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325. එවං ෙම සුතං – එකං සමයං භගවා නාදිෙක විහරති ගිඤ් ජකාවසෙථ. ෙතන 

ෙඛො පන සමෙයන ආයස් මා ච අනුරුද් ෙධො ආයස් මා ච නන් දිෙයො ආයස් මා ච කිම්බිෙලො 

ෙගොසිඞ් ගසාලවනදාෙය විහරන් ති. අථ ෙඛො භගවා සායන් හසමයං පතිසල් ලානා වුට් ඨිෙතො 

ෙයන ෙගොසිඞ් ගසාලවනදාෙයො ෙතනුපසඞ් කමි. අද් දසා ෙඛො දායපාෙලො භගවන් තං 

දූරෙතොව ආගච් ඡන් තං. දිස් වාන භගවන් තං එතදෙවොච – ‘‘මා, සමණ, එතං දායං පාවිසි. 

සන් ෙතත් ථ තෙයො කුලපුත් තා අත් තකාමරූපා විහරන් ති. මා ෙතසං අඵාසුමකාසී’’ති. 

අස් ෙසොසි ෙඛො ආයස ්මා අනුරුද් ෙධො දායපාලස් ස භගවතා සද් ධිං මන් තයමානස් ස. 

සුත් වාන දායපාලං එතදෙවොච – ‘‘මා, ආවුෙසො දායපාල, භගවන් තං වාෙරසි. සත් ථා ෙනො 

භගවා අනුප් පත් ෙතො’’ති. අථ ෙඛො ආයස් මා අනුරුද් ෙධො ෙයනායස් මා ච නන් දිෙයො 

ආයස් මා ච කිම්බිෙලො ෙතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා ආයස් මන් තඤ් ච නන් දියං 

ආයස් මන් තඤ් ච කිම්බිලං එතදෙවොච – ‘‘අභික් කමථායස් මන් ෙතො, 

අභික් කමථායස් මන් ෙතො, සත් ථා ෙනො භගවා අනුප් පත් ෙතො’’ති. අථ ෙඛො ආයස් මා ච 

අනුරුද් ෙධො ආයස් මා ච නන් දිෙයො ආයස් මා ච කිම්බිෙලො භගවන් තං පච් චුග් ගන් ත් වා – 

එෙකො භගවෙතො පත් තචීවරං පටිග් ගෙහසි, එෙකො ආසනං පඤ් ඤාෙපසි, එෙකො 

පාෙදොදකං උපට් ඨෙපසි. නිසීදි භගවා පඤ් ඤත් ෙත ආසෙන. නිසජ් ජ ෙඛො භගවා පාෙද 

පක් ඛාෙලසි. ෙතපි ෙඛො ආයස් මන් ෙතො භගවන් තං අභිවාෙදත් වා එකමන් තං නිසීදිංසු. 

එකමන් තං නිසින් නං ෙඛො ආයස් මන් තං අනුරුද් ධං භගවා එතදෙවොච – 

326. ‘‘කච් චි ෙවො, අනුරුද් ධා, ඛමනීයං, කච් චි යාපනීයං, කච් චි පිණ් ඩෙකන න 

කිලමථා’’ති? ‘‘ඛමනීයං, භගවා, යාපනීයං, භගවා; න ච මයං, භන් ෙත, පිණ් ඩෙකන 

කිලමාමා’’ති. ‘‘කච් චි පන ෙවො, අනුරුද් ධා, සමග් ගා සම් ෙමොදමානා අවිවදමානා 
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ඛීෙරොදකීභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං පියචක් ඛූහි සම් පස් සන් තා විහරථා’’ති? ‘‘තග් ඝ මයං, 

භන් ෙත, සමග් ගා සම් ෙමොදමානා අවිවදමානා ඛීෙරොදකීභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං පියචක් ඛූහි 

සම් පස් සන් තා විහරාමා’’ති. ‘‘යථා කථං පන තුම් ෙහ, අනුරුද් ධා, සමග් ගා සම් ෙමොදමානා 

අවිවදමානා ඛීෙරොදකීභූතා අඤ් ඤමඤ් ඤං පියචක් ඛූහි සම් පස් සන් තා විහරථා’’ති? ‘‘ඉධ 

මය් හං, භන් ෙත, එවං ෙහොති – ‘ලාභා වත ෙම, සුලද් ධං වත ෙම, ෙයොහං එවරූෙපහි 

සබහ් මචාරීහි සද් ධිං විහරාමී’ති. තස් ස මය් හං, භන් ෙත, ඉෙමසු ආයස් මන් ෙතසු ෙමත් තං 

කායකම් මං පච් චුපට් ඨිතං ආවි ෙචව රෙහො ච; ෙමත් තං වචීකම් මං පච් චුපට් ඨිතං ආවි ෙචව 

රෙහො ච; ෙමත් තං මෙනොකම් මං පච් චුපට් ඨිතං ආවි ෙචව රෙහො ච. තස් ස මය් හං, භන් ෙත, 

එවං ෙහොති – ‘යංනූනාහං සකං චිත් තං නික් ඛිපිත් වා ඉෙමසංෙයව ආයස් මන් තානං 

චිත් තස් ස වෙසන වත් ෙතය්ය’න් ති. ෙසො ෙඛො අහං, භන් ෙත, සකං චිත් තං නික් ඛිපිත් වා 

ඉෙමසංෙයව ආයස් මන් තානං චිත් තස් ස වෙසන වත් තාමි. නානා හි ෙඛො ෙනො, භන් ෙත, 

කායා එකඤ් ච පන මඤ් ෙඤ චිත් ත’’න් ති. 

ආයස් මාපි ෙඛො නන් දිෙයො භගවන් තං එතදෙවොච – ‘‘මය් හම් පි, භන් ෙත, එවං ෙහොති 

– ‘ලාභා වත ෙම, සුලද් ධං වත ෙම, ෙයොහං එවරූෙපහි සබහ් මචාරීහි සද් ධිං විහරාමී’ති. 

තස් ස මය් හං, භන් ෙත, ඉෙමසු ආයස ්මන් ෙතසු ෙමත් තං කායකම් මං පච් චුපට් ඨිතං ආවි 

ෙචව රෙහො ච, ෙමත් තං වචීකම් මං පච් චුපට් ඨිතං ආවි ෙචව රෙහො ච, ෙමත් තං 

මෙනොකම් මං පච් චුපට් ඨිතං ආවි ෙචව රෙහො ච. තස් ස මය් හං, භන් ෙත, එවං ෙහොති – 

‘යංනූනාහං සකං චිත් තං නික් ඛිපිත් වා ඉෙමසංෙයව ආයස් මන් තානං චිත් තස් ස වෙසන 

වත් ෙතය්ය’න් ති. ෙසො ෙඛො අහං, භන් ෙත, සකං චිත් තං නික් ඛිපිත් වා ඉෙමසංෙයව 

ආයස් මන් තානං චිත් තස් ස වෙසන වත් තාමි. නානා හි ෙඛො ෙනො, භන් ෙත, කායා එකඤ් ච 

පන මඤ් ෙඤ චිත් තන් ති. 

ආයස් මාපි ෙඛො කිම්බිෙලො භගවන් තං එතදෙවොච – ‘‘මය් හම් පි, භන් ෙත, එවං ෙහොති 

– ‘ලාභා වත ෙම, සුලද් ධං වත ෙම, ෙයොහං එවරූෙපහි සබහ් මචාරීහි සද් ධිං විහරාමී’ති. 

තස් ස මය් හං, භන් ෙත, ඉෙමසු ආයස ්මන් ෙතසු ෙමත් තං කායකම් මං පච් චුපට් ඨිතං ආවි 

ෙචව රෙහො ච, ෙමත් තං වචීකම් මං පච් චුපට් ඨිතං ආවි ෙචව රෙහො ච, ෙමත් තං 

මෙනොකම් මං පච් චුපට් ඨිතං ආවි ෙචව රෙහො ච. තස් ස මය් හං, භන් ෙත, එවං ෙහොති – 

‘යංනූනාහං සකං චිත් තං නික් ඛිපිත් වා ඉෙමසංෙයව ආයස් මන් තානං චිත් තස් ස වෙසන 

වත් ෙතය්ය’න් ති. ෙසො ෙඛො අහං, භන් ෙත, සකං චිත් තං නික් ඛිපිත් වා ඉෙමසංෙයව 
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ආයස් මන් තානං චිත් තස් ස වෙසන වත් තාමි. නානා හි ෙඛො ෙනො, භන් ෙත, කායා එකඤ් ච 

පන මඤ් ෙඤ චිත් තන් ති. 

‘‘එවං ෙඛො මයං, භන් ෙත, සමග් ගා සම් ෙමොදමානා අවිවදමානා ඛීෙරොදකීභූතා 

අඤ් ඤමඤ් ඤං පියචක් ඛූහි සම් පස් සන් තා විහරාමා’’ති. 

327. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! කච් චි පන ෙවො, අනුරුද් ධා, අප් පමත් තා ආතාපිෙනො 

පහිතත් තා විහරථා’’ති? ‘‘තග් ඝ මයං, භන් ෙත, අප් පමත් තා ආතාපිෙනො පහිතත් තා 

විහරාමා’’ති. ‘‘යථා කථං පන තුම් ෙහ, අනුරුද් ධා, අප් පමත් තා ආතාපිෙනො පහිතත් තා 

විහරථා’’ති? ‘‘ඉධ පන, භන් ෙත, අම් හාකං ෙයො පඨමං ගාමෙතො පිණ් ඩාය පටික් කමති 

ෙසො ආසනානි පඤ් ඤාෙපති, පානීයං පරිෙභොජනීයං උපට් ඨෙපති, අවක් කාරපාතිං 

උපට් ඨෙපති. ෙයො පච් ඡා ගාමෙතො පිණ් ඩාය පටික් කමති, සෙච ෙහොති භුත් තාවෙසෙසො 

සෙච ආකඞ් ඛති භුඤ් ජති, ෙනො ෙච ආකඞ් ඛති අප් පහරිෙත වා ඡඩ් ෙඩති, අප් පාණෙක වා 

උදෙක ඔපිලාෙපති. ෙසො ආසනානි පටිසාෙමති, පානීයං පරිෙභොජනීයං පටිසාෙමති, 

අවක් කාරපාතිං පටිසාෙමති, භත් තග් ගං සම් මජ් ජති. ෙයො පස ්සති පානීයඝටං වා 

පරිෙභොජනීයඝටං වා වච් චඝටං වා රිත් තං තුච් ඡං ෙසො උපට් ඨෙපති. සචස් ස ෙහොති 

අවිසය් හං, හත් ථවිකාෙරන දුතියං ආමන් ෙතත් වා හත් ථවිලඞ් ඝෙකන උපට් ඨෙපම, න 

ත් ෙවව මයං, භන් ෙත, තප් පච් චයා වාචං භින් දාම. පඤ් චාහිකං ෙඛො පන මයං, භන් ෙත, 

සබ් බරත් තිකං ධම් මියා කථාය සන් නිසීදාම. එවං ෙඛො මයං, භන් ෙත, අප් පමත් තා 

ආතාපිෙනො පහිතත් තා විහරාමා’’ති. 

328. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! අත් ථි පන ෙවො, අනුරුද් ධා, එවං අප් පමත් තානං 

ආතාපීනං පහිතත් තානං විහරන් තානං උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති? ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත! 

ඉධ මයං, භන් ෙත, යාවෙදව ආකඞ් ඛාම විවිච් ෙචව කාෙමහි විවිච් ච අකුසෙලහි ධම් ෙමහි 

සවිතක් කං සවිචාරං විෙවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරාම. අයං ෙඛො 

ෙනො, භන් ෙත, අම් හාකං අප් පමත් තානං ආතාපීනං පහිතත් තානං විහරන් තානං 

උත් තරිමනුස ්සධම් මා අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! එතස් ස පන ෙවො, අනුරුද් ධා, විහාරස් ස සමතික් කමාය 

එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස ්සද් ධියා අත් ථඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 
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අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති? ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත! 

