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පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

මිලින්දපඤ්හපාළි 

1. 

මිලින්යදො නාමයසොරාජා, සාගලායංපුරුත්තයම; 

උපගඤ්ඡිනාගයසනං, ගඞ්ගාච [ගඞ්ගාව(සී. පී.)] යථාසාගරං. 

ආසජ්ජරාජාචිත්රකථිං, උක්කාධාරංතයමොනුදං; 

අපුච්ඡිනිපුයණපඤ්යහ, ඨානාට්ඨානගයතපුථූ. 

පුච්ඡාවිසජ්ජනා [විස්සජ්ජනා(සී. පී.)] යචව, ගම්භීරත්ථූපනිස්සිතා; 

හදයඞ්ගමාකණ්ණසුඛා, අබ්භුතායලොමහංසනා. 

අභිධම්මවිනයයොගාළ්හා, සුත්තජාලසමත්තිතා; 

නාගයසනකථාචිත්රා, ඔපම්යමහිනයයහිච. 

තත්ථ ඤාණංපණිකඞධාය, හාසයිත්වානමානසං; 

සුණාථනිපුයණපඤ්යහ, කඞ්ඛාට්ඨානවිදාලයනති. 

2. තංයථානුසූයයත–අත්ථියයොනකානංනානාපුටයභදනංසාගලංනාම 
නගරං නදීපබ්බතයසොභිතං රමණීයභූමිප්පයදසභාගං
ආරාමුයයායනොපවනතළාකයපොක්ඛරණිකඞසම්පන්නං 
නදීපබ්බතවනරාමයණයයකං සුතවන්තනිම්මිතං නිහතපච්චත්ථිකං 

[නිප්පච්චත්ථිකං (ක.)] පච්චාමිත්තානුපපීළිතං 

විවිධවිචිත්රදළ්හමට්ටාලයකොට්ඨකං වරපවරයගොපුර [පවරපචුරයගොපුර (සී.)] 
යතොරණං ගම්භීරපරිඛාපණ්ඩරපාකාරපරික්ඛිත්තන්යතපුරං. 
සුවිභත්තවීථිචච්චරචතුක්කසිඞ්ඝාටකං 
සුප්පසාරිතායනකවිධවරභණ්ඩපරිපූරිතන්තරාපණං 

විවිධදානග්ගසතසමුපයසොභිතං [සතසමුපයසොභිතං (සී. පී.)] 
හිමගිරිසිඛරසඞ්කාසවරභවනසතසහස්සප්පටිමණ්ඩිතං
ගජහයරථපත්තිසමාකුලං අභිරූපනරනාරිගණානුචරිතං
ආකිණ්ණජනමනුස්සං පුථුඛත්තියබ්රාහ්මණයවස්සසුද්දං 

විවිධසමණබ්රාහ්මණසභාජන [සභාජන (සී. පී.), සම්මාභාජන (ක.)] 

සඞ්ඝටිතං බහුවිධවිජ්ජාවන්ත [විජ්ජාධර (ක.)] නරචිර [නරවිර (සී. පී.)] 
නියසවිතං කාසිකයකොටුම්බරිකාදිනානාවිධවත්ථාපණසම්පන්නං 
සුප්පසාරිතරුචිරබහුවිධපුප්ඵගන්ධාපණං ගන්ධගන්ධිතං
ආසීසනීයබහුරතනපරිපූරිතං දිසාමුඛසුප්පසාරිතාපණං
සිඞ්ගාරවාණිකඞජගණානුචරිතං කහාපණරජතසුවණ්ණකංසපත්ථරපරිපූරං 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි බාහිරකථා 

2 

පටුන 

පජ්යජොතමානනිධිනියකතං පහූතධනධඤ්ඤවිත්තූපකරණං
පරිපුණ්ණයකොසයකොට්ඨාගාරං බහ්වන්නපානං
බහුවිධඛජ්ජයභොජ්ජයලයයයපයයසායනීයං උත්තරකුරුසඞ්කාසං 
සම්පන්නසස්සංආළකමන්දාවියයදවපුරං. 

එත්ථ ඨත්වා යතසං පුබ්බකම්මං කයථතබ්බං, කයථන්යතන ච ඡධා 
විභජිත්වා කයථතබ්බං. යසයයථීදදං – පුබ්බයයොයගො මිලින්දපඤ්හං
ලක්ඛණපඤ්හං යමණ්ඩකපඤ්හංඅනුමානපඤ්හංඔපම්මකථාපඤ්හන්ති. 

තත්ථ මිලින්දපඤ්යහො ලක්ඛණපඤ්යහො, විමතිච්යඡදනපඤ්යහොති 

දුවියධො.යමණ්ඩකපඤ්යහොපිමහාවග්යගො, යයොගිකථාපඤ්යහොතිදුවියධො. 

පුබ්බයෙොය ොතියතසංපුබ්බකම්මං. 

1. බාහිරකථා 

පුබ්බයෙො ාදි 

3. අතීයත කිර කස්සපස්ස භගවයතො සාසයන වත්තමායන ගඞ්ගාය

සමීයප එකස්මිං ආවායස මහාභික්ඛුසඞ්යඝො පටිවසති, තත්ථ
වත්තසීලසම්පන්නා භික්ඛූ පායතොව උට්ඨාය යට්ඨිසම්මජ්ජනියයො 

[යට්ඨිසම්මුඤ්ජනියයො (සී. පී.)] ආදාය බුද්ධගුයණ ආවජ්යජන්තා අඞ්ගණං
සම්මජ්ජිත්වා කචවරබූහං කයරොන්ති. අයථයකො භික්ඛු එකං සාමයණරං

‘‘එහි සාමයණර, ඉමං කචවරං ඡඩ්යඩහී’’ති ආහ, යසො අසුණන්යතො විය

ගච්ඡති, යසො දුතියම්පි…යප.…තතියම්පිආමන්තියමායනොඅසුණන්යතොවිය

ගච්ඡයතව.තයතොයසොභික්ඛු ‘‘දුබ්බයචොවතායංසාමයණයරො’’තිකුද්යධො
සම්මජ්ජනිදණ්යඩන පහාරංඅදාසි.තයතොයසොයරොදන්යතොභයයනකචවරං
ඡඩ්යඩන්යතො ‘‘ඉමිනා කචවරඡඩ්ඩනපුඤ්ඤකම්යමන යාවාහං නිබ්බානං

පාපුණාමි [න පාපුණාමි (සයා.)], එත්ථන්තයර නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන

මජ්ඣන්හිකසූරියයො [සුරියයො (සී. පී.)] විය මයහසක්යඛො මහායතයජො
භයවයය’’න්ති පඨමං පත්ථනං පට්ඨයපසි. කචවරං ඡඩ්යඩත්වා
නහානත්ථායගඞ්ගාතිත්ථංගයතොගඞ්ගාය ඌමියවගංගග්ගරායමානංදිස්වා

‘‘යාවාහං නිබ්බානං පාපුණාමි [න පාපුණාමි (සයා.)], එත්ථන්තයර
නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායනඅයංඌමියවයගො වියඨානුප්පත්තිකපටිභායනො
භයවයයංඅක්ඛයපටිභායනො’’තිදුතියම්පිපත්ථනං පට්ඨයපසි. 

යසොපි භික්ඛු සම්මජ්ජනිසාලාය සම්මජ්ජනිං ඨයපත්වා නහානත්ථාය 
ගඞ්ගාතිත්ථං ගච්ඡන්යතො සාමයණරස්ස පත්ථනං සුත්වා ‘‘එස මයා

පයයොජියතොපි තාව එවං පත්යථති, මය්හං කිං න සමිජ්ඣිස්සතී’’ති

චින්යතත්වා ‘‘යාවාහං නිබ්බානං පාපුණාමි [න පාපුණාමි (සයා.)], 
එත්ථන්තයර නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන අයං ගඞ්ගාඌමියවයගො විය



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි බාහිරකථා 

3 

පටුන 

අක්ඛයපටිභායනො භයවයයං, ඉමිනා පුච්ඡිතපුච්ඡිතං සබ්බං පඤ්හපටිභානං
විජයටතුංනිබ්යබයඨතුංසමත්යථො භයවයය’’න්තිපත්ථනංපට්ඨයපසි. 

යත උයභොපි යදයවසු ච මනුස්යසසු ච සංසරන්තා එකං බුද්ධන්තරං 
යඛයපසුං. අථ අම්හාකං භගවතාපි යථා යමොග්ගලිපුත්තතිස්සත්යථයරො

දිස්සති, එවයමයතපි දිස්සන්ති මම පරිනිබ්බානයතො පඤ්චවස්සසයත 

අතික්කන්යත එයත උප්පජ්ජිස්සන්ති, යං මයා සුඛුමං කත්වා යදසිතං

ධම්මවිනයං, තංඑයත පඤ්හපුච්ඡනඔපම්මයුත්තිවයසනනිජ්ජටංනිග්ගුම්බං
කත්වාවිභජිස්සන්තීති නිද්දිට්ඨා. 

4. යතසු සාමයණයරො ජම්බුදීයප සාගලනගයර මිලින්යදො නාම රාජා
අයහොසි පණ්ඩියතො බයත්යතො යමධාවී පටිබයලො 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නානං මන්තයයොගවිධානකිරියානං [සමන්තයයොග

… (සී. පී.)], කරණකායල නිසම්මකාරී යහොති, බහූනි චස්ස සත්ථානි

උග්ගහිතානි යහොන්ති. යසයයථිදං, සුති සම්මුති සඞ්ඛයා යයොගා නීති

වියසසිකා ගණිකඞකා ගන්ධබ්බා තිකිච්ඡා ධනුබ්යබදා [චතුබ්යබදා (සී. පී.)] 

පුරාණා ඉතිහාසා යජොතිසා මායා යකතු [යහතු (සී. පී.)] මන්තනා යුද්ධා

ඡන්දසා බුද්ධවචයනන [ඡන්දසාමුද්දවචයනන (සී. පී.)] එකූනවීසති, 

විතණ්ඩවාදී [වාදී (සී. පී.)] දුරාසයදො දුප්පසයහො පුථුතිත්ථකරානං 

අග්ගමක්ඛායති, සකලජම්බුදීයපමිලින්යදනරඤ්ඤාසයමොයකොචිනායහොසි

යදිදංථායමනජයවන සූයරනපඤ්ඤාය, අඩ්ය ොමහද්ධයනොමහායභොයගො
අනන්තබලවාහයනො. 

5. අයථකදිවසං මිලින්යදො රාජා අනන්තබලවාහනං චතුරඞ්ගිනිං 
බලග්ගයසනාබූහං දස්සනකමයතාය නගරා නික්ඛමිත්වා බහිනගයර

යසනඞ්ගදස්සනං කත්වා [යසනාගණනංකායරත්වා(සී.පී.)] සායරත්වායසො

රාජා භස්සප්පවාදයකො යලොකායතවිතණ්ඩ [පවත්ත (සී. පී.)] 
ජනසල්ලාපප්ලව චිත්තයකොතූහයලො විසාරයදො විජම්භයකො සූරියං
ඔයලොයකත්වා අමච්යච ආමන්යතසි ‘‘බහු භයණතාව දිවසාවයසයසො කිං

කරිස්සාම, ඉදායනවනගරංපවිසිත්වාඅත්ථි යකොචිපණ්ඩියතොසමයණොවා
බ්රාහ්මයණො වා සඞ්ඝී ගණී ගණාචරියයො අපි අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං

පටිජානමායනො, යයොමයාසද්ධිංසල්ලපිතුංසක්යකොතිකඞ්ඛං පටිවියනතුං, 

තංඋපසඞ්කමිත්වාපඤ්හංපුච්ඡිස්සාම, කඞ්ඛං පටිවිනයිස්සාමා’’ති. 

එවංවුත්යතපඤ්චසතායයොනකාරාජානංමිලින්දංඑතදයවොචුං‘‘අත්ථි, 

මහාරාජ, ඡ සත්ථායරො පූරයණො කස්සයපො මක්ඛලියගොසායලො නිගණ්යඨො

නාටපුත්යතො [නාථපුත්යතො (සී. පී.)] සඤ්ජයයො යබලට්ඨපුත්යතො අජියතො

යකසකම්බයලො පකුයධො කච්චායයනො, යත සඞ්ඝියනො ගණිකඞයනො

ගණාචරියකාඤාතායසස්සියනොතිත්ථකරා සාධුසම්මතාබහුජනස්ස, ගච්ඡ

ත්වංමහාරාජ, යතපඤ්හංපුච්ඡස්සු, කඞ්ඛං පටිවිනයස්සූ’’ති. 
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6. අථ යඛො මිලින්යදො රාජා පඤ්චහි යයොනකසයතහි පරිවුයතො 

භද්රවාහනං රථවරමාරුය්හ යයන පූරයණො කස්සයපො යතනුපසඞ්කමි, 

උපසඞ්කමිත්වා පූරයණනකස්සයපනසද්ධිංසම්යමොදි, සම්යමොදනීයංකථං

සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි, එකමන්තං නිසින්යනො යඛො

මිලින්යදොරාජාපූරණං කස්සපංඑතදයවොච‘‘යකො, භන්යතකස්සප, යලොකං

පායලතී’’ති? ‘‘පථවී, මහාරාජ, යලොකංපායලතී’’ති.‘‘යදි, භන්යතකස්සප, 

පථවී [පඨවී (සී. සයා. පී.)] යලොකං පායලති, අථ කස්මා අවීචිනිරයං 

ගච්ඡන්තාසත්තාපථවිංඅතික්කමිත්වා ගච්ඡන්තී’’ති? එවං වුත්යතපූරයණො

කස්සයපො යනව සක්ඛි ඔගිලිතුං, යනො සක්ඛි උග්ගිලිතුං, අයධොමුයඛො 
පත්තක්ඛන්යධොතුණ්හීභූයතොපජ්ඣායන්යතොනිසීදි. 

7. අථ යඛො මිලින්යදො රාජා මක්ඛලිං යගොසාලං එතදයවොච ‘‘අත්ථි, 

භන්යත යගොසාල, කුසලාකුසලානි කම්මානි, අත්ථි සුකතදුක්කටානං

කම්මානංඵලං විපායකො’’ති? ‘‘නත්ථි, මහාරාජ, කුසලාකුසලානිකම්මානි, 

නත්ථි සුකතදුක්කටානං කම්මානං ඵලං විපායකො. යය යත, මහාරාජ, ඉධ

යලොයකඛත්තියා, යතපරයලොකංගන්ත්වාපිපුන ඛත්තියාවභවිස්සන්ති, යය

යතබ්රාහ්මණායවස්සාසුද්දාචණ්ඩාලාපුක්කුසා, යත පරයලොකංගන්ත්වාපි
පුන බ්රාහ්මණා යවස්සා සුද්දා චණ්ඩාලා පුක්කුසාව භවිස්සන්ති. කිං

කුසලාකුසයලහි කම්යමහී’’ති? ‘‘යදි, භන්යත යගොසාල, ඉධ යලොයක 

ඛත්තියා බ්රාහ්මණා යවස්සා සුද්දා චණ්ඩාලා පුක්කුසා, යත පරයලොකං
ගන්ත්වාපි පුන ඛත්තියා බ්රාහ්මණා යවස්සා සුද්දා චණ්ඩාලා පුක්කුසාව

භවිස්සන්ති, නත්ථිකුසලාකුසයලහිකම්යමහිකරණීයං. යතනහි, භන්යත

යගොසාල, යය යත ඉධ යලොයක හත්ථච්ඡින්නා, යත පරයලොකං ගන්ත්වාපි

පුන හත්ථච්ඡින්නාව භවිස්සන්ති. යය පාදච්ඡින්නා, යත පාදච්ඡින්නාව

භවිස්සන්ති.යයහත්ථපාදච්ඡින්නා, යත හත්ථපාදච්ඡින්නාවභවිස්සන්ති.යය

කණ්ණච්ඡින්නා, යතකණ්ණච්ඡින්නාව භවිස්සන්ති.යයනාසච්ඡින්නා, යත

නාසච්ඡින්නාව භවිස්සන්ති. යය කණ්ණනාසච්ඡින්නා, යත
කණ්ණනාසච්ඡින්නාව භවිස්සන්තී’’ති. එවං වුත්යත යගොසායලො තුණ්හී
අයහොසි. 

අථයඛොමිලින්දස්සරඤ්යඤොඑතදයහොසි‘‘තුච්යඡොවතයභොජම්බුදීයපො, 

පලායපො වත යභො ජම්බුදීයපො, නත්ථි යකොචි සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා, 
යයොමයාසද්ධිං සල්ලපිතුංසක්යකොතිකඞ්ඛංපටිවියනතු’’න්ති. 

අථ යඛො මිලින්යදො රාජා අමච්යච ආමන්යතසි ‘‘රමණීයා වත යභො

යදොසිනාරත්ති, කංනුඛ්වජ්ජසමණංවාබ්රාහ්මණංවා උපසඞ්කයමයයාම

පඤ්හං පුච්ඡිතුං, යකො මයා සද්ධිං සල්ලපිතුං සක්යකොති කඞ්ඛං 

පටිවියනතු’’න්ති? එවං වුත්යත අමච්චා තුණ්හීභූතා රඤ්යඤො මුඛං
ඔයලොකයමානා අට්ඨංසු. 
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යතනයඛොපනසමයයනසාගලනගරංද්වාදසවස්සානිසුඤ්ඤංඅයහොසි 

සමණබ්රාහ්මණගහපතිපණ්ඩියතහි, යත්ථ සමණබ්රාහ්මණගහපතිපණ්ඩිතා

පටිවසන්තීති සුණාති, තත්ථගන්ත්වා රාජායතපඤ්හංපුච්ඡති, යත සබ්යබපි
පඤ්හවිසජ්ජයනනරාජානංආරායධතුංඅසක්යකොන්තායයනවා යතනවා

පක්කමන්ති. යය අඤ්ඤං දිසං න පක්කමන්ති, යත සබ්යබ තුණ්හීභූතා 
අච්ඡන්ති.භික්ඛූපනයයභුයයයනහිමවන්තයමවගච්ඡන්ති. 

8. යතන යඛො පන සමයයන යකොටිසතා අරහන්යතො හිමවන්යත
පබ්බයත රක්ඛිතතයලපටිවසන්ති.අථයඛොආයස්මාඅස්සගුත්යතොදිබ්බාය
යසොතධාතුයා මිලින්දස්ස රඤ්යඤො වචනං සුත්වා යුගන්ධරමත්ථයක
භික්ඛුසඞ්ඝං සන්නිපායතත්වා භික්ඛූ පුච්ඡි ‘‘අත්ථාවුයසො යකොචි භික්ඛු

පටිබයලොමිලින්යදනරඤ්ඤාසද්ධිං සල්ලපිතුංකඞ්ඛංපටිවියනතු’’න්ති? 

එවංවුත්යතයකොටිසතාඅරහන්යතොතුණ්හීඅයහසුං.දුතියම්පි තතියම්පි
පුට්ඨා තුණ්හී අයහසුං. අථ යඛො ආයස්මා අස්සගුත්යතො භික්ඛුසඞ්ඝං 
එතදයවොච ‘‘අත්ථාවුයසො තාවතිංසභවයන යවජයන්තස්ස පාචීනයතො 

යකතුමතී නාම විමානං, තත්ථ මහායෙයනො නාම යදවපුත්යතො පටිවසති, 
යසො පටිබයලො යතන මිලින්යදන රඤ්ඤා සද්ධිං සල්ලපිතුං කඞ්ඛං 
පටිවියනතු’’න්ති. 

අථ යඛො යකොටිසතා අරහන්යතො යුගන්ධරපබ්බයත අන්තරහිතා
තාවතිංසභවයන පාතුරයහසුං. අද්දසා යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො යත

භික්ඛූ දූරයතොව ආගච්ඡන්යත, දිස්වාන යයනායස්මා අස්සගුත්යතො

යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං අස්සගුත්තං අභිවායදත්වා

එකමන්තං අට්ඨාසි, එකමන්තං ඨියතො යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො

ආයස්මන්තං අස්සගුත්තං එතදයවොච ‘‘මහා යඛො, භන්යත, භික්ඛුසඞ්යඝො 

අනුප්පත්යතො, අහං සඞ්ඝස්ස ආරාමියකො, යකනත්යථො, කිං මයා

කරණීය’’න්ති? 

අථයඛොආයස්මාඅස්සගුත්යතොසක්කංයදවානමින්දංඑතදයවොච‘‘අයං 

යඛො, මහාරාජ, ජම්බුදීයප සාගලනගයර මිලින්යදො නාම රාජා විතණ්ඩවාදී

දුරාසයදො දුප්පසයහො පුථුතිත්ථකරානං අග්ගමක්ඛායති, යසො භික්ඛුසඞ්ඝං
උපසඞ්කමිත්වාදිට්ඨිවායදනපඤ්හංපුච්ඡිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝංවියහයඨතී’’ති. 

අථ යඛොසක්යකොයදවානමින්යදොආයස්මන්තං අස්සගුත්තංඑතදයවොච

‘‘අයංයඛො, භන්යත, මිලින්යදොරාජාඉයතොචුයතොමනුස්යසසු උප්පන්යනො, 

එයසො යඛො, භන්යත, යකතුමතිවිමායන මහායසයනො නාම යදවපුත්යතො

පටිවසති, යසො පටිබයලොයතන මිලින්යදනරඤ්ඤාසද්ධිංසල්ලපිතුංකඞ්ඛං 

පටිවියනතුං, තංයදවපුත්තංයාචිස්සාමමනුස්සයලොකූපපත්තියා’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි බාහිරකථා 

6 

පටුන 

අථ යඛො සක්යකො යදවානමින්යදො භික්ඛුසඞ්ඝං පුරක්ඛත්වා 
යකතුමතිවිමානංපවිසිත්වාමහායසනංයදවපුත්තංආලිඞ්ගිත්වා එතදයවොච

‘‘යාචති තං, මාරිස, භික්ඛුසඞ්යඝො මනුස්සයලොකූපපත්තියා’’ති. ‘‘න යම, 

භන්යත, මනුස්සයලොයකනත්යථො කම්මබහුයලන, තිබ්යබොමනුස්සයලොයකො, 

ඉයධවාහං, භන්යත, යදවයලොයක උපරූපරූපපත්තියකො හුත්වා
පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති. දුතියම්පි…යප.… තතියම්පි යඛො සක්යකන 

යදවානමින්යදන යාචියතො මහායසයනො යදවපුත්යතො එවමාහ ‘‘න යම, 

භන්යත, මනුස්සයලොයකනත්යථො කම්මබහුයලන, තිබ්යබොමනුස්සයලොයකො, 

ඉයධවාහං, භන්යත, යදවයලොයක උපරූපරූපපත්තියකො හුත්වා
පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති. 

අථයඛොආයස්මාඅස්සගුත්යතොමහායසනංයදවපුත්තංඑතදයවොච‘‘ඉධ

මයං, මාරිස, සයදවකං යලොකං අනුවියලොකයමානා අඤ්ඤත්ර තයා
මිලින්දස්සරඤ්යඤොවාදං භින්දිත්වාසාසනංපග්ගයහතුංසමත්ථංඅඤ්ඤං

කඤ්චි න පස්සාම, යාචති තං, මාරිස, භික්ඛුසඞ්යඝො, සාධු සප්පුරිස
මනුස්සයලොයක නිබ්බත්තිත්වා දසබලස්ස සාසනං පග්ගණ්හාහී’’ති. එවං
වුත්යත මහායසයනො යදවපුත්යතො ‘‘අහං කිර මිලින්දස්ස රඤ්යඤො වාදං
භින්දිත්වාබුද්ධසාසනංපග්ගයහතුංසමත්යථොභවිස්සාමී’’තිහට්ඨපහට්යඨො 

උදග්ගුදග්යගො හුත්වා ‘‘සාධු, භන්යත, මනුස්සයලොයක උප්පජ්ජිස්සාමී’’ති
පටිඤ්ඤං අදාසි. 

9. අථ යඛො යත භික්ඛූ යදවයලොයක තං කරණීයං තීයරත්වා යදයවසු 
තාවතිංයසසුඅන්තරහිතාහිමවන්යතපබ්බයතරක්ඛිතතයලපාතුරයහසුං. 

අථයඛොආයස්මාඅස්සගුත්යතොභික්ඛුසඞ්ඝංඑතදයවොච ‘‘අත්ථාවුයසො, 
ඉමස්මිංභික්ඛුසඞ්යඝයකොචිභික්ඛුසන්නිපාතංඅනාගයතො’’ති.එවංවුත්යත

අඤ්ඤතයරො භික්ඛුආයස්මන්තං අස්සගුත්තං එතදයවොච ‘‘අත්ථි, භන්යත, 

ආයස්මා යරොහය ො ඉයතොසත්තයම දිවයසහිමවන්තං පබ්බතං පවිසිත්වා

නියරොධං සමාපන්යනො, තස්ස සන්තියක දූතං පායහථා’’ති. ආයස්මාපි
යරොහයණොතඞ්ඛණඤ්යඤවනියරොධාවුට්ඨාය‘‘සඞ්යඝොමං පටිමායනතී’’ති
හිමවන්යත පබ්බයත අන්තරහියතො රක්ඛිතතයල යකොටිසතානං
අරහන්තානංපුරයතො පාතුරයහොසි. 

අථයඛොආයස්මාඅස්සගුත්යතොආයස්මන්තංයරොහණංඑතදයවොච‘‘කිං

නු යඛො, ආවුයසො, යරොහණබුද්ධසාසයනභිජ්ජන්යත [පලුජ්ජන්යත(සී. පී.)] 

න පස්සසි සඞ්ඝස්ස කරණීයානී’’ති. ‘‘අමනසිකායරො යම, භන්යත, 
අයහොසී’’ති. 

‘‘යතන, හාවුයසො යරොහණ, දණ්ඩකම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘කිං, භන්යත, 

කයරොමී’’ති? ‘‘අත්ථාවුයසො යරොහණ, හිමවන්තපබ්බතපස්යස  ජඞ් ලං 

[කජඞ්ගලං (සී. පී.)] නාම බ්රාහ්මණගායමො, තත්ථ යෙොණුත්තයරො නාම
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බ්රාහ්මයණො පටිවසති, තස්ස පුත්යතො උප්පජ්ජිස්සති නා යෙයනොති නාම

දාරයකො, යතන හිත්වං, ආවුයසොයරොහණ, දසමාසාධිකානිසත්තවස්සානි

තං කුලං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා නාගයසනං දාරකං නීහරිත්වා පබ්බායජහි, 
පබ්බජියතව තස්මිං දණ්ඩකම්මයතො මුච්චිස්සසී’’ති. ආයස්මාපි යඛො
යරොහයණො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. 

10. මහායසයනොපි යඛො යදවපුත්යතො යදවයලොකා චවිත්වා 

යසොණුත්තරබ්රාහ්මණස්ස භරියාය කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං අග්ගයහසි, සහ 

පටිසන්ධිග්ගහණා තයයො අච්ඡරියා අබ්භුතා ධම්මා පාතුරයහසුං, 

ආවුධභණ්ඩානි පජ්ජලිංසු, අග්ගසස්සං අභිනිප්ඵන්නං, මහායමයඝො
අභිප්පවස්සි. ආයස්මාපි යඛො යරොහයණො තස්ස පටිසන්ධිග්ගහණයතො
පට්ඨාය දසමාසාධිකානි සත්ත වස්සානි තං කුලං පිණ්ඩාය පවිසන්යතො
එකදිවසම්පිකටච්ඡුමත්තංභත්තංවාඋළුඞ්කමත්තංයාගුංවා අභිවාදනංවා

අඤ්ජලිකම්මං වා සාමීචිකම්මං වා නාලත්ථ, අථ යඛො අක්යකොසඤ්යඤව 
පරිභාසඤ්යඤව පටිලභති ‘‘අතිච්ඡථ භන්යත’’ති වචනමත්තම්පි වත්තා

නාම නායහොසි, දසමාසාධිකානං පන සත්තන්නං වස්සානං අච්චයයන
එකදිවසං ‘‘අතිච්ඡථ භන්යත’’ති වචනමත්තං අලත්ථ. තං දිවසයමව

බ්රාහ්මයණොපි බහි කම්මන්තා ආගච්ඡන්යතො පටිපයථ යථරං දිස්වා ‘‘කිං, 

යභො පබ්බජිත, අම්හාකං යගහං අගමිත්ථා’’ති ආහ. ‘‘ආම, බ්රාහ්මණ, 

අගමම්හා’’ති.‘‘අපිකිඤ්චි ලභිත්ථා’’ති.‘‘ආම, බ්රාහ්මණ, ලභිම්හා’’ති.යසො
අනත්තමයනොයගහංගන්ත්වා පුච්ඡි‘‘තස්ස පබ්බජිතස්සකිඤ්චිඅදත්ථා’’ති.
‘‘න කිඤ්චි අදම්හා’’ති. බ්රාහ්මයණො දුතියදිවයස ඝරද්වායර යයව නිසීදි
‘‘අජ්ජ පබ්බජිතං මුසාවායදන නිග්ගයහස්සාමී’’ති. යථයරො දුතියදිවයස
බ්රාහ්මණස්ස ඝරද්වාරංසම්පත්යතො. 

බ්රාහ්මයණො යථරං දිස්වාව එවමාහ ‘‘තුම්යහ හියයයො අම්හාකං යගයහ

කිඤ්චි අලභිත්වාව ‘‘ලභිම්හා’’ති අයවොචුත්ථ, වට්ටති නු යඛො තුම්හාකං 

මුසාවායදො’’ති. යථයරො ආහ ‘‘මයං, බ්රාහ්මණ, තුම්හාකං යගයහ ( ) 

[(පවිසන්තා) (ක.)] දසමාසාධිකානි සත්ත වස්සානි ‘අතිච්ඡථා’ති 

වචනමත්තම්පි අලභිත්වා හියයයො ‘අතිච්ඡථා’ති වචනමත්තං ලභිම්හා, 

අයථතං වාචාපටිසන්ධාරං [පටිසන්තාරං (සී. පී.)] උපාදාය 
එවමයවොචුම්හා’’ති. 

බ්රාහ්මයණො චින්යතසි ‘‘ඉයම වාචාපටිසන්ධාරමත්තම්පි ලභිත්වා 

ජනමජ්යඣ‘ලභිම්හා’තිපසංසන්ති, අඤ්ඤංකිඤ්චිඛාදනීයංවායභොජනීයං
වා ලභිත්වා කස්මා නප්පසංසන්තී’’ති පසීදිත්වා අත්තයනො අත්ථාය 

පටියාදිතභත්තයතොකටච්ඡුභික්ඛං, තදුපියඤ්චබයඤ්ජනං දායපත්වා ‘‘ඉමං
භික්ඛං සබ්බකාලංතුම්යහලභිස්සථා’’තිආහ. 

යසො පුනදිවසයතො පභුති උපසඞ්කමන්තස්ස යථරස්ස උපසමං දිස්වා 
භියයයොයසො මත්තාය පසීදිත්වා යථරං නිච්චකාලං අත්තයනො ඝයර 
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භත්තවිස්සග්ගකරණත්ථාය යාචි. යථයරො තුණ්හීභායවන අධිවායසත්වා
දිවයසදිවයස භත්තකිච්චංකත්වාගච්ඡන්යතොයථොකංයථොකංබුද්ධවචනං

කයථත්වා ගච්ඡති. සාපි යඛො බ්රාහ්මණී දසමාසච්චයයන පුත්තං විජායි, 

‘‘නාගයසයනො’’තිස්ස නාමමකංසු, යසො අනුක්කයමන වඩ් න්යතො
සත්තවස්සියකොජායතො. 

11. අථයඛොනාගයසනස්සදාරකස්සපිතානාගයසනංදාරකංඑතදයවොච 

‘‘ඉමස්මිංයඛො, තාතනාගයසන, බ්රාහ්මණකුයලසික්ඛානි සික්යඛයයාසී’’ති.

‘‘කතමානි, තාත, ඉමස්මිංබ්රාහ්මණකුයලසික්ඛානිනාමා’’ති? ‘‘තයයොයඛො, 

තාතනාගයසන, යවදා සික්ඛානි නාම, අවයසසානි සිප්පානි සිප්පං නාමා’’ති.

‘‘යතනහි, තාත, සික්ඛිස්සාමී’’ති. 

අථ යඛො යසොණුත්තයරො බ්රාහ්මයණො ආචරියබ්රාහ්මණස්ස ආචරියභාගං 
සහස්සං දත්වා අන්යතොපාසායද එකස්මිං ගබ්යභ එකයතො මඤ්චකං

පඤ්ඤයපත්වා ආචරියබ්රාහ්මණං එතදයවොච ‘‘සජ්ඣායපහි යඛො, ත්වං

බ්රාහ්මණ, ඉමං දාරකං මන්තානීති. යතන හි ‘තාත දාරක’ උග්ගණ්හාහි
මන්තානී’’ති. ආචරියබ්රාහ්මයණො සජ්ඣායති නාගයසනස්ස දාරකස්ස
එයකයනව උද්යදයසන තයයො යවදා හදයඞ්ගතා වාචුග්ගතා සූපධාරිතා

සුවවත්ථාපිතාසුමනසිකතා අයහසුං, සකියමවචක්ඛුං උදපාදිතීසුයවයදසු

සනිඝණ්ඩුයකටුයභසු [සනිඝණ්ටුයකටුයභසු (ක.)] සාක්ඛරප්පයභයදසු
ඉතිහාසපඤ්චයමසු පදයකො යවයයාකරයණො 
යලොකායතමහාපුරිසලක්ඛයණසුඅනවයයොඅයහොසි. 

අථයඛොනාගයසයනොදාරයකොපිතරංඑතදයවොච‘‘අත්ථිනුයඛො, තාත, 

ඉමස්මිං බ්රාහ්මණකුයල ඉයතො උත්තරිම්පි සික්ඛිතබ්බානි, උදාහු

එත්තකායනවා’’ති. ‘‘නත්ථි, තාතනාගයසන, ඉමස්මිංබ්රාහ්මණකුයලඉයතො

උත්තරිංසික්ඛිතබ්බානි, එත්තකායනවසික්ඛිතබ්බානී’’ති. 

අථ යඛො නාගයසයනො දාරයකො ආචරියස්ස අනුයයොගං දත්වා පාසාදා
ඔරුය්හ පුබ්බවාසනායයචොදිතහදයයොරයහොගයතොපටිසල්ලීයනොඅත්තයනො
සිප්පස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසානං ඔයලොයකන්යතො ආදිම්හි වා මජ්යඣ වා

පරියයොසායන වා අප්පමත්තකම්පි සාරං අදිස්වා ‘‘තුච්ඡා වත යභො ඉයම

යවදා, පලාපා වත යභො ඉයම යවදා අසාරා නිස්සාරා’’ති විප්පටිසාරී
අනත්තමයනොඅයහොසි. 

12. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා යරොහයණො වත්තනියය
යසනාසයන නිසින්යනො නාගයසනස්ස දාරකස්ස යචතසා
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය වත්තනියය
යසනාසයන අන්තරහියතො ගජඞ්ගලබ්රාහ්මණගාමස්ස පුරයතො පාතුරයහොසි.
අද්දසා යඛො නාගයසයනො දාරයකො අත්තයනො ද්වාරයකොට්ඨයක ඨියතො

ආයස්මන්තං යරොහණං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං, දිස්වාන අත්තමයනො
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පටුන 

උදග්යගො පමුදියතො පීතියසොමනස්සජායතො ‘‘අප්යපව නාමායං පබ්බජියතො

කඤ්චි සාරං ජායනයයා’’ති යයනායස්මා යරොහයණො යතනුපසඞ්කමි, 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං යරොහණං එතදයවොච ‘‘යකො නු යඛො, ත්වං

මාරිස, එදියසොභණ්ඩුකාසාවවසයනො’’ති. ‘‘පබ්බජියතො [පාපකානංමලානං

පබ්බායජතුංපබ්බජියතො(සී.පී.)] නාමාහං දාරකා’’ති.‘‘යකන, ත්වංමාරිස, 

පබ්බජියතො නාමාසී’’ති? ‘‘පාපකානි මලානි පබ්බායජති, තස්මාහං, දාරක, 

පබ්බජියතො නාමා’’ති. ‘‘කිංකාරණා, මාරිස, යකසා යත න යථා 

අඤ්යඤස’’න්ති? ‘‘යසොළසියම, දාරක, පලියබොයධ දිස්වා යකසමස්සුං 

ඔහායරත්වා පබ්බජියතො. ‘‘කතයම යසොළස’’? ‘‘අලඞ්කාරපලියබොයධො
මණ්ඩනපලියබොයධො යතලමක්ඛනපලියබොයධො යධොවනපලියබොයධො
මාලාපලියබොයධො ගන්ධපලියබොයධො වාසනපලියබොයධො හරීටකපලියබොයධො 
ආමලකපලියබොයධො රඞ්ගපලියබොයධො බන්ධනපලියබොයධො
යකොච්ඡපලියබොයධො කප්පකපලියබොයධො විජටනපලියබොයධො 

ඌකාපලියබොයධො, යකයසසු විලූයනසු යසොචන්ති කිලමන්ති පරියදවන්ති

උරත්තාළිංකන්දන්ති සම්යමොහංආපජ්ජන්ති, ඉයමසුයඛො, දාරක, යසොළසසු
පලියබොයධසු පලිගුණ්ඨිතා මනුස්සා සබ්බානි අතිසුඛුමානි සිප්පානි

නායසන්තී’’ති. ‘‘කිංකාරණා, මාරිස, වත්ථානිපි යත න යථා

අඤ්යඤස’’න්ති? ‘‘කාමනිස්සිතානි යඛො, දාරක, වත්ථානි, කාමනිස්සිතානි 

ගිහිබයඤ්ජනභණ්ඩානි [කමනීයානිගිහිබයඤ්ජනානි(සී. පී.)], යානිකානිචි

යඛො භයානි වත්ථයතො උප්පජ්ජන්ති, තානි කාසාවවසනස්ස න යහොන්ති, 

තස්මාවත්ථානිපියමනයථාඅඤ්යඤස’’න්ති.‘‘ජානාසියඛො, ත්වංමාරිස, 

සිප්පානිනාමා’’ති? ‘‘ආම, දාරක, ජානාමහංසිප්පානි, යංයලොයකඋත්තමං

මන්තං, තම්පිජානාමී’’ති. ‘‘මය්හම්පිතං, මාරිස, දාතුංසක්කා’’ති? ‘‘ආම, 

දාරක, සක්කා’’ති. ‘‘යතන හි යම යදහී’’ති. ‘‘අකායලො යඛො, දාරක, 
අන්තරඝරංපිණ්ඩාය පවිට්ඨම්හා’’ති. 

අථ යඛො නාගයසයනො දාරයකො ආයස්මයතො යරොහණස්ස හත්ථයතො
පත්තං ගයහත්වා ඝරං පයවයසත්වා පණීයතන ඛාදනීයයන යභොජනීයයන
සහත්ථා සන්තප්යපත්වා සම්පවායරත්වා ආයස්මන්තං යරොහණං භුත්තාවිං

ඔනීතපත්තපාණිකඞං එතදයවොච ‘‘යදහි යම දානි, මාරිස, මන්ත’’න්ති. ‘‘යදා

යඛො ත්වං, දාරක, නිප්පලියබොයධො හුත්වා මාතාපිතයරො අනුජානායපත්වා

මයාගහිතංපබ්බජිතයවසංගණ්හිස්සසි, තදාදස්සාමී’’ති ආහ. 

අථ යඛො නාගයසයනො දාරයකො මාතාපිතයරො උපසඞ්කමිත්වා ආහ

‘‘අම්මතාතා, අයංපබ්බජියතො‘යංයලොයකඋත්තමංමන්තං, තං ජානාමී’ති

වදති, නචඅත්තයනොසන්තියකඅපබ්බජිතස්සයදති, අහංඑතස්සසන්තියක 
පබ්බජිත්වාතංඋත්තමංමන්තංඋග්ගණ්හිස්සාමී’’ති. අථස්සමාතාපිතයරො 

‘‘පබ්බජිත්වාපි යනො පුත්යතො මන්තං ගණ්හතු, ගයහත්වා පුන
ආගච්ඡිස්සතී’’ති මඤ්ඤමානා‘‘ගණ්හපුත්තා’’තිඅනුජානිංසු. 
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13. අථ යඛො ආයස්මා යරොහයණො නාගයසනං දාරකං ආදාය යයන

වත්තනියංයසනාසනං, යයනවිජම්භවත්ථුයතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා 
විජම්භවත්ථුස්මිං යසනාසයන එකරත්තං වසිත්වා යයන රක්ඛිතතලං

යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා යකොටිසතානං අරහන්තානං මජ්යඣ
නාගයසනං දාරකං පබ්බායජසි. පබ්බජියතො ච පනායස්මා නාගයසයනො

ආයස්මන්තං යරොහණං එතදයවොච ‘‘ගහියතො යම, භන්යත, තව යවයසො, 
යදථයම දානිමන්ත’’න්ති.අථයඛොආයස්මායරොහයණො‘‘කිම්හිනුයඛොහං
නාගයසනං වියනයයං පඨමං විනයය වා සුත්තන්යත වා අභිධම්යම වා’’ති

චින්යතත්වා ‘‘පණ්ඩියතො යඛො අයං නාගයසයනො, සක්යකොති සුයඛයනව
අභිධම්මංපරියාපුණිකඞතු’’න්තිපඨමංඅභිධම්යමවියනසි. 

ආයස්මා ච නාගයසයනො ‘‘කුසලා ධම්මා, අකුසලා ධම්මා, අබයාකතා 

ධම්මා’’ති තිකදුකපටිමණ්ඩිතං ධම්මසඞ්ගණීපකරණං, ඛන්ධවිභඞ්ගාදි

අට්ඨාරස විභඞ්ගපටිමණ්ඩිතංවිභඞ්ගප්පකරණං, ‘‘සඞ්ගයහොඅසඞ්ගයහො’’ති

ආදිනා චුද්දසවියධන විභත්තං ධාතුකථාපකරණං, ‘‘ඛන්ධපඤ්ඤත්ති
ආයතනපඤ්ඤත්තී’’ති ආදිනා ඡබ්බියධන විභත්තං

පුග්ගලපඤ්ඤත්තිප්පකරණං, සකවායද පඤ්චසුත්තසතානි පරවායද 
පඤ්චසුත්තසතානීති සුත්තසහස්සං සයමොධායනත්වා විභත්තං

කථාවත්ථුප්පකරණං, ‘‘මූලයමකං ඛන්ධයමක’’න්ති ආදිනා දසවියධන

විභත්තං යමකප්පකරණං, ‘‘යහතුපච්චයයො ආරම්මණපච්චයයො’’ති ආදිනා
චතුවීසතිවියධන විභත්තං පට්ඨානප්පකරණන්ති සබ්බං තං අභිධම්මපිටකං

එයකයනවසජ්ඣායයනපගුණංකත්වා‘‘තිට්ඨථ භන්යත, නපුනඔසායරථ, 
එත්තයකයනවාහංසජ්ඣායිස්සාමී’’තිආහ. 

14. අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො යයන යකොටිසතා අරහන්යතො 

යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා යකොටිසයත අරහන්යත එතදයවොච ‘‘අහං

යඛො භන්යත ‘කුසලා ධම්මා, අකුසලාධම්මා, අබයාකතාධම්මා’ති ඉයමසු
තීසු පයදසු පක්ඛිපිත්වා සබ්බං තං අභිධම්මපිටකං විත්ථායරන

ඔසායරස්සාමී’’ති.‘‘සාධු, නාගයසන, ඔසායරහී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො සත්ත මාසානි සත්ත පකරණානි

විත්ථායරන ඔසායරසි, පථවී උන්නදි, යදවතා සාධුකාරමදංසු, බ්රහ්මායනො

අප්යඵොයටසුං, දිබ්බානි චන්දනචුණ්ණානි දිබ්බානි ච මන්දාරවපුප්ඵානි
අභිප්පවස්සිංසු. 

15. අථ යඛො යකොටිසතා අරහන්යතො ආයස්මන්තං නාගයසනං
පරිපුණ්ණවීසතිවස්සං රක්ඛිතතයල උපසම්පායදසුං. උපසම්පන්යනො ච
පනායස්මා නාගයසයනො තස්සා රත්තියා අච්චයයන පුබ්බණ්හසමයං
නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය උපජ්ඣායයන සද්ධිං ගාමං පිණ්ඩාය

පවිසන්යතො එවරූපං පරිවිතක්කං උප්පායදසි ‘‘තුච්යඡො වත යම
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උපජ්ඣායයො, බායලො වත යම උපජ්ඣායයො, ඨයපත්වා අවයසසං
බුද්ධවචනංපඨමං මංඅභිධම්යමවියනසී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා යරොහයණො ආයස්මයතො නාගයසනස්ස යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤාය ආයස්මන්තං නාගයසනං එතදයවොච

‘‘අනනුච්ඡවිකංයඛොනාගයසන පරිවිතක්කංවිතක්යකසි, නයඛොපයනතං
නාගයසනතවානුච්ඡවික’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මයතො නාගයසනස්ස එතදයහොසි ‘‘අච්ඡරියං වත යභො, 

අබ්භුතං වත යභො, යත්ර හි නාම යම උපජ්ඣායයො යචතසා

යචයතොපරිවිතක්කං ජානිස්සති, පණ්ඩියතො වත යම උපජ්ඣායයො, 
යංනූනාහං උපජ්ඣායං ඛමායපයය’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො 

ආයස්මන්තං යරොහණං එතදයවොච ‘‘ඛමථ යම, භන්යත, න පුන එවරූපං
විතක්යකස්සාමී’’ති. 

අථයඛොආයස්මායරොහයණොආයස්මන්තංනාගයසනංඑතදයවොච ‘‘න

යඛො තයාහං නාගයසන එත්තාවතා ඛමාමි, අත්ථි යඛො නාගයසන සාගලං 

නාමනගරං, තත්ථමිලින්යදොනාමරාජාරජ්ජංකායරති, යසොදිට්ඨිවායදන

පඤ්හං පුච්ඡිත්වා භික්ඛුසඞ්ඝං වියහයඨති, සයච ත්වං තත්ථ ගන්ත්වා තං

රාජානං දයමත්වාබුද්ධසාසයනපසායදස්සසි, එවාහංතංඛමිස්සාමී’’ති. 

‘‘තිට්ඨතු, භන්යත, එයකො මිලින්යදො රාජා; සයච, භන්යත, 

සකලජම්බුදීයපසබ්යබරාජායනොආගන්ත්වාමංපඤ්හංපුච්යඡයයං, සබ්බං

තං විසජ්යජත්වා සම්පදායලස්සාමි, ‘ඛමථ යම භන්යත’ති වත්වා, ‘න

ඛමාමී’ති වුත්යත ‘යතන හි, භන්යත, ඉමං යතමාසං කස්ස සන්තියක

වසිස්සාමී’ති ආහ’’. අයං යඛො, නාගයසන, ආයස්මා අස්සගුත්යතො

වත්තනියය යසනාසයන විහරති, ගච්ඡ ත්වං, නාගයසන, යයනායස්මා

අස්සගුත්යතො යතනුපසඞ්කම, උපසඞ්කමිත්වා මම වචයනන ආයස්මයතො

අස්සගුත්තස්ස පායද සිරසා වන්ද, එවඤ්ච නං වයදහි ‘උපජ්ඣායයො යම, 

භන්යත, තුම්හාකංපායදසිරසාවන්දති, අප්පාබාධංඅප්පාතඞ්කංලහුට්ඨානං

බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡති, උපජ්ඣායයො යම, භන්යත, ඉමං යතමාසං

තුම්හාකංසන්තියකවසිතුං මංපහිණී’ති, ‘යකොනායමොයතඋපජ්ඣායයො’ති

ච වුත්යත ‘යරොහණත්යථයරො නාම භන්යත’’ති වයදයයාසි, ‘අහං

යකොනායමො’ති වුත්යත එවං වයදයයාසි ‘මම උපජ්ඣායයො, භන්යත, 
තුම්හාකංනාමංජානාතී’’’ති.‘‘එවංභන්යත’’තියඛොආයස්මානාගයසයනො 
ආයස්මන්තං යරොහණං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා පත්තචීවරමාදාය

අනුපුබ්යබන චාරිකංචරමායනොයයනවත්තනියංයසනාසනං, යයනායස්මා

අස්සගුත්යතො යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං අස්සගුත්තං

අභිවායදත්වා එකමන්තං අට්ඨාසි, එකමන්තං ඨියතො යඛො ආයස්මා

නාගයසයනො ආයස්මන්තං අස්සගුත්තං එතදයවොච ‘‘උපජ්ඣායයො යම, 
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භන්යත, තුම්හාකං පායද සිරසා වන්දති, එවඤ්ච වයදති අප්පාබාධං

අප්පාතඞ්කං ලහුට්ඨානං බලං ඵාසුවිහාරං පුච්ඡති, උපජ්ඣායයො යම, 

භන්යත, ඉමංයතමාසංතුම්හාකංසන්තියක වසිතුංමංපහිණී’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා අස්සගුත්යතො ආයස්මන්තං නාගයසනං එතදයවොච

‘‘ත්වං කින්නායමොසී’’ති. ‘‘අහං, භන්යත, නාගයසයනො නාමා’’ති.

‘‘යකොනායමො යත උපජ්ඣායයො’’ති? ‘‘උපජ්ඣායයො යම, භන්යත, 

යරොහයණොනාමා’’ති.‘‘අහංයකොනායමො’’ති. ‘‘උපජ්ඣායයොයම, භන්යත, 
තුම්හාකංනාමංජානාතී’’ති. 

‘‘සාධු, නාගයසන, පත්තචීවරං පටිසායමහී’’ති. ‘‘සාධු භන්යත’’ති 
පත්තචීවරං පටිසායමත්වා පුනදිවයස පරියවණං සම්මජ්ජිත්වා මුයඛොදකං

දන්තයපොණං උපට්ඨයපසි. යථයරො සම්මජ්ජිතට්ඨානං පටිසම්මජ්ජි, තං

උදකං ඡඩ්යඩත්වා අඤ්ඤං උදකං ආහරි, තඤ්ච දන්තකට්ඨං අපයනත්වා

අඤ්ඤංදන්තකට්ඨංගණ්හි, නආලාපසල්ලාපං අකාසි, එවංසත්තදිවසානි
කත්වාසත්තයමදිවයසපුනපුච්ඡිත්වාපුනයතනතයථව වුත්යතවස්සවාසං
අනුජානි. 

16. යතන යඛො පන සමයයන එකා මහාඋපාසිකා ආයස්මන්තං
අස්සගුත්තං තිංසමත්තානි වස්සානි උපට්ඨාසි. අථ යඛො සා මහාඋපාසිකා

යතමාසච්චයයන යයනායස්මා අස්සගුත්යතො යතනුපසඞ්කමි, 

උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තංඅස්සගුත්තංඑතදයවොච ‘‘අත්ථිනුයඛො, තාත, 

තුම්හාකංසන්තියකඅඤ්යඤොභික්ඛූ’’ති. ‘‘අත්ථි, මහාඋපාසියක, අම්හාකං

සන්තියක නාගයසයනො නාම භික්ඛූ’’ති. ‘‘යතන හි, තාත අස්සගුත්ත, 
අධිවායසහිනාගයසයනනසද්ධිං ස්වාතනායභත්ත’’න්ති. අධිවායසසියඛො
ආයස්මාඅස්සගුත්යතොතුණ්හීභායවන. 

අථ යඛො ආයස්මා අස්සගුත්යතො තස්සා රත්තියා අච්චයයන
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය ආයස්මතා නාගයසයනන

සද්ධිං පච්ඡාසමයණන යයන මහාඋපාසිකාය නියවසනං යතනුපසඞ්කමි, 

උපසඞ්කමිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. අථ යඛො සා මහාඋපාසිකා
ආයස්මන්තං අස්සගුත්තං ආයස්මන්තඤ්ච නාගයසනං පණීයතන
ඛාදනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපසි සම්පවායරසි. අථ යඛො
ආයස්මා අස්සගුත්යතොභුත්තාවිංඔනීතපත්තපාණිකඞංආයස්මන්තංනාගයසනං

එතදයවොච‘‘ත්වං, නාගයසන, මහාඋපාසිකායඅනුයමොදනංකයරොහී’’තිඉදං
වත්වාඋට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

අථ යඛො සා මහාඋපාසිකා ආයස්මන්තං නාගයසනං එතදයවොච

‘‘මහල්ලිකා යඛොහං, තාත නාගයසන, ගම්භීරාය ධම්මකථාය මය්හං
අනුයමොදනං කයරොහී’’ති. අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො තස්සා
මහාඋපාසිකාය ගම්භීරාය ධම්මකථාය යලොකුත්තරාය
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සුඤ්ඤතප්පටිසංයුත්තාය අනුයමොදනං අකාසි. අථ යඛො තස්සා
මහාඋපාසිකාය තස්මිංයයවආසයනවිරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුංඋදපාදි‘‘යං

කිඤ්චි සමුදයධම්මං, සබ්බං තං නියරොධධම්ම’’න්ති. ආයස්මාපි යඛො
නාගයසයනො තස්සා මහාඋපාසිකාය අනුයමොදනං කත්වා අත්තනා යදසිතං
ධම්මං පච්චයවක්ඛන්යතො විපස්සනං පට්ඨයපත්වා තස්මිංයයව ආසයන
නිසින්යනොයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි. 

අථයඛොආයස්මා අස්සගුත්යතො මණ්ඩලමායළනිසින්යනො ද්වින්නම්පි 

ධම්මචක්ඛුපටිලාභං ඤත්වා සාධුකාරං පවත්යතසි ‘‘සාධු සාධු නාගයසන, 

එයකන කණ්ඩප්පහායරන ද්යව මහාකායා පදාලිතා’’ති, අයනකානි ච
යදවතාසහස්සානිසාධුකාරං පවත්යතසුං. 

17. අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො උට්ඨායාසනා යයනායස්මා 

අස්සගුත්යතො යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං අස්සගුත්තං

අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි, එකමන්තං නිසින්නං යඛො ආයස්මන්තං

නාගයසනං ආයස්මා අස්සගුත්යතො එතදයවොච ‘‘ගච්ඡ, ත්වං නාගයසන, 

පාටලිපුත්තං, පාටලිපුත්තනගයර අයසොකාරායම ආයස්මා ධම්මරක්ඛියතො

පටිවසති, තස්ස සන්තියක බුද්ධවචනං පරියාපුණාහී’’ති. ‘‘කීව දූයරො, 

භන්යත, ඉයතො පාටලිපුත්තනගර’’න්ති? ‘‘යයොජනසතානි යඛො

නාගයසනා’’ති. ‘‘දූයරො යඛො, භන්යත, මග්යගො. අන්තරාමග්යග භික්ඛා

දුල්ලභා, කථාහං ගමිස්සාමී’’ති? ‘‘ගච්ඡ, ත්වං නාගයසන, අන්තරාමග්යග
පිණ්ඩපාතං ලභිස්සසි සාලීනං ඔදනං විගතකාළකං අයනකසූපං
අයනකබයඤ්ජන’’න්ති. ‘‘එවං භන්යත’’ති යඛො ආයස්මා නාගයසයනො
ආයස්මන්තංඅස්සගුත්තංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණං කත්වාපත්තචීවරමාදාය
යයනපාටලිපුත්තංයතනචාරිකංපක්කාමි. 

18. යතන යඛො පන සමයයන පාටලිපුත්තයකො යසට්ඨි පඤ්චහි
සකටසයතහි පාටලිපුත්තගාමිමග්ගං පටිපන්යනො යහොති. අද්දසා යඛො 

පාටලිපුත්තයකො යසට්ඨි ආයස්මන්තං නාගයසනං දූරයතොව ආගච්ඡන්තං, 

දිස්වාන යයනායස්මා නාගයසයනො යතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වා

ආයස්මන්තං නාගයසනං අභිවායදත්වා ‘‘කුහිං ගච්ඡසි තාතා’’ති ආහ.

‘‘පාටලිපුත්තං ගහපතී’’ති. ‘‘සාධු තාත, මයම්පි පාටලිපුත්තං ගච්ඡාම.
අම්යහහිසද්ධිංසුඛංගච්ඡථා’’ති. 

අථයඛොපාටලිපුත්තයකොයසට්ඨිආයස්මයතොනාගයසනස්සඉරියාපයථ 
පසීදිත්වා ආයස්මන්තං නාගයසනං පණීයතන ඛාදනීයයන යභොජනීයයන
සහත්ථාසන්තප්යපත්වා සම්පවායරත්වාආයස්මන්තංනාගයසනංභුත්තාවිං

ඔනීතපත්තපාණිකඞං අඤ්ඤතරං නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං නිසීදි, 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො පාටලිපුත්තයකො යසට්ඨි ආයස්මන්තං

නාගයසනං එතදයවොච ‘‘කින්නායමොසි ත්වං තාතා’’ති. ‘‘අහං, ගහපති, 
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නාගයසයනො නාමා’’ති. ‘‘ජානාසියඛො, ත්වංතාත, බුද්ධවචනංනාමා’’ති? 

‘‘ජානාමි යඛොහං, ගහපති, අභිධම්මපදානී’’ති. ‘‘ලාභා යනො තාත, සුලද්ධං

යනොතාත, අහම්පියඛො, තාත, ආභිධම්මියකො, ත්වම්පිආභිධම්මියකො, භණ, 

තාත, අභිධම්මපදානී’’ති.අථයඛොආයස්මානාගයසයනො පාටලිපුත්තකස්ස

යසට්ඨිස්ස අභිධම්මං යදයසසි, යදයසන්යත යයව පාටලිපුත්තකස්ස 

යසට්ඨිස්ස විරජං වීතමලං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි ‘‘යං කිඤ්චි සමුදයධම්මං, 
සබ්බංතං නියරොධධම්ම’’න්ති. 

අථ යඛො පාටලිපුත්තයකො යසට්ඨි පඤ්චමත්තානි සකටසතානි පුරයතො 
උයයයොයජත්වා සයං පච්ඡයතො ගච්ඡන්යතො පාටලිපුත්තස්ස අවිදූයර

ද්යවධාපයථඨත්වා ආයස්මන්තංනාගයසනංඑතදයවොච ‘‘අයංයඛො, තාත

නාගයසන, අයසොකාරාමස්ස මග්යගො, ඉදං යඛො, තාත, අම්හාකං

කම්බලරතනං යසොළසහත්ථං ආයායමන, අට්ඨහත්ථං විත්ථායරන, 

පටිග්ගණ්හාහි යඛො, තාත, ඉදං කම්බලරතනං අනුකම්පං උපාදායා’’ති.
පටිග්ගයහසි යඛො ආයස්මා නාගයසයනො තං කම්බලරතනං අනුකම්පං
උපාදාය.අථයඛොපාටලිපුත්තයකොයසට්ඨිඅත්තමයනොඋදග්යගො පමුදියතො
පීතියසොමනස්සජායතො ආයස්මන්තං නාගයසනං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං
කත්වා පක්කාමි. 

19. අථයඛොආයස්මානාගයසයනොයයනඅයසොකාරායමොයයනායස්මා 

ධම්මරක්ඛියතොයතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වාආයස්මන්තං ධම්මරක්ඛිතං
අභිවායදත්වා අත්තයනො ආගතකාරණං කයථත්වා ආයස්මයතො
ධම්මරක්ඛිතස්ස සන්තියක යතපිටකං බුද්ධවචනං එයකයනව උද්යදයසන
තීහි මායසහි බයඤ්ජනයසො පරියාපුණිකඞත්වා පුන තීහි මායසහි අත්ථයසො
මනසාකාසි. 

අථයඛොආයස්මා ධම්මරක්ඛියතොආයස්මන්තංනාගයසනංඑතදයවොච 

‘‘යසයයථාපි, නාගයසන, යගොපාලයකො ගායවො රක්ඛති, අඤ්යඤ යගොරසං

පරිභුඤ්ජන්ති. එවයමව යඛො, ත්වං නාගයසන, යතපිටකං බුද්ධවචනං

ධායරන්යතොපි න භාගී සාමඤ්ඤස්සා’’ති. ‘‘යහොතු, භන්යත, අලං
එත්තයකනා’’ති. යතයනව දිවසභායගන යතන රත්තිභායගන සහ 

පටිසම්භිදාහි අරහත්තං පාපුණිකඞ, සහ සච්චප්පටියවයධන ආයස්මයතො

නාගයසනස්ස සබ්යබ යදවා සාධුකාරමදංසු, පථවී උන්නදි, බ්රහ්මායනො

අප්යඵොයටසුං, දිබ්බානි චන්දනචුණ්ණානි දිබ්බානි ච මන්දාරවපුප්ඵානි
අභිප්පවස්සිංසු. 

20. යතන යඛො පන සමයයන යකොටිසතා අරහන්යතො හිමවන්යත
පබ්බයත රක්ඛිතතයලසන්නිපතිත්වාආයස්මයතොනාගයසනස්සසන්තියක

දූතංපායහසුං‘‘ආගච්ඡතු නාගයසයනො, දස්සනකාමාමයංනාගයසන’’න්ති.
අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො දූතස්ස වචනං සුත්වා අයසොකාරායම
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පටුන 

අන්තරහියතො හිමවන්යත පබ්බයත රක්ඛිතතයල යකොටිසතානං
අරහන්තානං පුරයතොපාතුරයහොසි. 

අථ යඛො යකොටිසතා අරහන්යතොආයස්මන්තංනාගයසනං එතදයවොචුං

‘‘එයසො යඛො, නාගයසන, මිලින්යදො රාජා භික්ඛුසඞ්ඝං වියහයඨති

වාදප්පටිවායදන පඤ්හපුච්ඡාය. සාධු, නාගයසන, ගච්ඡ ත්වං මිලින්දං

රාජානං දයමහී’’ති. ‘‘තිට්ඨතු, භන්යත, එයකො මිලින්යදො රාජා; සයච, 

භන්යත, සකලජම්බුදීයප රාජායනො ආගන්ත්වා මං පඤ්හං පුච්යඡයයං, 

සබ්බංතංවිසජ්යජත්වාසම්පදායලස්සාමි, ගච්ඡථ යවො, භන්යත, අච්ඡම්භිතා
සාගලනගර’’න්ති. අථ යඛො යථරා භික්ඛූ සාගලනගරං කාසාවප්පජ්යජොතං
ඉසිවාතපටිවාතංඅකංසු. 

21. යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා ආයුපායලො
සඞ්යඛයයයපරියවයණ පටිවසති. අථ යඛො මිලින්යදො රාජා අමච්යච

එතදයවොච ‘‘රමණීයා වත යභො යදොසිනා රත්ති, කන්නු ඛ්වජ්ජ සමණං වා

බ්රාහ්මණං වා උපසඞ්කයමයයාම සාකච්ඡාය පඤ්හපුච්ඡනාය, යකො මයා
සද්ධිංසල්ලපිතුංඋස්සහතිකඞ්ඛංපටිවියනතු’’න්ති.එවංවුත්යතපඤ්චසතා 

යයොනකාරාජානංමිලින්දංඑතදයවොචුං ‘‘අත්ථි, මහාරාජ, ආයුපායලොනාම

යථයරො යතපිටයකො බහුස්සුයතො ආගතාගයමො, යසො එතරහි

සඞ්යඛයයයපරියවයණ පටිවසති; ගච්ඡ, ත්වං මහාරාජ, ආයස්මන්තං

ආයුපාලං පඤ්හං පුච්ඡස්සූ’’ති. ‘‘යතන හි, භයණ, භදන්තස්ස 
ආයරොයචථා’’ති. 

අථ යඛොයනමිත්තියකොආයස්මයතොආයුපාලස්ස සන්තියකදූතංපායහසි

‘‘රාජා, භන්යත, මිලින්යදො ආයස්මන්තං ආයුපාලං දස්සනකායමො’’ති.
ආයස්මාපි යඛො ආයුපායලො එවමාහ ‘‘යතන හි ආගච්ඡතූ’’ති. අථ යඛො 
මිලින්යදො රාජා පඤ්චමත්යතහි යයොනකසයතහි පරිවුයතො රථවරමාරුය්හ

යයන සඞ්යඛයයයපරියවණං යයනායස්මා ආයුපායලො යතනුපසඞ්කමි, 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා ආයුපායලන සද්ධිං සම්යමොදි, සම්යමොදනීයං

කථංසාරණීයංවීතිසායරත්වාඑකමන්තං නිසීදි, එකමන්තංනිසින්යනොයඛො

මිලින්යදො රාජා ආයස්මන්තං ආයුපාලං එතදයවොච ‘‘කිමත්ථියා, භන්යත

ආයුපාල, තුම්හාකං පබ්බජ්ජා, යකො ච තුම්හාකං පරමත්යථො’’ති. යථයරො

ආහ‘‘ධම්මචරියසමචරියත්ථායඛො, මහාරාජ, පබ්බජ්ජා, සාමඤ්ඤඵලංයඛො

පනඅම්හාකං පරමත්යථො’’ති.‘‘අත්ථිපන, භන්යත, යකොචිගිහීපිධම්මචාරී

සමචාරී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, අත්ථිගිහීපිධම්මචාරීසමචාරී, භගවතියඛො, 

මහාරාජ, බාරාණසියං ඉසිපතයන මිගදායය ධම්මචක්කං පවත්යතන්යත

අට්ඨාරසන්නං බ්රහ්මයකොටීනං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි, යදවතානං පන

ධම්මාභිසමයයොගණනපථංවීතිවත්යතො, සබ්යබයතගිහිභූතා, නපබ්බජිතා. 
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‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, භගවතායඛොමහාසමයසුත්තන්යතයදසියමායන, 

මහාමඞ්ගලසුත්තන්යත යදසියමායන, සමචිත්තපරියායසුත්තන්යත

යදසියමායන, රාහුයලොවාදසුත්තන්යත යදසියමායන, පරාභවසුත්තන්යත

යදසියමායනගණනපථංවීතිවත්තානං යදවතානංධම්මාභිසමයයො අයහොසි, 

සබ්යබයත ගිහිභූතා, න පබ්බජිතා’’ති. ‘‘යතන හි, භන්යත ආයුපාල, 

නිරත්ථිකාතුම්හාකංපබ්බජ්ජා, පුබ්යබ කතස්සපාපකම්මස්සනිස්සන්යදන

සමණා සකයපුත්තියා පබ්බජන්ති ධුතඞ්ගානි ච පරිහරන්ති. යය යඛො යත, 

භන්යතආයුපාල, භික්ඛූඑකාසනිකා, නූනයතපුබ්යබපයරසං යභොගහාරකා

යචොරා, යත පයරසං යභොයග අච්ඡින්දිත්වා තස්ස කම්මස්ස නිස්සන්යදන

එතරහි එකාසනිකාභවන්ති, නලභන්තිකායලනකාලංපරිභුඤ්ජිතුං, නත්ථි

යතසංසීලං, නත්ථි තයපො, නත්ථිබ්රහ්මචරියං. යයයඛො පනයත, භන්යත

ආයුපාල, භික්ඛූඅබ්යභොකාසිකා, නූන යතපුබ්යබගාමඝාතකායචොරා, යත
පයරසං යගහානි විනායසත්වා තස්ස කම්මස්ස නිස්සන්යදන එතරහි

අබ්යභොකාසිකා භවන්ති, න ලභන්ති යසනාසනානි පරිභුඤ්ජිතුං, නත්ථි

යතසංසීලං, නත්ථිතයපො, නත්ථිබ්රහ්මචරියං. යයයඛො පනයත, භන්යත

ආයුපාල, භික්ඛූ යනසජ්ජිකා, නූන යත පුබ්යබ පන්ථදූසකා යචොරා, යත
පයරසංපථියකජයනගයහත්වා බන්ධිත්වානිසීදායපත්වාතස්සකම්මස්ස

නිස්සන්යදන එතරහි යනසජ්ජිකා භවන්ති, නලභන්ති යසයයංකප්යපතුං, 

නත්ථියතසංසීලං, නත්ථිතයපො, නත්ථි බ්රහ්මචරිය’’න්තිආහ. 

එවංවුත්යතආයස්මාආයුපායලොතුණ්හීඅයහොසි, නකිඤ්චිපටිභාසි. අථ

යඛො පඤ්චසතා යයොනකා රාජානං මිලින්දං එතදයවොචුං ‘‘පණ්ඩියතො, 

මහාරාජ, යථයරො, අපිචයඛොඅවිසාරයදොනකිඤ්චිපටිභාසතී’’ති. 

අථ යඛො මිලින්යදො රාජා ආයස්මන්තං ආයුපාලං තුණ්හීභූතං දිස්වා 
අප්යඵොයටත්වාඋක්කුට්ඨිං කත්වායයොනයකඑතදයවොච‘‘තුච්යඡොවත යභො

ජම්බුදීයපො, පලායපො වත යභො ජම්බුදීයපො, නත්ථි යකොචි සමයණො වා

බ්රාහ්මයණො වා, යයො මයා සද්ධිං සල්ලපිතුං උස්සහති කඞ්ඛං
පටිවියනතු’’න්ති. 

22. අථ යඛො මිලින්දස්ස රඤ්යඤො සබ්බං තං පරිසං 
අනුවියලොයකන්තස්ස අභීයත අමඞ්කුභූයත යයොනයක දිස්වා එතදයහොසි

‘‘නිස්සංසයංඅත්ථි මඤ්යඤඅඤ්යඤොයකොචිපණ්ඩියතොභික්ඛු, යයොමයා

සද්ධිංසල්ලපිතුංඋස්සහති, යයනියම යයොනකානමඞ්කුභූතා’’ති.අථයඛො

මිලින්යදො රාජා යයොනයක එතදයවොච ‘‘අත්ථි, භයණ, අඤ්යඤො යකොචි

පණ්ඩියතො භික්ඛු, යයො මයා සද්ධිං සල්ලපිතුං උස්සහති කඞ්ඛං 
පටිවියනතු’’න්ති. 

යතන යඛො පන සමයයන ආයස්මා නාගයසයනො සමණගණපරිවුයතො
සඞ්ඝී ගණී ගණාචරියයො ඤායතො යසස්සී සාධුසම්මයතො බහුජනස්ස 
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පණ්ඩියතො බයත්යතො යමධාවී නිපුයණො විඤ්ඤූ විභාවී විනීයතො විසාරයදො
බහුස්සුයතො යතපිටයකො යවදගූ පභින්නබුද්ධිමා ආගතාගයමො
පභින්නපටිසම්භියදො නවඞ්ගසත්ථුසාසයන පරියත්තිධයරො පාරමිප්පත්යතො
ජිනවචයන ධම්මත්ථයදසනාපටියවධකුසයලො අක්ඛයවිචිත්රපටිභායනො
චිත්රකථීද කලයාණවාක්කරයණොදුරාසයදොදුප්පසයහොදුරුත්තයරොදුරාවරයණො

දුන්නිවාරයයො, සාගයරො විය අක්යඛොයභො, ගිරිරාජා විය නිච්චයලො, 
රණඤ්ජයහො තයමොනුයදො පභඞ්කයරො මහාකථීද පරගණිකඞගණමථයනො 
පරතිත්ථියමද්දයනොභික්ඛූනංභික්ඛුනීනංඋපාසකානංඋපාසිකානංරාජූනං
රාජමහාමත්තානං සක්කයතො ගරුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො ලාභී 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං
ලාභග්ගයසග්ගප්පත්යතො වුද්ධානං විඤ්ඤූනං යසොතාවධායනන

සමන්නාගතානංසන්දස්යසන්යතොනවඞ්ගංජිනසාසනරතනං, උපදිසන්යතො

ධම්මමග්ගං, ධායරන්යතො ධම්මප්පජ්යජොතං, උස්සායපන්යතො ධම්මයූපං, 

යජන්යතො ධම්මයාගං, පග්ගණ්හන්යතො ධම්මද්ධජං, උස්සායපන්යතො

ධම්මයකතුං, ධයමන්යතො [උප්පළායසන්යතො (සී. පී.)] ධම්මසඞ්ඛං, 

ආහනන්යතො ධම්මයභරිං, නදන්යතො සීහනාදං, ගජ්ජන්යතො ඉන්දගජ්ජිතං, 
මධුරගිරගජ්ජියතන ඤාණවරවිජ්ජුජාලපරියවඨියතන කරුණාජලභරියතන
මහතා ධම්මාමතයමයඝන සකලයලොකමභිතප්පයන්යතො
ගාමනිගමරාජධානීසු චාරිකං චරමායනො අනුපුබ්යබන සාගලනගරං
අනුප්පත්යතො යහොති. තත්ර සුදං ආයස්මා නාගයසයනො අසීතියා
භික්ඛුසහස්යසහි සද්ධිංසඞ්යඛයයයපරියවයණපටිවසති.යතනාහුයපොරාණා
– 

‘‘බහුස්සුයතො චිත්රකථීද, නිපුයණොච විසාරයදො; 

සාමයියකොචකුසයලො, පටිභායනචයකොවියදො. 

‘‘යතචයතපිටකාභික්ඛූ, පඤ්චයනකායිකාපිච; 

චතුයනකායිකායචව, නාගයසනංපුරක්ඛරුං. 

‘‘ගම්භීරපඤ්යඤොයමධාවී, මග්ගාමග්ගස්සයකොවියදො; 

උත්තමත්ථංඅනුප්පත්යතො, නාගයසයනොවිසාරයදො. 

‘‘යතහිභික්ඛූහිපරිවුයතො, නිපුයණහිසච්චවාදිභි; 

චරන්යතොගාමනිගමං, සාගලංඋපසඞ්කමි. 

‘‘සඞ්යඛයයයපරියවණස්මිං, නාගයසයනොතදා වසි; 

කයථතියසොමනුස්යසහි, පබ්බයතයකසරීයථා’’ති. 

23. අථ යඛො යදවමන්තියයො රාජානං මිලින්දං එතදයවොච ‘‘ආගයමහි, 

ත්වං මහාරාජ; අත්ථි, මහාරාජ, නාගයසයනො නාම යථයරො පණ්ඩියතො
බයත්යතො යමධාවී විනීයතො විසාරයදො බහුස්සුයතො චිත්රකථීද
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පටුන 

කලයාණපටිභායනො අත්ථධම්මනිරුත්තිපටිභානපටිසම්භිදාසු

පාරමිප්පත්යතො, යසො එතරහි සඞ්යඛයයයපරියවයණ පටිවසති, ගච්ඡ, ත්වං

මහාරාජ, ආයස්මන්තං නාගයසනං පඤ්හං පුච්ඡස්සු, උස්සහති යසො තයා
සද්ධිං සල්ලපිතුං කඞ්ඛං පටිවියනතු’’න්ති. අථ යඛො මිලින්දස්ස රඤ්යඤො

සහසා‘‘නාගයසයනො’’තිසද්දංසුත්වාවඅහුයදවභයං, අහුයදව ඡම්භිතත්තං, 
අහුයදව යලොමහංයසො. අථ යඛො මිලින්යදො රාජා යදවමන්තියං එතදයවොච

‘‘උස්සහති යභො නාගයසයනො භික්ඛු මයා සද්ධිං සල්ලපිතු’’න්ති? 

‘‘උස්සහති, මහාරාජ, අපි ඉන්දයමවරුණකුයවරපජාපති සුයාම 

සන්තුසිතයලොකපායලහිපි පිතුපිතාමයහනමහාබ්රහ්මුනාපිසද්ධිංසල්ලපිතුං, 
කිමඞ්ගංපන මනුස්සභූයතනා’’ති. 

අථ යඛො මිලින්යදො රාජා යදවමන්තියං එතදයවොච ‘‘යතන හි, ත්වං 

යදවමන්තිය, භදන්තස්සසන්තියකදූතංයපයසහී’’ති. ‘‘එවංයදවා’’තියඛො

යදවමන්තියයො ආයස්මයතොනාගයසනස්ස සන්තියක දූතං පායහසි ‘‘රාජා, 

භන්යත, මිලින්යදො ආයස්මන්තං දස්සනකායමො’’ති. ආයස්මාපි යඛො
නාගයසයනොඑවමාහ‘‘යතනහිආගච්ඡතූ’’ති. 

අථ යඛො මිලින්යදො රාජා පඤ්චමත්යතහි යයොනකසයතහි පරිවුයතො
රථවරමාරුය්හ මහතා බලකායයන සද්ධිං යයන සඞ්යඛයයයපරියවණං 
යයනායස්මා නාගයසයනො යතනුපසඞ්කමි. යතන යඛො පන සමයයන
ආයස්මා නාගයසයනො අසීතියා භික්ඛුසහස්යසහි සද්ධිං මණ්ඩලමායළ
නිසින්යනොයහොති.අද්දසායඛොමිලින්යදොරාජා ආයස්මයතොනාගයසනස්ස

පරිසංදූරයතොව, දිස්වානයදවමන්තියංඑතදයවොච‘‘කස්යසසා, යදවමන්තිය, 

මහතීපරිසා’’ති? ‘‘ආයස්මයතොයඛො, මහාරාජ, නාගයසනස්සපරිසා’’ති. 

අථ යඛො මිලින්දස්ස රඤ්යඤො ආයස්මයතො නාගයසනස්ස පරිසං

දූරයතොව දිස්වා අහුයදවභයං, අහුයදවඡම්භිතත්තං, අහුයදවයලොමහංයසො.

අථයඛොමිලින්යදොරාජා ඛග්ගපරිවාරියතොවියගයජො, ගරුළපරිවාරියතො විය

නායගො, අජගරපරිවාරියතො විය යකොත්ථුයකො [යකොත්ථුයකො (සී. පී.)], 

මහිංසපරිවුයතො විය අච්යඡො, නාගානුබද්යධො විය මණ්ඩූයකො, 

සද්දූලානුබද්යධොවියමියගො, අහිතුණ්ඩිකසමාගයතො [අභිගුණ්ඨිකසමාගයතො

(සී. පී.)] විය පන්නයගො, මජ්ජාරසමාගයතො විය උන්දූයරො, 

භූතයවජ්ජසමාගයතො විය පිසායචො, රාහුමඛගයතො විය චන්යදො, පන්නයගො

විය යපළන්තරගයතො, සකුයණො විය පඤ්ජරන්තරගයතො, මච්යඡො විය 

ජාලන්තරගයතො, වාළවනමනුප්පවිට්යඨො විය පුරියසො, 

යවස්සවණාපරාධියකො විය යක්යඛො, පරික්ඛීණායුයකො විය යදවපුත්යතො
භීයතො උබ්බිග්යගො උත්රස්යතො සංවිග්යගො යලොමහට්ඨජායතො විමයනො
දුම්මයනො භන්තචිත්යතො විපරිණතමානයසො ‘‘මා මං අයං පරිජයනො

පරිභවී’’තිසතිං [ධීතිං (සී. පී.)] උපට්ඨයපත්වා යදවමන්තියං එතදයවොච – 

‘‘මා යඛො, ත්වං යදවමන්තිය, ආයස්මන්තං නාගයසනං මය්හං 
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ආචික්යඛයයාසි, අනක්ඛාතඤ්යඤවාහංනාගයසනං ජානිස්සාමී’’ති. ‘‘සාධු, 

මහාරාජ, ත්වඤ්යඤවජානාහී’’ති. 

යතන යඛො පන සමයයනආයස්මා නාගයසයනො තස්සා භික්ඛුපරිසාය
පුරයතො චත්තාලීසාය භික්ඛුසහස්සානං නවකතයරො යහොති පච්ඡයතො
චත්තාලීසායභික්ඛුසහස්සානං වුඩ් තයරො. 

අථයඛොමිලින්යදොරාජාසබ්බංතංභික්ඛුසඞ්ඝංපුරයතොචපච්ඡයතොච 
මජ්ඣයතො ච අනුවියලොයකන්යතො අද්දසා යඛො ආයස්මන්තං නාගයසනං
දූරයතොවභික්ඛුසඞ්ඝස්ස මජ්යඣනිසින්නංයකසරසීහංවියවිගතභයයභරවං

විගතයලොමහංසං විගතභයසාරජ්ජං, දිස්වාන ආකායරයනව අඤ්ඤාසි
‘‘එයසොයඛොඑත්ථනාගයසයනො’’ති. 

අථ යඛො මිලින්යදො රාජා යදවමන්තියං එතදයවොච ‘‘එයසො යඛො, 

යදවමන්තිය, ආයස්මා නාගයසයනො’’ති. ‘‘ආම, මහාරාජ, එයසො යඛො

නාගයසයනො, සුට්ඨුයඛො, ත්වං මහාරාජ, නාගයසනං අඤ්ඤාසී’’ති. තයතො
රාජාතුට්යඨො අයහොසි ‘‘අනක්ඛායතොව මයානාගයසයනොඅඤ්ඤායතො’’ති.
අථ යඛො මිලින්දස්ස රඤ්යඤො ආයස්මන්තං නාගයසනං දිස්වාව අහුයදව

භයං, අහුයදවඡම්භිතත්තං, අහුයදවයලොමහංයසො. 

යතනාහු– 

‘‘චරයණන චසම්පන්නං, සුදන්තංඋත්තයම දයම; 

දිස්වාරාජානාගයසනං, ඉදංවචනමබ්රවි. 

‘‘කථිතා [කථිකා(සී.පී.)] මයාබහූ දිට්ඨා, සාකච්ඡාඔසටාබහූ; 

නතාදිසංභයංආසි, අජ්ජතායසොයථාමම. 

‘‘නිස්සංසයංපරාජයයො, මමඅජ්ජභවිස්සති; 

ජයයොචනාගයසනස්ස, යථාචිත්තංනසණ්ඨිත’’න්ති. 

බාහිරකථානිට්ඨිතා. 
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2-3. මිලින්දපඤ්යහො 

1. මහාවග්ය ො 

1. පඤ්ඤත්තිපඤ්යහො 
1. අථ යඛොමිලින්යදො රාජායයනායස්මානාගයසයනොයතනුපසඞ්කමි, 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මතා නාගයසයනන සද්ධිං සම්යමොදි, සම්යමොදනීයං
කථං සාරණීයං වීතිසායරත්වා එකමන්තං නිසීදි. ආයස්මාපි යඛො

නාගයසයනො පටිසම්යමොදනීයයයනව [පටිසම්යමොදි, යතයනව (සී.)] 
මිලින්දස්ස රඤ්යඤො චිත්තං ආරායධසි. අථ යඛො මිලින්යදො රාජා

ආයස්මන්තං නාගයසනං එතදයවොච ‘‘කථං භදන්යතො ඤායති, 

කින්නායමොසිභන්යත’’ති? ‘‘නාගයසයනො’’තියඛොඅහං, මහාරාජ, ඤායාමි, 

‘‘නාගයසයනො’’ති යඛො මං, මහාරාජ, සබ්රහ්මචාරී සමුදාචරන්ති, අපි ච

මාතාපිතයරො නාමං කයරොන්ති ‘‘නාගයසයනො’’ති වා ‘‘සූරයසයනො’’ති වා

‘‘වීරයසයනො’’ති වා ‘‘සීහයසයනො’’ති වා, අපි ච යඛො, මහාරාජ, සඞ්ඛා

සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොහායරො නාමමත්තං යදිදං නාගයසයනොති, න
යහත්ථ පුග්ගයලොඋපලබ්භතීති. 

අථයඛොමිලින්යදොරාජාඑවමාහ‘‘සුණන්තුයමයභොන්යතොපඤ්චසතා 

යයොනකා අසීතිසහස්සා ච භික්ඛූ, අයං නාගයසයනො එවමාහ ‘න යහත්ථ

පුග්ගයලො උපලබ්භතී’ති, කල්ලං නු යඛො තදභිනන්දිතු’’න්ති. අථ යඛො

මිලින්යදො රාජා ආයස්මන්තං නාගයසනං එතදයවොච ‘‘සයච, භන්යත

නාගයසන, පුග්ගයලො නූපලබ්භති, යකො චරහි තුම්හාකං 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං යදති, යකො තං

පරිභුඤ්ජති, යකො සීලං රක්ඛති, යකො භාවනමනුයුඤ්ජති, යකො

මග්ගඵලනිබ්බානානි සච්ඡිකයරොති, යකො පාණං හනති, යකො අදින්නං

ආදියති, යකොකායමසුමිච්ඡාචාරංචරති, යකොමුසාභණති, යකො මජ්ජං පිවති, 

යකොපඤ්චානන්තරියකම්මං කයරොති, තස්මානත්ථිකුසලං, නත්ථිඅකුසලං, 

නත්ථි කුසලාකුසලානං කම්මානං කත්තා වා කායරතා වා, නත්ථි 

සුකතදුක්කටානංකම්මානංඵලංවිපායකො, සයච, භන්යතනාගයසන, යයො 

තුම්යහ මායරති, නත්ථි තස්සාපි පාණාතිපායතො, තුම්හාකම්පි, භන්යත

නාගයසන, නත්ථි ආචරියයො, නත්ථි උපජ්ඣායයො, නත්ථි උපසම්පදා.

‘නාගයසයනොති මං, මහාරාජ, සබ්රහ්මචාරී සමුදාචරන්තී’ති යං වයදසි, 

‘කතයමො එත්ථ නාගයසයනො? කින්නු යඛො, භන්යත, යකසා

නාගයසයනො’’ති? ‘‘නහිමහාරාජා’’ති. ‘‘යලොමානාගයසයනො’’ති? ‘‘නහි 
මහාරාජා’’ති. ‘‘නඛා…යප.… දන්තා…යප.… තයචො…යප.…
මංසං…යප.… න්හාරු…යප.… අට්ඨි…යප.… අට්ඨිමිඤ්ජං…යප.…
වක්කං…යප.… හදයං…යප.… යකනං…යප.… කියලොමකං…යප.…
පිහකං…යප.… පප්ඵාසං…යප.… අන්තං…යප.… අන්තගුණං…යප.…
උදරියං…යප.… කරීසං…යප.… පිත්තං…යප.… යසම්හං…යප.…
පුබ්යබො…යප.… යලොහිතං…යප.… යසයදො…යප.… යමයදො…යප.…
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අස්සු…යප.… වසා…යප.… යඛයළො…යප.… සිඞ්ඝාණිකඞකා…යප.…

ලසිකා…යප.… මුත්තං…යප.… මත්ථයක මත්ථලුඞ්ගං නාගයසයනො’’ති? 

‘‘නහිමහාරාජා’’ති. ‘‘කිංනුයඛො, භන්යත, රූපංනාගයසයනො’’ති? ‘‘නහි 

මහාරාජා’’ති. ‘‘යවදනා නාගයසයනො’’ති?‘‘න හි මහාරාජා’’ති. ‘‘සඤ්ඤා

නාගයසයනො’’ති? ‘‘න හිමහාරාජා’’ති.‘‘සඞ්ඛාරානාගයසයනො’’ති? ‘‘නහි

මහාරාජා’’ති. ‘‘විඤ්ඤාණං නාගයසයනො’’ති? ‘‘න හි මහාරාජා’’ති. ‘‘කිං

පන, භන්යත, රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණංනාගයසයනො’’ති? ‘‘න

හි මහාරාජා’’ති. ‘‘කිං පන, භන්යත, අඤ්ඤත්ර

රූපයවදනාසඤ්ඤාසඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණං නාගයසයනො’’ති? ‘‘න හි 

මහාරාජා’’ති. ‘‘තමහං භන්යත, පුච්ඡන්යතො පුච්ඡන්යතො න පස්සාමි

නාගයසනං. නාගයසනසද්යදො යයව නු යඛො, භන්යත, නාගයසයනො’’ති? 

‘‘නහිමහාරාජා’’ති.‘‘යකොපයනත්ථ නාගයසයනො, අලිකංත්වං, භන්යත, 

භාසසිමුසාවාදං, නත්ථිනාගයසයනො’’ති. 

අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො මිලින්දං රාජානං එතදයවොච ‘‘ත්වං

යඛොසි, මහාරාජ, ඛත්තියසුඛුමායලො අච්චන්තසුඛුමායලො, තස්ස යත, 

මහාරාජ, මජ්ඣන්හිකසමයං තත්තාය භූමියා උණ්හාය වාලිකාය ඛරාය

සක්ඛරකථලිකාය [ඛරා සක්ඛරකඨලවාලිකා (සී. පී.)] මද්දිත්වා

පායදනාගච්ඡන්තස්සපාදා රුජ්ජන්ති, කායයොකිලමති, චිත්තංඋපහඤ්ඤති, 

දුක්ඛසහගතංකායවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, කිංනුයඛොත්වංපායදනාගයතොසි, 

උදාහු වාහයනනා’’ති? ‘‘නාහං, භන්යත, පායදනාගච්ඡාමි, රයථනාහං 

ආගයතොස්මී’’ති. ‘‘සයච, ත්වං මහාරාජ, රයථනාගයතොසි, රථං යම

ආයරොයචහි, කිං නු යඛො, මහාරාජ, ඊසා රයථො’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. 

‘‘අක්යඛො රයථො’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘චක්කානි රයථො’’ති? ‘‘න හි

භන්යත’’ති. ‘‘රථපඤ්ජරං රයථො’’ති? ‘‘නහි භන්යත’’ති. ‘‘රථදණ්ඩයකො

රයථො’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යුගං රයථො’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති.

‘‘රස්මියයො රයථො’’ති? ‘‘න හිභන්යත’’ති.‘‘පයතොදලට්ඨිරයථො’’ති? ‘‘නහි

භන්යත’’ති. ‘‘කිං නු යඛො, මහාරාජ, 

ඊසාඅක්ඛචක්කරථපඤ්ජරරථදණ්ඩයුගරස්මිපයතොදා රයථො’’ති? ‘‘න හි

භන්යත’’ති. ‘‘කිං පන, මහාරාජ, අඤ්ඤත්ර

ඊසාඅක්ඛචක්කරථපඤ්ජරරථදණ්ඩයුගරස්මිපයතොදා රයථො’’ති? ‘‘න හි

භන්යත’’ති. ‘‘තමහං, මහාරාජ, පුච්ඡන්යතො පුච්ඡන්යතො න පස්සාමි රථං.

රථසද්යදොයයව නු යඛො, මහාරාජ, රයථො’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යකො

පයනත්ථ රයථො, අලිකං, ත්වං මහාරාජ, භාසසි මුසාවාදං, නත්ථි රයථො, 

ත්වංසි, මහාරාජ, සකලජම්බුදීයප අග්ගරාජා, කස්ස පන ත්වං භායිත්වා

මුසාවාදං භාසසි, සුණන්තු යම යභොන්යතො පඤ්චසතා යයොනකා

අසීතිසහස්සා ච භික්ඛූ, අයං මිලින්යදො රාජා එවමාහ ‘රයථනාහං

ආගයතොස්මී’ති, සයච ත්වං, මහාරාජ, රයථනාගයතො‘සි, රථං යම

ආයරොයචහී’ති වුත්යතො සමායනො රථං න සම්පායදති, කල්ලං නු යඛො
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තදභිනන්දිතු’’න්ති. එවං වුත්යත පඤ්චසතා යයොනකා ආයස්මයතො
නාගයසනස්සසාධුකාරං දත්වා මිලින්දං රාජානං එතදයවොචුං ‘‘ඉදානි යඛො

ත්වං, මහාරාජ, සක්යකොන්යතොභාසස්සූ’’ති. 

අථයඛොමිලින්යදො රාජාආයස්මන්තංනාගයසනංඑතදයවොච ‘‘නාහං, 

භන්යත නාගයසන, මුසාභණාමි, ඊසඤ්චපටිච්චඅක්ඛඤ්චපටිච්චචක්කානි
ච පටිච්ච රථපඤ්ජරඤ්ච පටිච්ච රථදණ්ඩකඤ්ච පටිච්ච ‘රයථො’ති සඞ්ඛා
සමඤ්ඤාපඤ්ඤත්ති යවොහායරොනාමමත්තංපවත්තතී’’ති. 

‘‘සාධු යඛො, ත්වං මහාරාජ, රථං ජානාසි, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
මය්හම්පි යකයස ච පටිච්ච යලොයම ච පටිච්ච…යප.… මත්ථයක
මත්ථලුඞ්ගඤ්ච පටිච්ච රූපඤ්ච පටිච්ච යවදනඤ්ච පටිච්ච සඤ්ඤඤ්ච
පටිච්ච සඞ්ඛායර ච පටිච්ච විඤ්ඤාණඤ්ච පටිච්ච ‘නාගයසයනො’ති සඞ්ඛා

සමඤ්ඤා පඤ්ඤත්ති යවොහායරො නාමමත්තං පවත්තති, පරමත්ථයතො

පයනත්ථ පුග්ගයලො නූපලබ්භති. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, වජිරාය
භික්ඛුනියාභගවයතොසම්මුඛා– 

‘‘‘යථාහිඅඞ්ගසම්භාරා, යහොතිසද්යදොරයථොඉති; 

එවං ඛන්යධසු සන්යතසු, යහොති ‘‘සත්යතො’’ති සම්මුතී’’’ති [පස්ස

සං.නි.1.171]. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යතනාගයසන, අබ්භුතං, භන්යතනාගයසන, අතිචිත්රානි

පඤ්හපටිභානානි විසජ්ජිතානි, යදි බුද්යධො තිට්යඨයය සාධුකාරං දයදයය, 

සාධුසාධුනාගයසන, අතිචිත්රානිපඤ්හපටිභානානිවිසජ්ජිතානී’’ති. 

පඤ්ඤත්තිපඤ්යහොපඨයමො. 

2. වස්සගණනපඤ්යහො 
2. ‘‘කතිවස්යසොසි ත්වං, භන්යත නාගයසනා’’ති? ‘‘සත්තවස්යසොහං, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘යක යත, භන්යත, සත්ත, ත්වං වා සත්ත, ගණනා වා

සත්තා’’ති? 

යතන යඛො පන සමයයන මිලින්දස්ස රඤ්යඤො

සබ්බාභරණපටිමණ්ඩිතස්ස අලඞ්කතපටියත්තස්ස පථවියං ඡායා දිස්සති, 

උදකමණිකඞයක ච ඡායා දිස්සති. අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො මිලින්දං

රාජානං එතදයවොච ‘‘අයං යත, මහාරාජ, ඡායා පථවියං උදකමණිකඞයක ච 

දිස්සති, කිංපන, මහාරාජ, ත්වංවාරාජා, ඡායාවාරාජා’’ති? ‘‘අහං, භන්යත

නාගයසන, රාජා, නායං ඡායා රාජා, මං පනනිස්සාය ඡායා පවත්තතී’’ති.

‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, වස්සානංගණනාසත්ත, නපනාහංසත්ත, මංපන

නිස්සාය සත්ත පවත්තති, ඡායූපමං මහාරාජා’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත
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නාගයසන, අබ්භුතං, භන්යත නාගයසන, අතිචිත්රානි පඤ්හපටිභානානි
විසජ්ජිතානී’’ති. 

වස්සගණනපඤ්යහොදුතියයො. 

3. වීමංසනපඤ්යහො 
3. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, සල්ලපිස්සසි මයා සද්ධි’’න්ති? 

‘‘සයච, ත්වං මහාරාජ, පණ්ඩිතවාදං [පණ්ඩිතවාදා (සී. පී.)] සල්ලපිස්සසි

සල්ලපිස්සාමි, සයච පන රාජවාදං සල්ලපිස්සසි න සල්ලපිස්සාමී’’ති.

‘‘කථං, භන්යතනාගයසන, පණ්ඩිතාසල්ලපන්තී’’ති? ‘‘පණ්ඩිතානං යඛො, 

මහාරාජ, සල්ලායප ආයවඨනම්පි කයිරති, නිබ්යබඨනම්පි කයිරති, 

නිග්ගයහොපි කයිරති, පටිකම්මම්පි කයිරති, විස්සායසොපි [වියසයසොපි(සී.පී.)] 

කයිරති, පටිවිස්සායසොපිකයිරති, නචයතන පණ්ඩිතාකුප්පන්ති, එවංයඛො, 

මහාරාජ, පණ්ඩිතා සල්ලපන්තී’’ති. ‘‘කථං පන, භන්යත, රාජායනො

සල්ලපන්තී’’ති? ‘‘රාජායනො යඛො, මහාරාජ, සල්ලායප එකං වත්ථුං 

පටිජානන්ති, යයො තං වත්ථුං වියලොයමති, තස්ස දණ්ඩං ආණායපන්ති

‘ඉමස්සදණ්ඩං පයණථා’ති, එවංයඛො, මහාරාජ, රාජායනොසල්ලපන්තී’’ති.

‘‘පණ්ඩිතවාදාහං, භන්යත, සල්ලපිස්සාමි, යනො රාජවාදං, විස්සට්යඨො
භදන්යතො සල්ලපතු යථා භික්ඛුනා වා සාමයණයරන වා උපාසයකන වා

ආරාමියකන වාසද්ධිංසල්ලපති, එවං විස්සට්යඨොභදන්යතොසල්ලපතුමා
භායතූ’’ති.‘‘සුට්ඨු මහාරාජා’’තියථයරොඅබ්භානුයමොදි. 

රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, පුච්ඡිස්සාමී’’ති. ‘‘පුච්ඡ මහාරාජා’’ති.

‘‘පුච්ඡියතොසියමභන්යත’’ති.‘‘විසජ්ජිතංමහාරාජා’’ති.‘‘කිංපන, භන්යත, 

තයාවිසජ්ජිත’’න්ති? ‘‘කිංපන, මහාරාජ, තයාපුච්ඡිත’’න්ති. 

වීමංසනපඤ්යහොතතියයො. 

4. අනන්තකායපඤ්යහො 
4. අථ යඛො මිලින්දස්ස රඤ්යඤො එතදයහොසි ‘‘පණ්ඩියතො යඛො අයං 

භික්ඛු පටිබයලො මයා සද්ධිං සල්ලපිතුං, බහුකානි ච යම ඨානානි

පුච්ඡිතබ්බානි භවිස්සන්ති, යාවඅපුච්ඡිතානියයවතානිඨානානිභවිස්සන්ති, 

අථ සූරියයො අත්ථං ගමිස්සති, යංනූනාහං ස්යව අන්යතපුයර

සල්ලයපයය’’න්ති.අථයඛොරාජායදවමන්තියං එතදයවොච‘‘යතනහි, ත්වං

යදවමන්තිය, භදන්තස්සආයරොයචයයාසි‘ස්යවඅන්යතපුයර රඤ්ඤාසද්ධිං
සල්ලායපො භවිස්සතී’’’ති. ඉදං වත්වා මිලින්යදො රාජා උට්ඨායාසනා යථරං
නාගයසනං ආපුච්ඡිත්වා රථං අභිරූහිත්වා ‘‘නාගයසයනො නාගයසයනො’’ති
සජ්ඣායං කයරොන්යතොපක්කාමි. 

අථ යඛො යදවමන්තියයො ආයස්මන්තං නාගයසනං එතදයවොච ‘‘රාජා, 

භන්යත, මිලින්යදො එවමාහ ‘ස්යව අන්යතපුයර රඤ්ඤා සද්ධිං සල්ලායපො
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භවිස්සතී’’’ති. ‘‘සුට්ඨූ’’ති යථයරො අබ්භානුයමොදි. අථ යඛො තස්සා රත්තියා
අච්චයයනයදවමන්තියයොච අනන්තකායයොචමඞ්කුයරොචසබ්බදින්යනොච

යයනමිලින්යදො රාජා යතනුපසඞ්කමිංසු, උපසඞ්කමිත්වා රාජානංමිලින්දං

එතදයවොචුං ‘‘ආගච්ඡතු, මහාරාජ, භදන්යතො නාගයසයනො’’ති? ‘‘ආම

ආගච්ඡතූ’’ති.‘‘කිත්තයකහිභික්ඛූහි සද්ධිංආගච්ඡතූ’’ති? ‘‘යත්තයකභික්ඛූ

ඉච්ඡති, තත්තයකහිභික්ඛූහිසද්ධිං ආගච්ඡතූ’’ති. 

අථ යඛො සබ්බදින්යනො ආහ ‘‘ආගච්ඡතු, මහාරාජ, දසහි භික්ඛූහි 

සද්ධි’’න්ති, දුතියම්පියඛොරාජාආහ‘‘යත්තයකභික්ඛූඉච්ඡති, තත්තයකහි 

භික්ඛූහිසද්ධිංආගච්ඡතූ’’ති. දුතියම්පියඛොසබ්බදින්යනො ආහ ‘‘ආගච්ඡතු, 

මහාරාජ, දසහි භික්ඛූහි සද්ධි’’න්ති. තතියම්පි යඛො රාජා ආහ ‘‘යත්තයක 

භික්ඛූ ඉච්ඡති, තත්තයකහි භික්ඛූහි සද්ධිං ආගච්ඡතූ’’ති. තතියම්පි යඛො

සබ්බදින්යනො ආහ ‘‘ආගච්ඡතු, මහාරාජ, දසහි භික්ඛූහි සද්ධි’’න්ති.

‘‘සබ්යබො පනායං සක්කායරො පටියාදියතො, අහං භණාමි ‘යත්තයක භික්ඛූ 

ඉච්ඡති, තත්තයකහිභික්ඛූහිසද්ධිංආගච්ඡතූ’ති.අයං, භයණසබ්බදින්යනො, 

අඤ්ඤථා භණති, කිං නු මයං නප්පටිබලා භික්ඛූනං යභොජනං දාතු’’න්ති? 
එවංවුත්යත සබ්බදින්යනොමඞ්කුඅයහොසි. 

අථයඛොයදවමන්තියයොචඅනන්තකායයොචමඞ්කුයරොචයයනායස්මා

නාගයසයනො යතනුපසඞ්කමිංසු, උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං නාගයසනං

එතදයවොචුං ‘‘රාජා, භන්යත, මිලින්යදො එවමාහ ‘යත්තයක භික්ඛූ ඉච්ඡති, 
තත්තයකහිභික්ඛූහි සද්ධිං ආගච්ඡතූ’’’ති. අථ යඛොආයස්මානාගයසයනො
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදාය අසීතියා භික්ඛුසහස්යසහි
සද්ධිංසාගලංපාවිසි. 

අථයඛොඅනන්තකායයොආයස්මන්තංනාගයසනංනිස්සායගච්ඡන්යතො 

ආයස්මන්තංනාගයසනංඑතදයවොච ‘‘භන්යතනාගයසන, යංපයනතංබ්රූසි

‘නාගයසයනො’ති, කතයමො එත්ථ, නාගයසයනො’’ති? යථයරො ආහ ‘‘යකො

පයනත්ථ‘නාගයසයනො’තිමඤ්ඤසී’’ති? ‘‘යයොයසො, භන්යත, අබ්භන්තයර

වායතොජීයවොපවිසතිචනික්ඛමතිච, යසො ‘නාගයසයනො’තිමඤ්ඤාමී’’ති. 

‘‘යදි පයනයසො වායතො නික්ඛමිත්වා නප්පවියසයය, පවිසිත්වා න

නික්ඛයමයය, ජීයවයයනුයඛොයසොපුරියසො’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති. ‘‘යය

පනියම සඞ්ඛධමකාසඞ්ඛංධයමන්ති, යතසංවායතොපුනපවිසතී’’ති? ‘‘නහි

භන්යත’’ති. ‘‘යය පනියමවංසධමකා වංසංධයමන්ති, යතසං වායතො පුන

පවිසතී’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති.‘‘යය පනියමසිඞ්ගධමකාසිඞ්ගංධයමන්ති, 

යතසංවායතොපුනපවිසතී’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති. ‘‘අථකිස්සපනයතන

න මරන්තී’’ති. ‘‘නාහං පටිබයලො තයා වාදිනා සද්ධිං සල්ලපිතුං, සාධු, 

භන්යත, අත්ථං ජප්යපහී’’ති. ‘‘යනයසොජීයවො, අස්සාසපස්සාසානායමයත 
කායසඞ්ඛාරා’’ති යථයරො අභිධම්මකථං කයථසි. අථ අනන්තකායයො
උපාසකත්තං පටියවයදසීති. 
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අනන්තකායපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. පබ්බජ්ජපඤ්යහො 
5. අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො යයන මිලින්දස්ස රඤ්යඤො

නියවසනංයතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යත ආසයනනිසීදි.අථ
යඛො මිලින්යදො රාජා ආයස්මන්තං නාගයසනං සපරිසං පණීයතන
ඛාදනීයයන යභොජනීයයන සහත්ථා සන්තප්යපත්වා සම්පවායරත්වා
එකයමකං භික්ඛුං එකයමයකන දුස්සයුයගන අච්ඡායදත්වා ආයස්මන්තං
නාගයසනං තිචීවයරන අච්ඡායදත්වා ආයස්මන්තං නාගයසනං එතදයවොච

‘‘භන්යත නාගයසන දසහි, භික්ඛූහි සද්ධිං ඉධ නිසීදථ, අවයසසා 
ගච්ඡන්තූ’’ති. 

අථ යඛො මිලින්යදො රාජා ආයස්මන්තං නාගයසනං භුත්තාවිං 
ඔනීතපත්තපාණිකඞං විදිත්වා අඤ්ඤතරං නීචං ආසනං ගයහත්වා එකමන්තං

නිසීදි, එකමන්තං නිසින්යනොයඛොමිලින්යදොරාජාආයස්මන්තංනාගයසනං

එතදයවොච ‘‘භන්යත නාගයසන, කිම්හි යහොති කථාසල්ලායපො’’ති? 

‘‘අත්යථනමයං, මහාරාජ, අත්ථිකා, අත්යථයහොතු කථාසල්ලායපො’’ති. 

රාජාආහ‘‘කිමත්ථියා, භන්යතනාගයසන, තුම්හාකංපබ්බජ්ජා, යකො ච

තුම්හාකං පරමත්යථො’’ති. යථයරො ආහ ‘‘කින්ති, මහාරාජ, ඉදං දුක්ඛං

නිරුජ්යඣයය, අඤ්ඤඤ්ච දුක්ඛංනඋප්පජ්යජයයාති. එතදත්ථා, මහාරාජ, 

අම්හාකං පබ්බජ්ජා, අනුපාදා පරිනිබ්බානං යඛො පන අම්හාකං
පරමත්යථො’’ති. 

‘‘කිංපන, භන්යතනාගයසන, සබ්යබඑතදත්ථාය පබ්බජන්තී’’ති? ‘‘න

හි, මහාරාජ, යකචි එතදත්ථාය පබ්බජන්ති, යකචි රාජාභිනීතා [රාජභීතිතා

(සී.)] පබ්බජන්ති, යකචි යචොරාභිනීතා [යචොරභීතිතා(සී.)] පබ්බජන්ති, යකචි

ඉණට්ටා පබ්බජන්ති, යකචි ආජීවිකත්ථාය පබ්බජන්ති, යය පන සම්මා

පබ්බජන්ති, යත එතදත්ථායපබ්බජන්තී’’ති. 

‘‘ත්වං පන, භන්යත, එතදත්ථාය පබ්බජියතොසී’’ති? ‘‘අහං යඛො, 

මහාරාජ, දහරයකො සන්යතො පබ්බජියතො, න ජානාමි ඉමස්ස නාමත්ථාය

පබ්බජාමීති, අපි ච යඛො යම එවං අයහොසි ‘පණ්ඩිතා ඉයම සමණා

සකයපුත්තියා, යත මං සික්ඛායපස්සන්තී’ති, ස්වාහං යතහි සික්ඛාපියතො
ජානාමිචපස්සාමිච‘ඉමස්සනාමත්ථාය පබ්බජ්ජා’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

පබ්බජ්ජපඤ්යහොපඤ්චයමො. 
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6. පටිසන්ධිපඤ්යහො 
6. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, අත්ථි යකොචි මයතො න

පටිසන්දහතී’’ති. යථයරො ආහ ‘‘යකොචි පටිසන්දහති, යකොචි න

පටිසන්දහතී’’ති. ‘‘යකො පටිසන්දහති, යකො න පටිසන්දහතී’’ති? 

‘‘සකියලයසො, මහාරාජ, පටිසන්දහති, නික්කියලයසො න පටිසන්දහතී’’ති.

‘‘ත්වං පන, භන්යත නාගයසන, පටිසන්දහිස්සසී’’ති? ‘‘සයච, මහාරාජ, 

සඋපාදායනො භවිස්සාමි පටිසන්දහිස්සාමි, සයච අනුපාදායනො භවිස්සාමි න 
පටිසන්දහිස්සාමී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

පටිසන්ධිපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. යයොනියසොමනසිකාරපඤ්යහො 
7. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, යයො න පටිසන්දහති, නනු යසො

යයොනියසො මනසිකායරන න පටිසන්දහතී’’ති? ‘‘යයොනියසො ච මහාරාජ, 

මනසිකායරන පඤ්ඤාය ච අඤ්යඤහි ච කුසයලහි ධම්යමහී’’ති. ‘‘නනු, 

භන්යත, යයොනියසො මනසිකායරො යයව පඤ්ඤා’’ති? ‘‘න හි, මහාරාජ, 

අඤ්යඤො මනසිකායරො, අඤ්ඤා පඤ්ඤා, ඉයමසං යඛො, මහාරාජ, 

අයජළකයගොණමහිංසඔට්ඨගද්රභානම්පි මනසිකායරො අත්ථි, පඤ්ඤා පන
යතසංනත්ථීද’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

යයොනියසොමනසිකාරපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. මනසිකාරලක්ඛණපඤ්යහො 
8. රාජා ආහ ‘‘කිංලක්ඛයණො, භන්යත නාගයසන, මනසිකායරො, 

කිංලක්ඛණාපඤ්ඤා’’ති? ‘‘ඌහනලක්ඛයණොයඛො, මහාරාජ, මනසිකායරො, 
යඡදනලක්ඛණා පඤ්ඤා’’ති. 

‘‘කථංඌහනලක්ඛයණොමනසිකායරො, කථංයඡදනලක්ඛණාපඤ්ඤා, 

ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘ජානාසි, ත්වං මහාරාජ, යවලාවයක’’ති. ‘‘ආම, 

භන්යත, ජානාමී’’ති. ‘‘කථං, මහාරාජ, යවලාවකා යවං ලුනන්තී’’ති? 

‘‘වායමන, භන්යත, හත්යථනයවකලාපංගයහත්වා දක්ඛියණනහත්යථන
දාත්තංගයහත්වා දාත්යතනඡින්දන්තී’’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, යවලාවයකොවායමනහත්යථනයවකලාපංගයහත්වා 

දක්ඛියණන හත්යථන දාත්තං ගයහත්වා යවං ඡින්දති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගාවචයරො මනසිකායරන මානසං ගයහත්වා පඤ්ඤාය
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කියලයසඡින්දති, එවංයඛො, මහාරාජ, ඌහනලක්ඛයණො මනසිකායරො, එවං
යඡදනලක්ඛණාපඤ්ඤා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

මනසිකාරලක්ඛණපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. සීලලක්ඛණපඤ්යහො 
9. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, යං පයනතං බ්රූසි ‘අඤ්යඤහි ච 

කුසයලහි ධම්යමහී’ති, කතයම යත කුසලා ධම්මා’’ති? ‘‘සීලං, මහාරාජ, 

සද්ධා වීරියං සති සමාධි, ඉයම යත කුසලා ධම්මා’’ති. ‘‘කිංලක්ඛණං, 

භන්යත, සීල’’න්ති? ‘‘පතිට්ඨානලක්ඛණං, මහාරාජ, සීලං සබ්යබසං

කුසලානං ධම්මානං, 
ඉන්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ්ගමග්ගඞ්ගසතිපට්ඨානසම්මප්පධානඉද්ධිපාදඣානවි

යමොක්ඛස- මාධිසමාපත්තීනං සීලං පතිට්ඨං, සීයල පතිට්ඨියතො යඛො, 

මහාරාජ, යයොගාවචයරො සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය පඤ්චින්ද්රියානි

භායවති සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියන්ති, 

සබ්යබ කුසලා ධම්මා න පරිහායන්තී’’ති. ‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, 

මහාරාජ, යයයකචිබීජගාමභූතගාමාවුඩ්ඪංවිරූළ්හිංයවපුල්ලං ආපජ්ජන්ති, 

සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං පතිට්ඨාය වුඩ්ඪං විරූළ්හිං යවපුල්ලං

ආපජ්ජන්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගාවචයරො සීලං නිස්සාය සීයල
පතිට්ඨාය පඤ්චින්ද්රියානි භායවති සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං 
සමාධින්ද්රියංපඤ්ඤින්ද්රිය’’න්ති. 

‘‘භියයයොඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, යයයකචිබලකරණීයා 

කම්මන්තා කයිරන්ති, සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය පථවියං පතිට්ඨාය

කයිරන්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගාවචයරො සීලං නිස්සාය සීයල
පතිට්ඨාය පඤ්චින්ද්රියානි භායවති සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං 

සමාධින්ද්රියංපඤ්ඤින්ද්රිය’’න්ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, නගරවඩ් කී නගරං 
මායපතුකායමො පඨමං නගරට්ඨානං යසොධායපත්වා ඛාණුකණ්ටකං
අපකඩ් ායපත්වා භූමිං සමං කාරායපත්වා තයතො අපරභායග
වීථිචතුක්කසිඞ්ඝාටකාදිපරිච්යඡයදන විභජිත්වා නගරං මායපති. එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගාවචයරොසීලංනිස්සායසීයලපතිට්ඨාය පඤ්චින්ද්රියානි
භායවතිසද්ධින්ද්රියංවීරියින්ද්රියංසතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියංපඤ්ඤින්ද්රිය’’න්ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, ලඞ්ඝයකො සිප්පං 
දස්යසතුකායමො පථවිං ඛණායපත්වා සක්ඛරකථලං අපකඩ් ායපත්වා භූමිං

සමංකාරායපත්වා මුදුකායභූමියාසිප්පංදස්යසති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
යයොගාවචයරො සීලං නිස්සාය සීයල පතිට්ඨාය පඤ්චින්ද්රියානි භායවති
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සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියන්ති.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා – 

‘‘‘සීයලපතිට්ඨායනයරොසපඤ්යඤො, චිත්තංපඤ්ඤඤ්චභාවයං; 

ආතාපීනිපයකොභික්ඛු, යසොඉමංවිජටයයජට’න්ති [පස්සසං.නි.
1.23]. 

‘‘‘අයංපතිට්ඨාධරණීවපාණිකඞනං, ඉදඤ්චමූලංකුසලාභිවුඩ්ඪයා; 

මුඛඤ්චිදං සබ්බජිනානුසාසයන, යයො සීලක්ඛන්යධො 
වරපාතියමොක්ඛියයො’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සීලලක්ඛණපඤ්යහොනවයමො. 

10. සම්පසාදනලක්ඛණසද්ධාපඤ්යහො 
10. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛණා සද්ධා’’ති? 

‘‘සම්පසාදනලක්ඛණාච, මහාරාජ, සද්ධා, සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණාචා’’ති. 

‘‘කථං, භන්යත, සම්පසාදනලක්ඛණා සද්ධා’’ති? ‘‘සද්ධා යඛො, මහාරාජ, 

උප්පජ්ජමානා නීවරයණ වික්ඛම්යභති, විනීවරණං චිත්තං යහොති අච්ඡං 

විප්පසන්නංඅනාවිලං.එවංයඛො, මහාරාජ, සම්පසාදනලක්ඛණා සද්ධා’’ති. 

‘‘ඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, රාජාචක්කවත්තී චතුරඞ්ගිනියා

යසනාය සද්ධිං අද්ධානමග්ගප්පටිපන්යනො පරිත්තං උදකං තයරයය, තං 
උදකං හත්ථීදහි ච අස්යසහි ච රයථහිච පත්තීහිචඛුභිතං භයවයයආවිලං
ලුළිතං කලලීභූතං.උත්තිණ්යණොචරාජාචක්කවත්තීමනුස්යසආණායපයය

‘පානීයං, භයණ, ආහරථ, පිවිස්සාමී’ති, රඤ්යඤොචඋදකප්පසාදයකොමණිකඞ
භයවයය. ‘එවං යදවා’ති යඛො යත මනුස්සා රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස

පටිස්සුත්වාතංඋදකප්පසාදකංමණිකඞංඋදයකපක්ඛියපයයං, තස්මිංඋදයක

පක්ඛිත්තමත්යත සඞ්ඛයසවාලපණකං විගච්යඡයය, කද්දයමො ච 

සන්නිසීයදයය, අච්ඡං භයවයය උදකං විප්පසන්නං අනාවිලං. තයතො

රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්සපානීයංඋපනායමයයං‘පිවතු, යදව, පානීය’න්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, උදකං, එවංචිත්තංදට්ඨබ්බං, යථායතමනුස්සා, එවං

යයොගාවචයරො දට්ඨබ්යබො, යථා සඞ්ඛයසවාලපණකං කද්දයමො ච, එවං

කියලසාදට්ඨබ්බා. යථාඋදකප්පසාදයකොමණිකඞ, එවංසද්ධාදට්ඨබ්බා, යථා
උදකප්පසාදයක මණිකඞම්හි උදයක පක්ඛිත්තමත්යත සඞ්ඛයසවාලපණකං

විගච්යඡයය, කද්දයමොචසන්නිසීයදයය, අච්ඡං භයවයයඋදකංවිප්පසන්නං

අනාවිලං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, සද්ධා උප්පජ්ජමානා නීවරයණ 

වික්ඛම්යභති, විනීවරණං චිත්තං යහොති අච්ඡං විප්පසන්නං අනාවිලං, එවං

යඛො, මහාරාජ, සම්පසාදනලක්ඛණාසද්ධා’’ති. 
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‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සම්පසාදනලක්ඛණසද්ධාපඤ්යහොදසයමො. 

11. සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණසද්ධාපඤ්යහො 
11. ‘‘කථං, භන්යත, සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණා සද්ධා’’ති,? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, යයොගාවචයරො අඤ්යඤසං චිත්තං විමුත්තං පස්සිත්වා
යසොතාපත්තිඵයල වා සකදාගාමිඵයල වා අනාගාමිඵයල වා අරහත්යත වා 
සම්පක්ඛන්දති යයොගං කයරොති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස

අධිගමාය අසච්ඡිකතස්ස සච්ඡිකිරියාය. එවං යඛො, මහාරාජ, 
සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණා සද්ධා’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, උපරිපබ්බයත මහායමයඝො 

අභිප්පවස්යසයය, තං උදකං යථානින්නං පවත්තමානං

පබ්බතකන්දරපදරසාඛාපරිපූයරත්වානදිංපරිපූයරයය, සාඋභයතොකූලානි 

සංවිස්සන්දන්තී ගච්යඡයය, අථ මහාජනකායයො ආගන්ත්වා තස්සා නදියා
උත්තානතං වා ගම්භීරතං වා අජානන්යතො භීයතො විත්ථයතො තීයර

තිට්යඨයය, අථඤ්ඤතයරොපුරියසො ආගන්ත්වාඅත්තයනොථාමඤ්චබලඤ්ච

සම්පස්සන්යතො ගාළ්හං කච්ඡං බන්ධිත්වා පක්ඛන්දිත්වා තයරයය, තං

තිණ්ණං පස්සිත්වා මහාජනකායයොපි තයරයය. එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යයොගාවචයරො අඤ්යඤසංචිත්තං විමුත්තං පස්සිත්වායසොතාපත්තිඵයලවා 
සකදාගාමිඵයලවා අනාගාමිඵයලවා අරහත්යතවාසම්පක්ඛන්දතියයොගං
කයරොති අප්පත්තස්ස පත්තියා අනධිගතස්ස අධිගමාය අසච්ඡිකතස්ස

සච්ඡිකිරියාය. එවං යඛො, මහාරාජ, සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණා සද්ධාති.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා සංයුත්තනිකායවයර– 

‘‘‘සද්ධායතරතීඔඝං, අප්පමායදනඅණ්ණවං; 

වීරියයන දුක්ඛමච්යචති, පඤ්ඤාය පරිසුජ්ඣතී’’’ති [පස්ස සං. නි.
1.246]. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සම්පක්ඛන්දනලක්ඛණසද්ධාපඤ්යහොඑකාදසයමො. 

12. වීරියලක්ඛණපඤ්යහො 
12. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛණං වීරිය’’න්ති? 

‘‘උපත්ථම්භනලක්ඛණං, මහාරාජ, වීරියං, වීරියූපත්ථම්භිතාසබ්යබ කුසලා
ධම්මානපරිහායන්තී’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසො යගයහ පතන්යත 

අඤ්යඤනදාරුනාඋපත්ථම්යභයය, උපත්ථම්භිතංසන්තංඑවංතංයගහංන
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පයතයය. එවයමව යඛො, මහාරාජ, උපත්ථම්භනලක්ඛණං වීරියං, 
වීරියූපත්ථම්භිතාසබ්යබකුසලා ධම්මානපරිහායන්තී’’ති. 

‘‘භියයයොඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, පරිත්තකංයසනං මහතී

යසනාභඤ්යජයය, තයතොරාජාඅඤ්ඤමඤ්ඤංඅනුස්සායරයයඅනුයපයසයය

අත්තයනො පරිත්තකායයසනායබලංඅනුපදංදයදයය, තායසද්ධිංපරිත්තකා

යසනා මහතිං යසනං භඤ්යජයය. එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

උපත්ථම්භනලක්ඛණං වීරියං, වීරියූපත්ථම්භිතා සබ්යබ කුසලා ධම්මා න

පරිහායන්ති. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා – ‘වීරියවා යඛො, භික්ඛයව, 

අරියසාවයකොඅකුසලං පජහති, කුසලංභායවති.සාවජ්ජංපජහති, අනවජ්ජං
භායවති.සුද්ධමත්තානං පරිහරතී’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

වීරියලක්ඛණපඤ්යහොද්වාදසයමො. 

13. සතිලක්ඛණපඤ්යහො 
13. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛණා සතී’’ති? 

‘‘අපිලාපනලක්ඛණා, මහාරාජ, සති, උපග්ගණ්හනලක්ඛණාචා’’ති.‘‘කථං, 

භන්යත, අපිලාපනලක්ඛණා සතී’’ති? ‘‘සති, මහාරාජ, උප්පජ්ජමානා 
කුසලාකුසලසාවජ්ජානවජ්ජහීනප්පණීතකණ්හසුක්කසප්පටිභාගධම්යම

අපිලායපති‘ඉයම චත්තායරොසතිපට්ඨානා, ඉයමචත්තායරොසම්මප්පධානා, 

ඉයම චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි, ඉමානි පඤ්ච බලානි, 

ඉයමසත්තයබොජ්ඣඞ්ගා, අයංඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, අයංසමයථො, 

අයං විපස්සනා, අයං විජ්ජා, අයං විමුත්තී’ති. තයතො යයොගාවචයරො

යසවිතබ්යබ ධම්යම යසවති, අයසවිතබ්යබ ධම්යම න යසවති. භජිතබ්යබ

ධම්යම භජති අභජිත්තබ්යබ ධම්යම න භජති. එවං යඛො, මහාරාජ, 
අපිලාපනලක්ඛණාසතී’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස 

භණ්ඩාගාරියකොරාජානංචක්කවත්තිංසායංපාතංයසංසරායපති‘එත්තකා, 

යදව, යතහත්ථීද, එත්තකාඅස්සා, එත්තකාරථා, එත්තකාපත්තී, එත්තකං

හිරඤ්ඤං, එත්තකං සුවණ්ණං, එත්තකං සාපයතයයං, තං යදයවො සරතූ’ති

රඤ්යඤො සාපයතයයං අපිලායපති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, සති
උප්පජ්ජමානා 
කුසලාකුසලසාවජ්ජානවජ්ජහීනප්පණීතකණ්හසුක්කසප්පටිභාගධම්යම

අපිලායපති‘ඉයම චත්තායරොසතිපට්ඨානා, ඉයමචත්තායරොසම්මප්පධානා, 

ඉයම චත්තායරො ඉද්ධිපාදා, ඉමානි පඤ්චින්ද්රියානි, ඉමානි පඤ්ච බලානි, 

ඉයමසත්තයබොජ්ඣඞ්ගා, අයංඅරියයො අට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො, අයංසමයථො, 

අයං විපස්සනා, අයං විජ්ජා, අයං විමුත්තී’ති. තයතො යයොගාවචයරො
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යසවිතබ්යබ ධම්යම යසවති, අයසවිතබ්යබ ධම්යම න යසවති. භජිතබ්යබ

ධම්යම භජති, අභජිතබ්යබ ධම්යම න භජති. එවං යඛො, මහාරාජ, 

අපිලාපනලක්ඛණා සතී’’ති. 

‘‘කථං, භන්යත, උපග්ගණ්හනලක්ඛණා සතී’’ති? ‘‘සති, මහාරාජ, 
උප්පජ්ජමානා හිතාහිතානං ධම්මානං ගතියයො සමන්යවති ‘ඉයම ධම්මා

හිතා, ඉයමධම්මා අහිතා.ඉයමධම්මාඋපකාරා, ඉයමධම්මාඅනුපකාරා’ති.

තයතො යයොගාවචයරො අහියත ධම්යම අපනුයදති, හියත ධම්යම

උපග්ගණ්හාති. අනුපකායර ධම්යම අපනුයදති, උපකායර ධම්යම

උපග්ගණ්හාති.එවංයඛො, මහාරාජ, උපග්ගණ්හනලක්ඛණා සතී’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස 

පරිණායකරතනංරඤ්යඤොහිතාහියතජානාති ‘ඉයමරඤ්යඤොහිතා, ඉයම

අහිතා.ඉයමඋපකාරා, ඉයම අනුපකාරා’ති.තයතොඅහියතඅපනුයදති, හියත

උපග්ගණ්හාති. අනුපකායර අපනුයදති, උපකායර උපග්ගණ්හාති. එවයමව

යඛො, මහාරාජ, සති උප්පජ්ජමානා හිතාහිතානං ධම්මානං ගතියයො 

සමන්යවති ‘ඉයමධම්මාහිතා, ඉයමධම්මාඅහිතා.ඉයමධම්මාඋපකාරා, 

ඉයමධම්මා අනුපකාරා’ති.තයතොයයොගාවචයරොඅහියතධම්යමඅපනුයදති, 

හියත ධම්යම උපග්ගණ්හා’ති. අනුපකායර ධම්යම අපනුයදති, උපකායර

දම්යම උපග්ගණ්හාති. එවං යඛො, මහාරාජ, උපග්ගණ්හනලක්ඛණා සති.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා–‘සතිඤ්චඛ්වාහං, භික්ඛයව, සබ්බත්ථිකං
වදාමී’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සතිලක්ඛණපඤ්යහොයතරසයමො. 

14. සමාධිපඤ්යහො 
14. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛයණො සමාධී’’ති? 

‘‘පමුඛලක්ඛයණො, මහාරාජ, සමාධි, යයයකචිකුසලා ධම්මා, සබ්යබ යත
සමාධිපමුඛායහොන්ති සමාධිනින්නාසමාධියපොණාසමාධිපබ්භාරා’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, කූටාගාරස්ස යා යාචි

යගොපානසියයො, සබ්බාතාකූටඞ්ගමායහොන්තිකූටනින්නා කූටසයමොසරණා, 

කූටං තාසං අග්ගමක්ඛායති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යකචි කුසලා

ධම්මා, සබ්යබ යත සමාධිපමුඛා යහොන්ති සමාධිනින්නා සමාධියපොණා
සමාධිපබ්භාරාති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචි රාජා 

චතුරඞ්ගිනියායසනායසද්ධිංසඞ්ගාමංඔතයරයය, සබ්බාවයසනාහත්ථීදච

අස්සා ච රථා ච පත්තී ච තප්පමුඛා [තම්පමුඛා (සයා. ක.)] භයවයයං
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තන්නින්නා තප්යපොණා තප්පබ්භාරා තං යයව අනුපරියායයයයං. එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයයකචිකුසලාධම්මා, සබ්යබයතසමාධිපමුඛායහොන්ති

සමාධිනින්නා සමාධියපොණා සමාධිපබ්භාරා. එවං යඛො, මහාරාජ, 

පමුඛලක්ඛයණො සමාධි. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා – ‘‘සමාධිං, 

භික්ඛයව, භායවථ, සමාහියතො, භික්ඛයව, භික්ඛුයථාභූතංපජානාතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සමාධිපඤ්යහොචුද්දසයමො. 

15. පඤ්ඤාලක්ඛණපඤ්යහො 
15. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛණා පඤ්ඤා’’ති? 

‘‘පුබ්යබවයඛො, මහාරාජ, මයාවුත්තං ‘යඡදනලක්ඛණාපඤ්ඤා’ති, අපිච 

ඔභාසනලක්ඛණා පඤ්ඤා’’ති. ‘‘කථං, භන්යත, ඔභාසනලක්ඛණා

පඤ්ඤා’’ති? ‘‘පඤ්ඤා, මහාරාජ, උප්පජ්ජමානාඅවිජ්ජන්ධකාරංවිධයමති, 

විජ්යජොභාසං ජයනති, ඤාණායලොකං විදංයසති, අරියසච්චානි පාකටානි

කයරොති.තයතොයයොගාවචයරො‘අනිච්ච’න්තිවා ‘දුක්ඛ’න්තිවා‘අනත්තා’ති
වාසම්මප්පඤ්ඤායපස්සතී’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසො අන්ධකායර යගයහ 

පදීපංපයවයසයය, පවිට්යඨොපදීයපොඅන්ධකාරංවිධයමති, ඔභාසංජයනති, 

ආයලොකං විදංයසති, රූපානි පාකටානි කයරොති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

පඤ්ඤා උප්පජ්ජමානා අවිජ්ජන්ධකාරං විධයමති, විජ්යජොභාසං ජයනති, 

ඤාණායලොකං විදංයසති, අරියසච්චානි පාකටානි කයරොති. තයතො
යයොගාවචයරො ‘අනිච්ච’න්ති වා ‘දුක්ඛ’න්ති වා ‘අනත්තා’ති වා 

සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති.එවංයඛො, මහාරාජ, ඔභාසනලක්ඛණාපඤ්ඤා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

පඤ්ඤාලක්ඛණපඤ්යහොපන්නරසයමො. 

16. නානාධම්මානංඑකකිච්චඅභිනිප්ඵාදනපඤ්යහො 
16. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, ඉයම ධම්මා නානා සන්තා එකං 

අත්ථං අභිනිප්ඵායදන්තී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, ඉයම ධම්මා නානා සන්තා

එකංඅත්ථං අභිනිප්ඵායදන්ති, කියලයසහනන්තී’’ති. 

‘‘කථං, භන්යත, ඉයම ධම්මා නානා සන්තා එකං අත්ථං 

අභිනිප්ඵායදන්ති, කියලයසහනන්ති? ඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, 
යසනා නානා සන්තා හත්ථීද ච අස්සා ච රථා ච පත්තී ච එකං අත්ථං 

අභිනිප්ඵායදන්ති, සඞ්ගායම පරයසනං අභිවිජිනන්ති. එවයමව යඛො, 
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මහාරාජ, ඉයමධම්මා නානාසන්තාඑකංඅත්ථංඅභිනිප්ඵායදන්ති, කියලයස
හනන්තී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

නානාධම්මානංඑකකිච්චඅභිනිප්ඵාදනපඤ්යහොයසොළසයමො. 

මහාවග්යගොපඨයමො. 

ඉමස්මිංවග්යගයසොළසපඤ්හා. 

2. අද්ධානවග්ය ො 

1. ධම්මසන්තතිපඤ්යහො 
1. රාජා ආහ‘‘භන්යතනාගයසන, යයොඋප්පජ්ජති, යසොඑවයසො, උදාහු

අඤ්යඤො’’ති? යථයරොආහ‘‘නචයසො, නචඅඤ්යඤො’’ති. 

‘‘ඔපම්මංකයරොහී’’ති. ‘‘තංකිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදාත්වං දහයරො 

තරුයණො මන්යදො උත්තානයසයයයකො අයහොසි, යසො යයව ත්වං එතරහි

මහන්යතො’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, අඤ්යඤො යසො දහයරො තරුයණොමන්යදො

උත්තානයසයයයකො අයහොසි, අඤ්යඤො අහං එතරහි මහන්යතො’’ති. ‘‘එවං

සන්යත යඛො, මහාරාජ, මාතාතිපි න භවිස්සති, පිතාතිපි න භවිස්සති, 

ආචරියයොතිපිනභවිස්සති, සිප්පවාතිපිනභවිස්සති, සීලවාතිපින භවිස්සති, 

පඤ්ඤවාතිපි න භවිස්සති. කිං නු යඛො, මහාරාජ, අඤ්ඤා එව කලලස්ස

මාතා, අඤ්ඤා අබ්බුදස්ස මාතා, අඤ්ඤා යපසියා මාතා, අඤ්ඤා ඝනස්ස

මාතා, අඤ්ඤා ඛුද්දකස්සමාතා, අඤ්ඤාමහන්තස්සමාතා, අඤ්යඤොසිප්පං

සික්ඛති, අඤ්යඤො සික්ඛියතො භවති, අඤ්යඤො පාපකම්මං කයරොති, 

අඤ්ඤස්ස හත්ථපාදා ඡිජ්ජන්තී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත. ත්වං පන, භන්යත, 

එවංවුත්යතකිංවයදයයාසී’’ති? යථයරොආහ‘‘අහඤ්යඤව යඛො, මහාරාජ, 

දහයරොඅයහොසිංතරුයණොමන්යදොඋත්තානයසයයයකො, අහඤ්යඤවඑතරහි

මහන්යතො, ඉමයමවකායංනිස්සායසබ්යබයතඑකසඞ්ගහිතා’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො 

පදීපං පදීයපයය, කිං යසො සබ්බරත්තිං පදීයපයයා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, 

සබ්බරත්තිං පදීයපයයා’’ති.‘‘කිංනුයඛො, මහාරාජ, යාපුරියමයායමඅච්චි, 

සා මජ්ඣියමයායම අච්චී’’ති? ‘‘නහි භන්යත’’ති. ‘‘යා මජ්ඣියමයායම

අච්චි, සා පච්ඡියම යායම අච්චී’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘කිං නු යඛො, 

මහාරාජ, අඤ්යඤොයසොඅයහොසිපුරියමයායම පදීයපො, අඤ්යඤොමජ්ඣියම

යායම පදීයපො, අඤ්යඤො පච්ඡියම යායම පදීයපො’’ති? ‘‘නහිභන්යත, තං

යයව නිස්සාය සබ්බරත්තිං පදීපියතො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

ධම්මසන්තතිසන්දහති, අඤ්යඤොඋප්පජ්ජති, අඤ්යඤොනිරුජ්ඣති, අපුබ්බං 
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අචරිමංවියසන්දහති, යතනනචයසො, නච අඤ්යඤො, පුරිමවිඤ්ඤායණ
පච්ඡිමවිඤ්ඤාණං සඞ්ගහංගච්ඡතී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, ඛීරං දුය්හමානං

කාලන්තයරන දධි පරිවත්යතයය, දධියතො නවනීතං, නවනීතයතො ඝතං

පරිවත්යතයය, යයොනුයඛො, මහාරාජ, එවංවයදයය‘යංයයවඛීරංතං යයව

දධි, යංයයවදධිතංයයවනවනීතං, යංයයවනවනීතංතංයයවඝත’න්ති, 

සම්මා නු යඛො යසො, මහාරාජ, වදමායනො වයදයයා’’ති? ‘‘න හි භන්යත, 

තංයයව නිස්සාය සම්භූත’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, ධම්මසන්තති

සන්දහති, අඤ්යඤොඋප්පජ්ජති, අඤ්යඤො නිරුජ්ඣති, අපුබ්බංඅචරිමංවිය

සන්දහති, යතන න ච යසො, න ච අඤ්යඤො, පුරිමවිඤ්ඤායණ 
පච්ඡිමවිඤ්ඤාණංසඞ්ගහංගච්ඡතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

ධම්මසන්තතිපඤ්යහොපඨයමො. 

2. පටිසන්දහනපඤ්යහො 
2. රාජාආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, යයොනපටිසන්දහති, ජානාතියසො

‘න පටිසන්දහිස්සාමී’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, යයොනපටිසන්දහති, ජානාතියසො

‘න පටිසන්දහිස්සාමී’ති. ‘‘කථං, භන්යත, ජානාතී’’ති? ‘‘යයො යහතු යයො

පච්චයයො, මහාරාජ, පටිසන්දහනාය, තස්ස යහතුස්ස තස්ස පච්චයස්ස
උපරමාජානාතියසො‘න පටිසන්දහිස්සාමී’’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, කස්සයකො ගහපතියකො
කසිත්වා ච වපිත්වා ච ධඤ්ඤාගාරං පරිපූයරයය. යසො අපයරන සමයයන

යනවකස්යසයයනවප්යපයය, යථාසම්භතඤ්චධඤ්ඤංපරිභුඤ්යජයයවා

විසජ්යජයය වා යථා පච්චයං වා කයරයය, ජායනයය යසො, මහාරාජ, 

කස්සයකො ගහපතියකො ‘න යම ධඤ්ඤාගාරං පරිපූයරස්සතී’ති? ‘‘ආම, 

භන්යත, ජායනයයා’’ති.‘‘කථං ජායනයයා’’ති? ‘‘යයොයහතුයයො පච්චයයො

ධඤ්ඤාගාරස්ස පරිපූරණාය, තස්ස යහතුස්ස තස්ස පච්චයස්ස උපරමා

ජානාති ‘න යමධඤ්ඤාගාරංපරිපූයරස්සතී’’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යයොයහතුයයොපච්චයයො පටිසන්දහනාය, තස්සයහතුස්සතස්සපච්චයස්ස
උපරමාජානාතියසො‘න පටිසන්දහිස්සාමී’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

පටිසන්දහනපඤ්යහොදුතියයො. 
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3. ඤාණපඤ්ඤාපඤ්යහො 
3. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, යස්ස ඤාණං උප්පන්නං, තස්ස

පඤ්ඤා උප්පන්නා’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, යස්සඤාණං උප්පන්නං, තස්ස

පඤ්ඤා උප්පන්නා’’ති. ‘‘කිං, භන්යත, යඤ්යඤව ඤාණං සා යයව

පඤ්ඤා’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, යඤ්යඤව ඤාණං සා යයව පඤ්ඤා’’ති.

‘‘යස්සපන, භන්යත, තඤ්යඤවඤාණංසායයවපඤ්ඤාඋප්පන්නා, කිං

සම්මුය්යහයය යසො, උදාහු න සම්මුය්යහයයා’’ති? ‘‘කත්ථචි, මහාරාජ, 

සම්මුය්යහයය, කත්ථචි න සම්මුය්යහයයා’’ති. ‘‘කුහිං, භන්යත, 

සම්මුය්යහයයා’’ති? ‘‘අඤ්ඤාතපුබ්යබසු වා, මහාරාජ, සිප්පට්ඨායනසු, 

අගතපුබ්බාය වා දිසාය, අස්සුතපුබ්බාය වා නාමපඤ්ඤත්තියා

සම්මුය්යහයයා’’ති. ‘‘කුහිංනසම්මුය්යහයයා’’ති? ‘‘යංයඛො පන, මහාරාජ, 

තායපඤ්ඤායකතං‘අනිච්ච’න්තිවා‘දුක්ඛ’න්තිවා‘අනත්තා’තිවා, තහිං

න සම්මුය්යහයයා’’ති. ‘‘යමොයහො පනස්ස, භන්යත, කුහිං ගච්ඡතී’’ති? 

‘‘යමොයහො යඛො, මහාරාජ, ඤායණ උප්පන්නමත්යත තත්යථව
නිරුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො 

අන්ධකාරයගයහ පදීපං ආයරොයපයය, තයතො අන්ධකායරො නිරුජ්යඣයය, 

ආයලොයකොපාතුභයවයය. එවයමවයඛො, මහාරාජ, ඤායණඋප්පන්නමත්යත
යමොයහොතත්යථවනිරුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘පඤ්ඤා පන, භන්යත, කුහිං ගච්ඡතී’’ති? ‘‘පඤ්ඤාපි යඛො, මහාරාජ, 

සකිච්චයං කත්වා තත්යථව නිරුජ්ඣති, යං පන තාය පඤ්ඤාය කතං

‘අනිච්ච’න්තිවා ‘දුක්ඛ’න්තිවා‘අනත්තා’තිවා, තංනනිරුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යං පයනතං බ්රූසි ‘පඤ්ඤා සකිච්චයං කත්වා

තත්යථව නිරුජ්ඣති, යං පන තාය පඤ්ඤාය කතං ‘අනිච්ච’න්ති වා 

‘දුක්ඛ’න්ති වා ‘අනත්තා’ති වා, තං න නිරුජ්ඣතී’ති, තස්ස ඔපම්මං

කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යයො යකොචි පුරියසො රත්තිං යලඛං
යපයසතුකායමො යලඛකං පක්යකොසායපත්වා පදීපං ආයරොයපත්වා යලඛං

ලිඛායපයය, ලිඛියතපනයලයඛපදීපංවිජ්ඣායපයය, විජ්ඣාපියතපිපදීයප

යලඛංනවිනස්යසයය.එවයමවයඛො, මහාරාජ, පඤ්ඤාසකිච්චයං කත්වා

තත්යථව නිරුජ්ඣති, යං පන තාය පඤ්ඤාය කතං ‘අනිච්ච’න්ති වා

‘දුක්ඛ’න්ති වා‘අනත්තා’තිවා, තංනනිරුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, පුරත්ථියමසුජනපයදසු 
මනුස්සා අනුඝරං පඤ්ච පඤ්ච උදකඝටකානි ඨයපන්ති ආලිම්පනං

විජ්ඣායපතුං, ඝයරපදිත්යතතානිපඤ්චඋදකඝටකානි ඝරස්සූපරිඛිපන්ති, 

තයතො අග්ගි විජ්ඣායති, කිං නු යඛො, මහාරාජ, යතසං මනුස්සානං එවං

යහොති‘පුනයතහිඝයටහිඝටකිච්චංකරිස්සාමා’’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, අලං
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යතහි ඝයටහි, කිංයතහිඝයටහී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, පඤ්චඋදකඝටකානි, 
එවං පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං 

සමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං. යථා යත මනුස්සා, එවං යයොගාවචයරො

දට්ඨබ්යබො.යථා අග්ගි, එවංකියලසාදට්ඨබ්බා.යථාපඤ්චහිඋදකඝටයකහි

අග්ගි විජ්ඣාපීයති, එවං පඤ්චින්ද්රියයහි කියලසා විජ්ඣාපියන්ති, 

විජ්ඣාපිතාපිකියලසානපුන සම්භවන්ති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, පඤ්ඤා

සකිච්චයං කත්වා තත්යථව නිරුජ්ඣති, යං පන තාය පඤ්ඤාය කතං

‘අනිච්ච’න්තිවා‘දුක්ඛ’න්තිවා‘අනත්තා’තිවා, තංන නිරුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යවජ්යජො 
පඤ්චමූලයභසජ්ජානි ගයහත්වා ගිලානකං උපසඞ්කමිත්වා තානි

පඤ්චමූලයභසජ්ජානි පිසිත්වා [පිංසිත්වා(සී.පී.)] ගිලානකංපායයයය, යතහි 

චයදොසානිද්ධයමයයං, කිංනුයඛො, මහාරාජ, තස්සයවජ්ජස්සඑවංයහොති

‘පුන යතහි පඤ්චමූලයභසජ්යජහි යභසජ්ජකිච්චං කරිස්සාමී’’’ති? ‘‘න හි, 

භන්යත, අලං යතහි පඤ්චමූලයභසජ්යජහි, කිං යතහි

පඤ්චමූලයභසජ්යජහී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, පඤ්චමූලයභසජ්ජානි, එවං
පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං

පඤ්ඤින්ද්රියං, යථා යවජ්යජො, එවං යයොගාවචයරො දට්ඨබ්යබො. යථා බයාධි, 

එවං කියලසා දට්ඨබ්බා. යථා බයාධියතො පුරියසො, එවං පුථුජ්ජයනො

දට්ඨබ්යබො.යථාපඤ්චමූලයභසජ්යජහිගිලානස්සයදොසා නිද්ධන්තා, යදොයස

නිද්ධන්යත ගිලායනො අයරොයගො යහොති, එවං පඤ්චින්ද්රියයහි කියලසා 

නිද්ධමීයන්ති, නිද්ධමිතා ච කියලසා න පුන සම්භවන්ති. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, පඤ්ඤා සකිච්චයං කත්වා තත්යථව නිරුජ්ඣති, යං පන තාය

පඤ්ඤාය කතං ‘අනිච්ච’න්ති වා ‘දුක්ඛ’න්ති වා ‘අනත්තා’ති වා, තං න 
නිරුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, සඞ්ගාමාවචයරො

යයොයධො පඤ්චකණ්ඩානිගයහත්වාසඞ්ගාමංඔතයරයයපරයසනංවියජතුං, 

යසො සඞ්ගාමගයතො තානි පඤ්ච කණ්ඩානි ඛියපයය, යතහි ච පරයසනා

භිජ්යජයය, කිං නු යඛො, මහාරාජ, තස්ස සඞ්ගාමාවචරස්ස යයොධස්ස එවං

යහොති‘පුනයතහිකණ්යඩහි කණ්ඩකිච්චංකරිස්සාමී’’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, 

අලං යතහි කණ්යඩහි, කිං යතහි කණ්යඩහී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, පඤ්ච

කණ්ඩානි, එවං පඤ්චින්ද්රියානි දට්ඨබ්බානි සද්ධින්ද්රියං වීරියින්ද්රියං

සතින්ද්රියං සමාධින්ද්රියං පඤ්ඤින්ද්රියං. යථා, මහාරාජ, සඞ්ගාමාවචයරො

යයොයධො, එවං යයොගාවචයරො දට්ඨබ්යබො. යථා පරයසනා, එවං කියලසා

දට්ඨබ්බා. යථා පඤ්චහි කණ්යඩහි පරයසනා භිජ්ජති, එවං පඤ්චින්ද්රියයහි

කියලසා භිජ්ජන්ති, භග්ගා ච කියලසා න පුන සම්භවන්ති. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, පඤ්ඤා සකිච්චයං කත්වා තත්යථව නිරුජ්ඣති, යං පන තාය

පඤ්ඤාය කතං ‘අනිච්ච’න්ති වා ‘දුක්ඛ’න්ති වා ‘අනත්තා’ති වා, තං න
නිරුජ්ඣතී’’ති. 
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පටුන 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

ඤාණපඤ්ඤාපඤ්යහොතතියයො. 

4. පටිසන්දහනපුග්ගලයවදියනපඤ්යහො 
4. රාජාආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, යයොනපටිසන්දහති, යවයදතියසො 

කිඤ්චි දුක්ඛං යවදන’’න්ති? යථයරො ආහ ‘‘කිඤ්චි යවයදති, කිඤ්චි න

යවයදතී’’ති. ‘‘කිං යවයදති, කිං න යවයදතී’’ති? ‘‘කායිකං, මහාරාජ, 

යවදනං යවයදති, යචතසිකං යවදනං න යවයදතී’’ති. ‘‘කථං, භන්යත, 

කායිකංයවදනංයවයදති, කථංයචතසිකංයවදනංනයවයදතී’’ති? ‘‘යයො

යහතුයයොපච්චයයොකායිකායදුක්ඛයවදනායඋප්පත්තියා, තස්සයහතුස්ස

තස්ස පච්චයස්සඅනුපරමාකායිකං දුක්ඛයවදනංයවයදති, යයොයහතුයයො

පච්චයයො යචතසිකාය දුක්ඛයවදනාය උප්පත්තියා, තස්ස යහතුස්ස තස්ස

පච්චයස්ස උපරමා යචතසිකං දුක්ඛයවදනං න යවයදති. භාසිතම්යපතං, 

මහාරාජ, භගවතා – ‘යසො එකං යවදනං යවයදති කායිකං න
යචතසික’’’න්ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යයො දුක්ඛං යවදනං යවයදති, කස්මා යසො න

පරිනිබ්බායතී’’ති? ‘‘නත්ථි, මහාරාජ, අරහයතොඅනුනයයොවාපටියඝොවා, න
ච අරහන්යතො අපක්කං පායතන්ති පරිපාකං ආගයමන්ති පණ්ඩිතා.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනසාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘නාභිනන්දාමි මරණං, නාභිනන්දාමි ජීවිතං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, නිබ්බිසංභතයකොයථා. 

‘‘‘නාභිනන්දාමිමරණං, නාභිනන්දාමිජීවිතං; 

කාලඤ්චපටිකඞ්ඛාමි, සම්පජායනොපතිස්සයතො’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති [පස්සයථරගා. 654]. 

පටිසන්දහනපුග්ගලයවදියනපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. යවදනාපඤ්යහො 
5. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, සුඛායවදනාකුසලාවාඅකුසලාවා 

අබයාකතා වා’’ති? ‘‘සියා, මහාරාජ, කුසලා, සියා අකුසලා, සියා

අබයාකතා’’ති. ‘‘යදි, භන්යත, කුසලා න දුක්ඛා, යදි දුක්ඛා න කුසලා, 

කුසලංදුක්ඛන්ති නුප්පජ්ජතී’’ති.‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධපුරිසස්ස

හත්යථ තත්තං අයයොගුළං නික්ඛියපයය, දුතියය හත්යථ සීතං හිමපිණ්ඩං

නික්ඛියපයය, කිං නු යඛො, මහාරාජ, උයභොපි යත දයහයය’’න්ති? ‘‘ආම, 

භන්යත, උයභොපි යත දයහයය’’න්ති. ‘‘කිංනු යඛො, යතමහාරාජ, උයභොපි

උණ්හා’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘කිං පන යත, මහාරාජ, උයභොපි 
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සීතලා’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති.‘‘ආජානාහිනිග්ගහංයදිතත්තංදහති, නච

යතඋයභොපි උණ්හා, යතනනුප්පජ්ජති.යදිසීතලංදහති, නචයතඋයභොපි

සීතලා, යතනනුප්පජ්ජති. කිස්සපනයත, මහාරාජ, උයභොපිදහන්ති, නච

යතඋයභොපිඋණ්හා, නචයතඋයභොපිසීතලා? එකංඋණ්හං, එකංසීතලං, 

උයභොපියතදහන්ති, යතනනුප්පජ්ජතී’’ති. ‘‘නාහංපටිබයලොතයා වාදිනා

සද්ධිං සල්ලපිතුං, සාධු අත්ථං ජප්යපහී’’ති. තයතො යථයරො
අභිධම්මසංයුත්තාය කථායරාජානංමිලින්දංසඤ්ඤායපසි– 

‘‘ඡයිමානි, මහාරාජ, යගහනිස්සිතානි යසොමනස්සානි, ඡ

යනක්ඛම්මනිස්සිතානියසොමනස්සානි, ඡයගහනිස්සිතානියදොමනස්සානි, ඡ

යනක්ඛම්මනිස්සිතානි යදොමනස්සානි, ඡ යගහනිස්සිතා උයපක්ඛා, ඡ 

යනක්ඛම්මනිස්සිතාඋයපක්ඛාති, ඉමානිඡ ඡක්කානි, අතීතාපි ඡත්තිංසවිධා

යවදනා, අනාගතාපි ඡත්තිංසවිධා යවදනා, පච්චුප්පන්නාපි ඡත්තිංසවිධා

යවදනා, තයදකජ්ඣං අභිසඤ්ඤුහිත්වා අභිසම්පිණ්යඩත්වා අට්ඨසතං
යවදනායහොන්තී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

යවදනාපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. නාමරූපඑකත්තනානත්තපඤ්යහො 
6. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, යකොපටිසන්දහතී’’ති? යථයරොආහ 

‘‘නාමරූපං යඛො, මහාරාජ, පටිසන්දහතී’’ති. ‘‘කිං ඉමං යයව නාමරූපං

පටිසන්දහතී’’ති? ‘‘න යඛො, මහාරාජ, ඉමං යයව නාමරූපං පටිසන්දහති, 

ඉමිනාපන, මහාරාජ, නාමරූයපනකම්මං කයරොතියසොභනංවාපාපකංවා, 

යතනකම්යමනඅඤ්ඤංනාමරූපංපටිසන්දහතී’’ති.‘‘යදි, භන්යත, නඉමං

යයව නාමරූපං පටිසන්දහති, නනු යසො මුත්යතො භවිස්සති පාපයකහි 

කම්යමහී’’ති? යථයරො ආහ ‘‘යදි න පටිසන්දයහයය, මුත්යතො භයවයය

පාපයකහි කම්යමහි. යස්මා ච යඛො, මහාරාජ, පටිසන්දහති, තස්මා න
මුත්යතොපාපයකහිකම්යමහී’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො

අඤ්ඤතරස්ස පුරිසස්ස අම්බං අවහයරයය, තයමනං අම්බසාමියකො
ගයහත්වා රඤ්යඤො දස්යසයය ‘ඉමිනා යදව පුරියසන මය්හං අම්බා

අවහටා’ති, යසො එවං වයදයය ‘නාහං, යදව, ඉමස්ස අම්යබ අවහරාමි, 

අඤ්යඤ යත අම්බා, යය ඉමිනා යරොපිතා, අඤ්යඤ යත අම්බා, යය මයා

අවහටා, නාහං දණ්ඩප්පත්යතො’ති. කිං නු යඛො යසො, මහාරාජ, පුරියසො

දණ්ඩප්පත්යතො භයවයයා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, දණ්ඩප්පත්යතො

භයවයයා’’ති. ‘‘යකන කාරයණනා’’ති? ‘‘කිඤ්චාපි යසො එවං වයදයය, 

පුරිමං, භන්යත, අම්බං අප්පච්චක්ඛාය පච්ඡියමන අම්යබන යසො පුරියසො 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  මිලින්දපඤ්යහො 

39 

පටුන 

දණ්ඩප්පත්යතොභයවයයා’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, ඉමිනානාමරූයපන

කම්මංකයරොති යසොභනංවාපාපකංවා, යතනකම්යමනඅඤ්ඤංනාමරූපං

පටිසන්දහති, තස්මානමුත්යතො පාපයකහිකම්යමහී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො
අඤ්ඤතරස්ස පුරිසස්ස සාලිං අවහයරයය…යප.… උච්ඡුං 
අවහයරයය…යප.… යථා මහාරාජ යකොචි පුරියසො යහමන්තකායල අග්ගිං 

ජායලත්වා විසිබ්යබත්වා [විසීයවත්වා (සී. පී.)] අවිජ්ඣායපත්වා

පක්කයමයය, අථයඛොයසොඅග්ගිඅඤ්ඤතරස්සපුරිසස්ස යඛත්තංඩයහයය 

[උපඩයහයය (ක.)], තයමනං යඛත්තසාමියකො ගයහත්වා රඤ්යඤො

දස්යසයය ‘ඉමිනා, යදව, පුරියසන මය්හං යඛත්තං දඩ් ’න්ති. යසො එවං

වයදයය‘නාහං, යදව, ඉමස්සයඛත්තංඣායපමි, අඤ්යඤොයසොඅග්ගි, යයො

මයා අවිජ්ඣාපියතො, අඤ්යඤොයසොඅග්ගි, යයනිමස්සයඛත්තංදඩ් ං, නාහං 

දණ්ඩප්පත්යතො’ති. කිං නු යඛො යසො, මහාරාජ, පුරියසො දණ්ඩප්පත්යතො

භයවයයා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, දණ්ඩප්පත්යතො භයවයයා’’ති. ‘‘යකන

කාරයණනා’’ති? ‘‘කිඤ්චාපි යසො එවං වයදයය, පුරිමං, භන්යත, අග්ගිං
අප්පච්චක්ඛාය පච්ඡියමන අග්ගිනා යසො පුරියසො දණ්ඩප්පත්යතො

භයවයයා’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, ඉමිනානාමරූයපනකම්මංකයරොති 

යසොභනං වා පාපකං වා, යතනකම්යමන අඤ්ඤංනාමරූපං පටිසන්දහති, 
තස්මානමුත්යතො පාපයකහිකම්යමහී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො 

පදීපං ආදාය පාසාදං අභිරූහිත්වා භුඤ්යජයය, පදීයපොඣායමායනො තිණං

ඣායපයය, තිණං ඣායමානං ඝරං ඣායපයය, ඝරං ඣායමානං ගාමං

ඣායපයය, ගාමජයනොතංපුරිසංගයහත්වාඑවං වයදයය‘කිස්සත්වං, යභො

පුරිස, ගාමංඣායපසී’ති, යසො එවං වයදයය ‘නාහං, යභො, ගාමං ඣායපමි, 

අඤ්යඤො යසො පදීපග්ගි, යස්සාහං ආයලොයකන භුඤ්ජිං, අඤ්යඤො යසො

අග්ගි, යයන ගායමො ඣාපියතො’ති, යත විවදමානා තව සන්තියක

ආගච්යඡයයං, කස්සත්වං, මහාරාජ, අට්ටං [අත්ථං(සී.පී.)] ධායරයයාසී’’ති? 

