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1 

පටුන 

නයමො  ් භගවය ොඅරහය ො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

ඛුද්දකනිකායෙ 

අපදාන-අට්ඨකථා 

(පඨය ොභාය ො) 

ගන්ථාරම්භකථා 

වන්දිත්වා සිර ාය ට්ඨං, බුද්ධමප්පටිපුග්ග ං; 

යඤයය ාගරමුත්තිණ්ණං, තිණ්ණං ං ාර ාගරං. 

 යථවපරමං න් ං, ගම්භීරංදුද්ද ංඅණුං; 

භවාභවකරංසුද්ධං, ධම්මං ම්බුද්ධපූජි ං. 

 යථවඅනඝං ඞ්ඝං, අ ඞ්ගං ඞ්ඝමුත් මං; 

උත් මංදක්ඛියණයයානං,  න්තින්ද්රියමනා වං. 

කය න   ් එ  ් , පණායමනවිය  ය ො; 

ර නත් යයවිය ය න, විය   ් ාදයරනයම. 

යථයරහිධීරධීයරහි, ආගමඤ්ඤූහිවිඤ්ඤුභි; 

‘‘අපදානට්ඨකථාභන්ය , කා බ් ා’’තිවිය  ය ො. 

පුනප්පුනාදයරයනව, යාචිය ොහංය  ්සිභි; 

  ්මාහං ාපදාන ් , අපදාන ් ය  ය ො. 

විය  නයදීප ් , දීපි ් ංපිටකත් යය; 

යථාපාළිනයයයනව, අත්ථ ංවණ්ණනංසුභං. 

යකන කත්ථකදායච ං, භාසි ං ධම්මමුත් මං; 

කිමත්ථංභාසි ඤ්යච ං, එ ංවත්වාවිධිං ය ො. 

නිදායනසුයකො ල් ත්ථං, සුඛුග්ගහණධාරණං; 

  ්මා ං ංවිධිංවත්වා, පුබ් ාපරවිය සි ං. 

පුරා සීහළභා ාය, යපොරාණට්ඨකථායච; 

ඨපි ං ංන ායධති,  ාධූනංඉච්ඡිතිච්ඡි ං. 

  ්මා මුපනි ් ාය, යපොරාණට්ඨකථානයං; 

විවජ්යජත්වාවිරුද්ධත්ථං, විය  ත්ථංපකා යං; 

විය  වණ්ණනංය ට්ඨං, කරි ් ාමත්ථවණ්ණනන්ති. 
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පටුන 

නිදානකථා 

‘‘යකන කත්ථ කදා යෙතං, භාසිතං ධම් මුත්ත ’’න්ති ච, 

‘‘කරිස්සා ත්ථවණ්ණන’’න්ති ච පටිඤ්ඤා ත් ා  ා පනායං 

අපදාන ් ත්ථවණ්ණනා දූයරනිදානං, අවිදූයරනිදානං,  න්තියකනිදානන්ති

ඉමානි තීණි නිදානානි ද ්ය ත්වා වණ්ණියමානා යයනං සුණන්ති, ය හි

 මුදාගමය ොපට්ඨාය විඤ්ඤා ත් ාය ්මාසුට්ඨුවිඤ්ඤා ානාමයහොති, 
  ්මානං ානිනිදානානි ද ්ය ත්වාවවණ්ණයි ් ාම. 

 ත්ථ ආදිය ො  ාව ය  ං නිදානානං පරිච්යඡයදො යවදි බ්ය ො. 
දීපඞ්කරපාදමූ  ්මිඤ්හි ක ාභිනීහාර ්  මහා ත්  ්  යාව

යව ් න් රත් භාවා චවිත්වා තුසි පුයර නිබ් ත්ති,  ාව පවත්ය ො

කථාමග්යගො දූයෙනිදානං නාම. තුසි භවනය ො පන චවිත්වා යාව

ය ොධිමණ්යඩ  බ් ඤ්ඤු ප්පත්ති,  ාව පවත්ය ො කථාමග්යගො 

අවිදූයෙනිදානං නාම. සන්තියකනිදානං පනය සුය සුඨායනසුවිහරය ො
  ්මිං   ්මිංයයවඨායන බ්භතීති. 

1. දූයෙනිදානකථා 
 ත්රිදං දූයෙනිදානං නාම–ඉය ොකිර කප්ප   හ ් ාධිකානංචතුන්නං

අ ඞ්යඛයයයානංමත්ථයක අ ෙවතී නාමනගරංඅයහොසි. ත්ථ සුය යධො 

නාම බ්රාහ්මයණො පටිව ති, උභය ො සුජාය ො මාතිය ො ච පිතිය ො ච, 

 ංසුද්ධගහණියකො යාව  ත් මා කු පරිවට්ටා, අක්ඛිත්ය ො අනුපකුට්යඨො

ජාතිවායදන, අභිරූයපො ද ් නීයයො පා ාදියකො පරමාය
වණ්ණයපොක්ඛර ාය  මන්නාගය ො. ය ො අඤ්ඤං කම්මං අකත්වා
බ්රාහ්මණසිප්පයමව උග්ගණ්හි.   ්  දහරකාය යයව මා ාපි යරො
කා මකංසු. අථ ්  රාසිවඩ්ඪයකො අමච්යචො ආයයපොත්ථකං ආහරිත්වා

සුවණ්ණරජ මණිමුත් ාදිභරිය  ගබ්යභවිවරිත්වා ‘‘එත් කංය , කුමාර, 

මාතු  න් කං, එත් කං පිතු  න් කං, එත් කං අයයකපයයකාන’’න්ති
යාව ත් මාකු පරිවට්ටා ධනංආචික්ඛිත්වා ‘‘එ ං පටිපජ්ජාහී’’තිආහ. 

සුය ධපණ්ඩියතො චින්ය සි – ‘‘ඉමං ධනං  ංහරිත්වා මය්හං

පිතුපි ාමහාදයයොපරය ොකංගච්ඡන් ාඑකකහාපණම්පිගයහත්වානග ා, 

මයා පන ගයහත්වා ගමනකාරණං කාතුං වට්ටතී’’ති, ය ො රඤ්යඤො
ආයරොයචත්වා නගයර යභරිං චරායපත්වා මහාජන ්  දානං දත්වා
 ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජි. ඉම ්  පනත්ථ ්  ආවිභාවත්ථං ඉම ්මිං ඨායන

සුයමධකථා කයථ බ් ා.  ා පයන ා කිඤ්චාපි බුද්ධවංය  නිරන් රං

ආග ායයව, ගාථා න්යධන පන ආග ත් ා න සුට්ඨු පාකටා,   ්මා  ං
අන් රන් රාගාථා ම් න්ධදීපයකහිවචයනහි  ද්ධිංකයථ ් ාම. 
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සුයමධකථා 
කප්ප   හ ් ාධිකානඤ්හිචතුන්නංඅ ඞ්යඛයයයානංමත්ථයක ද හි

 ද්යදහි අවිවිත් ං ‘‘අමරවතී’’ති ච ‘‘අමර’’න්ති ච  ද්ධනාමං නගරං

අයහොසි, යං  න්ධාය බුද්ධවංයස වුත් ං– 

‘‘කප්යපච   හ ්ය , චතුයරොචඅ ඞ්ඛියය; 

අමරංනාමනගරං, ද ් යනයයංමයනොරමං; 

ද හි ද්යදහිඅවිවිත් ං, අන්නපාන මායු ’’න්ති.(බු.වං. 2.1-2); 

 ත්ථ දසහි සද්යදහි අවිවිත්තන්ති හත්ථි ද්යදන අ ්  ද්යදන
රථ ද්යදන යභරි ද්යදන මුදිඞ්ග ද්යදන වීණා ද්යදන ගී  ද්යදන
 ඞ්ඛ ද්යදන  ම්ම ද්යදන  ාළ ද්යදන ‘‘අ ්නාථ පිවථ ඛාදථා’’ති
ද යමන  ද්යදනාති ඉයමහි ද හි  ද්යදහි අවිවිත් ං අයහොසි. ය  ං පන 

 ද්දානංඑකයද යමවගයහත්වා– 

‘‘හත්ථි ද්දංඅ ්  ද්දං, යභරි ඞ්ඛරථානිච; 

ඛාදථපිවථයචව, අන්නපායනනයඝොසි ’’න්ති.– 

බුද්ධවංය (බු.වං.2.3-5) ඉමංගාථංවත්වා– 

‘‘නගරං බ් ඞ්ග ම්පන්නං,  බ් කම්මමුපාග ං; 

 ත් ර න ම්පන්නං, නානාජන මාකු ං; 

 මිද්ධංයදවනගරංව, ආවා ංපුඤ්ඤකම්මිනං. 

‘‘නගයරඅමරවතියා, සුයමයධොනාමබ්රාහ්මයණො; 

අයනකයකොටි න්නිචයයො, පහූ ධනධඤ්ඤවා. 

‘‘අජ්ඣායයකො මන් ධයරො, තිණ්ණංයවදාන පාරගූ; 

 ක්ඛයණඉතිහාය ච,  ධම්යමපාරමිංගය ො’’ති.–වුත් ං; 

අයථකදිව ං ය ො සුයමධපණ්ඩිය ො උපරිපා ාදවර ය  රයහොගය ො

හුත්වා පල් ඞ්කං ආභුජිත්වා නිසින්යනො එවං චින්ය සි – ‘‘පුනබ්භයව, 

පණ්ඩි , පටි න්ධිග්ගහණංනාම දුක්ඛං,  ථානිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායන

 රීර ්  යභදනං, අහඤ්ච ජාතිධම්යමො, ජරාධම්යමො,  යාධිධම්යමො, 

මරණධම්යමො, එවංභූය න මයා අජාතිං අජරං අ යාධිං අමරණං අදුක්ඛං
සුඛං සී  ං අම මහානිබ් ානං පරියයසිතුං වට්ටති. අව ් ං භවය ො
මුච්චිත්වානිබ් ානගාමිනාඑයකනමග්යගනභවි බ් ’’න්ති. ය නවුත් ං
– 

‘‘රයහොගය ොනිසීදිත්වා, එවංචින්ය  හං දා; 

දුක්යඛොපුනබ්භයවොනාම,  රීර ් චයභදනං. 
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‘‘ජාතිධම්යමොජරාධම්යමො,  යාධිධම්යමො හං දා; 

අජරංඅමරංයඛමං, පරියයසි ් ාමිනිබ්බුතිං. 

‘‘යංනූනිමංපූතිකායං, නානාකුණපපූරි ං; 

ඡඩ්ඩයිත්වානගච්යඡයයං, අනයපක්යඛොඅනත්ථියකො. 

‘‘අත්ථියහහිතිය ොමග්යගො, නය ො ක්කානයහතුයය; 

පරියයසි ් ාමි ංමග්ගං, භවය ොපරිමුත්තියා’’ති. 

 ය ො උත් රිපි එවං චින්ය සි – ‘‘යථා හි ය ොයක දුක්ඛ ් 

පටිපක්ඛභූ ංසුඛංනාමඅත්ථි, එවංභයව ති ප්පටිපක්යඛන විභයවනාපි

භවි බ් ං. යථා ච උණ්යහ  ති   ්  වූප මභූ ං සී  ම්පි අත්ථි, එවං 
රාගග්ගිආදීනං වූප යමන නිබ් ායනනාපි භවි බ් ං. යථා නාම පාප ් 
 ාමක ්  ධම්ම ්  පටිපක්ඛභූය ො ක යායණො අනවජ්ජභූය ො ධම්යමොපි

අත්ථියයව, එවයමව පාපිකාය ජාතියා  ති  බ් ජාතියඛපනය ො
අජාති ඞ්ඛාය නනිබ් ායනනාපිභවි බ් යමවා’’ති.ය න වුත් ං– 

‘‘යථාපිදුක්යඛවිජ්ජන්ය , සුඛංනාමපිවිජ්ජති; 

එවංභයවවිජ්ජමායන, විභයවොපිච්ඡි බ් යකො. 

‘‘යථාපි උණ්යහවිජ්ජන්ය , අපරංවිජ්ජති සී  ං; 

එවංතිවිධග්ගිවිජ්ජන්ය , නිබ් ානම්පිච්ඡි බ් කං. 

‘‘යථාපිපායපවිජ්ජන්ය , ක යාණමපිවිජ්ජති; 

එවයමවජාතිවිජ්ජන්ය , අජාතිපිච්ඡි බ් ක’’න්ති. 

අපරම්පි චින්ය සි – ‘‘යථා නාම ගූථරාසිම්හි නිමුග්යගන පුරිය න

දූරය ොවපඤ්චවණ්ණපදුම ඤ්ඡන්නංමහා ළාකංදි ්වා ‘ක යරනනුයඛො
මග්යගන එත්ථ ගන් බ් ’න්ති  ං  ළාකං ගයවසිතුං යුත් ං. යං   ්  

අගයව නං, න ය ො  ළාක ්  යදොය ො, පුරි  ්ය ව යදොය ො. එවං
කිය  ම යධොවයන අම මහානිබ් ාන ළායක විජ්ජන්ය  යං   ් 

අගයව නං, න ය ො අම මහානිබ් ාන ළාක ්  යදොය ො, පුරි  ්ය ව
යදොය ො. යථා ච යචොයරහි  ම්පරිවාරිය ො පුරිය ො ප ායනමග්යග 

විජ්ජමායනපි  යච න ප ායති, න ය ො මග්ග ්  යදොය ො, පුරි  ්ය ව
යදොය ො. එවයමව කිය ය හි පරිවායරත්වා ගහි  ්  පුරි  ් 
විජ්ජමායනයයවනිබ් ානගාමිම්හිසියවමග්යග මග්ග ් අගයව නංනාම

න මග්ග ්  යදොය ො, පුරි  ්ය ව යදොය ො. යථා ච  යාධිළිළිය ො පුරිය ො
විජ්ජමායන යාධිතිකිච්ඡයකයවජ්යජ යච ංයවජ්ජංගයවසිත්වා යාධිං

න තිකිච්ඡායපති, නය ොයවජ්ජ ් යදොය ො, පුරි  ්ය වයදොය ො.එවයමව
යයො කිය   යාධිළිළිය ො කිය  වූප මමග්ගයකොවිදං විජ්ජමානයමව
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ආචරියංනගයව ති,   ්ය ව යදොය ො, නකිය  විනා ක ් ආචරිය ් 
යදොය ො’’ති.ය නවුත් ං– 

‘‘යථා ගූථගය ොපුරිය ො,  ළාකංදි ්වාන පූරි ං; 

නගයව ති ං ළාකං, නයදොය ො ළාක ් ය ො. 

‘‘එවංකිය  ම යධොයව, විජ්ජන්ය අම න් යළ; 

නගයව ති ං ළාකං, නයදොය ොඅම න් යළ. 

‘‘යථාඅරීහිපරිරුද්යධො, විජ්ජන්ය ගමනම්පයථ; 

නප ායතිය ොපුරිය ො, නයදොය ොඅඤ්ජ  ් ය ො. 

‘‘එවංකිය  පරිරුද්යධො, විජ්ජමායනසියවපයථ; 

නගයව ති ංමග්ගං, නයදොය ොසිවමඤ්ජය . 

‘‘යථාපි  යාධිය ොපුරිය ො, විජ්ජමායන තිකිච්ඡයක; 

නතිකිච්ඡායපති ං යාධිං, නයදොය ොය ොතිකිච්ඡයක. 

‘‘එවංකිය   යාධීහි, දුක්ඛිය ොපරිළිළිය ො; 

නගයව ති ංආචරියං, නයදොය ොය ොවිනායයක’’ති. 

අපරම්පි චින්ය සි – ‘‘යථා මණ්ඩනකජාතියකො පුරිය ො කණ්යඨ

ආ ත් ං කුණපං ඡඩ්යඩත්වා සුඛං ගච්යඡයය, එවං මයාපි ඉමං පූතිකායං 
ඡඩ්යඩත්වාඅනයපක්යඛනනිබ් ානනගරංපවිසි බ් ං.යථාචනරනාරියයො

උක්කාරභූමියං උච්චාරප ් ාවං කත්වා න  ං උච්ඡඞ්යගන වා ආදාය, 

දු ් න්ය න වා යවයඨත්වා ගච්ඡන්ති, ජිගුච්ඡමානා පන අනයපක්ඛාව, 

ඡඩ්යඩත්වාගච්ඡන්ති, එවංමයාපිඉමං පූතිකායංඅනයපක්යඛනඡඩ්යඩත්වා
අම නිබ් ානනගරං පවිසිතුං වට්ටති. යථා චනාවිකා නාම ජජ්ජරංනාවං

අනයපක්ඛාව ඡඩ්යඩත්වා ගච්ඡන්ති, එවං අහම්පි ඉමං නවහි වණමුයඛහි
පග්ඝරන් ංකායංඡඩ්යඩත්වාඅනයපක්යඛොනිබ් ානපුරංපවිසි ් ාමි.යථා
ච පුරිය ො නානාර නානි ආදාය යචොයරහි  ද්ධිං මග්ගං ගච්ඡන්ය ො

අත් යනොර නනා භයයනය  ඡඩ්යඩත්වායඛමංමග්ගංගණ්හාති, එවං
අයම්පි කරජකායයො ර නවිය ොපකයචොර දිය ො.  චාහං එත්ථ  ණ්හං

කරි ් ාමි, අරියමග්ගකු  ධම්මර නං යම න ්සි ් ති,   ්මා මයා ඉමං 
යචොර දි ංකායංඡඩ්යඩත්වාඅම මහානිබ් ානනගරංපවිසිතුංවට්ටතී’’ති.

ය නවුත් ං – 

‘‘යථාපි කුණපංපුරිය ො, කණ්යඨ ද්ධං ජිගුච්ඡිය; 

යමොචයිත්වානගච්යඡයය, සුඛීය රී යංවසී. 

‘‘ යථවිමංපූතිකායං, නානාකුණප ඤ්චයං; 
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ඡඩ්ඩයිත්වානගච්යඡයයං, අනයපක්යඛොඅනත්ථියකො. 

‘‘යථාඋච්චාරට්ඨානම්හි, කරී ංනරනාරියයො; 

ඡඩ්ඩයිත්වානගච්ඡන්ති, අනයපක්ඛාඅනත්ථිකා. 

‘‘එවයමවාහංඉමංකායං, නානාකුණපපූරි ං; 

ඡඩ්ඩයිත්වානගච්ඡි ් ං, වච්චංකත්වායථාකුටිං. 

‘‘යථාපි ජජ්ජරංනාවං, පලුග්ගං උදගාහිනිං; 

 ාමීඡඩ්යඩත්වාගච්ඡන්ති, අනයපක්ඛාඅනත්ථිකා. 

‘‘එවයමවාහංඉමංකායං, නවච්ඡිද්දංධුව ් වං; 

ඡඩ්ඩයිත්වානගච්ඡි ් ං, ජිණ්ණනාවංව ාමිකා. 

‘‘යථාපි පුරිය ොයචොයරහි, ගච්ඡන්ය ො භණ්ඩමාදිය; 

භණ්ඩච්යඡදභයංදි ්වා, ඡඩ්ඩයිත්වානගච්ඡති. 

‘‘එවයමවඅයංකායයො, මහායචොර යමොවිය; 

පහායිමංගමි ් ාමි, කු  ච්යඡදනාභයා’’ති. 

එවං සුයමධපණ්ඩිය ො නානාවිධාහි උපමාහි ඉමං යනක්ඛම්මූප ංහි ං 
අත්ථං චින්ය ත්වා  කනියව යන අපරිමි යභොගක්ඛන්ධං යහට්ඨා
වුත් නයයන කපණද්ධිකාදීනංවි ් ජ්යජත්වාමහාදානංදත්වාවත්ථුකායම
චකිය  කායමචපහාය අමරනගරය ොනික්ඛමිත්වාඑකයකොවහිමවන්ය  

ධම්මිකං නාම පබ්  ං නි ් ාය අ ් මං කත්වා  ත්ථ පණ්ණ ා ඤ්ච
චඞ්කමඤ්චමායපත්වාපඤ්චහි නීවරණයදොය හිවජ්ජි ං ‘‘එවං මාහිය 
චිත්ය ’’තිආදිනා නයයන වුත්ය හි අට්ඨහි කාරණගුයණහි  මුයප ං
අභිඤ්ඤා ඞ්ඛා ං  ංආහරිතුං  ්මිංඅ ් මපයද නවයදො  මන්නාග ං

 ාටකං පජහිත්වා, ද්වාද ගුණ මන්නාග ං වාකචීරං නිවාය ත්වා, 
ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජි. එවං පබ් ජිය ො අට්ඨයදො  මාකිණ්ණං  ං
පණ්ණ ා ං පහාය ද ගුණ මන්නාග ං රුක්ඛමූ ං උපගන්ත්වා  බ් ං
ධඤ්ඤවිකතිං පහාය පවත් ඵ යභොජයනො හුත්වා
නි ජ්ජට්ඨානචඞ්කමනවය යනව පධානං පදහන්ය ො 
 ත් ාහබ්භන් යරයයව අට්ඨන්නං  මාපත්තීනං පඤ්චන්නඤ්ච
අභිඤ්ඤානං  ාභී අයහොසි. එවං  ං යථාපත්ථි ං අභිඤ්ඤා  ං පාපුණි.
ය නවුත් ං– 

‘‘එවාහංචින් යිත්වාන, යනකයකොටි  ංධනං; 

නාථානාථානංදත්වාන, හිමවන් මුපාගමිං. 

‘‘හිමවන්  ් ාවිදූයර, ධම්මියකොනාමපබ් ය ො; 

අ ් යමොසුකය ොමය්හං, පණ්ණ ා ාසුමාපි ා. 
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‘‘චඞ්කමං  ත්ථමායපසිං, පඤ්චයදො විවජ්ජි ං; 

අට්ඨගුණ මුයප ං, අභිඤ්ඤා  මාහරිං. 

‘‘ ාටකංපජහිං ත්ථ, නවයදො මුපාග ං; 

වාකචීරංනිවාය සිං, ද්වාද ගුණමුපාග ං. 

‘‘අට්ඨයදො  මාකිණ්ණං, පජහිංපණ්ණ ා කං; 

උපාගමිංරුක්ඛමූ ං, ගුයණද හුපාග ං. 

‘‘වාපි ං යරොපි ංධඤ්ඤං, පජහිංනිරවය  ය ො; 

අයනකගුණ ම්පන්නං, පවත් ඵ මාදියිං. 

‘‘ ත්ථප්පධානංපදහිං, නි ජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අබ්භන් රම්හි ත් ායහ, අභිඤ්ඤා  පාපුණි’’න්ති. 

 ත්ථ ‘‘අස්සය ොසුකයතො ය්හං, පණ්ණසාලා සු ාපිතා’’තිඉමායපන
පාළියාසුයමධපණ්ඩිය නඅ ් මපණ්ණ ා චඞ්කමා හත්ථා මාපි ාවිය
වුත් ා. අයං පයනත්ථ අත්යථො – මහා ත් ඤ්හි ‘‘හිමවන් ං 
අජ්යඣොගායහත්වා අජ්ජ ධම්මිකපබ්  ං පවිසි ් තී’’ති දි ්වා  ක්යකො 

වි ් කම්මයදවපුත් ං ආමන්ය සි – ‘‘ ා , අයං සුයමධපණ්ඩිය ො

‘පබ් ජි ් ාමී’ති නික්ඛන්ය ො, එ  ් ව නට්ඨානංමායපහී’’ති.ය ො  ් 

වචනං ම්පටිච්ඡිත්වා රමණීයංඅ ් මං, සුගුත් ංපණ්ණ ා ං, මයනොරමං
චඞ්කමඤ්ච මායපසි. භගවා පන  දා අත් යනො පුඤ්ඤානුභායවන

නිප්ඵන්නං ංඅ ් මපදං න්ධාය‘‘ ාරිපුත් ,   ්මිං ධම්මිකපබ් ය – 

‘‘අ ් යමො සුකය ොමය්හං, පණ්ණ ා ා සුමාපි ා; 

චඞ්කමං ත්ථමායපසිං, පඤ්චයදො විවජ්ජි ’’’න්ති.– 

ආහ. ත්ථ සුකයතො ය්හන්තිසුට්ඨු කය ොමයා. පණ්ණසාලාසු ාපිතාති
පණ්ණච්ඡදන ා ාපියම සුමාපි ාඅයහොසි. 

පඤ්ෙයදොසවිවජ්ජිතන්ති පඤ්චියම චඞ්කමයදො ා නාම ථද්ධවි ම ා, 

අන්ය ොරුක්ඛ ා, ගහනච්ඡන්න ා, අති ම් ාධ ා, අතිවි ා  ාති.

ථද්ධවි මභූමිභාග ්මිඤ්හිචඞ්කයමචඞ්කමන්  ්  පාදාරුජ්ජන්ති, යඵොටා

උට්ඨහන්ති, චිත් ං එකග්ග ං න  භති, කම්මට්ඨානං විපජ්ජති.
මුදු ම ය  පන ඵාසුවිහාරං ආගම්ම කම්මට්ඨානං  ම්පජ්ජති.   ්මා 
ථද්ධවි මභූමිභාග ාඑයකොයදොය ොතියවදි බ්ය ො.චඞ්කම ් අන්ය ොවා
මජ්යඣවායකොටියං වාරුක්යඛ තිපමාදමාගම්මචඞ්කමන්  ් න ාටං
වා සී ං වා පටිහඤ්ඤතීති අන්ය ොරුක්ඛ ා දුතියයො යදොය ො.
තිණ  ාදිගහනච්ඡන්යන චඞ්කයම චඞ්කමන්ය ො අන්ධකාරයව ායං

උරගාදියක පායණ අක්කමිත්වා වා මායරති, ය හි වා දට්යඨො දුක්ඛං 
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ආපජ්ජතීති ගහනච්ඡන්න ා  තියයො යදොය ො. අති ම් ායධ චඞ්කයම
විත්ථාරය ො ර නියක වා අඩ්ඪර නියක වා චඞ්කමන්  ්  පරිච්යඡයද
පක්ඛලිත්වා නඛාපි අඞ්ගුලියයොපි භිජ්ජන්තීති අති ම් ාධ ා චතුත්යථො

යදොය ො.අතිවි ාය චඞ්කයමචඞ්කමන්  ්  චිත් ං විධාවති, එකග්ග ංන
 භතීතිඅතිවි ා  ාපඤ්චයමොයදොය ො. පුථු ය ොපනදියඩ්ඪර නංද්වීසු
ප ්ය සු ර නමත් ං අනුචඞ්කමං දීඝය ො  ට්ඨිහත්ථං මුදු  ං

 මවිප්පකිණ්ණවාලුකං චඞ්කමං වට්ටති යෙතිෙගිරිම්හි

දීපප්ප ාදකමහා හින්දත්යථර ්  චඞ්කමං විය,  ාදි ං  ං අයහොසි.

ය නාහ– ‘‘චඞ්කමං ත්ථමායපසිං, පඤ්චයදො විවජ්ජි ’’න්ති. 

අට්ඨගුණසමුයපතන්ති අට්ඨහි  මණසුයඛහි උයප ං. අට්ඨිමානි

 මණසුඛානි නාම ධනධඤ්ඤපරිග්ගහාභායවො, 

අනවජ්ජපිණ්ඩපා පරියය නභායවො, නිබ්බු පිණ්ඩපා භුඤ්ජනභායවො, 
රට්ඨං ළියළත්වා ධන ාරං වා සී කහාපණාදීනි වා ගණ්හන්ය සු

රාජකුය සු රට්ඨළිළනකිය  ාභායවො, උපකරයණසු නිච්ඡන්දරාගභායවො, 

යචොරවිය ොයපනිබ්භයභායවො, රාජරාජමහාමත්ය හිඅ ං ට්ඨභායවො, චතූසු 

දි ාසු අප්පටිහ භායවොති. ඉදං වුත් ං යහොති – ‘‘යථා   ්මිං අ ් යම

ව න්ය න  ක්කා යහොන්ති ඉමානි අට්ඨ සුඛානි වින්දිතුං, එවං 
අට්ඨගුණ මුයප ං ංඅ ් මංමායපසි’’න්ති. 

අභිඤ්ඤාබල ාහරින්ති පච්ඡා   ්මිං අ ් යම ව න්ය ො
කසිණපරිකම්මං කත්වා අභිඤ්ඤානඤ්ච  මාපත්තීනඤ්ච උප්පාදනත්ථාය 
අනිච්චය ොචදුක්ඛය ොචවිප ් නංආරභිත්වාථාමප්පත් ංවිප ් නා  ං

ආහරිං. යථා   ්මිං ව න්ය ො  ං   ං ආහරිතුං  ක්යකොමි, එවං  ං
අ ් මං අභිඤ්ඤත්ථාය විප ් නා   ්  අනුච්ඡවිකං කත්වා මායපසින්ති
අත්යථො. 

සාටකං පජහිං තත්ථ, නවයදොසමුපා තන්ති එත්ථායං අනුපුබ්බිකථා.
 දා කිර කුටිය ණචඞ්කමාදිපටිමණ්ඩි ං පුප්ඵූපගඵලූපගරුක්ඛ ඤ්ඡන්නං
රමණීයං මධුර ලි ා යං අපග වාළමිගභිං නක කුණං පවියවකක්ඛමං
අ ් මංමායපත්වාඅ ඞ්ක චඞ්කම ් උයභොසුඅන්ය සුආ ම් නඵ කං 
 ංවිධාය නිසීදනත්ථාය චඞ්කමයවමජ්යඣ  ම  ං මුග්ගවණ්ණසි ං
මායපත්වා අන්ය ො පණ්ණ ා ාය 
ජටාමණ්ඩ වාකචීරතිදණ්ඩකුණ්ඩිකාදියක  ාප පරික්ඛායර මණ්ඩයප

පානීයඝටපානීය ඞ්ඛපානීය රාවානි, අග්ගි ා ායං 

අඞ්ගාරකපල් දාරුආදීනීතිඑවංයංයංපබ් ජි ානංඋපකාරාය ංවත් ති, 
 ං බ් ං මායපත්වාපණ්ණ ා ායභිත්තියං– ‘‘යයයකචිපබ් ජිතුකාමා
ඉයම පරික්ඛායර ගයහත්වා පබ් ජන්තූ’’ති අක්ඛරානි ඡින්දිත්වා
යදවය ොකයමව ගය  වි ් කම්මයදවපුත්ය  සුයමධපණ්ඩිය ො
හිමවන් පායද ගිරිකන්දරානු ායරන අත් යනො නිවා ානුරූපං
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ඵාසුකට්ඨානං ඔය ොයකන්ය ො නදීනිවත් යන වි ් කම්මනිම්මි ං
 ක්කදත්තියං රමණීයං අ ් මං දි ්වා චඞ්කමනයකොටිං ගන්ත්වා
පදවළඤ්ජං අප ් න්ය ො ‘‘ධුවං පබ් ජි ා ධුරගායම භික්ඛං පරියයසිත්වා
කි න් රූපා ආගන්ත්වා පණ්ණ ා ං පවිසිත්වා නිසින්නා භවි ් න්තී’’ති

චින්ය ත්වා යථොකං ආගයමත්වා ‘‘අතිවිය චිරායන්ති, ජානි ් ාමී’’ති
පණ්ණ ා ද්වාරං විවරිත්වා අන්ය ො පවිසිත්වා ඉය ො චිය ො ච
ඔය ොයකන්ය ො මහාභිත්තියං අක්ඛරානි වායචත්වා ‘‘මය්හං 

කප්පියපරික්ඛාරා එය , ඉයම ගයහත්වා පබ් ජි ් ාමී’’ති අත් නා
නිවත්ථපාරු ං  ාටකයුගංපජහි.ය නාහ‘‘ ාටකංපජහිං ත්ථා’’ති.එවං

පවිට්යඨොඅහං,  ාරිපුත් ,   ් ංපණ්ණ ා ායං ාටකංපජහිං. 

නවයදොසමුපා තන්ති  ාටකංපජහන්ය ොනවයදොය දි ්වාපජහින්ති
දීයපති.  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජි ානඤ්හි  ාටක ්මිං නව යදො ා

උපට්ඨහන්ති. මහග්ඝභායවො එයකො යදොය ො, පරපටි ද්ධ ාය

උප්පජ්ජනභායවො එයකො, පරියභොයගන  හුං කිලි ් නභායවො එයකො, 

කිලිට්යඨො හි යධොවි බ්ය ො ච රජි බ්ය ො ච යහොති, පරියභොයගන

ජීරණභායවො එයකො, ජිණ්ණ ්  හි තුන්නං වා අග්ගළදානං වා කා බ් ං

යහොති, පුන පරියය නාය දුරභි ම්භවභායවො එයකො,  ාප පබ් ජ්ජාය 

අ ාරුප්පභායවොඑයකො, පච්චත්ථිකානං ාධාරණභායවොඑයකො, යථාහිනං

පච්චත්ථිකා න ගණ්හන්ති, එවං යගොයප බ්ය ො යහොති, පරිභුඤ්ජන්  ් 

විභූ නට්ඨානභායවොඑයකො, ගයහත්වාවිචරන්  ් ඛන්ධභාරමහිච්ඡභායවො
එයකොති. 

වාකචීෙං නිවායසසින්ති  දාහං,  ාරිපුත් , ඉයම නව යදොය  දි ්වා

 ාටකං පහාය වාකචීරං නිවාය සිං, මුඤ්ජතිණං හීරං හීරං කත්වා
ගන්යථත්වාක ංවාකචීරංනිවා නපාරුපනත්ථායආදියින්තිඅත්යථො. 

ද්වාදස ගුණමුපා තන්ති ද්වාද හි ආනි ංය හි  මන්නාග ං.
වාකචීර ්මිඤ්හි ද්වාද  ආනි ං ා – අප්පග්ඝං සුන්දරං කප්පියන්ති අයං

 ාව එයකො ආනි ංය ො,  හත්ථා කාතුං  ක්කාති අයං දුතියයො, 

පරියභොයගන  ණිකං කිලි ් ති, යධොවියමායනපි පපඤ්යචො නත්ථීති අයං

 තියයො, පරියභොයගන ජිණ්යණපි සිබ්බි බ් ාභායවො චතුත්යථො, පුන

පරියය න්  ්  සුයඛන කරණභායවො පඤ්චයමො,  ාප පබ් ජ්ජාය

 ාරුප්පභායවො ඡට්යඨො, පච්චත්ථිකානං නිරුපයභොගභායවො  ත් යමො, 

පරිභුඤ්ජන්  ් විභූ නට්ඨානාභායවොඅට්ඨයමො, ධාරයණ  ල් හුකභායවො

නවයමො, චීවරපච්චයය අප්පිච්ඡභායවො ද යමො, වාකුප්පත්තියා 

ධම්මිකඅනවජ්ජභායවො එකාද යමො, වාකචීයර නට්යඨපි අනයපක්ඛභායවො
ද්වාද යමොති. 
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අට්ඨයදොසස ාකිණ්ණං, පජහිං පණ්ණසාලකන්තිකථංපජහිං? ය ොකිර
වර ාටකයුගං ඔමුඤ්චන්ය ො චීවරවංය   ග්ගි ං අයනොජපුප්ඵදාම දි ං
රත් ං වාකචීරං ගයහත්වා නිවාය ත්වා   ්සූපරි අපරං සුවණ්ණවණ්ණං
වාකචීරං පරිදහිත්වා පුන්නාගපුප්ඵ න්ථර දි ං  ඛුරං අජිනචම්මං එකං ං
කත්වා ජටාමණ්ඩ ං පටිමුඤ්චිත්වා චූළාය  ද්ධිං නිච්ච භාවකරණත්ථං
 ාරසූචිංපයවය ත්වාමුත් ාජා  දි ාය සික්කායපවාළවණ්ණංකුණ්ඩිකං
ඔදහිත්වා තීසු ඨායනසු වඞ්කං කාජං ආදාය එකි ් ා කාජයකොටියා

කුණ්ඩිකං, එකි ් ා අඞ්කු පච්ඡිතිදණ්ඩකාදීනි ඔ ග්යගත්වා ඛාරිකාජං 
අංය  කත්වා දක්ඛියණන හත්යථන කත් රදණ්ඩං ගයහත්වා
පණ්ණ ා ය ො නික්ඛමිත්වා  ට්ඨිහත්යථ මහාචඞ්කයම අපරාපරං
චඞ්කමන්ය ො අත් යනො යව ං ඔය ොයකත්වා – ‘‘මය්හං මයනොරයථො

මත්ථකං පත්ය ො, ය ොභති ව  යම පබ් ජ්ජා, බුද්ධපච්යචකබුද්ධාදීහි

 බ්ය හි ධීරපුරිය හිවණ්ණි ායථොමි ා අයංපබ් ජ්ජානාම, පහීනංයම

ගිහි න්ධනං, නික්ඛන්ය ො ්මි යනක්ඛම්මං,  ද්ධා යම උත් මපබ් ජ්ජා, 

කරි ් ාමි  මණධම්මං,  භි ් ාමි මග්ගඵ සුඛ’’න්ති උ ් ාහජාය ො
ඛාරිකාජං ඔ ායරත්වා චඞ්කමයවමජ්යඣ මුග්ගවණ්ණසි ාපට්යට
සුවණ්ණපටිමා විය නිසින්යනො දිව භාගං වීතිනායමත්වා  ායන්හ මයං
පණ්ණ ා ං පවිසිත්වා බිද මඤ්චකප ්ය  කට්ඨත්ථරිකාය නිපන්යනො
 රීරං උතුං ගාහායපත්වා   වපච්චූය  පබුජ්ඣිත්වා අත් යනො ආගමනං
ආවජ්යජසි – ‘‘අහං ඝරාවාය  ආදීනවං දි ්වා අමි යභොගං අනන් ය ං
පහායඅරඤ්ඤංපවිසිත්වා යනක්ඛම්මගයව යකොහුත්වාපබ් ජිය ො.ඉය ො

දානි පට්ඨාය පමාදචාරං චරිතුං න වට්ටති, පවියවකඤ්හි පහාය විචරන් ං

මිච්ඡාවි ක්කමක්ඛිකා ඛාදන්ති, ඉදානි මයා වියවකමනුබ්රූයහතුං වට්ටති, 

අහඤ්හි ඝරාවා ං පලිය ොධය ො දි ්වා නික්ඛන්ය ො, අයඤ්ච මනාපා

පණ්ණ ා ා, ය ලුවපක්කවණ්ණා පරිභණ්ඩක ා භූමි, රජ වණ්ණා

ය  භිත්තියයො, කයපො පාදවණ්ණං පණ්ණච්ඡදනං, 

විචිත් ත්ථරණවණ්යණො බිද මඤ්චයකො, නිවා ඵාසුකං ව නට්ඨානං, න
එත්ය ො අතියරක රා විය යම යගහ ම්පදා පඤ්ඤායතී’’ති පණ්ණ ා ාය
යදොය  විචිනන්ය ොඅට්ඨයදොය ප ්සි. 