ඉධ මයං, භන් ෙත, යාවෙදව ආකඞ් ඛාම විතක් කවිචාරානං වූපසමා අජ් ඣත් තං 

සම් පසාදනං ෙචතෙසො එෙකොදිභාවං අවිතක් කං අවිචාරං සමාධිජං පීතිසුඛං දුතියං ඣානං 

උපසම් පජ් ජ විහරාම. එතස් ස, භන් ෙත, විහාරස් ස සමතික් කමාය එතස් ස විහාරස් ස 

පටිප් පස ්සද් ධියා අයමඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො 

අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! එතස් ස පන ෙවො, අනුරුද් ධා, විහාරස් ස සමතික් කමාය 

එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අත් ථඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති? ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත! 

ඉධ මයං, භන් ෙත, යාවෙදව ආකඞ් ඛාම පීතියා ච විරාගා උෙපක් ඛකා ච විහරාම, සතා ච 

සම් පජානා, සුඛඤ් ච කාෙයන පටිසංෙවෙදම, යං තං අරියා ආචික් ඛන් ති – ‘උෙපක් ඛෙකො 

සතිමා සුඛවිහාරී’ති තතියං ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරාම. එතස් ස, භන් ෙත, විහාරස් ස 

සමතික් කමාය එතස් ස විහාරස ්ස පටිප් පස ්සද් ධියා අයමඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස ්සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! එතස් ස පන ෙවො, අනුරුද් ධා, විහාරස් ස සමතික් කමාය 

එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අත් ථඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති? ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත! 

ඉධ මයං, භන් ෙත, යාවෙදව ආකඞ් ඛාම සුඛස් ස ච පහානා දුක් ඛස් ස ච පහානා, පුබ් ෙබව 

ෙසොමනස් සෙදොමනස් සානං අත් ථඞ් ගමා, අදුක් ඛං අසුඛං උෙපක් ඛාසතිපාරිසුද් ධිං චතුත් ථං 

ඣානං උපසම් පජ් ජ විහරාම. එතස් ස, භන් ෙත, විහාරස් ස සමතික් කමාය එතස් ස විහාරස් ස 

පටිප් පස ්සද් ධියා අයමඤ් ෙඤො උත් තරි මනුස් සධම් මා අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො 

අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! එතස් ස පන ෙවො, අනුරුද් ධා, විහාරස් ස සමතික් කමාය 

එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අත් ථඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති? ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත! 

ඉධ මයං, භන් ෙත, යාවෙදව ආකඞ් ඛාම සබ් බෙසො රූපසඤ් ඤානං සමතික් කමා 

පටිඝසඤ් ඤානං අත් ථඞ් ගමා නානත් තසඤ් ඤානං අමනසිකාරා ‘අනන් ෙතො ආකාෙසො’ති 

ආකාසානඤ් චායතනං උපසම් පජ් ජ විහරාම. එතස් ස, භන් ෙත, විහාරස ්ස සමතික් කමාය 
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එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අයමඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! එතස් ස පන ෙවො, අනුරුද් ධා, විහාරස් ස සමතික් කමාය 

එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අත් ථඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති? ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත! 

ඉධ මයං, භන් ෙත, යාවෙදව ආකඞ් ඛාම සබ් බෙසො ආකාසානඤ් චායතනං සමතික් කම් ම 

‘අනන් තං විඤ් ඤාණ’න් ති විඤ් ඤාණඤ් චායතනං උපසම් පජ් ජ විහරාම. එතස් ස, භන් ෙත, 

විහාරස් ස සමතික් කමාය එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අයමඤ් ෙඤො 

උත් තරිමනුස ්සධම් මා අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! එතස් ස පන ෙවො, අනුරුද් ධා, විහාරස් ස සමතික් කමාය 

එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අත් ථඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති? ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත! 

ඉධ මයං, භන් ෙත, යාවෙදව ආකඞ් ඛාම සබ් බෙසො විඤ් ඤාණඤ් චායතනං සමතික් කම් ම 

‘නත් ථි කිඤ් චී’ති ආකිඤ් චඤ් ඤායතනං උපසම් පජ් ජ විහරාම. එතස් ස, භන් ෙත, විහාරස් ස 

සමතික් කමාය එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අයමඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති. 

‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! එතස් ස පන ෙවො, අනුරුද් ධා, විහාරස් ස සමතික් කමාය 

එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අත් ථඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති? ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත! 

ඉධ මයං, භන් ෙත, යාවෙදව ආකඞ් ඛාම සබ් බෙසො ආකිඤ් චඤ් ඤායතනං සමතික් කම් ම 

ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං උපසම් පජ් ජ විහරාම. එතස් ස, භන් ෙත, විහාරස් ස 

සමතික් කමාය එතස් ස විහාරස ්ස පටිප් පස් සද් ධියා අයමඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස ්සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති. 

329. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! එතස් ස පන ෙවො, අනුරුද් ධා, විහාරස් ස සමතික් කමාය 

එතස් ස විහාරස් ස පටිප් පස් සද් ධියා අත් ථඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස් සධම් මා 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො’’ති? ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත! 

ඉධ මයං, භන් ෙත, යාවෙදව ආකඞ් ඛාම සබ් බෙසො ෙනවසඤ් ඤානාසඤ් ඤායතනං 

සමතික් කම් ම සඤ් ඤාෙවදයිතනිෙරොධං උපසම් පජ් ජ විහරාම. පඤ් ඤාය ච ෙනො දිස් වා 
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ආසවා පරික් ඛීණා. එතස් ස, භන් ෙත, විහාරස් ස සමතික් කමාය එතස් ස විහාරස් ස 

පටිප් පස ්සද් ධියා අයමඤ් ෙඤො උත් තරිමනුස ්සධම් මා අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසො 

අධිගෙතො ඵාසුවිහාෙරො. ඉමස්මා ච මයං, භන් ෙත, ඵාසුවිහාරා අඤ් ඤං ඵාසුවිහාරං 

උත් තරිතරං වා පණීතතරං වා න සමනුපස් සාමා’’ති. ‘‘සාධු සාධු, අනුරුද් ධා! එතස්මා 

අනුරුද් ධා ඵාසුවිහාරා අඤ්ෙඤො ඵාසුවිහාෙරො උත් තරිතෙරො වා පණීතතෙරො වා නත් ථී’’ති. 

330. අථ ෙඛො භගවා ආයස් මන් තඤ් ච අනුරුද් ධං ආයස් මන් තඤ් ච නන් දියං 

ආයස් මන් තඤ් ච කිම්බිලං ධම් මියා කථාය සන් දස් ෙසත් වා සමාදෙපත් වා සමුත් ෙතෙජත් වා 

සම් පහංෙසත් වා උට් ඨායාසනා පක් කාමි. අථ ෙඛො ආයස් මා ච අනුරුද් ෙධො ආයස් මා ච 

නන් දිෙයො ආයස් මා ච කිම්බිෙලො භගවන් තං අනුසංසාෙවත් වා තෙතො පටිනිවත් තිත් වා 

ආයස් මා ච නන් දිෙයො ආයස් මා ච කිම්බිෙලො ආයස් මන් තං අනුරුද් ධං එතදෙවොචුං – ‘‘කිං 

නු ෙඛො මයං ආයස් මෙතො අනුරුද් ධස් ස එවමාෙරොචිම් හ – ‘ඉමාසඤ් ච ඉමාසඤ් ච 

විහාරසමාපත් තීනං මයං ලාභිෙනො’ති, යං ෙනො ආයස් මා අනුරුද් ෙධො භගවෙතො සම් මුඛා 

යාව ආසවානං ඛයා පකාෙසසී’’ති? ‘‘න ෙඛො ෙම ආයස් මන් ෙතො එවමාෙරොෙචසුං – 

‘ඉමාසඤ් ච ඉමාසඤ් ච විහාරසමාපත් තීනං මයං ලාභිෙනො’ති, අපි ච ෙම ආයස් මන් තානං 

ෙචතසා ෙචෙතො පරිච් ච විදිෙතො – ‘ඉමාසඤ් ච ඉමාසඤ් ච විහාරසමාපත් තීනං ඉෙම 

ආයස් මන් ෙතො ලාභිෙනො’ති. ෙදවතාපි ෙම එතමත් ථං ආෙරොෙචසුං – ‘ඉමාසඤ් ච 

ඉමාසඤ් ච විහාරසමාපත් තීනං ඉෙම ආයස් මන් ෙතො ලාභිෙනො’ති. තං ෙම භගවතා 

පඤ් හාභිපුට් ෙඨන බ්යාකත’’න් ති. 

331. අථ ෙඛො දීෙඝො පරජෙනො යක් ෙඛො ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමි; උපසඞ් කමිත් වා 

භගවන් තං අභිවාෙදත් වා එකමන් තං අට් ඨාසි. එකමන් තං ඨිෙතො ෙඛො දීෙඝො පරජෙනො 

යක් ෙඛො භගවන් තං එතදෙවොච – ‘‘ලාභා වත, භන් ෙත, වජ් ජීනං, සුලද් ධලාභා වජ් ජිපජාය, 

යත් ථ තථාගෙතො විහරති අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො, ඉෙම ච තෙයො කුලපුත් තා – ආයස් මා 

ච අනුරුද් ෙධො, ආයස් මා ච නන් දිෙයො, ආයස් මා ච කිම්බිෙලො’’ති. දීඝස් ස පරජනස ්ස 

යක් ඛස් ස සද් දං සුත් වා භුම් මා ෙදවා සද් දමනුස් සාෙවසුං – ‘ලාභා වත, ෙභො, වජ් ජීනං, 

සුලද් ධලාභා වජ් ජිපජාය, යත් ථ තථාගෙතො විහරති අරහං සම් මාසම් බුද් ෙධො, ඉෙම ච 

තෙයො කුලපුත් තා – ආයස් මා ච අනුරුද් ෙධො, ආයස් මා ච නන් දිෙයො, ආයස් මා ච 

කිම්බිෙලො’ති. භුම් මානං ෙදවානං සද් දං සුත් වා චාතුමහාරාජිකා ෙදවා…ෙප.… තාවතිංසා 

ෙදවා…ෙප.… යාමා ෙදවා…ෙප.… තුසිතා ෙදවා…ෙප.… නිම් මානරතී ෙදවා…ෙප.… 
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පරනිම් මිතවසවත් තී ෙදවා…ෙප.… බහ් මකායිකා ෙදවා සද් දමනුස් සාෙවසුං – ‘‘ලාභා 

වත, ෙභො, වජ් ජීනං, සුලද් ධලාභා වජ් ජිපජාය, යත් ථ තථාගෙතො විහරති අරහං 

සම් මාසම් බුද් ෙධො, ඉෙම ච තෙයො කුලපුත් තා – ආයස් මා ච අනුරුද් ෙධො, ආයස් මා ච 

නන් දිෙයො, ආයස් මා ච කිම්බිෙලො’’ති. ඉතිහ ෙත ආයස් මන් ෙතො ෙතන ඛෙණන (ෙතන 

ලෙයන) ෙතන මුහුත් ෙතන යාවබහ ්මෙලොකා විදිතා අෙහසුං. 

