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xix

kfuda ;iai N.jf;da wryf;da iïud iïnqoaOiai æææ

  —miai Ñ;a;l;x ìïnx

  wreldhx iuqiaiS;x

  wd;=rx nyq iXlmamx

  hiai k;aÓ Oqjx À;s˜

    Oïu moh crdj.a.h

 hï YÍrhlayqf.a iaÓr meje;aula keoao" j%K 

iuQyhla jQ weg lgq j,ska Tijk ,o ks;r f,v we;s 

uyckhd úiska is;k ,o we`ÿï me<ÿï j,ska irik ,o fï 

isrer kqjKeiska n,j' wm ;d:d.; iïud iïnqÿ rcqka 

jykafia fõ`Mjk uyd úydrfhys jevjdih lrk iufhys 

isßud k.r fidanksh wrUhd foaYkd fldg jod< jákd 

.d:d O¾uhls' hful= wiqNdkqiai;sh ksr;=rej isys lr;a kï 

fï f,dalfhys we,Sï ne`§ï j,ska f;drj jdih l< yelsh' 

i;ajhka fï wkjrd.% ixiarfhys bm§u;a iu.ska w;a úÈk 

fï wfkal úo jQ ÿla iuqodhg m%Odk fya;=j we,Sï ne`§ï 

njh i`oyka l< yelsh' tfiakï we,Sï ne`§ï ÿre lr 

.ekSug we;s tlu úiÿu wiqNh ms<sn`oj isys lsÍu fõ' i;r 

l¾uia:dkhka w;r nqoaOdkqiai;sh jeãfuka ioaOdj wjÈ 

lr.; yel' fu;a;d kqiai;sh jeãfuka má.h ^;ry& ÿre 

lr .kq msKsi;a wiqNdkqia;sh jevqfuka we,Sï ne`§ï 

wdYdjka" .scq nj;a wdÈh ÿre lr .kq msKsi;a" 

urKdkqiaiÓh jeãfuka m%udo fkdù wm%udoh msKsi;a 

bjy,a j mj;sk nj i`oyka l< yelsh' tneúka iefjdu 

i;r lugyka jevqug W;aidy .ks;ajd' tA i`oyd fï oyï 

.%ka:ho Tng wiqNh ms<sn`oj hï muKlg jgyd .ekqug 

w;aje,la jkq we;' iEu fhda.djprfhl=f.au w;afmd; 

jYfhka mßYS,kh lsÍug iqÿiq fuu ldhúrÓ .d:d isxy, 

wkqjdoh ms<sfh, l< mKaä; ud;r mQcH mdo jcsrjxY 

iajdóka jykafiag fï msk ksjka iqj msKsi fõjd' 

 .sys meúÈ fndfyda mska j;=kag oyï wei my< lr.; 

yels whqßka oyï mqia:l .Kkdjla ilia lr jdo< mqcH mdo 

f¾reldfka pkaøúu, kdhl iajdóka jykafiag;a m;k 

fndaê {dKhlska W;=ï ksjka wjfndaO fõjd'

 fuh ixialdrk j,fõ iqfïOdf,dal iajdóka 

jykafiago fï mska n,fhka ;j ;j;a O¾udf,dalh my< 

fõjd' fï W;=ï oyï mqia;l mQcdj ;dfmdajDO" jfhdajDO" 

.=Kiïmkak w;s mQckSh wmf.a .=refoafjda;a;u 

iq,a;dkdf.dv ioaOdyS,dNsOdk uyd iajdókaøhka jykafiag 

fuu fmnrjdß 21 fjks Èkg Wodjk wiQ kj fjks 

mqKHd;aó ckau Èkh ;j ;j;a ksÿla ksfrda.S iqjm;aj 

È.disß j<ok W;=ï iqN WmkaÈkhlau fõjd lshd mQcd lruq' 

 kd Whk fiakdikjdiS w;smQcH mdo óf.dv 

ix>fidaNk f,dl= iajdóka jykafiag ksfrda.S iem" n," 

{dKfhka È>disß fõjd' mQcH mdo .%Sisfha [dKoiaik 

iajdóka jykafiag;a" mQcH mdo nKavdr W,am; wßh iquk 

iajdóka jykafiag;a" mQcH mdo fydrx.,af,a kkaor;k 

iajdóka jykafiag;a ksÿla ksfrda.S iemfhka È>disß fõjd' 

fndfyda i> msßig o" foia úfoia odhl msßig o wjjdo 

wkqYdikd Ndjkd lugyka lshd foñka fikiqfka wdrCIdj 

fidhd n,d iïnqÿ iiqfka Ñr cSjkh i`oyd ms<Sfj;a mqrk 

mQckSh w`.=,a.uqfõ wßhkkao iajdójykafiag o" ksfrda.S 

ksÿla iqjm;a Ndjfhka È>disß fõjd' fuu fiakdikfha jev 

jdih lrk wfkl=;a ish`M uy i> rejkg o" fhda.S msßig 

o" lemlre odhl mskaj;=ka,dg o" ndiqkafkfy,d we;=`M 

ish¨ fokdgu kÿla ksfrda.S iqjfhka mdró .=K mqrdf.k 

ksjka olskak ,efíjd'

 fmÜg., wdrdufha jev jdih lrk mQcH mdo 

fndaf.dv bkaoúu, iajdóka jykafia m%Odk tys jev jik 

i> msßig;a ;fmdajk jdiS iq,a;dkd f.dv iqoiaik iajdóka 

jykafia we;=`M ;fmdajkfha jev jik ish¨ i> msßig;a 

ksfrda.s iqjfhka .=K mqrd ksjka olskak ,efíjd' jirla 

mdid fuu O¾uodkuh l=i,h isÿ lrk mdkÿf¾ mskaj;a 

moaud wurfialr uõ ;=ñhg;a wfma fuu mskalï j,g 

jirla mdid fkduiqre is;ska mdró YS¾Ifhka i.fudlaiqj 

m;d iyNd.S fjñka Wmldr lrk r;au,dfka ^,,xld& 

mskaj;a id.r ¨Kqú, uy;aud" chka;S ¨Kqú, uy;auks hk 

fom, m%Odk tu mjq,a j,g iïnkaO ish¨ kEoE msßig;a 

fuu oyï fmd; ksjerÈ ksrjq,a fidank whqßka uqøKh lr 

fok Èuq;= uqøKd,hdêm;s mskaj;a nKavdr uy;d m%Odk jev 

lghq;= lrk mskaj;a fiajl msßig;a wmf.a mskalï i`oyd 

Wr foñka" ,h foñka Èjd rd;%S fkdn,d wikSmlï fkdn,d 

i.fudlaiqj m;d b`ÈlsÍï wd§ jevj, fhfoñka Woõ lrk 

wdkkao wmf.a ifydaor;=ud" ifydaoÍ msßi" tA whf.a ¥" ore" 

uqKqnqfrda" ñKsNsß" kE" oE" ys;j;a" odhl odhsld ish¨ 

fokdgu ksÿla nj ksfrda.s nj iqjm;a nj yd È>disß iem 

iïm;a wNsj¾Okh fõjd' yeufokdgu ksjka olsk fï msk 

mdró fõjd' wmg fujka W;=ï iiqka Èúhlg mshjr ;eîug 

u`. i,id wmj yodjvd fmdaIKh lr ;nd Èjka.; wmf.a 

mskaj;a uõmsh fofokd jykafia m%Odk uq;=kañ;a;ka we;=`M 

ish¨ {d;s j¾.hdgu fï msk ksjkaiqj msKsi fj;ajd' foõ 

nnqka iys; Tn wm iEu ish`M fokdgu ish`M njneñ is`o ì`o 

iqKqúiqkq lrñka ,nk Ydk;a iqkaor m%kS; ksjka iqj 

wjfndaO fj;ajd lshd wm fu;ais;ska m%d¾:kd lruq'

 ish¨ ia;ajfhda iqñysß ksjka iqjfhka

 iqjm;a fõ;ajd

idOQ æ idOQ ææ idOQ ææ

    fuhg"

    oyï isisf,ka iekfik"

    .,a.uqfõ ika;skaøsh ysñ'

kd Whk fiakdikh"

mkaish.u'

2019'03'22
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ksjk olajdu ,efíjdhso f.!rjfhka m%d¾:kd lrñ'

 YS% l,HdKs fhda.dY%u ixia:dfõ jev jik ish`Mu 

iajdóka jykafia,dg o" f,dj jev jik ish`Mu nqoaO mq;%hska 
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කායවිරතිගාථා  
ාවමෝ තස්ස භගවවතෝ අරහවතෝ සේමාසේුද්ධසස් !!! 

1. සේුද්ධමභිවේදිතවා 

විමුතතං ජාතිදුක්ඛවතෝ 

විභාගං ජාතිදුක්ඛස්ස  

පවක්ඛාමි සමාසවතෝ  

 සසර දුකින් මිදුනු අමාමෑණියන් ව්හන්ගසට් 

කය, සිත, ව්ානය යන තුන් ගදාරින් මනාගකාට ව්ැඳ 

ජාතිය (උත්තපෘතත්තතිය)  සා සත්තත්තව්යාට ඇතිව්න දුක 

පිළි ඳ විභාගය (ග දා ගව්න් කිරීම) ලුහුඬින් 

කියන්ගනමි.  

2. පඨමං කලලං හුතවා  

සරීරං සුඛුමං ඉදං  

කිමී’ව වච්චකූපේහි  

ජායවත මාතුකුච්ඡං 

අපෘතගේ ගේ ශරීරය ව්ැසිකිලි ව්ැක ව්සන 

පෘතණුව්කු ගමන් පෘතළමුගව්න් ම මව්ගේ කුස තුළ ඉතා 

සියුේ කැැැක් ව්ශගයන් පිහිටයි.  
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3. චක්ඛුදසස්ාතික්කේතං  

තිලවතලං’වාාවිලං  

දුේගේධා’තිපටික්කූලං  

සුක්කවසෝණිතනිස්සතං  

 සාමානය ඇසට ගනාගපෘතගනන පෘතැහැදිලි තැ 

ගතැක් ව්ැ  දුඟද හමන අතිශයින් පිළිකු ය ූ මේපිය 

ගදගදනාගේ ග ය, ධාතු ගදක ඇසුරු කළ -  

4. කේමවේගසමානීතං 

කිවල්සවිසදූසතං  

නහුධේමසවමෝධාාං 

ාාාාසුචිකිමාලයං 

 කර්ම  ැගයන් මවු කුස තුළට පෘතමුණු ව්න ැද 

ගකගැසුන් විසින් කිලුටු කරන ැද ග ාගහෝ ධර්මයන් 

එක්ැසස ් ූ ගකස් ගැාේ ආදී අපෘතවිත්ර ගදයට හා පෘතණු 

ැසසට ව්ාසස්ථානයක් ූ -  

5. උපතථද්ධං සහුප්පපේාං 

පටිසේධිමවේා තං  

ජරාවරෝගාදිසේීම 

විපතතිනියවතෝදයං  

 උත්තපෘතත්තතිය සමඟ ම ගේ ප්රතිසන්ධ චිත්තතයා 

විසින් සකස් කළ ඒ කැැ රූපෘතය දිරීම ගැවීම ආදී 
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ඉතා භයානක විපෘතත්ත ව්ැට ඒකාන්තගයන් ම යටත්ත 

ව්න්ගන්ය.  

6. ජාතං වච්ව පටික්කූලං  

සරීරං පටිසේධියං  

සතතාහං කලලං හුතවා  

තිට්ඨවත මාතුකුච්ඡයං 

ගේ පිළිකු ය ූ ශරීරය පිළිසිඳගන්නා 

ගමාගහාගතහි ගමගස ් ඇති ී සත්ත දව්සක් කැැ 

අව්ස්ථාගව්හි ම මේකුස තිග .  

 

7. අාට්ඨං පාණකාදීහි  

අේවතෝ වච් මාතුකුච්ඡයං  

රුහිවර්ා ා ගච්වෙයය  

අබ්ලුදාදතතවේතිදං  

 ඒ කැැ රූපෘතය යේ ක්රමයකින් මේ කුස සිටින 

පෘතණුව්න් ආදීන්ගගන්ද ග රී මව්ගේ සිතු ග ය සමඟත්ත 

පිට ගනාවුනගහාත්ත අ බුද ආදී අව්ස්ථාව්ැට (ව්ැඩි 

දියුණු ගේ.) පෘතැමිගණ්ඩ.  
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8. ලභිතවා වහ්තුසාමේි  

මබ්ලුදාදිතතමායති  

අවිේජමාවේ වහ්තුේහි  

තතථ තතවථව් ාසස්ති  

 කර්මයත්ත ක්ග යශයනුත්ත යන ගමාවුන්ගගන් 

ආධාරය ැ ාගගන අ බුද ආදී ව්ැඩි දියුණු 

අව්ස්ථාව්න්ට ඒ කැැ බීජය පෘතැමිගණයි. කර්ම 

ක්ග යශයන්ගේ ආධාරය ගනාැැබුන ගහාත්ත මු ය 

අව්ස්ථාගව්හි ම ඒ සත්තත්තව්බීජය විනාශ ගව්යි.  

9. තවතෝ පරඤ්ච සතතාහං  

පරිපක්කමුපාගතං  

මච්ෙවධෝතුදකාකාරං  

අබ්ලුදං’ති පවුච්චති  

 ඒ කැැ අව්සථ්ාගව්න් පෘතසු, සත්ත දව්සක් ඉක්මී 

ගේරීමට පෘතැමිණියා ූ මා ග ගස්දූ දිය සව්් යපෘතයක්  ඳු 

සත්තත්තව්බීජයට ‘අබ්ලුද’ අව්ස්ථාව්ය යි නේ කරනු 

ැැග .  

10. කේවමෝතුමාාසාහාර 

පච්චවේහි පවතතිතං  

කවේා ඝාභාවඤ්ච  

මහතතමුපගච්ෙති  
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 ඒ සත්තත්තව් බීජය, කර්මය - සිතු ගුණය - සිතය 

- ආහාරය යන ගේව්ාගේ ආධාරගයන් තද  ව්ටත්ත 

විශාැ  ව්ටත්ත පෘතැමිගණයි.  

11. විළීාතිුපිණ්ඩවඩෝ’ව 

ඊසකං ඝාතඞ්ගතං  

වුච්චවත මේදරතතේතු  

වප්පස අබ්ලුදභාවවතෝ  

 දියවුණ ඊයේ කුට්ටටියක් ගමන් මදක් දැඩි  ව්ට 

පෘතත්තවුණ ඒ සත්තත්තව් බීජය, අ බුද අව්සථ්ාගව්න් තරමක් 

රතු මස්ව්ැදැ යැක් ව්ැ  තත්තත්තව්යට පෘතැමිගණ්ඩ. ඒ 

අව්ස්ථාව් ‘වප්පස’ අව්සථ්ාව් නමි.  

12.  සුරතතං පරිවතතිතවා  

 වප්පසආකාරවතෝ තවතෝ  

 කුක්කුටණ්ඩඩකසණ්ඩඨාාං  

 ඝවාෝ ඉති පවුච්චති  

 ඒ මස් ව්ැදලි තත්තත්තව්ගයන් ගව්නස්ව් ඉන්පෘතසු 

කිකිළි බිත්තතරයක ආකාර ඉතා රතු පෘතැහැ 

තත්තත්තව්යකට ගේ සත්තත්තව් බීජය පෘතත්ත ව්න්ගන්ය. ඒ 

අව්ස්ථාව් ‘ඝා’ අව්ස්ථාව් යයි කියනු ැැග .  
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13.  සතතාවහස්ු චතුස්වේවං 

 පරිුණ්ඩවණ්ඩසු සබ්ලනවසෝ  

 ඝාවතෝ නික්ඛමිතවාා  

 සතතාවහ ්පඤච්වේ ුා  

 ගමගස් සේූර්ණගයන් සති සතරක් පිරී ගිය පෘතසු 

පෘතසව්්න සතිගයහි - 

14.  හතථාදිපාතුභාවාය  

 තවතෝ මංසානි වඩ්ඪිය 

 භවේති පිළකාපඤච් 

 ුබ්ලනකේමනවල්ා හි  

 ඒ ඝන අව්ස්ථාගව්හි පෘතැව්ති සත්තත්තව් බීජගයන් 

අත්ත පෘතා හට ගැනීම සඳහා මස ්හැදී ගපෘතර කළ කර්ම 

 ැගයන් පිළකා පෘතසක් ගේ.  

15.  ාහාරුතචමංසට්ි 

 වකාට්ඨාසාාේපවේ’කවතෝ 

 නිසස්ාය වඩ්ඪිතාකාරං  

 වහෝති හතථාදි සේමුති 

 නහර, සේ, මස්, ඇට යන ගකාටස් එක් ී 

ව්ැඩුන ආකාරය ගහත්ු ගකාට ගගන අත්ත, පෘතා, ඇස්, කට, 

කණ යන ආදී නාම ව්යව්හාරය ගේ.  
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16.  අසීතිසතසේධීහි  

 යුතතා තිසතඅට්ිකා  

 කවේා අභිවඩ්ඪඪේති  

 මුලාලං විය පල්ලවල්  

 එක්සිය අසූව්ක් සන්ධ ව්ලින් යුක්ත ූ 

තුන්සියයක් ඇට ඝන මගවහි හටගත්ත ගන ගේ අැයක් 

ගමන් ක්රමගයන් දියුණු ී ව්ැගවත්ත.  

17.  තාාට්ීනි විාේධිතවා  

 ාවාහාරුසතානි ච  

 වඩ්ඪඪේති කමවතෝ වේවහ්  

 දාරුභිතතිං’ව වල්ිවයෝ  

 මැටි ගගයක ව්රිච්චචි බිත්තතිය  ැඳ තිග න ව්ැ ය 

ගමන් නව්සියයක් ාහර වැල් ද තුන් සියයක් ඇට 

ගව්ැා  ැඳී ක්රමගයන් ව්ැගවත්ත.  

18.  තානි සබ්ලනානි ිේපිතවා 

 ාවමංසසතානි ච  

 වඩ්ඪඪේති කමවතෝ වේවහ්  

 දාරුභිතතිං’ව මතතිකා 
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 ගගයක ව්රිච්චචි බිත්තතිය ව්සා මැටි ගසන්නාක් 

ගමන් ඒ සිය ග ඇට හා නහර ව්ැසී නව් සියයක් මස් පිඬු 

ව්ැගවත්ත.  

19.  තානි අේවතෝ කරිතවාා  

 වකෝසාතකිතවචෝ විය  

 වඩ්ඪඪවත පූතිචේමේපි  

 විාේධිතවා සමේතවතෝ 

 ව්ැටගකා ග ගගඩියක ඇති පිට ගපෘතාත්තත ගමන් ඒ  

සියලු ඇට, නහර, මස් ඇතුැත්ත ගකාට පිටතින් අපිරිසිදු 

සම ඇති ගේ.   

20.  චේමස්සුපරිවේකානි 

 වක්සවලෝමානි ජායවර් 

 උදවක් විය වස්වාලං  

 මීළ්වහ් ච තිණං විය  

 දිය මතුපිට දිය ගසගව් ය ඇති ව්න්නාක් ගමන් 

ද වියළි අසුචි ගගාවක තණගකාැ පෘතැැගව්න්නාක් 

ගමන් ද ගේ සම මතු පිටත්ත වකස,් වලාේ හට ග ත්ත.  
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21.  වීසති ාඛපතතානි  

 වහාේති අඞ්ුිවකෝටිසූ 

 තානි සණ්ඩඨාාවතෝ මච්ෙ 

 සකිකා සදිසා සයුං 

ඇඟිලි විසස් අග නියවපාතු විස්සක් ගව්ති. ඒව්ා 

හරියට මා ගව්න්ගේ ගකාර ගපෘතාතු හා සමානය.  

22.  වහාේති ද්වතතිංසදේතාපි  

 හණුකට්ිසු සණ්ඩිතා  

 ඨපිතා මතතිකා පිණ්ඩවඩ්ඪ  

 ලාුබීජා’වනුක්කමා  

 මැටි ගුළියක පිළිගව්ලින් එබූ ැබු ඇට ගමන් 

හකු ඇටගයහි පිහිටියා වු දත තිස ්වදකක් ගව්ති.  

23.  වස්දිතං විය වවතතේගං  

 පක්ිතතං වේළුාාියං  

 අබ්ලභේතරේහි අට්ීාං  

 අට්ිමිඤ්ජේපි ජායති 

 උණ පුරුකක දැමූ ඉදුණු ගේ  වක් ගමන් ඇට 

අතගරහි ඇටමිදුළු හට ග ත්ත.  
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24.  ගළවාටකවතෝ ගේතවා  

 ද්විධාභිේාං ාහාරුාා  

 විාද්ධං වක්කමංසේපි  

 වහෝති තං යමකං සයා  

 ගළව් ගගයන් පිටත්තව් ගගාස් ගදකට ග දී නහර 

ව්ලින් ගව් ගනු වකුගඩු ගදකක් ද ගව්ති. 