පණ්ණ ා පරියභොග ්මිඤ්හි අට්ඨ ආදීනවා – මහා මාරම්යභන 

දබ්  ම්භායර  යමොධායනත්වා කරණපරියය නභායවො එයකො ආදීනයවො, 
තිණපණ්ණමත්තිකාසු පති ාසු  ා ං පුනප්පුනං ඨයප බ්  ාය

නි ද්ධජග්ගනභායවො දුතියයො, ය නා නං නාම මහල් ක ්  පාපුණාති, 
අයව ායවුට්ඨාපියමාන ්  චිත්ය කග්ග ානයහොතීති උට්ඨාපනීයභායවො

 තියයො, සීතුණ්හාදිපටිඝාය න කාය ්  සුඛුමා කරණභායවො චතුත්යථො, 
යගහංපවිට්යඨනයංකිඤ්චිපාපං ක්කාකාතුන්ති ගරහාපටිච්ඡාදනභායවො

පඤ්චයමො, ‘‘මය්හ’’න්ති පරිග්ගහකරණභායවො ඡට්යඨො, යගහ ්  

අත්ථිභායවො නායම   දුතියකවාය ො වියාති  ත් යමො, 
ඌකාමඞ්ගු ඝරයගොළිකාදීනං ාධාරණ ාය  හු ාධාරණභායවොඅට්ඨයමො.
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පටුන 

ඉති ඉයමඅට්ඨආදීනයවදි ්වා මහා ත්ය ොපණ්ණ ා ංපජහි.ය නාහ–

‘‘අට්ඨයදො  මාකිණ්ණං, පජහිං පණ්ණ ා ක’’න්ති. 

උපා මිංරුක්ඛමූලං, ගුයණදසහුපා තන්ති ඡන්නංපටික්ඛිපිත්වාද හි
ගුයණහි උයප ං රුක්ඛමූ ං උපගය ො ්මීති වදති.  ත්රියම ද  ගුණා –

අප්ප මාරම්භ ා එයකො ගුයණො, උපගමනමත් කයමව හි  ත්ථ යහොතීති. 

අප්පටිජග්ගන ා දුතියයො,  ඤ්හි  ම්මට්ඨම්පි අ ම්මට්ඨම්පි
පරියභොගඵාසුකං යහොතියයව. අනුට්ඨාපනීයභායවො  තියයො. ගරහං

නප්පටිච්ඡායදති,  ත්ථ හි පාපං කයරොන්ය ො  ජ්ජතීති ගරහාය
අප්පටිච්ඡන්නභායවො චතුත්යථො. අබ්යභොකා වාය ො විය කායං න 

 න්ථම්යභතීති කාය ්  අ න්ථම්භනභායවො පඤ්චයමො, 

පරිග්ගහකරණාභායවො ඡට්යඨො, යගහා යපටික්යඛයපො  ත් යමො.

 හු ාධාරයණ යගයහ විය ‘‘පටිජග්ගි ් ාමි නං, නික්ඛමථා’’ති

නීහරණකාභායවො අට්ඨයමො, ව න්  ්   ප්ළිතිකභායවො නවයමො, 
රුක්ඛමූ ය නා න ්  ග ග ට්ඨායන සු භ ාය අනයපක්ඛභායවො
ද යමොතිඉයමද ගුයණදි ්වා රුක්ඛමූ ංඋපගය ො ්මීතිවදති. 

ඉමානිහිඑත් කානිකාරණානි ල් ක්යඛත්වාමහා ත්ය ොපුනදිවය  

භික්ඛාය ගාමං පාවිසි. අථ ්   ම්පත් ගායම මනු ් ා මහන්ය න
උ ් ායහනභික්ඛං අදංසු.ය ොභත් කිච්චංනිට්ඨායපත්වාඅ ් මංආගම්ම

නිසීදිත්වා චින්ය සි – ‘‘නාහං ‘ආහාරං  භාමී’ති පබ් ජිය ො, 

සිනිද්ධාහායරො නායම  මානමදපුරි මයද වඩ්යඪති, ආහාරමූ ක ්  ච

දුක්ඛ ්  අන්ය ො නත්ථි, යංනූනාහං වාපි යරොපි ධඤ්ඤනිබ් ත් කං 
ආහාරංපජහිත්වාපවත් ඵ යභොජයනොභයවයය’’න්ති.ය ො ය ොපට්ඨාය
 ථා කත්වා ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො  ත් ාහබ්භන් යරයයව අට්ඨ
 මාපත්තියයොපඤ්චචඅභිඤ්ඤායයො නිබ් ත්ය සි.ය නවුත් ං– 

‘‘වාපි ංයරොපි ංධඤ්ඤං, පජහිංනිරවය  ය ො; 

අයනකගුණ ම්පන්නං, පවත් ඵ මාදියිං. 

‘‘ ත්ථප්පධානං පදහිං, නි ජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අබ්භන් රම්හි ත් ායහ, අභිඤ්ඤා  පාපුණි’’න්ති. 

දීපඞ්කයරොබුද්යධො 
එවං අභිඤ්ඤා  ං පත්වා සුයමධ ාපය   මාපත්තිසුයඛන

වීතිනායමන්ය  දීපඞ්කයෙො නාම  ත්ථා ය ොයක උදපාදි.   ් 
පටි න්ධිජාතිය ොධි ධම්මචක්කප්පවත් යනසු  ක ාපි

ද  හ ්සිය ොකධාතු  ඞ්කම්පි  ම්පකම්පි  ම්පයවධි, මහාවිරවං රවි, 
ද්වත්තිං  පුබ් නිමිත් ානි පාතුරයහසුං. සුයමධ ාපය ො  මාපත්තිසුයඛන

වීතිනායමන්ය ො යනව  ං  ද්දම ්ය ොසි, න ච  ානි නිමිත් ානි අද්ද .
ය නවුත් ං– 
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‘‘එවංයමසිද්ධිප්පත්  ් , වසීභූ  ්  ා යන; 

දීපඞ්කයරොනාමජියනො, උප්පජ්ජිය ොකනායයකො. 

‘‘උප්පජ්ජන්ය චජායන්ය , බුජ්ඣන්ය ධම්මයද යන; 

චතුයරොනිමිත්ය නාද්ද ං, ඣානරති මප්පිය ො’’ති. 

  ්මිංකාය  දීපඞ්කෙද  ය ොචතූහි ඛීණා ව   හ ්ය හිපරිවුය ො

අනුපුබ්ය න චාරිකං චරමායනො ෙම් ං නාම නගරං පත්වා 

සුදස්සනමහාවිහායර පටිව ති. රම්මනගරවාසියනො ‘‘දීපඞ්කයරො කිර
 මණි ් යරො පරමාභි ම්ය ොධිං පත්වා පවත් වරධම්මචක්යකො
අනුපුබ්ය න චාරිකං චරමායනො අම්හාකං රම්මනගරං පත්වා 
සුද ් නමහාවිහායරපටිව තී’’තිසුත්වා ප්පිනවනී ාදීනියචවයභ ජ්ජානි 

වත්ථච්ඡාදනානි ච ගාහායපත්වා ගන්ධමා ාදිහත්ථා යයන බුද්යධො, යයන

ධම්යමො, යයන  ඞ්යඝො,  න්නින්නා  ප්යපොණා  ප්පබ්භාරා හුත්වා
 ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ගන්ධමා ාදීහි පූයජත්වා එකමන් ං
නිසින්නා ධම්මයද නං සුත්වා  ්වා නාය නිමන්ය ත්වා උට්ඨායා නා
පක්කමිංසු. 

ය  පුනදිවය  මහාදානං  ජ්යජත්වා නගරං අ ඞ්කරිත්වා ද    ්  

ආගමනමග්ගං අ ඞ්කයරොන් ා උදකභින්නට්ඨායනසු පංසුං පක්ඛිපිත්වා

 මං භූමි  ං කත්වා රජ පට්ටවණ්ණං වාලුකං ආකිරන්ති,  ායජ යචව

පුප්ඵානි ච විකිරන්ති, නානාවිරායගහිවත්යථහිධජපටායකඋ ් ායපන්ති, 
කදලියයො යචව පුණ්ණඝටපන්තියයො ච පතිට්ඨායපන්ති.   ්මිං කාය 

සුයමධ ාපය ො අත් යනො අ ් මපදා ආකා ං උග්ගන්ත්වා, ය  ං
මනු ් ානං උපරිභායගන ආකාය න ගච්ඡන්ය ො ය  හට්ඨතුට්යඨ

මනු ්ය දි ්වා ‘‘කිංනුයඛොකාරණ’’න්ති ආකා ය ොඔරුය්හඑකමන් ං

ඨිය ො මනු ්ය  පුච්ඡි – ‘‘අම්යභො, ක ්  තුම්යහ ඉධ වි මං මග්ගං

අ ඞ්කයරොථා’’ති? ය න වුත් ං– 

‘‘පච්චන් යද වි යය, නිමන්ය ත්වා  ථාග ං; 

  ් ආගමනංමග්ගං, ය ොයධන්තිතුට්ඨමාන ා. 

‘‘අහංය න මයයන, නික්ඛමිත්වා ක ් මා; 

ධුනන්ය ොවාකචීරානි, ගච්ඡාමිඅම් යර දා. 

‘‘යවදජා ං ජනංදි ්වා, තුට්ඨහට්ඨං පයමොදි ං; 

ඔයරොහිත්වානගගනා, මනු ්ය පුච්ඡි ාවයද. 

‘‘‘තුට්ඨහට්යඨොපමුදිය ො, යවදජාය ොමහාජයනො; 

ක ් ය ොධීයතිමග්යගො, අඤ්ජ ංවටුමායන’’’න්ති. 
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මනු ් ා ආහංසු – ‘‘භන්ය  සුයමධ, න ත්වං ජානාසි, දීපඞ්කයරො 
ද  ය ො  ම්මා ම්බුද්යධො  ම්ය ොධිං පත්වා පවත් වරධම්මචක්යකො
චාරිකං චරමායනො අම්හාකං නගරං පත්වා සුද ් නමහාවිහායර පටිව ති.

මයං  ං භගවන් ං නිමන් යිම්හ,   ්ය  ං බුද්ධ ්  භගවය ො
ආගමනමග්ගං අ ඞ්කයරොමා’’ති. අථ සුයමධ ාපය ො චින්ය සි – 

‘‘බුද්යධොතියඛො යඝො මත් කම්පිය ොයක දුල් භං, පයගවබුද්ධුප්පායදො, 
මයාපිඉයමහි මනු ්ය හි ද්ධිං ද    ් මග්ගංඅ ඞ්කරිතුංවට්ටතී’’ති.

ය ො ය  මනු ්ය  ආහ – ‘‘ යච, යභො, තුම්යහ එ ං මග්ගං බුද්ධ ් 

අ ඞ්කයරොථ, මය්හම්පිඑකංඔකා ංයදථ, අහම්පිතුම්යහහි ද්ධිංමග්ගං
අ ඞ්කරි ් ාමී’’ති. ය  ‘‘ ාධූ’’ති  ම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘සුයමධ ාපය ො
ඉද්ධිමා’’ති ජානන් ා උදකභින්යනොකා ං  ල් ක්යඛත්වා – ‘‘ත්වං ඉමං
ඨානං අ ඞ්කයරොහී’’ති අදංසු. සුයමයධො බුද්ධාරම්මණං ළිතිං ගයහත්වා

චින්ය සි – ‘‘අහං ඉමං ඔකා ං ඉද්ධියා අ ඞ්කරිතුං පයහොමි, එවං 

අ ඞ්කය ො න මං පරිය ොය  ් ති, අජ්ජ මයා කායයවයයාවච්චං කාතුං
වට්ටතී’’තිපංසුං ආහරිත්වා  ්මිංපයදය පක්ඛිපි. 

  ්   ්මිංපයදය අනිට්ඨිය යයවදීපඞ්කරද  ය ොමහානුභාවානං 
ඡළභිඤ්ඤානං ඛීණා වානං චතූහි    හ ්ය හි පරිවුය ො යදව ාසු
දිබ් ගන්ධමා ාදීහි පූජයන් ාසු දිබ් තුරියයහි වජ්ජන් ාසු දිබ්  ඞ්ගීය සු
පවත්ය න්ය සු මනු ්ය සු මානු යකහි ගන්ධමා ාදීහි යචව තුරියයහි ච 

පූජයන්ය සුඅයනොපමායබුද්ධලී ායමයනොසි ා ය විජම්භමායනොසීයහො
විය  ං අ ඞ්ක පටියත් ං මග්ගං පටිපජ්ජි. සුයමධ ාපය ො අක්ඛීනි
උම්මීය ත්වා අ ඞ්ක මග්යගන ආගච්ඡන්  ්  ද    ් 
ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණපටිමණ්ඩි ං අසීතියා අනු යඤ්ජයනහි 
අනුරඤ්ජි ං  යාමප්පභාය  ම්පරිවාරි ං මණිවණ්ණගගන ය 
නානප්පකාරා විජ්ජු  ා විය ආයවළායවළභූ ා යචව යුගළයුගළභූ ා ච
ඡබ් ණ්ණඝනබුද්ධර ්මියයො වි ් ජ්යජන් ං රූපය ොභග්ගප්පත් ං 
අත් භාවං ඔය ොයකත්වා – ‘‘අජ්ජ මයා ද    ්  ජීවි පරිච්චාගංකාතුං

වට්ටති, මා භගවාක  ංඅක්කමි, මණිඵ කය තුං පනඅක්කමන්ය ොවිය

 ද්ධිං චතූහිඛීණා ව   හ ්ය හිමමපිට්ඨිංමද්දමායනොගච්ඡතු,  ංයම
භවි ් ති දීඝරත් ං හි ාය සුඛායා’’ති යකය  යමොයචත්වා
අජිනචම්මජටාමණ්ඩ වාකචීරානි කාළවණ්යණ ක ය  පත්ථරිත්වා
මණිඵ කය තුවියක  පිට්යඨනිපජ්ජි.ය නවුත් ං– 

‘‘ය යමපුට්ඨාවියාකංසු, ‘බුද්යධොය ොයකඅනුත් යරො; 

දීපඞ්කයරොනාමජියනො, උප්පජ්ජිය ොකනායයකො; 

  ් ය ොධීයතිමග්යගො, අඤ්ජ ංවටුමායනං’. 

‘‘බුද්යධොතිවචනංසුත්වාන, ළිතිඋප්පජ්ජි ාවයද; 

බුද්යධොබුද්යධොතිකථයන්ය ො, ය ොමන ් ංපයවදයිං. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දූයරනිදානකථා 

14 

පටුන 

‘‘ ත්ථඨත්වාවිචින්ය සිං, තුට්යඨො ංවිග්ගමානය ො; 

‘ඉධබීජානියරොපි ් ං, ඛයණොයවමාඋපච්චගා’. 

‘‘යදිබුද්ධ ් ය ොයධථ, එයකොකා ංදදාථයම; 

අහම්පිය ොධයි ් ාමි, අඤ්ජ ංවටුමායනං. 

‘‘අදංසුය මයමොකා ං, ය ොයධතුංඅඤ්ජ ං දා; 

බුද්යධොබුද්යධොතිචින්ය න්ය ො, මග්ගංය ොයධමහං දා. 

‘‘අනිට්ඨිය මයමොකාය , දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

චතූහි   හ ්ය හි, ඡළභිඤ්යඤහි ාදිහි; 

ඛීණා යවහිවිමය හි, පටිපජ්ජිඅඤ්ජ ංජියනො. 

‘‘පච්චුග්ගමනා වත් න්ති, වජ්ජන්ති යභරියයො හූ; 

ආයමොදි ානරමරූ,  ාධුකාරංපවත් යුං. 

‘‘යදවා මනු ්ය ප ් න්ති, මනු ් ාපිච යදව ා; 

උයභොපිය පඤ්ජලිකා, අනුයන්ති ථාග ං. 

‘‘යදවාදිබ්ය හිතුරියයහි, මනු ් ාමානුය හිච; 

උයභොපිය වජ්ජයන් ා, අනුයන්ති ථාග ං. 

‘‘දිබ් ංමන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමංපාරිඡත් කං; 

දිය ොදි ංඔකිරන්ති, ආකා නභග ාමරූ. 

‘‘දිබ් ංචන්දනචුණ්ණඤ්ච, වරගන්ධඤ්චයකව ං; 

දිය ොදි ංඔකිරන්ති, ආකා නභග ාමරූ. 

‘‘චම්පකං   ංනීපං, නාගපුන්නාගයක කං; 

දිය ොදි ංඋක්ඛිපන්ති, භූමි  ග ානරා. 

‘‘යකය මුඤ්චිත්වාහං ත්ථ, වාකචීරඤ්චචම්මකං; 

ක ය පත්ථරිත්වාන, අවකුජ්යජොනිපජ්ජහං. 

‘‘අක්කමිත්වානමංබුද්යධො,  හසි ්ය හිගච්ඡතු; 

මානංක ය අක්කමිත්ථ, හි ායයමභවි ් තී’’ති. 

ය ො පන ක  පිට්යඨ නිපන්නයකොව පුන අක්ඛීනි උම්මීය ත්වා
දීපඞ්කරද    ් බුද්ධසිරිං ම්ප ් මායනොඑවංචින්ය සි–‘‘ යච අහං

ඉච්යඡයයං,  බ් කිය ය  ඣායපත්වා  ඞ්ඝනවයකො හුත්වා රම්මනගරං

පවිය යයං, අඤ්ඤා කයවය න පන යම කිය ය  ඣායපත්වා

නිබ් ානප්පත්තියා කිච්චං නත්ථි, යංනූනාහං දීපඞ්කරද  ය ො විය
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පරමාභි ම්ය ොධිංපත්වාධම්මනාවංආයරොයපත්වාමහාජනං  ං ාර ාගරා

උත් ායරත්වා පච්ඡා පරිනිබ් ායයයයං, ඉදං මය්හං පතිරූප’’න්ති.  ය ො 
අට්ඨධම්යම යමොධායනත්වාබුද්ධභාවායඅභිනීහාරංකත්වානිපජ්ජි.ය න

වුත් ං – 

‘‘පථවියංනිපන්න ් , එවංයමආසියච ය ො; 

‘ඉච්ඡමායනොඅහංඅජ්ජ, කිය ය ඣාපයයමම. 

‘‘‘කිං යමඅඤ්ඤා යවය න, ධම්මං ච්ඡිකය නිධ; 

 බ් ඤ්ඤු ංපාපුණිත්වා, බුද්යධොයහ ් ං යදවයක. 

‘‘‘කිංයමඑයකනතිණ්යණන, පුරිය නථාමද ්සිනා; 

 බ් ඤ්ඤු ංපාපුණිත්වා,  න් ායර ් ං යදවකං. 

‘‘‘ඉමිනායමඅධිකායරන, කය නපුරිසුත් යම; 

 බ් ඤ්ඤු ංපාපුණිත්වා,  ායරමිජන ං හුං. 

‘‘‘ ං ාරය ො ංඡින්දිත්වා, විද්ධංය ත්වා යයොභයව; 

ධම්මනාවං මාරුය්හ,  න් ායර ් ං යදවක’’’න්ති. 

ය ්මාපනබුද්ධත් ංපත්යථන්  ් – 

‘‘මනු ් ත් ංලිඞ්ග ම්පත්ති, යහතු ත්ථාරද ් නං; 

පබ් ජ්ජාගුණ ම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්ද ා; 

අට්ඨධම්ම යමොධානා, අභිනීහායරො මිජ්ඣතී’’ති. 

මනු ් ත් භාව ්මිංයයව හි ඨත්වා බුද්ධත් ං පත්යථන්  ්  පත්ථනා

 මිජ්ඣති, නාග ් වාසුපණ්ණ ් වායදව ායවා ක්ක ් වාපත්ථනා
යනො  මිජ්ඣති. මනු ් ත් භායවපි පුරි ලිඞ්යග ඨි  ්ය ව පත්ථනා

 මිජ්ඣති, ඉත්ථියා වා පණ්ඩකනපුං කඋභය ො යඤ්ජනකානං වා යනො
 මිජ්ඣති. පුරි  ් පි   ්මිං අත් භායව අරහත් ප්පත්තියා

යහතු ම්පන්න ්ය ව පත්ථනා  මිජ්ඣති, යනො ඉ ර ් . 
යහතු ම්පන්න ් ාපි ජීවමානබුද්ධ ්ය ව  න්තියක පත්යථන්  ්ය ව

පත්ථනා  මිජ්ඣති, පරිනිබ්බුය බුද්යධයචතිය න්තියකවාය ොධිමූය වා
පත්යථන්  ්  න  මිජ්ඣති. බුද්ධානං  න්තියක පත්යථන්  ් පි

පබ් ජ්ජාලිඞ්යග ඨි  ්ය ව  මිජ්ඣති, යනො ගිහිලිඞ්යග ඨි  ් .

පබ් ජි  ් පි පඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨ මාපත්ති ාභියනොයයව  මිජ්ඣති, න
ඉමාය ගුණ ම්පත්තියා විරහි  ් . ගුණ ම්පන්යනනපි යයන අත් යනො

ජීවි ං බුද්ධානං පරිච්චත් ං යහොති,   ්ය ව ඉමිනා අධිකායරන

අධිකාර ම්පන්න ්  මිජ්ඣති, න ඉ ර ් .අධිකාර ම්පන්න ් ාපිය ් 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දූයරනිදානකථා 

16 

පටුන 

බුද්ධකාරකධම්මානංඅත්ථායමහන්ය ොඡන්යදො චඋ ් ායහොචවායායමො

චපරියයට්ඨිච,   ්ය ව මිජ්ඣති, නඉ ර ් . 

 ත්රිදං ඡන්දමහන්  ාය ඔපම්මං –  යච හි එවම ්  යයො
 ක චක්කවාළගබ්භං එයකොදකීභූ ං අත් යනො  ාහු ය න උත් රිත්වා

පාරං ගන්තුං  මත්යථො, ය ො බුද්ධත් ං පාපුණාති. යයො වා පන
 ක චක්කවාළගබ්භං යවළුගුම්  ඤ්ඡන්නං වියූහිත්වා මද්දිත්වා පද ා

ගච්ඡන්ය ොපාරංගන්තුං මත්යථො, ය ොබුද්ධත් ංපාපුණාති.යයොවා පන
 ක චක්කවාළගබ්භං  ත්තියයො ආයකොයටත්වා නිරන් රං

 ත්තිඵ  මාකිණ්ණං පද ා අක්කමමායනො පාරං ගන්තුං  මත්යථො, ය ො
බුද්ධත් ං පාපුණාති. යයො වා පන  ක චක්කවාළගබ්භං

වී ච්චි ඞ්ගාරභරි ං පායදහි මද්දමායනො පාරං ගන්තුං  මත්යථො, ය ො 

බුද්ධත් ංපාපුණාතීති.යයොඑය සුඑකම්පිඅත් යනොදුක්කරංනමඤ්ඤති, 

‘‘අහං එ ම්පි රිත්වාවාගන්ත්වාවාපාරංගමි ් ාමී’’තිඑවංමහන්ය න
ඡන්යදන ච උ ් ායහන ච වායායමන ච පරියයට්ඨියා ච  මන්නාගය ො

යහොති, එ  ්ය වපත්ථනා  මිජ්ඣති, නඉ ර ් .  ්මාසුයමධ ාපය ො
ඉයම අට්ඨ ධම්යම  යමොධායනත්වාව බුද්ධභාවාය අභිනීහාරං කත්වා
නිපජ්ජි. 

දීපඞ්කයරොපි භගවා ආගන්ත්වා සුයමධ ාප  ්  සී භායග ඨත්වා 
මණිසීහපඤ්ජරං උග්ඝායටන්ය ො විය පඤ්චවණ්ණප ාද ම්පන්නානි
අක්ඛීනි උම්මීය ත්වා ක  පිට්යඨ නිපන්නං සුයමධ ාප ං දි ්වා ‘‘අයං

 ාපය ොබුද්ධත් ාය අභිනීහාරංකත්වානිපන්යනො,  මිජ්ඣි ් තිනුයඛො

එ  ්  පත්ථනා, උදාහු යනො’’ති අනාග ං ඤාණං යපය ත්වා
උපධායරන්ය ො – ‘‘ඉය ො කප්ප   හ ් ාධිකානි චත් ාරි 

අ ඞ්යඛයයයානිඅතික්කමිත්වා අයංයගො යමොනාමබුද්යධොභවි ් තී’’ති
ඤත්වා ඨි යකොව පරි මජ්යඣ  යාකාසි – ‘‘ප ් ථ යනො තුම්යහ ඉමං

උග්ග පං  ාප ං ක  පිට්යඨ නිපන්න’’න්ති? ‘‘එවං, භන්ය ’’ති. අයං

බුද්ධත් ායඅභිනීහාරංකත්වානිපන්යනො,  මිජ්ඣි ් තිඉම ් පත්ථනා.
අයඤ්හි ඉය ො කප්ප   හ ් ාධිකානං චතුන්නං අ ඞ්ඛයයයයානං
මත්ථයක යගො යමො නාම බුද්යධො භවි ් ති.   ්මිං පන ්  අත් භායව 

කපි වත්ථු නාම නගරං නිවාය ො භවි ් ති, මායා නාම යදවී මා ා, 

සුද්යධොදයනො නාම රාජා පි ා, අග්ග ාවයකො උපති ්ය ො නාම යථයරො, 

දුතිය ාවයකො යකොලිය ො නාම, බුද්ධුපට්ඨායකො ආනන්යදො නාම, 

අග්ග ාවිකා යඛමා නාම යථරී, දුතිය ාවිකා උප්ප වණ්ණා නාම යථරී
භවි ් ති. අයං පරිපක්කඤායණො මහාභිනික්ඛමනං කත්වා මහාපධානං
පදහිත්වා නියරොධරුක්ඛමූය  පායා ං පටිග්ගයහත්වා යනරඤ්ජරාය තීයර 
පරිභුඤ්ජිත්වා ය ොධිමණ්ඩං ආරුය්හ අ ් ත්ථරුක්ඛමූය 
අභි ම්බුජ්ඣි ් තීති. ය නවුත් ං– 
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‘‘දීපඞ්කයරොය ොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

උ ්සී යකමංඨත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. 

‘‘‘ප ් ථ ඉමං ාප ං, ජටි ංඋග්ග ාපනං; 

අපරියමයයයඉය ොකප්යප, බුද්යධොය ොයකභවි ් ති. 

‘‘‘අහුකපි ව්හයාරම්මා, නික්ඛමිත්වා ථාගය ො; 

පධානංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරිකං. 

‘‘‘අජපා රුක්ඛමූය , නිසීදිත්වා ථාගය ො; 

 ත්ථපායා ංපග්ගය්හ, යනරඤ්ජරමුයපහිති. 

‘‘‘යනරඤ්ජරායතීරම්හි, පායා ංඅදය ොජියනො; 

පටියත් වරමග්යගන, ය ොධිමූ මුයපහිති. 

‘‘‘ ය ොපදක්ඛිණංකත්වා, ය ොධිමණ්ඩංඅනුත් යරො; 

අ ් ත්ථරුක්ඛමූ ම්හි, බුජ්ඣි ් තිමහායය ො. 

‘‘‘ඉම ් ජනිකාමා ා, මායානාමභවි ් ති; 

පි ාසුද්යධොදයනොනාම, අයංයහ ් තියගො යමො. 

‘‘‘අනා වාවී රාගා,  න් චිත් ා මාහි ා; 

යකොලිය ොඋපති ්ය ොච, අග්ගායහ ් න්ති ාවකා; 

ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, උපට්ඨි ් ති ංජිනං. 

‘‘‘යඛමාඋප්ප වණ්ණාච, අග්ගායහ ් න්ති ාවිකා; 

අනා වාවී රාගා,  න් චිත් ා මාහි ා; 

ය ොධි  ් භගවය ො, අ ් ත්යථොතිපවුච්චතී’’’ති. (බු. වං. 2.60-

68); 

 ං සුත්වා සුයමධ ාපය ො – ‘‘මය්හං කිර පත්ථනා  මිජ්ඣි ් තී’’ති
ය ොමන ් ප්පත්ය ොඅයහොසි.මහාජයනොදීපඞ්කරද    ් වචනංසුත්වා 

‘‘සුයමධ ාපය ො කිර බුද්ධබීජං බුද්ධඞ්කුයරො’’ති හට්ඨතුට්යඨො අයහොසි.
එවඤ්ච ්  අයහොසි – ‘‘යථා නාම මනු ් ා නදිං  රන් ා උජුයකන 

තිත්යථන උත් රිතුං අ ක්යකොන් ා යහට්ඨාතිත්යථන උත් රන්ති, 
එවයමව මයම්පි දීපඞ්කරද    ්   ා යන මග්ගඵ ං අ භමානා

අනාගය  යදා ත්වං බුද්යධො භවි ් සි,  දා  ව  ම්මුඛා මග්ගඵ ං
 ච්ඡිකාතුං  මත්ථා භයවයයාමා’’ති පත්ථනංඨපයිංසු. දීපඞ්කරද  ය ොපි
ය ොධි ත් ං ප ංසිත්වා අට්ඨපුප්ඵමුට්ඨීහි පූයජත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
පක්කාමි. ය පි චතු   හ ්  ඞ්ඛා ඛීණා වා ය ොධි ත් ං ගන්යධහි ච
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මා ාහිචපූයජත්වාපදක්ඛිණංකත්වාපක්කමිංසු. යදවමනු ් ාපන යථව
පූයජත්වාවන්දිත්වාපක්කන් ා. 

ය ොධි ත්ය ො බ්ය  ංපටික්කන් කාය  යනාවුට්ඨාය‘‘පාරමියයො 
විචිනි ් ාමී’’ති පුප්ඵරාසිමත්ථයක පල් ඞ්කං ආභුජිත්වා නිසීදි. එවං
නිසින්යන ය ොධි ත්ය   ක ද  හ ් චක්කවායළ යදව ා  ාධුකාරං

දත්වා ‘‘අයය සුයමධ ාප , යපොරාණකය ොධි ත් ානං පල් ඞ්කං
ආභුජිත්වා‘පාරමියයොවිචිනි ් ාමා’තිනිසින්නකාය  යානිපුබ් නිමිත් ානි

නාමපඤ්ඤායන්ති,  ානි බ් ානිපිඅජ්ජපාතුභූ ානි, නි ් ං යයනත්වං

බුද්යධොභවි ් සි.මයයම ංජානාම‘ය ්ය  ානිනිමිත් ානි පඤ්ඤායන්ති, 

එකන්ය න ය ො බුද්යධො යහොති’, ත්වං අත් යනො වීරියං දළ්හං කත්වා 
පග්ගණ්හා’’ති ය ොධි ත් ං නානප්පකාරාහි ථුතීහි අභිත්ථවිංසු. ය න
වුත් ං– 

‘‘ඉදංසුත්වානවචනං, අ ම ් මයහසියනො; 

ආයමොදි ානරමරූ, බුද්ධබීජංකිරඅයං. 

‘‘උක්කුට්ඨි ද්දාවත් න්ති, අප්යඵොයටන්තිහ න්තිච; 

ක ඤ්ජලීනම ් න්ති, ද  හ ්සී යදවකා. 

‘‘යදිම ් ය ොකනාථ ් , විරජ්ඣි ් ාම ා නං; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, යහ ් ාම ම්මුඛාඉමං. 

‘‘යථාමනු ් ානදිං රන් ා, පටිතිත්ථංවිරජ්ඣිය; 

යහට්ඨාතිත්යථගයහත්වාන, උත් රන්තිමහානදිං. 

‘‘එවයමවමයං බ්ය , යදිමුඤ්චාමිමංජිනං; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, යහ ් ාම ම්මුඛාඉමං. 

‘‘දීපඞ්කයරො ය ොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

මමකම්මංපකිත්ය ත්වා, දක්ඛිණංපාදමුද්ධරි. 

‘‘යය ත්ථාසුංජිනපුත් ා,  බ්ය පදක්ඛිණමකංසුමං; 

නරානාගාචගන්ධබ් ා, අභිවායදත්වානපක්කමුං. 

‘‘ද ් නං යමඅතික්කන්ය ,   ඞ්යඝ ය ොකනායයක; 

හට්ඨතුට්යඨනචිත්ය න, ආ නාවුට්ඨහිං දා. 

‘‘සුයඛනසුඛිය ොයහොමි, පායමොජ්යජනපයමොදිය ො; 

ළිතියාචඅභි ් න්යනො, පල් ඞ්කංආභුජිං දා. 

‘‘පල් ඞ්යකනනිසීදිත්වා, එවංචින්ය  හං දා; 
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‘වසීභූය ොඅහංඣායන, අභිඤ්ඤාපාරමිංගය ො. 

‘‘‘ද  හ ්සිය ොකම්හි, ඉ යයොනත්ථියම මා; 

අ යමොඉද්ධිධම්යමසු, අ භිංඊදි ංසුඛං’. 

‘‘පල් ඞ්කාභුජයනමය්හං, ද  හ ් ාධිවාසියනො; 

මහානාදංපවත්ය සුං, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘යාපුබ්ය ය ොධි ත් ානං, පල් ඞ්කවරමාභුයජ; 

නිමිත් ානිපදි ් න්ති,  ානිඅජ්ජපදි ් යර. 

‘‘සී ං යාපග ංයහොති, උණ්හඤ්චඋප ම්මති; 

 ානිඅජ්ජපදි ් න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘ද  හ ්සීය ොකධාතූ, නි ් ද්දායහොන්තිනිරාකු ා; 

 ානිඅජ්ජපදි ් න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘මහාවා ා නවායන්ති, න න්දන්ති  වන්තියයො; 

 ානිඅජ්ජපදි ් න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘ථ ජාදකජාපුප්ඵා,  බ්ය පුප්ඵන්ති ාවයද; 

ය පජ්ජපුප්ඵි ා බ්ය , ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘  ාවායදිවාරුක්ඛා, ඵ භාරායහොන්ති ාවයද; 

ය පජ්ජඵලි ා බ්ය , ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘ආකා ට්ඨා චභූමට්ඨා, ර නායජො න්ති  ාවයද; 

ය පජ්ජර නායජො න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘මානු කාචදිබ් ාච, තුරියාවජ්ජන්ති ාවයද; 

ය පජ්ජුයභොඅභිරවන්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘විචිත් පුප්ඵාගගනා, අභිව ් න්ති ාවයද; 

ය පිඅජ්ජපව ් න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘මහා මුද්යදොආභුජති, ද  හ ්සීපකම්පති; 

ය පජ්ජුයභොඅභිරවන්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘නිරයයපිද  හ ්ය , අග්ගීනිබ් න්ති ාවයද; 

ය පජ්ජනිබ්බු ාඅග්ගී, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘විමය ොයහොතිසූරියයො,  බ් ාදි ් න්ති ාරකා; 
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ය පිඅජ්ජපදි ් න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘අයනොවට්යඨනඋදකං, මහියාඋබ්භිජ්ජි ාවයද; 

 ම්පජ්ජුබ්භිජ්ජය මහියා, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘ ාරාගණා වියරොචන්ති, නක්ඛත් ා ගගනමණ්ඩය ; 

වි ාඛා චන්දිමායුත් ා, ධුවංබුද්යධො භවි ් සි. 

‘‘බි ා යාදරී යා, නික්ඛමන්ති කා යා; 

ය පජ්ජආ යාඡුද්ධා, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘නයහොතිඅරති ත් ානං,  න්තුට්ඨායහොන්ති ාවයද; 

ය පජ්ජ බ්ය  න්තුට්ඨා, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘යරොගා දුප ම්මන්ති, ජිඝච්ඡාචවින ් ති; 

 ානිපජ්ජපදි ් න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘රායගො දා නුයහොති, යදොය ොයමොයහොවින ් ති; 

ය පජ්ජවිග ා බ්ය , ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘භයං දානභවති, අජ්ජයප ංපදි ් ති; 

ය නලිඞ්යගනජානාම, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘රයජො නුද්ධං තිඋද්ධං, අජ්ජයප ං පදි ් ති; 

ය නලිඞ්යගනජානාම, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘අනිට්ඨගන්යධොපක්කමති, දිබ් ගන්යධොපවායති; 

ය ොපජ්ජවායතිගන්යධො, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘ බ්ය යදවාපදි ් න්ති, ඨපයිත්වාඅරූපියනො; 

ය පජ්ජ බ්ය දි ් න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘යාව ානිරයානාම,  බ්ය දි ් න්ති ාවයද; 

ය පජ්ජ බ්ය දි ් න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘කුට්ටා කවාටාය  ාච, නයහොන් ාවරණා  දා; 

ආකා භූ ාය පජ්ජ, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘චුතීචඋපපත්තිච, ඛයණ  ්මිංනවිජ්ජති; 

 ානිපජ්ජපදි ් න්ති, ධුවංබුද්යධොභවි ් සි. 