‘‘එවෙමතං, දීඝ, එවෙමතං, දීඝ! යස් මාපි, දීඝ, කුලා එෙත තෙයො කුලපුත් තා 

අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිතා, තඤ් ෙචපි කුලං එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් තං 

අනුස් සෙරය්ය, තස් සපස් ස කුලස ්ස දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය. යස් මාපි, දීඝ, කුලපරිවට් ටා 

එෙත තෙයො කුලපුත් තා අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිතා, ෙසො ෙචපි කුලපරිවට් ෙටො එෙත 

තෙයො කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් ෙතො අනුස් සෙරය්ය, තස් සපස් ස කුලපරිවට් ටස් ස දීඝරත් තං 

හිතාය සුඛාය. යස් මාපි, දීඝ, ගාමා එෙත තෙයො කුලපුත් තා අගාරස් මා අනගාරියං 

පබ් බජිතා, ෙසො ෙචපි ගාෙමො එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් ෙතො අනුස් සෙරය්ය, 

තස් සපස් ස ගාමස් ස දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය. යස ්මාපි, දීඝ, නිගමා එෙත තෙයො කුලපුත් තා 

අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිතා, ෙසො ෙචපි නිගෙමො එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත 

පසන් නචිත් ෙතො අනුස් සෙරය්ය, තස් සපස් ස නිගමස ්ස දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය. යස් මාපි, 

දීඝ, නගරා එෙත තෙයො කුලපුත් තා අගාරස් මා අනගාරියං පබ් බජිතා, තඤ් ෙචපි නගරං 

එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් තං අනුස් සෙරය්ය, තස් සපස් ස නගරස් ස දීඝරත් තං 

හිතාය සුඛාය. යස් මාපි, දීඝ, ජනපදා එෙත තෙයො කුලපුත් තා අගාරස් මා අනගාරියං 

පබ් බජිතා, ෙසො ෙචපි ජනපෙදො එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් ෙතො අනුස් සෙරය්ය, 

තස් සපස් ස ජනපදස් ස දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය. සබ් ෙබ ෙචපි, දීඝ, ඛත් තියා එෙත තෙයො 

කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් තා අනුස් සෙරය ං, සබ් ෙබසානම්පස ්ස ඛත් තියානං දීඝරත් තං 

හිතාය සුඛාය. සබ් ෙබ ෙචපි, දීඝ, බාහ් මණා එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් තා 

අනුස් සෙරය ං, සබ් ෙබසානම්පස ්ස බාහ් මණානං දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය. සබ් ෙබ ෙචපි, 

දීඝ, ෙවස් සා එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් තා අනුස් සෙරය ං, සබ් ෙබසානම්පස් ස 

ෙවස්සානං දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය. සබ් ෙබ ෙචපි, දීඝ, සුද් දා එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත 

පසන් නචිත් තා අනුස් සෙරය ං, සබ් ෙබසානම්පස් ස සුද් දානං දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය. 

සෙදවෙකො ෙචපි, දීඝ, ෙලොෙකො සමාරෙකො සබහ් මෙකො සස් සමණබාහ් මණී පජා 

සෙදවමනුස් සා එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් තා අනුස් සෙරය්ය, සෙදවකස් සපස් ස 
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ෙලොකස් ස සමාරකස් ස සබහ් මකස් ස සස් සමණබාහ් මණියා පජාය සෙදවමනුස් සාය 

දීඝරත් තං හිතාය සුඛාය. පස ්ස, දීඝ, යාවඤ්ෙචෙත තෙයො කුලපුත් තා බහුජනහිතාය 

පටිපන් නා බහුජනසුඛාය ෙලොකානුකම් පකාය, අත් ථාය හිතාය සුඛාය 

ෙදවමනුස් සාන’’න් ති. 

ඉදමෙවොච භගවා. අත් තමෙනො දීෙඝො පරජෙනො යක් ෙඛො භගවෙතො භාසිතං 

අභිනන් දීති. 

 

 චූළෙගොසිඞ්ගසුත්තං පඨමං. 

චූළෙගොසිඞ් ගසුත් තං  
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 චූළෙගොසිඞ් ගසුත් තවණ්ණනා (අට්ඨකථා) 

 

 

325. එවං ෙම සුතන් ති චූළෙගොසිඞ් ගසුත් තං. තත් ථ නාතිෙක විහරතීති නාතිකා නාම 

එකං තළාකං නිස් සාය ද් වින් නං චූළපිතිමහාපිතිපුත් තානං ද් ෙව ගාමා, ෙතසු එකස ්මිං 

ගාෙම. ගිඤ් ජකාවසෙථති ඉට් ඨකාමෙය ආවසෙථ. එකස් මිං කිර සමෙය භගවා 

මහාජනසඞ් ගහං කෙරොන් ෙතො වජ් ජිරට් ෙඨ චාරිකං චරමාෙනො නාතිකං අනුප් පත් ෙතො. 

නාතිකවාසිෙනො මනුස් සා භගවෙතො මහාදානං දත් වා ධම් මකථං සුත් වා පසන් නහදයා, 

‘‘සත් ථු වසනට් ඨානං කරිස ්සාමා’’ති මන් ෙතත් වා ඉට් ඨකාෙහව භිත් තිෙසොපානත් ථම් ෙභ 

වාළරූපාදීනි දස් ෙසන් ෙතො පාසාදං කත් වා සුධාය ලිම් පිත් වා මාලාකම් මලතාකම් මාදීනි 

නිට් ඨාෙපත් වා භුම් මත් ථරණමඤ් චපීඨාදීනි පඤ් ඤෙපත් වා සත් ථු නිය්යාෙතසුං. අපරාපරං 

පෙනත් ථ මනුස් සා භික් ඛුසඞ් ඝස් ස රත් තිට් ඨානදිවාට් ඨානමණ් ඩපචඞ් කමාදීනි කාරයිංසු. 

ඉති ෙසො විහාෙරො මහා අෙහොසි. තං සන් ධාය වුත් තං ‘‘ගිඤ් ජකාවසෙථ’’ති. 

ෙගොසිඞ් ගසාලවනදාෙයති තත් ථ එකස් ස ෙජට් ඨකරුක් ඛස් ස ඛන් ධෙතො 

ෙගොසිඞ් ගසණ් ඨානං හුත් වා විටපං උට් ඨහි, තං රුක් ඛං උපාදාය සබ් බම් පි තං වනං 

ෙගොසිඞ් ගසාලවනන් ති සඞ් ඛං ගතං. දාෙයොති අවිෙසෙසන අරඤ් ඤස් ෙසතං නාමං. තස් මා 

ෙගොසිඞ් ගසාලවනදාෙයති ෙගොසිඞ් ගසාලවනඅරඤ් ෙඤති අත් ෙථො. විහරන් තීති 

සාමග් ගිරසං අනුභවමානා විහරන් ති. ඉෙමසඤ් හි කුලපුත් තානං උපරිපණ් ණාසෙක 

පුථුජ් ජනකාෙලො කථිෙතො, ඉධ ඛීණාසවකාෙලො. තදා හි ෙත ලද් ධස් සාදා ලද් ධපතිට් ඨා 

අධිගතපටිසම් භිදා ඛීණාසවා හුත් වා සාමග් ගිරසං අනුභවමානා තත් ථ විහරිංසු. තං 

සන් ධාෙයතං වුත් තං. 

ෙයන ෙගොසිඞ් ගසාලවනදාෙයො ෙතනුපසඞ් කමීති 

ධම් මෙසනාපතිමහාෙමොග් ගල් ලානත් ෙථෙරසු වා අසීතිමහාසාවෙකසු වා, අන් තමෙසො 

ධම් මභණ් ඩාගාරිකආනන් දත් ෙථරම් පි කඤ් චි අනාමන් ෙතත් වා සයෙමව පත් තචීවරං 

ආදාය අනීකා නිස් සෙටො හත් ථී විය, යූථා නිස් සෙටො කාළසීෙහො විය, වාතච් ඡින් ෙනො 

වලාහෙකො විය එකෙකොව උපසඞ් කමි. කස් මා පෙනත් ථ භගවා සයං අගමාසීති? තෙයො 

කුලපුත් තා සාමග් ගිරසං අනුභවන් තා විහරන් ති, ෙතසං පග් ගණ් හනෙතො, පච් ඡිමජනතං 
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අනුකම් පනෙතො ධම් මගරුභාවෙතො ච. එවං කිරස් ස අෙහොසි – ‘‘අහං ඉෙම කුලපුත් ෙත 

පග් ගණ් හිත් වා උක් කංසිත් වා පටිසන් ථාරං කත් වා ධම් මං ෙනසං ෙදෙසස් සාමී’’ති. එවං 

තාව පග් ගණ් හනෙතො අගමාසි. අපරම් පිස් ස අෙහොසි – ‘‘අනාගෙත කුලපුත් තා 

සම් මාසම් බුද් ෙධො සමග් ගවාසං වසන් තානං සන් තිකං සයං ගන් ත් වා පටිසන් ථාරං කත් වා 

ධම් මං කෙථත් වා තෙයො කුලපුත් ෙත පග් ගණ් හි, ෙකො නාම සමග් ගවාසං න වෙසය්යාති 

සමග් ගවාසං වසිතබ් බං මඤ් ඤමානා ඛිප් පෙමව දුක් ඛස ්සන් තං කරිස් සන් තී’’ති. එවං 

පච් ඡිමජනතං අනුකම් පනෙතොපි අගමාසි. බුද් ධා ච නාම ධම් මගරුෙනො ෙහොන් ති, ෙසො ච 

ෙනසං ධම් මගරුභාෙවො රථවිනීෙත ආවිකෙතොව. ඉති ඉමස් මා ධම් මගරුභාවෙතොපි ධම් මං 

පග් ගණ් හිස් සාමීති අගමාසි. 

දායපාෙලොති අරඤ් ඤපාෙලො. ෙසො තං අරඤ් ඤං යථා ඉච් ඡිතිච් ඡිතප් පෙදෙසන 

මනුස් සා පවිසිත් වා තත් ථ පුප් ඵං වා ඵලං වා නිය්යාසං වා දබ් බසම් භාරං වා න හරන් ති, 

එවං වතියා පරික් ඛිත් තස් ස තස් ස අරඤ් ඤස ්ස ෙයොජිෙත ද් වාෙර නිසීදිත් වා තං අරඤ් ඤං 

රක් ඛති, පාෙලති. තස් මා ‘‘දායපාෙලො’’ති වුත් ෙතො. අත් තකාමරූපාති අත් තෙනො හිතං 

කාමයමානසභාවා හුත් වා විහරන් ති. ෙයො හි ඉමස් මිං සාසෙන පබ් බජිත් වාපි 

ෙවජ් ජකම් මදූතකම් මපහිණගමනාදීනං වෙසන එකවීසතිඅෙනසනාහි ජීවිකං කප් ෙපති, 

අයං න අත් තකාමරූෙපො නාම. ෙයො පන ඉමස් මිං සාසෙන පබ් බජිත් වා 

එකවීසතිඅෙනසනං පහාය චතුපාරිසුද් ධිසීෙල පතිට් ඨාය බුද් ධවචනං උග් ගණ් හිත් වා 

සප් පායධුතඞ් ගං අධිට් ඨාය අට් ඨතිංසාය ආරම් මෙණසු චිත් තරුචියං කම් මට් ඨානං 

ගෙහත් වා ගාමන් තං පහාය අරඤ් ඤං පවිසිත් වා සමාපත් තිෙයො නිබ් බත් ෙතත් වා 

විපස් සනාය කම් මං කුරුමාෙනො විහරති, අයං අත් තකාෙමො නාම. ෙතපි තෙයො කුලපුත් තා 

එවරූපා අෙහසුං. ෙතන වුත් තං – ‘‘අත් තකාමරූපා විහරන් තී’’ති. 