25.  ජායවත හදයං පදුම  

 මුකුලං’ව අවධෝාතං  

 රතතවලෝහිතසේුණ්ඩණං  

 ථාාාං ද්විේාමේතවර් 

 රතු ගැයින් පිරුණ හෘදය මාංශය ගදතන අතර 

පිහිටිගේය. එය හරියට පිට ගපෘතති ගැැූ යටිකුරු කළ 

රතු ගන ගේ ගමාට්ටටුව්ක් ව්ැ ය.  

26.  ද්විමංසපටලං වහෝති 

 යකාං ාාතිවලෝහිතං  

 දක්ිණංසං හි නිස්සාය  

 ථාබ්ලභේතරසණ්ඩිතං  

 ඉතා රතු ගනාූ අක්මාවයයි (නේ ඇති) මස ්

ව්ැදලි ගදකක් ගේ. එය තනය යටම දකුණු ඇැගේ 

පිහිටිගේ ය.  
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27.  ෙේාා’ච්ෙේාවසා වහෝති 

 දුවිධං තු කිවළෝමකං  

 ෙේාං උපරි කායේහි  

 අච්ෙේාං ද්වීසු සේභවේ  

 දළඹුව නේ ගකාටස ව්ැසුණු ගනාව්ැසුනු 

ව්ශගයන් ගදව්ැදෑරුේ ගේ. ව්ැසුණු ගකාටස 

ගපෘතක ගයන් උව භාගගයහි ගේ. ගනාව්ැසුනු ගකාටස 

උව යට ගදගකාටගසහිම ගේ.  

28.  පිහකේාාමමංසේපි  

 වහෝති සතතඞ්ුලායතං 

 නීලං හදයවාමේී  

 නිසස්ායුදර මතථකං  

 අඟ ය සතක් පෘතමණ ූ , නඩදිව නේ   යපෘතාට මස ්

ව්ැදැ යැක් ද ගේ. එය උදර පෘතටැගේ මතු භාගගේ 

හිදය ව්සත්ුව්ට ව්මින් පිහිටිගේය.  



කායවිරතිගාථා                                   ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිතිය 
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29.  ද්වතතික්ඛණ්ඩඩප්පපවේදේපි 

 මංසංප්පපලාසකේභවේ 

 නිවරෝජං නිරසං රතතං  

 වද්හබ්ලභේතරසණ්ඩිතං  

 ගදතන මැද පිහිටි රතුව්න් වු කිසිම රසක් ගහෝ 

ඕජසක් නැති ගදතුන් තැනකින් බිඳී තිග න පුමස 

නේ ූව්ක් ද ගව්යි.  

30.  ජිේාාඞ්ුට්ඨසීවසෝව 

 සප්පවපෝ වස්තසරීරවකෝ  

 ඒකවීසති වභෝවේහි  

 අේතමබ්ලභේතවර් ිතං 

  ව ඇතුග ය විසි එක් තැනකින් නැවුන නඩවැල 

ඇත්තගත්තය. එය ව් යගය හා හිස කවා දැමූ දරණු 

ගසාගත්ත සුදුපෘතාට නගයකු හා සමානය.   

31.  වේවඨතවා අේතවභෝවේහි  

 ිතං අේතුණේපි ච  

 වහෝති තේපාදුඤ්ජේහි  

 රේුකා විය ඛායති  



කායවිරතිගාථා                                   ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිතිය 
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     අතුණු දරුණුව් ගව්ැා ගත්ත අන්තගුණ නේ 

අතුණුනහේ ද ඇත්තගත්තය. ඒ අතුණු ( වව්ැ ය) 

පෘතාපිසස්ක ැණු ගමන් ගපෘතගන්. 

32.  ාාාාකිමිකුලාකිණ්ඩණං  

 සේතතතං උදරේිාා 

 උදරබ්ලභේතවර් භූත 

 මසතාදි මලං භවේ  

 දහස් ගණන් පෘතණුව්න් ගැව්සුණු කුස ඇති ආහාර 

පෘතැසව්න ගින්ගනන් තැවුන සතර ව්ැදෑරුේ මල ව්ර්ග ද 

ගේ කුස තුළ තිග ත්ත.  

33.  අේතස්සබ්ලභේතවර් ුණ්ඩණං  

 අේවතෝ අට්ඨඞ්ුලායතං  

 වච්චං වහෝති අමුතවතතු  

 යේහි වද්වහෝ පකේපති  

 ශරීරගයන් පිට ගනාවුණ විට ශරීරයට ගේදනා 

ගගන ගදන අසුචි ගකාටසක් ගේ. එය අතුණු  හගන් 

ගකළව්ර අඟ ය අටක් පෘතමණ ප්රමාණගේ පිරී තිග .  



කායවිරතිගාථා                                   ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිතිය 
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34.  ජේජරාලාුයා ිතතං  

 දුට්ඨඛීරංව සණ්ඩිතං  

 වහෝති සීසකපාලේහි  

 මතථලුඞ්ගේපි පූතිකං  

 දිරුණ ැබු ක ැක දැමූ නරක් වු කිරි ව්ැ  

ගදයක් හිස් ක ැ ඇතුග ය ගේ. ඒ පිළිකු ය ගදය හිස ්

වමාළ නමි.  

35.  නද්ධානද්ධවසා පිතතං  

 වද්වහ ්තු දුවිධං ිතං  

 අනද්ධේපා සබ්ලනතථ 

 පිතතවකෝවස්ව නද්ධකං 

 ගේ ශරීරගේ පිත  ැඳුණ පිත ගනා ැඳුන පිත 

කියා ගදව්ැදෑරුේ ගේ. එයින් ගනා ැඳුණ පිත ශරීරගේ 

සෑම තැනම තිග .  ැඳුණ පිත පිත්ත ගකෝෂගයහිම ගේ.  

36.  අේාාදීනි විාේධිතවා 

 උදවරෝකාසසණ්ඩිතං  

 වහෝති ාාගනලායූස 

 සදිසං වසේහපූතිකං  



කායවිරතිගාථා                                   ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිතිය 
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  වට ව්ැගටන ආහාර ආදිය ව්සාගගන 

උදරාව්කාශගයහි පෘතව්තින කෑලිය ගසගව්ැක් ව්ැ  

වසේ නැමති අපිරිසිදු ද්රව්යය ද ගේ ශරීරගේ ගේ.  

37.  යතථ කතථචි වද්හසස් 

 පිළකාදිේහි උට්ිවත  

 වහෝති ුබ්ලවනෝ’පි දුේගේවධෝ  

 පක්කවලෝහිතසඤ්ිවතෝ  

 ගේ ශරීරගේ ව්ණ පිළිකාදිය හටගත්ත විට එහි 

ඇතිව්න පෘතැසුණු ග ය ව්ැට සැරව යයි කියති. එය ඉතා 

දුඟද සහිතය.  

38.  නද්ධානද්ධවසා වද්වහ ්

 වලෝහිතං දුවිධං ිතං  

 අනද්ධේපා සබ්ලනතථ  

 නද්ධං වලෝහිතවකෝසවක්  

 ගේ ශරීරගේ  ැඳුනු ගනා ැඳුනු ව්ශගයන් ග ය 

ගදව්ර්ගයකි. එයින් ගනා ැඳුනු ග ය ශරීරගේ සෑම 

තැනකම තිග .  ැඳුනු ග ය ගැෝහිත ගකෝෂගයහි ම 

ගේ.  



කායවිරතිගාථා                                   ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිතිය 
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39.  කූවප්පහි වක්සවලෝමාාං  

 වස්වදෝ’පි සතිපච්චවේ  

 ජායවත ස්වේහබිේදූ’ව  

 වේදපූරිතභාජාා  

මස් ගත ය පිරුණු භාජනයකින් පිටතට 

ව්ැගිගරන ගත ය බින්දු ගමන් ගේ ශරීරගේ ගකස් ගැාේ 

පිහිටි සිදුරු ව්ලින් යේ යේ ගහ්ූන්  සා දාිය නේ 

දියර විගශ්ෂයක් ද ව්ැගිගරයි.  

40.  හළිද්දවණ්ඩවණෝ වද්හස්ස 

 චේමමංසේතවර් ිවතෝ  

 පීණස්වේහසඞ්ඛාත 

 වේවදෝ භවති පූතිවකෝ  

 ගේ ශරීරගේ සමටත්ත මසටත්ත අතගරහි කහ 

පෘතාටට හුරු වේද ගත ය නේ ූ අසුචි ව්ර්ගයක් ද ගේ.  

41.  පේඝරේතානි අස්සූනි 

 පූවරතවා අක්ිකූපවක්  

 වරෝදවේ හසවේචා’පි  

 කාරවණ්ඩ සති ජායවර්  



කායවිරතිගාථා                                   ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිතිය 
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 ඇඬීම, සිනාසීම ආදී යේ කිසි කරුණක්  සා 

ඇස් ගදක පුරා ව්ැගිගරන කඳුළු ද ගේ ශරීරගේ ඇති 

අපිරිසිදු ගදයකි.  

42.  ජලසස්ූ’පරි වතලං’ව  

 හතථපාදතලාදිසු  

 විළීණස්වේහසඞ්ඛාතා  

 වසා ච විසටා සයා 

 ජැය මතුපිට පෘතැතිගරන ගත ය ගමන් අත්ත පෘතා 

ආදී සථ්ානයන්හි පෘතැතිරී පෘතව්තින වුරුණු වතල් නේ ූ 

ගදය ද ගේ ශරීරගේ ඇති අපිරිසිදු ගදයකි.  

43.  පේඝරේවතෝ කවපෝවළ්හි  

 වහෝති වේවලෝ මුඛස්ස පි  

 කූපස්වසෝ’භයපස්වසහ්ි  

 සේදමාවාෝ’දකං යථා  

 ළිඳක ගදපෘතැත්තගතන් ගැා යන ව්තුර ගමන් 

ගකාපු ය ගදකින් ව්ැගිගරන වකළ ද ගේ ශරීරගේ ඇති 

අපිරිසිදු ගදයකි.  
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44.  කාරවණ්ඩ සති පච්චිතවා  

 සේදිතවා මතථලුඞ්ගවතෝ  

 වහෝති සඞ්ඝානිකා චාපි  

 සණ්ඩිතා ඝාණකූපවක්  

 ගසේප්රතිශයාව් ආදී යේ කිසි ගහ්තුව්ක්  සා 

පෘතැසව්ා ගමාළගයන් ව්ැගිරී නාස් පුඩු ව්ලින්  කුත්ත ව්න 

වසාටු ද ගේ ශරීරගේ ඇති අපිරිසිදු ගදයකි.  

45.  අසීතිසතසේධීා - 

 මබ්ලභේතරගතා පි ච  

 පූතිකා ලසකා වහෝති 

 යාය වද්වහෝ පවතතති 

 ගේ ශරීරය පෘතව්ත්තව්ාගගන යාමට ගහත්ු ූ 

එක්සිය අසූව්ක් සන්ධ එකිගනකට ගනාගැටී තිබීම 

සඳහා ආධාර ූ ඒ ඇටව්ැ සන්ධසථ්ානයන්හි පිහිටි 

ඇටමිදුළු නේ අපිරිසිදු ද්රව්යයක් ද ශරීරගේ ගේ. 

46.  වතිස්සබ්ලභේතවර් ුණ්ඩණං 

 මාසඛාවරෝදකූපමං  

 මුතතං වහෝති අමුතවත තු  

 යේහි වද්වහෝ පකේපති  
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 ශරීරගයන් පිට ගනාවුන විට ශරීරයට ගේදනාව් 

ගගන ගදන මුත්ර ග ාක්ගකහි පිරුණ, කසාව්න් ලුණු 

දියරක් ව්ැ  මුත්ර ද ගේ ශරීරගේ ඇති අපිරිසිදු ගදයකි.  

47.  ඉච්වච්තං වඩ්ඪඪයිතවාා 

 සරීරං කලලාදිවතෝ  

 වක්සවලෝමාදි වේවද්ා 

 වහෝති ද්වතතිංසවේදකං 

 ගේ ශරීරය කැැ අව්සථ්ාගේ සිට ගමගස් 

ක්රමගයන් ව්ැඩී ගකස්, ගැාේ ආදී අසුචි ව්ර්ග තිස් 

වදකකිේ පෘතරී පෘතව්තියි.  

48.  සදිසාවතථසඤ්ජාත 

 කලාපාාං තථා තථා  

 සණ්ඩිතං රාසමුද්දිසස් 

 වහෝති වක්සාදිසේමුති  

 සත්තත්තව් බීජගයහි අඟ පෘතසඟ හට ගැනීමට 

පෘතටන් ගත්ත තැන් පෘතටන් ඇතිවුණ ඒ ඒ ගකාටස් ව්ැට 

ගකස්, ගැාේ,  ය, දත්ත ආදී නාම ව්යව්හාර ගව්යි.  
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49.  අාාවභෝගසභාවා ී  

 අඤ්ඤමඤ්ඤංහිවේ සදා  

 පච්වච්කා වච්තාාසුඤඤ්ා 

 දුේගේධා නාලලාපාා 

 ගේ ශරීරගේ ඇති කුණපෘත ව්ර්ග තිස් ගදක 

එකිගනක ගැන සිතා  ැ සගේ ශක්තියක් නැති  ැවින් 

ගව්න් ගව්න්ව්ම තිග ත්ත. එගස්ම ඒව්ා දුඟදින් යුක්තය. 

ගමෝව මි සුන් ැසව්ටීමට සමත්තය.  

50.  කදලීපතතෙද්දීව 

 අඤ්ඤමඤ්ඤේපතිට්ිතා  

 ඉතිිඞ්ගාදි භාවේා  

 පවමෝහේති මහාජාා 

 ගකගහ ය ගකාළ ව්ලින් සෑදූ ව්ැස්මක් ගමන්, 

ඔවුගනාවුන් ගකගරහි පිහිටියා ූ ස්ී  පුරුෂ භාව්ය 

ගහ්තු ගකාට ගගන ගමෝව මි ස්සු ගේ ශරීරයට 

ැසව්ගටති.  

51.  සංහතතතා පවේවතසං  

 භිේාාාේපි සජාතිවතෝ  

 යතථකතථචි සේුට්ඨං  

 මවාෝ භුඤජ්ති වගෝචරං  
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 ගේ ගකස් ගැාේ ආදිය ගව්න් ගව්න් නේ ව්ලින් 

ජාති ව්ලින් ව්යව්හාර කළත්ත ඔවුන්ගේ ඒකා ේධ 

පිහිටීම  සා ඇස් කන් ආදී යේකිසි ඉන්ියයකට 

යමක් ගගාදුරු ූ විට සිත එය ගේ ගේය යනුගව්න් 

ගතෝරා ගනී.  

52.  සජාතිවේදභිේාේපි 

 සේනිවේසවිවසස්වතෝ 

 යේති ඉතථාදිවවෝහාර 

 වමතථ සබ්ලවබ්ල’පි ඒකවතෝ 

 ගේ ශරීරගේ ඇති ගේව් ය ගකස්, ගැාේ ආදි 

ව්ශගයන් එක ව්ර්ගයක ගේව් ය ගනාූ නමුත්ත ඒව්ා 

පිහිටි අයුරු සළකා ඒ සිය යැ එකක් ව්ශගයන් ගගන 

මෑ ස්ියය ගේ පුරුෂයා ය යනුගව්න් ගැෝකයා 

ව්යව්හාර කරයි.  

53.  ගමාාදීනි කිච්චානි  

 වයාධිවසෝකාදුපද්දවා  

 විපල්ලාසා ච සේඣේති  

 ඒවතසං සහවුතතිවතෝ  

 ගේ සිය ග ගකාටස් එක්ව් තිබීම  සා යෑේ ඊේ 

ආදිය ද ගැව ගරෝග ආදී උපෘතද්රව් ද ගනාගයක් ක්රමගේ 

ගව්නස්ී ේ ද මි සාට ඇති ගව්ත්ත.  
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54.  ජාතාාං ඒවවේවතසං  

 වකාට්ඨාසාාේපවේ’කවතෝ  

 ුඤ්වජෝ වපාතථිකාකාවරෝ  

 සරීරේති පවුච්චති  

 ගේ කුණපෘත ගකාටස් තිස් ගදක එකතු ීගමන් 

හටගත්ත රූකවයක් සමාන ූ ගදයට ශරීරය යි කියනු 

ැැග .  

55.  විරූපාකාරසඤජ්ාත -  

 වකාට්ඨාසාාං වවස්නි’දං  

 වහෝති ජච්චේධඛුේජාදි  

 සණ්ඩඨාාේපි සරීරකං  

 අව්යව් අක්රමව්ත්තව් පිහිටීම  සා උපෘතන් ගගයි 

අන්ධයන් උපෘතන් ගගයි කුදුන් ආදී ව්ශගයන් ශරීර 

සටහන් ඇත්තතවුන් ද ඇති ගේ.  

56.  තස්මිං ච වලේුරුක්ඛස්මිං  

 සුචිරං පරිජිණ්ඩණවක්  

 වේකච්ඡද්දා’ව ජායේති  

 ාවද්වාරාසුචිසස්වා  

 ග ාගහෝ කැක් දිරා ගිය ලැය සහිත ගසක 

ඇතිව්න සිදුරු ගමන් ගේ ශරීරගයහි ද  තර අසුචි 

ව්ැගිගරන සිදුරු නව්යක් ඇත.  
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57.  අසීතිකුලමතතා ච  

 තතථ ජායේති පාණකා  

 ෙවිචේමාදි නිසස්ාය  

 ගණ්ඩඩුප්පපාදාදිවේදකා  

 සිවි, සේ ආදිය ඇසුරු ගකාට ගගන                         

“ගණ්ඩඩුප්පෘතාද” ආදී නාම විගශෂ්, අව්ස්ථා විගශ්ෂ ඇති 

අසූ කුැයක පෘතණුගව්ෝ ද ගේ ශරීරගේ උපෘතදිත්ත.  

58.  සභාවවෝ එතතවකෝවේව 

 වද්වහ් සබ්ලනපකාරවතෝ  

 චේදාාගරුමුතතාදී  

 ාති කිඤ්චි ඉවතෝපරං  

 සේූර්ණගයන් ම (කුණු) ශරීරගේ සව්්භාව්ය 

ගේ කී අයුරුය ය. අසාරම ය. ඊට ව්වා ව්ටනා සඳුන්, 

අගරු, මුතු මැණික් ආදී කිසිම ගදයක් ගමහි නැත. 

59.  වද්වහ්’වේපාතුභූවත ච  

 පරිුණ්ඩවණ්ඩ ච ඉේිවේ 

 තං තදාකාරමාරබ්ලභ  

 වහෝති ඉතථාදිසේමුති  

 ඉන්ියයන්ගගන් සේූර්ණව් ගේ ශරීරය පෘතහළ 

ූ විට ඒ ඒ රූපෘතයන්ගේ ආකාරය සළකා ගේ පුරුෂයා 

ය, මෑ ස්ියය යනාදී ව්යව්හාරය ඇති ගේ.  
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60.  ඨවපතවා භාවිඞ්ගාදිං  

 ාාාතතං’ව කවල්නවර්  

 විඤ්ඤතතිං කේමජං හිතවා  

 කාවයෝ’යං කට්ඨසාදිවසෝ  

 ස්ී පුරුෂ භාව් හා ලිගග,  මිත්තත යන ගමාවුන් 

ඉව්ත්ත කළ විට ගේ ශරීරගයහි ස්ී  පුරුෂ ව්ශගයන් ගත 

යුතු ගව්නසක් නැත. විඤ්ඤාණය හා කර්මජ රූපෘත හළ 

විට ගේ ශරීරය දර කවක් ව්ැ ය.  

61.  ඒවං වසෝ පාතුභූවතෝ ච  

 සතවතෝ’යං මාතුකුච්ඡයං  

 සඞඝාතාරකප්පපතත  

 සතවතෝ විය විහඤඤ්ති  

 ගේ විදියට මේ කුගසහි පිළිසිඳ ගත්ත සත්තත්තව්යා 

සගඝාත නරකයට පෘතැමිණි එගකකු ගමන් ග ාගහෝ දුක් 

විඳියි.  

62.  ජාවතෝ’යං මාතුයා මේවේ 

 පිට්ිකණ්ඩටකාාභිාං  

 උදරං මතථවක් කතවා  

 කරීසසම්ිං නිසීදති 
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 මව්ගේ පිටකටුව් හා නාභිය අතගරහි උපෘතන් ගේ 

සත්තත්තව්යා මව්ගේ උදරගයහි හිස ත ාගගන ඇගේ 

අසුචි මත්තගත්ත හිඳියි.   