‘‘දළ්හංපග්ගණ්හවීරියං, මානිවත් අභික්කම; 
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මයම්යප ං විජානාම, ධුවං බුද්යධො භවි ් සී’’ති. (බු. වං. 2.70-

107); 

ය ොධි ත්ය ො දීපඞ්කරද    ්  ච ද  හ ් චක්කවාළයදව ානඤ්ච
වචනං සුත්වා භියයයොය ොමත් ාය  ඤ්ජාතු ් ායහො හුත්වා චින්ය සි –

‘‘බුද්ධානාම අයමොඝවචනා, නත්ථිබුද්ධානංකථායඅඤ්ඤථත් ං.යථාහි

ආකාය  ඛිත් ය ඩ්ඩු ්  ප නං ධුවං, ජා  ්  මරණං, රත්තික්ඛයය

සූරියුග්ගමනං, ආ යා නික්ඛන් සීහ ්  සීහනාදනදනං, ගරුගබ්භාය

ඉත්ථියාභාරයමොයරොපනංධුවංඅව ් ම්භාවී, එවයමවබුද්ධානං වචනංනාම

ධුවංඅයමොඝං, අද්ධාඅහංබුද්යධොභවි ් ාමී’’ති.ය නවුත් ං– 

‘‘බුද්ධ ්  වචනංසුත්වා, ද  හ ්සීන චූභයං; 

තුට්ඨහට්යඨොපයමොදිය ො, එවංචින්ය  හං දා. 

‘‘අද්යවජ්ඣවචනාබුද්ධා, අයමොඝවචනාජිනා; 

වි ථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. 

‘‘යථාඛිත් ංනයභය ඩ්ඩු, ධුවංප තිභූමියං; 

 යථවබුද්ධය ට්ඨානං, වචනංධුව  ්  ං; 

වි ථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. 

‘‘යථාපි  බ්  ත් ානං, මරණංධුව  ්  ං; 

 යථවබුද්ධය ට්ඨානං, වචනංධුව  ්  ං. 

‘‘යථා රත්තික්ඛයයපත්ය , සූරියුග්ගමනං ධුවං; 

 යථවබුද්ධය ට්ඨානං, වචනංධුව  ්  ං. 

‘‘යථානික්ඛන්  යන ් , සීහ ් නදනංධුවං; 

 යථවබුද්ධය ට්ඨානං, වචනංධුව  ්  ං. 

‘‘යථාආපන්න ත් ානං, භාරයමොයරොපනංධුවං; 

 යථව බුද්ධය ට්ඨානං, වචනං ධුව  ්  ’’න්ති. (බු. වං. 2.108-

114); 

ය ො ‘‘ධුවාහං බුද්යධො භවි ් ාමී’’ති එවං ක  න්නිට්ඨායනො 

බුද්ධකාරයකධම්යමඋපධායරතුං–‘‘කහංනුයඛොබුද්ධකාරකාධම්මා, කිං

උද්ධං, උදාහු අයධො, දි ාවිදි ාසූ’’ති අනුක්කයමන  ක ං ධම්මධාතුං
විචිනන්ය ො යපොරාණකය ොධි ත්ය හි ආය වි නිය වි ං පඨමං

දානපාරමිං දි ්වා එවං අත් ානං ඔවදි – ‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වං ඉය ො
පට්ඨායපඨමංදානපාරමිංපූයරයයාසි.යථාහිනික්කුජ්ජිය ොඋදකකුම්යභො 

නි ්ය  ංකත්වාඋදකංවමතියයව, නපච්චාහරති, එවයමවධනංවාය ං
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වාපුත් දාරංවා අඞ්ගපච්චඞ්ගංවාඅයනොය ොයකත්වා ම්පත් යාචකානං
 බ් ං ඉච්ඡිතිච්ඡි ං නි ්ය  ං කත්වා දදමායනො ය ොධිමූය  නිසීදිත්වා
බුද්යධො භවි ් සී’’ති පඨමං දානපාරමිං දළ්හං කත්වා අධිට්ඨාසි. ය න
වුත් ං– 

‘‘හන්දබුද්ධකයරධම්යම, විචිනාමිඉය ොචිය ො; 

උද්ධංඅයධොද දි ා, යාව ාධම්මධාතුයා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිං, පඨමංදානපාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, අනුචිණ්ණංමහාපථං. 

‘‘ඉමංත්වංපඨමං ාව, දළ්හංකත්වා මාදිය; 

දානපාරමි ංගච්ඡ, යදිය ොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපිකුම්යභො ම්පුණ්යණො, ය ් ක ් චිඅයධොකය ො; 

වමය වුදකංනි ්ය  ං, න ත්ථපරිරක්ඛති. 

‘‘ යථව යාචයකදි ්වා, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියම; 

දදාහිදානංනි ්ය  ං, කුම්යභොවියඅයධොකය ො’’ති.(බු.වං. 2.115-

119); 

අථ ්  ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ් ’’න්ති
උත් රිම්පි උපධාරයය ො දුතියං සී පාරමිං දි ්වා එ දයහොසි – 

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වං ඉය ො පට්ඨාය සී පාරමිම්පි පූයරයයාසි. යථා හි

චමරී මියගො නාම ජීවි ං අයනොය ොයකත්වා අත් යනො වා යමව රක්ඛති, 
එවං ත්වම්පි ඉය ො පට්ඨාය ජීවි ම්පි අයනොය ොයකත්වා සී යමව
රක්ඛමායනොබුද්යධොභවි ් සී’’තිදුතියංසී පාරමිං දළ්හංකත්වාඅධිට්ඨාසි.
ය නවුත් ං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවි ් යර; 

අඤ්යඤපිවිචිනි ් ාමි, යයධම්මාය ොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිං, දුතියංසී පාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, ආය වි නිය වි ං. 

‘‘ඉමංත්වංදුතියං ාව, දළ්හංකත්වා මාදිය; 

සී පාරමි ංගච්ඡ, යදිය ොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපිචමරීවා ං, කි ්මිඤ්චිපටි ග්ගි ං; 

උයපතිමරණං ත්ථ, නවියකොයපතිවා ධිං. 

‘‘ යථවචතූසුභූමීසු, සී ානිපරිපූරය; 
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පරිරක්ඛ දාසී ං, චමරීවියවා ධි’’න්ති.(බු.වං. 2.120-124); 

අථ ්  ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ් ’’න්ති 

උත් රිම්පි උපධාරයය ො  තියං යනක්ඛම්මපාරමිං දි ්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වංඉය ොපට්ඨායයනක්ඛම්මපාරමිම්පිපූයරයයාසි.යථා

හිචිරං න්ධනාගායර ව මායනොපුරිය ොන ත්ථසියනහංකයරොති, අථ

යඛො උක්කණ්ඨතියයව, අවසිතුකායමො යහොති, එවයමව ත්වම්පි  බ් භයව
 න්ධනාගාර දිය  කත්වා  බ් භයවහි උක්කණ්ඨිය ො මුච්චිතුකායමො
හුත්වා යනක්ඛම්මාභිමුයඛොව යහොහි. එවං බුද්යධො භවි ් සී’’ති  තියං
යනක්ඛම්මපාරමිංදළ්හංකත්වාඅධිට්ඨාසි.ය න වුත් ං– 

‘‘න යහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මා භවි ් යර; 

අඤ්යඤපිවිචිනි ් ාමි, යයධම්මාය ොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිං,  තියංයනක්ඛම්මපාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, ආය වි නිය වි ං. 

‘‘ඉමංත්වං තියං ාව, දළ්හංකත්වා මාදිය; 

යනක්ඛම්මපාරමි ංගච්ඡ, යදිය ොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාඅන්දුඝයරපුරිය ො, චිරවුත්යථොදුඛට්ටිය ො; 

න ත්ථරාගංජයනති, මුත්තියමවගයව ති. 

‘‘ යථවත්වං බ් භයව, ප ් අන්දුඝරංවිය; 

යනක්ඛම්මාභිමුයඛොයහොහි, භවය ොපරිමුත්තියා’’ති.(බු.වං. 2.125-

129); 

අථ ්  ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ් ’’න්ති
උත් රිම්පි උපධාරයය ො චතුත්ථං පඤ්ඤාපාරමිං දි ්වා එ දයහොසි – 

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වං ඉය ො පට්ඨාය පඤ්ඤාපාරමිම්පි පූයරයයාසි. 
හීනමජ්ඣිමුක්කට්යඨසු කඤ්චි අවජ්යජත්වා  බ්ය පි පණ්ඩිය 
උප ඞ්කමිත්වා පඤ්හං පුච්යඡයයාසි. යථා හි පිණ්ඩපාතියකො භික්ඛු
හීනාදියභයදසුකුය සුකිඤ්චි අවජ්යජත්වා පටිපාටියා පිණ්ඩාය චරන්ය ො

ඛිප්පං යාපනං  භති, එවංත්වම්පි  බ් පණ්ඩිය උප ඞ්කමිත්වා පඤ්හං
පුච්ඡන්ය ො බුද්යධො භවි ් සී’’ති චතුත්ථං පඤ්ඤාපාරමිං දළ්හං කත්වා
අධිට්ඨාසි.ය නවුත් ං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවි ් යර; 

අඤ්යඤපිවිචිනි ් ාමි, යයධම්මාය ොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො  දාදක්ඛිං, චතුත්ථං පඤ්ඤාපාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, ආය වි නිය වි ං. 
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‘‘ඉමංත්වංචතුත්ථං ාව, දළ්හංකත්වා මාදිය; 

පඤ්ඤාපාරමි ංගච්ඡ, යදිය ොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපිභික්ඛුභික්ඛන්ය ො, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියම; 

කු ානිනවිවජ්යජන්ය ො, එවං භතියාපනං. 

‘‘ යථව ත්වං බ් කා ං, පරිපුච්ඡංබුධං ජනං; 

පඤ්ඤාපාරමි ං ගන්ත්වා,  ම්ය ොධිං පාපුණි ් සී’’ති. (බු. වං. 
2.130-134); 

අථ ්  ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ් ’’න්ති 

උත් රිම්පි උපධාරයය ො පඤ්චමං වීරියපාරමිං දි ්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වං ඉය ො පට්ඨාය වීරියපාරමිම්පි පූයරයයාසි, යථා හි

සීයහො මිගරාජා  බ්බිරියාපයථසු දළ්හවීරියයො යහොති, එවං ත්වම්පි
 බ් භයවසු  බ්බිරියාපයථසු දළ්හවීරියයො අයනොලීනවීරියයො  මායනො
බුද්යධො භවි ් සී’’ති පඤ්චමං වීරියපාරමිං දළ්හං කත්වා අධිට්ඨාසි. ය න
වුත් ං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවි ් යර; 

අඤ්යඤපිවිචිනි ් ාමි, යයධම්මාය ොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිං, පඤ්චමංවීරියපාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, ආය වි නිය වි ං. 

‘‘ඉමංත්වංපඤ්චමං ාව, දළ්හංකත්වා මාදිය; 

වීරියපාරමි ංගච්ඡ, යදිය ොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපි සීයහොමිගරාජා, නි ජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අලීනවීරියයොයහොති, පග්ගහි මයනො දා. 

‘‘ යථව ත්වං බ් භයව, පග්ගණ්හවීරියං දළ්හං; 

වීරියපාරමි ංගන්ත්වා,  ම්ය ොධිංපාපුණි ් සී’’ති.(බු.වං. 2.135-

139); 

අථ ්  ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ් ’’න්ති 
උත් රිම්පි උපධාරයය ො ඡට්ඨං ඛන්තිපාරමිං දි ්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වං ඉය ො පට්ඨාය ඛන්තිපාරමිම්පි පූයරයයාසි, 
 ම්මානයනපි අවමානයනපි ඛයමොව භයවයයාසි. යථා හි පථවියං නාම

සුචිම්පිනික්ඛිපන්තිඅසුචිම්පි, නය නපථවී සියනහංපටිඝංකයරොති, ඛමති

 හති අධිවාය තියයව, එවයමව ත්වම්පි  ම්මානයනපි අවමානයනපි
ඛයමොව  මායනො බුද්යධො භවි ් සී’’ති ඡට්ඨං ඛන්තිපාරමිං දළ්හං කත්වා 
අධිට්ඨාසි.ය නවුත් ං– 
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‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවි ් යර; 

අඤ්යඤපිවිචිනි ් ාමි, යයධම්මාය ොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො  දාදක්ඛිං, ඡට්ඨමං ඛන්තිපාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, ආය වි නිය වි ං. 

‘‘ඉමංත්වංඡට්ඨමං ාව, දළ්හංකත්වා මාදිය; 

 ත්ථඅද්යවජ්ඣමානය ො,  ම්ය ොධිංපාපුණි ් සි. 

‘‘යථාපිපථවීනාම, සුචිම්පිඅසුචිම්පිච; 

 බ් ං හතිනික්යඛපං, නකයරොතිපටිඝං යා. 

‘‘ යථවත්වම්පි බ්ය  ං,  ම්මානාවමානක්ඛයමො; 

ඛන්තිපාරමි ං ගන්ත්වා,  ම්ය ොධිං පාපුණි ් සී’’ති. (බු. වං. 
2.140-144); 

අථ ්  ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ් ’’න්ති 

උත් රිම්පි උපධාරයය ො  ත් මං  ච්චපාරමිං දි ්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වං ඉය ො පට්ඨාය  ච්චපාරමිම්පි පූයරයයාසි, අ නියා
මත්ථයක ප මානායපි ධනාදීනං අත්ථාය ඡන්දාදීනං වය න
 ම්පජානමු ාවාදං නාම මා භාසි. යථා හි ඔ ධී  ාරකා නාම  බ් උතූසු

අත් යනො ගමනවීථිං ජහිත්වා අඤ්ඤාය වීථියා න ගච්ඡති,  කවීථියාව

ගච්ඡති, එවයමව ත්වම්පි  ච්චං පහාය මු ාවාදං නාම අවදන්ය ොයයව 
බුද්යධො භවි ් සී’’ති  ත් මං  ච්චපාරමිං දළ්හංකත්වා අධිට්ඨාසි. ය න

වුත් ං – 

‘‘න යහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මා භවි ් යර; 

අඤ්යඤපිවිචිනි ් ාමි, යයධම්මාය ොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිං,  ත් මං ච්චපාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, ආය වි නිය වි ං. 

‘‘ඉමංත්වං ත් මං ාව, දළ්හංකත්වා මාදිය; 

 ත්ථඅද්යවජ්ඣවචයනො,  ම්ය ොධිංපාපුණි ් සි. 

‘‘යථාපිඔ ධීනාම, තු ාභූ ා යදවයක; 

 මයයඋතුව ්ය වා, නයවොක්කමතිවීථිය ො. 

‘‘ යථවත්වම්පි ච්යචසු, මායවොක්කමසිවීථිය ො; 

 ච්චපාරමි ංගන්ත්වා,  ම්ය ොධිංපාපුණි ් සී’’ති.(බු.වං. 2.145-

149); 
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අථ ්  ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ් ’’න්ති
උත් රිම්පි උපධාරයය ො අට්ඨමං අධිට්ඨානපාරමිං දි ්වා එ දයහොසි – 

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වං ඉය ො පට්ඨාය අධිට්ඨානපාරමිම්පි පූයරයයාසි, යං 

අධිට්ඨාසි,   ්මිං අධිට්ඨායන නිච්චය ොව භයවයයාසි. යථා හි පබ් ය ො

නාම  බ් ාසු දි ාසු වාය හි පහයටො න කම්පති න ච ති, අත් යනො

ඨායනයයව තිට්ඨති, එවයමව ත්වම්පි අත් යනො අධිට්ඨායන නිච්චය ො
යහොන්ය ොව බුද්යධො භවි ් සී’’ති අට්ඨමං අධිට්ඨානපාරමිං දළ්හං කත්වා
අධිට්ඨාසි.ය නවුත් ං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවි ් යර; 

අඤ්යඤපිවිචිනි ් ාමි, යයධම්මාය ොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො  දාදක්ඛිං, අට්ඨමං අධිට්ඨානපාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, ආය වි නිය වි ං. 

‘‘ඉමංත්වංඅට්ඨමං ාව, දළ්හංකත්වා මාදිය; 

 ත්ථත්වංඅචය ොහුත්වා,  ම්ය ොධිංපාපුණි ් සි. 

‘‘යථාපිපබ් ය ොය ය ො, අචය ොසුප්පතිට්ඨිය ො; 

නකම්පතිභු වාය හි,  කට්ඨායනවතිට්ඨති. 

‘‘ යථවත්වම්පිඅධිට්ඨායන,  බ් දාඅචය ොභව; 

අධිට්ඨානපාරමි ං ගන්ත්වා,  ම්ය ොධිං පාපුණි ් සී’’ති. (බු. වං.
2.150-154); 

අථ ්  ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ් ’’න්ති 
උත් රිම්පි උපධාරයය ො නවමං යමත් ාපාරමිං දි ්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වං ඉය ො පට්ඨාය යමත් ාපාරමිම්පි පූයරයයාසි, 
හිය සුපි අහිය සුපි එකචිත්ය ො භයවයයාසි. යථා හි උදකං නාම

පාපජන ් පික යාණජන ් පිසී භාවංඑක දි ංකත්වා ඵරති, එවයමව
ත්වම්පි  බ්ය සු  ත්ය සු යමත් චිත්ය න එකචිත්ය ොව යහොන්ය ො
බුද්යධොභවි ් සී’’තිනවමංයමත් ාපාරමිංදළ්හංකත්වා අධිට්ඨාසි.ය න
වුත් ං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවි ් යර; 

අඤ්යඤපිවිචිනි ් ාමි, යයධම්මාය ොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිං, නවමංයමත් ාපාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, ආය වි නිය වි ං. 

‘‘ඉමං ත්වංනවමං ාව, දළ්හංකත්වා  මාදිය; 
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යමත් ායඅ යමොයහොහි, යදිය ොධිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපි උදකංනාම, ක යායණපාපයකජයන; 

 මංඵරතිසීය න, පවායහතිරයජොම ං. 

‘‘ යථවත්වම්පිහි ාහිය ,  මංයමත් ායභාවය; 

යමත් ාපාරමි ං ගන්ත්වා,  ම්ය ොධිං පාපුණි ් සී’’ති. (බු. වං.
2.155-159); 

අථ ්  ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ් ’’න්ති 

උත් රිම්පි උපධාරයය ො ද මං උයපක්ඛාපාරමිං දි ්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්වං ඉය ො පට්ඨාය උයපක්ඛාපාරමිම්පි පූයරයයාසි, 
සුයඛපි දුක්යඛපි මජ්ඣත්ය ොව භයවයයාසි. යථා හි පථවී නාම සුචිම්පි

අසුචිම්පි පක්ඛිපමායන මජ්ඣත් ාව යහොති, එවයමවත්වම්පි සුඛදුක්යඛසු
මජ්ඣත්ය ොව යහොන්ය ො බුද්යධො භවි ් සී’’ති ද මං උයපක්ඛාපාරමිං
දළ්හංකත්වාඅධිට්ඨාසි.ය නවුත් ං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවි ් යර; 

අඤ්යඤපිවිචිනි ් ාමි, යයධම්මාය ොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිං, ද මංඋයපක්ඛාපාරමිං; 

පුබ් යකහිමයහසීහි, ආය වි නිය වි ං. 

‘‘ඉමංත්වංද මං ාව, දළ්හංකත්වා මාදිය; 

තු ාභූය ොදළ්යහොහුත්වා,  ම්ය ොධිංපාපුණි ් සි. 

‘‘යථාපිපථවීනාම, නික්ඛිත් ංඅසුචිංසුචිං; 

උයපක්ඛතිඋයභොයපය , යකොපානුනයවජ්ජි ා. 

‘‘ යථවත්වම්පිසුඛදුක්යඛ, තු ාභූය ො දාභව; 

උයපක්ඛාපාරමි ං ගන්ත්වා,  ම්ය ොධිං පාපුණි ් සී’’ති. (බු. වං.
2.160-164); 

 ය ො චින්ය සි – ‘‘ඉම ්මිං ය ොයක ය ොධි ත්ය හි පූයර බ් ා

ය ොධිපරිපාචනාබුද්ධකාරකධම්මා එත් කායයව, ද පාරමියයොඨයපත්වා

අඤ්යඤ නත්ථි. ඉමාපි ද  පාරමියයො උද්ධං ආකාය පි නත්ථි, යහට්ඨා

පථවියම්පි, පුරත්ථිමාදීසු දි ාසුපි නත්ථි, මය්හංයයව පන හදයබ්භන් යර
පතිට්ඨි ා’’ති. එවං  ා ං හදයය පතිට්ඨි භාවං දි ්වා  බ් ාපි  ා දළ්හං

කත්වා අධිට්ඨාය පුනප්පුනං  ම්ම න්ය ො අනුය ොමපටිය ොමං  ම්ම ති, 

පරියන්ය ගයහත්වාආදිං පායපති, ආදිම්හිගයහත්වා පරියන් ං පායපති, 

මජ්යඣගයහත්වාඋභය ොයකොටිංපායපත්වාඔ ායපති, උභය ොයකොටීසු
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ගයහත්වා මජ්ඣං පායපත්වා ඔ ායපති.  ාහිරකභණ්ඩපරිච්චායගො 

දානපාෙමී නාම, අඞ්ගපරිච්චායගො දානඋපපාෙමී නාම, ජීවි පරිච්චායගො 

දානපෙ ත්ථපාෙමී නාමාති ද  පාරමියයො ද  උපපාරමියයො ද  
පරමත්ථපාරමියයොති  මත්තිං  පාරමියයො ය  යන් ං විනිවට්යටන්ය ො
වියමහායමරුංමත්ථං කත්වාචක්කවාළමහා මුද්දංආලුයළන්ය ොවියච
 ම්ම ති.   ්ය වං ද  පාරමියයො  ම්ම න්  ්  ධම්මය යජන
චතුනහු ාධිකද්වියයොජන   හ ්  හ ා අයං මහාපථවී හත්ථිනා 

අක්කන් නළක ායපො විය, ළිළියමානං උච්ඡුයන් ං විය ච මහාවිරවං
විරවමානා  ඞ්කම්පි  ම්පකම්පි  ම්පයවධි. කු ා චක්කං විය
ය  යන් චක්කංවියචපරිබ්භමි.ය න වුත් ං– 

‘‘එත් කායයවය ය ොයක, යයධම්මාය ොධිපාචනා; 

 දුද්ධංනත්ථිඅඤ්ඤත්ර, දළ්හං ත්ථපතිට්ඨහ. 

‘‘ඉයමධම්යම ම්ම ය ො,  භාවර  ක්ඛයණ; 

ධම්මය යජනවසුධා, ද  හ ්සීපකම්පථ. 

‘‘ච තිරවතිපථවී, උච්ඡුයන් ංවළිළි ං; 

ය  යන්ය යථාචක්කං, එවංකම්පතියමදනී’’ති.(බු.වං. 2.165-

167); 

මහාපථවියා කම්පමානාය රම්මනගරවාසියනො  ණ්ඨාතුං
අ ක්යකොන් ා යුගන් වා බ්භාහ ා මහා ා ා විය මුච්ඡි ා පපතිංසු.
ඝටාදීනි කු ා භාජනානි පවට්ටන් ානි අඤ්ඤමඤ්ඤං පහරන් ානි
චුණ්ණවිචුණ්ණානි අයහසුං. මහාජයනො භී  සිය ො  ත්ථාරං 

උප ඞ්කමිත්වා ‘‘කිංනුයඛොභගවානාගාවට්යටොඅයං, භූ යක්ඛයදව ාසු

අඤ්ඤ රාවට්යටොවාතිනහිමයංඑ ංජානාම, අපිචයඛො බ්ය ොපිඅයං 

මහාජයනො උපද්දුය ො, කිං නු යඛො ඉම ්  ය ොක ්  පාපකං භවි ් ති, 

උදාහුක යාණං, කයථථ යනොඑ ංකාරණ’’න්තිආහ.අථ ත්ථාය  ං

කථංසුත්වා ‘‘තුම්යහ මාභායථ, මාචින් යිත්ථ, නත්ථියවොඉය ොනිදානං
භයං. යයො ය ො මයා අජ්ජ ‘සුයමධපණ්ඩිය ො අනාගය  යගො යමො නාම

බුද්යධොභවි ් තී’ති  යාකය ො, ය ොඉදානිද පාරමියයො ම්ම ති,   ් 
 ම්ම න්  ්  විය ොයළන්  ්  ධම්මය යජන  ක ද  හ ්සී
ය ොකධාතුඑකප්පහායරනකම්පතියචවරවතිචා’’තිආහ.ය න වුත් ං– 

‘‘යාව ාපරි ාආසි, බුද්ධ ් පරියව යන; 

පයවධමානා ා ත්ථ, මුච්ඡි ාය සිභූමියා. 

‘‘ඝටායනක හ ් ානි, කුම්භීනඤ්ච  ා හූ; 

 ඤ්චුණ්ණමථි ා ත්ථ, අඤ්ඤමඤ්ඤංපඝට්ටි ා. 
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‘‘උබ්බිග්ගා සි ාභී ා, භන් ා යථි මාන ා; 

මහාජනා මාගම්ම, දීපඞ්කරමුපාගමුං. 

‘‘කිංභවි ් තිය ොක ් , ක යාණමථපාපකං; 

 බ්ය ොඋපද්දුය ොය ොයකො,  ංවියනොයදහිචක්ඛුම. 

‘‘ය  ං දා ඤ්ඤායපසි, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

වි ් ත්ථායහොථමාභාථ, ඉම ්මිංපථවිකම්පයන. 

‘‘යමහංඅජ්ජ යාකාසිං, ‘බුද්යධොය ොයකභවි ් ති’; 

එය ො ම්ම තිධම්මං, පුබ් කංජිනය වි ං. 

‘‘  ්  ම්ම ය ොධම්මං, බුද්ධභූමිංඅය  ය ො; 

ය නායංකම්පි ාපථවී, ද  හ ්සී යදවයක’’ති. (බු.වං. 2.168-

174); 

මහාජයනො  ථාග  ්  වචනං සුත්වා හට්ඨතුට්යඨො
මා ාගන්ධවිය පනං ආදාය රම්මනගරා නික්ඛමිත්වා ය ොධි ත් ං
උප ඞ්කමිත්වා මා ාගන්ධාදීහි පූයජත්වා වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
රම්මනගරයමව පාවිසි. ය ොධි ත්ය ොපි ද  පාරමියයො  ම්මසිත්වා වීරියං

දළ්හංකත්වාඅධිට්ඨායනිසින්නා නාවුට්ඨාසි.ය නවුත් ං – 

‘‘බුද්ධ ්  වචනංසුත්වා, මයනොනිබ් ායි  ාවයද; 

 බ්ය මංඋප ඞ්කම්ම, පුනාපිඅභිවන්දිසුං. 

‘‘ මාදියිත්වා බුද්ධගුණං, දළ්හංකත්වාන මාන ං; 

දීපඞ්කරං නම ්සිත්වා, ආ නා වුට්ඨහිං  දා’’ති. (බු. වං. 2.175-

176); 

අථ ය ොධි ත් ංආ නාවුට්ඨහන් ං  ක ද  හ ් චක්කවාළයදව ා
 න්නිපතිත්වා දිබ්ය හි මා ාගන්යධහි පූයජත්වා වන්දිත්වා ‘‘අයය

සුයමධ ාප ,  යා අජ්ජ දීපඞ්කරද    ්  පාදමූය  මහතී පත්ථනා 

පත්ථි ා,  ාය අනන් රායයන මිජ්ඣතු, මාය භයංවාඡම්භි ත් ංවා

අයහොසි,  රීයර අප්පමත් යකොපියරොයගොමාඋප්පජ්ජතු, ඛිප්පංපාරමියයො
පූයරත්වා  ම්මා ම්ය ොධිං පටිවිජ්ඣ. යථා පුප්ඵූපගඵලූපගරුක්ඛා  මයය

පුප්ඵන්තියචවඵ න්තිච,  යථව ත්වම්පි ං මයංඅනතික්කමිත්වාඛිප්පං
 ම්ය ොධිමුත් මං ඵු  ්සූ’’තිආදීනි ථුතිමඞ්ග ානි පයිරුදාහංසු. එවඤ්ච
පයිරුදාහිත්වා අත් යනො අත් යනො යදවට්ඨානයමව අගමංසු.
ය ොධි ත්ය ොපි යදව ාහි අභිත්ථවිය ො – ‘‘අහං ද  පාරමියයො පූයරත්වා 
කප්ප   හ ් ාධිකානං චතුන්නං අ ඞ්යඛයයයානං මත්ථයක බුද්යධො
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භවි ් ාමී’’ති වීරියං දළ්හං කත්වා අධිට්ඨාය නභං අබ්භුග්ගන්ත්වා
හිමවන් යමවඅගමාසි.ය න වුත් ං– 

‘‘දිබ් ංමානු කංපුප්ඵං, යදවාමානු කාඋයභො; 

 යමොකිරන්තිපුප්යඵහි, වුට්ඨහන්  ් ආ නා. 

‘‘යවදයන්තිචය ය ොත්ථිං, යදවාමානු කාඋයභො; 

මහන් ංපත්ථි ංතුය්හං,  ං භ ්සුයථිච්ඡි ං. 

‘‘ බ්බීතියයොවිවජ්ජන්තු, ය ොයකොයරොයගොවින ් තු; 

මාය භවන්ත්වන් රායා, ඵු ඛිප්පංය ොධිමුත් මං. 

‘‘යථාපි මයයපත්ය , පුප්ඵන්තිපුප්ඵියනොදුමා; 

 යථවත්වංමහාවීර, බුද්ධඤායණනපුප්ඵසු. 

‘‘යථා යයයකචි ම්බුද්ධා, පූරයුංද  පාරමී; 

 යථවත්වංමහාවීර, පූරයද පාරමී. 

‘‘යථායයයකචි ම්බුද්ධා, ය ොධිමණ්ඩම්හිබුජ්ඣයර; 

 යථවත්වංමහාවීර, බුජ්ඣ ්සුජිනය ොධියං. 

‘‘යථා යයයකචි ම්බුද්ධා, ධම්මචක්කං පවත් යුං; 

 යථවත්වංමහාවීර, ධම්මචක්කංපවත් ය. 

‘‘පුණ්ණමායයයථාචන්යදො, පරිසුද්යධොවියරොචති; 

 යථවත්වංපුණ්ණමයනො, වියරොචද  හ ්සියං. 

‘‘රාහුමුත්ය ොයථාසූරියයො,  ායපනඅතියරොචති; 

 යථවය ොකාමුච්චිත්වා, වියරොචසිරියාතුවං. 

‘‘යථා යාකාචිනදියයො, ඔ රන්තිමයහොදධිං; 

එවං යදවකාය ොකා, ඔ රන්තු වන්තියක. 

‘‘ය හිථු ප්ප ත්යථොය ො, ද ධම්යම මාදිය; 

ය ධම්යමපරිපූයරන්ය ො, පවනංපාවිසී දා’’ති. (බු.වං. 2.177-

187); 

සුයමධකථානිට්ඨි ා. 

රම්මනගරවාසියනොපි යඛො නගරං පවිසිත්වා බුද්ධප්පමුඛ ්  

භික්ඛු ඞ්ඝ ් මහාදානං අදංසු. ත්ථා ය  ංධම්මංයදය ත්වාමහාජනං
 රණාදීසු පතිට්ඨයපත්වාරම්මනගරානික්ඛමි. ය ොඋද්ධම්පියාව ායුකං
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තිට්ඨන්ය ො  බ් ං බුද්ධකිච්චං කත්වා අනුක්කයමන අනුපාදිය  ාය

නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ායි.  ත්ථ යං වත් බ් ං,  ං  බ් ං බුද්ධවංය 
වුත් නයයයනවවිත්ථායර බ් ං.වුත් ඤ්හි  ත්ථ– 

‘‘ දා ය යභොජයිත්වාන,   ඞ්ඝංය ොකනායකං; 

උපගච්ඡුං රණං  ් , දීපඞ්කෙස්ස  ත්ථුයනො. 

‘‘ රණගමයනකඤ්චි, නියවය සි ථාගය ො; 

කඤ්චිපඤ්චසුසීය සු, සීය ද වියධපරං. 

‘‘ක ් චියදති ාමඤ්ඤං, චතුයරොඵ මුත් යම; 

ක ් චිඅ යමධම්යම, යදතිය ොපටි ම්භිදා. 

‘‘ක ් චි වර මාපත්තියයො, අට්ඨයදති නරා යභො; 

ති ්ය ොක ් චිවිජ්ජායයො, ඡළභිඤ්ඤාපයවච්ඡති. 

‘‘ය නයයොයගනජනකායං, ඔවදතිමහාමුනි; 

ය නවිත්ථාරිකංආසි, ය ොකනාථ ්  ා නං. 

‘‘මහාහනූ භක්ඛන්යධො, දීපඞ්කර නාමයකො; 

 හූජයන ාරයති, පරියමොයචතිදුග්ගතිං. 

‘‘ය ොධයනයයංජනංදි ්වා,    හ ්ය පියයොජයන; 

ඛයණනඋපගන්ත්වාන, ය ොයධති ංමහාමුනි. 

‘‘පඨමාභි මයයබුද්යධො, යකොටි  මය ොධයි; 

දුතියාභි මයයනායථො, නවුතියකොටිමය ොධයි. 

‘‘යදාචයදවභවනම්හි, බුද්යධොධම්මමයද යි; 

නවුතියකොටි හ ් ානං,  තියාභි මයයොඅහු. 

‘‘ න්නිපා ා යයොආසුං, දීපඞ්කර ්  ත්ථුයනො; 

යකොටි   හ ් ානං, පඨයමොආසි මාගයමො. 

‘‘පුන නාරදකූටම්හි, පවියවකගය ජියන; 

ඛීණා වාවී ම ා,  මිංසු  යකොටියයො. 

‘‘යම්හිකාය මහාවීයරො, සුද ් නසිලුච්චයය; 

නවුතියකොටි හ ්ය හි, පවායරසිමහාමුනි. 

‘‘අහංය න මයයන, ජටිය ොඋග්ග ාපයනො; 

අන් ලික්ඛම්හිචරයණො, පඤ්චාභිඤ්ඤාසුපාරගූ. 
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‘‘ද වී  හ ් ානං, ධම්මාභි මයයොඅහු; 

එකද්වින්නංඅභි මයා, ගණනය ොඅ ඞ්ඛියා. 

‘‘විත්ථාරිකං ාහුජඤ්ඤං, ඉද්ධංඵී ංඅහූ දා; 

දීපඞ්කර ් භගවය ො,  ා රංසුවිය ොධි ං. 

‘‘චත් ාරි    හ ් ානි, ඡළභිඤ්ඤා මහිද්ධිකා; 
දීපඞ්කරංය ොකවිදුංපරිවායරන්ති බ් දා. 

‘‘යයයකචිය න මයයන, ජහන්තිමානු ංභවං; 

අප්පත් මාන ාය ඛා, ගරහි ාභවන්තිය . 

‘‘සුපුප්ඵි ංපාවචනං, අරහන්ය හි ාදිභි; 

ඛීණා යවහිවිමය හි, උපය ොභති බ් දා. 

‘‘නගරංරම්මවතීනාම, සුයදයවොනාමඛත්තියයො; 

සුයමධානාමජනිකා, දීපඞ්කර ්  ත්ථුයනො. 

‘‘ද ව ්  හ ් ානි, අගාරංඅජ්ඣය ොවසි; 

හං ායකොඤ්චාමයූරාච,  යයොපා ාදමුත් මා. 

‘‘තීණි    හ ් ානි, නාරියයො ම ඞ්ක ා; 

පදුමානාම ානාරී, උ භක්ඛන්යධොඅත්රයජො. 

‘‘නිමිත්ය චතුයරොදි ්වා, හත්ථියායනනනික්ඛමි; 

අනූනද මා ානි, පධායනපදහීජියනො. 

‘‘පධානචාරංචරිත්වාන, අබුජ්ඣිමාන ංමුනි; 

බ්රහ්මුනායාචිය ො න්ය ො, දීපඞ්කයරොමහාමුනි. 

‘‘වත්තිචක්කංමහාවීයරො, නන්දාරායමසිරීඝයර; 

නිසින්යනොසිරී මූ ම්හි, අකාසිතිත්ථියමද්දනං. 

‘‘සුමඞ්ගය ොචති ්ය ොච, අයහසුංඅග්ග ාවකා; 

 ාගය ොනාමුපට්ඨායකො, දීපඞ්කර ්  ත්ථුයනො. 

සුනන්දාච‘‘නන්දායචවසුනන්දාච, අයහසුංඅග්ග ාවිකා; 

ය ොධි  ් භගවය ො, පිප්ඵලීතිපවුච්චති. 

‘‘ පු ් භල්ලිකානාම, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 

සිරිමායකොණාඋපට්ඨිකා, දීපඞ්කර ්  ත්ථුයනො. 
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‘‘අසීතිහත්ථමුබ්ය යධො, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

ය ොභතිදීපරුක්යඛොව,  ා රාජාවඵුල්ලිය ො. 

‘‘පභා විධාවති  ් ,  මන් ාද්වාද  යයොජයන; 

   හ ් ව ් ානි, ආයු  ් මයහසියනො; 

 ාව ාතිට්ඨමායනොය ො,  ායරසිජන ං හුං. 

‘‘යජො යිත්වාන ද්ධම්මං,  න් ායරත්වාමහාජනං; 

ජලිත්වාඅග්ගිඛන්යධොව, නිබ්බුය ොය ො  ාවයකො. 

‘‘ ා චඉද්ධිය ොචයය ො,  ානිචපායදසු චක්කර නානි; 

 බ් ං මන් රහි ං, නනුරිත් ා බ්  ඞ්ඛාරාති. 

‘‘දීපඞ්කයරොජියනො ත්ථා, නන්දාරාමම්හිනිබ්බුය ො; 

 ත්යථ  ් ජිනථූයපො, ඡත්තිංසුබ්ය ධයයොජයනො’’ති.(බු.වං. 3.1-

31); 

යකොණ්ඩඤ්යඤොබුද්යධො 
දීපඞ්කර ්  පන භගවය ො අපරභායග එකං අ ඞ්යඛයයයං 

අතික්කමිත්වා යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා අයහසුං. පඨම න්නිපාය  යකොටි   හ ් ං, දුතියය

යකොටි හ ් ං,  තියයනවුතියකොටියයො. දා ය ොධි ත්ය ො විජි ාවීනාම
චක්කවත්තී හුත්වා යකොටි   හ ්  ්  බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ් 
මහාදානං අදාසි.  ත්ථා ය ොධි ත් ං ‘‘බුද්යධො භවි ් තී’’ති  යාකරිත්වා
ධම්මංයදය සි.ය ො ත්ථු ධම්මකථංසුත්වාරජ්ජංනියයාය ත්වාපබ් ජි.
ය ො තීණි පිටකානි උග්ගයහත්වා අට්ඨ  මාපත්තියයො ච පඤ්ච
අභිඤ්ඤායයොචඋප්පායදත්වාඅපරිහීනජ්ඣායනොබ්රහ්මය ොයක නිබ් ත්ති.