මා ෙතසං අඵාසුමකාසීති ෙතසං මා අඵාසුකං අකාසීති භගවන් තං වාෙරසි. එවං 

කිරස් ස අෙහොසි – ‘‘ඉෙම කුලපුත් තා සමග් ගා විහරන් ති, එකච් චස ්ස ච ගතට් ඨාෙන 

භණ් ඩනකලහවිවාදා වත් තන් ති, තිඛිණසිඞ් ෙගො චණ් ඩෙගොෙණො විය ඔවිජ් ඣන් ෙතො 

විචරති, අෙථකමග් ෙගන ද් වින් නං ගමනං න ෙහොති, කදාචි අයම් පි එවං කෙරොන් ෙතො 

ඉෙමසං කුලපුත් තානං සමග් ගවාසං භින් ෙදය්ය. පාසාදිෙකො ච පෙනස සුවණ් ණවණ් ෙණො 

සුරසගිද් ෙධො මඤ් ෙඤ, ගතකාලෙතො පට් ඨාය පණීතදායකානං අත් තෙනො 

උපට් ඨාකානඤ් ච වණ් ණකථනාදීහි ඉෙමසං කුලපුත් තානං අප් පමාදවිහාරං භින් ෙදය්ය. 
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වසනට් ඨානානි චාපි එෙතසං කුලපුත් තානං නිබද් ධානි පරිච් ඡින් නානි තිස් ෙසො ච 

පණ් ණසාලා තෙයො චඞ් කමා තීණි දිවාට් ඨානානි තීණි මඤ් චපීඨානි. අයං පන සමෙණො 

මහාකාෙයො වුඩ් ඪතෙරො මඤ් ෙඤ භවිස් සති. ෙසො අකාෙල ඉෙම කුලපුත් ෙත ෙසනාසනා 

වුට් ඨාෙපස් සති. එවං සබ් බථාපි එෙතසං අඵාසු භවිස් සතී’’ති. තං අනිච් ඡන් ෙතො, ‘‘මා 

ෙතසං අඵාසුකමකාසී’’ති භගවන් තං වාෙරසි. 

කිං පෙනස ජානන් ෙතො වාෙරසි, අජානන් ෙතොති? අජානන් ෙතො. කිඤ් චාපි හි 

තථාගතස් ස පටිසන් ධිග් ගහණෙතො පට් ඨාය දසසහස් සචක් කවාළකම් පනාදීනි 

පාටිහාරියානි පවත් තිංසු, අරඤ් ඤවාසිෙනො පන දුබ් බලමනුස් සා සකම් මප් පසුතා තානි 

සල් ලක් ෙඛතුං න සක් ෙකොන් ති. සම් මාසම් බුද් ෙධො ච නාම යදා 

අෙනකභික් ඛුසහස් සපරිවාෙරො බ්යාමප් පභාය අසීතිඅනුබ්යඤ් ජෙනහි 

ද් වත් තිංසමහාපුරිසලක් ඛණසිරියා ච බුද් ධානුභාවං දස් ෙසන් ෙතො විචරති, තදා ෙකො 

එෙසොති අපුච් ඡිත් වාව ජානිතබ් ෙබො ෙහොති. තදා පන භගවා සබ් බම් පි තං බුද් ධානුභාවං 

චීවරගබ් ෙභන පටිච් ඡාෙදත් වා වලාහකගබ් ෙභන පටිච් ඡන් ෙනො පුණ් ණචන් ෙදො විය 

සයෙමව පත් තචීවරමාදාය අඤ් ඤාතකෙවෙසන අගමාසි. ඉති නං අජානන් ෙතොව 

දායපාෙලො නිවාෙරසි. 

එතදෙවොචාති ෙථෙරො කිර මා සමණාති දායපාලස් ස කථං සුත් වාව චින් ෙතසි – ‘‘මයං 

තෙයො ජනා ඉධ විහරාම, අඤ් ෙඤ පබ් බජිතා නාම නත් ථි, අයඤ් ච දායපාෙලො 

පබ් බජිෙතන විය සද් ධිං කෙථති, ෙකො නු ෙඛො භවිස් සතී’’ති දිවාට් ඨානෙතො වුට් ඨාය 

ද් වාෙර ඨත් වා මග් ගං ඔෙලොෙකන් ෙතො භගවන් තං අද් දස. භගවාපි ෙථරස් ස සහ 

දස් සෙනෙනව සරීෙරොභාසං මුඤ් චි, අසීතිඅනුබ්යඤ් ජනවිරාජිතා බ්යාමප් පභා 

පසාරිතසුවණ් ණපෙටො විය විෙරොචිත් ථ. ෙථෙරො, ‘‘අයං දායපාෙලො ඵණකතං ආසිවිසං 

ගීවාය ගෙහතුං හත් ථං පසාෙරන් ෙතො විය ෙලොෙක අග් ගපුග් ගෙලන සද් ධිං කෙථන් ෙතොව 

න ජානාති, අඤ් ඤතරභික් ඛුනා විය සද් ධිං කෙථතී’’ති නිවාෙරන් ෙතො එතං, ‘‘මා, 

ආවුෙසො දායපාලා’’තිආදිවචනං අෙවොච. 

ෙතනුපසඞ් කමීති කස් මා භගවෙතො පච් චුග් ගමනං අකත් වා උපසඞ් කමි? එවං කිරස් ස 

අෙහොසි – ‘‘මයං තෙයො ජනා සමග් ගවාසං වසාම, සචාහං එකෙකොව පච් චුග් ගමනං 

කරිස් සාමි, සමග් ගවාෙසො නාම න භවිස ්සතී’’ති පියමිත් ෙත ගෙහත් වාව පච් චුග් ගමනං 

කරිස් සාමි. යථා ච භගවා මය් හං පිෙයො, එවං සහායානම් පි ෙම පිෙයොති, ෙතහි සද් ධිං 
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පච් චුග් ගමනං කාතුකාෙමො සයං අකත් වාව උපසඞ් කමි. ෙකචි පන ෙතසං ෙථරානං 

පණ් ණසාලද් වාෙර චඞ් කමනෙකොටියා භගවෙතො ආගමනමග් ෙගො ෙහොති, තස් මා ෙථෙරො 

ෙතසං සඤ් ඤං දදමාෙනොව ගෙතොති. අභික් කමථාති ඉෙතො ආගච් ඡථ. පාෙද පක් ඛාෙලසීති 

විකසිතපදුමසන් නිෙභහි ජාලහත් ෙථහි මණිවණ් ණං උදකං ගෙහත් වා සුවණ් ණවණ් ෙණසු 

පිට් ඨිපාෙදසු උදකමභිසිඤ් චිත් වා පාෙදන පාදං ඝංසන් ෙතො පක් ඛාෙලසි. බුද් ධානං කාෙය 

රෙජොජල් ලං නාම න උපලිම් පති, කස් මා පක් ඛාෙලසීති? සරීරස් ස උතුග් ගහණත් ථං, 

ෙතසඤ් ච චිත් තසම් පහංසනත් ථං. අම් ෙහහි අභිහෙටන උදෙකන භගවා පාෙද 

පක් ඛාෙලසි, පරිෙභොගං අකාසීති ෙතසං භික් ඛූනං බලවෙසොමනස් සවෙසන චිත් තං පීණිතං 

ෙහොති, තස් මා පක් ඛාෙලසි. ආයස් මන් තං අනුරුද් ධං භගවා එතදෙවොචාති ෙසො කිර ෙතසං 

වුඩ් ඪතෙරො. 

326. තස් ස සඞ් ගෙහ කෙත ෙසසානං කෙතොව ෙහොතීති ෙථරඤ් ෙඤව එතං කච් චි ෙවො 

අනුරුද් ධාතිආදිවචනං අෙවොච. තත් ථ කච් චීති පුච් ඡනත් ෙථ නිපාෙතො. ෙවොති සාමිවචනං. 

ඉදං වුත් තං ෙහොති – කච් චි අනුරුද් ධා තුම් හාකං ඛමනීයං, ඉරියාපෙථො ෙවො ඛමති? කච් චි 

යාපනීයං, කච් චි ෙවො ජීවිතං යාෙපති ඝටියති? කච් චි පිණ් ඩෙකන න කිලමථ, කච් චි 

තුම් හාකං සුලභපිණ් ඩං, සම් පත් ෙත ෙවො දිස ්වා මනුස් සා උළුඞ් කයාගුං වා කටච් ඡුභික් ඛං 

වා දාතබ් බං මඤ් ඤන් තීති භික් ඛාචාරවත් තං පුච් ඡති. කස ්මා? පච් චෙයන අකිලමන් ෙතන 

හි සක් කා සමණධම් ෙමො කාතුං, වත් තෙමව වා එතං පබ් බජිතානං. අථ ෙතන පටිවචෙන 

දින් ෙන, ‘‘අනුරුද් ධා, තුම් ෙහ රාජපබ් බජිතා මහාපුඤ් ඤා, මනුස් සා තුම් හාකං අරඤ් ෙඤ 

වසන් තානං අදත් වා කස ්ස අඤ් ඤස් ස දාතබ් බං මඤ් ඤිස් සන් ති, තුම් ෙහ පන එතං 

භුඤ් ජිත් වා කිං නු ෙඛො මිගෙපොතකා විය අඤ් ඤමඤ් ඤං සඞ් ඝට් ෙටන් තා විහරථ, උදාහු 

සාමග් ගිභාෙවො ෙවො අත් ථී’’ති සාමග් ගිරසං පුච් ඡන් ෙතො, කච් චි පන ෙවො, අනුරුද් ධා, 

සමග් ගාතිආදිමාහ. 

තත් ථ ඛීෙරොදකීභූතාති යථා ඛීරඤ් ච උදකඤ් ච අඤ් ඤමඤ් ඤං සංසන් දති, විසුං න 

ෙහොති, එකත් තං විය උෙපති, කච් චි එවං සාමග් ගිවෙසන එකත් තූපගතචිත් තුප් පාදා 

විහරථාති පුච් ඡති. පියචක් ඛූහීති ෙමත් තචිත් තං පච් චුපට් ඨෙපත් වා ඔෙලොකනචක් ඛූනි 

පියචක් ඛූනි නාම. කච් චි තථාරූෙපහි චක් ඛූහි අඤ් ඤමඤ් ඤං සම් පස් සන් තා විහරථාති 

පුච් ඡති. තග් ඝාති එකංසත් ෙථ නිපාෙතො. එකංෙසන මයං, භන් ෙතති වුත් තං ෙහොති. යථා 

කථං පනාති එත් ථ යථාති නිපාතමත් තං. කථන් ති කාරණපුච් ඡා. කථං පන තුම් ෙහ එවං 
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විහරථ, ෙකන කාරෙණන විහරථ, තං ෙම කාරණං බූථාති වුත් තං ෙහොති. ෙමත් තං 

කායකම් මන් ති ෙමත් තචිත් තවෙසන පවත් තං කායකම් මං. ආවි ෙචව රෙහො චාති සම් මුඛා 

ෙචව පරම් මුඛා ච. ඉතෙරසුපි එෙසව නෙයො. 

තත් ථ සම් මුඛා කායවචීකම් මානි සහවාෙස ලබ් භන් ති, ඉතරානි විප් පවාෙස. 

