‘සංසීෙනනිමිත් ත’’න් ති ෙස් සිතාති ඉොනි නිප් පයෙසයතො 

ෙස් සනවයසන, පුබ් යබ ච සාධාරණයතො අභිසඞ් ඛාරධම් මා 
‘‘නිබ් බුය් හනනිමිත් ත’’න් ති ෙස් සිතාති ඉොනි පුඤ ්ඤායනඤ් ජාභිසඞ් ඛායර එව 

‘‘ආයූහනනිමිත් ත’’න් ති ෙස් සනවයසන සත්ත දුයකො වුත් යතො. එවඤ් හි 
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පටුන 

දුග් ගතිසුගතූපපත් තිවයසන සංසීෙනනිබ් බුය් හනානි විභජ් ජ ෙස් සිතානි 

යහොන් තීති. යතයනවාහ ‘‘වුත්තම්පි යචත’’න් තිආදි. අයධොභාගං දුග් ගතිං 

ගයමන් තීති අය ොභාගඞ්ග නීො අනුනාසිකයලොපං අකත් වා. තථා 

උපරිභාගං ගයමන් තීති උපරිභාගඞ්ග නීො. 

එත් ථ ච ඔඝතරණං පුච් ඡියතන භගවතා ‘‘අප්පතිට්ඨං අනායූහ’’න් ති 

තස් ස පහානඞ් ගයමව ෙස් සිතං, න සම් පයයොගඞ් ගන් ති? න එවං ෙට් ඨබ් බං, 

යාවතා යයන පතිට් ඨානං යහොති, යයන ච ආයූහනං, 
තදුභයපටික් යඛපමුයඛන තප් පටිපක් ඛධම් මෙස ්සනයමතන් ති. න යහස අ-

කායරො යකවලං පටියසයධ, අථ යඛො පටිපක් යඛ ‘‘අකුසලා ධම් මා, අහියතො, 

අධම් යමො’’තිආදීසු විය, තස් මා අප්පතිට්ඨංඅනායූහන් ති පතිට් ඨානායූහනානං 
පටිපක් ඛවයසන පවත් තමායනො තථාපවත් තියහතූවාති අයයමත් ථ අත් යථො. 

යෙොති ච අවධාරණත් යථ නිපායතො ‘‘අස ්යසොසි යඛො’’තිආදීසු (පාරා. 1) විය. 
යතන අප් පතිට් ඨානස ්ස එකංසිකතං ෙස් යසති. යසොයං යඛො-සද් යෙො 
‘‘අනායූහ’’න් ති එත් ථාපි ආයනත් වා වත් තබ් යබො. අනායූහනම් පි හි 
එකංසිකයමවාති තස් ස පටිපක් යඛො සහ විපස් සනාය අරියමග් යගො. යතන හි 

ඔඝතරණං යහොති, න අඤ් ඤථා. එවමයං යථානුසන් ධියෙසනා කතා, යෙවතා 
ච සහවිපස් සනං මග් ගං පටිවිජ් ඣීති පඨමඵයල පතිට් ඨාසි. යතන වුත් තං 

‘‘ඉ ංපඤ්හවිස්සජ් න’’න් තිආදි. 

‘‘චිරස ්සා’’ති ඉමිනා සමානත් ථං පෙන් තරයමතන් ති ආහ ‘‘චිරස්ස

කාලස්සා’’ති යථා ‘‘මමං වා, භික් ඛයව’’ති (දී. නි. 1.5-6) එත් ථ ‘‘මමා’’ති 

ඉමිනා සමානත් ථං පෙන් තරං මමන් ති. න දිට්ඨපුබ්බාති අෙස් සාවී. අෙස් සාවිතා 
ච දිස ්වා කත් තබ් බකච් චස ්ස අසිද් ධතාය යවදිතබ් බා. අඤ් ඤථා කා නාම සා 

යෙවතා, යා භගවන් තං න දිට් ඨවතී? යතනාහ ‘‘කිංපනි ාො’’තිආදි. දස්සනං

උපාදාෙ එවං වත්තුං වත්තතීති යො කොචි කඤ් චි පියජාතිකං දිස් වා තං 

ෙස් සනං උපාොය ‘‘චියරන වත මයං ආයස් මන් තං පස් සාමා’’ති අදිට් ඨපුබ් බං 

දිට් ඨපුබ් බං වා එවං වත් තුං යුජ් ජති, අයං යලොයක නිරුළ් යහ සමුොචායරොති 

ෙස් යසති. බ්රහ් මං වා වුච් චති අරියමග් යගො, තස් ස අණනයතො ජානනයතො 

පටිවිජ් ඣනයතො බ්රාහ් යණො. කියලසනිබ්බායනනාති කයලසානං 

අච් චන් තසමුච් යඡෙසඞ් ඛායතන නිබ් බායනන නිබ්බුතං සම් මයෙව වූපසන් ත-

සබ් බකයලසෙරථ-පරිළාහං. ආසත්තවිසත්තාදීහීති ආදි-සද් යෙන 

විසතාදිආකායර සඞ් ගණ් හාති. වුත් තඤ් යහතං – 

‘‘විසතාති විසත් තිකා, විසටාති විසත් තිකා, විසාලාති විසත් තිකා, 

විසක් කතීති විසත් තිකා, විසංවාදිකාති විසත් තිකා, විසං හරතීති 

විසත් තිකා, විසමූලාති විසත් තිකා, විසඵලාති විසත් තිකා, 

විසපරියභොයගොති විසත් තිකා, විසාලා වා පන සා තණ් හා රූයප සද් යෙ 
ගන් යධ රයස යඵොට් ඨබ් යබ ධම් යම කුයල ගයණ විසතා විත් ථතාති 

විසත් තිකා’’ති (මහානි. 3). 
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තත් ථ විසතාති විත් ථතා රූපාදීසු යතභූමකධම් යමසු අභිබයාපනවයසන 

විසටාති පුරිමවචනයමව ත-කාරස් ස ට-කාරං කත් වා වුත් තං. විසාලාති විපුලා. 

විසක්කතීති පරිසක් කති, සහති වා. රත් යතො හි රාගවත් ථුනා පායෙන 

තාළියමායනොපි සහතීති. ඔසක් කනං විප් ඵන් ෙනං වා ‘‘විසක්කන’’න් තිපි 

වෙන් ති. අනිච් චාදිං නිච් චාදියතො. ගණ් හාතීති විසංවාදිකා යහොති. විසං හරතීති 
තථා තථා කායමසු ආනිසංසං පස් සන් තී විවියධහි ආකායරහි 

යනක් ඛම් මාභිමුඛප් පවත් තියතො චිත් තං සංහරති සංඛිපති, විසං වා දුක් ඛං, තං 

හරති, වහතීති අත් යථො. දුක් ඛනිබ් බත් තකකම් මස් ස යහතුභාවයතො විසමූලා. 

විසං වා දුක් ඛාභිභූතා යවෙනා මූලං එතිස් සාති විසමූලා. දුක් ඛසමුෙයත් තා විසං 

ඵලං එතිස් සාති විසඵලා. තණ් හාය රූපාදිකස් ස දුක් ඛස ්යසව පරියභොයගො 

යහොති, න අමතස් සාති විසපරියභොයගොති වුත් තා, සබ් බත් ථ නිරුත් තිවයසන 

පෙසිද් ධි යවදිතබ් බා. යයො පයනත් ථ පධායනො අත් යථො, තං ෙස් යසතුං පුන 
‘‘විසාලා වා පනා’’තිආදි වුත් තන් ති එවයමත් ථ විසත් තිකාපෙස් ස අත් යථො 

යවදිතබ් යබො. තිණ්ණං පඨමදුතියමග් යගහි. නිත්තිණ්ණං තතියමග් යගන. 

උත්තිණ්ණං චතුත් ථමග් යගන. 

ස නුඤ්යඤොති සම් මයෙව කතානුඤ් යඤො. යතනාහ ‘‘එකජ්ඣාසයෙො

අයහොසී’’ති. අන්තර ායීති අෙස ්සනං අගමාසි. යථා පන අන් තරධායි, තං 

ෙස් යසතුං ‘‘අභිසඞ්ෙතකාෙ’’න් තිආදි වුත් තං.  ායලහීති ලිඞ් ගවිපල් ලායසන 

වුත් තං, ‘‘මාලාහී’’ති යකචි පඨන් ති, ‘‘මයලයහී’’ති වත් තබ් යබ ය-
කාරයලොපං කත් වා නිද් යෙයසො. අයං තාව අට් ඨකථාය ලීනත් ථවණ් ණනා. 

යනත් තිනයවණ් ණනා 
ඉොනි පකරණනයයන පාළියා අත් ථවණ් ණනං කරිස් සාම. සා පන 

අත් ථවණ් ණනා යස් මා යෙසනාය සමුට් ඨානප් පයයොජනභාජයනසු 

පිණ් ඩත් යථසු ච නිද් ධාරියතසු සුකරා යහොති සුවිඤ් යඤයයා ච, තස් මා 

සුත් තයෙසනාය සමුට් ඨානාදීනි පඨමං නිද් ධාරයිස් සාම. තත් ථ සමුට්ඨානං 

තාව යෙසනානිොනං, තං සාධාරණං අසාධාරණන් ති දුවිධං. තත් ථ 

සාධාරණම් පි අබ් භන් තරබාහිරයභෙයතො දුවිධං. තත් ථ සා ාරණං 

අබ්භන්තරසමුට්ඨානං නාම යලොකනාථස් ස මහාකරුණා. තාය හි 

සමුස් සාහිතස් ස භගවයතො යවයනයයානං ධම් මයෙසනාය චිත් තං උෙපාදි, යං 
සන් ධාය වුත් තං – ‘‘සත් යතසු ච කාරුඤ් ඤතං පටිච් ච බුද් ධචක් ඛුනා යලොකං 

යවොයලොයකසී’’තිආදි (ම. නි. 1.283; සං. නි. 1.172; මහාව. 9). එත් ථ ච 
යහතුඅවත් ථායපි මහාකරුණාය සඞ් ගයහො ෙට් ඨබ් යබො යාවයෙව 
සංසාරමයහොඝයතො සද් ධම් මයෙසනාහත් ථොයනහි සත් තසන් තාරණත් ථං 

තදුප් පත් තියතො. යථා ච මහාකරුණා, එවං සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤාණං 
ෙසබලඤාණාදීනි ච යෙසනාය අබ් භන් තරසමුට් ඨානභායවන වත් තබ් බානි. 
සබ් බඤ ්හි යඤයයධම් මං යතසං යෙයසතබ් බප් පකාරං සත් තානඤ් ච 
ආසයානුසයාදිං යාථාවයතො ජානන් යතො භගවා ඨානාට් ඨානාදීසු 

යකොසල් යලන යවයනයයජ් ඣාසයානුරූපං විචිත් තනයයෙසනං පවත් යතසීති. 
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බාහිරං පන සා ාරණං සමුට්ඨානං ෙසසහස් සමහාබ්රහ් මපරිවාර-
සහම් පතිමහාබ්රහ් මුයනො අජ් යඣසනං. තෙජ් යඣසනුත් තරකාලඤ් හි 
ධම් මගම් භීරතාපච් චයවක් ඛණාජනිතං අප් යපොස ්සුක් කතං 
පටිප් පස් සම් යභත් වා ධම් මස ්සාමී ධම් මයෙසනාය උස් සාහජායතො අයහොසි. 

අසාධාරණම් පි අබ් භන් තරබාහිරයභෙයතො දුවිධයමව. තත් ථ අබ්භන්තරං යාය 

මහාකරුණාය යයන ච යෙසනාඤායණන ඉෙං සුත් තං පවත් තිතං, තදුභයං 

යවදිතබ් බං බාහිරං පන තස ්සා යෙවතාය පුච් ඡා, පුච් ඡාවසියකො යහස 

සුත් තනික් යඛයපො. තයිෙං පාළියං ආගතයමව. 

පයෙො නම්පි සාධාරණාසාධාරණයතො දුවිධං. තත් ථ සා ාරණං 
අනුක් කයමන යාව අනුපාොපරිනිබ් බානං විමුත් තිරසත් තා භගවයතො 

යෙසනාය. යතයනවාහ ‘‘එතෙත් ථා කථා, එතෙත් ථා මන් තනා’’තිආදි (පරි. 

366). අසා ාරණං පන තස් සා යෙවතාය ෙස් සනමග් ගසමධිගයමො, 
උභයම් යපතං බාහිරයමව. සයච පන යවයනයයසන් තානගතම් පි 
යෙසනාබලසිද් ධිසඞ් ඛාතං පයයොජනං අධිප් පායසමිජ් ඣනභාවයතො 
යථාධිප් යපතත් ථසිද් ධියා මහාකාරුණිකස් ස භගවයතොපි පයයොජනයමවාති 

ගණ් යහයය, ඉමිනා පරියායයනස් ස අබ් භන් තරතාපි සියා. 

අපිච තස ්සා යෙවතාය ඔඝතරණාකාරස් ස යාථාවයතො අනවයබොයධො 

ඉමිස ්සා යෙසනාය සමුට් ඨානං, තෙවයබොයධො පයයොජනං. යසො හි ඉමාය 
යෙසනාය භගවන් තං පයයොයජති තන් නිප් ඵාෙනපරායං යෙසනාති කත් වා. 

යඤ ්හි යෙසනාය සායධතබ් බං ඵලං, තං ආකඞ් ඛිතබ් බත් තා යෙසකං යෙසනාය 
පයයොයජතීති පයයොජනන් ති වුච් චති. තථා යෙවතාය තෙඤ් යඤසඤ් ච 

වියනයයානං පතිට් ඨානායූහනවිස් සජ් ජනඤ් යචත් ථ පයයොජනං. තථා 
සංසාරචක් කනිවත් ති-සද් ධම් මචක් කප් පවත් තිසස ්සතාදිමිච් ඡාචාර-
නිරාකරණං සම් මාවාෙපුයරක් ඛායරො අකුසලමූලසමූහනනං 
කුසලමූලසමායරොපනං අපායද් වාරපිෙහනං සග් ගයමොක් ඛද් වාරවිවරණං 

පරියුට් ඨානවූපසමනං අනුසයසමුග් ඝාතනං ‘‘මුත් යතො යමොයචස් සාමී’’ති 
පුරිමපටිඤ ්ඤාඅවිසංවාෙනං තප් පටිපක් ඛමාරමයනොරථවිසංවාෙනං 
තිත් ථියසමයනිම් මථනං බුද් ධධම් මපතිට් ඨාපනන් ති එවමාදීනිපි පයයොජනානි 
ඉධ යවදිතබ් බානි. 

යථා යෙවතා ඔඝතරයණ සංසයපක් ඛන් ො, තාදිසා අඤ් යඤ ච 

සඞ් ඛාතධම් මානං සම් මාසම් බුද් ධස් ස ච පටිපත් තිං අජානන් තා 
අසද් ධම් මස් සවන-ධාරණ-පරිචය-මනසිකාරවිපල් ලත් ථබුද් ධිකා 
සද් ධම් මස ්සවන-ධාරණ-පරිචයවිමුඛා ච භවවියමොක් යඛසියනො වියනයයා 

ඉමිස ්සා යෙසනාය භා නං. 

පිණ්ඩත්ථා පන ‘‘අප් පතිට් ඨං අනායූහ’’න් ති පෙද් වයය 
චතුසච් චකම් මට් ඨානානුයයොගවයසන යයොනියසොමනසිකාරබහුලීකායරො 
කුසලමූලසමායයොයගො ඔලීයනාතිධාවනාවිස් සජ් ජනං 
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උපායවිනිබන් ධවිධමනං මිච් ඡාභිනියවසදූරීභායවො තණ් හාවිජ් ජාවියසොධනං 
වට් ටත් තයවිච් යඡෙනුපායයො ආසයවොඝ-යයොග-ගන් ථාගති-
තණ් හුප් පාදුපාොනවියයොයගො යචයතොඛිලවියවචනං අභිනන් ෙනනිවාරණං 
සංසග් ගාතික් කයමො විවාෙමූලපරිච් චායගො අකුසලකම් මපථවිද් ධංසනං 
මිච් ඡත් තාතිවත් තනං අනුසයමූලච් යඡයෙො. සබ් බකයලස-ෙරථපරිළාහ-
සාරම් භපටිප් පස් සම් භනං ෙස් සනසවනනිද් යෙයසො 
විජ් ජූපමවජිරූපමධම් මාපයෙයසො අපචයගාමිධම් මවිභාවනා 
පහානත් තයදීපනා සික් ඛත් තයානුයයොයගො සමථවිපස් සනානුට් ඨානං 
භාවනාසච් ඡිකරියාසිද් ධි සීලක් ඛන් ධාදිපාරිසුද් ධීති එවමාෙයයො යවදිතබ් බා. 

තත් ථ යයසං කයලසාදීනං වයසන පතිට් ඨාති සංසීෙති, යයසඤ් ච 

අභිසඞ් ඛාරාදීනං වයසන ආයූහති නිබ් බුය් හති, උභයයමතං සමුෙයසච් චං, 

තප් පභාවිතා තදුභයනිස් සිතා ච ඛන් ධා දුක් ඛසච් චං, තදුභයමත් යථො, 

‘‘අප් පතිට් ඨං අනායූහ’’න් ති අධිප් යපතස් ස අත් ථස් ස පටිච් ඡන් නං කත් වා 
යෙසනා උපායයො මානනිග් ගණ් හනවයසන තස් සා යෙවතාය 
සච් චාභිසමයකාරණභාවයතො පතිට් ඨානායූහනපටික් යඛයපොපයෙයසන 
චතුයරොඝනිරත් ථරණත් ථියකහි අන් තද් වයරහිතා මජ් ඣිමා පටිපත් ති 

පටිපජ් ජිතබ් බාති අයයමත් ථ භගවයතො ආණත් තීති අයං යදසනාහායරො. 

පරසංසයපක් ඛන් ෙනතාය ඤාතුකාමතාය ච කථං නූති පුච් ඡාවයසන 

වුත් තං? අභිමුඛභාවයතො එකපුග් ගලභාවයතො ච ‘‘ත් ව’’න් ති වුත් තං. 
පරමුක් කංසගතස් ස ගරුභාවස් ස අනඤ් ඤයයොගයස් ස සද් ධම් මධුරස් ස 

පරිදීපනයතො සාධූති මරිසසීලාදිගුණතාය ‘‘ ාරිසා’’ති වුත් තං. අවහනනයතො 

රාසිභාවයතො ච ‘‘ඔඝ’’න් ති වුත් තං. ඤාතුං ඉච් ඡිතස් ස අත් ථස් ස කතත් තා 

පරියයොසාපිතත් තා ‘‘ඉතී’’ති වුත් තං. සංසීෙනලක් ඛණස් ස පතිට් ඨානස ්ස 

අකාතබ් බයතො සබ් බයසො ච අකතත් තා. ‘‘අප්පතිට්ඨ’’න් ති වුත් තං. තයිෙං 

අකරණං එකංසිකන් ති යෙොති අවධාරණවයසන වුත් තං. තස් ස ච 

අප් පතිට් ඨානස ්ස සසන් තතිගතත් තා ‘‘ත් ව’’න් ති ච පුච් ඡිතත් තා ‘‘අහ’’න් ති 

වුත් තං. යෙවතාය සම් යබොධනයතො පියාලපනයතො ච, ‘‘ආවුයසො’’ති වුත් තං. 
නිබ් බුය් හනලක් ඛණස් ස ආයූහනස් ස අකාතබ් බයතො සබ් බයසො ච අකතත් තා 

අනායූහන් ති වුත් තං. තිණ් ණාකාරස් ස ඔඝානං අනිච් ඡිතභාවයතො එව තත් ථ 

සංසයස ්ස අනපගතත් තා ඔඝතරණස් ස ච අවියසසත් තා ‘‘ෙථාකථං පනා’’ති 
වුත් තං. තථා සංසීෙනලක් ඛණං පතිට් ඨානං සංසායර ච සණ් ඨානන් ති 

අනත් ථන් තරත් තා අභින් නකාලිකං. තථා නිබ් බුය් හනලක් ඛණං ආයූහනං 
සම් මාපටිපත් තියා අතිවත් තනන් ති අනත් ථන් තරත් තා අභින් නකාලිකන් ති 

වුත් තං ‘‘ෙදා ස්වාහං…යප.… තදාස්සු නිබ්බුය්හාමී’’ති. තදුභයස් ස 

පටිපක් ඛභාවයතො පටිබාහනයතො ච ඔඝාතිණ් ණාති වුත් තං ‘‘එවං

ඛ්වාහං…යප.… ඔඝ තරි’’න් ති. 
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පටුන 

එකබුද් ධන් තරන් තරිකත් තා සුදූරකාලිකතාය ‘‘චිරස්ස’’න් ති වුත් තං. 

අන් තරා අදිට් ඨපුබ් බතාය විම් හයනීයතාය ච ‘‘වතා’’ති වුත් තං. තො 

උපලබ් භමානතාය අත් තපච් චක් ඛතාය ච ‘‘පස්සාමී’’ති වුත් තං. 
බාහිතපාපයතො බ්රහ් මස් ස ච අරියමග් ගස් ස අණනයතො පටිවිජ් ඣනයතො 

‘‘බ්රාහ් ණ’’න් ති වුත් තං. කයලසසන් තාපවූපසමනයතො 

දුක් ඛසන් තාපවූපසමනයතො ච සබ් බයසො නිබ් බුතත් තා ‘‘පරිනිබ්බුත’’න් ති 
වුත් තං. තරණපයයොගස් ස නිබ් බත් තිතත් තා උපරි තරිතබ් බාභාවයතො ච 

‘‘තිණ්ණ’’න් ති වුත් තං. ඤාණචක් ඛුනා ඔයලොයකතබ් බයතො ලුජ් ජනයතො 
පලුජ් ජනයතො ච ‘‘යලොයක’’ති වුත් තං. විසයයසු සඤ් ජනයතො ජාතභාවයතො 

‘‘විසත්තික’’න් ති වුත් තං. ඤාණස් ස පච් චක් ඛභාවයතො නිගමනයතො ච 

‘‘ඉද’’න් ති වුත් තං. භාසිතත් තා පරිසමත් තත් තා ච ‘‘අයවොචා’’ති වුත් තං. 
පඨමං ගහිතත් තා පච් චාමසනයතො ච ‘‘සා යෙවතා’’ති වුත් තං. පටික් යඛපස් ස 

අභාවයතො අත් ථස් ස අනුයමොදිතබ් බයතො ‘‘ස නුඤ්යඤො’’ති වුත් තං. 

වියනයයානං සාසනයතො පරමත් ථසම් පත් තියතො ච ‘‘සත්ථා’’ති වුත් තං. 

චක් ඛුපථාතික් කයමන තියරොභාවූපගමනයතො ‘‘අන්තර ායී’’ති වුත් තන් ති 

අයං අනුපෙවිචයයතො විචෙහායරො. 

අප් පතිට් ඨානානායූහයනහි ඔඝතරණං යුජ් ජති 
කයලසාභිසඞ් ඛාරවිජහයනන පාරසම් පත් තිසමිජ් ඣනයතො. සබ් බකයලස-
තණ් හාදිට් ඨි-තණ් හායතන-සස් සතාදිවයසන සන් තිට් ඨයතො සංසායර 
සංසීෙනං යහොතීති යුජ් ජති කාරණස් ස සුප් පතිට් ඨිතභාවයතො. 
අභිසඞ් ඛරණකච් යච කයලසාභිසඞ් ඛායර විජ් ජමායන සබ් බදිට් ඨාභිනියවස-
අතිධාවනාභිනියවසාදීනං වයසන ආයූහන් තස ්ස සංසාරමයහොයඝන 

නිබ් බුය් හනං යහොතීති යුජ් ජති සම් මාපටිපත් තියා අතිවත් තනයතො. බ්රහ් මස් ස 
අරියමග් ගස ්ස අණනයතො පටිවිජ් ඣනයතො බ්රාහ් මණභායවො යුජ් ජ් ජති 
බාහිතපාපත් තා. සම් මයෙව සන් තධම් මසමධිගමයතො පරිනිබ් බුතභායවො 
යුජ් ජති සබ් බයසො සවාසනපහීනකයලසත් තා. තථා ච විසත් තිකාය 

තිණ් ණභායවො යුජ් ජති යථා යාය යලයසොපි න දිස ්සති, එවං අග් ගමග් යගන 

තස් සා සමුච් ඡින් නත් තාති අයං යුත්තිහායරො. 

කයලසවට් ටවයසන පතිට් ඨානං වියසසයතො කම් මවට් ටස ්ස පෙට් ඨානං. 
අභිසඞ් ඛාරවයසන ආයූහනඤ් ච විපාකවට් ටස් ස පෙට් ඨානං. 

අප් පතිට් ඨානානායූහනානි ඔඝතරණස් ස පෙට් ඨානං, ඔඝතරණං 
අනුපාදියසසනිබ් බානස ්ස. තණ් හාවයසන පතිට් ඨානස් ස අස් සාොනුපස් සිතා 

පෙට් ඨානං. යතනාහ භගවා – ‘‘සංයයොජනියයසු, භික් ඛයව, ධම් යමසු 

අස් සාොනුපස් සියනො තණ් හා පවඩ් ඪතී’’ති (සං. නි. 2.52, 56). 

ඛන් ධාවිජ් ජා-ඵස් ස-සඤ ්ඤා-විතක් කායයොනියසොමනසිකාර-
පාපමිත් තපරයතොයඝොසා දිට් ඨිවයසන පතිට් ඨානස ්ස පෙට් ඨානං. යථාහ – 

පටිසම්භිදා ග්යග (පටි. ම. 1.124) ‘‘ඛන් ධාපි දිට් ඨිට් ඨානං, අවිජ් ජාපි 
දිට් ඨිට් ඨාන’’න් තිආදි. 
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තණ් හාදිට් ඨාභිනන් ෙනඅවයසසකයලසාභිසඞ් ඛාරවයසන ආයූහනස් ස 
පෙට් ඨානං. ඉමිනා නයයන යථාරහං තණ් හාදිට් ඨාදිවයසන 
පතිට් ඨානායූහනානං පෙට් ඨානභායවො වත් තබ් යබො. යසසයමත් ථ පාළියතො 

එව සුනිද් ධාරියං. අයං පදට්ඨානහායරො. 

අප්පතිට්ඨං අනායූහන් ති පතිට් ඨානායූහනපටික් යඛයපන 
විස් සජ් යජන් යතන නියයානාවහා සම් මාපටිපත් ති ගහිතා එකන් තයතො 
ඔඝනිත් ථරණූපායභාවයතො. තග් ගහයණන ච සබ් යබපි සත් තතිංස 
යබොධිපක් ඛියධම් මා ගහිතා යහොන් ති නියයානලක් ඛයණන 

එකලක් ඛණත් තාති අයං ලක්ෙණහායරො. 

නිදානමස් සා යෙවතාය ඔඝතරණාකාරස් ස යාථාවයතො අනවයබොයධොති 
වුත් යතොවායමත් යථො. අඤ් යඤපි යය ඉමං යෙසනං නිස් සාය ඔඝතරණූපායං 

පටිවිජ් ඣන් ති, යතපි ඉමිස ්සා යෙසනාය නිොනන් ති ෙට් ඨබ් බා. ‘‘කථං නු යඛො 
ඉමං යෙසනං නිස් සාය සම් මයෙව පටිවිජ් ඣන් තා චතුබ් බිධම් පි ඔඝං තරන් තා 

සකලසංසාරමයහොඝයතො නිත් ථයරයයං, පයර ච තත් ථ පතිට් ඨයපයය’’න් ති 

අයයමත් ථ භගවයතො අධිප්පායෙො. පෙනිබ් බචනං නිරුත්තං, තං 
‘‘එව’’න් තිආදිනිොනපොනං ‘‘කථ’’න් තිආදිපාළිපොනඤ් ච අට් ඨකථාය 
තස් සා ලීනත් ථවණ් ණනාය ච වුත් තනයානුසායරන සුකරත් තා 
අතිවිත් ථාරභයයන න විත් ථාරයිම් හ. 

පෙ-පෙත් ථ-යෙසනා-නික් යඛප-සුත් තසන් ධි-වයසන පඤ් චවිධා සන්ධි. 

තත් ථ පෙස් ස පෙන් තයරන සම් බන් යධො පදසන්ධි. තථා පෙත් ථස් ස 

පෙත් ථන් තයරන සම් බන් යධො පදත්ථසන්ධි, යයො 
‘‘කරියාකාරකසම් බන් යධො’’ති වුත් යතො. නානානුසන් ධිකස් ස 

තංතංඅනුසන් ධීති සම් බන් යධො, එකානුසන් ධිකස් ස පන පුබ් බාපරසම් බන් යධො 

යදසනාසන්ධි, යා අට් ඨකථායං ‘‘පුච් ඡානුසන් ධි අජ් ඣාසයානුසන් ධි 
යථානුසන් ධී’’ති තිධා විභත් තා. අජ් ඣාසයයො යචත් ථ අත් තජ් ඣාසයයො 

පරජ් ඣාසයයොති ද් විධා යවදිතබ් යබො. නික්යෙපසන්ධි චතුන් නං 

සුත් තනික් යඛපානං වයසන යවදිතබ් බා. යං පයනත් ථ වත් තබ් බං, තං 

පපඤ්චසූදනීටීකාෙං වුත් තනයයන ගයහතබ් බං. සුත්තසන්ධි ඉධ 
පඨමනික් යඛපවයසන යවදිතබ් බා. 

‘‘කස ්මා පයනත් ථ ඔඝතරණසුත් තයමව පඨමං නික් ඛිත් ත’’න් ති 

නායමනුයයොයගො කත් ථචි න පවත් තති? අපිච ‘‘අප් පතිට් ඨං අනායූහං 
ඔඝමතරි’’න් ති පතිට් ඨානායූහනපටික් යඛපවයසන 
අන් තද් වයවිවජ් ජනමුයඛන වා මජ් ඣිමාය පටිපොය විභාවනයතො 
සබ් බපඨමමිෙං සුත් තං ඉධ නික් ඛිත් තං. අන් තද් වයං අනුපගම් ම මජ් ඣිමාය 
පටිපත් තියා සඞ් කාසනපරඤ් හි බුද් ධානං සාසනන් ති. යං පන එකස් සා 

යෙසනාය යෙසනන් තයරන සද් ධිං සංසන් ෙනං, අයම් පි යෙසනාසන් ධි. සා ඉධ 
එවං යවදිතබ් බා – 
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‘‘අප් පතිට් ඨං…යප.… අනායූහං ඔඝමතරි’’න් ති අයං යෙසනා – 

‘‘සබ් බො සීලසම් පන් යනො, පඤ ්ඤවා සුසමාහියතො; 

ආරද් ධවීරියයො පහිතත් යතො, ඔඝං තරති දුත් තරං. 

‘‘විරයතො කාමසඤ් ඤාය, රූපසංයයොජනාතියගො; 

නන් දීරාගපරික් ඛීයණො, යසො ගම් භීයර න සීෙති; (සං. නි. 1.96); 

සද් ධාය තරති ඔඝං, අප් පමායෙන අණ් ණවං. (සං. නි. 1.246; සු. නි. 
186); 

‘‘පඤ ්ච ඡින් යෙ පඤ් ච ජයහ, පඤ ්ච චුත් තරි භාවයය; 

පඤ ්චසඞ් ගාතියගො භික් ඛු, ඔඝතිණ් යණොති වුච් චති. (සං. නි. 1.5; ධ. 

ප. 370); 

‘‘තස් මා ජන් තු සො සයතො, කාමානි පරිවජ් ජයය; 

යත පහාය තයර ඔඝං, නාවං සිත් වාව පාරගූ. (සු. නි. 777; මහානි. 6; 

යනත් ති. 5); 

‘‘එකායනං ජාතිඛයන් තෙස ්සී, මග් ගං පජානාති හිතානුකම් පී; 

එයතන මග් යගන තරිංසු පුබ් යබ, තරිස ්සන් ති යය ච තරන් ති 

ඔඝ’’න් ති. (සං. නි. 5.384, 409; මහානි. 191; චූළනි. 

පාරායනානුගීතිගාථානිද් යෙස 107; පඨමවග් ග 121; යනත් ති. 170) – 

එවමාදීහි යෙසනාහි සංසන් ෙතීති අයං චතුබූයහො හායරො. 

අප්පතිට්ඨං අනායූහන් ති එත් ථ සංකයලසවයසන පතිට් ඨානං 

ආයූහනඤ ්ච. යතන අයයොනියසොමනසිකායරො දීපියතො, සන් තකයලසවයසන 
අනායූහයනන යයොනියසොමනසිකායරො. තත් ථ අයයොනියසොමනසිකයරොයතො 
තණ් හාවිජ් ජා පවඩ් ඪති. යතසු තණ් හාගහයණන ච තණ් හාමූලකා ධම් මා 
ආවත් තන් ති. අවිජ් ජාගහයණන අවිජ් ජාමූලකං සබ් බං භවචක් කං ආවත් තති. 
යයොනියසොමනසිකාරග් ගහයණන ච යයොනියසොමනසිකාරමූලකා ධම් මා 
ආවත් තන් ති චතුබ් බිධඤ් ච සම් පත් තිචක් කං. පතිට් ඨානායූහනපටික් යඛයපන 

පන සම් මාපටිපත් ති දීපිතා, සා ච සඞ් යඛපයතො සීලාදිසඞ් ගහා. තත් ථ 

සීලග් ගහයණන එකාෙස සීලානිසංසා ආවත් තන් ති, සමාධිග් ගහයණන 
පඤ ්චඞ් ගියකො සම් මාසමාධි පඤ් චඤ ්ඤාණියකො සම් මාසමාධි 

සමාධිපරික් ඛාරා ච ආවත් තන් ති. පඤ් ඤාගහයණන පඤ් ඤා ච සම් මාදිට් ඨීති 
සම් මාදිට් ඨිසුෙස් සනා සබ් යබපි අරියමග් ගධම් මා ආවත් තන් තීති අයං 

ආවත්යතොහායරො. 

පතිට් ඨානං කයලසාදිවයසන සත් තවිධං. ආයූහනං අභිසඞ් ඛාරාදිවයසන 
සත් තවිධං. තථා තප් පටිපක් ඛයතො අප් පතිට් ඨානං අනායූහනඤ් ච. අයයමත් ථ 
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ධම් මවිභත් ති. පෙට් ඨානභූමිවිභත් තියයො පන යහට් ඨා වුත් තනයානුසායරන 

යවදිතබ් බා. අයං විභත්තිහායරො. 

පුබ් බභාගප් පටිපෙං සම් මයෙව සම් පායෙත් වා සමථවිපස් සනං යුගනද් ධං 
කත් වා භාවනං උස් සක් යකන් යතො කයලසාදීනං දූරීකරණයතො යතසං වයසන 
අසංසීෙන් යතො අනිබ් බුය් හන් යතො අප් පතිට් ඨං අනායූහං ඔඝං තරති. 
කයලසාදීනං වයසන පන සංසීෙන් යතො නිබ් බුය් හන් යතො සංසායර 
පතිට් ඨානයතො ආයතිං පුනබ් භවාභිනිබ් බත් තියා ආයූහනයතො ඔඝං න තරතීති 

අයං පරිවත්යතො හායරො. 

අප් පතිට් ඨං අසන් තිට් ඨන් යතො අසංසීෙන් යතො අනිබ් බිසං 

අනවිනිබ් බිසන් ති පරියායවචනං, අනායූහං අනිබ් බුය් හන් යතො අයචයතන් යතො 

අපකප් යපන් යතොති පරියායවචනං, ඔඝං කයලසසමුද් ෙන් ති පරියායවචනං, 
අතරි අතික් කමි අච් චවායීති පරියායවචනං. ඉමිනා නයයන යසසපයෙසුපි 

පරියායවචනං යවදිතබ් බන් ති අයං යවවචයනොහායරො. 

අප්පතිට්ඨං අනායූහන් ති එත් ථ පතිට් ඨං ආයූහන් ති කයලසානං 
කච් චකරණපඤ් ඤත් ති. පරියුට් ඨානානං විභාවනපඤ් ඤත් ති. අභිසඞ් ඛාරානං 
විරුහනපඤ් ඤත් ති. තණ් හාය අස් සාෙපඤ් ඤත් ති. දිට් ඨියා 
පරිනිප් ඵන් ෙනපඤ් ඤත් ති. භවදිට් ඨියා භවාභිනියවසපඤ් ඤත් ති. විභවදිට් ඨියා 
විපල් ලාසපඤ් ඤත් ති. කාමසුඛානුයයොගස් ස කායමසු 
අනුගිජ් ඣනපඤ් ඤත් ති. අත් තකලමථානුයයොගස් ස 
අත් තපරිතාපනපඤ් ඤත් ති. අප් පතිට් ඨං අනායූහන් ති පන 

අභිඤ් යඤයයධම් මානං අභිඤ් ඤාපඤ් ඤත් ති. පරිඤ් යඤයයධම් මානං 
පරිඤ් ඤාපඤ් ඤත් ති. ඔඝමතරින් ති පහාතබ් බධම් මානං පහානපඤ් ඤත් ති. 
මග් ගස් ස භාවනාපඤ් ඤත් ති. නියරොධස් ස සච් ඡිකරියාපඤ් ඤත් තීති අයං 

පඤ්ඤත්තිහායරො. 

අප්පතිට්ඨං අනායූහන් ති එත් ථ පතිට් ඨානායූහනග් ගහයණන 
ඔඝග් ගහයණන ච සමුෙයසච් චං ගහිතං. අප් පතිට් ඨං අනායූහං අතරින් ති පන 

පෙත් තයයන මග් ගසච් චං ගහිතං, යහතුගහයණන ච යහතුමයතො ගහණං 
සිද් ධයමවාති දුක් ඛනියරොධසච් චානි අත් ථයතො ගහිතායනවාති අයං සච් යචහි 

ඔතරණා. තත් ථ යය යලොකයා පඤ ්චක් ඛන් ධා, යයසං වයසන 

පතිට් ඨානායූහනසිද් ධි. යය යලොකුත් තරා චත් තායරො ඛන් ධා, යයසං වයසන 
ඔඝතරණසිද් ධි. අයං ඛන් ධමුයඛන ඔතරණා. යය එව පඤ් චක් ඛන් ධා 

ද් වාෙසායතනානි අට් ඨාරස ධාතුයයො, යත චත් තායරො ඛන් ධා ද් වායතනානි 
ද් යව ධාතුයයොති අයං ආයතනමුයඛන ධාතුමුයඛන ච ඔතරණා. තථා 
අප් පතිට් ඨං අනායූහන් ති එත් ථ පතිට් ඨානායූහනග් ගහයණන 
කයලසාභිසඞ් ඛාරාදීනං ගහණං. කයලසාභිසඞ් ඛාරාෙයයො ඔඝා ච 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධා ධම් මායතනං ධම් මධාතු ච, 
අප් පතිට් ඨානානායූහනග් ගහයණන ඔඝතරණවචයනන ච සහ විපස් සනාය 
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මග් යගො කථියතො. එවඤ් ච සඞ් ඛාරක් ඛන් යධො ධම් මායතනං ධම් මධාතු ච 

ගහිතාති එවම් පි ඛන් ධමුයඛන ආයතනමුයඛන ධාතුමුයඛන ඔතරණා. 

විපස් සනා යච අනිච් චානුපස ්සනා, අනිමිත් තමුයඛන වියමොක් ඛමුඛං, 

දුක් ඛානුපස් සනා යච, අප් පණිහිතවියමොක් ඛමුඛං, අනත් තානුපස ්සනා යච, 
සුඤ ්ඤතවියමොක් ඛමුඛන් ති එවං වියමොක් ඛමුයඛන ඔතරණං. මග් යග යසක් ඛා 
සීලක් ඛන් ධාෙයයො ධම් මායතනධම් මධාතූ අනාසවා ච එවම් පි යඛො 

ඛන් ධාදිමුයඛන ඔතරණාති අයං ඔතරයණොහායරො. 

අප්පතිට්ඨන් ති ආරම් යභො. අනායූහන් ති පෙසුද් ධි, යනො ආරම් භසුද් ධි, තථා 

ඔඝන් ති. අතරින් ති පන පෙසුද් ධි යචව ආරම් භසුද් ධි චාති අයං යසො යනො

හායරො. 

අප්පතිට්ඨං අනායූහන් ති සාමඤ් ඤයතො අධිට් ඨානං 
තණ් හාදිට් ඨිආදිවයසන පතිට් ඨානායූහනානං සාධාරණයතො 

පටික් යඛපයචොෙනාති කත් වා ඔඝ තරින් ති තං විකප් යපත් වා වියසසවචනං. 
ඔඝතරණඤ් හි චත් තායරො අරියමග් ගා. තත් ථ පඨමදුතියමග් ගා අවියසයසන 

දිට් යඨොඝතරණං, තතියමග් යගො කායමොඝතරණං, අග් ගමග් යගො 

යසයසොඝතරණන් ති අයං අධිට්ඨායනොහායරො. 

කයලසවයසන පතිට් ඨානස ්ස අයයොනියසොමනසිකායරො යහතු. 
අභිසඞ් ඛාරවයසන ආයූහනස් ස කයලසා යහතූ. අප් පතිට් ඨානානායූහනානං 
පන යථාක් කමං යයොනියසොමනසිකාරපහානානි යහතූ. සංයයොජනියයසු 
ධම් යමසු අස් සාොනුපස් සනා තණ් හාවයසන යථාරහං තස් ස යහතූ. යතනාහ 

භගවා – ‘‘සංයයොජනියයසු, භික් ඛයව, ධම් යමසු අස් සාොනුපස් සියනො තණ් හා 
පවඩ් ඪතී’’ති. 
ඛන් ධාවිජ් ජාඵස් සසඤ් ඤාවිතක් කායයොනියසොමනසිකාරපාපමිත් තපරයතො

යඝොසා දිට් ඨිවයසන පතිට් ඨානස් ස යහතූ. යතනාහ – පටිසම්භිදා ග්යග 

‘‘ඛන් ධාපි දිට් ඨිට් ඨානං, අවිජ් ජාපි දිට් ඨිට් ඨාන’’න් තිආදි. තණ් හාභිනන් ෙනා 
අවයසසකයලසාභිසඞ් ඛාරවයසන ආයූහනස් ස යහතූ. ඉමිනා නයයන 
යථාරහං තණ් හාදිට් ඨිවයසන පතිට් ඨානායූහනානං යහතුවිභායගො 

නිද් ධායරතබ් යබො, තබ් බිපරියායයන අප් පතිට් ඨානානායූහනානං. 

කයලසුප් පාෙයන හි සම් මයෙව ආදීනවෙස් සනං අප් පතිට් ඨානස ්ස යහතූ, 

අභිසඞ් ඛරයණ ආදීනවෙස් සනං අනායූහනස් ස යහතූ, විපස් සනාය 

උස් සුක් කාපනං ඔඝතරණස් ස යහතූති අයං පරික්ොයරොහායරො. 

යථාවුත් තවිභායගහි පතිට් ඨානායූහයනහි චතුබ් බිධස් සපි ඔඝස් ස පරිසුද් ධි. 
අප් පතිට් ඨානානායූහයනහි පන යසොතානං සංවයරො සබ් බයසො පිධානඤ් චාති 
චතුබ් බිධස ්සපි ඔඝස් ස වියසසයතො පිධානං අප් පවත් තිකරණං. අරියමග් ගස් ස 
භාවනාය හි කයලසවයසන පතිට් ඨානං අභිසඞ් ඛාරවයසන ආයූහනං 

උපච් ඡින් නං, තස් ස සබ් යබපි ඔඝා තිණ් ණා සම් මතිණ් ණා පහීනා යහොන් තීති 

අයං ස ායරොපයනොහායරො. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 
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පටුන 

අප්පතිට්ඨං අනායූහන් ති එත් ථ පතිට් ඨාගහයණන තණ් හාවිජ් ජා ගහිතා. 
තාසං හි වයසන සත් යතො තත් ථ තත් ථ භයව පතිට් ඨාති. ආයූහනග් ගහයණන 
තප් පච් චයා අභිසඞ් ඛාරධම් මා ගහිතා. තත් ථ තණ් හාය වියසසයතො රූපධම් මා 

අධිට් ඨානං, අවිජ් ජාය අරූපධම් මා. යතසං යථාක් කමං සමයථො ච විපස් සනා 

ච පටිපක් ඛා, යත ‘‘අප් පතිට් ඨං අනායූහං ඔඝමතරි’’න් ති පයෙහි පකාසිතා 

යහොන් ති, යතසු සමථස් ස යචයතොවිමුත් ති ඵලං, විපස ්සනාය පඤ් ඤාවිමුත් ති. 

තථා හි සා ‘‘රාගවිරාගා අවිජ් ජාවිරාගා’’ති වියසයසත් වා වුච් චති. තත් ථ 

තණ් හාවිජ් ජා අභිසඞ් ඛායරො ච සමුෙයසච් චං, යතසං අධිට් ඨානභූතා 

රූපාරූපධම් මා දුක් ඛසච් චං, යතසං අප් පවත් ති නියරොධසච් චං, 
නියරොධපජානනා පටිපො ඔඝතරණපරියායයන වුත් තා මග් ගසච් චං. 
තණ් හාගහයණන යචත් ථ මායා-සායඨයයමානාතිමාන-මෙප් පමාෙ-පාපිච් ඡතා-
පාපමිත් තතා-අහිරිකායනොත් තප් පාදිවයසන අකුසලපක් යඛො යනතබ් යබො. 
අවිජ් ජාගහයණන විපරීතමනසිකාර-යකොධූපනාහ-මක් ඛපළාස-
ඉස් සාමච් ඡරිය-සාරම් භ- යෙොවචස් සතා-භවදිට් ඨිආදිවයසන අකුසලපක් යඛො 
යනතබ් යබො. වුත් තවිපරියායයන 
අමායාඅසායඨයයාදිඅවිපරීතමනසිකාරාදිවයසන. තථා සමථපක් ඛියානං 
සද් ධින් ද්රියානං විපස් සනාපක් ඛියානං අනිච් චසඤ් ඤාදීනඤ් ච වයසන 

යවොොනපක් යඛො යනතබ් යබොති අයං නන්දිොවත්තස්සනෙස්සභූමි. 

තථා වුත් තනයයන ගහියතසු තණ් හාවිජ් ජාතප් පක් ඛියධම් යමසු තණ් හා 

යලොයභො, අවිජ් ජා යමොයහො, අවිජ් ජාය සම් පයුත් යතො යලොහියත සති පුබ් යබො 
විය තණ් හාය සති සිජ් ඣමායනො ආඝායතො යෙොයසො ඉති තීහි අකුසලමූයලහි 

ගහියතහි, තප් පටිපක් ඛයතො ‘‘අප් පතිට් ඨ’’න් තිආදිවචයනහි ච තීණි 
අකුසලමූලානි තීණි කුසලමූලානි ච සිද් ධානි එව යහොන් ති. ඉධාපි යලොයභො 

සබ් බානි සාසවකුසලමූලානි ආයූහනධම් මා ච සමුෙයසච් චං, තන් නිබ් බත් තා 
යතසං අධිට් ඨානයගොචරභූතා ච උපාොනක් ඛන් ධා දුක් ඛසච් චන් තිආදිනා 
සච් චයයොජනා යයොයජතබ් බා. ඵලං පයනත් ථ වියමොක් ඛත් තයවයසන 

නිද් ධායරතබ් බං, තීහි අකුසලමූයලහි තිවිධදුච් චරිත-
සංකයලසමලවිසමඅකුසලසඤ් ඤා-විතක් කාදිවයසන අකුසලපක් යඛො 

යනතබ් යබො, තථා තීහි කුසලමූයලහි තිවිධසුචරිත-සමකුසලසඤ් ඤා-
විතක් ක-සමාධි-වියමොක් ඛමුඛාදිවයසන යවොොනපක් යඛො යනතබ් යබොති අයං 

තිපුක්ෙලස්සනෙස්සභූමි. 

තථා වුත් තනයයන ගහියතසු තණ් හාවිජ් ජාතප් පක් ඛියධම් යමසු 

වියසසයතො තණ් හාදිට් ඨීනං වයසන අසුයභ ‘‘සුභ’’න් ති, දුක් යඛ ‘‘සුඛ’’න් ති 

ච විපල් ලාසා, අවිජ් ජාදිට් ඨීනං වයසන ‘‘අනිච් යච නිච් ච’’න් ති අනත් තනි 

‘‘අත් තා’’ති විපල් ලාසා යවදිතබ් බා. යතසං පටිපක් ඛයතො 

‘‘අප් පතිට් ඨ’’න් තිආදිවචයනහි ච ලද් යධහි සතිවීරියසමාධිපඤ් ඤින් ද්රියයහි 
චත් තාරි සතිපට් ඨානානි සිද් ධායනව යහොන් ති. 
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පටුන 

තත් ථ චතූහි ඉන් ද්රියයහි චත් තායරො පුග් ගලා නිද් දිසිතබ් බා. කථං? දුවියධො 

හි තණ් හාචරියතො මුදින් ද්රියයො තික් ඛින් ද්රියයොති, තථා දිට් ඨිචරියතො. යතසු 
පඨයමො අසුයභ ‘‘සුභ’’න් ති විපරියයසග් ගාහී සතිබයලන යථාභූතං 
කායසභාවං සල් ලක් යඛන් යතො භාවනාබයලන තං විපල් ලාසං 
සමුග් ඝායතත් වා සම් මත් තනියාමං ඔක් කමති. දුතියයො අසුයඛ ‘‘සුඛ’’න් ති 
විපරියයසග් ගාහී ‘‘උප් පන් නං කාමවිතක් කං නාධිවායසතී’’තිආදිනා 
වුත් යතන වීරියසංවරභූයතන වීරියබයලන පටිපක් ඛං වියනොයෙන් යතො 
භාවනාබයලන තං විපල් ලාසං විද් ධංයසත් වා සම් මත් තනියාමං ඔක් කමති. 
තතියයො අනිච් යච ‘‘නිච් ච’’න් ති අයාථාවග් ගාහී සමථබයලන 
සමාහිතචිත් යතො සඞ් ඛාරානං තඞ් ඛණිකභාවං සල් ලක් යඛන් යතො 
භාවනාබයලන තං විපල් ලාසං සමුග් ඝායතත් වා සම් මත් තනියාමං ඔක් කමති. 
චතුත් යථො සන් තති-සමූහ-කච් චාරම් මණ-ඝනවඤ ්චිතතාය 
ඵස් සාදිධම් මපුඤ් ජමත් යත අනත් තනි ‘‘අත් තා’’ති මිච් ඡාභිනියවසී 

චතුයකොටිකසුඤ් ඤතාමනසිකායරන තං මිච් ඡාභිනියවසං විද් ධංයසත් වා 
සාමඤ ්ඤඵලං සච් ඡිකයරොති. සුභසඤ් ඤාසුඛසඤ් ඤාදීහි චතූහි වා 

විපල් ලායසහි සමුෙයසච් චං, යතසමධිට් ඨානාරම් මණභූතා 
පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධා දුක් ඛසච් චන් තිආදිනා සච් චයයොජනා යවදිතබ් බා. ඵලං 

පයනත් ථ චත් තාරි සාමඤ් ඤඵලානි, චතූහි යචත් ථ විපල් ලායසහි 
චතුරාසයවොඝයයොග-කායගන් ථ-අගති-තණ් හුප් පාදුපාොන-

සත් තවිඤ ්ඤාණට් ඨිති-අපරිඤ් ඤාදිවයසන අකුසලපක් යඛො යනතබ් යබො, තථා 
චතූහි සතිපට් ඨායනහි චතුබ් බිධඣාන-විහාරාධිට් ඨාන-සුඛභාගියධම් ම-
අප් පමඤ් ඤාසම් මප් පධානිද් ධිපාොදිවයසන යවොොනපක් යඛො යනතබ් යබොති 

අයං සීහවික්කීළිතස්සනෙස්ස භූමි. 

ඉයමසං පන තිණ් ණං අත් ථනයානං සිද් ධියා යවොහාරනයද් වයං 
සිද් ධයමව යහොති. තථා හි අත් ථනයානං දිසාභූතධම් මායලොචනං 

දිසායලොචනං, යතසං සමානයනං අඞ්කුයසොති පඤ ්චපි නයා ඉධ නියුත් තාති 
යවදිතබ් බා. ඉෙඤ් ච සුත් තං යසොළසවියධ සුත් තන් තපට් ඨායන 
නිබ් යබධයසක් ඛභාගියං බයතියරකමුයඛන පතිට් ඨානායූහනානි ගහිතානීති 
සංකයලසනිබ් යබධයසක් ඛභාගියං චාති ෙට් ඨබ් බං. අට් ඨවීසතිවියධ පන 

සුත් තන් තපට් ඨායන යලොකයයලොකුත් තරං සත් තාධිට් ඨානං ඤාණයඤයයං 
ෙස් සනභාවනං සකවචනං විස් සජ් ජනීයං කුසලං අනුඤ් ඤාතන් ති යවදිතබ් බං. 

ඔඝතරණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. නියමොක් ඛසුත් තවණ් ණනා 
2. පඨ  ාගතන් ති සංවණ් ණනාවයසන පඨමසුත් තාදීසු පඨමං 

ආගතපෙං. උත්තානත්ථන් ති පාකටත් ථං. අපුබ් බංයයව හි 

දුවිඤ් යඤයයත් ථඤ් ච පෙං සංවණ් යණතබ් බං. යනොති පුච් ඡායං නු-සද් යෙන 

සමානත් යථො නිපායතොති ආහ ‘‘ ානාසි යනොති  ානාසි නූ’’ති. වට් ටයතො 

නිමුච් චන් ති යතන සත් තාති නිය ොක්යෙො, මග් යගො. යසො ච පමුච් චන් ති 
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යතනාති පය ොක්යෙො, පමුච් චනන් යත පන අධිගන් තබ් බත් තාඵලං 

‘‘පයමොක් යඛො’’ති වුත් තං, යථා අරහත් තං ‘‘රාගක් ඛයයො යෙොසක් ඛයයො 

යමොහක් ඛයයො’’ති වුත් තං. යතති සත් තා. විවිච්චතීති විසුං අසම් මිස ්යසො 

යහොති, විගච් ඡතීති අත් යථො. විවිච් චති දුක් ඛං එතස් මාති වියවයකො. 
දුතියවිකප් යප පන සකලවට් ටදුක් ඛයතො සත් තා නිමුච් චන් ති එත් ථ 

පමුච් චන් ති විවිච් චන් ති චාති නිය ොක්යෙො පය ොක්යෙො වියවයකො, 

නිබ් බානන් ති අත් යථො යවදිතබ් යබො. එත්ථාති ච නිමිත් තත් යථ භුම් මවචනං 

ෙට් ඨබ් බං. අවධාරණත් යථො යෙො-කායරො ‘‘අස් යසොසි යඛො’’තිආදීසු විය. 

නන් දීමූලයකො භයවො නන්දීභයවො පුරිමපයෙ උත් තරපෙයලොයපන 
‘‘සාකභක් යඛො පත් ථයවො සාකපත් ථයවො’’ති යථා. පඨමං කම් මවට් ටපධානං 
අත් ථං වත් වා පුන කයලසකම් මානං වයසන උභයප් පධානං අත් ථං වෙන් යතො 

‘‘නන්දිො චා’’තිආදිමාහ. පුරි නයෙති නන් දීමූලයකො කම් මභයවො 

නන් දීභයවොති එතස් මිං පක් යඛ. නන්දීභයවනාති නන් දීභවපයෙන. 

තිවි කම් ාභිසඞ්ොරවයසනාති පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරාදිවයසන 
කායසඞ් ඛාරාදිවයසන ච තිප් පකාරස් ස කම් මාභිසඞ් ඛාරස ්ස වයසන. 

සඞ්ොරක්ෙන්ය ො ගහියතො යචතනාපධානත් තා සඞ් ඛාරක් ඛන් ධස් ස. 

සඤ්ඤාවිඤ්ඤායණහීති ‘‘සඤ් ඤාවිඤ ්ඤාණසඞ් ඛයා’’ති එවං 

වුත් තසඤ් ඤාවිඤ් ඤාණපයෙහි. තංසම්පයුත්තා චාති යතන 

යථාවුත් තසඞ් ඛාරක් ඛන් යධන සමං යුත් තා එව. ද්යව ෙන් ාති 
සඤ ්ඤාවිඤ ්ඤාණක් ඛන් ධා. 

නනු එත් ථ යවෙනාක් ඛන් යධො න ගහියතොති? යනො න ගහියතොති 

ෙස් යසන් යතො ‘‘යතහි පනා’’තිආදිමාහ. තීහි ෙන්ය හීති 

සඤ ්ඤාසඞ් ඛාරවිඤ් ඤාණක් ඛන් යධහි. ගහිතාව අවිනාභාවයතො. න හි 

යවෙනාරහියතො යකොචි චිත් තුප් පායෙො අත් ථි. අනුපාදිණ්ණකානන් ති 
කුසලාකුසලානං. න යහත් ථ කරියාඛන් ධානං අප් පවත් ති අධිප් යපතා. 

අප්පවත්තිවයසනාති අනුප් පත් තිධම් මතාපත් තිවයසන. නිබ් බත් තනවයසන 

කම් මකයලයසහි උපාදීයතීති උපාදි, පඤ් චක් ඛන් ධා. උපාදියනො යසයසො 

උපාදියසයසො, සහ උපාදියසයසනාති සඋපාදියසසං. නිබ්බානං කථිතං 
සකලකම් මකයලසවූපසමත් ථස් ස යජොතිතත් තා. යහට් ඨා ද් වීහි පයෙහි 
අනුපාදිණ් ණකක් ඛන් ධා ගහිතාති ‘‘යවෙනාන’’න් ති එත් ථ 

උපාදිණ් ණකග් ගහණං යුත් තන් ති ආහ ‘‘උපාදිණ්ණකයවදනාන’’න් ති. 

නියරොය නාති තප් පටිබද් ධඡන් ෙරාගනියරොධවයසන නිරුජ් ඣයනන. 

උපසය නාති අච් චන් තූපසයමන අප් පවත් තයනන. එවඤ් ච කත් වා ච-

සද් ෙග් ගහණං සමත් ථිතං යහොති. යතසන් ති තස් සා යවෙනාය 

තංසම් පයුත් තානඤ් ච තිණ් ණං ඛන් ධානං. වත්ථාරම් ණවයසනාති 
වත් ථුභූතානං ඡන් නං ආරම් මණභූතානඤ් ච සබ් යබසම් පි 
උපාදිණ් ණකරූපධම් මානං වයසන. 
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කස ්මා පන යහට් ඨා චත් තායරො අරූපක් ඛන් ධායයව වුත් තා, 

රූපක් ඛන් යධො න ගහියතොති? වියසසභාවයතො. 
සඋපාදියසසනිබ් බානප් පත් තියඤ් හි උපාදිණ් ණකරූපධම් මානං විය 

අනුපාදිණ් ණකරූපධම් මානං අප් පවත් තියයව නත් ථි. දුතිෙනයෙති නන් දියා ච 
භවස ්ස චාති එතම් හි පක් යඛ. නන් දිග් ගහයණන සඞ් ඛාරක් ඛන් යධො ගහියතො 

තංසහචරණයතො. උපපත්තිභවසඞ්ොයතො රූපක්ෙන්ය ොති 
උපාදිණ් ණකරූපධම් මයමව වෙති. තග් ගහයණයනව ච තන් නිමිත් තකානි 

උතුආහාරජානි, විඤ ්ඤාණග් ගහයණන චිත් තජානීති 

චතුසන් තතිරූපස් සයපත් ථ ගහිතතා යවදිතබ් බා. සඤ්ඤාදීහීති 

සඤ ්ඤාවිඤ ්ඤාණයවෙනාගහයණහි තයයො ඛන් ධා ගහිතා, තඤ් ච යඛො 
උපාදිණ් ණා අනුපාදිණ් ණාති විභාගං අකත් වා අවියසසයතො. අවියසයසන හි 

පඤ ්චන් නං ඛන් ධානං අප් පවත් ති නිබ් බානං. යතනාහ ‘‘එවං…යප.…

නිබ්බානං කථිතං යහොතී’’ති. ‘‘නිබ් බාන’’න් ති හි ඉධ අමතමහානිබ් බානං 

අධිප් යපතං. ඉ ය ව ච නෙන් ති ඉෙං යථාවුත් තං දුතියයමව. චත් තායරො 

මහානිකායය ධායරතීති චතුනිකායියකො. භණ් ඩිකනාමයකො යථයරො 

භණ්ඩිකත්යථයරො. ඉතීති වුත් තප් පකාරපරාමසනං. නිබ්බානවයසයනවාති 

පඨමනයය සඋපාදියසසනිබ් බානස් ස අනුපාදියසසනිබ් බානස ්ස ච, දුතියය 

පන ‘‘අමතමහානිබ් බානස ්සා’’ති සබ් බථාපි නිබ් බානස් යසව වයසන භගවා 
යෙසනං නිට් ඨයපසි සමායපසීති. 

නියමොක් ඛසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. උපනීයසුත් තවණ් ණනා 
3. අයනකත් ථත් තා ධාතුසද් ොනං උපසග් ගවයසන අත් ථවියසසවාචයකො 

යහොතීති ආහ ‘‘උපනීෙතීතිපරික්ඛීෙතිනිරුජ්ඣතී’’ති. විනස ්සතීති අත් යථො. 
උපනීයතීති වා සරයසයනව ජීවිතස් ස මරණූපගමනං වුත් තන් ති ආහ – 

‘‘උපගච්ඡතිවා, අනුපුබ්යබන රණංඋයපතීතිඅත්යථො’’ති. කාමඤ් යචත් ථ 
‘‘උපනීයතී’’ති පෙං අපාකටකම් මවියසසං වුත් තං. යථා පන ‘‘සබ් බං 

ආයරොගයං බයාධිපරියයොසානං, සබ් බං යයොබ් බනං ජරාපරියයොසානං, සබ් බං 

ජීවිතං මරණපරියයොසාන’’න් ති, ‘‘උපනීයති ජීවිත’’න් ති වුත් තත් තා ‘‘ රණං 

උයපතී’’ති වුත් තං. කම් මකත් තුවයසන යහතං වුත් තං. 

ඉොනි කම් මසාධනවයසන අත් ථං ෙස් යසතුං ‘‘ෙථා වා’’තිආදි වුත් තං. 

යගොපායලන යගොගයණො නීෙති යථිච් ඡිතං ඨානං. ජීවන් ති යතන සත් තා, 

සහජාතධම් මා වාති ජීවිතං, තයෙව යතසං අනුපාලයන ආධිපච් චසබ් භාවයතො 

ඉන්ද්රිෙන් ති ආහ ‘‘ජීවිතන්තිජීවිතින්ද්රිෙ’’න් ති පරිත්තන් ති ඉත් තරං. යතනාහ 

‘‘යථොක’’න් ති. පබන් ධානුපච් යඡෙස් ස පච් චයභායවො ඉධ ජීවිතස් ස 

මරණකච් චන් ති අධිප් යපතන් ති ආහ ‘‘සරසපරිත්තතාෙ චා’’තිආදි. ආයූති ච 

පරමායු ඉධාධිප් යපතං, තඤ් ච අජ් ජකාලවයසන යවදිතබ් බං. 
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ඉමස ්මිඤ ්හි බුද් ධුප් පායෙ අයං කථාති ජීවිතස් ස අතිඉත් තරභාවදීපනපරා 
අයං යෙසනා. ජීවිතින් ද්රියවයසන ජීවිතක් ඛයං නියයමන් යතො 

‘‘එකචිත්තප්පවත්ති ත්යතොයෙවා’’ති ආහ, එකස් ස චිත් තුප් පාෙස් ස 

පවත් තික් ඛණමත් යතො එවාති අත් යථො. ඉොනි තමත් ථං උපමාය විභායවතුං 

‘‘ෙථානා ා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ පවත්ත ානන් ති යනමිරථීසා වත් තන් තී 
එයකයනව යනමිප් පයෙයසන පවත් තති එකස් මිං ඛයණති අධිප් පායයො. 

‘‘එයකයනව තිට්ඨතී’’ති එත් ථාපි එයසව නයයො. එකචිත්තක්ෙණිකන් ති 

එකචිත් තක් ඛණමත් තවන් තං. තස්මිං චිත්යතති තස් මිං යස් මිං කස ්මිඤ් චි 

එකස ්මිං චිත් යත. නිරුද්  ත්යතති නිරුද් ධභාවප් පත් තමත් යත. නිරුද්ය ොති

වුච්චතීති මයතොති වුච් චති තංසමඞ් ගී සත් යතො පරමත් ථයතො. අවියසසවිදුයනො 
පන අවිඤ් ඤායමානන් තයරන අනුසන් ධානස ්ස නිරුද් ධනං නියරොධං 

සල් ලක් යඛන් ති. යථාවුත් තමත් ථං සුත් යතන විභායවතුං ‘‘ෙථාහා’’තිආදි 
වුත් තං. යතන තීසුපි කායලසු සත් තානං පරමත් ථයතො ජීවනං මරණං 
චිත් තක් ඛණවයසයනවාති ෙස් යසති. 

ජීවිතන් ති ජීවිතින් ද්රියං. අත්තභායවොති ජීවිතයවෙනාවිඤ් ඤාණානි 

ඨයපත් වා අවසිට් ඨධම් මා අධිප් යපතා. සුෙදුක්ොති සුඛදුක් ඛා යවෙනා, 
උයපක් ඛාපි ඉධ සුඛදුක් ඛාස් යවව අන් යතොගධා ඉට් ඨානිට් ඨභාවයතො. 

යකවලාති අත් තනා, නිච් චභායවන වා අයවොමිස් සා. එකචිත්තස ායුත්තාති 

එකයකන චිත් යතන සහිතා. ලහුයසො වත්තයත ෙයණොති වුත් තනයයන 

එකචිත් තක් ඛණිකතාය ලහුයකො අතිඉත් තයරො ජීවිතාදීනං ඛයණො වත් තති. 

යෙ නිරුද් ා  රන්තස්සාති චවන් තස ්ස සත් තස් ස චුතියතො උද් ධං 

නිරුද් ධාති වත් තබ් බා යය ඛන් ධා. තිට්ඨ ානස්ස වා ඉ ාති යය වා ඉධ 

පවත් තියං තිට් ඨමානස් ස ධරන් තස් ස භඞ් ගප් පත් තියා නිරුද් ධා ඛන් ධා, 

සබ්යබපි සදිසා යත සබ් යබපි එකසදිසා ගතා අත් ථඞ් ගතා අප්පටිසන්ධිො පුන 
ආගන් ත් වා පටිසන් ධානාභායවන විගතා. යථා හි චුතිඛන් ධා න 

නිබ් බත් තන් ති, එවං තයතො පුබ් යබපි ඛන් ධා. තස් මා එකචිත් තක් ඛණිකං 
සත් තානං ජීවිතන් ති අධිප් පායයො. 

අනිබ්බත්යතනන ායතොති අනුප් පන් යනන චිත් යතන ජායතො න යහොති 
‘‘අනාගයත චිත් තක් ඛයණ න ජීවිත් ථ න ජීවති ජීවිස් සතී’’ති වත් තබ් බයතො. 

පච්චුප්පන්යනන වත් තමායනන චිත් යතන ජීවති ජීවමායනො නාම යහොති, න 

ජීවිත් ථ න ජීවිස් සති. චිත්තභඞ්ගා  යතො යලොයකොති චුතිචිත් තස් ස විය 
සබ් බස ්සපි තස් ස තස් ස චිත් තස් ස භඞ් ගප් පත් තියා අයං යලොයකො 
පරමත් ථයතො මයතො නාම යහොති ‘‘අතීයත චිත් තක් ඛයණ ජීවිත් ථ න ජීවති න 

ජීවිස් සතී’’ති වත් තබ් බයතො, නිරුද් ධස් ස අප් පටිසන් ධිකත් තා. එවං සන් යතපි 

පඤ්ඤත්ති පර ත්ථිො, යායං තං තං පවත් තං චිත් තං උපාොය ‘‘තිස් යසො 

ජීවති, ඵුස් යසො ජීවතී’’ති වචනප් පවත් තියා විසයභූතා සන් තානපඤ් ඤත් ති, සා 
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එත් ථ පරමත් ථියා පරමත් ථභූතා. තථා හි වුත් තං ‘‘නාමයගොත් තං න ජීරතී’’ති 

(සං. නි. 1.76). 

න සන්ති තාණාති ජරං උපගතස් ස තයතො තංනිමිත් තං යං වා 
පාපකාරියනො පාපකම් මානං උපට් ඨානවයසන පුඤ් ඤකාරියනො 
පියවිප් පයයොගවයසන චිත් තදුක් ඛං උභයයසම් පි බන් ධනච් යඡෙනාදිවයසන 

විතුජ් ජමානං අනප් පකං සරීරදුක් ඛං සම් යමොහප් පත් ති ච යහොති, තයතො 

තායන් තා න සන් ති. යතනාහ – ‘‘තාණං යලණං සරණං භවිතුං ස ත්ථා 

නා  යකචි නත්ථී’’ති. භායති එතස් මාති භෙං, භයනිමිත් තන් ති ආහ 

‘‘භෙවත්ථූ’’ති. තග් ගහයණන ච චිත් තුත්රාසලක් ඛණං භයං ගහිතයමව, සති 

නිමිත් යත යනමිත් තං සන් තයමවාති. පුබ්බයචතනන් ති එකාවජ් ජනවීථියං 

නානාවජ් ජනවීථියං සම් පවත් තං උපචාරජ් ඣානයචතනං. අපරයචතනන් ති 
වසීභාවාපාෙනවයසන පරයතො සමාපජ් ජනවයසන ච පවත් තං 

සමාපත් තියචතනං. මුඤ්චයචතනන් ති වික් ඛම් භනවයසන පවත් තං 
පඨමප් පනායචතනං. කුසලජ් ඣානස් ස විපාකජ් ඣායනව ලබ් භමානං සුඛං 

ඣානසුෙං. ඉට් ඨපරියායයො යචත් ථ සුඛ-සද් යෙො. ඣායන අයපක් ඛා 

ඣානනිකන්ති. ඣානස ්ස අස් සාෙවයසන පවත් යතො යලොයභො ඣානස්සායදො. 
යයන යත යත බ්රහ් මායනො ඣානයතො වුට් ඨාය ‘‘අයහො සුඛං අයහො සුඛ’’න් ති 
වාචං නිච් ඡායරසුන් ති. යථා යෙවා සුඛබහුලා තියහතුපටිසන් ධිකාවාති 

පටිපජ් ජන් තා ඣානං අධිගන් තුං භබ් බා, න ඉතයරති ‘‘කා ාවචරයදයවසූ’’ති 

වුත් තං. කාමාවචරා ච උපරියෙවා ච කා ාවචරයදවාති 
එකයෙසසරූයපකයසයසො ෙට් ඨබ් යබො. යතන මනුස් සානම් පි එකච් චානං 
සබ් යබසම් පි වා සඞ් ගයහො සිද් යධො යහොති පත් ථනාපරිකප් පනාය 

විසයභාවයතො. යතනාහ ‘‘අයහො වතිය  ච…යප.… තිට්යඨෙු’’න් ති. 

ථුල් ලානි ඵුසිතානි විප් ඵුරානි එත් ථාති ථුල් ලඵුසිතයකො, කායලො, යෙයසො වා. 

තස් මිං ථුල්ලඵුසිතයක. 

‘‘පුඤ ්ඤානි කයිරාථ සුඛාවහානී’’ති වුත් තත් තා ‘‘අනිෙයානිකං

වට්ටකථංකයථතී’’ති වුත් තං. ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් යඨන යලොයකො, කයලයසහි 

ආමසිතබ් බයතො ආමිසඤ් චාති යලොකාමිසං. නිප් පරියායාමිසං පන යලොයක 

ආමිසන් තිපි යලොකාමිසං. පරියායයති සභාවයතො පරිවත් යතත් වා ඤායපති 

එයතනාති පරියායයො, යලයසො, කාරණං වාති ආහ ‘‘නිප්පරිොයෙන

චත්තායරො පච්චො’’ති, වට් ටස ්ස එකන් තයතො බාලයලොයකයහව 

ආමසිතබ් බභාවයතො පරියායාමිසතා වුත් තා. ඉ  පරි..යප.… අධිප්යපතං 
විවට් ටපටියයොගියනො ඉච් ඡිතත් තා. චතුපච් චයායපක් ඛඤ් හි පහානං. 
එකච් චස් ස සකලවට් ටායපක් ඛප් පහානස් සපි පච් චයයො යහොතීති 

‘‘වට්ටතියෙවා’’ති සාසඞ් කං වෙති. වූපසමති එත් ථ සකලවට් ටදුක් ඛන් ති 

සන්ති, අසඞ් ඛතධාතූති ආහ ‘‘නිබ්බානසඞ්ොත’’න් ති. 

උපනීයසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. අච් යචන් තිසුත් තවණ් ණනා 
4. කාලයන් ති යඛයපන් තීති කාලා. පුයරභත් තාෙයයො හි කාලා 

ධම් මප් පවත් තිමත් තතාය පරමත් ථයතො අවිජ් ජමානාපි 
යලොකසඞ් යකතමත් තසිද් ධා තස් සායයව ධම් මප් පවත් තියා ගතගතාය 

අනිවත් තනයතො තං තං ධම් මප් පවත් තිං යඛයපන් තා විනාසයන් තා විය 
සයඤ් ච තාහි සද් ධිං අච් යචන් තා විය යහොන් ති. යතනාහ – ‘‘කායලො ඝසති 

භූතානි, සබ් බායනව සහත් තනා’’ති (ජා. 1.2.190). ‘‘තරෙන්තිරත්තියෙො’’ති 
එත් ථාපි වුත් තනයයයනව අත් යථො යවදිතබ් යබො. ‘‘එතං භයං මරයණ 
යපක් ඛමායනො’’ති වුච් චමානත් තා පුග් ගලං මරණූපගමනාය තරයන් තීති 

අත් යථො වුත් යතො. වයෙොගුණාති එත් ථ යකොට් ඨාසා ගුණා. තිත් ථියානං හි 
චරිමචිත් යතන සකලචිත් යත වයසමූයහ වයසමඤ් ඤාති ආහ – 

‘‘පඨ  ජ්ඣි පච්ඡි වොනංගුණා, රාසයෙොතිඅත්යථො’’ති. ආනිසංසට්යඨො

ගුණට්යඨො ‘‘වාකචිරං නිවායසසිං, ද් වාෙසගුණමුපාගත’’න් තිආදීසු (බු. වං. 

2.30) විය. ‘‘තන් දිගුණාහං කරිස් සාමි, දිගුණං දිගුණං වද් යධයයා’’ති ච 

එවමාදීසු පන තබ්භාවවුත්තිඅත්යථො ගුණට්යඨො. 

‘‘අසඞ් යඛයයයානි නාමානි, සගුයණන මයහසියනො; 

ගුයණන නාමමුද් යධයයං, අපි නාම සහස් සයතො’’ති. (ධ. ස. අට් ඨ. 

1313; උො. 53; පටි. ම. අට් ඨ. 1.1.76) – 

ආදීසු පසංසට්යඨො ගුණට්යඨො ෙට් ඨබ් යබො. ‘‘වයයොගුණා අනුපුබ් බං 
ජහන් තී’’ති එත් ථ අත් යථො ‘‘අච් යචන් ති කාලා’’ති එත් ථ වුත් තනයයො එව. 

පඨ  ජ්ඣි වොති පඨමග් ගහණඤ් යචත් ථ වයස් ස ගතස ්ස 

අපුනරාවත් තිෙස් සනත් ථං කතං. යතයනවාහ – ‘‘ රණක්ෙයණපන තයෙොපි

වො හන්යතවා’’ති. 

එත් ථ ච පාළියං ‘‘අච් යචන් ති කාලා’’ති සාමඤ් ඤයතො කාලස් ස 

අපගමනං ෙස් සිතං, පුන තං වියසසයතොපි ෙස් යසතුං ඉතරද් වයං වුත් තං. 
අට් ඨකථායං පන මුදින් ද්රියස් ස වයසන ‘‘වයයොගුණා අනුපුබ් බං ජහන් තී’’ති 

වුත් තං, මජ් ඣිමින් ද්රියස් ස වයසන ‘‘තරයන් ති රත් තියයො’’ති වුත් තන් ති 

අධිප් පායයන ‘‘කාලාති පුයරභත්තාදයෙො කාලා’’ති වුත් තං. තස් මා තත් ථ 

ආදි-සද් යෙන පච් ඡාභත් තපඨමයාම-මුහුත් තකාලාදි-කාලයකොට් ඨායසො එව 

අණුපයභයෙො කාලවිභායගො ගහියතොති යවදිතබ් යබො. යසසන් ති ඉධ ද් වීසු 
ගාථාසු පච් ඡිමද් යධො. යසො හි ඉධ අත් ථයතො අධිගතත් තා අනන් තරසුත් යත ච 
වුත් තත් තා අතිදිසියතො. 

අච් යචන් තිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. කතිඡින් ෙසුත් තවණ් ණනා 
5. ඡින්දන්යතොති සමුච් ඡින් ෙන් යතො. කති ඡින්යදෙයාති කත් තයක 

පාපධම් යම සමුච් ඡින් යෙයය, අනුප් පත් තිධම් මතං පායපයය. යසසපයදසුපීති 

යසයසසුපි ද් වීසු පයෙසු. ජහන් යතො කති ජයහයය, භායවන් යතො කති උත් තරි 
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භායවයයාති ඉමමත් ථං ‘‘එයසවනයෙො’’ති ඉමිනා අතිදිසති. චතුත් ථපෙස් ස 

පන අත් යථො සරූයපයනව ෙස් සියතො. අත්ථයතොඑකන් ති භාවත් ථයතො එකං. 

යදි එවං කමත් ථං පරියායන් තරං ගහිතන් ති ආහ ‘‘ගාථාබන් ස්ස

පනා’’තිආදි. අත් ථයතො එත් ථ පුනරුත් ති අත් යථවාති ආහ ‘‘සද්දපුනරුත්තිං 

වජ් ෙන්තී’’ති. සඞ් ගං අතික් කමයතීති සඞ්ගාතියගොති ආහ 

‘‘අෙය වත්යථො’’ති. 

ඔරං වුච් චති කාමධාතු, පටිසන් ධියා පච් චයභායවන තඤ් ච භජන් තීති 

ඔරම්භාගිොනි. තත් ථ ච කම් මං තබ් බිපාකං සත් යත දුක් ඛං, කම් මුනා විපාකං, 

සත් යතන දුක් ඛං සංයයොයජන් තීති සංයෙො නානි, සක් කායදිට් ඨි-විචිකච් ඡා-

සීලබ් බතපරාමාස-කාමරාග-පටිඝා. උද් ධං වුච් චති චතස් යසො අරූපධාතුයයො, 

වුත් තනයයන තං භජන් තීති උද් ම්භාගිොනි, සංයෙො නානි 

රූපාරූපරාගමානුද් ධච් චාවිජ් ජා. ආයරොපිතවචනානුරූයපයනව එව ාහාති 
‘‘පඤ් ච ඡින් යෙ පඤ් ච ජයහ’’ති එවං කයථසි තස් සා යෙවතාය 

සුඛග් ගහණත් ථං. න යකවලං තාය යෙවතාය වුත් තවචනානුරූපයතො එව, අථ 

යඛො යතසු සංයයොජයනසු වත් තබ් බාකාරයතොපීති ෙස් යසතුං ‘‘අථවා’’තිආදි 
වුත් තං. යතන ඔරම් භාගියසංයයොජනානි නාම ගරූනි දුච් යඡොනි 

ගාළ ්හබන් ධනභාවයතො, තස් මා තානි සන් ධාය ‘‘පඤ්ච ඡින්යද’’ති වුත් තං. 

උද් ධම් භාගියසංයයොජනානි පන ලහූනි සුච් යඡොනි යහට් ඨා 

පවත් තිතානුක් කයමන භාවනානයයන පහාතබ් බයතො, තස් මා තානි සන් ධාය 

‘‘පඤ්ච යහ’’ති වුත් තං. යතනාහ ‘‘පායදසු බද් පාසසකුයණොවිො’’තිආදි. 

වියසසන් ති භාවනානං වියසසං විපස් සනාභාවනං භායවන්යතො 
උප් පායෙන් යතො විපච් යචන් යතො වඩ් යඪන් යතො ච. සංසාරපඞ් යක 

සඤ ්ජනට් යඨන රායගො එව සඞ් යගො ‘‘රාගසඞ්යගො’’. එස නයයො යසයසසුපි. 
යස් මා එත් ථ රාග-යමොහ-දිට් ඨි-තබ් භාගියසක් කායදිට් ඨි-සීලබ් බතපරාමාස-

කාමරාගාවිජ් ජා අත් ථයතො ඔඝා එව, ඉතයර තයෙකට් ඨා, තස් මා භගවා 
සංයයොජනප් පහානසඞ් ගාතික් කයමහි ඔඝතරණං කයථසි. 

යලොකිෙයලොකුත්තරානිකථිතානි ‘‘භාවයය’’ති පුබ් බභාගාය මග් ගභාවනාය 
අධිප් යපතත් තා. 

කතිඡින් ෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ජාගරසුත් තවණ් ණනා 
6.  ාගරතන් ති අනාෙයර සාමිවචනං. යතනාහ ‘‘ඉන්ද්රියෙසු 

 ාගරන්යතසූ’’ති. ‘‘විස් සජ් ජනගාථායං පනා’’ති ඉමස් ස පෙස් ස ‘‘අයමත් යථො 
යවදිතබ් යබො’’ති ඉමිනා සම් බන් යධො. පුච් ඡාගාථාය පන අත් යථො ඉමිනාව 

නයයන විඤ් ඤායතීති අධිප් පායයො. පඤ්ච  ාගරතං සුත්තාති එත් ථ 

‘‘සුත් තා’’ති පෙං අයපක් ඛිත් වා පඤ්චාති පච් චත් තවචනං ‘‘ජාගරත’’න් ති පෙං 
අයපක් ඛිත් වා සාමිවයසන පරිණායමතබ් බං ‘‘පඤ ්චන් නං ජාගරත’’න් ති. 

යතනාහ – ‘‘පඤ්චසු ඉන්ද්රියෙසු  ාගරන්යතසූ’’ති, ජාගරන් යතසු 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 
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පටුන 

බද් ධාභායවන සකච් චප් පසුතතාය සකච් චසමත් ථතාය චාති අත් යථො. 

යසොත් තංව සුත්තා පමාෙනිද් ොභාවයතො. තයමව සුත් තභාවං 

පුග් ගලාධිට් ඨානාය කථාය ෙස් යසතුං ‘‘කස් ා’’තිආදි වුත් තං. පමජ් ජති, 

පමායෙො වා එතස් ස අත් ථීති පමායෙො, තස් ස භායවො ප ාදතා, තාය, 
පමත් තභායවනාති අත් යථො. 

එවං ගාථාය පඨමස් ස පාෙස් ස අත් ථං වත් වා දුතියස් ස වත් තුං ‘‘එවං

සුත්යතසූ’’තිආදි වුත් තං. තස් සත් යථො වුත් තනයයන යවදිතබ් යබො. යස් මා 
අප් පහීනසුපනකරියාවයසන සනීවරණස් ස පුග් ගලස් ස 

අනුප් පන් නරාගරජාෙයයො උප් පජ් ජන් ති, උප් පන් නා පවඩ් ඪන් ති, තස් මා 

වුත් තං ‘‘නීවරයණයහව කියලසර ං ආදිෙතී’’ති. යතයනවාහ 

‘‘පුරි ා’’තිආදි. පුරිමානං පච් ඡිමානං අපරාපරුප් පත් තියා පච් චයභායවො 

යහත් ථ ආදියනං. පඤ්චහි ඉන්ද්රියෙහි පරිසුජ්ඣතීති මග් ගපරියාපන් යනහි 
සද් ධාදීහි පඤ් චහි ඉන් ද්රියයහි සකලසංකයලසයතො විසුජ් ඣති. 

පඤ ්ඤින් ද්රියයමව හි අනඤ් ඤාතඤ් ඤස ්සාමීතින් ද්රියාදීනි, ඉතරානි ච 
අන් වයානීති. 

ජාගරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. අප් පටිවිදිතසුත් තවණ් ණනා 
7. පවත් තිනිවත් තිතදුභයයහතුවිභාගස් ස ධම් මස් සපි 

චතුසච් චන් යතොගධත් තා ආහ ‘‘ ම් ාති චතුසච්ච ම් ා’’ති. චත් තාරිපි හි 

අරියසච් චානි චතුසච් චන් යතොගධානි. අප්පටිවිද් ාති 

පරිඤ් ඤාභිසමයාදිවයසන අනභිසමිතා. දිට්ඨිගතවායදසූති 

දිට් ඨිගතසඤ් ඤියතසු වායෙසු. දිට් ඨිගයතහි යත පවත් තිතා. ඉයතොපයරසන් ති 

ඉයතො සාසනියකහි පයරසං අඤ් යඤසං.  ම් තාොති සභායවන, සයයමවාති 

අත් යථො. ගච්ඡන්තීති පවත් තන් ති දිට් ඨිවාෙං පග් ගය් හ තිට් ඨන් ති. පයරනාති 

දිට් ඨිගතියකන. නීෙන්තීති දිට් ඨිවාෙසඞ් ගණ් හයන උයයයොජීයන් ති. යතනාහ 

‘‘තත්ථා’’තිආදි. පබුජ්ඣිතුන් ති පමාෙනිද් ොය පටිබුජ් ඣිතුං. පටිපදා 

යථායෙසිතස් ස ධම් මස ්ස කථිතතාය, පටිබුජ් ඣිතුං යයොනියසො 

පවත් තියමානත් තා භද්දිකා. 

යහතුනාති ඤායයන. කාරයණනාති චතුසච් චානං සම් යබොධයුත් තියා. 

හත් ථතයල ආමලකං විය සබ් බං යඤයයං ජානාතීති සබ් බඤ් ඤූ, යතයනව 

සබ් බඤ ්ඤුතාභිසම් යබොයධන බුද් යධොති සබ්බඤ්ඤුබුද්ය ො. පච් යචකං පයරහි 

අසාධාරණතාය විසුං සයම් භුඤායණන සච් චානි බුද් ධවාති පච්යචකබුද්ය ො. 

පයරොපයෙයසන චතුසච් චං බුජ් ඣතීති චතුසච්චබුද්ය ො. තථා හි යසො 
සයම් භුතාය අභාවයතො යකවලං චතුසච් චබුද් යධොති වුච් චති. සුයතන 

සුතමයඤායණන ඛන් ධාදියභෙං යඤයයං බුද් ධවාති සුතබුද්ය ො. 
සබ් බඤ ්ඤුබුද් ධපච් යචකබුද් යධ ඨයපත් වා අවයසසා 

අග් ගසාවකමහාසාවකාපි පකතිසාවකාපි වීතරාගා අවයසසා ඛීණාසවා.
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තයෙොපි පුරි ා වට්ටන්ති සම් බුද් ධාතිආදිවචනයතො. සන් නිවසති එයතනාති 

සන් නිවායසො, චරිතං. යලොකස් ස සන් නිවායසො යලොකසන්නිවායසො, තස් මිං. 

කායදුච් චරිතාදියභයෙ විසය . සතිසම් යමොයසන විසය  වා සත්තනිකායෙ. 

යසො හි විසමයයොගයතො විසයමො. රාගවිසමාදියක විසය වාකියලස ායත. 

තං විසමං පහාය තං විසමං අජ් ඣුයපක් ඛිත් වා ස ං සදිසං යුත් තරූපං, 

පුරිමයකහි වා සම් බුද් යධහි ස ං සදිසං චරන්ති වත් තන් ති. 

අප් පටිවිදිතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. සුසම් මුට් ඨසුත් තවණ් ණනා 
8. සුසම්මුට්ඨාති සුට් ඨු අතිවිය සම් මුට් ඨා. සත් ත යසක් ඛා හි සුසම් මුසිතා 

විනට් ඨා. කථං පන යත අනධිගතා නට් ඨා නාම යහොන් තීති ආහ ‘‘ෙථා

හී’’තිආදි. අධිගතස්සාති අධිගයතො අස් ස. යසො වෙන් යතොති සම් බන් යධො. 

යසසන් ති ‘‘ධම් මා’’තිආදි. පුරි සදිසය වාති අනන් තරගාථාය 
වුත් තසදිසයමව. 

සුසම් මුට් ඨසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. මානකාමසුත් තවණ් ණනා 
9. යසයයාදියභෙං මානං අප් පහාය තං පග් ගය් හ විචරන් යතො කායමන් යතො 

නාම යහොතීති ආහ ‘‘ ානං කාය න්තස්ස ඉච්ඡන්තස්සා’’ති. ෙමති චිත් තං 

එයතනාති දය ො, සතිසම් යබොජ් ඣඞ් ගාදියකො සමාධිපක් ඛියකො ෙයමො. 

මනච් ඡට් ඨානි ඉන් ද්රියානි ෙයමතීති දය ො, ඉන් ද්රියසංවයරො. කයලයස ෙයමති 

පජහතීති දය ො, පඤ් ඤා. උපවසනවයසන කායකම් මාදිං ෙයමතීති දය ො, 

උයපොසථකම් මං. යකොධූපනාහමක් ඛමානාදියක ෙයමති වියනතීති දය ො, 

අධිවාසනඛන් ති. යතයනවාති ‘‘ෙයමො’’ති සමාධිපක් ඛිකධම් මානං එව 

අධිප් යපතත් තා. ‘‘න යමොනං අත් ථී’’ති ච පායඨො. අස ාහිතස්සාති 
සමාධිපටික් යඛයපො යජොතියතො. 

මච් චුයධයයස් ස පාරතරණස් ස වුච් චමානත් තා ‘‘ය ොනන්ති

චතු ග්ගඤාණ’’න් ති වුත් තං. න හි තයතො අඤ් යඤන තං සම් භවති.  ානාති 

අසම් යමොහපටියවධවයසන පටිවිජ් ඣතීති අත් යථො. මච් චු ධීයති එත් ථාති 

 ච්චුය ෙයං, ඛන් ධපඤ් චකං මරණධම් මත් තා. තස්යසවාති 

මච් චුයධයයස් යසව. පාරං පරතීරභූතං නිබ් බානං. තයරෙයාති එත් ථ තරණං 

නාම අරියමග් ගබයාපායරොති ආහ ‘‘පටිවිජ්යඣෙය පාපුයණෙයා’’ති. තථා හි 
වක් ඛති ‘‘පටියවධතරණං නාම වුත් ත’’න් ති. ‘‘න තයරයය න පටිවිජ් යඣයය 

න පාපුයණයය වා’’ති අයයමත් ථ පායඨො යුත් යතො. අඤ් ඤථා ‘‘ඉෙං වුත් තං 

යහොතී’’තිආදිවචනං විරුජ් යඣයය. එයකො අරඤ්යඤ විහරන්යතොති එකාකී 
හුත් වා අරඤ් යඤ විහරන් යතොති අත් යථො. 

කාමං යහට් ඨිමමග් යගහිපි එකච් චස ්ස මානස් ස පහානං ලබ් භති. 
අග් ගමග් යගයනව පන තස් ස අනවයසසයතො පහානන් ති ආහ – 
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‘‘අරහත්ත ග්යගන නවවි  ානං ප හිත්වා’’ති. උපචාරසමාධිපුබ් බයකො 

අප් පනාසමාධීති වුත් තං ‘‘උපචාරප්පනාස ාධීහී’’ති, න 
උපචාරසමාධිමත් යතන සමාධිමත් තං සන් ධාය පච් යචකං 
වාකයපරිසමාපනස් ස අයුජ් ජනයතො. න හි අප් පනං අප් පත් තං 

යලොකුත් තරජ් ඣානං අත් ථි. ‘‘සුයචතයසො’’ති චිත් තස් ස ඤාණසහිතතාය 

ලක් ඛණවචනන් ති ආහ ‘‘ඤාණසම්පයුත්තතාො’’තිආදි. තථා හි වක් ඛති 

‘‘සුයචතයසොති එත් ථ චිත් යතන පඤ් ඤා ෙස් සිතා’’ති. ‘‘සබ්බධි

විප්පමුත්යතො’’ති සබ් යබසු භවාදීසු විසංසට් ඨචිත් යතො සබ් බයසො ඛන් ධාදීහි 

විසංයුත් යතො යහොතීති වුත් තං ‘‘සබ්යබසු ෙන් ාෙතනාදීසු විප්පමුත්යතො

හුත්වා’’ති. පරිඤ් ඤාපටියවයධො සච් ඡිකරියපටියවයධන විනා නත් ථීති ආහ 

‘‘යතභූ ක…යප.… වුත්ත’’න් ති. 

මානං නිස් සාය දුච් චරිතචරණයතො  ායනො නා ාෙං සීලයභදයනො. 

තස් ාති මානස් ස සීලපටිපක් ඛභාවයතො. ඉමිනා 

පටිපක් ඛප් පහානකත් තයනන. අධිචිත්තසික්ො කථිතා සරූපයතො එවාති 

අධිප් පායයො. එත් ථ චිත්යතනාති සු-සද් යෙන වියසසිතචිත් යතන. තස් ාති 

පඤ ්ඤාය ෙස් සිතත් තා. ඉමිනාති ‘‘සුයචතයසො’’ති ඉමිනා පයෙන. 
අධිසීලසික් ඛා අධිචිත් තසික් ඛා අධිපඤ් ඤාසික් ඛාති සීලාදීනිපි වියසයසත් වා 
වුත් තානි. සම් භයව බයභිචායර ච වියසසනවියසසිතබ් බතාති තං ෙස් යසන් යතො 

‘‘අධිසීලඤ්ච නා  සීයල සති යහොතී’’තිආදිං වත් වා තදුභයං විභායගන 

ෙස් යසතුං ‘‘තස් ා’’තිආදි වුත් තං. පඨමනයයො සඞ් කරවයසන පවත් යතොති 

අසඞ් කරවයසන ෙස් යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදිනා දුතියනයයො වුත් යතො. 

‘‘ස ාපන්නා’’ති එත් ථාපි ‘‘නිබ් බානං පත් ථයන් යතනා’’ති ආයනත් වා 
සම් බන් යධො. විපස් සනාය පාෙකභාවං අනුපගතාපි තෙත් ථං 
නිබ් බත් තනාදිවයසන සමාපන් නාති අයමත් යථො පුරිමනයයතො වියසයසො. 
අධිපඤ ්ඤාය පයනත් ථ පුරිමනයයතො වියසයසො නත් ථීති සා අනුද් ධටා. 

සය ො ායනත්වාති පරියායයතො සරූපයතො ච සඞ් ගයහත් වා. 

සකලසාසනන් ති තිස් සන් නං කථිතත් තා එව සික් ඛත් තයසඞ් ගහං 
සකලසාසනං කථිතං යහොතීති. 

මානකාමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. අරඤ් ඤසුත් තවණ් ණනා 
10. සන්තකියලසානන් ති වූපසන් තකයලසපරිළාහානං. යස් මා 

සීලාදිගුණසම් භවං තයතො එව භයසන් තඤ් ච උපාොය පණ් ඩිතා 

‘‘සන් යතො’’ති වුච් චන් ති, තස් මා වුත් තං ‘‘පණ්ඩිතානං වා’’ති. යතනාහ 

‘‘සන්යතොහයව’’තිආදි. යසට්ඨචාරීනන් ති යසට් ඨචරියං චරන් තානං. යස් මා 

පුථුජ් ජනකලයාණයතො පට් ඨාය භික් ඛු මග් ගබ්රහ් මචරියවාසං වසති නාම, 

තස් මා ආහ ‘‘ ග්ගබ්රහ් චරිෙවාසං වසන්තාන’’න් ති. අරියානං පන 

මුඛවණ් ණස් ස පසීෙයන වත් තබ් බයමව නත් ථි. මූලකම් ට්ඨානන් ති 

පාරිහාරියකම් මට් ඨානං. විසභාගසන්තතීති නානාරම් මයණසු 
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පටුන 

පවත් තචිත් තසන් තති. සා හි වික් යඛපබයාකුලතාය අප් පසන් නා 

සමාහිතචිත් තසන් තතියා විසභාගසන් තති. ඔක්ක තීති සමාධිසභාගා 

චිත් තසන් තති සමථවීථිං අනුපවිසති. චිත්තං පසීදතීති කම් මට් ඨානනිරතං 

භාවනාචිත් තං සන් ධායාහ, තං පසන් නං හුත් වා පවත් තති. යලොහිතංපසීදතීති 

චිත් තකාලුස් සියස් සාභාවයතො යලොහිතං අනාවිලං යහොති. පරිසුද් ානි 

යහොන්ති කාරණස් ස පරිසුද් ධභාවයතො. තාලඵලමුෙස්සවිෙමුෙස්ස වණ්යණො

යහොතීති මුඛ-සද් ෙස ්ස ආදිම් හි පමුත් තපයෙන යයොයජතබ් යබො. එවඤ් හි චස් ස 
පමුත් තග් ගහණං සමත් ථිතං යහොති තාලඵලමුඛස් ස වණ් ණසම් පොසදිසත් තා. 

තිභූමයකො එවයතභූ යකො. 

අතීතං නානුයසොචන්ති අතීතං පච් චයලාභං ලක් ඛණං කත් වා න 
යසොචන් ති න අනුත් ථුනන් ති. ජප් පනතණ් හාය වයසන න පරිකප් පන් තීති ආහ 

‘‘න පත්යථන්තී’’ති. යෙන යකනචීති ඉතරීතයරන. තඞ්ෙයණලද්ය නාති 

සන් නිධිකාරපරියභොගාභාවමාහ. තිවිය නපි කාරයණනාති තිප් පකායරන 

යහතුනා, තිලක් ඛණසන් යතොසනිමිත් තන් ති අත් යථො. 

විනාසන් ති විනාසනයහතුං. විනස් සන් ති එයතහීති විනායසො, යලොභයෙොසා 

තයෙකට් ඨා ච පාපධම් මා. අරූපකායස් ස විය රූපකායස් සපි වියසසයතො 

සුක් ඛභාවකාරණන් ති ආහ ‘‘එයතනකාරණද්වයෙනා’’ති. ලුයතොති ලූයනො. 

අරඤ් ඤසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
නළවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. නන්දනවග්යගො 

1. නන් ෙනසුත් තවණ් ණනා 
11. ‘‘තත්ර භගවා’’ති වුත් යත න තථා බයඤ් ජනානං සිලිට් ඨතා, යථා 

‘‘තත්ර යඛො භගවා’’ති වුත් යතති ආහ ‘‘බයඤ් නසිලිට්ඨතාවයසනා’’ති. 

පරිසය ට්ඨයකති පරිසාය යජට් ඨයක, යය තස් සා යෙසනාය වියසසයතො 

භාජනභූතා. පරිසය ට්ඨයකභික්ඛූති චතුපරිසයජට් ඨයක භික් ඛූ. චතුන් නං හි 

පරිසානං යජට් ඨා භික් ඛුපරිසා පඨමුප් පන් නත් තා. ආ න්යතසීති 

සම් යබොයධසි, සම් යබොධනඤ් ච ජානාපනන් ති ආහ ‘‘ ානායපසී’’ති. 

භදන්යතති ගරුගාරවසප් පතිස ්සවවචනයමතං, අත් ථයතො පන භදන්යතති 
භද් ෙං තව යහොතු අත් තයනො නිට් ඨානපරියයොසානත් තා පයරසඤ් ච 

සන් තතාවහත් තා. භගවයතොපච්චස්යසොසුන් ති එත් ථ භගවයතොති සාමිවචනං 
ආමන් තනයමව සම් බන් ධිඅත් ථපෙං අයපක් ඛතීති අධිප් පායයනාහ 

‘‘භගවයතො වචනං පතිඅස්යසොසු’’න් ති. භගවයතොති පන ඉෙං 
පතිස ්සවනසම් බන් යධන සම් පොනවචනං යථා ‘‘යෙවෙත් තස් ස 

පටිස් සුණාතී’’ති. යං පයනත් ථ වත් තබ් බං, තං නිොනවග් ගස් ස 
ආදිසුත් තවණ් ණනායං ආගමිස් සති. 
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තාවතිංසකායෙොති තාවතිංසසඤ් ඤියතො යෙවනිකායයො. 

දුතිෙයදවයලොයකොති ඡසු කාමයලොයකසු දුතියයො යෙවයලොයකො. යතත් තිංස 

ජනා සහපුඤ ්ඤකාරියනො තත් ථ උප් පන් නා, තංසහචරිතට් ඨානං තාවතිංසං, 

තන් නිවාසියනොපි තාවතිංසනාමකා සහචරණඤායයනාති ආහ ‘‘ යඝන

 ාණයවනා’’තිආදි. අයං පන යකචිවායෙො බයාපන් යනො යහොතීති තං 

අයරොයචන් යතන ‘‘වදන්තී’’ති වුත් තං. බයාපන් නතං ෙස් යසන් යතො ‘‘ෙස් ා

පනා’’තිආදිමාහ. තථා හි වක් ඛති ‘‘එවං හි නිද් යෙොසං පෙං යහොතී’’ති. 

නා පණ්ණත්තියෙවාති අත් ථනිරයපක් ඛත් තා නිරුළ් හසමඤ් ඤා එව. 

තංවනන් ති තං උපවනං. පවිට් යඨ පවිට් යඨ දුක් ඛප් පත් යතපි අත් තයනො 

සම් පත් තියා නන් ෙයති, පයගව අදුක් ඛප් පත් යතති ෙස් යසතුං ‘‘පඤ්චසු 

හී’’තිආදි වුත් තං. පයවසිතානන් ති පයකොට් ඨවායරන පයවසිතානම් පීති 

අධිප් පායයො. චවනකායලයයව යථොකං දිස් සමානවිකාරා හුත් වා චවන් ති, යත 

සන් ධාය ‘‘හි පිණ්යඩොවිෙවිලීෙන්තී’’ති වුත් තං. යය පන අදිස ්සමානවිකාරා 

සහසා අන් තරධායන් ති, යත සන් ධාය ‘‘දීපසිො විෙ විජ්ඣාෙන්තී’’ති 

වුත් තන් ති වෙන් ති. නන්දෙති පකතියා යසොමනස් සිතං යෙොමනස් සිතඤ් ච. 

නන්දයනති එවංඅන් වත් ථනාමයක උයයායන. පරිවුතාති ‘‘යෙවතා’’ති වචනං 
උපාොය ඉත් ථිලිඞ් ගවයසන වුත් තං. යෙවපුත් යතො හි යසො. 

දිවි භවත් තා දිබ් බාති ආහ ‘‘යදවයලොයක නිබ්බත්යතහී’’ති. 

කායමතබ් බතාය කා බන් යනහි, තථා අඤ ්ඤමඤ් ඤං 

අසංකණ් ණසභාවතාය කා යකොට්ඨායසහි. උයපතාති උපගතා 

සමන් නාගතා. පරිචාරෙ ානාති පරිරමමානා. ඉෙඤ් හි පෙං අයපක් ඛිත් වා 

‘‘කාමගුයණහී’’ති කත් තරි කරණවචනං, පුරිමානි අයපක් ඛිත් වා සහයයොයග. 

රමමානා චරන් තීති කත් වා වුත් තං ‘‘ර  ානා’’ති. පරිචාරෙ ානාති වා 

පරියතො සමන් තයතො චාරයමානාති අත් යථොති ආහ ‘‘ඉන්ද්රිොනි 

සඤ්චාරෙ ානා’’ති. පඨමනයය හි අනුභවනත් යථො පරිචරණසද් යෙො, 

දුතියනයය පරිවත් තනත් යථො. යසො පනාති ‘‘තායං යවලාය’’න් ති 

වුත් තකායලො. අධුනාති සම් පති. යසො විචරීති සම් බන් යධො. කා ගුයණහීති 

යහතුම් හි කරණවචනං. ඔවුයතොති යථා තං න ඤායති, එවං පිහිතචිත් යතො. 

නිවුයතො පරියෙොනද්ය ොති තස් යසව යවවචනං. යතනාහ 

‘‘යලොකාභිභූයතො’’ති. ආසභින් ති යසට් ඨං ‘‘අග් යගොහමස් මි 

යලොකස ්සා’’තිආදිනා (දී. නි. 2.31; ම. නි. 3.207) භාසන්යතො යබොධිසත් යතො 
විය. 

යකවලං ෙස් සනං කමත් ථියන් ති ආහ – ‘‘යෙ…යප.… වයසනා’’ති, 

තස් මිං නන් ෙනවයන අවට් ඨිතකාමභාගානුභවනවයසනාති අත් යථො. 

නරයදවානන් ති පුරිසභූතයෙවතානං. යතනාහ ‘‘යදවපුරිසාන’’න් ති. අප් පකං 

අධිකං ඌනං වා ගණනූපගං නාම න යහොතීති ‘‘තික්ෙත්තුං දසන්න’’න් ති 

වුත් තං. ‘‘යතත් තිංසාන’’න් ති හි වත් තබ් යබ අයං රුළ් හී. පරිවාරසඞ්ොයතන, 
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න කත් තිසඞ් ඛායතනාති අධිප් පායයො. සීලාචාරාදිගුණයනමිත් තිකා හි කත් ති. 
‘‘තාවතිංසා යෙවා දීඝායුකා වණ් ණවන් යතො සුඛබහුලා’’ති එවමාදිවචයනන 

යයස ඉච් ඡියත අවියසයසත් වාව ‘‘ෙයසන සම්පන්නාන’’න් ති සක් කා වත් තුං. 

අරිෙසාවිකාති යසොතාපන් නා. ‘‘සකොගාමිනී’’ති යකචි. අධිප්පාෙං

විවට්යටත්වාති යථා ත් වං අන් ධබායල මඤ් ඤසි, ධම් මසභායවො එවං න 
යහොතීති තස් සා යෙවතාය අධිප් පායං විපරිවත් යතත් වා. එකන් තයතො සුඛං 
නාම නිබ් බානයමව. කාමා හි දුක් ඛා විපරිණාමධම් මාති ඉමිනා අධිප් පායයන 

තස්සා අධිප්පාෙං පටික්ඛිපිත්වා. කාමං චතුත් ථභූමකාපි සඞ් ඛාරා අනිච් චා 

එව, යත පන සම් මසනූපගා න යහොන් තීති යතභූ කග් ගහණං 

සම් මසනයයොග් යගන. හුත්වාති පුබ් යබ අවිජ් ජමානා පච් චයසමවායයන 
භවිත් වා උප් පජ් ජිත් වා. එයතන යනසං භාවභායගො ෙස් සියතො. 

අභාවත්යථනාති සරසනියරොධභූයතන විද් ධංසනභායවන. 

අනිච්චා අද් ධුවා, තයතො එව ‘‘මය් හං ඉයම සුඛා’’ති වා න ඉච් චාති 

අනිච්චා. උප්පාදවෙසභාවාති ඛයණ ඛයණ උප් පජ් ජනනිරුජ් ඣනසභාවා. 

යතනාහ ‘‘උප්ප…යප.… යවවචන’’න් ති. පුරිමස් ස වා පච් ඡිමං 

කාරණයවවචනන් ති ආහ ‘‘ෙස් ා වා’’තිආදි. තදනන්තරාති යතසං 

උප් පාෙවයානං අන් තයර. යව ජ්ඣට්ඨානන් ති ඨිතික් ඛණං වෙති. යය පන 

‘‘සඞ් ඛාරානං ඨිති නත් ථී’’ති වෙන් ති, යතසං තං මිච් ඡා. යථා හි තස් යසව 

ධම් මස ්ස උප් පාොවත් ථාය භින් නා භඞ් ගාවත් ථා ඉච් ඡිතා, අඤ ්ඤථා අඤ් ඤං 

උප් පජ් ජති, අඤ් ඤං නිරුජ් ඣතීති ආපජ් ජති, එවං උප් පන් නස ්ස 

භඞ් ගාභිමුඛාවත් ථා ඉච් ඡිතබ් බා, සාව ඨිතික් ඛයණො. න හි උප් පජ් ජමායනො 

භිජ් ජතීති සක් කා විඤ ්ඤාතුන් ති. වූපස සඞ්ොතන් ති අච් චන් තං 

වූපසමසඞ් ඛාතං නිබ්බානය ව සුෙං, න තයා අධිප් යපතා කාමාති 
අධිප් පායයො. 

නන් ෙනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. නන් ෙතිසුත් තවණ් ණනා 
12. නන්දතීති එත් ථ නන් ෙනං සප් පීතිකකාමතණ් හාකච් චන් ති ආහ – 

‘‘තුස්සතී’’ති, තස් මා කාමපරියතොයසන හට් ඨතුට් යඨො යහොතීති අත් යථො. 

පුත්ති ාති පුත් තවා. පහූයත චායං මා-සද් යෙොති ආහ ‘‘බහුපුත්යතො’’ති. 

බහුපුත් තතාගහයණන ඉෙං පයයොජනන් ති ෙස් යසන් යතො ‘‘තස්ස

හී’’තිආදිමාහ. පූයරන්තීති පෙං අයපක් ඛිත් වා  ඤ්ඤස්සාති සාමිවචනං. ඉති

ආහාති ඉමමත් ථං සන් ධායාහ, එවංඅධිප් පායයො හුත් වාති අත් යථො. 

යගොසාමියකොති යගොමා. ඉධාපි පහූයත මා-සද් යෙො. යගොරසසම්පත්තින් ති 

යගොරයසහි නිප් ඵජ් ජනසම් පත් තිං. උපධීති පච් චත් තබහුවචනං. හීති 

යහතුඅත් යථ නිපායතො. නන් ෙයන් ති පීතියසොමනස ්සං ජනයන් තීති නන්දනා. 
කාමං දුක් ඛස ්ස අධිට් ඨානභාවයතො නිප් පරියායයතො කාමා ‘‘උපධී’’ති 

වත් තබ් බතං අරහන් ති, තස් සා පන යෙවතාය අධිප් පායවයසනාහ ‘‘සුෙස්ස 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 
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අධිට්ඨානභාවයතො’’ති. කයලසවත් ථුයහතුකත් තා යසසපෙද් වයස ්ස කඤ් චාපි 

සබ් බං සංසාරදුක් ඛං කයලසයහතුකං, වියසසයතො පන පාපධම් මා 

අපායූපපත් තිං නිබ් බත් යතන් තීති ආහ – ‘‘කියලසාපි අපාෙදුක්ෙස්ස

අධිට්ඨානභාවයතො’’ති. උපසංහර ානාති උපයනන් තා උප් පායෙන් තා. 
මනුස් සජාතියකොපි දුල් ලභඝාසච් ඡාෙනතාය දුක් ඛබහුයලො යපයතො වියාති 

 නුස්සයපයතො. මනුස් සජාතියකොපි වුත් තරූයපො අනත් ථපාතියතො පයරහි 

හිංසියතො සමායනො යනරයියකො වියාති  නුස්සයනරයියකො. 

ඵයලන රුක් ඛයතො ඵලං පායතන් යතො විය. තයථවනවහාකායරහීති යථා 

තීසු කායලසු නාසමරණයභෙනවයසන පුත් තිමා පුත් තනිමිත් තං, තයථව 
යගොමා යගොනිමිත් තං යසොචති නවප් පකායරහි. පඤ් ච කාමගුයණොපධීපි නරං 

යසොයචන් තීති යයොජනා. තස්සාති යයො උත් තරි අනුගිජ් ඣති තස් ස. 

කා ොනස්සාති ජාතකාමච් ඡන් ෙස් ස.  න්තුයනොති සත් තස ්ස. පරිහාෙන්ති

යච විනස ්සන් ති යච. සල්ලවිද්ය ොවාති සල් යලන විද් යධො විය. රුප්පතීති 

විකාරං ආපජ් ජති, යසොචතීති අත් යථො. නරස්ස යසොචනා 

යසොකඝට් ටනපච් චයයො. උප යෙො නත්ථීති කාමං කයලසාභිසඞ් ඛාරූපධයයො 

තාව ඛීණාසවස් ස නත් යථව මග් ගාධිගයමන නියරොධිතත් තා, ඛන් ධූපධයයො 

පන කථන් ති? යතපි තස් ස සඋපාදියසසකායලපි අට් ඨුප් පත් තියහතුභූතා න 

සන් යතව, අයඤ් ච අනුපාදියසසකායල. යතනාහ ‘‘යසො නිරුපධි

 හාඛීණාසයවො’’ති. 

නන් ෙතිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. නත් ථිපුත් තසමසුත් තවණ් ණනා 
13. පුත් තයපමං පුත් තග් ගහයණන ගහිතං උත් තරපෙයලොයපනාති ආහ 

‘‘පුත්තයප ස ’’න් ති. යගොසමිතන් ති යගොහි සමං කතං. යතනාහ ‘‘යගොහි 

ස ’’න් ති. සූරියස් ස සමාති සූරිෙස ා. අවයවසම් බන් යධ යචතං සාමිවචනං. 
අවයයවො යචත් ථ ආභා එවාති විඤ් ඤායති ‘‘අනන් තරං ආභා’’ති 

වුච් චමානත් තාති ආහ ‘‘සූරිොභාෙ ස ා’’තිආදි. මයහොඝභායවන සරන් ති 

සවන් තීති සරා, මහන් තා ජලාසයා. සබ්යබ යත සමුද්දපර ා ඔරිමජයනහි 
අදිට් ඨපරතීරත් තා තස් ස. 

නත්ථිඅත්තස ංයප න් ති ගාථාය පඨමගාථායං වුත් තනයයන අත් යථො 
යවදිතබ් යබො. අත් තයපයමන සමං යපමං නාම නත් ථීති අයමත් යථො. 
අනුෙකකන් තායර ඝම් මසන් තාපං අසහන් තියා අඞ් යක ඨපිතපුත් තකං 
කන් ෙන් තං භූමියං නිපජ් ජායපත් වා තස් ස උපරි ඨත් වා මතඉත් ථිවත් ථුනා 

දීයපතබ් බං. යතනාහ – ‘‘ ාතාපිතාදයෙො හි ඡඩ්යඩත්වාපි

පුත්තධීතාදයෙො’’ති. තථා චාහ – 

‘‘සබ් බා දිසා අනුපරිගම් ම යචතසා, 

යනවජ් ඣගා පියතරමත් තනා ක් වචි; 
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එවං පියයො පුථු අත් තා පයරසං, 

තස් මා න හිංයස පරමත් තකායමො’’ති. (සං. නි. 1.119; උො. 41; 

යනත් ති. 113); 

 ඤ්යඤනස ං නංනා නත්ථි, යස ්මා තප් පටිබද් ධා ආහාරූපජීවීනං 

සත් තානං ජීවිතවුත් ති. තථාරූයප කායලති දුබ් භික් ඛකායල. එකයදසංයෙව

ඔභාසන්තීති එකස ්මිං ඛයණ චතූසු මහාදීයපසු ඔභාසං ඵරිතුං අසමත් ථත් තා 

සූරියස ්සපි, පයගව ඉතයරසං. යබොධිසත් තස් ස උෙයබ් බයස් ස 
ඤාණානුභායවන සකලජාතියඛත් තං එකායලොකං අයහොසීති ආහ 

‘‘පඤ්ඤා…යප.…සක්යකොතී’’ති. ත ංවි  තීති පුබ් යබනිවාසඤාණාෙයයො 

පඤ ්ඤා යත් ථ පවත් තන් ති, තමනවයසසං බයායපත් වා එකප් පහායරන 

පවත් තනයතො. ‘‘වුට්ඨිො පන පවත්ත ානාෙ ොව ආභස්සරභවනා’’ති 
පචුරවයසන වුත් තං. 

නත් ථිපුත් තසමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ඛත් තියසුත් තවණ් ණනා 
14. යඛත් තයතො විවාො සත් යත තායතීති ෙත්තියෙො. වදති යෙවතා 

අත් තයනො අජ් ඣාසයවයසන. ද්විපදාදීනන් ති ආදි-සද් යෙන 

චතුප් පෙභරියපුත් තා ගහිතා. බුද් ාදයෙොති ආදි-සද් යෙන 

ආජානීයසුස් සූසභරියස් සවපුත් තා. ද්විපදානං යසට්යඨොති එත් ථ ද් විපොනං 

එව යසට් යඨොති නායං නියයමො ඉච් ඡියතො, යසට් යඨො එවාති පන ඉච් ඡියතො, 
තස් මා සම් බුද් යධො ද් විපයෙසු අඤ් යඤසු තත් ථ ච උප් පජ් ජනයතො යසට් යඨො 
එව සබ් යබසම් පි උත් තරිතරස් ස අභාවයතොති අයයමත් ථ අත් යථො. යතනාහ 

‘‘උප්පජ්  ායනොපයනසා’’තිආදි. කාරණාකාරණං ආජානාතීති ආ ානීයෙො.

ගණ්හායපථාති යථා උෙයකො න යතමිස් සති, එවං වාළං ගණ් හායපථ. 

‘‘අසුස් සූසා’’ති යකචි පඨන් ති. ආසුණ ායනොති සප් පටිස ්සයවො හුත් වා 
වචනසම් පටිච් ඡයකො. 

ඛත් තියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සණමානසුත් තවණ් ණනා 
15. ඨියත  ජ්ඣන්හියකති පුබ් බද් ධං නික් ඛමිත් වා අපරද් ධං අප් පත් වා 

ඨිතමජ් ඣන් යහ. සන්නිසීයවසූති පරිස් සමවියනොෙනත් ථං සබ් බයසො 
සන් නිසීෙන් යතසු. ෙ-කාරස් ස හි ව-කාරං කත් වා නිද් යෙයසො. යතනාහ 

‘‘සන්නිසින්යනසු විස්ස  ායනසූ’’ති. සබ්බසත්තානන් ති සබ් යබසඤ් ච 
ආහාරූපජීවිතසත් තානං ඝම් මතාපයන සන් තත් තකායානං 

ඉරිොපථදුබ්බලයකායලොති ඨානාදිඉරියාපථස් ස අසමත් ථකායලො. සණති

විොති සද් ෙං කයරොති විය, යථා තං අඤ් ඤම් පි මහාවනං වක් ඛමානනයයන. 

යතනාහ ‘‘තප්පටිභාගං නාය ත’’න් ති ඡිද්දයවණුපබ්බානන් ති 

රන් ධජාතකීචකමහායවළුපබ් බානං. දුතිෙකං සහායං අලභන් තී 
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අනභිරතිපරිතස් සනාය එවමාහ. අනප්පකං සුෙන් ති විපුලං උළාරං 
වියවකසුඛං. 

එකවිහාරතාය සුඤ්ඤාගාරං පවිට්ඨස්ස. යතන කායවියවකං ෙස් යසති. 

අනිච් චානුපස ්සනාදීහි නිච් චසඤ් ඤාදිප් පහායනන සන්තචිත්තස්ස. යතන 

චිත් තවියවකං ෙස් යසති. සංසායර භයං ඉක් ඛනයතො භික්ඛුයනො 

උභයවියවකසම් පන් නස ්ස, තයතො එව උත් තරිං මනුස් සධම් මයතො රතිං 

ලාභියනො. අ ානුසී රතීති භාවනාරති. පුරයතොති පුරිමභායග. පච්ඡයතොති 

පච් ඡිමභායග. අපයරොති අඤ් යඤො. පුරයතොති වා අනාගයත, අනාගතං 

ආරබ් භාති අත් යථො. පච්ඡයතොති අතීයත අතීතං ආරබ් භ පටිපත් තියා 

විබාධනයතො. පයරොති යකොයධො චිත් තපටිදුස් සනතාය. න පයරොති අපයරො, 

යලොයභො, යසො යච න විජ් ති. එයතන අනාගතප් පජප් පනාය 

අතීතානුයසොචනාය ච අභාවං ෙස් යසති. අතීව ඵාසු භවතීති 
නීවරණයජට් ඨකස ්ස කාමච් ඡන් ෙස් ස විගයමන වික් ඛම් භිතනීවරණස් ස 

ඣානස් ස වයසන අතිවිය ඵාසුවිහායරො යහොති. එකස්ස වසයතො වයනති 

තණ් හාදුතියිකාභායවන එකස් ස අරඤ් යඤ වියවකවාසං වසයතො. යසසං 

තාදිසය වාති යසසයමත් ථ යං වත් තබ් බං, තං පඨමගාථායං වුත් තසදිසයමව. 

සණමානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. නිද් ොතන් දීසුත් තවණ් ණනා 
16. පච් ඡියම මායස පච් ඡාභත් තං පිණ් ඩපාතප් පටික් කන් යතො චතුග් ගුණං 

සඞ් ඝාටිං පඤ් ඤයපත් වා ෙක් ඛියණන පස් යසන සයතො සම් පජායනොති 

එත් තකං පාඨං සඞ් ඛිපිත් වා ‘‘නිද්දං ඔක්කමිතා’’ති වුත් තං. 

කරියාමයචිත් යතහි අයවොමිස් යසො භවඞ් ගයසොයතො අබයාකතනිද්දා. සා හි 

ඛීණාසවානං උප් පජ් ජනාරහා, තස් සා පුබ් බභාගාපරභායගසු…යප.… 

උප් පන් නං ථිනමිද් ධං ඉධාධිප් යපතා නිද් ො, සා අඛීණාසවානං යයභුයයයන 

අනියතකාලා, තබ් බිධුරනියතසබ් භාවං ෙස් යසන් යතො ‘‘අතිච්ඡාත…යප.…

ආගන්තුකං ආලසිෙ’’න් ති ආහ. කායාලසියපච් චයා වීරියස් ස පටිපක් ඛභූතා 

චත් තායරො අකුසලක් ඛන් ධා තන්දී නාම. තන්දීති සභාවනිද් යෙයසො. 

තන්දිෙනාති ආකාරනිංද් යෙයසො. තන්දී නතාති තන් දීභූතචිත් තතා. 

ආලසයන් ති අලසභාවාහරණං. ආලසයායිතත්තන් ති අලසභාවප් පත් ති. 

කාෙවි ම්භනාති කායස් ස විනාමනා. අකුසලපක්ො උක්කණ්ඨිතතාති 

අකුසලපක් ඛියා අනභිරති. භත්තකිල යථොති යථාවුත් තස් ස භත් තවත් ථුකස ්ස 

ආහාරස ්ස වයසන සරීයර උප් පජ් ජනකයඛයෙො. උපක්කිලිට්යඨොති පඤ් ඤාය 
දුබ් බලීකරයණන උපක් කලිට් ඨචිත් යතො. චිත් තස් ස අසමාහිතත් තා 

නිවාරිතපාතුභායවො. අරියමග් ගස ්ස යජොතනං නාම උප් පජ් ජනයමවාති ආහ 

‘‘න ය ොතති, න පාතුභවතීති අත්යථො’’ති. න හි අරියමග් යගො 
යජොතිඅයජොතිනායමො පවත් තති. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 
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පටුන 

 ග්ගසහ ාතවීරියෙනාති යලොකයයලොකුත් තරමග් ගසහජාතවීරියයන. 

මිස් සකමග් යගො හි ඉධ අධිප් යපයතො. නීහරිත්වාති නීහරණයහතු. 

යහතුඅත් යථො හි අයං ත්වා-සද් යෙො ‘‘පඤ් ඤාය චස් ස දිස් වා’’තිආදීසු (ම. නි. 

1.271) විය. යතන ‘‘මග් යගො විසුජ් ඣතී’’ති වචනං සමත් ථිතං යහොති. 
‘‘අරියමග් ගං විසුජ් ඣතී’’ති යකචි පඨන් ති. 

නිද් ොතන් දීසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. දුක් කරසුත් තවණ් ණනා 
17. දුක් ඛං තිතික් ඛන් ති දුත්තිතික්ෙං. තඤ් ච දුක් ඛමං දුස් සහනං 

ආරම් භවයසන දුක් කරං, අනුයුඤ් ජනවයසන දුත් තිතික් ඛන් ති. 

අබයත්යතනාති සාමඤ ්ඤස ්ස උපකාරානුපකායර ධම් යම ජානනසමත් ථාය 
යවයයත් තියසඞ් ඛාතාය පඤ් ඤාය අභාවයතො න බයත් යතන. යතනාහ 

‘‘බායලනා’’ති. යස් මිං ධම් යම සති සමයණොති වුච් චති, තං සාමඤ් ඤන් ති 

ආහ ‘‘ස ණ ම්ය ො’’ති. ඉමිනාති ‘‘දුක් කරං දුත් තිතික් ඛඤ ්ච, අබයත් යතන 

ච සාමඤ ්ඤ’’න් ති ඉමිනා ගාථද් යධන ඉදංදස්යසතීති ඉෙං ඉොනි වුච් චමානං 

අත් ථජාතං ෙස් යසති. අභිදන්තන් ති අභිභවනෙන් තං, උපරිෙන් තන් ති අත් යථො. 
යසො හි ඉතරං මුසලං විය උදුක් ඛලං වියසසයතො කස ්සචි ඛාෙනකායල 

අභිභුයය වත් තති. ආ ාොති නිප් පීළනවයසයනව ඨයපත් වා. තාලුංආහච්චාති 

තාලුපයෙසමාහනිත් වා විය. යචතසාති කුසලචිත් යතන. චිත්තන් ති 

අකුසලචිත් තං. අභිනිග්ගණ්හිත්වාති යථා අතිසමුොචායරො න යහොති, එවං 

විබාධනවයසන නිග් ගයහත් වා. ආපාණයකොටිකන් ති 

පාණයකොටිපරියයොසානං, පරිජීවන් ති අත් යථො. සම් බායධතීති සම්බාය ො, 

අන් තරායියකො. බහූපරිස්සොති අයයොනියසො කාමවිතක් කාදිවයසන. 

පජ් ජති චිත් තයමත් ථාති පෙං, ආරම් මණං. ඉරියාපථං එව පෙං 

ඉරිොපථපදං. 

ගීවා චත් තායරො පාොති ගීවපඤ්ච ානි. සය ොදහන් ති වා 

සයමොධානයහතූති අයයමත් ථ අත් යථොති ආහ – ‘‘සය ොදහිත්වා වා’’ති, 

සම් මා ඔධාය අන් යතො පයවයසත් වාති අත් යථො. සයකආරම් ණකපායලති 

යගොචරජ් ඣත් තං වෙති. සය ොදහන් ති සයමොෙහන් යතො. අනිස්සියතොති 
යතභූමකධම් යමසු කඤ් චිපි ධම් මං තණ් හාදිට් ඨාභිනියවසවයසන 

අනිස ්සියතො. අවිහිංස ායනො විහිංසානිමිත් තානං පජහයනන. 

උල්ලුම්පනසභාවසණ්ඨියතනාති සීලබයසනයතො උද් ධරණරූයප 

සණ් ඨියතන, කරුණායුත් යතනාති අත් යථො. යතනාහ ‘‘කාරුඤ්ඤතං 

පටිච්චා’’ති. 

දුක් කරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. හිරීසුත් තවණ් ණනා 
18. නියසය තීති නිවායරති පවත් තිතුං න යෙති. පුච්ඡති යෙවතා. 

අපහරන්යතොති අපයනන් යතො, යථා සබ් යබන සබ් බං අක් යකොසවත් ථු න 

යහොති, එවං පරිහරන් යතොති අත් යථො. බුජ්ඣති සාරථිවිධං. අත්තනිනිපාතං

න යදති, ආජානීයයො හි යුත් තං පජානාති. අභූයතන අභූතක්යකොයසන 

පරිමුත්යතො නා  නත්ථි බාලානඤ් ච ජනානං පරාපවායෙ 
යුත් තපයුත් තභාවයතො. යතනාහ භගවා – 

‘‘නින් ෙන් ති තුණ් හිමාසීනං, නින් ෙන් ති බහුභාණිනං; 

මිතභාණිම් පි නින් ෙන් ති, නත් ථි යලොයක අනින් දියතො’’ති. (ධ. ප. 
227); 

තනුොති වා කතිපයා. යතනාහ ‘‘අප්පකා’’ති. සදා සතාති 

හිරිනියසධභායව කාරණවචනං. පප්පුෙයාති පත් වා අධිගන් ත් වා. වානයතො 

නික් ඛන් තත් තා නිබ්බානං, අසඞ් ඛතධාතු. 

හිරීසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. කුටිකාසුත් තවණ් ණනා 
19. අන්යතොති කුච් ඡිඅබ් භන් තයර. වසනට්ඨානට්යඨනාති වසනභායවන. 