යකොණ්ඩඤ්ඤබුද්ධ ්  පන රම්මවතී නාම නගරං, සුනන්යදො නාම

ඛත්තියයො පි ා, සුජා ා නාම යදවී මා ා, භද්යදො ච සුභද්යදො ච ද්යව

අග්ග ාවකා, අනුරුද්යධො නාමුපට්ඨායකො, ති ් ා ච උපති ් ා ච ද්යව

අග්ග ාවිකා,  ා ක යාණිරුක්යඛො ය ොධි, අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්ය ධං  රීරං, 
ව ්    හ ් ංආයුප්පමාණංඅයහොසි. 

‘‘දීපඞ්කර ් අපයරන, යකොණ්ඩඤ්යඤොනාමනායයකො; 

අනන් ය යජොඅමි යය ො, අප්පයමයයයොදුරා යදො’’. 

  ්  අපරභායග එකං අ ඞ්යඛයයයං අතික්කමිත්වා එක ්මිං 

කප්යපයයවචත් ායරොබුද්ධානිබ් ත්තිංසු–  ඞ් යලො, සු යනො, යෙවයතො, 

යසොභියතොති.  ඞ් ලස්ස භගවය ො තීසු  ාවක න්නිපාය සු

පඨම න්නිපාය  යකොටි   හ ් ං භික්ඛූ අයහසුං, දුතියය

යකොටි   හ ් ං,  තියය නවුටියකොටියයො. යවමාතිකභා ා කිර ් 
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ආනන්දකුමායරො නාම නවුතියකොටි ඞ්ඛාය පරි ාය  ද්ධිං
ධම්ම ් වනත්ථාය  ත්ථු  න්තිකං අගමාසි.  ත්ථා   ්  අනුපුබ්බිකථං
කයථසි. ය ො  ද්ධිං පරි ාය  හ පටි ම්භිදාහි අරහත් ං පාපුණි.  ත්ථා
ය  ං කු පුත් ානං පුබ් චරි ං ඔය ොයකන්ය ො ඉද්ධිමයපත් චීවර ්  
උපනි ් යං දි ්වා දක්ඛිණහත්ථං ප ායරත්වා ‘‘එථ භික්ඛයවො’’ති ආහ.
 බ්ය   ඞ්ඛණඤ්යඤව ඉද්ධිමයපත් චීවරධරා  ට්ඨිව ්සිකයථරා විය 
ආකප්ප ම්පන්නාහුත්වා ත්ථාරංවන්දිත්වාපරිවාරයිංසු.අයම ්  තියයො 
 ාවක න්නිපාය ොඅයහොසි. 

යථා පන අඤ්යඤ ං බුද්ධානං  මන් ා අසීතිහත්ථප්පමාණායයව 

 රීරප්පභා අයහොසි, න එවං   ් .   ්  පන භගවය ො  රීරප්පභා
නිච්චකා ං ද  හ ්සිය ොකධාතුං ඵරිත්වා අට්ඨාසි.
රුක්ඛපථවීපබ්   මුද්දාදයයො අන් මය ො උක්ඛලියාදීනි උපාදාය
සුවණ්ණපට්ටපරියයොනද්ධා විය අයහසුං. ආයුප්පමාණං පන ්  

නවුතිව ්  හ ් ානිඅයහොසි.එත් කංකා ංචන්දිමසූරියාදයයොඅත් යනො

පභායවියරොචිතුං නා ක්ඛිංසු, රත්තින්දිවපරිච්යඡයදොනපඤ්ඤායිත්ථ.දිවා
සූරියාය ොයකන විය  ත් ා නිච්චං බුද්ධාය ොයකයනව විචරිංසු.  ායං
පුප්ඵි කුසුමානං පාය ො ච රවනක කුණාදීනඤ්ච වය න ය ොයකො
රත්තින්දිවපරිච්යඡදං ල් ක්යඛසි. 

කිං පන අඤ්යඤ ං බුද්ධානං අයමානුභායවො නත්ථීති? යනො නත්ථි.
ය පි හිආකඞ්ඛමානා ද  හ ්සිය ොකධාතුං වා ය ොවාභියයයොආභාය 
ඵයරයයං. මඞ්ග  ්  පන භගවය ො පුබ් පත්ථනාවය න අඤ්යඤ ං
 යාමප්පභා විය  රීරප්පභා නිච්චයමව ද  හ ්සිය ොකධාතුං ඵරිත්වා
අට්ඨාසි. ය ො කිර ය ොධි ත් චරියචරණකාය  යව ් න් ර දිය 
අත් භායවඨිය ො පුත් දායරොවඞ්කපබ්   දිය  පබ් ය වසි.අයථයකො
ඛරදාඨියකො නාම යක්යඛො මහාපුරි  ්  දානජ්ඣා ය ං සුත්වා 
බ්රාහ්මණවණ්යණන උප ඞ්කමිත්වා මහා ත් ං ද්යව දාරයක යාචි.

මහා ත්ය ො ‘‘දදාමි, බ්රාහ්මණ, පුත් යක’’ති වත්වා හට්ඨපහට්යඨො
උදකපරියන් ං මහාපථවිං කම්යපන්ය ො ද්යවපි දාරයක අදාසි. යක්යඛො
චඞ්කමනයකොටියං ආ ම් නඵ කං නි ් ාය ඨත්වා ප ් න්  ්ය ව
මහා ත්  ්  මු ා ක ාපං විය දාරයක ඛාදි. මහාපුරි  ්  යක්ඛං
ඔය ොයකත්වාමුයඛවිවටමත්ය අග්ගිජා ංවියය ොහි ධාරං උග්ගිරමානං

  ් මුඛං දි ්වාපියක ග්ගමත් ම්පියදොමන ් ංනඋප්පජ්ජි. ‘‘සුදින්නං
ව  යම දාන’’න්ති චින් යය ො පන ්   රීයර මහන් ං ළිතිය ොමන ් ං 
උදපාදි. ය ො ‘‘ඉම ්  යම දාන ්  නි ් න්යදන අනාගය  ඉමිනාව
නීහායරන  රීරය ො ර ්මියයො නික්ඛමන්තූ’’ති පත්ථනං අකාසි.   ්   ං
පත්ථනං නි ් ාය බුද්ධභූ  ්   රීරය ො ර ්මියයො නික්ඛමිත්වා එත් කං
ඨානංඵරිංසු. 
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අපරම්පි ්  පුබ් චරියං අත්ථි. ය ො කිර ය ොධි ත් කාය  එක ්  
බුද්ධ ්  යචතියං දි ්වා ‘‘ඉම ්  බුද්ධ ්  මයා ජීවි ං පරිච්චජිතුං 
වට්ටතී’’ති දණ්ඩකදීපිකායවඨනනියායමන  ක  රීරං යවඨායපත්වා
ර නමත් මකුළං    හ ් ග්ඝනිකංසුවණ්ණපාතිං ප්පි ් පූරායපත්වා
 ත්ථ හ ් වට්ටියයො ජාය ත්වා ංසීය නාදාය ක  රීරංජා ායපත්වා
යචතියං පදක්ඛිණං කයරොන්ය ො  ක රත්තිං වීතිනායමති. එවං යාව
අරුණුග්ගමනා වායමන්  ් ාපි ්  ය ොමකූපමත් ම්පි උසුමං න ගණ්හි.
පදුමගබ්භං පවිට්ඨකාය ො විය අයහොසි. ධම්යමො හි නායම  අත් ානං
රක්ඛන් ංරක්ඛති.ය නාහභගවා– 

‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති ධම්මචාරිං, ධම්යමො සුචිණ්යණො 

සුඛමාවහාති; 

එ ානි ංය ොධම්යමසුචිණ්යණ, නදුග්ගතිංගච්ඡති ධම්මචාරී’’ති.

(යථරගා.303; ජා.1.10.102) – 

ඉම ් පි කම්ම ්  නි ් න්යදන   ්  භගවය ො  රීයරොභාය ො
ද  හ ්සිය ොකධාතුංඵරිත්වාඅට්ඨාසි. 

 දාඅම්හාකංය ොධි ත්ය ොසුරුචිනාමබ්රාහ්මයණොහුත්වා ‘‘ ත්ථාරං
නිමන්ය  ් ාමී’’ති උප ඞ්කමිත්වා මධුරධම්මකථං සුත්වා ‘‘ ්යව මය්හං

භික්ඛං ගණ්හථ, භන්ය ’’ති ආහ. ‘‘බ්රාහ්මණ, කිත් යකහි ය  භික්ඛූහි 

අත්යථො’’ති? ‘‘කිත් කා පන යවො, භන්ය , පරිවාරභික්ඛූ’’ති ආහ.  දා

 ත්ථු පඨම න්නිපාය ොයයවයහොති,   ්මා‘‘යකොටි   හ ් ’’න්තිආහ.

‘‘භන්ය ,  බ්ය හිපි  ද්ධිංමය්හංභික්ඛංගණ්හථා’’ති. ත්ථාඅධිවාය සි.
බ්රාහ්මයණො ්වා නාය නිමන්ය ත්වායගහංගච්ඡන්ය ොචින්ය සි–‘‘අහං

එත් කානං භික්ඛූනංයාගුභත් වත්ථාදීනි දාතුං ක්යකොමි, නිසීදනට්ඨානං

පන කථංභවි ් තී’’ති? 

  ්   ා චින් ා චතුරාසීතියයොජන හ ් මත්ථයක ඨි  ් 
යදවරඤ්යඤො පණ්ඩුකම්  සි ා න ්  උණ්හභාවං ජයනසි.  ක්යකො
‘‘යකො නු යඛො මං ඉමම්හා ඨානා චායවතුකායමො’’ති දිබ් චක්ඛුනා
ඔය ොයකන්ය ො මහාපුරි ං දි ්වා ‘‘සුරුචි නාම බ්රාහ්මයණො බුද්ධප්පමුඛං

භික්ඛු ඞ්ඝං නිමන්ය ත්වා නිසීදනට්ඨානත්ථාය චින්ය සි, මයාපි  ත්ථ
ගන්ත්වා පුඤ්ඤයකොට්ඨා ං ගයහතුං වට්ටතී’’ති වඩ්ඪකිවණ්ණං

නිම්මිනිත්වාවාසිඵරසුහත්යථොමහාපුරි  ් පුරය ොපාතුරයහොසි. ‘‘අත්ථිනු

යඛොක ් චිභතියාකත් බ් කිච්ච’’න්තිආහ.මහාපුරිය ො ංදි ්වා ‘‘කිං

කම්මං කරි ් සී’’ති ආහ. ‘‘මම අජානනසිප්පං නාම නත්ථි, යගහං වා

මණ්ඩපංවා යයොයංකායරති,   ්  ංකාතුංජානාමී’’ති.‘‘ය නහිමය්හං

කම්මංඅත්ථී’’ති. ‘‘කිං, අයයා’’ති? ‘‘ ්වා නායයමයකොටි   හ ් භික්ඛූ

නිමන්ති ා. ය  ං නිසීදනමණ්ඩපං කරි ් සී’’ති? ‘‘අහං නාම කයරයයං

 යච යම භතිං දාතුං  ක්ඛි ් ථා’’ති. ‘‘ ක්ඛි ් ාමි,  ා ා’’ති. ‘‘ ාධු
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කරි ් ාමී’’ති ගන්ත්වා එකං පයද ං ඔය ොයකසි.
ද්වාද ය ර යයොජනප්පමායණො පයදය ො කසිණමණ්ඩ ං විය  ම ය ො
අයහොසි.ය ො‘‘එත් යකඨායන ත් ර නමයයොමණ්ඩයපොඋට්ඨහතූ’’ති
චින්ය ත්වා ඔය ොයකසි.  ාවයදව පථවිං භින්දිත්වා මණ්ඩයපො උට්ඨහි.

  ්  ය ොවණ්ණමයයසු ථම්යභසු රජ මයා ඝටකා අයහසුං, රජ මයයසු

ය ොවණ්ණමයා, මණිමයයසු ථම්යභසු පවාළමයා, පවාළමයයසු මණිමයා, 
 ත් ර නමයයසු ථම්යභසු  ත් ර නමයා ඝටකා අයහසුං.  ය ො
‘‘මණ්ඩප ්  අන් රන් යර කිඞ්කණිකජා ං ඔ ම් තූ’’ති ඔය ොයකසි.
 හ ඔය ොකයනයනව ජා ං ඔ ම්බි. ය ්  මන්දවාය රි  ් 
පඤ්චඞ්ගික ්ය ව තූරිය ්  මධුර ද්යදො නිච්ඡරති.

දිබ්  ඞ්ගීතිවත් නකාය ො විය අයහොසි. ‘‘අන් රන් රා
ගන්ධදාමමා ාදාමානි ඔ ම් න්තූ’’ති චින්ය න්  ්  මා ාදාමානි 
ඔ ම්බිංසු.‘‘යකොටි   හ ්  ඞ්ඛානංභික්ඛූනංආ නානිචආධාරකානිච

පථවිං භින්දිත්වාඋට්ඨහන්තූ’’තිචින්ය සි,  ාවයදවඋට්ඨහිංසු.‘‘යකොයණ

යකොයණ එයකකා උදකචාටියයො උට්ඨහන්තූ’’ති චින්ය සි, උදකචාටියයො
උට්ඨහිංසු. 

ය ො එත් කංමායපත්වාබ්රාහ්මණ ්   න්තිකංගන්ත්වා ‘‘එහි, අයය, 
 ව මණ්ඩපං ඔය ොයකත්වා මය්හං භතිං යදහී’’ති ආහ. මහාපුරිය ො
ගන්ත්වා මණ්ඩපං ඔය ොයකසි. ඔය ොයකන්  ්ය ව ච  ක  රීරං
පඤ්චවණ්ණාය ළිතියා නිරන් රං ඵුටං අයහොසි. අථ ්  මණ්ඩපං

ඔය ොයකත්වා එ දයහොසි – ‘‘නායං මණ්ඩයපො මනු ් භූය න කය ො, 
මය්හං පන අජ්ඣා යං මය්හං ගුණං ආගම්ම අද්ධා  ක්කභවනං උණ්හං 
භවි ් ති.  ය ො  ක්යකන යදවරඤ්ඤා අයං මණ්ඩයපො කාරිය ො
භවි ් තී’’ති. ‘‘නයඛොපනයම යුත් ංඑවරූයපමණ්ඩයපඑකදිව ංයයව

දානං දාතුං,  ත් ාහං ද ් ාමී’’ති චින්ය සි.  ාහිරකදානඤ්හි  ත් කම්පි

 මානං ය ොධි ත් ානං තුට්ඨිං කාතුං න  ක්යකොති, අ ඞ්ක සී ං පන
ඡින්දිත්වා අඤ්ජි අක්ඛීනි උප්පායටත්වා හදයමං ං වා උබ් ට්යටත්වා
දින්නකාය ය ොධි ත් ානංචාගංනි ් ායතුට්ඨිනාමයහොති. අම්හාකම්පි
හි ය ොධි ත්  ්  සිවිරාජජා යක යදවසිකං පඤ්චකහාපණ   හ ් ානි 
වි ් ජ්යජත්වා චතූසු ද්වායරසුනගරමජ්යඣච දානං යදන්  ්  ං දානං
චාගතුට්ඨිං උප්පායදතුං නා ක්ඛි. යදා පන ්  බ්රාහ්මණවණ්යණන

ආගන්ත්වා  ක්යකො යදවරාජා අක්ඛීනි යාචි,  දා  ානි උප්පායටත්වා

දදමාන ්ය ව හාය ො උප්පජ්ජි, යක ග්ගමත් ම්පි චිත් ං අඤ්ඤථත් ං
නායහොසි. එවං දින්නදානං නි ් ාය ය ොධි ත් ානං තිත්ති නාම නත්ථි.
  ්මා ය ොපි මහාපුරිය ො ‘‘ ත් ාහං මයා යකොටි   හ ්  ඞ්ඛානං
භික්ඛූනංදානංදාතුංවට්ටතී’’තිචින්ය ත්වා  ්මිං මණ්ඩයපනිසීදායපත්වා

 ත් ාහං ගවපානං නාම අදාසි.  වපානන්ති මහන්ය  මහන්ය 
යකො ම්ය  ඛීර ්  පූයරත්වා උද්ධයනසු ආයරොයපත්වා ඝනපාකපක්යක
ඛීයර යථොයක  ණ්ඩුය  පක්ඛිපිත්වා පක්කමධු ක්කරචුණ්ණ ප්ළිහි
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අභි ඞ්ඛ යභොජනං වුච්චති. මනු ් ායයව පන පරිවිසිතුං නා ක්ඛිංසු.
යදවාපි එකන් රිකා හුත්වා පරිවිසිංසු. ද්වාද ය ර යයොජනප්පමාණං 

ඨානම්පි භික්ඛූ ගණ්හිතුං නප්පයහොසියයව, ය  පන භික්ඛූ අත් යනො
ආනුභායවන නිසීදිංසු. පරියයො ානදිවය  පන  බ් භික්ඛූනං පත් ානි
යධොවායපත්වා යභ ජ්ජත්ථාය  ප්පිනවනී ය  මධුඵාණි ානං පූයරත්වා

තිචීවයරහි  ද්ධිං අදාසි,  ඞ්ඝනවකභික්ඛුනා  ද්ධචීවර ාටකා 
   හ ් ග්ඝනිකාඅයහසුං. 

 ත්ථා අනුයමොදනං කයරොන්ය ො – ‘‘අයං පුරිය ො එවරූපං මහාදානං

අදාසි, යකො නු යඛො භවි ් තී’’ති උපධායරන්ය ො – ‘‘අනාගය 
කප්ප   හ ් ාධිකානං ද්වින්නං අ ඞ්යඛයයයානං මත්ථයක යගො යමො
නාමබුද්යධො භවි ් තී’’තිදි ්වාමහාපුරි ංආමන්ය ත්වා‘‘ත්වංඑත් කං
නාමකා ං අතික්කමිත්වායගො යමොනාමබුද්යධොභවි ් සී’’ති යාකාසි.

මහාපුරිය ො  යාකරණං සුත්වා ‘‘අහං කිර බුද්යධො භවි ් ාමි, යකො යම

ඝරාවාය න අත්යථො, පබ් ජි ් ාමී’’ති චින්ය ත්වා  ථාරූපං  ම්පත්තිං
යඛළපිණ්ඩං විය පහාය  ත්ථු  න්තියක පබ් ජිත්වා බුද්ධවචනං
උග්ගණ්හිත්වා අභිඤ්ඤායයො ච  මාපත්තියයො ච නිබ් ත්ය ත්වා
ආයුපරියයො ායනබ්රහ්මය ොයකනිබ් ත්ති. 

මඞ්ගය ොබුද්යධො 

 ඞ් ලස්ස පන භගවය ො නගරං උත් රං නාම අයහොසි, පි ාපි

උත් යරො නාම ඛත්තියයො, මා ාපි උත් රා නාම යදවී, සුයදයවො ච

ධම්මය යනො ච ද්යව අග්ග ාවකා, පාලිය ො නාමුපට්ඨායකො, සීවලී ච

අය ොකාචද්යවඅග්ග ාවිකා, නාගරුක්යඛොය ොධි, අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්ය ධං
 රීරං අයහොසි. නවුති ව ්  හ ් ානි ඨත්වා පරිනිබ්බුය  පන   ්මිං
එකප්පහායරයනව ද  චක්කවාළ හ ් ානි එකන්ධකාරානි අයහසුං.
 බ් චක්කවායළසුමනු ් ානංමහන් ංආයරොදනපරියදවනංඅයහොසි. 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤ ් අපයරන, මඞ්ගය ොනාමනායයකො; 

 මංය ොයකනිහන්ත්වාන, ධම්යමොක්කමභිධාරයී’’ති.(බු.වං. 5.1); 

සුමයනොබුද්යධො 
එවං ද  හ ්සිය ොකධාතුං අන්ධකාරං කත්වා පරිනිබ්බු  ්    ්  

භගවය ොඅපරභායග සු යනො නාම ත්ථාය ොයකඋදපාදි.  ් ාපි යයො 
 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය  යකොටි   හ ් භික්ඛූ අයහසුං.

දුතියය කඤ්චනපබ්  ම්හි නවුතියකොටි හ ් ානි,  තියය
අසීතියකොටි හ ් ානි.  දා මහා ත්ය ො අතුය ො නාම නාගරාජා අයහොසි
මහිද්ධියකො මහානුභායවො. ය ො ‘‘බුද්යධො උප්පන්යනො’’ති සුත්වා
ඤාති ඞ්ඝපරිවුය ො නාගභවනා නික්ඛමිත්වා
යකොටි   හ ් භික්ඛුපරිවාර ්    ්  භගවය ො දිබ් තූරියයහි උපහාරං
කායරත්වා මහාදානං පවත්ය ත්වා පච්යචකං දු ් යුගානි දත්වා  රයණසු 
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පතිට්ඨාසි. ය ොපි නං  ත්ථා ‘‘අනාගය  බුද්යධො භවි ් තී’’ති  යාකාසි.

  ්  භගවය ො නගරං යමඛ ංනාම අයහොසි, සුදත්ය ොනාම රාජා පි ා, 

සිරිමා නාම මා ා යදවී,  රයණො ච භාවි ත්ය ො ච ද්යව අග්ග ාවකා, 

උයදයනො නාමුපට්ඨායකො, ය ොණා ච උපය ොණා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, 

නාගරුක්යඛො ය ොධි, නවුතිහත්ථුබ්ය ධං  රීරං අයහොසි, නවුතියයව
ව ්  හ ් ානිආයුප්පමාණංඅයහොසි. 

‘‘මඞ්ග  ් අපයරන, සුමයනොනාමනායයකො; 

 බ් ධම්යමහිඅ යමො,  බ්  ත් ානමුත් යමො’’ති.(බු.වං. 6.1); 

යරවය ොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග යෙවයතො නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය  ගණනා නත්ථි, දුතියය 

යකොටි   හ ් භික්ඛූඅයහසුං,  ථා තියය. දාය ොධි ත්ය ොඅතියදයවො
නාම බ්රාහ්මයණො හුත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා  රයණසු පතිට්ඨාය
සිරසිඅඤ්ජලිංඨයපත්වා  ්   ත්ථුයනොකිය  ප්පහායනවණ්ණංසුත්වා

උත් රා ඞ්යගනපූජංඅකාසි.ය ොපිනං ‘‘බුද්යධොභවි ් තී’’ති යාකාසි.

  ් පනභගවය ොනගරංසුධඤ්ඤවතීනාමඅයහොසි, පි ාවිපුය ොනාම

ඛත්තියයො, මා ාවිපු ානාම, වරුයණොචබ්රහ්මයදයවොචද්යව අග්ග ාවකා, 

 ම්භයවො නාමුපට්ඨායකො, භද්දා ච සුභද්දා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, 

නාගරුක්යඛො ය ොධි,  රීරං අසීතිහත්ථුබ්ය ධං අයහොසි, ආයු  ට්ඨි 
ව ්  හ ් ානීති. 

‘‘සුමන ් අපයරන, යරවය ොනාමනායයකො; 

අනූපයමොඅ දිය ො, අතුය ොඋත් යමොජියනො’’ති.(බු.වං.7.1); 

ය ොභිය ොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග යසොභියතො නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය  යකොටි  ං භික්ඛූ අයහසුං, දුතියය 

නවුතියකොටියයො,  තියයඅසීතියකොටියයො. දාය ොධි ත්ය ොඅජිය ොනාම
බ්රාහ්මයණො හුත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා  රයණසු පතිට්ඨාය
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  මහාදානං අදාසි. ය ොපි නං ‘‘බුද්යධො

භවි ් තී’’ති  යාකාසි.  ් පනභගවය ොනගරංසුධම්මංනාමඅයහොසි, 

පි ා සුධම්යමො නාම රාජා, මා ාපි සුධම්මා නාම යදවී, අ යමො ච

සුයනත්ය ො ච ද්යව අග්ග ාවකා, අයනොයමො නාමුපට්ඨායකො, නකු ා ච

සුජා ා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, නාගරුක්යඛො ය ොධි, 

අට්ඨපණ්ණා හත්ථුබ්ය ධං  රීරං අයහොසි, නවුති ව ්  හ ් ානි 
ආයුප්පමාණන්ති. 

‘‘යරව  ්  අපයරන, ය ොභිය ොනාමනායයකො; 
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 මාහිය ො  න් චිත්ය ො, අ යමො අප්පටිපුග්ගය ො’’ති. (බු. වං. 
8.1); 

අයනොමද ්සීබුද්යධො 
  ්  අපරභායග එකං අ ඞ්ඛයයයයං අතික්කමිත්වා එක ්මිං කප්යප 

 යයො බුද්ධා නිබ් ත්තිංසු අයනො දස්සී, පදුය ො, නාෙයදොති. 

අයනො දස්සිස්ස භගවය ො  යයො  ාවක න්නිපා ා. පඨයම අට්ඨ 

භික්ඛු   හ ් ානි අයහසුං, දුතියය ත් ,  තියය ඡ.  දා ය ොධි ත්ය ො

එයකො යක්ඛය නාපති අයහොසි මහිද්ධියකො මහානුභායවො, 

අයනකයකොටි   හ ් ානං යක්ඛානං අධිපති. ය ො ‘‘බුද්යධො
උප්පන්යනො’’තිසුත්වාආගන්ත්වාබුද්ධප්පමුඛ ් භික්ඛු ඞ්ඝ ්  මහාදානං
අදාසි. ය ොපි නං  ත්ථා ‘‘අනාගය  බුද්යධො භවි ් තී’’ති  යාකාසි. 

අයනොමද ්සි ් පනභගවය ොචන්දවතීනාමනගරංඅයහොසි, ය වානාම

රාජා පි ා, යය ොධරා නාම මා ා යදවී, නි යභො ච අයනොයමො ච ද්යව

අග්ග ාවකා, වරුයණො නාමුපට්ඨායකො, සුන්දරී ච සුමනා ච ද්යව

අග්ග ාවිකා, අජ්ජුනරුක්යඛො ය ොධි, අට්ඨපඤ්ඤා හත්ථුබ්ය ධං  රීරං 

අයහොසි, ව ්    හ ් ංආයුප්පමාණන්ති. 

‘‘ය ොභි  ් අපයරන,  ම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

අයනොමද ්සීඅමි යය ො, ය ජ ්සීදුරතික්කයමො’’ති.(බු.වං. 9.1); 

පදුයමොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග පදුය ො නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය  යකොටි   හ ් ං භික්ඛූ අයහසුං, 

දුතියය තීණි    හ ් ානි,  තියය අගාමයක අරඤ්යඤ
මහාවන ණ්ඩවාසීනං භික්ඛූනං ද්යව    හ ් ානි.  දා ය ොධි ත්ය ො
සීයහො හුත්වා  ත්ථාරං නියරොධ මාපත්තිං  මාපන්නං දි ්වා
ප න්නචිත්ය ො වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා ළිතිය ොමන ් ජාය ො
තික්ඛත්තුං සීහනාදං නදිත්වා  ත් ාහං බුද්ධාරම්මණං ළිතිං අවිජහිත්වා
ළිතිසුයඛයනව යගොචරාය අපක්කමිත්වා ජීවි පරිච්චාගං කත්වා භගවන් ං 
පයිරුපා මායනොඅට්ඨාසි. ත්ථා ත් ාහච්චයයනනියරොධාවුට්ඨිය ොසීහං 
ඔය ොයකත්වා ‘‘භික්ඛු ඞ්යඝපි චිත් ං ප ායදත්වා  ඞ්ඝං වන්දි ් තී’’ති
‘‘භික්ඛු ඞ්යඝොආගච්ඡතූ’’ති චින්ය සි.භික්ඛූ ාවයදවආගමිංසු. සීයහොපි
භික්ඛු ඞ්යඝ චිත් ං ප ායදති.  ත්ථා   ්  මනං ඔය ොයකත්වා
‘‘අනාගය  බුද්යධොභවි ් තී’’ති යාකාසි.පදුම ් පනභගවය ොචම්පකං 

නාම නගරං අයහොසි, අ යමො නාම රාජා පි ා, මා ා අ මා නාම යදවී, 

 ාය ොච උප ාය ොචද්යවඅග්ග ාවකා, වරුයණොනාමුපට්ඨායකො, රාමා

ච සුරාමා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, ය ොණරුක්යඛො නාම ය ොධි, 

අට්ඨපණ්ණා හත්ථුබ්ය ධං රීරංඅයහොසි, ආයු ව ්    හ ් න්ති. 
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‘‘අයනොමද ්සි ් අපයරන,  ම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

පදුයමොනාමනායමන, අ යමොඅප්පටිපුග්ගය ො’’ති.(බු.ව.10.1); 

නාරයදොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග නාෙයදො නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය  යකොටි   හ ් ං භික්ඛූ අයහසුං, 

දුතියය නවුතියකොටි හ ් ානි,  තියය අසීතියකොටි හ ් ානි.  දා
ය ොධි ත්ය ො ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා පඤ්චසු අභිඤ්ඤාසු අට්ඨසු ච
 මාපත්තීසු චිණ්ණවසී හුත්වා බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  මහාදානං
දත්වාය ොහි චන්දයනනපූජංඅකාසි.ය ොපි නං ත්ථා‘‘අනාගය බුද්යධො
භවි ් තී’’ති  යාකාසි.   ්  පන භගවය ො ධඤ්ඤවතී නාම නගරං

අයහොසි, සුයදයවො නාම ඛත්තියයො පි ා, අයනොමා නාම මා ා යදවී, 

භද්ද ාය ො ච ජි මිත්ය ො ච ද්යව අග්ග ාවකා, වාය ට්යඨො

නාමුපට්ඨායකො, උත් රා ච ඵග්ගුනී ච ද්යව අග්ග ාවිකා, 

මහාය ොණරුක්යඛො නාම ය ොධි,  රීරං අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්ය ධං අයහොසි, 
නවුතිව ්  හ ් ානිආයූති. 

‘‘පදුම ් අපයරන,  ම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

නාරයදොනාමනායමන, අ යමොඅප්පටිපුග්ගය ො’’ති.(බු.වං. 11.1); 

පදුමුත් යරොබුද්යධො 
නාරදබුද්ධ ්  පනඅපරභායගඉය ො    හ ් කප්පමත්ථයකඑක ්මිං

කප්යප එයකොව පදුමුත්තයෙො නාම බුද්යධො උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨයම  න්නිපාය  යකොටි   හ ් ං භික්ඛූ අයහසුං, 

දුතියය යවභාරපබ් ය  නවුතියකොටි හ ් ානි,  තියය
අසීතියකොටි හ ් ානි.  දා ය ොධි ත්ය ො ජටිය ො නාම මහාරට්ඨියයො
හුත්වා බුද්ධප්පමුඛ ් භික්ඛු ඞ්ඝ  චීවරංදානංඅදාසි.ය ොපිනං ත්ථා
‘‘අනාගය  බුද්යධො භවි ් තී’’ති  යාකාසි. පදුමුත් ර ්  පන භගවය ො
කාය  තිත්ථියා නාම නායහසුං.  බ් යදවමනු ් ා බුද්ධයමව  රණං

අගමංසු.   ්  නගරං හං වතී නාම අයහොසි, පි ා ආනන්යදො නාම

ඛත්තියයො, මා ා සුජා ා නාම යදවී, යදවය ො ච සුජාය ො ච ද්යව

අග්ග ාවකා, සුමයනොනාමුපට්ඨායකො, අමි ාචඅ මාචද්යවඅග්ග ාවිකා, 

 ා රුක්යඛොය ොධි,  රීරංඅට්ඨපණ්ණා හත්ථුබ්ය ධංඅයහොසි,  රීරප්පභා

 මන් ය ො ද්වාද යයොජනානිගණ්හි, ව ්    හ ් ංආයූති. 

‘‘නාරද ් අපයරන,  ම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

පදුමුත් යරො නාම ජියනො, අක්යඛොයභො  ාගරූපයමො’’ති. (බු. වං. 
12.1); 
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සුයමයධොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග තිං  කප්ප හ ් ානි අතික්කමිත්වා සුය යධො ච 

සුජායතො චාති එක ්මිං කප්යප ද්යව බුද්ධා නිබ් ත්තිංසු. සුය ධස්සාපි
 යයො  ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය  සුද ් නනගයර යකොටි  ං

ඛීණා වා අයහසුං, දුතියය නවුතියකොටියයො,  තියය අසීතියකොටියයො.  දා
ය ොධි ත්ය ො උත් යරො නාම මාණයවො හුත්වා නිදහිත්වා ඨපි ංයයව
අසීතියකොටිධනං වි ් ජ්යජත්වා බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  මහාදානං
දත්වා ධම්මං සුත්වා  රයණසු පතිට්ඨාය නික්ඛමිත්වා පබ් ජි. ය ොපි නං
‘‘අනාගය බුද්යධොභවි ් තී’’ති යාකාසි.සුයමධ ් භගවය ො සුද ් නං

නාමනගරංඅයහොසි, සුදත්ය ොනාමරාජාපි ා, මා ාපිසුදත් ානාමයදවී, 

 රයණො ච  බ් කායමො ච ද්යව අග්ග ාවකා,  ාගයරො නාමුපට්ඨායකො, 

රාමා ච සුරාමා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, මහානීපරුක්යඛො ය ොධි,  රීරං

අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්ය ධංඅයහොසි, ආයුනවුති ව ්  හ ් න්ති. 

‘‘පදුමුත් ර ්  අපයරන, සුයමයධොනාම නායයකො; 

දුරා යදො උග්ගය යජො,  බ් ය ොකුත් යමො මුනී’’ති. (බු. වං. 
13.1); 

සුජාය ොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග සුජායතො නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය   ට්ඨි භික්ඛු   හ ් ානි අයහසුං, 

දුතියයපඤ්ඤා ං,  තියය චත් ාලී ං. දාය ොධි ත්ය ොචක්කවත්තිරාජා
හුත්වා ‘‘බුද්යධො උප්පන්යනො’’ති සුත්වා උප ඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්   ද්ධිං  ත් හි ර යනහි චතුමහාදීපරජ්ජං
දත්වා  ත්ථු  න්තියක පබ් ජි.  ක රට්ඨවාසියනො රට්ඨුප්පාදං ගයහත්වා
ආරාමිකකිච්චං ායධන් ාබුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ් නිච්චංමහාදානං
අදංසු.ය ොපිනං ත්ථා ‘‘අනාගය  බුද්යධොභවි ් තී’’ති යාකාසි.  ් 

භගවය ො නගරං සුමඞ්ග ං නාම අයහොසි, උග්ගය ො නාම රාජා පි ා, 

පභාවතීනාමමා ා, සුද ් යනොචසුයදයවොචද්යවඅග්ග ාවකා, නාරයදො 

නාමුපට්ඨායකො, නාගා ච නාග මා ා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, 
මහායවළුරුක්යඛො ය ොධි. ය ො කිර මන්දච්ඡිද්යදො ඝනක්ඛන්යධො උපරි
නිග්ග ාහි මහා ාඛාහි යමොරපිඤ්ඡක ායපො විය වියරොචිත්ථ.   ් 

භගවය ො  රීරං පණ්ණා හත්ථුබ්ය ධං අයහොසි, ආයු නවුති 
ව ්  හ ් න්ති. 

‘‘ ත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, සුජාය ොනාමනායයකො; 

සීහහනූ භක්ඛන්යධො, අප්පයමයයයොදුරා යදො’’ති.(බු.වං. 14.1); 
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පියද ්සීබුද්යධො 
  ්  අපරභායග ඉය ො අට්ඨාර කප්ප  මත්ථයක එක ්මිං කප්යප 

පිෙදස්සී, අත්ථදස්සී, ධම් දස්සීති යයොබුද්ධා නිබ් ත්තිංසු. පිෙදස්සිස්සපි
භගවය ො  යයො  ාවක න්නිපා ා. පඨයම යකොටි   හ ් ං භික්ඛූ

අයහසුං, දුතියය නවුතියකොටියයො,  තියය අසීතියකොටියයො.  දා 
ය ොධි ත්ය ො ක ් යපො නාම මාණයවො තිණ්ණං යවදානං පාරඞ්ගය ො
හුත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා යකොටි   හ ් ධනපරිච්චායගන
 ඞ්ඝාරාමං කායරත්වා  රයණසු ච සීය සු ච පතිට්ඨාසි. අථ නං  ත්ථා
‘‘අට්ඨාර කප්ප  ච්චයයන බුද්යධො භවි ් තී’’ති  යාකාසි.   ් 

භගවය ොඅයනොමංනාමනගරංඅයහොසි, පි ාසුදින්යනොනාමරාජා, මා ා 

චන්දා නාම, පාලිය ො ච  බ් ද ්සී ච ද්යව අග්ග ාවකා, ය ොභිය ො 

නාමුපට්ඨායකො, සුජා ාචධම්මදින්නාචද්යවඅග්ග ාවිකා, කකුධරුක්යඛො

ය ොධි,  රීරං අසීතිහත්ථුබ්ය ධංඅයහොසි, නවුතිව ්  හ ් ංආයූති. 