63.  නිස්සාය මාතුයා පිට්ි - 

 කණ්ඩඨකං මුඛමතතවාෝ 

 ඨවපතවා තරුඡද්දේහි  

 පතිවතෝ’ව නිසීදති  

 මව්ගේ පිටකටුව් ඇසුරු ගකාට තමාගේ මුහුණ 

ත ාගගන ගස ් ග නයක ව්ැටුණ ව්ඳුරු පෘතැටගව්කු 

ගමන් හිඳියි.  

64.  විාද්වධෝ පූතිචේවේා  

 ජාලනද්ධසවසෝ විය  

 සඞ්කුචිතහතථපාවදෝ වසෝ  

 පවේධේවතෝ නිසීදති.  

 දැැකට අසුවුන හාගව්කු ගමන් මව්ගේ 

ව්ැදෑමසින් ගව් ස අකුැාගත්ත අත්ත පෘතා ඇතිව් ගව්ේැමින් 

මේ කුසගයහි හිඳියි.  

65.  තං තං කාරණමාගේම  

 සීතුණ්ඩහාදිකමප්පපියං  

 පතිවතෝ අේිකූවප්ප’ව  

 භුසං දුක්ඛං නිගච්ෙති 
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 මව්ගේ කුසගයහි දී ඉව්සිය ගනාහැකි අධක සීත 

අධක උෂ්ණය යන ගේ ආදී ඉතා බියකරු ගැහැට 

විඳිමින් ගි  ව්ළක ව්ැටුණු එගකකු ගමන් මහත්ත දුක් 

විඳියි.  

66.  පටික්කූලතවර් වද්හ - 

 සහජාවත සදා ාවරෝ  

 නිමුේවගෝ වලෝහිවත ගූථ -  

 ාරවකෝදකසාදිවස ්

 සත්තත්තව්යා මේ කුස පිළිසිඳ ගත්ත තැන් පෘතටන්ම ඒ 

ශරීරයත්ත සමඟ එකට හටගත්ත අතිශයින් ම පිළිකු ය ූ 

ගූථ නරකගේ ජැය හා සමාන ූ කුණු ගැගයහි ගැ ස 

-  

67.  නිච්චමච්චේතසේනාවේ 

 අේධකාවර් මහබ්ලභවේ  

 දුේගේධකුණපාකිණ්ඩවණ්ඩ 

 ාාාාකිමිකුලාලවේ  

  තර  තර මහත්ත කරදර ඇති අඳුරු සහිත 

මහත්ත භය ජනක දුඟද හමන කුණපෘතගයන් ගැව්සුණ 

නන් ව්ැදෑරුේ පෘතණුව්න්ට ව්ාසස්ථානයක් ූ මේකුගසහි 

-  
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68.  නිසීදේවතෝ චිරං තතථ 

 යථාජාතවවස්ා හි  

 පිහිතක්ිමුවඛෝ වහෝති  

 නිරස්සාවසෝ මවතෝ විය  

 පිළිසිඳගත්ත ආකාරගයන් ම ව්සාගත්ත ඇස් ඇතිව් 

ආසව්්ාස ප්රසව්්ාස නැතිව් මළ එකකු ගමන් ග ාගහෝ 

මාස ගණනක් (මේ  කුගසහි) ගේ සත්තත්තව්යා සිටියි.  

69.  ාරකඞ්ගාරමේඣේහි  

 දුක්ඛවතෝ’පි මහබ්ලභයං  

 වහෝති වඝෝරතරං දුක්ඛං  

 ාරවක් චතුුණ්ඩිවක්  

 නරකගේ ගි  අඟුරු මැද තිග න මහත්ත 

භයානක දුකටත්ත ව්වා අති භයානක ූ දුකක් මේකුස 

නමැති නරකගයහි ඇත්තගත්තය.  

70.  අසේහප්පපතිකාරේහා  

 වඝෝරේහා දුක්ඛවතෝ ඉවතෝ  

 කදාහං පරිමුඤ්වචයය  

 මිති වසෝචති පාණි වසෝ  
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 ගේ ව්ැ  භයානක දුක් සහිත මේ කුසට පිවිසි 

සත්තත්තව්යා ඉව්සිය ගනාහැකි පිළියමක් කළ ගනාහැකි 

ඉතා බියකරු දුකින් කව්දා මිගදේ දැයි ගසෝක කරමින් 

එහි සිටියි.  

71.  මාතූදවර්ා සේනේවධෝ 

 ාාවලෝ තු ාාභිවතෝ ගවතෝ  

 තසස්ුප්පපලකදණ්ඩවඩෝ’ව  

 වහෝති සච්ඡද්දවකෝ තවතෝ  

 ඒ මේ කුගසහි සිටින සත්තත්තව්යාගේ නාභිගයන් 

ගගාස් මව්ගේ උදරය හා සේ න්ධ ූ ගන ගේ දණ්ඩවක 

ඇති සිදුරු ව්ැ  සිදුරු ඇති වපකනි වැල නේ ූ 

නළායක් තිග .  

72.  යේතස්ස මාතරා භුතතං  

 අේාපාාාදිකං තවතෝ  

 සංහරිතවා රවසෝ වතසං  

 චිරං පාවල්ති කුච්ඡයං  

 මව් විසින් අනුභව් කරන ආහාර පෘතානාදිගේ 

රසය ඒ ගපෘතක  ව්ැැ මාර්ගගයන් කුසගහාත්ත දරුව්ා 

ගව්තට ගගාස් මාස ගණනක් කුගසහි ගපෘතෝෂණය ගව්යි.  
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73.  නිසේාට්ඨාාවතෝ වච්ස 

 වාවතා පරිවතතිවතෝ  

 වයෝනිමේගප්පපපාතේහි 

 අවධෝසීවසෝ පතිසස්ති  

 ( යම කාැය එළඹි විට) ගේ සත්තත්තව්යා 

මව්ගේ කුගසහි හටගන්නා වු කර්මජ ව්ාතගයන් සිටි 

තැ න් ගපෘතරළී හිස යටට සිටින ගස් මව්ගේ ගයෝ  

මාර්ගයට ව්ැගටයි.  

74.  ිතවතෝ වච් කේමවේවේා 

 විරේිතවා පතිස්සති 

 පප්පවපෝති කටුකං දුක්ඛං  

 ඛුරධාරාදි සේභවං  

 බිහිීමට ආසන්නව් එගස් කර්මජ ගේගගයන් 

ගපෘතරගළන විට යේ ගැසකින් ව්ැරදී ව්ැටුන ගහාත්ත 

ශැයකර්ම ආදිය කිරීමට සිදුගේ. එයින් ද මහත්ත දුක් 

අනුභව් කිරීමට සිදු ගව්යි.  

75.  සේපතවතෝ කටුකං දුක්ඛං  

 තතවථ්වකෝ මාතුකුච්ඡයං 

 දුක්ඛසස් පතිකාරං වා  

 තාණං වල්ාං ා පසස්ති  
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 එගස් ත යම මව්ගේ කුස තුළ මහත්ත දුක් 

විඳීමට සිදු ූ විට දුකට පිළියමක් ගහෝ ආරක්ෂාව්ක් 

ගහෝ සැඟීමට තැනක් ගහෝ ගනාමැත.  

76.  වලෝහිතා’සුචිමක්ිතත 

 මේගවතෝ නහි නික්ඛමං  

 කුඤ්චිකාඡද්දවතෝ හති- 

 වපෝතවකෝ විය ගච්ෙති 

 ග ය හා අසුචි තැව්රුණු ගයෝ  මාර්ගගයන් 

සත්තත්තව්යා පිටතට  ක්ගමන විට යතුරු සිදුරකින් ඇත්ත 

පෘතැටගව්කු  ක්ගමන්නාක් ගමන් අමාරුගව්න් 

 ක්ගමයි.  

77.  මුඤච්ිතවාපායදුක්වේහි  

 සේගවලෝකගතසස්දං  

 අසයහාාේතදුක්වේසු 

 අපාවේසු කතාවකා  

 ගේ කියන ැේගේ ග ාගහෝ කාැයක් සතර 

අපෘතාගයහි දුක්විඳ එයින් මිදී කාම සුගතිව්ැ ඉපෘතදීමට 

පෘතැමිණි සත්තත්තව්යාට ඇතිව්න දුකය. ඉව්සීමට ගනාහැකි 

අනන්ත අප්රමාණ දුක් ඇති සතර අපෘතාය ගැන කව්ර නේ 

කථාගව්ක් ද? 
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78.  ඒවං කලලවතෝ යාව  

 මේගවතෝ ගමාං නහි  

 අනුවභෝති ච යං දුක්ඛං  

 තසස් කා උපමා සයා 

 ගේ කියන ැේගේ කැැ අව්සථ්ාගේ සිට 

බිහිීම දක්ව්ා සත්තත්තව්යාට ඇති දුක්ය. ඒ විඳින දුක් 

ව්ැට ගේ ගැෝකගේ උපෘතමා කළ හැකි කුමක් ඇත්තගත්ත 

ද?  

79.  කලලාදීසු ඨාවේසු  

 මරණං උපගච්ෙවතෝ  

 පරිච්වේවදෝ අාාදිේී  

 ාතීති’පරිදීපිතං  

 ගේ සංසාරගේ කැැ ආදී අව්සථ්ාව්ැම 

මරණයට පෘතැමිගණන සත්තත්තව්යන්ගේ ප්රමාණයක් 

නැත.  

80.  සේගවලෝකමදිසව්ා’ව  

 අපාවේ කුච්ඡයේපි ච  

 චරේතා පා කප්පපේපි  

 වහාේති සතතා’ති භාසතං  
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 සදිව්ය ගැෝකය හා මනුෂය ගැෝකය ගනාදැක 

ම ක යපෘතයක් මු ග යගැහි නරකගයන් මේකුසටත්ත මේ 

කුසින් නරකයටත්ත යනාදී ව්ශගයන් ඉපිද මැරි මැරී දුක් 

විඳින සත්තත්තව්ගයෝ අප්රමාණ ගව්ති.  

81.  ඒකස්වස්කේහි කප්පපේහි  

 ුේගලසස්ට්ිසඤච්වයෝ  

 සයා පබ්ලනතසවමෝ රාස  

 ඉති වුතතං මවහස්ාා  

 කපෘතක් මු ග යග ය ඉපිද ඉපිද මැරි මැරී යන එකම 

සත්තත්තව්යකුගේ පෘතමණක් ඇට රාශිය එකතු කළගහාත්ත 

ගේපු යැ පෘතර්ව්තය තරේ ඇට ගගාවක් ගව්තැයි බුදු 

රජාණන් ව්හන්ගස් ව්දාළ ගස්ක.  

82.  ෙවාවේකසස්ාාදිේහි  

 තිට්වඨයයං ෙඩ්ඪිතානි වච් 

 ොවදයයං තිභවං සබ්ලනං  

 අාේතායතවිතථතං  

 ගේ සංසාරගයහි ඇවිදින එකම 

සත්තත්තව්ගයකුගේ මළමිනී විනාශ ගනාී පෘතැව්තුන 

ගහාත්ත ගකළව්රක් නැති දිග පෘතළැ ඇති ගේ තුන් 

ගැෝකයම ඒ මිනී ව්ලින් ව්ැසී යන්ගන්ය.  
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83.  යථා ා සුකරං කාතුං 

පමාණං පාණිාං භවේ 

ඒකස්වස’්කතථ දඩ්ඪඪාාං  

ෙවාාං හි යථා මතං  

 ගේ තුන් ගැෝකගයහි ඇති සත්තත්තව්යන්ගේ 

ගණන කියන්ට  ැරිව්ාක් ගමන් ම එක දර සෑයක 

(සාදන ඉව ප්රමාණගේ) පෘතමණක් දව්න ැද එකම 

සත්තත්තව්යකුගේ මළ මිනී ව්ැ ගණන ද කියන්ට 

ගනාහැකිය.  

84.  රුදවතෝ චක්ඛුවරෝවේා  

 වස්සේතසස්ුජලං තවතෝ  

 චක්ඛුවතෝ ාාතිවතතේති  

 චතුවරෝ’පි මහණ්ඩණවා  

 ඇස් ගරෝග සෑදීගමන් එහි ගේදනාව් ඉව්සාගත 

ගනාහැකිව් අඬන විට එක කපෘතකදී එක 

පුේගැගයකුගේ ඇසකින් පෘතමණක් ව්ැගුරුණු කඳු ග 

සතර මහා සාගරගේ ජැයටත්ත ව්වා ව්ැඩිය.  

85.  වදෝසවේකං’ව නිසස්ාය  

 පතිතං ඡේාසීසවතෝ  

 වලෝහිතං ාාතිවතවතයය  

 විවට්වටෝ’පි මවහෝදධී  
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 එක සත්තත්තව්ගයකු එකම ව්රදකට හිස සිඳුේ 

කෑගමන් ව්ැගිර ූ ග ය ගකළ ැක්ෂයක් සක්ව්ළ පෘතැතිරී 

සිටි සාගර ජැයට ද අධකය. 

86.  ඒකාය ඉතියා වයෝනි -  

 මේවේ විපතිතං ාරං  

 වෙතවා රාසකතං මංසං  

 මීවතෝ’පි නහූතරං  

 එකම ස්ි යකගේ ගයෝ  මාර්ගගේ හරසව්් ව්ැටී 

බිහිීමට ගනාහැකි  ැවින් ශැය කර්ම කිරීගමන් පිටට 

ගත්ත එක් සත්තත්තව්යකුගේ මස් පෘතමණක් මහ 

ගපෘතාගළාව්ටත්ත ව්ැඩිය. 

87.  සද්ධේමසවාං සබ්ලභි  

 අලද්ධා සඞ්ගමං චිරං  

 අනුභූතං භවේ දුක්ඛං  

 අාේතං ජාතිකාරණං  

 බුේධාදි උතුමන් හා ඇසුරක් ගහෝ සේධර්මය 

ඇසීමක් ගහෝ ගනාමැති  ැවින් සංසාරගයහි ඉපෘතදීම 

 සා විඳින්නට සිදුව්න දුක් ව්ැ ගකළව්රක් නැත.  
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88.  රතතස්සුපධිරාවේා  

 ජාති සේඣති පාණිවාෝ  

 සබ්ලනං වට්ටභයං තස්ස  

 සද්ධං සද්ධාය ජාතියා 

 භව්ගේ උපෘතදව්න පෘතස්කේ ආදිගයහි ඇ සම ගහත්ු 

ගකාට ගගන සත්තත්තව්යාට ජාතිය ගහව්ත්ත උත්තපෘතත්තතිය 

ඇති ගේ. ඒ උත්තපෘතත්තතිය ඇති ීම  සා ඔහුට 

සංසාරගයහි ඇති සියලුම භය ඇති ගේ.  

89.  සංසරිතවා චිරං කාලං  

 අාේවත ජාතිසාගවර්  

 වකෝ පමේවජයය ධේවේසු  

 ලද්ධා කිච්වෙති’මං ඛණං  

 ගකළව්රක් නැති ඉපෘතදීේ නමැති සාගරගයහි 

ග ාගහෝ කැක් ඇවිද අමාරුගව්න් මි සත්ත  ව්ක් 

ැ ාගත්ත විට දාන සීැාදී පින් දහේහි ගයදීමට ප්රමාද 

ව්න්ගන් කව්ගරක් ද?  

90.  සයිතවා සුචිරං අේවතෝ  

 නික්ඛේතං කුච්ඡවතෝ නහි  

 දුක්ඛානි පරිවාවරේති  

 ගූථපිණ්ඩඩං’ව මක්ිකා  
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 ග ාගහෝ කැක් මව්ගේ කුසගයහි ඉපිද එයින් 

 ක්මුණ සත්තත්තව්යා ගනාගයක් දුක් හිරිහැර ව්ැට 

මැදිගව්යි. ගකගස්ද -  ැ මැස්සන් අසුචි ගුළියක් 

ව්ටැා ගන්නාක් ගම .  

91.  ඒවං වසෝ පාතුභූවතෝ’ව  

 සතවතෝ’යං මාතුකුච්ඡවතෝ  

 මංසපිණ්ඩිකවප්පවතෝ’ව  

 සුඛුමාලසරීරවකෝ  

 මේ කුසින් පෘතහළ ූ ගේ සත්තත්තව්යා ඇට නැති 

මස් ම පෘතමණක් ඇති සියුමැලි ශරීරයක් ඇති ‘මංස 

පිණ්ඩවක’ ගේතයකු ව්ැ ය.  

92.  හතථසේුසාාාදිේහි  

 විසමප්පපච්චවේ සති  

 විේීයේවතෝ’ව සතවථ්හි  

 ඛරං දුක්ඛං නිගච්ෙති  

 අතින් ඇ ය සම තරේ ූ ගහ්තුව්කින් පෘතව්ා ගේ 

සත්තත්තව් ගතගේ තියුණු ආයුධයකින් විදින කැක 

ගමන් ඉතා තද දුකට පෘතැමිගණ්ඩ.  
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93.  දීවාෝ නිච්චපරාධීවාෝ  

 වතුභූවතෝ දයාය වසෝ 

 අවිවධයයඞ්ගපච්චඞ්වගෝ  

 සදා උතතාාවසවයයවකෝ  

 ගේ සත්තත්තව්යා කුවා අව්ස්ථාගේදී  ැගෑපෘතත්තව් 

තමාට කිසිව්ක් කරගත ගනාහැකිව් අනුන්ගේ 

අනුකේපෘතාව්ට ගහ්තුව්ක්ව් තමාට උව්මනා ගැස 

හැසිරීමට  ැරි අඟපෘතසඟ ඇතිව් හැමවිටම උඩුකුරුව් 

සයනය කරයි. 

94.  අසේවත පච්චවේ ිප්පපං  

 සුස්සමාාසරීරවකෝ  

 ඉරියාපථමඤ්ඤං වා  

 අලභං රුචිමතතවාෝ 

 සුදුසු ආහාර ගනාමැති ී ගමන් ව්හාම වියළී යන 

ශරීරයක් ඇත්තගත්ත තමාට කැමති ඉරියේව්ක් ගහෝ 

අ ක් කැමති ආහාරයක් ගහෝ ැැබීමට ගනාහැකිව් -  

95.  නිච්චාසුචිසමාකිණ්ඩවණෝ  

 නිච්චවරෝගී සුදුබ්ලනවලෝ  

 ඉච්ඡතානිච්ඡතතථාය  

 පරිවද්වපරායවණෝ  
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  තරම කැත කුණු ව්ලින් අපෘතවිත්ර ව්  තරම 

ගරෝීව් අතිශයින් දු ැව් කැමති අකමැති සෑම 

ගදයටම ඇඬීම ම පිහිට ගකාට වුව්මනා පිරිමසා 

ගන්නා ූ ගේ  ාැයා -  

96.  ගච්වෙයය මරණං වාෝ වච්  

 මහතතමුපගච්ෙති  

 ජීවිතුං විේජමාාේහි  

 ුඤ්ඤකේවේ තදුතතරිං  

 යේ ගහයකින්  ාැ අව්සථ්ාගේ ැැග න පීවා 

ව්ලින් ගනාමැරී ජීව්ත්ත ීමට ගපෘතර පිනක් තිබුගණාත්ත 

ව්ැඩී ව්යසට පෘතැමිගණයි.  

97.  ුඤ්ඤකේවේසු නිච්චේවදෝ  

 හිවරෝතතප්පපවිවේජිවතෝ  

 කිච්චාකිච්චමජාාේවතෝ  

 තිරච්ොවාෝ’ව ජීවති  

 එගස් ව්ැඩිවිය පෘතැමිණි සත්තත්තව්යා පින්කේ 

කිරීමට ආසාව්ක් ගනාමැතිව් ැජ්ජා භය ගදක නැතිව් 

කටයුතු ගනාකටයුතු ගනාදැන තිරිසන් සගතකු ගමන් 

ජීව්ත්ත ගව්යි.  
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98.  මේවදෝ තරුණවච්වෙෝ’ව  

 පරිධාවමිවතෝචිවතෝ  

 හතථභඞ්ගාදිකං දුක්ඛං  

 පාුණාති අසඤ්ඤවතෝ 

  තරුණ ව්හු පෘතැටගව්කු ගමන් ඉව්ක්  ව්ක් 

නැතිව් එගහ් ගමගහ් දුව් පෘතැන ඇවිද අත්ත පෘතා කැඩීේ බිඳීේ 

ආදි දුකට පෘතැමිගණයි. 

99.  තවතෝ මහතතං පතවතෝ වසෝ 

 විසදිේියමාාවවෝ  

 ඉට්ඨාදිවගෝචවර් නිච්ච 

 මභිසේජති දුසස්ති  

 ඉක්බිති තව්ත්ත ව්ැඩි ව්යසට පෘතැමිණි පිරිසිදු ඇස ්

කන් නාසාදිය ඇති ඒ තරුණයා සුදුසු නුසුදුසු රූපෘතාදී 

සෑම අරමුගණකම ඇ ස ගැ ස සිටියි.  