කුලපයවණින් ති කුලාචාරං කුලතන් තිං. සන්තානකට්යඨනාති කුලසන් තතියා 

බන් ධනභායවන. එවං සබ් බපයෙහි පුච් ඡිතත් ථස ්ස අනුජානනවයසන 

‘‘එකංසවචයන නිපායතො’’ති වුත් තං. ආපාදිකා යපොසිකා මාතුච් ඡා 

මහාපජාපති මාතා එවාති කත් වා ‘‘පහාෙ පබ්බජිතත්තා’’ති අවියසසයතො 
වුත් තං. පහාය පබ් බජිතත් තා නත් ථීති ආයනත් වා සම් බන් යධො. පුන 
මාතුකුච් ඡිවාසාදීනං අභාවවචයනයනව වට් ටම් හි බන් ධනස් ස අභායවො 
දීපියතො යහොතීති න ගහියතො. අයං කර යෙවතා යථා පුථුජ් ජනා බුද් ධානං 

ගුයණ න ජානන් ති, එවං න ජානාති, තස් මා ‘‘ ො සන්නාහං 

බන්ධිත්වා’’තිආදිමාහ. 

කුටිකාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සමිද් ධිසුත් තවණ් ණනා 
20. තපනභායවන තපයනොෙකත් තා තයපොදාති තස් ස රහෙස් ස නාමං. 

යතනාහ ‘‘තත්යතොදකස්සරහදස්සා’’ති. තයතොති නාගභවයන උෙකරහෙයතො 
තයපොො නාම නදී සන් ෙති. සා හි නදී භූමිතලං ආයරොහති. ‘‘එදිසා ජාතා’’ති 

වචනයසයසො. යපතයලොයකොති යලොහකුම් භිනිරයා ඉධාධිප් යපතාති වෙන් ති. 

රහෙස් ස පන ආදියතො පබ් බතපාෙවනන් තයරසු බහූ යපතා විහරන් ති, 

ස් වායමත් යථො යපතවත්ථුපාළිො ලක්ෙණසංයුත්යතන ච දීයපතබ් යබො. 

ෙතාෙන් ති යයතො රහෙයතො අයං. සායතොදයකොති මධුයරොෙයකො. 

යසයතොදයකොති පරිසුද් යධොෙයකො, අනාවියලොෙයකොති අත් යථො. තයතොති 
තයපොොනදියතො. 
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සමිද්ය ොති අවයවානං සම් පුණ් ණතාය සංසිද් ධියාව සම් මා ඉද් යධො. 

යතනාහ ‘‘අභිරූයපො’’තිආදි. පධායන සම් මසනධම් යම නියුත් යතො, තං වා 

එත් ථ අත් ථීති ප ානියකො. යසනාසනං සුට් ඨපිතද් වාරවාතපානං, යතසං 

පිෙහයනන උතුං ගාහායපත්වා. 

පුබ්බාපෙ ායනොති න් හානයතො පුබ් බභායග විය යවොෙකභාවං 
ආපජ් ජමායනො ගයමන් යතො. අවත් තං පටික් ඛිපිත් වා වත් තං ෙස් යසතුං 

‘‘තත්ථ…යප.… න ඔතරිතබ්බ’’න් ති පඨමං වුත් තං. සබ්බදිසාපයලොකනං 
යථා න් හායනට් ඨානස ්ස මනුස් යසහි විවිත් තභාවජානනත් ථං. 

ොණුආදිවවත්ථාපනං චීවරාදීනං ඨපනත් ථං උෙකසමීයපති අධිප් පායයො. 

උක්කාසනං අමනුස් සානං අපගමනත් ථං. අවකුජ් ට්ඨානං තඞ් ඛයණපි 

උපරිමකායස් ස උජුකං අවිවටකරණත් ථං. චීවරපිට්යඨයෙව ඨයපතබ්බං 

යත් ථ වා තත් ථ වා අට් ඨයපත් වා. උදකන්යතති උෙකසමීයප. 

සින්නට්ඨානන් ති යසෙගතපයෙයසො. පසායරතබ්බං තස් ස සුක් ඛාපනත් ථං. 

සංහරිත්වා ඨපනං පුන සුයඛන ගයහත් වා නිවාසනත් ථං. නාභිප්ප ාණ ත්තං 

ඔතරණං තාවතා උෙකපටිච් ඡාදිලක් ඛණප් පත් තයතො. වීචිං 

අනුට්ඨායපන්යතනාතිආදි සංයතකාරිතාෙස් සනං. නිවාසනං පරික්ඛිපිත්වාති 

අන් තරවාසකං කටිප් පයෙසස් ස යථා පරියතො යහොති, එවං ඛිපිත් වා 
පරිවසිත් වා. 

සරීරවණ්යණොපි විප්පසීදි සම් මයෙව භාවනානුස ්සතිම් පි වින් ෙන් තස් සාති 

අධිප් පායයො. ස නං නිග්ගයහතුන් ති කයලසවසං ගතං අත් තයනො චිත් තං 

නිග් ගණ් හිතුං. කාමූපනීතාති කාමං උපගතචිත් තා. අථ වා කයලසකායමන 
යථයර උපනීතචිත් තා. 

අපරිභුඤ්ජිත්වාති අනනුයභොත් වා. අනුභවිතබ් බන් ති අත් ථයතො 

ආපන් නයමවාති ආහ ‘‘පඤ්චකා ගුයණ’’ති. භික්ෙසීති යාචසි. තඤ් ච 

භික් ඛාචරියවයසනාති ආහ ‘‘පිණ්ඩාෙ චරසී’’ති. 
කාමපරියභොගගරුගමනකායලො නාම වියසසයතො පඨමයයොබ් බනාවත් ථාති 

ආහ ‘‘දහරයෙොබ්බනකායලො’’ති. ඔභග්යගනාති මජ් යඣ සංභග් ගකායයන. 
ජිණ් ණකායල හි සත් තානං කටියං කායයො ඔභග් යගො යහොති. 

යවොති නිපාතමත් තං ‘‘යය හි යවො අරියා’’තිආදීසු විය. සත්තානන් ති 

සාමඤ ්ඤවචනං, න මනුස් සානං එව. යදහනික්යෙපනන් ති 

කයළවරට් ඨපිතට් ඨානං. නත් ථි එයතසං නිමිත් තන් ති අනිමිත්තා, ‘‘එත් තකං 

අයං ජීවතී’’තිආදිනා සඤ් ජානනනිමිත් තරහිතාති අත් යථො. නනාෙයරති න 

ඤායන් ති. ඉයතොපරන් ති එත් ථ පරන් ති අඤ් ඤං කාලං. යතන ඔරකාලස් සපි 
සඞ් ගයහො සිද් යධො යහොති. පරමායුයනො ඔරකායල එව යචත් ථ පරන් ති 

අධිප් යපතං තයතො පරං සත් තානං ජීවිතස් ස අභාවයතො. වවත්ථානාභාවයතොති 

කාලවයසන වවත් ථානාභාවයතො. වවත්ථානන් ති යචත් ථ පරිච් යඡයෙො 
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යවදිතබ් යබො, න අසඞ් කරයතො වවත් ථානං, නිච් ඡයයො වා. අබ්බුදයපසීතිආදීසු 
අබ් බුෙකායලො යපසිකායලොතිආදිනා කාල-සද් යෙො පච් යචකං යයොයජතබ් යබො. 

කායලොති ඉධ පුබ් බණ් හාදියවලා අධිප් යපතා. යතනාහ පුබ්බණ්යහපි හීතිආදි. 

ඉයධව යෙයහන පතිතබ් බන් ති සම් බන් යධො. අයනකප්පකාරයතොති නගයර 

ජාතානං ගායම, ගායම ජාතානං නගයර, වයන ජාතානං ජනපයෙ, ජනපයෙ 

ජාතානං වයනතිආදිනා අයනකප් පකාරයතො. ඉයතො චුයතනාති ඉයතො 

ගතියතො චුයතන. ඉ  ඉමිස ්සං ගතියං. ෙන්යතයුත්තයගොයණොවිොති යථා 

යන් යත යුත් තයගොයණො යන් තං නාතිවත් තති, එවං කායලො ගතිපඤ් චකන් ති 
එවං උපමාසංසන් ෙනං යවදිතබ් බං. 

අෙං කායලොති අයං මරණකායලො. පච්ඡිය  කායලති පච් ඡියම වයය. 

තිස්යසො වයෙොසී ාති. පඨමාදිකා තිස් යසො වයස් ස සීමා අතික් කන් යතන. 
පුරිමානං හි ද් වින් නං වයානං සබ් බයසො සීමා අතික් කමිත් වා පච් ඡිමස් ස 

ආදිසීමං අතික් කන් යතො තථා වුත් යතො. ‘‘අෙඤ්හිස ණ ම්ය ො…යප.…න

සක්කා කාතු’’න් ති වත් වා තමත් ථං විත් ථාරයතො ෙස් යසතුං ‘‘තදා හී’’තිආදි 

වුත් තං. ගණ්හිතුන් ති පාළියතො අත් ථයතො ච හෙයය ඨපනවයසන ගණ් හිතුං. 

පරිභුඤ්ජිතුන් ති වුත් තධම් මපරිහරණසුඛං අනුභවිතුං. එකස් ස කථනයතො 

පඨමං ගාථං සුත් තං වා උස් සායරති, තස් මිං නිට් ඨියත ඉතයරො ධම් මකථියකො 

තංයයව විත් ථායරන් යතො ධම් මං කයථති, අයං සරභාණ ම් කථා. 

සුත් තයගයයානුසායරන යාව පරියයොසානා උස් සාරණං සරභඤ්ඤ ම් කථා. 

‘‘ ා  ං කායලො උපච්චගා’’ති වෙන් යතො ‘‘සමණධම් මස් ස කරණස ්ස අයං 

යම කායලො’’ති කයථති, තයතො පයරො ‘‘පච් ඡිමවයයො අඤ් යඤො කායලො’’ති 

කයථති. ‘‘කාලං යවොහං…යප.… තස් ා අභුත්වා භික්ොමී’’ති වෙන් යතො 
අත් තනා කතං පටිපත් තිඤ් ච සයහතුකං සානිසංසං කයථති. 

තං ගාරවකාරණං සන් ධාය. එතන් ති ‘‘අථ යඛො සා යෙවතා පථවියං 

පතිට් ඨහිත් වා’’ති එතං වුත් තං. දහයරො ත්වන්තිආදි ාහ යලොභාභිභූතතාය 

අධිගතත් තා. සබ්බසම්පත්තියුත්යතොති යභොගසම් පො පරිවාරසම් පොති 

සබ් බසම් පත් තීහි යුත් යතො. අලඞ්කාරපරිහාරන් ති අලඞ් කාරකරණං. 

අනික්කීළිතාවීති අකීළිතපුබ් යබො. කීළනඤ් යචත් ථ කාමානං පරියභොයගොති 

ආහ ‘‘අභුත්තාවී’’ති. අකතකා කීය ොති අකතකාමානුභවනප් පයයොයගො. 

සයං අත් තනා එව දිස් සන් තීති සන් දිට් ඨා, සන් දිට් ඨා එව සන්දිට්ඨිකා, 
අත් තපච් චක් ඛයතො සන් දිට් ඨිකා. පකට් යඨො කායලො පත් යතො එයතසන් ති 

කාලිකා, යත කාලියක. 

චිත්තානන්තරන් ති ඉච් ඡිතචිත් තානන් තරං, ඉච් ඡිතිච් ඡිතාරම් මණාකායරති 

අත් යථො. යතයනවාහ ‘‘චිත්තානන්තරං ඉච්ඡිතිච්ඡිතාරම් ණානුභවනං න 

සම්පජ් තී’’තිආදි. චිත්තානන්තරං ලද් බ්බතාොති 

අනන් තරිතසමාධිචිත් තානන් තරං ලද් ධබ් බඵලතාය. සය ොහියතසුපීති 

සම් භයතසුපි. සම්පන්නකා ස්සාති සමිද් ධකාමස් ස. චිත්තකාරා රූපලායභන, 
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යපොත්ථකාරා පටිමාකාරකා, රූපකාරා ෙන් තරූපකට් ඨරූප-

යලොහරූපාදිකාරකා. ආදිසද් යෙන නානාරූපයවසධාරීනං නටාදීනං 

සඞ් ගයහො. යසසද්වායරසූති එත් ථ ගන් ධබ් බමාලාකාරසූපකාරාෙයයො 
වත් තබ් බා. 

යසොති සමිද් ධිත් යථයරො. සය ොහිතසම්පත්තිනාති 

සඞ් ගාහයභොගූපකරණසම් පත් තිනා. පත්තබ්බදුක්ෙස්සාති කාමානං 
ආපජ් ජනරක් ඛණවයසන ලද් ධබ් බස් ස කායිකයචතසිකදුක් ඛස් ස. 

උපාොසස්සාති ෙළ් හපරිස ්සමස ්ස විරතස් ස. ‘‘විස් සාතස් සා’’ති යකචි. 

‘‘පච්චයවක්ෙණඤායණනා’’ති යකචි පඨන් ති. අසුකස් මිං නාම කායල ඵලං 

යහොතීති එවං උදික් ඛිතබ් යබො නස් ස කායලොති අකායලො. එත්ථාති එයතසු 

නවසු යලොකුත් තරධම් යමසු. එහිපස්සවිධින් ති ‘‘එහි පස් සා’’ති එවං 

පවත් තවිධිවචනං. උපයනතබ් යබොති වා උපයනයයයො, යසො එව 

ඔපයනෙයියකො. විඤ්ඤූහීති විදූහි පටිවිද් ධසච් යචහි. යත එකංසයතො 

උග් ඝටිතඤ් ඤූආෙයයො යහොන් තීති ආහ ‘‘උග්ඝටිතඤ්ඤූආදීහී’’ති. 

‘‘පච් චත් ත’’න් ති එතස් ස පතිඅත් තනීති භුම් මවයසන අත් යථො ගයහතබ් යබොති 

ආහ ‘‘අත්තනිඅත්තනී’’ති. 

සබ්බපයදහි සම්බන්ය ොති ‘‘කථං ආදීනයවො එත් ථ භියයයො, කථං 
අකාලියකො’’තිආදිනා සබ් යබහි පච් යචකං සම් බන් යධො යවදිතබ් යබො. 

නයවොති තරුයණො න චිරවස් යසො. යය භික් ඛුයනොවාෙකලක් ඛණප් පත් තා, 

යත සන් ධාය ‘‘වීසතිවස්සයතොපට්ඨාෙ යථයරො’’ති වුත් තං. ඉධ සාසනං නාම 

සික් ඛත් තයසඞ් ගහං පිටකත් තයන් ති ආහ ‘‘ ම්ය න හී’’තිආදි. තත් ථ 

ධම් යමන විනයයො එත් ථ විනා ෙණ් ඩසත් යථහීති  ම් විනයෙො. ධම් මාය 
විනයයො එත් ථ න ආමිසත් ථන් ති ධම් මවිනයයො. ධම් මයතො විනයයො න 

අධම් මයතොති ධම් මවිනයයො. ධම් යමො වා භගවා ධම් මස් සාමී ධම් මකායත් තා, 

තස් ස ධම් මසඤ් ඤිතස් ස සත් ථු විනයයො, න තක් කකානන් ති ධම් මවිනයයො. 
ධම් යම විනයයො න අධම් යම විනයයො. ධම් යමො ච යසො යථානුසිට් ඨං 

පටිපජ් ජමායන සත් යත අපායයසු අපතමායන ධායරතීති, සබ් යබ 
සංකයලසයතො වියනතීති විනයයො චාති ධම් මවිනයයො. යතනාහ 

‘‘උභෙම්යපතංසාසනස්යසවනා ’’න් ති. 

 ම් විනයෙොති ධම් යමන යුත් යතො විනයයොති ධම් මවිනයයො 

ආජඤ ්ඤරයථො විය. ධම් යමො ච විනයයො චාති වා ධම් මවිනයයො, තං 

 ම් විනෙං. ධම් මවිනයානඤ් හි සත් ථුභාවවචනයතො ධම් මවිනයත් තසංසිද් ධි 
ධම් මවිනයානං අඤ් ඤමඤ් ඤං වියසසනයතො. අභිධම් යමපි විනයවචනන් ති 

ධම් මවිනයද් වයසිද් ධි, යෙසිතපඤ් ඤත් තවචනයතො ධම් මවිනයසිද් ධි. ධම් යමො 

චතුධා යෙසියතො සන් ෙස් සන-සමාොපන-සමුත් යතජන-සම් පහංසනවයසන, 
විනයයො චතුධා පඤ් ඤත් යතො සීලාචාරයතො පරාජිතවයසන. ධම් මචරියා 
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සකවිසයයො, විනයපඤ් ඤත් ති බුද් ධවිසයයො. පරියායයන යෙසියතො ධම් යමො, 

නිප් පරියායයන පඤ් ඤත් යතො විනයයො. ධම් මයෙසනා අධිප් පායත් ථප් පධානා, 

විනයපඤ ්ඤත් ති වචනත් ථප් පධානා. පරමත් ථසච් චප් පධායනො ධම් යමො, 

සම් මුතිසච් චප් පධායනො විනයයො. ආසයසුද් ධිපධායනො ධම් යමො, 
පයයොගසුද් ධිපධායනො විනයයො. 

කරියද් වයසිද් ධියා ධම් මවිනයසිද් ධි. ධම් යමන හි අනුසාසනසිද් ධි, 

විනයයන ඔවාෙසිද් ධි. ධම් යමන ධම් මකථාසිද් ධි, විනයයන 
අරියතුණ් හීභාවසිද් ධි. සාවජ් ජද් වයපරිවජ් ජනයතො ධම් මවිනයසිද් ධි. ධම් යමන 

හි වියසසයතො පකතිසාවජ් ජපරිච් චාගසිද් ධි, විනයයන 
පඤ ්ඤත් තිසාවජ් ජපරිච් චාගසිද් ධි. ගහට් ඨපබ් බජිතානං 
සාධාරණාසාධාරණගුණද් වයසිද් ධි. බහුස් සුතසුතපසන් නද් වයයතො පරියත් ති-
පරියාපුණන-ධම් මවිහාර-විභාගයතො ධම් මධරවිනයධරවිභාගයතො ච 

ධම් මවිනයද් වයසිද් ධි, සරණද් වයසිද් ධියා ධම් මවිනයද් වයසිද් ධි. ඉධ 
සත් තානං දුවිධං සරණං ධම් යමො අත් තා ච. තත් ථ ධම් යමො සුචිණ් යණො 

සරණං. ‘‘ධම් යමො හයව රක් ඛති ධම් මචාරි’’න් ති (යථරගා. 303; ජා. 

1.10.102; 1.15.385) හි වුත් තං. සුෙන් යතො අත් තාපි සරණං ‘‘අත් තා හි 

අත් තයනො නායථො’’ති (ධ. ප. 160, 380) වචනයතො. යතන වුත් තං 

‘‘සරණද් වයසිද් ධියා ධම් මවිනයසිද් ධී’’ති. තත් ථ යතස් ස ධම් මසිද් ධි, යයතො 

ච විනයසිද් ධි, තදුභයං ෙස් යසන් යතො ආහ – ‘‘ ම්ය න යහත්ථ ද්යව 

පිටකානිවුත්තානි, විනයෙනවිනෙපිටක’’න් ති. අධුනා ආගයතො ඉොයනව න 
චිරස ්යසව උපගයතො. 

 හන්යත ඨායන ඨයපත්වාති මයහසක් ඛතාෙස් සනත් ථං අත් තයනො 

පරිවායරන මහන් තට් ඨායන ඨපිතභාවං පයවයෙත් වා.  හතිොති 
උපසඞ් කමනවන් ෙනාදිවචනාපජ් ජනවයසන සමාචිණ් ණාය. සබ් යබපි කර 

නිසීෙන් තා තං ඨානං ඨයපත් වාව නිසීෙන් ති. ථිරකරණවයසනාති 

ෙළ් හීකරණවයසන. අයං කර යෙවතා ඤාණසම් පන් නා මානජාතිකා, තස් මා 
නායං මානං අප් පහාය මම යෙසනං පටිවිජ් ඣිතුං සක් යකොතීති 
මානනිග් ගණ් හනත් ථං ආදියතො දුවිඤ් යඤයයං කයථන් යතො භගවා 
‘‘අක් යඛයයසඤ් ඤියනො’’තිආදිනා තාය ඤාතුමිච් ඡිතකාමානං 

කාලිකාදිභාවං, ධම් මස් ස ච සන් දිට් ඨිකාදිභාවං විභායවන් යතො ද් යව ගාථා 
අභාසි. 

අක්යෙෙයයතොති ගිහිලිඞ් ගපරියායනාමවියසසාදිවයසන තථා තථා 

අක් ඛාතබ් බයතො. යතනාහ ‘‘කථානං වත්ථුභූතයතො’’ති. එයතසන් ති 

සත් තානං. පතිට්ඨිතාති පවත් තිතා ආසත් තා. පඤ් චන් නං කාමසඞ් ගාදීනං 

වයසන ආසත් තා යහොන් තු, ඉතයරසං පන කථන් ති? අනිට් ඨඞ් ගයතොපි හි 

‘‘ඉෙං නු යඛො’’තිආදිනා කඞ් ඛයතො තත් ථ ආසත් යතො එව නාම අවිජහනයතො, 

තථා වික් යඛපගයතො වික් යඛපවත් ථුස ්මිං, අනුසයානං පන ආසත් තභායව 
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වත් තබ් බයමව නත් ථි.  ච්චුයනො යෙොගන් ති, මච් චුබන් ධනං, 
මරණධම් මතන් ති අත් යථො. යස් මා අපරිඤ් ඤාතවත් ථුකා අනතීතමරණත් තා 

මච් චුනා යථාරුචි පයයොයජතබ් බා, තත් ථ තත් ථ උපරූපරි ච ඛිපිතාය ආණාය 

අබ් භන් තයර එව යහොන් ති, තස් මා වුත් තං ‘‘පයෙොගං…යප.…

ආගච්ඡන්තී’’ති. යස් මා යතභූමකා ධම් මා කමනීයට් යඨන කාමා, යනසම් පි 
කාලස ්ස ලද් ධබ් බතාය කාලිකතා ඉධ අක් යඛයයවචයනන පයවදිතා. 

යතනාහ – ‘‘එවමි ාෙ ගාථාෙ කාලිකා කා ා කථිතා’’ති. සබ් යබපි 

යතභූමකා ධම් මා කමනීයා, යස් මා ච කාලිකානං කාමානං තථාසභාවතා 
කථිතා. අයම් පි ගාථා තෙත් ථයමව දීයපතීති ඉමාය යත කථිතා එව යහොන් ති. 

යය ච සත් තා පඤ් චසු ඛන් යධසු දිට් ඨිතණ් හාදිවයසන පතිට් ඨිතා ‘‘ඉත් ථී, 

පුරියසො, අහං, මමා’’ති ච අභිනිවිසිය කායම පරිභුඤ් ජන් ති, යත මරණං 
නාතිවත් තන් ති. එවම් යපත් ථ කාමානං කාලිකත් යථො කථියතොති ආහ 

‘‘කාලිකාකා ාකථිතා’’ති. 

අෙං ඤාතපරිඤ්ඤාති රූපාරූපධම් යම ලක් ඛණාදියතො ඤායත කත් වා 

පරිච් ඡින් ෙනපඤ් ඤා. යතනාහ ‘‘එවං ඤාතං කත්වා’’තිආදි. 
පෙට් ඨානග් ගහයණයනව යචත් ථ යතසං රූපාරූපධම් මානං පච් චයයො 

ගහියතොති පච් චයපරිග් ගහස ්සපි සඞ් ගයහො ෙට් ඨබ් යබො. තීයරති තුයලති 

වීමංසති. ද්වාචත්තාලීසාෙ ආකායරහීති ඉමිනා මත් ථකප් පත් තං 
මහාවිපස් සනං ෙස් යසති. යත පන ආකාරා විසුද් ධිමග් ගසංවණ් ණනාය 
වුත් තනයයන යවදිතබ් බා. ‘‘අනිච් චානුපස් සනාය නිච් චසඤ් ඤං 

පජහතී’’තිආදිනා විපස් සනාක් ඛයණපි එකයෙයසන පහානං ලබ් භයතව, 
අනවයසසයතො පන පහානවයසන පහානපරිඤ් ඤං ෙස ්යසන් යතො ආහ 

‘‘අග්ග ග්යගන …යප.…අෙංපහානපරිඤ්ඤා’’ති. තථා ච ආහ ‘‘එවංතීහි

පරිඤ්ඤාහී’’තිආදි. 

අක්ොතාරන් ති අක් ඛාතබ් බං, න අක් යඛයයකං. යතනාහ ‘‘කම් වයසන

කාරක’’න් තිආදි. කාරකන් ති ච සාධනමාහ. න  ඤ්ඤතීති වා මඤ ්ඤනං 

නප් පවත් යතති අක්ොතාරන් ති ඛීණාසවං. අථ වා තඤ්හිතස්සනයහොතීති 

තං කාරණං තස් ස ඛීණාසවස් ස න යහොති න විජ් ජති, යෙන 

දිට් ඨිතණ් හාදිකාරයණන අක්යෙෙයං ඛන් ධපඤ් චකං ‘‘තිස් යසො’’ති වා 

‘‘ඵුස ්යසො’’ති වා ‘‘ඉත් ථී’’ති වා ‘‘පුරියසො’’ති වා අභිනිවිස් ස වයෙයයාති 
එවයමත් ථ අත් යථො යවදිතබ් යබො. මනුස් සනාගාදීහි පූජනීයත් තා 
‘‘යක් යඛො’’ති සබ් බයෙවානං සාධාරණවචනන් ති යෙවධීතාපි ‘‘යක් ඛී’’ති 

වුත් තා. අක්යෙෙයන් ති පහානපරිඤ් ඤාය පහානමග් යගො, තස් ස 

ආරම් මණභූතං නිබ් බානම් පි ගහිතං. න  ඤ්ඤතීති ඛීණාසවස් ස අස් ස 

ඵලප් පත් තීති ආහ ‘‘නවවිය ොයලොකුත්තර ම්ය ොකථියතො’’ති. 

වියසසීති වියසසජාතිආදිවයසන යසයයයොති අත් යථො. යතසුගහියතසූති 

යතසු යසය් යමානාදීසු තීසු මායනසු ගහියතසු. තයයො යසයයමානා, තයයො 
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සදිසමානා, තයයො හීනමානා ගහිතාව යහොන් ති. යසො පුග්ගයලොති යසො 

අප් පහීනමඤ ්ඤනපුග් ගයලො. යතයනව  ායනන යහතුභූයතන. 

උපඩ්ඪගාථාොති පුරිමද් යධන පන වත් ථුකාමා වුත් තාති ආහ ‘‘කාලිකාකා ා

කථිතා’’ති. 

විධීයති විසදිසාකායරන ඨපීයතීති වි ා, යකොට් ඨායසො. කථංවි න් ති කථං 

පතිට් ඨිතං, යකන පකායරන පවත් තිතන් ති අත් යථො. විෙහනයතො 

හීනාදිවයසන විවියධනාකායරන ෙහනයතො උපධාරණයතො වි ා, මායනො. 

 ායනසූති නිමිත් තත් යථ භුම් මං, මානයහතූති අත් යථො. නචලතීති න යවධති 
අත් තයනො පරිසුද් ධපකතිං අවිජහනයතො. 

පඤ්ඤා ‘‘සඞ්ො’’ති ආගතා, පඤ්ඤාති යයොනියසො පටිසඞ් ඛානං. 

සඞ්ොෙයකොති සඞ් කලනපදුප් පාෙනාදි-පිණ් ඩගණනාවයසන ගණයකො 

පපඤ්චසඞ්ොති මානාදිපපඤ් චභාගා. යත යත ධම් මා සම් මා යාථාවයතො 

සඞ් ඛායන් ති උපතිට් ඨන් ති එතායාති සඞ්ො, පඤ ්ඤා. එකං ද් යවතිආදිනා 

සඞ් ඛානං ගණනං පරිච් ඡින් ෙනන් ති සඞ්ො, ගණනා. සඞ් ඛායති භාගයසො 

කථීයතීති සඞ්ො, යකොට් ඨායසො. සඞ් ඛානං සත් යතො පුග් ගයලොතිආදිනා 

සඤ ්ඤාපනන් ති සඞ්ො, රත් යතොතිආදි පණ් ණත් ති. ඛීණාසයවො  හි ප හි 

රාගාදීනං සුප් පහීනත් තා. නවයභදං පයභෙයතො, සඞ් යඛපයතො තිවි  ානන් ති 

අත් යථො. නවවි න් ති වා පායඨ නවයභෙත් තා අන් තරයභෙවයසන නවවිධන් ති 
අත් යථො. පච් චයවියසයසහි ඉත් ථිභාවාදිවියසයසහි වියසයසන මානීයති 

ගබ් යභො එත් ථාති වි ානං, ගබ් භාසයයො. න උපගච්ඡීති න උපගමිස් සති. 

යතනාහ ‘‘අනාගතත්යථ අතීතවචන’’න් ති. ‘‘නාජ් ඣගා’’ති හි අතීතං ‘‘න 

ගමිස් සතී’’ති එතස් මිං අත් යථ. ඡින්දි අරියමග් ගසත් යථන. ඔයලොකෙ ානා 

උපපත් තීසු. සත්තනියවසයනසූති සත් තානං උපපජ් ජට් ඨායනසු. 

යලොකුත්තර ම් ය වකයථසි අරහත් තස් ස පයවදිතත් තා. 

‘‘ගාථාය අත් ථං කයථතුං වට් ටතී’’ති අත් ථ-සද් යෙො ආහරිත් වා 

වත් තබ් යබො. අට්ඨඞ්ගික ග්ගවයසනපීති එත් ථාපි එයසව නයයො. 
සතිසම් පජඤ ්ඤං නාම කුසලධම් මානුයයොයග කාරණන් ති ආහ 

‘‘දසකුසලකම් පථකාරණ’’න් ති. 

අට්ඨඞ්ගික ග්ගවයසන ච ගාථාඅත් ථවචයන අෙං ඉොනි වුච් චමායනො 

විත් ථාර-නයෙො. තස්මිංකිරඨායනති තස් මිං කර යෙවතාය පුච් ඡිතං පඤ් හං 
විස් සජ් ජනට් ඨායන. යෙවතාය ඤාණපරිපාකං ඔයලොයකත් වා අනුපුබ් බියා 

කථාය සද් ධිං සාමුක් කංසිකයෙසනා මහතී  ම් යදසනා අයහොසි. ඤාණං

යපයසත්වාති සත් ථුයෙසනාය අනුස් සරණවයසන 

පත් තවිසුද් ධිපටිපාටිපවත් තං භාවනාඤාණං බන් ධිත් වා. යසොතාපත්තිඵයල

පතිට්ඨාොති සත් ථුයෙසනාවිලායසන අත් තයනො ච පරිපක් කඤාණත් තා 

පඨමං ඵලං පත් වා. එව ාහාති එවං ‘‘පාපං න කයිරා’’තිආදිප් පකායරන 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 

75 

පටුන 

ගාථමාහ. අඞ්ගං න යහොති, ආජීයවො යථා කුප් පමායනො 

වාචාකම් මන් තවයසන කුප් පති, තථා සම් පජ් ජමායනොපීති. යසො 

වාචාකම් මන් තපක් ඛියකො, තස් මා තග් ගහයණන ගහියතොව යහොති. 

වාො සතිස ා යෙො ගහිතා සමාධික් ඛන් ධසඞ් ගහයතො. 

සම් ාදිට්ඨිසම් ාසඞ්කප්පා ගහිතා පඤ ්ඤාක් ඛන් ධසඞ් ගහයතො. 

අන්තද්වෙවිවජ් නං ගහිතං සරූයපයනවාති අධිප් පායයො. ඉතීතිආදි 
නිගමනං. 

සමිද් ධිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
නන් ෙනවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සත්තිවග්යගො 

1.සත් තිසුත් තවණ් ණනා 
21. යදසනාසීසන් ති යෙසනාපයෙසලක් ඛණවචනන් ති අධිප් පායයො. 

ඔ ට්යඨොති අයධොමුඛං කත් වා දින් නප් පහායරො. ඉමිනා එව පසඞ් යගන 

පහායර විභාගයතො ෙස් යසතුං ‘‘චත්තායරො හී’’තිආදි වුත් තං. උපරි ඨත්වාති 

හත් ථිආදීනං උපරි ඨත් වා. අය ොමුෙං දින්නප්පහායරොති ඛග් ගකරවාලාදීනං 

අයධොමුඛං කත් වා පහතපහායරො. උම් ට්යඨො වුත් තවිපරියායයන 

යවදිතබ් යබො. විවිධප් පහායරො වි ට්යඨො. ‘‘ඔ ට්යඨො ගහියතො’’ති වත් වා 

තස් යසව ගහයණ කාරණං ෙස් යසතුං ‘‘යසො හී’’තිආදි වුත් තං. 

දුග් ගන් ධකමිආදීනං වයසන අන්යතොයදොයසො.  ඤ්යචනසද්ධිංබන්ධිත්වාති 

යස් මිං මඤ් යච වණිකපුග් ගයලො නිපන් යනො, තත් ථ තං සුබන් ධං කත් වා 
පාෙට් ඨානං උද් ධං කයරොන් යතහි සීසට් ඨානං අයධො කාතබ් බං. යතනාහ 

‘‘අය ොසියරො කාතබ්යබො’’ති. පරිබ්බය ති පවත් යතයය. සා පන පවත් ති 

භාවනාවිහායරන යුත් තාති ආහ ‘‘විහයරෙයා’’ති. 

සල් ලස ්ස උබ් බහනං සල්ලුබ්බහනං. අත්ථං පරිත්තකං ගයහත්වා ඨිතා 
උපමාකාරස් ස වික් ඛම් භනප් පහානස් ස අධිප් යපතත් තා. යතනාහ 

‘‘පුනප්පුන’’න් තිආදි. අනුබන්ය ොවයහොති සති පච් චයය උප් පජ් ජනාරහයතො 
යෙවතාය කාමරාගප් පහානස ්ස යජොතිතත් තා. නනු භගවතා 

අනාගාමිමග් යගන යෙසනා නිට් ඨායපතබ් බාති? න, ඉතරිස් සා 
ඤාණබලානුරූපයෙසනාය පවත් යතතබ් බයතො. 
යවයනයයජ් ඣාසයානුකුලඤ් හි ධම් මං ධම් මස් සාමී යෙයසතීති. 

සත් තිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ඵුසතිසුත් තවණ් ණනා 
22. කම් ං අඵුසන්තන් ති කම් මඵස ්සං අඵුසන් තං, කම් මං 

අකයරොන් තන් ති අත් යථො. විපායකො න ඵුසතීති විපාකඵස් යසො න ඵුසති, 

විපායකො න උප් පජ් ජයතව කාරණස් ස අභාවයතො. එවං බයතියරකමුයඛන 
කම් මවට් යටන විපාකවට් ටං සම් බන් ධං කත් වා අත් ථං වත් වා ඉොනි යකවලං 

කම් මවට් ටවයසන අත් ථං වෙන් යතො ‘‘කම් ය වා’’තිආදිමාහ. තත් ථ 
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නාකයරොයතො කරිෙතීති කම් මං අකුබ් බයතො න කයිරති, 

අනභිසන් ධිකතකම් මං නාම නත් ථීති අත් යථො. ඉොනි තයමවත් ථං 

අන් වයයතො ෙස් යසතුං ‘‘ඵුසන්තඤ්චා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ තයතොති 
ඵුසනයහතු. යසසං වුත් තනයයමව. වුත් තයමවත් ථං සකාරණං කත් වා 

පරියවඨිතවයසන විභූතං කත් වා ෙස් යසතුං ‘‘තස් ා ඵුසන්ත’’න් තිආදි වුත් තං. 

 ම් තාති කාරකස් යසව කම් මවිපාකානුබන් යධො, නාකාරකස ්සාති අයං 
කම් මවිපාකානං සභායවො. 

පච්යචති උපගච් ඡති අනුබන් ධති. පාපන් ති පාපකං කම් මං ඵලඤ් ච. 
අයඤ් ච අත් යථො අරඤ් යඤ ලුද් ෙකස ්ස උයයයොජනාය සුනයඛහි 
පරිවාරියමානස් ස භික් ඛුයනො භයයන රුක් ඛං ආරුළ් හස් ස චීවයර ලුද් ෙස් ස 
උපරි පතියත තස් ස සුනයඛහි ඛාදිත් වා මාරිතවත් ථුනා දීයපතබ් යබොති. 

ඵුසතිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. ජටාසුත් තවණ් ණනා 
23. යයන අත් යථන තණ් හා ‘‘ජටා’’ති වුත් තා, තයමවත් ථං ෙස් යසතුං 

‘‘ ාලිනිො’’ති වුත් තං. සා හි අට් ඨසතතණ් හාවිචරිතපයභො අත් තයනො 

අවයවභූතා එව ජාලා එතිස් සා අත් ථීති  ාලිනීති වුච් චති. ඉොනිස් සා 

ජටාකායරන පවත් තිං ෙස් යසතුං ‘‘සා හී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ රූපාදීසු 

ආරම් යණසූති තස් සා පවත් තිට් ඨානමාහ රූපාදිඡළාරම් මණවිනිමුත් තස් ස 

තණ් හාවිසයස් ස අභාවයතො. යහට්ඨුපරිෙවයසනාති කොචි රූපාරම් මයණ 

කොචි යාව ධම් මාරම් මණා, කොචි ධම් මාරම් මයණ කොචි යාව 
රූපාරම් මණාති එවං යහට් ඨා ච උපරි ච පවත් තිවයසන. යෙසනාක් කයමන 

යචත් ථ යහට් ඨුපරියතා යවදිතබ් බා, කාමරාගාදිවයසනපි අයමත් යථො 
යවදිතබ් යබො. සඞ් ඛාරානං ඛණිකභාවයතො අපරාපරුප් පත් ති එත් ථ 

සංසිබ් බනන් ති ආහ ‘‘පුනප්පුනංඋප්පජ් නයතො සංසිබ්බනට්යඨනා’’ති. ඉෙං 

යයන සම් බන් යධන  ටා විොති  ටාති ජටාතණ් හානං උපමූපයමයයතා, 

තංෙස ්සනං. අයඤ් යහත් ථ අත් යථො – යථා ජාලිනී යවළුගුම් බස් ස සාඛා, තාසං 
සඤ ්චයාෙයයො ච අත් තයනො අවයයවහි සංසිබ් බිතා විනද් ධා ‘‘ජටා’’ති 

වුච් චන් ති, එවං තණ් හාපි සංසිබ් බනසභායවනාති. 

ඉයම සත් තා ‘‘මම ඉෙ’’න් ති පරිග් ගහිතං අත් තනිබ් බියසසං මඤ් ඤමානා 
අබ් භන් තරිමං කයරොන් ති. අබ් භන් තරට් යඨො ච අන් යතො-සද් යෙොති 
සකපරික් ඛායරසු උප් පජ් ජනමානාපි තණ් හා ‘‘අන් යතොජටා’’ති වුත් තා. 

පබ් බජිතස ්ස පත් තාදි, ගහට් ඨස් ස හත් ථිආදි සකපරික්ොයරො. අත් තාති භවති 

එත් ථ අභිමායනොති අත්තභායවො, උපාොනක් ඛන් ධපඤ් චකං. සරීරන් ති යකචි. 

‘‘මම අත් තභායවො සුන් ෙයරො, අසුකස ්ස විය මම අත් තභායවො 
භයවයයා’’තිආදිනා සකඅත් තභාවාදීසු තණ් හාය උප් පජ් ජනාකායරො 

යවදිතබ් යබො. අත් තයනො චක් ඛාදීනි අජ්ඣත්තිකාෙතනානි, අත් තයනො ච 

පයරසඤ් ච රූපාදීනි බාහිරාෙතනානි, පයරසං සබ් බානි වා. 
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සපරසන් තතිපරියාපන් නානි වා චක් ඛාදීනි අජ්ඣත්තිකාෙතනානි, තථා 

රූපාදීනි බාහිරාෙතනානි. පරිත් තමහග් ගතභයවසු පවත් තියාපි තණ් හාය 
අන් යතොජටාබහිජටාභායවො යවදිතබ් යබො. කාමභයවො හි කස් සචිපි කයලසස ්ස 
අවික් ඛම් භිතත් තා කත් ථචිපි අවිමුත් යතො අජ් ඣත් තග් ගහණස් ස 

වියසසපච් චයයොති ‘‘අජ් ඣත් තං අන් යතො’’ති ච වුච් චති, තබ් බිපරියායයතො 
රූපාරූපභයවො ‘‘බහිද් ධා බහී’’ති ච. යතනාහ භගවා – 

‘‘අජ් ඣත් තසංයයොජයනො පුග් ගයලො, බහිද් ධාසංයයොජයනො පුග් ගයලො’’ති (අ. 

නි. 2.37). 

විසයයභයෙන පවත් තිආකාරයභයෙන අයනකයභෙභින් නම් පි තණ් හං 

ජටාභාවසාමඤ් යඤන එකන් ති ගයහත් වා ‘‘තාෙ එවං උප්පජ්  ානාෙ 

 ටාො’’ති වුත් තං. සා පන පජාති වුත් තසත් තසන් තානපරියාපන් නා එව 

හුත් වා පුනප් පුනං තං ජයටන් තී විනන් ධන් තී පවත් තතීති ආහ ‘‘ ටාෙ ටිතා 

ප ා’’ති. තථා හි පරමත් ථයතො යදිපි අවයවබයතියරයකන සමුොයයො නත් ථි, 
එකයෙයසො පන සමුොයයො නාම න යහොතීති අවයවයතො සමුොයං භින් නං 

කත් වා උපමූපයමයයං ෙස් යසන් යතො ‘‘ෙථා නා  යවළු ටාදීහි…යප.…

සංසිබ්බිතා’’ති ආහ. ඉමං ජටන් ති සම් බන් යධො. තීසු ධාතූසු එකම් පි 

අයසයසත් වා සංසිබ් බයනන යත ාතුකං  යටත්වා ඨිතං. යතනස ්සා 

මහාවිසයතං විජටනස් ස ච සුදුක් කරභාවමාහ. වි යටතුං යකො ස ත්යථොති 

ඉමිනා ‘‘විජටයය’’ති පෙං සත් තිඅත් ථං, න විධිඅත් ථන් ති ෙස් යසති. 

එවං ‘‘අන් යතොජටා’’තිආදිනා පුට් යඨො අථස් ස භගවා තමත් ථං 

විස් සජ් යජන් යතො ‘‘සීයලපතිට්ඨාො’’තිආදිමාහ. එත් ථ සීයලති කුසලසීයල. 
තං පන පාතියමොක් ඛසංවරාදියභයෙසු පරිසුද් ධයමව ඉච් ඡිතබ් බන් ති ආහ 

‘‘චතුපාරිසුද්ධිසීයල’’ති. 

නරති යනතීති නයරො, පුරියසො. කාමං ඉත් ථීපි තණ් හාජටාවිජටයන 

සමත් ථා අත් ථි, පධානයමව පන සත් තං ෙස් යසන් යතො ‘‘නයරො’’ති ආහ යථා 

‘‘සත් ථා යෙවමනුස් සාන’’න් ති, අට් ඨකථායං පන අවිභායගන 

පුග් ගලපරියායයො අයන් ති ෙස් යසතුං ‘‘නයරොති සත්යතො’’ති වුත් තං. 

විපාකභූතාය සහ පඤ් ඤාය භවතීති සපඤ්යඤො. තාය හි ආදියතො පට් ඨාය 
සන් තානවයසන බහුලං පවත් තමානාය අයං සත් යතො සවියසසං 
සපඤ් යඤොති වත් තබ් බතං අරහති. විපාකපඤ් ඤාපි හි සන් තානවියසයසන 

භාවනාපඤ් ඤුප් පත් තියා උපනිස් සයපච් චයයො යහොති අයහතුකද් වියහතුකානං 

තෙභාවයතො. කම්  තියහතුකපටිසන්ධිපඤ්ඤාොති කම් මජාය 
තියහතුකපටිසන් ධියං පඤ ්ඤායාති එවං තියහතුකසද් යෙො පටිසන් ධිසද් යෙන 

සම් බන් ධිතබ් යබො, න පඤ ්ඤාසද් යෙන. න හි පඤ් ඤා තියහතුකා අත් ථි. 
පටිසන් ධියතො පභුති පවත් තමානා පඤ් ඤා ‘‘පටිසන් ධියං පඤ ්ඤා’’ති වුත් තා 

තංමූලකත් තා, න පටිසන් ධික් ඛයණ පවත් තා එව. 
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චින් යතති ආරම් මණං උපනිජ් ඣායතීති චිත්තං, සමාධි. යසො හි සාතිසයං 
උපනිජ් ඣානකච් යචො. න හි විතක් කාෙයයො විනා සමාධිනා තමත් ථං 

සායධන් ති, සමාධි පන යතහි විනාපි සායධතීති. පගුණබලවභාවාපාෙයනන 

පච් චයයහි චිත් තං, අත් තසන් තානං චියනොතීතිපි චිත්තං, සමාධි. 
පඨමජ් ඣානාදිවයසන චිත් තවිචිත් තතාය ඉද් ධිවිධාදිචිත් තකරයණන ච 
සමාධි චිත් තන් ති විනාපි පයරොපයෙයසනස් ස චිත් තපරියායයො ලබ් භයතව. 
අට් ඨකථායං පන චිත් ත-සද් යෙො විඤ් ඤායණ නිරුළ ්යහොති කත් වා වුත් තං 

‘‘චිත්තසීයසන යහත්ථ අට්ඨ ස ාපත්තියෙො කථිතා’’ති. යථාසභාවං 

පකායරහි ජානාතීති පඤ්ඤා. සා යදිපි කුසලාදියභෙයතො බහුවිධා, 

‘‘භාවය’’න් ති පන වචනයතො භායවතබ් බා ඉධාධිප් යපතාති තං ෙස් යසන් යතො 

‘‘පඤ්ඤානාය න විපස්සනා කථිතා’’ති. යදිපි කයලසානං පහානං 

ආතාපනං, තං සම් මාදිට් ඨිආදීනම් පි අත් යථව, ආතප් පසද් යෙො විය පන 

ආතාප-සද් යෙො වීරියය එව නිරුළ් යහොති ආහ ‘‘ආතාපීති වීරිෙවා’’ති. යථා 

කම් මට් ඨානං තාය පඤ් ඤාය පරියතො හරීයති පවත් තීයති, එවං සාපි තෙත් ථං 

යයොගිනාති ආහ ‘‘පාරිහාරිෙපඤ්ඤා’’ති. අභික් කමාදීනි සබ් බකච් චානි 

සාත් ථකසම් පජඤ් ඤාදිවයසන පරිච් ඡිජ් ජ යනතීති සබ්බකිච්චපරිණායිකා. 

යස් මා පුග් ගලාධිට් ඨායනන ගාථා භාසිතා, තස් මා පුග් ගලාධිට් ඨානයමව 

උපමං ෙස් යසන් යතො ‘‘යථා නාම පුරියසො’’තිආදිමාහ. තත් ථ සුනිසිතන් ති 

සුට් ඨු නිසිතං, අතිවිය තිඛිණන් ති අත් යථො. සත් ථස් ස නිසිතතරභාවකරණං 

නිසානසිලායං, බාහුබයලන චස් ස උක් ඛිපනන් ති උභයම් යපතං අත් ථාපන් නං 

කත් වා උපමා වුත් තාති තදුභයං උපයමයයං ෙස් යසන් යතො ‘‘ස ාධිසිලාෙං

සුනිසිතං…යප.…පඤ්ඤාහත්යථන උක්ඛිපිත්වා’’ති ආහ. සමාධිගුයණන හි 
පඤ ්ඤාය තික් ඛභායවො. යථාහ ‘‘සමාහියතො යථාභූතං පජානාතී’’ති (සං. නි. 

3.5; 4.99; 5.1071). වීරියඤ් චස් සා උපත් ථම් භකං පග් ගණ් හනයතො. 

වි යටෙයාති විජයටතුං සක් කුයණයය. වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාය හි 
වත් තමානාය යයොගාවචයරො තණ් හාජටං විජයටතුං සමත් යථො නාම. 
විජටනඤ් යචත් ථ සමුච් යඡෙවයසන පහානන් ති ආහ – ‘‘සඤ ්ඡින් යෙයය 
සම් පොයලයයා’’ති. 

මග් ගක් ඛයණ පයනස වි යටති නාම, අග් ගඵලක් ඛයණ සබ් බයසො 

වි ටිත යටො නාම. යතනාහ ‘‘ඉොනී’’තිආදි. යස් මා ජටාය විජටනං 

අරියමග් යගන, තඤ් ච යඛො නිබ් බානං ආගම් ම, තස් මා තං සන් ධායාහ 

‘‘ ටාෙවි ටයනොකාස’’න් ති. යත් ථ පන සා විජටීයති, තං ෙස් යසතුං ‘‘ෙත්ථ

නා ඤ්චා’’තිආදි වුත් තං. ‘‘පටිඝං රූපසඤ්ඤා චා’’ති ගාථාසුඛත් ථං 

සානුනාසිකං කත් වා නිද් යෙයසො, ‘‘පටිඝරූපසඤ් ඤා’’ති වුත් තං යහොති. 

පටිඝසඤ්ඤාවයසන කා භයවො ගහියතො කාමභවපරියාපන් නත් තා තාය. 
පථවීකසිණාදිරූයප සඤ් ඤා රූපසඤ් ඤා. උභයත් ථාපි සඤ් ඤාසීයසන 

චිත් තුප් පාෙස් යසව ගහණං. භවසඞ්යෙයපනාති භවභායවන සඞ් ඛිපිතබ් බතාය, 
භවලක් ඛයණන එකලක් ඛණත් තාති අත් යථො. රූයප වා විරජ් ජනවයසන ච 
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පටුන 

වත් තුං සක් කුයණයයා ඉධ රූපසඤ්ඤාති වුත් තා, එවම් යපත් ථ අරූපභවස් ස ච 

ගහිතතා යවදිතබ් බා. ‘‘නා ඤ්ච රූපඤ්චා’’ති අනවයසසයතො නාමරූපං 
ගහිතන් ති අරූපභව-අසඤ් ඤභවානම් යපත් ථ ගහණං සිද් ධන් ති අපයර. 

පරිොදිෙනට්ඨායනති පරියාදියනකාරයණ සබ් බයසො යඛපනනිමිත් යත 

නිබ් බායන. යතනාහ ‘‘නිබ්බානං…යප.…දස්සියතොයහොතී’’ති. 

ජටාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. මයනොනිවාරණසුත් තවණ් ණනා 
24. එවංලද්ධිකාති සබ් බථාපි චිත් තුප් පත් ති සදුක් ඛා, සබ් බථාපි 

අචිත් තකභායවො යසයයයො, තස් මා යයතො කුයතොචි චිත් තං නිවායරතබ් බන් ති 

එවංදිට් ඨිකා. යසොති සත් යතො. අනිෙයානිකකථං කයථති අයයොනියසො 

චිත් තනිවාරණං වෙන් තී. සංෙතභාවං ආගතන් ති රාගවියසවනාදියතො 
සම් මයෙව සංයතභාවං ඔතරභාවං. ධම් මචරියාවයසන හි පවත් තමායන 

චිත් යත නත් ථි ඊසකම් පි රාගාදිවියසවනං, න තස් ස සම් පති ආයතිඤ් ච යකොචි 

අනත් යථො සියා, තස් මා තං මයනො සබ් බයතො අනවජ් ජවුත් තියතො න 

නිවායරතබ් බං. යතනාහ ‘‘දානං දස්සාමී’’තිආදි. ෙයතො ෙයතොති යයතො 

යයතො සාවජ් ජවුත් තියතො අයයොනියසොමනසිකාරයතො. තන් ති මයනො 

නිවායරතබ්බං අනත් ථාවහත් තා. 

මයනොනිවාරණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. අරහන් තසුත් තවණ් ණනා 
25. කතාවීති කතවා, පරිඤ් ඤාදිකච් චං කත් වා නිට් ඨයපත් වා ඨියතොති 

අත් යථො. යතනාහ ‘‘චතූහි  ග්යගහි කතකිච්යචො’’ති. ස් වායමත් යථො 

අරහන් තිආදිසද් ෙසන් නිධානයතො විඤ් ඤායති. එවං ‘‘අහං 

වොමී’’තිආදිආකායරන පුච්ඡති. 

ෙන් ාදීසුකුසයලොති ඛන් ධායතනාදීසු සලක් ඛණාදීසු ච සමූහාදිවයසන 

පවත් තියඤ් ච යඡයකො යථාභූතයවදී. උපලද්ධිනිස්සිතකථන් ති 

අත් තුපලද් ධිනිස ්සිතකථං හිත් වා. යවොහාරයභදං අකයරොන්යතොති ‘‘අහං 
පරමත් ථං ජානාමී’’ති යලොකයවොහාරං භින් ෙන් යතො අවිනායසන් යතො යලොයක 

යලොකසමඤ් ඤයමව නිස් සාය ‘‘අහං,   ා’’ති වයදෙය. ෙන් ා

භුඤ් න්තීතිආදිනා යවොහාරයභෙං, තත් ථ ච ආදීනවං ෙස් යසති. 

මායනො නාම දිට් ඨියා සමධුයරො. තථා හි දුතියමග් ගාදීසු සම් මාදිට් ඨියා 

පහානාභිසමයස් ස පටිවිපච් චනීයක පටිපත් තිසිද් ධි. යතනාහ ‘‘ෙදි දිට්ඨිො

වයසන න වදති,  ානවයසන නු යෙො වදතීති චින්යතත්වා’’ති. විධූපිතාති 
සන් තාපිතා ඤාණග් ගිනා ෙඩ් ඪා. යත පන විද් ධංසිතා නාම යහොන් තීති ආහ 

‘‘වි මිතා’’ති. මමඞ් කාරාෙයයො මයන් ති සත් තසන් තායන සති පවත් තන් ති 

එයතනාති මයයො, මඤ ්ඤනා. මයයො එව  ෙතාති ආහ ‘‘ ෙතන්ති

 ඤ්ඤන’’න් ති. 
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අරහන් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. පජ් යජොතසුත් තවණ් ණනා 
26. දිවාරත්තින් ති න ආදිච් යචො විය දිවා එව, න චන් දිමා විය රත් තිං එව, 

අථ යඛො දිවා ච රත් තිඤ් ච. තත්ථ තත්ථාති යත් ථ යත් ථ සම් පජ් ජලියතො, 

තත් ථ තත් යථව පයෙයස, න ආදිච් යචො විය චන් දිමා විය සකලං මහාදිසං 

දිසන් තරාළඤ් ච. ඤාණානුභායවන උප් පන් නායලොයකො ඤාණායලොයකොති 

වෙන් ති. ‘‘ඉෙං දුක් ඛං අරියසච් චන් ති පුබ් යබ යම, භික් ඛයව, අනනුස ්සුයතසු 
ධම් යමසු චක් ඛුං උෙපාදි ඤාණං උෙපාදි පඤ් ඤා උෙපාදි විජ් ජා උෙපාදි 

ආයලොයකො උෙපාදී’’ති (සං. නි. 5.1081; මහාව. 15; පටි. ම. 2.30) පන 

වචනයතො මග් යගො ඤාණායලොයකො. ‘‘තයමො විහයතො, ආයලොයකො 

උප් පන් යනො’’ති (ම. නි. 1.386; පාරා. 12) වා වචනයතො විජ් ජත් තයායලොයකො 

ඤාණායලොයකො. පඨමාභිසම් යබොධියං විය සඤ් ජාතපීතිවිප් ඵායරො, 
වියසසයතො රතනඝයර සමන් තපට් ඨානවිචිනයන සඤ් ජාතපීතිවයසන 

උප් පන් නසරීයරොභායසො වා පීතිආයලොයකො. තත් යථව උප් පන් නපසාෙවයසන 

සඤ ්ජාතආයලොයකොව පසාදායලොයකො. ධම් මචක් කපවත් තයන ‘‘අඤ ්ඤාසි 

වත, යභො, යකොණ් ඩඤ ්යඤො’’ති උප් පන් නපසාොයලොයකොති ච වෙන් ති. 
සබ් බත් යථව සත් ථු ධම් මයෙසනා සත් තානං හෙයතමං විධමන් තී 

 ම් කථාආයලොයකො. සබ්යබොපි බුද් ානං පාතුභාවා උප්පන්යනො

ආයලොයකොති ඉමිනා සාවකානං යෙසනාය සඤ් ජාතධම් මායලොයකොපි 
බුද් ධානුභායවොති ෙස් යසති. 

පජ් යජොතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සරසුත් තවණ් ණනා 
27. සරණයතො අවිච් යඡෙවයසන පවත් තනයතො ඛන් ධාදීනං පටිපාටි සරා. 

යතනාහ ‘‘ඉය  සංසාරසරා’’ති. කුයතොති යකන කාරයණන, කම් හි වා? 

යතනාහ ‘‘කිං ආගම් ා’’ති? නපතිට්ඨාති පච් චයාභාවයතො. ආයපොතිආදිනා 
පාළියං චතුන් නං මහාභූතානං අප් පතිට් ඨානාපයෙයසන තත් ථ 

කාමරූපභවානං අභායවො ෙස් සියතො. තදුභයාභාවෙස් සයනන යහට් ඨා 

වුත් තනයයයනව අරූපභවස් සපි අභායවො ෙස් සියතොව යහොති, යථාරුතවයසන 

වා එත් ථ අත් යථො යවදිතබ් යබො. යස් මා පුරිමා ද් යව ගහිතා, ගහිතඤ් ච අත් ථං 
පරිග් ගයහත් වාව පච් ඡිමත් යථො පවත් යතොති. 

සරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. මහද් ධනසුත් තවණ් ණනා 
28. නිධීයතීති නි ානං. නිධාතබ් බතං ගතං නිහිතන් ති අත් යථො. 

මුත්තසාරාදීති මුත් තාමණියවළුරියපවාළරජතජාතරූපාදි. 

සුවණ්ණර තභා නාදීති ආදි-සද් යෙන කහාපණ-ධඤ් ඤයකොට් ඨභණ් ඩාදිං 

සඞ් ගණ් හාති. තම් පි හි නිච් චපරිබ් බයවයසන භුඤ ්ජීයතීති ‘‘යභොයගො’’ති 

වුච් චති. අඤ්ඤ ඤ්ඤං අභිගිජ්ඣන්තීති අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස සන් තකං 

අභිගිජ් ඣන් ති. යතනාහ ‘‘පත්යථන්තී’’ති. අනලඞ්කතාති න අලං 
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පරියත් තන් ති එවං කතචිත් තා, අත්රිච් ඡතාමහිච් ඡතාහි අභිභූතා. යතනාහ 

‘‘අතිත්තා අපරිෙත්ත ාතා’’ති. උස්සුක්ක ායතසූති තංතංකච් යච 

සඤ ්ජාතඋස ්සුක් යකසු. නානාකිච්ච ායතසූති නානාවිධකච් යචසු, 

සඤ ්ජාතනානාකච් යචසු වා. වට් ටගාමිකපසුයතන වට්ටයසොතං

අනුසරන්යතසු. තණ් හානිවාසතාය යගහන් තිපි අගාරන් තිපි වුච් චතීති ආහ 

‘‘ ාතුගාය නසද්ධිංයගහ’’න් ති. විරාජිොති යහතුඅත් ථදීපකං පෙන් ති ආහ 

‘‘විරාය ත්වා’’ති, ත්වා-සද් යෙොපි චායං යහතුඅත් යථොති. 

මහද් ධනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. චතුචක් කසුත් තවණ් ණනා 
29. ඉරියා වුච් චති කායයන කත් තබ් බකරියා, තස් සා 

පවත් තිට් ඨානභාවයතො ඉරිොපයථො, ගමනාදි. තං අපරාපරප් පවත් තියා 

චක් කං. යතනාහ ‘‘චතුචක්කන්ති චතුඉරිොපථ’’න් ති. නවද්වාරන් ති 
කරජකායයො අධිප් යපයතො. යසො ච යකසාදිඅසුචිපරිපූයරොති ආහ 

‘‘පුණ්ණන්ති අසුචිපූර’’න් ති. තණ්හාෙසංයුත්තන් ති තණ් හාසහිතං. යතන න 

යකවලං සභාවයතො එව, අථ යඛො නිස් සිතධම් යමො ච අසුචිං ෙස් යසති. 

මාතුකුච් ඡිසඞ් ඛායත අසුචිපඞ් යක ජාතත් තා පඞ්ක ාතං, 

යකසාදිඅසුචිපඞ් කජාතත් තා ච පඞ්ක ාතං. ොත්රාති අපගයමො. යතන 
සභාවයතො නිස් සිතධම් මයතො ච අසුචිසභාවයතො කායයතො කථං අපගයමො 

සියාති පුච් ඡති. යතනාහ ‘‘එතස්සා’’තිආදි. 

නහනට් යඨන බන් ධනට් යඨන නද් ධීති උපනායහො ඉධාධිප් යපයතොති ආහ 

‘‘නද් ධින් ති උපනාහ’’න් ති. යසො පන ඉයතො පුබ් බකායල යකොයධොති ආහ 

‘‘පුබ්බකායල’’තිආදි. පාළිනිද්දිට්යඨති උපනාහඉච් චාදියක ඉධ පාළියං 

නිද් දිට් යඨ කියලයසඨයපත්වාඅවයසසා දිට් ඨිවිචිකච් ඡාෙයයො සත් ත කයලසා 

දුම් යමොචයතාය වරත් තා වියාති වරත්තාති යවදිතබ්බා. 

ආරම් මණග් ගහණසභාවයතො එයකො එයවස ධම් යමො, පවත් ති-ආකාරයභයෙන 

පන ඉච්ඡනට්යඨන පත් ථනට් යඨන ඉච්ඡා, ලුබ්භනට්යඨන ගිජ් ඣනට් යඨන 

යලොයභොති වුත් යතො. පඨමුප්පත්තිකාති එකස ්මිං ආරම් මයණ, වායර වා පඨමං 

උප් පන් නා. අපරාපරුප්පත්තියකොති පුනප් පුනං උප් පජ් ජමානයකො. 

අලද් පත්ථනා අප් පටිලද් ධවත් ථුම් හි ආසත් ති යලොයභො. උප්පායටත්වාති 
සසන් තානයතො උද් ධරිත් වා. 

චතුචක් කසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. එණිජඞ් ඝසුත් තවණ් ණනා 
30. එණිමිගස්සවිොති එණිමිගස් ස ජඞ් ඝා විය. අවයවීසම් බන් යධ හි ඉෙං 

සාමිවචනං. පිණ් ඩිමංසස ්ස පරියතො සමසණ් ඨිතත් තා සුවට්ටීත ඞ්යඝො.

කිසන් ති ථූලභාවපටික් යඛපපරායජොතනා, න සුට් ඨු කසභාවදීපනපරාති ආහ 

‘‘අථූලං ස සරීර’’න් ති. ආතයපන මිලාතන් ති තපසා මිලාතකායං 

ඉන් ද්රියසන් තාපනභාවයතො. යතයනවාහ – ‘‘තයපො මිලාත’’න් තිආදි, තථා 
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පටුන 

චාහ පාළියං ‘‘අප්පාහාරංඅයලොලුප’’න් ති. යථා ‘‘වීරස් ස භායවො වීරිය’’න් ති 

වීරභායවන වීරියං ලක් ඛීයති, එවං වීරියසම් භයවන වීරභායවොති ආහ 

‘‘වීරන්ති වීරිෙවන්ත’’න් ති. ‘‘චත් තායරො පඤ් ච ආයලොයප, අභුත් වා උෙකං 

පියව’’ති (යථරගා. 983; මි. ප. 6.5.10) ධම් මයසනාපතිවුත් තනියායමන 

පරිමිතයභොජිතාය අප් පාහාරතා යභො යන  ත්තඤ්ඤුතා. ‘‘මිතාහාර’’න් ති 
වත් වා පුන පරිච් ඡින් නකාලයභොජිතායපි අප් පාහාරතං ෙස් යසන් යතො 

‘‘විකාල…යප.… පරිත්තාහාර’’න් ති ආහ. චතූසු පච්චයෙසු

යලොලුප්පවිරහිතං යබොධිමූයල එව සබ් බයසො යලොලුප් පස ්ස පහීනත් තා. 
‘‘චතූසු පච් චයයසූ’’ති හි ඉමිනාව සබ් බත් ථ යලොලුප් පවිගයමො දීපියතොවාති. 

රසතණ්හාපටික්යෙයපො වා එස ‘‘අප් පාහාර’’න් ති වත් වා ‘‘අයලොලුප’’න් ති 
වුත් තත් තා. ‘‘සීහං වා’’ති එත් ථ එකචරසද් යෙො විය ඉව-සද් යෙො අත් ථයතො 

‘‘නාග’’න් ති එත් ථාපි ආයනත් වා, සම් බන් ධිතබ් යබොති ආහ – ‘‘එකචරංසීහං

විෙ, එකචරංනාගංවිො’’ති. එකචරාඅප්ප ත්තා එකීකතාය. 

පඤ්චකා ගුණවයසන රූපං ගහිතං යතසං රූපසභාවත් තා.  යනන

නා ං ගහිතං මනස් ස නාමසභාවත් තා. අවිනිභුත්ත ම්ය ති 

අවිනාභාවධම් යම ගයහත් වා. ආදි-සද් යෙන ආයතනධාතුආෙයයො ගහිතා. 
කාමගුණග් ගහයණන යහත් ථ රූපභාවසාමඤ් යඤන පඤ් ච වත් ථූනි 

ගහිතායනව යහොන් ති, මයනොගහයණන ධම් මායතනං, එවං ද් වාෙසායතනානි 
ගහිතානි යහොන් ති. ඉමිනා නයයන ධාතුආදීනම් පි ගහිතතා යයොයජතබ් බා. 

යතනාහ ‘‘පඤ්චක්ෙන් ාදිවයසනයපත්ථ භුම් ං යෙොය තබ්බ’’න් ති. 

එත්ථාති පාළියං. කාමවත් ථු භුම් ං. 

එණිජඞ් ඝසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
සත් තිවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. සතුල්ලපකායිකවග්යගො 

1. සබ් භිසුත් තවණ් ණනා 
31. සතං සාධූනං සරණගමනසීලාදියභෙස් ස ධම් මස් ස උල් ලපනයතො, 

අත් තයනො වා පුබ් යබනිවාසානුස් සතියා තස් ස ධම් මස ්ස උල් ලපනයතො 

කථනයතො සතුල් ලපා, යෙවතා, තාසං කායයො සමූයහො, තත් ථ භවාති 

සතුල්ලපකායිකා. යතනාහ ‘‘සතං  ම් ’’න් තිආදි. ස ාදානවයසන 

උල්ලයපත්වා, න වණ් ණනාකථනමත් යතන තත්රාති තස් මිං තාසං යෙවතානං 

සතුල් ලපකායිකභායව. ඉදං වත්ථූති ඉෙං කාරණං. සමුද්දවාණි ාති 

සංයත් තිකා. ඛිත්තසරයවයගනාති ජියාමුත් තසරසදිසයවයගන, සීඝඔයඝනාති 

අත් යථො. උප් පතතීති උප් පායතො. උප් පායත භවං බයසනං උප්පාතිකං. 

පතිට්ඨාති හිතපතිට් ඨා. පරයලොයක හිතසුඛාවහං අභෙකාරණං. ඞ්ඝසතන් ති 

මනුස් සසතං. ජඞ් ඝාසීයසන හි මනුස් යස වෙති සහචාරිභාවයතො. අග්ගයහසි 
පඤ ්චසීලානි. ආසන් නානාසන් යනසු ආසන් නස ්යසව පඨමං විපච් චනයතො 
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‘‘ආසන්නකායල ගහිතසීලං නිස්සාො’’ති වුත් තං. ඝටාවයසනාති 
සමූහවයසන. 

සබ්භීති සාධූහි. යත හි සපරහිතසාධනයතො පාසංසතාය සන් තගුණතාය ච 
සන් යතොති වුච් චති. යත පන යස් මා පණ් ඩිතලක් ඛයණහි සමන් නාගතා 

යහොන් ති, තස් මා ‘‘පණ්ඩියතහී’’ති ආහ. ස ායසථාති සංවයසථාති අයයමත් ථ 

අධිප් පායයොති ආහ ‘‘සබ්බඉරිොපයථ’’තිආදි. මිත්තසන්ථවන් ති 

යමත් තිසන් ධානං. සත් තානං හියතසිතාලක් ඛණා හි යමත් ති, සා ච 

ඤාණසහිතා ඤාණපුබ් බඞ් ගමාවාති මිත් තසන් ථයවො අසංකලිට් යඨො, ඉතයරො 

සංකලිට් යඨොති ආහ ‘‘න යකනචි සද්ධිං කාතබ්යබො’’ති. සද් ම් න් ති 

දිට් ඨධම් මිකාදිහිතාවහං සුන් ෙරධම් මං. යසයෙයොති හිතවඩ් ඪනතාදි වුත් තන් ති 

ආහ ‘‘වඩ්ඪී’’ති. 

සතං සාධූනං, පණ් ඩිතානන් ති අයයමත් ථ අත් යථො. 

තප් පටියයොගවිසයත් තා අඤ් ඤ-සද් ෙස් ස වුත් තං ‘‘අඤ්ඤයතො 

අන් බාලයතො’’ති. යසොකනිමිත් තං යසොකකාරණං උත් තරපෙයලොයපන ඉධ 

යසොකසද් යෙන ගහිතන් ති ආහ ‘‘යසොකවත්ථූන’’න් තිආදි. යසොකවත්ථූනි 

නාම යචොරාෙයයො අච් ඡින් ෙනාදිවයසන පයරසං යසොකකරණයතො. 

යසොකානුගතා යසොකප් පත් තා. 

යථරස්සාති සංකච් චත් යථරස ්ස. අත් තයනො භගිනියා යජට් ඨත් තා 

‘‘තුම්යහ’’ති ආහ. අයං ‘‘ඉධ යචොරා පටිපජ් ජිංසූ’’ති අම් යහ තිණායපි න 

මඤ ්ඤතීති චින් යතත් වා එකච්යච ‘‘ ායර  න’’න්ති ආහංසු. කරුණාය 

එකච්යච ‘‘විස්සජ්ය  ා’’ති ආහංසු.  න්යතත්වාති භායසත් වා. 

අහු අයහොසි, භූතපුබ් බන් ති අත් යථො. අරඤ්ඤස්මිං බ්රහාවයනති තාදියස 

බ්රහාවයන, මහාරඤ් යඤ නිවාසීති අත් යථො යචයතොති බයායධො. කූටානීති 

වාකුරාෙයයො. ඔඩ්යඩත්වාති සජ් යජත් වා. සසකන් ති යපලකං උබ්බිග්ගාති 

භීතතසිතා. එකරත්තින් ති එකරත් යතයනව.  න ානීති පරිබ් බයවයසන 

අද් ධියකහි ලද් ධබ් බධනයතො හානි, ‘‘සමණම් පි නාම හන් ති, කං අම් යහසු 
ලජ් ජිස ්සතී’’ති අද් ධිකානං අනාගමනයතො එකදිවසං ලද් ධබ් බපරිබ් බයම් පි න 
ලභිස ්සන් තීති අධිප් පායයො. 

ඤාතයෙොපි මාතාපිතුභාතුභගිනිආදියක ඤාතයක. යත කර අධිමුත් තස් ස 

භගිනියා සන් තිකං උපගච් ඡන් තා අන් තරාමග් යග යතන සමාගතා, 
අධිමුත් යතො සච් චවාචං අනුරක් ඛන් යතො යචොරභයං යතසං නායරොයචසි. යතන 

වුත් තං ‘‘යතසම්පී’’තිආදි. තං නිස් සාය පබ් බජිතත් තා 

‘‘අධිමුත්තසා යණරස්සසන්තියක’’ති වුත් තං, න උපසම් පොචරියයො හුත් වා. 

යතනාහ ‘‘අත්තයනො අන්යතවාසියක කත්වා’’ති. සච් චානුරක් ඛයණන 

අනුත් තරගුණාධිගයමන ච ඤාති ජ්යඣවියරොචති. 
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සාතතන් ති සතතං. ස-සද් ෙස් ස හි ඉධ සාභායවො යථා 

‘‘සාරායගො’’තිආදීසු. සාතභායවො වා සාතතන් ති ආහ ‘‘සුෙං වා’’ති. 

කාරයණනාති යතන යතන කාරයණන. සබ් බාසං තාසං වචනං සුභාසිතං, 
භගවයතො පන උක් කංසගතං සුභාසිතයමව. ස් වායමත් යථො 

තංතංගාථාපයෙයනව විඤ් ඤායතීති තං නීහරිත් වා ෙස් යසතුං ‘‘න

යකවල’’න් තිආදි වුත් තං. යතන සප් පුරිසූපසංයසවසද් ධම් මාභියයොයගො යථා 

සත් තානං වඩ් ඪියා පඤ් ඤාපටිලාභස් ස එකන් තිකං කාරණං, එවං 

යසොකපච් චයය සති වියසොකභාවස් ස, ඤාතිමජ් යඣ යසොභාය, 

සුගතිගමනස ්ස, චිරං සුඛට් ඨානස ්ස, වට් ටදුක් ඛයමොචනස් සපි 
අඤ ්ඤාසාධාරණං යහොතීති වුත් තයමවාති ෙට් ඨබ් බං. 

සබ් භිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. මච් ඡරිසුත් තවණ් ණනා 
32. පමජ් ජනාකායරන පවත් තා අනුපලද් ධි ප ායදො. යතන එකන් තයතො 

සතිරහිතා යහොන් තීති වුත් තං ‘‘සතිවිප්පවාසලක්ෙයණනා’’ති. 
දිට් ඨිවිචිකච් ඡාෙයයො යචත් ථ පමායෙයනව සඞ් ගහිතා. ඉොනි යථා 

මච් ඡරියනිමිත් තඤ් ච පමාෙනිමිත් තඤ් ච ොනං න දීයති, තං ෙස ්යසතුං 

‘‘එකච්යචො හී’’තිආදි වුත් තං. පරික්ෙෙං ගමිස්සතීති යභොගපරිහානිං 

ගමිස් සති. ඛිඩ්ඩාදීති ආදි-සද් යෙන 

මණ් ඩනවිභූසනඡණනක් ඛත් තකච් චබයසනාදිං සඞ් ගණ් හාති. ෙසදාෙකන් ති 

කත් තියසස් ස පරිවාරයසස් ස ච ොයකං. සිරීදාෙකන් ති යසොභග් ගොයකං. 

සම්පත්තිදාෙකන් ති කුලයභොගරූපයභොගසම් පොහි සම් පත් තිොයකං. 

පුඤ්ඤන් ති වා ඉධ පුඤ් ඤඵලං ෙට් ඨබ් බං ‘‘එවමිෙං පුඤ් ඤං 

පවඩ් ඪතී’’තිආදීසු (දී. නි. 3.80) විය. අත්ථි දානස්ස ඵලන් ති එත් ථ 

යෙයයධම් මස ්ස අනවට් ඨිතතං බහුලසාධාරණතං, තං පහාය ගමනීයතං, 

තබ් බිසයාය පීතියා සාවජ් ජතං, ොනධම් මස් ස අනඤ් ඤසාධාරණතං 

අනුගාමිකතං, තබ් බිසයාය පීතියා අනවජ් ජතං, යලොභාදිපාපධම් මානං 

වියනොෙනං, යසසපුඤ් ඤානං උපනිස ්සයඤ් ච ජානන් යතනාති වත් තබ් බං. 

තංයෙව බාලන් ති යයො මච් ඡරී, තයමව. අොනසීලා බාලා. එකච් යචො 
ධනස් ස පරියභොගපරික් ඛයභයයන අත් තනාපි න පරිභුඤ් ජති අතියලොභයසට් ඨි 

වියාති ආහ ‘‘ඉ යලොකපරයලොයකසූ’’ති. 

යස් මා එකච් යචො අොනසීයලො පුරියසො අද් ධියක දිස් වා පස් සන් යතොපි න 

පස් සති, යතසං කථං සුණන් යතොපි න සුයණොති, සයං කඤ් චි න කයථති, 

අොතුකමයතාථම් යභ බද් යධො යහොති, තස් මා තත් ථ මතලිඞ් ගානි 

උපලබ් භන් තියයවාති ආහ ‘‘අදානසීලතාෙ  රයණන  යතසූ’’ති. 
අට් ඨකථායං පන ොනමත් තයමව ගයහත් වා මයතනස් ස සමතං ෙස් යසතුං 

‘‘ෙථාහී’’තිආදි වුත් තං. ොනසීලස ්ස පන අමතලිඞ් ගානි වුත් තවිපරියායයතො 

යවදිතබ් බානි. ව න් ති පුථුත් යත එකවචනං, තස් මා වචනවිපල් ලායසන 
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වුත් තන් ති ආහ ‘‘සහ ව න්තා’’ති. ොනසීලාදිධම් යමො පුරාතයනො, න 

අජ් ජතයනොති සනන් තයනො, යසො එයතසු අත් ථීති සනන්තනා, පණ් ඩිතා, 

යතසං ධම් මාති යතසං වයසනපි ධම් යමො සනන්තයනොති ආහ 

‘‘සනන්තනානංවාපණ්ඩිතානංඑස ම්ය ො’’ති. අප්පස්මිම්පියදෙය ම්ය  

සති එයක ොනං ෙෙන් ති, එයක න ෙෙන් ති මච් ඡරිභාවා. සහස්සදානසදිසාති 
එකාපි ෙක් ඛිණා පරිච් චාගයචතනාය උළාරභාවයතො සහස් සොනසදිසා යහොති. 

දුරනුග යනොති අසමඞ් ගිනා අනුගන් තුං දුක් කයරො. අනනුගමනඤ් චස් ස 

ධම් මස ්ස අපූරණයමවාති ආහ ‘‘දුප්පූයරො’’ති. ‘‘ධම් මං චයර’’ති අයං 

ධම් මචරියා ගහට් ඨස ්ස වයසන ආරද් ධාති ආහ ‘‘දසකුසලකම් පථ ම් ං

චරතී’’ති. යතනාහ ‘‘දාරඤ්ච යපොස’’න් ති. සමුඤ් කන් ති කස ්සයකහි 
අත් තනා කාතබ් බං කත් වා විසට් ඨධඤ් ඤකරණයතො ඛයල 
උඤ ්ඡාචරියවයසන සමුඤ් ජනිආදිනා ඡඩ් ඩිතධඤ් ඤසංහරණං. යතනාහ 

‘‘යෙො අපි…යප.… සමුඤ් කං චරතී’’ති. එයතනාති 
සතසහස් සසහස් සයාගිග් ගහයණන ෙසන් නම් පි භික් ඛුයකොටීනං පිණ් ඩපායතො 

ෙස් සියතො යහොති. ‘‘දින් යනො’’ති පෙං ආයනත් වා යයොජනා. දසන්නං වා

කහාපණයකොටීනං පිණ්ඩපායතොති ෙසන් නං කහාපණයකොටීනං 
විනියුඤ් ජනවයසන සම් පාදිතපිණ් ඩපායතො. තයිෙං සතසහස් සං 

සහස් සයාගීනං ොනං එත් තකං යහොතීති කත් වා වුත් තං. සමුඤ් කං

චරන්යතොපීති සමුඤ් ජකං චරිත් වාපි, සමුඤ් ජකචරණයහතූති අත් යථො. 

යසසපෙද් වයයපි එයසව නයයො. ොරං යපොයසන් යතොපි ධම් මං චරති, 

අප් පකස ්මිං ෙෙන් යතොපි ධම් මං චරතීති යයොජනා. තථාවි ස්සාති තාදිසස් ස 

තථාධම් මචාරියනො යා ධම් මචරියා, තස් සා කලම් පි නග් ඝන් ති එයත 

සහස්සොගියනො අත් තයනො සහස් සයාගිතාය. ෙං යතන දලිද්යදනාතිආදි 

තස් යසවත් ථස් ස විවරණං. සබ්යබසම්පි යතසන් ති ‘‘සතංසහස් සානං 

සහස් සයාගින’’න් ති වුත් තානං යතසං සබ් යබසම් පි. ඉතයරසන් ති 

‘‘තථාවිධස් සා’’ති වුත් තපුරිසයතො අඤ් යඤසං. දසයකොටිසහස්සදානන් ති 
ෙසයකොටිසඞ් ඛාතං තයතො අයනකසහස් සයභෙතාය සහස් සොනං. 

‘‘කලං නග් ඝතී’’ති ඉෙං යතසං ොනයතො ඉමස් ස ොනස් ස 

උළාරතරභායවන විපුලතරභායවන විපුලතරඵලතාය වුත් තන් ති ආහ ‘‘කථං

නුයෙොඑතං  හප්ඵලතරන්ති ානනත්ථ’’න් ති. පච් චයවියසයසන මහත් තං 

ගයතොති  හග්ගයතො, උළායරොති අත් යථො. යතනාහ ‘‘විපුලස්යසතං 

යවවචන’’න් ති. සය නාති ඤායයන, ධම් යමනාති අත් යථො. විසය ති න 

සයම මච් ඡරියලක් ඛණප් පත් යත. යඡත්වාති පීයළත් වා. තං පන පීළනං 

යපොථනන් ති ෙස් යසන් යතො ‘‘යපොයථත්වා’’ති ආහ. අස්සුමුොති 

තින් තඅස ්සුමුඛසම් මිස ්සා පරං යරොොයපත් වා.  හාදානන් ති යථාවුත් තං 

බහුයෙයයධම් මස් ස පරිච් චජයනන මහන් තොනං. උප්පත්තිො

අපරිසුද් තාොති අජ් ඣාසයස් ස යෙයයධම් මගයවසනාය ච සුද් ධතාය 

මලීනත් තා. ඉතරං ධම් මචරියාය නිබ් බත් තිතොනං. පරිත්තදානන් ති 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 
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පටුන 

පරිත් තස් ස යෙයයධම් මස් ස වයසන පරිත් තොනං. අත්තයනො උප්පත්තිො

පරිසුද් තාොති අජ් ඣාසයස් ස යෙයයධම් මගයවසනාය ච විසුද් ධතාය. 

එවන්තිආදි ාහාති ‘‘එවං සහස ්සානං සහස් සයාගින’’න් ති අයවොච. තත් ථ 

සහස්සානන් ති සතංසහස් සානං. ගාථාබන් ධසුඛත් ථං සතග් ගහණං න කතං. 
යසසං වුත් තනයයමව. 

මච් ඡරිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සාධුසුත් තවණ් ණනා 
33. උදානං උදායනසීති පීතියවයගන උග් ගිරිතබ් බතාය උොනං උග් ගිරි 

උච් චායරසි. තයිෙං යස් මා පීතිසමුට් ඨාපිතං වචනං, තස් මා වුත් තං ‘‘උදාහාරං 

උදාහරී’’ති. යථා පන තං වචනං ‘‘උොන’’න් ති වුච් චති, තං ෙස් යසතුං ‘‘ෙථා

හී’’තිආදි වුත් තං. සද් ාොති එත් ථ ෙ-කායරො යහතුඅත් යථො. 

පරිච් චාගයචතනාය හි සද් ධා වියසසපච් චයයො අස් සද් ධස් ස තෙභාවයතො. පි-

සද් යෙො වුත් තත් ථසම් පිණ් ඩනත් යථො. ‘‘සාහූ’’ති පෙං සාධුසද් යෙන සමානත් ථං 

ෙට් ඨබ් බං. කථන් ති ොනයුද් ධානං විපක් ඛසභාවාති අධිප් පායයො. එතං

උභෙන් ති ොනං යුද් ධන් ති ඉෙං ද් වයං. ජීවිතභීරුයකොති ජීවිතවිනාසභීරුයකො. 

ෙෙභීරුයකොති යභොගක් ඛයස් ස භීරුයකො. වදන්යතොති ජීවියත සාලයතං, 

තයතො එව යුජ් ඣයන අසමත් ථතං පයවයෙන් යතො. යඡජ් න් ති 

හත් ථපාොදියඡයෙො. උස්සහන්යතොති වීරියං කයරොන් යතො. එවං යභොයග 

රක්ඛිස්සාමීති තථා යභොයග අපරික් ඛීයණ කරිස් සාමීති. වදන්යතොති ඉධ 

යභොයගසු යලොභං, තයතො එව ොතුං අසමත් ථතං පයවයෙන් යතො. එවන් ති එවං 
ජීවිතයභොගනිරයපක් ඛතාය ොනඤ් ච යුද් ධඤ ්ච සමං යහොති. 

සද් ාදිසම්පන්යනොති සද් ධාධම් මජීවිතාවීමංසාසීලාදිගුණසමන් නාගයතො. 
යසො හි යෙයයවත් ථුයනො පරිත් තකත් තා අප් පකම් පි ෙෙන් යතො අත් තයනො පන 
චිත් තසම් පත් තියා යඛත් තසම් පත් තියා ච බහුං උළාරපුඤ් ඤං පවඩ් යඪන් යතො 
බහුවිධං යලොභ-යෙොස-ඉස් සා-මච් ඡරිය-දිට් ඨිවිචිකච් ඡාදියභෙං තප් පටිපක් ඛං 

අභිභවති, තයතො එව ච තං මහප් ඵලං යහොති මහානිසංසං. අට් ඨකථායං පන 

‘‘ ච්යඡරං  ද්දති’’ච් යචව වුත් තං, තස් ස පන උජුවිපච් චනීකභාවයතො. 

පරත්ථාති පරයලොයක. එකසාටකබ්රාහ් ණවත්ථු අන් වයවයසන, 

අඞ් කුරවත් ථු බයතියරකවයසන විත් ථායරතබ් බං. 

ධම් යමො ලද් යධො එයතනාති  ම් ලද්ය ො, පුග් ගයලො. අග් ගිආහිතපෙස් ස 

විය සද් ෙසිද් ධි ෙට් ඨබ් බා. ‘‘උට්ඨානන් ති කායිකං වීරියං, වීරිෙන් ති 

යචතසික’’න් ති වෙන් ති. උට්ඨානන් ති යභොගුප් පායෙ යුත් තපයුත් තතා. 

වීරිෙන් ති තජ් යජො උස් සායහො. ෙ ස්ස ආණාපවත් තිට් ඨානං. යවතරණිම්පි 

ඉතයර නිරයය ච අතික් කම් ම. යත පන අබ් බුොදීනං වයසන අවීචිං ෙසධා 
කත් වා අවයසසමහානිරයය සත් තපි ආයුප් පමාණයභයෙන තයයො තයයො 
කත් වා එකතිංසාති වෙන් ති. සඤ් ජීවාදිනිරයසංවත් තනස ්ස කම් මස් ස 
තික් ඛමජ් ඣමුදුභායවන තස් ස ආයුප් පමාණස ්ස තිවිධතා විභායවතබ් බා. 
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අපයර පන ‘‘අට් ඨ මහානිරයා යසොළස උස් සෙනිරයා ආදියතො චත් තායරො 
සිතනිරයය එකං කත් වා සත් ත සිතනිරයාති එවං එකතිංස මහානිරයා’’ති 
වෙන් ති. මහානිරයග් ගහණයතො ආදියතො චත් තායරො සිතනිරයා එයකො 
නිරයයො කයතොති. 

යතසන් ති විචිනිත් වා ගහිතපච් චයානං. පඤ්චනවුතිපාසණ්ඩයභදා 

පපඤ් චසූෙනිසංවණ් ණනායං වුත් තනයයන යවදිතබ් බා. තත්ථාති යතසු ද් වීසු 

විචිනයනසු. දක්ඛිණාවිචිනනං ආහ, උපමානානි හි නාම යාවයෙව 
උපයමයයත් ථවිභාවනත් ථානි. එයතන සුයඛත් තගහණයතොපි 
ෙක් ඛියණයයවිචිනනං ෙට් ඨබ් බං. 

පායණසු සංෙය ොති ඉමිනා ෙසවිධම් පි කුසලකම් මපථධම් මං ෙස් යසති. 
යථා හි ‘‘පායණසු සංයයමො’’ති ඉමිනා සත් තානං ජීවිතායවොයරොපනයතො 

සංයයමො වුත් යතො, එවං යතසං සාපයතයයාවහාරයතො පරොරාමසනයතො 
විසංවාෙනයතො අඤ් ඤමඤ් ඤයභෙනයතො ඵරුසවචයනන සඞ් ඝට් ටනයතො 
නිරත් ථකවිප් පලපනයතො පරසන් තකාභිජ් ඣානයතො උච් යඡෙචින් තනයතො 

මිච් ඡාභිනියවසනයතො ච සංයයමො යහොතීති. යතනාහ ‘‘සීලානිසංසං

කයථතු ාරද් ා’’ති. ඵරුසවචනසංයයමො පයනත් ථ සරූයපයනව වුත් යතො. 

පරස්ස උපවාදභයෙනාති පාපකරියයහතු පයරන අත් තයනො 

වත් තබ් බඋපවාෙභයයන. උපවාදභොති උපවාෙභයනිමිත් තං. ‘‘කථං නු යඛො 

අම් යහ පයර න උපවයෙයය’’න් ති ආසීසන් තා පාපං න කයරොන්ති.

 ම් පදය වාති අසඞ් ඛතධම් මයකොට් ඨායසො එව යසයෙයො යසට් යඨො. යස් මා 

සබ් බසඞ් ඛතං අනිච් චං ඛයධම් මං වයධම් මං විරාගධම් මං නියරොධධම් මං, 
තස් මා තෙධිගමාය උස් සායහො කරණීයයොති ෙස් යසති. පුබ් බසද් යෙො 

කාලවියසසවිසයයොති ආහ ‘‘පුබ්යබ ච කස්සපබුද් ාදිකායලපී’’තිආදි. පුන 

අකාලවියසයසො අපාටියයක් යකො භුම් මත් ථවිසයයොවාති ආහ ‘‘සබ්යබපි

වා’’තිආදි. තත් ථ සබ්යබපි වාති එයත සබ් යබපි කස් සපබුද් ධාෙයයො 

යලොකනාථා සන්යතො නා  වූපසන් තසබ් බකයලසසන් තාපා 
සන් තසබ් භූතගුණත් තා. 

සාධුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. නසන් තිසුත් තවණ් ණනා 
34. ක නීොනීති කන් තානි. තයතො එව එතානි ඉට්ඨාරම් ණානි 

සුඛාරම් මණානි රූපාදීනි, යත පන වත් ථුකාමා, තොරම් මණකයලසකාමා වා. 

‘‘න සන්ති කා ා  නුය සූ’’ති යෙසනාසීසයමතං, නිච් ඡයයන කාමා 

අනිච් චායයව. මච් චු ධීයති එත් ථාති  ච්චුය ෙයං. න පුන ආගච් ඡති එත් ථ තං 

අපුනාග නං. අපුනාග නසඞ්ොතං නිබ්බානං අනුපගච් ඡනයතො. නිබ්බානං

හීතිආදි වුත් තස් යසවත් ථස් ස විවරණං. බද්ය ොති පටිබද් ධචිත් යතො. 

ප ත්යතොති යවොස් සග් ගපමාෙං ආපන් යනො. 
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තණ්හාඡන්දයතො  ාතං තස් ස වියසසපච් චයත් තා. ඉච් ඡිතං හනතීති අඝං, 
දුක් ඛං. ඉධ පන අනවයසසපරියාොනවයසන පඤ් චුපාොනක් ඛන් ධා 

දුක් ඛන් ති. ඡන්දවිනො අඝවිනයෙොති යහතුනියරොයධන හි ඵලනියරොයධො, 

එවං සඋපාදියසසනිබ් බානං වත් වා අඝවිනො දුක්ෙවිනයෙොති 
අනුපාදියසසනිබ් බානං වෙති. 

චිත්රානීති කයලසකාමාපි යවෙනාදිට් ඨිසම් පයයොගයභයෙන යහොන් ති, 
ආකාරයභයෙන ච අත් ථි සවිඝාතාවිඝාතාති තයතො වියසයසතුං 

‘‘ආරම් ණචිත්තානී’’ති වුත් තං. සඞ්කප්පිතරායගොති සුභාදිවයසන 

සඞ් කප් පිතවත් ථුම් හි රායගො. කියලසකාය ො කාය ොති වුත්යතො තස් යසවිධ 

වියසසයතො කාමභාවසිද් ධියතො. පසූරසුත්යතන විභායවතබ්යබො ‘‘න යත 
කාමා’’තිආදිනා තස් ස වත් ථුම් හි ආගතත් තා. ඉොනි තමත් ථං සඞ් යඛයපයනව 

විභායවන් යතො ‘‘පසූරපරිබ්බා යකොහී’’තිආදිමාහ. නයතකා ාොනි චිත්රානි

යලොයකති යත යච කාමා න යහොන් ති, යානි යලොයක චිත්රානි 

රූපාදිආරම් මණානි. යවයදසීති යකවලං සඞ් කප් පරාගඤ් ච කාමං කත් වා 

වයෙසි යච. යහහින්තීති භයවයයන් ති අත් යථො. සුණන් යතො සද් ොනි 

මයනොරමානි, සත් ථාපි යත යහහිති කාමයභොගීති පච් යචකං ගාථා, ඉධ පන 

සංඛිපිත් වා ෙස් සිතා. ධීරා නාම ධිතිසම් පන් නාති ආහ ‘‘පණ්ඩිතා’’ති. 

තස්සාති යයො පහීනයකොධමායනො සබ් බයසො සංයයොජනාතියගො 

නාමරූපස් මිං අසජ් ජන් යතො රාගාදිකඤ් චනරහියතො, තස් ස. ය ොඝරා ානා 

යථයරො බාවරීබ්රාහ් මණස ්ස පරිචාරකානං යසොළසන් නං අඤ ්ඤතයරො. 

ෙථානුසන්ධිං අප් පත් යතො සාවයසස-අත්යථො, කඤ් චි වත් තබ් බං අත් ථීති 

අධිප් පායයො. සබ් බයසො විමුත් තත් තාව යෙවමනුස් සා නමස් සන් ති, යය තං 

පටිපජ් ජන් ති. යතසං කං යහොති? කඤ් චිපි න සියාති අයයමත් ථ 

අත් ථවියසයසො? දසබලං සන් ායෙව ාහ උක් කට් ඨනිද් යෙයසන. 

අනුපටිපත්තිොති පටිපත් තිං අනුගන් ත් වා පටිපජ් ජයනන. න ස්සන්ති තං 
පූයජන් ති. 

චතුසච්ච ම් ං  ානිත්වාති යතන පටිවිද් ධං චතුසච් චධම් මං 
පටිවිජ් ඣිත් වා. තථා ච බුද් ධසුබුද් ධතාය නිබ් යබමතිකා යහොන් තීති ආහ 

‘‘විචිකිච්ඡංපහාො’’ති. තයතො පරං පන අනුක් කයමන අග් ගමග් ගාධිගයමන 

සඞ්ගාතිගාපි යහොන් ති. අයසක් ඛධම් මපාරිපූරියා පසංසිො විඤ ්ඤූනං පසංසාපි 

යහොන් තීති. 

නසන් තිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. උජ් ඣානසඤ් ඤිසුත් තවණ් ණනා 
35. උජ් ඣානවයසන පවත් තා සඤ් ඤා එයතසං අත් ථි, උජ් ඣානවයසන 

වා සඤ් ජානන් තීති උජ්ඣානසඤ්ඤී. කාරයෙති කතානං පරියන් තං 

කාරයයති අත් යථො. පරිෙන්තකාරිතන් ති පරිච් ඡින් නකාරිතං පරිමිතවචනන් ති 
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පටුන 

අත් යථො. පංසුකූලාදිපටිපක් ඛනයයන පත්තුණ්ණදුකුලාදි වුත් තං. නා ං

ගහිතන් ති එයතන ‘‘උජ් ඣානසඤ් ඤිකා’’ති එත් ථ ක-සද් යෙො සඤ ්ඤායන් ති 
ෙස් යසති. 

අඤ්යඤනාකායරනභූතන් ති අත් තනා පයවදියමානාකාරයතො අඤ් යඤන 

අසුද් යධන ආකායරන විජ් ජමානං උපලබ් භමානං අත් තානං. වඤ්යචත්වාති 

පලම් යභත් වා. තස්ස කුහකස ්ස. තං චතුන් නං පච් චයානං පරිභුඤ් ජනං. 

පරි ානන්තීති තස් ස පටිපත් තිං පරිච් ඡිජ් ජ ජානන් ති. කාරයකොති 

සම් මාපටිපත් තියා කත් තා, සම් මාපටිපජ් ජිතාති අත් යථො. 

ඉදන් ති ලිඞ් ගවිපල් ලායසන වුත් තං, අයන් ති අත් යථො. 

 ම් ානු ම් පටිපදාති නිබ් බානධම් මස ්ස අනුච් ඡවිකතාය අනුධම් මභූතා 

පටිපො. පටිපක් ඛවිධමයන අසිථිලතාය ද ්හා. භාසිත ත්යතන ච

සවන ත්යතන චාති එත් ථ ච-සද් යෙො වියසසනිවත් තිඅත් යථො. යතන 

භාසිතස් ස සුතස් ස ච සම් මාපටිපත් තිවියසසං නිවත් යතති. යලොකපරිොෙන් ති 
යලොකස ්ස පරිවිධමනං උප් පාෙනියරොධවයසන සඞ් ඛාරානං පරාවුත් තිං. 

යතනාහ ‘‘සඞ්ොරයලොකස්ස උදෙබ්බෙ’’න් ති. ස් වායමත් යථො 

සච් චපටියවයධයනව යහොතීති ආහ ‘‘චතුසච්ච ම් ඤ්චඅඤ්ඤාො’’ති. එවං

න කුබ්බන්තීති අත් තනි විජ් ජමානම් පි ගුණං අනාවීකයරොන් යතො ‘‘යථා 

තුම් යහ වෙථ, එවං න කුබ් බන් තී’’ති අවිජ් ජමානතං බයාකයරොතීති අත් යථො. 

අකාරකය වාති යෙොසං අකාරකයමව. අච් චයස ්ස පටිග් ගණ් හනං නාම 

අධිවාසනං, එවං යසො යෙසයකන යෙසියමායනො තයතො විගයතො නාම යහොති. 

යතනාහ ‘‘පටිග්ගණ්හාතූතිෙ තූ’’ති. 

සභායවනාති සභාවයතො. එකසදිසන් ති පයරසං චිත් තාචාරං ජානන් තම් පි 

අජානන් යතහි සහ එකසදිසං කයරොන් තා. පරයතොති පච් ඡා. කථාෙ 

උප්පන්නාොති ‘‘කස ්සච් චයා න විජ් ජන් තී’’තිආදිකථාය පවත් තමානාය 

‘‘තථාගතස් ස බුද් ධස් සා’’තිආදිනා බුද් බලං බුද් ධානුභාවං දීයපත් වා. 

ෙමිස්සාමීති අච් චයයෙසනං පටිග් ගණ් හිස් සාමි. තප් පටිග් ගයහො හි ඉධ 

ඛමනන් ති අධිප් යපතං, සත් ථා පන සබ් බකාලං ඛයමො එව. 

යකොයපො අන් තයර චිත් යත එතස් සාති යකොපන්තයරො. යෙොයසො ගරු 

ගරුකාතබ් යබො අස් සාති යදොසගරු. ‘‘පටිමුච් චතී’’ති වා පායඨො, අයයමව 

අත් යථො. අච්චායිකකම් න් ති සහසා අනුපධායරත් වා කරියා. යනො චි ාති 

යනො යච ඉධ. ඉ ාති නිපාතමත් තං. අපගතං අපනීතං. යෙොයසො යනො යච සියා, 

යතන පරියායයන යදි අපරායධො නාම න භයවයයාති. න සම්ය ෙුං න 

වූපසයමයයං. කුසයලොති අනවජ් යජො. 

ධීයරොසයතොති පෙද් වයයන වට් ටඡින් ෙං ආහ. යකොනිච්චය වපණ්ඩියතො

නා ාති අත්යථොති ‘‘කස ්සච් චයා’’තිආදිකාය පුච් ඡාගාථාය අත් යථො. 
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දීඝමජ් ඣිමසංවණ් ණනාසු තථාගත-සද් යෙො විත් ථාරයතො සංවණ් ණියතොති 

ආහ ‘‘එව ාදීහි කාරයණහි තථාගතස්සා’’ති. බුද් ත්තාදීහීති ආදි-සද් යෙන 

‘‘යබොයධතා පජායා’’තිආදිනා (මහානි. 192; චූළනි. 

පාරායනත් ථුතිගාථානිද් යෙස 97) නිද් යෙයස ආගතකාරණානි සඞ් ගය් හන් ති. 

විය ොක්ෙං වුච් චති අරියමග් යගො, තස් ස අන්යතො අග් ගඵලං, තත් ථ භවා 

පණ්ණත්ති, තස් සා වයසන. එවං බුද් ධබලං දීයපති. ඉොනි ඛිත් තං 
සඞ් යඛයපන සංහරාපිතං යහොතීති ෙස් යසති. 

උජ් ඣානසඤ් ඤිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සද් ධාසුත් තවණ් ණනා 
36. තත්වස්සාති ඔ-කාරස් ස ව-කාරායෙසං අ-කාරස් ස ච යලොපං කත් වා 

නිද් යෙයසොති ආහ ‘‘තයතොඅස්සා’’ති. ‘‘තතස් සා’’ති වා පායඨො, තයතොති ච 

සද් ධායහතූති අත් යථො. නානුපතන්තීති න වත් තන් ති. ප ාදං කයරොන්තීති 

පමජ් ජන් ති, මිච් ඡා පටිපජ් ජන් තීති අත් යථො. ලක්ෙණානීති 

අනිච් චාදිලක් ඛණානි. උපනිජ්ඣාෙතීති උයපච් ච ඤාණචක් ඛුනා යපක් ඛති, 

අනුපස ්සතීති අත් යථො. ආගතකිච්චන් ති ආහතකච් චං, අයයමව වා පායඨො. 

සාය තීති අසම් යමොහපටියවධවයසන නිප් ඵායෙති, තථලක් ඛණං 
නියරොධසච් චං උපනිජ් ඣායතීති අයමත් යථො මග් යගපි වත් තබ් යබො යතන 

විනා අසම් යමොහපටියවධස් ස අසම් භවයතො. කසිණාරම් ණස්සාති ඉෙං 
ලක් ඛණවචනං. අකසිණාරම් මණසමාපත් තියයොපි හි සන් තීති. යථා ච 
කසිණාරම් මණානි අට් ඨන් නං සමාපත් තීනං අවයසසානඤ් ච තොරම් මණානං 

පච් චයවක් ඛණවයසන චිත් තානං, එවං යතන තානි ආරම් මණානි ගහිතානීති 
‘‘කසිණාරම් මණස් ස’’ඉච් යචව වුත් තං. පරමං උත් තමං සුඛන් ති 

වත් තබ් බයතො පර සුෙංඅරහත්තං. 

සද් ධාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සමයසුත් තවණ් ණනා 
37. උදානං පටිච්චාති උක් කාකරඤ් ඤා ජාතිසම් යභෙපරිහාරනිමිත් තං 

අත් තයනො වංසපරිසුද් ධං නිස් සාය වුත් තං පීතිඋොහාරං පටිච් ච 

යගොත් තවයසන ‘‘සක්කා’’ති ලද් නා ානං. යදි එයකොපි ජනපයෙො, කථං 

බහුවචනන් ති ආහ ‘‘රු ්හීසද්යදනා’’ති. අක් ඛරචින් තිකා හි ඊදියසසු ඨායනසු 

යුත් යත විය සලිඞ් ගවචනානි ඉච් ඡන් ති, අයයමත් ථ රුළ් හී යථා ‘‘අවන් තී 

කුරූ’’ති, තබ් බියසසයන පන ජනපෙසද් යෙ ජාතිසද් ෙතාය එකවචනයමව. 

අයරොපිය ති යකනචි න යරොපියම. 

ආවරයණනාති යසතුනා. බන් ායපත්වාති 

පණ් ඩුපලාසපාසාණමත් තිකඛණ් ඩාදීහි ආලිං ථිරං කාරායපත් වා. සස්සානි

කායරන්තීති යජට් ඨමායස කර ඝම් මස ්ස බලවභායවන හිමවන් යත හිමං 

විලීයිත් වා සන් දිත් වා අනුක් කයමන යරොහිණිං නදිං පවිසති, තං බන් ධිත් වා 

සස් සානි කායරන් ති. ‘‘ ාතිං ඝට්යටත්වාකලහංවඩ්ඪයිංසූ’’ති සඞ් යඛයපන 
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වුත් තමත් ථං පාකටතරං කාතුං ‘‘යකොලිෙකම් කරා වදන්තී’’ති ආහ. 

නියුත්තඅ ච්චානන් ති තස් මිං සස් සපරිපාලනකම් යම 
නියයොජිතමහාමත් තානං. 

තීණි ාතකානීති ‘‘කුඨාරිහත් යථො පුරියසො’’තිආදිනා ඵන්දන ාතකං (ජා. 

1.13.14 ආෙයයො) ‘‘දුද් දුභායති භද් ෙන් යත’’තිආදිනා දුද්දුභ ාතකං, (ජා. 

1.4.85 ආෙයයො) ‘‘වන් ොමි තං කුඤ් ජරා’’තිආදිනා ලටුකික ාතකන් ති (ජා. 

1.5.39 ආෙයයො) ඉමානි තීණි ජාතකානි. ද්යව ාතකානීති – 

‘‘සාධු සම් බහුලා ඤාතී, අපි රුක් ඛා අරඤ් ඤජා; 

වායතො වහති එකට් ඨං, බ්රහන් තම් පි වනප් පති’’න් ති. – 

ආදිනා රුක්ෙ ම්  ාතකං (ජා. 1.1.74). 

‘‘සම් යමොෙමානා ගච් ඡන් ති, ජාලමාොය පක් ඛියනො; 

යො යත විවදිස් සන් ති, තො එහින් ති යම වස’’න් ති. (ජා. 1.1.33) – 

ආදිනා සම්ය ොද ාන ාතකන් ති ඉමානි ද් යව ජාතකානි. 

‘‘අත් තෙණ් ඩා භයං ජාතං, ජනං පස් සථ යමධගං; 

සංයවගං කත් තයිස් සාමි, යථා සංවිජිතං මයා’’ති. (සු. නි. 941) – 

ආදිනා අත්තදණ්ඩසුත්තං. 

යතනාති භගවතා. කලහකරණභායවොති කලහකරණස් ස අත් ථිභායවො. 
මහාපථවියා මහග් යඝ ඛත් තියය කස ්මා නායසථාති ෙස් යසත් වා කලහං 
වූපසයමතුකායමො භගවා පථවිං නිෙස් සනභායවන ගණ් හීති ෙස් යසන් යතො 

‘‘පථවීනා කිංඅග්ඝතී’’තිආදිමාහ. අට්ඨායනති අකාරයණ. යවරංකත්වාති 
වියරොධං උප් පායෙත් වා. තංතංපයලොභනකරියාය පරක් කමන් තියයො 

‘‘උක්කණ්ඨන්තූ’’ති සාසනං යපයසන්ති. කුණාලදයහති කුණාලෙහතීයර 

පතිට් ඨාය. පුච්ඡිතං කයථසි අනුක් කයමන කුණාලසකුණරාජස් ස 

පුච් ඡාපසඞ් යගන කුණාල ාතකං (ජා. 2.21.කුණාලජාතක) කයථස් සාමීති. 

අනභිරතිං වියනොයදසි ඉත් ථීනං යෙොසෙස් සනමුයඛන කාමානං 

ආදීනයවොකාරසංකයලසවිභාවනවයසන. පුරිසපුරියසහීති යකොසජ් ජං 
විද් ධංයසත් වා පුරිසථාමබ්රූහයනන උත් තමපුරියසහි යනො භවිතුං වට් ටතීති 

උප් පන් නචිත් තා. අවිස්සට්ඨස ණකම් න්තා 

අපරිච් චත් තකම් මට් ඨානාභියයොගාති අත් යථො. නිසීදිතුං වට්ටතීති භගවා 
චින් යතසීති යයොජනා. 

පදුමිනිෙන් ති පදුමවයන. විකසිංසු ගුණගණවියබොයධන. අෙං 

ඉ ස්ස…යප.… න කයථසීති ඉමිනා සබ් යබපි යත භික් ඛූ තාවයෙව 
පටිපාටියා ආගතත් තා අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස ලජ් ජමානා අත් තනා 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 

92 

පටුන 

පටිලද් ධවියසසං භගවයතො නායරොයචසුන් ති ෙස් යසති. 

ඛීණාසවානන් තිආදිනා තත් ථ කාරණමාහ. 

ඔසට ත්යතති භගවයතො සන් තිකං උපගතමත් යත. අරිෙ ණ්ඩයලති 

අරියපුග් ගලසමූයහ. පාචීනයුගන් රපරික්යෙපයතොති යුගන් ධරපබ් බතස් ස 

පාචීනපරික් යඛපයතො, න බාහිරයකහි වුච් චමානඋෙයපබ් බතයතො. 

රා යණෙයකදස්සනත්ථන් ති බුද් ධුප් පාෙපටිමණ් ඩිතත් තා වියසසයතො 

රමණීයස් ස යලොකස් ස රමණීයභාවෙස් සනත් ථං. උල්ලඞ්ඝිත්වාති 

උට් ඨහිත් වා. එවරූයප ෙයණ ලයෙ මුහුත්යතති යථාවුත් යත 
චන් ෙමණ් ඩලස් ස උට් ඨිතක් ඛයණ උට් ඨිතයවලායං උට් ඨිතමුහුත් යතති 
උපරූපරිකාලස් ස වඩ් ඪිතභාවෙස් සනත් ථං වුත් තං. 

යතසං භික් ඛූනං ජාතිආදිවයසන භගවයතො අනුරූපපරිවාරභාවං 

ෙස් යසන් යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ.  හාසම් තස්සවංයස උප්පන්යනොතිආදි 

කුලවංසසුද් ධිෙස් සනං. ෙත්තිෙගබ්යභ  ායතොති ඉෙං සතිපි ජාතිවිසුද් ධියං 
මාතාපිතූනං වයසන අවිසුද් ධතා සියාති යතසම් පි ‘‘අවිසුද් ධතා නත් ථි 
ඉයමස’’න් ති විසුද් ධිෙස් සනත් ථං වුත් තං. සතිපි ච ගබ් භවිසුද් ධියං 
කතයෙොයසන මිස් සකත් තා අරජ් ජාරහතාපි සියාති ‘‘තම් පි නත් ථි 

ඉයමස’’න් ති ෙස් සනත් ථං ‘‘රා පබ්බජිතා’’තිආදි වුත් තං. 

සා න්තාති සමීයප. චලිංසූති උට් ඨහිංසු. යකොසමත් තං ඨානං සද්දන්තරං, 

‘‘සද් ෙසවනට් ඨානයමව සද් ෙන් තර’’න් ති අපයර. තික්ෙත්තුං යතසට්ඨිො

නගරසහස්යසසූති ජම් බුදීයප කර ආදියතො මහන් තානි යතසට් ඨි 

නගරසහස ්සානි උප් පන් නානි, තථා දුතියං, තථා තතියං. තං සන් ධායාහ 
‘‘තික් ඛත් තුං යතසට් ඨියා නගරසහස් යසසූ’’ති. තානි පන සම් පිණ් යඩත් වා 

සතසහස් සයතො පරං නවසහස් සාධිකානි අසීතිසහස් සානි. නවනවුතිො 

යදොණමුෙසතසහස්යසසූති නවසතසහස් සාධියකසු නවුතිසතසහස් යසසු 

යෙොණමුයඛසු. යදොණමුෙන් ති ච මහානගරස් ස ආයුප් පත් තිට් ඨානභූතං 

පාෙනගරං වුච් චති. ඡනවුතිො පට්ටනයකොටිසතසහස්යසසූති 
ඡයකොටිසතසහස් සඅධියකසු නවුතියකොටිසතසහස් සපට් ටයනසු. 

තම් බපණ් ණිදීපාදිඡපණ්ණාසාෙ රතනාකයරසු. එවං පන නගර-

යෙොණමුඛපට් ටන-රතනාකරාදිභායවන කථනං තංතංඅධිවත් ථාය වසන් තීනං 
තාසං යෙවතානං බහුභාවෙස් සනත් ථං. යදි ෙසසහස් සචක් කවායළසු යෙවතා 

සන් නිපතිතා. අථ කස් මා පාළියං ‘‘ෙසහි ච යලොකධාතූහී’’ති? වුත් තන් ති ආහ 

‘‘දසසහස්ස…යප.… අධිප්යපත’’න් ති. යතන සහස් සියලොකධාතු ඉධ ‘‘එකා 
යලොකධාතූ’’ති යවදිතබ් බා. 

යලොහපාසායදති සබ් බපඨමකයත යලොහපාසායෙ. බ්රහ් යලොයකති 
යහට් ඨියම බ්රහ් මයලොයක. යදි තා යෙවතා එවං නිරන් තරා හුත් වා 
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සන් නිපතිතා, පච් ඡා ආගතානං ඔකායසො එව න භයවයයාති යචොෙනං 

සන් ධායාහ ‘‘ෙථායෙොපනා’’තිආදි. 

සුද් ධාවාසකායය උප් පන් නා සුද් ාවාසකායිකා. තාසං පන යස් මා 

සුද් ධාවාසභූමි නිවාසට් ඨානං, තස් මා වුත් තං ‘‘සුද් ාවාසවාසීන’’න් ති. 

ආවාසාති ආවාසට් ඨානභූතා. යෙවතා පන ඔරම් භාගියානං ඉතයරසඤ් ච 
සංයයොජනානං සමුච් ඡින් නට් යඨන සුද් යධො ආවායසො විහායරො එයතසන් ති 

සුද් ාවාසා.  හාස ාග ංඤත්වාති මහාසමාගමං ගතාති ඤත් වා. 

පුරත්ථි චක්කවා මුෙවට්ටිෙං ඔතරි අඤ ්ඤත් ථ ඔකාසං අලභමායනො. 

එවං යසසාපි.  ණිවම් න් ති ඉන් ෙනීලමණිමයං කවචං. බුද් ධානං 

අභිමුඛභායගො බුද් වීථි, සා යාව චක් කවාළා උත්තරිතුංනසක්කා. හතිො 

බුද් වීථිොවාති බුද් ධානං සන් තිකං උපසඞ් කමන් යතහි යතහි යෙවබ්රහ් යමහි 

වලඤ් ජිතබුද් ධවීථියාව. 

සමිති සඞ් ගති සන් නිපායතො සමයයො, මහන් යතො සමයයො  හාස යෙොති 

ආහ ‘‘ හාසමූයහො’’ති. පවද් ධං වනං පවනන් ති ආහ ‘‘වනසණ්යඩො’’ති. 

යදවඝටාති යෙවසමූහා. ස ාදහංසූති සමාහිතං යලොකුත් තරසමාධිං සුට් ඨු 
අප් පිතං අකංසු. තථා සමාහිතං පන සමාධිනා නියයොජිතං නාම යහොතීති 

වුත් තං ‘‘ස ාධිනා යෙොය සු’’න් ති. සබ් යබසං යගොමුත් තවඞ් කාදීනං 

දූරසමුස් සාරිතත් තා අත්තයනො…යප.… අකරිංසු. විනයති අස් යස එයතහීති 

යනත්තානි, යයොත් තානි. අවීථිපටිපන් නානං අස් සානං වීථිපටිපාෙනං 

රස ්මිග් ගහයණන යහොතීති ‘‘යෙොත්තානිගයහත්වාඅයචොයදන්යතො’’ති වත් වා 

තං පන අයචොෙනං අවාරණයමවාති ආහ ‘‘අයචොයදන්යතො අවායරන්යතො’’ති. 

යථා ඛීලං භිත් තියං, භූමියං වා ආයකොටිතං දුන් නීහරණං, යථා ච පලිඝං 

නගරප් පයවසනිවාරණං, යථා ච ඉන් ෙඛීලං ගම් භීරයනමි සුනිඛාතං 

දුන් නීහරණං, එවං රාගාෙයයො සත් තසන් තානයතො දුන් නීහරණා 

නිබ් බානනගරප් පයවසනිවාරණා චාති යත ‘‘ඛීලං පලිඝං ඉන්දඛීල’’න් ති ච 

වුත් තා. ඌහච්චාති උද් ධරිත් වා. තණ් හාඑජාය අභායවන අයන ා. 

පරමසන් තුට් ඨභායවන චාතුද් දිසත් තා අප්පටිහතචාරිකංචරන්ති. බුද් ධචක් ඛු-

ධම් මචක් ඛු-දිබ් බචක් ඛු-සමන් තචක් ඛු-පකතිචක් ඛූනං වයසන පඤ්චහි

චක්ඛූහි. සුෙන් තා කුයතොති ආහ ‘‘චක්ඛුයතොපී’’ති. ඡන්දාදීහීති ඡන් ොදීනං 

වයසන නගච්ඡන්ති න වත් තන් ති. නආගච්ඡන්ති අනුප් පාෙනයතො. ආගුන් ති 
අපරාධං. 

සබ්බසංයෙොගාති විභත් තියලොයපන නිද් යෙයසො, සබ් යබ සංයයොයගති 

අත් යථො. විසජ් ාති විසජ් ජිත් වා. එවම්පීති ඉමායපි ගාථාය වයසන ‘‘ආගුං න 
කයරොතී’’ති පයෙ. 
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ගතායසති ගතා එව. න ගමිස්සන්ති පරිනිට් ඨිතසරණගමනත් තා. 
යලොකුත් තරසරණගමනඤ් යහත් ථ අධිප් යපතං. යතනාහ 

‘‘නිබ්යබ තිකසරණග යනන ගතා’’ති. යත හි නියයමන අපායං න 

ගමිස් සන් ති, යෙවකායඤ් ච පරිපූයරස් සන් ති. යය පන යලොකයයන 

සරණගමයනන බුද් ධං සරණං ගතා, න යත ගමිස් සන් ති අපායං, සති ච 
පච් චයන් තරසමවායය පහාය මානුසං යෙහං යෙවකායං පරිපූයරස ්සන් තීති. 

යතනාහ යසො බ්රහ් මා ‘‘යෙයකචිබුද් ං…යප.… පරිපූයරස්සන්තී’’ති. 

සමයසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. සකලිකසුත් තවණ් ණනා 
38. තන් ති උයයානං සඞ් ඛං ගතන් ති සම් බන් යධො. ධනුනා සයරන 

ගහන් ති යපොථයන් ති බායධන් තීති  නුග්ගහා. තංසම්පටිච්ඡීති තස් සා සිලාය 
යහට් ඨාභායගන උග් ගන් ත් වා සම් පටිච් ඡි. සත් ථු පුඤ ්ඤානුභායවන 

උපහතත් තා සයම් පි පරිපතන් තී වාතං උපත් ථම් යභති. අභිහනි සත් ථාරා 
අනාවජ් ජිතත් තා. තඤ් ච යඛො කම් මඵලවයසනාති ෙට් ඨබ් බං. තයතො එව 

තයතොපට්ඨාෙභගවයතොඅඵාසු  ාතන් ති එයතනපි උපාදිණ් ණකසරීයර නාම 
අනිට් ඨාපි සම් ඵස් සකා පතන් ති එව තථාරූයපන කම් මුනා කයතොකායසති 

ෙස් යසති. අෙං විහායරොති ගිජ් ඣකූටවිහායරො. උජ් ඞ්ගයලො න 

කත් තබ් බපයරො. විසය ොති භූමිභාගවයසන විසයමො. සිවිකාකායරන 

සජ් ජියතො මඤ් යචො එව  ඤ්චසිවිකා. 

භුසාති ෙළ් හා. දුක්ොති දුක් ඛමා දුත් තිතික් ඛා. ෙරාති කක් කසා. කටුකාති 

අනිට් ඨා. අසාතාති න සාතා අප් පියා. න අප්යපතීති න උයපති. න 

අප්පාෙන්තීති න ඛමන් ති. යවෙනාධිවාසනඛන් තියා 
සතිසම් පජඤ ්ඤයුත් තත් තා සබ් බසත් තට් ඨිතාහාරසමුෙයවත් ථුජාතස් ස 
ආදීනවනිස ්සරණානං පයගව සුප් පටිවිදිතත් තා යථා සමුොචායරො චිත් තං 

නාභිභවති, එවං සම් මයෙව උපට් ඨාපිතසතිසම් පජඤ් ඤත් තා වුත් තං 

‘‘යවදනාධිවාසන…යප.… හුත්වා’’ති. අපීළිෙ ායනොති අබාධියමායනො. 

කාමං අනිට් ඨාය යවෙනාය ඵුට් යඨො තාය අපීළියමායනො නාම නත් ථි, 
පරිඤ් ඤාතවත් ථුකත් තා පන තස් සා වයස අවත් තමායනො 

‘‘අවිහඤ ්ඤමායනො’’ති වුත් යතො. යතනාහ ‘‘සම්පරිවත්තසායිතාෙ

යවදනානං වසංඅගච්ඡන්යතො’’ති. 

සීහයසෙයන් ති එත් ථ සයනං යසයයා, සීහස් ස විය යසයයා සීහයසයයා, 

තං සීහයසයයං. අථ වා සීහයසෙයන් ති යසට් ඨයසයයං උත් තමයසයයං. 
ස් වායමත් යථො අට් ඨකථායයමව ආගමිස් සති. ‘‘වායමන පස් යසන 

යසන් තී’’ති එවං වුත් තා කා යභොගියසෙයා. දක්ඛිණපස්යසනසොයනොනා  

නත්ථි ෙක් ඛිණහත් ථස ්ස සරීරග් ගහණාදියයොගක් ඛමයතො. පුරිසවයසන යචතං 

වුත් තං. එයකන පස්යසන සයිතුං න සක්යකොන්ති දුක් ඛුප් පත් තියතො. අෙං

සීහයසෙයාති අයං යථාවුත් තා සීහයසයයා. යතජුස්සදත්තාති ඉමිනා සීහස් ස 
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අභීතභාවං ෙස් යසති. භීරුකජාතිකා හි යසසමිගා අත් තයනො ආසයං පවිසිත් වා 

උත්රාසබහුලා සන් තාසපුබ් බකං යථා තථා සයන් ති, සීයහො පන 
අභිරුකභාවයතො සයතොකාරී භික් ඛු විය සතිං උපට් ඨයපත් වාව සයති. 

යතනාහ ‘‘ද්යව පුරි පායද’’තිආදි. පුරි පායදති ෙක් ඛිණපුරිමපායෙ වාමස් ස 
පුරිමපාෙස් ස ඨපනවයසන ද් යව පුරිමපායෙ එකස් මිං ඨායන ඨයපත් වා. 

පච්ඡි පායදති ද් යව පච් ඡිමපායෙ. වුත් තනයයයනව ඉධාපි එකස් මිං ඨායන 

ඨපනං යවදිතබ් බං. ඨියතොකාසසල්ලක්ෙණං අභීරුකභායවයනව. සීසං පන

උක්ඛිපිත්වාතිආදිනා වුත් තසීහකරියා අනුත්රාසපබුජ් ඣනං විය 

අභීරුකභාවසිද් ධා ධම් මතාවයසයනවාති යවදිතබ් බා. සීහවි ම්භිතවි ම්භනං 
අතියවලං එකාකායරන ඨපිතානං සරීරාවයවානං ගමනාදිකරියාසු 

යයොග් ගභාවාපාෙනත් ථං. තික්ෙත්තුං සීහනාදනදනං 
අප් යපසක් ඛමිගජාතපරිහරණත් ථං. 

යසති අබයාවටභායවන පවත් තති එත් ථාති යසයයා, චතුත් ථජ් ඣානයමව 

යසයයා චතුත්ථජ්ඣානයසෙයා. කං පයනත් ථ තං චතුත් ථජ් ඣානන් ති? 
ආනාපානචතුත් ථජ් ඣානං. තයතො හි වුට් ඨහිත් වා විපස් සනං වඩ් යඪත් වා 
අනුක් කයමන අග් ගමග් ගං අධිගන් ත් වා තථාගයතො ජායතොති. ‘‘තයිෙං 

පෙට් ඨානං නාම, න යසයයා, තථාපි යස් මා ‘චතුත් ථජ් ඣානා වුට් ඨහිත් වා 

සමනන් තරං භගවා පරිනිබ් බායී’ති  හාපරිනිබ්බායන (දී. නි. 2.219) ආගතං. 

තස් මා යලොකයචතුත් ථජ් ඣානසමාපත් ති එව තථාගතයසෙයා’’ති යකචි. එවං 

සති පරිනිබ් බානකාලිකාව තථාගතයසයයාති ආපජ් ජති; න ච තථාගයතො 
යලොකයචතුත් ථජ් ඣානසමාපජ් ජනබහුයලො විහාසි. අග් ගඵලවයසන පවත් තං 
පයනත් ථ චතුත් ථජ් ඣානං යවදිතබ් බං. තත් ථ යථා සත් තානං 

නිද් දුපගමලක් ඛණා යසයයා භවඞ් ගචිත් තවයසන යහොති, සා ච යනසං පඨමං 

ජාතිසමන් වයා යයභුයයවුත් තිකා, එවං භගවයතො අරියජාතිසමන් වයං 

යයභුයයවුත් තිකං අග් ගඵලභූතං චතුත් ථජ් ඣානං තථාගතයසෙයාති 

යවදිතබ් බා. සීහයසෙයා නාම යසට් ඨයසයයාති ආහ ‘‘උත්ත යසෙයා’’ති. 

‘‘කාලපරිච් යඡෙං කත් වා යථාපරිච් යඡෙං උට් ඨහිස් සාමී’’ති එවං තො 
මනසිකාරස ්ස අකතත් තා පාළියං ‘‘උට් ඨානසඤ් ඤං මනසිකරිත් වා’’ති න 

වුත් තන් ති ආහ ‘‘උට්ඨානසඤ්ඤන්ති පයනත්ථ න වුත්ත’’න් ති. තත් ථ 

කාරණමාහ ‘‘ගිලානයසෙයායහසා’’ති. සා හි චිරකාලප් පවත් තිකා යහොති. 

විසුං විසුං රාසිවයසන අනාගන් ත් වා එකජ් ඣං පුඤ් ජවයසන ආගතත් තා 

වුත් තං ‘‘සබ්බාපි තා’’ති. යතනාහ ‘‘සත්තසතා’’ති. විකාර ත්තම්පීති 

යවෙනාය අසහනවයසන පවත් තනාකාරමත් තම් පි. සුසම් ට්ඨකඤ්චනං

විොති සම් මට් ඨසුසජ් ජිතසුවණ් ණං විය. 

 ම් ාලපනන් ති අසඞ් ඛාරිකසමුප් පන් නසභාවාලපනං. සමුල් ලපිතඤ් හි 
ආකාරසමානවචනයමතං. නායගො විය වාති පවත් තතීති නාගයවො. තස් ස 
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භායවො නාගවතා. විභත් තියලොයපන යහස නිද් යෙයසො, 

මහානාගහත් ථිසදිසතායාති අත් යථො. බයත්තුපරිචරණට්යඨනාති බයත් තං 

උපරූපරි අත් තයනො කරියාචරයණන. ආ ානීයෙොති සම් මාපතිතං දුක්ෙං 
සහන් යතො අත් තනා කාතබ් බකරියං ධීයරො හුත් වා නිත් ථාරයකො. 
කාරණාකාරණජානයනනාති නියයානිකානියයානිකකරණඤාතතාය. 

යතයනවට්යඨනාති අප් පටිසමට් යඨයනව. ‘‘මුත් යතො යමොයචයය’’න් තිආදි 

ධුරවාහට්යඨන.නිබ්බියසවනට්යඨනාති රාගාදිවිසවිගතභායවන. 

අනිෙමිතාණත්තීති අනුද් යෙසිකං ආණාපනං. සාමඤ් ඤකයතොපි 

සමාධිසද් යෙො පකරණයතො ඉධ වියසසත් යථොති ආහ ‘‘ස ාධින්ති 

අරහත්තඵලස ාධි’’න් ති. පටිප් පස් සද් ධිවයසන සබ් බකයලයසහි සුට් ඨු 

විමුත් තන් ති සුවිමුත්තං. අභිනතං නා  ආරම් මයණ අභිමුඛභායවන 

පවත් තියා. අපනතං අපගමනවයසන පවත් තියා, විමුඛතායාති අත් යථො. 
යලොකයජ් ඣානචිත් තං විය විපස් සනා විය ච සසඞ් ඛායරන සප් පයයොයගන 
තෙඞ් ගප් පහානවික් ඛම් භනපහානවයසන ච වික් ඛම් යභත් වා න අධිගතං න 

ඨපිතං, කඤ් චරහි කයලසානං සබ් බයසො ඡින් නතායාති ආහ ‘‘ඡින්නත්තා

වතං ඵලස ාධිනාස ාහිත’’න් ති. අතික්කමිතබ්බන් ති ආචාරාතික් කමවයසන 

ලඞ් ඝිතබ් බං. සා පන ලඞ් ඝනා ආසාෙනා ඝට් ටනාති ආහ ‘‘ඝට්යටතබ්බ’’න් ති. 

පඤ ්චයවො නාම – ඉරුයවයෙො, යජුයවයෙො, සාමයවයෙො, 

ආථබ් බණයවයෙො, ඉතිහායසො චාති එවං ඉතිහාසපඤ් චමානං යවොනං. 