‘‘සුජා  ්  අපයරන,  යම්භූය ොකනායයකො; 

දුරා යදොඅ ම යමො, පියද ්සීමහායය ො’’ති.(බු.වං.15.1); 

අත්ථද ්සීබුද්යධො 

  ්  අපරභායග අත්ථදස්සී නාම භගවා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨයම අට්ඨනවුති භික්ඛු   හ ් ානි අයහසුං, දුතියය

අට්ඨාසීති   හ ් ානි,  ථා  තියය.  දා ය ොධි ත්ය ො සුසීයමො නාම
මහිද්ධියකො  ාපය ො හුත්වා යදවය ොකය ො මන්දාරවපුප්ඵච්ඡත් ං

ආහරිත්වා  ත්ථාරං පූයජසි, ය ොපි නං ‘‘අනාගය  බුද්යධො භවි ් තී’’ති

 යාකාසි.   ්  භගවය ො ය ොභනං නාම නගරං අයහොසි,  ාගයරො නාම

රාජා පි ා, සුද ් නා නාම මා ා,  න්ය ො ච උප න්ය ො ච ද්යව

අග්ග ාවකා, අභයයො නාමුපට්ඨායකො, ධම්මා ච සුධම්මා ච ද්යව

අග්ග ාවිකා, චම්පකරුක්යඛො ය ොධි,  රීරං අසීතිහත්ථුබ්ය ධං අයහොසි, 

 රීරප්පභා  මන් ය ො  බ් කා ං යයොජනමත් ං ඵරිත්වා අට්ඨාසි, ආයු
ව ්    හ ් න්ති. 

‘‘ ත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, අත්ථද ්සීනරා යභො; 

මහා මං නිහන්ත්වාන, පත්ය ො  ම්ය ොධිමුත් ම’’න්ති. (බු. වං. 
16.1); 

ධම්මද ්සීබුද්යධො 

  ්  අපරභායග ධම් දස්සී නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨයම යකොටි  ං භික්ඛූ අයහසුං, දුතියය 

නවුතියකොටියයො,  තියය අසීතියකොටියයො.  දා ය ොධි ත්ය ො  ක්යකො

යදවරාජාහුත්වා දිබ් ගන්ධපුප්යඵහිචදිබ් තූරියයහිචපූජංඅකාසි, ය ොපි
නං  ත්ථා ‘‘අනාගය  බුද්යධො භවි ් තී’’ති  යාකාසි.   ්  භගවය ො
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පටුන 

 රණංනාමනගරංඅයහොසි, පි ා රයණොනාම රාජා, මා ාසුනන්දානාම

යදවී, පදුයමො ච ඵු ් යදයවො ච ද්යව අග්ග ාවකා, සුයනත්ය ො 

නාමුපට්ඨායකො, යඛමා ච  බ් නාමා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, 

රත් ඞ්කුරරුක්යඛො ය ොධි, ‘‘බිම්බිජාය ො’’තිපි වුච්චති,  රීරං පන ්  

අසීතිහත්ථුබ්ය ධංඅයහොසි, ව ්    හ ් ංආයූති. 

‘‘ ත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, ධම්මද ්සීමහායය ො; 

 මන්ධකාරංවිධමිත්වා, අතියරොචති යදවයක’’ති.(බු.වං. 17.1); 

සිද්ධත්යථොබුද්යධො 
  ්  අපරභායග ඉය ො චතුනවුතිකප්පමත්ථයක එක ්මිං කප්යප

එයකොව සිද්ධත්යථො නාම  ම්මා ම්බුද්යධො උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය  යකොටි  ං භික්ඛූ අයහසුං, දුතියය

නවුතියකොටියයො,  තියයඅසීතියකොටියයො. දාය ොධි ත්ය ොඋග්ගය යජො 
අභිඤ්ඤා   ම්පන්යනො මඞ්ගය ො නාම  ාපය ො හුත්වා මහාජම්බුඵ ං
ආහරිත්වා  ථාග  ්  අදාසි.  ත්ථා  ං ඵ ං පරිභුඤ්ජිත්වා
‘‘චතුනවුතිකප්පමත්ථයක බුද්යධො භවි ් තී’’ති  යාකාසි.   ්  භගවය ො

නගරංයවභාරංනාමඅයහොසි, පි ාජයය යනොනාම රාජා, මා ාසුඵ ් ා

නාම යදවී,  ම් ය ො ච සුමිත්ය ො ච ද්යව අග්ග ාවකා, යරවය ො 

නාමුපට්ඨායකො, සීව ා ච සුරාමා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, කණිකාරරුක්යඛො

ය ොධි,  රීරං ට්ඨිහත්ථුබ්ය ධංඅයහොසි, ව ්    හ ් ංආයූති. 

‘‘ධම්මද ්සි ් අපයරන, සිද්ධත්යථොය ොකනායයකො; 

නිහනිත්වා  මං  බ් ං, සූරියයො අබ්භුග්ගය ො යථා’’ති. (බු. වං. 
18.1); 

ති ්ය ොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග ඉය ො ද්වානවුතිකප්පමත්ථයක තිස්යසො ඵුස්යසොති

එක ්මිං කප්යප ද්යව බුද්ධා නිබ් ත්තිංසු. තිස්සස්ස භගවය ො  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය  භික්ඛූනං යකොටි  ං අයහොසි, දුතියය

නවුතියකොටියයො,  තියයඅසීතියකොටියයො. දාය ොධි ත්ය ො මහායභොයගො
මහායය ො සුජාය ො නාම ඛත්තියයො හුත්වා ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා 
මහිද්ධිකභාවං පත්වා ‘‘බුද්යධො උප්පන්යනො’’ති සුත්වා 
දිබ් මන්දාරවපදුමපාරිච්ඡත් කපුප්ඵානිආදාය චතුපරි මජ්යඣ ගච්ඡන් ං

 ථාග ං පූයජසි, ආකාය පුප්ඵවි ානංඅකාසි.ය ොපිනං ත්ථා ‘‘ඉය ො 
ද්යවනවුතිකප්පමත්ථයක බුද්යධො භවි ් තී’’ති  යාකාසි.   ්  භගවය ො

යඛමංනාම නගරංඅයහොසි, පි ාජන න්යධොනාමඛත්තියයො, මා ාපදුමා

නාම යදවී, බ්රහ්මයදයවො ච උදයයො ච ද්යව අග්ග ාවකා, සුමයනො

නාමුපට්ඨායකො, ඵු ් ා ච සුදත් ා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, අ නරුක්යඛො

ය ොධි,  රීරං ට්ඨිහත්ථුබ්ය ධංඅයහොසි, ව ්    හ ් ංආයූති. 
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පටුන 

‘‘සිද්ධත්ථ ් අපයරන, අ යමොඅප්පටිපුග්ගය ො; 

අනන් ය යජො අමි යය ො, ති ්ය ො ය ොකග්ගනායයකො’’ති. (බු.

වං. 19.1); 

ඵු ්ය ොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග ඵුස්යසො නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය   ට්ඨි භික්ඛු   හ ් ානි අයහසුං, 

දුතියය පණ්ණා ,  තියය ද්වත්තිං .  දා ය ොධි ත්ය ො විජි ාවී නාම
ඛත්තියයො හුත්වා මහාරජ්ජං පහාය  ත්ථු  න්තියක පබ් ජිත්වා තීණි

පිටකානි උග්ගයහත්වා මහාජන ්  ධම්මකථං කයථසි, සී පාරමිඤ්ච
පූයරසි. ය ොපිනං ‘‘බුද්යධො භවි ් තී’’ති යාකාසි.  ්  භගවය ොකාසි 

නාම නගරං අයහොසි, ජයය යනො නාම රාජා පි ා, සිරිමා නාම මා ා, 

සුරක්ඛිය ොචධම්මය යනොච ද්යවඅග්ග ාවකා,  භියයොනාමුපට්ඨායකො, 

චා ා ච උපචා ා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, ආම කරුක්යඛො ය ොධි,  රීරං

අට්ඨපණ්ණා හත්ථුබ්ය ධංඅයහොසි, නවුතිව ්  හ ් ානි ආයූති. 

‘‘ ත්යථව මණ්ඩකප්පම්හි, අහු ත්ථා අනුත් යරො; 

අනූපයමො අ ම යමො, ඵු ්ය ො ය ොකග්ගනායයකො’’ති. (බු. වං.
20.1); 

විප ්සීබුද්යධො 

  ්  අපරභායග ඉය ො එකනවුතිකප්යප විපස්සී නාම භගවා උදපාදි.
  ් ාපි  යයො  ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය  අට්ඨ ට්ඨි

භික්ඛු   හ ් ංඅයහොසි, දුතියයඑක   හ ් ං,  තියය අසීති හ ් ානි.
 දාය ොධි ත්ය ොමහිද්ධියකොමහානුභායවොඅතුය ොනාම නාගරාජාහුත්වා 
 ත් ර නඛචි ං ය ොවණ්ණමයං මහාළිඨං භගවය ො අදාසි. ය ොපි නං
‘‘ඉය ො එකනවුතිකප්යප බුද්යධො භවි ් තී’’ති  යාකාසි.   ්  භගවය ො

 න්ධුමතීනාමනගරං අයහොසි,  න්ධුමානාම රාජා පි ා,  න්ධුමතීනාම

මා ා, ඛණ්යඩොචති ්ය ොචද්යව අග්ග ාවකා, අය ොයකොනාමුපට්ඨායකො, 

චන්දා ච චන්දමිත් ා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, පාටලිරුක්යඛො ය ොධි,  රීරං

අසීතිහත්ථුබ්ය ධං අයහොසි,  රීරප්පභා  දා  ත්  යයොජනානි ඵරිත්වා

අට්ඨාසි, අසීතිව ්  හ ් ානිආයූති. 

‘‘ඵු ්  ් චඅපයරන,  ම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

විප ්සී නාම නායමන, ය ොයක උප්පජ්ජි චක්ඛුමා’’ති. (බු. වං. 
21.1); 

සිඛීබුද්යධො 

  ්  අපරභායග ඉය ො එකත්තිං කප්යප සිඛී ෙ යවස්සභූචාති ද්යව

බුද්ධා අයහසුං. සිඛිස්සාපි භගවය ො  යයො  ාවක න්නිපා ා.
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පඨම න්නිපාය  භික්ඛු   හ ් ංඅයහොසි, දුතියයඅසීති හ ් ානි,  තියය
 ත් ති හ ් ානි.  දා ය ොධි ත්ය ො අරින්දයමො නාම රාජා හුත්වා
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්   චීවරං මහාදානං පවත්ය ත්වා
 ත් ර නපටිමණ්ඩි ං හත්ථිර නං දත්වා හත්ථිප්පමාණං කත්වා 
කප්පියභණ්ඩං අදාසි. ය ොපිනං ත්ථා ‘‘ඉය ො එකත්තිං කප්යපබුද්යධො

භවි ් තී’’ති  යාකාසි.  ් පනභගවය ොඅරුණවතීනාමනගරංඅයහොසි, 

අරුයණොනාම ඛත්තියයො පි ා, පභාවතීනාම මා ා, අභිභූ ච  ම්භයවො ච

ද්යව අග්ග ාවකා, යඛමඞ්කයරො නාමුපට්ඨායකො,  ඛි ා ච පදුමා ච ද්යව

අග්ග ාවිකා, පුණ්ඩරීකරුක්යඛො ය ොධි,  රීරං  ත් තිහත්ථුබ්ය ධං

අයහොසි,  රීරප්පභා යයොජනත් යං ඵරිත්වා අට්ඨාසි,  ත් ති 
ව ්  හ ් ානිආයූති. 

‘‘විප ්සි ්  අපයරන,  ම්බුද්යධො ද්විපදුත් යමො; 

සිඛිව්හයයොආසිජියනො, අ යමොඅප්පටිපුග්ගය ො’’ති.(බු.වං. 22.1); 

යව ් භූබුද්යධො 

  ්  අපරභායග යවස්සභූ නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි  යයො

 ාවක න්නිපා ා. පඨම න්නිපාය අසීතිභික්ඛු හ ් ානිඅයහසුං, දුතියය

 ත් ති,  තියය  ට්ඨි.  දා ය ොධි ත්ය ො සුද ් යනො නාම රාජා හුත්වා
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්   චීවරං මහාදානං දත්වා   ්   න්තියක
පබ් ජිත්වා ආචාරගුණ ම්පන්යනො බුද්ධර යන චිත්තීකාරළිති හුය ො
අයහොසි. ය ොපිනං භගවා ‘‘ඉය ො එකත්තිං කප්යපබුද්යධො භවි ් තී’’ති

 යාකාසි.  ් පනභගවය ොඅයනොමංනාමනගරං අයහොසි, සුප්පතීය ො

නාම රාජා පි ා, ය වතී නාම මා ා, ය ොයණො ච උත් යරො ච ද්යව

අග්ග ාවකා, උප න්ය ො නාමුපට්ඨායයො, රාමා ච සුරාමා ච ද්යව

අග්ග ාවිකා,  ා රුක්යඛොය ොධි,  රීරං  ට්ඨිහත්ථුබ්ය ධංඅයහොසි,  ට්ඨි
ව ්  හ ් ානිආයූති. 

‘‘ ත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, අ යමොඅප්පටිපුග්ගය ො; 

යව ් භූනාමනායමන, ය ොයකඋප්පජ්ජිය ොජියනො’’ති.(බු.වං. 
23.1); 

කකු න්යධොබුද්යධො 
  ්  අපරභායග ඉම ්මිං කප්යප චත් ායරො බුද්ධා නිබ් ත් ා 

කකුසන්යධො, යකොණා  යනො, කස්සයපො, අම්හාකං භ වාති. කකුසන්ධස්ස 

භගවය ො එයකොව  ාවක න්නිපාය ො,  ත්ථ චත් ාලී  භික්ඛු හ ් ානි
අයහසුං.  දා ය ොධි ත්ය ො යඛයමො නාම රාජා හුත්වා බුද්ධප්පමුඛ ් 
භික්ඛු ඞ්ඝ ්  පත් චීවරංමහාදානඤ්යචවඅඤ්ජනාදියභ ජ්ජානි චදත්වා
 ත්ථුධම්මයද නංසුත්වාපබ් ජි.ය ොපිනං ත්ථා‘‘බුද්යධො භවි ් තී’’ති

 යාකාසි. කකු න්ධ ්  පන භගවය ො යඛමං නාම නගරං අයහොසි, 
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අග්ගිදත්ය ො නාමබ්රාහ්මයණොපි ා, වි ාඛානාමබ්රාහ්මණීමා ා, විධුයරොච

 ඤ්ජීයවොචද්යව අග්ග ාවකා, බුද්ධියජොනාමුපට්ඨායකො,  ාමාචචම්පාච

ද්යවඅග්ග ාවිකා, මහාසිරී රුක්යඛොය ොධි,  රීරංචත් ාලී හත්ථුබ්ය ධං

අයහොසි, චත් ාලී  ව ්  හ ් ානිආයූති. 

‘‘යව ් භු ් අපයරන,  ම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

කකු න්යධො නාම නායමන, අප්පයමයයයො දුරා යදො’’ති. (බු. වං. 
24.1); 

යකොණාගමයනොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග යකොණා  යනො නාම ත්ථාඋදපාදි.  ් ාපිඑයකොව

 ාවක න්නිපාය ො,  ත්ථ තිං  භික්ඛු හ ් ානි අයහසුං.  දා
ය ොධි ත්ය ො පබ් ය ො නාම රාජා හුත්වා අමච්චගණපරිවුය ො  ත්ථු
 න්තිකං ගන්ත්වා ධම්මයද නං සුත්වා බුද්ධප්පමුඛං භික්ඛු ඞ්ඝං
නිමන්ය ත්වා මහාදානං පවත්ය ත්වා 
පත්තුණ්ණචීනපටයකොය යයකම්  දුකූ ානි යචව සුවණ්ණපටිකඤ්ච
දත්වා  ත්ථු  න්තියක පබ් ජි. ය ොපි නං  ත්ථා ‘‘බුද්යධො භවි ් තී’’ති

 යාකාසි.   ්  භගවය ො ය ොභවතී නාමනගරං අයහොසි, යඤ්ඤදත්ය ො

නාමබ්රාහ්මයණොපි ා, උත් රානාමබ්රාහ්මණීමා ා, භියයය ොචඋත් යරො

ච ද්යව අග්ග ාවකා, ය ොත්ථියජො නාමුපට්ඨායකො,  මුද්දා ච උත් රා ච

ද්යව අග්ග ාවිකා, උදුම් රරුක්යඛො ය ොධි,  රීරං තිං හත්ථුබ්ය ධං 

අයහොසි, තිං ව ්  හ ් ානිආයූති. 

‘‘කකු න්ධ ් අපයරන,  ම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

යකොණාගමයනො නාම ජියනො, ය ොකයජට්යඨො නරා යභො’’ති. (බු.

වං.25.1); 

ක ් යපොබුද්යධො 

  ්  අපරභායග කස්සයපො නාම  ත්ථා උදපාදි.   ් ාපි එයකොව

 ාවක න්නිපාය ො,  ත්ථ වී ති භික්ඛු හ ් ානි අයහසුං.  දා
ය ොධි ත්ය ොයජොතිපාය ොනාමමාණයවොහුත්වාතිණ්ණං යවදානංපාරගූ
භූමියඤ්යචවඅන් ලික්යඛචපාකයටොඝටිකාර ් කුම්භකාර ් මිත්ය ො 
අයහොසි. ය ො ය න  ද්ධිං  ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා ධම්මකථං සුත්වා
පබ් ජිත්වා ආරද්ධවීරියයො තීණි පිටකානි උග්ගයහත්වා
වත් ාවත්  ම්පත්තියාබුද්ධ ා නං ය ොයභසි.ය ොපිනං ත්ථා‘‘බුද්යධො

භවි ් තී’’ති යාකාසි.  ් භගවය ොජා නගරං  ාරාණසීනාමඅයහොසි, 

බ්රහ්මදත්ය ොනාමබ්රාහ්මයණොපි ා, ධනවතීනාමබ්රාහ්මණී මා ා, ති ්ය ො

චභාරද්වායජොචද්යවඅග්ග ාවකා,  බ් මිත්ය ොනාමුපට්ඨායකො, අනුළා 

ච උරුයවළා ච ද්යව අග්ග ාවිකා, නියරොධරුක්යඛො ය ොධි,  රීරං

වී තිහත්ථුබ්ය ධං අයහොසි, වී තිව ්  හ ් ානිආයූති. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දූයරනිදානකථා 

47 

පටුන 

‘‘යකොණාගමන ් අපයරන,  ම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

ක ් යපො නාම යගොත්ය න, ධම්මරාජා පභඞ්කයරො’’ති. (බු. වං. 
26.1); 

ය ්මිං පනකප්යප දීපඞ්කරද  ය ොඋදපාදි,   ්මිං අඤ්යඤපි යයො

බුද්ධාඅයහසුං.ය  ං න්තියක ය ොධි ත්  ්  යාකරණංනත්ථි,   ්මා
ය  ඉධ න ද ්සි ා. අට්ඨකථායං පන  ණ්හඞ්කරය ො පට්ඨාය  බ්ය පි
බුද්යධද ්ය තුංඉදංවුත් ං– 

‘‘ ණ්හඞ්කයරොයමධඞ්කයරො, අයථොපි රණඞ්කයරො; 

දීපඞ්කයරොච ම්බුද්යධො, යකොණ්ඩඤ්යඤොද්විපදුත් යමො. 

‘‘මඞ්ගය ොචසුමයනොච, යරවය ොය ොභිය ොමුනි; 

අයනොමද ්සීපදුයමො, නාරයදොපදුමුත් යරො. 

‘‘සුයමයධොචසුජාය ොච, පියද ්සීමහායය ො; 

අත්ථද ්සීධම්මද ්සී, සිද්ධත්යථොය ොකනායයකො. 

‘‘ති ්ය ොඵු ්ය ොච ම්බුද්යධො, විප ්සීසිඛීයව ් භූ; 

කකු න්යධොයකොණාගමයනො, ක ් යපොචාපිනායයකො. 

‘‘එය අයහසුං ම්බුද්ධා, වී රාගා මාහි ා; 

  රංසීවඋප්පන්නා, මහා මවියනොදනා; 

ජලිත්වාඅග්ගිඛන්ධාව, නිබ්බු ාය   ාවකා’’ති. 

යගො යමොබුද්යධො 
 ත්ථ අම්හාකං ය ොධි ත්ය ො දීපඞ්කරාදීනං චතුවී තියා බුද්ධානං

 න්තියක අධිකාරං කයරොන්ය ො කප්ප   හ ් ාධිකානි චත් ාරි 
අ ඞ්යඛයයයානි ආගය ො. ක ් ප ්  පන භගවය ො ඔරභායග ඨයපත්වා

ඉමං  ම්මා ම්බුද්ධං අඤ්යඤො බුද්යධො නාම නත්ථි. ඉති දීපඞ්කොදීනං 

ෙතුවීසතිො බුද්ධානං  න්තියක  ද්ධ යාකරයණො පන ය ොධි ත්ය ො
යයයනන– 

‘‘මනු ් ත් ං ලිඞ්ග ම්පත්ති, යහතු  ත්ථාරද ් නං; 

පබ් ජ්ජාගුණ ම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්ද ා; 

අට්ඨධම්ම යමොධානා, අභිනීහායරො මිජ්ඣතී’’ති.(බු.වං.2.59) – 

ඉයම අට්ඨ ධම්යම  යමොධායනත්වා දීපඞ්කරපාදමූය  ක ාභිනීහායරන 

‘‘හන්ද බුද්ධකයර ධම්යම, විචිනාමි ඉය ො චිය ො’’ති උ ් ාහං කත්වා

‘‘විචිනන්ය ො  දා දක්ඛිං, පඨමං දානපාරමි’’න්ති දානපාරමි ාදයයො

බුද්ධකාරකධම්මා දිට්ඨා, පූයරන්ය ොයයව යාව යව ් න් රත් භායවො
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ආගමි. ආගච්ඡන්ය ො ච යය ය  ක ාභිනීහාරානං ය ොධි ත් ානං
ආනි ං ා ංවණ්ණි ා– 

‘‘එවං බ් ඞ්ග ම්පන්නා, ය ොධියානිය ානරා; 

 ං රංදීඝමද්ධානං, කප්පයකොටි ය හිපි. 

‘‘අවීචිම්හිනුප්පජ්ජන්ති,  ථාය ොකන් යරසුච; 

නිජ්ඣාම ණ්හාඛුප්පිපා ා, නයහොන්තිකා කඤ්ජිකා. 

‘‘නයහොන්තිඛුද්දකාපාණා, උප්පජ්ජන් ාපිදුග්ගතිං; 

ජායමානාමනු ්ය සු, ජච්චන්ධානභවන්තිය . 

‘‘ය ො යවකල්  ානත්ථි, නභවන්තිමූගපක්ඛිකා; 

ඉත්ථිභාවංනගච්ඡන්ති, උභය ො යඤ්ජනපණ්ඩකා. 

‘‘නභවන්තිපරියාපන්නා, ය ොධියානිය ානරා; 

මුත් ාආනන් රියකහි,  බ් ත්ථසුද්ධයගොචරා. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිංනය වන්ති, කම්මකිරියද ් නා; 

ව මානාපි ග්යගසු, අ ඤ්ඤංනුපපජ්ජයර. 

‘‘සුද්ධාවාය සුයදයවසු, යහතුනාමනවිජ්ජති; 

යනක්ඛම්මනින්නා ප්පුරි ා, වි ංයුත් ාභවාභයව; 

චරන්තිය ොකත්ථචරියායයො, පූයරන්ති බ් පාරමී’’ති. 

ය  ආනි ංය  අධිගන්ත්වාව ආගය ො. පාරමියයො පූයරන්  ්  ච ් 

අකිත්තිබ්රාහ්මණකාය ,  ඞ්ඛබ්රාහ්මණකාය , ධනඤ්චයරාජකාය , 

මහාසුද ් නරාජකාය , මහායගොවින්දකාය , නිමිමහාරාජකාය , 

චන්දකුමාරකාය , වි ය්හය ට්ඨිකාය , සිවිරාජකාය , 
යව ් න් රරාජකාය ති දානපාරමි ාය පූරි ත් භාවානං පරිමාණං නාම
නත්ථි.එකන්ය න පන ්   පණ්ඩි ජා යක– 

‘‘භික්ඛායඋපග ංදි ්වා,  කත් ානංපරිච්චජිං; 

දායනන යම  යමො නත්ථි, එ ා යම දානපාරමී’’ති. (චරියා. 

1.  ්සුද්දාන)– 

එවංඅත් පරිච්චාගංකයරොන්  ්  දානපාෙමිතා පරමත්ථපාරමීනාමජා ා.

 ථා සී වනාගරාජකාය , චම්යපයයනාගරාජකාය , 

භූරිදත් නාගරාජකාය , ඡද්දන් නාගරාජකාය , ජයද්දි රාජපුත් කාය , 
අලීන ත්තුකුමාරකාය ති සී පාරමි ාය පූරි ත් භාවානං පරිමාණං නාම
නත්ථි.එකන්ය නපන ්  ඞ්ඛපා ජා යක– 
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‘‘සූය හිවිජ්ඣයන්ය ොපි, යකොට්ටියන්ය ොපි ත්තිභි; 

යභොජපුත්ය නකුප්පාමි, එ ායමසී පාරමී’’ති.(චරියා.2.91) – 

එවංඅත් පරිච්චාගංකයරොන්  ්  සීලපාෙමිතා පරමත්ථපාරමීනාමජා ා.

 ථා ය ොමන ් කුමාරකාය , හත්ථිපා කුමාරකාය , 
අයයොඝරපණ්ඩි කාය ති මහාරජ්ජං පහාය යනක්ඛම්මපාරමි ාය 
පූරි ත් භාවානං පරිමාණං නාම නත්ථි. එකන්ය න පන ් 
චූළසු ය ොමජා යක– 

‘‘මහාරජ්ජංහත්ථග ං, යඛළපිණ්ඩංවඡඩ්ඩයිං; 

චජය ොනයහොති ග්ගනං, එ ායමයනක්ඛම්මපාරමී’’ති.– 

එවං නි ් ඞ්ග ාය රජ්ජං ඡඩ්යඩත්වා නික්ඛමන්  ්  යනක්ඛම් පාෙමිතා 

පරමත්ථපාරමී නාම ජා ා.  ථා විධුරපණ්ඩි කාය , 

මහායගොවින්දපණ්ඩි කාය , කුද්දා පණ්ඩි කාය , අරකපණ්ඩි කාය , 

ය ොධිපරිබ් ාජකකාය , මයහො ධපණ්ඩි කාය ති පඤ්ඤාපාරමි ාය
පූරි ත් භාවානං පරිමාණං නාම නත්ථි. එකන්ය න පන ් 
 ත්තුභ ් ජා යකය නකපණ්ඩි කාය – 

‘‘පඤ්ඤාය විචිනන්ය ොහං, බ්රාහ්මණංයමොචයිංදුඛා; 

පඤ්ඤායයම යමොනත්ථි, එ ායමපඤ්ඤාපාරමී’’ති.– 

අන්ය ොභ ් ග ං  ප්පං ද ්ය න්  ්  පඤ්ඤාපාෙමිතා පරමත්ථපාරමී
නාම ජා ා.  ථා වීරියපාරමි ාදීනම්පි පූරි ත් භාවානං පරිමාණං නාම
නත්ථි.එකන්ය නපන ් මහාජනකජා යක– 

‘‘අතීරද ්සීජ මජ්යඣ, හ ා බ්ය වමානු ා; 

චිත්  ් අඤ්ඤථානත්ථි, එ ායමවීරියපාරමී’’ති.– 

එවං මහා මුද්දං  රන්  ්  වීරිෙපාෙමිතා පරමත්ථපාරමී නාම ජා ා.
ඛන්තිවාදිජා යක– 

‘‘අයච නංවයකොට්යටන්ය , තිණ්යහනඵරසුනාමමං; 

කාසිරායජනකුප්පාමි, එ ායමඛන්තිපාරමී’’ති.– 

එවං අයච නභායවන විය මහාදුක්ඛං අධිවාය න්  ්  ඛන්තිපාෙමිතා 
පරමත්ථපාරමීනාමජා ා. මහාසු ය ොමජා යක– 

‘‘ ච්චවාචංඅනුරක්ඛන්ය ො, චජිත්වාමමජීවි ං; 

යමොයචසිංඑක  ංඛත්තියය, එ ායම ච්චපාරමී’’ති.– 
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එවං ජීවි ං චජිත්වා  ච්චමනුරක්ඛන්  ්  සච්ෙපාෙමිතා පරමත්ථපාරමී
නාමජා ා.මූගපක්ඛජා යක– 

‘‘මා ාපි ානයමයද ් ා, නපියද ් ංමහාය ං; 

 බ් ඤ්ඤු ංපියංමය්හං,   ්මාව මධිට්ඨහි’’න්ති.(චරියා. 3.65) 

– 

එවං ජීවි ම්පි චජිත්වා ව ං අධිට්ඨහන්  ්  අධිට්ඨානපාෙමිතා 
පරමත්ථපාරමීනාමජා ා.සුවණ්ණ ාමජා යක– 

‘‘න මංයකොචිඋත්  ති, නපිහංභායාමි ක ් චි; 

යමත් ා ය නුපත්ථද්යධො, රමාමිපවයන දා’’ති. (චරියා.3.113) 

– 

එවං ජීවි ම්පි අයනොය ොයකත්වා යමත් ායන්  ්  ය ත්තාපාෙමිතා 
පරමත්ථපාරමීනාමජා ා.ය ොමහං ජා යක– 

‘‘සු ායන ය යයංකප්යපමි, ඡවට්ඨිකං උපනිධායහං; 

ගාමණ්ඩ ා උපාගන්ත්වා, රූපං ද ්ය න්තිනප්පක’’න්ති. (චරියා.
3.119) – 

එවං ගාමදාරයකසු නිට්ඨුභනාදීහි යචව මා ාගන්ධූපහාරාදීහි ච සුඛදුක්ඛං

උප්පායදන්ය සුපි උයපක්ඛං අනතිවත්ය න්  ්  උයපක්ඛාපාෙමිතා 
පරමත්ථපාරමී නාම ජා ා. අයයමත්ථ  ඞ්යඛයපො. විත්ථාරය ො පයන 
අත්යථො චරියාපිටකය ො ගයහ බ්ය ොති. එවං පාරමියයො පූයරත්වා 
යව ් න් රත් භායවඨිය ො– 

‘‘අයච නායංපථවී, අවිඤ්ඤායසුඛංදුඛං; 

 ාපිදාන  ාමය්හං,  ත් ක්ඛත්තුංපකම්පථා’’ති.(චරියා. 1.124) 

– 

එවං මහාපථවිකම්පනාදීනිමහාපුඤ්ඤානි කරිත්වාආයුපරියයො ායන ය ො
චුය ොතුසි භවයනනිබ් ත්ති.ඉතිදීපඞ්කරපාදමූ ය ො පට්ඨායයාවඅයං

තුසි පුයරනිබ් ත්ති, එත් කංඨානං දූයෙනිදානං නාමාතියවදි බ් ං. 

දූයරනිදානකථානිට්ඨි ා. 

2. අවිදූයෙනිදානකථා 
තුසි පුයර ව න්ය යයව පන ය ොධි ත්ය  බුද්ධයකො ාහ ං නාම

උදපාදි. ය ොක ්මිඤ්හි තීණි යකොලාහලානි මහන් ානි උප්පජ්ජන්ති

කප්පයකො ාහ ං, බුද්ධයකො ාහ ං, චක්කවත්තියකො ාහ න්ති.  ත්ථ
‘‘ව ්    හ ් ච්චයයන කප්පුට්ඨානං භවි ් තී’’ති ය ොක ූහා නාම 
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කාමාවචරයදවා මුත් සිරා විකිණ්ණයක ා රුදමුඛා අ ්සූනි හත්යථහි
පුඤ්ඡමානා රත් වත්ථනිවත්ථා අතිවිය විරූපයව ධාරියනො හුත්වා

මනු ් පයථ විචරන් ා එවං ආයරොයචන්ති – ‘‘මාරි ා, ඉය ො

ව ්    හ ් ච්චයයන කප්පුට්ඨානං භවි ් ති, අයං ය ොයකො

වින ්සි ් ති, මහා මුද්යදොපි සු ්සි ් ති, අයඤ්ච මහාපථවී සියනරු ච 

පබ්  රාජා උඩ්ඩය්හි ් න්ති වින ්සි ් න්ති, යාව බ්රහ්මය ොකා

ය ොකවිනාය ො භවි ් ති, යමත් ං මාරි ා, භායවථ, කරුණං, මුදි ං, 

උයපක්ඛං මාරි ා, භායවථ, මා රං උපට්ඨහථ, පි රං උපට්ඨහථ, කුය 

යජට්ඨාපචායියනො යහොථා’’ති. ඉදං කප්පයකොලාහලං නාම.
‘‘ව ්  හ ් ච්චයයන පන  බ්බුඤ්ඤුබුද්යධො ය ොයක උප්පජ්ජි ් තී’’ති

ය ොකපා යදව ා‘‘ඉය ො, මාරි ා, ව ්  හ ් ච්චයයන බ් ඤ්ඤුබුද්යධො
ය ොයක උප්පජ්ජි ් තී’’ති උග්යඝොය න්තියයො ආහිණ්ඩන්ති. ඉදං 

බුද්ධයකොලාහලං නාම. ‘‘ව ්    ් ච්චයයන චක්කවත්තිරාජා
උප්පජ්ජි ් තී’’ති යදව ායයො ‘‘ඉය ො මාරි ා ව ්   ච්චයයන 

චක්කවත්තිරාජා ය ොයක උප්පජ්ජි ් තී’’ති උග්යඝොය න්තියයො

ආහිණ්ඩන්ති.ඉදං ෙක්කවත්තියකොලාහලං නාම.ඉමානිතීණියකො ාහ ානි
මහන් ානි යහොන්ති. 

ය සු බුද්ධයකො ාහ  ද්දං සුත්වා  ක ද  හ ් චක්කවාළයදව ා
එකය ො  න්නිපතිත්වා ‘‘අසුයකො නාම  ත්ය ො බුද්යධො භවි ් තී’’ති
ඤත්වා  ං උප ඞ්කමිත්වා ආයාචන්ති. ආයාචමානා ච පුබ් නිමිත්ය සු
උප්පන්යනසු ආයාචන්ති.  දා පන  බ් ාපි  ා එයකකචක්කවායළ
චාතුමහාරාජ ක්කසුයාම න්තුසි සුනිම්මි ව වත්තිමහාබ්රහ්යමහි  ද්ධිං
එකචක්කවායළ  න්නිපතිත්වා තුසි භවයන ය ොධි ත්  ්   න්තිකං

ගන්ත්වා‘‘මාරි , තුම්යහහිද පාරමියයොපූයරන්ය හින ක්ක ම්පත්තිං, 

න මාරබ්රහ්මචක්කවත්ති ම්පත්තිං පත්යථන්ය හි පූරි ා, 

ය ොකනිත්ථරණත්ථායපන  බ් ඤ්ඤු ංපත්යථන්ය හිපූරි ා, ය ොයවො

දානිකාය ො, මාරි , බුද්ධත් ාය,  මයයො, මාරි , බුද්ධත් ායා’’තියාචිංසු. 

අථ මහා ත්ය ො යදව ානං පටිඤ්ඤං අදත්වාව 

කා දීපයද කු ජයනත්තිආයුපරිච්යඡදවය න පඤ්ෙ හාවියලොකනං නාම 

විය ොයකසි.  ත්ථ ‘‘කාය ො නු යඛො, අකාය ො නු යඛො’’ති පඨමං කා ං
විය ොයකසි.  ත්ථ ව ්    හ ් ය ො උද්ධං වඩ්ඪි ආයුකාය ො කාය ො

නාම න යහොති. ක ්මා?  දා හි  ත් ානං ජාතිජරාමරණානි න
පඤ්ඤායන්ති. බුද්ධානඤ්ච ධම්මයද නා ති ක්ඛණමුත් ා නාම නත්ථි.
ය  ං ‘‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත් ා’’ති කයථන් ානං ‘‘කිං නායම ං

කයථන්තී’’ති යනව ය ො බ් ං න  ද්ධා බ් ං මඤ්ඤන්ති,  ය ො 

අභි මයයොනයහොති,   ්මිංඅ තිඅනියයානිකං ා නංයහොති.  ්මාය ො

අකාය ො.ව ්   ය ො ඌනආයුකාය ොපිකාය ොනාමනයහොති.ක ්මා? 

 දා හි  ත් ා උ ් න්නකිය  ා යහොන්ති, උ ් න්නකිය  ානඤ්ච
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දින්යනො ඔවායදො ඔවාදට්ඨායන න තිට්ඨති, උදයක දණ්ඩරාජි විය ඛිප්පං

විගච්ඡති.  ්මාය ොපිඅකාය ො.ව ්    හ ් ය ොපන පට්ඨායයහට්ඨා, 
ව ්   ය ො පට්ඨාය උද්ධං ආයුකාය ො කාය ො නාම.  දා ච 

ව ්   ායුකාය ො, අථ මහා ත්ය ො ‘‘නිබ් ත්ති බ් කාය ො’’ති කා ං
ප ්සි. 

 ය ොදීපංවිය ොයකන්ය ො පරිවායරචත් ායරොදීයපඔය ොයකත්වා

‘‘තීසු දීයපසුබුද්ධානනිබ් ත් න්ති, ජම්බුදීයපයයවනිබ් ත් න්තී’’තිදීපං 
ප ්සි. 

 ය ො‘‘ජම්බුදීයපොනාමමහා, ද යයොජන හ ් පරිමායණො, ක ර ්මිං
නු යඛො පයදය  බුද්ධා නිබ් ත් න්තී’’ති ඔකා ං විය ොයකන්ය ො
මජ්ඣිමයද ං ප ්සි. මජ්ඣිමයදය ො නාම ‘‘පුරත්ථිමාය දි ාය ගජඞ්ග ං

නාම නිගයමො,   ්  පයරන මහා ා ා,  ය ො පරා පච්චන්තිමා ජනපදා, 

ඔරය ොමජ්යඣ.පුරත්ථිමදක්ඛිණායදි ාය ල් වතීනාමනදී,  ය ොපරා

පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරය ො මජ්යඣ. දක්ඛිණාය දි ාය ය  කණ්ණිකං

නාමනිගයමො,  ය ොපරාපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරය ොමජ්යඣ.පච්ඡිමාය

දි ායථූණංනාම බ්රාහ්මණගායමො,  ය ොපරාපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරය ො

මජ්යඣ. උත් රාය දි ාය උසීරද්ධයජො නාම පබ් ය ො,  ය ො පරා

පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරය ො මජ්යඣ’’ති එවං විනයය (මහාව. 259) 

වුත්ය ො පයදය ො. ය ො ආයාමය ො තීණි යයොජන  ානි, විත්ථාරය ො

අඩ්ඪය යයානි, පරික්යඛපය ො නව යයොජන  ානීති එ  ්මිං පයදය 

බුද්ධා, පච්යචකබුද්ධා, අග්ග ාවකා, අසීති මහා ාවකා, 

චක්කවත්තිරාජායනො, අඤ්යඤ ච මයහ ක්ඛා
ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිමහා ා ා උප්පජ්ජන්ති. ඉදඤ්යචත්ථ කපි වත්ථු 

නාමනගරං,  ත්ථමයානිබ් ත්ති බ් න්තිනිට්ඨංඅගමාසි. 