100.  රතවතෝ රාවේා වදෝවස්ා  

    දුට්වඨෝ වමෝවහ්ා මුච්ඡවතෝ  

    තං තං පාපවසං පතවා  

    උේමතවතෝ විය ජීවතී 

 රාගගයන් රත්තව් ේගේෂගයන් දූිතව් 

ගමෝහගයන් මුැාව් ගනාගයකුත්ත පෘතේ කරමින් පිස්ගසක් 

ගමන් ගේ සත්තත්තව්යා ජීව්ත්ත ගව්යි.  
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101.  චරං උේමතතවේවසා්  

    කතවා දුච්චරිතං නහුං  

    සූලාදිඋපනීවතෝ වසෝ  

    ලලං විේදති ජාතියා  

ගනාගයක් පෘතේ කරමින් පිස්ගසකු ගමන් ක්රියා 

ගකාට උැ තැබීම හිස ගසා දැමීම ආදී දරුණු ව්ධ 

 න්ධන ව්ැට ගමගැාව්දී ම මුහුණපෘතා ඉපෘතදීගේ ලැ 

විඳියි.  

102.  දසාකුසලකේමානි 

    පූවරතවාා නහූනිධ 

    පතිතවා’පාය දුක්වේසු  

    චිරං සේගං ා පස්සති  

 ගේ ගැෝකගේදී ග ාගහෝ දස අකුස ය 

පුරව්ාගගන සතර අපෘතාය දුකට ව්ැටී ග ාගහෝ ක යපෘත 

ගණනකිනුත්ත සව්්ර්ගාදී සුගති උත්තපෘතත්තතියක් 

ගනාැ යි. 

103.  ඛුදං පිපාසං වයාධිඤ්ච  

    වධනේධාතාළාං  

    ඒසාාදිමවේකඤ්ච 

    ජාවතෝ දුක්ඛං නිගච්ෙති  
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 කුසගින්න, පිපෘතාසය, ගැව, දුක්, ව්ධ,  න්ධන, 

තැ සේ, ගපෘත සේ ආදී දහසක් පීවා ව්ැට ගේ උපෘතන් 

සත්තත්තව්යා ගගාදුරු ගේ.  

104.  විලාවපෝ වදෝමාස්සං ච  

    වසෝවකෝ දුක්ඛ’මසේහකං  

    උපායාවසෝ’ති සබ්ලවබ්ල වත  

    ජාතංව අනුවතතවර්  

 විැාපෘත කීම, හැඬීම, දුක, ගශෝකය, ගනාඉව්සිය 

හැකි ගේදනාව්,  ැව්ත්ත සිත්ත පීවාව් යන ගේ සිය යැක් 

ම උත්තපෘතත්තතිය  සා ඇති ගේ.  

105.  සදා සබ්ලනතථ සබ්ලවබ්ල’පි 

    දුක්ඛධේමා ජරාදවයෝ  

    ජාතං’ව අනුවතතේති  

    වණිං වගෝණං’ව මක්ිකා  

 ව්ණය ඇති ගගාණා පෘතසු පෘතස්ගස්  ැ මැසස්න් 

එන්නාක් ගමන් සත්තත්තව්යාට උත්තපෘතත්තතිය ැැබූ  සා 

හැමදා හැම ක යහි ජරා ව්යාධ ආදි දුක් ගැහැට ද ඇති 

ගව්ත්ත.  
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106.  විවයෝගං පියවතූහි 

    අප්පපිවේහි සමාගමං  

    ඉච්ඡතාලාභවහ්තුඤච්  

    ජාවතෝ දුක්ඛං නිගච්ෙති  

 ප්රිය ගේ ව්ලින් ගව්න් ීමත්ත අප්රියයන් සමඟ එක් 

ීමත්ත කැමැති ගදය ගනාැැබීමත්ත යන ගේ සියලු දුක් 

උපෘතන් සත්තත්තව්යාට ඇති ගේ.  

107.  වේරී ච වේරිනහුවලෝ  

    දළිද්දුේමතතවකෝපි ච 

    ෙවළෝ ාට්ිේිවයෝ නීවචෝ  

    ජාවතෝ භවති ුේගවලෝ 

 උපෘතන් පුේගැයා අනුන්ට ගක්රෝධ කරන්ගනක් ද 

ග ාගහෝ සතුරන් ඇත්තගතක් ද දුප්පෘතගතක් ද උමතුගව්ක් 

ද ගමෝවගයක් ද ඉන්ිය විනාශ ූගව්ක් ද නීාගයක් ද 

ගව්යි.  

108.  ආචිණ්ඩවණෝ නහුං පාපං  

    චිරං දුක්ඛසස් කාරණං  

    ුතතදාරාදිසේපතතිං  

    මීළහ්ං’ව පරිභුඤජ්ති  
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 ග ාගහෝ කැක් දුක් විඳීමට ගහ්තුව්න ග ාගහෝ 

පෘතේ ැසස් කරමින් අසුචි අනුභව් කරන්නාක් ගමන් ගේ 

සත්තත්තව්යා අඹුදරු ආදීන් ද ගනා කැමැත්තගතන්ම 

ගපෘතෝෂණය කරයි.  

109.  ජාතිකුේමේගමාපේජ 

    ජරාවරෝගාදුපද්දවං  

    අපසස්ං උුමේගං වසෝ 

    චිරං දුක්ඛා ා මුච්චති  

 ගේ සත්තත්තව්යා ජරා ව්යාධ ආදි උපෘතද්රව් දහසක් 

ඇති ජාතිය (උත්තපෘතත්තතිය) නමැති ව්ැරදි මාර්ගයට  ැස 

ආර්යය අෂඨ්ාගගික මාර්ගය නැමැති ගකළින් මඟ 

ගනාදැක ග ාගහෝ කැක් සංසාරගේ දුක් විඳී.  

110.  තණ්ඩහාසුචිසමාකිණ්ඩවණෝ 

    අේවධෝ අපරිණායවකෝ  

    නාවලෝ චරිති වට්ටේහි  

    ජච්චේවධෝ’ව වවේ’කවකෝ  

 ව්නයක ත ව්ම මංමුළා ී ඇවිදින 

ජාතයන්ධගයකු (උපෘතන් ගගයිම ඇස් නැත්තගතකු) 

ගමන් තිෂණ්ා නමැති අසුචි තව්රාගත්ත නුව්ණැස් නැති 

ගහයින් අන්ධ ූ සුමඟට මං ගපෘතන්ව්න කිසිව්කු නැති 

ගේ ගමෝව පුේගැයා ද සසර ජාතිගයන් ජාතියට ඇවිදී.  
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111.  සතං ධේමමපස්සේවතෝ 

    විපල්ලාසුරක්ඛවතෝ  

    මිවගෝ මරීචිලුද්වධෝ’ව  

    පරිධාවති’වතෝචිවතෝ  

  ගේ සත්තත්තව්යා බුේධාදි උතුමන් විසින් දක්ව්න 

ැද සිේසස් දේ ගනා දැක ව්ැරදි හැඟීේ ඇතිව් මිරිඟු 

දියට ැසව්ටී ඔ  ගමා  දුව්න මුව්කු ගමන් ගේ සංසාර 

සාගරගයහි ඔ  ගමා  දුව්යි.  

112.  වපෝවසේවතෝ තුච්ෙමතතාාං  

    අපසස්ං සුඛකාරණං  

    කිං කවරෝති අතතාාං  

    යථා සූකරවපෝතවකෝ  

 අසුචි අනුභව් කරන ඌරන් ඇති කරන අයගේ 

ඇගේ ද අසුචි ආදිය තැව්ගරන්නාක් ගමන් කිසිම 

ගැෞකික ගැෝගකෝත්තතර සැපෘතයක් ගනා දැක කව්ා 

ගපෘතාව්ා ගේ ශරීරය ඇති දැඩි කරන පුේගැයාත්ත පෘතේකේ 

ැසස් කර ගැනීගමන් කිලුටු ගව්යි.  
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113.  වමෝඝමඤඤ්මිදං සච්ච 

    මිති ගණ්ඩහං කුදිට්ිවයෝ  

    පල්ලවල් පතිතසමා’ච  

    ාවරෝ වට්වට්’ව සීදති  

 මා ගත්ත දිෂ්ටියම  ව්රදය අ ක් දිෂ්ටි ව්ැරදිය 

හිස් ඒව්ාය යි මිසදිටු ගත්ත පුේගැයා මව ව්ගළක ව්ැටුණු 

ගැක් යටට ම කිඳා  සින්නාක් ගමන් සසරින් ගගාව 

ව්න්නට ගනා හැකිව් එහිම නව්තියි.  

114.  කේපිතං වලෝකධේවේහි  

    වඤ්චිතං වලෝභසතතුාා  

    සබ්ලනං වට්ටභයං ඒවං  

    ජාතං’ව අනුවතතති  

 ගැෝභ නමැති සතුරා විසින් රව්ටන ැද අටගැෝ 

දහමින් කේපෘතා කරව්න ැද ගේ උපෘතන් සත්තත්තව්යාට ම 

සංසාරගයහි ඇතිතාක් සිය ග භය ඇති ගේ.  

115.  යං කිඤ්චි දුක්ඛං සේවභෝති  

    සබ්ලනං තං ජාතිපච්චයා  

    සබ්ලනවසෝ ජාතියාභාවේ  

    කුවතෝ දුක්ඛසස් සේභවවෝ 
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 ගේ සත්තත්තව්යාට යේ දුකක් ඇති ව්න්ගන් නේ ඒ 

සිය යැ ම ඇති ව්න්ගන් උත්තපෘතත්තතිය  සාය. ඉපෘතදීමක් 

නැත්තනේ ඔහුට දුකක් ඇති ව්න්ගන් ගකගස් ද?  

116.  සද්වේකාජාති කේවේා  

    ඉධ වලෝවක් පරතථ ච  

    නහුේාං පච්චයා වහෝති  

    දුක්ඛාාං ජාතිආදිාං  

 කර්මය  සා ඇතිව්න ඉපෘතදීම ගමගැාව් 

ගනාගයකුත්ත දුක් හිරිහැර ව්ැට ද මතු ආත්තම භාව්ගයහි 

ඉපෘතදීම ජරාව්ට පෘතැමිණී යම ආදී දුක් ව්ැට ද ගහ්තු ගේ. 

117.  යා චක්කවතතිතිදසේදසුඛං ගතේපි 

    පාවප්පති ජාති හතලේජදළිද්දභාවං  

    සාධූහි තාය පරිමුච්චිතුවේසීතබ්ලනං  

    නිබ්ලනාණවේව ා නු සීඝමවතෝ ුවේහි 

 ගේ උත්තපෘතත්තතිය (ජාතිය) කගැක මි සා 

සක්විති රගජකු කරයි. කගැක ඔහු ශක්ර ගේගේන්ද්රයා 

කරයි. තව්ත්ත විගටක ඔහු ම කිසිම ැජ්ජාව්ක් නැති උස ්

පෘතහත්ත ආදී කිසිම ගේදයක් ගනාසළකන අන්ත 

දිළින්ගදකු  ව්ට පෘතමුණුව්යි. ගේ ජාතිගේ සව්්භාව්ය යි. 

එගහයින් නුව්ණැති සත්තපුරුෂයන් විසින් ගේ 
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උත්තපෘතත්තතිගයන් මිදීගේ මඟ ූ  ව්න ඉක්ම න් ම 

ගසවිය යුතු ගනා ගේද ? 

118.  සබ්ලනාාතථසමුට්ඨාාං  

    ජාතිදුක්ඛවසංගවතෝ  

    ජාතිපච්චයසේභූතං  

    ජරාදුක්ඛං නිගච්ෙති  

 සිය ග දුක් හිරිහැර ව්ැට ගහ්තු ූ ජාති 

දුක්ඛ්යාගේ ව්සඟයට ගිය තැනැත්තතා ජාතිය  සා 

ඇතිව්න ජරා දුකට පෘතැමිගණයි.  

119.  සරීරං දිබ්ලනකප්පපේපි  

    රුක්වඛෝ දාවේිාා විය  

    විරූපං වහෝති අච්චේතං  

    ජරාපාවකදූසතං  

 දිව්ය ශරීරයකට  ඳු රූපෘත ගශෝභාගව්න් යුක්ත 

වුව්ත්ත ජරාව් විසින් කැත කරන ැද එය ැැේ ගින්නට 

අසුවුණු ගසක් ගමන් විරූපෘත ගේ.  

120.  මරණං වහෝති ආසේාං  

    ආගතාය ජරාය හි  

    සුරියාසේාභාවවෝ’ව  

    අරුණේහි සමාගවත  
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 අරුණ ග ව්ැටුන විට සුරිගයෝදය ඉතා ඉක්මනට 

ම ඇති ව්න්නාක් ගමන් ජරාව් එළඹුන විට සත්තත්තව්යාට 

මරණය ඉතා ම කිට්ටටුය.  

121.  පීතවයෝබ්ලනායූවසෝ’යං  

    ජරායයක්ිනියා ාවරෝ  

    භූසං පීතරසං උච්ඡ -  

    කසටං’ව ජිුච්ඡවයෝ  

 ජරා නමැති යකින්න විසින් උරාග ාන ැද 

තරුණ ව්යස නමැති ඕජස ඇති ගේ මි සා ග ාගහෝ 

ගකාට රස උරා බී ඉව්ත ලූ උක් හපෘතයක් ගමන් ඉතාම 

පිළිකු ය ගේ. 

122.  ලිතාකිණ්ඩණසීවසෝ ච  

    ඛණ්ඩඩදේවතෝ ඛරසස්වරෝ  

    ඛරසප්පලසස්දුබ්ලනණ්ඩවණෝ 

    පූතිගේධවිතතවචෝ 

 ජරාව් පෘතැමිණි විට පෘතැසුණු හිස ගකස් හිස පුරා 

ඇති ගව්යි. ව්ැටුණු දත්ත ඇති ගව්යි. ර ග ූ කටහඬ ඇති 

ගව්යි. ස්පෘතර්ශය කර්කශ ගව්යි. ශරීරය දුර්ව්ර්ණ ගව්යි. 

ැසළි ගැසුණු සම ඇත්තගත්ත ගව්යි.   
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123.  අට්ිසංඝාටවප්පවතෝ’ව  

    දිස්සමාාට්ිපඤ්ජවරෝ  

    ඛීණවලෝහිතමංවසෝ ච  

    කිවසෝ ධමනිසේථවතෝ  

  ජරාව්ට පෘතත්ත තැනැත්තතාගේ ශරීරගයහි මස් දිය 

ී, ග ය හිඳී යයි. ගකට්ටටු ගව්යි. නහර ඉලිප්ගපෘතයි. ඉතිරි 

ව්න්ගන් ඇට කූඩුව් පෘතමගණකි. එවිට ඔහු ගපෘතගනන්ගන් 

ගේතයකු ගම .  

124.  පවේධමාවාෝ අනවලෝ  

    සදා දණ්ඩඩපරායවණෝ  

    පමුවඛෝභේගවද්වහෝ ච  

    මේවදෝ අවිස’දිේිවයෝ  

  එවිට ගව්ේැන අත පෘතය ඇතිව් දුර්ව්ැ  සා 

හැරමිටිය පිහිට ගකාට ගගන ව්ක ගැසුණු ශරීරය ඇතිව් 

ගනා පෘතැහැදිලි ඉඳුරන් ඇතිව් යටත්ත පිරිගසයින් සිහියත්ත 

නැතුව් -  

125.  පරිීවණෝ සතාදීහි  

    සේපේවාෝ මච්ුසේතිකං  

    අවිවධයයඞ්ගපච්චඞ්වගෝ  

    සකිච්වච් අවසංගවතෝ  
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 මරණාසන්නව් සිහිමුැා ී අත පෘතය පෘතව්ා තමාට 

කැමති විදියට පෘතැව්ැත්තවිය ගනා හැකිව් කෑම, බීම, මළ, 

මුත්ර පෘතහකිරීමට පෘතව්ා ගනාහැකිව් -  

126.  විලුතතවභෝවගෝ අඤ්වඤ්හි  

    විේජමාවේව ජීවිවත  

    පච්ඡේාුඤ්ඤකේවමෝ වසෝ  

    වස්ති මඤච්පරායවණෝ  

  පෘතණ තිබියදීම තමාගේ භව්ගභෝග අනුන් 

පෘතැහැර ගනු  ැ  ැා පින් අව්සන් ී ඇඳ ම තමාට 

එකම පිහිට ගකාට ගගන ව්ැතිරී සිටියි.  

127.  සදා චිතමලද්වාවරෝ  

    පූතිගේධසරීරවකෝ  

    කපවණෝ භිේාලේජී’ව  

    චතතවප්පවමෝ’ච නේුහි  

  අසුචි සහිත නව් ගදාර හා කුණු ගඳ ගසන සිරුර 

ඇතිව් ඉතා  ැගෑපෘතත්තව් ැජ්ජා නැතිව් දූ පුතුන් විසින් 

පෘතව්ා පිළිකු ය  ැවින් අතහැර දමන ැද තත්තත්තව්යට 

පෘතැමිගණයි.  
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128.  අවතකිච්ෙකවයාධිවතෝ 

    සප්පපායං රුචිමතතවාෝ  

    අලභේවතෝ පරාධීවාෝ  

    පංසුවප්පවතෝ’ව ජීවති  

   පිළියේ කළ ගනා හැකි ගරෝගා ාධ ඇති ී 

තමාට කැමති සැපෘත ආදිය ගනෝ ැැ  ඉතා  ැගෑපෘතත්ත ව් 

මළ ගේතගයකු ගමන් ජීව්ත්ත ගව්යි.  

129.  දයාය වතුභූවතෝ වසෝ  

    නාවලෝ විය ෙවළෝ භවේ  

    ජීවමාවාෝ’පි යං ජිණ්ඩවණෝ  

    මවතෝ විය නිරතථවකෝ  

   ගේ සත්තත්තව්යා ජරාගව්න් පීඩිත ූ විට 

අනුකේපෘතා කළ යුතු ළදරුව්කු ගමන් ගව්යි. ඔහු ජීව්ත්ත 

වුව්ත්ත මළ මි යක් ගමන් කිසිම ව්ැවකට නැත.  

130.  විස්සේදපූතිවේවලෝ’යං  

    හසේවතෝ’පි මහල්ලවකෝ  

    ාට්ඨවයාබ්ලනාවසෝවභෝ වසෝ  

    මණ්ඩිවතෝ’පි ා වසෝභති  

   ගේ ජරාව්ට පෘතත්ත මහ යැා සිනාගසන විටත්ත 

කිසිම හැවක් නැත. කට ගදගකාණින් ගකළ ව්ැගිගරයි. 
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සැන් පෘතවුවර් ආදිය දමාගගන ගකතරේ සැරසුණත්ත 

ඉක්මගිය තරුණකම ඇති  සා කිසි හැවක් නැත.  

131.  වලෝවක් විරූපපිණ්ඩවඩෝ’ව  

    ජඞ්ගවමෝ ජිණ්ඩණුේගවලෝ  

    දිස්වාා යං ජිුච්ෙේති  

    සවප්පමා අපි නේධවා  

  තමාගේ දූ දරුව්න් පෘතව්ා පිළිකු ය කරන 

ජරාගව්න් දිරුණු ගේ මි සා ගැෝකගයහි ඇවිදින 

අව්ැක්ෂණ ගුලියක් සමානය.  

132.  කවරාේති අපහාසං වා 

    අඤ්ඤං වාදිසමතතවාෝ  

    අපවාේති මුඛං අඤ්වඤ් 

    භණමාවේ මහල්ලවක්  

  ගේ මහ යැා කථා කරන විටත්ත එය අසාගගන 

සිටින අය  න්දා අපෘතහාස කරත්ත. එගස් නැතිනේ එයට 

ඇහුේ කන් ගනාදී ගව්න අතක්  ැා ග ත්ත. 

133.  දට්ඨං තං තසස් වසෝතුේපි  

    වචාං අපි නේධවා  

    ුසතේපි ඡුච්ෙේති  

    තසස් හතවථ්ා තාදිසං  
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  ගේ මහ යැාගේ නෑදෑගයෝ පෘතව්ා ඔහු 

දකින්නටව්ත්ත, ඔහුගේ ව්ානයක් අසන්නටව්ත්ත, ඇ යලූ 

යේ ගදයක් අ යැන්නටව්ත්ත පිළිකු ය කරත්ත.  

134.  අසුචිං’ව ජිුච්ෙේති  

    අත්රජාපි මහල්ලකං  

    වතා සේවභාගසංවාසං  

    වේවිච්ෙේති කථඤච්ිපි  

  තමාගේ දූ දරුගව්ෝ පෘතව්ා මහ ග මේපියන් අසුචි 

ගමන් පිළිකු ය කරත්ත. ඔහු සමඟ එකට කෑමට, බීමට, 

හිඳීමට, හිටීමට ගහෝ අකමැති ගව්ත්ත.  