‘‘චර’’න් ති වචනවිපල් ලායසන වුත් තන් ති ආහ ‘‘චරන්තා’’ති, තපන් තාති 

අත් යථො. හීනත්තරූපාති හීනාධිමුත් තිකතාය නිහීනචිත් තසභාවා. 

විමුත් තිකතාය අභාවයතො නිබ්බානඞ්ග ා න යහොන්ති. 

අරහත් තාධිගමකම් මස ්ස අභබ් බතාය පරිහීනත්ථා. අජ්යඣොත්ථටාති අභිභූතා. 

තාදියසයහව සීයලහීති යගොසීලාදීහි. බද් ාති සමාෙයපත් වා පවත් තනවයසන 

අනුබද් ධා. ලූෙං තපන් ති අත් තකලමථානුයයොගං. තං පන එකයෙයසන 

ෙස් යසන් යතො ‘‘පඤ්චාතපතාපන’’න් තිආදිමාහ. ‘‘එවං පටිපන් නස ්ස 

යමොක් යඛො නත් ථි, එවං පටිපන් නස ්ස වට් ටයතො මුත් ති අත් ථී’’ති වෙන් තී සා 
අත් තයතො සාසනස් ස නියයානභායවො කථියතො නාම යහොතීති ආහ 

‘‘සාසනස්ස නිෙයානිකභාවංකයථන්තී’’ති. ආදින් ති ගාථාද් වයං. 

සකලිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පඨමපජ් ජුන් නධීතුසුත් තවණ් ණනා 
39. චාතු හාරාජිකස්සාති චාතුමහාරාජිකකායිකස් ස.  ම්ය ො 

අනුබුද්ය ොති චතුසච් චධම් යමො පරිඤ් යඤයයාදිභාවස් ස අනුරූපයතො බුද් යධො. 

පච්චක්ෙය වාති පරපත් තියා අහුත් වා අත් තපච් චක් ඛයමව කත් වා ජානාමි. 
ධම් මං ගරහන් තා නාම සද් ෙයෙොසවයසන වා අත් ථයෙොසවයසන වා 

ගරයහයයන් ති තං ෙස් යසන් යතො ‘‘හීනක්ෙර…යප.…යකොතිවා’’ති ආහ. සා 
පන ‘‘යතසං විගරහා දුම් යමධතාය මහානත් ථාවහාවා’’ති ෙස් යසන් තී යෙවතා 
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ආහ ‘‘දුම්ය  ාඋයපන්තියරොරුව’’න් ති. විසුං යහොතීති අවීචිමහානිරයයතො 

විසුං එව යහොති. ෙන්තිොති ඤාණඛන් තියා. උපසය නාති රාගාදීනං 

සබ් බයසො වූපසයමන. යතනාහ ‘‘රුච්චිත්වා’’තිආදි. 

පඨමපජ් ජුන් නධීතුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. දුතියපජ් ජුන් නධීතුසුත් තවණ් ණනා 
40. බුද් ඤ්ච  ම් ඤ්ච න ස්ස ානාති බුද් ධසුබුද් ධතං 

ධම් මසුධම් මතඤ් ච ඤත් වා තදුභයං නමස් සමානා. යස් මා බුද් යධ ච ධම් යම ච 
පසන් යනො සඞ් යඝ ච පසන් යනො එව යහොති තස් ස සුප් පටිපත් තියා 

විජානනයතො, තස් මා යසො අත් යථො ගාථාය ච-සද් ෙසඞ් ගහියතොති 

ෙස් යසන් යතො ‘‘ච-සද්යදන සඞ්ඝඤ්චා’’ති ආහ අත්ථවතියෙොති 
යලොකයයලොකුත් තරඅත් ථසඞ් ගහිතා 

යලොකයකුසලයලොකුත් තරමග් ගසඞ් ගණ් හනයතො. ෙං ම් ංසා අභාසීති යං 

තුම් හාකං ධම් මං පටිවිජ් ඣිත් වා ඨිතා, සා මහායකොකනො අත් තයනො 

බලානුරූපං අභාසි. බහුනාති නානප් පකායරන. පරිොයෙනාති කාරයණන. 

තාදියසොති තථාරූයපො තථාපටිවිද් ධසච් යචො අත් ථධම් මාදීසු කුසයලො එයකකං 
පෙම් පි උොහරණයහතුනිගමනානි නීහරන් යතො ආචික් ඛති යෙයසති 

පඤ ්ඤයපති පඨයපති විවරති විභජති උත් තානීකයරොති. යතනාහ ‘‘අෙං 

භගවා’’තිආදි. එයතන අතිවිය විත් ථාරක් ඛයමො සුගතධම් යමොති ෙස් යසති. 

පරිොපුටන් ති පරිවත් තිතං. එවං විත් ථාරක් ඛමං ධම් මං යස් මා යෙවධීතා 

‘‘සංඛිත් තමත් ථං ලපයිස් සාමී’’ති අයවොච, තස් මා වුත් තං 

‘‘තස්සත්ථ’’න් තිආදි. 

දුතියපජ් ජුන් නධීතුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
සතුල් ලපකායිකවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ආදිත්තවග්යගො 

1. ආදිත් තසුත් තවණ් ණනා 
41. සීසන් ති යෙසනාපයෙයසො, යෙසනාය අඤ් යඤසුපි වත් තබ් යබසු 

කස ්සචියෙව සීසභායගන අපදිසනං. යතනාහ ‘‘රාගාදීහී’’තිආදි. දායනනාති 
අත් තයනො සන් තකස ්ස පයරසං පරිච් චජයනන. තං පන පරිච් චජනං 

යචතනාය යහොතීති ආහ ‘‘දානයචතනාො’’ති දානපුඤ්ඤයචතනාති ොනමයා 

පුඤ ්ඤයචතනා දාෙකස්යසව යහොති තංසන් තතිපරියාපන් නත් තා. 

නීහතභණ්ඩකන් ති ආදිත් තයගහයතො බහි නික් ඛාමිතං භණ් ඩකං. එතන් ති 

‘‘දින් නං යහොතී’’තිආදිවචනං. අදින්යනති ොනමුයඛ අනියුඤ් ජියත යභොයග. 

‘‘අන් යතනා’’ති ජීවිතස් ස අන් යතො අධිප් යපයතොති ආහ ‘‘ රයණනා’’ති. 

මමාති පරිග් ගහිතත් තා පරිග්ගහා, යභොගා. යතපි යකනචි ආකායරන විනාසං 

අනුපගතා මරයණන පහීයන් ති නාමාති වුත් තං ‘‘යචොරාදීනං වයසන

අවිනට්ඨයභොයග’’ති. යසොභනා අග් ගභූතා රූපාෙයයො එත් ථාති සග් යගො, තං 

සග්ගං. 
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පටුන 

ආදිත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. කංෙෙසුත් තවණ් ණනා 
42. ද්යව තීණි භත්තානි අභුත්වාති ද් යව තයයො වායර භත් තානි 

අභුඤ් ජිත් වා. උට්ඨාතුං න සක්යකොතීති උට් ඨාතුම් පි න සක් යකොතී, පයගව 

අඤ ්ඤං සරීයරන කාතබ් බකච් චං දුබ් බලභාවයතො. දුබ්බයලොපි හුත්වාති 
භුඤ ්ජනයතො පුබ් යබ දුබ් බයලො හුත් වා බලසම් පන් යනො යහොති. එවං 
බයතියරකයතො අන් වයයතො ච ආහාරස් ස සරීයර බලවතං ආහ. යස් මා 

අන් නයෙො ොයයකො පටිග් ගාහකස ්ස බලයෙො යහොති, තස් මා යසො ආයතිං 
අත් තයනො සරීයර බලයෙො අවිනාසවයසන බලස් ස රක් ඛයකො ච යහොති. 

යතනාහ භගවා – ‘‘බලං යඛො පන ෙත් වා බලස ්ස භාගී යහොතී’’ති (අ. නි. 

5.37) යසසපයෙසුපි එයසව නයයො. සුරූයපොපීති අභිරූයපොපි. විරූයපො 

යහොතීති බීභච් ඡරූයපො යකොපීනස් ස අච් ඡන් නත් තා. ඉදඤ්ච ොනන් ති 

සාමඤ ්ඤයතො වුත් තං. උපාහනාති සරූපයතො ෙස් යසති. අදුක් ඛප් පත් යතො 

හුත් වා යාති වත් තති එයතනාති ොනන් ති ඡත් තාදීනම් පි යානභායවො වුත් යතො. 

යතනාහ ‘‘ොනයදො සුෙයදො යහොතී’’ති. චක්ඛුයදො නා  යහොති චක් ඛුනා 
කාතබ් බකච් යච සහකාරීකාරණභාවයතො දීපස් ස. 

‘‘සබ්යබසංයෙව බලාදීනං දාෙයකො යහොතී’’ති සඞ් යඛපයතො වුත් තං 

අත් ථං විත් ථාරයතො ෙස් යසතුං ‘‘ද්යව තයෙො ගාය ’’තිආදි වුත් තං. 

නිසජ් ජාදිවයසන පතිස් සයිතබ් බයතො පතිස්සයෙො, විහායරො. පක්ඛිත්තං විෙ

යහොති පරිස ්සමස් ස වියනොදිතත් තා. බහිවිචරන්තස්සාති පතිස් සයං අලභිත් වා 

බහි විවටඞ් ගයණ විචරන් තස ්ස. ඣාෙතීති ඣායන් තං යහොති, කලමතීති 

අත් යථො. සීතුණ් හාදිවියරොධිපච් චයවයසන සසන් තායන විසභාගසන්තති, 

තබ් බිපරියායයතො සභාගසන්තති යවදිතබ් බා. සුඛං නාම 

දුක් ඛපච් චයපරිහාරයතො සුඛපච් චයුප් පන් නයතො ච යහොති, තදුභයං 

පතිස ්සයවයසන ලභතීති ෙස් යසන් යතො ‘‘බහිවිචරන්තස්සපායද’’තිආදිමාහ. 

 ම් පීතිසුෙන් ති ධම් මපච් චයවක් ඛයණන උප් පන් නපීතිසුඛං. උපස සුෙන් ති 
කයලසානං වූපසයමන පවත් තසුඛං. නිවාතං පිහිතවාතපානං පතිස ්සයං 

පවිසිත් වා ද් වාරං පිධාය ඨිතස් ස අන් ධකායරො යහොතීති වුත් තං ‘‘කූයප

ඔතිණ්යණො විෙ යහොතී’’ති. යතනාහ ‘‘ ඤ්චපීඨාදීනින පඤ්ඤාෙන්තී’’ති. 

තයිෙං බහිසමාපන් නපරිස ්සමයෙොයසන, න ච පතිස් සයයෙොයසන. යතනාහ 

‘‘මුහුත්ත’’න් තිආදි. 

න මරති එයතනාති අ රණං, නිබ් බානාධිගමාෙයයො. තස් ස ොනං 

ධම් මූපයෙයසො, තං යෙති. යතනාහ ‘‘යෙො  ම් ං අනුසාසතී’’ති. තයිෙං 

ධම් මානුසාසනං කථං යහොතීති ආහ ‘‘අට්ඨකථ’’න් තිආදි. අට්ඨකථං 

කයථතීති අවිවටපාඨස් ස පාළියා අත් ථසංවණ් ණනං කයරොතීති අත් යථො. 

අනධීතියනො පන පාළිං වායචති. තත් ථ තත් ථ ගතට් ඨායන පුච්ඡිතපඤ්හං

විස්සජ්ය ති, අයං තාව ගන් ථධුයරො, පටිපත් තිවාසධුයර පන කම් ට්ඨානං

ආචික්ෙති, උභයයසම් පි  ම් ස්සවනං කයරොති. සබ්බදානන් ති 
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යථාවුත් තආමිසොනං අභයොනං.  ම් දානන් ති ධම් මයෙසනා.  ම් රතීති 

සමථවිපස් සනාධම් යම අභිරති.  ම් රයසොති සද් ධම් මසන් නිස ්සයං 
පීතිපායමොජ් ජං. 

කංෙෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. අන් නසුත් තවණ් ණනා 
43. පත්යථන්තීති පියහන් ති. යත් ථස් ස උපගමනං යලොයක පාකටතරං 

අයහොසි, යත උොහරණවයසන ෙස් යසන් යතො 

‘‘චිත්තගහපතිසීවලිත්යථරාදියකවිො’’ති ආහ. අන්නන් ති අන් නසඤ් ඤියතො 
චතුබ් බියධොපි පච් චයයො. සබ් යබපි ොයයක එකජ් ඣං ගයහත් වා සාමඤ් ඤයතො 

එකවයසන ‘‘දාෙකය වා’’ති වුත් තං, යථා චාහ ‘‘යකොනා යසොෙක්යෙො, 

ෙංඅන්නංනාභිනන්දතී’’ති? තත් ථ ෙක්යෙොති සත් යතො. සාමඤ් ඤයජොතනා 

ච නාම යස් මා පුථුඅත් ථවිසයා, තස ්මා ‘‘යෙ නං දදන්ති සද් ාෙ, 

විප්පසන්යනන යචතසා.තය වඅන්නංභ තී’’ති වුත් තං. තත් ථ  -කායරො 

පෙසන් ධිකයරො, යත එවාති අත් යථො. දාෙකං අපරිච් චජනයමව අනුගච්ඡති 
චක් කං විය කුබ් බරං. 

අන් නසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. එකමූලසුත් තවණ් ණනා 
44. පතිට් ඨට් යඨන අවිජ් ජාසඞ් ඛාතං එකං මූලං එතිස් සාති එකමූලා. තං 

එකමූලං. යථා සංයයොජනීයයසු අස් සාොනුපස් සනාවයසන 

තණ් හාසමුප් පායෙො, එවං තණ් හාභිභවවයසන අනවයබොයධොති අවිජ් ා

තණ්හාෙ මූලං, තණ්හා ච අවිජ් ාෙ මූලං. අයඤ් හි නයයො 

උපනිස ්සයතාවයසන වුත් යතො, සහජාතවයසන චායං අඤ් ඤමඤ් ඤං 

මූලභායවො පාකයටොයයව. ඉ  පන ඉමිස ්සං ගාථායං අධිප්යපතා 

‘‘එකමූල’’න් ති සා තණ් හා. තත් ථ යා භවතණ් හා, සා සස් සතදිට් ඨිවයසන 

ආවට් ටති පරිවත් තති, විභවතණ් හා උච් යඡෙදිට් ඨිවයසන, එවං ද්විරාවට්ටං. 

සහ ාතයකොටිොති සහජාතයකොටියාපි, පයගව සම් මුය් හං ආපන් නස ්ස පන 

වත් තමානාය තණ් හාය බලවභායවන මලීනතා සියා. උපනිස්සෙයකොටිොති 

උපනිස ්සයයකොටියාව සහජාතයකොටියා අසම් භවයතො. පත්ථරණට්ඨානාති 

විත් ථතා හුත් වා පවත් තිට් ඨානභූමි. යතනාහ ‘‘යතසු සා පත්ථරතී’’ති. 

සමුද් ෙනට් යඨන සමුද්යදො. උත් තරිතුං අසක් කුයණයයතාය පතාය අලං 

පරියත් යතොති පාතායලො, අයං පන පාතායලො වියාති පාතායලො. යතනාහ 

‘‘අප්පතිට්ඨට්යඨනා’’ති. අගාධගම් භීරතායාති අත් යථො. 

එකමූලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. අයනොමසුත් තවණ් ණනා 
45. අයනො නා න් ති අනූනනාමං. ගුණයනමිත් තිකානි එව හි භගවයතො 

නාමානි. ගුණානඤ් චස් ස පරිපුණ් ණතාය අනූනනාමන් ති ආහ 

‘‘සබ්බගුණස න්නාගතත්තා’’තිආදි. අපිච තථා යතවිජ් යජො, 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 

100 

පටුන 

ඡළභිඤ් යඤොතිආදීනි නාමානි අයනොමනාමානි න යහොන් ති 

පරිච් ඡින් නවිසයත් තා, භගවයතො පන සත් ථා, සබ් බඤ් ඤූ, 
සම් මාසම් බුද් යධොතිආදීනි නාමානි අයනොමනාමානි නාම මහාවිසයත් තා 

අනූනභාවයතො. යතනාහ ‘‘අයවකල්ලනා ’’න් ති. ෙන් න්තරාදයෙොති 

ඛන් ධවියසසාදියක. ඤායණන යාථාවයතො අරණීයට් යඨන අත්යථ.

අන්වෙපඤ්ඤාධිග ාොති යලොකුත් තරපඤ් ඤාපටිලාභාය. පටිපදන් ති 
සමථවිපස් සනාපටිපෙං. කයලසකාමානං වයසන අල් ලීයිතබ් බට් යඨන කාමා 

එව ආලයෙො. අතීතකායලයයව කමනතං ගයහත් වා වුත් තං ‘‘ක  ාන’’න් ති. 

න එතරහි තෙභාවයතොති ආහ ‘‘අතීතං පන උපාදාෙ ඉදං වුත්ත’’න් ති. 

මහානුභාවතාදිනා  හන්තානං. 

අයනොමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අච් ඡරාසුත් තවණ් ණනා 
46. ‘‘අච් ඡරාගණසඞ් ඝුට් ඨ’’න් ති ගාථා යෙවපුත් යතන යයනාධිප් පායයන 

ගායිතා, යසො අනුපුබ් බිකථාය විනා න පඤ් ඤායතීති තං ආගමනයතො පට් ඨාය 

කයථන් යතො ‘‘අෙං කිර යදවපුත්යතො’’තිආදිමාහ. තත් ථ සාසයනති 

ඉමස ්යසව සත් ථුසාසයන. කම් ාකම් න් ති කම් මවිනිච් ඡයං. 

අත් ථපුයරක් ඛාරතාය අප් පකච් චතාය ච සල්ලහුකවුත්තියකො. සෙනස්ස

යකොට්ඨායසොති දිවසං පුරිමයාමඤ් ච භාවනානුයයොගවයසන 
කලන් තකායස් ස සමස් සාසනත් ථං යසයයාය උපගමනභායගො අනුඤ් ඤායතො. 

අබ්භන්තයරති කුච් ඡියං භත් තස් ස පරිත් තතාය සත්ථකවාතාති 

තික් ඛභායවන සත් ථකා විය කන් තනකා වාතා. ධුරස්මිංයෙවාති 

කයලසමායරන යුද් යධ එව. විමුත් තායතනසීයස ඨත් වා  ම් ංයදයසන්යතො

වා. උපනිස්සෙ න්දතාෙ අපරිපක් කඤාණතාය ආසවක් ඛයං අප් පත් යතො 

කාලං කත් වාති යයොජනා. උපරි ඨිතන් ති පරික් ඛාරභායවන දිබ් බදුස ්සූපරි 

ඨිතං. තයථව අට්ඨාසීති තාහි තථා වුත් යතපි යථා තයතො පුබ් යබ, තයථව 

අට් ඨාසි. සුවණ්ණපට්ටන් ති නිබ් බුද් යධ පටිජිනිත් වා ලද් ධබ් බසුවණ් ණපට් ටං. 

වීතික් කමස ්ස අකතත් තා අසම්භින්යනයනව සීයලන. යස් මා තස් මිං සත් ථු 
සන් තිකං ආගච් ඡන් යත තාපි යතන සද් ධිං ආගමංසු තස් මා 

‘‘අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතො’’ති වුත් තං. 

සඞ්යඝොසිතන් ති සඞ් ගම් ම යඝොසිතං, තත් ථ තත් ථ අච් ඡරානං 

ගීතසද් ෙවයසන යඝොසිතං. පිසාචගණං කත්වා වදති අච් ඡන් ෙරාගතාය. 

නිො චිත්තතාොති සම් මත් තනියායම නින් නචිත් තතාය. ගරුභායවනාති 

තාසං වයස අවත් තනයතො ගරුට් ඨානභායවන. ොත්රාති නිබ් බානං පති යාත්රා. 

තං පන වට් ටයතො නිග් ගමනං යහොතීති ආහ ‘‘කථංනිග්ග නං භවිස්සතී’’ති. 

අතිසල්යලෙයතවාති අතිවිය කයලසානං සල් යලඛිතවුත් තියකො. 

අකතාභිනියවසස්සාති භාවනමනනුයුත් තස් ස අනාරද් ධවිපස් සකස් ස. 
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කාරකස්සාති සුගයතොවාෙකාරකස් ස සම් මාපටිපජ් ජයතො. 

සුඤ්ඤතාවිපස්සනන් ති සුඤ් ඤතාදීපනං විපස් සනං දුච් චරිතතණ් හාය 

දූරීකරයණන එකවිහාරිතාය. එයකො  ග්යගො අස්සාති යලොකුත් තරමග් යගො 

එව අස් ස අනාගයතො, පුබ් බභාගමග් යගො පන කතපරිචයයොති අත් යථො. 

කාෙවඞ්කාදීනන් ති කායදුච් චරිතාදීනං අභාවයතො සමුච් ඡින් ෙයනන 

අනුපලබ් භනයතො. නත් ථි එත් ථ භයං, අස් මිං වා අධිගයත පුග් ගලස ්ස නත් ථි 

භයන් ති අභෙං නා . සංසාරකන් තාරං අතික් කමිත් වා නිබ් බානසඞ් ඛාතං 

යඛමං අමතට් ඨානං ගමයන සුගතසාරථිනා සුසජ් ජිතයානභාවයතො රයථො

අකූ යනොතිඅට්ඨඞ්ගියකො ග්යගොව අධිප්යපයතො. ධම් මයතො අනයපතතාය 

අපරාපරුප් පත් තියා ච  ම් චක්යකහි. 

ඔත්තප්පම්පි ගහිතය ව අවිනාභාවා. අපාලම්යබොති අවස් සයයො. 

පරිවායරොති පරික් ඛායරො අභිසඞ් ඛරණයතො. මග් ගස ්ස කරණට් ඨායන ධම් යමො 

තප් පරියාපන් නා සම් ාදිට්ඨි. අනිච්චාදිවයසනාති 

අනිච් චානුපස ්සනාදිවයසන. යසොධියතසු වජ් ඣමායනසු. භූමිලද් වට්ටන් ති 
භූමිලද් ධසඞ් ඛාතං වට් ටං. තත් ථ විපස් සනාය පවත් තිට් ඨානභාවයතො 

පඤ ්චක් ඛන් ධා භූමි නාම, වට් ටමයකම් මභාවයතො තත් ථ උප් පජ් ජනාරහං 

කයලසජාතං භූමිලද් ධවට් ටං. පරි ාන ානාති පරිච් ඡින් ෙනවයසන 
සමතික් කමවයසන ජානමානා පටිවිජ් ඣන් තී. 

කස ්මා යෙවපුත් යතො යසොතාපත් තිඵයලයයව පතිට් ඨාසි, නනු ච සා 

යෙසනා භගවතා චතුමග් ගප් පධානභායවන පවත් තිතාති ආහ ‘‘ෙථා 

හී’’තිආදි. 

අච් ඡරාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. වනයරොපසුත් තවණ් ණනා 
47. යකසන් ති සාමිවයසන වුත් තකසද් යෙො ‘‘ධම් මට් ඨා 

සීලසම් පන් නා’’ති එත් ථ පච් චත් තබහුවචනවයසන පරිණායමතබ් යබො. 

අත් ථවයසන හි විභත් තිවිපරිණායමො. යක නාති එත් ථ වා වුත් තයකසද් යෙො 

සීහවියලොකනනයයන ආයනත් වා යයොයජතබ් යබොති ආහ ‘‘යක  ම් ට්ඨා, 

යක සීලසම්පන්නා’’ති? පුච්ඡතීති ඉමිනා තත් ථ කාරණමාහ. 
ඵලාදිසම් පත් තියා ආරමන් ති එත් ථ සත් තාති ආරායමො. ආරායම යරොයපන් ති 

නිප් ඵායෙන් තීති ආරා යරොපා. වනීයති ඡායාසම් පත් තියා භජීයතීති වනං. 

තත් ථ යං උපවනලක් ඛණං වනං, තං ආරාමග් ගහයණයනව ගහිතන් ති 

තයපොවනලක් ඛණං, තං ෙස ්යසන් යතො ‘‘සී ං පරික්ඛිපිත්වා’’තිආදිමාහ. 

විසය ති උෙකචික් ඛල් යලන විසයම පයෙයස. පානීයං පිවන් ති එත් ථාති පපා, 

තං පපං. උෙකං පීයති එත් ථාති වා පපා. ත ාකාදීති ආදි-සද් යෙන මාතිකං 
සඞ් ගණ් හාති. 
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ඉ  ත්ථං සන් ාොති ඉමිනා කම් මප් පථප් පත් තං පටික් ඛිපති. අත් තනා 

කතඤ ්හි පුඤ් ඤං අනුස් සරයතො තං ආරබ් භ බහුං පුඤ් ඤං පසවති, න පන 

යථා කතං පුඤ් ඤං සයයමව පවඩ් ඪති. තස්මිං  ම්ය  ඨිතත්තාති තස් මිං 

ආරාමයරොපනාදිධම් යම පතිට් ඨිතත් තා. යතනපි සීයලන සම්පන්නත්තාති 
යතන යථාවුත් තධම් යම කතසීයල ඨත් වා චිණ් යණන තෙඤ් යඤනපි 

කායවාචසිකසංවරලක් ඛයණන සීයලන සමන් නාගතත් තා. දසකුසලා ම් ා 

පූයරන්ති දුච් චරිතපරිවජ් ජනයතො. යසසං වුත් තනයයමව. 

වනයරොපසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. යජතවනසුත් තවණ් ණනා 
48. එසිතගුණත් තා එසියමානගුණත් තා ච ඉසී, අයසක් ඛා 

යසක් ඛකලයාණපුථුජ් ජනා ච. ඉසීනං සඞ් යඝො ඉසිසඞ්යඝො. ඉසිසඞ් යඝන 

නියසවිතං. යතනාහ ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝනියසවිත’’න් ති. 

තං කායරන් තස් ස ගන් ධකුටිපාසාෙකූටාගාරාදිවයසන 

සිනිද් ධසන් ෙච් ඡායරුක් ඛලතාවයසන භූමිභාගසම් පත් තියා ච 

අනඤ් ඤසාධාරණං අතිරමණීයං තං යජතවනං චිත් තං යතොයසති, තථා 

අරියානං නිවාසභායවනපීති ආහ ‘‘එවං පඨ ගාථාෙ ය තවනස්ස වණ්ණං

කයථත්වා’’ති. යතනාහ භගවා – ‘‘යත් ථ අරහන් යතො විහරන් ති, තං 

භූමිරාමයණයයක’’න් ති (ධ. ප. 98; යථරගා. 991). අපචයගාමියචතනා 

සත් තානං විසුද් ධිං ආවහති කම් මක් ඛයාය සංවත් තනයතොති ආහ ‘‘කම් න්ති

 ග්ගයචතනා’’ති. චතුන් නං අරියසච් චානං විදිතකරණට් යඨන කයලසානං 

විජ් ඣනට් යඨන ච විජ් ා. මග් ගපඤ් ඤා සම් මාදිට් ඨීති ආහ ‘‘විජ් ාති 

 ග්ගපඤ්ඤා’’ති. ස ාධිපක්ඛිකා ම් ා සම් මාවායාමසතිසමාධයයො. යථා හි 

විජ් ජාපි විජ් ජාභාගියා, එවං සමාධිපි සමාධිපක් ඛියකො. සීලං එතස් ස අත් ථීති 

සීලන් ති ආහ ‘‘සීයල පතිට්ඨිතස්ස ජීවිතං උත්ත ’’න් ති. දිට්ඨිසඞ්කප්පාති 
සම් මාදිට් ඨිසඞ් කප් පා. තත් ථ සම් මාසඞ් කප් පස් ස සම් මාදිට් ඨියා 
උපකාරභායවන විජ් ජාභායවො වුත් යතො. තථා හි යසො 
පඤ ්ඤාක් ඛන් ධසඞ් ගහියතොති වුච් චති. යථා ච සම් මාසඞ් කප් පාෙයයො 

පඤ ්ඤාක් ඛන් ධසඞ් ගහිතා, එවං වායාමසතියයො සමාධික් ඛන් ධසඞ් ගහිතාති 

ආහ ‘‘වාො සතිස ා යෙො’’ති. ධම් යමොති හි ඉධ සමාධි අධිප් යපයතො 

‘‘එවංධම් මා යත භගවන් යතො අයහසු’’න් තිආදීසු (දී. නි. 2.13; ම. නි. 3.197; 

සං. නි. 5.378) විය. වාචාකම් න්තාජීවාති සම් මාවාචාකම් මන් තාජීවා. 

මග් ගපරියාපන් නා එව යහයත සඞ් ගහිතා. යතනාහ ‘‘එයතන

අට්ඨඞ්ගික ග්යගනා’’ති. 

උපායයන විධිනා අරියමග් යගො භායවතබ් යබො. යතනාහ 

‘‘ස ාධිපක්ඛිෙ ම් ’’න් ති. සම් මාසමාධිපක් ඛියං විපස් සනාධම් මඤ ්යචව 

මග් ගධම් මඤ ්ච. ‘‘අරියං යවො, භික් ඛයව, සම් මාසමාධිං යෙයසස් සාමි 

සඋපනිසං සපරික් ඛාර’’න් ති (ම. නි. 3.136) හි වචනයතො සම් මාදිට් ඨිආෙයයො 
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මග් ගධම් මා සම් මාසමාධිපරික් ඛාරා. විචියනෙයාති වීමංයසයය, භායවයයාති 

අත් යථො. තත්ථාති යහතුම් හි භුම් මවචනං. අරියමග් ගයහතුකා හි සත් තානං 

විසුද් ධි. යතනාහ ‘‘තස්මිං අරිෙ ග්යග විසුජ්ඣතී’’ති. පඤ්චක්ෙන්  ම් ං

විචියනෙයාති පච් චුප් පන් යන පඤ ්චක් ඛන් යධ විපස් යසයය. යතසු 
විපස් සියමායනසු විපස් සනාය උක් කංසගතාය යෙග් යගන දුක් ඛසච් චං 

පරිඤ් ඤාපටියවයධන පටිවිජ් ඣීයති, තෙග් යගන සමුෙයසච් චං 

පහානපටියවයධන පටිවිජ් ඣීයති, නියරොධසච් චං සච් ඡිකරියාපටියවයධන, 
මග් ගසච් චං භාවනාපටියවයධන පටිවිජ් ඣීයතීති එවං යතසු චතූසු සච් යචසු 

විසුජ් ඣතීති ඉමස් මිං පක් යඛ නිමිත් තත් යථ එව භුම් මං, යතසු සච් යචසු 
පටිවිජ් ඣියමායනසූති අත් යථො. 

අව ාරණවචනන් ති වවත් ථාපනවචනං, අවධාරණන් ති අත් යථො. 

‘‘සාරිපුත් යතොවා’’ති ච අවධාරණං සාවයකසු සාරිපුත්යතොව යසයෙයොති 

ඉමමත් ථං දීයපති තස් යසවුක් කංසභාවයතො. කියලසඋපසය නාති ඉමිනා 
මහායථරස් ස තාදියසො කයලසවූපසයමොති ෙස් යසති. තස් ස සාවකවිසයය 

පඤ ්ඤාය පාරමිප් පත් ති අයහොසි. යදි එවං ‘‘යයොපි පාරඞ් ගයතො භික් ඛු, 
එතාවපරයමො සියා’’ති ඉෙං යතසං බුද් ධානං ඤාණවිසයය 
පඤ ්ඤාපාරමිප් පත් තානං වයසයනව වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. අවධාරණම් පි 
විමුත් තියා නානත් තා තීහි විමුත් තීහි පාරඞ් ගයත සන් ධායයතං වුත් තං. 

යතනාහ – ‘‘පාරං ගයතොති නිබ්බානං ගයතො’’තිආදි. න යථයරන

උත්තරිතයරො නා  අත්ථි ලබ් භති, ලබ් භති යච, එවයමව ලබ් යභයයාති 
අධිප් පායයො. 

යජතවනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. මච් ඡරිසුත් තවණ් ණනා 
49.  ච්ඡරියනොති මච් යඡරවන් යතො මච් යඡරසමඞ් ගියනොති ආහ 

‘‘ ච්යඡයරන ස න්නාගතා’’ති. මච් යඡරං මච් ඡරියන් ති අත් ථයතො එකං. න 

වන්දතීති වන් ෙනමත් තම් පි න කයරොති, කුයතො ොනන් ති අධිප් පායයො. 

උපට්ඨානං කාතුන් ති මධුරපටිසන් ථාරං කයරොතීති යයොජනා. ඉදං තාව

මුදු ච්ඡරිෙං න හෙයං විය අත් තානං ෙස් යසන් තස් ස මච් ඡරියන් ති කත් වා. කිං

තුය්හං පාදා රුජ් න්ති නනු තුය් හංයයව ආගතගමයනසු පාො රුජ් ජන් ති, 

කන් යත ඉයම ඡින් ෙන් තීති අධිප් පායයො. සාමීචිම්පි න කයරොති කුයතො 
ොනන් ති අධිප් පායයො. යථාකම් මං තංතංගතියයො අරන් ති උපගච් ඡන් තීති 

අරියා, සත් තා. ඉයම පන කුච් ඡිතා අරියාති කදරිො, ථද් ධමච් ඡරියනො. 
මච් ඡරියසදිසඤ් හි කුච් ඡිතං සබ් බහීනං නත් ථි සබ් බගුණාභිභූතත් තා 
යභොගසම් පත් තිආදිසබ් බසම් පත් තීනං මූලභූතස් ස ොනස් ස නියසධයතො. 

ඉතිආදීහි වචයනහි. අත්තයනො උපඝාතයකොති මච් ඡරියානුයයොයගන 
කුසලධම් මානං ගතිසම් පත් තියා ච විනාසයකො. 
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පුඤ ්ඤපාපවයසන සම් පයරතබ් බයතො උපගන් තබ් බයතො සම්පරායෙො, 

පරයලොයකො. කා ගුණරතීති කාමගුණසන් නිස ්සයයො අස් සායෙො. ඛිඩ්ඩාති 

කායිකඛිඩ් ඩා වාචසිකඛිඩ් ඩා යචතසිකඛිඩ් ඩාති එවං තිවිධා. එස විපායකොති 

යචොළාදීනං කච් ඡලායභොති එස එවරූයපො විපායකො. ෙ යලොකන් ති 

පරයලොකං. උපපජ් යරති එත් ථ ඉති-සද් යෙො පකාරත් යථො. යතන පාළියං 
වුත් තං නිරයං තිරච් ඡානයයොනිඤ් ච සඞ් ගණ් හාති. 

ොචන්ති නාම අරියයාචනාය. වුත් තඤ් යහතං ‘‘උද් දිස ්ස අරියා 

තිට් ඨන් ති, එසා අරියාන යාචනා’’ති (ජා. 1.7.59). යය සංවිභජන් ති, යත 

වදඤ්ඤූ නාම ඤත් වා කත් තබ් බකරණයතො. වි ානප්පභාොති 

නිෙස ්සනමත් තං, උයයානකප් පරුක් ඛප් පභාහි යෙවතානං 

වත් ථාභරණසරීරප් පභාහිපි සග් යග පකායසන් තියයව. පකාසන්තීති වා 

පාකටා යහොන් ති, න අපායයලොයක විය අපාකටාති අත් යථො. පරසම්භයතසූති 
සයං සම් භතං අනාපජ් ජිත් වා පයරයහව සම් භරියතසු සුඛූපකරයණසු. 

යතනාහ පාළියං ‘‘වසවත්තීව ය ොදයර’’ති, පරනිම් මිතයභොයගසු වසවත් තී 

යෙවපුත් තා විය සුඛසමඞ් ගිතාය යමොෙන් තීති අත් යථො. එවං

වුත්තසම්පරායෙොති එයත සග් ගාති එවං යහට් ඨා වුත් තසම් පරායයො. 

උභින්නන් ති එයතසං යථාවුත් තානං උභින් නං දුක් කටසුකටකම් මකාරීනං. 

තයතො චවිත්වා තයතො නිරයසග් ගාදියතො චවිත් වා මනුස් යසසු නිබ් බත් තති. 

යතසු යයො මච් ඡරී මනුස් යසසු නිබ් බත් යතො, යසො ෙලිද් යෙො හුත් වා 
පුබ් බචරියවයසන මච් ඡරීයයව යහොන් යතො ොරාදිභරණත් ථං මච් ඡකච් ඡපාදීනි 
හන් ත් වා පුනපි නිරයය නිබ් බත් යතො. ඉතයරො සුද් ධාසයයො සමිද් යධො හුත් වා 
පුබ් බචරියාවයසන පුනපි පුඤ ්ඤානි කත් වා සග් යග නිබ් බත් යතයය. යතනාහ 

‘‘පුනසම්පරායෙපි දුග්ගතිසුගතියෙවයහොතී’’ති. 

මච් ඡරිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. ඝටීකාරසුත් තවණ් ණනා 
50. ‘‘උපපන් නායස’’ති යස-කාරාගමං කත් වා නිද් යෙයසො, 

‘‘උපපන් නා’’ඉච් යචව අත් යථොති ආහ ‘‘නිබ්බත්තිවයසන උපගතා’’ති. 

අත් තයනො සම් පත් තියතො අවිහානයතො අවිහා, යතසං බ්රහ් මයලොයකො 

අවිහාබ්රහ් යලොයකො, තස් මිං. උපපත්තිස නන්තරය වාති පඨමයකොට් ඨායස 

එව. අරහත්තඵලවිමුත්තිොති අයසක් ඛවිමුත් තියා. යසක් ඛවිමුත් තියා පන 
අවිහූපපත් තියතො පයගව විමුත් තා. මානුසං යෙහං සමතික් කමන් ති 

චිත් තුපක් කයලසපහානවයසනාති ඵයලන යහතුෙස් සනමිෙන් ති ආහ 

‘‘ ානුසං යදහන්ති ඉ …යප.… වුත්තානී’’ති. දිවි භවං දිබ් බං, 
බ්රහ් මත් තභාවසඤ් ඤිතං ඛන් ධපඤ් චකං. තත් ථ සංයයොජනයකොති වුත් තං 

‘‘දිබ්බං යෙොගන්ති පඤ්ච උද් ම්භාගිෙසංයෙො නානී’’ති. ඉ ස්සාති 

යෙවපුත් තස ්ස. ‘‘හිත්වා  ානුසං යදහං, දිබ්බයෙොගං උපච්චගු’’න් ති යතසං 
ත් වං කුසලං සබ් බාවජ් ජප් පහායනන අනවජ් ජතං භාසතීති කුසලී වයෙසි. 
අත් යථන සද් ෙස් ස අයභයෙොපචාරං කත් වා ගම් භීරවචනං වුත් තන් ති ආහ 
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‘‘ගම්භීරත්ථ’’න් ති අත් ථස් යසව ගම් භීරයතො, න සද් ෙස් ස. 

සමුච් ඡින් නකාමරාගතාය සබ් බයසො කාමවිසයප් පහායනන නිරාමිසබ්රහ් චාරී

නා  අනාගාමී. නිවාසනට් ඨානභූයතො සමායනො එයකො ගායමො එතස් සාති 

ආහ ‘‘එකගා වාසී’’ති. 

ඝටීකාරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
ආදිත් තවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6.  රාවග්යගො 

1. ජරාසුත් තවණ් ණනා 
51. හිතස ්ස සාධනයතො සාධු, යං කඤ් චි අත් ථජාතං. තං පන 

අත් ථකායමන ලභිතබ් බයතො උපයසවිතබ් බයතො ලද් ධකං, කලයාණට් යඨන 

භද් ෙකන් ති වුච් චතීති ආහ ‘‘සාධූතිලද් කංභද්දක’’න් ති. ‘‘සීලං ොව රා

සාධූ’’ති වුත් තමත් ථං බයතියරකයතො විභායවතුං ‘‘ඉමිනා ඉදං දස්යසතී’’ති 

වුත් තං. ඉදන් ති ඉෙං අත් ථජාතං. 

පතිට්ඨිතාති චිත් තසන් තායන ලද් ධපතිට් ඨා, යකනචි අසංහාරියා. 

යතනාහ ‘‘ ග්යගනආගතා’’ති. චිත්තීකතට්ඨාදීහීති පූජනීයභාවාදීහි. වුත්තං

යහතං යපොරාණට් ඨකථායං. චිත්තීකතන්ති රතනන් ති ඉෙං රතනං නාම 

යලොයක චිත් තීකතං වත් ථූනං සහස් සග් ඝනතාදිවයසන. යෙපි යලොයක

චිත්තීකතා ඛත් තියපණ් ඩිත-චතුමහාරාජ-සක් ක-සුයාම-මහාබ්රහ් මාෙයයො, 

යතසං චිත්තීකයතො යතහි සරණන් ති උපගන් තබ් බතාදිවයසන. රතිකරන් ති 

පීතිසුඛාවහං. ඣානරතිසුයෙනාති දුවියධනපි ඣානරතිසුයඛන. තුයලතුන් ති 

පරිච් ඡින් දිතුං. ගුණපාරමින් ති ගුණානං උක් කංසපාරමිං. දුල්ලයභො අයනකානි 

අසඞ් යඛයයයානි අතිධාවිත් වාපි ලද් ධුං අසක් කුයණයයත් තා. අයනොය ොති 
අනූයනො පරිපුණ් යණො. තත් ථ වියසසයතො අයනොමසත් තපරියභොගයතො යතහි 

‘‘සම් මාසම් බුද් යධො භගවා’’ති අනුස් සරිතබ් බයතොති ආහ ‘‘භගවාඅයනොය ො

සීයලනා’’තිආදි. 

අරියමග් ගපඤ් ඤායයව ඉධ අධිප් යපතාති ‘‘ඉ  පන 

දුල්ලභපාතුභාවට්යඨන පඤ්ඤා ‘රතන’න්ති වුත්ත’’න් ති ආහ. 

පුජ් ජඵලනිබ් බත් තනයතො, අත් තයනො සන් තානං පුනාතීති ච පුඤ් ඤයචතනා 

පුඤ්ඤං, සා පන යස් ස උප් පන් නා, තස් යසව ආයවණිකතාය 

අනඤ් ඤසාධාරණත් තා යකනචිපි අනාහටා, අට් ඨකථායං පන 

‘‘අරූපත්තා’’ති වුත් තං. 

ජරාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අජරසාසුත් තවණ් ණනා 
52. අජීරයණනාති ජිණ් ණභාවානාපජ් ජයනන. ලක් ඛණවචනඤ් යචතං 

අවිනාසප් පත් තියා. යතනාහ ‘‘අවිපත්තිොති අත්යථො’’ති. නිද් මිතබ්යබොති 
නීහරිතබ් යබො. 
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අජරසාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. මිත් තසුත් තවණ් ණනා 
53. සහ අත් යථන වත් තතීති සත්යථො, භණ් ඩමූලං ගයහත් වා 

වාණිජ් ජවයසන යෙසන් තරාදීසු විචරණකජනසමූයහො. යතනාහ 

‘‘සද්ධිංචයරො’’ති, සහචරණයකොති අත් යථො. මිත්තන් ති සියනහයයොයගන 

මිත් තකච් චයුත් තං. ඉධාධිප් යපතප් පකාරං ෙස් යසතුං ‘‘යරොයග

උප්පන්යන’’තිආදි වුත් තං. තථාරූයපති ජිගුච් ඡනීයය, දුත් තිකච් යඡ වා. යථා 

අසණ් ඨිතානං සණ් ඨාපනවයසන පවසයතො පුරිසස් ස යභොගබයසයන නාථතා, 
එවං පුත් තසියනහවයසන පුත් තස් ස මාතුයා අන් යතොයගයහ නාථතාති වුත් තං 

‘‘ ාතා මිත්තං සයක ඝයර’’ති. අත්ථ ාතස්සාති උපට් ඨිතපයයොජනස ්සාති 

අත් යථොති ආහ ‘‘උප්පන්නකිච්චස්සා’’ති. සම්පරාෙහිතන් ති සම් පරායය 
හිතාවහං. 

මිත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. වත් ථුසුත් තවණ් ණනා 
54. පතිට්ඨාති අවස් සයයො. ගුය්හස්සාති ගුහිතබ් බස් ස රහස් සස ්ස. පරය ො 

සොනා  අතිපියට් ඨානතාය. 

වත් ථුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පඨමජනසුත් තවණ් ණනා 
55. වි ාවතීති විවිධං රූපං පධාවති, යථාකාමං පවත් තතීති අත් යථො. 

පඨමජනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. දුතියජනසුත් තවණ් ණනා 
56. වට්ටදුක්ෙයතොති සංසාරදුක් ඛයතො. සංසායරො හි 

කයලසකම් මවිපාකානං අපරාපරුප් පත් තිතාය විධාවති. තඤ් ච දුක් ඛං 
දුක් ඛමත් තාය නානාවිධදුක් ඛරාසිභාවයතො. 

දුතියජනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. තතියජනසුත් තවණ් ණනා 
57. නිප්ඵත්තීති ඉට් ඨානිට් ඨවිපාකානං නිප් ඵජ් ජනයතො නිප් ඵත් ති. තයතො 

එව අවස්සයෙො, නිප් ඵත් තිතවිපාකස් ස අවස් සයයො අධිට් ඨානං කාරණන් ති 
අත් යථො. 

තතියජනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. උප් පථසුත් තවණ් ණනා 
58. අ ග්යගොති න මග් යගො අනුපායයො. රත්තින්දිවක්ෙයෙොති තත් ථ 

වයක් ඛණස ්ස පාකටභාවයතො. වුත් තක් ඛයණොපි හි සයං ඛීයයතව. යසසං

බාහිර ලං වත් ථසරීරාදිභූතං. තථා හි ‘‘භස් ොරාදීහි ය ොවිත්වා සක්කා 

යසොය තු’’න් ති වුත් තං. දුට්යඨොති දූසියතො සත් තසන් තායනො න සක්කා

සුද්ය ො නා  කාතුං අබ් භන් තරමලීනභාවාපාෙනයතො. ඉත්ථිෙන් ති 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 

107 

පටුන 

බ්රහ් මචරියස ්ස අන් තරායකරායපි. ප ාති සත් තකායයො සජ් ති සඞ් ගං 
කයරොති යාථාවයතො ආදීනවං අපස් සන් යතො. ඉන් ද්රියසංවරාදි කයලසානං 

තාපනයතො තයපො, යතනාහ ‘‘සබ්බාපී’’තිආදි. 

උප් පථසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. දුතියසුත් තවණ් ණනා 
59. කිස්සාති භුම් මත් යථ සාමිවචනන් ති ආහ ‘‘කිස්මිං අභිරයතො’’ති. 

සද් ධා නාම අනවජ් ජසභාවා, තස් මා යලොකයයලොකුත් තරහිතසුඛාවහාති ආහ 

‘‘සුගතිඤ්යචව නිබ්බානඤ්ච ගච්ඡන්තස්ස දුතියිකා’’ති. අනුසාසති 
හිතචරියාය පරිණායිකභාවයතො. 

දුතියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. කවිසුත් තවණ් ණනා 
60. ගාෙත්තිආදියකොති ඡබ් බීසතියා ඡන් යෙසු ගායත් තිආදියකො 

උක් කතිපරියයොසායනො ඡන්යදො ගාථානං නිදානං සමුට් ඨානං ‘‘සමුට් ඨහති 

එයතනා’’ති කත් වා. යතහි පන අනුට් ඨුභාදියකො යහොතීති ආහ ‘‘ඡන්යදො

ගාථානං නිදාන’’න් ති. පුබ්බපට්ඨාපනගාථාති ධම් මකථාය ආදියතො 

ආයරොචනභාවජානනත් ථං සතිජනනං විය පවත් තිතගාථා. අක්ෙරඤ්හි පදං

 යනතීති යස් මා අක් ඛරසමුොයයො පෙං, පෙසමුොයයො ගාථා, සමුොයයො ච 

සමුොයීහි බයඤ් ජීයති තංපවත් තනයතො, තස් මා බයඤ් ජනභායව ඨිතං 

අක් ඛරං, තංසමුොයයො පෙං, පෙං තං වියඤ් යජතා ජයනතා විය යහොතීති 
‘‘අක් ඛරඤ් හි පෙං ජයනතී’’ති වුත් තං. අක් ඛරං හි උච් චාරිතවිද් ධංසිතාය 

තංතංඛණමත් තාවට් ඨායීපි පරයතො පවත් තියා මයනොවිඤ් ඤාණවීථියා 
සඞ් කලනවයසන එකජ් ඣං කත් වා පෙභායවන ගය් හමානං 

යථාසඞ් යකතමත් ථං බයඤ් යජති. පදං ගාථං  යනතීති එත් ථාපි එයසව 

නයයො. ගාථා අත්ථං පකායසතීති ගාථාසඤ් ඤියතො පෙසමුොයයො 
කරියාකාරකසම් බන් ධවයසන සම් බන් ධියතො කත් තුඅධිප් පායානුරූපං 

ආයලොචිතවියලොචිතං සංහිතං අත් ථං විභායවති. සමුද්දාදිපණ්ණත්තිනිස්සිතා 

යවොහාරසන් නිස් සයයයනව පවත් තතීති කත් වා. යතනාහ ‘‘ගාථා 

ආරභන්යතො’’තිආදි. ආසයෙොති අවස් සයයොති ආහ ‘‘පතිට්ඨා’’ති කවියතොති 

විචිත් තකථීආදියතො. 

කවිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
ජරාවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. අද් වග්යගො 

1. නාමසුත් තවණ් ණනා 
61. නා න් ති සාමඤ ්ඤනාමාදියභෙං නාමං. සබ්බන් ති සබ් බං 

පඤ ්ඤත් තිපථං සබ් බං යඤයයපවත් තිපථං. අද් භවීති කාමං පාළියං 

අතීතකාලනිද් යෙයසො කයතො, තං පන ලක් ඛණමත් තං. අභිභවති අනුපතතීති 
එයතන අභිභයවො අනුපතනං පවත් ති එවාති ෙස් යසති. තං පනස් ස අභිභවනං 
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අප් පවිසයය අනාමසිත් වා මහාවිසයානං වයසන ෙස් යසන් යතො 

‘‘ඔපපාතියකන වා’’තිආදිමාහ. තස්ස නා ං යහොතීති තස් ස 

රුක් ඛපාසාණාදිකස් ස අනාමයකොඉච් යචව සමඤ් ඤා යහොති, තථා නං 
සඤ ්ජානන් තීති අත් යථො. 

නාමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. චිත් තසුත් තවණ් ණනා 
62. යෙ චිත්තස්ස වසං ගච්ඡන්තීති යය අපරිඤ් ඤාතවත් ථුකා, 

යතසංයයව. අනවයසසපරිොදානන් ති අනවයසසග් ගහණං. න හි 

පරිඤ් ඤාතක් ඛන් ධා පහීනකයලසා චිත් තස් ස වසං ගච් ඡන් ති, තං අත් තයනො 
වයස වත් යතන් ති. 

චිත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තණ් හාසුත් තවණ් ණනා 
63. තතියය ‘‘සබ්යබව වස න්වගූ’’ති යය තණ් හාය වසං ගච් ඡන් ති, 

යතසං එව අනවයසසපරියාොනන් ති ඉමමත් ථං ‘‘එයසව නයෙො’’ති ඉමිනා 
අතිදිස ්සති. 

තණ් හාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. සංයයොජනසුත් තවණ් ණනා 
64. කිං සු සංයෙො යනොති සූති නිපාතමත් තන් ති ආහ ‘‘කිං-

සංයෙො යනො’’ති? විචරන් ති එයතහීති විචාරණා, පාො. බහුවචයන හි 

වත් තබ් යබ එකවචනං කතං. තස්සාති යලොකස ්ස. 

සංයයොජනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. බන් ධනසුත් තවණ් ණනා 
65. චතුත් යථ ආගතඅත් යථො එව අනන් තයරපි වුත් යතො, බයඤ් ජනයමව 

නානන් ති ආහ ‘‘පඤ්චය පිඑයසවනයෙො’’ති. 

බන් ධනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අත් තහතසුත් තවණ් ණනා 
66. ‘‘යකනස ්සුබ් භාහයතො’’ති පායඨොති අධිප් පායයන ‘‘සු-කායරො

නිපාත ත්ත’’න් ති ආහ, ‘‘යකනස ්සබ් භාහයතො’’ති පන පායඨ උ-

කාරයලොයපන පෙසන් ධි. ඉච්ඡාධූපායියතොති අසම් පත් තවිසයිච් ඡාලක් ඛණාය 

තණ් හාය සන් තාපියතො ෙඩ් යඪො. යතනාහ ‘‘ඉච්ඡාෙආදිත්යතො’’ති. 

අත් තහතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. උඩ් ඩිතසුත් තවණ් ණනා 
67. උල්ලඞ්ඝියතොති උබ් බන් ධිත් වා ලඞ් ඝියතො. සද්දාදීසූති 

සද් ොදිනාගෙන් යතසු යසොතාදීනි උඩ් ඩිතානි තණ්හාරජ්ජුනා ෙළ් හබන් ධයනන 

බද් ධත් තා තෙනතිවත් තනයතො. යලොයකොති ආයතනයලොයකො. තථා 
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අත් ථයයොජනාය කතත් තා ඛන් ධාදියලොකවයසනපි යයොජනා කාතබ් බා. න 

දූරං අනන් තරභවකත් තා. චුතිචිත් තඅන් තරිතත් තා එකචිත් තන් තරභවස් ස 

කම් මස ්ස අබුජ් ඣනං, එවං සන් යත කස ්මා සත් තා න බුජ් ඣන් තීති ආහ 

‘‘බලවතිො’’තිආදි. 

උඩ් ඩිතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. පිහිතසුත් තවණ් ණනා 
68. පඤ්යහොති ඤාතුං ඉච් ඡියතො අත් යථො. පුච්ඡියතොති සත් තමසුත් යත 

ගාථාය පුරිමද් ධං පච් ඡිමද් ධං, පච් ඡිමං පුරිමං කත් වා අට් ඨමසුත් යත යෙවතාය 

පුච් ඡිතත් තා වුත් තං ‘‘යහට්ඨුපරිොෙවයසන පුච්ඡියතො’’ති. පුච් ඡානුරූපං 
විස් සජ් ජනන් ති අවුත් තම් පි සිද් ධයමතන් ති අනාහටං. 

පිහිතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. ඉච් ඡාසුත් තවණ් ණනා 
69. නවයම විනොොති විනයයන. කරණත් යථ හි ඉෙං සම් පොනවචනං. 

කිස්සස්සූති කස් ස, සු-කායරො නිපාතමත් තං. සබ්බං ඡින්දති බන් නන් ති 
සබ් බං ෙසවිධම් පි සංයයොජනං සමුච් ඡින් ෙති. න හි තං කඤ් චි කයලසබන් ධනං 

අත් ථි, යං අසමුච් ඡින් නං හුත් වා ඨිතං අස් සා තණ් හාය සමුච් ඡින් නාය. 

ස් වායමත් යථො සුවිඤ් යඤයයයොති ආහ ‘‘සබ්බං උත්තානය වා’’ති. 

ඉච් ඡාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. යලොකසුත් තවණ් ණනා 
70. කිස්මින් ති කස ්මිං සති? තස් ස පන සන් තභායවො 

උප් පත් තිවයසයනවාති ආහ ‘‘කිස්මිං උප්පන්යන’’ති? යලොයකො

උප්පන්යනොති වුච්චති අනුපාොනත් තා යලොකසමඤ් ඤාය. ඡසූති එත් ථාපි 

එයසව නයයො සන්ථවන් ති අධිකසියනහං කයරොති 

අධිකසියනහවත් ථුභාවයතො අජ් ඣත් තිකායතනානං. උපාදාොති 
පුබ් බකාලකරියා අපරකාලකරියං අයපක් ඛතීති වචනයසසවයසන කරියාපෙං 

ගහිතං ‘‘පවත්තතී’’ති. කං පන පවත් තති? යලොයකො, යලොකසමඤ් ඤාති 

අත් යථො. ඡසූති ඉෙං නිමිත් තත් යථ භුම් මං. ඡළායතනනිමිත් තඤ් හි 

සබ් බදුක් ඛං. අෙන් ති සත් තයලොයකො. උප්පන්යනො නා  යහොති ඡළායතනං 

නාම මූලං සබ් බදුක් ඛානන් ති කත් වා. බාහියරසු ආයතයනසු සන්ථවං 

කයරොති වියසසයතො රූපාදීනං තණ් හාවත් ථුකත් තා. යස් මා චක් ඛාදීනං 
සන් තප් පනවයසන රූපාදීනං පරිග් ගහිතත් තා යලොකස් ස නියසවිතාය 

සංවත් තති, තස් මා වුත් තං ‘‘ඡන්නං…යප.… විහඤ්ඤතී’’ති. 

යලොකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
අද් ධවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවතාසංයුත් තං 

110 

පටුන 

8. යඡත්වාවග්යගො 

1. යඡත් වාසුත් තවණ් ණනා 
71. වධිත්වාති හන් ත් වා විනායසත් වා. අපරිදය්හ ානත්තාති 

අපීළියමානත් තා. විනට්ඨයදො නස්සත්තා න යසොචති 

යචයතොදුක් ඛදුක් ඛාභාවයතො. විසං නාම දුක් ඛං අනිට් ඨභාවයතො, තස් ස 

මූලකාරණං යකොයධො අනිට් ඨඵලත් තාති ආහ ‘‘විසමූලස්සාති

දුක්ෙවිපාකස්සා’’ති. අක්කුට්ඨස්සාති අක් යකොසාපරාධස් ස. 
අක් යකොසපහාරත් ථසම් බන් යධන හි ‘‘කුද් ධස ්සා’’ති උපයයොගත් යථ 

සම් පොනවචනං. සුෙං උප්පජ් ති යකොධං නස් සති. සුඛුප් පත් තිං සන් ධාය එස 

යකොයධො ‘‘ ධුරග්යගො’’තිවුත්යතො, සුඛාවසායනොති අත් යථො. 

යඡත් වාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. රථසුත් තවණ් ණනා 
72. පඤ්ඤාණන් ති ලක් ඛණං සල් ලක් ඛණූපායයො. දිස්වාති ෙස් සනයහතු. 

‘‘යචොළරඤ් යඤො රට් ඨං යචොළරට් ඨ’’න් ති එවං රට්ඨංරඤ්ඤාපඤ්ඤාෙති. 

රථසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. විත් තසුත් තවණ් ණනා 
73. සද් ාොති සද් ධායහතු. කුලසම්පදාති ඛත් තියාදිසම් පත් තියයො. 

සබ් බයලොකයයලොකුත් තරවිත් තපටිලාභයහතුයතො සද් ාවිත්තය ව. යහට් ඨා 
තිණ් ණං ද් වාරානං වයසන උප් පන් නකස ්ස සබ් බස් සපි අනවජ් ජධම් මස් ස 

සඞ් ගණ් හනයතො ‘‘ ම්ය ොති දසකුසලකම් පයථො’’ති වුත් තං. 

අසංකිලිට්ඨසුෙන් ති. නිරාමිසං සුඛං. තයමව සාමිසං උපනිධාය 

සම් භායවන් යතො ආහ ‘‘අසංකිලිට්ඨ’’න් ති. අයසචනකභායවන 
අභිරුචිජනනයතො පියාකච් ඡකරණයතො බහුං සුචිරම් පි කාලං ආයසවන් තස් ස 

අයෙොසාවහයතො සච්චය ව  ධුරතරං. න හි තං පිවිතබ් බයතො සාදිතබ් බයතො 
අනුභවිතබ් බයතො රයසොති වත් තබ් බතං අරහති. ඉොනි තස් ස 

කච් චසම් පත් තිඅත් යථහිපි මහාරහතං ෙස් යසතුං ‘‘සච්චස්මිංහී’’තිආදි වුත් තං. 

තත් ථ නදීනිවත් තනං  හාකප්පිනවත්ථුආදීහි (ධ. ප. අට් ඨ. 

1.මහාකප් පිනත් යථරවත් ථු; අ. නි. අට් ඨ. 1.1.231; යථරගා. අට් ඨ. 

2.මහාකප් පිනත් යථරගාථාවණ් ණනා) දීයපතබ් බං, ඉතරානි 

කණ්හදීපාෙන ාතක- (ජා. 1.10.62 ආෙයයො) සුතයසො - (ජා. 2.21.371 

ආෙයයො)  ච්ඡ ාතයකහි (ජා. 1.1.34, 75; 1.2.131 ආෙයයො) දීයපතබ් බානි. 

නිම් ද්යදන්ති අභිභවන් ති.  ධුරතරන් ති සුන් ෙරතරං යසට් යඨසූති අත් යථො. 

පඤ්ඤාජීවීති පඤ් ඤාය ජීවනසීයලොති පඤ් ඤාජීවී, 

පඤ ්ඤාපුබ් බඞ් ගමචරියයොති අත් යථො. පඤ්ඤාජීවීති ච පඤ් ඤාවයසන ඉරියති 

වත් තති ජීවිතං පවත් යතතීති අත් යථොති ෙස් යසන් යතො ‘‘යෙො

පඤ්ඤාජීවී’’තිආදිමාහ. ‘‘ජීවත’’න් ති යකචි පඨන් ති, ජීවන් තානං 
පඤ ්ඤාජීවිං යසට් ඨමාහූති අත් යථො. 
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විත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. වුට් ඨිසුත් තවණ් ණනා 
74. උප්පතන්තානන් ති පථවිං භින් දිත් වා උට් ඨහන් තානං. ‘‘යසට් ඨ’’න් ති 

වුච් චමානත් තා ‘‘සත්තවි ’’න් ති වුත් තං, ඉතයරසං වා තෙනුයලොමයතො. 

යෙය ො යහොති දුබ් භික් ඛුපද් ෙවාභාවයතො. යතනාහ ‘‘සුභික්යෙො’’ති. 

නිපතන්තානන් ති අයධොමුඛං පවත් තන් තානං. පව  ානානන් ති 

වජනසීලානං. යත පන යස් මා ජඞ් ගමා නාම යහොන් ති, න රුක් ඛාෙයයො විය 

ථාවරා, තස් මා ආහ ‘‘ ඞ්ග ාන’’න් ති. ගායවොති යධනුයයො. යතන 

මහිංසාදිකානම් පි සඞ් ගයහො ෙට් ඨබ් යබො. වදන්තානන් ති උප් පන් නං අත් ථං 
වෙන් තානං. 

අත්තයනො ෙන්තිොති අත් තයනො ඛන් තියා රුචියා ගහිතභායවන. ඉතරා

යදවතා තස් සා විස් සජ් ජයන අපරිතුස් සමානා ආහ. ොව ප ංසීති ගුණධංසී 

සත් ථුයෙසනාය ලද් ධබ් බගුණනාසනයතො. පගබ්බාති පාගබ් බියයන 

සමන් නාගතා, යථා වචීපාගබ් බියයන අඛරා, තථා වාචාය භවිතබ් බං. මුෙරාති 

මුඛඛරා. දසබලං පුච්ඡි සණ් හං සුඛුමං රතනත් තයසංහිතං අත් ථං යසොතුකාමා. 

අස්සා යෙවතාය විස්සජ්ය න්යතො අජ් ඣාසයානුරූපං. උප්පත ානාති 

උප් පතන් තී සමුග්ඝායටති ඔධියසො. වට්ටමූලක හාඅවිජ් ාති තස් සා 

ආදීනවෙස් සනත් ථං භූතකථනවියසසනං. ඔසීදන්තානන් ති පටිපක් ඛවයසන 

අයධො සීෙන් තානං, උස් සාෙයමානානන් ති අත් යථො. පුඤ්ඤක්යෙත්තභූයතොති 

ඉෙං ‘‘පෙසා චරමානාන’’න් ති පෙස ්ස අත් ථවිවරණවයසන 

භූතකථනවියසසනං. ොදියසොපුත්යතොවායහොතූති ඉෙං පුරිමපයෙ යෙවතාය 
පුත් තගහණස ්ස කතත් තා වුත් තං. 

වුට් ඨිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. භීතාසුත් තවණ් ණනා 
75. කිංසූ භීතාති එත් ථ සු-ඉ ාති නිපාතමත් තන් ති ආහ ‘‘කිං භීතා’’ති? 

 ග්යගො ච යනකාෙතනප්පවුත්යතොති අයනකකාරණං 
නානාවිධාධිගයමොකාසං කත් වා පවුත් යතො කථියතො. යතනාහ 

‘‘අට්ඨතිංසාරම් ණවයසනා’’තිආදි. එවං සන්යතති එවං 
සබ් බසාධාරණායනකායතයනහි නිබ් බානගාමිමග් ගස් ස තුම් යහහි 
පයවදිතත් තා ලබ් භමායන යඛයම මග් යග කං භීතායං ජනතා උප් පථභූතා 

විපරීතදිට් ඨියතො ගණ් හීති අත් යථො? එවං යෙවතා යථිච් ඡාය පුරිමද් යධන 

අත් තනා යථාචින් තිතමත් ථං සත් ථු පයවදිතා, පච් ඡිමද් යධන අත් තයනො 

සංසයං පුච් ඡති. බහුපඤ්ඤාති පුථුපඤ් ඤ. උස්සන්නපඤ්ඤාති අධිකපඤ ්ඤා. 

ඨයපත්වාති සංයයමත් වා. සංවිභාගීති ආහාරපරියභොයග සම් මයෙව 

විභජනසීයලො. යතනාහ ‘‘අච්ඡරාො’’තිආදි. වුත්තත්ථය ව යහට් ඨා. 

 යනනාති මයනොගහයණන. පුබ්බසුද්ධිඅඞ්ගන් ති පුබ් බභාගසුද් ධිභූතං 

අඞ් ගං. චතූසූති වුත් තඅඞ් ගපරියාපන් නං. ෙඤ්ඤඋපක්ෙයරොති ොනස් ස 
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සාධනං. එයතසු  ම්ය සූති එයතසු සද් ධාදිගුයණසු. යථා හි සද් යධො පච් චයං 
පච් චුපට් ඨයපත් වා වත් ථුපරිච් චාගස් ස වියසසපච් චයයො කම් මඵලස් ස 

පරයලොකස ්ස ච පච් චක් ඛයතො විය පත් තියායනයතො, එවං මුදුහෙයයො. 
මුදුහෙයයො හි අනුෙයං පත් වා යං කඤ් චි අත් තයනො සන් තකං පයරසං යෙති. 

යයො ච සංවිභාගසීයලො, යසො අප් පකස් මිම් පි අත් තයනො සන් තයක පයරහි 
සාධාරණයභොගී යහොති. වෙඤ් ඤූ වොනියතාය යාගියනොව යුත් තං යුත් තකාලං 

ඤත් වා අත් ථිකානං මයනොරථං පූයරතීති වුත් තං ‘‘ඉති…යප.… චතූසූති

ආහා’’ති. 

වාචන්තිආදීනි තීණි අඞ්ගානි තිවිධසීලසම් පත් තිදීපනයතො. 

සම් පන් නසීයලො හි පරයලොකං න භායසයය. සද්ය ො එකං අඞ්ගං 
පයයොගාසයසුද් ධිදීපනයතො. සුද් ධාසයස් ස සම් මාපයයොයග ඨිතස් ස කථං 

පරයලොකයතො භයන් ති. දුකවයසන චතුරඞ් ගයයොජනා දුකනයෙො. එයතසු

චතූසු  ම්ය සු ඨියතොති එයතසු යථාවුත් තදුකසඞ් ගයහසු චතූසු ගුයණසු 
පතිට් ඨියතො. 

භීතාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. නජීරතිසුත් තවණ් ණනා 
76. නා යගොත්තන් ති තිස් යසො කස් සයපො යගොතයමොති එවරූපං නාමඤ් ච 

යගොත් තඤ් ච. නිෙස ්සනමත් තයමතං, තස් මා සබ් බස ්ස පඤ ්ඤත් තියා 

ලක් ඛණවචනන් ති ෙට් ඨබ් බං. න ජීරතීති අසභාවධම් මත් තා 

උප් පාෙවයාභාවයතො ජරං න පාපුණාති. යතනාහ ‘‘ජීරණසභායවො න

යහොතී’’ති. යස් මා සමඤ් ඤාභාවයතො කාලන් තයරපි තං සමඤ් ඤායයතව, 

තස් මා ‘‘අතීතබුද් ානං…යප.…න ජීරතීතිවුච්චතී’’ති ආහ. 

ආලසිෙන් ති අලසභායවො ෙළ් හයකොසජ් ජං. යතනාහ ‘‘යෙනා’’තිආදි. 

ඨිතින් ති බයාපාරං. නිද්දාවයසන ප ජ් නං කත් තබ් බස ්ස අකරණං. 

කියලසවයසනප ජ් නං අකත් තබ් බස් ස කරණම් පි. කම් ස යෙති කම් මං 

කාතුං යුත් තකායල. කම් කරණවීරිොභායවොති 
තංකම් මකරියසමුට් ඨාපකවීරියාභායවො. යසො පන අත් ථයතො වීරියපටිපක් යඛො 

අකුසලචිත් තුප් පායෙො, න වීරියස් ස අභාවමත් තං. සීලසඤ්ඤ ාභායවො 

දුස් සීලයං. විස්සට්ඨාචාරතා නාම අනාචායරො. යසොප්පබහුලතාති නිද් ොලුතා. 
යයතො ගහණහත් යථොපි න කලාසුපි පුරියසො නිද් ොය අභිභුයයති. යතනාහ 

‘‘තාො’’තිආදි. අතිච්ඡාතාදීනීති ආදි-සද් යෙන අභිභුයයතාදිං සඞ් ගණ් හාති. 

ආගන්තුකාලසිෙං න පුබ් යබ වුත් තආලසයං විය පකතිසිද් ධං. ‘‘යත 

ඡිද් යෙ’’ති පාළියං ලිඞ් ගවිපල් ලායසන වුත් තන් ති ආහ ‘‘තානිඡ ඡිද්දානී’’ති. 

කුසලචිත් තප් පවත් තියා අයනොකාසභාවයතො ඡිද්දානි. යතනාහ භගවා – 

‘‘ෙත්ථ විත්තං න තිට්ඨතී’’ති. සබ්බාකායරන යලසමත් තං අයසයසත් වාති 

අධිප් පායයො. 
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නජීරතිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ඉස් සරියසුත් තවණ් ණනා 
77. සත් ථස් ස මලන් ති සත්ථ ලං, යයන සත් ථං මලීනං යහොති, 

සත් ථමලග් ගහයණන යචත් ථ මලීනං සත් ථයමව ගහිතන් ති ආහ 

‘‘ ලග්ගහිතසත්ථ’’න් ති. ආණාපවත්තනන් ති අප් පයක වා මහන් යත වා 
යත් ථ කත් ථචි අත් තයනො ආණාය පවත් තනවයසන වසනං 
ඉස් සරියත් තමිච් ඡන් ති. මණිරතනම් පි විස් සජ් ජනීයපක් ඛිකත් තා උත් තමං 

භණ් ඩං නාම න යහොති, ඉත් ථී පන පරිච් චත් තකුලාචාරිත් ථිකායපි 

අනිස ්සජ් ජනීයතාය උත් තමභණ් ඩං නාම. යතනාහ ‘‘ඉත්ථී

භණ්ඩානමුත්ත ’’න් ති. යතසං යතසඤ් හි පුරිසාජානීයානං 
උප් පත් තිට් ඨානතාය උත් තමරතනාකරත් තා ඉත් ථී භණ් ඩානමුත් තමං. 

 ලග්ගහිතසත්ථසදියසො අවයබොධකච් චවිබන් ධනයතො. සත් ථමලං විය 

සත් ථස් ස පඤ ්ඤාසත් ථස් ස ගුණාභාවකරණයතො පඤ්ඤාසත්ථ ලං. අබ් බු 

වුච් චති උපද් ෙවං, තං යෙතීති අබ්බුදං, විනාසකාරණං. නනු හරණං සමණස් ස 

අයුත් තන් ති? යුත් තං. තස ්ස අන් වයයතො බයතියරකයතො ච යුත් තතං 

ෙස් යසන් යතො ‘‘සලාකභත්තාදීනී’’තිආදිමාහ. 

ඉස් සරියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. කාමසුත් තවණ් ණනා 
78. ‘‘අත් තකායමො’’ති පාළියං වුත් තත් තා ආහ ‘‘ඨයපත්වා

සබ්බයබොධිසත්යත’’ති. යත හි සබ් බයසො පරත් ථාය එව පටිපජ් ජමානා 

මහාකාරුණිකා පරත් ථකාමා, අත් ථකාමා නාම න යහොන් ති, යා ච යතසං 

අත් තත් ථාවහා පටිපත් ති, සාපි යාවයෙව පරත් ථා එවාති. වුත්තං 
යපොරාණට් ඨකථායං. යස් මා යබොධිසත් තා පරහිතපටිපත් තියා පාරමියයො 
පූයරන් තා තථාරූපං කාරණං පත් වා අත් තානං පයරසං පරිච් චජන් ති 

පඤ ්ඤාපාරමියා පරිපූරණයතො, තස ්මා ඉධාපි ‘‘සබ්බයබොධිසත්යත 

ඨයපත්වායෙවාති වුත්ත’’න් ති ආහ. කලයාණන් ති භද් ෙකං. වාචාය 

අධිප් යපතත් තා ආහ ‘‘සණ්හං මුදුක’’න් ති. පාපිකන් ති ලාමකං නිහීනං. තං 

පන ඵරුසං වාචන් ති සරූපයතො ෙස් යසති. 

කාමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පායථයයසුත් තවණ් ණනා 
79. සද් ා බන් ති පායථෙයන් ති සද් ධා නාම සත් තස ්ස මරණවයසන 

මහාපථං සංවජයතො මහාකන් තාරං පටිපජ් ජයතො මහාවිදුග් ගං පක් ඛන් ෙයතො 

පායථයයපුටං බන් ධති සම් බලං සජ් යජති. කථන් ති ආහ ‘‘සද් ං

උප්පායදත්වා’’තිආදි. එතං වුත්තන් ති ‘‘සද් ධා බන් ධති පායථයය’’න් ති එතං 

ගාථාපෙං වුත් තං භගවතා. සිරීති කතපුඤ් යඤහි යසවීයති යතහි පටිලභීයතීති 

සිරී. ඉස්සරිෙං විභයවො. ආසයිතබ් බයතො ආසයෙො, වසනට්ඨානං නියකතන් ති 

අත් යථො. පරිකඩ්ඪතීති ඉච් ඡාවසිකං පුග් ගලං තත් ථ තත් ථ උපකඩ් ඪති. 
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පායථයයසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. පජ් යජොතසුත් තවණ් ණනා 
80. තං තං සමවිසමං පජ් යජොතතීති පජ්ය ොයතො. පදීයපො අන් ධකාරං 

විධමිත් වා පච් චක් ඛයතො රූපගතං ෙස් යසති, එවං පඤ් ඤාපජ් යජොයතො 
අවිජ් ජන් ධකාරං විධමිත් වා ධම් මානං පරමත් ථභූතං රූපං ෙස් යසති. 

 ාගරබ්රාහ් යණො විොති ජාගරඛීණාසවබ්රාහ් මයණො විය. යසො හි 

සතිපඤ් ඤායවපුල් ලප් පත් තියා සබ් බොපි ජාගයරො යහොති. ගායවොති 

යගොජාතියයො. ඉෙං ගුන් නං යගොණානඤ් ච සාමඤ් ඤයතො ගහණං. කම්ය ති 

කරණත් යථ භුම් මවචනං. ජීවනං ජීයවො, සහ ජීයවනාති සජීවියනො. යතනාහ 

‘‘කම්ය න සහ ජීවන්තාන’’න් ති, කසිවාණිජ් ජාදිකම් මං කත් වා 

ජීවන් තානන් ති අත් යථො. යගො ණ්ඩයලහි සද්ධින් ති යගොගයණන සහ. න 

යතන විනා කසිකම් මාදීනි උප් පජ් ජන් ති, යගොරසසිද් ධියා යචව 
කසනභාරවහනසිද් ධියා ච කසිකම් මඑකච් චවාණිජ් ජකම් මාදීනි ඉජ් ඣන් ති. 

සත්තකාෙස්සාති ආහාරුපජීවියනො සත් තකායස ්ස කසියතො අඤ් ඤථා ජීවිකං 
කප් යපන් තස ්සපි කසිජීවිතවුත් තියා මූලකාරණං ඵලනිප් ඵත් තිනිමිත් තත් තා 

තස් ස. ඉරිොපයථො ච ඉරියනකරියානං පවත් තනුපායයො. ‘‘සීතන් ති 
නඞ් ගලසීතකම් ම’’න් ති වෙන් ති. 

පජ් යජොතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. අරණසුත් තවණ් ණනා 
81. රණන් ති කන් ෙන් ති එයතහීති රණා, රාගාෙයයො. යතහි අභිභූතතාය හි 

සත් තා නානප් පකාරං කන් ෙන් ති පරියෙවන් ති. යත පන සබ් බයසො නත් ථි 

එයතසං රණාති අරණා. නික්කියලසා ඛීණාසවා. වුසිතවායසොති 

වුසිතබ්රහ් මචරියවායසො. යභොජිස්සිෙන් ති භුජිස් සභායවො. යතනාහ 

‘‘අදාසභායවො’’ති. ස ණාති සමිතපාපසමණාති ආහ ‘‘ඛීණාසවස ණා’’ති. 

පුථුජ් ජනකලයාණකායල යලොකයපරිඤ් ඤාය, යසක්ො පුබ් බභායග 

යලොකයපරිඤ් ඤාය, පච් චයවක් ඛයණ යලොකිෙයලොකුත්තරාෙ පරිඤ්ඤාෙ 

පරිඤ් යඤයයං යතභූමකං ඛන් ධපඤ් චකං පරි ානන්ති පරිච් ඡිජ් ජන් ති. 
ඛීණාසවා පන පරිඤ් ඤාතපරිඤ් යඤයයා යහොන් ති. තථා හි යත සාමී හුත් වා 

පරිභුඤ් ජන් ති. වන්දන්ති නං පතිට්ඨිතන් ති වුත් තං, වන් ෙනීයභායවො ච 

සීලසම් පන් නතායාති ආහ ‘‘පතිට්ඨිතන්ති සීයල පතිට්ඨිත’’න් ති. ඉ ාති 

ඉමස ්මිං යලොයක. ෙත්තිොති ලක් ඛණවචනන් ති ආහ ‘‘න යකවලං 

ෙත්තිොවා’’තිආදි. 

අරණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
යඡත් වාවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 
යෙවතාසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවපුත් තසංයුත් තං 

115 

පටුන 

2. යෙවපුත් තසංයුත් තං 

1. පඨ වග්යගො 

1. පඨමකස් සපසුත් තවණ් ණනා 
82. යෙවස් ස පුත් යතො යදවපුත්යතො. යෙවානං 

ජනකජයනතබ් බසම් බන් ධාභාවයතො කථමයං යෙවපුත් යතොති වුච් චතීති ආහ 

‘‘යදවානං හී’’තිආදි. ‘‘අපාකයටො අඤ ්ඤතයරොති වුච් චතී’’ති ඉෙං 

යයභුයයවයසන වුත් තං. පාකයටොපි හි කත් ථචි ‘‘අඤ් ඤතයරො’’ති වුච් චති. 
යහට් ඨා යෙවතාසංයුත් යත ‘‘අපාකටා අඤ් ඤතරා යෙවතා’’ති වත් වා ඉධ 

‘‘පාකයටො යෙවපුත් යතො’’ති වුත් තං. තථා හිස් ස කස්සයපොති යගොත් තනාමං 

ගහිතං, තඤ් ච යඛො පුරිමජාතිසිද් ධසමඤ් ඤාවයසන. අනුසාසනං අනුසායසො, 

තං අනුසාසං. භික්ඛුනිද්යදසන් ති භික් ඛුසද් ෙස් ස නිද් යෙසං. භික්ඛුඔවාදන් ති 

භික් ඛුභාවාවහං ඔවාෙං. යදි පන න අස් යසොසි, කථමයං පඤ් හං කයථසීති? 

අඤ ්ඤයතො සුතං නිස් සාය පඤ් හං කයථසි, න පන භගවයතො සම් මුඛා 
සුතභායවන. 

යතසන් ති යථාවුත් තානං තිණ් ණං පුග් ගලානං. ‘‘කයථතුකාය ො

යචවා’’තිආදිනා හි චතුත් ථං ඉධ උද් ධටං. තත් ථ ආදියතො තිණ් ණං භගවා 
පඤ ්හං භාරං න කයරොති එයකකඞ් ගයවකල් ලයතො යචව 

අඞ් ගද් වයයවකල් ලයතො ච, චතුත් ථස් ස පන උභයඞ් ගපාරිපූරත් තා භාරං 

කයරොතීති ආහ ‘‘අෙංපනා’’තිආදි. 

ගාථායං ‘‘සුභාසිතස්සා’’ති උපයයොගත් යථ සාමිවචනන් ති ආහ 

‘‘සුභාසිතං සික්යෙෙයා’’ති. චතුසච් චාදිනිස ්සිතං බුද් ධවචනං සික් ඛන් යතො 

චතුබ් බිධං වචීසුචරිතං සික් ඛති නාමාති ආහ ‘‘චතුසච්චනිස්සිතං…යප.…

සික්යෙෙයා’’ති. අවධාරයණන තප් පටිපක් ඛං පටිනිවත් යතති. 

උපාසිතබ්බන් ති ආයසවිතබ් බං භායවතබ් බං බහුලීකාතබ් බං. අට්ඨතිංසයභදං 

කම් ට්ඨානන් ති ඉෙං තස් ස විපස් සනාපෙට් ඨානතං හෙයය ඨයපත් වා වුත් තං. 

තථා හි වුත් තං ‘‘දුතිෙපයදන අධිපඤ්ඤාසික්ො කථිතා’’ති. යය පන 

‘‘දුතියපයෙන අධිචිත් තසික් ඛා චිත් තවූපසයමන අධිපඤ් ඤාසික් ඛා’’ති 

පඨන් ති, යතසං පයෙන අට් ඨතිංසප් පයභෙකම් මට් ඨානං 
සුද් ධසමථකම් මට් ඨානස ්යසව ගහණං ෙට් ඨබ් බං. යදි එවං 

‘‘අට් ඨසමාපත් තිවයසනා’’ති ඉෙං කථන් ති? ‘‘තං විපස් සනාධිට් ඨානානං 
සමාපත් තීනං වයසන කථිත’’න් ති වෙන් ති. එවඤ් ච කත් වා ‘‘දුතියපයෙන 
අධිපඤ ්ඤාසික් ඛා’’ති ඉෙං වචනං සමත් ථිතං යහොති. සික් ඛනං නාම 

ආයසවනන් ති ආහ ‘‘භායවෙයාති අත්යථො’’ති. උපාසනන් ති පයිරුපාසනං. 
තඤ් ච යඛො අස් සුතපරියාපුණනකම් මට් ඨානුග් ගහාදිවයසන ෙස් යසන් යතො 

‘‘තම්පී’’තිආදිමාහ. අධිසීලසික්ො කථිතා ලක් ඛණහාරනයයන. 
වචීසුචරිතස් ස හි සීලසභාවත් තා තග් ගහයණයනව තයෙකලක් ඛණං 
කායසුචරිතම් පි ඉතරම් පි ගහිතයමවාති. එත් ථ ච අධිසීලසික් ඛාය 
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චිත් තවියවයකො, අධිපඤ් ඤාසික් ඛාය උපධිවියවයකො, අධිචිත් තසික් ඛාය 

කායවියවයකො කථියතො, කායවියවයකො පන සරූයපයනව පාළියං ගහියතොති 
තිවිධස ්සපි වියවකස් ස පකාසිතත් තං ෙට් ඨබ් බං. යසසං සුවිඤ් යඤයයයමව. 

පඨමකස ්සපසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතියකස් සපසුත් තවණ් ණනා 
83. ද්වීහි ඣායනහීති ආරම් මණලක් ඛණූපනිජ් ඣානලක් ඛයණහි ද් වීහි 

ඣායනහි. කම් ට්ඨානවිමුත්තිොති කම් මට් ඨානානුයයොගලද් ධාය විමුත් තියා. 
යතන තෙඞ් ගවික් ඛම් භනවිමුත් තියයො වෙති. සත් ථුසාසනස් ස හෙයත් තා 

අබ් භන් තරත් තා හදෙස්ස මානසස ්ස, අනුපත්තිං පටිලාභමානසං. තං පන 

අත් ථයතො අඤ් ඤා එවාති ආහ ‘‘අරහත්ත’’න් ති. තං පත් තුකායමන 

එකන් තයතො වජ් යජතබ් බතණ් හාදිට් ඨීනං භායව තස් ස අනිජ් ඣනයතො, 

තෙභායව ඉජ් ඣනයතො ච යත උප් පාෙනවයසන යෙග් යගන නිස ්සියතො, 
තෙග් යගන පනායම් පි යතහි නිස් සියතො නාම යහොතීති ආහ 

‘‘අනිස්සියතො’’තිආදි. අරහත් තං ආනිසංසිතබ් බට් යඨන ආනිසංසං එතස ්සාති 

අරහත්තානිසංයසො. අරහත් තං පත් තුකාමස් ස පුබ් බභාගපටිපො ඉච් ඡිතබ් බා. 

තත් ථ ච සබ් බපඨයමො කම් මට් ඨානඅත් තානුයයොයගො, යසො ඉධ න ගහියතොති 

ආහ ‘‘තන්ති ම්ය ො පුබ්බභායගො’’ති. තත් ථ තන්ති ම්ය ොති 
පරියත් තිධම් යමො. 

දුතියකස ්සපසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. මඝසුත් තවණ් ණනා 
84.  යඝොති සක් කස ්යසතං නාමං පුරිමජාතිඅනුගතං. ස්යවවාති සක් යකො 

එව. වයතනාති මාතාපිතුඋපට් ඨානාදිචාරිත් තධම් යමන. අඤ්යඤති 

උපධියවපක් කපාපධම් යම අභිභවිත් වා. අසුරන් ති ඉන් ෙසත් තුභූතං අසුරං. 

මඝසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. මාගධසුත් තවණ් ණනා 
85. චතුත්ථසුත්තං වුත්තත්ථය වාති යෙවතාසංයුත් යත 

සංවණ් ණිතත් ථයමව, තස් මා ඉධ න වත් තබ් යබො අත් යථොති අධිප් පායයො. 

මාගධසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා 

5. ොමලිසුත් තවණ් ණනා 
86. යතන කාරයණනාති යතන පධායනන කාරණභූයතන, 

පධානකරණනිමිත් තන් ති අත් යථො. ෙංකිඤ්චි ඛුද් ෙකම් පි මහන් තම් පි හීනම් පි 

පණීතම් පි භවං. ආෙතපග්ගයහොති දීඝරත් තස් ස වීරියාරම් යභො. 

කිච්චයවොසානන් ති කච් චනිට් ඨානං. තයථවාති යථා අරහත් තුප් පත් තියතො 

පුබ් යබ, තයතො පච් ඡාපි තයථව ‘‘බුද් ධිපග් ගයහො’’ති වීරියං ෙළ් හං කයරොතූති 
කුප් පධම් මං විය මඤ් ඤමායනො වෙති. දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරාදිඅත් ථං පන 
වීරියකරණං ඉච් ඡිතබ් බයමව. 
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අසංකිණ්ණාති අයවොමිස් සා එවං අඤ් ඤත් ථ අනාගතත් තා. යතනාහ 

‘‘භගවතා හී’’තිආදි. යදි එවං ඉයධව කස් මා එතං වුත් තන් ති ආහ ‘‘ඉ 

පනා’’තිආදි. පතිට්ඨන් ති නදී නාම අනවට් ඨිතතීරා, තත් ථ 

පතිට් ඨාතබ් බට් ඨානං. 

ොමලිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කාමෙසුත් තවණ් ණනා 
87. පුබ්බයෙොගාවචයරොති පුබ් යබ යයොගාවචයරො පුරිමත් තභායව 

භාවනමනුයුත් යතො. අයං කර කස ්සපස් ස භගවයතො සාසයන පබ් බජිත් වාව 

බහූනි වස් සසහස් සානි සමණධම් මං අකාසි, න පන වියසසං නිබ් බත් යතසි. 

තමත් ථං කාරයණන සද් ධිං ෙස් යසතුං ‘‘බහලකියලසතාො’’තිආදි වුත් තං. 

එකන්තපරිසුද් ස්සාති යථා වියසසාවයහො යහොති, එවං එකන් යතන 

පරිසුද් ධස් ස සබ් බයසො අනුපක් කලිට් ඨස ්ස. සීයලන ස ාහිතාති යථා සීලං 

උපරූපරි වියසසාවහං නිබ් යබධභාගියඤ් ච යහොති, එවං සම් මයෙව 
ආහිතචිත් තා සුට් ඨු සම් පන් නචිත් තා. තථාභූතා යතන සමන් නාගතා 

යහොන් තීති ආහ ‘‘සමුයපතා’’ති. පතිට්ඨිතසභාවාති යසක් ඛත් තා එව 
යථාධිගතධම් යමන නිච් චලභායවන අධිට් ඨිතසභාවා. මයා තුට් ඨියා ගහිතාය 

යෙවපුත් යතො ‘‘දුල් ලභා තුට් ඨී’’ති වක් ඛතීති භගවා ‘‘තුට් ඨි යහොති 

සුඛාවහා’’ති අයවොචාති ආහ ‘‘උපරිපඤ්හසමුට්ඨාපනත්ථ’’න් ති. පබ් බජියතො 

රුක් ඛමූලියකො අබ් යභොකාසියකො වා අනගාරියුයපයතො නාම යහොති, 

යසනාසයන පන වසන් යතො කථන් ති ආහ ‘‘සත්තභූමියක’’තිආදි. 

චතුපච්චෙසන්යතොයසොති භාවනාභියයොගසිද් යධො චතූසු පච් චයයසු 
සන් යතොයසො. යතන චිත් තවූපසයමන තුට් ඨි ලද් ධාති ෙස් යසති. 

චිත්තවූපස භාවනාොති චිත් තකයලසානං වූපසමකරභාවනාය, 

මනච් ඡට් ඨානං ඉන් ද්රියානං නිබ් බියසවනභාවකරයණන සවියසසං චිත් තස් ස 
වූපසමකරභාවනාය රයතො මයනොති යයොජනා. 

එත් ථ ච ඉන් ද්රියූපසයමන චිත් තසමාධානං පරිපුණ් ණං යහොති 
ඉන් ද්රියභාවනාය චිත් තසමාධානස් ස අකාරකානං දූරීකරණයතො. 
අධිචිත් තසමාධායනන චතුපච් චයසන් යතොයසො සවියසසං පරිසුද් යධො 
පරිපුණ් යණො ච යහොති පච් චයානං අලාභලායභසු පරිච් චාගසභාවයතො. 
වුත් තනයයන පන සන් තුට් ඨස ්ස යථාසමාදින් නං සීලං විසුජ් ඣති පාරිපූරිඤ් ච 

උපගච් ඡති, තථාභූයතො චතුසච් චකම් මට් ඨායන යුත් යතො මග් ගපටිපාටියා 
සබ් බයසො කයලයස සමුච් ඡින් ෙන් යතො නිබ් බානදිට් යඨො යහොතීති ඉමමත් ථං 

ෙස් යසති ‘‘යෙ රත්තින්දිව’’න් තිආදිනා. කිං න ගච්ඡිස්සන්ති? 
ගමිස් සන් යතවාති අරියමග් ගභාවනං පහාය සම් මාපටිපත් තියා දුක් කරභාවං 

සන් ධාය සාසඞ් කං වෙති. යතනාහ ‘‘අෙං පන දුග්ගය ො භගවා විසය ො

 ග්යගො’’ති. 
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තත් ථ යකචි ‘‘අයං පනාති යෙවපුත් යතො. යසො හි භගවයතො ‘අරියා 

ගච් ඡන් තී’ති වචනං සුත් වා ‘දුග් ගයමො භගවා’තිආදිමාහා’’ති වෙන් ති, තං න 
යුජ් ජති. යස් මා ‘‘සච් චයමත’’න් ති එවමාදිපි තස් යසව යවවචනං කත් වා 

ෙස් සිතං, තස් මා ‘‘යයන මග් යගන අරියා ගච් ඡන් තී’’ති තුම් යහහි වුත් තං, අයං 
පන ‘‘දුග් ගයමො භගවා විසයමො මග් යගො’’ති ආහ යෙවපුත් යතො. අරියමග් යගො 

කාමං කොචි අතිදුක් ඛා පටිපොතිපි වුච් චති, තඤ් ච යඛො 

පුබ් බභාගපටිපොවයසන, අයං පන අතීව සුගයමො 
සබ් බකයලසදුග් ගවිවජ් ජනයතො කායදුච් චරිතාදිවිසමස් ස රාගාදිවිසමස් ස ච 

දූරීකරණයතො න විසයමො. යතනාහ ‘‘පුබ්බභාගපටිපදාො’’තිආදි. අස්සාති 
අරියමග් ගස ්ස. අරියමග් ගස් ස හි අධිසීලසික් ඛාදීනං පරිබුන් ධිතබ් බභායගන 

බහූ පරිස ්සයා යහොන් තීති. එවං වුත්යතොති ‘‘දුග් ගයමො විසයමො’’ති ච එවං 
වුත් යතො. 

අවංසිරාති අනුට් ඨහයනන අයධොභූතඋත් තමඞ් ගා. කුසලඞ් යගසු හි 

සම් මාදිට් ඨි උත් තමඞ් ගා සබ් බයසට් ඨත් තා, තඤ් ච අනරියා පතන් ති න 

උට් ඨහන් ති මිච් ඡාපටිපජ් ජනයතො. යතනාහ ‘‘ඤාණසියරනා’’තිආදි. 

අනරිෙ ග්යගති මිච් ඡාමග් යග. යතනාහ ‘‘විසය   ග්යග’’ති. තං 
මග් ගනයතො අනරියා අරියානං මග් ගයතො අපාපුණයනන පරිච් චත් තා හුත් වා 

අපායය සකලවට් ටදුක් යඛ ච පතන් ති. ස්යවවාති ස ්වායං අනරියයහි කොචිපි 
ගන් තුං අසක් කුයණයයයො මග් යගො අරියානං විසුද් ධසත් තානං සබ් බයසො 

සමධිගයමන සය ො යහොති. කායවිසමාදීහි සමන් නාගතත් තා විසය  

සත්තකායෙ යතසං සබ් බයසොව පහායනන සබ් බත් ථ ස ායෙව. 

කාමෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පඤ ්චාලචණ් ඩසුත් තවණ් ණනා 
88. සම්බාය ති සම් පීළිතතණ් හාකයලසාදිනා සඋප් පීළතාය 

පරමසම් බායධ. අතිවිය සඞ් කාරට් ඨානභූයතො හි නීවරණසම් බායධො 
අධිප් යපයතො. යසො හි දුග් ගහයනො තස් මිං අසති කාමගුණසම් බායධො 

අනවසයරො එව යසයයථාපි මහාකස් සපාදීනං. ඔකාසන්ති ඣානස්යසතං

නා ං නීවරණසම් බාධාභාවයතො. අසම් බාධභායවන හි ඣානං ඉධ 

‘‘ඔකායසො’’ති වුත් තං, තඤ් ච යඛො අච් චන් තාසම් බාධට් ඨානතාය 

විපස් සනාපාෙකතාය. තථා හි පාළියං ‘‘අවින් දී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

අවින්දීති වින් දි පටිලභි. භූරිය  යසොති මහාපඤ් යඤො, සපඤ් යඤොති 

අත් යථො. අබුජ්ඣීති බුජ් ඣි පටිවිජ් ඣි. පටිලීයනො හුත් වා යසට් යඨො, 

පටිලීනානං වා යසට් යඨොති පටිලීනයසට්යඨො. මානුස ්සයවයසන 

උන් නතභාවයතො පටිලීයනො නා  පහීන ායනො. පටිලභිංසූති 

කාමගුණසම් බායධපි ‘‘ඉයම කාමගුණා මාදිසානං කං කරිස ්සන් තී’’ති? යත 
අභිභුයය නිබ් බානප් පත් තියා සම් මාසතිං පටිලභිංසු. යතන සම් පයුත් යතන 
යලොකුත් තරසමාධිනාපි සුට් ඨු සමාහිතා. 
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අයං කර යෙවපුත් යතො ඉයතො පුරිමවායර අත් තභායව පඨමජ් ඣානලාභී 

හුත් වා තයතො චවිත් වා බ්රහ් මකායිකාසු නිබ් බත් තිත් වා තත් ථ ඣානසුඛං 

අනුභවිත් වා තයතො චුයතො ඉොනි කාමභයව නිබ් බත් යතො, තස ්මා තං ඣානං 
සම් භායවන් යතො ‘‘තාදිසස ්ස නාම ඣානසුඛස් ස ලාභී භගවා’’ති යතන 

ගුයණන භගවන් තං අභිත් ථවන් යතො ‘‘සම්බාය  වතා’’ති ගාථං අභාසි. 
අථස් ස භගවා යථා නාම 
අට් ඨසට් ඨියයොජනසතසහස් සුබ් යබධසියනරුපබ් බතරාජං උපාොය සාසයපො 

න කඤ් චි යහොති, එවං අනන් තාපරියමයයබුද් ධගුයණ උපාොය 

රූපාවචරපඨමජ් ඣානං න කඤ් චි යහොතීති ෙස් යසන් යතො ‘‘යෙ

සති’’න් තිආදිනා අනුත් තරගුණාධිගමං පයවයෙසි. තත් ථ සතින් ති 

විපස් සනාසතියා සද් ධිං අරියමග් ගසතිං. සුස ාහිතාති යලොකයසමාධිනා යචව 

යලොකුත් තරසමාධිනා ච සුට් ඨු සමාහිතා. යත හි අච් චන් තං සුසමාහිතා, න 
ඣානමත් තලාභියනො අකුප් පධම් මත් තා. යකචි ‘‘කම් මන් යත සුසමාහිතා’’ති 

පාඨං වත් වා ‘‘මග් ගසමාහිතා’’ති අත් ථං වෙන් ති. 

පඤ ්චාලචණ් ඩසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. තායනසුත් තවණ් ණනා 
89. අතීතජාතියං සයංකාරවයසන තාය දිට් ඨියා උප් පාදිතත් තා පුබ්යබ

තිත්ථකයරො. යතනාහ ‘‘දිට්ඨි උප්පායදත්වා’’ති. අපයර ආහු ‘‘අයං යම 

සත් ථාති ගහණවයසන තිත් ථකයරො අස් ස අත් ථීති පුබ්යබ තිත්ථකයරො, 

අතීතත් තභායව තිත් ථකරසාවයකො’’ති. යත ‘‘දිට්ඨිං උප්පායදත්වාති තස් ස 

සත් ථුයනො දිට් ඨිං ආොය ගයහත් වාති අත් යථො’’ති වෙන් ති. තිත්ථං නා 

ද්වාසට්ඨි දිට්ඨියෙො තබ් බිනිමුත් තස් ස මිච් ඡාවාෙස් ස අභාවයතො. තිත් යථ 

නියුත් තාති තිත් ථිකා, යත එව තිත්ථිොති වුත් තා ක-කාරස් ස ය-කාරං කත් වා. 

තස්සාති යථාවුත් තස ්ස කලයාණකම් මස ්ස. නිස්සන්යදනාති ඵලභායවන. 

වීරිෙප්පටිසංයුත්තාති වීරියදීපනාති අත් යථො. 

අනිෙමිතආණත්තීති අනියමවිධානං අනියමවයසන විධිවචනං. 

තණ්හායසොතන් ති තණ් හාප් පබන් ධනං. නීහරාති සයමහි පජහ. එකත්තන් ති 

එකග් ගං. යතනාහ ‘‘ඣාන’’න් ති. උපපජ් තීති න උප් පජ් ජති න පාපුණාතීති 

ආහ ‘‘න පටිලභතී’’ති. න ඔසක්යකෙයාති න සඞ් යකොචං ආපජ් යජයය. 

ඝරාවාසයතො පරිබ් බජනං පරියතො අපගයමොති පරිබ්බය ො. 
පබ් බජිතවතසමාොනස් ස අෙළ් හතාය ච තත් ථ ච අසක් කච් චකරියාය 

සිථිලගහිතා. අතියරකන් ති පබ් බජ් ජාය පුරිමකාලයතොපි අධිකං. උපරීති 

උපරූපරි. දුක්කටං අකතය ව යසයෙයොති දුච් චරිතං නාම සබ් යබන සබ් බං 
අකතයමව හිතාවහං. 

ෙං කිඤ්චීති යං කඤ් චි කම් මං. සිථිලං කතන් ති අසක් කච් චකාරිතාය 

සිථිලං කත් වා පවත් තිතං. එවරූපය වාති එවරූපං 
පරාමට් ඨසාමඤ් ඤසදිසයමව පච් ඡානුතාපචරියාදිපටිභාගයතො. 
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පටුන 

සංකිලිට්ඨය ව තණ් හාසංකයලසඋපක් කලිට් ඨත් තා. 

ආසඞ්කිතපරිසඞ්කිතන් තිආදියතො සමන් තයතොපි පයරහි සඞ් කතං. 

බ්රහ් මචරියස ්ස ආදි ආදිබ්රහ් මචරියං, තත් ථ නියුත් තාති ආදිබ්රහ් චරියිකා, 
මග් ගබ්රහ් මචරියස් ස පුබ් බභාගපටිපොති අත් යථො. යතනාහ 

‘‘ ග්ගබ්රහ් චරිෙස්සආදිභූතා’’ති. පුබ්බප ානභූතාති පඨමාරම් භභූතා. 

තායනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. චන් දිමසුත් තවණ් ණනා 
90. විමායන ගහියත තංනිවාසීපි ගහියතො යහොතීති වුත් තං 

‘‘චන්දවි ානවාසී යදවපුත්යතො’’ති. සබ්බධීති සබ් බස ්මා දුග් ගට් ඨානා 

විප්පමුත්යතොසි භගවා ත් වං, තස් මා මය් හම් පි ඉයතො සම් බාධට් ඨානයතො 

විප් පයමොක් ඛං කයරොහීති අධිප් පායයො. යතනාහ ‘‘තස්ස ය සරණංභවා’’ති. 

යලොකානුකම්පකාති සබ් බස ්ස යලොකස ්ස අනුග් ගහා, තස් මා තුය් හම් පි 

එතස ්සපි චන් ෙස් ස. තාදිසා එවාති සමානා එව. පමුඤ් චසීති පමුඤ් චිත් ථ. 

යතනාහ ‘‘අතීතත්යථවත්ත ානවචන’’න් ති. 

චන් දිමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සූරියසුත් තවණ් ණනා 
91. අන් භාවකරයණති යලොකස් ස අන් ධකරයණතිපි අපයර. යතනාහ 

‘‘ත සී’’ති. වියරොචතීති විජ් යජොතති. කාමං යෙවපුත් තවයසන පඨමං යෙවතා 

උද් ධටා, රාහුයනො පන පයයොයගො තස් ස විමායනති ආහ ‘‘ ණ්ඩලීති 

 ණ්ඩලසණ්ඨායනො’’ති. වදති තො මුයඛන ගහිතත් තා. මුයඛන 

ගහණඤ් යචත් ථ ‘‘ගිලී’’ති අධිප් යපතං, න ච අජ් යඣොහරණන් ති ආහ ‘‘ගිලීති

වදතී’’ති. ඉොනි තස් ස මුයඛන ගහණසමත් ථතං ෙස් යසතුං ‘‘රාහුස්සහී’’තිආදි 

වුත් තං. යසොතිආදි තස් ස චන් දිමසූරියානං ගහණකාරණෙස් සනං. අධිවත්ථා

යදවතාති චන් දිමසූරියානං පරිචාරකයෙවතා. යවගන් ති ජවං. යසො හි යකනචි 

අභිමුඛං අතිදුන් නිවායරො කම් මනියාමසිද් යධො.  ත්ථකන් ති කණ් ඨස් ස 

උපරිමයෙසං. යකචි ‘‘සීසමත් ථකයමවා’’ති වෙන් ති. නික්ෙය ෙය යවගස් ස 

තික් ඛසීඝථාමභාවයතො. ආකඩ්ඪිත්වාති අත් තයනො ගමනදිසාභිමුඛං 

ආකඩ් ඪිත් වා. නන් ති රාහුං. උද් ධං උල් ලඞ් යඝතුකාමම් පි ඔනය ෙය. 

පෙද් වයයනපි යසො මහාසරීයරො මහාබයලො, චන් දිමසූරියානං පන 

ගමනයවයගො යතන සබ් බථාපි දුන් නිවාරියයොවාති ෙස් යසති. වි ායනනාති 

චන් ෙග් ගයහ චන් ෙවිමායනන, සූරියග් ගයහ සූරියවිමායනන උභින් නම් පි 
විමායනන සයහව. අමාවාසියඤ ්හි ද් යව විමානානි යයොජනමත් තන් තරිතානි 

හුත් වා සයහව පවත් තන් ති. යදි ද් යවපි යෙවපුත් තා යසොතාපත් තිඵලං පත් තා, 

අථ කස ්මා සූරියසුත් යත එව ‘‘පජං මම’’න් ති වුත් තං, න චන් ෙසුත් යතති? 

‘‘යසො ච කර න චිරස් යසව තයතො චවිත් වා අඤ් ඤත් ථ නිබ් බත් යතො, අඤ් ඤා 

එව ච යෙවතා තත් ථ වසි, යස් මිං චන් ෙග් ගයහ භගවා තං ගාථං අභාසි, න තථා 

සූරියයො, අපරභායග පන තත් ථපි කායලන කාලං රාහුග් ගයහො යහොතී’’ති 
වෙන් ති. 
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සූරියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
පඨමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අනාථපිණ්ඩිකවග්යගො 

1. චන් දිමසසුත් තවණ් ණනා 
92. පබ් බතතටා සන් ෙමායනො තථාරූයපො නදීනිවත් තනපයෙයසොපි 

සම් බාධට් ඨානතාය කච් යඡො වියාති ආහ ‘‘පබ්බතකච්යඡපී’’ති. 

පටිපක් ඛදූරීභායවන යසට් ඨට් යඨන ච එයකො උයෙතීති එයකොදි, එකග් ගතා. 

තස් මිං යයොගයතො එකග් ගචිත් තා ඉධ එයකොදී. පටිපක් ඛයතො අත් තානං 

නිපයන් ති වියසොයධන් තීති නිපකා, පඤ් ඤවන් යතො. යතනාහ ‘‘එකග්ගචිත්තා 

යචවා’’තිආදි. කායාදියභෙං ආරම් මණං සාතිසයාය සතියා සරන් තීති සතා. 

යතනාහ ‘‘සති න්යතො’’ති. යසොත්ථිංගමිස්සන්තීති යථාවුත් තපයෙයස මගා 

යසොත් ථිමනුපද් ෙයවන වත් තිස ්සන් ති, එවං ඣානලාභියනො යසොත් ථිං 
කයලයසහි අනුපද් දුතා වත් තිස ්සන් ති. අයං කර යෙවපුත් යතො බ්රහ් මයලොයක 

නිබ් බානසඤ් ඤී, තස් මා එවමාහ. භගවා ‘‘අයං යෙවපුත් යතො අනිබ් බානගාමී 

සමායනො නිබ් බානගාමිසඤ් ඤී, හන් ෙස ්ස නිබ් බානගාමියනො ෙස් යසමී’’ති 

දුතියං ගාථමාහ. චතුන් නං ඔඝානං, සංසාරමයහොඝස් යසව වා පරතීරභාවයතො 

පරතීරන් ති නිබ්බානං. අම් බුනි ජායතො අම්බුය ො, මච් යඡො. සුත් තජාලං 
ඡින් දිත් වා මච් ඡා විය කයලසජාලං භින් දිත් වා ගමිස ්සන් තීති. 

චන් දිමසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. යවණ් ඩුසුත් තවණ් ණනා 
93. පයිරුපාසිොති පයිරුපාසයහතු. සික්ෙන්තීති තිස් යසොපි සික් ඛා 

සික් ඛන් ති. සිට්ඨිපයදති කයලසානං සාසනයතො වට් ටදුක් ඛපරිත් තාසනයතො ච 

සිට් ඨිසඤ ්ඤියත යථානුසිට් ඨං පටිපජ් ජිතබ් බයතො පයෙ, සද් ධම් යමති අත් යථො. 

යතනාහ ‘‘අනුසිට්ඨිපයද’’ති. තත් ථ අනුසිට්ඨීති සද් ධම් යමො. කායලති 

යුත් තපත් තකායල. අප්ප ායදොනාම සමථවිපස් සනාභාවනා. 

යවණ් ඩුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. දීඝලට් ඨිසුත් තවණ් ණනා 
94. තයථව පඤ්ඤායීති දීඝලට් ඨිත් යවව පඤ් ඤායි, තථාසමඤ් ඤා එව 

අයහොසි. 

දීඝලට් ඨිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. නන් ෙනසුත් තවණ් ණනා 
95. නත් ථි එතස ්ස ආවට් ටං ආවරණන් ති අනාවටං. රුක්යෙො වා

පබ්බයතො වාති සත් තානං පකතිචක් ඛුස් ස ආවරණභූයතො රුක් යඛො විය 

පබ් බයතො විය ච අභිභවිතුං සමත් යථො යඤයයාවරයණො නත් ථි. කථංවි න් ති 

කථංසණ් ඨිතං, කථංපකාරං වා. දුක්ෙන් ති වට් ටදුක් ඛං. 

නන් ෙනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. චන් ෙනසුත් තවණ් ණනා 
96. යහට්ඨාති කාමභයව. තත් ථ හි පරිබ් භමන් තස් ස පතිට් ඨා දුල් ලභා 

යයභුයයයන තත් ථ සත් තා නිමුග් ගා එව යහොන් ති, තස් මා යහට් ඨා 

අප් පතිට් යඨො සංසායරො. උපරීති මහග් ගතභයව. තත් ථ හි නිබ් බත් තස් ස 

නිබ් බානං ආරුහිතුං ආලම් බනා දුල් ලභා, ඣානාභිරතියා තත් යථව නිකන් ති 

යතසං බලවතී යහොති, තස් මා උපරි අනාලම් බයනො සංසායරො. යපසිතත්යතොති 

නිබ් බානං පති යපසිතචිත් යතො. තයෙො කම් ාභිසඞ්ොරාති 

පුඤ ්ඤාභිසඞ් ඛාරාෙයයො තයයො අභිසඞ් ඛාරා. යතන ‘‘නන් දීපුබ් බයකො 
කම් මභයවො’’ති වත් වා ‘‘නන් දිං ජයනත් වා’’ති වුත් යතො. කාමසඤ් ඤාසීයසන 

කාමච් ඡන් ෙස් ස ගහණං, කාමච් ඡන් ෙපමුඛානි ච ඔරම් භාගියසංයයොජනානි 

ගහිතානීති ආහ ‘‘කා සඤ්ඤාගහයණන 

පඤ්යචොරම්භාගිෙසංයෙො නානී’’ති. රූපභයවො රූපං භවපෙයලොයපන. 
රූපභවග් ගහයණන යචත් ථ යසසභවස් සපි ගහණං. තස් ස 
සංයයොජනග් ගහයණන පඤ් ච උද් ධම් භාගියසංයයොජනානි ගහිතානි. 

 යහොයඝති සංසාරමයහොයඝ. යතසන් ති කාමභවාදීනං ගහයණන භවභායවන 

තයෙකලක් ඛණතාය. අරූපභයවො ගහියතො ලක් ඛණහාරනයයන. යසසං 
සුවිඤ ්යඤයයයමව. 

චන් ෙනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. වාසුෙත් තසුත් තවණ් ණනා 
97. ඡට්ඨං යහට් ඨා යෙවතාසංයුත් තවණ් ණනායං වුත්තත්ථය ව. 

වාසුෙත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සුබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා 
98. සුබ්රහ් ාති තස් ස යෙවපුත් තස ්ස නාමං. තස් ස සත් ථු 

සන් තිකූපසඞ් කමනස් ස කාරණං ෙස් යසන් යතො ‘‘යසො කිරා’’තිආදිමාහ. 

තයෙව යසොකං තස් ස යෙවපුත් තස් ස අට් ඨුප් පත් ති. අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුයතොති 

සහස් සමත් යතන අච් ඡරාසඞ් යඝන පරිවුයතො. නන්දනකීළිකන් ති 

නන් ෙනවනකීළිකං. හත්ථං ආගච්ඡතීති හත් ථගය් හුපයගො යහොති. 

ගන්යථන්තීති එත් ථ මාලායවඨනම් පි ඛිඩ් ඩාපසුතතායාති ෙට් ඨබ් බං. 
අඤ ්ඤථා පුප් ඵානියයව තාය තාය චිත් තස් ස වයසන මාලාභායවන හත් ථං 

උපගච් ඡන් තීති. උපච්යඡදකකම් වයසනාති තස් මිං යෙවයලොයක ආයුයසයස 
සති එව තස් ස පන උපඝාතකස් ස ලද් යධොකාසස් ස පාපකම් මස් ස වයසන. 

‘‘පහායරො’’ති දිවසස් ස තතියයො භායගො වුච් චති, තස් මා එකප්පහායරයනවාති 
එකයවලායයමවාති අත් යථො. 

පිෙවත්ථුකයසොයකනාති පියවත් ථුනිමිත් තයකන යසොයකන. 

රුප්ප ායනොති පීළියමායනො. සත්තය  දිවයසති මනුස් සගණනාය සත් තයම 

දිවයස. තත්යථවාති තස් මිංයයව නිරයය නිබ්බත්තිතබ්බං ඉමිනා තාහි ච 

සයහව පුබ් යබ තස් ස පාපකම් මස් ස කතත් තා. රුප්පීති චිත් තසන් තාසං 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවපුත් තසංයුත් තං 
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ආපජ් ජි. නිද් මිතුන් ති නීහරිතුං අපයනතුං. සත්ථුසන්තිකංගන්ත්වාති තාහි 
පඤ ්චසතාහි අච් ඡරාහි සද් ධිං භගවයතො සන් තිකං ගන් ත් වා. 

ඉදන්ති අත්තයනොචිත්තංදස්යසති ආසන් නපච් චක් ඛභාවයතො. නිච්චන් ති 
සො. ස ්වායං නිච් චත් යථො අධිප් පායවයසන ගයහතබ් යබොති තත් ථ පහාතබ් බං 

ගයහතබ් බඤ් ච ෙස් යසන් යතො ‘‘යදවයලොයක’’තිආදිමාහ. න ගයහතබ්යබො 

යහතුපවත් තියතො පුබ් යබ තස් ස උත්රාසස් ස අභාවයතො. යතසූති දුක් යඛසු. තානි 

හි යහතුපච් චයයහි කත් තබ් බයතො ගාථායං ‘‘කිච්යඡසූ’’ති වුත් තානි. 

කිච්යඡසූති වා කච් ඡනිමිත් තං. යාසඤ් හි පයයොගවිපත් තීනං වයසනස් ස තානි 

දුක් ඛානි උප් පජ් යජයයං, තංනිමිත් තන් ති අත් යථො. තා හි අස් ස 
පයයොගවිපත් තියයො ගතිවිපත් තියයො සත් ථු සන් තිකං උපගමයනන 

හායයයයං. නිබ්බත්තානං දිට්ඨානීති නිබ් බත් තානං වයසන දිට් ඨානි දුක් ඛානි. 

යතසු ච දුක් යඛසු. සබ් බත් ථ නිමිත් තත් යථ භුම් මං. ඩය්හ ායනො විෙ 

චිත් තසන් තායපන. 

චත් තාරිපි සච් චානි බුජ් ඣති පටිවිජ් ඣතීති යබොධි, සතිආදිධම් මසාමග් ගී, 

තස් මා යබොජ්ඣා යබොධියතො. සා පන යබොධි භාවනාකායරයනව පවත් තති, 

අඤ ්ඤත්රසද් ෙයයොයගන ච ‘‘යබොජ් ඣා’’ති නිස් සක් කවචනන් ති තෙත් ථං 

ෙස් යසන් යතො මුඤ් චිත් වාපෙං අයපක් ඛිත් වා ‘‘යබොජ්ඣඞ්ගභාවන’’න් ති ආහ. 

තයපොගුණන් ති ධුතධම් මමාහ. යසො හි තණ් හායලොලුප් පස් ස තපනයතො තයපො, 

සයං ගුණසභාවත් තා ගුණසන් නිස ්සයයතො ච ගුණන් ති. යතනාහ 

‘‘ධුතඞ්ගසඞ්ොතං තයපොගුණ’’න් ති. සබ් යබ සඞ් ඛාරගතා නිස ්සජ් ජීයන් ති 

එත් ථාති සබ්බනිස්සග්යගො, අසඞ් ඛතධාතූති ආහ ‘‘සබ්බනිස්සග්ගාති

නිබ්බානයතො’’ති. 

ඉන් ද්රියසංවයරොව පඨමං යවදිතබ් යබො පටිපත් තික් කමවයසන තස් යසව 

පඨමත් තා  .තං පන පටිපත් තික් කමං ෙස් යසතුං  ‘‘ඉන් ද්රියසංවයර 

හී ’’තිආදිමාහ .නිප් පරියායයතො මග් ගපරිය ාාපන් නා එව යබොජ් ඣඞ් ගාති ආහ 

‘‘සහවිපස් සනාය යබොජ් ඣඞ් යග ’’ති.  තස් සාති තථාභායවන තස් ස 

යයොගියනො  .යස් මා යෙවපුත් තස් ස සත් ථා තං  ගාථං වත් වා උපරි ච සච් චානි 

පකායසසි, තස් මා වුත් තං ‘‘භගවා චතුසච් චවයසන යෙසනං විනිවත් යතසී ’’ති.  

යෙවපුත් යතො යසොතාපත් තිඵයල පතිට් ඨහීති කාමං තස් යසව වියසසාධිගයමො 

ඉධාගයතො, පඤ් චසතමත් තාහි පන අච් ඡරාහි සද් ධිං යසොතාපත් තිඵයල 

පතිට් ඨහීති යවදිතබ් බං  .යතනාහ  මහාසතිපට් ඨානසුත් තවණ් ණනායං (දී  .නි .

අට් ඨ . 2.373; ම. නි  .අට් ඨ . 1.106) ‘‘යසො යෙසනාපරියයොසායන පඤ් චහි 

අච් ඡරාසයතහි සද් ධිං යසොතාපත් තිඵයල පතිට් ඨාය තං සම් පත් තිං ථාවරං 

කත් වා යෙවයලොකයමව අගමාසී ’’ති.  

සුබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. කකුධසුත් තවණ් ණනා 
99. ‘‘නන් ොමී’’ති වුත් යත නන් දී නාම පබ් බජිතස ්ස මලන් ති 

යචොයෙතුකායමො යෙවපුත් යතො ‘‘නන්දසී’’ති පුච් ඡි. අථස් ස භගවා තං 

පටික් ඛිපන් යතො ‘‘කිංලද් ා’’ති? ආහ. යතන ‘‘තයා මම අධිප් යපතනන් දියා 

ඉධ පච් චයයො එව නත් ථි, කුයතො සා නන් දී’’ති ෙස් යසති. යතනාහ ‘‘තුට්ඨි

නා ා’’තිආදි. අථ යෙවපුත් යතො නන් දියා අසති යසොයකන භවිතබ් බං, 

යසොයකො ච පබ් බජිතස් ස මලන් ති යචොයෙන් යතො ආහ ‘‘යතන හි, ස ණ, 

යසොචසී’’ති. භගවා තම් පි පටික් ඛිපන් යතො ‘‘කිංජීයිත්ථා’’තිආදිමාහ. කං මං 

ජිනාතීති අත් යථො? 

යදි යත නන් දියසොකා න සන් ති හාසවත් ථුයනො ලාභස් ස ජානියා ච 

අභාවයතො, එකවිහාරියනො පන අරතියා භවිතබ් බන් ති ආහ – ‘‘කච්චි තං 

එක ාසීනං, අරතී නාභිකීරතී’’ති. තස් මිම් පි භගවතා පටික් ඛිත් යත අථ 

යනසම් පි නන් දියසොකාරතීනං අභායව කාරණං පුච් ඡන් යතො ‘‘කථංත්ව’’න් ති 

ගාථමාහ? අථස් ස භගවා තං කාරණං පයවයෙන් යතො ‘‘අඝ ාතස්සා’’ති 

ගාථමාහ. තත් ථ අඝ ාතස්සාති අයඝ ජාතස් ස. යතනාහ ‘‘වට්ටදුක්යෙ

ඨිතස්සා’’ති.  ාතතණ්හස්ස අප් පහීනතණ් හස ්ස වට්ටදුක්ෙං ආගතය ව 

කාරණස ්ස අප් පහීනත් තා. තස් යසව හි කාරණස් ස අප් පහීනතං ෙස් යසන් යතො 

‘‘දුක්ඛී සුෙං පත්ථෙතීති හි වුත්ත’’න් ති ආහ. දුක් ඛප් පවත් තියා සාපි 

තණ් හාප් පවත් ති යතන ෙස් සිතා. ඉතීතිආදිනා වුත් තයමවත් ථං නිගමනවයසන 
ෙස් යසති. 

කකුධසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. උත් තරසුත් තවණ් ණනා 
100. නව න් ති උත් තරසුත් තං යහට් ඨා යෙවතාසංයුත් තවණ් ණනායං 

වුත් තත් ථයමව. 

උත් තරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. අනාථපිණ් ඩිකසුත් තවණ් ණනා 
101. ෙසයම කාමං යෙවතාසංයුත් යතපි ‘‘ඉෙං හි තං යජතවන’’න් තිආදිනා 

ඉමා එව ගාථා ආගතා. තත් ථ ‘‘අඤ් ඤතරා යෙවතා’’ති නිොනං ආයරොපිතං. 

යහට් ඨා ආගතනයත් තා එව හි යපොත් ථයකසු න ලිඛිතං, ඉධ පන 

යෙවපුත් තසංයුත් යත ‘‘අනාථපිණ්ඩියකොයදවපුත්යතො’’ති නිොයන නිගයම ච 

ආගතං, තත් ථ යෙවපුත් යතන සත් ථු වුත් තප් පකාරගුණපයවෙනවයසන 

වුත් තං. සත් ථා පන භික් ඛූනං තමත් ථං පයවයෙන් යතො ‘‘අඤ්ඤතයරො

යදවපුත්යතො’’ති ආහ. තථා පයවෙයන පන කාරණං ෙස් යසන් යතො 

‘‘ආනන්දත්යථරස්සා’’තිආදිමාහ. අනු ානබුද්ධිොති අනුමානඤාණස් ස. 

ආනුභාවප්පකාසනත්ථන් ති බලදීපනත් ථං. 

අනාථපිණ් ඩිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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දුතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. නානාතිත්ථිෙවග්යගො 

1. සිවසුත් තවණ් ණනා 
102. තතිෙවග්ගස්සපඨ න් ති තතියවග් යග පඨමසුත් තං. වුත්තත්ථය ව 

යහට් ඨා සතුල් ලපකායිකවග් යග පඨමසුත් යත. 

සිවසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. යඛමසුත් තවණ් ණනා 
103. පඨ ංයෙවාති ජරාමරණාදිභාවයතො පයගව. බලවචින්තනං

චින්යතතීති යථා සාකටියකො අජානිත් වා විසයම මග් යග සකටං පායජන් යතො 
අක් යඛ ඡින් යන පතිකාතුං අවිසහන් යතො දුක් ඛී දුම් මයනො බලවචින් තනං 

චින් යතති, මහන් තං චිත් තසන් තාපං පාපුණාති, එවං අධම් මවාදී මච් චුමුඛං 

පත් යතො බලවචිත් තසන් තාපං පාපුණාති, තස් මා ධම් මචරියාය 
නප් පමජ් ජිතබ් බන් ති. 

යඛමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. යසරීසුත් තවණ් ණනා 
104. ෙං දානංයදමීති යං යෙයයධම් මං පරස් ස යෙමි. තස්ස පතිහුත්වාති 

තබ් බිසයං යලොභං සුට් ඨු අභිභවන් යතො තස් ස අධිපති හුත් වා යෙමි යතන 

අනාකඩ් ඪනීයත් තා. ‘‘නදායසොනසහායෙො’’ති වත් වා තදුභයං අන් වයයතො 

බයතියරකයතො ෙස් යසතුං ‘‘යෙො හී’’තිආදි වුත් තං. දායසො හුත්වා යදති 

තණ් හාය ොසබයස් ස උපගතත් තා. සහායෙො හුත්වා යදති තස් ස 

පියභාවාවිස් සජ් ජනයතො. සාමී හුත්වා යදති තණ් හාොසබයයතො අත් තානං 
යමොයචත් වා අභිභුයය පවත් තනයතො. සාමිපරියභොගසදිසා යහතස් සායං 
පවත් තතීති. 

අථ වා යයො ොනසීලතාය ොයයකො පුග් ගයලො, යසො ොයන 
පවත් තියභයෙන ොනොයසො ොනසහායයො ොනපතීති තිප් පකායරො යහොතීති 

ෙස් යසති. තෙස් ස තිප් පකාරතං විභජිත් වා ෙස් යසතුං ‘‘යෙොහී’’තිආදි වුත් තං. 

ොතබ් බට් යඨන දානං, අන් නපානාදි. තත් ථ යං අත් තනා පරිභුඤ් ජති 

තණ් හාධිපන් නතාය, තස් ස වයස වත් තනයතො ොයසො විය යහොති. යං පයරසං 

දීයති, තත් ථපි අන් නපානසාමඤ් යඤන ඉෙං වුත් තං ‘‘දානසඞ්ොතස්ස 

යදෙය ම් ස්ස දායසො හුත්වා යදතී’’ති. සහායෙො හුත්වා යදති අත් තනා 

පරිභුඤ් ජිතබ් බස් ස පයරසං ොතබ් බස් ස ච සමසමට් ඨපයනන. පති හුත්වා

යදති සයං යෙයයධම් මස ්ස වයස අවත් තිත් වා තස් ස අත් තයනො වයස 
වත් තාපනයතො. 

අපයරො නයයො – යයො අත් තනා පණීතං පරිභුඤ් ජිත් වා පයරසං නිහීනං 

යෙති, යසො දානදායසො නාම තන් නිමිත් තනිහීනභාවාපත් තියතො. යයො යාදිසං 

අත් තනා පරිභුඤ් ජති, තාදිසයමව පයරසං යෙති, යසො දානසහායෙො නාම 
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තන් නිමිත් තනිහීනාධිකභාවවිස් සජ් ජයනන සදිසභාවාපත් තියතො. යයො 

අත් තනා නිහීනං පරිභුඤ ්ජිත් වා පයරසං පණීතං යෙති, යසො දානපති නාම 

තන් නිමිත් තයසට් ඨභාවප් පත් තියතො. කම් මසරික් ඛයකො හි විපායකො, තස් මා 

යෙවපුත් යතො ‘‘දානපතී’’ති වෙන් යතො ‘‘අහංතාදියසො අයහොසි’’න් ති ෙස් යසති. 

‘‘චතූසු ද් වායරසු ොනං දීයිත් ථා’’ති පාළියං සඞ් යඛපයතො වුත් තමත් ථං 

විත් ථායරත් වා ෙස් යසතුං ‘‘තස්සකිරා’’තිආදි වුත් තං. දානන් ති යිට් ඨං, තඤ් ච 

යඛො සබ් බසාධාරණවයසන කතන් ති ආහ ‘‘ස ණ …යප.…ොචකාන’’න් ති. 

පබ්බජ්ජූපගතාති යං කඤ් චි පබ් බජ් ජං උපගතා. යභොවාදියනොති 

ජාතිමත් තබ්රාහ් මයණ වෙති. නාලත්ථ බුද් ධසුඤ් ඤත් තා තො යලොකස ්ස. 

දුග්ගතාති දුක් ඛජීවිකකප් පකා කසිරවුත් තිකා. යතනාහ ‘‘දලිද්ද නුස්සා’’ති. 
කසිවාණිජ් ජාදිජීවිකං අනුට් ඨාතුං අසමත් ථා ඉධ ‘‘කපණා’’ති අධිප් යපතාති 

ආහ ‘‘කාණකුණිආදයෙො’’ති. පථාවියනොති අද් ධිකා. වනිබ්බකාති ොයකානං 
ගුණකත් තනකම් මඵලකත් තනවයසන යාචකා යසයයථාපි නග් ගාෙයයො. 