‘‘ගාමජනස්ස භන්යත’’ති.‘‘කිංකාරණා’’ති? ‘‘කිඤ්චාපියසොඑවංවයදයය, 

අපි ච තයතො එව යසො අග්ගි නිබ්බත්යතො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

කිඤ්චාපි අඤ්ඤං මාරණන්තිකං නාමරූපං, අඤ්ඤං පටිසන්ධිස්මිං

නාමරූපං, අපිචතයතොයයවතංනිබ්බත්තං, තස්මානමුත්යතො පාපයකහි
කම්යමහී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො 
දහරිං දාරිකංවායරත්වාසුඞ්කං දත්වා පක්කයමයය.සාඅපයරන සමයයන

මහතී අස්ස වයප්පත්තා, තයතො අඤ්යඤො පුරියසො සුඞ්කං දත්වා විවාහං

කයරයය, ඉතයරොආගන්ත්වා එවං වයදයය ‘කිස්ස පනයමත්වං, අම්යභො

පුරිස, භරියංයනසී’ති? යසොඑවංවයදයය‘නාහංතවභරියංයනමි, අඤ්ඤා
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පටුන 

සාදාරිකාදහරීතරුණී, යා තයාවාරිතාචදින්නසුඞ්කාච, අඤ්ඤායංදාරිකා

මහතී වයප්පත්තා මයා වාරිතා ච දින්නසුඞ්කා චා’ති, යත විවදමානා තව

සන්තියක ආගච්යඡයයං. කස්ස ත්වං, මහාරාජ, අට්ටං ධායරයයාසී’’ති? 

‘‘පුරිමස්ස භන්යත’’ති.‘‘කිංකාරණා’’ති? ‘‘කිඤ්චාපි යසොඑවංවයදයය, අපි 

චතයතොයයවසාමහතීනිබ්බත්තා’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, කිඤ්චාපි

අඤ්ඤං මාරණන්තිකංනාමරූපං, අඤ්ඤං පටිසන්ධිස්මිංනාමරූපං, අපි ච

තයතොයයවතං නිබ්බත්තං, තස්මානපරිමුත්යතොපාපයකහිකම්යමහී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො 
යගොපාලකස්සහත්ථයතො ඛීරඝටංකිණිකඞත්වාතස්යසව හත්යථනික්ඛිපිත්වා

පක්කයමයය ‘ස්යවගයහත්වාගමිස්සාමී’ති, තංඅපරජ්ජුදධිසම්පජ්යජයය.
යසොආගන්ත්වාඑවං වයදයය ‘යදහියමඛීරඝට’න්ති.යසො දධිං දස්යසයය.

ඉතයරො එවං වයදයය ‘නාහං තව හත්ථයතො දධිං කිණාමි, යදහි යම
ඛීරඝට’න්ති. යසො එවං වයදයය ‘අජානයතො යත ඛීරං දධිභූත’න්ති යත

විවදමානා තව සන්තියක ආගච්යඡයයං, කස්ස ත්වං මහාරාජ, අට්ටං 

ධායරයයාසී’’ති? ‘‘යගොපාලකස්ස භන්යත’’ති. ‘‘කිං කාරණා’’ති? 

‘‘කිඤ්චාපි යසො එවං වයදයය, අපි ච තයතො යයව තං නිබ්බත්ත’’න්ති.

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, කිඤ්චාපි අඤ්ඤං මාරණන්තිකං නාමරූපං, 

අඤ්ඤංපටිසන්ධිස්මිංනාමරූපං, අපිචතයතොයයවතං නිබ්බත්තං, තස්මා
නපරිමුත්යතොපාපයකහිකම්යමහී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

නාමරූපඑකත්තනානත්තපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. යථරපටිසන්දහනාපටිසන්දහනපඤ්යහො 
7. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, ත්වං පන පටිසන්දහිස්සසී’’ති? 

‘‘අලං, මහාරාජ, කිංයතයතනපුච්ඡියතන, නනුමයාපටිකච්යචවඅක්ඛාතං

‘සයච, මහාරාජ, සඋපාදායනො භවිස්සාමි, පටිසන්දහිස්සාමි, සයච

අනුපාදායනො භවිස්සාමි, නපටිසන්දහිස්සාමී’’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො රඤ්යඤො 

අධිකාරංකයරයය.රාජාතුට්යඨොඅධිකාරංදයදයය, යසොයතනඅධිකායරන

පඤ්චහිකාමගුයණහි සමප්පියතොසමඞ්ගිභූයතොපරිචයරයය, යසො යචජනස්ස

ආයරොයචයය ‘න යම රාජා කිඤ්චි පටිකයරොතී’ ති. කිං නු යඛො යසො, 

මහාරාජ, පුරියසො යුත්තකාරී භයවයයා’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති. ‘‘එවයමව

යඛො, මහාරාජ, කිංයත යතනපුච්ඡියතන, නනුමයාපටිකච්යචවඅක්ඛාතං

‘සයච සඋපාදායනො භවිස්සාමි, පටිසන්දහිස්සාමි, සයච අනුපාදායනො

භවිස්සාමි, නපටිසන්දහිස්සාමී’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 
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යථරපටිසන්දහනාපටිසන්දහනපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. නාමරූපපටිසන්දහනපඤ්යහො 
8. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, යං පයනතං බ්රූසි ‘නාමරූප’න්ති, 

තත්ථ කතමං නාමං, කතමං රූප’’න්ති. ‘‘යං තත්ථ, මහාරාජ, ඔළාරිකං, 

එතං රූපං, යය තත්ථ සුඛුමා චිත්තයචතසිකා ධම්මා, එතං නාම’’න්ති.

‘‘භන්යතනාගයසන, යකනකාරයණන නාමංයයවනපටිසන්දහති, රූපං

යයව වා’’ති? ‘‘අඤ්ඤමඤ්ඤූපනිස්සිතා, මහාරාජ, එයත ධම්මා එකයතොව
උප්පජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘ඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, කුක්කුටියාකලලංන භයවයය, 

අණ්ඩම්පි න භයවයය, යඤ්ච තත්ථ කලලං, යඤ්ච අණ්ඩං, උයභොයපයත 

අඤ්ඤමඤ්ඤූපනිස්සිතා, එකයතොවයනසංඋප්පත්තියහොති.එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යදිතත්ථ නාමංනභයවයය, රූපම්පිනභයවයය, යඤ්යචවතත්ථ

නාමං, යඤ්යචව රූපං, උයභොයපයත අඤ්ඤමඤ්ඤූපනිස්සිතා, එකයතොව
යනසංඋප්පත්තියහොති.එවයමතංදීඝමද්ධානං සන්ධාවිත’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

නාමරූපපටිසන්දහනපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. අද්ධානපඤ්යහො 
9. රාජාආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, යංපයනතංබ්රූසි ‘දීඝමද්ධාන’න්ති, 

කියමතංඅද්ධානංනාමා’’ති? ‘‘අතීයතො, මහාරාජ, අද්ධා, අනාගයතොඅද්ධා, 

පච්චුප්පන්යනො අද්ධා’’ති. ‘‘කිං පන, භන්යත, සබ්යබ අද්ධා අත්ථීද’’ති? 

‘‘යකොචි, මහාරාජ, අද්ධාඅත්ථි, යකොචිනත්ථීද’’ති.‘‘කතයමොපන, භන්යත, 

අත්ථි, කතයමො නත්ථීද’’ති? ‘‘යය යත, මහාරාජ, සඞ්ඛාරා අතීතා විගතා

නිරුද්ධා විපරිණතා, යසො අද්ධා නත්ථි, යය ධම්මා විපාකා, යය ච

විපාකධම්මධම්මා, යයචඅඤ්ඤත්රපටිසන්ධිංයදන්ති, යසො අද්ධාඅත්ථි.යය

සත්තා කාලඞ්කතා අඤ්ඤත්ර උප්පන්නා, යසො ච අද්ධා අත්ථි. යය සත්තා

කාලඞ්කතා අඤ්ඤත්ර අනුප්පන්නා, යසො අද්ධා නත්ථි. යය ච සත්තා 

පරිනිබ්බුතා, යසොචඅද්ධානත්ථිපරිනිබ්බුතත්තා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

අද්ධානපඤ්යහොනවයමො. 

අද්ධානවග්යගොදුතියයො. 

ඉමස්මිංවග්යගනවපඤ්හා. 
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3. විචාරවග්ය ො 

1. අද්ධානමූලපඤ්යහො 
1. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, අතීතස්ස අද්ධානස්ස කිං මූලං, 

අනාගතස්ස අද්ධානස්ස කිං මූලං, පච්චුප්පන්නස්ස අද්ධානස්ස කිං

මූල’’න්ති? ‘‘අතීතස්සච, මහාරාජ, අද්ධානස්ස අනාගතස්සචඅද්ධානස්ස

පච්චුප්පන්නස්ස ච අද්ධානස්ස අවිජ්ජා මූලං. අවිජ්ජාපච්චයා සඞ්ඛාරා, 

සඞ්ඛාරපච්චයා විඤ්ඤාණං, විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූපං, නාමරූපපච්චයා

සළායතනං, සළායතනපච්චයා ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවදනා, 

යවදනාපච්චයා තණ්හා, තණ්හාපච්චයා උපාදානං, උපාදානපච්චයා භයවො, 

භවපච්චයා ජාති, ජාතිපච්චයා ජරාමරණං
යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති. එවයමතස්ස යකවලස්ස 

දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අද්ධානස්ස [දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස අද්ධානස්ස (සී.)] පුරිමා
යකොටිනපඤ්ඤායතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

අද්ධානමූලපඤ්යහොපඨයමො. 

2. පුරිමයකොටිපඤ්යහො 
2. රාජාආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, යං පයනතංබ්රූසි ‘පුරිමා යකොටින 

පඤ්ඤායතී’ති, තස්ස ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසො

පරිත්තං [පරිපක්කං (ක.)] බීජං පථවියං නික්ඛියපයය, තයතො අඞ්කුයරො 
උට්ඨහිත්වා අනුපුබ්යබන වුඩ්ඪං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිත්වා ඵලං

දයදයය. තයතො බීජං ගයහත්වා පුන යරොයපයය, තයතොපි අඞ්කුයරො
උට්ඨහිත්වා අනුපුබ්යබන වුඩ්ඪං විරූළ්හිං යවපුල්ලං ආපජ්ජිත්වා ඵලං 

දයදයය. එවයමතිස්සාසන්තතියා අත්ථි අන්යතො’’ති? ‘‘නත්ථිභන්යත’’ති.

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, අද්ධානස්සාපිපුරිමායකොටිනපඤ්ඤායතී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, කුක්කුටියා අණ්ඩං 

භයවයය, අණ්ඩයතො කුක්කුටී කුක්කුටියා අණ්ඩන්ති. එවයමතිස්සා

සන්තතියා අත්ථි අන්යතො’’ති? ‘‘නත්ථි භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, අද්ධානස්සාපිපුරිමායකොටි නපඤ්ඤායතී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. යථයරො පථවියා චක්කං ලිඛිත්වා

මිලින්දං රාජානං එතදයවොච ‘‘අත්ථි, මහාරාජ, ඉමස්ස චක්කස්ස 

අන්යතො’’ති? ‘‘නත්ථි භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, ඉමානි
චක්කානි වුත්තානි භගවතා ‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා යවදනා, 

යවදනාපච්චයාතණ්හා, තණ්හාපච්චයාඋපාදානං, උපාදානපච්චයාකම්මං, 
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කම්මයතො පුන චක්ඛුං ජායතී’ති. එවයමතිස්සා සන්තතියා අත්ථි 

අන්යතො’’ති? ‘‘නත්ථිභන්යත’’ති. 

‘‘‘යසොතඤ්ච පටිච්ච සද්යද ච…යප.… මනඤ්ච පටිච්ච ධම්යම ච 

උප්පජ්ජති මයනොවිඤ්ඤාණං, තිණ්ණං සඞ්ගති ඵස්යසො, ඵස්සපච්චයා

යවදනා, යවදනාපච්චයාතණ්හා, තණ්හාපච්චයාඋපාදානං, උපාදානපච්චයා

කම්මං, කම්මයතො පුන මයනො ජායතී’ති. එවයමතිස්සා සන්තතියා අත්ථි

අන්යතො’’ති? ‘‘නත්ථිභන්යත’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, අද්ධානස්සාපි
පුරිමායකොටිනපඤ්ඤායතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

පුරිමයකොටිපඤ්යහොදුතියයො. 

3. යකොටිපඤ්ඤායනපඤ්යහො 
3. රාජාආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, යං පයනතංබ්රූසි ‘පුරිමා යකොටින 

පඤ්ඤායතී’ති, කතමා ච සා පුරිමා යකොටී’’ති? ‘‘යයො යඛො, මහාරාජ, 

අතීයතොඅද්ධා, එසා පුරිමායකොටී’’ති.‘‘භන්යතනාගයසන, යංපයනතංබ්රූසි

‘පුරිමායකොටිනපඤ්ඤායතී’ති, කිංපන, භන්යත, සබ්බාපිපුරිමායකොටින

පඤ්ඤායතී’’ති? ‘‘කාචි, මහාරාජ, පඤ්ඤායති, කාචි න පඤ්ඤායතී’’ති.

‘‘කතමා, භන්යත, පඤ්ඤායති, කතමා නපඤ්ඤායතී’’ති? ‘‘ඉයතොපුබ්යබ, 

මහාරාජ, සබ්යබන සබ්බං සබ්බථා සබ්බං අවිජ්ජා නායහොසීති එසා පුරිමා

යකොටි න පඤ්ඤායති, යං අහුත්වා සම්යභොති, හුත්වා පටිවිගච්ඡති, එසප

පුරිමායකොටිපඤ්ඤායතී’’ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, යං අහුත්වාසම්යභොති, හුත්වා පටිවිගච්ඡති, නනු

තං උභයතො ඡින්නං අත්ථං ගච්ඡතී’’ති? ‘‘යදි, මහාරාජ, උභයතො ඡින්නං

අත්ථං ගච්ඡති, උභයතො ඡින්නාසක්කාවඩ්ය තු’’න්ති? ‘‘ආම, සාපි සක්කා

වඩ්ය තු’’න්ති.’’නාහං, භන්යත, එතං පුච්ඡාමි යකොටියතො සක්කා 

වඩ්ය තු’’න්ති? ‘‘ආමසක්කාවඩ්ය තු’’න්ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. යථයරො තස්ස රුක්ඛූපමං අකාසි, ඛන්ධා ච 
යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සබීජානී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

යකොටිපඤ්ඤායනපඤ්යහොතතියයො. 

4. සඞ්ඛාරජායමානපඤ්යහො 
4. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, අත්ථි යකචි සඞ්ඛාරා, යය 

ජායන්තී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, අත්ථිසඞ්ඛාරා, යයජායන්තී’’ති. ‘‘කතයම
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යත, භන්යත’’ති? ‘‘චක්ඛුස්මිඤ්ච යඛො, මහාරාජ, සති රූයපසු ච

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං යහොති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණ සති චක්ඛුසම්ඵස්යසො යහොති, 

චක්ඛුසම්ඵස්යසසතියවදනායහොති, යවදනායසතිතණ්හායහොති, තණ්හාය

සතිඋපාදානංයහොති, උපාදායනසතිභයවොයහොති, භයවසති ජාතියහොති, 

ජාතියා සති ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා සම්භවන්ති, 
එවයමතස්ස යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස සමුදයයො යහොති. චක්ඛුස්මිඤ්ච

යඛො, මහාරාජ, අසති රූයපසු ච අසති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං න යහොති, 

චක්ඛුවිඤ්ඤායණඅසතිචක්ඛුසම්ඵස්යසො නයහොති, චක්ඛුසම්ඵස්යසඅසති

යවදනා න යහොති, යවදනාය අසති තණ්හා න යහොති, තණ්හාය අසති

උපාදානංනයහොති, උපාදායනඅසති භයවොනයහොති, භයවඅසතිජාති න

යහොති, ජාතියා අසති ජරාමරණං යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා න

යහොන්ති, එවයමතස්ස යකවලස්සදුක්ඛක්ඛන්ධස්සනියරොයධොයහොතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සඞ්ඛාරජායමානපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. භවන්තසඞ්ඛාරජායමානපඤ්යහො 
5. රාජා ආහ‘‘භන්යතනාගයසන, අත්ථියකචි සඞ්ඛාරා, යයඅභවන්තා

ජායන්තී’’ති? ‘‘නත්ථි, මහාරාජ, යකචි සඞ්ඛාරා, යය අභවන්තා ජායන්ති, 

භවන්තායයවයඛො, මහාරාජ, සඞ්ඛාරාජායන්තී’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉදං යගහං 

අභවන්තංජාතං, යත්ථත්වං නිසින්යනොසී’’ති? ‘‘නත්ථි කිඤ්චි, භන්යත, ඉධ

අභවන්තංජාතං, භවන්තංයයවජාතං, ඉමානියඛො, භන්යත, දාරූනි වයන

අයහසුං, අයඤ්ච මත්තිකා පථවියං අයහොසි, ඉත්ථීදනඤ්ච පුරිසානඤ්ච

තජ්යජන වායායමන එවමිදං යගහං නිබ්බත්ත’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, නත්ථි යකචි සඞ්ඛාරා, යය අභවන්තා ජායන්ති, භවන්තා යයව
සඞ්ඛාරාජායන්තී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යය යකචි 
බීජගාමභූතගාමා පථවියං නික්ඛිත්තා අනුපුබ්යබන වුඩ්ඪං විරූළ්හිං

යවපුල්ලං ආපජ්ජමානා පුප්ඵානි ච ඵලානි ච දයදයයං, න යත රුක්ඛා

අභවන්තාජාතා, භවන්තා යයවයතරුක්ඛාජාතා.එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

නත්ථියකචිසඞ්ඛාරා, යයඅභවන්තා ජායන්ති, භවන්තායයවයතසඞ්ඛාරා
ජායන්තී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මංකයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, කුම්භකායරො පථවියා 

මත්තිකං උද්ධරිත්වා නානාභාජනානි කයරොති, න තානි භාජනානි

අභවන්තානි ජාතානි, භවන්තානි යයව ජාතානි. එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
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නත්ථි යකචි සඞ්ඛාරා, යය අභවන්තා ජායන්ති, භවන්තා යයව සඞ්ඛාරා
ජායන්තී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, වීණායපත්තංනසියා, 

චම්මං න සියා, යදොණිකඞ න සියා, දණ්යඩො න සියා, උපවීයණො න සියා, 

තන්තියයො න සියුං, යකොයණො න සියා, පුරිසස්ස ච තජ්යජො වායායමො න

සියා, ජායයයය සද්යදො’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති. ‘‘යයතොචයඛො, මහාරාජ, 

වීණාය පත්තං සියා, චම්මං සියා, යදොණිකඞ සියා, දණ්යඩො සියා, උපවීයණො

සියා, තන්තියයොසියුං, යකොයණොසියා, පුරිසස්ස චතජ්යජොවායායමොසියා, 

ජායයයය සද්යදො’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ජායයයයා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, නත්ථියකචිසඞ්ඛාරා, යයඅභවන්තාජායන්ති, භවන්තායයවයඛො
සඞ්ඛාරා ජායන්තී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, අරණිකඞ න සියා, 

අරණිකඞයපොතයකොනසියා, අරණිකඞයයොත්තකංන සියා, උත්තරාරණිකඞන සියා, 

යචොළකං න සියා, පුරිසස්ස ච තජ්යජො වායායමො න සියා, ජායයයය යසො

අග්ගී’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යයතො ච යඛො, මහාරාජ, අරණිකඞ සියා, 

අරණිකඞයපොතයකොසියා, අරණිකඞයයොත්තකංසියා, උත්තරාරණිකඞසියා, යචොළකං

සියා, පුරිසස්සචතජ්යජොවායායමොසියා, ජායයයයයසො අග්ගී’’ති? ‘‘ආම, 

භන්යත, ජායයයයා’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, නත්ථියකචිසඞ්ඛාරා, යය

අභවන්තාජායන්ති, භවන්තායයවයඛොසඞ්ඛාරා ජායන්තී’’ති. 

‘‘භියයයොඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, මණිකඞනසියා, ආතයපො

න සියා, යගොමයං න සියා, ජායයයය යසො අග්ගී’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති.

‘‘යයතොචයඛො, මහාරාජ, මණිකඞසියා, ආතයපොසියා, යගොමයංසියා, ජායයයය

යසො අග්ගී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ජායයයයා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

නත්ථියකචිසඞ්ඛාරායයඅභවන්තාජායන්ති, භවන්තායයවයඛොසඞ්ඛාරා
ජායන්තී’’ති. 

‘‘භියයයොඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, ආදායසොනසියා, ආභා 

නසියා, මුඛංනසියා, ජායයයයඅත්තා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘යයතොච

යඛො, මහාරාජ, ආදායසොසියා, ආභාසියා, මුඛංසියා, ජායයයයඅත්තා’’ති? 

‘‘ආම, භන්යත, ජායයයයා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, නත්ථි යකචි

සඞ්ඛාරා, යයඅභවන්තාජායන්ති, භවන්තායයවයඛොසඞ්ඛාරාජායන්තී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

භවන්තසඞ්ඛාරජායමානපඤ්යහොපඤ්චයමො. 
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6. යවදගූපඤ්යහො 
6. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, යවදගූ උපලබ්භතී’’ති? ‘‘යකො

පයනස, මහාරාජ, යවදගූ නාමා’’ති? ‘‘යයො, භන්යත, අබ්භන්තයර ජීයවො

චක්ඛුනා රූපං පස්සති, යසොයතන සද්දං සුණාති, ඝායනන ගන්ධං ඝායති, 

ජිව්හාය රසංසායති, කායයනයඵොට්ඨබ්බං ඵුසති, මනසාධම්මංවිජානාති, 
යථා මයං ඉධ පාසායද නිසින්නා යයන යයන වාතපායනන ඉච්යඡයයාම

පස්සිතුං, යතන යතන වාතපායනන පස්යසයයාම, පුරත්ථියමනපි

වාතපායනන පස්යසයයාම, පච්ඡියමනපි වාතපායනන පස්යසයයාම, 

උත්තයරනපි වාතපායනන පස්යසයයාම, දක්ඛියණනපි වාතපායනන

පස්යසයයාම.එවයමවයඛො, භන්යත, අයං අබ්භන්තයරජීයවොයයනයයන

ද්වායරනඉච්ඡතිපස්සිතුං, යතනයතනද්වායරන පස්සතී’’ති. 

යථයරොආහ‘‘පඤ්චද්වාරං, මහාරාජ, භණිකඞස්සාමි, තංසුයණොහි, සාධුකං 

මනසිකයරොහි, යදිඅබ්භන්තයරජීයවොචක්ඛුනාරූපංපස්සති, යථාමයංඉධ

පාසායද නිසින්නා යයන යයන වාතපායනන ඉච්යඡයයාම පස්සිතුං, යතන

යතන වාතපායනන රූපං යයව පස්යසයයාම, පුරත්ථියමනපි වාතපායනන

රූපංයයවපස්යසයයාම, පච්ඡියමනපි වාතපායනනරූපංයයවපස්යසයයාම, 

උත්තයරනපි වාතපායනන රූපං යයව පස්යසයයාම, දක්ඛියණනපි

වාතපායනන රූපං යයව පස්යසයයාම, එවයමයතන අබ්භන්තයර ජීයවන

යසොයතනපි රූපං යයව පස්සිතබ්බං, ඝායනනපි රූපං යයව පස්සිතබ්බං, 

ජිව්හායපි රූපං යයව පස්සිතබ්බං, කායයනපි රූපං යයව පස්සිතබ්බං, 

මනසාපි රූපං යයව පස්සිතබ්බං; චක්ඛුනාපි සද්යදො යයව යසොතබ්යබො, 

ඝායනනපිසද්යදොයයවයසොතබ්යබො, ජිව්හායපිසද්යදොයයවයසොතබ්යබො, 

කායයනපි සද්යදො යයව යසොතබ්යබො, මනසාපි සද්යදො යයව යසොතබ්යබො; 

චක්ඛුනාපි ගන්යධො යයව ඝායිතබ්යබො, යසොයතනපි ගන්යධො යයව

ඝායිතබ්යබො, ජිව්හායපි ගන්යධො යයව ඝායිතබ්යබො, කායයනපි ගන්යධො

යයව ඝායිතබ්යබො, මනසාපිගන්යධො යයවඝායිතබ්යබො; චක්ඛුනාපි රයසො

යයවසායිතබ්යබො, යසොයතනපිරයසොයයවසායිතබ්යබො, ඝායනනපිරයසො

යයව සායිතබ්යබො, කායයනපි රයසො යයව සායිතබ්යබො, මනසාපි රයසො

යයව සායිතබ්යබො; චක්ඛුනාපි යඵොට්ඨබ්බං යයව ඵුසිතබ්බං, යසොයතනපි

යඵොට්ඨබ්බං යයව ඵුසිතබ්බං, ඝායනනපි යඵොට්ඨබ්බං යයව ඵුසිතබ්බං, 

ජිව්හායපි යඵොට්ඨබ්බං යයව ඵුසිතබ්බං, මනසාපි යඵොට්ඨබ්බං යයව

ඵුසිතබ්බං; චක්ඛුනාපි ධම්මං යයව විජානිතබ්බං, යසොයතනපි ධම්මං යයව

විජානිතබ්බං, ඝායනනපිධම්මං යයව විජානිතබ්බං, ජිව්හායපිධම්මං යයව

විජානිතබ්බං, කායයනපි ධම්මං යයව විජානිතබ්බ’’න්ති? ‘‘න හි
භන්යත’’ති. 

‘‘න යඛො යත, මහාරාජ, යුජ්ජති පුරියමන වා පච්ඡිමං, පච්ඡියමන වා 

පුරිමං, යථා වා පන, මහාරාජ, මයං ඉධ පාසායද නිසින්නා ඉයමසු
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ජාලවාතපායනසු උග්ඝාටියතසු මහන්යතනආකායසන බහිමුඛා සුට්ඨුතරං

රූපං පස්සාම, එවයමයතන අබ්භන්තයර ජීයවනාපි චක්ඛුද්වායරසු

උග්ඝාටියතසුමහන්යතනආකායසනසුට්ඨුතරං රූපංපස්සිතබ්බං, යසොයතසු
උග්ඝාටියතසු…යප.… ඝායන උග්ඝාටියත…යප.… ජිව්හාය
උග්ඝාටිතාය…යප.…කායයඋග්ඝාටියත මහන්යතනආකායසනසුට්ඨුතරං

සද්යදො යසොතබ්යබො, ගන්යධො ඝායිතබ්යබො, රයසො සායිතබ්යබො, 

යඵොට්ඨබ්යබොඵුසිතබ්යබො’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති. 

‘‘න යඛො යත, මහාරාජ, යුජ්ජති පුරියමන වා පච්ඡිමං, පච්ඡියමන වා 

පුරිමං, යථා වා පන, මහාරාජ, අයං දින්යනො නික්ඛමිත්වා

බහිද්වාරයකොට්ඨයක තිට්යඨයය, ජානාසි ත්වං, මහාරාජ, ‘අයං දින්යනො

නික්ඛමිත්වාබහිද්වාරයකොට්ඨයක ඨියතො’’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ජානාමී’’ති.

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, අයං දින්යනො අන්යතො පවිසිත්වා තව පුරයතො

තිට්යඨයය, ජානාසි ත්වං, මහාරාජ, ‘අයං දින්යනො අන්යතො පවිසිත්වා මම

පුරයතොඨියතො’’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ජානාමී’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
අබ්භන්තයරයසොජීයවොජිව්හායරයසනික්ඛිත්යතජායනයයඅම්බිලත්තංවා
ලවණත්තං වා තිත්තකත්තං වා කටුකත්තං වා කසායත්තං වා මධුරත්තං

වා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ජායනයයා’’ති. ‘‘යත රයස අන්යතො පවිට්යඨ
ජායනයය අම්බිලත්තං වා ලවණත්තං වා තිත්තකත්තං වා කටුකත්තං වා
කසායත්තංවාමධුරත්තංවා’’ති.‘‘නහි භන්යත’’ති. 

‘‘න යඛො යත, මහාරාජ, යුජ්ජති පුරියමන වා පච්ඡිමං, පච්ඡියමන වා 

පුරිමං, යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො මධුඝටසතං ආහරායපත්වා

මධුයදොණිකඞං පූරායපත්වා පුරිසස්ස මුඛං පිදහිත්වා [පිදහිත්වාව (ක.)] 

මධුයදොණිකඞයා පක්ඛියපයය, ජායනයය, මහාරාජ, යසොපුරියසොමධුංසම්පන්නං

වානසම්පන්නං වා’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති.‘‘යකනකාරයණනා’’ති.‘‘න

හිතස්ස, භන්යත, මුයඛමධු පවිට්ඨ’’න්ති. 

‘‘න යඛො යත, මහාරාජ, යුජ්ජති පුරියමන වා පච්ඡිමං, පච්ඡියමන වා

පුරිම’’න්ති.‘‘නාහංපටිබයලොතයාවාදිනාසද්ධිං සල්ලපිතුං; සාධු, භන්යත, 
අත්ථංජප්යපහී’’ති. 

යථයරො අභිධම්මසංයුත්තාය කථාය රාජානං මිලින්දං සඤ්ඤායපසි – 

‘‘ඉධ, මහාරාජ, චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච උප්පජ්ජති චක්ඛුවිඤ්ඤාණං, 
තංසහජාතා ඵස්යසො යවදනා සඤ්ඤා යචතනා එකග්ගතා ජීවිතින්ද්රියං

මනසිකායරොති එවයමයත ධම්මා පච්චයයතො ජායන්ති, න යහත්ථ යවදගූ

උපලබ්භති, යසොතඤ්චපටිච්චසද්යදච…යප.… මනඤ්චපටිච්චධම්යමච

උප්පජ්ජතිමයනොවිඤ්ඤාණං, තංසහජාතාඵස්යසොයවදනාසඤ්ඤා යචතනා
එකග්ගතා ජීවිතින්ද්රියං මනසිකායරොති එවයමයත ධම්මා පච්චයයතො

ජායන්ති, නයහත්ථයවදගූ උපලබ්භතී’’ති. 
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‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

යවදගූපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිපඤ්යහො 
7. රාජාආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, යත්ථචක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, 

තත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජතී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, යත්ථ 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජති, තත්ථමයනොවිඤ්ඤාණම්පිඋප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘කිංනුයඛො, භන්යතනාගයසන, පඨමංචක්ඛුවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජති, 

පච්ඡාමයනොවිඤ්ඤාණං, උදාහුමයනොවිඤ්ඤාණංපඨමංඋප්පජ්ජති, පච්ඡා 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති? ‘‘පඨමං, මහාරාජ, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, 
පච්ඡා මයනොවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

‘‘කිංනු යඛො, භන්යතනාගයසන, චක්ඛුවිඤ්ඤාණං මයනොවිඤ්ඤාණං 

ආණායපති ‘යත්ථාහං උප්පජ්ජාමි, ත්වම්පි තත්ථ උප්පජ්ජාහී’ති, උදාහු 

මයනොවිඤ්ඤාණංචක්ඛුවිඤ්ඤාණංආණායපති ‘යත්ථත්වංඋප්පජ්ජිස්සසි, 

අහම්පි තත්ථ උප්පජ්ජිස්සාමී’’’ති? ‘‘න හි, මහාරාජ, අනාලායපො යතසං 
අඤ්ඤමඤ්යඤහී’’ති. 

‘‘කථං, භන්යතනාගයසන, යත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, තත්ථ

මයනොවිඤ්ඤාණම්පිඋප්පජ්ජතී’’ති? ‘‘නින්නත්තාච, මහාරාජ, ද්වාරත්තාච
චිණ්ණත්තාචසමුදාචරිතත්තාචා’’ති. 

‘‘කථං, භන්යත නාගයසන, නින්නත්තා යත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

උප්පජ්ජති, තත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජති? ඔපම්මං කයරොහී’’ති.

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදයව වස්සන්යත කතයමන උදකං

ගච්යඡයයා’’ති? ‘‘යයන, භන්යත, නින්නං, යතන ගච්යඡයයා’’ති.

‘‘අථාපයරන සමයයන යදයවො වස්යසයය, කතයමන තං උදකං 

ගච්යඡයයා’’ති. ‘‘යයන, භන්යත, පුරිමං උදකං ගතං, තම්පි යතන
ගච්යඡයයා’’ති. 

‘‘කිං නුං යඛො, මහාරාජ, පුරිමං උදකං පච්ඡිමං උදකං ආණායපති 

‘යයනාහං ගච්ඡාමි, ත්වම්පි යතන ගච්ඡාහී’ති, පච්ඡිමං වා උදකං පුරිමං

උදකං ආණායපති ‘යයනත්වං ගච්ඡිස්සසි, අහම්පි යතන ගච්ඡිස්සාමී’’’ති.

‘‘න හි, භන්යත, අනාලායපො යතසං අඤ්ඤමඤ්යඤහි, නින්නත්තා

ගච්ඡන්තී’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, නින්නත්තායත්ථචක්ඛුවිඤ්ඤාණං

උප්පජ්ජති, තත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජති, න චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

මයනොවිඤ්ඤාණං ආණායපති ‘යත්ථාහං උප්පජ්ජාමි, ත්වම්පි තත්ථ

උප්පජ්ජාහී’ති, නාපි මයනොවිඤ්ඤාණංචක්ඛුවිඤ්ඤාණංආණායපති‘යත්ථ
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ත්වං උප්පජ්ජිස්සසි, අහම්පි තත්ථ උප්පජ්ජිස්සාමී’ති, අනාලායපො යතසං

අඤ්ඤමඤ්යඤහි, නින්නත්තා උප්පජ්ජන්තී’’’ති. 

‘‘කථං, භන්යත නාගයසන, ද්වාරත්තා යත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

උප්පජ්ජති, තත්ථමයනොවිඤ්ඤාණම්පිඋප්පජ්ජති? අයපපම්මංකයරොහී’’ති.

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, රඤ්යඤො පච්චන්තිමං නගරං අස්ස

දළ්හපාකාරයතොරණංඑකද්වාරං, තයතො පුරියසොනික්ඛමිතුකායමොභයවයය, 

කතයමන නික්ඛයමයයා’’ති? ‘‘ද්වායරන, භන්යත, නික්ඛයමයයා’’ති.

‘‘අථාපයරො පුරියසො නික්ඛමිතුකායමො භයවයය, කතයමන යසො 

නික්ඛයමයයා’’ති? ‘‘යයන, භන්යත, පුරියමො පුරියසො නික්ඛන්යතො, යසොපි
යතන නික්ඛයමයයා’’ති. 

‘‘කිං නු යඛො, මහාරාජ, පුරියමො පුරියසො පච්ඡිමං පුරිසං ආණායපති 

‘යයනාහං ගච්ඡාමි, ත්වම්පි යතන ගච්ඡාහී’ති, පච්ඡියමො වා පුරියසො පුරිමං

පුරිසං ආණායපති‘යයනත්වංගච්ඡිස්සසි, අහම්පියතනගච්ඡිස්සාමී’ති.‘‘න

හි, භන්යත, අනාලායපොයතසංඅඤ්ඤමඤ්යඤහි, ද්වාරත්තාගච්ඡන්තී’’ති.

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, ද්වාරත්තා යත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, 

තත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජති, න චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

මයනොවිඤ්ඤාණං ආණායපති ‘යත්ථාහං උප්පජ්ජාමි, ත්වම්පි තත්ථ

උප්පජ්ජාහී’ති, නාපිමයනොවිඤ්ඤාණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණංආණායපති‘යත්ථ

ත්වං උප්පජ්ජිස්සසි, අහම්පි තත්ථ උප්පජ්ජිස්සාමී’ති, අනාලායපො යතසං

අඤ්ඤමඤ්යඤහි, ද්වාරත්තා උප්පජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘කථං, භන්යත නාගයසන, චිණ්ණත්තා යත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

උප්පජ්ජති, තත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජති?ඔපම්මං කයරොහී’’ති.

‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, පඨමං එකං සකටං ගච්යඡයය, අථ දුතියං

සකටං කතයමන ගච්යඡයයා’’ති? ‘‘යයන, භන්යත, පුරිමං සකටං ගතං, 
තම්පියතනගච්යඡයයා’’ති. 

‘‘කිං නු යඛො, මහාරාජ, පුරිමං සකටං පච්ඡිමං සකටං ආණායපති

‘යයනාහං ගච්ඡාමි, ත්වම්පි යතන ගච්ඡාහී’ති, පච්ඡිමං වා සකටං පුරිමං 

සකටං ආණායපති ‘යයනත්වංගච්ඡිස්සසි, අහම්පියතන ගච්ඡිස්සාමී’’’ති.

‘‘න හි, භන්යත, අනාලායපො යතසං අඤ්ඤමඤ්යඤහි, චිණ්ණත්තා 

ගච්ඡන්තී’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, චිණ්ණත්තායත්ථචක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

උප්පජ්ජති, තත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජති, න චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

මයනොවිඤ්ඤාණං ආණායපති ‘යත්ථාහං උප්පජ්ජාමි, ත්වම්පි තත්ථ

උප්පජ්ජාහී’ති, නාපි මයනොවිඤ්ඤාණංචක්ඛුවිඤ්ඤාණංආණායපති‘යත්ථ

ත්වං උප්පජ්ජිස්සසි, අහම්පි තත්ථ උප්පජ්ජිස්සාමී’ති, අනාලායපො යතසං

අඤ්ඤමඤ්යඤහි, චිණ්ණත්තා උප්පජ්ජන්තී’’ති. 
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පටුන 

‘‘කථං, භන්යත නාගයසන, සමුදාචරිතත්තා යත්ථ චක්ඛුවිඤ්ඤාණං 

උප්පජ්ජති, තත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජති? ඔපම්මං කයරොහී’’ති.

‘‘යථා, මහාරාජ, මුද්දාගණනාසඞ්ඛයායලඛාසිප්පට්ඨායනසු ආදිකම්මිකස්ස

දන්ධායනා භවති, අථාපයරන සමයයන නිසම්මකිරියාය සමුදාචරිතත්තා

අදන්ධායනා භවති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, සමුදාචරිතත්තා යත්ථ

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, තත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජති, න

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං මයනොවිඤ්ඤාණං ආණායපති ‘යත්ථාහං උප්පජ්ජාමි, 

ත්වම්පි තත්ථ උප්පජ්ජාහී’ති, නාපි මයනොවිඤ්ඤාණං චක්ඛුවිඤ්ඤාණං

ආණායපති ‘යත්ථ ත්වං උප්පජ්ජිස්සසි, අහම්පි තත්ථ උප්පජ්ජිස්සාමී’ති, 

අනාලායපොයතසං අඤ්ඤමඤ්යඤහි, සමුදාචරිතත්තාඋප්පජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යත්ථ යසොතවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, තත්ථ 

මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජතීති…යප.… යත්ථ ඝානවිඤ්ඤාණං

උප්පජ්ජති…යප.… යත්ථ ජිව්හාවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති …යප.… යත්ථ

කායවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, තත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණම්පි උප්පජ්ජතී’’ති? 

‘‘ආම, මහාරාජ, යත්ථ කායවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, තත්ථ
මයනොවිඤ්ඤාණම්පිඋප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘කිං නු යඛො, භන්යතනාගයසන, පඨමං කායවිඤ්ඤාණං උප්පජ්ජති, 

පච්ඡාමයනොවිඤ්ඤාණං, උදාහුමයනොවිඤ්ඤාණංපඨමංඋප්පජ්ජති, පච්ඡා 

කායවිඤ්ඤාණ’’න්ති? ‘‘කායවිඤ්ඤාණං, මහාරාජ, පඨමංඋප්පජ්ජති, පච්ඡා 
මයනොවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

‘‘කිං නු යඛො, භන්යත නාගයසන,…යප.… අනාලායපො යතසං

අඤ්ඤමඤ්යඤහි, සමුදාචරිතත්තාඋප්පජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණාදිපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. ඵස්සලක්ඛණපඤ්යහො 
8. රාජා ආහ‘‘භන්යතනාගයසන, යත්ථ මයනොවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජති, 

ඵස්යසොපි යවදනාපි තත්ථ උප්පජ්ජතී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, යත්ථ

මයනොවිඤ්ඤාණංඋප්පජ්ජති, ඵස්යසොපිතත්ථඋප්පජ්ජති, යවදනාපිතත්ථ 

උප්පජ්ජති, සඤ්ඤාපි තත්ථ උප්පජ්ජති, යචතනාපි තත්ථ උප්පජ්ජති, 

විතක්යකොපි තත්ථ උප්පජ්ජති, විචායරොපි තත්ථ උප්පජ්ජති, සබ්යබපි
ඵස්සප්පමුඛාධම්මා තත්ථඋප්පජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛයණො ඵස්යසො’’ති? ‘‘ඵුසනලක්ඛයණො, 

මහාරාජ, ඵස්යසො’’ති. 
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‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, ද්යව යමණ්ඩා යුජ්යඣයයං, 

යතසුයථාඑයකොයමණ්යඩො, එවංචක්ඛුදට්ඨබ්බංයථාදුතියයොයමණ්යඩො, 

එවංරූපංදට්ඨබ්බං.යථායතසංසන්නිපායතො, එවංඵස්යසොදට්ඨබ්යබො’’ති. 

‘‘භියයයොඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, ද්යවපාණී වජ්යජයයං, 

යතසුයථාඑයකො පාණිකඞ, එවංචක්ඛුදට්ඨබ්බං.යථා දුතියයොපාණිකඞ, එවංරූපං

දට්ඨබ්බං.යථායතසංසන්නිපායතො, එවංඵස්යසො දට්ඨබ්යබො’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, ද්යව සම්මා 

වජ්යජයයං, යතසුයථාඑයකොසම්යමො, එවංචක්ඛු දට්ඨබ්බං.යථා දුතියයො

සම්යමො, එවං රූපං දට්ඨබ්බං. යථා යතසං සන්නිපායතො, එවං ඵස්යසො
දට්ඨබ්යබො’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

ඵස්සලක්ඛණපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. යවදනාලක්ඛණපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යතනාගයසන, කිංලක්ඛණායවදනා’’ති? ‘‘යවදයිතලක්ඛණා, 

මහාරාජ, යවදනාඅනුභවනලක්ඛණාචා’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො රඤ්යඤො 

අධිකාරං කයරයය, තස්ස රාජා තුට්යඨො අධිකාරං දයදයය, යසො යතන

අධිකායරන පඤ්චහි කාමගුයණහි සමප්පියතො සමඞ්ගිභූයතො පරිචයරයය, 

තස්ස එවමස්ස ‘මයා යඛො පුබ්යබ රඤ්යඤො අධිකායරො කයතො, තස්ස යම

රාජා තුට්යඨො අධිකාරං අදාසි, ස්වාහං තයතොනිදානං ඉමං එවරූපං යවදනං
යවදයාමී’ති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො කුසලං කම්මං කත්වා

කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං උපපජ්යජයය, යසො ච

තත්ථ දිබ්යබහිපඤ්චහිකාමගුයණහිසමප්පියතොසමඞ්ගිභූයතොපරිචයරයය, 

තස්ස එවමස්ස ‘ස්වාහං යඛො පුබ්යබ කුසලං කම්මං අකාසිං, යසොහං

තයතොනිදානං ඉමං එවරූපං යවදනං යවදයාමී’ති, එවං යඛො, මහාරාජ, 
යවදයිතලක්ඛණායවදනාඅනුභවනලක්ඛණාචා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

යවදනාලක්ඛණපඤ්යහොනවයමො. 

10. සඤ්ඤාලක්ඛණපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛණා සඤ්ඤා’’ති? 

‘‘සඤ්ජානනලක්ඛණා, මහාරාජ, සඤ්ඤා. කිං සඤ්ජානාති? නීලම්පි
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සඤ්ජානාති, පීතම්පි සඤ්ජානාති, යලොහිතම්පි සඤ්ජානාති, ඔදාතම්පි

සඤ්ජානාති, මඤ්ජිට්ඨම්පි [මඤ්යජට්ඨම්පි(සී.පී.)] සඤ්ජානාති.එවංයඛො, 

මහාරාජ, සඤ්ජානනලක්ඛණාසඤ්ඤා’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්යඤො භණ්ඩාගාරියකො 

භණ්ඩාගාරං පවිසිත්වා නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨානි [මඤ්යජට්ඨානි

(සී. පී.)] රාජයභොගානිරූපානිපස්සිත්වා සඤ්ජානාති. එවං යඛො, මහාරාජ, 

සඤ්ජානනලක්ඛණාසඤ්ඤා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සඤ්ඤාලක්ඛණපඤ්යහොදසයමො. 

11. යචතනාලක්ඛණපඤ්යහො 
11. ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛණා යචතනා’’ති? 

‘‘යචතයිතලක්ඛණා, මහාරාජ, යචතනාඅභිසඞ්ඛරණලක්ඛණාචා’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො විසං

අභිසඞ්ඛරිත්වා අත්තනා ච පියවයය, පයර ච පායයයය, යසො අත්තනාපි

දුක්ඛියතො භයවයය, පයරපි දුක්ඛිතා භයවයයං. එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො අකුසලං කම්මං යචතනාය යචතයිත්වා කායස්ස
යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං විනිපාතං නිරයං උපපජ්යජයය. යයපි

තස්ස අනුසික්ඛන්ති, යතපි කායස්ස යභදා පරං මරණා අපායං දුග්ගතිං
විනිපාතංනිරයං උපපජ්ජන්ති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො
සප්පිනවනීතයතලමධුඵාණිකඞතං එකජ්ඣං අභිසඞ්ඛරිත්වා අත්තනා ච

පියවයය, පයරචපායයයය, යසොඅත්තනාසුඛියතො භයවයය, පයරපිසුඛිතා

භයවයයං. එවයමව යඛො, මහාරාජ, ඉයධකච්යචො පුග්ගයලො කුසලං කම්මං
යචතනාය යචතයිත්වා කායස්ස යභදා පරං මරණා සුගතිං සග්ගං යලොකං 

උපපජ්ජති. යයපි තස්ස අනුසික්ඛන්ති, යතපි කායස්ස යභදා පරං මරණා

සුගතිංසග්ගං යලොකංඋපපජ්ජන්ති.එවංයඛො, මහාරාජ, යචතයිතලක්ඛණා
යචතනාඅභිසඞ්ඛරණලක්ඛණා චා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

යචතනාලක්ඛණපඤ්යහොඑකාදසයමො. 

12. විඤ්ඤාණලක්ඛණපඤ්යහො 
12. ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛණං විඤ්ඤාණ’’න්ති? 

‘‘විජානනලක්ඛණං, මහාරාජ, විඤ්ඤාණ’’න්ති. 
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‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, නගරගුත්තියකො මජ්යඣ 
නගරසිඞ්ඝාටයක නිසින්යනො පස්යසයය පුරත්ථිමදිසයතො පුරිසං

ආගච්ඡන්තං, පස්යසයය දක්ඛිණදිසයතො පුරිසං ආගච්ඡන්තං, පස්යසයය

පච්ඡිමදිසයතො පුරිසං ආගච්ඡන්තං, පස්යසයය උත්තරදිසයතො පුරිසං

ආගච්ඡන්තං.එවයමවයඛො, මහාරාජ, යඤ්චපුරියසො චක්ඛුනාරූපංපස්සති, 

තං විඤ්ඤායණන විජානාති. යඤ්ච යසොයතන සද්දං සුණාති, තං 

විඤ්ඤායණනවිජානාති.යඤ්චඝායනනගන්ධංඝායති, තංවිඤ්ඤායණන

විජානාති. යඤ්ච ජිව්හාය රසං සායති, තං විඤ්ඤායණන විජානාති. යඤ්ච

කායයන යඵොට්ඨබ්බං ඵුසති, තං විඤ්ඤායණන විජානාති, යඤ්ච මනසා

ධම්මං විජානාති, තං විඤ්ඤායණන විජානාති. එවං යඛො, මහාරාජ, 
විජානනලක්ඛණංවිඤ්ඤාණ’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

විඤ්ඤාණලක්ඛණපඤ්යහොද්වාදසයමො. 

13. විතක්කලක්ඛණපඤ්යහො 
13. ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛයණො විතක්යකො’’ති? 

‘‘අප්පනාලක්ඛයණොමහාරාජ, විතක්යකො’’ති. 

‘‘ඔපම්මංකයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, වඩ් කීසුපරිකම්මකතං දාරුං

සන්ධිස්මිං අප්යපති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, අප්පනාලක්ඛයණො
විතක්යකො’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

විතක්කලක්ඛණපඤ්යහොයතරසයමො. 

14. විචාරලක්ඛණපඤ්යහො 
14. ‘‘භන්යත නාගයසන, කිංලක්ඛයණො විචායරො’’ති? 

‘‘අනුමජ්ජනලක්ඛයණො, මහාරාජ, විචායරො’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, කංසථාලංආයකොටිතං පච්ඡා 

අනුරවති අනුසන්දහති [අනුසද්දායති (ක.)], යථා, මහාරාජ, ආයකොටනා, 

එවං විතක්යකො දට්ඨබ්යබො. යථා අනුරවනා [අනුමජ්ජනා (ක.)], එවං
විචායරොදට්ඨබ්යබො’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

විචාරලක්ඛණපඤ්යහොචුද්දසයමො. 

විචාරවග්යගොතතියයො. 
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ඉමස්මිංවග්යගචුද්දසපඤ්හා. 

4. නිබ්බානවග්ය ො 

1. ඵස්සාදිවිනිබ්භුජනපඤ්යහො 
1. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, සක්කා ඉයමසං ධම්මානං

එකයතොභාවගතානං විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා නානාකරණං

පඤ්ඤායපතුං‘අයංඵස්යසො, අයංයවදනා, අයංසඤ්ඤා, අයංයචතනා, ඉදං 

විඤ්ඤාණං, අයං විතක්යකො, අයං විචායරො’ති’’? ‘‘න සක්කා, මහාරාජ, 
ඉයමසං ධම්මානං එකයතොභාවගතානං විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා

නානාකරණංපඤ්ඤායපතුං‘අයංඵස්යසො, අයංයවදනා, අයංසඤ්ඤා, අයං

යචතනා, ඉදංවිඤ්ඤාණං, අයංවිතක්යකො, අයං විචායරො’’’ති. 

‘‘ඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්යඤොසූයදොඅරසංවාරසං

වා [යූසංවාරසංවා(සී.සයා.පී.)] කයරයය, යසොතත්ථ දධිම්පිපක්ඛියපයය, 

යලොණම්පිපක්ඛියපයය, සිඞ්ගියවරම්පිපක්ඛියපයය, ජීරකම්පිපක්ඛියපයය, 

මරිචම්පි පක්ඛියපයය, අඤ්ඤානිපි පකාරානි පක්ඛියපයය, තයමනං රාජා

එවං වයදයය, ‘දධිස්ස යම රසං ආහර, යලොණස්ස යම රසං ආහර, 

සිඞ්ගියවරස්ස යමරසංආහර, ජීරකස්සයමරසංආහර, මරිචස්සයමරසං

ආහර, සබ්යබසංයමපක්ඛිත්තානං රසංආහරා’ති.සක්කානුයඛො, මහාරාජ, 
යතසං රසානං එකයතොභාවගතානං විනිබ්භුජිත්වා විනිබ්භුජිත්වා රසං
ආහරිතුං අම්බිලත්තං වා ලවණත්තං වා තිත්තකත්තං වා කටුකත්තං වා

කසායත්තං වා මධුරත්තං වා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, සක්කා යතසං රසානං 
එකයතොභාවගතානං විනිබ්භුජිත්වාවිනිබ්භුජිත්වාරසංආහරිතුං අම්බිලත්තං
වාලවණත්තංවාතිත්තකත්තංවාකටුකත්තංවාකසායත්තංවාමධුරත්තං 

වා, අපි ච යඛො පන සයකන සයකන ලක්ඛයණන උපට්ඨහන්තී’’ති.

‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, න සක්කාඉයමසංධම්මානංඑකයතොභාවගතානං

විනිබ්භුජිත්වාවිනිබ්භුජිත්වානානාකරණං පඤ්ඤායපතුං‘අයංඵස්යසො, අයං

යවදනා, අයංසඤ්ඤා, අයංයචතනා, ඉදංවිඤ්ඤාණං, අයං විතක්යකො, අයං

විචායරො’ති, අපිචයඛොපනසයකනසයකනලක්ඛයණනඋපට්ඨහන්තී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

ඵස්සාදිවිනිබ්භුජනපඤ්යහොපඨයමො. 

2. නාගයසනපඤ්යහො 
2. යථයරො ආහ ‘‘යලොණං, මහාරාජ, චක්ඛුවිඤ්යඤයය’’න්ති. ‘‘ආම, 

භන්යත, චක්ඛුවිඤ්යඤයය’’න්ති. ‘‘සුට්ඨුයඛො, මහාරාජ, ජානාහී’’ති. ‘‘කිං

පන, භන්යත, ජිව්හාවිඤ්යඤයය’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, 

ජිව්හාවිඤ්යඤයය’’න්ති. ‘‘කිං පන, භන්යත, සබ්බං යලොණං ජිව්හාය

විජානාතී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, සබ්බංයලොණංජිව්හායවිජානාති’’. 
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‘‘යදි, භන්යත, සබ්බං යලොණං ජිව්හාය විජානාති, කිස්ස පන තං 

සකයටහි බලීබද්දා [බලිබද්දා (සී. පී.)] ආහරන්ති, නනු යලොණයමව

ආහරිතබ්බ’’න්ති? ‘‘න සක්කා, මහාරාජ, යලොණයමව ආහරිතුං
එකයතොභාවගතා එයත ධම්මා යගොචරනානත්තගතා යලොණං ගරුභායවො

චාති.සක්කාපන, මහාරාජ, යලොණංතුලාය තුලයිතු’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත, 

සක්කා’’ති. ‘‘න සක්කා, මහාරාජ, යලොණං තුලාය තුලයිතුං, ගරුභායවො
තුලායතුලියතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

නාගයසනපඤ්යහොදුතියයො. 

3. පඤ්චායතනකම්මනිබ්බත්තපඤ්යහො 
3. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, යානිමානි පඤ්චායතනානි, කිං නු

තානි නානාකම්යමහි නිබ්බත්තානි, උදාහු එයකන කම්යමනා’’ති? 

‘‘නානාකම්යමහි, මහාරාජ, නිබ්බත්තානි, නඑයකනකම්යමනා’’ති. 

‘‘ඔපම්මංකයරොහී’’ති. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, එකස්මිං යඛත්යත

නානාබීජානි වප්යපයයං, යතසං නානාබීජානං නානාඵලානි 

නිබ්බත්යතයය’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත, නිබ්බත්යතයය’’න්ති. ‘‘එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යානි යානි පඤ්චායතනානි, තානි තානි නානාකම්යමහි

නිබ්බත්තානි, නඑයකන කම්යමනා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

පඤ්චායතනකම්මනිබ්බත්තපඤ්යහොතතියයො. 

4. කම්මනානාකරණපඤ්යහො 
4. රාජා ආහ‘‘භන්යතනාගයසන, යකනකාරයණන මනුස්සානසබ්යබ

සමකා, අඤ්යඤ අප්පායුකා, අඤ්යඤ දීඝායුකා, අඤ්යඤ බහ්වාබාධා 

අඤ්යඤ අප්පාබාධා, අඤ්යඤ දුබ්බණ්ණා, අඤ්යඤ වණ්ණවන්යතො, 

අඤ්යඤ අප්යපසක්ඛා, අඤ්යඤ මයහසක්ඛා, අඤ්යඤ අප්පයභොගා, 

අඤ්යඤමහායභොගා, අඤ්යඤනීචකුලීනා, අඤ්යඤ මහාකුලීනා, අඤ්යඤ

දුප්පඤ්ඤා, අඤ්යඤපඤ්ඤවන්යතො’’ති? 

යථයරොආහ‘‘කිස්සපන, මහාරාජ, රුක්ඛානසබ්යබසමකා, අඤ්යඤ 

අම්බිලා, අඤ්යඤ ලවණා, අඤ්යඤ තිත්තකා, අඤ්යඤ කටුකා, අඤ්යඤ

කසාවා, අඤ්යඤ මධුරා’’ති? ‘‘මඤ්ඤාමි, භන්යත, බීජානං

නානාකරයණනා’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, කම්මානංනානාකරයණන

මනුස්සානසබ්යබසමකා, අඤ්යඤඅප්පායුකා, අඤ්යඤදීඝායුකා, අඤ්යඤ

බහ්වාබාධා, අඤ්යඤ අප්පාබාධා, අඤ්යඤ දුබ්බණ්ණා, අඤ්යඤ
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වණ්ණවන්යතො, අඤ්යඤ අප්යපසක්ඛා, අඤ්යඤ මයහසක්ඛා, අඤ්යඤ

අප්පයභොගා, අඤ්යඤ මහායභොගා, අඤ්යඤ නීචකුලීනා, අඤ්යඤ

මහාකුලීනා, අඤ්යඤ දුප්පඤ්ඤා, අඤ්යඤ පඤ්ඤවන්යතො. භාසිතම්යපතං

මහාරාජභගවතා–‘කම්මස්සකා, මාණව, සත්තාකම්මදායාදාකම්මයයොනී 

කම්මබන්ධූ කම්මප්පටිසරණා, කම්මං සත්යත විභජති යදිදං
හීනප්පණීතතායා’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

කම්මනානාකරණපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. වායාමකරණපඤ්යහො 
5. රාජා ආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, තුම්යහභණථ ‘කින්තිඉමං දුක්ඛං

නිරුජ්යඣයය, අඤ්ඤඤ්ච දුක්ඛං නුප්පජ්යජයයා’ති. එතදත්ථා, මහාරාජ, 

අම්හාකං පබ්බජ්ජා’’ති. ‘‘කිං පටිකච්යචව වායමියතන, නනු සම්පත්යත

කායල වායමිතබ්බ’’න්ති? යථයරො ආහ ‘‘සම්පත්යත කායල, මහාරාජ, 

වායායමොඅකිච්චකයරොභවති, පටිකච්යචවවායායමොකිච්චකයරොභවතී’’ති. 

‘‘ඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදාත්වං පිපාසියතො

භයවයයාසි, තදා ත්වං උදපානං ඛණායපයයාසි, තළාකං ඛණායපයයාසි

‘පානීයං පිවිස්සාමී’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

සම්පත්යත කායල වායායමො අකිච්චකයරො භවති, පටිකච්යචව වායායමො
කිච්චකයරො භවතී’’ති. 

‘‘භියයයොඔපම්මංකයරොහී’’ති. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදා ත්වං

බුභුක්ඛියතො භයවයයාසි, තදා ත්වං යඛත්තං කසායපයයාසි, සාලිං 

යරොපායපයයාසි, ධඤ්ඤංඅතිහරායපයයාසි‘භත්තංභුඤ්ජිස්සාමී’ති? ‘‘නහි, 

භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, සම්පත්යත කායල වායායමො

අකිච්චකයරොභවති, පටිකච්යචවවායායමොකිච්චකයරොභවතීති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදා යත 

සඞ්ගායමොපච්චුපට්ඨියතොභයවයය, තදාත්වංපරිඛංඛණායපයයාසි, පාකාරං 

කාරායපයයාසි, යගොපුරංකාරායපයයාසි, අට්ටාලකංකාරායපයයාසි, ධඤ්ඤං 

අතිහරායපයයාසි, තදා ත්වං හත්ථිස්මිං සික්යඛයයාසි, අස්සස්මිං 

සික්යඛයයාසි, රථස්මිං සික්යඛයයාසි, ධනුස්මිං සික්යඛයයාසි, ථරුස්මිං 

සික්යඛයයාසී’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, සම්පත්යත

කායල වායායමො අකිච්චකයරො භවති, පටිකච්යචව වායායමො කිච්චකයරො
භවති.භාසිතම්යපතංමහාරාජ භගවතා– 

‘‘‘පටිකච්යචවතංකයිරා, යංජඤ්ඤාහිතමත්තයනො; 

නසාකටිකචින්තාය, මන්තාධීයරොපරක්කයම. 
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‘‘‘යථා සාකටියකොමට්ඨං [නාම (සී.පී.ක.)සං.නි.1.103], සමං

හිත්වාමහාපථං; 

විසමංමග්ගමාරුය්හ, අක්ඛච්ඡින්යනොවඣායති. 

‘‘‘එවං ධම්මාඅපක්කම්ම, අධම්මමනුවත්තිය; 

මන්යදො මච්චු මුඛං පත්යතො, අක්ඛච්ඡින්යනොව ඣායතී’’’ති 

[යසොචතීති(සබ්බත්ථ)]. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

වායාමකරණපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. යනරයිකග්ගිඋණ්හභාවපඤ්යහො 
6. රාජා ආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘පාකතිකඅග්ගියතො 

යනරයියකොඅග්ගිමහාභිතාපතයරොයහොති, ඛුද්දයකොපිපාසායණො පාකතියක 

අග්ගිම්හිපක්ඛිත්යතොදිවසම්පිපච්චමායනො [ධමමායනො (සී. පී.)] නවිලයං

ගච්ඡති, කූටාගාරමත්යතොපි පාසායණො යනරයිකග්ගිම්හි පක්ඛිත්යතො

ඛයණනවිලයංගච්ඡතී’ති, එතංවචනංනසද්දහාමි, එවඤ්චපනවයදථ‘යය

ච තත්ථ උප්පන්නා සත්තා, යත අයනකානිපි වස්සසහස්සානි නිරයය

පච්චමානානවිලයං ගච්ඡන්තී’ති, තම්පිවචනංනසද්දහාමී’’ති. 

යථයරොආහ ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යාතාසන්තිමකරිනියයොපි 

සුසුමාරිනියයොපි කච්ඡපිනියයොපි යමොරිනියයොපි කයපොතිනියයොපි, කිංනු තා

කක්ඛළානි පාසාණානි සක්ඛරායයො ච ඛාදන්තී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, 
ඛාදන්තී’’ති.‘‘කිංපනතානිතාසං කුච්ඡියංයකොට්ඨබ්භන්තරගතානිවිලයං

ගච්ඡන්තී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, විලයං ගච්ඡන්තී’’ති. ‘‘යයො පන තාසං

කුච්ඡියං ගබ්යභො, යසොපි විලයං ගච්ඡතී’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යකන

කාරයණනා’’ති? ‘‘මඤ්ඤාමි, භන්යත, කම්මාධිකයතන න විලයං 

ගච්ඡතී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, කම්මාධිකයතන යනරයිකා සත්තා
අයනකානිපි වස්සසහස්සානි නිරයය පච්චමානා න විලයං ගච්ඡන්ති.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා– ‘යසොනතාවකාලංකයරොති, යාවනතං
පාපකම්මංබයන්තීයහොතී’’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යා තා

සන්ති සීහිනියයොපි බයග්ඝිනියයොපි දීපිනියයොපි කුක්කුරිනියයොපි, කිංනු තා

කක්ඛළානි අට්ඨිකානි මංසානි ඛාදන්තීති? ‘‘ආම, භන්යත, ඛාදන්තී’’ති.
‘‘කිං පන තානි තාසං කුච්ඡියං යකොට්ඨබ්භන්තරගතානි විලයං

ගච්ඡන්තී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, විලයං ගච්ඡන්තී’’ති. ‘‘යයො පන තාසං

කුච්ඡියං ගබ්යභො, යසොපි විලයං ගච්ඡතී’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යකන

කාරයණනා’’ති? ‘‘මඤ්ඤාමි, භන්යත, කම්මාධිකයතන න විලයං 
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ගච්ඡතී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, කම්මාධිකයතන යනරයිකා සත්තා
අයනකානිපි වස්සසහස්සානිනිරයයපච්චමානානවිලයංගච්ඡන්තී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යා තා 
සන්ති යයොනකසුඛුමාලිනියයොපි ඛත්තියසුඛුමාලිනියයොපි

බ්රාහ්මණසුඛුමාලිනියයොපි ගහපතිසුඛුමාලිනියයොපි, කිංනු තා කක්ඛළානි

ඛජ්ජකානි මංසානි ඛාදන්තී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ඛාදන්තී’’ති. ‘‘කිං පන

තානිතාසංකුච්ඡියං යකොට්ඨබ්භන්තරගතානි විලයං ගච්ඡන්තී’’ති? ‘‘ආම, 

භන්යත, විලයං ගච්ඡන්තී’’ති. ‘‘යයො පන තාසං කුච්ඡියං ගබ්යභො යසොපි

විලයං ගච්ඡතී’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යකන කාරයණනා’’ති.

‘‘මඤ්ඤාමි, භන්යත, කම්මාධිකයතනනවිලයංගච්ඡතී’’ති.‘‘එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, කම්මාධිකයතන යනරයිකා සත්තා අයනකානිපි වස්සසහස්සානි

නිරයයපච්චමානාන විලයංගච්ඡන්ති.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා–

‘‘යසොනතාවකාලංකයරොති, යාවනතං පාපකම්මංබයන්තීයහොතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

යනරයිකග්ගිඋණ්හභාවපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. පථවිසන්ධාරකපඤ්යහො 
7. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘අයං මහා පථවී

උදයක පතිට්ඨිතා, උදකංවායතපතිට්ඨිතං, වායතොආකායසපතිට්ඨියතො’ති, 

එතම්පි වචනං න සද්දහාමී’’ති. යථයරො ධම්මකරයකන [ධම්මකරයණන

(ක.)] උදකං ගයහත්වාරාජානංමිලින්දංසඤ්ඤායපසි‘‘යථා, මහාරාජ, ඉමං

උදකංවායතනආධාරිතං, එවං තම්පිඋදකංවායතනආධාරිත’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

පථවිසන්ධාරකපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. නියරොධනිබ්බානපඤ්යහො 
8. රාජාආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, නියරොයධොනිබ්බාන’’න්ති? ‘‘ආම, 

මහාරාජ, නියරොයධොනිබ්බාන’’න්ති.‘‘කථං, භන්යත, නාගයසන, නියරොයධො

නිබ්බාන’’න්ති? ‘‘සබ්යබබාලපුථුජ්ජනායඛො, මහාරාජ, අජ්ඣත්තිකබාහියර 

ආයතයන අභිනන්දන්ති අභිවදන්ති අජ්යඣොසාය තිට්ඨන්ති, යත යතන

යසොයතන වුය්හන්ති, න පරිමුච්චන්ති ජාතියා ජරාය මරයණන යසොයකන
පරියදයවන දුක්යඛහි යදොමනස්යසහි උපායායසහි න පරිමුච්චන්ති

දුක්ඛස්මාති වදාමි. සුතවා ච යඛො, මහාරාජ, අරියසාවයකො 
අජ්ඣත්තිකබාහියර ආයතයන නාභිනන්දති නාභිවදති නාජ්යඣොසාය 

තිට්ඨති, තස්ස තං අනභිනන්දයතො අනභිවදයතො අනජ්යඣොසාය තිට්ඨයතො

තණ්හානිරුජ්ඣති, තණ්හානියරොධා උපාදානනියරොයධො, උපාදානනියරොධා
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භවනියරොයධො, භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො, ජාතිනියරොධා ජරාමරණං

යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසා නිරුජ්ඣන්ති, එවයමතස්ස 

යකවලස්ස දුක්ඛක්ඛන්ධස්ස නියරොයධො යහොති, එවං යඛො, මහාරාජ, 
නියරොයධො නිබ්බාන’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

නියරොධනිබ්බානපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. නිබ්බානලභනපඤ්යහො 
9. රාජා ආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, සබ්යබව ලභන්ති නිබ්බාන’’න්ති? 

‘‘නයඛො, මහාරාජ, සබ්යබවලභන්තිනිබ්බානං, අපිචයඛො, මහාරාජ, යයො 

සම්මා පටිපන්යනො අභිඤ්යඤයයය ධම්යම අභිජානාති, පරිඤ්යඤයයය

ධම්යම පරිජානාති, පහාතබ්යබ ධම්යම පජහති, භායවතබ්යබ ධම්යම

භායවති, සච්ඡිකාතබ්යබධම්යම සච්ඡිකයරොති, යසොලභතිනිබ්බාන’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

නිබ්බානලභනපඤ්යහොනවයමො. 

10. නිබ්බානසුඛජානනපඤ්යහො 
10. රාජාආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, යයොනලභතිනිබ්බානං, ජානාති

යසො ‘සුඛං නිබ්බාන’’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, යයො න ලභති නිබ්බානං, 

ජානාතියසො‘සුඛං නිබ්බාන’’’න්ති.‘‘කථං, භන්යතනාගයසන, අලභන්යතො

ජානාති ‘සුඛං නිබ්බාන’’’න්ති? ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යයසං

නච්ඡින්නා හත්ථපාදා, ජායනයයං යත, මහාරාජ, ‘දුක්ඛං

හත්ථපාදච්යඡදන’’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත, ජායනයය’’න්ති. ‘‘කථං

ජායනයය’’න්ති? ‘‘අඤ්යඤසං, භන්යත, ඡින්නහත්ථපාදානං පරියදවිතසද්දං

සුත්වාජානන්ති‘දුක්ඛංහත්ථපාදච්යඡදන’’’න්ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යයසංදිට්ඨංනිබ්බානං, යතසංසද්දං සුත්වාජානාති‘සුඛංනිබ්බාන’’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

නිබ්බානසුඛජානනපඤ්යහොදසයමො. 

නිබ්බානවග්යගොචතුත්යථො. 

ඉමස්මිංවග්යගදසපඤ්හා. 
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5. බුද්ධවග්ය ො 

1. බුද්ධස්සඅත්ථිනත්ථිභාවපඤ්යහො 
1. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, බුද්යධො තයා දිට්යඨො’’ති? ‘‘නහි, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘අථ යත ආචරියයහි බුද්යධො දිට්යඨො’’ති? ‘‘න හි, 

මහාරාජා’’ති.‘‘යතනහි, භන්යතනාගයසන, නත්ථිබුද්යධො’’ති. ‘‘කිංපන, 

මහාරාජ, හිමවතිඌහානදීතයාදිට්ඨා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘අථයත 

පිතරාඌහානදීදිට්ඨා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘යතනහි, මහාරාජ, නත්ථි

ඌහා නදී’’ති.‘‘අත්ථි, භන්යත, කිඤ්චාපිමයාඌහානදීනදිට්ඨා, පිතරාපි

යම ඌහා නදී න දිට්ඨා, අපි ච අත්ථි ඌහා නදී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, කිඤ්චාපි මයා භගවා න දිට්යඨො, ආචරියයහිපි යම භගවා න

දිට්යඨො, අපිචඅත්ථිභගවා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

බුද්ධස්සඅත්ථිනත්ථිභාවපඤ්යහොපඨයමො. 

2. බුද්ධස්සඅනුත්තරභාවපඤ්යහො 
2. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, බුද්යධො අනුත්තයරො’’ති? ‘‘ආම, 

මහාරාජ, භගවා අනුත්තයරො’’ති. ‘‘කථං, භන්යතනාගයසන, අදිට්ඨපුබ්බං

ජානාසි ‘බුද්යධො අනුත්තයරො’’’ති? ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යයහි

අදිට්ඨපුබ්යබො මහාසමුද්යදො, ජායනයයං යත, මහාරාජ, මහන්යතො යඛො

මහාසමුද්යදො ගම්භීයරො අප්පයමයයයො දුප්පරියයොගායහො, යත්ථිමා පඤ්ච

මහානදියයො සතතං සමිතං අප්යපන්ති, යසයයථිදං, ගඞ්ගා යමුනා අචිරවතී

සරභූ මහී, යනවතස්සඌනත්තං වා පූරත්තං වා පඤ්ඤායතී’’ති? ‘‘ආම, 

භන්යත, ජායනයය’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, සාවයක මහන්යත
පරිනිබ්බුයත පස්සිත්වාජානාමි‘භගවා අනුත්තයරො’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

බුද්ධස්සඅනුත්තරභාවපඤ්යහොදුතියයො. 

3. බුද්ධස්සඅනුත්තරභාවජානනපඤ්යහො 
3. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, සක්කා ජානිතුං ‘බුද්යධො

අනුත්තයරො’’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, සක්කාජානිතුං‘භගවා අනුත්තයරො’’’ති.

‘‘කථං, භන්යත නාගයසන, සක්කා ජානිතුං ‘බුද්යධො අනුත්තයරො’’’ති. 

‘‘භූතපුබ්බං, මහාරාජ, තිස්සත්යථයරො නාම යලඛාචරියයො අයහොසි, බහූනි
වස්සානි අබ්භතීතානි කාලඞ්කතස්ස කථං යසො ඤායතී’’ති. ‘‘යලයඛන

භන්යත’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොධම්මංපස්සති, යසොභගවන්තං

පස්සති, ධම්යමොහි, මහාරාජ, භගවතා යදසියතො’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 
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බුද්ධස්සඅනුත්තරභාවජානනපඤ්යහොතතියයො. 

4. ධම්මදිට්ඨපඤ්යහො 
4. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, ධම්යමො තයා දිට්යඨො’’ති. 

‘‘බුද්ධයනත්තියා යඛො, මහාරාජ, බුද්ධපඤ්ඤත්තියා යාවජීවං සාවයකහි 
වත්තිතබ්බ’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

ධම්මදිට්ඨපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. අසඞ්කමනපටිසන්දහනපඤ්යහො 
5. රාජා ආහ‘‘භන්යතනාගයසන, නච සඞ්කමතිපටිසන්දහතිචා’’ති? 

‘‘ආම, මහාරාජ, න ච සඞ්කමති පටිසන්දහති චා’’ති. ‘‘කථං, භන්යත

නාගයසන, න ච සඞ්කමති පටිසන්දහති ච, ඔපම්මං කයරොහී’’ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො පදීපයතො පදීපං පදීයපයය, කිංනු යඛො යසො, 

මහාරාජ, පදීයපො පදීපම්හාසඞ්කන්යතො’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘එවයමව

යඛො, මහාරාජ, නචසඞ්කමති පටිසන්දහතිචා’’ති. 

‘‘භියයයොඔපම්මංකයරොහී’’ති.‘‘අභිජානාසිනු, ත්වංමහාරාජ, දහරයකො

සන්යතොසියලොකාචරියස්සසන්තියකකිඤ්චිසියලොකංගහිත’’න්ති? ‘‘ආම, 

භන්යත’’ති. ‘‘කිංනු යඛො, මහාරාජ, යසො සියලොයකො ආචරියම්හා 

සඞ්කන්යතො’’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, න ච
සඞ්කමතිපටිසන්දහති චාති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

අසඞ්කමනපටිසන්දහනපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. යවදගූපඤ්යහො 
6. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, යවදගූඋපලබ්භතී’’ති? යථයරොආහ 

‘‘පරමත්යථනයඛො, මහාරාජ, යවදගූනුපලබ්භතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

යවදගූපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. අඤ්ඤකායසඞ්කමනපඤ්යහො 
7. රාජා ආහ‘‘භන්යත නාගයසන, අත්ථියකොචිසත්යතොයයොඉමම්හා

කායා අඤ්ඤං කායං සඞ්කමතී’’ති? ‘‘න හි, මහාරාජා’’ති. ‘‘යදි, භන්යත

නාගයසන, ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං සඞ්කමන්යතො නත්ථි, නනු

මුත්යතො භවිස්සති පාපයකහි කම්යමහී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, යදි න
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පටිසන්දයහයය, මුත්යතො භවිස්සති පාපයකහි කම්යමහීති, යස්මා ච යඛො, 

මහාරාජ, පටිසන්දහති, තස්මාන පරිමුත්යතොපාපයකහිකම්යමහී’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො

අඤ්ඤතරස්ස පුරිසස්ස අම්බං අවහයරයය, කිං යසො දණ්ඩප්පත්යතො

භයවයයා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, දණ්ඩප්පත්යතොභයවයයා’’ති.‘‘නයඛොයසො, 

මහාරාජ, තානි අම්බානි අවහරි, යානි යතන යරොපිතානි, කස්මා

දණ්ඩප්පත්යතො භයවයයා’’ති? ‘‘තානි, භන්යත, අම්බානිනිස්සාය ජාතානි, 

තස්මා දණ්ඩප්පත්යතො භයවයයා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, ඉමිනා

නාමරූයපන කම්මංකයරොතියසොභනංවා අයසොභනං වා, යතනකම්යමන

අඤ්ඤං නාමරූපං පටිසන්දහති, තස්මා න පරිමුත්යතො පාපයකහි
කම්යමහී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

අඤ්ඤකායසඞ්කමනපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. කම්මඵලඅත්ථිභාවපඤ්යහො 
8. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, ඉමිනා නාමරූයපන කම්මං කතං

කුසලං වා අකුසලං වා, කුහිං තානි කම්මානි තිට්ඨන්තී’’ති? 

‘‘අනුබන්යධයයං යඛො, මහාරාජ, තානි කම්මානි ඡායාව අනපායිනී’’ති 

[අනුපායිනීති (ක.)]. ‘‘සක්කාපන, භන්යත, තානිකම්මානි දස්යසතුං ‘ඉධ

වා ඉධ වා තානි කම්මානි තිට්ඨන්තී’’’ති? ‘‘න සක්කා, මහාරාජ, තානි
කම්මානිදස්යසතුං‘ඉධවාඉධවාතානි කම්මානිතිට්ඨන්තී’’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති.‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යානිමානිරුක්ඛානි

අනිබ්බත්තඵලානි, සක්කා යතසං ඵලානි දස්යසතුං ‘ඉධ වා ඉධ වා තානි

ඵලානි තිට්ඨන්තී’’’ති. ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
අබ්යබොච්ඡින්නාය සන්තතියාන සක්කා තානිකම්මානි දස්යසතුං ‘ඉධ වා
ඉධවාතානි කම්මානිතිට්ඨන්තී’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

කම්මඵලඅත්ථිභාවපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. උප්පජ්ජතිජානනපඤ්යහො 
9. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, යයො උප්පජ්ජති, ජානාති යසො

‘උප්පජ්ජිස්සාමී’’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, යයො උප්පජ්ජති ජානාති යසො

‘උප්පජ්ජිස්සාමී’’’ති. ‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, කස්සයකො 
ගහපතියකොබීජානිපථවියංනික්ඛිපිත්වාසම්මායදයවවස්සන්යතජානාති
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‘ධඤ්ඤං නිබ්බත්තිස්සතී’’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ජායනයයා’’ති. ‘‘එවයමව 

යඛො, මහාරාජ, යයොඋප්පජ්ජති, ජානාතියසො‘උප්පජ්ජිස්සාමී’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

උප්පජ්ජතිජානනපඤ්යහොනවයමො. 

10. බුද්ධනිදස්සනපඤ්යහො 
10. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, බුද්යධොඅත්ථීද’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, 

භගවා අත්ථීද’’ති. ‘‘සක්කා පන, භන්යත නාගයසන, බුද්යධො නිදස්යසතුං

ඉධවා ඉධවා’’ති? ‘‘පරිනිබ්බුයතො, මහාරාජ, භගවා අනුපාදියසසාය

නිබ්බානධාතුයා, නසක්කා භගවානිදස්යසතුං‘ඉධවාඉධවා’’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, මහයතො

අග්ගික්ඛන්ධස්ස ජලමානස්ස යා අච්චි අත්ථඞ්ගතා, සක්කා සා අච්චි

දස්යසතුං ‘ඉධ වා ඉධ වා’’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, නිරුද්ධා සා අච්චි 

අප්පඤ්ඤත්තිං ගතා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, භගවා අනුපාදියසසාය

නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුයතො අත්ථඞ්ගයතො, නසක්කා භගවානිදස්යසතුං

‘ඉධ වා ඉධ වා’ ති, ධම්මකායයන පන යඛො, මහාරාජ, සක්කා භගවා

නිදස්යසතුං.ධම්යමොහි, මහාරාජ, භගවතායදසියතො’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

බුද්ධනිදස්සනපඤ්යහොදසයමො. 

බුද්ධවග්යගොපඤ්චයමො. 

ඉමස්මිංවග්යගදසපඤ්හා. 

6. ෙතිවග්ය ො 

1. කායපියායනපඤ්යහො 
1. රාජා ආහ‘‘භන්යත නාගයසන, පියයොපබ්බජිතානංකායයො’’ති? ‘‘න

යඛො, මහාරාජ, පියයො පබ්බජිතානං කායයො’’ති. ‘‘අථ කිස්ස නු යඛො, 

භන්යත, යකලායථ මමායථා’’ති? ‘‘කිං පන යත, මහාරාජ, කදාචිකරහචි 

සඞ්ගාමගතස්ස කණ්ඩප්පහායරො යහොතී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, යහොතී’’ති.

‘‘කිංනුයඛො, මහාරාජ, යසොවයණොආයලයපනචආලිම්පීයතියතයලනච

මක්ඛීයති සුඛුයමන ච යචොළපට්යටන පලියවඨීයතී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, 
ආයලයපනචආලිම්පීයතියතයලනච මක්ඛීයතිසුඛුයමනචයචොළපට්යටන

පලියවඨීයතී’’ති. ‘‘කිංනු යඛො, මහාරාජ, පියයො යත වයණො, යතන
ආයලයපනචආලිම්පීයති යතයලනචමක්ඛීයතිසුඛුයමනචයචොළපට්යටන

පලියවඨීයතී’’ති? ‘‘න යම, භන්යත, පියයො වයණො, අපි ච මංසස්ස
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රුහනත්ථායආයලයපනචආලිම්පීයතියතයලනච මක්ඛීයතිසුඛුයමනච

යචොළපට්යටන පලියවඨීයතී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, අප්පියයො 

පබ්බජිතානං කායයො, අථ ච පබ්බජිතා අනජ්යඣොසිතා කායං පරිහරන්ති 

බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය. අපි ච යඛො, මහාරාජ, වණූපයමො කායයො වුත්යතො

භගවතා, යතන පබ්බජිතා වණමිව කායං පරිහරන්ති අනජ්යඣොසිතා.
භාසිතම්යපතංමහාරාජභගවතා– 

‘‘‘අල්ලචම්මපටිච්ඡන්යනො, නවද්වායරොමහාවයණො; 

සමන්තයතොපග්ඝරති, අසුචිපූතිගන්ධියයො’’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

කායපියායනපඤ්යහොපඨයමො. 

2. සබ්බඤ්ඤූභාවපඤ්යහො 
2. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, බුද්යධොසබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී’’ති? 

‘‘ආම, මහාරාජ, භගවා සබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවී’’ති. ‘‘අථ කිස්සනු යඛො, 

භන්යත නාගයසන, සාවකානං අනුපුබ්යබන සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසී’’ති? 

‘‘අත්ථි පන යත මහාරාජ, යකොචි යවජ්යජො, යයො ඉමිස්සං පථවියං

සබ්බයභසජ්ජානි ජානාතී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, අත්ථීද’’ති. ‘‘කිංනු යඛො, 

මහාරාජ, යසො යවජ්යජො ගිලානකං සම්පත්යත කායල යභසජ්ජං පායයති, 

උදාහු අසම්පත්යත කායල’’ති? ‘‘සම්පත්යත කායල, භන්යත, ගිලානකං

යභසජ්ජං පායයති, යනොඅසම්පත්යතකායල’’ති? ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
භගවාසබ්බඤ්ඤූ සබ්බදස්සාවීනඅසම්පත්යතකායලසාවකානංසික්ඛාපදං

පඤ්ඤායපති, සම්පත්යත කායල සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤායපති
යාවජීවංඅනතික්කමනීය’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සබ්බඤ්ඤූභාවපඤ්යහොදුතියයො. 

3. මහාපුරිසලක්ඛණපඤ්යහො 
3. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, බුද්යධො 

ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහිසමන්නාගයතොඅසීතියාචඅනුබයඤ්ජයනහි
පරිරඤ්ජියතො සුවණ්ණවණ්යණො කඤ්චනසන්නිභත්තයචො

බයාමප්පයභො’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, භගවා ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි
සමන්නාගයතො අසීතියා ච අනුබයඤ්ජයනහි පරිරඤ්ජියතො 
සුවණ්ණවණ්යණොකඤ්චනසන්නිභත්තයචොබයාමප්පයභො’’ති. 

‘‘කිං පනස්ස, භන්යත, මාතාපිතයරොපි ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි 
සමන්නාගතා අසීතියා ච අනුබයඤ්ජයනහි පරිරඤ්ජිතා සුවණ්ණවණ්ණා 

කඤ්චනසන්නිභත්තචා බයාමප්පභා’’ති? ‘‘යනො චස්ස, මහාරාජ, 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  මිලින්දපඤ්යහො 

65 

පටුන 

මාතාපිතයරො ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි සමන්නාගතා අසීතියා ච
අනුබයඤ්ජයනහි පරිරඤ්ජිතා සුවණ්ණවණ්ණා කඤ්චනසන්නිභත්තචා
බයාමප්පභා’’ති. 

‘‘එවං සන්යත යඛො, භන්යත නාගයසන, න උප්පජ්ජති බුද්යධො 
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහිසමන්නාගයතොඅසීතියාචඅනුබයඤ්ජයනහි

පරිරඤ්ජියතො සුවණ්ණවණ්යණො කඤ්චනසන්නිභත්තයචො බයාමප්පයභොති, 

අපි ච මාතුසදියසො වා පුත්යතො යහොති මාතුපක්යඛො වා, පිතුසදියසො වා

පුත්යතො යහොති පිතුපක්යඛො වා’’ති. යථයරො ආහ ‘‘අත්ථි පන, මහාරාජ, 

කිඤ්චිපදුමංසතපත්ත’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත, අත්ථීද’’ති. ‘‘තස්සපනකුහිං

සම්භයවො’’ති? ‘‘කද්දයමජායතිඋදයකආසීයතී’’ති. ‘‘කිංනුයඛො, මහාරාජ, 

පදුමංකද්දයමනසදිසංවණ්යණනවාගන්යධන වාරයසනවා’’ති? ‘‘නහි, 

භන්යත’’ති. ‘‘අථ උදයකන වා ගන්යධන වා රයසන වා’’ති? ‘‘න හි, 

භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, භගවා 
ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහිසමන්නාගයතොඅසීතියාචඅනුබයඤ්ජයනහි

පරිරඤ්ජියතො සුවණ්ණවණ්යණො කඤ්චනසන්නිභත්තයචො බයාමප්පයභො, 
යනො චස්ස මාතාපිතයරො ද්වත්තිංසමහාපුරිසලක්ඛයණහි සමන්නාගතා
අසීතියා ච අනුබයඤ්ජයනහි පරිරඤ්ජිතා සුවණ්ණවණ්ණා
කඤ්චනසන්නිභත්තචාබයාමප්පභා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

මහාපුරිසලක්ඛණපඤ්යහොතතියයො. 

4. භගවයතොබ්රහ්මචාරිපඤ්යහො 
4. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, බුද්යධො බ්රහ්මචාරී’’ති? ‘‘ආම, 

මහාරාජ, භගවා බ්රහ්මචාරී’’ති. ‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, බුද්යධො

බ්රහ්මුයනො සිස්යසො’’ති? ‘‘අත්ථිපනයත, මහාරාජ, හත්ථිපායමොක්යඛො’’ති? 

‘‘අත්ථි, භන්යත’’ති. ‘‘කිංනු යඛො, මහාරාජ, යසො හත්ථීද කදාචි කරහචි 

යකොඤ්චනාදංනදතීති? ‘‘ආම, භන්යත, නදතී’’ති‘‘යතනහි, මහාරාජ, යසො

හත්ථීද යකොඤ්චසකුණස්ස සිස්යසො’’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘කිං පන, 

මහාරාජ, බ්රහ්මා සබුද්ධියකො අබුද්ධියකො’’ති? ‘‘සබුද්ධියකො, භන්යත’’ති.

‘‘යතනහි, මහාරාජ, බ්රහ්මා භගවයතොසිස්යසො’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

භගවයතොබ්රහ්මචාරිපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. භගවයතොඋපසම්පදාපඤ්යහො 
5. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, උපසම්පදා සුන්දරා’’ති? ‘‘ආම, 

මහාරාජ, උපසම්පදා සුන්දරා’’ති. ‘‘අත්ථි පන, භන්යත, බුද්ධස්ස
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උපසම්පදා, උදාහු නත්ථීද’’ති? ‘‘උපසම්පන්යනො යඛො, මහාරාජ, භගවා

යබොධිරුක්ඛමූයල සහ සබ්බඤ්ඤුතඤායණන, නත්ථි භගවයතො උපසම්පදා

අඤ්යඤහිදින්නා, යථාසාවකානං, මහාරාජ, භගවාසික්ඛාපදංපඤ්ඤයපති
යාවජීවංඅනතික්කමනීය’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

භගවයතොඋපසම්පදාපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. අස්සුයභසජ්ජායභසජ්ජපඤ්යහො 
6. රාජා ආහ‘‘භන්යතනාගයසන, යයොචමාතරි මතායයරොදති, යයොච

ධම්මයපයමනයරොදති, උභින්නංයතසංයරොදන්තානංකස්සඅස්සු යභසජ්ජං, 

කස්සනයභසජ්ජ’’න්ති? ‘‘එකස්සයඛො, මහාරාජ, අස්සුරාගයදොසයමොයහහි

සමලං උණ්හං, එකස්සපීතියසොමනස්යසනවිමලංසීතලං.යංයඛො, මහාරාජ, 

සීතලං, තංයභසජ්ජං, යං උණ්හං, තංනයභසජ්ජ’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

අස්සුයභසජ්ජායභසජ්ජපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. සරාගවීතරාගනානාකරණපඤ්යහො 
7. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, කිං නානාකරණං සරාගස්ස ච 

වීතරාගස්ස චා’’ති? ‘‘එයකො යඛො, මහාරාජ, අජ්යඣොසියතො, එයකො

අනජ්යඣොසියතො’’ති.‘‘කිංඑතං, භන්යත, අජ්යඣොසියතොඅනජ්යඣොසියතො

නාමා’’ති? ‘‘එයකො යඛො, මහාරාජ, අත්ථියකො, එයකො අනත්ථියකො’’ති.

‘‘පස්සාමහං, භන්යත, එවරූපං යයො ච සරායගො, යයො ච වීතරායගො, 

සබ්යබොයපයසො යසොභනංයයවඉච්ඡතිඛාදනීයංවායභොජනීයංවා, නයකොචි

පාපකං ඉච්ඡතී’’ති. ‘‘අවීතරායගො යඛො, මහාරාජ, රසපටිසංයවදී ච

රසරාගපටිසංයවදී ච යභොජනං භුඤ්ජති, වීතරායගො පන රසපටිසංයවදී 

යභොජනංභුඤ්ජති, යනොචයඛොරසරාගපටිසංයවදී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සරාගවීතරාගනානාකරණපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. පඤ්ඤාපතිට්ඨානපඤ්යහො 
8. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, පඤ්ඤා කුහිං පටිවසතී’’ති? ‘‘න 

කත්ථචි මහාරාජා’’ති. ‘‘යතන හි, භන්යතනාගයසන, නත්ථි පඤ්ඤා’’ති.

‘‘වායතො, මහාරාජ, කුහිංපටිවසතී’’ති? ‘‘නකත්ථචිභන්යත’’ති.‘‘යතනහි, 

මහාරාජ, නත්ථි වායතො’’ති. 
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‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

පඤ්ඤාපතිට්ඨානපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. සංසාරපඤ්යහො 
9. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, යං පයනතං බූ්රසි ‘සංසායරො’ති, 

කතයමො යසො සංසායරො’’ති? ‘‘ඉධ, මහාරාජ, ජායතො ඉයධව මරති, ඉධ

මයතො අඤ්ඤත්ර උප්පජ්ජති, තහිං ජායතො තහිං යයව මරති, තහිං මයතො

අඤ්ඤත්ර උප්පජ්ජති, එවං යඛො, මහාරාජ, සංසායරො යහොතී’’ති. ‘‘ඔපම්මං

කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො පක්කං අම්බං ඛාදිත්වා

අට්ඨිං යරොයපයය, තයතො මහන්යතො අම්බරුක්යඛො නිබ්බත්තිත්වා ඵලානි

දයදයය, අථයසොපුරියසොතයතොපිපක්කංඅම්බංඛාදිත්වා අට්ඨිංයරොයපයය, 

තයතොපි මහන්යතො අම්බරුක්යඛො නිබ්බත්තිත්වා ඵලානි දයදයය, 

එවයමයතසංරුක්ඛානංයකොටිනපඤ්ඤායති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, ඉධ

ජායතො ඉයධව මරති, ඉධ මයතො අඤ්ඤත්ර උප්පජ්ජති, තහිං ජායතො තහිං

යයවමරති, තහිංමයතොඅඤ්ඤත්රඋප්පජ්ජති, එවංයඛො, මහාරාජ, සංසායරො
යහොතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සංසාරපඤ්යහොනවයමො. 

10. චිරකතසරණපඤ්යහො 
10. රාජා ආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, යකන අතීතං චිරකතං සරතී’’ති? 

‘‘සතියා, මහාරාජා’’ති. ‘‘නනු, භන්යත නාගයසන, චිත්යතන සරති යනො 

සතියා’’ති? ‘‘අභිජානාසි නු, ත්වං මහාරාජ, කිඤ්චියදව කරණීයං කත්වා 

පමුට්ඨ’’න්ති? ‘‘ආම භන්යත’’ති. ‘‘කිං නු යඛො, ත්වං මහාරාජ, තස්මිං

සමයය අචිත්තයකො අයහොසී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, සති තස්මිං සමයය

නායහොසී’’ති. ‘‘අථකස්මා, ත්වංමහාරාජ, එවමාහ ‘චිත්යතනසරති, යනො

සතියා’’’ති? 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

චිරකතසරණපඤ්යහොදසයමො. 

11. අභිජානන්තසතිපඤ්යහො 
11. රාජා ආහ‘‘භන්යතනාගයසන, සබ්බාසති අභිජානන්තීඋප්පජ්ජති, 

උදාහු කටුමිකාව සතී’’ති? ‘‘අභිජානන්තීපි, මහාරාජ, කටුමිකාපි සතී’’ති.

‘‘එවඤ්හියඛො, භන්යතනාගයසන, සබ්බා සතිඅභිජානන්තී, නත්ථිකටුමිකා

සතී’’ති? ‘‘යදි නත්ථි, මහාරාජ, කටුමිකා සති, නත්ථි කිඤ්චි සිප්පිකානං

කම්මායතයනහි වා සිප්පායතයනහි වා විජ්ජාට්ඨායනහි වා කරණීයං, 
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නිරත්ථකාආචරියා, යස්මා ච යඛො, මහාරාජ, අත්ථි කටුමිකා සති, තස්මා

අත්ථි කම්මායතයනහිවාසිප්පායතයනහිවාවිජ්ජාට්ඨායනහිවාකරණීයං, 
අත්යථොච ආචරියයහී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

අභිජානන්තසතිපඤ්යහොඑකාදසයමො. 

සතිවග්යගොඡට්යඨො. 

ඉමස්මිංවග්යගඑකාදසපඤ්හා. 

7. අරූපධම්මවවත්තනවග්ය ො 

1. සතිඋප්පජ්ජනපඤ්යහො 
1. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, කතිහාකායරහිසතිඋප්පජ්ජතී’’ති? 

‘‘සත්තරසහාකායරහි, මහාරාජ, සති උප්පජ්ජතී’’ති. ‘‘කතයමහි

සත්තරසහාකායරහී’’ති? ‘‘අභිජානයතොපි, මහාරාජ, සති උප්පජ්ජති, 

කටුමිකායපි සති උප්පජ්ජති, ඔළාරිකවිඤ්ඤාණයතොපි සති උප්පජ්ජති, 

හිතවිඤ්ඤාණයතොපිසතිඋප්පජ්ජති, අහිතවිඤ්ඤාණයතොපිසතිඋප්පජ්ජති, 

සභාගනිමිත්තයතොපිසතිඋප්පජ්ජති, විසභාගනිමිත්තයතොපිසතිඋප්පජ්ජති, 

කථාභිඤ්ඤාණයතොපි සති උප්පජ්ජති, ලක්ඛණයතොපි සති උප්පජ්ජති, 

සාරණයතොපිසති උප්පජ්ජති, මුද්දායතොපිසතිඋප්පජ්ජති, ගණනායතොපිසති

උප්පජ්ජති, ධාරණයතොපි සති උප්පජ්ජති, භාවනයතොපි සති උප්පජ්ජති, 

යපොත්ථකනිබන්ධනයතොපි සති උප්පජ්ජති, උපනික්යඛපයතොපි සති

උප්පජ්ජති, අනුභූතයතොපිසතිඋප්පජ්ජතීති. 

‘‘කථං අභිජානයතො සති උප්පජ්ජති? යථා, මහාරාජ, ආයස්මා ච

ආනන්යදො ඛුජ්ජුත්තරාචඋපාසිකා, යයවාපනඅඤ්යඤපි යකචිජාතිස්සරා 

ජාතිංසරන්ති, එවංඅභිජානයතොසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථංකටුමිකායසතිඋප්පජ්ජති? යයොපකතියාමුට්ඨස්සතියකො, පයර 

චතංසරාපනත්ථංනිබන්ධන්ති, එවංකටුමිකායසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථං ඔළාරිකවිඤ්ඤාණයතො සති උප්පජ්ජති? යදා රජ්යජ වා 

අභිසිත්යතො යහොති, යසොතාපත්තිඵලං වා පත්යතො යහොති, එවං
ඔළාරිකවිඤ්ඤාණයතොසති උප්පජ්ජති. 

‘‘කථං හිතවිඤ්ඤාණයතොසතිඋප්පජ්ජති? යම්හිසුඛාපියතො, ‘අමුකස්මිං

එවංසුඛාපියතො’තිසරති, එවංහිතවිඤ්ඤාණයතොසති උප්පජ්ජති. 
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‘‘කථං අහිතවිඤ්ඤාණයතො සති උප්පජ්ජති? යම්හි දුක්ඛාපියතො, 

‘අමුකස්මිං එවං දුක්ඛාපියතො’ති සරති, එවං අහිතවිඤ්ඤාණයතො සති
උප්පජ්ජති. 

‘‘කථංසභාගනිමිත්තයතොසතිඋප්පජ්ජති? සදිසංපුග්ගලංදිස්වා මාතරං

වා පිතරං වා භාතරං වා භගිනිං වා සරති, ඔට්ඨං වා යගොණං වා ගද්රභං වා

දිස්වා අඤ්ඤං තාදිසං ඔට්ඨං වා යගොණං වා ගද්රභං වා සරති, එවං
සභාගනිමිත්තයතොසති උප්පජ්ජති. 

‘‘කථං විසභාගනිමත්තයතො සති උප්පජ්ජති? අසුකස්සනාම වණ්යණො

එදියසො, සද්යදො එදියසො, ගන්යධො එදියසො, රයසො එදියසො, යඵොට්ඨබ්යබො 

එදියසොතිසරති, එවම්පිවිසභාගනිමිත්තයතොපිංංසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථං කථාභිඤ්ඤාණයතො සති උප්පජ්ජති? යයො පකතියා

මුට්ඨස්සතියකො යහොති, තං පයර සරායපන්ති, යතන යසො සරති, එවං
කථාභිඤ්ඤාණයතොසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථං ලක්ඛණයතො සති උප්පජ්ජති? යයො පකතියා බලීබද්දානං

අඞ්යගන ජානාති, ලක්ඛයණනජානාති, එවංලක්ඛණයතොසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථං සාරණයතො සති උප්පජ්ජති? යයො පකතියා මුට්ඨස්සතියකො

යහොති, යයො තං ‘සරාහි යභො, සරාහි යභො’ති පුනප්පුනං සරායපති, එවං
සාරණයතොසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථංමුද්දායතොසතිඋප්පජ්ජති? ලිපියාසික්ඛිතත්තාජානාති ‘ඉමස්ස
අක්ඛරස්ස අනන්තරං ඉමං අක්ඛරං කාතබ්බ’න්ති එවං මුද්දායතො සති 
උප්පජ්ජති. 

‘‘කථං ගණනායතො සති උප්පජ්ජති? ගණනාය සික්ඛිතත්තා ගණකා 

බහුම්පිගයණන්ති, එවංගණනායතොසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථං ධාරණයතො සති උප්පජ්ජති? ධාරණාය සික්ඛිතත්තා ධාරණකා

බහුම්පිධායරන්ති, එවංධාරණයතොසති උප්පජ්ජති. 

‘‘කථං භාවනායතො සති උප්පජ්ජති? ඉධ භික්ඛු අයනකවිහිතං 

පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, යසයයථීදදං, එකම්පි ජාතිං ද්යවපි

ජාතියයො…යප.…ඉති සාකාරංසඋද්යදසං පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරති, එවං
භාවනායතොසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථං යපොත්ථකනිබන්ධනයතො සති උප්පජ්ජති? රාජායනො

අනුසාසනියං අස්සරන්තා [අනුස්සරන්තා (සබ්බත්ථ)] එතං යපොත්ථකං 
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ආහරථාති, යතන යපොත්ථයකන අනුස්සරන්ති, එවං
යපොත්ථකනිබන්ධනයතොසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථංඋපනික්යඛපයතොසතිඋප්පජ්ජති? උපනික්ඛිත්තංභණ්ඩං දිස්වා

සරති, එවංඋපනික්යඛපයතොසතිඋප්පජ්ජති. 

‘‘කථං අනුභූතයතො සති උප්පජ්ජති? දිට්ඨත්තා රූපං සරති, සුතත්තා

සද්දං සරති, ඝායිතත්තා ගන්ධං සරති, සායිතත්තා රසං සරති, ඵුට්ඨත්තා 

යඵොට්ඨබ්බං සරති, විඤ්ඤාතත්තා ධම්මං සරති, එවං අනුභූතයතො සති

උප්පජ්ජති.ඉයමහියඛො, මහාරාජ, සත්තරසහාකායරහිසතිඋප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සතිඋප්පජ්ජනපඤ්යහොපඨයමො. 

2. බුද්ධගුණසතිපටිලාභපඤ්යහො 
2. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, තුම්යහඑතංභණථ‘යයොවස්සසතං 

අකුසලංකයරයය, මරණකායලචඑකංබුද්ධගුණංසතිංපටිලයභයය, යසො

යදයවසු උප්පජ්යජයයා’ති එතං න සද්දහාමි, එවඤ්ච පන වයදථ ‘එයතන
පාණාතිපායතනනිරයය උප්පජ්යජයයා’තිඑතම්පිනසද්දහාමී’’ති. 

‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඛුද්දයකොපිපාසායණොවිනානාවායඋදයක 

උප්පිලයවයයා’’ති. ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘කිංනුයඛො, මහාරාජ, වාහසතම්පි

පාසාණානං නාවාය ආයරොපිතං උදයක උප්පිලයවයයා’’ති? ‘‘ආම, 

භන්යත’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, නාවා, එවංකුසලානිකම්මානිදට්ඨබ්බානී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

බුද්ධගුණසතිපටිලාභපඤ්යහොදුතියයො. 

3. දුක්ඛප්පහානවායමපඤ්යහො 
3. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, කිං තුම්යහ අතීතස්ස දුක්ඛස්ස 

පහානාය වායමථා’’ති? ‘‘න හි, මහාරාජා’’ති. ‘‘කිං පන, භන්යත, 

අනාගතස්ස දුක්ඛස්ස පහානාය වායමථා’’ති? ‘‘න හි, මහාරාජා’’ති. ‘‘කිං

පනපච්චුප්පන්නස්සදුක්ඛස්ස පහානායවායමථා’’ති? ‘‘නහි, මහාරාජා’’ති.

‘‘යදි තුම්යහ න අතීතස්ස දුක්ඛස්ස පහානාය වායමථ, න අනාගතස්ස

දුක්ඛස්සපහානායවායමථ, න පච්චුප්පන්නස්සදුක්ඛස්සපහානායවායමථ, 

අථකිමත්ථායවායමථා’’ති.යථයරොආහ ‘කින්ති, මහාරාජ, ඉදඤ්චදුක්ඛං

නිරුජ්යඣයය, අඤ්ඤඤ්ච දුක්ඛං නුප්පජ්යජයයා’ති එතදත්ථාය
වායමාමා’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  මිලින්දපඤ්යහො 

71 

පටුන 

‘‘අත්ථි පන යත, භන්යත නාගයසන, අනාගතං දුක්ඛ’’න්ති? ‘‘නත්ථි 

[කථා. 828, 829 පස්සිතබ්බං], මහාරාජා’’ති ‘‘තුම්යහ යඛො, භන්යත

නාගයසන, අතිපණ්ඩිතා, යය තුම්යහ අසන්තානං අනාගතානං දුක්ඛානං

පහානාය වායමථා’’ති? ‘‘අත්ථි පන යත, මහාරාජ, යකචි පටිරාජායනො 

පච්චත්ථිකා පච්චාමිත්තා පච්චුපට්ඨිතා යහොන්තී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, 

අත්ථීද’’ති. ‘‘කිංනුයඛො, මහාරාජ, තදාතුම්යහපරිඛංඛණායපයයාථ, පාකාරං

චිනායපයයාථයගොපුරං කාරායපයයාථ, අට්ටාලකංකාරායපයයාථ, ධඤ්ඤං

අතිහරායපයයාථා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, පටිකච්යචව තං පටියත්තං

යහොතී’’ති. ‘‘කිංතුම්යහ, මහාරාජ, තදා හත්ථිස්මිංසික්යඛයයාථ, අස්සස්මිං

සික්යඛයයාථ, රථස්මිං සික්යඛයයාථ, ධනුස්මිං සික්යඛයයාථ, ථරුස්මිං

සික්යඛයයාථා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, පටිකච්යචව තං සික්ඛිතං යහොතී’’ති.

‘‘කිස්සත්ථායා’’ති? ‘‘අනාගතානං, භන්යත, භයානං පටිබාහනත්ථායා’’ති.

‘‘කිං නු යඛො, මහාරාජ, අත්ථි අනාගතං භය’’න්ති? ‘‘නත්ථි, භන්යත’’ති. 

‘‘තුම්යහ ච යඛො, මහාරාජ, අතිපණ්ඩිතා, යය තුම්යහ අසන්තානං
අනාගතානංභයානංපටිබාහනත්ථායපටියායදථා’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහීති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදා ත්වං 

පිපාසියතො භයවයයාසි, තදා ත්වං උදපානං ඛණායපයයාසි, යපොක්ඛරණිකඞං

ඛණායපයයාසි, තළාකං ඛණායපයයාසි ‘පානීයං පිවිස්සාමී’’’ති? ‘‘න හි, 

භන්යත, පටිකච්යචව තං පටියත්තං යහොතී’’ති. ‘‘කිස්සත්ථායා’’ති? 

‘‘අනාගතානං, භන්යත, පිපාසානං පටිබාහනත්ථාය පටියත්තං යහොතී’’ති.

‘‘අත්ථිපන, මහාරාජ, අනාගතාපිපාසා’’ති? ‘‘නත්ථි, භන්යත’’ති.‘‘තුම්යහ

යඛො, මහාරාජ, අතිපණ්ඩිතා, යය තුම්යහඅසන්තානංඅනාගතානංපිපාසානං
පටිබාහනත්ථායතංපටියායදථා’’ති. 

‘‘භියයයොඔපම්මංකයරොහී’’ති. ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, යදා ත්වං

බුභුක්ඛියතො භයවයයාසි, තදා ත්වං යඛත්තං කසායපයයාසි, සාලිං

වපායපයයාසි ‘භත්තං භුඤ්ජිස්සාමී’’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, පටිකච්යචව තං

පටියත්තං යහොතී’’ති. ‘‘කිස්සත්ථායා’’ති. ‘‘අනාගතානං, භන්යත, 

බුභුක්ඛානං පටිබාහනත්ථායා’’ති. ‘‘අත්ථි පන, මහාරාජ, අනාගතා

බුභුක්ඛා’’ති? ‘‘නත්ථි, භන්යත’’ති. ‘‘තුම්යහ යඛො, මහාරාජ, අතිපණ්ඩිතා, 
යය තුම්යහ අසන්තානං අනාගතානං බුභුක්ඛානං පටිබාහනත්ථාය
පටියායදථා’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

දුක්ඛප්පහානවායමපඤ්යහොතතියයො. 
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4. බ්රහ්මයලොකපඤ්යහො 
4. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, කීවදූයරොඉයතොබ්රහ්මයලොයකො’’ති? 

‘‘දූයරො යඛො, මහාරාජ, ඉයතො බ්රහ්මයලොයකො කූටාගාරමත්තා සිලා තම්හා
පතිතා අයහොරත්යතන අට්ඨචත්තාලීසයයොජනසහස්සානි භස්සමානා චතූහි
මායසහිපථවියං පතිට්ඨයහයයා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ එවං භණථ ‘යසයයථාපි බලවා පුරියසො 

සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයය, පසාරිතං වා බාහං සමිඤ්යජයය, එවයමව
ඉද්ධිමා භික්ඛු යචයතොවසිප්පත්යතො ජම්බුදීයප අන්තරහියතො බ්රහ්මයලොයක 

පාතුභයවයයා’ති එතං වචනං න සද්දහාමි, එවං අතිසීඝං තාව බහූනි
යයොජනසතානි ගච්ඡිස්සතී’’ති. 

යථයරොආහ ‘‘කුහිංපන, මහාරාජ, තවජාතභූමී’’ති? ‘‘අත්ථි, භන්යත, 

අලසන්යදොනාමදීයපො, තත්ථාහංජායතො’’ති.‘‘කීවදූයරො, මහාරාජ, ඉයතො

අලසන්යදො යහොතී’’ති? ‘‘ද්විමත්තානි, භන්යත, යයොජනසතානී’’ති.

‘‘අභිජානාසි නු ත්වං, මහාරාජ, තත්ථ කිඤ්චියදව කරණීයං කරිත්වා

සරිතා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සරාමී’’ති.‘‘ලහුංයඛොත්වං, මහාරාජ, ගයතොසි
ද්විමත්තානියයොජනසතානී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

බ්රහ්මයලොකපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. ද්වින්නංයලොකුප්පන්නානංසමකභාවපඤ්යහො 
5. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, යයොඉධකාලඞ්කයතොබ්රහ්මයලොයක 

උප්පජ්යජයය, යයො ච ඉධ කාලඞ්කයතො කස්මීයර උප්පජ්යජයය, යකො

චිරතරංයකො සීඝතර’’න්ති? ‘‘සමකං, මහාරාජා’’ති. 

‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘කුහිං පන, මහාරාජ, තව ජාතනගර’’න්ති? 

‘‘අත්ථි, භන්යත, කලසිගායමො නාම, තත්ථාහං ජායතො’’ති. ‘‘කීව දූයරො, 

මහාරාජ, ඉයතො කලසිගායමො යහොතී’’ති. ‘‘ද්විමත්තානි, භන්යත, 

යයොජනසතානී’’ති. ‘‘කීව දූරං, මහාරාජ, ඉයතො කස්මීරං යහොතී’’ති? 

‘‘ද්වාදස, භන්යත, යයොජනානී’’ති. ‘‘ඉඞ්ඝ, ත්වං මහාරාජ, කලසිගාමං

චින්යතහී’’ති. ‘‘චින්තියතො, භන්යත’’ති. ‘‘ඉඞ්ඝ, ත්වං මහාරාජ, කස්මීරං

චින්යතහී’’ති. ‘‘චින්තිතං භන්යත’’ති. ‘‘කතමං නු යඛො, මහාරාජ, චියරන

චින්තිතං, කතමං සීඝතර’’න්ති? ‘‘සමකං භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයො ඉධ කාලඞ්කයතො බ්රහ්මයලොයක උප්පජ්යජයය, යයො ච ඉධ

කාලඞ්කයතොකස්මීයරඋප්පජ්යජයය, සමකංයයවඋප්පජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘භියයයො ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, ද්යව 

සකුණා ආකායසන ගච්යඡයයං, යතසු එයකො උච්යච රුක්යඛ නිසීයදයය, 
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එයකොනීයචරුක්යඛනිසීයදයය, යතසංසමකංපතිට්ඨිතානංකතමස්සඡායා 

පඨමතරං පථවියං පතිට්ඨයහයය, කතමස්ස ඡායා චියරන පථවියං

පතිට්ඨයහයයා’’ති? ‘‘සමකං, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො

ඉධ කාලඞ්කයතො බ්රහ්මයලොයක උප්පජ්යජයය, යයො ච ඉධ කාලඞ්කයතො

කස්මීයරඋප්පජ්යජයය, සමකංයයව උප්පජ්ජන්තී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

ද්වින්නංයලොකුප්පන්නානංසමකභාවපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. යබොජ්ඣඞ්ගපඤ්යහො 
6. රාජා ආහ ‘‘කති නු යඛො, භන්යත නාගයසන, යබොජ්ඣඞ්ගා’’ති? 

‘‘සත්ත යඛො, මහාරාජ, යබොජ්ඣඞ්ගා’’ති. ‘‘කතිහි පන, භන්යත, 

යබොජ්ඣඞ්යගහි බුජ්ඣතී’’ති? ‘‘එයකන යඛො, මහාරාජ, යබොජ්ඣඞ්යගන

බුජ්ඣති ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගනා’’ති. ‘‘අථකිස්සනුයඛො, භන්යත, 

වුච්චන්ති ‘සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා’’’ති? ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, අසි
යකොසියා පක්ඛිත්යතො අග්ගහියතො හත්යථන උස්සහති යඡජ්ජං

ඡින්දිතු’’න්ති. ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගනවිනාඡහියබොජ්ඣඞ්යගහිනබුජ්ඣතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

යබොජ්ඣඞ්ගපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. පාපපුඤ්ඤානංඅප්පානප්පභාවපඤ්යහො 
7. රාජා ආහ‘‘භන්යතනාගයසන, කතරංනුයඛො බහුතරංපුඤ්ඤංවා

අපුඤ්ඤංවා’’ති? ‘‘පුඤ්ඤංයඛො, මහාරාජ, බහුතරං, අපුඤ්ඤංයථොක’’න්ති.

‘‘යකන කාරයණනා’’ති? ‘‘අපුඤ්ඤං යඛො, මහාරාජ, කයරොන්යතො 

විප්පටිසාරී යහොති ‘පාපකම්මං මයා කත’න්ති, යතන පාපං න වඩ් ති.

පුඤ්ඤංයඛො, මහාරාජ, කයරොන්යතොඅවිප්පටිසාරීයහොති, අවිප්පටිසාරියනො

පායමොජ්ජං ජායති, පමුදිතස්ස පීති ජායති, පීතිමනස්ස කායයො පස්සම්භති, 

පස්සද්ධකායයො සුඛං යවයදති, සුඛියනො චිත්තං සමාධියති, සමාහියතො

යථාභූතං පජානාති, යතන කාරයණන පුඤ්ඤං වඩ් ති. පුරියසො යඛො, 

මහාරාජ, ඡින්නහත්ථපායදො භගවයතො එකං උප්පලහත්ථං දත්වා

එකනවුතිකප්පානි විනිපාතං න ගච්ඡිස්සති. ඉමිනාපි, මහාරාජ, කාරයණන

භණාමි‘පුඤ්ඤංබහුතරං, අපුඤ්ඤංයථොක’’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

පාපපුඤ්ඤානංඅප්පානප්පභාවපඤ්යහොසත්තයමො. 
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8. ජානන්තාජානන්තපාපකරණපඤ්යහො 
8. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, යයොජානන්යතොපාපකම්මංකයරොති, 

යයො අජානන්යතො පාපකම්මං කයරොති, කස්ස බහුතරං අපුඤ්ඤ’’න්ති? 

යථයරොආහ‘‘යයොයඛො, මහාරාජ, අජානන්යතොපාපකම්මංකයරොති, තස්ස

බහුතරං අපුඤ්ඤ’’න්ති. ‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, යයො අම්හාකං

රාජපුත්යතො වා රාජමහාමත්යතො වා අජානන්යතො පාපකම්මංකයරොති, තං

මයං දිගුණංදණ්යඩමා’’ති? ‘‘තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, තත්තංඅයයොගුළං

ආදිත්තං සම්පජ්ජලිතංසයජොතිභූතංඑයකොජානන්යතොගණ්යහයය, එයකො

අජානන්යතොගණ්යහයය, කතයමො [කස්ස(ක.)] බලවතරංඩය්යහයයා’’ති.

‘‘යයො යඛො, භන්යත, අජානන්යතො ගණ්යහයය, යසො [තස්ස (පී. ක.)] 

බලවතරං ඩය්යහයයා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො අජානන්යතො

පාපකම්මංකයරොති, තස්සබහුතරං අපුඤ්ඤ’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

ජානන්තාජානන්තපාපකරණපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. උත්තරකුරුකාදිගමනපඤ්යහො 
9. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, අත්ථියකොචි, යයොඉමිනාසරීයරන

උත්තරකුරුං වා ගච්යඡයය, බ්රහ්මයලොකං වා, අඤ්ඤං වා පන දීප’’න්ති? 

‘‘අත්ථි, මහාරාජ, යයොඉමිනාචාතුම්මහාභූතියකනකායයන උත්තරකුරුංවා

ගච්යඡයය, බ්රහ්මයලොකංවා, අඤ්ඤංවාපනදීප’’න්ති. 

‘‘කථං, භන්යත නාගයසන, ඉමිනා චාතුම්මහාභූතියකන කායයන 

උත්තරකුරුං වා ගච්යඡයය, බ්රහ්මයලොකං වා, අඤ්ඤං වා පන දීප’’න්ති? 

‘‘අභිජානාසි නු, ත්වං මහාරාජ, ඉමිස්සා පථවියා විදත්ථිං වා රතනං වා

ලඞ්ඝිතා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, අභිජානාමි‘අහං, භන්යතනාගයසන, අට්ඨපි

රතනියයො ලඞ්යඝමී’’’ති. ‘‘කථං, ත්වං මහාරාජ, අට්ඨපි රතනියයො

ලඞ්යඝසී’’ති? ‘‘අහඤ්හි, භන්යත, චිත්තංඋප්පායදමි‘එත්ථනිපතිස්සාමී’ති

සහ චිත්තුප්පායදන කායයො යම ලහුයකො යහොතී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, ඉද්ධිමාභික්ඛුයචයතොවසිප්පත්යතො කායංචිත්යතසමායරොයපත්වා
චිත්තවයසනයවහාසංගච්ඡතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

උත්තරකුරුකාදිගමනපඤ්යහොනවයමො. 

10. දීඝට්ඨිපඤ්යහො 
10. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ එවං භණථ ‘අට්ඨිකානි 

දීඝානි යයොජනසතිකානිපී’ති, රුක්යඛොපි තාව නත්ථි යයොජනසතියකො, 

කුයතොපනඅට්ඨිකානි දීඝානියයොජනසතිකානිභවිස්සන්තී’’ති? 
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‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, සුතං යත ‘මහාසමුද්යද 

පඤ්චයයොජනසතිකාපිමච්ඡාඅත්ථීද’’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සුත’’න්ති.‘‘නනු

මහාරාජ, පඤ්චයයොජනසතිකස්ස මච්ඡස්ස අට්ඨිකානි දීඝානි භවිස්සන්ති 

යයොජනසතිකානිපී’’ති? 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

දීඝට්ඨිපඤ්යහොදසයමො. 

11. අස්සාසපස්සාසනියරොධපඤ්යහො 
11. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ එවං භණථ ‘සක්කා

අස්සාසපස්සායස නියරොයධතු’’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, සක්කා 

අස්සාසපස්සායස නියරොයධතු’’න්ති. ‘‘කථං, භන්යත නාගයසන, සක්කා

අස්සාසපස්සායස නියරොයධතු’’න්ති. ‘‘තං කිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ, 

සුතපුබ්යබොයතයකොචිකාකච්ඡමායනො’’ති. ‘‘ආම, භන්යත, සුතපුබ්යබො’’ති.

‘‘කිංනුයඛො, මහාරාජ, යසොසද්යදොකායයනමියත විරයමයයා’’ති. ‘‘ආම, 

භන්යත, විරයමයයා’’ති. ‘‘යසො හිනාම, මහාරාජ, සද්යදො අභාවිතකායස්ස
අභාවිතසීලස්ස අභාවිතචිත්තස්ස අභාවිතපඤ්ඤස්ස කායය නමියත 

විරමිස්සති, කිං පන භාවිතකායස්ස භාවිතසීලස්ස භාවිතචිත්තස්ස
භාවිතපඤ්ඤස්ස චතුත්ථජ්ඣානං සමාපන්නස්ස අස්සාසපස්සාසා න
නිරුජ්ඣිස්සන්තී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

අස්සාසපස්සාසනියරොධපඤ්යහොඑකාදසයමො. 

12. සමුද්දපඤ්යහො 
12. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘සමුද්යදො සමුද්යදො’ති වුච්චති, 

යකනකාරයණනඋදකං‘සමුද්යදො’තිවුච්චතී’’ති? යථයරො ආහ ‘‘යත්තකං, 

මහාරාජ, උදකං, තත්තකං යලොණං. යත්තකං යලොණං, තත්තකං උදකං.

තස්මා ‘සමුද්යදො’තිවුච්චතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සමුද්දපඤ්යහොද්වාදසයමො. 

13. සමුද්දඑකරසපඤ්යහො 
13. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, යකන කාරයණන සමුද්යදො

එකරයසො යලොණරයසො’’ති? ‘‘චිරසණ්ඨිතත්තා යඛො, මහාරාජ, උදකස්ස
සමුද්යදොඑකරයසො යලොණරයසො’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 
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සමුද්දඑකරසපඤ්යහොයතරසයමො. 

14. සුඛුමපඤ්යහො 
14. රාජා ආහ‘‘භන්යතනාගයසන, සක්කා සබ්බංසුඛුමංඡින්දිතු’’න්ති? 

‘‘ආම, මහාරාජ, සක්කා සබ්බං සුඛුමං ඡින්දිතු’’න්ති. ‘‘කිං පන, භන්යත, 

සබ්බං සුඛුම’’න්ති? ‘‘ධම්යමො යඛො, මහාරාජ, සබ්බසුඛුයමො, න යඛො, 

මහාරාජ, ධම්මා සබ්යබ සුඛුමා, ‘සුඛුම’න්ති වා ‘ථූල’න්ති වා 

ධම්මානයමතමධිවචනං. යං කිඤ්චි ඡින්දිතබ්බං, සබ්බං තං පඤ්ඤාය

ඡින්දති, නත්ථි දුතියංපඤ්ඤායයඡදන’’න්ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

සුඛුමපඤ්යහොචුද්දසයමො. 

15. විඤ්ඤාණනානත්ථපඤ්යහො 
15. රාජාආහ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘විඤ්ඤාණ’න්තිවා‘පඤ්ඤා’ති වා

‘භූතස්මිං ජීයවො’ති වා ඉයම ධම්මා නානත්ථා යචව නානාබයඤ්ජනා ච, 

උදාහු එකත්ථා බයඤ්ජනයමවනාන’’න්ති? ‘‘විජානනලක්ඛණං, මහාරාජ, 

විඤ්ඤාණං, පජානනලක්ඛණා පඤ්ඤා, භූතස්මිං ජීයවො නුපලබ්භතී’’ති.

‘‘යදි ජීයවොනුපලබ්භති, අථයකො චරහිචක්ඛුනාරූපං පස්සති, යසොයතන

සද්දං සුණාති, ඝායනන ගන්ධං ඝායති, ජිව්හාය රසං සායති, කායයන

යඵොට්ඨබ්බං ඵුසති, මනසා ධම්මං විජානාතී’’ති? යථයරො ආහ ‘‘යදි ජීයවො 

චක්ඛුනා රූපං පස්සති…යප.… මනසා ධම්මං විජානාති, යසො ජීයවො
චක්ඛුද්වායරසු උප්පාටියතසු මහන්යතන ආකායසන බහිමුයඛො සුට්ඨුතරං

රූපං පස්යසයය, යසොයතසු උප්පාටියතසු, ඝායන උප්පාටියත, ජිව්හාය

උප්පාටිතාය, කායය උප්පාටියත මහන්යතන ආකායසන සුට්ඨුතරං සද්දං

සුයණයය, ගන්ධංඝායයයය, රසංසායයයය, යඵොට්ඨබ්බං ඵුයසය්යා’’ති? ‘‘න

හි, භන්යත’’ති.‘‘යතනහි, මහාරාජ, භූතස්මිංජීයවොනුපලබ්භතී’’ති. 

‘‘කල්යලොසි, භන්යතනාගයසනා’’ති. 

විඤ්ඤාණනානත්ථපඤ්යහොපන්නරසයමො. 

16. අරූපධම්මවවත්ථානදුක්කරපඤ්යහො 
16. රාජා ආහ ‘‘භන්යත නාගයසන, දුක්කරං නු යඛො භගවතා

කත’’න්ති? යථයරොආහ‘‘දුක්කරං, මහාරාජ, භගවතාකත’’න්ති.‘‘කිංපන, 

භන්යත නාගයසන, භගවතා දුක්කරං කත’’න්ති. ‘‘දුක්කරං, මහාරාජ, 
භගවතාකතංඉයමසං අරූපීනංචිත්තයචතසිකානංධම්මානංඑකාරම්මයණ

වත්තමානානං වවත්ථානං අක්ඛාතං ‘අයං ඵස්යසො, අයං යවදනා, අයං

සඤ්ඤා, අයංයචතනා, ඉදංචිත්ත’’’න්ති. 
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‘‘ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො නාවාය 
මහාසමුද්දං අජ්යඣොගායහත්වා හත්ථපුයටන උදකං ගයහත්වා ජිව්හාය

සායිත්වා ජායනයය නුයඛො, මහාරාජ, යසො පුරියසො ‘‘ඉදං ගඞ්ගායඋදකං, 

ඉදංයමුනායඋදකං, ඉදංඅචිරවතියා උදකං, ඉදංසරභුයාඋදකං, ඉදංමහියා

උදක’’’න්ති? ‘‘දුක්කරං, භන්යත, ජානිතු’’න්ති. ‘‘ඉයතො දුක්කරතරං යඛො, 

මහාරාජ, භගවතා කතං ඉයමසං අරූපීනං චිත්තයචතසිකානං ධම්මානං 

එකාරම්මයණ වත්තමානානං වවත්ථානං අක්ඛාතං ‘අයං ඵස්යසො, අයං 

යවදනා, අයංසඤ්ඤා, අයංයචතනා, ඉදංචිත්ත’’’න්ති.‘‘සුට්ඨු, භන්යත’’ති
රාජා අබ්භානුයමොදීති. 

අරූපධම්මවවත්ථානදුක්කරපඤ්යහොයසොළසයමො. 

අරූපධම්මවවත්ථානවග්යගොසත්තයමො. 

ඉමස්මිංවග්යගයසොළසපඤ්හා. 

මිලින්දපඤ්හපුච්ඡාවිසජ්ජනා 
යථයරො ආහ ‘‘ජානාසි යඛො, මහාරාජ, සම්පති කා යවලා’’ති? ‘‘ආම, 

භන්යත, ජානාමි‘සම්පතිපඨයමොයායමො අතික්කන්යතො, මජ්ඣියමොයායමො

පවත්තති, උක්කා පදීපීයන්ති, චත්තාරි පටාකානි ආණත්තානි ගමිස්සන්ති
භණ්ඩයතොරාජයදයයානී’’’ති. 

යයොනකා එවමාහංසු ‘‘කල්යලොසි, මහාරාජ, පණ්ඩියතො යථයරො’’ති.

‘‘ආම, භයණ, පණ්ඩියතො යථයරො, එදියසො ආචරියයො භයවයය මාදියසො ච 

අන්යතවාසී, නචිරස්යසව පණ්ඩියතො ධම්මං ආජායනයයා’’ති. තස්ස 
පඤ්හයවයයාකරයණන තුට්යඨො රාජා යථරං නාගයසනං

සතසහස්සග්ඝනයකන කම්බයලන අච්ඡායදත්වා ‘‘භන්යත නාගයසන, 

අජ්ජතග්යග යත අට්ඨසතං භත්තං පඤ්ඤයපමි, යං කිඤ්චි අන්යතපුයර

කප්පියං, යතන ච පවායරමී’’ති ආහ. අලං මහාරාජ ජීවාමී’’ති. ‘‘ජානාමි, 

භන්යතනාගයසන, ජීවසි, අපිචඅත්තානඤ්චරක්ඛ, මමඤ්චරක්ඛාහී’’ති. 

‘‘කථං අත්තානං රක්ඛසි, ‘නාගයසයනො මිලින්දං රාජානං පසායදති, නච

කිඤ්චි අලභී’ති පරාපවායදො [පරප්පවායදො (ක.)] ආගච්යඡයයාති, එවං

අත්තානං රක්ඛ. කථං මමං රක්ඛසි, ‘මිලින්යදො රාජා පසන්යනො

පසන්නාකාරං න කයරොතී’ති පරාපවායදො ආගච්යඡයයාති, එවං මමං

රක්ඛාහී’’ති. ‘‘තථා යහොතු, මහාරාජා’’ති. ‘‘යසයයථාපි, භන්යත, සීයහො

මිගරාජා සුවණ්ණපඤ්ජයර පක්ඛිත්යතොපිබහිමුයඛො යයව යහොති, එවයමව

යඛො අහං, භන්යත, කිඤ්චාපි අගාරං අජ්ඣාවසාමි බහිමුයඛො යයව පන

අච්ඡාමි. සයච අහං, භන්යත, අගාරස්මා අනාගාරියං පබ්බයජයයං, නචිරං

ජීයවයයං, බහූයම පච්චත්ථිකා’’ති. 
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අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො මිලින්දස්ස රඤ්යඤො පඤ්හං
විසජ්යජත්වා උට්ඨායාසනා සඞ්ඝාරාමං අගමාසි. අචිරපක්කන්යත ච
ආයස්මන්යත නාගයසයන මිලින්දස්ස රඤ්යඤො එතදයහොසි ‘‘කිං මයා

පුච්ඡිතං, කිංභදන්යතනනාගයසයනනවිසජ්ජිත’’න්ති? අථ යඛොමිලින්දස්ස

රඤ්යඤො එතදයහොසි ‘‘සබ්බං මයා සුපුච්ඡිතං, සබ්බං භදන්යතන 
නාගයසයනන සුවිසජ්ජිත’’න්ති. ආයස්මයතොපි නාගයසනස්ස

සඞ්ඝාරාමගතස්ස එතදයහොසි ‘‘කිං මිලින්යදන රඤ්ඤා පුච්ඡිතං, කිං මයා 
විසජ්ජිත’’න්ති. අථ යඛො ආයස්මයතො නාගයසනස්ස එතදයහොසි ‘‘සබ්බං 

මිලින්යදනරඤ්ඤාසුපුච්ඡිතං, සබ්බංමයාසුවිසජ්ජිත’’න්ති. 

අථ යඛො ආයස්මා නාගයසයනො තස්සා රත්තියා අච්චයයන
පුබ්බණ්හසමයං නිවායසත්වා පත්තචීවරමාදායයයනමිලින්දස්ස රඤ්යඤො

නියවසනංයතනුපසඞ්කමි, උපසඞ්කමිත්වාපඤ්ඤත්යතආසයනනිසීදි.අථ
යඛො මිලින්යදො රාජා ආයස්මන්තං නාගයසනං අභිවායදත්වා එකමන්තං 

නිසීදි, එකමන්තංනිසින්යනොයඛො මිලින්යදොරාජාආයස්මන්තංනාගයසනං
එතදයවොච– 

‘‘මා යඛො භදන්තස්ස එවං අයහොසි ‘නාගයසයනො මයා පඤ්හං
පුච්ඡියතො’ති යතයනව යසොමනස්යසන තං රත්තාවයසසං වීතිනායමසීතින

යතඑවංදට්ඨබ්බං.තස්සමය්හං, භන්යත, තංරත්තාවයසසංඑතදයහොසි‘කිං

මයාපුච්ඡිතං, කිංභදන්යතනවිසජ්ජිත’න්ති, ‘සබ්බංමයාසුපුච්ඡිතං, සබ්බං
භදන්යතනසුවිසජ්ජිත’’’න්ති. 

යථයරොපි එවමාහ – ‘‘මා යඛො මහාරාජස්ස එවං අයහොසි ‘මිලින්දස්ස 

රඤ්යඤො මයා පඤ්යහො විසජ්ජියතො’ති යතයනව යසොමනස්යසන තං

රත්තාවයසසංවීතිනායමසීතින යතඑවංදට්ඨබ්බං.තස්සමය්හං, මහාරාජ, 

තං රත්තාවයසසං එතදයහොසි ‘කිං මිලින්යදන රඤ්ඤා පුච්ඡිතං, කිං මයා

විසජ්ජිත’න්ති, ‘සබ්බං මිලින්යදන රඤ්ඤා සුපුච්ඡිතං, සබ්බං මයා
සුවිසජ්ජිත’’’න්ති ඉතිහ යත මහානාගා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස සුභාසිතං
සමනුයමොදිංසූති. 

මිලින්දපඤ්හපුච්ඡාවිසජ්ජනානිට්ඨිතා. 
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යමණ්ඩකපඤ්හාරම්භකථා 

අට්ඨමන්තපරිවජ්ජනීයට්ඨානානි 
භස්සප්පවායදො [භස්සප්පයවදී (සී. පී.)] යවතණ්ඩී, අතිබුද්ධි

විචක්ඛයණො; 

මිලින්යදොඤාණයභදාය, නාගයසනමුපාගමි. 

වසන්යතොතස්සඡායාය, පරිපුච්ඡංපුනප්පුනං; 

පභින්නබුද්ධිහුත්වාන, යසොපිආසිතියපටයකො. 

නවඞ්ගංඅනුමජ්ජන්යතො, රත්තිභායගරයහොගයතො; 

අද්දක්ඛියමණ්ඩයකපඤ්යහ, දුන්නියවයඨසනිග්ගයහ. 

‘‘පරියායභාසිතංඅත්ථි, අත්ථිසන්ධායභාසිතං; 

සභාවභාසිතංඅත්ථි, ධම්මරාජස්සසාසයන. 

‘‘යතසමත්ථංඅවිඤ්ඤාය, යමණ්ඩයකජිනභාසියත; 

අනාගතම්හිඅද්ධායන, විග්ගයහොතත්ථයහස්සති. 

‘‘හන්දකථිංපසායදත්වා, යඡජ්ජායපස්සාමියමණ්ඩයක; 

තස්සනිද්දිට්ඨමග්යගන, නිද්දිසිස්සන්තයනාගයත’’ති. 

අථයඛොමිලින්යදොරාජාපභාතායරත්තියාඋද්ධස්යත [උට්ඨියත(සයා.), 
උග්ගයත (සී. පී.)] අරුයණ සීසං න්හත්වා සිරසි අඤ්ජලිං පග්ගයහත්වා
අතීතානාගතපච්චුප්පන්යනසම්මාසම්බුද්යධ අනුස්සරිත්වාඅට්ඨවත්තපදානි
සමාදියි ‘‘ඉයතො යම අනාගතානි සත්ත දිවසානි අට්ඨ ගුයණ සමාදියිත්වා

තයපො චරිතබ්යබො භවිස්සති, යසොහං චිණ්ණතයපො සමායනො ආචරියං
ආරායධත්වායමණ්ඩයකපඤ්යහපුච්ඡිස්සාමී’’ති.අථයඛොමිලින්යදොරාජා 
පකතිදුස්සයුගං අපයනත්වා ආභරණානි ච ඔමුඤ්චිත්වා කාසාවං
නිවායසත්වා මුණ්ඩකපටිසීසකං සීයස පටිමුඤ්චිත්වා මුනිභාවමුපගන්ත්වා

අට්ඨගුයණසමාදියි ‘‘ඉමංසත්තාහංමයානරාජත්යථොඅනුසාසිතබ්යබො, න

රාගූපසඤ්හිතං චිත්තං උප්පායදතබ්බං, න යදොසූපසඤ්හිතං චිත්තං

උප්පායදතබ්බං, න යමොහූපසඤ්හිතං චිත්තං උප්පායදතබ්බං, 

දාසකම්මකරයපොරියසජයනපිනිවාතවුත්තිනාභවිතබ්බං, කායිකං වාචසිකං 

අනුරක්ඛිතබ්බං, ඡපි ආයතනානි නිරවයසසයතො අනුරක්ඛිතබ්බානි, 
යමත්තාභාවනායමානසංපක්ඛිපිතබ්බ’’න්ති.ඉයමඅට්ඨ ගුයණසමාදියිත්වා
යතස්යවව අට්ඨසු ගුයණසු මානසං පතිට්ඨයපත්වා බහි අනික්ඛමිත්වා
සත්තාහංවීතිනායමත්වාඅට්ඨයමදිවයසපභාතායරත්තියාපයගවපාතරාසං 
කත්වාඔක්ඛිත්තචක්ඛුමිතභාණීසුසණ්ඨියතනඉරියාපයථනඅවික්ඛිත්යතන
චිත්යතන හට්යඨන උදග්යගන විප්පසන්යනන යථරං නාගයසනං
උපසඞ්කමිත්වා යථරස්ස පායද සිරසා වන්දිත්වා එකමන්තං ඨියතො
ඉදමයවොච– 
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‘‘අත්ථි යම, භන්යත නාගයසන, යකොචි අත්යථො තුම්යහහි සද්ධිං 

මන්තයිතබ්යබො, නතත්ථඅඤ්යඤොයකොචිතතියයොඉච්ඡිතබ්යබො, සුඤ්යඤ
ඔකායසපවිවිත්යත අරඤ්යඤඅට්ඨඞ්ගුපාගයතසමණසාරුප්යප.තත්ථයසො

පඤ්යහො පුච්ඡිතබ්යබො භවිස්සති, තත්ථ යම ගුය්හං න කාතබ්බං න

රහස්සකං, අරහාමහං රහස්සකං සුණිකඞතුං සුමන්තයන උපගයත, උපමායපි

යසො අත්යථො උපපරික්ඛිතබ්යබො, යථා කිං විය, යථා නාම, භන්යත

නාගයසන, මහාපථවීනික්යඛපංඅරහතිනික්යඛයපඋපගයත.එවයමවයඛො, 

භන්යතනාගයසන, අරහාමහං රහස්සකංසුණිකඞතුංසුමන්තයනඋපගයත’’ති.

ගරුනා සහ පවිවිත්තපවනං පවිසිත්වා ඉදමයවොච – ‘‘භන්යත නාගයසන, 

ඉධපුරියසනමන්තයිතුකායමනඅට්ඨඨානානිපරිවජ්ජයිතබ්බානි භවන්ති, 

න යතසු ඨායනසු විඤ්ඤූ පුරියසො අත්ථං මන්යතති, මන්තියතොපි අත්යථො

පරිපතති නසම්භවති.කතමානිඅට්ඨඨානානි? විසමට්ඨානංපරිවජ්ජනීයං, 

සභයං පරිවජ්ජනීයං, අතිවාතට්ඨානං පරිවජ්ජනීයං, පටිච්ඡන්නට්ඨානං

පරිවජ්ජනීයං, යදවට්ඨානං පරිවජ්ජනීයං, පන්යථොපරිවජ්ජනීයයො, සඞ්ගායමො 

[සඞ්කයමො(සී. පී.)] පරිවජ්ජනීයයො, උදකතිත්ථංපරිවජ්ජනීයං.ඉමානිඅට්ඨ
ඨානානි පරිවජ්ජනීයානී’’ති. 

යථයරො ආහ ‘‘යකො යදොයසො විසමට්ඨායන, සභයය, අතිවායත, 

පටිච්ඡන්යන, යදවට්ඨායන, පන්යථ, සඞ්ගායම, උදකතිත්යථ’’ති? ‘‘විසයම, 

භන්යත නාගයසන, මන්තියතො අත්යථො විකිරති විධමති පග්ඝරති න

සම්භවති, සභයය මයනො සන්තස්සති, සන්තස්සියතො න සම්මා අත්ථං

සමනුපස්සති, අතිවායත සද්යදො අවිභූයතො යහොති, පටිච්ඡන්යන උපස්සුතිං

තිට්ඨන්ති, යදවට්ඨායන මන්තියතො අත්යථො ගරුකං පරිණමති, පන්යථ 

මන්තියතොඅත්යථොතුච්යඡොභවති, සඞ්ගායමචඤ්චයලොභවති, උදකතිත්යථ
පාකයටොභවති. භවතීහ– 

‘‘‘විසමංසභයංඅතිවායතො, පටිච්ඡන්නංයදවනිස්සිතං; 

පන්යථොචසඞ්ගායමොතිත්ථං, අට්යඨයතපරිවජ්ජියා’’’ති. 

අට්ඨමන්තනස්සපරිවජ්ජනීයට්ඨානානි. 

අට්ඨමන්තවිනාසකපුග්ගලා 
‘‘භන්යතනාගයසන, අට්ඨියම පුග්ගලා මන්තියමානා මන්තිතං අත්ථං 

බයාපායදන්ති. කතයම අට්ඨ? රාගචරියතො යදොසචරියතො යමොහචරියතො
මානචරියතො ලුද්යධො අලයසො එකචින්තී බායලොති. ඉයම අට්ඨ පුග්ගලා
මන්තිතංඅත්ථංබයාපායදන්තී’’ති. 

යථයරො ආහ ‘‘යතසං යකො යදොයසො’’ති? ‘‘රාගචරියතො, භන්යත

නාගයසන, රාගවයසන මන්තිතං අත්ථං බයාපායදති, යදොසචරියතො

යදොසවයසන මන්තිතං අත්ථං බයාපායදති, යමොහචරියතො යමොහවයසන
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මන්තිතං අත්ථං බයාපායදති, මානචරියතො මානවයසන මන්තිතං අත්ථං 

බයාපායදති, ලුද්යධො යලොභවයසන මන්තිතං අත්ථං බයාපායදති, අලයසො

අලසතාය මන්තිතං අත්ථං බයාපායදති, එකචින්තී එකචින්තිතාය මන්තිතං

අත්ථංබයාපායදති, බායලො බාලතායමන්තිතංඅත්ථංබයාපායදති.භවතීහ– 

‘‘‘රත්යතොදුට්යඨොචමූළ්යහොච, මානීලුද්යධොතථාලයසො; 

එකචින්තීචබායලොච, එයතඅත්ථවිනාසකා’’’ති. 

අට්ඨමන්තවිනාසකපුග්ගලා. 

නවගුය්හමන්තවිධංසකං 
‘‘භන්යත නාගයසන, නවියම පුග්ගලා මන්තිතං ගුය්හං විවරන්ති න 

ධායරන්ති.කතයමනව? රාගචරියතො යදොසචරියතොයමොහචරියතොභීරුයකො 
ආමිසගරුයකොඉත්ථීදයසොණ්යඩොපණ්ඩයකොදාරයකො’’ති. 

යථයරො ආහ ‘‘යතසං යකො යදොයසො’’ති? ‘‘රාගචරියතො, භන්යත

නාගයසන, රාගවයසන මන්තිතං ගුය්හං විවරතින ධායරති, යදොසචරියතො, 

භන්යත, යදොසවයසන මන්තිතං ගුය්හං විවරති න ධායරති, මූළ්යහො

යමොහවයසන මන්තිතං ගුය්හං විවරති න ධායරති, භීරුයකො භයවයසන

මන්තිතං ගුය්හං විවරති න ධායරති, ආමිසගරුයකො ආමිසයහතු මන්තිතං

ගුය්හං විවරති න ධායරති, ඉත්ථීද පඤ්ඤාය ඉත්තරතාය මන්තිතං ගුය්හං

විවරතිනධායරති, යසොණ්ඩියකොසුරායලොලතායමන්තිතංගුය්හංවිවරතින 

ධායරති, පණ්ඩයකො අයනකංසිකතාය මන්තිතං ගුය්හං විවරතිනධායරති, 

දාරයකොචපලතාය මන්තිතංගුය්හංවිවරතිනධායරති.භවතීහ– 

‘‘‘රත්යතො දුට්යඨො ච මූළ්යහො ච, භීරු ආමිසගරුයකො 

[ආමිසචක්ඛුයකො(සී.පී.)]; 

ඉත්ථීදයසොණ්යඩොපණ්ඩයකොච, නවයමොභවතිදාරයකො. 

‘‘නයවයතපුග්ගලායලොයක, ඉත්තරාචලිතාචලා; 

එයතහිමන්තිතංගුය්හං, ඛිප්පංභවතිපාකට’’’න්ති. 

නවගුය්හමන්තවිධංසකාපුග්ගලා. 

අට්ඨපඤ්ඤාපටිලාභකාරණං 
‘‘භන්යත නාගයසන, අට්ඨහි කාරයණහි බුද්ධි පරිණමති පරිපාකං 

ගච්ඡති.කතයමහිඅට්ඨහි? වයපරිණායමනබුද්ධිපරිණමතිපරිපාකංගච්ඡති, 

යසපරිණායමන බුද්ධි පරිණමති පරිපාකං ගච්ඡති, පරිපුච්ඡාය බුද්ධි

පරිණමති පරිපාකං ගච්ඡති, තිත්ථසංවායසන බුද්ධි පරිණමති පරිපාකං

ගච්ඡති, යයොනියසො මනසිකායරන බුද්ධි පරිණමති පරිපාකං ගච්ඡති, 

සාකච්ඡාය බුද්ධි පරිණමති පරිපාකං ගච්ඡති, ස්යනහූපයසවයනන බුද්ධි
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පරිණමති පරිපාකං ගච්ඡති, පතිරූපයදසවායසන බුද්ධි පරිණමති පරිපාකං
ගච්ඡති. භවතීහ– 

‘‘‘වයයන යසපුච්ඡාහි, තිත්ථවායසනයයොනියසො; 

සාකච්ඡාස්යනහසංයසවා, පතිරූපවයසනච. 

‘‘එතානිඅට්ඨඨානානි, බුද්ධිවිසදකාරණා; 

යයසංඑතානිසම්යභොන්ති, යතසංබුද්ධිපභිජ්ජතී’’’ති. 

අට්ඨපඤ්ඤාපටිලාභකාරණානි. 
ආචරියගුණං 

‘‘භන්යත නාගයසන, අයං භූමිභායගො අට්ඨ මන්තයදොසවිවජ්ජියතො, 

අහඤ්ච යලොයක පරයමො මන්තිසහායයො [මන්තසහායයො (සී.)], 

ගුය්හමනුරක්ඛීචාහංයාවාහංජීවිස්සාමිතාව ගුය්හමනුරක්ඛිස්සාමි, අට්ඨහිච

යමකාරයණහිබුද්ධිපරිණාමංගතා, දුල්ලයභොඑතරහි මාදියසොඅන්යතවාසී, 

සම්මා පටිපන්යනඅන්යතවාසියකයයආචරියානං පඤ්චවීසතිආචරියගුණා, 

යතහිගුයණහිආචරියයනසම්මාපටිපජ්ජිතබ්බං.කතයම පඤ්චවීසතිගුණා? 

‘‘ඉධ, භන්යත නාගයසන, ආචරියයන අන්යතවාසිම්හි සතතං සමිතං 

ආරක්ඛාඋපට්ඨයපතබ්බා, අයසවනයසවනාජානිතබ්බා, පමත්තාප්පමත්තා

ජානිතබ්බා, යසයයවකායසො ජානිතබ්යබො, යගලඤ්ඤං ජානිතබ්බං, 

යභොජනස්ස [යභොජනීයං (සයා.)] ලද්ධාලද්ධං ජානිතබ්බං, වියසයසො

ජානිතබ්යබො, පත්තගතං සංවිභජිතබ්බං, අස්සාසිතබ්යබො ‘මාභායි, අත්යථො

යත අභික්කමතී’ති, ‘ඉමිනා පුග්ගයලන පටිචරතී’ති [පටිචරාහීති (ක.)] 

පටිචායරො ජානිතබ්යබො, ගායම පටිචායරො ජානිතබ්යබො, විහායර පටිචායරො

ජානිතබ්යබො, නයතනහායසො දයවො කාතබ්යබො [නයතනසහසල්ලායපො

කාතබ්යබො (සී. පී.)], යතන සහ ආලායපො කාතබ්යබො, ඡිද්දං දිස්වා

අධිවායසතබ්බං, සක්කච්චකාරිනා භවිතබ්බං, අඛණ්ඩකාරිනා භවිතබ්බං, 

අරහස්සකාරිනා භවිතබ්බං, නිරවයසසකාරිනා භවිතබ්බං, ‘ජයනමිමං 

[ජායනමිමං (සයා.)] සිප්යපසූ’තිජනකචිත්තං උපට්ඨයපතබ්බං, ‘කථංඅයං

න පරිහායයයයා’ති වඩ්ඪචිත්තං උපට්ඨයපතබ්බං, ‘බලවං ඉමං කයරොමි

සික්ඛාබයලනා’තිචිත්තංඋපට්ඨයපතබ්බං, යමත්තචිත්තංඋපට්ඨයපතබ්බං, 

ආපදාසු න විජහිතබ්බං, කරණීයය නප්පමජ්ජිතබ්බං, ඛලියත ධම්යමන

පග්ගයහතබ්යබොති. ඉයම යඛො, භන්යත, පඤ්චවීසති ආචරියස්ස

ආචරියගුණා, යතහිගුයණහිමයිසම්මා පටිපජ්ජස්සු, සංසයයොයම, භන්යත, 

උප්පන්යනො, අත්ථියමණ්ඩකපඤ්හාජිනභාසිතා, අනාගයතඅද්ධායනතත්ථ

විග්ගයහො උප්පජ්ජිස්සති, අනාගයත ච අද්ධායන දුල්ලභා භවිස්සන්ති

තුම්හාදිසා බුද්ධිමන්යතො, යතසු යම පඤ්යහසු චක්ඛුං යදහි පරවාදානං
නිග්ගහායා’’ති. 
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පටුන 

උපාසකගුණං 
යථයරො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා දස උපාසකස්ස උපාසකගුයණ 

පරිදීයපසි. ‘‘දස ඉයම, මහාරාජ, උපාසකස්ස උපාසකගුණා. කතයම දස, 

ඉධ, මහාරාජ, උපාසයකො සඞ්යඝන සමානසුඛදුක්යඛො යහොති, 

ධම්මාධිපයතයයයො යහොති, යථාබලං සංවිභාගරයතො යහොති, 

ජිනසාසනපරිහානිං දිස්වා අභිවඩ්ඪයා වායමති. සම්මාදිට්ඨියකො යහොති, 

අපගතයකොතූහලමඞ්ගලියකො ජීවිතයහතුපි න අඤ්ඤං සත්ථාරං උද්දිසති, 

කායිකවාචසිකඤ්චස්සරක්ඛිතංයහොති, සමග්ගාරායමොයහොතිසමග්ගරයතො, 

අනුසූයයකොයහොති, න චකුහනවයසන සාසයනචරති, බුද්ධංසරණංගයතො

යහොති, ධම්මංසරණං ගයතොයහොති, සඞ්ඝංසරණංගයතොයහොති.ඉයමයඛො, 

මහාරාජ, දසඋපාසකස්සඋපාසකගුණා, යත සබ්යබගුණාතයිසංවිජ්ජන්ති, 
තං යත යුත්තං පත්තං අනුච්ඡවිකං පතිරූපං යං ත්වං ජිනසාසනපරිහානිං

දිස්වාඅභිවඩ්ඪංඉච්ඡසි, කයරොමියතඔකාසං, පුච්ඡමංත්වං යථාසුඛ’’න්ති. 

යමණ්ඩකපඤ්හාරම්භකථානිට්ඨිතා. 

4. යමණ්ඩකපඤ්යහො 

1. ඉද්ධිබලවග්ය ො 

1. කතාධිකාරසඵලපඤ්යහො 
1. අථ යඛොමිලින්යදො රාජාකතාවකායසොනිපච්චගරුයනොපායදසිරසි

අඤ්ජලිං කත්වා එතදයවොච ‘‘භන්යත නාගයසන, ඉයම තිත්ථියා එවං

භණන්ති [වඤ්යචොභවතිඅඵයලො(සී.පී. ක.)] ‘යදිබුද්යධොපූජංසාදියති, න
පරිනිබ්බුයතො බුද්යධො සංයුත්යතො යලොයකන අන්යතොභවියකො යලොකස්මිං

යලොකසාධාරයණො, තස්මා තස්ස කයතො අධිකායරො අවඤ්යඣො භවති

සඵයලො. යදිපරිනිබ්බුයතොවිසංයුත්යතොයලොයකනනිස්සයටොසබ්බභයවහි, 

තස්ස පූජා නුප්පජ්ජති, පරිනිබ්බුයතො න කිඤ්චි සාදියති, අසාදියන්තස්ස
කයතො අධිකායරො වඤ්යඣො භවති අඵයලො’ති උභයතො යකොටියකො එයසො

පඤ්යහො, යනයසො විසයයො අප්පත්තමානසානං, මහන්තානං යයයවයසො

විසයයො, භින්යදතං දිට්ඨිජාලං එකංයස ඨපය, තයවයසො පඤ්යහො

අනුප්පත්යතො, අනාගතානං ජිනපුත්තානංචක්ඛුංයදහිපරවාදනිග්ගහායා’’ති. 

යථයරොආහ‘‘පරිනිබ්බුයතො, මහාරාජ, භගවා, නචභගවාපූජංසාදියති, 

යබොධිමූයල යයව තථාගතස්ස සාදියනා පහීනා, කිං පන අනුපාදියසසාය

නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුතස්ස. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන
සාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘පූජියන්තා [පූජිතා(සයා.)] අසමසමා, සයදවමානුයසහියත; 

නසාදියන්තිසක්කාරං, බුද්ධානංඑසධම්මතා’’’ති. 
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රාජාආහ ‘‘භන්යතනාගයසන, පුත්යතො වා පිතුයනො වණ්ණං භාසති, 

පිතා වාපුත්තස්සවණ්ණං භාසති, නයචතංකාරණංපරවාදානංනිග්ගහාය, 

පසාදප්පකාසනං නායමතං, ඉඞ්ඝ යම ත්වං තත්ථ කාරණං සම්මා බ්රූහි
සකවාදස්ස පතිට්ඨාපනායදිට්ඨිජාලවිනියවඨනායා’’ති. 