135.  ුබ්ලවබ්ල මාාවපෝ හුතවාා 

    ජිණ්ඩවණෝ වයාබ්ලනාකාරණා 

    පච්ො වසෝචති අතතාවාෝ  

    ඛීණපාවතයයවකෝ විය  

  ගේ මහ ග මි සා කුවා කළ ගහාඳ හැවරුව් 

 සා ග ාගහෝ ගදනාට ප්රිය මනාපෘත ව් සිට මහ ග ව්යසට 

පෘතැමිණි විට ගමන් වියදේ නැතිව් අතරමං වුන මගිගයකු 

ගමන් කිසිම පිහිටක් නැතිව් ගසෝක කරයි.  
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136.  වයෝ කේතරූවපෝ’පි ුවර් නහුේාං  

    විරූපවද්වහෝ ුා වසෝ ජරාය  

    ජිුච්ඡතබ්ලවනෝ අපි නේධවේී  

    සංවේගඨාාං ානු’දං ුධාාං   

 තරුණ ව්යගසද්ී ග ාගහෝ ගදනාට ප්රිය මනාපෘතව් 

සිට පෘතසුව් ජරාගව්න් අව්ැක්ෂණ ූ විට නෑදෑ මිත්රයන් 

විසින් පෘතව්ා පිළිකු ය කළයුතු අව්සථ්ාව්කට 

පෘතත්තව්න්ගන්ය. ඉතිේ වමය නුවණැතතේ විසේ 

සංවේග ඉපදවිය යුතු කාරණයක් වාාවේ ද?  

137.  ඒවං ජරාය ජිණ්ඩවණෝ’පි  

    තරුවණෝ චා’පි ුේගවලෝ 

    ජාතිපච්චයසේභූතං 

    වයාධිදුක්ඛං නිගච්ෙති  

 ගේ ඉහතින් කී ගැස ජරාගව්න් දිරුණ තරුණ 

පුේගැයාත්ත ජාතිය  සාම ඇතිව්න ගැව ගරෝග ව්ැට 

පෘතැමිගණයි.  

138.  යදා වසෝ ගහිවතෝ වහෝති 

    වයාධියක්වේා ුේගවලෝ  

    අසමතවථෝ තදා වසත්ි  

    ජිේාපක්වඛෝ ද්විවජෝ විය  
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 යේ විගටක ගේ පුේගැයා ගැව ගරෝග නමැති 

යක්ෂයා විසින් අ යව්ාගනු ැැබුගව්ාත්ත පියාපෘතත්ත ගැව්ා 

දැමූ කුරු යගැකු ගමන් කිසිව්ක් කර කියාගත 

ගනාහැකිව් ව්ැතිරී සිටියි.  

139.  මාාපං වණ්ඩණසේඨාාං 

    ධිතිං හිරිමවසස්වතෝ  

    සරීවර් සබ්ලනසේපතතිං 

    වයාධියක්වඛෝ විලුේපති  

 ගැව ගරෝග ඇති ූ විට ශරීර ගශෝභාව් ද 

ශධර්යය ද ඥාන ශක්තිය ද ැජ්ජාව් ද සිය ග  ැ 

පු ගව්න්කේ ද යන සිය යැ නැති ගේ.  

140.  අදිස්සමාාරූපේහි 

    අසුාේවත සුදාරුවණ්ඩ  

    ආගවත වයාධි යක්ඛේහි  

    මරවණ්ඩ වහෝති සංසවයෝ  

 අතිශයින් දරුණු කිසිම ගදයකට ඇහුේ කන් 

ගනා ගදන දැකීමට පෘතව්ා ගනා හැකි ගැව ගරෝග 

ව්ැළඳුන විට මරණය පෘතව්ා ඇති විය හැක. 
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141.  ඉට්ඨවිවයෝගවහ්තුං ච  

    වද්හං නිස්සාරකාරවකෝ 

    පරායතතකවරෝ වද්ී  

    ාති වයාධිසවමෝ රිු  

 රූපෘත ගශෝභාව් ආදිය නැති ගකාට ශරීර ශක්තිය 

ආදිය විනාශ කරන අනුන්ගේ පිහිගටන් ජීව්ත්ත ීමට 

සළසන ගේ ගැව දුක් සමාන ූ සතුගරක් මි සාට 

නැත.  

142.  මණ්ඩඩාං හසාං වච්ව 

    විලාවසෝ කීළාේපි ච 

    ආගවත වයාධියක්ඛේහි  

    සබ්ලනමේතරධායති  

 මි සා විසින් කරනු ැ න සැරසීේ, නැටුේ, 

ගැයුේ, ගකළි ගස යැේ, සිනාසීේ ආදී සෑම ගදයක් ම 

ගැව දුක් ව්ැළඳුන විට අතුරුදහන් ගේ.  

143.  අසමතවථෝ සවභෝගේපි  

    භුඤ්ජිතුං වයාධිපීළිවතෝ  

    උට්ඨාාාදීසු කිච්වච්සු  

    පරාධීවාෝ නිපේජති  

 තමාගේ ව්සත්ු, ධන - ධනයාදිය පෘතව්ා 

පෘතරිහරණය කිරීමට ගැව දුක් ව්ැළඳුන විට ගනා 
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හැකිය. ඉඳීේ, හිටීේ ආදී ඉරියේ පෘතව්ා අනුන්ගේ 

පිහිගටන් කරගත යුතු ගව්යි. කිසිම  ැයක් නැතුව් 

සයනය කරයි.  

144.  සවක් මුතතකරීසේහි 

    පළිපේවාෝ රුදේමුවඛෝ  

    දයාලුකාාං සතතාාං  

    කේවප්පති හදයං භුසං  

  තර කඳු ග සහිත මුහුණින් යුක්තව් තමාගේ 

මළ මුත්ර ව්ැම ගැ ස කරුණාව්න්ත අයගේ සිත්ත කේපෘතා 

කිරීමට තරේ තත්තත්තව්යකට පෘතත්ත ගේ.  

145.  තස්ස දිසව්ාා සේීමං  

    වයාධියක්ඛමුපාගතං  

    අච්චේතමනුතාවපේවතෝ  

    වසෝක’ගගීමභිවඩ්ඪඪති 

 ගේ අතිශයින් භයානක ගැව - දුක් නැමැති 

යක්ෂයා දැක ඒ ගැව දුක් ඇති අයට ම කය සිත දව්න 

විශාැ ගශෝකයක් ඇති ගේ.  

146.  දුක්ඛං සහිතුමසක්වකාේවතෝ 

    ුේගවලෝ වයාධිපීළිවතෝ  

    සයවේවා’පි දුල්ලද්ධං 

    හේති ජීවිතමතතවාෝ  
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 ගැව දුක් ව්ලින් ගහාඳට ම පීවාව්ට පෘතත්තවුණ 

සත්තත්තව්යා ඒව්ා ඉව්සා ගැනීමට ගනාහැකිව් 

අමාරුගව්න් ැ ාගත්ත ගේ මනුෂය ජීවිතය නැති කර 

ගනී ගහව්ත්ත සිය පෘතණ නසා ගනී.  

147.  අච්චේතං චිතතවික්වේපං  

    අප්පපියතතං පරසස් ච  

    පාුණාති ාවරෝ ිප්පපං  

    වයාධියක්ඛවසංගවතෝ  

 ගැව ගරෝග ව්ලින් පීඩිත මි සාට කිසිම 

අව්ස්ථාව්ක සිගත්ත සතුටක් නැත.  තරම සිත්ත 

තැවුගැන් පෘතසු ගේ. අනයයන්ගේ පිළිකුැට හා අප්රිය 

 ව්ට ද පෘතැමිගණයි.  

148.  වාෝවප්පතාාාගතං වභෝගං  

    චිතං ා පරිභුඤ්ජති  

    කළයාණඤ්ච ා සක්වකෝති  

    කාතුේපි’ච්ෙති වයාධිවතෝ  

 ගැව දුක් ව්ලින් ගපෘතගළන තැනැත්තතාට නැති 

භව්ගභෝග සේපෘතත්ත ඇති කර ගැනීමට ගහෝ ඇති 

භව්ගභෝග සේපෘතත්ත සිූ පෘතරිදි අනුභව් කිරීමට ගහෝ ගනා 

හැකිය. එපෘතමණක් ගනාව් කැමැති ූව්ත්ත පිනක් දහමක් 

කර ගැනීමට ගනා හැකිය.  



කායවිරතිගාථා                                   ධර්ම පුස්තක සංරක්ෂණ ව්යාපෘතිතිය 

 59 

 

149.  කාතුං ා සක්වකෝති ාවරෝ පතිට්ඨං  

    වේාාභිභූවතෝ සති ජීවිවත’පි  

    වයාධිං තවේ’වං කුසවලෝ විදිතවා  

    ආදිතතසීවසෝ’ව චවරයය ධේවේ 

 ගැව දුක් ව්ලින් ඔත්තපෘතැ ූ අය ජීව්ත්ත වුව්ත්ත 

තමාට පෘතරගැාව් දී පිහිටව්න යේ කුස ය දහමක් කර 

ගැනීමට ගනා හැකි ගව්යි. එව්ැ  භයානක ගැව දුක් 

ආදිය මි සාට ඒකාන්තගයන් ම අයත්ත ව්න  ව් 

දැනගගන හිස ිනි ගතවතකු වමේ යහපත 

කටයුතුවල ම හැසරිය යුතුය.  

150.  නීයමාාසස් තස්වස්වං  

   ජරාවරෝවේහි නිච්චවසෝ  

   වඝෝරං මච්ුමුඛං ාතී 

   තාණං වල්ාං ච සබ්ලනවසෝ  

 දිනපෘතතා ම ජරාව් හා ගැව දුක් විසින් අතිශයින් 

භයානක ූ මාර මුඛ්යට පෘතමුණුව්න ගේ මි සාටි 

ආරක්ෂාීමට ගහෝ සැඟීමට තැගනක් ගකාගහ්ව්ත්ත ම 

නැත.  
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151.  මහාවාතසමුද්ධූවතෝ 

    සුක්කකට්ඨං’ව පාවවකෝ  

    ිප්පපං හේති ාරං මච්ු 

    ජරාවරෝගසහායවකෝ  

 තඳ සුළඟකින් දියුණු කළ ගින්නක් අව්ට 

තිග න වියළි  ස ගකාටන් ආදිය දව්ා අ ග කරන්නාක් 

ගමන් ජරාව් හා ගැව ගරෝග ගදක ආධාර කරගගන 

මාරයා ව්හාම ගේ මි සා විනාශ කර දමයි.  

152.  ාරං අතතනි ජාතාව 

    ජරාවරෝගරිු උවභෝ  

    ආකඩ්ඪවඪතවාා පාවතේති  

    මරණාාලකාසුයං  

 තමා තුළ ම උපෘතන් ජරාව් හා ගරෝග පීවා නමැති 

ගේ සතුරන් ගදගදනා මි සා ඇදගගන ගගාස් මරණය 

නමැති භයානක ගි  ව්ැට ත යලු කර දමයි.  

153.  අසේහප්පපතිකාවර්ා  

    මච්ුදුක්වේා පීළිවතෝ  

    තාණං වල්ාමපස්සේවතෝ 

    නිමුේවගෝ වසෝකසාගවර් 

 ඉව්සිය ගනාහැකි ප්රතිකාරයක් කළ ගනාහැකි 

මරණ දුකින් පීවාව්ට පෘතැමිණි සත්තත්තව්යා පිහිටක් ගහෝ 
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ආරක්ෂාව්ට තැනක් ගහෝ ගකගනක් නැතිව් මහත්ත ගස ්

ගශෝක කරයි.  

154.  ජහිතවා සබ්ලනසේපතතිං  

    සරීරේපි ච අතතවාෝ  

    අකාමා මරණං යාති  

    ලේදමාවාෝ රුදේමුවඛෝ  

 තමා සතු සිය ග ධනධානය නැදෑ හිත මිත්රාදීන් 

පෘතමණක් ගනාව් තමාගේ ශරීරය පෘතව්ා අතහැර ගනා 

කැමැත්තගතන් ම මරණයට පෘතැමිගණ්ඩ. 

155.  ා කාලනියවමවේති  

   ා චායේවතෝ පි පසස්ති  

   හේතී සීඝතරං ආයුං  

   ආගවතෝ මච්ු තං ඛවණ්ඩ   

 ගේ මරණය අසුව් ය දින අසුව් ය ගමාගහාගත්ත 

පෘතැමිගණ්ඩය යි කාැ  යමයක් නැත. එගස් කාැ 

 යමයක් නැති වුව්ත්ත එය ගනා ගපෘතගනයි ගකාගහාම 

වුව්ත්ත මාරයා පෘතැමිණි විගසම මි සා විනාශයට පෘතත්ත ගේ 

ගහව්ත්ත මරණයට පෘතැමිගණ්ඩ.  
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156.  ගවහතවා ජීවිතං මච්ු 

    ගච්ෙේවතෝ’පි ා දිස්සති  

    ගහිතං ා ුාාවේති  

    රුදේවත පි මහාජවේ  

 ජීවිතය පෘතැහැර ගගන යන්නා ූ මාරයා 

කිසිව්කුට ගනා ගපෘතගන්. මැරුණායින් පෘතසු නෑදෑ හිත 

මිත්රාදීන් ව්ට ී ගකාගතක් විැාපෘත තියමින් ඇඬුව්ත්ත 

නැව්ත මිය ගිය අය ජීව්ත්ත ව්න්ගන් නේ නැත.  

157.  ා ඤාතිවභෝගා සක්වකාේති  

   ා මිතතා ා පි නේධවා  

   ා වකෝචි නලවා වලෝවක්  

   මච්ුවතෝ තං විමුච්චිතුං  

 නෑදෑ හිත මිත්රාදීන්ට ගහෝ භව්ගභෝග පිරිව්ර ආදී 

 ැයකට ගහෝ ශක්ර රහ්ම ආදී අමානුික  ැයකට 

ගහෝ මරණාසන්න මි සා ගැව්ා ගැනීමට ගනා 

හැකිය.  

158.  ාති තාදිසවකෝ වහත්ු  

    වේා ජාවතෝ ා මීයති  

    වකෝ තං සක්වකෝති වාවර්තුං  

    ජාතියා සහ ආගතං  
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 උපෘතන් සත්තත්තව්යා ගනා මැරී ජීව්ත්ත කිරීමට හැකි 

(ඉහතින් කී පෘතරිදි) කිසි ම ශක්තියක් නැත. 

උත්තපෘතත්තතියක් සමඟ ම ගගනාව්ා ූ ඒ මරණය 

ව්ැළැක්ීමට සමත්ත කවුද?  

159.  ඨවපතවා කතකළයාණං  

    වඝෝරං මච්ුභයං ඉමං  

    ාති වකෝචි භවේ තස්ස  

    සමතවථෝ පටිනාහිතුං  

 කරන ැද යහපෘතත්ත ක්රියා හැර ගව්න කිසිව්ක් ගේ 

ඉතා බියකරු මරණ භය ව්ැළැක්ීමට අසමත්තය.  

160.  ාති වඝෝරතවරෝ ාාම 

    අාතවථෝ මරණාපවරෝ  

    වේා යාති අනිට්ඨං වසෝ  

    විවයෝගං පිය වතුවතෝ  

 මරණය  සා සත්තත්තව්යා මරණ දුක, ප්රිය 

විප්රගයෝග දුක ආදී ගනා කැමති දුක් ව්ැට පෘතැමිගණයි. 

එගහයින් මරණයට ව්වා තව්ත්ත දරුණු ූ අනර්ථයක් 

නේ නැත්තගත්තය.  
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161.  කිච්වේා පටිලද්ධං යං  

    ඒකවේව හි ජීවිතං  

    අාේවතෝපද්දවා තස්ස  

    උපඝාවතෝපපීළකා  

 අමාරුගව්න් ැ ාගත්ත ගේ එක ම මනුෂය 

ජීවිතයට උපෘතඝාතක ූ ද උපෘතපීවක ූ ද ගකළව්රක් 

නැති උපෘතද්රව්ගයෝ ඇති ගව්ත්ත.  

162.  ආතවප්ප ිතතප්පපණ්ඩණං’ව  

    සුසස්මාාසරීරවකෝ  

    තුේජේවතෝ දුක්ඛසල්වල්හි 

    විච්ඡේාසේධිනේධවාෝ  

 අේව්ට අසුවුණ ගකාළයක් වියගළන්නාක් 

ගමන් මැැී යන ගේ ශරීරය ගනාගයක් දුක් 

කේකගටා ග නැමැති උ ය ව්ලින් විදිනු ැැ  ඇට සන්ධ 

නහර  ැමි ආදිගයන් ගව්න් ගව්යි.  

163.  තවතෝ කේමකිවල්වසහ්ි  

    නීයමාවාෝ භවේතරං  

    උවප්පති කලලාදිතතං  

    චවිතවාා තවතෝ ුා  

 මරණගයන් පෘතසු කුසැාකුසැ කර්මයන්ගේ 

ආධාරගයන් ගව් න් භව්යකට ගගන ගගාස ් නැව්ත 
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මුැ දී කිේ ගැසම කැැ ආදී අව්ස්ථාව්න්ට ගේ 

සත්තත්තව්යා පෘතැමිගණයි.  

164.  ිලීයමාවේ සති ජීවිතේහි  

    නිරේතරං මච්ුමවහෝරවේා  

    හාවසෝ නු වකෝ කා නු ච තුට්ි වභෝවේ  

    කතතබ්ලනමසම්ිං ා නු ුඤ්ඤකේවේ  

 මාර නමැති පිඹුරා විසින් ගිලිනු ැ න ක යහි 

කව්ර නේ සිනහව්ක් ද? ව්සත්ුව් ගැන කව්ර නේ 

සතුගටක් ද? සාහවීමත සතුටු වීමත හැර දමා පිේකේ 

ම කළ යුතුය.  

165. ජාවතෝ ජිණ්ඩවණෝ මවතෝ වයාධි 

   සතවතෝය’මිති සේමුති  

   ජායමාාාදි භාවේා  

   රූපකාවයෝ පවතතති  

 ගේ සත්තත්තව්යා උපෘතන්ගන්ය, දිරුගණ්ඩය, ගැව 

වුගණ්ඩය, මැරුගණ්ඩය යනු ව්යව්හාරය සඳහා ත ා ගත්ත 

නේ සමූහයකි. ඒ ඉපෘතදීේ, දිරීේ, මැරීේ ආදි 

ස්ව්භාව්ගයන් පෘතඨවිධාතු ආදීන්ගේ රූපෘත සමූහය 

පෘතව්තියි. සත්තත්තව් ජීවිතයක් ගනාගේ.  
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166.  සලක්ඛණපරිච්ඡේවේ 

    පච්චයායතතවුතතිවක්  

    කාවේ නිබ්ලබිරියාවභෝවේ  

    කුවතෝ සතවතෝපලබ්ලභතී  

 ර ග  ව්, මිදු  ව් ආදී ැක්ෂණගයන් යුක්ත ූ  ඒ 

ඒ ප්රතයයන්ට අයත්ත පෘතැව්තුේ ඇති ශරීරගයහි ගහව්ත්ත 

පෘතඨවි ආදී සතර භූතයින්ගගන් සත්තත්තව්ගයක් ගකායින් 

ැැග  ද?  

167.  අඞ්ගපච්චඞ්ගවකාට්ඨාස 

    කලාපාකාරවතෝ පා  

    සංගවතෝ රූපුඤ්වජෝව  

    වුතවතෝ කාවයෝති ඒකවතෝ  

 මිටි පිටින් තිග න අඟ පෘතසඟ සමූහගේ එක් ැසස ්

ීමට ගහව්ත්ත ඒකා ේධ ූ සිය ග ගකාටස් ව්ැට ශරීරය 

යි කියන ැදී.  

168.  කාවයෝවතතථ විවස්වස්ා 

    උපාදිේාං පවුච්චති  

    තදුපතථේභකතවතා  

    තිජරූපේපිතේගතං  
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 ගමතැන ශරීරය යි ගන්නා ැේගේ කර්මජ 

රූපෘතයයි. එයට ආධාර ීම  සා චිත්තතජ, ඍතුජ, 

ආහාරජ රූපෘත ද එහිම ඇතුළත්ත ගව්ති. 

169.  අථවා පා කාවයෝති  

    භූතුඤ්වජෝව වුච්චති  

    උපාදාරූපජාාතතා  

    වාාපට්ඨහති තතතවතෝ  

 එගස් නැත්තනේ ශරීරය යනු සතර භූතයන්ගේ 

එක්ීගමන් සෑදුනු ගදයකි. උපෘතාදාරූපෘතයන්ගගන් ව්ැසුනු 

 සා එහි යථා තත්තත්තව්ය හරි හැටි ගනාව්ැටගහයි.  