යතනාහ ‘‘ඉට්ඨං දින්න’’න් තිආදි. පසත ත්තන්ති වීහිතණ් ඩුලාදිවයසන 

වුත් තං. සරාව ත්තන් ති යාගුභත් තාදිවයසන. යථා ගාමලායභො ගායම 

උප් පජ් ජනයකො ආයලායභො, එවං තත් ථ ද් වාරලායභොති ආහ ‘‘තත්ථ 

උප්පජ් නකසතසහස්යස’’ති.  හන්තතරංදානංඅදංසු අඤ ්ඤස ්සපි ධනස් ස 

විනියයොගං ගතත් තා. තංසන් ාොති තං මහන් තතරං ොනං කතං සන් ධාය. 
රඤ් යඤො හි තත් ථ ොනං ඉත් ථාගාරස් ස ොයනන මහතා අභිභූතං විය 

පටිනිවත් තං යහොතීති ආහ ‘‘පටිනිවත්තී’’ති. යකොචීති භුම් මත් යථ 

පච් චත් තවචනං. යතනාහ ‘‘කත්ථචී’’ති. අයනකවස් සසහස් සායුකකායල 

තස් ස උප් පන් නත් තා අසීතිවස්සසහස්සානි යසො රාජා ොනමොසීති. 

යසරීසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ඝටීකාරසුත් තවණ් ණනා 
105. චතුත්ථං යහට් ඨා යෙවතාසංයුත් තවණ් ණනායං වුත්තත්ථය ව. 

ඝටීකාරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ජන් තුසුත් තවණ් ණනා 
106. යය විනයය අපකතඤ් ඤුයනො සංකයලසියකසු යවොොනියයසු 

ධම් යමසු න කුසලා යං කඤ් චි න කාරියනො විප් පටිසාරබහුලා. යතසං 

අනුප් පන් නඤ් ච උද් ධච් චං උප් පජ් ජති, උප් පන් නඤ් ච භියයයොභාවං යවපුල් ලං 

ආපජ් ජතීති ආහ ‘‘අකප්පියෙ කප්පිෙසඤ්ඤිතාෙ…යප.…

උද් ච්චපකතිකා’’ති. සාරාභායවන තුච් ඡත් තා ච නයළො වියාති නයළො, 

මායනොති ආහ ‘‘උන්න ාති උග්ගතන ා’’ති. යතනාහ 

‘‘උට්ඨිතතුච්ඡ ානා’’ති. මායනො හි යසයයස් ස යසයයයොති සදියසොති ච 

පවත් තියා වියසසයතො තුච්යඡො. චාපල්යලනාති චපලභායවන, 

තණ් හායලොලුප් යපනාති අත් යථො. මුෙෙරාති මුයඛන ඵරුසා, ඵරුසවාදියනොති 

අත් යථො. විකිණ්ණවාචාති විසටවචනා, සම් ඵප් පලාපතාය අපරියන් තවචනා. 
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යතනාහ ‘‘අසංෙතවචනා’’තිආදි. චණ්ඩයසොයත බද් නාවාසදිසාති එයතන 
අනවට් ඨිතකරියතං ෙස් යසති. යයන සමන් නාගතා සත් තා එකස ්මිං ඨායන 

ඨාතුං වා නිසීදිතුං වා න සක් යකොන් ති, ඉයතො චියතො ච විචරන් ති. 

අනවට්ඨිතචිත්තාති එකස ්මිං ආරම් මයණ න අවට් ඨිතචිත් තා. විවටඉන්ද්රිොති 

අසංවුතචක් ඛාදිඉන් ද්රියා. 

ගුණකථාය සද් ධිං කථියමායනො නිග් ගුණස් ස අගුයණො පාකයටො යහොති 

ජාතිමණිසමීයප ඨිතස් ස විය කාචමණියනො යෙොයසො. සුෙජීවියනොති සුයඛ 

ඨිතා. යථා ොයකානං සුභරං යහොති, එවං සුයඛන අකච් යඡන පවත් තජීවිකා. 

යතනාහ ‘‘පුබ්යබභික්ඛූ’’තිආදි. 

අත් තයනො රුචිවයසන ගාමකච් චං යනතීති ගාමණි, යත පන හීයළන් යතො 

වෙති ‘‘ගා ණිකා’’ති. විස්සජ්ය ත්වාති සතියවොස ්සග් ගවයසන 

විස් සජ් යජත් වා කියලසමුච්ඡාොති මහිච් ඡාසඞ් ඛාතාය තණ් හාමුච් ඡාය. 
සීලවන් තානංයයව හි දුප් පටිපත් තිං සන් ධාය යෙවපුත් යතො වෙති. 

වත්තබ්බයුත්තයකයෙවාති ඔවායෙන මයා අනුග් ගයහතබ් බයමව. 

ඡඩ්ඩිතකාති පරිච් චත් තා ආචරියුපජ් ඣායාදීහි. තයතො එව අනාථා

අප්පතිට්ඨා. යපතාති විගතජීවිතා මතා. යථා යපතා, තයථව යහොන්ති 
අත් තහිතාසමත් ථතාය විඤ ්ඤූනං ජිගුච් ඡිතබ් බතාය ච. 

ජන් තුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. යරොහිතස් සසුත් තවණ් ණනා 
107. එයකොකායසති චක් කවාළස් ස පරියන් තසඤ් ඤියත එකස් මිං 

ඔකායස. භුම් න් ති ‘‘යත් ථා’’ති ඉෙං භුම් මවචනං, සාමඤ් ඤයතො වුත් තම් පි 
‘‘යසො යලොකස් ස අන් යතො’’ති වචනයතො විසිට් ඨවිසයයමව යහොති. ‘‘න 
ජායති න මීයතී’’ති වත් වා පුන ‘‘න චවති න උපපජ් ජතී’’ති කස ්මා වුත් තන් ති 

ආහ ‘‘ඉදංඅපරාපරං…යප.…ගහිත’’න් ති. පදග යනනාති පෙසා ගමයනන. 

සඞ්ොරයලොකස්ස අන්තං සන් ාෙ වදති උපරි සච් චානි පකායසතුකායමො. 
සඞ් ඛාරයලොකස ්ස හි අන් යතො නිබ් බානං. 

ෙළ් හං ථිරං ධනු එතස් සාති ෙළ් හධන් වා. යසො එව ද ්හ ම්ය ොති වුත් යතො. 

යතනාහ ‘‘ද ්හ නූ’’ති. උත්ත ප්ප ායණනාති සහස් සථාමප් පමායණන. 

ධනුසිප් පසික් ඛිතතාය ධනුග් ගයහො, න ධනුග් ගහමත් යතනාති ආහ 

‘‘ නුග්ගයහොති නුආචරියෙො’’ති. ‘‘ධනුග් ගයහො’’ති වත් වා ‘‘සික් ඛියතො’’ති 

වුත් යත ධනුසික් ඛාය සික් ඛියතොති විඤ් ඤායති, සික් ඛා ච එත් තයක කායල 

සමත් ථස ්ස උක් කංසගයතො යහොතීති ආහ ‘‘දස ද්වාදස වස්සානි  නුසිප්පං

සික්ඛියතො’’ති. උසභප්ප ායණපීති වීසතියට් ඨියයො උසභං, තස් මිං 

උසභප් පමායණ පයෙයස. වාලග්ගන් ති වාළයකොටිං. කතහත්යථොති 

පරිචිතහත් යථො. කතසරක්යෙයපොති විවටසරක් යඛපපයෙසෙස් සනවයසන 

සරක් යඛපකතාවී. යතනාහ ‘‘දස්සිතසිප්යපො’’ති. ‘‘කතසිප් යපො’’ති යකචි. 
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අසන් ති එයතනාති අසනං, කණ් යඩො. තාලච්ඡාෙන් ති තාලච් ඡාදිං, සා පන 

රතනමත් තා, විෙත් ථිචතුරඞ් ගුලා වා. 

පුරත්ථි සමුද්දාති එකස ්මිං චක් කවායළ පුරත් ථිමසමුද් ො. සමුද් ෙසීයසන 

පුරත් ථිමචක් කවාළමුඛවට් ටිං වෙති. පච්ඡි සමුද්යදොති එත් ථාපි එයසව 

නයයො. නිප්පපඤ්චතන් ති අෙන් ධකාරිතං. සම්පත්යතති තාදියසන ජයවන 

ගච් ඡන් යතන සම් පත් යත. අයනොතත්යතති එත් ථාපි ‘‘සම් පත් යත’’ති පෙං 

ආයනත් වා සම් බන් යධො, තථා ‘‘නාගලතාෙන් තකට් ඨං ඛාදිත් වා’’ති එත් ථාපි. 

තදාති යො යසො යලොකන් තගයවසයකො අයහොසි, තො. දීඝායුකකායලොති 

අයනකවස ්සසහස් සායුකකායලො. චක්කවා යලොකස්සාති සාමඤ් ඤවයසන 

එකවචනං, චක් කවාළයලොකන් ති අත් යථො. ඉ ස්මිංයෙව චක්කවාය  

නිබ්බත්ති පුබ් බපරිචරියසිද් ධාය නිකන් තියා. සසඤ්ඤිම්හි ස නයකති න 

රූපධම් මමත් තයක, අථ යඛො පඤ ්චක් ඛන් ධසමුොයයති ෙස් යසති. 

සමිතපායපොති සමුච් ඡින් නසංකයලසධම් යමො. 

යරොහිතස ්සසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7-8. නන් ෙසුත් තනන් දිවිසාලසුත් තවණ් ණනා 
108-109. නන් ෙසුත් තවිසාලසුත් තානි සත්ත අට්ඨ ානි යහට් ඨා 

සංවණ් ණිතරූපත් තා වුත්තත්ථායනව. 

නන් ෙසුත් තනන් දිවිසාලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. සුසිමසුත් තවණ් ණනා 
110. තුය්හම්පි යනොති තුය් හම් පි නු, නු-සද් යෙො පුච් ඡායං, තස ්මා වණ් ණං 

කයථතුකායමො පුච් ඡතීති අධිප් පායයො. න වට්ටතීති න යුජ් ජති, කථියතොති 

කයථතුං ආරද් යධො, යතනාහ ‘‘ ත්ථකං න පාපුණාතී’’ති. තයමව 

මත් ථකාපාපුණනං ෙස් යසතුං ‘‘යසො හී’’තිආදි වුත් තං. 

සතිසම් පජඤ ්ඤායයොගයතො යගොරූපසීයලො, මූළ් යහො ඛලිතපඤ් යඤො, 

යගොරූපස් ස විය සීලං එතස් සාති හි යගොරූපසීයලො. සභායගො 
එකරූපචිත් තතාය. අරියානං සභාගතා නාම ගුණවන් තවයසනාති ආහ 

‘‘අඤ්ඤ ඤ්ඤස්ස ගුයණසු පසීදිත්වා’’ති. යසො සවි ං පඤ්ඤන් ති 

මහාපඤ් ඤාදිකා ඡ, නව අනුපුබ් බවිහාරසමාපත් තිපඤ් ඤා, 
ආසවක් ඛයපඤ ්ඤාති ඉමං යසොළසවිධං පඤ් ඤං. යතසට් ඨි 
සාවකසාධාරණඤාණානිපි එත් යථව සඞ් ගහං සයමොසරණං ගච් ඡන් ති. 

ආනන්දාති යථරං ආහ. ආචායරොති චාරිත් තසීලමාහ. යගොචයරොති 

යගොචරසම් පත් ති. විහායරොති සමාපත් තිවිහායරො. අභික්කය ොතිආදිනා 

ඉරියාපථවිහාරං. තුය්හම්පීති පි-සද් යෙන භගවතා අත් තානං ආදිං කත් වා 
තෙඤ් යඤසං විඤ් ඤූනං සබ් යබසං යථරස් ස රුච් චනසභායවො දීපියතොති 

ෙස් යසන් යතො ‘‘ ය්හංරුච්චතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ සතිපි ආනන් ෙත් යථරස ්සපි 
අසීතියා මහායථරානං අන් යතොගධභායව ‘‘අසීතියා මහායථරානං රුච් චතී’’ති 
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වත් වා ‘‘තුය් හම් පි රුච් චතී’’ති වචනං යතන ධම් මයසනාපතියනො වණ් ණං 
කථායපතුකාමතායාති ෙට් ඨබ් බං. 

සාටකන්තයරති නිවත් ථවත් ථන් තයර. ලද්ය ොකායසොති නිබ් බුද් ධං 

කයරොන් යතො සාටකන් තයර ලද් ධං ගයහතුං ලද් ධාවසයරො. ලභිස්සාමියනොති 

ලභිස ්සාමි වත. දීප  භූතන් ති සතයයොජනවිත් ථිණ් ණං ජම් බුදීපස් ස ධජභූතං. 

පුග්ගලපලායපති අන් යතොසාරාභාවයතො පලාපභූයත පුග් ගයල හරන් යතො. 

බාලතාොති රුචිඛන් තිආදිඅභාවතාය. යදොසතාොති දුස් සකභායවන. 

ය ොයහනාති මහාමූළ් හතාය. යකචි පන ‘‘බායලො බාලතාොති මූළ් හතාය 

පකතිබාලභායවන න ජානාති. මූ ්යහො ය ොයහනාති සයං අබායලො 

සමායනොපි යො යමොයහන පරියුට් ඨියතො යහොති, තො යමොයහන න ජානාති, 

අයං පෙද් වයස් ස වියසයසො’’ති වෙන් ති. විපල්ලත්ථචිත්යතොති යක් ඛුම් මායෙන 
පිත් තුම් මායෙන වා විපරීතචිත් යතො. 

‘‘චතූසු යකොසල්යලසූ’’ති වුත් තං චතුබ් බිධං යකොසල් ලං පාළියා එව 

ෙස් යසතුං ‘‘වුත්තං යහත’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ යයො අට් ඨාරස ධාතුයයො 
සමුෙයයතො අත් ථඞ් ගමයතො අස් සාෙයතො ආදීනවයතො නිස් සරණයතො ච 

යථාභූතං පජානාති, අයං  ාතුකුසයලො. වුත් තනයයන ආයතයනසු කුසයලො 

ආෙතනකුසයලො. අවිජ් ජාදීසු ද් වාෙසපටිච් චසමුප් පාෙඞ් යගසු කුසයලො 

පටිච්චසමුප්පාදකුසයලො. ‘‘ඉෙං ඉමස් ස ඵලස ්ස ඨානං කාරණං, ඉෙං අට් ඨානං 

අකාරණ’’න් ති එවං ඨානඤ් ච ඨානයතො, අට් ඨානඤ් ච අට් ඨානයතො යථාභූතං 

පජානයතො ඨානාට්ඨානකුසයලො. යයො පන ඉයමසු ධාතුආදීසු 

පරිඤ් ඤාභිසමයාදිවයසන නිස් සඞ් ගගතියා පණ් ඩාති ලද් ධනායමන 

ඤායණන ඉයතො ගයතො පවත් යතො, අයං පණ්ඩියතො නාම. 

මහන් තානං අත් ථානං පරිග් ගණ් හනයතො මහතී පඤ් ඤා එතස් සාති 

 හාපඤ්යඤො. යසසපයෙසුපි එයසව නයයොති ආහ ‘‘ හාපඤ්ඤාදීහි

ස න්නාගයතොති අත්යථො’’ති. නානත්තන් ති යාහි මහාපඤ් ඤාදීහි 

සමන් නාගතත් තා යථයරො ‘‘මහාපඤ් යඤො’’තිආදිනා කත් තියතො, තාසං 
මහාපඤ් ඤාදීනං ඉෙං නානත් තං අයං යවමත් තතා. යස් ස කස් සචි වියසසයතො 
අරූපධම් මස් ස මහත් තං නාම කච් චසිද් ධියා යවදිතබ් බන් ති තෙස ්ස 

කච් චසිද් ධියා ෙස් යසන් යතො ‘‘ හන්යත සීලක්ෙන්ය  

පරිග්ගණ්හාතී’’තිආදිමාහ. තත් ථ යහතුමහන් තතාය පච් චයමහන් තතාය 

නිස ්සයමහන් තතාය පයභෙමහන් තතාය කච් චමහන් තතාය ඵලමහන් තතාය 
ආනිසංසමහන් තතාය ච සීලක් ඛන් ධස් ස මහන් තභායවො යවදිතබ් යබො. තත් ථ 

යහතූ අයලොභාෙයයො. පච්චො හියරොත් තප් පසද් ධාසතිවීරියාෙයයො. නිස්සො 

සාවකයබොධිපච් යචකයබොධිසම් මාසම් යබොධිනියතතා, තංසමඞ් ගියනො ච 

පුරිසවියසසා. පයභයදො චාරිත් තාදිවිභායගො. කිච්චං තෙඞ් ගාදිවයසන 

පටිපක් ඛස ්ස විධමනං. ඵලං සග් ගසම් පො නිබ් බානසම් පො ච. ආනිසංයසො 

පියමනාපතාදි. අයයමත් ථ සඞ් යඛයපො, විත් ථායරො පන විසුද්ධි ග්යග 
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(විසුද් ධි. 1.8-9) ආකඞ්යෙෙයසුත්තාදීසු (ම. නි. 1.64 ආෙයයො) ච 

ආගතනයයන යවදිතබ් යබො. ඉමිනා නයයන ස ාධික්ෙන් ාදීනම් පි 

මහන් තතා යථාරහං නිද් ධායරත් වා යවදිතබ් බා. ඨානාට්ඨානාදීනං පන 

මහන් තභායවො මහාවිසයතාය යවදිතබ් යබො. තත් ථ ඨානාට් ඨානානං 

මහාවිසයතා බහුධාතුකසුත් තාදීසු ආගතනයයන, විහාරස ාපත්තීනං 

සමාධික් ඛන් යධ නිද් ධාරිතනයයන යවදිතබ් බා. අරිෙසච්චානං 

සකලසාසනසඞ් ගණ් හනයතො සච් චවිභඞ් යග (විභ. 189 ආෙයයො) 

තංසංවණ් ණනාසු (විභ. අට් ඨ. 189 ආෙයයො) ආගතනයයන; 

සතිපට්ඨානාදීනං සතිපට් ඨානවිභඞ් ගාදීසු (විභ. 355 ආෙයයො) 

තංසංවණ් ණනාදීසු (විභ. අට් ඨ. 355 ආෙයයො) ච ආගතනයයන; 

සා ඤ්ඤඵලානං මහයතො හිතස් ස මහයතො සුඛස් ස මහයතො අත් ථස් ස 
මහයතො යයොගක් යඛමස් ස නිප් ඵත් තිභාවයතො 

සන් තපණීතනිපුණඅතක් කාවචරපණ් ඩිතයවෙනීයභාවයතො ච; අභිඤ්ඤානං 
මහාසම් භාරයතො මහාවිසයයතො මහාකච් චයතො මහානුභාවයතො 

මහානිප් ඵත් තියතො ච; නිබ්බානස්ස මෙනිම් මෙනාදිමහත් ථසිද් ධියතො 

මහන් තතා යවදිතබ් බා. පරිග්ගණ්හාතීති සභාවාදියතො පරිච් ඡිජ් ජ ගණ් හාති 

ජානාති පටිවිජ් ඣතීති අත් යථො. සාපනාති මහාපඤ් ඤතා. 

පුථුපඤ්ඤාති එත් ථ නානාෙන්ය සු ඤාණං පවත්තතීති අයං 
රූපක් ඛන් යධො නාම…යප.… අයං විඤ ්ඤාණක් ඛන් යධො නාමාති එවං 
පඤ ්චන් නං ඛන් ධානං නානාකරණං පටිච් ච ඤාණං පවත් තති. යතසු 

එකවියධන රූපක් ඛන් යධො, එකාෙසවියධන රූපක් ඛන් යධො, එකවියධන 

යවෙනාක් ඛන් යධො, බහුවියධන යවෙනාක් ඛන් යධො, එකවියධන 

සඤ ්ඤාක් ඛන් යධො, සඞ් ඛාරක් ඛන් යධො, විඤ ්ඤාණක් ඛන් යධොති එවං 
එයකකස ්ස ඛන් ධස ්ස එකවිධාදිවයසන අතීතාදිවයසනපි නානාකරණං 
පටිච් ච ඤාණං පවත් තති. තථා ඉෙං චක් ඛායතනං නාම…යප.… ඉෙං 

ධම් මායතනං නාමං. තත් ථ ෙසායතනා කාමාවචරා, ද් යව චතුභූමකාති එවං 

ආයතනානං නානාකරණං පටිච් ච ඤාණං පවත් තති. නානා ාතූසූති අයං 
චක් ඛුධාතු නාම…යප.… අයං මයනොවිඤ් ඤාණධාතු නාම. තත් ථ යසොළස 

ධාතුයයො කාමාවචරා, ද් යව චතුභූමකාති එවං ධාතුනානාකරණං පටිච් ච 

ඤාණං පවත් තති, තං උපාදිණ් ණධාතුවයසන වුත් තන් ති යවදිතබ් බං 
පච් යචකබුද් ධානඤ් හි ද් වින් නං අග් ගසාවකානඤ් ච උපාදිණ් ණධාතූසු එව 

නානාකරණං පටිච් ච ඤාණං පවත් තති. තඤ් ච යඛො එකයෙසමත් තයතො, න 

නිප් පයෙසයතො, අනුපාදිණ් ණකධාතූනං පන නානාකරණං න ජානන් ති එව. 

ඉතරසාවයකසු වත් තබ් බයමව නත් ථි, සබ් බඤ ්ඤුබුද් ධානංයයව පන ඉමාය 

නාම ධාතුයා උස් සන් නත් තාව ඉමස් ස රුක් ඛස ්ස ඛන් යධො යසයතො යහොති, 

ඉමස ්ස කායළො, ඉමස ්ස මට් යඨො, ඉමස ්ස බහලත් තයචො, ඉමස ්ස තනුත් තයචො, 

ඉමස ්ස පත් තං වණ් ණසණ් ඨානාදිවයසන එවරූපං; ඉමස ්ස පුප් ඵං නීලං 

පීතකං යලොහිතකං ඔොතං, සුගන් ධං දුග් ගන් ධං; ඵලං ඛුද් ෙකං මහන් තං දීඝං 
වට් ටං සුසණ් ඨානං මට් ඨං ඵරුසං සුගන් ධං මධුරං තිත් තකං අම් බිලං කටුකං 
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කසාවං; කණ් ටයකො තිඛියණො අතිඛියණො උජුයකො කුටියලො තම් යබො 
යලොහියතො ඔොයතො යහොතීති ධාතුනානත් තං පටිච් ච ඤාණං පවත් තති. 

අත්යථසූති රූපාදීසු ආරම් මයණසු. නානාපටිච්චසමුප්පායදසූති 
අජ් ඣත් තබහිද් ධායභෙයතො ච සණ් ඨානයභෙයතො ච නානප් පයභයෙසු 
පටිච් චසමුප් පාෙඞ් යගසු. අවිජ් ජාදිඅඞ් ගානඤ් හි පච් යචකං 
පටිච් චසමුප් පාෙසඤ් ඤිතාති. යතනාහ සඞ් ඛාරපිටයක ‘‘ද් වාෙස පච් චයා 

ද් වාෙස පටිච් චසමුප් පාො’’ති. නානාසුඤ්ඤත නුපලබ්යභසූති 

නානාසභායවසු නිච් චසාරාදිවිරහයතො සුඤ් ඤසභායවසු, තයතො එව 
ඉත් ථිපුරිසඅත් තඅත් තනියාදිවයසන අනුපලබ් යභසු සභායවසු. ම-කායරො 

යහත් ථ පෙසන් ධිකයරො. නානාඅත්යථසූති අත් ථපටිසම් භිොවිසයයසු 

පච් චයුප් පන් නාදියභයෙසු නානාවියධසු අත් යථසු.  ම්ය සූති 

ධම් මපටිසම් භිොවිසයයසු පච් චයාදිනානාධම් යමසු. නිරුත්තීසූති යතසංයයව 

අත් ථධම් මානං නිද් ධාරණවචනසඞ් ඛාතාසු නිරුත් තීසු. පටිභායනසූති 

අත් ථපටිසම් භිොදීසු විසයභූයතසු ‘‘ඉමානි ඉෙමත් ථයජොතකානී’’ති තථා තථා 

පටිභානයතො පතිට් ඨානයතො පටිභානානීති ලද් ධනායමසු ඤායණසු. පුථු

නානාසීලක්ෙන්ය සූතිආදීසු සීලස් ස පුථුත් තං නානත් තඤ් ච වුත් තයමව. 
ඉතයරසං පන වුත් තනයානුසායරන සුවිඤ් යඤයයත් තා පාකටයමව. යං පන 

අභින් නං එකයමව නිබ් බානං, තත් ථ උපචාරවයසන පුථුත් තං ගයහතබ් බන් ති 

ආහ ‘‘පුථු  නසා ාරයණ  ම්ය  ස තික්කම් ා’’ති. යතනස් ස ඉධ 
මෙනිම් මෙනාදිපරියායයන පුථුත් තං දීපිතං යහොති. 

එවං විසයවයසන පඤ් ඤාය මහත් තං පුථුත් තඤ් ච ෙස් යසත් වා ඉොනි 

සම් පයුත් තධම් මවයසන හාසභාවං, පවත් තිආකාරවයසන ජවනභාවං, 

කච් චවයසන තික් ඛාදිභාවඤ ්ච ෙස් යසතුං ‘‘කත ා හාසපඤ්ඤා’’තිආදි 

වුත් තං. තත් ථ හාසබහුයලොති පීතිබහුයලො. යසසපොනි තස් ස යවවචනානි. 

සීලං පරිපූයරතීති හට් ඨපහට් යඨො උෙග් ගුෙග් යගො හුත් වා පීතිසහගතාය 
පඤ ්ඤාය පාතියමොක් ඛසීලං ඨයපත් වා හාසනීයතරස් යසව විසුං ගහිතත් තා 
ඉතරං තිවිධං සීලං පරිපූයරති. පීතියසොමනස් සසහගතා හි පඤ් ඤා 

අභිරතිවයසන තොරම් මයණ ඵුල් ලිතා විකසිතා විය වත් තති, න 

උයපක් ඛාසහගතා. සීලක්ෙන් ං ස ාධික්ෙන් න් තිආදීසුපි එයසව නයයො. 

යථයරොතිආදිනා අභිනීහාරසිද් ධා යථරස් ස හාසපඤ් ඤතාති ෙස් යසති. 

සබ්බං රූපංඅනිච්චලක්ෙණයතොඛිප්පං වතීති රූපක් ඛන් ධං අනිච් චන් ති 

සීඝයවයගන පවත් තියා පටිපක් ඛදූරීභායවන පුබ් බාභිසඞ් ඛාරස් ස 
සාතිසයත් තා ඉන් යෙන විසට් ඨවජිරං විය ලක් ඛණං පටිවිජ් ඣන් තී 

අෙන් ධායන් තී රූපක් ඛන් යධ අනිච් චලක් ඛණං යවයගන පටිවිජ් ඣති, තස් මා 

සා  වනපඤ්ඤා නාමාති අත් යථො. යසසපයෙසුපි එයසව නයයො. එවං 
ලක් ඛණාරම් මණිකවිපස් සනාවයසන ජවනපඤ් ඤං ෙස් යසත් වා 

බලවවිපස් සනාවයසන ෙස් යසතුං ‘‘රූප’’න් තිආදි වුත් තං. තත් ථ 
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පටුන 

ෙෙට්යඨනාති යත් ථ යත් ථ උප් පජ් ජති, තත් ථ තත් යථව ඛයණයනව 

භිජ් ජනයතො ඛයසභාවයතො. භෙට්යඨනාති භයානකයතො. අසාරකට්යඨනාති 

අත් තසාරවිරහයතො නිච් චසාරාදිවිරහයතො ච. තුලයිත්වාති තුලාභූතාය 

විපස් සනාය තුලයිත් වා. තීරයිත්වාති තාය එව තීරණභූතාය තීයරත් වා. 

විභාවයිත්වාති යාථාවයතො පකායසත් වා පඤ් චක් ඛන් ධං විභූතං කත්වා 

පාකටං කත් වා. රූපනියරොය ති රූපක් ඛන් ධස් ස නියරොධභූයත නිබ් බායන 
නින් නයපොණපබ් භාරභායවන. ඉොනි සිඛාප් පත් තවිපස් සනාවයසන 

ජවනපඤ ්ඤං ෙස් යසතුං පුන ‘‘රූප’’න් තිආදි වුත් තං. 
‘‘වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාවයසනා’’ති යකචි. 

ඤාණතික් ඛභායවො නාම සවියසසං පටිපක් ඛසමුච් ඡින් ෙයන 

යවදිතබ් යබොති ‘‘ඛිප්පං කියලයස ඡින්දතීති තික්ෙපඤ්යඤො’’ති වත් වා යත 

පන කයලයස විභායගන ෙස් යසන් යතො ‘‘උප්පන්නං 

කා විතක්ක’’න් තිආදිමාහ. තික් ඛපඤ් යඤො ඛිප් පාභිඤ් යඤො යහොති, පටිපො 

චස් ස න චලතීති ආහ ‘‘එකස්මිංආසයනචත්තායරොචඅරිෙ ග්ගාඅධිගතා 

යහොන්තී’’තිආදි. යථයරො චාතිආදිනා ධම් මයසනාපතියනො තික් ඛපඤ ්ඤතා 
සිඛාප් පත් තාති ෙස් යසති. 

‘‘සබ් යබ සඞ් ඛාරා අනිච් චා දුක් ඛා විපරිණාමධම් මා සඞ් ඛතා 
පටිච් චසමුප් පන් නා ඛයධම් මා වයධම් මා විරාගධම් මා නියරොධධම් මා’’ති 

යාථාවයතො ෙස් සයනන සච් චසම් පටියවයධො ඉජ් ඣති, න අඤ් ඤථාති 

කාරණමුයඛන නිබ් යබධිකපඤ් ඤං ෙස් යසතුං ‘‘සබ්බසඞ්ොයරසු

උබ්යබගබහුයලො යහොතී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ උබ්යබගබහුයලොති 
වුත් තනයයන සබ් බසඞ් ඛායරසු අභිණ් හප් පවත් තසංයවයගො. 

උත්තාසබහුයලොති ඤාණුත් තාසවයසන සබ් බසඞ් ඛායරසු බහුයසො 

උත්රස් තමානයසො. යතන ආදීනවානුපස් සනමාහ. උක්කණ්ඨනබහුයලොති 

ඉමිනා පන නිබ් බිොනුපස් සනමාහ, අරතිබහුයලොතිආදිනා තස් සා එව 

අපරාපරුප් පත් තිං. බහිමුයෙො සබ් බසඞ් ඛාරයතො බහිභූතං නිබ් බානං උද් දිස ්ස 

පවත් තඤාණමුයඛො, තථා වා පවත් තිතවියමොක් ඛමුයඛො. නිබ් බිජ් ඣනං 

නිබ් යබයධො, යසො එතිස් සා අත් ථි, නිබ් බිජ් ඣතීති වා නිබ් යබධා, සා එව 

පඤ ්ඤා නිබ්යබධිකා. යං පයනත් ථ අත් ථයතො න විභත් තං, තං යහට් ඨා 
වුත් තනයත් තා සුවිඤ් යඤයයයමව. 

අප්පිච්යඡොති සන්තගුණනිගුහනතාති අත් තනි විජ් ජමානානං 

බාහුසච් චධුතධම් මසීලාදිගුණානඤ් යචව පටියවධගුණස් ස ච නිගුහනං, 

පටිග්ගහයණ ච  ත්තඤ්ඤුතාති එයතයනව 

පරියයසනපරියභොගමත් තඤ් ඤුතාපි වුත් තා යහොති. තීහි සන්යතොයසහීති 

චතූසු පච් චයයසු පච් යචකං තීහි සන් යතොයසහි, සබ් යබ පන ද් වාෙස. 

පටිසල් ලීයනන වියවකට්ඨකාොනං න සඞ් ගණිකාරාමානං. 

යනක්ෙම් ාභිරතානන් ති පබ් බජ් ජං උපගතානං. පරිසුද් චිත්තානං 
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පටුන 

විගතචිත් තසංකයලසානං. පර යවොදානප්පත්තානං 
අට් ඨසමාපත් තිසමධිගයමන අතිවිය යවොොනං විසුද් ධිං පත් තානං. 

කයලසුපධිආදීනං අභාවයතො නිරුපධීනං. ඵලසමාපත් තිවයසන 

සබ් බසඞ් ඛාරවිනිස් සටත් තා විසඞ්ොරං නිබ් බානං. උපගතානං, ඉය සං

තිණ්ණං වියවකානං ලාභී පවිවිත් යතො ‘‘පකායරහි විවිත් යතො’’ති කත් වා. 

සමාසජ් ජනං පරිසියනහුප් පායෙො සංසග් යගො, සවනවයසන 

උප් පජ් ජනකසංසග් යගො සවනසංසග්යගො. එස නයයො යසයසසුපි. 

සමුල්ලපනං ආලාපසල් ලපනං. සංසග් ගවත් ථුනා ඉමිනා තස් ස පරියභොයගො 

පරියභොගසංසග්යගො. 

ආරද් වීරියෙොති එත් ථ වීරියාරම් යභො නාම වීරියස් ස පග් ගණ් හනං 
පරිපුණ් ණකරණං. තං පන සබ් බයසො කයලසානං නිග් ගණ් හනන් ති 

ෙස් යසන් යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. ඔධුනනවත්තාති කයලසානං යස් ස 

කස ්සචි සාවජ් ජස් ස ඔධුනනවයසන වත් තා. යතනාහ ‘‘භික්ඛූන’’න් තිආදි. 

ඔතිණ්ණං නාම වජ් ජං අජ් ඣාචරිතන් ති ආයරොචිතං. අයනොතිණ්ණං 

අනායරොචිතං. තන්තිවයසනාති පාළිධම් මවයසන, යුත් තසද් ෙස ්ස වයසනාති 

අත් යථො. පායප ලාමයක පුග් ගයල ධම් යම ච ගරහති ජිගුච් ඡතීති පාපගරහී. 

යතනාහ ‘‘පාපපුග්ගයල’’තිආදි. එකදස්සීති එකභවෙස් සී, 

ඉධයලොකමත් තෙස් සී දිට් ඨධම් මිකසුඛමත් තායපක් ඛී. ස න්තාති සමන් තයතො, 
පරියතො යම කත් ථචි මා අහූති යයොජනා. 

යසො සහි පයදහීති යසොළසහි යකොට් ඨායසහි. අකුප්පන් ති යකනචි 
අයකොපනීයං. අයං ධම් මයසනාපතියනො ගුණකථා සත් ථු වචනානුසායරන 

ෙසසහස් සචක් කවාළබයාපිනී අයහොසි, තං ෙස් යසතුං ‘‘එව’’න් තිආදි වුත් තං. 

චතුබ්බි ා වණ්ණනිභා පාතුභවි උළාරපීතියසොමනස් සසමුට් ඨානත් තා. සුට් ඨු 

ඔභාසතීති සුයභො. ඔභාසසම් පත් තියා මණියනො භද් ෙකතාති ආහ ‘‘සුයභොති

සුන්දයරො’’ති.  ාති ා පරිසුද් ධආකරසමුට් ඨිතත් තා. 
කුරුවින් ෙජාතිආදිජාතිවියසයසොපි මණි ආකරපරිසුද් ධමූලයකො එවාති ආහ 

‘‘ ාතිසම්පන්යනො’’ති. ය ොවනාදිපරිකම්ය නාති චතූසු පාසායණසු 
යධොවනයෙොසනීහරණතාපනසණ් හකරණාදිපරිකම් යමන. රත් තකම් බලස් ස 
වයසන සභාවවණ් ණසිද් ධියා යවළුරියමණි අතිවිය යසොභතීති ආහ 

‘‘පණ්ඩුකම්බයල නික්ඛිත්යතො’’ති. නික්ෙන් ති භණ් ඩමාහ. තඤ් ච අප් පයකන 
සුවණ් යණන කතං භණ් ඩං න යසොභති යසොභාවිපුයලනාති ආහ 

‘‘අතියරකපඤ්චසුවණ්යණන කතපි න් න’’න් ති. සුවණ්ණන් ති 

පඤ ්චධරණස ්ස සමඤ් ඤා, තස් මා පඤ ්චවීසතිසුවණ් ණසාරියා 

විචිත් තආභරණං ඉධ ‘‘නික්ෙ’’න් ති අධිප් යපතං. තඤ් හි විපුලං න පරිත් තකං. 

 හා ම්බුසාොෙ පවත්තනදිෙන් ති මහාජම් බුසාඛාය යහට් ඨා සඤ් ජාතනදියං. 

තං කර රතනං රත් තං. සුකුසයලන…යප.…සම්පහට්ඨන් ති සුට් ඨු කුසයලන 
සුවණ් ණකායරන උක් කාය තායපත් වා සම් මා පහට් ඨං මජ් ජනාදිවයසන 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යෙවපුත් තසංයුත් තං 

134 

පටුන 

සුකතපරිකම් මං.  ාතුවිභඞ්යගති ධාතුවිභඞ් ගසුත් යත. කතභණ්ඩන් ති 
ආභරණභායවන කතං භණ් ඩං. 

නාතිඋච් යචො නාතිනීයචො තරුණසූරියෙො නාම. සත්ථාරාආභතවණ්යණො 

උබ් භතගුයණොති අත් යථො. යනව  රණං අභිනන්දතීති අත් තයනොපි මරණං 
යනව අභිනන් ෙති අත් තවිනිපාතස් ස සාවජ් ජභාවයතො. යබොධිසත් යතො පන 

පයරසං අත් ථාය අත් තයනො අත් තභාවං පරිච් චජති කරුණාවයසන, එවං 
යවොසජ් ජනං පරමත් ථපාරමීපාරිපූරිං ගච් ඡතීති සාවකා න තථා කාතුං සක් කා 

සික් ඛාපෙයතො. න ජීවිතං පත්යථති ජීවිතාසාය සමුච් ඡින් නත් තා. 

දිවසසඞ්යෙපන් ති අජ් ජ ත් වං ඉෙං නාම කම් මං කයරොහි, ඉෙං යත යවතනන් ති 
දිවසභායගන පරිච් ඡින් නං යවතනං. තාදියසො හි භතයකො දිවසක් ඛයයමව 

උදික් ඛති, න කම් මනිට් ඨානං. නිබ් බිසං භතයකො ෙථාති යවතනං භතිං 
ඉච් ඡන් යතො කාලක් ඛයං උදික් ඛන් යතො භතකපුරියසො විය. 

සුසිමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. නානාතිත් ථියසාවකසුත් තවණ් ණනා 
111. නානාතිත්ථිෙසාවකාති පුථුතිත් ථියානං සාවකා. ඡින්දියතති 

හත් ථච් යඡොදිවයසන යඡයෙ.  ාරියතති මාරයණ. න පාපං ස නුපස්සතීති 

කඤ් චි පාපං අත් ථීති න පස් සති, පයරසඤ් ච තථා පයවයෙති. විස්සාසන් ති 

විස් සත් ථභාවං. ‘‘කතකම් මානම් පි විපායකො නත් ථී’’ති වෙන් යතො 
කතපාපානං අකතපුඤ් ඤානඤ් ච විස් සත් ථතං නිරාසඞ් කතං ජයනති. 

තයපොජිගුච්ඡාොති තපසා අයචලවතාදිනා පාපයතො ජිගුච් ඡයනන, ‘‘පාපං 
විරාජයාමා’’ති අයචලවතාදිසමාොයනනාති අත් යථො. තස් මිඤ් හි සමාොයන 
ඨියතන සංවයරන සංවුතචිත් යතො සමන් නාගයතො පිහියතො ච නාම යහොතීති 

‘‘සුසංවුතත්යතො’’තිආදි වුත් තං. චත් තායරො යාමා භාගා චතුයාමා, චතුයාමා 

එව චාතුො ා. භාගත් යථො හි ඉධ යාම-සද් යෙො යථා ‘‘රත් තියං පඨයමො 

යායමො’’ති. යසො පයනත් ථ භායගො සංවරලක් ඛයණොති ආහ ‘‘චාතුොය න

සුසංවුයතො’’ති, චතුයකොට් ඨායසන සංවයරන සුට් ඨු සංවුයතොති අත් යථො. 

පටික්ඛිත්තසබ්බසීයතොදයකොති පටික් ඛිත් තසබ් බසීතුෙකපරියභොයගො. 

සබ්යබන පාපවාරයණන යුත්යතොති සබ් බප් පකායරන සංවරලක් ඛයණන 

පාපවාරයණන සමන් නාගයතො. ධුතපායපොති සබ් යබන නිජ් ජරලක් ඛයණන 

පාපවාරයණනපි ධුතපායපො. ඵුට්යඨොති අට් ඨන් නම් පි කම් මානං යඛපයනන 
වික් යඛපප් පත් තියා කම් මක් ඛයලක් ඛයණන සබ් යබන පාපවාරයණන 

ඵුට් යඨො, තං ඵුසිත් වා ඨියතො. නනිගුහන්යතොති න නිගුහනයහතු දිට් ඨසුයත 
තයථව කයථන් යතො. 

නානාතිත්ථිොනංයෙව උපට්ඨායකොති පරවාදීනං සබ් යබසංයයව 

තිත් ථියානං උපට් ඨායකො, යතසු සාධාරණවයසන අභිප් පසන් යනො. 

යකොටිප්පත්තාති යමොක් ඛාධිගයමන සමණධම් යම පත් තබ් බමරියාෙප් පත් තා. 
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සහචරිත ත්යතනාති සීහනායෙන සහ වස් සකරණමත් යතන. සීයහන 
සීහනාෙං නෙන් යතන සයහව සිඞ් ගායලන අත් තයනො 

සිඞ් ගාලරවකරණමත් යතන. යකොත්ථුයකොති ඛුද් ෙකයකොත් ථු. 

ආසඞ්කිතස ාචායරොති අත් තනා ච පයරහි ච ආසඞ් කතබ් බසමාචායරො. 

සප්පුරිසානන් ති බුද් ධාදීනං. 

තස්සාති යවගබ් භරිස් ස යෙවපුත් තස ්ස. සරීයර අනුආවිසීති සරීයර 

අනුපවිසිත් වා විය ආවිසි. අධිමුච්චීති යථා ගහිතස් ස වයසන චිත් තං න 

වත් තති, අත් තයනො එව වයස වත් තති, එවං අධිට් ඨහි. ආයුත්තාති ෙස් සයනන 

සංයුත් තා. පවියවකිෙන් ති කප් පකවත් ථභුඤ් ජනයසනාසයනහි 

පවිවිත් තභාවං. යතනාහ ‘‘යත කිරා’’තිආදි. රූයප නිවිට්ඨාති 

චක් ඛුරූපධම් යම අභිනිවිට් ඨා. යතනාහ ‘‘තණ්හාදිට්ඨීහි පතිට්ඨිතා’’ති. 

යදවයලොකපත්ථනකා ාති යෙවයලොකස් යසව අභිපත් ථනකාමා. 

මරණධම් මතාය  ාතිො. යතනාහ ‘‘ ාතිොති  ච්චා’’ති. පරයලොකත්ථාොති 
පරසම් පත් තිභාවාය යලොකස ්ස අත් ථාය. 

පභාසවණ්ණාති පභාය සමානවණ් ණා. යකසං පභායාති ආහ 

‘‘චන්යදොභාසා’’තිආදි. සජ් ඣාරාගපභාසවණ් ණා ඉන් ෙධනුපභාසවණ් ණාති 

පච් යචකං යයොජනා. ආයමො ආමගන් යධො එතස් ස අත් ථීති ආමිසං. ව ාොති 

විද් ධංසිතුං. රූපාති රූපායතනාදිරූපිධම් මා. 

රාජගහසමීපප් පවත් තීනං රා ගහිොනං. ‘‘යසයතො’’ති යකලාසකූයටො 

අධිප් යපයතොති ආහ ‘‘යසයතොතියකලායසො’’ති. යකනචි න ඝට් යටතීති අඝං, 

අන් තලික් ඛන් ති ආහ ‘‘අඝගාමීනන්ති ආකාසගාමීන’’න් ති. උෙකං ධීයති 

එත් ථාති උදධි, මයහොෙධි. විපුයලොති යවපුල් ලපබ් බයතො. 

හි වන්තපබ්බතානන් ති හිමවන් තපබ් බතභාගානං. බුද්ය ො යසට්යඨො 
සීලසමාධිපඤ ්ඤාවිමුත් තිවිමුත් තිඤාණෙස් සනාදීහි සබ් බගුයණහි. 

නානාතිත් ථියසාවකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
තතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 
යෙවපුත් තසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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3. යකොසලසංයුත් තං 

1. පඨ වග්යගො 

1. ෙහරසුත් තවණ් ණනා 
112. භගවතා සද්ධිං සම්ය ොදීති භගවයතො ගුයණ අජානන් යතො 

යකොසලරාජා අත් තයනො ඛත් තියමායනන යකවලං භගවතා සද් ධිං සම් යමොදි. 

පඨමාගයත හි සත් ථරි තස් ස සම් යමොදිතාකාරං ෙස් යසතුං ‘‘ෙථා’’තිආදි 

වුත් තං. ෙථාෙ නීොදීනිපුච්ඡන්යතොති යථා භගවා ‘‘කච් චි යත, මහාරාජ, 

ඛමනීයං, කච් චි යාපනීය’’න් තිආදිනා යතන රඤ් ඤා සද් ධිං පඨමං 

පවත් තයමොයෙො අයහොසි පුබ් බභාසිතාය, තෙනුකරයණන එවං යසොපි රාජා 
භගවතා සද් ධිං සමප් පවත් තයමොයෙො අයහොසීති යයොජනා. තං පන 

සමප් පවත් තයමොෙනං උපමාය ෙස් යසතුං ‘‘සීයතොදකං විො’’තිආදි වුත් තං. 

තත් ථ සම්ය ොදිතන් ති සංසන් දිතං එකීභාවන් ති සම් යමොෙනකරියාය සමානතං 

එකරූපතං, ෙ නීෙන් ති ‘‘ඉෙං චතුචක් කං නවද් වාරං සරීරයන් තං 

දුක් ඛබහුලතාය සභාවයතො දුස් සහං, කච් චි ඛමිතුං සක් කුයණයය’’න් ති 

පුච් ඡති. ොපනීෙන් ති පච් චයායත් තවුත් තිකං චිරපබන් ධසඞ් ඛාතාය යාපනාය 

කච් චි යායපතුං සක් කුයණයයං. සීසයරොගාදිආබාධාභායවන කච්චි 

අප්පාබා ං. දුක් ඛජීවිකාභායවන කච්චි අප්පාතඞ්කං. තංතංකච් චකරයණ 

උට් ඨානසුඛතාය කච්චි ලහුට්ඨානං. තෙනුරූපබලයයොගයතො කච්චි බලං. 

සුඛවිහාරසම් භයවන කච්චි ඵාසුවිහායරො අත්ථීති තත් ථ තත් ථ කච් චි-සද් ෙං 

යයොයජත් වා අත් යථො යවදිතබ් යබො. බලවප් පත් තා පීති පීතියයව. තරුණපීති 

පාය ොජ් ං. සම් යමොෙනං ජයනති කයරොතීති සම්ය ොදනීෙං. 

සම් යමොදිතබ් බයතො සම්ය ොදනීෙන් ති ඉමං පන අත් ථං ෙස් යසන් යතො 

‘‘සම්ය ොදිතුං යුත්තභාවයතො’’ති ආහ. සරිතබ්බභාවයතොති 
අනුස ්සරිතබ් බභාවයතො. ‘‘සරණීය’’න් ති වත් තබ් යබ දීඝං කත් වා 

‘‘සාරණීෙ’’න් ති වුත් තං. 

සුයයමානසුඛයතොති ආපාථමධුරතං ආහ, අනුස ්සරියමානසුඛයතොති 

විමද් ෙරමණීයතං. බයඤ් ජනපරිසුද් ධතායාති සභාවනිරුත් තිභායවන තස් සා 

කථාය වචනචාතුරියමාහ, අත් ථපරිසුද් ධතායාති අත් ථස් ස 

නිරුපක් කයලසතං. අයනයකහි පරියායයහීති අයනයකහි කාරයණහි. 

අදිට් ඨත් තාති උපසඞ් කමනවයසන අදිට් ඨත් තා. ගුණාගුණවයසනාති 

ගුණවයසන ගම් භීරභාවං වා අගුණවයසන උත් තානභාවං වා. ඔවට් ටිකසාරං 

කත් වාති ඔවට් ටිකාය ගයහතබ් බසාරවත් ථුං කත් වා. 

යලොකනිස ්සරණභයවොක් කන් තිපඤ් හන් ති යලොකයතො 

නිස ්සටභාවපඤ් හඤ් යචව ආදියතො භයවොක් කමනපඤ් හඤ් ච  .සත් ථු 

සම් මාසම් බුද් ධතං  පුච් ඡන් යතො හි ‘‘කං භවං යගොතයමො සබ් බයලොකයතො 

නිස් සයටො , සබ් බසත් යතහි ච යජට් යඨො ’’ති ? පුච් ඡති නාම  .යථා හි සත් ථු 

සම් මාසම් බුද් ධතාය යලොකයතො නිස් සටතා විඤ් ඤායති , එවං සබ් බසත් යතහි 
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යජට් ඨභාවයතො යසට් ඨභාවයතො  .ස් වායමත් යථො  අග් ගපසාෙසුත් තාදීහි )ඉතිවු .

90; අ  .නි . 4.34) විභායවතබ් යබො  .කථං  පන සම් බුද් ධතා විඤ් ඤායතීති? 

අවිපරීතධම් මයෙසනයතො  .අයයමත් ථ සඞ් යඛයපො , විත් ථායරො පන 

විසුද් ධිමග් ගසංවණ් ණනාදීසු (විසුද් ධි  .මහාටී . 1.124) වුත් තනයයන 

යවදිතබ් යබො. 

රාජා සත් ථු අවිපරීතධම් මයෙසනං අජානන් යතො තයතො එවස් ස 

සම් මාසම් යබොධිං අසද් ෙහන් යතො ‘‘වුඩ් ඪතයරසුපි චිරපබ් බජියතසු 
සම් මාසම් බුද් ධභායව අලබ් භමායන තබ් බිපරීයත කථං ලබ් යභයයා’’ති 

මඤ ්ඤමායනො ‘‘කං පන භවං යගොතයමො’’තිආදිං වක් ඛති. රා ාඅත්තයනො

ලද්ධිො න පුච්ඡති අත් තයනො සම් මුඛා යතහි අසම් මාසම් බුද් ධභාවස් යසව 
පටිඤ ්ඤාතත් තා. යස් මා යත මුසාවාදිතාය අත් තයනො උපට් ඨාකාදීනං ‘‘බුද් ධා 

මය’’න් ති පටිජානිංසු, තස් මා වුත් තං ‘‘යලොයක  හා යනන

ගහිතපටිඤ්ඤාවයසන පුච්ඡතී’’ති. ස් වායමත් යථො ආගමිස ්සති. 

බුද් සීහනාදන් ති බුද් ධානං එව ආයවණිකං සීහනාෙං. කාමං 

මග් ගඤාණපෙට් ඨානං සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං, සම් යබොධිඤායණ පන ගහියත 

තං අත් ථයතො ගහිතයමව යහොතීති වුත් තං ‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසඞ්ොතං 

සම් ාසම්යබොධි’’න් ති. 

පබ්බජ්ජූපග යනනාති යාය කායචි පබ් බජ් ජාය උපගමනමත් යතන 

සමණා, න සමිතපාපතාය.  ාතිවයසනාති ජාතිමත් යතන බ්රාහ් මණා, න 

බාහිතපාපතාය. පබ්බජිතසමූහසඞ්ොයතො සඞ්යඝොති 

පබ් බජිතසමූහතාමත් යතන සඞ් යඝො, න 

නියයානිකදිට් ඨිවිසුද් ධසීලසාමඤ් ඤවයසන සංහතත් තාති අධිප් පායයො. 

එයතසං අත්ථීති එයතසං සබ් බඤ් ඤුපටිඤ් ඤාතානං පරිවාරභූයතො අත් ථි. 

ස්යවවාති පබ් බජිතසමූහසඞ් ඛායතො එව. යකචි පන ‘‘පබ් බජිතසමූහවයසන. 

සඞ් ඝියනො, ගහට් ඨසමූහවයසන ගණියනො’’ති වෙන් ති, තං යතසං මතිමත් තං 

ගයණ එව යලොයක සඞ් ඝසද් ෙස් ස නිරුළ් හත් තා. ආචාරසික්ොපනවයසනාති 

අයචලකවතචරියාදි-ආචාරසික් ඛාපනවයසන. පාකටාති සඞ් ඝීආදිභායවන 

පකාසිතා. ‘‘අප්පිච්ඡා’’ති වත් වා තත් ථ ලබ් භමානං අප් පිච් ඡතං ෙස් යසතුං 

‘‘අපිච්ඡතාෙවත්ථම්පිනනිවායසන්තී’’ති වුත් තං. න හි යතසු සාසනියකසු 

විය සන් තගුණනිගුහනා අප් පිච් ඡා ලබ් භතීති. ෙයසොති කත් තිසද් යෙො. තරන් ති 
එයතන සංසායරොඝන් ති එවං සම් මතත් තා තිත් ථං වුච් චති ලද් ධීති ආහ 

‘‘තිත්ථකරාති ලද්ධිකරා’’ති. සාධුසම් තාති ‘‘සාධූ’’ති සම් මතා, න සාධූහි 

සම් මතාති ආහ ‘‘සන්යතො…යප.…පුථුජ් නස්සා’’ති. 

කප්පයකොලාහලන් ති කප් පයතො යකොලාහලං, ‘‘කප් පුට් ඨානං 

භවිස ්සතී’’ති යෙවපුත් යතහි උග් යඝොසිතමහාසද් යෙො. ඉය ති පූරණාෙයයො. 

බුද් යකොලාහලන් ති යෙවතාහි යඝොසිතං බුද් ධයකොලාහලං. පයිරුපාසිත්වාති 

පුරිසසුතිපරම් පරාය සුත් වා. චින්තා ණිවිජ් ා නාම පරචිත් තජානාපනවිජ් ජා. 

සා යකවට්ටසුත්යත ‘‘මණිකා’’ති ආගතා, ආදි-සද් යෙන 
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ගන් ධාරිසම් භවවිජ් ජාදිං සඞ් ගණ් හාති. තත් ථ ගන් ධාරියා විකුබ් බනං ෙස් යසති. 

අත්තභායවති සරීයර. රාජුස් ාති රාජයතයජො. 

සුක්ක ම්ය ොති අනවජ් ජධම් යමො නික් කයලසතා. ඉදං ගයහත්වාති ඉෙං 
පරම් මුඛා ‘‘මයං බුද් ධා’’ති වත් වා අත් තයනො සම් මුඛා ‘‘න මයං බුද් ධා’’ති 

යතහි වුත් තවචනං ගයහත් වා. එව ාහාති ‘‘යයපි යත, යභො යගොතම…යප.… 

නයවො ච පබ් බජ් ජායා’’ති එවං අයවොච. අත්තයනො පටිඤ්ඤං ගයහත්වාති 

‘‘න මයං බුද් ධා’’ති යතසං අත් තයනො පුරයතො පවත් තිතං පටිඤ් ඤං 
ගයහත් වා. ඊදියස ඨායන කං-සද් යෙො පටියසධවාචයකො යහොතීති වුත් තං 

‘‘කින්ති පටික්යෙපවචන’’න් ති, කස ්මා පටිජානාතීති අත් යථො? 

න උඤ්ඤාතබ්බාති න ගරහිතබ් බා. ගරහත් යථො හි අයං උ-සද් යෙො. 

‘‘ෙහයරො’’ති අධිකතත් තා වක් ඛමානත් තා ච ‘‘ෙත්තියෙොතිරා කු ායරො’’ති 

වුත් තං. උරසා ගච් ඡතීති උරයගො, යයො යකොචි සප් යපො, ඉධ පන අධිප් යපතං 

ෙස් යසතුං ‘‘ආසීවියසො’’ති ආහ. සීලවන්තංපබ්බජිතං දස්යසති සාමඤ ්ඤයතො 
‘‘භික් ඛූ’’ති වෙන් යතො. ඉධ පන යස් මා ‘‘භවම් පි යනො යගොතයමො’’තිආදිනා 

භගවන් තං උද් දිස් ස කථං සමුට් ඨායපසි, තස් මා භගවා අත් තානං අබ් භන් තරං 

අකාසි. යදිපි වියසයසො සාමඤ් ඤයජොතනාය විභාවියතො යහොති, 
සංසයුප් පත් තිදීපකං යනොති වුත් තග් ගහණං පන තං පරිච් ඡිජ් ජතීති. යතනාහ 

‘‘යදසනාකුසලතාො’’තිආදි. ඉොනි අවඤ් ඤාපරිභයව පයයොගයතො 

විභායවතුං ‘‘එත්ථ චා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ අචිත් තීකතාකාරවයසන 

අවඤ් ඤාය පාකටභායවො, වම් භනවයසන පරිභවස් සාති අධිප් පායයන 

කායපයයොගවයසන අවඤ් ඤා ෙස් සිතා, වචීපයයොගවයසන පරිභයවො, උභයං 

පන උභයත් ථාපි පයභෙයතො ගහිතං, අවඤ් ඤපරිභවානං ද් වින් නම් පි 

උභයත් ථ පරිග් ගයහො. තංසබ්බම්පීති තං අවඤ් ඤාදි සබ් බම් පි. චතූසුපි තං න

කාතබ්බය ව සම් පති ආයතිඤ් ච අනත් ථාවහත් තා. 

තදත්ථදීපනාති තස් ස ආදියතො වුත් තස ්ස අත් ථස් ස දීපනා. 

වියසසත්ථදීපනාති තයතො විසිට් ඨත් ථදීපනා. යඛත් තානං අධිපතීති 

ෙත්තියෙොති නිරුත් තිනයයන සද් ෙසිද් ධි යවදිතබ් බා. යඛත් තයතො විවාො 

සත් යත තායතීති ෙත්තියෙොති යලොකයා කථයන් ති. ‘‘මහාසම් මයතො, 

ඛත් තියයො, රාජා’’ති එවමාගයතසු ඉයමසු දුතිෙං.අක්ෙරන් ති සමඤ් ඤා. සා 
හි උෙයබ් බයාභාවයතො ‘‘න කොචි ඛරතීති අක් ඛර’’න් ති වුත් තා. යතනාහ 

‘‘නා යගොත්තං න ජීරතී’’ති.  ාතිසම්පන්නන් ති සම් පන් නජාතිං 

අතිවිසුද් ධජාතිං. තීණි කුලානීති බ්රාහ් මණයවස් සසුද් ෙකුලානි. 

අතික්කමිත්වාති අත් තයනො ජාතිසම් පත් තියා අභිභවිත් වා. 

යකවලං නාමපෙං වුත් තං ආඛයාතපෙං අයපක් ඛයතවාති ආහ ‘‘ඨානංහීති

කාරණංවිජ් තී’’ති. උද් ටදණ්යඩනාති සමන් තයතො උබ් භයතන ෙණ් යඩන 

සාසයනන, බලවං උපක්ක ං ගරුකං රාජානම් පි. තං ෙත්තිෙං 
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පටුන 

පරිවජ්ය ෙයාති ඛත් තියං අවඤ් ඤාපරිභවකරණයතො වජ් යජයය. යතනාහ 

‘‘නඝට්යටෙයා’’ති. 

උරගස ්ස ච නානාවිධවණ් ණග් ගහයණ කාරණං වෙති ‘‘යෙන යෙන

හී’’තිආදිනා. බහුභක්ෙන් ති මහාභක් ඛං සබ් බභක් ඛඛාෙකං. පාවකං 

යසොධනත් යථන අසුද් ධස ්සපි ෙහයනන. යසොති මග් යගො. කණ් යහො වත් තනී 

ඉමස ්සාති කණ්හවත්තනී.  හන්යතො අග් ගික් ඛන් යධො හුත් වා. 

ොවබ්රහ් යලොකප්ප ායණොති කප් පවුට් ඨානකායල අරඤ් යඤ අග් ගිනා 
ගහියත කාලන් තයර එව කට් ඨතිණරුක් ඛාදිසම් භයවොති ෙස් යසතුං ‘‘ජායන් ති 

තත් ථ පායරොහා’’ති පාළියං වුත් තන් ති ෙස ්යසන් යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. 

ඩහිතුං න සක්යකොති පච් චක් යකොසනාදිනා. විනස්සන්ති සමණයතජසා 
විනාසිතත් තා. ‘‘න තස් සා’’ති එත් ථ න-කාරං ‘‘වින් ෙයර’’ති එත් ථ 

ආයනත් වා සම් බන් ධිතබ් බන් ති ආහ ‘‘න වින්දන්තී’’ති. 

වත්ථු ත්තාවසිට්යඨොති ඨානයමව යනසං අවසිස් සති, සයං පන සබ් බයසො 
සහ ධයනන විනස් සන් තීති අත් යථො. 

‘‘සම් මයෙව සමාචයර’’ති එත් ථ යථා රාජාදීසු සම් මා සමාචයරයය, තං 

විභායගන ෙස් යසන් යතො ‘‘ෙත්තිෙංතාවා’’තිආදිමාහ. තං සුවිඤ් යඤයයයමව. 

තිස්යසොකුලසම්පත්තියෙොති ඛත් තිය-බ්රාහ් මණගහපති-මහාසාලකුලානි වෙති. 

පඤ ්ච රූපිබ්රහ් මයලොයක, චත් තායරො අරූපීබ්රහ් මයලොයකති එවං නව

බ්රහ් යලොයක කම් මභවවිභායගන, යසසානං ගණනානං 
උපපත් තිභවවිභායගන. 

අභික්කන්තන් ති අතිවිය කමනීයං. සා පනස ්සා කන් තතා අතිවිය 

ඉට් ඨතාය මනවඩ් ඪනතාය යසොභනතායාති ආහ ‘‘අතිඉට්ඨං අති නාපං

අතිසුන්දරන්ති අත්යථො’’ති. ‘‘අභික් කන් ත’’න් ති වචනං අයපක් ඛිත් වා 

නපුංසකනිද් යෙයසො, වචනං පන භගවයතො ධම් මයෙසනාති තථා වුත් තං. 

අත් ථමත් තෙස් සනං වා එතං, තස් මා අත් ථවයසන ලිඞ් ගවිභත් තිවිපරිණායමො 
යවදිතබ් යබො. දුතියපයෙපි එයසව නයයො. 

අය ොමුෙඨපිතන් ති යකනචි අයධොමුඛං ඨපිතං. යහට්ඨාමුෙ ාතන් ති 

සභායවයනව යහට් ඨාමුඛං ජාතං. උග්ඝායටෙයාති විවටං කයරයය. හත්යථ 

ගයහත්වාති ‘‘පුරත් ථාභිමුයඛො උත් තරාභිමුයඛො වා ගච් ඡා’’තිආදීනි අවත් වා 
හත් යථ ගයහත් වා නිස ්සන් යෙහං කත් වා ‘‘එස මග් යගො’’ති එවං වත් වා 

‘‘ගච් ඡා’’ති වයෙයය. කා පක්ෙචාතුද්දසීති කාළපක් යඛ චාතුද් ෙසී. 

නික්කුජ්ජිතං උක්කුජ්ය ෙයාති ආයධයයස් ස අනාධාරභූතං භාජනං තස් ස 
ආධාරභාවාපාෙනවයසන උක් කුජ් යජයය. අඤ් ඤාණස් ස අභිමුඛත් තා 

යහට් ඨාමුඛජාතතාය සද් ම් විමුෙං, තයතො එව අයධොමුඛභායවන 

අසද් ම්ය  පතිතන් ති එවං පෙද් වයං යථාරහං යයොයජතබ් බං, න 

යථාසඞ් ඛයං. කාමං කාමච් ඡන් ොෙයයොපි පටිච් ඡාෙකා, මිච් ඡාදිට් ඨි පන 
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සවියසසං පටිච් ඡාදිකාති ආහ ‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිගහනපටිච්ඡන්න’’න් ති. යතනාහ 

භගවා – ‘‘මිච් ඡාදිට් ඨිපරමාහං, භික් ඛයව, වජ් ජං වොමී’’ති (අ. නි. 1.310). 

සබ් බාපායගාමිමග් යගො කුම් ග්යගො ‘‘කුච් ඡියතො මග් යගො’’ති කත් වා. 
සම් මාදිට් ඨිආදීනං උජුපටිපක් ඛතාය මිච් ඡාදිට් ඨිආෙයයො අට් ඨ මිච් ඡත් තධම් මා 

මිච්ඡා ග්යගො. යතයනව හි තදුභයපටිපක් ඛතං සන් ධාය 

‘‘සග්ගය ොක්ෙ ග්ගං ආවිකයරොන්යතනා’’ති වුත් තං. 

සප් පිආදිසන් නිස් සයයො පදීයපො න තථා උජ් ජයලො, යථා 

යතලසන් නිස ්සයයොති යතලපජ්ය ොතග් ගහණං. එයතහි පරිොයෙහීති එයතහි 

නික් කුජ් ජිතුක් කුජ් ජනපටිච් ඡන් නවිවරණාදිඋපයමොපමිතබ් බප් පකායරහි. 

පසන්නාකාරන් ති පසන් යනහි කාතබ් බං සක් කාරං. සරණන් ති පටිසරණං 

පරායණං. අජ් තාති අජ් ාති පෙස් ස වඩ් ඪනමත් තං යහත් ථ තා-සද් යෙො යථා 

‘‘යෙවතා’’ති. පායණහි උයපතන් ති පායණහි සහ සරණං උයපතං. ‘‘යාව යම 

පාණා ධරන් ති, තාව සරණං ගතයමව මං ධායරතූ’’ති ආපාණයකොටිකං 

අත් තයනො සරණගමනං පයවයෙති. යතනාහ ‘‘ොව ය ’’තිආදි. යං පයනත් ථ 

අත් ථයතො අවිභත් තං, තං සුවිඤ ්යඤයයයමව. 

ෙහරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පුරිසසුත් තවණ් ණනා 
113. පුරි සුත්යතති පුරිමසුත් තයෙසනායං. තත් ථ හි 

උපසඞ් කමන් තයවලාය සත් ථු ගුයණ අජානන් යතො යකවලං සම් යමොෙනං 

කයරොති. යෙසනං සුත් වා පන සත් ථු ගුයණ ඤත් වා සරණඞ් ගතත් තා ඉ  

ඉමස ්මිං සමාගයම අභිවායදසි පඤ් චපතිට් ඨියතන වන් දි. අත් තානං අධි 

අජ්ඣත්තං, අවිජයහන අත් තානං අධිකච් ච උද් දිස ්ස පවත් තධම් මා 

අජ් ඣත් තං එකජ් ඣං ගහණවයසන, භුම් මත් යථ යචතං පච් චත් තවචනං. 
කාමඤ් චායං අජ් ඣත් තසද් යෙො 
යගොචරජ් ඣත් තවිසයජ් ඣත් තඅජ් ඣත් තජ් ඣත් යතසු පවත් තති. යත 

පයනත් ථ න යුජ් ජන් තීති වුත් තං ‘‘නිෙකජ්ඣත්ත’’න් ති, 

නියකසඞ් ඛාතඅජ් ඣත් තධම් යමසූති අත් යථො. යතනාහ ‘‘අත්තයනො 

සන්තායන’’ති. ලුබ්භනලක්ෙයණොති ගිජ් ඣනලක් ඛයණො, ආරම් මයණ 

ෙළ් හග් ගහණසභායවොති අත් යථො. දුස්සනලක්ෙයණොති කුජ් ඣනලක් ඛයණො, 

බයාපජ් ජනසභායවොති අත් යථො. මුය්හනලක්ෙයණොති අඤ් ඤාණලක් ඛයණො, 

ආරම් මයණ සභාවසම් යමොහභායවොති අත් යථො. වියහයඨන්තීති 
අත් ථනාසනඅනත් ථුප් පාෙයනහි විබායධන් ති. තයතො එව යථා සග් ගමග් යගසු 

න දිස ්සති, එවං කයරොන් තීති ආහ ‘‘නායසන්ති විනායසන්තී’’ති. අත්තනි 

සම්භූතාති සන් තායන නිබ් බත් තා. 

පුරිසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. ජරාමරණසුත් තවණ් ණනා 
114. අඤ්ඤත්ර  රා රණාති ජරාමරයණන විනා. ජරාමරණවිරහියතො 

ජායතො නාම අත් ථි නු යඛොති පුච් ඡති. පාළියං  ාතස්සාති පච් චත් යත 

සාමිවචනං.  හාසාලාති ඉමිනා ර-කාරස් ස ල-කාරං කත් වා ‘‘මහාසාලා’’ති 

වුත් තන් ති ෙස් යසති යථා ‘‘පුරත් ථියයොති පුලත් ථියයො’’ති.  හාසාරප්පත්තාති 

මහන් තං විභවසාරං පත් තා. යකොටිසතං ධනං, අයයමව වා පායඨො. ‘‘කුම් භං 

නාම ෙස අම් බණානී’’ති වෙන් ති. ඉස්සරාති විභවිස් සරියයන ඉස් සරා. 

සුවණ්ණර තභා නාදීනන් ති ආදි-සද් යෙන වත් ථයසයයාවසථාදිං 

සඞ් ගණ් හාති. අසාධාරණධනානං නිධානගතත් තා ‘‘අනි ානගතස්සා’’ති 

වුත් තං. තුට්ඨිකරණස්සාති පාසාෙසිවිකාදිසුඛසාධනස් ස. 

ආරකා කියලයසහීති නිරුත් තිනයයන සද් ෙසිද් ධිමාහ. ආරකාති ච 

සබ් බයසො සමුච් ඡින් නත් තා යතහි දූයරති අත් යථො. රාගාදීනං හතත් තා, 

පාපකරයණ රහාභාවයතො, අනුත් තරෙක් ඛියණයයතාදිපච් චයා ච අරහං. 

කාමඤ් චායං සංයුත් තවණ් ණනා, අභිධම් මනයයො එව පන නිප් පරියායයොති 

ආහ ‘‘චත්තායරො ආසවා’’ති බ්රහ් චරිෙවාසන් ති මග් ගබ්රහ් මචරියවාසං. 

වුට්ඨාති වුට් ඨවන් යතො. චතූහි  ග්යගහි කරණීෙන් ති පච් යචකං චතූහි 
මග් යගහි කත් තබ් බං පරිඤ් ඤාපහානසච් ඡිකරියභාවනාභිසමයං. එවං ගතං 

යසොළසවිධං යහොති. ඔසීොපනට් යඨන භාරා වියාති භාරා. යතනාහ ‘‘භාරා

හයව පඤ්චක්ෙන් ා’’තිආදි (සං. නි. 3.22). අත් තපටිබද් ධතාය අත් තයනො 
අවිජහනයතො පරමත් ථයෙසනාය ච පරමත් යථො අරහත් තං. 
කාමඤ් චායමත් යථො සබ් බසමිද් ධිසසන් තතිපරියාපන් යනො අනවජ් ජධම් යමො 

සම් භවති අකුප් පසභාවා, අපරිහානධම් යමසු පන අග් ගභූයත අරහත් යත 

සාතිසයයො, න ඉතයරසූති ‘‘අරහත්තසඞ්ොයතො’’තිආදි වුත් තං. 

ඔරම් භාගියුද් ධම් භාගියවිභාගං දසවි ම්පි භයවසු සංයයොජනං 
කයලසකම් මවිපාකවට් ටපච් චයයො හුත් වා නිස ්සරිතුං අප් පොනවයසන 

බන් ධතීති භවසංයෙො නං. සතිපි හි අඤ් යඤසං තප් පක් ඛියභායවන විනා 

සංයයොජනානි යතසං තප් පච් චයභායවො අත් ථි, භවනියායමො 
ඔරම් භාගියුද් ධම් භාගියසඞ් ගහියතොති තංතංභවනිබ් බත් තකකම් මනියායමො ච 

යහොති, න ච උපච් ඡින් නසංයයොජනස් ස කතානිපි කම් මානි භවං 

නිබ් බත් යතන් තීති යතසංයයව සංයයොජනට් යඨො ෙට් ඨබ් යබො. සම් ා 

කාරයණහි  ානිත්වාති ඤායයන දුක් ඛාදීසු යසො යථා ජානිතබ් යබො; තථා 

ජානිත් වා, පුබ් බකාලකරියාවිමුත් තා හි අපරකාලකරියා ච යථා සම් භවති, තං 

ෙස් යසතුං ‘‘ ග්ගපඤ්ඤාො’’තිආදි වුත් තං. 

භිජ් නසභායවො ඛණායත් තත් තා. නික්ඛිපිතබ්බසභායවො 

මරණධම් මත් තා. අයං කායයො උස් මායුවිඤ් ඤාණාපගයමො ඡඩ් ඩනීයධම් යමො, 

යස් මිං යං පතිට් ඨිතං, තං තස් ස සන් තානගතවිප් පයුත් තන් ති කත් වා 

වත් තබ් බතං අරහතීති ආහ ‘‘ඛීණාසවස්සහිඅජීරණ ම්ය ොපිඅත්ථී’’තිආදි. 

යතනාහ භගවා ‘‘ඉමස ්මිංයයව බයාමමත් යත කයළවයර සසඤ් ඤිම් හි 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යකොසලසංයුත් තං 
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සමනයක යලොකඤ් ච පඤ් ඤයපමි යලොකසමුෙයඤ් ච 

යලොකනියරොධඤ් චා’’තිආදි (සං. නි. 1.107; අ. නි. 4.45). අස්ස ඛීණාසවස් ස, 

‘‘ජීරණධම් ම’’න් ති යථාවුත් තං අජීරණධම් මං ඨයපත් වා ජීරණධම් මං 

ෙස් යසන් යතො ‘‘යතසංපාෙං කායෙො යභදන ම්ය ො’’ති එවමාහ. ජරං 
පත් තස ්යසව හිස් ස යභෙනනික් ඛිපිතබ් බතානියයත අත් යථ සුත් තයෙසනා 

පවත් තා. අත් ථස් ස උප් පත් ති අට් ඨුප් පත් ති, සා එතස් ස අත් ථීති 

අට්ඨුප්පත්තියකො. කිර-සද් යෙො අනුස් සවත් යථො, යතන 

අනුස ්සවාගයතොයමත් යථො, න අට් ඨකථාගයතොති දීයපති. යතනාහ 

‘‘වදන්තී’’ති. යයනායං අත් යථො යහතුනා අට් ඨුප් පත් තියකො, තං ෙස් යසතුං 

‘‘සිවිකසාලාෙං නිසීදිත්වා කථිත’’න් ති වුත් තං. ‘‘විහරති යජතවයන’’ති 

නිොනවචයනන යථා න විරුජ් ඣති, තථා යවදිතබ් බං. නනු ඉමස් ස සුත් තස් ස 

පුච් ඡාවසියකො නික් යඛයපොති? සච් චයමතං, සුත් යතකයෙසං පන සන් ධාය 

අට් ඨුප් පත් තිකතාවචනං. යකචි පන ‘‘යානං ආරුහිත් වා රාජා ආගයතො, 
රඤ් යඤො ආයරොහනීයරථං ෙස් යසත් වා වුත් ත’’න් තිපි වෙන් ති. 

සරීයර යඵණපිණ් ඩසයම කිං වත්තබ්බං? සබ්භි සද්ධින් ති සාධූහි සහ 

පයවෙයන් ති. න හි කොචි සාධූනං සාධූහි සහ කත් තබ් බා යහොන් ති, තස් මා 
සීෙනසභාවානං කයලසානං භිජ් ජනප් පත් තත් තා නිබ් බානං සබ් භීති වුච් චති. 

පුරි පදස්සාති ‘‘සතඤ් ච ධම් යමො න ජරං උයපතී’’ති පෙස ්ස. කාරණං

දස්යසන්යතො බයතියරකවයසන. සතං  ම්ය ො නිබ් බානං කයලයසහි 

සංසීෙනභිජ් ජනසභායවො න යහොති, තස් මා තං ආගම් ම  රං න උයපති. 

කයලසා පන තන් නිමිත් තකා, එවමයං වුත් තකාරණයතො ජරං න උයපතීති. 

යතනාහ ‘‘ඉද’’න් තිආදි. සුන්දරාධිවචනං වා එතං ‘‘සබ්භී’’ති පෙං 

අපාපතාදීපනයතො, සබ් භිධම් මභූතන් ති අත් යථො. යතනාහ ‘‘විරායගො යතසං 

අග් ගමක් ඛායති (ඉතිවු. 90; අ. නි. 4.34), න යතන ධම් යමන සමත් ථි 

කඤ් චී’’ති (ඛු. පා. 6.4; සු. නි. 227) ච. 

ජරාමරණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. පියසුත් තවණ් ණනා 
115. රහසි ගතස්සාති ජනසම් බාධයතො අපක් කන් තස ්ස. නිලීනස්ස 

යතයනව ජනවියවයකන එකමන් තං නිසජ් ජාය එකීභායවන පටිසල් ලීනස් ස 

විය. යතනාහ ‘‘එකීභූතස්සා’’ති. සබ්බඤ්ඤුභාසිතංකයරොන්යතො ආහ තස් ස 
වචනං ‘‘එවයමත’’න් ති සම් පටිච් ඡිත් වා තස් ස වචනං තථාපච් චනුභාසන් යතො. 

අන් තයකනාධිපන් නත් තා එව යඛත් තවත් ථුහිරඤ් ඤසුවණ් ණාදි  ානුසංභවං

 හයතො. අනුගන් ති අනුගතං, තයමව අනුගාමීති අත් යථො. නිචෙන් ති 

උපරූපරි වඩ් ඪියා නිචිතභූතං. සම්පරායිකන් ති සම් පරාය හිතං. 

පියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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5. අත් තරක් ඛිතසුත් තවණ් ණනා 
116. පීදහනන් ති සංයමනං. කම් පථයභදංඅප්පත්තස්සාති සුපිනකායලො 

විය පවත් තිමත් තතාය කම් මපථවියසසං අගතස් ස. කම් ස්සාති 

අකුසලකම් මස ්ස. සංවරන් ති සංවරභාවං ෙස් යසති, ඉතරස් ස පන සංවරභායවො 

පුරියමහි තීහි පයෙහි ෙස් සියතොවාති. ඔත්තප්පම්පි ගහිතය ව 

තෙවිනාභාවයතො. න හි පාපජිගුච් ඡනං පාපඋත්රාසරහිතං, උත්රායසො වා 
පාපජිගුච් ඡනරහියතො අත් ථීති. 

අත් තරක් ඛිතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අප් පකසුත් තවණ් ණනා 
117. උළාරසද් යෙො යසට් යඨ බහුයක ච දිස ්සතීති ආහ ‘‘පණීයත ච

බහුයකචා’’ති.  ාන ජ් යනනාති මානවයසන මෙප් පත් තියා. අතික්ක න් ති 

සාධුමරියාෙවීතික් කමලක් ඛණං යෙොසං. කූයටො පායසො. 

අප් පකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. අඩ් ඩකරණසුත් තවණ් ණනා 
118. යස් මා කාමනිමිත් තං සත් යතො සම් පජානමුසා භාසති, තස් මා කාමා 

තස් ස පතිට් ඨා පච් චයයො කාරණන් ති ආහ ‘‘කා යහතූ’’තිආදි. භද්රමුෙසීයසන 

විටටුභං භයරොපචායරන උපචරතීති අත් යථො, විනිච් ඡයයො කරීයති එත් ථාති 

අඩ්ඩකරණං, විනිච් ඡයට් ඨානං. ඛිප්පන් ති කූටං, මච් ඡඛිප් පන් තිපි වට් ටති. 

ඔඩ්ඩිතන් ති ඔඩ් ඩනවයසන ඵලං පාපිතං. 

අඩ් ඩකරණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. මල් ලිකාසුත් තවණ් ණනා 
119. ‘‘කස් ා පුච්ඡතී’’ති? පුච් ඡාකාරණං යචොයෙත් වා සමුෙයයතො 

පට් ඨාය ෙස් යසතුං ‘‘අෙංකිර  ල්ලිකා’’තිආදි වුත් තං.  ාලාරා ංගන්ත්වාති 

අත් තයනො පිතු මාලාරාමං රක් ඛණත් ථඤ ්යචව අවයසසපුප් ඵග් ගහණත් ථඤ් ච 

ගන් ත් වා. කාසිගාය ති කාසිරට් ඨස ්ස ගායම. යසො කර ගායමො 
මහායකොසලරායජන අත් තයනො ධීතුයා පතිඝරං ගච් ඡන් තියා පුප් ඵමූලත් ථාය 

දින් යනො, තංනිමිත් තං. භාගියනයෙයන අජාතසත් තුනා. තස්සාති රඤ් යඤො 

පයසනදිස ්ස. සාති මල් ලිකා. නිවත්තිතුන් ති තස් සා ධම් මතාය නිවත් තිතුං 

තස් සා වචනං පටික් ඛිපිතුං. යනවජ්ඣගාති වත් තමානත් යථ අතීතවචනන් ති 

ආහ ‘‘නාධිගච්ඡතී’’ති. පුථුඅත්තාති යතසං සත් තානං අත් තා. 

මල් ලිකාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. යඤ ්ඤසුත් තවණ් ණනා 
120. ථූණන් ති යඤ ්ඤූපත් ථම් භං. උපනීතානි යඤ් ඤං යජිතුං ආරම් භාය. 

එත්තාවතාති ‘‘ඉධ, භන් යත…යප.… රුෙමානා පරිකම් මානි කයරොන් තී’’ති 

එත් තයකන පායඨන. සන්නිට්ඨානන් ති ‘‘නං ඉත් ථිං ලභිස් සාමි නු යඛො, න නු 
යඛො ලභිස ්සාමී’’ති නිච් ඡයං අවින් ෙන් යතො න ඤායන් යතො. 
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යඵණුද්යදහකන් ති යථා යත් ථ කුථියත යඵණං උද් යෙහති න උපධීයති, එවං 

අයනකවාරං යඵණං උට් ඨායපත් වා. තං දිවසන් ති තස් මිං රඤ් ඤා නිද් ෙං 

අලභිත් වා දුක් ඛයසයයදිවයස. ආයලොකං ඔයලොයකත්වාති 

යලොහකුම් භිමුඛවට් ටිසීයස පත් යත තත් ථ මහන් තං ආයලොකං ඔයලොයකත් වා. 

අත් තායනො වචනං රඤ් යඤො පවත් තිඤාපනත් ථං.  හාසද්යදො උදපාදි 

‘‘එවරූපං යඤ් ඤං රාජා කාරායපතී’’ති. වත්තුකාය ො අයහොසි, වත් තුඤ් ච 
පන අවිසහන් යතො ‘‘ස’’ ඉති වත් වා යලොහකුම් භියං නිමුග් යගො. ඉමං ගාථං 
වත් තුකායමො අයහොසීති අයං පයනත් ථ සම් බන් යධො. එස නයයො 

යසසපෙද් වයයපි.  ම් යභරිං චරායපසුං ‘‘යකොචි කඤ් චි පාණං මා හනතූ’’ති. 

යසො ඉත්ථිසාමියකො පුරියසො යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි අත් තයනො 

උපනිස ්සයසම් පත් තියා සත් තු ච යෙසනාවිලාසසම් පත් තියා, රාජා පන 
මහායබොධිනිරුජ් ඣනසභාවත් තා කඤ් චි වියසසං නාධිගච් ඡි. 

සඞ්ගහවත්ථූනීති යලොකස ්ස සඞ් ගහකාරණානි. නිප් ඵන් නසස් සයතො 

නවභායග කස ්සකස් ස ෙත් වා රඤ් ඤං එකභාගග් ගහණං දස භාගග්ගහණං. 

එවං කස් සකා හට් ඨතුට් ඨා සස් සානි සම් පායෙන් තීති ආහ ‘‘සස්සසම්පාදයන

ය  ාවිතාති අත්යථො’’ති. තයතො ඔරභායග කර ඡභාගග් ගහණං ජාතං. 

ඡ ාසිකන් ති ඡන් නං ඡන් නං මාසානං පයහොනකං. පායසතීති පාසගයත විය 

කයරොති. වාචාය පියස් ස පියකරස් ස කම් මං වාචායපෙයං. සබ් බයසො රට් ඨස් ස 

ඉද් ධාදිභාවයතො යෙ ං.නිරබ්බුදං යචොරියාභාවයතො. ඉෙඤ් හි රට් ඨං අයචොරියං 

නිරග්ග න්තිවුච්චති අපාරුතඝරභාවයතො. 

උද් ංමූලකං කත්වාති උම් මූලං කත් වා. ද්වීහි පරිෙඤ්යඤහීති 
මහායඤ් ඤස ්ස පුබ් බභායග පච් ඡා ච පවත් යතතබ් යබහි ද් වීහි 

පරිවාරයඤ් යඤහි. සත්තවීසති…යප.… නස්සාති සත් තවීසාධිකානං තිණ් ණං 
පසුසතානං ද් වාවීසතියා අස් සාදීහි ච සට් ඨිඅධිකද් විසතආරඤ් ඤකපසූහි ච 
සද් ධිං සම් පිණ් ඩිතානං පන නවාධිකඡසතපසූනං මාරයණන යභරවස් ස 
පාපභීරුකානං භයාවහස් ස. තථා හි වෙන් ති – 

‘‘ඡසතානි නියුජ් ජන් ති, පසූනං මජ් ඣියම හනි, 

අස් සයමධස් ස යඤ් ඤස ්ස, අධිකානි නවාපි චා’’ති. 

සම් න් ති යුගච් ඡිද් යෙ පක් ඛිපිතබ් බෙණ් ඩකං. පායසන්තීති ඛිපන් ති. 

සංහාරිය හීති සකයටහි වහිතබ් යබහි යූයපහි. පුබ් යබ කර එයකො රාජා 
සම් මාපාසං යජන් යතො සරස ්සතිනදීතීයර පථවියා විවයර දින් යන 
නිමුග් යගොයයව අයහොසි. අන් ධබාලබ්රාහ් මණා ගතානුගතිගතා ‘‘අයං තස් ස 
සග් ගගමනමග් යගො’’ති සඤ් ඤාය තත් ථ සම් මාපාසයඤ් ඤං පට් ඨයපන් ති. 

යතන වුත් තං ‘‘නිමුග්යගොකාසයතො පභුතී’’ති. අයූයපො අප් පකදිවයසො ොයගො, 

සයූයපො බහුදිවසං සායධයයයො සත්රොයගො. මන් තපොභිසඞ් ඛතානං 

සප් පිමධූනං වා මිති සමඤ් ඤා, හිරඤ් ඤසුවණ් ණයගොමහිං 
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සාදිසත්තරසකදක්ඛිණස්ස. සාරගබ් භයකොට් ඨාගාරාදීසු නත් යථත් ථ 

අග් ගළන් ති නිරග්ගය ො. තත් ථ කර යඤ ්යඤ අත් තයනො සාපයතයයං 

අනවයසසයතො අනිගූහිත් වා නියයාතීයති.  හාරම්භාති බහුපසුඝාතකම් මා. 
අට් ඨකථායං පන ‘‘විවිධා යත් ථ හඤ ්ඤයර’’ති වක් ඛමානත් තා 

‘‘මහාකච් චා’’ති අත් යථො වුත් යතො, ඉධ ‘‘මහාරම් භාති පපඤ ්චවයසන 
අයජළකා’’තිආදි වුත් තන් ති ‘‘බහුපසුඝාතකම් මා’’ති අත් යථො වුත් යතො. 

නිරාරම්භාති එත් ථාපි වුත් තනයයන අත් යථො යවදිතබ් යබො. අනුගතං කුලන් ති 

අනුකුලං, කුලානුගතන් ති අත් යථො යවදිතබ් යබො. යතනාහ ‘‘ෙං

නිච්චභත්තාදි…යප.… අත්යථො’’ති. 

යඤ ්ඤසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. බන් ධනසුත් තවණ් ණනා 
121. ඉදන් ති ‘‘ඉධ, භන් යත’’තිආදිකං වචනං. යත භික් ඛූ 

ආයරොයචසුන් ති සම් බන් යධො. යතසූති යතසු රඤ් ඤා බන් ධාපිතමනුස ්යසසු. 

සුකතකාරණන් ති සුකාරණකරියං ආයරොයචසුං, න යකවලං යතසං 

මනුස් සානං බන් ධාපිතභාවං. ඉොනි තමත් ථං විත් ථාරයතො ෙස් යසතුං 

‘‘රඤ්යඤො කිරා’’තිආදි වුත් තං. අට්ඨවඞ්යකොති අට් ඨංයසො. 

අන්යතොඝරචාරියනොති අන් යතපුරවාසියනො. 

උක්කට්යඨති යුද් යධ.  න්තීසූති ගුත් තමන් තීසු. අකුතූහලන් ති සඤ ්ඤතං. 

පිෙන් ති පියායිතබ් බං. අන්නපානම්හි මධුයර අභුත් යත උප් පන් යන. අත්යථති 

අත් යථ කච් යච ජායත ථිරන්ති න කයථන්ති කායබලමත් යතන අපයනතුං 

සක් කුයණයයත් තා. සුට්ඨු රත්තරත්තාති අතිවිය රත් තා එව හුත් වා රත් තා. 

සාරත්යතනාති සාරභායවන සාරභාවසඤ් ඤාය. ඔහාරිනන් ති යහට් ඨා 

හරණසීලන් ති ආහ ‘‘චතූසු අපායෙසු ආකඩ්ඪනක’’න් ති. සිථිලන් ති 

සිථිලාකාරං, න පන සිථිලං. යතනාහ භගවා ‘‘දුප්පමුඤ්ච’’න් ති. 

බන් ධනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
පඨමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. සත් තජටිලසුත් තවණ් ණනා 
122. පුබ්බාරා සඞ්ොයතති සාවත් ථිනගරස ්ස පුබ් බදිසාය කතත් තා 

පුබ් බාරායමති සඞ් ඛං ගයත. තත්රාති ‘‘මිගාරමාතුයා පාසායෙ’’ති තස් මිං 

සංඛිත් තවචයන. අෙං ඉොනි වුච් චමානා අනුපුබ්බිකථා ආදියතො පට් ඨාය 

අනුක් කමකථා. පත්ථනං අකාසි තස් ස භගවයතො අග් ගුපට් ඨායිකං එකං 

උපාසිකං දිස් වා තං ඨානන් තරං ආකඞ් ඛන් තී. ය ණ්ඩකපුත්තස්සාති 

යමණ් ඩකයසට් ඨිපුත් තස් ස.  ාතිට්ඨායන ඨයපසි තස් සා උපකාරං 

ගරුභාවඤ් ච දිස් වා. තාෙ කාරියත පාසායදති තාය මහාඋපාසිකාය 
මහාලතාපසාධනං විස් සජ් යජත් වා නවහි යකොටීහි කරීසමත් යත භූමිභායග 
කාරියත සහස ්සගබ් භපටිමණ් ඩියත පාසායෙ. 
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පරූ ්හකච්ඡාති පරූළ් හකච් ඡයලොමා. කමණ් ඩලුඝටිකාදිං 

පබ්බජිතපරික්ොරං. නග්ගයභොග්ගනිස්සිරිකානන් ති නග් ගානඤ ්යචව 

යභොග් ගානඤ ්ච නිස් සිරිකානඤ ්ච. යත හි අනිවත් ථවත් ථතාය නග් ගා යචව, 

අයචලකවතාදිනා යභොග් ගසරීරතාය යභොග් ගා, යසොභාරහිතතාය නිස් සිරිකා 

ච. අත්තනාදිට්ඨසුතං පටිච්ඡායදත්වානකයථෙුන් ති අකාරණයමතං යතසං 

රඤ් ඤා පයුත් තචරපුරිසභාවයතො. එවංකයතපන යත ‘‘අඤ ්යඤපි පබ් බජිතා 
අත් ථීති අයං ජානාතී’’ති මඤ් යඤයයන් ති යකොහඤ් ඤචිත් යතො එවං අකාසීති 
සක් කා විඤ් ඤාතුං. තථා හි යතනත් යථන අපරියතොසමායනො 

‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. 

කාසිකචන්දනන් ති උජ් ජලචන් ෙනං. තං කර වණ් ණවයසන සමුජ් ජලං 

යහොති පභස් සරං, තෙත් ථයමව නං සණ් හතරං කයරොන් ති. යතනාහ 

‘‘කාසිකචන්දනන්ති සණ්හචන්දන’’න් ති. වණ්ණගන් ත්ථාොති 

වණ් ණයසොභත් ථඤ් යචව සුගන් ධභාවත් ථඤ ්ච. වණ්ණගන් ත්ථාොති 

ඡවිරාගකරණත් ථඤ් යචව සුගන් ධත් ථාය ච. ‘‘ගිහිනා’’තිආදීහි පයෙහි එවං 
පමාෙවිහාරිනා තයා අරහන් යතො දුවිඤ් යඤයයාති ෙස් යසති. 

සංවායසො නාම ඉධ කායලන උපසඞ් කමනන් ති ෙස ්යසන් යතො 

‘‘උපසඞ්ක න්යතනා’’ති ආහ. කායවාචාහි අසංයයතනපි සංෙතාකායරො, 

අසංවුතින්ද්රියෙනපි සංවුතින්ද්රිොකායරො. පරිග්ගයහස්සාමීති වීමංසිස් සාමි 

‘‘පරිසුද් ධං නු යඛො, යනො’’ති. සප්පඤ්යඤනාති සීලපරිග් ගණ් හනපඤ ්ඤාය 

සප් පඤ ්යඤන.  ානිතුං න සක්යකොති සභාවස් ස සයතො සීලස් ස 
අනුපධාරණයතො. 

කථයනනාති අපරාපරං කථයනන. තථා හි වක් ඛති ‘‘එකච්චස්ස

හී’’තිආදි. අරිෙයවොහායරොති දිට් ඨාදිලක් ඛයණන යවොහරියතො ‘‘දිට් ඨං 
අදිට් ඨ’’න් තිආදිනා පවුත් තසද් ෙයවොහායරො. තස් ස පන කාරණයමව 

ගණ් හන් යතො ‘‘එත්ථ යචතනා’’ති ආහ. එස නයයො අනරිෙයවොහායරපි. 
පරමත් ථයතො හි සච් චවාචාෙයයො මුසාවාොෙයයො යචතනාලක් ඛණාති. 

පඤ්ඤත්තියවොහායරො තථා තථා යවොහරිතබ් බයතො එව ාහ ‘‘සංයවොහායරන 

යඛො, මහාරාජ, යසොයචයයං යවදිතබ් බ’’න් ති. 

ඤාණථාය ොති ඤාණගුණබලං, යයන ඨානුප් පත් තිකපටිභානාදිනා 

අච් චායිකකච් චකරණීයානි නිට් ඨායපති. සංකථාොති අත් ථවීමංසනවයසන 

පවත් තාය සම් මාකථාය. උප්පිලවති ලහුකභාවයතො. යහට්ඨාචරකාති 

අවචරකා. යය අනුපවිසිත් වා පයරසං රහස් සවීමංසනවයසන පවත් තා, යතසු 

ඔචරකයවොහායරොති වුත් තං ‘‘චරාහී’’තිආදි. 

වණ්ණසණ්ඨායනනාති වණ් යණන වා සණ් ඨායනන වා 
වණ් ණයපොක් ඛරතාය වා සණ් ඨානසම් පත් තියා වා. සුජායනො යපසයලො 

විස් සයසති යයොජනා. ලහුකදස්සයනනාති පරිත් තෙස ්සයනන විජ් ජුයකන විය. 
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පරික්ොරභණ්ඩයකනාති පබ් බජිතපරික් ඛාරභූයතන භණ් ඩයකන. 

යලොහඩ්ඪ ායසොති යලොහමයයො උපඩ් ඪග් ඝනකමායසො. 

සත් තජටිලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. පඤ ්චරාජසුත් තවණ් ණනා 
123. රූපාති රූපසඞ් ඛාතා කාමගුණා. යත පන නීලාදිවයසන 

අයනකයභෙභින් නාපි රූපායතනත් තා චක් ඛුවිඤ් යඤයයතං නාතිවත් තන් තීති 

ආහ ‘‘නීලපීතාදියභදං රූපාරම් ණ’’න් ති. යතො-සද් යෙොපි ො-සද් යෙො විය 

කාලත් යථො යහොතීති ආහ ‘‘ෙයතොති ෙදා’’ති. මනං ආපයති වඩ් යඪතීති 

 නාපං, මයනොරමං.  නාපනිප්ඵත්තිතන් ති තස් ස පුග් ගලස ්ස මනසා 

පියායිතං, තස් ස අග් ගභායවන පරියන් තං පරමං යකොටිං කත් වා පවත් තිතන් ති 

අත් යථො. පුග්ගල නාපන් ති ආරම් මණසභාවං අචින් යතත් වා පුග් ගලස් ස 

වයසන මනාපභායවයනව ඉට් ඨතාය ඉට් ඨන් ති. සම්මුතීති සමඤ් ඤා. 

පුග්ගල නාපං නා  සඤ ්ඤාවිපල් ලාසවයසන විපරීතම් පි ගණ් හාති 

ඉතරසභාවයතොති ආහ ‘‘ෙංඑකස්ස…යප.…ඉට්ඨංකන්ත’’න් ති. ඉොනි තං 
ජිව් හාවිඤ ්යඤයයවයසන යයොයජත් වා ෙස් යසන් යතො 

‘‘පච්චන්තවාසීන’’න් තිආදිමාහ. ඉදං පුග්ගල නාපන් ති ඉෙං යථාවුත් තං 
ජිව් හාවිඤ ්යඤයයං විය අඤ් ඤම් පි එවංජාතිකං යතන යතන පුග් ගයලන 
මනාපන් ති ගයහතබ් බාරම් මණං පුග් ගලමනාපං නාම. 

යලොයක පටිවිභත්තං නත්ථි, විභජිත් වා ෙස් සයනන යලොයකන 
මධුරජායතනපි පටිවිභත් තං කත් වා ගයහතුං න සක් කුයණයයාති අධිප් පායයො. 

යතනාහ ‘‘විභජිත්වා පන දස්යසතබ්බ’’න් ති. දිබ්බකප්පම්පීති 

යෙවයලොකපරියාපන් නසදිසම් පි අ නාපං උපට්ඨාති 

උළාරපණීතාරම් මණපරිචයයතො.  ජ්ඣි ානං පන…යප.… විභජිතබ්බං 

යතසං මනාපස් ස මනාපයතො, අමනාපස් ස අමනාපයතො උපට් ඨානයතො. 
තත් ථපි ඉට් ඨානිට් ඨපරිච් යඡයෙො නිප් පරියායයතො එවං යවදිතබ් යබොති 

ෙස් යසන් යතො ආහ ‘‘තඤ්ච පයනත’’න් තිආදි. තඤ්ච පයනතං 

ඉට් ඨානිට් ඨභූතං ආරම් ණං කාමාවචරජවයනසු අකුසලස් ස වයසන 
යයභුයයයන පවත් තතීති කත් වා තත් ථ ‘‘රජ් ජති දුස් සතී’’ති අකුසලස් යසව 
පවත් ති ෙස් සිතා. යසසකාමාවචරස් සපි වයසන පවත් ති ලබ් භයතව. තථා හි 

තං අප් පටිකූයලපි පටිකූලාකාරයතො, පටිකූයලපි අප් පටිකූලාකාරයතො 

පවත් තතීති. විපාකචිත්තං ඉට්ඨානිට්ඨං පරිච්ඡින්දති, න සක් කා විපාකං 

වඤ ්යචතුන් ති. කුසලකම් මං හි එකන් තයතො ඉට් ඨයමව, අකුසලකම් මඤ් ච 

අනිට් ඨයමව, තස් මා තත් ථ උප් පජ් ජමානං විපාකචිත් තං යථාසභාවයතො 
පවත් තතීති. 

යං පන සම්ය ොහවියනොදනිෙං ‘‘කුසලකම් මජං අනිට් ඨං නාම නත් ථී’’ති 

එත් තකයමව වුත් තං, තං පන නිෙස් සනමත් තං ෙට් ඨබ් බං. යතන යසොභනං 
අකුසලකම් මජම් පි එකච් චානං සත් තානං ඉට් ඨන් ති අනුඤ් ඤාතං සියා. 
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පටුන 

කුසලකම් මජං පන සබ් යබසං ඉට් ඨයමවාති වෙන් ති. තිරච් ඡානගතානං 

යකසඤ් චි මනුස් සරූපං අමනාපං, යයතො යත දිස ්වාව පලායන් ති. මනුස් සා ච 

යෙවතානං රූපං දිස් වා භායන් ති, යතසම් පි විපාකවිඤ් ඤාණං තං රූපං 

ආරබ් භ කුසලවිපාකයමව උප් පජ් ජති, තාදිසස් ස පන පුඤ ්ඤස ්ස අභාවා න 
යතසං තත් ථ අභිරති යහොතීති ෙට් ඨබ් බං. කුසලකම් මජස් ස පන අනිට් ඨස් ස 
අභායවො විය අකුසලකම් මජස ්ස යසොභනස ්ස ඉට් ඨස් ස අභායවො වත් තබ් යබො. 
හත් ථිආදීනම් පි හි අකුසලකම් මජං මනුස් සානං අකුසලවිපාකස් යසව 

ආරම් මණං, කුසලකම් මජං පන පවත් යත සමුට් ඨිතං කුසලවිපාකස් ස, 
ඉට් ඨාරම් මයණන යවොමිස් සකත් තා අප් පකං අකුසලකම් මජං බහුලං 
අකුසලවිපාකුප් පත් තියා කාරණං න භවිස් සතීති සක් කා වත් තුං. ඉොනි 

තයමව විපාකවයසන ඉට් ඨානිට් ඨාරම් මණවවත් ථානං විභායවතුං ‘‘කිඤ්චාපි

හී’’තිආදි වුත් තං. තයිෙං සම් මුතිමනාපසංවිභාගත් ථං වුත් තං, ඉධ පන න තථා 

විභත් තන් ති ආහ ‘‘භගවා පනා’’තිආදි. 

යසො උපාසයකො චන් ෙනඞ් ගලගායම ජාතත් තා ‘‘චන්දනඞ්ගලියකො’’ති 

පඤ ්ඤායති, ‘‘චන් ෙනවිලායසො’’ති යකචි. තස් ස උපාසකස ්ස පටිභානං 
උෙපාදීති යයොජනා. යත රාජායනො හතප් පයභ හතයසොයභ දිස් වාති 

සම් බන් යධො. උදකාභිසිත්යතති උෙයකන අභිසිඤ් චියත. අඞ්ගායර විොති 
අඞ් ගාරක් ඛයණ විය. 

කාලස්යසවාති පයගව. අවිගතගන් ං තඞ් ඛණවිකසිතතාය. ඊදිසං 

වචනන් ති ‘‘අච් ඡායෙසී’’ති එවරූපං වචනන් ති. 

පඤ ්චරාජසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. යෙොණපාකසුත් තවණ් ණනා 
124. ‘‘යෙොණපාකකුර’’න් ති එත් ථ විභත් තියලොපං කත් වා නිද් යෙයසොති 

ආහ ‘‘යදොණපාකං කුර’’න් ති. යදොණස්සාති චතුන් නං ආළ් හකානං, 

යසොළසනාළීනන් ති අත් යථො. තදුපිෙන් ති තෙනුරූපං, තස් ස වුත් තපරිමාණස් ස 

අනුච් ඡවිකන් ති අත් යථො. පුබ්යබති තංදිවසයතො පුරිමතරදිවයසසු. බලවාති 

මහා. භත්තපරි ායහොති භත් තසම් මෙයහතුයකො. අස්ස රඤ් යඤො උයභොසු 

පස්යසසු ගහිතතාලවණ් ටා බී න්ති ෙ කතාලවණ්යටහි. ඵාසුවිහාරන් ති 
යභොජයන මත් තඤ් ඤුතාය ලද් ධබ් බසුඛවිහාරං. යභොජනමත් තඤ් ඤූ හි 

සුඛවිහායරො යහොති. යතනාහ ‘‘තනුකස්ස භවන්ති යවදනා, සණිකං ජීරති

ආයුපාලෙ’’න් ති. 

තනුකස්සාති තනුකා අස් ස පුග් ගලස ්ස, භුත් තපච් චයා විසභාගයවෙනා න 

යහොන් තීති අත් යථො. සණිකන් ති මන් ෙං මුදුකං, අපරිස් සයයමවාති අත් යථො. 

ජීරතීති පරිභුත් තාහායරො පච් චති. ආයුපාලෙන් ති නියරොයධො අයවෙයනො 

ජීවිතං රක් ඛන් යතො. අථ වා සණිකං ජීරතීති යසො යභොජයන මත් තඤ් ඤූ 
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පුග් ගයලො පරිමිතාහාරතාය සණිකං චියරන ජීරති ජරං පාපුණාති ජීවිතං 
පායලන් යතො. 

පරිොපුණිත්වාති එත් ථ යථා සබ් බං යසො පරියාපුණි, තයතො පරඤ් ච යථා 

පටිපජ් ජි, තං ෙස් යසතුං ‘‘රඤ්ඤා සද්ධි’’න් තිආදි වුත් තං. තාවතයක

තණ්ඩුයල හායරෙයාසි තදුපියඤ් ච බයඤ් ජනන් ති ආයනත් වා සම් බන් යධො. 

පුරිසභායගො එසාති මජ් ඣියමන පුරියසන භුඤ් ජිතබ් බභායගො එයසො, 

යදිෙං නාළියකොෙනමත් තං. සල්ලිඛිතසරීරතාති භමං ආයරොයපත් වා 

උල් ලිඛිතස ්ස විය සබ් බපරිළාහවූපසමස් ස පුථුලතාපගතසරීරස් ස. සීලං 

සම්පරායිකත්යථොති වුත් තං, කුයතො පයනත් ථ සීලන් ති ආහ 

‘‘යභො යන’’තිආදි. සීලඞ්ගං නා  යහොතීති චතුපාරිසුද් ධිසීලස් ස අවයයවො 
එයකො භායගො යහොති. 

යෙොණපාකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. පඨමසඞ් ගාමසුත් තවණ් ණනා 
125. යවයෙන ඤායණන ඊහති ඉරියතීති යවයදහී, යකොසලරාජභගිනී 

අජාතසත් තුයනො මාතා, සා කර සම් පජඤ් ඤජාතිකා. යතනාහ 

‘‘පණ්ඩිතාධිවචන’’න් ති, චත් තාරි අඞ් ගානි එතිස් සන් ති චතුරඞ්ගිනී. ද්වින්නං

රජ් ානන් ති කාසිකරජ් ජමගධරජ් ජානං අන් තයර, යසො පන ගායමො 
කාසිකරජ් යජො. 

පාපාති ලාමකා නිහීනාචාරා. යමජ් ජති සිනිය් හතීති යමත් ති, සා එයතසු 

අත් ථීති මිත්තා. සහ අයන් ති පවත් තන් තීති සහාො. සම්පවඞ්කන් ති සුට් ඨු 

ඔනතං.  ෙකාරණංදිස්වා ආහ, තථා හි ‘‘අජ් ජ ඉමං රත් තිං දුක් ඛං යසතී’’ති 

කාලපරිච් යඡෙවයසන වුත් තං. යවරිඝායතො නාම යවරිපුග් ගයල සතීති ආහ 

‘‘යවරිපුග්ගලංලභතී’’ති. 

පඨමසඞ් ගාමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. දුතියසඞ් ගාමසුත් තවණ් ණනා 
126. සුණාථාති ‘‘වත් වා’’ති වචනයසයසො. උපකප්පතීති සම් භවති. 

සය්හං යහොතීති කාතුං සක් කා යහොති. ‘‘යො චඤ් යඤ’’ති ච-කායරො 

නිපාතමත් තන් ති ආහ ‘‘ෙදාඅඤ්යඤ’’ති. විලුම්පන්තීති විනාසං අච් ඡින් ෙනං 

කයරොන් ති. විලුම්පීෙතීති විලුත් තපරසන් තකස් ස අසකත් තා පුග් ගයලො 

දිට් ඨධම් මිකං කම් මඵලං පටිසංයවයෙන් යතො විය සයම් පි පයරන විලුම් පීයති, 

ධනජානිං පාපුණාති. ‘‘කාරණ’’න්ති හි  ඤ්ඤතීති පාපකරියං අත් තයනො 

හිතාවහං කාරණං කත් වා මඤ් ඤති.  ෙන්යතො පුග්ගයලො ‘‘ඉෙං නාම 

ජිනාමී’’ති මඤ් ඤමායනො සයම් පි තයතො පරාජයං පාපුණාති. ඝට්යටතාරන් ති 

පාපකම් මවිපාකං. කම් විවට්යටනාති කම් මස් ස විවට් ටයනන, 
පච් චයලායභන ලද් ධාවසයරන විවට් යටත් වා විගමියතන කම් යමනාති 
අත් යථො. 
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දුතියසඞ් ගාමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. මල් ලිකාසුත් තවණ් ණනා 
127. එකච්චාති පණ් ඩිතා සපඤ් ඤා. යසෙයාති වරා. ගාථාසුඛත් ථං 

සසුරසද් ෙයලොපං කත් වා ‘‘සස් සුයෙවා’’ති වුත් තන් ති ආහ 

‘‘සස්සුසසුරයදවතා’’ති. දිසාය ට්ඨකාති චතූසුපි දිසාසු යජට් ඨකසීයසන හි 

යලොකං වෙති. තාදිසාොති තථාරූපාය යමධාවිතාදිගුණවුත් තියා. සුභරිොොති 
සුයඛත් තභූතාය සුන් ෙරිත් ථියාති අත් යථො. 

මල් ලිකාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. අප් පමාෙසුත් තවණ් ණනා 
128. ස ධිග්ගය්හාති සම් මා අතිවිය ගයහත් වා, ඤායයන වියසසයතො 

ගණ් හිත් වා. කාරාපකඅප්ප ායදොති තිණ් ණං පුඤ් ඤකරියවත් ථූනං 

පවත් තකඅප් පමායෙො. ස ව ානන් ති සමවයරොධං අන් යතොගධං. 

උපක්යෙපන් ති බහි අහුත් වා පක් ඛිපිතබ් බතං. යසසපද ාතානි විෙ

අව…යප.… ම් ා සප් පයෙසත් තා. අප්ප ායදසය ො ානංගච්ඡන්ති තස් ස 

නිප් පයෙසත් තා. අග්ගං යසට්ඨං මහන් තං යසස ම් ානං අප්ප ායදො. 

පටිලාභකට්යඨනාති අධිගමයහතුතාය. යලොකියෙොපි ස ායනොති 
කාමාවචයරොපි සමායනො. මහග් ගතානුත් තරානං පුබ් බභායග 
පවත් තඅප් පමායෙො හි ඉධාධිප් යපයතො. 

පසංසන් ති පණ් ඩිතාති යයොජනා. අප් පමාෙස් ස පාසංසභායව එකන් තයතො 

කත් තබ් බතාය පන ‘‘එතානී’’තිආදිනා කාරණං ආහ. ඉමිස් සා යයොජනාය 
‘‘පුඤ් ඤකරියාසූ’’ති පෙස් ස ‘‘අප් පමත් යතො’’ති ඉමිනා සම් බන් යධො. යස් මා 

පණ් ඩිතා අප් පමාෙං පසංසන් ති, යස් මා ච පුඤ් ඤකරියාසු අප් පමත් යතො උයභො 

අත් යථ අධිග් ගණ් හාති, තස් මා ආයුආදීනි පත් ථයන් යතන අප් පමායෙොව 

කාතබ් යබොති. දුතියයයොජනාය පන පණ් ඩිතා අප් පමාෙං පසංසන් ති. කත් ථ? 

පුඤ ්ඤකරියාසු. කස් මාති යච? අප් පමත් යතොතිආදි. යතනාහ 

‘‘ෙස් ා…යප.…අත්යථො’’ති. අත්ථපටිලාභාති දිට් ඨධම් මිකාදිහිතපටිලාභා. 

අප් පමාෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. කලයාණමිත් තසුත් තවණ් ණනා 
129. සීලාදිගුණසමන් නාගයතො කලයායණො භද් ෙයකො මිත් යතො එතස් සාති 

කලයාණමිත් යතො, තස් ස ධම් යමො කලයාණමිත්තස්යසව ස්වාොයතො නා 

යහොති සුත් වා කත් තබ් බකච් චස ්ස සාධනයතො. යතනාහ ‘‘අත්ථංපූයරතී’’ති. 

ඉතරස්සාති පාපමිත් තස් ස. යතනාති අත් ථපූරයණන. එතන් ති ‘‘යසො ච යඛො 

කලයාණමිත් තස් සා’’ති එතං වචනං. යදසනා ම්ය ොති පරියත් තිධම් යමො. 

යසො හි කලයාණමිත් තයතො පච් චක් ඛයතො ලද් ධබ් යබො, ඉතයර තදුපනිස් සයා 

පච් චත් තපුරිසකායරහි, යතන ලද් ධබ් යබො කලයාණමිත් යතොති එවමත් යථො 
ගයහතබ් යබො. සාවකයබොධිසත් තවයසන යහසා යෙසනා ආගතා. න හි 
යසසයබොධිසත් තානං පයරොපයෙයසන පයයොජනං අත් ථි. 
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පටුන 

උපඩ්ඪං කලයාණමිත්තයතොති බ්රහ් මචරියං චරන් තස් ස උපඩ් ඪගුයණො 

කලයාණමිත් තයතො ලද් ධබ් යබො. උපඩ්ඪං පච්චත්තපුරිසකාරයතොති ඉතරං 
උපඩ් ඪං ඤාණං පටිපජ් ජන් තස් ස අත් තයනො පුරිසකාරයතො. යලොයකපි 

පාකයටොයමත් යථො ‘‘ආචරියයතො උපඩ් ඪං, පච් චත් තපුරිසකාරයතො උපඩ් ඪං 

ලද් ධබ් බා යතවිජ් ජතා’’ති, තස් මා යථයරො තථා චින් යතසි. නිප්පයදසන් ති 

අනවයසසයතො. තයතොති කලයාණමිත් තයතො. උපඩ්ඪං ආගච්ඡතීති 

උපඩ් ඪගුයණො පටිපජ් ජන් තං උපගච් ඡති. බහූහි පුරියසහි. විනිබ්යභොයගො 

වියවචනං නත්ථි එකජ් ඣං අත් ථස ්ස වියවයචතුං අසක් කුයණයයත් තා. එසාති 

පරයතොයඝොසපච් චත් තපුරිසකාරයතො ච සිජ් ඣමායනො අත් යථො. එත්තකන් ති 

එත් තයකො භායගො. යදි න සක් කා ලද් ධුං, අථ කස ්මා උපඩ් ඪන් ති වුත් තන් ති 

ආහ ‘‘කලයාණමිත්තතාො’’තිආදි. සම් මාදිට් ඨිආදීසු න සක්කා ලද්ධුං. 
අසක් කුයණයයය සකලම් පි න සම් භවති පරයතොයඝොසමත් යතන යතසං 

අසිජ් ඣනයතො, පධානයහතුභාවදීපනත් ථං පන ‘‘සකලය වා’’ති වුත් තං. 

පුබ්බභාගපටිලාභඞ්ගන් ති පුබ් බභායග පටිලද් ධබ් බකාරණං 
කලයාණමිත් තස් ස උපයෙයසන විනා යතන උත් තරි වියසසයතො 

අලද් ධබ් බයතො. අත්ථයතොති පරමත් ථයතො. ‘‘කලයාණමිත්තං…යප.… 

චත්තායරො ෙන් ා’’ති වත් වා සුත් වාති අත් යථො. යත පන සීලාෙයයො 

සඞ් ඛාරක් ඛන් ධපරියාපන් නාති ආහ ‘‘සඞ්ොරක්ෙන්ය ොතිපි 

වදන්තියෙවා’’ති. 

 ායහවන් ති මා අහ එවන් ති යඡයෙො, අහාති නිපාතමත් තං, මාති 

පටියසයධ නිපායතො. යතනාහ ‘‘ ාඑවංඅභණී’’ති. ‘‘මායහවං ආනන් ො’’ති 

වෙයතො භගවයතො ඉමස් මිං ඨායන තාදිසස් ස නාම යත, ආනන් ෙ, 

කලයාණමිත් තගුයණ යසවයතො වත් තුං යුත් තං අයාථාවයතොති 
ධම් මභණ් ඩාගාරිකස් ස යථාභූතගුණකත් තනමුයඛන පටික් යඛයපො යුත් යතොති 

ෙස් යසන් යතො ‘‘බහුස්සුයතො’’තිආදිමාහ. ඉදන් ති ඉෙං වචනං භගවා ආහාති 

සම් බන් යධො. සකලය ව හීති එත් ථ හි-සද් යෙො යහතුඅත් යථො. යතන 

‘‘මායහව’’න් ති තස් ස පටික් යඛපස ්ස කාරණං යජොතිතං, න සරූපයතො 
වුත් තං. ‘‘කලයාණමිත් තස් යසත’’න් තිආදිනා පන තං සරූපයතො ෙස් සිතන් ති 

ආහ ‘‘ඉදානි…යප.… ආදි ාහා’’ති. පාටිකඞ්ඛිතබ්බන් ති ඉච් ඡනට් යඨන 

පාටිකඞ් ඛිතබ් බං, න පටිකඞ් ඛානිමිත් යතනාති ආහ ‘‘අවස්සංභාවීති

අත්යථො’’ති. 

ඉ ාති අන් යතොගධාවධාරණපෙං, ඉයධවාති අත් යථො. ඉමස් මිංයයව හි 

සාසයන අරියමග් ගභාවනා, න අඤ් ඤත් ථ. ආදිපදානංයෙවාති තස් මිං තස් මිං 
වායකය ආදියතො එව වුත් තසම් මාදිට් ඨිආදිපොනංයයව. 

සම් ාදස්සනලක්ෙණාති චතුන් නං අරියසච් චානං පරිඤ් ඤාභිසමයාදිවයසන 

සම් මයෙව ෙස් සනසභාවා. සම් ාඅභියරොපනලක්ෙයණොති නිබ් බානසඞ් ඛායත 
ආරම් මයණ සම් පයුත් තධම් යම සම් මයෙව ආයරොපනසභායවො. 

සම් ාපරිග්ගහණලක්ෙණාති මුසාවාොදීනං විසංවාෙනාදිකච් චතාය ලූඛානං 
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අපරිග් ගාහකානං පටිපක් ඛභාවයතො පරිග් ගාහකසභාවා සම් මාවාචා 
සිනිද් ධභායවන සම් පයුත් තධම් යම සම් මාවාචාපච් චයං සුභාසිතයසොතාරඤ් ච 

පුග් ගලං පරිග් ගණ් හාතීති සම් ාපරිග්ගහණලක්ෙණා. යථා කායිකකරියා 

කඤ් චි කත් තබ් බං සමුට් ඨායපති, සයඤ් ච සමුට් ඨහනං ඝටනං යහොති, තථා 

සම් ාකම් න්ත සඞ් ඛාතා විරතිපීති සමුට්ඨාපනලක්ෙණා ෙට් ඨබ් බා, 

සම් පයුත් තධම් මානං වා උක් ඛිපනං සමුට්ඨාපනං කායිකකරියාය 

භාරුක් ඛිපනං විය. ජීවමානස් ස සත් තස් ස, සම් පයුත් තධම් මානං වා, 
ජීවිතප් පවත් තියා ආජීවස් යසව වා සුද් ධි යවොොනං. යථා උප් පන් නුප් පන් නානං 

වජ් ජානං ධම් යමන පහානානුප් පාෙඅත් ථලාභාදිපරිවුඩ් ඪි යහොති, එවං 

සම් පයුත් තානං පග් ගහණසභායවොති සම් ාපග්ගහලක්ෙයණො

සම් ාවාොය ො. කායයවෙනාචිත් තධම් යමසු සුභසුඛනිච් චඅත් තගාහානඤ් ච 

විධමනවයසන සම් මාපතිට් ඨානසභාවාති සම් ාඋපට්ඨානලක්ෙණා

සම් ාසති. සම් පයුත් තධම් මානං සම් මා සමාෙහනං එකග් ගතාකරණං 

සභායවො එතස් සාති සම් ාස ා ානලක්ෙයණොසම් ාස ාධි.තීණිකිච්චානි

යහොන්ති පටිපක් ඛධම් යමසු, ආරම් මණධම් යමසු, සම් පයුත් තධම් යමසු ච 

එකස ්මිංයයව ඛයණ පවත් තිවියසසභූතානි. ඉොනි තානි සරූපයතො ෙස් යසතුං 

‘‘යසෙයථිද’’න් තිආදි වුත් තං. සද්ධින් ති ඉමිනා ‘‘අඤ ්යඤහී’’ති 
වුත් තකයලසා මිච් ඡාදිට් ඨියා සහ එකට් ඨා වා අයනකට් ඨා වාති ෙස් යසති. 

ප හති පහාය නං පටිවිජ් ඣති. නියරො න් ති නිබ් බානං ආරම් ණංකයරොති 
සච් ඡිකරියාපටියවයධන පටිවිජ් ඣති. 

න යකවලං මග් ගධම් මා වුත් තනයයයනව, අථ යඛො අපයරනපි නයයන 

යවදිතබ් බාති ෙස් යසන් යතො ‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. නානාෙණා පුනප් පුනං 

උප් පජ් ජනයතො. නානාරම් ණා අනිච් චානුපස් සනාදිභාවයතො. එකක්ෙණා 

සකයෙව උප් පජ් ජනයතො. එකාරම් ණා නිබ් බානවිසයත් තා. චත්තාරිනා ානි

ලභති පරිඤ් ඤාභිසමයාදිවයසන පවත් තියා. තීණි නා ානි ලභති 
කාමසඞ් කප් පාදීනං පහානවයසන පවත් තියා. පටිපක් ඛපහානවයසන හිස් ස 

නාමත් තයලායභො. එස නයයො යසයසසුපි. විරතියෙොපි යහොන්ති

යචතනායෙොපි පුබ් බභායගපි වික් ඛම් භනවයසන පවත් තනයතො. 

 ග්ගක්ෙයණපනවිරතියෙොව පටිපක් ඛසමුච් ඡින් ෙනස ්ස මග් ගකච් චත් තා. න 

හි යචතනා මග් ගසභාවා. සම් ප්ප ානසතිපට්ඨානවයසනාති 

චතුබ් බිධසම් මප් පධානචතුබ් බිධසතිපට් ඨානවයසන චත්තාරි නා ානි ලභති 

අනුප් පන් නාකුසලානුප් පාෙනාදීනං කුසලානඤ් ච වඩ් ඪනයතො. පුබ්බභායගපි

 ග්ගක්ෙයණපීති යථා පුබ් බභායග පඨමජ් ඣානාදිවයසන නානා. එවං 
මග් ගක් ඛයණපි. න හි එයකොපි ච මග් ගසමාධි පඨමජ් ඣානසමාධිආදිනාමානි 
ලභති සම් මාදිට් ඨිආදීනං විය කච් චවයසන යභොභාවයතො. යතනාහ 

‘‘ ග්ගක්ෙයණපිසම් ාස ාධියෙවා’’ති. 

ඤත් වා ඤාතබ් බාති සම් බන් යධො. වුද් ධි නාම යවපුල් ලං භියයයොභායවො 

පුනප් පුනං උප් පායෙො එවාති ආහ ‘‘පුනප්පුනං  යනතී’’ති. අභිනිබ්බත්යතතීති 
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අභිවඩ් ඪං පායපන් යතො නිබ් බත් යතති. විවිත්තතාති විවිත් තභායවො. යසො හි 

වියවචනීයයතො විවිච් චති, යං විවිච් චිත් වා ඨිතං, තදුභයම් පි ඉධ 

විවිත් තභාවසාමඤ් යඤන ‘‘විවිත් තතා’’ති වුත් තං. යතසු පුරියමො 
වියවචනීයයතො විවිච් චමානතාය විවිච් චනකරියාය සමඞ් ගී ධම් මසමූයහො තාය 
එව විවිච් චනකරියාය වයසන වියවයකොති ගහියතො. ඉතයරො සබ් බයසො තයතො 

විවිත් තසභාවතාය. තත් ථ යස් මිං ධම් මපුඤ ්යජ සම් මාදිට් ඨි පවත් තති, තං 

යථාවුත් තාය විවිච් චමානතාය වියවකසඞ් ඛාතං නිස ්සායයව පවත් තති, ඉතරං 

පන තංනින් නතාතංආරම් මණතාහීති වුත් තං ‘‘වියවකං නිස්සිතං, වියවයකවා

නිස්සිත’’න් ති. 

යථා වා වියවකවයසන පවත් තං ඣානං ‘‘වියවකජ’’න් ති වුත් තං, එවං 

වියවකවයසන පවත් තා සම් මාදිට් ඨි ‘‘වියවකනිස් සිතා’’ති ෙට් ඨබ් බා. 
නිස ්සයයො ච විපස් සනාමග් ගානං වයසන මග් ගඵලානං යවදිතබ් යබො. අසතිපි 
තාසං පුබ් බාපරභායව ‘‘පටිච් චසමුප් පායෙො’’ති එත් ථ පච් චයානං සමුප් පාෙනං 
විය අභින් නධම් මාධාරා නිස් සයභාවනා සම් භවන් ති. තස් ස තෙඞ් ග-
සමුච් යඡෙනිස් සරණවියවකනිස් සිතතං වත් වා 
පටිප් පස් සද් ධිවියවකනිස් සිතතාය අවචනං අරියමග් ගභාවනාය 
වුච් චමානත් තා. භාවිතමග් ගස ්ස හි යය සච් ඡිකාතබ් බා ධම් මා. යතසං කච් චං 

පටිප් පස් සද් ධිවියවයකො. අජ්ඣාසෙයතොති ‘‘නිබ් බානං සච් ඡිකරිස ්සාමී’’ති 

මහන් තඅජ් ඣාසයයතො. යදිපි හි විපස් සනාක් ඛයණ සඞ් ඛාරාරම් මණං චිත් තං, 

සඞ් ඛායරසු පන ආදීනවං සුට් ඨු, දිස ්වා තප් පටිපක් යඛ නිබ් බායන නින් නතාය 

අජ් ඣාසයයතො නිස ්සරණවියවකනිස් සියතො යහොති, උණ් හාභිභූතස් ස 

පුග් ගලස ්ස සීතනින් නචිත් තතා විය. යකචි පන ‘‘යථා සභාවයතො, යථා 

අජ් ඣාසයයතො නිස් සරණවියවකනිස් සිතතා, එවං 
පටිප් පස් සද් ධිවියවකනිස් සිතතාපි සියා’’ති වෙන් ති. යෙග් යගන හි 

නිබ් බානනින් නතා සියා, තෙග් යගන ඵලනින් නතාපි සියා ‘‘කුොස් සු නාමාහං 
තොයතනං උපසම් පජ් ජ විහයරයය’’න් ති අජ් ඣාසයසම් පත් තියා භාවයතො. 
යස් මා පහානවිනයයො විය රාගනියරොයධොපි ඉධාධිප් යපතවියවයකන 

අත් ථයතො නිබ් බිසිට් යඨො, තස් මා වුත් තං එස නයෙො විරාගනිස්සිතාදීසූති. 
යතනාහ ‘‘වියවකත් ථා එව හි විරාගාෙයයො’’ති. 

යවොස ්සග් ගසද් යෙො පරිච් චාගත් යථො පක් ඛන් ෙනත් යථො චාති 

යවොස ්සග් ගස ්ස දුවිධතා වුත් තා. යවොස් සජ් ජනඤ් හි පහානං, විස් සට් ඨභායවන 

නිරාසඞ් කපවත් ති ච, තස් මා විපස් සනාක් ඛයණ තෙඞ් ගවයසන, මග් ගක් ඛයණ 

සමුච් යඡෙවයසන පටිපක් ඛස් ස පහානං යවොස් සග් යගො, තථා 

විපස් සනාක් ඛයණ තංනින් නභායවන, මග් ගක් ඛයණ ආරම් මණකරයණන 

විස් සට් ඨසභාවතා යවොස් සග් යගොති යවදිතබ් බං. යතයනවාහ ‘‘තත්ථ

පරිච්චාගයවොස්සග්යගො’’තිආදි. අෙං සම් ාදිට්ඨීති අයං මිස් සකවයසන 

වුත් තා සම් මාදිට් ඨි. ෙථාවුත්යතන පකායරනාති 
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පටුන 

තෙඞ් ගප් පහානසමුච් යඡෙප් පහානපකායරන 

තංනින් නතොරම් මණකරණප් පකායරන ච. 

පුබ් යබ යවොස් සග් ගවචනස ්යසව අත් ථස ්ස වුත් තත් තා ආහ ‘‘සකයලන

වචයනනා’’ති. පරිණ න්තං විපස් සනාක් ඛයණ, පරිණතං මග් ගක් ඛයණ. 