මෙනොකම් මං සබ් බත් ථ ලබ් භති. යඤ් හි සහවසන් ෙතසු එෙකන මඤ් චපීඨං වා දාරුභණ් ඩං 

වා මත් තිකාභණ් ඩං වා බහි දුන් නික් ඛිත් තං ෙහොති, තං දිස් වා ෙකනිදං වළඤ් ජිතන් ති 

අවඤ් ඤං අකත් වා අත් තනා දුන් නික් ඛිත් තං විය ගෙහත් වා පටිසාෙමන් තස් ස 

පටිජග් ගිතබ් බයුත් තං වා පන ඨානං පටිජග් ගන් තස් ස සම් මුඛා ෙමත් තං කායකම් මං නාම 

ෙහොති. එකස් මිං පක් කන් ෙත ෙතන දුන් නික් ඛිත් තං ෙසනාසනපරික් ඛාරං තෙථව 

නික් ඛිපන් තස් ස පටිජග් ගිතබ් බයුත් තට් ඨානං වා පන පටිජග් ගන් තස් ස පරම් මුඛා ෙමත් තං 

කායකම් මං නාම ෙහොති. සහවසන් තස් ස පන ෙතහි සද් ධිං මධුරං සම් ෙමොදනීයං කථං 

පටිසන් ථාරකථං සාරණීයකථං ධම් මීකථං සරභඤ් ඤං සාකච් ඡං පඤ් හපුච් ඡනං 

පඤ් හවිස් සජ් ජනන් ති එවමාදිකරෙණ සම් මුඛා ෙමත් තං වචීකම් මං නාම ෙහොති. ෙථෙරසු 

පන පක් කන් ෙතසු මය් හං පියසහාෙයො නන් දියත් ෙථෙරො කිම්බිලත් ෙථෙරො එවං 

සීලසම් පන් ෙනො, එවං ආචාරසම් පන් ෙනොතිආදිගුණකථනං පරම් මුඛා ෙමත් තං වචීකම් මං 

නාම ෙහොති. මය් හං පියමිත් ෙතො නන් දියත් ෙථෙරො කිම්බිලත් ෙථෙරො අෙවෙරො ෙහොතු, 

අබ්යාපජ් ෙජො සුඛී ෙහොතූති එවං සමන් නාහරෙතො පන සම් මුඛාපි පරම් මුඛාපි ෙමත් තං 

මෙනොකම් මං ෙහොතිෙයව. 

නානා හි ෙඛො ෙනො, භන් ෙත, කායාති කායඤ් හි පිට් ඨං විය මත් තිකා විය ච 

ඔමද් දිත් වා එකෙතො කාතුං න සක් කා. එකඤ් ච පන මඤ් ෙඤ චිත් තන් ති චිත් තං පන ෙනො 

හිතට් ෙඨන නිරන් තරට් ෙඨන අවිග් ගහට් ෙඨන සමග් ගට් ෙඨන එකෙමවාති දස් ෙසති. කථං 

පෙනතං සකං චිත් තං නික් ඛිපිත් වා ඉතෙරසං චිත් තවෙසන වත් තිංසූති? එකස් ස පත් ෙත 

මලං උට් ඨහති, එකස් ස චීවරං කිලිට් ඨං ෙහොති, එකස් ස පරිභණ් ඩකම් මං ෙහොති. තත් ථ 

යස් ස පත් ෙත මලං උට් ඨිතං, ෙතන මමාවුෙසො, පත් ෙත මලං උට් ඨිතං පචිතුං වට් ටතීති 

වුත් ෙත ඉතෙර මය් හං චීවරං කිලිට් ඨං ෙධොවිතබ් බං, මය් හං පරිභණ් ඩං කාතබ් බන් ති 

අවත් වා අරඤ් ඤං පවිසිත් වා දාරූනි ආහරිත් වා ඡින් දිත් වා පත් තකටාෙහ පරිභණ් ඩං 

කත් වා තෙතො පරං චීවරං වා ෙධොවන් ති, පරිභණ් ඩං වා කෙරොන් ති. මමාවුෙසො, චීවරං 
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කිලිට් ඨං ෙධොවිතුං වට් ටති, මම පණ් ණසාලා උක් ලාපා පරිභණ් ඩං කාතුං වට් ටතීති 

පඨමතරං ආෙරොචිෙතපි එෙසව නෙයො. 

327. සාධු සාධු, අනුරුද් ධාති භගවා ෙහට් ඨා න ච මයං, භන් ෙත, පිණ් ඩෙකන 

කිලමිම් හාති වුත් ෙත න සාධුකාරමදාසි. කස් මා? අයඤ් හි කබළීකාෙරො ආහාෙරො නාම 

ඉෙමසං සත් තානං අපායෙලොෙකපි ෙදවමනුස් සෙලොෙකපි ආචිණ් ණසමාචිණ් ෙණොව. අයං 

පන ෙලොකසන් නිවාෙසො ෙයභුෙය්යන විවාදපක් ඛන් ෙදො, අපායෙලොෙක 

ෙදවමනුස් සෙලොෙකපි ඉෙම සත් තා පටිවිරුද් ධා එව, එෙතසං සාමග් ගිකාෙලො දුල් ලෙභො, 

කදාචිෙදව ෙහොතීති සමග් ගවාසස ්ස දුල් ලභත් තා ඉධ භගවා සාධුකාරමදාසි. ඉදානි ෙතසං 

අප් පමාදලක් ඛණං පුච් ඡන් ෙතො කච් චි පන ෙවො, අනුරුද් ධාතිආදිමාහ. තත් ථ ෙවොති 

නිපාතමත් තං පච් චත් තවචනං වා, කච් චි තුම් ෙහති අත් ෙථො. අම් හාකන් ති අම් ෙහසු තීසු 

ජෙනසු. පිණ් ඩාය පටික් කමතීති ගාෙම පිණ් ඩාය චරිත් වා පච් චාගච් ඡති. 

අවක් කාරපාතින් ති අතිෙරකපිණ් ඩපාතං අපෙනත් වා ඨපනත් ථාය එකං සමුග් ගපාතිං 

ෙධොවිත් වා ඨෙපති. 

ෙයො පච් ඡාති ෙත කිර ෙථරා න එකෙතොව භික් ඛාචාරං පවිසන් ති, ඵලසමාපත් තිරතා 

ෙහෙත. පාෙතොව සරීරප් පටිජග් ගනං කත් වා වත් තප් පටිපත් තිං පූෙරත් වා ෙසනාසනං 

පවිසිත් වා කාලපරිච් ෙඡදං කත් වා ඵලසමාපත් තිං අප් ෙපත් වා නිසීදන් ති. ෙතසු ෙයො 

පඨමතරං නිසින් ෙනො අත් තෙනො කාලපරිච් ෙඡදවෙසන පඨමතරං උට් ඨාති; ෙසො පිණ් ඩාය 

චරිත් වා පටිනිවත් ෙතො භත් තකිච් චට් ඨානං ආගන් ත් වා ජානාති – ‘‘ද් ෙව භික් ඛූ පච් ඡා, අහං 

පඨමතරං ආගෙතො’’ති. අථ පත් තං පිදහිත් වා ආසනපඤ් ඤාපනාදීනි කත් වා යදි පත් ෙත 

පටිවිසමත් තෙමව ෙහොති, නිසීදිත් වා භුඤ් ජති. යදි අතිෙරකං ෙහොති, අවක් කාරපාතියං 

පක් ඛිපිත් වා පාතිං පිධාය භුඤ් ජති. කතභත් තකිච් ෙචො පත් තං ෙධොවිත් වා ෙවොදකං කත් වා 

ථවිකාය ඔසාෙපත් වා පත් තචීවරං ගෙහත් වා අත් තෙනො වසනට් ඨානං පවිසති. දුතිෙයොපි 

ආගන් ත් වාව ජානාති – ‘‘එෙකො පඨමං ආගෙතො, එෙකො පච් ඡෙතො’’ති. ෙසො සෙච පත් ෙත 

භත් තං පමාණෙමව ෙහොති, භුඤ් ජති. සෙච මන් දං, අවක් කාරපාතිෙතො ගෙහත් වා භුඤ් ජති. 

සෙච අතිෙරකං ෙහොති, අවක් කාරපාතියං පක් ඛිපිත් වා පමාණෙමව භුඤ් ජිත් වා 

පුරිමත් ෙථෙරො විය වසනට් ඨානං පවිසති. තතිෙයොපි ආගන් ත් වාව ජානාති – ‘‘ද් ෙව පඨමං 

ආගතා, අහං පච් ඡෙතො’’ති. ෙසොපි දුතියත් ෙථෙරො විය භුඤ් ජිත් වා කතභත් තකිච් ෙචො 

පත් තං ෙධොවිත් වා ෙවොදකං කත් වා ථවිකාය ඔසාෙපත් වා ආසනානි උක් ඛිපිත් වා 
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පටිසාෙමති; පානීයඝෙට වා පරිෙභොජනීයඝෙට වා අවෙසසං උදකං ඡඩ් ෙඩත් වා ඝෙට 

නිකුජ් ජිත් වා අවක් කාරපාතියං සෙච අවෙසසභත් තං ෙහොති, තං වුත් තනෙයන ජහිත් වා 

පාතිං ෙධොවිත් වා පටිසාෙමති; භත් තග් ගං සම් මජ් ජති. තෙතො කචවරං ඡඩ් ෙඩත් වා 

සම් මජ් ජනිං උක් ඛිපිත් වා උපචිකාහි මුත් තට් ඨාෙන ඨෙපත් වා පත් තචීවරමාදාය 

වසනට් ඨානං පවිසති. ඉදං ෙථරානං බහිවිහාෙර අරඤ් ෙඤ භත් තකිච් චකරණට් ඨාෙන 

ෙභොජනසාලායං වත් තං. ඉදං සන් ධාය, ‘‘ෙයො පච් ඡා’’තිආදි වුත් තං. 

ෙයො පස් සතීතිආදි පන ෙනසං අන් ෙතොවිහාෙර වත් තන් ති ෙවදිතබ් බං. තත් ථ 

වච් චඝටන් ති ආචමනකුම් භිං. රිත් තන් ති රිත් තකං. තුච් ඡන් ති තස් ෙසව ෙවවචනං. 

අවිසය් හන් ති උක් ඛිපිතුං අසක් කුෙණය්යං, අතිභාරියං. හත් ථවිකාෙරනාති හත් ථසඤ් ඤාය. 

ෙත කිර පානීයඝටාදීසු යංකිඤ් චි තුච් ඡකං ගෙහත් වා ෙපොක් ඛරණිං ගන් ත් වා අන් ෙතො ච 

බහි ච ෙධොවිත් වා උදකං පරිස ්සාෙවත් වා තීෙර ඨෙපත් වා අඤ් ඤං භික් ඛුං හත් ථවිකාෙරන 

ආමන් ෙතන් ති, ඔදිස් ස වා අෙනොදිස් ස වා සද් දං න කෙරොන් ති. කස් මා ඔදිස් ස සද් දං න 

කෙරොන් ති? තං භික් ඛුං සද් ෙදො බාෙධය්යාති. කස් මා අෙනොදිස් ස සද් දං න කෙරොන් ති? 

අෙනොදිස් ස සද් ෙද දින් ෙන, ‘‘අහං පුෙර, අහං පුෙර’’ති ද් ෙවපි නික් ඛෙමය ං, තෙතො ද් වීහි 

කත් තබ් බකම් ෙම තතියස් ස කම් මච් ෙඡෙදො භෙවය්ය. සංයතපදසද් ෙදො පන හුත් වා අපරස් ස 

භික් ඛුෙනො දිවාට් ඨානසන් තිකං ගන් ත් වා ෙතන දිට් ඨභාවං ඤත් වා හත් ථසඤ් ඤං කෙරොති, 

තාය සඤ් ඤාය ඉතෙරො ආගච් ඡති, තෙතො ද් ෙව ජනා හත් ෙථන හත් ථං සංසිබ් බන් තා ද් වීසු 

හත් ෙථසු ඨෙපත් වා උපට් ඨෙපන් ති. තං සන් ධායාහ – ‘‘හත් ථවිකාෙරන දුතියං 

ආමන් ෙතත් වා හත් ථවිලඞ් ඝෙකන උපට් ඨෙපමා’’ති. 