170.  අඤ්ඤමඤ්වඤෝපකාවර්ා 

    සලක්ඛණරවස්ාහි  

    ඒකවතෝ සේපවතතේති  

    වතුධේමාතිදුබ්ලනලා 

 පෘතඨී ආදී ව්ස්තු ධර්ම අතිශයින් දුර්ව්ැය. ඒ 

 සා ඔවුගනාවුන්ට උපෘතකාර ූ සව්්භාව් හා කිතයයන් 

සමඟ එකට ගැටී ගේ ශරීරය පෘතව්තී.  

171.  ඤාණවගෝචරමතවතා 

    සුඛුමතවතා වුතතිවතෝ  

    දුබ්ලනලා සංඛතා වහාේති  

    තවතෝ ිප්පපං’ව භිේජවර්  
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 නුව්ණට පෘතමණක් අරමුණු ූ  ගේ සංස්කාර ධර්ම 

ඉතා සියුේ අයුරින් පෘතව්තින  සා අතිශයින් දුර්ව්ැ 

ගව්ත්ත. ඒ  සා සංස්කාර ධර්ම ව්හාම විනාශ ගව්ත්ත.  

172.  ගච්ෙේවතෝ වකෝචි සතවතෝ ා  

    ගමාං වා ා කස්සචි  

    පාතුභාවවෝ’ව ධේමාාං  

    නිරීහාාං තථා තථා  

 ඇවිදින කියන කිසියේ සත්තත්තව්ගයක් නැත. 

කිසිව්කුගේ ගමන් බිමන් ආදියක් ද නැත. ගමන් බිමන් 

ආදිය පෘතඨවි ආදී ධාූන්ගේ උත්තසාහයක් නැතිව් පෘතහළ 

ව්න ක්රියාය.  

173.  අධිමතවත තු ඒකේහි  

    භූතේහි පා කිච්චවතෝ  

    වස්සා තදනුවතතේති  

    ගමාාදි තවතෝ භවේ  

 කිතය ව්ශගයන් එක චිත්තතයක  ැ පෘතැව්ැත්තම 

ව්ැඩි ූ විට ගසසු සිත්ත ද ඒ අනුව් ගගාස් යාේ ඊේ ආදී 

ක්රියාව්න් කරත්ත.  
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174.  භූතුඤ්වජෝව භූතාාං  

   වවස්වේ’ව පවතතති 

   ාති වකෝචි පවතතේවතෝ 

   පවතතාපාවකෝ ාවරෝ  

 ගේ අයුරින් චිත්තතජ භූතයන්ගේ ඉපෘතදීම අනුව් ම 

පෘතඨී ආදී සතර භූතයන්ගේ පෘතැව්ැත්තීම ගේ. යාේ ඊේ 

ආදී ක්රියාව්න් කරන ගහෝ කරව්න ගකගනක් නැත.  

175.  ජායමාාාදිරූපානි  

    අබ්ලවනෝච්ඡේාවවසන්ි’ධ 

    ඒකේවතා ගවහතවාා  

    වහෝති නිච්චාදිකප්පපාා  

 ගනාසිඳී ඉපිද, ඉපිද නැගසන රූපෘත පෘතරේපෘතරාව් 

එකක් ව්ශගයන් ගගන ගේ ශරීරය  තය එකක්ය යි 

ව්ැරදි හැඟීේ ඇති කර ගනී.  

176.  ඉරියාපවථ්ා අඤ්වඤ්ා  

    දුක්ඛවේකේහි සේභවං  

    නුදිතවා වුතතිවතෝ තතථ  

    සුඛසඤ්ඤා පවතතති  

 එක් ඉරියේව්කින් සිටින විට ඇතිව්න ශාරීරික 

දුක ගව්න ඉරියේව්කින් නැති කර ගනී. ගමගස ්
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ඉරියේව්කින් අ ක් ඉරියේගේ ඇති දුක නැති 

කරගගන එය සැපෘතයක් යයි යන හැඟීම ඇති කර ගනී.  

177.  කිවල්සාතුරවතෝ වච්ව  

    යථාභූතමජාාාා  

    නාලාාං සුභසංකප්පවපෝ  

    පූතිකාවේ පවතතති  

 කාමාදී ක්ග යශයන්ගගන් ගපෘතගළන ගහයින් ද 

ඇති හැටි ගනාදැනීම  සා ද ගමෝවයින්ට ගේ කුණු 

ශරීරගයහි යහපෘතත්ත ය යන ක යපෘතනාව් හටගනී.  

178.  ාාාා සේධිපරිච්ඡේා 

    අඞ්ගපච්චඞ්ගරාසවාෝ  

    වහෝති ාාමං සරීරේති  

    ඉතී වා ුරිවසෝති වා  

 ගනාගයක් ඇට හා සන්ධ ව්ලින් යුක්ත ූ ගේ 

අඟ පෘතසඟ ැසසට ශරීරය කියාද ස්ිය පුරුෂයා කියා ද 

ව්යව්හාර කරති. 

179.  සේනිවේසවිවස්වස්ා 

    ිතවකාට්ඨාසරාසවාෝ  

    අඞ්ගපච්චඞ්ගවවෝහාවරෝ  

    කීයති තථා තථා  
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 යාේ - ඊේ ආදී ක්රියාව්න්ට උපෘතකාරව් සිටි 

ගකාටස් ව්ැට ඒ ඒ තත්තත්තව්ගේ හැටියට අත, පෘතය, 

ඇහැ, කණ යනුගව්න් (අඟ පෘතසඟ) ව්යව්හාරය කරනු 

ැැග .  

180.  කේවමෝතුමාාසාහාර 

    වහ්තුජාතිවවස්නි’ධ  

    සේතතීාං චතසස්ේාං  

    වහෝති වකාට්ඨාසසේමුති  

 කර්මජ, ඍතුජ, චිත්තතජ, ආහාරජ යන 

ගමාවුන්ගේ ගහත්ුගව්න් පෘතහළ ූ එම සතර සන්තතියට 

ගකාටස් යන නම ව්යව්හාර කරනු ැැග .  

181.  ද්වතතිංසාසුභවතෝ වහාේති  

    ද්විචතතාළීසධාතුවතෝ  

    වකාට්ඨාසා සහ වතතේතා  

    නිබ්ලවභෝගා ධාතුමතතකා  

 ඔවුගනාවුන් ගකගරහි ආගභෝගයක් නැති ධාතු 

මාත්ර ූ එක්ව් පෘතව්ත්තනා ගකාටස් අසුභ ව්ශගයන් තිස ්

ගදකකි. ධාතු ව්ශගයන් හතළිස් ගදකකි.  
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182.  පඨවිංසා විසතී වච’තථ  

    ආපංසා වහාේති ද්වාදස  

    වතජංසා චතුවරෝ ෙට්ඨ 

    වායංසා ධාතුවේදවතෝ  

 ගේ ශරීරගයහි පෘතඨී ධාතුව් ගකාටස් විසස්ක් 

ගව්ති. ආගපෘතෝ ධාතුව් ගකාටස් ගදාළසක් ගව්ති. 

ගත්තගජෝ අධක ගකාටස ්සතරක් ගව්ති. ව්ාගයෝ අධක 

ගකාටස් සයක් ගව්ති.  

183.  තවතෝ කලාපා සඞ්වේපා  

    දසකා ාවකට්ඨකා  

    වහාේති වතරසවිතථාරා  

    වේහි වුච්චේති සේතති  

 යේ කැාපෘත ගකගනකු කරණ ගකාට දක්ව්න ැද 

සතර සන්තතිය යි කියත්ත ද කැාපෘත ලුහුඬින් දසක, 

නව්ක, අට්ටඨක ව්ශගයන් තුන් අයුරකින් ගව්ත්ත. විස්තර 

ව්ශගයන් දහතුනක් ගව්ත්ත.  

184.  භූතභූතිකරූපාාං  

    සමූහසස් යථාරහං  

    අට්ඨකාදිප්පපවේවද්ා  

    කලාපා ඉති සේමුති 
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 භූත උපෘතාදාය රූපෘතයන්ගේ සමූහයට සුදුසු පෘතරිදි 

අෂ්ටක නව්ක ආදී ගේදගයන් කැාපෘත යන ව්යව්හාරය 

ගේ.  

185.  සලක්ඛණවිවස්වස්ා 

    වහෝති ාාමං විවසස්වතෝ  

    සබ්ලනං රුප්පපාභාවේා  

    රූපං ඉති පවුච්චති  

 තම තමාගේ ැක්ෂණයන්ගේ ගව්නස්කම 

අනුව් ගව්න ගව්නම නේ ඇති ගේ. සිය යැ විනාශ ව්න 

 ැවින් ගමයට රූපෘතය යි ව්යව්හාර කරයි.  

186.  සලක්ඛවණ්ඩා රූපානි  

    ආකාවර්ා’ච කණ්ඩණිකා  

    පරිච්ඡේාා’ව වතතේති  

    අඤ්ඤමඤ්ඤං අමිසස්වතෝ  

 තම තමන්ගේ ැක්ෂණගයන් රූපෘතයන් ද 

ආකාරගයන් අක්ෂයාදි කැාපෘතගයෝ ද සේූර්ණව් 

ඔවුගනාවුන් හා මිශ්ර ගනාී පෘතව්තිත්ත.  

187.  කතවාවේ’වං විනිබ්ලවභෝගං  

    සරීරං පරමතථවතෝ  

    සුද්ධසංඛාරුඤ්වජෝය - 

    මිති පස්වසයය පණ්ඩිවතෝ  
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 නුව්ණැති ජනයා ගේ අයුරින් ශරීරය ග දා  ැා 

ගමය පෘතරමාර්ථ ව්ශගයන් ත  සංස්කාර ගගාවකැයි 

ගත්තරුේ ගනී.  

188.  ාවහතථ වද්වවෝ ා බ්රහ්මා 

   ා ඉතී ුරිවසෝ’ති වා  

   ධාතුමතතාසුභානිච්චා 

   දුක්ඛධේමා පවතතවර්  

 ගේ සංස්කාර ගගාගවහි ගදවිගයක් ගහෝ 

රහ්මගයක් ගහෝ ගෑණිගයක් ගහෝ මි ගසක් ගහෝ 

නැත. අසුභ ූ අ තය ූ දුක්ඛ් ස්ව්භාව් ූ පෘතඨී ආදී 

ධාූහු පෘතමණක් පෘතව්තිත්ත.  

189.  කාවයෝ ා පස්සති සුණාති ච වේව කිඤ්චි  

    ජාාාති කිච්චේපි වේව සයං කවරෝති 

    යුතවතෝ පවතතති මවේා තථා තථායං  

    සුතවතා යේතමිව දාරුමයං පයුතතං  

 ගේ රූපෘතකාය කිසිව්ක් ගනාද යි. කිසිව්ක් ගනා 

අසයි. කිසිව්ක් ගනා ද යි. යෑේ - ඊේ ආදී ක්රියාව්න් ද 

කිසිව්ක් ගනා කරයි. නූගැන් ක්රියා කරන රූකවයක් 

ගමන් සිත සමඟ එක්ූ විට ගේ ඉහත කී සිය යැම 

කරයි.  
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190.  ාාාතතවතෝ හි මාවසෝ අනිලසස් වේවදෝ 

    වේදානිලසස් ගමාාදික්රියාවිභාවගෝ  

    කායසස් සේඣති ක්රියා ච තථා තථායං  

    වද්සේතරේහි ඉතරීතරරූපසද්ධි 

 සිගත්ත ඇතිව්න ගව්නස්ී ේ  සා සිත පිළි ඳ 

ව්ාගයෝ ධාතුගේ ගව්නස්කේ ඇති ගව්යි. ඒ ව්ාගයෝ 

ධාතුගේ ගව්නස්ී ේ  සා ශරීරයාගේ යාේ - ඊේ ආදී 

ක්රියා සිේධ ගේ. ගේ යාේ ඊේ ආදී ක්රියාව්න් ද අනය 

අනය ගේශ ව්ැ අනය අනය ක්රියාව්න් ඉපෘතදීේ මාත්රයක් 

පෘතමණය.  

191.  ාාාතතවතෝ මාාසභූරවාාං 

    ාාාාභිධාාානි භවේති ඒවං  

    අතථානුරූපං ක්රියසද්දවහ්තු 

    තතථාවිනිවභෝගමතී රමේවත 

 සිත, පෘතඨී ධාතුව්, ශ දය යන ගමාවුන්ගේ 

ගව්නස්කේ ගහත්ු ගකාටගගන ගනාගයක් නේ ඇති 

ගේ. ගමගැස අර්ථයට සුදුසු ක්රියාව් හා ශ දය යන 

ගදක ගහ්තුගකාට ගගන ඒ ශරීරය ග දා  ැ සමට ගනා 

කැමති ජනගයෝ ව්ැරදි හැඟීේ ඇතිව් (මමය, මාගේය 

ආදී ව්ශගයන්) එහි ඇගැත්ත.  
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192.  මේවේ හදයවකෝසසස් 

    අද්ධප්පපසතවලෝහිවත  

    භූතරූපමුපාදාය 

    වතුරූපං පවතතති 

 හිදය ගකෝෂය මැද අව පෘතතක් පෘතමණ ූ  ග ය ව්ැ 

සතර මහා භූතයන්  සා හිදය ව්ස්තු රූපෘතය පෘතව්තී.  

193.  නිස්සාය පා තං වතුං  

    සේපවතතති මාාසං  

    තං තං ද්වාරිකකිච්චේතු  

    සාධයේතං යථාරහං  

 ඒ හිදය ව්සත්ුව්  සා සිත ඒ ඒ අරමුණු ව්ැට 

සුදුසු ගැස ඒ ඒ ගදාරටු ව්ැට අරමුණු ව්න කිතය සිදු 

කරමින් පෘතව්තී.  

194.  අතීව ගරුභූතේපි 

    කායයේතමිදං මවාෝ  

    යිච්ොය පවතවතති  

    දාරුයේතං යථා ාවරෝ  

 යේ ගස් මි ගසක් රූකවයක් තමන් වුව්මනා 

ගැස ක්රියා කරව්න්ගන් ද එගමන් සිත ද ඉතා  ර ූ  ගේ 

ශරීර යන්ත්රය ගස් පෘතව්ත්තව්යි.  
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195.  යදා විඤ්ඤාණසංචාවරෝ  

    එතථ වවාච්ඡේජවත තදා  

    ජිේානේධායේතං’ව  

    කාවයෝ පතති භූමියා  

 යේ විගටක සිරුර ක්රියා කරව්න විඤ්ඤාණය 

ක්රියා විරහිත වුව්ගහාත්ත එවිට ැනු කැඩී ගිය රූකවයක් 

ගමන් ගේ ශරීරය ගපෘතාගළාව් උව ව්ැගටයි.  

196.  ආපනද්ධං ාලාපක්කං 

    වාතවිතථේභතීරිතං  

    ආයුුතතං මාාවිට්ඨ 

    මවිකිණ්ඩණමිදං චවර් 

 ගේ ශරීරය අගපෘතෝ ධාතුගව්න්  ැඳ ගත්තගජෝ 

ධාතුගව්න් පෘතැසව්ා ව්ාතගයන් පුේ ා ආයුෂගයන් 

ගහාඳින් ආරක්ෂා කර සිත ආරූඪව් ගනා විසිරී 

හැසිගරයි.  

197.  ආයුඋස්මා ච විඤ්ඤාණං  

    යදා කායං ජහේතිමං  

    අපවිද්වධෝ තදා වසත්ි 

     යථා කට්ඨං අවච්තාං  

 ජීවිගත්තන්ිය ද, ගත්තගජෝ ධාතුව් ද, සිත ද යන 

ගමාවුන් යේ විගටක ශරීරගයන් ගව්න් ගව්ත්ත ද එක යහි 
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ගේ ශරීරය සිත්ත පිත්ත නැති දර දණ්ඩවක් ගමන් ඉව්ත 

දමන ැදුව් සයනය කරයි.  

198.  මාාවයෝතුපටිච්ෙේවාෝ  

    විකාවරෝ’යං සරීරවක්  

    නිවරෝධා පා තිණ්ඩණේපි  

    පාකවටෝ වහෝති තං ඛවණ්ඩ  

 සිතය, ආයුෂය, උෂ්ණය යන ගමාවුන් තිගදන 

 සා ව්ැසී ඇත්තතා ූ  ශරීරය පිළි ඳ ගේ විකාරය ඒ ආයු 

ආදීන් ශරීරගයන් පෘතහ ූ විට ප්රකටව් ගපෘතගන්.  

199.  වජුච්ෙවිවටද්වාවරෝ 

    සජීවාකාරනිස්සවටෝ  

    අවිසස්ාසුවරක්ඛාවරෝ  

    අවමඞ්ගලසේජිවතෝ  

 ආයුෂය, උෂණ්ය, සිතය යන ගමාවුන් තිගදන 

ශරීරගයන් ගව්න් ූ විට ඒ ශරීරගයහි පිළිකු ය කටයුතු 

නව්ගදාර ඇගරයි. ප්රාණව්ත්ත ගතිය නැතිගව්යි. 

අවිශ්ව්ාස ජනගයෝ එය පිරිව්රති. අව්මගගැයට සුදුසු 

ගදයින් සරසති.  
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200.  වභෝගනේුපරිච්චතවතෝ  

    පතිවතෝ කේමනේධාා 

    ඒකවකෝ කපවණෝ වස්තී 

    ෙඩ්ඪිතබ්ලවනෝ ලහුං තදා 

 ව්ස්තුව් ද නෑදෑගයෝ ද ඔහු හරිති. කර්ම 

 න්ධනගයන් ගව්න්ී  ැගෑපෘතත්තී ත ව්ම  දයි. එවිට 

ඉක්ම න් ඉව්තට දැමිය යුතු  ව්ට පෘතැමි ගණ්ඩ.  

 

201.  වද්හාරක්ඛකවිස්සට්ඨ 

    මතවතපූතිගතං ජාා  

    ෙඩ්ඪවඪේති අාවපක්ඛා තං  

    භිේාගූථඝටං විය  

  ශරීරය ැසගකන ආයුෂාදිය අව්සන් ූ විගස එය 

කුණු ීමට පෘතටන් ග යි. එවිට බිඳී ගිය අසුචි කළයක් 

 ැාගපෘතාගරාත්තතු නැතිව් අතහැර දමන්නා ගස් මි සුන් 

ගේ කුණු ශරීරය අත්තහැර දමත්ත.  

202.  වපෝසවතෝ’පි චිරං කාවයෝ 

    නිවරෝධා පා වච්තසා 

    සාේිචිතකමාගේම 

    ඛවණ්ඩා’ේතරධායතී  
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 ගේ ශරීරය ග ාගහෝ කැක් කෑේ බීේ ආදිය දී 

ගපෘතෝෂණය කළත්ත සිත  රුේධ ී ගමන් පෘතසු ගි ගත්ත දර 

සෑයට පෘතැමිණි ව්හාම අතුරුදහන් ගව්යි. 

203.  ගූථපිණ්ඩවඩෝ’ව සංකාර 

    කූටාදීසු නිරතථවකෝ 

    කාවයෝ අවප්පතවිඤඤ්ාවණෝ 

    අාවපක්වේහි ෙඩ්ඪිවතෝ  

 කුණු ගගාවක තිග න අසුචි පිඬක් ගමන් කිසිම 

 ැාගපෘතාගරාත්තතුව්ක් නැත්තතන් විසින් සිතින් ගතාර 

ගේ ශරීරය හැර දමනු ැැග .  

204.  ද්වීහතීහච්චවේවේව 

    උද්ුමාතකතං ගවතෝ  

    විරූවපෝ වහෝති සේීවමෝ  

    විජාතායපි මාතුයා  

 ගදතුන් දව්සක් ඉක්ම ගිය විට ඉඳිමී විරූපෘත ූ 

ශරීරය තමා ව්ැදූ මව් පෘතව්ා භයට පෘතත්ත කරන දර්ශනයක් 

ව්න්ගන්ය.  

205.  සබ්ලවබ්ල නීලතතමායේතී  

    වණ්ඩණා සාමාදවයෝ තවතෝ 

    පක්කභාවං ගවත පච්ො 

    වද්හනිස්සතවලෝහිවත 
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 සිය ගම පෘතැහැගයන් ගව්නස් ව් මු ග ශරීරය   ය 

පෘතැහැ ගැන්ගේ. ඊට පෘතසුව් ශරීරගේ ඇති ග ය සැරව්  ව්ට 

යයි.  

206.  සවහ්වාසුචිවසෝවතහි 

      පේඝරේති කිමී තවතෝ  

      ොවදේති සකලං වද්හං  

      භිේාභතතුටවිය  

 ඉන්පෘතසු ශරීරගයන් ව්ැගිගරන ඕජාව් සමඟ 

පෘතණුගව්ෝ ද ව්ැගිගරත්ත. ඒ පෘතණුගව්ෝ සියලු ශරීරය විසිර 

ගිය  ත්ත මුැක් ගමන් ව්සා ග ත්ත.  