පරිණායමො නාම ඉධ පරිපායකොති ආහ ‘‘පරිපච්චන්තං පරිපක්කඤ්චා’’ති. 
පරිපායකො ච ආයසවනලායභන ලද් ධසාමත් ථියස් ස කයලයස පරිච් චජිතුං 

නිබ් බානං පක් ඛන් දිතුං තික් ඛවිසෙභායවො. යතනාහ ‘‘අෙ’’න් තිආදි. එස

නයෙොති ය් වායං නයයො ‘‘වියවකනිස් සිත’’න් තිආදිනා සම් මාදිට් ඨියං 

වුත් යතො, යසයසසු සම් මාසඞ් කප් පාදීසුපි එයසව නයයො, එවං තත් ථ 

යනතබ් බන් ති අත් යථො. පටිච්චාති නිස ්සාය.  ාතිසභාවාති ජායනසභාවා. 

සකයලොති අනවයසයසො, සබ් යබොති අත් යථො. න යකොචි මග් යගො සාවයසයසො 
හුත් වා සම් භවති. යහට් ඨියම මග් යග උප් පන් යන උපරියමො උප් පන් යනො එව 

නාම අනන් තරායයන උප් පජ් ජනයතො. වවස්සග්ගත්යථති වචසායත් යථ. 

වණ්ණෙන්තීති ගුණවණ් ණනවයසන විත් ථායරන් ති. 

කලයාණමිත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පඨමඅපුත් තකසුත් තවණ් ණනා 
130. දිව-සද් යෙො දිවා-සද් යෙො විය දිවසපරියායයො, තස් මා 

වියසසනභායවන වුච් චමායනො දිවසද් යෙො අත් ථවියසසං දීයපතීති ආහ 

‘‘දිවසස්සදිවා’’තිආදි. සං වුච් චති ධනං, තස් ස පතීති සම් පති, ධනසාමියකො, 

තස් ස හිතාවහත් තා සාපයතෙයන් ති ආහ ‘‘සාපයතෙයන්ති න’’න් ති. තස් ස 

යගයහ කතාකතභණ් ඩස් ස අතිබහුභාවයතො විම් හයප් පත් යතො රාජා ‘‘යකො

පන වායදො’’ති ආහ. කා යලොහං නාම අයයොඵලං. කච් ඡපාදිරූයපහිපි 

යසොවණ් ණාදීනි ඨයපන් ති. සකුණ්ඩකභත්තන් ති සකුණ් යඩහි වා සථුයසහි වා 

පක් කභත් තං. බිලඞ් ගං වුච් චති ධඤ් ඤබිලඞ් ගං, ආරනාලන් තිපි වුච් චති, තං 

දුතියං අස් සාති බිලඞ්ගදුතිෙං. තඤ් හි කඤ් ජියතො නිබ් බත් තත් තා කඤ්ජිකං 

නාම. තීහි පක් යඛහි වත් ථඛණ් යඩහි කතනිවාසනං තිපක්ෙවසනං. යතනාහ 

‘‘තීණි…යප.… නිවාසන’’න් ති. 

අසන් යතො නීයචො පුරියසොති අසප්පුරියසොති ආහ ‘‘ලා කපුරියසො’’ති. 

කම් මස ්ස නිබ් බත් තභායවන ඔතරණතාය ඵලං අග් ගං නාම, 

උපරිභූමිගතත් තා උද් ධං අග් ගං අස් සාති උද් ග්ගිකං. දක්ඛිණන් ති ොනමාහ. 

සග් යගො නාම කාමභවූපපත් තිභයවො, තස් ස නිබ් බත් තනයතො ‘‘සග්ගස්ස

හිතා’’ති වුත් තං. තතු්රපපත්ති නනයතොති තත්ර උපපත් තියා ජනනයතො, 
උප් පාෙනයතොති අත් යථො. 

යසතං උෙකං එතිස් සාති යසයතොදකා. යසො යයන භායවන යත් ථ 

පාකටතයරො හුත් වා දිස් සති, තං ෙස් යසතුං ‘‘වීචීනංභින්නට්ඨායන’’ති ආහ. 

සුයඛොතරණට් ඨානතාය කද් ෙමාදියෙොසවිරහයතො ච සුන්දරතිත්ථා. තං
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පටුන 

අයපෙය ානන් ති තං උෙකං යකනචි අපරිභුඤ් ජියමානං. අත්තනා 

කත්තබ්බකිච්චකයරොති අත් තනා කාතබ් බකම් මසඞ් ඛාතකච් චකයරො, 
පරියභොගවයසන යචව සඞ් ගයහතබ් බසඞ් ගණ් හනවයසන ච නියයොජයකොති 

අත් යථො. කුසලකිච්චකයරොති අත් තනා කාතබ් බපුඤ් ඤකයරො. 

පඨමඅපුත් තකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. දුතියඅපුත් තකසුත් තවණ් ණනා 
131. පිණ්ඩපායතනාති සහයයොයග කරණවචනං. පටිපාෙනං යතන සහ 

යයොජනන් ති ආහ ‘‘පිණ්ඩපායතනසද්ධිංසංයෙොය සි, පිණ්ඩපාතං අදාසීති

අත්යථො’’ති. ‘‘පණීතයභොජනං භුඤ් ජිත් වා’’ති වුත් තං, පාළියං පන 
‘‘කණාජකං භුඤ් ජති බිලඞ් ගදුතිය’’න් ති. තං තං පවත් තිතං යයභුයයවයසන 

වුත් තන් ති ෙට් ඨබ් බං. ඉොනි ‘‘ඉමස ්ස යසට් ඨිස ්ස කස ්සචි සමණස් ස වා 

බ්රාහ් මණස ්ස වා යෙථා’’ති වචනං න සුතපුබ් බං, යස් මා පච් යචකබුද් ධා නාම 

අත් තයනො ගුණානුභායවහි යලොයක පාකටා සඤ් ජාතා එව යහොන් ති, තස් මා 
යසට් ඨිභරියාය ‘‘න යස් ස වා තස් ස වා’’තිආදි චින් තිතං. තථා හි යතසං 

යෙන් තාපි සක් කච් චං යයභුයයයන පණීතයමව යෙන් ති. නාසාපුටං පහරි 

අත් තයනො ආනුභායවන. යසො ලුද් ධතාය ‘‘බහු වත ධඤ ්ඤං මමස් සා’’ති 

චිත්තංසංෙය තුං සන් ධායරතුං අසක්යකොන්යතො. 

විප් පටිසාරුප් පන් නාකාරං ෙස් යසතුං ‘‘වරය ත’’න් තිආදි වුත් තං. 
‘‘ඉමස් ස සමණස් ස පිණ් ඩපාතං යෙහී’’ති වෙයතො න එකාය එව ජවනවීථියා 
වයසන අත් ථසිද් ධි. අථ යඛො තත් ථ ආදියතො පවත් තජවනවායරොපි අත් ථි 

මජ් යඣ පවත් තජවනවායරොපි, තං සන් ධායාහ 

‘‘පුබ්බපච්ඡි යචතනාවයසනා’’ති. එකා යචතනා ද්යව පටිසන්ධියෙො න

යදතීති එත් ථ සායකතපඤ් හවයසන නිච් ඡයයො යවදිතබ් යබො. චුද් ෙසන් නං 

යචතනානං පුබ් යබ පුයරතරං කතත් තා පුරාණං. 

පරිගය් හතීති පරිග්ගයහොති ආහ ‘‘පරිග්ගහිතං වත්ථු’’න් ති. අන් වාය 

උපනිස ්සාය ජීවන් තීති අනුජීවියනො. සබ්බය තන් ති ධනධඤ් ඤාදිසබ් බං එතං 

යථාවුත් තපරිග් ගහවත් ථුං. නික්ඛිප්පගාමිනන් ති නික් ඛිපිතබ් බතාගාමිනං. 

නික් ඛිපිතබ් බසභාවං යහොතීති ආහ ‘‘නික්ඛිප්පසභාව’’න් ති. පහාය 

ගමනීයන් ති අයයමත් ථ අත් යථොති ආහ ‘‘පරිච්චජිතබ්බසභාවය වා’’ති. 

දුතියඅපුත් තකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
දුතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තතිෙවග්යගො 

1. පුග් ගලසුත් තවණ් ණනා 
132. ‘‘නීයච කුයල පච් චාජායතො’’තිආදි අප් පකාසනභායවන තමතීති 

තය ො, යතන තයමන යුත් යතොති තය ො පුග් ගයලො වුච් චති, තංයයොගයතො 

පුග් ගලස ්ස තබ් යබොහායරො යථා ‘‘මච් යඡරයයොගයතො මච් යඡයරො’’ති. තස් මා 
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තය ොති අප් පකාසනභායවන තයමො තමභූයතො අන් ධකායරො විය ජායතො, 
අන් ධකාරත් තං වා පත් යතොති අත් යථො. වුත් තලක් ඛණං තමයමව පරම් පරයතො 

අයනං ගති නිට් ඨා එතස් සාති ත පරාෙයණො, තමපරායණතං වා පත් යතොති 

අත් යථො. ඤායයනපි තමග් ගහයණන ඛන් ධතයමොව කථියතො, න 
අන් ධකාරතයමො. ඛන් ධතයමොති ච සම් පත් තිරහිතා ඛන් ධපවත් තියයව 
ෙට් ඨබ් බා. ‘‘උච් යච කුයල පච් චාජායතො’’තිආදි පකාසනභායවන යජොයතතීති 

ය ොති, යතන යජොතිනා යුත් යතොතිආදි සබ් බං තයම වුත් තනයයයනව 

යවදිතබ් බං. ඉතයර ද්යවති යජොතිතමපරායයණො යජොතියජොතිපරායයණොති 
ඉතයර ද් යව පුග් ගයල. 

යවණුයවත් තාදියකහි යපළාදිකාරකා විලීවකාරකා. මිගමච් ඡාදීනං 

නිසාෙනයතො යනසාදා, මාගවිකමච් ඡබන් ධාෙයයො. රයථසු චම් යමන 

හනනකරණයතො රථකාරා චම් මකාරා වුත් තා. ‘‘පු’’ ඉති කරීසස් ස නාමං, තං 

කුයසන් ති අපයනන් තීති පුක්කුසා, පුප් ඵඡඩ් ඩකා. දුබ්බණ්යණොති විරූයපො. 

ඔයකොටි යකොති ආයරොහාභායවන යහට් ඨිමයකොටියකො, රස ්සකායයොති 

අත් යථො. යතනාහ ‘‘ලකුණ්ඩයකො’’ති. ලකු විය ඝටිකා විය යඩති පවත් තතීති 

හි ලකුණ්ඩයකො, රස ්යසො. කණති නිමීලතීති කායණො. තං පනස ්ස නිමීලනං 

එයකන අක් ඛිනා ද් වීහිපි වාති ආහ ‘‘එකක්ඛිකායණො වාඋභෙක්ඛිකායණො

වා’’ති. කුණනං කුයණො, හත් ථයවකල් ලං, යසො එතස් ස අත් ථීති කුණී.

ෙඤ්ය ො වුච් චති පාෙවිකයලො. යහට් ඨිමකායසඞ් ඛායතො සරීරස් ස පක් යඛො 

පයෙයසො හයතො අස් සාති පක්ෙහයතො. යතනාහ ‘‘පීඨසම්පී’’ති. පදීයප 

පදීපයන එතබ් බං යනතබ් බන් ති පදීයපෙයං, යතලකපල් ලාදිඋපකරණං. 

වුත්තන් ති අට් ඨකථායං වුත් තං. 

ආග නවිපත්තීති ආගමනට් ඨානවයසන විපත් ති ආගයමො එත් ථාති 

කත් වා. පුබ්බුප්පන්නපච්චෙවිපත්තීති පඨමුප් පන් නපච් චයවයසන විපත් ති. 

චණ් ඩාලාදිසභාවා හිස් ස මාතාපිතයරො පඨමුප් පන් නපච් චයා, පඨමුප් පත් තියා 

වා පච් චයා, යතයහවස් ස විපත් ති එව, න සම් පත් ති. පවත්තපච්චෙවිපත්තීති 
පවත් යත සුඛපච් චයවිපත් ති. තාදියස නිහීනකුයල උප් පන් යනොපි යකොචි 

විභවසම් පන් යනො සියා, අයං පන දුග් ගයතො දුරූයපො යහොති. 

ආජීවුපාෙවිපත්තීති ආජීවනුපායවයසන විපත් ති. සුයඛන හි ජීවිකං 

පවත් යතතුං උපායභූතා හත් ථිසිප් පාෙයයො ඉමස් ස නත් ථි, 
පුප් ඵඡඩ් ඩකසිලායකොට් ටනාදිකම් මං පන කත් වා ජීවිකං පවත් යතති. යතනාහ 

‘‘කසිරවුත්තියක’’ති. අත්තභාවවිපත්තීති උපධිවිපත් ති. 

දුක්ෙකාරණස ායෙොයගොති කායිකයචතසිකදුක් ඛුප් පත් තියා 

පච් චයසයමොධානං. සුෙකාරණවිපත්තීති සුඛපච් චයපරිහානි. 

උපයභොගවිපත්තීති උපයභොගසුඛස් ස විනායසො අනුපලද් ධි. යජොති යචව 

යජොතිපරායණභායවො ච සුක්කපක්යෙො. 
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දසහි අක්යකොසවත්ථූහීති ලක් ඛණවචනං එතං යථා ‘‘යදි යම බයාධිතා 

යහොන් ති, ොතබ් බමිෙයමොසධ’’න් ති, තස් මා ෙසහි අක් යකොසවත් ථූහි, තත් ථ වා 

යයන යකනචි පරිභාසතීති අත් යථො. එකග්ගචිත්යතොති ොනං ොතුං 
අයපක් ඛිතතාය සමාහිතචිත් යතො. 

පුග් ගලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අයයිකාසුත් තවණ් ණනා 
133.  රාජිණ්ණාති ජරාය ජිණ් ණා. යතන පාකටජරාය 

මත් ථකප් පත් තිමාහ. වයෙොවුඩ්ඪාති වයසා වුඩ් ඪා. යතන පච් ඡිමවයස් ස 

ඔසක් කසම් පවත් තිං වෙති.  ාති හල්ලිකාති ජාතිමහත් තගතා. චිරකාලං

අතික්කන්තාති ද් යව තයයො රාජපරිවට් යට වීතිවත් තා. වයයො-සද් යෙො 
සාධාරණවචයනොපි ජිණ් ණසද් ෙසන් නිධානයතො ඔසානවයං එව වෙතීති ආහ 

‘‘පච්ඡි වෙංසම්පත්තා’’ති. අෙයිකාති මාතාමහිං සන් ධාය වෙති. හත් ථී එව 

රතනභූයතො හත්ථිරතනන් ති ආහ ‘‘සතසහස ්සග් ඝනයකනා’’තිආදි. සබ්බානි

තානීති කුම් භකාරභාජනානි, යතහි සද් ධිං සත් තසන් තානස් ස පමාණං 

ෙස් යසන් යතො ‘‘යතසුහී’’තිආදිමාහ, තං සුවිඤ් යඤයයයමව. 

අයයිකාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ඉස් සත් තසුත් තවණ් ණනා 
135. අට්ඨුප්පත්තියකොති එත් ථ කා අස ්ස අට් ඨුප් පත් ති? තිත් ථියානං 

භගවයතො භික් ඛුසඞ් ඝස් ස ච අලාභාය අයසාය පරිසක් කනං. තං විත් ථාරයතො 

ෙස් යසතුං ‘‘භගවයතො කිරා’’තිආදි වුත් තං. යථා තං සබ් බදිසාසු 
යමකමහායමයඝො උට් ඨහිත් වා මහාඔඝං විය සබ් බා පාරමියයො 

‘‘ඉමස ්මිංයයව අත් තභායව විපාකං ෙස් සාමා’’ති සම් පිණ් ඩිතා විය 
ලාභසක් කාරමයහොඝං නිබ් බත් තයිංසු. තයතො තයතො 
අන් නපානයානවත් ථමාලාගන් ධවියලපනාදිහත් ථා ඛත් තියබ්රාහ් මණාෙයයො 

ආගන් ත් වා – ‘‘කහං භගවා, කහං යෙවයෙයවො නරාසයභො යලොකනායථො’’ති 

භගවන් තං පරියයසන් ති, සකටසයතහිපි පච් චයය ආහරිත් වා ඔකාසං 
අලභමානා සමන් තා ගාවුතප් පමාණම් පි සකටධුයරන සකටධුරං ආහච් ච 
තිට් ඨන් ති යචව අනුවත් තන් ති ච අන් ධකවින් ෙබ්රාහ් මණාෙයයො විය. සබ් බං 

ෙන් යක (මහාව. 282) යතසු යතසු සුත් යතසු ච ආගතනයයන යවදිතබ් බං. 

යථා ච භගවයතො, එවං භික් ඛුසඞ් ඝස් සපි. වුත් තම් පි – ‘‘යතන යඛො පන 
සමයයන භගවා සක් කයතො යහොති ගරුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො 

ලාභී චීවර…යප.… පරික් ඛාරානං, භික් ඛුසඞ් යඝොපි යඛො’’තිආදි (උො. 38), 

තථා ‘‘යාවතා යඛො, චුන් ෙ, එතරහි සඞ් යඝො වා ගයණො වා යලොයක 

උප් පන් යනො, නාහං, චුන් ෙ, අඤ් ඤං එකං සඞ් ඝම් පි එකං ගණම් පි 

සමනුපස් සාමි එවං ලාභග් ගයසග් ගප් පත් තං, යථරිවායං, චුන් ෙ, 

භික් ඛුසඞ් යඝො’’ති (දී. නි. 3.176). එවන් ති ඉොනි වුච් චමානාකායරන. 

නිජ්ඣත්තින් ති සඤ් ඤත් තිං. නන් ති කථං. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යකොසලසංයුත් තං 

158 

පටුන 

එවංපුච්ඡිතුංඅයුත්තං තිත් ථියානං කථා මහාජනසන් නිපායත නියයාතිතා 

යහොතීති. තස්මිං දාතබ්බං, චිත් තප් පසාෙමත් යතන යෙන් යතපි හි පුඤ් ඤං 

පවඩ් ඪති. ආයරොචිතං අත් තයනොති අධිප් පායයො. භගවාති සත් ථු ආමන් තනං. 

චිත්තං නා  යථාපච් චයං පවත් තමානං නිගණ්ඨා…යප.… පසීදති 
පසන් නස ්සාති අධිප් පායයො. පුබ් යබ අවියසසයතො යෙයයධම් මස් ස 

ොතබ් බට් ඨානං නාම පුච් ඡිතං, ඉොනි තස් ස මහප් ඵලභාවකයරො 

ෙක් ඛියණයයවියසයසොති ආහ ‘‘අඤ්ඤං තො පඨ ං පුච්ඡිතං, අඤ්ඤං 

පච්ඡා’’ති. සල්ලක්යෙහි එතං. පච් ඡිමං පුරියමන සද් ධිං ආයනහීති 
අධිප් පායයො. පුච් ඡිතස් ස නාම පඤ් හස් ස කථනං මය් හයමව භායරො. 

සමුපබූ ්යහොති එකයතො යසනාය රාසිවයසන සම් පිණ් ඩියතොති අත් යථො. 

යතනාහ ‘‘රාසිභූයතො’’ති. අසික්ඛියතොති සත් තට් ඨසංවච් ඡරානි ධනුසිප් යපන 

සික් ඛියතො. ධනුසිප් පං සික් ඛිත් වාපි යකොචි කතහත් යථො න යහොති, අයං පන 

අසික් ඛියතො න කතහත් යථො, යපොඞ් ඛානුයපොඞ් ඛභායවොයයව 

බයාමමුට් ඨිබන් යධො. තිණපුඤ්  ත්තිකාපුඤ් ාදීසූති ආදි-සද් යෙන 

පංසුපුඤ් වාලුකපුඤ් සාරඵලකඅයෙොඝනාදියක සඞ් ගණ් හාති. 

අකතපරිචයෙොති යතසං සන් තිකා විජ් ඣනට් යඨන අකතපරිචයයො. 

රාජරාජමහාමත් තාදියක උයපච් ච අසනං උපාසනං, න කතං උපාසනං 

එයතනාති අකතූපාසයනො. අසික් ඛිතතාදිනා භීරුභායවන වා කායස් ස 
ඡම් භනං සඞ් කම් පනං උත් තායසො එතස් ස අත් ථීති ඡම් භීති ආහ 

‘‘පයවධිතකායෙො’’ති. 

ෙක් ඛියණයයතාය අධිප් යපතත් තා ‘‘අරහත්ත ග්යගන කා ච්ඡන්යදො

පහීයනො යහොතී’’ති ආහ. අච් චන් තප් පහානස ්ස ඉච් ඡිතත් තා තතියෙයනව

කුක්කුච්චංපහීනං යහොති පටිඝසම් පයයොගං. අයසක් ඛස් ස අයන් ති අයසක්ෙං, 

සීලක් ඛන් යධො. තයිෙං න අග් ගඵලං සීලයමව අධිප් යපතං, අථ යඛො යං කඤ් චි 

අයසක් ඛසන් තායන පවත් තං සීලං, යලොකුත් තයරො එව න අධිප් යපයතො 

සික් ඛාය ජාතත් තා, එවං විමුත් තික් ඛන් යධොපීති. යසක් ඛස ්ස එයසොති වා, 

අපරියයොසිතසික් ඛත් තා සයයමව සික් ඛතීති වා යසක් යඛො, චතූසු මග් යගසු 
යහට් ඨියමසු ච තීසු ඵයලසු සීලක් ඛන් යධො. උපරි සික් ඛිතබ් බාභාවයතො 

අයසක්යෙො. වුඩ් ඪිප් පත් යතො යසක් යඛොති අයසක්යෙො. අග් ගඵලභූයතො 

සීලක් ඛන් යධො වුච් යචයය, අට් ඨකථායං පන විපස් සකස ්ස සීලස් ස 

අධිප් යපතත් තා තථා අත් යථො වුත් යතො. සබ්බත්ථාති ‘‘අයසක්යෙනා’’තිආදීසු. 

එත් ථ ච යථා සීලසමාධිපඤ් ඤාක් ඛන් ධා මිස ්සකා අධිප් යපතා, එවං 

විමුත් තික් ඛන් ධාපීති තෙඞ් ගවිමුත් තිආෙයයොපි යවදිතබ් බා, න 
පටිප් පස් සද් ධිවිමුත් ති එව. 

යයන සිප් යපන ඉස් සායසො යහොති, තං ඉස්සත්තන් ති ආහ 

‘‘උසුසිප්ප’’න් ති. යස් සා වායයොධාතුයා වයසන සරීරං සඤ් ජාතථාමං යහොති, 

තං බලපච් චයං සන් ධායාහ ‘‘බලංනා වායෙො ාතූ’’ති. සමප් පවත් තියතො හි 
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විසමප් පවත් තිනිවාරකධාතු බලං නාම, යතන තයතො අඤ් ඤං බලරූපං නාම 
නත් ථි. 

යස් මා අරහා එව එකන් තයතො යසොරයතො, තස් ස භායවො යසොරච්චන් ති 

ආහ ‘‘යසොරච්චන්ති අරහත්ත’’න් ති. එයතද්යවති ඛන් ති යසොරච් චන් ති එයත 

ද් යව ධම් මා. පානීයං පිවන් ති එත් ථාති පපා, යයො යකොචි ජලාසයයො යං කඤ් චි 

පානීයට් ඨානන් ති ආහ ‘‘චතුරස්සයපොක්ෙරණීආදීනී’’ති. උෙකවිකූලාදීසු 

කමන් ති අතික් කමන් ති එයතහීති සඞ්ක නානි, යසතුආදීනි. 

යසතුකරණයුත් තට් ඨායන යසතුං, චඞ් කමනකරණයුත් තට් ඨායන චඞ් කමනං, 
මග් ගකරණයුත් තට් ඨායන මග් ගං කයරයයාති අයයමත් ථ අධිප් පායයො. 

යතනාහ ‘‘පණ්ණාසා’’තිආදි. 

භික්ොචාරවත්තන් ති අරියානං හිතං වත් තපටිපත් තිං. යදන්යතොපීති පි-

සද් යෙන අඛීණාසවස් ස යෙන් යතොපීති ඉමමත් ථං ෙස් යසති යස් ස කස ්සචිපි 
යෙන් යතනපි කම් මඵලං සද් ෙහිත් වා විප් පසන් නචිත් යතයනව ොතබ් බත් තා. 

ථනෙන් ති ඉෙං තස් ස මහායමඝභාවෙස් සනං, යයො හි මහාවස් සං වස් සති, යසො 

ගජ් ජන් යතො විජ් ජුම් මාලං විස් සජ් යජන් යතො පවස් සති. අභිසඞ්ෙරිත්වා

සය ො ායනත්වාති ඛාෙනීයස් ස විවිධජාතියානි සම් පිණ් යඩත් වා. යතනාහ 

‘‘රාසිංකත්වා’’ති. 

පකිරණං නාම විකරණම් පි යහොති අයනකත් ථත් තා ධාතූනන් ති ආහ 

‘‘විකිරතී’’ති. පකිරන්යතො විෙ වා දානං යදතීති ඉමිනා ගුණයඛත් තයමව 
අපරියයසිත් වා කරුණායඛත් යතපි මහාොනං පවත් යතතීති ෙස් යසති. යතන 
‘‘පකයරතී’’ති වෙන් යතන භගවතා අට් ඨුප් පත් තියං ආගතතිත් ථියවායෙන 

අප් පටියසධිතතාපි දීපිතා යහොති. පුඤ්ඤ ාරාති පුඤ් ඤමයධාරා 

පුඤ ්ඤාභිසන් ො. සියනහෙන්තීති ථූලධායරනපි සියනයහන සිනිද් ධං 

කයරොන් තී. කියලදෙන්තීති අල් ලභාවං පාපයන් තී. යථායං පුඤ් ඤධාරා 

ොතාරං අන් යතො සියනයහති පූයරති අභිසන් යෙති, එවං පටිග් ගාහකානම් පි 
අන් යතො සියනයහති පූයරති අභිසන් යෙති. යතයනවාහ ‘‘ෙෙං පියයො යහොති 

භජන් ති නං බහූ’’තිආදි (අ. නි. 5.34) එවං සන් යතපි ‘‘ොතාරං අභිවස් සතී’’ති 

වුත් තත් තා අට් ඨකථායං ොයකවයසයනව ‘‘සියනයහතී’’ති වුත් තං, යස් මා වා 
පටිග් ගාහකස් ස සියනහුප් පත් ති ආමිසනිස් සිතාති ොයකවයසයනව වුත් තං. 

ඉස් සත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පබ් බතූපමසුත් තවණ් ණනා 
136. ෙත්තිොති අභියසකප් පත් තා. ඉස් සරියමයෙො කා යගය ො. 

පථවිමණ් ඩලස ්ස මහන් තතා තංනිවාසිනං අනුයන් තතාති සබ් බමිෙං 
යථිච් ඡිතස ්ස රාජකච් චස ්ස සුයඛන සමිජ් ඣනස ්ස කාරණකත් තනං. යාදියස 

රාජකච් යච උස් සුක් කං ආපන් යනො, තං විත් ථාරයතො ෙස් යසතුං ‘‘එස

කිරා’’තිආදි වුත් තං. අන්තරග නානීති තිණ් ණං නිරන් තරගමනානං 
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අන් තරන් තරා ගමනානි. යචොරා චින්තයිංසූති එයකො අන් තරයභොගියකො 

රාජාපරාධියකො පඤ ්චසතමනුස ්සපරිවායරො යචොරියං කයරොන් යතො විචරති, 

යත සන් ධාය වුත් තං. 

‘‘අයුත් තං යත කත’’න් ති සචාහං වක් ඛාමීති යයොජනා. ධුරවිහායරති 

රථස් ස ධුරං විය නගරස් ස ධුරභූයත විහායර. සන්ථම්භිතුන් ති විස් සාසභායවන 

උපට් ඨාතුං. සද් ායියකොති සද් ධාය අයිතබ් යබො, සද් යධයයයොති අත් යථො. 

යතනාහ ‘‘සද් ාතබ්යබො’’ති. පච්චයියකොති පත් තියායිතබ් යබො. අබ්භස ං 

පුථුලභායවන. නිප්යපොයථන්යතොති නිම් මද් යෙන් යතො. සණ්හකරණීෙං 

අතිසණ් හං පිසන්යතො නිසෙයපොයතො විය පිසන් යතො. 

 ම් චරිොතිආදිත් තම් පි සීසං යචලඤ් ච අජ් ඣුයපක් ඛිත් වා 
සම් මාපටිපත් ති එව කාතබ් බා තස් සා එව පරයලොයක පතිට් ඨාභාවයතො. 

ආචික්ොමීති කයථමි, කයථන් යතො ච යථා තමත් ථං සම් මයෙව රාජා ජානාති, 

එවං ජානායපමීති. නිප්ඵත්ති යුද් යධන කාතබ් බඅත් ථසිද් ධි. විසියනොති 

බන් ධති යථාධිප් යපතං චිත් තං එයතනාති විසයෙො, සමත් ථභායවො. 

 න්තසම්පන්නාති සම් පන් නරාජමන් තා.  හාඅ ච්චාති මයහොසධාදිසදිසා 

නීතිසත් ථයඡකා අමච් චපුරිසා. උපලායපතුන් ති පයරසං අන් තයර 
වියරොධත් ථං සඞ් ගණ් හිතුං. 

ද්යවයෙව පබ්බතාති පබ් බතසදිසා ද් යවයයව ගහිතා. රාය ොවායදති 

රායජොවාෙසුත් යත. ආගතාව තත් තන් තියා අනුරූපත් ථං. විලුම්ප ානාති ඉති-

සද් යෙො ආදිඅත් යථො. විපත්තීති යභොගපරිහානාදිවිනායසො. හත්ථියුද් ාදීහි

 රා රණංජිනිතුංනසක්කා සත් තස් ස අවිසයභාවයතො. යයන පන ජිනිතුං 

සක් කා, තං ෙස් යසන් යතො භගවා ‘‘බුද්ය …යප.… නියවසයෙ’’ති ආහ. 
රතනත් තයය හි සද් ධා නිවිට් ඨා මූලජාතා පතිට් ඨිතා එකන් තයතො 

ජරාමරණවිජයාය යහොති. යතනාහ ‘‘තස් ා සද් ’’න් ති. 

පබ් බතූපමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
තතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 
යකොසලසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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4. මාරසංයුත් තං 

1. පඨ වග්යගො 

1. තයපොකම් මසුත් තවණ් ණනා 
137. උරුයවලාය සමීයප ගායමො උරුයවලගායමො, තං උරුයවලගා ං 

අභිමුඛභායවන සම් මයෙව සබ් බධම් යම බුජ් ඣතීති අභිසම් යබොධි, 

සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණං, යතන සමන් නාගතත් තා ච භගවා අභිසම්බුද්ය ොති 
වුච් චති. තස් ස පඤ් චචත් තාලීසාය වස් යසසු ආදියතො පන් නරස වස් සානි 

පඨමයබොධි, ඉධ පන සත් තාහබ් භන් තරයමව අධිප් යපතන් ති ආහ 

‘‘අභිසම්බුද්ය ො හුත්වා අන්යතොසත්තාහස්මිං යෙවා’’ති. අසුඛභායවන 

අඤ ්යඤහි කාතුං අසක් කුයණයයත් තා දුක් කරං කයරොතීති දුක් කරකායරො, 

යසො එව ඉත් ථිලිඞ් ගවයසන දුක්කරකාරිකා. තාය මුත් යතො වතම් හීති 

චින් යතසි. යදි එවං කස් මා තං යලොකනායථො ඡබ් බස් සානි සමනුයුඤ් ජති? 

කම් මපීළිතවයසන. වුත් තඤ් යහතං අපදායන (අප. යථර 1.39.92-94) – 

‘‘අවචාහං යජොතිපායලො, සුගතං කස ්සපං තො; 

කුයතො නු යබොධි මුණ් ඩස් ස, යබොධි පරමදුල් ලභා. 

‘‘යතන කම් මවිපායකන, අචරිං දුක් කරං බහුං; 

ඡබ් බස ්සානුරුයවලායං, තයතො යබොධිමපාපුණිං. 

‘‘නාහං එයතන මග් යගන, පාපුණිං යබොධිමුත් තමං; 

කුම් මග් යගන ගයවසිස් සං, පුබ් බකම් යමන වාරියතො’’ති. 

 ායරතීති විබායධති. විපත් තිආදිසංයයොජනඤ් හි සාධූනං පරමත් ථයතො 

මරණං සච් චපටියවධමාරණත් තා, පාපතරත් තා පාපතයමොති පාපි ා. සා චස් ස 

පාපතමතා පාපවුත් තිතායාති ආහ ‘‘පායප නියුත්යතො’’ති. අධිපතීති 

කාමාධිපති. අප් පහීනකාමරායග අත් තයනො වයස වත් යතතීති වසවත්තී. 

යතසංයයව කුසලකම් මානං අන් තං කයරොතීති අන්තයකො. වට් ටදුක් ඛයතො 

අපරිමුත් තපච් චයත් තා නමුචි. මත් තානං පමත් තානං බන් ධූති ප ත්තබන්ධු. 

තයපොකම් ාති අත් තකලමථානුයයොගයතො. අපරද්ය ොති විරජ් ඣසි. 

‘‘අපරායධො’’තිපි අත් ථි, යසොයයව අත් යථො. කායකලමථං අනුයුඤ් ජන් යතො 

යයභුයයයන අමරත් ථාය අනුයුඤ් ජති, යසො ච කම් මවාදීහි අනුයුඤ් ජියමායනො 

යෙවත් ථාය සියාති ආහ ‘‘අ රභාවත්ථාො’’ති. සබ්බං තපන් ති සබ් බං 

අත් තපරිතාපනං. අත්ථාවහංනභවති යබොධියා අනුපායත් තා. කිඤ්චස්සාති 

කඤ් චි සියාති අත් යථො. ඵිොරිත්තංව ම් නීති ධම් මං වුච් චති වණ් ණු, යසො 

ඉධ ‘‘ධම් ම’’න් ති වුත් යතො, ධම් මනි වණ් ණුපයෙයසති අත් යථො. යතනාහ 

‘‘අරඤ් යඤ’’ති. උයභොසු පස් යසසු ඵියාහි ආකඩ්යඪෙය යචව අරිත් යතහි 

උප්පීය ෙයච. 
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සම් ාවාචාකම් න්තාජීවා ගහිතා මග් ගසීලස් ස අධිප් යපතත් තා. 

සමාධියනො හි ගහයණන සම් ාවාො සතිස ා යෙො ගහිතා 

උපකාරභාවයතො. පඤ්ඤාොති එත් ථාපි එයසව නයයො. බුජ් ඣති එයතනාති 

යබොය ො. මග් යගොති ආහ ‘‘යබො ාොති  ග්ගත්ථාො’’ති. කථං පන මග් ගං 

මග් ගත් ථාය භායවතීති ආහ ‘‘ෙථාහී’’තිආදි. යතන යථා යාගුපචනාරම් යභො 

යාවයෙව යාගුඅත් යථො, එවං මග් ගභාවනාරම් යභො මග් ගාධිගමත් ථායාති 
ෙස් යසති. ආරම් යභොති ච අරියමග් ගභාවනාය බන් ධාපනං ෙට් ඨබ් බං. යකචි 

පන ‘‘මග් ගන් ති අරියමග් ගං, යබොධායාති අරහත් තසම් යබොධාය, එවඤ් ච 

කත් වා ‘පත් යතොස් මි පරමසුද් ධි’න් ති ඉෙම් පි වචනං සමත් ථිත’’න් ති වෙන් ති, 
අපයර පන ‘‘සබ් බඤ ්ඤුතඤ් ඤාණසම් යබොධායාති. යසො හි සබ් බස ්මාපි 

යබොධියතො උත් තරිතයරො’’ති. නිහයතො නිබ් බියසවනභාවං පාපියතො. යතනාහ 

‘‘පරාජියතො’’ති. 

තයපොකම් මසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. හත් ථිරාජවණ් ණසුත් තවණ් ණනා 
138. අන් භාවකාරයකති පචුරජනස් ස 

චක් ඛුවිඤ ්ඤාණුප් පත් තිනිවාරයණන අන් ධභාවකාරයක.  හාතය ති මහති 

තමසි. පාසාණඵලයක  හාචීවරං සීයස ඨයපත්වාති එයතන තං ඵලකං 

අපස් සාය නිසින් යනොති ෙස් යසති. ප ානන් ති භාවනං. පරිග්ගණ්හ ායනොති 

සබ් බයසො ගණ් හන් යතො අවිස් සජ් යජන් යතො, භාවනං අනුයුඤ් ජන් යතො 
අනුපුබ් බසමාපත් තියයො ඵලසමාපත් තිඤ් ච මනසිකයරොන් යතොති අත් යථො. 

යතනාහ ‘‘නනු චා’’තිආදි. අරිට්ඨයකොති අරිට් ඨකවණ් යණො. යතනාහ 

‘‘කා යකො’’ති. 

දීඝ ද් ානන් ති චිරතරං කාලං. සංසරන් ති ආසාෙනාධිප් පායයන 

සඤ ්චරන් යතො, අලං තුය් හං එයතන නිප් පයයොජනන් ති අධිප් පායයො. න හි 
යතන මාරස ්ස කාචි අත් ථසිද් ධීති. 

හත් ථිරාජවණ් ණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සුභසුත් තවණ් ණනා 
139. සුසංවුතාති මග් ගසංවයරන සුට් ඨු සංවුතා. සුපිහිතාති සුට් ඨු පිහිතා. 

වසානුගාති කායාදිද් වාරවසානුගා වසවත් තියනො න යහොන් ති. බද් චරාති 
පටිබද් ධචරියාති. 

සුභසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. පඨමමාරපාසසුත් තවණ් ණනා 
140. උපාෙ නසිකායරනාති අනිච් චාදීසු අනිච් චාදියතො මනසිකරයණන. 

උපාෙවීරියෙනාති අනුප් පන් නාකුසලානං අනුප් පාෙනාය විධිනා 

පවත් තවීරියයන. කාරණවීරියෙනාති අනුප් පන් නානුප් පාෙනාදිඅත් ථස් ස 
කාරණභූයතන වීරියයන. අනුප් පන් නපාපකානුප් පාෙනාදිඅත් ථානි හි වීරියානි 
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පටුන 

යෙත් ථං යහොන් ති, තං අත් ථං සායධන් තියයවාති එතස් ස අත් ථස ්ස දීපයකො 

සම් ා-සද්යදො. යයොනියසොසම් මාසද් යෙන හි උපායකාරණත් ථදීපකතං 

සන් ධාය ‘‘උපාෙවීරියෙනකාරණවීරියෙනා’’ති වුත් තං. අරහත්තඵලවිමුත්ති 

උක් කට් ඨනිද් යෙයසන. මායරන ‘‘මය් හං යඛො, භික් ඛයව’’තිආදිකං භගවයතො 

වචනං සුත් වා වුත් තං ‘‘අරහත්තංපත්වාපි නතුස්සතී’’තිආදි. 

කියලසපායසනාති කයලසමාරස් ස උපායභූයතන. කයලසමායරො හි 

සත් යත කාමගුණපායසහි නිබන් ධති, න පන සයයමව. යතනාහ ‘‘යෙදිබ්බා 

කා ගුණසඞ්ොතා’’තිආදි.  ාරබන් යනති කයලසමාරස් ස බන් ධනට් ඨායන, 

භවචාරයකති අත් යථො. නය ස ණය ොක්ෙසීති ඉෙං මායරො ‘‘අනුත් තරා 

විමුත් ති අනුප් පත් තා, විමුත් තා සබ් බපායසහී’’ති ච භගවයතො වචනං 
අසද් ෙහන් යතො වෙති සද් ෙහන් යතොපි වා ‘‘එවමයං පයරසං සත් තානං 
යමොක් ඛාය උස් සාහං න කයරයයා’’ති අත් තයනො යකොහඤ් යඤ ඨත් වා වෙති. 

පඨමමාරපාසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. දුතියමාරපාසසුත් තවණ් ණනා 
141. අනුපුබ්බග නචාරිකන් ති ගාමනිගමරාජධානීසු අනුක් කයමන 

ගමනසඞ් ඛාතං චාරිකං. එවං හි ගයතසූති එවං තුම් යහසු බහූසු එකජ් ඣං 
ගයතසු. 

ආදිම් හි කලයාණං එතස ්සාති ආදිකලයාණං, තථා යසයසසු. සාසනස්ස

ආදි සීලං මූලකත් තා. තස් ස ස ථාදයෙො  ජ්ඣං සාසනසම් පත් තියා 

යවමජ් ඣභාවයතො. ඵලනිබ්බානානි පරියෙොසානං තෙධිගමයතො උත් තරි 

කරණීයාභාවයතො. සාසයන සම් මාපටිපත් ති නාම පඤ් ඤාය යහොති, තස් සා ච 

සීලං සමාධි ච මූලන් ති ආහ ‘‘සීලස ා යෙො වා ආදී’’ති. යස් මා පඤ් ඤා 

අනුයබොධපටියවධවයසන දුවිධා, තස් මා තදුභයං ගණ් හන් යතො 

‘‘විපස්සනා ග්ගා  ජ්ඣ’’න් ති ආහ. පඤ ්ඤානිප් ඵත් ති ඵලකච් චං, 
නිබ් බානසච් ඡිකරියා පන සම් මාපටිපත් තියා පරියයොසානං තයතො පරං 

කත් තබ් බාභාවයතොති ආහ ‘‘ඵලනිබ්බානානි පරියෙොසාන’’න් ති. 

ඵලග් ගහයණන හි සඋපාදියසසනිබ් බානං ගය් හති, ඉතයරන ඉතරං, 

තදුභයවයසන පටිපත් තියා ඔසානන් ති ආහ ‘‘ඵලනිබ්බානානි

පරියෙොසාන’’න් ති. ‘‘තස් මාතිහ ත් වං, භික් ඛු, ආදියමව වියසොයධහි කුසයලසු 

ධම් යමසු. යකො චාදි කුසලානං ධම් මානං? සීලඤ් ච සුවිසුද් ධං, දිට් ඨි ච 

උජුකා’’ති (සං. නි. 5.369) වචනයතො සීලදිට් ඨුජුකතාය මත් ථකභූතා 

විපස් සනා, තෙධිට් ඨානා සීලසමාධීති ඉයම තස් ස සාසනස් ස මූලන් ති ආහ 

‘‘සීලස ාධිවිපස්සනාවාආදී’’ති. යසසං වුත් තනයයමව. 

කඤ් චාපි අවයවවිනිමුත් යතො සමුොයයො නත් ථි, යයසු පන අවයයවසු 

සමුොයරූයපන අයපක් ඛියතසු ගාථාති සමඤ් ඤා, තං තයතො භින් නං විය 

කත් වා ෙස් යසන් යතො ‘‘චතුප්පදිකගාථාෙ තාව පඨ පායදො’’තිආදිමාහ. 
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පඤ ්චපෙඡප් පොනං ගාථානං ආදිපරියයොසානග් ගහයණන ඉතයර දුතියාෙයයො 
තයයො චත් තායරො වා මජ් ඣන් ති අවුත් තසිද් ධයමවාති න වුත් තං. 

එකානුසන්ධිකසුත්තස්සාති ඉෙං බහුවිභාගං යථානුසන් ධිනා එකානුසන් ධිකං 

සුත් තං සන් ධාය වුත් තං, ඉතරස ්ස පන යතයයව යෙයසතබ් බධම් මවිභායගන 

ආදිමජ් ඣපරියයොසානභාගා ලබ් භන් ති. නිදානන් ති කාලයෙසකපරිසාදි-

අපදිසනලක් ඛණාදියකො අත් යථො. ඉද යවොචාති ඉති-සද් යෙො ආදිඅත් යථො. 

යතන තෙවයසසනිගමනපාළිං සඞ් ගණ් හාති. අයනකානුසන්ධීකස්ස සහ 

නිොයනන පඨයමො අනුසන් ධි ආදි. සහ නිගමයනන පච් ඡියමො පරියයොසානං, 
ඉතයරන මජ් ඣිමන් තිආදිමජ් ඣපරියයොසානානි යවදිතබ් බානි. 

සාත්ථකන් ති අත් ථසම් පත් තියා සාත් ථකං කත් වා. සබයඤ් නන් ති 
බයඤ ්ජනසම් පත් තියා සබයඤ් ජනං. සම් පත් ති ච නාම 

පරිපුණ් ණබයඤ් ජනතාති ආහ ‘‘බයඤ් යනහි…යප.… යදයසතා’’ති. 

සකලපරිපුණ්ණන් ති සබ් බයසො පරිපුණ් ණං 

සීලාදිපඤ් චධම් මක් ඛන් ධපාරිපූරියා. නිරුපක්කියලසං 
දිට් ඨිමානාදිඋපක් කයලසාභාවයතො. අවියසසයතො තිස් යසො සික් ඛා සකයල 

සාසයන භවන් ති.  ම්ය ොති පන බ්රහ් මචරියං වා සන් ධාය වුත් තං 

‘‘කතයමසානං යඛො, භන් යත, බුද් ධානං භගවන් තානං බ්රහ් මචරියං 

චිරට් ඨිතිකං අයහොසී’’තිආදීසු (පාරා. 18) විය. දුකූලසාණිොපටිච්ඡන්නාවිෙ, 
න තු පාකාරයසලාදිපටිච් ඡන් නා විය. යතන ධම් මනිරුත් තියා 

සකලකයලසානං පහානානුභාවං වෙති. අලාභපරිහානිො, න 

ලද් ධපරිහානියා. අඩ්ඪුඩ්ඪානීති පඤ් චසතාධිකානි තීණි පාටිහාරියසහස් සානි. 

සාතන් ති සුඛං. 

දුතියමාරපාසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සප් පසුත් තවණ් ණනා 
142. සුරාකාරකානන් ති පිට් ඨසුරායයොජනකානං. යකොසලානං 

ඉස් සයරොති යකොසයලො, යකොසලරාජස් ස අයන් ති යකොසලිකා.

පරියභොගපාතීති භත් තපරියභොජනත් ථාය පාති පරියභොගපාති. 

කම් ාරුද් නපණාළිොති කම් මාරුද් ධනපණාළිමුයඛ.    ානාොති 

ධමියමානාය. තං පන යස් මා භස් තවායතහි පූරිතං නාම යහොති, තස් මා 

‘‘භස්තවායතන පූරිෙ ානාො’’ති වුත් තං. නිො භූමිෙන් ති භගවයතො 

පටිසල් ලානට් ඨායන සඤ්චරන්තං මාරං මංසචක් ඛුනාව දිස්වා. යතනාහ 
‘‘විජ් ජුලතායලොයකනා’’ති. 

යසෙයත්ථාොති යසයයානිසංසාය. යතනාහ ‘‘ඨස්සාමී’’තිආදි. 

අත්තසඤ්ඤයතොති අත් තභායවන සංයයතො. යතනාහ ‘‘සංෙතත්තභායවො’’ති. 

තංසණ්ඨිතස්සාති තස් මිං හත් ථපාෙකුක් කුච් චරහියත බුද් ධමුනිස් මිං 

අවට් ඨිතස ්ස. යවොස්සජ්  චයරෙය තත්ථ යසොති ඉමිනා භගවා තං 

බයාකරමායනො විභිංසිතා බුද් ධානං කං කරිස් සති භයාභාවයතො? යකවලං පන 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  මාරසංයුත් තං 

165 

පටුන 

අනට් ඨවලිකං උප් පීයළන් යතො විය ත් වයමව ආයාසං ආපජ් ජිස ්සසීති මාරං 
සන් තජ් යජති. 

යභරවාති අවීතරාගානං භයජනකා. තත්ථාති තංනිමිත් තං. ඵයලෙයාති 

භිජ් යජයය. සත්තිසල්ලන් ති සත් තිසඞ් ඛාතං පුථුසල් ලං. උරස්මිං

චාරයෙෙුන් ති ඵාසුං විජ් ඣිතුං ඨයපයයං උග් ගියරයයං. ෙන්ධුපධීසූති 

ඛන් ධසඞ් ඛායතසු උපධීසු. තාණංකයරොන්තිනා ාති තයතො භයනිමිත් තයතො 
අත් තයනො තාණං කයරොන් ති නාම. 

සප් පසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සුපතිසුත් තවණ් ණනා 
143. උතුගාහාපනත්ථං ය ොවිත්වා, න රයජොජල් ලවික් ඛාලනත් ථං. 

යතනාහ ‘‘බුද් ානං පනා’’තිආදි. ය ොතපාදයක යගයහති යධොතපායෙහි 

අක් කමිතබ් බයක. වත්තයභයදොනා  නත්ථි ධම් මස් සාමිභාවයතො. වත්තසීයස 

ඨත්වා ය ොවන්ති අඤ් යඤසං දිට් ඨානුගතිආපජ් ජනත් ථං. 

යසොප්පපරිග්ගාහයකනාති එත් ථ යසොප්පං නාම නිද් ොය අන් තරන් තරා 
පවත් තකරියමයචිත් තප් පවත් තිරහිතා නිරන් තරභවඞ් ගසන් තතීති තං 
සභාවයතො පයයොජනයතො කාලපරිච් යඡෙයතො පරිග් ගාහකං 

උපරිනිද් යෙසසතිසම් පජඤ් ඤං සන් ධාය වුත් තං ‘‘යසොප්පපරිග්ගාහයකන

සතිසම්ප ඤ්යඤනා’’ති. යකචි පන ‘‘නිද් ොයසොප් පනා’’ති වෙන් ති, තං 
භගවයතො යසොප් පං හීයළන් යතො වෙති. 

කිං නූති එත් ථං කින් ති යහතුනිස් සක් යක පච් චත් තවචනන් ති ආහ 

‘‘කස් ානුසුපසී’’ති? දුබ්භයගො වුච් චති නිස ්සිරියකො භින් නභයගො, යසො පන 

මතසදියසො විසඤ් ඤිසදියසො ච යහොතීති ආහ ‘‘ යතො විෙ විසඤ්ඤී විෙ

චා’’ති. 

ආදිනාති ආදි-සද් යෙන ‘‘බාහිරස් ස උපාොය අට් ඨාරසා’’තිආදිනා (විභ. 

842) ආගතං තණ් හායකොට් ඨාසං සඞ් ගණ් හාති. තත්ථතත්ථ විසත්තතාොති 
තම් මිං තස් මිං ආරම් මයණ වියසසයතො ආසත් තභායවන. විසස් ස 

දුක් ඛනිබ් බත් තකකම් මස් ස යහතුභාවයතො විසමූලතා විසං වා 

දුක් ඛදුක් ඛාදිභූතයවෙනා මූලං එතස් සාති විසමූලා, තණ් හා. තස් ස රූපාදිකස් ස 

දුක් ඛස ්ස පරියභොයගො, න අමතස් සාති විසපරියභොගතා. කත්ථචි යනතුන් ති 

කත් ථචි භයව සබ් බථා යනතුං? පරික්ෙොති සබ් බයසො ඛීණත් තා. තුය්හංකිං 

එත්ථාති සබ් බුපධිපරික් ඛයා සුද් ධස ්ස මම පටිපත් තියං තුය් හං කං 

උජ් ඣායනං? යකවලං විඝායතොයයව යතති ෙස් යසති. 

සුපතිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. නන් ෙතිසුත් තවණ් ණනා 
144. අට් ඨමං උත් තානත් ථයමව. 
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නන් ෙතිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පඨමආයුසුත් තවණ් ණනා 
145. පණ්ණාසං වා වස්සානි ජීවති වස් සසතයතො උපරි යසයයථාපි 

යථයරො අනුරුද් යධො. සට්ඨි වා වස්සානි යසයයථාපි යථයරො බාකුයලො. 

පටිහරිත් වා පච් චනීකභායව සාතං සුඛං එතස් සාති පච් චනීකසායතො, 

තබ් භායවො පච්චනීකසාතතා, තාය. අභිභවිත්වා අභාසි පටිවචනං 
ජානමායනොව. 

න හීය ෙය න ජිගුච් යඡයය. එවන් ති යසො ොරයකො විය කඤ් චි 

අචින් යතන් යතො සප් පුරියසො චයරයය, එවං හිස් ස චිත් තදුක් ඛං න යහොතීති 

අධිප් පායයො. පජ් ලිතසීයසො විෙ චයරෙයාති යථා පජ් ජලිතසීයසො පුරියසො 

අඤ ්ඤං කඤ් චි අකත් වා තස් යසව වූපසමාය වායයමයය, එවං සප් පුරියසො 

ආයුං පරිත් තන් ති ඤත් වා යතයනව නයයන සබ් බසඞ් ඛාරගතං අනිච් චං, 

අනිච් චත් තා එව දුක් ඛං, අනත් තාති විපස් සනම් පි ඔතරිත් වා තං 
උස් සුක් කායපන් යතොපි සඞ් ඛාරවිගමාය චයරයය පටිපජ් යජයය. 

පඨමආයුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. දුතියආයුසුත් තවණ් ණනා 
146. යනමීවාති යනමිසීයසන චක් කං වෙති. කුබ්බරං අනුපරිොෙතීති 

කුබ් බරං අනුපරිවත් තති. තථාභූයතො පන යසො තං අජහන් යතොවාති ආහ ‘‘න

වි හතී’’ති. ආයු අනුපරිොෙතීති මච් චානං ආයු ගතම් පි පච් චාගච් ඡතීති 

භගවයතො පටාණි හුත් වා වෙති, භගවා පන තං අභිභවිත් වා ‘‘අච් චයන් ති 
අයහොරත් තා’’තිආදිනා ආයුයනො අච් චයගමනමරණතංයයව පයවයෙසි. 

දුතියආයුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
පඨමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. පාසාණසුත් තවණ් ණනා 
147. පවිජ්ඣීති පබ් බතං සබ් බයතො පවත් යතන් යතො තයතො තයතො 

නිස ්සජ් ජි. සකලන් ති සබ් බභාගවන් තං, නිස ්යසසන් ති අත් යථො. 

පාසාණසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. කංනුසීහසුත් තවණ් ණනා 
148. විචක්ඛුකම් ාොති විචක් ඛුභාවකාමතාය. යථා සා භගවයතො 

යෙසියමානං ධම් මං අත් තයනො පඤ් ඤාචක් ඛුනා න පස් සිතුං සක් යකොති, එවං 

කාතුං කාමතාය. යතනාහ ‘‘පරිසාො’’තිආදි. විනායසතුං න සක්යකොති 

යභරවාරම් මයණ භායනස් යසව අභාවයතො. දසබලප්පත්තාති ෙසහි බයලහි 
සමන් නාගතා. 

කංනුසීහසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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3. සකලිකසුත් තවණ් ණනා 
149.  න්දභායවනාති ජළභායවන ය ොමූහභායවනාති මහාමූළ් හතාය. 

කබ්බකරයණන  ත්යතොති කබ් බකරියාපසුතතාදිවයසන මත් යතො කබ් බං 

කත් වා. කිමිදං යසොප්පයසවාති ඉෙං තව යසොප් පං කමත් ථං, පුරියසන නාම 

පුරිසත් තකයරන භවිතබ් බං, න යසොප් පතියයව. අත්ථං ස ාගන්ත්වාති 

පරමත් ථං නිබ් බානං සම් මා ආගන් ත් වා අධිගන් ත් වා. අසඞ්ග…යප.…නත්ථි 

සබ් බයසො සිද් ධත් ථභාවයතො.  ග්ගන්යතොති ජාගරන් යතො පුරියසො විය, න 

භාොමි භයයහතූනං අභාවා. නානුතපන්ති සබ් බත් ථ සබ් බොපි 

විස් සට් ඨභාවයතො,  ා න් ති මමං. ගාථාසුඛත් ථඤ ්හි දීඝං කත් වා වුත් තං. 

ඨිතත්තාති උද් යෙසපරිපුච් ඡාය පරිච් ඡිජ් ජත් තා. හානින් ති කස් සචි ජානිං. 

සකලිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. පතිරූපසුත් තවණ් ණනා 
150. අනුරුජ් ඣති එයතනාති අනුයරොයධො, රායගො. විරුජ් ඣති එයතනාති 

වියරොයධො, පටියඝො. යතසු අනුයරො වියරොය සු තන් නිමිත් තං සජ් ති නා  

සඞ් ගං කයරොති නාම, අනුයරොධවියරොධුප් පාෙනයමව යචත් ථ සජ් ජනං. 

ෙදඤ්ඤ නුසාසතීති යං අඤ් යඤසං අනුසාසනං, තං යතසං හියතසනං 

අනුකම් පනං, තස ්මා අනුකම් පයක හියතසයක සම් මාසම් බුද් යධ 
අනුයරොධවියරොයධ ආයරොයපත් වා විකම් පනත් ථං මිච් ඡා වෙසීති. 

පතිරූපසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. මානසසුත් තවණ් ණනා 
151. ආකායසචරන්යතති පඤ් චාභිඤ් යඤ සන් ධාය වෙති. අන් තලික් යඛ 

චරන් යතපි කච් චසාධනයතො අන්තලික්ෙචයරො. මනසි ජායතොති  ානයසො. තං 

පන මනසන් තානසම් පයුත් තතායාති ආහ ‘‘ නසම්පයුත්යතො’’ති. 

මානසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. පත් තසුත් තවණ් ණනා 
152. පඤ ්චන් නං උපාොනක් ඛන් ධානං ලක් ඛණාදීනි යචව සමුෙයඤ් ච 

අස් සාොදීනවනිස් සරණානි ච ගයහත් වා සම් මා යතසං ලක් ඛණාදීනං ගහණං 

යහොතීති ආහ ‘‘පඤ්ච උපාදානක්ෙන්ය  ආදියිත්වා’’ති. 

රුප් පනයවදියනසඤ් ජානනඅභිසඞ් ඛරණවිජානනානි ෙන් ානං

සභාවලක්ෙණානි. ආදි-සද් යෙන රසපච් චුපට් ඨානපෙට් ඨානානි යචව 

සමුෙයාදීනි ච සඞ් ගණ් හාති. දස්යසතීති පච් චක් ඛයතො ෙස් යසති, හත් ථාමලකං 

විය පාකයට විභූයත කත් වා විභායවති. ගණ්හායපතීති යත ධම් යම මනසා 
අනුයපක් ඛියත දිට් ඨියා සුප් පටිවිද් යධ කයරොන් යතො උග් ගණ් හායපති. 

ස ාදානම්හීති තත් ථ අත් ථස් ස සම් මයෙව ආදියයන ඛන් ධානඤ් ච 

සම් මසනවයසන අඤ් ඤධම් මවයසන සමාදියයන. පටිවිද් ගුයණනාති තාය 

යෙසනාය, තං නිස් සාය පච් චත් තපුරිසකායරන ච යතසං පටිවිද් ධගුයණන. 

ය ොතායපතීති යතසං චිත් තසන් තානං අස් සද් ධියාදිකයලසමලවිධමයනන 
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පභස ්සරං කයරොති. අට්ඨිං කත්වාති තාය යෙසනාය පායපතබ් බං අත් ථං 

පයයොජනං ෙළ් හං කත් වා. යතනාහ ‘‘අෙං යනො’’තිආදි. කම් කාරකචිත්තං 
නාම ඔතරණචිත් තං. ‘‘යයොනියසොමනසිකාරපුබ් බකං විපස් සනාචිත් ත’’න් ති 

යකචි. ඔහිතයසොතාති අනඤ් ඤවිහිතතාය ධම් මස ්සවනාය අප් පිතයසොතා, 

තයතො එව තෙත් ථං ඨපිතයසොතා. 

එයතරූපාදයෙොෙන්ය ෙඤ්චසඞ්ෙතං සමිද් ධපච් චයයහි කතං, තඤ් ච 

‘‘එයසො අහං න යහොමි, එතං මය් හං න යහොතී’’ති පස් සන් යතොති යයොජනා. 

යඛයමො අත් තාති යඛමත් තා, තං යෙ ත්තං. යතනාහ ‘‘යෙමිභූතං

අත්තභාව’’න් ති. පරියෙස ානා මාරයසනා. 

පත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. ඡඵස් සායතනසුත් තවණ් ණනා 
153. සඤ ්ජායති එතස් මාති සඤ් ජාති, යසො එව සම් පයුත් තධම් යමො 

සයමොසරති එත් ථාති සයමොසරණං, යසො එව අත් යථො, යතන 

සඤ් ාතිසය ොසරණට්යඨන. භෙයභරවං සද්දන් ති භායති එතස් මාති භෙං, 

තයෙව යස ්ස කස ්සචි යභරවාවහත් තා යභරවං, යෙවාදිසද් ෙන් ති අත් යථො. 

විගතවලාහයක යෙයව උප් පාතවයසන උප් පජ් ජනකසද් යෙො යදවදුන්දුභි. 

අසනිපාතාදිසද් යෙො අසනිපාතසද්යදො. උන්ද්රීෙතීති විපරිවත් තති. යලොයකො

අධිමුච්ඡියතොති අතිථද් ධකායයො විය මුච් ඡං ආපන් යනො.  ාරස්සාති 

කයලසමාරස් ස. ඨානභූතන් ති පවත් තිට් ඨානභූතං. 

ඡඵස් සායතනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. පිණ් ඩසුත් තවණ් ණනා 
154. තත්ථ තත්ථාති තස් මිං තස් මිං ඤාතිමිත් තකුයල. පාහුනකානීති 

පහිතබ් බපණ් ණාකාරානි. ආගන්තුකපණ්ණාකාරානීති ආගන් තුකානං 

උපගතානං ොතබ් බපණ් ණාකාරානි. සෙංචරදිවයසති කුමාරකානඤ් ච 
කුමාරිකානඤ් ච සයං අත් තනා චරිතබ් බඡණදිවයස. ඉොනි තමත් ථං 

විත් ථාරයතො ෙස් යසන් යතො ‘‘ස වෙ ාතියගොත්තා’’තිආදිමාහ. 
සමවයසමජාතිකසමයගොත් තාති පච් යචකං සම-සද් යෙො යයොයජතබ් යබො. 

යගොත් තසමතා ච ආවාහවිවාහයයොගයතාවයසන ෙට් ඨබ් බා, න 

එකයගොත් තතාවයසන. තයතො තයතො ගාමයතො. අඤ්ඤස්මිං ොතබ් යබ අසති. 

ඡණවයසන පහිණිතුං සම් පාදිතං පූවං ඡණපූවං. තාසං සම්පත්තිොති තාසං 
ොනං ධම් මස් සවනඤ් චාති තස් සා දුවිධායපි සම් පත් තියා. 

ඤාණං නාම ආවජ් ජනපුබ් බකං, තස් මා අජානනස් ස 
‘‘අනාවජ් ජනතායා’’ති කාරණං වත් වා යසසකාරණං වෙන් යතො 

‘‘බුද් ාන’’න් තිආදිමාහ. උපචාරයභදන් ති බුද් ධං දිස් වා මනුස් යසහි 

කාතබ් බඋපචාරස් ස භින් ෙනං. භින්දිතුන් ති විධමිතුං. 
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භගවා පනාති පනසද් යෙො වියසසත් ථයජොතයකො. යතන න යකවලං 

භගවා උප් පණ් ඩනං පරිහරන් යතො තං ගාමං න පුන පාවිසි, අථ යඛො මාරං 
අනුකම් පන් යතොති ඉෙං වියසසං යජොයතති. 

 යනසීති අපුඤ් ඤං ජයනසි, ජයනන් යතො ච යථා තයතො ආයතිං ථිරතරං 

මහන් තං දුක් ඛං නිප් ඵජ් ජිස් සති, එවං නිප් ඵායෙසි. ආසජ් නන් ති එත් ථ නන් ති 

නිපාතමත් තං. කඤ් චති මද් ෙති අභිභවතීති කඤ් චනන් ති ආහ ‘‘ ද්දිතුං 

ස ත්ථ’’න් ති. 

පිණ් ඩසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. කස ්සකසුත් තවණ් ණනා 
155. නිබ්බානං අපදිසිත්වාති නිබ් බානං නිස් සාය නිබ් බානගුයණ 

ආරබ් භාති අත් යථො. හටහටයකයසොති ඉයතො චියතො ච විකණ් ණත් තා 

ආකුලාකුලයකයසො. චක්ඛුසම්ඵස්සවිඤ්ඤාණාෙතනන් ති එත් ථ යථා 

චක් ඛුග් ගහයණන ඵස ්යසො වියසසියතො, යතන එව විඤ් ඤාණායතනං. තථා 
සති චක් ඛුවිඤ් ඤාණස් ස ච ගහණං ආපජ් යජයයාති. නනු යචත් ථ 
චක් ඛුග් ගහයණන වියසසිතත් තා චක් ඛුද් වාරිකානං සබ් යබසං විඤ් ඤාණානං 

ගහණන් ති? සච් චයමතං, තඤ් ච යඛො පඨයමන චක් ඛුග් ගහයණනාති නායං 

යෙොයසො. භවඞ්ගචිත්තන් ති ආවජ් ජනාය අනන් තරපච් චයභූතයමව 

අධිප් යපතන් ති නියයමත් වා ෙස් යසතුං ‘‘සාවජ් නක’’න් ති වුත් තං, තස් මා 

තදාරම් ණම්පීති ජවනචිත් යතන සහ තොරම් මණචිත් තම් පි. 

‘‘විඤ ්ඤාණායතන’’න් ති ච වුත් යත නිම් මලයමව. 

‘‘චක්ඛූ’’ති අවියසසයතො වුත් තත් තා පන මාරස් ස අයම් පි අත් යථො 

ආපන් යනොති ෙස් යසතුං ‘‘ෙං යලොයක’’තිආදි වුත් තං. උපක්කවිපක්කන් ති 

චක් ඛුපාකයරොයගන උපරි යහට් ඨා ච සබ් බයසො පක් කං කුථිතං. එයසව 

නයෙොති ඉමිනා යං යලොයක කුට් ඨකලාසගණ් ඩකච් ඡුආදීහි උපද් දුතං 

වණපීළකාදිවයසන පග් ඝරන් තං අසුචිං අන් තමයසො පරමයජගුච් ඡරූපම් පි, 
සබ් බං තං තයවව යහොතූති එවමාදිං අපදිසති. 

ෙංභණ්ඩකන් ති හිරඤ් ඤසුවණ් ණාදියඛත් තවත් ථාදිඋපකරණං ගහට් ඨා, 

පබ් බජිතා ච යං පත් තචීවරාදිං ‘‘මම ඉෙ’’න් ති අභිනිවිසන් තාව වෙන් ති, 

එයතසු පරිග් ගහත් යථසු ච යතසං පරිග් ගාහකපුග් ගයලසු ච යත චිත්තංෙදි 

අත්ථි, තානි ආරබ් භ තව චිත් තං යදි භවති, එවං ත් වං තත් ථ බද් යධො එව 

යහොසීති අත් යථො. යතනාහ ‘‘නය ස ණය ොක්ෙසී’’ති. 

ෙං භණ්ඩකං වදන්තීති යථාවුත් තං උපකරණං යලොයක බහුජනා ‘‘මම 

ඉෙ’’න් ති වෙන් ති. න තං  ය්හන් ති තං මය් හං න යහොති, න තත් ථ මම 

තණ් හාවයසන මමන් ති නත් ථි. න යත අහන් ති යය පුග් ගලා එත් ථ බද් ධා, 

යතපි අහං න යහොමි, තත් ථ යම දිට් ඨිබද් යධො නත් ථි. න ය   ග්ගම්පි
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දක්ෙසීති එවං සබ් බයසො බද් ධාභායවන මුත් තස් ස යම ගතමග් ගම් පි මාර ත් වං 

න ෙක් ඛසි න පස් සිස ්සසි, යය භවාෙයයො තුය් හං විසයා, යතසු 
භවයයොනිගතිආදීසු මය් හං ගතමග් ගං න පස් සිස ්සසි භවනිස් සට් ඨත් තාති. 

කස ්සකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. රජ් ජසුත් තවණ් ණනා 
156. අහනන් ති කරයණ පච් චත් තවචනන් ති ආහ ‘‘අහනන්යතනා’’ති, 

පච් චත් යත එව වා පච් චත් තවචනං, ‘‘අහනන් යතො හුත් වා’’ති වචනයසයසන 

භවිතබ් බන් ති අධිප් පායයො. යසසපයෙසුපි එයසව නයයො. අජිනන් ති 

අන් යතොගධයහතුඅත් ථං වෙතීති ආහ ‘‘පරස්ස  න ානිං

අකයරොන්යතනා’’ති. අකාරායපන්යතනාති පරස් ස ධනජානිං 

අකායරන් යතන. අයසොචන්යතනාති යභොගබයසනාදිවයසන පරං 
අයසොචන් යතන. කස් මා භගවා එවං චින් යතසීති තත් ථ කාරණමාහ 

‘‘ඉතී’’තිආදිනා. රජ්ය  විජියත දණ්ඩකරපීළියතති ධනෙණ් ඩාදිෙණ් යඩන 
යචව බලිනා ච බාධියත. 

ඉජ්ඣනකයකොට්ඨාසාති යචයතොවසිභාවාදිකස් ස සාධනකයකොට් ඨාසා. 

වඩ්ඪිතාති භාවනාපාරිපූරිවයසන අනුබ්රූහිතා. පුනප්පුනං කතාති භාවනාය 

බහුලීකරයණන අපරාපරං පවත් තිතා. යුත්තොනන් ති යථා යුත් තානං 

ආජඤ ්ඤරථානං සාරථිනා අධිට් ඨිතං යථාරුචි පවත් තති, එවං 

යථාරුචිපවත් තිතං ගමිතා. පතිට්ඨට්යඨනාති අධිට් ඨානට් යඨන. වත්ථුකතාති 
සබ් බයසො උපක් කයලසයසොධයනන ඉද් ධිවිසයතාය පතිට් ඨානභාවයතො 

සුවියසොධිතපරිස් සයවත් ථු විය කතා. අවි හිතාති පටිපක් ඛදූරීභාවයතො 

සුභාවිතභායවන තංතංඅධිට් ඨානයයොගයතාය න ජහාපිතා. නිච්චානුබද් ාති 

තයතො එව නිච් චං අනුබද් ධා විය කතා. සුපරිචිතාති සුට් ඨු සබ් බභායගන 

භාවනානුපචයං ගමිතා. අවිරාධිතයවධිහත්යථො විොති අවිරජ් ඣනභායවන 

විරජ් ඣනහත් යථො විය. සුට්ඨු ස ාරද් ාති භාවනාඋප් පත් තියා සම් මයෙව 

සම් පාදිතා. චින්යතෙයාති අත් ථුද් ධාරවයසන චින් යතයය. 

පබ්බතස්සාති පබ් බයතො අස් ස. පබ් බයතො අස් සාති පබ්බයතො භයවෙය 

කීදිසස් සාති ආහ ‘‘සුවණ්ණස්සා’’තිආදි.  ාතරූපස්සාති 

ආතපරූපසම් පන් නස ්ස. ද්වික්ෙත්තුම්පි තාව  හන්යතොති යත් තයකො යසො 

පබ් බයතො යහොති, ද් වික් ඛත් තුං තත් තයකො. එකස්සාති එකස් සපි පුග් ගලස් ස 

නාලං න පරිෙත්යතො තණ් හාය දුප් පූරණභාවා. එවං  ානන්යතොති එවං 

තණ් හාය දුප් පූරණභාවාදීනවතං ජානන් යතො. ස ං චයරෙයාති 
පරවත් ථුපරාමාසාදිං විහාය කායාදීහි සමයමව පටිපජ් යජයය. 

දුක් ඛං තණ් හානිොනං, තණ් හා කාමගුණනිොනා, තස් මා දුක් ඛස් ස 

තණ් හාපච් චයකාමගුණනිොනත් තං වුත් තං. තන් ති දුක් ඛං. ෙයතොනිදානං

යහොතීති යංනිොනං යංකාරණං තං පවත් තති. එවං යෙො අදක්ඛීති යයො 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  මාරසංයුත් තං 
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පටුන 

පරිඤ් ඤාතවත් ථුයකො එවං දුක් ඛං තස් ස නිොනභූයත කාමගුයණ ච තථයතො 

පඤ ්ඤාචක් ඛුනා පස් සි. යකනකාරයණන නය ෙය? තං කාරණං නත් ථීති 

අත් යථො. කා ගුණඋපධින් ති කාමගුණසඞ් ඛාතං උපධිං. සජ් ජති එත් ථාති 

සඞ්යගො එයසො, ලග්ගනය තන්ති එවං විදිත්වා. තයමව කාමාභිභූයතො 
නප් පටියසයවයය න ලග් යගයයාති එවං විනයාය වූපසමාය සික් යඛයයාති. 

රජ් ජසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
දුතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තතිෙවග්යගො 

1. සම් බහුලසුත් තවණ් ණනා 
157.  ටාචුම්බටයකනාති සීයස පටිමුක් යකන ජටාකලායපන. 

අපරිග් ගහබ්රාහ් මණපබ් බජිතා හි ජටාය උඤ් ඡාචරියං චරන් ති. 

උදුම්බරදණ්ඩඤ් හි අත් තගුත් තත් ථාය ගහිතං යතසං අප් පිච් ඡභාවප් පකාසනං. 

යතනාහ ‘‘අප්පිච්ඡභාවප්පකාසනත්ථ’’න් ති. සීසං ඔකම්යපත්වාති එත් ථ 

අතිවිය සීසස් ස ඔකම් පිතභාවං ෙස් යසතුං ‘‘හනුයකන උරං පහරන්යතො

අය ොනතං කත්වා’’ති වුත් තං. ජිව්හං නීහරිත්වාති ලම් බනචාලනවයසන 

මුඛයතො නික් ඛායමත් වා. යතනාහ ‘‘උද් ’’න් තිආදි. තිසාෙන් ති තිභඞ් ගභකුටි 

විය නලායට ජාතත් තා නලාටිකං. යතනාහ ‘‘නලායට උට්ඨිතං

වලිත්තෙ’’න් ති, තිභඞ් ගවලිකං නලායට කත් වාති අත් යථො. අත්තයනොව

යතයලති අත් තයනොව පාපකම් මනිබ් බත් තයක යතයල, 
පචිතබ් බට් ඨානයගයහති අධිප් පායයො. 

සම් බහුලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සමිද් ධිසුත් තවණ් ණනා 
158.  ය්හං ලාභාති එවරූපස් ස නාම සම් මාසම් බුද් ධස් ස සත් ථුස් ස 

පටිලායභො, එවරූපස් ස ච නාම නියයානිකස ්ස සද් ධම් මස ්ස පටිලායභො, 

එවරූපානඤ් ච සුප් පටිපන් නානං සබ්රහ් මචාරීනං පටිලායභො, එයත මය් හං 

සුලද් ධලාභා.  ය්හං සුලද් න් ති යඤ් යචතං මම නියයානිකසාසයන 

පබ් බජ් ජා උපසම් පො, තස් මිඤ ්ච අභිරතීති සබ් බඤ ්යචතං මයා සුලද් ධං. යථා 

පනස ්ස එවං යචතයසො පරිවිතක් යකො උප් පන් යනො, තං ෙස් යසතුං ‘‘යසො

කිරා’’තිආදි වුත් තං. චරිතානුරූපවයසන ගහිතං මූලකම් ට්ඨානං.

පාසාදිකන් ති පසාොවහං. එව යහොසීති ‘‘ලාභා වත ය ’’තිආදිනා එවං 

පරිවිතක් යකො අයහොසි. නිසින්නසදියසොති නිසින් යනො විය. තස්මිංයෙව

ඨායනති යස ්මිං ඨායන නිසින් නං මායරො උපසඞ් කමි, තස් මිංයයව ඨායන. 

තස්සාති සමිද් ධිත් යථරස ්ස. කම් ට්ඨානංසප්පාෙන් ති කම් මට් ඨානභාවනාය 
අනුයුඤ් ජනං සප් පායං උපකාරාවහං භවිස් සති. 

 ය්හන් ති මයා. සති ච පඤ් ඤා ච සතිපඤ්ඤා, තා අරියමග් යගන 
ජානනසමත් ථනභායවන අවබුද් ධා. යථයරො කර තො විපස් සනං 

උස් සුක් කායපසි. කා න් ති යථාරුචි. යකචි ‘‘කාමං කරස් සූති ආයස ්මයතො 
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‘කාමා’ති මාරස් ස ආලපන’’න් ති වෙන් ති. විභිංසකාරහානීති භයානකාරහානි. 

රූපානීති විප් පකාරානි. විප් පකාරත් යථොපි හි රූපසද් යෙො ‘‘රූපං දස්යසති 

අනප්පක’’න් තිආදීසු විය. න කම්යපස්සසීති සමණධම් මකරණයතො න 
චලිස ්සසි. 

සමිද් ධිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. යගොධිකසුත් තවණ් ණනා 
159. පබ්බතස්ස පස්යසති පබ් බතපායෙ උපච් චකායං. සමයය සමයය 

ලද් ධත් තා සා යිකං. යතනාහ ‘‘අප්පිතප්පිතක්ෙයණ පච්චනීක ම්ය හි

විමුච්චතී’’ති. යලොකයවිමුත් ති හි අනච් චන් තපහායිතාය සමයවිමුත් ති නාම, 

යලොකුත් තරවිමුත් ති අච් චන් තපහායිතාය අසමයවිමුත් ති. තාහි සමන් නාගතා 

‘‘සමයවිමුත් තා, අසමයවිමුත් තා’’ති ච වුච් චන් ති. ොව 

පඨමජ් ඣානනිබ් බත් තනං, තාව කස් ා පරිහායීති අත් යථො? සාබා ත්තාති 

සයරොගත් තා. වාතපිත්තයසම්හවයසනාති කොචි වාතපිත් තවයසන, කොචි 

වාතයසම් හවයසන, උභින් නම් පි සන් නිපාතවයසන. අනුසායියකොති කායං 

අනුගන් ත් වා සයියතො, යාපයාමයභායවන ඨියතොති අත් යථො. ස ාධිස්සාති 

සමාධිභාවනාය. උපකාරක ම්ය  උතුයභොජනාදියක. පූයරතුන් ති 

සයමොධායනතුං. පරිහායීති සරීරස ්ස අකල් ලභාවයතො. 

ආහයරෙයන් ති ජීවිතහරණත් ථාය උපයනයයං. නිබද් ා ගති යහොති 

යකවලං බ්රහ් මයලොකූපපත් තියතො, න යසොතාපන් නාදීනං විය 

පරිච් ඡින් නභායවන. යතනාහ ‘‘බ්රහ් යලොයකනිබ්බත්තතී’’ති. 

 ල ානාති සමුට් ඨිතනියතඉද් ධියා අනඤ් ඤසාධාරණපරිවාරසම් පත් තියා 
ච සයෙවයක යලොයක ජලමානා. මංසචක් ඛු දිබ් බචක් ඛු ධම් මචක් ඛු 

පඤ ්ඤාචක් ඛු සමන් තචක් ඛූති පඤ් චහි චක් ඛූහි චක්ඛු ා. ආනුභාව රාති 
අචින් යතයයාපරියමයයබුද් ධානුභාවසම් පන් නා. ආනුභාවපරියායයොපි හි ජුති-

සද් යෙො යහොති ‘‘ඉද් ධිජුතිබලවීරියූපපත් තී’’තිආදීසු (ජා. 2.22.1589, 1595) 

විය. අනවයසසයතො මානං සියති සමුච් ඡින් ෙතීති අග් ගමග් යගො  ානසං. 

තන් නිබ් බත් තනා පන අරහත් තස් ස මානසතා ෙට් ඨබ් බා. සීලාදීනීති 

අනුත් තරසීලාදීනි. සික්ෙ ායනොති සික් ඛානි භායවන් යතො අත් තයනො 

සන් තායන උප් පායෙන් යතො. න චිත් තභාවනා. යතනාහ ‘‘සකරණීයෙො’’ති. 

 යනති සත් තස් ස කායය, සයෙවයක යලොයකති අත් යථො. විස්සුතාති 
අනඤ් ඤසාධාරයණහි සීලාදිගුයණහි විස් සුතා. 

යවදනං වික්ෙම්යභත්වාති උප් පන් නං දුක් ඛයවෙනං පටිච් ච 

උප් පන් නඅත් තකලමථං අනුප් පාෙනවයසන වික් ඛම් යභත් වා තංයෙවයවදනං

පරිග්ගයහත්වා පවත් තවිපස් සනා වීථියමව ඔතරතීති කත් වා 

මූලකම් ට්ඨානන් ති වුත් තං. ‘‘ස සීසී හුත්වා පරිනිබ්බායී’’ති වත් වා තස් ස 

පයභෙං විභජිත් වා ඉධාධිප් යපතං ෙස් යසතුං ‘‘ස සීසී නා  තිවිය ො 
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යහොතී’’තිආදිමාහ. ඉරියාපථවයසන සමසීසී ඉරිොපථස සීසී. එස නයයො 
යසසද් වයයපි. 

ඉරිොපථයකොපනඤ්චාති ඉරියාපයථහි අසමායයොයගො. 

එකප්පහායරයනවාති එකයවලායයමව. පරිනිබ්බානවයසනාති 

අනුපාදියසසපරිනිබ් බානවයසන, න කයලසක් ඛයමත් යතන. එත්ථාති එයතසු 
ද් වීසු නයයසු. එවං සති යතයනව ඉරියාපයථන විපස් සනං පට් ඨයපත් වා 

යතයනව ඉරියාපයථන, එකස් මිං අන් යතොයරොයගයයව විපස් සනං 
පට් ඨයපත් වා අරහත් තං පත් වා යතයනව යරොයගන පරිනිබ් බායන් තා 
ඛීණාසවා බහයවොපි සමසීසියනො එව සම් භයවයයං. තස් මා වුත් තනයයයනව 
අත් යථො යවදිතබ් යබො. 

සීසඤ් යචත් ථ යතරස – පලියබොධසීසං තණ් හා, බන් ධනසීසං මායනො, 

පරාමාසසීසං දිට් ඨි, වික් යඛපසීසං උද් ධච් චං, කයලසසීසං අවිජ් ජා, 

අධියමොක් ඛසීසං සද් ධා, පග් ගහසීසං වීරියං, උපට් ඨානසීසං සති, 

අවික් යඛපසීසං සමාධි, ෙස් සනසීසං පඤ් ඤා, පවත් තිසීසං ජීවිතින් ද්රියං, 

යගොචරසීසං වියමොක් යඛො, සඞ් ඛාරසීසං නියරොයධොති. ඉයමසු යතරසසු 

සීයසසු පලියබොධසීසාදීනි පවත් තිසීසඤ් ච පරියාදියිතබ් බානි, 

අධියමොක් ඛසීසාදීනි පරියාොයකානි, පරියාොයකඵලං යගොචරසීසං. තඤ් හි 

විසයජ් ඣත් තං ඵලං වියමොක් යඛො, පරියාොයකස් ස මග් ගස ්ස ඵලස් ස ච 
ආරම් මණං සඞ් ඛාරසීසං සඞ් ඛාරවියවකභූයතො නියරොයධොති 
පරියාදියිතබ් බානං පරියාොයකඵලාරම් මණානං සහ විය සංසිද් ධං ෙස් සයනන 
සමසීසිභාවං ෙස් යසතුං පටිසම් භිොයං යතරස සීසානි වුත් තානි. ඉධ පන 
‘‘අපුබ් බං අචරිමං ආසවපරියාොනඤ් ච යහොති ජීවිතපරියාොනඤ් චා’’ති (පු. ප. 

16) වචනයතො යතසු කයලසපවත් තසීසානයමව වයසන යයොජනං 

කයරොන් යතො ‘‘එත්ථච පවත්තිසීස’’න් තිආදිමාහ. 

තත් ථ පවත් තිසීසං පවත් තයතො වුට් ඨහන් යතො මග් යගො චුතියතො උද් ධං 

අප් පවත් තිකරණවයසන යදිපි පරියාදීයති, යාව පන චුති, තාව 

පවත් තිසබ් භාවයතො ‘‘පවත්තිසීසංජීවිතින්ද්රිෙංචුතිචිත්තංයෙයපතී’’ති ආහ. 
කයලසපරියාොයනන පන මග් ගචිත් යතන අත් තයනො අනන් තරං විය 
නිප් ඵායෙතබ් බා පච් චයවක් ඛණවාරා ච කයලසපරියාොනස් යසව වාරාති 

වත් තබ් බතං අරහන් ති. ‘‘විමුත් තස් මිං විමුත් තමිති ඤාණං යහොතී’’ති (ම. නි. 

1.78; සං. නි. 3.12) වචනයතො පච් චයවක් ඛණපරිසමාපයනන 

කයලසපරියාොනං සමාපිතං නාම යහොති, තං පන පරිසමාපනං යදි 

චුතිචිත් යතන යහොති, යතයනව ජීවිතපරිසමාපනඤ් ච යහොතීති ඉමාය 
වාරචුතිසමතාය කයලසපරියාොනජීවිතපරියාොනානං අපුබ් බාචරිමතා 

යවදිතබ් බාති ෙස් යසන් යතො ‘‘ද්වින්නං චිත්තානං එකයතො උප්පායදො

නත්ථී’’තිආදිමාහ. ද්වින්නං චිත්තානන් ති චුතිචිත් තමග් ගචිත් තානං. තන් ති 

පච් චයවක් ඛණං පරිපුණ් ණජවනචිත් තානං සත් තක් ඛත් තුං පවත් තියා, 
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අපරිපුණ් ණානං වා පඤ් චක් ඛත් තුං පවත් තියා. කඤ් චාපි ‘‘එයකො වා ද්යව

වා’’ති වුත් තං යථා ‘‘එකං වා ද් යව වා තොරම් මණචිත් තානී’’ති, 

යහට් ඨිමන් යතන පන ද් යව පවත් තන් ති. 

උප්පායටත්වාති උද් ධරිත් වාති අත් යථො. අනුපාදියසයසනාති 
අනුපාදියසසනිබ් බායනන. 

ධූ ායිතත්තන් ති ධූමස් ස විය අයිතභාවං පවත් තිආකාරං. ධූමසදිසා 

වලාහකා ධූ වලාහකා, තිමිරවලාහකා, යය මහිකා ‘‘තිමිර’’න් ති වුච් චන් ති. 

අප්පතිට්ඨියතනාති පතිට් ඨං අලභන් යතන. ඉත් ථම් භූතලක් ඛයණ එතං 

කරණවචනං, අනුප් පත් තිධම් යමනාති අත් යථො. සති හි උප් පායෙ පතිට් ඨිතං 

නාම සියා, අට් ඨකථායං පන යයෙව තස් ස විඤ ්ඤාණස් ස 

අප් පතිට් ඨානකාරණං, තයෙව පරිනිබ් බානකාරණන් ති වුත් තං 

‘‘අප්පතිට්ඨිතකාරණා’’ති. 

යසොයකන ඵුට්ඨස්සාති ‘‘අඵයලො වත යම වායායමො ජායතො’’ති 

යසොයකන අභිභූතස් ස. අභස්සථාති බලවයසොකාභිතුන් නස ්ස සතිසම් යමොසා 
සිථිලං ගහිතා භස් සි පතිතා සා කච් ඡා. 

යගොධිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. සත් තවස් සානුබන් ධසුත් තවණ් ණනා 
160. යස් මා කපිලවත් ථුයතො නික් ඛන් තකාලයතො පට් ඨාය මායරො 

ඔතාරායපක් යඛො යලොකනාථං අනුබන් ධිතුං ආරද් යධො, තස් මා වුත් තං ‘‘පුයර

යබොධිො ඡබ්බස්සානී’’ති. අතිගයහත්වාති අනුගන් ත් වා තස් ස යථාරුචි 
පටිපත් තිං අනුවත් යතො විය හුත් වා. 

අවජ්ඣාෙන්යතොති පජ් ඣායන් යතො. ජියතො විත් තපරාජියතො අසි නු. 

ප ාණාතික්කන්තන් ති ගරුතරං. 

ෙනිත්වා උම් මූයලත් වා. කාමාසවාදීනි පජහන් යතො අනාසයවො. 

යපහීති අයපහි. පාරගාමියනොති පාරඞ් ගමනසීලා. යතකාලියකො අයං 

ගාමි-සද් යෙොති ආහ ‘‘යෙපී’’තිආදි. 

 ාරවිසූකානීති මාරකණ් ටකානි කණ් ටකසදිසානි මාරස් ස දුරාචාරානි. 

විරුද් යසවිතානි වියරොධවයසන තාසංයයව යවවචනානි. තානි සරූපයතො 

ෙස් යසතුං ‘‘අප්ප ායූ’’තිආදි වුත් තං. නිබ්යබ නීොති නිබ් යබෙොයිකා. 

උක්කණ්ඨනීොති උක් කණ් ඨවහා. 

විකප්පවයසන යවදිතබ්යබො ඔපම් මපරිකප් පවිසයත් තා තස් ස 

කරියාපෙස් ස. යතනාහ ‘‘අනුපරිගච්යඡෙයා’’ති. එත්ථාති එතස ්මිං 
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යමෙවණ් ණවත් ථුස් මිං. මුදුන් ති මුදුමධුරසං වින්යදෙයා  පටිලයභයයාම. 

අස්සායදොති අස් සායෙතබ් යබො. 

සත් තවස් සානුබන් ධසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. මාරධීතුසුත් තවණ් ණනා 
161. චින්යතසීති යසොකවසියකො හුත් වා චින් තයි. ගණිකාරහත්ථිනියෙොති 

දීපකකයරණුයයො. එකසතං එකසතන් ති එකසතං එකසතං පච් යචකං සතං 

සතන් ති අත් යථො. යතනාහ ‘‘එයකකං සතං සතං කත්වා’’ති. 

කු ාරිවණ්ණසතන් ති කුමාරිත් ථීනං අත් තභාවානං සතං. තා කර පඨමං 
කඤ් ඤාරූයපන අත් තානං ෙස් යසසුං. අනුපගතපුප් ඵානඤ් හි සමඤ් ඤා 
කඤ් ඤාති. පුන යථාවුත් තකුමාරිරූයපන උපගතපුප් ඵා හි කුමාරී. පුන 

වධුකාරූයපන. තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘අවි ාතවණ්ණසත’’න් ති. තතියවායර 
යුවතිරූයපන. විජාතා හි ඉත් ථී අනතික් කන් තමජ් ඣිමවයා යුවතී. එත් තාවතා 

බාලා තරුණී යපොරීති තිවිධාසු ඉත් ථීසු පුරිමා ද් යව ෙස් සිතා, 
පරියයොසානවායරසු මනුස් සජාතිකානං මනුස් සිත් ථියයොව රුච් චන් තීති යතන 
මනුස් සරූයපන තා අත් තානං ෙස් යසසුං. 

අත්ථස්ස පත්තින් ති එකන් තයතො හිතානුප් පත් තිං. හදෙස්ස සන්තින් ති 

පරමචිත් තුපසමං. කියලසයසනන් ති කාමගුණසඞ් ඛාතං පඨමං 
කයලසයසනං. සා හි කයලසයසනා අච් ඡරාසඞ් ඝාතසභාවාපි පටිපත් ථයමානා 
පියායිතබ් බඉච් ඡිතබ් බරූපභාවයතො පියරූපසාතරූපා නාම අත් තයනො 

කච් චවයසන. එයකො අහං ඣාෙන්යතොති ගණසඞ් ගණිකාය 
කයලසසඞ් ගණිකාය ච අභාවයතො එයකො අසහායයො අහං 

ලක් ඛණූපනිජ් ඣායනන නිජ් ඣායන් යතො. අනුබුජ්ඣින් ති අනුක් කයමන 

මග් ගපටිපාටියා බුජ් ඣිං පටිබුජ් ඣිං. තස් ාති 

යථාවුත් තවියවකසුඛසමධිගමනිමිත් තං. අකරයණනාති මිත් තසන් ථවස් ස 

අකරයණන. සක්ඛීති සක් ඛිභායවො. 

කතය න විහායරනාති ඣානසමාපත් තීනං කතයමන විහායරන. ඉධ 
දුතියපෙස් ස අත් යථො විස් සජ් ජනගාථාවණ් ණනායයමව ආවි භවිස් සති. 

අනාමන් යතන ‘‘තං පුග්ගල’’න් ති සම් මුඛා ඨිතම් පි භගවන් තං අසම් මුඛා විය 

කත් වා වෙති, කථං ත් වන් ති අත් යථො. 

‘‘අවිතක්කඣායී’’ති වක් ඛමානත් තා අයයමයවත් ථ කායපස් සද් ධි 

යවදිතබ් බාති ආහ ‘‘චතුත්ථජ්ඣායනන අස්සාසපස්සාසකාෙස්ස

පස්සද් ත්තා පස්සද් කායෙො’’ති. පුඤ් ඤාභිසඞ් ඛාරාදියක 

කම් ාභිසඞ්ොයර. කාමාලයාදීනං අභාවයතො අනාලයෙො. න සරතීති න 

සවති. රාගවයසන හි සත් තා සංසාරමනුසවන් ති. න ථියනොති න 
ථිනමිද් ධචිත් යතො. යමොහවයසන හි සත් තා ථිනමිද් ධං ආපජ් ජන් තීති. 

දිෙඩ්ඪකියලසසහස්සන් ති ඛුද්දකවත්ථුවිභඞ්යග (විභ. 842, 976) ආගයතසු 
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අට් ඨසු කයලසසයතසු අට් ඨසතං තණ් හාවිචරිතානි අපයනත් වා යසසා 

පඤ ්ඤාසාධිකං සතං කයලසා, යත බ්රහ්  ායල (දී. නි. 1.31) ආගතාහි 

ද් වාසට් ඨියා දිට් ඨීහි සහ පඤ් චපඤ් ඤාසාධිකං සත් තසතං යහොති; තා ච 
උප් පන් නානුප් පන් නභායවන දිගුණිතා දියඩ් ඪකයලසසහස් සං ෙසාධිකං 

යහොති; තං අප් පකං පන ඌනමධිකං වා ගණනුපගං න යහොතීති 
‘‘දියඩ් ඪකයලසසහස් ස’’න් ති වුත් තං. ඉතයරසං අතීතාදිභාවාමසනයතො 

අග් ගහණං පහානස් ස අධිප් යපතත් තා. අයයමත් ථ සඞ් යඛයපො, විත් ථායරො 

පන අභි ම් ටීකාෙං (ධ. ස. අනුටී. නිොනකථාවණ් ණනා) වුත් තනයයන 

යවදිතබ් යබො. පඨ පයදනාති ‘‘න කුප් පතී’’ති ඉමිනා පයෙන. දුතියෙනාති 

‘‘න සරතී’’ති පයෙන. තතියෙනාති ‘‘න ථියනො’’ති පයෙන. 

නීවරණප්පහායනන ඛීණාසවතං දස්යසති, අනවයසසයතො නීවරණානං 
අච් චන් තප් පහානං අධිප් යපතං. 

පඤ්චද්වාරිකකියලයසොඝං තිණ්යණොති ඡන් නං ද් වාරානං වයසන 
පවත් තනකයලයසොඝං තරිත් වා ඨියතො. 

කායමොඝදිට් යඨොඝභයවොඝට් ඨකයලසභාවයතො ‘‘පඤ්යචොඝග්ගහයණන වා

පඤ්යචොරම්භාගිොනි සංයෙො නානි යවදිතබ්බානී’’ති ආහ. රූපරාගාෙයයො 

වියසසයතො න පඤ ්චද් වාරිකාති වුත් තං ‘‘ඡට්ඨග්ගහයණන

පඤ්චුද් ම්භාගිොනියවදිතබ්බානී’’ති. 

 ච්චුරා ස්සාති සම් බන් යධ සාමිවචනන් ති ෙස් යසන් යතො ‘‘ ච්චුරා ස්ස

හත්ථයතො’’ති ආහ. නෙ ානානන් ති අනාෙයර සාමිවචනන් ති කත් වා වුත් තං 

‘‘නෙ ායනසූ’’ති. 

ඌහච්චාති බුද් ධං නිස ්සාය. ‘‘ඉද යවොචා’’ති යදසනං නිට්ඨායපත්වාති 

එයතන සංයුත් යතසු අයං නිගමනපාළි, යහට් ඨා අනාගතනයත් තා පන 

යකසුචි යපොත් ථයකසු න ලිඛීයතීති ෙස් යසති. දද්දල්ල ානාති ජජ් ජකාරස් ස හි 

ෙද් ෙකාරං කත් වා නිද් යෙයසො. යතනාහ ‘‘අතිවිෙ ල ානා’’ති. නීහරීති තාසං 
කායවචීවිකාරං න මනසිකයරොන් යතො තිණායපි අමඤ් ඤමායනොව 

අනයපක් යඛයනව නීහරි. ඵලයතො භට්ඨන් ති ඵලසිපාටිකයතො භට් ඨං. 

කුණ් ඩතිණාදිගච් ඡතූලං යපොටකිතූලං. 

මාරධීතුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
තතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 
මාරසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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5. භික් ඛුනීසංයුත් තං 

1. ආළවිකාසුත් තවණ් ණනා 
162. ආ විෙං  ාතාති ආළවියං විජායිත් වා සංවඩ් ඪමානා. යතනාහ 

‘‘ආ විනගරයතොයෙව ච නික්ෙම්  පබ්බජිතා’’ති.  නං ස ාදයපත්වාති 

යචතියස් ස රාජා එකං මුඛං, රාජපුත් යතො එකං, අමච් චානං යජට් ඨයකො හුත් වා 

යසනාපති එකං, ජනපොනං යජට් ඨයකො හුත් වා යසට් ඨි එකන් ති එවං චතූසු 
මුයඛසු නවකම් යම කයිරමායන යසට් ඨිනා ගහිතමුයඛ කම් යම ඔලීයමායන 
එයකො උපාසයකො අරියසාවයකො පඤ් ච සකටසතානි යයොජායපත් වා ජනපෙං 
ගන් ත් වා ‘‘යයො යං ොතුං උස් සහති හිරඤ් ඤං වා සුවණ් ණං වා 

සත් තවිධරතනං වා හරිතාලං වා මයනොසිලං වා, යසො ධනං යෙතූ’’ති 
සමාෙයපත් වා යථාලද් ධං පඨමං කම් මට් ඨානං යපයසත් වා ‘‘නවකම් මං 
නිට් ඨිත’’න් ති සුත් වා එකකං ආගච් ඡන් තං අන් තරාමග් යග යචොරා 

පලිබුන් ධිත් වා තයතො කඤ් චිපි ධනං අලභන් තා ‘‘සයච නං මුඤ් චිස ්සාම, 
අනත් ථං යනො කයරයයා’’ති ජීවිතා යවොයරොයපසුං. අනපරායධ අරියසාවයක 

අපරාධකා යත යචොරා අන් ධා ජාතා, තස් මා තං ඨානං ‘‘අන් වන’’න් ති 
පඤ ්ඤායිත් ථාති අට් ඨකථායං වුත් තං. ඛීණාසවානං යස් මා යත් ථ කත් ථචි 
චිත් තවියවයකො යහොතියයව උපධිවියවකස් ස සිද් ධත් තා. තස් මා 

‘‘කාෙවියවකත්ථිනී’’ති වුත් තං. 

නිස්සරණන් ති නිබ් බානං සබ් බසඞ් ඛතස් ස නිස ්සටත් තා. 

පච්චයවක්ෙණඤායණනාති පච් චයවක් ඛණඤායණන, පයගව 

මග් ගඵලඤායණහීති අධිප් පායයො. නිබ්බානපදන් ති නිබ් බානසඞ් ඛාතං 

ධම් මයකොට් ඨාසං. විනිවිජ්ඣනට්යඨනාති හෙයං විනිවිද් යධන හෙයම් හි 
විජ් ඣිත් වා දුක් ඛුප් පාෙයනන ඛන් ධානං එයත පඤ් ච කාමා සත් තිසූලසදිසා. 

අධිකුට්ටනභණ්ඩිකාති ආඝාතනඝටිකා. 

ආළවිකාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. යසොමාසුත් තවණ් ණනා 
163. ඨානන් ති ඉස් සරියට් ඨානං විසයජ් ඣත් තං. දුප්පසහං 

අකම් පියභාවත් තා. ද්වඞ්ගුලපඤ්ඤාොති එත් ථ ඉත් ථියයො හි 

ෙහරකුමාරිකාකාලයතො පට් ඨාය ඔෙනපචනවිධිං අනුතිට් ඨන් තියයො 
උක් ඛලියං උෙකං තායපත් වා තණ් ඩුයල පක් ඛිපිත් වා අත් තයනො බුද් ධියා 
යතසං පාකකාලප් පමාණං පරිච් ඡින් දිතුං තානි ෙබ් බියා උද් ධරිත් වාපි 

වණ් ණසණ් ඨානග් ගහණමත් යතන පක් කාපක් කභාවං ජානිතුං න 

සක් යකොන් ති, යකවලං පන ද් වීහි අඞ් ගුලීහි උප් පීළිතකායල එව ජානන් ති, 

තස් මා ද් වීහඞ් ගුලියකහි දුබ් බලපඤ් ඤත් තා ‘‘ද්වඞ්ගුලපඤ්ඤා’’ති වුච් චන් ති. 
ඵලසමාපත් තිඤාණප් පවත් තිකත් තයනන චතූසු සච් යචසු අසම් යමොහවිහායරො 

දීපියතො යහොතීති ආහ ‘‘ඤාණම්හි වත්ත ානම්හීති ඵලස ාපත්තිඤායණ 

පවත්ත ායන’’ති. විපස්සන්තස්සාති අසම් යමොහපටියවධයතො වියසයසන 
පස් සන් තස් ස ඛන් ධපඤ් චකයමව සච් චාභිසමයයතො පුබ් බභායග 
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විපස් සන් තස ්ස. අඤ්ඤං වාති ඉත් ථිපුරිසයතො අඤ් ඤං වා කඤ් චි වත් ථුං. 
‘‘අහං අස් මී’’ති මානදිට් ඨිගාහතණ් හාගාහවයසන ගහිතවත් ථුස් මිං යයවාති 

ආහ ‘‘අහංඅස්මීතිතණ්හා ානදිට්ඨිවයසනා’’ති. 

යසොමාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. කසායගොතමීසුත් තවණ් ණනා 
164. ‘‘කසායගොතමී’’ති එත් ථ කා පනායං කසායගොතමී, කස ්ස අයං 

භික් ඛුනී හුත් වා සමණධම් මං මත් ථකං පායපසීති තමත් ථං විභායවතුං 

‘‘පුබ්යබකිරා’’තිආදිමාරද් ධං. අඞ්ගාරාවාති අද් ොරිට් ඨකවණ් ණඅඞ් ගාරා එව 

ජාතා. දාරුසාකන් ති අද් ධමාසයකන ොරුං සාකඤ් ච ආහරිස් සාමීති 
අන් තරාපයණ අන් තරවීථිං ගතා. 

සිද් ත්ථකන් ති සාසපං. සාලාෙන් ති අනාථසාලායං. ඛුරග්යගයෙවාති 

ඛුරසියඛ එව, යකයසොයරොහනක් ඛයණ එවාති අත් යථො. 

එක ාසීති එත් ථ  -කායරො පෙසන් ධිකයරො. සංහිතාවයසන ච පුරිමපයෙ 

වා රස ්සත් තං. පරපයෙ වා දීඝත් තන් ති ආහ ‘‘එකා ආසී’’ති. 

භාවනපුංසකය තං ‘‘එකමන් තං නිසීදී’’තිආදීසු විය. පුත්ත රණං අන්තං

අතීතං ඉොනි පුත් තමරණස ්ස අභාවයතො. යතයනවාහ ‘‘පුත්ත රණං නා 

නත්ථී’’ති. පුරිසං ගයවසිතුන් ති යථා මය් හං පුරිසගයවසනා නාම සබ් බයසො 

නත් ථි, තථා එව පුත් තගයවසනාපි නත් ථි, තස් මා යම පුත් තමරණං 

එතෙන් තං, සබ් යබසු ඛන් ධාදීසු භවාදීසු ච තණ් හානන් දියා අභාවකථයනන 

සබ් බසත් යතසු තණ් හා සබ් බයසො වියසොසිතා, තස් සායයව 
කාරකඅවිජ් ජාක් ඛන් යධො පොලියතොති අත් තයනො නික් කයලසතං පයවයෙන් තී 
යථරී සීහනාෙං නදීති. 

කසායගොතමීසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. විජයාසුත් තවණ් ණනා 
165. පඤ ්ච අඞ් ගානි එතස් සාති පඤ් චඞ් ගං, පඤ ්චඞ් ගයමව පඤ ්චඞ් ගිකං, 

යතන පඤ්චඞ්ගියකන.ආතතන් තිආදීසු ආතතං නාම චම් මපරියයොනද් යධසු 

යභරිආදීසු එකතලං තූරියං. විතතං නාම උභයතලං. ආතතවිතතං නාම 

තන් තිබද් ධවීණාදි. සුසිරං වංසාදි. ඝනං සම් මාදි. තතආදිවියසයසොපි 
ආතතයමවාති ‘‘චම් මපරියයොනද් යධසූ’’ති වියසසනං. එකතලං 
කුම් භථූණෙද් ෙරාදි. උභයතලං යභරිමුදිඞ් ගාදි. චම් මපරියයොනද් ධං යසසං 

තන් තිබද් ධං සබ් බං ආතතවිතතං නාම, යගොමුඛීආදීනම් පි එත් යථව සඞ් ගයහො 

ෙට් ඨබ් යබො. වංසාදීති ආදිසද් යෙන සඞ් ඛසිඞ් ගානම් පි සඞ් ගයහො. සම් මතාළ-

කංසතාළ-සිලාතාළ-සලාකතාළාදි සම් මාදි නාම. තත් ථ සම් තා ං නාම 

ෙණ් ඩමයතාළං, කංසමයතාළං කංසතා ං, සිලායං අයයොපත් යතන ච 

තාළනතාළං. සබ්යබ කාමගුයණ. උග්ඝරිතපග්ඝරිතට්යඨනාති උපරි 

ඝරයණන ච විස් සන් ෙයනන ච. එවන් ති ‘‘ඉමිනා පූතිකායයනා’’ති. 
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අරූපට්ඨායියනොති සත් තාධිට් ඨායනනායං ධම් මයෙසනාති ආහ ‘‘සබ්බත්ථාති

සබ්යබසු රූපාරූපභයවසූ’’ති. යතසං ද්වින්නං රූපාරූපභවානං ගහිතත් තා. 

භවභාවසාමඤ් ඤයතො, තෙධිට් ඨානයතො ගහියත කා භයව. අවිජ් ාතය ො

විහයතො අග් ගමග් යගන සමුග් ඝාතිතත් තා. 

විජයාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. උප් පලවණ් ණාසුත් තවණ් ණනා 
166. අග්ගයතො පට්ඨාොති සබ් බඅග් ගයතො පභුති යාව මූලා 

අන් තරායුත් තං සම් මයෙව පුප් ඵිතං සාලරුක් ඛං. වණ් ණධාතුසීයසන 

වණ් ණධාතුසම් පන් නං දුතියං භික් ඛුනිං වෙතීති ආහ ‘‘තො සදිසා අඤ්ඤා

භික්ඛුනී නත්ථී’’ති. පඛුමසීයසන අක් ඛිභණ් ඩං වුච් චතීති ආහ 

‘‘පඛු න්තරිකාෙන්ති ද්වින්නං අක්ඛීනං  ජ්යඣ’’ති. නාසවංයසති 

නාසවංසමූයල. ‘‘න පස්සසී’’ති වත් වා අෙස් සයන කාරණං ආහ 

‘‘වසීභූතම්හී’’ති. 

උප් පලවණ් ණාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. චාලාසුත් තවණ් ණනා 
167. ඉදන් ති ඉෙං ෙස් සනං. ගාහායපසීති සමාොයපසි ‘‘ ාතිං  ා 

යරොචා’’ති. අඤ්ඤන් ති බන් ධවධයතො අඤ් ඤං යඡෙනාදිං. නියවයසසීති 
පවිසායපසි. 

චාලාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. උපචාලාසුත් තවණ් ණනා 
168. පුනප්පුනං…යප.… ආගච්ඡන්ති කාරණස් ස අසමූහතත් තා. 

සන්තාපියතො කයලසසන් තායපහි. අගතීති අවිසයයො. 

උපචාලාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. සීසුපචාලාසුත් තවණ් ණනා 
169. ස ණිසදිසාති සමණලිඞ් ගස් ස ධාරයණන සමණිසදිසා, කස ්සචිපි 

පාසණ් ඩස් ස අරුච් චනයතො යමොනමග් ගස් ස අප් පටිපජ් ජනයතො තව 

සමණිභාවං නානුපස් සාමීති අධිප් පායයො. පාසංයඩන්තීති පාසං සජ් යජන් ති, 

යථා තත් ථ දිට් ඨිපායස සත් තානං චිත් තං පටිමුක් කං යහොති, එවං 
සජ් යජන් තීති අත් යථො. තථාභූතා ච යත සත් තානං චිත් යත ඛිත් තා විය 

යහොන් තීති ආහ ‘‘චිත්යතසු දිට්ඨිපාසං ඛිපන්තීති අත්යථො’’ති. පායස

ය ොයචතීති දිට් ඨිපායස සත් තානං චිත් තසන් තානයතො නීහරති 

ධම් මසුධම් මතාය. තස් ාති පාසයමොචනයතො පාසණ් යඩොති න වුච් චති. 

‘‘ඉයතො බහිද් ායෙව පාසණ්ඩා යහොන්තී’’ති වුත් තස් ස අත් ථස් ස නිගමනං. 

එවඤ් ච කත් වා සබ් යබපි බාහිරකසමයය සන් ධාය චූ සීහනාදසුත්යත 

‘‘ඡන් නවුති පාසණ් ඩා’’ති වුත් තං. පසීදන්තීති දිට් ඨිපඞ් යක සංසාරපඞ් යක ච 
පකායරහි අගාධා ඔසීෙන් ති. 
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අභිභවිත්වාති සබ් බසංකයලසප් පහායනන අභිභුයය අතික් කමිත් වා. 

අජියතොති අජිනි අවිජයත් තා. සබ් බානි අකුසලකම් මානි කුසලකම් මානි ච 

ඛීණානි එත් ථාති සබ්බකම් ක්ෙයෙො, අරහත් තං. උපධයයො සම් මයෙව 

ඛීයන් ති එත් ථාති උපධිසඞ්ෙයෙො, නිබ් බානං. 

සීසුපචාලාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. යසලාසුත් තවණ් ණනා 
170. යකනිදං පකතංබිම්බන් ති ඉෙං අත් තභාවසඤ් ඤිතං බිම් බං බ්රහ් මා-

විසණුපුරිස-පජාපතිආදීසු යකන කතං නිම් මිතං නිබ් බත් තිතන් ති 

කත් තබ් බයමොහං නාම කාතුකායමො පුච් ඡති. අඝන් ති අඝවත් ථු. යතනාහ 

‘‘දුක්ෙපතිට්ඨානත්තා’’ති. යහතුනියරොය නාති තණ් හාසඞ් ඛතස ්ස යහතුයනො 

අනුප් පාෙනියරොයධන. පච්චෙයවකල්යලනාති 

තෙවසිට් ඨකයලසාභිසඞ් ඛාරාදිපච් චයස් ස යවකල් ලභායවන, 

අපච් චයභාවූපගමයනනාති අත් යථො. 

යසලාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. වජිරාසුත් තවණ් ණනා 
171. සුද් සඞ්ොරපුඤ්ය ති රූපාරූපවිභායග කයලසසඞ් ඛාරසමූයහ. 

පර ත්ථයතොති සභායවන. යථා න හි සත් තසඤ් ඤිතසඞ් ඛාරපුඤ් යජො නාම 

පරමත් ථයතො උපලබ් භති, එවං තබ් බිනිමුත් යතො නාම යකොචි න උපලබ් භති 

අවිජ් ජමානත් තා. විජ්  ායනසූති යථාපච් චයසම් පත් තියා ලබ් භමායනසු. 

යතනාකායරනාති ඉත් ථිපුරිසාදිආකායරන. වවත්ථියතසූති පච් යචකං 
පච් චයවියසසසමුට් ඨිතං සණ් ඨානවියසසං උපාොය ‘‘පුරියසො හත් ථී 

අස් යසො’’තිආදිනා අභිසඞ් ගයතො පවත් යතසු. සම්මුතීති සත් යතොති යවොහායරො. 

යතනාහ ‘‘ස ඤ්ඤා ත්තය වා’’ති. පඤ්චක්ෙන් දුක්ෙන් ති 
පඤ ්චක් ඛන් ධසඤ් ඤිතං දුක් ඛං. වුත් තං යහතං භගවතා ‘‘සංඛිත් යතන 

පඤ ්චුපාොනක් ඛන් ධා දුක් ඛා’’ති (දී. නි. 2.387; ම. නි. 1.120; 3.373; විභ. 

202) අඤ්යඤො යනව සම්යභොති යථාවුත් තදුක් ඛයතො අඤ් ඤස් ස 

සඞ් ඛතධම් මස ්ස අභාවයතො. න නිරුජ්ඣතීති තයතො අඤ් ඤං න නිරුජ් ඣති, 
උප් පාෙයතො යහොති නියරොයධොති. 

වජිරාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 

භික් ඛුනීසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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6. බ්රහ් මසංයුත් තං 

1. පඨ වග්යගො 

1. බ්රහ් මායාචනසුත් තවණ් ණනා 
172. පරිවිතක්යකො උදපාදීති ධම් මගම් භීරතාපච් චයවක් ඛණයහතුයකො 

ධම් මයෙසනාය අප් යපොස ්සුක් යකො උප් පජ් ජි. අයං පරිවිතක් යකො කස් මා 

උෙපාදි? කත් ථ ච උෙපාදීති තං සබ් බං විභායවතුං ‘‘සබ්බබුද් ාන’’න් තිආදි 

ආරද් ධං. තත් ථ ආචිණ්ණස ාචිණ්යණොති ආචරියතො යචව ආචරන් යතහි ච 
සම් මයෙව ආචරියතොති අත් යථො. එයතන අයං පරිවිතක් යකො සබ් බබුද් ධානං 
පඨමාභිසම් යබොධියං උප් පජ් ජයතවාති අයයමත් ථ ධම් මතාති ෙස් යසති. තත් ථ 

අට්ඨය  සත්තායහති ඉෙං සත් තමසත් තාහයතො පරං සත් තාහබ් භන් තයර 

උප් පන් නත් තා වුත් තං, න පන ඉතයරසං විය අට් ඨමස් ස නාම සත් තාහස් ස 

පවත් තිතස් ස සබ් භාවා. සපච්චග්යඝති මහග් යඝ. ‘‘පච් චග් යඝ’’ති වා පායඨො, 

අභිනයවති අත් යථො. යසල යෙති මුග් ගවණ් ණසිලාමයය. 

පටිවිද්ය ොති සයම් භුඤායණන ‘‘ඉෙං දුක් ඛ’’න් තිආදිනා පටිමුඛං 

නිබ් බිජ් ඣනවයසන පත් යතො, යාථාවයතො අවබුද් යධොති අත් යථො.  ම්ය ොති

චතුසච්ච ම්ය ො තබ් බිනිමුත් තස් ස පටිවිජ් ඣිතබ් බධම් මස ්ස අභාවයතො. 

ගම්භීයරොති මහාසමුද් යෙො විය මකසතුණ් ඩසූචියා අඤ් ඤත්ර 
සමුපචිතපරිපක් කඤාණසම් භායරහි අඤ් යඤසං ඤායණන 

අලබ් භයනයයපතිට් යඨො. යතනාහ ‘‘උත්තානපටික්යෙපවචනය ත’’න් ති. 

යයො අලබ් භයනයයපතිට් යඨො, යසො ඔගාහිතුං අසක් කුයණයයතාය සරූපයතො 

වියසසයතො ච පස් සිතුං න සක් කාති ආහ ‘‘ගම්භීරත්තාව දුද්දයසො’’ති. 

දුක්යෙන දට්ඨබ්යබොති කච් යඡන යකනචි කොචියෙව ෙට් ඨබ් යබො. යං පන 

ෙට් ඨුයමව න සක් කා, තස් ස ඔගායහත් වා අනු අනු බුජ් ඣනයකො කොචි 

නත් ථීති ආහ ‘‘දුද්දසත්තාව දුරනුයබොය ො’’ති. දුක්යෙන අවබුජ්ඣිතබ්යබො 

අවයබොධස් ස දුක් කරභාවයතො. ඉමස් මිං ඨායන ‘‘තං කං මඤ් ඤථ, භික් ඛයව, 

කතමං නු යඛො දුක් කරතරං වා දුරභිසම් භවතරං වා’’ති (සං. නි. 5.1115) 

සුත් තපෙං වත් තබ් බං. සන් තාරම් මණතාය වා සන්යතො. 

නිබ් බුතසබ් බපරිළාහතාය නිබ්බුයතො. අත් තයනො පච් චයයහි පධානභාවං 

නීයතොති වා පණීයතො. අතිත් තිකරණට් යඨන අතප්පයකො සාදුරසයභොජනං 

විය. තත් ථ ච නියරොධසච් චං සන් තං ආරම් මණන් ති සන් තාරම් මණං, 

මග් ගසච් චං සන් තං සන් තාරම් මණඤ් චාති සන් තාරම් මණං, 
අනුපසන් තසභාවානං කයලසානං සඞ් ඛාරානඤ් ච අභාවයතො සන් යතො. 
නිබ් බුතසබ් බපරිළාහත් තා නිබ් බුයතො. සන් තපණීතභායවයනව තෙත් ථාය 

අයසචනකතාය අතප් පකතා ෙට් ඨබ් බා. යතනාහ ‘‘ඉදං ද්වෙං

යලොකුත්තරය ව සන් ාෙ වුත්ත’’න් ති. උත් තමඤාණස් ස විසයත් තා න

තක්යකන අවචරිතබ්යබො. තයතො එව නිපුණඤාණයගොචරතාය 

සණ් හසුඛුමසභාවත් තා ච නිපුයණො. බාලානං අවිසයත් තා යථාවුත් යතහි 

පණ් ඩියතහි එව යවදිතබ් යබොති පණ්ඩිතයවදනීයෙො. ආලීයන් ති 
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පටුන 

අභිරමිතබ් බට් යඨන යසවීයන් තීති ආලො, පඤ ්ච කාමගුණා. ආලයන් ති 

අල් ලීයන් ති අභිරමණවයසන යසවන් තීති ආලො, තණ් හාවිචරිතානි. 

ර න්තීති රතිං වින් ෙන් ති කීළන් ති ලළන් ති. ආලෙරතාති ආලයනිරතා. 

ඨානං සන් ධායාති ඨානසද් ෙං සන් ධාය, අත් ථයකො පන ඨානන් ති ච 

පටිච් චසමුප් පායෙො එව අධිප් යපයතො  .තිට් ඨති ඵලං තොයත් තවුත් තිතායාති හි  

ඨානං, සඞ් ඛාරාදීනං පච් චයභූතා අවිජ් ජාෙයයො  .ඉයමසං සඞ් ඛාරාදීනං  පච් චයා 

ඉෙප් පච් චයා, අවිජ් ජාෙයයො. ඉෙප් පච් චයා එව ඉෙප් පච් චයතා යථා ‘‘යෙයවො එව 

යෙවතා .’’ ඉෙප් පච් චයානං වා අවිජ් ජාදීනං අත් තයනො ඵලං පති පච් චයභායවො 

උප් පාෙනසමත් ථතා ඉෙප් පච් චයතා. යතන පරමත් ථපච් චයලක් ඛයණො 

පටිච් චසමුප් පායෙො ෙස් සියතො යහොති  .පටිච් ච සමුප් පජ් ජති ඵලං එතස් මාති 

පටිච් චසමුප් පායෙො. පෙද් වයයනපි ධම් මානං පච් චයට් යඨො එව විභාවියතො .

යතනාහ ‘‘සඞ් ඛාරාදිපච් චයානං එතං අධිවචන ’’න් ති.  සඞ් ඛාරාදීනං පච් චයා 

සඞ් ඛාරාදිපච් චයා, අවිජ් ජාෙයයො  .යතසං  සඞ් ඛාරාදිපච් චයානං. අයයමත් ථ 

සඞ් යඛයපො, විත් ථායරො පන විසුද් ධිමග් ගසංවණ් ණනායං (විසුද් ධි  .මහාටී .

2.572-573) වුත් තනයයන යවදිතබ් යබො. සබ් බසඞ් ඛාරසමයථොතිආදි 

සබ් බන් ති සබ් බසඞ් ඛාරසමථාදිඅභියධයයං සබ් බං අත් ථයතො නිබ් බානයමව .

ඉොනි අස් ස  නිබ් බානභාවං ෙස් යසතුං ‘‘යස් මා හී ’’තිආදි වුත් තං.  තන් ති 

නිබ් බානං. ආගම් මාති පටිච් ච අරියමග් ගස ්ස ආරම් මණපච් චයයහතු. 

සම් මන් තීති පටිප් පස් සද් ධිවූපසමවයසන සම් මන් ති  .තථා සන් තා ච සවියසසං 

උපසන් තා නාම  යහොන් තීති ආහ ‘‘වූපසම් මන් තී ’’ති .එයතන  සබ් යබ සඞ් ඛාරා 

සම් මන් ති එත් ථාති සබ් බසඞ් ඛාරසමයථො, නිබ් බානන් ති ෙස් යසති. 

සබ් බසඞ් ඛාරවිසංයුත් යත හි නිබ් බායන සබ් බසඞ් ඛාරවූපසමපරියායයො 

අට් ඨකථායං වුත් යතො එව  .යසසපයෙසුපි එයසව නයයො.  

උපධීයති එත් ථ දුක් ඛන් ති උපධි, ඛන් ධාෙයයො. පටිනිස්සට්ඨාති 

සමුච් යඡෙවයසන පරිච් චත් තා යහොන් ති. සබ්බා තණ්හාති අට් ඨසතප් පයභො 

සබ් බාපි තණ් හා. සබ්යබ කියලසරාගාති කාමරාගරූපරාගාදියභො සබ් යබපි 

කයලසභූතා රාගා, සබ් යබපි වා කයලසා ඉධ ‘‘කියලසරාගා’’ති අධිප් යපතා, 
න යලොභවියසසා එව චිත් තස ්ස පරිළාහභාවාපාෙනයතො. යථාහ ‘‘රත් තම් පි 

චිත් තං විපරිණතං, දුට් ඨම් පි චිත් තං විපරිණතං, මූළ් හම් පි චිත් තං 

විපරිණත’’න් ති (පාරා. 271). විරජ් න්තීති පලුජ් ජන් ති වික් ඛම් භනයතො 

සබ් බයසො යතන විසංයුත් තභාවයතො. සබ්බං දුක්ෙන් ති ජරාමරණාදියභෙං 

සබ් බං වට් ටදුක් ඛං. භයවන භවන් ති යතන යතන භයවන භවන් තරං 

භවනිකන් තිභායවන සංසිබ් බති. ඵයලන වා සද්ධිං කම් ං සතණ් හස් යසව 

ආයතිං පුනබ් භවභාවයතො. තයතො වානයතො නික්ෙන්තං තත් ථ තස් ස 
සබ් බයසො අභාවයතො. චිරනිසජ් ජාචිරභාසයනහි 

පිට් ඨිආගිලායනතාලුගලයසොසාදිවයසන කාෙකිල යථො යචවකාෙවියහසාච 
යවදිතබ් බා. සා ච යඛො යෙසනාය අත් ථමජානන් තානං අපටිපජ් ජන් තානඤ් ච 

වයසන, ජානන් තානං පන පටිපජ් ජන් තානඤ් ච යෙසනාය කායපරිස් සයමොපි 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  බ්රහ ්මසංයුත් තං 
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සත් ථු අපරිස ්සයමොයයව. යතනාහ භගවා – ‘‘න ච මං ධම් මාධිකරණං 

වියහයසසී’’ති (උො. 10). යතයනවාහ – ‘‘ොඅ ානන්තානංයදසනානා , 

යසො  කිල යථො අස්සා’’ති. උභෙන් ති චිත් තකලමයථො චිත් තවියහසා චාති 

උභයම් යපතං බුද් ධානං නත් ථි යබොධිමූයල එව සමුච් ඡින් නත් තා. අනුබ්රහූනං 

සම් පිණ් ඩනං. යසොති අපිස් සූති නිපායතො. වුද් ධිප් පත් තා වා අච් ඡරියා 

අනච්ඡරිො, වුද් ධිඅත් යථොපි හි -කායරො යහොති යථා ‘‘අයසක් ඛා ධම් මා’’ති. 
කප් පානං සතසහස් සං චත් තාරි ච අසඞ් යඛයයයානි සයෙවකස් ස යලොකස් ස 
ධම් මසංවිභාගකරණත් ථයමව පාරමියයො පූයරත් වා ඉොනි 
සමධිගතධම් මරජ් ජස ්ස තත් ථ අප් යපොස් සුක් කතාපත් තිදීපනතා ගාථත් ථස් ස ච 
අච් ඡරියතා තස් ස වුද් ධිප් පත් තීති යවදිතබ් බං. අත් ථද් වායරන හි ගාථානං 

අනච් ඡරියතා. යගොචරා අයහසුන් ති උපට් ඨහිංසු. උපට් ඨානඤ් ච 

විතක් යකතබ් බතාවාති ආහ ‘‘පරිවිතක්කයිතබ්බතංපාපුණිංසූ’’ති. 

යදි සුඛාපටිපොව, කථං කච් ඡතාති ආහ ‘‘පාරමීපූරණකායලපනා’’තිආදි. 

එව ාදීනි දුප් පරිච් චජානි යෙන් තස ්ස. හ-ඉති වා බයත් තන් ති එතස ්මිං අත් යථ 

නිපායතො. ‘‘එකංසත් යථ’’ති යකචි. හ බයත් තං, එකංයසන වා අලං 
නිප් පයයොජනං එවං කච් යඡන අධිගතස් ස පකාසිතුං යෙසිතුන් ති යයොජනා. 

හලන් ති වා අලන් ති ඉමිනා සමානත් ථපෙං ‘‘හලන් ති වොමී’’තිආදීසු විය. 

රාගයදොසඵුට්යඨහීති ඵුට් ඨවියසන විය සප් යපන රායගන යෙොයසන ච 

ඵුට් යඨහි අභිභූයතහි. රාගයදොසානුගයතහීති රාගයෙොයසහි අනුබන් යධහි. 

නිච්චාදීනන් ති නිච් චාදීනං චතුන් නං විපල් ලාසානං. එවංගතන් ති එවං 
අනිච් චන් තිආදිනා ආකායරන පවත් තං බුජ් ඣිතබ් බං. කාමරාගරත් තා ච 
භවරාගරත් තා ච නීවරයණහි නිවුතචිත් තතාය දිට් ඨිරාගරත් තා 

විපරීතාභිනියවයසන න දක්ෙන්ති යාථාවයතො ධම් මං න පටිවිජ් ඣිස ්සන් ති. 

සභායවනාති අවිපරීතසභායවන. එවං ගාහායපතුන් ති අනිච් චන් තිආදිනා 
සභායවන යාථාවයතො ධම් මං ජානායපතුං. රාගයෙොසපයරතතාපි යනසං 

සම් මූළ ්හභායවයනවාති ආහ ‘‘තය ොෙන්ය නආවුටා’’ති. 

ධම් මයෙසනාය අප් යපොස ්සුක් කතාපත් තියා කාරණං විභායවතුං ‘‘කස් ා

පනා’’තිආදිනා සයයමව යචොෙනං සමුට් ඨායපති. අඤ්ඤාතයවයසනාති 
ඉමස ්ස භගවයතො සාවකභාවූපගමයනන අඤ ්ඤාතයවයසන. 

‘‘අඤ ්ඤතරතාපසයවයසනා’’ති යකචි, යසො පනස් ස 
අරහත් තාධිගමයනයනව විගච් යඡයය. තිවිධං කාරණං 

අප් යපොස ්සුක් කතාපත් තියා පටිපක් ඛස් ස බලවභායවො, ධම් මස් ස ගම් භීරතා, 

තත් ථ ච භගවයතො සාතිසයං ගාරවන් ති තං ෙස් යසතුං ‘‘තස්ස හී’’තිආදි 

ආරද් ධං. තත් ථ පටිපක්ො නාම රාගාෙයයො කයලසා සම් මාපටිපත් තියා 
අන් තරායකරත් තා. යතසං බලවභාවයතො චිරපරිභාවනාය 
සත් තසන් තානයතො දුබ් බියසොධියතාය යත සත් යත මත් තහත් ථියනො විය 
දුබ් බලපුරිසං අධිභවිත් වා අජ් යඣොත් ථරිත් වා අනයබයසනං ආපායෙන් තා 
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අයනකසතයයොජනායාමවිත් ථාරං සුනිචිතං ඝනසන් නියවසං 
කණ් ටකදුග් ගම් පි අධියසන් ති. දූරපයභෙදුච් යඡජ් ජතාහි දුබ් බියසොධියතං පන 

ෙස් යසතුං ‘‘අථස්සා’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ ච අන් යතො අමට් ඨතාය 

කඤ්ජිෙපුණ්ණා ලාබු, චිරපාරිවාසිකතාය තක්කභරිතා චාටි, 

ස් යනහතින් තදුබ් බලභායවන වසාපීතපියලොතිකා, යතලමිස් සිතතාය 

අඤ් න ක්ඛිතහත්යථො දුබ් බියසොධනීයා වුත් තා. හීනූපමා යචතා 

රූපපබන් ධභාවයතො අචිරකාලිකත් තා ච මලීනතාය, කයලසසංකයලයසො එව 
පන දුබ් බියසොධනීයතයරො අනාදිකාලිකත් තා අරූපනිස් සිතත් තා ච. යතනාහ 
‘‘අතිසංකලිට් ඨා’’ති. 