යථයරොආහ‘‘පරිනිබ්බුයතො, මහාරාජ, භගවා, නචභගවාපූජංසාදියති, 
අසාදියන්තස්යසව තථාගතස්ස යදවමනුස්සා ධාතුරතනං වත්ථුං කරිත්වා
තථාගතස්ස ඤාණරතනාරම්මයණන සම්මාපටිපත්තිං යසවන්තා තිස්යසො
සම්පත්තියයොපටිලභන්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, මහතිමහාඅග්ගික්ඛන්යධො පජ්ජලිත්වා නිබ්බායයයය, 

අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, මහාඅග්ගික්ඛන්යධො සාදියති 

තිණකට්ඨුපාදාන’’න්ති? ‘‘ජලමායනොපි යසො, භන්යත, මහාඅග්ගික්ඛන්යධො

තිණකට්ඨුපාදානං නසාදියති, කිං පනනිබ්බුයතොඋපසන්යතො අයචතයනො

සාදියති? ‘‘තස්මිං පන, මහාරාජ, අග්ගික්ඛන්යධ උපරයත උපසන්යත

යලොයකඅග්ගිසුඤ්යඤොයහොතී’’ති.‘‘නහි, භන්යත, කට්ඨංඅග්ගිස්සවත්ථු

යහොති උපාදානං, යය යකචි මනුස්සා අග්ගිකාමා, යත අත්තයනො 

ථාමබලවීරියයන පච්චත්තපුරිසකායරන කට්ඨං මන්ථයිත්වා [මද්දිත්වා
(ක.)] අග්ගිං නිබ්බත්යතත්වා යතන අග්ගිනා අග්ගිකරණීයානි කම්මානි

කයරොන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, තිත්ථියානං වචනං මිච්ඡා භවති
‘අසාදියන්තස්සකයතොඅධිකායරොවඤ්යඣොභවතිඅඵයලො’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, මහතිමහාඅග්ගික්ඛන්යධො පජ්ජලි, එවයමව භගවා 

දසසහස්සියා [දසසහස්සිම්හි(සී.පී.ක.)] යලොකධාතුයා බුද්ධසිරියාපජ්ජලි.

යථා, මහාරාජ, මහතිමහාඅග්ගික්ඛන්යධො පජ්ජලිත්වා නිබ්බුයතො, එවයමව
භගවා දසසහස්සියා යලොකධාතුයා බුද්ධසිරියා පජ්ජලිත්වා අනුපාදියසසාය

නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුයතො. යථා, මහාරාජ, නිබ්බුයතො අග්ගික්ඛන්යධො 

තිණකට්ඨුපාදානංනසාදියති, එවයමවයඛොයලොකහිතස්සසාදියනාපහීනා

උපසන්තා. යථා, මහාරාජ, මනුස්සානිබ්බුයත අග්ගික්ඛන්යධ අනුපාදායන
අත්තයනො ථාමබලවීරියයන පච්චත්තපුරිසකායරන කට්ඨං මන්ථයිත්වා

අග්ගිංනිබ්බත්යතත්වායතනඅග්ගිනා අග්ගිකරණීයානිකම්මානිකයරොන්ති, 
එවයමව යඛො යදවමනුස්සා තථාගතස්ස පරිනිබ්බුතස්ස අසාදියන්තස්යසව
ධාතුරතනං වත්ථුං කරිත්වා තථාගතස්ස ඤාණරතනාරම්මයණන 

සම්මාපටිපත්තිං යසවන්තා තිස්යසො සම්පත්තියයො පටිලභන්ති, ඉමිනාපි, 

මහාරාජ, කාරයණනතථාගතස්සපරිනිබ්බුතස්ස අසාදියන්තස්යසවකයතො
අධිකායරො අවඤ්යඣොභවතිසඵයලො. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි යයන කාරයණන
තථාගතස්ස පරිනිබ්බුතස්සඅසාදියන්තස්යසව කයතොඅධිකායරොඅවඤ්යඣො

භවති සඵයලො. යථා, මහාරාජ, මහතිමහාවායතො වායිත්වාඋපරයමයය, අපි
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නුයඛොයසො, මහාරාජ, උපරයතො වායතොසාදියතිපුනනිබ්බත්තාපන’’න්ති? 

‘‘න හි, භන්යත, උපරතස්ස වාතස්ස ආයභොයගො වා මනසිකායරො වා පුන

නිබ්බත්තාපනාය’’. ‘‘කිංකාරණං’’? ‘‘අයචතනා සාවායයොධාතූ’’ති. ‘‘අපි

නුතස්ස, මහාරාජ, උපරතස්සවාතස්සවායතොතිසමඤ්ඤා අපගච්ඡතී’’ති? 

‘‘න හි, භන්යත, තාලවණ්ටවිධූපනානි වාතස්ස උප්පත්තියා පච්චයා, යය

යකචි මනුස්සා උණ්හාභිතත්තා පරිළාහපරිපීළිතා, යත තාලවණ්යටන වා
විධූපයනන වා අත්තයනො ථාමබලවීරියයන පච්චත්තපුරිසකායරන තං
නිබ්බත්යතත්වා යතන වායතන උණ්හං නිබ්බායපන්ති පරිළාහං

වූපසයමන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, තිත්ථියානං වචනං මිච්ඡා භවති
‘අසාදියන්තස්සකයතොඅධිකායරොවඤ්යඣොභවතිඅඵයලො’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, මහතිමහාවායතො වායි, එවයමව භගවා දසසහස්සියා 

යලොකධාතුයා සීතලමධුරසන්තසුඛුමයමත්තාවායතන උපවායි. යථා, 

මහාරාජ, මහතිමහාවායතො වායිත්වා උපරයතො, එවයමව භගවා
සීතලමධුරසන්තසුඛුමයමත්තාවායතන උපවායිත්වා අනුපාදියසසාය

නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බුයතො. යථා, මහාරාජ, උපරයතො වායතො පුන 

නිබ්බත්තාපනං න සාදියති, එවයමව යලොකහිතස්ස සාදියනා පහීනා

උපසන්තා.යථා, මහාරාජ, යතමනුස්සාඋණ්හාභිතත්තාපරිළාහපරිපීළිතා, 
එවයමව යදවමනුස්සා තිවිධග්ගිසන්තාපපරිළාහපරිපීළිතා. යථා

තාලවණ්ටවිධූපනානි වාතස්ස නිබ්බත්තියා පච්චයා යහොන්ති, එවයමව
තථාගතස්ස ධාතු ච ඤාණරතනඤ්ච පච්චයයො යහොති තිස්සන්නං 
සම්පත්තීනං පටිලාභාය. යථා මනුස්සා උණ්හාභිතත්තා පරිළාහපරිපීළිතා
තාලවණ්යටන වා විධූපයනන වා වාතං නිබ්බත්යතත්වා උණ්හං 

නිබ්බායපන්ති පරිළාහං වූපසයමන්ති, එවයමව යදවමනුස්සා තථාගතස්ස
පරිනිබ්බුතස්ස අසාදියන්තස්යසව ධාතුඤ්ච ඤාණරතනඤ්ච පූයජත්වා
කුසලං නිබ්බත්යතත්වා යතන කුසයලන තිවිධග්ගිසන්තාපපරිළාහං

නිබ්බායපන්ති වූපසයමන්ති. ඉමිනාපි, මහාරාජ, කාරයණන තථාගතස්ස
පරිනිබ්බුතස්ස අසාදියන්තස්යසව කයතො අධිකායරො අවඤ්යඣො භවති
සඵයලොති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිංකාරණංසුයණොහිපරවාදානංනිග්ගහාය. 

යථා, මහාරාජ, පුරියසො යභරිං ආයකොයටත්වා සද්දං නිබ්බත්යතයය, යයො

යසොයභරිසද්යදො පුරියසනනිබ්බත්තියතො, යසොසද්යදොඅන්තරධායයයය, අපි

නුයඛො යසො, මහාරාජ, සද්යදො සාදියතිපුනනිබ්බත්තාපන’’න්ති? ‘‘නහි, 

භන්යත, අන්තරහියතොයසොසද්යදො, නත්ථි තස්සපුනඋප්පාදායආයභොයගො 

වා මනසිකායරො වා, සකිං නිබ්බත්යත යභරිසද්යද අන්තරහියත යසො

යභරිසද්යදො සමුච්ඡින්යනො යහොති. යභරී පන, භන්යත, පච්චයයො යහොති

සද්දස්ස නිබ්බත්තියා, අථ පුරියසො පච්චයය සති අත්තයජන වායායමන

යභරිං අයකොයටත්වා සද්දං නිබ්බත්යතතී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
භගවා සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනපරිභාවිතං
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පටුන 

ධාතුරතනඤ්ච ධම්මඤ්ච විනයඤ්ච අනුසිට්ඨඤ්ච [අනුසත්ථිඤ්ච (සී. පී.)] 

සත්ථාරංඨපයිත්වාසයංඅනුපාදියසසායනිබ්බානධාතුයාපරිනිබ්බුයතො, න

ච පරිනිබ්බුයත භගවති සම්පත්තිලායභො උපච්ඡින්යනො යහොති, 
භවදුක්ඛපටිපීළිතාසත්තා ධාතුරතනඤ්චධම්මඤ්චවිනයඤ්චඅනුසිට්ඨඤ්ච

පච්චයං කරිත්වා සම්පත්තිකාමා සම්පත්තියයො පටිලභන්ති, ඉමිනාපි, 

මහාරාජ, කාරයණනතථාගතස්සපරිනිබ්බුතස්ස අසාදියන්තස්යසවකයතො
අධිකායරොඅවඤ්යඣොභවතිසඵයලොති. 

‘‘දිට්ඨඤ්යචතං, මහාරාජ, භගවතා අනාගතමද්ධානං. කථිතඤ්ච 

භණිකඞතඤ්ච ආචික්ඛිතඤ්ච ‘සියා යඛො පනානන්ද, තුම්හාකං එවමස්ස

අතීතසත්ථුකං පාවචනං නත්ථි යනො සත්ථාති, න යඛො පයනතං, ආනන්ද, 

එවං දට්ඨබ්බං, යයො යවො, ආනන්ද, මයා ධම්යමො ච විනයයො ච යදසියතො

පඤ්ඤත්යතො, යසොයවොමමච්චයයන සත්ථා’ති.පරිනිබ්බුතස්සතථාගතස්ස

අසාදියන්තස්ස කයතො අධිකායරො වඤ්යඣො භවති අඵයලොති, තං යතසං
තිත්ථියානංවචනංමිච්ඡාඅභූතංවිතථංඅලිකංවිරුද්ධංවිපරීතං දුක්ඛදායකං
දුක්ඛවිපාකංඅපායගමනීයන්ති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි යයන කාරයණන
තථාගතස්ස පරිනිබ්බුතස්සඅසාදියන්තස්යසවකයතොඅධිකායරොඅවඤ්යඣො

භවතිසඵයලො.සාදියතිනුයඛො, මහාරාජ, අයංමහාපථවී ‘සබ්බබීජානිමයි

සංවිරුහන්තූ’’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති. ‘‘කිස්සපනතානි, මහාරාජ, බීජානි
අසාදියන්තියා මහාපථවියා සංවිරුහිත්වා දළ්හමූලජටාපතිට්ඨිතා

ඛන්ධසාරසාඛාපරිවිත්ථිණ්ණා පුප්ඵඵලධරා යහොන්තී’’ති? ‘‘අසාදියන්තීපි, 

භන්යත, මහාපථවී යතසං බීජානං වත්ථුං යහොති පච්චයං යදති විරුහනාය, 
තානි බීජානි තං වත්ථුං නිස්සාය යතන පච්චයයන සංවිරුහිත්වා
දළ්හමූලජටාපතිට්ඨිතා ඛන්ධසාරසාඛාපරිවිත්ථිණ්ණා පුප්ඵඵලධරා

යහොන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, තිත්ථියා සයක වායද නට්ඨා යහොන්ති

හතා විරුද්ධා, සයච යත භණන්ති ‘අසාදියන්තස්ස කයතො අධිකායරො
වඤ්යඣොභවතිඅඵයලො’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, මහාපථවී, එවං තථාගයතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො. 

යථා, මහාරාජ, මහාපථවී න කිඤ්චි සාදියති, එවං තථාගයතො න කිඤ්චි

සාදියති. යථා, මහාරාජ, තානි බීජානි පථවිං නිස්සාය සංවිරුහිත්වා

දළ්හමූලජටාපතිට්ඨිතා ඛන්ධසාරසාඛාපරිවිත්ථිණ්ණාපුප්ඵඵලධරායහොන්ති, 
එවං යදවමනුස්සා තථාගතස්ස පරිනිබ්බුතස්ස අසාදියන්තස්යසව ධාතුඤ්ච
ඤාණරතනඤ්ච නිස්සාය දළ්හකුසලමූලපතිට්ඨිතා
සමාධික්ඛන්ධධම්මසාරසීලසාඛාපරිවිත්ථිණ්ණා 

විමුත්තිපුප්ඵසාමඤ්ඤඵලධරා යහොන්ති, ඉමිනාපි, මහාරාජ, කාරයණන
තථාගතස්සපරිනිබ්බුතස්සඅසාදියන්තස්යසවකයතොඅධිකායරො අවඤ්යඣො
භවතිසඵයලොති. 
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‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි යයන කාරයණන
තථාගතස්ස පරිනිබ්බුතස්සඅසාදියන්තස්යසවකයතොඅධිකායරොඅවඤ්යඣො

භවතිසඵයලො.සාදියන්තිනු යඛො, මහාරාජ, ඉයමඔට්ඨායගොණාගද්රභාඅජා

පසූ මනුස්සා අන්යතොකුච්ඡිස්මිං කිමිකුලානං සම්භව’’න්ති? ‘‘න හි, 

භන්යත’’ති. ‘‘කිස්ස පන යත, මහාරාජ, කිමයයො යතසං අසාදියන්තානං

අන්යතොකුච්ඡිස්මිංසම්භවිත්වාබහුපුත්තනත්තායවපුල්ලතං පාපුණන්තී’’ති? 

‘‘පාපස්ස, භන්යත, කම්මස්ස බලවතාය අසාදියන්තානං යයව යතසං 
සත්තානං අන්යතොකුච්ඡිස්මිං කිමයයො සම්භවිත්වා බහුපුත්තනත්තා

යවපුල්ලතං පාපුණන්තී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, තථාගතස්ස
පරිනිබ්බුතස්සඅසාදියන්තස්යසව ධාතුස්සචඤාණාරම්මණස්සචබලවතාය
තථාගයතකයතොඅධිකායරොඅවඤ්යඣොභවතිසඵයලොති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි යයන කාරයණන
තථාගතස්ස පරිනිබ්බුතස්සඅසාදියන්තස්යසවකයතොඅධිකායරොඅවඤ්යඣො

භවතිසඵයලො.සාදියන්තිනු යඛො, මහාරාජ, ඉයමමනුස්සාඉයමඅට්ඨනවුති

යරොගා කායය නිබ්බත්තන්තූ’’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘කිස්ස පන යත, 

මහාරාජ, යරොගා අසාදියන්තානං කායයනිපතන්තී’’ති? ‘‘පුබ්යබකයතන, 

භන්යත, දුච්චරියතනා’’ති. ‘‘යදි, මහාරාජ, පුබ්යබ කතං අකුසලං ඉධ 

යවදනීයං යහොති, යතන හි, මහාරාජ, පුබ්යබ කතම්පි ඉධ කතම්පි 

කුසලාකුසලං කම්මං අවඤ්ඣං භවති සඵලන්ති. ඉමිනාපි, මහාරාජ, 
කාරයණනතථාගතස්ස පරිනිබ්බුතස්සඅසාදියන්තස්යසවකයතොඅධිකායරො
අවඤ්යඣොභවතිසඵයලොති. 

‘‘සුතපුබ්බං පන තයා, මහාරාජ, නන්දයකො නාම යක්යඛො යථරං 

සාරිපුත්තං ආසාදයිත්වා පථවිං පවිට්යඨො’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සුයයති, 

යලොයකපාකයටො එයසො’’ති. ‘‘අපිනුයඛො, මහාරාජ, යථයරොසාරිපුත්යතො

සාදියිනන්දකස්සයක්ඛස්ස මහාපථවිගිලන’’න්ති [පවත්තමායනපි (සයා.)]. 

‘‘උබ්බත්තියන්යතපි, භන්යත, සයදවයක යලොයක පතමායනපි ඡමායං 
චන්දිමසූරියය විකිරන්යතපි සියනරුපබ්බතරායජ යථයරො සාරිපුත්යතො න

පරස්ස දුක්ඛං සාදියයයය. තං කිස්ස යහතු? යයන යහතුනා යථයරො

සාරිපුත්යතොකුජ්යඣයයවා දුස්යසයයවා, යසොයහතුයථරස්සසාරිපුත්තස්ස

සමූහයතො සමුච්ඡින්යනො, යහතුයනො සමුග්ඝාතිතත්තා, භන්යත, යථයරො

සාරිපුත්යතො ජීවිතහාරයකපි යකොපං න කයරයයා’’ති. ‘‘යදි, මහාරාජ, 

යථයරොසාරිපුත්යතොනන්දකස්සයක්ඛස්ස පථවිගිලනංනසාදියි, කිස්සපන

නන්දයකො යක්යඛො පථවිං පවිට්යඨො’’ති? ‘‘අකුසලස්ස, භන්යත, කම්මස්ස

බලවතායා’’ති. ‘‘යදි, මහාරාජ, අකුසලස්සකම්මස්සබලවතායනන්දයකො 

යක්යඛො පථවිං පවිට්යඨො, අසාදියන්තස්සාපි කයතො අපරායධො අවඤ්යඣො

භවති සඵයලො. යතන හි, මහාරාජ, අකුසලස්සපි කම්මස්ස බලවතාය

අසාදියන්තස්ස කයතො අධිකායරො අවඤ්යඣො භවති සඵයලොති. ඉමිනාපි, 
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මහාරාජ, කාරයණනතථාගතස්සපරිනිබ්බුතස්ස අසාදියන්තස්යසවකයතො 
අධිකායරොඅවඤ්යඣොභවතිසඵයලොති. 

‘‘කතිනුයඛොයත, මහාරාජ, මනුස්සා, යයඑතරහිමහාපථවිංපවිට්ඨා, 

අත්ථි යත තත්ථ සවණ’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත, සුයයතී’’ති. ‘‘ඉඞ්ඝ ත්වං, 

මහාරාජ, සායවහී’’ති? ‘‘චිඤ්චමාණවිකා, භන්යත, සුප්පබුද්යධොචසක්යකො, 

යදවදත්යතො ච යථයරො, නන්දයකො ච යක්යඛො, නන්යදො ච මාණවයකොති.

සුතයමතං, භන්යත, ඉයමපඤ්චජනාමහාපථවිං පවිට්ඨා’’ති.‘‘කිස්මිංයත, 

මහාරාජ, අපරද්ධා’’ති? ‘‘භගවති ච, භන්යත, සාවයකසු චා’’ති. ‘‘අපි නු

යඛො, මහාරාජ, භගවා වා සාවකා වා සාදියිංසු ඉයමසං

මහාපථවිපවිසන’’න්ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, 
තථාගතස්ස පරිනිබ්බුතස්සඅසාදියන්තස්යසවකයතොඅධිකායරොඅවඤ්යඣො

භවතිසඵයලො’’ති. ‘‘සුවිඤ්ඤාපියතො, භන්යතනාගයසන, පඤ්යහොගම්භීයරො

උත්තානීකයතො, ගුය්හං විදංසිතං, ගණ්ඨි භින්යනො, ගහනං අගහනං කතං, 

නට්ඨා පරවාදා, භග්ගා කුදිට්ඨී, නිප්පභා ජාතා කුතිත්ථියා, ත්වං
ගණීවරපවරමාසජ්ජා’’ති. 

කතාධිකාරසඵලපඤ්යහොපඨයමො. 

2. සබ්බඤ්ඤුභාවපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යතනාගයසන, බුද්යධොසබ්බඤ්ඤූ’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, භගවා

සබ්බඤ්ඤූ, න ච භගවයතො සතතං සමිතං ඤාණදස්සනං පච්චුපට්ඨිතං, 

ආවජ්ජනපටිබද්ධං භගවයතො සබ්බඤ්ඤුතඤාණං, ආවජ්ජිත්වා යදිච්ඡකං

ජානාතී’’ති. ‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, බුද්යධො අසබ්බඤ්ඤූති. යදි

තස්ස පරියයසනාය සබ්බඤ්ඤුතඤාණං යහොතී’’ති. ‘‘වාහසතං යඛො, 

මහාරාජ, වීහීනං අඩ් චූළඤ්ච වාහා වීහිසත්තම්බණානි ද්යව ච තුම්බා
එකච්ඡරාක්ඛයණ පවත්තචිත්තස්ස එත්තකා වීහී ලක්ඛං ඨපීයමානා 

[ඨපීයමායන(සී.පී.)] පරික්ඛයංපරියාදානංගච්යඡයයං? 

‘‘තත්රියම සත්තවිධා චිත්තා පවත්තන්ති, යය යත, මහාරාජ, සරාගා
සයදොසා සයමොහා සකියලසා අභාවිතකායා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා 

අභාවිතපඤ්ඤා, යතසංතංචිත්තංගරුකංඋප්පජ්ජතිදන්ධංපවත්තති.කිං

කාරණා? අභාවිතත්තා චිත්තස්ස. යථා, මහාරාජ, වංසනාළස්ස විතතස්ස
විසාලස්ස විත්ථිණ්ණස්ස සංසිබ්බිතවිසිබ්බිතස්ස සාඛාජටාජටිතස්ස

ආකඩ්ඪයන්තස්ස ගරුකං යහොති ආගමනං දන්ධං. කිං කාරණා? 

සංසිබ්බිතවිසිබ්බිතත්තා සාඛානං. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යතසරාගා
සයදොසා සයමොහා සකියලසා අභාවිතකායා අභාවිතසීලා අභාවිතචිත්තා 

අභාවිතපඤ්ඤා, යතසංතංචිත්තංගරුකංඋප්පජ්ජතිදන්ධංපවත්තති.කිං

කාරණා? සංසිබ්බිතවිසිබ්බිතත්තාකියලයසහි, ඉදංපඨමංචිත්තං. 
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පටුන 

‘‘තත්රිදං දුතියං චිත්තං විභත්තමාපජ්ජති – යය යත, මහාරාජ, 

යසොතාපන්නා පිහිතාපායා දිට්ඨිප්පත්තා විඤ්ඤාතසත්ථුසාසනා, යතසං තං
චිත්තංතීසු ඨායනසුලහුකංඋප්පජ්ජති ලහුකංපවත්තති. උපරිභූමීසුගරුකං

උප්පජ්ජති දන්ධං පවත්තති. කිං කාරණා? තීසු ඨායනසු චිත්තස්ස 

පරිසුද්ධත්තාඋපරිකියලසානංඅප්පහීනත්තා.යථා, මහාරාජ, වංසනාළස්ස 
තිපබ්බගණ්ඨිපරිසුද්ධස්ස උපරි සාඛාජටාජටිතස්ස ආකඩ්ඪයන්තස්ස යාව

තිපබ්බං තාව ලහුකං එති, තයතො උපරි ථද්ධං. කිං කාරණා? යහට්ඨා

පරිසුද්ධත්තා උපරි සාඛාජටාජටිතත්තා. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යත

යසොතාපන්නා පිහිතාපායා දිට්ඨිප්පත්තා විඤ්ඤාතසත්ථුසාසනා, යතසං තං

චිත්තංතීසුඨායනසුලහුකංඋප්පජ්ජතිලහුකං පවත්තති, උපරිභූමීසුගරුකං

උප්පජ්ජති දන්ධං පවත්තති. කිං කාරණා? තීසු ඨායනසු චිත්තස්ස

පරිසුද්ධත්තාඋපරිකියලසානංඅප්පහීනත්තා, ඉදංදුතියංචිත්තං. 

‘‘තත්රිදං තතියං චිත්තං විභත්තමාපජ්ජති – යය යත, මහාරාජ, 

සකදාගාමියනො, යයසංරාගයදොසයමොහාතනුභූතා, යතසංතංචිත්තංපඤ්චසු

ඨායනසුලහුකං උප්පජ්ජතිලහුකංපවත්තති, උපරිභූමීසුගරුකංඋප්පජ්ජති

දන්ධං පවත්තති. කිං කාරණා? පඤ්චසු ඨායනසු චිත්තස්ස පරිසුද්ධත්තා

උපරි කියලසානං අප්පහීනත්තා. යථා, මහාරාජ, වංසනාළස්ස
පඤ්චපබ්බගණ්ඨිපරිසුද්ධස්ස උපරි සාඛාජටාජටිතස්ස ආකඩ්ඪයන්තස්ස

යාවපඤ්චපබ්බංතාවලහුකංඑති, තයතොඋපරිථද්ධං.කිංකාරණා? යහට්ඨා

පරිසුද්ධත්තා උපරි සාඛාජටාජටිතත්තා. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යත 

සකදාගාමියනො, යයසංරාගයදොසයමොහාතනුභූතා, යතසංතංචිත්තංපඤ්චසු

ඨායනසුලහුකං උප්පජ්ජතිලහුකංපවත්තති, උපරිභූමීසුගරුකංඋප්පජ්ජති

දන්ධං පවත්තති. කිං කාරණා? පඤ්චසු ඨායනසු චිත්තස්ස පරිසුද්ධත්තා

උපරිකියලසානංඅප්පහීනත්තා, ඉදං තතියංචිත්තං. 

‘‘තත්රිදං චතුත්ථං චිත්තං විභත්තමාපජ්ජති – යය යත, මහාරාජ, 

අනාගාමියනො, යයසං පඤ්යචොරම්භාගියානි සඤ්යඤොජනානි පහීනානි, 

යතසං තං චිත්තං දසසු ඨායනසු ලහුකං උප්පජ්ජති ලහුකං පවත්තති, 

උපරිභූමීසුගරුකංඋප්පජ්ජතිදන්ධංපවත්තති.කිංකාරණා? දසසුඨායනසු 

චිත්තස්ස පරිසුද්ධත්තා උපරි කියලසානං අප්පහීනත්තා. යථා, මහාරාජ, 
වංසනාළස්ස දසපබ්බගණ්ඨිපරිසුද්ධස්ස උපරි සාඛාජටාජටිතස්ස

ආකඩ්ඪයන්තස්සයාව දසපබ්බං තාවලහුකංඑති, තයතොඋපරිථද්ධං.කිං

කාරණා? යහට්ඨා පරිසුද්ධත්තා උපරි සාඛාජටාජටිතත්තා. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යය යත අනාගාමියනො, යයසං පඤ්යචොරම්භාගියානි 

සඤ්යඤොජනානි පහීනානි, යතසං තං චිත්තං දසසු ඨායනසු ලහුකං 

උප්පජ්ජතිලහුකංපවත්තති, උපරිභූමීසුගරුකංඋප්පජ්ජතිදන්ධංපවත්තති.

කිං කාරණා? දසසු ඨායනසු චිත්තස්ස පරිසුද්ධත්තා උපරි කියලසානං

අප්පහීනත්තා, ඉදං චතුත්ථංචිත්තං. 
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පටුන 

‘‘තත්රිදං පඤ්චමං චිත්තං විභත්තමාපජ්ජති – යය යත, මහාරාජ, 
අරහන්යතොඛීණාසවායධොතමලාවන්තකියලසාවුසිතවන්යතොකතකරණීයා
ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා පරික්ඛීණභවසඤ්යඤොජනා පත්තපටිසම්භිදා

සාවකභූමීසු පරිසුද්ධා, යතසං තං චිත්තං සාවකවිසයය ලහුකං උප්පජ්ජති

ලහුකං පවත්තති, පච්යචකබුද්ධභූමීසු ගරුකං උප්පජ්ජති දන්ධං පවත්තති.

කිං කාරණා? පරිසුද්ධත්තා සාවකවිසයය, අපරිසුද්ධත්තා

පච්යචකබුද්ධවිසයය. යථා, මහාරාජ, වංසනාළස්ස 
සබ්බපබ්බගණ්ඨිපරිසුද්ධස්ස ආකඩ්ඪයන්තස්ස ලහුකං යහොති ආගමනං

අදන්ධං.කිං කාරණා? සබ්බපබ්බගණ්ඨිපරිසුද්ධත්තාඅගහනත්තාවංසස්ස.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යත අරහන්යතො ඛීණාසවා යධොතමලා
වන්තකියලසා වුසිතවන්යතො කතකරණීයා ඔහිතභාරා අනුප්පත්තසදත්ථා

පරික්ඛීණභවසඤ්යඤොජනා පත්තපටිසම්භිදා සාවකභූමීසු පරිසුද්ධා, යතසං

තං චිත්තං සාවකවිසයය ලහුකං උප්පජ්ජති ලහුකං පවත්තති, 

පච්යචකබුද්ධභූමීසු ගරුකං උප්පජ්ජති දන්ධං පවත්තති. කිං කාරණා? 

පරිසුද්ධත්තා සාවකවිසයය, අපරිසුද්ධත්තා පච්යචකබුද්ධවිසයය, ඉදං
පඤ්චමංචිත්තං. 

‘‘තත්රිදං ඡට්ඨං චිත්තං විභත්තමාපජ්ජති – යය යත, මහාරාජ, 
පච්යචකබුද්ධා සයම්භුයනො අනාචරියකා එකචාරියනො ඛග්ගවිසාණකප්පා 

සකවිසයය පරිසුද්ධවිමලචිත්තා, යතසං තං චිත්තං සකවිසයය ලහුකං

උප්පජ්ජතිලහුකං පවත්තති, සබ්බඤ්ඤුබුද්ධභූමීසුගරුකංඋප්පජ්ජතිදන්ධං

පවත්තති. කිං කාරණා? පරිසුද්ධත්තා සකවිසයය මහන්තත්තා

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධවිසයස්ස. යථා, මහාරාජ, පුරියසො සකවිසයං පරිත්තං නදිං

රත්තිම්පි දිවාපි යදිච්ඡක අච්ඡම්භියතො ඔතයරයය, අථපරයතො මහාසමුද්දං

ගම්භීරංවිත්ථතංඅගාධමපාරං දිස්වාභායයයය, දන්ධායයයයන විසයහයය 

ඔතරිතුං. කිං කාරණා? තිණ්ණත්තා [චිණ්ණත්තා (සී. සයා. පී.)] 

සකවිසයස්ස, මහන්තත්තා ච මහාසමුද්දස්ස. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය
යත පච්යචකබුද්ධා සයම්භුයනො අනාචරියකා එකචාරියනො

ඛග්ගවිසාණකප්පා සකවිසයය පරිසුද්ධවිමලචිත්තා, යතසං තං චිත්තං

සකවිසයය ලහුකං උප්පජ්ජති ලහුකං පවත්තති, සබ්බඤ්ඤුබුද්ධභූමීසු

ගරුකංඋප්පජ්ජතිදන්ධංපවත්තති.කිංකාරණා? පරිසුද්ධත්තාසකවිසයය

මහන්තත්තාසබ්බඤ්ඤුබුද්ධවිසයස්ස, ඉදංඡට්ඨං චිත්තං. 

‘‘තත්රිදං සත්තමං චිත්තං විභත්තමාපජ්ජති – යය යත, මහාරාජ, 
සම්මාසම්බුද්ධා සබ්බඤ්ඤුයනො දසබලධරා චතුයවසාරජ්ජවිසාරදා

අට්ඨාරසහි බුද්ධධම්යමහි සමන්නාගතා අනන්තජිනා අනාවරණඤාණා, 
යතසං තං චිත්තං සබ්බත්ථ ලහුකං උප්පජ්ජති ලහුකං පවත්තති. කිං

කාරණා? සබ්බත්ථ පරිසුද්ධත්තා. අපි නු යඛො, මහාරාජ, නාරාචස්ස
සුයධොතස්ස විමලස්ස නිග්ගණ්ඨිස්ස සුඛුමධාරස්ස අජිම්හස්ස අවඞ්කස්ස
අකුටිලස්ස දළ්හචාපසමාරූළ්හස්ස යඛොමසුඛුයම වා කප්පාසසුඛුයම වා 
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කම්බලසුඛුයම වා බලවනිපාතිතස්ස දන්ධායිතත්තං වා ලග්ගනං වා

යහොතී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, ‘‘කිං කාරණා’’? ‘‘සුඛුමත්තා වත්ථානං

සුයධොතත්තා නාරාචස්ස නිපාතස්ස ච බලවත්තා’’ති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යය යත සම්මාසම්බුද්ධා සබ්බඤ්ඤුයනො දසබලධරා
චතුයවසාරජ්ජවිසාරදාඅට්ඨාරසහිබුද්ධධම්යමහිසමන්නාගතා අනන්තජිනා

අනාවරණඤාණා, යතසං තං චිත්තං සබ්බත්ථ ලහුකං උප්පජ්ජති ලහුකං 

පවත්තති.කිංකාරණා? සබ්බත්ථපරිසුද්ධත්තා, ඉදංසත්තමංචිත්තං. 

‘‘තත්ර, මහාරාජ, යදිදං සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානං චිත්තං, තං ඡන්නම්පි
චිත්තානං ගණනං අතික්කමිත්වා අසඞ්යඛයයයයන ගුයණන පරිසුද්ධඤ්ච 

ලහුකඤ්ච. යස්මා ච භගවයතො චිත්තං පරිසුද්ධඤ්ච ලහුකඤ්ච, තස්මා, 

මහාරාජ, භගවා යමකපාටිහීරංදස්යසති.යමකපාටිහීයර, මහාරාජ, ඤාතබ්බං

බුද්ධානං භගවන්තානං චිත්තං එවං ලහුපරිවත්තන්ති, න තත්ථ සක්කා

උත්තරිං කාරණං වත්තුං, යතපි, මහාරාජ, පාටිහීරා සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානං

චිත්තං උපාදාය ගණනම්පි සඞ්ඛම්පි කලම්පි කලභාගම්පි න උයපන්ති, 

ආවජ්ජනපටිබද්ධං, මහාරාජ, භගවයතො සබ්බඤ්ඤුතඤාණං, ආවජ්යජත්වා
යදිච්ඡකංජානාති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසො හත්යථ ඨපිතං යං කිඤ්චි දුතියය හත්යථ 

ඨයපයයවිවයටනමුයඛනවාචංනිච්ඡායරයය, මුඛගතංයභොජනංගියලයය, 

උම්මීයලත්වා වා නිමීයලයය, නිමීයලත්වා වා උම්මීයලයය, සමිඤ්ජිතං වා

බාහං පසායරයය, පසාරිතං වාබාහංසමිඤ්යජයය, චිරතරංඑතං, මහාරාජ, 

ලහුතරං භගවයතො සබ්බඤ්ඤුතඤාණං, ලහුතරං ආවජ්ජනං, ආවජ්යජත්වා

යදිච්ඡකංජානාති, ආවජ්ජනවිකලමත්තයකන නතාවතාබුද්ධාභගවන්යතො
අසබ්බඤ්ඤුයනොනාමයහොන්තී’’ති. 

‘‘ආවජ්ජනම්පි, භන්යතනාගයසන, පරියයසනාය කාතබ්බං, ඉඞ්ඝ මං

තත්ථ කාරයණන සඤ්ඤායපහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, පුරිසස්ස අඩ් ස්ස
මහද්ධනස්ස මහායභොගස්ස පහූතජාතරූපරජතස්ස පහූතවිත්තූපකරණස්ස 

පහූතධනධඤ්ඤස්ස 
සාලිවීහියවතණ්ඩුලතිලමුග්ගමාසපුබ්බණ්ණාපරණ්ණසප්පියතලනවනීතඛීර

දධිමධුගුළඵාණිකඞතා චඛයළොපිකුම්භිපීඨරයකොට්ඨභාජනගතාභයවයයං, තස්ස

ච පුරිසස්ස පාහුනයකො ආගච්යඡයය භත්තාරයහො භත්තාභිකඞ්ඛී, තස්ස ච

යගයහයංරන්ධංයභොජනං, තං පරිනිට්ඨිතංභයවයය, කුම්භියතොතණ්ඩුයල

නීහරිත්වා යභොජනං රන්යධයය, අපි ච යඛො යසො, මහාරාජ, තාවතයකන

යභොජනයවකල්ලමත්තයකන අධයනො නාම කපයණො නාම භයවයයා’’ති? 

‘‘න හි, භන්යත, චක්කවත්තිරඤ්යඤො ඝයරපි, භන්යත, අකායල

යභොජනයවකල්ලං යහොති, කිං පන ගහපතිකස්සා’’ති? ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, තථාගතස්ස ආවජ්ජනවිකලමත්තකං සබ්බඤ්ඤුතඤාණං
ආවජ්යජත්වායදිච්ඡකංජානාති. 
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‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, රුක්යඛො අස්ස ඵලියතො ඔණතවිනයතො 

පිණ්ඩිභාරභරියතො, නකිඤ්චිතත්ථපතිතංඵලංභයවයය, අපිනුයඛොයසො, 

මහාරාජ, රුක්යඛොතාවතයකනපතිතඵලයවකල්ලමත්තයකනඅඵයලොනාම

භයවයයා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, පතනපටිබද්ධානිතානිරුක්ඛඵලානි, පතියත

යදිච්ඡකං ලභතී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, තථාගතස්ස
ආවජ්ජනපටිබද්ධංසබ්බඤ්ඤුතඤාණංආවජ්යජත්වායදිච්ඡකං ජානාතී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ආවජ්යජත්වා ආවජ්යජත්වා බුද්යධො යදිච්ඡකං 

ජානාතී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, භගවාආවජ්යජත්වාආවජ්යජත්වායදිච්ඡකං 
ජානාතී’’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, චක්කවත්තීරාජායදාචක්කරතනංසරති‘උයපතුයම 

චක්කරතන’න්ති, සරියත චක්කරතනං උයපති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

තථාගයතො ආවජ්යජත්වා ආවජ්යජත්වා යදිච්ඡකං ජානාතී’’ති. ‘‘දළ්හං, 

භන්යත නාගයසන, කාරණං, බුද්යධො සබ්බඤ්ඤූ, සම්පටිච්ඡාම බුද්යධො
සබ්බඤ්ඤූ’’ති. 

බුද්ධසබ්බඤ්ඤුභාවපඤ්යහොදුතියයො. 

3. යදවදත්තපබ්බජ්ජපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යත නාගයසන, යදවදත්යතොයකන පබ්බාජියතො’’ති? ‘‘ඡයියම, 

මහාරාජ, ඛත්තියකුමාරා භද්දියයො ච අනුරුද්යධො ච ආනන්යදො ච භගු ච

කිමියලො [කිම්බියලො (සී. පී.) ම. නි. 2.166 පස්සිතබ්බං] ච යදවදත්යතො ච
උපාලිකප්පයකො සත්තයමො අභිසම්බුද්යධ සත්ථරි සකයකුලානන්දජනයන

භගවන්තං අනුපබ්බජන්තා නික්ඛමිංසු, යත භගවා පබ්බායජසී’’ති. ‘‘නනු, 

භන්යත, යදවදත්යතනපබ්බජිත්වා සඞ්යඝොභින්යනො’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, 

යදවදත්යතන පබ්බජිත්වා සඞ්යඝො භින්යනො, න ගිහී සඞ්ඝං භින්දති, න

භික්ඛුනී, න සික්ඛමානා, න සාමයණයරො, න සාමයණරී සඞ්ඝං භින්දති, 
භික්ඛුපකතත්යතොසමානසංවාසයකොසමානසීමායංඨියතොසඞ්ඝංභින්දතීති. 

සඞ්ඝයභදයකො, භන්යත, පුග්ගයලොකිංකම්මං ඵුසතී’’ති? ‘‘කප්පට්ඨිතිකං, 

මහාරාජ, කම්මංඵුසතී’’ති. 

‘‘කිංපන, භන්යතනාගයසන, බුද්යධොජානාති‘යදවදත්යතො පබ්බජිත්වා

සඞ්ඝංභින්දිස්සති, සඞ්ඝංභින්දිත්වාකප්පංනිරයය පච්චිස්සතී’’’ති? ‘‘ආම, 

මහාරාජ, තථාගයතො ජානාති ‘යදවදත්යතො පබ්බජිත්වා සඞ්ඝං භින්දිස්සති, 

සඞ්ඝංභින්දිත්වාකප්පංනිරයයපච්චිස්සතී’’’ති. ‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, 

බුද්යධො ජානාති ‘යදවදත්යතො පබ්බජිත්වා සඞ්ඝං භින්දිස්සති, සඞ්ඝං 

භින්දිත්වා කප්පං නිරයය පච්චිස්සතී’ති, යතන හි, භන්යත නාගයසන, 
බුද්යධො කාරුණිකඞයකො අනුකම්පයකො හියතසී සබ්බසත්තානං අහිතං

අපයනත්වා හිතමුපදහතීති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි තං අජානිත්වා
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පටුන 

පබ්බායජසි, යතන හි බුද්යධො අසබ්බඤ්ඤූති, අයම්පි උභයතො යකොටියකො

පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, විජයටහි එතං මහාජටං, භින්ද පරාපවාදං, 

අනාගයත අද්ධායනතයා සදිසා බුද්ධිමන්යතො භික්ඛූ දුල්ලභා භවිස්සන්ති, 
එත්ථතවබලං පකායසහී’’ති. 

‘‘කාරුණිකඞයකො, මහාරාජ, භගවාසබ්බඤ්ඤූච, කාරුඤ්යඤන, මහාරාජ, 
භගවා සබ්බඤ්ඤුතඤායණන යදවදත්තස්ස ගතිං ඔයලොයකන්යතො අද්දස

යදවදත්තං ආපායිකං කම්මං [අපරාපරියකම්මං (සී. සයා. පී.)] ආයූහිත්වා 
අයනකානි කප්පයකොටිසතසහස්සානි නිරයයන නිරයං විනිපායතන

විනිපාතං ගච්ඡන්තං, තං භගවා සබ්බඤ්ඤුතඤායණන ජානිත්වා ඉමස්ස

අපරියන්තකතංකම්මංමමසාසයනපබ්බජිතස්ස පරියන්තකතංභවිස්සති, 

පුරිමං උපාදාය පරියන්තකතං දුක්ඛං භවිස්සති, අපබ්බජියතොපි අයං
යමොඝපුරියසො කප්පට්ඨියයමව කම්මං ආයූහිස්සතීති කාරුඤ්යඤන
යදවදත්තංපබ්බායජසී’’ති. 

‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, බුද්යධො වධිත්වා යතයලන මක්යඛති, 

පපායත පායතත්වා හත්ථං යදති, මායරත්වා ජීවිතං පරියයසති, යං යසො

පඨමං දුක්ඛං දත්වා පච්ඡා සුඛං උපදහතී’’ති? ‘‘වයධතිපි, මහාරාජ, 

තථාගයතොසත්තානංහිතවයසන, පායතතිපිසත්තානංහිතවයසන, මායරතිපි

සත්තානං හිතවයසන, වධිත්වාපි, මහාරාජ, තථාගයතො සත්තානං හිතයමව

උපදහති, පායතත්වාපිසත්තානං හිතයමවඋපදහති, මායරත්වාපිසත්තානං

හිතයමවඋපදහති.යථා, මහාරාජ, මාතාපිතයරොනාම වධිත්වාපිපාතයිත්වාපි

පුත්තානංහිතයමවඋපදහන්ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, තථාගයතො වයධතිපි

සත්තානංහිතවයසන, පායතතිපිසත්තානංහිතවයසන, මායරතිපිසත්තානං

හිතවයසන, වධිත්වාපි, මහාරාජ, තථාගයතො සත්තානං හිතයමව උපදහති, 

පායතත්වාපිසත්තානංහිතයමව උපදහති, මායරත්වාපිසත්තානංහිතයමව

උපදහති, යයනයයනයයොයගනසත්තානංගුණවුඩ්ඪ යහොති, යතනයතන

යයොයගන සබ්බසත්තානං හිතයමව උපදහති. සයච, මහාරාජ, යදවදත්යතො

න පබ්බායජයය, ගිහිභූයතො සමායනො නිරයසංවත්තනිකං බහුං පාපකම්මං
කත්වා අයනකානි කප්පයකොටිසතසහස්සානිනිරයයනනිරයං විනිපායතන

විනිපාතං ගච්ඡන්යතො බහුං දුක්ඛං යවදයිස්සති, තං භගවා ජානමායනො

කාරුඤ්යඤන යදවදත්තං පබ්බායජසි, ‘මම සාසයන පබ්බජිතස්ස දුක්ඛං
පරියන්තකතංභවිස්සතී’තිකාරුඤ්යඤනගරුකංදුක්ඛංලහුකං අකාසි. 

‘‘යථා වා, මහාරාජ, ධනයසසිරිඤාතිබයලනබලවා පුරියසො අත්තයනො
ඤාතිං වා මිත්තං වා රඤ්ඤා ගරුකං දණ්ඩං ධායරන්තං අත්තයනො

බහුවිස්සත්ථභායවන සමත්ථතාය ගරුකං දණ්ඩං ලහුකං අකාසි, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, භගවා බහූනිකප්පයකොටිසතසහස්සානි දුක්ඛං යවදයමානං
යදවදත්තං පබ්බායජත්වා සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිබලසමත්ථභායවන
ගරුකංදුක්ඛංලහුකං අකාසි. 
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‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, කුසයලො භිසක්යකො සල්ලකත්යතො ගරුකං

යරොගං බලයවොසධබයලනලහුකංකයරොති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, බහූනි
කප්පයකොටිසතසහස්සානි දුක්ඛං යවදයමානං යදවදත්තං භගවා
යරොගඤ්ඤුතායපබ්බායජත්වාකාරුඤ්ඤබයලො පත්ථද්ධධම්යමොසධබයලන

ගරුකංදුක්ඛංලහුකංඅකාසි.අපිනුයඛොයසො, මහාරාජ, භගවා බහුයවදනීයං

යදවදත්තංඅප්පයවදනීයංකයරොන්යතොකිඤ්චිඅපුඤ්ඤංආපජ්යජයයා’’ති? 

‘‘න කිඤ්චි, භන්යත, අපුඤ්ඤං ආපජ්යජයය අන්තමයසො

ගද්දූහනමත්තම්පී’’ති. ‘‘ඉමම්පි යඛො, මහාරාජ, කාරණං අත්ථයතො

සම්පටිච්ඡ, යයනකාරයණනභගවායදවදත්තං පබ්බායජසි. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන

භගවා යදවදත්තං පබ්බායජසි. යථා, මහාරාජ, යචොරං ආගුචාරිං ගයහත්වා

රඤ්යඤො දස්යසයයං, ‘අයංයඛො, යදව, යචොයරොආගුචාරී, ඉමස්සයංඉච්ඡසි, 

තං දණ්ඩංපයණහී’ති. තයමනංරාජා එවංවයදයය ‘යතනහි, භයණ, ඉමං

යචොරං බහිනගරං නීහරිත්වා ආඝාතයන සීසං ඡින්දථා’’ති, ‘එවං යදවා’ති
යඛො යත රඤ්යඤො පටිස්සුත්වා තං බහිනගරං නීහරිත්වා ආඝාතනං
නයයයයං. තයමනං පස්යසයය යකොචියදව පුරියසො රඤ්යඤො සන්තිකා

ලද්ධවයරො ලද්ධයසධනයභොයගො ආයදයයවචයනො බලවිච්ඡිතකාරී, යසො

තස්සකාරුඤ්ඤං කත්වායතපුරියසඑවංවයදයය‘අලං, යභො, කිංතුම්හාකං

ඉමස්සසීසච්යඡදයනන, යතනහි යභොඉමස්සහත්ථංවාපාදංවාඡින්දිත්වා

ජීවිතං රක්ඛථ, අහයමතස්ස කාරණා රඤ්යඤො සන්තියක පටිවචනං
කරිස්සාමී’ති.යතතස්සබලවයතොවචයනනතස්සයචොරස්සහත්ථංවා පාදං

වා ඡින්දිත්වා ජීවිතං රක්යඛයයං. අපිනුයඛො යසො, මහාරාජ, පුරියසො එවං

කාරී තස්ස යචොරස්සකිච්චකාරී අස්සා’’ති? ‘‘ජීවිතදායයකො යසො, භන්යත, 

පුරියසොතස්ස යචොරස්ස, ජීවියතදින්යනකිංතස්සඅකතංනාමඅත්ථීද’’ති? 

‘‘යාපනහත්ථපාදච්යඡදයන යවදනා, යසොතායයවදනායකිඤ්චිඅපුඤ්ඤං

ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘අත්තයනොකයතනයසො, භන්යත, යචොයරොදුක්ඛයවදනං

යවදයති, ජීවිතදායයකොපනපුරියසොන කිඤ්චිඅපුඤ්ඤංආපජ්යජයයා’’ති.

‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, භගවාකාරුඤ්යඤනයදවදත්තං පබ්බායජසි‘මම

සාසයනපබ්බජිතස්ස දුක්ඛංපරියන්තකතංභවිස්සතී’ති. පරියන්තකතඤ්ච, 

මහාරාජ, යදවදත්තස්සදුක්ඛං, යදවදත්යතො, මහාරාජ, මරණකායල– 

‘‘‘ඉයමහිඅට්ඨීහිතමග්ගපුග්ගලං, යදවාතියදවංනරදම්මසාරථිං; 

සමන්තචක්ඛුං සතපුඤ්ඤලක්ඛණං, පායණහි බුද්ධං සරණං 
උයපමී’ති. 

‘‘පාණුයපතං සරණමගමාසි. යදවදත්යතො, මහාරාජ, ඡ යකොට්ඨායස

කයත කප්යප අතික්කන්යත පඨමයකොට්ඨායස සඞ්ඝං භින්දි, පඤ්ච
යකොට්ඨායස නිරයය පච්චිත්වා තයතො මුච්චිත්වා අට්ඨිස්සයරො නාම

පච්යචකබුද්යධො භවිස්සති. අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, භගවා එවං කාරී
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යදවදත්තස්ස කිච්චකාරී අස්සා’’ති? ‘‘සබ්බදයදො, භන්යත නාගයසන, 

තථාගයතො යදවදත්තස්ස, යං තථාගයතො යදවදත්තං පච්යචකයබොධිං

පායපස්සති, කිංතථාගයතනයදවදත්තස්සඅකතංනාමඅත්ථීද’’ති? ‘‘යංපන, 

මහාරාජ, යදවදත්යතොසඞ්ඝංභින්දිත්වානිරයය දුක්ඛයවදනංයවදයති, අපි

නු යඛො භගවා තයතොනිදානං කිඤ්චි අපුඤ්ඤං ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘න හි, 

භන්යත, අත්තනා කයතන, භන්යත, යදවදත්යතො කප්පං නිරයය පච්චති, 
දුක්ඛපරියන්තකාරයකොසත්ථානකිඤ්චි අපුඤ්ඤංආපජ්ජතී’’ති. ‘‘ඉමම්පි

යඛො, ත්වංමහාරාජ, කාරණංඅත්ථයතොසම්පටිච්ඡ, යයනකාරයණනභගවා
යදවදත්තංපබ්බායජසි. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන

භගවා යදවදත්තං පබ්බායජසි. යථා, මහාරාජ, කුසයලො භිසක්යකො
සල්ලකත්යතො 
වාතපිත්තයසම්හසන්නිපාතඋතුපරිණාමවිසමපරිහාරඔපක්කමියකොපක්කන්
තං පූතිකුණපදුග්ගන්ධාභිසඤ්ඡන්නං අන්යතොසල්ලං සුසිරගතං
පුබ්බරුහිරසම්පුණ්ණං වණං වූපසයමන්යතො වණමුඛං

කක්ඛළතිඛිණඛාරකටුයකන යභසජ්යජන අනුලිම්පති පරිපච්චනාය, 

පරිපච්චිත්වා මුදුභාවමුපගතං සත්යථන විකන්තයිත්වා ඩහති සලාකාය, 

දඩ්ය ඛාරලවණං යදති, යභසජ්යජනඅනුලිම්පතිවණරුහනායබයාධිතස්ස

යසොත්ථිභාවමනුප්පත්තියා, අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, භිසක්යකො

සල්ලකත්යතො අහිතචිත්යතො යභසජ්යජන අනුලිම්පති, සත්යථන

විකන්යතති, ඩහති සලාකාය, ඛාරලවණං යදතී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, 

හිතචිත්යතො යසොත්ථිකායමො තානි කිරියානි කයරොතී’’ති. ‘‘යා පනස්ස

යභසජ්ජකිරියාකරයණන උප්පන්නා දුක්ඛයවදනා, තයතොනිදානං යසො

භිසක්යකොසල්ලකත්යතොකිඤ්චිඅපුඤ්ඤං ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘හිතචිත්යතො, 

භන්යත, යසොත්ථිකායමොභිසක්යකොසල්ලකත්යතොතානි කිරියානිකයරොති, 

කිං යසො තයතොනිදානං අපුඤ්ඤං ආපජ්යජයය, සග්ගගාමී යසො, භන්යත, 

භිසක්යකො සල්ලකත්යතො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, කාරුඤ්යඤන
භගවායදවදත්තං පබ්බායජසිදුක්ඛපරිමුත්තියා. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන

භගවා යදවදත්තංපබ්බායජසි.යථා, මහාරාජ, පුරියසොකණ්ටයකනවිද්යධො

අස්ස, අථඤ්ඤතයරො පුරියසොතස්ස හිතකායමො යසොත්ථිකායමොතිණ්යහන
කණ්ටයකනවා සත්ථමුයඛන වා සමන්තයතො ඡින්දිත්වා පග්ඝරන්යතන

යලොහියතනතංකණ්ටකංනීහයරයය, අපිනුයඛො යසො, මහාරාජ, පුරියසො

අහිතකායමොතංකණ්ටකංනීහරතී’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, හිතකායමොයසො, 

භන්යත, පුරියසොයසොත්ථිකායමොතංකණ්ටකංනීහරති.සයච යසො, භන්යත, 

තං කණ්ටකංනනීහයරයය, මරණංවායසොයතනපාපුයණයයමරණමත්තං

වා දුක්ඛ’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො කාරුඤ්යඤන

යදවදත්තංපබ්බායජසිදුක්ඛපරිමුත්තියා. සයචමහාරාජ, භගවායදවදත්තංන
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පබ්බායජයය, කප්පයකොටිසතසහස්සම්පි යදවදත්යතොභවපරම්පරායනිරයය
පච්යචයයා’’ති. 

‘‘අනුයසොතගාමිං, භන්යතනාගයසන, යදවදත්තංතථාගයතොපටියසොතං

පායපසි, විපන්ථපටිපන්නංයදවදත්තංපන්යථපටිපායදසි, පපායතපතිතස්ස

යදවදත්තස්ස පතිට්ඨං අදාසි, විසමගතං යදවදත්තං තථාගයතො සමං

ආයරොයපසි, ඉයම ච, භන්යත නාගයසන, යහතූ ඉමානි ච කාරණානි න
සක්කාඅඤ්යඤනසන්දස්යසතුංඅඤ්ඤත්රතවාදියසන බුද්ධිමතා’’ති. 

යදවදත්තපබ්බජ්ජපඤ්යහොතතියයො. 

4. පථවිචලනපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා – ‘අට්ඨියම, භික්ඛයව 

[අට්ඨියමආනන්ද(අ.නි.8.70)], යහතූඅට්ඨපච්චයාමහයතොභූමිචාලස්ස

පාතුභාවායා’ති. අයසසවචනං ඉදං, නිස්යසසවචනං ඉදං, නිප්පරියායවචනං

ඉදං, නත්ථඤ්යඤො නවයමො යහතු මහයතො භූමිචාලස්ස පාතුභාවාය. යදි, 

භන්යතනාගයසන, අඤ්යඤොනවයමොයහතුභයවයයමහයතොභූමිචාලස්ස

පාතුභාවාය, තම්පි යහතුං භගවා කයථයය. යස්මා ච යඛො, භන්යත

නාගයසන, නත්ථඤ්යඤොනවයමො යහතුමහයතො භූමිචාලස්ස පාතුභාවාය, 

තස්මා අනාචික්ඛියතො භගවතා, අයඤ්ච නවයමො යහතු දිස්සති මහයතො

භූමිචාලස්ස පාතුභාවාය, යං යවස්සන්තයරන රඤ්ඤා මහාදායන දීයමායන

සත්තක්ඛත්තුංමහාපථවී කම්පිතාති.යදි, භන්යතනාගයසන, අට්යඨවයහතූ

අට්ඨ පච්චයා මහයතො භූමිචාලස්ස පාතුභාවාය, යතන හි යවස්සන්තයරන

රඤ්ඤාමහාදායනදීයමායනසත්තක්ඛත්තුංමහාපථවී කම්පිතාතියංවචනං, 
තංමිච්ඡා.යදියවස්සන්තයරනරඤ්ඤාමහාදායනදීයමායන සත්තක්ඛත්තුං

මහාපථවී කම්පිතා, යතන හි අට්යඨව යහතූ අට්ඨ පච්චයා මහයතො 
භූමිචාලස්සපාතුභාවායාතිතම්පිවචනංමිච්ඡා.අයම්පිඋභයතොයකොටියකො

පඤ්යහො සුඛුයමො දුන්නියවඨියයො අන්ධකරයණො යචව ගම්භීයරො ච, යසො

තවානුප්පත්යතො, යනයසො අඤ්යඤනඉත්තරපඤ්යඤනසක්කාවිසජ්යජතුං
අඤ්ඤත්ර තවාදියසනබුද්ධිමතා’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා – ‘අට්ඨියම, භික්ඛයව, යහතූ අට්ඨ
පච්චයා මහයතො භූමිචාලස්ස පාතුභාවායා’ති. යං යවස්සන්තයරන රඤ්ඤා

මහාදායන දීයමායන සත්තක්ඛත්තුං මහාපථවී කම්පිතා, තඤ්ච පන

අකාලිකං කදාචුප්පත්තිකං අට්ඨහි යහතූහි විප්පමුත්තං, තස්මා අගණිකඞතං
අට්ඨහියහතූහි. 

‘‘යථා, මහාරාජ, යලොයක තයයො යයව යමඝා ගණීයන්ති වස්සියකො

යහමන්තියකො පාවුසයකොති.යදියතමුඤ්චිත්වාඅඤ්යඤොයමයඝොපවස්සති, 

නයසොයමයඝොගණීයතිසම්මයතහි යමයඝහි, අකාලයමයඝොත්යවවසඞ්ඛං
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ගච්ඡති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යවස්සන්තයරන රඤ්ඤා මහාදායන

දීයමායන යං සත්තක්ඛත්තුං මහාපථවී කම්පිතා, අකාලිකං එතං 

කදාචුප්පත්තිකංඅට්ඨහියහතූහිවිප්පමුත්තං, නතංගණීයතිඅට්ඨහියහතූහි. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, හිමවන්තාපබ්බතාපඤ්චනදිසතානි සන්දන්ති, 

යතසං, මහාරාජ, පඤ්චන්නං නදිසතානං දයසව නදියයො නදිගණනාය

ගණීයන්ති. යසයයථීදදං, ගඞ්ගා යමුනා අචිරවතී සරභූ මහී සින්ධු සරස්සතී 

යවත්රවතීවීතංසාචන්දභාගාති, අවයසසානදියයොනදිගණනායඅගණිකඞතා.කිං

කාරණා? න තා නදියයො ධුවසලිලා. එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යවස්සන්තයරනරඤ්ඤාමහාදායනදීයමායනයං සත්තක්ඛත්තුංමහාපථවී

කම්පිතා, අකාලිකංඑතංකදාචුප්පත්තිකංඅට්ඨහියහතූහි විප්පමුත්තං, නතං
ගණීයතිඅට්ඨහියහතූහි. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, රඤ්යඤොසතම්පිද්විසතම්පිතිසතම්පි අමච්චා

යහොන්ති, යතසං ඡ යයව ජනා අමච්චගණනාය ගණීයන්ති. යසයයථීදදං, 
යසනාපති පුයරොහියතො අක්ඛදස්යසො භණ්ඩාගාරියකො ඡත්තග්ගාහයකො

ඛග්ගග්ගාහයකො. එයත යයව අමච්චගණනාය ගණීයන්ති. කිං කාරණා? 

යුත්තත්තා රාජගුයණහි, අවයසසා අගණිකඞතා, සබ්යබ අමච්චාත්යවව සඞ්ඛං

ගච්ඡන්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යවස්සන්තයරන රඤ්ඤා මහාදායන

දීයමායන යං සත්තක්ඛත්තුං මහාපථවී කම්පිතා, අකාලිකං එතං

කදාචුප්පත්තිකංඅට්ඨහියහතූහිවිප්පමුත්තං, නතංගණීයතිඅට්ඨහි යහතූහි. 

‘‘සුයයති නු යඛො, මහාරාජ, එතරහි ජිනසාසයන කතාධිකාරානං

දිට්ඨධම්මසුඛයවදනීයකම්මං, කිත්ති ච යයසං අබ්භුග්ගතා 

යදවමනුස්යසසූ’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සුයයති එතරහි ජිනසාසයන

කතාධිකාරානං දිට්ඨධම්මසුඛයවදනීයකම්මං, කිත්ති ච යයසං අබ්භුග්ගතා

යදවමනුස්යසසුසත්ත ජනාති’’. ‘‘යකචයත, මහාරාජා’’ති? ‘‘සුමයනොච, 

භන්යත, මාලාකායරො, එකසාටයකො ච බ්රාහ්මයණො, පුණ්යණො ච භතයකො, 

මල්ලිකා ච යදවී, යගොපාලමාතා ච යදවී, සුප්පියා ච උපාසිකා, පුණ්ණා ච

දාසීති ඉයම සත්ත දිට්ඨධම්මසුඛයවදනීයා සත්තා, කිත්ති ච ඉයමසං
අබ්භුග්ගතායදවමනුස්යසසූ’’ති. 

‘‘අපයරපි සුයයන්ති නු යඛො අතීයත මානුසයකයනව සරීරයදයහන

තිදසභවනං ගතා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සුයයන්තී’’ති. ‘‘යක ච යත, 

මහාරාජා’’ති? ‘‘ගුත්තියලොච ගන්ධබ්යබො, සාධීයනොචරාජා, නිමිචරාජා, 

මන්ධාතා ච රාජාති ඉයම චතුයරො ජනා සුයයන්ති, යතයනව මානුසයකන
සරීරයදයහන තිදසභවනං ගතා’’ති. ‘‘සුචිරම්පි කතං සුයයති

සුකතදුක්කටන්ති? සුතපුබ්බං පන තයා, මහාරාජ, අතීයත වා අද්ධායන 
වත්තමායන වා අද්ධායන ඉත්ථන්නාමස්ස දායන දීයමායන සකිං වා

ද්වික්ඛත්තුංවා තික්ඛත්තුංවාමහාපථවීකම්පිතා’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති.
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‘‘අත්ථි යම, මහාරාජ, ආගයමො අධිගයමො පරියත්ති සවනං සික්ඛාබලං

සුස්සූසා පරිපුච්ඡා ආචරියුපාසනං, මයාපි න සුතපුබ්බං ‘ඉත්ථන්නාමස්ස
දායන දීයමායන සකිං වා ද්වික්ඛත්තුං වා තික්ඛත්තුං වා මහාපථවී

කම්පිතා’තිඨයපත්වායවස්සන්තරස්සරාජවසභස්ස දානවරං. භගවයතොච, 

මහාරාජ, කස්සපස්ස, භගවයතො ච සකයමුනියනොති ද්වින්නං බුද්ධානං

අන්තයරගණනපථං වීතිවත්තාවස්සයකොටියයො අතික්කන්තා, තත්ථපියම
සවනං නත්ථි ‘ඉත්ථන්නාමස්ස දායන දීයමායන සකිං වා ද්වික්ඛත්තුං වා

තික්ඛත්තුං වා මහාපථවී කම්පිතා’ති. න, මහාරාජ, තාවතයකන වීරියයන

තාවතයකන පරක්කයමන මහාපථවී කම්පති, ගුණභාරභරිතා, මහාරාජ, 
සබ්බයසොයචයයකිරියගුණභාරභරිතාධායරතුංනවිසහන්තීමහාපථවීචලති
කම්පති පයවධති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, සකටස්ස අතිභාරභරිතස්ස නාභියයො ච යනමියයො ච 

ඵලන්ති අක්යඛො භිජ්ජති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
සබ්බයසොයචයයකිරියගුණභාරභරිතාමහාපථවී ධායරතුංනවිසහන්තීචලති
කම්පතිපයවධති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, ගගනං අනිලජලයවගසඤ්ඡාදිතං

උස්සන්නජලභාරභරිතං අතිවායතන ඵුටිතත්තා නදති රවති ගළගළායති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, මහාපථවී රඤ්යඤො යවස්සන්තරස්ස
දානබලවිපුලඋස්සන්නභාරභරිතා ධායරතුං න විසහන්තී චලති කම්පති

පයවධති. න හි, මහාරාජ, රඤ්යඤො යවස්සන්තරස්ස චිත්තං රාගවයසන

පවත්තති, න යදොසවයසන පවත්තති, න යමොහවයසන පවත්තති, න

මානවයසන පවත්තති, න දිට්ඨිවයසන පවත්තති, න කියලසවයසන

පවත්තති, නවිතක්කවයසනපවත්තති, නඅරතිවයසනපවත්තති, අථයඛො
දානවයසන බහුලං පවත්තති ‘කින්ති අනාගතා යාචකා මම සන්තියක

ආගච්යඡයයං, ආගතා ච යාචකා යථාකාමං ලභිත්වා අත්තමනා

භයවයය’න්ති සතතං සමිතං දානං පති මානසං ඨපිතං යහොති. රඤ්යඤො, 

මහාරාජ, යවස්සන්තරස්සසතතංසමිතං දසසුඨායනසුමානසංඨපිතංයහොති
දයමසයමඛන්තියංසංවයරයයමනියයමඅක්යකොයධ අවිහිංසායංසච්යච

යසොයචයයය. රඤ්යඤො, මහාරාජ, යවස්සන්තරස්ස කායමසනා පහීනා, 

භයවසනා පටිප්පස්සද්ධා, බ්රහ්මචරියයසනාය යයවඋස්සුක්කංආපන්යනො, 

රඤ්යඤො, මහාරාජ, යවස්සන්තරස්ස අත්තරක්ඛා [පරරක්ඛාය (සී. පී.)] 

පහීනා, සබ්බසත්තරක්ඛාය උස්සුක්කං ආපන්යනො ‘කින්ති ඉයම සත්තා 
සමග්ගාඅස්සුඅයරොගාසධනා දීඝායුකා’ති බහුලංයයවමානසං පවත්තති.

දදමායනොච, මහාරාජ, යවස්සන්තයරොරාජාතංදානංනභවසම්පත්තියහතු

යදති, න ධනයහතුයදති, නපටිදානයහතුයදති, නඋපලාපනයහතුයදති, න

ආයුයහතුයදති, නවණ්ණයහතු යදති, නසුඛයහතුයදති, නබලයහතුයදති, 

න යසයහතු යදති, න පුත්තයහතු යදති, න ධීතුයහතු යදති, අථ යඛො
සබ්බඤ්ඤුතඤාණයහතු සබ්බඤ්ඤුතඤාණරතනස්ස කාරණා එවරූයප 
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පටුන 

අතුලවිපුලානුත්තයර දානවයර අදාසි, සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො ච ඉමං ගාථං
අභාසි– 

‘‘‘ජාලිං කණ්හාජිනංධීතං, මද්දියදවිං පතිබ්බතං; 

චජමායනොනචින්යතසිං, යබොධියායයවකාරණා’ති. 

‘‘යවස්සන්තයරො, මහාරාජ, රාජාඅක්යකොයධනයකොධංජිනාති, අසාධුං 

සාධුනා ජිනාති, කදරියං දායනන ජිනාති, අලිකවාදිනං සච්යචන ජිනාති, 
සබ්බං අකුසලං කුසයලන ජිනාති. තස්ස එවං දදමානස්ස ධම්මානුගතස්ස

ධම්මසීසකස්ස [ධම්මාසීසකස්ස(ක.)] දානනිස්සන්දබලව [දානනිස්සන්දබල
(සී. පී.)] වීරියවිපුලවිප්ඵායරන යහට්ඨා මහාවාතා සඤ්චලන්ති සණිකඞකං

සණිකඞකංසකිංසකිංආකුලාකුලාවායන්ති ඔනමන්තිඋන්නමන්තිවිනමන්ති, 

ඡින්නපත්තපාදපා [සීන්නප්පත්තපාදපා (සී.)] පපතන්ති, ගුම්බං ගුම්බං

වලාහකා ගගයන සන්ධාවන්ති, රයජොසඤ්චිතා වාතා දාරුණා යහොන්ති, 

ගගනංඋප්පීළිතාවාතා වායන්ති, සහසාධමධමායන්ති, මහාභීයමොසද්යදො

නිච්ඡරති, යතසු වායතසු කුපියතසු උදකං සණිකඞකං සණිකඞකං චලති, උදයක

චලියත ඛුබ්භන්ති මච්ඡකච්ඡපා, යමකයමකා ඌමියයො ජායන්ති, ජලචරා

සත්තා තසන්ති, ජලවීචි යුගනද්යධො වත්තති, වීචිනායදො පවත්තති, යඝොරා 

බුබ්බුළා [පුබ්බුළා (ක.)] උට්ඨහන්ති, යඵණමාලා භවන්ති, උත්තරති

මහාසමුද්යදො, දිසාවිදිසංධාවතිඋදකං, උද්ධංයසොතපටියසොතමුඛාසන්දන්ති 

සලිලධාරා, තසන්තිඅසුරාගරුළානාගායක්ඛා, උබ්බිජ්ජන්ති‘කිංනුයඛො, 

කථං නු යඛො, සාගයරො විපරිවත්තතී’ති, ගමනපථයමසන්ති භීතචිත්තා, 

ඛුභියතලුළියතජලධායර පකම්පතිමහාපථවීසනගාසසාගරා, පරිවත්තති

සියනරුගිරි කූටයසලසිඛයරො විනමමායනො යහොති, විමනා යහොන්ති

අහිනකුලබිළාරයකොට්ඨුකසූකරමිගපක්ඛියනො, රුදන්තියක්ඛාඅප්යපසක්ඛා, 
හසන්තියක්ඛාමයහසක්ඛාකම්පමානායමහාපථවියා. 

‘‘යථා, මහාරාජ, මහතිමහාපරියයොයගඋද්ධනගයතඋදකසම්පුණ්යණ 
ආකිණ්ණතණ්ඩුයල යහට්ඨයතො අග්ගි ජලමායනො පඨමං තාව පරියයොගං

සන්තායපති, පරියයොයගො සන්තත්යතො උදකං සන්තායපති, උදකං

සන්තත්තං තණ්ඩුලං සන්තායපති, තණ්ඩුලං සන්තත්තං උම්මුජ්ජති

නිමුජ්ජති, බුබ්බුළකජාතං යහොති, යඵණමාලා උත්තරති; එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යවස්සන්තයරොරාජායංයලොයකදුච්චජං, තංචජි, තස්සතංදුච්චජං 
චජන්තස්ස දානස්ස සභාවනිස්සන්යදන යහට්ඨා මහාවාතා ධායරතුං න

විසහන්තා පරිකුප්පිංසු [පරිකම්පිංසු (ක.)], මහාවායතසු පරිකුපියතසු 

[පරිඛුබ්භියතසු(සයා.)] උදකංකම්පි, උදයකකම්පියත මහාපථවීකම්පි, ඉති
තදාමහාවාතාචඋදකඤ්චමහාපථවීචාතිඉයමතයයොඑකමනාවියඅයහසුං 

මහාදානනිස්සන්යදනවිපුලබලවීරියයනනත්යථදියසො, මහාරාජ, අඤ්ඤස්ස

දානානුභායවො, යථා යවස්සන්තරස්ස රඤ්යඤො මහාදානානුභායවො. යථා, 

මහාරාජ, මහියා බහුවිධා මණයයො විජ්ජන්ති. යසයයථීදදං, ඉන්දනීයලො
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මහානීයලොයජොතිරයසොයවළුරියයොඋම්මාපුප්යඵො සිරීසපුප්යඵො මයනොහයරො
සූරියකන්යතො චන්දකන්යතො වජියරො ඛජ්යජොපනයකො ඵුස්සරායගො 

යලොහිතඞ්යගො මසාරගල්යලොති, එයත සබ්යබ අතික්කම්ම චක්කවත්තිමණිකඞ

අග්ගමක්ඛායති, චක්කවත්තිමණිකඞ, මහාරාජ, සමන්තා යයොජනං ඔභායසති. 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යං කිඤ්චි මහියා දානං විජ්ජති අපි අසදිසදානං

පරමං, තං සබ්බං අතික්කම්ම යවස්සන්තරස්ස රඤ්යඤො මහාදානං

අග්ගමක්ඛායති, යවස්සන්තරස්ස, මහාරාජ, රඤ්යඤොමහාදායන දීයමායන
සත්තක්ඛත්තුංමහාපථවීකම්පිතා’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යතනාගයසන, බුද්ධානං, අබ්භුතං, භන්යත නාගයසන, 

බුද්ධානං, යං තථාගයතො යබොධිසත්යතො සමායනො අසයමො යලොයකන 

එවංඛන්ති එවංචිත්යතො එවංඅධිමුත්ති එවංඅධිප්පායයො, යබොධිසත්තානං, 

භන්යත නාගයසන, පරක්කයමො දක්ඛාපියතො, පාරමී ච ජිනානං භියයයො

ඔභාසිතා, චරියං චරයතොපි තාව තථාගතස්ස සයදවයක යලොයක

යසට්ඨභායවොඅනුදස්සියතො.සාධු, භන්යතනාගයසන, යථොමිතංජිනසාසනං, 

යජොතිතා ජිනපාරමී, ඡින්යනො තිත්ථියානං වාදගණ්ඨි, භින්යනො

පරාපවාදකුම්යභො [ගුම්යබො තයා විද්ධංසියතො (සයා.)], පඤ්යහො ගම්භීයරො 

උත්තානීකයතො, ගහනං අගහනං කතං, සම්මා ලද්ධං ජිනපුත්තානං

නිබ්බාහනං [නිබ්බායනං (ක.)], එවයමතං ගණිකඞවරපවර තථා
සම්පටිච්ඡාමා’’ති. 

පථවිචලනපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. සිවිරාජචක්ඛුදානපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ එවං භණථ ‘සිවිරායජන යාචකස්ස 

චක්ඛූනි දින්නානි, අන්ධස්ස සයතො පුන දිබ්බචක්ඛූනි උප්පන්නානී’ති, 
එතම්පි වචනං සකසටං සනිග්ගහං සයදොසං ‘යහතුසමුග්ඝායත අයහතුස්මිං

අවත්ථුස්මිංනත්ථි දිබ්බචක්ඛුස්සඋප්පායදො’තිසුත්යතවුත්තං, යදි, භන්යත

නාගයසන, සිවිරායජන යාචකස්ස චක්ඛූනි දින්නානි, යතන හි ‘පුන

දිබ්බචක්ඛූනි උප්පන්නානී’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා; යදි දිබ්බචක්ඛූනි

උප්පන්නානි, යතන හි ‘සිවිරායජන යාචකස්ස චක්ඛූනි දින්නානී’ති යං

වචනං, තම්පි මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො ගණ්ඨියතොපි 

ගණ්ඨිතයරො යවඨයතොපි යවඨතයරො ගහනයතොපි ගහනතයරො, යසො

තවානුප්පත්යතො, තත්ථ ඡන්දමභිජයනහි නිබ්බාහනාය පරවාදානං
නිග්ගහායා’’ති. 

‘‘දින්නානි, මහාරාජ, සිවිරායජනයාචකස්ස චක්ඛූනි, තත්ථමා විමතිං

උප්පායදහි, පුන දිබ්බානි ච චක්ඛූනි උප්පන්නානි, තත්ථාපි මා විමතිං

ජයනහී’’ති.‘‘අපිනුයඛො, භන්යතනාගයසන, යහතුසමුග්ඝායතඅයහතුස්මිං

අවත්ථුස්මිං දිබ්බචක්ඛු උප්පජ්ජතී’’ති? ‘‘න හි, මහාරාජා’’ති. ‘‘කිං පන, 
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භන්යත, එත්ථ කාරණං, යයන කාරයණන යහතුසමුග්ඝායත අයහතුස්මිං

අවත්ථුස්මිං දිබ්බචක්ඛු උප්පජ්ජති, ඉඞ්ඝ තාව කාරයණන මං

සඤ්ඤායපහී’’ති? 

‘‘කිං පන, මහාරාජ, අත්ථි යලොයක සච්චං නාම, යයන සච්චවාදියනො 

සච්චකිරියං කයරොන්තී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, අත්ථි යලොයක සච්චං නාම, 

සච්යචන, භන්යත නාගයසන, සච්චවාදියනො සච්චකිරියං කත්වා යදවං

වස්සායපන්ති, අග්ගිං නිබ්බායපන්ති, විසං පටිහනන්ති, අඤ්ඤම්පි විවිධං

කත්තබ්බංකයරොන්තී’’ති. ‘‘යතනහි, මහාරාජ, යුජ්ජතිසයමතිසිවිරාජස්ස

සච්චබයලන දිබ්බචක්ඛූනි උප්පන්නානීති, සච්චබයලන, මහාරාජ, 

අවත්ථුස්මිං දිබ්බචක්ඛු උප්පජ්ජති, සච්චං යයව තත්ථ වත්ථු භවති
දිබ්බචක්ඛුස්සඋප්පාදාය. 

‘‘යථා, මහාරාජ, යය යකචි සත්තා සච්චමනුගායන්ති ‘මහායමයඝො 

පවස්සතූ’ති, යතසංසහසච්චමනුගීයතනමහායමයඝොපවස්සති, අපිනුයඛො, 

මහාරාජ, අත්ථි ආකායස වස්සයහතු සන්නිචියතො ‘යයන යහතුනා

මහායමයඝොපවස්සතී’’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, සච්චංයයවතත්ථයහතුභවති

මහයතොයමඝස්සපවස්සනායා’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, නත්ථිතස්ස

පකතියහතු, සච්චංයයයවත්ථවත්ථුභවතිදිබ්බචක්ඛුස්ස උප්පාදායාති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යය යකචි සත්තා සච්චමනුගායන්ති 

‘ජලිතපජ්ජලිතමහාඅග්ගික්ඛන්යධො පටිනිවත්තතූ’ති, යතසං සහ
සච්චමනුගීයතන ජලිතපජ්ජලිතමහාඅග්ගික්ඛන්යධො ඛයණන පටිනිවත්තති.

අපි නු යඛො, මහාරාජ, අත්ථි තස්මිං ජලිතපජ්ජලියත මහාඅග්ගික්ඛන්යධ
යහතු සන්නිචියතො ‘යයන යහතුනා ජලිතපජ්ජලිතමහාඅග්ගික්ඛන්යධො

ඛයණනපටිනිවත්තතී’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, සච්චංයයව තත්ථවත්ථුයහොති
තස්ස ජලිතපජ්ජලිතස්ස මහාඅග්ගික්ඛන්ධස්ස ඛයණන 

පටිනිවත්තනායා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, නත්ථි තස්ස පකතියහතු, 
සච්චංයයයවත්ථ වත්ථුභවතිදිබ්බචක්ඛුස්සඋප්පාදායාති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යය යකචි සත්තා සච්චමනුගායන්ති ‘විසං
හලාහලං අගදං භවතූ’ති. යතසං සහ සච්චමනුගීයතන විසං හලාහලං 

ඛයණන අගදංභවති, අපිනුයඛො, මහාරාජ, අත්ථිතස්මිංහලාහලවියස යහතු

සන්නිචියතො‘යයනයහතුනාවිසංහලාහලංඛයණනඅගදංභවතී’’’ති? ‘‘න

හි, භන්යත, සච්චං යයව තත්ථ යහතු භවති විසස්ස හලාහලස්ස ඛයණන 

පටිඝාතායා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, විනා පකතියහතුං සච්චං 
යයයවත්ථවත්ථුභවතිදිබ්බචක්ඛුස්සඋප්පාදායාති. 

‘‘චතුන්නම්පි, මහාරාජ, අරියසච්චානං පටියවධාය නත්ථඤ්ඤං වත්ථු, 

සච්චංවත්ථුංකත්වාචත්තාරිඅරියසච්චානිපටිවිජ්ඣන්තීති.අත්ථි, මහාරාජ, 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  යමණ්ඩකපඤ්යහො 

102 

පටුන 

චීනවිසයයචීනරාජා, යසොමහාසමුද්යදකීළිතුකායමො [බලිං කාතුකායමො(සී.
පී.)] චතුමායස චතුමායස සච්චකිරියං කත්වා සහ රයථන 

අන්යතොමහාසමුද්යද යයොජනං පවිසති, තස්ස රථසීසස්ස පුරයතො පුරයතො

මහාවාරික්ඛන්යධො පටික්කමති, නික්ඛන්තස්සපුනඔත්ථරති, අපිනුයඛො, 

මහාරාජ, යසො මහාසමුද්යදො සයදවමනුස්යසනපි යලොයකන

පකතිකායබයලන සක්කා පටික්කමායපතු’’න්ති? ‘‘අතිපරිත්තයකපි, 

භන්යත, තළායක උදකං න සක්කා සයදවමනුස්යසනපි යලොයකන

පකතිකායබයලන පටික්කමායපතුං, කිං පන මහාසමුද්යද උදක’’න්ති? 

‘‘ඉමිනාපි, මහාරාජ, කාරයණනසච්චබලංඤාතබ්බං ‘නත්ථිතංඨානං, යං
සච්යචනනපත්තබ්බ’න්ති. 

‘‘නගයර, මහාරාජ, පාටලිපුත්යත අයසොයකො ධම්මරාජා 
සයනගමජානපදඅමච්චභටබලමහාමත්යතහි පරිවුයතො ගඞ්ගං නදිං 

[ගඞ්ගානදිං (සී.)] නවසලිලසම්පුණ්ණං සමතිත්ථිකං සම්භරිතං
පඤ්චයයොජනසතායාමං යයොජනපුථුලං සන්දමානං දිස්වා අමච්යච එවමාහ

‘අත්ථි යකොචි, භයණ, සමත්යථො, යයො ඉමං මහාගඞ්ගං පටියසොතං
සන්දායපතු’න්ති.අමච්චාආහංසු‘දුක්කරංයදවා’ති. 

‘‘තස්මිං යයව ගඞ්ගාකූයල ඨිතා බන්ධුමතී නාම ගණිකඞකා අස්යසොසි 
රඤ්ඤා කිර එවං වුත්තං ‘සක්කා නු යඛො ඉමං මහාගඞ්ගං පටියසොතං 

සන්දායපතු’න්ති, සා එවමාහ ‘අහඤ්හි නගයර පාටලිපුත්යත ගණිකඞකා

රූපූපජීවිනී අන්තිමජීවිකා, මම තාව රාජා සච්චකිරියං පස්සතූ’ති. අථ සා

සච්චකිරියං අකාසි, සහ තස්සා සච්චකිරියාය ඛයණන සා මහාගඞ්ගා
ගළගළායන්තීපටියසොතංසන්දිත්ථමහයතො ජනකායස්සපස්සයතො. 

‘‘අථ රාජා ගඞ්ගාය ආවට්ටඌමියවගජනිතං හලාහලසද්දං සුත්වා 

විම්හියතො අච්ඡරියබ්භුතජායතො අමච්යච එවමාහ ‘කිස්සායං, භයණ, 

මහාගඞ්ගාපටියසොතං සන්දතී’ති? ‘බන්ධුමතී, මහාරාජ, ගණිකඞකාතවවචනං

සුත්වා සච්චකිරියං අකාසි, තස්සා සච්චකිරියාය මහාගඞ්ගා උද්ධංමුඛා 
සන්දතී’ති. 

‘‘අථසංවිග්ගහදයයොරාජාතුරිතතුරියතොසයංගන්ත්වාතංගණිකඞකං පුච්ඡි

‘සච්චංකිර, යජ, තයාසච්චකිරියායඅයංගඞ්ගාපටියසොතං සන්දාපිතා’ති? 

‘ආමයදවා’ති. රාජාආහ ‘කිංයතතත්ථබලං අත්ථි, යකොවා යතවචනං 

ආදියති අනුම්මත්යතො, යකන ත්වං බයලන ඉමං මහාගඞ්ගං පටියසොතං

සන්දායපසී’ති? සා ආහ ‘සච්චබයලනාහං, මහාරාජ, ඉමං මහාගඞ්ගං
පටියසොතං සන්දායපසි’න්ති. රාජා ආහ ‘කිං යත සච්චබලං අත්ථි යචොරියා

ධුත්තියා අසතියා ඡින්නිකාය පාපියා භින්නසීලාය [පාපිකාය භින්නසීමාය

(සී.)] හිරිඅතික්කන්තිකාය අන්ධජනපයලොභිකායා’ති. ‘සච්චං, මහාරාජ, 

තාදිසිකා අහං, තාදිසිකායපි යම, මහාරාජ, සච්චකිරියා අත්ථි, යායාහං
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ඉච්ඡමානාසයදවකම්පියලොකංපරිවත්යතයය’න්ති.රාජා ආහ‘කතමාපන

සායහොතිසච්චකිරියා, ඉඞ්ඝමංසායවහී’ති.‘යයොයම, මහාරාජ, ධනංයදති 

ඛත්තියයොවාබ්රාහ්මයණොවායවස්යසොවාසුද්යදොවාඅඤ්යඤොවා යකොචි, 

යතසං සමකං යයව උපට්ඨහාමි, ‘‘ඛත්තියයො’’ති වියසයසො නත්ථි, 

‘‘සුද්යදො’’ති අතිමඤ්ඤනා [අතිමඤ්ඤමායනො (ක.)] නත්ථි, 

අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්තා ධනස්සාමිකං පරිචරාමි, එසා යම යදව

සච්චකිරියා, යායාහංඉමංමහාගඞ්ගංපටියසොතං සන්දායපසි’න්ති. 

‘‘ඉතිපි, මහාරාජ, සච්යචඨිතානකිඤ්චිඅත්ථංනවින්දන්ති. දින්නානි

ච, මහාරාජ, සිවිරායජනයාචකස්ස චක්ඛූනි, දිබ්බචක්ඛූනිචඋප්පන්නානි, 

තඤ්ච සච්චකිරියාය. යං පන සුත්යත වුත්තං ‘මංසචක්ඛුස්මිං නට්යඨ
අයහතුස්මිංඅවත්ථුස්මිංනත්ථිදිබ්බචක්ඛුස්ස උප්පායදො’ති.තංභාවනාමයං

චක්ඛුං සන්ධාය වුත්තං, එවයමතං, මහාරාජ, ධායරහී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, සුනිබ්යබඨියතො පඤ්යහො, සුනිද්දිට්යඨො නිග්ගයහො, සුමද්දිතා 

පරවාදා, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

සිවිරාජචක්ඛුදානපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. ගබ්භාවක්කන්තිපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘තිණ්ණං යඛො පන, 

භික්ඛයව, සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති [ගබ්භස්සාවක්කන්ති (ම. නි.

1.408)] යහොති, ඉධමාතාපිතයරොච සන්නිපතිතා යහොන්ති, මාතාචඋතුනී

යහොති, ගන්ධබ්යබො ච පච්චුපට්ඨියතො යහොති, ඉයමසං යඛො, භික්ඛයව, 

තිණ්ණං සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්ති යහොතී’ති, අයසසවචනයමතං, 

නිස්යසසවචනයමතං, නිප්පරියායවචනයමතං, අරහස්සවචනයමතං, 

සයදවමනුස්සානංමජ්යඣනිසීදිත්වාභණිකඞතං, අයඤ්චද්වින්නං සන්නිපාතා

ගබ්භස්ස අවක්කන්ති දිස්සති, දුකූයලන තාපයසන පාරිකාය තාපසියා 

උතුනිකායල දක්ඛියණන හත්ථඞ්ගුට්යඨන නාභි පරාමට්ඨා, තස්ස යතන
නාභිපරාමසයනන සාමකුමායරො නිබ්බත්යතො. මාතඞ්යගනාපි ඉසිනා
බ්රාහ්මණකඤ්ඤාය උතුනිකායල දක්ඛියණන හත්ථඞ්ගුට්යඨන නාභි

පරාමට්ඨා, තස්ස යතන නාභිපරාමසයනන මණ්ඩයබයො නාම මාණවයකො

නිබ්බත්යතොති.යදි, භන්යතනාගයසන, භගවතාභණිකඞතං‘තිණ්ණංයඛො පන, 

භික්ඛයව, සන්නිපාතා ගබ්භස්ස අවක්කන්තියහොතී’ති. යතනහිසායමො ච
කුමායරො මණ්ඩයබයො ච මාණවයකො උයභොපි යත නාභිපරාමසයනන

නිබ්බත්තාති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි, භන්යත, තථාගයතන භණිකඞතං
‘සායමො ච කුමායරො මණ්ඩයබයො ච මාණවයකො නාභිපරාමසයනන 

නිබ්බත්තා’’ති, යතනහි‘තිණ්ණංයඛොපන, භික්ඛයව, සන්නිපාතා ගබ්භස්ස

අවක්කන්තියහොතී’තියංවචනං, තම්පිමිච්ඡා. අයම්පි උභයතොයකොටියකො

පඤ්යහො සුගම්භීයරො සුනිපුයණො විසයයො බුද්ධිමන්තානං, යසො

තවානුප්පත්යතො, ඡින්දවිමතිපථං, ධායරහිඤාණවරප්පජ්යජොත’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  යමණ්ඩකපඤ්යහො 

104 

පටුන 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘තිණ්ණං යඛො පන, භික්ඛයව, 

සන්නිපාතාගබ්භස්සඅවක්කන්තියහොති, ඉධමාතාපිතයරොචසන්නිපතිතා

යහොන්ති, මාතා චඋතුනීයහොති, ගන්ධබ්යබොචපච්චුපට්ඨියතොයහොති, එවං
තිණ්ණංසන්නිපාතාගබ්භස්ස අවක්කන්තියහොතී’ති.භණිකඞතඤ්ච‘සායමොච
කුමායරො මණ්ඩයබයො ච මාණවයකො නාභිපරාමසයනන නිබ්බත්තා’’ති.

‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, යයන කාරයණන පඤ්යහො සුවිනිච්ඡියතො

යහොති, යතනකාරයණනමංසඤ්ඤායපහී’’ති. 

‘‘සුතපුබ්බං පනතයා, මහාරාජ, සංකිච්යචො චකුමායරො ඉසිසිඞ්යගො ච 

තාපයසො යථයරො ච කුමාරකස්සයපො ‘ඉමිනා නාම යත නිබ්බත්තා’’ති? 

‘‘ආම, භන්යත, සුයයති, අබ්භුග්ගතායතසංජාති, ද්යවමිගයධනුයයොතාව
උතුනිකායල ද්වින්නං තාපසානං පස්සාවට්ඨානං ආගන්ත්වා සසම්භවං

පස්සාවංපිවිංසු, යතනපස්සාවසම්භයවන සංකිච්යචොචකුමායරොඉසිසිඞ්යගො
ච තාපයසො නිබ්බත්තා. යථරස්ස උදායිස්ස භික්ඛුනුපස්සයං උපගතස්ස 
රත්තචිත්යතන භික්ඛුනියා අඞ්ගජාතං උපනිජ්ඣායන්තස්ස සම්භවං
කාසායව මුච්චි. අථ යඛො ආයස්මා උදායි තං භික්ඛුනිං එතදයවොච ‘ගච්ඡ

භගිනි, උදකං ආහර අන්තරවාසකං යධොවිස්සාමී’ති. ‘ආහරයය අහයමව
යධොවිස්සාමී’ති. තයතො සා භික්ඛුනී උතුනිසමයය තං සම්භවං එකයදසං

මුයඛන අග්ගයහසි, එකයදසං අඞ්ගජායත පක්ඛිපි, යතන යථයරො
කුමාරකස්සයපොනිබ්බත්යතොතිඑතං ජයනොආහා’’ති. 

‘‘අපිනුයඛොත්වං, මහාරාජ, සද්දහසිතංවචන’’න්ති? ‘‘ආම භන්යත, 

බලවං තත්ථ මයං කාරණං උපලභාම, යයන මයං කාරයණන සද්දහාම

‘ඉමිනාකාරයණන නිබ්බත්තා’’ති.‘‘කිංපයනත්ථ, මහාරාජ, කාරණ’’න්ති? 

‘‘සුපරිකම්මකයත, භන්යත, කලයලබීජංනිපතිත්වාඛිප්පංසංවිරුහතී’’ති. 

‘‘ආම මහාරාජා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, භන්යත, සා භික්ඛුනී උතුනී සමානා
සණ්ඨියත කලයල රුහියර පච්ඡින්නයවයග ඨිතාය ධාතුයා තං සම්භවං

ගයහත්වා තස්මිං කලයල පක්ඛිපි, යතන තස්සා ගබ්යභො සණ්ඨාසි, එවං

තත්ථකාරණංපච්යචමයතසං නිබ්බත්තියා’’ති.‘‘එවයමතං, මහාරාජ, තථා

සම්පටිච්ඡාමි, යයොනිප්පයවයසන ගබ්යභො සම්භවතීති. සම්පටිච්ඡසි පන, 

ත්වං මහාරාජ, යථරස්ස කුමාරකස්සපස්ස ගබ්භාවක්කමන’’න්ති? ‘‘ආම

භන්යත’’ති. ‘‘සාධු, මහාරාජ, පච්චාගයතොසි මම විසයං, එකවියධනපි

ගබ්භාවක්කන්තිංකථයන්යතොමමානුබලංභවිස්සසි, අථයා පනතා ද්යව 

මිගයධනුයයො පස්සාවං පිවිත්වා ගබ්භං පටිලභිංසු, තාසං ත්වං සද්දහසි 

ගබ්භස්සාවක්කමන’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත, යංකිඤ්චිභුත්තංපීතංඛායිතං

යලහිතං, සබ්බංතංකලලංඔසරති, ඨානගතංවුඩ්ඪමාපජ්ජති.යථා, භන්යත

නාගයසන, යාකාචිසරිතා නාම, සබ්බාතාමහාසමුද්දංඔසරන්ති, ඨානගතා

වුඩ්ඪමාපජ්ජන්ති.එවයමවයඛො, භන්යතනාගයසන, යංකිඤ්චිභුත්තංපීතං

ඛායිතං යලහිතං, සබ්බං තං කලලං ඔසරති, ඨානගතං වුඩ්ඪමාපජ්ජති, 
යතනාහං කාරයණන සද්දහාමි මුඛගයතනපි ගබ්භස්ස අවක්කන්ති 
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යහොතී’’ති. ‘‘සාධු, මහාරාජ, ගාළ්හතරං උපගයතොසි මම විසයං, 

මුඛපායනනපිද්වයසන්නිපායතො භවති.සංකිච්චස්සච, මහාරාජ, කුමාරස්ස
ඉසිසිඞ්ගස්ස ච තාපසස්ස යථරස්ස ච කුමාරකස්සපස්ස ගබ්භාවක්කමනං

සම්පටිච්ඡසී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සන්නිපායතො ඔසරතී’’ති. 

‘‘සායමොපි, මහාරාජ, කුමායරො මණ්ඩයබයොපි මාණවයකො තීසු

සන්නිපායතසු අන්යතොගධා, එකරසා යයව පුරියමන, තත්ථ කාරණං

වක්ඛාමි. දුකූයලො ච, මහාරාජ, තාපයසො පාරිකා ච තාපසී උයභොපි යත

අරඤ්ඤවාසාඅයහසුං පවියවකාධිමුත්තාඋත්තමත්ථගයවසකා, තපයතයජන

යාවබ්රහ්මයලොකංසන්තායපසුං. යතසංතදාසක්යකොයදවානමින්යදොසායං
පාතං උපට්ඨානං ආගච්ඡති. යසො යතසං ගරුකතයමත්තතාය
උපධායරන්යතො අද්දස අනාගතමද්ධායන ද්වින්නම්පි යතසං චක්ඛූනං

අන්තරධානං, දිස්වා යත එවමාහ ‘එකං යම, යභොන්යතො, වචනං කයරොථ, 

සාධු එකං පුත්තං ජයනයයාථ, යසො තුම්හාකං උපට්ඨායකො භවිස්සති

ආලම්බයනොචා’ති.‘අලං, යකොසිය, මාඑවංභණී’ති.යතතස්සතංවචනංන
සම්පටිච්ඡිංසු. අනුකම්පයකො අත්ථකායමො සක්යකො යදවානමින්යදො

දුතියම්පි…යප.… තතියම්පි යත එවමාහ ‘එකං යම, යභොන්යතො, වචනං

කයරොථ, සාධු එකං පුත්තං ජයනයයාථ, යසො තුම්හාකං උපට්ඨායකො

භවිස්සතිආලම්බයනොචා’ති. තතියම්පියතආහංසු‘අලං, යකොසිය, මාත්වං

යඛො අම්යහ අනත්යථ නියයොයජහි, කදායං කායයො න භිජ්ජිස්සති, භිජ්ජතු

අයංකායයොයභදනධම්යමො, භිජ්ජන්තියාපිධරණිකඞයාපතන්යතපි යසලසිඛයර
ඵලන්යතපිආකායසපතන්යතපිචන්දිමසූරියය යනවමයං යලොකධම්යමහි

මිස්සයිස්සාම, මා ත්වං අම්හාකං සම්මුඛභාවං උපගච්ඡ, උපගතස්ස යත 

එයසොවිස්සායසො, අනත්ථචයරොත්වංමඤ්යඤ’ති. 

තයතො සක්යකො යදවානමින්යදො යතසං මනං අලභමායනො ගරුකයතො

පඤ්ජලියකොපුන යාචි‘යදියමවචනංනඋස්සහථකාතුං, යදාතාපසීඋතුනී

යහොති පුප්ඵවතී, තදා ත්වං, භන්යත, දක්ඛියණන හත්ථඞ්ගුට්යඨන නාභිං

පරාමයසයයාසි, යතන සා ගබ්භං ලච්ඡති, සන්නිපායතො යයයවස

ගබ්භාවක්කන්තියා’ති. ‘සක්යකොමහං, යකොසිය, තං වචනං කාතුං, න 

තාවතයකන අම්හාකං තයපො භිජ්ජති, යහොතූ’ති සම්පටිච්ඡිංසු. තාය ච පන
යවලායයදවභවයන අත්ථියදවපුත්යතොඋස්සන්නකුසලමූයලොඛීණායුයකො
ආයුක්ඛයප්පත්යතොයදිච්ඡකංසමත්යථො ඔක්කමිතුංඅපිචක්කවත්තිකුයලපි.
අථ සක්යකො යදවානමින්යදො තං යදවපුත්තං උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ ‘එහි

යඛො, මාරිස, සුපභායතො යත දිවයසො, අත්ථසිද්ධි උපගතා, යමහං යත

උපට්ඨානමාගමිං, රමණීයයයතඔකායසවායසොභවිස්සති, පතිරූයප කුයල

පටිසන්ධි භවිස්සති, සුන්දයරහි මාතාපිතූහි වඩ්ය තබ්යබො, එහි යම වචනං
කයරොහී’තියාචි.දුතියම්පි…යප.…තතියම්පියාචිසිරසිපඤ්ජලිකයතො. 
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පටුන 

තයතො යසො යදවපුත්යතො එවමාහ ‘කතමං තං, මාරිස, කුලං, යං ත්වං
අභික්ඛණං කිත්තයසි පුනප්පුන’න්ති. ‘දුකූයලො ච තාපයසො පාරිකා ච 

තාපසී’ති.යසොතස්සවචනංසුත්වාතුට්යඨොසම්පටිච්ඡි ‘සාධු, මාරිස, යයො

තව ඡන්යදො, යසො යහොතු, ආකඞ්ඛමායනො අහං, මාරිස, පත්ථියත කුයල

උප්පජ්යජයයං, කිම්හි කුයල උප්පජ්ජාමි අණ්ඩයජ වා ජලාබුයජ වා

සංයසදයජ වා ඔපපාතියක වා’ති? ‘ජලාබුජාය, මාරිස, යයොනියා
උප්පජ්ජාහී’ති. අථ සක්යකො යදවානමින්යදො උප්පත්තිදිවසං විගයණත්වා 
දුකූලස්ස තාපසස්ස ආයරොයචසි ‘අසුකස්මිං නාම දිවයස තාපසී උතුනී

භවිස්සති පුප්ඵවතී, තදාත්වං, භන්යත, දක්ඛියණනහත්ථඞ්ගුට්යඨනනාභිං

පරාමයසයයාසී’ති. තස්මිං, මහාරාජ, දිවයස තාපසී ච උතුනී පුප්ඵවතී

අයහොසි, යදවපුත්යතො ච තත්ථූපයගො පච්චුපට්ඨියතො අයහොසි, තාපයසො ච

දක්ඛියණන හත්ථඞ්ගුට්යඨන තාපසියා නාභිං පරාමසි, ඉති යත තයයො

සන්නිපාතා අයහසුං, නාභිපරාමසයනන තාපසියා රායගො උදපාදි, යසො
පනස්සාරායගො නාභිපරාමසනංපටිච්චමාත්වංසන්නිපාතංඅජ්ඣාචාරයමව

මඤ්ඤි, ඌහසනම්පි [හසනම්පි (ක.)] සන්නිපායතො, උල්ලපනම්පි

සන්නිපායතො, උපනිජ්ඣායනම්පිසන්නිපායතො, පුබ්බභාගභාවයතො රාගස්ස

උප්පාදාය ආමසයනන සන්නිපායතො ජායති, සන්නිපාතා ඔක්කමනං
යහොතීති. 

‘‘අනජ්ඣාචායරපි, මහාරාජ, පරාමසයනන ගබ්භාවක්කන්ති යහොති.

යථා, මහාරාජ, අග්ගි ජලමායනො අපරාමසයනොපි උපගතස්ස සීතං

බයපහන්ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, අනජ්ඣාචායරපි පරාමසයනන
ගබ්භාවක්කන්තියහොති. 

‘‘චතුන්නං, මහාරාජ, වයසන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති යහොති 

කම්මවයසන යයොනිවයසන කුලවයසන ආයාචනවයසන, අපි ච

සබ්යබයපයතසත්තාකම්මසම්භවා කම්මසමුට්ඨානා. 

‘‘කථං, මහාරාජ, කම්මවයසන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති යහොති? 

උස්සන්නකුසලමූලා, මහාරාජ, සත්තා යදිච්ඡකං උප්පජ්ජන්ති
ඛත්තියමහාසාලකුයලවා බ්රාහ්මණමහාසාලකුයලවාගහපතිමහාසාලකුයල
වායදයවසුවාඅණ්ඩජායවායයොනියාජලාබුජාය වායයොනියාසංයසදජාය

වා යයොනියා ඔපපාතිකාය වා යයොනියා. යථා, මහාරාජ, පුරියසො අඩ්ය ො 
මහද්ධයනො මහායභොයගො පහූතජාතරූපරජයතො පහූතවිත්තූපකරයණො
පහූතධනධඤ්යඤො පහූතඤාතිපක්යඛොදාසිංවාදාසංවායඛත්තංවාවත්ථුං

වාගාමංවානිගමංවාජනපදංවා යංකිඤ්චිමනසාඅභිපත්ථිතං, යදිච්ඡකං

ද්විගුණතිගුණම්පි ධනං දත්වා කිණාති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
උස්සන්නකුසලමූලා සත්තා යදිච්ඡකං උප්පජ්ජන්ති ඛත්තියමහාසාලකුයල
වා බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල වා ගහපතිමහාසාලකුයල වා යදයවසු වා 
අණ්ඩජාය වා යයොනියා ජලාබුජාය වා යයොනියා සංයසදජය වා යයොනියා
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ඔපපාතිකාය වා යයොනියා. එවං කම්මවයසන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති
යහොති. 

‘‘කථං යයොනිවයසනසත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති යහොති? කුක්කුටානං, 

මහාරාජ, වායතන ගබ්භාවක්කන්ති යහොති. බලාකානං යමඝසද්යදන

ගබ්භාවක්කන්ති යහොති. සබ්යබපි යදවා අගබ්භයසයයකා සත්තා යයව, 

යතසං නානාවණ්යණන ගබ්භාවක්කන්ති යහොති. යථා, මහාරාජ, මනුස්සා

නානාවණ්යණන මහියා චරන්ති, යකචි පුරයතො පටිච්ඡායදන්ති, යකචි

පච්ඡයතො පටිච්ඡායදන්ති, යකචි නග්ගා යහොන්ති, යකචි භණ්ඩූ යහොන්ති

යසතපටධරා, යකචි යමොළිබද්ධා යහොන්ති, යකචි භණ්ඩූ කාසාවවසනා

යහොන්ති, යකචි කාසාවවසනා යමොළිබද්ධා යහොන්ති, යකචි ජටියනො

වාකචීරධරා [වාකචීරා (ක.)] යහොන්ති, යකචි චම්මවසනා යහොන්ති, යකචි

රස්මියයො නිවායසන්ති, සබ්යබයපයත මනුස්සා නානාවණ්යණන මහියා

චරන්ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, සත්තා යයව යත සබ්යබ, යතසං 
නානාවණ්යණන ගබ්භාවක්කන්ති යහොති. එවං යයොනිවයසන සත්තානං
ගබ්භාවක්කන්ති යහොති. 

‘‘කථං කුලවයසන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති යහොති? කුලං නාම, 

මහාරාජ, චත්තාරි කුලානි අණ්ඩජං ජලාබුජං සංයසදජං ඔපපාතිකං. යදි

තත්ථගන්ධබ්යබොයයතොකුයතොචිආගන්ත්වා අණ්ඩයජකුයල උප්පජ්ජති, 
යසොතත්ථඅණ්ඩයජොයහොති…යප.…ජලාබුයජකුයල…යප.…සංයසදයජ

කුයල…යප.… ඔපපාතියක කුයල උප්පජ්ජති, යසො තත්ථ ඔපපාතියකො

යහොති.යතසුයතසුකුයලසුතාදිසායයව සත්තාසම්භවන්ති.යථා, මහාරාජ, 

හිමවති යනරුපබ්බතං යය යකචි මිගපක්ඛියනො උයපන්ති, සබ්යබ යත 

සකවණ්ණං විජහිත්වා සුවණ්ණවණ්ණා යහොන්ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
යයො යකොචි ගන්ධබ්යබො යයතො කුයතොචි ආගන්ත්වා අණ්ඩජං යයොනිං
උපගන්ත්වා සභාවවණ්ණං විජහිත්වා අණ්ඩයජො යහොති…යප.…
ජලාබුජං…යප.… සංයසදජං…යප.… ඔපපාතිකං යයොනිං උපගන්ත්වා

සභාවවණ්ණං විජහිත්වා ඔපපාතියකො යහොති, එවං කුලවයසන සත්තානං
ගබ්භාවක්කන්තියහොති. 

‘‘කථං ආයාචනවයසන සත්තානං ගබ්භාවක්කන්ති යහොති? ඉධ, 

මහාරාජ, කුලංයහොතිඅපුත්තකංබහුසාපයතයයංසද්ධංපසන්නංසීලවන්තං

කලයාණධම්මං තපනිස්සිතං, යදවපුත්යතො ච උස්සන්නකුසලමූයලො
චවනධම්යමො යහොති. අථ සක්යකො යදවානමින්යදො තස්ස කුලස්ස

අනුකම්පායතං යදවපුත්තංආයාචති ‘පණිකඞයධහි, මාරිස, අසුකස්සකුලස්ස

මයහසියාකුච්ඡි’න්ති.යසොතස්සආයාචනයහතුතංකුලං පණිකඞයධති.යථා, 

මහාරාජ, මනුස්සා පුඤ්ඤකාමා සමණංමයනොභාවනීයංආයාචිත්වා යගහං

උපයනන්ති, අයං උපගන්ත්වා සබ්බස්ස කුලස්ස සුඛාවයහො භවිස්සතීති.
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එවයමවයඛො, මහාරාජ, සක්යකො යදවානමින්යදොතංයදවපුත්තංආයාචිත්වා
තංකුලංඋපයනති.එවංආයාචනවයසනසත්තානං ගබ්භාවක්කන්තියහොති. 

‘‘සායමො, මහාරාජ, කුමායරො සක්යකන යදවානමින්යදන ආයාචියතො

පාරිකාය තාපසියා කුච්ඡිං ඔක්කන්යතො. සායමො, මහාරාජ, කුමායරො

කතපුඤ්යඤො, මාතාපිතයරො සීලවන්යතො කලයාණධම්මා, ආයාචයකො

සක්යකො, තිණ්ණං යචයතොපණිකඞධියා සායමො කුමායරො නිබ්බත්යතො. ඉධ, 

මහාරාජ, නයකුසයලොපුරියසොසුකට්යඨඅනූපයඛත්යතබීජංයරොයපයය, අපි
නු තස්ස බීජස්ස අන්තරායං විවජ්යජන්තස්ස වුඩ්ඪයා යකොචි අන්තරායයො

භයවයයා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, නිරුපඝාතංබීජංඛිප්පංසංවිරුයහයයා’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, සායමො කුමායරො මුත්යතො උප්පන්නන්තරායයහි
තිණ්ණංයචයතොපණිකඞධියා නිබ්බත්යතො. 

‘‘අපිනුයඛො, මහාරාජ, සුතපුබ්බංතයාඉසීනංමයනොපයදොයසනඉද්යධො 

ඵීයතො මහාජනපයදො සජයනො සමුච්ඡින්යනො’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සුයයති.

මහියා දණ්ඩකාරඤ්ඤං [දණ්ඩකීරඤ්ඤං (ම. නි. 2.65)] මජ්ඣාරඤ්ඤං 

කාලිඞ්ගාරඤ්ඤං මාතඞ්ගාරඤ්ඤං, සබ්බං තං අරඤ්ඤං අරඤ්ඤභූතං, 

සබ්යබයපයත ජනපදා ඉසීනං මයනොපයදොයසන ඛයං ගතා’’ති. ‘‘යදි, 

මහාරාජ, යතසං මයනොපයදොයසන සුසමිද්ධා ජනපදා උච්ඡිජ්ජන්ති, අපිනු

යඛොයතසංමයනොපසායදන කිඤ්චිනිබ්බත්යතයයා’’ති? ‘‘ආමභන්යත’’ති.

‘‘යතන හි, මහාරාජ, සායමො කුමායරො තිණ්ණං බලවන්තානං
යචයතොපසායදන නිබ්බත්යතො ඉසිනිම්මියතො යදවනිම්මියතො 

පුඤ්ඤනිම්මියතොති.එවයමතං, මහාරාජ, ධායරහි. 

‘‘තයයොයම, මහාරාජ, යදවපුත්තාසක්යකනයදවානමින්යදනආයාචිතා

කුලං උප්පන්නා.කතයමතයයො? සායමොකුමායරොමහාපනායදොකුසරාජා, 

තයයොයපයත යබොධිසත්තා’’ති. ‘‘සුනිද්දිට්ඨා, භන්යත නාගයසන, 

ගබ්භාවක්කන්ති, සුකථිතංකාරණං, අන්ධකායරො ආයලොයකොකයතො, ජටා

විජටිතා, නිච්ඡුද්ධාපරවාදා, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ගබ්භාවක්කන්තිපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. සද්ධම්මන්තරධානපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘පඤ්යචව දානි, 

ආනන්ද, වස්සසතානි [වස්සසහස්සානි (සී.)පස්සඅ.නි. 8.51] සද්ධම්යමො
ඨස්සතී’ති. පුන ච පරිනිබ්බානසමයය සුභද්යදන පරිබ්බාජයකන පඤ්හං

පුට්යඨනභගවතාභණිකඞතං‘ඉයමච, සුභද්ද [දී.නි.2.214 පස්සිතබ්බං], භික්ඛූ

සම්මා විහයරයයං, අසුඤ්යඤො යලොයකො අරහන්යතහි අස්සා’ති, 

අයසසවචනයමතං, නිස්යසසවචනයමතං, නිප්පරියායවචනයමතං. යදි, 

භන්යත නාගයසන, තථාගයතන භණිකඞතං ‘පඤ්යචව දානි, ආනන්ද, 
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පටුන 

වස්සසතානි සද්ධම්යමො ඨස්සතී’ති, යතන හි ‘අසුඤ්යඤො යලොයකො

අරහන්යතහි අස්සා’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි තථාගයතන භණිකඞතං

‘අසුඤ්යඤො යලොයකො අරහන්යතහි අස්සා’ති, යතන හි ‘පඤ්යචව දානි, 

ආනන්ද, වස්සසතානි සද්ධම්යමො ඨස්සතී’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි
උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො ගහනයතොපි ගහනතයරො බලවයතොපි

බලවතයරො ගණ්ඨියතොපි ගණ්ඨිතයරො, යසො තවානුප්පත්යතො, තත්ථ යත 

ඤාණබලවිප්ඵාරංදස්යසහිමකයරොවියසාගරබ්භන්තරගයතො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘පඤ්යචව දානි, ආනන්ද, 
වස්සසතානි සද්ධම්යමො ඨස්සතී’ති. පරිනිබ්බානසමයය ච සුභද්දස්ස

පරිබ්බාජකස්ස භණිකඞතං ‘ඉයම ච, සුභද්ද, භික්ඛූ සම්මා විහයරයයං, 

අසුඤ්යඤො යලොයකොඅරහන්යතහිඅස්සා’ති.තඤ්චපන, මහාරාජ, භගවයතො

වචනං නානත්ථඤ්යචව යහොති නානාබයඤ්ජනඤ්ච, අයං

සාසනපරිච්යඡයදො, අයං පටිපත්ති පරිදීපනාති දූරං විවජ්ජිතා යත උයභො

අඤ්ඤමඤ්ඤං. යථා, මහාරාජ, නභං පථවියතො දූරං විවජ්ජිතං, නිරයං

සග්ගයතොදූරංවිවජ්ජිතං, කුසලංඅකුසලයතොදූරංවිවජ්ජිතං, සුඛංදුක්ඛයතො

දූරං විවජ්ජිතං. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යත උයභො අඤ්ඤමඤ්ඤං දූරං
විවජ්ජිතා. 

‘‘අපිච, මහාරාජ, මායතපුච්ඡායමොඝාඅස්ස [අස්සු(සී.සයා.)], රසයතො

යත සංසන්දිත්වා කථයිස්සාමි ‘පඤ්යචව දානි, ආනන්ද, වස්සසතානි

සද්ධම්යමො ඨස්සතී’ති යං භගවා ආහ, තං ඛයං පරිදීපයන්යතො යසසකං

පරිච්ඡින්දි, වස්සසහස්සං, ආනන්ද, සද්ධම්යමො තිට්යඨයය, සයච

භික්ඛුනියයො න පබ්බායජයයං. පඤ්යචව දානි, ආනන්ද, වස්සසතානි

සද්ධම්යමො ඨස්සතීති. අපි නු යඛො, මහාරාජ, භගවා එවං වදන්යතො

සද්ධම්මස්සඅන්තරධානංවාවයදති අභිසමයංවාපටික්යකොසතී’’ති? ‘‘නහි

භන්යත’’ති. ‘‘නට්ඨං, මහාරාජ, පරිකිත්තයන්යතො යසසකං පරිදීපයන්යතො

පරිච්ඡින්දි. යථා, මහාරාජ, පුරියසො නට්ඨායියකො සබ්බයසසකං ගයහත්වා

ජනස්ස පරිදීයපයය ‘එත්තකං යම භණ්ඩං නට්ඨං, ඉදං යසසක’න්ති. 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, භගවා නට්ඨං පරිදීපයන්යතො යසසකං 

යදවමනුස්සානංකයථසි ‘පඤ්යචව දානි, ආනන්ද, වස්සසතානිසද්ධම්යමො

ඨස්සතී’ති. යං පන, මහාරාජ, භගවතා භණිකඞතං ‘පඤ්යචව දානි, ආනන්ද, 

වස්සසතානිසද්ධම්යමොඨස්සතී’ති, සාසනපරිච්යඡයදොඑයසො. 

‘‘යං පන පරිනිබ්බානසමයය සුභද්දස්ස පරිබ්බාජකස්ස සමයණ 

පරිකිත්තයන්යතො ආහ ‘ඉයම ච, සුභද්ද, භික්ඛූ සම්මා විහයරයයං, 

අසුඤ්යඤො යලොයකො අරහන්යතහි අස්සා’ති, පටිපත්තිපරිදීපනා එසා, ත්වං

පනතංපරිච්යඡදඤ්ච පරිදීපනඤ්චඑකරසංකයරොසි.යදිපනයතඡන්යදො, 

එකරසං කත්වා කථයිස්සාමි, සාධුකං සුයණොහි මනසිකයරොහි

අවික්ඛිත්තමානයසො [අවිචලමානයසො(සී.)අවිමානයසො (පී.ක.)]. 
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‘‘ඉධ, මහාරාජ, තළායකො භයවයය නවසලිලසම්පුණ්යණො 

සම්මුඛමුත්තරියමායනොපරිච්ඡින්යනොපරිවටුමකයතො, අපරියාදිණ්යණයයව
තස්මිං තළායක උදකූපරි මහායමයඝො අපරාපරං අනුප්පබන්යධො

අභිවස්යසයය, අපි නු යඛො, මහාරාජ, තස්මිං තළායක උදකං පරික්ඛයං

පරියාදානං ගච්යඡයයා’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යකන කාරයණන

මහාරාජා’’ති? ‘‘යමඝස්ස, භන්යත, අනුප්පබන්ධතායා’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, ජිනසාසනවරසද්ධම්මතළායකො 
ආචාරසීලගුණවත්තපටිපත්තිවිමලනවසලිලසම්පුණ්යණො උත්තරියමායනො
භවග්ගමභිභවිත්වා ඨියතො. යදි තත්ථ බුද්ධපුත්තා
ආචාරසීලගුණවත්තපටිපත්තියමඝවස්සං අපරාපරං අනුප්පබන්ධායපයයං
අභිවස්සායපයයං. එවමිදං ජිනසාසනවරසද්ධම්මතළායකො චිරං දීඝමද්ධානං

තිට්යඨයය, අරහන්යතහියලොයකොඅසුඤ්යඤොභයවයය, ඉමමත්ථංභගවතා 

සන්ධාය භාසිතං ‘ඉයම ච, සුභද්ද, භික්ඛූ සම්මා විහයරයයං, අසුඤ්යඤො
යලොයකො අරහන්යතහිඅස්සා’ති. 

‘‘ඉධ පන, මහාරාජ, මහති මහාඅග්ගික්ඛන්යධ ජලමායන අපරාපරං

සුක්ඛතිණකට්ඨයගොමයානි උපසංහයරයයං, අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, 

අග්ගික්ඛන්යධොනිබ්බායයයයා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, භියයයො භියයයො යසො

අග්ගික්ඛන්යධොජයලයය, භියයයොභියයයොපභායසයයා’’ති.‘‘එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, දසසහස්සියා [දසසහස්සිම්හි (බහූසු)] යලොකධාතුයා 

ජිනසාසනවරම්පි ආචාරසීලගුණවත්තපටිපත්තියා ජලති පභාසති. යදි පන, 

මහාරාජ, තදුත්තරිං බුද්ධපුත්තා පඤ්චහි පධානියඞ්යගහි සමන්නාගතා

සතතමප්පමත්තා පදයහයයං, තීසු සික්ඛාසු ඡන්දජාතා සික්යඛයයං, 

චාරිත්තඤ්ච සීලං සමත්තං පරිපූයරයයං, එවමිදං ජිනසාසනවරං භියයයො

භියයයො චිරං දීඝමද්ධානං තිට්යඨයය, අසුඤ්යඤො යලොයකො අරහන්යතහි

අස්සාතිඉමමත්ථංභගවතාසන්ධායභාසිතං‘ඉයමච, සුභද්ද, භික්ඛූසම්මා

විහයරයයං, අසුඤ්යඤොයලොයකොඅරහන්යතහිඅස්සා’ති. 

‘‘ඉධ පන, මහාරාජ, සිනිද්ධසමසුමජ්ජිතසප්පභාසවිමලාදාසං [සප්පභං

සුවිමලාදාසං(සී.)] සණ්හසුඛුමයගරුකචුණ්යණනඅපරාපරං මජ්යජයයං, අපි

නුයඛො, මහාරාජ, තස්මිංආදායසමලකද්දමරයජොජල්ලංජායයයයා’’ති? ‘‘න

හි, භන්යත, අඤ්ඤදත්ථු විමලතරං යයව භයවයයා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, ජිනසාසනවරංපකතිනිම්මලංබයපගතකියලසමලරයජොජල්ලං, යදි
තං බුද්ධපුත්තා ආචාරසීලගුණවත්තපටිපත්තිසල්යලඛධුතගුයණන

ජිනසාසනවරං සල්ලක්යඛයයං [සල්ලික්යඛයයං (සී. පී.)], එවමිදං

ජිනසාසනවරං චිරං දීඝමද්ධානං තිට්යඨයය, අසුඤ්යඤො ච යලොයකො

අරහන්යතහිඅස්සාති ඉමමත්ථංභගවතාසන්ධායභාසිතං‘ඉයමච, සුභද්ද, 

භික්ඛූ සම්මා විහයරයයං, අසුඤ්යඤො යලොයකො අරහන්යතහි අස්සා’ති.

පටිපත්තිමූලකං, මහාරාජ, සත්ථුසාසනං පටිපත්තිකාරණං පටිපත්තියා
අනන්තරහිතායතිට්ඨතී’’ති. 
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‘‘භන්යත නාගයසන, ‘සද්ධම්මන්තරධාන’න්ති යං වයදසි, කතමං තං 

සද්ධම්මන්තරධාන’’න්ති? ‘‘තීණිකඞමානි, මහාරාජ, සාසනන්තරධානානි.

කතමානි තීණිකඞ? අධිගමන්තරධානං පටිපත්තන්තරධානං ලිඞ්ගන්තරධානං, 

අධිගයම, මහාරාජ, අන්තරහියත සුප්පටිපන්නස්සාපි ධම්මාභිසමයයො න

යහොති, පටිපත්තියා අන්තරහිතාය සික්ඛාපදපඤ්ඤත්ති අන්තරධායති, 

ලිඞ්ගංයයවතිට්ඨති, ලිඞ්යග අන්තරහියතපයවණුපච්යඡයදොයහොති, ඉමානි

යඛො, මහාරාජ, තීණිකඞඅන්තරධානානී’’ති. 

‘‘සුවිඤ්ඤාපියතො, භන්යත නාගයසන, පඤ්යහො, ගම්භීයරො

උත්තානීකයතො, ගණ්ඨිභින්යනො, නට්ඨාපරවාදාභග්ගානිප්පභාකතා, ත්වං
ගණිකඞවරවසභමාසජ්ජාති. 

සද්ධම්මන්තරධානපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. අකුසලච්යඡදනපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, තථාගයතො සබ්බං අකුසලං ඣායපත්වා

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, උදාහු සාවයසයස අකුසයල සබ්බඤ්ඤුතං 

පත්යතො’’ති? ‘‘සබ්බං, මහාරාජ, අකුසලංඣායපත්වාභගවාසබ්බඤ්ඤුතං

පත්යතො, නත්ථි භගවයතොයසයසකංඅකුසල’’න්ති. 

‘‘කිං පන, භන්යත, දුක්ඛා යවදනා තථාගතස්ස කායය 

උප්පන්නපුබ්බා’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, රාජගයහභගවයතොපායදොසකලිකාය 

[සක්ඛලිකාය (සයා. ක.)] ඛයතො, යලොහිතපක්ඛන්දිකාබායධො උප්පන්යනො, 

කායය අභිසන්යන ජීවයකන වියරයකො කාරියතො, වාතාබායධ උප්පන්යන
උපට්ඨායකන යථයරනඋණ්යහොදකංපරියිට්ඨ’’න්ති. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, තථාගයතො සබ්බං අකුසලං ඣායපත්වා

සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, යතන හි භගවයතො පායදො සකලිකාය ඛයතො, 

යලොහිතපක්ඛන්දිකා චආබායධො උප්පන්යනොති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි

තථාගතස්ස පායදො සකලිකාය ඛයතො, යලොහිතපක්ඛන්දිකා ච ආබායධො

උප්පන්යනො, යතනහිතථාගයතොසබ්බංඅකුසලංඣායපත්වා සබ්බඤ්ඤුතං

පත්යතොතිතම්පි වචනං මිච්ඡා. නත්ථි, භන්යත, විනාකම්යමන යවදයිතං, 

සබ්බංතංයවදයිතංකම්මමූලකං, තංකම්යමයනවයවදයති, අයම්පිඋභයතො

යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො තයා නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති 

[නිබ්බායිතබ්යබොති (ක.)]. 

‘‘නහි, මහාරාජ, සබ්බං තං යවදයිතංකම්මමූලකං. අට්ඨහි, මහාරාජ, 

කාරයණහියවදයිතානිඋප්පජ්ජන්ති, යයහිකාරයණහි පුථූ සත්තා යවදනා

යවදියන්ති. කතයමහි අට්ඨහි? වාතසමුට්ඨානානිපි යඛො, මහාරාජ, 

ඉයධකච්චානි යවදයිතානි උප්පජ්ජන්ති, පිත්තසමුට්ඨානානිපි යඛො, 
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මහාරාජ…යප.… යසම්හසමුට්ඨානානිපි යඛො, මහාරාජ…යප.…

සන්නිපාතිකානිපි යඛො, මහාරාජ…යප.… උතුපරිණාමජානිපි යඛො, 

මහාරාජ…යප.… විසමපරිහාරජානිපි යඛො, මහාරාජ…යප.…

ඔපක්කමිකානිපි යඛො, මහාරාජ…යප.…කම්මවිපාකජානිපියඛො, මහාරාජ, 

ඉයධකච්චානි යවදයිතානි උප්පජ්ජන්ති. ඉයමහි යඛො, මහාරාජ, අට්ඨහි
කාරයණහිපුථූසත්තායවදනායවදයන්ති. තත්ථයයයතපුග්ගලා‘සත්යත

කම්මංවිබාධතී’තිවයදයයං, යතඉයමපුග්ගලා සත්තකාරණංපටිබාහන්ති.

යතසං තං වචනං මිච්ඡා’’ති. ‘‘භන්යත නාගයසන, යඤ්ච වාතිකං යඤ්ච
පිත්තිකංයඤ්චයසම්හිකංයඤ්චසන්නිපාතිකංයඤ්චඋතුපරිණාමජංයඤ්ච 

විසමපරිහාරජං යඤ්ච ඔපක්කමිකං, සබ්යබයත කම්මසමුට්ඨානා යයව, 
කම්යමයනවයතසබ්යබසම්භවන්තී’’ති. 

‘‘යදි, මහාරාජ, යතපිසබ්යබකම්මසමුට්ඨානාවආබාධා භයවයයං, න 

යතසං යකොට්ඨාසයතො ලක්ඛණානි භයවයයං. වායතො යඛො, මහාරාජ, 
කුප්පමායනො දසවියධන කුප්පති සීයතන උණ්යහන ජිඝච්ඡාය විපාසාය
අතිභුත්යතන ඨායනන පධායනන ආධාවයනන උපක්කයමන

කම්මවිපායකන. තත්ර යය යත නව විධා, න යත අතීයත, න අනාගයත, 

වත්තමානයක භයව උප්පජ්ජන්ති, තස්මා න වත්තබ්බා ‘කම්මසම්භවා

සබ්බා යවදනා’ති. පිත්තං, මහාරාජ, කුප්පමානං තිවියධනකුප්පතිසීයතන

උණ්යහන විසමයභොජයනන. යසම්හං, මහාරාජ, කුප්පමානං තිවියධන

කුප්පතිසීයතනඋණ්යහනඅන්නපායනන.යයො ච, මහාරාජ, වායතොයඤ්ච

පිත්තංයඤ්චයසම්හං, යතහියතහියකොයපහිකුප්පිත්වාමිස්සී හුත්වාසකං

සකංයවදනංආකඩ් ති.උතුපරිණාමජා, මහාරාජ, යවදනාඋතුපරියායමන 
උප්පජ්ජති. විසමපරිහාරජා යවදනා විසමපරිහායරන උප්පජ්ජති.

ඔපක්කමිකා, මහාරාජ, යවදනා අත්ථි කිරියා, අත්ථි කම්මවිපාකා, 

කම්මවිපාකජා යවදනා පුබ්යබ කයතන කම්යමන උප්පජ්ජති. ඉති යඛො, 

මහාරාජ, අප්පං කම්මවිපාකජං, බහුතරං අවයසසං. තත්ථ බාලා ‘සබ්බං 
කම්මවිපාකජං යයවා’ති අතිධාවන්ති. තං කම්මං න සක්කා විනා
බුද්ධඤායණනවවත්ථානංකාතුං. 

‘‘යං පන, මහාරාජ, භගවයතො පායදො සකලිකාය ඛයතො, තං යවදයිතං

යනව වාතසමුට්ඨානං, න පිත්තසමුට්ඨානං, න යසම්හසමුට්ඨානං, න

සන්නිපාතිකං, න උතුපරිණාමජං, න විසමපරිහාරජං, න කම්මවිපාකජං, 

ඔපක්කමිකං යයව. යදවදත්යතො හි, මහාරාජ, බහූනි ජාතිසතසහස්සානි

තථාගයත ආඝාතං බන්ධි, යසො යතන ආඝායතන මහතිං ගරුං සිලං 

ගයහත්වා ‘මත්ථයක පායතස්සාමී’ති මුඤ්චි, අථඤ්යඤ ද්යව යසලා

ආගන්ත්වා තං සිලං තථාගතං අසම්පත්තං යයව සම්පටිච්ඡිංසු, තාසං

පහායරන පපටිකා භිජ්ජිත්වා භගවයතො පායද පතිත්වා රුහිරං [නිපතිත්වා

රුධිරං (සයා.)] උප්පායදසි, කම්මවිපාකයතො වා, මහාරාජ, භගවයතො එසා

යවදනානිබ්බත්තාකිරියයතොවා, තතුද්ධංනත්ථඤ්ඤායවදනා. 
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පටුන 

‘‘යථා, මහාරාජ, යඛත්තදුට්ඨතායවාබීජංනසම්භවතිබීජදුට්ඨතාය වා.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, කම්මවිපාකයතො වා භගවයතො එසා යවදනා

නිබ්බත්තාකිරියයතොවා, තතුද්ධංනත්ථඤ්ඤායවදනා. 

‘‘යථා වාපන, මහාරාජ, යකොට්ඨදුට්ඨතායවා යභොජනංවිසමංපරිණමති

ආහාරදුට්ඨතායවා, එවයමවයඛො, මහාරාජ, කම්මවිපාකයතොවාභගවයතො 

එසායවදනානිබ්බත්තාකිරියයතොවා, තතුද්ධංනත්ථඤ්ඤායවදනා.අපිච, 

මහාරාජ, නත්ථි භගවයතො කම්මවිපාකජා යවදනා, නත්ථි විසමපරිහාරජා

යවදනා, අවයසයසහි සමුට්ඨායනහි භගවයතො යවදනා උප්පජ්ජති, තාය ච
පනයවදනායනසක්කාභගවන්තංජීවිතා යවොයරොයපතුං. 

‘‘නිපතන්ති, මහාරාජ, ඉමස්මිං චාතුමහාභූතියක [චාතුම්මහාභූතියක

(සී.)] කායය ඉට්ඨානිට්ඨාසුභාසුභයවදනා.ඉධ, මහාරාජ, ආකායසඛිත්යතො

යලඩ්ඩු මහාපථවියා නිපතති, අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, යලඩ්ඩු පුබ්යබ

කයතනමහාපථවියානිපතී’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, නත්ථියසො, භන්යත, යහතු

මහාපථවියා, යයනයහතුනාමහාපථවීකුසලාකුසලවිපාකං පටිසංයවයදයය, 

පච්චුප්පන්යනන, භන්යත, අකම්මයකනයහතුනායසො යලඩ්ඩුමහාපථවියං

නිපතති.යථා, මහාරාජ, මහාපථවී, එවංතථාගයතොදට්ඨබ්යබො.යථා යලඩ්ඩු

පුබ්යබඅකයතනමහාපථවියංනිපතති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, තථාගතස්ස
පුබ්යබ අකයතනසාසකලිකාපායදනිපතිතා. 

‘‘ඉධපන, මහාරාජ, මනුස්සාමහාපථවිංභින්දන්තිචඛණන්තිච, අපිනු

යඛො, මහාරාජ, යත මනුස්සා පුබ්යබ කයතන මහාපථවිං භින්දන්ති ච

ඛණන්ති චා’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යා සා

සකලිකා භගවයතො පායද නිපතිතා, න සා සකලිකා පුබ්යබ කයතන

භගවයතො පායද නිපතිතා. යයොපි, මහාරාජ, භගවයතො 

යලොහිතපක්ඛන්දිකාබායධොඋප්පන්යනො, යසොපිආබායධොනපුබ්යබකයතන

උප්පන්යනො, සන්නිපාතියකයනව උප්පන්යනො, යය යකචි, මහාරාජ, 

භගවයතොකායිකාආබාධා උප්පන්නා, නයත කම්මාභිනිබ්බත්තා, ඡන්නං
එයතසංසමුට්ඨානානංඅඤ්ඤතරයතොනිබ්බත්තා. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන 

සංයුත්තනිකායවරලඤ්ඡයකයමොළියසීවයක [යමොලියසිවයක(සයා.ක.)සං. 

නි.4.269පස්සිතබ්බං] යවයයාකරයණ– 

‘‘‘පිත්තසමුට්ඨානානිපි යඛො, සීවක, ඉයධකච්චානි යවදයිතානි 

උප්පජ්ජන්ති. සාමම්පි යඛො එතං, සීවක, යවදිතබ්බං, යථා
පිත්තසමුට්ඨානානිපි ඉයධකච්චානි යවදයිතානි උප්පජ්ජන්ති. යලොකස්සපි

යඛො එතං, සීවක, සච්චසම්මතං, යථා පිත්තසමුට්ඨානානිපි ඉයධකච්චානි

යවදයිතානිඋප්පජ්ජන්ති.තත්ර, සීවක, යයයත සමණබ්රාහ්මණාඑවංවාදියනො
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එවංදිට්ඨියනො‘‘යංකිඤ්චායංපුරිසපුග්ගයලොපටිසංයවයදති සුඛංවාදුක්ඛං

වා අදුක්ඛමසුඛං වා, සබ්බංතං පුබ්යබකතයහතූ’’ති. යඤ්චසාමංඤාතං, 

තඤ්ච අතිධාවන්ති, යඤ්ච යලොයක සච්චසම්මතං, තඤ්ච අතිධාවන්ති.
තස්මායතසංසමණබ්රාහ්මණානංමිච්ඡාතිවදාමි. 

‘‘‘යසම්හසමුට්ඨානානිපි යඛො, සීවක, ඉයධකච්චානි යවදයිතානි

උප්පජ්ජන්ති. වාතසමුට්ඨානානිපි යඛො, සීවක…යප.… සන්නිපාතිකානිපි

යඛො, සීවක…යප.… උතුපරිණාමජානිපි යඛො, සීවක…යප.…

විසමපරිහාරජානිපි යඛො, සීවක…යප.… ඔපක්කමිකානිපි යඛො, 

සීවක…යප.… කම්මවිපාකජානිපි යඛො, සීවක, ඉයධකච්චානි යවදයිතානි

උප්පජ්ජන්ති.සාමම්පියඛොඑතං, සීවක, යවදිතබ්බං, යථාකම්මවිපාකජානිපි

ඉයධකච්චානි යවදයිතානි උප්පජ්ජන්ති. යලොකස්සපි යඛො එතං, සීවක, 

සච්චසම්මතං, යථා කම්මවිපාකජානිපි ඉයධකච්චානි යවදයිතානි 

උප්පජ්ජන්ති. තත්ර, සීවක, යය යත සමණබ්රාහ්මණා එවංවාදියනො
එවංදිට්ඨියනො‘‘යං කිඤ්චායංපුරිසපුග්ගයලොපටිසංයවයදතිසුඛංවාදුක්ඛං

වා අදුක්ඛමසුඛං වා, සබ්බං තං පුබ්යබකතයහතූ’’ති. යඤ්ච සාමංඤාතං, 

තඤ්ච අතිධාවන්ති, යඤ්ච යලොයක සච්චසම්මතං, තඤ්ච අතිධාවන්ති.
තස්මායතසංසමණබ්රාහ්මණානංමිච්ඡාති වදාමී’’’ති. 

‘‘ඉතිපි, මහාරාජ, න සබ්බා යවදනා කම්මවිපාකජා, සබ්බං, මහාරාජ, 
අකුසලංඣායපත්වාභගවාසබ්බඤ්ඤුතංපත්යතොතිඑවයමතංධායරහී’’ති.

‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අකුසලච්යඡදනපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. උත්තරිකරණීයපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘යං කිඤ්චි කරණීයං 

තථාගතස්ස, සබ්බංතංයබොධියායයවමූයලපරිනිට්ඨිතං, නත්ථිතථාගතස්ස

උත්තරිං කරණීයං, කතස්සවාපතිචයයො’ති, ඉදඤ්චයතමාසංපටිසල්ලානං

දිස්සති.යදි, භන්යත නාගයසන, යංකිඤ්චිකරණීයංතථාගතස්ස, සබ්බංතං

යබොධියා යයව මූයල පරිනිට්ඨිතං, නත්ථි තථාගතස්ස උත්තරිං කරණීයං, 

කතස්සවා පතිචයයො, යතනහි ‘යතමාසං පටිසල්ලීයනො’තියං වචනං, තං

මිච්ඡා. යදි යතමාසං පටිසල්ලීයනො, යතන හි ‘යං කිඤ්චි කරණීයං, 

තථාගතස්ස, සබ්බංතංයබොධියායයවමූයලපරිනිට්ඨිත’න්තිතම්පිවචනං 

මිච්ඡා. නත්ථිකතකරණීයස්සපටිසල්ලානං, සකරණීයස්යසවපටිසල්ලානං 

යථා නාම බයාධිතස්යසව යභසජ්යජන කරණීයං යහොති, අබයාධිතස්ස කිං

යභසජ්යජන. ඡාතස්යසව යභොජයනන කරණීයං යහොති, අඡාතස්ස කිං

යභොජයනන. එවයමව යඛො, භන්යත නාගයසන, නත්ථි කතකරණීයස්ස

පටිසල්ලානං, සකරණීයස්යසව පටිසල්ලානං. අයම්පි උභයතො යකොටියකො

පඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයා නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 
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පටුන 

‘‘යංකිඤ්චි, මහාරාජ, කරණීයංතථාගතස්ස, සබ්බංතංයබොධියායයව 

මූයල පරිනිට්ඨිතං, නත්ථි තථාගතස්ස උත්තරිං කරණීයං, කතස්ස වා

පතිචයයො, භගවා ච යතමාසං පටිසල්ලීයනො, පටිසල්ලානං යඛො, මහාරාජ, 

බහුගුණං, සබ්යබපිතථාගතා පටිසල්ලීයිත්වාසබ්බඤ්ඤුතංපත්තා, තංයත

සුකතගුණමනුස්සරන්තා පටිසල්ලානං යසවන්ති. යථා, මහාරාජ, පුරියසො
රඤ්යඤො සන්තිකා ලද්ධවයරො පටිලද්ධයභොයගො තං 
සුකතගුණමනුස්සරන්යතො අපරාපරං රඤ්යඤො උපට්ඨානං එති. එවයමව

යඛො, මහාරාජ, සබ්යබපි තථාගතාපටිසල්ලීයිත්වාසබ්බඤ්ඤුතංපත්තා, තං
යතසුකතගුණමනුස්සරන්තා පටිසල්ලානංයසවන්ති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො ආතුයරො දුක්ඛියතො බාළ්හගිලායනො 
භිසක්කමුපයසවිත්වා යසොත්ථිමනුප්පත්යතො තං සුකතගුණමනුස්සරන්යතො

අපරාපරං භිසක්කමුපයසවති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, සබ්යබපි තථාගතා

පටිසල්ලීයිත්වා සබ්බඤ්ඤුතං පත්තා, තං යත සුකතගුණමනුස්සරන්තා
පටිසල්ලානංයසවන්ති. 

‘‘අට්ඨවීසති යඛො පනියම, මහාරාජ, පටිසල්ලානගුණා, යය ගුයණ 

සමනුස්සරන්තා [සමනුපස්සන්තා(සී.පී.)] තථාගතා පටිසල්ලානංයසවන්ති.

කතයමඅට්ඨවීසති? ඉධ, මහාරාජ, පටිසල්ලානංපටිසල්ලීයමානං අත්තානං

රක්ඛති, ආයුං වඩ්ය ති, බලං යදති, වජ්ජං පිදහති, අයසමපයනති, 

යසමුපයනති, අරතිං වියනොයදති, රතිමුපදහති, භයමපයනති, යවසාරජ්ජං

කයරොති, යකොසජ්ජමපයනති, වීරියමභිජයනති, රාගමපයනති, 

යදොසමපයනති, යමොහමපයනති, මානංනිහන්ති, විතක්කං භඤ්ජති, චිත්තං

එකග්ගං කයරොති, මානසං ස්යනහයති [යසොභයති (සී.)], හාසං ජයනති, 

ගරුකං කයරොති, ලාභමුප්පාදයති, නමස්සියං කයරොති, පීතිං පායපති, 

පායමොජ්ජං කයරොති, සඞ්ඛාරානං සභාවං දස්සයති, භවප්පටිසන්ධිං

උග්ඝායටති, සබ්බසාමඤ්ඤං යදති. ඉයම යඛො, මහාරාජ, අට්ඨවීසති 

පටිසල්ලානගුණා, යය ගුයණ සමනුස්සරන්තා තථාගතා පටිසල්ලානං
යසවන්ති. 

‘‘අපි ච යඛො, මහාරාජ, තථාගතා සන්තං සුඛං සමාපත්තිරතිං 

අනුභවිතුකාමා පටිසල්ලානං යසවන්ති පරියයොසිතසඞ්කප්පා. චතූහි යඛො, 

මහාරාජ, කාරයණහි තථාගතා පටිසල්ලානං යසවන්ති. කතයමහි චතූහි? 

විහාරඵාසුතායපි, මහාරාජ, තථාගතා පටිසල්ලානං යසවන්ති, 

අනවජ්ජගුණබහුලතායපි තථාගතා පටිසල්ලානං යසවන්ති, 

අයසසඅරියවීථියතොපි තථාගතා පටිසල්ලානං යසවන්ති, සබ්බබුද්ධානං 
ථුතයථොමිතවණ්ණිකඞතපසත්ථයතොපිතථාගතාපටිසල්ලානංයසවන්ති.ඉයමහි

යඛො, මහාරාජ, චතූහි කාරයණහිතථාගතාපටිසල්ලානංයසවන්ති.ඉතියඛො, 

මහාරාජ, තථාගතාපටිසල්ලානංයසවන්ති නසකරණීයතාය, නකතස්සවා
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පතිචයාය, අථ යඛො ගුණවියසසදස්සාවිතාය තථාගතා පටිසල්ලානං 

යසවන්තී’’ති.‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

උත්තරිකරණීයපඤ්යහොනවයමො. 

10. ඉද්ධිබලදස්සනපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘තථාගතස්ස යඛො, 

ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා

අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා, යසොආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, තථාගයතො
කප්පංවාතිට්යඨයයකප්පාවයසසං වා’ති. පුනචභණිකඞතං ‘ඉයතොතිණ්ණං

මාසානං අච්චයයන තථාගයතො පරිනිබ්බායිස්සතී’ති. යදි, භන්යත

නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං ‘තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ද, චත්තායරො

ඉද්ධිපාදා භාවිතා…යප.… කප්පාවයසසං වා’ති, යතන හි

යතමාසපරිච්යඡයදො මිච්ඡා. යදි, භන්යත, තථාගයතන භණිකඞතං ‘ඉයතො

තිණ්ණං මාසානං අච්චයයන තථාගයතො පරිනිබ්බායිස්සතී’ති, යතන හි

‘‘තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ද, චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා…යප.…
කප්පාවයසසං වා’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. නත්ථි තථාගතානං අට්ඨායන
ගජ්ජිතං. අයමොඝවචනා බුද්ධා භගවන්යතො තථවචනා අද්යවජ්ඣවචනා.
අයම්පිඋභයතොයකොටියකොපඤ්යහොගම්භීයරොසුනිපුයණොදුන්නිජ්ඣාපයයො 

තවානුප්පත්යතො, භින්යදතංදිට්ඨිජාලං, එකංයසඨපය, භින්දපරවාද’’න්ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ද, 

චත්තායරො ඉද්ධිපාදා භාවිතා…යප.… කප්පාවයසසං වා’ති, 

යතමාසපරිච්යඡයදො චභණිකඞයතො, යසොචපන කප්යපොආයුකප්යපොවුච්චති.

න, මහාරාජ, භගවාඅත්තයනොබලංකිත්තයමායනොඑවමාහ, ඉද්ධිබලංපන 

මහාරාජ, භගවා පරිකිත්තයමායනො එවමාහ ‘තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ද, 
චත්තායරොඉද්ධිපාදාභාවිතා…යප.…කප්පාවයසසංවා’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්යඤොඅස්සාජානීයයොභයවයයසීඝගතිඅනිලජයවො, 
තස්ස රාජා ජවබලං පරිකිත්තයන්යතො
සයනගමජානපදභටබලබ්රාහ්මණගහපතිකඅමච්චජනමජ්යඣ එවං වයදයය

‘ආකඞ්ඛමායනො යම, යභො, අයං හයවයරො සාගරජලපරියන්තං මහිං 

අනුවිචරිත්වා ඛයණනඉධාගච්යඡයයා’ති, නචතංජවගතිංතස්සංපරිසායං

දස්යසයය, විජ්ජති ච යසො ජයවො තස්ස, සමත්යථො ච යසො ඛයණන

සාගරජලපරියන්තං මහිං අනුවිචරිතුං. එවයමව යඛො, මහාරාජ, භගවා

අත්තයනො ඉද්ධිබලං පරිකිත්තයමායනො එවමාහ, තම්පි යතවිජ්ජානං
ඡළභිඤ්ඤානං අරහන්තානංවිමලඛීණාසවානංයදවමනුස්සානඤ්චමජ්යඣ

නිසීදිත්වාභණිකඞතං‘තථාගතස්ස යඛො, ආනන්ද, චත්තායරොඉද්ධිපාදාභාවිතා

බහුලීකතා යානීකතා වත්ථුකතා අනුට්ඨිතා පරිචිතා සුසමාරද්ධා, යසො

ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, තථාගයතො කප්පං වා තිට්යඨයය කප්පාවයසසං
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වා’ති. විජ්ජති ච තං, මහාරාජ, ඉද්ධිබලං භගවයතො, සමත්යථො ච භගවා 

ඉද්ධිබයලනකප්පංවාඨාතුංකප්පාවයසසංවා, නචභගවාතං ඉද්ධිබලං

තස්සං පරිසායං දස්යසති, අනත්ථියකො, මහාරාජ, භගවා සබ්බභයවහි, 

ගරහිතා ච තථාගතස්ස සබ්බභවා. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා 

‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, අප්පමත්තයකොපිගූයථොදුග්ගන්යධොයහොති. එවයමව

යඛො අහං, භික්ඛයව, අප්පමත්තකම්පි භවං න වණ්යණමි අන්තමයසො 

අච්ඡරාසඞ්ඝාතමත්තම්පී’ති අපි නු යඛො, මහාරාජ, භගවා
සබ්බභවගතියයොනියයොගූථසමං දිස්වාඉද්ධිබලංනිස්සායභයවසුඡන්දරාගං

කයරයයා’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, භගවා ඉද්ධිබලං

පරිකිත්තයමායනො එවරූපං බුද්ධසීහනාදමභිනදී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ඉද්ධිබලදස්සනපඤ්යහොදසයමො. 

ඉද්ධිබලවග්යගොපඨයමො. 

ඉමස්මිංවග්යගදසපඤ්හා. 

2. අයභජ්ජවග්ය ො 

1. ඛුද්දානුඛුද්දකපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘අභිඤ්ඤායාහං, 

භික්ඛයව, ධම්මංයදයසමියනොඅනභිඤ්ඤායා’ති.පුන චවිනයපඤ්ඤත්තියා

එවං භණිකඞතං ‘ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, සඞ්යඝො මමච්චයයන 

ඛුද්දානුඛුද්දකානිසික්ඛාපදානිසමූහනතූ’ති.කිංනුයඛො, භන්යතනාගයසන, 

ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානි දුප්පඤ්ඤත්තානි, උදාහු අවත්ථුස්මිං 

අජානිත්වාපඤ්ඤත්තානි, යංභගවාඅත්තයනොඅච්චයයනඛුද්දානුඛුද්දකානි 

සික්ඛාපදානි සමූහනායපති? යදි, භන්යත නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං

‘අභිඤ්ඤායාහං, භික්ඛයව, ධම්මංයදයසමියනොඅනභිඤ්ඤායා’ති, යතනහි

‘ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, සඞ්යඝො මමච්චයයන ඛුද්දානුඛුද්දකානි

සික්ඛාපදානි සමූහනතූ’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි තථාගයත

විනයපඤ්ඤත්තියා එවං භණිකඞතං ‘ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, සඞ්යඝො
මමච්චයයන ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානි සමූහනතූ’ති යතන හි 

‘අභිඤ්ඤායාහං, භික්ඛයව, ධම්මං යදයසමි යනො අනභිඤ්ඤායා’ති තම්පි
වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො සුඛුයමො නිපුයණො

ගම්භීයරො සුගම්භීයරො දුන්නිජ්ඣාපයයො, යසො තවානුප්පත්යතො, තත්ථ යත
ඤාණබලවිප්ඵාරංදස්යසහී’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘අභිඤ්ඤායාහං, භික්ඛයව, ධම්මං 

යදයසමි යනො අනභිඤ්ඤායා’ති, විනයපඤ්ඤත්තියාපි එවං භණිකඞතං

‘ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, සඞ්යඝො මමච්චයයන ඛුද්දානුඛුද්දකානි
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සික්ඛාපදානිසමූහනතූ’ති, තංපන, මහාරාජ, තථාගයතොභික්ඛූවීමංසමායනො

ආහ ‘උක්කයලස්සන්ති [උක්කඩ්ඪස්සන්ති (සී.), උස්සක්කිස්සන්ති (සයා.)] 
නු යඛොමමසාවකාමයාවිස්සජ්ජාපීයමානාමමච්චයයනඛුද්දානුඛුද්දකානි

සික්ඛාපදානි, උදාහුආදියිස්සන්තී’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, චක්කවත්තී රාජා පුත්යත එවං වයදයය ‘අයං යඛො, 

තාතා, මහාජනපයදො සබ්බදිසාසු සාගරපරියන්යතො, දුක්කයරො, තාතා, 

තාවතයකනබයලනධායරතුං, එථතුම්යහ, තාතා, මමච්චයයන පච්චන්යත

පච්චන්යත යදයස පජහථා’ති. අපි නු යඛො යත, මහාරාජ, කුමාරා
පිතුඅච්චයයන හත්ථගයත ජනපයදසබ්යබයතපච්චන්යතපච්චන්යතයදයස

මුඤ්යචයය’’න්ති? ‘‘නහිභන්යත, රාජයතො [රාජායනො (සී. පී.)], භන්යත, 

ලුද්ධතරා [ලද්ධතරා (ක.)] කුමාරා රජ්ජයලොයභනතදුත්තරිං දිගුණතිගුණං

ජනපදං පරිග්ගණ්යහයයං [පරිකඩ්ය යයං(සී.පී.)], කිංපන යතහත්ථගතං

ජනපදං මුඤ්යචයය’’න්ති? ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො භික්ඛූ 

වීමංසමායනො එවමාහ ‘ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, සඞ්යඝො මමච්චයයන

ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානි සමූහනතූ’ති. දුක්ඛපරිමුත්තියා, මහාරාජ, 
බුද්ධපුත්තා ධම්මයලොයභන අඤ්ඤම්පි උත්තරිං දියඩ් සික්ඛාපදසතං

යගොයපයයං, කිංපනපකතිපඤ්ඤත්තං සික්ඛාපදංමුඤ්යචය්යු’’න්ති? 

‘‘භන්යතනාගයසන, යංභගවාආහ‘ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානී’ති, 
එත්ථායං ජයනො සම්මූළ්යහො විමතිජායතො අධිකයතො සංසයපක්ඛන්යදො.

කතමානි තානි ඛුද්දකානි සික්ඛාපදානි, කතමානි අනුඛුද්දකානි 

සික්ඛාපදානීති? දුක්කටං, මහාරාජ, ඛුද්දකං සික්ඛාපදං, දුබ්භාසිතං

අනුඛුද්දකං සික්ඛාපදං, ඉමානි ද්යව ඛුද්දානුඛුද්දකානි සික්ඛාපදානි, 

පුබ්බයකහිපි, මහාරාජ, මහායථයරහි එත්ථ විමති උප්පාදිතා, යතහිපි
එකජ්ඣං න කයතො ධම්මසණ්ඨිතිපරියායය භගවතා එයසො පඤ්යහො

උපදිට්යඨොති. චිරනික්ඛිත්තං, භන්යත නාගයසන, ජිනරහස්සං අජ්යජතරහි
යලොයකවිවටංපාකටංකත’’න්ති. 

ඛුද්දානුඛුද්දකපඤ්යහොපඨයමො. 

2. අබයාකරණීයපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘නත්ථානන්ද 

තථාගතස්ස ධම්යමසු ආචරියමුට්ඨී’ති, පුන ච යථයරන මාලුකයපුත්යතන 

[මාලුඞ්කයපුත්යතන(සී.සයා.පී.)සං.නි.4.95; අ.නි.1.4.257 පස්සිතබ්බං] 

පඤ්හං පුට්යඨො න බයාකාසි. එයසො යඛො, භන්යත නාගයසන, පඤ්යහො 

ද්වයන්යතො [ද්වයයතො (සී.)] එකන්තනිස්සියතො භවිස්සති අජානයනන වා

ගුය්හකරයණනවා.යදි, භන්යතනාගයසන, භගවතාභණිකඞතං‘නත්ථානන්ද 

තථාගතස්සධම්යමසුආචරියමුට්ඨී’ති, යතනහි යථරස්ස මාලුකයපුත්තස්ස

අජානන්යතන න බයාකතං.යදිජානන්යතනනබයාකතං, යතනහිඅත්ථි 
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තථාගතස්ස ධම්යමසු ආචරියමුට්ඨි. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො

තවානුප්පත්යතො, යසො තයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා‘නත්ථානන්දතථාගතස්සධම්යමසු 

ආචරියමුට්ඨී’ති, අබයාකයතො ච යථයරන මාලුකයපුත්යතන පුච්ඡියතො

පඤ්යහො, තඤ්ච පන න අජානන්යතන න ගුය්හකරයණන. චත්තාරිමානි, 

මහාරාජ, පඤ්හබයාකරණානි. කතමානි චත්තාරි? එකංසබයාකරණීයයො
පඤ්යහො විභජ්ජබයාකරණීයයො පඤ්යහො පටිපුච්ඡාබයාකරණීයයො පඤ්යහො
ඨපනීයයොපඤ්යහොති. 

‘‘කතයමො ච, මහාරාජ, එකංසබයාකරණීයයො පඤ්යහො? ‘රූපං

අනිච්ච’න්ති එකංසබයාකරණීයයො පඤ්යහො, ‘යවදනා අනිච්චා’ති…යප.…
‘සඤ්ඤා අනිච්චා’ති…යප.… ‘සඞ්ඛාරා අනිච්චා’ති…යප.… ‘විඤ්ඤාණං

අනිච්ච’’න්ති එකංසබයාකරණීයයො පඤ්යහො, අයං එකංසබයාකරණීයයො
පඤ්යහො. 