 ය ොකු ංවිය ොයකන්ය ො‘‘බුද්ධානාමයව ් කුය වාසුද්දකුය 
වා නනිබ් ත් න්ති.ය ොක ම්මය පනඛත්තියකුය වාබ්රාහ්මණකුය 
වාති ද්වීසුයයව කුය සු නිබ් ත් න්ති. ඉදානි ච ඛත්තියකු ං

ය ොක ම්ම ං,  ත්ථ නිබ් ත්ති ් ාමි. සුද්යධොදයනොනාම රාජා යම පි ා
භවි ් තී’’තිකු ංප ්සි. 

 ය ො මා රංවිය ොයකන්ය ො ‘‘බුද්ධමා ානාමය ො ාසුරාධුත් ාන

යහොති, කප්ප   හ ් ං පන පූරි පාරමී ජාතිය ො පට්ඨාය

අඛණ්ඩපඤ්චසී ායයවයහොති.අයඤ්චමහාමායානාමයදවීඑදිසී, අයංයම
මා ා භවි ් ති. කිත් කං පන ් ා ආයූති ද න්නං මා ානං උපරි  ත් 
දිව ානී’’ති ප ්සි. 

ඉති ඉමං පඤ්චමහාවිය ොකනං විය ොයකත්වා ‘‘කාය ො යම, මාරි ා, 

බුද්ධභාවායා’’තියදව ානං ඞ්ගහංකයරොන්ය ොපටිඤ්ඤංදත්වා‘‘ගච්ඡථ, 
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තුම්යහ’’ති  ායදව ාඋයයයොයජත්වාතුසි යදව ාහිපරිවුය ොතුසි පුයර
නන්දනවනංපාවිසි.  බ් යදවය ොයකසුහිනන්දනවනංඅත්ථියයව. ත්ථ

නං යදව ා ‘‘ඉය ො චුය ො සුගතිං ගච්ඡ, ඉය ො චුය ො සුගතිං ගච්ඡා’’ති
පුබ්ය ක කු  කම්යමොකා ං  ාරයමානා විචරන්ති. ය ො එවං යදව ාහි
කු  ං ාරයමානාහිපරිවුය ො ත්ථවිචරන්ය ොයයවචවිත්වාමහාමායාය
යදවියා කුච්ඡි ්මිංපටි න්ධිංගණ්හි. 

  ්  ආවිභාවත්ථං අයං අනුපුබ්බිකථා –  දා කිර කපි වත්ථුනගයර 

ආ ාළ්හිනක්ඛත් ං  ඞ්ඝුට්ඨං අයහොසි, මහාජයනො නක්ඛත් ං කීළති.
මහාමායාපියදවී පුයරපුණ්ණමාය ත් මදිව ය ොපට්ඨායවිග සුරාපානං
මා ාගන්ධවිභූති ම්පන්නං නක්ඛත් කීළං අනුභවමානා  ත් යම දිවය 
පාය ොව උට්ඨාය ගන්යධොදයකන න්හායිත්වා චත් ාරි    හ ් ානි
වි ් ජ්යජත්වා මහාදානං දත්වා  බ් ා ඞ්කාරවිභූසි ා වරයභොජනං
භුඤ්ජිත්වා උයපො ථඞ්ගානි අධිට්ඨාය අ ඞ්ක පටියත් ං සිරිගබ්භං 
පවිසිත්වා සිරි යයනනිපන්නා නිද්දං ඔක්කමමානා ඉමං සුපිනං අද්ද  –
චත් ායරො කිර නං මහාරාජායනො  යයනයනව  ද්ධිං උක්ඛිපිත්වා
හිමවන් ං යනත්වා  ට්ඨියයොජනියක මයනොසි ා ය   ත් යයොජනික ් 
මහා ා රුක්ඛ ්  යහට්ඨා ඨයපත්වා එකමන් ං අට්ඨංසු. අථ යන ං
යදවියයොආගන්ත්වායදවිංඅයනො ත් දහංයනත්වා මනු ් ම හරණත්ථං
න්හායපත්වා දිබ් වත්ථං නිවා ායපත්වා ගන්යධහි විලිම්පායපත්වා

දිබ් පුප්ඵානිපිළන්ධායපත්වා ය ො අවිදූයරඑයකො රජ පබ් ය ො අත්ථි, 

  ්  අන්ය ො කනකවිමානං අත්ථි,  ත්ථ පාචීනසී කං දිබ්  යනං
පඤ්ඤායපත්වා නිපජ්ජායපසුං.අථය ොධි ත්ය ොය  වරවාරයණොහුත්වා

 ය ො අවිදූයර එයකො සුවණ්ණපබ් ය ො අත්ථි,  ත්ථ විචරිත්වා  ය ො
ඔරුය්හ රජ පබ්  ං අභිරුහිත්වා උත් රදි ය ො ආගම්ම 
රජ දාමවණ්ණායය ොණ්ඩායය  පදුමංගයහත්වායකොඤ්චනාදංනදිත්වා
කනකවිමානං පවිසිත්වා මාතු යනං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා
දක්ඛිණප ් ං ඵාය ත්වා කුච්ඡිං පවිට්ඨ දිය ො අයහොසීති. එවං
උත් රා ාළ්හනක්ඛත්ය නපටි න්ධිං ගණ්හි. 

පුනදිවය  පබුද්ධා යදවී  ං සුපිනං රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා 
චතු ට්ඨිමත්ය  බ්රාහ්මණපායමොක්යඛ පක්යකො ායපත්වා 
යගොමයහරිතූපලිත් ාය  ාජාදීහි ක මඞ්ග  ක්කාරාය භූමියා මහාරහානි
ආ නානි පඤ්ඤායපත්වා  ත්ථ නිසින්නානං බ්රාහ්මණානං
 ප්පිමධු ක්ඛරාභි ඞ්ඛ  ්  වරපායා  ්  සුවණ්ණරජ පාතියයො

පූයරත්වා සුවණ්ණරජ පාතීහියයව පටිකුජ්ජිත්වා අදාසි, අඤ්යඤහි ච
අහ වත්ථකපි ගාවිදානාදීහි ය   න් ප්යපසි. අථ යන ං  බ් කායමහි 

 න් ප්පි ානං බ්රාහ්මණානං සුපිනං ආයරොචායපත්වා ‘‘කිං භවි ් තී’’ති

පුච්ඡි. බ්රාහ්මණා ආහංසු – ‘‘මා චින් යි, මහාරාජ, යදවියා ය  කුච්ඡිම්හි

ගබ්යභො පතිට්ඨිය ො, ය ො ච යඛො පුරි ගබ්යභො, නඉත්ථිගබ්යභො, පුත්ය ො
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ය  භවි ් ති, ය ො  යච අගාරං අජ්ඣාවසි ් ති, රාජා භවි ් ති

චක්කවත්තී. යචඅගාරානික්ඛම්ම පබ් ජි ් ති, බුද්යධොභවි ් තිය ොයක
විවටච්ඡයදො’’ති. 

ය ොධි ත්  ්  පන මාතුකුච්ඡිම්හි පටි න්ධිග්ගහණක්ඛයණයයව 
එකප්පහායරයනව  ක ද  හ ්සී ය ොකධාතු  ඞ්කම්පි  ම්පකම්පි

 ම්පයවධි. ද්වත්තිංස පුබ්බනිමිත්තානි පාතුරයහසුං – ද සු 

චක්කවාළ හ ්ය සු අප්පමායණොඔභාය ො ඵරි.   ්  ං සිරිං දට්ඨුකාමා

වියඅන්ධා චක්ඛූනිපටි භිංසු,  ධිරා ද්දංසුණිංසු, මූගා මා පිංසු, ඛුජ්ජා

උජුගත් ා අයහසුං, පඞ්ගු ා පද ා ගමනං පටි භිංසු,  න්ධනග ා

 බ්  ත් ා අන්දු න්ධනාදීහි මුච්චිංසු,  බ් නිරයයසු අග්ගී නිබ් ායිංසු, 

යපත්තිවි යයසු ඛුප්පිපා ා වූප මිංසු, තිරච්ඡානානං භයං නායහොසි, 

 බ්  ත් ානං යරොයගො වූප මි,  බ්  ත් ා පියංවදා අයහසුං, 

මධුයරනාකායරනඅ ් ාහසිංසු, වාරණාගජ්ජිංසු,  බ් තූරියානි කං  කං

නින්නාදංමුඤ්චිංසු, අඝට්ටි ානියයවමනු ් ානංහත්ථූපගාදීනිආභරණානි 

විරවිංසු,  බ් ා දි ා විප්ප න්නා අයහසුං,  ත් ානං සුඛං උප්පාදයමායනො

මුදුසී ය ො වාය ො වායි, අකා යමයඝො ව ්සි, පථවිය ොපි උදකං 

උබ්භිජ්ජිත්වා වි ් න්දි, පක්ඛියනො ආකා ගමනං විජහිංසු, නදියයො

අ න්දමානා අට්ඨංසු, මහා මුද්යදොමධුයරොදයකොඅයහොසි,  බ් ත්ථකයමව

පඤ්චවණ්යණහි පදුයමහි  ඤ්ඡන්න ය ො අයහොසි, ථ ජජ ජාදීනි

 බ් පුප්ඵානි පුප්ඵිංසු, රුක්ඛානං ඛන්යධසු ඛන්ධපදුමානි,  ාඛාසු

 ාඛාපදුමානි,   ාසු   ාපදුමානි පුප්ඵිංසු, ඝනසි ා  ානි භින්දිත්වා

උපරූපරි   පත් ානි හුත්වා දණ්ඩපදුමානි නාම නික්ඛමිංසු, ආකාය 

ඔ ම් කපදුමානි නාම නිබ් ත්තිංසු,  මන් ය ො පුප්ඵව ් ානි ව ්සිංසු.

ආකාය  දිබ් තූරියානි වජ්ජිංසු,  ක ද  හ ්සී ය ොකධාතු වට්යටත්වා 

වි ් ට්ඨමා ාගුයළො විය, උප්ළියළත්වා  ද්ධමා ාක ායපො විය, 
අ ඞ්ක පටියත් මා ා නං විය ච එකමා ාමාලිනී විප්ඵුරන් වාළබීජනී
පුප්ඵධූපගන්ධපරිවාසි ා පරමය ොභග්ගප්පත් ාඅයහොසි. 

එවං ගහි පටි න්ධික ්  ය ොධි ත්  ්  පටි න්ධිග්ගහණකා ය ො 
පට්ඨාය ය ොධි ත්  ්  යචව ය ොධි ත් මාතුයා ච උපද්දවනිවාරණත්ථං
ඛග්ගහත්ථා චත් ායරො යදවපුත් ා ආරක්ඛං ගණ්හිංසු. ය ොධි ත්  ් 

මාතුයා පුරිය සු රාගචිත් ං නුප්පජ්ජි,  ාභග්ගය ග්ගප්පත් ා ච අයහොසි
සුඛිනී අකි න් කායා. ය ොධි ත් ඤ්ච අන්ය ොකුච්ඡිග ං විප්ප න්යන
මණිර යන ආවු පණ්ඩුසුත් ං විය ප ් ති. ය ්මා ච ය ොධි ත්ය න

වසි කුච්ඡිනාම යචතියගබ්භ දි ායහොති, න ක්කාඅඤ්යඤන ත්ය න

ආවසිතුං වා පරිභුඤ්ජිතුං වා,   ්මා ය ොධි ත් මා ා  ත් ාහජාය 
ය ොධි ත්ය කා ංකත්වාතුසි පුයරනිබ් ත්ති. යථාචඅඤ්ඤාඉත්ථියයො

ද මාය අප්පත්වාපිඅතික්කමිත්වාපිනිසින්නාපි නිපන්නාපිවිජායන්ති, න
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එවංය ොධි ත් මා ා. ාපනය ොධි ත් ංද මාය කුච්ඡිනා පරිහරිත්වා

ඨි ාවවිජායති.අයං යබොධිසත්ත ාතුධම් තා. 

මහාමායාපියදවීපත්ය නය  ංවිය ද මාය කුච්ඡිනාය ොධි ත් ං 
පරිහරිත්වා පරිපුණ්ණගබ්භා ඤාතිඝරං ගන්තුකාමා සුද්යධොදනමහාරාජ ් 

ආයරොයචසි– ‘‘ඉච්ඡාමහං, යදව, කු  න් කංයදවදහනගරංගන්තු’’න්ති.
රාජා ‘‘ ාධූ’’ති  ම්පටිච්ඡිත්වා කපි වත්ථුය ො යාව යදවදහනගරා මග්ගං
 මං කායරත්වා කදලිපුණ්ණඝටධජපටාකාදීහි අ ඞ්කායරහි 

අ ඞ්කාරායපත්වා යදවිං ය ොවණ්ණසිවිකාය නිසීදායපත්වා
අමච්ච හ ්ය න උක්ඛිපායපත්වා මහන්ය න පරිවායරන යපය සි.
ද්වින්නං පන නගරානං අන් යර උභයනගරවාසීනම්පි ලුම්බිනීවනං නාම 

මඞ්ග  ා වනං අත්ථි.   ්මිං  මයය මූ ය ො පට්ඨාය යාව අග්ග ාඛා

 බ් ං එකපාලිඵුල් ං අයහොසි,  ාඛන් යරහි යචව පුප්ඵන් යරහි ච 
පඤ්චවණ්ණා භමරගණා නානප්පකාරා ච  කුණ ඞ්ඝා මධුර ් යරන

විකූජන් ා විචරන්ති.  ක ං ලුම්බිනීවනං චිත්   ාවන දි ං, 
මහානුභාව ්  රඤ්යඤොසු ජ්ජි ආපානමණ්ඩ ංවිය අයහොසි.යදවියා ං
දි ්වා  ා වයනකීළිතුකාම ා උදපාදි. අමච්චා යදවිං ගයහත්වා  ා වනං

පවිසිංසු. ාමඞ්ග  ා මූ ංඋපගන්ත්වා ා  ාඛංගණ්හිතුකාමාඅයහොසි, 
 ා  ාඛා සුය දි යවත් ග්ගං විය ඔණමිත්වා යදවියා හත්ථ මීපං
උපගඤ්ඡි.  ා හත්ථං ප ායරත්වා  ාඛං අග්ගයහසි.  ාවයදව ච යදවියා

කම්මජවා ාචලිංසු, අථ ් ා ාණිං පරික්ඛිපායපත්වාමහාජයනොපටික්කමි, 
 ා  ාඛං ගයහත්වා තිට්ඨමානාය එව ච ් ා ගබ්භවුට්ඨානං අයහොසි.
 ඞ්ඛණඤ්යඤව චත් ායරො විසුද්ධචිත් ා මහාබ්රහ්මායනො සුවණ්ණජා ං
ආදාය ම්පත් ා.ය ය නසුවණ්ණජාය නය ොධි ත් ං ම්පටිච්ඡිත්වා 

මාතුපුරය ොඨත්වා ‘‘අත් මනා, යදවි, යහොහි, මයහ ක්යඛොය පුත්ය ො
උප්පන්යනො’’ති ආහංසු. 

යථා පන අඤ්යඤ  ත් ා මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛමන් ා පටිකූය න 

අසුචිනා මක්ඛි ා නික්ඛමන්ති, න එවං ය ොධි ත්ය ො. ය ො පන

ධම්මා නය ො ඔ රන්ය ො ධම්මකථියකො විය, නි ්ය ණිය ො ඔ රන්ය ො
පුරිය ො විය ච ද්යව හත්යථ ද්යව ච පායද ප ායරත්වා ඨි යකොව
මාතුකුච්ඡි ම්භයවන යකනචි අසුචිනා අමක්ඛිය ො සුද්යධො වි යදො
කාසිකවත්යථ නික්ඛිත් මණිර නං විය යජොය න්ය ො මාතුකුච්ඡිය ො
නික්ඛමි. එවං  න්ය පි ය ොධි ත්  ්  ච ය ොධි ත් මාතුයා ච 

 ක්කාරත්ථං ආකා ය ො ද්යව උදකධාරා නික්ඛමිත්වා ය ොධි ත්  ්  ච
ය ොධි ත් මාතුයා ච රීයරඋතුංගාහායපසුං. 

අථනං සුවණ්ණජාය න පටිග්ගයහත්වා ඨි ානං බ්රහ්මානං හත්ථය ො 
චත් ායරොමහාරාජායනොමඞ්ග  ම්ම ායසුඛ ම්ඵ ් ායඅජිනප්පයවණියා

ගණ්හිංසු, ය  ං හත්ථය ො මනු ් ා දුකූ චුම් ටයකන ගණ්හිංසු, 
මනු ් ානං හත්ථය ො මුච්චිත්වා පථවියං පතිට්ඨාය පුරත්ථිමදි ං
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පටුන 

ඔය ොයකසි, අයනකානි චක්කවාළ හ ් ානි එකඞ්ගණානි අයහසුං.  ත්ථ

යදවමනු ් ා ගන්ධමා ාදීහි පූජයමානා ‘‘මහාපුරි , ඉධ තුම්යහහි  දිය ො 

අඤ්යඤොනත්ථි, කුය ත්ථ උත් රි යරො’’ති ආහංසු. එවං ච  ්ය ො දි ා, 

ච  ්ය ොඅනුදි ාචයහට්ඨා, උපරීතිද පිදි ා අනුවිය ොයකත්වාඅත් නා
 දි ං කඤ්චි අදි ්වා ‘‘අයං උත් රාදි ා’’ති  ත් පදවීතිහායරන අගමාසි

මහාබ්රහ්මුනාය  ච්ඡත් ංධාරයමායනන, සුයායමන වාළබීජනිං, අඤ්ඤාහි
ච යදව ාහි ය  රාජකකුධභණ්ඩහත්ථාහි අනුගම්මමායනො.  ය ො 
 ත් මපයද ඨිය ො ‘‘අග්යගොහම ්මි ය ොක ් ා’’තිආදිකං ආ භිං වාචං
නිච්ඡායරන්ය ො සීහනාදංනදි. 

ය ොධි ත්ය ොහිතීසුඅත් භායවසුමාතුකුච්ඡිය ොනික්ඛන් මත්ය ොව 

වාචං නිච්ඡායරසි මයහො ධත් භායව, යව ් න් රත් භායව, ඉම ්මිං
අත් භායව චාති. මයහො ධත් භායව කිර ්  මාතුකුච්ඡිය ො
නික්ඛමන්  ්ය ව  ක්යකො යදවරාජා ආගන්ත්වා චන්දන ාරං හත්යථ
ඨයපත්වා ගය ො. ය ො  ං මුට්ඨියං කත්වාව නික්ඛන්ය ො. අථ නං මා ා 

‘‘ ා , කිංගයහත්වාආගය ොසී’’තිපුච්ඡි. ‘‘ඔ ධං, අම්මා’’ති.ඉතිඔ ධං
ගයහත්වා ආග ත් ා ‘‘ඔ ධදාරයකො’’ත්යවව ් නාමං අකංසු. ංඔ ධං

ගයහත්වා චාටියං පක්ඛිපිංසු, ආග ාග ානං අන්ධ ධිරාදීනං  යදව

 බ් යරොගවූප මාය යභ ජ්ජං අයහොසි.  ය ො ‘‘මහන් ං ඉදං ඔ ධං, 
මහන් ං ඉදං ඔ ධ’’න්ති උප්පන්නවචනං උපාදාය
‘‘මයහො යධො’’ත්යවව ්  නාමං ජා ං. යව ් න් රත් භායව පන

මාතුකුච්ඡිය ොනික්ඛමන්ය ොදක්ඛිණහත්ථං ප ායරත්වාව‘‘අත්ථිනුයඛො, 

අම්ම, කිඤ්චියගහ ්මිං, දානංද ් ාමී’’තිවදන්ය ො නික්ඛමි.අථ ් මා ා

‘‘ ධයන කුය  නිබ් ත්ය ොසි,  ා ා’’ති පුත්  ්  හත්ථං අත් යනො
හත්ථ ය කත්වා හ ් ත්ථවිකංඨපායපසි.ඉම ්මිංපනඅත් භායවඉමං 
සීහනාදං නදීති එවං ය ොධි ත්ය ො තීසු අත් භායවසු මාතුකුච්ඡිය ො
නික්ඛන් මත්ය ොව වාචං නිච්ඡායරසි. යථා ච පටි න්ධිග්ගහණක්ඛයණ
 ථාජාතික්ඛයණපි ් ද්වත්තිං  පුබ් නිමිත් ානිපාතුරයහසුං.ය ්මිංපන

 මයය අම්හාකං ය ොධි ත්ය ො ලුම්බිනීවයන ජාය ො,   ්මිංයයව  මයය 

ොහුල ාතායදවී, ආනන්දත්යථයෙො,ඡන්යනො අමච්යචො, කාළුදායී අමච්යචො, 

කණ්ඩයකො අ ් රාජා,  හායබොධිරුක්යඛො, ච  ්ය ො නිධිකුම්භියෙො ච

ජා ා. ත්ථඑකානිධිකුම්භීගාවු ප්පමාණා, එකා අඩ්ඪයයොජනප්පමාණා, 

එකාතිගාවු ප්පමාණා, එකායයොජනප්පමාණා.ගම්භීරය ො පථවීපරියන් ා

එවඅයහොසීති.ඉයම සත්තසහජාතා නාම. 

උභයනගරවාසියනො ය ොධි ත් ං ගයහත්වා කපි වත්ථුනගරයමව
අගමංසු.  ං දිව ංයයව ච ‘‘කපි වත්ථුනගයර සුද්යධොදනමහාරාජ ්  

පුත්ය ොජාය ො, අයංකුමායරොය ොධිමූය නිසීදිත්වාබුද්යධො භවි ් තී’’ති
 ාවතිං භවයන හට්ඨතුට්ඨා යදව ඞ්ඝා යචලුක්යඛපාදීනි පවත්ය න් ා 
කීළිංසු.   ්මිං  මයය සුද්යධොදනමහාරාජ ්  කුලූපයකො
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අට්ඨ මාපත්ති ාභී කාලයදවයලො නාම  ාපය ො භත් කිච්චං කත්වා
දිවාවිහාරත්ථාය  ාවතිං භවනංගන්ත්වා ත්ථ දිවාවිහාරංනිසින්යනො ා

යදව ා  ථා කීළමානා දි ්වා ‘‘කිං කාරණා තුම්යහ එවං තුට්ඨමාන ා

කීළථ, මය්හම්යප ංකාරණංකයථථා’’තිපුච්ඡි. යදව ාආහංසු–‘‘මාරි , 

සුද්යධොදනමහාරාජ ්  පුත්ය ො ජාය ො, ය ො ය ොධිමණ්යඩ නිසීදිත්වා

බුද්යධො හුත්වා ධම්මචක්කං පවත්ය  ් ති, ‘  ්  අනන් ං බුද්ධලීළං 

දට්ඨුං, ධම්මඤ්ච ය ොතුං  ච්ඡාමා’ති ඉමිනා කාරයණන තුට්ඨාම්හා’’ති.
 ාපය ො ා ං වචනංසුත්වාඛිප්පංයදවය ොකය ොඔරුය්හරාජනියව නං

පවිසිත්වා පඤ්ඤත් ා යන නිසින්යනො ‘‘පුත්ය ො කිර ය , මහාරාජ, 

ජාය ො, ප ්සි ් ාමි න’’න්ති ආහ. රාජා අ ඞ්ක පටියත් ං කුමාරං
ආහරායපත්වා  ාප ං වන්දායපතුං අභිහරි. ය ොධි ත්  ්  පාදා 
පරිවත්තිත්වා  ාප  ්  ජටාසු පතිට්ඨහිංසු. ය ොධි ත්  ්  හි
ය නත් භායවන වන්දි බ් යුත් යකො නාම අඤ්යඤො නත්ථි.  යච හි

අජානන් ා ය ොධි ත්  ්  සී ං  ාප  ්  පාදමූය  ඨයපයයං,  ත් ධා
  ්  මුද්ධා ඵය යය.  ාපය ො ‘‘න යම අත් ානං නාය තුං යුත් ’’න්ති
උට්ඨායා නාය ොධි ත්  ් අඤ්ජලිංපග්ගයහසි.රාජා ං අච්ඡරියංදි ්වා
අත් යනොපුත් ංවන්දි. 

 ාපය ො අතීය  චත් ාලී  කප්යප, අනාගය  චත් ාලී ාති අසීති
කප්යප අනු ් රති.ය ොධි ත්  ්  ක්ඛණ ම්පත්තිංදි ්වා‘‘භවි ් තිනු

යඛොබුද්යධො, උදාහුයනො’’තිආවජ්යජත්වාඋපධායරන්ය ො‘‘නි ් ං යයන

බුද්යධො භවි ් තී’’ති ඤත්වා ‘‘අච්ඡරියපුරිය ො අය’’න්ති සි ං අකාසි.

 ය ො ‘‘අහං ඉමං අච්ඡරියපුරි ං බුද්ධභූ ං දට්ඨුං  භි ් ාමි නු යඛො, 

යනො’’ති උපධායරන්ය ො ‘‘න  භි ් ාමි, අන් රායයව කා ං කත්වා
බුද්ධ ය නපි බුද්ධ හ ්ය නපි ගන්ත්වා ය ොයධතුං අ ක්කුයණයයය
අරූපභයව නිබ් ත්ති ් ාමී’’ති දි ්වා ‘‘එවරූපං නාම අච්ඡරියපුරි ං

බුද්ධභූ ංදට්ඨුංන  භි ් ාමි, මහතීව යමජානිභවි ් තී’’තිපයරොදි. 

මනු ් ා දි ්වා ‘‘අම්හාකං අයයයො ඉදායනවහසිත්වා පුන පයරොදිත්වා

පතිට්ඨිය ො, කිං නු යඛො, භන්ය , අම්හාකං අයයපුත්  ්  යකොචි

අන් රායයො භවි ් තී’’ති  ං පුච්ඡිංසු. ‘‘නත්යථ  ්  අන් රායයො, 

නි ් ං යයනබුද්යධොභවි ් තී’’ති.‘‘අථක ්මා, භන්ය , පයරොදිත්ථා’’ති? 

‘‘එවරූපං පුරි ං බුද්ධභූ ං දට්ඨුං න  භි ් ාමි, ‘මහතී ව  යම ජානි
භවි ් තී’තිඅත් ානංඅනුය ොචන්ය ොයරොදාමී’’තිආහ. ය ොය ො ‘‘කිං
නු යඛො යම ඤා යකසු යකොචි එකං බුද්ධභූ ං දට්ඨුං  භි ් තී’’ති
උපධායරන්ය ොඅත් යනො භාගියනයයංනා කදාරකං අද්ද .ය ොභගිනියා

යගහං ගන්ත්වා ‘‘කහං ය  පුත්ය ො නා යකො’’ති? ‘‘අත්ථි යගයහ, 
අයයා’’ති. ‘‘පක්යකො ාහින’’න්ති පක්යකො ායපත්වාඅත් යනො න්තිකං

ආග ංකුමාරංආහ–‘‘ ා , සුද්යධොදනමහාරාජ ්  කුය පුත්ය ොජාය ො, 

බුද්ධඞ්කුයරො එය ො, පඤ්චතිං  ව ් ානි අතික්කමිත්වා බුද්යධො භවි ් ති, 
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ත්වං එ ං දට්ඨුං  භි ් සි, අජ්යජව පබ් ජාහී’’ති.  ත් ාසීතියකොටිධයන 
කුය  නිබ් ත් දාරයකොපි ‘‘න මං මාතුය ො අනත්යථ නියයොයජ ් තී’’ති
චින්ය ත්වා  ාවයදවඅන් රාපණය ොකා ායානියචවමත්තිකාපත් ඤ්ච
ආහරායපත්වා යක ම ්සුං ඔහායරත්වා කා ායානි වත්ථානි අච්ඡායදත්වා

‘‘යයො ය ොයක උත් මපුග්ගය ො,  ං උද්දි ්  මය්හං පබ් ජ්ජා’’ති
ය ොධි ත් ාභිමුඛංඅඤ්ජලිංපග්ගය්හ පඤ්චපතිට්ඨිය නවන්දිත්වාපත් ං
ථවිකාය පක්ඛිපිත්වා අං කූයට ඔ ග්යගත්වා හිමවන් ං පවිසිත්වා
 මණධම්මං අකාසි. ය ො පරමාභි ම්ය ොධිප්පත් ං  ථාග ං 
උප ඞ්කමිත්වා නා කපටිපදං කථායපත්වා පුන හිමවන් ං පවිසිත්වා
අරහත් ං පත්වා උක්කට්ඨපටිපදං පටිපන්යනො  ත්ය ව මාය  ආයුං
පාය ත්වා එකං සුවණ්ණපබ්  ං නි ් ාය ඨි යකොව අනුපාදිය  ාය
නිබ් ානධාතුයාපරිනිබ් ායි. 

ය ොධි ත් ම්පි යඛො පඤ්චමදිවය  සී ං න්හායපත්වා ‘‘නාමග්ගහණං 
ගණ්හි ් ාමා’’ති රාජභවනං චතුජ්ජාතියගන්යධහි විලිම්යපත්වා
 ාජපඤ්චමකානි පුප්ඵානි විකිරිත්වා අ ම්භින්නපායා ං  ම්පායදත්වා
තිණ්ණං යවදානං පාරඞ්ගය  අට්ඨ  ං බ්රාහ්මයණ නිමන්ය ත්වා
රාජභවයනනිසීදායපත්වා සුයභොජනං යභොජායපත්වා මහා ක්කාරංකත්වා

‘‘කිංනුයඛොභවි ් තී’’ති ක්ඛණානිපරිග්ගහායපසුං.ය සු – 

‘‘රායමො ධයජො  ක්ඛයණො චාපි මන්තී, යඤ්යඤො සුයභොයජො

සුයායමොසුදත්ය ො; 

එය   දා අට්ඨ අයහසුං බ්රාහ්මණා, ඡළඞ්ගවා මන් ං 

වියාකරිංසූ’’ති.(ම.නි.අට්ඨ.1.284) – 

ඉයම අට්යඨව බ්රාහ්මණා ලක්ඛණපරිග් ාහකා අයහසුං.

පටි න්ධිග්ගහණදිවය  සුපියනොපි එය යහව පරිග්ගහිය ො. ය සු  ත් 
ජනා ද්යව අඞ්ගුලියයො උක්ඛිපිත්වා ද්විධා නං  යාකරිංසු – ‘‘ඉයමහි

 ක්ඛයණහි  මන්නාගය ො  යච අගාරං අජ්ඣාවසි ් ති, රාජා භවි ් ති

චක්කවත්තී,  යච පබ් ජි ් ති, බුද්යධො භවි ් තී’’ති  බ් ං 
චක්කවත්තිරඤ්යඤො සිරිවිභවං ආචික්ඛිංසු. ය  ං පන  බ් දහයරො
යගොත් ය ො යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම මාණයවො ය ොධි ත්  ් 

වර ක්ඛණ ම්පත්තිං ඔය ොයකත්වා ‘‘ඉම ්  අගාරමජ්යඣඨානකාරණං

නත්ථි, එකන්ය යන විවටච්ඡයදොබුද්යධොභවි ් තී’’ති එකයමවඅඞ්ගුලිං
උක්ඛිපිත්වා එකං  යාකරණං  යාකාසි. අයඤ්හි ක ාධිකායරො 
පච්ඡිමභවික ත්ය ො පඤ්ඤාය ඉ යර  ත්  ජයන අභිභවිත්වා ඉයමහි
 ක්ඛයණහි  මන්නාග  ්  ය ොධි ත්  ්  එකන් බුද්ධභාව ඞ්ඛා ං

එකයමව ගහිං අද්ද ,   ්මා එකං අඞ්ගුලිං උක්ඛිපිත්වා එවං  යාකාසි.
අථ ්  නාමං ගණ්හන් ා  බ් ය ොක ්  අත්ථසිද්ධිකරත් ා 

‘‘සිද්ධත්යථො’’තිනාමංඅකංසු. 
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පටුන 

අථ යඛො ය බ්රාහ්මණා අත් යනො අත් යනො ඝරානි ගන්ත්වා පුත්ය  

ආමන් යිංසු – ‘‘ ා ා, අම්යහ මහල් කා, සුද්යධොදනමහාරාජ ්  පුත් ං

 බ් ඤ්ඤු ං පත් ං මයං  ම්භායවයයාම වා යනො වා, තුම්යහ   ්මිං
කුමායර  බ් ඤ්ඤු ං පත්ය    ්   ා යන පබ් යජයයාථා’’ති. ය 

 ත් පි ජනා යාව ායුකං ඨත්වා යථාකම්මං ග ා, 
යකොණ්ඩඤ්ඤමාණයවොයයව පන අයරොයගො අයහොසි. ය ො මහා ත්ය 
වුද්ධිමන්වාය මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා පබ් ජිත්වා අනක්කයමන

උරුයව ං ගන්ත්වා ‘‘රමණීයයො ව  අයං භූමිභායගො, අ ං වතිදං
පධානත්ථික ්  කු පුත්  ්  පධානායා’’ති චිත් ං උප්පායදත්වා  ත්ථ 
වා ං උපගය  ‘‘මහාපුරිය ො පබ් ජිය ො’’ති සුත්වා ය  ං බ්රාහ්මණානං

පුත්ය  උප ඞ්කමිත්වාඑවමාහ–‘‘සිද්ධත්ථකුමායරොකිර පබ් ජිය ො, ය ො 

නි ් ං යයන බුද්යධො භවි ් ති.  යච තුම්හාකං පි යරො අයරොගා අ ්සු, 

අජ්ජ නික්ඛමිත්වාපබ් යජයයං. යචතුම්යහපිඉච්යඡයයාථ, එථ, මයං ං
මහාපුරි ං අනුපබ් ජි ් ාමා’’ති. ය   බ්ය  එකච්ඡන්දා භවිතුං

නා ක්ඛිංසු, ය සු  යයො ජනා න පබ් ජිංසු, යකොණ්ඩඤ්ඤබ්රාහ්මණං
යජට්ඨකං කත්වා ඉ යර චත් ායරො පබ් ජිංසු. ය  පඤ්චපි ජනා 

පඤ්ෙවග්ගිෙත්යථරානාමජා ා. 

 දාපනසුද්යධොදනරාජා–‘‘කිංදි ්වාමය්හංපුත්ය ො පබ් ජි ් තී’’ති

පුච්ඡි. ‘‘චත් ාරි පුබ් නිමිත් ානී’’ති. ‘‘ක රඤ්ච ක රඤ්චා’’ති? 

‘‘ජරාජිණ්ණං,  යාධි ං, ම ං, පබ් ජි ’’න්ති. රාජා ‘‘ඉය ො පට්ඨාය 

එවරූපානං මම පුත්  ්   න්තිකං උප ඞ්කමිතුං මා අදත්ථ, මය්හං

පුත්  ්  බුද්ධභායවන කම්මං නත්ථි, අහං මම පුත් ං

ද්වි හ ් දීපපරිවාරානං, චතුන්නං මහාදීපානං, ඉ ් රියාධිපච්චං
චක්කවත්තිරජ්ජං කයරොන් ං ඡත්තිං යයොජනපරිමණ්ඩ ාය පරි ාය
පරිවු ං ගගන ය  විචරමානං ප ්සිතුකායමො’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා
ඉයම ං චතුප්පකාරානං නිමිත් ානං කුමාර ්  චක්ඛුපයථ
ආගමනනිවාරණත්ථං චතූසු දි ාසු ගාවුය  ගාවුය  ආරක්ඛං ඨයපසි.  ං
දිව ඤ්ච මඞ්ග ට්ඨායන  න්නිපතිය සු අසීතියා ඤාතිකු  හ ්ය සු

එකයමයකො එකයමකංපුත් ංපටිජානි–‘‘අයංබුද්යධොවායහොතුරාජාවා, 

මයං එකයම ං පුත් ං ද ් ාම.  යචපි බුද්යධො භවි ් ති, 

ඛත්තිය මණගයණයහව පරිවාරිය ො විචරි ් ති.  යචපි රාජා භවි ් ති, 
ඛත්තියකුමායරයහව පුරක්ඛ පරිවාරිය ො විචරි ් තී’’ති. රාජාපි 

ය ොධි ත්  ්  උත් මරූප ම්පන්නා විග  බ් යදො ා ධාතියයො
පච්චුපට්ඨායපසි. ය ොධි ත්ය ො මහන්ය න පරිවායරන මහන්ය න
සිරිය ොභග්යගනවඩ්ඪති. 