යථා ච දුබ් බියසොධනීයතරතාය, එවං ගම් භීරදුද් ෙසදුරනුයබොධානම් පි 
වුත් තඋපමා හීනූපමාව. ගම් භීයරොපි ධම් යමො පටිපක් ඛවිධමයනන ඤායණන 

විසෙභාවං ආපන් යනන සුපාකයටො භයවයය, පටිපක් ඛවිධමනං පන 

සම් මාපටිපත් තිපටිබද් ධං, සා සද් ධම් මස ්සවනාධීනා, තං සත් ථරි ධම් යම ච 
පසාොයත් තං. යසො ගරුට් ඨානියානං අජ් යඣසනයහතුයකොති පණාලිකාය 
සත් තානං ධම් මසම් පටිපත් තියා බ්රහ් මායාචනානිමිත් තන් ති තං ෙස් යසන් යතො 

‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. 

උපක් කයලසභූතං අප් පං රාගාදිරජං එතස් සාති අප් පරජං, අප් පරජං අක් ඛි 

පඤ ්ඤාචක් ඛු යයසං යත තංසභාවාති කත් වා අප්පර ක්ෙ ාතිකාති 

ඉමමත් ථං ෙස් යසන් යතො ‘‘පඤ්ඤා යෙ’’තිආදිමාහ. අප් පං රාගාදිරජං යයසං 
තංසභාවා අප් පරජක් ඛජාතිකාති එවයමත් ථ අත් යථො යවදිතබ් යබො. 

අස්සවනතාති ‘‘සයං අභිඤ් ඤා’’තිආදීසු විය කරයණ පච් චත් තවචනන් ති 

ආහ ‘‘අස්සවනතාො’’ති. දසපුඤ්ඤකිරිෙවයසනාති 

ොනාදිෙසවිධපුඤ් ඤකරියවත් ථූනං වයසන. යතනාහ ‘‘කතාධිකාරා’’තිආදි. 

පපඤ්චසූදනිෙං (ම. නි. අට් ඨ. 1.282) පන ‘‘ද් වාෙසපුඤ් ඤකරියවයසනා’’ති 

වුත් තං, තං ොනාදීසු සරණගමන-පරහිතපරිණාමනාදිපක් ඛිපනවයසන 
වුත් තං. 

රාගාදිමයලන ස යලහි පූරණාදීහි ඡහි සත්ථායරහි සත් ථුපටිඤ ්යඤහි 
කබ් බරචනාවයසන චින් තාකවිආදිභායව ඨත් වා තක් කපරියාහතං 
වීමංසානුචරිතං සයංපටිභානං චින් තියතො. යත කර 
බුද් ධයකොලාහලානුස් සයවන සඤ් ජාතකුතූහලං යලොකං වඤ් යචන් තා 
යකොහඤ් යඤ ඨත් වා සබ් බඤ ්ඤුතං පටිජානන් තා යං කඤ් චි අධම් මයමව 

‘‘ධම් යමො’’ති දීයපසුං. යතනාහ ‘‘යත හි පුයරතරං උප්පජ්ජිත්වා’’තිආදි. 

අපාපුයරතන් ති එතං කස් සපස ්ස භගවයතො සාසනන් තරධානයතො පභුති 
පිහිතං නිබ් බානමහාද් වාරං අරියමග් ගං සද් ධම් මයෙසනාහත් යථන අපාපුර 
විවර. 

යසයලො පබ් බයතො උච් යචො යහොති ථියරො ච, න පංසුපබ් බයතො 

මිස් සකපබ් බයතො චාති ආහ ‘‘යසයල ෙථා පබ්බතමුද් නී’’ති.  ම්  ෙං



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  බ්රහ ්මසංයුත් තං 

185 

පටුන 

පාසාදන් ති යලොකුත් තරධම් මමාහ. යසො හි සබ් බයසො පසාොවයහො, 
සබ් බධම් යම අතික් කම් ම අබ් භුග් ගතට් යඨන පාසාෙසදියසො ච. 

පඤ ්ඤාපරියායයො වා ඉධ ධම් ම-සද් යෙොති වුත් තං ‘‘පඤ්ඤා ෙ’’න් ති. සා හි 
අබ් භුග් ගතට් යඨන පාසායෙොති අභිධම් යම ආගතා. තථා චාහ – 

‘‘පඤ ්ඤාපාසාෙමාරුය් හ, අයසොයකො යසොකනිං පජං; 

පබ් බතට් යඨොව භූමට් යඨ, ධීයරො බායල අයවක් ඛතී’’ති. (ධ. ප. 28); 

ෙථා හීතිආදීසු යථා ච පබ් බයත ඨත් වා අන් ධකායර යහට් ඨා 
ඔයලොයකන් තස් ස පුරිසස් ස යඛත් තයකොරපාළිකුටිකායයො තත් ථ 

සයිතමනුස් සා ච න පඤ් ඤායන් ති අනුජ් ජලභාවයතො, කුටිකාසු පන 

අග් ගිජාලා පඤ් ඤායති සමුජ් ජලභාවයතො, එවං ධම් මපාසාෙමාරුය් හ 
සත් තයලොකං ඔයලොකයයතො භගවයතො ඤාණස් ස ආපාථං නාගච් ඡන් ති 

අකතකලයාණා සත් තා, ඤාණග් ගිනා අනුජ් ජලභාවයතො අනුළාරභාවයතො ච 

රත් තිං ඛිත් තා සරා විය යහොන් ති, කතකලයාණා පන භබ් බපුග් ගලා දූයර 
ඨිතාපි භගවයතො ආපාථං ආගච් ඡන් ති පරිපක් කඤාණග් ගිතාය 
සමුජ් ජලභාවයතො උළාරසන් තානතාය හිමවන් තපබ් බයතො විය චාති එවං 
යයොජනා යවදිතබ් බා. 

ගරුට් ඨානීයං පයිරුපාසිත් වා ගරුතරං පයයොජනං උද් දිස ්ස අභිපත් ථනා 

අජ් යඣසනා, සාපි අත් ථයතො යාචනාව යහොතීති ආහ ‘‘අජ්යඣසනන්ති

ොචන’’න් ති. පයෙසවිසයං ඤාණෙස් සනං අහුත් වා බුද් ධානංයයව 
ආයවණිකභාවයතො ඉෙං ඤාණද් වයං ‘‘බුද් ධචක් ඛූ’’ති වුච් චතීති ආහ 

‘‘ඉය සඤ්හි ද්වින්නං ඤාණානං ‘බුද් චක්ඛූ’ති නා ’’න් ති. තිණ්ණං

 ග්ග්ගඤාණානන් ති යහට් ඨිමානං තිණ් ණං මග් ගඤාණානං ‘‘ධම් මචක් ඛූ’’ති 
නාමං චතුසච් චධම් මෙස ්සනමත් තභාවයතො. යයතො තානි ඤාණානි 

විජ් ජූපමභායවන වුත් තානි, අග් ගමග් ගඤාණං පන ඤාණකච් චස් ස 

සිඛාප් පත් තියා ෙස් සනමත් තං න යහොතීති ‘‘ධම් මචක් ඛූ’’ති න වුච් චති, යයතො 

තං වජිරූපමභායවන වුත් තං. වුත්තනයෙනාති ‘‘අප් පරජක් ඛජාතිකා’’ති 

එත් ථ වුත් තනයයන. යස් මා මන් ෙකයලසා ‘‘අප්පර ක්ො’’ති වුත් තා, තස් මා 

බහලකයලසා ‘‘ හාර ක්ො’’ති යවදිතබ් බා. පටිපක් ඛවිධමනසමත් ථතාය 

තික්ොනි සූරානි විසොනි, වුත් තවිපරියායයන මුදූනි. සද් ාදයෙො ආකාරාති 

සද් ෙහනාදිප් පකායර වෙති. සුන්දරාති කලයාණා. සම්ය ොහවියනොදනිෙං පන 

‘‘යයසං ආසයාෙයයො යකොට් ඨාසා සුන් ෙරා, යත ස ්වාකාරා’’ති වුත් තං, තං 

ඉමාය අත් ථවණ් ණනාය අඤ ්ඤෙත් ථු සංසන් ෙතීති ෙට් ඨබ් බං. කාරණං නාම 

පච් චයාකායරො, සච් චානි වා. පරයලොකන් ති සම් පරායං. තං දුක් ඛාවහං වජ් ජං 

විය භයයතො පස් සිතබ් බන් ති වුත් තං ‘‘පරයලොකඤ්යචව වජ් ඤ්ච භෙයතො

පස්සන්තී’’ති. සම් පත් තිභවයතො වා අඤ ්ඤත් තා විපත් තිභයවො පරයලොයකොති 

වුත් තං ‘‘පර…යප.… පස්සන්තී’’ති. 
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පටුන 

අෙං පයනත්ථ පාළීති එත් ථ ‘‘අප් පරජක් ඛා’’ති පොනං අත් ථවිභාවයන 
අයං තස් ස තථාභාවසාධනපාළි. සද් ධාදීනඤ් හි විමුත් තපරිපාචකධම් මානං 
බලවභායවො තප් පටිපක් ඛානං පාපධම් මානං දුබ් බලභායව සති යහොති. 
යතසඤ් ච බලවභායවො සද් ධාදීනං දුබ් බලභායවති විමුත් තිපරිපාචකධම් මානං 
සවියසසං අත් ථිතානත් ථිතාවයසන අප් පරජක් ඛා මහාරජක් ඛාතිආෙයයො 

පාළියං (පටි. ම. 1.111) විභජිත් වා ෙස් සිතා ‘‘සද් යධො පුග් ගයලො 

අප් පරජක් යඛො’’තිආදිනා. ඛන් ධාෙයයො එව ලුජ් ජනපලුජ් ජනට් යඨන යලොයකො 

සම් පත් තිභවභූයතො යලොයකො සම්පත්තිභවයලොයකො, සුගතිසඞ් ඛායතො 

උපපත් තිභයවො. සම් පත් ති භවති එයතනාති සම්පත්තිසම්භවයලොයකො, 
සුගතිසංවත් තනියයො කම් මභයවො. දුග් ගතිසඞ් ඛාතඋපපත් තිභව-

දුග් ගතිසංවත් තනියකම් මභවා විපත්තිභවයලොක-විපත්තිසම්භවයලොකා. පුන 

එකකදුකාදිවයසන යලොකං විභජිත් වා ෙස් යසතුං ‘‘එයකො යලොයකො’’තිආදි 
වුත් තං. ආහාරාෙයයො විය හි ආහාරට් ඨිතිකා සඞ් ඛාරා සබ් යබ ලුජ් ජනට් යඨන 

යලොයකොති. තත් ථ එයකො යලොයකො සබ්යබ සත්තාආහාරට්ඨිතිකාති යායං 
පුග් ගලාධිට් ඨානාය කථාය සබ් යබසං සඞ් ඛාරානං පච් චයායත් තවුත් තිතා 

වුත් තා, තාය සබ් යබො සඞ් ඛාරයලොයකො එයකො එකවියධො පකාරන් තරස් ස 

අභාවයතො. ද්යව යලොකාතිආදීසුපි ඉමිනා නයයන අත් යථො යවදිතබ් යබො. 
නාමග් ගහයණන යචත් ථ නිබ් බානස ්ස අග් ගහණං තස් ස අයලොකසභාවත් තා. 

නනු ච ‘‘ආහාරට් ඨිතිකා’’ති එත් ථ පච් චයායත් තවුත් තිතාය 

මග් ගඵලානම් පි යලොකතා ආපජ් ජතීති? නාපජ් ජති, පරිඤ් යඤයයානං 
දුක් ඛසච් චධම් මානං ඉධ ‘‘යලොයකො’’ති අධිප් යපතත් තා. අථ වා න ලුජ් ජති න 

පලුජ් ජතීති යයො ගහියතො තථා න යහොති, යසො යලොයකොති තංගහණරහිතානං 
යලොකුත් තරානං නත් ථි යලොකතා. උපාොනානං ආරම් මණභූතා ඛන් ධා 

උපාදානක්ෙන් ා. අනුයරොධාදිවත් ථුභූතා ලාභාෙයයො අට්ඨ යලොක ම් ා. 

දසාෙතනානීති ෙස රූපායතනානි. යසසං සුවිඤ් යඤයයයමව. 
විවට් ටජ් ඣාසයස් ස අධිප් යපතත් තා තස් ස ච සබ් බං යතභූමකකම් මං 

ගරහිතබ් බං වජ් ජිතබ් බඤ ්ච හුත් වා උපට් ඨාතීති වුත් තං ‘‘සබ්යබඅභිසඞ්ොරා

වජ් ා, සබ්යබ භවගාමිකම් ා වජ් ා’’ති. අප් පරජක් ඛතාදීසු පඤ් චසු දුයකසු 

එයකකස ්මිං ෙස ෙස කත් වා ‘‘පඤ්ඤාසාෙආකායරහිඉ ානි පඤ්චින්ද්රිොනි

 ානාතී’’ති වුත් තං. අථ වා අන් වයයතො බයතියරකයතො ච සද් ධාදීනං 
ඉන් ද්රියානං පයරොපරියත් තං ජානාතීති කත් වා තථා වුත් තං. එත් ථ ච 

අප් පරජක් ඛාදිභබ් බාදිවයසන ආවජ් යජන් තස් ස භගවයතො යත සත් තා 

පුඤ ්ජපුඤ ්ජාව හුත් වා උපට් ඨහන් ති, න එයකකා. 

උප් පලානි එත් ථ සන් තීති උප්පලිනී. උප් පලගච් යඡොපි ජලාසයයොපි ච. ඉධ 

පන ජලාසයයො අධිප් යපයතොති ආහ ‘‘උප්පලවයන’’ති. යානි හි උෙකස් ස 

අන් යතො නිමුග් ගායනව හුත් වා පුසන් ති වඩ් ඪන් ති, තානි 

අන් යතොනිමුග් ගයපොසීනි. දීපිතානීති අට් ඨකථායං පකාසිතානි, ඉයධව වා 

‘‘අඤ්ඤානිපී’’තිආදිනා ෙස් සිතානි. උග්ඝටිතඤ්ඤූති උග් ඝටනං නාම 
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ඤාණුග් ඝටනං, ඤායණන උග් ඝටිතමත් යතයනව ජානාතීති අත් යථො. 

විපඤ් චිතං විත් ථාරිතයමව අත් ථං ජානාතීති විපඤ්චිතඤ්ඤූ. නිද් යෙසාදීහි 

ධම් මාභිසමයාය යනතබ් යබොති යනයෙයො. පජ් ජති අත් යථො එයතනාති පෙං, 

පජ් ජයත ඤායයතති වා පෙං, තෙත් යථො. පෙං පරමං එතස් ස, න 

සච් චාභිසම් යබොයධොති පදපරය ො. 

උදාහටයවලාොති උොහායර ධම් මස ්ස උද් යෙයස උොහටමත් යතයයව. 

 ම් ාභිස යෙොති චතුසච් චධම් මස් ස ඤායණන සද් ධිං අභිසමයයො. අෙං

වුච්චතීති අයං ‘‘චත් තායරො සතිපට් ඨානා’’තිආදිනා නයයන සංඛිත් යතන 
මාතිකාය ඨපියමානාය යෙසනානුසායරන ඤාණං යපයසත් වා අරහත් තං 

ගණ් හිතුං සමත් යථො පුග් ගයලො ‘‘උග් ඝටිතඤ් ඤූ’’ති වුච් චති. අෙං වුච්චතීති 
සංඛිත් යතන මාතිකං ඨයපත් වා විත් ථායරන අත් යථ විභජියමායන අරහත් තං 

පාපුණිතුං සමත් යථො පුග් ගයලො ‘‘විපඤ් චිතඤ් ඤූ’’ති වුච් චති. උද්යදසයතොති 
උද් යෙසයහතු. උද් දිසන් තස් ස උද් දිසායපන් තස ්ස වාති අත් යථො. 

පරිපුච්ඡයතොති අත් ථං පරිපුච් ඡන් තස ්ස. අනුපුබ්යබන  ම් ාභිස යෙො

යහොතීති අනුක් කයමන අරහත් තප් පත් ති යහොති. න තාෙ  ාතිො

 ම් ාභිස යෙො යහොතීති යතන අත් තභායවන මග් ගං වා ඵලං වා අන් තමයසො 

ඣානං වා විපස් සනං වා නිබ් බත් යතතුං න සක් යකොති. අෙං වුච්චති

පදපරය ොති අයං පුග් ගයලො ඡබ් බිධං බයඤ් ජනපෙං ඡබ් බිධං අත් ථපෙන් ති ඉෙං 
පෙයමව පරමං අස් සාති පෙපරයමොති වුච් චතීති අත් යථො. 

වාසනා යහොතීති යෙසනා ඵලයවොහායරන වාසනා යහොතීති වුත් තා  .න හි කාචි  

බුද් ධානං යෙසනා නිරත් ථකා. යයති යය දුවියධ පුග් ගයල. විභඞ් යග 

කම් මාවරයණනාති පඤ් චවියධන ආනන් තරියකම් යමන. විපාකාවරයණනාති 

අයහතුකපටිසන් ධියා  .යස් මා පන  දුයහතුකානම් පි අරියමග් ගපටියවයධො 

නත් ථි, තස් මා දුයහතුකා පටිසන් ධිපි විපාකාවරණයමවාති යවදිතබ් බා. 

කයලසාවරයණනාති නියතමිච් ඡාදිට් ඨියා. අස් සද් ධාති බුද් ධාදීසු සද් ධාරහිතා. 

අච් ඡන් දිකාති කත් තුකමයතාඡන් ෙරහිතා. උත් තරකුරුකා මනුස් සා 

අච් ඡන් දිකට් ඨානං පවිට් ඨා. දුප් පඤ් ඤාති භවඞ් ගපඤ් ඤාය පරිහීනා .

භවඞ් ගපඤ් ඤාය  පන පරිපුණ් ණායපි යස් ස භවඞ් ගචලනං යලොකුත් තරස් ස 

පච් චයයො න යහොති, යසොපි දුප් පඤ ්යඤො එව නාම. අභබ් බා නියාමං 

ඔක් කමිතුං කුසයලසු ධම් යමසු සම් මත් තන් ති කුසයලසු ධම් යමසු 

සම් මත් තනියාමසඞ් ඛාතං මග් ගං ඔක් කමිතුං අධිගන් තුං අභබ් බා. න 

කම් මාවරයණනාතිආදීනි වුත් තවිපරියායයන යවදිතබ් බානි. රාගචරිතාදිආදීසු 

යං වත් තබ් බං, තං පරමත් ථදීපනියං විසුද් ධිමග් ගසංවණ් ණනායං (විසුද් ධි .

මහාටී . 1.43) වුත් තනයයන යවදිතබ් බං. 

නිබ්බානස්ස ද්වාරං පවිසනමග් යගො විවරිත්වා ඨපියතො 

මහාකරුණූපනිස් සයයන සයම් භුඤායණන අධිගතත් තා. සද් ං

පමුඤ්චන්තූති අත් තයනො සද් ධං ධම් මසම් පටිච් ඡනයයොගයං කත් වා 
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විස් සජ් යජන් තු, සද් ෙහනාකායරන නං උපට් ඨයපන් තූති අත් යථො. සුයඛන 

අකච් යඡන පවත් තනීයතාය සුප්පවත්තිතං. න භාසිං න භාසිස ්සාමීති 
චින් යතසිං. 

සත් ථු සන් තිකං උපගතානං යෙවානං බ්රහ් මානඤ් ච තස් ස පුරයතො 

අන් තරධානං නාම අතිට් ඨනන් ති ආහ ‘‘සකට්ඨානය ව ගයතො’’ති. 
සද් ධින් ද්රියාදි සම් මාදිට් ඨිආදියකො ධම් යමො එව වියනයයසන් තායන 

පවත් තනට් යඨන චක් කන් ති  ම් චක්කං. අථ වා චක්කන් ති ආණා. 

 ම් න් ති යෙසනා. අථ වා අත් ථධම් මයතො අනයපතත් තා ධම් මඤ ්ච තං 

පවත් තනට් යඨන චක් කඤ් චාති  ම් චක්කං. ධම් යමන ඤායයන චක් කන් තිපි 

 ම් චක්කං. යථාහ ‘‘ධම් මඤ ්ච පවත් යතති චක් කඤ් චාති ධම් මචක් කං, 

චක් කඤ් ච පවත් යතති ධම් මඤ් චාති ධම් මචක් කං, ධම් යමන පවත් යතතීති 

ධම් මචක් කං, ධම් මචරියාය පවත් යතතීති ධම් මචක් ක’’න් තිආදි (පටි. ම. 

2.40-41). පවත්යතසීති පට් ඨයපසි. 

බ්රහ් මායාචනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. ගාරවසුත් තවණ් ණනා 
173. අෙං විතක්යකොති අයං ‘‘කන් තාහං විහයරයය’’න් ති එවං 

පවත් තිතවිතක් යකො. අඤ්ඤස්මින් ති පරස් මිං. අත් තා න යහොතීති හි අඤ් යඤො, 

පයරො. යසො පයනත් ථ න යයො යකොචි අධිප් යපයතො, අථ යඛො ගරුට් ඨානීයයො. 

යතනාහ ‘‘කඤ්චි ගරුට්ඨායන අට්ඨයපත්වා’’ති. පතිස් සවති ගරුයනො 

‘‘ආමා’’ති සම් පටිච් ඡතීති පතිස් යසො, න පතිස් යසොති අප්පතිස්යසො.

පතිස්සෙරහියතො ගරුපස ්සයරහියතොති අත් යථො. 

සයදවයකති අවයයවන විග් ගයහො සමුොයයො සමාසත් යථො. 
සයෙවකග් ගහයණන පඤ් චකාමාවචරයෙවග් ගහණං පාරියසසඤායයන 

ඉතයරසං පෙන් තයරහි සඞ් ගහිතත් තා, සමාරකග් ගහයණන 
ඡට් ඨකාමාවචරයෙවග් ගහණං පච් චාසත් තිඤායයන. තත් ථ හි මායරො ජායතො 
තන් නිවාසී ච යහොති. සබ්රහ් මකවචයනන බ්රහ් මකායිකාදිබ්රහ් මග් ගහණං 

පච් චාසත් තිඤායයයනව. ‘‘සස් සමණබ්රාහ් මණියා පජායා’’ති සාසනස් ස 
පච් චත් ථිකසමණබ්රාහ් මණග් ගහණං. නිෙස් සනමත් තඤ් යචතං 
අපච් චත් ථිකානං අසමිතපාපානං අබාහිතපාපානඤ් ච සමණබ්රාහ් මණානං 
යතයනව වචයනන ගහිතත් තා. කාමං ‘‘සයෙවයක’’තිආදිවියසසනානං 
වයසන සත් තවිසයයො යලොකසද් යෙොති විඤ් ඤායති තුලයයයොගවිසයත් තා 
යතසං. ‘‘සයලොමයකො සපක් ඛයකො’’තිආදීසු පන අතුලයයයොයගපි අයං 
සමායසො ලබ් භතීති බයභිචාරෙස් සනයතො පජාගහණන් ති පජාවචයනන 
සත් තයලොකග් ගහණං. යෙවභාවසාමඤ් යඤන මාරබ්රහ් යමසු ගහියතසුපි 
ඉතයරහි යතසං ලබ් භමානවියසසෙස් සනත් ථං විසුං ගහණන් ති ෙස් යසන් යතො 

‘‘ ායරො නා ා’’තිආදිමාහ. මායරො බ්රහ් මානම් පි විචක් ඛුකම් මාය පයහොතීති 

ආහ ‘‘සබ්යබස’’න් ති. උපරීති උපරිභායව. බ්රහ් ාති ෙසසහස් සිබ්රහ් මානං 
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සන් ධායාහ. තථා චාහ ‘‘දසහි අඞ්ගුලීහී’’තිආදි. ඉධ දීඝනිකායාෙයයො විය 

බාහිරකානම් පි ගන් ථනිකායයො ලබ් භතීති ආහ ‘‘එකනිකාොදිවයසනා’’ති. 

වත්ථුවිජ් ාදීති ආදි-සද් යෙන විජ් ජාට් ඨානානි සඞ් ගහිතානි. යථාසකං 

කම් මකයලයසහි පජාතත් තා නිබ් බත් තත් තා පජා, සත් තනිකායයො. තස් සා 

ප ාෙ. සයදව නුස්සාොති වා ඉමිනා සම් මුතියෙවග් ගහණං 
තෙවසිට් ඨමනුස ්සයලොකග් ගහණඤ් ච ෙට් ඨබ් බං. එවං භාගයසො යලොකං 
ගයහත් වා යයොජනං ෙස් යසත් වා ඉොනි අභාගයසො යලොකං ගයහත් වා 

යයොජනං ෙස් යසතුං ‘‘අපියචත්ථා’’තිආදි වුත් තං. යලොකවයසන වුත්තානි 

‘‘යලොකීයන් ති එත් ථ කම් මකම් මඵලානී’’ති කත් වා, ප ාවයසන 

‘‘යහතුපච් චයයහි පජායතී’’ති කත් වා. සීලසම්පන්නතරන් ති එත් ථ 
පරිපුණ් ණසම් පන් නතා අධිප් යපතා ‘‘සම් පන් නං සාලියකොර’’න් තිආදීසු (ජා. 

1.14.1) විය. යතනාහ ‘‘අධිකතරන්ති අත්යථො’’ති. පරිපුණ් ණම් පි 

‘‘අධිකතර’’න් ති වත් තබ් බතමරහති. යසයසසූති 

‘‘සමාධිසම් පන් නතර’’න් තිආදීසු. 

කාරණන් තිආදීසු කාරණන් ති යුත් තිං. අත්ථන් ති අවිපරීතත් ථං. වුඩ්ඪින් ති 
අභිවුඩ් ඪිනිමිත් තං. 

ඉමිනා වචයනනාති ඉමස් මිං සුත් යත අනන් තරං වුත් තවචයනන. න 

යකවලං ඉමිනාව, සුත් තන් තරම් පි ආයනත් වා පටිබාහිතබ් යබොති 

ෙස් යසන් යතො ‘‘නය ආචරියෙොඅත්ථී’’තිආදිමාහ. එත් ථ යං වත් තබ් බං, තං 

සු ඞ්ගලවිලාසිනිො දීඝනිකාෙට්ඨකථාෙ (දී. නි. අට් ඨ. 3.162) වුත් තයමව. 

සරන් ති කරයණ එතං පච් චත් තවචනන් ති ආහ ‘‘සරන්යතනා’’ති, සරන් ති වා 
සරණයහතූති අත් යථො. 

ගාරවසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. බ්රහ් මයෙවසුත් තවණ් ණනා 
174. එකයකොති වියවකට් ඨිතතාය නිස් සයටො. ගණසඞ් ගණිකාභායවො 

තස් සායනන දීපියතො, කයලසසඞ් ගණිකාභායවො පන ‘‘අප්ප ත්යතො’’තිආදීහි 

පකාසියතො. යපසිතත්යතොති නිබ් බානං පති යපසිතචිත් යතො. සම් යදවාති 

ඤායයයනව. යසො පන යදි ආගමනයතො පට් ඨාය ලබ් භති, වත් තබ් බයමව 

නත් ථි, අථ පටිපොරම් භයතො පට් ඨාය ලබ් භති, එවම් පි වට් ටයතවාති ෙස් යසතුං 

‘‘ෙථා වා තථා වා’’තිආදි වුත් තං. අග් ගමග් ගාධිගයමන 
අසම් යමොහපටියවධස් ස සිඛාප් පත් තත් තා මග් ගධම් යමසු විය ඵලධම් යමසුපි 

සාතිසයයො අසම් යමොයහොති ‘‘සයං අභිඤ් ඤා’’ති වුත් තන් ති ආහ ‘‘සා ං

 ානිත්වා’’ති. යථා ජානනා පනස් ස සච් ඡිකරණං අත් තපච් චක් ඛකරියාති 

‘‘සච් ඡිකත් වා’’ති වුත් තන් ති ආහ ‘‘පච්චක්ෙංකත්වා’’ති. තථා සච් ඡිකරියා 
චස් ස විපස් සනාපටිලායභොති ‘‘උපසම් පජ් ජා’’ති වුත් තන් ති ආහ 

‘‘පටිලභිත්වා’’ති. එයතනාති ‘‘ඛීණා ජාතී’’තිආදිවචයනන. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  බ්රහ ්මසංයුත් තං 
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පටුන 

 ාති ඛීණාති එත් ථ ජාතිසීයසන තබ් බිකාරවන් යතො ඛන් ධා වුත් තා. 

පුබ්යබවඛීණත්තාති මග් ගාධිගමනයතො පයගව අතීතභායවයනව ඛීණත් තා. 

තත්ථ අනාගයතසු. වාො ාභාවයතොති අවිජ් ජමානත් තා. 

අනාගතභාවසාමඤ් ඤං ගයහත් වා යලයසන වුත් තං. න පච්චුප්පන්නා

විජ්  ානත්තාති සංකලිට් ඨා ච මග් ගභාවනාති සියාති වචනයසයසො. යථා 
අජාතඵලතරුණරුක් ඛමූයල ඡින් යන ආයතිඋප් පජ් ජනාරහානි ඵලානි 

යඡෙනපච් චයා අනුප් පජ් ජමානානි නට් ඨානි නාම යහොන් ති, එවයමව භාවනාය 
අසති උප් පජ් ජනාරහා කයලසා තප් පච් චයා ජාති ච මග් ගභාවනාය සති න 

උප් පජ් ජමානා පහීනාති වුච් චන් තීති ඉමමත් ථං ෙස් යසති ‘‘ ග්ගස්ස

පනා’’තිආදිනා. අනුප්පාද ම් තංආපජ් යනන ඤායණන ඛීණරාගවයසන. 

යසො සකිච්චභාවාොති යසොළසකච් චතාය, යසොළසවිධස් ස වා කච් චස් ස 

භාවාය උප් පාෙනාය. පාළියං සපදානන් ති සපොනචායරො වුත් යතො 

භාවනපුංසකනිද් යෙයසනාති ආහ ‘‘සපදානචාර’’න් ති. අනුක්කම් ාති 

අනතික් කමිත් වා. ආහුතිපිණ්ඩන් ති ජුහිතබ් බපිණ් ඩං, ජුහනවයසන අග් ගිම් හි 

පක් ඛිපිතබ් බපායාසපිණ් ඩන් ති අධිප් පායයො. භූතබලිකම් න් ති තථා 

පක් ඛිපිත් වා බලිකම් මකරණං. හරිතුපලිත්තන් ති අල් ලයගොමයයන 

කතපරිභණ් ඩං. වන ාලපරික්ඛිත්තන් ති මයනොහරාහි වනපුප් ඵමාලාහි 

පරික් ඛිත් තං. ධූ කටච්ඡූති ධූමපානං. සීලගන් න් ති සීලං පටිච් ච 

උප් පන් නකත් තිගන් ධං. ඝාෙ ානස්සාති උපගතං ගණ් හන් තස ්ස. 

ඉ ම්හා ඨානාති ඉමස් මා මනුස් සානං වසනට් ඨානා, මහාපථවිතලයතොති 

අධිප් පායයො. සබ්බයහට්ඨිය ොති බ්රහ් මපාරිසජ් ජානං වාසබ්රහ් මයලොකමාහ. 

බ්රහ් පයථො නා  චත්තාරි කුසලජ්ඣානානි බ්රහ් මයලොකමග් ගභාවයතො. 

ජීවිතපයථොනා  ජීවිතපවත් තිඋපායභාවයතො. ‘‘භුඤ ්ජතු භවං මහාබ්රහ් මා’’ති 

වචනං සන් ධායාහ ‘‘කිං  ප්පසී’’තිආදි. තිණබී ානීති සාලිතණ් ඩුලාදීනි. 

යගොයූසන් ති ඛීරං ජිගුච් ඡන් යතො වෙති. අයම් පි අත් යථො ‘‘යනතාදියසො 
බ්රහ් මභක් යඛො’’ති වෙන් යතන දීපියතොති. 

අතියෙවපත් යතොපි පඤ් චඛන් ධූපධීනං අත් ථිතාය කයලසූපධිආදීනංයයව 

විරහිතභායවො ගහියතො. අඤ් ඤත්ර හි භාවපච් චයං තෙත් යථො විඤ් ඤායතීති ආහ 

‘‘අතියදවභාවං පත්යතො’’ති. යස් මා බ්රහ් මායනොපි යෙවගතිපරියාපන් නත් තා 

යෙවා එව, තස් මා වුත් තං ‘‘අතිබ්රහ් භාවං පත්යතො’’ති. 

අත්තානං භායවත්වාති සීලාදීහි ගුයණහි අත් තානං වඩ් යඪත් වා 
පරිබ්රහූිත් වා ඨියතො. 

පුථුජ් නාතසා තණ් හාමානදිට් ඨිපරිත් තාසවයසන තාසනයතො. ඛීණාසවා

ථාවරා නා  සබ් බයසො ගතීසු සඤ් චරණාභාවයතො. තථා හි චතුන් නං 
සච් චානං සබ් බයසො අදිට් ඨත් තා භවොයජ් ජස් ස තණ් හාොසබයස් ස භාවයතො 
එකච් චාසු ගතීසු සඤ් චරණසභාවයතො යසක් ඛා ථාවරා න යහොන් ති. 
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භ  ානාති භජාපියමානා. ථාවරපක්ෙය ව භ න්ති සබ් බයසට් ඨපක් ඛං 
එකන් තපසට් ඨං භජමානභාවං උපාොය. 

පහීනකයලයසො ඛීණාසයවො වියසයනො. සුඛං ආයති සුඛායති, තස් ස 

කාරකං සුොෙතිකං. 

බ්රහ් මයෙවසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. බකබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා 
175. ‘‘සස් සයතො අත් තා ච යලොයකො චා’’ති එවං පවත් තා දිට් ඨි 

සස්සතදිට්ඨි.සහකායෙනාති සහ යතන බ්රහ් මත් තභායවන. බ්රහ් ට්ඨානන් ති 

අත් තයනො බ්රහ් මවත් ථුං. අනිච්චං ‘‘නිච්ච’’න්ති වදති අනිච් චතාය අත් තයනො 

අපඤ් ඤායමානත් තා. ථිරන් ති ෙළ් හං, විනාසාභාවයතො සාරභූතන් ති අත් යථො. 

උප් පාෙවිපරිණාමාභාවයතො සදා විජ්  ානං. යකවලන් ති පරිපුණ් ණං. 

යතනාහ ‘‘අෙණ්ඩ’’න් ති. යකවලන් ති වා ජාතිආදීහි අසම් මිස් සං, විරහිතන් ති 

අධිප් පායයො. උප් පාොදීනං අභාවයතො එව අචවන ම් ං. යකොචි

 ාෙනයකො…යප.… උපපජ් නයකො වා නත්ථි නිච් චභාවයතො ඨායනන 

සද් ධිං තන් නිවාසීනං. නිච් චභාවඤ් හි යසො පටිජානාති. තිස්යසො

ඣානභූමියෙොති දුතියතතියචතුත් ථජ් ඣානභූමියයො. 

චතුත් ථජ් ඣානභූමිවියසසා හි අසඤ් ඤසුද් ධාවාසාරුප් පභවා. නිබ්බානන් ති වා 

එත් ථ ඉති-සද් යෙො ආදිඅත් යථො, න පරිසමාපනත් යථො, තස් මා ‘‘සබ් බ’’න් ති 

ඉමිනා ‘‘අසඤ් ඤ…යප.… භවා’’ති වුත් තං සඞ් ගණ් හාති. පටිබාහතීති 

සන් තංයයව සමානං අජානන් යතොව ‘‘නත් ථී’’ති පටික් ඛිපති. එයක 

උත් තරවිහාරවාසියනො. 

යහට්ඨූපපත්තියකොති යහට් ඨා භූමීසු උප් පන් නඋපපත් තියකො. ඉොනි 

තමත් ථං විවරිතුං ‘‘අනුප්පන්යන’’තිආදි වුත් තං. යහට්ඨුපපත්තිකංකත්වාති 

යථාඨිතභූමියතො යහට් ඨා තතියජ් ඣානභූමියං උපපත් තිඣානං කත් වා, න 

උපරිඣානස ්ස විය පත් ථනාමත් තන් ති අධිප් පායයො. පඨ කායලති තස් මිං 

භයව පඨමකායල. අඤ්ඤාසි ආසන් නභාවයතො. උභෙන් ති තං තං අත් තනා 

කතකම් මඤ ්යචව නිබ් බත් තට් ඨානඤ් චාති උභයං. පමුස්සිත්වා නිබ් බත් තිං 
අනුපධායරන් යතො. 

අවිජ් ාෙ ගයතොති අවිජ් ජාය සහ පවත් යතො. සහයයොයග හි ඉෙං 

කරණවචනං. යතනාහ ‘‘ස න්නාගයතො’’ති. අඤ්ඤාණීති අවිද් වා. 

පඤ ්ඤාචක් ඛුවිරහයතො අන්ධීභූයතො, අන් ධභාවං ආපන් යනොති අත් යථො. 

අනාගයත සද් යෙො යහොතායං ‘‘වක් ඛතී’’ති යත්රසද් ෙපයයොයගන, අත් යථො පන 

වත් තමානකාලියකො. යතනාහ ‘‘භණතී’’ති. යතනාහ ‘‘ෙත්රා’’තිආදි. 

 ග්ගයචොයරොති මග් ගපරිබුන් ධකයචොයරො. සන්තජ්ජිෙ ායනොති 

‘‘අවිජ් ජාගයතො වත, යභො, බයකො බ්රහ් මා’’තිආදිනා සන් තජ් ජියමායනො. සතිං
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ලභිත්වාති යතයනව සන් තජ් ජයනන යයොනියසො උම් මුජ් ජිත් වා 

පුරිමජාතිවිසයං සතිං ලභිත් වා. නිප්පීළිතුකාය ොති ඝංයසතුකායමො යෙොසං 

ෙස් යසතුකායමො ‘‘ඉෙං පස් ස යාවඤ් ච යත අපරද් ධ’’න් ති. පුඤ්ඤකම් ාති 

පුඤ ්ඤකාරියනො. යවයදහි ඤායණහි ගතත්තා පවත් තත් තා. අන්ති ා

බ්රහ්මුපපත්තීති සබ් බපච් ඡිමා බ්රහ් මභාවප් පත් ති. අස් ාභි ප්පන්තීති අස් යම 

අභිජප් පන් ති. ආයුවණ් ණාදිවයසන බ්රූහිතගුණත් තා බ්රහ් ා. අඤ ්යඤහි 

මහන් තා බ්රහ් මා  හාබ්රහ් ා. අභිභූති තං බ්රහ් මයලොකං යජට් ඨකභායවන 

අභිභවිත් වා ඨියතො. අනභිභූයතොති අඤ් යඤහි න අභිභූයතො. අඤ්ඤදත්ථූති 

එකංසවචනයමතං. ෙස් සනවයසන දයසො, සබ් බං පස් සතීති අධිප් පායයො. 

වසවත්තීති සබ් බජනං වයස වත් යතති. ඉස්සයරොති යලොයක ඉස් සයරො. 

කත්තා නිම් ාතාති යලොකස් ස කත් තා නිම් මාතා. යසට්යඨො සජිතාති අයං 

යලොකස ්ස උත් තයමො සංවිභජිතා ච. වසී පිතා භූතභබයානන් ති 

ආචිණ් ණවසිත් තා වසී, අයං පිතා භූතානං නිබ් බත් තානං භබයානං 

සම් භයවසීනන් ති පත්යථන්ති විකත් යථන් ති පියහන්ති මායනන් ති. 

එතන් ති විපරීතසඤ් ඤාවයසන ‘‘ඉෙං නිච් චං ඉෙං ධුවං ඉෙං 
සස් සත’’න් තිආදිනා වුත් තං එතං අප් පං පරිත් තකන් ති තං භගවා 

පරිච් ඡින් දිත් වා ෙස් යසති. තං පන ‘‘එකස ්මිං යකොසලයක තිලවායහ 
වස් සසයත වස් සසයත එයකකතිලුද් ධායර කයිරමායන තිලානි පරික් ඛයං 

ගච් ඡන් ති, න ත් යවව අබ් බුයෙ ආයූ’’ති එවං වුත් යතො අබ් බුයෙො, තංවයසන 

වීසතිගුණං නිරබ් බුයෙො, යතසං නිරබ් බුොනං වයසන නිරබ් බුෙසතසහස් සං. 

අයයමත් ථ සඞ් යඛයපො, විත් ථාරයතො පන පදුයම ආයුයනො වස් සගණනා 

ඉමස ්මිංයයව සංයුත් යත පරයතො ආගමිස් සති. අනන්තදස්සීති අනන් තස් ස 

යඤයයස් ස අනවයසසයතො ෙස් සී. වතසීලවත්තන් ති සමාොනවයසන වතභූතං 
චාරිත් තසීලවයසන සමාචිණ් ණත් තා සීලවත් තං. තං පන එකයමවාති ආහ 

‘‘සීලය වා’’ති. 

අපායෙසීති එත් ථ යො යසො පිපාසියත මනුස් යස පානීයං පායයසි, තං 

සමුොගමයතො පට් ඨාය ෙස් යසතුං ‘‘තත්රා’’තිආදි ආරද් ධං. පුබ්යබති 
පුරිමජාතියං. එස බ්රහ් මා ‘‘ජරාමරණස් ස අන් තං කරිස් සාමී’’ති 

අජ් ඣාසයවයසන ඣානං නිබ් බත් යතත් වා බ්රහ් මයලොයක නිබ් බත් ති, යසො 

තත් ථ නිබ් බානසඤ් ඤී අයහොසි. ඣානරතිො වීතිනාය තීති තො තස් සා 
කරියාය අවිච් යඡෙයතො පවත් තිං උපාොය වත් තමානපයයොයගො. 
රත් තන් ධකායර පුරයතො පුරයතො ගච් ඡන් තස් ස සකටස් ස අනුස ්සරණවයසන 

ගච් ඡන් තානං සකටානං නිවත් තනං යහොතීති ‘‘සබ්බසකටානි තයථව

නිවත්තිත්වා’’ති වුත් තං. 

කම් සජ් ාති යුද් ධසජ් ජා. වියලොපන් ති විලුත් තභණ් ඩං. එණිකූලස්මින් ති 

එත් ථ ‘‘පනිහතාය නිච් චගඞ් ගාය නාම’’න් ති යකචි. ‘‘එණිමිගබහුලතාය යසො 
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පටුන 

ගඞ් ගාය තීරප් පයෙයසො එණිකූලන් ති වුත් ත’’න් ති අපයර. ගඞ්යගෙයයකොති 
ගඞ් ගාසන් නිවාසී. 

බද් චයරොති පටිබද් ධචරියයො. යතනාහ ‘‘අන්යතවාසියකො’’ති. ෙස් ා

බුද්ය ො සබ් බඤ් ඤූ, තස් මා අඤ් ඤාසි, ඉධ මය් හං පමුට් ඨඤ ්ච සබ් බං 

ජානාසීති අධිප් පායයො. සබ්බං බ්රහ් යලොකං ඔභාසෙන්යතො සබ් බම් පිමං 
බ්රහ් මයලොකං භගවා ඔභාසං අභිභවිත් වා අනඤ් ඤසාධාරණං අත් තයනො 
ඔභාසං ඔභායසන් යතො තිට් ඨති. 

බකබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. අඤ ්ඤතරබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා 
176. යතය ොකසිණපරිකම් ං කත්වාති 

‘‘යතයජොකසිණපරිකම් මජ් ඣානං සමාපජ් ජිස් සාමී’’ති චිත් තුප් පායෙො 
එයවත් ථ යතයජොකසිණපරිකම් මං. න හි බුද් ධානං අඤ් යඤසං විය තත් ථ 
ඣානසමාපජ් ජයනන පරිකම් මපපඤ් යචො අත් ථි සබ් බත් යථව 
චිණ් ණවසීභාවස් ස පරමුක් කංසභාවප් පත් තත් තා. තස් ස කර බ්රහ් මුයනො 

‘‘යථාහං එවං මහානුභායවො අඤ් යඤො නත් ථී’’ති ලද් ධි, යං සන් ධාය වුත් තං – 

‘‘නත් ථි යසො සමයණො වා බ්රාහ් මයණො වා, යයො ඉධ ආගච් යඡයයා’’ති. භගවා 
තස් ස තං ලද් ධිං විස් සජ් යජතුං යතයජොධාතුං සමාපජ් ජිත් වා තස් ස උපරි 

ආකායස නිසීදි. යතන වුත් තං ‘‘යතය ො ාතුං…යප.…තථාගතං දිස්වා’’ති. 

අට් ඨියවධං වියං විජ් ඣිතබ් යබො අට්ඨියවධී, යථා අට් ඨිං විජ් ඣිත් වා 

අට් ඨිමිඤ ්ජං ආහච් ච තිට් ඨති, එවං විජ් ඣිතබ් යබොති අත් යථො. අයං පන 

අට් ඨියවධී විය අට්ඨියවධී, යථා යසො ලද් ධිං විස් සජ් යජති, එවං 

පටිපජ් ජිතබ් යබොති අත් යථො. යසසානන් ති 

මහාකස ්සපමහාකප් පිනඅනුරුද් ධත් යථරානං. 

අඤ්ඤබ්රහ් සරීරවි ානාලඞ්කාරාදීනං පභාති බ්රහ් මානං සරීරප් පභා 
විමානප් පභා අලඞ් කාරවත් ථාදීනං පභාති ඉමස ්මිං බ්රහ් මයලොයක ඉමා සබ් බා 

පභා අත් තයනො පභස් සරභායවන අභිභවන් තං. නත්ථිය සාති ඉොනි යම සා 

දිට් ඨි නත් ථි, ‘‘නත් ථි යසො සමයණො වා බ්රාහ් මයණො වා, යයො ඉධ 

ආගච් යඡයයා’’ති අයං ලද් ධි නත් ථි. යතනාහ ‘‘තත්රාස්ස…යප.…පහීනා’’ති. 

එත්ථාති එතස ්මිං සමාගයම. යථා තස් ස බ්රහ් මුයනො සබ් බයසො දිට් ඨිගතං 

විමුච් චති ධම් මචක් ඛු උප් පජ් ජති, එවං  හන්තං ම් යදසනංයදයසසි. 

‘‘අජ් ජාපි යත, ආවුයසො’’තිආදිනා වුත් යතන තත්තයකයනව.සරූයපන

වුත්තාති පඨයමන පායෙන චතස් යසො, දුතියයන එකන් ති එවං පඤ් ච 

අභිඤ් ඤා සරූයපන වුත් තා. කස් මා එත් ථ දිබ් බයසොතං නාගතන් ති? ආහ 

‘‘තාසංවයසනආගතය වා’’ති. යයන ඉමා යලොකුත් තරා අභිඤ් ඤා අධිගතා, 
න තස් ස දිබ් බයසොතසම් පාෙනං භාරියං පටිපක් ඛවිගයමන සුයඛයනව 
ඉජ් ඣනයතො. 
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අඤ ්ඤතරබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. බ්රහ් මයලොකසුත් තවණ් ණනා 
177. පච්යචකං ද්වාරබාහන් ති පච් යචකං ද් වාරබාහං. පච් යචක-සද් යෙො 

යචත් ථ ආවුත් තිවයසන යවදිතබ් යබො; ‘‘පච් යචකං පච් යචක’’න් ති ආහ 

‘‘එයකයකො එයකක’’න් ති. යතසු හි එයකො පච් යචකබ්රහ් මා ගන් ධකුටියා 

එකද් වාරබාහං නිස් සාය ඨියතො, අපයරො අඤ් ඤං. පච්යචකබ්රහ් ාති ච එකචාරී 

බ්රහ් මා, න පරිසචාරී බ්රහ් මාති අත් යථො. සමිද් ධි නාම සග් යග සුඛුපකරයණහි, 

බ්රහ් මානඤ ්ච ඣානං සුඛුපකරණන් ති ඣානසුයෙනසමිද්ය ොති. සම් පත් තියා 
යවපුල් ලප් පත් තතා බ්රහ් මානඤ ්ච අභිඤ් ඤාගුයණහි යවපුල් ලප් පත් තීති ආහ 

‘‘ඵීයතොති අභිඤ්ඤාපුප්යඵහි සුපුප්ඵියතො’’ති. අසහන්යතොති නසහන් යතො 
නයරොයචන් යතො. 

සතපදන් ති සතසද් යෙො. රූපවයසනාති රූපසද් ෙවයසන, රූපසද් යෙන 

සද් ධින් ති අත් යථො. තථා පන්තිවයසනාති එත් ථාපි. එකච්යචති එයක මිගාරී, 

යතසං බයග් ඝීනිසාරූපකානං පඤ් චසතානීති අත් යථො. ‘‘කස්ස අඤ්ඤස්ස

උපට්ඨානං ගමිස්සාමී’’ති විමානසම් පත් තියං විම් හයක් ඛියකො 

අහඞ් කාරවයසන වෙති. රණන් ති නින් ෙන් ති එයතහීති රණා, යෙොසා. 
වියරොධිපච් චයසන් නිපායත විකාරුප් පත් ති රුප් පනං රූපස ්ස පයවධනන් ති 

ආහ ‘‘සීතාදීහි ච නිච්චං පයවධිත’’න් ති. සුය ය ො සුන් ෙරපඤ ්යඤො යසො

සත්ථා රූයප න ර ති, කං පන මන් ෙපඤ් යඤො රූයප සරණඤ් ච 
පයවධිතඤ් ච අපස් සන් යතො රමසීති අධිප් පායයො. 

බ්රහ් මයලොකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. යකොකාලිකසුත් තවණ් ණනා 
178. පමාණකරානං රාගාදීනං අභාවයතො ඛීණාසයවො රාගාදිවයසන න 

සක් කා ඉමං පමාතුන් ති අප්පය යෙයො, අප් පයමයයානි වා චත් තාරි 
අරියසච් චානි විජ් ඣිත් වා ඨිතත් තා පමිතං පයමයයං තස් ස කයතො 

පරියමයයයො නත් ථි. යතනාහ ‘‘ඛීණාසයවො…යප.… දීයපතී’’ති. තන් ති 

ඛීණාසවං. පය තුං රන් ධගයවසී හුත් වා වජ් ජයතො පරිච් ඡින් දිතුං. 

යථාසභාවයතො තස් ස මිනයන නිහීනපඤ් ඤතාය අවකුජ් පඤ්ඤං. 

යකොකාලිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. කතයමොෙකතිස් සසුත් තවණ් ණනා 
179. කං කුසලගයවසිතාය ‘‘කං කුසලං අකුසල’’න් තිආදිනා කන් ති 

සුණාති එතායාති කිස්සවාවුච්චති පඤ්ඤා. 

කතයමොෙකතිස් සසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. තුරූබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා 
180. ආබායධො එතස් ස අත් ථීති ආබාධියකො. අනන්තරසුත්යතති 

අනාගතානන් තයර සුත් යත. වරායකොති අනුග් ගහවචනයමව, න 
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නිප් පරියායයන වුත් තවචනං. පිෙසීලාති ඉමිනා එතස් මිං අත් යථ 

නිරුත් තිනයයන ‘‘යපසලා’’ති පෙසිද් ධීති ෙස් යසති. කබරක්ඛීනීති 

බයාධිබයලන පරිභින් නවණ් ණතාය කබරභූතානි අක් ඛීනි. ෙත්තකන් ති යං 

ත් වං භගවයතො වචනං අඤ් ඤථා කයරොසි, තත් තකං තො අපරද් ං, තස් ස 
පමාණං නත් ථීති අත් යථො. යස ්මා අනාගාමියනො නාම කාමච් ඡන් ෙබයාපාො 

පහීනා යහොන් ති, ත් වඤ ්ච දිට් යඨො කාමච් ඡන් ෙබයාපාෙවයසන ඉධාගයතො, 
තස් මා යාව යත ඉෙං අපරද් ධන් ති අයයමයවත් ථ අත් යථො ෙට් ඨබ් යබො. 

අදිට්ඨිප්පත්යතොති අප් පත් තදිට් ඨිනිමිත් යතො. ගිලවියසොවිෙ විසං ගිලිත් වා 

ඨියතො විය. කුඨාරිසදිසා මූලපච් ඡින් ෙනට් යඨන. උත්ත ත්යථති අරහත් යත. 

ඛීණාසයවොති වදති සුනක් ඛත් යතො විය අයචලං යකොරක් ඛත් තියං. යෙො 

අග් ගසාවයකො විය පසංසිතබ්යබොඛීණාසයවො, තං ‘‘දුස් සීයලො අය’’න් ති යයො 

වා වෙති. ස යකොව විපායකොති පසංසියනින් ො 
විජ් ජමානගුණපරිධංසනවයසන පවත් තා යාව මහාසාවජ් ජතාය 

කටුකතරවිපාකා, තාව නින් දියපසංසාපි මහාසාවජ් ජතාය සමවිපාකා තත් ථ 
අවිජ් ජමානගුණසමායරොපයනන අත් තයනො පයරසං 
මිච් ඡාපටිපත් තියහතුභාවයතො පසංසියයන තස් ස සමභාවකරණයතො ච. 

යලොයකපි හි අයං පුයර සමණගාරය් යහො යහොති, පයගව 
දුප් පටිපන් නදුප් පටිපන් යනොති සමං කයරොන් තීති. 

සයකනාති අත් තයනො සාපයතයයයන. අෙං අප්ප ත්තයකො අපරාය ො 

දිට් ඨධම් මිකත් තා සප් පතිකාරත් තා ච තස් ස. අෙං  හන්තතයරො කලි 
කතූපචිතස ්ස සම් පරායිකත් තා අප් පතිකාරත් තා ච. 

‘‘නිරබ් බුයෙො’’ති ගණනාවියසයසො එයකොති ආහ 

‘‘නිරබ්බුදගණනාො’’ති, සතසහස් සං නිරබ් බුොනන් ති අත් යථො. 

නිරබ් බුෙපරිගණනං පන යහට් ඨා වුත් තයමව. ෙ රිෙගරහී නිරෙං උයපතීති 
එත් ථ යථාවුත් තං ආයුප් පමාණං පාකතියකන අරියූපවාදිනා වුත් තන් ති 
යවදිතබ් බං. ‘‘අග් ගසාවකානං පන ගුණමහන් තතාය තයතොපි අතිවිය 
මහන් තතරා එවා’’ති වෙන් ති. 

තුරූබ්රහ් මසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. යකොකාලිකසුත් තවණ් ණනා 
181. ද් යව යකොකාලිකනාමකා භික් ඛූ, තයතො ඉධ අධිප් යපතං 

නිද් ධායරත් වා ෙස් යසතුං – ‘‘යකොඅෙංයකොකාලියකො’’ති? පුච් ඡා. සුත් තස් ස 

අට් ඨුප් පත් තිං ෙස් යසතුං – ‘‘කස් ාච උපසඞ්කමී’’ති? පුච් ඡා. අෙං කිරාතිආදි 
යථාක් කමං තාසං විස් සජ් ජනං. වියවකවාසං වසිතුකාමත් තා අප් පිච් ඡතාය ච 

 ාකස්සචි…යප.…වසිංසු. 

පක්කමිස්සන්තීති ආඝාතං උප්පායදසි අත් තයනො ඉච් ඡාවිඝාතනයතො. 

යථරා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිෙයාදයිංසු පයුත් තවාචාය අකතත් තා යථයරහි ච 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  බ්රහ ්මසංයුත් තං 
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පටුන 

අදීපිතත් තා. පුබ්යබපි…යප.…  ඤ්යඤති ඉමිනා යථරානං යකොහඤ් යඤ 

ඨිතභාවං ආසඞ් කති අවයණ වණං පස් සන් යතො විය, සුද් යධ ආොසතයල 
යලඛං උට් ඨායපන් යතො විය ච. 

අපරජ්ඣිත්වාති භගවයතො සම් මුඛා ‘‘පාපභික් ඛූ ජාතා’’ති වත් වා. ආහ 

‘‘සද් ාෙආකයරො පසාදාවයහො’’ති. පවත් තසද් ධායියකො වාති අත් යථොති ආහ 

‘‘සද් ාතබ්බවචයනො’’ති. 

පී කා නාම බාහිරයතො පට් ඨාය අට් ඨිං භින් ෙති, ඉමා පන පඨමංයයව 

අට් ඨිං භින් දිත් වා උග් ගතා. තරුණයබලුව ත්තියෙොති 

තරුණබිල් ලඵලමත් තියයො. විසගිලියතොති ඛිත් තපහරයණො. තඤ් ච බළිසං 

විසසමඤ ්ඤා යලොයක. ‘‘ආරක් ඛයෙවතානං සුත් වා’’ති පෙං ආයනත් වා 
සම් බන් යධො. 

මගධරට් යඨ සංයවොහාරයතො  ාග යකො පත්යතො, යතන. තිලසකටං 

තිලවාහාඑති වුත් යතො. පච්චිතබ්බට්ඨානස්සාති නිරයදුක් යඛන 

පච් චිතබ් බපයෙසස් ස. එතං ‘‘අබ් බුයෙො’’ති නාමං. 

වස්සගණනාති එකයතො පට් ඨාය ෙසගුණිතං අබ් බුෙආයුම් හි, තයතො පරං 

වීසතිගුණං නිරබ් බුොදීසු වස් සගණනා යවදිතබ් බා. සබ්බත්ථාති අබබාදීසු 

පදුමපරියයොසායනසු සබ් යබසු නිරයයසු. එයසව නයෙොති යහට් ඨිමයතො 
උපරිමස ්ස උපරිමස් ස වීසතිගුණතං අතිදිසති. 

යකොකාලිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
පඨමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. දුතිෙවග්යගො 

1. සනඞ් කුමාරසුත් තවණ් ණනා 
182. යපොරාණකත්තාති නිබ් බත් තිත් වා චිරකාලත් තා. ජාතත් තා ජයනො, 

තං ඉයතො  යනයතො, තස් මිං. ෙත්තියෙො යසට්යඨො 
යලොකමරියාෙපරිපාලනාදිනා සම් මාපටිපත් තියං සත් තානං නියයොජයනන 
බහුකාරත් තා. යසො හි පයර තථා පටිපායෙන් යතො සයම් පි තත් ථ 
පතිට් ඨියතොයයව යහොතීති යසට් යඨො වුත් යතො. පටිපක් ඛවිජ් ඣනට් යඨන 

පුබ් යබනිවාසාදීනං විදිතකරණට් යඨන විජ් ාති. 

සද් ධාහියරොත් තප් පබාහුසච් චවීරියසතිපඤ් ඤාති ඉයම සත්ත සද් ම් ා. 

චරන් ති අගතපුබ් බං දිසං එයතහීති චරණානි, සීලාෙයයො පන් නරස ධම් මා. 

සනඞ් කුමාරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. යෙවෙත් තසුත් තවණ් ණනා 
183. අප් පඤ් ඤත් යත එව සික් ඛාපයෙ යඡජ් ජගාමිකම් මස ්ස කතත් තා 

සලිඞ් යගයනව ච ඨිතත් තා ‘‘යෙවෙත් යතො සාසනයතො පක් කන් යතො’’ති න 
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වත් තබ් යබොති අචිරපක්කන්යතති එත් ථ ‘‘සාසනයතො පක් කන් යත’’ති 

අවත් වා ‘‘යවළුවනයතො ගොසීසං ගයත’’ති වුත් තං. පකතත් යතො හි 

භික් ඛුසඞ් ඝං භින් යෙයය, න අපකතත් යතොති. ව වාොති වළවාය කුච් ඡියං 
ජාතං. 

යෙවෙත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. අන් ධකවින් ෙසුත් තවණ් ණනා 
184.  නතන් ති ජනානං සමූහං, ජනසඤ් චරණට් ඨානන් ති අත් යථො. 

 නුස්සානං අනුපචායරති යත් තයක කසනාදිකච් චං කයරොන් තානං 

සඤ ්චායරො යහොති, එත් තකං අතික් කමිත් වා අනුපචායර. 

සංයෙො නවිප්පය ොක්ොති සංයයොජනවියමොක් ඛයහතු. වියවකරතිං 

පවියවකසුඛජ් ඣානං අලභන් යතො. චිත්තානුරක්ෙණත්ථන් ති පුබ් යබ මං 
මනුස් සා ‘‘අරඤ් ඤවායසන පවිවිත් යතො අසංසට් යඨො ආරද් ධවීරියයො’’ති 

මඤ ්ඤිංසු, ඉොනි ගාමන් යත වසන් තං දිස ්වා ගණසඞ් ගණිකාය නිවුට් යඨොති 

අප් පසාෙං ආපජ් ජිස් සන් ති. යදිපි යම ඉධ අභිරති නත් ථි, එවං සන් යතපි 

ඉයධව වසිස් සාමීති වික් ඛිත් තචිත් යතන හුත් වා න වසිතබ් බං, යකො අත් යථො 

චිත් තවසං ගන් ත් වාති අධිප් පායයො. සතිපට්ඨානපරාෙයණොති 
සතිපට් ඨානභාවනාරයතො. එවං හිස් ස ගණවායසොපි පාසංයසො වියවකවායසන 
විනා සමණකච් චස් ස අසිජ් ඣනයතො. 

වට්ටභෙයතො පමුත් යතො අජ් ඣාසයවයසනාති අධිප් පායයො. 

නිසීදි තත්ථ භික්ඛූති ඉමිනා සත් තූපලද් ධියා අනිස් සිතත් තා යථාරුචියා 

යතසං නිසජ් ජං ෙස් යසති. යතනාහ ‘‘ඉමිනා’’තිආදි. 

ඉමිනා ච ඉමිනා ච ආකායරන ජාතන් ති න අනුස් සවෙස් සනයමතං, න 
අනුස ්සවග් ගහණං. තක් කයහතු නයයහතු වා න වොමීති යයොජනා. පිටකං 

ගන් යථො සම් පදීයති එතස ්සාති පිටකසම්පදානං, ගන් ථස් ස උග් ගණ් හනයතො 

යතන පිටකස ්ස උග් ගණ් හනකභායවන, යකනචි ගන් ථානුසායරන එවං න 
වොමීති අත් යථො. බ් රහ ්මස් ස යසට් ඨස් ස ධම් මස් ස චරියං වාචසිකං පවත් තතීති 

බ්රහ් චරිෙං, ධම් මයෙසනා. භාවියතන මරණස් ස සබ් බයසො භායගන 

විප් පහායනන  රණපරිච්චාගීනං. යත ච ඛීණජාතිකාති ආහ 

‘‘ඛීණාසවාන’’න් ති. 

දස ා දසාති ෙසක් ඛත් තුං ෙස. අඤ්ඤන් ති පඤ් චසතාධිකසහස් සයතො 

අඤ ්ඤං. පුඤ්ඤභාගියනොති විවට් ටනිස ්සිතපුඤ් ඤස් ස භාගියනො තස් සා 
යෙසනාය එත් තකා සත් තා ජාතාති ගයණතුං අහං න සක් යකොමීති ෙස් යසති. 

බ්රහ්  ම් යදසනන් ති බ්රහ් මුනා වුත් තං ආහ. 

අන් ධකවින් ෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. අරුණවතීසුත් තවණ් ණනා 
185. අභිභූ සම්භයවොති යතසං ද් වින් නං මහායථරානං නාමානි. යතසං 

විභාගං ෙස් යසතුං ‘‘යතසූ’’තිආදි වුත් තං. එයත ද් යව තස් ස භගවයතො 

අග් ගසාවකාති ෙස් යසති. අවජ්ඣාෙන්තීති යහට් ඨා කත් වා චින් යතන් ති. 

ඛිෙයන්ති තං ලාමකයතො චින් යතතබ් බතං පායපන් ති පාපකතං කයරොන් ති. 

විත්ථාරෙන්තාති තයමව ලාමකයතො චින් යතතබ් බතං යවපුල් ලං පායපන් තා. 
සබ් යබ පාසණ් ඩා අත් තයනො අත් තයනො සමයය සිද් ධන් යත සබ් යබ 
යෙවමනුස ්සා අත් තයනො අත් තයනො සමයය පටිලායභ පටිලද් ධඅත් යථ 
පුරිසකාරං වණ් ණයන් තීති යයොජනා. 

ආරම්භවීරිෙන් ති මච් චුයසනාසඞ් ඛාතකයලසධුනයන ආරම් භවීරියං, යා 

‘‘ආරම් භධාතූ’’ති වුච් චති. නික්ක වීරිෙන් ති යකොසජ් ජපටිපක් ඛභූතං වීරියං, 

යා ‘‘නික් කමධාතූ’’ති වුච් චති. පයෙොගං කයරොථාති පරං පරං ඨානං 
අක් කමනයතො තයතොපි බලවතරං භාවනාභියයොගං පවත් යතථාති අත් යථො. 

යතනාහ ‘‘පරක් කමථා’’ති. කියලසයසනා නාම රාගාදිකයලසසමූයහො, යසො 
මරණපච් චයභාවයතො ‘‘මච් චුයනො යසනා’’ති වුච් චති. තඤ් හි සන් ධාය වුත් තං 

‘‘මහායසයනන මච් චුනා’’ති (ම. නි. 3.272, 275, 276). ඛන් ධානං 

පඨමාභිනිබ් බත් ති  ාති, තෙඤ් ඤං පන යතසං පටිපාටි පවත් තං සංසායරොති 

අධිප් පායයනාහ ‘‘ ාතිඤ්ච සංසාරඤ්චා’’ති. යස් මා ‘‘එකම් පි ජාතිං ද් යවපි 
ජාතියයො’’තිආදීසු තස් මිං තස් මිං භයව 

ආොනනික් යඛපපරිච් ඡින් නඛන් ධප් පවත් ති ‘‘ජාතී’’ති වුච් චති, සා එව යාව 
පරිනිබ් බානා අපරාපරං පවත් තමායනො සංසායරො ‘‘ඉයතො චියතො 

සංසරණ’’න් ති කත් වා, තස් මා ආහ ‘‘ ාතිසඞ්ොතං වා සංසාර’’න් ති. 

පරිච්යඡදන් ති පරියයොසානං. ඔභාසං ඵරීති සම් බන් යධො. ආයලොකට්ඨායනති 

අත් තනා කතආයලොකට් ඨායන. ආයලොකකිච්චංනත්ථීති අන් ධකාරට් ඨායන 
ආයලොකෙස් සනං විය ආයලොකට් ඨායන ආයලොකෙස් සනකච් චං නත් ථි. තස් මා 

යතසං සත් තානං ‘‘කං ආයලොයකො අයං, කස ්ස නු යඛො අයං ආයලොයකො’’ති? 

විචිනන්තානං චින් යතන් තානං. සබ්යබති සහස ්සියලොකධාතුයං සබ් යබ 

යෙවමනුස ්සා. ඔසටාෙ පරිසාොති ධම් මස් සවනත් ථං සබ් යබොසටාය 

පරිචිතපරිච් ඡින් නාය පරිසාය. සද්දංසුණිංසූති න යකවලං සද් ෙයමව සුණිංසු, 
අථ යඛො අත් යථොපීති යථාධිප් යපයතො යතසං පකතිසවනුපචායර විය පාකයටො 

අයහොසි, තිසහස් සියලොකධාතුං විඤ් ඤායපසීති. 

අරුණවතීසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. පරිනිබ් බානසුත් තවණ් ණනා 
186. එවං තං කුසිනාරාෙ යහොතීති යථා අනුයරොධපුරස් ස ථූපාරායමො 

ෙක් ඛිණපච් ඡිමදිසායං, එවං තං උයයානං කුසිනාරාය ෙක් ඛිණපච් ඡිමදිසායං 

යහොති. තස් ාති යස් මා නගරං පවිසිතුකාමා උයයානයතො උයපච් ච වත් තන් ති 

ගච් ඡන් ති එයතනාති උපවත්තනන් ති වුච් චති, තස් මා. තන් ති 

සාලපන් තිභායවන ඨිතං සාලවනං. අන්තයරනාති යවමජ් යඣ. අප් පමජ් ජනං 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  බ්රහ ්මසංයුත් තං 
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පටුන 

අප්ප ායදො, යසො පන අත් ථයතො ඤාණූපසංහිතා සති. යස් මා තත් ථ සතියා 

බයාපායරො සාතිසයයො, තස් මා ‘‘සතිඅවිප්පවායසනා’’ති වුත් තං. 

අප්ප ාදපයදයෙව පක්ඛිපිත්වා අභාසි අත් ථයතො තස් ස සකලස් ස 
බුද් ධවචනස ්ස සඞ් ගණ් හනයතො. 

ඣානාදීසු චිත් යත ච පරමුක් කංසගතවසීභාවතාය ‘‘එත් තයක කායල 

එත් තකා සමාපත් තියයො සමාපජ් ජිත් වා පරිනිබ් බායිස් සාමී’’ති කාලපරිච් යඡෙං 

කත් වා සමාපත් තිසමාපජ් ජනං පරිනිබ්බානපරිකම් න් ති අධිප් යපතං. 

යථයරොති අනුරුද් ධත් යථයරො. 

අෙම්පි චාති යථාවුත් තපඤ් චසට් ඨියා ඣානානං සමාපන් නකථාපි 

සඞ් යඛපකථා එව. කස් මා? යස් මා භගවා තො යෙවසිකං 
වළඤ් ජනසමාපත් තියයො සබ් බාපි අපරිහායපත් වා සමාපජ් ජි එවාති 

ෙස් යසන් යතො ‘‘නිබ්බානපුරං පවිසන්යතො’’තිආදිමාහ. චතුවීසති…යප.… 

පවිසිත්වාති එත් ථ යකචි තාව ආහු ‘‘භගවා යෙවසිකං 

ද් වාෙසයකොටිසතසහස් සක් ඛත් තුං මහාකරුණාසමාපත් තිං සමාපජ් ජති, 

ද් වාෙසයකොටිසතසහස් සක් ඛත් තුයමව ඵලසමාපත් තිං සමාපජ් ජති, තස් මා 
තොපි චතුවීසතියකොටිසතසහස් සසඞ් ඛා සමාපත් තියයො සමාපජ් ජති. 

වුත් තඤ ්යහතං භගවතා ‘තථාගතං, භික් ඛයව, අරහන් තං සම් මාසම් බුද් ධං 
ද් යව විතක් කා බහුලං සමුොචරන් ති යඛයමො ච විතක් යකො පවියවයකො ච 

විතක් යකො’ති (ඉතිවු. 38). යඛයමො හි විතක් යකො භගවයතො 

මහාකරුණාසමාපත් තිං පූයරත් වා ඨියතො, පවියවකවිතක් යකො 
අරහත් තඵලසමාපත් තිං. බුද් ධානං හි භවඞ් ගපරිවායසො ලහුයකො 

මත් ථකප් පත් යතො සමාපත් තීසු වසීභායවො, තස් මා සමාපජ් ජනවුට් ඨානානි 
කතිපයචිත් තක් ඛයණයහව ඉජ් ඣන් ති. පඤ ්ච රූපාවචරසමාපත් තියයො 
චතස ්යසො අරූපසමාපත් තියයො අප් පමඤ් ඤාසමාපත් තියා සද් ධිං 
නියරොධසමාපත් ති අරහත් තඵලසමාපත් ති චාති ද් වාෙයසතා සමාපත් තියයො 
භගවා පච් යචකං දිවයස දිවයස යකොටිසතසහස් සක් ඛත් තුං පුයරභත් තං 

සමාපජ් ජති, තථා පච් ඡාභත් තන් ති එවං චතුවීසතියකොටිසතසහස් සසඞ් ඛා 
යෙවසිකං වළඤ් ජනකකසිණසමාපත් තියයො’’ති. 

අපයර පනාහු ‘‘යං තං භගවතා අභිසම් යබොධිදිවයස පච් ඡිමයායම 
පටිච් චසමුප් පාෙඞ් ගමුයඛන පටියලොමනයයන ජරාමරණයතො පට් ඨාය ඤාණං 
ඔතායරත් වා අනුපෙධම් මවිපස් සනං ආරභන් යතන යථා නාම පුරියසො 
සුවිදුග් ගං මහාගහනං මහාවනං ඡින් ෙන් යතො අන් තරන් තරා නිසානසිලායං 

ඵරසුං නිසිතං කයරොති, එවයමවං නිසානසිලාසදිසියයො සමාපත් තියයො 
අන් තරන් තරා සමාපජ් ජිත් වා ඤාණස් ස තික් ඛවිසෙභාවං සම් පායෙතුං 
අනුයලොමපටියලොමයතො පච් යචකං පටිච් චසමුප් පාෙඞ් යගසු 

ලක් ඛයකොටිසමාපත් තිසමාපජ් ජනවයසන සම් මසනඤාණං පවත් යතති, 
තෙනුසායරන භගවා බුද් ධභූයතොපි අනුයලොමපටියලොමයතො 
පටිච් චසමුප් පාෙඞ් ගමුයඛන විපස් සනාවයසන දිවයස දිවයස 
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ලක් ඛයකොටිඵලසමාපත් තියයො සමාපජ් ජති, තං සන් ධාය වුත් තං, 

‘චතුවීසතියකොටිසතසහස් සසඞ් ඛා සමාපත් තියයො පවිසිත් වා’’’ති. 

ඉ ානි ද්යවපි ස නන්තරායනව පච් චයවක් ඛණායපි යයභුයයයන 
නානන් තරියකතාය ඣානපක් ඛිකභාවයතො. යස් මා සබ් බපච් ඡිමං 

භවඞ් ගචිත් තං තයතො තයතො චවනයතො ‘‘චුතී’’ති වුච් චති, තස් මා න යකවලං 

අයයමව භගවා, අථ යඛො සබ් යබපි සත් තා භවඞ් ගචිත් යතයනව චවන් තීති 

ෙස් යසතුං ‘‘යෙ හි යකචී’’තිආදි වුත් තං. දුක්ෙසච්යචනාති 

දුක් ඛසච් චපරියාපන් යනන චුතිචිත් යතන කාලං කාලකරියං කයරොන්ති 

පාපුණන් ති, කාලගමනයතො වා කයරොන් ති යපච් චාති. 

පටිභාගපුග්ගලවිරහියතො සීලාදිගුයණහි අසදිසතාය සදිසපුග් ගලරහියතො. 

සඞ් ඛාරා වූපසම් මන් ති එත් ථාති වූපසය ොති එවං සඞ් ඛාතං ඤාතං කථිතං 

නිබ් බානයමව සුඛන් ති. යලො හංසනයකොති යලොමානං හට් ඨභාවාපාෙයනො. 

භිංසනයකොති අවීතරාගානං භයජනයකො ආසි අයහොසි. 

සබ්බාකාරවරගුණූයපයතති සබ් යබහි ආකාරවයරහි උත් තමකාරයණහි 

සීලාදිගුයණහි සමන් නාගයත. අසඞ්කුටියතනාති අකුටියතන 

විප් ඵාරිකාභාවයතො. සුවිකසියතයනවාති පීතියසොමනස් සයයොගයතො සුට් ඨු 

විකසියතන. යවදනං අධිවායසසි සභාවසමුෙයාදියතො සුට් ඨු පඤ ්ඤාතත් තා. 

අනාවරණවිය ොක්යෙො සබ්බයසො නිබ් බිෙභායවො. යතනාහ 

‘‘අපඤ්ඤත්තිභාවූපගය ො’’ති. පජ්ය ොතනිබ්බානසදියසොති පදීපස් ස 
නිබ් බානසදියසො තත් ථ විලීයිත් වා අවට් ඨානාභාවයතො. 

පරිනිබ් බානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
දුතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 
බ්රහ් මසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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7. බ්රාහ් මණසංයුත් තං 

1. අරහන්තවග්යගො 

1. ධනඤ ්ජානීසුත් තවණ් ණනා 
187.  නඤ් ානියගොත්තාති එත් ථ පුබ් බපුරිසයතො ආගතස් ස කුලවංසස් ස 

නාමාභිධානසඞ් ඛාතං ගං තායතීති යගොත් තං. (කං පන තන් ති? 
අඤ ්ඤකුලපරම් පරාසාධාරණං තස් ස කුලස් ස ආදිපුරිසසමුොගතං 
තංකුලපරියාපන් නසාධාරණං සාමඤ් ඤරූපන් ති ෙට් ඨබ් බං.) 

ධනඤ ්ජානියගොත් තං එතිස් සන් ති  නඤ් ානියගොත්තා. තස් සා උොනස් ස 

කාරණං පුච් ඡිත් වා ආදියතො පට් ඨාය විභායවතුං ‘‘යසොකිරා’’තිආදි වුත් තං. 
නානාරසයභොජනං යෙතීති යයොජනා. පඤ් චයගොරසසම් පාදිතං සාලිභත් තං 

සූපසාකබයඤ් ජනං නානාරසං බ්රාහ් මණයභොජනං.  ණ්ඩලග්ගෙග්ගන් ති 
මණ් ඩලග් ගසඞ් ඛාතං ඛග් ගං. දුවියධො හි ඛග් යගො මණ් ඩලග් යගො දීඝග් යගොති. 

තත් ථ යස් ස අග් යගො මණ් ඩලාකායරන ඨියතො, යසො මණ් ඩලග් යගො. යස් ස 

පන අසිපුත් තිකා විය දීයඝො, යසො දීඝග් යගො. 

සාසනාති අනුසාසනා. ‘‘නයමො…යප.… සම් බුද් ධස් සා’’ති එවං වුත් තා 

පඤ්චපදිකගාථා. සත් ථුසාසයන හි යලොකයච් ඡන් ෙං අනයපක් ඛිත් වා එසා 

පඤ ්චපදිකගාථාති ෙට් ඨබ් බා. ඔක්කාවර රාති 

පුබ් බපුරිසසඞ් ඛාතඋක් කාකවංසවරධාරිකා. සක්කාති සක් කුයණයයං. 

එවන් ති ‘‘සයච යම අඞ් ගමඞ් ගානී’’තිආදිනා ඉමිනා පකායරන. ‘‘පඤ් ච 

ගාථාසතානි පන අට් ඨකථං ආරුළ් හානි, ඉධ පන ද් යව එව උද් ධටා’’ති 

වෙන් ති. පහරිතුං වාති එකවාරම් පි හත් යථන වා පායෙන වා පහරිතුම් පි 
පරාමසිතුම් පි අසක් යකොන් යතොති අත් යථො. යසො හි තස් සා අරියසාවිකාය 
ආනුභායවන අත් තයනො සාමත් ථියයන වයස වත් තාපනත් ථං සන් තජ් ජිත් වාපි 

තෙනුවත් තන් යතො නිබ් බියසො අයහොසි. යතනාහ ‘‘යභොතී’’තිආදි. 

තස්ස බ්රාහ් ණස්සාති අත් තයනො සාමිකබ්රාහ් මණස් ස. උපසංහරන්තීති 

උපයනන් තී. තස්මිංස යෙති තස් මිං දුක් ඛුප් පත් තිකායල ‘‘සබ් යබ සඞ් ඛාරා 

දුක් ඛා’’ති භගවයතො වචනං අනුස් සරිත් වා ‘‘ෙසබලස් ස භගවයතො’’තිආදීසු 

යථාපරිචිතං ගුණපෙං අනුස් සරි. යතනාහ ‘‘දසබලංසරී’’ති. 

ඛන් තියසොරච් චරහිතතාය කුජ්ඣිත්වා. භිජ්ජිත්වාති සංයතාභාවයතො 

තස් ස බ්රාහ් මණස් ස අන් තයර යමත් තියභයෙන භිජ් ජිත් වා. එවය වාති යථා 

එතරහි අකාරයණන, එවයමව අඤ් ඤොපි අකාරයණනාති අත් යථො. 

නික් කාරණතාදීපයන එවං-සද් යෙො, එව-සද් යෙො පන අවධාරණත් යථො. 

නික් කාරණතා ච නාම නිරත් ථකතා, නිරත් ථකවිප් පලාපභායවයනත් ථ එවං-

සද් ෙස් ස ගහයණ පවත් ති ගයවසිතබ් බා. ගරහත් යථො වායං එවං-සද් යෙො 
අයනකත් ථත් තා නිපාතානං. ගරහත් ථතා චස් ස වසලිසද් ෙසන් නිධානයතො 
පාකටා එව. 
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ගා නිග රට්ඨපූජියතොති ඉමිනා ගාමනිගමරට් ඨසාමියකහි පූජිතභායවො 

දීපියතො ගාමාදීනං යතසං වයස වත් තනයතො. අසුකස්ස නා  පුග් ගලස් ස. 

යසසන් ති අභික් කන් තන් තිආදි, යම් පි චඤ ්ඤං ඉධාගතං යහට් ඨා 
වණ් ණිතඤ් ච. 

ධනඤ ්ජානීසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අක් යකොසසුත් තවණ් ණනා 
188. භාරද්වාය ොව යසොති භාරද් වායජො නාම එව යසො බ්රාහ් මයණො. 

යගොත් තවයසන හි තයිෙං නාමං, වියසයසන පයනතං ජාතන් ති ෙස් යසතුං 

‘‘පඤ්ච ත්යතහී’’තිආදි වුත් තං.  ානිකතාති ඤාතිවග් ගහානිකතා. පක්යෙො 

භින්යනොති තයතො එව ඤාතිපක් යඛො නට් යඨො. යථා යෙොමනස් සියතො 

අනත් තමයනොති වත් තබ් බං ලභති, එවං කුපියතොති ආහ ‘‘යදො නස්යසන

චා’’ති. දසහීති අනවයසසපරියාොනවයසන වුත් තං පඤ ්චහි ගාථාසයතහි 

අක් යකොසන් යතො තථා අක් යකොයසයයාති කත් වා. තත් ථ පන යයන යකනචි 

අක් යකොසන් යතොපි අක් යකොසතියයව නාම. කයරොසි මම භාතිකස් ස 
පබ් බජ් ජං. 

සම්භුඤ් තීති සම් යභොගං කයරොති. අක් යකොසාදීහි එකයතො භුඤ් ති. 

වීතිහරතීති බයතිහාරං කයරොති, අක් යකොසයතො පච් චක් යකොසනාදිනා 

විනිමයං කයරොතීති අත් යථො. යතනාහ ‘‘කතස්ස පටිකාරංකයරොතී’’ති. අස් ස 
අනුස ්සවවයසන සුත් වා ‘‘සපති ම’’න් ති සඤ් ඤියනො භයං උප් පජ් ජීති 

යයොජනා. අස්සාති බ්රාහ් මණස ්ස. සුත්වාති පෙං උභයත් ථාපි යයොයජතබ් බං 

‘‘තයවයවතං බ්රාහ් මණාති සුත් වා, අනුස ්සවවයසන සුත් වා’’ති ච. කාමං 

කසවච් ඡාෙයයො සපනං නාෙංසු, යෙවතානංයයව හි යසො අත් යථො, සත් තානං 

පන තථා සඤ් ඤා උප් පන් නා, යසොපි තථාසඤ් ඤී අයහොසි. යතනාහ 

‘‘අනුස්සවවයසනා’’ති. 

දන්තස්ස සබ් බයසො ෙමථං උපගතත් තා. නිබ්බියසවනස්සාති 

රාගයෙොසාදියහතුකවිප් ඵන් ෙනරහිතස් ස. තස්යසවාති පටිකුජ් ඣන් තස් යසව 

පුග් ගලස ්ස යතන යකොය න පාපං යහොති පාපස් ස 

සන් තානන් තරසඞ් කන් තියා අභාවයතො. යකචි පන ‘‘තස්යසවාති තස ්යසව 

පටිකුජ් ඣන් තපුරිසස් ස යතන පටිකුජ් ඣයනන. පාපියෙොති 

පටිකුජ් ඣන් තපුග් ගලස් ස ලාමකතයරො’’ති එවයමත් ථ අත් ථං වෙන් ති. සතිො

ස න්නාගයතොහුත්වා පටිසඞ් ඛායන ඨියතො අධිවායසති, න සයහො මූළ් යහො 

හුත් වාති අධිප් පායයො. උභින්නං තිකිච්ඡන්තන් ති උභින් නං 
උප් පන් නයකොධසඞ් ඛාතං කයලසබයාධිං තිකච් ඡන් තං වූපසයමන් තං තං 

පුග් ගලං. යෙො පුග්ගයලොතිආදිනා පුරිමාසු ගාථාසු පවත් තිතානි පොනි 
සම් බන් ධිත් වා ෙස් යසති. පඤ් චසු ඛන් යධසු යාථාවයතො විනීතා අරියධම් මස් ස 

යකොවිො නාම යහොන් තීති ආහ ‘‘ ම් ස්සාති පඤ්චක්ෙන්  ම් ස්සා’’ති. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  බ්රාහ ්මණසංයුත් තං 
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ඉොනි තමත් ථං පරිපුණ් ණං කත් වා ෙස් යසන් යතො ආහ ‘‘චතුසච්ච ම් ස්ස 

වා’’ති. 

අක් යකොසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. අසුරින් ෙකසුත් තවණ් ණනා 
189. යතයනවාති භාතුපබ් බජියතයනව. අස්යසවාති තිතික් ඛස් ස. ‘‘තං

 ෙං යහොතී’’ති ලිඞ් ගවිපල් ලාසවයසන වුත් තන් ති ආහ ‘‘යසො  යෙො 

යහොතී’’ති, දුජ් ජයං යකොධං තිතික් ඛාය ජිනන් තස ්සාති අධිප් පායයො. යස් මා 

තිතික් ඛාෙයයො න යකොධවසිකං ධුරං, තං පන බාලානං මඤ් ඤනාමත් තන් ති 

ඉධ ඉමමත් ථං විභායවතුං ‘‘කත ස්සා’’තිආදි වුත් තං. වි ානයතොව යෙො න 
අවිජානයතො තිතික් ඛාය අභාවයතො. න හි අවිජානන් යතො අන් ධබායලො 

යකොධං වියජතුං සක් යකොති. යකවලං  ෙං  ඤ්ඤති කයලයසහි පරාජියතො 
සමායනොපීති අධිප් පායයො. 

අසුරින් ෙකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. බිලඞ් ගිකසුත් තවණ් ණනා 
190. සුද් න් ති යකවලං සම් භාරවිරහිතං. සම්භාරයුත්තන් ති 

කටුකභණ් ඩාදිසම් භාරසහිතං. කඤ් ජියතො නිබ් බත් තත් තා කඤ්ජිකං, 

ආරනාලං, බිලඞ් ගන් ති අත් යථො. නා ං ගහිතං සඞ් ගීතිකායල 

‘‘බිලඞ් ගිකභාරද් වායජො’’ති වියසසනවයසන. තයෙොති ධනඤ් ජානියා 

සාමියකො භාරද් වායජො, අක් යකොසකභාරද් වායජො, අසුන් ෙරිකභාරද් වායජොති 

ආදියතො තීසු සුත් යතසු ආගතා තයයො. ය ති මය් හං. 

බිලඞ් ගිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. අහිංසකසුත් තවණ් ණනා 
191. එසාති බ්රාහ් මයණො. ‘‘අහිංසයකො අහ’’න් ති තෙත් ථං සායධතුං 

ඉච් ඡාය කයථසීති වුත් තං ‘‘අහිංසකපඤ්හංපුච්ඡී’’ති. තථායච අස්සාති යථා 

යත නාමස් ස අත් යථො, තථා යචතං භයවයයාසි අන් වත් ථනාමයකො 

භයවයයාසි අහිංසයකො එව සියාති. න දුක්ොයපති දුක් ඛමත් තම් පි න 

උප් පායෙති, දුක් ඛයතො අපයනතීති අත් යථො. 

අහිංසකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. ජටාසුත් තවණ් ණනා 
192.  ටාපඤ්හස්සාති ‘‘අන් යතොජටා බහිජටා’’ති එවං ජටාපරියායස ්ස 

පඤ ්හස ්ස. 

ජටාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. සුද් ධිකසුත් තවණ් ණනා 
193. සුද්ධිකපඤ්හස්සාති ‘‘නාබ්රාහ් මයණො සුජ් ඣතී’’ති එවං 

සුද් ධසන් නිස ්සිතස් ස පඤ් හස ්ස. සීලසම්පන්යනොති 

පඤ ්චවිධනියමලක් ඛයණන සීයලන සමන් නාගයතො. තයපොකම් න් ති 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  බ්රාහ ්මණසංයුත් තං 

204 

පටුන 

අනසනපඤ් චාතපතප් පනාදිපරියභෙනතයපොකම් මං කයරොන් යතොපි. විජ් ාති

තයෙො යවදාති වෙන් ති ‘‘තාය ඉධයලොකත් ථං පරයලොකත් ථං ඤායන් තී’’ති 

කත් වා. යගොත්තචරණන් ති යගොත් තසඞ් ඛාතං චරණං. බ්රාහ් යණො සුජ්ඣති 

යජට් ඨජාතිකත් තා. තථා හි යසො එව තපං ආචරිතුං ලභති, න ඉතයරො. 

අඤ්ඤා ලාමිකා ප ාති ඉතරවණ් ණං වෙති. වචනසහස්සම්පීති 
ගාථායනකසහස් සම් පි. අන් යතො කයලයසහි පූතියකො සභායවන පූතියකො. 

කිලිට්යඨහිකාෙකම් ාදීහි කායදුච් චරිතාදීහි. 

සුද් ධිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. අග් ගිකසුත් තවණ් ණනා 
194. අග්ගිපරිචරණවයසනාති අග් ගිහුත් තජුහනවයසන. සන්නිහියතොති 

මිස් සීභාවං සම් පාපියතො. තථාභූයතො ච යසො සප් පිනා සද් ධිං යයොජියතො නාම 

යහොතීති ආහ ‘‘සංයෙොජියතො’’ති. අපාෙ ග්ගං ඔක්ක ති 

මිච් ඡාදිට් ඨිමිච් ඡාසඞ් කප් පාදීනං අත් තයනො සන් තායන සමුප් පාෙනයතො. 

යතනාහ ‘‘ඉ ංලද්ධි’’න් තිආදි. 

 ාතිොති සයෙොසකරියාපරාධස් ස අසම් භයවන පරිසුද් ධාය ජාතියා. 

නානප්පකායර අට් ඨාරසවිජ් ජාට් ඨානසඤ් ඤියත ගන්යථ. සුතවාති සුත් වා 
නිට් ඨං පත් යතො අග් ගෙක් ඛියණයයත් තාති අධිප් පායයො. 

පුබ්යබනිවාසඤායණනාති ඉෙං යලොයක සාසයන ච නිරුළ ්හතාවයසන 
වුත් තං. අඤ් යඤ හි පුබ් යබනිවාසං ජානන් තා පුබ් යබනිවාසඤායණයනව 

ජානන් ති, භගවා පන සබ් බඤ් ඤුතඤ් ඤායණනපි ජානාති. දිබ්යබන 

චක්ඛුනාති එත් ථාපි එයසව නයයො. සබ් බයසො ජාති ඛීයති එයතනාති 

 ාතික්ෙයෙො, අග් ගමග් යගො, යතන පත් තබ් බත් තා ආපන් නත් තා ච 

ජාතික් ඛයයො අරහත් තං.  ානිත්වා යවොසිතයවොසායනොති විජානිතබ් බං 
චතුසච් චධම් මං මග් ගඤායණන ජානිත් වා යසොළසන් නම් පි කච් චානං 
යවොසිතයවොසායනො. 

උප්පත්තිං දීයපත්වාති පායසොනස් ස ආගමනං පකායසත් වා. ගාථාහි

අභිගීතන් ති ද් වීහි ගාථාහි මයා අභිගීතං. අභුඤ්ජිතබ්බන් ති භුඤ් ජිතුං න 

යුත් තං. ‘‘අයභොජයනයය’’න් ති කස් මා වුත් තං, නනු භගවයතො අජ් ඣාසයයො 

අච් චන් තයමව සුද් යධොති? සච් චයමතං, බ්රාහ් මයණො පන පුබ් යබ අොතුකායමො 

පච් ඡා ගාථා සුත් වා ධම් මයෙසනාය මුදුහෙයයො හුත් වා ොතුකායමො අයහොසි, 
තස් මා තං භික් ඛූනං අනාගයත දිට් ඨානුගතිආපජ් ජනත් ථං පටික් ඛිපි. තථා හි 

අනන් තරසුත් යත කසිභාරද් වාජසුත් යත ච එවයමව පටිපජ් ජි. යතනාහ ‘‘ත්වං

බ්රාහ් ණා’’තිආදි. කිලඤ් ම්හි…යප.… පකාසිතාති එයතන ගාථං 
උද් යෙසට් ඨායනව ඨයපත් වා භගවා බ්රාහ් මණස ්ස විත් ථායරන ධම් මං 

යෙයසසීති ෙස් යසති. ගාෙයනනාති ගායනයකන, ගායනන වා. අත්ථඤ්ච 

 ම් ඤ්චාති සයෙවකස් ස යලොකස් ස හිතඤ් යචව තස් ස කාරණඤ් ච. 
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සම්පස්සන්තානන් ති සම් මයෙව පස් සන් තානං.  ම්ය ොති පයවණිආගයතො 
චාරිත් තධම් යමො න යහොති. යභොජයනසු උක් කංසගතං ෙස් යසතුං 

‘‘සු ායභො න’’න් ති ආහ.  ම්ය  සතීති අරියානං ආචාරධම් යම සති තං 

ආලම් බිත් වා ජීවන් තානං එතයෙව යසට් ඨන් ති ‘‘යසොමං භුඤ් යජයය 
පායස’’න් ති තං ආරබ් භ කථාය උප් පන් නත් තා. 

සල්ලක්යෙති අයං බ්රාහ් මයණො. යසසා පච් චයා නිද්යදොසා යත ආරබ් භ 

කථාය අප් පවත් තිතත් තා. කුක්කුච්චවූපසන්තන් ති අග් ගිආහිතපෙස් ස විය 

සද් ෙසිද් ධි යවදිතබ් බා. අන්යනන පායනනාති ලක් ඛණවචනයමතං යථා 

‘‘කායකහි සප් පි රක් ඛිතබ් බ’’න් ති. යතනාහ ‘‘යදසනා ත්තය ත’’න් ති. 

බහුසස්සඵලදාෙකං සුයෙත්තං විෙ පටිෙත්තන් ති සම් මා 
කසනබීජනඋෙකානයනාපනයනාදිනා සුසජ් ජිතං යඛත් තං විය 
සීලාදිගුණවියසසසම් පාෙයනන පටියත් තං පුඤ් ඤක් යඛත් තං එතං. 

අග් ගිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. සුන් ෙරිකසුත් තවණ් ණනා 
195. ආයනත් වා හුනිතබ් බයතො ආහුති. සප් පිමධුපායසාදීහි අග් ගිං 

ජුයහොති එත් ථාති අග්ගිහුත්තං, සාධිට් ඨානං යවදිතබ් බං. යතනාහ 

‘‘අගයාෙතන’’න් තිආදි. සුවියසොධියතො චස්සාති නිහීනජාතිකානං අයනන 
සුට් ඨු වියසොධියතො ච භයවයය. ‘‘යම’’ති පෙං ආයනත් වා සම් බන් යධො. 

අඵලං කයරොතීති ඉයතො පට් ඨාය යාව යදමීති පෙං. තාව 

අනන් තරසුත් තවණ් ණනාය ආගතසදිසයමවාති යපයයාලවයසන ඨයපසි, න 

සප් පිසඞ් ඛාරට් ඨපනං. හි පාතස්ස ච සීතවාතස්ස ච පටිබාහනත්ථන් ති 
අකාරණයමතන් ති තං අනාදියිත් වා අඤ් ඤයමව සුකාරණං ෙස් යසතුං 

‘‘පටිබයලොවා’’තිආදි වුත් තං. සඤ් ානිත්වාති ‘‘නායං බ්රාහ් මයණො’’ති 
සඤ ්ජානිත් වා. 

නීචයකසන්තන් ති රස් සයකසන් තං. බ්රාහ් මණානං සුද් ධිඅත් ථා සිඛාති ආහ 

‘‘පවත්ත ත්තම්පි, සිෙං අදිස්වා’’ති, ‘‘පරමහංසපරික් ඛාදිනා’’ති යකචි. 

අකාරණං දක්ඛියණෙයභාවස්ස  ාති අෙක් ඛියණයයභාවයහතූනං 

පාපධම් මානං අපටික් යඛපභාවයතො. එතන් ති සීලාදියභෙං චරණං. 

දක්ඛියණෙයභාවස්ස කාරණං අෙක් ඛියණයයභාවකාරකපාපධම් මානං 

තෙඞ් ගාදිවයසන පජහනයතො. අස්සාති බ්රාහ් මණස් ස. ත ත්ථන් ති තං 
ෙක් ඛියණයයභාවස් ස කාරණතාසඞ් ඛාතමත් ථං උපමාය විභායවන් යතො. 

සාලාදිකට්ඨා  ායතොවාති සාලාදිවිසුද් ධකට් ඨාව ජායතො. 
සාපානයෙොණිආදිඅවිසුද් ධකට් ඨා ජායතො අග් ගිකච් චං න ච න කයරොති. 

එවන් ති යථා අග් ගි යයතො කුයතොචි ජායතොපි අග් ගිකච් චං කයරොතියයව, එවං 
චණ් ඩාලකුලාදීසු ජායතොපි ෙක් ඛියණයයයො න න යහොති ගුණසම් පොවයසන 

අරියානං වංයස පජාතත් තාති ආහ ‘‘ගුණසම්පත්තිො  ාති ා’’ති. ධිතියා 
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ගුණසම් පත් තියා පමුඛභාවං ෙස ්යසතුං ‘‘යසො හී’’තිආදි වුත් තං. තත් ථ 

ධිතිොති වීරියයන. තඤ් හි අනුප් පන් නානං කුසලධම් මානං 

උප් පාෙනපරිබ්රූහයනහි යත ධායරති. හිරිො යදොයස නියසය ති, සම් මයෙව 
පාපානං ජිගුච් ඡයන සති යතසං පවත් තියා අවසයරො එව නත් ථි. 

ය ොන ම්ය න ඤාණසඞ් ඛායතන ඔත් තප් පධම් යමන. 

කාරණාකාරණ ානනයකොති යතසං යතසං ධම් මානං යථාභූතං ඨානං, 
පාපධම් මානං වා විප් පකාරසභාවට් ඨානං ජානනයකො. 

පර ත්ථසච්යචන නිබ් බායනන ආරම් මණපච් චයභූයතන අරියමග් යගන 

දන්යතො.ඉන්ද්රිෙදය නාති තයතො එව අරියයන ඉන් ද්රියසංවයරන උපගයතො. 

විෙන් ති යතහි සච් චානීති යවදා.  ග්ගයවදානං අන්තන් ති අරියඵලං. 

කියලසානං අන්තන් ති යතසං අනුප් පාෙනියරොධට් ඨානං. ෙඤ්යඤොති 

අග් ගඵලං. නිරත්ථකන් ති අඵලං යතසං අනාගමනයතො, ආගතානම් පි 

අග් ගෙක් ඛියණයයාභාවයතො. ජුහති යෙති. 

සුයිට්ඨන් ති සුොනං අග් ගෙක් ඛියණයයලායභන. සුහුතන් ති තස් යසව 

යවවචනං. අථ වා සුයිට්ඨන් ති සුට් ඨු සම් මයෙව යිට් ඨං සායර උපනීතං මම 

ඉෙං යෙයයවත් ථු. සුහුතන් ති එත් ථාපි එයසව නයයො. 

උපහට ත්යතති බ්රාහ් මයණන ‘‘භුඤ් ජතු භව’’න් ති උපනීතමත් යත. 

නිබ්බත්තියතො ය වාති සවත් ථුකං අග් ගයහත් වා වත් ථුයතො 

වියවචිතඔජයමව. යතන තං සුඛු ත්තං ගතන් ති තං හබයයසසං සබ් බයසො 
සුඛුමභාවං ගතන් ති ඔජාය අයනොළාරිකතාය පුරිමාකායරයනව 

පඤ ්ඤායමානතං සන් ධාය වුත් තං, න පන ඔජාය එව යකවලාය ගහණං 

සන් ධාය. සා හි අවිනිබ් යභොගවුත් තිතාය විසුං ගණ් හිතුං න සක් කා, තස් මා 

යෙවතාහිපි සවත් ථුකා ගය් හති.  නුස්සානං වත්ථූති කරජකායමාහ. 
ඔළාරිකවත් ථුතාය යෙවානං විය ගහණී න තික් ඛාති දිබ් යබොජසම් මිස් සතාය 
සම් මා පරිණාමං න ගච් ඡති. සුඛුමාපි සමානා දිබ් යබොජා යතන පායයසන 
මිස් සිතා ඔළාරිකසම් මිස් සතාය සුඛුමවත් ථුකානං යෙවානං සුඛො න යහොතීති 

ඉමමත් ථං ෙස් යසති ‘‘යගොයූයස පනා’’තිආදිනා. පරියභොගවත් ථුයනො 

ඔළාරිකතාය වා යෙවානං දුක් කරං සම් මා පරිණායමතුං, දිබ් යබොජාය 

ගරුතරභායවන මනුස් සානං. යතනාහ භගවා ‘‘න ඛ්වාහ’’න් තිආදි. 
සමාපත් තිචිත් තසමුට් ඨිතා යතයජොධාතු ඣානානුභාවසන් යතජිතා තික් ඛතරා 

යහොතීති වුත් තං ‘‘අට්ඨ…යප.… පරිණාය ෙයා’’ති. භගවයතො පන 

සුද් යධයනව පරිණමතීති වුත් තං ‘‘පාකතියකයනවා’’ති, 
ඣානානුභාවප් පත් යතන ඣායනන විනා සභාවසිද් යධයනව. 

‘‘අප් පහරියත’’ති එත් ථ අප් ප-සද් යෙො ‘‘අප් පිච් යඡො’’තිආදීසු විය 

අභාවත් යථොති ආහ ‘‘අප්පහරියතති අහරියත’’ති. පාතිසයතපි පායයස. න

ආලු තීති න ආවිලං යහොති. අනාගන්තාව ගච්යඡෙය ‘‘අත් තනාපි න 
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පටුන 

පරිභුඤ් ජි, අඤ් යඤසං න ොයපසි, යකවලං පායසං නායසසී’’ති 
යෙොමනස ්සප් පත් යතො. 

දාරු ස ාදහායනොති ොරුහරිද් දි ොරුස ්මිං තස් ස ෙහන් යතො. ෙදීතිආදි 
ොරුඣාපනස් ස බහිද් ධභාවසාධනං අසුද් ධයහතූනං පටිපක් ඛාභාවයතො තස් ස. 

ෙන් ාදීසුකුසලාති යතසු සභාවයතො සමුෙයයතො අත් ථඞ් ගමයතො අස් සාෙයතො 

ආදීනවයතො නිස් සරණයතො ජානනයතො යඡකා පණ් ඩිතා. ඤාණය ොතින් ති 

ඤාණමයං යජොතිං.  ායලමීති පජ් ජලිතං කයරොමි. නිච්චං පජ් ලිතග්ගි 
සබ් බත් ථකයමව විගතසම් යමොහන් ධකාරතාය එයකොභාසභාවයතො. සබ් බයසො 

වික් යඛපාභාවයතො නිච්චස ාහිතත්යතො. එවං වදතීති චරිතං බ්රහ් මචරියං 
ගයහත් වා චරාමීති එවං වත් තමානං විය වෙති ආසන් නතං හෙයය ඨයපත් වා. 

ොරිභායරොති ඛාරිභාරසදියසො. යතනාහ ‘‘ෙථා’’තිආදි. ෙන්ය න

වය්හ ායනොති කායජ පක් ඛිපිත් වා ඛන් යධන වය් හමායනො. පථවිො සද්ධිං

ඵුයසති භාරස ්ස ගරුකභායවන කාජස් ස පරිණමයනන. මායනන අත් තයනො 

ජාතිආදීනි පග් ගණ් හයතො අඤ ්ඤස ්ස තානි න සහතීති ආහ – ‘‘තත්ථතත්ථ

ඉස්සං උප්පායදන්යතො’’ති, තත් ථ තත් ථ ජාතිආදිමානවත් ථුස් මිං 

ගරුතරග් ගහයණන සංසීයෙයයාති අධිප් පායයො. යකොය ො ධූය ොති යථාපි 

භාසුයරො අග් ගි ධූයමන උපක් කලිට් යඨො, එවං යකොයධන උපක් කලිට් යඨො. 

ඤාණග්ගීති තස් ස යකොයධො ධූයමො. මුසාවායෙොව ය ොසවජ් ං. යථා ඤායණ 

සති මුසාවායෙො නත් ථි, එවං මුසාවායෙ සති ඤාණම් පීති යතන තං නියරොධිතං 

විය යහොතීති ආහ – ‘‘මුසාවායදන පටිච්ඡන්නං ඤාණ’’න් ති. යථා සුජාය 

විනා බ්රාහ් මණානං යායගො න ඉජ් ඣති, එවං පහූතජිව් හාය විනා සත් ථු 
ධම් මයායගො න ඉජ් ඣතීති ජිව් හා සුජාපරියායා වුත් තා. යජොති ඨියති එත් ථාති 

ය ොතිට්ඨානං යවදි, යං අග් ගිකුණ් ඩං. සත්තානං හදෙං ය ොතිට්ඨානං 

ඤාණග් ගියනො තත් ථ සමුජ් ජලනයතො. අත්තාති චිත්තං ‘‘ආහියතො අහං 
මායනො එත් ථා’’ති කත් වා. 

 ම්ය ො රහයදොති අස් සද් ධියාදිආලසියාභාවයතො 
කයලසමලපක් ඛාලනයතො පරමග් ගිනිබ් බුතාවහනයතො අරියමග් ගධම් යමො 

අනාවියලො රහයෙො. යහට්ඨුපරිෙවාලුකාති විපරිවත් තිතවාලුකා හුත් වා. 

ආලු ාති ආකුලජාතා. පණ්ඩිතානං පසත්යථොති පණ් ඩිතානං පුරයතො 
යසට් යඨො. යසට් ඨභායවන සන් යතො පාසංයසො හුත් වා කයලයස භින් ෙති 

සමුච් ඡින් ෙතීති සබ් භීති වුච් චති. යතනාහ ‘‘උත්ත ට්යඨනා’’ති. තථා චාහ 

භගවා ‘‘ ග්ගානට්ඨඞ්ගියකොයසට්යඨො’’ති (ධ. ප. 273). 

වචීසච්චන් ති ඉමිනා ‘‘චතුරඞ් ගසමන් නාගතා වාචා සුපරිසුද් ධා යහොතී’’ති 
සම් මාවාචං ෙස් යසති. සච් චසංයමපයෙහි ෙස් සිතා මග් ගධම් මා ඉධ 

‘‘ධම් යමො’’ති අධිප් යපතාති ආහ – ‘‘ ම්ය ොතිඉමිනා…යප.…දස්යසතී’’ති. 

 ග්ගසච්චං ගහිතං අනන් තරගාථාය අයනයකහි වියසයසත් වා වුත් තත් තා. 
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අත්ථයතොති පුබ් බඞ් ගමත් තාදිඅත් ථයතො. තාය හි සකච් චං කයරොන් තියා 

ඉතයර සබ් යබපි තෙනුවත් තිකා යහොන් ති. තග්ගතිකත්තාති සම් මාදිට් ඨියා 
උපකාරකභායවන තාය සමානගතිකත් තා. ආරම් මණඤ් හි විතක් යකනාහටං 
පඤ ්ඤා විචිනිතුං සක් යකොති. තථා හි යසො පඤ් ඤාක් ඛන් යධන සඞ් ගහං 

ගයතො.  ම්ය ොති සභාවයතො සමාධි ගහියතො, ඉතයර ද් යව තදුපකාරත් තා. 

තථා හි ‘‘එවංධම් මා යත භගවන් යතො’’තිආදීසු (දී. නි. 2.13; ම. නි. 3.197; 

සං. නි. 5.378) සමාධි ‘‘ධම් යමො’’ති වුත් යතො. පර ත්ථසච්චං ගහිතං 

සබ් යබසං යසට් ඨභාවයතො. යථාහ – ‘‘යාවතා, භික් ඛයව, ධම් මා සඞ් ඛතා වා 

අසඞ් ඛතා වා, විරායගො යතසං අග් ගමක් ඛායතී’’ති (ඉතිවු. 90; අ. නි. 4.34). 

අත්ථයතොති තයතො එව පරමත් ථයතො, අනන් තරං වුච් චමානානං වා 

මග් ගධම් මානං ආරම් මණභාවයතො. පඤ්චඞ්ගානි ගහිතානි තාසං 

මග් ගභාවයතො. තීණි අඞ් ගානි. බ්රහ් චරිෙං නා ාති එතං නිබ් බානගාමි 

උත් තමට් යඨන මග් ගබ්රහ් මචරියං නාම.  ජ්යඣ සිතාති 
ලීනුද් ධච් චාදිඅන් තද් වයවිවජ් ජයනන මජ් යඣ මජ් ඣිමපටිපොභාවනං 
නිස ්සිතා. සස් සතුච් යඡෙග් ගහණං යහත් ථ පධානතාය නිෙස ්සනමත් තං. 

යසට්ඨප්පත්තීති යසට් ඨභාවප් පත් ති. ත-කායරො පදසන්ධිකයරොති ‘‘ස 

උජුභූයතසූ’’ති වත් තබ් යබ මජ් යඣ ත-කායරො පෙසන් ධිකයරො, ‘‘ස

දුජ්ජුභූයතසූති යකචි පඨන් ති, යතසං ෙ-කායරො පෙසන් ධිකයරො. ස-ඉති 

සුන් ෙරියකො බ්රාහ් මයණො වුත් යතොති කත් වා ආහ ‘‘සත්ව’’න් ති, යසො ත් වන් ති 

අත් යථො. ධම් යමො සාරියයො පරිධානභූතා අලඞ් කාරා එතස් සාති  ම් සාරී. අථ 

වා ධම් යමහි සාරිතවාති  ම් සාරී, යතහි සායරත් වා ඨිතවාති අත් යථො. 

යතනාහ ‘‘කුසල ම්ය හී’’තිආදි. 

සුන් ෙරිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. බහුධීතරසුත් තවණ් ණනා 
196. ස න්තයතොති ෙක් ඛිණවාමානං වයසන සමන් තයතො. 

ඌරුබද් ාසනන් ති ඌරූනං බන් ධනවයසන නිසජ් ජනං. ද් වින් නං ඌරූනං 

අඤ ්ඤමඤ් ඤබන් ධනවයසන ආභුජිතාකාරං සන් ධායාහ ‘‘ආභුජිත්වාති 

බන්ධිත්වා’’ති. යහට් ඨිමකායස් ස අනුජුකං ඨපනං නිසජ් ජාවචයනයනව 

යබොධිතන් ති ‘‘උජුං කාය’’න් ති එත් ථ කාය-සද් යෙො උපරිමකායවිසයයොති 

ආහ ‘‘උපරි ං සරීරංඋජුකංඨයපත්වා’’ති. තං පන උජුකට් ඨපනං සරූපයතො 

පයයොජනයතො ච ෙස් යසතුං ‘‘අට්ඨාරසා’’තිආදි වුත් තං. පරිමුෙන් ති එත් ථ පරි-

සද් යෙො අභිසද් යෙන සමානත් යථොති ආහ ‘‘කම් ට්ඨානාභිමුෙ’’න් ති, බහිද් ධා 
පුථුත් තාරම් මණයතො නිවායරත් වා කම් මට් ඨානංයයව පුයරක් ඛයතොති 

අත් යථො. පරිග්ගහට්යඨො ‘‘පරිණායිකා’’තිආදීසු විය. මුෙන්තිනිෙයානට්යඨො 

‘‘සුඤ ්ඤතවියමොක් ඛමුඛ’’න් තිආදීසු විය. පටිපක් ඛයතො නිග් ගමනට් යඨො හි 

නියයානට් යඨො, තස් මා පරිග්ගහිතනිෙයානන් ති සබ් බථා ගහිතසම් යමොසං 

පරිච් චත් තසම් යමොසං සතිං කත්වා පරමං සතියනපක් කං උපට් ඨයපත් වාති 
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අත් යථො. ඡබ්බණ්ණා…යප.… නිසීදි බ්රාහ් මණස ්ස පසාෙසඤ් ජානනත් ථං. 

අටවිමුොචර ානාති යගොචරං ගණ් හන් තා. 

අජ් සට්ඨින් ති අජ් ජ ඡන් නං පූරණී සට් ඨී දිවසවුත් ති, අජ් ජ ආදිං කත් වා ඡ 

දිවයසති අත් යථො. අච් චන් තසංයයොයග යචතං උපයයොගවචනං. අජ්  

ඡදිවස ත්තකාති අජ් ජයතො ඡට් ඨදිවසමත් තකා. ලා කාති නිහීනා නිප් ඵලා. 

යතනාහ ‘‘තිලොණුකා’’තිආදි. 

උස්සායහනාති උද් ධං උද් ධං පසායරන අභිභවයනන. තං පන යනසං 

අභිභවනං ෙස් යසතුං ‘‘කණ්ණනඞ්ගුට්ඨාදීනී’’තිආදිමාහ. 

‘‘උප්පාටකපාණකා’’ති තචං උප් පායටත් වා විය ඛාෙකපාණකා 
ඌකාමඞ් ගුලාෙයයො. 

ක ාරපිඞ්ගලාති නික් ඛන් තපිඞ් ගලක් ඛිකා, ක ාරපිඞ්ගලාති වා 

රත් තගත් තා ච පිඞ් ගලචක් ඛුකා ච. තිලකාහතාති ආහතතිලකා, 
තිලප් පමායණහි බින් දූහි සමන් තයතො සන් ථතසරීරා. 

පටිගාථාහි බ්රාහ් ණස්ස  ම් යදසනං වඩ්යඪසීති පකතියා තස් ස 
අත් තනා කයථතබ් බං ධම් මයෙසනං පබ් බජ් ජාගුණකත් තනවයසන සත් තහි 

වඩ් යඪසි. පබ්බජිත්වාති ඉණායිකානං අත් තයනො පලියබොධං තථා තථා 
ජානායපත් වා පබ් බජිත් වා. 

යථා ච තත් ථ භගවා පටිපජ් ජි, තං ෙස් යසතුං ‘‘පුන දිවයස’’තිආදි වුත් තං. 

තං තංකුලඝරං යපයසත්වාති තං තං තස් ස බ්රාහ් මණස ්ස ධීතරං තස් ස 
තස් සානුච් ඡවිකස් ස බ්රාහ් මණස ්ස යෙන් යතො තං තං කුලඝරං යපයසත් වා 
බ්රාහ් මණධම් යම ගරුකරණාභාවයතො. 

‘‘නට් යඨ මයත පබ් බජියත, නපුංසයකපි භත් තරි; 

ඉත් ථියා පතියසට් ඨාය, න අඤ් යඤො පති ඉච් ඡියයො’’ති. – 

අයඤ් හි බ්රාහ් මණධම් යමො. අෙයිකට්ඨායනති මාතාමහිට් ඨායන ඨයපසි සත් ථු 
චිත් තාරාධනවයසනාති. 

බහුධීතරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
පඨමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. උපාසකවග්යගො 

1. කසිභාරද් වාජසුත් තවණ් ණනා 
197. දක්ඛිණාගිරිස්මින් ති ෙක් ඛිණාගිරිජනපයෙ, තස් මිං 

ෙක් ඛිණාගිරිජනපයෙ ෙක් ඛිණාගිරිවිහායර. ෙන්ය සු ඨයපත්වා යුයග

යෙොත්යතහීති යයොත් තරජ් ජූහි යුත් තානි පයයොජිතානි ඉච් යචව අත් යථො. 

පඨ දිවයසති වපනදිවයසසු පඨමදිවයස ආරද් ධදිවයස. පඤ් චඞ් ගානිපි 

පරිපුණ් ණානි, පයගව ඉතරඞ් ගානීති ෙස් යසතුං 

‘‘පරිපුණ්ණපඤ්චඞ්ගා’’ඉච් යචව වුත් තං. හරිතාලමයනොසිලාඅඤ් ජයනහි 

උරත් ථනාදීසු ඨපිතත් තා ආභාය උජ් ජලගත් තා. අවයසසා බලීබද් ො. 

කලන් තයගොණං යමොයචත් වා අකලන් තස ්ස යයොජනං කිලන්තපරිවත්තනං. 

සීහකුණ්ඩලානීති සීහමුඛකුණ් ඩලානි. බ්රහ් යවඨනන් ති බ්රහ් මුයනො 

යවඨනසදිසං, අස් සනඛයවඨනසදිසන් ති අත් යථො. 

බුද් ධානං කච් චානි කාලවයසන විභත් තානි පඤ්ච කිච්චානි භවන්ති.

පුයරභත්තකිච්චන් ති භත් තයතො පුබ් යබ බුද් යධන කාතබ් බකච් චං. 

වීතිනාය ත්වාති ඵලසමාපත් තියා කාලං වීතිනායමත් වා. කදාචිඑයකොතිආදි 

යතසං යතසං වියනයයානං විනයනානුරූපපටිපත් තිෙස් සනං. පකතිොති 

පකතිබුද් ධයවයසන. බුද් ධානං හි රූපකායස් ස 
අසීතිඅනුබයඤ් ජනපටිමණ් ඩිත-බාත් තිංසමහාපුරිස- ලක් ඛණ-කායප් පභා-

බයාමප් පභා-යකතුමාලාවිචිත් තතා බුද් ධයවයසො. කදාචි අයනයකහි

පාටිහාරියෙහි වත්ත ායනහීති ඉමිනා පාරමීනං නිස ්සන් ෙභූතානි 

පාටිහාරියානි රුචිවයසයනව පකාසනකානි භවන් ති, න සබ් බොති ෙස් යසති. 

එවඤ් ච කත් වා ‘‘ඉන්දඛීලස්ස අන්යතො ඨපිත ත්යත 

දක්ඛිණපායද’’තිආදිවචනං සමත් ථිතං යහොති. භගවයතො කායය පීතරස් මීනං 

යයභුයයතාය ‘‘සුවණ්ණරසසිඤ්චනානි විො’’ති වත් වා කායම් හි 

නීලාදිරස ්මීහි තහං තහං පීතමිස් සිතං සන් ධාය ‘‘විචිත්රපටපරික්ඛිත්තානිවිෙ

චා’’ති වුත් තං.  ධුයරනාකායරනසද්දංකයරොන්ති තුට් ඨරවරවනයතො. 

තත්ථාති විහායර. ගන්  ණ්ඩල ාය ති හත් යථන කතපරිභණ් යඩ 

සයමොසරිතගන් ධපුප් ඵොයම මණ් ඩලමායළ. 

උපට්ඨායනති පමුයඛ. ‘‘ඔවදතී’’ති වත් වා තත් යථොවාෙං සාමඤ් ඤයතො 

ෙස් යසතුං, ‘‘භික්ෙයව’’තිආදි වුත් තං. සම්පත්තීති චක් ඛාදිඉන් ද්රියපාරිපූරි යචව 

හත් ථාදිසම් පො ච. ස ස්සාසිතකායෙො කලමථවියනොෙයනන. ‘‘තඤ් ච යඛො 

සමාපජ් ජයනනා’’ති වෙන් ති. දුතිෙභායගති ඉමිනා අපරභාගං තයයො භායග 
කත් වා තත් ථ පුරිමභාගං යසයයනිසජ් ජාවයසන සමාපත් තීහි වීතිනායමතීති 

ෙස් යසති. යලොකන් ති රාජගහාදීසු යං තො උපනිස් සාය විහරති, තත් ථ 
අඤ ්ඤත් ථ වා බුජ් ඣනකං වියනයයසත් තයලොකං බුද් ධචක් ඛුනා 
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යවොයලොයකති. කාලයුත්තන් ති යතසං ඉන් ද්රියපරිපාකකාලානුරූපං. 

ස ෙයුත්තන් ති තස් යසව යවවචනං. ස ෙයුත්තන් ති වා යතහි 
ආජානිතබ් බවියසසපටිලාභානුරූපං. 

පටිසල්ලීයනොති කාලපරිච් යඡෙං කත් වා සමාපත් තිං සමාපන් යනො. 

අධිප්පාෙං සම්පායදන්යතො තං අවිරායධන් යතො, අජ් ඣාසයානුරූපන් ති 
අත් යථො. 

සකල…යප.… යදවතායෙොති එත් ථ යලොකධාතුසාකලයං ෙට් ඨබ් බං, න 
යෙවතාසාකලයං. න හි මහාසමයය විය සබ් බො මජ් ඣිමයායම 
ෙසසහස් සචක් කවායළ සබ් බත් ථ සබ් බා යෙවතා සත් ථු සමීපං උපගච් ඡන් ති. 

කිලාසුභායවො කලමයථො. 

විහාරචීවරපරිවත්තනවයසනාති විහායර 

නිවත් ථනිවාසනපරිවත් තනවයසන. ආදියිත්වාති පාරුපනවයසන ගයහත් වා. 

යතනාහ ‘‘ ායරත්වා’’ති. භික්ොචාරන් ති භික් ඛත් ථං චරිතබ් බට් ඨානං. 

අතියරොච ානන් ති තං තං අතික් කමිත් වා සමන් තයතො සබ් බදිසාසු 

වියරොචමානං. සරීරප්පභන් ති අත් තයනො සරීරප් පභං.  ඞ්ග ං විෙ

පදු සරන් ති රතනමයකඤ් ජක් ඛං රජතමයකණ් ණිකං සමන් තයතො 

සම් ඵුල් ලිතකඤ් චනපදුමං සඤ් චාරිමසරං විය. ගගනතලන් ති 
අබ් භමහිකාදිඋපක් කයලසවිගයමන සුවිසුද් ධආකාසතලං විය. තම් පි හි 

තාරාගණකරණජාලසමුජ් ජලතාය සමන් තයතො වියරොචති. කනකසිෙරන් ති 

කනකගිරිසිඛරං. සිරිො  ල ානන් ති සබ් බයසො අනවජ් ජාය සබ් බාකායරන 

පරිපුණ් ණකායතාය අනඤ් ඤසාධාරණාය රූපකායසිරියා සමුජ් ජලං, යස් සා 
රුචිරභායවො විද් යධ විගතවලාහයක පුණ් ණමාසියං 

පරිපුණ් ණකලමයනොමමණ් ඩලං චන් ෙමණ් ඩලං අතියරොචති, පභස ්සරභායවො 

සහස් සරංසිකරණයතයජොජාලසමුජ් ජලං සූරියමණ් ඩලං අභිභවති, 
යහමසමුජ් ජලභායවො තදුභයය අභිභුයය පවත් තමානං එකක් ඛයණ 

ෙසසහස් සියලොකධාතුවිජ් යජොතනසමත් ථ-මහාබ්රහ් මුයනො පභාසමුෙයං 
අභිවිහච් ච භාසති තපති වියරොචති. 

ස න්තපාසාදියකති සමන් තයතො පසාොවයහ. තඤ් ච යඛො සබ් බයසො 

සරිතබ් බතායාති ආහ ‘‘පසාදනීයෙ’’ති. උත්ත ද ථස ථ නුප්පත්යතති 
කායවාචාහි අනුත් තරං ෙන් තභාවඤ් යචව අනුත් තරං චිත් තවූපසමඤ් ච 

සම් පත් යත. අප්පසායදනාති පසාොභායවන, පසාෙපටික් යඛයපන වා 

අස් සද් ධියයන. උභෙථාපි යනොති අප් පසායෙො මච් ඡරියන් ති උභයථාපි යනො 

එව, අථ යඛො අනත් තමනතාය උපාරම් භාධිප් පායයන අපසායෙන් යතො, 
භගවයතො මුඛයතො කඤ් චි යෙයසතුකායමො වා එවමාහ. තත් ථ කාරණං 

ෙස් යසන් යතො ‘‘භගවයතොපනා’’තිආදිමාහ. අතිත්තන් ති තිත් තිං අගච් ඡන් තං. 

කම් භඞ්ගන් ති කම් මහානිං. 
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තික්ෙපඤ්යඤො එස බ්රාහ් යණො, තථා හි න චිරස ්යසව අරහත් තං 

සච් ඡිකරිස ්සති. කථාපවත්තනත්ථම්පි එව ාහ – ‘‘එවං අහං ඉමස් ස කඤ් චි 

ධම් මං යසොතුං ලභිස ්සාමී’’ති. යවයනෙයවයසනාති අත් තයනො 
කසනකාරිභාවකත් තනමුයඛන වියනතබ් බපුග් ගලවයසන. 

ඔ ාරිකානීති පාකතිකානි. ‘‘එස උත් තමෙක් ඛියණයයයො’’ති 

සඤ් ාතබහු ායනො. පාළියං ‘‘යුගං වා නඞ්ගලං වා’’ති වා-සද් යෙො 

අවුත් තවිකප් පත් යථො. යතන බීජාදිං සඞ් ගණ් හාති, තස් මා බීජං වා ඊසං වා 
පරිග් ගහයයොත් තානි වාති අයමත් යථො ෙස් සියතො යහොති. තථා හි භගවා 

බ්රාහ් මණස ්ස පටිවචනං යෙන් යතො ‘‘සද් ා බී ’’න් තිආදිමාහ. 

පුබ්බ ම් සභාගතාොති පඨමං ගහිතධම් මසභාගතාය. යං පයනත් ථ 

වත් තබ් බං, තං අට් ඨකථාරුළ් හයමව ගයහතබ් බඤ් ච සද් ෙයතො 

අත් ථාපත් තියතො වා ඉධ ෙට් ඨබ් බං. බුද් ානං ආනුභායවො අයං, යදිෙං 
පසඞ් ගාගතධම් මමුයඛන යෙසනං ආරභිත් වා යවයනයයවිනයනං. 

අනනුසන්ධිකාති පුච් ඡානුසන් ධිවයසන අනනුසන් ධිකා. එවන් ති ඉොනි 

වුච් චමානාකායරන. එත්ථාති එතිස් සා යෙසනාය. යසොති භගවා. තස්සාති 

බ්රාහ් මණස ්ස. අනුකම්පාොති අසබ් බඤ ්ඤූ හි සතිපි අනුකම් පාය 

පුච් ඡිතමත් යත තිට් යඨයය, තථා ජානන් යතොපි අනනුකම් පයකො, භගවා පන 
උභයධම් මපාරිපූරියා ‘‘ඉෙං අපුච් ඡිත’’න් ති අපරිහායපත් වා කයථති. 

සමූලන් තිආදිනා සඞ් යඛයපන වුත් තමත් ථං විවරන් යතො ‘‘තත්ථා’’තිආදිමාහ. 
තත් ථ බීජස් ස කසියා මූලභායවො නානන් තරියයතො තප් පමාණවිධානයතො 

චාති ආහ ‘‘තස්මිං…යප.… කත්තබ්බයතො’’ති. යතන අන් වයයතො 

බයතියරකයතො ච බීජස ්ස කසියා මූලභාවං විභායවති. කුසලාති ඉමිනා 

අකුසලා තයතො අඤ් ඤථාපි කයරොන් ති, තං පන අප් පමාණන් ති ෙස ්යසති. 

තස්සාති බ්රාහ් මණස ්ස බීජට් ඨානියස් ස ධම් මස ්ස ච උපකාරභාවයතො.

 ම් සම්බන් ස ත්ථභාවයතොති තථා වුත් තධම් මස ්ස ඵයලන සම් බන් ධිතුං 

යයොයජතුං සමත් ථභාවයතො. තයපො වුට්ඨීති වුත් තවචනං සන් ධාය වුත් තං. 

සඞ් යඛපයතො වුත් තමත් ථං පාකටං කාතුං ‘‘අෙං හී’’තිආදි වුත් තං. 
කස ්සකස ්ස උපකාරස් ස බීජස් ස අනන් තරං වුට් ඨි වුච් චමානා අට් ඨායන 

වුත් තා නාම න යහොති. කස් මා? බීජස ්ස වප් පකායල අනුරූපාය වුට් ඨියා 

ඉච් ඡිතබ් බයතො, තස් මා අවසායන මජ් යඣ වා වුච් චමානාය 

ධම් මසම් බන් ධසමත් ථතා තස ්සා විභාවිතා න සියා. අත්තයනො අවිසයෙති 

ඣානාදිඋත් තරිමනුස් සධම් යම. පච්ඡාපීති කසිසම් භාරකථනයතො පච් ඡාපි. 