‘‘කතයමො විභජ්ජබයාකරණීයයො පඤ්යහො? ‘අනිච්චං පන රූප’න්ති 

විභජ්ජබයාකරණීයයොපඤ්යහො, ‘අනිච්චාපනයවදනා’ති…යප.…‘අනිච්චා
පන සඤ්ඤා’ති…යප.… ‘අනිච්චා පනසඞ්ඛාරා’ති…යප.… ‘අනිච්චං පන

විඤ්ඤාණ’න්ති විභජ්ජබයාකරණීයයො පඤ්යහො, අයං විභජ්ජබයාකරණීයයො
පඤ්යහො. 

‘‘කතයමො පටිපුච්ඡාබයාකරණීයයො පඤ්යහො? ‘කිං නු යඛො චක්ඛුනා 
සබ්බංවිජානාතී’තිඅයංපටිපුච්ඡාබයාකරණීයයොපඤ්යහො. 

‘‘කතයමො ඨපනීයයො පඤ්යහො? ‘සස්සයතො යලොයකො’ති ඨපනීයයො

පඤ්යහො, ‘අසස්සයතො යලොයකො’ති. ‘අන්තවා යලොයකො’ති. ‘අනන්තවා
යලොයකො’ති. ‘අන්තවා ච අනන්තවා ච යලොයකො’ති. ‘යනවන්තවා
නානන්තවා යලොයකො’ති. ‘තං ජීවං තං සරීර’න්ති. ‘අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං
සරීර’න්ති. ‘යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති. ‘න යහොති තථාගයතො පරං
මරණා’ති.‘යහොතිච නචයහොතිතථාගයතොපරංමරණා’ති.‘යනවයහොතින

න යහොති තථාගයතො පරං මරණා’ති ඨපනීයයො පඤ්යහො, අයං ඨපනීයයො
පඤ්යහො. 

‘‘භගවා, මහාරාජ, යථරස්ස මාලුකයපුත්තස්ස තං ඨපනීයං පඤ්හං න 

බයාකාසි.යසොපනපඤ්යහොකිංකාරණාඨපනීයයො? නතස්සදීපනායයහතු 

වා කාරණං වා අත්ථි, තස්මා යසො පඤ්යහො ඨපනීයයො. නත්ථි බුද්ධානං 

භගවන්තානං අකාරණමයහතුකං ගිරමුදීරණ’’න්ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතංතථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අබයාකරණීයපඤ්යහොදුතියයො. 
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3. මච්චුභායනාභායනපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘සබ්යබ තසන්ති

දණ්ඩස්ස, සබ්යබ භායන්ති මච්චුයනො’ති, පුන භණිකඞතං ‘අරහා 

සබ්බභයමතික්කන්යතො’ති. කිං නු යඛො, භන්යත නාගයසන, අරහා

දණ්ඩභයා තසති, නිරයය වා යනරයිකා සත්තා ජලිතා කුථිතා තත්තා
සන්තත්තාතම්හා ජලිතග්ගිජාලකාමහානිරයාචවමානාමච්චුයනොභායන්ති.

යදි, භන්යතනාගයසන, භගවතා භණිකඞතං‘සබ්යබතසන්තිදණ්ඩස්ස, සබ්යබ

භායන්ති මච්චුයනො’ති, යතන හි ‘අරහා සබ්බභයමතික්කන්යතො’ති යං

වචනං, තං මිච්ඡා. යදි භගවතා භණිකඞතං ‘අරහා සබ්බභයමතික්කන්යතො’ති, 

යතන හි ‘සබ්යබ තසන්ති දණ්ඩස්ස, සබ්යබ භායන්ති මච්චුයනො’ති තම්පි

වචනංමිච්ඡා.අයංඋභයතොයකොටියකොපඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයා 
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘යනතං, මහාරාජ, වචනංභගවතාඅරහන්යතඋපාදායභණිකඞතං‘සබ්යබ 

තසන්ති දණ්ඩස්ස, සබ්යබ භායන්ති මච්චුයනො’ති. ඨපියතො අරහා තස්මිං

වත්ථුස්මිං, සමූහයතො භයයහතු අරහයතො. යය යත, මහාරාජ, සත්තා

සකියලසා, යයසඤ්ච අධිමත්තා අත්තානුදිට්ඨි, යය ච සුඛදුක්යඛසු

උන්නතාවනතා, යතඋපාදායභගවතාභණිකඞතං ‘සබ්යබ තසන්ති දණ්ඩස්ස, 

සබ්යබ භායන්ති මච්චුයනො’ති. අරහයතො, මහාරාජ, සබ්බගති උපච්ඡින්නා, 

යයොනි විද්ධංසිතා, පටිසන්ධි උපහතා, භග්ගා ඵාසුකා, සමූහතා 

සබ්බභවාලයා, සමුච්ඡින්නා සබ්බසඞ්ඛාරා, හතං කුසලාකුසලං, විහතා

අවිජ්ජා, අබීජං විඤ්ඤාණං කතං, දඩ් ා සබ්බකියලසා, අතිවත්තා

යලොකධම්මා, තස්මාඅරහානතසති සබ්බභයයහි. 

‘‘ඉධ, මහාරාජ, රඤ්යඤො චත්තායරො මහාමත්තා භයවයයං අනුරක්ඛා 
ලද්ධයසා විස්සාසිකා ඨපිතා මහති ඉස්සරියය ඨායන. අථ රාජාකිස්මිඤ්චි 
යදවකරණීයයසමුප්පන්යනයාවතාසකවිජියතසබ්බජනස්සආණායපයය 

‘සබ්යබවයමබලිංකයරොන්තු, සායධථතුම්යහචත්තායරොමහාමත්තාතං

කරණීය’න්ති.අපි නුයඛො, මහාරාජ, යතසංචතුන්නංමහාමත්තානංබලිභයා

සන්තායසො උප්පජ්යජයයා’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යකන කාරයණන

මහාරාජා’’ති.‘‘ඨපිතායත, භන්යත, රඤ්ඤා උත්තමට්ඨායන, නත්ථියතසං

බලි, සමතික්කන්තබලියනො යත, අවයසයස උපාදාය රඤ්ඤා ආණාපිතං 

‘සබ්යබවයමබලිංකයරොන්තූ’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, යනතංවචනං

භගවතා අරහන්යත උපාදාය භණිකඞතං, ඨපියතො අරහා තස්මිං වත්ථුස්මිං, 

සමූහයතො භයයහතු අරහයතො, යය යත, මහාරාජ, සත්තා සකියලසා, 

යයසඤ්චඅධිමත්තාඅත්තානුදිට්ඨි, යයචසුඛදුක්යඛසුඋන්නතාවනතා, යත

උපාදාය භගවතා භණිකඞතං ‘සබ්යබ තසන්ති දණ්ඩස්ස, සබ්යබ භායන්ති
මච්චුයනො’ති.තස්මාඅරහානතසති සබ්බභයයහී’’ති. 
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පටුන 

‘‘යනතං, භන්යතනාගයසන, වචනංසාවයසසං, නිරවයසසවචනයමතං 

‘සබ්යබ’ති.තත්ථයමඋත්තරිංකාරණංබ්රූහිතංවචනංපතිට්ඨායපතු’’න්ති. 

‘‘ඉධ, මහාරාජ, ගායම ගාමස්සාමියකො ආණාපකං ආණායපයය ‘එහි, 

යභො ආණාපක, යාවතා ගායම ගාමිකා, යත සබ්යබ සීඝං මම සන්තියක
සන්නිපායතහී’ති. යසො ‘සාධු සාමී’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ගාමමජ්යඣ ඨත්වා

තික්ඛත්තුංසද්දමනුස්සායවයය ‘යාවතාගායමගාමිකා, යතසබ්යබසීඝසීඝං
සාමියනො සන්තියක සන්නිපතන්තූ’ති. තයතො යත ගාමිකා ආණාපකස්ස
වචයනන තුරිතතුරිතා සන්නිපතිත්වා ගාමස්සාමිකස්ස ආයරොයචන්ති 

‘සන්නිපතිතා, සාමි, සබ්යබගාමිකා, යංයතකරණීයංතංකයරොහී’ති.ඉති

යසො, මහාරාජ, ගාමස්සාමියකො කුටිපුරියස සන්නිපායතන්යතො සබ්යබ

ගාමියකආණායපති, යතචආණත්තාන සබ්යබසන්නිපතන්ති, කුටිපුරිසා

යයවසන්නිපතන්ති, ‘එත්තකායයවයමගාමිකා’ති ගාමස්සාමියකොචතථා

සම්පටිච්ඡති, අඤ්යඤ බහුතරා අනාගතා ඉත්ථිපුරිසා දාසිදාසා භතකා

කම්මකරා ගාමිකා ගිලානා යගොමහිංසා අයජළකා සුවානා, යය අනාගතා, 

සබ්යබ යත අගණිකඞතා, කුටිපුරියස යයව උපාදාය ආණාපිතත්තා ‘සබ්යබ

සන්නිපතන්තූ’ති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, යනතංවචනංභගවතාඅරහන්යත

උපාදාය භණිකඞතං, ඨපියතො අරහා තස්මිං වත්ථුස්මිං, සමූහයතො භයයහතු

අරහයතො, යය යත, මහාරාජ, සත්තා සකියලසා, යයසඤ්ච අධිමත්තා

අත්තානුදිට්ඨි, යය ච සුඛදුක්යඛසු උන්නතාවනතා, යත උපාදාය භගවතා

භණිකඞතං ‘සබ්යබ තසන්ති දණ්ඩස්ස, සබ්යබ භායන්ති මච්චුයනො’ති. තස්මා
අරහා නතසතිසබ්බභයයහි. 

‘‘අත්ථි, මහාරාජ, සාවයසසං වචනං සාවයසයසො අත්යථො, අත්ථි

සාවයසසං වචනං නිරවයසයසො අත්යථො, අත්ථි නිරවයසසං වචනං

සාවයසයසොඅත්යථො, අත්ථිනිරවයසසංවචනං නිරවයසයසොඅත්යථො.යතන
යතනඅත්යථොසම්පටිච්ඡිතබ්යබො. 

‘‘පඤ්චවියධහි, මහාරාජ, කාරයණහි අත්යථො සම්පටිච්ඡිතබ්යබො 

ආහච්චපයදනරයසනආචරියවංයසන [ආචරියවංසතාය(පී.ක.)] අධිප්පායා

කාරණුත්තරියතාය. එත්ථ හි ආහච්චපදන්ති සුත්තං අධිප්යපතං. රයෙොති

සුත්තානුයලොමං. ආචරිෙවංයෙොති ආචරියවායදො. අධිප්පායෙොති අත්තයනො

මති. කාරණුත්තරිෙතාතිඉයමහි චතූහිසයමන්තං [සයමතං (සී.)] කාරණං. 

ඉයමහි යඛො, මහාරාජ, පඤ්චහි කාරයණහි අත්යථො සම්පටිච්ඡිතබ්යබො.
එවයමයසොපඤ්යහො සුවිනිච්ඡියතොයහොතී’’ති. 

‘‘යහොතු, භන්යත නාගයසන, තථා තං සම්පටිච්ඡාමි. ඨපියතො යහොතු

අරහා තස්මිංවත්ථුස්මිං, තසන්තුඅවයසසාසත්තා, නිරයයපනයනරයිකා
සත්තා දුක්ඛා තිබ්බා කටුකා යවදනා යවදයමානා
ජලිතපජ්ජලිතසබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගා 
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රුණ්ණකාරුඤ්ඤකන්දිතපරියදවිතලාලප්පිතමුඛා අසය්හතිබ්බදුක්ඛාභිභූතා
අතාණා අසරණා අසරණීභූතා අනප්පයසොකාතුරා අන්තිමපච්ඡිමගතිකා
එකන්තයසොකපරායණා උණ්හතිඛිණචණ්ඩඛරතපනයතජවන්යතො
භීමභයජනකනිනාදමහාසද්දා සංසිබ්බිතඡබ්බිධජාලාමාලාකුලා සමන්තා
සතයයොජනානුඵරණච්චියවගා කදරියා තපනා මහානිරයා චවමානා

මච්චුයනොභායන්තී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති. 

‘‘නනු, භන්යතනාගයසන, නිරයයොඑකන්තදුක්ඛයවදනීයයො, කිස්සපන
යත යනරයිකා සත්තා එකන්තදුක්ඛයවදනීයා නිරයා චවමානා මච්චුයනො

භායන්ති, කිස්සනිරයය රමන්තී’’ති? ‘‘නයත, මහාරාජ, යනරයිකාසත්තා

නිරයය රමන්ති, මුඤ්චිතුකාමාව යත නිරයා. මරණස්යසව යසො 

[මරණස්යසයසො (සී. පී.)], මහාරාජ, ආනුභායවො, යයන යතසං සන්තායසො

උප්පජ්ජතී’’ති. ‘‘එතං යඛො, භන්යත නාගයසන, න සද්දහාමි, යං

මුච්චිතුකාමානං චුතියා සන්තායසො උප්පජ්ජතීති, හාසනීයං, භන්යත

නාගයසන, තං ඨානං, යං යත පත්ථිතං ලභන්ති, කාරයණන මං
සඤ්ඤායපහී’’ති. 

‘‘මරණන්ති යඛො, මහාරාජ, එතං අදිට්ඨසච්චානං තාසනීයට්ඨානං, 

එත්ථායං ජයනොතසතිචඋබ්බිජ්ජති ච. යයො ච, මහාරාජ, කණ්හසප්පස්ස

භායති, යසො මරණස්සභායන්යතොකණ්හසප්පස්සභායති.යයොචහත්ථිස්ස
භායති…යප.… සීහස්ස…යප.… බයග්ඝස්ස…යප.… දීපිස්ස…යප.…
අච්ඡස්ස…යප.… තරච්ඡස්ස…යප.… මහිංසස්ස…යප.… 
ගවයස්ස…යප.… අග්ගිස්ස…යප.… උදකස්ස…යප.…

ඛාණුකස්ස…යප.… කණ්ටකස්ස භායති. යයො ච සත්තියා භායති, යසො

මරණස්ස භායන්යතො සත්තියා භායති. මරණස්යසව යසො [මරණස්යසයසො

(සී. පී.)], මහාරාජ, සරසසභාවයතයජො [සරසභාවයතයජො (සී. පී.)], තස්ස

සරසසභාවයතයජන සකියලසා සත්තා මරණස්ස තසන්ති භායන්ති, 

මුච්චිතුකාමාපි, මහාරාජ, යනරයිකාසත්තාමරණස්ස තසන්තිභායන්ති. 

‘‘ඉධ, මහාරාජ, පුරිසස්ස කායය යමයදො ගණ්ඨි උප්පජ්යජයය. යසො 
යතන යරොයගන දුක්ඛියතො උපද්දවා පරිමුච්චිතුකායමො භිසක්කං
සල්ලකත්තං ආමන්තායපයය.තස්සවචනංයසොභිසක්යකොසල්ලකත්යතො

සම්පටිච්ඡිත්වා තස්ස යරොගස්ස උද්ධරණාය උපකරණං උපට්ඨායපයය, 

සත්ථකං තිඛිණං කයරයය, යමකසලාකා [දහනසලාකං (ක.)] අග්ගිම්හි 

පක්ඛියපයය, ඛාරලවණංනිසදායපිසායපයය, අපිනුයඛො, මහාරාජ, තස්ස
ආතුරස්ස තිඛිණසත්ථකච්යඡදයනන යමකසලාකාදහයනන

ඛාරයලොණප්පයවසයනන තායසො උප්පජ්යජයයා’’ති? ‘‘ආම භන්යත’’ති.

‘‘ඉති, මහාරාජ, තස්ස ආතුරස්ස යරොගා මුච්චිතුකාමස්සාපි යවදනාභයා 

සන්තායසො උප්පජ්ජති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිරයා මුච්චිතුකාමානම්පි
යනරයිකානං සත්තානංමරණභයාසන්තායසොඋප්පජ්ජති. 
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‘‘ඉධ, මහාරාජ, පුරියසො ඉස්සරාපරාධියකො බද්යධො

සඞ්ඛලිකබන්ධයනන ගබ්යභපක්ඛිත්යතොපරිමුච්චිතුකායමොඅස්ස, තයමනං

යසො ඉස්සයරො යමොයචතුකායමො පක්යකොසායපයය. අපි නු යඛො, මහාරාජ, 
තස්ස ඉස්සරාපරාධිකස්ස පුරිසස්ස ‘කතයදොයසො අහ’න්ති ජානන්තස්ස

ඉස්සරදස්සයනනසන්තායසො උප්පජ්යජයයා’’ති? ‘‘ආමභන්යත’’ති.‘‘ඉති, 

මහාරාජ, තස්ස ඉස්සරාපරාධිකස්ස පුරිසස්ස පරිමුච්චිතුකාමාස්සාපි

ඉස්සරභයා සන්තායසො උප්පජ්ජති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිරයා
මුච්චිතුකාමානම්පි යනරයිකානං සත්තානං මරණභයා සන්තායසො 
උප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘අපරම්පි, භන්යත, උත්තරිං කාරණං බූ්රහි, යයනාහං කාරයණන

ඔකප්යපයය’’න්ති.‘‘ඉධ, මහාරාජ, පුරියසොදට්ඨවියසන ආසීවියසනදට්යඨො

භයවයය, යසො යතන විසවිකායරන පයතයය උප්පයතයය වට්යටයය 

පවට්යටයය, අථඤ්ඤතයරොපුරියසොබලවන්යතනමන්තපයදනතංදට්ඨවිසං

ආසීවිසංආයනත්වා තං දට්ඨවිසං පච්චාචමායපයය, අපිනු යඛො, මහාරාජ, 
තස්ස විසගතස්ස පුරිසස්ස තස්මිං දට්ඨවියස සප්යප යසොත්ථියහතු

උපගච්ඡන්යත සන්තායසො උප්පජ්යජයයා’’ති? ‘‘ආම භන්යත’’ති. ඉති, 

මහාරාජ, තථාරූයපඅහිම්හියසොත්ථියහතුපිඋපගච්ඡන්යතතස්ස සන්තායසො

උප්පජ්ජති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, නිරයාමුච්චිතුකාමානම්පියනරයිකානං 

සන්තානං මරණභයා සන්තායසො උප්පජ්ජති. අනිට්ඨං, මහාරාජ, 

සබ්බසත්තානං මරණං, තස්මා යනරයිකා සත්තා නිරයා පරිමුච්චිතුකාමාපි

මච්චුයනො භායන්තී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

මච්චුභායනාභායනපඤ්යහොතතියයො. 

4. මච්චුපාසමුත්තිපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යතනාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා– 

‘‘‘න අන්තලික්යඛනසමුද්දමජ්යඣ, න පබ්බතානංවිවරංපවිස්ස; 

න විජ්ජතී යසො ජගතිප්පයදයසො, යත්ථට්ඨියතො මුච්යචයය 
මච්චුපාසා’ති. 

‘‘පුන භගවතා පරිත්තා ච උද්දිට්ඨා. යසයයථිදං, රතනසුත්තං 
යමත්තසුත්තං ඛන්ධපරිත්තං යමොරපරිත්තං ධජග්ගපරිත්තං 

ආටානාටියපරිත්තං අඞ්ගුලිමාලපරිත්තං. යදි, භන්යත නාගයසන, 
ආකාසගයතොපි සමුද්දමජ්ඣගයතොපි පාසාදකුටියලණගුහාපබ්භාරදරිබිලගිරි 

විවරපබ්බතන්තරගයතොපි න මුච්චති මච්චුපාසා, යතන හි පරිත්තකම්මං

මිච්ඡා. යදි පරිත්තකරයණන මච්චුපාසා පරිමුත්ති භවති, යතන හි ‘න
අන්තලික්යඛ…යප.… මච්චුපාසා’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො
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යකොටියකො පඤ්යහොගණ්ඨියතොපි ගණ්ඨිතයරොතවානුප්පත්යතො, යසොතයා
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘න අන්තලික්යඛ…යප.…

මච්චුපාසා’ති, පරිත්තා ච භගවතා උද්දිට්ඨා, තඤ්ච පන සාවයසසායුකස්ස

වයසම්පන්නස්ස අයපතකම්මාවරණස්ස, නත්ථි, මහාරාජ, ඛීණායුකස්ස 
ඨිතියාකිරියාවාඋපක්කයමොවා. 

‘‘යථාමහාරාජමතස්සරුක්ඛස්සසුක්ඛස්සයකොළාපස්ස නිස්යනහස්ස
උපරුද්ධජීවිතස්සගතායුසඞ්ඛාරස්සකුම්භසහස්යසනපිඋදයකආකිරන්යත 

අල්ලත්තංවාපල්ලවිතහරිතභායවොවානභයවයය.එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
යභසජ්ජපරිත්තකම්යමනනත්ථිඛීණායුකස්සඨිතියාකිරියාවාඋපක්කයමො

වා, යානි තානි, මහාරාජ, මහියාඔසධානියභසජ්ජානි, තානිපිඛීණායුකස්ස

අකිච්චකරානි භවන්ති. සාවයසසායුකං, මහාරාජ, වයසම්පන්නං

අයපතකම්මාවරණං පරිත්තං රක්ඛති යගොයපති, තස්සත්ථාය භගවතා
පරිත්තාඋද්දිට්ඨා. 

‘‘යථා, මහාරාජ, කස්සයකො පරිපක්යක ධඤ්යඤ මයත සස්සනායළ 

උදකප්පයවසනං වායරයය, යං පන සස්සං තරුණං යමඝසන්නිභං

වයසම්පන්නං, තං උදකවඩ්ඪයා වඩ් ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

ඛීණායුකස්ස යභසජ්ජපරිත්තකිරියා ඨපිතා පටික්ඛිත්තා, යය පන යත

මනුස්සා සාවයසසායුකා වයසම්පන්නා, යතසං අත්ථාය පරිත්තයභසජ්ජානි

භණිකඞතානි, යතපරිත්තයභසජ්යජහිවඩ් න්තී’’ති. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, ඛීණායුයකො මරති, සාවයසසායුයකො ජීවති, 

යතනහි පරිත්තයභසජ්ජානිනිරත්ථකානියහොන්තී’’ති? ‘‘දිට්ඨපුබ්යබොපන

තයා, මහාරාජ, යකොචි යරොයගො යභසජ්යජහි පටිනිවත්තියතො’’ති? ‘‘ආම, 

භන්යත, අයනකසතානි දිට්ඨානී’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, 

‘පරිත්තයභසජ්ජකිරියානිරත්ථකා’තියංවචනං, තංමිච්ඡාභවතී’’ති. 

‘‘දිස්සන්ති, භන්යත නාගයසන, යවජ්ජානං උපක්කමා

යභසජ්ජපානානුයලපා, යතන යතසං උපක්කයමන යරොයගො

පටිනිවත්තතී’’ති. ‘‘පරිත්තානම්පි, මහාරාජ, පවත්තීයමානානං සද්යදො

සුයයති, ජිව්හාසුක්ඛති, හදයං බයාවට්ටති, කණ්යඨොආතුරති.යතනයතසං

පවත්යතනසබ්යබබයාධයයොවූපසමන්ති, සබ්බාඊතියයොඅපගච්ඡන්තීති. 

‘‘දිට්ඨපුබ්යබො පනතයා, මහාරාජ, යකොචි අහිනා දට්යඨො මන්තපයදන 

විසං පාතීයමායනො විසං චික්ඛස්සන්යතො උද්ධමයධො ආචමයමායනො’’ති? 

‘‘ආම, භන්යත, අජ්යජතරහිපිතංයලොයකවත්තතී’’ති.‘‘යතනහි, මහාරාජ, 

‘පරිත්තයභසජ්ජකිරියා නිරත්ථකා’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා භවති.

කතපරිත්තඤ්හි, මහාරාජ, පුරිසං ඩංසිතුකායමො අහිනඩංසති, විවටං මුඛං
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පිදහති, යචොරානං උක්ඛිත්තලගුළම්පි න සම්භවති, යත ලගුළං මුඤ්චිත්වා

යපමං කයරොන්ති, කුපියතොපි හත්ථිනායගො සමාගන්ත්වා උපරමති, 

පජ්ජලිතමහාඅග්ගික්ඛන්යධොපි උපගන්ත්වා නිබ්බායති, විසං හලාහලම්පි

ඛායිතං අගදං සම්පජ්ජති, ආහාරත්ථං වා ඵරති, වධකා හන්තුකාමා

උපගන්ත්වා දාසභූතා සම්පජ්ජන්ති, අක්කන්යතොපි පායසො න සංවරති [න

සංචරති(සී.)]. 

‘‘සුතපුබ්බං පන තයා, මහාරාජ, ‘යමොරස්ස කතපරිත්තස්ස 

සත්තවස්සසතානිලුද්දයකොනාසක්ඛිපාසංඋපයනතුං, අකතපරිත්තස්සතං

යයවදිවසංපාසං උපයනසී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සුයයති, අබ්භුග්ගයතොයසො

සද්යදො සයදවයකයලොයක’’ති. ‘‘යතනහි, මහාරාජ‘පරිත්තයභසජ්ජකිරියා

නිරත්ථකා’තියංවචනං, තං මිච්ඡාභවති. 

‘‘සුතපුබ්බං පන තයා, මහාරාජ, ‘දානයවො භරියං පරිරක්ඛන්යතො 

සමුග්යග පක්ඛිපිත්වා ගිලිත්වා කුච්ඡිනා පරිහරති, අයථයකො විජ්ජාධයරො

තස්ස දානවස්සමුයඛනපවිසිත්වාතායසද්ධිංඅභිරමති, යදායසොදානයවො

අඤ්ඤාසි, අථ සමුග්ගං වමිත්වා විවරි, සහ සමුග්යග විවයට විජ්ජාධයරො

යථාකාමං [යයන කාමං (ක.)] පක්කාමී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, සුයයති, 

අබ්භුග්ගයතො යසොපිසද්යදො සයදවයකයලොයක’’ති. ‘‘නනුයසො, මහාරාජ, 

විජ්ජාධයරො පරිත්තබයලන [මන්තබයලන (?)] ගහණාමුත්යතො’’ති. ‘‘ආම 

භන්යත’’ති.‘‘යතනහි, මහාරාජ, අත්ථිපරිත්තබලං. 

‘‘සුතපුබ්බං පන තයා, මහාරාජ, ‘අපයරොපි විජ්ජාධයරො

බාරාණසිරඤ්යඤො අන්යතපුයර මයහසියා සද්ධිං සම්පදුට්යඨො [සංසට්යඨො
(සී.)] ගහණප්පත්යතො සමායනො ඛයණන අදස්සනං ගයතො

මන්තබයලනා’’ති. ‘‘ආම, භන්යත, සුයයතී’’ති. ‘‘නනු යසො, මහාරාජ, 

විජ්ජාධයරොපරිත්තබයලනගහණාමුත්යතො’’ති? ‘‘ආමභන්යත’’ති. ‘‘යතන

හි, මහාරාජ, අත්ථිපරිත්තබල’’න්ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘කිංසබ්යබයයවපරිත්තං රක්ඛතී’ති? ‘‘එකච්යච, 

මහාරාජ, රක්ඛති, එකච්යචනරක්ඛතී’’ති. ‘‘යතනහි, භන්යත නාගයසන, 

පරිත්තංනසබ්බත්ථික’’න්ති? ‘‘අපිනුයඛො, මහාරාජ, යභොජනංසබ්යබසං 

ජීවිතං රක්ඛතී’’ති? ‘‘එකච්යච, භන්යත, රක්ඛති, එකච්යචන රක්ඛතී’’ති.

‘‘කිං කාරණා’’ති. ‘‘යයතො, භන්යත, එකච්යච තං යයව යභොජනං 

අතිභුඤ්ජිත්වා විසූචිකාය මරන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, යභොජනං න

සබ්යබසං ජීවිතං රක්ඛතී’’ති? ‘‘ද්වීහි, භන්යත නාගයසන, කාරයණහි

යභොජනං ජීවිතං හරති අතිභුත්යතන වා උස්මාදුබ්බලතාය වා, ආයුදදං, 

භන්යතනාගයසන, යභොජනංදුරුපචායරනජීවිතංහරතී’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, පරිත්තංඑකච්යචරක්ඛති, එකච්යචනරක්ඛති. 
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පටුන 

‘‘තීහි, මහාරාජ, කාරයණහි පරිත්තං න රක්ඛති කම්මාවරයණන, 

කියලසාවරයණන, අසද්දහනතාය. සත්තානුරක්ඛණං, මහාරාජ, පරිත්තං

අත්තනාකයතනආරක්ඛං ජහති, යථා, මහාරාජ, මාතා පුත්තංකුච්ඡිගතං

යපොයසති, හියතන උපචායරන ජයනති, ජනයිත්වා

අසුචිමලසිඞ්ඝාණිකඞකමපයනත්වා උත්තමවරසුගන්ධං උපලිම්පති, යසො
අපයරනසමයයනපයරසංපුත්යතඅක්යකොසන්යතවාපහරන්යතවාපහාරං
යදති. යතතස්සකුජ්ඣිත්වා පරිසායආකඩ්ඪත්වා තං ගයහත්වා සාමියනො

උපයනන්ති, යදිපන තස්සාපුත්යතොඅපරද්යධොයහොතියවලාතිවත්යතො.අථ
නංසාමියනොමනුස්සාආකඩ් යමානා දණ්ඩමුග්ගරජාණුමුට්ඨීහිතායළන්ති

යපොයථන්ති, අපිනුයඛො, මහාරාජ, තස්සමාතා ලභතිආකඩ් නපරිකඩ් නං

ගාහං සාමියනො උපනයනං කාතු’’න්ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘යකන 

කාරයණන, මහාරාජා’’ති.‘‘අත්තයනො, භන්යත, අපරායධනා’’ති.‘‘එවයමව

යඛො, මහාරාජ, සත්තානංආරක්ඛංපරිත්තංඅත්තයනොඅපරායධනවඤ්ඣං

කයරොතී’’ති [කායරතීති (සී.)]. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, සුවිනිච්ඡියතො

පඤ්යහො, ගහනං අගහනං කතං, අන්ධකායරො ආයලොයකො කයතො, 

විනියවඨිතංදිට්ඨිජාලං, ත්වං ගණිකඞවරපවරමාසජ්ජා’’ති. 

මච්චුපාසමුත්තිපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. බුද්ධලාභන්තරායපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘ලාභී තථාගයතො 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරාන’න්ති. පුන ච
තථාගයතො පඤ්චසාලං බ්රාහ්මණගාමං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා කිඤ්චියදව

අලභිත්වායථායධොයතන පත්යතනනික්ඛන්යතොති.යදි, භන්යතනාගයසන, 
තථාගයතො ලාභී

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං, යතන හි
පඤ්චසාලං බ්රාහ්මණගාමං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා කිඤ්චියදව අලභිත්වා

යථායධොයතන පත්යතන නික්ඛන්යතොති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි
පඤ්චසාලං බ්රාහ්මණගාමං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා කිඤ්චියදව අලභිත්වා

යථායධොයතන පත්යතන නික්ඛන්යතො, යතන හි ලාභී තථාගයතො 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානන්ති තම්පි
වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො සුමහන්යතො 

දුන්නිබ්යබයඨොතවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘ලාභී, මහාරාජ, තථාගයතො 

චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරානං, 
පඤ්චසාලඤ්ච බ්රාහ්මණගාමං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා කිඤ්චියදව අලභිත්වා

යථායධොයතන පත්යතන නික්ඛන්යතො, තඤ්ච පන මාරස්ස පාපිමයතො

කාරණා’’ති. ‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, භගවයතො ගණනපථං

වීතිවත්තකප්යප [ගණනපථවීතිවත්යත කප්යප (සී.)] අභිසඞ්ඛතං කුසලං
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කින්තිනිට්ඨිතං, අධුනුට්ඨියතනමායරනපාපිමතාතස්සකුසලස්ස බලයවගං 

[තං කුසලබලයවගවිප්ඵාරං (සී.)] කින්ති පිහිතං, යතන හි, භන්යත

නාගයසන, තස්මිං වත්ථුස්මිං ද්වීසු ඨායනසු උපවායදො ආගච්ඡති, 

කුසලයතොපි අකුසලංබලවතරං යහොති, බුද්ධබලයතොපිමාරබලං බලවතරං

යහොතීති, යතන හි රුක්ඛස්ස මූලයතොපි අග්ගං භාරතරං යහොති, 

ගුණසම්පරිකිණ්ණයතොපි පාපියං බලවතරං යහොතී’’ති. ‘‘න, මහාරාජ, 

තාවතයකනකුසලයතොපිඅකුසලංබලවතරංනාමයහොති, නබුද්ධබලයතොපි
මාරබලංබලවතරංනාමයහොති. අපියචත්ථකාරණංඉච්ඡිතබ්බං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසොරඤ්යඤොචක්කවත්තිස්සමධුංවා මධුපිණ්ඩිකං

වාඅඤ්ඤංවාඋපායනංඅභිහයරයය, තයමනංරඤ්යඤොද්වාරපායලොඑවං

වයදයය ‘අකායලො, යභො, අයං රඤ්යඤො දස්සනාය, යතන හි, යභො, තව

උපායනං ගයහත්වා සීඝසීඝං පටිනිවත්ත, පුයර තව රාජා දණ්ඩං

ධායරස්සතී’ති [මායතරාජා දණ්ඩංපායපයයාති(සී.)]. තයතොයසොපුරියසො
දණ්ඩභයා තසියතො උබ්බිග්යගො තං උපායනං ආදාය සීඝසීඝං

පටිනිවත්යතයය, අපිනුයඛොයසො, මහාරාජ, රාජාචක්කවත්තී තාවතයකන

උපායනවිකලමත්තයකනද්වාරපාලයතොදුබ්බලතයරොනාමයහොති, අඤ්ඤං

වාපනකිඤ්චිඋපායනංනලයභයයා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, ඉස්සාපකයතො

යසො, භන්යත, ද්වාරපායලොඋපායනංනිවායරසි, අඤ්යඤනපන ද්වායරන

සතසහස්සගුණම්පි රඤ්යඤො උපායනං උයපතී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, ඉස්සාපකයතො මායරො පාපිමා පඤ්චසාලයක බ්රාහ්මණගහපතියක

අන්වාවිසි, අඤ්ඤානි පන අයනකානි යදවතාසතසහස්සානි අමතං දිබ්බං
ඔජංගයහත්වාඋපගතානි‘භගවයතොකායයඔජංඔදහිස්සාමා’තිභගවන්තං 
නමස්සමානානිපඤ්ජලිකානිඨිතානී’’ති. 

‘‘යහොතු, භන්යත නාගයසන, සුලභා භගවයතො චත්තායරො පච්චයා

යලොයක උත්තමපුරිසස්ස, යාචියතොව භගවා යදවමනුස්යසොහි චත්තායරො

පච්චයය පරිභුඤ්ජති, අපි ච යඛො පන මාරස්ස යයො අධිප්පායයො, යසො

තාවතයකනසිද්යධො, යංයසොභගවයතො යභොජනස්සඅන්තරායමකාසි.එත්ථ

යම, භන්යත, කඞ්ඛානඡිජ්ජති, විමතිජායතොහංතත්ථ සංසයපක්ඛන්යදො.න

යමතත්ථමානසංපක්ඛන්දති, යංතථාගතස්සඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස
සයදවයක යලොයක අග්ගපුග්ගලවරස්ස කුසලවරපුඤ්ඤසම්භවස්ස 
අසමසමස්සඅනුපමස්සඅප්පටිසමස්සඡවකංලාමකංපරිත්තංපාපංඅනරියං
විපන්නංමායරො ලාභන්තරායමකාසී’’ති. 

‘‘චත්තායරො යඛො, මහාරාජ, අන්තරායා අදිට්ඨන්තරායයො උද්දිස්ස 
කතන්තරායයො උපක්ඛටන්තරායයො පරියභොගන්තරායයොති. තත්ථ කතයමො

අදිට්ඨන්තරායයො? අයනොදිස්සඅදස්සයනනඅනභිසඞ්ඛතංයකොචිඅන්තරායං

කයරොති‘කිංපරස්සදින්යනනා’ති, අයංඅදිට්ඨන්තරායයොනාම. 
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‘‘කතයමො උද්දිස්ස කතන්තරායයො? ඉයධකච්චං පුග්ගලං උපදිසිත්වා 

උද්දිස්ස යභොජනං පටියත්තං යහොති, තං යකොචි අන්තරායං කයරොති, අයං
උද්දිස්ස කතන්තරායයොනාම. 

‘‘කතයමො උපක්ඛටන්තරායයො? ඉධ යං කිඤ්චි උපක්ඛටං යහොති 

අප්පටිග්ගහිතං, තත්ථයකොචිඅන්තරායංකයරොති, අයංඋපක්ඛටන්තරායයො
නාම. 

‘‘කතයමොපරියභොගන්තරායයො? ඉධයංකිඤ්චිපරියභොගං, තත්ථයකොචි 

අන්තරායං කයරොති, අයං පරියභොගන්තරායයො නාම. ඉයම යඛො, මහාරාජ, 
චත්තායරොඅන්තරායා. 

‘‘යංපනමායරොපාපිමාපඤ්චසාලයකබ්රාහ්මණගහපතියකඅන්වාවිසි, 

තං යනව භගවයතො පරියභොගං න උපක්ඛටං න උද්දිස්සකතං, අනාගතං 

අසම්පත්තං අදස්සයනන අන්තරායං කතං, තං පන යනකස්ස භගවයතො

යයව, අථ යඛො යය යත යතනසමයයනනික්ඛන්තා අබ්භාගතා, සබ්යබපි

යතතං දිවසංයභොජනංනලභිංසු, නාහංතං, මහාරාජ, පස්සාමිසයදවයක
යලොයක සමාරයක සබ්රහ්මයක සස්සමණබ්රාහ්මණිකඞයා පජාය

සයදවමනුස්සාය, යයොතස්සභගවයතොඋද්දිස්සකතංඋපක්ඛටං පරියභොගං
අන්තරායං කයරයය. සයච යකොචි ඉස්සාය උද්දිස්ස කතං උපක්ඛටං

පරියභොගං අන්තරායංකයරයය, ඵයලයයතස්සමුද්ධාසතධාවාසහස්සධා
වා. 

‘‘චත්තායරොයම, මහාරාජ, තථාගතස්ස යකනචි අනාවරණීයා ගුණා.

කතයම චත්තායරො? ලායභො, මහාරාජ, භගවයතො උද්දිස්ස කයතො

උපක්ඛයටො න සක්කා යකනචි අන්තරායං කාතුං; සරීරානුගතා, මහාරාජ, 

භගවයතොබයාමප්පභානසක්කායකනචි අන්තරායංකාතුං; සබ්බඤ්ඤුතං, 

මහාරාජ, භගවයතො ඤාණරතනං න සක්කා යකනචි අන්තරායං කාතුං; 

ජීවිතං, මහාරාජ, භගවයතොනසක්කායකනචිඅන්තරායංකාතුං.ඉයමයඛො, 

මහාරාජ, චත්තායරොතථාගතස්සයකනචිඅනාවරණීයාගුණා, සබ්යබයපයත, 

මහාරාජ, ගුණාඑකරසාඅයරොගා අකුප්පාඅපරූපක්කමාඅඵුසානිකිරියානි.

අදස්සයනන, මහාරාජ, මායරො පාපිමා නිලීයිත්වා පඤ්චසාලයක
බ්රාහ්මණගහපතියකඅන්වාවිසි. 

‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්යඤො පච්චන්යත යදයස විසයම අදස්සයනන 

නිලීයිත්වායචොරාපන්ථංදූයසන්ති.යදිපනරාජායතයචොයරපස්යසයය, අපි

නු යඛො යත යචොරා යසොත්ථිං ලයභයය’’න්ති? ‘‘න හි, භන්යත, ඵරසුනා

ඵාලායපයය සතධා වා සහස්සධා වා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
අදස්සයනන මායරො පාපිමා නිලීයිත්වා පඤ්චසාලයක බ්රාහ්මණගහපතියක
අන්වාවිසි. 
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පටුන 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, ඉත්ථීද සපතිකා අදස්සයනන නිලීයිත්වා 

පරපුරිසං යසවති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, අදස්සයනන මායරො පාපිමා

නිලීයිත්වා පඤ්චසාලයක බ්රාහ්මණගහපතියක අන්වාවිසි. යදි, මහාරාජ, 

ඉත්ථීදසාමිකස්ස සම්මුඛාපරපුරිසංයසවති, අපිනුයඛොසාඉත්ථීදයසොත්ථිං

ලයභයයා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, හයනයයාපි තං, භන්යත, සාමියකො

වයධයයාපි බන්යධයයාපි දාසිත්තං වා උපයනයයා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, අදස්සයනන මායරො පාපිමා නිලීයිත්වා පඤ්චසාලයක 

බ්රාහ්මණගහපතියක අන්වාවිසි. යදි, මහාරාජ, මායරො පාපිමා භගවයතො

උද්දිස්ස කතං උපක්ඛටං පරියභොගං අන්තරායං කයරයය, ඵයලයය තස්ස

මුද්ධා සතධා වා සහස්සධා වා’’ති. ‘‘එවයමතං, භන්යත නාගයසන, 

යචොරිකායකතංමායරනපාපිමතා, නිලීයිත්වාමායරොපාපිමාපඤ්චසාලයක

බ්රාහ්මණගහපතියකඅන්වාවිසි.සයචයසො, භන්යත, මායරොපාපිමාභගවයතො

උද්දිස්ස කතං උපක්ඛටං පරියභොගං අන්තරායං කයරයය, මුද්ධා වාස්ස

ඵයලයයසතධා වා සහස්සධා වා, කායයො වාස්ස භුසමුට්ඨි විය විකියරයය, 

සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

බුද්ධලාභන්තරායපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. අපුඤ්ඤපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහභණථ‘යයො අජානන්යතොපාණාතිපාතං

කයරොති, යසො බලවතරං අපුඤ්ඤං පසවතී’ති. පුන ච භගවතා 

විනයපඤ්ඤත්තියා භණිකඞතං ‘අනාපත්ති අජානන්තස්සා’ති. යදි, භන්යත

නාගයසන, අජානිත්වා පාණාතිපාතං කයරොන්යතො බලවතරං අපුඤ්ඤං

පසවති, යතනහි ‘අනාපත්ති අජානන්තස්සා’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි

අනාපත්තිඅජානන්තස්ස, යතනහි ‘අජානිත්වා පාණාතිපාතංකයරොන්යතො
බලවතරං අපුඤ්ඤං පසවතී’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො

යකොටියකො පඤ්යහො දුරුත්තයරො දුරතික්කයමොතවානුප්පත්යතො, යසොතයා 
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘යයො අජානන්යතො පාණාතිපාතං

කයරොති, යසො බලවතරං අපුඤ්ඤං පසවතී’ති. පුන ච විනයපඤ්ඤත්තියා
භගවතා භණිකඞතං ‘අනාපත්ති අජානන්තස්සා’ති. තත්ථ අත්ථන්තරං අත්ථි.

කතමං අත්ථන්තරං? අත්ථි, මහාරාජ, ආපත්ති සඤ්ඤාවියමොක්ඛා, අත්ථි

ආපත්ති යනොසඤ්ඤාවියමොක්ඛා. යායං, මහාරාජ, ආපත්ති

සඤ්ඤාවියමොක්ඛා, තං ආපත්තිං ආරබ්භ භගවතා භණිකඞතං ‘අනාපත්ති

අජානන්තස්සා’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං තථා 
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අපුඤ්ඤපඤ්යහොඡට්යඨො. 
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7. භික්ඛුසඞ්ඝපරිහරණපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘තථාගතස්ස යඛො, 

ආනන්ද, න එවං යහොති ‘‘අහං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සාමී’’’ති වා, 

‘‘මමුද්යදසියකොභික්ඛුසඞ්යඝො’’තිවා’ති.පුනචයමත්යතයයස්සභගවයතො
සභාවගුණං පරිදීපයමායනන භගවතා එවං භණිකඞතං ‘‘යසො අයනකසහස්සං

භික්ඛුසඞ්ඝංපරිහරිස්සති, යසයයථාපිඅහංඑතරහිඅයනකසතංභික්ඛුසඞ්ඝං

පරිහරාමී’’ති. යදි, භන්යතනාගයසන, භගවතා භණිකඞතං ‘තථාගතස්ස යඛො, 

ආනන්ද, න එවං යහොති ‘‘අහං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සාමී’’ති වා, 

‘‘මමුද්යදසියකොභික්ඛුසඞ්යඝො’’තිවා’ති, යතනහිඅයනකසතං භික්ඛුසඞ්ඝං

පරිහරාමීති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි තථාගයතන භණිකඞතං ‘යසො

අයනකසහස්සං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සති, යසයයථාපි අහං එතරහි

අයනකසතං භික්ඛුසඞ්ඝංපරිහරාමී’ති, යතනහිතථාගතස්සයඛො, ආනන්ද, 

න එවං යහොති ‘අහං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සාමී’ති වා, ‘මමුද්යදසියකො

භික්ඛුසඞ්යඝො’ති වාති තම්පි වචනං මිච්ඡා, අයම්පි උභයතො යකොටියකො

පඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයා නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා‘තථාගතස්සයඛො, ආනන්ද, නඑවං 

යහොති ‘‘අහං භික්ඛුසඞ්ඝං පරිහරිස්සාමී’’ති වා, ‘‘මමුද්යදසියකො
භික්ඛුසඞ්යඝො’’ති වා’ති. පුන ච යමත්යතයයස්සාපි භගවයතො සභාවගුණං
පරිදීපයමායනන භගවතා භණිකඞතං ‘යසො අයනකසහස්සං භික්ඛුසඞ්ඝං

පරිහරිස්සති, යසයයථාපිඅහංඑතරහිඅයනකසතං භික්ඛුසඞ්ඝංපරිහරාමී’ති.

එතස්මිඤ්ච, මහාරාජ, පඤ්යහඑයකොඅත්යථොසාවයසයසො, එයකො අත්යථො

නිරවයසයසො. න, මහාරාජ, තථාගයතො පරිසාය අනුගාමියකො, පරිසා පන

තථාගතස්ස අනුගාමිකා. සම්මුති, මහාරාජ, එසා ‘අහ’න්ති ‘මමා’ති, න 

පරමත්යථොඑයසො, විගතං, මහාරාජ, තථාගතස්සයපමං, විගයතොසියනයහො, 

‘මය්හ’න්තිපි තථාගතස්සගහණංනත්ථි, උපාදායපනඅවස්සයයොයහොති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පථවීභූමට්ඨානංසත්තානංපතිට්ඨායහොති උපස්සයං, 

පථවිට්ඨායචයතසත්තා, නචමහාපථවියා‘මය්යහයත’තිඅයපක්ඛායහොති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො සබ්බසත්තානං පතිට්ඨා යහොති 

උපස්සයං, තථාගතට්ඨා [තථාගතපතිට්ඨා එව (සී.)] යචයත සත්තා, න ච 

තථාගතස්ස ‘මය්යහයත’ති අයපක්ඛා යහොති. යථා වා පන, මහාරාජ, 

මහතිමහායමයඝො අභිවස්සන්යතො තිණරුක්ඛපසුමනුස්සානං වුඩ්ඪං යදති

සන්තතිං අනුපායලති. වුට්ඨූපජීවියනො යචයත සත්තා සබ්යබ, න ච

මහායමඝස්ස ‘මය්යහයත’ති අයපක්ඛා යහොති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

තථාගයතො සබ්බසත්තානං කුසලධම්යම ජයනති අනුපායලති, 

සත්ථූපජීවියනො යචයත සත්තා සබ්යබ, න ච තථාගතස්ස ‘මය්යහයත’ති

අයපක්ඛායහොති.තංකිස්සයහතු? අත්තානුදිට්ඨියාපහීනත්තා’’ති. 
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‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, සුනිබ්යබඨියතො පඤ්යහො බහුවියධහි

කාරයණහි, ගම්භීයරො උත්තානීකයතො, ගණ්ඨි භින්යනො, ගහනං අගහනං

කතං, අන්ධකායරොආයලොයකොකයතො, භග්ගාපරවාදා, ජිනපුත්තානංචක්ඛුං
උප්පාදිත’’න්ති. 

භික්ඛුසඞ්ඝපරිහරණපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. අයභජ්ජපරිසපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහභණථ‘තථාගයතො අයභජ්ජපරියසො’ති, 

පුනචභණථ ‘යදවදත්යතනඑකප්පහාරංපඤ්චභික්ඛුසතානි භින්නානී’ති.

යදි, භන්යතනාගයසන, තථාගයතොඅයභජ්ජපරියසො, යතනහියදවදත්යතන 

එකප්පහාරං පඤ්ච භික්ඛුසතානි භින්නානීති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි

යදවදත්යතන එකප්පහාරං පඤ්ච භික්ඛුසතානි භින්නානි, යතන හි
‘තථාගයතො අයභජ්ජපරියසො’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො

යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, ගම්භීයරො දුන්නියවඨියයො, 

ගණ්ඨියතොපි ගණ්ඨිතයරො, එත්ථායං ජයනො ආවයටො නිවුයතො ඔවුයතො 

පිහියතොපරියයොනද්යධො, එත්ථතවඤාණබලංදස්යසහිපරවායදසූ’’ති. 

‘‘අයභජ්ජපරියසො, මහාරාජ, තථාගයතො, යදවදත්යතන ච එකප්පහාරං

පඤ්ච භික්ඛුසතානි භින්නානි, තඤ්ච පන යභදකස්ස බයලන, යභදයක

විජ්ජමායනනත්ථි, මහාරාජ, අයභජ්ජංනාම.යභදයකසතිමාතාපිපුත්යතන

භිජ්ජති, පුත්යතොපිමාතරාභිජ්ජති, පිතාපිපුත්යතනභිජ්ජති, පුත්යතොපිපිතරා

භිජ්ජති, භාතාපි භගිනියා භිජ්ජති, භගිනීපි භාතරා භිජ්ජති, සහායයොපි 

සහායයන භිජ්ජති, නාවාපි නානාදාරුසඞ්ඝටිතා ඌමියවගසම්පහායරන

භිජ්ජති, රුක්යඛොපිමධුකප්පසම්පන්නඵයලො අනිලබලයවගාභිහයතොභිජ්ජති, 

සුවණ්ණම්පි ජාතිමන්තං [ජාතරූපම්පි (සී.)] යලොයහන භිජ්ජති. අපි ච, 

මහාරාජ, යනයසො අධිප්පායයො විඤ්ඤූනං, යනසා බුද්ධානං අධිමුත්ති, 
යනයසො පණ්ඩිතානං ඡන්යදො ‘තථාගයතො යභජ්ජපරියසො’ති. අපි යචත්ථ 

කාරණං අත්ථි, යයන කාරයණන තථාගයතො වුච්චති ‘අයභජ්ජපරියසො’ති.

කතමං එත්ථ කාරණං? තථාගතස්ස, මහාරාජ, කයතන අදායනන වා
අප්පියවචයනනවාඅනත්ථචරියායවාඅසමානත්තතාය වායයතොකුයතොචි

චරියං චරන්තස්සපි පරිසා භින්නාති න සුතපුබ්බං, යතන කාරයණන

තථාගයතො වුච්චති ‘අයභජ්ජපරියසො’ති. තයායපතං, මහාරාජ, ඤාතබ්බං

‘අත්ථි කිඤ්චි නවඞ්යග බුද්ධවචයන සුත්තාගතං, ඉමිනා නාම කාරයණන

යබොධිසත්තස්ස කයතන තථාගතස්ස පරිසා භින්නා’ති? ‘‘නත්ථි භන්යත, 

යනො යචතං යලොයක දිස්සති යනොපි සුයයති. සාධු, භන්යත නාගයසන, 
එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අයභජ්ජපරිසපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 
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පටුන 

අයභජ්ජවග්යගොදුතියයො. 

ඉමස්මිංවග්යගඅට්ඨපඤ්හා. 

3. ප ාමිතවග්ය ො 

1. යසට්ඨධම්මපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා‘ධම්යමොහි, වායසට්ඨ, 

යසට්යඨො ජයනතස්මිං දිට්යඨ යචව ධම්යම අභිසම්පරායය චා’ති. පුන ච
‘උපාසයකො ගිහී යසොතාපන්යනො පිහිතාපායයො දිට්ඨිප්පත්යතො
විඤ්ඤාතසාසයනො භික්ඛුං වා සාමයණරං වා පුථුජ්ජනං අභිවායදති

පච්චුට්යඨතී’ති. යදි, භන්යත නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං ‘ධම්යමො හි, 

වායසට්ඨ, යසට්යඨොජයනතස්මිංදිට්යඨයචවධම්යමඅභිසම්පරායයචා’ති, 

යතන හි ‘උපාසයකො ගිහී යසොතාපන්යනො පිහිතාපායයො දිට්ඨිප්පත්යතො
විඤ්ඤාතසාසයනො භික්ඛුං වා සාමයණරං වා පුථුජ්ජනං අභිවායදති

පච්චුට්යඨතී’තියං වචනං, තංමිච්ඡා. යදි ‘උපාසයකොගිහීයසොතාපන්යනො
පිහිතාපායයො දිට්ඨිප්පත්යතො විඤ්ඤාතසාසයනො භික්ඛුං වා සාමයණරං වා

පුථුජ්ජනං අභිවායදති පච්චුට්යඨති’, යතන හි ‘ධම්යමො හි, වායසට්ඨ, 
යසට්යඨොජයනතස්මිංදිට්යඨයචවධම්යමඅභිසම්පරායයචාතිතම්පිවචනං

මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො තයා
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘ධම්යමො හි, වායසට්ඨ, යසට්යඨො 

ජයනතස්මිං දිට්යඨ යචව ධම්යම අභිසම්පරායය චා’ති, ‘උපාසයකො ච ගිහී
යසොතාපන්යනො පිහිතාපායයො දිට්ඨිප්පත්යතො විඤ්ඤාතසාසයනො භික්ඛුං වා
සාමයණරං වා පුථුජ්ජනං අභිවායදති පච්චුට්යඨති’. තත්ථ පන කාරණං

අත්ථි.කතමංතංකාරණං? 

‘‘වීසතියඛොපනියම, මහාරාජ, සමණස්සසමණකරණාධම්මාද්යවච 

ලිඞ්ගානි, යයහි සමයණො අභිවාදනපච්චුට්ඨානසමානනපූජනාරයහො යහොති.

කතයමවීසතිසමණස්ස සමණකරණාධම්මා ද්යවචලිඞ්ගානි? යසට්යඨො 

[යසට්ඨභූමිසයයො (සී. සයා.), යසට්යඨො යයමො (පී.)] ධම්මාරායමො, අග්යගො

නියයමො, චායරොවිහායරොසංයයමො සංවයරොඛන්තියසොරච්චංඑකත්තචරියා
එකත්තාභිරතිපටිසල්ලානංහිරිඔත්තප්පංවීරියං අප්පමායදොසික්ඛාසමාදානං 

[සික්ඛාපධානං (සී. සයා.), සුක්කාවදානං (ක.)] උද්යදයසො පරිපුච්ඡා

සීලාදිඅභිරතිනිරාලයතා සික්ඛාපදපාරිපූරිතා, කාසාවධාරණං, භණ්ඩුභායවො. 

ඉයමයඛො, මහාරාජ, වීසතිසමණස්සසමණකරණා ධම්මාද්යවචලිඞ්ගානි.

එයත ගුයණ භික්ඛු සමාදාය වත්තති, යසො යතසං ධම්මානං අනූනත්තා
පරිපුණ්ණත්තා සම්පන්නත්තා සමන්නාගතත්තා අයසක්ඛභූමිං

අරහන්තභූමිං ඔක්කමති, යසට්ඨං භූමන්තරං ඔක්කමති, 
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අරහත්තාසන්නගයතොති අරහති උපාසයකො යසොතාපන්යනො භික්ඛුං
පුථුජ්ජනංඅභිවායදතුංපච්චුට්ඨාතුං. 

‘‘‘ඛීණාසයවහි යසො සාමඤ්ඤං උපගයතො, නත්ථි යම යසො සමයයො’ති 

[තං සාමඤ්ඤ’’න්ති (?)] අරහති උපාසයකො යසොතාපන්යනො භික්ඛුං 
පුථුජ්ජනංඅභිවායදතුංපච්චුට්ඨාතුං. 

‘‘‘අග්ගපරිසං යසො උපගයතො, නාහං තං ඨානං උපගයතො’ති අරහති
උපාසයකො යසොතාපන්යනොභික්ඛුංපුථුජ්ජනංඅභිවායදතුංපච්චුට්ඨාතුං. 

‘‘‘ලභතියසොපාතියමොක්ඛුද්යදසංයසොතුං, නාහංතංලභාමියසොතු’න්ති 
අරහති උපාසයකො යසොතාපන්යනො භික්ඛුං පුථුජ්ජනං අභිවායදතුං
පච්චුට්ඨාතුං. 

‘‘‘යසො අඤ්යඤ පබ්බායජති උපසම්පායදති ජිනසාසනං වඩ්ය ති, 
අහයමතං න ලභාමි කාතු’න්ති අරහති උපාසයකො යසොතාපන්යනො භික්ඛුං
පුථුජ්ජනංඅභිවායදතුං පච්චුට්ඨාතුං. 

‘‘‘අප්පමායණසුයසොසික්ඛාපයදසුසමත්තකාරී, නාහංයතසු වත්තාමී’ති
අරහති උපාසයකො යසොතාපන්යනො භික්ඛුං පුථුජ්ජනං අභිවායදතුං 
පච්චුට්ඨාතුං. 

‘‘‘උපගයතො යසො සමණලිඞ්ගං, බුද්ධාධිප්පායය ඨියතො, යතනාහං
ලිඞ්යගන දූරමපගයතො’ති අරහති උපාසයකො යසොතාපන්යනො භික්ඛුං
පුථුජ්ජනංඅභිවායදතුං පච්චුට්ඨාතුං. 

‘‘‘පරූළ්හකච්ඡයලොයමො යසො අනඤ්ජිතඅමණ්ඩියතො

අනුලිත්තසීලගන්යධො, අහං පන මණ්ඩනවිභූසනාභිරයතො’ති අරහති
උපාසයකොයසොතාපන්යනොභික්ඛුංපුථුජ්ජනං අභිවායදතුංපච්චුට්ඨාතුං. 

‘‘අපිච, මහාරාජ, ‘යයයතවීසතිසමණකරණාධම්මාද්යවච ලිඞ්ගානි, 

සබ්යබයපයතධම්මාභික්ඛුස්සසංවිජ්ජන්ති, යසොයයවයතධම්යමධායරති, 

අඤ්යඤපි තත්ථ සික්ඛායපති, යසො යම ආගයමො සික්ඛාපනඤ්ච නත්ථීද’ති
අරහති උපාසයකො යසොතාපන්යනො භික්ඛුං පුථුජ්ජනං අභිවායදතුං

පච්චුට්ඨාතුං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, රාජකුමායරො පුයරොහිතස්ස සන්තියක විජ්ජං අධීයති, 

ඛත්තියධම්මං සික්ඛති, යසො අපයරන සමයයන අභිසිත්යතො ආචරියං

අභිවායදතිපච්චුට්යඨති ‘සික්ඛාපයකොයමඅය’න්ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

‘භික්ඛුසික්ඛාපයකොවංසධයරො’තිඅරහති උපාසයකොයසොතාපන්යනොභික්ඛුං
පුථුජ්ජනංඅභිවායදතුංපච්චුට්ඨාතුං. 
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‘‘අපි ච, මහාරාජ, ඉමිනායපතං පරියායයන ජානාහි භික්ඛුභූමියා 

මහන්තතං අසමවිපුලභාවං. යදි, මහාරාජ, උපාසයකො යසොතාපන්යනො

අරහත්තං සච්ඡිකයරොති, ද්යවව තස්ස ගතියයො භවන්ති අනඤ්ඤා තස්මිං

යයවදිවයසපරිනිබ්බායයයයවා, භික්ඛුභාවංවාඋපගච්යඡයය.අචලාහිසා, 

මහාරාජ, පබ්බජ්ජා, මහතීඅච්චුග්ගතා, යදිදං භික්ඛුභූමී’’ති. ‘‘ඤාණගයතො, 

භන්යතනාගයසන, පඤ්යහොසුනිබ්යබඨියතොබලවතා අතිබුද්ධිනාතයා, න
යිමං පඤ්හං සමත්යථො අඤ්යඤො එවං විනියවයඨතුං අඤ්ඤත්ර තවාදියසන
බුද්ධිමතා’’ති. 

යසට්ඨධම්මපඤ්යහොපඨයමො. 

2. සබ්බසත්තහිතඵරණපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘තථාගයතො සබ්බසත්තානං 

අහිතමපයනත්වා හිතමුපදහතී’ති. පුන ච භණථ අග්ගික්ඛන්ධූපයම 
ධම්මපරියායය භඤ්ඤමායන ‘සට්ඨිමත්තානං භික්ඛූනං උණ්හං යලොහිතං

මුඛයතො උග්ගත’න්ති. අග්ගික්ඛන්ධූපමං, භන්යත, ධම්මපරියායං
යදයසන්යතන තථාගයතන සට්ඨිමත්තානං භික්ඛූනං හිතමපයනත්වා

අහිතමුපදහිතං. යදි, භන්යත නාගයසන, තථාගයතො සබ්බසත්තානං

අහිතමපයනත්වා හිතමුපදහති, යතන හි අග්ගික්ඛන්ධූපයම ධම්මපරියායය 
භඤ්ඤමායන සට්ඨිමත්තානං භික්ඛූනං උණ්හං යලොහිතං මුඛයතො

උග්ගතන්ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි අග්ගික්ඛන්ධූපයම ධම්මපරියායය

භඤ්ඤමායනසට්ඨිමත්තානංභික්ඛූනං උණ්හංයලොහිතංමුඛයතොඋග්ගතං, 
යතන හි තථාගයතො සබ්බසත්තානං අහිතමපයනත්වා හිතමුපදහතීති තම්පි

වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො
තයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘තථාගයතො, මහාරාජ, සබ්බසත්තානං අහිතමපයනත්වා හිතමුපදහති, 
අග්ගික්ඛන්ධූපයම ධම්මපරියායය භඤ්ඤමායන සට්ඨිමත්තානං භික්ඛූනං

උණ්හං යලොහිතං මුඛයතො උග්ගතං, තඤ්ච පන න තථාගතස්ස කයතන, 
යතසංයයවඅත්තයනොකයතනා’’ති. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, තථාගයතො අග්ගික්ඛන්ධූපමං ධම්මපරියායං

න භායසයය, අපිනුයතසංඋණ්හංයලොහිතංමුඛයතොඋග්ගච්යඡයයාති, න

හි, මහාරාජ, මිච්ඡාපටිපන්නානං යතසං භගවයතො ධම්මපරියායං සුත්වා

පරිළායහො කායය උප්පජ්ජි, යතන යතසං පරිළායහන උණ්හං යලොහිතං

මුඛයතො උග්ගත’’න්ති. ‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, තථාගතස්යසව

කයතනයතසංඋණ්හංයලොහිතංමුඛයතොඋග්ගතං, තථාගයතොයයවතත්ථ

අධිකායරො යතසං නාසනාය, යථා නාම, භන්යතනාගයසන, අහි වම්මිකං

පවියසයය, අථඤ්ඤතයරො පංසුකායමො පුරියසො වම්මිකං භින්දිත්වා පංසුං

හයරයය, තස්ස පංසුහරයණන වම්මිකස්ස සුසිරං පිදයහයය, අථ තත්යථව
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යසොඅස්සාසංඅලභමායනොමයරයය, නනුයසො, භන්යත, අහිතස්ස පුරිසස්ස

කයතනමරණප්පත්යතො’’ති. ‘‘ආමමහාරාජා’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, භන්යත

නාගයසන, තථාගයතොයයවතත්ථඅධිකායරොයතසංනාසනායා’’ති. 

‘‘තථාගයතො, මහාරාජ, ධම්මං යදසයමායනො අනුනයප්පටිඝං න

කයරොති, අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්යතො ධම්මං යදයසති, එවං ධම්යම

යදසීයමායන යය තත්ථ සම්මාපටිපන්නා, යත බුජ්ඣන්ති. යය පන

මිච්ඡාපටිපන්නා, යතපතන්ති.යථා, මහාරාජ, පුරිසස්සඅම්බංවාජම්බුංවා

මධුකංවාචාලයමානස්සයානිතත්ථඵලානි සාරානිදළ්හබන්ධනානි, තානි

තත්යථව අච්චුතානි තිට්ඨන්ති, යානි තත්ථ ඵලානි පූතිවණ්ටමූලානි

දුබ්බලබන්ධනානි, තානි පතන්ති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, තථාගයතොධම්මං

යදසයමායනො අනුනයප්පටිඝං න කයරොති, අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්යතො 

ධම්මංයදයසති, එවංධම්යමයදසීයමායනයයතත්ථසම්මාපටිපන්නා, යත

බුජ්ඣන්ති.යය පනමිච්ඡාපටිපන්නා, යතපතන්ති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, කස්සයකොධඤ්ඤංයරොයපතුකායමොයඛත්තං

කසති, තස්සකසන්තස්ස අයනකසතසහස්සානි තිණානි මරන්ති. එවයමව

යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො පරිපක්කමානයස සත්යත යබොයධන්යතො 

[යබොයධතුං (සී.)] අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්යතො ධම්මංයදයසති, එවංධම්යම 

යදසීයමායන යය තත්ථ සම්මාපටිපන්නා, යත බුජ්ඣන්ති. යය පන

මිච්ඡාපටිපන්නා, යත තිණානිවියමරන්ති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, මනුස්සාරසයහතුයන්යතනඋච්ඡුං පීළයන්ති, 

යතසං උච්ඡුං පීළයමානානං යය තත්ථ යන්තමුඛගතා කිමයයො, යත

පීළියන්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො පරිපක්කමානයස සත්යත

යබොයධන්යතො ධම්මයන්තමභිපීළයති [ධම්මයන්තමතිපීළයති (ක.)], යය

තත්ථ මිච්ඡාපටිපන්නා, යතකිමීවියමරන්තී’’ති. 

‘‘නනු, භන්යතනාගයසන, යතභික්ඛූතායධම්මයදසනායපතිතා’’ති? 

‘‘අපිනුයඛො, මහාරාජ, තච්ඡයකොරුක්ඛංතච්ඡන්යතො [රක්ඛන්යතො (සී.පී.] 

උජුකං පරිසුද්ධං කයරොතී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, වජ්ජනීයං අපයනත්වා 

තච්ඡයකොරුක්ඛංඋජුකංපරිසුද්ධංකයරොතී’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

තථාගයතොපරිසං රක්ඛන්යතොනසක්යකොතියබොධයනයයය [අයබොධනීයය

(සයා.)] සත්යත යබොයධතුං, මිච්ඡාපටිපන්යන පන සත්යත අපයනත්වා

යබොධයනයයය සත්යත යබොයධති, අත්තකයතන පන යත, මහාරාජ, 
මිච්ඡාපටිපන්නාපතන්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, කදලීයවළුඅස්සතරීඅත්තයජන [අත්තයජනඵයලන

(සී.)] හඤ්ඤති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යත මිච්ඡාපටිපන්නා, යත
අත්තකයතනහඤ්ඤන්තිපතන්ති. 
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‘‘යථා, මහාරාජ, යචොරා අත්තකයතන චක්ඛුප්පාටනං සූලායරොපනං 

සීසච්යඡදනංපාපුණන්ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයයතමිච්ඡාපටිපන්නා, 

යත අත්තකයතන හඤ්ඤන්ති පතන්ති [ජිනසාසනා පතන්ති (සී. පී.)]. 

යයසං, මහාරාජ, සට්ඨිමත්තානං භික්ඛූනං උණ්හං යලොහිතං මුඛයතො 

උග්ගතං, යතසංතංයනවභගවයතොකයතන, නපයරසංකයතන, අථයඛො
අත්තයනොයයවකයතන. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසො සබ්බජනස්ස අමතං දයදයය, යත තං අමතං 

අසිත්වා අයරොගා දීඝායුකා සබ්බීතියතො [සබ්බීතියා (සී.)] පරිමුච්යචයයං, 

අථඤ්ඤතයරොපුරියසොදුරුපචායරනතංඅසිත්වාමරණංපාපුයණයය, අපි නු

යඛො යසො, මහාරාජ, අමතදායයකො පුරියසො තයතොනිදානංකිඤ්චි අපුඤ්ඤං

ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, තථාගයතො

දසසහස්සියායලොකධාතුයා යදවමනුස්සානංඅමතංධම්මදානං යදති, යයයත

සත්තාභබ්බා, යත ධම්මාමයතනබුජ්ඣන්ති.යයපනයතසත්තාඅභබ්බා, 

යතධම්මාමයතනහඤ්ඤන්ති පතන්ති.යභොජනං, මහාරාජ, සබ්බසත්තානං

ජීවිතංරක්ඛති, තයමකච්යචභුඤ්ජිත්වා විසූචිකායමරන්ති, අපිනුයඛොයසො, 

මහාරාජ, යභොජනදායයකො පුරියසො තයතොනිදානං කිඤ්චි අපුඤ්ඤං

ආපජ්යජයයා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, තථාගයතො 

දසසහස්සියායලොකධාතුයායදවමනුස්සානංඅමතංධම්මදානංයදති, යයයත

සත්තාභබ්බා, යත ධම්මාමයතනබුජ්ඣන්ති.යයපනයතසත්තාඅභබ්බා, 

යත ධම්මාමයතන හඤ්ඤන්ති පතන්තී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, 
එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

සබ්බසත්තහිතඵරණපඤ්යහොදුතියයො. 

3. වත්ථගුය්හනිදස්සනපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං තථාගයතන– 

‘‘‘කායයනසංවයරොසාධු [ධ.ප.361], සාධු වාචායසංවයරො; 

මනසාසංවයරොසාධු, සාධුසබ්බත්ථසංවයරො’ති. 

‘‘පුන ච තථාගයතො චතුන්නං පරිසානං මජ්යඣ නිසීදිත්වා පුරයතො 
යදවමනුස්සානංයසලස්සබ්රාහ්මණස්සයකොයසොහිතංවත්ථගුය්හං දස්යසසි.

යදි, භන්යත නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං‘කායයනසංවයරොසාධූ’ති, යතන

හියසලස්ස බ්රාහ්මණස්සයකොයසොහිතංවත්ථගුය්හංදස්යසසීතියංවචනං, තං

මිච්ඡා.යදියසලස්ස බ්රාහ්මණස්සයකොයසොහිතංවත්ථගුය්හංදස්යසති, යතන
හි ‘කායයන සංවයරො සාධූ’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො

යකොටියකොපඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයා නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා‘කායයනසංවයරොසාධූ’ති, යසලස්ස

ච බ්රාහ්මණස්ස යකොයසොහිතං වත්ථගුය්හං දස්සිතං. යස්ස යඛො, මහාරාජ, 
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පටුන 

තථාගයත කඞ්ඛා උප්පන්නා, තස්ස යබොධනත්ථාය භගවා ඉද්ධියා

තප්පටිභාගංකායංදස්යසති, යසොයයවතං පාටිහාරියංපස්සතී’’ති. 

‘‘යකො පයනතං, භන්යතනාගයසන, සද්දහිස්සති, යංපරිසගයතොඑයකො

යයවතංගුය්හංපස්සති, අවයසසාතත්යථවවසන්තානපස්සන්තීති. ඉඞ්ඝ

යම ත්වං තත්ථ කාරණං උපදිස, කාරයණන මං සඤ්ඤායපහී’’ති.

‘‘දිට්ඨපුබ්යබොපන තයා, මහාරාජ, යකොචිබයාධියතොපුරියසොපරිකිණ්යණො

ඤාතිමිත්යතහී’’ති. ‘‘ආම භන්යත’’ති. ‘‘අපි නු යඛො සා, මහාරාජ, පරිසා

පස්සයතතං යවදනං, යාය යසො පුරියසො යවදනාය යවදයතී’’ති. ‘‘න හි

භන්යත, අත්තනායයවයසො, භන්යත, පුරියසොයවදයතී’’ති.‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යස්යසව තථාගයත කඞ්ඛා උප්පන්නා, තස්යසව තථාගයතො

යබොධනත්ථාය ඉද්ධියා තප්පටිභාගං කායං දස්යසති, යසො යයව තං
පාටිහාරියංපස්සති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, කඤ්චියදව පුරිසං භූයතො ආවියසයය, අපි නු 

යඛොසා, මහාරාජ, පරිසාපස්සතිතංභූතාගමන’’න්ති? ‘‘නහි, භන්යත, යසො

යයවආතුයරො තස්සභූතස්සආගමනංපස්සතී’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යස්යසවතථාගයතකඞ්ඛා උප්පන්නා, තස්යසව තථාගයතොයබොධනත්ථාය

ඉද්ධියාතප්පටිභාගං කායංදස්යසති, යසොයයවතංපාටිහාරියංපස්සතී’’ති. 

‘‘දුක්කරං, භන්යතනාගයසන, භගවතාකතං, යංඑකස්සපිඅදස්සනීයං, 

තංදස්යසන්යතනා’’ති. ‘‘න, මහාරාජ, භගවාගුය්හංදස්යසසි, ඉද්ධියාපන

ඡායං දස්යසසී’’ති. ‘‘ඡායායපි, භන්යත, දිට්ඨාය දිට්ඨංයයවයහොති ගුය්හං, 

යංදිස්වානිට්ඨංගයතො’’ති. ‘‘දුක්කරඤ්චාපි, මහාරාජ, තථාගයතොකයරොති 

යබොධයනයයය සත්යත යබොයධතුං. යදි, මහාරාජ, තථාගයතො කිරියං

හායපයය, යබොධයනයයා සත්තාන බුජ්යඣයයං. යස්මා ච යඛො, මහාරාජ, 

යයොගඤ්ඤූතථාගයතොයබොධයනයයයසත්යත යබොයධතුං, තස්මාතථාගයතො

යයන යයන යයොයගන යබොධයනයයා බුජ්ඣන්ති, යතන යතන යයොයගන 
යබොධයනයයයයබොයධති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, භිසක්යකො සල්ලකත්යතො යයන යයන යභසජ්යජන

ආතුයරො අයරොයගො යහොති, යතනයතනයභසජ්යජනආතුරංඋපසඞ්කමති, 

වමනීයං වයමති, වියරචනීයං වියරයචති, අනුයලපනීයං අනුලිම්යපති, 

අනුවාසනීයංඅනුවායසති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, තථාගයතොයයනයයන

යයොයගන යබොධයනයයා සත්තා බුජ්ඣන්ති, යතන යතන යයොයගන
යබොයධති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, ඉත්ථීද මූළ්හගබ්භා භිසක්කස්ස අදස්සනීයං

ගුය්හංදස්යසති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, තථාගයතොයබොධයනයයය සත්යත

යබොයධතුං අදස්සනීයං ගුය්හං ඉද්ධියා ඡායං දස්යසසි. නත්ථි, මහාරාජ, 
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පටුන 

අදස්සනීයයො නාම ඔකායසො පුග්ගලං උපාදාය. යදි, මහාරාජ, යකොචි

භගවයතො හදයං දිස්වා බුජ්යඣයය, තස්සපි භගවා යයොයගන හදයං

දස්යසයය, යයොගඤ්ඤූ, මහාරාජ, තථාගයතො යදසනාකුසයලො. 

‘‘නනු, මහාරාජ, තථාගයතොයථරස්සනන්දස්සඅධිමුත්තිංජානිත්වා තං
යදවභවනං යනත්වා යදවකඤ්ඤායයො දස්යසසි ‘ඉමිනායං කුලපුත්යතො

බුජ්ඣිස්සතී’ති, යතන ච යසො කුලපුත්යතො බුජ්ඣි. ඉති යඛො, මහාරාජ, 
තථාගයතො අයනකපරියායයන සුභනිමිත්තං හීයළන්යතො ගරහන්යතො
ජිගුච්ඡන්යතො තස්ස යබොධනයහතු කකුටපාදිනියයො අච්ඡරායයො දස්යසසි. 
එවම්පිතථාගයතොයයොගඤ්ඤූයදසනාකුසයලො. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, තථාගයතො යථරස්ස චූළපන්ථකස්ස භාතරා 
නික්කඩ්ඪතස්ස දුක්ඛිතස්ස දුම්මනස්ස උපගන්ත්වා සුඛුමං යචොළඛණ්ඩං

අදාසි ‘ඉමිනායං කුලපුත්යතො බුජ්ඣිස්සතී’ති, යසො ච කුලපුත්යතො යතන

කාරයණන ජිනසාසයන වසීභාවං පාපුණිකඞ. එවම්පි, මහාරාජ, තථාගයතො
යයොගඤ්ඤූයදසනාකුසයලො. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, තථාගයතො බ්රාහ්මණස්ස යමොඝරාජස්ස යාව
තතියං පඤ්හං පුට්යඨො න බයාකාසි ‘එවමිමස්ස කුලපුත්තස්ස මායනො

උපසමිස්සති, මානූපසමා අභිසමයයො භවිස්සතී’ති, යතන ච තස්ස

කුලපුත්තස්සමායනොඋපසමි, මානූපසමායසො බ්රාහ්මයණොඡසුඅභිඤ්ඤාසු

වසීභාවං පාපුණිකඞ. එවම්පි, මහාරාජ, තථාගයතො යයොගඤ්ඤූ 
යදසනාකුසයලො’’ති. 

‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, සුනිබ්යබඨියතො පඤ්යහො බහුවියධහි

කාරයණහි, ගහනංඅගහනංකතං, අන්ධකායරොආයලොයකොකයතො, ගණ්ඨි

භින්යනො, භග්ගා පරවාදා, ජිනපුත්තානං චක්ඛුං තයා උප්පාදිතං, 

නිප්පටිභානාතිත්ථියා, ත්වංගණිකඞවරපවරමාසජ්ජා’’ති. 

වත්ථගුය්හනිදස්සනපඤ්යහොතතියයො. 

4. ඵරුසවාචාභාවපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං යථයරන සාරිපුත්යතන

ධම්මයසනාපතිනා ‘පරිසුද්ධවචීසමාචායරො ආවුයසො තථාගයතො, නත්ථි

තථාගතස්ස වචීදුච්චරිතං, යං තථාගයතො රක්යඛයය ‘මා යම ඉදං පයරො
අඤ්ඤාසී’ති. පුන ච තථාගයතො යථරස්ස සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස
අපරායධ පාරාජිකං පඤ්ඤයපන්යතො ඵරුසාහි වාචාහි යමොඝපුරිසවායදන

සමුදාචරි, යතන ච යසො යථයරො යමොඝපුරිසවායදන මඞ්කුචිත්තවයසන 

රුන්ධිතත්තා විප්පටිසාරී නාසක්ඛි අරියමග්ගං පටිවිජ්ඣිතුං. යදි, භන්යත 

නාගයසන, පරිසුද්ධවචීසමාචායරො තථාගයතො, නත්ථි තථාගතස්ස

වචීදුච්චරිතං, යතන හි තථාගයතන යථරස්ස සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස
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පටුන 

අපරායධ යමොඝපුරිසවායදන සමුදාචිණ්ණන්ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි
භගවතායථරස්සසුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්සඅපරායධයමොඝපුරිසවායදන 

සමුදාචිණ්ණං, යතන හි පරිසුද්ධවචීසමාචායරො තථාගයතො, නත්ථි
තථාගතස්සවචීදුච්චරිතන්තිතම්පිවචනං මිච්ඡා.අයම්පිඋභයතොයකොටියකො

පඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයා නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන සාරිපුත්යතන ධම්මයසනාපතිනා 

‘පරිසුද්ධවචීසමාචායරො ආවුයසො තථාගයතො, නත්ථි තථාගතස්ස 

වචීදුච්චරිතං, යං තථාගයතො රක්යඛයය ‘මා යම ඉදං පයරො අඤ්ඤාසී’ති.
ආයස්මයතො ච සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස අපරායධ පාරාජිකං

පඤ්ඤයපන්යතන භගවතා යමොඝපුරිසවායදන සමුදාචිණ්ණං, තඤ්ච පන
අදුට්ඨචිත්යතන අසාරම්යභන යාථාවලක්ඛයණන. කිඤ්ච තත්ථ 

යාථාවලක්ඛණං, යස්ස, මහාරාජ, පුග්ගලස්ස ඉමස්මිං අත්තභායව

චතුසච්චාභිසමයයොන යහොති, තස්සපුරිසත්තනංයමොඝංඅඤ්ඤංකයිරමානං

අඤ්යඤන සම්භවති, යතන වුච්චති ‘යමොඝපුරියසො’ති. ඉති, මහාරාජ, 
භගවතා ආයස්මයතො සුදින්නස්ස කලන්දපුත්තස්ස සතාවවචයනන

සමුදාචිණ්ණං, යනොඅභූතවායදනා’’ති. 

‘‘සභාවම්පි, භන්යත නාගයසන, යයො අක්යකොසන්යතො භණති, තස්ස

මයං කහාපණංදණ්ඩංධායරම, අපරායධොයයවයසොවත්ථුංනිස්සායවිසුං

යවොහාරං ආචරන්යතො අක්යකොසතී’’ති. ‘‘අත්ථි පන, මහාරාජ, සුතපුබ්බං 
තයා ඛලිතස්ස අභිවාදනං වා පච්චුට්ඨානං වා සක්කාරං වා

උපායනානුප්පදානංවා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, යයතොකුයතොචියත්ථකත්ථචි

ඛලියතො, යසො පරිභාසනාරයහො යහොති තජ්ජනාරයහො, උත්තමඞ්ගම්පිස්ස
ඡින්දන්ති හනන්තිපි බන්ධන්තිපි ඝායතන්තිපි ඣායපන්තිපී’’ති 

[ජායපන්තිපීති (සී. පී.)]. ‘‘යතනහි, මහාරාජ, භගවතාකිරියා යයවකතා, 
යනොඅකිරියා’’ති. 

‘‘කිරියම්පි, භන්යත නාගයසන, කුරුමායනන පතිරූයපන කාතබ්බං 

අනුච්ඡවියකන, සවයනනපි, භන්යත නාගයසන, තථාගතස්ස සයදවයකො
යලොයකො ඔත්තප්පති හිරියති භියයයො දස්සයනන තතුත්තරිං

උපසඞ්කමයනනපයිරුපාසයනනා’’ති.‘‘අපි නුයඛො, මහාරාජ, තිකිච්ඡයකො

අභිසන්යන කායය කුපියත යදොයස සියනහනීයානි යභසජ්ජානි යදතී’’ති? 

‘‘න හි, භන්යත, තිණ්හානි යලඛනීයානි යභසජ්ජානි යදතී’’ති. ‘‘එවයමව

යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො සබ්බකියලසබයාධිවූපසමාය අනුසිට්ඨිං යදති, 

ඵරුසාපි, මහාරාජ, තථාගතස්සවාචාසත්යතසියනහයති, මුදුයකකයරොති.

යථා, මහාරාජ, උණ්හම්පිඋදකංයංකිඤ්චිසියනහනීයංසියනහයති, මුදුකං

කයරොති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, ඵරුසාපිතථාගතස්සවාචාඅත්ථවතීයහොති

කරුණාසහගතා. යථා, මහාරාජ, පිතුවචනං පුත්තානං අත්ථවන්තං යහොති

කරුණාසහගතං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, ඵරුසාපි තථාගතස්ස වාචා
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පටුන 

අත්ථවතී යහොති කරුණාසහගතා. ඵරුසාපි, මහාරාජ, තථාගතස්ස වාචා

සත්තානංකියලසප්පහානා [කියලසප්පහානාය(සී.)] යහොති.යථා, මහාරාජ, 

දුග්ගන්ධම්පි යගොමුත්තං පීතං විරසම්පි අගදං ඛායිතං සත්තානං බයාධිං

හනති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, ඵරුසාපි තථාගතස්ස වාචා අත්ථවතී

කරුණාසහගතා. යථා, මහාරාජ, මහන්යතොපි තූලපුඤ්යජො [තූලපිචු (සී.

සයා.)] පරස්සකායයනිපතිත්වාරුජංන කයරොති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

ඵරුසාපිතථාගතස්ස වාචානකස්සචි දුක්ඛංඋප්පායදතී’’ති.‘‘සුවිනිච්ඡියතො, 

භන්යත නාගයසන, පඤ්යහො බහූහි කාරයණහි, සාධු, භන්යත නාගයසන, 
එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ඵරුසවාචාභාවපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. රුක්ඛඅයචතනාභාවපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං තථාගයතන– 

‘‘‘අයචතනංබ්රාහ්මණඅස්සුණන්තං, ජායනොඅජානන්තමිමංපලාසං; 

ආරද්ධවීරියයො ධුවං අප්පමත්යතො, සුඛයසයයං පුච්ඡසි කිස්ස 

යහතූ’ති [ජා.1.4.25]. 

පුන චභණිකඞතං– 

‘‘‘ඉතිඵන්දනරුක්යඛොපි, තාවයදඅජ්ඣභාසථ; 

මය්හම්පිවචනංඅත්ථි, භාරද්වාජසුයණොහියම’ති [ජා.1.13.20]. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, රුක්යඛො අයචතයනො, යතන හි ඵන්දයනන

රුක්යඛන භාරද්වායජන සහ සල්ලපිතන්ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි

ඵන්දයනනරුක්යඛන භාරද්වායජන සද්ධිං සල්ලපිතං, යතන හි රුක්යඛො
අයචතයනොති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො

තවානුප්පයතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘රුක්යඛො අයචතයනො’ති, 

ඵන්දයනනච රුක්යඛනභාරද්වායජනසද්ධිංසල්ලපිතං, තඤ්චපනවචනං

යලොකසමඤ්ඤාය භණිකඞතං. නත්ථි, මහාරාජ, අයචතනස්ස රුක්ඛස්ස

සල්ලායපොනාම, අපිච, මහාරාජ, තස්මිංරුක්යඛ අධිවත්ථායයදවතායයතං

අධිවචනංරුක්යඛොති, රුක්යඛොසල්ලපතීතියචසායලොකපණ්ණත්ති, යථා, 

මහාරාජ, සකටංධඤ්ඤස්සපරිපූරිතංධඤ්ඤසකටන්තිජයනොයවොහරති, න

චතංධඤ්ඤමයං සකටං, රුක්ඛමයංසකටං, තස්මිංසකයටධඤ්ඤස්සපන

ආකිරිතත්තාධඤ්ඤසකටන්තිජයනො යවොහරති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, න

රුක්යඛොසල්ලපති, රුක්යඛොඅයචතයනො, යාපනතස්මිං රුක්යඛඅධිවත්ථා

යදවතා, තස්සායයවතංඅධිවචනංරුක්යඛොති, රුක්යඛොසල්ලපතීති යචසා
යලොකපණ්ණත්ති. 
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‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, දධිං මන්ථයමායනො තක්කං මන්යථමීති

යවොහරති, නතංතක්කං, යංයසොමන්යථති, දධිංයයවයසොමන්යථන්යතො 

තක්කං මන්යථමීති යවොහරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, න රුක්යඛො

සල්ලපති, රුක්යඛොඅයචතයනො. යාපනතස්මිංරුක්යඛඅධිවත්ථායදවතා, 

තස්සායයව තං අධිවචනං රුක්යඛොති, රුක්යඛො සල්ලපතීති යචසා
යලොකපණ්ණත්ති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, අසන්තං සායධතුකායමො සන්තං සායධමීති 

යවොහරති, අසිද්ධංසිද්ධන්තියවොහරති, එවයමසායලොකසමඤ්ඤා, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, නරුක්යඛොසල්ලපති, රුක්යඛොඅයචතයනො.යාපනතස්මිං

රුක්යඛ අධිවත්ථායදවතා, තස්සායයවතංඅධිවචනංරුක්යඛොති, රුක්යඛො

සල්ලපතීති යචසා යලොකපණ්ණත්ති, යාය, මහාරාජ, යලොකසමඤ්ඤාය

ජයනොයවොහරති, තථාගයතොපිතායයවයලොකසමඤ්ඤාය සත්තානංධම්මං

යදයසතී’’ති.‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

රුක්ඛඅයචතනාභාවපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. පිණ්ඩපාතමහප්ඵලපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යතනාගයසන, භාසිතම්යපතංධම්මසඞ්ගීතිකාරයකහි යථයරහි

– 

‘‘‘චුන්දස්සභත්තංභුඤ්ජිත්වා, කම්මාරස්සාතියමසුතං; 

ආබාධංසම්ඵුසීධීයරො, පබාළ්හංමාරණන්තික’න්ති [දී.නි.2.190]. 

‘‘පුන ච භගවතා භණිකඞතං ‘ද්යවයම, ආනන්ද, පිණ්ඩපාතා සමසමඵලා 
සමවිපාකාඅතිවියඅඤ්යඤහිපිණ්ඩපායතහිමහප්ඵලතරාචමහානිසංසතරා

ච. කතයම ද්යව? යඤ්ච පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා තථාගයතො අනුත්තරං

සම්මාසම්යබොධිං අභිසම්බුජ්ඣි, යඤ්චපිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජිත්වාතථාගයතො
අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායති. ඉයම ද්යව පිණ්ඩපාතා

සමසමඵලා සමවිපාකා, අතිවිය අඤ්යඤහි පිණ්ඩපායතහි මහප්ඵලතරා ච

මහානිසංසතරා චා’ති. යදි, භන්යතනාගයසන, භගවයතො චුන්දස්ස භත්තං

භුත්තාවිස්ස [භුඤ්ජිත්වා (සී.)] ඛයරො ආබායධො උප්පන්යනො, පබාළ්හා ච

යවදනා පවත්තා මාරණන්තිකා, යතන හි ‘ද්යවයම, ආනන්ද, පිණ්ඩපාතා
සමසමඵලා සමවිපාකා අතිවිය අඤ්යඤහි පිණ්ඩපායතහි මහප්ඵලතරා ච 

මහානිසංසතරා චා’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි ද්යවයම පිණ්ඩපාතා 
සමසමඵලා සමවිපාකා අතිවිය අඤ්යඤහි පිණ්ඩපායතහි මහප්ඵලතරා ච 

මහානිසංසතරා ච, යතන හි භගවයතො චුන්දස්ස භත්තං භුත්තාවිස්ස 

[භුඤ්ජිත්වා(සී.)] ඛයරොආබායධොඋප්පන්යනො, පබාළ්හාච යවදනාපවත්තා

මාරණන්තිකාතිතම්පි වචනං මිච්ඡා. කිංනු යඛො, භන්යතනාගයසන, යසො 

පිණ්ඩපායතො විසගතතාය මහප්ඵයලො, යරොගුප්පාදකතාය මහප්ඵයලො, 
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ආයුවිනාසකතායමහප්ඵයලො, භගවයතොජීවිතහරණතායමහප්ඵයලො? තත්ථ

යම කාරණං බ්රූහි පරවාදානං නිග්ගහාය, එත්ථායං ජයනො සම්මූළ්යහො
යලොභවයසනඅතිබහුංඛායියතන යලොහිතපක්ඛන්දිකාඋප්පන්නාති.අයම්පි

උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො තයා
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, ධම්මසඞ්ගීතිකාරයකහියථයරහි– 

‘‘‘චුන්දස්සභත්තංභුඤ්ජිත්වා, කම්මාරස්සාතියමසුතං; 

ආබාධංසම්ඵුසීධීයරො, පබාළ්හංමාරණන්තික’න්ති. 

‘‘භගවතා ච භණිකඞතං ‘ද්යවයම, ආනන්ද, පිණ්ඩපාතා සමසමඵලා
සමවිපාකා අතිවියඅඤ්යඤහිපිණ්ඩපායතහිමහප්ඵලතරාචමහානිසංසතරා

ච. කතයම ද්යව? යඤ්ච පිණ්ඩපාතං පරිභුඤ්ජිත්වා තථාගයතො අනුත්තරං

සම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුජ්ඣි, යඤ්චපිණ්ඩපාතංපරිභුඤ්ජිත්වාතථාගයතො

අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා පරිනිබ්බායති [පරිනිබ්බායි (සී.)], ඉයම

ද්යවපිණ්ඩපාතා සමසමඵලාසමවිපාකා, අතිවියඅඤ්යඤහිපිණ්ඩපායතහි
මහප්ඵලතරාචමහානිසංසතරා චා’ති. 

‘‘යසො පන පිණ්ඩපායතො බහුගුයණො අයනකානිසංයසො. යදවතා, 

මහාරාජ, හට්ඨා පසන්නමානසා ‘අයංභගවයතො පච්ඡියමොපිණ්ඩපායතො’ති
දිබ්බං ඔජං සූකරමද්දයව ආකිරිංසු. තඤ්ච පන සම්මාපාකං ලහුපාකං 

[බහුපාකං (සී.)] මනුඤ්ඤං බහුරසංජට්ඨරග්ගියතජස්සහිතං.න, මහාරාජ, 

තයතොනිදානංභගවයතොයකොචිඅනුප්පන්යනො යරොයගොඋප්පන්යනො, අපිච, 

මහාරාජ, භගවයතොපකතිදුබ්බයලසරීයරඛීයණආයුසඞ්ඛායර උප්පන්යනො
යරොයගොභියයයොඅභිවඩ්ඪ. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පකතියා ජලමායනො අග්ගි අඤ්ඤස්මිං උපාදායන 

දින්යනභියයයොපජ්ජලති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, භගවයතොපකතිදුබ්බයල
සරීයරඛීයණ ආයුසඞ්ඛායරඋප්පන්යනොයරොයගොභියයයොඅභිවඩ්ඪ. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යසොයතො පකතියා සන්දමායනො අභිවුට්යඨ

මහායමයඝ භියයයො මයහොයඝො උදකවාහයකො යහොති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, භගවයතොපකතිදුබ්බයලසරීයරඛීයණ ආයුසඞ්ඛායරඋප්පන්යනො
යරොයගොභියයයොඅභිවඩ්ඪ. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පකතියා අභිසන්නධාතු කුච්ඡි අඤ්ඤස්මිං 

අජ්යඣොහරියත භියයයො ආයයමයය [ආමයයයය (සී.)], එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, භගවයතොපකතිදුබ්බයලසරීයරඛීයණආයුසඞ්ඛායරඋප්පන්යනො

යරොයගොභියයයො අභිවඩ්ඪ, නත්ථි, මහාරාජ, තස්මිංපිණ්ඩපායතයදොයසො, න
චතස්සසක්කායදොසං ආයරොයපතු’’න්ති. 
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‘‘භන්යත නාගයසන, යකන කාරයණන යත ද්යව පිණ්ඩපාතා
සමසමඵලා සමවිපාකා අතිවිය අඤ්යඤහි පිණ්ඩපායතහි මහප්ඵලතරා ච

මහානිසංසතරා චා’’ති? ‘‘ධම්මානුමජ්ජනසමාපත්තිවයසන, මහාරාජ, යත
ද්යව පිණ්ඩපාතා සමසමඵලා සමවිපාකා අතිවිය අඤ්යඤහි පිණ්ඩපායතහි
මහප්ඵලතරාචමහානිසංසතරාචා’’ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, කතයමසංධම්මානංඅනුමජ්ජනසමාපත්තිවයසන
යත ද්යව පිණ්ඩපාතා සමසමඵලා සමවිපාකා අතිවිය අඤ්යඤහි

පිණ්ඩපායතහිමහප්ඵලතරාච මහානිසංසතරාචා’’ති? ‘‘නවන්නං, මහාරාජ, 
අනුපුබ්බවිහාරසමාපත්තීනං අනුයලොමප්පටියලොමසමාපජ්ජනවයසන යත
ද්යව පිණ්ඩපාතා සමසමඵලා සමවිපාකා අතිවිය අඤ්යඤහි පිණ්ඩපායතහි
මහප්ඵලතරාචමහානිසංසතරාචා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ද්වීසු යයව දිවයසසු අධිමත්තං තථාගයතො 

නවානුපුබ්බවිහාරසමාපත්තියයො අනුයලොමප්පටියලොමං සමාපජ්ජී’’ති? 

‘‘ආම, මහාරාජා’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත නාගයසන, අබ්භුතං භන්යත

නාගයසන. යං ඉමස්මිං බුද්ධක්යඛත්යත අසදිසං පරමදානං, තම්පි ඉයමහි

ද්වීහි පිණ්ඩපායතහි අගණිකඞතං. අච්ඡරියං, භන්යත නාගයසන, අබ්භුතං, 

භන්යතනාගයසන. යාවමහන්තානවානුපුබ්බවිහාරසමාපත්තියයො, යත්ර හි
නාම නවානුපුබ්බවිහාරසමාපත්තිවයසන දානං මහප්ඵලතරං යහොති 

මහානිසංසතරඤ්ච. සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

පිණ්ඩපාතමහප්ඵලපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. බුද්ධපූජනපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතංතථාගයතන‘අබයාවටාතුම්යහ, 

ආනන්ද, යහොථතථාගතස්සසරීරපූජායා’ති. පුනචභණිකඞතං– 

‘‘‘පූයජථනංපූජනියස්සධාතුං; 
එවංකරාසග්ගමියතොගමිස්සථා’ති. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, තථාගයතන භණිකඞතං ‘අබයාවටා තුම්යහ, 

ආනන්ද, යහොථතථාගතස්සසරීරපූජායා’ති, යතනහි‘පූයජථනංපූජනියස්ස

ධාතුං, එවං කරා සග්ගමියතො ගමිස්සථා’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි

තථාගයතන භණිකඞතං ‘පූයජථනං පූජනියස්ස ධාතුං, එවං කරා සග්ගමියතො

ගමිස්සථා’ති, යතන හි ‘අබයාවටා තුම්යහ ආනන්ද, යහොථ තථාගතස්ස
සරීරපූජායා’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො

තවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 
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‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා‘අබයාවටාතුම්යහ, ආනන්ද, යහොථ 

තථාගතස්ස සරීරපූජායා’ති, පුන ච භණිකඞතං ‘පූයජථනං පූජනියස්ස ධාතුං, 

එවංකරා සග්ගමියතොගමිස්සථා’ති, තඤ්චපනනසබ්යබසංජිනපුත්තානං

යයව ආරබ්භ භණිකඞතං ‘අබයාවටා තුම්යහ, ආනන්ද, යහොථ තථාගතස්ස

සරීරපූජායා’ති. අකම්මං යහතං, මහාරාජ, ජිනපුත්තානං යදිදං පූජා, 

සම්මසනං සඞ්ඛාරානං, යයොනියසො මනසිකායරො, සතිපට්ඨානානුපස්සනා, 

ආරම්මණසාරග්ගායහො, කියලසයුද්ධං, සදත්ථමනුයුඤ්ජනා, එතං

ජිනපුත්තානංකරණීයං, අවයසසානංයදවමනුස්සානංපූජා කරණීයා. 

‘‘යථා, මහාරාජ, මහියා රාජපුත්තානං 
හත්ථිඅස්සරථධනුථරුයලඛමුද්දාසික්ඛාඛග්ගමන්තසුති- 

සම්මුතියුද්ධයුජ්ඣාපනකිරියා කරණීයා, අවයසසානං පුථුයවස්සසුද්දානං

කසිවණිකඞජ්ජා යගොරක්ඛාකරණීයා, එවයමවයඛො, මහාරාජ, අකම්මංයහතං

ජිනපුත්තානං යදිදං පූජා, සම්මසනං සඞ්ඛාරානං, යයොනියසො මනසිකායරො, 

සතිපට්ඨානානුපස්සනා, ආරම්මණසාරග්ගායහො, කියලසයුද්ධං, 

සදත්ථමනුයුඤ්ජනා, එතං ජිනපුත්තානං කරණීයං, අවයසසානං
යදවමනුස්සානං පූජාකරණීයා. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, බ්රාහ්මණමාණවකානං ඉරුයවදං යජුයවදං 
සාමයවදං අථබ්බණයවදං ලක්ඛණං ඉතිහාසං පුරාණං නිඝණ්ඩු යකටුභං 
අක්ඛරප්පයභදං පදං යවයයාකරණං භාසමග්ගං උප්පාතං සුපිනං නිමිත්තං
ඡළඞ්ගං චන්දග්ගාහං සූරියග්ගාහං සුක්කරාහුචරිතං උළුග්ගහයුද්ධං 

[ඔළුග්ගහයුද්ධං (ක.)] යදවදුන්දුභිස්සරංඔක්කන්ති උක්කාපාතංභූමිකම්මං 

[භූමිකම්පං (සී. පී.)] දිසාදාහං භුම්මන්තලික්ඛං යජොතිසං යලොකායතිකං
සාචක්කං මිගචක්කං අන්තරචක්කං මිස්සකුප්පාදං සකුණරුතරවිතං 

[සකුණරුතං (සී.)] සික්ඛා කරණීයා, අවයසසානං පුථුයවස්සසුද්දානං කසි

වණිකඞජ්ජා යගොරක්ඛා කරණීයා, එවයමව යඛො, මහාරාජ, අකම්මං යහතං

ජිනපුත්තානං යදිදං පූජා, සම්මසනං සඞ්ඛාරානං, යයොනියසො මනසිකායරො, 

සතිපට්ඨානානුපස්සනා, ආරම්මණසාරග්ගායහො, කියලසයුද්ධං, 

සදත්ථමනුයුඤ්ජනා, එතං ජිනපුත්තානං කරණීයං, අවයසසානං

යදවමනුස්සානං පූජා කරණීයා, තස්මා, මහාරාජ, තථාගයතො ‘මා ඉයම

අකම්යම යුඤ්ජන්තු, කම්යම ඉයම යුඤ්ජන්තූ’තිආහ ‘අබයාවටා තුම්යහ, 

ආනන්ද, යහොථතථාගතස්ස සරීරපූජායා’ති.යයදතං, මහාරාජ, තථාගයතොන

භයණයය, පත්තචීවරම්පි අත්තයනො පරියාදායපත්වා භික්ඛූ බුද්ධපූජං යයව

කයරයය’’න්ති.‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

බුද්ධපූජනපඤ්යහොසත්තයමො. 
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8. පාදසකලිකාහතපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘භගවයතො ගච්ඡන්තස්ස අයං 

අයචතනාමහාපථවීනින්නංඋන්නමති, උන්නතංඔනමතී’ති, පුනචභණථ
‘භගවයතො පායදො සකලිකාය ඛයතො’ති. යා සා සකලිකා භගවයතො පායද

පතිතා, කිස්ස පන සා සකලිකා භගවයතො පාදා න නිවත්තා. යදි, භන්යත

නාගයසන, භගවයතො ගච්ඡන්තස්ස අයං අයචතනා මහාපථවී නින්නං 

උන්නමති, උන්නතං ඔනමති, යතන හි ‘භගවයතො පායදො සකලිකාය

ඛයතො’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි භගවයතො පායදො සකලිකාය ඛයතො, 
යතන හි ‘භගවයතො ගච්ඡන්තස්ස අයං අයචතනා මහාපථවී නින්නං
උන්නමති උන්නතං ඔනමතී’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො

යකොටියකො පඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘සච්චං, මහාරාජ, අත්යථතං භගවයතො ගච්ඡන්තස්ස අයං අයචතනා

මහාපථවී නින්නං උන්නමති උන්නතං ඔනමති, භගවයතො ච පායදො 

සකලිකාය ඛයතො, න ච පන සා සකලිකා අත්තයනො ධම්මතාය පතිතා, 

යදවදත්තස්ස උපක්කයමන පතිතා. යදවදත්යතො, මහාරාජ, බහූනි

ජාතිසතසහස්සානිභගවතිආඝාතංබන්ධි, යසොයතන ආඝායතන‘මහන්තං
කූටාගාරප්පමාණංපාසාණං භගවයතොඋපරි පායතස්සාමී’තිමුඤ්චි.අථද්යව

යසලා පථවියතො උට්ඨහිත්වා තං පාසාණං සම්පටිච්ඡිංසු, අථ යනසං
සම්පහායරන පාසාණයතො පපටිකා භිජ්ජිත්වා යයන වා යතන වා පතන්තී
භගවයතොපායදපතිතා’’ති. 

‘‘යථා ච, භන්යත නාගයසන, ද්යව යසලා පාසාණං සම්පටිච්ඡිංසු, 

තයථව පපටිකාපි සම්පටිච්ඡිතබ්බා’’ති? ‘‘සම්පටිච්ඡිතම්පි, මහාරාජ, 

ඉයධකච්චං පග්ඝරති පසවති න ඨානමුපගච්ඡති, යථා, මහාරාජ, උදකං

පාණිකඞනාගහිතංඅඞ්ගුලන්තරිකාහි පග්ඝරතිපසවතිනඨානමුපගච්ඡති, ඛීරං
තක්කං මධුං සප්පි යතසං මච්ඡරසං මංසරසං පාණිකඞනා ගහිතං

අඞ්ගුලන්තරිකාහි පග්ඝරති පසවති න ඨානමුපගච්ඡති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, සම්පටිච්ඡනත්ථං උපගතානං ද්වින්නං යසලානං සම්පහායරන
පාසාණයතොපපටිකා භිජ්ජිත්වායයනවායතනවාපතන්තීභගවයතොපායද
පතිතා. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, සණ්හසුඛුමඅණුරජසමංපුළිනංමුට්ඨිනාගහිතං 

අඞ්ගුලන්තරිකාහි පග්ඝරති පසවති න ඨානමුපගච්ඡති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, සම්පටිච්ඡනත්ථං උපගතානං ද්වින්නං යසලානං සම්පහායරන
පාසාණයතොපපටිකා භිජ්ජිත්වායයනවායතනවාපතන්තීභගවයතොපායද
පතිතා. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, කබයළො මුයඛන ගහියතො ඉයධකච්චස්ස

මුඛයතො මුච්චිත්වා පග්ඝරති පසවති න ඨානමුපගච්ඡති, එවයමව යඛො, 
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මහාරාජ, සම්පටිච්ඡනත්ථං උපගතානං ද්වින්නං යසලානං සම්පහායරන
පාසාණයතොපපටිකාභිජ්ජිත්වායයනවායතනවා පතන්තීභගවයතොපායද
පතිතා’’ති. 

‘‘යහොතු, භන්යත නාගයසන, යසයලහි පාසායණො සම්පටිච්ඡියතො, අථ 

පපටිකායපි අපචිති කාතබ්බා යයථව මහාපථවියා’’ති? ‘‘ද්වාදසියම, 

මහාරාජ, අපචිතිං න කයරොන්ති. කතයම ද්වාදස? රත්යතො රාගවයසන

අපචිතිං න කයරොති, දුට්යඨො යදොසවයසන, මූළ්යහො යමොහවයසන, 

උන්නයතො මානවයසන, නිග්ගුයණො අවියසසතාය, අතිථද්යධො 

අනියසධනතාය, හීයනො හීනසභාවතාය, වචනකයරො අනිස්සරතාය, පායපො

කදරියතාය, දුක්ඛාපියතො පටිදුක්ඛාපනතාය, ලුද්යධො යලොභාභිභූතතාය, 

ආයූහියතො අත්ථසාධනතාය [අත්ථසාධයනන (සයා. පී. ක.)] අපචිතිං න
කයරොති. ඉයම යඛො මහාරාජ ද්වාදස අපචිතිං න කයරොන්ති. සා ච පන
පපටිකා පාසාණසම්පහායරන භිජ්ජිත්වා අනිමිත්තකතදිසා යයන වා යතන
වාපතමානාභගවයතොපායද පතිතා. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, සණ්හසුඛුමඅණුරයජො අනිලබලසමාහයතො 

අනිමිත්තකතදියසොයයනවායතනවාඅභිකිරති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, සා
පපටිකා පාසාණසම්පහායරනභිජ්ජිත්වා අනිමිත්තකතදිසා යයන වා යතන

වා පතමානා භගවයතො පායද පතිතා. යදි පන, මහාරාජ, සා පපටිකා

පාසාණයතොවිසුංනභයවයය, තම්පියතයසලා පාසාණපපටිකංඋප්පතිත්වා

ගණ්යහයයං. එසා පන, මහාරාජ, පපටිකා න භූමට්ඨා න ආකාසට්ඨා, 
පාසාණසම්පහාරයවයගන භිජ්ජිත්වා අනිමිත්තකතදිසා යයන වා යතන වා
පතමානා භගවයතොපායදපතිතා. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, වාතමණ්ඩලිකාය උක්ඛිත්තං පුරාණපණ්ණං 

අනිමිත්තකතදිසං යයනවා යතන වා පතති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, එසා
පපටිකා පාසාණසම්පහාරයවයගන අනිමිත්තකතදිසා යයන වා යතන වා

පතමානාභගවයතොපායදපතිතා.අපිච, මහාරාජ, අකතඤ්ඤුස්සකදරියස්ස

යදවදත්තස්ස දුක්ඛානුභවනායපපටිකාභගවයතො පායද පතිතා’’ති. ‘‘සාධු, 

භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

පාදසකලිකාහතපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. අග්ගග්ගසමණපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘ආසවානං ඛයා

සමයණො යහොතී’ති.පුනචභණිකඞතං– 

‘‘‘චතුබ්භි ධම්යමහි සමඞ්ගිභූතං, තං යව නරං සමණං ආහු 
යලොයක’ති. 
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තත්රියම චත්තායරො ධම්මා ඛන්ති අප්පාහාරතා රතිවිප්පහානං
ආකිඤ්චඤ්ඤං. සබ්බානි පයනතානි අපරික්ඛීණාසවස්ස සකියලසස්යසව

යහොන්ති.යදි, භන්යතනාගයසන, ආසවානංඛයාසමයණොයහොති, යතනහි

‘චතුබ්භි ධම්යමහි සමඞ්ගිභූතං, තං යව නරං සමණං ආහු යලොයක’ති යං

වචනං, තංමිච්ඡා.යදිචතුබ්භිධම්යමහිසමඞ්ගිභූයතොසමයණො යහොති, යතන

හි ‘ආසවානංඛයාසමයණොයහොතී’තිතම්පිවචනංමිච්ඡා, අයම්පිඋභයතො

යකොටියකො පඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා‘ආසවානංඛයාසමයණොයහොතී’ති.

පුන ච භණිකඞතං ‘චතුබ්භි ධම්යමහි සමඞ්ගිභූතං, තං යව නරං සමණං ආහු

යලොයක’ති. තදිදං, මහාරාජ, වචනං යතසං යතසං පුග්ගලානං ගුණවයසන

භණිකඞතං‘චතුබ්භිධම්යමහිසමඞ්ගිභූතං, තංයව නරංසමණංආහුයලොයක’ති, 

ඉදංපනනිරවයසසවචනං‘ආසවානංඛයාසමයණොයහොතී’ති. 

‘‘අපි ච, මහාරාජ, යය යකචි කියලසූපසමාය පටිපන්නා, යත සබ්යබ 

උපාදායුපාදාය සමයණො ඛීණාසයවො අග්ගමක්ඛායති. යථා, මහාරාජ, යානි

කානිචි ජලජථලජපුප්ඵානි, වස්සිකං යතසං අග්ගමක්ඛායති, අවයසසානි

යානි කානිචි විවිධානි පුප්ඵජාතානි, සබ්බානි තානි පුප්ඵානි යයව, 
උපාදායුපාදායපනවස්සිකංයයවපුප්ඵං ජනස්සපත්ථිතංපිහයිතං.එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යය යකචි කියලසූපසමාය පටිපන්නා, යත සබ්යබ
උපාදායුපාදායසමයණොඛීණාසයවොඅග්ගමක්ඛායති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, සබ්බධඤ්ඤානංසාලිඅග්ගමක්ඛායති, යා කාචි

අවයසසා විවිධා ධඤ්ඤජාතියයො, තා සබ්බා උපාදායුපාදාය යභොජනානි

සරීරයාපනාය, සාලි යයවයතසං අග්ගමක්ඛායති. එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යයයකචිකියලසූපසමායපටිපන්නා, යතසබ්යබඋපාදායුපාදායසමයණො

ඛීණාසයවො අග්ගමක්ඛායතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අග්ගග්ගසමණපඤ්යහොනවයමො. 

10. වණ්ණභණනපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘මමං වා, භික්ඛයව, 

පයරවණ්ණංභායසයයං, ධම්මස්සවා, සඞ්ඝස්සවාවණ්ණං භායසයයං, තත්ර

තුම්යහහි න ආනන්යදො, න යසොමනස්සං, න යචතයසො උප්පිලාවිතත්තං
කරණීය’න්තිපුනචතථාගයතොයසලස්සබ්රාහ්මණස්සයථාභුච්යච වණ්යණ
භඤ්ඤමායන ආනන්දියතො සුමයනො උප්පිලාවියතො භියයයො උත්තරිං

සකගුණංපකිත්යතසි – 

‘‘‘රාජාහමස්මියසලාති, ධම්මරාජාඅනුත්තයරො; 
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පටුන 

ධම්යමන චක්කං වත්යතමි, චක්කං අප්පටිවත්තිය’න්ති [ම. නි.
2.399]. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං ‘මමං වා, භික්ඛයව, පයර 

වණ්ණං භායසයයං, ධම්මස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා වණ්ණං භායසයයං, තත්ර

තුම්යහහි න ආනන්යදො, න යසොමනස්සං, න යචතයසො උප්පිලාවිතත්තං

කරණීය’න්ති, යතන හි යසලස්ස බ්රාහ්මණස්ස යථාභුච්යච වණ්යණ
භඤ්ඤමායන ආනන්දියතො සුමයනො උප්පිලාවියතො භියයයො උත්තරිං

සකගුණං පකිත්යතසීති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි යසලස්ස බ්රාහ්මණස්ස 
යථාභුච්යච වණ්යණ භඤ්ඤමායන ආනන්දියතො සුමයනො උප්පිලාවියතො

භියයයොඋත්තරිංසකගුණං පකිත්යතසි, යතනහි‘මමංවා, භික්ඛයව, පයර

වණ්ණං භායසයයං, ධම්මස්ස වා සඞ්ඝස්ස වා වණ්ණං භායසයයං, තත්ර

තුම්යහහි න ආනන්යදො, න යසොමනස්සං, න යචතයසො උප්පිලාවිතත්තං
කරණීය’න්ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො 

තවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘මමං වා, භික්ඛයව, පයර වණ්ණං

භායසයයං, ධම්මස්සවාසඞ්ඝස්සවාවණ්ණංභායසයයං, තත්රතුම්යහහින

ආනන්යදො, න යසොමනස්සං, න යචතයසො උප්පිලාවිතත්තං කරණීය’න්ති. 
යසලස්ස ච බ්රාහ්මණස්ස යථාභුච්යච වණ්යණ භඤ්ඤමායන භියයයො
උත්තරිංසකගුණං පකිත්තිතං– 

‘‘‘රාජාහමස්මියසලාති, ධම්මරාජාඅනුත්තයරො; 

ධම්යමනචක්කංවත්යතමි, චක්කංඅප්පටිවත්තිය’න්ති. 

‘‘පඨමං, මහාරාජ, භගවතා ධම්මස්ස සභාවසරසලක්ඛණං සභාවං

අවිතථං භූතංතච්ඡංතථත්ථංපරිදීපයමායනනභණිකඞතං ‘මමංවාභික්ඛයව, 

පයර වණ්ණංභායසයයං, ධම්මස්සවාසඞ්ඝස්සවාවණ්ණංභායසයයං, තත්ර

තුම්යහහි න ආනන්යදො, න යසොමනස්සං, න යචතයසො උප්පිලාවිතත්තං
කරණීය’න්ති.යං පනභගවතායසලස්සබ්රාහ්මණස්සයථාභුච්යචවණ්යණ

භඤ්ඤමායනභියයයොඋත්තරිං සකගුණංපකිත්තිතං‘රාජාහමස්මියසලාති, 

ධම්මරාජාඅනුත්තයරො’තිතංනලාභයහතු, න යසයහතු, නඅත්තයහතු, න

පක්ඛයහතු, නඅන්යතවාසිකමයතාය, අථයඛො අනුකම්පාය කාරුඤ්යඤන 

හිතවයසන එවං ඉමස්ස ධම්මාභිසමයයො භවිස්සති තිණ්ණඤ්ච

මාණවකසතානන්ති, එවංභියයයොඋත්තරිංසකගුණංභණිකඞතං ‘රාජාහමස්මි 

යසලාති, ධම්මරාජා අනුත්තයරො’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං
තථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

වණ්ණභණනපඤ්යහොදසයමො. 
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11. අහිංසානිග්ගහපඤ්යහො 
11. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘අහිංසයං පරං

යලොයක, පියයො යහොහිසි මාමයකො’ති. පුන ච භණිකඞතං ‘නිග්ගණ්යහ

නිග්ගහාරහං, පග්ගණ්යහ පග්ගහාරහ’න්ති. නිග්ගයහො නාම, භන්යත

නාගයසන, හත්ථච්යඡයදො පාදච්යඡයදො වයධො බන්ධනං කාරණා මාරණං

සන්තතිවියකොපනං, නඑතං වචනං භගවයතො යුත්තං, නච භගවා අරහති

එතංවචනංවත්තුං.යදි, භන්යතනාගයසන, භගවතාභණිකඞතං‘අහිංසයංපරං

යලොයක, පියයොයහොහිසිමාමයකො’’ති, යතනහි‘‘නිග්ගණ්යහනිග්ගහාරහං, 

පග්ගණ්යහ පග්ගහාරහ’’න්තියංවචනං, තංමිච්ඡා.යදිතථාගයතනභණිකඞතං

‘‘නිග්ගණ්යහ නිග්ගහාරහං, පග්ගණ්යහ පග්ගහාරහ’’න්ති, යතන හි

‘‘අහිංසයංපරංයලොයක, පියයොයහොහිසි මාමයකො’’තිතම්පිවචනංමිච්ඡා.

අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො තයා 
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘අහිංසයං පරං යලොයක, පියයො

යහොහිසි මාමයකො’ති, භණිකඞතඤ්ච ‘නිග්ගණ්යහ නිග්ගහාරහං, පග්ගණ්යහ

පග්ගහාරහ’න්ති. ‘අහිංසයං පරං යලොයක, පියයො යහොහිසි මාමයකො’ති

සබ්යබසං, මහාරාජ, තථාගතානං අනුමතං එතං, එසා අනුසිට්ඨි, එසා

ධම්මයදසනා, ධම්යමොහි, මහාරාජ, අහිංසාලක්ඛයණො, සභාවවචනංඑතං.යං

පන, මහාරාජ, තථාගයතො ආහ ‘නිග්ගණ්යහ නිග්ගහාරහං, පග්ගණ්යහ

පග්ගහාරහ’න්ති, භාසා එසා, උද්ධතං, මහාරාජ, චිත්තං නිග්ගයහතබ්බං, 

ලීනං චිත්තං පග්ගයහතබ්බං. අකුසලං චිත්තං නිග්ගයහතබ්බං, කුසලං

චිත්තං පග්ගයහතබ්බං. අයයොනියසො මනසිකායරො නිග්ගයහතබ්යබො, 
යයොනියසො මනසිකායරො පග්ගයහතබ්යබො. මිච්ඡාපටිපන්යනො 

නිග්ගයහතබ්යබො, සම්මාපටිපන්යනො පග්ගයහතබ්යබො. අනරියයො

නිග්ගයහතබ්යබො අරියයො පග්ගයහතබ්යබො. යචොයරො නිග්ගයහතබ්යබො, 
අයචොයරොපග්ගයහතබ්යබො’’ති. 

‘‘යහොතු, භන්යත නාගයසන, ඉදානි ත්වං පච්චාගයතොසි මම විසයං, 

යමහං පුච්ඡාමි, යසො යම අත්යථො උපගයතො. යචොයරො පන, භන්යත

නාගයසන, නිග්ගණ්හන්යතන කථං නිග්ගයහතබ්යබො’’ති? ‘‘යචොයරො, 

මහාරාජ, නිග්ගණ්හන්යතන එවං නිග්ගයහතබ්යබො, පරිභාසනීයයො

පරිභාසිතබ්යබො, දණ්ඩනීයයො දණ්යඩතබ්යබො, පබ්බාජනීයයො 

පබ්බායජතබ්යබො, බන්ධනීයයො බන්ධිතබ්යබො, ඝාතනීයයො

ඝායතතබ්යබො’’ති. ‘‘යං පන, භන්යත නාගයසන, යචොරානං ඝාතනං, තං

තථාගතානං අනුමත’’න්ති? ‘‘න හි, මහාරාජා’’ති. ‘‘කිස්ස පන යචොයරො

අනුසාසනීයයොඅනුමයතොතථාගතාන’’න්ති? ‘‘යයොයසො, මහාරාජ, ඝාතීයති, 

නයසොතථාගතානං අනුමතියාඝාතීයති, සයංකයතනයසොඝාතීයති, අපිච

ධම්මානුසිට්ඨියා අනුසාසීයති, සක්කා පන, මහාරාජ, තයා පුරිසං අකාරකං
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අනපරාධං වීථියං චරන්තං ගයහත්වා ඝාතයිතු’’න්ති? ‘‘න සක්කා, 

භන්යත’’ති. ‘‘යකන කාරයණන, මහාරාජා’’ති? ‘‘අකාරකත්තා, 

භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, නයචොයරො තථාගතානං අනුමතියා

හඤ්ඤති, සයංකයතන යසො හඤ්ඤති, කිං පයනත්ථ අනුසාසයකො කිඤ්චි

යදොසංආපජ්ජතී’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති.‘‘යතනහි, මහාරාජ, තථාගතානං

අනුසිට්ඨි සම්මානුසිට්ඨි යහොතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං
තථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අහිංසානිග්ගහපඤ්යහොඑකාදසයමො. 

12. භික්ඛුපණාමිතපඤ්යහො 
12. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘අක්යකොධයනො

විගතඛියලොහමස්මී’ති, පුනචතථාගයතොයථයරසාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායන

සපරියස පණායමසි, කිංනු යඛො, භන්යතනාගයසන, තථාගයතො කුපියතො

පරිසං පණායමසි, උදාහු තුට්යඨො පණායමසි, එතං තාව ජානාහි ඉමං

නාමාති? යදි, භන්යත නාගයසන, කුපියතො පරිසං පණායමසි, යතන හි

තථාගතස්ස යකොයධො අප්පටිවත්තියතො, යදි තුට්යඨො පණායමසි, යතන හි
අවත්ථුස්මිංඅජානන්යතනපණාමිතා.අයම්පිඋභයතොයකොටියකොපඤ්යහො 

තවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘අක්යකොධයනො

විගතඛියලොහමස්මී’ති, පණාමිතාචයථරාසාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානාසපරිසා, 

තඤ්ච පන න යකොයපන, ඉධ, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො මහාපථවියා
මූයලවාඛාණුයකවාපාසායණවාකඨයලවාවිසයමවාභූමිභායග ඛලිත්වා

පතති, අපි නු යඛො, මහාරාජ, මහාපථවී කුපිතා තං පායතතී’’ති? ‘‘න හි, 

භන්යත, නත්ථි මහාපථවියා යකොයපො වා පසායදො වා, 

අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්තා මහාපථවී, සයයමව යසො අලයසො ඛලිත්වා 

පතියතොති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, නත්ථිතථාගතානං යකොයපොවාපසායදො

වා, අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්තා තථාගතා අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, අථ
යඛොසයංකයතයනවයතඅත්තයනොඅපරායධනපණාමිතා. 

‘‘ඉධ පන, මහාරාජ, මහාසමුද්යදොන මයතනකුණයපනසංවසති, යං

යහොති මහාසමුද්යදමතංකුණපං, තංඛිප්පයමවනිච්ඡුභතිථලංඋස්සායරති.

අපිනුයඛො, මහාරාජ, මහාසමුද්යදොකුපියතොතංකුණපංනිච්ඡුභතී’’ති? ‘‘න

හි, භන්යත, නත්ථි මහාසමුද්දස්ස යකොයපො වා පසායදො වා, 

අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්යතො මහාසමුද්යදො’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

නත්ථි තථාගතානං යකොයපො වා පසායදො වා, අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්තා 

තථාගතා අරහන්යතො සම්මාසම්බුද්ධා, අථ යඛො සයං කයතයනව යත
අත්තයනොඅපරායධන පණාමිතා. 
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‘‘යථා, මහාරාජ, පථවියාඛලියතොපතීයති, එවංජිනසාසනවයරඛලියතො 

පණාමීයති. යථා, මහාරාජ, සමුද්යද මතං කුණපං නිච්ඡුභීයති, එවං

ජිනසාසනවයර ඛලියතො පණාමීයති. යං පන යත, මහාරාජ, තථාගයතො 

පණායමසි, යතසංඅත්ථකායමොහිතකායමොසුඛකායමොවිසුද්ධිකායමො‘එවං

ඉයම ජාතිජරාබයාධිමරයණහි පරිමුච්චිස්සන්තී’ති පණායමසී’’ති. ‘‘සාධු, 

භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

භික්ඛුපණාමිතපඤ්යහොද්වාදසයමො. 

පණාමිතවග්යගොතතියයො. 

ඉමස්මිංවග්යගද්වාදසපඤ්හා. 

4. ෙබ්බඤ්ඤුතඤා වග්ය ො 

1. ඉද්ධිකම්මවිපාකපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, 

මමසාවකානංභික්ඛූනංඉද්ධිමන්තානං යදිදංමහායමොග්ගල්ලායනො’ති.පුන
ච කිර යසො ලගුයළහි පරියපොථියතො භින්නසීයසො 
සඤ්චුණ්ණිකඞතට්ඨිමංසධමනිඡින්නපරිගත්යතො පරිනිබ්බුයතො 

[ධමනිමජ්ජපරිකත්යතො (සී. පී.), ධම්මනිමිඤ්ජපරිගත්යතො (සයා.)]. යදි, 

භන්යතනාගයසන, යථයරො මහායමොග්ගල්ලායනො ඉද්ධියා යකොටිං ගයතො, 

යතන හි ලගුයළහි යපොථියතො පරිනිබ්බුයතොති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි

ලගුයළහි පරියපොථියතො පරිනිබ්බුයතො, යතන හි ඉද්ධියා යකොටිං ගයතොති
තම්පි වචනං මිච්ඡා. කිං න සමත්යථො ඉද්ධියා අත්තයනො උපඝාතං

අපනයිතුං, සයදවකස්සපි යලොකස්ස පටිසරණං භවිතුං අරයහොති? අයම්පි

උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො තයා
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, මමසාවකානං 
භික්ඛූනං ඉද්ධිමන්තානං යදිදං මහායමොග්ගල්ලායනො’ති. ආයස්මා ච

මහායමොග්ගල්ලායනො ලගුළහයතො පරිනිබ්බුයතො, තඤ්ච පන
කම්මාධිග්ගහියතනා’’ති. 

‘‘නනු, භන්යතනාගයසන, ඉද්ධිමයතොඉද්ධිවිසයයොපි කම්මවිපායකොපි

ද්යවඅචින්තියා, අචින්තියයනඅචින්තියං අපනයිතබ්බං.යථානාම, භන්යත, 

යකචි ඵලකාමා කපිත්යථන කපිත්ථං යපොයථන්ති, අම්යබන අම්බං

යපොයථන්ති, එවයමව යඛො, භන්යත නාගයසන, අචින්තියයන අචින්තියං

යපොථයිත්වා අපයනතබ්බ’’න්ති? ‘‘අචින්තියානම්පි, මහාරාජ, එකං

අධිමත්තං බලවතරං, යථා, මහාරාජ, මහියා රාජායනො යහොන්ති සමජච්චා, 
සමජච්චානම්පියතසංඑයකොසබ්යබඅභිභවිත්වාආණං පවත්යතති.එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යතසංඅචින්තියානංකම්මවිපාකංයයවඅධිමත්තංබලවතරං, 
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කම්මවිපාකංයයවසබ්යබඅභිභවියආණංපවත්යතති, කම්මාධිග්ගහිතස්ස
අවයසසාකිරියා ඔකාසංනලභන්ති. 

‘‘ඉධ පන, මහාරාජ, යකොචි පුරියසො කිස්මිඤ්චියදව පකරයණ

අපරජ්ඣති, න තස්ස මාතා වා පිතා වා භගිනී වා භාතයරො වා සඛී වා

සහායකාවා [භගිනිභාතයරොවාසඛිසහායකාවා(සී.පී. ක.)] තායන්ති, අථ

යඛො රාජා යයව තත්ථ අභිභවිය ආණං පවත්යතති. කිං තත්ථ කාරණං? 

අපරාධිකතා. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යතසං අචින්තියානං කම්මවිපාකං

යයව අධිමත්තං බලවතරං, කම්මවිපාකං යයව සබ්යබ අභිභවිය ආණං

පවත්යතති, කම්මාධිග්ගහිතස්සඅවයසසා කිරියාඔකාසංනලභන්ති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, මහියා දවඩායහ සමුට්ඨියත ඝටසහස්සම්පි 

උදකං න සක්යකොති නිබ්බායපතුං, අථ යඛො අග්ගි යයව තත්ථ අභිභවිය

ආණං පවත්යතති. කිං තත්ථ කාරණං? බලවතා යතජස්ස. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යතසං අචින්තියානං කම්මවිපාකං යයව අධිමත්තං බලවතරං, 

කම්මවිපාකංයයවසබ්යබඅභිභවියආණංපවත්යතති, කම්මාධිග්ගහිතස්ස

අවයසසා කිරියා ඔකාසං න ලභන්ති, තස්මා, මහාරාජ, ආයස්මයතො 
මහායමොග්ගල්ලානස්ස කම්මාධිග්ගහිතස්ස ලගුයළහි යපොථියමානස්ස

ඉද්ධියා සමන්නාහායරොනායහොසී’’ති.‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතං
තථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ඉද්ධිකම්මවිපාකපඤ්යහොපඨයමො. 

2. ධම්මවිනයපටිච්ඡන්නාපටිච්ඡන්නපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘තථාගතප්පයවදියතො, 

භික්ඛයව, ධම්මවිනයයො විවයටො වියරොචති යනො පටිච්ඡන්යනො’ති. පුන ච 

පාතියමොක්ඛුද්යදයසො යකවලඤ්ච විනයපිටකං පිහිතං පටිච්ඡන්නං. යදි, 

භන්යත නාගයසන, ජිනසාසයන යුත්තං වා පත්තං වා සමයං ලයභථ, 

විනයපණ්ණත්ති විවටා යසොයභයය. යකන කාරයණන? යකවලං තත්ථ
සික්ඛාසංයයමොනියයමොසීලගුණආචාරපණ්ණත්තිඅත්ථරයසොධම්මරයසො 

විමුත්තිරයසො. යදි, භන්යත නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං

‘තථාගතප්පයවදියතො, භික්ඛයව, ධම්මවිනයයො විවයටො වියරොචති යනො

පටිච්ඡන්යනො’ති, යතන හි ‘පාතියමොක්ඛුද්යදයසො යකවලඤ්ච විනයපිටකං

පිහිතං පටිච්ඡන්න’න්ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි පාතියමොක්ඛුද්යදයසො 

යකවලඤ්චවිනයපිටකංපිහිතංපටිච්ඡන්නං, යතනහි‘තථාගතප්පයවදියතො, 

භික්ඛයව, ධම්මවිනයයො විවයටො වියරොචති යනො පටිච්ඡන්යනො’ති තම්පි 

වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො
තයා නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  යමණ්ඩකපඤ්යහො 

153 

පටුන 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘තථාගතප්පයවදියතො, භික්ඛයව, 
ධම්මවිනයයො විවයටො වියරොචති යනො පටිච්ඡන්යනො’ති. පුන ච 

පාතියමොක්ඛුද්යදයසො යකවලඤ්ච විනයපිටකං පිහිතං පටිච්ඡන්නං, තඤ්ච

පනනසබ්යබසං, සීමංකත්වාපිහිතං. 

‘‘තිවියධන, මහාරාජ, භගවතා පාතියමොක්ඛුද්යදයසො සීමං කත්වා 

පිහියතො, පුබ්බකානං තථාගතානං වංසවයසන පාතියමොක්ඛුද්යදයසො සීමං

කත්වා පිහියතො, ධම්මස්ස ගරුකත්තා පිහියතො, භික්ඛුභූමියා ගරුකත්තා
පිහියතො. 

‘‘කථංපුබ්බකානංතථාගතානංවංසවයසනපාතියමොක්ඛුද්යදයසොසීමං 

කත්වාපිහියතො, එයසොවංයසො, මහාරාජ, සබ්යබසංපුබ්බකානංතථාගතානං

යදිදං භික්ඛුමජ්යඣ පාතියමොක්ඛුද්යදයසො අවයසසානං පිහියතො. යථා, 

මහාරාජ, ඛත්තියානං ඛත්තියමායා ඛත්තියයසු යයව චරති, එවයමතං

ඛත්තියානංයලොකස්සපයවණීඅවයසසානං පිහිතා.එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
එයසො වංයසො සබ්යබසං පුබ්බකානං තථාගතානං යදිදං භික්ඛුමජ්යඣ
පාතියමොක්ඛුද්යදයසොඅවයසසානංපිහියතො. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, මහියා ගණා වත්තන්ති, යසයයථිදං, මල්ලා 
අයතොණාපබ්බතාධම්මගිරියාබ්රහ්මගිරියානටකානච්චකාලඞ්ඝකාපිසාචා

මණිකඞභද්දා පුණ්ණබද්ධාචන්දිමසූරියාසිරියදවතාකාලියදවතා, සිවාවසුයදවා

ඝනිකා අසිපාසා භද්දිපුත්තාති, යතසං යතසං රහස්සං යතසුයතසුගයණසු

යයව චරති, අවයසසානං පිහිතං. එවයමව යඛො, මහාරාජ, එයසො වංයසො
සබ්යබසං පුබ්බකානං තථාගතානං යදිදං භික්ඛුමජ්යඣ 

පාතියමොක්ඛුද්යදයසො අවයසසානං පිහියතො. එවං පුබ්බකානං තථාගතානං
වංසවයසන පාතියමොක්ඛුද්යදයසොසීමංකත්වාපිහියතො. 

‘‘කථංධම්මස්සගරුකත්තාපාතියමොක්ඛුද්යදයසොසීමංකත්වා පිහියතො? 

ධම්යමො, මහාරාජ, ගරුයකො භාරියයො, තත්ථ සම්මත්තකාරී අඤ්ඤං

ආරායධති, තං තත්ථ පරම්පරාසම්මත්තකාරිතාය පාපුණාති, න තං තත්ථ

පරම්පරාසම්මත්තකාරිතාය පාපුණාති, මා චායං සාරධම්යමො වරධම්යමො 
අසම්මත්තකාරීනං හත්ථගයතොඔඤ්ඤායතොඅවඤ්ඤායතොහීළියතොඛීළියතො

ගරහියතොභවතු, මාචායංසාරධම්යමො වරධම්යමොදුජ්ජනගයතොඔඤ්ඤායතො
අවඤ්ඤායතොහීළියතොඛීළියතොගරහියතොභවතූති.එවං ධම්මස්සගරුකත්තා
පාතියමොක්ඛුද්යදයසොසීමංකත්වාපිහියතො. 

‘‘යථා, මහාරාජ, සාරවරපවරඅභිජාතජාතිමන්තරත්තයලොහිතචන්දනං

නාම සවරපුරමනුගතංඔඤ්ඤාතංඅවඤ්ඤාතංහීළිතංඛීළිතංගරහිතංභවති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, මා චායං සාරධම්යමො වරධම්යමො
පරම්පරාඅසම්මත්තකාරීනංහත්ථගයතො ඔඤ්ඤායතොඅවඤ්ඤායතොහීළියතො

ඛීළියතො ගරහියතො භවතු, මා චායං සාරධම්යමො වරධම්යමො දුජ්ජනගයතො
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ඔඤ්ඤායතො අවඤ්ඤායතො හීළියතො ඛීළියතො ගරහියතො භවතූති. එවං

ධම්මස්ස ගරුකත්තාපාතියමොක්ඛුද්යදයසොසීමංකත්වාපිහියතො. 

‘‘කථං භික්ඛුභූමියා ගරුකත්තා පාතියමොක්ඛුද්යදයසො සීමං කත්වා 

පිහියතො, භික්ඛුභායවො යඛො, මහාරාජ, යලොයක අතුලියයො අප්පමායණො

අනග්ඝියයො, න සක්කා යකනචි අග්ඝායපතුං තුයලතුං පරියමතුං, මායං
එවරූයප භික්ඛුභායව ඨියතො යලොයකන සමසයමො භවතූති භික්ඛූනං යයව

අන්තයර පාතියමොක්ඛුද්යදයසො චරති. යථා, මහාරාජ, යලොයක
වරපවරභණ්ඩං වත්ථං වා අත්ථරණං වා
ගජතුරඞ්ගරථසුවණ්ණරජතමණිකඞමුත්තාඉත්ථිරතනාදීනිවා විජිතකම්මසූරාවා 

[නිජ්ජිතකම්මසූරා වා (සී. පී.)] සබ්යබ යත රාජානමුපගච්ඡන්ති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යාවතා යලොයක [යලොයක සික්ඛා (සී. පී.)] 

සුගතාගමපරියත්තිආචාරසංයමසීලසංවරගුණා, සබ්යබ යත
භික්ඛුසඞ්ඝමුපගතා භවන්ති. එවං භික්ඛුභූමියා ගරුකත්තා 

පාතියමොක්ඛුද්යදයසොසීමංකත්වාපිහියතො’’ති. ‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, 
එවයමතංතථා සම්පිටිච්ඡාමී’’ති. 

ධම්මවිනයපටිච්ඡන්නාපටිච්ඡන්නපඤ්යහොදුතියයො. 

3. මුසාවාදගරුලහුභාවපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘සම්පජානමුසාවායද 

පාරාජියකොයහොතී’ති.පුනචභණිකඞතං ‘සම්පජානමුසාවායදලහුකංආපත්තිං 

ආපජ්ජතිඑකස්සසන්තියකයදසනාවත්ථුක’න්ති.භන්යතනාගයසන, යකො 

පයනත්ථ වියසයසො, කිං කාරණං, යඤ්යචයකන මුසාවායදන උච්ඡිජ්ජති, 

යඤ්යචයකන මුසාවායදන සයතකිච්යඡො යහොති? යදි, භන්යත නාගයසන, 

භගවතා භණිකඞතං ‘සම්පජානමුසාවායද පාරාජියකො යහොතී’ති, යතන හි
‘සම්පජානමුසාවායද ලහුකං ආපත්තිං ආපජ්ජති එකස්ස සන්තියක 

යදසනාවත්ථුක’න්ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි තථාගයතන භණිකඞතං
‘සම්පජානමුසාවායද ලහුකං ආපත්තිං ආපජ්ජති එකස්ස සන්තියක

යදසනාවත්ථුක’න්ති, යතන හි ‘සම්පජානමුසාවායද පාරාජියකො යහොතී’ති

තම්පිවචනංමිච්ඡා.අයම්පිඋභයතොයකොටියකො පඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, 
යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘සම්පජානමුසාවායද පාරාජියකො

යහොතී’ති. භණිකඞතඤ්ච ‘සම්පජානමුසාවායද ලහුකං ආපත්තිං ආපජ්ජති

එකස්ස සන්තියක යදසනාවත්ථුක’න්ති, තඤ්ච පන වත්ථුවයසන

ගරුකලහුකංයහොති.තංකිංමඤ්ඤසි, මහාරාජ, ඉධයකොචිපුරියසොපරස්ස

පාණිකඞනාපහාරංදයදයය, තස්සතුම්යහකිංදණ්ඩංධායරථා’’ති? ‘‘යදියසො, 

භන්යත, ආහ ‘නක්ඛමාමී’ති, තස්ස මයං අක්ඛමමායන කහාපණං

හරායපමා’’ති ‘‘ඉධ පන, මහාරාජ, යසොයයවපුරියසොතවපාණිකඞනාපහාරං
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දයදයය, තස්ස පන යකො දණ්යඩො’’ති? ‘‘හත්ථම්පිස්ස, භන්යත, 

යඡදායපයයාම, පාදම්පි යඡදායපයයාම, යාව සීසං කළීරච්යඡජ්ජං

යඡදායපයයාම, සබ්බම්පි තං යගහං විලුම්පායපයයාම, උභයතොපක්යඛ 

[උභයතොපස්යස (සී. පී.ක.)] යාවසත්තමංකුලං සමුග්ඝාතායපයයාමා’’ති.

‘‘යකො පයනත්ථ, මහාරාජ, වියසයසො, කිං කාරණං, යං එකස්ස 

පාණිකඞප්පහායර සුඛුයමො කහාපයණො දණ්යඩො, යං තව පාණිකඞප්පහායර
හත්ථච්යඡජ්ජං පාදච්යඡජ්ජං යාව කළීරච්යඡජ්ජං සබ්බයගහාදානං

උභයතොපක්යඛ යාව සත්තමකුලා සමුග්ඝායතො’’ති? ‘‘මනුස්සන්තයරන, 

භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, සම්පජානමුසාවායදො වත්ථුවයසන

ගරුකලහුයකො යහොතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

මුසාවාදගරුලහුභාවපඤ්යහොතතියයො. 

4. යබොධිසත්තධම්මතාපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා ධම්මතාධම්මපරිොයෙ 

‘පුබ්යබව යබොධිසත්තානං මාතාපිතයරො නියතා යහොන්ති, යබොධි නියතා

යහොති, අග්ගසාවකානියතායහොන්ති, පුත්යතොනියයතොයහොති, උපට්ඨායකො
නියයතො යහොතී’ති. පුන ච තුම්යහ භණථ ‘තුසියත කායය ඨියතො

යබොධිසත්යතොඅට්ඨ මහාවියලොකනානිවියලොයකති, කාලංවියලොයකති, දීපං

වියලොයකති, යදසංවියලොයකති, කුලං වියලොයකති, ජයනත්තිංවියලොයකති, 

ආයුංවියලොයකති, මාසංවියලොයකති, යනක්ඛම්මං වියලොයකතී’ති.භන්යත 

නාගයසන, අපරිපක්යකඤායණ බුජ්ඣනංනත්ථි, පරිපක්යකඤායණන

සක්කා නියමසන්තරම්පි ආගයමතුං, අනතික්කමනීයං පරිපක්කමානසං. 
කස්මා යබොධිසත්යතො කාලං වියලොයකහි ‘කම්හි කායල උප්පජ්ජාමී’ති.

අපරිපක්යක ඤායණ බුජ්ඣනං නත්ථි, පරිපක්යක ඤායණ න සක්කා

නියමසන්තරම්පිආගයමතුං, කස්මා යබොධිසත්යතොකුලංවියලොයකති‘කුම්හි

කුයල උප්පජ්ජාමී’ති. යදි, භන්යත නාගයසන, පුබ්යබව යබොධිසත්තස්ස

මාතාපිතයරොනියතා, යතනහි ‘කුලංවියලොයකතී’තියංවචනං, තං මිච්ඡා.

යදි කුලං වියලොයකති, යතන හි ‘පුබ්යබව යබොධිසත්තස්ස මාතාපිතයරො
නියතා’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො

තවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘නියතා, මහාරාජ, පුබ්යබව යබොධිසත්තස්ස මාතාපිතයරො, කුලඤ්ච 
යබොධිසත්යතො වියලොයකති. කින්ති පන කුලං වියලොයකති ‘යය යම

මාතාපිතයරො, යතඛත්තියා උදාහුබ්රාහ්මණා’ති.එවංකුලංවියලොයකති. 

‘‘අට්ඨන්නං, මහාරාජ, පුබ්යබව අනාගතං ඔයලොයකතබ්බං යහොති.

කතයමසං අට්ඨන්නං? වාණිකඞජස්ස, මහාරාජ, පුබ්යබව වික්කයභණ්ඩං

ඔයලොයකතබ්බං යහොති, හත්ථිනාගස්ස පුබ්යබව යසොණ්ඩාය අනාගයතො
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පටුන 

මග්යගො ඔයලොයකතබ්යබො යහොති, සාකටිකස්ස පුබ්යබව අනාගතං තිත්ථං

ඔයලොයකතබ්බංයහොති, නියාමකස්සපුබ්යබවඅනාගතංතීරං ඔයලොයකත්වා

නාවා යපයසතබ්බා යහොති, භිසක්කස්ස පුබ්යබව ආයුං ඔයලොයකත්වා

ආතුයරො උපසඞ්කමිතබ්යබොයහොති, උත්තරයසතුස්සපුබ්යබවථිරාථිරභාවං

ජානිත්වා අභිරුහිතබ්බං යහොති, භික්ඛුස්ස පුබ්යබව අනාගතං කාලං

පච්චයවක්ඛිත්වා යභොජනං භුඤ්ජිතබ්බං යහොති, යබොධිසත්තානං පුබ්යබව

කුලංඔයලොයකතබ්බංයහොති ‘ඛත්තියකුලංවාබ්රාහ්මණකුලංවා’ති.ඉයමසං

යඛො, මහාරාජ, අට්ඨන්නං පුබ්යබව අනාගතං ඔයලොයකතබ්බං යහොතී’’ති.

‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතං තථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

යබොධිසත්තධම්මතාපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. අත්තනිපාතනපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘න, භික්ඛයව, 

අත්තානංපායතතබ්බං, යයොපායතයය, යථාධම්යමොකායරතබ්යබො’ති.පුන
ච තුම්යහ භණථ ‘යත්ථ කත්ථචි භගවා සාවකානං ධම්මං යදසයමායනො
අයනකපරියායයනජාතියාජරාය බයාධියනොමරණස්සසමුච්යඡදායධම්මං

යදයසති, යයො හි යකොචි ජාතිජරාබයාධිමරණං සමතික්කමති, තං පරමාය

පසංසාය පසංසතී’ති. යදි, භන්යත නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං ‘න, 

භික්ඛයව, අත්තානං පායතතබ්බං, යයො පායතයය, යථාධම්යමො

කායරතබ්යබො’ති, යතනහි ‘ජාතියාජරායබයාධියනොමරණස්සසමුච්යඡදාය

ධම්මං යදයසතී’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි ජාතියා ජරාය බයාධියනො

මරණස්ස සමුච්යඡදාය ධම්මං යදයසති, යතන හි ‘න, භික්ඛයව, අත්තානං

පායතතබ්බං, යයො පායතයය, යථාධම්යමො කායරතබ්යබො’’ති තම්පි වචනං

මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො තයා 
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘න, භික්ඛයව, අත්තානං 

පායතතබ්බං, යයොපායතයය, යථාධම්යමොකායරතබ්යබො’ති.යත්ථකත්ථචි
භගවතා සාවකානං ධම්මං යදසයාමායනන ච අයනකපරියායයන ජාතියා

ජරාය බයාධියනො මරණස්ස සමුච්යඡදාය ධම්යමො යදසියතො, තත්ථ පන

කාරණංඅත්ථි, යයනභගවාකාරයණනපටික්ඛිපිසමාදයපසි චා’’ති. 

‘‘කිංපයනත්ථ, භන්යතනාගයසන, කාරණං, යයනභගවාකාරයණන 

පටික්ඛිපිසමාදයපසිචා’’ති? ‘‘සීලවා, මහාරාජ, සීලසම්පන්යනොඅගදසයමො

සත්තානං කියලසවිසවිනාසයන, ඔසධසයමො සත්තානං

කියලසබයාධිවූපසයම, උදකසයමො සත්තානං කියලසරයජොජල්ලාපහරයණ, 

මණිකඞරතනසයමො සත්තානං සබ්බසම්පත්තිදායන, නාවාසයමො සත්තානං 

චතුයරොඝපාරගමයන, සත්ථවාහසයමො සත්තානං ජාතිකන්තාරතාරයණ, 

වාතසයමො සත්තානං තිවිධග්ගිසන්තාපනිබ්බාපයන, මහායමඝසයමො
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පටුන 

සත්තානං මානසපරිපූරයණ, ආචරියසයමො සත්තානං කුසලසික්ඛාපයන, 

සුයදසකසයමො සත්තානං යඛමපථමාචික්ඛයණ. එවරූයපො, මහාරාජ, 

බහුගුයණො අයනකගුයණො අප්පමාණගුයණො ගුණරාසි ගුණපුඤ්යජො 
සත්තානං වඩ්ඪකයරො සීලවා ‘මා විනස්සී’ති සත්තානං අනුකම්පාය භගවා

සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසි ‘න, භික්ඛයව, අත්තානං පායතතබ්බං, යයො

පායතයය, යථාධම්යමො කායරතබ්යබො’ති. ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, 

යයන කාරයණන භගවා පටික්ඛිපි. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන
කුමාරකස්සයපන විචිත්රකථියකන පායාසිරාජඤ්ඤස්ස පරයලොකං
දීපයමායනන ‘යථා යථා යඛො රාජඤ්ඤ සමණබ්රාහ්මණා සීලවන්යතො

කලයාණධම්මා චිරං දීඝමද්ධානං තිට්ඨන්ති, තථා තථා බහුං පුඤ්ඤං

පසවන්ති, බහුජනහිතාය ච පටිපජ්ජන්ති බහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය
අත්ථායහිතායසුඛාය යදවමනුස්සාන’න්ති. 

‘‘යකන පන කාරයණන භගවා සමාදයපසි? ජාතිපි, මහාරාජ, දුක්ඛා, 

ජරාපි දුක්ඛා, බයාධිපි දුක්යඛො, මරණම්පි දුක්ඛං, යසොයකොපි දුක්යඛො, 

පරියදයවොපි දුක්යඛො, දුක්ඛම්පි දුක්ඛං, යදොමනස්සම්පි දුක්ඛං, උපායායසොපි

දුක්යඛො, අප්පියයහි සම්පයයොයගොපිදුක්යඛො, පියයහිවිප්පයයොයගොපිදුක්යඛො, 

මාතුමරණම්පි දුක්ඛං, පිතුමරණම්පි දුක්ඛං, භාතුමරණම්පි දුක්ඛං, 

භගිනිමරණම්පි දුක්ඛං, පුත්තමරණම්පි දුක්ඛං, දාරමරණම්පි දුක්ඛං, 

දාසමරණම්පි දුක්ඛං [ඉදං වාකයං සී. පී. යපොත්ථයකසු නත්ථි], 

ඤාතිමරණම්පි දුක්ඛං, ඤාතිබයසනම්පි දුක්ඛං, යරොගබයසනම්පි දුක්ඛං, 

යභොගබයසනම්පි දුක්ඛං, සීලබයසනම්පි දුක්ඛං, දිට්ඨිබයසනම්පි දුක්ඛං, 

රාජභයම්පිදුක්ඛං, යචොරභයම්පිදුක්ඛං, යවරිභයම්පි දුක්ඛං, දුබ්භික්ඛභයම්පි 

දුක්ඛං, අග්ගිභයම්පි දුක්ඛං, උදකභයම්පි දුක්ඛං, ඌමිභයම්පි දුක්ඛං, 

ආවට්ටභයම්පි දුක්ඛං, කුම්භීලභයම්පි දුක්ඛං, සුසුකාභයම්පි දුක්ඛං, 

අත්තානුවාදභයම්පි දුක්ඛං, පරානුවාදභයම්පි දුක්ඛං, දණ්ඩභයම්පි දුක්ඛං, 

දුග්ගතිභයම්පි දුක්ඛං, පරිසාසාරජ්ජභයම්පි දුක්ඛං, ආජීවකභයම්පි දුක්ඛං, 

මරණභයම්පිදුක්ඛං, යවත්යතහිතාළනම්පි දුක්ඛං, කසාහි තාළනම්පිදුක්ඛං, 

අද්ධදණ්ඩයකහිතාළනම්පිදුක්ඛං, හත්ථච්යඡදනම්පිදුක්ඛං, පාදච්යඡදනම්පි

දුක්ඛං, හත්ථපාදච්යඡදනම්පි දුක්ඛං, කණ්ණච්යඡදනම්පි දුක්ඛං, 

නාසච්යඡදනම්පි දුක්ඛං, කණ්ණනාසච්යඡදනම්පි දුක්ඛං, බිලඞ්ගථාලිකම්පි

දුක්ඛං, සඞ්ඛමුණ්ඩිකම්පිදුක්ඛං, රාහුමුඛම්පිදුක්ඛං, යජොතිමාලිකම්පිදුක්ඛං, 

හත්ථපජ්යජොතිකම්පිදුක්ඛං, එරකවත්තිකම්පිදුක්ඛං, චීරකවාසිකම්පිදුක්ඛං, 

එයණයයකම්පි දුක්ඛං, බළිසමංසිකම්පි දුක්ඛං, කහාපණිකඞකම්පි දුක්ඛං, 

ඛාරාපතච්ඡිකම්පිදුක්ඛං, පලිඝපරිවත්තිකම්පිදුක්ඛං, පලාලපීඨකම්පිදුක්ඛං, 

තත්යතන යතයලන ඔසිඤ්චනම්පි දුක්ඛං, සුනයඛහි ඛාදාපනම්පි දුක්ඛං, 

ජීවසූලායරොපනම්පි දුක්ඛං, අසිනා සීසච්යඡදනම්පි දුක්ඛං, එවරූපානි, 

මහාරාජ, බහුවිධානිඅයනකවිධානිදුක්ඛානි සංසාරගයතොඅනුභවති. 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  යමණ්ඩකපඤ්යහො 

158 

පටුන 

‘‘යථා, මහාරාජ, හිමවන්තපබ්බයත අභිවුට්ඨං උදකං ගඞ්ගාය නදියා 
පාසාණ සක්ඛර ඛර මරුම්බ ආවට්ට ගග්ගලක ඌමිකවඞ්කචදික

ආවරණනීවරණමූලකසාඛාසු පරියයොත්ථරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
එවරූපානි බහුවිධානි අයනකවිධානි දුක්ඛානි සංසාරගයතො අනුභවති.