අයථකදිව ං රඤ්යඤො වප්ප ඞ් ලං නාම අයහොසි.  ං දිව ං

 ක නගරං යදවනගරං විය අ ඞ්කයරොන්ති,  බ්ය  දා කම්මකරාදයයො 

අහ වත්ථනිවත්ථා ගන්ධමා ාදිපටිමණ්ඩි ා රාජකුය   න්නිප න්ති, 
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රඤ්යඤො කම්මන්ය  නඞ්ග  හ ් ං යයොජයන්ති,   ්මිං පන දිවය 
එයකනූනඅට්ඨ  නඞ්ග ානි  ද්ධිං  ලි ද්දර ්මියයොත්ය හි
රජ පරික්ඛ ානි යහොන්ති. රඤ්යඤො ආ ම් නනඞ්ග ං පන 

රත් සුවණ්ණපරික්ඛ ං යහොති.  ලි ද්දානං සිඞ්ගර ්මිපය ොදාපි
සුවණ්ණපරික්ඛ ාව යහොන්ති. රාජා මහාපරිවායරනනික්ඛමන්ය ො පුත් ං
ගයහත්වාව අගමාසි.කම්මන් ට්ඨායනඑයකොජම්බුරුක්යඛො හ ප ාය ො
 න්දච්ඡායයො අයහොසි.   ්  යහට්ඨා කුමාර ්   යනං පඤ්ඤායපත්වා
උපරි සුවණ්ණ ාරකඛචි වි ානං  න්ධායපත්වා  ාණිපාකායරන
පරික්ඛිපායපත්වා ආරක්ඛං ඨයපත්වා රාජා  බ් ා ඞ්කාරං අ ඞ්කරිත්වා 
අමච්චගණපරිවුය ො නඞ්ග කරණට්ඨානං අගමාසි.  ත්ථ රාජා

සුවණ්ණනඞ්ග ං ගණ්හාති, අමච්චා එයකනූනඅට්ඨ  රජ නඞ්ග ානි, 

ක ් කා ය  නඞ්ග ානි. ය   ානි ගයහත්වා ඉය ො චිය ො ච ක න්ති.

රාජාපනඔරය ොවාපාරංගච්ඡති, පාරය ොවාඔරංආගච්ඡති. 

එ  ්මිං ඨායන මහා ම්පත්ති අයහොසි. ය ොධි ත් ං පරිවායරත්වා 
නිසින්නා ධාතියයො ‘‘රඤ්යඤො  ම්පත්තිං ප ් ාමා’’ති අන්ය ො ාණිය ො
 හි නික්ඛන් ා. ය ොධි ත්ය ො ඉය ො චිය ො ච ඔය ොයකන්ය ො කඤ්චි
අදි ්වාව යවයගන උට්ඨාය පල් ඞ්කං ආභුජිත්වා ආනාපායන
පරිග්ගයහත්වා පඨමජ්ඣානං නිබ් ත්ය සි. ධාතියයො ඛජ්ජයභොජ්ජන් යර

විචරමානා යථොකං චිරායිංසු. ය  රුක්ඛානං ඡායා වීතිවත් ා,   ්  පන
ජම්බුරුක්ඛ ් ඡායාපරිමණ්ඩ ාහුත්වාඅට්ඨාසි.ධාතියයො ‘‘අයයපුත්ය ො 
එකයකො’’තියවයගන ාණිංඋක්ඛිපිත්වාඅන්ය ොපවි මානාය ොධි ත් ං
 යයනපල් ඞ්යකන නිසින්නං ඤ්චපාටිහාරියං දි ්වාගන්ත්වාරඤ්යඤො

ආයරොයචසුං – ‘‘යදව, කුමායරො එවං නිසින්යනො, අඤ්යඤ ං රුක්ඛානං

ඡායා වීතිවත් ා, ජම්බුරුක්ඛ ්  පන ඡායා පරිමණ්ඩ ා ඨි ා’’ති. රාජා

යවයගනාගන්ත්වා පාටිහාරියං දි ්වා ‘‘අයං ය ,  ා , දුතියවන්දනා’’ති
පුත් ංවන්දි. 

අථ අනුක්කයමනය ොධි ත්ය ො ය ොළ ව ්සුද්යදසියකොජාය ො.රාජා
ය ොධි ත්  ්  තිණ්ණං උතූනං අනුච්ඡවියක  යයො පා ායද කායරසි –

එකංනවභූමිකං, එකං ත් භූමිකං, එකංපඤ්චභූමිකං, චත් ාලී  හ ් ා ච
නාටකිත්ථියයො උපට්ඨායපසි. ය ොධි ත්ය ො යදයවො විය
අච්ඡරා ඞ්ඝපරිවුය ො අ ඞ්ක නාටකිත්ථීහිපරිවුය ොනිප්පුරිය හිතූරියයහි
පරිචාරියමායනො මහා ම්පත්තිං අනුභවන්ය ො උතුවායරන තීසු පා ායදසු
විහාසි.රාහු මා ාපන ් යදවීඅග්ගමයහසී අයහොසි. 

  ්ය වං මහා ම්පත්තිං අනුභවන්  ්  එකදිව ං ඤාති ඞ්ඝ ්  

අබ්භන් යර අයං කථා උදපාදි – ‘‘සිද්ධත්යථො කීළාපසුය ොව විචරති, න

කිඤ්චි සිප්පං සික්ඛති,  ඞ්ගායම පච්චුපට්ඨිය  කිං කරි ් තී’’ති? රාජා

ය ොධි ත් ං පක්යකො ායපත්වා ‘‘ ා ,  වඤා කා ‘සිද්ධත්යථො කිඤ්චි

සිප්පං අසික්ඛිත්වා කීළාපසුය ොව විචරතී’ති වදන්ති, එත්ථ කිං  ත්තු
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පත් කාය  මඤ්ඤසී’’ති? ‘‘යදව, මමසිප්පංසික්ඛනකිච්චංනත්ථි, නගයර
මමසිප්පද ් නත්ථං යභරිංචරායපථ ‘ඉය ො ත් යමදිවය ඤා කානං
සිප්පං ද ්ය  ් ාමී’’’ති. රාජා  ථා අකාසි. ය ොධි ත්ය ො
අක්ඛණයවධිවා යවධිධනුග්ගයහ  න්නිපා ායපත්වා මහාජන ්  මජ්යඣ 
අඤ්යඤහි ධනුග්ගයහහි අ ාධාරණං ඤා කානං ද්වාද විධං සිප්පං

ද ්ය සි.  ං සෙභඞ් ජාතයක ආග නයයයනව යවදි බ් ං.  දා   ් 
ඤාති ඞ්යඝො නික්කඞ්යඛොඅයහොසි. 

අයථකදිව ං ය ොධි ත්ය ො උයයානභූමිං ගන්තුකායමො  ාරථිං 
ආමන්ය ත්වා ‘‘රථං යයොයජහී’’ති ආහ. ය ො ‘‘ ාධූ’’ති පටි ්සුණිත්වා
මහාරහං උත් මරථං  බ් ා ඞ්කායරන අ ඞ්කරිත්වා කුමුදපත් වණ්යණ
චත් ායරො මඞ්ග සින්ධයව යයොයජත්වා ය ොධි ත්  ්  පටියවයදසි.
ය ොධි ත්ය ොයදවවිමාන දි ංරථංඅභිරුහිත්වා උයයානාභිමුයඛොඅගමාසි.

යදව ා ‘‘සිද්ධත්ථකුමාර ්  අභි ම්බුජ්ඣනකාය ො ආ න්යනො, 
පුබ් නිමිත් ංද ්ය  ් ාමා’’තිඑකංයදවපුත් ංජරාජිණ්ණංඛණ්ඩදන් ං
පලි යක ං වඞ්කං ඔභග්ග රීරං දණ්ඩහත්ථං පයවධමානං කත්වා

ද ්ය සුං. ංය ොධි ත්ය ොයචව  ාරථිචප ් න්ති. ය ොය ොධි ත්ය ො, 

‘‘ ම්ම, යකො නායම  පුරිය ො, යක ාපි ්  න යථා අඤ්යඤ ’’න්ති

මහාපදායන (දී. නි. 2.45) ආග නයයන  ාරථිං පුච්ඡිත්වා   ්  වචනං 

සුත්වා ‘‘ධිරත්ථු ව , යභො, ජාති, යත්ර හි නාම ජා  ්  ජරා 
පඤ්ඤායි ් තී’’ති  ංවිග්ගහදයයො  ය ොව පටිනිවත්තිත්වා පා ාදයමව

අභිරුහි. රාජා ‘‘කිං කාරණා මම පුත්ය ො ඛිප්පං පටිනිවත්තී’’ති පුච්ඡි.

‘‘ජිණ්ණපුරි ං දි ්වා, යදවා’’ති. ‘‘ජිණ්ණකං දි ්වා පබ් ජි ් තීතිආහංසු, 

ක ්මා මං නාය ථ, සීඝං පුත්  ්  නාටකානි  ජ්යජථ,  ම්පත්තිං
අනුභවන්ය ො පබ් ජ්ජාය තිංනකරි ් තී’’තිවත්වාආරක්ඛංවඩ්යඪත්වා 
 බ් දි ාසුඅද්ධයයොජයනඅද්ධයයොජයනආරක්ඛංඨයපසි. 

පුයනකදිව ං ය ොධි ත්ය ො  යථව උයයානං ගච්ඡන්ය ො 
යදව ාභිනිම්මි ං  යාධි ං පුරි ං දි ්වා පුරිමනයයයනව පුච්ඡිත්වා
 ංවිග්ගහදයයො නිවත්තිත්වා පා ාදං අභිරුහි. රාජාපි පුච්ඡිත්වා යහට්ඨා 
වුත් නයයයනව  ංවිදහිත්වා පුන වඩ්යඪත්වා  මන් ා තිගාවු ප්පමායණ
පයදය  ආරක්ඛං ඨයපසි. අපරම්පි එකදිව ං ය ොධි ත්ය ො  යථව
උයයානංගච්ඡන්ය ොයදව ාභිනිම්මි ං කා ඞ්ක ංදි ්වාපුරිමනයයයනව
පුච්ඡිත්වා  ංවිග්ගහදයයො පුන නිවත්තිත්වා පා ාදං අභිරුහි. රාජාපි
පුච්ඡිත්වා යහට්ඨා වුත් නයයයනව  ංවිදහිත්වා පුන වඩ්යඪත්වා 
 මන් ය ො යයොජනප්පමායණ පයදය  ආරක්ඛං ඨයපසි. අපරං
පයනකදිව ං උයයානං ගච්ඡන්ය ො  යථව යදව ාභිනිම්මි ං සුනිවත්ථං
සුපාරු ංපබ් ජි ංදි ්වා‘‘යකොනායමය ො  ම්මා’’හි ාරථිංපුච්ඡි. ාරථි

කිඤ්චාපිබුද්ධුප්පාද ් අභාවාපබ් ජි ංවා පබ් ජි ගුයණවානජානාති, 

යදව ානුභායවන පන ‘‘පබ් ජිය ොනාමායං, යදවා’’ති වත්වා පබ් ජ්ජාය
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පටුන 

ගුයණවණ්යණසි.ය ොධි ත්ය ොපබ් ජ්ජායරුචිංඋප්පායදත්වා ං දිව ං 
උයයානං අගමාසි. දීඝභාණකා පනාහු – ‘‘චත් ාරිපි නිමිත් ානි
එකදිවය යනවදි ්වා අගමාසී’’ති. 

ය ො  ත්ථ දිව භාගං කීළිත්වා මඞ්ග යපොක්ඛරණියං න්හායිත්වා 
අත්ථඞ්ගය  සූරියය මඞ්ග සි ාපට්යට නිසීදි අත් ානං

අ ඞ්කාරායපතුකායමො, අථ ්  පරිචාරකපුරි ා නානාවණ්ණානි දු ් ානි
නානප්පකාරාආභරණවිකතියයොමා ාගන්ධවිය පනානි චආදාය මන් ා
පරිවායරත්වා අට්ඨංසු.   ්මිං ඛයණ  ක්ක ්  නිසින්නා නං උණ්හං 
අයහොසි. ය ො ‘‘යකො නු යඛො මං ඉමම්හා ඨානා චායවතුකායමොසී’’ති
උපධායරන්ය ො ය ොධි ත්  ්  අ ඞ්කායරතුකාම ං ඤත්වා වි ් කම්මං

ආමන්ය සි–‘‘ ම්මවි ් කම්ම, සිද්ධත්ථකුමායරොඅජ්ජඅඩ්ඪරත්  මයය

මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමි ් ති, අයම ්  පච්ඡියමො අ ඞ්කායරො, ත්වං
උයයානං ගන්ත්වා මහාපුරි ං දිබ් ා ඞ්කායරහි අ ඞ්කයරොහී’’ති. ය ො
‘‘ ාධූ’’ති පටි ්සුණිත්වා යදවානුභායවන  ඞ්ඛණඤ්යඤව ය ොධි ත් ං
උප ඞ්කමිත්වා   ්ය ව කප්පක දිය ො හුත්වා දිබ් දු ්ය න
ය ොධි ත්  ් සී ංයවයඨසි.ය ොධි ත්ය ොහත්ථ ම්ඵ ්ය යනව‘‘නාමං 

මනු ්ය ො, යදවපුත්ය ො අය’’න්ති අඤ්ඤාසි. යවඨයනන යවඨි මත්ය 

සීය  යමොළියං මණිර නාකායරන දු ්  හ ් ං අබ්භුග්ගඤ්ඡි, පුන
යවයඨන්  ්  දු ්  හ ් න්ති ද ක්ඛත්තුං යවයඨන්  ්  ද 

දු ්  හ ් ානි අබ්භුග්ගච්ඡිංසු. ‘‘සී ං ඛුද්දකං, දු ් ානි  හූනි, කථං
අබ්භුග්ග ානී’’ති න චින්ය  බ් ං. ය සු හි  බ් මහන් ං

ආම කපුප්ඵප්පමාණං, අවය  ානි කදම් කපුප්ඵප්පමාණානි අයහසුං.
ය ොධි ත්  ් සී ං කිඤ්ජක්ඛගවච්ඡි ංවියකුයයකපුප්ඵංඅයහොසි. 

අථ ්  බ් ා ඞ්කාරපටිමණ්ඩි  ්  බ්  ා ාවචයරසු කානි කානි 

පටිභානානි ද ් යන්ය සු, බ්රාහ්මයණසු ‘‘ජයනන්දා’’තිආදිවචයනහි, 
සු මඞ්ගලිකාදීසු ච නානප්පකායරහි මඞ්ග වචනත්ථුතියඝොය හි
 ම්භායවන්ය සු  බ් ා ඞ්කාරපටිමණ්ඩි ං  ං රථවරං අභිරුහි.   ්මිං
 මයය ‘‘රාහු මා ා පුත් ං විජා ා’’ති සුත්වා සුද්යධොදනමහාරාජා
‘‘පුත්  ්  යම තුට්ඨිං නියවයදථා’’ති  ා නං පහිණි. ය ොධි ත්ය ො  ං

සුත්වා ‘‘රාහු ජාය ො,  න්ධනං ජා ’’න්ති ආහ. රාජා ‘‘කිං යම පුත්ය ො
අවචා’’ති පුච්ඡිත්වා  ං වචනං සුත්වා ‘‘ඉය ො පට්ඨාය යම නත් ා 

‘ොහුලකු ායෙො’ත්යවවනාමයහොතූ’’තිආහ. 

ය ොධි ත්ය ොපි යඛො රථවරං ආරුය්හ අතිමහන්ය න යය න
අතිමයනොරයමන සිරිය ොභග්යගන නගරං පාවිසි.   ්මිං  මයය 

කිසාය ොතමී නාම ඛත්තියකඤ්ඤාඋපරිපා ාදවර  ග ානගරංපදක්ඛිණං
කුරුමාන ්  ය ොධි ත්  ්  රූපසිරිං දි ්වා ළිතිය ොමන ් ජා ා ඉමං
උදානංඋදායනසි– 
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‘‘නිබ්බු ානූන ාමා ා, නිබ්බුය ොනූනය ොපි ා; 

නිබ්බු ා නූන  ා නාරී, ය ් ායං ඊදිය ො පතී’’ති. (ධ.  . අට්ඨ. 

නිදානකථා); – 

ය ොධි ත්ය ො  ං සුත්වා චින්ය සි – ‘‘අයං එවමාහ – ‘එවරූපං 

අත් භාවං ප ් න්තියා මාතු හදයං නිබ් ායති, පිතු හදයං නිබ් ායති, 
පජාපතියා හදයං නිබ් ායතී’ති. කි ්මිං නු යඛො නිබ්බුය  හදයං නිබ්බු ං

නාම යහොතී’’ති. අථ ්  කිය ය සු විරත් මන ්  එ දයහොසි – 

‘‘රාගග්ගිම්හි නිබ්බුය  නිබ්බු ං නාම යහොති, යදො ග්ගිම්හි නිබ්බුය 

නිබ්බු ං නාම යහොති, යමොහග්ගිම්හි නිබ්බුය  නිබ්බු ං නාම යහොති, 
මානදිට්ඨිආදීසු බ් කිය  දරයථසුනිබ්බුය සු නිබ්බු ංනාම යහොතී’’ති.

‘‘අයං යම සු ් වනං  ායවති, අහඤ්හි නිබ් ානං ගයව න්ය ො විචරාමි, 
අජ්යජව මයා ඝරාවා ං ඡඩ්යඩත්වා නික්ඛම්ම පබ් ජිත්වා නිබ් ානං 

ගයවසිතුං වට්ටති, අයං ඉමි ් ා ආචරියභායගො යහොතූ’’ති කණ්ඨය ො 
ඔමුඤ්චිත්වාකි ායගො මියා    හ ් ග්ඝනකං මුත් ාහාරං යපය සි.  ා 

‘‘සිද්ධත්ථකුමායරොමයිපටි ද්ධචිත්ය ොහුත්වාපණ්ණාකාරංයපය තී’’ති 
ය ොමන ් ජා ාඅයහොසි. 

ය ොධි ත්ය ොපි මහන්ය න සිරිය ොභග්යගන අත් යනො පා ාදං
අභිරුහිත්වාසිරි යයනනිපජ්ජි. ාවයදවචනං  බ් ා ඞ්කාරපටිමණ්ඩි ා
නච්චගී ාදීසු සුසික්ඛි ා යදවකඤ්ඤා විය රූපය ොභග්ගප්පත් ා
නාටකිත්ථියයො නානාතූරියානි ගයහත්වා  ම්පරිවායරත්වා 
අභිරමායපන්තියයො නච්චගී වාදි ානි පයයොජයිංසු. ය ොධි ත්ය ො
කිය ය සුවිරත් චිත්  ාය නච්චාදීසුඅනභිරය ොමුහුත් ංනිද්දංඔක්කමි.

 ාපි ඉත්ථියයො ‘‘ය ් ත්ථාය මයං නච්චාදීනි පයයොයජම, ය ො නිද්දං

උපගය ො, ඉදානි කිමත්ථං කි මි ් ාමා’’ති ගහි ගහි ානි තූරියානි

අජ්යඣොත්ථරිත්වානිපජ්ජිංසු, ගන්ධය  ප්පදීපාඣායන්ති.ය ොධි ත්ය ො 
පබුජ්ඣිත්වා  යනපිට්යඨ පල් ඞ්යකන නිසින්යනො අද්ද   ා ඉත්ථියයො

තූරියභණ්ඩානි අවත්ථරිත්වා නිද්දායන්තියයො – එකච්චා පග්ඝරි යඛළා, 

කිලින්නගත් ා, එකච්චා දන්ය  ඛාදන්තියයො, එකච්චා කාකච්ඡන්තියයො, 

එකච්චා විප්ප පන්තියයො, එකච්චා විවටමුඛී, එකච්චා අපග වත්ථා
පාකටබීභච්ඡ ම් ාධට්ඨානා. ය ො  ා ං  ං විප්පකාරං දි ්වා
භියයයොය ොමත් ාය කායමසු විරත් චිත්ය ො අයහොසි.   ් 
අ ඞ්ක පටියත් ං  ක්කභවන දි ම්පි  ං මහා  ං

විවිධනානාකුණපභරි ං ආමකසු ානං විය උපට්ඨාසි,  යයො භවා 

ආදිත් යගහ දි ාඛාදිංසු–‘‘උපද්දු ංව , යභො, උප ් ට්ඨංව , යභො’’ති

උදානං පවත්ය සි, අතිවිය ් පබ් ජ්ජායචිත් ංනමි. 

ය ො ‘‘අජ්යජව මයා මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිතුං වට්ටතී’’ති  යනා 
වුට්ඨායද්වාර මීපංගන්ත්වා‘‘යකොඑත්ථා’’තිආහ.උම්මායරසී ංකත්වා
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නිපන්යනො ඡන්යනො – ‘‘අහං, අයයපුත් , ඡන්යනො’’ති ආහ. ‘‘අජ්ජාහං

මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිතුකායමො, එකංයමඅ ් ංකප්යපහී’’තිආහ.ය ො

‘‘ ාධු, යදවා’’ති අ ් භණ්ඩකං ගයහත්වා අ ්  ා ං ගන්ත්වා
ගන්ධය  ප්පදීයපසු ජ න්ය සු සුමනපට්ටවි ාන ්  යහට්ඨා රමණීයය
භූමිභායග ඨි ං කණ්ඩකං අ ් රාජානං දි ්වා ‘‘අජ්ජ මයා ඉමයමව 

කප්යපතුං වට්ටතී’’තිකණ්ඩකංකප්යපසි. ය ොකප්පියමායනොව අඤ්ඤාසි

‘‘අයං කප්පනා අතිවිය ගාළ්හා, අඤ්යඤසු දිවය සු

උයයානකීළාදිගමනකාය  කප්පනා විය න යහොති, මය්හං අයයපුත්ය ො 
අජ්ජ මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිතුකායමො භවි ් තී’’ති.  ය ො

තුට්ඨමානය ො මහාහසි ං හසි, ය ො  ද්යදො  ක නගරං පත්ථරිත්වා
ගච්යඡයය.යදව ාපනනං න්නිරුම්භිත්වාන ක ් චිය ොතුංඅදංසු. 

ය ොධි ත්ය ොපියඛොඡන්නංයපය ත්වාව‘‘පුත් ං ාව ප ්සි ් ාමී’’ති
චින්ය ත්වා නිසින්නපල් ඞ්කය ො උට්ඨාය රාහු මාතුයා ව නට්ඨානං
ගන්ත්වා ගබ්භද්වාරං විවරි.   ්මිං ඛයණ අන්ය ොගබ්යභ 

ගන්ධය  ප්පදීයපො ඣායති, රාහු මා ා සුමනමල්ලිකාදීනං පුප්ඵානං
අම් ණමත්ය න අභිප්පකිණ්යණ  යයන පුත්  ්  මත්ථයක හත්ථං
ඨයපත්වා නිද්දායති. ය ොධි ත්ය ො උම්මායර පාදං ඨයපත්වා ඨි යකොව 

ඔය ොයකත්වා‘‘ චාහංයදවියා හත්ථංඅපයනත්වාමමපුත් ංගණ්හි ් ාමි, 

යදවී පබුජ්ඣි ් ති, එවං යම ගමනන් රායයො භවි ් ති, බුද්යධො හුත්වාව
ආගන්ත්වා පුත් ං ප ්සි ් ාමී’’ති පා ාද  ය ො ඔ රි. යං පන

ජා කට්ඨකථායං ‘‘ දා  ත් ාහජාය ො රාහු කුමායරො යහොතී’’ති වුත් ං, 

 ංය  ට්ඨකථාසුනත්ථි,   ්මාඉදයමවගයහ බ් ං. 

එවංය ොධි ත්ය ොපා ාද  ාඔ රිත්වාඅ ්  මීපංගන්ත්වාඑවමාහ

– ‘‘ ා  කණ්ඩක, ත්වං අජ්ජ එකරත්තිං මං  ාරය, අහං  ං නි ් ාය
බුද්යධො හුත්වා  යදවකං ය ොකං  ාරයි ් ාමී’’ති.  ය ො උල් ඞ්ඝිත්වා
කණ්ඩක ්  පිට්ඨිං අභිරුහි. කණ්ඩයකො ගීවය ො පට්ඨාය ආයායමන

අට්ඨාර හත්යථො යහොති,  දනුච්ඡවියකන උබ්ය යධන  මන්නාගය ො
ථාමජව ම්පන්යනො  බ් ය ය ො යධො  ඞ්ඛ දිය ො. ය ො  යච හය යය

වාපද ද්දං වාකයරයය,  ද්යදො ක නගරංඅවත්ථයරයය,   ්මායදව ා

අත් යනො ආනුභායවන   ්  යථා න යකොචි සුණාති, එවං හසි  ද්දං
 න්නිරුම්භිත්වා අක්කමනඅක්කමනපදවායර හත්ථ  ානි උපනායමසුං.
ය ොධි ත්ය ො අ ් වර ්  පිට්ඨියවමජ්ඣගය ො ඡන්නං අ ්  ්  වා ධිං 
ගාහායපත්වා අඩ්ඪරත්  මයය මහාද්වාර මීපං පත්ය ො.  දා පන රාජා
‘‘එවංමමපුත්ය ො යායකායචියව ායනගරද්වාරංවිවරිත්වානික්ඛමිතුං
න  ක්ඛි ් තී’’ති ද්වීසු ද්වාරකවායටසු එයකකං පුරි  හ ්ය න
විවරි බ් ංකායරසි.ය ොධි ත්ය ොපන ථාම   ම්පන්යනොහත්ථිගණනාය

යකොටි හ ් හත්ථීනං   ං ධායරසි, පුරි ගණනාය 
ද යකොටි හ ් පුරි ානං   ංධායරසි.ය ොචින්ය සි– ‘‘ යච ද්වාරංන
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විවරියයති, අජ්ජකණ්ඩක ් පිට්යඨනිසින්යනොවවා ධිංගයහත්වාඨිය න 
ඡන්යනන  ද්ධිංයයව කණ්ඩකං ඌරුහි නිප්ළියළත්වා
අට්ඨාර හත්ථුබ්ය ධං පාකාරංඋප්පතිත්වාඅතික්කමි ් ාමී’’ති.ඡන්යනොපි

චින්ය සි– ‘‘ යචද්වාරංනවිවරියයති, අහංඅත් යනො ාමිකංඅයයපුත් ං
ඛන්යධ නිසීදායපත්වා කණ්ඩකං දක්ඛියණන හත්යථන කුච්ඡියං
පරික්ඛිපන්ය ො උපකච්ඡන් යර කත්වා පාකාරං උප්පතිත්වා

අතික්කමි ් ාමී’’ති.කණ්ඩයකොපිචින්ය සි–‘‘ යච ද්වාරංනවිවරියයති, 
අහං අත් යනො  ාමිකං පිට්යඨ යථානිසින්නයමව ඡන්යනන වා ධිං 
ගයහත්වා ඨිය න  ද්ධිංයයව උක්ඛිපිත්වා පාකාරං උප්පතිත්වා 

අතික්කමි ් ාමී’’ති. යචද්වාරංනවිවයරයය, යථාචින්ති යමවය සුතීසු
ජයනසු අඤ්ඤ යරො  ම්පායදයය. ද්වායර පන අධිවත්ථා යදව ා ද්වාරං
විවරි. 

  ්මිංයයව ඛයණ  ායෙො පාපිමා ‘‘ය ොධි ත් ං නිවත්ය  ් ාමී’’ති

ආගන්ත්වා ආකාය  ඨිය ො ආහ – ‘‘මාරි , මා නික්ඛමි, ඉය ො ය  

 ත් යමදිවය චක්කර නංපාතුභවි ් ති, ද්වි හ ් පරිත් දීපපරිවාරානං

චතුන්නං මහාදීපානං රජ්ජං කායර ් සි, නිවත් , මාරි ා’’ති. ‘‘යකොසි

ත්ව’’න්ති? ‘‘අහං ව වත්තී’’ති. ‘‘මාර, ජානාමහං මය්හං චක්කර න ් 

පාතුභාවං, අනත්ථියකොහං රජ්යජන, ද  හ ්සිය ොකධාතුං උන්නායදත්වා
බුද්යධොභවි ් ාමී’’ති ආහ.මායරො‘‘ඉය ොදානිය පට්ඨායකාමවි ක්කං
වා  යාපාදවි ක්කං වා විහිං ාවි ක්කං වා චින්ති කාය  ජානි ් ාමී’’ති
ඔ ාරායපක්යඛොඡායාවිය අනුගච්ඡන්ය ොඅනු න්ධි. 

ය ොධි ත්ය ොපි හත්ථග ං චක්කවත්තිරජ්ජං යඛළපිණ්ඩං විය 

අනයපක්යඛො ඡඩ්යඩත්වා මහන්ය න  ක්කායරන නගරා නික්ඛමි.

ආ ාළ්හිපුණ්ණමාය උත් රා ාළ්හනක්ඛත්ය වත් මායන, නික්ඛමිත්වාච
පුන නගරං අපය ොයකතුකායමො ජාය ො. එවඤ්ච පන ්  චිත්ය 

උප්පන්නමත්ය යයව – ‘‘මහාපුරි , න  යා නිවත්ය ත්වා 
ඔය ොකනකම්මං ක ’’න්ති වදමානා විය මහාපථවී කු ා චක්කං විය
ඡිජ්ජිත්වා පරිවත්ති. ය ොධි ත්ය ො නගරාභිමුයඛො ඨත්වා නගරං
ඔය ොයකත්වා   ්මිං පථවිප්පයදය  කණ්ඩකනිවත් නයචතියට්ඨානං
ද ්ය ත්වා ගන් බ් මග්ගාභිමුඛං කණ්ඩකං කත්වා පායාසි මහන්ය න
 ක්කායරනඋළායරනසිරිය ොභග්යගන. දාකිර ් යදව ාපුරය ො ට්ඨි 

උක්කා හ ් ානි ධාරයිංසු, පච්ඡය ො  ට්ඨි, දක්ඛිණප ් ය ො  ට්ඨි, 
වාමප ් ය ො  ට්ඨීති. අපරා යදව ා චක්කවාළමුඛවට්ටියං අපරිමාණා
උක්කා ධාරයිංසු.අපරායදව ාචනාගසුපණ්ණාදයයොචදිබ්ය හිගන්යධහි

මා ාහිචුණ්යණහි ධූයපහිපූජයමානාගච්ඡන්ති, පාරිච්ඡත් කපුප්යඵහියචව
මන්දාරවපුප්යඵහි ච ඝනයමඝවුට්ඨිකාය  ධාරාහි විය නභං නිරන් රං

අයහොසි, දිබ් ානි  ංගී ානි පවත්තිංසු,  මන් ය ො අට්ඨ තූරියානි,  ට්ඨි
තූරියානීති අට්ඨ ට්ඨි තූරිය   හ ් ානි පවත් යිංසු. ය  ං  ද්යදො
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 මුද්දකුච්ඡියං යමඝධනි කාය ො විය, යුගන්ධරකුච්ඡියං
 ාගරනිග්යඝො කාය ොවියචවත් ති. 

ඉමිනා සිරිය ොභග්යගන ගච්ඡන්ය ො ය ොධි ත්ය ො එකරත්ය යනව
තීණි රජ්ජානි අතික්කම්ම තිං යයොජනමත්ථයක අයනොමානදීතීරං පාපුණි.

කිං පනඅ ්ය ො ය ො පරං ගන්තුංන ක්යකොතීති? යනොන ක්යකොති.
ය ොහිඑකංචක්කවාළගබ්භංනාභියා ඨි චක්ක ් යනමිවට්ටිංමද්දන්ය ො
විය අන් න්ය න චරිත්වා පුයරපා රා යමව ආගන්ත්වා අත් යනො
 ම්පාදි ං භත් ං භුඤ්ජිතුං  මත්යථො.  දා පන යදවනාගසුපණ්ණාදීහි
ආකාය  ඨත්වා ඔ ් ට්යඨහි ගන්ධමා ාදීහි යාව ඌරුප්පයද ා 
 ඤ්ඡන්න රීරං ආකඩ්ඪිත්වා ගන්ධමා ාජටං ඡින්දන්  ්  අතිපපඤ්යචො

අයහොසි,   ්මා තිං යයොජනමත් යමව අගමාසි. අථ ය ොධි ත්ය ො

නදීතීයරඨත්වාඡන්නංපුච්ඡි– ‘‘කානාම අයංනදී’’ති? ‘‘අයනොමානාම, 
යදවා’’ති. ‘‘අම්හාකම්පි පබ් ජ්ජා අයනොමා භවි ් තී’’ති පණ්හියා
ඝට්යටන්ය ො අ ්  ්   ඤ්ඤං අදාසි. අ ්ය ො ච උප්පතිත්වා 
අට්ඨු භවිත්ථාරායනදියාපාරිමතීයරඅට්ඨාසි. 

ය ොධි ත්ය ො අ ් පිට්ඨිය ො ඔරුය්හ රජ පට්ට දිය  වාළුකාපුලියන

ඨත්වාඡන්නංආමන්ය සි– ‘‘ ම්මඡන්න, ත්වංමය්හං ආභරණානියචව

කණ්ඩකඤ්ච ආදාය ගච්ඡ, අහං පබ් ජි ් ාමී’’ති. ‘‘අහම්පි, යදව, 

පබ් ජි ් ාමී’’ති. ය ොධි ත්ය ො ‘‘න  බ්භා  යා පබ් ජිතුං, ගච්යඡව
ත්ව’’න්ති තික්ඛත්තුං පටි ාහිත්වා ආභරණානි යචව කණ්ඩකඤ්ච

පටිච්ඡායපත්වා චින්ය සි – ‘‘ඉයම මය්හං යක ා  මණ ාරුප්පා න

යහොන්ති, අඤ්යඤොය ොධි ත්  ් යකය ඡින්දිතුං යුත් රූයපොනත්ථී’’ති.
 ය ො ‘‘ යයමව ඛග්යගන ඡින්දි ් ාමී’’ති දක්ඛියණන හත්යථන අසිං
ගයහත්වා වාමහත්යථන යමොළියා  ද්ධිං චූළං ගයහත්වා ඡින්දි. යක ා 
ද්වඞ්ගු මත් ා හුත්වා දක්ඛිණය ො ආවට්ටමානා සී ං අල්ලීයිංසු. ය  ං

යාවජීවං  යදව පමාණං අයහොසි, ම ්සු ච  දනුරූපං, පුන
යක ම ්සුඔහාරණකිච්චංනාමනායහොසි.ය ොධි ත්ය ො හයමොළියාචූළං

ගයහත්වා ‘‘ චාහං  ම්බුද්යධො භවි ් ාමි, ආකාය  තිට්ඨතු. යනො යච, 
භූමියං ප තූ’’ති අන් ලික්යඛ ඛිපි.  ා චූළා යයොජනප්පමාණං ඨානං
අබ්භුග්ගන්ත්වා ආකාය  අට්ඨාසි.  ක්යකො යදවරාජා දිබ් චක්ඛුනා
ඔය ොයකත්වා යයොජනියර නචඞ්යකොටයකන  ම්පටිච්ඡිත්වා 

 ාවතිං භවයන චූළා ණියෙතිෙං නාමපතිට්ඨායපසි. 

‘‘යඡත්වාන යමොළිං වරගන්ධවාසි ං, යවහාය ං උක්ඛිපි

 කයපුඞ්ගයවො; 

 හ ් යනත්ය ො සිර ා පටිග්ගහි, ර නචඞ්යකොටවයරන

වා යවො’’ති.(ම. නි.අට්ඨ.1.222); 
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පුන ය ොධි ත්ය ො චින්ය සි – ‘‘ඉමානි කාසිකවත්ථානි මය්හං න 
 මණ ාරුප්පානී’’ති. අථ ්  ක ් පබුද්ධකාය  පුරාණ හායයකො
ඝටිකාරමහාබ්රහ්මා එකං බුද්ධන් රං ජරං අප්පත්ය න මිත් භායවන

චින්ය සි – ‘‘අජ්ජ යම  හායයකො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛන්ය ො, 
 මණපරික්ඛාරම ් ගයහත්වාගච්ඡි ් ාමී’’ති. 

‘‘තිචීවරඤ්චපත්ය ොච, වාසීසූචිච න්ධනං; 

පරි ් ාවයනනඅට්යඨය , යුත් යයොග ් භික්ඛූයනො’’ති.– 

ඉයම අට්ඨ පරික්ඛායර ආහරිත්වා අදාසි. ය ොධි ය ො අරහද්ධජං 

නිවාය ත්වාඋත් මපබ් ජි යව ංගණ්හිත්වා‘‘ඡන්න, ත්වංමමවචයනන
මා ාපිතූනං ආයරොගයං වයදහී’’ති වත්වා උයයයොයජසි. ඡන්යනො
ය ොධි ත් ං වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි. කණ්ඩයකො පන
ඡන්යනන  ද්ධිං මන් යමාන ්  ය ොධි ත්  ්  වචනං සුණන්ය ොව
‘‘නත්ථි දානි මය්හං පුන  ාමියනො ද ් න’’න්ති චින්ය ත්වා චක්ඛුපථං 
විජහන්ය ොය ොකංඅධිවාය තුංඅ ක්යකොන්ය ොහදයයනඵලිය නකා ං 
කත්වා  ාවතිං භවයන කණ්ඩයකො නාම යදවපුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ති.

ඡන්න ් පඨමං එයකොවය ොයකොඅයහොසි, කණ්ඩක ් පනකා කිරියාය
දුතියයනය ොයකනළිළිය ොයරොදන්ය ො පරියදවන්ය ොනගරංඅගමාසි. 

ය ොධි ත්ය ො පබ් ජිත්වා  ්මිංයයවපයදය  අනුපිෙං නාමඅම් වනං

අත්ථි,  ත්ථ  ත් ාහං පබ් ජ්ජාසුයඛන වීතිනායමත්වා එකදිවය යනව
තිං යයොජනමග්ගං පද ා ගන්ත්වා රාජගහං පාවිසි. පවිසිත්වා ච  පදානං
පිණ්ඩාය චරි.  ක නගරං ය ොධි ත්  ්  රූපද ් යනයනව ධනපා යක

පවිට්යඨරාජගහංවියච, අසුරින්යදපවිට්යඨයදවනගරංවියච ඞ්යඛොභං 

අගමාසි. රාජපුරි ා ගන්ත්වා ‘‘යදව, එවරූයපො නාම  ත්ය ො නගයර

පිණ්ඩායචරති, ‘යදයවො වාමනු ්ය ොවානායගොවාසුපණ්යණොවාඅසුයකො
නාම එය ො’ති න ජානාමා’’ති ආයරොයචසුං. රාජා පා ාද ය  ඨත්වා

මහාපුරි ං දි ්වා අච්ඡරියබ්භු චිත්ය ො පුරිය  ආණායපසි – ‘‘ගච්ඡථ, 

භයණ, වීමං ථ,  යච අමනු ්ය ො භවි ් ති, නගරා නික්ඛමිත්වා

අන් රධායි ් ති,  යච යදව ා භවි ් ති, ආකාය න ගච්ඡි ් ති,  යච 

නායගොභවි ් ති, පථවියංනිමුජ්ජිත්වාගමි ් ති,  යචමනු ්ය ොභවි ් ති, 
යථා ද්ධංභික්ඛංපරිභුඤ්ජි ් තී’’ති. 