පඤ් චාහිකං ෙඛො පනාති චාතුද් දෙස පන් නරෙස අට් ඨමියන් ති ඉදං තාව 

පකතිධම් මස් සවනෙමව, තං අඛණ් ඩං කත් වා පඤ් චෙම පඤ් චෙම දිවෙස ද් ෙව ෙථරා 

නාතිවිකාෙල න් හායිත් වා අනුරුද් ධත් ෙථරස් ස වසනට් ඨානං ගච් ඡන් ති. තත් ථ තෙයොපි 

නිසීදිත් වා තිණ් ණං පිටකානං අඤ් ඤතරස් මිං අඤ් ඤමඤ් ඤං පඤ් හං පුච් ඡන් ති, 

අඤ් ඤමඤ් ඤං විස ්සජ් ෙජන් ති, ෙතසං එවං කෙරොන් තානංෙයව අරුණං උග් ගච් ඡති. තං 

සන් ධාෙයතං වුත් තං. එත් තාවතා ෙථෙරන භගවතා අප් පමාදලක් ඛණං පුච් ඡිෙතන 

පමාදට් ඨාෙනසුෙයව අප් පමාදලක් ඛණං විස් සජ් ජිතං ෙහොති. අඤ් ෙඤසඤ් හි භික් ඛූනං 

භික් ඛාචාරං පවිසනකාෙලො, නික් ඛමනකාෙලො, නිවාසනපරිවත් තනං, චීවරපාරුපනං, 

අන් ෙතොගාෙම පිණ් ඩාය චරණං ධම් මකථනං, අනුෙමොදනං, ගාමෙතො නික් ඛමිත් වා 
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භත් තකිච් චකරණං, පත් තෙධොවනං, පත් තඔසාපනං, පත් තචීවරපටිසාමනන් ති 

පපඤ් චකරණට් ඨානානි එතානි. තස් මා ෙථෙරො අම් හාකං එත් තකං ඨානං මුඤ් චිත් වා 

පමාදකාෙලො නාම නත් ථීති දස් ෙසන් ෙතො පමාදට් ඨාෙනසුෙයව අප් පමාදලක් ඛණං 

විස් සජ් ෙජසි. 

328. අථස් ස භගවා සාධුකාරං දත් වා පඨමජ් ඣානං පුච් ඡන් ෙතො පුන අත් ථි පන 

ෙවොතිආදිමාහ. තත් ථ උත් තරි මනුස ්සධම් මාති මනුස් සධම් මෙතො උත් තරි. 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසොති අරියභාවකරණසමත් ෙථො ඤාණවිෙසෙසො. කිඤ් හි ෙනො 

සියා, භන් ෙතති කස් මා, භන් ෙත, නාධිගෙතො භවිස් සති, අධිගෙතොෙයවාති. යාව ෙදවාති 

යාව එව. 

329. එවං පඨමජ් ඣානාධිගෙම බ්යාකෙත දුතියජ් ඣානාදීනි පුච් ඡන් ෙතො එතස් ස පන 

ෙවොතිආදිමාහ. තත් ථ සමතික් කමායාති සමතික් කමත් ථාය. පටිප් පස් සද් ධියාති 

පටිප් පස ්සද් ධත් ථාය. ෙසසං සබ් බත් ථ වුත් තනෙයෙනව ෙවදිතබ් බං. පච් ඡිමපඤ් ෙහ පන 

ෙලොකුත් තරඤාණදස් සනවෙසන අධිගතං නිෙරොධසමාපත් තිං පුච් ඡන් ෙතො 

අලමරියඤාණදස් සනවිෙසෙසොති ආහ. ෙථෙරොපි පුච් ඡානුරූෙපෙනව බ්යාකාසි. තත් ථ 

යස් මා ෙවදයිතසුඛෙතො අෙවදයිතසුඛං සන් තතරං පණීතතරං ෙහොති, තස් මා අඤ් ඤං 

ඵාසුවිහාරං උත් තරිතරං වා පණීතතරං වා න සමනුපස් සාමාති ආහ. 

330. ධම් මියා කථායාති සාමග් ගිරසානිසංසප් පටිසංයුත් තාය ධම් මියා කථාය. 

සබ් ෙබපි ෙත චතූසු සච් ෙචසු පරිනිට් ඨිතකිච් චා, ෙතන ෙතසං පටිෙවධත් ථාය කිඤ් චි 

කෙථතබ් බං නත් ථි. සාමග් ගිරෙසන පන අයඤ් ච අයඤ් ච ආනිසංෙසොති 

සාමග් ගිරසානිසංසෙමව ෙනසං භගවා කෙථසි. භගවන් තං අනුසංයායිත් වාති 

අනුගන් ත් වා. ෙත කිර භගවෙතො පත් තචීවරං ගෙහත් වා ෙථොකං අගමංසු, අථ භගවා 

විහාරස් ස පරිෙවණපරියන් තං ගතකාෙල, ‘‘ආහරථ ෙම පත් තචීවරං, තුම් ෙහ ඉෙධව 

තිට් ඨථා’’ති පක් කාමි. තෙතො පටිනිවත් තිත් වාති තෙතො ඨිතට් ඨානෙතො නිවත් තිත් වා. කිං 

නු ෙඛො මයං ආයස් මෙතොති භගවන් තං නිස් සාය පබ් බජ් ජාදීනි අධිගන් ත් වාපි අත් තෙනො 

ගුණකථාය අට් ටියමානා අධිගමප් පිච් ඡතාය ආහංසු. ඉමාසඤ් ච ඉමාසඤ් චාති 

පඨමජ් ඣානාදීනං ෙලොකියෙලොකුත් තරානං. ෙචතසා ෙචෙතො පරිච් ච විදිෙතොති අජ් ජ ෙම 

ආයස් මන් ෙතො ෙලොකියසමාපත් තියා වීතිනාෙමසුං, අජ් ජ ෙලොකුත් තරායාති එවං චිත් ෙතන 

චිත් තං පරිච් ඡින් දිත් වා විදිතං. ෙදවතාපි ෙමති, භන් ෙත අනුරුද් ධ, අජ් ජ අෙය්යො 
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නන් දියත් ෙථෙරො, අජ් ජ අෙය්යො කිම්බිලත් ෙථෙරො ඉමාය ච ඉමාය ච සමාපත් තියා 

වීතිනාෙමසීති එවමාෙරොෙචසුන් ති අත් ෙථො. පඤ් හාභිපුට් ෙඨනාති තම් පි මයා සයං 

විදිතන් ති වා ෙදවතාහි ආෙරොචිතන් ති වා එත් තෙකෙනව මුඛං ෙම සජ් ජන් ති කථං 

සමුට් ඨාෙපත් වා අපුට් ෙඨෙනව ෙම න කථිතං. භගවතා පන පඤ් හාභිපුට් ෙඨන පඤ් හං 

අභිපුච් ඡිෙතන සතා බ්යාකතං, තත ෙම කිං න ෙරොචථාති ආහ. 

331. දීෙඝොති ‘‘මණි මාණිවෙරො දීෙඝො, අෙථො ෙසරීසෙකො සහා’’ති (දී. නි. 3.293) 

එවං ආගෙතො අට් ඨවීසතියා යක් ඛෙසනාපතීනං අබ් භන් තෙරො එෙකො ෙදවරාජා. 

පරජෙනොති තස් ෙසව යක් ඛස් ස නාමං. ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමීති ෙසො කිර 

ෙවස් සවෙණන ෙපසිෙතො එතං ඨානං ගච් ඡන් ෙතො භගවන් තං සයං පත් තචීවරං ගෙහත් වා 

ගිඤ් ජකාවසථෙතො ෙගොසිඞ් ගසාලවනස් ස අන් තෙර දිස් වා භගවා අත් තනා පත් තචීවරං 

ගෙහත් වා ෙගොසිඞ් ගසාලවෙන තිණ් ණං කුලපුත් තානං සන් තිකං ගච් ඡති. අජ් ජ මහතී 

ධම් මෙදසනා භවිස ්සති. මයාපි තස් සා ෙදසනාය භාගිනා භවිතබ් බන් ති අදිස් සමාෙනන 

කාෙයන සත් ථු පදානුපදිෙකො ගන් ත් වා අවිදූෙර ඨත් වා ධම් මං සුත් වා සත් ථරි ගච් ඡන් ෙතපි 

න ගෙතො, – ‘‘ඉෙම ෙථරා කිං කරිස් සන් තී’’ති දස් සනත් ථං පන තත් ෙථව ඨිෙතො. අථ ෙත 

ද් ෙව ෙථෙර අනුරුද් ධත් ෙථරං පලිෙවෙඨන් ෙත දිස ්වා, – ‘‘ඉෙම ෙථරා භගවන් තං 

නිස් සාය පබ් බජ් ජාදෙයො සබ් බගුෙණ අධිගන් ත් වාපි භගවෙතොව මච් ඡරායන් ති, න සහන් ති, 

අතිවිය නිලීයන් ති පටිච් ඡාෙදන් ති, න දානි ෙතසං පටිච් ඡාෙදතුං දස් සාමි, පථවිෙතො යාව 

බහ් මෙලොකා එෙතසං ගුෙණ පකාෙසස් සාමී’’ති චින් ෙතත් වා ෙයන භගවා ෙතනුපසඞ් කමි. 

ලාභා වත, භන් ෙතති ෙය, භන් ෙත, වජ් ජිරට් ඨවාසිෙනො භගවන් තඤ් ච ඉෙම ච තෙයො 

කුලපුත් ෙත පස් සිතුං ලභන් ති, වන් දිතුං ලභන් ති, ෙදය්යධම් මං දාතුං ලභන් ති, ධම් මං 

ෙසොතුං ලභන් ති, ෙතසං ලාභා, භන් ෙත, වජ් ජීනන් ති අත් ෙථො. සද් දං සුත් වාති ෙසො කිර 

අත් තෙනො යක් ඛානුභාෙවන මහන් තං සද් දං කත් වා සකලං වජ් ජිරට් ඨං 

අජ් ෙඣොත් ථරන් ෙතො තං වාචං නිච් ඡාෙරසි. ෙතන චස් ස ෙතසු රුක් ඛපබ් බතාදීසු 

අධිවත් ථා භුම් මා ෙදවතා සද් දං අස ්ෙසොසුං. තං සන් ධාය වුත් තං – ‘‘සද් දං සුත් වා’’ති. 

අනුස් සාෙවසුන් ති මහන් තං සද් දං සුත් වා සාෙවසුං. එස නෙයො සබ් බත් ථ. යාව 

බහ් මෙලොකාති යාව අකනිට් ඨබහ ්මෙලොකා. තඤ් ෙචපි කුලන් ති, ‘‘අම් හාකං කුලෙතො 

නික් ඛමිත් වා ඉෙම කුලපුත් තා පබ් බජිතා එවං සීලවන් ෙතො ගුණවන් ෙතො ආචාරසම් පන් නා 

කල්යාණධම් මා’’ති එවං තඤ් ෙචපි කුලං එෙත තෙයො කුලපුත් ෙත පසන් නචිත් තං 
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අනුස් සෙරය්යාති එවං සබ් බත් ථ අත් ෙථො දට් ඨබ් ෙබො. ඉති භගවා යථානුසන් ධිනාව ෙදසනං 

නිට් ඨෙපසීති. 