පවත්තං, මහාරාජ, දුක්ඛං, අප්පවත්තංසුඛං.අප්පවත්තස්සගුණං පවත්තස්ස 

[පවත්යත(සී.පී.ක.)] චභයංදීපයමායනො, මහාරාජ, භගවාඅප්පවත්තස්ස

සච්ඡිකිරියාය ජාතිජරාබයාධිමරණසමතික්කමාය සමාදයපසි, ඉදයමත්ථ, 

මහාරාජ, කාරණං, යයනකාරයණනභගවාසමාදයපසී’’ති.‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, සුනිබ්යබඨියතො පඤ්යහො, සුකථිතං කාරණං, එවයමතං තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අත්තනිපාතනපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. යමත්තාභාවනානිසංසපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා ‘යමත්තාය, භික්ඛයව, 

යචයතොවිමුත්තියා ආයසවිතාය භාවිතාය බහුලීකතාය යානීකතාය 

වත්ථුකතාය අනුට්ඨිතාය පරිචිතාය සුසමාරද්ධාය එකාදසානිසංසා

පාටිකඞ්ඛා. කතයම එකාදස? සුඛං සුපති, සුඛං පටිබුජ්ඣති, න පාපකං

සුපිනං පස්සති, මනුස්සානං පියයො යහොති, අමනුස්සානං පියයො යහොති, 

යදවතාරක්ඛන්ති, නාස්සඅග්ගිවා විසංවාසත්ථංවාකමති [සත්ථංකමති

(සයා.) අ. නි. 11.15 පස්සිතබ්බං], තුවටං චිත්තං සමාධියති, මුඛවණ්යණො

විප්පසීදති, අසම්මූළ්යහො කාලං කයරොති, උත්තරිං අප්පටිවිජ්ඣන්යතො
බ්රහ්මයලොකූපයගො යහොතී’ති. පුන ච තුම්යහ භණථ ‘සායමො කුමායරො
යමත්තාවිහාරී මිගසඞ්යඝන පරිවුයතො පවයන විචරන්යතො පීළියක්යඛන
රඤ්ඤාවිද්යධොවිසපීයතනසල්යලනතත්යථවමුච්ඡියතොපතියතො’ති. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං ‘යමත්තාය

භික්ඛයව…යප.…බ්රහ්මයලොකූපයගොයහොතී’ති, යතනහි‘‘සායමොකුමායරො 
යමත්තාවිහාරී මිගසඞ්යඝන පරිවුයතො පවයන විචරන්යතො පීළියක්යඛන
රඤ්ඤා විද්යධො විසපීයතන සල්යලන තත්යථව මුච්ඡියතො පතියතො’ති යං

වචනං, තංමිච්ඡා.යදිසායමොකුමායරො යමත්තාවිහාරීමිගසඞ්යඝනපරිවුයතො
පවයන විචරන්යතො පීළියක්යඛන රඤ්ඤා විද්යධො විසපීයතන සල්යලන

තත්යථවමුච්ඡියතොපතියතො, යතනහි‘යමත්තාය, භික්ඛයව…යප.…සත්ථං 
වා කමතී’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො

සුනිපුයණො පරිසණ්යහො සුඛුයමො ගම්භීයරො, අපි සුනිපුණානං මනුජානං

ගත්යත යසදං යමොයචයය, යසො තවානුප්පත්යතො, විජයටහි තං

මහාජටාජටිතං, අනාගතානංජිනපුත්තානංචක්ඛුංයදහිනිබ්බාහනායා’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා‘යමත්තායභික්ඛයව…යප...සත්ථං 
වා කමතී’ති. සායමො ච කුමායරො යමත්තාවිහාරී මිගසඞ්යඝන පරිවුයතො
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පවයන විචරන්යතො පීළියක්යඛන රඤ්ඤා විද්යධො විසපීයතන සල්යලන

තත්යථව මුච්ඡියතො පතියතො, තත්ථ පන, මහාරාජ, කාරණං අත්ථි.කතමං

තත්ථකාරණං? යනයත, මහාරාජ, ගුණා පුග්ගලස්ස, යමත්තාභාවනායයයත

ගුණා, සායමො, මහාරාජ, කුමායරො ඝටං උක්ඛිපන්යතො තස්මිං ඛයණ
යමත්තාභාවනායපමත්යතොඅයහොසි. 

‘‘යස්මිං, මහාරාජ, ඛයණ පුග්ගයලො යමත්තං සමාපන්යනො යහොති, න 
තස්සපුග්ගලස්සතස්මිංඛයණඅග්ගිවාවිසංවාසත්ථංවාකමති.තස්සයය

යකචි අහිතකාමාඋපගන්ත්වාතංනපස්සන්ති, නතස්මිංඔකාසංලභන්ති.

යනයත, මහාරාජ, ගුණා පුග්ගලස්ස, යමත්තාභාවනායයයත ගුණා. ඉධ, 

මහාරාජ, පුරියසො සඞ්ගාමසූයරො අයභජ්ජකවචජාලිකං සන්නය්හිත්වා

සඞ්ගාමංඔතයරයය, තස්සසරාඛිත්තා උපගන්ත්වාපතන්තිවිකිරන්ති, න

තස්මිං ඔකාසං ලභන්ති, යනයසො, මහාරාජ, ගුයණො සඞ්ගාමසූරස්ස, 

අයභජ්ජකවචජාලිකායයයසො ගුයණො, යස්ස සරා ඛිත්තා උපගන්ත්වා

පතන්ති විකිරන්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යනයත ගුණා පුග්ගලස්ස, 
යමත්තාභාවනායයයතගුණා. 

‘‘යස්මිං, මහාරාජ, ඛයණ පුග්ගයලො යමත්තං සමාපන්යනො යහොති, න
තස්සපුග්ගලස්සතස්මිංඛයණඅග්ගිවාවිසංවාසත්ථංවා කමති.තස්සයය

යකචිඅහිතකාමාඋපගන්ත්වාතංනපස්සන්ති, තස්මිංඔකාසංන ලභන්ති, 

යනයත, මහාරාජ, ගුණාපුග්ගලස්ස, යමත්තාභාවනායයයත ගුණා.ඉධපන, 

මහාරාජ, පුරියසොදිබ්බංඅන්තරධානංමූලංහත්යථකයරයය, යාවතංමූලං 

තස්සහත්ථගතංයහොති, තාවනඅඤ්යඤොයකොචිපකතිමනුස්යසොතංපුරිසං

පස්සති. යනයසො, මහාරාජ, ගුයණො පුරිසස්ස, මූලස්යසයසො ගුයණො

අන්තරධානස්ස, යංයසොපකතිමනුස්සානං චක්ඛුපයථනදිස්සති.එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යනයතගුණාපුග්ගලස්ස, යමත්තාභාවනායයයත ගුණා. 

‘‘යස්මිං, මහාරාජ, ඛයණ පුග්ගයලො යමත්තං සමාපන්යනො යහොති, න 
තස්සපුග්ගලස්සතස්මිංඛයණඅග්ගිවාවිසංවාසත්ථංවාකමති.තස්සයය

යකචි අහිතකාමාඋපගන්ත්වාතංනපස්සන්ති, නතස්මිංඔකාසංලභන්ති.

යනයත, මහාරාජ, ගුණාපුග්ගලස්ස, යමත්තාභාවනායයයතගුණා.යථාවා

පන, මහාරාජ, පුරිසං සුකතං මහායලණමනුප්පවිට්ඨං මහතිමහායමයඝො

අභිවස්සන්යතො න සක්යකොති යතමයිතුං, යනයසො, මහාරාජ, ගුයණො

පුරිසස්ස, මහායලණස්යසයසො ගුයණො, යං මහායමයඝො අභිවස්සමායනොන

තං යතයමති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යනයත ගුණා පුග්ගලස්ස, 
යමත්තාභාවනායයයතගුණා. 

‘‘යස්මිං, මහාරාජ, ඛයණ පුග්ගයලො යමත්තං සමාපන්යනො යහොති, න 
තස්සපුග්ගලස්සතස්මිංඛයණඅග්ගිවාවිසංවාසත්ථංවාකමති.තස්සයය

යකචි අහිතකාමා උපගන්ත්වා තං න පස්සන්ති, න තස්ස සක්යකොන්ති
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අහිතං කාතුං යනයත, මහාරාජ, ගුණා පුග්ගලස්ස, යමත්තාභාවනායයයත

ගුණා’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත නාගයසන, අබ්භුතං භන්යත නාගයසන, 

සබ්බපාපනිවාරණා යමත්තාභාවනා’’ති. ‘‘සබ්බකුසලගුණාවහා, මහාරාජ, 

යමත්තාභාවනා හිතානම්පි අහිතානම්පි, යය යත සත්තා විඤ්ඤාණබද්ධා, 
සබ්යබසංමහානිසංසායමත්තාභාවනාසංවිභජිතබ්බා’’ති. 

යමත්තාභාවනානිසංසපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. කුසලාකුසලසමවිසමපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන ‘කුසලකාරිස්සපි අකුසලකාරිස්සපි විපායකො 

සමසයමො, උදාහුයකොචි වියසයසොඅත්ථීද’ති? ‘‘අත්ථි, මහාරාජ, කුසලස්ස ච

අකුසලස්ස ච වියසයසො, කුසලං, මහාරාජ, සුඛවිපාකං සග්ගසංවත්තනිකං, 
අකුසලංදුක්ඛවිපාකංනිරයසංවත්තනික’’න්ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘යදවදත්යතො එකන්තකණ්යහො, 

එකන්තකණ්යහහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො, යබොධිසත්යතො

එකන්තසුක්යකො, එකන්තසුක්යකහි ධම්යමහි සමන්නාගයතො’ති. පුන ච
යදවදත්යතො භයවභයවයයසනච පක්යඛන ච යබොධිසත්යතන සමසයමො

යහොති, කදාචි අධිකතයරො වා. යදා යදවදත්යතො නගයර බාරාණසියං

බ්රහ්මදත්තස්ස රඤ්යඤො පුයරොහිතපුත්යතො අයහොසි, තදා යබොධිසත්යතො

ඡවකචණ්ඩායලො අයහොසි විජ්ජාධයරො, විජ්ජං පරිජප්පිත්වා අකායල

අම්බඵලානිනිබ්බත්යතසි, එත්ථතාවයබොධිසත්යතො යදවදත්තයතොජාතියා
නිහීයනොයයසන චනිහීයනො. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො රාජා අයහොසි මහා මහීපති 

සබ්බකාමසමඞ්ගී, තදායබොධිසත්යතොතස්සූපයභොයගොඅයහොසිහත්ථිනායගො 

සබ්බලක්ඛණසම්පන්යනො, තස්ස චාරුගතිවිලාසං අසහමායනො රාජා

වධමිච්ඡන්යතො හත්ථාචරියං එවමයවොච ‘අසික්ඛියතො යත, ආචරිය, 

හත්ථිනායගො, තස්සආකාසගමනංනාමකාරණං කයරොහී’ති, තත්ථපිතාව
යබොධිසත්යතොයදවදත්තයතොජාතියානිහීයනොලාමයකො තිරච්ඡානගයතො. 

‘‘පුනචපරංයදායදවදත්යතොමනුස්යසොඅයහොසිපවයනනට්ඨායියකො, 

තදා යබොධිසත්යතොමහාපථවීනාමමක්කයටොඅයහොසි, එත්ථපිතාවදිස්සති

වියසයසො මනුස්සස්ස ච තිරච්ඡානගතස්ස ච, තත්ථපි තාව යබොධිසත්යතො
යදවදත්තයතොජාතියානිහීයනො. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො මනුස්යසො අයහොසි යසොණුත්තයරොනාම

යනසායදො බලවා බලවතයරො නාගබයලො, තදා යබොධිසත්යතො ඡද්දන්යතො

නාමනාගරාජාඅයහොසි.තදායසොලුද්දයකො තංහත්ථිනාගංඝායතසි, තත්ථපි
තාවයදවදත්යතොවඅධිකතයරො. 
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‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො මනුස්යසො අයහොසි වනචරයකො

අනියකතවාසී, තදා යබොධිසත්යතො සකුයණො අයහොසි තිත්තියරො

මන්තජ්ඣායී, තදාපි යසො වනචරයකො තං සකුණං ඝායතසි, තත්ථපි තාව
යදවදත්යතොවජාතියාඅධිකතයරො. 

‘‘පුන චපරංයදායදවදත්යතොකලාබුනාම කාසිරාජා [කාසිකරාජා(ක.)] 

අයහොසි, තදා යබොධිසත්යතො තාපයසො අයහොසි ඛන්තිවාදී. තදා යසො රාජා

තස්ස තාපසස්ස කුද්යධො හත්ථපායද වංසකළීයර විය යඡදායපසි, තත්ථපි
තාවයදවදත්යතොයයවඅධිකතයරොජාතියාචයයසනච. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො මනුස්යසො අයහොසි වනචයරො, තදා

යබොධිසත්යතො නන්දියයොනාම වානරින්යදො අයහොසි, තදාපි යසො වනචයරො

තං වානරින්දං ඝායතසි සද්ධිං මාතරා කනිට්ඨභාතියකන ච, තත්ථපි තාව
යදවදත්යතොයයවඅධිකතයරොජාතියා. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො මනුස්යසො අයහොසි අයචලයකො

කාරම්භියයොනාම, තදායබොධිසත්යතොපණ්ඩරයකොනාමනාගරාජාඅයහොසි, 
තත්ථපිතාවයදවදත්යතො යයවඅධිකතයරොජාතියා. 

‘‘පුනචපරංයදායදවදත්යතොමනුස්යසොඅයහොසිපවයනජටිලයකො, තදා 

යබොධිසත්යතො තච්ඡයකො නාම මහාසූකයරො අයහොසි, තත්ථපි තාව
යදවදත්යතොයයවජාතියා අධිකතයරො. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො යචතීසු සූරපරිචයරොනාම රාජා අයහොසි

උපරි පුරිසමත්යත ගගයන යවහාසඞ්ගයමො, තදා යබොධිසත්යතො කපියලො

නාම බ්රාහ්මයණො අයහොසි, තත්ථපි තාව යදවදත්යතො යයව අධිකතයරො
ජාතියාචයයසනච. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො මනුස්යසො අයහොසි සායමො නාම, තදා 

යබොධිසත්යතොරුරුනාමමිගරාජාඅයහොසි, තත්ථපිතාවයදවදත්යතොයයව
ජාතියාඅධිකතයරො. 

‘‘පුනචපරංයදායදවදත්යතොමනුස්යසොඅයහොසිලුද්දයකොපවනචයරො, 

තදා යබොධිසත්යතො හත්ථිනායගො අයහොසි, යසො ලුද්දයකො තස්ස

හත්ථිනාගස්ස සත්තක්ඛත්තුං දන්යත ඡින්දිත්වා හරි, තත්ථපි තාව
යදවදත්යතොයයවයයොනියාඅධිකතයරො. 

‘‘පුනචපරංයදායදවදත්යතොසිඞ්ගායලොඅයහොසිඛත්තියධම්යමො, යසො 

යාවතා ජම්බුදීයප පයදසරාජායනො යත සබ්යබ අනුයුත්යත අකාසි, තදා 

යබොධිසත්යතොවිධුයරොනාමපණ්ඩියතොඅයහොසි, තත්ථපිතාවයදවදත්යතො
යයව යයසනඅධිකතයරො. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො හත්ථිනායගො හුත්වා ලටුකිකාය

සකුණිකඞකාය පුත්තයකඝායතසි, තදා යබොධිසත්යතොපි හත්ථිනායගො අයහොසි 

යූථපති, තත්ථතාවඋයභොපියතසමසමාඅයහසුං. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො යක්යඛො අයහොසි අධම්යමො නාම, තදා 

යබොධිසත්යතොපි යක්යඛො අයහොසි ධම්යමො නාම, තත්ථපි තාව උයභොපි
සමසමාඅයහසුං. 

‘‘පුනචපරංයදායදවදත්යතොනාවියකොඅයහොසිපඤ්චන්නංකුලසතානං 

ඉස්සයරො, තදා යබොධිසත්යතොපිනාවියකො අයහොසි පඤ්චන්නංකුලසතානං

ඉස්සයරො, තත්ථපිතාව උයභොපිසමසමාඅයහසුං. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො සත්ථවායහො අයහොසි පඤ්චන්නං

සකටසතානං ඉස්සයරො, තදා යබොධිසත්යතොපි සත්ථවායහො අයහොසි

පඤ්චන්නංසකටසතානංඉස්සයරො, තත්ථපි තාවඋයභොපිසමසමාඅයහසුං. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො සායඛො නාම මිගරාජා අයහොසි, තදා

යබොධිසත්යතොපි නියරොයධො නාම මිගරාජා අයහොසි, තත්ථපි තාව උයභොපි
සමසමා අයහසුං. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො සායඛො නාම යසනාපති අයහොසි, තදා 

යබොධිසත්යතොපි නියරොයධො නාම රාජා අයහොසි, තත්ථපි තාව උයභොපි
සමසමාඅයහසුං. 

‘‘පුනචපරංයදා යදවදත්යතොඛණ්ඩහායලොනාමබ්රාහ්මයණො අයහොසි, 

තදා යබොධිසත්යතො චන්යදො නාම රාජකුමායරො අයහොසි, තදා යසො
ඛණ්ඩහායලොයයවඅධිකතයරො. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො බ්රහ්මදත්යතො නාම රාජා අයහොසි, තදා 

යබොධිසත්යතොතස්සපුත්යතොමහාපදුයමොනාමකුමායරොඅයහොසි, තදායසො

රාජා සකපුත්තං යචොරපපායත ඛිපායපසි, යයතොකුයතොචි පිතාව පුත්තානං

අධිකතයරොයහොතිවිසිට්යඨොති, තත්ථපි තාවයදවදත්යතොයයවඅධිකතයරො. 

‘‘පුන චපරං යදා යදවදත්යතො මහාපතායපො නාම රාජා අයහොසි, තදා

යබොධිසත්යතොතස්සපුත්යතො ධම්මපායලොනාමකුමායරො අයහොසි, තදායසො

රාජාසකපුත්තස්සහත්ථපායදසීසඤ්චයඡදායපසි, තත්ථපිතාව යදවදත්යතො
යයවඋත්තයරොඅධිකතයරො. 

අජ්යජතරහිඋයභොපිසක්යකුයලජායිංසු.යබොධිසත්යතොබුද්යධොඅයහොසි 

සබ්බඤ්ඤූ යලොකනායයකො, යදවදත්යතො තස්ස යදවාතියදවස්ස සාසයන
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පබ්බජිත්වාඉද්ධිං නිබ්බත්යතත්වාබුද්ධාලයංඅකාසි.කිංනුයඛො, භන්යත

නාගයසන, යංමයාභණිකඞතං, තං සබ්බංතථංඋදාහුවිතථ’’න්ති? 

‘‘යංත්වං, මහාරාජ, බහුවිධංකාරණංඔසායරසි, සබ්බංතංතයථව, යනො 

අඤ්ඤථා’’ති. ‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, කණ්යහොපි සුක්යකොපි

සමසමගතිකා යහොන්ති, යතන හි කුසලම්පි අකුසලම්පි සමසමවිපාකං

යහොතී’’ති? ‘‘නහි, මහාරාජ, කුසලම්පිඅකුසලම්පි සමසමවිපාකංයහොති, න

හි, මහාරාජ, යදවදත්යතො සබ්බජයනහි පටිවිරුද්යධො, යබොධිසත්යතයනව 

පටිවිරුද්යධො.යයොතස්සයබොධිසත්යතනපටිවිරුද්යධො, යසොතස්මිංතස්මිං

යයව භයව පච්චති ඵලං යදති. යදවදත්යතොපි, මහාරාජ, ඉස්සරියය ඨියතො 

ජනපයදසු ආරක්ඛං යදති, යසතුං සභං පුඤ්ඤසාලං කායරති, 
සමණබ්රාහ්මණානං කපණද්ධිකවණිකඞබ්බකානං නාථානාථානං යථාපණිකඞහිතං
දානං යදති. තස්ස යසො විපායකන භයව භයව සම්පත්තියයො පටිලභති.

කස්යසතං, මහාරාජ, සක්කා වත්තුං විනා දායනන දයමන සංයයමන 

උයපොසථකම්යමනසම්පත්තිංඅනුභවිස්සතීති? 

‘‘යංපනත්වං, මහාරාජ, එවංවයදසි ‘යදවදත්යතොචයබොධිසත්යතොච 

එකයතො අනුපරිවත්තන්තී’ති, යසො න ජාතිසතස්ස අච්චයයන සමාගයමො

අයහොසි, න ජාතිසහස්සස්ස අච්චයයන, න ජාතිසතසහස්සස්ස අච්චයයන, 
කදාචි කරහචි බහූනං අයහොරත්තානං අච්චයයන සමාගයමො අයහොසි. යං

පයනතං, මහාරාජ, භගවතා කා කච්ඡයපොපමං උපදස්සිතං

මනුස්සත්තප්පටිලාභාය, තථූපමං, මහාරාජ, ඉයමසංසමාගමංධායරහි. 

‘‘න, මහාරාජ, යබොධිසත්තස්ස යදවදත්යතයනව සද්ධිං සමාගයමො

අයහොසි, යථයරොපි, මහාරාජ, සාරිපුත්යතො අයනයකසු ජාතිසතසහස්යසසු

යබොධිසත්තස්ස පිතා අයහොසි, මහාපිතා අයහොසි, චූළපිතා අයහොසි, භාතා

අයහොසි, පුත්යතොඅයහොසි, භාගියනයයයොඅයහොසි, මිත්යතොඅයහොසි. 

‘‘යබොධිසත්යතොපි, මහාරාජ, අයනයකසු ජාතිසතසහස්යසසු යථරස්ස 

සාරිපුත්තස්ස පිතා අයහොසි, මහාපිතා අයහොසි, චූළපිතා අයහොසි, භාතා

අයහොසි, පුත්යතො අයහොසි, භාගියනයයයො අයහොසි, මිත්යතො අයහොසි, 

සබ්යබපි, මහාරාජ, සත්තනිකායපරියාපන්නා සංසාරයසොතමනුගතා

සංසාරයසොයතන වුය්හන්තා අප්පියයහිපි පියයහිපි සමාගච්ඡන්ති. යථා, 

මහාරාජ, උදකං යසොයතන වුය්හමානං සුචිඅසුචිකලයාණපාපයකන

සමාගච්ඡති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, සබ්යබපි සත්තනිකායපරියාපන්නා
සංසාරයසොතමනුගතා සංසාරයසොයතන වුය්හන්තා අප්පියයහිපි පියයහිපි

සමාගච්ඡන්ති.යදවදත්යතො, මහාරාජ, යක්යඛොසමායනොඅත්තනාඅධම්යමො
පයර අධම්යම නියයොයජත්වා සත්තපඤ්ඤාසවස්සයකොටියයො සට්ඨි ච

වස්සසතසහස්සානි මහානිරයය පච්චි, යබොධිසත්යතොපි, මහාරාජ, යක්යඛො
සමායනො අත්තනා ධම්යමො පයර ධම්යම නියයොයජත්වා
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සත්තපඤ්ඤාසවස්සයකොටියයො සට්ඨි ච වස්සසතසහස්සානි සග්යග යමොදි

සබ්බකාමසමඞ්ගී, අපි ච, මහාරාජ, යදවදත්යතො ඉමස්මිං භයව බුද්ධං 

අනාසාදනීයමාසාදයිත්වා සමග්ගඤ්ච සඞ්ඝං භින්දිත්වා පථවිං පාවිසි, 

තථාගයතො බුජ්ඣිත්වාසබ්බධම්යමපරිනිබ්බුයතොඋපධිසඞ්ඛයය’’ති.‘‘සාධු, 

භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

කුසලාකුසලසමවිසමපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. අමරායදවීපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යතනාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා– 

‘‘‘සයච ලයභථ ඛණං වා රයහො වා, නිමන්තකං [නිවාතකං 

(කුණාලජාතයක)] වාපිලයභථතාදිසං; 

සබ්බාව [සබ්බාපි(සී.පී.)] ඉත්ථීද කයිරුං [කයරයයං(සී.පී.ක.)] නු

පාපං, අඤ්ඤංඅලද්ධා පීඨසප්පිනාසද්ධි’න්ති. 

‘‘පුනචකථීදයති‘මයහොසධස්සභරියාඅමරානාමඉත්ථීදගාමයකඨපිතා 
පවුත්ථපතිකා රයහො නිසින්නා විවිත්තා රාජප්පටිසමං සාමිකං කරිත්වා

සහස්යසන නිමන්තීයමානා පාපං නාකාසී’ති. යදි, භන්යත නාගයසන, 

භගවතා භණිකඞතං ‘සයච…යප.… සද්ධි’න්ති යතන හි ‘මයහොසධස්ස

භරියා…යප.… නාකාසී’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි මයහොසධස්ස

භරියා…යප.… නාකාසි, යතනහි ‘සයච…යප.… සද්ධි’න්තිතම්පි වචනං

මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො තයා
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘සයච…යප.…සද්ධි’න්ති.කථීදයති

ච ‘මයහොසධස්සභරියා …යප.…නාකාසී’ති.කයරයයසා, මහාරාජ, ඉත්ථීද 

සහස්සං ලභමානා තාදියසන පුරියසන සද්ධිං පාපකම්මං, න සා කයරයය

සයචඛණං වා රයහො වා නිමන්තකං වාපිතාදිසංලයභයය, විචිනන්තීසා, 

මහාරාජ, අමරාඉත්ථීදනඅද්දසඛණං වාරයහොවානිමන්තකංවාපිතාදිසං. 

‘‘ඉධයලොයකගරහභයාඛණංනපස්සි, පරයලොයකනිරයභයාඛණංන

පස්සි, කටුකවිපාකංපාපන්තිඛණංනපස්සි, පියංඅමුඤ්චිතුකාමාඛණංන

පස්සි, සාමිකස්ස ගරුකතාය ඛණං න පස්සි, ධම්මං අපචායන්තී ඛණං න

පස්සි, අනරියං ගරහන්තී ඛණං න පස්සි, කිරියං අභින්දිතුකාමා ඛණං න
පස්සි.එවරූයපහිබහූහිකාරයණහිඛණංන පස්සි. 

‘‘රයහොපි සා යලොයක විචිනිත්වා අපස්සන්තී පාපං නාකාසි. සයච සා 

මනුස්යසහි රයහො ලයභයය, අථ අමනුස්යසහි රයහො න ලයභයය. සයච 

අමනුස්යසහි රයහො ලයභයය, අථ පරචිත්තවිදූහි පබ්බජියතහි රයහො න

ලයභයය. සයච පරචිත්තවිදූහි පබ්බජියතහි රයහො ලයභයය, අථ
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පටුන 

පරචිත්තවිදූනීහියදවතාහිරයහොන ලයභයය.සයචපරචිත්තවිදූනීහියදවතාහි

රයහො ලයභයය, අත්තනාව පායපහි රයහො න ලයභයය. සයච අත්තනාව

පායපහි රයහො ලයභයය, අථ අධම්යමන රයහො න ලයභයය. එවරූයපහි 
බහුවියධහිකාරයණහිරයහොඅලභිත්වාපාපංනාකාසි. 

‘‘නිමන්තකම්පිසායලොයකවිචිනිත්වාතාදිසංඅලභන්තීපාපං නාකාසි.

මයහොසයධො, මහාරාජ, පණ්ඩියතො අට්ඨවීසතියා අඞ්යගහි සමන්නාගයතො.

කතයමහි අට්ඨවීසතියා අඞ්යගහි සමන්නාගයතො? මයහොසයධො, මහාරාජ, 
සූයරොහිරිමාඔත්තප්පීසපක්යඛො මිත්තසම්පන්යනොඛයමොසීලවාසච්චවාදී
යසොයචයයසම්පන්යනො අක්යකොධයනො අනතිමානී අනුසූයයකො වීරියවා
ආයූහයකො සඞ්ගාහයකො සංවිභාගී සඛියලො නිවාතවුත්ති සණ්යහො අසයඨො 
අමායාවී අතිබුද්ධිසම්පන්යනො කිත්තිමා විජ්ජාසම්පන්යනො හියතසී

උපනිස්සිතානං පත්ථියතො සබ්බජනස්ස ධනවා යසවා. මයහොසයධො, 

මහාරාජ, පණ්ඩියතො ඉයමහි අට්ඨවීසතියා අඞ්යගහි සමන්නාගයතො. සා

අඤ්ඤං තාදිසං නිමන්තකං අලභිත්වා පාපං නාකාසී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අමරායදවීපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. අරහන්තඅභායනපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘විගතභයසන්තාසා

අරහන්යතො’ති. පුන ච නගයර රාජගයහ ධනපාලකං හත්ථිං භගවති
ඔපතන්තං දිස්වාපඤ්චඛීණාසවසතානිපරිච්චජිත්වාජිනවරංපක්කන්තානි

දිසාවිදිසංඑකං ඨයපත්වායථරංආනන්දං.කිංනුයඛො, භන්යතනාගයසන, 

යත අරහන්යතො භයා පක්කන්තා, පඤ්ඤායිස්සති සයකන කම්යමනාති

දසබලං පායතතුකාමා පක්කන්තා, උදාහු තථාගතස්ස අතුලං විපුලමසමං

පාටිහාරියංදට්ඨුකාමාපක්කන්තා? යදි, භන්යත නාගයසන, භගවතාභණිකඞතං

‘විගතභයසන්තාසාඅරහන්යතො’ති, යතනහි‘නගයර…යප.…ආනන්ද’න්ති 
යං වචනං තං මිච්ඡා. යදි නගයර රාජගයහ ධනපාලකං හත්ථිං භගවති
ඔපතන්තංදිස්වාපඤ්ච ඛීණාසවසතානිපරිච්චජිත්වාජිනවරංපක්කන්තානි

දිසාවිදිසං එකං ඨයපත්වා යථරං ආනන්දං, යතන හි ‘විගතභයසන්තාසා
අරහන්යතො’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො

තවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘විගතභයසන්තාසා අරහන්යතො’ති, 
නගයර රාජගයහ ධනපාලකං හත්ථිං භගවති ඔපතන්තං දිස්වා පඤ්ච
ඛීණාසවසතානි පරිච්චජිත්වා ජිනවරං පක්කන්තානි දිසාවිදිසං එකං

ඨයපත්වා යථරං ආනන්දං, තඤ්ච පන න භයා, නාපි භගවන්තං
පායතතුකාමතාය. 
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‘‘යයනපන, මහාරාජ, යහතුනාඅරහන්යතොභායයයයංවාතායසයයංවා, 

යසො යහතු අරහන්තානං සමුච්ඡින්යනො, තස්මා විගතභයසන්තාසා

අරහන්යතො, භායති නු, මහාරාජ, මහාපථවී ඛණන්යතපි භින්දන්යතපි

ධායරන්යතපි සමුද්දපබ්බතගිරිසිඛයරති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘යකන

කාරයණනමහාරාජා’’ති? ‘‘නත්ථි, භන්යත, මහාපථවියායසො යහතු, යයන

යහතුනාමහාපථවී භායයයයවාතායසයයවා’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

නත්ථි අරහන්තානං යසො යහතු, යයන යහතුනා අරහන්යතො භායයයයං වා 
තායසයයංවා. 

‘‘භායතිනු, මහාරාජ, ගිරිසිඛරංඡින්දන්යතවාභින්දන්යතවා පතන්යත

වා අග්ගිනා දහන්යත වා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘යකන කාරයණන 

මහාරාජා’’ති? ‘‘නත්ථි, භන්යත, ගිරිසිඛරස්ස යසො යහතු, යයන යහතුනා

ගිරිසිඛරං භායයයය වා තායසයය වා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, නත්ථි 

අරහන්තානං යසො යහතු, යයන යහතුනා අරහන්යතො භායයයයං වා
තායසයයංවා. 

‘‘යදිපි, මහාරාජ, යලොකධාතුසතසහස්යසසු යය යකචි
සත්තනිකායපරියාපන්නා සබ්යබපි යත සත්තිහත්ථා එකං අරහන්තං

උපධාවිත්වා තායසයයං, න භයවයය අරහයතො චිත්තස්ස කිඤ්චි

අඤ්ඤථත්තං.කිංකාරණං? අට්ඨානමනවකාසතාය. 

‘‘අපි ච, මහාරාජ, යතසං ඛීණාසවානං එවං යචයතොපරිවිතක්යකො

අයහොසි ‘අජ්ජ නරවරපවයර ජිනවරවසයභ නගරවරමනුප්පවිට්යඨ වීථියා

ධනපාලයකො හත්ථීද ආපතිස්සති, අසංසයමතියදවයදවං උපට්ඨායකො න

පරිච්චජිස්සති, යදිමයංසබ්යබපිභගවන්තංන පරිච්චජිස්සාම, ආනන්දස්ස

ගුයණො පාකයටො න භවිස්සති, න යහව ච තථාගතං සමුපගමිස්සති 

හත්ථිනායගො, හන්ද මයං අපගච්ඡාම, එවමිදං මහයතො ජනකායස්ස

කියලසබන්ධනයමොක්යඛො භවිස්සති, ආනන්දස්ස ච ගුයණො පාකයටො
භවිස්සතී’ති. එවං යත අරහන්යතො ආනිසංසං දිස්වා දිසාවිදිසං

පක්කන්තා’’ති. ‘‘සුවිභත්යතො, භන්යත නාගයසන, පඤ්යහො, එවයමතං

නත්ථි අරහන්තානං භයං වා සන්තායසො වා, ආනිසංසං දිස්වා අරහන්යතො
පක්කන්තා දිසාවිදිස’’න්ති. 

අරහන්තඅභායනපඤ්යහොනවයමො. 

10. බුද්ධසබ්බඤ්ඤුභාවපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යතනාගයසන, තුම්යහභණථ‘තථාගයතොසබ්බඤ්ඤූ’ති.පුන 

ච භණථ ‘තථාගයතන සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානප්පමුයඛ භික්ඛුසඞ්යඝ
පණාමියත චාතුයමයයකා ච සකයා බ්රහ්මා ච සහම්පති බීජූපමඤ්ච 
වච්ඡතරුණූපමඤ්ච උපදස්යසත්වා භගවන්තං පසායදසුං ඛමායපසුං
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නිජ්ඣත්තංඅකංසූ’ති. කිංනුයඛො, භන්යතනාගයසන, අඤ්ඤාතාතාඋපමා

තථාගතස්ස, යාහි තථාගයතො උපමාහි ඔරයතො ඛමියතො උපසන්යතො

නිජ්ඣත්තං ගයතො? යදි, භන්යත නාගයසන, තථාගතස්ස තා උපමා

අඤ්ඤාතා, යතන හි බුද්යධො අසබ්බඤ්ඤූ, යදි ඤාතා, යතන හි ඔකස්ස 

පසය්හ වීමංසායපක්යඛො පණායමසි, යතන හි තස්ස අකාරුඤ්ඤතා

සම්භවති.අයම්පිඋභයතො යකොටියකොපඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයා
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘සබ්බඤ්ඤූ, මහාරාජ, තථාගයතො, තාහි ච උපමාහි භගවා පසන්යනො

ඔරයතො ඛමියතො උපසන්යතො නිජ්ඣත්තං ගයතො. ධම්මස්සාමී, මහාරාජ, 

තථාගයතො, තථාගතප්පයවදියතයහව යත ඔපම්යමහි තථාගතං ආරායධසුං

යතොයසසුං පසායදසුං, යතසඤ්ච තථාගයතො පසන්යනො ‘සාධූ’ති
අබ්භානුයමොදි. 

‘‘යථා, මහාරාජ, ඉත්ථීද සාමිකස්ස සන්තයකයනව ධයනන සාමිකං

ආරායධති යතොයසති පසායදති, තඤ්ච සාමියකො ‘සාධූ’ති අබ්භානුයමොදති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, චාතුයමයයකා ච සකයා බ්රහ්මා ච සහම්පති
තථාගතප්පයවදියතයහව ඔපම්යමහි තථාගතං ආරායධසුං යතොයසසුං

පසායදසුං, යතසඤ්චතථාගයතොපසන්යනො‘සාධූ’තිඅබ්භානුයමොදි. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, කප්පයකො රඤ්යඤො සන්තයකයනව
සුවණ්ණඵණයකන රඤ්යඤො උත්තමඞ්ගං පසාධයමායනො රාජානං

ආරායධති යතොයසති පසායදති, තස්ස ච රාජා පසන්යනො ‘සාධූ’ති

අබ්භානුයමොදති, යථිච්ඡිතමනුප්පයදති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
චාතුයමයයකා ච සකයා බ්රහ්මා ච සහම්පති තථාගතප්පයවදියතයහව

ඔපම්යමහිතථාගතංආරායධසුංයතොයසසුං පසායදසුං, යතසඤ්චතථාගයතො
පසන්යනො‘සාධූ’තිඅබ්භානුයමොදි. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, සද්ධිවිහාරියකො උපජ්ඣායාභතං පිණ්ඩපාතං 
ගයහත්වාඋපජ්ඣායස්සඋපනායමන්යතොඋපජ්ඣායංආරායධතියතොයසති

පසායදති, තඤ්ච උපජ්ඣායයොපසන්යනො‘සාධූ’තිඅබ්භානුයමොදති, එවයමව 

යඛො, මහාරාජ, චාතුයමයයකා ච සකයා බ්රහ්මා ච සහම්පති
තථාගතප්පයවදියතයහව ඔපම්යමහි තථාගතං ආරායධසුං යතොයසසුං

පසායදසුං, යතසඤ්ච තථාගයතො පසන්යනො ‘සාධූ’ති අබ්භානුයමොදිත්වා

සබ්බදුක්ඛපරිමුත්තියා ධම්මං යදයසසී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, 
එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමීති. 

බුද්ධසබ්බඤ්ඤුභාවපඤ්යහොදසයමො. 

සබ්බඤ්ඤුතඤාණවග්යගොචතුත්යථො. 
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ඉමස්මිංවග්යගදසපඤ්හා. 

5. ෙන්ථවවග්ය ො 

1. සන්ථවපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා– 

‘‘‘සන්ථවයතොභයංජාතං, නියකතාජායයතරයජො; 

අනියකතමසන්ථවං, එතංයවමුනිදස්සන’න්ති. 

‘‘පුන ච භගවතා භණිකඞතං ‘විහායර කාරයය රම්යම, වාසයයත්ථ 

බහුස්සුයත’ති. යදි, භන්යත නාගයසන, තථාගයතන භණිකඞතං ‘සන්ථවයතො

භයං ජාතං, නියකතා ජායයත රයජො. අනියකතමසන්ථවං, එතං යව

මුනිදස්සන’න්ති, යතන හි ‘විහායර කාරයය රම්යම, වාසයයත්ථ

බහුස්සුයත’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි තථාගයතන භණිකඞතං ‘විහායර

කාරයය රම්යම, වාසයයත්ථ බහුස්සුයත’ති, යතන හි ‘සන්ථවයතො භයං

ජාතං, නියකතා ජායයත රයජො. අනියකතමසන්ථවං, එතං යව
මුනිදස්සන’න්තිතම්පි වචනංමිච්ඡා. අයම්පිඋභයතො යකොටියකො පඤ්යහො

තවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘සන්ථවයතො භයං ජාතං, නියකතා

ජායයත රයජො. අනියකතමසන්ථවං, එතං යව මුනිදස්සන’න්ති. භණිකඞතඤ්ච 

‘විහායරකාරයයරම්යම, වාසයයත්ථබහුස්සුයත’ති.යං, මහාරාජ, භගවතා

භණිකඞතං ‘සන්ථවයතො භයං ජාතං, නියකතා ජායයත රයජො.

අනියකතමසන්ථවං, එතං යව මුනිදස්සන’න්ති, තං සභාවවචනං 
අයසසවචනං නිස්යසසවචනං නිප්පරියායවචනං සමණානුච්ඡවං
සමණසාරුප්පංසමණප්පතිරූපං සමණාරහංසමණයගොචරංසමණප්පටිපදා

සමණප්පටිපත්ති. යථා, මහාරාජ, ආරඤ්ඤයකො මියගො අරඤ්යඤ පවයන

චරමායනොනිරාලයයොඅනියකයතොයථිච්ඡකංසයති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

භික්ඛුනා ‘සන්ථවයතො භයං ජාතං, නියකතා ජායයත රයජො.

අනියකතමසන්ථවං, එතංයවමුනිදස්සන’න්ති චින්යතතබ්බං. 

‘‘යං පන, මහාරාජ, භගවතා භණිකඞතං ‘විහායර කාරයය රම්යම, 

වාසයයත්ථ බහුස්සුයත’ති, තං ද්යව අත්ථවයස සම්පස්සමායනන භගවතා

භණිකඞතං. කතයමද්යව? විහාරදානංනාමසබ්බබුද්යධහිවණ්ණිකඞතංඅනුමතං

යථොමිතං පසත්ථං, තං යත විහාරදානං දත්වා ජාතිජරාමරණා 
පරිමුච්චිස්සන්තීති.අයංතාවපඨයමොආනිසංයසොවිහාරදායන. 

‘‘පුන චපරං විහායර විජ්ජමායන භික්ඛුනියයො බයත්තසඞ්යකතා 

භවිස්සන්ති, සුලභං දස්සනං දස්සනකාමානං, අනියකයත දුද්දස්සනා
භවිස්සන්තීති. අයං දුතියයොආනිසංයසොවිහාරදායන.ඉයමද්යවඅත්ථවයස
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සම්පස්සමායනන භගවතා භණිකඞතං ‘විහායර කාරයය රම්යම, වාසයයත්ථ

බහුස්සුයත’ති, නතත්ථ බුද්ධපුත්යතනආලයයොකරණීයයොනියකයත’’ති.

‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

සන්ථවපඤ්යහොපඨයමො. 

2. උදරසංයතපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යතනාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා– 

‘‘‘උත්තිට්යඨනප්පමජ්යජයය, උදයරසංයයතොසියා’ති. 

‘‘පුන ච භගවතා භණිකඞතං ‘අහං යඛො පනුදායි, අප්යපකදා ඉමිනා

පත්යතන සමතිත්තිකම්පි භුඤ්ජාමි, භියයයොපි භුඤ්ජාමී’ති. යදි, භන්යත

නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං ‘උත්තිට්යඨනප්පමජ්යජයය, උදයර සංයයතො

සියා’ති, යතන හි ‘අහං යඛො පනුදායි, අප්යපකදා ඉමිනා පත්යතන

සමතිත්ථිකම්පි භුඤ්ජාමි, භියයයොපි භුඤ්ජාමී’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි

තථාගයතන භණිකඞතං ‘අහං යඛො පනුදායි, අප්යපකදා ඉමිනා පත්යතන 

සමතිත්ථිකම්පි භුඤ්ජාමි, භියයයොපි භුඤ්ජාමී’ති, යතන හි ‘උත්තිට්යඨ 

නප්පමජ්යජයය, උදයර සංයයතො සියා’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි

උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො තයා
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා‘උත්තිට්යඨනප්පමජ්යජයය, උදයර

සංයයතො සියා’ති, භණිකඞතඤ්ච ‘අහං යඛො පනුදායි, අප්යපකදා ඉමිනා

පත්යතන සමතිත්තිකම්පි භුඤ්ජාමි, භියයයොපි භුඤ්ජාමී’ති. යං, මහාරාජ, 

භගවතාභණිකඞතං ‘උත්තිට්යඨනප්පමජ්යජයය, උදයරසංයයතොසියා’ති, තං 
සභාවවචනං අයසසවචනං නිස්යසසවචනං නිප්පරියායවචනං භූතවචනං 
තච්ඡවචනං යාථාවවචනං අවිපරීතවචනං ඉසිවචනං මුනිවචනං
භගවන්තවචනං අරහන්තවචනං පච්යචකබුද්ධවචනං ජිනවචනං
සබ්බඤ්ඤුවචනංතථාගතස්සඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සවචනං. 

‘‘උදයර අසංයයතො, මහාරාජ, පාණම්පි හනති, අදින්නම්පි ආදියති, 

පරදාරම්පි ගච්ඡති, මුසාපි භණති, මජ්ජම්පි පිවති, මාතරම්පි ජීවිතා

යවොයරොයපති, පිතරම්පි ජීවිතා යවොයරොයපති, අරහන්තම්පි ජීවිතා

යවොයරොයපති, සඞ්ඝම්පිභින්දති, දුට්යඨනචිත්යතනතථාගතස්සයලොහිතම්පි

උප්පායදති.නනු, මහාරාජ, යදවදත්යතොඋදයර අසංයයතොසඞ්ඝංභින්දිත්වා

කප්පට්ඨියංකම්මංආයූහි [ආයූහති (ක.)]. එවරූපානි, මහාරාජ, අඤ්ඤානිපි

බහුවිධානි කාරණානි දිස්වා භගවතා භණිකඞතං ‘උත්තිට්යඨ නප්පමජ්යජයය, 
උදයරසංයයතොසියා’ති. 
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‘‘උදයර සංයයතො, මහාරාජ, චතුසච්චාභිසමයං අභිසයමති, චත්තාරි 

සාමඤ්ඤඵලානිසච්ඡිකයරොති, චතූසුපටිසම්භිදාසු අට්ඨසු සමාපත්තීසු ඡසු

අභිඤ්ඤාසු වසීභාවං පාපුණාති, යකවලඤ්ච සමණධම්මං පූයරති. නනු, 

මහාරාජ, සුකයපොතයකො උදයර සංයයතො හුත්වා යාව තාවතිංසභවනං

කම්යපත්වාසක්කංයදවානමින්දංඋපට්ඨානමුපයනසි, එවරූපානි, මහාරාජ, 
අඤ්ඤානිපි බහුවිධානි කාරණානි දිස්වා භගවතා භණිකඞතං ‘උත්තිට්යඨ 

නප්පමජ්යජයය, උදයරසංයයතොසියා’ති. 

‘‘යං පන, මහාරාජ, භගවතා භණිකඞතං ‘අහං යඛො පනුදායි අප්යපකදා

ඉමිනා පත්යතන සමතිත්තිකම්පි භුඤ්ජාමි, භියයයොපි භුඤ්ජාමී’ති, තං
කතකිච්යචන නිට්ඨිතකිරියයන සිද්ධත්යථන වුසිතයවොසායනන
නිරාවරයණන සබ්බඤ්ඤුනා සයම්භුනා තථාගයතන අත්තානං උපාදාය
භණිකඞතං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, වන්තස්ස විරිත්තස්ස අනුවාසිතස්ස ආතුරස්ස 

සප්පායකිරියා ඉච්ඡිතබ්බා යහොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, සකියලසස්ස 

අදිට්ඨසච්චස්ස උදයර සංයයමො කරණීයයො යහොති. යථා, මහාරාජ, 
මණිකඞරතනස්ස සප්පභාසස්ස ජාතිමන්තස්ස අභිජාතිපරිසුද්ධස්ස

මජ්ජනනිඝංසනපරියසොධයනනකරණීයංනයහොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
තථාගතස්ස බුද්ධවිසයය පාරමිං ගතස්ස කිරියාකරයණසු ආවරණං න

යහොතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

උදරසංයතපඤ්යහොදුතියයො. 

3. බුද්ධඅප්පාබාධපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘අහමස්මි, භික්ඛයව, 

බ්රාහ්මයණො යාචයයොයගො සදා පයතපාණිකඞ අන්තිමයදහධයරො අනුත්තයරො

භිසක්යකොසල්ලකත්යතො’ති.පුනචභණිකඞතංභගවතා ‘එතදග්ගං, භික්ඛයව, 
මම සාවකානං භික්ඛූනං අප්පාබාධානං යදිදං බාකුයලො’ති. භගවයතො ච

සරීයර බහුක්ඛත්තුංආබායධොඋප්පන්යනොදිස්සති.යදි, භන්යතනාගයසන, 

තථාගයතො අනුත්තයරො, යතන හි ‘එතදග්ගං…යප.… බාකුයලො’ති යං

වචනං, තං මිච්ඡා. යදි යථයරො බාකුයලො අප්පාබාධානං අග්යගො, යතන හි
‘අහමස්මි…යප.… සල්ලකත්යතො’ති තම්පි වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො

යකොටියකොපඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘අහමස්මි…යප.…

සල්ලකත්යතො’ති, භණිකඞතඤ්ච ‘එතදග්ගං…යප.…බාකුයලො’ති, තඤ්ච පන
බාහිරානංආගමානංඅධිගමානංපරියත්තීනං අත්තනිවිජ්ජමානතං සන්ධාය
භාසිතං. 
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‘‘සන්ති යඛො පන, මහාරාජ, භගවයතො සාවකා ඨානචඞ්කමිකා, යත

ඨායනන චඞ්කයමන දිවාරත්තිං වීතිනායමන්ති, භගවා පන, මහාරාජ, 

ඨායනනචඞ්කයමනනිසජ්ජාය සයයනනදිවාරත්තිංවීතිනායමති, යයයත, 

මහාරාජ, භික්ඛූඨානචඞ්කමිකා, යතයතන අඞ්යගනඅතියරකා. 

‘‘සන්ති යඛො පන, මහාරාජ, භගවයතො සාවකා එකාසනිකා, යත

ජීවිතයහතුපි දුතියං යභොජනංනභුඤ්ජන්ති, භගවා පන, මහාරාජ, දුතියම්පි

යාවතතියම්පියභොජනං භුඤ්ජති, යයයත, මහාරාජ, භික්ඛූඑකාසනිකා, යත

යතනඅඞ්යගනඅතියරකා, අයනකවිධානි, මහාරාජ, තානිකාරණානියතසං

යතසංතංතංසන්ධායභණිකඞතානි.භගවාපන, මහාරාජ, අනුත්තයරො සීයලන
සමාධිනා පඤ්ඤාය විමුත්තියා විමුත්තිඤාණදස්සයනන දසහි ච බයලහි

චතූහි යවසාරජ්යජහිඅට්ඨාරසහිබුද්ධධම්යමහිඡහිඅසාධාරයණහිඤායණහි, 

යකවයල ච බුද්ධවිසයය තං සන්ධාය භණිකඞතං ‘අහමස්මි…යප.…
සල්ලකත්යතො’ති. 

‘‘ඉධ, මහාරාජ, මනුස්යසසුඑයකොජාතිමායහොති, එයකොධනවා, එයකො 

විජ්ජවා, එයකො සිප්පවා, එයකො සූයරො, එයකො විචක්ඛයණො, සබ්යබයපයත

අභිභවියරාජායයව යතසංඋත්තයමොයහොති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, භගවා
සබ්බසත්තානංඅග්යගොයජට්යඨො යසට්යඨො. 

‘‘යං පනආයස්මාබාකුයලො අප්පාබායධොඅයහොසි, තංඅභිනීහාරවයසන, 

යසො හි, මහාරාජ, අයනොමදස්සිස්ස භගවයතො උදරවාතාබායධ උප්පන්යන
විපස්සිස්ස ච භගවයතො අට්ඨසට්ඨියා ච භික්ඛුසතසහස්සානං 
තිණපුප්ඵකයරොයග උප්පන්යන සයං තාපයසො සමායනො නානායභසජ්යජහි

තං බයාධිං අපයනත්වා අප්පාබාධතං පත්යතො, භණිකඞයතො ච
‘එතදග්ගං…යප.…බාකුයලො’ති. 

‘‘භගවයතො, මහාරාජ, බයාධිම්හි උප්පජ්ජන්යතපි අනුප්පජ්ජන්යතපි
ධුතඞ්ගං ආදියන්යතපි අනාදියන්යතපි නත්ථි භගවතා සදියසො යකොචි
සත්යතො. භාසිතම්යපතං මහාරාජ භගවතා යදවාතියදයවන 

ෙංයුත්තනිකාෙවරලඤ්ඡයක– 

‘‘‘යාවතා, භික්ඛයව, සත්තාඅපදාවාද්විපදාවාචතුප්පදාවා බහුප්පදා
වා රූපියනො වා අරූපියනො වා සඤ්ඤියනො වා අසඤ්ඤියනො වා

යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤියනො වා, තථාගයතො යතසං අග්ගමක්ඛායති අරහං

සම්මාසම්බුද්යධො’ති. ‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’’ති. 

බුද්ධඅප්පාබාධපඤ්යහොතතියයො. 
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4. මග්ගුප්පාදනපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යතනාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා ‘තථාගයතොභික්ඛයව, 

අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායදතා’ති. පුන ච

භණිකඞතං ‘අද්දසං ඛ්වාහං, භික්ඛයව, පුරාණං මග්ගං පුරාණං අඤ්ජසං

පුබ්බයකහි සම්මාසම්බුද්යධහි අනුයාත’න්ති. යදි, භන්යත නාගයසන, 

තථාගයතොඅනුප්පන්නස්ස මග්ගස්සඋප්පායදතා, යතනහි‘අද්දසංඛ්වාහං, 

භික්ඛයව, පුරාණං මග්ගං පුරාණං අඤ්ජසං පුබ්බයකහි සම්මාසම්බුද්යධහි

අනුයාත’න්තියංවචනං, තංමිච්ඡා.යදි තථාගයතනභණිකඞතං‘අද්දසංඛ්වාහං, 

භික්ඛයව, පුරාණං මග්ගං පුරාණං අඤ්ජසං පුබ්බයකහි සම්මාසම්බුද්යධහි

අනුයාත’න්ති, යතන හි ‘තථාගයතො, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො
අනුප්පන්නස්සමග්ගස්සඋප්පායදතා’තිතම්පිවචනංමිච්ඡා. අයම්පිඋභයතො

යකොටියකොපඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘තථාගයතො, භික්ඛයව, අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායදතා’ති. භණිකඞතඤ්ච

‘අද්දසං ඛ්වාහං, භික්ඛයව, පුරාණං මග්ගං පුරාණං අඤ්ජසං පුබ්බයකහි

සම්මාසම්බුද්යධහිඅනුයාත’න්ති, තං ද්වයම්පිසභාවවචනයමව, පුබ්බකානං, 

මහාරාජ, තථාගතානං අන්තරධායනන අසති අනුසාසයක මග්යගො

අන්තරධායි, තං [යසො තං (සී. පී.ක.)] තථාගයතො මග්ගං ලුග්ගං පලුග්ගං
ගූළ්හං පිහිතං පටිච්ඡන්නං අසඤ්චරණං පඤ්ඤාචක්ඛුනා සම්පස්සමායනො 

[සම්මසමායනො (සී. පී.)] අද්දස පුබ්බයකහි සම්මාසම්බුද්යධහි අනුයාතං, 

තංකාරණාආහ‘අද්දසං ඛ්වාහං, භික්ඛයව, පුරාණංමග්ගංපුරාණංඅඤ්ජසං
පුබ්බයකහිසම්මාසම්බුද්යධහි අනුයාත’න්ති. 

‘‘පුබ්බකානං, මහාරාජ, තථාගතානංඅන්තරධායනනඅසතිඅනුසාසයක 
ලුග්ගං පලුග්ගං ගූළ්හං පිහිතං පටිච්ඡන්නං අසඤ්චරණං මග්ගං යං දානි

තථාගයතො සඤ්චරණංඅකාසි, තංකාරණාආහ‘තථාගයතො, භික්ඛයව, අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො අනුප්පන්නස්සමග්ගස්සඋප්පායදතා’ති. 

‘‘ඉධ, මහාරාජ, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස අන්තරධායනන මණිකඞරතනං 

ගිරිසිඛන්තයර නිලීයති, අපරස්ස චක්කවත්තිස්ස සම්මාපටිපත්තියා

උපගච්ඡති, අපි නුයඛොතං, මහාරාජ, මණිකඞරතනංතස්සපකත’’න්ති? ‘‘නහි, 

භන්යත, පාකතිකං යයව තං මණිකඞරතනං, යතන පන නිබ්බත්තිත’’න්ති 

[නිබ්බත්තන්ති (සී. පී.)]. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, පාකතිකං පුබ්බයකහි
තථාගයතහිඅනුචිණ්ණං අට්ඨඞ්ගිකංසිවංමග්ගංඅසතිඅනුසාසයකලුග්ගං
පලුග්ගං ගූළ්හං පිහිතං පටිච්ඡන්නං අසඤ්චරණං භගවා පඤ්ඤාචක්ඛුනා

සම්පස්සමායනො උප්පායදසි, සඤ්චරණං අකාසි, තංකාරණා ආහ

‘තථාගයතො, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස
උප්පායදතා’ති. 
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‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, සන්තංයයවපුත්තංයයොනියාජනයිත්වාමාතා 

‘ජනිකා’තිවුච්චති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, තථාගයතොසන්තංයයවමග්ගං
ලුග්ගං පලුග්ගං ගූළ්හං පිහිතං පටිච්ඡන්නං අසඤ්චරණං පඤ්ඤාචක්ඛුනා

සම්පස්සමායනො උප්පායදසි, සඤ්චරණං අකාසි, තංකාරණා ආහ

‘තථාගයතො, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස
උප්පායදතා’ති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යකොචි පුරියසො යං කිඤ්චි නට්ඨං පස්සති, 

‘යතන තං භණ්ඩං නිබ්බත්තිත’න්ති ජයනො යවොහරති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, තථාගයතො සන්තං යයව මග්ගං ලුග්ගං පලුග්ගං ගූළ්හං පිහිතං

පටිච්ඡන්නං අසඤ්චරණං පඤ්ඤාචක්ඛුනා සම්පස්සමායනො උප්පායදසි, 

සඤ්චරණං අකාසි, තංකාරණා ආහ ‘තථාගයතො, භික්ඛයව, අරහං
සම්මාසම්බුද්යධො අනුප්පන්නස්සමග්ගස්සඋප්පායදතා’ති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, යකොචිපුරියසොවනංයසොයධත්වාභූමිංනීහරති, 

‘තස්සසාභූමී’ති ජයනොයවොහරති, නයචසාභූමියතනපවත්තිතා, තං භූමිං

කාරණං කත්වා භූමිසාමියකො නාම යහොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
තථාගයතොසන්තංයයව මග්ගංලුග්ගංපලුග්ගංගූළ්හංපිහිතංපටිච්ඡන්නං

අසඤ්චරණං පඤ්ඤාය සම්පස්සමායනො උප්පායදසි, සඤ්චරණං අකාසි, 

තංකාරණා ආහ ‘තථාගයතො, භික්ඛයව, අරහං සම්මාසම්බුද්යධො

අනුප්පන්නස්ස මග්ගස්ස උප්පායදතා’’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, 
එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

මග්ගුප්පාදනපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. බුද්ධඅවියහඨකපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘පුබ්යබ වාහං 

මනුස්සභූයතොසමායනොසත්තානංඅවියහඨකජාතියකොඅයහොසි’න්ති.පුනච
භණිකඞතං ‘යලොමසකස්සයපො නාම ඉසි සමායනො අයනකසයත පායණ

ඝාතයිත්වා වාජයපයයං මහායඤ්ඤං යජී’ති. යදි, භන්යත නාගයසන, 
භගවතා භණිකඞතං ‘පුබ්යබ වාහං මනුස්සභූයතො සමායනො සත්තානං

අවියහඨකජාතියකො අයහොසි’න්ති, යතන හි ‘යලොමසකස්සයපන ඉසිනා
අයනකසයත පායණ ඝාතයිත්වා වාජයපයයං මහායඤ්ඤං යජිත’න්ති යං

වචනං, තං මිච්ඡා. යදි ‘යලොමසකස්සයපන ඉසිනා අයනකසයත පායණ 

ඝාතයිත්වා වාජයපයයං මහායඤ්ඤං යජිතං’, යතන හි ‘පුබ්යබ වාහං
මනුස්සභූයතො සමායනො සත්තානං අවියහඨකජාතියකො අයහොසි’න්ති තම්පි

වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො
තයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘පුබ්යබ වාහං මනුස්සභූයතො

සමායනො සත්තානං අවියහඨකජාතියකො අයහොසි’න්ති, ‘යලොමසකස්සයපන
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ඉසිනා අයනකසයත පායණ ඝාතයිත්වා වාජයපයයං මහායඤ්ඤං යජිතං’, 

තඤ්චපනරාගවයසනවිසඤ්ඤිනා, යනො සයචතයනනා’’ති. 

‘‘අට්ඨියම, භන්යතනාගයසන, පුග්ගලාපාණං හනන්ති.කතයමඅට්ඨ? 

රත්යතො රාගවයසන පාණං හනති, දුට්යඨො යදොසවයසන පාණං හනති, 

මූළ්යහො යමොහවයසන පාණං හනති, මානී මානවයසන පාණං හනති, 

ලුද්යධොයලොභවයසනපාණංහනති, අකිඤ්චයනොජීවිකත්ථායපාණංහනති, 

බායලො හස්සවයසන [අඤ්ඤාණවයසන (ක. සී.)] පාණං හනති, රාජා

විනයනවයසනපාණංහනති.ඉයමයඛො, භන්යතනාගයසන, අට්ඨපුග්ගලා

පාණං හනන්ති. පාකතිකං යයව, භන්යත නාගයසන, යබොධිසත්යතන

කත’’න්ති. ‘‘න, මහාරාජ, පාකතිකං යබොධිසත්යතනකතං, යදි, මහාරාජ, 

යබොධිසත්යතො පකතිභායවනඔනයමයයමහායඤ්ඤංයජිතුං, නයිමංගාථං
භයණයය– 

‘‘‘සසමුද්දපරියායං, මහිංසාගරකුණ්ඩලං; 

නඉච්යඡසහනින්දාය, එවංයසය්හ [සය්හ(සී. පී.)] විජානහී’ති. 

‘‘එවංවාදී, මහාරාජ, යබොධිසත්යතො සහ දස්සයනන චන්දවතියා 
රාජකඤ්ඤාය විසඤ්ඤී අයහොසි ඛිත්තචිත්යතො රත්යතො විසඤ්ඤිභූයතො
ආකුලාකුයලො තුරිතතුරියතො යතන වික්ඛිත්තභන්තලුළිතචිත්යතන
මහතිමහාපසුඝාතගලරුහිරසඤ්චයං වාජයපයයංමහායඤ්ඤංයජි. 

‘‘යථා, මහාරාජ, උම්මත්තයකො ඛිත්තචිත්යතො ජලිතම්පි ජාතයවදං 

අක්කමති, කුපිතම්පිආසීවිසංගණ්හාති, මත්තම්පිහත්ථිංඋයපති, සමුද්දම්පි 

අතීරදස්සිං පක්ඛන්දති, චන්දනිකම්පි ඔළිගල්ලම්පි ඔමද්දති, 

කණ්ටකාධානම්පි අභිරුහති, පපායතපිපතති, අසුචිම්පිභක්යඛති, නග්යගොපි

රථියාචරති, අඤ්ඤම්පි බහුවිධංඅකිරියංකයරොති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
යබොධිසත්යතොසහ දස්සයනනචන්දවතියා රාජකඤ්ඤායවිසඤ්ඤීඅයහොසි

ඛිත්තචිත්යතො රත්යතො විසඤ්ඤිභූයතො ආකුලාකුයලො තුරිතතුරියතො, යතන
වික්ඛිත්තභන්තලුළිතචිත්යතන මහතිමහාපසුඝාතගලරුහිරසඤ්චයං 
වාජයපයයංමහායඤ්ඤං යජි. 

‘‘ඛිත්තචිත්යතන, මහාරාජ, කතං පාපං දිට්ඨධම්යමපි න මහාසාවජ්ජං

යහොති, සම්පරායය විපායකනපි යනො තථා. ඉධ, මහාරාජ, යකොචි

උම්මත්තයකො වජ්ඣමාපජ්යජයය, තස්ස තුම්යහ කිං දණ්ඩං ධායරථා’’ති? 

‘‘යකො, භන්යත, උම්මත්තකස්සදණ්යඩොභවිස්සති, තංමයංයපොථායපත්වා

නීහරායපම, එයසොව තස්ස දණ්යඩො’’ති. ‘‘ඉති යඛො, මහාරාජ, 

උම්මත්තකස්සඅපරායධදණ්යඩොපිනභවති, තස්මාඋම්මත්තකස්සකයතපි

නයදොයසොභවතිසයතකිච්යඡො.එවයමවයඛො, මහාරාජ, යලොමසකස්සයපො
ඉසි සහ දස්සයනන චන්දවතියා රාජකඤ්ඤාය විසඤ්ඤී අයහොසි 
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පටුන 

ඛිත්තචිත්යතො රත්යතො විසඤ්ඤිභූයතො විසටපයායතො ආකුලාකුයලො

තුරිතතුරියතො, යතන වික්ඛිත්තභන්තලුළිතචිත්යතන
මහතිමහාපසුඝාතගලරුහිරසඤ්චයං වාජයපයයං මහායඤ්ඤං යජි. යදා ච

පන පකතිචිත්යතො අයහොසි පටිලද්ධස්සති, තදා පුනයදව පබ්බජිත්වා 

පඤ්චාභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්යතත්වා බ්රහ්මයලොකූපයගො අයහොසී’’ති. ‘‘සාධු, 

භන්යත නාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

බුද්ධඅවියහඨකපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. ඡද්දන්තයජොතිපාලාරබ්භපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා ඡද්දන්යතොනාගරාජා– 

‘‘‘වධිස්සයමතන්තිපරාමසන්යතො, කාසාවමද්දක්ඛිධජංඉසීනං; 

දුක්යඛන ඵුට්ඨස්සුදපාදි සඤ්ඤා, අරහද්ධයජො සබ්භි 
අවජ්ඣරූයපො’ති. 

‘‘පුන ච භණිකඞතං ‘යජොතිපාලමාණයවො සමායනො කස්සපං භගවන්තං
අරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධං මුණ්ඩකවායදන සමණකවායදන අසබ්භාහි

ඵරුසාහි වාචාහි අක්යකොසි පරිභාසී’ති. යදි, භන්යත නාගයසන, 

යබොධිසත්යතො තිරච්ඡානගයතො සමායනො කාසාවං අභිපූජයි, යතන හි
‘යජොතිපායලන මාණයවන කස්සයපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො 
මුණ්ඩකවායදන සමණකවායදන අසබ්භාහි ඵරුසාහි වාචාහි අක්කුට්යඨො

පරිභාසියතො’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි යජොතිපායලන මාණයවන
කස්සයපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො මුණ්ඩකවායදනසමණකවායදන

අසබ්භාහිඵරුසාහිවාචාහිඅක්කුට්යඨොපරිභාසියතො, යතනහි ‘ඡද්දන්යතන
නාගරායජනකාසාවංපූජිත’න්තිතම්පිවචනංමිච්ඡා.යදිතිරච්ඡානගයතන 
යබොධිසත්යතන කක්ඛළඛරකටුකයවදනං යවදයමායනන ලුද්දයකන

නිවත්ථං කාසාවං පූජිතං, කිං මනුස්සභූයතො සමායනො පරිපක්කඤායණො
පරිපක්කායයබොධියාකස්සපංභගවන්තංඅරහන්තං සම්මාසම්බුද්ධංදසබලං
යලොකනායකං උදියතොදිතං ජලිතබයායමොභාසං පවරුත්තමං

පවරරුචිරකාසිකකාසාවමභිපාරුතං දිස්වා න පූජයි? අයම්පි උභයතො

යකොටියකො පඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබොති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ඡද්දන්යතො නාගරාජා 

‘වධිස්සයමතන්ති…යප.… අවජ්ඣරූයපො’ති. යජොතිපායලන ච මාණයවන
කස්සයපො භගවා අරහං සම්මාසම්බුද්යධො මුණ්ඩකවායදනසමණකවායදන

අසබ්භාහිඵරුසාහිවාචාහිඅක්කුට්යඨො පරිභාසියතො, තඤ්චපනජාතිවයසන

කුලවයසන. යජොතිපායලො, මහාරාජ, මාණයවො අස්සද්යධ අප්පසන්යන

කුයල පච්චාජායතො, තස්ස මාතාපිතයරො භගිනිභාතයරො 

දාසිදාසයචටකපරිවාරකමනුස්සා බ්රහ්මයදවතා බ්රහ්මගරුකා, යත ‘බ්රාහ්මණා

එව උත්තමාපවරා’තිඅවයසයසපබ්බජියතගරහන්තිජිගුච්ඡන්ති, යතසංතං
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වචනං සුත්වා යජොතිපායලො මාණයවො ඝටිකායරනකුම්භකායරනසත්ථාරං
දස්සනායපක්යකොසියතොඑවමාහ‘කිංපන යතනමුණ්ඩයකනසමණයකන
දිට්යඨනා’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, අමතං විසමාසජ්ජතිත්තකංයහොති, යථාචසීයතොදකං

අග්ගිමාසජ්ජඋණ්හංයහොති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යජොතිපායලොමාණයවො

අස්සද්යධ අප්පසන්යන කුයල පච්චාජායතො, යසො කුලවයසන අන්යධො 

හුත්වා [යසොකුලජාතිවයසනඅන්යධොභවිත්වා(සයා.)] තථාගතං අක්යකොසි
පරිභාසි. 

‘‘යථා, මහාරාජ, ජලිතපජ්ජලියතො මහාඅග්ගික්ඛන්යධො සප්පභායසො 
උදකමාසජ්ජ උපහතප්පභායතයජො සීතයලො කාළයකො භවති

පරිපක්කනිග්ගුණ්ඩිඵලසදියසො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යජොතිපායලො
මාණයවොපුඤ්ඤවාසද්යධොඤාණවිපුලසප්පභායසොඅස්සද්යධ අප්පසන්යන

කුයල පච්චාජායතො, යසොකුලවයසන අන්යධො හුත්වා තථාගතං අක්යකොසි

පරිභාසි, උපගන්ත්වා ච බුද්ධගුණමඤ්ඤාය යචටකභූයතො විය අයහොසි, 
ජිනසාසයන පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්යතත්වා

බ්රහ්මයලොකූපයගො අයහොසී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතං තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ඡද්දන්තයජොතිපාලාරබ්භපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. ඝටිකාරපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘ඝටිකාරස්ස

කුම්භකාරස්ස ආයවසනං සබ්බං යතමාසං ආකාසච්ඡදනං අට්ඨාසි, න 

යදයවොතිවස්සී’ති. පුන ච භණිකඞතං ‘කස්සපස්ස තථාගතස්ස [භගවයතො

අරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්ස (ම.නි.2.289)] කුටිඔවස්සතී’ති.කිස්සපන, 

භන්යත නාගයසන, තථාගතස්ස එවමුස්සන්නකුසලමූලස්ස [එවරූපස්ස 

උස්සන්නකුසලමූලස්ස (ක.)] කුටි ඔවස්සති, තථාගතස්ස නාම යසො

ආනුභායවො ඉච්ඡිතබ්යබො? යදි, භන්යත නාගයසන, ඝටිකාරස්ස

කුම්භකාරස්ස ආයවසනං අයනොවස්සං ආකාසච්ඡදනං අයහොසි, යතන හි

‘තථාගතස්සකුටි ඔවස්සතී’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි තථාගතස්සකුටි

ඔවස්සති, යතන හි ‘ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස ආයවසනං අයනොවස්සකං 
අයහොසිආකාසච්ඡදන’න්තිතම්පිවචනංමිච්ඡා.අයම්පිඋභයතොයකොටියකො

පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසොතයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘ඝටිකාරස්ස කුම්භකාරස්ස

ආයවසනං සබ්බං යතමාසං ආකාසච්ඡදනං අට්ඨාසි, න යදයවොතිවස්සී’ති. 

භණිකඞතඤ්ච‘කස්සපස්සතථාගතස්සකුටිඔවස්සතී’ති.ඝටිකායරො, මහාරාජ, 
කුම්භකායරො සීලවා කලයාණධම්යමො උස්සන්නකුසලමූයලො අන්යධ 

ජිණ්යණ මාතාපිතයරොයපොයසති, තස්සඅසම්මුඛාඅනාපුච්ඡායයවස්සඝයර
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තිණංහරිත්වාභගවයතො කුටිංඡායදසුං, යසොයතනතිණහරයණනඅකම්පිතං

අසඤ්චලිතංසුසණ්ඨිතංවිපුලමසමංපීතිං පටිලභති, භියයයොයසොමනස්සඤ්ච

අතුලං උප්පායදසි ‘අයහො වත යම භගවා යලොකුත්තයමො සුවිස්සත්යථො’ති, 

යතන තස්ස දිට්ඨධම්මියකො විපායකො නිබ්බත්යතො. න හි, මහාරාජ, 
තථාගයතොතාවතයකනවිකායරනචලති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, සියනරුගිරිරාජාඅයනකසතසහස්සවාතසම්පහායරනපි

න කම්පති න චලති, මයහොදධි වරප්පවරසාගයරො

අයනකසතනහුතමහාගඞ්ගාසතසහස්යසහිපි න පූරති න විකාරමාපජ්ජති, 

එවයමවයඛො, මහාරාජ, තථාගයතොනතාවතයකනවිකායරනචලති. 

‘‘යංපන, මහාරාජ, තථාගතස්සකුටිඔවස්සති, තංමහයතොජනකායස්ස 

අනුකම්පාය. ද්යවයම, මහාරාජ, අත්ථවයස සම්පස්සමානා තථාගතා සයං

නිම්මිතං පච්චයං නප්පටියසවන්ති, ‘අයං අග්ගදක්ඛියණයයයො සත්ථා’ති

භගවයතො පච්චයං දත්වා යදවමනුස්සා සබ්බදුග්ගතියතො පරිමුච්චිස්සන්තීති, 
දස්යසත්වාවුත්තිංපරියයසන්තීති‘මාඅඤ්යඤ උපවයදයය’න්ති.ඉයමද්යව
අත්ථවයසසම්පස්සමානාතථාගතාසයංනිම්මිතංපච්චයං නප්පටියසවන්ති.

යදි, මහාරාජ, සක්යකොවාතංකුටිංඅයනොවස්සංකයරයයබ්රහ්මාවා සයංවා, 

සාවජ්ජංභයවයයතංයයවකරණං [කාරණං (සී.පී.)] සයදොසංසනිග්ගහං, 

ඉයම විභූතං [විභූසං (සී. පී.)] කත්වා යලොකං සම්යමොයහන්ති අධිකතං

කයරොන්තීති, තස්මා තං කරණං වජ්ජනීයං. න, මහාරාජ, තථාගතා වත්ථුං

යාචන්ති, තාය අවත්ථුයාචනාය අපරිභාසියා භවන්තී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ඝටිකාරපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. බ්රාහ්මණරාජවාදපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං තථාගයතන ‘අහමස්මි, 

භික්ඛයව, බ්රාහ්මයණො යාචයයොයගො’ති. පුන ච භණිකඞතං ‘රාජාහමස්මි 

යසලා’ති. යදි, භන්යත නාගයසන, භගවතා භණිකඞතං ‘අහමස්මි, භික්ඛයව, 

බ්රාහ්මයණොයාචයයොයගො’ති, යතනහි ‘රාජාහමස්මියසලා’තියංවචනං, තං

මිච්ඡා.යදිතථාගයතනභණිකඞතං‘රාජාහමස්මියසලා’ති, යතනහි‘අහමස්මි, 

භික්ඛයව, බ්රාහ්මයණොයාචයයොයගො’තිතම්පිවචනංමිච්ඡා.ඛත්තියයොවාහි

භයවයයබ්රාහ්මයණො වා, නත්ථිඑකායජාතියාද්යවවණ්ණානාම, අයම්පි

උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො තවානුප්පත්යතො, යසො තයා
නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘අහමස්මි, භික්ඛයව, බ්රාහ්මයණො 

යාචයයොයගො’ති, පුන ච භණිකඞතං ‘රාජාහමස්මි යසලා’ති, තත්ථ කාරණං

අත්ථි, යයනකාරයණන තථාගයතොබ්රාහ්මයණොචරාජාචයහොතී’’ති. 
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පටුන 

‘‘කිං පන තං, භන්යත නාගයසන, කාරණං, යයන කාරයණන

තථාගයතො බ්රාහ්මයණො ච රාජා ච යහොති’’? ‘‘සබ්යබ, මහාරාජ, පාපකා 
අකුසලා ධම්මා තථාගතස්ස බාහිතා පහීනා අපගතා බයපගතා උච්ඡින්නා

ඛීණා ඛයං පත්තා නිබ්බුතා උපසන්තා, තස්මා තථාගයතො ‘බ්රාහ්මයණො’ති
වුච්චති. 

‘‘බ්රාහ්මයණො නාම සංසයමයනකංසං විමතිපථං වීතිවත්යතො, භගවාපි, 

මහාරාජ, සංසයමයනකංසං විමතිපථං වීතිවත්යතො, යතන කාරයණන
තථාගයතො‘බ්රාහ්මයණො’ති වුච්චති. 

‘‘බ්රාහ්මයණො නාම සබ්බභවගතියයොනිනිස්සයටො

මලරජගතවිප්පමුත්යතො අසහායයො, භගවාපි, මහාරාජ, 

සබ්බභවගතියයොනිනිස්සයටො මලරජගතවිප්පමුත්යතො අසහායයො, යතන 

කාරයණනතථාගයතො‘බ්රාහ්මයණො’තිවුච්චති. 

‘‘බ්රාහ්මණා නාම අග්ගයසට්ඨවරපවරදිබ්බවිහාරබහුයලො, භගවාපි, 

මහාරාජ, අග්ගයසට්ඨවරපවරදිබ්බවිහාරබහුයලො, යතනාපි කපරයණන
තථාගයතො‘‘බ්රාහ්මයණො’’ති වුච්චති. 

‘‘බ්රාහ්මයණො නාම අජ්ඣයන අජ්ඣාපන දානප්පටිග්ගහණ දම 

සංයමනියමපුබ්බමනුසිට්ඨි පයවණිකඞ වංස ධරයණො, භගවාපි, මහාරාජ, 
අජ්ඣයනඅජ්ඣාපන දානප්පටිග්ගහණදමසංයමනියමපුබ්බජිනාචිණ්ණ
අනුසිට්ඨි පයවණිකඞ වංස ධරයණො යතනාපි කාරයණන තථාගයතො
‘බ්රාහ්මයණො’ති වුච්චති. 

‘‘බ්රාහ්මයණො නාම බ්රහාසුඛවිහාරජ්ඣානඣායී; භගවාපි, මහාරාජ, 

බ්රහාසුඛවිහාරජ්ඣානඣායී, යතනාපිකාරයණනතථාගයතො‘බ්රාහ්මයණො’ති
වුච්චති. 

‘‘බ්රාහ්මයණො නාමසබ්බභවාභවගතීසු අභිජාතිවත්තිතමනුචරිතංජානාති, 

භගවාපි, මහාරාජ, සබ්බභවාභවගතීසු අභිජාතිවත්තිතමනුචරිතං ජානාති, 
යතනාපිකාරයණනතථාගයතො‘බ්රාහ්මයණො’ති වුච්චති. 

‘‘බ්රාහ්මයණොති, මහාරාජ, භගවයතො යනතං නාමං මාතරා කතං, න

පිතරා කතං, නභාතරාකතං, නභගිනියාකතං, නමිත්තාමච්යචහිකතං, න

ඤාතිසායලොහියතහිකතං, න සමණබ්රාහ්මයණහිකතං, නයදවතාහිකතං, 
වියමොක්ඛන්තිකයමතං බුද්ධානං භගවන්තානං නාමං යබොධියා යයව මූයල
මාරයසනංවිධමිත්වාඅතීතානාගතපච්චුප්පන්යනපාපයකඅකුසයල ධම්යම
බායහත්වා සහ සබ්බඤ්ඤුතඤාණස්ස පටිලාභා 

පටිලද්ධපාතුභූතසමුප්පන්නමත්යතසච්ඡිකාපඤ්ඤත්තියදිදංබ්රාහ්මයණොති, 
යතන කාරයණනතථාගයතොවුච්චති‘බ්රාහ්මයණො’’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  යමණ්ඩකපඤ්යහො 

179 

පටුන 

‘‘යකන පන, භන්යත නාගයසන, කාරයණන තථාගයතො වුච්චති

‘රාජා’’’ති? ‘‘රාජා නාම, මහාරාජ, යයො යකොචි රජ්ජං කායරති

යලොකමනුසාසති, භගවාපි, මහාරාජ, දසසහස්සියා යලොකධාතුයා ධම්යමන

රජ්ජංකායරති, සයදවකංයලොකංසමාරකංසබ්රහ්මකං සස්සමණබ්රාහ්මණිකඞං

පජං සයදවමනුස්සං අනුසාසති, යතනාපි කාරයණන තථාගයතො වුච්චති 

‘රාජා’ති. 

‘‘රාජා නාම, මහාරාජ, සබ්බජනමනුස්යස අභිභවිත්වා නන්දයන්යතො 

ඤාතිසඞ්ඝං, යසොචයන්යතො අමිත්තසඞ්ඝං, මහතිමහායසසිරිහරං
ථිරසාරදණ්ඩං අනූනසතසලාකාලඞ්කතං උස්සායපති

පණ්ඩරවිමලයසතච්ඡත්තං, භගවාපි, මහාරාජ, යසොචයන්යතො මාරයසනං

මිච්ඡාපටිපන්නං, නන්දයන්යතො යදවමනුස්යස සම්මාපටිපන්යන
දසසහස්සියා යලොකධාතුයා මහතිමහායසසිරිහරං ඛන්තිථිරසාරදණ්ඩං 
ඤාණවරසතසලාකාලඞ්කතං උස්සායපති

අග්ගවරවිමුත්තිපණ්ඩරවිමලයසතච්ඡත්තං, යතනාපි කාරයණනතථාගයතො
වුච්චති‘රාජා’ති. 

‘‘රාජා නාම උපගතසම්පත්තජනානං බහූනමභිවන්දනීයයො භවති, 

භගවාපි, මහාරාජ, උපගතසම්පත්තයදවමනුස්සානං බහූනමභිවන්දනීයයො, 
යතනාපිකාරයණනතථාගයතො වුච්චති‘රාජා’ති. 

‘‘රාජා නාම යස්ස කස්සචි ආරාධකස්ස පසීදිත්වා වරිතං වරං දත්වා 

කායමනතප්පයති, භගවාපි, මහාරාජ, යස්සකස්සචිකායයනවාචායමනසා
ආරාධකස්ස පසීදිත්වා වරිතං වරමනුත්තරං සබ්බදුක්ඛපරිමුත්තිං දත්වා

අයසසකාමවයරන ච තප්පයති, යතනාපි කාරයණන තථාගයතො වුච්චති
‘රාජා’ති. 

‘‘රාජා නාමආණංවීතික්කමන්තංවිගරහති ඣායපති [ජායපති(සී.පී.)] 

ධංයසති, භගවයතොපි, මහාරාජ, සාසනවයරආණං අතික්කමන්යතො අලජ්ජී
මඞ්කුභායවන ඔඤ්ඤායතො හීළියතො ගරහියතො භවිත්වා වජ්ජති

ජිනසාසනවරම්හා, යතනාපිකාරයණනතථාගයතොවුච්චති‘රාජා’ති. 

‘‘රාජා නාම පුබ්බකානං ධම්මිකානං රාජූනං පයවණිකඞමනුසිට්ඨියා
ධම්මාධම්මමනුදීපයිත්වා ධම්යමන රජ්ජං කාරයමායනො පිහයියතො පියයො 

පත්ථියතො භවති ජනමනුස්සානං, චිරං රාජකුලවංසං ඨපයති

ධම්මගුණබයලන, භගවාපි, මහාරාජ, පුබ්බකානං සයම්භූනං
පයවණිකඞමනුසිට්ඨියා ධම්මාධම්මමනුදීපයිත්වා ධම්යමන 
යලොකමනුසාසමායනො පිහයියතො පියයො පත්ථියතො යදවමනුස්සානං චිරං

සාසනං පවත්යතති ධම්මගුණබයලන, යතනාපි කාරයණන තථාගයතො

වුච්චති ‘රාජා’ති. එවමයනකවිධං, මහාරාජ, කාරණං, යයන කාරයණන

තථාගයතො බ්රාහ්මයණොපි භයවයය රාජාපි භයවයය, සුනිපුයණො භික්ඛු 
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පටුන 

කප්පම්පි යනො නං සම්පායදයය, කිං අතිබහුං භණිකඞයතන, සංඛිත්තං 

සම්පටිච්ඡිතබ්බ’’න්ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං තථා 
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

බ්රාහ්මණරාජවාදපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. ගාථාභිගීතයභොජනකථාපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතංභගවතා – 

‘‘‘ගාථාභිගීතං යම අයභොජයනයයං [අයභොජනීයං (ක.) සු. නි. 81

පස්සිතබ්බං], සම්පස්සතංබ්රාහ්මණයනසධම්මා; 

ගාථාභිගීතංපනුදන්තිබුද්ධා, ධම්යමසතීබ්රාහ්මණ වුත්තියරසා’ති. 

‘‘පුනචභගවාපරිසායධම්මංයදයසන්යතොකයථන්යතොඅනුපුබ්බිකථං 

පඨමං තාව දානකථං කයථති, පච්ඡා සීලකථං, තස්ස භගවයතො
සබ්බයලොකිස්සරස්ස භාසිතං සුත්වා යදවමනුස්සා අභිසඞ්ඛරිත්වා දානං

යදන්ති, තස්ස තං උයයයොජිතං දානං සාවකා පරිභුඤ්ජන්ති. යදි, භන්යත

නාගයසන, භගවතාභණිකඞතං‘ගාථාභිගීතංයමඅයභොජයනයය’න්ති, යතනහි

‘භගවා දානකථං පඨමං කයථතී’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි දානකථං

පඨමංකයථති, යතනහි‘ගාථාභිගීතංයමඅයභොජයනයය’න්තිතම්පිවචනං

මිච්ඡා. කිං කාරණං? යයො යසො, භන්යත, දක්ඛියණයයයො ගිහීනං

පිණ්ඩපාතදානස්ස විපාකං කයථති, තස්ස යත ධම්මකථං සුත්වා

පසන්නචිත්තාඅපරාපරං දානං යදන්ති, යයතංදානංපරිභුඤ්ජන්ති, සබ්යබ
යත ගාථාභිගීතං පරිභුඤ්ජන්ති. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො

නිපුයණොගම්භීයරොතපානුප්පත්යතො, යසො තයානිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘ගාථාභිගීතං යම අයභොජයනයයං, 

සම්පස්සතංබ්රාහ්මණයනසධම්යමො. ගාථාභිගීතංපනුදන්තිබුද්ධා, ධම්යම

සතී බ්රාහ්මණවුත්තියරසා’ති, කයථතිචභගවාපඨමංදානකථං, තඤ්චපන

කිරියං සබ්යබසං තථාගතානං පඨමං දානකථාය, තත්ථ චිත්තං

අභිරමායපත්වා පච්ඡා සීයල නියයොයජන්ති. යථා, මහාරාජ, මනුස්සා

තරුණදාරකානංපඨමංතාව කීළාභණ්ඩකානියදන්ති. යසයයථිදං, වඞ්කකං

ඝටිකං චිඞ්ගුලකං පත්තාළ්හකං රථකං ධනුකං, පච්ඡා යත සයක සයක 

කම්යම නියයොයජන්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො පඨමං
දානකථායචිත්තංඅභිරමායපත්වා පච්ඡාසීයලනියයොයජති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, භිසක්යකො නාම ආතුරානං පඨමං තාව 

චතූහපඤ්චාහංයතලංපායයතිබලකරණායසියනහනාය, පච්ඡාවියරයචති.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො පඨමං තාව දානකථාය චිත්තං

අභිරමායපත්වා පච්ඡා සීයල නියයොයජති. දායකානං, මහාරාජ, දානපතීනං

චිත්තං මුදුකං යහොති මද්දවං සිනිද්ධං, යතන යත දානයසතුසඞ්කයමන 
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දානනාවාය සංසාරසාගරපාරමනුගච්ඡන්ති, තස්මා යතසං පඨමං

කම්මභූමිමනුසාසති, නච යකනචි [යතන(සී.පී.)] විඤ්ඤත්තිමාපජ්ජතී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘විඤ්ඤත්ති’න්ති යං වයදසි, කති පන තා 

විඤ්ඤත්තියයො’’ති? ‘‘ද්යවමා, මහාරාජ, විඤ්ඤත්තියයො කායවිඤ්ඤත්ති 

වචීවිඤ්ඤත්තිචාති.තත්ථඅත්ථිකායවිඤ්ඤත්තිසාවජ්ජා, අත්ථිඅනවජ්ජා. 

අත්ථිවචීවිඤ්ඤත්තිසාවජ්ජා, අත්ථිඅනවජ්ජා. 

‘‘කතමා කායවිඤ්ඤත්ති සාවජ්ජා? ඉයධකච්යචො භික්ඛු කුලානි 

උපගන්ත්වා අයනොකායස ඨියතො ඨානං භඤ්ජති, අයං කායවිඤ්ඤත්ති

සාවජ්ජා. තාය ච විඤ්ඤාපිතං අරියා න පරිභුඤ්ජන්ති, යසො ච පුග්ගයලො
අරියානංසමයයඔඤ්ඤායතොයහොති හීළියතොඛීළියතොගරහියතොපරිභූයතො

අචිත්තීකයතො, භින්නාජීයවොත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ඉයධකච්යචො භික්ඛු කුලානි උපගන්ත්වා
අයනොකායසඨියතොගලංපණායමත්වායමොරයපක්ඛිතංයපක්ඛති‘එවංඉයම 

පස්සන්තී’ති, යතනචයතපස්සන්ති.අයම්පිකායවිඤ්ඤත්තිසාවජ්ජා.තාය

ච විඤ්ඤාපිතංඅරියානපරිභුඤ්ජන්ති, යසොචපුග්ගයලොඅරියානං සමයය

ඔඤ්ඤායතො යහොති හීළියතො ඛීළියතො ගරහියතො පරිභූයතො අචිත්තීකයතො, 
භින්නාජීයවොත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ඉයධකච්යචො භික්ඛු හනුකාය වා භමුකාය වා

අඞ්ගුට්යඨන වා විඤ්ඤායපති, අයම්පි කායවිඤ්ඤත්ති සාවජ්ජා, තාය ච

විඤ්ඤාපිතං අරියා න පරිභුඤ්ජන්ති, යසො ච පුග්ගයලො අරියානං සමයය 

ඔඤ්ඤායතො යහොති හීළියතො ඛීළියතො ගරහියතො පරිභූයතො අචිත්තීකයතො, 
භින්නාජීයවොත්යවවසඞ්ඛං ගච්ඡති. 

‘‘කතමා කායවිඤ්ඤත්ති අනවජ්ජා? ඉධ භික්ඛු කුලානි උපගන්ත්වා 
සයතො සමාහියතො සම්පජායනො ඨායනපි අට්ඨායනපියථානුසිට්ඨිං ගන්ත්වා

ඨායන තිට්ඨති, දාතුකායමසු තිට්ඨති, අදාතුකායමසු පක්කමති. අයං

කායවිඤ්ඤත්තිඅනවජ්ජා, තායච විඤ්ඤාපිතංඅරියාපරිභුඤ්ජන්ති, යසොච
පුග්ගයලො අරියානං සමයය වණ්ණිකඞයතො යහොති ථුයතො පසත්යථො

සල්යලඛිතාචායරො, පරිසුද්ධාජීයවොත්යවව සඞ්ඛං ගච්ඡති. භාසිතම්යපතං, 

මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවන– 

‘න යව යාචන්ති සප්පඤ්ඤා, ධීයරො ච යවදිතුමරහති [අරියා

ගරහන්තියාචනං(සී.පී.)]; 

උද්දිස්සඅරියාතිට්ඨන්ති, එසාඅරියානයාචනා’ති. 

‘‘කතමාවචීවිඤ්ඤත්තිසාවජ්ජා? ඉධ, මහාරාජ, භික්ඛුවාචාය බහුවිධං

විඤ්ඤායපති චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානප්පච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරං, 
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අයං වචීවිඤ්ඤත්තිසාවජ්ජා, තාය ච විඤ්ඤාපිතං අරියාන පරිභුඤ්ජන්ති, 
යසො ච පුග්ගයලො අරියානං සමයය ඔඤ්ඤායතො යහොති හීළියතො ඛීළියතො

ගරහියතොපරිභූයතොඅචිත්තීකයතො, භින්නාජීයවොත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ඉයධකච්යචො භික්ඛු පයරසං සායවන්යතො එවං

භණති ‘ඉමිනා යම අත්යථො’ති, තාය ච වාචාය පයරසං සාවිතාය තස්ස

ලායභො උප්පජ්ජති, අයම්පි වචීවිඤ්ඤත්ති සාවජ්ජා, තාය ච විඤ්ඤාපිතං

අරියා න පරිභුඤ්ජන්ති, යසො ච පුග්ගයලො අරියානං සමයය ඔඤ්ඤායතො

යහොති හීළියතො ඛීළියතො ගරහියතො පරිභූයතො අචිත්තීකයතො, 
භින්නාජීයවොත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ඉයධකච්යචො භික්ඛු වචීවිප්ඵායරන පරිසාය 

සායවති ‘එවඤ්චඑවඤ්ච භික්ඛූනංදාතබ්බ’න්ති, තඤ්චයතවචනං සුත්වා

පරිකිත්තිතං අභිහරන්ති, අයම්පි වචීවිඤ්ඤත්ති සාවජ්ජා, තාය ච 

විඤ්ඤාපිතං අරියා න පරිභුඤ්ජන්ති, යසො ච පුග්ගයලො අරියානං සමයය

ඔඤ්ඤායතො යහොති හීළියතො ඛීළියතො ගරහියතො පරිභූයතො අචිත්තීකයතො, 
භින්නාජීයවොත්යවව සඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘නනු, මහාරාජ, යථයරොපිසාරිපුත්යතොඅත්ථඞ්ගයතසූරියය රත්තිභායග
ගිලායනො සමායනො යථයරන මහායමොග්ගල්ලායනන යභසජ්ජං

පුච්ඡීයමායනොවාචං භින්දි, තස්සයතනවචීයභයදනයභසජ්ජංඋප්පජ්ජි.අථ

යථයරො සාරිපුත්යතො ‘වචීයභයදන යම ඉමං යභසජ්ජං උප්පන්නං, මා යම
ආජීයවො භිජ්ජී’ති ආජීවයභදභයා තං යභසජ්ජං පජහි න උපජීවි. එවම්පි

වචීවිඤ්ඤත්තිසාවජ්ජා, තායචවිඤ්ඤාපිතංඅරියාන පරිභුඤ්ජන්ති.යසොච
පුග්ගයලොඅරියානංසමයයඔඤ්ඤායතොයහොතිහීළියතොඛීළියතොගරහියතො 

පරිභූයතොඅචිත්තීකයතො, භින්නාජීයවොත්යවවසඞ්ඛංගච්ඡති. 

‘‘කතමා වචීවිඤ්ඤත්ති අනවජ්ජා? ඉධ, මහාරාජ, භික්ඛු සති පච්චයය

යභසජ්ජං විඤ්ඤායපති ඤාතිපවාරියතසු කුයලසු, අයං වචීවිඤ්ඤත්ති

අනවජ්ජා, තාය ච විඤ්ඤාපිතං අරියා පරිභුඤ්ජන්ති, යසො ච පුග්ගයලො

අරියානං සමයය වණ්ණිකඞයතො යහොති යථොමියතො පසත්යථො, 

පරිසුද්ධාජීයවොත්යවව සඞ්ඛං ගච්ඡති, අනුමයතො තථාගයතහි අරහන්යතහි 
සම්මාසම්බුද්යධහි. 

‘‘යංපන, මහාරාජ, තථාගයතොකසිභාරද්වාජස්සබ්රාහ්මණස්සයභොජනං 

පජහි [පජහති(ක.)], තං ආයවඨනවිනියවඨනකඩ් නනිග්ගහප්පටිකම්යමන

නිබ්බත්ති, තස්මාතථාගයතොතංපිණ්ඩපාතං පටික්ඛිපිනඋපජීවී’’ති. 

‘‘සබ්බකාලං, භන්යතනාගයසන, තථාගයතභුඤ්ජමායනයදවතාදිබ්බං 

ඔජං පත්යත ආකිරන්ති, උදාහු ‘සූකරමද්දයව ච මධුපායායස චා’ති ද්වීසු

යයව පිණ්ඩපායතසු ආකිරිංසූ’’ති? ‘‘සබ්බකාලං, මහාරාජ, තථාගයත
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පටුන 

භුඤ්ජමායන යදවතා දිබ්බං ඔජං ගයහත්වා උපතිට්ඨිත්වා උද්ධටුද්ධයට
ආයලොයපආකිරන්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්යඤො සූයදො රඤ්යඤො භුඤ්ජන්තස්ස සූපං

ගයහත්වා උපතිට්ඨිත්වා කබයළ කබයළ සූපං ආකිරති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, සබ්බකාලංතථාගයතභුඤ්ජමායනයදවතාදිබ්බංඔජංගයහත්වා
උපතිට්ඨිත්වා උද්ධටුද්ධයට ආයලොයප දිබ්බං ඔජං ආකිරන්ති.

යවරඤ්ජායම්පි, මහාරාජ, තථාගතස්ස සුක්ඛයවපුලයක [සුක්ඛයවමූලයක
(ක.)] භුඤ්ජමානස්ස යදවතා දිබ්යබන ඔයජන යතමයිත්වා යතමයිත්වා

උපසංහරිංසු, යතනතථාගතස්සකායයොඋපචියතොඅයහොසී’’ති.‘‘ලාභා වත, 

භන්යත නාගයසන, තාසං යදවතානං, යා තථාගතස්ස සරීරප්පටිජග්ගයන

සතතංසමිතං උස්සුක්කමාපන්නා.සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ගාථාභිගීතයභොජනකථාපඤ්යහොනවයමො. 

10. ධම්මයදසනායඅප්යපොස්සුක්කපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘තථාගයතන චතූහි ච 

අසඞ්යඛයයයයහි කප්පානං සතසහස්යසන ච එත්ථන්තයර
සබ්බඤ්ඤුතඤාණංපරිපාචිතං මහයතොජනකායස්සසමුද්ධරණායා’ති.පුන

ච ‘සබ්බඤ්ඤුතං පත්තස්ස අප්යපොස්සුක්කතාය චිත්තං නමි, යනො
ධම්මයදසනායා’ති. 

‘‘යථා නාම, භන්යත නාගයසන, ඉස්සායසො වා ඉස්සාසන්යතවාසී වා 
බහුයක දිවයස සඞ්ගාමත්ථාය උපාසනං සික්ඛිත්වා සම්පත්යත මහායුද්යධ

ඔසක්යකයය, එවයමව යඛො, භන්යත නාගයසන, තථාගයතන චතූහි ච
අසඞ්යඛයයයයහි කප්පානං සතසහස්යසන ච එත්ථන්තයර
සබ්බඤ්ඤුතඤාණං පරිපායචත්වා මහයතො ජනකායස්ස සමුද්ධරණාය
සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතනධම්මයදසනායඔසක්කිතං. 

‘‘යථා වා පන, භන්යත නාගයසන, මල්යලො වා මල්ලන්යතවාසී වා

බහුයක දිවයසනිබ්බුද්ධංසික්ඛිත්වාසම්පත්යතමල්ලයුද්යධඔසක්යකයය, 

එවයමව යඛො, භන්යත නාගයසන, තථාගයතන චතූහි ච අසඞ්යඛයයයයහි
කප්පානංසතසහස්යසනච එත්ථන්තයරසබ්බඤ්ඤුතඤාණංපරිපායචත්වා
මහයතොජනකායස්සසමුද්ධරණායසබ්බඤ්ඤුතං පත්යතනධම්මයදසනාය
ඔසක්කිතං. 

‘‘කිංනු යඛො, භන්යතනාගයසන, තථාගයතනභයා ඔසක්කිතං, උදාහු

අපාකටතාය ඔසක්කිතං, උදාහු දුබ්බලතාය ඔසක්කිතං, උදාහු 

අසබ්බඤ්ඤුතාය ඔසක්කිතං, කිං තත්ථකාරණං, ඉඞ්ඝ යමත්වං කාරණං

බූ්රහි කඞ්ඛාවිතරණාය. යදි, භන්යත නාගයසන, තථාගයතන චතූහි ච 
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පටුන 

අසඞ්යඛයයයයහි කප්පානං සතසහස්යසන ච එත්ථන්තයර

සබ්බඤ්ඤුතඤාණංපරිපාචිතං මහයතොජනකායස්සසමුද්ධරණාය, යතනහි

‘සබ්බඤ්ඤුතං පත්තස්ස අප්යපොස්සුක්කතාය චිත්තං නමි, යනො

ධම්මයදසනායා’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි සබ්බඤ්ඤුතං පත්තස්ස 

අප්යපොස්සුක්කතායචිත්තංනමි යනොධම්මයදසනාය, යතනහි ‘තථාගයතන
චතූහි ච අසඞ්යඛයයයයති කප්පානං සතසහස්යසන ච එත්ථන්තයර 

සබ්බඤ්ඤුතඤාණංපරිපාචිතංමහයතොජනකායස්සසමුද්ධරණායා’තිතම්පි
වචනං මිච්ඡා. අයම්පි උභයතො යකොටියකො පඤ්යහො ගම්භීයරො

දුන්නිබ්යබයඨොතවානුප්පත්යතො, යසොතයා නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘පරිපාචිතඤ්ච, මහාරාජ, තථාගයතන චතූහි ච අසඞ්යඛයයයයහි 
කප්පානං සතසහස්යසන ච එත්ථන්තයර සබ්බඤ්ඤුතඤාණං මහයතො

ජනකායස්ස සමුද්ධරණාය, පත්තසබ්බඤ්ඤුතස්ස ච අප්යපොස්සුක්කතාය

චිත්තං නමි, යනො ධම්මයදසනාය. තඤ්ච පන ධම්මස්ස
ගම්භීරනිපුණදුද්දසදුරනුයබොධසුඛුමදුප්පටියවධතං සත්තානඤ්ච

ආලයාරාමතං සක්කායදිට්ඨියාදළ්හසුග්ගහිතතඤ්චදිස්වා‘කිංනුයඛො, කථං

නුයඛො’ති අප්යපොස්සුක්කතායචිත්තංනමි, යනොධම්මයදසනාය, සත්තානං
පටියවධචින්තනමානසං යයයවතං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, භිසක්යකොසල්ලකත්යතොඅයනකබයාධිපරිපීළිතංනරං 
උපසඞ්කමිත්වාඑවංචින්තයති‘යකනනුයඛොඋපක්කයමනකතයමනවා

යභසජ්යජන ඉමස්ස බයාධි වූපසයමයයා’ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
තථාගතස්ස සබ්බකියලසබයාධිපරිපීළිතං ජනං ධම්මස්ස ච

ගම්භීරනිපුණදුද්දසදුරනුයබොධසුඛුමදුප්පටියවධතං දිස්වා ‘කිංනු යඛො, කථං

නුයඛො’තිඅප්යපොස්සුක්කතායචිත්තංනමි, යනොධම්මයදසනාය, සත්තානං 
පටියවධචින්තනමානසංයයයවතං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස මුද්ධාවසිත්තස්ස 

යදොවාරිකඅනීකට්ඨපාරිසජ්ජයනගමභටබල [බලත්ථ (සී. පී.)] 

අමච්චරාජඤ්ඤරාජූපජීවියන ජයන දිස්වා එවං චිත්තමුප්පජ්යජයය ‘කිං නු

යඛො, කථං නු යඛො ඉයම සඞ්ගණ්හිස්සාමී’ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
තථාගතස්ස ධම්මස්ස ගම්භීරනිපුණදුද්දසදුරනුයබොධසුඛුමදුප්පටියවධතං 
සත්තානඤ්චආලයාරාමතංසක්කායදිට්ඨියාදළ්හසුග්ගහිතතඤ්චදිස්වා‘කිං

නු යඛො, කථං නු යඛො’ති අප්යපොස්සුක්කතාය චිත්තං නමි, යනො

ධම්මයදසනාය, සත්තානං පටියවධචින්තනමානසංයයයවතං. 

‘‘අපි ච, මහාරාජ, සබ්යබසං තථාගතානං ධම්මතා එසා, යං බ්රහ්මුනා 

ආයාචිතාධම්මංයදයසන්ති.තත්ථපනකිංකාරණං? යයයතනසමයයන

මනුස්සා තාපසපරිබ්බාජකා සමණබ්රාහ්මණා, සබ්යබයත බ්රහ්මයදවතා

යහොන්ති බ්රහ්මගරුකා බ්රහ්මපරායණා, තස්මා තස්ස බලවයතො යසවයතො
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පටුන 

ඤාතස්ස පඤ්ඤාතස්ස උත්තරස්ස අච්චුග්ගතස්ස ඔනමයනන සයදවයකො

යලොයකො ඔනමිස්සති ඔකප්යපස්සති අධිමුච්චිස්සතීති ඉමිනා ච, මහාරාජ, 

කාරයණනතථාගතාබ්රහ්මුනා ආයාචිතාධම්මංයදයසන්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචි රාජා වා රාජමහාමත්යතො වා යස්ස ඔනමති 

අපචිතිංකයරොති, බලවතරස්සතස්සඔනමයනනඅවයසසාජනතාඔනමති

අපචිතිං කයරොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, බ්රහ්යම ඔනමියත තථාගතානං

සයදවයකොයලොයකොඔනමිස්සති, පූජිතපූජයකොමහාරාජ, යලොයකො, තස්මා

යසො බ්රහ්මා සබ්යබසං තථාගතානං ආයාචති ධම්මයදසනාය, යතන ච

කාරයණන තථාගතා බ්රහ්මුනා ආයාචිතා ධම්මං යදයසන්තී’’ති. ‘‘සාධු, 

භන්යත නාගයසන, සුනිබ්යබඨියතො පඤ්යහො, අතිභද්රකං යවයයාකරණං, 
එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ධම්මයදසනායඅප්යපොස්සුක්කපඤ්යහොදසයමො. 

11. ආචරියානාචරියපඤ්යහො 
11. ‘‘භන්යත, නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා– 

‘‘‘නයමආචරියයොඅත්ථි, සදියසොයමනවිජ්ජති; 

සයදවකස්මිංයලොකස්මිං, නත්ථියමපටිපුග්ගයලො’ති [මහාව.11]. 

‘‘පුනචභණිකඞතං‘ඉතියඛො, භික්ඛයව, ආළායරොකාලායමොආචරියයොයම

සමායනො අන්යතවාසිංමංසමානංඅත්තනාසමසමංඨයපසි, උළාරාය චමං

පූජාය පූයජසී’ති. යදි, භන්යත නාගයසන, තථාගයතන භණිකඞතං ‘න යම

ආචරියයොඅත්ථි, සදියසොයමන විජ්ජති.සයදවකස්මිංයලොකස්මිං, නත්ථියම

පටිපුග්ගයලො’ති, යතන හි ‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, ආළායරො කාලායමො
ආචරියයො යම සමායනො අන්යතවාසිං මං සමානං අත්තනා සමසමං 

ඨයපසී’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා. යදි තථාගයතන භණිකඞතං ‘ඉති යඛො, 

භික්ඛයව, ආළායරො කාලායමො ආචරියයො යම සමායනො අන්යතවාසිං මං

සමානං අත්තනා සමසමං ඨයපසී’ති, යතන හි ‘න යම ආචරියයො අත්ථි, 

සදියසොයමනවිජ්ජති.සයදවකස්මිංයලොකස්මිං, නත්ථියමපටිපුග්ගයලො’ති 

තම්පිවචනංමිච්ඡා.අයම්පිඋභයතොයකොටියකොපඤ්යහොතවානුප්පත්යතො, 
යසොතයා නිබ්බාහිතබ්යබො’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, තථාගයතන‘නයම ආචරියයොඅත්ථි, සදියසො

යම න විජ්ජති. සයදවකස්මිං යලොකස්මිං, නත්ථි යම පටිපුග්ගයලො’ති, 

භණිකඞතඤ්ච ‘ඉති යඛො, භික්ඛයව, ආළායරො කාලායමො ආචරියයො යම

සමායනො අන්යතවාසිංමංසමානංඅත්තනාසමසමංඨයපසි, උළාරායචමං
පූජායපූයජසී’ති. 
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‘‘තඤ්ච පන වචනං පුබ්යබව සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස 
යබොධිසත්තස්යසවසයතොආචරියභාවංසන්ධායභාසිතං. 

‘පඤ්චියම, මහාරාජ, පුබ්යබව සම්යබොධා අනභිසම්බුද්ධස්ස 

යබොධිසත්තස්ස සයතො ආචරියා, යයහි අනුසිට්යඨො යබොධිසත්යතො තත්ථ

තත්ථදිවසං වීතිනායමසි.කතයමපඤ්ච? යයයත, මහාරාජ, අට්ඨබ්රාහ්මණා

ජාතමත්යත යබොධිසත්යත ලක්ඛණානි පරිග්ගණ්හිංසු, යසයයථීදදං, රායමො
ධයජො ලක්ඛයණො මන්තී යඤ්යඤො සුයායමො සුයභොයජො සුදත්යතොති. යත

තස්සයසොත්ථිංපයවදයිත්වා රක්ඛාකම්මංඅකංසු, යතචපඨමංආචරියා. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යබොධිසත්තස්ස පිතා සුද්යධොදයනො රාජා යං
යතන සමයයන අභිජාතං උදිච්චජාතිමන්තං පදකං යවයයාකරණං
ඡළඞ්ගවන්තං සබ්බමිත්තං නාම බ්රාහ්මණං උපයනත්වා යසොවණ්යණන

භිඞ්ගායරන [භිඞ්කායරන (සී. පී.)] උදකං ඔයණොයජත්වා ‘ඉමං කුමාරං

සික්ඛායපහී’තිඅදාසි, අයංදුතියයො ආචරියයො. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යාසායදවතායබොධිසත්තං සංයවයජසී, යස්සා
වචනං සුත්වා යබොධිසත්යතො සංවිග්යගො උබ්බිග්යගො තස්මිං යයව ඛයණ 

යනක්ඛම්මංනික්ඛමිත්වාපබ්බජි, අයංතතියයොආචරියයො. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ආළායරො කාලායමො ආකිඤ්චඤ්ඤායතනස්ස

පරිකම්මං ආචික්ඛි, අයංචතුත්යථොආචරියයො. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, උදයකො රාමපුත්යතො

යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤායතනස්ස පරිකම්මංආචික්ඛි [ආචික්ඛති(ක.)], අයං

පඤ්චයමො ආචරියයො. ඉයම යඛො, මහාරාජ, පුබ්යබව සම්යබොධා
අනභිසම්බුද්ධස්සයබොධිසත්තස්සසයතොපඤ්ච ආචරියා.යතචපනආචරියා

යලොකියය ධම්යම. ඉමස්මිඤ්ච පන, මහාරාජ, යලොකුත්තයර ධම්යම 
සබ්බඤ්ඤුතඤාණප්පටියවධාය නත්ථි තථාගතස්ස අනුත්තයරො

අනුසාසයකො, සයම්භූ, මහාරාජ, තථාගයතො අනාචරියයකො, තස්මාකාරණා

තථාගයතන භණිකඞතං ‘න යම ආචරියයො අත්ථි, සදියසො යම න විජ්ජති.

සයදවකස්මිං යලොකස්මිං, නත්ථි යම පටිපුග්ගයලො’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ආචරියානාචරියපඤ්යහොඑකාදසයමො. 

සන්ථවවග්යගොපඤ්චයමො. 

ඉමස්මිංවග්යගඑකාදසපඤ්යහො. 

යමණ්ඩකපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 
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5. අනුමානපඤ්යහො 

1. බුද්ධවග්ය ො 

1. ද්වින්නංබුද්ධානංඅනුප්පජ්ජමානපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘අට්ඨානයමතං, 

භික්ඛයව, අනවකායසො, යං එකිස්සා යලොකධාතුයා ද්යව අරහන්යතො

සම්මාසම්බුද්යධො අපුබ්බං අචරිමං උප්පජ්යජයයං, යනතං ඨානං විජ්ජතී’ති.

යදයසන්තා ච, භන්යත නාගයසන, සබ්යබපි තථාගතා සත්තතිංස 

යබොධිපක්ඛියධම්යම යදයසන්ති, කථයමානා ච චත්තාරි අරියසච්චානි

කයථන්ති, සික්ඛායපන්තාචතීසුසික්ඛාසුසික්ඛායපන්ති, අනුසාසමානාච 

අප්පමාදප්පටිපත්තියං අනුසාසන්ති. යදි, භන්යත නාගයසන, සබ්යබසම්පි

තථාගතානං එකා යදසනා එකා කථා එකා සික්ඛා එකා අනුසිට්ඨි, යකන

කාරයණන ද්යව තථාගතා එකක්ඛයණ නුප්පජ්ජන්ති? එයකනපි තාව

බුද්ධුප්පායදන අයං යලොයකො ඔභාසජායතො, යදි දුතියයො බුද්යධො භයවයය, 

ද්වින්නං පභාය අයං යලොයකොභියයයොයසොමත්තායඔභාසජායතොභයවයය, 

ඔවදමානා ච ද්යව තථාගතා සුඛං ඔවයදයයං, අනුසාසමානා ච සුඛං

අනුසායසයයං, තත්ථ යමකාරණංබූ්රහි, යථාහංනිස්සංසයයොභයවයය’’න්ති. 

‘‘අයං, මහාරාජ, දසසහස්සී යලොකධාතු එකබුද්ධධාරණී, එකස්යසව 

තථාගතස්ස ගුණං ධායරති, යදි දුතියයො බුද්යධො උප්පජ්යජයය, නායං

දසසහස්සී යලොකධාතු ධායරයය, චයලයයකම්යපයයනයමයයඔනයමයය

විනයමයයවිකියරයයවිධයමයය විද්ධංයසයය, නඨානමුපගච්යඡයය. 

‘‘යථා, මහාරාජ, නාවා එකපුරිසසන්ධාරණී [එකපුරිසසන්තාරණී (සී.

පී.)] භයවයය, එකස්මිං පුරියස අභිරූළ්යහ සා නාවා සමුපාදිකා [සමුදකා
(ක.)] භයවයය. අථ දුතියයො පුරියසො ආගච්යඡයය තාදියසො ආයුනා

වණ්යණන වයයන පමායණනකිසථූයලන සබ්බඞ්ගපච්චඞ්යගන, යසො තං

නාවං අභිරූයහයය, අපිනුසා, මහාරාජ, නාවා ද්වින්නම්පි ධායරයයා’’ති? 

‘‘න හි, භන්යත, චයලයය කම්යපයය නයමයය ඔනයමයය විනයමයය

විකියරයය විධයමයය විද්ධංයසයය, න ඨානමුපගච්යඡයය, ඔසීයදයය

උදයක’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, අයං දසසහස්සී යලොකධාතු 

එකබුද්ධධාරණී, එකස්යසවතථාගතස්සගුණංධායරති, යදිදුතියයො බුද්යධො

උප්පජ්යජයය, නායං දසසහස්සී යලොකධාතු ධායරයය, චයලයයකම්යපයය 

නයමයය ඔනයමයය විනයමයය විකියරයය විධයමයය විද්ධංයසය්ය, න 
ඨානමුපගච්යඡයය. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො යාවදත්ථං යභොජනං භුඤ්යජයය

ඡායදන්තං යාව කණ්ඨමභිපූරයිත්වා, යසො ධායතො පීණිකඞයතො පරිපුණ්යණො 
නිරන්තයරො තන්දිකයතො අයනොනමිතදණ්ඩජායතො පුනයදව තත්තකං

යභොජනං භුඤ්යජයය, අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, පුරියසො සුඛියතො
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භයවයයා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, සකිං භුත්යතොව මයරයයා’’ති [භුත්යතො

වයමයයාති (ක.)]. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, අයං දසසහස්සී යලොකධාතු

එකබුද්ධධාරණී, එකස්යසවතථාගතස්සගුණංධායරති, යදි දුතියයොබුද්යධො

උප්පජ්යජයය, නායං දසසහස්සීයලොකධාතුධායරයය, චයලයය කම්යපයය

නයමයය ඔනයමයය විනයමයය විකියරයය විධයමයය විද්ධංයසයය, න 
ඨානමුපගච්යඡයයා’’ති. 

‘‘කිං නු යඛො, භන්යත නාගයසන, අතිධම්මභායරන පථවී චලතී’’ති? 

‘‘ඉධ, මහාරාජ, ද්යව සකටා රතනපරිපූරිතා භයවයයං යාව මුඛසමා, 

එකස්මාසකටයතොරතනං ගයහත්වාඑකස්මිංසකයටආකියරයයං, අපිනු

යඛොතං, මහාරාජ, සකටංද්වින්නම්පි සකටානංරතනංධායරයයා’’ති? ‘‘න

හි, භන්යත, නාභිපිතස්සඵයලයය, අරාපිතස්ස භිජ්යජයයං, යනමිපිතස්ස

ඔපයතයය, අක්යඛොපි තස්ස භිජ්යජයයා’’ති. ‘‘කිං නු යඛො, මහාරාජ, 

අතිරතනභායරන සකටං භිජ්ජතී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, අතිධම්මභායරනපථවීචලති. 

‘‘අපි ච, මහාරාජ, ඉමං කාරණං බුද්ධබලපරිදීපනාය ඔසාරිතං. 

අඤ්ඤම්පි තත්ථ අභිරූපං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන ද්යව

සම්මාසම්බුද්යධො එකක්ඛයණ නුප්පජ්ජන්ති. යදි, මහාරාජ, ද්යව

සම්මාසම්බුද්ධා එකක්ඛයණ උප්පජ්යජයයං, යතසං පරිසාය විවායදො

උප්පජ්යජයය‘තුම්හාකංබුද්යධො, අම්හාකං බුද්යධො’ති, උභයතොපක්ඛජාතා

භයවයයං, යථා, මහාරාජ, ද්වින්නං බලවාමච්චානං පරිසාය විවායදො

උප්පජ්යජයය ‘තුම්හාකං අමච්යචො, අම්හාකං අමච්යචො’ති, උභයතො 

පක්ඛජාතා යහොන්ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යදි ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා

එකක්ඛයණ උප්පජ්යජයයං, යතසංපරිසායවිවායදොඋප්පජ්යජයය‘තුම්හාකං 

බුද්යධො, අම්හාකං බුද්යධො’ති, උභයතො පක්ඛජාතා භයවයයං. ඉදං තාව, 

මහාරාජ, එකං කාරණං, යයන කාරයණන ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා
එකක්ඛයණනුප්පජ්ජන්ති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිංකාරණංසුයණොහි, යයනකාරයණනද්යව 

සම්මාසම්බුද්ධා එකක්ඛයණ නුප්පජ්ජන්ති. යදි, මහාරාජ, ද්යව

සම්මාසම්බුද්ධා එකක්ඛයණඋප්පජ්යජයයං, ‘අග්යගොබුද්යධො’තියංවචනං, 

තං මිච්ඡා භයවයය, ‘යජට්යඨො බුද්යධො’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා භයවයය, 

‘යසට්යඨො බුද්යධො’ති, ‘විසිට්යඨො බුද්යධො’ති, ‘උත්තයමො බුද්යධො’ති, 

‘පවයරො බුද්යධො’ති, ‘අසයමො බුද්යධො’ති, ‘අසමසයමො බුද්යධො’ති, 

‘අප්පටියමො බුද්යධො’ති, ‘අප්පටිභායගො බුද්යධො’ති, ‘අප්පටිපුග්ගයලො 

බුද්යධො’ති යං වචනං, තං මිච්ඡා භයවයය. ඉදම්පි යඛො ත්වං, මහාරාජ, 

කාරණං අත්ථයතො සම්පටිච්ඡ, යයන කාරයණන ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා
එකක්ඛයණනුප්පජ්ජන්ති. 
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‘‘අපි ච යඛො, මහාරාජ, බුද්ධානං භගවන්තානං සභාවපකති එසායං, 

එයකො යයව බුද්යධො යලොයක උප්පජ්ජති. කස්මා කාරණා? මහන්තතාය

සබ්බඤ්ඤුබුද්ධගුණානං. අඤ්ඤම්පි, මහාරාජ, යං යලොයක මහන්තං, තං

එකං යයව යහොති. පථවී, මහාරාජ, මහන්තී, සා එකා යයව. සාගයරො

මහන්යතො, යසො එයකො යයව. සියනරු ගිරිරාජා මහන්යතො, යසො එයකො

යයව. ආකායසො මහන්යතො, යසො එයකො යයව. සක්යකො මහන්යතො, යසො

එයකො යයව. මායරො මහන්යතො, යසො එයකො යයව. මහාබ්රහ්මා මහන්යතො, 

යසො එයකො යයව. තථාගයතො අරහං සම්මාසම්බුද්යධො මහන්යතො, යසො

එයකො යයවයලොකස්මිං.යත්ථයතඋප්පජ්ජන්ති, තත්ථඅඤ්ඤස්සඔකායසො

නයහොති, තස්මා, මහාරාජ, තථාගයතොඅරහංසම්මාසම්බුද්යධොඑයකොයයව
යලොකස්මිංඋප්පජ්ජතී’’ති. 

‘‘සුකථියතො, භන්යත නාගයසන, පඤ්යහො ඔපම්යමහි කාරයණහි. 

අනිපුයණොයපතං සුත්වා අත්තමයනො භයවයය, කිං පන මාදියසො

මහාපඤ්යඤො.සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ද්වින්නංබුද්ධානංඅනුප්පජ්ජමානපඤ්යහොපඨයමො. 

2. යගොතමිවත්ථදානපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා මාතුච්ඡාය

මහාපජාපතියා යගොතමියා වස්සිකසාටිකාය දීයමානාය ‘සඞ්යඝ යගොතමි

යදහි, සඞ්යඝයතදින්යනඅහඤ්යචවපූජියතොභවිස්සාමි සඞ්යඝොචා’ති.කිං

නු යඛො, භන්යත නාගයසන, තථාගයතො සඞ්ඝරතනයතො න භාරියකො න

ගරුයකොනදක්ඛියණයයයො, යංතථාගයතොසකායමාතුච්ඡායසයංපිඤ්ජිතං 

[පිච්ඡිතං(සී.පී.)] සයංලුඤ්චිතංසයංයපොථිතංසයංකන්තිතං සයංවායිතං

වස්සිකසාටිකං අත්තයනො දීයමානං සඞ්ඝස්ස දායපසි. යදි, භන්යත

නාගයසන, තථාගයතො සඞ්ඝරතනයතො උත්තයරො භයවයය අධියකො වා

විසිට්යඨොවා, ‘මයිදින්යනමහප්ඵලං භවිස්සතී’තිනතථාගයතොමාතුච්ඡාය

සයංපිඤ්ජිතංසයංලුඤ්චිතංසයංයපොථිතං වස්සිකසාටිකංසඞ්යඝදායපයය, 

යස්මා ච යඛො භන්යත නාගයසන තථාගයතො අත්තානං න පත්ථයති [න

පත්ථීදයති (සී. පී.)] න උපනිස්සයති, තස්මා තථාගයතො මාතුච්ඡාය තං
වස්සිකසාටිකංසඞ්ඝස්සදායපසී’’ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා මාතුච්ඡාය මහාපජාපතියා

යගොතමියා වස්සිකසාටිකායදීයමානාය ‘සඞ්යඝයගොතමියදහි, සඞ්යඝයත
දින්යනඅහඤ්යචවපූජියතො භවිස්සාමිසඞ්යඝොචා’ති.තංපනනඅත්තයනො

පතිමානනස්ස අවිපාකතාය න අදක්ඛියණයයතාය, අපි ච යඛො, මහාරාජ, 
හිතත්ථායඅනුකම්පායඅනාගතමද්ධානංසඞ්යඝො මමච්චයයනචිත්තීකයතො

භවිස්සතීති විජ්ජමායන යයව ගුයණ පරිකිත්තයන්යතො එවමාහ ‘සඞ්යඝ
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යගොතමි යදහි, සඞ්යඝ යත දින්යන අහඤ්යචව පූජියතො භවිස්සාමි සඞ්යඝො 
චා’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පිතා ධරමායනො යයව 
අමච්චභටබලයදොවාරිකඅනීකට්ඨපාරිසජ්ජජනමජ්යඣ රඤ්යඤො සන්තියක

පුත්තස්ස විජ්ජමානං යයව ගුණං පකිත්යතති [පරිකිත්යතති (ක.)] ‘ඉධ

ඨපියතො අනාගතමද්ධානංජනමජ්යඣපූජියතොභවිස්සතී’ති.එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, තථාගයතො හිතත්ථාය අනුකම්පාය අනාගතමද්ධානං සඞ්යඝො
මමච්චයයන චිත්තීකයතො භවිස්සතීති විජ්ජමායන යයව ගුයණ

පකිත්තයන්යතො එවමාහ ‘සඞ්යඝ යගොතමි යදහි, සඞ්යඝ යත දින්යන
අහඤ්යචවපුජියතොභවිස්සාමිසඞ්යඝොචා’ති. 

‘‘න යඛො, මහාරාජ, තාවතයකන වස්සිකසාටිකානුප්පදානමත්තයකන

සඞ්යඝො තථාගතයතො අධියකො නාම යහොති විසිට්යඨො වා. යථා, මහාරාජ, 
මාතාපිතයරො පුත්තානං උච්ඡායදන්ති පරිමද්දන්ති නහායපන්ති 

සම්බායහන්ති, අපි නු යඛො, මහාරාජ, තාවතයකන

උච්ඡාදනපරිමද්දනනහාපනසම්බාහනමත්තයකන ‘පුත්යතො මාතාපිතූහි

අධියකො නාම යහොති විසිට්යඨො වා’ති? ‘‘න හි, භන්යත, අකාමකරණීයා 

භන්යත පුත්තා මාතාපිතූනං, තස්මා මාතාපිතයරො පුත්තානං 

උච්ඡාදනපරිමද්දනනහාපනසම්බාහනං කයරොන්තී’’ති. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, න තාවතයකන වස්සිකසාටිකානුප්පදානමත්තයකන සඞ්යඝො
තථාගතයතො අධියකො නාම යහොති විසිට්යඨො වාති. අපි ච තථාගයතො
අකාමකරණීයං කයරොන්යතො මාතුච්ඡාය තං වස්සිකසාටිකං සඞ්ඝස්ස
දායපසි. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යකොචියදව පුරියසො රඤ්යඤො උපායනං

ආහයරයය, තං රාජා උපායනං අඤ්ඤතරස්ස භටස්ස වා බලස්ස වා

යසනාපතිස්ස වා පුයරොහිතස්ස වා දයදයය. අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, 
පුරියසො තාවතයකන උපායනපටිලාභමත්තයකන රඤ්ඤා අධියකො නාම

යහොති විසිට්යඨො වා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, රාජභත්තියකො, භන්යත, යසො

පුරියසො රාජූපජීවී, තට්ඨායන ඨයපන්යතො රාජා උපායනං යදතී’’ති.

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, න තාවතයකන 
වස්සිකසාටිකානුප්පදානමත්තයකන සඞ්යඝො තථාගතයතො අධියකො නාම

යහොති විසිට්යඨො වා, අථයඛො තථාගතභත්තියකොතථාගතූපජීවී. තට්ඨායන
ඨයපන්යතොතථාගයතොසඞ්ඝස්සවස්සිකසාටිකං දායපසි. 

‘‘අපි ච, මහාරාජ, තථාගතස්ස එවං අයහොසි ‘සභාවපටිපූජනීයයො

සඞ්යඝො, මමසන්තයකනසඞ්ඝංපටිපූයජස්සාමී’තිසඞ්ඝස්සවස්සිකසාටිකං

දායපසි, න, මහාරාජ, තථාගයතොඅත්තයනොයයවපටිපූජනංවණ්යණති, අථ

යඛොයයයලොයකපටිපූජනාරහා, යතසම්පිතථාගයතො පටිපූජනංවණ්යණති. 
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පටුන 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන 
මජ්ඣිමනිකායවරලඤ්ඡයක ධම්මදායාදධම්මපරියායය අප්පිච්ඡප්පටිපත්තිං
පකිත්තයමායනන‘අසුයයවයමපුරියමොභික්ඛුපුජ්ජතයරොච පාසංසතයරො

චා’ති. ‘‘නත්ථි, මහාරාජ, භයවසු යකොචි සත්යතො තථාගතයතො

දක්ඛියණයයයො වා උත්තයරො වා අධියකො වා විසිට්යඨො වා, තථාගයතොව
උත්තයරොඅධියකො විසිට්යඨො. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, සංයුත්තනිකායවයර මාණවගාමියකන 
යදවපුත්යතනභගවයතොපුරයතොඨත්වායදවමනුස්සමජ්යඣ– 

‘‘‘විපුයලො රාජගහීයානං [රාජගහිකානං (ක.) සං. නි. 1.111

පස්සිතබ්බං], ගිරියසට්යඨොපවුච්චති; 

යසයතොහිමවතංයසට්යඨො, ආදිච්යචොඅඝගාමිනං. 

‘‘‘සමුද්යදොඋදධිනංයසට්යඨො, නක්ඛත්තානඤ්චචන්දිමා; 

සයදවකස්සයලොකස්ස, බුද්යධොඅග්යගොපවුච්චතී’ති. 

‘‘තා යඛො පයනතා, මහාරාජ, මාණවගාමියකන යදවපුත්යතන ගාථා

සුගීතා න දුග්ගීතා, සුභාසිතා න දුබ්භාසිතා, අනුමතා ච භගවතා, නනු, 

මහාරාජ, යථයරනපිසාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනාභණිකඞතං– 

‘‘‘එයකොමයනොපසායදො; සරණගමනමඤ්ජලිපණායමොවා; 

උස්සහයතතාරයිතුං, මාරබලනිසූදයනබුද්යධ’ති. 

‘‘භගවතාචභණිකඞතංයදවාතියදයවන‘එකපුග්ගයලො, භික්ඛයව, යලොයක 
උප්පජ්ජමායනො උප්පජ්ජති බහුජනහිතාය බහුජනසුඛාය යලොකානුකම්පාය

අත්ථායහිතාය සුඛායයදවමනුස්සානං.කතයමොඑකපුග්ගයලො? තථාගයතො

අරහං සම්මාසම්බුද්යධො…යප.… යදවමනුස්සාන’’’න්ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

යගොතමිවත්ථදානපඤ්යහොදුතියයො. 

3. ගිහිපබ්බජිතසම්මාපටිපත්තිපඤ්යහො 
[3] ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘ගිහියනො වාහං, 

භික්ඛයව, පබ්බජිතස්ස වා සම්මාපටිපත්තිං වණ්යණමි, ගිහී වා භික්ඛයව
පබ්බජියතොවාසම්මාපටිපන්යනොසම්මාපටිපත්තාධිකරණයහතුආරාධයකො

යහොති ඤායං ධම්මං කුසල’’න්ති. යදි, භන්යත නාගයසන, ගිහී
ඔදාතවසයනො කාමයභොගී පුත්තදාරසම්බාධසයනං අජ්ඣාවසන්යතො
කාසිකචන්දනං පච්චනුයභොන්යතො මාලාගන්ධවියලපනං ධායරන්යතො

ජාතරූපරජතං සාදියන්යතො මණිකඞකුණ්ඩල [මණිකඞකනක (සී. පී.)] 
විචිත්තයමොළිබද්යධො සම්මාපටිපන්යනො ආරාධයකො යහොති ඤායං ධම්මං
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කුසලං, පබ්බජියතොපි භණ්ඩුකාසාවවත්ථවසයනො පරපිණ්ඩමජ්ඣුපගයතො 
චතූසුසීලක්ඛන්යධසුසම්මාපරිපූරකාරීදියඩ්ය සුසික්ඛාපදසයතසුසමාදාය 

වත්තන්යතො යතරසසු ධුතගුයණසු අනවයසසං වත්තන්යතො

සම්මාපටිපන්යනොආරාධයකොයහොතිඤායං ධම්මංකුසලං.තත්ථ, භන්යත, 

යකො වියසයසො ගිහියනො වා පබ්බජිතස්ස වා? අඵලං යහොති තයපොකම්මං, 

නිරත්ථකාපබ්බජ්ජා.වඤ්ඣාසික්ඛාපදයගොපනා, යමොඝංධුතගුණසමාදානං, 

කිං තත්ථ දුක්ඛමනුචිණ්යණන, නනු නාම සුයඛයනව සුඛං
අධිගන්තබ්බ’’න්ති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා ‘ගිහියනො වාහං, භික්ඛයව, 

පබ්බජිතස්සවාසම්මාපටිපත්තිං වණ්යණමි, ගිහීවා, භික්ඛයව, පබ්බජියතො
වා සම්මාපටිපන්යනො සම්මාපටිපත්තාධිකරණයහතු ආරාධයකො යහොති

ඤායං ධම්මං කුසල’’න්ති. එවයමතං, මහාරාජ, සම්මාපටිපන්යනොව

යසට්යඨො, පබ්බජියතොපි, මහාරාජ, ‘පබ්බජියතොම්හී’ති න සම්මා

පටිපජ්යජයය, අථ යඛො යසො ආරකාව සාමඤ්ඤා, ආරකාව බ්රහ්මඤ්ඤා, 

පයගව ගිහී ඔදාතවසයනො. ගිහීපි, මහාරාජ, සම්මාපටිපන්යනො ආරාධයකො 

යහොති ඤායං ධම්මං කුසලං, පබ්බජියතොපි, මහාරාජ, සම්මාපටිපන්යනො
ආරාධයකොයහොතිඤායං ධම්මංකුසලං. 

‘‘අපි ච යඛො, මහාරාජ, පබ්බජියතොව සාමඤ්ඤස්ස ඉස්සයරො අධිපති; 

පබ්බජ්ජා, මහාරාජ, බහුගුණා අයනකගුණා අප්පමාණගුණා, න සක්කා
පබ්බජ්ජායගුණං පරිමාණංකාතුං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, කාමදදස්සමණිකඞරතනස්සනසක්කාධයනනඅග්යඝො 

පරිමාණංකාතුං‘එත්තකංමණිකඞරතනස්සමූල’න්ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

පබ්බජ්ජා බහුගුණා අයනකගුණා අප්පමාණගුණා, න සක්කා පබ්බජ්ජාය
ගුණංපරිමාණං කාතුං. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, මහාසමුද්යද ඌමියයො න සක්කා පරිමාණං

කාතුං ‘එත්තකාමහාසමුද්යදඌමියයො’ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, පබ්බජ්ජා

බහුගුණා අයනකගුණා අප්පමාණගුණා, න සක්කා පබ්බජ්ජාය ගුණං
පරිමාණං කාතුං. 

‘‘පබ්බජිතස්ස, මහාරාජ, යං කිඤ්චි කරණීයං, සබ්බං තං ඛිප්පයමව 

සමිජ්ඣතියනොචිරරත්තාය.කිංකාරණා? පබ්බජියතො, මහාරාජ, අප්පිච්යඡො
යහොති සන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො ආරද්ධවීරියයො නිරාලයයො
අනියකයතො පරිපුණ්ණසීයලො සල්යලඛිතාචායරො ධුතප්පටිපත්තිකුසයලො

යහොති, තංකාරණාපබ්බජිතස්සයංකිඤ්චි කරණීයං, සබ්බංතංඛිප්පයමව

සමිජ්ඣති යනො චිරරත්තාය. යථා, මහාරාජ, 

නිග්ගණ්ඨිසමසුයධොතඋජුවිමලනාරායචො සුසජ්ජියතො සම්මා වහති, එවයමව
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යඛො, මහාරාජ, පබ්බජිතස්ස යං කිඤ්චි කරණීයං, සබ්බං තං ඛිප්පයමව

සමිජ්ඣතියනො චිරරත්තායා’’ති.‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ගිහිපබ්බජිතසම්මාපටිපත්තිපඤ්යහොතතියයො. 

4. පටිපදායදොසපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, යදා යබොධිසත්යතො දුක්කරකාරිකං අකාසි, 

යනතාදියසො අඤ්ඤත්ර ආරම්යභො අයහොසි නික්කයමො කියලසයුද්ධං 

මච්චුයසනංවිධමනංආහාරපරිග්ගයහොදුක්කරකාරිකා, එවරූයපපරක්කයම
කිඤ්චිඅස්සාදං අලභිත්වාතයමවචිත්තංපරිහායපත්වාඑවමයවොච‘නයඛො
පනාහං ඉමාය කටුකාය දුක්කරකාරිකාය අධිගච්ඡාමි උත්තරිමනුස්සධම්මං

අලමරියඤාණදස්සනවියසසං, සියානු යඛොඅඤ්යඤොමග්යගොයබොධායා’ති, 

තයතොනිබ්බින්දිත්වා අඤ්යඤනමයගනසබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො, පුනතාය
පටිපදායසාවයකඅනුසාසතිසමාදයපති. 

‘‘‘ආරම්භථ නික්ඛමථ, යුඤ්ජථ බුද්ධසාසයන; 

ධුනාථමච්චුයනොයසනං, නළාගාරංවකුඤ්ජයරො’ති [සං.නි.1.185]. 

‘‘යකන න යඛො, භන්යත නාගයසන, කාරයණන තථාගයතො යාය

පටිපදාය අත්තනා නිබ්බින්යනො විරත්තරූයපො, තත්ථ සාවයක අනුසාසති

සමාදයපතී’’ති? 

‘‘තදාපි, මහාරාජ, එතරහිපි සා යයව පටිපදා, තං යයව පටිපදං

පටිපජ්ජිත්වා යබොධිසත්යතො සබ්බඤ්ඤුතං පත්යතො. අපි ච, මහාරාජ, 
යබොධිසත්යතො අතිවීරියං කයරොන්යතො නිරවයසසයතො ආහාරං උපරුන්ධි.
තස්සආහාරූපයරොයධන චිත්තදුබ්බලයං උප්පජ්ජි. යසො යතන දුබ්බයලයන

නාසක්ඛි සබ්බඤ්ඤුතං පාපුණිකඞතුං, යසො මත්තමත්තං කබළීකාරාහාරං

යසවන්යතොතායයවපටිපදායනචිරස්යසව සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිකඞ.යසොයයව, 

මහාරාජ, පටිපදාසබ්යබසංතථාගතානං සබ්බඤ්ඤුතඤාණප්පටිලාභාය. 

‘‘යථා, මහාරාජ, සබ්යබසං සත්තානං ආහායරො උපත්ථම්යභො, 

ආහාරූපනිස්සිතාසබ්යබසත්තාසුඛංඅනුභවන්ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

සා යයව පටිපදා සබ්යබසං තථාගතානං සබ්බඤ්ඤුතඤාණප්පටිලාභාය, 

යනයසො, මහාරාජ, යදොයසොආරම්භස්ස, න නික්කමස්ස, නකියලසයුද්ධස්ස, 

යයන තථාගයතො තස්මිං සමයය න පාපුණිකඞ සබ්බඤ්ඤුතඤාණං, අථ යඛො

ආහාරූපයරොධස්යසයවයසොයදොයසො, සදාපටියත්තායයයවසාපටිපදා. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසො අද්ධානංඅතියවයගනගච්යඡයය, යතනයසො 

පක්ඛහයතො වා භයවයය පීඨසප්පී වා අසඤ්චයරො පථවිතයල. අපිනු යඛො, 

මහාරාජ, මහාපථවියා යදොයසො අත්ථි, යයන යසො පුරියසො පක්ඛහයතො
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අයහොසී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත; සදා පටියත්තා, භන්යත, මහාපථවී, කුයතො

තස්සා යදොයසො? වායාමස්යසයවයසො යදොයසො, යයන යසො පුරියසො

පක්ඛහයතො අයහොසී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යනයසො යදොයසො

ආරම්භස්ස, න නික්කමස්ස, නකියලසයුද්ධස්ස, යයන තථාගයතො තස්මිං

සමයයනපාපුණිකඞ සබ්බඤ්ඤුතඤාණං, අථයඛොආහාරූපයරොධස්යසයවයසො
යදොයසොසදාපටියත්තා යයයවසාපටිපදා. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, පුරියසොකිලිට්ඨංසාටකංනිවායසයය, නයසො 

තං යධොවායපයය, යනයසො යදොයසො උදකස්ස, සදා පටියත්තං උදකං.

පුරිසස්යසයවයසො යදොයසො. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යනයසො යදොයසො

ආරම්භස්ස, නනික්කමස්ස, නකියලසයුද්ධස්ස, යයන තථාගයතො තස්මිං

සමයයනපාපුණිකඞසබ්බඤ්ඤුතඤාණං, අථයඛොආහාරූපයරොධස්යසයවයසො

යදොයසො, සදා පටියත්තා යයයවසා පටිපදා, තස්මා තථාගයතො තායයව

පටිපදායසාවයකඅනුසාසතිසමාදයපති, එවංයඛො, මහාරාජ, සදා පටියත්තා

අනවජ්ජා සා පටිපදා’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

පටිපදායදොසපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. හීනායාවත්තනපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යත නාගයසන, මහන්තං ඉදං තථාගතසාසනං සාරං වරං

යසට්ඨං පවරංඅනුපමංපරිසුද්ධංවිමලංපණ්ඩරංඅනවජ්ජං, නයුත්තංගිහිං

තාවතකං පබ්බයජතුං, ගිහී යයව [ගිහිං යයව (සී. පී.)] එකස්මිං ඵයල 

වියනත්වා යදා අපුනරාවත්තී යහොති තදා යසො පබ්බායජතබ්යබො. කිං

කාරණා? ඉයම දුජ්ජනා තාව තත්ථ සාසයන විසුද්යධ පබ්බජිත්වා

පටිනිවත්තිත්වා හීනායාවත්තන්ති, යතසං පච්චාගමයනන අයං මහාජයනො
එවං විචින්යතති ‘තුච්ඡකං වත යභො එතං සමණස්ස යගොතමස්ස සාසනං

භවිස්සති, යංඉයමපටිනිවත්තන්තී’ති, ඉදයමත්ථකාරණ’’න්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, තළායකො භයවයය සම්පුණ්ණසුචිවිමලසීතලසලියලො, 
අථ යයො යකොචි කිලිට්යඨො මලකද්දමගයතො තං තළාකං ගන්ත්වා

අනහායිත්වාකිලිට්යඨොව පටිනිවත්යතයය, තත්ථ, මහාරාජ, කතමං ජයනො

ගරයහයය කිලිට්ඨං වා තළාකං වා’’ති? ‘‘කිලිට්ඨං, භන්යත, ජයනො

ගරයහයය ‘අයංතළාකංගන්ත්වා අනහායිත්වාකිලිට්යඨොවපටිනිවත්යතො, 

කිං ඉමං අනහායිතුකාමං තළායකො සයං නහායපස්සති, යකො යදොයසො

තළාකස්සා’ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො 
විමුත්තිවරසලිලසම්පුණ්ණං සද්ධම්මවරතළාකං මායපසි ‘යය යකචි

කියලසමලකිලිට්ඨා සයචතනා බුධා, යත ඉධ නහායිත්වා සබ්බකියලයස
පවාහයිස්සන්තී’ති.යදියකොචිතං සද්ධම්මවරතළාකංගන්ත්වාඅනහායිත්වා
සකියලයසොව පටිනිවත්තිත්වා හීනායාවත්තති තං යයව ජයනො ගරහිස්සති



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  අනුමානපඤ්යහො 

195 

පටුන 

‘අයංජිනසාසයනපබ්බජිත්වාතත්ථපතිට්ඨංඅලභිත්වා හීනායාවත්යතො, කිං

ඉමං අප්පටිපජ්ජන්තං ජිනසාසනං සයං යබොයධස්සති, යකො යදොයසො 

ජිනසාසනස්සා’ති? 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො පරමබයාධියතො යරොගුප්පත්තිකුසලං
අයමොඝධුවසිද්ධකම්මං භිසක්කං සල්ලකත්තං දිස්වා අතිකිච්ඡායපත්වා

සබයාධියකොව පටිනිවත්යතයය, තත්ථකතමං ජයනො ගරයහයයආතුරං වා 

භිසක්කං වා’’ති? ‘‘ආතුරං, භන්යත, ජයනො ගරයහයය ‘අයං
යරොගුප්පත්තිකුසලං අයමොඝධුවසිද්ධකම්මං භිසක්කං සල්ලකත්තං දිස්වා

අතිකිච්ඡායපත්වාසබයාධියකොව පටිනිවත්යතො, කිංඉමංඅතිකිච්ඡායපන්තං

භිසක්යකො සයං තිකිච්ඡිස්සති, යකො යදොයසො භිසක්කස්සා’’’ති? ‘‘එවයමව

යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො අන්යතොසාසනසමුග්යග යකවලං 

සකලකියලසබයාධිවූපසමනසමත්ථං අමයතොසධං පක්ඛිපි, ‘යය යකචි

කියලසබයාධිපීළිතා සයචතනා බුධා, යත ඉමං අමයතොසධං පිවිත්වා
සබ්බකියලසබයාධිං වූපසයමස්සන්තී’ති. යදි යකොචි යං අමයතොසධං

අපිවිත්වා සකියලයසොව පටිනිවත්තිත්වා හීනායාවත්තති, තං යයව ජයනො 
ගරහිස්සති ‘අයං ජිනසාසයන පබ්බජිත්වා තත්ථ පතිට්ඨං අලභිත්වා

හීනායාවත්යතො, කිං ඉමං අප්පටිපජ්ජන්තං ජිනසාසනං සයං යබොයධස්සති, 

යකොයදොයසොජිනසාසනස්සා’ති? 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, ඡායතො පුරියසො
මහතිමහාපුඤ්ඤභත්තපරියවසනං ගන්ත්වාතංභත්තංඅභුඤ්ජිත්වාඡායතොව

පටිනිවත්යතයය, තත්ථ කතමං ජයනො ගරයහයය ඡාතං වා පුඤ්ඤභත්තං

වා’’ති? ‘‘ඡාතං, භන්යත, ජයනොගරයහයය ‘අයංඛුදාපීළියතොපුඤ්ඤභත්තං

පටිලභිත්වාඅභුඤ්ජිත්වාඡායතොව පටිනිවත්යතො, කිංඉමස්සඅභුඤ්ජන්තස්ස

යභොජනංසයංමුඛංපවිසිස්සති, යකොයදොයසො යභොජනස්සා’’’ති? ‘‘එවයමව

යඛො, මහාරාජ, තථාගයතො අන්යතොසාසනසමුග්යගපරමපවරංසන්තං සිවං
පණීතං අමතං පරමමධුරං කායගතාසතියභොජනං ඨයපසි ‘යය යකචි

කියලසඡාතජ්ඣත්තා තණ්හාපයරතමානසා සයචතනා බුධා, යත ඉමං
යභොජනං භුඤ්ජිත්වා කාමරූපාරූපභයවසු සබ්බං තණ්හමපයනස්සන්තී’ති.
යදි යකොචි තං යභොජනං අභුඤ්ජිත්වා තණ්හාසියතොව පටිනිවත්තිත්වා

හීනායාවත්තති, තඤ්යඤවජයනොගරහිස්සති‘අයංජිනසාසයන පබ්බජිත්වා 

තත්ථ පතිට්ඨං අලභිත්වා හීනායාවත්යතො, කිං ඉමං අප්පටිපජ්ජන්තං

ජිනසාසනංසයංයබොයධස්සසි, යකොයදොයසොජිනසාසනස්සා’ති. 

‘‘යදි, මහාරාජ, තථාගයතො ගිහිං යයව එකස්මිං ඵයල විනීතං 

පබ්බායජයය, නනාමායංපබ්බජ්ජාකියලසප්පහානායවිසුද්ධියාවා, නත්ථි 

පබ්බජ්ජාය කරණීයං. යථා, මහාරාජ, පුරියසො අයනකසයතන කම්යමන

තළාකං ඛණායපත්වාපරිසායඑවමනුස්සායවයය‘මායම, යභොන්යතො, යකචි

සංකිලිට්ඨාඉමංතළාකං ඔතරථ, පවාහිතරයජොජල්ලාපරිසුද්ධාවිමලමට්ඨා
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ඉමං තළාකං ඔතරථා’ති. අපි නු යඛො, මහාරාජ, යතසං
පවාහිතරයජොජල්ලානං පරිසුද්ධානං විමලමට්ඨානං යතන තළායකන

කරණීයං භයවයයා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, යස්සත්ථාය යත තං තළාකං

උපගච්යඡයයං, තං අඤ්ඤයත්රව යතසං කතං කරණීයං, කිං යතසං යතන

තළායකනා’’ති? ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යදි තථාගයතො ගිහිං යයව

එකස්මිං ඵයල විනීතං පබ්බායජයය, තත්යථව යතසං කතං කරණීයං, කිං 
යතසංපබ්බජ්ජාය. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, සභාවඉසිභත්තියකො සුතමන්තපදධයරො
අතක්කියකො යරොගුප්පත්තිකුසයලො අයමොඝධුවසිද්ධකම්යමො භිසක්යකො
සල්ලකත්යතො සබ්බයරොගූපසමයභසජ්ජං සන්නිපායතත්වා පරිසාය

එවමනුස්සායවයය ‘මා යඛො, යභොන්යතො, යකචි සබයාධිකා මම සන්තියක

උපගච්ඡථ, අබයාධිකාඅයරොගාමමසන්තියකඋපගච්ඡථා’ති. අපිනුයඛො, 

මහාරාජ, යතසංඅබයාධිකානංඅයරොගානංපරිපුණ්ණානංඋදග්ගානංයතන 

භිසක්යකනකරණීයංභයවයයා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, යස්සත්ථායයතතං

භිසක්කං සල්ලකත්තං උපගච්යඡයයං, තං අඤ්ඤයත්රව යතසං කතං

කරණීයං, කිංයතසංයතන භිසක්යකනා’’ති? ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, යදි

තථාගයතොගිහිංයයවඑකස්මිංඵයලවිනීතං පබ්බායජයය, තත්යථවයතසං

කතංකරණීයං, කිංයතසංපබ්බජ්ජාය? 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, යකොචිපුරියසොඅයනකථාලිපාකසතංයභොජනං 

පටියාදායපත්වාපරිසායඑවමනුස්සායවයය‘මායම, යභොන්යතො, යකචිඡාතා

ඉමං පරියවසනං උපගච්ඡථ, සුභුත්තා තිත්තා සුහිතා ධාතා පීණිකඞතා

පරිපුණ්ණා ඉමං පරියවසනං උපගච්ඡථා’’ති. අපිනු යඛො මහාරාජ, යතසං
භුත්තාවීනං තිත්තානං සුහිතානං ධාතානං පීණිකඞතානං පරිපුණ්ණානං යතන

යභොජයනනකරණීයංභයවයයා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, යස්සත්ථායයතතං

පරියවසනං උපගච්යඡයයං, තං අඤ්ඤයත්රව යතසං කතං කරණීයං, කිං 

යතසං තාය පරියවසනායා’’ති? ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යදි තථාගයතො

ගිහිං යයව එකස්මිං ඵයල විනීතං පබ්බායජයය, තත්යථව යතසං කතං

කරණීයං, කිංයතසංපබ්බජ්ජාය? 

‘‘අපි ච, මහාරාජ, යය හීනායාවත්තන්ති, යත ජිනසාසනස්ස පඤ්ච

අතුලියය ගුයණ දස්යසන්ති. කතයම පඤ්ච? භූමිමහන්තභාවං දස්යසන්ති, 

පරිසුද්ධවිමලභාවං දස්යසන්ති, පායපහි අසංවාසියභාවං දස්යසන්ති, 

දුප්පටියවධභාවංදස්යසන්ති, බහුසංවරරක්ඛියභාවංදස්යසන්ති. 

‘‘කථං භූමිමහන්තභාවං දස්යසන්ති? යථා, මහාරාජ, පුරියසො අධයනො 
හීනජච්යචො නිබ්බියසයසො බුද්ධිපරිහීයනො මහාරජ්ජං පටිලභිත්වා න

චිරස්යසව පරිපතති පරිධංසති පරිහායති යසයතො, නසක්යකොති ඉස්සරියං

සන්ධායරතුං. කිං කාරණං? මහන්තත්තා ඉස්සරියස්ස. එවයමව යඛො, 
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මහාරාජ, යය යකචි නිබ්බියසසා අකතපුඤ්ඤා බුද්ධිපරිහීනා ජිනසාසයන

පබ්බජන්ති, යත තං පබ්බජ්ජං පවරුත්තමං සන්ධායරතුං අවිසහන්තා න
චිරස්යසව ජිනසාසනා පරිපතිත්වා පරිධංසිත්වා පරිහායිත්වා

හීනායාවත්තන්ති, නසක්යකොන්තිජිනසාසනංසන්ධායරතුං.කිංකාරණං? 
මහන්තත්තාජිනසාසනභූමියා.එවංභූමිමහන්තභාවංදස්යසන්ති. 

‘‘කථං පරිසුද්ධවිමලභාවං දස්යසන්ති? යථා, මහාරාජ, වාරි 

යපොක්ඛරපත්යතවිකිරතිවිධමතිවිධංයසති, නඨානමුපගච්ඡතිනූපලිම්පති.

කිංකාරණං? පරිසුද්ධවිමලත්තාපදුමස්ස.එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයයකචි

සඨා කූටා වඞ්කා කුටිලා විසමදිට්ඨියනො ජිනසාසයන පබ්බජන්ති, යත 
පරිසුද්ධවිමලනික්කණ්ටකපණ්ඩරවරප්පවරසාසනයතො න චිරස්යසව
විකිරිත්වා විධමිත්වා විධංයසත්වා අසණ්ඨහිත්වා අනුපලිම්පිත්වා

හීනායාවත්තන්ති. කිං කාරණං? පරිසුද්ධවිමලත්තා ජිනසාසනස්ස. එවං
පරිසුද්ධවිමලභාවංදස්යසන්ති. 

‘‘කථං පායපහි අසංවාසියභාවං දස්යසන්ති? යථා, මහාරාජ, 

මහාසමුද්යදොනමයතනකුණයපනසංවසති, යං යහොති මහාසමුද්යද මතං

කුණපං, තං ඛිප්පයමව තීරං උපයනති ථලං වා උස්සායරති.කිං කාරණං? 

මහාභූතානං භවනත්තා මහාසමුද්දස්ස. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යකචි
පාපකා අසංවුතා අහිරිකා අකිරියා ඔසන්නවීරියා කුසීතා කිලිට්ඨා දුජ්ජනා

මනුස්සා ජිනසාසයන පබ්බජන්ති, යත න චිරස්යසව ජිනසාසනයතො 
අරහන්තවිමලඛීණාසවමහාභූතභවනයතො නික්ඛමිත්වා අසංවසිත්වා

හීනායාවත්තන්ති.කිං කාරණං? පායපහිඅසංවාසියත්තාජිනසාසනස්ස.එවං
පායපහිඅසංවාසියභාවං දස්යසන්ති. 

‘‘කථං දුප්පටියවධභාවංදස්යසන්ති? යථා, මහාරාජ, යයයකචිඅයඡකා

අසික්ඛිතා අසිප්පියනො මතිවිප්පහීනා ඉස්සාසා [ඉස්සත්ථා (සී. සයා. පී.)] 

වාලග්ගයවධං අවිසහන්තා විගළන්ති පක්කමන්ති. කිං කාරණං? 

සණ්හසුඛුමදුප්පටියවධත්තාවාලග්ගස්ස. එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයයකචි

දුප්පඤ්ඤාජළා එළමූගාමූළ්හාදන්ධගතිකාජනාජිනසාසයනපබ්බජන්ති, 

යත තං පරමසණ්හසුඛුමචතුසච්චප්පටියවධං පටිවිජ්ඣිතුං අවිසහන්තා
ජිනසාසනා විගළිත්වා පක්කමිත්වා න චිරස්යසව හීනායාවත්තන්ති. කිං

කාරණං? පරමසණ්හසුඛුමදුප්පටියවධතාය සච්චානං. එවං දුප්පටියවධභාවං
දස්යසන්ති. 

‘‘කථං බහුසංවරරක්ඛියභාවං දස්යසන්ති? යථා, මහාරාජ, යකොචියදව 
පුරියසො මහතිමහායුද්ධභූමිමුපගයතො පරයසනාය දිසාවිදිසාහි සමන්තා
පරිවාරියතො සත්තිහත්ථං ජනමුයපන්තං දිස්වා භීයතො ඔසක්කති

පටිනිවත්තතිපලායති.කිංකාරණං? බහුවිධයුද්ධමුඛරක්ඛණභයා.එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයයකචිපාපකාඅසංවුතාඅහිරිකා අකිරියාඅක්ඛන්තීචපලා



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  අනුමානපඤ්යහො 

198 

පටුන 

චලිතාඉත්තරාබාලජනාජිනසාසයනපබ්බජන්ති, යතබහුවිධං සික්ඛාපදං
පරිරක්ඛිතුං අවිසහන්තා ඔසක්කිත්වා පටිනිවත්තිත්වා පලායිත්වා න 

චිරස්යසව හීනායාවත්තන්ති. කිං කාරණං? බහුවිධසංවරරක්ඛියභාවත්තා
ජිනසාසනස්ස. එවංබහුවිධසංවරරක්ඛියභාවංදස්යසන්ති. 