207.  තථාසූචි පේඝරේති 

   භිේදිතවාා ඉවතෝචිවතෝ  

   ජිේානේධායේවතෝ’ව  

   ඡේජවත සේධිනේධාං  

තැ න් තැන සිදුරු ී ඕජාව් ව්ැගිගරත්ත. දිරාගිය 

පිරිේදුේ ඇති රූකවයක් ගමන් ඇට සන්ධ හා නහර 

 ැඳුේ කුණුව් ව්ැගටයි.  
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208.  වික්කිණ්ඩවණෝ භවතී කාවයෝ  

   තතථ තතථ විභාගවසෝ  

   ඛාදිවතෝ වසෝාකාදීහි  

   වද්හභාවේපි වාෝදති 

 සිව්ලුන් හා   යැන් විසින් කනු ැ න ශරීරගේ 

කෑලි, එගහ් ගමගහ් විසිරී ගිය විට ශරීරගේ ස්ව්රූපෘතය 

පෘතව්ා නැති ගව්යි.  

209.  අනිලාතපවුට්ීහි  

   තවතෝ ජිණ්ඩණතතමාගවත  

   සබ්ලවබ්ල අේතරධායේති  

   ාාමමතතේපි වාෝ භවේ  

 එයින් පෘතසු, අේ ව්ැසි සුළං ආදිගයන් සිය යැ දිරා 

ගගාස්, නාම මාත්රය පෘතව්ා නැතිව් විනාශ ගව්යි.  

210.  මණ්ඩවඩේතාසුචිපිණ්ඩඩංව 

   වපෝවසේවතෝ විය පේාගං  

   සරීරමුපලාවලේතා  

   වඩ්ඪඪේති කටසීං චිරං  

 අසුචි ගුලියක් අැංකාර කරන්නාක් ගමන් ද, 

සර්පෘතයකු ඇති දැඩි කරන්නාක් ගමන් ද, ශරීරය 

නැව්න තැනැත්තතා ගසාගහාන් බිම ව්ැඩි දියුණු කරයි.  
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211.  අමිතතං නූා වපෝවසේති  

    කටසං අනුගාමිකං  

    චාරකං පටිපේජේතී  

    වේ සරීරවසංගතා  

 ඇත්තගතන්ම ශරීරයට ව්සඟව් එය ගපෘතෝෂණය 

කරන්නා, සතුරකු ඇති දැඩි කරන්ගනකි. තමා පෘතස්ගස ්

යන ගසාගහානක් හදන්ගනකි. තමාගේ විනාශයට 

සිරගගයක් පෘතරිහරණය කරන්ගනකි.  

212.  යං කිඤ්චි දුක්ඛං සේවභෝති  

    සබ්ලනං තං වද්හපච්චයා  

    අවිේජමාවේ වද්හසම්ිං  

    කුවතෝ දුක්ඛසස් සේභවවෝ  

 සත්තත්තව්යාට යේ කිසි ඇති ගේ නේ ඒ 

සිය යැටම ශරීරය  සා ගව්යි. ශරීරය නැත්තනේ දුක් 

උපෘතදින්ගන් කුමකින් ද?  

213.  සුභාදිසඤ්ිවාෝ වද්වහ්  

    සලභාව හුතාසවේ  

    වමෝවහ්ා පටිපේජේතා  

    වසෝචේති සුචිරං කලී  
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 ගින්නට ආශාගව්න් එහි ව්ැටී විනාශ ව්න 

පෘතළගැටියන් ගමන් ශරීරය ගහාඳ ගදයකැයි සිතන්නා ූ  

ගමෝවගයෝ ග ාගහෝ කැක් ගශෝක කරත්ත.  

214.  සතතසඤ්ඤමධිට්ඨාය  

    නිස්සතතාසුචිසඤ්චවේ  

    පලාලයේතරූපේහි  

    නාලා ාට්ඨා මිගාවිය  

 සත්තත්තව්යකු නැති ගේ කුණු ැසගසහි 

සත්තත්තව්ගයක යන හැඟීම ඇති ගකාට ගගන ගමෝව 

මි සස්ු පෘතඹයන්ට ැසව්ගටන මුව්න් ගමන් විනාශයට 

පෘතැමිගණත්ත.  

215.  නිබ්ලවභෝවේ කායසේතේහි  

   මිච්ොචාවරෝ අවිඤ්ු ාං  

   නාලස්ස ානු මේදසස්  

   ගූථේහි ගූථ කීළාං  

 කිසිම ව්ටිනාකමක් නැති ගේ ශරීර යන්ත්රගයහි 

ගමෝව මි සුන් ඇති කර ගත්ත ව්ැරදි හැසිරීම කුවා 

ළදරුගව්කු අසුචි සමඟ කරන ගස යැම ව්ැ  ගනා 

ගේද ? 
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216.  අවහෝ සුදාරුවණෝ වමෝවහෝ  

    වේා මූළහ්ා ුුේජාා  

    ඒවරූවප්ප සරීවර්’පී 

    රතිං කුබ්ලනේති නිප්පලලං 

 අගහෝ! ගමෝහය නේ ඉතා දරුණුය. ඒ 

ගමෝහගයන් මුළා ූ පෘතිථේජනගයෝ ගම ඳු අසාර 

ශරීරගයහි පෘතව්ා ආශාව් උපෘතදව්ත්ත. අගන්! ගමෝවකමක 

මහත.  ෂ්ලැ ූ ආැයක් ඇති කර ග ත්ත.  

217.  විහඤ්ඤමාවේ දිසව්ාා  

    පූතිකාවේ විචක්ඛණා  

    ුුේජාතතං ීවළේතා  

    විලුතතා රාගනේධාා  

 නුව්ණැති අය ගේ කුණු ශරීරයට ගව්ගහගසන 

අය දැක පුහුදුන්  ව් පිළිකු ය ගකාට රාග  ැඳුේ ව්ලින් 

මිදුනාහු ගව්ත්ත.  

218.  අලද්ධා සබ්ලභි සංවාසං  

    සරීවර් ධාතුමතතවක්  

    යථාභූතමජාාේවතෝ  

    කවරාේති පටිඝං රතිං  
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 සත්තපුරුෂාශ්රය ගනාැත්ත අඥානගයෝ සතර මහා 

භූතයන්ගගන් සැදුණු ගේ ශරීරගේ තත්තත්තව්ය ගනාදැක 

ගක්රෝධය හා ආශාව් ඇති කරත්ත.  

219.  සදා ඉතීුමාකාර 

    සණ්ඩිතාසුචිසඤ්චවේ  

    වක්වලං වණ්ඩණමතවතා  

    චිතතං දූවසේති දුේමති 

 ස්ී පුරුෂ ආකාරගයන් පෘතව්ත්තනා ගේ අසුචි 

ගගාවට සගේ පෘතාගටන් පෘතමණක් ගමෝව මි සස්ු සිත 

කිලිටු කර ග ති.  

220.  ඉවතෝ පක්ිතතවේතස්මිං 

    එතවතෝ යාතිච පූතිකං  

    ජාා තුච්ෙං විහඤ්ඤේති  

    වද්හස්මිං උභවතෝ මුවේ  

 ශරීරයට ගේ පෘතැත්තගතන් දමන ආහාර ආදිය 

අ ත්ත පෘතැත්තගතන් අසුචි ව්ශගයන් පිටගේ. 

ගදපෘතැත්තගතන් කටව් ය ඇති ගේ ශරීරයට  කරුගණ්ඩ 

මි සස්ු ගව්ගහස ගව්ත්ත.  
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221.  ා චාපක්ිපිතුං සක්කා  

    ා සක්කා රක්ිතුේපි ච  

    දුප්පපමුඤ්චමිදං දුක්ඛං  

    ාරාාං සතතාගතං  

 ගේ ශරීරයට ආහාර ගනා දමා ද  ැරිය. දැමූ 

ආහාර ආදිය අසුචි විය ගනාදී රකින්ටත්ත  ැරිය. 

මි සුන්ට  තයගයන් පෘතැමිගණන ගේ දුක අතහැරීමට 

අමාරු දුකකි.  

222.  යථා අේිේහි පක්ිතතං  

    වහෝති සබ්ලනේපි ොරිකං  

    තථා වද්වහප්ි පක්ිතතං  

    වහෝති සබ්ලනං කරීසකං  

 ගින්නට දැමූ සිය යැ අ ග ව්න්නා ගමන් 

ශරීරයට දැමූ සිය යැ අසුචි  ව්ට පෘතැමිගණ්ඩ.  

223.  නහිද්ධා විය වද්හසස්  

    පස්වසයය’බ්ලභේතරං ජවාෝ  

    කවරයය එවකෝ ඒකස්මිං  

    වේව රාගං කදාචිපි  

 මි සාට ශරීරගේ පිට ගපෘතගනන්නා ව්ාගේ 

ඇතුළතත්ත ගපෘතගන් නේ එගකක් තව්ත්ත ගකගනකුට 

කිසි දිනක ඇ යමක් ගනා කරන්ගන්මය.  
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224.  සවච් අපාගතා වහෝති  

    ෙවිචේමසස් මතථවක්  

    විාද්වධෝ වස්තචේවේා  

    වහෝති කාවයෝ ජිුච්ඡවයෝ  

 ඉඳින් ශරීරගේ සම මතුපිට තිග න සිවිය පෘතහව් 

ගියගහාත්ත සුදුපෘතාට සගමන් පෘතමණක් ව්ැසී තිග න ගේ 

ශරීරය අතිශයින් පිළිකු ය කටයුත්තතක් ව්න්ගන්ය.  

225.  විසුං වච් අට්ිසංඝාවටෝ  

    චවරයය තචමංසවතෝ  

    අට්ිසංඝාටවප්පවතෝ’ව  

    භූසං වහෝති භයාවවහෝ  

 සේ හා මස ්නැතිව් ඇට සැකි යැ පෘතමණක් ඇති 

ව් ගේ මි සා හැසිගර් නේ ඇත්තත ව්ශගයන් ම ඇට 

සැකිළි ගේතගයකු ගමන් භය උපෘතදව්යි.  

226.  චවරයයං නහි චේමසස් 

    අේවතෝ කිමිගණා සවච්  

    කිමිකං’ව සුසාාසම්ිං  

    සජීවවෝ ඒව ෙඩ්ඪිවයෝ  

 ඇතුග ය සිටින පෘතණු ගරාත්තත යේ කිසි විදියකින් 

පිටත හැසිගර් නේ අමු ගසාගහාගනහි ඇති පෘතණුව්න් 
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ගැහූ මි යක් ගමන් පෘතණ පිටින්ම අමු ගසාගහාගනහි 

දැමිය යුතු ගව්යි.  

227.  විවටාාපිහිතාවේ’ව 

    ාවද්වාරානි වච් සයුං 

    සබ්ලනදා සුචිකිණ්ඩවණෝයං 

    පසස්තු’ේපි ාචාරවහෝ 

 යේ විදියකින් ඇස්, කන්, නාසාදී නව් ගදාර 

ඇරුණු පෘතසු ගනා ව්ැසුනගහාත්ත හැම විටම අසුචි 

ව්ැගිගරන  ැවින්  ැන්නට පෘතව්ා නුසුදුසු ගව්යි.  

228.  ගූථාසුචිාවද්වාරා 

    ෙද්වාරා කිවල්සාසුචි  

    නහිරබ්ලභේතරං සවතී  

    වකෝ සාවරෝ අට්ිපඤ්ජවර්  

 ඇස්, කන් ආදී නව් ගදාරින් “ගූථ” නේ ූ අසුචි 

ඇතුළතින් පිටතට ව්ැගිගරයි. ාක්ු, ගසෝත ආදී 

ගදාරව් ය සගයන් ගකගැස් අසුචි පිටතින් ඇතුළට  

ව්ැගිගරයි ගේ ඇට සැකි යග ය ගමාන හරයක් ද? 

229.  අතිවේුච්ඡයං වහෝති  

    ඒකාහේපි අජේිතං  

    තථාපි තතථ සේවමෝහා  

    රාවගෝ වහෝති සරාිාං  
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 එක දව්සක්ව්ත්ත ගේ ශරීරය පිරිසිදු ගනා කර 

සිටිගයාත්ත ඉතා පිළිකු ය ගව්යි. එය එගස් වුව්ත්ත 

ගමෝවකම  සා රාග සහිත සත්තත්තව්යා එයට ඇ ගේ 

කරයි.  

230.  සභාවේා පටික්කූවලෝ  

    විරූවපෝ’සුචිසඤච්වයෝ  

    නහිසේභාරසංයුතවතෝ  

    වහෝති රාගසස් කාරණං  

 ස්ව්භාව්ගයන් ම පිළිකු ය ූ අව්ැස්සන ූ අසුචි 

රාශිය ඇඳුේ පෘතැළඳුේ සුව්ඳ විැවුන් ආදී පිටතින් 

ැැග න උපෘතකරණ  සා ඇලුේ කිරීමට සුදුසු ගව්යි.  

231.  දිපාදවකෝ’යං චරති  

    ගූථපිණ්ඩවඩෝ මහාජාං  

    දූවසේවතෝ අසුචිං නිච්චං  

    පේඝරේවතෝ තවතෝ තවතෝ  

 ගදපෘතයක් ඇති ගේ අසුචි ගගාව ගහව්ත්ත මි සා 

අසුචි ව්ගුරුව්මින් මහජනයා ගකගැසමින් ඇවිදියි.  

232.  තනුච්ෙවිපටිච්ෙේාං  

    ගූථරාසමිදං ජවාෝ  

    හළිද්දිරාගමක්ිතතං  

    පූතිමංසං’ව වස්වති  
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 තුනී ූ සිවිගයන් ව්ැසුණු ශරීරය නැමැති ගේ 

ඇසූචි ගගාව කහපෘතාට ගෑවුණු කුණු මසක් ගමන් 

පෘතරිහරණය කරයි.  

233.  ඨාතුං වද්වහ ්ා සක්වකාේතී  

    මීළහසම්ිං හි සභාවවතෝ  

    දිස්වා වණ්ඩණවණං නිච්චං 

    දුේගේධං නාලවායසා  

 ස්ව්භාව්ගයන් අපිරිසිදු ූ ගේ ශරීරගේ ශරීර 

ව්ර්ණය නැමැති දුගඳ හමන ව්ණය දැක ගමෝව ජනයා 

නැමැති කපුගටෝ එහි ව්ටා ැසස්ගව්ති.  

234.  සගාලවසෝාකාදීාං  

    වද්වහ ්නියතවගෝචවර්  

    වකෝ කවරයය ුවධෝ ෙේදං  

    මණ්ඩඩාං වා මමායිතං  

 උපෘතන් දව්ස් සිටම සිව් ය  ලු ආදීන්ට ගගාදුරක් 

ූ ගේ ශරීරයට නුව්ණ ඇති කව්ගරක් ආශා කරත්ත ද? 

සැරසීේ ආදිය කරත්ත ද? මමය මාගේ ය යන හැඟීම 

ඇති කර ග ත්ත ද?  
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235.  ෙවක්ඛඤ්ජා වල්වපෝ’ව  

    මණ්ඩඩාං හි සරාිාං  

    සච්ඡද්වද් පූතිචේමස්මිං  

    සතං සංවේගකාරණං  

 සුව්ඳ විළවුන් හා ව්ස්ත්රාභරණාදිගයන් ගේ 

ශරීරය සැරසීම මළ මි යක ඇගස් අඳුන් ගෑමක් 

ව්ැ ය. රාීන්ගේ ඒ සැරසීම නුව්ණැත්තතන්ගේ 

සංගේගයට ගහ්තුව්කි.  

236.  කතං තං පූතිකායේහි 

    යං සරාවේහි මණ්ඩඩාං  

    කිවල්සුේමතතවේසේති  

    ගරහේති විපස්සවාෝ  

 රාීන් විසින් ගේ කුණු ශරීරය සරසණු ැැබීම 

ගකගැසුන්ගේ පිස්සු ව්ැවකි. එයට නුව්ණැත්තගතෝ 

ගරහත්ත.  

237.  කිං තතථ මණ්ඩඩාං ාාම  

    කා රතී කිං මමායිතං  

    යං ිලේති අවහෝරතතං  

    ජරාමච්ුමවහෝරගා  

 යේ ශරීරයක් දිව්ා රාී ගදගක් ම ජරා මරණ 

නැමැති මහ පිඹුරන් විසින් ගිලිනු ැ යි ද ඒ ශරීරය 
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සරසන්ගන් කුමට ද? මම ය මාගේ ය කියා ඇලුේ 

කරන්ගන් කුමට ද?  

238.  දුේමිතවතෝ දුබ්ලභවරෝ කාවයෝ 

    දුක්වඛෝ දුප්පපරිහාරිවයෝ 

    දුතතිකිච්වෙෝ දුරාදාවාෝ  

    දුප්පපූවරෝ දූසවකෝ සදා  

 ගේ ශරීරය හැමවිටම පෘතාපෘත මිත්රගයක්ය. 

ගපෘතෝෂණය කිරීම අපෘතහසුය. අතිශයින් ම දුක් සහිතය. 

අමාරුගව්න් පෘතරිහරණය කට යුතුය. පිළියේ කිරීමට 

අපෘතහසුය. මම ය මාගේ ය කියා ගන්නට  ැරිය. 

පිරීමට ගනා හැකිය. අ ක් සිය යැ කිලිටු 

කරන්ගන්ය.  

239.  නිච්වච්තවාෝ නිරුසස්ාවහෝ  

    නිස්සාවරෝ නීචවගෝචවරෝ  

    නික්කිවල්සපරිච්චතවතෝ  

    කාවයෝ නිේුණවසව්ිවතෝ  

 ගේ ශරීරය ගච්චතනා රහිතය. උත්තසාහයක් නැත. 

ගත යුතු හරයක් නැත. පෘතහත්ත ජාතීය සතුන්ට ගගාදුරුය. 

බුේධාදී උතුමන් විසින් හැර දමන ැේගේය. ගමෝවයන් 

විසින් පිළිගන්නා ැේගේය.  
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240.  නහුධේමසවමෝධාවාෝ 

    නහුපච්චයනිස්සවතෝ  

    නහුසාධාරවණෝ කාවයෝ  

    නහුපද්දවපීළිවතෝ  

 ගේ ශරීරය අඟ පෘතසඟ ආදී ගනාගයක් ගකාටස ්

ව්ලින් සැදුනකි. ග ාගහෝ ප්රතයයන් ආශ්රය ගකාට 

සකස් ූව්කි. ග ාගහෝ ගදනාට සාධාරණය. ග ාගහෝ 

උව්දුරු ව්ලින් පීවා ැ න්නකි.  

241.  අවල්ාා’සරවණෝ කාවයෝ  

    සබ්ලනාාතථමහාපවථෝ  

    ජරාදිපාවකාදිතවතෝ  

    සබ්ලනදුක්ූපනිසස්වයෝ  

 ගේ ශරීරය අනුන්ගගන් සඟව්ා තැබිය 

ගනාහැක. කිසිම සරණක් නැත. සියලුම අනතුරු ගැා 

එන මාර්ගයකි. ජරා මරණ ආදී එගකාගළාස ්

ගින්නකින් ගි ගගන දිලිගසන්ගන්ය. සියලු දුක් ව්ැට 

ගහ්තුව්ක්ය.  

242.  ාායං මිතවතෝ ා ඤාතී ච  

    ා ච කස්සචි සේතවකෝ  

    නිේජීවාසුචිමතවතෝ’ව  

    වක්වලං කේමසේභවවෝ  
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 ගේ ශරීරය කිසිව්කුගේ නෑදෑ මිත්රගයක් 

ගනාගේ. කිසිව්කු සන්තක ද ගනාගේ. හුදු කර්මගයන් 

හටගත්ත අසුචි ගගාවක් පෘතමණි.  

243.  සරීරසස් කතුසස්ාවහෝ  

    වහෝති සබ්ලවනෝ’පි නිප්පලවලෝ 

    සක්කාවරෝ සවිඞ්ගස්ස  

    දිට්ිවක්හි කවතෝ යථා  

 සිව් ආගමිකයන් විසින් සිව් ලිගගයට කරනු 

ැ න සත්තකාර ව්ලින් කිසිම ප්රගයෝජනයක් ගනා 

ව්න්නාක් ගමන් ගේ ශරීරය සඳහා කරනු ැ න 

උත්තසාහගයන් ද කිසිම ප්රගයෝජනයක් නැත.  