පපඤ් චසූදනියා මජ් ඣිමනිකායට් ඨකථාය 

චූළෙගොසිඞ් ගසුත් තවණ් ණනා නිට් ඨිතා. 
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චූළෙගොසිඞ් ගසුත් තවණ්ණනා (ටීකා) 
 

 

325. ඤාතීනං (අ. නි. ටී. 3.6.19) නිවාසට් ඨානභූෙතො ගාෙමො ඤාතිෙකො, ෙසො එව 

නාතිෙකො. ෙසො කිර ගාෙමො ෙයසං සන් තෙකො, ෙතසං පුබ් බපුරිෙසන අත් තෙනො ඤාතීනං 

සාධාරණභාෙවන නිෙවසිෙතො, ෙතන ‘‘නාතිෙකො’’ති පඤ් ඤායිත් ථ. අථ පච් ඡා තත් ථ 

ද් වීහි දායාෙදහි ද් විධා විභජිත් වා පරිභුත් ෙතො. ෙතනාහ ‘‘ද් වින් නං 

චූළපිතිමහාපිතිපුත් තානං ද් ෙව ගාමා’’ති. ගිඤ් ජකා වුච් චන් ති ඉට් ඨකා, ගිඤ් ජකාහිෙයව 

කෙතො ආවසෙථො ගිඤ් ජකාවසෙථො. තස් මිං කිර පෙදෙස මත් තිකා 

සක් ඛරමරුම් බවාලිකාදීහි අසම් මිස් සා අකඨිනා සණ් හා සුඛුමා, තාය කතානි 

කුලාලභාජනානිපි සිලාමයානි විය දළ් හානි, තස් මා ෙත උපාසකා තාය මත් තිකාය 

දීඝපුථුලඉට් ඨකා කාෙරත් වා තාහි ඨෙපත් වා ද් වාරබාහවාතපානකවාටතුලාෙයො ෙසසං 

සබ් බං දබ් බසම් භාෙරන විනා ඉට් ඨකාහි එව පාසාදං කාෙරසුං. ෙතනාහ 

‘‘ඉට් ඨකාෙහවා’’තිආදි. 

ෙගොසිඞ් ගසාලවනදායන් ති ෙගොසිඞ් ගසාලවනන් ති ලද් ධනාමං රක් ඛිතං අරඤ් ඤං. 

ෙජට් ඨකරුක් ඛස් සාති වනප් පතිභූතස් ස සාලරුක් ඛස් ස. සාමග් ගිරසන් ති 

සමග් ගභාවාදිගුණං විෙවකසුඛං. උපරිපණ් ණාසෙක උපක් කිෙලසසුත් ෙත (ම. නි. 3.237-

238) පුථුජ් ජනකාෙලො කථිෙතො, ඉධ චූළෙගොසිඞ් ගසුත් ෙත ඛීණාසවකාෙලො කථිෙතො. 

කතකිච් චාපි හි ෙත මහාෙථරා අත් තෙනො දිට් ඨධම් මසුඛවිහාරං පෙරසං දිට් ඨානුගතිං 

ආපජ් ජනඤ් ච සම් පස් සන් තා පරමඤ් ච විෙවකං අනුබූහන් තා සාමග් ගිරසං අනුභවමානා 

තත් ථ විහරන් ති. තදාති තස් මිං උපක් කිෙලසසුත් තෙදසනාකාෙල. ෙතති අනුරුද් ධප් පමුඛා 

කුලපුත් තා. ලද් ධස් සාදාති විපස් සනාය වීථිපටිපත් තියා අධිගතස් සාදා. විපස් සනා හි 

පුබ් ෙබනාපරං විෙසසං ආවහන් තී පවත් තමානා සාතිසයං පීතිෙසොමනස් සං ආවහති. 

ෙතනාහ භගවා – 

‘‘යෙතො යෙතො සම් මසති, ඛන් ධානං උදයබ් බයං; 

ලභති පීතිපාෙමොජ් ජං, අමතං තං විජානත’’න් ති. (ධ. ප. 374); 
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ලද් ධපතිට් ඨා මග් ගඵලාධිගමෙනන. සති හි මග් ගඵලාධිගෙම සාසෙන පතිට් ඨා ලද් ධා 

නාම ෙහොති, ෙනො අඤ් ඤථා. 

කාමං සාරිපුත් තෙමොග් ගල් ලානාපි මහාසාවකපරියාපන් නාව, අග් ගසාවකභාෙවන 

පන ෙනසං විෙසසදස් සනත් ථං ‘‘ධම් මෙසනාපතිමහාෙමොග් ගල් ලානත් ෙථෙරසු වා’’ති 

විසුං ගහණං. සතිපි හි සාමඤ් ඤෙයොෙග විෙසසවන් ෙතො විසුං ගය් හන් ති යථා ‘‘බාහ් මණා 

ආගතා, වාසිට් ෙඨොපි ආගෙතො’’ති. ෙතසු පන විසුං ගහිෙතසුපි ‘‘අසීතිමහාසාවෙකසූ’’ති 

අසීතිග් ගහණං අප් පකං ඌනමධිකං වා ගණනුපගං න ෙහොතීති. අන් තමෙසොති ඉදං 

ධම් මභණ් ඩාගාරිකස් ස උපට් ඨාකභාෙවන ආසන් නචාරිතාය වුත් තං. අනීකාති 

හත් ථානීකා, හත් ථානීකෙතො හත් ථිසමූහෙතොති අත් ෙථො. කාළසීෙහො ෙයභුෙය්යන 

යූථචෙරොති කත් වා වුත් තං ‘‘යූථා නිස් සෙටො කාළසීෙහො වියා’’ති. ෙකසරී පන එකචෙරොව. 

වාතච් ඡින් ෙනො වලාහෙකො වියාති වාතච් ඡින් ෙනො පබ් බතකූටප් පමාෙණො වලාහකච් ෙඡෙදො 

විය. ෙතසං පග් ගණ් හනෙතොති යථා නාම ජිඝච් ඡිතස් ස ෙභොජෙන, පිපාසිතස් ස පානීෙය, 

සීෙතන ඵුට් ඨස් ස උණ් ෙහ, උණ් ෙහන ඵුට් ඨස් ස සීෙත, දුක් ඛිතස් ස සුෙඛ අභිරුචි 

උප් පජ් ජති, එවෙමවං භගවෙතො ෙකොසම් බෙක භික් ඛූ අඤ් ඤමඤ් ඤං විවාදාපන් ෙන දිස් වා 

අපෙර සමග් ගාවාසං වසන් ෙත ආවජ් ජිතස් ස ඉෙම තෙයො කුලපුත් තා ආපාථං ආගමිංසු, 

අථ ෙන පග් ගණ් හිතුකාෙමො උපසඞ් කමි, එවායං පටිපත් තිඅනුක් කෙමන ෙකොසම් බකානං 

භික් ඛූනං විනයනුපාෙයො ෙහොතීති. ෙතනාහ ‘‘ෙතසං පග් ගණ් හනෙතො’’ති. එෙතෙනව 

පච් ඡිමජනතං අනුකම් පනෙතොති ඉදම් පි කාරණං එකෙදෙසන සංවණ් ණිතන් ති දට් ඨබ් බං. 

උක් කංසිත් වාති යථාභූෙතහි ගුෙණහි සම් පහංසෙනන විෙසෙසත් වා විසිට් ෙඨ කත් වා 

පසංසාවෙසන ෙචතං ආෙමඩිතවචනං. 

තං අරඤ් ඤං රක් ඛති වනසාමිනා ආණත් ෙතො. රක් ඛිතෙගොපිතං වනසණ් ඩං, න 

මහාවනාදි විය අපරිග් ගහිතං. සීලාදිප් පෙභදාය අත් තත් ථාය පටිපන් නා අත් තකාමා, න 

අපරිච් චත් තසිෙනහාති ආහ ‘‘අත් තෙනො හිතං කාමයමානා’’ති. ෙතනාහ ‘‘ෙයො හී’’තිආදි. 

භින් ෙදය්යාති විනාෙසය්ය. 

දුබ් බලමනුස ්සාති පඤ් ඤාය දුබ් බලා අවිද් දසුෙනො මනුස් සා. තානීති අභිජාතිආදීසු 

උප් පන් නපාටිහාරියානි. චීවරගබ් ෙභන පටිච් ඡාෙදත් වාති චීවරසඞ් ඛාෙත ඔවරෙක 
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නිගූහිත් වා විය. න හි චීවරපාරුපනමත් ෙතන බුද් ධානුභාෙවො පටිච් ඡන් ෙනො ෙහොති. ‘‘මා 

සුධ ෙකොචිමං බුද් ධානුභාවං අඤ් ඤාසී’’ති පන තථාරූෙපන ඉද් ධාභිසඞ් ඛාෙරන තං 

ඡාෙදත් වා ගෙතො භගවා තථා වුත් ෙතො. ෙතනාහ ‘‘අඤ් ඤාතකෙවෙසන අගමාසී’’ති. 

අභික් කමථාති පදං අභිමුඛභාෙවන විධිමුෙඛන වදතීති ආහ ‘‘ඉෙතො ආගච් ඡථා’’ති. 

බුද් ධානං කාෙයො නාම සුවිසුද් ධජාතිමණි විය ෙසොභෙනො, කිඤ් චි මලං අපෙනතබ් බං 

නත් ථි, කිමත් ථං භගවා පාෙද පක් ඛාෙලසීති ආහ ‘‘බුද් ධාන’’න් තිආදි. 

326. අනුරුද් ධාති වා එකෙසසනෙයන වුත් තං විරූෙපකෙසසස් සපි ඉච් ඡිතබ් බත් තා, 

එවඤ් ච කත් වා බහුවචනනිද් ෙදෙසොපි සමත් ථිෙතො ෙහොති. ඉරියාපෙථො ඛමතීති සරීරස් ස 

ලහුට් ඨානතාය චතුබ් බිෙධොපි ඉරියාපෙථො සුඛප් පවත් තිෙකො. ජීවිතං යාෙපතීති 

යාපනාලක් ඛණං ජීවිතං ඉමං සරීරයන් තං යාෙපති සුෙඛන පවත් ෙතති. උළුඞ් කයාගුං වා 

කටච් ඡුභික් ඛං වාති ඉදං මකරවුත් තියා මිස් සකභත් ෙතන යාපනං වත් තන් ති කත් වා 

වුත් තං. ෙතනාහ ‘‘භික් ඛාචාරවත් තං පුච් ඡතී’’ති. 

අඤ් ඤමඤ් ඤං සංසන් දතීති සතිපි උභෙයසං කලාපානං පරමත් ථෙතො ෙභෙද 

පචුරජෙනහි දුවිඤ් ෙඤය්යනානත් තං ඛීෙරොදකසම් ෙමොදිතං අච් චන් තෙමව සංසට් ඨං විය 

හුත් වා තිට් ඨති. ෙතනාහ ‘‘විසුං න ෙහොති, එකත් තං විය උෙපතී’’ති. පියභාවදීපනානි 

චක් ඛූනි පියචක් ඛූනි. පියායති, පියායිතබ් ෙබොති වා පිෙයොති. සමග් ගවාසස් ස යං 

එකන් තකාරණං, තං පුච් ඡන් ෙතො භගවා ‘‘යථා කථං පනා’’තිආදිමාහාති ‘‘කථන් ති 

කාරණපුච් ඡා’’ති වුත් තං. ෙයො ෙනසං ෙමත් තාසහිතානංෙයව කම් මාදීනං 

අඤ් ඤමඤ් ඤස් මිං පච් චුපට් ඨානාකාෙරො, තං සන් ධාය ‘‘කථ’’න් ති පුච් ඡා. තථා හි පරෙතො 

‘‘එවං ෙඛො මයං, භන් ෙත’’තිආදිනා ෙථෙරහි විස් සජ් ජනං කථිතං. 

මිත් තං එතස් ස අත් ථීති ෙමත් තං, කායකම් මං. ආවීති පකාසං. රෙහොති අප් පකාසං. 