‘‘ථලජුත්තයමපි, මහාරාජ, වස්සිකාගුම්යබ කිමිවිද්ධානි පුප්ඵානි

යහොන්ති, තානි අඞ්කුරානි සඞ්කුටිතානි අන්තරා යයව පරිපතන්ති, න ච
යතසු පරිපතියතසුවස්සිකාගුම්යබොහීළියතොනාමයහොති.යානිතත්ථඨිතානි

පුප්ඵානි, තානි සම්මා ගන්යධන දිසාවිදිසං අභිබයායපන්ති. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යය යත ජිනසාසයන පබ්බජිත්වා හීනායාවත්තන්ති, යත
ජිනසාසයන කිමිවිද්ධානි වස්සිකාපුප්ඵානි විය වණ්ණගන්ධරහිතා

නිබ්බණ්ණාකාරසීලාඅභබ්බායවපුල්ලාය, නචයතසංහීනායාවත්තයනන 

ජිනසාසනං හීළිතං නාම යහොති. යය තත්ථ ඨිතා භික්ඛූ, යත සයදවකං
යලොකංසීලවරගන්යධන අභිබයායපන්ති. 

‘‘සාලීනම්පි, මහාරාජ, නිරාතඞ්කානං යලොහිතකානං අන්තයර

කරුම්භකං නාම සාලිජාති උප්පජ්ජිත්වා අන්තරා යයව විනස්සති, න ච
තස්සා විනට්ඨත්තා යලොහිතකසාලී හීළිතානාම යහොන්ති. යය තත්ථ ඨිතා

සාලී, යත රාජූපයභොගා යහොන්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යත

ජිනසාසයන පබ්බජිත්වා හීනායාවත්තන්ති, යත යලොහිතකසාලීනමන්තයර 
කරුම්භකා විය ජිනසාසයන න වඩ්ඪත්වා යවපුල්ලතං න පාපුණිකඞත්වා 

[වඩ්ඪත්වා යවපුල්ලතං අපාපුණිකඞත්වා (සී. ක.)] අන්තරා යයව 

හීනායාවත්තන්ති, නචයතසංහීනායාවත්තයනනජිනසාසනංහීළිතංනාම
යහොති.යයතත්ථ ඨිතාභික්ඛූයතඅරහත්තස්සඅනුච්ඡවිකායහොන්ති. 

‘‘කාමදදස්සාපි, මහාරාජ, මණිකඞරතනස්ස එකයදසං [එකයදයස (ක.)] 

කක්කසං උප්පජ්ජති, නච තත්ථ කක්කසුප්පන්නත්තා මණිකඞරතනං හීළිතං

නාමයහොති.යංතත්ථපරිසුද්ධංමණිකඞරතනස්ස, තං ජනස්සහාසකරංයහොති.

එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයයතජිනසාසයනපබ්බජිත්වා හීනායාවත්තන්ති, 

කක්කසා යත ජිනසාසයන පපටිකා, න ච යතසං හීනායාවත්තයනන

ජිනසාසනං හීළිතංනාමයහොති.යයතත්ථඨිතාභික්ඛූ, යතයදවමනුස්සානං
හාසජනකායහොන්ති. 

‘‘ජාතිසම්පන්නස්සපි, මහාරාජ, යලොහිතචන්දනස්ස එකයදසං පූතිකං 
යහොතිඅප්පගන්ධං.නයතනයලොහිතචන්දනංහීළිතංනාමයහොති.යංතත්ථ

අපූතිකං සුගන්ධං, තං සමන්තා විධූයපති අභිබයායපති. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යය යත ජිනසාසයන පබ්බජිත්වා හීනායාවත්තන්ති, යත

යලොහිතචන්දනසාරන්තයර පූතිකයදසමිව ඡඩ්ඩනීයා ජිනසාසයන, න ච 
යතසංහීනායාවත්තයනනජිනසාසනංහීළිතංනාමයහොති.යයතත්ථඨිතා

භික්ඛූ, යතසයදවකං යලොකංසීලවරචන්දනගන්යධනඅනුලිම්පයන්තී’’ති. 
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‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, යතන යතන අනුච්ඡවියකන යතන යතන
සදියසන කාරයණන නිරවජ්ජමනුපාපිතං ජිනසාසනං යසට්ඨභායවන

පරිදීපිතං, හීනායාවත්තමානාපි යත ජිනසාසනස්ස යසට්ඨභාවං යයව
පරිදීයපන්තී’’ති. 

හීනායාවත්තනපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. අරහන්තයවදනායවදියනපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘අරහා එකං යවදනං යවදයති

කායිකං, න යචතසික’න්ති. කිං නු යඛො, භන්යත නාගයසන, අරහයතො

චිත්තං යං කායං නිස්සාය පවත්තති, තත්ථ අරහා අනිස්සයරො අස්සාමී

අවසවත්තී’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති. ‘‘න යඛො, භන්යත නාගයසන, 

යුත්තයමතං, යංයසො සකචිත්තස්සපවත්තමායනකායයඅනිස්සයරොයහොති

අස්සාමීඅවසවත්තී; සකුයණොපිතාව, භන්යත, යස්මිංකුලාවයකපටිවසති, 
තත්ථයසොඉස්සයරොයහොතිසාමීවසවත්තී’’ති. 

‘‘දසයියම, මහාරාජ, කායානුගතාධම්මාභයවභයවකායංඅනුධාවන්ති 

අනුපරිවත්තන්ති. කතයම දස? සීතං උණ්හං ජිඝච්ඡා පිපාසා උච්චායරො

පස්සායවො මිද්ධංජරාබයාධිමරණං.ඉයමයඛො, මහාරාජ, දසකායානුගතා

ධම්මා භයව භයව කායං අනුධාවන්ති අනුපරිවත්තන්ති, තත්ථ අරහා
අනිස්සයරොඅස්සාමී අවසවත්තී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යකන කාරයණන අරහයතො කායය ආණා

නප්පවත්තති ඉස්සරියං වා, තත්ථ යමකාරණං බ්රූහී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

යය යකචි පථවිනිස්සිතා සත්තා, සබ්යබ යත පථවිං නිස්සාය චරන්ති

විහරන්තිවුත්තිංකප්යපන්ති, අපිනු යඛො, මහාරාජ, යතසංපථවියාආණා

පවත්තතිඉස්සරියංවා’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

අරහයතො චිත්තං කායං නිස්සාය පවත්තති, න ච අරහයතො කායය ආණා 
පවත්තතිඉස්සරියංවා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යකන කාරයණන පුථුජ්ජයනො කායිකම්පි

යචතසිකම්පි යවදනං යවදයතී’’ති? ‘‘අභාවිතත්තා, මහාරාජ, චිත්තස්ස

පුථුජ්ජයනො කායිකම්පි යචතසිකම්පි යවදනං යවදයති. යථා, මහාරාජ, 

යගොයණො ඡායතො පරිතසියතො අබලදුබ්බලපරිත්තකතියණසු වා ලතාය වා

උපනිබද්යධො අස්ස, යදා යසො යගොයණො පරිකුපියතො යහොති, තදා සහ

උපනිබන්ධයනන පක්කමති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, අභාවිතචිත්තස්ස

යවදනා උප්පජ්ජිත්වාචිත්තංපරියකොයපති, චිත්තංපරිකුපිතංකායංආභුජති
නිබ්භුජති සම්පරිවත්තකං කයරොති. අථ යඛො යසො අභාවිතචිත්යතො තසති

රවති යභරවරාවමභිරවති, ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, යයනකාරයණන
පුථුජ්ජයනොකායිකම්පි යචතසිකම්පියවදනංයවදයතී’’ති. 
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පටුන 

‘‘කිංපනතංකාරණං, යයනකාරයණනඅරහාඑකංයවදනංයවදයති

කායිකං, න යචතසික’’න්ති? ‘‘අරහයතො, මහාරාජ, චිත්තං භාවිතං යහොති

සුභාවිතංදන්තංසුදන්තං අස්සවංවචනකරං, යසොදුක්ඛායයවදනායඵුට්යඨො

සමායනො‘අනිච්ච’න්තිදළ්හංගණ්හාති, සමාධිථම්යභචිත්තංඋපනිබන්ධති, 

තස්ස තං චිත්තං සමාධිථම්යභ උපනිබන්ධනං න යවධති න චලති, ඨිතං

යහොති අවික්ඛිත්තං, තස්ස යවදනාවිකාරවිප්ඵායරන කායයො ආභුජති

නිබ්භුජති සම්පරිවත්තති, ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, යයනකාරයණන

අරහාඑකංයවදනංයවදයතිකායිකං, නයචතසික’’න්ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, තංනාමයලොයකඅච්ඡරියංයංකායයචලමායන

චිත්තං න චලති, තත්ථ යම කාරණං බ්රූහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, 
මහතිමහාරුක්යඛ ඛන්ධසාඛාපලාසසම්පන්යන අනිලබලසමාහයත සාඛා

චලති, අපිනු තස්ස ඛන්යධොපි චලතී’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව

යඛො, මහාරාජ, අරහා දුක්ඛාය යවදනාය ඵුට්යඨො සමායනො ‘අනිච්ච’න්ති

දළ්හං ගණ්හාති, සමාධිථම්යභ චිත්තං උපනිබන්ධති, තස්ස තං චිත්තං

සමාධිථම්යභඋපනිබන්ධනංනයවධතිනචලති, ඨිතංයහොති අවික්ඛිත්තං, 

තස්ස යවදනාවිකාරවිප්ඵායරන කායයො ආභුජති නිබ්භුජති සම්පරිවත්තති, 
චිත්තං පන තස්ස න යවධති න චලති ඛන්යධො විය මහාරුක්ඛස්සා’’ති.

‘‘අච්ඡරියං, භන්යත නාගයසන, අබ්භුතං, භන්යත නාගයසන, න යම
එවරූයපොසබ්බකාලියකොධම්මපදීයපො දිට්ඨපුබ්යබො’’ති. 

අරහන්තයවදනායවදියනපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. අභිසමයන්තරායකරපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, ඉධයයොයකොචිගිහී පාරාජිකංඅජ්ඣාපන්යනො

භයවයය, යසොඅපයරනසමයයනපබ්බායජයය, අත්තනාපියසොන ජායනයය

‘ගිහිපාරාජිකං අජ්ඣාපන්යනොස්මී’ති, නපි තස්ස අඤ්යඤො යකොචි

ආචික්යඛයය ‘ගිහිපාරාජිකං අජ්ඣාපන්යනොසී’ති. යසො ච තථත්තාය

පටිපජ්යජයය, අපි නු තස්ස ධම්මාභිසමයයො භයවයයා’’ති? ‘‘න හි, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘යකන, භන්යත, කාරයණනා’’ති? ‘‘යයො තස්ස යහතු

ධම්මාභිසමයාය, යසො තස්ස සමුච්ඡින්යනො, තස්මා ධම්මාභිසමයයො න 
භවතී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘ජානන්තස්ස කුක්කුච්චං යහොති, 

කුක්කුච්යච සති ආවරණං යහොති, ආවයට චිත්යත ධම්මාභිසමයයො න
යහොතී’ති. ඉමස්ස පන අජානන්තස්ස අකුක්කුච්චජාතස්ස සන්තචිත්තස්ස

විහරයතො යකන කාරයණන ධම්මාභිසමයයො න යහොති, විසයමන

විසයමයනයසොපඤ්යහොගච්ඡති, චින්යතත්වාවිසජ්යජථා’’ති. 
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‘‘රුහති, මහාරාජ, සුකට්යඨසුකලයල මණ්ඩයඛත්යතසාරදංසුඛසයිතං

බීජ’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘අපි නු, මහාරාජ, තඤ්යඤව බීජං

ඝනයසලසිලාතයල රුයහයයා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘කිස්ස පන, 

මහාරාජ, තඤ්යඤවබීජංකලයලරුහති, කිස්සඝනයසයලනරුහතී’’ති? 

‘‘නත්ථි, භන්යත, තස්සබීජස්සරුහනායඝනයසයලයහතු, අයහතුනාබීජං

න රුහතී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයන යහතුනා තස්ස

ධම්මාභිසමයයො භයවයය, යසො තස්ස යහතු සමුච්ඡින්යනො, අයහතුනා 
ධම්මාභිසමයයොනයහොති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, දණ්ඩයලඩ්ඩුලගුළමුග්ගරා පථවියා

ඨානමුපගච්ඡන්ති, අපි නු, මහාරාජ, යත යයව දණ්ඩයලඩ්ඩුලගුළමුග්ගරා

ගගයනඨානමුපගච්ඡන්තී’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති.‘‘කිං පයනත්ථ, මහාරාජ, 

කාරණං, යයන කාරයණන යත යයව දණ්ඩයලඩ්ඩුලගුළමුග්ගරා පථවියා 

ඨානමුපගච්ඡන්ති, යකන කාරයණන ගගයන න තිට්ඨන්තී’’ති? ‘‘නත්ථි, 

භන්යත, යතසං දණ්ඩයලඩ්ඩුලගුළමුග්ගරානංපතිට්ඨානායආකායසයහතු, 

අයහතුනානතිට්ඨන්තී’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, තස්සයතනයදොයසන

අභිසමයයහතු සමුච්ඡින්යනො, යහතුසමුග්ඝායත අයහතුනා අභිසමයයො න
යහොතීති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, ථයලඅග්ගිජලති, අපිනුයඛො, මහාරාජ, යසො 

යයවඅග්ගිඋදයකජලතී’’ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘කිංපයනත්ථ, මහාරාජ, 

කාරණං, යයන කාරයණනයසොයයවඅග්ගිථයලජලති, යකනකාරයණන

උදයක න ජලතී’’ති? ‘‘නත්ථි, භන්යත, අග්ගිස්ස ජලනාය උදයක යහතු, 

අයහතුනා න ජලතී’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, තස්ස යතන යදොයසන

අභිසමයයහතු සමුච්ඡින්යනො, යහතුසමුග්ඝායත අයහතුනා ධම්මාභිසමයයො
න යහොතී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, පුනයපතං අත්ථං චින්යතහි, න යම තත්ථ 

චිත්තසඤ්ඤත්තිභවති, අජානන්තස්සඅසතිකුක්කුච්යචආවරණංයහොතීති, 

කාරයණන මං සඤ්ඤායපහී’’ති. ‘‘අපි නු, මහාරාජ, විසං හලාහලං

අජානන්යතනඛායිතංජීවිතංහරතී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති.‘‘එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, අජානන්යතනපිකතංපාපංඅභිසමයන්තරායකරං යහොති. 

‘‘අපි නු, මහාරාජ, අග්ගි අජානිත්වා අක්කමන්තං ඩහතී’’ති? ‘‘ආම, 

භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, අජානන්යතනපි කතං පාපං
අභිසමයන්තරායකරං යහොති. 

‘‘අපි නු, මහාරාජ, අජානන්තං ආසීවියසො ඩංසිත්වා ජීවිතං හරතී’’ති? 

‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, අජානන්යතනපි කතං පාපං
අභිසමයන්තරායකරංයහොති. 
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‘‘නනු, මහාරාජ, කාලිඞ්ගරාජා සමණයකොලඤ්යඤො
සත්තරතනපරිකිණ්යණො හත්ථිරතනමභිරුය්හ කුලදස්සනාය ගච්ඡන්යතො

අජානන්යතොපි නාසක්ඛි යබොධිමණ්ඩස්ස උපරියතො ගන්තුං, ඉදයමත්ථ, 

මහාරාජ, කාරණං, යයන කාරයණන අජානන්යතනපි කතං පාපං 

අභිසමයන්තරායකරං යහොතී’’ති? ‘‘ජිනභාසිතං, භන්යත නාගයසන, 

කාරණං න සක්කා පටික්යකොසිතුං, එයසොයවතස්ස අත්යථො තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අභිසමයන්තරායකරපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. දුස්සීලපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, ගිහිදුස්සීලස්ස ච සමණදුස්සීලස්ස ච යකො

වියසයසො, කිං නානාකරණං, උයභොයපයත සමසමගතිකා, උභින්නම්පි

සමසයමො විපායකොයහොති, උදාහුකිඤ්චිනානාකාරණංඅත්ථීද’’ති? 

‘‘දසයියම, මහාරාජ, ගුණාසමණදුස්සීලස්සගිහිදුස්සීලයතොවියසයසන 

අතියරකා, දසහිචකාරයණහිඋත්තරිංදක්ඛිණංවියසොයධති. 

‘‘කතයම දස ගුණා සමණදුස්සීලස්ස ගිහිදුස්සීලයතො වියසයසන

අතියරකා? ඉධ, මහාරාජ, සමණදුස්සීයලොබුද්යධසගාරයවොයහොති, ධම්යම

සගාරයවොයහොති, සඞ්යඝසගාරයවො යහොති, සබ්රහ්මචාරීසුසගාරයවොයහොති, 

උද්යදසපරිපුච්ඡායවායමති, සවනබහුයලොයහොති, භින්නසීයලොපි, මහාරාජ, 

දුස්සීයලො පරිසගයතො ආකප්පං උපට්ඨයපති, ගරහභයා කායිකං වාචසිකං

රක්ඛති, පධානාභිමුඛඤ්චස්ස යහොති චිත්තං, භික්ඛුසාමඤ්ඤං උපගයතො

යහොති. කයරොන්යතොපි, මහාරාජ, සමණදුස්සීයලොපාපංපටිච්ඡන්නංආචරති.

යථා, මහාරාජ, ඉත්ථීද සපතිකා නිලීයිත්වා රහස්යසයනව පාපමාචරති; 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, කයරොන්යතොපි සමණදුස්සීයලො පාපං පටිච්ඡන්නං

ආචරති. ඉයම යඛො, මහාරාජ, දස ගුණා සමණදුස්සීලස්ස ගිහිදුස්සීලයතො
වියසයසනඅතියරකා. 

‘‘කතයමහි දසහි කාරයණහි උත්තරිං දක්ඛිණං වියසොයධති? 

අනවජ්ජකවචධාරණතායපි දක්ඛිණං වියසොයධති, 

ඉසිසාමඤ්ඤභණ්ඩුලිඞ්ගධාරණයතොපි දක්ඛිණං වියසොයධති, 

සඞ්ඝසමයමනුප්පවිට්ඨතායපි දක්ඛිණං වියසොයධති, 

බුද්ධධම්මසඞ්ඝසරණගතතායපි දක්ඛිණං වියසොයධති, 

පධානාසයනියකතවාසිතායපි දක්ඛිණං වියසොයධති, ජිනසාසනධර 

[ජිනසාසනධන (සී. පී.)] පරියයසනයතොපි දක්ඛිණං වියසොයධති, 

පවරධම්මයදසනයතොපි දක්ඛිණං වියසොයධති, ධම්මදීපගතිපරායණතායපි 

දක්ඛිණං වියසොයධති, ‘අග්යගො බුද්යධො’ති එකන්තඋජුදිට්ඨිතායපි දක්ඛිණං
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වියසොයධති, උයපොසථසමාදානයතොපි දක්ඛිණං වියසොයධති. ඉයමහි යඛො, 

මහාරාජ, දසහි කාරයණහිඋත්තරිංදක්ඛිණංවියසොයධති. 

‘‘සුවිපන්යනොපි හි, මහාරාජ, සමණදුස්සීයලො දායකානං දක්ඛිණං 

වියසොයධති. යථා, මහාරාජ, උදකං සුබහලම්පි කලලකද්දමරයජොජල්ලං

අපයනති; එවයමවයඛො, මහාරාජ, සුවිපන්යනොපිසමණදුස්සීයලොදායකානං
දක්ඛිණංවියසොයධති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, උණ්යහොදකංසුකුධිතම්පි [සුකඨිතම්පි(සී.පී), 

සුඛුඨිතම්පි(සයා.)] ජ්ජලන්තං මහන්තංඅග්ගික්ඛන්ධංනිබ්බායපති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, සුවිපන්යනොපි සමණදුස්සීයලො දායකානං දක්ඛිණං
වියසොයධති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යභොජනං විරසම්පි ඛුදාදුබ්බලයං අපයනති, 

එවයමවයඛො, මහාරාජ, සුවිපන්යනොපිසමණදුස්සීයලො දායකානං දක්ඛිණං
වියසොයධති. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, තථාගයතන යදවාතියදයවන 
මජ්ඣිමනිකායවරලඤ්ඡයකදක්ඛිණවිභඞ්යගයවයයාකරයණ– 

‘‘‘යයො සීලවා දුස්සීයලසු දදාති දානං, ධම්යමන ලද්ධං 

සුපසන්නචිත්යතො; 

අභිසද්දහං කම්මඵලං උළාරං, සා දක්ඛිණා දායකයතො

විසුජ්ඣතී’’’ති [ම.නි.3.382]. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යතනාගයසන, අබ්භුතං, භන්යතනාගයසන, තාවතකං

මයං පඤ්හං අපුච්ඡිම්හ, තං ත්වං ඔපම්යමහි කාරයණහි විභායවන්යතො

අමතමධුරංසවනූපගංඅකාසි.යථානාම, භන්යත, සූයදොවාසූදන්යතවාසීවා 
තාවතකං මංසං ලභිත්වා නානාවියධහි සම්භායරහි සම්පායදත්වා

රාජූපයභොගං කයරොති; එවයමව යඛො, භන්යත නාගයසන, තාවතකං මයං

පඤ්හංඅපුච්ඡිම්හ, තංත්වංඔපම්යමහිකාරයණහි විභායවත්වාඅමතමධුරං
සවනූපගංඅකාසී’’ති. 

දුස්සීලපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. උදකසත්තජීවපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, ඉමං උදකං අග්ගිම්හි තප්පමානං චිච්චිටායති

චිටිචිටායතිසද්දායතිබහුවිධං, කිංනුයඛො, භන්යතනාගයසන, උදකංජීවති, 

කිංකීළමානංසද්දායති, උදාහු අඤ්යඤනපටිපීළිතංසද්දායතී’’ති? ‘‘නහි, 

මහාරාජ, උදකංජීවති, නත්ථිඋදයකජීයවොවාසත්යතොවා, අපිච, මහාරාජ, 
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අග්ගිසන්තාපයවගස්සමහන්තතාය උදකංචිච්චිටායතිචිටිචිටායතිසද්දායති
බහුවිධ’’න්ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ඉයධකච්යච තිත්ථියා උදකං ජීවතීති සීයතොදකං 

පටික්ඛිපිත්වා උදකං තායපත්වා යවකතිකයවකතිකං පරිභුඤ්ජන්ති, යත
තුම්යහ ගරහන්ති පරිභවන්ති ‘එකින්ද්රියං සමණා සකයපුත්තියා ජීවං

වියහයඨන්තී’ති, තං යතසං ගරහං පරිභවං වියනොයදහි අපයනහි

නිච්ඡායරහී’’ති. ‘‘න හි, මහාරාජ, උදකං ජීවති, නත්ථි, මහාරාජ, උදයක

ජීයවොවාසත්යතොවා, අපිච, මහාරාජ, අග්ගිසන්තාපයවගස්සමහන්තතාය 
උදකංචිච්චිටායතිචිටිචිටායතිසද්දායතිබහුවිධං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, උදකං 
යසොබ්භසරසරිතදහතළාකකන්දරපදරඋදපානනින්නයපොක්ඛරණිකඞගතං

වාතාතපයවගස්සමහන්තතාය පරියාදියතිපරික්ඛයංගච්ඡති, අපිනුතත්ථ

උදකංචිච්චිටායතිචිටිචිටායති සද්දායතිබහුවිධ’’න්ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.

‘‘යදි, මහාරාජ, උදකං ජීයවයය, තත්ථාපි උදකං සද්දායයයය, ඉමිනාපි, 

මහාරාජ, කාරයණන ජානාහි ‘නත්ථි උදයක ජීයවො වා සත්යතො වා, 
අග්ගිසන්තාපයවගස්සමහන්තතායඋදකංචිච්චිටායතිචිටිචිටායති සද්දායති
බහුවිධ’න්ති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිංකාරණංසුයණොහි ‘නත්ථිඋදයකජීයවොවා

සත්යතො වා, අග්ගිසන්තාපයවගස්ස මහන්තතාය උදකං සද්දායතී’ති. යදා

පන, මහාරාජ, උදකං තණ්ඩුයලහි සම්මිස්සිතං භාජනගතං යහොති පිහිතං 

උද්ධයනඅඨපිතං, අපිනුතත්ථඋදකංසද්දායතී’’ති? ‘‘නහි, භන්යත, අචලං

යහොති සන්තසන්ත’’න්ති. ‘‘තං යයව පන, මහාරාජ, උදකං භාජනගතං

අග්ගිං උජ්ජායලත්වා උද්ධයන ඨපිතං යහොති, අපි නු තත්ථ උදකං අචලං

යහොති සන්තසන්ත’’න්ති? ‘‘න හි, භන්යත, චලති ඛුබ්භති ලුළති ආවිලති

ඌමිජාතං යහොති, උද්ධමයධො දිසාවිදිසං ගච්ඡති, උත්තරති පතරති

යඵණමාලී යහොතීති. කිස්ස පන තං, මහාරාජ, පාකතිකං උදකං න චලති

සන්තසන්තං යහොති, කිස්ස පන අග්ගිගතං චලති ඛුබ්භති ලුළති ආවිලති

ඌමිජාතං යහොති, උද්ධමයධො දිසාවිදිසං ගච්ඡති, උත්තරති පතරති

යඵණමාලීයහොතී’’ති? ‘‘පාකතිකං, භන්යත, උදකංනචලති, අග්ගිකතංපන
උදකං අග්ගිසන්තාපයවගස්සමහන්තතායචිච්චිටායතිචිටිචිටායතිසද්දායති

බහුවිධ’’න්ති. ‘‘ඉමිනාපිමහාරාජ, කාරයණනජානාහි‘නත්ථිඋදයකජීයවො

වාසත්යතොවා, අග්ගිසන්තාපයවගස්සමහන්තතායඋදකංසද්දායතී’ති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරංකාරණංසුයණොහි, නත්ථිඋදයකජීයවොවා 

සත්යතොවා, අග්ගිසන්තාපයවගස්සමහන්තතායඋදකංසද්දායති.යහොතිතං, 

මහාරාජ, උදකං ඝයර ඝයර උදකවාරකගතං පිහිත’’න්ති? ‘‘ආම, 

භන්යත’’ති. ‘‘අපි නු තං, මහාරාජ, උදකං චලති ඛුබ්භති ලුළති ආවිලති
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පටුන 

ඌමිජාතං යහොති, උද්ධමයධො දිසාවිදිසං ගච්ඡති, උත්තරති පතරති

යඵණමාලී යහොතී’’ති. ‘‘න හි, භන්යත, අචලං තං යහොති පාකතිකං
උදකවාරකගතං උදක’’න්ති. 

‘‘සුතපුබ්බං පන තයා, මහාරාජ, ‘මහාසමුද්යද උදකං චලති ඛුබ්භති 

ලුළතිආවිලතිඌමිජාතං යහොති, උද්ධමයධො දිසාවිදිසං ගච්ඡති, උත්තරති

පතරතියඵණමාලී යහොති, උස්සක්කිත්වාඔස්සක්කිත්වා [ඔස්සක්කිත්වා’’ති

පදං සී. පී. යපොත්ථයකසුනත්ථි] යවලායපහරතිසද්දායතිබහුවිධ’’’න්ති? 

‘‘ආම, භන්යත, සුතපුබ්බං එතං මයා දිට්ඨපුබ්බඤ්ච ‘මහාසමුද්යද උදකං

හත්ථසතම්පි ද්යවපි හත්ථසතානි ගගයන උස්සක්කතී’’’ති. ‘‘කිස්ස, 

මහාරාජ, උදකවාරකගතං උදකං න චලති න සද්දායති, කිස්ස පන

මහාසමුද්යද උදකං චලති සද්දායතී’’ති? ‘‘වාතයවගස්ස මහන්තතාය, 

භන්යත, මහාසමුද්යද උදකං චලති සද්දායති, උදකවාරකගතං උදකං

අඝට්ටිතං යකහිචි නචලතිනසද්දායතී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, වාතයවගස්ස 
මහන්තතාය මහාසමුද්යද උදකං චලති සද්දායති එවයමව 
අග්ගිසන්තාපයවගස්සමහන්තතායඋදකංසද්දායතී’’ති. 

‘‘නනු, මහාරාජ, යභරියපොක්ඛරං සුක්ඛං සුක්යඛන යගොචම්යමන 

ඔනන්ධන්තී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’. ‘‘අපි නු, මහාරාජ, යභරියා ජීයවො වා

සත්යතො වා අත්ථීද’’ති. ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘කිස්ස පන, මහාරාජ, යභරී

සද්දායතී’’ති? ‘‘ඉත්ථියාවා, භන්යත, පුරිසස්සවාතජ්යජනවායායමනා’’ති.

‘‘යථා, මහාරාජ, ඉත්ථියා වා පුරිසස්ස වා තජ්යජන වායායමන යභරී

සද්දායති, එවයමව අග්ගිසන්තාපයවගස්ස මහන්තතාය උදකං සද්දායති.

ඉමිනාපි, මහාරාජ, කාරයණනජානාහි‘නත්ථිඋදයකජීයවොවාසත්යතොවා, 
අග්ගිසන්තාපයවගස්සමහන්තතායඋදකංසද්දායතී’ති. 

‘‘මය්හම්පිතාව, මහාරාජ, තවපුච්ඡිතබ්බං අත්ථි, එවයමයසො පඤ්යහො

සුවිනිච්ඡියතො යහොති, කිං නු යඛො, මහාරාජ, සබ්යබහිපි භාජයනහි උදකං

තප්පමානං සද්දායති, උදාහු එකච්යචහි යයව භාජයනහි තප්පමානං

සද්දායතී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, සබ්යබහිපි භාජයනහි උදකං තප්පමානං

සද්දායති, එකච්යචහි යයව භාජයනහි උදකං තප්පමානං සද්දායතී’’ති.

‘‘යතනහි, මහාරාජ, ජහියතොසිසකසමයං, පච්චාගයතොසිමමවිසයං, නත්ථි

උදයක ජීයවො වා සත්යතො වා. යදි, මහාරාජ, සබ්යබහිපි භාජයනහි උදකං

තප්පමානං සද්දායයයය, යුත්තමිදං‘උදකංජීවතී’තිවත්තුං.නහි, මහාරාජ, 

උදකංද්වයංයහොති, යංසද්දායති, තංජීවති, යංනසද්දායති, තංනජීවතීති.

යදි, මහාරාජ, උදකං ජීයවයය, මහන්තානං හත්ථිනාගානං
උස්සන්නකායානං පභින්නානං යසොණ්ඩාය උස්සිඤ්චිත්වා මුයඛ

පක්ඛිපිත්වා කුච්ඡිං පයවසයන්තානං, තම්පි උදකං යතසං දන්තන්තයර
චිප්පියමානං සද්දායයයය. හත්ථසතිකාපි මහානාවා ගරුකා භාරිකා 

අයනකසතසහස්සභාරපරිපූරා මහාසමුද්යද විචරන්ති, තාහිපි චිප්පියමානං
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උදකං සද්දායයයය.මහතිමහන්තාපිමච්ඡා අයනකසතයයොජනිකකායාතිමී 
තිමිඞ්ගලා තිමිරපිඞ්ගලා අබ්භන්තයර නිමුග්ගා මහාසමුද්යද

නිවාසට්ඨානතාය පටිවසන්තා මහාඋදකධාරා ආචමන්ති ධමන්ති ච, 
යතසම්පිතංදන්තන්තයරපිඋදරන්තයරපි චිප්පියමානංඋදකංසද්දායයයය.

යස්මා ච යඛො, මහාරාජ, එවරූයපහි එවරූයපහි මහන්යතහි පටිපීළයනහි

පටිපීළිතංඋදකංනසද්දායතිතස්මාපිනත්ථිඋදයකජීයවොවාසත්යතොවාති, 

එවයමතං, මහාරාජ, ධායරහී’’ති. 

‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, යදොසාගයතො පඤ්යහො අනුච්ඡවිකාය

විභත්තියා විභත්යතො, යථානාම, භන්යතනාගයසන, මහග්ඝං මණිකඞරතනං
යඡකං ආචරියං කුසලං සික්ඛිතං මණිකඞකාරං පාපුණිකඞත්වා කිත්තිං ලයභයය

යථොමනං පසංසං, මුත්තාරතනං වා මුත්තිකං දුස්සරතනං වා දුස්සිකං, 
යලොහිතචන්දනංවාගන්ධිකං පාපුණිකඞත්වාකිත්තිංලයභයයයථොමනංපසංසං.

එවයමව යඛො, භන්යත නාගයසන, යදොසාගයතො [යදසාගයතො (සී. පී.)] 

පඤ්යහො අනුච්ඡවිකාය විභත්තියා විභත්යතො, එවයමතං තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

උදකසත්තජීවපඤ්යහොනවයමො. 

බුද්ධවග්යගොපඨයමො. 

ඉමස්මිංවග්යගනවපඤ්හා. 

2. නිප්පපඤ්චවග්ය ො 

1. නිප්පපඤ්චපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, භාසිතම්යපතං භගවතා ‘නිප්පපඤ්චාරාමා, 

භික්ඛයව, විහරථ නිප්පපඤ්චරතියනො’ති, කතමං තං නිප්පපඤ්ච’’න්ති? 

‘‘යසොතාපත්තිඵලං, මහාරාජ, නිප්පපඤ්චං, සකදාගාමිඵලං නිප්පපඤ්චං, 

අනාගාමිඵලංනිප්පපඤ්චං, අරහත්තඵලංනිප්පපඤ්ච’’න්ති. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, යසොතාපත්තිඵලං නිප්පපඤ්චං, 

සකදාගාමිඅනාගාමිඅරහත්තඵලං නිප්පපඤ්චං, කිස්ස පන ඉයම භික්ඛූ
උද්දිසන්ති පරිපුච්ඡන්ති සුත්තං යගයයං යවයයාකරණං ගාථං උදානං 

ඉතිවුත්තකං ජාතකං අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං, නවකම්යමන පලිබුජ්ඣන්ති

දායනනචපූජාය ච, නනුයතජිනප්පටික්ඛිත්තංකම්මංකයරොතී’’ති? 

‘‘යය යත, මහාරාජ, භික්ඛූ උද්දිසන්ති පරිපුච්ඡන්ති සුත්තං යගයයං

යවයයාකරණංගාථංඋදානං ඉතිවුත්තකංජාතකං අබ්භුතධම්මං යවදල්ලං, 

නවකම්යමන පලිබුජ්ඣන්ති දායනන ච පූජාය ච, සබ්යබ යත

නිප්පපඤ්චස්ස පත්තියා කයරොන්ති. යය යත, මහාරාජ, සභාවපරිසුද්ධා
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පුබ්යබවාසිතවාසනා, යතඑකචිත්තක්ඛයණන නිප්පපචයහොන්ති.යයපන

යතභික්ඛූමහාරජක්ඛා, යතඉයමහිපයයොයගහිනිප්පපඤ්චා යහොන්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, එයකොපුරියසො යඛත්යතබීජංයරොයපත්වා අත්තයනො 

යථාබලවීරියයන විනා පාකාරවතියා ධඤ්ඤං උද්ධයරයය, එයකො පුරියසො
යඛත්යත බීජං යරොයපත්වා වනං පවිසිත්වා කට්ඨඤ්ච සාඛඤ්ච ඡින්දිත්වා
වතිපාකාරං කත්වා ධඤ්ඤං උද්ධයරයය. යා තත්ථ තස්ස

වතිපාකාරපරියයසනා, සා ධඤ්ඤත්ථාය. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යත

සභාවපරිසුද්ධාපුබ්යබවාසිතවාසනා, යතඑකචිත්තක්ඛයණනනිප්පපඤ්චා 

යහොන්ති, විනාවතිපාකාරංපුරියසොවියධඤ්ඤුද්ධායරො.යයපනයතභික්ඛූ

මහාරජක්ඛා, යත ඉයමහි පයයොයගහි නිප්පපඤ්චා යහොන්ති, වතිපාකාරං
කත්වාපුරියසොවිය ධඤ්ඤුද්ධායරො. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො මහතිමහන්යත අම්බරුක්ඛමත්ථයක

ඵලපිණ්ඩිභයවයය, අථතත්ථයයොයකොචිඉද්ධිමාආගන්ත්වාතස්ස ඵලං

හයරයය, යයො පන තත්ථ අනිද්ධිමා, යසො කට්ඨඤ්ච වල්ලිඤ්ච ඡින්දිත්වා 
නිස්යසණිකඞංබන්ධිත්වාතායතංරුක්ඛංඅභිරුහිත්වාඵලංහයරයය.යාතත්ථ 

තස්සනිස්යසණිකඞපරියයසනා, සාඵලත්ථාය.එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයයත 

සභාවපරිසුද්ධාපුබ්යබවාසිතවාසනා, යතඑකචිත්තක්ඛයණනනිප්පපඤ්චා

යහොන්ති, ඉද්ධිමා විය රුක්ඛඵලං හරන්යතො. යය පන යත භික්ඛූ

මහාරජක්ඛා, යත ඉමිනා පයයොයගන සච්චානි අභිසයමන්ති, නිස්යසණිකඞයා

වියපුරියසොරුක්ඛඵලංහරන්යතො. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, එයකොපුරියසොඅත්ථකරණිකඞයකොඑකයකොයයව
සාමිකං උපගන්ත්වා අත්ථං සායධති. එයකො ධනවා ධනවයසන පරිසං

වඩ්ය ත්වා පරිසාය අත්ථං සායධති. යා තත්ථ තස්ස පරිසපරියයසනා, සා

අත්ථත්ථාය. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යත සභාවපරිසුද්ධා පුබ්යබ

වාසිතවාසනා, යත එකචිත්තක්ඛයණන ඡසු අභිඤ්ඤාසු වසිභාවං 

පාපුණන්ති, පුරියසො විය එකයකො අත්ථසිද්ධිං කයරොන්යතො. යය පන යත

භික්ඛූ මහාරජක්ඛා, යත ඉයමහි පයයොයගහි සාමඤ්ඤත්ථමභිසායධන්ති, 

පරිසායවියපුරියසොඅත්ථසිද්ධිං කයරොන්යතො. 

‘‘උද්යදයසොපි, මහාරාජ, බහුකායරො, පරිපුච්ඡාපිබහුකාරා, නවකම්මම්පි

බහුකාරං, දානම්පිබහුකාරං, පූජාපිබහුකාරායතසුයතසුකරණීයයසු.යථා, 

මහාරාජ, පුරියසො රාජූපයසවී කතාවී

අමච්චභටබලයදොවාරිකඅනීකට්ඨපාරිසජ්ජජයනහි, යත තස්ස කරණීයය

අනුප්පත්යත සබ්යබපි උපකාරා යහොන්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

උද්යදයසොපි බහුකායරො, පරිපුච්ඡාපි බහුකාරා, නවකම්මම්පි බහුකාරං, 

දානම්පිබහුකාරං, පූජාපි බහුකාරා යතසුයතසුකරණීයයසු. යදි, මහාරාජ, 

සබ්යබපිඅභිජාතිපරිසුද්ධාභයවයයං, අනුසාසයනන [අනුසාසයකන(සී.පී.)] 
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පටුන 

කරණීයංනභයවයය.යස්මා චයඛො, මහාරාජ, සවයනනකරණීයංයහොති, 

යථයරො, මහාරාජ, සාරිපුත්යතො අපරිමිතමසඞ්යඛයයකප්පං උපාදාය

උපචිතකුසලමූයලොපඤ්ඤායයකොටිංගයතො, යසොපිවිනාසවයනන නාසක්ඛි

ආසවක්ඛයංපාපුණිකඞතුං.තස්මා, මහාරාජ, බහුකාරංසවනං, තථාඋද්යදයසොපි 
පරිපුච්ඡාපි. තස්මා උද්යදසපරිපුච්ඡාපි නිප්පපඤ්චා සඞ්ඛතා’’ති. 

‘‘සුනිජ්ඣාපියතො, භන්යත නාගයසන, පඤ්යහො, එවයමතං තථා
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

නිප්පපඤ්චපඤ්යහොපඨයමො. 

2. ඛීණාසවභාවපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘යයො ගිහී අරහත්තං පත්යතො, 

ද්යව වාස්ස ගතියයො භවන්ති අනඤ්ඤා, තස්මිං යයව දිවයස පබ්බජති වා

පරිනිබ්බායති වා. න යසො දිවයසො සක්කා අතික්කයමතු’න්ති. සයච යසො, 

භන්යතනාගයසන, තස්මිංදිවයස ආචරියංවාඋපජ්ඣායංවාපත්තචීවරංවා

න ලයභථ, අපි නු යඛො යසො අරහා සයං වා පබ්බයජයය දිවසං වා

අතික්කයමයය, අඤ්යඤොයකොචිඅරහාඉද්ධිමාආගන්ත්වාතං පබ්බායජයය

වා පරිනිබ්බායයයය වා’’ති? ‘‘න යසො, මහාරාජ, අරහා සයං පබ්බයජයය, 

සයංපබ්බජන්යතොයථයයංආපජ්ජති, නචදිවසංඅතික්කයමයය, අඤ්ඤස්ස

අරහන්තස්ස ආගමනං භයවයය වා න වා භයවයය, තස්මිං යයව දිවයස

පරිනිබ්බායයයයා’’ති. ‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, අරහත්තස්ස

සන්තභායවොවිජහියතොයහොති, යයනඅධිගතස්සජීවිතහායරො භවතී’’ති. 

‘‘විසමං, මහාරාජ, ගිහිලිඞ්ගං, විසයම ලිඞ්යග ලිඞ්ගදුබ්බලතාය 
අරහත්තංපත්යතොගිහීතස්මිංයයව දිවයසපබ්බජතිවා පරිනිබ්බායතිවා.

යනයසො, මහාරාජ, යදොයසො අරහත්තස්ස, ගිහිලිඞ්ගස්යසයවයසො යදොයසො
යදිදංලිඞ්ගදුබ්බලතා. 

‘‘යථා, මහාරාජ, යභොජනං සබ්බසත්තානං ආයුපාලකං ජීවිතරක්ඛකං 
විසමයකොට්ඨස්ස මන්දදුබ්බලගහණිකඞකස්ස අවිපායකන ජීවිතං හරති.

යනයසො, මහාරාජ, යදොයසො යභොජනස්ස, යකොට්ඨස්යසයවයසොයදොයසොයදිදං

අග්ගිදුබ්බලතා. එවයමව යඛො, මහාරාජ, විසයම ලිඞ්යග ලිඞ්ගදුබ්බලතාය
අරහත්තංපත්යතොගිහීතස්මිංයයව දිවයසපබ්බජතිවා පරිනිබ්බායතිවා.

යනයසො, මහාරාජ, යදොයසො අරහත්තස්ස, ගිහිලිඞ්ගස්යසයවයසො යදොයසො
යදිදං ලිඞ්ගදුබ්බලතා. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, පරිත්තංතිණසලාකංඋපරිගරුයකපාසායණ

ඨපියත දුබ්බලතාය භිජ්ජිත්වා පතති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, අරහත්තං
පත්යතො ගිහී යතන ලිඞ්යගන අරහත්තං ධායරතුං අසක්යකොන්යතො තස්මිං
යයවදිවයසපබ්බජතිවා පරිනිබ්බායතිවා. 
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‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො අබයලො දුබ්බයලො නිහීනජච්යචො 
පරිත්තපුඤ්යඤො මහතිමහාරජ්ජං ලභිත්වා ඛයණන පරිපතති පරිධංසති

ඔසක්කති, න සක්යකොති ඉස්සරියං ධායරතුං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

අරහත්තං පත්යතොගිහී යතනලිඞ්යගනඅරහත්තං ධායරතුංනසක්යකොති, 
යතන කාරයණන තස්මිං යයව දිවයස පබ්බජති වා පරිනිබ්බායති වා’’ති.

‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ඛීණාසවභාවපඤ්යහොදුතියයො. 

3. ඛීණාසවසතිසම්යමොසපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යත නාගයසන, අත්ථි අරහයතො සතිසම්යමොයසො’’ති? 

‘‘විගතසතිසම්යමොසා යඛො, මහාරාජ, අරහන්යතො, නත්ථි අරහන්තානං

සතිසම්යමොයසො’’ති. ‘‘ආපජ්යජයය පන, භන්යත, අරහා ආපත්ති’’න්ති? 

‘‘ආම, මහාරාජා’’ති. ‘‘කිස්මිං වත්ථුස්මි’’න්ති? ‘‘කුටිකායර, මහාරාජ, 

සඤ්චරිත්යත, විකායල කාලසඤ්ඤාය, පවාරියත අප්පවාරිතසඤ්ඤාය, 
අනතිරිත්යතඅතිරිත්තසඤ්ඤායා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘යය ආපත්තිං ආපජ්ජන්ති, යත 
ද්වීහි කාරයණහි ආපජ්ජන්ති අනාදරියයන වා අජානයනන වා’ති. අපි නු

යඛො, භන්යත, අරහයතො අනාදරියංයහොති, යංඅරහාආපත්තිංආපජ්ජතී’’ති? 

‘‘නහි, මහාරාජා’’ති. 

‘‘යදි, භන්යතනාගයසන, අරහාආපත්තිංආපජ්ජති, නත්ථිචඅරහයතො 

අනාදරියං, යතනහිඅත්ථිඅරහයතොසතිසම්යමොයසො’’ති? ‘‘නත්ථි, මහාරාජ, 

අරහයතො සතිසම්යමොයසො, ආපත්තිඤ්චඅරහාආපජ්ජතී’’ති. 

‘‘යතන හි, භන්යත, කාරයණන මං සඤ්ඤායපහි, කිං තත්ථ

කාරණ’’න්ති? ‘‘ද්යවයම, මහාරාජ, කියලසා යලොකවජ්ජං

පණ්ණත්තිවජ්ජඤ්චාති. කතමං, මහාරාජ, යලොකවජ්ජං? දස

අකුසලකම්මපථා, ඉදං වුච්චති යලොකවජ්ජං. කතමං පණ්ණත්තිවජ්ජං? යං 

යලොයකඅත්ථිසමණානංඅනනුච්ඡවිකංඅනනුයලොමිකං, ගිහීනංඅනවජ්ජං.
තත්ථ භගවා සාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපති ‘යාවජීවං

අනතික්කමනීය’න්ති. විකාලයභොජනං, මහාරාජ, යලොකස්ස අනවජ්ජං, තං

ජිනසාසයනවජ්ජං.භූතගාමවියකොපනං, මහාරාජ, යලොකස්සඅනවජ්ජං, තං 

ජිනසාසයනවජ්ජං.උදයකහස්සධම්මං, මහාරාජ, යලොකස්සඅනවජ්ජං, තං

ජිනසාසයන වජ්ජං. ඉති එවරූපානි එවරූපානි, මහාරාජ, ජිනසාසයන

වජ්ජානි, ඉදං වුච්චතිපණ්ණත්තිවජ්ජං. 

‘‘යලොකවජ්ජං අභබ්යබො ඛීණාසයවො තං අජ්ඣාචරිතුං, යං කියලසං

පණ්ණත්තිවජ්ජං, තං අජානන්යතො ආපජ්යජයය. අවිසයයො, මහාරාජ, 

එකච්චස්සඅරහයතොසබ්බංජානිතුං, නහිතස්සබලං අත්ථිසබ්බංජානිතුං.
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අනඤ්ඤාතං, මහාරාජ, අරහයතො ඉත්ථිපුරිසානං නාමම්පි යගොත්තම්පි, 

මග්යගොපිතස්සමහියා අනඤ්ඤායතො; විමුත්තිං යයව, මහාරාජ, එකච්යචො 

අරහා ජායනයය; ඡළභිඤ්යඤො අරහා සකවිසයං ජායනයය; සබ්බඤ්ඤූ, 

මහාරාජ, තථාගයතොව සබ්බං ජානාතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, 
එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ඛීණාසවසතිසම්යමොසපඤ්යහොතතියයො. 

4. යලොයකනත්ථිභාවපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, දිස්සන්ති යලොයක බුද්ධා, දිස්සන්ති 

පච්යචකබුද්ධා, දිස්සන්ති තථාගතස්ස සාවකා, දිස්සන්ති

චක්කවත්තිරාජායනො, දිස්සන්ති පයදසරාජායනො, දිස්සන්ති යදවමනුස්සා, 

දිස්සන්ති සධනා, දිස්සන්ති අධනා, දිස්සන්ති සුගතා, දිස්සන්ති දුග්ගතා, 

දිස්සති පුරිසස්ස ඉත්ථිලිඞ්ගං පාතුභූතං, දිස්සති ඉත්ථියා පුරිසලිඞ්ගං 

පාතුභූතං, දිස්සති සුකතං දුක්කතං කම්මං, දිස්සන්ති කලයාණපාපකානං

කම්මානං විපාකූපයභොගියනො සත්තා, අත්ථි යලොයක සත්තා අණ්ඩජා

ජලාබුජා සංයසදජා ඔපපාතිකා, අත්ථි සත්තා අපදා ද්විපදා චතුප්පදා 

බහුප්පදා, අත්ථි යලොයක යක්ඛා රක්ඛසා කුම්භණ්ඩා අසුරා දානවා

ගන්ධබ්බායපතා පිසාචා, අත්ථිකින්නරාමයහොරගානාගාසුපණ්ණාසිද්ධා

විජ්ජාධරා, අත්ථිහත්ථීද අස්සාගායවොමහිංසා [මහිසා(සී.පී.)] ඔට්ඨාගද්රභා
අජා එළකා මිගා සූකරා සීහා බයග්ඝා දීපී අච්ඡා යකොකා තරච්ඡා යසොණා

සිඞ්ගාලා, අත්ථි බහුවිධා සකුණා, අත්ථි සුවණ්ණං රජතං මුත්තා මණිකඞ
සඞ්යඛොසිලාපවාළංයලොහිතඞ්යකො මසාරගල්ලංයවළුරියයොවජිරංඵලිකං

කාළයලොහං තම්බයලොහං වට්ටයලොහං කංසයලොහං, අත්ථි යඛොමං 

යකොයසයයංකප්පාසිකංසාණංභඞ්ගංකම්බලං, අත්ථිසාලිවීහියයවොකඞ්ගු

කුද්රයූසො වරයකො යගොධූයමො මුග්යගො, මායසො තිලං කුලත්ථං, අත්ථි
මූලගන්යධො සාරගන්යධො යඵග්ගුගන්යධො තචගන්යධො පත්තගන්යධො 

පුප්ඵගන්යධො ඵලගන්යධොසබ්බගන්යධො, අත්ථිතිණලතාගච්ඡරුක්ඛඔසධි

වනප්පති නදී පබ්බත සමුද්ද මච්ඡකච්ඡපා සබ්බං යලොයක අත්ථි. යං, 

භන්යත, යලොයකනත්ථි, තංයම කයථහී’’ති. 

‘‘තීණිකඞමානි, මහාරාජ, යලොයක නත්ථි. කතමානි තීණිකඞ? සයචතනා වා

අයචතනා වා අජරාමරා යලොයක නත්ථි, සඞ්ඛාරානං නිච්චතා නත්ථි, 

පරමත්යථන සත්තූපලද්ධි නත්ථි, ඉමානි යඛො, මහාරාජ, තීණිකඞ යලොයක

නත්ථීද’’ති.‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

යලොයකනත්ථිභාවපඤ්යහොචතුත්යථො. 
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5. අකම්මජාදිපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යතනාගයසන, දිස්සන්තියලොයකකම්මනිබ්බත්තා, දිස්සන්ති

යහතුනිබ්බත්තා, දිස්සන්තිඋතුනිබ්බත්තා, යංයලොයකඅකම්මජං අයහතුජං

අනුතුජං, තං යම කයථහී’’ති. ‘‘ද්යවයම, මහාරාජ, යලොකස්මිං අකම්මජා

අයහතුජා අනුතුජා. කතයම ද්යව? ආකායසො, මහාරාජ, අකම්මයජො

අයහතුයජො අනුතුයජො; නිබ්බානං, මහාරාජ, අකම්මජං අයහතුජං අනුතුජං.

ඉයමයඛො, මහාරාජ, ද්යවඅකම්මජාඅයහතුජා අනුතුජා’’ති. 

‘‘මා, භන්යතනාගයසන, ජිනවචනං මක්යඛහි, මා අජානිත්වා පඤ්හං 

බයාකයරොහී’’ති. ‘‘කිංයඛො, මහාරාජ, අහං වදාමි, යංමංත්වංඑවංවයදසි

‘මා, භන්යත නාගයසන, ජිනවචනං මක්යඛහි, මා අජානිත්වා පඤ්හං

බයාකයරොහී’’’ති? ‘‘භන්යතනාගයසන, යුත්තමිදං තාව වත්තුං ‘ආකායසො

අකම්මයජො අයහතුයජො අනුතුයජො’ති. අයනකසයතහි පන, භන්යත 

නාගයසන, කාරයණහි භගවතා සාවකානං නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය

මග්යගොඅක්ඛායතො, අථච පනත්වංඑවංවයදසි‘අයහතුජංනිබ්බාන’’’න්ති.

‘‘සච්චං, මහාරාජ, භගවතා අයනකසයතහි කාරයණහි සාවකානං

නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය මග්යගො අක්ඛායතො, න ච පන නිබ්බානස්ස 
උප්පාදායයහතුඅක්ඛායතො’’ති. 

‘‘එත්ථ මයං, භන්යත නාගයසන, අන්ධකාරයතො අන්ධකාරතරං 

පවිසාම, වනයතොවනතරං පවිසාම, ගහනයතොගහනතරං [ගහනන්තරයතො

ගහනන්තරං (ක.)] පවිසාම, යත්රහිනාම නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය යහතු

අත්ථි, තස්සපනධම්මස්ස උප්පාදායයහතුනත්ථි.යදි, භන්යතනාගයසන, 

නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය යහතු අත්ථි, යතන හිනිබ්බානස්ස උප්පාදායපි
යහතුඉච්ඡිතබ්යබො. 

‘‘යථාපන, භන්යතනාගයසන, පුත්තස්සපිතාඅත්ථි, යතනකාරයණන 

පිතුයනොපිපිතාඉච්ඡිතබ්යබො.යථාඅන්යතවාසිකස්සආචරියයොඅත්ථි, යතන

කාරයණන ආචරියස්සපි ආචරියයො ඉච්ඡිතබ්යබො. යථා අඞ්කුරස්ස බීජං 

අත්ථි, යතනකාරයණනබීජස්සපිබීජංඉච්ඡිතබ්බං.එවයමවයඛො, භන්යත

නාගයසන, යදි නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය යහතු අත්ථි, යතන කාරයණන
නිබ්බානස්සඋප්පාදායපියහතු ඉච්ඡිතබ්යබො. 

‘‘යථාරුක්ඛස්සවාලතායවාඅග්යගසතියතනකාරයණනමජ්ඣම්පි 

අත්ථි, මූලම්පි අත්ථි. එවයමව යඛො, භන්යත නාගයසන, යදි නිබ්බානස්ස

සච්ඡිකිරියාය යහතුඅත්ථි, යතනකාරයණනනිබ්බානස්සඋප්පාදායපියහතු
ඉච්ඡිතබ්යබො’’’ති. 

‘‘අනුප්පාදනීයං, මහාරාජ, නිබ්බානං, තස්මානනිබ්බානස්ස උප්පාදාය

යහතු අක්ඛායතො’’ති. ‘‘ඉඞ්ඝ, භන්යත නාගයසන, කාරණං දස්යසත්වා
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කාරයණනමං සඤ්ඤායපහි, යථාහංජායනයයංනිබ්බානස්සසච්ඡිකිරියාය

යහතුඅත්ථි, නිබ්බානස්ස උප්පාදායයහතුනත්ථීද’’ති. 

‘‘යතනහි, මහාරාජ, සක්කච්චංයසොතංඔදහ, සාධුකංසුයණොහි, වක්ඛාමි 

තත්ථකාරණං, සක්කුයණයය, මහාරාජ, පුරියසොපාකතියකනබයලනඉයතො

හිමවන්තං පබ්බතරාජං උපගන්තු’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති.

‘‘සක්කුයණයයපනයසො, මහාරාජ, පුරියසොපාකතියකන බයලනහිමවන්තං

පබ්බතරාජං ඉධ ආහරිතු’’න්ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, සක්කානිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය මග්යගො අක්ඛාතුං, නසක්කා 
නිබ්බානස්සඋප්පාදායයහතුදස්යසතුං. 

‘‘සක්කුයණයය, මහාරාජ, පුරියසො පාකතියකන බයලන මහාසමුද්දං

නාවාය උත්තරිත්වා පාරිමතීරං ගන්තු’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති? 

‘‘සක්කුයණයය පන යසො, මහාරාජ, පුරියසො පාකතියකන බයලන

මහාසමුද්දස්සපාරිමතීරංඉධ ආහරිතු’’න්ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති.‘‘එවයමව

යඛො, මහාරාජ, සක්කා නිබ්බානස්ස සච්ඡිකිරියාය මග්යගො අක්ඛාතුං, න

සක්කානිබ්බානස්සඋප්පාදායයහතුදස්යසතුං. කිංකාරණා? අසඞ්ඛතත්තා
ධම්මස්සා’’ති. 

‘‘අසඞ්ඛතං, භන්යත නාගයසන, නිබ්බාන’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, 

අසඞ්ඛතං නිබ්බානං න යකහිචි කතං, නිබ්බානං, මහාරාජ, න වත්තබ්බං
උප්පන්නන්ති වා අනුප්පන්නන්ති වා උප්පාදනීයන්ති වා අතීතන්ති වා
අනාගතන්ති වා පච්චුප්පන්නන්ති වා චක්ඛුවිඤ්යඤයයන්ති වා 
යසොතවිඤ්යඤයයන්තිවාඝානවිඤ්යඤයයන්තිවාජිව්හාවිඤ්යඤයයන්තිවා 

කායවිඤ්යඤයයන්ති වා’’ති. ‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, නිබ්බානං න
උප්පන්නං න අනුප්පන්නං න උප්පාදනීයං න අතීතං න අනාගතං න
පච්චුප්පන්නං න චක්ඛුවිඤ්යඤයයං න යසොතවිඤ්යඤයයං න

ඝානවිඤ්යඤයයං න ජිව්හාවිඤ්යඤයයං න කායවිඤ්යඤයයං, යතන හි, 

භන්යත නාගයසන, තුම්යහ නත්ථිධම්මං නිබ්බානං අපදිසථ ‘නත්ථි

නිබ්බාන’න්ති. ‘‘අත්ථි, මහාරාජ, නිබ්බානං, මයනොවිඤ්යඤයයංනිබ්බානං, 
විසුද්යධන මානයසන පණීයතන උජුයකන අනාවරයණන නිරාමියසන
සම්මාපටිපන්යනොඅරියසාවයකොනිබ්බානංපස්සතී’’ති. 

‘‘කීදිසං පන තං, භන්යත, නිබ්බානං, යං තං ඔපම්යමහි ආදීපනීයං 

කාරයණහි මං සඤ්ඤායපහි, යථා අත්ථිධම්මං ඔපම්යමහිආදීපනීය’’න්ති.

‘‘අත්ථි, මහාරාජ, වායතොනාමා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘ඉඞ්ඝ, මහාරාජ, 
වාතං දස්යසහිවණ්ණයතො වාසණ්ඨානයතො වා අණුංවාථූලං වා දීඝං වා

රස්සංවා’’ති.‘‘නසක්කා, භන්යත නාගයසන, වායතොඋපදස්සයිතුං, නයසො

වායතො හත්ථග්ගහණං වා නිම්මද්දනං වා උයපති, අපි ච අත්ථි යසො

වායතො’’ති.‘‘යදි, මහාරාජ, නසක්කාවායතොඋපදස්සයිතුං, යතනහිනත්ථි 
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වායතො’’ති? ‘‘ජානාමහං, භන්යත නාගයසන, වායතො අත්ථීදති යම හදයය

අනුපවිට්ඨං, න චාහංසක්යකොමි වාතංඋපදස්සයිතු’’න්ති. ‘‘එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, අත්ථිනිබ්බානං, නචසක්කානිබ්බානංඋපදස්සයිතුංවණ්යණන

වා සණ්ඨායනන වා’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, සූපදස්සිතං ඔපම්මං, 

සුනිද්දිට්ඨංකාරණං, එවයමතංතථා සම්පටිච්ඡාමි‘අත්ථිනිබ්බාන’’’න්ති. 

අකම්මජාදිපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. කම්මජාදිපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යත නාගයසන, කතයම එත්ථ කම්මජා, කතයම යහතුජා, 

කතයම උතුජා, කතයමනකම්මජා, නයහතුජා, නඋතුජා’’ති? ‘‘යයයකචි, 

මහාරාජ, සත්තා සයචතනා, සබ්යබ යත කම්මජා; අග්ගි ච සබ්බානි ච 

බීජජාතානියහතුජානි; පථවීචපබ්බතාචඋදකඤ්චවායතොච, සබ්යබයත

උතුජා; ආකායසොචනිබ්බානඤ්චඉයමද්යව අකම්මජාඅයහතුජාඅනුතුජා.

නිබ්බානං පන, මහාරාජ, න වත්තබ්බං කම්මජන්ති වා යහතුජන්ති වා
උතුජන්ති වා උප්පන්නන්ති වා අනුප්පන්නන්ති වා උප්පාදනීයන්ති වා
අතීතන්තිවාඅනාගතන්තිවාපච්චුප්පන්නන්තිවාචක්ඛුවිඤ්යඤයයන්තිවා 
යසොතවිඤ්යඤයයන්තිවාඝානවිඤ්යඤයයන්තිවාජිව්හාවිඤ්යඤයයන්තිවා 

කායවිඤ්යඤයයන්තිවා, අපිච, මහාරාජ, මයනොවිඤ්යඤයයංනිබ්බානං, යං 
යසො සම්මාපටිපන්යනො අරියසාවයකො විසුද්යධන ඤායණන පස්සතී’’ති. 

‘‘රමණීයයො, භන්යත නාගයසන, පඤ්යහො සුවිනිච්ඡියතො නිස්සංසයයො

එකන්තගයතො, විමති උප්පච්ඡින්නා, ත්වංගණිකඞවරපවරමාසජ්ජා’’ති. 

කම්මජාදිපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. යක්ඛපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, අත්ථි යලොයක යක්ඛා නාමා’’ති? ‘‘ආම, 

මහාරාජ, අත්ථි යලොයක යක්ඛා නාමා’’ති. ‘‘චවන්ති පන යත, භන්යත, 

යක්ඛා තම්හා යයොනියා’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, චවන්ති යත යක්ඛා තම්හා

යයොනියා’’ති. ‘‘කිස්ස පන, භන්යත නාගයසන, යතසං මතානං යක්ඛානං

සරීරංනදිස්සති, කුණපගන්යධොපි නවායතී’’ති? ‘‘දිස්සති, මහාරාජ, මතානං

යක්ඛානං සරීරං, කුණපගන්යධොපි යතසං වායති, මතානං, මහාරාජ, 

යක්ඛානං සරීරං කීටවණ්යණන වා දිස්සති, කිමිවණ්යණන වා දිස්සති, 

කිපිල්ලිකවණ්යණන වා දිස්සති, පටඞ්ගවණ්යණන වා දිස්සති, 

අහිවණ්යණනවා දිස්සති, විච්ඡිකවණ්යණනවා දිස්සති, සතපදිවණ්යණන

වා දිස්සති, දිජවණ්යණනවාදිස්සති, මිගවණ්යණනවාදිස්සතී’’ති. ‘‘යකො

හි, භන්යත නාගයසන, අඤ්යඤොඉදංපඤ්හංපුට්යඨොවිසජ්යජයයඅඤ්ඤත්ර
තවාදියසන බුද්ධිමතා’’ති. 

යක්ඛපඤ්යහොසත්තයමො. 
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8. අනවයසසසික්ඛාපදපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, යය යත අයහසුං තිකිච්ඡකානං පුබ්බකා 

ආචරියා යසයයථිදං, නාරයදො ධම්මන්තරී [ධන්වන්තරී (?)] අඞ්ගිරයසො

කපියලො කණ්ඩරග්ගි සායමො අතුයලො පුබ්බකච්චායයනො, සබ්යබයපයත
ආචරියාසකිංයයවයරොගුප්පත්තිඤ්චනිදානඤ්චසභාවඤ්චසමුට්ඨානඤ්ච 

තිකිච්ඡඤ්චකිරියඤ්චසිද්ධාසිද්ධඤ්චසබ්බංතං [සන්තං (ක.)] නිරවයසසං
ජානිත්වා ‘ඉමස්මිං කායය එත්තකා යරොගා උප්පජ්ජිස්සන්තී’ති

එකප්පහායරන කලාපග්ගාහං කරිත්වා සුත්තං බන්ධිංසු, අසබ්බඤ්ඤුයනො

එයතසබ්යබ, කිස්සපනතථාගයතොසබ්බඤ්ඤූසමායනොඅනාගතංකිරියං 
බුද්ධඤායණන ජානිත්වා ‘එත්තයක නාම වත්ථුස්මිං එත්තකං නාම 
සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපතබ්බං භවිස්සතී’ති පරිච්ඡින්දිත්වා අනවයසසයතො

සික්ඛාපදං න පඤ්ඤයපසි, උප්පන්නුප්පන්යන වත්ථුස්මිං අයයස පාකයට
යදොයස විත්ථාරියක පුථුගයත උජ්ඣායන්යතසු මනුස්යසසු තස්මිං තස්මිං

කායලසාවකානංසික්ඛාපදං පඤ්ඤයපසී’’ති? 

‘‘ඤාතයමතං, මහාරාජ, තථාගතස්ස ‘ඉමස්මිං සමයය ඉයමසු

මනුස්යසසු සාධිකං දියඩ් සික්ඛාපදසතංපඤ්ඤයපතබ්බංභවිස්සතී’ති, අපි

චතථාගතස්ස එවං අයහොසි ‘සයච යඛො අහං සාධිකං දියඩ් සික්ඛාපදසතං

එකප්පහාරංපඤ්ඤයපස්සාමි, මහාජයනො සන්තාසමාපජ්ජිස්සති ‘බහුකංඉධ

රක්ඛිතබ්බං, දුක්කරං වත යභො සමණස්ස යගොතමස්ස සාසයන

පබ්බජිතු’න්ති, පබ්බජිතුකාමාපි න පබ්බජිස්සන්ති, වචනඤ්ච යම න

සද්දහිස්සන්ති, අසද්දහන්තා යත මනුස්සා අපායගාමියනො භවිස්සන්න-ති
උප්පන්නුප්පන්යන වත්ථුස්මිං ධම්මයදසනාය විඤ්ඤායපත්වා පාකයට 

යදොයස සික්ඛාපදං පඤ්ඤයපස්සාමී’’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත නාගයසන, 

බුද්ධානං, අබ්භුතං, භන්යතනාගයසන, බුද්ධානං, යාවමහන්තංතථාගතස්ස

සබ්බඤ්ඤුතඤාණං, එවයමතං, භන්යත නාගයසන, සුනිද්දිට්යඨො එයසො

අත්යථො තථාගයතන, ‘බහුකං ඉධ සික්ඛිතබ්බ’න්ති සුත්වා සත්තානං

සන්තායසො උප්පජ්යජයය, එයකොපි ජිනසාසයනන පබ්බයජයය, එවයමතං
තථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

අනවයසසසික්ඛාපදපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. සූරියතපනපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යතනාගයසන, අයංසූරියයොසබ්බකාලංකඨිනංතපති, උදාහු 

කිඤ්චිකාලං මන්දං තපතී’’ති? ‘‘සබ්බකාලං, මහාරාජ, සූරියයො කඨිනං

තපති, නකිඤ්චිකාලංමන්දංතපතී’’ති. ‘‘යදි, භන්යතනාගයසන, සූරියයො 

සබ්බකාලං කඨිනං තපති, කිස්ස පන අප්යපකදා සූරියයො කඨිනං තපති, 

අප්යපකදා මන්දං තපතී’’ති? ‘‘චත්තායරොයම, මහාරාජ, සූරියස්ස යරොගා, 
යයසං අඤ්ඤතයරන යරොයගන පටිපීළියතො සූරියයො මන්දං තපති.කතයම

චත්තායරො? අබ්භං, මහාරාජ, සූරියස්සයරොයගො, යතනයරොයගන පටිපීළියතො
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සූරියයොමන්දංතපති.මහිකා, මහාරාජ, සූරියස්සයරොයගො, යතනයරොයගන

පටිපීළියතො සූරියයො මන්දං තපති. යමයඝො, මහාරාජ, සූරියස්ස යරොයගො, 

යතනයරොයගනපටිපීළියතොසූරියයො මන්දංතපති.රාහු, මහාරාජ, සූරියස්ස

යරොයගො, යතන යරොයගන පටිපීළියතො සූරියයො මන්දං තපති. ඉයම යඛො, 

මහාරාජ, චත්තායරො සූරියස්ස යරොගා, යයසං අඤ්ඤතයරන යරොයගන

පටිපීළියතො සූරියයො මන්දං තපතී’’ති. ‘‘අච්ඡරියං, භන්යත නාගයසන, 

අබ්භුතං, භන්යත නාගයසන, සූරියස්සපිතාවයතයජොසම්පන්නස්ස යරොයගො

උප්පජ්ජිස්සති, කිමඞ්ගං පන අඤ්යඤසං සත්තානං, නත්ථි, භන්යත, එසා 
විභත්තිඅඤ්ඤස්සඅඤ්ඤත්රතවාදියසනබුද්ධිමතා’’ති. 

සූරියතපනපඤ්යහොනවයමො. 

10. කඨිනතපනපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යතනාගයසන, කිස්සයහමන්යතසූරියයොකඨිනංතපති, යනො 

තථා ගිම්යහ’’ති? ‘‘ගිම්යහ, මහාරාජ, අනුපහතං යහොති රයජොජල්ලං, 

වාතක්ඛුභිතා යරණූ ගගනානුගතා යහොන්ති, ආකායසපි අබ්භා සුබහලා

යහොන්ති, මහාවායතොචඅධිමත්තංවායති, යත සබ්යබනානාකුලාසමායුතා

සූරියරංසියයොපිදහන්ති, යතනගිම්යහසූරියයොමන්දං තපති. 

‘‘යහමන්යත පන, මහාරාජ, යහට්ඨා පථවී නිබ්බුතා යහොති, උපරි 

මහායමයඝො උපට්ඨියතො යහොති, උපසන්තං යහොති රයජොජල්ලං, යරණු ච

සන්තසන්තංගගයනචරති, විගතවලාහයකොචයහොතිආකායසො, වායතො ච

මන්දමන්දං වායති, එයතසං උපරතියා විසුද්ධා [විසදා (සී. පී.)] යහොන්ති

සූරියරංසියයො, උපඝාතවිමුත්තස්ස සූරියස්ස තායපො අති විය තපති.

ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, යයන කාරයණනසූරියයොයහමන්යතකඨිනං

තපති, යනො තථා ගිම්යහ’’ති. ‘‘සබ්බීතිමුත්යතො, භන්යත, සූරියයො කඨිනං

තපති, යමඝාදිසහගයතොකඨිනංනතපතී’’ති. 

කඨිනතපනපඤ්යහොදසයමො. 

නිප්පපඤ්චවග්යගොදුතියයො. 

ඉමස්මිංවග්යගදසපඤ්හා. 

3. යවේෙන්තරවග්ය ො 

1. යවස්සන්තරපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, සබ්යබවයබොධිසත්තාපුත්තදාරංයදන්ති, උදාහු

යවස්සන්තයරයනව රඤ්ඤා පුත්තදාරං දින්න’’න්ති? ‘‘සබ්යබපි, මහාරාජ, 

යබොධිසත්තා පුත්තදාරං යදන්ති, න යවස්සන්තයරයනව රඤ්ඤා පුත්තදාරං

දින්න’’න්ති. ‘‘අපි ච යඛො, භන්යත නාගයසන, යතසං අනුමයතන

යදන්තී’’ති. ‘‘භරියා, මහාරාජ, අනුමතා, දාරකා පන බාලතාය විලපිංසු 
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[ලාලපිංසු(සී.පී.)], යදියතඅත්ථයතො ජායනයයං, යතපිඅනුයමොයදයයං, න
යතවිලයපයය’’න්ති. 

‘‘දුක්කරං, භන්යත නාගයසන, යබොධිසත්යතන කතං, යං යසො
අත්තයනොඔරයස පියයපුත්යතබ්රාහ්මණස්සදාසත්ථායඅදාසි. 

‘‘ඉදම්පිදුතියංදුක්කරයතොදුක්කරතරං, යංයසොඅත්තයනොඔරයසපියය 
පුත්යත බාලයක තරුණයක ලතාය බන්ධිත්වා යතන බ්රාහ්මයණන ලතාය
අනුමජ්ජීයන්යත දිස්වාඅජ්ඣුයපක්ඛි. 

‘‘ඉදම්පි තතියං දුක්කරයතො දුක්කරතරං, යං යසො සයකන බයලන
බන්ධනා මුච්චිත්වා ආගයත දාරයක සාරජ්ජමුපගයත පුනයදව ලතාය
බන්ධිත්වාඅදාසි. 

‘‘ඉදම්පිචතුත්ථං දුක්කරයතො දුක්කරතරං, යංයසො දාරයක ‘අයංයඛො, 

තාත, යක්යඛො ඛාදිතුං යනති අම්යහ’ති විලපන්යත ‘මා භායිත්ථා’ති න
අස්සායසසි. 

‘‘ඉදම්පි පඤ්චමං දුක්කරයතො දුක්කරතරං, යංයසො ජාලිස්ස කුමාරස්ස

රුදමානස්ස පායදසු නිපතිත්වා ‘අලං, තාත, කණ්හාජිනං නිවත්යතහි, 

අහයමව ගච්ඡාමියක්යඛනසහ, ඛාදතුමංයක්යඛො’තියාචමානස්සඑවංන
සම්පටිච්ඡි. 

‘‘ඉදම්පි ඡට්ඨං දුක්කරයතො දුක්කරතරං, යං යසො ජාලිස්ස කුමාරස්ස

‘පාසාණසමං නූන යත, තාත, හදයං, යං ත්වං අම්හාකං දුක්ඛිතානං 
යපක්ඛමායනො නිම්මනුස්සයක බ්රහාරඤ්යඤ යක්යඛන නීයමායන න
නිවායරසී’තිවිලපමානස්ස කාරුඤ්ඤංනාකාසි. 

‘‘ඉදම්පි සත්තමං දුක්කරයතො දුක්කරතරං, යං තස්ස රුළරුළස්ස
භීමභීමස්ස නීයත දාරයක අදස්සනං ගමියත න ඵලි හදයං සතධා වා 

සහස්සධා වා, පුඤ්ඤකායමන මනුයජන කිං පරදුක්ඛාපයනන, නනු නාම

සකදානංදාතබ්බං යහොතී’’ති? 

‘‘දුක්කරස්ස, මහාරාජ, කතත්තා යබොධිසත්තස්ස කිත්තිසද්යදො 

දසසහස්සියා යලොකධාතුයා සයදවමනුස්යසසු අබ්භුග්ගයතො, යදවා

යදවභවයන පකිත්යතන්ති, අසුරා අසුරභවයන පකිත්යතන්ති, ගරුළා

ගරුළභවයන පකිත්යතන්ති, නාගා නාගභවයන පකිත්යතන්ති, යක්ඛා

යක්ඛභවයන පකිත්යතන්ති, අනුපුබ්යබන තස්ස කිත්තිසද්යදො පරම්පරාය

අජ්යජතරහි ඉධ අම්හාකං සමයං අනුප්පත්යතො, තං මයං දානං

පකිත්යතන්තාවියකොයපන්තානිසින්නාසුදින්නං, උදාහු දුද්දින්නන්ති.යසො

යඛොපනායං, මහාරාජ, කිත්තිසද්යදොනිපුණානංවිඤ්ඤූනංවිදූනං විභාවීනං
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යබොධිසත්තානං දස ගුයණ අනුදස්සති. කතයම දස? අයගධතා නිරාලයතා
චායගොපහානං අපුනරාවත්තිතාසුඛුමතාමහන්තතාදුරනුයබොධතාදුල්ලභතා

අසදිසතා බුද්ධධම්මස්ස, යසො යඛො පනායං, මහාරාජ, කිත්තිසද්යදො
නිපුණානං විඤ්ඤූනං විදූනං විභාවීනං යබොධිසත්තානං ඉයම දස ගුයණ
අනුදස්සතී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යයො පරං දුක්ඛායපත්වා දානං යදති, අපි නු තං 

දානං සුඛවිපාකං යහොති සග්ගසංවත්තනික’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, කිං

වත්තබ්බ’’න්ති. ‘‘ඉඞ්ඝ, භන්යත නාගයසන, කාරණං උපදස්යසහී’’ති.

‘‘ඉධ, මහාරාජ, යකොචි සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා සීලවා යහොති

කලයාණධම්යමො, යසොභයවයයපක්ඛහයතොවාපීඨසප්පීවා අඤ්ඤතරංවා

බයාධිංආපන්යනො, තයමනංයයොයකොචිපුඤ්ඤකායමොයානංආයරොයපත්වා

පත්ථිතං යදසමනුපායපයය, අපි නු යඛො, මහාරාජ, තස්ස පුරිසස්ස
තයතොනිදානං කිඤ්චි සුඛං නිබ්බත්යතයය සග්ගසංවත්තනිකං තං

කම්ම’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත, කිංවත්තබ්බං? හත්ථියානංවායසො, භන්යත, 

පුරියසො ලයභයය අස්සයානං වා රථයානං වා, ථයල ථලයානං ජයල 

ජලයානං යදයවසු යදවයානං මනුස්යසසු මනුස්සයානං, තදනුච්ඡවිකං

තදනුයලොමිකංභයවභයව නිබ්බත්යතයය, තදනුච්ඡවිකානිතදනුයලොමිකානි

චස්ස සුඛානි නිබ්බත්යතයයං, සුගතියතො සුගතිං ගච්යඡයය, යතයනව
කම්මාභිසන්යදන ඉද්ධියානං අභිරුය්හ පත්ථිතං නිබ්බානනගරං

පාපුයණයයා’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, පරදුක්ඛාපයනන දින්නදානං 

සුඛවිපාකං යහොති සග්ගසංවත්තනිකං, යං යසො පුරියසො බලීබද්යද
දුක්ඛායපත්වාඑවරූපංසුඛංඅනුභවති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිංකාරණංසුයණොහි, යථාපරදුක්ඛාපයනන

දින්නදානංසුඛවිපාකංයහොතිසග්ගසංවත්තනිකං.ඉධ, මහාරාජ, යයො යකොචි
රාජා ජනපදයතො ධම්මිකං බලිං උද්ධරායපත්වා ආණාපවත්තයනන දානං

දයදයය, අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, රාජා තයතොනිදානං කිඤ්චි සුඛං

අනුභයවයය සග්ගසංවත්තනිකං තං දාන’’න්ති? ‘‘ආම, භන්යත, කිං

වත්තබ්බං, තයතොනිදානං යසො, භන්යත, රාජා උත්තරිං 

අයනකසතසහස්සගුණං ලයභයය. රාජූනං අතිරාජා භයවයය, යදවානං

අතියදයවො භයවයය, බ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මා භයවයය, සමණානං අතිසමයණො

භයවයය, බ්රාහ්මණානං අතිබ්රාහ්මයණො භයවයය, අරහන්තානං අතිඅරහා 

[අතිඅරහන්යතො (සයා. ක.)] භයවයයා’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, 

පරදුක්ඛාපයනනදින්නදානංසුඛවිපාකං යහොතිසග්ගසංවත්තනිකං, යංයසො
රාජා බලිනා ජනං පීයළත්වා දින්නදායනන එවරූපං උත්තරිං යසසුඛං
අනුභවතී’’ති. 

‘‘අතිදානං, භන්යත නාගයසන, යවස්සන්තයරන රඤ්ඤා දින්නං, යං

යසො සකං භරියං පරස්ස භරියත්ථාය අදාසි, සයක ඔරයස පුත්යත
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බ්රාහ්මණස්සදාසත්ථාය අදාසි, අතිදානංනාම, භන්යතනාගයසන, යලොයක

විදූහි නින්දිතං ගරහිතං, යථා නාම, භන්යත නාගයසන, අතිභායරන

සකටස්සඅක්යඛොභිජ්ජති, අතිභායරනනාවාඔසීදති, අතිභුත්යතන යභොජනං

විසමංපරිණමති, අතිවස්යසනධඤ්ඤංවිනස්සති, අතිදායනනයභොගක්ඛයං

උයපති, අතිතායපන පථවී උපඩය්හති, අතිරායගන උම්මත්තයකො යහොති, 

අතියදොයසනවජ්යඣොයහොති, අතියමොයහනඅනයංආපජ්ජති, අතියලොයභන

යචොරග්ගහණමුපගච්ඡති, අතිභයයනනිරුජ්ඣති, අතිපූයරනනදීඋත්තරති, 

අතිවායතනඅසනිපතති, අතිඅග්ගිනාඔදනංඋත්තරති, අතිසඤ්චරයණනන

චිරංජීවති.එවයමවයඛො, භන්යතනාගයසන, අතිදානංනාමයලොයකවිදූහි 

නින්දිතං ගරහිතං, අතිදානං, භන්යත නාගයසන, යවස්සන්තයරන රඤ්ඤා 

දින්නං, නතත්ථකිඤ්චිඵලංඉච්ඡිතබ්බ’’න්ති. 

‘‘අතිදානං, මහාරාජ, යලොයකවිදූහිවණ්ණිකඞතංථුතංපසත්ථං, යයයකචි 

යාදිසං කීදිසං දානං යදන්ති [යකචි යාදිසං තාදිසං දානං යදන්ති (සයා.)], 

අතිදානදායීයලොයකකිත්තිංපාපුණාති.යථා, මහාරාජ, අතිපවරතායදිබ්බං

වනමූලං ගහිතම්පි හත්ථපායස ඨිතානං පරජනානං න දස්සයති, අගයදො

අතිජච්චතාය [අතිඋසභතාය (ක.)] පීළාය සමුග්ඝාතයකො යරොගානං

අන්තකයරො, අග්ගි අතියජොතිතාය ඩහති, උදකං අතිසීතතාය නිබ්බායපති, 

පදුමං පරිසුද්ධතාය න උපලිම්පති වාරිකද්දයමන, මණිකඞ අතිගුණතාය

කාමදයදො, වජිරං අතිතිඛිණතාය විජ්ඣති මණිකඞමුත්තාඵලිකං, පථවී

අතිමහන්තතාය නයරොරගමිගපක්ඛිජලයසලපබ්බතදුයම ධායරති, සමුද්යදො

අතිමහන්තතාය අපරිපූරයණො, සියනරු අතිභාරතාය අචයලො, ආකායසො 

අතිවිත්ථාරතාය අනන්යතො, සූරියයො අතිප්පභතාය තිමිරං ඝායතති, සීයහො

අතිජාතිතාය විගතභයයො, මල්යලොඅතිබලවතායපටිමල්ලංඛිප්පංඋක්ඛිපති, 

රාජා අතිපුඤ්ඤතාය අධිපති, භික්ඛු අතිසීලවන්තතාය නාගයක්ඛනරමරූහි

නමස්සනීයයො, බුද්යධො අතිඅග්ගතාය [අතිවිසිට්ඨතාය (සයා.)] අනුපයමො.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, අතිදානං නාම යලොයක විදූහි වණ්ණිකඞතං ථුතං

පසත්ථං, යයයකචියාදිසංකීදිසං දානංයදන්ති, අතිදානදායීයලොයකකිත්තිං

පාපුණාති, අතිදායනන යවස්සන්තයරො රාජා දසසහස්සියා යලොකධාතුයා

වණ්ණිකඞයතො ථුයතො පසත්යථො මහියතො කිත්තියතො, යතයනව අතිදායනන 
යවස්සන්තයරො රාජා අජ්යජතරහි බුද්යධො ජායතො අග්යගො සයදවයක
යලොයක. 

‘‘අත්ථි පන, මහාරාජ, යලොයක ඨපනීයං දානං, යං දක්ඛියණයයය 

අනුප්පත්යත න දාතබ්බ’’න්ති? ‘‘දස යඛො පනිමානි, භන්යත නාගයසන, 

දානානි, යානි යලොයක අදානසම්මතානි, යයො තානි දානානි යදති, යසො

අපායගාමී යහොති. කතමානි දස? මජ්ජදානං, භන්යත නාගයසන, යලොයක

අදානසම්මතං, යයො තං දානං යදති, යසො අපායගාමී යහොති. 
සමජ්ජදානං…යප.… ඉත්ථිදානං…යප.… උසභදානං…යප.…
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චිත්තකම්මදානං…යප.… සත්ථදානං …යප.… විසදානං…යප.…
සඞ්ඛලිකදානං…යප.… කුක්කුටසූකරදානං…යප.… 

තුලාකූටමානකූටදානං, භන්යතනාගයසන, යලොයක අදානසම්මතං යහොති, 

යයොතංදානංයදති, යසො අපායගාමීයහොති.ඉමානියඛො, භන්යතනාගයසන, 

දස දානානි යලොයක අදානසම්මතානි, යයො තානි දානානි යදති, යසො
අපායගාමීයහොතී’’ති. 

‘‘නාහංතං, මහාරාජ, අදානසම්මතංපුච්ඡාමි, ඉමංඛ්වාහං, මහාරාජ, තං

පුච්ඡාමි ‘අත්ථි පන, මහාරාජ, යලොයක ඨපනීයං දානං, යං දක්ඛියණයයය

අනුප්පත්යත න දාතබ්බ’න්ති. ‘‘නත්ථි, භන්යත නාගයසන, යලොයක

ඨපනීයංදානං.යං දක්ඛියණයයයඅනුප්පත්යතනදාතබ්බං, චිත්තප්පසායද 

උප්පන්යන යකචි දක්ඛියණයයානං යභොජනං යදන්ති, යකචි අච්ඡාදනං, 

යකචි සයනං, යකචි ආවසථං, යකචි අත්ථරණපාවුරණං, යකචි දාසිදාසං, 

යකචියඛත්තවත්ථුං, යකචි ද්විපදචතුප්පදං, යකචිසතංසහස්සංසතසහස්සං, 

යකචි මහාරජ්ජං, යකචි ජීවිතම්පි යදන්තී’’ති. ‘‘යදි පන, මහාරාජ, යකචි

ජීවිතම්පියදන්ති, කිංකාරණායවස්සන්තරං දානපතිංඅතිබාළ්හංපරිපායතසි

සුදින්යනපුත්යතචදායරච? 

‘‘අපිනුයඛො, මහාරාජ, අත්ථියලොකපකතියලොකාචිණ්ණං, ලභතිපිතා 

පුත්තං ඉණට්යටො වා ආජීවිකපකයතො වා ආවපිතුං වා [ආධායපතුං වා 

(ස්යා.), ආධපිතුංවා(ක.)] වික්කිණිකඞතුංවා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, ලභතිපිතා 
පුත්තං ඉණට්යටො වා ආජීවිකපකයතො වා ආවපිතුං වා වික්කිණිකඞතුං වා’’ති.

‘‘යදි, මහාරාජ, ලභති පිතා පුත්තං ඉණට්යටො වා ආජීවිකපකයතො වා

ආවපිතුංවාවික්කිණිකඞතුංවා, යවස්සන්තයරොපි, මහාරාජ, රාජාඅලභමායනො
සබ්බඤ්ඤුතඤාණං උපද්දුයතො දුක්ඛියතො තස්ස ධම්මධනස්ස පටිලාභාය

පුත්තදාරංආවයපසිචවික්කිණිකඞච. ඉති, මහාරාජ, යවස්සන්තයරනරඤ්ඤා

අඤ්යඤසං දින්නං යයව දින්නං, කතං යයව කතං. කිස්ස පන ත්වං, 

මහාරාජ, යතනදායනනයවස්සන්තරංදානපතිංඅතිබාළ්හං අපසායදසී’’ති? 

‘‘නාහං, භන්යත නාගයසන, යවස්සන්තරස්ස දානපතියනො දානං

ගරහාමි, අපි ච පුත්තදාරං යාචන්යත නිමිනිත්වා අත්තානං දාතබ්බ’’න්ති.

‘‘එතං යඛො, මහාරාජ, අසබ්භිකාරණං, යං පුත්තදාරං යාචන්යත අත්තානං

දයදයය, යංයංහියාචන්යතතංතයදවදාතබ්බං, එතංසප්පුරිසානං කම්මං.

යථා, මහාරාජ, යකොචි පුරියසො පානීයංආහරායපයය, තස්ස යයො යභොජනං

දයදයය, අපි නුයසො, මහාරාජ, පුරියසොතස්සකිච්චකාරීඅස්සා’’ති? ‘‘නහි, 

භන්යත, යංයසො ආහරායපති, තයමවතස්සයදන්යතොකිච්චකාරීඅස්සා’’ති.

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යවස්සන්තයරො රාජා බ්රාහ්මයණ පුත්තදාරං

යාචන්යත පුත්තදාරං යයව අදාසි. සයච, මහාරාජ, බ්රාහ්මයණො

යවස්සන්තරස්සසරීරංයායචයය, නයසො, මහාරාජ, අත්තානං රක්යඛයයන

කම්යපයය න රජ්යජයය, තස්ස දින්නං පරිච්චත්තං යයව සරීරං භයවයය.
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සයච, මහාරාජ, යකොචි යවස්සන්තරං දානපතිං උපගන්ත්වා යායචයය

‘දාසත්තං යම උයපහී’ති, දින්නං පරිච්චත්තං යයවස්ස සරීරං භයවයය, න 

යසො දත්වා තයපයය [ඨයපයය (සී.)], රඤ්යඤො, මහාරාජ, යවස්සන්තරස්ස
කායයොබහුසාධාරයණො. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පක්කා මංසයපසි බහුසාධාරණා, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, රඤ්යඤොයවස්සන්තරස්සකායයොබහුසාධාරයණො.යථාවා පන, 

මහාරාජ, ඵලියතො [ඵලියනො (?)] රුක්යඛො නානාදිජගණසාධාරයණො, 

එවයමවයඛො, මහාරාජ, රඤ්යඤො යවස්සන්තරස්සකායයොබහුසාධාරයණො.

කිංකාරණා? ‘එවාහංපටිපජ්ජන්යතොසම්මාසම්යබොධිං පාපුණිකඞස්සාමී’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසො අධයනො ධනත්ථියකො ධනපරියයසනං

චරමායනො අජපථං සඞ්කුපථං යවත්තපථං ගච්ඡති, ජලථලවාණිකඞජ්ජං

කයරොති, කායයනවාචායමනසාධනංආරායධති, ධනප්පටිලාභායවායමති.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යවස්සන්තයරො දානපති අධයනො බුද්ධධයනන 
සබ්බඤ්ඤුතඤාණරතනප්පටිලාභාය යාචකානං ධනධඤ්ඤං දාසිදාසං
යානවාහනං සකලසාපයතයයං සකං පුත්තදාරං අත්තානඤ්ච චජිත්වා
සම්මාසම්යබොධිංයයවපරියයසති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, අමච්යචොමුද්දකායමොමුද්දාධිකරණං යංකිඤ්චි

යගයහධනධඤ්ඤංහිරඤ්ඤසුවණ්ණං, තංසබ්බංදත්වාපි මුද්දප්පටිලාභාය

වායමති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යවස්සන්තයරො දානපති සබ්බං තං
බාහිරබ්භන්තරධනං දත්වා ජීවිතම්පි පයරසං දත්වා සම්මාසම්යබොධිං යයව
පරියයසති. 

‘‘අපිච, මහාරාජ, යවස්සන්තරස්සදානපතියනොඑවංඅයහොසි ‘යංයසො 

බ්රාහ්මයණො යාචති, තයමවාහං තස්ස යදන්යතො කිච්චකාරී නාම යහොමී’ති, 

එවංයසොතස්ස පුත්තදාරමදාසි.නයඛො, මහාරාජ, යවස්සන්තයරො දානපති

යදස්සතාය බ්රාහ්මණස්ස පුත්තදාරමදාසි, න අදස්සනකාමතාය

පුත්තදාරමදාසි, න අතිබහුකා යම පුත්තදාරා, ‘න සක්යකොමි යත

යපොයසතු’න්ති පුත්තදාරමදාසි, න උක්කණ්ඨියතො ‘අප්පියා යම’ති 
නීහරිතුකාමතාය පුත්තදාරමදාසි. අථ යඛො සබ්බඤ්ඤුතඤාණරතනස්යසව
පියත්තා සබ්බඤ්ඤුතඤාණස්ස කාරණා යවස්සන්තයරො රාජා එවරූපං
අතුලං විපුලමනුත්තරං පියං මනාපං දයිතං පාණසමං පුත්තදාරදානවරං
බ්රාහ්මණස්සඅදාසි. 

‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවන චරිොපිටයක – 

‘‘‘නයමයදස්සාඋයභොපුත්තා, මද්දීයදවීනයදස්සියා; 

සබ්බඤ්ඤුතංපියංමය්හං, තස්මාපියයඅදාසහ’න්ති. 
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‘‘තස්මා, මහාරාජ, යවස්සතයරො රාජා පුත්තදානං [පුත්තදාරං (ක.)] 
දත්වා පණ්ණසාලං පවිසිත්වා නිපජ්ජි. තස්ස අතියපයමන දුක්ඛිතස්ස

බලවයසොයකො උප්පජ්ජි, හදයවත්ථු උණ්හමයහොසි. නාසිකාය 

අප්පයහොන්තියා මුයඛන උණ්යහ අස්සාසපස්සායස විස්සජ්යජසි, අස්සූනි 

පරිවත්තිත්වායලොහිතබින්දූනිහුත්වායනත්යතහිනික්ඛමිංසු.එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, දුක්යඛන යවස්සන්තයරො රාජා බ්රාහ්මණස්ස පුත්තදාරමදාසි ‘මා
යමදානපයථො පරිහායී’ති. 

‘‘අපි ච, මහාරාජ, යවස්සන්තයරො රාජා ද්යව අත්ථවයස පටිච්ච 

බ්රාහ්මණස්සද්යවදාරයකඅදාසි.කතයමද්යව? දානපයථොචයමඅපරිහීයනො

භවිස්සති, දුක්ඛියතචයමපුත්තයකවනමූලඵයලහිඉයතොනිදානංඅයයයකො

යමොයචස්සතීති. ජානාති හි, මහාරාජ, යවස්සන්තයරො රාජා ‘න යම දාරකා

සක්කා යකනචි දාසයභොයගන භුඤ්ජිතුං, ඉයම ච දාරයක අයයයකො

නික්කිණිකඞස්සති, එවංඅම්හාකම්පිගමනං භවිස්සතී’ති.ඉයමයඛො, මහාරාජ, 
ද්යවඅත්ථවයසපටිච්චබ්රාහ්මණස්සද්යවදාරයක අදාසි. 

‘‘අපිච, මහාරාජ, යවස්සන්තයරොරාජාජානාති ‘අයංයඛොබ්රාහ්මයණො 
ජිණ්යණො වුඩ්ය ො මහල්ලයකො දුබ්බයලො භග්යගො දණ්ඩපරායයණො 

ඛීණායුයකො පරිත්තපුඤ්යඤො, යනයසො සමත්යථො ඉයම දාරයක

දාසයභොයගන භුඤ්ජිතු’න්ති. සක්කුයණයය පන, මහාරාජ, පුරියසො
පාකතියකන බයලන ඉයම චන්දිමසූරියය එවංමහිද්ධියක එවංමහානුභායව
ගයහත්වා යපළාය වා සමුග්යග වා පක්ඛිපිත්වා නිප්පයභ කත්වා 

ථාලකපරියභොයගන [පදීපපරියභොයගන (සයා.)] පරිභුඤ්ජිතු’’න්ති? ‘‘න හි, 

භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, ඉමස්මිං යලොයක 
චන්දිමසූරියප්පටිභාගස්ස යවස්සන්තරස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි
දාසයභොයගන භුඤ්ජිතුන්ති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන 

යවස්සන්තරස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි දාසයභොයගන භුඤ්ජිතුං. යථා, 

මහාරාජ, රඤ්යඤො චක්කවත්තිස්ස මණිකඞරතනං සුභං ජාතිමන්තං අට්ඨංසං
සුපරිකම්මකතං චතුහත්ථායාමං සකටනාභිපරිණාහං න සක්කා යකනචි
පියලොතිකාය යවයඨත්වා යපළාය පක්ඛිපිත්වා සත්ථකනිසානපරියභොයගන

පරිභුඤ්ජිතුං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යලොයක චක්කවත්තිරඤ්යඤො
මණිකඞරතනප්පටිභාගස්ස යවස්සන්තරස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි 

දාසයභොයගනභුඤ්ජිතුං. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන 

යවස්සන්තරස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි දාසයභොයගන භුඤ්ජිතුං. යථා, 

මහාරාජ, තිධා පභින්යනො සබ්බයසයතො සත්තප්පතිට්ඨියතො
අට්ඨරතනුබ්යබයධො නවරතනායාමපරිණායහො පාසාදියකො දස්සනීයයො



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  අනුමානපඤ්යහො 
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පටුන 

උයපොසයථොනාගරාජානසක්කායකනචිසුප්යපනවාසරායවනවාපිදහිතුං, 

යගොවච්ඡයකො විය වච්ඡකසාලාය පක්ඛිපිත්වා පරිහරිතුං වා, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යලොයක උයපොසථනාගරාජප්පටිභාගස්ස යවස්සන්තරස්ස දාරකා
නසක්කායකනචි දාසයභොයගනභුඤ්ජිතුං. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන 

යවස්සන්තරස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි දාසයභොයගන භුඤ්ජිතුං. යථා, 

මහාරාජ, මහාසමුද්යදො දීඝපුථුලවිත්ථිණ්යණො ගම්භීයරො අප්පයමයයයො
දුරුත්තයරො අපරියයොගාළ්යහො අනාවයටො න සක්කා යකනචි සබ්බත්ථ

පිදහිත්වාඑකතිත්යථනපරියභොගංකාතුං, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යලොයක
මහාසමුද්දප්පටිභාගස්ස යවස්සන්තරස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි 

දාසයභොයගනභුඤ්ජිතුං. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන 

යවස්සන්තරස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි දාසයභොයගන භුඤ්ජිතුං. යථා, 

මහාරාජ, හිමවන්යතො පබ්බතරාජා පඤ්චයයොජනසතං අච්චුග්ගයතො නයභ
තිසහස්සයයොජනායාමවිත්ථායරො චතුරාසීතිකූටසහස්සප්පටිමණ්ඩියතො
පඤ්චන්නං මහානදීසතානං පභයවො මහාභූතගණාලයයො
නානාවිධගන්ධධයරො දිබ්යබොසධසතසමලඞ්කයතො නයභ වලාහයකො විය

අච්චුග්ගයතො දිස්සති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යලොයක
හිමවන්තපබ්බතරාජප්පටිභාගස්සයවස්සන්තරස්ස දාරකානසක්කායකනචි
දාසයභොයගනභුඤ්ජිතුං. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන 

යවස්සන්තරස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි දාසයභොයගන භුඤ්ජිතුං. යථා, 

මහාරාජ, රත්තන්ධකාරතිමිසායං උපරිපබ්බතග්යග ජලමායනො

මහාඅග්ගික්ඛන්යධො සුවිදූයරපි පඤ්ඤායති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යවස්සන්තයරො රාජා පබ්බතග්යග ජලමායනො මහාඅග්ගික්ඛන්යධො විය

සුවිදූයරපි පාකයටො පඤ්ඤායති, තස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි
දාසයභොයගනභුඤ්ජිතුං. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, යයන කාරයණන 

යවස්සන්තරස්ස දාරකා න සක්කා යකනචි දාසයභොයගන භුඤ්ජිතුං. යථා, 

මහාරාජ, හිමවන්යත පබ්බයත නාගපුප්ඵසමයය උජුවායත වායන්යත දස

ද්වාදස යයොජනානි පුප්ඵගන්යධො වායති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යවස්සන්තරස්ස රඤ්යඤො අපි යයොජනසහස්යසහිපි යාව අකනිට්ඨභවනං
එත්ථන්තයර 

සුරාසුරගරුළගන්ධබ්බයක්ඛරක්ඛසමයහොරගකින්නරඉන්දභවයනසු

කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො, සීලවරගන්යධොචස්සසම්පවායති, යතනතස්ස

දාරකා න සක්කා යකනචි දාසයභොයගන භුඤ්ජිතුං. අනුසිට්යඨො, මහාරාජ, 
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ජාලීකුමායරොපිතරායවස්සන්තයරනරඤ්ඤා ‘අයයයකොයත, තාත, තුම්යහ
බ්රාහ්මණස්ස ධනං දත්වා නික්කිණන්යතො තං නික්ඛසහස්සං දත්වා

නික්කිණාතු, කණ්හාජිනං නික්කිණන්යතො දාසසතං දාසිසතං හත්ථිසතං
අස්සසතං යධනුසතං උසභසතං නික්ඛසතන්ති සබ්බසතං දත්වා

නික්කිණාතු, යදි යත, තාත, අයයයකො තුම්යහ බ්රාහ්මණස්ස හත්ථයතො

ආණාය බලසා මුධා ගණ්හාති, මා තුම්යහ අයයකස්ස වචනං කරිත්ථ, 

බ්රාහ්මණස්යසවඅනුයායියනොයහොථා’ති, එවමනුසාසිත්වාපුත්යතයපයසසි, 

තයතොජාලීකුමායරොගන්ත්වාඅයයයකනපුට්යඨොකයථසි – 

‘‘‘සහස්සග්ඝංහිමංතාත, බ්රාහ්මණස්සපිතාඅදා; 

අයථොකණ්හාජිනංකඤ්ඤං, හත්ථීදනඤ්චසයතනචා’’’ති. 

‘‘සුනිබ්යබඨියතො, භන්යත නාගයසන, පඤ්යහො; සුභින්නං දිට්ඨිජාලං; 

සුමද්දියතො පරවායදො; සකසමයයො සුදීපියතො; බයඤ්ජනං සුපරියසොධිතං; 

සුවිභත්යතොඅත්යථො; එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

යවස්සන්තරපඤ්යහොපඨයමො. 

2. දුක්කරකාරිකපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යත නාගයසන, සබ්යබව යබොධිසත්තා දුක්කරකාරිකං

කයරොන්ති, උදාහුයගොතයමයනවයබොධිසත්යතනදුක්කරකාරිකාකතා’’ති? 

‘‘නත්ථි, මහාරාජ, සබ්යබසං යබොධිසත්තානං දුක්කරකාරිකා, 
යගොතයමයනවයබොධිසත්යතනදුක්කරකාරිකාකතා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යදි එවං අයුත්තං, යං යබොධිසත්තානං 

යබොධිසත්යතහි යවමත්තතා යහොතී’’ති. ‘‘චතූහි, මහාරාජ, ඨායනහි 

යබොධිසත්තානං යබොධිසත්යතහි යවමත්තතා යහොති. කතයමහි චතූහි? 

කුලයවමත්තතා පධානයවමත්තතා [අද්ධානයවමත්තතා (සී. සයා. පී.)] 

ආයුයවමත්තතාපමාණයවමත්තතාති.ඉයමහියඛො, මහාරාජ, චතූහිඨායනහි

යබොධිසත්තානං යබොධිසත්යතහියවමත්තතායහොති.සබ්යබසම්පි, මහාරාජ, 
බුද්ධානංරූයපසීයල සමාධිම්හිපඤ්ඤායවිමුත්තියාවිමුත්තිඤාණදස්සයන
චතුයවසාරජ්යජ දසතථාගතබයල ඡඅසාධාරණඤායණ චුද්දසබුද්ධඤායණ

අට්ඨාරසබුද්ධධම්යමයකවයලචබුද්ධගුයණ [බුද්ධධම්යම(සී.පී.)] නත්ථි

යවමත්තතා, සබ්යබපිබුද්ධා බුද්ධධම්යමහිසමසමා’’ති. 

‘‘යදි, භන්යතනාගයසන, සබ්යබපිබුද්ධාබුද්ධධම්යමහිසමසමා, යකන

කාරයණන යගොතයමයනව යබොධිසත්යතන දුක්කරකාරිකා කතා’’ති? 

‘‘අපරිපක්යක, මහාරාජ, ඤායණ අපරිපක්කාය යබොධියා යගොතයමො
යබොධිසත්යතො යනක්ඛම්මමභිනික්ඛන්යතො අපරිපක්කං ඤාණං
පරිපාචයමායනනදුක්කරකාරිකාකතා’’ති. 
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‘‘භන්යත නාගයසන, යකන කාරයණන යබොධිසත්යතො අපරිපක්යක

ඤායණ අපරිපක්කාය යබොධියා මහාභිනික්ඛමනංනික්ඛන්යතො, නනුනාම

ඤාණංපරිපායචත්වා පරිපක්යකඤායණනික්ඛමිතබ්බ’’න්ති? 

‘‘යබොධිසත්යතො, මහාරාජ, විපරීතං ඉත්ථාගාරං දිස්වා විප්පටිසාරී 

අයහොසි, තස්සවිප්පටිසාරිස්සඅරතිඋප්පජ්ජි, අරතිචිත්තංඋප්පන්නංදිස්වා 
අඤ්ඤතයරො මාරකායියකො යදවපුත්යතො ‘අයං යඛොකායලො අරතිචිත්තස්ස
වියනොදනායා’තියවහායස ඨත්වාඉදංවචනමබ්රවි– 

‘‘මාරිස, මා යඛො ත්වං උක්කණ්ඨියතො අයහොසි, ඉයතො යත සත්තයම
දිවයස දිබ්බං චක්කරතනං පාතුභවිස්සති සහස්සාරං සයනමිකං සනාභිකං

සබ්බාකාරපරිපූරං, පථවිගතානි ච යත රතනානිආකාසට්ඨානි ච සයයමව

උපගච්ඡිස්සන්ති, ද්විසහස්සපරිත්තදීපපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු

එකමුයඛන ආණා පවත්තිස්සති, පයරොසහස්සඤ්ච යත පුත්තා භවිස්සන්ති

සූරා වීරඞ්ගරූපා පරයසනප්පමද්දනා, යතහි පුත්යතහි පරිකිණ්යණො
සත්තරතනසමන්නාගයතො චතුද්දීපමනුසාසිස්සසී’ති. 

‘‘යථා නාම දිවසසන්තත්තං අයයොසූලං සබ්බත්ථ උපඩහන්තං

කණ්ණයසොතං පවියසයය, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යබොධිසත්තස්ස තං

වචනංකණ්ණයසොතංපවිසිත්ථ, ඉතියසොපකතියාවඋක්කණ්ඨියතොතස්සා
යදවතායවචයනන භියයයොයසොමත්තායඋබ්බිජ්ජිසංවිජ්ජිසංයවගමාපජ්ජි. 

‘‘යථා පන, මහාරාජ, මහතිමහාඅග්ගික්ඛන්යධො ජලමායනො අඤ්යඤන 

කට්යඨන උපඩහියතො භියයයොයසොමත්තාය ජයලයය, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යබොධිසත්යතො පකතියාව උක්කණ්ඨියතො තස්සා යදවතාය
වචයනනභියයයොයසොමත්තායඋබ්බිජ්ජිසංවිජ්ජි සංයවගමාපජ්ජි. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, මහාපථවීපකතිතින්තානිබ්බත්තහරිතසද්දලා 
ආසිත්යතොදකා චික්ඛල්ලජාතා පුනයදව මහායමයඝ අභිවුට්යඨ

භියයයොයසොමත්තාය චික්ඛල්ලතරා අස්ස, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යබොධිසත්යතො පකතියාව උක්කණ්ඨියතො තස්සා යදවතාය වචයනන
භියයයොයසොමත්තායඋබ්බිජ්ජිසංවිජ්ජිසංයවගමාපජ්ජී’’ති. 

‘‘අපිනුයඛො, භන්යතනාගයසන, යබොධිසත්තස්සයදිසත්තයමදිවයස 

දිබ්බං චක්කරතනං නිබ්බත්යතයය, පටිනිවත්යතයය යබොධිසත්යතො දිබ්යබ

චක්කරතයන නිබ්බත්යත’’ති? ‘‘න හි, මහාරාජ, සත්තයම දිවයස

යබොධිසත්තස්සදිබ්බංචක්කරතනං නිබ්බත්යතයය, අපිචපයලොභනත්ථාය

තාය යදවතාය මුසා භණිකඞතං, යදිපි, මහාරාජ, සත්තයම දිවයස දිබ්බං

චක්කරතනංනිබ්බත්යතයය, යබොධිසත්යතොනනිවත්යතයය.කිංකාරණං? 

‘අනිච්ච’න්ති, මහාරාජ, යබොධිසත්යතොදළ්හංඅග්ගයහසි, ‘දුක්ඛංඅනත්තා’ති

දළ්හං අග්ගයහසි, උපාදානක්ඛයංපත්යතො. 
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‘‘යථා, මහාරාජ, අයනොතත්තදහයතො උදකං ගඞ්ගං නදිං පවිසති, 

ගඞ්ගාය නදියාමහාසමුද්දංපවිසති, මහාසමුද්දයතොපාතාලමුඛංපවිසති, අපි

නු, මහාරාජ, තං උදකං පාතාලමුඛගතං පටිනිවත්තිත්වා මහාසමුද්දං

පවියසයය, මහාසමුද්දයතො ගඞ්ගං නදිං පවියසයය, ගඞ්ගාය නදියා පුන

අයනොතත්තං පවියසයයා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති.‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
යබොධිසත්යතන කප්පානං සතසහස්සං චතුයරො ච අසඞ්යඛයයයය කුසලං

පරිපාචිතං ඉමස්ස භවස්ස කාරණා, යසොයං අන්තිමභයවො අනුප්පත්යතො 
පරිපක්කංයබොධිඤාණංඡහිවස්යසහි බුද්යධොභවිස්සතිසබ්බඤ්ඤූයලොයක

අග්ගපුග්ගයලො, අපි නු යඛො, මහාරාජ, යබොධිසත්යතො චක්කරතනකාරණා 

[චක්කරතනස්ස කාරණා (සී. සයා. පී.)] පටිනිවත්යතයයා’’ති 

[පරිනිවත්යතයයාති(සී.පී.ක.)]? ‘‘නහි, භන්යත’’ති. 

‘‘අපි ච, මහාරාජ, මහාපථවී පරිවත්යතයය සකානනා සපබ්බතා, 
නත්යවව යබොධිසත්යතො පටිනිවත්යතයය අපත්වා සම්මාසම්යබොධිං.

ආයරොයහයයපි යච, මහාරාජ, ගඞ්ගාය උදකං පටියසොතං, නත්යවව

යබොධිසත්යතොපටිනිවත්යතයයඅපත්වා සම්මාසම්යබොධිං; විසුස්යසයයපියච, 

මහාරාජ, මහාසමුද්යදො අපරිමිතජලධයරො යගොපයද උදකං විය, නත්යවව

යබොධිසත්යතො පටිනිවත්යතයය අපත්වා සම්මාසම්යබොධිං; ඵයලයයපි යච, 

මහාරාජ, සියනරුපබ්බතරාජා සතධා වා සහස්සධා වා, නත්යවව

යබොධිසත්යතොපටිනිවත්යතයය අපත්වාසම්මාසම්යබොධිං; පයතයයම්පියච, 

මහාරාජ, චන්දිමසූරියා සතාරකා යලඩ්ඩු විය ඡමායං, නත්යවව

යබොධිසත්යතො පටිනිවත්යතයය අපත්වා සම්මාසම්යබොධිං; සංවත්යතයයපි

යච, මහාරාජ, ආකායසො කිලඤ්ජමිව, නත්යවව යබොධිසත්යතො

පටිනිවත්යතයය අපත්වා සම්මාසම්යබොධිං. කිං කාරණා? පදාලිතත්තා
සබ්බබන්ධනාන’’න්ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, කතියලොයකබන්ධනානී’’ති? ‘‘දසයඛොපනිමානි, 

මහාරාජ, යලොයක බන්ධනානි, යයහි බන්ධයනහි බද්ධා සත්තා න

නික්ඛමන්ති, නික්ඛමිත්වාපිපටිනිවත්තන්ති.කතමානිදස? මාතා, මහාරාජ, 

යලොයක බන්ධනං, පිතා, මහාරාජ, යලොයක බන්ධනං, භරියා, මහාරාජ, 

යලොයක බන්ධනං, පුත්තා, මහාරාජ, යලොයක බන්ධනං, ඤාතී, මහාරාජ, 

යලොයක බන්ධනං, මිත්තං, මහාරාජ, යලොයක බන්ධනං, ධනං, මහාරාජ, 

යලොයකබන්ධනං, ලාභසක්කායරො, මහාරාජ, යලොයකබන්ධනං, ඉස්සරියං, 

මහාරාජ, යලොයකබන්ධනං, පඤ්චකාමගුණා, මහාරාජ, යලොයකබන්ධනං, 

ඉමානි යඛො මහාරාජ දස යලොයක බන්ධනානි, යයහි බන්ධයනහි බද්ධා

සත්තානනික්ඛමන්ති, නික්ඛමිත්වාපි පටිනිවත්තන්ති, තානිදසබන්ධනානි

යබොධිසත්තස්ස ඡින්නානි පදාලිතානි, තස්මා, මහාරාජ, යබොධිසත්යතො න
පටිනිවත්තතී’’ති. 
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‘‘භන්යත නාගයසන, යදි යබොධිසත්යතො උප්පන්යන අරතිචිත්යත
යදවතාය වචයනන අපරිපක්යක ඤායණ අපරිපක්කාය යබොධියා

යනක්ඛම්මමභිනික්ඛන්යතො, කිං තස්ස දුක්කරකාරිකායකතාය, නනුනාම

සබ්බභක්යඛනභවිතබ්බං ඤාණපරිපාකංආගමයමායනනා’’ති? 

‘‘දස යඛො පනියම, මහාරාජ, පුග්ගලා යලොකස්මිං ඔඤ්ඤාතා

අවඤ්ඤාතා හීළිතාඛීළිතාගරහිතාපරිභූතාඅචිත්තීකතා.කතයමදස? ඉත්ථීද, 

මහාරාජ, විධවා යලොකස්මිංඔඤ්ඤාතා අවඤ්ඤාතාහීළිතාඛීළිතාගරහිතා

පරිභූතා අචිත්තීකතා.දුබ්බයලො, මහාරාජ, පුග්ගයලො…යප.…අමිත්තඤාති, 

මහාරාජ, පුග්ගයලො…යප.… මහග්ඝයසො, මහාරාජ, පුග්ගයලො…යප.…

අගරුකුලවාසියකො, මහාරාජ, පුග්ගයලො…යප.… පාපමිත්යතො, මහාරාජ, 

පුග්ගයලො…යප.… ධනහීයනො, මහාරාජ, පුග්ගයලො…යප.…ආචාරහීයනො, 

මහාරාජ, පුග්ගයලො…යප.… කම්මහීයනො, මහාරාජ, පුග්ගයලො…යප.…

පයයොගහීයනො, මහාරාජ, පුග්ගයලො යලොකස්මිං ඔඤ්ඤායතො අවඤ්ඤායතො

හීළියතො ඛීළියතො ගරහියතො පරිභූයතො අචිත්තීකයතො. ඉයම යඛො, මහාරාජ, 
දස පුග්ගලා යලොකස්මිං ඔඤ්ඤාතා අවඤ්ඤාතා හීළිතා ඛීළිතා ගරහිතා

පරිභූතා අචිත්තීකතා. ඉමානි යඛො, මහාරාජ, දසඨානානි අනුස්සරමානස්ස
යබොධිසත්තස්ස එවං සඤ්ඤා උප්පජ්ජි ‘මාහං කම්මහීයනො අස්සං

පයයොගහීයනො ගරහියතො යදවමනුස්සානං, යංනූනාහං කම්මස්සාමී අස්සං
කම්මගරු කම්මාධිපයතයයයො කම්මසීයලො කම්මයධොරය්යහො 

කම්මනියකතවා අප්පමත්යතො විහයරයය’න්ති, එවං යඛො, මහාරාජ, 
යබොධිසත්යතොඤාණං පරිපායචන්යතොදුක්කරකාරිකංඅකාසී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යබොධිසත්යතො දුක්කරකාරිකං කයරොන්යතො

එවමාහ ‘න යඛො පනාහං ඉමාය කටුකාය දුක්කරකාරිකාය අධිගච්ඡාමි 

උත්තරිමනුස්සධම්මංඅලමරියඤාණදස්සනවියසසං, සියානුයඛො අඤ්යඤො
මග්යගොයබොධායා’ති. අපිනුතස්මිංසමයයයබොධිසත්තස්සමග්ගංආරබ්භ

සතිසම්යමොයසොඅයහොසී’’ති? 

‘‘පඤ්චවීසතියඛො පනියම, මහාරාජ, චිත්තදුබ්බලීකරණාධම්මා, යයහි 
දුබ්බලීකතං චිත්තං න සම්මා සමාධියති ආසවානං ඛයාය. කතයම

පඤ්චවීසති? යකොයධො, මහාරාජ, චිත්තදුබ්බලීකරයණො ධම්යමො, යයන

දුබ්බලීකතං චිත්තං න සම්මා සමාධියති ආසවානං ඛයාය, 

උපනායහො…යප.… මක්යඛො…යප.… පළායසො…යප.… ඉස්සා…යප.…
මච්ඡරියං…යප.… මායා…යප.… සායඨයයං…යප.… ථම්යභො…යප.…

සාරම්යභො…යප.… මායනො…යප.… අතිමායනො …යප.… මයදො…යප.…

පමායදො…යප.… ථිනමිද්ධං…යප.… තන්දි [නන්දී (පී. ක.)] …යප.…
ආලසයං…යප.… පාපමිත්තතා…යප.… රූපා…යප.… සද්දා…යප.…
ගන්ධා…යප.… රසා…යප.… යඵොට්ඨබ්බා…යප.… ඛුදාපිපාසා…යප.… 

අරති, මහාරාජ, චිත්තදුබ්බලීකරයණොධම්යමො, යයනදුබ්බලීකතංචිත්තංන
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සම්මා සමාධියති ආසවානං ඛයාය. ඉයම යඛො, මහාරාජ, පඤ්චවීසති

චිත්තදුබ්බලීකරණා ධම්මා, යයහි දුබ්බලීකතං චිත්තං න සම්මා සමාධියති
ආසවානංඛයාය. 

යබොධිසත්තස්ස යඛො, මහාරාජ, ඛුදාපිපාසා [ඛුදාපිපාසා (සී. පී. ක.)] 

කායං පරියාදියිංසු, කායය පරියාදින්යන චිත්තං න සම්මා සමාධියති

ආසවානංඛයාය.සතසහස්සං, මහාරාජ, කප්පානං [කප්යප(ක.)] චතුයරොච
අසඞ්යඛයයයය කප්යප යබොධිසත්යතො චතුන්නං යයව අරියසච්චානං

අභිසමයං අන්යවසි තාසු තාසු ජාතීසු, කිං පනස්ස පච්ඡියම භයව

අභිසමයජාතියංමග්ගංආරබ්භසතිසම්යමොයසොයහස්සති? අපිච, මහාරාජ, 
යබොධිසත්තස්ස සඤ්ඤාමත්තං උප්පජ්ජි ‘සියා නු යඛො අඤ්යඤො මග්යගො

යබොධායා’ති. පුබ්යබයඛො, මහාරාජ, යබොධිසත්යතො එකමාසියකො සමායනො
පිතු සක්කස්ස කම්මන්යත සීතාය ජම්බුච්ඡායාය සිරිසයයන පල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වා නිසින්යනො විවිච්යචව කායමහි විචිච්ච අකුසයලහි ධම්යමහි
සවිතක්කං සවිචාරං වියවකජං පීතිසුඛං පඨමං ඣානං උපසම්පජ්ජ 

විහාසි…යප.… චතුත්ථං ඣානං උපසම්පජ්ජ විහාසී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතං තථා සම්පටිච්ඡාමි, ඤාණං පරිපායචන්යතො 
යබොධිසත්යතොදුක්කරකාරිකංඅකාසී’’ති. 

දුක්කරකාරිකපඤ්යහොදුතියයො. 

3. කුසලාකුසලබලවතරපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යතනාගයසන, කතමංඅධිමත්තංබලවතරංකුසලංවාඅකුසලං 

වා’’ති? ‘‘කුසලං, මහාරාජ, අධිමත්තං බලවතරං, යනො තථා අකුසල’න්ති.

‘‘නාහං, භන්යත නාගයසන, තං වචනං සම්පටිච්ඡාමි ‘කුසලං අධිමත්තං

බලවතරං, යනො තථා අකුසල’න්ති, දිස්සන්ති, භන්යත නාගයසන, ඉධ
පාණාතිපාතියනො අදින්නාදායියනො කායමසුමිච්ඡාචාරියනො මුසාවාදියනො

ගාමඝාතිකා පන්ථදූසකා යනකතිකා වඤ්චනිකා, සබ්යබ යත තාවතයකන
පායපන ලභන්ති හත්ථච්යඡදං පාදච්යඡදං හත්ථපාදච්යඡදං කණ්ණච්යඡදං
නාසච්යඡදං කණ්ණනාසච්යඡදං බිලඞ්ගථාලිකං සඞ්ඛමුණ්ඩිකං රාහුමුඛං 
යජොතිමාලිකං හත්ථපජ්යජොතිකං එරකවත්තිකං චීරකවාසිකං එයණයයකං
බළිසමංසිකං කහාපණිකඞකං ඛාරාපතච්ඡිකං පලිඝපරිවත්තිකං පලාලපීඨකං
තත්යතනපි යතයලන ඔසිඤ්චනං සුනයඛහිපි ඛාදාපනං ජීවසූලායරොපනං

අසිනාපි සීසච්යඡදං, යකචි රත්තිං පාපං කත්වා රත්තිං යයව විපාකං

අනුභවන්ති, යකචිරත්තිංකත්වාදිවායයවඅනුභවන්ති, යකචිදිවාකත්වා 

දිවා යයව අනුභවන්ති, යකචි දිවා කත්වා රත්තිං යයව අනුභවන්ති, යකචි

ද්යවතයයො දිවයස වීතිවත්යත අනුභවන්ති, සබ්යබපි යත දිට්යඨවධම්යම

විපාකං අනුභවන්ති. අත්ථි පන, භන්යත නාගයසන, යකොචි එකස්ස වා
ද්වින්නංවාතිණ්ණංවාචතුන්නංවා පඤ්චන්නංවාදසන්නංවාසතස්සවා
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පටුන 

සහස්සස්ස වා සතසහස්සස්සවාසපරිවාරංදානංදත්වාදිට්ඨධම්මිකංයභොගං

වායසංවාසුඛංවා අනුභවිතාසීයලනවාඋයපොසථකම්යමනවා’’ති? 

‘‘අත්ථි, මහාරාජ, චත්තායරො පුරිසා දානං දත්වා සීලං සමාදියිත්වා
උයපොසථකම්මංකත්වා දිට්යඨවධම්යමයතයනවසරීරයදයහන තිදසපුයර

සමනුප්පත්තා’’ති [යසමනුපත්තාති(සී.පී.)]. ‘‘යකොචයකොචභන්යත’’ති? 

‘‘මන්ධාතා, මහාරාජ, රාජා, නිමි රාජා, සාධීයනො රාජා, ගුත්තියලො ච
ගන්ධබ්යබො’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, අයනයකහි තං භවසහස්යසහි අන්තරිතං, 

ද්වින්නම්යපතං අම්හාකං [දීපිතං, අම්හාකම්යපතං (ක.)] පයරොක්ඛං, යදි

සමත්යථොසි වත්තමානයක භයව භගවයතො ධරමානකායල කයථහී’’ති? 

‘‘වත්තමානයකපි, මහාරාජ, භයවපුණ්ණයකොදායසොයථරස්සසාරිපුත්තස්ස

යභොජනං දත්වා තදයහව යසට්ඨිට්ඨානං අජ්ඣුපගයතො, යසො එතරහි

පුණ්ණයකො යසට්ඨීති පඤ්ඤායි, යගොපාලමාතා යදවී අත්තයනො යකයස
වික්කිණිකඞත්වා ලද්යධහි අට්ඨහි කහාපයණහි යථරස්ස මහාකච්චායනස්ස
අත්තට්ඨමකස්ස පිණ්ඩපාතං දත්වා තදයහව රඤ්යඤො චන්දපජ්යජොතස්ස 

[උයදනස්ස (සී. පී.)] අග්ගමයහසිට්ඨානං පත්තා. සුප්පියා උපාසිකා
අඤ්ඤතරස්ස ගිලානභික්ඛුයනො අත්තයනො ඌරුමංයසන පටිච්ඡාදනීයං

දත්වා දුතියදිවයසයයවරූළ්හවණාසඤ්ඡවී [සච්ඡවී(සී.පී.)] අයරොගාජාතා.
මල්ලිකා යදවී භගවයතො ආභියදොසිකං කුම්මාසපිණ්ඩං දත්වා තදයහව
රඤ්යඤො යකොසලස්ස අග්ගමයහසී ජාතා. සුමයනො මාලාකායරො අට්ඨහි
සුමනපුප්ඵමුට්ඨීහි භගවන්තං පූයජත්වා තං දිවසං යයව මහාසම්පත්තිං
පත්යතො. එකසාටයකො බ්රාහ්මයණො උත්තරසාටයකන භගවන්තං පූයජත්වා

තං දිවසං යයව සබ්බට්ඨකං ලභි, සබ්යබයපයත, මහාරාජ, දිට්ඨධම්මිකං
යභොගඤ්චයසඤ්ච අනුභවිංසූ’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, විචිනිත්වා පරියයසිත්වා ඡ ජයන යයව 

අද්දසාසී’’ති.‘‘ආම, මහාරාජා’’ති.‘‘යතනහි, භන්යතනාගයසන, අකුසලං

යයවඅධිමත්තං බලවතරං, යනොතථාකුසලං.අහඤ්හි, භන්යතනාගයසන, 
එකදිවසං යයව දසපි පුරියස පස්සාමි පාපස්සකම්මස්ස විපායකනසූයලසු

ආයරොයපන්යත, වීසම්පි තිංසම්පි චත්තාලීසම්පි පඤ්ඤාසම්පි පුරිසසතම්පි 
පුරිසසහස්සම්පි පස්සාමි පාපස්ස කම්මස්ස විපායකන සූයලසු

ආයරොයපන්යත. නන්දකුලස්ස, භන්යත නාගයසන, භද්දසායලො නාම 
යසනාපතිපුත්යතො අයහොසි. යතන ච රඤ්ඤා චන්දගුත්යතන සඞ්ගායමො

සමුපබූළ්යහො අයහොසි. තස්මිං යඛො පන, භන්යත නාගයසන, සඞ්ගායම

උභයතොබලකායයඅසීතිකබන්ධරූපානිඅයහසුං, එකස්මිංකිරසීසකබන්යධ

පරිපායත [පරිපුණ්යණ (සබ්බත්ථ)] එකං කබන්ධරූපං උට්ඨහති, 
සබ්යබයපයත පාපස්යසව කම්මස්ස විපායකන අනයබයසනං ආපන්නා.
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ඉමිනාපි, භන්යතනාගයසන, කාරයණනභණාමිඅකුසලංයයව අධිමත්තං

බලවතරං, යනොතථාකුසල’’න්ති. 

‘‘සුයයති, භන්යත නාගයසන, ඉමස්මිං බුද්ධසාසයන යකොසයලන

රඤ්ඤා අසදිසදානං දින්න’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, සුයයතී’’ති. ‘‘අපි නු

යඛො, භන්යත නාගයසන, යකොසලරාජා තං අසදිසං දානං දත්වා
තයතොනිදානංකඤ්චිදිට්ඨධම්මිකංයභොගංවායසංවා සුඛංවාපටිලභී’’ති 

[පටිලභතීති (ක.)]? ‘‘න හි, මහාරාජා’’ති. ‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, 

යකොසලරාජා එවරූපං අනුත්තරං දානං දත්වාපි න ලභි [න ලභති (ක.)] 

තයතොනිදානංකඤ්චි දිට්ඨධම්මිකං යභොගං වා යසං වා සුඛං වා, යතනහි, 

භන්යත නාගයසන, අකුසලං යයව අධිමත්තං බලවතරං, යනො තථා 
කුසල’’න්ති. 

‘‘පරිත්තත්තා, මහාරාජ, අකුසලං ඛිප්පං පරිණමති, විපුලත්තා කුසලං

දීයඝන කායලන පරිණමති, උපමායපි, මහාරාජ, එතං උපපරික්ඛිතබ්බං.

යථා, මහාරාජ, අපරන්යත ජනපයද කුමුදභණ්ඩිකා නාම ධඤ්ඤජාති

මාසලූනා [මාසපූරා (ක.)] අන්යතොයගහගතා යහොති, සාලයයො

ඡප්පඤ්චමායසහි පරිණමන්ති, කිං පයනත්ථ, මහාරාජ, අන්තරං යකො

වියසයසො කුමුදභණ්ඩිකාය ච සාලීනඤ්චා’’ති? ‘‘පරිත්තත්තා, භන්යත, 

කුමුදභණ්ඩිකාය, විපුලත්තා ච සාලීනං. සාලයයො, භන්යත නාගයසන, 

රාජාරහා රාජයභොජනං, කුමුදභණ්ඩිකා දාසකම්මකරානං යභොජන’’න්ති. 

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, පරිත්තත්තාඅකුසලංඛිප්පංපරිණමති, විපුලත්තා
කුසලංදීයඝනකායලනපරිණමතී’’ති. 

‘‘යං තත්ථ, භන්යත නාගයසන, ඛිප්පං පරිණමති, තං නාම යලොයක 

අධිමත්තං බලවතරං, තස්මා අකුසලං බලවතරං, යනො තථා කුසලං. යථා

නාම, භන්යතනාගයසන, යයො යකොචි යයොයධො මහතිමහායුද්ධං පවිසිත්වා
පටිසත්තුං උපකච්ඡයක ගයහත්වා ආකඩ්ඪත්වා ඛිප්පතරං සාමියනො

උපයනයය, යසොයයොයධොයලොයකසමත්යථොසූයරොනාම.යයොචභිසක්යකො

ඛිප්පං සල්ලංඋද්ධරතියරොගමපයනති, යසොභිසක්යකොයඡයකොනාම.යයො

ගණයකොසීඝසීඝංගයණත්වා ඛිප්පංදස්සයති, යසොගණයකොයඡයකොනාම.

යයො මල්යලො ඛිප්පං පටිමල්ලං උක්ඛිපිත්වා උත්තානකං පායතති, යසො

මල්යලොසමත්යථොසූයරොනාම.එවයමවයඛො, භන්යතනාගයසන, යං ඛිප්පං

පරිණමතිකුසලංවාඅකුසලංවා, තංයලොයකඅධිමත්තංබලවතර’’න්ති. 

‘‘උභයම්පි තං, මහාරාජ, කම්මං සම්පරායයවදනීයයමව, අපි ච යඛො 

අකුසලං සාවජ්ජතාය ඛයණන දිට්ඨධම්මයවදනීයං යහොති, පුබ්බයකහි, 

මහාරාජ, ඛත්තියයහි ඨපියතො එයසො නියයමො ‘යයො පාණං හනති, යසො
දණ්ඩාරයහො…යප.… යයො අදින්නං ආදියති…යප.… යයො පරදාරං
ගච්ඡති…යප.… යයො මුසා භණති…යප.… යයො ගාමං ඝායතති…යප.…
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යයො පන්ථං දූයසති…යප.…යයොනිකතිංකයරොති…යප.…යයො වඤ්චනං

කයරොති, යසො දණ්ඩාරයහො වධිතබ්යබො යඡත්තබ්යබො යභත්තබ්යබො
හන්තබ්යබො’ති.තංයතඋපාදායවිචිනිත්වාවිචිනිත්වා දණ්යඩන්තිවයධන්ති

ඡින්දන්ති භින්දන්ති හනන්ති ච, අපි නු, මහාරාජ, අත්ථි යකහිචි ඨපියතො

නියයමො‘යයොදානංවායදති, සීලංවාරක්ඛති, උයපොසථකම්මංවාකයරොති, 

තස්සධනංවායසංවාදාතබ්බ’න්ති; අපිනුතංවිචිනිත්වාවිචිනිත්වාධනං

වායසං වායදන්ති, යචොරස්සකතකම්මස්සවධබන්ධනංවියා’’ති? ‘‘නහි, 

භන්යත’’ති. ‘‘යදි, මහාරාජ, දායකානංවිචිනිත්වාවිචිනිත්වාධනංවායසං

වාදයදයයං, කුසලම්පි දිට්ඨධම්මයවදනීයං භයවයය, යස්මාචයඛො, මහාරාජ, 

දායයක න විචිනන්ති ‘ධනං වා යසං වා දස්සාමා’ති, තස්මා කුසලං න

දිට්ඨධම්මයවදනීයං. ඉමිනා, මහාරාජ, කාරයණන අකුසලං

දිට්ඨධම්මයවදනීයං, සම්පරායයව යසො අධිමත්තං බලවතරං යවදනං

යවදයතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, තවාදියසන බුද්ධිමන්යතන විනා

යනයසො පඤ්යහො සුනිබ්යබඨියයො, යලොකිකං, භන්යත නාගයසන, 
යලොකුත්තයරනවිඤ්ඤාපිත’’න්ති. 

කුසලාකුසලබලවතරපඤ්යහොතතියයො. 

4. පුබ්බයපතාදිසපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, ඉයම දායකා දානං දත්වා පුබ්බයපතානං 

ආදිසන්ති [උද්දිසන්ති(ක.සී.)] ‘ඉදංයතසංපාපුණාතූ’ති, අපිනුයතකිඤ්චි

තයතොනිදානංවිපාකංපටිලභන්තී’’ති? ‘‘යකචි, මහාරාජ, පටිලභන්ති, යකචි

නප්පටිලභන්තී’’ති. ‘‘යක, භන්යත, පටිලභන්ති, යක නප්පටිලභන්තී’’ති? 

‘‘නිරයූපපන්නා, මහාරාජ, නප්පටිලභන්ති, සග්ගගතා නප්පටිලභන්ති, 

තිරච්ඡානයයොනිගතා නප්පටිලභන්ති, චතුන්නං යපතානං තයයො යපතා

නප්පටිලභන්ති වන්තාසිකා ඛුප්පිපාසියනො නිජ්ඣාමතණ්හිකා, ලභන්ති

යපතාපරදත්තූපජීවියනො, යතපි සරමානායයවලභන්තී’’ති. 

‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, දායකානං දානං වියසොසිතං [වියසොතං

(සී. පී.)] යහොති අඵලං, යයසං උද්දිස්සකතං යදි යත නප්පටිලභන්තී’’ති? 

‘‘නහිතං, මහාරාජ, දානංඅඵලංයහොතිඅවිපාකං, දායකා යයවතස්සඵලං

අනුභවන්තී’’ති. ‘‘යතන හි, භන්යත නාගයසන, කාරයණන මං

සඤ්ඤායපහී’’ති. ‘‘ඉධ, මහාරාජ, යකචි මනුස්සා

මච්ඡමංසසුරාභත්තඛජ්ජකානි පටියායදත්වා ඤාතිකුලං ගච්ඡන්ති, යදි යත

ඤාතකාතංඋපායනංනසම්පටිච්යඡයයං, අපිනුතංඋපායනංවියසොසිතං

ගච්යඡයය විනස්යසයය වා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, සාමිකානං යයව තං

යහොතී’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, දායකායයවතස්සඵලංඅනුභවන්ති. 

යථාපන, මහාරාජ, පුරියසොගබ්භංපවිට්යඨොඅසතිපුරයතො නික්ඛමනමුයඛ

යකන නික්ඛයමයයා’’ති. ‘‘පවිට්යඨයනව භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, දායකා යයව තස්ස ඵලං අනුභවන්තී’’ති. ‘‘යහොතු, භන්යත
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පටුන 

නාගයසන, එවයමතං තථා සම්පටිච්ඡාමි, දායකා යයව තස්ස ඵලං

අනුභවන්ති, නමයංතංකාරණංවියලොයමමාති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යදිඉයමසංදායකානං දින්නදානංපුබ්බයපතානං

පාපුණාති, යත ච තස්ස විපාකං අනුභවන්ති. යතන හි යයො පාණාතිපාතී
ලුද්යදො යලොහිතපාණී පදුට්ඨමනසඞ්කප්යපො මනුස්යස ඝායතත්වා දාරුණං 
කම්මං කත්වා පුබ්බයපතානං ආදියසයය ‘ඉමස්ස යම කම්මස්ස විපායකො

පුබ්බයපතානං පාපුණාතූ’ති, අපි නු තස්ස විපායකො පුබ්බයපතානං

පාපුණාතී’’ති? ‘‘නහි, මහාරාජා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යකො තත්ථ යහතු කිං කාරණං, යයන කුසලං

පාපුණාති අකුසලං න පාපුණාතී’’ති? ‘‘යනයසො, මහාරාජ, පඤ්යහො

පුච්ඡිතබ්යබො, මාචත්වං, මහාරාජ, ‘විසජ්ජයකො අත්ථීද’තිඅපුච්ඡිතබ්බංපුච්ඡි, 

‘කිස්සආකායසොනිරාලම්යබො, කිස්ස ගඞ්ගාඋද්ධම්මුඛානසන්දති, කිස්ස
ඉයම මනුස්සා ච දිජා ච ද්විපදා මිගා චතුප්පදා’ති තම්පි මං ත්වං

පුච්ඡිස්සසී’’ති. ‘‘නාහංතං, භන්යතනාගයසන, වියහසායපක්යඛො පුච්ඡාමි, 

අපි ච නිබ්බාහනත්ථාය [නිබ්බානත්ථාය (ක.)] සන්යදහස්ස පුච්ඡාමි, බහූ

මනුස්සා යලොයක වාමගාමියනො [පාපගාහියනො (සයා.)] විචක්ඛුකා, ‘කින්ති

යතඔතාරංන ලයභයය’න්තිඑවාහංතංපුච්ඡාමී’’ති.‘‘නසක්කා, මහාරාජ, 
සහඅකයතනඅනනුමයතනසහ පාපංකම්මංසංවිභජිතුං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, මනුස්සාඋදකනිබ්බාහයනනඋදකංසුවිදූරම්පි හරන්ති, 

අපි නු, මහාරාජ, සක්කා ඝනමහායසලපබ්බයතො [පබ්බතයතො (ක.)] 

නිබ්බාහයනනයථිච්ඡිතංහරිතු’’න්ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, සක්කාකුසලංසංවිභජිතුං, නසක්කාඅකුසලංසංවිභජිතුං.යථාවා

පන, මහාරාජ, සක්කායතයලනපදීයපොජායලතුං, අපිනු, මහාරාජ, සක්කා

උදයකන පදීයපො ජායලතු’’න්ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, සක්කා කුසලංසංවිභජිතුං, නසක්කාඅකුසලංසංවිභජිතුං.යථාවා

පන, මහාරාජ, කස්සකාතළාකයතොඋදකංනීහරිත්වාධඤ්ඤංපරිපායචන්ති, 

අපි නු යඛො, මහාරාජ, සක්කා මහාසමුද්දයතො උදකං නීහරිත්වා ධඤ්ඤං

පරිපායචතු’’න්ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, සක්කා

කුසලංසංවිභජිතුං, නසක්කාඅකුසලං සංවිභජිතු’’න්ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, යකනකාරයණනසක්කාකුසලංසංවිභජිතුං, න

සක්කා අකුසලං සංවිභජිතුං. කාරයණන මං සඤ්ඤායපහි, නාහං අන්යධො

අනායලොයකො සුත්වා යවදිස්සාමී’’ති. ‘‘අකුසලං, මහාරාජ, යථොකං, කුසලං

බහුකං, යථොකත්තාඅකුසලංකත්තාරංයයවපරියාදියති, බහුකත්තාකුසලං
සයදවකංයලොකං අජ්යඣොත්ථරතී’’ති.‘‘ඔපම්මංකයරොහී’’ති. 
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‘‘යථා, මහාරාජ, පරිත්තං එකං උදකබින්දු පථවියංනිපයතයය, අපි නු

යඛො තං, මහාරාජ, උදකබින්දු දසපි ද්වාදසපි යයොජනානි

අජ්යඣොත්ථයරයයා’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, යත්ථ තං උදකබින්දු නිපතිතං, 

තත්යථවපරියාදියතී’’ති.‘‘යකනකාරයණන, මහාරාජා’’ති? ‘‘පරිත්තත්තා, 

භන්යත, උදකබින්දුස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, පරිත්තං අකුසලං

පරිත්තත්තාකත්තාරංයයවපරියාදියති, නසක්කාසංවිභජිතුං. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, මහතිමහායමයඝොඅභිවස්යසයයතප්පයන්යතො 

ධරණිකඞතලං, අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, මහායමයඝො සමන්තයතො

ඔත්ථයරයයා’’ති. ‘‘ආම, භන්යත, පූරයිත්වා යසො මහායමයඝො යසොබ්භසර

සරිතසාඛාකන්දරපදරදහතළාක [මාතිකාතළාක (ක.)] 
උදපානයපොක්ඛරණිකඞයයොදසපිද්වාදසපියයොජනානි අජ්යඣොත්ථයරයයා’’ති.

‘‘යකනකාරයණන, මහාරාජා’’ති? ‘‘මහන්තත්තා, භන්යත, යමඝස්සා’’ති.

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, කුසලං බහුකං, බහුකත්තා සක්කා
යදවමනුස්යසහිපි සංවිභජිතු’’න්ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යකන කාරයණන අකුසලං යථොකං කුසලං 

බහුතර’’න්ති? ‘‘ඉධ, මහාරාජ, යයො යකොචි දානං යදති, සීලං සමාදියති, 

උයපොසථකම්මං කයරොති, යසො හට්යඨො පහට්යඨො හසියතො පමුදියතො

පසන්නමානයසො යවදජායතො යහොති, තස්ස අපරාපරං පීති උප්පජ්ජති, 
පීතිමනස්සභියයයොභියයයොකුසලංපවඩ් ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, උදපායන බහුසලිලසම්පුණ්යණ එයකන යදයසන

උදකං පවියසයය, එයකන නික්ඛයමයය, නික්ඛමන්යතපි අපරාපරං

උප්පජ්ජති, නසක්කායහොති ඛයංපායපතුං.එවයමවයඛො, මහාරාජ, කුසලං

භියයයොභියයයො පවඩ් ති.වස්සසයතපියච, මහාරාජ, පුරියසොකතංකුසලං

ආවජ්යජයය, ආවජ්ජියත ආවජ්ජියතභියයයොභියයයොකුසලංපවඩ් ති.තස්ස

තං කුසලං සක්කා යහොති යථිච්ඡයකහි සද්ධිං සංවිභජිතුං, ඉදයමත්ථ, 

මහාරාජ, කාරණං, යයනකාරයණනකුසලංබහුතරං. 

‘‘අකුසලං පන, මහාරාජ, කයරොන්යතො පච්ඡා විප්පටිසාරී යහොති, 
විප්පටිසාරියනො චිත්තං පටිලීයති පටිකුටති පටිවත්තති න සම්පසාරීයති

යසොචති තප්පති හායති ඛීයති න පරිවඩ් ති තත්යථව පරියාදියති. යථා, 

මහාරාජ, සුක්ඛායනදියාමහාපුළිනායඋන්නතාවනතායකුටිලසඞ්කුටිලාය
උපරියතොපරිත්තං උදකංආගච්ඡන්තංහායතිඛීයතිනපරිවඩ් තිතත්යථව

පරියාදියති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, අකුසලංකයරොන්තස්සචිත්තංපටිලීයති
පටිකුටති පටිවත්තති න සම්පසාරීයති යසොචති තප්පති හායති ඛීයති න

පරිවඩ් ති තත්යථව පරියාදියති, ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, යයන

කාරයණන අකුසලං යථොක’’න්ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං
තථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 
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පුබ්බයපතාදිසපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. සුපිනපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යතනාගයසන, ඉමස්මිංයලොයකනරනාරියයොසුපිනං පස්සන්ති

කලයාණම්පි පාපකම්පි, දිට්ඨපුබ්බම්පි අදිට්ඨපුබ්බම්පි, කතපුබ්බම්පි

අකතපුබ්බම්පි, යඛමම්පි සභයම්පි, දූයරපි සන්තියකපි, බහුවිධානිපි

අයනකවණ්ණසහස්සානි දිස්සන්ති, කිඤ්යචතං සුපිනං නාම, යකො යචතං

පස්සතී’’ති? ‘‘නිමිත්තයමතං, මහාරාජ, සුපිනං නාම, යං චිත්තස්සආපාත 

[ආපාථ (සී.පී.)] මුපගච්ඡති.ඡයියම, මහාරාජ, සුපිනංපස්සන්ති, වාතියකො

සුපිනං පස්සති, පිත්තියකො සුපිනං පස්සති, යසම්හියකො සුපිනං පස්සති, 

යදවතූපසංහාරයතො සුපිනං පස්සති, සමුදාචිණ්ණයතො සුපිනං පස්සති, 

පුබ්බනිමිත්තයතො සුපිනං පස්සති, තත්ර, මහාරාජ, යං පුබ්බනිමිත්තයතො

සුපිනංපස්සති, තංයයව සච්චං, අවයසසංමිච්ඡා’’ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, යයොපුබ්බනිමිත්තයතොසුපිනංපස්සති, කිංතස්ස 

චිත්තං සයං ගන්ත්වා තං නිමිත්තං විචිනාති, තං වා නිමිත්තං චිත්තස්ස 

ආපාතමුපගච්ඡති, අඤ්යඤො වා ආගන්ත්වා තස්ස ආයරොයචතී’’ති? ‘‘න, 

මහාරාජ, තස්සචිත්තංසයංගන්ත්වාතංනිමිත්තංවිචිනාති, නාපිඅඤ්යඤො

යකොචි ආගන්ත්වාතස්සආයරොයචති, අථයඛොතංයයවනිමිත්තංචිත්තස්ස

ආපාතමුපගච්ඡති.යථා, මහාරාජ, ආදායසොනසයංකුහිඤ්චිගන්ත්වාඡායං

විචිනාති, නාපි අඤ්යඤො යකොචි ඡායං ආයනත්වා ආදාසං ආයරොයපති 

[ආයරොයචති (ක.)], අථ යඛො යයතො කුයතොචි ඡායා ආගන්ත්වා ආදාසස්ස

ආපාතමුපගච්ඡති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, නතස්සචිත්තංසයංගන්ත්වාතං

නිමිත්තංවිචිනාති, නාපිඅඤ්යඤො යකොචිආගන්ත්වාආයරොයචති, අථයඛො
යයතොකුයතොචිනිමිත්තංආගන්ත්වාචිත්තස්ස ආපාතමුපගච්ඡතී’’ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, යංතං චිත්තං සුපිනංපස්සති, අපිනුතං චිත්තං

ජානාති ‘එවං නාම විපායකො භවිස්සති යඛමං වා භයං වා’ති? ‘‘න හි, 

මහාරාජ, තං චිත්තංජානාති ‘එවංවිපායකොභවිස්සතියඛමංවාභයංවා’ති, 

නිමිත්යත පන උප්පන්යන අඤ්යඤසං කයථති, තයතො යත අත්ථං
කයථන්තී’’ති. 

‘‘ඉඞ්ඝ, භන්යතනාගයසන, කාරණංයමදස්යසහී’’ති.‘‘යථා, මහාරාජ, 

සරීයරතිලකාපීළකාදද්දූනිඋට්ඨහන්තිලාභායවාඅලාභායවා, යසායවා

අයසාය වා, නින්දාය වා පසංසාය වා, සුඛාය වා දුක්ඛාය වා, අපි නු තා, 

මහාරාජ, පීළකා ජානිත්වා උප්පජ්ජන්ති ‘ඉමං නාම මයං අත්ථං 

නිප්ඵායදස්සාමා’’’ති? ‘‘න හි, භන්යත, යාදියස තා ඔකායස පීළකා

සම්භවන්ති, තත්ථ තාපීළකාදිස්වායනමිත්තකාබයාකයරොන්ති‘එවංනාම

විපායකො භවිස්සතී’’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යං තං චිත්තං සුපිනං

පස්සති, නතංචිත්තංජානාති‘එවංනාම විපායකොභවිස්සතියඛමංවාභයං
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වා’ති, නිමිත්යත පන උප්පන්යන අඤ්යඤසං කයථති, තයතො යත අත්ථං
කයථන්තී’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යයො සුපිනං පස්සති, යසො නිද්දායන්යතො, උදාහු 

ජාගරන්යතො [ජග්ගන්යතො (සී. පී.)] පස්සතී’’ති? ‘‘යයො යසො, මහාරාජ, 

සුපිනං පස්සති, නයසොනිද්දායන්යතො පස්සති, නාපි ජාගරන්යතො පස්සති.
අපි ච ඔක්කන්යත මිද්යධ අසම්පත්යත භවඞ්යග එත්ථන්තයර සුපිනං

පස්සති. මිද්ධසමාරූළ්හස්ස, මහාරාජ, චිත්තං භවඞ්ගගතං යහොති, 

භවඞ්ගගතං චිත්තං නප්පවත්තති, අප්පවත්තං චිත්තං සුඛදුක්ඛං

නප්පජානාති, අප්පටිවිජානන්තස්ස සුපියනොනයහොති, පවත්තමායනචිත්යත
සුපිනංපස්සති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, තිමියරඅන්ධකායරඅප්පභායසසුපරිසුද්යධපිආදායස 

ඡායා න දිස්සති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, මිද්ධසමාරූළ්යහ චිත්යත 

භවඞ්ගගයත තිට්ඨමායනපි සරීයර චිත්තං අප්පවත්තං යහොති, අප්පවත්යත

චිත්යත සුපිනංනපස්සති. යථා, මහාරාජ, ආදායසො, එවංසරීරං දට්ඨබ්බං; 

යථා අන්ධකායරො, එවං මිද්ධං දට්ඨබ්බං; යථා ආයලොයකො, එවං චිත්තං
දට්ඨබ්බං. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, මහියකොත්ථටස්ස සූරියස්ස පභා න දිස්සති 

සන්තා යයව සූරියරස්මි අප්පවත්තා යහොති, අප්පවත්තාය සූරියරස්මියා

ආයලොයකො න යහොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, මිද්ධසමාරූළ්හස්ස චිත්තං

භවඞ්ගගතං යහොති, භවඞ්ගගතං චිත්තං නප්පවත්තති, අප්පවත්යත චිත්යත

සුපිනං න පස්සති. යථා, මහාරාජ, සූරියයො, එවං සරීරං දට්ඨබ්බං; යථා

මහියකොත්ථරණං, එවං මිද්ධං දට්ඨබ්බං; යථා සූරියරස්මි, එවං චිත්තං
දට්ඨබ්බං. 

‘‘ද්වින්නං, මහාරාජ, සන්යතපි සරීයර චිත්තං අප්පවත්තං යහොති, 
මිද්ධසමාරූළ්හස්ස භවඞ්ගගතස්ස සන්යතපි සරීයර චිත්තං අප්පවත්තං

යහොති, නියරොධසමාපන්නස්ස සන්යතපි සරීයර චිත්තං අප්පවත්තං යහොති, 

ජාගරන්තස්ස, මහාරාජ, චිත්තං යලොලං යහොති විවටං පාකටං අනිබද්ධං, 

එවරූපස්සචිත්යතනිමිත්තංආපාතංන උයපති.යථා, මහාරාජ, පුරිසංවිවටං

පාකටං අකිරියං අරහස්සං රහස්සකාමා පරිවජ්යජන්ති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, ජාගරන්තස්ස දිබ්යබො අත්යථො ආපාතං න උයපති, තස්මා

ජාගරන්යතොසුපිනංනපස්සති.යථාවාපන, මහාරාජ, භික්ඛුංභින්නාජීවං 
අනාචාරංපාපමිත්තංදුස්සීලංකුසීතංහීනවීරියංකුසලායබොධිපක්ඛියාධම්මා

ආපාතංන උයපන්ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, ජාගරන්තස්සදිබ්යබොඅත්යථො

ආපාතංනඋයපති, තස්මා ජාගරන්යතොසුපිනංනපස්සතී’’ති. 
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‘‘භන්යත නාගයසන, අත්ථි මිද්ධස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසාන’’න්ති? 

‘‘ආම, මහාරාජ, අත්ථිමිද්ධස්සආදිමජ්ඣපරියයොසාන’’න්ති.‘‘කතමංආදි, 

කතමං මජ්ඣං, කතමං පරියයොසාන’’න්ති? ‘‘යයො, මහාරාජ, කායස්ස

ඔනායහො පරියයොනායහො දුබ්බලයං මන්දතා අකම්මඤ්ඤතා කායස්ස, අයං

මිද්ධස්ස ආදි; යයො, මහාරාජ, කපිනිද්දාපයරයතො යවොකිණ්ණකං ජග්ගති 

[යවොකිණ්ණතං ගච්ඡති (නිසය)], ඉදං මිද්ධස්ස මජ්ඣං; භවඞ්ගගති

පරියයොසනං. මජ්ඣූපගයතො, මහාරාජ, කපිනිද්දාපයරයතො සුපිනං පස්සති.

යථා, මහාරාජ, යකොචි යතචාරී සමාහිතචිත්යතො ඨිතධම්යමො අචලබුද්ධි 

පහීනයකොතූහලසද්දං වනමජ්යඣොගාහිත්වා සුඛුමං අත්ථං චින්තයති, නච

යසොතත්ථමිද්ධං ඔක්කමති, යසොතත්ථසමාහියතොඑකග්ගචිත්යතොසුඛුමං

අත්ථංපටිවිජ්ඣති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, ජාගයරොනමිද්ධසමාපන්යනො, 

මජ්ඣූපගයතො කපිනිද්දාපයරයතො සුපිනං පස්සති. යථා, මහාරාජ, 

යකොතූහලසද්යදො, එවං ජාගරං දට්ඨබ්බං; යථා විවිත්තං වනං, එවං

කපිනිද්දාපයරයතො දට්ඨබ්යබො; යථා යසො යකොතූහලසද්දං ඔහාය මිද්ධං

විවජ්යජත්වා මජ්ඣත්තභූයතො සුඛුමං අත්ථං පටිවිජ්ඣති, එවං ජාගයරොන

මිද්ධසමාපන්යනො කපිනිද්දාපයරයතො සුපිනං පස්සතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

සුපිනපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. අකාලමරණපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යත නාගයසන, යය යත සත්තා මරන්ති, සබ්යබ යත කායල 

යයව මරන්ති, උදාහු අකායලපි මරන්තී’’ති? ‘‘අත්ථි, මහාරාජ, කායලපි

මරණං, අත්ථි අකායලපිමරණ’’න්ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, යක කායල මරන්ති, යක අකායල මරන්තී’’ති? 

‘‘දිට්ඨපුබ්බා පන, මහාරාජ, තයා අම්බරුක්ඛා වා ජම්බුරුක්ඛා වා, 
අඤ්ඤස්මා වා පන ඵලරුක්ඛා ඵලානි පතන්තානි ආමානි ච පක්කානි

චා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘යානි තානි, මහාරාජ, ඵලානි රුක්ඛයතො

පතන්ති, සබ්බානිතානිකායලයයවපතන්ති, උදාහු අකායලපී’’ති? ‘‘යානි

තානි, භන්යතනාගයසන, ඵලානිපරිපක්කානිවිලීනානිපතන්ති, සබ්බානි
තානි කායල පතන්ති. යානි පන තානි අවයසසානි ඵලානි යතසු කානිචි 

කිමිවිද්ධානි පතන්ති, කානිචි ලගුළහතානි [සකුණපහතා (සයා.), 

ලකුටහතානි (සී. පී.ක.)] පතන්ති, කානිචිවාතප්පහතානිපතන්ති, කානිචි 

අන්යතොපූතිකානි හුත්වා පතන්ති, සබ්බානි තානි අකායල පතන්තී’’ති.

‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයයතජරායවගහතාමරන්ති, යතයයවකායල

මරන්ති, අවයසසායකචි කම්මප්පටිබාළ්හාමරන්ති, යකචිගතිප්පටිබාළ්හා

මරන්ති, යකචි කිරියප්පටිබාළ්හාමරන්තී’’ති. 
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‘‘භන්යත නාගයසන, යය යත කම්මප්පටිබාළ්හා මරන්ති, යයපි යත 

ගතිප්පටිබාළ්හා මරන්ති, යයපි යත කිරියප්පටිබාළ්හා මරන්ති, යයපි යත 

ජරායවගප්පටිබාළ්හා මරන්ති, සබ්යබ යත කායල යයව මරන්ති, යයොපි

මාතුකුච්ඡිගයතො මරති, යසොතස්සකායලො, කායලයයවයසොමරති.යයොපි

විජාතඝයර මරති, යසො තස්ස කායලො, යසොපි කායල යයව මරති. යයොපි

මාසියකො මරති…යප.… යයොපි වස්සසතියකො මරති, යසො තස්ස කායලො, 

කායලයයවයසොමරති, යතනහි, භන්යතනාගයසන, අකායලමරණංනාම

නයහොති, යයයකචිමරන්ති, සබ්යබයතකායලයයවමරන්තී’’ති. 

‘‘සත්තියම, මහාරාජ, විජ්ජමායනපිඋත්තරිං ආයුස්මිංඅකායලමරන්ති.

කතයම සත්ත? ජිඝච්ඡියතො, මහාරාජ, යභොජනං අලභමායනො 

උපහතබ්භන්තයරො විජ්ජමායනපි උත්තරිං ආයුස්මිං අකායල මරති, 

පිපාසියතො, මහාරාජ, පානීයං අලභමායනො පරිසුක්ඛහදයයො විජ්ජමායනපි

උත්තරිංආයුස්මිංඅකායලමරති, අහිනා දට්යඨො, මහාරාජ, විසයවගාභිහයතො

තිකිච්ඡකං අලභමායනො විජ්ජමායනපි උත්තරිං ආයුස්මිං අකායල මරති, 

විසමාසියතො, මහාරාජ, ඩය්හන්යතසු අඞ්ගපච්චඞ්යගසු අගදං අලභමායනො 

විජ්ජමායනපි උත්තරිං ආයුස්මිං අකායල මරති, අග්ගිගයතො, මහාරාජ, 
ඣායමායනො නිබ්බාපනං අලභමායනො විජ්ජමායනපි උත්තරිං ආයුස්මිං

අකායල මරති, උදකගයතො, මහාරාජ, පතිට්ඨං අලභමායනො විජ්ජමායනපි

උත්තරිං ආයුස්මිං අකායල මරති, සත්තිහයතො, මහාරාජ, ආබාධියකො

භිසක්කංඅලභමායනොවිජ්ජමායනපිඋත්තරිංආයුස්මිංඅකායලමරති, ඉයම

යඛො, මහාරාජ, සත්ත විජ්ජමායනපි උත්තරිං ආයුස්මිං අකායල මරන්ති.

තත්රාපාහං, මහාරාජ, එකංයසනවදාමි. 

‘‘අට්ඨවියධන, මහාරාජ, සත්තානං කාලඞ්කිරියා යහොති, 
වාතසමුට්ඨායනන පිත්තසමුට්ඨායනන යසම්හසමුට්ඨායනන
සන්නිපාතියකන උතුවිපරිණායමන විසමපරිහායරන ඔපක්කමියකන

කම්මවිපායකන, මහාරාජ, සත්තානං කාලඞ්කිරියා යහොති. තත්ර, මහාරාජ, 

යදිදං කම්මවිපායකනකාලඞ්කිරියා, සා යයව තත්ථ සාමයිකා [සාමායිකා

(ක.)] කාලඞ්කිරියා, අවයසසාඅසාමයිකාකාලඞ්කිරියාති. භවතිච– 

‘‘‘ජිඝච්ඡාය පිපාසාය, අහිදට්ඨා [අහිදට්යඨො (සී.), අහිනා දට්යඨො

(පී.)] වියසනච; 

අග්ගිඋදකසත්තීහි, අකායලතත්ථමීයති; 

වාතපිත්යතන යසම්යහන, සන්නිපායතනුතූහි ච; 

විසයමොපක්කමකම්යමහි, අකායලතත්ථමීයතී’ති. 

‘‘යකචි, මහාරාජ, සත්තා පුබ්යබ කයතන යතන යතන

අකුසලකම්මවිපායකනමරන්ති.ඉධ, මහාරාජ, යයොපුබ්යබපයරජිඝච්ඡාය

මායරති, යසො බහූනි වස්සසතසහස්සානි ජිඝච්ඡාය පරිපීළියතො ඡායතො
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පරිකිලන්යතො සුක්ඛමිලාතහදයයො බුභුක්ඛියතො [සුක්ඛියතො (සී. පී. ක.)] 
විසුක්ඛියතො ඣායන්යතොඅබ්භන්තරංපරිඩය්හන්යතොජිඝච්ඡායයයවමරති

දහයරොපිමජ්ඣියමොපි මහල්ලයකොපි, ඉදම්පිතස්සසාමයිකමරණං. 

‘‘යයො පුබ්යබ පයර පිපාසාය මායරති, යසො බහූනි වස්සසතසහස්සානි 
යපයතො හුත්වා නිජ්ඣාමතණ්හියකො සමායනො ලූයඛො කියසො 

පරිසුක්ඛිතහදයයොපිපාසායයයවමරතිදහයරොපිමජ්ඣියමොපිමහල්ලයකොපි, 
ඉදම්පිතස්ස සාමයිකමරණං. 

‘‘යයො පුබ්යබ පයර අහිනා ඩංසායපත්වා මායරති, යසො බහූනි 
වස්සසතසහස්සානි අජගරමුයඛයනව අජගරමුඛං කණ්හසප්පමුයඛයනව
කණ්හසප්පමුඛං පරිවත්තිත්වා යතහි ඛායිතඛායියතො අහීහි දට්යඨො යයව

මරතිදහයරොපිමජ්ඣියමොපි මහල්ලයකොපි, ඉදම්පිතස්සසාමයිකමරණං. 

‘‘යයොපුබ්යබපයරවිසංදත්වාමායරති, යසොබහූනිවස්සසතසහස්සානි 
ඩය්හන්යතහි අඞ්ගපච්චඞ්යගහි භිජ්ජමායනන සරීයරන කුණපගන්ධං

වායන්යතො වියසයනව මරති දහයරොපි මජ්ඣියමොපි මහල්ලයකොපි, ඉදම්පි
තස්සසාමයිකමරණං. 

‘‘යයො පුබ්යබ පයර අග්ගිනා මායරති, යසො බහූනි වස්සසතසහස්සානි 
අඞ්ගාරපබ්බයතයනව අඞ්ගාරපබ්බතං යමවිසයයයනව යමවිසයං
පරිවත්තිත්වා දඩ් විදඩ් ගත්යතොඅග්ගිනායයවමරතිදහයරොපිමජ්ඣියමොපි

මලල්ලයකොපි, ඉදම්පිතස්ස සාමයිකමරණං. 

‘‘යයො පුබ්යබ පයර උදයකන මායරති, යසො බහූනි වස්සසතසහස්සානි 

හතවිලුත්තභග්ගදුබ්බලගත්යතො ඛුබ්භිතචිත්යතො [ඛුභිතචිත්යතො (සී. පී.)] 

උදයකයනව [උදයක යයව (බහූසු)] මරති දහයරොපි මජ්ඣියමොපි

මහල්ලයකොපි, ඉදම්පිතස්සසාමයිකමරණං. 

‘‘යයො පුබ්යබ පයර සත්තියා මායරති, යසො බහූනි වස්සසතසහස්සානි
ඡින්නභින්නයකොට්ටිතවියකොට්ටියතො සත්තිමුඛසමාහයතො සත්තියා යයව 

මරතිදහයරොපිමජ්ඣියමොපිමහල්ලයකොපි, ඉදම්පිතස්සසාමයිකමරණං’’. 

‘‘භන්යත නාගයසන, අකායලමරණංඅත්ථීදතියං වයදති, ඉඞ්ඝයමත්වං

තත්ථ කාරණං අතිදිසාති’’. ‘‘යථා, මහාරාජ, මහතිමහාඅග්ගික්ඛන්යධො
ආදින්නතිණකට්ඨසාඛාපලායසො පරියාදින්නභක්යඛො උපාදානසඞ්ඛයා 

නිබ්බායති, යසො අග්ගි වුච්චති ‘අනීතියකො අනුපද්දයවො සමයය නිබ්බුයතො

නාමා’ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොයකොචිබහූනිදිවසසහස්සානිජීවිත්වා

ජරාජිණ්යණොආයුක්ඛයාඅනීතියකො අනුපද්දයවොමරති, යසොවුච්චති‘සමයය
මරණමුපගයතො’ති. 
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‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, මහතිමහාඅග්ගික්ඛන්යධො

ආදින්නතිණකට්ඨසාඛාපලායසො අස්ස, තං අපරියාදින්යන යයව 

තිණකට්ඨසාඛාපලායස මහතිමහායමයඝො අභිප්පවස්සිත්වා නිබ්බායපයය, 

අපි නු යඛො, මහාරාජ, මහාඅග්ගික්ඛන්යධො සමයය නිබ්බුයතො නාම

යහොතී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘කිස්ස පන යසො, මහාරාජ, පච්ඡියමො

අග්ගික්ඛන්යධොපුරිමයකනඅග්ගික්ඛන්යධන සමසමගතියකොනායහොසී’’ති? 

‘‘ආගන්තුයකන, භන්යත, යමයඝන පටිපීළියතො යසො අග්ගික්ඛන්යධො 

අසමයයනිබ්බුයතො’’ති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොයකොචිඅකායලමරති, 
යසො ආගන්තුයකන යරොයගන පටිපීළියතො වාතසමුට්ඨායනන වා
පිත්තසමුට්ඨායනන වා යසම්හසමුට්ඨායනන වා සන්නිපාතියකන වා
උතුපරිණාමයජනවාවිසමපරිහාරයජනවාඔපක්කමියකනවා ජිඝච්ඡායවා 
පිපාසාය වා සප්පදට්යඨන වා විසමාසියතන වා අග්ගිනා වා උදයකන වා 

සත්තියවගප්පටිපීළියතො වා අකායල මරති. ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, 
යයනකාරයණනඅකායල මරණංඅත්ථි. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, ගගයන මහතිමහාවලාහයකො උට්ඨහිත්වා 

නින්නඤ්ච ථලඤ්ච පරිපූරයන්යතො අභිවස්සති, යසො වුච්චති ‘යමයඝො

අනීතියකොඅනුපද්දයවො වස්සතී’ති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොයකොචිචිරං

ජීවිත්වාජරාජිණ්යණොආයුක්ඛයා අනීතියකොඅනුපද්දයවොමරති, යසොවුච්චති
‘සමයයමරණමුපගයතො’ති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, ගගයන මහතිමහාවලාහයකො උට්ඨහිත්වා 

අන්තරායයව මහතා වායතන අබ්භත්ථං ගච්යඡයය, අපි නු යඛො යසො, 

මහාරාජ, මහාවලාහයකො සමයය විගයතො නාම යහොතී’’ති? ‘‘න හි, 

භන්යත’’ති. ‘‘කිස්ස පන යසො, මහාරාජ, පච්ඡියමො වලාහයකො පුරියමන

වලාහයකන සමසමගතියකො නායහොසී’’ති? ‘‘ආගන්තුයකන, භන්යත, 

වායතන පටිපීළියතො යසො වලාහයකො අසමයප්පත්යතො යයව විගයතො’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො යකොචි අකායල මරති, යසොආගන්තුයකන
යරොයගන පටිපීළියතො වාතසමුට්ඨායනන වා…යප.… 

සත්තියවගප්පටිපීළියතො වා අකායල මරති. ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, 
යයනකාරයණනඅකායල මරණංඅත්ථීදති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, බලවාආසීවියසොකුපියතොකිඤ්චියදව පුරිසං 

ඩංයසයය, තස්ස තං විසං අනීතිකං අනුපද්දවං මරණං පායපයය, තං විසං

වුච්චති ‘අනීතිකමනුපද්දවං යකොටිගත’න්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො

යකොචිචිරංජීවිත්වා ජරාජිණ්යණොආයුක්ඛයාඅනීතියකොඅනුපද්දයවොමරති, 
යසො වුච්චති ‘අනීතියකො අනුපද්දයවො ජීවිතයකොටිගයතො සාමයිකං
මරණමුපගයතො’ති. 
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පටුන 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, බලවතා ආසීවියසන දට්ඨස්ස අන්තරායයව

ආහිතුණ්ඩියකොඅගදංදත්වාඅවිසංකයරයය, අපිනුයඛොතං, මහාරාජ, විසං

සමයය විගතං නාම යහොතී’’ති? ‘‘න හි භන්යත’’ති. ‘‘කිස්ස පන තං, 

මහාරාජ, පච්ඡිමං විසං පුරිමයකන වියසන සමසමගතිකං නායහොසී’’ති? 

‘‘ආගන්තුයකන, භන්යත, අගයදන පටිපීළිතං විසං අයකොටිගතං යයව

විගත’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො යකොචි අකායල මරති, යසො
ආගන්තුයකන යරොයගන පටිපීළියතො වාතසමුට්ඨායනන වා…යප.…

සත්තියවගප්පටිපීළියතො වා අකායල මරති. ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, 
යයනකාරයණනඅකායලමරණංඅත්ථීදති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, ඉස්සායසො සරං පායතයය, සයච යසො සයරො

යථාගතිගමනපථමත්ථකං ගච්ඡති, යසො සයරො වුච්චති ‘අනීතියකො 

අනුපද්දයවො යථාගතිගමනපථමත්ථකං ගයතො නාමා’ති. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයො යකොචි චිරං ජීවිත්වා ජරාජිණ්යණො ආයුක්ඛයා අනීතියකො

අනුපද්දයවො මරති, යසො වුච්චති ‘අනීතියකො අනුපද්දයවො සමයය
මරණමුපගයතො’ති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, ඉස්සායසොසරංපායතයය, තස්සතංසරං තස්මිං

යයව ඛයණ යකොචි ගණ්යහයය, අපි නු යඛො යසො, මහාරාජ, සයරො

යථාගතිගමනපථමත්ථකං ගයතො නාම යහොතී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති.

‘‘කිස්ස පන යසො, මහාරාජ, පච්ඡියමො සයරො පුරිමයකන සයරන

සමසමගතියකො නායහොසී’’ති? ‘‘ආගන්තුයකන, භන්යත, ගහයණන තස්ස

සරස්ස ගමනං උපච්ඡින්න’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො යකොචි

අකායල මරති, යසොආගන්තුයකනයරොයගනපටිපීළියතොවාතසමුට්ඨායනන

වා…යප.…සත්තියවගප්පටිපීළියතො වාඅකායලමරති.ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, 

කාරණං, යයනකාරයණනඅකායලමරණංඅත්ථීදති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, යයොයකොචියලොහමයංභාජනංආයකොයටයය, 
තස්ස ආයකොටයනන සද්යදො නිබ්බත්තිත්වා යථාගතිගමනපථමත්ථකං

ගච්ඡති, යසො සද්යදො වුච්චති ‘අනීතියකො අනුපද්දයවො

යථාගතිගමනපථමත්ථකං ගයතො නාමා’ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො
යකොචි බහූනි දිවසසහස්සානි ජීවිත්වා ජරාජිණ්යණොආයුක්ඛයා අනීතියකො

අනුපද්දයවො මරති, යසො වුච්චති ‘අනීතියකො අනුපද්දයවො සමයය
මරණමුපාගයතො’ති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, යයොයකොචියලොහමයංභාජනංආයකොයටයය, 

තස්ස ආයකොටයනනසද්යදො නිබ්බත්යතයය, නිබ්බත්යත සද්යද අදූරගයත

යකොචිආමයසයය, සහ ආමසයනනසද්යදොනිරුජ්යඣයය, අපිනුයඛොයසො, 

මහාරාජ, සද්යදො යථාගතිගමනපථමත්ථකංගයතොනාමයහොතී’’ති? ‘‘නහි, 

භන්යත’’ති. ‘‘කිස්ස පන, මහාරාජ, පච්ඡියමො සද්යදො පුරිමයකනසද්යදන
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සමසමගතියකොනායහොසී’’ති? ‘‘ආගන්තුයකන, භන්යත, ආමසයනනයසො

සද්යදොඋපරයතො’’ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොයකොචි අකායලමරති, 

යසො ආගන්තුයකන යරොයගන පටිපීළියතො වාතසමුට්ඨායනන වා…යප.… 

සත්තියවගප්පටිපීළියතො වා අකායල මරති. ඉදයමත්ථ මහාරාජ කාරණං, 
යයනකාරයණනඅකායල මරණංඅත්ථීදති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යඛත්යත සුවිරූළ්හං ධඤ්ඤබීජං සම්මා 
පවත්තමායනන වස්යසන ඔතතවිතතආකිණ්ණබහුඵලං හුත්වා 

[උට්ඨිතආකිණ්ණබහුඵලංභවිත්වා(සයා.)] සස්සුට්ඨානසමයං පාපුණාති, තං
ධඤ්ඤං වුච්චති ‘අනීතිකමනුපද්දවං සමයසම්පත්තං නාම යහොතී’ති.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො යකොචි බහූනි දිවසසහස්සානි ජීවිත්වා

ජරාජිණ්යණො ආයුක්ඛයා අනීතියකො අනුපද්දයවො මරති, යසො වුච්චති
‘අනීතියකොඅනුපද්දයවොසමයයමරණමුපගයතො’ති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, යඛත්යත සුවිරූළ්හං ධඤ්ඤබීජං උදයකන

විකලං මයරයය, අපිනුයඛොතං, මහාරාජ, ධඤ්ඤංඅසමයසම්පත්තංනාම

යහොතී’’ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති.‘‘කිස්සපනතං, මහාරාජ, පච්ඡිමංධඤ්ඤං 

පුරිමයකන ධඤ්යඤන සමසමගතිකං නායහොසී’’ති? ‘‘ආගන්තුයකන, 

භන්යත, උණ්යහන පටිපීළිතං තං ධඤ්ඤං මත’’න්ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයො යකොචි අකායල මරති, යසො ආගන්තුයකන යරොයගන 
පටිපීළියතො වාතසමුට්ඨායනන වා…යප.… සත්තියවගප්පටිපීළියතො වා

අකායල මරති. ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, යයන කාරයණන අකායල
මරණංඅත්ථීදති. 

‘‘සුතපුබ්බං පන තයා, මහාරාජ, ‘සම්පන්නතරුණසස්සං කිමයයො 

උට්ඨහිත්වා සමූලං නායසන්තී’’’ති? ‘‘සුතපුබ්බඤ්යචව තං, භන්යත, 

අම්යහහි දිට්ඨපුබ්බඤ්චා’’ති. ‘‘කිං නු යඛො තං, මහාරාජ, සස්සං කායල

නට්ඨං, උදාහු අකායල නට්ඨ’’න්ති? ‘‘අකායල, භන්යත, යදි යඛො තං, 

භන්යත, සස්සංකිමයයොනඛායදයයං, සස්සුද්ධරණසමයංපාපුයණයයා’’ති.

‘‘කිං පන, මහාරාජ, ආගන්තුයකන උපඝායතන සස්සං විනස්සති, 

නිරුපඝාතං සස්සං සස්සුද්ධරණසමයං පාපුණාතී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. 

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො යකොචි අකායල මරති, යසොආගන්තුයකන
යරොයගන පටිපීළියතො වාතසමුට්ඨායනන වා…යප.…

සත්තියවගප්පටිපීළියතො වා මරති. ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, යයන
කාරයණනඅකායලමරණංඅත්ථීදති. 

‘‘සුතපුබ්බං පන තයා, මහාරාජ, ‘සම්පන්යන සස්යස ඵලභාරනමියත
මඤ්චරිතපත්යතකරකවස්සං නාම වස්සජාති නිපතිත්වා විනායසති අඵලං

කයරොතී’ති? ‘‘සුතපුබ්බඤ්යචව තං, භන්යත, අම්යහහි දිට්ඨපුබ්බඤ්චා’’ති. 

‘‘අපි නු යඛො තං, මහාරාජ, සස්සං කායල නට්ඨං, උදාහු අකායල
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නට්ඨ’’න්ති? ‘‘අකායල, භන්යත, යදියඛොතං, භන්යත, සස්සංකරකවස්සං

න වස්යසයය සස්සුද්ධරණසමයං පාපුයණයයා’’ති. ‘‘කිං පන, මහාරාජ, 

ආගන්තුයකන උපඝායතන සස්සං විනස්සති, නිරුපඝාතං සස්සං

සස්සුද්ධරණසමයං පාපුණාතී’’ති? ‘‘ආම, භන්යත’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයො යකොචි අකායල මරති, යසො ආගන්තුයකන යරොයගන
පටිපීළියතො වාතසමුට්ඨායනන වා පිත්තසමුට්ඨායනන වා
යසම්හසමුට්ඨායනන වා සන්නිපාතියකන වා උතුපරිණාමයජන වා 
විසමපරිහාරයජන වා ඔපක්කමියකන වා ජිඝච්ඡාය වා පිපාසාය වා
සප්පදට්යඨන වා විසමාසියතන වා අග්ගිනා වා උදයකන වා
සත්තියවගප්පටිපීළියතොවාඅකායලමරති.යදිපන ආගන්තුයකනයරොයගන

පටිපීළියතොනභයවයය, සමයයවමරණංපාපුයණයය.ඉදයමත්ථ, මහාරාජ, 

කාරණං, යයනකාරයණනඅකායලමරණංඅත්ථීද’’ති. 

‘‘අච්ඡරියං, භන්යතනාගයසන, අබ්භුතං භන්යතනාගයසන, සුදස්සිතං

කාරණං, සුදස්සිතංඔපම්මංඅකායලමරණස්සපරිදීපනාය, ‘අත්ථිඅකායල

මරණ’න්ති උත්තානීකතං පාකටං කතං විභූතං කතං, 

අචිත්තවික්ඛිත්තයකොපි, භන්යත නාගයසන, මනුයජො එකයමයකනපි තාව

ඔපම්යමනනිට්ඨං ගච්යඡයය‘අත්ථිඅකායලමරණ’න්ති, කිංපනමනුයජො

සයචතයනො? පඨයමොපම්යමයනවාහං, භන්යත, සඤ්ඤත්යතො ‘අත්ථි

අකායල මරණ’න්ති, අපි ච අපරාපරං නිබ්බාහනං යසොතුකායමො න
සම්පටිච්ඡි’’න්ති. 

අකාලමරණපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. යචතියපාටිහාරියපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, සබ්යබසං පරිනිබ්බුතානං යචතියය පාටිහීරං 

යහොති, උදාහුඑකච්චානං යයවයහොතී’’ති? ‘‘එකච්චානං, මහාරාජ, යහොති, 

එකච්චානං න යහොතී’’ති. ‘‘කතයමසං, භන්යත, යහොති, කතයමසං න

යහොතී’’ති? ‘‘තිණ්ණන්නං, මහාරාජ, අඤ්ඤතරස්ස අධිට්ඨානා

පරිනිබ්බුතස්ස යචතියය පාටිහීරං යහොති. කතයමසං තිණ්ණන්නං? ඉධ, 

මහාරාජ, අරහා යදවමනුස්සානං අනුකම්පාය තිට්ඨන්යතොව අධිට්ඨාති

‘එවංනාම යචතියය පාටිහීරං යහොතූ’ති, තස්ස අධිට්ඨානවයසන යචතියය

පාටිහීරං යහොති, එවං අරහයතො අධිට්ඨානවයසන පරිනිබ්බුතස්ස යචතියය
පාටිහීරංයහොති. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, යදවතාමනුස්සානං අනුකම්පාය පරිනිබ්බුතස්ස
යචතියය පාටිහීරං දස්යසන්ති ‘ඉමිනා පාටිහීයරන සද්ධම්යමො 

නිච්චසම්පග්ගහියතො භවිස්සති, මනුස්සා ච පසන්නා කුසයලන

අභිවඩ්ඪස්සන්තී’ති, එවං යදවතානං අධිට්ඨානවයසන පරිනිබ්බුතස්ස
යචතියයපාටිහීරංයහොති. 
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පටුන 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ඉත්ථීද වා පුරියසො වා සද්යධො පසන්යනො 
පණ්ඩියතො බයත්යතො යමධාවී බුද්ධිසම්පන්යනො යයොනියසො චින්තයිත්වා
ගන්ධංවාමාලං වා දුස්සංවාඅඤ්ඤතරංවාකිඤ්චිඅධිට්ඨහිත්වායචතියය

උක්ඛිපති ‘එවංනාම යහොතූ’ති, තස්සපි අධිට්ඨානවයසන පරිනිබ්බුතස්ස

යචතියයපාටිහීරංයහොති, එවං මනුස්සානංඅධිට්ඨානවයසනපරිනිබ්බුතස්ස
යචතියයපාටිහීරංයහොති. 

‘‘ඉයමසං යඛො, මහාරාජ, තිණ්ණන්නං අඤ්ඤතරස්සඅධිට්ඨානවයසන
පරිනිබ්බුතස්සයචතියයපාටිහීරංයහොති. 

‘‘යදි, මහාරාජ, යතසං අධිට්ඨානං න යහොති, ඛීණාසවස්සපි 

ඡළභිඤ්ඤස්ස යචයතොවසිප්පත්තස්ස යචතියය පාටිහීරංන යහොති, අසතිපි, 

මහාරාජ, පාටිහීයර චරිතං දිස්වා සුපරිසුද්ධං ඔකප්යපතබ්බං නිට්ඨං

ගන්තබ්බං සද්දහිතබ්බං ‘සුපරිනිබ්බුයතො අයං බුද්ධපුත්යතො’’’ති. ‘‘සාධු, 

භන්යතනාගයසන, එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

යචතියපාටිහාරියපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. ධම්මාභිසමයපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යතනාගයසන, යයයතසම්මාපටිපජ්ජන්ති, යතසං සබ්යබසං

යයව ධම්මාභිසමයයො යහොති, උදාහු කස්සචි න යහොතී’’ති? ‘‘කස්සචි, 

මහාරාජ, යහොති, කස්සචි න යහොතී’’ති. ‘‘කස්ස භන්යත යහොති, කස්සන

යහොතී’’ති? ‘‘තිරච්ඡානගතස්ස, මහාරාජ, සුප්පටිපන්නස්සාපි

ධම්මාභිසමයයො න යහොති, යපත්තිවිසයූපපන්නස්ස…යප.…
මිච්ඡාදිට්ඨිකස්ස…යප.… කුහකස්ස…යප.… මාතුඝාතකස්ස…යප.…
පිතුඝාතකස්ස…යප.… අරහන්තඝාතකස්ස…යප.… 
සඞ්ඝයභදකස්ස…යප.… යලොහිතුප්පාදකස්ස…යප.…
යථයයසංවාසකස්ස…යප.… තිත්ථියපක්කන්තස්ස…යප.…
භික්ඛුනිදූසකස්ස…යප.… යතරසන්නං ගරුකාපත්තීනං අඤ්ඤතරං
ආපජ්ජිත්වා අවුට්ඨිතස්ස…යප.… පණ්ඩකස්ස…යප.…
උභයතොබයඤ්ජනකස්ස සුප්පටිපන්නස්සාපි ධම්මාභිසමයයො න

යහොති…යප.… යයොපි මනුස්සදහරයකො ඌනකසත්තවස්සියකො, තස්ස

සුප්පටිපන්නස්සාපි ධම්මාභිසමයයො න යහොති. ඉයමසං යඛො, මහාරාජ, 

යසොළසන්නංපුග්ගලානංසුප්පටිපන්නානම්පිධම්මාභිසමයයොනයහොතී’’ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, යයයතපන්නරසපුග්ගලාවිරුද්ධායයව, යතසං 

ධම්මාභිසමයයො යහොතු වා මා වා යහොතු, අථ යකන කාරයණන
මනුස්සදහරකස්ස ඌනකසත්තවස්සිකස්ස සුප්පටිපන්නස්සාපි

ධම්මාභිසමයයොනයහොති? එත්ථතාවපඤ්යහො භවති‘නනුනාමදහරකස්ස

නරායගොයහොති, නයදොයසොයහොති, නයමොයහොයහොති, නමායනොයහොති, 

න මිච්ඡාදිට්ඨියහොති, නඅරතියහොති, නකාමවිතක්යකොයහොති, අමිස්සියතො
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කියලයසහි, යසො නාම දහරයකොයුත්යතො චපත්යතො ච අරහතිචචත්තාරි
සච්චානිඑකපටියවයධන පටිවිජ්ඣිතු’’’න්ති. 

‘‘තඤ්යඤයවත්ථ, මහාරාජ, කාරණං, යයනාහං කාරයණන භණාමි 

‘ඌනකසත්තවස්සිකස්ස සුප්පටිපන්නස්සාපි ධම්මාභිසමයයො න යහොතී’ති.

යදි, මහාරාජ, ඌනකසත්තවස්සියකො රජනීයය රජ්යජයය, දුස්සනීයය

දුස්යසයය, යමොහනීයයමුය්යහයය, මදනීයය මජ්යජයය, දිට්ඨිං විජායනයය, 

රතිඤ්ච අරතිඤ්ච විජායනයය, කුසලාකුසලං විතක්යකයය, භයවයයතස්ස 

ධම්මාභිසමයයො, අපි ච, මහාරාජ, ඌනකසත්තවස්සිකස්ස චිත්තං අබලං

දුබ්බලං පරිත්තං අප්පං යථොකං මන්දං අවිභූතං, අසඞ්ඛතා නිබ්බානධාතු

ගරුකා භාරිකා විපුලා මහතී. ඌනකසත්තවස්සියකො, මහාරාජ, යතන
දුබ්බයලන චිත්යතන පරිත්තයකන මන්යදන අවිභූයතන න සක්යකොති
ගරුකංභාරිකංවිපුලංමහතිංඅසඞ්ඛතංනිබ්බානධාතුංපටිවිජ්ඣිතුං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, සියනරුපබ්බතරාජා ගරුයකො භාරියකො විපුයලො

මහන්යතො, අපි නු යඛො තං, මහාරාජ, පුරියසො අත්තයනො පාකතියකන

ථාමබලවීරියයනසක්කුයණයය සියනරුපබ්බතරාජානංඋද්ධරිතු’’න්ති? ‘‘න

හි, භන්යත’’ති. ‘‘යකනකාරයණන මහාරාජා’’ති? ‘‘දුබ්බලත්තා, භන්යත, 

පුරිසස්ස, මහන්තත්තා සියනරුපබ්බතරාජස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, ඌනකසත්තවස්සිකස්ස චිත්තං අබලං දුබ්බලං පරිත්තං අප්පං

යථොකං මන්දං අවිභූතං, අසඞ්ඛතා නිබ්බානධාතු ගරුකා භාරිකා විපුලා
මහතී. ඌනකසත්තවස්සියකො යතන දුබ්බයලන චිත්යතන පරිත්යතන
මන්යදනඅවිභූයතනනසක්යකොතිගරුකංභාරිකංවිපුලංමහතිං අසඞ්ඛතං

නිබ්බානධාතුං පටිවිජ්ඣිතුං, යතන කාරයණන ඌනකසත්තවස්සිකස්ස 
සුප්පටිපන්නස්සාපිධම්මාභිසමයයොනයහොති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, අයං මහාපථවී දීඝා ආයතා පුථුලා විත්ථතා 

විසාලා විත්ථිණ්ණා විපුලා මහන්තා, අපිනුයඛොතං, මහාරාජ, මහාපථවිං
සක්කා පරිත්තයකන උදකබින්දුයකන යතයමත්වා උදකචික්ඛල්ලං

කාතු’’න්ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘යකන කාරයණන, මහාරාජා’’ති? 

‘‘පරිත්තත්තා, භන්යත, උදකබින්දුස්ස, මහන්තත්තා මහාපථවියා’’ති.

‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, ඌනකසත්තවස්සිකස්ස චිත්තං අබලං දුබ්බලං

පරිත්තංඅප්පංයථොකංමන්දංඅවිභූතං, අසඞ්ඛතා නිබ්බානධාතුදීඝාආයතා
පුථුලාවිත්ථතාවිසාලාවිත්ථිණ්ණාවිපුලාමහන්තා. ඌනකසත්තවස්සියකො
යතනදුබ්බයලනචිත්යතනපරිත්තයකනමන්යදනඅවිභූයතනනසක්යකොති 

මහතිං අසඞ්ඛතං නිබ්බානධාතුං පටිවිජ්ඣිතුං, යතන කාරයණන 
ඌනකසත්තවස්සිකස්සසුප්පටිපන්නස්සාපිධම්මාභිසමයයොනයහොති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, අබලදුබ්බලපරිත්තඅප්පයථොකමන්දග්ගි 

භයවයය, අපි නු යඛො, මහාරාජ, තාවතයකන මන්යදන අග්ගිනා සක්කා
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සයදවයකයලොයක අන්ධකාරංවිධමිත්වාආයලොකංදස්යසතු’’න්ති? ‘‘නහි, 

භන්යත’’ති. ‘‘යකන කාරයණන මහාරාජා’’ති? ‘‘මන්දත්තා, භන්යත, 

අග්ගිස්ස, යලොකස්ස මහන්තත්තා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
ඌනකසත්තවස්සිකස්සචිත්තංඅබලංදුබ්බලංපරිත්තංඅප්පංයථොකං මන්දං

අවිභූතං, මහතාචඅවිජ්ජන්ධකායරනපිහිතං.තස්මාදුක්කරංඤාණායලොකං 

දස්සයිතුං, යතන කාරයණන ඌනකසත්තවස්සිකස්ස සුප්පටිපන්නස්සාපි
ධම්මාභිසමයයොන යහොති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, ආතුයරොකියසොඅණුපරිමිතකායයොසාලකකිමි 
හත්ථිනාගංතිධාපභින්නංනවායතංතිවිත්ථතං දසපරිණාහංඅට්ඨරතනිකං

සකට්ඨානමුපගතං දිස්වාගිලිතුංපරිකඩ්ය යය, අපිනුයඛොයසො, මහාරාජ, 

සාලකකිමිසක්කුයණයයතං හත්ථිනාගංගිලිතු’’න්ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.

‘‘යකනකාරයණන, මහාරාජා’’ති? ‘‘පරිත්තත්තා, භන්යත, සාලකකිමිස්ස, 

මහන්තත්තා හත්ථිනාගස්සා’’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
ඌනකසත්තවස්සිකස්සචිත්තංඅබලංදුබ්බලංපරිත්තංඅප්පංයථොකං මන්දං

අවිභූතං, මහතී අසඞ්ඛතා නිබ්බානධාතු. යසො යතන දුබ්බයලන චිත්යතන
පරිත්තයකන මන්යදන අවිභූයතන න සක්යකොති මහතිං අසඞ්ඛතං

නිබ්බානධාතුං පටිවිජ්ඣිතුං, යතන කාරයණන ඌනකසත්තවස්සිකස්ස 

සුප්පටිපන්නස්සාපි ධම්මාභිසමයයො න යහොතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතංතථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

ධම්මාභිසමයපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. එකන්තසුඛනිබ්බානපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, කිං එකන්තසුඛං නිබ්බානං, උදාහු දුක්යඛන

මිස්ස’’න්ති? ‘‘එකන්තසුඛං, මහාරාජ, නිබ්බානං, දුක්යඛනඅමිස්ස’’න්ති. 

‘‘න මයං තං, භන්යත නාගයසන, වචනං සද්දහාම ‘එකන්තසුඛං 

නිබ්බාන’න්ති, එවයමත්ථ මයං, භන්යත නාගයසන, පච්යචම ‘නිබ්බානං

දුක්යඛන මිස්ස’න්ති, කාරණඤ්යචත්ථ උපලභාම ‘නිබ්බානං දුක්යඛන

මිස්ස’න්ති.කතමංඑත්ථ කාරණං? යයයත, භන්යතනාගයසන, නිබ්බානං

පරියයසන්ති, යතසං දිස්සති කායස්ස ච චිත්තස්ස ච ආතායපො පරිතායපො
ඨානචඞ්කමනිසජ්ජාසයනාහාරපරිග්ගයහො මිද්ධස්ස ච උපයරොයධො
ආයතනානඤ්ච පටිපීළනං ධනධඤ්ඤපියඤාතිමිත්තප්පජහනං. යය යකචි 

යලොයකසුඛිතාසුඛසමප්පිතා, යතසබ්යබපිපඤ්චහිකාමගුයණහිආයතයන

රයමන්ති බූ්රයහන්ති, මනාපිකමනාපිකබහුවිධසුභනිමිත්යතනරූයපනචක්ඛුං

රයමන්ති බූ්රයහන්ති, මනාපිකමනාපිකගීතවාදිතබහුවිධසුභනිමිත්යතන

සද්යදන යසොතං රයමන්ති බූ්රයහන්ති, 
මනාපිකමනාපිකපුප්ඵඵලපත්තතචමූලසාරබහුවිධසුභනිමිත්යතන ගන්යධන

ඝානං රයමන්ති බ්රූයහන්ති, 
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පටුන 

මනාපිකමනාපිකඛජ්ජයභොජ්ජයලයයයපයයසායනීයබහුවිධසුභනිමිත්යතන

රයසන ජිව්හං රයමන්ති බු්රයහන්ති, 

මනාපිකමනාපිකසණ්හසුඛුමමුදුමද්දවබහුවිධසුභනිමිත්යතන ඵස්යසනකායං

රයමන්ති බ්රූයහන්ති, 
මනාපිකමනාපිකකලයාණපාපකසුභාසුභබහුවිධවිතක්කමනසිකායරන මනං
රයමන්ති බ්රූයහන්ති. තුම්යහ තං චක්ඛුයසොතඝානජිව්හාකායමයනොබ්රූහනං

හනථඋපහනථ, ඡින්දථඋපච්ඡින්දථ, රුන්ධථඋපරුන්ධථ.යතනකායයොපි

පරිතපති, චිත්තම්පි පරිතපති, කායය පරිතත්යත කායිකදුක්ඛයවදනං

යවදියති, චිත්යත පරිතත්යත යචතසිකදුක්ඛයවදනං යවදයති. නනු 

මාගණ්ඩියයොපි [මාගන්දියයොපි (සී. පී.)] පරිබ්බාජයකො භගවන්තං

ගරහමායනොඑවමාහ ‘භූනහු [භූතහච්යචො (පී.), භූනහච්යචො (ක.)] සමයණො

යගොතයමො’ති. ඉදයමත්ථ කාරණං, යයනාහං කාරයණන බූ්රමි ‘නිබ්බානං
දුක්යඛනමිස්ස’’’න්ති. 

‘‘නහි, මහාරාජ, නිබ්බානංදුක්යඛනමිස්සං, එකන්තසුඛං නිබ්බානං.යං

පන ත්වං, මහාරාජ, බූ්රසි ‘නිබ්බානං දුක්ඛ’න්ති, යනතං දුක්ඛං නිබ්බානං

නාම, නිබ්බානස්ස පන සච්ඡිකිරියාය පුබ්බභායගො එයසො, 

නිබ්බානපරියයසනං එතං, එකන්තසුඛං යයව, මහාරාජ, නිබ්බානං, න 

දුක්යඛන මිස්සං. එත්ථ කාරණං වදාමි. අත්ථි, මහාරාජ, රාජූනං රජ්ජසුඛං

නාමා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, අත්ථිරාජූනංරජ්ජසුඛ’’න්ති. ‘‘අපිනුයඛොතං, 

මහාරාජ, රජ්ජසුඛං දුක්යඛනමිස්ස’’න්ති? ‘‘නහි, භන්යත’’ති.‘‘කිස්සපන

යත, මහාරාජ, රාජායනො පච්චන්යත කුපියත යතසං පච්චන්තනිස්සිතානං
පටියසධාය අමච්යචහි පරිණායයකහි භයටහි බලත්යථහි පරිවුතා පවාසං

ගන්ත්වාඩංසමකසවාතාතපපටිපීළිතාසමවිසයමපරිධාවන්ති, මහායුද්ධඤ්ච

කයරොන්ති, ජීවිතසංසයඤ්ච පාපුණන්තී’’ති? ‘‘යනතං, භන්යතනාගයසන, 

රජ්ජසුඛං නාම, රජ්ජසුඛස්ස පරියයසනාය පුබ්බභායගො එයසො, දුක්යඛන, 

භන්යත නාගයසන, රාජායනො රජ්ජං පරියයසිත්වා රජ්ජසුඛං අනුභවන්ති, 

එවං, භන්යත නාගයසන, රජ්ජසුඛංදුක්යඛනඅමිස්සං, අඤ්ඤංතංරජ්ජසුඛං, 

අඤ්ඤං දුක්ඛ’’න්ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, එකන්තසුඛංනිබ්බානං, න

දුක්යඛන මිස්සං. යය පන තං නිබ්බානං පරියයසන්ති, යත කායඤ්ච
චිත්තඤ්ච ආතායපත්වා ඨානචඞ්කමනිසජ්ජාසයනාහාරං පරිග්ගයහත්වා
මිද්ධං උපරුන්ධිත්වා ආයතනානි පටිපීයළත්වා කායඤ්ච ජීවිතඤ්ච 

පරිච්චජිත්වා දුක්යඛන නිබ්බානං පරියයසිත්වා එකන්තසුඛං නිබ්බානං

අනුභවන්ති, නිහතපච්චාමිත්තා විය රාජායනො රජ්ජසුඛං. එවං, මහාරාජ, 

එකන්තසුඛං නිබ්බානං, න දුක්යඛන මිස්සං, අඤ්ඤං නිබ්බානං, අඤ්ඤං
දුක්ඛන්ති. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිංකාරණංසුයණොහි එකන්තසුඛංනිබ්බානං, 

නදුක්යඛනමිස්සං, අඤ්ඤංදුක්ඛං, අඤ්ඤංනිබ්බානන්ති. අත්ථි, මහාරාජ, 

ආචරියානං සිප්පවන්තානං සිප්පසුඛං නාමා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත, අත්ථි
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ආචරියානං සිප්පවන්තානං සිප්පසුඛ’’න්ති. ‘‘අපි නු යඛො තං, මහාරාජ, 

සිප්පසුඛං දුක්යඛන මිස්ස’’න්ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘කිස්ස පන යත, 

මහාරාජ, ආචරියා [ඉදං පදං සී. පී. යපොත්ථයකසු නත්ථි] ආචරියානං 
අභිවාදනපච්චුට්ඨායනන
උදකාහරණඝරසම්මජ්ජනදන්තකට්ඨමුයඛොදකානුප්පදායනන 

උච්ඡිට්ඨපටිග්ගහණඋච්ඡාදනනහාපනපාදපරිකම්යමන සකචිත්තං
නික්ඛිපිත්වා පරචිත්තානුවත්තයනනදුක්ඛයසයයායවිසමයභොජයනනකායං

ආතායපන්තී’’ති? ‘‘යනතං, භන්යත නාගයසන, සිප්පසුඛං නාම, 

සිප්පපරියයසනාය පුබ්බභායගො එයසො, දුක්යඛන, භන්යත නාගයසන, 

ආචරියා සිප්පං පරියයසිත්වා සිප්පසුඛං අනුභවන්ති, එවං, භන්යත

නාගයසන, සිප්පසුඛං දුක්යඛන අමිස්සං, අඤ්ඤං තං සිප්පසුඛං, අඤ්ඤං

දුක්ඛ’’න්ති. ‘‘එවයමවයඛො, මහාරාජ, එකන්තසුඛංනිබ්බානං, නදුක්යඛන

මිස්සං. යය පන තං නිබ්බානං පරියයසන්ති, යත කායඤ්ච චිත්තඤ්ච
ආතායපත්වා ඨානචඞ්කමනිසජ්ජාසයනාහාරං පරිග්ගයහත්වා මිද්ධං
උපරුන්ධිත්වා ආයතනානි පටිපීයළත්වා කායඤ්ච ජීවිතඤ්ච පරිච්චජිත්වා

දුක්යඛන නිබ්බානං පරියයසිත්වා එකන්තසුඛං නිබ්බානං අනුභවන්ති, 

ආචරියාවියසිප්පසුඛං.එවං, මහාරාජ, එකන්තසුඛංනිබ්බානං, නදුක්යඛන

මිස්සං, අඤ්ඤංදුක්ඛං, අඤ්ඤංනිබ්බාන’’න්ති.‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, 
එවයමතංතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

එකන්තසුඛනිබ්බානපඤ්යහොනවයමො. 

10. නිබ්බානරූපසණ්ඨානපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘නිබ්බානං නිබ්බාන’න්තියංවයදසි, සක්කා

පන තස්ස නිබ්බානස්ස රූපං වා සණ්ඨානං වා වයං වා පමාණං වා

ඔපම්යමන වා කාරයණන වා යහතුනා වා නයයන වා උපදස්සයිතු’’න්ති? 

‘‘අප්පටිභාගං, මහාරාජ, නිබ්බානං, න සක්කා නිබ්බානස්ස රූපං වා
සණ්ඨානංවාවයංවාපමාණංවාඔපම්යමනවාකාරයණනවායහතුනාවා

නයයන වා උපදස්සයිතු’’න්ති. ‘‘එතම්පාහං, භන්යත නාගයසන, න

සම්පටිච්ඡාමි, යං අත්ථිධම්මස්සනිබ්බානස්සරූපංවාසණ්ඨානංවාවයංවා
පමාණං වා ඔපම්යමන වා කාරයණන වා යහතුනා වා නයයන වා

අපඤ්ඤාපනං, කාරයණන මං සඤ්ඤායපහී’’ති. ‘‘යහොතු, මහාරාජ, 

කාරයණනතංසඤ්ඤායපස්සාමි.අත්ථි, මහාරාජ, මහාසමුද්යදොනාමා’’ති? 

‘‘ආම, භන්යත, අත්යථයසොමහාසමුද්යදො’’ති. ‘‘සයචතං, මහාරාජ, යකොචි

එවං පුච්යඡයය ‘කිත්තකං, මහාරාජ, මහාසමුද්යද උදකං, කති පන යත

සත්තා, යයමහාසමුද්යද පටිවසන්තී’ති, එවංපුට්යඨොත්වං, මහාරාජ, කින්ති

තස්ස බයාකයරයයාසී’’ති? ‘‘සයච මං, භන්යත, යකොචි එවං පුච්යඡයය

‘කිත්තකං, මහාරාජ, මහාසමුද්යද උදකං, කති පන යත සත්තා, යය

මහාසමුද්යදපටිවසන්තී’ති, තමහං, භන්යත, එවංවයදයයං ‘අපුච්ඡිතබ්බංමං

ත්වං අම්යභො පුරිස පුච්ඡසි, යනසා පුච්ඡා යකනචි පුච්ඡිතබ්බා, ඨපනීයයො
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එයසො පඤ්යහො. අවිභත්යතො යලොකක්ඛායියකහි මහාසමුද්යදො, න සක්කා 
මහාසමුද්යද උදකං පරිමිනිතුං සත්තා වා යයතත්ථ වාසමුපගතාති එවාහං
භන්යතතස්ස පටිවචනංදයදයය’’’න්ති. 

‘‘කිස්ස පන, ත්වං මහාරාජ, අත්ථිධම්යම මහාසමුද්යද එවං පටිවචනං

දයදයයාසි, නනුවිගයණත්වා [මිනිත්වා(ක.)] තස්සආචික්ඛිතබ්බං‘එත්තකං

මහාසමුද්යද උදකං, එත්තකා ච සත්තා මහාසමුද්යද පටිවසන්තී’’ති? ‘‘න

සක්කා, භන්යත, අවිසයයොඑයසොපඤ්යහො’’ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, අත්ථිධම්යම යයව මහාසමුද්යද න සක්කා උදකං

පරිගයණතුං [පරිමිනිතුං (ක.)] සත්තා වා යයතත්ථවාසමුපගතා, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, අත්ථිධම්මස්යසවනිබ්බානස්සන සක්කාරූපංවාසණ්ඨානං
වාවයංවාපමාණංවාඔපම්යමනවා කාරයණනවායහතුනාවානයයනවා

උපදස්සයිතුං, විගයණයය, මහාරාජ, ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො

මහාසමුද්යද උදකං තත්රාසයය ච සත්යත, න ත්යවව යසො ඉද්ධිමා
යචයතොවසිප්පත්යතොසක්කුයණයයනිබ්බානස්සරූපංවා සණ්ඨානංවාවයං
වා පමාණං වා ඔපම්යමන වා කාරයණන වා යහතුනා වා නයයන වා 
උපදස්සයිතුං. 

‘‘අපරම්පි, මහාරාජ, උත්තරිං කාරණං සුයණොහි, අත්ථිධම්මස්යසව 
නිබ්බානස්ස න සක්කා රූපං වා සණ්ඨානං වා වයං වා පමාණං වා
ඔපම්යමන වා කාරයණන වා යහතුනා වා නයයන වා උපදස්සයිතුන්ති.

අත්ථි, මහාරාජ, යදයවසු අරූපකායිකා නාම යදවා’’ති. ‘‘ආම, භන්යත, 

සුයයති ‘අත්ථි යදයවසු අරූපකායිකා නාම යදවා’’’ති. ‘‘සක්කා පන, 

මහාරාජ, යතසං අරූපකායිකානංයදවානංරූපං වා සණ්ඨානං වා වයං වා
පමාණං වා ඔපම්යමන වා කාරයණන වා යහතුනා වා නයයන වා

උපදස්සයිතු’’න්ති? ‘‘න හි, භන්යත’’ති. ‘‘යතන හි, මහාරාජ, නත්ථි

අරූපකායිකායදවා’’ති? ‘‘අත්ථි, භන්යත, අරූපකායිකායදවා, නචසක්කා
යතසංරූපංවාසණ්ඨානංවාවයංවාපමාණංවාඔපම්යමනවා කාරයණන

වා යහතුනා වා නයයන වා උපදස්සයිතු’’න්ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, 
අත්ථිසත්තානං යයව අරූපකායිකානං යදවානං න සක්කා රූපං වා
සණ්ඨානංවාවයංවාපමාණංවාඔපම්යමනවා කාරයණනවායහතුනාවා

නයයන වා උපදස්සයිතුං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, අත්ථිධම්මස්යසව 

නිබ්බානස්ස න සක්කා රූපං වා සණ්ඨානං වා වයං වා පමාණං වා
ඔපම්යමනවාකාරයණනවා යහතුනාවානයයනවාඋපදස්සයිතු’’න්ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, යහොතුඑකන්තසුඛංනිබ්බානං, නචසක්කාතස්ස 
රූපං වා සණ්ඨානං වා වයං වා පමාණං වා ඔපම්යමන වාකාරයණන වා

යහතුනා වා නයයන වා උපදස්සයිතුං. අත්ථි පන, භන්යත, නිබ්බානස්ස

ගුණං අඤ්යඤහි අනුපවිට්ඨං කිඤ්චි ඔපම්මනිදස්සනමත්ත’’න්ති? 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  අනුමානපඤ්යහො 

248 

පටුන 

‘‘සරූපයතො, මහාරාජ, නත්ථි, ගුණයතො පන සක්කා කිඤ්චි 

ඔපම්මනිදස්සනමත්තං උපදස්සයිතු’’න්ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, 

යථාහං ලභාමි නිබ්බානස්ස ගුණයතොපි එකයදසපරිදීපනමත්තං, තථා සීඝං

බූ්රහි, නිබ්බායපහියමහදයපරිළාහංවිනයසීතලමධුරවචනමාලුයතනා’’ති. 

‘‘පදුමස්ස, මහාරාජ, එයකො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො, උදකස්ස 

ද්යව ගුණා, අගදස්ස තයයො ගුණා, මහාසමුද්දස්ස චත්තායරො ගුණා, 

යභොජනස්සපඤ්චගුණා, ආකාසස්සදසගුණා, මණිකඞරතනස්සතයයොගුණා, 

යලොහිතචන්දනස්සතයයොගුණා, සප්පිමණ්ඩස්සතයයොගුණා, ගිරිසිඛරස්ස
පඤ්චගුණා නිබ්බානංඅනුපවිට්ඨා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘පදුමස්ස එයකො ගුයණො නිබ්බානං

අනුපවිට්යඨො’ති යං වයදසි, කතයමො පදුමස්ස එයකො ගුයණො නිබ්බානං

අනුපවිට්යඨො’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, පදුමං අනුපලිත්තං උදයකන, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං සබ්බකියලයසහි අනුපලිත්තං. අයං, මහාරාජ, 
පදුමස්සඑයකොගුයණොනිබ්බානංඅනුපවිට්යඨො’’ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, ‘උදකස්සද්යවගුණානිබ්බානංඅනුපවිට්ඨා’ති යං

වයදසි, කතයම උදකස්ස ද්යව ගුණා නිබ්බානං අනුපවිට්ඨා’’ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, උදකං සීතලං පරිළාහනිබ්බාපනං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

නිබ්බානංසීතලං සබ්බකියලසපරිළාහනිබ්බාපනං.අයං, මහාරාජ, උදකස්ස

පඨයමො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, උදකං

කිලන්තතසිතපිපාසිතඝම්මාභිතත්තානං ජනපසුපජානං පිපාසාවිනයනං, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං 

කාමතණ්හාභවතණ්හාවිභවතණ්හාපිපාසාවිනයනං.අයං, මහාරාජ, උදකස්ස

දුතියයොගුයණො නිබ්බානංඅනුපවිට්යඨො.ඉයමයඛො, මහාරාජ, උදකස්සද්යව
ගුණානිබ්බානං අනුපවිට්ඨා’’ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, ‘අගදස්සතයයොගුණානිබ්බානංඅනුපවිට්ඨා’තියං 

වයදසි, කතයම අගදස්ස තයයො ගුණා නිබ්බානං අනුපවිට්ඨා’’ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, අගයදොවිසපීළිතානංසත්තානංපටිසරණං, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

නිබ්බානං කියලසවිසපීළිතානං සත්තානං පටිසරණං. අයං, මහාරාජ, 

අගදස්ස පඨයමො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, 

අගයදො යරොගානං අන්තකයරො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං 

සබ්බදුක්ඛානංඅන්තකරං.අයං, මහාරාජ, අගදස්සදුතියයොගුයණොනිබ්බානං

අනුපවිට්යඨො. පුනචපරං, මහාරාජ, අගයදොඅමතං, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

නිබ්බානං අමතං. අයං, මහාරාජ, අගදස්ස තතියයො ගුයණො නිබ්බානං

අනුපවිට්යඨො. ඉයම යඛො, මහාරාජ, අගදස්ස තයයො ගුණා නිබ්බානං
අනුපවිට්ඨා’’ති. 
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පටුන 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘මහාසමුද්දස්ස චත්තායරො ගුණා නිබ්බානං 

අනුපවිට්ඨා’තියංවයදසි, කතයමමහාසමුද්දස්සචත්තායරොගුණානිබ්බානං 

අනුපවිට්ඨා’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, මහාසමුද්යදො සුඤ්යඤො සබ්බකුණයපහි, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං සුඤ්ඤං සබ්බකියලසකුණයපහි. අයං, 

මහාරාජ, මහාසමුද්දස්සපඨයමොගුයණොනිබ්බානංඅනුපවිට්යඨො.පුනචපරං, 

මහාරාජ, මහාසමුද්යදො මහන්යතො අයනොරපායරො, න පරිපූරති

සබ්බසවන්තීහි, එවයමවයඛො, මහාරාජ, නිබ්බානංමහන්තංඅයනොරපාරං, න

පූරති සබ්බසත්යතහි. අයං, මහාරාජ, මහාසමුද්දස්ස දුතියයො ගුයණො

නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, මහාසමුද්යදො මහන්තානං

භූතානං ආවායසො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං මහන්තානං

අරහන්තානං විමලඛීණාසවබලප්පත්තවසීභූතමහාභූතානං ආවායසො. අයං, 

මහාරාජ, මහාසමුද්දස්සතතියයො ගුයණොනිබ්බානංඅනුපවිට්යඨො.පුනචපරං, 

මහාරාජ, මහාසමුද්යදො අපරිමිතවිවිධවිපුලවීචිපුප්ඵසංකුසුමියතො, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං 

අපරිමිතවිවිධවිපුලපරිසුද්ධවිජ්ජාවිමුත්තිපුප්ඵසංකුසුමිතං. අයං, මහාරාජ, 

මහාසමුද්දස්ස චතුත්යථො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. ඉයම යඛො, 

මහාරාජ, මහාසමුද්දස්සචත්තායරොගුණානිබ්බානංඅනුපවිට්ඨා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘යභොජනස්සපඤ්චගුණා නිබ්බානංඅනුපවිට්ඨා’ති

යං වයදසි, කතයම යභොජනස්ස පඤ්ච ගුණා නිබ්බානං අනුපවිට්ඨා’’ති? 

‘‘යථා, මහාරාජ, යභොජනං සබ්බසත්තානං ආයුධාරණං, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, නිබ්බානං සච්ඡිකතං ජරාමරණනාසනයතො ආයුධාරණං. අයං, 

මහාරාජ, යභොජනස්ස පඨයමො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුනචපරං, 

මහාරාජ, යභොජනං සබ්බසත්තානං බලවඩ් නං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

නිබ්බානං සච්ඡිකතං සබ්බසත්තානං ඉද්ධිබලවඩ් නං. අයං, මහාරාජ, 

යභොජනස්ස දුතියයො ගුයණොනිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, 

යභොජනං සබ්බසත්තානංවණ්ණජනනං, එවයමවයඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං

සච්ඡිකතං සබ්බසත්තානං ගුණවණ්ණජනනං. අයං, මහාරාජ, යභොජනස්ස

තතියයො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, යභොජනං

සබ්බසත්තානංදරථවූපසමනං, එවයමවයඛො, මහාරාජ, නිබ්බානංසච්ඡිකතං 

සබ්බසත්තානං සබ්බකියලසදරථවූපසමනං. අයං, මහාරාජ, යභොජනස්ස

චතුත්යථො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, යභොජනං

සබ්බසත්තානං ජිඝච්ඡාදුබ්බලයපටිවියනොදනං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
නිබ්බානං සච්ඡිකතං සබ්බසත්තානං

සබ්බදුක්ඛජිඝච්ඡාදුබ්බලයපටිවියනොදනං. අයං, මහාරාජ, යභොජනස්ස 

පඤ්චයමොගුයණොනිබ්බානංඅනුපවිට්යඨො.ඉයමයඛො, මහාරාජ, යභොජනස්ස
පඤ්චගුණා නිබ්බානංඅනුපවිට්ඨා’’ති. 
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පටුන 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘ආකාසස්සදසගුණා නිබ්බානංඅනුපවිට්ඨා’තියං

වයදසි, කතයම ආකාසස්ස දස ගුණා නිබ්බානං අනුපවිට්ඨා’’ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, ආකායසොනජායති, නජීයති, නමීයති, නචවති, න උප්පජ්ජති, 

දුප්පසයහො, අයචොරාහරයණො, අනිස්සියතො, විහගගමයනො, නිරාවරයණො, 

අනන්යතො. එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානංනජායති, නජීයති, නමීයති, 

නචවති, නඋප්පජ්ජති, දුප්පසහං, අයචොරාහරණං, අනිස්සිතං, අරියගමනං, 

නිරාවරණං, අනන්තං.ඉයමයඛො, මහාරාජ, ආකාසස්සදසගුණා නිබ්බානං
අනුපවිට්ඨා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘මණිකඞරතනස්ස තයයො ගුණා නිබ්බානං

අනුපවිට්ඨා’ති යං වයදසි, කතයම මණිකඞරතනස්ස තයයො ගුණා නිබ්බානං

අනුපවිට්ඨා’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, මණිකඞරතනං කාමදදං, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, නිබ්බානංකාමදදං.අයං, මහාරාජ, මණිකඞරතනස්සපඨයමො ගුයණො

නිබ්බානංඅනුපවිට්යඨො.පුනචපරං, මහාරාජ, මණිකඞරතනංහාසකරං, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං හාසකරං. අයං, මහාරාජ, මණිකඞරතනස්ස දුතියයො

ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, මණිකඞරතනං

උජ්යජොතත්තකරං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං උජ්යජොතත්තකරං 

[උජ්යජොතත්ථකරං (සී. පී.), උජ්යජොතිතත්ථකරං (සයා.)]. අයං, මහාරාජ, 

මණිකඞරතනස්සතතියයොගුයණොනිබ්බානංඅනුපවිට්යඨො.ඉයමයඛො, මහාරාජ, 
මණිකඞරතනස්සතයයොගුණානිබ්බානංඅනුපවිට්ඨා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘යලොහිතචන්දනස්ස තයයො ගුණා නිබ්බානං 

අනුපවිට්ඨා’තියංවයදසි, කතයමයලොහිතචන්දනස්සතයයොගුණානිබ්බානං 

අනුපවිට්ඨා’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, යලොහිතචන්දනං දුල්ලභං, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, නිබ්බානං දුල්ලභං. අයං, මහාරාජ, යලොහිතචන්දනස්ස පඨයමො

ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, යලොහිතචන්දනං

අසමසුගන්ධං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං අසමසුගන්ධං. අයං, 

මහාරාජ, යලොහිතචන්දනස්ස දුතියයො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන

චපරං, මහාරාජ, යලොහිතචන්දනං සජ්ජනපසත්ථං [සබ්බජනපසත්ථං

(සයා.)], එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං අරියසජ්ජනපසත්ථං. අයං, 

මහාරාජ, යලොහිතචන්දනස්සතතියයොගුයණොනිබ්බානං අනුපවිට්යඨො.ඉයම

යඛො, මහාරාජ, යලොහිතචන්දනස්සතයයොගුණානිබ්බානං අනුපවිට්ඨා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘සප්පිමණ්ඩස්ස තයයො ගුණා නිබ්බානං

අනුපවිට්ඨා’ති යං වයදසි, කතයම සප්පිමණ්ඩස්ස තයයො ගුණා නිබ්බානං

අනුපවිට්ඨා’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, සප්පිමණ්යඩො වණ්ණසම්පන්යනො, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං ගුණවණ්ණසම්පන්නං. අයං, මහාරාජ, 

සප්පිමණ්ඩස්ස පඨයමො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, 

මහාරාජ, සප්පිමණ්යඩො ගන්ධසම්පන්යනො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

නිබ්බානං සීලගන්ධසම්පන්නං. අයං, මහාරාජ, සප්පිමණ්ඩස්ස දුතියයො
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පටුන 

ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, සප්පිමණ්යඩො

රසසම්පන්යනො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං රසසම්පන්නං. අයං, 

මහාරාජ, සප්පිමණ්ඩස්ස තතියයො ගුයණො නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. ඉයම 

යඛො, මහාරාජ, සප්පිමණ්ඩස්සතයයොගුණානිබ්බානංඅනුපවිට්ඨා’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ‘ගිරිසිඛරස්ස පඤ්ච ගුණා නිබ්බානං 

අනුපවිට්ඨා’ති යං වයදසි, කතයම ගිරිසිඛරස්ස පඤ්ච ගුණා නිබ්බානං

අනුපවිට්ඨා’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, ගිරිසිඛරං අච්චුග්ගතං, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, නිබ්බානං අච්චුගතං. අයං, මහාරාජ, ගිරිසිඛරස්සපඨයමොගුයණො

නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, ගිරිසිඛරං අචලං, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානංඅචලං.අයං, මහාරාජ, ගිරිසිඛරස්ස දුතියයොගුයණො

නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, ගිරිසිඛරං දුරධියරොහං, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං දුරධියරොහං සබ්බකියලසානං. අයං, 

මහාරාජ, ගිරිසිඛරස්සතතියයො ගුයණොනිබ්බානංඅනුපවිට්යඨො.පුනචපරං, 

මහාරාජ, ගිරිසිඛරං සබ්බබීජානං අවිරූහනං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

නිබ්බානං සබ්බකියලසානං අවිරූහනං. අයං, මහාරාජ, ගිරිසිඛරස්ස 

චතුත්යථො ගුයණොනිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. පුන චපරං, මහාරාජ, ගිරිසිඛරං 

අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්තං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, නිබ්බානං 

අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්තං. අයං, මහාරාජ, ගිරිසිඛරස්ස පඤ්චයමො ගුයණො

නිබ්බානං අනුපවිට්යඨො. ඉයම යඛො, මහාරාජ, ගිරිසිඛරස්ස පඤ්ච ගුණා 

නිබ්බානං අනුපවිට්ඨා’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, එවයමතං තථා 
සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

නිබ්බානරූපසණ්ඨානපඤ්යහොදසයමො. 

11. නිබ්බානසච්ඡිකරණපඤ්යහො 
11. ‘‘භන්යත නාගයසන, තුම්යහ භණථ ‘නිබ්බානං න අතීතං, න

අනාගතං, න පච්චුප්පන්නං, න උප්පන්නං න අනුප්පන්නං න 

උප්පාදනීය’න්ති. ඉධ, භන්යත නාගයසන, යයො යකොචි සම්මාපටිපන්යනො

නිබ්බානං සච්ඡිකයරොති, යසොඋප්පන්නංසච්ඡිකයරොති, උදාහුඋප්පායදත්වා

සච්ඡිකයරොතී’’ති? ‘‘යයො යකොචි, මහාරාජ, සම්මාපටිපන්යනො නිබ්බානං

සච්ඡිකයරොති, යසො න උප්පන්නං සච්ඡිකයරොති, න උප්පායදත්වා

සච්ඡිකයරොති, අපි ච, මහාරාජ, අත්යථසා නිබ්බානධාතු, යං යසො
සම්මාපටිපන්යනොසච්ඡිකයරොතී’’ති. 

‘‘මා, භන්යතනාගයසන, ඉමංපඤ්හංපටිච්ඡන්නංකත්වාදීයපහි, විවටං

පාකටං කත්වා දීයපහි ඡන්දජායතො උස්සාහජායතො, යං යත සික්ඛිතං, තං

සබ්බං එත්යථවාකිරාහි, එත්ථායං ජයනො සම්මූළ්යහො විමතිජායතො 

සංසයපක්ඛන්යදො, භින්යදතං අන්යතොයදොසසල්ල’’න්ති. ‘‘අත්යථසා, 

මහාරාජ, නිබ්බානධාතු සන්තා සුඛා පණීතා, තං සම්මාපටිපන්යනො
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ජිනානුසිට්ඨියා සඞ්ඛායර සම්මසන්යතො පඤ්ඤාය සච්ඡිකයරොති. යථා, 

මහාරාජ, අන්යතවාසියකොආචරියානුසිට්ඨියා විජ්ජංපඤ්ඤායසච්ඡිකයරොති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, සම්මාපටිපන්යනො ජිනානුසිට්ඨියා පඤ්ඤාය
නිබ්බානංසච්ඡිකයරොති. 

‘‘කථං පන තං නිබ්බානං දට්ඨබ්බන්ති? අනීතියතො නිරුපද්දවයතො 
අභයයතො යඛමයතො සන්තයතො සුඛයතො සාතයතො පණීතයතො සුචියතො
සීතලයතොදට්ඨබ්බං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසොබහුකට්ඨපුඤ්යජනජලිතකට්ඨියතනඅග්ගිනා 
දය්හමායනො වායායමන තයතො මුඤ්චිත්වා නිරග්ගියකොකාසං පවිසිත්වා 

තත්ථපරමසුඛංලයභයය, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොසම්මාපටිපන්යනො, 
යසො යයොනියසො මනසිකායරන බයපගතතිවිධග්ගිසන්තාපං පරමසුඛං

නිබ්බානං සච්ඡිකයරොති. යථා, මහාරාජ, අග්ගි, එවං තිවිධග්ගි දට්ඨබ්යබො; 

යථා අග්ගිගයතො පුරියසො, එවං සම්මාපටිපන්යනො දට්ඨබ්යබො; යථා

නිරග්ගියකොකායසො, එවංනිබ්බානංදට්ඨබ්බං. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො 
අහිකුක්කුරමනුස්සකුණපසරීරවළඤ්ජයකොට්ඨාසරාසිගයතො
කුණපජටාජටිතන්තරමනුපවිට්යඨො වායායමන තයතො මුඤ්චිත්වා

නික්කුණයපොකාසං පවිසිත්වා තත්ථ පරමසුඛං ලයභයය, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයො සම්මාපටිපන්යනො, යසො යයොනියසො මනසිකායරන 

බයපගතකියලසකුණපං පරමසුඛං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොති. යථා, මහාරාජ, 

කුණපං, එවං පඤ්ච කාමගුණා දට්ඨබ්බා; යථාකුණපගයතො පුරියසො, එවං

සම්මාපටිපන්යනො දට්ඨබ්යබො; යථා නික්කුණයපොකායසො, එවං නිබ්බානං
දට්ඨබ්බං. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො භීයතො තසියතො කම්පියතො 
විපරීතවිබ්භන්තචිත්යතො වායායමන තයතො මුඤ්චිත්වා දළ්හං ථිරං අචලං

අභයට්ඨානං පවිසිත්වාතත්ථ පරමසුඛංලයභයය, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යයො සම්මාපටිපන්යනො, යසො යයොනියසො මනසිකායරන

බයපගතභයසන්තාසං පරමසුඛං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොති. යථා, මහාරාජ, 

භයං, එවං ජාතිජරාබයාධිමරණං පටිච්ච අපරාපරං පවත්තභයං දට්ඨබ්බං; 

යථාභීයතො පුරියසො, එවංසම්මාපටිපන්යනොදට්ඨබ්යබො; යථාඅභයට්ඨානං, 
එවංනිබ්බානං දට්ඨබ්බං. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, පුරියසො කිලිට්ඨමලිනකලලකද්දමයදයස
පතියතො වායායමන තං කලලකද්දමං අපවායහත්වා 

පරිසුද්ධවිමලයදසමුපගන්ත්වා තත්ථ පරමසුඛං ලයභයය, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයො සම්මාපටිපන්යනො, යසො යයොනියසො මනසිකායරන

බයපගතකියලසමලකද්දමං පරමසුඛං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොති. යථා, 
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මහාරාජ, කලලං, එවං ලාභසක්කාරසියලොයකො දට්ඨබ්යබො; යථා

කලලගයතො පුරියසො, එවං සම්මාපටිපන්යනො දට්ඨබ්යබො; යථා

පරිසුද්ධවිමලයදයසො, එවංනිබ්බානංදට්ඨබ්බං. 

‘‘තඤ්ච පන නිබ්බානං සම්මාපටිපන්යනො කින්ති සච්ඡිකයරොති? යයො 

යසො, මහාරාජ, සම්මාපටිපන්යනො, යසො සඞ්ඛාරානං පවත්තං සම්මසති.
පවත්තං සම්මසමායනො තත්ථ ජාතිං පස්සති ජරං පස්සති බයාධිං පස්සති

මරණංපස්සති, නතත්ථකිඤ්චි සුඛංසාතංපස්සතිආදියතොපිමජ්ඣයතොපි

පරියයොසානයතොපි.යසොතත්ථකිඤ්චිනගය්හූපගං පස්සති.යථා, මහාරාජ, 
පුරියසො දිවසසන්තත්යත අයයොගුයළ ජලියත තත්යත කඨියත ආදියතොපි 

මජ්ඣයතොපි පරියයොසානයතොපි න කිඤ්චි ගය්හූපගං පයදසං පස්සති, 

එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයො සඞ්ඛාරානංපවත්තංසම්මසති, යසොපවත්තං
සම්මසමායනො තත්ථ ජාතිං පස්සති ජරං පස්සති බයාධිං පස්සති මරණං

පස්සති, න තත්ථ කිඤ්චි සුඛං සාතං පස්සති ආදියතොපි මජ්ඣයතොපි

පරියයොසානයතොපි.යසොතත්ථ [ඉදංපදද්වයංසී.පී. යපොත්ථයකසුනත්ථි] න

කිඤ්චි ගය්හූපගං පස්සති, තස්ස ගය්හූපගං අපස්සන්තස්ස චිත්යත අරති

සණ්ඨාති, කායස්මිං ඩායහො ඔක්කමති, යසො අතායණො අසරයණො
අසරණීභූයතොභයවසුනිබ්බින්දති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසොජලිතජාලංමහන්තංඅග්ගික්ඛන්ධං පවියසයය, 

යසො තත්ථ අතායණො අසරයණො අසරණීභූයතො අග්ගිම්හි නිබ්බින්යදයය, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, තස්ස ගය්හූපගං අපස්සන්තස්ස චිත්යත අරති

සණ්ඨාති, කායස්මිං ඩායහො ඔක්කමති, යසො අතායණො අසරයණො
අසරණීභූයතොභයවසුනිබ්බින්දති. 

‘‘තස්සපවත්යතභයදස්සාවිස්සඑවංචිත්තංඋප්පජ්ජති ‘සන්තත්තංයඛො

පයනතං පවත්තං සම්පජ්ජලිතං බහුදුක්ඛං බහූපායාසං, යදි යකොචි ලයභථ 

අප්පවත්තං එතං සන්තං එතං පණීතං, යදිදං සබ්බසඞ්ඛාරසමයථො
සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගො තණ්හක්ඛයයො විරායගොනියරොයධොනිබ්බාන’න්ති.

ඉතියහතං [හිතං (සී.), හිඉදං (පී.)] තස්ස අප්පවත්යතචිත්තංපක්ඛන්දති

පසීදති පහංසයතිතුසයති [පහංසීයතිකුහීයති (සී. පී.)]‘පටිලද්ධං යඛො යම
නිස්සරණ’න්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පුරියසො විප්පනට්යඨො වියදසපක්ඛන්යදො 
නිබ්බාහනමග්ගං දිස්වා තත්ථ පක්ඛන්දති පසීදති පහංසයති තුසයති 

[පහංසීයතිකුහීයති(සී.පී.)] ‘පටිලද්යධොයම නිබ්බාහනමග්යගො’ති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, පවත්යත භයදස්සාවිස්ස අප්පවත්යත චිත්තං පක්ඛන්දති

පසීදතිපහංසයතිතුසයති [පහංසීයතිකුහීයති(සී. පී.)] ‘පටිලද්ධංයඛොයම
නිස්සරණ’න්ති. 
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පටුන 

‘‘යසොඅප්පවත්තත්ථායමග්ගංආයූහතිගයවසතිභායවතිබහුලීකයරොති, 

තස්ස තදත්ථං සති සන්තිට්ඨති, තදත්ථං වීරියං සන්තිට්ඨති, තදත්ථං පීති 

සන්තිට්ඨති, තස්ස තං චිත්තං අපරාපරං මනසිකයරොයතො පවත්තං

සමතික්කමිත්වා අප්පවත්තං ඔක්කමති, අප්පවත්තමනුප්පත්යතො, මහාරාජ, 

සම්මාපටිපන්යනො ‘නිබ්බානං සච්ඡිකයරොතී’ති වුච්චතී’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, එවයමතංතථා සම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

නිබ්බානසච්ඡිකරණපඤ්යහොඑකාදසයමො. 

12. නිබ්බානසන්නිහිතපඤ්යහො 
12. ‘‘භන්යත නාගයසන, අත්ථි යසො පයදයසො පුරත්ථිමාය වා දිසාය

දක්ඛිණායවාදිසායපච්ඡිමායවාදිසායඋත්තරායවාදිසාය උද්ධංවාඅයධො

වා තිරියං වා, යත්ථ නිබ්බානං සන්නිහිත’’න්ති? ‘‘නත්ථි, මහාරාජ, යසො
පයදයසො පුරත්ථිමාය වා දිසාය දක්ඛිණාය වා දිසාය පච්ඡිමාය වා දිසාය

උත්තරාය වා දිසාය උද්ධං වා අයධො වා තිරියං වා, යත්ථ නිබ්බානං
සන්නිහිත’’න්ති. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, නත්ථි නිබ්බානස්ස සන්නිහියතොකායසො, 

යතන හි නත්ථි නිබ්බානං? යයසඤ්ච තං නිබ්බානං සච්ඡිකතං, යතසම්පි

සච්ඡිකිරියා මිච්ඡා, කාරණංතත්ථවක්ඛාමි, යථා, භන්යතනාගයසන, මහියා

ධඤ්ඤුට්ඨානං යඛත්තං අත්ථි, ගන්ධුට්ඨානං පුප්ඵං අත්ථි, පුප්ඵුට්ඨානං

ගුම්යබො අත්ථි, ඵලුට්ඨානං රුක්යඛො අත්ථි, රතනුට්ඨානං ආකයරො අත්ථි, 

තත්ථයයොයකොචියංයංඉච්ඡති, යසොතත්ථ ගන්ත්වාතංතංහරති, එවයමව

යඛො, භන්යත නාගයසන, යදි නිබ්බානං අත්ථි, තස්ස නිබ්බානස්ස

උට්ඨායනොකායසොපි ඉච්ඡිතබ්යබො, යස්මා ච යඛො, භන්යත නාගයසන, 

නිබ්බානස්ස උට්ඨායනොකායසො නත්ථි, තස්මා නත්ථි නිබ්බානන්ති බ්රූමි, 

යයසඤ්චනිබ්බානංසච්ඡිකතං, යතසම්පිසච්ඡිකිරියාමිච්ඡා’’ති. 

‘‘නත්ථි, මහාරාජ, නිබ්බානස්ස සන්නිහියතොකායසො, අත්ථි යචතං

නිබ්බානං, සම්මාපටිපන්යනො යයොනියසො මනසිකායරන නිබ්බානං

සච්ඡිකයරොති. යථා පන, මහාරාජ, අත්ථි අග්ගි නාම, නත්ථි තස්ස 

සන්නිහියතොකායසො, ද්යව කට්ඨානි සඞ්ඝට්යටන්යතො අග්ගිං අධිගච්ඡති.

එවයමවයඛො, මහාරාජ, අත්ථිනිබ්බානං, නත්ථිතස්සසන්නිහියතොකායසො, 
සම්මාපටිපන්යනොයයොනියසො මනසිකායරනනිබ්බානංසච්ඡිකයරොති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, අත්ථි සත්ත රතනානි නාම. යසයයථිදං, 
චක්කරතනංහත්ථිරතනංඅස්සරතනංමණිකඞරතනංඉත්ථිරතනංගහපතිරතනං

පරිණායකරතනං. න ච යතසං රතනානං සන්නිහියතොකායසො අත්ථි, 
ඛත්තියස්ස පන සම්මාපටිපන්නස්ස පටිපත්තිබයලන තානි රතනානි

උපගච්ඡන්ති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, අත්ථි නිබ්බානං, නත්ථි තස්ස
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සන්නිහියතොකායසො, සම්මාපටිපන්යනොයයොනියසොමනසිකායරනනිබ්බානං 
සච්ඡිකයරොතී’’ති. 

‘‘භන්යතනාගයසන, නිබ්බානස්සසන්නිහියතොකායසොමායහොතු, අත්ථි 

පනතංඨානං, යත්ථඨියතොසම්මාපටිපන්යනොනිබ්බානංසච්ඡිකයරොතී’’ති? 

‘‘ආම, මහාරාජ, අත්ථිතංඨානං, යත්ථඨියතොසම්මාපටිපන්යනොනිබ්බානං 
සච්ඡිකයරොතී’’ති. 

‘‘කතමං පන, භන්යත, තං ඨානං, යත්ථ ඨියතො සම්මාපටිපන්යනො 

නිබ්බානං සච්ඡිකයරොතී’’ති? ‘‘සීලං, මහාරාජ, ඨානං, සීයල පතිට්ඨියතො
යයොනියසො මනසිකයරොන්යතො සක්කයවයනපි චීනවිලායතපි අලසන්යදපි

නිගුම්යබපි [නිකුම්යබපි (සී. සයා. පී.)] කාසියකොසයලපි කස්මීයරපි 
ගන්ධායරපි නගමුද්ධනිපි බ්රහ්මයලොයකපි යත්ථ කත්ථචිපි ඨියතො

සම්මාපටිපන්යනො නිබ්බානං සච්ඡිකයරොති. යථා, මහාරාජ, යයො යකොචි
චක්ඛුමා පුරියසො සකයවයනපි චීනවිලායතපි අලසන්යදපි නිගුම්යබපි
කාසියකොසයලපිකස්මීයරපිගන්ධායරපි නගමුද්ධනිපිබ්රහ්මයලොයකපියත්ථ

කත්ථචිපිඨියතොආකාසංපස්සති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, සීයලපතිට්ඨියතො
යයොනියසොමනසිකයරොන්යතොසකයවයනපි…යප.…යත්ථකත්ථචිපිඨියතො 
සම්මාපටිපන්යනොනිබ්බානංසච්ඡිකයරොති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, සකයවයනපි…යප.…යත්ථකත්ථචිපිඨිතස්ස 

පුබ්බදිසා අත්ථි, එවයමව යඛො, මහාරාජ, සීයල පතිට්ඨිතස්ස යයොනියසො
මනසිකයරොන්තස්ස සක්කයවයනපි…යප.… යත්ථ කත්ථචිපි ඨිතස්ස

සම්මාපටිපන්නස්ස අත්ථි නිබ්බානසච්ඡිකිරියා’’ති. ‘‘සාධු, භන්යත

නාගයසන, යදසිතංතයානිබ්බානං, යදසිතා නිබ්බානසච්ඡිකිරියා, පරික්ඛතා

සීලගුණා, දස්සිතා සම්මාපටිපත්ති, උස්සාපියතො ධම්මද්ධයජො, සණ්ඨපිතා 

ධම්මයනත්ති, අවඤ්යඣො සුප්පයුත්තානං සම්මාපයයොයගො, එවයමතං
ගණිකඞවරපවරතථාසම්පටිච්ඡාමී’’ති. 

නිබ්බානසන්නිහිතපඤ්යහොද්වාදසයමො. 

යවස්සන්තරවග්යගොතතියයො. 

ඉමස්මිංවග්යගද්වාදසපඤ්හා. 

4. අනුමානවග්ය ො 

1. අනුමානපඤ්යහො 
1. අථ යඛොමිලින්යදො රාජායයනායස්මානාගයසයනොයතනුපසඞ්කමි, 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං නාගයසනං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි, 
එකමන්තං නිසින්යනො යඛො මිලින්යදො රාජා ඤාතුකායමො යසොතුකායමො
ධායරතුකායමො ඤාණායලොකං දට්ඨුකායමො අඤ්ඤාණං භින්දිතුකායමො
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ඤාණායලොකං උප්පායදතුකායමො අවිජ්ජන්ධකාරං නායසතුකායමො 
අධිමත්තං ධිතිඤ්ච උස්සාහඤ්ච සතිඤ්ච සම්පජඤ්ඤඤ්ච උපට්ඨයපත්වා

ආයස්මන්තං නාගයසනංඑතදයවොච ‘‘භන්යතනාගයසන, කිංපනබුද්යධො

තයා දිට්යඨො’’ති. ‘‘නහි, මහාරාජා’’ති. ‘‘කිං පනයතආචරියයහිබුද්යධො

දිට්යඨො’’ති? ‘‘න හි, මහාරාජා’’ති. ‘‘භන්යත නාගයසන, න කිර තයා

බුද්යධොදිට්යඨො, නාපිකිරයතආචරියයහිබුද්යධො දිට්යඨො, යතනහි, භන්යත

නාගයසන, නත්ථිබුද්යධො, නයහත්ථබුද්යධො පඤ්ඤායතී’’ති. 

‘‘අත්ථි පන යත, මහාරාජ, පුබ්බකා ඛත්තියා, යය යත තව 

ඛත්තියවංසස්ස පුබ්බඞ්ගමා’’ති? ‘‘ආම, භන්යත. යකො සංසයයො, අත්ථි

පුබ්බකා ඛත්තියා, යය මම ඛත්තියවංසස්ස පුබ්බඞ්ගමා’’ති. ‘‘දිට්ඨපුබ්බා

තයා, මහාරාජ, පුබ්බකා ඛත්තියා’’ති? ‘‘නහි භන්යත’’ති. ‘‘යය පනතං, 

මහාරාජ, අනුසාසන්ති පුයරොහිතා යසනාපතියනො අක්ඛදස්සා මහාමත්තා, 

යතහිපුබ්බකාඛත්තියා දිට්ඨපුබ්බා’’ති? ‘‘නහිභන්යත’’ති.‘‘යදිපනයත, 

මහාරාජ, පුබ්බකාඛත්තියාන දිට්ඨා, නාපිකිරයතඅනුසාසයකහිපුබ්බකා

ඛත්තියා දිට්ඨා, යතන හි නත්ථි පුබ්බකා ඛත්තියා, න යහත්ථ පුබ්බකා
ඛත්තියාපඤ්ඤායන්තී’’ති. 

‘‘දිස්සන්ති, භන්යත නාගයසන, පුබ්බකානං ඛත්තියානං අනුභූතානි 

පරියභොගභණ්ඩානි. යසයයථිදං, යසතච්ඡත්තං උණ්හීසං පාදුකා වාලබීජනී
ඛග්ගරතනංමහාරහානිචසයනානි.යයහිමයංජායනයයාමසද්දයහයයාම

‘අත්ථි පුබ්බකා ඛත්තියා’ති. ‘‘එවයමව යඛො, මහාරාජ, මයම්යපතං 

භගවන්තං ජායනයයාම සද්දයහයයාම. අත්ථි තං කාරණං, යයන මයං
කාරයණන ජායනයයාම සද්දයහයයාම ‘අත්ථි යසො භගවා’ති. කතමං තං

කාරණං? අත්ථි යඛො, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා

සම්මාසම්බුද්යධන අනුභූතානි පරියභොගභණ්ඩානි. යසයයථිදං, චත්තායරො
සතිපට්ඨානා චත්තායරොසම්මප්පධානාචත්තායරො ඉද්ධිපාදාපඤ්චින්ද්රියානි

පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, යයහි

සයදවයකො යලොයකො ජානාති සද්දහති ‘අත්ථි යසො භගවා’ති. ඉමිනා, 

මහාරාජ, කාරයණන ඉමිනා යහතුනා ඉමිනා නයයන ඉමිනා අනුමායනන
ඤාතබ්යබො‘අත්ථියසොභගවා’ති. 

‘‘‘බහූජයනතාරයිත්වා, නිබ්බුයතොඋපධික්ඛයය; 

අනුමායනනඤාතබ්බං, අත්ථියසොද්විපදුත්තයමො’’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, ඔපම්මං කයරොහී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, 
නගරවඩ් කී නගරංමායපතුකායමොපඨමංතාවසමංඅනුන්නතමයනොනතං
අසක්ඛරපාසාණංනිරුපද්දවමනවජ්ජං රමණීයංභූමිභාගංඅනුවියලොයකත්වා

යං තත්ථ විසමං, තං සමං කාරායපත්වා ඛාණුකණ්ටකං වියසොධායපත්වා
තත්ථ නගරං මායපයය යසොභනං විභත්තං භාගයසො මිතං 
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පටුන 

උක්කිණ්ණපරිඛාපාකාරං දළ්හයගොපුරට්ටාලයකොට්ටකං
පුථුචච්චරචතුක්කසන්ධිසිඞ්ඝාටකං සුචිසමතලරාජමග්ගං
සුවිභත්තඅන්තරාපණං ආරාමුයයානතළාකයපොක්ඛරණිකඞඋදපානසම්පන්නං 

බහුවිධයදවට්ඨානප්පටිමණ්ඩිතං සබ්බයදොසවිරහිතං, යසො තස්මිං නගයර

සබ්බථා යවපුල්ලත්තංපත්යතඅඤ්ඤංයදසංඋපගච්යඡයය, අථතංනගරං
අපයරන සමයයන ඉද්ධං භයවයය ඵීතං සුභික්ඛං යඛමං සමිද්ධං සිවං

අනීතිකං නිරුපද්දවං නානාජනසමාකුලං, පුථූ ඛත්තියා බ්රාහ්මණා යවස්සා
සුද්දා හත්ථායරොහා අස්සායරොහා රථිකා පත්තිකා ධනුග්ගහා ථරුග්ගහා
යචලකා චලකා පිණ්ඩදායකා උග්ගා රාජපුත්තා පක්ඛන්දියනො මහානාගා

සූරා වම්මියනො යයොධියනො දාසිකපුත්තා භටිපුත්තා [දාසපුත්තා භට්ටිපුත්තා
(සී. පී.)] මල්ලකා ගණකා ආළාරිකා සූදා කප්පකා නහාපකා චුන්දා
මාලාකාරා සුවණ්ණකාරා සජ්ඣුකාරා සීසකාරා තිපුකාරා යලොහකාරා
වට්ටකාරා අයයොකාරා මණිකඞකාරා යපසකාරා කුම්භකාරා යවණුකාරා
යලොණකාරා චම්මකාරා රථකාරා දන්තකාරා රජ්ජුකාරා යකොච්ඡකාරා
සුත්තකාරා විලීවකාරාධනුකාරා ජියකාරාඋසුකාරා චිත්තකාරා රඞ්ගකාරා
රජකාතන්තවායාතුන්නවායායහරඤ්ඤිකා දුස්සිකාගන්ධිකාතිණහාරකා

කට්ඨහාරකාභතකාපණ්ණිකඞකාඵලිකා [ඵල්ලිකා (සී. පී.)] මූලිකාඔදනිකා
පූවිකා මච්ඡිකා මංසිකා මජ්ජිකා නටකා නච්චකා ලඞ්ඝකා ඉන්දජාලිකා
යවතාලිකාමල්ලා ඡවඩාහකාපුප්ඵඡඩ්ඩකායවනායනසාදාගණිකඞකාලාසිකා
කුම්භදාසියයො සක්කයවනචීනවිලාතා උජ්යජනකා භාරුකච්ඡකා

කාසියකොසලාපරන්තකාමාගධකාසායකතකා යසොයරයයකා [යසොරට්ඨකා
(සී. පී.)] පායවයයකා යකොටුම්බරමාථුරකා අලසන්දකස්මීරගන්ධාරා තං
නගරං වාසාය උපගතා නානාවිසයියනො ජනා නවං සුවිභත්තං
අයදොසමනවජ්ජං රමණීයං තං නගරං පස්සිත්වා අනුමායනන ජානන්ති

‘යඡයකො වත යභො යසො නගරවඩ් කී, යයො ඉමස්ස නගරස්ස මායපතා’ති.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යසො භගවා අසයමො අසමසයමො අප්පටිසයමො
අසදියසො අතුයලො අසඞ්යඛයයයො අප්පයමයයයො අපරියමයයයො අමිතගුයණො
ගුණපාරමිප්පත්යතො අනන්තධිති අනන්තයතයජො අනන්තවීරියයො 
අනන්තබයලො බුද්ධබලපාරමිං ගයතො සයසනමාරං පරායජත්වා දිට්ඨිජාලං 
පදායලත්වාඅවිජ්ජංයඛයපත්වාවිජ්ජංඋප්පායදත්වාධම්මුක්කංධාරයිත්වා 
සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිකඞත්වාවිජිතසඞ්ගායමොධම්මනගරංමායපසි. 

‘‘භගවයතො යඛො, මහාරාජ, ධම්මනගරං සීලපාකාරං හිරිපරිඛං 
ඤාණද්වාරයකොට්ඨකං වීරියඅට්ටාලකං සද්ධාඑසිකං සතියදොවාරිකං
පඤ්ඤාපාසාදං සුත්තන්තචච්චරං අභිධම්මසිඞ්ඝාටකං විනයවිනිච්ඡයං

සතිපට්ඨානවීථිකං, තස්ස යඛො පන, මහාරාජ, සතිපට්ඨානවීථියං එවරූපා

ආපණා පසාරිතා යහොන්ති. යසයයථීදදං, පුප්ඵාපණං ගන්ධාපණං ඵලාපණං
අගදාපණංඔසධාපණංඅමතාපණංරතනාපණංසබ්බාපණ’’න්ති. 
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පටුන 

‘‘භන්යත නාගයසන, කතමං බුද්ධස්ස භගවයතො පුප්ඵාපණ’’න්ති? 

‘‘අත්ථි යඛො පන, මහාරාජ, යතන භගවතා ජානතා පස්සතා අරහතා

සම්මාසම්බුද්යධන ආරම්මණවිභත්තියයො අක්ඛාතා. යසයයථීදදං, 
අනිච්චසඤ්ඤා දුක්ඛසඤ්ඤා අනත්තසඤ්ඤා අසුභසඤ්ඤාආදීනවසඤ්ඤා
පහානසඤ්ඤා විරාගසඤ්ඤා නියරොධසඤ්ඤා සබ්බයලොයක 

අනභිරතිසඤ්ඤා සබ්බසඞ්ඛායරසු අනිච්චසඤ්ඤා ආනාපානස්සති
උද්ධුමාතකසඤ්ඤා විනීලකසඤ්ඤා විපුබ්බකසඤ්ඤා විච්ඡිද්දකසඤ්ඤා
වික්ඛායිතකසඤ්ඤා වික්ඛිත්තකසඤ්ඤා හතවික්ඛිත්තකසඤ්ඤා
යලොහිතකසඤ්ඤා පුළවකසඤ්ඤා අට්ඨිකසඤ්ඤා යමත්තාසඤ්ඤා
කරුණාසඤ්ඤා මුදිතාසඤ්ඤා උයපක්ඛාසඤ්ඤා මරණානුස්සති

කායගතාසති, ඉයමයඛො, මහාරාජ, බුද්යධනභගවතාආරම්මණවිභත්තියයො

අක්ඛාතා. තත්ථ යයො යකොචි ජරාමරණා මුච්චිතුකායමො, යසො යතසු

අඤ්ඤතරං ආරම්මණං ගණ්හාති, යතන ආරම්මයණන රාගා විමුච්චති, 

යදොසා විමුච්චති, යමොහා විමුච්චති, මානයතො විමුච්චති, දිට්ඨියතො විමුච්චති, 

සංසාරං තරති, තණ්හායසොතං නිවායරති, තිවිධං මලං වියසොයධති, 
සබ්බකියලයස උපහන්ත්වා අමලං විරජං සුද්ධං පණ්ඩරං අජාතිං අජරං
අමරං සුඛං සීතිභූතං අභයං නගරුත්තමං නිබ්බානනගරං පවිසිත්වා 

අරහත්යත චිත්තං වියමොයචති, ඉදං වුච්චති මහාරාජ ‘භගවයතො
පුප්ඵාපණ’න්ති. 

‘‘‘කම්මමූලං ගයහත්වාන, ආපණංඋපගච්ඡථ; 

ආරම්මණංකිණිකඞත්වාන, තයතොමුච්චථමුත්තියා’’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, කතමං බුද්ධස්ස භගවයතො ගන්ධාපණ’’න්ති? 

‘‘අත්ථියඛොපන, මහාරාජ, යතනභගවතාසීලවිභත්තියයොඅක්ඛාතා, යයන
සීලගන්යධන අනුලිත්තාභගවයතොපුත්තාසයදවකංයලොකංසීලගන්යධන

ධූයපන්තිසම්පධූයපන්ති, දිසම්පිඅනුදිසම්පිඅනුවාතම්පිපටිවාතම්පිවායන්ති

අතිවායන්ති, ඵරිත්වා තිට්ඨන්ති. කතමා තා සීලවිභත්තියයො? සරණසීලං
පඤ්චඞ්ගසීලං අට්ඨඞ්ගසීලං දසඞ්ගසීලං පඤ්චුද්යදසපරියාපන්නං

පාතියමොක්ඛසංවරසීලං. ඉදංවුච්චති, මහාරාජ, ‘භගවයතොගන්ධාපණ’න්ති.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවන– 

‘‘‘නපුප්ඵගන්යධොපටිවාතයමති, නචන්දනංතග්ගරමල්ලිකාවා; 

සතඤ්ච ගන්යධො පටිවාතයමති, සබ්බා දිසා සප්පුරියසො පවායති 

[පවාති(සී.පී.)ධ.ප.54පස්සිතබ්බං]. 

‘‘‘චන්දනංතගරංවාපි, උප්පලංඅථවස්සිකී; 

එයතසංගන්ධජාතානං, සීලගන්යධොඅනුත්තයරො. 

‘‘‘අප්පමත්යතොඅයංගන්යධො, ය්වායංතගරචන්දනං; 

යයොචසීලවතංගන්යධො, වාතියදයවසුඋත්තයමො’’’ති. 
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පටුන 

‘‘භන්යත නාගයසන, කතමං බුද්ධස්ස භගවයතො ඵලාපණ’’න්ති? 

‘‘ඵලානි යඛො, මහාරාජ, භගවතාඅක්ඛාතානි.යසයයථීදදං, යසොතාපත්තිඵලං
සකදාගාමිඵලං අනාගාමිඵලං අරහත්තඵලං සුඤ්ඤතඵලසමාපත්ති

අනිමිත්තඵලසමාපත්තිඅප්පණිකඞහිතඵලසමාපත්ති. තත්ථයයොයකොචියං ඵලං

ඉච්ඡති, යසො කම්මමූලංදත්වාපත්ථිතංඵලංකිණාති.යදියසොතාපත්තිඵලං, 

යදි සකදාගාමිඵලං, යදි අනාගාමිඵලං, යදි අරහත්තඵලං, යදි

සුඤ්ඤතඵලසමාපත්තිං, යදි අනිමිත්තඵලසමාපත්තිං, යදි

අප්පණිකඞහිතඵලසමාපත්තිං. යථා, මහාරාජ, කස්සචි පුරිසස්ස ධුවඵයලො

අම්යබො භයවයය, යසො න තාව තයතො ඵලානි පායතති, යාව කයිකා න

ආගච්ඡන්ති, අනුප්පත්යත පන කයියක මූලං ගයහත්වා එවං ආචික්ඛති

‘අම්යභො පුරිස එයසො යඛො ධුවඵයලො අම්යබො, තයතො යං ඉච්ඡසි, එත්තකං

ඵලංගණ්හාහිසලාටුකංවායදොවිලංවායකසිකංවාආමංවාපක්කං වා’ති, 

යසොයතනඅත්තනාදින්නමූයලනයදිසලාටුකංඉච්ඡති, සලාටුකංගණ්හාති, 

යදි යදොවිලං ඉච්ඡති, යදොවිලං ගණ්හාති, යදි යකසිකං ඉච්ඡති, යකසිකං

ගණ්හාති, යදි ආමකංඉච්ඡති, ආමකංගණ්හාති, යදිපක්කංඉච්ඡති, පක්කං 

ගණ්හාති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො යං ඵලං ඉච්ඡති, යසො කම්මමූලං

දත්වා පත්ථිතං ඵලං ගණ්හාති, යදි යසොතාපත්තිඵලං…යප.… යදි

අප්පණිකඞහිතඵලසමාපත්තිං, ඉදංවුච්චති, මහාරාජ, ‘භගවයතොඵලාපණ’න්ති. 

‘‘‘කම්මමූලංජනාදත්වා, ගණ්හන්තිඅමතම්ඵලං; 

යතනයතසුඛිතායහොන්ති, යයකීතාඅමතප්ඵල’’’න්ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, කතමං බුද්ධස්ස භගවයතො අගදාපණ’’න්ති? 

‘‘අගදානි යඛො, මහාරාජ, භගවතා අක්ඛාතානි, යයහි අගයදහි යසො භගවා
සයදවකං යලොකං කියලසවිසයතො පරියමොයචති. කතමානි පන තානි

අගදානි? යානිමානි, මහාරාජ, භගවතා චත්තාරි අරියසච්චානි අක්ඛාතානි.

යසයයථීදදං, දුක්ඛං අරියසච්චං දුක්ඛසමුදයං අරියසච්චං දුක්ඛනියරොධං 

අරියසච්චං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා අරියසච්චං, තත්ථ යය යකචි

අඤ්ඤායපක්ඛා චතුසච්චංධම්මංසුණන්ති, යතජාතියාපරිමුච්චන්ති, ජරාය 

පරිමුච්චන්ති, මරණාපරිමුච්චන්ති, යසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි 

පරිමුච්චන්ති, ඉදංවුච්චතිමහාරාජ‘භගවයතොඅගදාපණ’න්ති. 

‘‘‘යය යකචි අගදා යලොයක [යලොයක අගදා (පී.)], විසානං

පටිබාහකා; 

ධම්මාගදසමංනත්ථි, එතංපිවථභික්ඛයවො’’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, කතමං බුද්ධස්ස භගවයතො ඔසධාපණ’’න්ති? 

‘‘ඔසධානියඛො, මහාරාජ, භගවතාඅක්ඛාතානි, යයහිඔසයධහියසොභගවා 

යදවමනුස්යස තිකිච්ඡති. යසයයථීදදං, චත්තායරො සතිපට්ඨානා චත්තායරො
සම්මප්පධානා චත්තායරො ඉද්ධිපාදා පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච බලානි සත්ත
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පටුන 

යබොජ්ඣඞ්ගා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, එයතහි ඔසයධහි භගවා

මිච්ඡාදිට්ඨිං වියරයචති, මිච්ඡාසඞ්කප්පං වියරයචති, මිච්ඡාවාචං වියරයචති, 

මිච්ඡාකම්මන්තං වියරයචති, මිච්ඡාආජීවං වියරයචති, මිච්ඡාවායාමං

වියරයචති, මිච්ඡාසතිං වියරයචති, මිච්ඡාසමාධිං වියරයචති, යලොභවමනං

කායරති, යදොසවමනංකායරති, යමොහවමනංකායරති, මානවමනං කායරති, 

දිට්ඨිවමනං කායරති, විචිකිච්ඡාවමනං කායරති, උද්ධච්චවමනං කායරති, 

ථිනමිද්ධවමනං කායරති, අහිරිකායනොත්තප්පවමනං කායරති, 

සබ්බකියලසවමනං කායරති, ඉදං වුච්චති, මහාරාජ, ‘භගවයතො
ඔසධාපණ’න්ති. 

‘‘‘යය යකචිඔසධායලොයක, විජ්ජන්තිවිවිධා බහූ; 

ධම්යමොසධසමංනත්ථි, එතංපිවථභික්ඛයවො. 

‘‘‘ධම්යමොසධංපිවිත්වාන, අජරාමරණාසියුං; 

භාවයිත්වාචපස්සිත්වා, නිබ්බුතාඋපධික්ඛයය’’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, කතමං බුද්ධස්ස භගවයතො අමතාපණ’’න්ති? 

‘‘අමතං යඛො, මහාරාජ, භගවතා අක්ඛාතං, යයන අමයතන යසො භගවා

සයදවකං යලොකං අභිසිඤ්චි, යයන අමයතන අභිසිත්තා යදවමනුස්සා 
ජාතිජරාබයාධිමරණයසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි පරිමුච්චිංසු.

කතමං තං අමතං? යදිදං කායගතාසති. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා

යදවාතියදයවන ‘අමතං යත, භික්ඛයව, පරිභුඤ්ජන්ති, යය කායගතාසතිං

පරිභුඤ්ජන්තී’ති.ඉදංවුච්චති, මහාරාජ, ‘භගවයතො අමතාපණ’න්ති. 

‘‘‘බයාධිතංජනතංදිස්වා, අමතාපණංපසාරයි; 

කම්යමනතංකිණිකඞත්වාන, අමතංආයදථභික්ඛයවො’’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, කතමං බුද්ධස්ස භගවයතො රතනාපණ’’න්ති? 

‘‘රතනානි යඛො, මහාරාජ, භගවතා අක්ඛාතානි, යයහි රතයනහි විභූසිතා
භගවයතො පුත්තා සයදවකං යලොකං වියරොචන්ති ඔභායසන්ති පභායසන්ති
ජලන්ති පජ්ජලන්ති උද්ධං අයධො තිරියං ආයලොකං දස්යසන්ති. කතමානි

තානි රතනානි? සීලරතනං සමාධිරතනං පඤ්ඤාරතනං විමුත්තිරතනං
විමුත්තිඤාණදස්සනරතනංපටිසම්භිදාරතනං යබොජ්ඣඞ්ගරතනං. 

‘‘කතමං, මහාරාජ, භගවයතො සීලරතනං? පාතියමොක්ඛසංවරසීලං 
ඉන්ද්රියසංවරසීලං ආජීවපාරිසුද්ධිසීලං පච්චයසන්නිස්සිතසීලං චූළසීලං 

මජ්ඣිමසීලං මහාසීලං මග්ගසීලං ඵලසීලං. සීලරතයනන යඛො, මහාරාජ, 
විභූසිතස්ස පුග්ගලස්ස සයදවයකො යලොයකො සමාරයකො සබ්රහ්මයකො

සස්සමණබ්රාහ්මණී පජා පිහයති පත්යථති, සීලරතනපිළන්යධො යඛො, 

මහාරාජ, භික්ඛු දිසම්පි අනුදිසම්පි උද්ධම්පි අයධොපි තිරියම්පි වියරොචති

අතිවියරොචති [අතියරොචති (සී. පී.)], යහට්ඨයතො අවීචිං උපරියතො භවග්ගං
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උපාදාය එත්ථන්තයර සබ්බරතනානි අතික්කමිත්වා [අතිසයිත්වා (සී. පී.)] 

අභිභවිත්වා අජ්යඣොත්ථරිත්වා තිට්ඨති, එවරූපානි යඛො, මහාරාජ, 

සීලරතනානි භගවයතො රතනාපයණ පසාරිතානි, ඉදං වුච්චති මහාරාජ
‘භගවයතොසීලරතන’න්ති. 

‘‘‘එවරූපානි සීලානි, සන්තිබුද්ධස්සආපයණ; 

කම්යමනතංකිණිකඞත්වාන, රතනංයවොපිළන්ධථා’ති. 

‘‘කතමං, මහාරාජ, භගවයතොසමාධිරතනං? සවිතක්කසවිචායරොසමාධි, 

අවිතක්කවිචාරමත්යතො සමාධි, අවිතක්කඅවිචායරො සමාධි, සුඤ්ඤයතො

සමාධි, අනිමිත්යතො සමාධි, අප්පණිකඞහියතො සමාධි. සමාධිරතනං යඛො, 

මහාරාජ, පිළන්ධස්ස භික්ඛුයනො යය යත 
කාමවිතක්කබයාපාදවිතක්කවිහිංසාවිතක්කමානුද්ධච්චදිට්ඨිවිචිකිච්ඡාකියල

සවත්ථූනි විවිධානි චකුවිතක්කානි, යතසබ්යබසමාධිංආසජ්ජ විකිරන්ති

විධමන්ති විද්ධංසන්තිනසණ්ඨන්ති [නසණ්ඨහන්ති(සී.)] න උපලිම්පන්ති 

[න උපලිප්පන්ති (සී. පී.)]. යථා, මහාරාජ, වාරි යපොක්ඛරපත්යත විකිරති

විධමතිවිද්ධංසතිනසණ්ඨාතිනඋපලිම්පති.තංකිස්ස යහතු? පරිසුද්ධත්තා

පදුමස්ස. එවයමවයඛො, මහාරාජ, සමාධිරතනංපිළන්ධස්සභික්ඛුයනො යය
යත කාමවිතක්කබයාපාදවිතක්කවිහිංසාවිතක්කමානුද්ධච්ච 

දිට්ඨිවිචිකිච්ඡාකියලසවත්ථූනිවිවිධානිචකුවිතක්කානි, යතසබ්යබසමාධිං
ආසජ්ජ විකිරන්තිවිධමන්තිවිද්ධංසන්තිනසණ්ඨන්තිනඋපලිම්පන්ති.තං

කිස්ස යහතු? පරිසුද්ධත්තා සමාධිස්ස. ඉදං වුච්චති, මහාරාජ, ‘භගවයතො

සමාධිරතන’න්ති, එවරූපානි යඛො, මහාරාජ, සමාධිරතනානි භගවයතො
රතනාපයණපසාරිතානි. 

‘‘‘සමාධිරතනමාලස්ස, කුවිතක්කානජායයර; 

නචවික්ඛිපයතචිත්තං, එතංතුම්යහපිළන්ධථා’ති. 

‘‘කතමං, මහාරාජ, භගවයතොපඤ්ඤාරතනං? යාය, මහාරාජ, පඤ්ඤාය 

අරියසාවයකො ‘ඉදං කුසල’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘ඉදං අකුසල’න්ති

යථාභූතංපජානාති, ‘ඉදංසාවජ්ජං, ඉදංඅනවජ්ජං, ඉදංයසවිතබ්බං, ඉදංන

යසවිතබ්බං, ඉදං හීනං, ඉදං පණීතං, ඉදං කණ්හං, ඉදං සුක්කං, ඉදං 

කණ්හසුක්කසප්පටිභාග’න්තියථාභූතංපජානාති, ‘ඉදංදුක්ඛ’න්තියථාභූතං

පජානාති, ‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’ති යථාභූතං පජානාති, ‘අයං

දුක්ඛනියරොයධො’තියථාභූතංපජානාති, ‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා’ති
යථාභූතංපජානාති.ඉදංවුච්චතිමහාරාජ‘භගවයතො පඤ්ඤාරතන’න්ති. 

‘‘‘පඤ්ඤාරතනමාලස්ස, නචිරංවත්තයතභයවො; 

ඛිප්පංඵස්යසති [ඵුස්යසති (සයා.), පස්සති (ක.)] අමතං, නචයසො
යරොචයතභයව’ති. 
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‘‘කතමං, මහාරාජ, භගවයතො විමුත්තිරතනං’’? ‘‘විමුත්තිරතනං 

[විමුත්තිරතනන්ති (සී. පී.)] යඛො, මහාරාජ, අරහත්තං වුච්චති, අරහත්තං

පත්යතො යඛො, මහාරාජ, භික්ඛු ‘විමුත්තිරතනං පිළන්යධො’ති වුච්චති. යථා, 

මහාරාජ, පුරියසො 
මුත්තාකලාපමණිකඞකලාපපවාළකලාපාභරණප්පටිමණ්ඩියතො 

[පවාළාභරණපටිපණ්ඩියතො (සී. පී.)] 
අගලුතගරතාලීසකයලොහිතචන්දනානුලිත්තගත්යතො 
නාගපුන්නාගසාලසලළචම්පකයූථිකාතිමුත්තකපාටලුප්පලවස්සිකමල්ලිකා
විචිත්යතොයසසජයන අතික්කමිත්වාවියරොචතිඅතිවියරොචතිඔභාසතිපභාසති
සම්පභාසති ජලති පජ්ජලති අභිභවති අජ්යඣොත්ථරති

මාලාගන්ධරතනාභරයණහි, එවයමව යඛො, මහාරාජ, අරහත්තං පත්යතො
ඛීණාසයවො විමුත්තිරතනපිළන්යධො උපාදායුපාදාය විමුත්තානං භික්ඛූනං
අතික්කමිත්වා සමතික්කමිත්වා වියරොචති අතිවියරොචති ඔභාසති පභාසති
සම්පභාසතිජලතිපජ්ජලති අභිභවතිඅජ්යඣොත්ථරතිවිමුත්තියා.තංකිස්ස

යහතු? අග්ගං, මහාරාජ, එතං පිළන්ධනං සබ්බපිළන්ධනානං, යදිදං

විමුත්තිපිළන්ධනං.ඉදංවුච්චති, මහාරාජ, ‘භගවයතො විමුත්තිරතන’න්ති. 

‘‘‘මණිකඞමාලාධරං යගහ, ජයනො [යගහං, ජයනො (ක.)] සාමිං

උදික්ඛති; 

විමුත්තිරතනමාලන්තු, උදික්ඛන්තිසයදවකා’ති. 

‘‘කතමං මහාරාජ, භගවයතො විමුත්තිඤාණදස්සනරතනං? 

පච්චයවක්ඛණඤාණං, මහාරාජ, භගවයතො විමුත්තිඤාණදස්සනරතනන්ති 

වුච්චති, යයන ඤායණන අරියසාවයකො මග්ගඵලනිබ්බානානි
පහීනකියලසාවසිට්ඨකියලයසචපච්චයවක්ඛති. 

‘‘‘යයඤායණනබුජ්ඣන්ති, අරියාකතකිච්චතං; 

තංඤාණරතනංලද්ධුං, වායයමථජියනොරසා’ති. 

‘‘කතමං, මහාරාජ, භගවයතො පටිසම්භිදාරතනං? චතස්යසො යඛො, 

මහාරාජ, පටිසම්භිදායයො අත්ථපටිසම්භිදා ධම්මපටිසම්භිදා

නිරුත්තිපටිසම්භිදා පටිභානපටිසම්භිදාති. ඉයමහි යඛො, මහාරාජ, චතූහි

පටිසම්භිදාරතයනහි සමලඞ්කයතො භික්ඛු යං යං පරිසං උපසඞ්කමති, යදි

ඛත්තියපරිසං, යදි බ්රාහ්මණපරිසං, යදි ගහපතිපරිසං, යදි සමණපරිසං, 
විසාරයදො උපසඞ්කමති අමඞ්කුභූයතො අභීරු අච්ඡම්භී අනුත්රාසී 

විගතයලොමහංයසොපරිසංඋපසඞ්කමති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, යයොයධො සඞ්ගාමසූයරො සන්නද්ධපඤ්චාවුයධො 

අච්ඡම්භියතො [අසම්භීයතො (සී. පී.)] සඞ්ගාමං ඔතරති, ‘සයච අමිත්තා දූයර

භවිස්සන්ති උසුනා පාතයිස්සාමි, තයතො ඔරයතො භවිස්සන්ති සත්තියා

පහරිස්සාමි, තයතො ඔරයතො භවිස්සන්ති කණයයන පහරිස්සාමි, උපගතං



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  අනුමානපඤ්යහො 

263 

පටුන 

සන්තං මණ්ඩලග්යගන ද්විධා ඡින්දිස්සාමි, කායූපගතං ඡුරිකාය 

විනිවිජ්ඣිස්සාමී’ති [විජ්ඣිස්සාමීති (සී.)], එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

චතුපටිසම්භිදාරතනමණ්ඩියතොභික්ඛුඅච්ඡම්භියතොපරිසංඋපසඞ්කමති.යයො 

යකොචි මං අත්ථපටිසම්භියද පඤ්හං පුච්ඡිස්සති, තස්ස අත්යථන අත්ථං

කථයිස්සාමි, කාරයණනකාරණංකථයිස්සාමි, යහතුනායහතුංකථයිස්සාමි, 

නයයන නයං කථයිස්සාමි, නිස්සංසයං කරිස්සාමි, විමතිං වියවයචස්සාමි, 

යතොසයිස්සාමිපඤ්හයවයයාකරයණන. 

‘‘යයො යකොචි මං ධම්මපටිසම්භියද පඤ්හං පුච්ඡිස්සති, තස්ස ධම්යමන

ධම්මං කථයිස්සාමි, අමයතන අමතං කථයිස්සාමි, අසඞ්ඛයතන අසඞ්ඛතං 

කථයිස්සාමි, නිබ්බායනන නිබ්බානං කථයිස්සාමි, සුඤ්ඤයතන සුඤ්ඤතං

කථයිස්සාමි, අනිමිත්යතන අනිමිත්තං කථයිස්සාමි, අප්පණිකඞහියතන

අප්පණිකඞහිතං කථයිස්සාමි, අයනයජන අයනජං කථයිස්සාමි, නිස්සංසයං

කරිස්සාමි, විමතිං වියවයචස්සාමි, යතොසයිස්සාමිපඤ්හායවයයාකරයණන. 

‘‘යයො යකොචි මං නිරුත්තිපටිසම්භියද පඤ්හං පුච්ඡිස්සති, තස්ස

නිරුත්තියා නිරුත්තිං කථයිස්සාමි, පයදන පදං කථයිස්සාමි, අනුපයදන

අනුපදං කථයිස්සාමි, අක්ඛයරන අක්ඛරං කථයිස්සාමි, සන්ධියා සන්ධිං 

කථයිස්සාමි, බයඤ්ජයනන බයඤ්ජනං කථයිස්සාමි, අනුබයඤ්ජයනන

අනුබයඤ්ජනං කථයිස්සාමි, වණ්යණනවණ්ණංකථයිස්සාමි, සයරනසරං

කථයිස්සාමි, පඤ්ඤත්තියා පඤ්ඤත්තිංකථයිස්සාමි, යවොහායරනයවොහාරං

කථයිස්සාමි, නිස්සංසයං කරිස්සාමි, විමතිං වියවයචස්සාමි, යතොසයිස්සාමි
පඤ්හයවයයාකරයණන. 

‘‘යයො යකොචි මං පටිභානපටිසම්භියද පඤ්හං පුච්ඡිස්සති, තස්ස 

පටිභායනන පටිභානං කථයිස්සාමි, ඔපම්යමන ඔපම්මං කථයිස්සාමි, 

ලක්ඛයණනලක්ඛණං කථයිස්සාමි, රයසන රසං කථයිස්සාමි, නිස්සංසයං

කරිස්සාමි, විමතිංවියවයචස්සාමි, යතොසයිස්සාමිපඤ්හයවයයාකරයණනාති, 

ඉදංවුච්චති, මහාරාජ, ‘භගවයතො පටිසම්භිදාරතන’න්ති. 

‘‘‘පටිසම්භිදාකිණිකඞත්වාන, ඤායණනඵස්සයයයයයයො; 

අච්ඡම්භියතොඅනුබ්බිග්යගො, අතියරොචතිසයදවයක’ති. 

‘‘කතමං, මහාරාජ, භගවයතො යබොජ්ඣඞ්ගරතනං? සත්තියම, මහාරාජ, 

යබොජ්ඣඞ්ගා, සතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො ධම්මවිචයසම්යබොජ්ඣඞ්යගො 
වීරියසම්යබොජ්ඣඞ්යගො පීතිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො පස්සද්ධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො 

සමාධිසම්යබොජ්ඣඞ්යගො උයපක්ඛාසම්යබොජ්ඣඞ්යගො. ඉයමහි යඛො, 

මහාරාජ, සත්තහි යබොජ්ඣඞ්ගරතයනහි පටිමණ්ඩියතො භික්ඛු සබ්බං තමං
අභිභුයය සයදවකං යලොකං ඔභායසති පභායසති ආයලොකං ජයනති. ඉදං

වුච්චති, මහාරාජ, ‘භගවයතොයබොජ්ඣඞ්ගරතන’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  අනුමානපඤ්යහො 

264 

පටුන 

‘‘‘යබොජ්ඣඞ්ගරතනමාලස්ස, උට්ඨහන්ති [උපට්ඨහන්ති (ක.), 

උදික්ඛන්ති(සයා.)] සයදවකා; 

කම්යමනතංකිණිකඞත්වාන, රතනංයවොපිළන්ධථා’’’ති. 

‘‘භන්යත නාගයසන, කතමං බුද්ධස්ස භගවයතො සබ්බාපණ’’න්ති? 

‘‘සබ්බාපණං යඛො, මහාරාජ, භගවයතො නවඞ්ගං බුද්ධවචනං සාරීරිකානි

පාරියභොගිකානි යචතියානිසඞ්ඝරතනඤ්ච. සබ්බාපයණ, මහාරාජ, භගවතා

ජාතිසම්පත්ති පසාරිතා, යභොගසම්පත්ති පසාරිතා, ආයුසම්පත්ති පසාරිතා, 

ආයරොගයසම්පත්ති පසාරිතා, වණ්ණසම්පත්ති පසාරිතා, පඤ්ඤාසම්පත්ති

පසාරිතා, මානුසිකසම්පත්ති පසාරිතා, දිබ්බසම්පත්ති පසාරිතා, 

නිබ්බානසම්පත්ති පසාරිතා. තත්ථ යය තං තං සම්පත්තිං ඉච්ඡන්ති, යත

කම්මමූලං දත්වා පත්ථිතපත්ථිතං සම්පත්තිං කිණන්ති, යකචි

සීලසමාදායනන කිණන්ති, යකචි උයපොසථකම්යමන කිණන්ති, 
අප්පමත්තයකනපි කම්මමූයලන උපාදායුපාදාය සම්පත්තියයො පටිලභන්ති.

යථා, මහාරාජ, ආපණිකඞකස්ස ආපයණ තිලමුග්ගමායස පරිත්තයකනපි

තණ්ඩුලමුග්ගමායසන අප්පයකනපි මූයලන උපාදායුපාදාය ගණ්හන්ති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, භගවයතො සබ්බාපයණ අප්පමත්තයකනපි

කම්මමූයලන උපාදායුපාදාය සම්පත්තියයො පටිලභන්ති. ඉදං වුච්චති, 

මහාරාජ, ‘භගවයතො සබ්බාපණ’න්ති. 

‘‘‘ආයුඅයරොගතාවණ්ණං, සග්ගංඋච්චාකුලීනතා; 

අසඞ්ඛතඤ්චඅමතං, අත්ථිසබ්බාපයණජියන. 

‘‘‘අප්යපනබහුයකනාපි, කම්මමූයලනගය්හති; 

කිණිකඞත්වාසද්ධාමූයලන, සමිද්ධායහොථභික්ඛයවො’ති. 

‘‘භගවයතො යඛො, මහාරාජ, ධම්මනගයර එවරූපා ජනා පටිවසන්ති, 
සුත්තන්තිකා යවනයිකා ආභිධම්මිකා ධම්මකථිකා ජාතකභාණකා
දීඝභාණකා මජ්ඣිමභාණකා සංයුත්තභාණකා අඞ්ගුත්තරභාණකා
ඛුද්දකභාණකා සීලසම්පන්නා සමාධිසම්පන්නා පඤ්ඤාසම්පන්නා
යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාරතා විපස්සකා සදත්ථමනුයුත්තා ආරඤ්ඤිකා
රුක්ඛමූලිකා අබ්යභොකාසිකා පලාලපුඤ්ජිකා යසොසානිකා යනසජ්ජිකා
පටිපන්නකාඵලට්ඨායසක්ඛාඵලසමඞ්ගියනොයසොතාපන්නා සකදාගාමියනො
අනාගාමියනො අරහන්යතො යතවිජ්ජා ඡළභිඤ්ඤා ඉද්ධිමන්යතො පඤ්ඤාය
පාරමිංගතා 
සතිපට්ඨානසම්මප්පධානඉද්ධිපාදඉන්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ්ගමග්ගවරඣානවි

යමොක්ඛරූ පාරූපසන්තසුඛසමාපත්තිකුසලා, යතහි අරහන්යතහි ආකුලං
සමාකුලංආකිණ්ණංසමාකිණ්ණං නළවනසරවනමිවධම්මනගරංඅයහොසි.
භවතීහ– 

‘‘‘වීතරාගාවීතයදොසා, වීතයමොහාඅනාසවා; 
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වීතතණ්හාඅනාදානා, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘ආරඤ්ඤිකාධුතධරා, ඣායියනොලූඛචීවරා; 

වියවකාභිරතාධීරා, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘යනසජ්ජිකාසන්ථතිකා, අයථොපිඨානචඞ්කමා; 

පංසුකූලධරාසබ්යබ, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘තිචීවරධරා සන්තා, චම්මඛණ්ඩචතුත්ථකා; 

රතාඑකාසයනවිඤ්ඤූ, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘අප්පිච්ඡානිපකාධීරා, අප්පාහාරාඅයලොලුපා; 

ලාභාලායභනසන්තුට්ඨා, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘ඣායීඣානරතාධීරා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 

ආකිඤ්චඤ්ඤංපත්ථයානා, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘පටිපන්නාඵලට්ඨාච, යසක්ඛාඵලසමඞ්ගියනො; 

ආසීසකා [ආසිංසකා (සී. පී.)] උත්තමත්ථං, ධම්මනගයර වසන්ති
යත. 

‘‘‘යසොතාපන්නාචවිමලා, සකදාගාමියනොචයය; 

අනාගාමීචඅරහන්යතො, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘සතිපට්ඨානකුසලා, යබොජ්ඣඞ්ගභාවනාරතා; 

විපස්සකාධම්මධරා, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘ඉද්ධිපායදසු කුසලා, සමාධිභාවනාරතා; 

සම්මප්පධානානුයුත්තා, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත්තා, යපත්තියකයගොචයරරතා; 

අන්තලික්ඛම්හිචරණා, ධම්මනගයරවසන්තියත. 

‘‘‘ඔක්ඛිත්තචක්ඛූමිතභාණී, ගුත්තද්වාරාසුසංවුතා; 

සුදන්තා උත්තයම දම්යම [ධම්යම (සී. පී.)], ධම්මනගයර වසන්ති
යත. 

‘‘‘යතවිජ්ජාඡළභිඤ්ඤාච, ඉද්ධියාපාරමිංගතා; 

පඤ්ඤායපාරමිප්පත්තා, ධම්මනගයරවසන්තියත’ති. 

‘‘යය යඛො යත, මහාරාජ, භික්ඛූ අපරිමිතඤාණවරධරා අසඞ්ගා

අතුලගුණා [අතුලියගුණා (සී. පී. ක.)] අතුලයසා අතුලබලා අතුලයතජා 
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ධම්මචක්කානුප්පවත්තකා පඤ්ඤාපාරමිං ගතා, එවරූපා යඛො, මහාරාජ, 

භික්ඛූභගවයතො ධම්මනගයර ‘ධම්මයෙනාපතියනො’තිවුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ ඉද්ධිමන්යතො 
අධිගතප්පටිසම්භිදාපත්තයවසාරජ්ජා ගගනචරා දුරාසදා දුප්පසහා
අනාලම්බචරා සසාගරමහිධරපථවිකම්පයකො චන්දසූරියපරිමජ්ජකා

විකුබ්බනාධිට්ඨානාභිනීහාරකුසලා ඉද්ධියා පාරමිං ගතා, එවරූපා යඛො, 

මහාරාජ, භික්ඛූභගවයතො ධම්මනගයර ‘පුයරොහිතා’තිවුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ ධුතඞ්ගමනුගතා අප්පිච්ඡා සන්තුට්ඨා
විඤ්ඤත්තිමයනසනජිගුච්ඡකා පිණ්ඩාය සපදානචාරියනො භමරාව 

ගන්ධමනුඝායිත්වා පවිසන්ති විවිත්තකානනං, කායය ච ජීවියත ච

නිරයපක්ඛා අරහත්තමනුප්පත්තා ධුතඞ්ගගුයණ අග්ගනික්ඛිත්තා, එවරූපා

යඛො, මහාරාජ, භික්ඛූ භගවයතොධම්මනගයර ‘අක්ඛදේො’තිවුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ පරිසුද්ධා විමලා නික්කියලසා 

චුතූපපාතකුසලාදිබ්බචක්ඛුම්හි පාරමිංගතා, එවරූපායඛො, මහාරාජ, භික්ඛූ

භගවයතොධම්මනගයර ‘න රයජොතකා’ති වුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ බහුස්සුතා ආගතාගමා ධම්මධරා
විනයධරාමාතිකාධරා සිථිලධනිතදීඝරස්සගරුකලහුකක්ඛරපරිච්යඡදකුසලා

නවඞ්ගසාසනධරා, එවරූපා යඛො, මහාරාජ, භික්ඛූ භගවයතො ධම්මනගයර 

‘ධම්මරක්ඛා’තිවුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ විනයඤ්ඤූ විනයයකොවිදා 

ඨානාට්ඨානකුසලා [නිදානපඨනකුසලා(සී.පී.), නිදානවත්ථුකුසලා (සයා.)] 
ආපත්තානාපත්තිගරුකලහුකසයතකිච්ඡඅයතකිච්ඡවුට්ඨානයදසනානිග්ගහ- 

පටිකම්මඔසාරණනිස්සාරණපටිසාරණකුසලාවිනයයපාරමිංගතා, එවරූපා

යඛො, මහාරාජ, භික්ඛූ භගවයතොධම්මනගයර ‘රූපරක්ඛා’ති [රූපදක්ඛාති(සී.
සයා.පී.)] වුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ විමුත්තිවරකුසුමමාලබද්ධා 

වරපවරමහග්ඝයසට්ඨභාවමනුප්පත්තා බහුජනකන්තමභිපත්ථිතා, එවරූපා

යඛො, මහාරාජ, භික්ඛූභගවයතොධම්මනගයර ‘පුප්ඵාපණිකා’තිවුච්චන්ති. 

‘‘යයපනයත, මහාරාජ, භික්ඛූචතුසච්චාභිසමයප්පටිවිද්ධා දිට්ඨසච්චා
විඤ්ඤාතසාසනාචතූසුසාමඤ්ඤඵයලසුතිණ්ණවිචිකිච්ඡාපටිලද්ධඵලසුඛා 

අඤ්යඤසම්පිපටිපන්නානංයතඵයලසංවිභජන්ති, එවරූපායඛො, මහාරාජ, 

භික්ඛූභගවයතො ධම්මනගයර ‘ඵලාපණිකා’තිවුච්චන්ති. 
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‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ සීලසංවරගන්ධමනුලිත්තා 

[සීලවරසුගන්ධමනුලිත්තා (සී. පී.)] අයනකවිධබහුගුණධරා

කියලසමලදුග්ගන්ධවිධමකා, එවරූපා යඛො, මහාරාජ, භික්ඛූ භගවයතො

ධම්මනගයර ‘ න්ධාපණිකා’තිවුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ ධම්මකාමා පියසමුදාහාරා අභිධම්යම 
අභිවිනයය උළාරපායමොජ්ජා අරඤ්ඤගතාපි රුක්ඛමූලගතාපි

සුඤ්ඤාගාරගතාපි ධම්මවරරසං පිවන්ති, කායයන වාචාය මනසා
ධම්මවරරසයමොගාළ්හා අධිමත්තපටිභානා ධම්යමසු ධම්යමසනප්පටිපන්නා
ඉයතොවාතයතොවායත්ථයත්ථඅප්පිච්ඡකථාසන්තුට්ඨිකථා පවියවකකථා
අසංසග්ගකථා වීරියාරම්භකථා සීලකථා සමාධිකථා පඤ්ඤාකථා

විමුත්තිකථා විමුත්තිඤාණදස්සනකථා, තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා තං තං

කථාරසං පිවන්ති, එවරූපා යඛො, මහාරාජ, භික්ඛූ භගවයතො ධම්මනගයර 

‘යෙොණ්ඩාපිපාො’ති වුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ පුබ්බරත්තාපරරත්තං 
ජාගරියානුයයොගමනුයුත්තා නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයමහි රත්තින්දිවං

වීතිනායමන්ති, භාවනානුයයොගමනුයුත්තා කියලසපටිබාහනාය

සදත්ථප්පසුතා, එවරූපා යඛො, මහාරාජ, භික්ඛූ භගවයතො ධම්මනගයර 

‘න රගුත්තිකා’තිවුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ නවඞ්ගං බුද්ධවචනං අත්ථයතො ච 
බයඤ්ජනයතො චනයයතො චකාරණයතො ච යහතුයතො ච උදාහරණයතො ච

වායචන්ති අනුවායචන්ති භාසන්ති අනුභාසන්ති, එවරූපා යඛො, මහාරාජ, 

භික්ඛූභගවයතොධම්මනගයර ‘ධම්මාපණිකා’තිවුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ ධම්මරතනයභොයගන
ආගමපරියත්තිසුතයභොයගන යභොගියනො ධනියනො

නිද්දිට්ඨසරබයඤ්ජනලක්ඛණප්පටියවධා විඤ්ඤූ ඵරණා, එවරූපා යඛො, 

මහාරාජ, භික්ඛූභගවයතොධම්මනගයර ‘ධම්මයෙට්ඨියනො’ති වුච්චන්ති. 

‘‘යය පන යත, මහාරාජ, භික්ඛූ උළාරයදසනාපටියවධා 

පරිචිණ්ණාරම්මණවිභත්තිනිද්යදසාසික්ඛාගුණපාරමිප්පත්තා, එවරූපායඛො, 

මහාරාජ, භික්ඛූභගවයතොධම්මනගයර ‘විේසුතධම්මිකා’ති වුච්චන්ති. 

‘‘එවං සුවිභත්තං යඛො, මහාරාජ, භගවයතො ධම්මනගරං එවං සුමාපිතං
එවං සුවිහිතං එවං සුපරිපූරිතං එවං සුවවත්ථාපිතං එවං සුරක්ඛිතං එවං

සුයගොපිතංඑවං දුප්පසය්හංපච්චත්ථියකහිපච්චාමිත්යතහි, ඉමිනා, මහාරාජ, 
කාරයණනඉමිනා යහතුනාඉමිනානයයනඉමිනා අනුමායනනඤාතබ්බං
අත්ථියසොභගවාති. 
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‘‘‘යථාපිනගරංදිස්වා, සුවිභත්තංමයනොරමං; 

අනුමායනනජානන්ති, වඩ් කිස්සමහත්තනං. 

‘‘‘තයථවයලොකනාථස්ස, දිස්වාධම්මපුරංවරං; 

අනුමායනනජානන්ති, අත්ථියසොභගවාඉති. 

‘‘‘අනුමායනන ජානන්ති, ඌමිංදිස්වානසාගයර; 

යථායංදිස්සයතඌමි, මහන්යතොයසොභවිස්සති. 

‘‘‘තථාබුද්ධංයසොකනුදං, සබ්බත්ථමපරාජිතං; 

තණ්හක්ඛයමනුප්පත්තං, භවසංසාරයමොචනං. 

‘‘‘අනුමායනනඤාතබ්බං, ඌමිංදිස්වාසයදවයක; 

යථාධම්මූමිවිප්ඵායරො, අග්යගොබුද්යධොභවිස්සති. 

‘‘‘අනුමායනනජානන්ති, දිස්වාඅච්චුග්ගතංගිරිං; 

යථාඅච්චුග්ගයතොඑයසො, හිමවායසොභවිස්සති. 

‘‘‘තථාදිස්වාධම්මගිරිං, සීතීභූතංනිරූපධිං; 

අච්චුග්ගතංභගවයතො, අචලංසුප්පතිට්ඨිතං. 

‘‘‘අනුමායනනඤාතබ්බං, දිස්වානධම්මපබ්බතං; 

තථාහියසොමහාවීයරො, අග්යගොබුද්යධොභවිස්සති. 

‘‘‘යථාපිගජරාජස්ස, පදංදිස්වානමානුසා; 

අනුමායනනජානන්ති, මහාඑයසොගයජොඉති. 

‘‘‘තයථවබුද්ධනාගස්ස, පදංදිස්වාවිභාවියනො; 

අනුමායනනජානන්ති, උළායරොයසොභවිස්සති. 

‘‘‘අනුමායනනජානන්ති, භීයතදිස්වානකුම්මියග; 

මිගරාජස්සසද්යදන, භීතායමකුම්මිගාඉති. 

‘‘‘තයථවතිත්ථියයදිස්වා, විත්ථයතභීතමානයස; 

අනුමායනනඤාතබ්බං, ධම්මරායජනගජ්ජිතං. 

‘‘‘නිබ්බුතං පථවිං දිස්වා, හරිතපත්තංමයහොදිකං; 

අනුමායනනජානන්ති, මහායමයඝනනිබ්බුතං. 

‘‘‘තයථවිමංජනංදිස්වා, ආයමොදිතපයමොදිතං; 

අනුමායනනඤාතබ්බං, ධම්මයමයඝනතප්පිතං. 
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‘‘‘ලග්ගංදිස්වාභුසංපඞ්කං, කලලද්දගතංමහිං; 

අනුමායනනජානන්ති, වාරික්ඛන්යධොමහාගයතො. 

‘‘‘තයථවිමංජනංදිස්වා, රජපඞ්කසයමොහිතං; 

වහිතංධම්මනදියා, විසට්ඨංධම්මසාගයර. 

‘‘‘ධම්මාමතගතංදිස්වා, සයදවකමිමංමහිං; 

අනුමායනනඤාතබ්බං, ධම්මක්ඛන්යධොමහාගයතො. 

‘‘‘අනුමායනන ජානන්ති, ඝායිත්වා ගන්ධමුත්තමං; 

යථායංවායයතගන්යධො, යහස්සන්තිපුප්ඵිතාදුමා. 

‘‘‘තයථවායංසීලගන්යධො, පවායතිසයදවයක; 

අනුමායනනඤාතබ්බං, අත්ථිබුද්යධොඅනුත්තයරො’ති. 

‘‘එවරූයපන යඛො, මහාරාජ, කාරණසයතන කාරණසහස්යසන
යහතුසයතන යහතුසහස්යසන නයසයතන නයසහස්යසන ඔපම්මසයතන

ඔපම්මසහස්යසනසක්කා බුද්ධබලං උපදස්සයිතුං. යථා, මහාරාජ, දක්යඛො
මාලාකායරො නානාපුප්ඵරාසිම්හා ආචරියානුසිට්ඨියා පච්චත්තපුරිසකායරන

විචිත්තං මාලාගුණරාසිං කයරයය, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යසො භගවා 

විචිත්තපුප්ඵරාසි විය අනන්තගුයණො අප්පයමයයගුයණො, අහයමතරහි
ජිනසාසයන මාලාකායරො විය පුප්ඵගන්ථයකො පුබ්බකානං ආචරියානං
මග්යගනපි මය්හං බුද්ධිබයලනපි අසඞ්යඛයයයයනපි කාරයණන

අනුමායනන බුද්ධබලං දීපයිස්සාමි, ත්වං පයනත්ථ ඡන්දං ජයනහි
සවනායා’’ති. 

‘‘දුක්කරං, භන්යත නාගයසන, අඤ්යඤසං එවරූයපන කාරයණන

අනුමායනන බුද්ධබලං උපදස්සයිතුං, නිබ්බුයතොස්මි, භන්යත නාගයසන, 
තුම්හාකංපරමවිචිත්යතනපඤ්හයවයයාකරයණනා’’ති. 

අනුමානපඤ්යහොපඨයමො. 

2. ධුතඞ්ගපඤ්යහො 
‘‘පස්සතාරඤ්ඤයක භික්ඛූ, අජ්යඣොගාළ්යහධුයතගුයණ; 

පුනපස්සතිගිහීරාජා, අනාගාමිඵයලඨියත. 

‘‘උයභොපියතවියලොයකත්වා, උප්පජ්ජිසංසයයොමහා; 

බුජ්යඣයයයචගිහීධම්යම, ධුතඞ්ගංනිප්ඵලංසියා. 

‘‘පරවාදිවාදමථනං, නිපුණංපිටකත්තයය; 

හන්දපුච්යඡකථියසට්ඨං, යසොයමකඞ්ඛංවියනස්සතී’’ති. 
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අථ යඛො මිලින්යදො රාජා යයනායස්මා නාගයසයනො යතනුපසඞ්කමි, 

උපසඞ්කමිත්වා ආයස්මන්තං නාගයසනං අභිවායදත්වා එකමන්තං නිසීදි, 

එකමන්තං නිසින්යනො යඛො මිලින්යදො රාජා ආයස්මන්තං නාගයසනං

එතදයවොච ‘‘භන්යත නාගයසන, අත්ථි යකොචි ගිහී අගාරියකො කාමයභොගී
පුත්තදාරසම්බාධසයනංඅජ්ඣාවසන්යතොකාසිකචන්දනං පච්චනුයභොන්යතො
මාලාගන්ධවියලපනං ධාරයන්යතො ජාතරූපරජතං සාදියන්යතො 
මණිකඞමුත්තාකඤ්චනවිචිත්තයමොළිබද්යධොයයනසන්තංපරමත්ථංනිබ්බානං 

සච්ඡිකත’’න්ති? 

‘‘න, මහාරාජ, එකඤ්යඤවසතංනද්යවසතානිනතීණිකඞචත්තාරිපඤ්ච 
සතානි න සහස්සං න සතසහස්සං න යකොටිසතං න යකොටිසහස්සං න

යකොටිසතසහස්සං, තිට්ඨතු මහාරාජ දසන්නං වීසතියා සතස්ස සහස්සස්ස

අභිසමයයො, කතයමනයතපරියායයනඅනුයයොගං දම්මී’’ති. 

‘‘ත්වයමයවතංබූ්රහී’’ති.‘‘යතනහියත, මහාරාජ, කථයිස්සාමිසයතන වා
සහස්යසන වා සතසහස්යසන වා යකොටියා වා යකොටිසයතන වා 

යකොටිසහස්යසන වා යකොටිසතසහස්යසන වා, යා කාචි නවඞ්යග
බුද්ධවචයන සල්යලඛිතාචාරප්පටිපත්තිධුතවරඞ්ගගුණනිස්සිතා 

[ධුතවරඞ්ගගුණනිස්සිතා(සී.සයා.පී.)] ථා, තාසබ්බාඉධ සයමොසරිස්සන්ති.

යථා, මහාරාජ, නින්නුන්නතසමවිසමථලාථලයදසභායග අභිවුට්ඨං උදකං, 

සබ්බංතංතයතොවිනිගළිත්වාමයහොදධිංසාගරංසයමොසරති, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, සම්පාදයක සති යා කාචි නවඞ්යග බුද්ධවචයන

සල්යලඛිතාචාරප්පටිපත්තිධුතඞ්ගගුණධරනිස්සිතා කථා, තා සබ්බා ඉධ
සයමොසරිස්සන්ති. 

‘‘මය්හම්යපත්ථ, මහාරාජ, පරිබයත්තතාය බුද්ධියා කාරණපරිදීපනං

සයමොසරිස්සති, යතයනයසො අත්යථො සුවිභත්යතො විචිත්යතො පරිපුණ්යණො

පරිසුද්යධො සමානීයතො භවිස්සති. යථා, මහාරාජ, කුසයලො යලඛාචරියයො
අනුසිට්යඨො යලඛං ඔසායරන්යතො අත්තයනො බයත්තතාය බුද්ධියා

කාරණපරිදීපයනන යලඛං පරිපූයරති, එවං සා යලඛා සමත්තා පරිපුණ්ණා
අනූනිකා භවිස්සති. එවයමව මය්හම්යපත්ථ පරිබයත්තතාය බුද්ධියා

කාරණපරිදීපනංසයමොසරිස්සති, යතයනයසොඅත්යථොසුවිභත්යතො විචිත්යතො
පරිපුණ්යණොපරිසුද්යධොසමානීයතොභවිස්සති. 

‘‘නගයර, මහාරාජ, සාවත්ථියා පඤ්චයකොටිමත්තා අරියසාවකා
භගවයතො උපාසකඋපාසිකායයො සත්තපණ්ණාසසහස්සානි තීණිකඞ ච

සතසහස්සානි අනාගාමිඵයල පතිට්ඨිතා, යත සබ්යබපි ගිහී යයව, න
පබ්බජිතා. පුන තත්යථව කණ්ඩම්බමූයල යමකපාටිහාරියය වීසති 

පාණයකොටියයො අභිසමිංසු, පුන චූළරාහුයලොවායද [මහාරාහුයලොවායද (සී. 

පී.)], මහාමඞ්ගලසුත්තන්යත, සමචිත්තපරියායය, පරාභවසුත්තන්යත, 
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පුරායභදසුත්තන්යත, කලහවිවාදසුත්තන්යත, චූළබූහසුත්තන්යත, 

මහාබූහසුත්තන්යත, තුවටකසුත්තන්යත, සාරිපුත්තසුත්තන්යත
ගණනපථමතීතානං යදවතානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසි. 

‘‘නගයර රාජගයහ පඤ්ඤාසසහස්සානි තීණිකඞ ච සතසහස්සානි

අරියසාවකා භගවයතො උපාසකඋපාසිකායයො, පුන තත්යථව

ධනපාලහත්ථිනාගදමයන නවුති පාණයකොටියයො, පාරායනසමාගයම

පාසාණකයචතියය චුද්දස පාණයකොටියයො, පුන ඉන්දසාලගුහායං අසීති 

යදවතායකොටියයො, පුන බාරාණසියං ඉසිපතයන මිගදායය පඨයම

ධම්මයදසයන අට්ඨාරස බ්රහ්මයකොටියයො අපරිමාණා ච යදවතායයො, පුන
තාවතිංසභවයන පණ්ඩුකම්බලසිලායං අභිධම්මයදසනාය අසීති

යදවතායකොටියයො, යදයවොයරොහයණ සඞ්කස්සනගරද්වායර 

යලොකවිවරණපාටිහාරියය පසන්නානං නරමරූනං තිංස යකොටියයො
අභිසමිංසු. 

පුන සක්යකසු කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම බුද්ධවංසයදසනාය 

මහාසමයසුත්තන්තයදසනාය ච ගණනපථමතීතානං යදවතානං

ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. පුන සුමනමාලාකාරසමාගයම, 

ගරහදින්නසමාගයම, ආනන්දයසට්ඨිසමාගයම, ජම්බුකාජීවකසමාගයම, 

මණ්ඩුකයදවපුත්තසමාගයම, මට්ඨකුණ්ඩලියදවපුත්තසමාගයම, 

සුලසානගරයසොභිනිසමාගයම, සිරිමානගරයසොභිනිසමාගයම, 

යපසකාරධීතුසමාගයම, චූළසුභද්දාසමාගයම, සායකතබ්රාහ්මණස්ස

ආළාහනදස්සනසමාගයම, සූනාපරන්තකසමාගයම, සක්කපඤ්හසමාගයම, 

තියරොකුට්ටසමාගයම [තියරොකුඩ්ඩසමාගයම (සී.පී.)], රතනසුත්තසමාගයම

පච්යචකං චතුරාසීතියා පාණසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි, යාවතා, 

මහාරාජ, භගවා යලොයක අට්ඨාසි, තාව තීසු මණ්ඩයලසු යසොළසසු

මහාජනපයදසු යත්ථ යත්ථ භගවා විහාසි, තත්ථ තත්ථ යයභුයයයන ද්යව
තයයො චත්තායරො පඤ්ච සතං සහස්සං සතසහස්සං යදවා ච මනුස්සා ච 

සන්තංපරමත්ථංනිබ්බානංසච්ඡිකරිංසු.යයයත, මහාරාජ, යදවාගිහීයයව, 

න යත පබ්බජිතා, එතානි යචව, මහාරාජ, අඤ්ඤානි ච අයනකානි
යදවතායකොටිසතසහස්සානිගිහී අගාරිකාකාමයභොගියනොසන්තංපරමත්ථං
නිබ්බානංසච්ඡිකරිංසූ’’ති. 

‘‘යදි, භන්යත නාගයසන, ගිහී අගාරිකා කාමයභොගියනො සන්තං

පරමත්ථං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොන්ති, අථ ඉමානි ධුතඞ්ගානි කිමත්ථං

සායධන්ති, යතන කාරයණන ධුතඞ්ගානි අකිච්චකරානි යහොන්ති. යදි, 

භන්යත නාගයසන, විනා මන්යතොසයධහි බයාධයයො වූපසමන්ති, කිං

වමනවියරචනාදිනා සරීරදුබ්බලකරයණන? යදි මුට්ඨීහි පටිසත්තුනිග්ගයහො

භවති, කිං අසිසත්තිසරධනුයකොදණ්ඩලගුළමුග්ගයරහි? යදි 

ගණ්ඨිකුටිලසුසිරකණ්ටලතාසාඛාආලම්බිත්වාරුක්ඛමභිරූහනංභවති, කිං 
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පටුන 

දීඝදළ්හනිස්යසණිකඞපරියයසයනන? යදි ථණ්ඩිලයසයයාය ධාතුසමතා භවති, 

කිං සුඛසම්ඵස්සමහතිමහාසිරිසයනපරියයසයනන? යදි එකයකො 

සාසඞ්කසප්පටිභයවිසමකන්තාරතරණසමත්යථො භවති, කිං 

සන්නද්ධසජ්ජමහතිමහාසත්ථපරියයසයනන? යදි නදිසරං බාහුනා තරිතුං

සමත්යථො භවති, කිං ධුවයසතුනාවාපරියයසයනන? යදි සකසන්තයකන

ඝාසච්ඡාදනං කාතුං පයහොති, කිං 

පරූපයසවනපියසමුල්ලාපපච්ඡාපුයරධාවයනන? යදි අඛාතතළායක උදකං

ලභති, කිං උදපානතළාකයපොක්ඛරණිකඞඛණයනන? එවයමව යඛො, භන්යත

නාගයසන, යදි ගිහී අගාරිකා කාමයභොගියනො සන්තං පරමත්ථං නිබ්බානං

සච්ඡිකයරොන්ති, කිංධුතගුණවරසමාදියයනනා’’ති? 

‘‘අට්ඨවීසති යඛොපනියම, මහාරාජ, ධුතඞ්ගගුණා යථාභුච්චගුණා, යයහි
ගුයණහි ධුතඞ්ගානි සබ්බබුද්ධානං පිහයිතානි පත්ථිතානි. කතයම 

අට්ඨවීසති? ඉධ, මහාරාජ, ධුතඞ්ගං සුද්ධාජීවං සුඛඵලං අනවජ්ජං න
පරදුක්ඛාපනං අභයං අසම්පීළනං එකන්තවඩ්ඪකං අපරිහානියං අමායං
ආරක්ඛා පත්ථිතදදං සබ්බසත්තදමනං සංවරහිතං පතිරූපං අනිස්සිතං
විප්පමුත්තං රාගක්ඛයං යදොසක්ඛයං යමොහක්ඛයං මානප්පහානං
කුවිතක්කච්යඡදනං කඞ්ඛාවිතරණං යකොසජ්ජවිද්ධංසනං අරතිප්පහානං

ඛමනං අතුලං අප්පමාණං සබ්බදුක්ඛක්ඛයගමනං, ඉයම යඛො, මහාරාජ, 
අට්ඨවීසති ධුතඞ්ගගුණා යථාභුච්චගුණා යයහි ගුයණහි ධුතඞ්ගානි
සබ්බබුද්ධානංපිහයිතානිපත්ථිතානි. 

‘‘යයයඛොයත, මහාරාජ, ධුතගුයණසම්මාඋපයසවන්ති, යතඅට්ඨාරසහි 

ගුයණහි සමුයපතා භවන්ති. කතයමහි අට්ඨාරසහි? ආචායරො යතසං

සුවිසුද්යධො යහොති, පටිපදා සුපූරිතා යහොති, කායිකං වාචසිකං සුරක්ඛිතං

යහොති, මයනොසමාචායරොසුවිසුද්යධොයහොති, වීරියංසුපග්ගහිතංයහොති, භයං

වූපසම්මති, අත්තානුදිට්ඨිබයපගතා යහොති, ආඝායතො උපරයතො යහොති, 

යමත්තා උපට්ඨිතා යහොති, ආහායරො පරිඤ්ඤායතො යහොති, සබ්බසත්තානං

ගරුකයතො යහොති, යභොජයනමත්තඤ්ඤූයහොති, ජාගරියමනුයුත්යතොයහොති, 

අනියකයතො යහොති, යත්ථ ඵාසු තත්ථ විහාරී යහොති, පාපයජගුච්ඡී යහොති, 

වියවකාරායමො යහොති, සතතං අප්පමත්යතො යහොති, යය යත, මහාරාජ, 

ධුතගුයණ සම්මා උපයසවන්ති, යත ඉයමහි අට්ඨාරසහි ගුයණහි සමුයපතා 
භවන්ති. 

‘‘දසඉයම, මහාරාජ, පුග්ගලාධුතගුණාරහා.කතයමදස? සද්යධොයහොති 
හිරිමා ධිතිමා අකුයහො අත්ථවසී අයලොයලො සික්ඛාකායමො දළ්හසමාදායනො

අනුජ්ඣානබහුයලො යමත්තාවිහාරී, ඉයම යඛො, මහාරාජ, දස පුග්ගලා
ධුතගුණාරහා. 
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‘‘යය යත, මහාරාජ, ගිහී අගාරිකා කාමයභොගියනො සන්තං පරමත්ථං 

නිබ්බානංසච්ඡිකයරොන්ති, සබ්යබයතපුරිමාසුජාතීසුයතරසසුධුතගුයණසු

කතූපාසනා කතභූමිකම්මා, යත තත්ථ චාරඤ්ච පටිපත්තිඤ්ච යසොධයිත්වා
අජ්යජතරහිගිහීයයව සන්තාසන්තංපරමත්තංනිබ්බානංසච්ඡිකයරොන්ති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, කුසයලො ඉස්සායසො අන්යතවාසියක පඨමං තාව
උපාසනසාලායං 
චාපයභදචාපායරොපනග්ගහණමුට්ඨිප්පටිපීළනඅඞ්ගුලිවිනාමනපාදඨපනසරග්
ගහණසන්නහනආකඩ් න සද්ධාරණලක්ඛනියමනඛිපයන

තිණපුරිසකඡකණ [ඛණක (සී. පී.)] 
තිණපලාලමත්තිකාපුඤ්ජඵලකලක්ඛයවයධ අනුසික්ඛායපත්වා රඤ්යඤො
සන්තියක උපාසනං ආරාධයිත්වා
ආජඤ්ඤරථගජතුරඞ්ගධනධඤ්ඤහිරඤ්ඤසුවණ්ණදාසිදාසභරියගාමවරං

ලභති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයයතගිහීඅගාරිකාකාමයභොගියනොසන්තං 

පරමත්ථං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොන්ති, යත සබ්යබ පුරිමාසු ජාතීසු යතරසසු

ධුතගුයණසු කතූපාසනාකතභූමිකම්මා, යතතත්යථවචාරඤ්චපටිපත්තිඤ්ච
යසොධයිත්වා අජ්යජතරහි ගිහී යයව සන්තා සන්තං පරමත්ථං නිබ්බානං

සච්ඡිකයරොන්ති. න, මහාරාජ, ධුතගුයණසු පුබ්බායසවනං විනා එකිස්සා

යයව ජාතියා අරහත්තං සච්ඡිකිරියා යහොති, උත්තයමන පන වීරියයන
උත්තමාය පටිපත්තියා තථාරූයපන ආචරියයන කලයාණමිත්යතන 
අරහත්තංසච්ඡිකිරියායහොති. 

‘‘යථාවාපන, මහාරාජ, භිසක්යකොසල්ලකත්යතොආචරියංධයනනවා 
වත්තප්පටිපත්තියා වා ආරායධත්වා 
සත්තග්ගහණයඡදනයලඛනයවධනසල්ලුද්ධරණවණයධොවනයසොසනයභසජ්
ජානුලිම්පනවමන වියරචනානුවාසනකිරියමනුසික්ඛිත්වා විජ්ජාසු

කතසික්යඛො කතූපාසයනො කතහත්යථො ආතුයර උපසඞ්කමති තිකිච්ඡාය, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යය යත ගිහී අගාරිකා කාමයභොගියනො සන්තං 

පරමත්ථං නිබ්බානං සච්ඡිකයරොන්ති, යත සබ්යබ පුරිමාසු ජාතීසු යතරසසු

ධුතගුයණසු කතූපාසනාකතභූමිකම්මා, යතතත්යථවචාරඤ්චපටිපත්තිඤ්ච
යසොධයිත්වා අජ්යජතරහි ගිහී යයව සන්තා සන්තං පරමත්ථං නිබ්බානං

සච්ඡිකයරොන්ති, න, මහාරාජ, ධුතගුයණහි අවිසුද්ධානං ධම්මාභිසමයයො
යහොති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, උදකස්ස අයසචයනන බීජානං අවිරූහනං යහොති, 

එවයමවයඛො, මහාරාජ, ධුතගුයණහිඅවිසුද්ධානංධම්මාභිසමයයොනයහොති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, අකතකුසලානං අකතකලයාණානං

සුගතිගමනං න යහොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, ධුතගුයණහි අවිසුද්ධානං
ධම්මාභිසමයයොනයහොති. 
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‘‘පථවිසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං පතිට්ඨානට්යඨන.

ආයපොසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං

සබ්බකියලසමලයධොවනට්යඨන. යතයජොසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං

විසුද්ධිකාමානං සබ්බකියලසවනජ්ඣාපනට්යඨන. වායයොසමං, මහාරාජ, 

ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං සබ්බකියලසමලරයජොපවාහනට්යඨන. අගදසමං, 

මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං සබ්බකියලසබයාධිවූපසමනට්යඨන.

අමතසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං 

සබ්බකියලසවිසනාසනට්යඨන. යඛත්තසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං

විසුද්ධිකාමානං සබ්බසාමඤ්ඤගුණසස්සවිරූහනට්යඨන. මයනොහරසමං, 

මහාරාජ, ධුතගුණංවිසුද්ධිකාමානං පත්ථිතිච්ඡිතසබ්බසම්පත්තිවරදදට්යඨන.

නාවාසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං

සංසාරමහණ්ණවපාරගමනට්යඨන. භීරුත්තාණසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං 

විසුද්ධිකාමානංජරාමරණභීතානංඅස්සාසකරණට්යඨන.මාතුසමං, මහාරාජ, 
ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං කියලසදුක්ඛප්පටිපීළිතානං අනුග්ගාහකට්යඨන.

පිතුසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං කුසලවඩ්ඪකාමානං

සබ්බසාමඤ්ඤගුණජනකට්යඨන. මිත්තසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං

විසුද්ධිකාමානංසබ්බසාමඤ්ඤගුණපරියයසනඅවිසංවාදකට්යඨන.පදුමසමං, 

මහාරාජ, ධුතගුණංවිසුද්ධිකාමානං සබ්බකියලසමයලහි අනුපලිත්තට්යඨන.

චතුජ්ජාතියවරගන්ධසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං

කියලසදුග්ගන්ධපටිවියනොදනට්යඨන. ගිරිරාජවරසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං 

විසුද්ධිකාමානං අට්ඨයලොකධම්මවායතහි අකම්පියට්යඨන. ආකාසසමං, 

මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං සබ්බත්ථ

ගහණාපගතඋරුවිසටවිත්ථතමහන්තට්යඨන. නදීසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං

විසුද්ධිකාමානං කියලසමලපවාහනට්යඨන. සුයදසකසමං, මහාරාජ, 
ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං ජාතිකන්තාරකියලසවනගහනනිත්ථරණට්යඨන.

මහාසත්ථවාහසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං

සබ්බභයසුඤ්ඤයඛමඅභයවරපවරනිබ්බානනගරසම්පාපනට්යඨන. 

සුමජ්ජිතවිමලාදාසසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං සඞ්ඛාරානං

සභාවදස්සනට්යඨන. ඵලකසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං 

කියලසලගුළසරසත්තිපටිබාහනට්යඨන. ඡත්තසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං
විසුද්ධිකාමානං කියලසවස්සතිවිධග්ගිසන්තාපාතපපටිබාහනට්යඨන.

චන්දසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං පිහයිතපත්ථිතට්යඨන.

සූරියසමං, මහාරාජ, ධුතගුණංවිසුද්ධිකාමානං යමොහතමතිමිරනාසනට්යඨන.

සාගරසමං, මහාරාජ, ධුතගුණං විසුද්ධිකාමානං 

අයනකවිධසාමඤ්ඤගුණවරරතනුට්ඨානට්යඨන, 

අපරිමිතඅසඞ්යඛයයයඅප්පයමයයට්යඨන ච. එවං යඛො, මහාරාජ, ධුතගුණං
විසුද්ධිකාමානංබහූපකාරංසබ්බදරථපරිළාහනුදංඅරතිනුදං භයනුදංභවනුදං
ඛීලනුදං මලනුදං යසොකනුදං දුක්ඛනුදං රාගනුදං යදොසනුදං යමොහනුදං
මානනුදං දිට්ඨිනුදං සබ්බාකුසලධම්මනුදං යසාවහං හිතාවහං සුඛාවහං
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පටුන 

ඵාසුකරං පීතිකරං යයොගක්යඛමකරං අනවජ්ජං ඉට්ඨසුඛවිපාකං
ගුණරාසිගුණපුඤ්ජං අපරිමිතඅසඞ්යඛයයය අප්පයමයයගුණං වරං පවරං
අග්ගං. 

‘‘යථා, මහාරාජ, මනුස්සා උපත්ථම්භවයසන යභොජනං උපයසවන්ති, 

හිතවයසන යභසජ්ජං උපයසවන්ති, උපකාරවයසන මිත්තං උපයසවන්ති, 

තාරණවයසන නාවං උපයසවන්ති, සුගන්ධවයසන මාලාගන්ධං

උපයසවන්ති, අභයවයසන භීරුත්තාණං උපයසවන්ති, පතිට්ඨාවයසන 

[පතිට්ඨානවයසන (ක.)] පථවිං උපයසවන්ති, සිප්පවයසන ආචරියං

උපයසවන්ති, යසවයසනරාජානංඋපයසවන්ති, කාමදදවයසන මණිකඞරතනං

උපයසවන්ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, සබ්බසාමඤ්ඤගුණදදවයසන අරියා
ධුතගුණං උපයසවන්ති. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, උදකං බීජවිරූහනාය, අග්ගි ඣාපනාය, 

ආහායරො බලාහරණාය, ලතා බන්ධනාය, සත්ථං යඡදනාය, පානීයං 

පිපාසාවිනයනාය, නිධි අස්සාසකරණාය, නාවා තීරසම්පාපනාය, යභසජ්ජං

බයාධිවූපසමනාය, යානං සුඛගමනාය, භීරුත්තාණං භයවියනොදනාය, රාජා

ආරක්ඛත්ථාය, ඵලකං දණ්ඩයලඩ්ඩුලගුළසරසත්තිපටිබාහනාය, ආචරියයො

අනුසාසනාය, මාතා යපොසනාය, ආදායසො ඔයලොකනාය, අලඞ්කායරො

යසොභනාය, වත්ථං පටිච්ඡාදනාය, නිස්යසණී ආයරොහනාය, තුලා

විසමවික්යඛපනාය [නික්යඛපනාය (සී. පී.)], මන්තං පරිජප්පනාය, ආවුධං 

තජ්ජනීයපටිබාහනාය, පදීයපො අන්ධකාරවිධමනාය, වායතො 

පරිළාහනිබ්බාපනාය, සිප්පං වුත්තිනිප්ඵාදනාය, අගදං ජීවිතරක්ඛණාය, 

ආකයරො රතනුප්පාදනාය, රතනං අලඞ්කරාය, ආණා අනතික්කමනාය, 

ඉස්සරියං වසවත්තනාය, එවයමව යඛො, මහාරාජ, ධුතගුණං

සාමඤ්ඤබීජවිරූහනාය, කියලසමලඣාපනාය, ඉද්ධිබලාහරණාය, 

සතිසංවරනිබන්ධනාය, විමතිවිචිකිච්ඡාසමුච්යඡදනාය, 

තණ්හාපිපාසාවිනයනාය, අභිසමයඅස්සාසකරණාය, චතුයරොඝනිත්ථරණාය, 

කියලසබයාධිවූපසමාය, නිබ්බානසුඛප්පටිලාභාය, 

ජාතිජරාබයාධිමරණයසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායාසභයවියනොදනාය, 

සාමඤ්ඤගුණපරිරක්ඛණාය, අරතිකුවිතක්කපටිබාහනාය, 

සකලසාමඤ්ඤත්ථානුසාසනාය, සබ්බසාමඤ්ඤගුණයපොසනාය, 

සමථවිපස්සනාමග්ගඵලනිබ්බානදස්සනාය, 

සකලයලොකථුතයථොමිතමහතිමහායසොභනකරණාය, සබ්බාපායපිදහනාය, 

සාමඤ්ඤත්ථයසලසිඛරමුද්ධනි අභිරූහනාය, 

වඞ්කකුටිලවිසමචිත්තවික්යඛපනාය [චිත්තනික්යඛපනාය (සී. පී.)], 

යසවිතබ්බායසවිතබ්බධම්යම සාධුසජ්ඣායකරණාය, 

සබ්බකියලසපටිසත්තුතජ්ජනාය, අවිජ්ජන්ධකාරවිධමනාය, 

තිවිධග්ගිසන්තාපපරිළාහනිබ්බාපනාය, 

සණ්හසුඛුමසන්තසමාපත්තිනිප්ඵාදනාය, සකලසාමඤ්ඤගුණපරිරක්ඛණාය, 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  අනුමානපඤ්යහො 

276 

පටුන 

යබොජ්ඣඞ්ගවරරතනුප්පාදනාය, යයොගිජනාලඞ්කරණාය, 

අනවජ්ජනිපුණසුඛුමසන්තිසුඛමනතික්කමනාය, 

සකලසාමඤ්ඤඅරියධම්මවසවත්තනාය. ඉති, මහාරාජ, ඉයමසං ගුණානං

අධිගමාය යදිදං එකයමකං ධුතගුණං, එවං, මහාරාජ, අතුලියං ධුතගුණං
අප්පයමයයංඅසමංඅප්පටිසමංඅප්පටිභාගං අප්පටියසට්ඨංඋත්තරංයසට්ඨං
විසිට්ඨංඅධිකංආයතංපුථුලංවිසටංවිත්ථතංගරුකං භාරියංමහන්තං. 

‘‘යයො යඛො, මහාරාජ, පුග්ගයලො පාපිච්යඡො ඉච්ඡාපකයතො කුහයකො
ලුද්යධො ඔදරියකො ලාභකායමො යසකායමො කිත්තිකායමො අයුත්යතො

අප්පත්යතොඅනනුච්ඡවියකොඅනරයහො අප්පතිරූයපොධුතඞ්ගං [තධුගුණං(ක.)

එවමුපරිපි] සමාදියති, යසොදිගුණංදණ්ඩමාපජ්ජති, සබ්බගුණඝාතමාපජ්ජති, 
දිට්ඨධම්මිකං හීළනං ඛීළනං ගරහනං උප්පණ්ඩනං ඛිපනං අසම්යභොගං

නිස්සාරණං නිච්ඡුභනං පවාහනං පබ්බාජනං පටිලභති, සම්පරායයපි
සතයයොජනියක අවීචිමහානිරයය
උණ්හකඨිතතත්තසන්තත්තඅච්චිජාලාමාලයක 

අයනකවස්සයකොටිසතසහස්සානි උද්ධමයධො තිරියං යඵණුද්යදහකං

සම්පරිවත්තකං පච්චති, තයතො මුච්චිත්වා [මුච්චිත්වා (සී. පී.)] 
කිසඵරුසකාළඞ්ගපච්චඞ්යගො සූනුද්ධුමාතසුසිරුත්තමඞ්යගො 

[සූනුද්ධුමාතසූචිමුඛපමාණසුසිරුත්තමඞ්යගො (සී. පී.)] ඡායතො පිපාසියතො
විසමභීමරූපවණ්යණො භග්ගකණ්ණයසොයතො
උම්මීලිතනිමීලිතයනත්තනයයනො අරුගත්තපක්කගත්යතො
පුළවාකිණ්ණසබ්බකායයො වාතමුයඛ ජලමායනො විය අග්ගික්ඛන්යධො 
අන්යතො ජලමායනො පජ්ජලමායනො අතායණො අසරයණො
ආරුණ්ණරුණ්ණකාරුඤ්ඤරවං පරියදවමායනො නිජ්ඣාමතණ්හියකො
සමණමහායපයතොහුත්වාආහිණ්ඩමායනොමහියාඅට්ටස්සරංකයරොති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, යකොචිඅයුත්යතොඅප්පත්යතො අනනුච්ඡවියකොඅනරයහො

අප්පතිරූයපොහීයනොකුජාතියකොඛත්තියාභියසයකනඅභිසිඤ්චති, යසො ලභති
හත්ථච්යඡදං පාදච්යඡදං හත්ථපාදච්යඡදං කණ්ණච්යඡදං නාසච්යඡදං 
කණ්ණනාසච්යඡදං බිලඞ්ගථාලිකං සඞ්ඛමුණ්ඩිකං රාහුමුඛං යජොතිමාලිකං
හත්ථපජ්යජොතිකං එරකවත්තිකං චීරකවාසිකං එයණයයකං බළිසමංසිකං
කහාපණකං ඛාරාපතච්ඡිකං පලිඝපරිවත්තිකං පලාලපීඨකං තත්යතන
යතයලන ඔසිඤ්චනංසුනයඛහිඛාදාපනංජීවසූලායරොපනංඅසිනාසීසච්යඡදං 

අයනකවිහිතම්පි කම්මකාරණං අනුභවති. කිං කාරණා? අයුත්යතො
අප්පත්යතො අනනුච්ඡවියකො අනරයහො අප්පතිරූයපො හීයනො කුජාතියකො

මහන්යතඉස්සරියයඨායනඅත්තානංඨයපසි, යවලං ඝායතසි, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයො යකොචි පුග්ගයලො පාපිච්යඡො…යප.… මහියා අට්ටස්සරං 
කයරොති. 
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‘‘යයොපන, මහාරාජ, පුග්ගයලොයුත්යතොපත්යතොඅනුච්ඡවියකොඅරයහො 
පතිරූයපො අප්පිච්යඡො සන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො අසංසට්යඨො ආරද්ධවීරියයො
පහිතත්යතො අසයඨො අමායයො අයනොදරියකො අලාභකායමො අයසකායමො
අකිත්තිකායමොසද්යධොසද්ධාපබ්බජියතොජරාමරණා මුච්චිතුකායමො‘සාසනං

පග්ගණ්හිස්සාමී’තිධුතඞ්ගංසමාදියති, යසොදිගුණංපූජං අරහතියදවානඤ්ච

පියයො යහොති මනායපො පිහයියතො පත්ථියතො, ජාතිසුමනමල්ලිකාදීනං විය 

පුප්ඵංනහාතානුලිත්තස්ස, ජිඝච්ඡිතස්සවියපණීතයභොජනං, පිපාසිතස්සවිය 

සීතලවිමලසුරභිපානීයං, විසගතස්ස විය ඔසධවරං, සීඝගමනකාමස්ස විය

ආජඤ්ඤරථවරුත්තමං, අත්ථකාමස්ස විය මයනොහරමණිකඞරතනං, 

අභිසිඤ්චිතුකාමස්ස විය පණ්ඩරවිමලයසතච්ඡත්තං, ධම්මකාමස්ස විය
අරහත්තඵලාධිගමමනුත්තරං.තස්සචත්තායරොසතිපට්ඨානා භාවනාපාරිපූරිං

ගච්ඡන්ති, චත්තායරො සම්මප්පධානා චත්තායරො ඉද්ධිපාදා පඤ්චින්ද්රියානි
පඤ්ච බලානි සත්ත යබොජ්ඣඞ්ගා අරියයො අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො 

භාවනාපාරිපූරිං ගච්ඡති, සමථවිපස්සනා අධිගච්ඡති, අධිගමප්පටිපත්ති

පරිණමති, චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි චතස්යසො පටිසම්භිදා තිස්යසො විජ්ජා 

ඡළභිඤ්ඤා යකවයලො ච සමණධම්යමො සබ්යබ තස්සායධයයා යහොන්ති, 
විමුත්තිපණ්ඩරවිමලයසතච්ඡත්යතනඅභිසිඤ්චති. 

‘‘යථා, මහාරාජ, රඤ්යඤො ඛත්තියස්ස අභිජාතකුලකුලීනස්ස 
ඛත්තියාභියසයකන අභිසිත්තස්ස පරිචරන්ති සරට්ඨයනගමජානපදභටබලා 

[බලත්ථා (සී. පී.)] අට්ඨත්තිංසා ච රාජපරිසා නටනච්චකා මුඛමඞ්ගලිකා

යසොත්ථිවාචකාසමණබ්රාහ්මණසබ්බපාසණ්ඩගණා අභිගච්ඡන්ති, යංකිඤ්චි 
පථවියා
පට්ටනරතනාකරනගරසුඞ්කට්ඨානයවරජ්ජකයඡජ්ජයභජ්ජජනමනුසාසනං

සබ්බත්ථ සාමියකො භවති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයො යකොචි පුග්ගයලො
යුත්යතො පත්යතො…යප.… විමුත්තිපණ්ඩරවිමලයසතච්ඡත්යතන
අභිසිඤ්චති. 

‘‘යතරසිමානි, මහාරාජ, ධුතඞ්ගානි, යයහි සුද්ධිකයතො

නිබ්බානමහාසමුද්දං පවිසිත්වා බහුවිධං ධම්මකීළමභිකීළති, 

රූපාරූපඅට්ඨසමාපත්තියයො වළඤ්යජති, ඉද්ධිවිධං දිබ්බයසොතධාතුං
පරචිත්තවිජානනං පුබ්යබනිවාසානුස්සතිං දිබ්බචක්ඛුං සබ්බාසවක්ඛයඤ්ච

පාපුණාති. කතයම යතරස? පංසුකූලිකඞ්ගං යතචීවරිකඞ්ගං
පිණ්ඩපාතිකඞ්ගං සපදානචාරිකඞ්ගං එකාසනිකඞ්ගං පත්තපිණ්ඩිකඞ්ගං
ඛලුපච්ඡාභත්තිකඞ්ගංආරඤ්ඤිකඞ්ගංරුක්ඛමූලිකඞ්ගං අබ්යභොකාසිකඞ්ගං

යසොසානිකඞ්ගංයථාසන්ථතිකඞ්ගංයනසජ්ජිකඞ්ගං, ඉයමහියඛො, මහාරාජ, 
යතරසහි ධුතගුයණහි පුබ්යබ ආයසවියතහි නියසවියතහි චිණ්යණහි
පරිචිණ්යණහි චරියතහි උපචරියතහි පරිපූරියතහි යකවලං සාමඤ්ඤං

පටිලභති, තස්සායධයයායහොන්තියකවලාසන්තා සුඛාසමාපත්තියයො. 
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පටුන 

‘‘යථා, මහාරාජ, සධයනො නාවියකො පට්ටයන සුට්ඨු කතසුඞ්යකො 
මහාසමුද්දං පවිසිත්වාවඞ්ගංතක්යකොලංචීනංයසොවීරංසුරට්ඨං අලසන්දං

යකොලපට්ටනං සුවණ්ණභූමිංගච්ඡතිඅඤ්ඤම්පියංකිඤ්චිනාවාසඤ්චරණං, 

එවයමවයඛො, මහාරාජ, ඉයමහි යතරසහිධුතගුයණහි පුබ්යබආයසවියතහි
නියසවියතහි චිණ්යණහි පරිචිණ්යණහි චරියතහි උපචරියතහි පරිපූරියතහි

යකවලංසාමඤ්ඤංපටිලභති, තස්සායධයයා යහොන්තියකවලාසන්තාසුඛා
සමාපත්තියයො. 

‘‘යථා, මහාරාජ, කස්සයකො පඨමං යඛත්තයදොසං තිණකට්ඨපාසාණං 
අපයනත්වා කසිත්වා වපිත්වා සම්මා උදකං පයවයසත්වා රක්ඛිත්වා

යගොයපත්වා ලවනමද්දයනනබහුධඤ්ඤයකොයහොති, තස්සායධයයාභවන්ති

යය යකචි අධනා කපණා දලිද්දා දුග්ගතජනා, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
ඉයමහියතරසහිධුතගුයණහිපුබ්යබආයසවියතහි…යප.… යකවලාසන්තා
සුඛාසමාපත්තියයො. 

‘‘යථා වා පන, මහාරාජ, ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො අභිජාතකුලීයනො 
යඡජ්ජයභජ්ජජනමනුසාසයන ඉස්සයරො යහොති වසවත්තී සාමියකො

ඉච්ඡාකරයණො, යකවලා ච මහාපථවී තස්සායධයයා යහොති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, ඉයමහි යතරසහි ධුතගුයණහි පුබ්යබ ආයසවියතහි නියසවියතහි
චිණ්යණහිපරිචිණ්යණහිචරියතහිඋපචරියතහිපරිපූරියතහිජිනසාසනවයර 

ඉස්සයරොයහොතිවසවත්තීසාමියකොඉච්ඡාකරයණො, යකවලාචසමණගුණා
තස්සායධයයා යහොන්ති. 

‘‘නනු, මහාරාජ, යථයරො උපයසයනො වඞ්ගන්තපුත්යතො
සල්යලඛධුතගුයණ පරිපූරකාරිතාය අනාදියිත්වා සාවත්ථියා සඞ්ඝස්ස
කතිකං සපරියසො නරදම්මසාරථිං පටිසල්ලානගතං උපසඞ්කමිත්වා

භගවයතො පායද සිරසා වන්දිත්වා එකමන්තංනිසීදි, භගවා ච තං සුවිනීතං 
පරිසං ඔයලොයකත්වා හට්ඨතුට්යඨො පමුදියතො උදග්යගො පරිසාය සද්ධිං
සල්ලාපං සල්ලපිත්වාඅසම්භින්යනනබ්රහ්මස්සයරනඑතදයවොච ‘පාසාදිකා

යඛො පනත්යායං උපයසන පරිසා, කතංත්වං උපයසනපරිසං වියනසී’ති.
යසොපි සබ්බඤ්ඤුනා දසබයලන යදවාතියදයවන පුට්යඨො
යථාභූතසභාවගුණවයසනභගවන්තංඑතදයවොච– 

‘‘යයො යකොචි මං, භන්යත, උපසඞ්කමිත්වා පබ්බජ්ජං වා නිස්සයං වා 

යාචති, තමහං එවංවදාමි‘‘අහංයඛොආවුයසොආරඤ්ඤියකොපිණ්ඩපාතියකො 
පංසුකූලියකො යතචීවරියකො. සයච ත්වම්පි ආරඤ්ඤියකො භවිස්සසි

පිණ්ඩපාතියකො පංසුකූලියකො යතචීවරියකො, එවාහං තං පබ්බායජස්සාමි

නිස්සයං දස්සාමී’’ති, සයච යසො යම, භන්යත, පටිස්සුණිකඞත්වා නන්දති

ඔරමති, එවාහංතංපබ්බායජමිනිස්සයංයදමි, සයචනනන්දති නඔරමති, න

තංපබ්බායජමි, නනිස්සයංයදමි, එවාහං, භන්යත, පරිසංවියනමී’’ති.එවං 
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යඛො [එවම්පි (ක.)], මහාරාජ, ධුතගුණවරසමාදිණ්යණො ජිනසාසනවයර 

ඉස්සයරොයහොති.වසවත්තීසාමියකොඉච්ඡාකරයණො, තස්සායධයයායහොන්ති
යකවලාසන්තා සුඛාසමාපත්තියයො. 

‘‘යථා, මහාරාජ, පදුමංඅභිවුද්ධපරිසුද්ධඋදිච්චජාතිප්පභවං සිනිද්ධංමුදු
යලොභනීයං සුගන්ධං පියං පත්ථිතං පසත්ථං ජලකද්දමමනුපලිත්තං 
අණුපත්තයකසරකණ්ණිකඞකාභිමණ්ඩිතං භමරගණයසවිතං

සීතලසලිලසංවද්ධං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, ඉයමහි යතරසහිධුතගුයණහි
පුබ්යබ ආයසවියතහි නියසවියතහි චිණ්යණහි පරිචිණ්යණහි චරියතහි
උපචරියතහිපරිපූරියතහිඅරියසාවයකොතිංසගුණවයරහිසමුයපයතොයහොති. 

‘‘කතයමහි තිංසගුණවයරහි? සිනිද්ධමුදුමද්දවයමත්තචිත්යතො යහොති, 

ඝාතිතහතවිහතකියලයසො යහොති, හතනිහතමානදබ්යබො යහොති, 

අචලදළ්හනිවිට්ඨනිබ්යබමතිකසද්යධො යහොති, 

පරිපුණ්ණපීණිකඞතපහට්ඨයලොභනීයසන්තසුඛසමාපත්තිලාභී යහොති, 

සීලවරපවරඅසමසුචිගන්ධපරිභාවියතොයහොති, යදවමනුස්සානංපියයොයහොති

මනායපො, ඛීණාසවඅරියවරපුග්ගලපත්ථියතො, යදවමනුස්සානං

වන්දිතපූජියතො, බුධවිබුධපණ්ඩිතජනානං ථුතථවිතයථොමිතපසත්යථො, ඉධවා

හුරං වා යලොයකන අනුපලිත්යතො, අප්පයථොකවජ්යජපි [අප්පසාවජ්යජපි

(ක.)] භයදස්සාවී, විපුලවරසම්පත්තිකාමානං මග්ගඵලවරත්ථසාධයනො, 

ආයාචිතවිපුලපණීතපච්චයභාගී, අනියකතසයයනො, 

ඣානජ්යඣොසිතතප්පවරවිහාරී, විජටිතකියලසජාලවත්ථු, 

භින්නභග්ගසඞ්කුටිතසඤ්ඡින්නගතිනීවරයණො, අකුප්පධම්යමො, 

අභිනීතවායසො, අනවජ්ජයභොගී, ගතිවිමුත්යතො, උත්තිණ්ණසබ්බවිචිකිච්යඡො, 

විමුත්තිජ්යඣොසිතත්යථො [විමුත්තිජ්ඣාසිතත්යතො (සී. පී.)], දිට්ඨධම්යමො, 

අචලදළ්හභීරුත්තාණමුපගයතො, සමුච්ඡින්නානුසයයො, සබ්බාසවක්ඛයං

පත්යතො, සන්තසුඛසමාපත්තිවිහාරබහුයලො, සබ්බසමණගුණසමුයපයතො, 
ඉයමහි තිංසගුණවයරහිසමුයපයතොයහොති. 

‘‘නනු, මහාරාජ, යථයරො සාරිපුත්යතො දසසහස්සියලොකධාතුයා

අග්ගපුරියසො ඨයපත්වා දසබලං යලොකාචරියං, යසොපි

අපරිමිතමසඞ්යඛයයයකප්යප සමාචිතකුසලමූයලො [සමාචිණ්ණකුසලමූයලො
(ක.)] බ්රාහ්මණකුලකුලීයනො මනාපිකං කාමරතිං අයනකසතසඞ්ඛං
ධනවරඤ්ච ඔහාය ජිනසාසයන පබ්බජිත්වා ඉයමහි යතරසහි ධුතගුයණහි 

කායවචීචිත්තං දමයිත්වා අජ්යජතරහි අනන්තගුණසමන්නාගයතො
යගොතමස්ස භගවයතො සාසනවයර ධම්මචක්කමනුප්පවත්තයකො ජායතො.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන 
එකඞ්ගුත්තරනිකායවරලඤ්ඡයක– 
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‘‘නාහං, භික්ඛයව, අඤ්ඤං එකපුග්ගලම්පි සමනුපස්සාමි, යයො එවං 

තථාගයතනඅනුත්තරංධම්මචක්කංපවත්තිතංසම්මයදවඅනුප්පවත්යතති, 

යථයිදං භික්ඛයව, සාරිපුත්යතො, සාරිපුත්යතො. භික්ඛයව, තථාගයතන
අනුත්තරංධම්මචක්කං පවත්තිතංසම්මයදවඅනුප්පවත්යතතී’’’ති. 

‘‘සාධු, භන්යත නාගයසන, යං කිඤ්චි නවඞ්ගං බුද්ධවචනං, යා ච 

යලොකුත්තරාකිරියා, යාචයලොයකඅධිගමවිපුලවරසම්පත්තියයො, සබ්බංතං

යතරසසු ධුතගුයණසුසයමොධායනොපගත’’ [සයමොධායනතබ්බං(ක.)] න්ති. 

ධුතඞ්ගපඤ්යහොදුතියයො. 

අනුමානවග්යගොචතුත්යථො. 
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6. ඔපම්මකථාපඤ්යහො 

මාතිකා 

භන්යත නාගයසන, කතිහඞ්යගහි සමන්නාගයතො භික්ඛු අරහත්තං 

සච්ඡිකයරොතීති? 

ඉධ, මහාරාජ, අරහත්තංසච්ඡිකාතුකායමනභික්ඛුනා– 

ගද්රභස්ස [යඝොරස්සරස්ස(සී.සයා. පී.)] එකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

කුක්කුටස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

කලන්දකස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

දීපිනියාඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

දීපිකස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

කුම්මස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

වංසස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

චාපස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

වායසස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

මක්කටස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ගද්රභවග්යගොපඨයමො. 

ලාබුලතායඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

පදුමස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

බීජස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

සාලකලයාණිකඞකාය එකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

නාවායතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

නාවාලග්ගනකස්ස [නාවාලගනකස්ස (සී. පී.)] ද්යව අඞ්ගානි
ගයහතබ්බානි. 

කූපස්ස [කූපකස්ස (ක.)] එකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 
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නියාමකස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

කම්මකාරස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

සමුද්දස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

සමුද්දවග්යගොදුතියයො. 

පථවියාපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ආපස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

යතජස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

වායුස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

පබ්බතස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ආකාසස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

චන්දස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

සූරියස්සසත්තඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

සක්කස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

චක්කවත්තිස්සචත්තාරිඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

පථවීවග්යගොතතියයො. 

උපචිකායඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

බිළාරස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

උන්දූරස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

විච්ඡිකස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

නකුලස්සඑකංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

ජරසිඞ්ගාලස්ස ද්යවඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානි. 

මිගස්ස තීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

යගොරූපස්සචත්තාරිඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 
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වරාහස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

හත්ථිස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

උපචිකාවග්යගොචතුත්යථො. 

සීහස්සසත්තඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

චක්කවාකස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

යපණාහිකායද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ඝරකයපොතස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

උලූකස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

සතපත්තස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

වග්ගුලිස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ජලූකායඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

සප්පස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

අජගරස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

සීහවග්යගොපඤ්චයමො. 

පන්ථමක්කටකස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

ථනසිතදාරකස්ස [ථනපීතදාරකස්ස(සයා.)] එකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

චිත්තකධරකුම්මස්ස [චිත්තකථලකුම්මස්ස (ක.)] එකං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

පවනස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

රුක්ඛස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

යමඝස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

මණිකඞරතනස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

මාගවිකස්ස චත්තාරි අඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 
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බාළිසිකස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

තච්ඡකස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

මක්කටවග්යගොඡට්යඨො. 

කුම්භස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

කාළායසස්ස [කාළහංසස්ස(ක.)] ද්යව අඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ඡත්තස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

යඛත්තස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

අගදස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

යභොජනස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ඉස්සාසස්සචත්තාරිඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

කුම්භවග්යගොසත්තයමො. 

රඤ්යඤොචත්තාරිඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

යදොවාරිකස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

නිසදායඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

පදීපස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

මයූරස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

තුරඞ්ගස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

යසොණ්ඩිකස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ඉන්දඛීලස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

තුලායඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

ඛග්ගස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

මච්ඡස්ස ද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ඉණග්ගාහකස්ස එකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 
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බයාධිතස්ස ද්යවඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානි. 

මතස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

නදියාද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

උසභස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

මග්ගස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

සුඞ්කසායිකස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

යචොරස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

සකුණග්ඝියාඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

සුනඛස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

තිකිච්ඡකස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ගබ්භිනියාද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

චමරියාඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

කිකියාද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

කයපොතිකායතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

එකනයනස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

කස්සකස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

ජම්බුකසිඞ්ගාලියාඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

චඞ්ගවාරකස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

දබ්බියාඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

ඉණසාධකස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

අනුවිචිනකස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

සාරථිස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 

යභොජකස්ස ද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානි. 
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තුන්නවායස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

නාවිකස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

භමරස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානීති. 

මාතිකානිට්ඨිතා. 

1.  ද්රභවග්ය ො 

1. ගද්රභඞ්ගපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘ගද්රභස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, ගද්රයභො
නාම සඞ්කාරකූයටපි චතුක්යකපි සිඞ්ඝාටයකපි ගාමද්වායරපි ථුසරාසිම්හිපි

යත්ථ කත්ථචි සයති, න සයනබහුයලො යහොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන තිණසන්ථායරපි පණ්ණසන්ථායරපි 

කට්ඨමඤ්චයකපි ඡමායපි යත්ථ කත්ථචි චම්මඛණ්ඩං පත්ථරිත්වා යත්ථ

කත්ථචි සයිතබ්බං, න සයනබහුයලන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, ගද්රභස්ස

එකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවන

‘කලිඞ්ගරූපධානා, භික්ඛයව, එතරහි මම සාවකා විහරන්ති අප්පමත්තා

ආතාපියනො පධානස්මි’න්ති. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන 
සාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනාපි– 

‘‘‘පල්ලඞ්යකනනිසින්නස්ස, ජණ්ණුයකනාභිවස්සති; 

අලංඵාසුවිහාරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’’ති. 

ගද්රභඞ්ගපඤ්යහොපඨයමො. 

2. කුක්කුටඞ්ගපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘කුක්කුටස්ස පඤ්ච අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති

යං වයදසි, කතමානි තානි පඤ්ච අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, කුක්කුයටො කායලන සමයයන පටිසල්ලීයති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන කායලන සමයයයනව යචතියඞ්ගණං
සම්මජ්ජිත්වා පානීයං පරියභොජනීයං උපට්ඨයපත්වා සරීරං පටිජග්ගිත්වා
නහායිත්වා යචතියං වන්දිත්වා වුඩ් ානං භික්ඛූනං දස්සනාය ගන්ත්වා

කායලන සමයයන සුඤ්ඤාගාරං පවිසිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, කුක්කුටස්ස
පඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, කුක්කුයටො කායලන සමයයයනව වුට්ඨාති.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන කායලන සමයයයනව 
වුට්ඨහිත්වා යචතියඞ්ගණං සම්මජ්ජිත්වා පානීයං පරියභොජනීයං
උපට්ඨයපත්වා සරීරං පටිජග්ගිත්වා යචතියං වන්දිත්වා පුනයදව
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සුඤ්ඤාගාරං පවිසිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, කුක්කුටස්ස දුතියං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, කුක්කුයටො පථවිං ඛණිකඞත්වා ඛණිකඞත්වා 

අජ්යඣොහාරං අජ්යඣොහරති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන පච්චයවක්ඛිත්වා පච්චයවක්ඛිත්වා අජ්යඣොහාරං

අජ්යඣොහරිතබ්බං ‘යනව දවාය න මදාය න මණ්ඩනාය න විභූසනාය, 
යාවයදව ඉමස්ස කායස්ස ඨිතියා යාපනාය විහිංසූපරතියා

බ්රහ්මචරියානුග්ගහාය, ඉතිපුරාණඤ්චයවදනංපටිහඞ්ඛාමිනවඤ්ච යවදනං

නඋප්පායදස්සාමි, යාත්රාචයමභවිස්සතිඅනවජ්ජතාචඵාසුවිහායරොචා’ති. 

ඉදං, මහාරාජ, කුක්කුටස්ස තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, 

මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන– 

‘‘‘කන්තායරපුත්තමංසංව, අක්ඛස්සබ්භඤ්ජනංයථා; 

එවංආහරිආහාරං, යාපනත්ථමමුච්ඡියතො’ති. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, කුක්කුයටොසචක්ඛුයකොපිරත්තිංඅන්යධොයහොති. 

එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනඅනන්යධයනවඅන්යධන

වියභවිතබ්බං, අරඤ්යඤපි යගොචරගායමපිණ්ඩායචරන්යතනපිරජනීයයසු
රූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බධම්යමසු අන්යධන බධියරන මූයගන විය

භවිතබ්බං, න නිමිත්තං ගයහතබ්බං, නානුබයඤ්ජනං ගයහතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, කුක්කුටස්සචතුත්ථංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 
යථයරන මහාකච්චායයනන– 

‘චක්ඛුමාස්සයථාඅන්යධො, යසොතවාබධියරොයථා; 

පඤ්ඤවාස්ස [ජිව්හාවස්ස(සී.පී.)] යථා මූයගො, බලවාදුබ්බයලොරිව; 

අත්තඅත්යථ [අථ අත්යථ (සී. පී.)] සමුප්පන්යන, සයයථ
මතසායික’න්ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, කුක්කුයටො යලඩ්ඩුදණ්ඩලගුළමුග්ගයරහි

පරිපාතියන්යතොපිසකංයගහංනවිජහති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන චීවරකම්මං කයරොන්යතනපි නවකම්මං කයරොන්යතනපි
වත්තප්පටිවත්තං කයරොන්යතනපි උද්දිසන්යතනපි උද්දිසායපන්යතනපි

යයොනියසො මනසිකායරො න විජහිතබ්යබො, සකං යඛො පයනතං, මහාරාජ, 

යයොගියනො යගහං, යදිදං යයොනියසො මනසිකායරො. ඉදං, මහාරාජ, 

කුක්කුටස්සපඤ්චමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා

යදවාතියදයවන ‘යකො ච, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො යගොචයරො සයකො 

යපත්තියකො විසයයො? යදිදං චත්තායරො සතිපට්ඨානා’ති. භාසිතම්යපතං, 

මහාරාජ, යථයරන සාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනාපි– 

‘‘‘යථාසුදන්යතොමාතඞ්යගො, සකංයසොණ්ඩංනමද්දති; 
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භක්ඛාභක්ඛංවිජානාති, අත්තයනොවුත්තිකප්පනං. 

‘‘‘තයථවබුද්ධපුත්යතන, අප්පමත්යතනවාපන; 

ජිනවචනංනමද්දිතබ්බං, මනසිකාරවරුත්තම’’’න්ති. 

කුක්කුටඞ්ගපඤ්යහොදුතියයො. 

3. කලන්දකඞ්ගපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘කලන්දකස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමං තං එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 
කලන්දයකො පටිසත්තුම්හි ඔපතන්යත නඞ්ගුට්ඨං පප්යඵොයටත්වා මහන්තං

කත්වා යතයනව නඞ්ගුට්ඨලගුයළන පටිසත්තුං පටිබාහති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන කියලසසත්තුම්හි ඔපතන්යත
සතිපට්ඨානලගුළං පප්යඵොයටත්වා මහන්තං කත්වා යතයනව 

සතිපට්ඨානලගුයළන සබ්බකියලසා පටිබාහිතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, 

කලන්දකස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන
චූළපන්ථයකන– 

‘යදාකියලසාඔපතන්ති, සාමඤ්ඤගුණධංසනා; 

සතිපට්ඨානලගුයළන, හන්තබ්බායතපුනප්පුන’’’න්ති. 

කලන්දකඞ්ගපඤ්යහොතතියයො. 

4. දීපිනියඞ්ගපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘දීපිනියා එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමං තං එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, දීපිනී

සකිං යයව ගබ්භං ගණ්හාති, න පුනප්පුනං පුරිසං උයපති? එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ආයතිං පටිසන්ධිං උප්පත්තිං 
ගබ්භයසයයංචුතිංයභදංඛයංවිනාසංසංසාරභයංදුග්ගතිංවිසමංසම්පීළිතං

දිස්වා ‘පුනබ්භයව නප්පටිසන්දහිස්සාමී’ති යයොනියසො මනසිකායරො

කරණීයයො. ඉදං, මහාරාජ, දීපිනියාඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, 

මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවනසුත්තනිපායතධනියයගොපාලකසුත්යත– 

‘‘‘උසයභොරිවයඡත්වබන්ධනානි, නායගොපූතිලතංවදාලයිත්වා; 

නාහං පුනුයපස්සං ගබ්භයසයයං, අථ යච පත්ථයසී පවස්ස 
යදවා’’’ති. 

දීපිනියඞ්ගපඤ්යහොචතුත්යථො. 
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5. දීපිකඞ්ගපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘දීපිකස්ස ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 
දීපියකොඅරඤ්යඤතිණගහනංවාවනගහනංවාපබ්බතගහනංවානිස්සාය

නිලීයිත්වා මියග ගණ්හාති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරනවියවකංයසවිතබ්බංඅරඤ්ඤං රුක්ඛමූලංපබ්බතංකන්දරං
ගිරිගුහං සුසානං වනපත්ථං අබ්යභොකාසං පලාලපුඤ්ජං අප්පසද්දං

අප්පනිග්යඝොසං විජනවාතං මනුස්සරාහයසයයකං පටිසල්ලානසාරුප්පං; 

වියවකං යසවමායනො හි, මහාරාජ, යයොගී යයොගාවචයරො නචිරස්යසව

ඡළභිඤ්ඤාසුච වසිභාවං පාපුණාති. ඉදං, මහාරාජ, දීපිකස්ස පඨමං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරහිධම්මසඞ්ගාහයකහි– 

‘‘‘යථාපි දීපියකො නාම, නිලීයිත්වා ගණ්හයත [ගණ්හතී (සී. පී.)] 

මියග; 

තයථවායංබුද්ධපුත්යතො, යුත්තයයොයගොවිපස්සයකො; 

අරඤ්ඤංපවිසිත්වාන, ගණ්හාතිඵලමුත්තම’න්ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, දීපියකො යං කිඤ්චි පසුං වධිත්වා වායමන 

පස්යසන පතිතං න භක්යඛති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන යවළුදායනන වා පත්තදායනන වා පුප්ඵදායනන වා
ඵලදායනන වා සිනානදායනන වා මත්තිකාදායනන වා චුණ්ණදායනන වා
දන්තකට්ඨදායනන වා මුයඛොදකදායනන වා චාතුකමයතාය වා

මුග්ගසුපයතාය [මුග්ගසුප්පතාය(සී. පී.)] වාපාරිභට [පාරිභට්ටතාය(සී.පී.)] 
යතාය වා ජඞ්ඝයපසනීයයන වා යවජ්ජකම්යමන වා දූතකම්යමන වා
පහිණගමයනන වා පිණ්ඩපටිපිණ්යඩන වා දානානුප්පදායනන වා

වත්ථුවිජ්ජාය වානක්ඛත්තවිජ්ජාය වා අඞ්ගවිජ්ජාය [නගවිජ්ජාය (ක.)] වා
අඤ්ඤතරඤ්ඤතයරන වා බුද්ධප්පටිකුට්යඨන මිච්ඡාජීයවන නිප්ඵාදිතං

යභොජනං න භුඤ්ජිතබ්බං [පරිභුඤ්ජිතබ්බං (සී. පී.)] වායමන පස්යසන

පතිතංපසුංවිය දීපියකො.ඉදං, මහාරාජ, දීපිකස්සදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනසාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘වචීවිඤ්ඤත්තිවිප්ඵාරා, උප්පන්නංමධුපායසං; 

සයචභුත්යතොභයවයයාහං, සාජීයවොගරහියතොමම. 

‘‘‘යදිපියමඅන්තගුණං, නික්ඛමිත්වාබහීචයර; 

යනවභින්යදයයමාජීවං, චජමායනොපිජීවිත’’’න්ති. 

දීපිකඞ්ගපඤ්යහොපඤ්චයමො. 
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6. කුම්මඞ්ගපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘කුම්මස්සපඤ්චඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

කුම්යමො උදකචයරො උදයකයයව වාසං කප්යපති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන සබ්බපාණභූතපුග්ගලානං හිතානුකම්පිනා
යමත්තාසහගයතන යචතසා විපුයලන මහග්ගයතන අප්පමායණන

අයවයරන අබයාපජ්යජන සබ්බාවන්තං යලොකං ඵරිත්වා විහරිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, කුම්මස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, කුම්යමො උදයක උප්පිලවන්යතො සීසං

උක්ඛිපිත්වායදියකොචිපස්සති, තත්යථව නිමුජ්ජතිගාළ්හයමොගාහති‘මාමං

යතපුනපස්යසයය’න්ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරන
කියලයසසු ඔපතන්යතසු ආරම්මණසයර නිමුජ්ජිතබ්බං 

ගාළ්හයමොගාහිතබ්බං ‘මාමංකියලසා පුනපස්යසයය’න්ති.ඉදං, මහාරාජ, 
කුම්මස්ස දුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, කුම්යමොඋදකයතො නික්ඛමිත්වාකායංඔතායපති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 

නිසජ්ජට්ඨානසයනචඞ්කමයතො මානසං නීහරිත්වා සම්මප්පධායන මානසං

ඔතායපතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, කුම්මස්සතතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, කුම්යමො පථවිං ඛණිකඞත්වා විවිත්යත වාසං 

කප්යපති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
ලාභසක්කාරසියලොකං පජහිත්වා සුඤ්ඤං විවිත්තං කානනං වනපත්ථං
පබ්බතංකන්දරංගිරිගුහංඅප්පසද්දංඅප්පනිග්යඝොසං පවිවිත්තයමොගාහිත්වා

විවිත්යතයයවවාසංඋපගන්තබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, කුම්මස්ස චතුත්ථංඅඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන උපයසයනන

වඞ්ගන්තපුත්යතන – 

‘‘‘විවිත්තංඅප්පනිග්යඝොසං, වාළමිගනියසවිතං; 

යසයවයසනාසනංභික්ඛු, පටිසල්ලානකාරණා’ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, කුම්යමො චාරිකං චරමායනො යදිකඤ්චි පස්සති 

වා, සද්දංසුණාතිවා, යසොණ්ඩිපඤ්චමානිඅඞ්ගානිසයකකපායලනිදහිත්වා 

අප්යපොස්සුක්යකොතුණ්හීභූයතොතිට්ඨතිකායමනුරක්ඛන්යතො, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සබ්බත්ථ
රූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බධම්යමසු ආපතන්යතසු ඡසු ද්වායරසු 
සංවරකවාටංඅනුග්ඝායටත්වාමානසංසයමොදහිත්වාසංවරංකත්වාසයතන

සම්පජායනන විහාතබ්බං සමණධම්මං අනුරක්ඛමායනන. ඉදං, මහාරාජ, 
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කුම්මස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා
යදවාතියදයවනසංයුත්තනිකායවයර කුම්මූපමසුත්තන්යත– 

‘‘‘කුම්යමොව අඞ්ගානි සයක කපායල, සයමොදහං භික්ඛු

මයනොවිතක්යක; 

අනිස්සියතො අඤ්ඤමයහඨයායනො, පරිනිබ්බුයතොනූපවයදයය
කඤ්චී’’’ති. 

කුම්මඞ්ගපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. වංසඞ්ගපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘වංසස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමංතං එකං අඞ්ගංගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, වංයසො 

යත්ථ වායතො, තත්ථ අනුයලොයමති, නාඤ්ඤත්ථමනුධාවති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරනයං බුද්යධන භගවතා භාසිතංනවඞ්ගං

සත්ථුසාසනං, තංඅනුයලොමයිත්වා කප්පියයඅනවජ්යජඨත්වාසමණධම්මං

යයව පරියයසිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, වංසස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.
භාසිතම්යපතංමහාරාජයථයරනරාහුයලන– 

‘‘‘නවඞ්ගංබුද්ධවචනං, අනුයලොයමත්වානසබ්බදා; 

කප්පියයඅනවජ්ජස්මිං, ඨත්වාපායංසමුත්තරි’’’න්ති. 

වංසඞ්ගපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. චාපඞ්ගපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘චාපස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං 

වයදසි, කතමංතං එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, චායපො

සුතච්ඡියතොනමියතො [මියතො(සී.පී.ක.)] යාවග්ගමූලංසමකයමවඅනුනමති 

නප්පටිත්ථම්භති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන

යථරනවමජ්ඣිමසමයකසු අනුනමිතබ්බං නප්පටිඵරිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

චාපස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා
යදවාතියදයවනවිධුර[පුණ්ණක]ජාතයක– 

‘‘‘චායපොවූනුදයරො ධීයරො, වංයසො වාපි පකම්පයය [චායපො වානුන

යමධීයරො, වංයසොවඅනුයලොමයං(සී.පී.ක.)]; 

පටියලොමංනවත්යතයය, සරාජවසතිංවයස’’’ති. 

චාපඞ්ගපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 
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9. වායසඞ්ගපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘වායසස්සද්යව අඞ්ගානිගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානි තානි ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

වායයසො ආසඞ්කිතපරිසඞ්කියතො යත්තප්පයත්යතො චරති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ආසඞ්කිතපරිසඞ්කියතන 

යත්තපයත්යතන උපට්ඨිතාය සතියා සංවුයතහි ඉන්ද්රියයහි චරිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, වායසස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, වායයසො යං කිඤ්චි යභොජනං දිස්වා ඤාතීහි 

සංවිභජිත්වාභුඤ්ජති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනයය

යත ලාභා ධම්මිකා ධම්මලද්ධා අන්තමයසො පත්තපරියාපන්නමත්තම්පි, 
තථාරූයපහි ලායභහි පටිවිභත්තයභොගිනා භවිතබ්බං සීලවන්යතහි

සබ්රහ්මචාරීහි. ඉදං, මහාරාජ, වායසස්ස දුතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනසාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනා – 

‘‘‘සයචයමඋපනායමන්ති, යථාලද්ධංතපස්සියනො; 

සබ්යබසංවිභජිත්වාන, තයතොභුඤ්ජාමියභොජන’’’න්ති. 

වායසඞ්ගපඤ්යහොනවයමො. 

10. මක්කටඞ්ගපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘මක්කටස්ස ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති

යංවයදසි, කතමානිතානිද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

මක්කයටො වාසමුපගච්ඡන්යතො තථාරූයප ඔකායස මහතිමහාරුක්යඛ

පවිවිත්යත සබ්බට්ඨකසායඛ [සබ්බත්ථකසායඛ (සයා.), සබ්බට්ඨසායඛ 

(ක.)] භීරුත්තායණ වාසමුපගච්ඡති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන ලජ්ජිං යපසලං සීලවන්තං කලයාණධම්මං බහුස්සුතං
ධම්මධරං විනයධරං පියං ගරුභාවනීයං වත්තාරං වචනක්ඛමං ඔවාදකං
විඤ්ඤාපකං සන්දස්සකං සමාදපකං සමුත්යතජකං සම්පහංසකං එවරූපං

කලයාණමිත්තං ආචරියං නිස්සාය විහරිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, මක්කටස්ස
පඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මක්කයටොරුක්යඛයයව චරතිතිට්ඨතිනිසීදති, 

යදි නිද්දං ඔක්කමති, තත්යථව රත්තිං වාසමනුභවති. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනපවනාභිමුයඛනභවිතබ්බං, පවයනයයව 

ඨානචඞ්කමනිසජ්ජාසයනං නිද්දං ඔක්කමිතබ්බං, තත්යථව 

සතිපට්ඨානමනුභවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, මක්කටස්ස දුතියං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන සාරිපුත්යතන
ධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘චඞ්කමන්යතොපිතිට්ඨන්යතො, නිසජ්ජාසයයනනවා; 
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පවයනයසොභයතභික්ඛු, පවනන්තංවවණ්ණිකඞත’’’න්ති. 

මක්කටඞ්ගපඤ්යහොදසයමො. 

ගද්රභවග්යගොපඨයමො. 

තස්සුද්දානං– 

ගද්රයභොයචව [යඝොරස්සයරොච(සී.සයා. පී.)] කුක්කුයටො, කලන්යදො

දීපිනිදීපියකො; 

කුම්යමොවංයසොචචායපොච, වායයසොඅථමක්කයටොති. 

2. ෙමුද්දවග්ය ො 

1. ලාබුලතඞ්ගපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘ලාබුලතාය එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, ලාබුලතා

තියණවාකට්යඨවාලතායවායසොණ්ඩිකාහි ආලම්බිත්වාතස්සූපරිවඩ් ති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අරහත්යත 
අභිවඩ්ඪතුකායමන මනසා ආරම්මණං ආලම්බිත්වා අරහත්යත

අභිවඩ්ඪතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, ලාබුලතාය එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනසාරිපුත්යතන ධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘යථාලාබුලතානාම, තියණකට්යඨලතායවා; 

ආලම්බිත්වායසොණ්ඩිකාහි, තයතොවඩ් තිඋප්පරි. 

‘‘‘තයථවබුද්ධපුත්යතන, අරහත්තඵලකාමිනා; 

ආරම්මණංආලම්බිත්වා, වඩ්ඪතබ්බංඅයසක්ඛඵයල’’’ති. 

ලාබුලතඞ්ගපඤ්යහොපඨයමො. 

2. පදුමඞ්ගපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘පදුමස්ස තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

පදුමංඋදයකජාතංඋදයකසංවද්ධංඅනුපලිත්තංඋදයකන, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන කුයල ගයණ ලායභ යයස සක්කායර
සම්මානනාය පරියභොගපච්චයයසු ච සබ්බත්ථ අනුපලිත්යතන භවිතබ්බං.

ඉදං, මහාරාජ, පදුමස්සපඨමං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පදුමං උදකා අච්චුග්ගම්ම ඨාති. එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සබ්බයලොකං අභිභවිත්වා අච්චුග්ගම්ම
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යලොකුත්තරධම්යම ඨාතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, පදුමස්ස දුතියං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පදුමංඅප්පමත්තයකනපි අනියලනඑරිතංචලති.

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අප්පමත්තයකසුපි

කියලයසසු සංයයමොකරණීයයො, භයදස්සාවිනාවිහරිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

පදුමස්ස තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා
යදවාතියදයවන ‘අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී සමාදාය සික්ඛති
සික්ඛාපයදසූ’ති. 

පදුමඞ්ගපඤ්යහොදුතියයො. 

3. බීජඞ්ගපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘බීජස්ස ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 
බීජං අප්පකම්පි සමානං භද්දයක යඛත්යත වුත්තං යදයව සම්මා ධාරං

පයවච්ඡන්යතසුබහූනි ඵලානිඅනුදස්සති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරනයථාපටිපාදිතංසීලංයකවලං සාමඤ්ඤඵලමනුදස්සති.එවං

සම්මාපටිපජ්ජිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, බීජස්සපඨමං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, බීජංසුපරියසොධියතයඛත්යතයරොපිතංඛිප්පයමව 

සංවිරූහති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන මානසං
සුපරිග්ගහිතං සුඤ්ඤාගායර පරියසොධිතං සතිපට්ඨානයඛත්තවයර ඛිත්තං

ඛිප්පයමව විරූහති. ඉදං, මහාරාජ, බීජස්ස දුතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන අනුරුද්යධන– 

‘‘‘යථාපි යඛත්යත [යථා යඛත්යත (සී.)] පරිසුද්යධ, බීජඤ්චස්ස

පතිට්ඨිතං; 

විපුලංතස්සඵලංයහොති, අපියතොයසතිකස්සකං. 

‘‘‘තයථවයයොගියනොචිත්තං, සුඤ්ඤාගායරවියසොධිතං; 

සතිපට්ඨානයඛත්තම්හි, ඛිප්පයමවවිරූහතී’’’ති. 

බීජඞ්ගපඤ්යහොතතියයො. 

4. සාලකලයාණිකඞකඞ්ගපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘සාලකලයාණිකඞකාය එකං අඞ්ගං

ගයහතබ්බ’න්තියංවයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, සාලකලයාණිකඞකා නාම අන්යතොපථවියං යයව අභිවඩ් ති

හත්ථසතම්පි භියයයොපි, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
චත්තාරිසාමඤ්ඤඵලානිචතස්යසොපටිසම්භිදා ඡළභිඤ්ඤායයොයකවලඤ්ච
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සමණධම්මං සුඤ්ඤාගායර යයව පරිපූරයිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

සාලකලයාණිකඞකාය එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 

යථයරනරාහුයලන– 

‘‘‘සාලකලයාණිකඞකානාම, පාදයපොධරණීරුයහො; 

අන්යතොපථවියංයයව, සතහත්යථොපිවඩ් ති. 

‘‘‘යථාකාලම්හිසම්පත්යත, පරිපායකනයසොදුයමො; 

උග්ගඤ්ඡිත්වානඑකාහං, සතහත්යථොපිවඩ් ති. 

‘‘‘එවයමවාහංමහාවීර, සාලකලයාණිකඞකාවිය; 

අබ්භන්තයරසුඤ්ඤාගායර, ධම්මයතොඅභිවඩ් යි’’’න්ති. 

සාලකලයාණිකඞකඞ්ගපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. නාවඞ්ගපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘නාවාය තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

නාවා බහුවිධදාරුසඞ්ඝාටසමවායයනබහුම්පි ජනංතාරයති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
ආචාරසීලගුණවත්තප්පටිවත්තබහුවිධධම්මසඞ්ඝාටසමවායයන සයදවයකො

යලොයකොතාරයිතබ්යබො.ඉදං, මහාරාජ, නාවායපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, නාවා

බහුවිධඌමිත්ථනිතයවගවිසටමාවට්ටයවගං සහති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන බහුවිධකියලසඌමියවගං 
ලාභසක්කාරයසසියලොකපූජනවන්දනා පරකුයලසු 
නින්දාපසංසාසුඛදුක්ඛසම්මානනවිමානනබහුවිධයදොසඌමියවගඤ්ච

සහිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, නාවායදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, නාවා අපරිමිතමනන්තමපාරමක්යඛොභිතගම්භීයර
මහතිමහායඝොයස තිමිතිමිඞ්ගලමකරමච්ඡගණාකුයල මහතිමහාසමුද්යද

චරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන තිපරිවට්ට

ද්වාදසාකාර චතුසච්චාභිසමයප්පටියවයධ මානසං සඤ්චාරයිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, නාවාය තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 
භගවතායදවාතියදයවනසංයුත්තනිකායවයර සච්චසංයුත්යත– 

‘‘‘විතක්යකන්තා ච යඛො තුම්යහ, භික්ඛයව, ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති 

විතක්යකයයාථ, ‘‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’’ති විතක්යකයයාථ, ‘‘අයං

දුක්ඛනියරොයධො’’ති විතක්යකයයාථ, ‘‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනී පටිපදා’’ති
විතක්යකයයාථා’’’ති. 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  ඔපම්මකථාපඤ්යහො 

296 

පටුන 

නාවඞ්ගපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. නාවාලග්ගනකඞ්ගපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘නාවාලග්ගනකස්ස ද්යව අඞ්ගානි 

ගයහතබ්බානී’තියංවයදසි, කතමානි තානිද්යවඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? 

‘‘යථා, මහාරාජ, නාවාලග්ගනකං බහුඌමිජාලාකුලවික්යඛොභිතසලිලතයල 

මහතිමහාසමුද්යද නාවං ලග්යගති ඨයපති, න යදති දිසාවිදිසං හරිතුං, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන රාගයදොසයමොහූමිජායල

මහතිමහාවිතක්කසම්පහායර චිත්තං ලග්යගතබ්බං, න දාතබ්බං දිසාවිදිසං

හරිතුං.ඉදං, මහාරාජ, නාවාලග්ගනකස්සපඨමංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, නාවාලග්ගනකංනප්ලවති [න පිලවති(සී.පී.)] 

විසීදති, හත්ථසයතපිඋදයකනාවංලග්යගතිඨානමුපයනති, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
ලාභයසසක්කාරමානනවන්දනපූජනඅපචිතීසු ලාභග්ගයසග්යගපි න

ප්ලවිතබ්බං, සරීරයාපනමත්තයකයයවචිත්තං ඨයපතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

නාවාලග්ගනකස්ස දුතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 
යථයරනසාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘යථා සමුද්යදලග්ගනකං, නප්ලවති විසීදති; 

තයථවලාභසක්කායර, මාප්ලවථවිසීදථා’’’ති. 

නාවාලග්ගනකඞ්ගපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. කූපඞ්ගපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘කූපස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං 

වයදසි, කතමං තං එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, කූයපො

රජ්ජුඤ්ච වරත්තඤ්ච ලඞ්කාරඤ්ච ධායරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරන සතිසම්පජඤ්ඤසමන්නාගයතන භවිතබ්බං, 
අභික්කන්යතපටික්කන්යතආයලොකියතවියලොකියත සමිඤ්ජියතපසාරියත
සඞ්ඝාටිපත්තචීවරධාරයණ අසියත පීයත ඛායියත සායියත 
උච්චාරපස්සාවකම්යම ගයත ඨියත නිසින්යන සුත්යත ජාගරියත භාසියත

තුණ්හීභායව සම්පජානකාරිනාභවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, කූපස්සඑකංඅඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන ‘සයතො, 

භික්ඛයව, භික්ඛුවිහයරයය සම්පජායනො, අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී’’’ති. 

කූපඞ්ගපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. නියාමකඞ්ගපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘නියාමකස්ස තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති

යංවයදසි, කතමානිතානිතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 
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නියාමයකොරත්තින්දිවංසතතංසමිතංඅප්පමත්යතොයත්තප්පයත්යතොනාවං 

සායරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන චිත්තං
නියාමයමායනන රත්තින්දිවං සතතං සමිතං අප්පමත්යතන

යත්තප්පයත්යතන යයොනියසො මනසිකායරන චිත්තං නියායමතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, නියාමකස්ස පඨමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 
භගවතා යදවාතියදයවනධම්මපයද– 

‘‘‘අප්පමාදරතා යහොථ, සචිත්තමනුරක්ඛථ; 

දුග්ගා උද්ධරථත්තානං, පඞ්යක සන්යනොව [සත්යතොව (සී. පී.)] 
කුඤ්ජයරො’ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, නියාමකස්සයංකිඤ්චි මහාසමුද්යදකලයාණං

වා පාපකං වා, සබ්බංතංවිදිතංයහොති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන කුසලාකුසලං සාවජ්ජානවජ්ජං හීනප්පණීතං

කණ්හසුක්කසප්පටිභාගං විජානිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, නියාමකස්ස දුතියං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, නියාමයකො යන්යත මුද්දිකං යදති ‘මා යකොචි 

යන්තං ආමසිත්ථා’ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
චිත්යත සංවරමුද්දිකා දාතබ්බා ‘මා කිඤ්චි පාපකං අකුසලවිතක්කං

විතක්යකසී’ති, ඉදං, මහාරාජ, නියාමකස්ස තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවනසංයුත්තනිකායවයර ‘මා, 

භික්ඛයව, පාපයක අකුසයල විතක්යක විතක්යකයයාථ, යසයයථීදදං, 
කාමවිතක්කං බයාපාදවිතක්කංවිහිංසාවිතක්ක’’’න්ති. 

නියාමකඞ්ගපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. කම්මකාරඞ්ගපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘කම්මකාරස්සඑකං අඞ්ගංගයහතබ්බ’න්තියං

වයදසි, කතමං තං එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

කම්මකායරොඑවංචින්තයති ‘භතයකොඅහංඉමායනාවායකම්මංකයරොමි, 

ඉමායාහංනාවාය වාහසාභත්තයවතනංලභාමි, නයමපමායදොකරණීයයො, 

අප්පමායදන යම අයං නාවා වායහතබ්බා’ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරන එවං චින්තයිතබ්බං ‘ඉමං යඛො අහං
චාතුමහාභූතිකං කායං සම්මසන්යතො සතතං සමිතං අප්පමත්යතො
උපට්ඨිතස්සති සයතො සම්පජායනො සමාහියතො එකග්ගචිත්යතො
ජාතිජරාබයාධිමරණයසොකපරියදවදුක්ඛයදොමනස්සුපායායසහි 

පරිමුච්චිස්සාමීතිඅප්පමායදොයමකරණීයයො’ති, ඉදං, මහාරාජ, කම්මකාරස්ස

එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන සාරිපුත්යතන
ධම්මයසනාපතිනා– 
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‘‘‘කායං ඉමංසම්මසථ, පරිජානාථ පුනප්පුනං; 

කායයසභාවංදිස්වාන, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සථා’ති. 

කම්මකාරඞ්ගපඤ්යහොනවයමො. 

10. සමුද්දඞ්ගපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘සමුද්දස්ස පඤ්ච අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති

යං වයදසි, කතමානි තානි පඤ්ච අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, මහාසමුද්යදොමයතනකුණයපනසද්ධිංනසංවසති, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 
රාගයදොසයමොහමානදිට්ඨිමක්ඛපළාසඉස්සාමච්ඡරියමායාසායඨයයකුටිලවිස

මදුච්චරිතකියලසමයලහි සද්ධිං න සංවසිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, සමුද්දස්ස
පඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මහාසමුද්යදො 
මුත්තාමණිකඞයවළුරියසඞ්ඛසිලාපවාළඵලිකමණිකඞවිවිධරතනනිචයං ධායරන්යතො

පිදහති, නබහි විකිරති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 
මග්ගඵලඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තිවිපස්සනාභිඤ්ඤාවිවිධගුණරතනා

නි අධිගන්ත්වා පිදහිතබ්බානි, න බහි නීහරිතබ්බානි. ඉදං, මහාරාජ, 
සමුද්දස්ස දුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මහාසමුද්යදො මහන්යතහි මහාභූයතහි සද්ධිං 

සංවසති. එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අප්පිච්ඡං
සන්තුට්ඨංධුතවාදං සල්යලඛවුත්තිංආචාරසම්පන්නංලජ්ජිංයපසලංගරුං
භාවනීයං වත්තාරං වචනක්ඛමං යචොදකං පාපගරහිං ඔවාදකං අනුසාසකං
විඤ්ඤාපකං සන්දස්සකං සමාදපකං සමුත්යතජකං සම්පහංසකං

කලයාණමිත්තං සබ්රහ්මචාරිං නිස්සාය වසිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
මහාසමුද්දස්සතතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මහාසමුද්යදො නවසලිලසම්පුණ්ණාහි 
ගඞ්ගායමුනාඅචිරවතීසරභූමහීආදීහි නදීසතසහස්යසහි අන්තලික්යඛ

සලිලධාරාහිචපූරියතොපි සකංයවලංනාතිවත්තති.එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන ලාභසක්කාරසියලොකවන්දනමානනපූජනකාරණා

ජීවිතයහතුපිසඤ්චිච්චසික්ඛාපදවීතික්කයමොන කරණීයයො. ඉදං, මහාරාජ, 

මහාසමුද්දස්ස චතුත්ථං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 
භගවතායදවාතියදයවන– 

‘යසයයථාපි, මහාරාජ [පහාරාධ (සී. පී.)], මහාසමුද්යදො ඨිතධම්යමො

යවලංනාතික්කමති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යංමහා සාවකානංසික්ඛාපදං

පඤ්ඤත්තං, තංමමසාවකාජීවිතයහතුපිනාතික්කමන්තී’ති. 
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‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මහාසමුද්යදො සබ්බසවන්තීහි
ගඞ්ගායමුනාඅචිරවතීසරභූමහීහි අන්තලික්යඛ උදකධාරාහිපි න පරිපූරති. 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 
උද්යදසපරිපුච්ඡාසවනධාරණවිනිච්ඡයඅභිධම්මවිනයගාළ්හසුත්තන්තවිග්ගහ
පදනික්යඛපපදසන්ධි පදවිභත්තිනවඞ්ගජිනසාසනවරං සුණන්යතනාපි න

තප්පිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, මහාසමුද්දස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවන සුතයසොමජාතයක– 

‘‘‘අග්ගියථාතිණකට්ඨංදහන්යතො, නතප්පතිසාගයරොවානදීහි; 

එවම්පි යච [එවම්පි යව (සයා.), එවං හි යම (ක.) ජා. 1 

අසීතිනිපායත] පණ්ඩිතා රාජයසට්ඨ, සුත්වා න තප්පන්ති 
සුභාසියතනා’’’ති. 

සමුද්දඞ්ගපඤ්යහොදසයමො.සමුද්දවග්යගොදුතියයො. 

තස්සුද්දානං – 

ලාබුලතාචපදුමං, බීජංසාලකලයාණිකඞකා; 

නාවාචනාවාලග්ගනං, කූයපොනියාමයකොතථා; 

කම්මකායරොසමුද්යදොච, වග්යගොයතනපවුච්චතීති. 

3. පථවීවග්ය ො 

1. පථවීඅඞ්ගපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘පථවියා පඤ්ච අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 
පථවී ඉට්ඨානිට්ඨානි කප්පූරාගරුතගරචන්දනකුඞ්කුමාදීනි ආකිරන්යතපි 
පිත්තයසම්හපුබ්බරුහිරයසදයමදයඛළසිඞ්ඝාණිකඞකලසික- මුත්තකරීසාදීනි

ආකිරන්යතපි තාදිසා යයව, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන ඉට්ඨානිට්යඨ ලාභාලායභ යසායයස නින්දාපසංසාය

සුඛදුක්යඛසබ්බත්ථතාදිනායයවභවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, පථවියා පඨමං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පථවී මණ්ඩනවිභූසනාපගතා

සකගන්ධපරිභාවිතා, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන

විභූසනාපගයතන සකසීලගන්ධපරිභාවියතන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
පථවියාදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පථවීනිරන්තරා අඛණ්ඩච්ඡිද්දා අසුසිරා බහලා

ඝනා විත්ථිණ්ණා, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 

නිරන්තරමඛණ්ඩච්ඡිද්දමසුසිරබහලඝනවිත්ථිණ්ණසීයලන භවිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, පථවියාතතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 
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‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පථවී 
ගාමනිගමනගරජනපදරුක්ඛපබ්බතනදීතළාකයපොක්ඛරණීමිගපක්ඛිමනුජන

රනාරිගණංධායරන්තීපි අකිලාසුයහොති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන ඔවදන්යතනපි අනුසාසන්යතනපි විඤ්ඤායපන්යතනපි
සන්දස්යසන්යතනපි සමාදයපන්යතනපි සමුත්යතයජන්යතනපි 

සම්පහංයසන්යතනපිධම්මයදසනාසු අකිලාසුනා භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
පථවියාචතුත්ථං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පථවී අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්තා, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්යතන

පථවිසයමන යචතසා විහරිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, පථවියා පඤ්චමං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, උපාසිකාය චූළසුභද්දායසකසමයණ
පරිකිත්තයමානාය– 

‘‘‘එකඤ්යච බාහං වාසියා, තච්යඡ කුපිතමානසා [කුපිතමානයසො

(ක.)]; 

එකඤ්යචබාහං ගන්යධන, ආලිම්යපයය පයමොදිතා [පයමොදියතො

(ක.)]. 

‘‘‘අමුස්මිංපටියඝොනත්ථි, රායගොඅස්මිංනවිජ්ජති; 

පථවීසමචිත්තායත, තාදිසාසමණාමමා’’’ති. 

පථවීඅඞ්ගපඤ්යහොපඨයමො. 

2. ආපඞ්ගපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘ආපස්ස පඤ්ච අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

ආයපො සුසණ්ඨිතමකම්පිතමලුළිතසභාවපරිසුද්යධො, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනායයොගාවචයරන කුහනලපනයනමිත්තකනිප්යපසිකතංඅපයනත්වා 

සුසණ්ඨිතමකම්පිතමලුළිතසභාවපරිසුද්ධාචායරනභවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, 
ආපස්සපඨමං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ආයපො සීතලසභාවසණ්ඨියතො, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සබ්බසත්යතසු
ඛන්තියමත්තානුද්දයසම්පන්යනන හියතසිනා අනුකම්පයකන භවිතබ්බං.

ඉදං, මහාරාජ, ආපස්සදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ආයපො අසුචිං සුචිං කයරොති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ගායම වා අරඤ්යඤ වා උපජ්ඣායය
උපජ්ඣායමත්යතසු ආචරියය ආචරියමත්යතසු සබ්බත්ථ අනධිකරයණන
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භවිතබ්බං අනවයසසකාරිනා. ඉදං, මහාරාජ, ආපස්ස තතියං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ආයපො බහුජනපත්ථියතො, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
අප්පිච්ඡසන්තුට්ඨපවිවිත්තපටිසල්ලායනන සතතං

සබ්බයලොකමභිපත්ථියතන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, ආපස්ස චතුත්ථං
අඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ආයපොනකස්සචි අහිතමුපදහති, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 
පරභණ්ඩනකලහවිග්ගහවිවාදරිත්තජ්ඣානඅරතිජනනං කායවචීචිත්යතහි 

පාපකං නකරණීයං. ඉදං, මහාරාජ, ආපස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

භාසිතම්යපතංමහාරාජ, භගවතා, යදවාතියදයවනකණ්හජාතයක– 

‘‘‘වරඤ්යචයමඅයදොසක්ක, සබ්බභූතානමිස්සර; 

නමයනොවාසරීරංවා, මං-කයතසක්කකස්සචි; 

කදාචිඋපහඤ්යඤථ, එතංසක්කවරංවයර’’’ති. 

ආපඞ්ගපඤ්යහොදුතියයො. 

3. යතජඞ්ගපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘යතජස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

යතයජො තිණකට්ඨසාඛාපලාසං ඩහති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන යය යත අබ්භන්තරා වා බාහිරා වා කියලසා

ඉට්ඨානිට්ඨාරම්මණානුභවනා, සබ්යබ යත ඤාණග්ගිනා ඩහිතබ්බා. ඉදං, 

මහාරාජ, යතජස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, යතයජොනිද්දයයොඅකාරුණිකඞයකො, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරනසබ්බකියලයසසුකාරුඤ්ඤානුද්දයාන

කාතබ්බා.ඉදං, මහාරාජ, යතජස්සදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, යතයජොසීතංපටිහනති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරන වීරියසන්තාපයතජං අභිජයනත්වා කියලසා 

පටිහන්තබ්බා.ඉදං, මහාරාජ, යතජස්සතතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යතයජො අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්යතො 

උණ්හමභිජයනති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන

අනුනයප්පටිඝවිප්පමුත්යතන යතයජොසයමන යචතසා විහරිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, යතජස්සචතුත්ථංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 
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‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යතයජො අන්ධකාරං විධමිත්වා [විධමති (සී. පී.

ක.)] ආයලොකංදස්සයති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරන

අවිජ්ජන්ධකාරං විධමිත්වා ඤාණායලොකං දස්සයිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

යතජස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා 

යදවාතියදයවනසකංපුත්තංරාහුලංඔවදන්යතන – 

‘යතයජොසමං [ම. නි. 2.119], රාහුල, භාවනං භායවහි, යතයජොසමං හි

යත, රාහුල, භාවනංභාවයයතොඋප්පන්නා? මනාපාමනාපාඵස්සාචිත්තං න
පරියාදායඨස්සන්තී’’’ති. 

යතජඞ්ගපඤ්යහොතතියයො. 

4. වායුඞ්ගපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘වායුස්ස පඤ්ච අඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

වායු සුපුප්ඵිතවනසණ්ඩන්තරංඅභිවායති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන විමුත්තිවරකුසුමපුප්ඵිතාරම්මණවනන්තයර රමිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, වායුස්සපඨමං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, වායු ධරණීරුහපාදපගයණ මථයති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන වනන්තරගයතන සඞ්ඛායර

විචිනන්යතන කියලසා මථයිතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, වායුස්ස දුතියං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, වායු ආකායස චරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන යලොකුත්තරධම්යමසු මානසං සඤ්චාරයිතබ්බං.

ඉදං, මහාරාජ, වායුස්සතතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, වායුගන්ධංඅනුභවති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනායයොගාවචයරනඅත්තයනොසීලවරසුරභිගන්යධො [සීලසුරභිගන්යදො

(සී. පී.)] අනුභවිතබ්යබො.ඉදං, මහාරාජ, වායුස්සචතුත්ථංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, වායු නිරාලයයො අනියකතවාසී, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන නිරාලයමනියකතමසන්ථයවන

සබ්බත්ථ විමුත්යතන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, වායුස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන
සුත්තනිපායත– 

‘‘‘සන්ථවායතොභයංජාතං, නියකතාජායයතරයජො; 

අනියකතමසන්ථවං, එතංයවමුනිදස්සන’’’න්ති. 
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වායුඞ්ගපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. පබ්බතඞ්ගපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘පබ්බතස්සපඤ්චඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

පබ්බයතොඅචයලොඅකම්පියතො [අකම්පියයො (සී.පී.)] අසම්පයවධී, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරනසම්මානයනවිමානයනසක්කායර
අසක්කායර ගරුකායර අගරුකායර යයස අයයස නින්දාය පසංසාය සුයඛ
දුක්යඛ ඉට්ඨානිට්යඨසු සබ්බත්ථ රූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බධම්යමසු

රජනීයයසු න රජ්ජිතබ්බං, දුස්සනීයයසු න දුස්සිතබ්බං, මුය්හනීයයසු න

මුය්හිතබ්බං, න කම්පිතබ්බං න චලිතබ්බං, පබ්බයතන විය අචයලන

භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, පබ්බතස්ස පඨමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවන– 

‘‘‘යසයලො යථාඑකඝයනො [එකග්ඝයනො (ක.)ධ.ප.81ධම්මපයද], 

වායතනනසමීරති; 

එවංනින්දාපසංසාසු, නසමිඤ්ජන්තිපණ්ඩිතා’ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පබ්බයතො ථද්යධො න යකනචි සංසට්යඨො, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ථද්යධන අසංසට්යඨන

භවිතබ්බං, න යකනචි සංසග්යගො කරණීයයො. ඉදං, මහාරාජ, පබ්බතස්ස

දුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන
– 

‘‘‘අසංසට්ඨංගහට්යඨහි, අනාගායරහිචූභයං; 

අයනොකසාරිමප්පිච්ඡං, තමහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’න්ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පබ්බයත බීජං න විරූහති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සකමානයස කියලසා න

විරූහායපතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, පබ්බතස්ස තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනසුභූතිනා– 

‘‘‘රාගූපසංහිතං චිත්තං, යදාඋප්පජ්ජයත මම; 

සයංව පච්චයවක්ඛාමි [පච්චයවක්ඛිත්වා (සබ්බත්ථ)], එකග්යගො 

[එකයකො(සබ්බත්ථ)] තං දයමමහං. 

‘‘‘රජ්ජයස [රජ්ජසි (සී.), රඤ්ජසි (පී.)] රජනීයය ච, දුස්සනීයය ච

දුස්සයස; 

මුය්හයස [මුය්හසි(සී.)] යමොහනීයයච, නික්ඛමස්සුවනාතුවං. 

‘‘‘විසුද්ධානං අයංවායසො, නිම්මලානං තපස්සිනං; 
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මායඛොවිසුද්ධංදූයසසි, නික්ඛමස්සුවනාතුව’න්ති. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, පබ්බයතොඅච්චුග්ගයතො, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරන ඤාණච්චුග්ගයතන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

පබ්බතස්ස චතුත්ථං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා
යදවාතියදයවන– 

‘‘‘පමාදංඅප්පමායදන, යදානුදතිපණ්ඩියතො; 

පඤ්ඤාපාසාදමාරුය්හ, අයසොයකොයසොකිනිංපජං; 

පබ්බතට්යඨොව භූමට්යඨ [භුම්මට්යඨ (සී. පී.)], ධීයරො බායල
අයවක්ඛතී’ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පබ්බයතො අනුන්නයතො අයනොනයතො, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනඋන්නතාවනතිනකරණීයා.ඉදං, 

මහාරාජ, පබ්බතස්සපඤ්චමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 
උපාසිකායචූළසුභද්දාය සකසමයණපරිකිත්තයමානාය– 

‘‘‘ලායභනඋන්නයතොයලොයකො, අලායභනචඔනයතො; 

ලාභාලායභනඑකත්ථා [එකට්ඨා(සී. පී.)], තාදිසාසමණාමමා’’’ති. 

පබ්බතඞ්ගපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. ආකාසඞ්ගපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘ආකාසස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

ආකායසො සබ්බයසො අගය්යහො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන සබ්බයසො කියලයසහිඅගය්යහනභවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, 
ආකාසස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ආකායසො ඉසිතාපසභූතදිජගණානුසඤ්චරියතො, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ‘අනිච්චං දුක්ඛං

අනත්තා’තිසඞ්ඛායරසුමානසං සඤ්චාරයිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, ආකාසස්ස
දුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ආකායසො සන්තාසනීයයො, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සබ්බභවපටිසන්ධීසු මානසං

උබ්යබජයිතබ්බං, අස්සායදොනකාතබ්යබො.ඉදං, මහාරාජ, ආකාසස්සතතියං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, ආකායසොඅනන්යතොඅප්පමායණොඅපරියමයයයො, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අනන්තසීයලන
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අපරිමිතඤායණන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, ආකාසස්ස චතුත්ථං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ආකායසො අලග්යගො අසත්යතො අප්පතිට්ඨියතො 

අපලිබුද්යධො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන කුයල
ගයණ ලායභ ආවායස පලියබොයධ පච්චයය සබ්බකියලයසසු ච සබ්බත්ථ

අලග්යගන භවිතබ්බං, අනාසත්යතන අප්පතිට්ඨියතන අපලිබුද්යධන

භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, ආකාසස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන සකං පුත්තං රාහුලං 

ඔවදන්යතන – ‘යසයයථාපි, රාහුල [ම. නි. 2.119], ආකායසො න කත්ථචි

පතිට්ඨියතො, එවයමව යඛො ත්වං, රාහුල, ආකාසසමං භාවනං භායවහි, 

ආකාසසමං හි යත, රාහුල, භාවනං භාවයයතො උප්පන්නා මනාපාමනාපා
ඵස්සාචිත්තංපරියාදාය ඨස්සන්තී’’’ති. 

ආකාසඞ්ගපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. චන්දඞ්ගපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘චන්දස්සපඤ්චඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

චන්යදො සුක්කපක්යඛ උදයන්යතො උත්තරුත්තරිං වඩ් ති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ආචාරසීලගුණවත්තප්පටිපත්තියා
ආගමාධිගයම පටිසල්ලායන සතිපට්ඨායන ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතාය
යභොජයන මත්තඤ්ඤුතාය ජාගරියානුයයොයග උත්තරුත්තරිං වඩ්ඪතබ්බං.

ඉදං, මහාරාජ, චන්දස්සපඨමංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, චන්යදො උළාරාධිපති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරන උළායරන ඡන්දාධිපතිනා භවිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, චන්දස්සදුතියං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, චන්යදො නිසාය චරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරනපවිවිත්යතනභවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, චන්දස්ස
තතියං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, චන්යදො විමානයකතු, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරන සීලයකතුනා භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, චන්දස්ස
චතුත්ථංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, චන්යදොආයාචිතපත්ථියතොඋයදති, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ආයාචිතපත්ථියතන කුලානි 

උපසඞ්කමිතබ්බානි. ඉදං, මහාරාජ, චන්දස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන සංයුත්තනිකායවයර
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‘චන්දූපමා, භික්ඛයව, කුලානි උපසඞ්කමථ, අපකස්යසව කායං අපකස්ස

චිත්තං නිච්චනවකා කුයලසු අප්පගබ්භා’’’ති [අප්පගබ්බාති (ක.) සං. නි.
2.146]. 

චන්දඞ්ගපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. සූරියඞ්ගපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘සූරියස්ස [සුරියස්ස (සී. සයා. පී.)] සත්ත

අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං වයදසි, කතමානි තානි සත්ත අඞ්ගානි

ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, සූරියයො සබ්බං උදකං පරියසොයසති, 

එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනසබ්බකියලසාඅනවයසසං

පරියසොයසතබ්බා.ඉදං, මහාරාජ, සූරියස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සූරියයො තමන්ධකාරං විධමති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සබ්බං රාගතමං යදොසතමං යමොහතමං

මානතමං දිට්ඨිතමං කියලසතමං සබ්බං දුච්චරිතතමං විධමයිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, සූරියස්ස දුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සූරියයො අභික්ඛණං චරති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අභික්ඛණං යයොනියසො මනසිකායරො

කාතබ්යබො.ඉදං, මහාරාජ, සූරියස්ස තතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සූරියයො රංසිමාලී, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරන ආරම්මණමාලිනා භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
සූරියස්සචතුත්ථංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සූරියයො මහාජනකායං සන්තායපන්යතො චරති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
ආචාරසීලගුණවත්තප්පටිපත්තියා 
ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තිඉන්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ්ගසතිපට්ඨානසම්මප්ප

ධානඉද්ධිපායදහි සයදවයකො යලොයකො සන්තාපයිතබ්යබො. ඉදං, මහාරාජ, 
සූරියස්සපඤ්චමංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සූරියයො රාහුභයා භීයතො චරති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 
දුච්චරිතදුග්ගතිවිසමකන්තාරවිපාකවිනිපාතකියලසජාලජටියත
දිට්ඨිසඞ්ඝාටපටිමුක්යක කුපථපක්ඛන්යද කුම්මග්ගපටිපන්යන 

[කුමග්ගපටිපන්යන (සයා. ක.)] සත්යත දිස්වා මහතා සංයවගභයයන

මානසංසංයවයජතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, සූරියස්සඡට්ඨංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 
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‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සූරියයො කලයාණපාපයක දස්යසති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 

ඉන්ද්රියබලයබොජ්ඣඞ්ගසතිපට්ඨානසම්මප්පධානඉද්ධිපාදයලොකියයලොකුත්ත

රධම්මා දස්යසතබ්බා.ඉදං, මහාරාජ, සූරියස්සසත්තමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනවඞ්ගීයසන– 

‘‘‘යථාපිසූරියයොඋදයන්යතො, රූපංදස්යසතිපාණිකඞනං; 

සුචිඤ්චඅසුචිඤ්චාපි, කලයාණඤ්චාපිපාපකං. 

‘‘‘තථා භික්ඛුධම්මධයරො, අවිජ්ජාපිහිතං ජනං; 

පථංදස්යසතිවිවිධං, ආදිච්යචොවුදයංයථා’’’ති. 

සූරියඞ්ගපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. සක්කඞ්ගපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘සක්කස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

සක්යකො එකන්තසුඛසමප්පියතො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන එකන්තපවියවකසුඛාභිරයතන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
සක්කස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සක්යකො යදයව දිස්වා පග්ගණ්හාති, 

හාසමභිජයනති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනකුසයලසු

ධම්යමසු අලීනමතන්දිතං සන්තං මානසං පග්ගයහතබ්බං, 

හාසමභිජයනතබ්බං, උට්ඨහිතබ්බං ඝටිතබ්බං වායමිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
සක්කස්සදුතියංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සක්කස්ස අනභිරති නුප්පජ්ජති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සුඤ්ඤාගායර අනභිරති න 

උප්පායදතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, සක්කස්ස තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනසුභූතිනා– 

‘‘‘සාසයනයතමහාවීර, යයතොපබ්බජියතොඅහං; 

නාභිජානාමිඋප්පන්නං, මානසංකාමසංහිත’’’න්ති. 

සක්කඞ්ගපඤ්යහොනවයමො. 

10. චක්කවත්තිඞ්ගපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘චක්කවත්තිස්ස චත්තාරි අඞ්ගානි 

ගයහතබ්බානී’ති යං වයදසි, කතමානි තානි චත්තාරි අඞ්ගානි

ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, චක්කවත්තීචතූහිසඞ්ගහවත්ථූහිජනං
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සඞ්ගණ්හාති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
චතස්සන්නං පරිසානං මානසං සඞ්ගයහතබ්බං අනුග්ගයහතබ්බං

සම්පහංයසතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, චක්කවත්තිස්සපඨමංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, චක්කවත්තිස්ස විජියත යචොරා න උට්ඨහන්ති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන

කාමරාගබයාපාදවිහිංසාවිතක්කා න උප්පායදතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, 

චක්කවත්තිස්සදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා
යදවාතියදයවන– 

‘‘‘විතක්කූපසයමචයයො රයතො, අසුභංභාවයයත [භාවයතී (සයා.)

ධ.ප.350ධම්මපයද] සදාසයතො; 

එසයඛොබයන්තිකාහිති, එසයඡච්ඡතිමාරබන්ධන’න්ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, චක්කවත්තී දිවයස දිවයස සමුද්දපරියන්තං 

මහාපථවිං අනුයායති කලයාණපාපකානි විචිනමායනො, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන කායකම්මං වචීකම්මං මයනොකම්මං
දිවයස දිවයස පච්චයවක්ඛිතබ්බං ‘කිං නු යඛො යම ඉයමහි තීහි ඨායනහි 

අනුපවජ්ජස්සදිවයසොවීතිවත්තතී’ති.ඉදං, මහාරාජ, චක්කවත්තිස්ස තතියං

අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන
අඞ්ගුත්තරනිකායවයර– 

‘කථම්භූතස්ස යම රත්තින්දිවා වීතිවත්තන්තීති [වීතිපතන්තීති (සී. පී.)] 
පබ්බජියතනඅභිණ්හං පච්චයවක්ඛිතබ්බ’න්ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, චක්කවත්තිස්ස අබ්භන්තරබාහිරාරක්ඛා 

සුසංවිහිතා යහොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
අබ්භන්තරානං බාහිරානං කියලසානං ආරක්ඛාය සතියදොවාරියකො

ඨයපතබ්යබො. ඉදං, මහාරාජ, චක්කවත්තිස්ස චතුත්ථං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන– 

‘සතියදොවාරියකො, භික්ඛයව, අරියසාවයකො අකුසලං පජහති කුසලං

භායවති, සාවජ්ජංපජහති, අනවජ්ජංභායවති, සුද්ධමත්තානංපරිහරතී’’’ති. 

චක්කවත්තිඞ්ගපඤ්යහොදසයමො. 

පථවීවග්යගොතතියයො. 

තස්සුද්දානං– 

පථවීආයපොචයතයජොච, වායයොචපබ්බයතනච; 

ආකායසොචන්දසූරියයොච, සක්යකොචචක්කවත්තිනාති. 
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4. උපචිකාවග්ය ො 

1. උපචිකඞ්ගපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘උපචිකාය එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, උපචිකා

උපරි ඡදනං කත්වා අත්තානං පිදහිත්වා යගොචරාය චරති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනසීලසංවරඡදනංකත්වාමානසංපිදහිත්වා

පිණ්ඩාය චරිතබ්බං, සීලසංවරඡදයනනයඛො, මහාරාජ, යයොගීයයොගාවචයරො

සබ්බභයසමතික්කන්යතො යහොති. ඉදං, මහාරාජ, උපචිකාය එකං අඞ්ගං 

ගයහතබ්බං, භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන උපයසයනන
වඞ්ගන්තපුත්යතන– 

‘‘‘සීලසංවරඡදනං, යයොගීකත්වානමානසං; 

අනුපලිත්යතොයලොයකන, භයාචපරිමුච්චතී’’’ති. 

උපචිකඞ්ගපඤ්යහොපඨයමො. 

2. බිළාරඞ්ගපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘බිළාරස්සද්යවඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානි තානි ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 
බිළායරො ගුහාගයතොපි සුසිරගයතොපි හම්මියන්තරගයතොපි උන්දූරං යයව

පරියයසති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනගාමගයතනාපි
අරඤ්ඤගයතනාපිරුක්ඛමූලගයතනාපි සුඤ්ඤාගාරගයතනාපිසතතංසමිතං

අප්පමත්යතන කායගතාසතියභොජනං යයව පරියයසිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

බිළාරස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, බිළායරො ආසන්යන යයව යගොචරං පරියයසති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ඉයමසු යයව පඤ්චසු 
උපාදානක්ඛන්යධසු උදයබ්බයානුපස්සිනා විහරිතබ්බං ‘ඉති රූපං ඉති

රූපස්ස සමුදයයො ඉති රූපස්ස අත්ථඞ්ගයමො, ඉති යවදනා ඉති යවදනාය

සමුදයයොඉතියවදනායඅත්ථඞ්ගයමො, ඉති සඤ්ඤාඉතිසඤ්ඤායසමුදයයො 

ඉති සඤ්ඤාය අත්ථඞ්ගයමො, ඉති සඞ්ඛාරා ඉති සඞ්ඛාරානං සමුදයයො ඉති

සඞ්ඛාරානංඅත්ථඞ්ගයමො, ඉතිවිඤ්ඤාණංඉති විඤ්ඤාණස්සසමුදයයොඉති

විඤ්ඤාණස්ස අත්ථඞ්ගයමො’ති. ඉදං, මහාරාජ, බිළාරස්ස දුතියං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවන– 

‘‘‘නඉයතොදූයරභවිතබ්බං, භවග්ගංකිංකරිස්සති; 

පච්චුප්පන්නම්හියවොහායර, සයකකායම්හිවින්දථා’’’ති. 

බිළාරඞ්ගපඤ්යහොදුතියයො. 
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3. උන්දූරඞ්ගපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘උන්දූරස්ස [උන්දුරස්ස(සයා.ක.)] එකංඅඞ්ගං

ගයහතබ්බ’න්තියංවයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, උන්දූයරො ඉයතොචියතො ච විචරන්යතො ආහාරූපාසීසයකො යයව

චරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ඉයතොචියතො ච

විචරන්යතන යයොනියසො මනසිකාරූපාසීසයකයනව භවිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, උන්දූරස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 
යථයරනඋපයසයනන වඞ්ගන්තපුත්යතන– 

‘‘‘ධම්මාසීසං [ධම්මසීසං (සී. පී.)] කරිත්වාන, විහරන්යතො

විපස්සයකො; 

අයනොලීයනොවිහරති, උපසන්යතොසදාසයතො’’’ති. 

උන්දූරඞ්ගපඤ්යහොතතියයො. 

4. විච්ඡිකඞ්ගපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘විච්ඡිකස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, විච්ඡියකො

නඞ්ගුලාවුයධො නඞ්ගුලං උස්සායපත්වා චරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරනඤාණාවුයධන භවිතබ්බං, ඤාණං උස්සායපත්වා

විහරිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, විච්ඡිකස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනඋපයසයනනවඞ්ගන්තපුත්යතන– 

‘‘‘ඤාණඛග්ගංගයහත්වාන, විහරන්යතොවිපස්සයකො; 

පරිමුච්චතිසබ්බභයා, දුප්පසයහොචයසොභයව’’’ති. 

විච්ඡිකඞ්ගපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. නකුලඞ්ගපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘නකුලස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං 

වයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, නකුයලො
උරගමුපගච්ඡන්යතො යභසජ්යජන කායං පරිභායවත්වා උරගමුපගච්ඡති

ගයහතුං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
යකොධාඝාතබහුලං කලහවිග්ගහවිවාදවියරොධාභිභූතං යලොකමුපගච්ඡන්යතන 

යමත්තායභසජ්යජනමානසංඅනුලිම්පිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, නකුලස්සඑකං

අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන සාරිපුත්යතන
ධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘තස්මාසකංපයරසම්පි, කාතබ්බායමත්තභාවනා; 

යමත්තචිත්යතනඵරිතබ්බං, එතංබුද්ධානසාසන’’’න්ති. 
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නකුලඞ්ගපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. ජරසිඞ්ගාලඞ්ගපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘ජරසිඞ්ගාලස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති

යංවයදසි, කතමානිතානිද්යව අඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

ජරසිඞ්ගායලො යභොජනං පටිලභිත්වා අජිගුච්ඡමායනො යාවදත්ථං ආහරයති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන යභොජනං පටිලභිත්වා

අජිගුච්ඡමායනන සරීරයාපනමත්තයමව පරිභුඤ්ජිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

ජරසිඞ්ගාලස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන

මහාකස්සයපන – 

‘‘‘යසනාසනම්හාඔරුය්හ, ගාමංපිණ්ඩායපාවිසිං; 

භුඤ්ජන්තංපුරිසංකුට්ඨිං, සක්කච්චනංඋපට්ඨහිං. 

‘‘‘යසො යමපක්යකනහත්යථන, ආයලොපංඋපනාමයි; 

ආයලොපංපක්ඛිපන්තස්ස, අඞ්ගුලියපත්ථඡිජ්ජථ. 

‘‘‘කුට්ටමූලඤ්චනිස්සාය, ආයලොපංතංඅභුඤ්ජිසං; 

භුඤ්ජමායනවාභුත්යතවා, යජගුච්ඡංයමනවිජ්ජතී’ති. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, ජරසිඞ්ගායලොයභොජනංපටිලභිත්වානවිචිනාති 

ලූඛං වා පණීතං වාති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
යභොජනං පටිලභිත්වා න විචිනිතබ්බං ‘ලූඛං වා පණීතං වා සම්පන්නං වා

අසම්පන්නං වා’ති, යථාලද්යධන සන්තුස්සිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

ජරසිඞ්ගාලස්සදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන
උපයසයනනවඞ්ගන්තපුත්යතන– 

‘‘‘ලූයඛනපිචසන්තුස්යස, නාඤ්ඤංපත්යථරසංබහුං; 

රයසසුඅනුගිද්ධස්ස, ඣායනනරමයත [රමතී(සී. පී.)] මයනො; 

ඉතරීතයරන සන්තුට්යඨො [සන්තුට්යඨ (සී. පී.)], සාමඤ්ඤං
පරිපූරතී’’’ති. 

ජරසිඞ්ගාලඞ්ගපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. මිගඞ්ගපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘මිගස්ස තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

මියගොදිවාඅරඤ්යඤචරති, රත්තිංඅබ්යභොකායස, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනායයොගාවචයරනදිවාඅරඤ්යඤවිහරිතබ්බං, රත්තිංඅබ්යභොකායස.

ඉදං, මහාරාජ, මිගස්ස පඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 
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‘‘භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන
යලොමහංසනපරියායය– 

‘යසො යඛො අහං, සාරිපුත්ත, යා තා රත්තියයො සීතා යහමන්තිකා 

අන්තරට්ඨකා හිමපාතසමයා [අන්තරට්ඨයක හිමපාතසමයය (සී. පී. ක.)], 

තථාරූපාසු රත්තීසු රත්තිං අබ්යභොකායස විහරාමි, දිවා වනසණ්යඩ. 

ගිම්හානංපච්ඡියමමායසදිවාඅබ්යභොකායසවිහරාමි, රත්තිංවනසණ්යඩ’ති. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මියගො සත්තිම්හි වා සයර වා ඔපතන්යත

වඤ්යචති [වජ්යජති (ක.)] පලායති, න කායමුපයනති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනකියලයසසුඔපතන්යතසුවඤ්චයිතබ්බං 

[වජ්ජයිතබ්බං (ක.)] පලායිතබ්බං, න චිත්තමුපයනතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
මිගස්සදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මියගො මනුස්යස දිස්වා යයන වා යතන වා

පලායති ‘මා මං යත අද්දසංසූ’ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන භණ්ඩනකලහවිග්ගහවිවාදසීයල දුස්සීයල කුසීයත
සඞ්ගණිකඞකාරායම දිස්වා යයන වා යතන වා පලායිතබ්බං ‘මා මං යත

අද්දසංසු, අහඤ්චයතමාඅද්දස’න්ති.ඉදං, මහාරාජ, මිගස්ස තතියංඅඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන සාරිපුත්යතන

ධම්මයසනාපතිනා – 

‘‘‘මායමකදාචිපාපිච්යඡො, කුසීයතොහීනවීරියයො; 

අප්පස්සුයතො අනාචායරො, සම්මයතො [සයමයතො (සී. පී.)] අහු
කත්ථචී’’’ති. 

මිගඞ්ගපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. යගොරූපඞ්ගපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘යගොරූපස්සචත්තාරි අඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති

යං වයදසි, කතමානි තානි චත්තාරි අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, යගොරූයපො සකං යගහං න විජහති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන සයකො කායයො න විජහිතබ්යබො
‘අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිකිරණවිද්ධංසනධම්යමො අයං කායයො’ති.

ඉදං, මහාරාජ, යගොරූපස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යගොරූයපො ආදින්නධුයරො සුඛදුක්යඛන ධුරං

වහති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
ආදින්නබ්රහ්මචරියයන සුඛදුක්යඛනයාව ජීවිතපරියාදානාආපාණයකොටිකං

බ්රහ්මචරියං චරිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, යගොරූපස්සදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 
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‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, යගොරූයපොඡන්යදනඝායමායනොපානීයංපිවති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ආචරියුපජ්ඣායානං

අනුසිට්ඨි ඡන්යදනයපයමනපසායදනඝායමායනනපටිග්ගයහතබ්බා.ඉදං, 

මහාරාජ, යගොරූපස්සතතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යගොරූයපො යයන යකනචි වාහියමායනො වහති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
යථරනවමජ්ඣිමභික්ඛූනම්පි ගිහිඋපාසකස්සාපි ඔවාදානුසාසනී සිරසා

සම්පටිච්ඡිතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, යගොරූපස්ස චතුත්ථං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනසාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘තදහුපබ්බජියතොසන්යතො, ජාතියාසත්තවස්සියකො; 

යසොපිමංඅනුසායසයය, සම්පටිච්ඡාමිමත්ථයක [මුද්ධනා(සී.)]. 

‘‘‘තිබ්බංඡන්දඤ්චයපමඤ්ච, තස්මිංදිස්වාඋපට්ඨයප; 

ඨයපයයාචරියට්ඨායන, සක්කච්චනංපුනප්පුන’’’න්ති. 

යගොරූපඞ්ගපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. වරාහඞ්ගපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘වරාහස්ස ද්යව අඞ්ගානිගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානි තානි ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

වරායහො සන්තත්තකඨියත [සන්තත්තකඨියන (සී. පී.)] ගිම්හසමයය

සම්පත්යත උදකං උපගච්ඡති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා 
යයොගාවචයරන යදොයසන චිත්යත ආලුළිතඛලිතවිබ්භන්තසන්තත්යත

සීතලාමතපණීතයමත්තාභාවනං උපගන්තබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, වරාහස්ස
පඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, වරායහො චික්ඛල්ලමුදකමුපගන්ත්වා නාසිකාය 

පථවිංඛණිකඞත්වායදොණිකඞංකත්වායදොණිකඞකායසයති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන මානයස කායං නික්ඛිපිත්වා

ආරම්මණන්තරගයතන සයිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, වරාහස්ස දුතියං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන පිණ්යඩොලභාරද්වායජන– 

‘‘‘කායය [කායයන(ක.)] සභාවංදිස්වාන, විචිනිත්වාවිපස්සයකො; 

එකාකියයොඅදුතියයො, යසතිආරම්මණන්තයර’’’ති. 

වරාහඞ්ගපඤ්යහොනවයමො. 
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10. හත්ථිඞ්ගපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘හත්ථිස්සපඤ්ච අඞ්ගානිගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

හත්ථීද නාම චරන්යතො යයව පථවිං දායලති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන කායං සම්මසමායනයනව සබ්යබ කියලසා

දායලතබ්බා.ඉදං, මහාරාජ, හත්ථිස්ස පඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, හත්ථීද සබ්බකායයයනව අපයලොයකති, උජුකං

යයව යපක්ඛති, නදිසාවිදිසාවියලොයකති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන සබ්බකායයන අපයලොකිනා භවිතබ්බං, න දිසාවිදිසා

වියලොයකතබ්බා, නඋද්ධං උල්යලොයකතබ්බං, න අයධො ඔයලොයකතබ්බං, 

යුගමත්තයපක්ඛිනා භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, හත්ථිස්ස දුතියං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, හත්ථීද අනිබද්ධසයයනො යගොචරායමනුගන්ත්වා

න තයමවයදසං වාසත්ථමුපගච්ඡති, නධුවප්පතිට්ඨාලයයො, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අනිබද්ධසයයනන භවිතබ්බං, 

නිරාලයයන පිණ්ඩාය ගන්තබ්බං, යදි පස්සති විපස්සයකො මනුඤ්ඤං

පතිරූපංරුචිරයදයසභවංමණ්ඩපංවාරුක්ඛමූලංවාගුහංවා පබ්භාරංවා, 

තත්යථව වාසමුපගන්තබ්බං, ධුවප්පතිට්ඨාලයයො න කාතබ්යබො. ඉදං, 

මහාරාජ, හත්ථිස්සතතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, හත්ථීද උදකං ඔගාහිත්වා 
සුචිවිමලසීතලසලිලපරිපුණ්ණං කුමුදුප්පලපදුමපුණ්ඩරීකසඤ්ඡන්නං

මහතිමහන්තං පදුමසරං ඔගාහිත්වා කීළති ගජවරකීළං, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන
සුචිවිමලවිප්පසන්නමනාවිලධම්මවරවාරිපුණ්ණං විමුත්තිකුසුමසඤ්ඡන්නං 
මහාසතිපට්ඨානයපොක්ඛරණිකඞං ඔගාහිත්වා ඤායණන සඞ්ඛාරා ඔධුනිතබ්බා

විධුනිතබ්බා, යයොගාවචරකීළාකීළිතබ්බා.ඉදං, මහාරාජ, හත්ථිස්සචතුත්ථං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, හත්ථීද සයතො පාදං උද්ධරති, සයතො පාදං 

නික්ඛිපති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සයතන

සම්පජායනන පාදං උද්ධරිතබ්බං, සයතන සම්පජායනන පාදං

නික්ඛිපිතබ්බං, අභික්කමපටික්කයම සමිඤ්ජනපසාරයණසබ්බත්ථසයතන

සම්පජායනන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, හත්ථිස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන
සංයුත්තනිකායවයර– 

‘‘‘කායයනසංවයරොසාධු, සාධුවාචායසංවයරො; 
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මනසාසංවයරොසාධු, සාධුසබ්බත්ථසංවයරො; 

සබ්බත්ථසංවුයතොලජ්ජී, රක්ඛියතොතිපවුච්චතී’’’ති. 

හත්ථිඞ්ගපඤ්යහොදසයමො.උපචිකාවග්යගොචතුත්යථො. 

තස්සුද්දානං – 

උපචිකාබිළායරොච, උන්දූයරොවිච්ඡියකනච; 

නකුයලොසිඞ්ගායලොමියගො, 
යගොරූයපොවරායහොහත්ථිනාදසාති. 

5. සීහවග්ය ො 

1. සීහඞ්ගපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘සීහස්ස සත්ත අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානිසත්තඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

සීයහොනාම යසතවිමලපරිසුද්ධපණ්ඩයරො, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන යසතවිමලපරිසුද්ධපණ්ඩරචිත්යතන බයපගතකුක්කුච්යචන

භවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, සීහස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, සීයහොචතුචරයණොවික්කන්තචාරී, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන චතුරිද්ධිපාදචරයණන භවිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, සීහස්ස දුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සීයහො අභිරූපරුචිරයකසරී, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අභිරූපරුචිරසීලයකසරිනා භවිතබ්බං.

ඉදං, මහාරාජ, සීහස්සතතියං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සීයහො ජීවිතපරියාදායනපි න කස්සචි ඔනමති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 
චීවරපිණ්ඩපාතයසනාසනගිලානපච්චයයභසජ්ජපරික්ඛාරපරියාදායනපි න

කස්සචිඔනමිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, සීහස්සචතුත්ථංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, සීයහොසපදානභක්යඛොයස්මිංඔකායසනිපතති, 

තත්යථව යාවදත්ථං භක්ඛයති, න වරමංසං විචිනාති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරනසපදානභක්යඛනභවිතබ්බං, නකුලානි

විචිනිතබ්බානි, න පුබ්බයගහං හිත්වා කුලානි උපසඞ්කමිතබ්බානි, න

යභොජනංවිචිනිතබ්බං, යස්මිංඔකායසකබළංආදීයති, තස්මිංයයවඔකායස 

භුඤ්ජිතබ්බං සරීරයාපනත්ථං [සරීරයාපනමත්තං (සී. පී.)], නවරයභොජනං

විචිනිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, සීහස්සපඤ්චමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 
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‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, සීයහො අසන්නිධිභක්යඛො, සකිං යගොචරං 

භක්ඛයිත්වා න පුන තං උපගච්ඡති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන අසන්නිධිකාරපරියභොගිනා භවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, සීහස්ස
ඡට්ඨං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, සීයහොයභොජනංඅලද්ධාන පරිතස්සති, ලද්ධාපි

යභොජනං අගධියතො [අගථියතො (සී.)] අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොසන්යනො

පරිභුඤ්ජති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන යභොජනං 

අලද්ධා න පරිතස්සිතබ්බං, ලද්ධාපි යභොජනං අගධියතන අමුච්ඡියතන
අනජ්යඣොසන්යනන ආදීනවදස්සාවිනා නිස්සරණපඤ්යඤන

පරිභුඤ්ජිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, සීහස්ස සත්තමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන සංයුත්තනිකායවයර
යථරං මහාකස්සපංපරිකිත්තයමායනන– 

‘සන්තුට්යඨොයං, භික්ඛයව, කස්සයපො ඉතරීතයරන පිණ්ඩපායතන, 

ඉතරීතරපිණ්ඩපාතසන්තුට්ඨියා ච වණ්ණවාදී, න ච පිණ්ඩපාතයහතු

අයනසනං අප්පතිරූපං ආපජ්ජති, අලද්ධා ච පිණ්ඩපාතං න පරිතස්සති, 
ලද්ධා ච පිණ්ඩපාතං අගධියතො අමුච්ඡියතො අනජ්යඣොසන්යනො
ආදීනවදස්සාවීනිස්සරණපඤ්යඤොපරිභුඤ්ජතී’’’ති. 

සීහඞ්ගපඤ්යහොපඨයමො. 

2. චක්කවාකඞ්ගපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘චක්කවාකස්සතීණිකඞඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති

යංවයදසි, කතමානිතානිතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානීති’’? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

චක්කවායකො යාව ජීවිතපරියාදානා දුතියිකං න විජහති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන යාව ජීවිතපරියාදානා යයොනියසො

මනසිකායරො න විජහිතබ්යබො. ඉදං, මහාරාජ, චක්කවාකස්ස පඨමං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, චක්කවායකො යසවාලපණකභක්යඛො, යතන ච

සන්තුට්ඨිං ආපජ්ජති, තාය ච සන්තුට්ඨියා බයලන ච වණ්යණන ච න

පරිහායති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන

යථාලාභසන්යතොයසො කරණීයයො, යථාලාභසන්තුට්යඨො යඛො, මහාරාජ, 

යයොගී යයොගාවචයරො න පරිහායති සීයලන, න පරිහායති සමාධිනා, න 

පරිහායති පඤ්ඤාය, න පරිහායති විමුත්තියා, න පරිහායති

විමුත්තිඤාණදස්සයනන, න පරිහායති සබ්යබහි කුසයලහි ධම්යමහි. ඉදං, 

මහාරාජ, චක්කවාකස්ස දුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, චක්කවායකො පායණ න වියහඨයති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන නිහිතදණ්යඩන නිහිතසත්යථන
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ලජ්ජිනා දයාපන්යනන සබ්බපාණභූතහිතානුකම්පිනා භවිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, චක්කවාකස්සතතියංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං.භාසතම්යපතං, මහාරාජ, 

භගවතායදවාතියදයවනචක්කවාකජාතයක– 

‘‘‘යයොනහන්තිනඝායතති, නජිනාතිනජාපයය; 

යමත්තංයසො [අහිංසා (සී. පී.)] සබ්බභූයතසු, යවරං තස්ස න
යකනචී’’’ති. 

චක්කවාකඞ්ගපඤ්යහොදුතියයො. 

3. යපණාහිකඞ්ගපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘යපණාහිකායද්යවඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති

යංවයදසි, කතමානිතානිද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

යපණාහිකා සකපතිම්හි උසූයාය ඡාපයක න යපොසයති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සකමයන [සකමයනො (ක.)] කියලයස

උප්පන්යන උසූයායිතබ්බං, සතිපට්ඨායනනසම්මාසංවරසුසියරපක්ඛිපිත්වා

මයනොද්වායරකායගතාසති භායවතබ්බා.ඉදං, මහාරාජ, යපණාහිකායපඨමං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, යපණාහිකාපවයනදිවසංයගොචරංචරිත්වාසායං 

පක්ඛිගණංඋයපති අත්තයනො ගුත්තියා, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන එකයකන පවියවකං යසවිතබ්බං සංයයොජනපරිමුත්තියා, 
තත්ර රතිං අලභමායනන උපවාදභයපරිරක්ඛණාය සඞ්ඝං ඔසරිත්වා 

සඞ්ඝරක්ඛියතන වසිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, යපණාහිකාය දුතියං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, බ්රහ්මුනා සහම්පතිනා භගවයතො
සන්තියක– 

‘‘‘යසයවථ පන්තානි යසනාසනානි, චයරයය 

සංයයොජනවිප්පයමොක්ඛා; 

සයච රතිං නාධිගච්යඡයය තත්ථ, සඞ්යඝ වයස රක්ඛිතත්යතො 
සතීමා’’’ති. 

යපණාහිකඞ්ගපඤ්යහොතතියයො. 

4. ඝරකයපොතඞ්ගපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘ඝරකයපොතස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති

යං වයදසි, කතමං තං එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 
ඝරකයපොයතො පරයගයහ වසමායනොන යතසං කිඤ්චි භණ්ඩස්ස නිමිත්තං

ගණ්හාති, මජ්ඣත්යතො වසති සඤ්ඤාබහුයලො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන පරකුලං උපගයතන තස්මිං කුයල ඉත්ථීදනං වා
පුරිසානංවාමඤ්යචවාපීයඨවාවත්යථවාඅලඞ්කායරවා උපයභොයගවා
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පරියභොයගවායභොජනවිකතීසුවානනිමිත්තංගයහතබ්බං, මජ්ඣත්යතන 

භවිතබ්බං, සමණසඤ්ඤා පච්චුපට්ඨයපතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, 

ඝරකයපොතස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා
යදවාතියදයවනචූළනාරදජාතයක– 

‘‘‘පවිසිත්වාපරකුලං, පානත්ථංයභොජනායවා [පායනසුයභොජයනසු

වා(සී.පී.)]; 

මිතංඛායදමිතංභුඤ්යජ, නචරූයපමනංකයර’’’ති. 

ඝරකයපොතඞ්ගපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. උලූකඞ්ගපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘උලූකස්සද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

උලූයකො කායකහිපටිවිරුද්යධො, රත්තිංකාකසඞ්ඝංගන්ත්වාබහූපිකායක

හනති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අඤ්ඤායණන 

පටිවිරුද්යධො කාතබ්යබො, එයකන රයහො නිසීදිත්වා අඤ්ඤාණං

සම්පමද්දිතබ්බං, මූලයතො ඡින්දිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, උලූකස්ස පඨමං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, උලූයකොසුප්පටිසල්ලීයනො යහොති, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන පටිසල්ලානාරායමන භවිතබ්බං 

පටිසල්ලානරයතන. ඉදං, මහාරාජ, උලූකස්ස දුතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවනසංයුත්තනිකායවයර– 

‘‘‘ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු පටිසල්ලානාරායමො පටිසල්ලානරයතො ‘‘ඉදං 

දුක්ඛ’’න්ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛසමුදයයො’’ති යථා භූථං

පජානාති, ‘‘අයං දුක්ඛනියරොයධො’’ති යථාභූතං පජානාති, ‘‘අයං 
දුක්ඛනියරොධගාමිනීපටිපදා’’තියථාභූතංපජානාතී’’’ති. 

උලූකඞ්ගපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. සතපත්තඞ්ගපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘සතපත්තස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමං තං එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

සතපත්යතො රවිත්වා පයරසං යඛමං වා භයං වාආචික්ඛති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනපයරසංධම්මං යදසයමායනනවිනිපාතං

භයයතො දස්සයිතබ්බං, නිබ්බානං යඛමයතො දස්සයිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

සතපත්තස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන 
පිණ්යඩොලභාරද්වායජන– 
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‘‘‘නිරයයභයසන්තාසං, නිබ්බායනවිපුලංසුඛං; 
උභයායනතානත්ථානිදස්යසතබ්බානියයොගිනා’’’ති. 

සතපත්තඞ්ගපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. වග්ගුලිඞ්ගපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘වග්ගුලිස්සද්යව අඞ්ගානිගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානි තානි ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

වග්ගුලියගහංපවිසිත්වාවිචරිත්වානික්ඛමති, නතත්ථ පලිබුද්ධති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනගාමංපිණ්ඩායපවිසිත්වාසපදානං 

විචරිත්වා පටිලද්ධලායභනඛිප්පයමවනික්ඛමිතබ්බං, නතත්ථ පලිබුද්යධන

භවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, වග්ගුලිස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, වග්ගුලිපරයගයහවසමායනොනයතසංපරිහානිං 

කයරොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන කුලානි
උපසඞ්කමිත්වා අතියාචනාය වා විඤ්ඤත්තිබහුලතාය වා
කායයදොසබහුලතායවා අතිභාණිකඞතායවාසමානසුඛදුක්ඛතායවානයතසං 

යකොචි විප්පටිසායරො කරණීයයො, නපි යතසං මූලකම්මං පරිහායපතබ්බං, 

සබ්බථා වඩ්ඪ යයව ඉච්ඡිතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, වග්ගුලිස්ස දුතියං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන

දීඝනිකායවයරලක්ඛණසුත්තන්යත – 

‘‘‘සුද්ධායසීයලනසුයතනබුද්ධියා, චායගනධම්යමනබහූහි සාධුහි; 

ධයනන ධඤ්යඤන ච යඛත්තවත්ථුනා, පුත්යතහි දායරහි
චතුප්පයදහි ච. 

‘‘‘ඤාතීහි මිත්යතහි ච බන්ධයවහි, බයලන වණ්යණන සුයඛන

චූභයං; 

කථං න හායයයයං පයරති ඉච්ඡති, අත්ථසමිද්ධිඤ්ච 
පනාභිකඞ්ඛතී’’’ති. 

වග්ගුලිඞ්ගපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. ජලූකඞ්ගපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘ජලූකාය එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං 

වයදසි, කතමංතං එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, ජලූකා

යත්ථ අල්ලීයති, තත්යථව දළ්හං අල්ලීයිත්වාරුහිරං පිවති, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරන යස්මිංආරම්මයණ චිත්තංඅල්ලීයති, තං
ආරම්මණං වණ්ණයතො ච සණ්ඨානයතො ච දිසයතො ච ඔකාසයතො ච
පරිච්යඡදයතො ච ලිඞ්ගයතො ච නිමිත්තයතො ච දළ්හං පතිට්ඨායපත්වා

යතයනවාරම්මයණන විමුත්තිරසමයසචනකං පාතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
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ජලූකාය එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන
අනුරුද්යධන– 

‘‘‘පරිසුද්යධන චිත්යතන, ආරම්මයණ පතිට්ඨාය; 

යතනචිත්යතනපාතබ්බං, විමුත්තිරසමයසචන’’’න්ති. 

ජලූකඞ්ගපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. සප්පඞ්ගපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘සප්පස්ස තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

සප්යපොඋයරන ගච්ඡති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරන

පඤ්ඤාය චරිතබ්බං, පඤ්ඤාය චරමානස්ස යඛො, මහාරාජ, යයොගියනො

චිත්තං ඤායය චරති, විලක්ඛණං විවජ්යජති, සලක්ඛණං භායවති. ඉදං, 

මහාරාජ, සප්පස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, සප්යපොචරමායනොඔසධංපරිවජ්යජන්යතොචරති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන දුච්චරිතං

පරිවජ්යජන්යතන චරිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, සප්පස්ස දුතියං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, සප්යපොමනුස්යසදිස්වාතප්පති [මනුස්සංදිස්වා

කම්පති (ක.)] යසොචති චින්තයති, එවයමව යඛො මහාරාජ යයොගිනා

යයොගාවචයරනකුවිතක්යක, විතක්යකත්වාඅරතිංඋප්පාදයිත්වා තප්පිතබ්බං

යසොචිතබ්බංචින්තයිතබ්බං‘පමායදනයමදිවයසොවීතිනාමියතො, නයසොපුන 

සක්කා ලද්ධු’න්ති. ඉදං, මහාරාජ, සප්පස්ස තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතාභල්ලාටියජාතයකද්වින්නංකින්නරානං– 

‘‘‘මයයකරත්තං [යයමකරත්තිං (සී. පී.)] විප්පවසිම්හ ලුද්ද, 

අකාමකාඅඤ්ඤමඤ්ඤංසරන්තා; 

තයමකරත්තං [තයමකරත්තිං(සී.පී.)] අනුතප්පමානා, යසොචාම‘සා
රත්තිපුනනයහස්සතී’’’ති. 

සප්පඞ්ගපඤ්යහොනවයමො. 

10. අජගරඞ්ගපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘අජගරස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, අජගයරො
මහතිමහාකායයො බහූපි දිවයස ඌනූදයරො දීනතයරො කුච්ඡිපූරං ආහාරං න

ලභති, අපරිපුණ්යණො යයව යාවයදව සරීරයාපනමත්තයකන යායපති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගියනො යයොගාවචරස්ස භික්ඛාචරියප්පසුතස්ස
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පරපිණ්ඩමුපගතස්සපරදින්නප්පාටිකඞ්ඛිස්ස සයංගාහප්පටිවිරතස්සදුල්ලභං

උදරපරිපූරංආහාරං, අපිචඅත්ථවසියකනකුලපුත්යතන චත්තායරොපඤ්ච

ආයලොයප අභුඤ්ජිත්වා අවයසසං උදයකන පරිපූයරතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 

අජගරස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන
සාරිපුත්යතන ධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘අල්ලං සුක්ඛංවාභුඤ්ජන්යතො, නබාළ්හං සුහියතොසියා; 

ඌනූදයරොමිතාහායරො, සයතොභික්ඛුපරිබ්බයජ. 

‘‘‘චත්තායරොපඤ්චආයලොයප, අභුත්වාඋදකංපියව; 

අලංඵාසුවිහාරාය, පහිතත්තස්සභික්ඛුයනො’’’ති. 

අජගරඞ්ගපඤ්යහොදසයමො. 

සීහවග්යගොපඤ්චයමො. 

තස්සුද්දානං– 

යකසරීචක්කවායකොච, යපණාහිඝරකයපොතයකො; 

උලූයකොසතපත්යතොච, වග්ගුලිචජලූපිකා; 

සප්යපොඅජගයරොයචව, වග්යගොයතනපවුච්චතීති. 

6. මක්කටකවග්ය ො 

1. පන්ථමක්කටකඞ්ගපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘පන්ථමක්කටකස්ස එකං අඞ්ගං

ගයහතබ්බ’න්තියංවයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, පන්ථමක්කටයකොපන්යථමක්කටජාලවිතානංකත්වා යදි තත්ථ

ජාලයකලග්ගතිකිමිවාමක්ඛිකාවාපටඞ්යගොවා, තංගයහත්වාභක්ඛයති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ඡසු ද්වායරසු

සතිපට්ඨානජාලවිතානං කත්වා යදි තත්ථ කියලසමක්ඛිකා බජ්ඣන්ති, 

තත්යථව ඝායතතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, පන්ථමක්කටකස්ස එකං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරනඅනුරුද්යධන– 

‘‘‘චිත්තංනියයමඡසුද්වායරසු, සතිපට්ඨානවරුත්තයම; 

කියලසාතත්ථලග්ගායච, හන්තබ්බායතවිපස්සිනා’’’ති. 

පන්ථමක්කටකඞ්ගපඤ්යහොපඨයමො. 

2. ථනස්සිතදාරකඞ්ගපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘ථනස්සිතදාරකස්ස එකං අඞ්ගං 

ගයහතබ්බ’න්තියංවයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, 
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මහාරාජ, ථනස්සිතදාරයකොසදත්යථලග්ගති, ඛීරත්ථියකොයරොදති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සදත්යථ ලග්ගිතබ්බං, සබ්බත්ථ

ධම්මඤායණනභවිතබ්බං, උද්යදයසපරිපුච්ඡායසම්මප්පයයොයගපවියවයක

ගරුසංවායස කලයාණමිත්තයසවයන. ඉදං, මහාරාජ, ථනස්සිතදාරකස්ස

එකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන
දීඝනිකායවයරපරිනිබ්බානසුත්තන්යත– 

‘‘‘ඉඞ්ඝං තුම්යහ, ආනන්ද, සාරත්යථ [සදත්යථ (සී. පී.)] ඝටථ, 

සාරත්යථඅනුයුඤ්ජථ; 
සාරත්යථඅප්පමත්තාආතාපියනොපහිතත්තාවිහරථා’’’ති. 

ථනස්සිතදාරකඞ්ගපඤ්යහොදුතියයො. 

3. චිත්තකධරකුම්මඞ්ගපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘චිත්තකධරකුම්මස්ස [චිත්තකථලකුම්මස්ස

(සී. පී.)] එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං වයදසි, කතමං තං එකං අඞ්ගං

ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, චිත්තකධරකුම්යමො උදකභයා උදකං

පරිවජ්යජත්වාවිචරති, තායචපනඋදකං පරිවජ්ජනායආයුනානපරිහායති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන පමායද භයදස්සාවිනා

භවිතබ්බං, අප්පමායදගුණවියසසදස්සාවිනා.තායචපනභයදස්සාවිතායන 

පරිහායති සාමඤ්ඤා, නිබ්බානස්ස සන්තියක උයපති [ඨයපති (ක.)]. ඉදං, 

මහාරාජ, චිත්තකධරකුම්මස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, 

මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවනධම්මපයද– 

‘‘‘අප්පමාදරයතොභික්ඛු, පමායදභයදස්සිවා; 

අභබ්යබොපරිහානාය, නිබ්බානස්යසවසන්තියක’’’ති. 

චිත්තකධරකුම්මඞ්ගපඤ්යහොචතුත්යථො. 

4. පවනඞ්ගපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘පවනස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

පවනං නාම අසුචිජනං පටිච්ඡායදති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන පයරසං අපරද්ධං ඛලිතං පටිච්ඡායදතබ්බං න විවරිතබ්බං.

ඉදං, මහාරාජ, පවනස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පවනං සුඤ්ඤං පචුරජයනහි, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන රාගයදොසයමොහමානදිට්ඨිජායලහි

සබ්යබහිචකියලයසහිසුඤ්යඤන භවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, පවනස්සදුතියං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  ඔපම්මකථාපඤ්යහො 

323 

පටුන 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, පවනංවිවිත්තංජනසම්බාධරහිතං, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන පාපයකහි අකුසයලහි ධම්යමහි

අනරියයහි පවිවිත්යතන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, පවනස්ස තතියං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පවනංසන්තං පරිසුද්ධං, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරන සන්යතන පරිසුද්යධන භවිතබ්බං, නිබ්බුයතන

පහීනමායනනපහීනමක්යඛනභවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, පවනස්සචතුත්ථං
අඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, පවනං අරියජනසංයසවිතං, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන අරියජනසංයසවියතන භවිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, පවනස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 

භගවතායදවාතියදයවනසංයුත්තනිකායවයර– 

‘‘‘පවිවිත්යතහිඅරියයහි, පහිතත්යතහිඣායිභි; 

නිච්චංආරද්ධවීරියයහි, පණ්ඩියතහිසහාවයස’’’ති. 

පවනඞ්ගපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. රුක්ඛඞ්ගපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘රුක්ඛස්සතීණිකඞඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානි තානි තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

රුක්යඛො නාම පුප්ඵඵලධයරො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන විමුත්තිපුප්ඵසාමඤ්ඤඵලධාරිනා භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
රුක්ඛස්සපඨමංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, රුක්යඛො උපගතානමනුප්පවිට්ඨානං ජනානං

ඡායං යදති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන 
උපගතානමනුප්පවිට්ඨානං පුග්ගලානං ආමිසප්පටිසන්ධායරන වා

ධම්මප්පටිසන්ථායරනවා පටිසන්ථරිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, රුක්ඛස්සදුතියං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, රුක්යඛො ඡායායවමත්තං න කයරොති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සබ්බසත්යතසු යවමත්තතා න

කාතබ්බා, යචොරවධකපච්චත්ථියකසුපි අත්තනිපි සමසමා යමත්තාභාවනා

කාතබ්බා, ‘කින්ති ඉයම සත්තා අයවරා අබයාපජ්ජා [අබයාපජ්ඣා (සී.)] 

අනීඝා සුඛී අත්තානං පරිහයරයය’න්ති. ඉදං, මහාරාජ, රුක්ඛස්ස තතියං

අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන සාරිපුත්යතන
ධම්මයසනාපතිනා– 
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‘‘‘වධයක යදවදත්තම්හි, යචොයර අඞ්ගුලිමාලයක; 

ධනපායලරාහුයලච, සබ්බත්ථසමයකොමුනී’’’ති. 

රුක්ඛඞ්ගපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. යමඝඞ්ගපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘යමඝස්සපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානිතානිපඤ්චඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

යමයඝො උප්පන්නං රයජොජල්ලං වූපසයමති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන උප්පන්නං කියලසරයජොජල්ලං වූපසයමතබ්බං.

ඉදං, මහාරාජ, යමඝස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යමයඝො පථවියා උණ්හංනිබ්බායපති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන යමත්තාභාවනාය සයදවයකො

යලොයකො නිබ්බායපතබ්යබො. ඉදං, මහාරාජ, යමඝස්ස දුතියං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, යමයඝොසබ්බබීජානිවිරුහායපති, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනසබ්බසත්තානංසද්ධංඋප්පායදත්වාතං

සද්ධාබීජං තීසු සම්පත්තීසු යරොයපතබ්බං, දිබ්බමානුසිකාසු සුඛසම්පත්තීසු 

යාවපරමත්ථනිබ්බානසුඛසම්පත්ති. ඉදං, මහාරාජ, යමඝස්ස තතියං අඞ්ගං 
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යමයඝො උතුයතො සමුට්ඨහිත්වා ධරණිකඞතලරුයහ

තිණරුක්ඛලතාගුම්බඔසධිවනප්පතයයොපරිරක්ඛති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, 
යයොගිනා යයොගාවචයරන යයොනියසො මනසිකාරං නිබ්බත්යතත්වා යතන

යයොනියසො මනසිකායරන සමණධම්යමො පරිරක්ඛිතබ්යබො, යයොනියසො

මනසිකාරමූලකා සබ්යබ කුසලා ධම්මා. ඉදං, මහාරාජ, යමඝස්ස චතුත්ථං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, යමයඝොවස්සමායනො නදිතළාකයපොක්ඛරණිකඞයයො

කන්දරපදරසරයසොබ්භඋදපානානි ච පරිපූයරති උදකධාරාහි, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ආගමපරියත්තියා

ධම්මයමඝමභිවස්සයිත්වා අධිගමකාමානං මානසං පරිපූරයිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, යමඝස්ස පඤ්චමං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 
යථයරනසාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘යබොධයනයයංජනංදිස්වා, සතසහස්යසපියයොජයන; 

ඛයණනඋපගන්ත්වාන, යබොයධතිතංමහාමුනී’’’ති. 

යමඝඞ්ගපඤ්යහොඡට්යඨො. 
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7. මණිකඞරතනඞ්ගපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘මණිකඞරතනස්සතීණිකඞඅඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති

යංවයදසි, කතමානිතානිතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

මණිකඞරතනං එකන්තපරිසුද්ධං, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන එකන්තපරිසුද්ධාජීයවන භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, 
මණිකඞරතනස්සපඨමංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, මණිකඞරතනංනයකනචිසද්ධිංමිස්සීයති, එවයමව 

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන පායපහි පාපසහායයහි සද්ධිං න

මිස්සිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, මණිකඞරතනස්සදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මණිකඞරතනං ජාතිරතයනහි යයොජීයති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන උත්තමවරජාතිමන්යතහි සද්ධිං 

සංවසිතබ්බං, පටිපන්නකඵලට්ඨයසක්ඛඵලසමඞ්ගීහි 
යසොතාපන්නසකදාගාමිඅනාගාමිඅරහන්තයතවිජ්ජඡළභිඤ්ඤසමණමණිකඞරත

යනහි සද්ධිං සංවසිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, මණිකඞරතනස්ස තතියං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන
සුත්තනිපායත– 

‘‘‘සුද්ධාසුද්යධහිසංවාසං, කප්පයව්යහොපතිස්සතා; 

තයතොසමග්ගානිපකා, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සථා’’’ති. 

මණිකඞරතනපඤ්යහොසත්තයමො. 

8. මාගවිකඞ්ගපඤ්යහො 
8. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘මාගවිකස්ස චත්තාරිඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති

යං වයදසි, කතමානි තානි චත්තාරි අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, මාගවියකො අප්පමිද්යධොයහොති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරනඅප්පමිද්යධනභවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, මාගවිකස්සපඨමං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මාගවියකො මියගසු යයව චිත්තං උපනිබන්ධති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ආරම්මයණසු යයව

චිත්තං උපනිබන්ධිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, මාගවිකස්ස දුතියං අඞ්ගං
ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මාගවියකො කාලං කම්මස්ස ජානාති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන පටිසල්ලානස්ස කායලො

ජානිතබ්යබො ‘අයංකායලො පටිසල්ලානස්ස, අයංකායලොනික්ඛමනායා’ති.

ඉදං, මහාරාජ, මාගවිකස්සතතියංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 
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‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, මාගවියකො මිගං දිස්වා හාසමභිජයනති ‘ඉමං 

ලච්ඡාමී’ති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරනආරම්මයණ

අභිරමිතබ්බං, හාසමභිජයනතබ්බං ‘උත්තරිං වියසසමධිගච්ඡිස්සාමී’ති. ඉදං, 

මහාරාජ, මාගවිකස්ස චතුත්ථං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං මහාරාජ
යථයරනයමොඝරායජන– 

‘‘‘ආරම්මයණ ලභිත්වාන, පහිතත්යතන භික්ඛුනා; 

භියයයොහායසොජයනතබ්යබො, අධිගච්ඡිස්සාමිඋත්තරි’’’න්ති. 

මාගවිකඞ්ගපඤ්යහොඅට්ඨයමො. 

9. බාළිසිකඞ්ගපඤ්යහො 
9. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘බාළිසිකස්ස ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති

යංවයදසි, කතමානිතානිද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

බාළිසියකො බළියසන මච්යඡ උද්ධරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන ඤායණන උත්තරිං සාමඤ්ඤඵලානි උද්ධරිතබ්බානි. ඉදං, 

මහාරාජ, බාළිසිකස්සපඨමං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, බාළිසියකො පරිත්තකං වධිත්වා විපුලං

ලාභමධිගච්ඡති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන

පරිත්තයලොකාමිසමත්තං පරිච්චජිතබ්බං. යලොකාමිසමත්තං, මහාරාජ, 

පරිච්චජිත්වා යයොගී යයොගාවචයරො විපුලං සාමඤ්ඤඵලං අධිගච්ඡති. ඉදං, 

මහාරාජ, බාළිසිකස්ස දුතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 

යථයරනරාහුයලන– 

‘‘‘සුඤ්ඤතඤ්චානිමිත්තඤ්ච, වියමොක්ඛඤ්චාප්පණිකඞහිතං; 

චතුයරොඵයලඡළභිඤ්ඤා, චජිත්වායලොකාමිසංලයභ’’’ති. 

බාළිසිකඞ්ගපඤ්යහොනවයමො. 

10. තච්ඡකඞ්ගපඤ්යහො 
10. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘තච්ඡකස්ස ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති

යංවයදසි, කතමානිතානිද්යවඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

තච්ඡයකො කාළසුත්තං අනුයලොයමත්වා රුක්ඛං තච්ඡති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ජිනසාසනමනුයලොමයිත්වා සීලපථවියං 
පතිට්ඨහිත්වා සද්ධාහත්යථන පඤ්ඤාවාසිං ගයහත්වා කියලසා 

තච්යඡතබ්බා.ඉදං, මහාරාජ, තච්ඡකස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, තච්ඡයකො යඵග්ගුං අපහරිත්වා සාරමාදියති, 

එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනසස්සතංඋච්යඡදංතංජීවං
තං සරීරං අඤ්ඤං ජීවං අඤ්ඤං සරීරං තදුත්තමං අඤ්ඤදුත්තමං



ඛුද්දකනිකායය මිලින්දපඤ්හපාළි  ඔපම්මකථාපඤ්යහො 

327 

පටුන 

අකතමභබ්බං අපුරිසකාරං අබ්රහ්මචරියවාසං සත්තවිනාසං

නවසත්තපාතුභාවංසඞ්ඛාරසස්සතභාවංයයොකයරොති, යසොපටිසංයවයදති, 

අඤ්යඤො කයරොති, අඤ්යඤො පටිසංයවයදති, කම්මඵලදස්සනා ච
කිරියඵලදිට්ඨිචඉතිඑවරූපානියචව අඤ්ඤානිචවිවාදපථානිඅපයනත්වා

සඞ්ඛාරානංසභාවංපරමසුඤ්ඤතංනිරීහනිජ්ජීවතං [නිසත්තනිජීවතං (ක.)] 

අච්චන්තං සුඤ්ඤතංආදියිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, තච්ඡකස්ස දුතියං අඞ්ගං

ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතා යදවාතියදයවන
සුත්තනිපායත– 

‘‘‘කාරණ්ඩවං නිද්ධමථ, කසම්බුං අපකස්සථ; 

තයතොපලායපවායහථ, අස්සමයණසමණමානියන. 

‘‘‘නිද්ධමිත්වානපාපිච්යඡ, පාපආචාරයගොචයර; 

සුද්ධාසුද්යධහිසංවාසං, කප්පයව්යහොපතිස්සතා; 

තයතොසමග්ගානිපකා, දුක්ඛස්සන්තංකරිස්සථා’’’ති. 

තච්ඡකඞ්ගපඤ්යහොදසයමො. 

මක්කටකවග්යගොඡට්යඨො. 

තස්සුද්දානං– 

මක්කයටොදාරයකොකුම්යමො, වනංරුක්යඛොචපඤ්චයමො; 

යමයඝොමණිකඞමාගවියකො, බාළිසීතච්ඡයකනචාති. 

7. කුම්භවග්ය ො 

1. කුම්භඞ්ගපඤ්යහො 
1. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘කුම්භස්ස එකං අඞ්ගං ගයහතබ්බ’න්ති යං

වයදසි, කතමංතංඑකංඅඞ්ගං ගයහතබ්බ’’න්ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, කුම්යභො

සම්පුණ්යණොනසණති, එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරන

ආගයමඅධිගයමපරියත්තියං සාමඤ්යඤපාරමිං පත්වානසණිකඞතබ්බං, න 

යතන මායනො කරණීයයො, න දබ්යබො [දප්යපො (සී.)] දස්යසතබ්යබො, 

නිහතමායනනනිහතදබ්යබනභවිතබ්බං, උජුයකනඅමුඛයරනඅවිකත්ථිනා.

ඉදං, මහාරාජ, කුම්භස්සඑකංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, 

භගවතායදවාතියදයවන සුත්තනිපායත– 

‘‘‘යදූනකංතංසණති, යංපූරංසන්තයමවතං; 

අඩ් කුම්භූපයමො [රිත්තකුම්භූපයමො (සී.)] බායලො, රහයදො පූයරොව
පණ්ඩියතො’’’ති. 

කුම්භඞ්ගපඤ්යහොපඨයමො. 
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2. කාළායසඞ්ගපඤ්යහො 
2. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘කාළායසස්ස [කාළහංසස්ස (ක.)] ද්යව

අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං වයදසි, කතමානි තානි ද්යව අඞ්ගානි

ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, කාළායයසො සුපීයතො [සුථියතො (ක.)] 

වමති [වහති (සයා.ක.)], එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගියනොයයොගාවචරස්ස

මානසං යයොනියසො මනසිකායරන [යයොනියසො මනසිකායර (සී. සයා.ක.)] 

අපීතංවමති.ඉදං, මහාරාජ, කාළායසස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, කාළායයසොසකිංපීතංඋදකංනවමති, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනායයොගාවචයරනයයොසකිංඋප්පන්යනොපසායදො, න

පුනයසො වමිතබ්යබො‘උළායරොයසොභගවාසම්මාසම්බුද්යධො, ස්වාක්ඛායතො

ධම්යමො, සුප්පටිපන්යනො සඞ්යඝො’ති. ‘රූපං අනිච්චං, යවදනා අනිච්චා, 

සඤ්ඤා අනිච්චා, සඞ්ඛාරා අනිච්චා, විඤ්ඤාණං අනිච්චන්ති යං සකිං

උප්පන්නංඤාණං, නපුනතංවමිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, කාළායසස්සදුතියං

අඞ්ගංගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවන– 

‘‘‘දස්සනම්හි පරියසොධියතො [පරියසොධියක (සී. ක.)] නයරො, 

අරියධම්යමනියයතොවියසසගූ; 

නප්පයවධතිඅයනකභාගයසො, සබ්බයසොචමුඛභාවයමවයසො’’’ති. 

කාළායසඞ්ගපඤ්යහොදුතියයො. 

3. ඡත්තඞ්ගපඤ්යහො 
3. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘ඡත්තස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

ඡත්තං උපරි මුද්ධනි චරති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරනකියලසානංඋපරිමුද්ධනිචයරන භවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, 
ඡත්තස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, ඡත්තංමුද්ධනුපත්ථම්භං යහොති, එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන යයොනියසො මනසිකාරුපත්ථම්යභන

භවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, ඡත්තස්සදුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ඡත්තං වාතාතපයමඝවුට්ඨියයො පටිහනති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන

නානාවිධදිට්ඨිපුථුසමණබ්රාහ්මණානං [මහාවාත (ක.)] 

මතවාතතිවිධග්ගිසන්තාපකියලසවුට්ඨියයො පටිහන්තබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, 

ඡත්තස්ස තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන
සාරිපුත්යතනධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘යථාපිඡත්තංවිපුලං, අච්ඡිද්දංථිරසංහිතං; 
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වාතාතපංනිවායරති, මහතීයමඝවුට්ඨියයො. 

‘‘‘තයථව බුද්ධපුත්යතොපි, සීලඡත්තධයරො සුචි; 

කියලසවුට්ඨිංවායරති, සන්තාපතිවිධග්ගයයො’’’ති. 

ඡත්තඞ්ගපඤ්යහොතතියයො. 

4. යඛත්තඞ්ගපඤ්යහො 
4. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘යඛත්තස්සතීණිකඞ අඞ්ගානිගයහතබ්බානී’තියං

වයදසි, කතමානි තානි තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

යඛත්තං මාතිකාසම්පන්නං යහොති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන සුචරිතවත්තප්පටිවත්තමාතිකාසම්පන්යනන භවිතබ්බං.

ඉදං, මහාරාජ, යඛත්තස්සපඨමං අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යඛත්තං මරියාදාසම්පන්නං යහොති, තාය ච 

මරියාදාය උදකං රක්ඛිත්වා ධඤ්ඤං පරිපායචති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, 

යයොගිනා යයොගාවචයරන සීලහිරිමරියාදාසම්පන්යනන භවිතබ්බං, තාය ච
සීලහිරිමරියාදාය සාමඤ්ඤං රක්ඛිත්වා චත්තාරි සාමඤ්ඤඵලානි

ගයහතබ්බානි.ඉදං, මහාරාජ, යඛත්තස්සදුතියංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, යඛත්තංඋට්ඨානසම්පන්නංයහොති, කස්සකස්ස 

හාසජනකං අප්පම්පි බීජං වුත්තං බහු යහොති, බහු වුත්තං බහුතරං යහොති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන උට්ඨානසම්පන්යනන

විපුලඵලදායිනාභවිතබ්බං, දායකානං හාසජනයකනභවිතබ්බං, යථාඅප්පං

දින්නං බහු යහොති, බහු දින්නං බහුතරං යහොති. ඉදං, මහාරාජ, යඛත්තස්ස

තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන උපාලිනා 
විනයධයරන– 

‘‘‘යඛත්තූපයමනභවිතබ්බං, උට්ඨානවිපුලදායිනා; 

එසයඛත්තවයරොනාම, යයොදදාතිවිපුලංඵල’’’න්ති. 

යඛත්තඞ්ගපඤ්යහොචතුත්යථො. 

5. අගදඞ්ගපඤ්යහො 
5. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘අගදස්ස ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි ද්යව අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති. ‘‘යථා, මහාරාජ, 

අගයද කිමී න සණ්ඨහන්ති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරන මානයස කියලසා න සණ්ඨයපතබ්බා. ඉදං, මහාරාජ, 
අගදස්සපඨමංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 
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‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, අගයදො දට්ඨඵුට්ඨදිට්ඨඅසිතපීතඛායිතසායිතං

සබ්බං විසං පටිහනති, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන

රාගයදොසයමොහමානදිට්ඨිවිසංසබ්බංපටිහනිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, අගදස්ස

දුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං.භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, භගවතායදවාතියදයවන
– 

‘‘‘සඞ්ඛාරානංසභාවත්ථං, දට්ඨුකායමනයයොගිනා; 

අගයදයනවයහොතබ්බං, කියලසවිසනාසයන’’’ති. 

අගදඞ්ගපඤ්යහොපඤ්චයමො. 

6. යභොජනඞ්ගපඤ්යහො 
6. ‘‘භන්යතනාගයසන, ‘යභොජනස්සතීණිකඞඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති යං

වයදසි, කතමානි තානි තීණිකඞ අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, මහාරාජ, 

යභොජනං සබ්බසත්තානං උපත්ථම්යභො, එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා

යයොගාවචයරනසබ්බසත්තානං මග්ගුපත්ථම්යභනභවිතබ්බං.ඉදං, මහාරාජ, 
යභොජනස්සපඨමංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, යභොජනංසබ්බසත්තානංබලංවඩ්ය ති, එවයමව 

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන පුඤ්ඤවඩ්ඪයා වඩ්ඪතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, යභොජනස්ස දුතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, යභොජනං සබ්බසත්තානං අභිපත්ථිතං, එවයමව

යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සබ්බයලොකාභිපත්ථියතන

භවිතබ්බං. ඉදං, මහාරාජ, යභොජනස්ස තතියං අඞ්ගං ගයහතබ්බං.

භාසිතම්යපතං, මහාරාජ, යථයරන මහායමොග්ගල්ලායනන– 

‘‘‘සංයයමන නියයමන, සීයලනපටිපත්තියා; 

පත්ථියතනභවිතබ්බං, සබ්බයලොකස්සයයොගිනා’’’ති. 

යභොජනඞ්ගපඤ්යහොඡට්යඨො. 

7. ඉස්සාසඞ්ගපඤ්යහො 
7. ‘‘භන්යත නාගයසන, ‘ඉස්සාසස්ස චත්තාරිඅඞ්ගානිගයහතබ්බානී’ති

යං වයදසි, කතමානි තානි චත්තාරි අඞ්ගානි ගයහතබ්බානී’’ති? ‘‘යථා, 

මහාරාජ, ඉස්සායසො සයර පාතයන්යතො උයභො පායද පථවියං දළ්හං 

පතිට්ඨායපති, ජණ්ණුඅයවකල්ලං කයරොති, සරකලාපං කටිසන්ධිම්හි

ඨයපති, කායං උපත්ථද්ධංකයරොති, ද්යවහත්යථසන්ධිට්ඨානංආයරොයපති, 

මුට්ඨිංපීළයති, අඞ්ගුලියයොනිරන්තරංකයරොති, ගීවංපග්ගණ්හාති, චක්ඛූනි

මුඛඤ්ච පිදහති, නිමිත්තං උජුං කයරොති, හාසමුප්පායදති ‘විජ්ඣිස්සාමී’ති, 

එවයමව යඛො, මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සීලපථවියං වීරියපායද
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පතිට්ඨායපතබ්බං, ඛන්තියසොරච්චං අයවකල්ලං කාතබ්බං, සංවයර චිත්තං

ඨයපතබ්බං, සංයමනියයමඅත්තාඋපයනතබ්යබො, ඉච්ඡාමුච්ඡා පීළයිතබ්බා, 

යයොනියසොමනසිකායරචිත්තංනිරන්තරංකාතබ්බං, වීරියංපග්ගයහතබ්බං, 

ඡ ද්වාරා පිදහිතබ්බා, සති උපට්ඨයපතබ්බා, හාසමුප්පායදතබ්බං

‘සබ්බකියලයස ඤාණනාරායචන විජ්ඣිස්සාමී’ති. ඉදං, මහාරාජ, 
ඉස්සාසස්සපඨමංඅඞ්ගං ගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ඉස්සායසො ආළකං පරිහරති 

වඞ්කජිම්හකුටිලනාරාචස්සඋජුකරණාය.එවයමවයඛො, මහාරාජ, යයොගිනා
යයොගාවචයරන ඉමස්මිං කායය සතිපට්ඨානආළකං පරිහරිතබ්බං

වඞ්කජිම්හකුටිලචිත්තස්ස උජුකරණාය. ඉදං, මහාරාජ, ඉස්සාසස්ස දුතියං
අඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුන චපරං, මහාරාජ, ඉස්සායසො ලක්යඛ උපායසති, එවයමව යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ඉමස්මිං කායය උපාසිතබ්බං. කථං

මහාරාජ යයොගිනායයොගාවචයරනඉමස්මිංකායයඋපාසිතබ්බං? අනිච්චයතො

උපාසිතබ්බං, දුක්ඛයතො උපාසිතබ්බං, අනත්තයතො උපාසිතබ්බං, 
යරොගයතො…යප.… ගණ්ඩයතො…යප.… සල්ලයතො…යප.… 

අඝයතො…යප.… ආබාධයතො…යප.… පරයතො…යප.…
පයලොකයතො…යප.… ඊතියතො…යප.… උපද්දවයතො…යප.…
භයයතො…යප.… උපසග්ගයතො…යප.… චලයතො…යප.…
පභඞ්ගුයතො…යප.… අද්ධුවයතො…යප.… අතාණයතො…යප.…
අයලණයතො…යප.… අසරණයතො…යප.… රිත්තයතො…යප.…
තුච්ඡයතො…යප.… සුඤ්ඤයතො…යප.… ආදීනවයතො…යප.… 

විපරිණාමධම්මයතො…යප.… අසාරයතො …යප.… අඝමූලයතො…යප.…
වධකයතො…යප.… විභවයතො…යප.… සාසවයතො…යප.…
සඞ්ඛතයතො…යප.… මාරාමිසයතො…යප.… ජාතිධම්මයතො…යප.… 
ජරාධම්මයතො…යප.… බයාධිධම්මයතො…යප.… මරණධම්මයතො…යප.…
යසොකධම්මයතො…යප.… පරියදවධම්මයතො…යප.…

උපායාසධම්මයතො…යප.… සංකියලසධම්මයතො…යප.… එවං යඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන ඉමස්මිං කායය උපාසිතබ්බං. ඉදං, 

මහාරාජ, ඉස්සාසස්සතතියංඅඞ්ගංගයහතබ්බං. 

‘‘පුනචපරං, මහාරාජ, ඉස්සායසොසායං පාතංඋපාසති. එවයමවයඛො, 

මහාරාජ, යයොගිනා යයොගාවචයරන සායං පාතං ආරම්මයණ උපාසිතබ්බං.

ඉදං, මහාරාජ, ඉස්සාසස්ස චතුත්ථං අඞ්ගං ගයහතබ්බං. භාසිතම්යපතං, 

මහාරාජ, යථයරනසාරිපුත්යතන ධම්මයසනාපතිනා– 

‘‘‘යථාඉස්සාසයකොනාම, සායංපාතංඋපාසති; 
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උපාසනං අරිඤ්චන්යතො [න රිච්ඡන්යතො (සී. ක.)], ලභයත
භත්තයවතනං. 

‘‘‘තයථවබුද්ධපුත්යතොපි, කයරොතිකායුපාසනං; 

කායුපාසනංඅරිඤ්චන්යතො, අරහත්තමධිගච්ඡතී’’’ති. 

ඉස්සාසඞ්ගපඤ්යහොසත්තයමො. 

කුම්භවග්යගො සත්තයමො [ඉයතො පරං රාජඞ්ගපඤ්හාදිකා අට්ඨතිංස පඤ්හා

විනට්ඨා, යයහිතාදිට්ඨා,§යතහියනො ආයරොයචතබ්බාපුනමුද්දාපනකායල

පක්ඛිපනත්ථායාති(න, බු, ස)]. 

තස්සුද්දානං– 

කුම්යභොචකාළායයසොච, ඡත්තංයඛත්තඤ්චඅගයදො; 

යභොජයනනචඉස්සායසො, වුත්තංදානිවිදූහීති. 

ඔපම්මකථාපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 

නි මනං 

ඉති ඡසු කණ්යඩසු බාවීසතිවග්ගපතිමණ්ඩියතසු ද්වාසට්ඨිඅධිකා

ද්යවසතාඉමස්මිංයපොත්ථයකආගතා මිලින්දපඤ්හාසමත්තා, අනාගතාච

පනද්වාචත්තාලීසායහොන්ති, ආගතාචඅනාගතාච සබ්බාසයමොධායනත්වා

චතූහි අධිකා තිසතපඤ්හා යහොන්ති, සබ්බාව මිලින්දපඤ්හාති සඞ්ඛං
ගච්ඡන්ති. 

රඤ්යඤො ච යථරස්ස ච පුච්ඡාවිසජ්ජනාවසායන 
චතුරාසීතිසතසහස්සයයොජනබහලා උදකපරියන්තං කත්වා අයං මහාපථවී

ඡධා කම්පිත්ථ, විජ්ජුල්ලතා නිච්ඡරිංසු, යදවතා දිබ්බපුප්ඵවස්සං පවස්සිංසු, 

මහාබ්රහ්මා සාධුකාරමදාසි, මහාසමුද්දකුච්ඡියංයමඝත්ථනිතනිග්යඝොයසොවිය

මහායඝොයසො අයහොසි, ඉති යසො මිලින්යදො රාජා ච ඔයරොධගණා ච සිරසා
අඤ්ජලිංපණායමත්වාවන්දිංසු. 

මිලින්යදො රාජාඅතිවියපමුදිතහදයයො සුමථිතමානහදයයොබුද්ධසාසයන
සාරමතියනො රතනත්තයය සුනික්කඞ්යඛො නිග්ගුම්යබො නිත්ථද්යධො හුත්වා
යථරස්ස ගුයණසු පබ්බජ්ජාසු පටිපදාඉරියාපයථසු ච අතිවිය පසන්යනො
විස්සත්යථො නිරාලයයො නිහතමානත්ථම්යභො උද්ධටදායඨො විය භුජගින්යදො

එවමාහ ‘‘සාධු, භන්යතනාගයසන, බුද්ධවිසයයොපඤ්යහොතයාවිසජ්ජියතො, 
ඉමස්මිං බුද්ධසාසයන ඨයපත්වා ධම්මයසනාපතිං සාරිපුත්තත්යථරං

අඤ්යඤොතයාසදියසොපඤ්හවිසජ්ජයනනත්ථි, ඛමථ, භන්යතනාගයසන, 
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මම අච්චයං, උපාසකං මං, භන්යත නාගයසන, ධායරථ අජ්ජතග්යග 
පාණුයපතංසරණංගත’’න්ති. 

තදා රාජා සහ බලකායයහි නාගයසනත්යථරං පයිරුපාසිත්වා මිලින්දං 
නාම විහාරං කායරත්වා යථරස්ස නියයායතත්වා චතූහි පච්චයයහි

නාගයසනං යකොටිසයතහි භික්ඛූහිසද්ධිං පරිචරි, පුනපියථරස්ස පඤ්ඤාය
පසීදිත්වාපුත්තස්සරජ්ජං නියයායතත්වාඅගාරස්මාඅනගාරියංපබ්බජිත්වා

විපස්සනංවඩ්ය ත්වාඅරහත්තං පාපුණිකඞ, යතනවුත්තං– 

‘‘පඤ්ඤාපසත්ථායලොකස්මිං, කතාසද්ධම්මට්ඨිතියා; 

පඤ්ඤායවිමතිංහන්ත්වා, සන්තිංපප්යපොන්තිපණ්ඩිතා. 

යස්මිං ඛන්යධඨිතා පඤ්ඤා, සතිතත්ථඅනූනකා; 

පූජා වියසසස්සාධායරො, අග්යගො යසට්යඨො [යසො ව (පී.)] 

අනුත්තයරො; 

තස්මා හි පණ්ඩියතො යපොයසො, සම්පස්සං හිතමත්තයනො 

[අත්ථමත්තයනො(පී.)]; 

පඤ්ඤවන්තංභිපූයජයය, යචතියං විය සාදයරො’’ති [පූජියන්ති (පී.)

ඉයතොපරංතිස්යසොගාථායයොසී.පී.යපොත්ථයකසු නත්ථි]. 

ලඞ්කායංයදොණිකඞනගයර, වසතායදොණිකඞනාමිනා; 

මහායථයරනයලඛිත්වා, සුට්ඨපිතංයථාසුතං; 

මිලින්දරාජපඤ්යහොච, නාගයසනවිසජ්ජනං; 

මිලින්යදොහිමහාපඤ්යඤො, නාගයසයනොසුපණ්ඩියතො; 

ඉමිනාපුඤ්ඤකම්යමන, ඉයතොගච්ඡාමිතුස්සිතං; 

යමත්යතයයංනාගයතපස්යස, සුයණයයංධම්මමුත්තමන්ති. 

මිලින්දපඤ්යහොනිට්ඨියතො. 
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Éka;duŒ Noao>fgdj Oïfud' 

 

Oïux úkd k;aÓ ms;dp ud;d" 

;fuj ;dKx irKx m;sÜGd¦ 

;iaud ys fNd lsÑpu[a[mamydh" 

iqKd: Odfr: prd: Oïfu' 
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Érx ;sÜG;= f,dliañx - iïud iïnqoaO ididkxæ 
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