වත්තබ්යබොති එකන් යතන වත් තබ් යබො. තදනන්තරංයෙවාති 

බීජානන් තරංයයව. වුච්ච ානා වුට් ඨි ස ත්ථා යහොති, බීජස ්ස ඵයලන 
සම් බන් ධයන සමත් ථාති දීපිතා යහොති අනන් තරවචයනයනව තස් සා 
ආසන් නඋපකාරත් තදීපනයතො. 
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පටුන 

සම්පසාදලක්ෙණාති පසීදිතබ් යබ වත් ථුස ්මිං සම් මයෙව පසීෙනලක් ඛණා. 

ඔකප්පනලක්ෙණාති සද් යධයයවත් ථුයනො එවයමතන් ති 

පක් ඛන් ෙනලක් ඛණා. මූලබී න් තිආදීසු මූලයමව බීජං මූලබීජං. එස නයයො 
යසයසසුපි බීජගාමස් ස අධිප් යපතත් තා. භූතගායමො පන මූලං බීජං එතස් සාති 

මූලබීජන් තිආදිනා යවදිතබ් යබො. බී බී න් ති පඤ් චමං පන 
පච් චයන් තරසමවායය සදිසඵලුප් පත් තියා වියසසකාරණභාවයතො 
විරූහනසමත් යථ සාරඵයල නිරුළ් යහො බීජසද් යෙො තෙත් ථසිද් ධියා මූලාදීසුපි 
යකසුචි පවත් තතීති තයතො නිවත් තනත් ථං එයකන බීජ-සද් යෙන 

වියසයසත් වා වුත් තං ‘‘බී බී ’’න් ති ‘‘දුක් ඛදුක් ඛං රූපරූප’’න් ති ච යථා. 
එවම් පි ඉමිනා අත් යථන ඉමස ්සපි නිප් පරියායයොව බීජභායවොති ෙස් යසන් යතො 

ආහ ‘‘තංසබ්බම්පි…යප.…ගච්ඡතී’’ති. 

ඉොනි කථඤ් චි වත් තබ් යබ සද් ධාය ඔපම් මත් යත බීයජ සද් ධාය බීජභාවං 

විභායවතුං ‘‘තත්ථ ෙථා’’තිආදි ආරද් ධං. කාමං සද් ධූපනිසං සීලං, තථාපි 
සමාධිස් ස විය සබ් යබසම් පි අනවජ් ජධම් මානං ආදිමූලභාවයතො සද් ධායපි 

පතිට් ඨා යහොතීති ආහ ‘‘යහට්ඨා සීලමූයලන පතිට්ඨාතී’’ති. යස් මා 

සබ් බස ්යසව පුග් ගලස් ස සද් ධාවයසන සමථවිපස් සනාරම් යභො, තස් මා සා 

‘‘උපරි ස ථවිපස්සනඞ්කුරං උට්ඨායපතී’’ති වුත් තා. තන් ති ධඤ් ඤබීජං. 

පථවිරසංආයපොරසන් ති සසම් භාරපථවීආයපසු ලබ් භමානං රසං. ගයහත්වාති 

පච් චයපරම් පරාය ගයහත් වා.  ඤ්ඤපරිපාකගහණත්ථන් ති 

ධඤ ්ඤපරිපාකනිබ් බත් තිඅත් ථං. රසන් ති 
සද් ධාසීලමූලයහතුසමථවිපස් සනාභාවනාරසං ආදියිත් වා. 

අරිෙ ග්ගනාය නාති අරියමග් ගයසොයතන 

අරිෙඵල ඤ්ඤපරිපාකගහණත්ථන් ති අරියඵලයමව ධනායිතබ් බයතො 
ධඤ ්ඤං තස් ස නිබ් බත් තිඅත් ථං. ධඤ් ඤනාළං නාම කණ් ඩස් ස නිස් සයභූයතො 

පච් ඡිමයෙයසො, කණ්යඩො තබ් භන් තයරො තංනිස් සයයොයයව ෙණ් යඩො. පසයවො 

නාම පුප් ඵං. වුද්ධින් ති අවයවපාරිපූරිවයසන වුද් ධිං. විරූ ්හින් ති 

මූලසන් තානෙළ් හතාය විරුළ් හතං. යවපුල්ලන් ති පත් තනාළාදීහි විපුලභාවං. 

ඛීරං  යනත්වාති තරුණසලාටුකභාවප් පත් තියා තණ් ඩුලස් ස බීජස් ස බීජභූතං 

ඛීරං උප් පායෙත් වා. එසාති සද් ධා. පතිට්ඨහිත්වාති 
කම් මපථාකම් මපථසම් මාදිට් ඨිසහියතන ආදියතො පවත් තසීලමත් යතන 

පතිට් ඨහිත් වා. වුද්ධින් තිආදීසු සුපරිසුද් ධාහි සීලචිත් තවිසුද් ධීහි වුද් ධිං, 

දිට් ඨිකඞ් ඛාවිතරණවිසුද් ධීහි විරූ ්හිං. 

මග් ගාමග් ගපටිපොඤාණෙස් සනවිසුද් ධීහි යවපුල්ලං පත් වා. 

ඤාණදස්සනවිසුද්ධිඛීරන් ති සාදුරසසුවිසුද් ධිභාවයතො 

ඤාණෙස ්සනවිසුද් ධිසඞ් ඛාතං ඛීරං ජයනත් වා. අයනක…යප.… ඵලන් ති 
අයනකපටිසම් භිො-අයනකාභිඤ් ඤාණපරිපුණ් ණං අරහත් තඵලසීසං 
නිප් ඵායෙති. 
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බී කිච්චකරණයතොති බීජකච් චස ්ස කරණයතො. යඤ ්හි තංසදිසස් ස 
විසදිසස් ස ච අත් තයනො ඵලස් ස පතිට් ඨාපනසම් බන් ධනනිප් ඵාෙනසඞ් ඛාතං 

බීජස ්ස කච් චං, තස් ස කරණයතො නිබ් බත් තනයතො ‘‘එවං සද් ා

බී කිච්ච’’න් ති වුත් තං. ඉමිනා අනඤ් ඤසාධාරණං සද් ධාය කුසලධම් මානං 

බීජභාවං ෙස් යසති. සා චාතිආදිනා තයමවත් ථං සමත් යථති. ඉොනි තත් ථ 

ආගමං ෙස් යසන් යතො ‘‘සද් ා ායතො’’තිආදිමාහ. යතන යථා 

සප් පුරිසූපනිස ්සයස් ස සද් ධම් මස් සවනස ්ස ච, එවං අනවයසසාය 
සම් මාපටිපත් තියා සද් ධා මූලකාරණන් ති ෙස් යසති. 

ඉන් ද්රියසංවයරො වීරියඤ් ච අකුසලධම් යම, දුක් කරකාරිකා ධුතඞ් ගඤ් ච 

අකුසලධම් යම යචව කායඤ් ච තපති විබාධතීති තයපොති වුච් චති. 

ඉන්ද්රිෙසංවයරො අධිප්යපයතො වීරියස ්ස යධොරය් හභායවන ගය් හමානත් තා, 
ඉතයරසං වුට් ඨිභාවස් ස අනුයුඤ් ජමානත් තා. ආදි-සද් යෙන 

කලලඞ් ගාරවුට් ඨිආදීනං සඞ් ගයහො. ස නුග්ගහිතන් ති උපගතං. 
විරුහනාමිලායනනිප් ඵත් තිවචයනහි ධඤ් ඤබීජසන් තානස් ස විය යතසං 
වුද් ධියා සද් ධාබීජසන් තානස ්ස තයපොවුට් ඨියා ආදිමජ් ඣපරියයොසායනසු 
උපකාරතං ෙස් යසති. 

පුරි පයදසුපීති අපි-සද් යෙන පරපයෙසුපීති අත් යථො ෙට් ඨබ් යබො ‘‘හිරී යම 

ඊසා, මයනො යම යයොත් ත’’න් ති ඉච් ඡිතත් තා, ‘‘සති යම’’ති එත් ථ යම-සද් යෙො 

ආයනත් වා යයොයජතබ් යබො. උදකම්පිතාවදාතබ්බංයහොති නදීතළාකාදියතො 

ආයනත් වා. වීරිෙබලීබද්යද චතුබ් බියධ යෙොය ත්වා. නිච්චකාලං අත් ථීති 
වචනයසයසො. 

සහ විපස්සනාෙ  ග්ගපඤ්ඤා අධිප්යපතා අමතප් ඵලාය කසියා 

අධිප් යපතත් තා. විපස්සනාපඤ්ඤා චාති දුවිධාපි පඤ් ඤා උපනිස් සයා යහොති 

විසිට් ඨභාවයතො. යතනාහ ‘‘ෙථා හී’’තිආදි. පඤ්ඤාති පකායරහි ජානාතීති 
පඤ ්ඤා. පඤ් ඤවතං පඤ් ඤා පුරයතො යහොති යයොනියසොමනසිකාරස් ස 

වියසසපච් චයභාවයතො, සහජාතාධිපතීසු ච උක් කට් ඨභාවයතො. සිරීති 

යසොභග් ගං. සතං ම් ා සද් ධාෙයයො, අන්වායිකාති අනුගාමියනො. ඊසාබද් ා 

යහොතීති හිරිසඞ් ඛාතඊසාය බද් ධා යහොති, පඤ ්ඤාය කොචි අප් පයයොගයතො 

මයනොසීයසන සමාධි ඉධ වුත් යතොති ආහ ‘‘ යනොසඞ්ොතස්ස 

ස ාධියෙොත්තස්සා’’ති. ස ං උපයනත් වා බන් ධිත් වා බද් ධරජ් ජුකත් තා 

ස ාධියෙොත්තං. එකයතො ග නන් ති ලීනච් චාරද් ධසඞ් ඛාතං එකපස් සයතො 
ගමනං වායරති. මජ් ඣිමාය විපස් සනාවීථියා පටිපාෙනයතො කායාදීසු 
සුභසුඛනිච් චත් තභාවවිගමයන පඤ් ඤාය වියසසපච් චයා සතීති වුත් තං – 

‘‘සතියුත්තා පඤ්ඤා’’ති තස් සා සතිවිප් පයයොගාසබ් භාවයතො. 
සන් තතිඝනාදීනං අයං වියසයසො – පුරිමපච් ඡිමානං ධම් මානං නිරන් තරතාය 

එකීභූතානං විය පවත් ති සන්තතිඝනතා, එකසමූහවයසන එකීභූතානමිව 

පවත් ති සමූහඝනතා, දුබ් බිඤ ්යඤයයකච් චයභෙවයසන එකීභූතානමිව 
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පවත් ති. කිච්චඝනතා, එකාරම් මණවයසන එකීභූතානමිව පවත් ති 

ආරම් ණඝනතා. සබ් යබසං, සබ් බානි වා කයලසානං මූලසන් තානකානි 

සබ්බ…යප.… සන්තානකානි. අනුප් පයයොයගො හි අත් යථො. පදායලතීති 

භින් ෙති සමුච් ඡින් ෙති. සා ච යෙො ‘‘පොයලතී’’ති වුත් තා යලොකුත්තරාව 
පඤ ්ඤා අනුසයප් පහානස ්ස අධිප් යපතත් තා. සන් තතිඝනාදියභෙනා පන 
යලොකයාපි යහොති විපස ්සනාවයසන ඝනවිනිබ් යභොගස් ස නිප් ඵාෙනයතො. 

යතනාහ ‘‘ඉතරාපන යලොකිකාපිසිො’’ති. 

හිරීෙතීති ලජ් ජති, ජිගුච් ඡතීති අත් යථො. තස් මා ‘‘පාපයකහි ම්ය හී’’ති 

නිස ්සක් කවචනං ෙට් ඨබ් බං, යහතුම් හි වා කරණවචනං. ඔත්තප්පම්පි

ගහිතය ව, න හි ලජ් ජනං නිබ් භයං පාපභයං වා අලජ් ජනං අත් ථීති. 

රුක්ෙලට්ඨීති රුක් ඛෙණ් යඩො. යතන පයෙයසන කසනයතො වියසසයතො 

නඞ් ගලන් ති වුච් චතීති ආහ ‘‘ඊසා යුගනඞ්ගලං  ායරතී’’ති. කාමං 

පඤ ්ඤාරහිතා හිරී අත් ථි, හිරිරහිතා පන පඤ් ඤා නත් යථවාති ආහ 

‘‘හිරි…යප.… අභාවයතො’’ති. සන් ධිට් ඨායන කම් පනාභාවයතො අචලං. 

ථිරභායවන අසිථිලං. හිරිපටිබද් ධපඤ් ඤා පටිපක් ඛවයසන ච අසිථිලභායවන 

ච අචලා අසිථිලාති ආහ ‘‘අබ්යබොකිණ්ණා අහිරියකනා’’ති. නාළියා 

මිනමානපුරියසො විය ආරම් මණං මුනාති පරිච් යඡෙයතො ජානාතීති  යනො. 

 යනොසීයසනාති මනයසො අපයෙයසන. තංසම්පයුත්යතොති ඉමිනා 
කුන් තසහචරණයතො පුරියසො කුන් යතො විය මනසහචරණසමාධි ‘‘මයනො’’ති 

වුත් යතොති ෙස් යසති. සාරථිනාති කස් සයකන. යසො හි ඉධ බලීබද් ොනං 

සාරණයතො පාචනයතො ‘‘සාරථී’’ති අධිප් යපයතො. එකාබන් නන් ති 

එකාබද් ධකරණං. සකකිච්යචති සකකච් යචන යුත් යත. යතන හි ඊසාදීසු 

යථාරහං බන් ධිත් වා එකාබද් යධසු කයතසු නඞ් ගයලසු කච් චං ඉජ් ඣති, යනො 

අඤ ්ඤථාති තං ‘‘සකකිච්යචපටිපායදතී’’ති වුත් තං. අවික්යෙපසභායවනාති 

අත් තයනො අවික් යඛපසභායවන. බන්ධිත්වාති සහජාතාදිපච් චයභායවන 

අත් තනා සම් බන් ධිත් වා. සකකිච්යචති හිරීආදීහි යථාසකං කත් තබ් යබ 
කච් යච. 

චිරකතාදි ත්ථන් ති චිරභාසිතම් පි අත් ථං. සරති අනුස ්සරති කායාදිං 

අසුභාදියතො නිජ් ඣායති. ඵායලතීති පොයලති. පායජන් ති ගයමන් තීති තං 

පා නං. ඉ  ඉමස ්මිං සුත් යත ‘‘පාචන’’න්ති වුත්තං ජ-කාරස් ස ච-කාරං 

කත් වා. ඵාලපාචනන් ති ඉමමත් ථං ෙස් යසතුං ‘‘ෙථා හි බ්රාහ් ණ…යප.…

සතී’’ති වුත් තං. ඉොනි තමත් ථං විත් ථාරයතො ෙස් යසන් යතො ‘‘තත්ථ

ෙථා’’තිආදිමාහ. නඞ්ගලං අනුරක්ෙති භිජ් ජනඵාලනයතො. පුරයතො චස්ස

ගච්ඡතීති අස් ස නඞ් ගලස ්ස කස ්සයන භූමියා විලිඛයන පුරයතො ගච් ඡති 

පුබ් බඞ් ගමා යහොති. ගතියෙොති පවත් තියයො. ස න්යවස ානාති සරණවයසන 

ගයවසමානා. ආරම් යණ වා කායාදියක උපට්ඨාපෙ ානා අසුභාදිවයසන 

පඤ්ඤානඞ්ගලං රක්ෙති. සභාවාසභාවූපගයම ඵායලො විය නඞ් ගලස ්ස 

‘‘ආරක්ො’’ති වුත්තා ‘‘සබ් බානත් ථයතො සති රක් ඛතී’’ති කත් වා. තථා යහසා 
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ආරක් ඛපච් චුපට් ඨානා. චිරකතචිරභාසිතානං අසම් මුස ්සනවයසන සති 
පඤ ්ඤානඞ් ගලස් ස පුරයතො යහොතීති වත් වා තස් ස පුරයතොභාවං ෙස් යසතුං 

‘‘සති…යප.… යනො පමුට්යඨ’’ති ආහ. සතිපරිචියතති සතියා පට් ඨාපියත. 

‘‘උපට් ඨාපියත’’තිපි පායඨො, අයයමවත් යථො. සංසීදිතුං න යදතීති 
සකච් චකරියාය සංසීෙනං කාතුං න යෙති. යකොසජ් ජසඞ් ඛාතං සංසීෙනං 

යකොසජ් සංසීදනං. 

පාතිය ොක්ෙසංවරසීලං වුත්තං කායිකවාචසිකසංයමස් ස කථිතත් තා. 

ආහායර උදයර ෙයතොති පරිභුඤ් ජිතබ් බආහායර සංයතභාවෙස් සයනන 
පරිභුඤ් ජිතබ් බතාය චතූසුපි පච් චයයසු සංයතභායවො දීපියතොති ආහ 

‘‘ආහාරමුයෙනා’’තිආදි. සංයතභායවො යචත් ථ පච් චයයහතු 

අයනසනාභායවොති වුත් තං ‘‘නිරුපක්කියලයසොති අත්යථො’’ති. 

යභොජනසද් යෙො ආහාරපරියභොයග නිරුළ් යහොති කත් වා වුත් තං ‘‘යභො යන

 ත්තඤ්ඤුතාමුයෙනා’’ති. පරිභුඤ් ජනට් යඨන පන යභොජනසද් ෙමුයඛනාති 

වුත් යත අධිප් යපතත් යථො ලබ් භයතව. යතනාති කායගුත් තාතිආදිවචයනන. න

විලුම්පන්තීති ‘‘දීයපතී’’ති පෙං ආයනත් වා සම් බන් යධො. 

ද්වීහාකායරහීති අදිට් ඨාදීනං අදිට් ඨාදිවයසන දිට් ඨාදීනඤ් ච 

දිට් ඨාදිවයසනාති එවං ද් විප් පකායරහි. අවිසංවාදනං අවිතථකථනං. යඡදනං 

මූලප් පයෙයස නිකන් තනං. ලුනනං යත් ථ කත් ථචි යඡෙනං. උප්පාටනං 

උම් මූලනං. අසියතනාති ෙත් යතන, ලායියතනාති අත් යථො. 

විසංවාදනසඞ් ඛාතානං තිණානං, අට් ඨන් නං අනරියයවොහාරානන් ති අත් යථො. 

ෙථාභූතඤාණන් ති නාම රූපපරිච් යඡෙකඤාණං. සච්චන්ති යවදිතබ්බං 

අවිපරීතවුත් තිකත් තා ‘‘යඡදකං’’ ඡින් ෙනකං. නිද්දානන් ති නිද් ොයකං. 

ඉෙයමව සච් චං යමොඝමඤ් ඤන් ති දිට් ඨි ‘‘දිට්ඨිසච්ච’’න් ති වුච් චති. ද්වීසු 

විකප්යපසූති භාවකත් තුසාධනවයසන ද් වීසු විකප් යපසු. ‘‘නිද් ොන’’න් ති 

උපයයොගවයසයනව අත් යථො. 

සීලය ව ‘‘යසොරච්ච’’න්ති වුත්තං ‘‘පාණාතිපාතාදීහි සුට් ඨු ඔරතස් ස 
කම් ම’’න් ති කත් වා. සඞ් ඛාරදුක් ඛාදීනං අභාවයතො සුන් ෙරභාවයතො සුන් ෙයර 

නිබ් බායන ආරම් මණකරණවයසන රතත් තා සුරයතො, අරහා. තස් ස භායවො 

යසොරච්චං, අරහත් තං. අප්පය ොචනය ව අච් චන් තාය පයමොචනං න යහොති. 

යෙග් යගන විපස් සනාය පඤ් ඤාය තංසහගතවීරියස් ස ච 

නඞ් ගලයධොරය් හතා, තථාපවත් තකුසලභාවනාය ච කසිභායවො ච, තෙග් යගන 

තයතො පුයරතරං පවත් තපඤ් ඤාවීරියපාරමීනං නඞ් ගලයධොරය් හතා, 

තථාපවත් තකුසලභාවනාය ච කසිභායවො යවදිතබ් යබොති ෙස් යසන් යතො ‘‘ෙථා

හී’’තිආදිමාහ. ධුරං වහතීති ය ොරය්හං. ෙථාවුත්තං ඝනන් ති 

අස් මිමානාදියභෙං ඝනං. වහිතබ් බා ආදිභූතා ධුරා එයතසං අත් ථීති ධුරා, 
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පුරිමධුරවාහකා. තංමූලකා අපරං ධුරං වහන් තා යධොරය් හා. ධුරාචය ොරය්හා

චධුරය ොරය්හං එකත් තවයසන. වහන්තන් ති කසයනන පවත් තන් තං. 

කාමයයොගාදීහි යෙොයගහි යෙ ත්තා අනුපද් ෙවත් තා. තං නිබ් බානං 

අධිකිච්ච උද් දිස් ස. වාහීෙති විපස ්සනාය සහගතං. අභිමුෙං වාහීෙති 

මග් ගපරියාපන් නං. යෙත්තයකොටින් ති යඛත් තමරියාෙං. දිට්යඨකට්යඨති 

දිට් ඨියා සහජායතකට් යඨ පහායනකට් යඨ ච. ඔ ාරියකති උපරිමග් ගවජ් යඣ 

උපාොය වුත් තං, අඤ ්ඤථා ෙස් සනපහාතබ් බාපි දුතියමග් ගවජ් යඣහි 

ඔළාරිකාති. අණුසහගයතති අණුභූයත. ඉෙං යහට් ඨිමමග් ගවජ් යඣ උපාොය 

වුත් තං. සබ්බකියලයස අවසිට් ඨසබ් බකයලයස ප හන්තං අනිවත්තන්තං

ගච්ඡති පුන පහාතබ් බතාය අභාවයතො. අනිවත්තන්තන් ති න නිවත් තන් තං, 

යථා නිවත් තනං න යහොති, එවං ගච් ඡතීති අත් යථො. යතනාහ 

‘‘නිවත්තනරහිත’’න් තිආදි. එතංපන තව ධුරයධොරය් හං. 

එවය සා කසීති යථාවුත් තස් ස පච් චාමසනං. යතනාහ ‘‘නිග නං

කයරොන්යතො’’ති. වුත් තස් යසව හි අත් ථස ්ස පුන වචනං. පඤ්ඤානඞ්ගයලන

සතිඵාලං ආයකොයටත්වාති පඤ් ඤාසඞ් ඛායතන නඞ් ගයලන සද් ධිං 

සතිඵාලස් ස එකාබද් ධභාවකරයණන ආයකොයටත් වා. කට්ඨාති එත් ථ 
‘‘කසී’’ති පෙං ආයනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං ‘‘කට් ඨා කසී’’ති. 

කම් පරියෙොසානන් ති යථාවුත් තකසිකම් මස ්ස පරියයොසානභූතං. යදිපි 
පුබ් යබ ‘‘පඤ ්ඤා යම යුගනඞ් ගල’’න් තිආදිනා අත් තුද් යෙසිකවයසනායං 

අමතප් ඵලා කසි ෙස් සිතා, මහාකාරුණිකස් ස පන භගවයතො යෙසනා 

සබ් බස ්සපි සත් තනිකායස් ස සාධාරණා එවාති ෙස් යසන් යතො ‘‘සා යෙො 

පයනසා’’තිආදිමාහ. 

දිවයසයෙවාති තංදිවයස එව. ආදි ාහාති එත් ථ ආදි-සද් යෙන 

කථාපරියයොසායන පාඨපයෙයසො ගහියතොති තෙඤ් ඤං ‘‘එවං 

වුත් යත’’තිආදිපාඨං සන් ධාය ‘‘තයතොපරඤ්චා’’ති ආහ. 

කසිභාරද් වාජසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. උෙයසුත් තවණ් ණනා 
198. එතං වුත්තන් ති ‘‘ඔෙයනන පූයරසී’’ති එතං වචනං වුත් තං. 

‘‘ගයහතුං ස ත්යථො නා  නායහොසීති භගවයතො අධිට් ඨානබයලනා’’ති 

වෙන් ති. තං බ්රාහ් මණං වියනතුකාමතාය කර භගවා තථා අකාසි. 

උපාරම්භභයෙනාති පරූපවාෙභයයන. අවත්වාව නිවත්යතො 

‘‘අබ් භාගයතොපි පාසණ් යඩො වාචාමත් යතනපි න පූයජතබ් යබො’’ති 

බ්රාහ් මණධම් යම වුත් තත් තා. පක්කන්යතොති බ්රාහ් මණස් ස ධම් මං අවත් වා 

පක් කන් යතො බ්රාහ් මණස ්ස න තාව ඤාණං පරිපක් කන් ති. එතං

වචනං…යප.… ග ාසි ‘‘පුනප් පුනඤ් යචව වපන් ති බීජ’’න් තිආදිනා ධම් මං 
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කයථතුං අවස් සං ආකඞ් ඛන් යතො. පකාරයතො කස් සතීති පකට්ඨයකො, 

රසතණ් හාය පකට් යඨොති අත් යථො. යතනාහ ‘‘රසගිද්ය ො’’ති. 

‘‘පුනප් පුනඤ් යචව වපන් ති බීජ’’න් ති ඉමං යෙසනං ආරභීති සම් බන් යධො. 

බී න් ති ච ඉති-සද් යෙො නිෙස් සනත් යථො වා. යතන අවයයවන සමුොයං 

නිෙස ්යසති. ඔසක්කසීති සඞ් යකොචසි. වුත්තන් ති වපනං කතං. තස් මා වුත් තං 

‘‘අලය ත්තාවතා’’ති. ‘‘වස්සිත්වා’’ති වුට් ඨිං පවත් යතත් වා. 

යදසනා…යප.… දස්යසති බ්රාහ් මයණන වුත් තං අයුත් තවචනං 
පරිවට් යටන් යතොපි දිවයස දිවයස භික් ඛාචරියා නාම භික් ඛූනං කායගතා 

වුත් තීති. ඛීරං හත් යථන නයන් තීති වා ඛීරනිකා. කිල තීති 

තංතංකච් චකරණවයසන ඛිජ් ජති. ඵන්දතීති අනත් ථසමායයොගවයසන 

විප් ඵන් ෙති. අපුනබ්භවාොති ආයතිං අනුප් පත් තියා.  ග්යගොනා ාති උපායයො 

නාම නිබ් බානං, තස් මිං ලද් යධ පුනබ් භවාභාවයතො. ‘‘පුනප් පුන’’න් ති වචනං 

උපාොය බීජවපනාෙයයො පුනප් පුනධම් මා නාම ජාතාති ආහ ‘‘යසො ස

පුනප්පුන ම්ය  යදයසන්යතනා’’ති. 

උෙයසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. යෙවහිතසුත් තවණ් ණනා 
199. උදරවායතහීති වාතකතවිජ් ඣනයතොෙනාදිවයසන අපරාපරං 

වත් තමායනහි උෙරවායතහි, තස් ස වා විකායරහි. නිබද් ධුපට් ඨාකකායල පන 

ධම් මභණ් ඩාගාරියකොව. අරඤ්ඤන් ති භගවයතො භික් ඛූනඤ ්ච 

වසනට් ඨානභූතං තයපොවනං. තං නිද්ධූ ං යහොති උෙකතාපනස් සපි 

අකරණයතො. තස් ාති යස් මා තස් ස උණ් යහොෙකවික් කණනචරියාය 

ජීවිකාකප් පනං යහොති, තස් මා. 

වත්තය තං තස් ස පතිකාරත් ථං පරිකථාදීනම් පි කාතුං ලබ් භනයතො. 

ඉොනි තත් ථ කාරණම් පි සවිසයං ෙස් යසතුං ‘‘වණ්ණං හී’’තිආදි වුත් තං. 
භගවා හි ආයස් මයතො උපවාණස් ස යෙවහිතබ්රාහ් මණස් ස තං සම් භාවිතං 

භවිස ්සති තිකච් ඡාපටියත් තං, තාය ච අත් තයනො යරොගස් ස වූපසමනං, 
තප් පසඞ් යගන ච යෙවහිතබ්රාහ් මයණො මම සන් තිකං ආගන් ත් වා 
ධම් මස ්සවයනන සරයණසු සීයලසු ච පතිට් ඨහිස ්සතීති සබ් බමිෙං ඤත් වා එවං 

‘‘ඉඞ්ඝ ය  ත්වං, උපවාණ, උණ්යහොදකං  ානාහී’’ති අයවොච. 

ආග නීෙප්පටිපදං පුබ් බභාගප් පටිපෙං පුබ් බභාගප් පටිපත් තිං කයථතුංවට්ටති 

අනුත් තරිමනුස් සධම් මත් තා. සයදවයකන යලොයකනාති අනවයසසයතො 

යලොකස ්ස ගහණං. ඵලවියසසාකඞ් ඛාය පූයජතබ් බාති පූජනීයා, යත එව ඉධ 

‘‘පූ යනෙයා’’ති වුත් තා. තථා ආෙයරන පූයජතබ් බතාය සක් කාරියා, ආ-

කාරස් ස රස් සත් තං, රි-සද් ෙස ්ස ච යර-ආයෙසං කත් වා ‘‘සක්කයරෙයා’’ති 

වුත් තං. ‘‘අපචයයයයා’’ති වත් තබ් යබ ය-කාරයලොපං කත් වා ‘‘අපයචෙයා’’ති 

වුත් තං. යතසන් ති සයෙවයකන පූජයනයයාදීනං. හරිතුන් ති යනතුං. 
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එත්තයකනපීති උපසඞ් කමනාදිනා එත් තයකන අප් පමත් තයකනපි 

කතවත් යතන අෙංකිත්ති…යප.… යසො නස්ස ායතො. 

ෙ  ානස්සාති යෙයයධම් මං යෙන් තස ්ස. ෙක් ඛිණාය ඉජ් ඣනං නාම 

විපුලඵලභායවොති ආහ ‘‘ හප්ඵයලො යහොතී’’ති. විදිතන් ති 

පටිවිද් ධපච් චක් ඛකතං. ආ ානාතීති වුත් ථභවාදිං පරියාොය ජානාති 

පටිවිජ් ඣති.  ානිත්වාති චත් තාරි සච් චානි මග් ගපටිපාටියා පටිවිජ් ඣිත් වා. 

අග් ගප් පත් තතාය කතකිච්චතං පත්යතො. බ්රාහ් මයණන අත් තනා කයතො 

කායරො ච භගවයතො එව පච් චුපට් ඨාතීති තං ෙස් යසන් යතො ‘‘ඉමිනා ඛීණාසයව

ෙ නාකායරනෙ න්තස්සා’’ති වුත් තං. 

යෙවහිතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. මහාසාලසුත් තවණ් ණනා 
200. යස් මා තස් ස බ්රාහ් මණස ්ස අනිස ්සයස ්ස ජිණ් ණභායවන වියසසයතො 

කායයො ලූයඛො ජායතො, ජිණ් ණපියලොතිකඛණ් යඩහි සඞ් ඝටිතං පාවුරණං, 

තස් මා ‘‘ලූෙපාවුරයණො’’ති පෙස් ස ‘‘ජිණ්ණපාවුරයණො’’ති අත් යථො වුත් යතො. 

පාටියෙක්කන් ති පුත් යතසු එකයමයකො එකයමකාය වාචාය විසුං විසුං. 

සම් පුච් ඡනං නාම ඉධ සම් මන් තනන් ති ආහ ‘‘සද්ධිං  න්තයිත්වා’’ති. 

නන්දිස්සන් ති අභිනන් දිං. අතීතත් යථ හි ඉෙං අනාගතවචනං. යතනාහ 

‘‘නන්දි ායතො…යප.… අයහොසි’’න් ති. භුස්සන්තාති නිබ් භුස් සනවයසන 
රවන් තා. 

වයෙොගතන් ති පච් ඡිමවයං උපගතං. යසො පන යස් මා පුරියම ද් යව වයය 

අතික් කමවයසන ගයතො. පච් ඡිමං එකයෙසයතො අතික් කමනවයසන, තස් මා 

වුත් තං – ‘‘තයෙොවයෙගතංඅතික්කන්තංපච්ඡි වයෙ ඨිත’’න් ති. 

නිප්පරියභොයගොති ජිණ් ණභායවන ජවපරක් කමහානියා අපරියභොයගො න 

භුඤ ්ජිතබ් යබො. ොදනා අපනීෙතීති යවසං අෙෙන් තා තයතො නීහරන් ති නාම. 

යථයරොති වුඩ් යඪො. 

අනස්සවාති න වචනකරා. අප්පතිස්සාති පතිස් සයරහිතා. 

අවසවත්තියනොති න මය් හං වයසන වත් තනකා. සුන්දරතයරොති 
උපත් ථම් භකාරිභායවන සුන් ෙරතයරො. 

පුරයතොති උපත් ථම් භකභායවන පුරයතො කත් වා. උදයකපතිට්ඨංලභති 

තත් ථ පතිට් ඨයතො ථිරපතිට් ඨභාවයතො. අද් ධපතිට් යඨො හි ෙණ් යඩො 
ෙණ් ඩධරපුරිසස් ස පතිට් ඨං ලභායපති. 

බ්රාහ් ණියෙොති අත් තයනො බ්රාහ් මණියයො. පාටියෙක්කන් ති ‘‘අසුකස ්ස 

යගයහ අසුකස් ස යගයහ’’ති එවං උද් යෙසිකං කත් වා විසුං විසුං.  ා
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නිෙයායදහි, අම්හාකං රුච්චනට්ඨානය වාති තව පුත් තානං යගයහසු යං 
අම් හාකං රුච් චනට් ඨානං. තත් ථයමව ගමිස් සාමාති සබ් යබසම් පි එයතසං 
අනුග් ගහං කාතුකායමො භගවා එවමාහ. 

තයතො පට්ඨාොති යසොතාපත් තිඵලපටිලාභයතො පට් ඨාය. යෙත් ථං මයං 

ඉමස ්ස බ්රාහ් මණස් ස මහාසම් පත් තිොනාදිනා අනුග් ගයහො කයතො, යසො චස් ස 
පුත් තපරිජනස් සපි අත් යථො සිද් යධොති සත් ථා න සබ් බකාලං තස් ස 

බ්රාහ් මණස ්ස පුත් තානං යගහං අගමාසි, යත එව පන කායලන කාලං සත් ථු 
සන් තිකං ගන් ත් වා යථාවිභවං සක් කාරසම් මානං අකංසූති අධිප් පායයො. 

මහාසාලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. මානත් ථද් ධසුත් තවණ් ණනා 
201.  ායනන ථද්ය ොති ‘‘අයං යඛො’’තිආදිනා පග් ගහියතන මායනන 

ථද් යධො බජ් ඣිතචිත් යතො ථද් ධඅයයොසලායකො විය කස් සචිපි අයනොනයතො. න

කිඤ්චි  ානාති යලොයක පටිසන් ථාරමත් තස් සපි අජානනයතො. 

අබ්භුතවිත්ත ාතාති සඤ ්ජාතඅබ් භුතවිත් තා. විත් තං විත් තීති ච 

තුට් ඨිපරියායා. අභූතපුබ්බාොති යා තස් සා පරිසාය විත් ති තො භූතා, සා ඉයතො 

පුබ් යබ අභූතා. යතනාහ ‘‘අභූත…යප.… ස න්නාගතා’’ති. අස්ස

පුග්ගලස්සාති අයනන පුග් ගයලන. අපචිතාති පරමනිපච් යචන 
පූජනීයසාමඤ් ඤයතො තත් ථ අත් තයනො පක් ඛිපනං ඉධ යෙසනායකොසල් ලං. 

මානත් ථද් ධසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. පච් චනීකසුත් තවණ් ණනා 
202. ‘‘සබ්බං යසත’’න් ති යකනචි වුත්යත තස් ස පච්චනීකං

කයරොන්තස්යසව අස්ස බ්රාහ් මණස ්ස. වියනත්වාති විනායසත් වා. සුණාතීති

අත්යථොති ‘‘සුණාතී’’ති කරියාපෙං ආහරිත් වා ගාථාය අත් යථො යවදිතබ් යබො 
‘‘ජඤ් ඤා සුභාසිත’’න් ති වුත් තත් තා. න හි අසුත් වා යෙසිතං ජානිතුං 
සක් යකොන් ති. 

පච් චනීකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. වනකම් මිකසුත් තවණ් ණනා 
203. වනකම් යම නියුත් යතො, කරියමායනන වනකම් මං එතස් ස අත් ථීති 

වනකම්මියකො. ඉ ස්මිං වනසණ්යඩති ඉමස ්මිං එවංමහන් යත වනසණ් යඩ. 

න යම වනස ්මිං කරණීයමත් ථි යථා, ‘‘බ්රාහ් මණ, තුය් හ’’න් ති අධිප් පායයො. 

ඉතරං පන යං මහාකයලසවනං, තං මග් ගඤාණඵරසුනා සමාධිමයසිලායං 

සුනිසියතන සබ් බයසො උච් ඡින් නමූලං, තයතො එව නිබ්බනයථො 
නික් කයලසගහයනො. වියවකාභිරතියා එකයකො අභිරයතො පටිපක් ඛවිගයමන. 

යතනාහ ‘‘අරතිං…යප.… හිත්වා’’ති. 

වනකම් මිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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8. කට් ඨහාරසුත් තවණ් ණනා 
204.  ම් න්යතවාසිකාති කඤ් චිපි ධනං අෙත් වා යකවලං 

අන් යතවාසිකා. යතනාහ ‘‘යවෙයාවච්චං කත්වා සිප්පුග්ගණ්හනකා’’ති. 

ගම්භීරසභායවති සමන් තයතො දූරයතො 

ගහනසච් ඡන් නවිපුලතරරුක් ඛගච් ඡලතාය ච, තො හිමපිණ් ඩසින් නභායවන 
මයූරයායනහි පතිට් ඨාතුං අසක් කුයණයයතාය ච ගම් භීරභායව. 

බහුයභරයවති බහුභයානයක. අනිඤ්  ායනනාති ඉත් ථම් භූතත් යථ 

කරණවචනං. අතිසුන්දරං වතාති එවං සන් යත නාම අරඤ් යඤ එවං 
නිච් චලකායයො නිසින් යනො ඣායන් යතො අතිවිය සුන් ෙරඤ් ච ඣානං ඣායසීති 
වෙති. 

අච්යඡරරූපන් ති අච් ඡරියභාවං. යසට්ඨප්පත්තිොති යසට් ඨභාවප් පත් තියා. 

‘‘යලොකාධිපතිසහබයතං ආකඞ් ඛමායනො’’ති ඉමිනා බ්රාහ් මයණො 

යලොකාධිපතිසහයයොගං පුච් ඡති, ‘‘කස ්මා භව’’න් තිආදිනා පන 

තෙඤ් ඤවියසසාකඞ් ඛං පුච් ඡතීති ආහ ‘‘අපයරනපිආකායරනපුච්ඡතී’’ති. 

කඞ්ොති තණ්හා අභික් ඛණවයසන පවත් තා. අයනකසභායවසූති 
රූපාදිවයසන අජ් ඣත් තිකාදිවයසන එවං නානාසභායවසු ආරම් මයණසු. 

අස් සාෙරායගො යලොයභො අභිජ් ඣාති නානප්පකාරා. යසසකියලසා වා 

දිට් ඨිමානයෙොසාෙයයො. නිච්චකාලං අවස්සිතා සත් තානං අවස් සයභාවත් තා. 

ප ප්පාපනවයසනාති පකායරහි තණ් හායනවයසන. නිරන්තාති අන් තරහිතා 
නිරවයසසා. 

අනුපග යනොති අනුපාොයනො. සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං දීයපති, තස් ස හි 
වයසන එව නානාසභායවසු භගවා සමන් තචක් ඛුනා පස් සතීති 

‘‘සබ්යබ…යප.… දස්සයනො’’ති වුච් චති. අරහත්තං සන් ාොහ, තඤ් හි 
නිප් පරියායයතො ‘‘අනුත් තර’’න් ති වුච් චති. 

කට් ඨහාරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. මාතුයපොසකසුත් තවණ් ණනා 
205. ඉයතොති මනුස් සත් තභාවයතො. පටිගන්ත්වාති අභිගන් ත් වා. සග් යග 

හි නිබ් බත් තන් යතො කම් මඵයලන ධම් මතාවයසන පටිසන් ධිකාලයතො පට් ඨාය 
අභිරතිවයසන අභිරමති එව නාමාති. 

මාතුයපොසකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. භික් ඛකසුත් තවණ් ණනා 
206. විරූපං ගන් ධං පසවතීති විස්යසො, දුග් ගන් යධො. බාහිත්වාති 

අත් තයනො සන් තානයතො බහිකත් වා නීහරිත් වා. තං පන අනවයසසයතො 

පජහනන් ති ආහ ‘‘අග්ග ග්යගන  හිත්වා’’ති. සඞ් ඛායති සම් මයෙව 
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පරිච් ඡින් ෙති එතායාති සඞ්ො, ඤාණන් ති ආහ ‘‘සඞ්ොොති ඤායණනා’’ති. 

භින්නකියලසත්තාති නිරුත් තිනයයන භික් ඛුසද් ෙසිද් ධිමාහ. 

භික් ඛකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. සඞ් ගාරවසුත් තවණ් ණනා 
207. පච්යචතීති පත් තියායති සද් ෙහති. තථාභූයතො ච තමත් ථං 

නිකායමන් යතො නාම යහොතීති වුත් තං ‘‘ඉච්ඡතිපත්යථතී’’ති. සාධු, භන්යතති 

එත් ථ සාධු-සද් යෙො ආයාචනත් යථො, න අභිනන් ෙනත් යථොති ‘‘ආොච ායනො

ආහා’’ති වත් වා ආයාචයන කාරණං ෙස් යසන් යතො ‘‘යථරස්ස

කිරා’’තිආදිමාහ. උෙකසුද් ධියකො න එකංයසන අපායූපයගො, ලද් ධියා පන 

සාවජ් ජකයලසභූතභාවයතො ආයාචති. අඤ් ඤං කාරණං අපදිසන් යතො 

‘‘අපිචා’’තිආදිමාහ. ඵලභූයතො අත් යථො එතස් සාති අත්ථවසං, කාරණන් ති 

ආහ ‘‘අත්ථානිසංසං අත්ථකාරණ’’න් ති. පපඤ්චසූදනිෙං පන ඵයලයනව 

අරණීයයතො අත් යථො, කාරණන් ති කත් වා ‘‘අත් යථො එව අත් ථවයසො, තස් මා 

ද්යව අත්ථවයසති ද් යව අත් යථ ද් යව කාරණානී’’ති වුත් තං. 

සඞ් ගාරවසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. යඛොමදුස් සසුත් තවණ් ණනා 
208. එවංලද් ධනාමං පිණ් ඩාය පාවිසීති යයොජනා. එවය වන් ති යකනචි 

අනිමන් තියතන සයයමව උපසඞ් කමන් යත. අඵාසුක ාතුකන් ති අයුත් තරූපං. 

සභා ම් න් ති සභාය චරිතබ් බං චාරිත් තධම් මං. අසඤ්චායලත්වාති 

ආසනයතො අවුට් ඨායපත් වා. උජුකය ව ආගච්ඡති යලොකග් ගනායයකො භගවා 
සබ් බසත් තුත් තයමො අත් තයනො උත් තරිතරස් ස අභාවයතො යලොකස් ස අපචිතිං 

න ෙස් යසති. යය සබ් බයසො සංකයලයස පජහන් ති, යතව පණ් ඩියත 

‘‘සන් යතො’’ති ෙස් යසති ‘‘එයත’’තිආදිනා. 

යඛොමදුස් සසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
දුතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 
බ්රාහ් මණසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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8. වඞ් ගීසසංයුත් තං 

1. නික් ඛන් තසුත් තවණ් ණනා 
209. ආ විෙන් ති ආළවිනගරසමීයප. අග්ගයචතියෙති 

යගොතමකයචතියාදීහි උත් තමයචතියය. තං කර භූමිරාමයණයයකභායවන 
මනුඤ ්ඤතාය පධානයුත් තතාදිසම් පත් තියා ච ඉතරයචතියයහි 

යසට් ඨසම් මතං. කප්පත්යථයරනාති ‘‘කප් යපො’’ති යගොත් තයතො 

ආගතනායමො යථයරො, සහස ්සපුරාණජටිලානං අබ් භන් තයර අයං 

මහායථයරො. ඔහීනයකොති යථයරසු ගාමං පිණ් ඩාය පවිට් යඨසු විහායර එව 

අවහීනයකො ඨියතො. තත් ථ කාරණමාහ ‘‘විහාරපායලො’’තිආදි. 

ස ලඞ්කරිත්වාති සමං අලඞ් කායරන අලඞ් කරිත් වා. කුසලචිත්තං

විද් ංයසති පවත් තිතුං අප් පොනවයසන. එතස්මින් ති එතස් මිං රායග 

උප් පන් යන. ‘‘එකස් මි’’න් ති වා පායඨො, එකස ්මිං විසභාගවත් ථුයක රායග 

උප් පන් යන.  ම්ය ො වාති මම චිත් යත උප් පජ් ජනකයතො අඤ් යඤො ධම් යමො 
වා. යයන කාරයණන පයරො අනභිරතිං වියනොයෙත් වා ඉොයනව අභිරතිං 

උප් පායෙයය, තං කාරණං කුයතො ලබ් භාති යයොජනා, තං කාරණං නත් ථීති 

අත් යථො, තස් ස අභාවකාරණවචනං. 

අනගාරිෙන් ති අගාරවිරහයතො අනගාරං පබ් බජ් ජා. තත් ථ නියුත් තත් තා 

අනගාරියං ක-කාරස් ස ය-කාරං කත් වා, පබ් බජිතන් ති අත් යථො. ආ ාවන්තීති 

හෙයං අභිභවිත් වා ධාවන් ති. උග්ගතානන් ති උළාරානං පුත් තා. යතනාහ 

‘‘ යහසක්ො රා ඤ්ඤභූතා’’ති. උත්ත ප්ප ාණන් ති සහස් සපලං 

ස න්තාති සමන් තයතො. පරිකියරෙුන් ති විජ් යඣයයං. එතස් ා සහස්සාති 

යථාවුත් තා ධනුග් ගහසහස ්සයතො. අතියරකතරා අයනකසහස් සා. ඉත්ථියෙො 

ඔයලොකනසිතලපිතයරොදිතසයර ඛිපන් තියයො. යනව  ං බ්ො යිස්සන්ති 

යනව මං නිජ් ඣායිස් සන් ති. ‘‘බයාධයිස් සතී’’ති පායඨොති වුත් තං ‘‘චායලතුං

න සක්ඛිස්සතීති අත්යථො’’ති.  ම්ය  සම්හීති සයක සන් තියක පතිට් ඨියත 

සාසනධම් යම. යතනාහ ‘‘අනභිරතිං වියනොයදත්වා’’තිආදි. 

 ග්ගන් ති ‘‘මග් යගො’’ති වත් තබ් යබ ලිඞ් ගවිපල් ලායසන වුත් තං. යතනාහ 

‘‘යසොහිනිබ්බානස්ස පුබ්බභාග ග්ග්යගො’’ති. 

නික් ඛන් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. අරතිසුත් තවණ් ණනා 
210. විහාරගරුයකො කියරස යථයරොති එයතන යථයරො අත් තයනො 

සද් ධිවිහාරිකං වඞ් ගීසං ඔවදිතුං අනවසයරො. යතන අන් තරන් තරා තස් ස 

චිත් තං රායගො අනුද් ධංයසතීති ෙස් යසති. සාසයන අරතින් ති සීලපරිපූරයණ 

සමථවිපස් සනාභාවනාය ච අනභිරතිං. කා ගුයණසු ච රතින් ති පඤ් චසු 

කාමයකොට් ඨායසසු අස් සාෙං. පාපවිතක්කන් ති කාමසඞ් කප් පං. 

සබ්බාකායරනාති සබ් යබ තෙඞ් ගවික් ඛම් භනසමුච් ඡින් ෙනාකායරන. යථා 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  වඞ් ගීසසංයුත් තං 
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පටුන 

මහන් තං අරඤ් ඤං වනථන් ති, එවං මහන් තං කයලසවනං ‘‘වනථ’’න් ති 
වුත් තං. 

පථවිඤ්ච යවහාසන් ති භුම් මත් යථ පච් චත් තවචනං, තස් මා පථවියං 

ආකායස චාති අත් යථො. යතනාහ ‘‘පථවිට්ඨිත’’න් තිආදි.  ගතීති ච පථවියා 

යවවචනං. යතනාහ ‘‘අන්යතොපථවිෙ’’න් ති. පරිජීරතීති සබ් බ් බයසො ජරං 

පාපුණාති. ස ාගන්ත්වාති ඤායණන සමාගන් ත් වාති අත් යථො. යතනාහ 

‘‘මුතත්තාතිවිඤ්ඤාතත්තභාවා’’ති. 

පටිඝපයදන ගන් රසා ගහිතා ඝානජිව් හානං පටිහනනවයසන 

පවත් තනයතො. මුතපයදන යඵොට්ඨබ්බාරම් ණං ගහිතං මුත් වා 

ගයහතබ් බයතො. නලිප්පතීති න මක් ඛීයති. 

සට් ඨි-සද් යෙො ඡ-සද් යෙන සමානත් යථොති ‘‘සට්ඨිනිස්සිතා’’ති පෙස් ස 

‘‘ඡආරම් ණනිස්සිතා’’ති අත් යථො වුත් යතො. පුථූ අ ම් විතක්කාති 

රූපවිතක් කාදිවයසන බහූ නානාවිතක් කා මිච් ඡාසඞ් කප් පා.  නතාෙ

නිවිට්ඨාති මහාජයන පතිට් ඨිතා. යතසං වයසනාති යතසම් පි 

මිච් ඡාවිතක් කානං වයසන. න කත්ථචි ආරම් මයණ. කියලසවග්ගගයතොති 

කයලසසඞ් ගණිකං උපගයතො න භයවයය, කයලසවිතක් කා න 

උප් පායෙතබ් බාති අත් යථො. දුට්ඨුල්ලවචනං කාමපටිසංයුත් තකථා. 

දබ්බ ාතියකොති ෙබ් බරූයපො. යනපක්යකනාති යකොසල් යලන. නිබ්බානං 

පටිච්චාති අසඞ් ඛතධාතුං ආරම් මණවයසන පටිච් ච. පරිනිබ්බානකාලන් ති 
අනුපාදියසසනිබ් බානකාලං. 

අරතිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. යපසලසුත් තවණ් ණනා 
211. එයතසන් ති එයතසං මහල් ලකානං. න පාළි ආගච් ඡති 

අප් පගුණභාවයතො. න ච පාළි උපට් ඨාති, එකාය පාළියා සති පාළිගතියා තථා 

තථා උපට් ඨානම් පි යනසං නත් ථීති වෙති. න අට්ඨකථාති එත් ථාපි එයසව 
නයයො. සිථිලධනිතාදිතංතංබයඤ් ජනබුද් ධිං අහායපත් වා උච් චාරණං 

පදබයඤ් න ධුරතා.අතික්කමිත්වා ඤ්ඤති අඤ ්යඤ භික් ඛූ. හීළනවයසන 
අභිභවිත් වා පටිභානසුයතන අත් තානං පසංසති සම් භායවති. මානස් ස 
පවත් තිතාය සහජාතනිස් සයාදිපච් චයධම් මා තංසහභුධම් මා. මානවයසන 

විප්පටිසාරී අහුවා. මා අයහොසීති යයොජනා. වණ්ණභණනන් ති පයරහි 

කරියමානං ගුණාභිත් ථවං. අඛියලොති පඤ් චයචයතොඛිලරහියතො. නිස්යසසං

නවවි න් ති නවවිධම් පි මානං කස් සචි එකයෙසස් සපි අයසසයතො. විජ් ාොති 

අග් ගමග් ගවිජ් ජාය. අච් චන් තයමව සමිතතාෙ වූපසමිතතාය සමිතාවී. 

යපසලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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4. ආනන් ෙසුත් තවණ් ණනා 
212. රායගොති එත් ථ ආයස් මයතො වඞ් ගීසස් ස රාගස් ස උප් පත් තියා 

කාරණං විභායවතුං ‘‘ආෙස් ා ආනන්යදො’’තිආදි වුත් තං. තන් ති 

ආනන් ෙත් යථරං. ආරම් ණං පරිග්ගයහතුන් ති කායයවෙනාදියභෙං 

ආරම් මණං සතියගොචරං. අසුභදුක් ඛාදියතො, රූපාදිඑයකකයමව වා 
ඡළාරම් මණං අනිච් චදුක් ඛාදියතො පරිග් ගණ් හිතුං පරිච් ඡිජ් ජ ජානිතුං. 

ඉත්ථිරූපාරම් යණති ඉත් ථිසන් තායන රූපසභායව ආරම් මයණ. 

නිබ්බාපනන් ති නිබ් බාපයති එයතනාති නිබ් බාපනං. විපල්ලායසනාති 

අසුයභ ‘‘සුභ’’න් ති විපල් ලාසභාවයහතු. රාගට්ඨානිෙන් ති රාගුප් පත් තියහතු. 

ඉට්ඨාරම් ණන් ති සුභාරම් මණං. එත් ථ ච ඉට් ඨාරම් මණසීයසන තත් ථ 

ඉට් ඨාකාරග් ගහණං වෙති. තඤ් හි වජ් ජනීයං. පරයතොති අවසවත් තනත් යථන 

අඤ ්ඤයතො. සඞ් ඛාරා හි ‘‘මා භිජ් ජන් තූ’’ති ඉච් ඡිතාපි භිජ් ජන් යතව, තස් මා 

යත අවසවත් තිත් තා පයරො නාම, සා ච යනසං පරතා අනිච් චෙස් සයනන 

පාකටා යහොතීති වුත් තං ‘‘පරයතො පස්සාති අනිච්චයතො පස්සා’’ති. කාමං 

විපස් සනා සඞ් ඛාරනිමිත් තං න පරිච් චජති සඞ් ඛායර ආරබ් භ වත් තනයතො, 

යයසං පන නිමිත් තානං අග් ගහයණන අනිමිත් තාති ගහිතුං අරහති, තං 

ෙස් යසතුං ‘‘නිච්චාදීනං නිමිත්තාන’’න් තිආදි වුත් තං. සලක් ඛණ-

සාමඤ ්ඤලක් ඛණ-ෙස ්සනවයසන මානස් ස ෙස් සනාභිසමයයො, විපස් සනාය 

පහානාභිසමයයො. ‘‘මග් යගනා’’ති වෙන් ති, මග් යගයනව පන අසම් යමොහයතො 

පරිඤ් ඤාපටියවධවයසන ෙස් සනාභිසමයයො, පහානපටියවධවයසන 

පහානාභිසමයයො. රාගාදිසන්තතාොති රාගාදීනං සමුච් යඡෙවයසන 
පටිප් පස් සද් ධිවයසන වූපසයමතබ් බයතො සන් තභායවන. 

ආනන් ෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සුභාසිතසුත් තවණ් ණනා 
213. අඞ් ගීයන් ති යහතුභායවන ආගමභායවන අවයවභායවන වා 

ඤායන් තීති අඞ්ගානි, කාරණානි, අවයවා වාති ආහ ‘‘අඞ්යගහීතිකාරයණහි, 

අවෙයවහි වා’’ති. විරතියයො සුභාසිතවාචාය පුබ් බං පතිට් ඨිතා යහොන් තීති 

මුසාවාොයවරමණිආෙයයො තස් සා වියසසයහතූති ආහ ‘‘මුසාවාදා…යප.…

කාරණානී’’ති. යස් මා අරියයවොහාරා වියසසයතො යචතනාසභාවා, තස් මා 

වචීසුචරිතසමුොයස් ස සච් චවාචාෙයයො අඞ් ගභූතාති ආහ ‘‘සච්චවචනාදයෙො

චත්තායරො අවෙවා’’ති. නිස්සක්කවචනන් ති යහතුම් හි නිස ්සක් කවචනං. 

යතනාහ ‘‘ස නුආගතා පවත්තා’’ති. වාචා හි තාය විරතියා සම් මා 

අනුරූපයතො ආගතා පවත් තාති ‘‘සමන් නාගතා’’ති වුච් චති. කරණවචනන් ති 

සහයයොයග කරණවචනං. යතනාහ ‘‘යුත්තා’’ති. සහජාතාපි හි යචතනා 
යථාසමාදින් නාය විරතියා සම් මා අනුරූපයතො යුත් තාති වත් තුං අරහති. 

සමුල්ලපනවාචාති සද් ෙවාචා, සා වුච් චතීති වාචා නාම. විඤ් ඤත් ති පන 

වුච් චති එතායාති වාචා නාම, තථා විරති යචතනාවාචා. න සා ඉ  



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  වඞ් ගීසසංයුත් තං 

226 

පටුන 

අධිප්යපතාති සා යචතනාවාචා විඤ් ඤත් තිවාචා විය ඉධ ඉමස් මිං සුත් යත න 

අධිප් යපතා ‘‘සුභාසිතා යහොතී’’ති වචනයතො. යතනාහ ‘‘අභාසිතබ්බයතො’’ති. 

සුට් ඨු භාසිතාති සම් මා ඤායයන භාසිතා වචීසුචරිතභාවයතො. අත්ථාවහතන් ති 

හිතාවහකාලං පති ආහ. කාරණසුද්ධින් ති යයොනියසොමනසිකායරන 

කාරණවිසුද් ධිං. යදොසාභාවන් ති අගතිගමනාදියෙොසාභාවං. 
රාගයෙොසාදිවිනිමුත් තඤ් හි තං භාසයතො අනුයරොධවියරොධවිවජ් ජනයතො 

අගතිගමනං දූරසමුග් ඝාටිතයමවාති. අනුවාදවිමුත්තාති අපවාෙවිරහිතා. 

සබ්බාකාරසම්පත්තිංදීයපති, අසති හි සබ් බාකාරසම් පතියං අනුවජ් ජතාපි. 

කඤ් චාපි පුබ් යබ ධම් මාධිට් ඨානා යෙසනා ආරද් ධා, පුග් ගලජ් ඣාසයයතො 

පන පුග්ගලාධිට්ඨානාෙ…යප.… වචනය තං. කාමඤ් යචත් ථ 

‘‘අඤ්ඤතරනිද්යදොසවචන’’න් ති අවියසසයතො වුත් තං, ‘‘ධම් මංයයව 
භාසතී’’තිආදිනා පන අධම් මයෙොසාදිරහිතාය වාචාය වුච් චමානත් තා ඉධාපි 
සුභාසිතා වාචා අධිප් යපතාති. ‘‘සුභාසිතංයයවා’’ති අවධාරයණන නිවත් තිතං 

සරූපයතො ෙස් යසති ‘‘යනො දුබ්භාසිත’’න් ති ඉමිනා. යතනාහ ‘‘තස්යසව

වාචඞ්ගස්ස පටිපක්ෙභාසනනිවාරණ’’න් ති. පටියයොගීනිවත් තනත් යථො හි 

එව-සද් යෙො, යතන පිසුණවාචාපටික් යඛයපො ෙස් සියතො. ‘‘සුභාසිත’’න් ති වා 

ඉමිනා චතුබ් බිධං වචීසුචරිතං ගහිතන් ති ‘‘යනො දුබ්භාසිතන්ති ඉමිනා

මිච්ඡාවාචප්පහානං දීයපතී’’ති වුත් තං. සබ් බවචීසුචරිතසාධාරණවචනඤ් හි 
සුභාසිතන් ති. යතන පරයභෙනාදිකං අසබ් භාදිකඤ් ච යබොධිසත් තානං වචනං 

අපිසුණාදිවිසයන් ති ෙට් ඨබ් බං. භාසිතබ්බවචනලක්ෙණන් ති භාසිතබ් බස් ස 
වචනස ්ස සභාවලක් ඛණං දීයපතීති ආයනත් වා සම් බන් යධො. යදි එවං නනු 

අභාසිතබ් බං පඨමං වත් වා භාසිතබ් බං පච් ඡා වත් තබ් බං යථා ‘‘වාමං මුඤ් ච, 

ෙක් ඛිණං ගණ් හා’’ති ආහ ‘‘අඞ්ගපරිදීපනත්ථංපනා’’තිආදි. 

පඨය නාති ‘‘සුභාසිත’’න් ති පයෙන.  ම් යතොඅනයපතන් ති අත් තයනො 

පයරසඤ් ච හිතසුඛාවහධම් මයතො අනයපතං.  න්තාවචනන් ති මන් තාය 
පවත් යතතබ් බවචනං. පඤ් ඤවා අවිකණ් ණවායචො හි න ච අනත් ථාවහං වාචං 

භාසති. ඉතයරහි ද්වීහීති තතියචතුත් ථපයෙහි. ‘‘ඉය හි යෙොතිආදීනීති 

කරයණ එතං උපයයොගවචන’’න් ති යකචි. තං වාචන් ති යථාවුත් තං 

චතුරඞ් ගිකං. යඤ් ච වාචං මඤ් ඤන් තීති සම් බන් යධො. අඤ්යඤති ඉයතො 
බාහිරකා ඤායවාදියනො අක් ඛරචින් තකා ච. 
‘‘පටිඤ් ඤායහතුඋොහරණූපනයනිගමනානි අවයවා වාකයස් සා’’ති වෙන් ති. 

නා ාදීහීති නාමාඛයාතපයෙහි. ලිඞ්ගං ඉත් ථිලිඞ් ගාදි වචනං එකවචනාදි. 

පඨමාදි විභත්ති අතීතාදි කාලං. කත් තා සම් පොනං අපාොනං කරණං 

අධිකරණං කම් මඤ් ච කාරකං. සම්පත්තීහි ස න්නාගතන් ති එයත 

අවයවාදියක සම් පායෙත් වා වුත් තං. තං පටියසය තීති තං 
යථාවුත් තවියසසම් පි වාචං ‘‘ඉයමහි යඛො’’ති වෙන් යතො භගවා පටියසයධති. 

යෙො-සද් යෙො යහත් ථ අවධාරණත් යථො. යතනාහ ‘‘අවෙවාදී’’තිආදි. යා කාචි 

අසභාවනිරුත් තිලක් ඛණා. සා මිලක් ඛුභාසා. සීහ යකයනවාති සීහළභාසාය 
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පටුන 

පරියාපන් යනන වචයනන. අරහත්තං පාපුණිංසූති සංසායර අතිවිය 
සඤ ්ජාතසංයවගා තන් නිස ්සරයණ නින් නයපොණමානසා හුත් වා විපස් සනං 
උස් සුක් කායපත් වා මග් ගපටිපාටියා අරහත් තං පාපුණිංසු. 

පායතොව ඵුල්ලිතයකොකනදන් ති පායතොව සංඵුල් ලපදුමං. භිජ්ජිෙයතති 

නිබ් භිජ් ජියති නිබ් භිග් යගො ජායති.  නුස්සත්තං ගතාති මනුස ්සත් තභාවං 
උපගතා. 

බුද් න්තයරති බුද් ධුප් පාෙන් තයර ද් වින් නං බුද් ධුප් පාොනං අන් තරා. තො 

හි පච් යචකබුද් ධානං සාසයන, න බුද් ධසාසයන දිප් පමායන. 

 රාෙ පරි ද්දිතන් ති යථා හත් ථචරණාදිඅඞ් ගානි සිථිලානි යහොන් ති, 

චක් ඛාදීනි ඉන් ද්රියානි සවිසයග් ගහයණ අසමත් ථානි යහොන් ති, යයොබ් බනං 

සබ් බයසො විගතං, කායබලං අපගතං, සතිමතිධිතිආෙයයො විප් පයුත් තා, පුබ් යබ 

අත් තයනො ඔවාෙපටිකරා පුත් තොරාෙයයොපි අපසාෙකා, පයරහි 

වුට් ඨාපනීයසංයවසනීයතා පුනයෙව බාලභාවප් පත් ති ච යහොන් ති, එවං ජරාය 

සබ් බයසො විමද් දිතං. එතන් ති සරීරං වෙති. මිලාතඡවිචම් නිස්සිතන් ති 
ජිණ් ණභායවන අප් පමංසයලොහිතත් තා මිලායතහි ගතයයොබ් බයනහි ධම් යමහි 

සන් නිස ්සිතං. ඝාස ාමිසන් ති ඝාසභූතං ආමිසං මච් චුනා ගිලිත් වා විය 

පතිට් ඨයපතබ් බයතො. යකසයලොමාදිනානාකුණපපූරිතං. තයතො එව 

අසුචිභා නංඑතං. සබ් බථාපි නිස ්සාරතාය කදලික්ෙන් ස ං. 

අනුච්ඡවිකාහීති සම් මාසම් බුද් ධස් ස අනුරූපාහි. නතායපෙයාති චිත් තඤ් ච 

කායඤ් ච න තායපයය. තාපනා යචත් ථ සම් පති ආයති ච විසාෙනා. න

බාය ෙයාති ‘‘නාභිභයවෙයා’’ති පෙස් ස අත් ථෙස් සනං. 

අපිසුණවාචාවයසනාති සබ් බයසො පහීනපිසුණවාචතාවයසන. පාපානීති 

ලාමකානි නිකට් ඨකානි. යතනාහ ‘‘අප්පිොනී’’තිආදි. අනාදාොති 
අග් ගයහත් වා. 

සාධුභායවනාති නිද් යෙොසමධුරභායවන. අ තසදිසාති සදියස 

තබ් යබොහායරොති, කාරයණ වායං කාරියයවොහායරොති ආහ 

‘‘නිබ්බානා තපච්චෙත්තාවා’’ති. පච් චයවයසන හි සා තො ෙස් සනප් පවත් ති. 

චරිොති චාරිත් තං. යපොරාණා නාම පඨමකප් පිකා, බුද් ධාෙයයො වා අරියා. 

පතිට්ඨිතාති නිච් චලභායවන අට් ඨිං කත් වා පච් චයායත් තභාවයතො 

අවිසංවාෙනකා. උභයථා පටිපත් තිං ආහ ‘‘අත්තයනොච පයරසඤ්ච අත්යථ

පතිට්ඨිතා’’ති. අත්යථ දිට් ඨධම් මිකසම් පරායිකාදිහියත පතිට් ඨිතත් තා එව 

 ම්ය  අවිහිංසාදිධම් යම පතිට් ඨිතා. අනුපයරො කරන් ති එයතන 

හිතපරියායයොයං අත් ථ-සද් යෙොති ෙස් යසති.  ම්මිකන් ති ධම් මයතො අනයපතං, 
අත් ථධම් මූපසංහිතං වා. 
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නිබ්බානප්පත්තිොති නිබ් බානප් පත් තියත් ථං. දුක්ෙස්ස අන්තකිරිොෙ 

අන් තකරණත් ථං. යස් මා බුද් යධො යඛමාය භාසති, තස් මා 

යඛමුප් පත් තියහතුයා යෙ ා, තස් මා සා සබ් බවාචානං උත් තමාති එවම් යපත් ථ 

අත් යථො ෙට් ඨබ් යබො.  න්තාවචනවයසනාති සබ් බයෙොසරහිතවයසන. 

සුභාසිතසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. සාරිපුත් තසුත් තවණ් ණනා 
214. වාක් කරණචාතුරියයතො වචනගුණයහතූනං පූරියා පූයර භවාති 

යපොරී, තාය යපොරිො. යතනාහ ‘‘අක්ෙරාදිපරිපුණ්ණාො’’ති. අවිබද් ාොති 

පිත් තාදීහි න විබද් ධාය අනුපද් දුතාය. යතනාහ ‘‘අපලිබුද් ාො’’තිආදි. 

නිද්යදොසාොති අත් ථයතො බයඤ් ජනයතො විගතයෙොසාය. 

අක්ෙලිතපදබයඤ් නාොති අගලිතපෙබයඤ් ජනාය, අත්ථස්ස 

විඤ්ඤාපනිොති දිට් ඨධම් මිකාදිඅත් ථස් ස යබොධයන පරියත් තාය. භික්ඛුනන් ති 
ගාථාසුඛත් ථං රස් සං කත් වා වුත් තං. 

‘‘සංඛිත්යතනපි යදයසති, විත්ථායරනපි භාසතී’’ති නයිෙං පඨමං 
උද් දිසිත් වා තස් ස අත් ථස ්ස කත් තනවයසන පවත් තිතං වචනං සන් ධාය 
වුත් තං. සා හි විත් ථාරයෙසනා එව යහොති. යා පන යෙසනා කොචි 
ධම් මපටිග් ගාහකානං අජ් ඣාසයවයසන සංඛිත් යතයනව ෙස් යසත් වා 

නික් ඛිපති, යා ච කොචි විත් ථායරන, තදුභයං සන් ධාය වුත් තං. යතනාහ 

‘‘චත්තාරි ානී’’තිආදි. සභාවමධුයරො පච් චයවයසන මධුරතයරො යහොතීති 

ෙස් යසතුං ‘‘ෙථා’’තිආදි වුත් තං. විවිධාකාරං කත් වා ධම් මං කයථතුං 

පටිභාතීති පටිභානං, යෙසනාපකාරඤාණං. යතනාහ ‘‘සමුද්දයතො’’තිආදි. 

ඔදහන්තීති අවජානනවයසන ගයමන් ති. 

සාරිපුත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පවාරණාසුත් තවණ් ණනා 
215. තස්මිං අහූති තස් මිං අහනීති ආහ ‘‘තස්මිං දිවයස’’ති. 

අනසයනනාති සබ් බයසො ආහාරස් ස අභුඤ් ජයනන. සාසනිකසීයලන 

බාහිරකඅනසයනන වා උයපතා හුත් වාති යයොජනා. වා-සද් යෙන 
ඛීරපානමධුසායනාදීනිපි සඞ් ගණ් හාති. පකායරහි දිට් ඨාදීහි වායරති 

කායකම් මාදියක සරායපති ගාරය් යහ කයරොති එතායාති පවාරණා, 
පටිපත් තිවියසොධනාය අත් තයනො අත් තයනො වජ් ජයසොධනාය ඔකාසොනං. 

යස් මා යයභුයයයන වස් සංවුට් යඨහි කාතබ් බා එසා විසුද් ධියෙසනා, තස් මා 

වුත් තං ‘‘වස්සංවුට්ඨපවාරණාෙ. විසුද්ධිපවාරණාතිපි එතිස්සාව නා ’’න් ති. 
තො තස් ස භික් ඛුසඞ් ඝස් ස තුණ් හීභාවස් ස අනවයසසතායපි වණ් ණං ෙස් යසතුං 

පාළියං ‘‘තුණ් හීභූත’’න් ති වුත් තන් ති ආහ ‘‘ෙයතො ෙයතො…යප.… 

නත්ථී’’ති. හත් ථස ්ස කුක් කුච් චතා අසංයයමො අසම් පජඤ ්ඤකරියා 

හත්ථකුක්කුච්චං. තථා පාදකුක්කුච්චං යවදිතබ් බං, වා-සද් යෙො 

අවුත් තවිකප් පත් යථො, යතන තෙඤ් යඤසමභායවො විභාවියතොති ෙට් ඨබ් බං. 
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පඤ්චපසායදහීති පඤ් චවණ් යණහි පසායෙහි. යවොස්සග්ගත්යථො යථාරුචි 

කරියාය යවොස ්සජ් ජනං. පුච්ඡනත්යථති පටික් යඛපමුයඛයනව පුච් ඡනත් යථ 

නකායරො, ය  කිඤ්චි කරියං වා වාචසිකං වා න ගරහථ, කං නු ගරහථ 
කායවාචාහීති අත් යථො. යකචි ‘‘ද් වාරායනවා’’ති ද් වාරසීයසන 
ද් වාරප් පවත් තචරියං වෙන් ති. විසුද් ධිපවාරණාය අධිප් යපතත් තා යයන 

පවාරිතං, යතයනව විසුද් ධීති ඤායති, යයන න පවාරිතං. කං නු තං 

අවිසුද් ධන් ති සියා කස් සචි පුථුජ් ජනස ්ස ආසඞ් කා? තන් නිවාරණත් ථමාහ 

‘‘යනො අපරිසුද් ත්තා’’ති.  යනොද්වාරං පරිසුද් ං 

අසුචිකාරකඋපක් කයලසානං දූරීකතත් තා. ඉදානි එතරහි බුද් ධකායල. 

එත්ථාති මයනොද් වාරපරිසුද් ධියං. 

කායවචීසමාචාරපරිසුද් ධියා පයවදිතාය මයනොසමාචාරපරිසුද් ධි 

අත් ථයතො පයවදිතාව යහොතීති ‘‘කායිකංවාවාචසිකංවා’’ඉච් යචවාහ. තථා 

හි වුත් තං ‘‘කායිකං වා වාචසිකං වාතිඉදං චතුන්නං අරක්ඛිෙතංසන් ාෙ 

යථයරො ආහා’’ති. ‘‘භික් ඛයව, පවායරමි යවො’’ති භික් ඛුසඞ් ඝවිසයත් තා 
පවාරණාය තත් ථ භික් ඛුසඞ් යඝන වත් තබ් බං පටිවචනං යෙන් යතො 

ධම් මයසනාපති ‘‘භික්ඛුසඞ්ඝස්සභාරංවහන්යතො’’ති වුත් යතො. යතනාහ ‘‘න

යෙො  ෙං, භන්යත’’තිආදි. අරක්ඛිොනීති පරානුවාෙයතො න භායිතබ් බානි 
සුපරිසුද් ධභාවයතො. 

‘‘අනුප් පන් නස් සා’’ති ඉෙං අධිප් පායිකවචනන් ති තෙධිප් පායං විවරන් යතො 

‘‘කස්සපසම් ාසම්බුද් යතො පට්ඨාො’’තිආදිමාහ. 

කස්සපසම් ාසම්බුද් යතොති විභත් යත නිස ්සක් කං, තස් මා 

කස ්සපසම් මාසම් බුද් ධයතො ඔරන් ති අත් යථොති. අඤ්යඤනාති ඉයතො 

භගවයතො අඤ් යඤන. අනුප්පාදිතපුබ්බස්සාති පරසන් තායන න 
උප් පාදිතපුබ් බස් ස. සසන් තායන පන පච් යචකබුද් ධානං වයසන න 

උප් පාදියතොති න සක් කා වත් තුං. ස නුආගතාති සම් මා අනු උපගතා. 

භගවයතො සීලාදයෙො ගුණාති බුද් ධභූතස ්ස ගුණා අධිප් යපතාති ආහ 

‘‘අරහත්ත ග්ගය වනිස්සාෙආගතා’’ති. සබ්බගුණාති ෙසබලඤාණාෙයයො 

සබ් යබ බුද් ධගුණා. භන්යතති එත් ථ ඉතිසද් යෙො ආදිඅත් යථො. යතන ‘‘ඉයමසං 

පන…යප.… වාචසිකං වා’’ති යාවායං පාළිපයෙයසො, තං සබ් බං ගණ් හාති. 

යතනාහ ‘‘ඉදංයථයරො…යප.…පවායරන්යතොආහා’’ති. 

යං අත් තයනො පුඤ් ඤානුභාවසිද් ධං චක් කරතනං නිප් පරියායයතො යතන 

පවත් තිතං නාම, න ඉතරන් ති පඨමනයයො වුත් යතො. යස් මා පවත් තිතස් යසව 

අනුපවත් තනං, පඨමනයයො ච තංසදියස තබ් යබොහාරවයසන වුත් යතොති තං 

අනාදියිත් වා දුතියනයයො වුත් යතො. දසවි න් ති අන් යතොජනස් මිං, බලකායය 

රක් ඛාවරණගුත් තියා සංවිධානං, ඛත් තියයසු අනුයුත් යතසු, 

බ්රාහ් මණගහපතියකසු, යනගමජානපයෙසු, සමණබ්රාහ් මයණසු, මිගපක් ඛීසු 

අධම් මචාරපටික් යඛයපො, අධනානං ධනානුප් පොනං, සමණබ්රාහ් මයණ 
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පටුන 

උපසඞ් කමිත් වා පඤ් හපුච් ඡනන් ති එවං ෙසවිධං. තත් ථ ගහපතියක 

පක් ඛිජායත ච විසුං කත් වා ගහණවයසන ද්වාදසවි ං.චක්කවත්තිවත්තන් ති 

චක් කවත් තිභාවාවහං වත් තං. යස් මා යාථාවයතො පවත් තිතං, තෙනුරූපකං 

පන ඤායයන යුත් තයකන පවත් තිතං නාම යහොතීති ආහ ‘‘සම් ා නයෙන

යහතුනා කාරයණනා’’ති. උභයතොභාගවිමුත්තාති උභයභායගහි 

උභයභාගයතො විමුත් තාති අයයමත් ථ අත් යථොති ෙස් යසති ‘‘ද්වීහි භායගහි

විමුත්තා, අරූපා…යප.… නා කාෙයතො’’ති ඉමිනා. යතවිජ් ාදිභාවන් ති 

යතවිජ් ජඡළභිඤ් ඤචතුප් පටිසම් භිෙභාවං. පඤ් ඤාවිමුත් තා හි තං තිවිධං 
අප් පත් තා යකවලං පඤ් ඤාය එව විමුත් තා. 

විසුද් ත්ථාොති විසුද් ධිපවාරණත් ථාය. සංයයොජනට් යඨන 

සංයෙො නසඞ්ොයත යචව බන් ධනට් යඨන බන් නසඞ්ොයත ච. 

විජිතසඞ්ගා න් ති යථා රාගාෙයයො පුන න සීසං උක් ඛිපන් ති, එවං 
අරියමග් ගයසනාය වයසන විජිතසඞ් ගාමං. යතනාහ 

‘‘විජිතරාගයදොසය ොහසඞ්ගා ’’න් ති.  ාරබලස්සාති මාරයසනාය, මාරස් ස 

වා සාමත් ථියස් ස. යවයනෙයසත්ථන් ති වියනතබ් බජනසමූහං. 
සකටාදිසත් ථසභාගයතො වියනයයයොව සත් යථොති තං යවයනයයසත් ථං. 

සීලසාරාදිඅභාවයතො අන්යතොතුච්යඡො. 

පවාරණාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. පයරොසහස් සසුත් තවණ් ණනා 
216. සහස් සයතො පරං අඩ් ඪයතයයභික් ඛුසතං තො භගවන් තං 

පයිරුපාසතීති ආහ ‘‘පයරොසහස්සන්ති අතියරකසහස්ස’’න් ති. නිබ්බායන

කුයතොචි භෙං නත්ථීති කුයතොචිපි කාරණයතො නිබ් බායන භයං නත් ථි 

අසඞ් ඛතභායවන සබ් බයසො යඛමත් තා. යතනාහ භගවා – ‘‘යඛමඤ් ච යවො, 

භික් ඛයව, ධම් මං යෙයසස් සාමි යඛමගාමිනිඤ් ච පටිපෙ’’න් තිආදි (සං. නි. 

4.379-408). න කුයතොචි භයං එතස් මිං අධිගයතති අකුයතොභෙං, නිබ් බානං. 

යතනාහ ‘‘නිබ්බානප්පත්තස්සා’’තිආදි. විපස්සියතො පට්ඨාොති අම් හාකං 
භගවයතො නාමවයසන ඉසීනං සත් තමභාවෙස් සනත් ථං වුත් තං. යත හි තත් ථ 

තත් ථ සුත් යත බහුයසො කත් තිතා. ඉසීනන් ති වා 
පච් යචකබුද් ධසාවකබාහිරකඉසීනං සත් තයමො උත් තයරො යසට් යඨොති 
අත් යථො. 

අට්ඨුප්පත්තිවයසනාති කාරණසමුට් ඨානවයසන. තෙස් ස අට් ඨුප් පත් තිං 

විභායවතුං ‘‘සඞ්ඝ ජ්යඣ’’තිආදි වුත් තං. පටිභානසම් පන් නවාචාය අඤ් යඤ 

ඊසති අභිභවතීති වඞ්ගීයසො. යතනාහ ‘‘පටිභානසම්පත්ති’’න් තිආදි. 

කියලසුම්මුජ් නසතානීති රාගාදිකයලසානං රජ් ජනදුස් සනාදිනයයහි 

සවිසයය අයයොනියසො උට් ඨානානි. යදි අයනකානි සතානි, අථ කස ්මා 

‘‘උම් මග් ගපථ’’න් ති? වුත් තන් ති ආහ ‘‘වට්ටපථත්තා පන පථ’’න් ති. 
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රාගයෙොසයමොහමානදිට් ඨිවයසන රාගඛිලාදීනි පඤ්චඛිලානි. විභ න්තන් ති 

විභජනවයසන කයථන් තං. විභජිත්වාති ඤායණන වියවයචත් වා. 

අ යත අක්ොයතති අමතාවයහ ධම් යම යෙසියත.  ම් ස්ස පස්සිතායරො 

සච් චසම් පටියවයධන. අසංහීරා දිට් ඨිවායතහි. 

අතිවිජ්ඣිත්වාති පටිවිජ් ඣිත් වා. අතික්ක භූතන් ති අතික් කමනට් යඨන 

භූතං. දසද් ානන් ති ෙසන් නං උපඩ් ඪානං. යතනාහ ‘‘පඤ්චන්න’’න් ති. 

 ානන්යතනාති ධම් මස් ස සුදුල් ලභතං ජානන් යතන. 

පයරොසහස් සසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. යකොණ් ඩඤ ්ඤසුත් තවණ් ණනා 
217. එවංගහිතනාය ොති ‘‘අඤ් ඤාසි වත, යභො, යකොණ් ඩඤ් යඤො’’ති 

සත් ථු වචනං නිස් සාය භික් ඛූහි අඤ් යඤහි යකොණ් ඩඤ් ඤනාමයකහි 

වියසසනත් ථං එවංගහිතනායමො. ද් වාෙසන් නං සංවච් ඡරානං වයසන චිරස්සං. 

ඡද්දන්තභවයනති ඡද් ෙන් තනාගරාජභවනට් ඨායන. පඤ්ඤවා  හාසාවයකො 

රත් තඤ ්ඤුතාය. ‘‘දසසහස්සචක්කවාය  යදව නුස්සානන් ති 

ෙසසහස් සචක් කවායළ යෙවානං, ඉමස ්මිං චක් කවායළ යෙවමනුස ්සානඤ ්චාති 

එවං ෙසසහස් සචක් කවායළ යෙවමනුස් සාන’’න් ති වෙන් ති. අග්ගන් තිආදියතො. 

තත්ථාති මන් ොකනිතීයර. 

වස්සග්යගනාති වස් සපටිපාටියා. තන් ති අඤ ්ඤාසියකොණ් ඩඤ් ඤත් යථරං. 
මහාබ්රහ් මානං විය යලොකයමනුස ්සා හරායන් ති. පායමොක් ඛභූයතො ආයස් මා 
යථයරො අන් තරන් තරා තත් ථ තත් ථ ජනපයෙ වසිත් වා තෙනුක් කයමන 

මන් ොකනිතීරං උපගයතො, තස් මා වුත් තං – ‘‘ඉච්ඡා හං, භන්යත,  නපයද

වසිතු’’න් ති. 

ආනුභාවසම් පන් නා දිබ් බායුකා යත හත් ථිනාගාති වුත් තං ‘‘පුබ්යබ

පච්යචකබුද් ානං පාරිචරිොෙකතපරිචො’’ති. යථරස් ස සඤ් චරණට් ඨායන 

ආවරණසාො හරිත්වා අපයනත් වා. මුයෙොදකඤ්යචව දන්තකට්ඨඤ්ච

ඨයපතීති සළලයෙවොරුකට් ඨාදීනි අඤ ්ඤමඤ් ඤං ඝංසිත් වා අග් ගිං 
නිබ් බත් යතත් වා ජායලත් වා තත් ථ පාසාණඛණ් ඩානි තායපත් වා තානි 
ෙණ් ඩයකහි වට් යටත් වා තළාකාසු උෙකයසොණ් ඩීසු ඛිපිත් වා උෙකස් ස 

තත් තභාවං ඤත් වා නාගලතාෙන් තකට් ඨං උපයනන් යතො මුයඛොෙකඤ් ච 

ඨයපති. වත්තං කයරොතීති අන් යතොකුටියා බහි ච පමුයඛපි අඞ් ගයණපි 
සාඛාභඞ් යගහි සම් මජ් ජන් යතො වක් ඛමානනයයන ආහාරං උපයනන් යතො 
වත් තං කයරොති. 

පතිට්ඨප්ප ායණති කටිප් පමායණ, අයයමව වා පායඨො තාව

 හන්තය වාති යාව මහන් තං යසතපදුමවනං, තාව මහන් තයමව. එයසව 

නයයො රත්තකුමුදවනාදීසු. ොදන්තා මනුස් සා. පක්කපයෙොඝනිකා විොති 
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සුපක් කපයයොඝනං විය. ඝනභායවන පන පක් ඛිත් තඛුද් ෙමධු විය යහොති. 

යතනාහ ‘‘එතං යපොක්ෙර ධු නා ා’’ති. මු ාලන් ති යසතපදුමානං මූලං. 

භිසන් ති යතසංයයව කන් ෙං. එකස්මිං පබ්යබති එයකකස් මිං පබ් බන් තයර. 

පාදඝටකන් ති යෙොණස් ස චතුභායගො සණ් ඨානයතො ඛුද් ෙයකො, තස් මා 

පාදඝටකප්ප ාණන් ති තුම් බමත් තං. යසොණ්ඩිආවායටති ඛුද් ෙකයසොණ් ඩියයො 
යචව ඛුද් ෙකආවායට ච. 

එතං යභො නන් ති යථාවුත් තං නිරුෙකපායසයභොජනං. යකචි

සඤ් ානන්ති යය යථරා වුඩ් ඪතරා. යකචි න සඤ් ානන්ති යය නවා 
අචිරපබ් බජිතා. 

බුද් ානුබුද්ය ොති බුද් ධස් ස අනුබුද් යධො. බා ්හවීරියෙොති චතුන් නං 

සම් මප් පධානානං වයසන චිරනිචිතවීරියයො. තිණ්ණං වියවකානන් ති 

කායචිත් තඋපධිවියවකානං ලාභීති යයොජනා. චතස්යසො වදති 

වඞ් ගීසත් යථයරො සයංපටිභානං, න යසසාභිඤ් ඤානං අභාවයතොති ආහ 

‘‘ඉතරා’’තිආදි. පරිසාසන්නිසීදි නිස ්සද් ෙභායවන තුණ් හී අයහොසීති අත් යථො. 

අනු ානායපසීති පඨමං අත් තනා ඤාතං උපට් ඨිතං අත් තයනො 
පරිනිබ් බානකාලං අනු පච් ඡා සත් ථාරං ජානායපසීති එවං එත් ථ අත් යථො 
ෙට් ඨබ් යබො. 

තන් ති ආසාළ ්හිපුණ් ණමාය ඉසිපතයන යං ෙස් සනං, යං වා 

දුක් කරචරියායං තුම් හාකං උපට් ඨානං ආදියතො ෙස් සනං, තං, භන් යත, 

පඨමෙස් සනං. ඔනතවිනතාති යහට් ඨා උපරි ච ඔනතා විනතා. කම්යපත්වාති 

යථොකං චායලත් වා ෙස් සනත් ථං එකනින්නායදො යතසං හත් ථිනාගානඤ් යචව 
නාගයක් ඛකුම් භණ් ඩානං යෙවතානඤ් ච සද් යෙන. බ්රහ් මායනො යෙවානං 
අෙංසූති සම් බන් යධො. 

සජ්ඣාෙ කංසු පසාෙනීයයසු පසාෙවයසන සන් නිපතිතපරිසාය 

පසාෙජනනත් ථං භගවතිනික්ෙමිත්වාති භගවති ගන් ධකුටියතො නික් ඛමිත් වා. 

 රතියෙවාති අදුට් ඨතං පත් වා තිට් ඨයතව. 

යකොණ් ඩඤ ්ඤසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. යමොග් ගල් ලානසුත් තවණ් ණනා 
218. පච්චයවක්ෙතීති යතසං අරියානං චිත් තං අත් තයනො ඤාණචක් ඛුනා 

පති අයවක් ඛති පච් චයවක් ඛති. පබ්බතස්සාති ඉසිගිලිපබ් බතස් ස. දුක්ෙපාරං 

ගතන් ති වට් ටදුක් ඛස ්ස පාරං පරියන් තං ගතං. සබ්බගුණසම්පන්නන් ති 
සබ් යබහි බුද් ධගුයණහි ච සාවකගුයණහි ච පරිපුණ් ණං. 

අයනකාකාරසම්පන්නන් ති රූපයඝොසලූඛධම් මප් පමාණිකානං සත් තානං 
යතහි යතහි ආකායරහි සබ් යබසඤ් ච අයනයකහි අනන් තාපරියමයයයහි 
පසීදිතබ් බාකායරහි සමන් නාගතං. යත පන ආකාරා යස් මා 
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පටුන 

අනඤ් ඤසාධාරණා බුද් ධගුණා එව, තස් මා ආහ ‘‘අයනයකහි ගුයණහි 

ස න්නාගත’’න් ති. 

යමොග් ගල් ලානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. ගග් ගරාසුත් තවණ් ණනා 
219. යතති යත යෙවමනුස් යස. ‘‘සරීරවණ්යණනාති සරීයර 

ඡවිවණ් යණනා’’ති වෙන් ති. සරීරවණ්යණනාති වා ධම් මරූපකායගුයණන. 

‘‘යසසා’’තිපි පායඨො, යසො එවත් යථො. විගත යලොති අබ් භාමහිකාදීහි 

විගතූපක් කයලයසො. භාණු වුච් චති පභා, සාතිසයයො භාණු එතස් ස අත් ථීති 

භාණු ා. සූරියයොති ආහ ‘‘ආදිච්යචො විො’’ති. 

ගග් ගරාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. වඞ් ගීසසුත් තවණ් ණනා 
220. යසො කර විචරතීති සම් බන් යධො. ‘‘යථායං දීයපො ජම් බුදීයපොති 

ජම් බුනා පඤ් ඤායතො, එවාහම් පි යතන ජම් බුනා පඤ් ඤායිස් ස’’න් ති 

 ම්බුසාෙංපරිහරිත්වා.වාදංකත්වාති ‘‘ඉමස ්මිං වායෙ සයච යත පරාජයයො 

යහොති, ත් වං යම ොයසො යහොහි. සයච යම පරාජයයො, අහං යත භරියා’’ති එවං 

කතිකං කත් වා. වායද  ෙපරා ොනුභායවනාති තථාපවත් තියත වායෙ 

පරිබ් බාජකස් ස ජයානුභායවන යචව අත් තයනො පරාජයයන ච. වෙං 

ආගම් ාති සිප් පුග් ගහණවයං ආගම් ම. විජ් න් ති මන් තං. 

නිබ් බත් තගතිවිභාවනවයසන ඡවසීසභාවං දූයසති විනායසතීති ඡවදූසකං

සිප්පං, තථාපවත් තං මන් තපෙං. අත්තයනො ආනුභායවනාති නිරයය 
නිබ් බත් තසත් තස් ස සීසං යත් ථ කත් ථචි ඨිතං බුද් ධානුභායවන ආයනත් වා 

ෙස් යසත් වා. ඛීණාසවස්ස සීසන් ති පරමප් පිච් ඡතාය කඤ් චිපි අජානායපත් වා 
අරඤ් ඤං පවිසිත් වා පරිනිබ් බුතස් ස ඛීණාසවස් ස ඡඩ් ඩිතං සීසකටාහං. 

දස්යසසීති අත් තයනො ආනුභායවන ආයනත් වා ෙස් යසසි. 

‘‘තුම්යහ, යභොයගොත ,  ානාථා’’ති කාමං වඞ් ගීයසො නිබ් බත් තට් ඨානං 

සන් ධාය පුච් ඡති, භගවා පන අනුපාදියසසනිබ් බානං සන් ධාය ‘‘ආ , 

වඞ්ගීස…යප.… ගතිං ානාමී’’ති ආහ. වුත් තඤ් යහතං ‘‘නිබ් බානං අරහයතො 
ගතී’’ති. වඞ් ගීයසො සයං මන් තබයලන ගතිපරියාපන් නස ්ස ගතිං ජානන් යතො 

භගවන් තම් පි ‘‘අයම් පි තථා’’ති මඤ් ඤමායනො ‘‘ න්යතන  ානාසි, යභො

යගොත ා’’ති ආහ. භගවා අත් තයනො බුද් ධඤාණයමව මන් තං කත් වා 

දීයපන් යතො ‘‘ආ , වඞ්ගීස, එයකන  න්යතයනව ානාමී’’ති ආහ. මුධා එව 

ොතබ් බන් ති අමූලියකො. අනන් තරහිතාය භූමියා සයනං ථණ්ඩිලයසෙයා. ආදි-

සද් යෙන සායතතියං උෙයකොයරොහණභූමිහරණාදිං සඞ් ගණ් හාති. යසො

තං…යප.… අරහත්තං පාපුණීති ඉමිනා වඞ් ගීසත් යථයරො පබ් බජිත් වා න 

චිරස ්යසව සුඛාය පටිපොය අරහත් තං පත් යතො විය දිස් සති, න යඛො පයනතං 

එවං ෙට් ඨබ් බං, ආයතිං යථයරො පබ් බජිත් වා සමථවිපස් සනාසු කම් මං 
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ආරභිත් වාපි දුක් ඛාය පටිපොය තාදිසං කාලං වීතිනායමත් වා අරහත් තං 
පාපුණි. යතනාහ – 

‘‘නික් ඛන් තං වත මං සන් තං, අගාරස ්මානගාරියං; 

විතක් කා උපධාවන් ති, පගබ් භා කණ් හයතො ඉයම’’. (සං. නි. 1.209; 

යථරගා. 1218); 

ආයස ්මයතො වඞ් ගීසස ්ස අනභිරති උප් පන් නා යහොති, රායගො චිත් තං 

අනුද් ධංයසති, ‘‘කාමරායගන ඩය් හාමි, චිත් තං යම පරිඩය් හතී’’තිආදි 

(යථරගා. 1232). 

විමුත්තිසුෙන් ති සබ් බයසො කයලසවිමුත් තියං නිබ් බායන ච උප් පන් නං 

සම් පතිඅරහත් තඵලසුඛං පටිසංයවයදන්යතොති යථාපරිච් ඡින් නං කාලං පති 

සම් මයෙව යවයෙන් යතො අනුභවන් යතො. කවිනා කතං, තයතො වා ආගතං, 

තස් ස වා ඉෙන් ති කායවයං, තයෙයවත් ථ ‘‘කායවෙය’’න් ති වුත් තං. යෙ 

නිො ගතද්දසාති යය භික් ඛූ අරියා බුද් ධානං සාවකා ඵලට් ඨභායවන 

නියාමගතා යචව මග් ගට් ඨභායවන නියාමෙසා ච. නිොය ොති හි 

සම් මත් තනියායමො අධිප් යපයතො. සුආග නන් ති මම ඉමස් ස සත් ථුයනො 

සන් තියක ආගමනං උපගමනං, ඉමස ්මිඤ ්ච ධම් මවිනයය ආගමනං 

පබ් බජනං උපසම් පො සුන් ෙරං ආගමනං. තත් ථ කාරණමාහ ‘‘තිස්යසො

විජ් ා’’තිආදි. අවුත්තම් පි ගාථාය අත් ථයතො ගහිතයමව යථරස් ස 
ඡළභිඤ් ඤභාවයතො. 

වඞ් ගීසසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 

වඞ් ගීසසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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9. වනසංයුත් තං 

1. වියවකසුත් තවණ් ණනා 
221. සංයවය තුකා ාති අත් ථයතො සංයවගං උප් පායෙතුකාමා. තථාභූතා 

නං කයලසසඞ් ගණිකාදියතො වියවයචතුකාමා නාම යහොතීති වුත් තං ‘‘වියවකං 

පටිපජ් ායපතුකා ා’’ති. බාහියරසූති යගොචරජ් ඣත් තයතො බහිභූයතසු. 

පුථුත්තාරම් යණසූති රූපාදිනානාරම් මයණසු. චරතීති පවත් තති. ත්වං

 යනොති ත් වං අත් තයනො කයලයසහි ජනනයතො විසුං ජායතො තාදියස එව 
අඤ ්ඤස ්මිං ජයන ඉමං අයයොනියසොමනසිකාරවයසන පවත් තමානං 

ඡන් ෙරාගං විනයස් සු වියනොයෙහි. සතං තංසාරො යසති නියයානිකසාසයන 
පබ් බජිත් වා සත් ථු සන් තියක කම් මට් ඨානං ගයහත් වා අරඤ් ඤවායසන ච 
සතිමන් තං පණ් ඩිතං තං මයම් පි යථාඋප් පන් නං විතක් කං වියනොෙනාය 

සාරයාම, සතං වා සප් පුරිසානං කයලසවිගමනධම් මං පටිපජ් ජිත් වා වසන් තං 

තං සාරයාම වට් ටදුක් ඛං. පාතාලන් ති යමොහපාතාලං කයලසරයජො, තයෙව 

‘‘පාතාල’’න් ති වුත් තං.  ා අවහරීති යහට් ඨා දුග් ගතියසොතං මා උපයනසි. 

සිතන් ති සම් බන් ධං. යතනාහ ‘‘සරීරලග්ග’’න් ති. වියවක ාපන්යනොති 

කයලසවියවකං සමථවිපස් සනාභාවනමාපන් යනො. උත්ත වීරිෙන් ති 

උස් යසොළ ්හිලක් ඛණප් පත් තං වීරියං, චතුබ් බිධං සමප් පධානවීරියං වා 

සම් පත් තං. පග්ගය්හාති ආයරොයපත් වා. පර වියවකන් ති පරමං 
සමුච් යඡෙවියවකං. 

වියවකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. උපට් ඨානසුත් තවණ් ණනා 
222. කාෙදරයථො යහොතියෙව නියයමන, න චිත් තෙරයථො තස් ස 

මග් යගයනව සමුග් ඝාටිතත් තා. 

 රාතුයරොති ජරාභිභවයනන ආතුයරොයයව. පෙද් වයයපි එයසව නයයො. 
උපරිට් ඨතාය පරියතො දීඝපුථුලතාය අතිවිය විජ් ඣතීති සත් තිසල් ලග් ගහණං. 
එවං හිස් ස තණ් හාසල් ලස ්ස සදිසතා. අවිජ් ජාය පන සම් යමොහාපාෙයනන 

දුක් ඛාපාෙයනන ච විසසදිසතා. රුප්පයතොති විකාරං ආපාදියමානස් ස 

පීළියමානස ්සාති අත් යථොති ආහ ‘‘ඝට්ටිෙ ානස්සා’’ති. 

පබ් බජිතන් ති සසන් තානයතො පබ් බජිතං වා රාගාදිමලයතො පබ් බජිතං වා. 

තස් මාති යස් මා යථරස් යසයවතං වචනං, තස් මා අයං ඉොනි වුච් චමායනො 

එත් ථ ගාථාය අත් යථො. යෙවතාය හීතිආදි වුත් තස් යසව අත් ථස් ස 

පාකටකරණං. එත් ථාති යසසගාථාසු  .අත් ථස් ස වුත් තනයත් තා  

‘‘අනුත් තානපෙවණ් ණනා ’’ති ආහ.  විනයාති යහතුම් හි නිස් සක් කවචනන් ති 

තස් ස යහතුම් හි කරණවචයනන අත් ථමාහ ‘‘විනයයනා ’’ති .තථා  

‘‘සමතික් කමා ’’ති  එත් ථාපි. පරමපරිසුද් ධං සංකයලසසමුච් ඡින් ෙනයතො. 

ආරද් ධවීරියන් ති සම් භාවිතවීරියං  .සම් භාවනඤ් චස් ස පග් ගණ් හනං  

පරිපූරණඤ් චාති ආහ ‘‘පග් ගහිතවීරියං පරිපුණ් ණවීරිය ’’න් ති.  
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උපට් ඨානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. කස ්සපයගොත් තසුත් තවණ් ණනා 
223. යඡතන් ති මිගානං ජීවිතං යඡතං. යතනාහ ‘‘මිගලුද්දක’’න් ති. 

යරොහිතමිගන් ති යලොහිතවණ් ණං ඛුද් ෙකමිගං, ‘‘මහායරොහිතමිග’’න් ති යකචි. 
සත් ථු සන් තියක කම් මට් ඨානං ගයහත් වා තස් ස ජනපෙස් ස සුලභභික් ඛතාය 

තත් ථ ගන් ත් වා විහරතීති ඉමමත් ථං සන් ධාය ‘‘පඨ සුත්යත 

වුත්තනයෙයනවා’’ති වුත් තං. අයං පන යථයරො පඤ් චාභිඤ් යඤො 

විපස් සනාකම් මියකො. ඨත්වාති පොනුබන් ධනවයසන ගමනං උපච් ඡින් දිත් වා 

යථරස ්ස ආසන් නට් ඨායන ඨත් වා. තස් ස වචනං යසොතුං ආරද්ය ො.

අඞ්ගුට්ඨකං  ාලායපසීති අධිට් ඨානබයලන ෙණ් ඩදීපිකං විය අත් තයනො 

අඞ් ගුට් ඨකං ජාලායපසි. අක්ඛීහිපි පස්සති අඞ් ගුට් ඨකං ජාලමානං. 

කණ්යණහිපි සුණාති යතන වුච් චමානං ධම් මං එකයෙයසන. චිත් තං පනස් ස 

ධාවතීති සම් බන් යධො. එතස්සපීති ලුද් ෙකස ්සපි. 

අප්පපඤ්ඤන් ති එත් ථ අප්ප-සද් යෙො ‘‘අප් පහරියත’’තිආදීසු විය 

අභාවත් යථොති ආහ ‘‘නිප්පඤ්ඤ’’න් ති. කාරණ ානනස ත්යථනාති ඉමිනා 

කාරයණන සත් තානං සුඛං, ඉමිනා දුක් ඛන් ති එවං සමාචරමායනන කාරණං 
ජානිතුං සමත් යථන කම් මස් සකතඤාණසම් පයුත් තචිත් යතනාති අත් යථො. 

සුණාතීති යකවලං සවනමත් තවයසන සුණාති, න තෙත් ථවයසන. යතනාහ 

‘‘අත්ථ ස්ස න  ානාතී’’ති. කාරණරූපානීති සභාවකාරණානි. කිං ය 

ඉමිනාති? ‘‘ඉෙං පපඤ් ච’’න් ති පහාය. වීරිෙං පග්ගය්හාති චතුබ් බිධං 
සම් මප් පධානං වීරියං පග් ගණ් හිත් වා. 

කස ්සපයගොත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. සම් බහුලසුත් තවණ් ණනා 
224. සම්බහුලාති සුත් තන් තනයයන සම් බහුලා. සුත් තන් යත 

සජ් ඣායිංසූති සුත්තන්තිකා. විනයං ධායරන් තීති විනෙ රා. යුඤ් න්තීති 

වාසධුයර යයොගං කයරොන් ති. ඝයටන්තීති තත් ථ වායාමං කයරොන් ති. 
කයරොන් තානංයයව අරුයණො උග් ගච් ඡතීති සම් බන් යධො. 

යකොය ති කං ඉයම? යතනාහ ‘‘කහං ඉය ’’ති? වජ් ජිභූමිං වජ් ජිරට් ඨං 

ගතාති වජ්ජිභූමිො. යතනාහ ‘‘වජ්ජිරට්ඨාභිමුො ගතා’’ති. නත් ථි එයතසං 

නියකභං නිබද් ධනිවාසට් ඨානන් ති අනියකතා යතනාහ ‘‘අයගහා’’ති. උතු 

එව සප් පායං, උතුවයසන වා කායචිත් තානං කල් ලත් තා සප් පායං. එස නයයො 
යසයසසුපි. 

සම් බහුලසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. ආනන් ෙසුත් තවණ් ණනා 
225. අතියවලන් ති අතිබහුකාලං. භික් ඛුනා නාම උපගතානං 

උපනිසින් නකථාමත් තං වත් වා ගන් ථධුයරහි වාසධුයරහි වා 
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යුත් තපයුත් තචිත් යතන භවිතබ් බං, නාතියවලං යතසං සඤ් ඤත් තිබහුයලන. 
යථයරො පන තො යකනචි කාරයණන බහුයවලං ගිහිසඤ් ඤත් තිබහුයලො 

අයහොසි, තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘අතියවල’’න් තිආදි. ඉොනි තමත් ථං විභායවතුං 

‘‘භගවතී’’තිආදි වුත් තං. තන් ති තං තාදිසං සඤ ්ඤාපනං සන් ධාය එතං 

‘‘අතියවලං ගිහිසඤ් ඤත් තිබහුයලො’’ති වචනං වුත් තං. භික්ඛුසඞ්ඝස්සකථං

සුත්වාති සඞ් ඝස් ස මජ් යඣ නිසීදිත් වා යථයරන කථිතත් තා වුත් තං. 

සත්ථුසාසනන් ති පිටකත් තයං වෙති. 

පසක්කිොති උපසක් කත් වා ගන් ත් වා. තං පන තත් ථ අජ් යඣොගාහනං 

යහොතීති ආහ ‘‘පවිසිත්වා’’ති. සඞ් ඛාරදුක් ඛයතො නිබ් බින් නහෙයස් ස 
සබ් බසඞ් ඛාරවිනිස් සටං නිබ් බානං යාථාවයතො පච් චයවක් ඛන් තස් ස සම් මයෙව 
සමස් සාසකරං හුත් වා උපට් ඨහන් තං තං උපරි අධිගමාය උස් සුක් කං 
කයරොන් යතො නිබ් බානං හෙයය නික් ඛිපති නාමාති ආහ – 

‘‘නිබ්බානං…යප.… ඔයපති නා ා’’ති. නිබ් බානං…යප.… ආරම් මණයතො 
ඔයපති නාමාති ආයනත් වා සම් බන් යධො. අත් ථවිරහිතා ‘‘බිළිබිළී’’ති 

පවත් තකරියා බිළිකා, අයං පන ගිහිසඤ් ඤත් තිකථා යථරස් ස අත් තයනො 

සාමඤ ්ඤත් ථඅසාධනයතො යෙවතාය බිළිකා වියාති බිළිබිළිකාති වුත් තා. 

ආනන් ෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. අනුරුද් ධසුත් තවණ් ණනා 
226. අනන්තයර අත්තභායවති අතීතානන් තයර යෙවත් තභායව. යථයරො 

හි තාවතිංසයෙවයලොකා චවිත් වා ඉධූපපන් යනො. අග්ග යහසීති කාචි 
පරිචාරිකා යෙවධීතා චිත් තපණිධානමත් යතන ඉොනිපි යෙවකායය භවිස් සති 

උපචිතකුසලධම් මත් තාති මඤ් ඤමානා තස් මිං වත් තමානං විය කයථන් තී 

‘‘යසොභසී’’ති ආහ. එවං අතීතම් පිස් ස දිබ් බයසොතං පච් චුප් පන් නං විය 

මඤ ්යඤයය නාතිචිරකාලත් තාති ෙස් යසන් යතො ‘‘පුබ්යබපි යසොභසී’’ති ආහ. 
සුගතිනිරයාදිදුග් ගතියා වයසන දුග් ගතා එතරහීති අධිප් පායයො. 

පටිපත්තිදුග්ගතිො කායමසු සම් මුච් ඡිතභාවයතො. 

පතිට්ඨහන්යතොති නිවිසන් යතො. අට්ඨහි කාරයණහීති 
චිරකාලපරිභාවනාය විරුළ් හමූයලහි 
අයයොනියසොමනසිකාරාදිපච් චයමූලයකහි වුච් චමායනහි අට් ඨහි කාරයණහි. 

රත්යතො රාගවයසනාති සභාවයතො සඞ් කප් පයතො ච යථාසමීහියත 
ඉට් ඨාකායර සක් කායය සඤ ්ජාතරාගවසා රත් යතො ගිද් යධො ගධියතො. 

පතිට්ඨාතීති ඔරුය් හ තිට් ඨති. දුට්යඨො යදොසවයසනාති සභාවයතො 
සඞ් කප් පයතො ච යථාසමීහියත අනිට් ඨාකායර සක් කායය 

සඤ ්ජාතයෙොසවයසන දුට් යඨො රුපිතචිත් යතො. මූ ්යහො ය ොහවයසනාති 

අසමයපක් ඛයනන මූළ් යහො මුය් හනවයසන. විනිබද්ය ොති අහංකායරන 

වියසසයතො නිබන් ධනයතො මානවත් ථුස් මිං බන් ධියතො.  ානවයසනාති යතන 

යතන මඤ් ඤනාකායරන. පරා ට්යඨොති ධම් මසභාවං නිච් චාදිවයසන 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  වනසංයුත් තං 
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පටුන 

පරයතො ආමට් යඨො. දිට්ඨිවයසනාති මිච් ඡාෙස ්සනවයසන. ථා ගයතොති 

රාගාදිකයලසවයසන ථාමං ථිරභාවං උපගයතො. අනුසෙවයසනාති මග් යගන 
අප් පහීනතාය අනු අනු සන් තායන සයනවයසන. අප් පහීනට් යඨො හි යතසං 

අනුසයට් යඨො. අනිට්ඨඞ්ගයතොති සංසයියතො. වික්යෙපගයතොති 

වික් ඛිත් තභාවං උපගයතො. උද් ච්චවයසනාති චිත් තස් ස උද් ධතභාවවයසන. 

තාපීති තාපි යෙවකඤ් ඤායයො. එවං පතිට්ඨිතාවාති යථාවුත් තනයයන 

රත් තභාවාදිනා සක් කායස් මිං පතිට් ඨිතා එව. නරයදවානන් ති 
පුරිසභූතයෙවානං. 

පටිගන්තුන් ති අයපක් ඛාවයසන තයතො අපගන් තුං අයපක් ඛං 

විස් සජ් යජතුං. දුස්සන්තන් ති ෙසන් තං, ‘‘වත් ථ’’න් ති යකචි. සූචිං

යෙොය ත්වාති සිබ් බනසුත් යතන සූචිං යයොයජත් වා පායස ච පයවයසත් වා. 

මනාපකායය යෙවනිකායය ජාතා  නාපකායිකා. යතසං පභාවං ෙස් යසතුං 

‘‘ නසා’’තිආදි වුත් තං. ස ජ් න් ති සංහිතං. ග නභාවන් ති ගමනජ් ඣාසයං. 

වික්ඛීයණොති විච් ඡින් ෙනවයසන ඛීයණො. යෙවතානං 
උත් තරිමනුස ්සධම් මායරොචයන යෙොයසො නත් ථීති තාසං පුන අනාගමනත් ථං 
අරහත් තං බයාකාසි. 

අනුරුද් ධසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. නාගෙත් තසුත් තවණ් ණනා 
227. අතිකායලනාති අතිවිය පුබ් බණ් හකායලන, කාලස් යසවාති අත් යථො. 

යකොටිසම්මුඤ් නිොති සම් මුඤ ්ජනියකොටියා, සම් මුඤ ්ජනියා 
එකයෙයසයනවාති අත් යථො. ඉමිනා සම් මජ් ජයන අමනාපකාරිතං ෙස් යසති. 

 ජ්ඣන්හියක වීතිවත්යතති ගිහිසංසග් ගවයසන කාලං වීතිනායමන් යතො 

මජ් ඣන් යහ බහුවීතිවත් යත. අඤ්යඤහි භික්ඛූහීති නාතිකාලං පවිට් යඨහි. 

නිස ්සක් කවචනඤ් යචතං. භාොමිනාගදත්තන් ති තස් ස පටිපත් තිං භායිතබ් බං 

කත් වා යෙවතා වෙන් තී පටිපත් තියං නියයොයජති. සුප්පගබ්භන් ති 
කායපාගබ් බියාදීහි අතිවිය සමන් නාගතං. 

නාගෙත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. කුලඝරණීසුත් තවණ් ණනා 
228. ඔගාහප්පත්යතොති විස් සාසවයසන අනුප් පයවසං පත් යතො. 

අඤ්ඤතරංකුලන් ති තස් මිං කුයල ජායම් පතිං සන් ධාය වෙති. ‘‘බහූපකාරං

ය  එතං කුලං චිරං සප් පායාහාරොනාදිනා; තස් මා ඉධාහං 

අග් ගෙක් ඛියණයයයො ජායතො; ඉයමසංයයව යෙයයධම් මපටිග් ගණ් හයනන 

පුඤ ්ඤං වඩ් යඪස් සාමී’’ති චින් යතසි. යතනාහ ‘‘අඤ්ඤත්ථ ගන්ත්වා කිං

කරිස්සාමී’’තිආදි. සාති යෙවතා. උයභොයපයතති තං භික් ඛුඤ ්ච ඝරණිඤ් ච 

සන් ධාය වෙති. පටිගා ප්පත්තාති පටිගාධං පත් තා අඤ ්ඤමඤ් ඤස් මිං 
පතිට් ඨිතවිස් සායසන. 
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විස් සමප් පත් තිවයසන සන් තිට් ඨන් ති එත් ථාති සණ්ඨානං, 

විස් සමනට් ඨානං. ස ාගන්ත්වාති සන් නිපතිත් වා. පටිඤ් ඤූොහරයණහි 

මන් තයතීති  න්තනං, ඤාපකං කාරණං. පටියලො සද්දාති පටියලොමභායවන 

පතිතත් තා අසච් චවිභාවනා පටිකූලසද් ො. යතන කාරයණනාති යතන 

කාරණපටිරූපයකන මිච් ඡාවචයනන. න ඞ්කුයහොතබ්බං අකාරකභාවයතො. 

සද්යදන පරිතස්සතීති පයරහි අත් තනි පයුත් තමිච් ඡාසද් ෙමත් යතන 

පරිතස ්සනසීයලො. වතංනසම්පජ් තීති යථාසමාදින් නවතං ලහුචිත් තතාය න 

පාරිපූරිං ගච් ඡති. සම්පන්නවයතොති පරිපුණ් ණසීලාදිවතගුයණො 

කුලඝරණීසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. වජ් ජිපුත් තසුත් තවණ් ණනා 
229. වජ්ජිරට්යඨ රා පුත්යතොති වජ් ජිරට් යඨ ජාතසංවද් යධො 

වජ් ජිරාජපුත් යතො. සබ්බරත්තිචායරොති ඡණසම් පත් තියා ඉයතො චියතො 

චරන් යතහි අනුභවිතබ් බනක් ඛත් තමයහො. යතනාහ ‘‘කත්තිකනක්ෙත්තං 

යඝොයසත්වා’’ තිආදි. එකාබද් ං යහොතීති යස ්මා චාතුමහාරාජිකයෙවා තස් මිං 
දිවයස නක් ඛත් තං යඝොයසත් වා අත් තයනො පුඤ් ඤානුභාවසිද් ධාය 

දිබ් බසම් පත් තියා මහන් තං නක් ඛත් තකීළාසුඛං අනුභවන් ති, තස් මා තං යතහි 

එකාබද් ධං විය යහොති. යභරිආදිතූරිොනන් ති 

යභරිමුදිඞ් ගසඞ් ඛපණවවීණාදිතූරියානං. තාළිතානන් ති ආරද් ධලයානුරූපං 

පහටානං. වීණාදීනන් ති වීණායවණුයගොමුඛීආදීනං. වාදිතානන් ති 

යථාරද් ධමුච් ඡනානුරූපං සඞ් ඝට් ටිතානං. අභාසීති යතන සද් යෙන 

ආකඩ් ඪියමානහෙයයො අයයොනියසො උම් මුජ් ජිත් වා ‘‘මහතී වත යම ජානී’’ති 

අනුත් ථුනන් යතො අභාසි. ඡඩ්ඩිතදාරුකං විොති වයන 

ඡඩ් ඩිතනිරත් ථකකළිඞ් ගරං විය. ලා කතයරොති නිහීනතයරො. යෙවතා 
පඨමප් පිතං ආණිං පටාණියා නීහරන් තී විය යතන භික් ඛුනා වුත් තමත් ථං 
අපයනන් තී ‘‘තස් ස යත බහුකා පිහයන් තී’’ති අයවොචාති වුත් තන් ති 

ෙස් යසන් යතො ‘‘යථයරො’’තිආදිමාහ. සග් ගං ගච් ඡන් තානං යථා යනරයිකා 

පිහයන් ති, එවං සම් මාපටිපන් නස ්ස තුය් හං බහූ පිහයන් ති, තස් මා ත් වං 
‘‘පාපියයො’’ති අත් තානං මා මඤ් ඤිත් ථාති අධිප් පායයො. 

වජ් ජිපුත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සජ් ඣායසුත් තවණ් ණනා 
230. නිස්සරණපරිෙත්තිවයසනාති අද් ධා ඉමං පරියත් තිං නිස ්සාය 

වට් ටදුක් ඛයතො නිස් සරිතුං ලබ් භාති එවං නිස ්සරණපරියත් තිවයසන. 

සජ්ඣාෙනයතොති විමුත් තායතනසීයස ඨත් වා සජ් ඣායනයතො. ඉොනි තස් ස 

නිස ්සරණපරියත් තිවයසන සජ් ඣායනකරණං, පටිපත් තිවයසන 

වත් තපටිවත් තකරණං, විපස ්සනාභාවනඤ් ච ෙස් යසතුං ‘‘යසො කිරා’’තිආදි 
වුත් තං. අරහත් තං පත් තදිවයස පටිපත් තිකත් තනාය පුරිමදිවයසසුපි තථා 

පටිපජ් ජි, විපස ්සනං පන උස් සුක් කායපතුං නාසක් ඛීති ෙස් යසති. කාලං



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  වනසංයුත් තං 
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අතිවත්යතතීති ඉෙං ‘‘සඞ්කසාෙතී’’ති පෙස් ස අත් ථවචනං. යථරස්සාති 
සජ් ඣායකත් යථරස් ස. 

 ම් පදානීති සීලාදිධම් මක් ඛන් ධදීපකානි පොනි. යතනාහ ‘‘සබ්බම්පි

බුද් වචනංඅධිප්යපත’’න් ති. න ගණ් හාසි උද් යෙසන් ති අධිප් පායයො. පාළියං 
‘‘භික් ඛූහි සංවසන් යතො’’ති ඉමිනා යතසං ධම් මස් සවනත් ථායපි ධම් යමො 

පරියාපුණිතබ් යබොති ෙස් යසති. විරජ් ජති එයතනාති විරායගො, අරියමග් යගො. 

 ානිත්වාති පරිඤ් ඤාභිසමයවයසන දිට් ඨසුතාදිං යාථාවයතො ජානිත් වා 

පටිවිජ් ඣිත් වා. විස්සජ් නන් ති පහානං. න බුද් වචනස්ස විස් සජ් ජනං. 

භණ් ඩාගාරිකපරියත් තියාපි අනුඤ් ඤාතත් තා පයගව නිස ්සරණත් ථාය, තත් ථ 

පන මත් තා ජානිතබ් බාති ෙස් යසන් යතො ‘‘එත්තාවතා’’තිආදිමාහ. 

සජ් ඣායසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. අකුසලවිතක් කසුත් තවණ් ණනා 
231. අකුසයල විතක්යකති අයකොසල් ලසම් භූතට් යඨන අකුසයල 

මිච් ඡාවිතක් යක. යයොනි වුච් චති උපායයො, තස් මා අසුභාදියක සුභාදිවයසන 

මනසිකායරො අයයොනියසොමනසිකායරොති ආහ ‘‘අනුපාෙ නසිකායරනා’’ති. 

පාසාදිකකම් ට්ඨානන් ති පසාොවහං බුද් ධානුස් සතිආදිකම් මට් ඨානං. 

බලවපීතිඤ්ච සුෙඤ්චාති නීවරණවික් ඛම් භනයතො බලවන් තං 
උපචාරජ් ඣානසහගතං පීතිඤ් ච සුඛඤ් ච. 

අකුසලවිතක් කසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. මජ් ඣන් හිකසුත් තවණ් ණනා 
232. නන්දනවග්යගති නන් ෙනවග් ගවණ් ණනායං තත් ථ ඉධාපි ගාථාය 

වියසසාභාවයතො. යදි එවං කස් මා තත් ථ සඞ් ගීතං ඉධ ගහිතන් ති? 
යෙවතාපටිසංයුත් තතං උපාොය යෙවතාසංයුත් යත සඞ් ගහිතම් පි 
අට් ඨුප් පත් තියා පටිසංයුත් තත් තා ඉධ ගහිතං. 

මජ් ඣන් හිකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

13. පාකතින් ද්රියසුත් තවණ් ණනා 
233. යතරසයම යං වත් තබ් බං, තං විත් ථාරිතයමවාති යයොජනා. 

 න්තුයදවපුත්තසුත්යතති ජන් තුයෙවපුත් තසුත් තසංවණ් ණනාය. ‘‘තත් ථ 
සඞ් ගීතං ඉධාපී’’තිආදි අනන් තරසුත් තවණ් ණනායං වුත් තනයයමව. 

පාකතින් ද්රියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

14. ගන් ධත් යථනසුත් තවණ් ණනා 
234. ගන් ාරම් ණං උපනිජ්ඣාෙතීති ගන් ධසඞ් ඛාතං ආරම් මණං 

උයපච් ච නිජ් ඣායති, රූපාරම් මයණන විය විඤ් ඤායණන රූපං, 

ගන් ධාරම් මයණන තං උයපච් ච නිජ් ඣායති පච් චක් ඛයතො, යාථාවයතො 

සභාවයතො පටිවිජ් ඣතීති අත් යථො. උපසිඞ්ඝිස්සතීති තණ් හාවයසන 
උපගන් ත් වා සිඞ් ඝිස ්සති. 
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එකඞ්ගය තං යථෙයානන් ති ආරම් මණවයසන යථයයවත් ථූසු 
විභජියමායනසු එකමඞ් ගයමතං ගන් ධාරම් මණන් ති ආහ 

‘‘යථනිතබ්බාන’’න් තිආදි. ඔජායපක් ඛාය යථයයාය පවත් තමානාය 

ධම් මාරම් මණතාපි තස් සා සියා, සා පන න මධුරා යථයයකතා චාති 

‘‘පඤ්චයකොට්ඨාසාන’’න් ති වුත් තං. කාමඤ් ච තං ගන් ධාරම් මණං යකනචි 

පරිග් ගහිතං න යහොතීති ආදියිතුං සක් කා, සත් ථාරා පන අනනුඤ් ඤාතත් තා 

න යුත් යතො තස් ස පරියභොයගො. යං පන යතන භික් ඛුනා වුත් තං ‘‘නහරාමින

භඤ් ාමී’’ති, තස් සපි අයයමව පරිහායරො. වණ් ණීයති ඵලං එයතනාති 

වණ්ණං, කාරණන් ති වුත් තං ‘‘වණ්යණනාතිකාරයණනා’’ති. 

තස්මින් ති තස් මිං භික් ඛුස් මිං. ආකිණ්ණකම් න්යතොති 
තණ් හාදිට් ඨිආදිවයසන අකුසලකම් මන් යතො දිට් ඨියමොහතණ් හාදිවයසන 
ආදියතො පට් ඨාය කුසලකම් මානං පටික් යඛපනයතො. දිට් ඨිවයසන ච 

කථිනකක් ඛළඛරිගතත් තා ‘‘අඛීණකම් න්යතො කක්ෙ කම් න්යතො’’ති 
වුත් තං. 

ආකිණ්ණලුද්යදොති ආකණ් යණො හුත් වා කක් ඛයළො. යතනාහ 

‘‘බහුපායපො’’තිආදි.  ක්ඛියතොති ලිත් යතො. තන් ති යෙවතායචොෙනං. තස් ාති 
අතික් කම් ම ඨිතත් තා‘‘ත් වඤ ්චාරහාමි වත් තයව’’ති එවමාහ. 

ගයවසන්තස්ස අත් තයනො සන් තායන උප් පාෙනවයසන පරියයසන් තස් ස. 
අයනකයයොජනායාමවිත් ථාරං ගගනතලං බයායපත් වා 

උප් පන් නවලාහකකූටප් පමාණං විය. සුද්ය ොති සීයලන පරිසුද් යධො අයන් ති 

ජානාසි. සුගතින් ති සුන් ෙරනිබ් බත් තිං. යතන නිබ් බානස් සපි සඞ් ගයහො 
සිද් යධො. 

ගන් ධත් යථනසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 

වනසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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10. යක් ඛසංයුත් තං 

1. ඉන් ෙකසුත් තවණ් ණනා 
235. අත් තයනො පරිණායකත් යතන ඉන් යෙො නාම මයහසක් යඛො, 

ඉන් යෙොති සමඤ් ඤා අස් සාති කත් වා ‘‘ඉන් ෙයකො’’තිපි වුච් චති, තස් ස 

ඉන්දකස්ස. ඉන් ෙකූයට පබ් බයත නිවසතීති ඉන් ෙකූටනිවාසී, තස් ස 

ඉන්දකූටනිවාසියනො. බලිකම් යමහි යජිතබ් බයතො පූජිතබ් බයතො යක් යඛො, 

තස් ස ෙක්ෙස්ස. ඉන් ෙස් ස නිවාසට් ඨානභූතං කූටං ඉන් ෙකූටන් ති ෙක්ෙයතො

කූයටන නා ං ලද් ං. ඉන් ෙකූයටො ඉන් යෙො උත් තරපෙයලොයපන යථා 

‘‘යකලාසකූයටො යකලායසො’’ති. ඉන් යෙො යක් යඛොති කූටයතො ෙක්යෙන

නා ං ලද් ං. න යචත් ථ ඉතරීතරනිස් සයයෙොයසො 

අඤ ්ඤමඤ් ඤූපලක් ඛණභාවයතො යථා තං ‘‘කායකම් මට් ඨාන’’න් ති. රූපන් ති 

සකලං රූපක් ඛන් ධමාහ, න රූපායතනන් ති. ඉමං සරීරං යපච් ච අයං කන් ති 
පටිලභතීති යචොයෙති. 

කුයතොආගච්ඡතීති පරාධාරරූයප ජීයව අත් තනි මාතුකුච් ඡියමොක් කන් යත 

රූපස් ස සම් භයවොති කුයතො නාම ඨානයතො ආගච් ඡති. යතනාහ ‘‘ඉ ානිච

අට්ඨීනිඉ ා ච ංසයපසියෙො’’තිආදි. කථං න්වෙන් ති අයං කුච් ඡිසඞ් ඛායත 

ගබ් භයර කථං සජ් ජතීති පුච් ඡති. ‘‘සීහානංව නෙන් තානං, ොඨීනං 
ගිරිගබ් භයර’’තිආදිනා (යථරගා. නිොනගාථා) ගබ් භයරො ච කුච් ඡිවාචයකො 

ආගයතො. යතනාහ ‘‘ගබ්භරස්මින්ති  ාතුකුච්ඡිස්මි’’න් ති. පුග්ගලවාදීති 

අත් තවාදුපාොයනො. යථා හි මච් ඡමංසං භුත් තං යඵණං විය හුත් වා විලීයති, න 

ච පඤ ්ඤායති සත් තභායවන අප් පවත් තනයතො, එවයමවං යදි මාතුකුච් ඡිස් මිං 

ගබ් භභායවන උප් පන් නං රූපං සත් යතො න භයවයය යනො වඩ් යඪයය, 

විලීයිත් වා ගච් යඡයය, පඤ ්ඤායති ච තං රූපං, තස් මා ජීයවොති ඉමාය 

ලද්ධිො.එව ාහාති ‘‘රූපං…යප.… ගබ් භරස ්මි’’න් ති එවමයවොච. පඨ න් ති 

එයතසං පඤ් චන් නං පඨමං. යතනාහ ‘‘පඨය න පටිසන්ධිවිඤ්ඤායණන

සද්ධි’’න් ති. ‘‘ ාතිඋණ්ණංසූහීති ජාතිඑළකාය උණ් ණංසූහී’’ති වෙන් ති. 

‘‘ගබ් භං ඵායලත් වා ගහිතඋණ් ණා  ාතිඋණ්ණා. තස් සා අංසූහි තීහි

කතසුත්තග්යග’’ති සංයුත් තභාණකානං අධිප් පායයො. 

අනාවියලොති අච් යඡො, සුප් පසන් යනොති අත් යථො. එවංවණ්ණප්පටිභාගන් ති 

වුත් තප් පමාණසණ් ඨානසම් පරිච් ඡින් නං. කලලං සම්පවුච්චතීති අත් තභායවො 
භූතුපාොරූපසඞ් ඛායතො සන් තානවයසන පවත් තමායනො කලලං නාමාති 
කථීයති. 

කලලාති යථාවුත් තකලලරූපයහතු තං නිස් සාය පච් චයං කත් වා. 

 ංසය ොවනඋදකවණ්ණන් ති වණ් ණයතො මංසයධොවනඋෙකවණ් ණං, 
සණ් ඨානයතො පන විලීනතිපුසදිසං. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යක් ඛසංයුත් තං 
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පටුන 

පරිපක්කන් ති පරිපාකකලලභාවයතො පරිපාකං ගතං සුපරිපාකං ගතං. 

සමූහතන් ති සමූහභූතං සඞ් ගතං. විවට්ට ානන් ති පරිණමන් තං. තබ්භාවන් ති 

කරයණ එතං උපයයොගවචනං, තබ් භායවන පරිණමන් තන් ති අත් යථො. 