244.  ජේිවතෝ’පි අයං කාවයෝ  

    විසුද්ධතතං ා ගච්ෙති  

    වධෝවතෝ හි ගූථපිණ්ඩවඩෝ හි  

    නිේමලතතං ා පාුවණ්ඩ  

 අසුචි ගුලියක් ගකාපෘතමණ ගස්දුව්ත්ත පිරිසිදු 

ගනාව්න්නාක් ගමන් ගේ ශරීරයත්ත ගකාතරේ පිරිසිදු 

කළත්ත පිරිසිදු ගනාගව්යි. 
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245.   සදා සංමණ්ඩිවතෝ චා’පි  

    අසුචිං ා ජවහසස්ති  

    සුාහාතානුිතවතෝ’පි  

    වරාවහෝ අසුචිං යථා  

 ඌරා නහව්ා පිරිසිදු කළත්ත නැව්ත කුණු තව්රා 

ගන්නාක් ගමන් දව්ස ගදගේග ය ගේ ශරීරය ගසෝදා 

පිරිසිදු කළත්ත අපිරිසිදු  ගව්න් ගතාර ගනාගේ.  

246.   ාවච්ඡද්දමිදං ුණ්ඩණං  

    ජේජරාසුචිභාජාං  

    පේථසාලා’ව සංසාර 

    මේවේ කටසකාරවකෝ  

 ගේ ශරීරය සිදුරු නව්යක් ඇති අසුචි පිරුණු 

ක  ය භාජනයක් හා සමානය. සංසාර මාර්ගය 

අේ ැමක් ව්ැ ය. ගසාගහාන් පිට්ටට  දියුණු 

කරන්නකි.  

247.   සදාවතතමුඛප්පපතතා 

    භුතවා හිතවා නිපේජවතෝ  

    මවහෝදරේතස්සප්පපස්ස  

    වේමිවකෝ ජඞ්ගවමෝ අයං  

 ගේ ශරීරය කට ඇරගගන සිටින විට කටට 

ව්ැගටන ගගාදුරු කා ඒව්ා යට ගකාටසින් පෘතහගකාට 
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එතැනම  දන අතුණු හන් නමැති සර්පෘතයාගේ 

ඇවිදින තුඹසකි.  

248.   පසාරිතමයං ජාලං 

    කාවයෝ සේතිමහාපවථ්  

    මඩ්ඪිතං මාරලුද්වද්හි  

    දිපාදකමදූහලං 

 ගේ ශරීරය  ව්න් මඟ අහුරා එැන ැද දැැකි. 

කර්ම ක්ග යශ නැමති ව්ැේදන් විසින් ඇට ූ ගදපෘතා 

උගුැකි.  

249.   ෙවිවණ්ඩණතිණච්ෙේා 

    පපාවතෝ අේධපාණිාං  

    වණ්ඩණාමිසපටිච්ෙේාං  

    නිසං නාලූදකායුාං  

 ගේ ශරීරය හැවරුව් නැමැති තණගකාළ ව්ලින් 

ව්ැසුණු ගමෝව සත්තත්තව්යන්ට ව්ැගටන්නට සෑදූ මහා 

පෘත යැමකි.  ාැ ජනයා නමැති මා ගන්ට හැවරුව් 

නමැති ඇමකින් ව්ැසුණු බි ස කටුව්කි.  

250.  ඉරියාපථචක්වක්හි  

    වතතමාාං සරීරකං  

    වරෝගාදිභණ්ඩඩසේුණ්ඩණං  

    ජිණ්ඩණසකමීරිතං  
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 ගේ ශරීරය යාේ ඊේ නමැති රථ ගරෝද ව්ලින් 

යුක්ත ගරෝග නමැති  ඩු ව්ලින් පිරුණු දිරාගිය (ක  ය) 

කරත්තතයකි.  

251.   ාගරං වමෝහරාජසස්  

    තණ්ඩහාවලෝලමවහ්සවාෝ  

    නිං මච්ුපිසාචස්ස  

    වද්වහෝ කිේලලමීරිවතෝ  

 ගේ ශරීරය තිෂණ්ා නමැති ගිජු ූ අග බිසව්ක් 

ඇති, ගමෝවකම නමැති රජුගේ නුව්රය. මරණය 

නමැති ගේතයාගේ බි යැකි. විෂ අඹ ගගඩියකි.  

252.   ඒවං අනිච්චංවති’දං සරීරං 

    සදාසුභං වක්වලදුක්ඛපිණ්ඩඩං 

    අවල්ාමාදීාවමතතසුඤ්ඤං 

    පහාය තං සේතිමුවපේති සේවතෝ  

 ගේ ශරීරය ඒකාන්තගයන්ම අ තයය. 

හැමවිටම කිසිම සුභයක් නැත. හුදු දුක් ගගාවක්මය. 

ආරක්ෂාව්ක් නැති ව්ැරදි සහිත ූ ආත්තමයක් නැතිිි ඒ 

ශරීරගයහි ආශාව් හැර සත්තපුරුෂගයෝ  ර්ව්ාණයට 

පෘතැමිගණත්ත.  
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253.   කාවයෝ නිච්චේමපසූ’ව නිච්චං 

    ගණ්ඩවඩෝ’ව දණ්ඩවඩ්ඪා හවතෝ අසාවතෝ  

    වච්චං’ව කූවප්ප පතිතං අසාවරෝ 

    භිේවජයය ිප්පපං උදවක්’ව රාජී  

 ගේ ශරීරය සම ගැැ ූ එළගදගනකු ගමන් ද 

ගපෘතා යැකින් ගසන ැද පෘතැසව්ාපු ගඩුව්ක් ගමන් ද දුක් 

සහිතය. ව්ැසිකිළි ව්ගළක අසුචි ගමන් කිසිම සාරයක් 

නැත. දිගයහි ඇඳි ඉරක් ගමන් ව්හාම නැතිව්න්ගන්ය.  

254.  කතවා විනිබ්ලවභෝගමිදං සරීරං  

   නිසස්තතවේතේති පහාය සඤඤ්ං  

   වමෝහේධකාරාතුරජීවවලෝවකෝ  

   තුච්ෙං විතක්වක්ති’හ ධේමමතවත  

 ගේ ශරීරය ගේ ගැස විභාග ගකාට  ැා 

සත්තත්තව්යකු නැත යන හැඟීම හැර දමා ගමෝහගයන් 

ආතුර ූ ගැෝව්ැසස්ා පෘතඤ්ාස්කන්ධය පෘතමණක් ූ ගේ 

ශරීරය සත්තත්තව්ගයකැයි ව්රදව්ා ක යපෘතනා කරයි.  

255.  ාහාරුචේවේහි සමාවිාද්ධිවත 

   මාානිලාපායුතුසේපවතතිවත  

   ජරාරුජාමච්ුමලාදිපූරිවත  

   කිවමතථ ගේහං සුචිවතෝව සාරවතෝ  
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 නව්සියයක් නහරින් හා සමින් මනාගකාට 

ගව්ැන ැද සිත, ව්ාතය, ජැය, ආයුෂය, උෂණ්ත්තව්ය 

යන ගේව්ායින් පෘතව්ත්තව්නු ැ න ජරාව්, ව්යාධය, 

මරණය යන ගේව්ායින් හා මළ මුත්ර ව්ලින් පිරුණ ගේ 

ශරීරගයහි සාර ව්ශගයන් ගහෝ ශුේධ ව්ශගයන් ගන්නට 

තිග න්ගන් කුමක් ද?  

256.  ාවිේජවත දුක්ඛමාතත’නිච්චං 

   සරීරවතෝ පූතිමසාරමඤ්ඤං 

   ඒතාදිවස්චා’පි කවරාේති ෙේදං  

   තවතෝ කිමඤ්ඤං පා වමෝඝකිච්චං  

 ගේ ශරීරයට ව්වා දුක් සහිත ගදයක් ගහෝ ආත්තම 

රහිත ගදයක් ගහෝ අ තය ගදයක් ගහෝ කුණු සහිත 

ගදයක් ගහෝ අසාර ගදයක් ගහෝ ගව්න නැත. එව්ැ  

ශරීරයටත්ත යගමක් ආශා කරයි නේ ඒ ආශා කිරීමට 

වඩා වමෝඩ වැඩක් තවත තිවබ්ල ද? 

257.  විරූපමඤ්ඤං අසුචිං ා වද්හවතෝ 

    භයස්ස මූලං විපරීතවච්තසා  

    උවපේති දුක්ඛං කටුකං තහිං රතා  

    ාවරෝ’රචක්වක් විය ිද්ධමාාවසෝ  

 ගේ ශරීරයට ව්වා අව්ැසස්න ගදයක් ගහෝ 

අපිරිසිදු ගදයක් ගහෝ භයට කරුණු ූ ගදයක් ගහෝ 
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නැත. ඒ ශරීරගයහි ආශාකළා ූ මනුෂයගයෝ උරාක්ර 

මාැාව්ට ආශාකළ මි සා ගමන් ග ාගහෝ කටුක දුක් 

අනුභව් කරත්ත.  

258.  වේාානුභූතං අමිතඤච් යතථ - 

    ප්පපතිට්ිතං දුක්ඛමාාදිකාවල්  

    තවේව පතවථ්ති ුාප්පුාේපි  

    අඤ්ඤාණජාලස්සයමානුභාවවෝ  

 යේ ශරීරයක්  සා අප්රමාණ කාැයක් දුක් 

අනුභව් කරන ැදද යේ ශරීරයක් අප්රමාණ දුක් සහිත 

ූගේ ද? එ ඳු ශරීරය ගමෝව ජනයා නැව්ත නැව්ත ැ ා 

ගැනීමට ප්රාර්ථනා කරත්ත. එය ගමෝවකගේ 

මහත්තකමය.  

259.  භුතවා’තිවඝෝරේපි සුදීඝරතතං  

   අාේතදුක්ඛං භවචාරවක්සු 

   ා තතථ උක්කණ්ඩඨති නාලසතවතෝ  

   ලද්ධා සඛීවේා හි තණ්ඩහවිේජා  

 තිෂ්ණාව් හා අවිදයාව් නැමැති යහ ග ගැහැණුන් 

ගදගදනා සිටින  සා ග ාගහෝ කාැයක් සංසාර නමැති 

හිරගගයි සිට  රපෘතතළ දුක් අනුභව් කළත්ත ඒ දුක් සඳහා 

කළ ගනා කිගරයි.  
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260.   නිරුද්ධමතවත’ව මාේහි සබ්ලවබ්ල  

    වභෝගා ච නේධූ ච සරීරලීලා  

    ජහේති තං යාති සුසාාවේවකෝ  

    වකෝ පඤ්ඤවා තතථ කවරයය රාගං 

 සිත  රුේධ ූ විගස සිය ග සේපෘතත්ත හා  න්ු 

මිත්රයන් ද ශරීර  සැාව්න් ද ශරීරය හැර දමයි. ඔහු 

ත ව්ම ගසාගහානට යයි. එ ඳු ශරීරයට නුව්ණැති 

කව්ගරක් ආශා කරයි ද?  

261.  වයෝ යේතවද්වහෝ විය සාරීවාෝ  

    වල්ාසස් වද්වහෝ විය දුබ්ලනවලෝ ච  

    අවමේඣවද්වහෝ විය පූතිකාවයෝ  

    කවරයය වකෝ තතථ රතිං අනාවලෝ  

 රූකවයක් ගමන් කිසිත්ත හරයක් නැති ගපෘතන 

බුබුැක් ගමන් ව්හා නැතිී යන අසුචිගයන් තැනූ 

ශරීරයක් ගමන් අපෘතවිත්ර ූ ගේ ශරීරගයහි නුව්ණැති 

කව්ගරක් නේ ආසා උපෘතදව්ා ද? 

262.  ාහාරුචේමට්ිකමංසවේවත  

    භවවයය ාාාා යදි අඤ්ඤමඤ්ඤං  

    නිමිතතසණ්ඩඨාාක්රියානුපාති 

    කුහිං පතිට්ඨං නු ලවේථ රාවගෝ  
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 නහර, ඇට, සේ, මස් යන ගේව්ා යේ ක්රමයකින් 

ඔවුගනාවුන් ගනා ැඳී ගව්න්ව් සිටිගයාත්ත ස්ී පුරුෂ 

 මිති, සටහන්, ක්රියා යනාදිගයහි උපෘතදින රාගයට 

කව්ර පිහිටක් ද? (රාගය ඉපෘතදීමට තැනක් නැත යනු 

අදහසයි.) 

263.   වේ පූතිකායේහි කවරාේති ෙේදං  

    ජාතිං ජරාවයාධිමවතෝ ුතිං ච  

    ුාප්පුාං වත සමුවපේති නාලා  

    නාවලෝ යථා වේනුමුවප්පති වච්වෙෝ 

 ගේ කුණු ශරීරයට ආශා කරන්නාූ ගමෝවයා 

ව්ැස්සිය ළඟට ව්රින් ව්ර පෘතැමිගණන ව්සු පෘතැටියා ගමන් 

ජාතියට ද ජරාව්ට ද මරණයට ද නැව්ත නැව්තත්ත 

පෘතැමිගණයි.  

264.   තවතෝ ච නික්ඛේතමලං තහිං ච  

    භවවයය ිතතං සකවල්’පි වද්වහ්  

    ඛවණ්ඩ’ව තස්මිං කිමිගූථගේධං 

    දට්ඨේපි දුක්ඛං පා වකෝ ුවසයය 

 ගේ ශරීරගයන්ම  ැහැර ව්න මැ මුත්ර සිය ග 

ශරීරගයහි තැව්රුගව්ාත්ත ඒ ගකගණහිම පෘතණුව්න් හා 

අසුචි ගඳින් යුක්තව් දැකීමට පෘතව්ා අමාරු තත්තත්තව්යක් 

ඇති ගේ. එ ඳු ශරීරය රාගගයන් ව්ැළඳගන්ගන් කේද?  
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265.   ඒකාහතික්ඛේතමලේපි වද්හා  

    පවහෝති ොවද්තුමවස්සවතෝ තං  

    කිවේව වතතුං පා මච්ුකාලා 

    තථාපි වද්වහ් සුචිසඤ්ිනාවලෝ  

 ගේ ශරීරගයන් දිනකට පිටව්න අසුචි මු ග 

ශරීරයම ව්සන්නට ප්රමාණව්ත්තය. මැගරන ගතක් 

පිටව්න අසුචි ගගාව ගැන ගමානව්ා කියන්නද? එගස් ද 

වුව්ත්ත ගමෝව මි ස්සු ගමය ගහාඳ ගදයක් යයි සිතා 

සිටිත්ත.  

266.   සවච්’පි අේවතෝගතවභෝගරාසී  

    චවරයය කාමං නහි නික්ඛමිතවා  

    දණ්ඩඩං ගවහතවා පා කාකවසෝවණ්ඩ  

    නිවාරවේ අඤ්ඤමකුබ්ලනමාවාෝ  

 යේ විදියකින් ශරීරය ඇතුග ය තිග න  වව්ැ ය 

ආදිය පිටට එ යගැමින් තිබුගණාත්ත ගව්න කිසි ව්ැවක් 

ගනාකර එයට පෘතැමිගණන  ලු කවුවන් එළීමට 

ගපෘතා යැක් අතින් ගගන සිටිය යුතු ව්න්ගන්ය.  

267.   ගේධාසවයෝකාසවිරූපවණ්ඩණ -  

    සණ්ඩඨාාවතෝ වේදිතපූතිරාසං  

    චිතවතා සද්ධිං විචරේතවේතං  

    සතවතෝති මඤඤ්ේති කලීධ වමෝහා  
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 ගඳින්, සිගත්ත පෘතැව්ැත්තගමන්, විරූපෘත ව්ර්ණගයන් 

හා සටහන් ව්ශගයන් ගව්න් ගව්න් ූ ගේ කුණුගගාව 

සිත සමඟ හැසිගරනු දැක ගේ ගැෝකගේ ගමෝව 

මි සස්ු එය සත්තත්තව්ගයක්ය කියා සිතත්ත.  

268.   වද්හං ච නිසස්ාය කිිට්ඨභාවං 

    පතවාා චිතතං විවිධං ච දුක්ඛං  

    චිරං අාේවත භවසාගරේී  

    ආරුේහ සේධාවති වද්හාාවං  

 සිත, ගේ ශරීරය  සා කිලිටු තත්තත්තව්යට හා 

ජාති ජරා ආදී ගනාගයක් දුක් ව්ැට ද පෘතැමිණ ග ාගහෝ 

කැක් ගකළව්රක් නැති සංසාර සාගරගයහි ශරීර 

නැමැති නැව්ට නැී ඔබිගනා  හැසිගරයි.  

269.   සුදුප්පපමුඤ්චං සිලං අනුං ිරං  

    ා ඡේජවත යාව කිවල්සනේධාං  

    සරීරසේනේධමාාදිකාිකං  

    පවතතවත දුක්ඛමිදං ුාප්පුාං  

 මිදීමට අමාරු ූ ඉතා ැාමක ූ ඉතා සියුේ ූ 

ස්ිර ූ ගකගැස්  ැඳුේ යේතාක් ක ය ගනාසිගඳ් ද ඒ 

තාක්ක ය ආදියක් නැති ජාති ආදි දුක් ශරීරය හා 

සේ න්ධව්ම පෘතව්තියි.  
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270.   අාේතදුක්ඛප්පපභවේකසේභවේ 

    භවේා භිමේහි සරීරචාරවක්  

    කරිතව’චිේවතයය පරක්කමං පරං  

    ුද්වේහි පතතං ානු වභෝ සවං පදං  

 බුේධාදී උතුගමෝ සිතීමටත්ත අමාරු, ඉතා උසස ්

ීර්යය ව්වා  ව්නට පෘතැමිණියහ. ගකළව්රක් නැති 

සසර දුක් ඇති කරන බියකරු ූ  ශරීර නැමැති දඟගගට 

ඇති භය  සා ගනාගේ ද?  

271.   තවතෝ සරීවර් නහුපද්දවාලවේ  

    පහාය ඒතේහි රතිං අවස්සවතෝ  

    විචිේතයේවතෝ පරමං ඉමං විධිං  

    තවරයය ිප්පපං භාවසාගරං ුවධෝ  

 ඒ  සා ග ාගහෝ උව්දුරු ව්ැට ව්ාසසථ්ානයක් 

ූ ගේ ශරීරයට ඇති ආැය සේූර්ණගයන් 

හැරදමා, නුව්ණ ඇත්තතා කියන ැද උසස ් ක්රමය 

නුව්ණින් ක යපෘතනා කර ව්හාම සංසාර සාගරගයන් 

එතර ගව්යි.  
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272.   සංසාවරෝයමාාදිවකෝ 

    චලතවරෝ දුක්ඛා අපායා සදා  

    ුද්ුප්පපාදඛවණෝ ච දුල්ලභ -  

    තවරෝදුල්ලද්ධකාවයෝ ච’යං  

    ාාාාවයාධිජරාදුපද්දව - 

    හවතෝ විේු’ව භිේවජයය’වතෝ  

    කාවලෝ වභෝ ානු සේති  

    වේසතුමයං ආදිතතසීවසෝ යථා  

 අතිශයින් ාංාැ ූ ගේ සංසාරයට මුැක් නැත. 

නරකාදී අපෘතාය හැමක යහිම දුක් සහිතය. 

බුේගධෝත්තපෘතාද ක්ෂණය ඉතාමත්ත දුර්ැභය. දුකින් ැ න 

ැද ගේ ශරීරය ද ගනාගයක් ගැව දුක්, ජරා මරණාදී 

උපෘතද්රව්යන්ගගන් යුක්තය. විදුලියක් ගමන් ව්හා නැති 

ව්න්ගන්ය. ඒ  සා හිස ගි  ගත්ත ගකගනක් ඒ ගි  

 ීමට උත්තසාහ කරන්ගන් යේ ගස් ද එගස්  ර්ව්ාණය 

ගසායන්ට දැන් කාැය ගනාගේ ද?  

273.   කායවිරතිගාථාවයෝ  

    ද්වේසතාචතුසතතති 

    එතථානුවයෝගං කුබ්ලනේවතෝ  

    පප්පවපෝති අමතංපදං  

 ගමහි ගදසිය සැත්තතෑ හතරක් කායවිරති 

ගාථාගව්ෝ ඇත්තතාහ. ගේ අනුව් කායවිරාගගයහි 
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ගයගදන එය  තර භාව්නා කරන තැනැත්තගත්ත අමාමහ 

 ව්නට පෘතැමිගණ්ඩ.  

274.  අවේා ුඤ්වඤ්ා යසාධිවක්ා 

    දාවේා ඤාවණ්ඩා ච සුසස්වර්ා  

    වභෝවේා රූවප්පා නවල්ා චා’පි  

    කුවල්ා සීවල්ා භවවයය මේවගෝ 

 උසස ්ූ ගේ පුණය කර්මය ගහත්ුගකාට ගගන 

දානගයන් ද නුව්ණින් ද යහපෘතත්ත ස්ව්රගයන් ද 

ගභෝගගයන් ද රූපෘතගයන් ද  ැගයන් ද කුැගයන් ද 

සීැගයන් ද අග්ර ගව්ේව්ා! 

සයලු සතතවවයෝ නිවේ දකිතවා! 