යඤ් හි උද් දිස ්ස ෙමත් තං කායකම් මං පච් චුපට් ඨෙපති, තං තස් ස සම් මුඛා ෙච, පකාසං 

ෙහොති, පරම් මුඛා ෙච, අප් පකාසං. ෙතනාහ ‘‘ආවි ෙචව රෙහො චාති සම් මුඛා ෙචව 

පරම් මුඛා චා’’ති. ඉතරානීති පරම් මුඛා කායවචීකම් මානි. ‘‘තත් ථා’’තිආදිනා සඞ් ෙඛපෙතො 

වුත් තමත් ථං විවරිතුං ‘‘යං හී’’තිආදි වුත් තං. සම් මජ් ජනාදිවෙසන පටිජග් ගිතබ් බයුත් තං 

ඨානං වා. තෙථවාති යථා සම් මුඛා කෙත ෙමත් තාකායකම් ෙම වුත් තං, තෙථව. ‘‘කච් චි 
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ඛමනීය’’න් ති එවමාදිකා කථා සම් ෙමොදනීයකථා. යථා පෙරහි සද් ධිං අත් තෙනො ඡිද් දං න 

ෙහොති, තථා පටිසන් ථාරවෙසන පවත් තා කථා පටිසන් ථාරකථා. ‘‘අෙහො තදා ෙථෙරන 

මය් හං දින් ෙනො ඔවාෙදො, දින් නා අනුසාසනී’’ති එවං කාලන් තෙර සරිතබ් බයුත් තා, 

ඡසාරණීයපටිසංයුත් තා වා කථා සාරණීයකථා. සුත් තපදං නික් ඛිපිත් වා තස් ස 

අත් ථනිද් ෙදසවෙසන සීලාදිධම් මපටිසංයුත් තා කථා ධම් මීකථා. සෙරන සුත් තස් ස 

උච් චාරණං සරභඤ් ඤං. පඤ් හස ්ස ඤාතුං ඉච් ඡිතස් ස අත් ථස් ස පුච් ඡනං පඤ් හපුච් ඡනං. 

තස් ස යථාපුච් ඡිතස් සආදිසනං පඤ් හවිස ්සජ් ජනං. එවං සමන් නාහරෙතොති එවං 

මනසිකෙරොෙතො, එවං ෙමත් තං උපසංහරෙතොති අත් ෙථො. 

එකෙතො කාතුං න සක් කා, තස් මා නානා. හිතට් ෙඨනාති අත් තෙනො විය 

අඤ් ඤමඤ් ඤස් ස හිතභාෙවන. නිරන් තරට් ෙඨනාති අන් තරාභාෙවන ෙභදාභාෙවන. 

අවිග් ගහට් ෙඨනාති අවිෙරොධභාෙවන. සමග් ගට් ෙඨනාති සහිතභාෙවන. පරිභණ් ඩං 

කත් වාති බහලතනුමත් තිකාෙලෙපහි ලිම් ෙපත් වා. චීවරං වා ෙධොවන් තීති අත් තෙනො චීවරං 

වා ෙධොවන් ති. පරිභණ් ඩං වාති අත් තෙනො පණ් ණසාලාය පරිභණ් ඩං වා කෙරොන් ති. 

327. පටිවිරුද් ධා එවාති එත් ථාපි ‘‘ෙයභුෙය්යනා’’ති පදං ආෙනත් වා සම් බන් ධිතබ් බං. 

ෙතසං අප් පමාදලක් ඛණන් ති ෙතසං අප් පමජ් ජනසභාවං. කච් චි පන ෙවො අනුරුද් ධා 

සමග් ගාති එත් ථාපි ෙවොති නිපාතමත් තං, පච් චත් තවචනං වා, කච් චි තුම් ෙහති එවමත් ෙථො 

ෙවදිතබ් ෙබො. සමුග් ගපාතින් ති සමුග් ගපුටසදිසං පාතිං. 

පණ් ණසාලායං අන් ෙතො බහි ච සම් මජ් ජෙනන ෙසොධිතඞ් ගණතා වත් තපටිපත් ති. 

පටිවිසමත් තෙමවාති අත් තෙනො යාපනපටිවිසමත් තෙමව. ඔසාෙපත් වාති පක් ඛිපිත් වා. 

පමාණෙමවාති අත් තෙනො යාපනපමාණෙමව. වුත් තනෙයන ජහිත් වාති පාළියං 

වුත් තනෙයන ජහිත් වා. 

හත් ෙථන හත් ථං සංසිබ් බන් තාති අත් තෙනො හත් ෙථන ඉතරස් ස හත් ථං 

දළ් හග් ගහණවෙසන බන් ධන් තා. විලඞ් ෙඝති ෙදසන් තරං පාෙපති එෙතනාති විලඞ් ඝෙකො, 

හත් ෙථො. හත් ෙථො එව විලඞ් ඝෙකො හත් ථවිලඞ් ඝෙකො, ෙතන හත් ථවිලඞ් ඝෙකන. 
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තං අඛණ් ඩං කත් වාති තං තීසුපි දිවෙසසු ධම් මස් සවනං පවත් තනවෙසන අඛණ් ඩිකං 

කත් වා. එතන් ති ‘‘පඤ් චාහිකං ෙඛො පනා’’තිආදිවචනං. පඤ් චෙම පඤ් චෙම අහනි භවතීති 

පඤ් චාහිකං. භගවතා පුච් ඡිෙතන අනුරුද් ධත් ෙථෙරන. පමාදට් ඨාෙනසුෙයවාති 

අඤ් ෙඤසං පමාදට් ඨාෙනසුෙයව. ‘‘පමාදට් ඨාෙනසුෙයවා’’ති වුත් තෙමවත් ථං පාකටතරං 

කාතුං ‘‘අඤ් ෙඤසඤ් හී’’තිආදි වුත් තං. පපඤ් චකරණට් ඨානානීති කථාපපඤ් චස් ස 

කරණට් ඨානානි විස් සට් ඨකථාපවත් තෙනන කම් මට් ඨාෙන පමජ් ජනට් ඨානානි. තත් ථාපි 

‘‘මයං, භන් ෙත, කම් මට් ඨානවිරුද් ධං න පටිපජ් ජාමා’’ති සිඛාප් පත් තං අත් තෙනො 

අප් පමාදලක් ඛණං ෙථෙරො දස් ෙසති. එත් තකං ඨානං මුඤ් චිත් වාති පන ඉදං තදා 

විහාරසමාපත් තීනං වළඤ් ජාභාෙවන වුත් තං. 

328. ඣානස් ස අධිප් ෙපතත් තා ‘‘අලමරියඤාණදස ්සනවිෙසෙසො’’ඉච් ෙචව වුත් තං. 

අත් තෙනො සම් මාපටිපන් නතාය සත් ථු චිත් තාරාධනත් ථං තස් ස ච විෙසසාධිගමස ්ස සත් ථු 

පච් චක් ඛභාවෙතො ෙථෙරො ‘‘කිඤ් හි ෙනො සියා, භන් ෙත’’ති ආහ. යාවෙදවාති යත් තකං 

කාලං එකං දිවසභාගං වා සකලරත් තිං වා යාව සත් ත වා දිවෙස. 

329. සමතික් කමායාති සම් මෙදව අතික් කමනාය. සති හි උපරි විෙසසාධිගෙම 

ෙහට් ඨිමජ් ඣානං සමතික් කන් තං නාම ෙහොති පටිප් පස ්සද් ධි ච. ෙතනාහ 

‘‘පටිප් පස් සද් ධියා’’ති. ඤාණදස් සනවිෙසෙසොති කාරණූපචාෙරන වුත් ෙතොති 

ෙවදිතබ් ෙබො. ෙවදයිතසුඛෙතොති ෙවදනාසහිතජ් ඣානසුඛෙතො වා ඵලසුඛෙතො වා. 

අෙවදයිතසුඛන් ති නිබ් බානසුඛං විය ෙවදනාරහිතං සුඛං. අෙවදයිතසුඛන් ති ච 

නිදස් සනමත් තෙමතං, තං පන අඵස් සං අසඤ් ඤං අෙචතනන් ති 

සබ් බචිත් තෙචතසිකරහිතෙමව. තෙතො ච සතිපි රූපධම් මප් පවත් තියං තස් ස අෙචතනත් තා 

සබ් බෙසො සඞ් ඛාරදුක් ඛවිරහිතතාය සන් තතරා පණීතතරා ච නිෙරොධසමාපත් තීති 

වුච් චෙත. ෙතනාහ ‘‘අෙවදයිතසුඛං සන් තතරං පණීතතරං ෙහොතී’’ති. ෙතන වුත් තං 

‘‘ඉමම් හා චා’’තිආදි. 

330. සාමග් ගිරසානිසංසෙමව ෙනසං භගවා කෙථසි අජ් ඣාසයානුකූලත් තා තස් ස. 

අනුසාෙවත් වාති අනුපගමනවෙසන සම් මෙදව ආෙරොෙචත් වා. ‘‘අනුසංසාෙවත් වා’’ති වා 

පාෙඨො, ෙසො එවත් ෙථො. තෙතො පටිනිවත් තිත් වාති එතරහි භගවෙතො එකවිහාෙර 

අජ් ඣාසෙයොති සත් ථු මනං ගණ් හන් තා ‘‘ඉෙධව තිට් ඨථා’’ති විස් සජ් ජිතට් ඨානෙතො 
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නිවත් තිත් වා. පබ් බජ් ජාදීනීති ආදි-සද් ෙදන උපසම් පදා-විසුද් ධි-ධුතකම් මට් ඨානානුෙයොග-

ඣානවිෙමොක් ඛ-සමාපත් ති-ඤාණදස් සන-මග් ගභාවනා-ඵලසච් ඡිකිරියාදිෙක 

සඞ් ගණ් හාති. අධිගන් ත් වාපීති පි-සද් ෙදන යථාධිගතානම් පි. අත් තෙනො ගුණකථාය 

අට් ටියමානාති භගවන් තං නිස් සාය අධිගන් ත් වාපි ධම් මාධිකරණං 

සත් ථුවිෙහසාභාවදීපෙන භගවෙතො පාකටගුණානං කථාය අට් ටියමානාපීති ෙයොජනා. 

ෙදවතාති තංතංසමාපත් තිලාභිනිෙයො ෙදවතා. මුඛං ෙම සජ් ජන් ති මුඛං ෙම කථෙන 

සමත් ථං, කථෙන ෙයොග්යන් ති අත් ෙථො. 

331. එවං ආගෙතොති එවං ආටානාටියසුත් ෙත ආගෙතො. පලිෙවෙඨන් ෙතති 

ෙචොෙදන් ෙත. මච් ඡරායන් තීති අත් තෙනො ගුණානං භගවෙතොපි ආෙරොචනං අසහමානා 

මච් ඡරායන් තීති ෙසො චින් ෙතතීති කත් වා වුත් තං. 

01 ෙතසං ලාභාති ෙතසං වජ් ජිරාජූනං වජ් ජිරට් ඨවාසීනඤ් ච මනුස් සත් තං, 

පතිරූපෙදසවාසාදිෙකො, භගවෙතො තිණ් ණඤ් ච කුලපුත් තානං 

දස් සනවන් දනදානධම් මස් සවනාදෙයො ලාභා. සුලද් ධා ලාභාති ෙයොජනා. පසන් නචිත් තං 

අනුස් සෙරය්යාති තං කුලඤ් ෙහතං සීලාදිගුෙණ චිත් තං පසාෙදත් වා අනුස් සෙරය්ය. වුත් තං 

ෙතසං ‘‘අනුස් සරණම් පාහං, භික් ඛෙව, ෙතසං භික් ඛූනං බහූපකාරං වදාමී’’ති (ඉතිවු. 104; 

සං. නි. 5.184). 

චූළෙගොසිඞ් ගසුත් තවණ් ණනාය ලීනත් ථප් පකාසනා සමත් තා. 
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