නිස ්සක් යක වා උපයයොගවචනං, තබ් භාවයතො කලලභාවයතො කලලං 

විපරිණමන් තං. අබ්බුදංනා  ාෙති, අබ් බුෙං නාම සම් පජ් ජතීති අත් යථො. 

විලීනතිපුසදිසා සණ් ඨානවයසන, වණ් ණවයසන පන සිතා අරත් තාව 

යහොතීති වෙන් ති.  ණ්ඩන් ති ොරිකානං තථා පීළනයතො 

නිබ් බත් තමරිචපක් කස ්ස සාරභූතං රසං. සබ්බභායගහි මුච්චතීති යසො 
මණ් යඩො කපායල අලග් යගො හුත් වා තස් ස සබ් බභායගහි මුච් ඡිත් වා 

පිණ් ඩියතො හුත් වා තිට් ඨති. එවරූපා යපසි යහොතීති සා යපසි ගබ් භාසයය 
කත් ථචි අලග් ගා යථාවුත් තමණ් යඩො විය පිණ් ඩියතො හුත් වා තිට් ඨති. යතනාහ 

‘‘විලීනතිපුසදිසා’’ති. 

යපසිනිබ්බත්තතීති එත් ථ යපසීති නිස ්සක් යක පච් චත් තවචනන් ති ආහ 

‘‘තයතො යපසියතො’’ති. 

ඝනස්ස සණ්ඨානං. නිබ්බත්තං කම් පච්චොති තංසණ් ඨානං 
රූපධම් මනිබ් බත් තියා ජායති. ‘‘ජරාමරණං අනිච් චං සඞ් ඛතං 

පටිච් චසමුප් පන් න’’න් ති (සං. නි. 2.20) හි වුත් තං. 

පී කාති පීළකසදිසා මංසපිණ් ඩා ජායන් ති. 

සත්ත ාදීනීති ආදි-සද් යෙන අට් ඨමසත් තාහයතො පට් ඨාය යාව 

එකචත් තාලීසා චතුත් තිංස සත් තාහානි සඞ් ගණ් හාති. පරිණතකාලන් ති 
ගබ් භස ්ස පරිණතකාලං. නවමාසයතො බහි පරිපක් යකො නාම යහොති 

යකසයලොමාදිනිබ් බත් තියතො. යතනාහ ‘‘ද්වාචත්තාලීයස සත්තායහ එතානි

 ාෙන්තී’’ති. 

තස්සාති ගබ් භයසයයකසත් තස් ස.  ාතුඋදරපටයලනඑකාබද්ය ො යහොති 
යයතො මාතරා පරිභුත් තආහායරො ආමාසයය පතිට් ඨියත ගබ් භස් ස 
නාභිනාළානුසායරන ගබ් භගතස් ස සරීරං සම් පත් වා ආහාරකච් චං කයරොති. 

ආහාරසමුට්ඨානරූපං සමුට්ඨායපතීති ගබ් භගතස් ස කායය ඔජාය පච් චයයො 
යහොති. සා ච තං පච් චයං ලභිත් වා ඔජට් ඨමකං රූපං සමුට් ඨායපති. එවං 
මාතරා පරිභුත් තආහාරපච් චයයන ගබ් භගයතො ෙස මායස යායපති අත් තයනො 

නාභිනාළානුසාරගයතයනව යතන යාව ආහාරසමුට් ඨානසත් තායහො, තයතො 
පට් ඨාය ආහරණයතො. යකචි පන ‘‘මාතරා පරිභුත් තආහායරො බාහිරවග් යගො 

විය තස ්ස කායං අභිසන් යනති පරිසන් යනති, යතන යසො යායපතී’’ති වෙන් ති. 
කුච් ඡිගතං උෙරපටයලන තියරොහිතත් තා බහි ඨිතන් ති වත් තබ් බතං න 

අරහතීති ‘‘කුච්ඡිො අබ්භන්තරගයතො’’ති ආහ.  ාතුකුච්ඡිගයතො නයරොති 

මාතු තියරොකුච් ඡිගයතො. එවං යෙොති ඉමිනා යථාවුත් තාකායරන අයං 
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සත් යතො…යප.… නිබ් බත් තති, තස් මා රූපං න ජීයවො. න හි දිට් ඨිගතස් ස 
සත් තාහක් කයමන වුඩ් ඪිප් පත් යතො ඉච් ඡියතො අනිච් චතාපත් තියතො. 

ඉන් ෙකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සක් කනාමසුත් තවණ් ණනා 
236. සක්කනා යකොති බලිපුත් යතො විය සක් කස ්ස වයසන ගහිතනායමො. 

‘‘එයසො කරා’’ති පායඨො. ‘‘එයකො කරා’’තිපි ලිඛන් ති. මාරස් ස පක් යඛ ගයතො 

 ාරපක්ඛියකො. ෙදඤ්ඤන් ති එත් ථ ෙන් ති කරියාපරාමසනං, තස් මා යං 

අඤ ්ඤස ්ස අනුසාසනං, තං සමණස් ස න සාධූති යයොජනා. කාරයණනාති 

කාරණමත් යතන සංවායසො ජායති. යෙන යකනචි ගහට් යඨන වා 

පබ් බජියතන වා. තං කාරණන් තරං සමාගතං පුරිසං සප්පඤ්යඤො සම් බුද් යධො 

අනුකම්පිතුංනාරහති වියසසාධිගමාභාවා, සති පන තස් මිං සවියසසං පසායෙො 

යහොතීති.  නසා යච…යප.… න යතන යහොති සංයුත්යතො සියනහවයසන 

අනුකම් පා අනුද් ෙයා තස් සා අසංකලිට් ඨසභාවත් තා. 

සක් කනාමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සූචියලොමසුත් තවණ් ණනා 
237. ගයාය අවිදූයර භයවො ගායමො ‘‘ගයා’’ති වුත් යතොති ආහ 

‘‘ගොෙ’’න් ති, යතනාහ ‘‘ගොෙ අවිදූයර නිවිට්ඨගා ං උපනිසාොති

අත්යථො’’ති. යගොචරගාමනිෙස් සනං යහතං. ඉදංඋපරිඉදං යහට්ඨාතිනත්ථි 
උප් පටිපාටියයො මඤ් චපාොනං ද් වීසු පස් යසසු දීඝභායවන. බලිකම් මත් ථාය 

කතං යෙවතාධිට් ඨානන් ති අධිප් පායයන යදවට්ඨායන ඨයපන්ති. 
අට් ඨපාෙමඤ් චසදියසො කර යසො යහට් ඨුපරිපරිවත් යතතබ් බයතො. 

කථිනසිබ් බනසූචි කථිනසූචි. අපච්චත්ථරිත්වාති කඤ් චි 

සඞ් ඝිකයසනාසනස් ස උපරි පටිච් ඡෙනං අපච් චත් ථරිත් වා. ගවච්ඡිවිජ්ඣිතං

විොති යතහි සූචියලොයමහි ගවච් ඡිජාලං විය ගතං සබ් බයසො සයමොහතං. 

ඉධාපි ‘‘ඛරසරීයරො’’ති වත් වා ඛරසරීරං කථිනසූචිසදිසතාය යලොමස් සාති 

තස් ස තථාභාවස් ස කාරණං ෙස් යසන් යතො ‘‘යසොකිරා’’තිආදිමාහ. අත්තයනො

හත්යථහීති සඞ් ඝිකයතලසම් මක් ඛියතහි අත් තයනො සරීරං මක් යඛසි. ඉතීති 
වුත් තාකායරන. 

ස ාග ට්ඨානන් ති යක් ඛසන් නිපාතට් ඨානං. යසොති සූචියලොයමො 

යක් යඛො.  න් ති ච තයමව වෙති. 

උට්ඨායපත්වාති උද් ධග් ගා කත් වා. අපනාය සීති යථා යසො අත් තයනො 

කායං උපයනතුං න සක් යකොති, තථා කයරොන් යතො යථොකං අපනායමසි. 

අ නුඤ්යඤොති ඵරුසතික් ඛතාය න මනුඤ් යඤො. චිත්තංවායතඛිපිස්සාමීති 
මය් හං ආනුභායවන තව චිත් තවික් යඛපං වා කරිස් සාමි. යථා පන යසො 

චිත් තවික් යඛපං කයරයය, තං ෙස් යසතුං ‘‘යෙසඤ්හී’’තිආදි වුත් තං. යභරවං 

වාති වුත් තාකායරන අඤ් ඤථා වා භයානකං ෙස ්සනමත් යතයනව සත් තානං 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යක් ඛසංයුත් තං 

245 

පටුන 

භයං ඡම් භිතත් තං යලොමහංසං උප් පායෙතුං සමත් ථං. 
‘‘කයථන් තානංයයවා’’ති වා පායඨො. තං ද් වීසු පායෙසු ගයහත් වා පාරං 
ගඞ් ගාය ඛිපිස් සාමීති යයොජනා. 

කුයතොනිදානාති කස ්මා කාරණා? අට් ඨකථායං පන සමාසපෙයමතං, 

විභත් තිඅයලොයපන නිද් යෙයසොති ෙස් යසතුං ‘‘කිංනිදානා කිංපච්චො’’ති? 

අත් යථො වුත් යතො. චිත්තං ඔස්ස න්තීති කුසලචිත් තං පවත් තිතුං 

අප් පොනවයසන පුරයතො ඛිපන් ති. කුයතො සමුට්ඨාොති මිච් ඡාවිතක් කානං 

සමුට් ඨානං පුච් ඡති? 

කාමරාගාෙයයො සුභනිමිත් තාදීසු අයයොනියසොමනසිකාරයහතූ. කායමො 

පන අයයොනියසොමනසිකායරො ච නියකජ් ඣත් තපරියාපන් යනොති ආහ ‘‘අෙං

අත්තභායවො නිදානං එයතසන්ති ඉයතොනිදානා’’තිආදි. එවය වාති 

අට් ඨකථායං කීළාපසුතකුමාරකා විය මිච් ඡාවිතක් කා ෙට් ඨබ් බා, යතසං 
උප් පත් තිට් ඨානභූයතො යලොයකො විය අයං අත් තභාවයලොයකො. යතහි 

ඔස් සජියමානං ධඞ් කං විය චිත් තං, තස ්ස පායෙ බද් ධදීඝසුත් තකං විය තං 
දූරානුබන් ධං සංයයොජනන් ති එවං උපමාය සංසන් ෙනං ෙට් ඨබ් බං. 

පාපවිතක් කානං තංසම් පයුත් තකයලසානඤ් ච තණ් හා වියසසපච් චයයො 

තෙභායවන යතසං අභාවයතොති ආහ ‘‘තණ්හාසියනහයතො  ාතා’’ති. 

අත් තභාවපරියාපන් නත් තා ‘‘අත්තනි සම්භූතා’’ති වුත් තං. යතන යනසං 

අනඤ් ඤයහතුකතං ෙස ්යසති, නියරො ස්යසව ෙන්  ාතීති ඉමිනා පන 

පුථුභාවඤ් ච, විසත්තාතිආදිනා දුබ් බිනිස ්සටතඤ් ච. වත්ථුකාය සු 

රූපාරම් මණාදීසු පුථූසු. පුථූ කියලසකා ා කාමරූපතණ් හාෙයයො. යතහි 

කයලසකායමහි කරණභූයතහි. අත්තභාවං ඛන් ධපඤ් චකං. යෙ විපස ්සනාය 

යුත් තපයුත් තා යාථාවයතො  ානන්ති. 

ෙයතොති පච් චත් යත නිස ්සක් කවචනන් ති ආහ ‘‘ෙං නිදාන ස්සා’’ති. 

‘‘වියනොයෙන් තී’’ති කත් තුනිද් යෙයසන යයන න වියනොයෙන් ති, තං කාරණං 

බාධිතයමවාති ආහ ‘‘ ග්ගසච්යචන වියනොයදන්තී’’ති. වියනොෙනඤ් යචත් ථ 

සන් තානයතො නීහරණං බහිකරණං සබ් බයසො පහානං, පහීයන ච තස් මිං 

කයලයස ඔඝං තරන් තීති ෙස් යසන් යතො ‘‘දුත්තර’’න් තිආදිමාහ. එතස් මිං 

අධිගයත න පුන භයවොති අපුනබ්භයවො, නිබ්බානන් ති ආහ 

‘‘අපුනබ්භවසඞ්ොතස්සා’’තිආදි. යස් මා එත් ථ ‘‘යය නං පජානන් ති, 

යයතොනිොන’’න් ති පෙද් වයයන දුක් ඛසමුෙයසච් චානි, වියනොෙනග් ගහයණන 

මග් ගසච් චං, අපුනබ් භවග් ගහයණන නියරොධසච් චං පකාසිතං, තස් මා වුත් තං 

‘‘චත්තාරි සච්චානිපකායසන්යතො’’ති. 

තස්මිංයෙවාති යත් ථ ඨියතො ‘‘රායගො ච යෙොයසො චා’’තිආදිනා පඤ් හං 

පුච් ඡි, තස් මිංයයව පයෙයස ඨියතො. යදසනානුසායරනාති සත් ථු 

සාමුක් කංසිකධම් මයෙසනාය අනුස් සරයණන. ඤාණං යපයසත්වාති 
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පටුන 

විපස් සනාපටිපාටියා නිබ් බානං පති අනුයබොධඤාණං යපයසත් වා 

පවත් යතත් වා. යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨියතොති සහස් සනයපටිමණ් ඩිතස් ස 

පඨමමග් ගස ්ස අධිගයමන පඨමඵයල පතිට් ඨියතො පටිලභතීති යයොජනා. න

කිලිට්ඨත්තභායව තිට්ඨන් ති මහානුභාවත් තා අරියධම් මස් ස. 

යසතකණ්ඩුපී කසූචියෙොති යසතභාවං පත් වා කණ් ඩුපීළකා යලොමසූචියයො 

සබ්බා අනවයසසා පතිතා පරිභට් ඨා අපගතා. භුම් යදවතාපරිහාරන් ති 
භුම් මයෙවත් තභාවන් ති. 

සූචියලොමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. මණිභද් ෙසුත් තවණ් ණනා 
238. සුෙං පටිලභතීති දිට් ඨධම් මිකාදියභෙං සුඛං අධිගච් ඡති. නිච්චය ව

යසයෙයො සතිමයතො ආයතිං හිතචරණයතො. මණිභද් යෙො ‘‘සතිමාපුග් ගයලො 
සයතොකාරී සම් පති යවරං නප් පසවතී’’ති අධිප් පායයන ‘‘යවරා ච 
පරිමුච් චතී’’ති ආහ. භගවා පන සතිමන් තතාසිද් ධියා යවරපරිමුච් චනං න 

අච් චන් තිකං, නාපි එකන් තිකං පටිපක් යඛන පරයතො ච අප් පහීනත් තාති තං 

නියසයධන් යතො ‘‘යවරා ච න පරිමුච්චතී’’ති වත් වා, යං අච් චන් තිකං 

එකන් තිකඤ් ච පරස් ස වයසන යවරපරිමුච් චනං, තං ෙස් යසන් යතො 

‘‘ෙස්සා’’ති ගාථමාහ. කරුණාොති අප් පනාප් පත් තාය කරුණාය. 

කරුණාපුබ්බභායගති කරුණාභාවනාය වයසන 

උප් පාදිතපඨමජ් ඣානූපචායර. යසොති කරුණාභාවනං භායවන් යතො 

පුග් ගයලො. ය ත්තංයසොති යමත් තචිත් තං අංයසො එයකො කුසලයකොට් ඨායසො 

එතස ්සාති යමත් තංයසො. තස්ස යකනචීති තස් ස අරහයතො කරුණාය 
යමත් තාභාවනාය ච සාතිසයත් තා තෙභායවන යකනචි පුග් ගයලන සද් ධිං 
යවරප් පසඞ් යගො නාම නත් ථි. ඉමිනා ඛීණාසයවපි 
යමත් තාකරුණාභාවනාරහියත යකොචි අත් තයනො චිත් තයෙොයසන යවරං 

කයරයය, න පන තස් මිං යමත් තාකරුණායචයතොවිමුත් තිසමන් නාගයත 
යකොචි යවරං කයරයය. එවං මහිද් ධිකා බ්රහ් මවිහාරභාවනාති ෙස් යසති. 

මණිභද් ෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සානුසුත් තවණ් ණනා 
239. ෙක්යෙන ගහියතොයහොතීති යක් යඛන අනුපවිට් යඨො යහොති. තස් ස 

යක් ඛගහණස ්ස කාරණං මූලයතො පභුති විත් ථාරයතො ෙස් යසතුං 

‘‘යසො’’තිආදිමාහ. තස් ස අන් තිමභවිකත් තා ආදියතො පට් ඨාය අධිසීලසික් ඛාය 

සක් කච් චං පූරණන් ති ෙස් යසති ‘‘යසො පබ්බජිතකාලයතො’’තිආදිනා. 

පච්චාහාරන් ති පටික් යඛපං. ඉ ස්මිං සරභඤ්යඤති ඉමස් මිං මම 

ධම් මභණයන. පත්තින් ති පත් තිොනං. පිො යහොන්ති, යතනාහ භගවා 

‘‘ආකඞ් යඛයය යච, භික් ඛයව, භික් ඛු ‘සබ්රහ් මචාරීනං පියයො ච අස් සං 

මනායපො ච ගරු ච භාවනීයයො චා’ති, සීයලස් යවවස් ස පරිපූරකාරී’’ති (ම. නි. 

1.65). තථා චාහ ‘‘තස්මිංසා යණයර’’තිආදි. 
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වුඩ්ඪි න්වාොති යයොබ් බනප් පත් තියා අඞ් ගපච් චඞ් ගානං 

පරිවුඩ් ඪිමාගම් ම. කාමසම් යභොගසමත් ථතාවයසන පරිපක්කින්ද්රියෙො. 

අනුයෙොය ත්වාවාති විස් සජ් යජත් වාව, ගිහිභායව වා අනුයයොයජත් වාව. 
‘‘පුබ් යබ තුය් හං පුත් යතො සීලවා කලයාණධම් යමො ලජ් ජී කුක් කුච් චයකො 

සික් ඛාකායමොති සම් භාවියතො, ඉොනි තයතො අඤ් ඤථා ජායතො’’ති 

යඝොසනාවයසන යදවතානංඅන්තයර ායහවය ලජ් ං උප්පායදෙය. 

පාටිහාරිෙපක්ෙඤ්චාති චාතුද් ෙසීපඤ් චෙසීඅට් ඨමීනං යථාක් කමං ආදියතො 
අන් තයතො ආදිඅන් තයතො ච පයවසනනික් ඛමනවයසන උයපොසථසීලස් ස පටි 

පටි අභිමුඛං පච් චාවහිතබ් බපක් ඛඤ් ච. යතරසිොපීති පරං සත් තමීනවමීසුපීති 
අත් යථො. පයවසභූතඤ් හි උයපොසථසීලස් ස සත් තමීසු සමාදින් නං සීලං 

පටිපෙං, නවමීසු නික් ඛමභූතන් ති ආචරියා. යපොරාණට් ඨකථායං පන 

පච් චුග් ගමනානුගමනපරියායයන වුත් තන් ති ආහ ‘‘ නුස්සා’’තිආදි. 

අඩ්ඪ ාසන් ති සකලකාලපක් ඛං. එවඤ් හි වස් සවාසස් ස අනුගමනං ගතං 

යහොති. සුට්ඨු ස ාගතන් ති සුපරිසුද් ධං සම් පන් නං කත් වා අත් තයනො 
සන් තානං ආගතං. තං පන අත් තයනො චිත් යතන සමං පකායරහි යුත් තං 

යහොතීති ආහ ‘‘සම්පයුත්ත’’න් ති. අරහන් තානං අනුකරයණන යසට්ඨචරිෙං.

‘‘න යත හි ෙක්ො කී න්තී’’ති අත් තයනො පුත් තස් ස කායය අධිමුච් චනං 
අත් තයනො කීළනං විය යහොතීති කත් වා ආහ. 

උපාසිකා යථාවුත් තඋයපොසථසීයලන සීලවතී, සාමයණයරො පන 

අත් තයනො සාමයණරසීයලන සීලවා. උප්පතිත්වාති ආකායස උප් පතිත් වා. 

ය ොක්යෙොනත්ථි දුක් ඛාවහස් ස කම් මස් ස කතූපචිතත් තා. 

දුවිය පිකාය ති වත් ථුකාමකයලසකායම. කයලසකාමං පරිච් චජන් යතො 

එව හි වත් ථුකායම පරිච් චජති නාම. විබ්භ නවයසන ආගච්ඡති භික් ඛාය 

ආහිණ් ඩනාදිපබ් බජිතකච් චයතො. උප්පබ්බජිත්වා විගතසීලස් ස ජීවයතො 

ආනාපානමත් යතන ජීවන්යතොපි යසො  තයකොව. වුත් තඤ් යහතං 

‘‘මරණඤ් යහතං, සුනක් ඛත් ත, අරියස ්ස විනයය, යයො සික් ඛං පච් චක් ඛාය 

හීනායාවත් තතී’’ති (ම. නි. 3.45). 

උණ්හට්යඨනාති සපරිළාහට් යඨන. අභි ාවථාති අභිධාවතීති ඉමස් මිං 
අභිධාවනකච් යච භද් ෙං යත යහොතූති වත් වා ගිහිභාවාය අභිධාවථ. 

නීහරිත්වාති නික් ඛායමත් වා. එකාෙසහි අග් ගීහි ආදිත් තත් තා  හාඩාහසදියස. 

සල්ලක්යෙත්වාති ගිහිභායව ආදීනවං, පබ් බජ් ජාය ආනිසංසඤ් ච 

සල් ලක් යඛත් වා. හියරොත්තප්පං පටිලභිත්වා ‘‘මම උප් පබ් බජිතුකාමතං 
සබ්රහ් මචාරියනො ජානිස් සන් තී’’ති. චතුන් නං පරිසානං චිත් තසඞ් යඛොභවයසන 

සකල ම්බුදීපංයෙොයභත්වා. 

සානුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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6. පියඞ් කරසුත් තවණ් ණනා 
240. පච්චන්යතති පරියන් යත. පාටියෙක්කන් ති සඞ් ගීතිකායල විසුං. 

යමකවග් ගාදිකා බ්රාහ් මණවග් ගපරියයොසානා ඡබ් බීසති වග් ගා එතිස් සාති 

ඡබ්බීසතිවග්ගා, තන්තීති පාළි. උච් චාරපස ්සාවාදි එවරූපං දුබ්යභො නං, 

‘‘අසුචියජගුච් ඡභායවන දුට් ඨු යභොජන’’න් ති කත් වා, දුබ් යභොජනග් ගහයණන 

වා වන් තගබ් භමලාදීනි අතිදිසති. ඡවිආදීනි යඡත්වාති ඡවිආදීනි අතිවිජ් ඣ 

අතිවිය පවිසිත් වා. අට්ඨිමිඤ් ං ආහච්ච අට්ඨාසි 

පීතිසමුට් ඨානඋළායරොළාරරූපප් පවත් තියා. යතනාහ ‘‘හදෙඞ්ග නීයෙො 

හුත්වා’’ති. 

 ම් තාෙ ස ාදිණ්ණන් ති කස ්සචි සන් තියක අග් ගයහත් වා සයයමව 

තස් මිං ඛයණ සංයතා යහොමාති යථාසංයතා. තතිෙපයදනාති ‘‘සික් යඛම 

සුසීලය’’න් ති ඉමිනා පයෙන. යසසාති වුත් තාවයසසා. තිස්යසො 

අදින් නාොනමිච් ඡාචාරසුරාපානවිරතියයො. ගහිතා යගොබලීබද් ෙඤායයන. 

ඡාතකං දුබ් භික් ඛඤ් ච එත් ථාති ඡාතකදුබ්භික්ො, ජිඝච් ඡාදුබ් භික් ඛාබහුලායාති 

අත් යථො. පිසාචෙක්ෙයෙොනිොති යපත් තිවිසයසදිසයක් ඛයයොනියා අපි නාම 
මුච් යචමාති යයොජනා. 

පියඞ් කරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. පුනබ් බසුසුත් තවණ් ණනා 
241. වසනට් ඨානග් ගහයණන රත් තිට් ඨානදිවාට් ඨානාෙයයො 

සඞ් ගණ් හාති. ද්වාදසහත්ථ ත්තය ව ගණ්හාති 

පකතිසඤ් චරණූපචාරමත් තබයාපනයතො. ෙථාපරිසන් ති පරිසානුරූපං, යත් ථ 

යත් ථ පරිසා තිට් ඨති, තං තං ඨානං ගච් ඡති පරිසපරියන් තිකත් තා. සත් ථු 
මුඛවිකාරාභාවයතො පයවසානුඤ් ඤං සල් ලක් යඛන් තී ‘‘නූන අයං 

කතාධිකාරා භවිස් සතී’’ති අනුමානසිද් ධං උපනිස්සෙං දිස්වා.

එකීභාවග යනනාති හත් ථපාසූපගමයනන පරිසාය මිස් සීභාවප් පත් තියා. 

පුත්තකාති පුත් තපුත් තියයො. අනුකම් පායඤ් හි ක-සද් යෙො. 

නිබ් බානාරම් මයණන අරියමග් යගන මුඤ් චියමානා ගන් ථා ‘‘නිබ්බානං

ආගම් පමුච්චන්තී’’ති වුත් තා. යවලාතික්කන්තාති පමාණයතො පරිච් ඡින් දිතුං 

න සක් කාති ආහ ‘‘ප ාණාතික්කන්තා’’ති. පිොෙනාති ආසීසනා. ආසීසනං 

යපමවයසන යපමවත් ථුයනො එසනා පත් ථනාව යහොතීති ආහ ‘‘ ග්ගනා

පත්ථනා’’ති. තයතොති පියපුත් තාදියතො. පාණීනන් ති සාමිඅත් යථ පුථුවචනං 

දුක් ඛසද් ොයපක් ඛං. යක ය ොයචතීති යමොචනකරියාය කම් මං පුච් ඡති? 

ඉභයරො පන අත් ථවයසන විභත් තිවිපරිණායමොති ‘‘පාණියනති ආහරිත්වා

වත්තබ්බ’’න් ති ආහ. අභිසම්බු න් ති අභිසම් බුධන් යතො. යතනාහ 

‘‘අභිසම්බුද්ය ො’’ති. සද් ම් ස්සාති උපයයොගත් යථ සාමිවචනන් ති ආහ 

‘‘සද් ම් ය වඅ ානිත්වා’’ති. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යක් ඛසංයුත් තං 
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පටුන 

පුත්තස්ස අනුය ොදනං කයරොන්තීති පුත් තස ්ස පටිපත් තිඅනුයමොෙනං 

කයරොන් තී. උග්ගතාති එත් ථ කලයල වට් ටදුක් යඛ නිමුජ් ජමානා තයතො සීසං 
උක් ඛිපිතුං අසක් යකොන් ති අජ් ජ බුද් ධානුභායවන පඤ් ඤාසීසං උක් ඛිපිතා 

උග් ගතා. පුන විනිපාතාභාවයතො සම් මයෙව උග් ගතත් තා සමුග්ගතා. තථාභූතා 

සාසයනපි උග් ගතා සමුග් ගතා ජාතා. චතුසච්චපටියව භාවන් ති 

චතුසච් චපටියවධස් ස අත් ථිභාවං. කණ්ඩුකච්ඡුආදීති ආදි-සද් යෙන 

යජගුච් ඡඅසාතාදිං සඞ් ගණ් හාති. දිබ්බසම්පත්තිං පටිලභති පවත් තියං 

සම් පත් තිොයියනො කම් මස ්ස කයතොකාසත් තා. තුණ්හී උත්තරියක යහොහීති 
මාතු-වචනං සම් පටිච් ඡිත් වා තස් ස වියසසාධිගමස් ස 

අවිබන් ධකරණසම් මාපයයොයගන යථාලද් ධවියසසාය මාතුයා වයසන යස් මා 

ධීතා දිට් ඨධම් මිකසම් පත් තිලාභී, තස් මා වුත් තං ‘‘ ාතු ආනුභායවයනවා’’ති. 

පුනබ් බසුසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. සුෙත් තසුත් තවණ් ණනා 
242. කරණීයෙනාති එත් ථ කරණීෙන් ති වාණිජ් ජකම් මං අධිප් යපතන් ති 

තං විවරන් යතො ‘‘අනාථපිණ්ඩියකො චා’’තිආදිමාහ. වික්කීෙතීති වික් කයං 

ගච් ඡති. තයථව කයරොතීති යථා රාජගහයසට් ඨිනා සාවත් ථිං ගන් ත් වා කතං, 

තයථව රාජගහං ගන් ත් වා කයරොති. ස්වාෙන් ති අනාථපිණ් ඩියකො. 

තං දිවසන් ති යං දිවසං අනාථපිණ් ඩියකො, ගහපති, රාජගහසමීපං 

උපගයතො, තං දිවසං. පණ්ණන් ති සාසනං. නසුණීති අසුණන් යතො ‘‘පණ් ණං 
න සුණී’’ති වුත් යතො. ධම් මගාරයවන හි යසො යසට් ඨි අඤ් ඤං කච් චං තිණායපි 

න මඤ් ඤි. යතනාහ ‘‘ ම් ස්සවනත්ථාො’’තිආදි. දාරකරූපානන් ති 

ොරකානං. අනත් ථන් තරකයරො හි රූප-සද් යෙො යථා ‘‘යගොරූපාන’’න් ති. 

පඤ්චවණ්ණන් ති ඛුද් දිකාදියභෙං පඤ් චප් පකාරං පීතිං පටිලභි. අනුක් කයමන 

හි තා එතස් ස සම් භවන් ති. ‘‘සීයසන උට්ඨාෙ…යප.… ගච්ඡතී’’ති පෙං 
පීතිසමුට් ඨානරූපවයසන ලක් යඛත් වා වුත් තං. 

සිවථිකාෙවසතීති සිවථිකාය සමීයප වසති. සුසානස් සාසන් නට් ඨායන හි 

යසො විහායරො. අථස්සාති අථස් ස අනාථපිණ් ඩිකස ්ස ‘‘අකායලො…යප.… 

උපසඞ් කමිස් සාමී’’ති එතං අයහොසි. බුද් ගතාෙ සතිොති අඤ ්ඤං කඤ් චි 
අචින් යතත් වා බුද් ධගතාය එව සතියා සයනවරගයතො නිපජ් ජි. යතන වුත් තං 

‘‘තංදිවස’’න් තිආදි. 

බලවප්පසායදොති බුද් ධාරම් මණා බලවතී සද් ධා. පීතිආයලොයකොති 
පුරිමබුද් යධසු චිරකාලං පරිචයං ගතස් ස බලවයතො පසාෙස් ස වයසන 
‘‘බුද් යධො’’ති නාමං සවනමත් යතන උප් පන් නාය උළාරාය පීතියා 
සමුට් ඨාපියතො විපස් සයනොභාසසදියසො සාතිසයයො ආයලොයකො යහොති 

චිත් තපච් චයඋතුසමුට් ඨායනො. යතනාහ ‘‘සබ්බත ංවිගච්ඡී’’තිආදි. ‘‘යෙවතා 

හි කතා’’තිපි වෙන් ති, පුරියමො එයවත් ථ යුත් යතො. 
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අ නුස්සාති අධිගතවියසසා යෙවතා. තා හි යසට් ඨිස ්ස සම් පත් තිං 

පච් චක් ඛයතො පස් සිංසු. යතනාහ ‘‘අෙං  හායසට්ඨී’’තිආදි. අල්ලසරීරන් ති 

තාවයෙව ඡඩ් ඩිතං අච් ඡින් නං වා කයළවරං. අපරම්පීති මතං කුථිතකුණපං. 

පරිකිරිංසූති සමන් තයතො ඔසරිතා අයහසුං. ආයලොයකො

අන්තර ායිපීතියවගස් ස මන් ෙභායවන තංසමුට් ඨානරූපානං දුබ් බලභාවයතො. 

ඉමිනාවාති අධිකායරන සහස් සපයෙන එව සම් බන් ධිතබ් බානි. පෙං 

වීතිහරති එත් ථාති පදවීතිහායරො, පෙවීතිහාරට් ඨානං. ස ග යනති 

දුතවිලම් බිතං අකත් වා සමගමයන. තයතොති යතසු යසොළසභායගසු. එයකො 

යකොට්ඨායසොති යථාවුත් තං පෙවීතිහාරපයෙසං යසොළසධා භින් නස ්ස එයකො 

භායගො. පවත්තයචතනාති යථාවුත් තකලාසඞ් ඛාතස් ස පයෙසස් ස 

ලඞ් ඝනධාවනපවත් තයචතනා. පෙං වා වීතිහරති එයතනාති පදවීතිහායරො, 
තථාපවත් තා කුසලයචතනා. ‘‘තස් සා ඵලං යසොළසධා කත් වා’’ති වෙන් ති. 
පතිට් ඨහන් තස ්ස වයසන ගහිතන් ති යයොජනා. විවට් ටනිස ්සිතාය එව 
රතනත් තයපූජාය ධම් මස් සවනස ්ස සික් ඛාපෙසමාොනස් ස සරණගමනස් ස ච 
අත් ථාය ගච් ඡයතොපි වයසන වට් ටති. පඨමං වුත් තගමනං 

යලොකුත් තරවියසසාධිගමස් ස එකන් තිකං, දුතියං අයනකන් තිකන් ති 

‘‘වට්ටතියෙවා’’ති සාසඞ් කවචනං. 

යසොති අනාථපිණ් ඩියකො යසට් ඨි. අනුයුත්තාති අනුගාමියනො සහායා. 
යතව සන් ධාය වෙති. ‘‘සිවයකො අමනුස ්යසො’’ති අපයර. න යකවලං 

‘‘අනුයුත් තාපි යම අත් ථි, කස ්මා භායාමී’’ති එවං සූයරො අයහොසි? අථ යඛො 
බුද් ධගතාය තික් ඛවිසෙසභායවන සබ් බං පරිස් සයං මද් දිත් වාපි අගමාසීති 

ෙස් යසතුං ‘‘අපිචා’’තිආදි වුත් තං. පක් ඛන් ෙනලක් ඛණා හි සද් ධා, තාය 
යුත් තයකො සප් පුරියසොපි සද් ධම් මගුණවයසන සබ් බං පරිස් සයං මද් දිත් වා 
පක් ඛන් ෙතීති ෙට් ඨබ් බං. 

සබ් බකාමසමිද් ධතා පරිච් චාගසීලතා උළාරජ් ඣාසයතා 
පරදුක් ඛාපනයකාමතා පයරසං හියතසිතා පරසම් පත් තිපයමොෙනාති 
එවමාදීනං මහාගුණානං වයසන නිච් චකාලං අනාථානං පිණ් ඩොයකත් තා 

‘‘අනාථපිණ් ඩියකො’’ති එවං උප්පන්නංනා ං.එව ාහාති ‘‘එහි සුෙත් තා’’ති 
එවං ආහ. 

කියලසපරිනිබ්බායනනාති සබ් බයසො රාගාදිකයලසවූපසයමන. 

කියලසවූපස න් ති සබ් බයසො සබ් යබසං කයලසානං වූපසමං අග් ගමග් යගන 

පත් වා. අනුපුබ්බිකථන් ති ොනාදිකථං. සා හි අනුපුබ් යබන කයථතබ් බත් තා 
‘‘අනුපුබ් බිකථා’’ති වුච් චති. තං සන් ධාය වුත් තං – ‘‘අථ යඛො භගවා 
අනුපුබ් බිං කථං කයථසි. යසයයථිෙං – ොනකථං සීලකථං සග් ගකථං 
කාමානං ආදීනවං ඔකාරං සංකයලසං යනක් ඛම් යම ආනිසංසං පකායසසී’’ති 

(චූළව. 305).  ත්ථයකති අනුපුබ් බිකථාය උපරි පරයතො. චත්තාරි සච්චානි

පකායසසීති යථා මහායසට් ඨි සහස් සනයපටිමණ් ඩියත යසොතාපත් තිඵයල 
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පතිට් ඨාති, එවං පවත් තිනිවත් තියයො සහ යහතුනා විභජන් යතො චත් තාරි 
අරියසච් චානි පකායසසීති. 

සුෙත් තසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. පඨමසුක් කාසුත් තවණ් ණනා 
243. රථිකන් ති රච් ඡං. ගයහත්වාති ගන් ත් වා. සිඞ්ඝාටකන් ති අඤ ්ඤත් ථ 

තියකොණා රච් ඡා වුච් චති. ඉධ පන ‘‘චතුක් ක’’න් ති වුත් තං. ‘‘ ධුපීකා’’ති 

එත් ථ  ධු-සද් යෙන මධුවියසයසො වුච් චතීති ආහ ‘‘ගන්  ධුපානං පීතා

විො’’ති. සාමඤ් ඤයජොතනා හි වියසයස තිට් ඨතීති ගන්  ධූති ච අතිවිය 

මධුයරො මෙනියයො එයකො මධුවියසයසො. යතනාහ ‘‘අසඤ්ඤී හුත්වා 

සෙයතවා’’ති. 

න පටිවානීයං න අපයනතබ් බන් ති අප්පටිවානීෙං. යතනාහ 

‘‘බාහිරකඤ්හී’’තිආදි. යං කඤ් චි සන් තපණීතභාවාවහං න යසචනන් ති 

අයසචනකං. තයතො එව අනාසිත්තකං. ඔ වන්තන් ති 

බහුසම් මතඔජවන් තසදිසතාය ඔජවන් තං. යතනාහ ‘‘ෙථා හී’’තිආදි. 

 ම් තාොති අත් තයනො සභායවයනව.  ධුයරො ඉට් යඨො. පිවන්තී විොති 
සුක් කාය භික් ඛුනියා උපනීයමානං සද් ධම් මාමතරසං අත් තයනො 

යසොතඤ් ජලිං පූයරත් වා ඔෙහන් තීව. වලාහකයතො ආගතං වලාහකං. 

පඨමසුක් කාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. දුතියසුක් කාසුත් තවණ් ණනා 
244. බහුං වත පුඤ්ඤං පසවති සබ් බගන් ථවිමුත් තියා 

සීලසමන් නාගයතන අග් ගෙක් ඛියණයයාය සුක් කාය යථරියා යභොජනස් ස 
දින් නත් තා. 

දුතියසුක් කාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

11. චීරාසුත් තවණ් ණනා 
245. එකාදස ං උත්තානය ව ෙසයමන සදිසත් තා. තත් ථ හි යභොජනං 

උපාසකස ්ස ආභතං, ඉධ චීවරොනන් ති අයයමව වියසයසො. 

චීරාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

12. ආළවකසුත් තවණ් ණනා 
246. ආ විෙන් ති ඉත් ථිලිඞ් ගවයසන තං රට් ඨම් පි නගරම් පි වුච් චති. 

රට් යඨ අධිප් යපයතපි න එත් ථ බහුවචනං තථාරුළ් හියා අභාවයතො. තඤ්ච 

භවනන් ති තඤ් ච ආළවකස් ස යක් ඛස ්ස භවනං. තත්ථාති ආළවකස් ස 
භවයන. ‘‘අථ යඛො ආළවයකො යක් යඛො යයන භගවා යතනුපසඞ් කමී’’ති 

එත්ථ තස් මිං පාඨපයෙයස. අෙ නුපුබ්බිකථාති අයං ඉොනි වුච් චමානා 

අනුපුබ් බයතො ආගතා කථා. ආළවියා ඉස් සයරොති ආළයවො, ආ වයකොති ච 

රාජා වුත් යතො. කොචි යචොරපටිබාහනත් ථං, කොචි 

උස් සාහසත් තිවිභාවනවයසන පටිරාජනියසධනත් ථං, කොචි 
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ලක් ඛයයොගයවිනියයොගවයසන බයායාමකරණත් ථඤ ්ච. මිගානං වනනයතො 

වසනයතො වානයතො වා ‘‘මිගවා’’ති ලද් ධසමඤ් ඤං මිගවං. තස්යසවාති 

රඤ් යඤො එව. මියගොති එයකො එණිමියගො. තියෙො නන් ති අච් චන් තසංයයොයග 

උපයයොගවචනං. උදකං විෙ පවිසිත්වා ඨිතන් ති යථා පරිස් සමප් පත් යතො 

උෙකං පවිසිත් වා ඨියතො නිරස් සායසො යහොති, එවං විය ඨිතං. මූලන් ති සමීපං. 

යක් ඛං දිස් වාව රඤ් යඤො භයං ඡම් භිතත් තං ඌරුත් ථම් භං අයහොසි, තස් මා 

රාජා පලායිතුං නාසක් ඛි. යතන වුත් තං ‘‘ොදිතුං උපගයතො’’ති. අථ රාජා 
ද් විධා ඡින් නං මිගං ෙත් වා අත් තානං යමොයචතුකායමො අයහොසි. යක් යඛො 

‘‘නනු මම හත් ථගතකාලයතො පට් ඨාය මියගොපි මම සන් තයකො, තත් ථ 
කන් නාම යත යකරාටියමිෙං ෙත් වා අත් තයනො යමොචන’’න් ති රාජානං න 

මුඤ ්චි. අථ රාජා තස් ස තාදිසං පටිඤ් ඤාතං අකාසි. යතන වුත් තං ‘‘රා ා

යතන සද්ධි’’න් තිආදි. භවනං අනුපගතන් ති ඉෙං මම භවනං අනුපගතං. 

අනනුඤ්ඤාතන් ති උපගයතන සාමිභූයතන අනනුඤ් ඤාතඤ් ච. එයතන 

උපගතං තං, ඉොනි තාදියසන අනුඤ් ඤාතඤ් ච ඛාදිතුං ලභාමීති ෙස් යසති. 

 ච්චුපයථති මච් චුයගොචයර. ආසන් නමරණතාය එවමාහංසු. 

තං ආළවකකුමාරං ආොය පක් කමිංසූති යයොජනා. තස් ස රඤ් යඤො 
මයහසී ආළවකකුමාරස් ස මාතාති වුත් තා. යෙවිසහස් සානං 
විප් පලපන් තීනන් ති වචනං පරිණායමතබ් බං. 

යදසනාපරියෙොසායනති යක් ඛං ෙයමත් වා පච් චාගන් ත් වා 
නගරද් වාරසමීයප රුක් ඛමූයල නිසින් යනන භගවතා සරාජිකාය මහතියා 

පරිසාය යෙසිතයෙසනාය පරියයොසායන. යසොති භගවා. භවයන එවාති 

විමායන එව. භගවාපි පස්සති පකතිචක් ඛුනාව නියරොධස ්ස උපරි 
නිබ් බත් තත් තා. 

තත්රාති තස් මිං ‘‘යරොයසතුකාමතායා’’ති වචයන. යතසන් ති 
සාතාගිරියහමවතානං. කාලදීපයෙසකුලජයනත් තිආයුප් පමාණවිසයං 

පඤ්ච හාවියලොකිතං. ‘‘සීතං බයපගතං යහොති, උණ්හඤ්ච

උපසම් තී’’තිආදිනා (බු. වං. 2.83) ආගතානි ද්වත්තිංස පුබ්බනිමිත්තානි. 

කටිප් පයෙසවත් ථියකොසකණ් ණයතො ති ා. සද්යදොති ආළවකස් ස 
උග් යඝොසිතසද් යෙො. 

ඉමිනා පසඞ් යගන සකලජම් බුදීපං බයායපත් වා පවත් යත අපයරපි තයයො 

සද් යෙ යථා එයත, එවං ආළවකස් ස උග් යඝොසිතසද් යෙොපීති ෙස් යසතුං 

‘‘චත්තායරො’’තිආදි වුත් තං. ඔසක්කන්යතති පරිහායමායන. 

චුණ්යණන්තාති චුණ් යණතුං සමත් ථතං සන් ධාය වුත් තං, න පන 

චුණ් ණනවයසන වුත් තං. යතනාහ ‘‘ ා කස්සචී’’තිආදි. 

උස්සාවබින්දු ත්තම්පීති උස් සාවපතනමත් තම් පි. ඛුරප්පං සල් ලං. 
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යසට්ඨානීති අයජයයයන අප් පටිහතභායවන උත් තමානි. දුස්සාවු න් ති 
ආවුධකච් චකරං උත් තරියං දුස් සං. ඉමානි කර සක් කාදීනං පුඤ් ඤානුභායවන 
නිබ් බත් තානි අප් පටිහතප් පභාවානි පටිපක් ඛවිධමනයුත් තානි අවජ් ඣානි 

ආවුධානි. යතනාහ ‘‘ෙදි හී’’තිආදි. 

අසනිවිචක්කංවිොති අසනිමණ් ඩලං විය. 

පිත්තන් ති අලගද් ෙපිත් තං. භින්යදෙයාති ආසිඤ් යචයය. සුෙන් ති සුකරං. 

මුදුභූතචිත්තවවත්ථානකරණත්ථන් ති මුදුභූතං අත් තයනො චිත් යත 
වවත් ථානස ්ස කරණත් ථං. 

එවංවුත්යතති ‘‘න ඛ් වාහ’’න් ති එවං වුත් යත. භගවයතො සාසයන ඨියත 
පයිරුපාසිත් වා උග් ගහිතං භගවන් තං පයිරූපාසිත් වා උග් ගහිතයමව නාමාති 

ආහ ‘‘කස්සපං…යප...උග්ගයහසු’’න් ති. පුට්ඨපඤ්හාති සම් මාසම් බුද් යධන 

පුට් ඨපඤ ්හා. යස් මා බුද් ධවිසයය පුට් ඨපඤ් හා, තස් මා බුද් ධවිසයාව යහොන් ති. 

පටියසය ත්වාති වාචාය අසක් කුයණයයභායවයනව පටියසයධත් වා. 

‘‘යොකඞ් ඛසී’’ති පෙසන් ධිවයසන නිද් යෙයසොති ආහ ‘‘ෙදි ආකඞ්ෙසී’’ති. 

යතන තුය් හං පුච් ඡං තාව සුත් වා විස් සජ් යජස ්සන් ති ෙස් යසති. යතනාහ ‘‘න

ය ’’තිආදි. දුතියවිකප් යප ද-කායරො පෙසන් ධිකයරොති ආහ ‘‘ෙං

ආකඞ්ෙසී’’ති. ‘‘පුච් ඡ, ආවුයසො, සුත් වා ජානිස් සාමී’’ති අවත් වා 

සබ් බඤ ්ඤුබුද් ධස් ස අනියයමත් වා වචනං සබ් බවිසයං යහොතීති ආහ ‘‘සබ්බං

යත’’තිආදි. 

කිං සූති එත් ථ කින් ති පුච් ඡායං, සූති සංසයය, කං නූති අත් යථො? ඉ ාති 

ඉමස ්මිං යලොයක. තස් ා විත්තන් ති යස් මා විත් තිකරණයතො විත් තං. 

සුකතන් ති සුට් ඨු සක් කච් චං කතං. සුෙන් ති ඉට් ඨඵලං. තත් ථ යං පධානං, තං 

ෙස් යසතුං ‘‘කායිකයචතසිකං සාත’’න් තිආදි වුත් තං. නිස් සන් ෙඵලඤ් හි 

තග් ගහයණන ගහිතයමව යහොති. අප්යපතීති පායපති. අතිසයත් ථයජොතයනො 

තර-සද් යෙොති ආහ ‘‘අතිසයෙන සාදූ’’ති. රසසඤ් ඤිතාය ඉට් ඨානං 

රාගාදිධම් මානං. යකනපකායරනාති කථං-සද් ෙස් ස අත් ථමාහ. කථංජීවින් ති 

යදි සමාසපෙයමතං, ‘‘කථ’’න් ති සානුනාසිකා කතාති ආහ 

‘‘ගාථාබන් සුෙත්ථ’’න් තිආදි. 

සද්ධී  විත්තන් ති එකයෙයසන සමුොයෙස ්සනං සමුද් ෙපබ් බතනිෙස් සනං 

විය. ඉති-සද් යෙො ආදිඅත් යථො ෙට් ඨබ් යබො. ‘‘විත් තිකරණයතො විත් ත’’න් ති 

වුත් තමත් ථං සන් ධාය යහතූපමාහි යයොයජත් වා ෙස් යසතුං ‘‘ෙථා හී’’තිආදි 

වුත් තං. යතන සුඛාවහනයතො, දුක් ඛපටිබාහනයතො, ොලිද් දියූපසමනයතො, 

රතනපටිලාභයහතුයතො, යලොකසන් තතිආවහනයතො ච සද් ධා විත් තං යථා තං 

හිරඤ් ඤසුවණ් ණාදීනි. යතනාහ ‘‘එව’’න් තිආදි. නනු යචතනා 

සම් මාදිට් ඨිආෙයයො ච සාතිසයං විපාකසුඛං ආවහන් ති, තං කථං සද් ධා 
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ආවහතීති? සද් ධාධුරභාවසභාවයතො. යතනාහ ‘‘සද් ාධුයරන

පටිපන්නාන’’න් ති. තස් ස ච යසසපයෙසුපි යයොයජතබ් බං. 

ඉොනි යං හිරඤ් ඤසුවණ් ණාදි සද් ධාවිත් තස ්ස ඔපම් මං, තං හීනං, 
සද් ධාවිත් තයමව උත් තමන් ති පාළියං යසට් ඨග් ගහණං කතන් ති ෙස් යසතුං 

‘‘ෙස් ා පනා’’තිආදි වුත් තං. පරයලොකං ගතං අනුගච් ඡතීති අනුගාමිකං. 

අඤ ්යඤහි න සාධාරණන් ති අනඤ්ඤසා ාරණං. සබ්බසම්පත්තියහතූති 
සබ් බාසං සීලසම් පොදීනං යලොකයයලොකුත් තරානං සම් පත් තීනං යහතු. 

අනත්ථාෙ යහොති අනුපායපටිපත් තියතො. තස් ා අනුගාමිකත් තා. 
අනඤ් ඤසාධාරණත් තා සබ් බසම් පත් තියහතුභාවයතො 

හිරඤ් ඤාදිවිත් තනිොනත් තා ච සද් ාවිත්තය ව යසට්ඨං. 
උක් කට් ඨපරිච් යඡෙයෙසනා යථා ‘‘සත් ථා යෙවමනුස ්සාන’’න් ති. 

‘‘දසකුසල ම්ය ො’’ති ඉමිනා එකච් චානංයයව ොනාදිධම් මානං 

සඞ් ගයහො, න සබ් යබසන් ති අසඞ් ගහිතසඞ් ගණ් හනත් ථං 

‘‘දානසීලභාවනා ම්ය ො වා’’ති වුත් තං. ‘‘සුෙ’’න් ති තිවිධස් සපි සුඛස් ස 
සාධාරණග් ගහණයමතන් ති තං සවියසසලද් ධං පුග් ගලවයසන ෙස් යසන් යතො 

‘‘යසොණයසට්ඨි…යප.… ආවහතී’’ති ආහ. යයො යසො පදුමවතියා යෙවියා 
පුත් යතො මහාපදුයමො නාම රාජා දිබ් බසුඛසදිසං රජ් ජසුඛමනුභවිත් වා පච් ඡා 

පච් යචකබුද් යධො හුත් වා නිබ් බානසුඛමනුභවි, තං නිෙස් සනභායවන ගයහත් වා 

ආහ ‘‘ හාපදු ාදීනං විෙනිබ්බානසුෙඤ්චආවහතී’’ති. 

අත් ථුද් ධාරනයයන සච් චසද් ෙං සංවණ් යණන් යතො ‘‘අයනයකසුඅත්යථසු 

දිස්සතී’’ති ආහ. වාචාසච්යච දිස ්සති සච් චසද් යෙො ‘‘භයණ’’ති වුත් තත් තාති 

අධිප් පායයො. විරතිසච්යච දිස ්සති. යවරමණීසු හි පතිට් ඨිතා සමණබ්රාහ් මණා 

‘‘සච්යච ඨිතා’’ති වුච් චන් ති. අත් තාකාරම් පි වත් ථුං ඉෙයමව සච් චං 

යමොඝමඤ ්ඤන් ති පවත් තියාකාරං උපාොය දිට් ඨි එව සච් චන් ති දිට් ඨිසච් චං, 

තස් මිං දිට්ඨිසච්යච දිස ්සතීති යයොජනා. බ්රාහ් ණසච්චානීති පරමත් ථබ්රහ් මානං 

සච් චානි, යානි ‘‘සබ් යබ පාණා අවජ් ඣා, සබ් යබ කාමා අනිච් චා, සබ් යබ භවා 

අනිච් චා, නාහං ක් වචනි කස ්සචි කඤ් චනතස් මි’’න් තිආදිනා (අ. නි. 4.185) 

චතුක් කනිපායත ආගතානි. පරමත් ථභූතං සච් චං නිබ් බානං. අබ්භන්තරං

කත්වාති අන් යතොගධයමව කත් වා, යතහි සද් ධින් ති අත් යථො 

පරමත් ථසච් චානම් පි සාදුතරත් තා. ෙස්සානුභායවනාති යස් ස වාචාසච් චස් ස 
ආනුභායවන. 

උදකම්හි  ාවතීති උෙකපිට් ඨියං අභිජ් ජමානායං පථවියා විය ධාවති 

ගච් ඡති මහාකප් පිනරාජා විය. විසම්පි සච්යචන හනන්ති පණ්ඩිතාති 

කණ් හදීපායනාෙයයො විය. සච්යචනාති මච් ඡජාතයක යබොධිසත් තස ්ස විය 

සච් යචන යදයවොථනෙංපවස්සති.සච්යචඨිතාති විරතිසච් යච වාචාසච් යච ච 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යක් ඛසංයුත් තං 

255 

පටුන 

ඨිතා තයයොපි යබොධිසත් තා. නිබ්බුතින් ති නිබ් බානං පත් ථයන් ති. සාදුතරන් ති 
සාතතරං ඉට් ඨතරවිපාකොනයතො. 

රසානන් ති නිද් ධාරණත් යථ සාමිවචනං. නිද් ධාරණඤ් ච යකොචි කුයතොචි 

යකනචි ඉමන් ති කස් සචි වචනං න සායධතීති ෙස් යසන් යතො ‘‘යෙ

ඉය ’’තිආදිමාහ. යතන හි නිබ් බානං රසසමුොයයතො සාදුතරතාවියසයසන 

නිද් ධාරීයති. තත් ථ යය ඉයම වුච් චන් තීති යයොජනා. සාෙනීෙ ම් ාති ජිව් හාය 

සායිතබ් බා ධම් මා. රසායතනං රයසොති ආහ ‘‘මූලරයසොෙන් රයසො’’තිආදි. 

ඵලරසන් ති ඵලස් ස රසං, ඵලං පීයළත් වා තායපත් වා ගයහතබ් බරසන් ති 

අත් යථො. අරසරූයපොති ආචාරරහිතසභායවො. රූපස් ස අස් සාෙනවයසන 

උප් පජ් ජනකසුඛධම් මා රූපරසා. එස නයයො සද්දරසාදීසු. සද්දරයසොති 

බයඤ ්ජනසම් භූයතො රයසො. විමුත්තිරයසොති විමුත් තිසම් පත් තියකො රයසො. 

අත්ථරයසොති අත් ථස ්ස පටිවිජ් ඣනවයසන උප් පජ් ජනකසුඛං අත් ථරයසො, 

තථා  ම් රයසො යවදිතබ්යබො. රූපාචාරාතිආදීසු රසග් ගහයණන ඵලරසං 

වෙති. යසො හි ඵලස් ස රූයපො ච, රසිතබ් බයතො ආසායෙතබ් බයතො රයසො චාති 

‘‘රූපරයසො’’ති වුච් චති. ආචායරො පන සාමග් ගීරසයහතුතාය ‘‘රයසො’’ති 

වුත් යතො. සච්චංහයවති එත් ථ හයවති එකංසත් යථ නිපායතො, එකංසත් යථො ච 

අවධාරණයමවාති ආහ ‘‘සච්චය වසාදුතර’’න් තිආදි. සරීරමුපබ්රූයහන්ති, න 

චිත් තං. නනු ච සුඛුප් පත් තිපයයොජනත් තා චිත් තම් පි උපබ්රූයහන් තීති? න, 

සුඛස් ස සරීරබ්රූහනං පටිච් ච උප් පන් නත් තා. විරතිසච්චවාචාති සච් චවියසයසන 

සම් පජ් ජනං වෙති. චිත්තමුපබ්රූයහති පොලිකාය විරතිවාචාය සච් චරයස සති 
සමථවිපස් සනාදීහි චිත් තපරිබ්රූහනස් ස සම් භවයතො මග් ගඵලානිසංසං 

ගණ් හාති. අසංකියලසිකඤ්ච සුෙ ාවහති විවට් ටසන් නිස ්සිතත් තා. 

විමුත්තිරයසොති ඵලසුඛං වෙති නිබ් බානසුඛම් පි වා. පර ත්ථසච්චරයසො නාම 
නිබ් බානරයසො. තථා හි තං ‘‘අච් චුතිරසං අස් සාසකරණරස’’න් තිපි වුච් චති. 

යතන පරිභාවිතත්තාති විමුත් තිරසස් ස සාදුතරභාවෙස් සනත් ථං. එවං 
සන් යතපි ‘‘විමුත් තිරසපරිභාවිතත් තා’’ති එයතන කාමං විමුත් තිරයසො වා 

පරමත් ථසච් චරයසො වා සාදුතරරසාති ෙස් යසති. තදධිගමූපාෙභූතන් ති තස් ස 

පරමත් ථසච් චස් ස අධිගමූපායභූතං. අත්ථඤ්ච  ම් ඤ්චාති ඵලඤ් ච 

කාරණඤ් ච නිස් සාය පවත් තියතො අත් ථරසා ධම් මරසා ච සාදූ, තයතොපි 
පරමත් ථසච් චයමව සාදුරසන් ති අධිප් පායයො. 

යලොකුත් තරං යලොකයඤ් ච අත් ථං අජානන් යතො අන්ය ො, 

යලොකයත් ථයමව ජානන් යතො එකචක්ඛු, උභයං ජානන් යතො ද්විචක්ඛු. 

පරහිතං අත් තහිතඤ් ච අජානන් යතො අන්ය ො, අත් තහිතයමව ජානන් යතො 

එකචක්ඛු, උභයත් ථං ජානන් යතො ද්විචක්ඛු. යසො ද් විචක් ඛුපුග් ගයලො 

පඤ්ඤාජීවී. තං පන ගහට් ඨපබ් බජිතවයසන විභජිත් වා ෙස් යසතුං ‘‘ගහට්යඨො 

වා’’තිආදි වුත් තං. ගහට් ඨපටිපෙං ආරායධත් වා චාති යයොජනා. ආරාය ත්වාති 
ච සායධත් වාති අත් යථො. 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  යක් ඛසංයුත් තං 

256 

පටුන 

පුරි නයෙයනවාති කස ්සපසම් මාසම් බුද් ධවිස් සජ් ජිතනයයයනව. 

කිඤ්චාපීති අනුජානනසන් ෙස ්සනත් යථ නිපායතො. කං අනුජානාතීති? ගාථාය 
චතූහි පයෙහි වුත් යතසු අත් යථසු එකස ්ස අත් ථස් ස සිද් ධියං ඉතයරසම් පි 

සිද් ධිං අනුජානාති. යතනාහ ‘‘යෙො චතුබ්බි ය ොඝං…යප.…

පරිසුජ්ඣතී’’ති. කං සන් ෙස ්යසතීති? යයසං පාපධම් මානං බලවභායවන 

ඔඝතරණාදි න සිජ් ඣති, යතසං පටිපක් ඛානං නිස් සන් යෙහවයසන 

සන් ෙස් සනං. යතනාහ ‘‘එවං සන්යතපී’’තිආදි. ඔඝතරණන් ති 

ඔඝතරණපටිපත් තිං. අසද්දහන්යතොති එවං පටිපජ් ජන් යතො ඉමාය 

පටිපත් තියා ඔඝං තරතීති න සද් ෙහන් යතො. න පක්ෙන්දතීති 
පක් ඛන් ෙනලක් ඛණාය සද් ධාය න උග් ඝාටීයතීති න ඔතරති. 

චිත්තයවොස්සග්යගනාති යථාකාමාචාරවයසන චිත් තස් ස යවොස ්සජ් ජයනන. 

ප ත්යතො පමාෙං ආපන් යනො. තත්යථවාති කායමසු එව. විසත්තත්තා 

ලග් ගත් තා. යවොකිණ්යණොති වියසවියතො. තස් ාති වුත් තස ්ස චතුබ් බිධස් සපි 

අත් ථස ්ස යහතුභායවන පච් චාමසනං. තප්පටිපක්ෙන් ති අස් සද් ධියාදීනං 
පටිපක් ඛං සද් ධාදීනං ඔකාසත් තා. 

එතාොති ගාථායං ඉමිනා පයෙනාති සම් බන් යධො. සප් පුරිසසංයසයවො 
සද් ධම් මස ්සවනං යයොනියසොමනසිකායරො ධම් මානුධම් මපටිපත් තීති ඉයමසං 
යසොතාපත් තිමග් ගාධිගමස ්ස අඞ් ගානං ආසන් නකාරණං සද් ධින් ද්රියන් ති ආහ 

‘‘යසොතාපත්තිෙඞ්ගපදට්ඨානං සද්ධින්ද්රිෙ’’න් ති. වුත් තඤ් යහතං – 

‘‘සද් ධාජායතො උපසඞ් කමති, උපසඞ් කමන් යතො පයිරුපාසති, 

පයිරුපාසන් යතො යසොතං ඔෙහති, ඔහිතයසොයතො ධම් මං සුණාතී’’තිආදි (ම. 

නි. 2.183, 432). දිට් යඨොඝං තරති එයතනාති දිට්යඨොඝතරණං, දිට් යඨොඝස් ස 

තරණං. කාමඤ් යචත් ථ ‘‘තරති ඔඝ’’න් ති වුත් තං, වත් තමානසමීයපපි පන 
වත් තමානං විය යවොහරණං යුත් තං දිට් යඨොඝස් ස තිණ් ණභාවස් ස 

එකන් තිකත් තාති ‘‘යසොතාපන්නඤ්ච පකායසතී’’ති වුත් තං. එස නයයො 
යසයසසුපි. දිට් ඨිවිචිකච් ඡාදිපටිපත් තන් තරායකරානං පාපධම් මානං 

සමුච් ඡින් නත් තා යසොතාපන්යනො…යප.… අප්ප ායදන ස න්නාගයතො. 

‘‘යසොතාපත්ති…යප.… තරතී’’ති එත් තයක වුත් යත සකයෙව ඉමස් ස 
යලොකස ්ස ආගමනම් පි ගහිතං සියාති තන් නිවත් තනත් ථං 

‘‘ආරාය ත්වා…යප.… අවයසස’’න් ති වුත් තං. නනු ‘‘අවයසස’’න් ති 
වුත් තත් තා යසොතාපත් තිමග් යගන අතිණ් ණං අනවයසසං භයවොඝවත් ථු 

ගහිතයමව සියාති? න, උපරි ද් වීහි මග් යගහි තරිතබ් බානං යතසං පරයතො 
ද් වින් නං පහානවයසන වුච් චමානත් තා. අපවාෙවිසයම් පි පරිහරති – ‘‘එවං 
එසා යචොෙනා අත් තයනො විසයය න පතිට් ඨාතී’’ති. අනාදිකාලභාවත් තා 
කාමසඤ් ඤාය කායමොඝතරණං මහතා එව වීරියයන සායධතබ් බන් ති ආහ 

‘‘වීරියෙනා’’ති. තතිෙං  ග්ගං ආරාය ත්වා. කායමොඝස් ස වත් ථු 

කාය ොඝවත්ථු, කාමගුයණහි සද් ධිං සබ් යබො කාමභයවො. 

කාය ොඝසඤ්ඤිතන් ති කායමොඝසඞ් ඛාතං. කාමනට් යඨන කායමො ච යසො 

දුක් යඛො චාති කා දුක්ෙං. අස් සාෙනට් යඨන කායමො එව සඤ් ඤාති 
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කාමසඤ් ඤා, සබ් බයසො සමුච් ඡින් නත් තා විගතා කාමසඤ් ඤා එතිස් සාති 

විගතකා සඤ්ඤා. සබ් යබසං රාගාදිමලානං මූලභූතත් තා සත් තසන් තානස් ස 

වියසසයතො මලීනසභාවාපාෙනයතො පරමං උක් කංසගතං මලන් ති පර  ලං, 

අවිජ් ජා. යතනාහ භගවා – ‘‘අවිජ් ජාපරමං මල’’න් ති (ධ. ප. 243). 

පඤ්ඤාපදං ගයහත්වාති යථාවුත් තං පඤ ්ඤාපෙං හෙයය ඨයපත් වා. 
තප් පසඞ් යගන අත් තයනො පටිභායනන සබ් යබහි විය උග් ගහිතනියායමන. 

සබ්බත්යථවාති පඤ් චසුපි ඨායනසු. අත්ථයුත්තිපුච්ඡාති 

පඤ ්ඤාදිඅත් ථසමධිගමස් ස යුත් තියා කාරණස ්ස පුච් ඡා. යතනාහ ‘‘අෙං

හී’’තිආදි. පඤ්ඤාදිඅත්ථං ඤත්වාති පඤ් ඤාධන-කත් ති-මිත් ත-
අභිසම් පරායසඞ් ඛාතං අත් ථං සරූපයතො සච් චපටියවධනිප් ඵාෙයනන 

ඤායණන ජානිත් වා. නනු එස යලොකුත් තරං යසොතාපත් තිමග් ගඵලපඤ් ඤං 

තෙධිගමූපායං යලොකයපඤ් ඤඤ් ච අභිභවිත් වා ඨියතො, යසො කස ්මා තත් ථ 

අත් ථයුත් තිං පුච් ඡතීති? සච් චයමතං, උපරි පන සමාධිස් ස යුත් තිං 

පුච් ඡිතුකායමො පඤ් ඤාය යසට් ඨභාවයතො, තස් ස ච එකයෙයසයනව 

අධිගතත් තා තයමව ආදිං කත් වා පුච් ඡති. ‘‘කාෙ යුත්තිො’’තිආදි 

අත් ථවණ් ණනං අතිදිස් සති ‘‘එස නයෙො  නාදීසූ’’ති. තත් ථාපි 
අත් ථයුත් තිපුච් ඡාභායවො පන ‘‘සබ් බත් යථවා’’ති ඉමිනා විභාවියතොති. 

සද් ධාසුස ්සූසාඅප් පමාෙඋට් ඨානසඞ් ඛායතහි චතූහි කාරයණහි.

කාෙසුචරිතාදියභයදන ආජීවට් ඨමකසීලභූයතන. සමථවිපස් සනාභූයතන 

නිප් පරියායයන යබොධිපක් ඛියය එව ගණ් හන් යතො ‘‘අපරභායග’’ති ආහ. 
පරියායයබොධිපක් ඛියා පන වියසසයතො වුට් ඨානගාමිනිවිපස් සනාකායලපි 

ලබ් භන් ති. පුබ්බභායගති වා තරුණවිපස් සනාකාලං. තයතො පුබ් බසාධනඤ් ච 

සන් ධාය ‘‘අපරභායග’’ති පුනාහ, තයතො පරන් ති අත් යථො.  ම් න් ති 
පටිපත් තිධම් මං. න සද් ධාමත් තයකයනව පඤ ්ඤං ලභතීති යයොජනා. යදි එවං 

කස ්මා ‘‘සද් ෙහායනො’’ති වුත් තන් ති ආහ ‘‘ෙස් ා පනා’’තිආදි. කිං වුත්තං 

යහොතීතිආදිනා වුත් තයමව අත් ථං විවරති. න යකවලං සුස් සූසාමත් යතන 

පඤ ්ඤාපටිලායභො, අථ යඛො අප් පමායෙන පඤ් ඤං ලභතීති ෙස් යසතුං පාළියං 
‘‘අප් පමත් යතො විචක් ඛයණො’’ති වුත් තන් ති තෙත් ථං ෙස් යසන් යතො 

‘‘එව’’න් තිආදිමාහ. 

ඉොනි සද් ධාදීනං පඤ් ඤාපටිලාභස් ස තංතංවියසසපච් චයානි නීහරිත් වා 

ෙස් යසතුං ‘‘එව’’න් ති වුත් තං. සුස්සූසාොති යසොතුකාමතාය. සා අත් ථයතො 

උපසඞ් කමනාදි. පඤ්ඤාධිගමූපාෙන් ති පරියත් තිධම් මමාහ. යතනාහ 

‘‘සුණාතී’’ති. ගහිතංනපමුස්සති, සතිඅවිප් පවාසලක් ඛයණො හි අප් පමායෙොති. 

න යකවලං යාථාවයතො ගහණයකොසල් ලයමව විචක් ඛණතා, අථ යඛො 

යාථාවයතො පඤ් ඤාසම් පයවධනඤ් චාති ආහ ‘‘විත්ථාරිකං කයරොතී’’ති. 

ඉොනි පඤ් ඤාපටිලාභයහතුං මත් ථකං පායපත් වා ෙස් යසතුං ‘‘සුස්සූසාෙ

වා’’තිආදි වුත් තං. අත්ථමුපපරික්ෙතීති සුතකතානං ධම් මානං 
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පාළිඅත් ථූපපරික් ඛාපුබ් බකං රූපාරූපවිභාගං පරමත් ථං සලක් ඛණයතො 

සාමඤ ්ඤලක් ඛණයතො ච උපපරික් ඛති වීමංසති. අනුපුබ්යබනාති එවං 
ඤාතපරිඤ් ඤං පත් වා තීරණපරිඤ් ඤාය තයතො අනුක් කයමන 
තීරණපරිඤ් ඤං පහානපරිඤ් ඤඤ් ච මත් ථකං පායපන් යතො මග් ගප් පටිපාටියා 
පරමත් ථසච් චභූතං නිබ් බානං සච් ඡිකයරොති. 

ඉමානි සද් ධාදීනි චත් තාරි කාරණානි මත් ථකං පායපත් වා ෙස් යසන් යතො 

ආහ ‘‘යදසකාලාදීනි අහායපත්වා’’ති. යස් මිං යෙයස යස් මිං කායල යය ච 

සහායයක නිස් සාය යං කච් චං තියරතබ් බං, තානි යෙසකාලාදීනි 

අනතික් කමිත් වා අත් තයනො අභිවුඩ් ඪිං ඉච් ඡන් යතන ‘‘අයං නාම යෙයසො, 

යත් ථාහං එතරහි වසාමි, අයං කායලො, ඉයම මිත් තා, ඉයම අමිත් තා, ඉයම 

ආයවයා, අහඤ් ච එදියසො ජාති-කුල-පයෙස-බලයභොග-පරිවාරාදීහි, තං කච් චං 

ඉොනි ආරද් ධබ් බං, ඉොනි නාරද් ධබ් බ’’න් ති සබ් බං උපපරික් ඛිත් වා 
පටිපජ් ජිතබ් බං. එවං පටිපජ් ජන් යතො හි යලොකයස් ස ධනස් ස 
පටිරූපාධිගමූපායං කයරොති නාම. යලොකුත් තරස ්ස පන 

සීලවියසොධනාදිවයසන යවදිතබ් බං. වහිතබ් බභායවන ධුයරො වියාති ධුයරො, 

භායරො. ඉධ පන ධුරසම් පග් ගයහො උත් තරපෙයලොයපන ධුයරො, වීරියං. යසො 

සාතිසයයො එතස් ස අත් ථීති ධුරවා. ‘‘උට් ඨාතා’’ති පයෙන කායිකවීරියස් ස 

වක් ඛමානත් තා ‘‘යචතසිකවීරිෙවයසනා’’ති වියසසිතං. අනික්ඛිත්තධුයරො 

යධොරය් හභාවයතො. තිණා භියෙයො න  ඤ්ඤතීති තිණං විය පරිභවන් යතො 

අතිභුයය වත් තතීති අත් යථො. ආදිනානයෙනාති එත් ථ ආදි-සද් යෙන – 

‘‘කරං පුරිසකච් චානි, යසො සුඛා න විහායති; (දී. නි. 3.253); 

‘‘න දිවා යසොප් පසීයලන, රත් තිමුට් ඨානයෙස ්සිනා; 

නිච් චං මත් යතන යසොණ් යඩන, සක් කා ආවසිතුං ඝර’’න් ති ච. (දී. නි. 
3.253); – 

එවමාදීනං සඞ් ගයහො. අසිථිලපරක්කය ො අනලසභාවයතො. එකමූසිකාොති 

එකාය මතමූසිකාය. නචිරස්යසවාති චතුමාසබ් භන් තයරයයව. 

චතුසතසහස්සසඞ්ෙං චූ න්යතවාසී විොති කාකණිකඩ් ඪකහාපණ-යසොළස-

කහාපණ-චතුවීසති-කහාපණ-සතහරණක් කයමන ද් යව සතසහස් සානි, 
චූළකමහායසට් ඨියනො ධීතුලාභවයසන ද් යව සතසහස් සානීති එවං 

චතුසතසහස් සසඞ් ඛං ධනං එකමූයලන යථා චූළන් යතවාසී වින් දි, එවං 
අඤ ්යඤොපි පතිරූපකාරී ධුරවා උට් ඨාතා වින් ෙයත ධනං. අයඤ් ච අත් යථො 
චූළකයසට් ඨිජාතයකන දීයපතබ් යබො. වුත් තඤ් යහතං – 

‘‘අප් පයකනපි යමධාවී, පාභයතන විචක් ඛයණො; 

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

වත්තංකත්වාති අධිට් ඨානවත් තං කත් වා. ‘‘සච් චවාදී භූතවාදී’’ති කත් තිං 

පප් යපොතීති යයොජනා. ඉච්ඡිතපත්ථිතන් ති යයහි මිත් තං ඉච් ඡති, යතහි ඉතරං 
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පත් ථිතං. මිත්තානිගන්ථතීති මිත් තභාවං ඝයටති. ොනස් ස පියභාවකරණයතො 

‘‘දදං පියෙො යහොතී’’ති වුත් තං. යං ොනං එකන් තයතො මිත් තභාවාවහං, තං 

ෙස් යසන් යතො ‘‘දුද්දදං වා දදං තං ගන්ථතී’’ති ආහ. දදන් ති ච 

ලක් ඛණවචනයමතන් ති ආහ ‘‘දානමුයෙනවා’’තිආදි. 

ආළවකස ්ස අජ් ඣාසයානුරූපං ගහට්ඨවයසන විස්සජ්ය න්යතො. සද් ධා 

එතස ්ස අත් ථීති සද් යධො, තස් ස සද් ස්ස. ඝරය සියනොති ඝරාවාසසඞ් ඛාතං 
ඝරං එසන් තස් ස. ඝරාවාසසන් නිස ්සිතත් තා ‘‘ඝර’’න් ති කාමගුණා 

වුච් චන් තීති ආහ ‘‘පඤ්ච කා ගුයණ’’ති. ‘‘එයත චතුයරො ධම් මා’’තිආදිනා 

ගහිතා අනන් තරගාථාය වුත් තධම් මා එවාති ෙස් යසන් යතො ‘‘වුත්තප්පකාරං 

සච්ච’’න් තිආදිමාහ. තත් ථ ‘‘ඉයම කුසලා, ඉයම අකුසලා’’තිආදිනා යත 

අත් යථ යාථාවයතො ධාරණයතො උපධාරණයතො  ම්ය ො. සඤ් ඤා 

චිත් තයචතසිකානං ධාරණං, අවිච් යඡෙයතො සන් ධාරණයතො කුසලසන් තානං 

ධායරතීති ධිති, වීරියං. චජති එයතනාති චායගො, ොනං. පච් චයයවකල් ලයතො 

ඵලුප් පාෙනසමත් ථතාවයසන සන්ති. 

අඤ ්යඤපීති ඉයතො යථාවුත් තධම් මසමුොයයතො අඤ ්යඤපි ධම් මා යදි සන් ති, 

යත ධම් යම පුච් ඡස ්සූති  .කයලයස , කායවාචාදියක වා ෙයමතීති ෙයමො, 

පඤ ්ඤා  .උට් ඨහති  උස් සහති එයතනාති උට් ඨානං, වීරියං. එත් ථාති එතිස් සා 

පුච් ඡාය. සද් ධින් ති සඞ් යඛපයතො භාවත් ථපොනං බන් ධයනන සහ. එකයමකං 

පෙන් ති පඤ ්ඤාදිකයමයකකං පෙං‘‘ .පඤ ්ඤා ඉමස් මිං ඨායන පඤ් ඤාති 

ධම් යමොති ච ආගතා ’’තිආදිනා  පඤ් ඤාදිඅත් ථස ්ස උද් ධරණං අත් ථුද් ධායරො. 

තස් ස තස් ස අත් ථස් ස ‘‘පඤ් ඤා පජානනා’’තිආදිනා )ධ .ස . 16) 

යවවචනපොනං උද් ධරණං පදුද් ධායරො. පජානාතීති පඤ් ඤා, ධායරතීති 

ධම් යමො, ෙයමතීති ෙයමොති එවං පෙස් ස කථනං පෙවණ් ණනා. 

අජ් ාති වා එතරහි. ෙථාවුත්යතන පකායරනාති ‘‘සද් ෙහායනො 
අරහත’’න් තිආදිනා වුත් තප් පකායරන. සච් චසම් පටියවධාවගහණං වා 
යථාවුත් යතන පකායරන දිට් ඨසච් චතාය ඉධයලොකපරයලොකත් ථං 
යාථාවයතො ජානන් යතො. එවඤ් ච යක් යඛො සත් ථු යෙසනානුභාවසිද් ධං පඤ් හං 
පුච් ඡයනන අත් තයනො පටිලාභසම් පත් තිං විභායවන් යතො ‘‘කථංසු ලභයත 

පඤ ්ඤ’’න් තිආදිමාහාති ආචරියා. සම්පරායියකොති එත් ථ ච-සද් යෙො 

ලුත් තනිද් දිට් යඨො, යතන ‘‘දිට් ඨධම් මියකො චා’’ති අයමත් යථො වුත් යතො එවාති 

ෙස් යසන් යතො ‘‘යෙො අත්යථො…යප.… දස්යසතී’’ති ආහ. අරීයති ඵලං 

එතස ්මාති අත්යථො, කාරණං. විචක්ෙයණ සපයයොජනතාය. 

තස්ස ඤාණස්සාති තස් ස අත් ථස ්ස ආවිභාවනස් ස ඤාණස් ස. 

ගුණවියසයසහි ච සදිසස ්සපි අඤ ්ඤස ්ස අභාවයතො අග්ගදක්ඛියණයෙයො

බුද්ය ො භගවා. යතනාහ – 

‘‘නයිමස් මිං යලොයක පරස ්මිං වා පන, 
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බුද් යධන යසට් යඨොව සයමොව විජ් ජති; 

ආහුයනයයානං පරමාහුතිං ගයතො, 

පුඤ ්ඤත් ථිකානං විපුලඵයලසින’’න් ති. (වි. ව. 1047); 

සහිතපටිපත්තින් ති පඤ් ඤාසඞ් ගාහිකං අත් තයනො පටිපත් තිං. සුන් ෙරා 

යබොධි සුයබොධි, බුද් ධස් ස සුයබොධි බුද් ධසුයබොධි, සා එව බුද් සුයබොධිතා. 

ධම් මස ්සවනත් ථං සන් නිපතිතයෙවතාහි සඞ්ඝුට්ඨසාධුකාරසද්දුට්ඨානඤ්ච. 

සතපුඤ්ඤලක්ෙණන් ති සතසහස් සකප් යප පුඤ ්ඤසම් භාරස ්ස කතත් තා 
යතසං පුඤ් ඤානං වයසන සතපුඤ් ඤලක් ඛණං 
අයනකපුඤ් ඤනිබ් බත් තලක් ඛණං. අභිනන් දියතාය සබ් යබහි අඞ් යගහි 

සමුයපතං සමන් නාගතං. කතපුඤ් ඤභාවං බයඤ් යජන් තීති බයඤ් ජනානි, 

අඞ් ගපච් චඞ් ගානි. යතසං පරිපුණ් ණත් තා පරිපුණ්ණබයඤ් නං. තං

ෙක්යෙො…යප.…පූයරසීති ගාථාපූරණත් ථයමව හි භගවා තථාරූපානි අකාසි. 

අබයාධිතාති අයරොගා. ‘‘අබයථිතා’’ති යකචි පඨන් ති, සයසන් තාසරහිතාති 
අත් යථො. 

‘‘හත් ථයයො’’ති වත් තබ් යබ ‘‘හත්ථයකො’’ති වුත් තං. ආ විනගරන් ති 
ආළවිනගරවාසියනො වෙති. භවති හි තත්රට් ඨතාය තං-සද් යෙො යථා ‘‘ගායමො 

ආගයතො, මඤ් චා උක් කුට් ඨිං කයරොන් තී’’ති. එකයකොලාහයලන 
වත් තමායනන. 

සම්පිණ්ඩිත්වාති සන් නිපතිත් වා. කාමං සම් භායරො යතන කයතොති නත් ථි, 

යුද් ධත් ථං පන බහුයසො උස් සාහස ්ස කතත් තා ‘‘යුද්  ාදිංකත්වා’’ති වුත් තං. 

තය ව ආ වකසුත්තං කයථසි තස් සා එව යෙසනාය සන් නිපතිතපරිසාය 

සප් පායත් තා. යතනාහ ‘‘කථාපරි…යප.… අයහොසී’’ති. චතූහිවත්ථූහීති චතූහි 

සඞ් ගහවත් ථූහි. පරිසන් ති අත් තයනො පරිසං. ‘‘ඉතරඤ්චා’’තිපි වෙන් ති. 

ආළවකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 

යක් ඛසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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11. සක් කසංයුත් තං 

1. පඨ වග්යගො 

1. සුවීරසුත් තවණ් ණනා 
247. අභිෙංසූති යුද් ධසජ් ජාභිමුඛා හුත් වා ගච් ඡිංසු. තත්රාති තස් මිං 

අසුරානං අභියායන අෙං ොනි වුච් චමානා අනුපුබ් බයතො කථා. යතත්තිංස

පුරියස ගයහත්වාති යතත් තිංස පුරියස පුඤ් ඤකරියාය සහායභූයත ගයහත් වා. 

‘‘යාවජීවං මාතාපිතුභයරො අස් ස’’න් තිආදිනා සමාදින් නානි සත්තවතපදානි 

පූයරත්වා.අධිගණ්හන්තං අභිභවන් තං. පුත්තහතාොති හතපුත් තාය. සා සුරා 

න යහොති, න සුරං පිවිම් හාති අධිප් පායයො. තයතො පට්ඨාොති ‘‘න සුරා’’ති 
වුත් තකාලයතො පට් ඨාය. ‘‘න සුරන් ති න දිබ් බන් තීති අසුරා’’ති යකචි. 

යහට්ඨි තයල අන් යතොභූමියං ආයාමයතො ෙසයයොජනසහස් සං. 

උරගාදිසහචරිතානි ඨානානි උරගාදීනීති ආහ ‘‘උරගාදීසු පඤ්චසු

ඨායනසූ’’ති. පඨ ාලින්යදති පඨයම පරිභණ් යඩ. 
පඤ ්චයයොජනසහස් සවිත් ථාරපුථුබහලාහි සියනරුස ්ස චතූසුපි පස් යසසු 
චත් තායරො පරිභණ් ඩා. සියනරුස් ස හි තස් මිං තස් මිං පස් යස යුගන් ධරාදීසු 
පඤ ්චසතපරිත් තදීපපරිවායර මහාදීයප ච ලභිතබ් බස් ස මහයතො අත් ථස් ස 

වයසන  හත්ථා. කුපිතාවිලචිත්තාති කුපියතන යකොයපන ආකුලචිත් තා. 

යුද්ය සීති යුද් යධසියනො. යසයසසූති යසයසසු පරිභණ් යඩසු. යසසාති 
සුපණ් ණාෙයයො. 

වම්මික ක්ඛිකාති සපක් ඛිකඋපචිකා. ඔසක්කිත්වාති පිට් ඨිභායගන 
නිවත් තිත් වා. 

ප ාදං ආපායදසීති සක් කස ්ස ආණාය පමාෙං ආපජ් ජි. සට්ඨියෙො නං 

විත් ථායරන. සුවණ්ණ හාවීථින් ති සුවණ් ණමයභූමිජගතිවීථිං. 

අනුට්ඨහන්යතොති උට් ඨානං කායිකවීරියං අකයරොන් යතො. 

අවාෙ න්යතොති වායාමං යචතසිකවීරියං අකයරොන් යතො. කිඤ්චි කිච්චන් ති 

කසිවාණිජ් ජාදියභෙං අඤ් ඤතරං කච් චං කත් තබ් බකම් මං. වරන් ති පවරං. 

යතනාහ ‘‘උත්ත ’’න් ති. තඤ් ච යඛො කසිතබ් බට් ඨානං අධිප් යපතන් ති ආහ 

‘‘ඔකාස’’න් ති. කම් ංඅකත්වාති කඤ් චිපි ජීවිතයහතුභූතං කම් මං අකත් වා. 

ජීවිතට්ඨානං නා ාති තස් ස ජීවිතස් ස යහතු නාම. නිබ්බානස්ස  ග්යගොති 
නිබ් බානස් ස අධිගමුපායභූයතො මග් යගො. 

සුවීරසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සුසීමසුත් තවණ් ණනා 
248. අන්තයරති අබ් භන් තයර. එවංනා කන් ති ‘‘සුසීයමො’’ති 

එවංනාමකං. එකං පුත්තය ව අඤ ්ඤතරං අත් තයනො පුත් තයමව. 
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සුසීමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. ධජග් ගසුත් තවණ් ණනා 
249. සමුපබූ ්යහොති උභින් නං සහ එව සමාගයමො, භුසං වා බූළ් යහොති 

අත් යථො. භුසා පනස් ස බූළ් හතා ද් වින් නං යසනානං සමාගන් ත් වා 

සම් පිණ් ඩිතභායවනාති ආහ ‘‘සම්පිණ්ඩියතො රාසිභූයතො’’ති. පච්ඡි න්යතොති 

රථපඤ ්ජරස ්ස පරන් යතො පච් ඡිමන් යතො පච් ඡිමයකොට් ඨායසො. රථසන්ධියතොති 

රථපඤ ්ජරස ්ස කුබ් බයරන සද් ධිං සම් බන් ධනට් ඨානයතො. තයදවප ාණන් ති 

තයෙව ‘‘දියඩ් ඪයයොජනසතායායමො’’ති වුත් තප් පමාණයමව. දිගුණං කත්වාති 
‘‘පච් ඡිමන් යතො සතයයොජයනො’’තිආදිනා දිගුණං කත් වා. 

චන් ෙමණ් ඩලසූරියමණ් ඩලකඞ් කණිකජාලාදියභෙස් ස යසසාලඞ්කාරස්ස. 

පස්සන්තානං යෙවානං. රා ා යනොති අම් හාකං රාජා යෙවයසට් යඨො. දුතිෙං

ආසනංලභතීති සක් යක නිසින් යන තස් ස අනන් තරං දුතියං ආසනං ලභති. 

තස් මා යෙවයසට් ඨතාය සක් යකො විය ගාරවට් ඨානියයො, යයතො සක් යකො 
‘‘තස ්ස ධජග් ගං උල් යලොයකයයාථා’’ති ආහ. එස නයයො යසයසසුපි. 

අසුයරහි පරාජියතොති අසුයරහි පරාජයං ආපාදියතො. ර   ං දිස්වාති 
පරයසනාය උපගච් ඡන් තියා උට් ඨිතරජමත් තම් පි දිස ්වා ඨියතොපි තං රජධජං 

දිස ්වා භීරුභායවන පලාෙන ම්ය ො. 

ෙස්ස ධජග් ගපරිත් තස ්ස. ආනුභායවොවත්තති අසම් මුඛීභූතාහිපි යෙවතාහි 

සිරසා සම් පටිච් ඡිතබ් බයතො. යචොරභොදීහීති ආදි-සද් යෙන 
යරොගභයාදීනඤ් යචව වට් ටදුක් ඛස ්ස ච සඞ් ගයහො ෙට් ඨබ් යබො විධිනා භාවියත 
පරිත් තස් ස අත් යථ උපචාරජ් ඣානාදීනම් පි ඉජ් ඣනයතො. 

දීඝවාපීනාමයක ගායම යචතියං දීඝවාපියචතිෙං. මුද් යවදිකා නාම 
හම් මියං පරික් ඛිපිත් වා කතයවදිකා. බුද් ධගතං සතිං උපට් ඨයපත් වා 

පරිත් තරක් ඛගුත් තිං ආහ. පරිත් තස් ස ආනුභායවන ද්යව ඉට්ඨකා…යප.…

අට්ඨංසු. තථා හි තස්මිංනිස්යසණිෙංඨියත…යප.…අට්ඨංසූති. 

ධජග් ගසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. යවපචිත් තිසුත් තවණ් ණනා 
250. ‘‘මහානුභාවතාය අසුරානං චිත් තයවපයනන යවපචිත් තී’’ති 

වෙන් ති. ඉසීහි පන අභයං යාචියත ‘‘භයයමව ෙොමී’’ති වත් වා යතහි 
‘‘අක් ඛයං යහොතු යත භය’’න් ති අභිසපවයසන වුත් තකාලයතො පට් ඨාය 

යවපනචිත් තතාය ‘‘යවපචිත්තී’’ති වුච් චති, යං යලොකයා ‘‘පුයලොයමො’’ති ච 
වෙන් ති. නිපාතපොනිපි කානිචි අත් ථවියසසයජොතකානි යහොන් තීති ආහ 

‘‘නිපාත ත්ත’’න් ති යහතුඅත් ථාදීනයමත් ථ අසම් භවයතො. තන් ති සක් කං 

යෙවානමින් ෙං. කණ්යඨ පඤ්චය හීති කණ් ඨබන් ධනපඤ් චයමහි, 

විභත් තිඅයලොයපන නිද් යෙයසො. චිත්යතයනවාති ‘‘ඉමං බන් ධාමි, අයං 

බජ් ඣතූ’’ති උප් පන් නචිත් යතයනව. බජ්ඣති බද් යධො යහොති, අයං 

යෙවානුභායවො. මුච්චතීති එත් ථාපි එයසව නයයො. දසහීති 
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‘‘යචොයරොසී’’තිආදිනා ඉධ වුත් යතහි ෙසහි. යතනාහ ‘‘ඉය හී’’ති. 

නිබ් බත් තිත් වා චිරකාලතං උපාොය ඛුංසනවයසන වෙති ‘‘ රසක්කා’’ති. න

තං අක් යකොසං  නසි කයරොති දීඝරත් තං ඛන් තියසොරච් යචසු 

නිරුළ ්හඅජ් ඣාසයත් තා.  හාපටිග්ගහණන් ති මහන් තං උපසමබයඤ් ජනං. 

අස්සාති යවපචිත් තස ්ස. 

පටිසංයුය ති පටිසත් තු හුත් වා සංයුද් ධං කයරයය. යතනාහ 

‘‘පටිප්ඵයරෙයා’’ති. උපස ං…යප.…  ඤ්යඤ උපසයමයනව 
පච් චත් ථිකස ්ස නායකභූතස් ස යකොධස් ස පටියසධනයතො. තාදියස හි 
යකොයධො පටිකරියං අලභන් යතො අනුපාොයනො විය ජාතයවයෙො වූපසම් මති. 

ෙදා-සද් යෙො යහතුඅත් යථො, න කාලත් යථොති ආහ ‘‘ෙස් ාතං ඤ්ඤතී’’ති. 

තාවයදව ද්යව ගායවො යුජ්ඣන්යතති තස් මිංයයව ඛයණ ද් වීසු යගොයණසු 
යුජ් ඣන් යතසු. 

ෙන්තියතො උත්තරිතයරො අඤ්යඤො අත්යථො න විජ් ති අනන් තයරව 
අස් ස වියරොධං අනත් ථං පටිබාහිත් වා දිට් ඨධම් මිකස ්ස යචව සම් පරායිකස් ස ච 

සංවිධානයතො. තංෙන්තිංපර ංආහු යසට් ඨබලං වියරොධපච් චයං අභිභුයය 

පවත් තනයතො. බාලයයොගයතො බායලො, තස් ස බලං බාලබලං, අඤ ්ඤාණන් ති 

ආහ ‘‘බාලබලං නා  අඤ්ඤාණබල’’න් ති. තං ෙස්ස බලන් ති තං 

අඤ ්ඤාණබලං යස් ස පුග් ගලස් ස බලං, අබලය ව තං පඤ ්ඤාබයලන 

විද් ධංයසතබ් බයතො. පටිවත්තා න විජ් තීති ධම් මට් ඨං පටිප් ඵරිත් වා 

අභිභවිත් වා පවත් තා නත් ථි. පටිවචනමත් තං පන යකොචි වයෙයයාපි, තං 

අකාරණන් ති ෙස් යසන් යතො ‘‘පටිප්ඵරිත්වා වා’’තිආදිමාහ. බාලබලන් ති 

‘‘පටිප් ඵරිත් වා’’ති වචනස ්ස කාරණවචනං. තස්යසව පුග්ගලස්ස 

පටිකුජ් ඣනකස් ස. නානත් තාවිතක් කනයතො උභින්නං අත්ථං.

තිකිච්ඡන්තන් ති අනත් ථපටිබාහනමුයඛන පණ් ඩිතකච් චකරයණන 
පටියසයධන් තං. ‘‘බායලො අය’’න් ති එවං පඤ ්ඤයපතුං යහතුඵලානං 

අනවයබොධයතො චතුසච්ච ම්ය අයඡකාති. 

යවපචිත් තිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. සුභාසිතජයසුත් තවණ් ණනා 
251. ‘‘යඡකතාො’’ති වත් වා තස් ස වත් තුං යඡකභාවං ෙස් යසතුං ‘‘එවං

කිරස්සා’’තිආදිමාහ. ගාහන් ති ලද් ධිං. ය ොයචත්වාති යස ්ස පුන 

‘‘යචොයරො’’ති උත් තරි වත් තුං න සක් යකොති, එවං වියමොයචත් වාති පඨමං 

වත් තුං න සක් කා. ගරූති භාරියං, දුක් කරන් ති අත් යථො. පච්ඡාති ‘‘පරස ්සා’’ති 

වුත් යතො යසො කඤ් චි පඨමං වෙන් යතො අත් තයනො අධිප් පායං පයවයෙති නාම, 
තං යථාසත් ති විදිතමයනො තස් ස උත් තරි වත් තුං සක් යකොති. යතනාහ 

‘‘පරස්ස වචනං අනුගන්ත්වා පන පච්ඡා සුෙං වත්තු’’න් ති. අපි ච 

අසුරින් යෙන ‘‘යහොතු, යෙවානමින් ෙ, සුභාසියතන ජයයො’’ති පඨමං වුත් තං, 
වියසයසො ච පුබ් බං උපයනන් තං අනුවත් තති. වචසි කුසයලො සක් යකො 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  සක් කසංයුත් තං 
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පටුන 

යෙවරාජා තං වියසසං යතයනව පුබ් බං උපනයායපන් යතො උපලාපනවයසන 

‘‘තුම් යහ ඛ් යවත් ථා’’තිආදිමාහ. පුබ්බයදවාති සක් කපමුඛාය යෙවපරිසාය 
යලොයක පුබ් යබව උප් පන් නත් තා ‘‘පුබ් බයෙවා’’ති පසංසවචනං. යවපචිත් තිං 

සන් ධාය ‘‘තුම් යහ’’ති ‘‘පුබ් බයෙවා’’ති ච වුත් තත් තා ‘‘තුම්හාකං තාව

පයවණිආගතං භණථා’’ති වුත් තං. ගාරවට් ඨානියත් තා යවපචිත් තියනො 

බහුවචනපයයොයගො. ෙණ් යඩන අවචායරො අවචරණං ෙණ් ඩාවචයරො, නත් ථි 

එත් ථ වුත් යතො ෙණ් ඩාවචයරොති අදණ්ඩාවචරා, සක් යකන වුත් තා ගාථායයො. 

සුභාසිතජයසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. කුලාවකසුත් තවණ් ණනා 
252. රථසද්යදොති රථාලඞ් කාරභූතානං කඞ් කණිකජාලාදීනං සද් යෙො. 

තථා   සද්යදො. ආ ානීෙසද්යදොති ආජානීයානං හසිතසද් යෙො ච. 

කරුණාස ාවජ්ජිතහදයෙොති පාණානං අනුපයරොයධන පණාමිතචිත් යතො. 

ඊසාමුයෙනාති රථකප් පරමුයඛන. පුඤ්ඤපච්චෙනිබ්බත්යතොති උළාරං 

සුවිපුලං පුඤ් ඤං පච් චයං කත් වා නිබ් බත් යතො. න සජ් ති කත් ථචි 

අප් පටිඝට් ටයනන ගච් ඡන් යතො. සිම්බලිවයනනාති සිම් බලිවනමජ් යඣන. 

විභග්ගං නිම් ථිතන් ති ඉයතො චියතො විභග් ගඤ් යචව නිරවයසසයතො 
මථිතඤ් ච යහොති. 

කුලාවකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. නදුබ් භියසුත් තවණ් ණනා 
253. සුපච්චත්ථියකොති සුට් ඨු අතිවිය පච් චත් ථියකො පටිසත් තු. 

ගහියතොසීති යෙවපායසන බන් ධිත් වා ගහියතො අසි. බද්ය ොව අයහොසි 

සක් කස ්ස පුඤ් ඤානුභායවන. යචතියරාජා කර ඉමස් මිං කප් යප තයතො 

පුබ් යබ යකනචි අවුත් තපුබ් බං ඛරමුසාවාෙං අභාසි, තාවයෙව විරජ් ඣිත් වා 
මහාපථවියා විවයර දියන නිපතිත් වා අවීචිඅග් ගිජාලානමින් ෙනමයහොසි. තං 

සන් ධාය වුත් තං ‘‘යචතිෙරඤ්යඤො පාපං සන් ාො’’ති.  හාපාපානීති 
මහන් තානි ගරුතරානි පාපානි. තථා හි යවපචිත් තියනො සපථකරයණ 
නිෙස ්සනභායවන එතානි අට් ඨකථායං ආගතානීති. 

නදුබ් භියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. යවයරොචනඅසුරින් ෙසුත් තවණ් ණනා 
254. ද්වාරපාලරූපකානි විොති ද් වාරපාලාකායරන කතපටිමායයො විය. 

වාෙය යථව, න අන් තරා සංයකොචං ආපජ් යජයයාති අධිප් පායයො. 

නිප්ඵන්නයසොභයනසූති නිප් ඵන් නභායවන සුන් ෙයරසු. සබ් යබ හි 

අනිප් ඵන් නා අත් ථා න යසොභන් ති. කිච්ච ාතාති විප් පකතභායවන 

සඤ ්ජාතකච් චා. අකිච්ච ායතොති අසඤ් ජාතකච් යචො කච් චරහියතො නාම 
නත් ථි ගමනට් ඨිතසයනනිසජ් ජාදිවයසන 

උප් පජ් ජනකදුක් ඛවියනොෙනභාවයතො. සංයෙොගපර ාත්යවව සම්යභොගාති 

ඉයමසං සත් තානං සංභුඤ් ජිතබ් බවත් ථූනි නාම පකතියා වියරොධසීලානිපි 
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අසංයයොයගන වා අසුන් ෙරානිපි, තානි අභිසඞ් ඛරණපචනසංයයොජනපරමානි 
යවදිතබ් බානි තථා සති සම් යභොගාරහභාවූපගමනයතො. යතනාහ 

‘‘පාරිවාසිකඔදනාදීනී’’තිආදි. උණ් හායපත් වා පරිභුඤ් ජිතබ් බයුත් යත 
පරිභජ් ජිත් වාති අධිප් පායයො. 

යවයරොචනඅසුරින් ෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. අරඤ් ඤායතනඉසිසුත් තවණ් ණනා 
255. ජාමාතිකා වුච් චති ධීතුපති, සසුයරො භරියාය පිතා, තස් මා ඉයම 

අන් තරවත් තියනො ද් යව ජනා සක් කයවපචිත් තියනො සුජාය වයසන 

 ා ාතිකසසුරා. ‘‘චිරදික්ඛිතාන’’න් ති දික් ඛිත් වා පබ් බජිත් වා චිරකාලානං 
වතසමාොනවයසන ඉයතො බාහිරකානං පබ් බජිතානන් ති ආහ 

‘‘චිරස ාදින්නවතාන’’න් ති. ඉයතො පටික්ක ාති ඉයතො යථාඨිතට් ඨානයතො 

අයපහි අපක් කම. න පටික්කූලසඤ්ඤියනො ගුයණ ගාරවයයොගයතො. යෙවා හි 
යයභුයයයන ‘‘මයං පුබ් යබ ගුණවන් යත පයිරුපාසිත් වා යතසං ඔවායෙ ඨත් වා 
පුඤ ්ඤානි උපචිනිත් වා ඉධූපපන් නා’’ති ගුණවන් යතසු ආෙරභාවං 
උපට් ඨයපන් ති. 

අරඤ් ඤායතනඉසිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සමුද් ෙකසුත් තවණ් ණනා 
256. චක්කවා  හාසමුද්දපිට්ඨිෙන් ති චක් කවාළපබ් බතපාෙසමන් තා 

මහාසමුද් ෙතීරපිට් ඨියං. යයථව සියනරුසමීයප මහාසමුද් යෙො 

අනුපුබ් බනින් යනො අනුපුබ් බයපොයණො අනුපුබ් බපබ් භායරො, එවං යයභුයයයන 

චක් කවාළපාෙසමීයපපි. යතනාහ ‘‘ර තපට්ටවණ්යණ වාලුකපුලියන’’ති. 

වුත්තප්පකාරාසූති අනන් තරසුත් යත වුත් තප් පකාරාසු. අස්ස පයදනාති 

අස් සමපෙයවමජ් යඣන. එවං චින්තයිංසූති ‘‘යං නූන මය’’න් තිආදිනා යථා 

පාළියං ආගතං, එවං මන් තයිංසු. 

ඉච්ඡිතකයරොති යදිච් ඡිතකරණං. දුට්ඨානන් ති දුරාසයානං. යත පන 

දුට් ඨජ් ඣාසයා විරුද් ධා යහොන් තීති ආහ ‘‘දුට්ඨානං විරුද් ාන’’න් ති. 

පවුත්තන් ති බීජං සන් ධාය වපිතං. යතනාහ ‘‘යෙත්යතපතිට්ඨාපිත’’න් ති. 

සාෙ ාසභත්තන් ති සායං අසිතබ් බයභොජනං. යථාවාරං භක් ඛිතයමතං 

යෙවානං විය සුඛුමං ගුරුවාසඤ් ච න යහොතීති ‘‘භත්ත’’න් ති වුත් තං. 

යගලඤ්ඤ ාතන් ති සඤ ්ජාතයගලඤ් ඤං. යවපතීති කම් පති පයවධති. 

සමුද් ෙකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
පඨමවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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2. දුතිෙවග්යගො 

1. වතපෙසුත් තවණ් ණනා 
257. සමාොතබ් බයතො වතානි, අඤ් ඤමඤ් ඤං අසඞ් කරසභායවන 

පබ් බජිතබ් බයතො පදානි, තයතො එව අසංකණ් ණභාගාති කත් වා 

‘‘වතයකොට්ඨාසානී’’ති වුත් තං. ස ත්තානීති පුඤ් ඤවියසසතාය 
පුජ් ජභවඵලනිබ් බත් තයනන කත් තිසඤ් ඤායනන ච සමං අත් තානි 

සමත් තානි. පරිපුණ්ණානීති අඛණ් ඩාදිභායවන සබ් බයසො පුණ් ණානි. 

ස ාදින්නානීති තත් ථ සක් කච් චකාරිතාය සම් මා ආදින් නානි.  ාතුලානීති 

පිතුභගිනී, න යා කාචි මාතුලස් ස භරියා කුලයජට් ඨකානං අධිප් යපතත් තා, 

භරියාපි වා මාතුලසම් බන් ධයතො ගයහතබ් බා, තථා සති මහාපිතුභරියාදීනම් පි 
සඞ් ගයහො ෙට් ඨබ් යබො. 

ආදි-සද් යෙන යජට් ඨභගිනීනං සඞ් ගයහො. අපචිතිකාරයකොති යතසං 

පච් චුට් ඨානකයරො. යයො යකොචි ෙෙන් යතොපි සායපක් යඛො යෙති, යසො 

මුත් තචායගො න යහොති, අයං පන න එවන් ති ‘‘මුත්තචායගො යහොතී’’ති 

වුත් තං. විස්සට්ඨචායගොති නිරයපක් ඛපරිච් චායගොති අත් යථො. යථා 

පාණාතිපාතබහුයලො ‘‘යලොහිතපාණී’’ති වුච් චති, තථා ොනබහුයලො 

‘‘පයතපාණී’’ති වුත් යතොති ආහ ‘‘යදෙය ම් දානත්ථාෙ සදා

ය ොතහත්යථො’’ති. යවොස්සග්ගරයතොති යෙයයධම් මස් ස පරිච් චජයන 

අභිරයතො. පයරහි ොචිතබ්බාරයහොති පයරහි යාචිතුං යුත් යතො ඉච් ඡිතස් ස 

අත් ථස ්ස තාවයෙව විස් සජ් ජනයතො. දායනයනව යුත්යතොති සබ් බකාලං 

ොයනයනව යුත් යතො අභිණ් හං පවත් තමහාොනත් තා. දායන ච සංවිභායග

චාති පරස් ස සම් පුණ් ණං කත් වා පරිච් චජනසඞ් ඛායත ොයන ච අත් තනා 

පරිභුඤ් ජිතබ් බයතො සංවිභජනසඞ් ඛායත සංවිභායග ච රයතො අභිරයතො. 

වතපෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

2. සක් කනාමසුත් තවණ් ණනා 
258.  නුස්සභූයතොති මනුස් යසසු භූයතො, මනුස් සත් තං වා පත් යතො. 

ආවසථන් ති නිවාසට් ඨානං කායරත් වා අොසි, තස් මා වාසං අොසීති වාසයවො. 

අත් ථ-සද් යෙො ඉධ කාරණපරියායයොති ආහ ‘‘සහස්සම්පි කාරණාන’’න් ති. 

ස් වායමත් යථො යහට් ඨා විභාවියතොව. විනිච්ඡිනති, තස ්මා සහස් සං 

පඤ ්ඤාඅක් ඛීනි එතස් සාති සහස්සක්යෙො. මඝං වුච් චති ධනං, තං පන 

සද් ධාසඞ් ඛාතං මඝං අස් ස අත් ථීති  ඝවා. පුයර ොනං ෙොතීති පුරින්දයදො 

අනුනාසිකයලොපං අකත් වා. පුඤ් ඤානි කාතුං සක් යකොතීති සක්යකො. 

සක් කනාමසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. මහාලිසුත් තවණ් ණනා 
259. යසොති සක් යකො යෙවරාජා. බහුවචයන වත් තබ් යබ එකවචනං 

වුත් තං. වුච් චතීති වචනං, අත් යථො. තස් මා බහුවචයනති බහුම් හි අත් යථති 

අත් යථො. යථා පටිපජ් ජන් යතො අනුක් කයමන යත ධම් යම සමාදියිත් වා 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  සක් කසංයුත් තං 
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පටුන 

සක් යකො සක් කත් තං අජ් ඣගා, තං පටිපත් තිං ෙස් යසතුං ‘‘සක්යකො

කිරා’’තිආදි වුත් තං. අනන්තයරති සක් කභාවස් ස අතීතානන් තයර 

අත් තභායව. තං සබ්බන් ති සක් කස ්ස මඝමාණවකායල සම් මාපටිපත් තිං, 

තාය සක් කභාවූපගමනඤ් චාති තං සබ් බං. වුත්යතො, තස් මා තත් ථ 
වුත් තනයයයනව යවදිතබ් යබොති අධිප් පායයො. 

මහාලිසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. ෙලිද් ෙසුත් තවණ් ණනා 
260.  නුස්සදලිද්යදොති මනුස ්යසසු දුග් ගයතො.  නුස්සකාරුඤ්ඤතන් ති 

මනුස් යසසු පරමනිහීනතං.  නුස්සකපයණොති මනුස් යසසු වා පරමනිහීයනො. 

තස්මිංඨායනති තස් ස යෙවපුත් තස ්ස තස් මිං උප් පජ් ජනට් ඨායන. ලා කයතො

චින්යතන්තීති තස් ස පුරිමවත් ථුං නිස් සාය හීනයතො චින් යතන් ති. කයථන්තීති 

තයමව පයරසං කයථන් ති. විත්ථායරන්තීති වුත් තමත් ථං විත් ථාරිකං 
කයරොන් ති. සබ් බො පරිච් ඡිජ් ජ පරිවාරසම් පන් යනො හුත් වා අඩ් ඪට් ඨරතයන 

හත් ථික් ඛන් යධ මහච් චරාජානුභායවන නිසින් නත් තා  නකායෙන

සමුල්යලොකිෙ ායනො. අවලම්බන්තීති ඔලම් බන් ති. වන්දන ත්තං වා 

නායහොසි, අඤ් ඤෙත් ථු පච් යචකබුද් ධයතො අත් තයනො සමානාෙරකරියං 

පච් චාසීසති. යතන වුත් තං ‘‘යසො’’තිආදි. ක්වාෙන් ති යකො අයන් ති 
බයාපන් නවයසන වෙති. කාළරත් යතහි සුත් යතහි සිබ් බිතත් තා වණ් ණවිකාරං 

දිස ්වා ‘‘කුට්ඨිචීවරානි පාරුයතො’’ති ආහ.  හානිරයෙ නිබ්බත්තිත්වා 
මහාදුක් ඛං පච් චනුයභොති. තෙනුරූපපාපකම් මස ්ස විපාකාවයසයසන 

ලද් යධොකායසන රා ගයහ…යප.… පටිසන්ධිං ගණ්හි. කාමඤ් ච එත් ථ 

පටිසන් ධිග් ගහණං කුසලකම් යමයනව, තස් ස පන අකුසලකම් මස් ස 

විපාකයනො බලවභාවයතො වුත් තං ‘‘විපාකාවයසයසනා’’ති. යතනාහ 

‘‘ගහිතකාලයතො…යප.… නික්ෙන්යතො’’ති. භික් ඛාය චරිතුං 

සමත් ථකාලයතො පට් ඨාය යරොගස් ස බලවතාය  ංසානි…යප.… පතන්ති.

ඤාණං යපයසත්වාති විපස් සනාපටිපාටියා භාවනාඤාණං නිබ් බානං 
පටියපයසත් වා පවත් යතත් වා. ඉන් ද්රියානං පරිපක් කත් තා සත් ථු 

යෙසනාවිලායසන යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨියතො. චුම්බටන් ති පාෙචුම් බටං. 
කුට් ඨියනො හි සකලපාෙතලං මා රුජීති චුම් බටං කත් වා තං පාෙතයල 

බන් ධිත් වා ගච් ඡන් ති,  ත්තිකපාතිං භින්දිත්වා විෙ තථා 

නිහීනමනුස ්සත් තභාවයතො චවිත් වා සුවණ්ණපාතිං පටිලභන්යතො විෙ 
යෙවත් තභාවං ගණ් හන් යතො චුතිචිත් තයතො දුතියචිත් තවායර 
ආොනචිත් තක් ඛයණ යෙවයලොයක නිබ් බත් යතො. 

 ග්යගනාගතාති මග් ගාධිගමයනන ආගතා උප් පන් නා. 

අරිෙකන්තසීලන් ති අරියානං කන් තං මනාපං මයනොරමං සීලධම් මං. 
අරියානං අධිචිත් තඅධිපඤ් ඤාසික් ඛා විය අධිසීලසික් ඛාපි සබ් බා අතිවිය 

කන් තා එවාති ආහ ‘‘කිඤ්චාපී’’තිආදි. ඉ ස්මිං පනත්යථති ඉමස් මිං 
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යසොතාපන් නස ්ස භවසඞ් ඛායත අත් යථ නිද් ධායරත් වා වුච් චමායන. 

පඤ්චසීලම් පි යස් මා දිට් ඨි විය භවන් තයරපි අප්පහීනං. 

ෙලිද් ෙසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. රාමයණයයකසුත් තවණ් ණනා 
261. ආරමන් ති එත් ථ සත් තාති ආරා ා, මයනොරමා උපවනාෙයයො. යත 

එව යචයතන් ති එත් ථ සද් ධාය අත් තයනො පීතියසොමනස් සං සන් ධහන් තීති 

යචතිොති ච වුච් චන් ති.  නුස්සර ණීෙභාවස්සාති මනුස් සානං 
ආරමණීයභාවස් ස. තස් ස පන සීලාදිගුණවයසන 

අචින් යතයයාපරියමයයානුභාවතාපි යහොතීති භගවා ‘‘නාග්ඝන්ති

යසො සි’’න් ති අයවොච. අයචතනාය භූමියා රමණීයතා නාම ගුණවිසිට් ඨානං 

අරියානං යසවනවයසන යවදිතබ් බාති වුත් තං ‘‘ඉදානි…යප.… ගාය 

වාතිආදි ාහා’’ති. 

රාමයණයයකසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

6. යජමානසුත් තවණ් ණනා 
262. ෙ න්තානන් ති ෙක් ඛියණයයං උද් දිස ්ස යෙන් තානං. 

අට් ඨුප් පත් තියකො සුත් තනික් යඛයපොති ෙස් යසත් වා අත් ථවණ් ණනං කාතුං 

‘‘තදා කිරා’’තිආදි වුත් තං. අග්ගන් ති යසට් ඨං. යතහි යතහි වා 

යථාලද් ධසප් පිආෙයයො මා නස ්සන් තු, අග් ගභායවන ගහිතානි සප් පිආදීනි 

යකවලං අග් ගිම් හි ඣාපයනන, යෙවා මනුස් සා මිච් ඡාගායහන මා නස් සන් තු. 

තක්යකනාති තක් කමත් යතන. ‘‘කයථමා’’ති අම් යහ මඤ් ඤථ, ඉොනි 

පස් සථ, පච් චක් ඛයතො අයං යවො…යප.… ආගච් ඡතීති ආහංසූති යයොජනා. 

උපධිවිපාකන් ති උපධීසු වා විපච් චති, උපධයයො වා විපාකා එතස් සාති 

උපධිවිපාකං. විප්ඵාරවන්තං යහොති විපුලපක් ඛතාය. භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අදංසු 

‘‘සම් මාසම් බුද් යධන මහාබ්රහ් මුනා ච එවං ඔවායෙො දින් යනො’’ති. 

යජමානසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

7. බුද් ධවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා 
263. උට්ඨහාති උට් ඨානං කායිකවීරියං කයරොහි. යතනාහ ‘‘විචර, 

යලොයක’’ති. යචතසිකවීරියං පන භගවතා මත් ථකං පාපිතයමව. යතනාහ 

‘‘විජිතසඞ්ගා ා’’ති. ද්වාදසයෙො නිකස්ස උච් චභායවන. විත් ථාරයතො පන 
ආයාමයතො ච අයනකයයොජනසතසහස් සපරිමාණචක් කවාළං අතිබයායපත් වා 

ඨිතස ්ස. පන්නභාරාති පාතිතභාර. නික් යඛපිතබ් බයතො භාරාති ආහ 

‘‘ඔයරොපිතෙන් ා’’තිආදි. යත හි තංසමඞ් ගියනො පුග් ගලස් ස 

සම් පාතනට් යඨන භාරා නාම. වුත් තඤ් යහතං ‘‘භාරා හයව 

පඤ ්චක් ඛන් ධා’’ති (සං. නි. 3.22). තයෙකයෙසා ච කියලසාභිසඞ්ොරා. 

පන්නරසාෙ පුණ්ණ ාෙ රත්තින් ති යථා පන් නරසපුණ් ණමාය රත් තියං 
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පරිපුණ් ණකායල උපක් කයලසවිමුත් යතො චන් යෙො යසොභති, එවං තව චිත් තං 
සබ් බයසො උපක් කයලසවිමුත් තං යසොභතීති අධිප් පායයො. 

බුද් ධවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

8. ගහට් ඨවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා 
264. පුථුද්දිසාති බහුදිසා. කා පන තාති ආහ ‘‘චතස්යසොදිසාචතස්යසො

අනුදිසා චා’’ති. අනුදිසාගහයණන යචත් ථ උද් ධං අයධොපි ගය් හතීති ච 

ෙස් යසති. භූමිවාසියනොති භූමිපටිබද් ධවුත් තියනො. එයතන 

රුක් ඛපබ් බතනිවාසියනොපි ගහිතා යහොන් ති. චිරරත්තස ාහිතචිත්යතති 
උපචාරප් පනාඣානානි උප් පායෙත් වා අපරිහීනජ් ඣානතාය චිරකාලං 

සමාහිතචිත් යත. ආපාණයකොටිකන් ති ජීවිතපරියන් තං යාවජීවං. එව ාදීති 

ආදි-සද් යෙන අවයසසපුඤ් ඤකරියවත් ථූනි සඞ් ගණ් හාති. නිච් චසීලවයසන 

පඤ්චහි, නියමසීලවයසන දසහි. පි-සද් යෙන තයතො කතිපයයහි 

උයපොසථසීලවයසන අට් ඨහිපීති ෙස් යසති.  ම්මියකහීති ධම් මයතො 

අනයපයතහි. පමුයෙොති පයමොක් යඛො. 

ගහට් ඨවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

9. සත් ථාරවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා 
265. බ්රහ්  ාණුයකොති ෙක් ඛිණජාණුමණ් ඩලං පථවියං ඨයපත් වා 

වන් ෙමායනො බ්රහ් මජාණුයකො නාම තථාභූයතො හුත් වා. යජිතබ් බයතො ෙක්යෙො, 

පූජනීයයො. එවං පූජාවියසසයයොගයතො සක් යකොති ආහ ‘‘යසොෙක්යෙොතියසො

සක්යකො’’ති. සක් කස ්ස නමක් කාරභාජනභූතඤ් හි පුච් ඡන් යතො මාතලි ‘‘යකො

නා  යසො ෙක්යෙො’’ති ආහ. ගුණයනමිත්තයකහීති ගුණයහතුයකහි 

අනන් තානි හි බුද් ධානං නාමානි, තානි ච යඛො සබ් බානිපි 
ගුණයනමිත් තකායනව. අනන් තගුණත් තා. වුත් තඤ් යහතං – 

‘‘අසඞ් යඛයයයානි නාමානි, සගුයණන මයහසියනො; 

ගුයණන නාමමුද් යධයයං, අපි නාමසහස් සයතො’’ති. – 

තස් මා අයනො නා න් ති පරිපුණ් ණගුණනාමන් ති අත් යථො. 

ස තික්කය නාති සම් මා සමුච් ඡින් ෙනවයසන අතික් කමයනන. කයලසාරීනං 

අයපතචයයොති අපචයෙො, යසො ආරමිතබ් බට් යඨන ආරායමො එයතසන් ති 

අපචොරා ා. යතනාහ ‘‘වට්ටවිද් ංසයන රතා’’ති. 

සත් ථාරවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

10. සඞ් ඝවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා 
266. පූතිම්හි යෙයහ  ාතුසරීයර සයනයතො, අත්තයනොඑවවා පූතියෙහං 

සරීරං තස් මිං ඨිතතාය අවත්ථරිත්වා සෙනයතො පූතියදහසොති යයොජනා. 

කුණපම්යහයතති එයත මනුස් සා අසුචිදුග් ගන් ධයජගුච් ඡපටික් කූයල 
මාතුකුච් ඡිසඞ් ඛායත කුණපස් මිං ෙස මායස නිමුග් ගා. යතසං කන් නාම ත් වං 

පිහයසීති යයොජනා. එයතසං එතං විහොමීති එයතසං ඉසීනං එතං 



සංයුත් තනිකායය සගාථාවග් ගටීකා  සක් කසංයුත් තං 
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පටුන 

සම් මාපටිපත් තිං විහයාමි. ඉොනි තං පටිපත් තිං ෙස් යසතුං ‘‘න යත සං

යකොට්යඨ ඔයපන්තී’’ති වුත් තං.  ඤ්ඤං යකොට්යඨ න පක්ඛිපන්ති 

පක් ඛිපිතබ් බස ්ස ච අභාවයතො. යතනාහ ‘‘න හි එයතසං  ඤ්ඤ’’න් ති. 

පයරසං නිට්ඨිතන් ති පයරසං ගහිතං සන් තකං යතසං පාකාය නිට් ඨිතං. 

භික්ොචාරවත්යතනාති පිණ් ඩාචරියාය. එස ානා පරියයසන් තා. එවං 

පරියිට්යඨන. යායපන් ති, න එසන් ති අයනසනං. සුස ාදින්නසුන්දරවතාති 
සුට් ඨු සමාදින් නයසොභනවතා. 

එවං සුභාසිතභාසියනොති ගන් ථධුරවිපස ්සනාධුරානං වයසන 

ගුණපරිමාණසුභාසිතස් යසව භාසනසීලා. අරියයන තුණ් හීභූයතන 

තුණ්හීභූතා. තයතො එව මනස ්ස සාතිසයං ස ඤ්චරා. ගහිතෙණ් යඩසු 
පරාමාසාදිපයුත් යතසු ෙණ් ඩාොනාදියහතු 

උප් පජ් ජනකකයලසපරිළාහාභාවයතො නිබ්බුතා. යතනාහ 

‘‘විස්සට්ඨදණ්ඩා’’ති. සාදායනසූති සභවාොයනසු. අනාදානාති තබ් බිරහිතා. 

යතනාහ ‘‘භවයෙොනී’’තිආදි. 

සඞ් ඝවන් ෙනාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
දුතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. තතිෙවග්යගො 

1. යඡත් වාසුත් තවණ් ණනා 
267. වුත්තත්ථය ව යහට් ඨා යෙවපුත් තසංයුත් තවණ් ණනායං. 

යඡත් වාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. දුබ් බණ් ණියසුත් තවණ් ණනා 
268. දුබ්බණ්යණො දුද් ෙසියකො විරූපවණ් යණො. ඔයකොටි යකොති 

රස ්සභායවන අවරයකොටිමයකො. සක්යකනගහිතනා ය යවතං, න පන යසො 

තථාරූයපො යකොචි යක් යඛො. යතනාහ ‘‘එයකොරූපාවචරබ්රහ් ා’’ති. යදි එවං 

කස ්මා යසො තථාරූයපො හුත් වා ආගයතොති ආහ ‘‘සක්යකො කිරා’’ති. කථං 

පයනත් ථ ඤායති ‘‘යසො එයකො රූපාවචරබ්රහ් මා, න පයනයසො 

අවරුද් ධකයක් යඛො’’ති යුත් තිං ෙස් යසන් යතො ‘‘අවරුද් කෙක්ො 

පනා’’තිආදිමාහ. යදවානං වචනං සුත්වා. ඵරුයසනාති ඵරුසසමාචායරන. 
‘‘යකො නාම මය් හං ආසයන සන් නිසින් යනො’’ති අක් ඛන් තිං අනුප් පායෙන් යතො 

ෙන්තිෙං ඨත්වා. බලවචිත්තීකාරන් ති ගරුතරං සක් කාරබහුමානං. 

නීචවුත්තිොති පරමනිපච් චකායර සුවූපසමයන ච ෙස් සියමායන. සක් කස ්ස 

තාය එව ආචාරසම් පත් තියා සක්කාසයන ඨාතුං, අත් තයනො ච ආවිකාතුං 

අසක්යකොන්යතො අන්තර ායි. උපහතචිත්යතොම්හීති 
ඛන් තියමත් තානුද් ෙයාසබ් භාවයතො පරස් මිං උපහතචිත් යතොම් හීති සක් යකො 

අත් තයනො සභාවං වෙති. යකො වයස වත්යතතුන් ති යකොයධන අත් තයනො 

වයස නිබ් බත් යතතුං න සුකයරොම් හි, අථ යඛො යකොධං මය් හං වයස න 

වත් යතමීති අධිප් පායයො. චිරං න කුජ්ඣාමීති යදි යම කොචි යකොයධො 
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උප් පජ් යජයය, තං යකොධං අනුවත් යතන් යතො චිරකාලං න කුජ් ඣාමි. න

උපනය්හාමීති අන් යතො සයච යම යකොයධො උප් පජ් යජයය, ඛිප් පයමව ච නං 
පටිවියනයයන් ති තං යම පුබ් යබව වතං පරිපූරිතං. 

දුබ් බණ් ණියසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

3. සම් බරිමායාසුත් තවණ් ණනා 
269. ආබාධියකොති ආබායධො අස් ස අත් ථීති ආබාධියකො. වායචසීති 

සික් ඛායපසි. සම් බයරො නාම අසුරමායාය ආදිපුරියසො පුරාතයනො අසුරින් යෙො. 

තං සන් ධායාහ ‘‘ෙථා සම්බයරො’’තිආදි. එවං පච්චති අඤ ්යඤොපි මායාවී 

මායං පයයොයජත් වා. උපවාෙන් තරායයො නාම ඛමාපයන සති විගච් ඡති, 

පාකතිකයමව යහොතීති ආහ ‘‘එව ස්ස ඵාසු භයවෙයා’’ති. යතනාති 

යවපචිත් තිනා සම් බරවිජ් ජාය අොයනන වඤ් චිතත් තා. තථාඅකත්වාති ඉසීනං 
සන් තිකං යනත් වා ඛමාපනවයසන කාතබ් බං අකත් වා. 

සම් බරිමායාසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

4. අච් චයසුත් තවණ් ණනා 
270. සම්පයෙොය සුන් ති අඤ් ඤමඤ් ඤං වාචසිකං ඵරුසං පයයොයජසුං. 

යතනාහ ‘‘කලහංඅකංසූ’’ති, විවාෙං අකංසූති අත් යථො. අතික්කම් වචනන් ති 
වචීසංවරං අතික් කමිත් වා වචනං. යස් මා අච් චයය යෙසියමායන තං ඛීණයති 

අඤ ්ඤමඤ් ඤස ්ස ඛමමානස් ස ඛමනං පටිග් ගණ් හයතො, තස් මා වුත් තං 

‘‘නප්පටිගණ්හාතීති න ෙ තී’’ති. තුම් හාකං වයස වත් තතු, වියසවිතං 
අකත් වා යථාකාමකරණීයයො යහොතු. මිත් තධම් යමො ඉධ උත් තරපෙයලොයපන 

‘‘මිත් යතො’’ති වුත් යතොති ආහ ‘‘මිත්ත ම්ය ’’ති. කරණවචනන් ති 

‘‘මිත් යතහී’’ති කරණවචනං භුම් මත් යථ. යතනාහ ‘‘මිත්යතසූ’’ති. යථා 

නිබ් බත් තසභාවස් ස භාවයතො අඤ් ඤථත් තං  රා, එවං මිත් තභාවයතො 

වුත් තවිපරියායයො අමිත් තධම් යමො ජරාපරියායයන වුත් යතො. අගාරය්හං

අනවජ් ංසබ්බයසොපහීනකියලසං.යතනාහ ‘‘ඛීණාසවපුග්ගල’’න් ති. 

අච් චයසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

5. අක් යකොධසුත් තවණ් ණනා 
271. යකොය ොතුම්යහ ාඅභිභවීති එත් ථ යකොයධන අනභිභවනීයත් තං 

ඛන් තියමත් තාකරුණාදිතප් පටිපක් ඛධම් මපරිබ්රූහයනන. තථා හි 

තංසමඞ් ගියනො යකොයධො අභිභුයයතීති ආහ ‘‘තුම්යහව යකො ං අභිභවථ.

කුජ්ඣන්තානං  ා පටිකුජ්ඣිත්ථා’’ති. පටිපදාති එසා පටිපත් ති. ය ත්තාති 

අප් පනාප් පත් තා යමත් තා. තදුපචායරො ය ත්තාපුබ්බභායගො. න විහිංසති 

කඤ් චි එතායාති අවිහිංසා. කරුණාති අප් පනාප් පත් තකරුණා යවදිතබ් බා. 

තදුපචායරො කරුණාපුබ්බභායගො. ලා ක නන් ති ඛන් තිආදීසු 
යයොනියසොමනසිකාරාභායවන ගාරය් හසමාචාරසමායයොයගන ච නිහීනං 

ජනං. පච් චයපරිසුද් ධියා යකොය ො අභිමද් ෙමායනො පුග් ගලං අභි ද්දති, තස් ස 
යසො පටිසඞ් ඛානභාවනාබයලහි සම් මයෙව පහාතබ් යබොති. 
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අක් යකොධසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
තතියවග් ගවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 

සාරත් ථප් පකාසිනියා සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය 
සක් කසංයුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 

නිට් ඨිතා ච සාරත් ථප් පකාසිනියා 
සංයුත් තනිකාය-අට් ඨකථාය සගාථාවග් ගවණ් ණනා. 

පඨයමො භායගො නිට් ඨියතො. 
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