මහාපුරිය ොපි යඛො මි ් කභත් ං  ංහරිත්වා ‘‘අ ං යම එත් කං 
යාපනායා’’ති ඤත්වා පවිට්ඨද්වායරයනව නගරා නික්ඛමිත්වා 

පණ්ඩවපබ්  ච්ඡායායං පුරත්ථිමාභිමුයඛො නිසීදිත්වා ආහාරං පරිභුඤ්ජිතුං
ආරද්යධො.අථ ් අන් ානිපරිවත්තිත්වාමුයඛන නික්ඛමනාකාරප්පත් ානි
අයහසුං. ය ොය ොය නඅත් භායවනඑවරූප ් ආහාර ්  චක්ඛුනාපි
අදිට්ඨපුබ්  ාය ය න පටිකූ ාහායරන අට්ටීයමායනොපි එවං අත් නා එව 

අත් ානං ඔවදි – ‘‘සිද්ධත්ථ, ත්වං සු භඅන්නපායන කුය 
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තිව ්සිකගන්ධ ාලියභොජනං නානග්ගරය හි භුඤ්ජනට්ඨායන
නිබ් ත්තිත්වාපි එකං පංසුකූලිකං දි ්වා ‘කදා නු යඛො අහම්පි එවරූයපො

හුත්වාපිණ්ඩායචරිත්වාභුඤ්ජි ් ාමි, භවි ් තිනුයඛොයමය ො කාය ො’ති

චින්ය ත්වානික්ඛන්ය ො, ඉදානිකින්නායම ංකයරොසී’’තිඑවංඅත් ානං 
ඔවදිත්වානිබ්බිකායරොහුත්වාආහාරංපරිභුඤ්ජි. 

රාජපුරි ා  ං පවත්තිං දි ්වා ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා 
දූ වචනං සුත්වා යවයගන නගරා නික්ඛමිත්වා ය ොධි ත්  ්   න්තිකං
ගන්ත්වා ඉරියාපථ ්මිංයයව පසීදිත්වා ය ොධි ත්  ්   බ් ං ඉ ් රියං

නියයාය සි. ය ොධි ත්ය ො ‘‘මය්හං, මහාරාජ, වත්ථුකායමහි වා

කිය  කායමහි වා අත්යථො නත්ථි, අහං පරමාභි ම්ය ොධිං පත්ථයන්ය ො
නික්ඛන්ය ො’’ති ආහ. රාජා අයනකප්පකාරං යාචන්ය ොපි   ්  චිත් ං

අ භිත්වා‘‘අද්ධාත්වංබුද්යධොභවි ් සි, බුද්ධභූය නපන යාපඨමංමම

විජි ං ආගන් බ් ’’න්ති පටිඤ්ඤං ගණ්හි. අයයමත්ථ  ඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරො පන ‘‘පබ් ජ්ජං කිත් යි ් ාමි, යථා පබ් ජි චක්ඛුමා’’ති ඉමං 

පබ්බජ්ජාසුත්තං (සු. නි. 407)  ද්ධිං අට්ඨකථාය ඔය ොයකත්වා
යවදි බ්ය ො. 

ය ොධි ත්ය ොපි යඛො රඤ්යඤො පටිඤ්ඤං දත්වා අනුපුබ්ය න චාරිකං 
චරමායනො ආළාරඤ්ච කා ාමං උදකඤ්ච රාමපුත් ං උප ඞ්කමිත්වා
 මාපත්තියයො නිබ් ත්ය ත්වා ‘‘නායං මග්යගො ය ොධායා’’ති  ම්පි
 මාපත්තිභාවනං අන ඞ්කරිත්වා  යදවක ්  ය ොක ්  අත් යනො
ථාමවීරිය න්ද ් නත්ථං මහාපධානං පදහිතුකායමො උරුයව ං ගන්ත්වා
‘‘රමණීයයොව ායංභූමිභායගො’’ති ත්යථවවා ං උපගන්ත්වාමහාපධානං
පදහි.ය පියඛොයකොණ්ඩඤ්ඤප්පමුඛාපඤ්චවග්ගියා ගාමනිගමරාජධානීසු
භික්ඛාය චරන් ා  ත්ථ ය ොධි ත් ං  ම්පාපුණිංසු. අථ නං ඡබ්  ් ානි

මහාපධානං පදහන් ං ‘‘ඉදානි බුද්යධො භවි ් ති, ඉදානි බුද්යධො 
භවි ් තී’’ති පරියවණ ම්මජ්ජනාදිකාය වත් පටිපත්තියා උපට්ඨහමානා
 න්තිකාවචරා අයහසුං. ය ොධි ත්ය ොපි යඛො ‘‘යකොටිප්පත් ං

දුක්කරකාරිකංකරි ් ාමී’’ති එකති  ණ්ඩු ාදීහිපිවීතිනායමසි,  බ් ය ොපි
ආහාරුපච්යඡදනං අකාසි. යදව ාපි ය ොමකූයපහි ඔජං උප ංහරමානා
පක්ඛිපිංසු. 

අථ ්   ාය නිරාහාර ාය පරමකසිරප්පත්  ාය සුවණ්ණවණ්යණොපි

කායයො කාළවණ්යණො අයහොසි, ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණානි
පටිච්ඡන්නානි අයහසුං. අප්යපකදා ආනාපානකජ්ඣානං ඣායන්ය ො
මහායවදනාභිතුන්යනො වි ඤ්ඤීභූය ො චඞ්කමනයකොටියං ප ති. අථ නං 
එකච්චා යදව ා ‘‘කා ඞ්කය ො  මයණො යගො යමො’’ති වදන්ති. එකච්චා
‘‘විහායරොත්යවයවය ො අරහ ’’න්ති ච ආහංසු.  ත්ථ යා ං

‘‘කා ඞ්කය ො’’ති  ඤ්ඤා අයහොසි,  ා ගන්ත්වා සුද්යධොදනමහාරාජ ් 
ආයරොයචසුං–‘‘තුම්හාකංපුත්ය ොකා ඞ්කය ො’’ති.‘‘මමපුත්ය ො බුද්යධො
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හුත්වා කා ඞ්කය ො, අහුත්වා’’ති? ‘‘බුද්යධො භවිතුං නා ක්ඛි, 
පධානභූමියංයයව පතිත්වා කා ඞ්කය ො’’ති. ඉදං සුත්වා රාජා – ‘‘නාහං

 ද්දහාමි, මම පුත්  ්  ය ොධිං අප්පත්වා කා කිරියා නාම නත්ථී’’ති 

පටික්ඛිපි. ‘‘ක ්මා පන රාජා න  ද්දහතී’’ති? 
කා යදව  ාප වන්දාපනදිවය  ජම්බුරුක්ඛමූය  ච පාටිහාරියානං
දිට්ඨත් ා. 

පුන ය ොධි ත්ය   ඤ්ඤං පටි භිත්වා උට්ඨිය   ා යදව ා ගන්ත්වා 

‘‘අයරොයගොය , මහාරාජ, පුත්ය ො’’තිආයරොයචසුං.රාජා ‘‘ජානාමහංමම
පුත්  ්  අමරණභාව’’න්තිවදති.මහා ත්  ් ඡබ්  ් ානිදුක්කරකාරිකං
කයරොන්  ්ය ව ආකාය  ගණ්ඨිකරණකාය ො විය අයහොසි. ය ො ‘‘අයං 
දුක්කරකාරිකා නාම ය ොධාය මග්යගො න යහොතී’’ති ඔළාරිකං ආහාරං
ආහායරතුං ගාමනිගයමසු පිණ්ඩාය චරිත්වා ආහාරං ආහරි. අථ ් 

ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණානි පාකතිකානි අයහසුං, කායයොපි
සුවණ්ණවණ්යණො අයහොසි. පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ ‘‘අයං ඡබ්  ් ානි

දුක්කරකාරිකං කයරොන්ය ොපි  බ් ඤ්ඤු ං පටිවිජ්ඣිතුං නා ක්ඛි, ඉදානි 
ගාමනිගමාදීසු පිණ්ඩාය චරිත්වා ඔළාරිකං ආහාරං ආහරමායනො කිං

 ක්ඛි ් ති,  ාහුලියකො එ  පධානවිබ්භන්ය ො, සී ං න්හායිතුකාම ් 

උ ් ාවබින්දු ක්කනංවියඅම්හාකං එ  ්  න්තිකාවිය   ක්කනං, කිං
යනො ඉමිනා’’ති මහාපුරි ං පහාය අත් යනො අත් යනො පත් චීවරං

ගයහත්වාඅට්ඨාර යයොජනමග්ගංගන්ත්වා ඉසිපතනං පවිසිංසු. 

ය න යඛො පන  මයයන උරුයව ායං ය නානිගයම

ය නානිකුටුම්බික ්  යගයහ නිබ් ත් ා සුජාතා නාම දාරිකා වයප්පත් ා
එක ්මිං නියරොධරුක්යඛ පත්ථනං අකාසි – ‘‘ චාහං  මජාතිකංකු ඝරං

ගන්ත්වා පඨමගබ්යභ පුත් ං  භි ් ාමි, අනු ංවච්ඡරං ය 
   හ ් පරිච්චායගන  ලිකම්මං කරි ් ාමී’’ති.   ් ා  ා පත්ථනා
 මිජ්ඣි.  ා මහා ත්  ්  දුක්කරකාරිකං කයරොන්  ්  ඡට්යඨ ව ්ය 
පරිපුණ්යණවි ාඛාපුණ්ණමායං ලිකම්මංකාතුකාමාහුත්වා පුයර රංයයව

යධනු හ ් ං ට්ඨිමධුකවයනචරායපත්වා,  ා ංඛීරංපඤ්චයධනු  ානි 

පායයත්වා,  ා ං ඛීරං අඩ්ඪතියානි ච   ානීති එවං යාව ය ොළ න්නං

යධනූනංඛීරංඅට්ඨ යධනුයයොපිවන්ති,  ාවඛීර ්  හ  ඤ්චමධුර ඤ්ච
ඔජවන්  ඤ්ච පත්ථයමානා ඛීරපරිවත් නං නාම අකාසි.  ා
වි ාඛාපුණ්ණමදිවය  ‘‘පාය ොව  ලිකම්මං කරි ් ාමී’’ති රත්තියා
පච්චූ  මයං පච්චුට්ඨාය  ා අට්ඨ යධනුයයො දුහායපසි. වච්ඡකා යධනූනං 

ථනමූ ං න ආගමංසු, ථනමූය  පන නවභාජයනසු උපනී මත්ය සු
අත් යනො ධම්ම ාය ඛීරධාරා පග්ඝරිංසු.  ං අච්ඡරියං දි ්වා සුජා ා
 හත්යථයනව ඛීරං ගයහත්වා නවභාජයන පක්ඛිපිත්වා  හත්යථයනව
අග්ගිංකත්වාපචිතුංආරභි. 
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  ්මිං පායාය  පච්චමායන මහන් ා මහන් ා පුබ්බුළා උට්ඨහිත්වා

දක්ඛිණාවට්ටා හුත්වා  ඤ්චරන්ති. එකඵුසි ම්පි  හි න උප්ප ති, 

උද්ධනය ොඅප්පමත් යකොපිධූයමොනඋට්ඨහති.  ්මිං මයයචත් ායරො

ය ොකපා ා ආගන්ත්වා උද්ධයන ආරක්ඛං ගණ්හිංසු, මහාබ්රහ්මා ඡත් ං

ධායරසි,  ක්යකො අ ා ානි  මායනන්ය ො අග්ගිං ජාය සි. යදව ා
ද්වි හ ් දීපපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු යදවමනු ් ානං උපකප්පනඔජං
අත් යනො යදවානුභායවන දණ්ඩක ද්ධං මධුපට ං ළියළත්වා මධුං

ගණ්හමානාවිය ංහරිත්වා ත්ථපක්ඛිපිංසු. අඤ්යඤසුහි කාය සුයදව ා

ක යළ ක යළ ඔජං පක්ඛිපිංසු,  ම්ය ොධිප්පත් දිවය  ච

පරිනිබ් ානදිවය  ච උක්ඛලියංයයව පක්ඛිපිංසු. සුජා ා එකදිවය යයව

 ත්ථඅත් යනො පාකටානිඅයනකානිඅච්ඡරියානිදි ්වා පුණ්ණං නාමදාසිං 

ආමන්ය සි – ‘‘අම්ම පුණ්යණ, අජ්ජ අම්හාකං යදව ා අතිවිය ප න්නා, 

මයා හිඑත් යක කාය එවරූපං අච්ඡරියංනාමන දිට්ඨපුබ් ං, යවයගන

ගන්ත්වා යදවට්ඨානං පටිජග්ගාහී’’ති.  ා ‘‘ ාධු, අයයය’’ති   ් ා වචනං
 ම්පටිච්ඡිත්වාතුරි තුරි ා රුක්ඛමූ ංඅගමාසි. 

ය ොධි ත්ය ොපි යඛො   ්මිං රත්තිභායග පඤ්ච මහාසුපියන (අ. නි. 

5.196) දි ්වා පරිග්ගණ්හන්ය ො ‘‘නි ් ං යං අජ්ජාහං බුද්යධො
භවි ් ාමී’’ති ක  න්නිට්ඨායනො   ් ා රත්තියා අච්චයයන
ක  රීරපටිජග්ගයනොභික්ඛාචාරකා ං ආගමයමායනොපාය ොවආගන්ත්වා

  ්මිං රුක්ඛමූය  නිසීදි, අත් යනො පභාය  ක ං රුක්ඛමූ ං
ඔභා යමායනො. අථ යඛො  ා පුණ්ණා ආගන්ත්වා අද්ද  ය ොධි ත් ං

රුක්ඛමූය  පාචීනය ොකධාතුං ඔය ොකයමානං නිසින්නං,  රීරය ො ච ් 
නික්ඛන් ාහිපභාහි ක රුක්ඛං සුවණ්ණවණ්ණං.දි ්වාන ් ාඑ දයහොසි
– ‘‘අජ්ජ අම්හාකං යදව ා රුක්ඛය ො ඔරුය්හ  හත්යථයනව  ලිකම්මං
 ම්පටිච්ඡිතුං නිසින්නා මඤ්යඤ’’ති උබ්ය ගප්පත් ා හුත්වා යවයගන
ආගන්ත්වාසුජා ායඑ මත්ථංආයරොයචසි. 

සුජා ා   ් ා වචනං සුත්වාතුට්ඨමාන ා හුත්වා ‘‘අජ්ජ දානි පට්ඨාය
මමයජට්ඨධීතුට්ඨායනතිට්ඨාහී’’තිධීතුඅනුච්ඡවිකං  බ් ා ඞ්කාරංඅදාසි.
ය ්මා පන බුද්ධභාවං පාපුණනදිවය     හ ් ග්ඝනිකා එකා 

සුවණ්ණපාති  ද්ධුං වට්ටති,   ්මා  ා ‘‘සුවණ්ණපාතියං පායා ං 
පක්ඛිපි ් ාමී’’ති චිත් ං උප්පායදත්වා    හ ් ග්ඝනිකං සුවණ්ණපාතිං 
නීහරායපත්වා  ත්ථ පායා ං පක්ඛිපිතුකාමා පක්කභාජනං ආවජ්යජසි.

 බ්ය ො පායාය ො පදුමපත් ය ොඋදකං විය වත්තිත්වා පාතියං පතිට්ඨාසි, 
එකපාතිපූරමත්ය ොවඅයහොසි. ා  ංපාතිංඅඤ්ඤායපාතියාපටිකුජ්ජිත්වා
ඔදා වත්යථනයවයඨත්වා යං  බ් ා ඞ්කායරහිඅත් භාවංඅ ඞ්කරිත්වා
 ං පාතිං අත් යනො සීය  ඨයපත්වා මහන්ය න ආනුභායවන
නියරොධරුක්ඛමූ ං ගන්ත්වා ය ොධි ත් ං දි ්වා   වය ොමන ් ජා ා 

‘‘රුක්ඛයදව ා’’ති  ඤ්ඤාය දිට්ඨට්ඨානය ො පට්ඨාය ඔනය ොන ා
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පටුන 

ගන්ත්වා සී ය ො පාතිං ඔ ායරත්වා විවරිත්වා සුවණ්ණභිඞ්ගායරන
ගන්ධපුප්ඵවාසි ං උදකං ගයහත්වා ය ොධි ත් ං උපගන්ත්වා අට්ඨාසි.
ඝටිකාරමහාබ්රහ්මුනා දින්යනො මත්තිකාපත්ය ො එත් කං කා ං

ය ොධි ත් ං අවිජහිත්වා   ්මිං ඛයණ අද ් නං ගය ො, ය ොධි ත්ය ො

පත් ං අප ් න්ය ො දක්ඛිණහත්ථංප ායරත්වාඋදකං ම්පටිච්ඡි. සුජා ා

 යහව පාතියා පායා ං මහාපුරි  ්  හත්යථ ඨයපසි, මහාපුරිය ො සුජා ං

ඔය ොයකසි.  ා ආකාරං  ල් ක්යඛත්වා ‘‘අයය, මයා තුම්හාකං

පරිච්චත් ා,  ං ගණ්හිත්වා යථාරුචිකයරොථා’’ති වන්දිත්වා ‘‘යථා මය්හං

මයනොරයථො නිප්ඵන්යනො, එවං තුම්හාකම්පි නිප්ඵජ්ජතූ’’ති වත්වා
   හ ් ග්ඝනිකම්පි සුවණ්ණපාතිං පුරාණකපණ්ණං විය පරිච්චජිත්වා
අනයපක්ඛාවපක්කාමි. 

ය ොධි ත්ය ොපියඛොනිසින්නට්ඨානාවුට්ඨායරුක්ඛංපදක්ඛිණං කත්වා
පාතිං ආදාය යනරඤ්ජරාය තීරං ගන්ත්වා අයනයක ං
ය ොධි ත්    හ ් ානං අභි ම්බුජ්ඣනදිවය  ඔ රිත්වා න්හානට්ඨානං 

සුපතිට්ඨිතං නාම අත්ථි,   ් ා තීයර පාතිං ඨයපත්වා සුපතිට්ඨි තිත්යථ
ඔ රිත්වා න්හත්වා අයනකබුද්ධ   හ ් ානං නිවා නං අරහද්ධජං
නිවාය ත්වා පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදිත්වා එකට්ඨි ා පක්කප්පමායණ
එකූනපණ්ණා පිණ්යඩ කත්වා  බ් ං අප්යපොදකමධුපායා ං පරිභුඤ්ජි.
ය ොයයව ්  බුද්ධභූ    ත්  ත් ාහං ය ොධිමණ්යඩ ව න්  ්  

එකූනපණ්ණා දිව ානි ආහායරො අයහොසි. එත් කං කා ං අඤ්යඤො

ආහායරො නත්ථි, න න්හානං, න මුඛයධොවනං, න  රීරවළඤ්යජො, 
ඣානසුයඛන ඵ  මාපත්තිසුයඛන ච වීතිනායමසි.  ං පන පායා ං

භුඤ්ජිත්වාසුවණ්ණපාතිංගයහත්වා‘‘ චාහංඅජ්ජ බුද්යධොභවි ් ාමි, අයං

පාතිපටිය ො ංගච්ඡතු, යනොයචභවි ් ාමි, අනුය ො ං ගච්ඡතූ’’තිවත්වා
නදීය ොය  පක්ඛිපි.  ා ය ො ං ඡින්දමානා නදීමජ්ඣං ගන්ත්වා 
මජ්ඣට්ඨායනයනව ජව ම්පන්යනො අ ්ය ො විය අසීතිහත්ථමත් ට්ඨානං

පටිය ො ං ගන්ත්වා එක ්මිං ආවට්යට නිමුජ්ජිත්වා කාළනා ොජභවනං
ගන්ත්වා තිණ්ණං බුද්ධානං පරියභොගපාතියයො ‘‘කිලි කිලී’’ති රවං
කාරයමානා පහරිත්වා  ා ං  බ් යහට්ඨිමා හුත්වා අට්ඨාසි. කායළො

නාගරාජා    ද්දං සුත්වා ‘‘හියයයො එයකො බුද්යධො නිබ් ත්ති, පුන අජ්ජ
එයකො නිබ් ත්ය ො’’ති වත්වා අයනයකහි පද ය හි ථුතියයො වදමායනො
උට්ඨාසි.   ්  කිර මහාපථවියා එකයයොජනතිගාවු ප්පමාණං නභං
පූයරත්වා ආයරොහනකාය ොඅජ්ජවාහියයයොවා දිය ොඅයහොසි. 

ය ොධි ත්ය ොපි නදීතීරම්හි සුපුප්ඵි  ා වයන දිවාවිහාරං කත්වා 
 ායන්හ මයං පුප්ඵානං වණ්ටය ො මුච්චනකාය  යදව ාහි අ ඞ්කය න
අට්ඨූ භවිත්ථායරන මග්යගන සීයහො විය විජම්භමායනො
ය ොධිරුක්ඛාභිමුයඛො පායාසි. නාගයක්ඛසුපණ්ණාදයයො දිබ්ය හි

ගන්ධපුප්ඵාදීහිපූජයිංසු, දිබ්  ංගී ාදීනිපවත් යිංසු, ද  හ ්සී ය ොකධාතු
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එකගන්ධා එකමා ා එක ාධුකාරා අයහොසි.   ්මිං  මයය යසොත්ථියෙො 
නාම තිණහාරයකො තිණං ආදාය පටිපයථ ආගච්ඡන්ය ො මහාපුරි  ්  

ආකාරංඤත්වාඅට්ඨතිණමුට්ඨියයොඅදාසි. ය ොධි ත්ය ොතිණංගයහත්වා
ය ොධිමණ්ඩං ආරුය්හ දක්ඛිණදි ාභායග උත් රාභිමුයඛො අට්ඨාසි.   ්මිං
ඛයණ දක්ඛිණචක්කවාළං ඔසීදිත්වා යහට්ඨා අවීචි ම්පත් ං විය අයහොසි.
උත් රචක්කවාළං උල් ඞ්ඝිත්වා උපරි භවග්ගප්පත් ං විය අයහොසි. 
ය ොධි ත්ය ො ‘‘ඉදං  ම්ය ොධිපාපුණනට්ඨානං න භවි ් ති මඤ්යඤ’’ති
පදක්ඛිණං කයරොන්ය ො පච්ඡිමදි ාභාගං ගන්ත්වා පුරත්ථිමාභිමුයඛො

අට්ඨාසි,  ය ො පච්ඡිමචක්කවාළං ඔසීදිත්වා යහට්ඨා අවීචි ම්පත් ං විය

අයහොසි, පුරත්ථිමචක්කවාළං උල් ඞ්ඝිත්වා උපරි භවග්ගප්පත් ං විය
අයහොසි. ඨි ට්ඨි ට්ඨායනකිර ් යනමිවට්ටිපරියන්ය අක්කන් ංනාභියා 
පතිට්ඨි මහා කටචක්කං විය මහාපථවී ඔනතුන්න ා අයහොසි. 
ය ොධි ත්ය ො‘‘ඉදම්පි ම්ය ොධිපාපුණනට්ඨානංනභවි ් තිමඤ්යඤ’’ති
පදක්ඛිණං කයරොන්ය ො උත් රදි ාභාගං ගන්ත්වා දක්ඛිණාභිමුයඛො
අට්ඨාසි.  ය ො උත් රචක්කවාළං ඔසීදිත්වා යහට්ඨා අවීචි ම්පත් ං විය

අයහොසි, දක්ඛිණචක්කවාළං උල් ඞ්ඝිත්වා උපරි භවග්ගප්පත් ං විය
අයහොසි. ය ොධි ත්ය ො ‘‘ඉදම්පි  ම්ය ොධිපාපුණනට්ඨානං න භවි ් ති
මඤ්යඤ’’ති පදක්ඛිණං කයරොන්ය ො පුරත්ථිමදි ාභාගං ගන්ත්වා 
පච්ඡිමාභිමුයඛො අට්ඨාසි. පුරත්ථිමදි ාභායග පන  බ් බුද්ධානං

පල් ඞ්කට්ඨානං අයහොසි,  ං යනව ඡම්භති, න කම්පති. ය ොධි ත්ය ො
‘‘ඉදං  බ් බුද්ධානං අවිජහි ං අච ට්ඨානං
කිය  පඤ්ජරවිද්ධං නට්ඨාන’’න්ති ඤත්වා  ානි තිණානි අග්යග

ගයහත්වා චාය සි,  ාවයදව චුද්ද හත්යථො පල් ඞ්යකො අයහොසි.  ානිපි

යඛො තිණානි  ථාරූයපන  ණ්ඨායනන  ණ්ඨහිංසු, යථාරූපං සුකු ය ො
චිත් කායරො වා යපොත්ථකායරො වා ආලිඛිතුම්පි  මත්යථො නත්ථි.
ය ොධි ත්ය ො ය ොධික්ඛන්ධං පිට්ඨිය ො කත්වා පුරත්ථාභිමුයඛො 
දළ්හමානය ොහුත්වා– 

‘‘කාමං යචොචන්හාරුච, අට්ඨිචඅවසි ් තු; 

උපසු ් තු නි ්ය  ං,  රීයර මං ය ොහි ං. (අ. නි. 2.5; ම. නි. 
2.184) – 

‘නත්යවවාහං ම්මා ම්ය ොධිංඅප්පත්වාඉමංපල් ඞ්කං භින්දි ් ාමී’’’ති
අ නි   න්නිපාය නපි අයභජ්ජරූපං අපරාජි පල් ඞ්කං ආභුජිත්වා 
නිසීදි. 

  ්මිං  මයය මායරො පාපිමා – ‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො මය්හං ව ං 

අතික්කමිතුකායමො, න දානි ්  අතික්කමිතුං ද ් ාමී’’ති මාර   ් 
 න්තිකං ගන්ත්වා එ මත්ථං ආයරොයචත්වා මාරයඝො නං නාම
යඝො ායපත්වා මාර  ං ආදාය නික්ඛමි.  ා මාරය නා මාර ්  පුරය ො

ද්වාද යයොජනා යහොති, දක්ඛිණය ො ච වාමය ො ච ද්වාද යයොජනා, 
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පච්ඡය ො චක්කවාළපරියන් ං කත්වා ඨි ා, උද්ධං නවයයොජනුබ්ය ධා 

යහොති, ය ් ා උන්නදන්තියා උන්නාද ද්යදො යයොජන හ ් ය ො පට්ඨාය 

පථවිඋන්ද්රියන ද්යදොවිය සූයති. අථ මායරො යදවපුත්ය ො

දියඩ්ඪයයොජන තිකං ගිරිය ඛලං නාම හත්ථිං අභිරුහිත්වා  ාහු හ ් ං
මායපත්වා නානාවුධානි අග්ගයහසි. අවය  ායපි මාරපරි ාය ද්යව ජනා
එක දි ා එක දි ං ආවුධං ගණ්හන් ා නායහසුං. නානාවණ්ණා
නානප්පකාරමුඛා හුත්වා නානාවුධානි ගණ්හන් ා ය ොධි ත් ං
අජ්යඣොත්ථරමානාආගමංසු. 

ද  හ ් චක්කවාළයදව ා පන මහා ත්  ්  ථුතියයො වදමානා
අට්ඨංසු. ක්යකොයදවරාජාවිජයුත් ර ඞ්ඛංධමමායනොඅට්ඨාසි.ය ොකිර 

 ඞ්යඛො වී හත්ථ තියකො යහොති,  කිං වා ං ගාහායපත්වා ධමියමායනො
චත් ායරො මාය   ද්දං කරිත්වා නි ් ද්යදො යහොති. මහාකාළනාගරාජා

අතියරකපද ය න වණ්ණං වණ්යණන්ය ොව අට්ඨාසි, මහාබ්රහ්මා
ය  ච්ඡත් ං ධාරයමායනො අට්ඨාසි. මාර ය  පන ය ොධිමණ්ඩං 

උප ඞ්කමන්ය  ය  ං එයකොපි ඨාතුං නා ක්ඛි, 
 ම්මුඛ ම්මුඛට්ඨායනයනව ප ායිංසු. කායළො නාම නාගරාජාපි පථවියං
නිමුජ්ජිත්වා පඤ්චයයොජන තිකං මඤ්යජරිකනාගභවනං ගන්ත්වා උයභොහි
හත්යථහිමුඛංපිදහිත්වානිපන්යනො. ක්යකොයදවරාජාපිවිජයුත් ර ඞ්ඛං 

පිට්ඨියං කත්වා චක්කවාළමුඛවට්ටියං අට්ඨාසි, මහාබ්රහ්මා ය  ච්ඡත් ං
යකොටියං ගයහත්වාබ්රහ්මය ොකයමවඅගමාසි.එකයදව ාපිඨාතුං මත්ථා
නාමනායහොසි.මහාපුරිය ොපන එකයකොවනිසීදි. 

මායරොපි අත් යනො පරි ං ආහ – ‘‘ ා ා, සුද්යධොදනපුත්ය න 

සිද්ධත්යථන  දිය ො අඤ්යඤො පුරිය ො නාම නත්ථි, මයං  ම්මුඛා යුද්ධං

දාතුං න  ක්ඛි ් ාම, පච්ඡාභායගන ද ් ාමා’’ති. මහාපුරිය ොපි තීණි
ප ් ානිඔය ොයකත්වා  බ් යදව ානංප ා ත් ාසුඤ්ඤානිඅද්ද . පුන
උත් රප ්ය න මාර  ං අජ්යඣොත්ථරමානං දි ්වා ‘‘අයං එත් යකො

ජයනොමංඑකකං න්ධායමහන් ංවායාමංකයරොති, ඉම ්මිංඨායනමය්හං

මා ාවාපි ාවාභා ාවාඅඤ්යඤොවායකොචිඤා යකොනත්ථි, ඉමාපන 
ද පාරමියයොවමය්හංදීඝරත් ංපුට්ඨපරිජන දි ා.  ්මාමයාපාරමියයොව
  ග්ගං කත්වා පාරමි ත්යථයනව පහරිත්වා ඉමං   කායං විද්ධංය තුං
වට්ටතී’’තිද පාරමියයො ආවජ්ජමායනොනිසීදි. 

අථ යඛො මායරො යදවපුත්ය ො – ‘‘වාය යනව සිද්ධත්ථං

ප ායප ් ාමී’’ති වාත ණ්ඩලං  මුට්ඨායපසි.  ඞ්ඛණඤ්යඤව 
පුරත්ථිමාදියභදාවා ා  මුට්ඨහිත්වා
අද්ධයයොජනයයොජනද්වියයොජනතියයොජනප්පමාණානි පබ්  කූටානි
පදාය ත්වා වනගච්ඡරුක්ඛාදීනිඋද්ධංමූ ානි කත්වා මන් ාගාමනිගයම
චුණ්ණවිචුණ්යණ කාතුං  මත්ථාපි මහාපුරි  ්  පුඤ්ඤය යජන
විහ ානුභාවා ය ොධි ත් ං පත්වා ය ොධි ත්  ්  චීවරකණ්ණමත් ම්පි
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චාය තුං නා ක්ඛිංසු.  ය ො – ‘‘උදයකන නං අජ්යඣොත්ථරිත්වා

මායර ් ාමී’’ති  හාවස්සං  මුට්ඨායපසි.   ් ානුභායවන උපරූපරි
  පට  හ ් පට ාදියභදා ව ාහකා උට්ඨහිත්වා ව ්සිංසු. 

වුට්ඨිධාරායවයගනපථවීඡිද්දාවඡිද්දාඅයහොසි. වනරුක්ඛාදීනං උපරිභායගන
මහායමයඝො ආගන්ත්වා මහා ත්  ්  චීවයර උ ් ාවබින්දුගහණමත් ම්පි 

ය යමතුං නා ක්ඛි.  ය ො පාසාණවස්සං  මුට්ඨායපසි. මහන් ානි 

මහන් ානිපබ්  කූටානිධූමායන් ානිපජ්ජ න් ානිආකාය නාගන්ත්වා

ය ොධි ත් ං පත්වා දිබ් මා ාගුළභාවං ආපජ්ජිංසු.  ය ො පහෙණවස්සං 
 මුට්ඨායපසි.එකය ොධාරාඋභය ොධාරාඅසි ත්තිඛුරප්පාදයයොධූමායන් ා
පජ්ජ න් ා ආකාය නාගන්ත්වාය ොධි ත් ංපත්වාදිබ් පුප්ඵානිඅයහසුං.

 ය ො අඞ් ාෙවස්සං  මුට්ඨායපසි. කිංසුකවණ්ණා අඞ්ගාරා 
ආකාය නාගන්ත්වාය ොධි ත්  ් පාදමූය දිබ් පුප්ඵානිහුත්වාවිකිරිංසු.

 ය ො කුක්කුළවස්සං  මුට්ඨායපසි.අච්චුණ්යහොඅග්ගිවණ්යණො කුක්කුයළො
ආකාය නාගන්ත්වා ය ොධි ත්  ්  පාදමූය  චන්දනචුණ්ණං හුත්වා

නිප ති.  ය ො වාලුකාවස්සං  මුට්ඨායපසි. අතිසුඛුමා වාලුකා ධූමායන් ා
පජ්ජ න් ා ආකාය නාගන්ත්වා මහා ත්  ්  පාදමූය  දිබ් පුප්ඵානි 

හුත්වා නිපතිංසු.  ය ො කලලවස්සං  මුට්ඨායපසි,  ංක  ං ධූමායන් ං
පජ්ජ න් ං ආකාය නාගන්ත්වා ය ොධි ත්  ්  පාදමූය  දිබ් විය පනං 
හුත්වා නිප ති.  ය ො ‘‘ඉමිනා භිංය ත්වා සිද්ධත්ථං ප ායප ් ාමී’’ති 

අන්ධකාෙං  මුට්ඨායපසි.  ං චතුරඞ්ග මන්නාග ං අන්ධකාරං විය 

මහා මං හුත්වා ය ොධි ත් ං පත්වා සූරියප්පභාවිහ ං විය අන්ධකාරං
අන් රධායි. 

එවං ය ො මායරො ඉමාහි නවහි 
වා ව ් පා ාණපහරණඅඞ්ගාරකුක්කුළවාලුකාක  න්ධකාරවුට්ඨීහි

ය ොධි ත් ං ප ායපතුං අ ක්යකොන්ය ො – ‘‘කිං, භයණ, තිට්ඨථ, ඉමං
සිද්ධත්ථකුමාරං ගණ්හථ හනථ ප ායපථා’’ති අත් යනො පරි ං
ආණායපත්වා  යම්පි ගිරියමඛ  ්  හත්ථියනො ඛන්යධ නිසින්යනො 

චක්කාවුධං ආදාය ය ොධි ත් ං උප ඞ්කමිත්වා ‘‘සිද්ධත්ථ, උට්යඨහි

එ  ්මා පල් ඞ්කා, නායංතුය්හංපාපුණාති, මය්හංඑ පාපුණාතී’’තිආහ.

මහා ත්ය ො  ්  වචනංසුත්වාඅයවොච–‘‘මාර, යනව යාද පාරමියයො

පූරි ා, නඋපපාරමියයො, න පරමත්ථපාරමියයො, නාපිපඤ්චමහාපරිච්චාගා

පරිච්චත් ා, න ඤා ත්ථචරියා, න ය ොකත්ථචරියා, න බුද්ධත්ථචරියා

පූරි ා,  බ් ා  ා මයායයව පූරි ා,   ්මා නායං පල් ඞ්යකො තුය්හං

පාපුණාති, මය්යහයවය ොපාපුණාතී’’ති. 

මායරො කුද්යධො යකොධයවගං අ හන්ය ො මහාපුරි  ්  චක්කාවුධං
වි ් ජ්යජසි.  ං   ්  ද  පාරමියයො ආවජ්යජන්  ්ය ව උපරිභායග 

මා ාවි ානං හුත්වා අට්ඨාසි.  ං කිර ඛුරධාරං චක්කාවුධං අඤ්ඤදා
කුද්යධන වි ් ට්ඨං එකග්ඝනපා ාණත්ථම්යභ වං කළීයර විය ඡින්දන් ං
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ගච්ඡති. ඉදානි පන   ්මිං මා ාවි ානං හුත්වා ඨිය  අවය  ා මාරපරි ා
‘‘ඉදානි සිද්ධත්යථො පල් ඞ්කය ො වුට්ඨාය ප ායි ් තී’’ති

මහන් මහන් ානි ය  කූටානි වි ් ජ්යජසුං,  ානිපි මහාපුරි  ්  ද 
පාරමියයො ආවජ්යජන්  ්  මා ාගුළභාවං ආපජ්ජිත්වා භූමියං පතිංසු. 
යදව ා චක්කවාළමුඛවට්ටියං ඨි ා ගීවං ප ායරත්වා සී ං උක්ඛිපිත්වා

‘‘නට්යඨොව , යභො, සිද්ධත්ථකුමාර ් රූපග්ගප්පත්ය ොඅත් භායවො, කිං
නුයඛොය ොකරි ් තී’’තිඔය ොයකන්ති. 

 ය ො ය ොධි ත්ය ො ‘‘පූරි පාරමීනං ය ොධි ත් ානං
 ම්බුජ්ඣනදිවය  පත් පල් ඞ්යකොමය්හංපාපුණාතී’’තිවත්වාඨි ංමාරං

ආහ – ‘‘මාර, තුය්හං දාන ්  දින්නභායව යකො  ක්ඛී’’ති. මායරො ‘‘ඉයම
එත් කාව ජනා  ක්ඛියනො’’ති මාර  ාභිමුඛං හත්ථං ප ායරසි.   ්මිං

ඛයණ මාරපරි ාය ‘‘අහං  ක්ඛි, අහං  ක්ඛී’’ති පවත්  ද්යදො 

පථවිඋන්ද්රියන ද්ද දිය ොඅයහොසි.අථමායරොමහාපුරි ංආහ–‘‘සිද්ධත්ථ, 
තුය්හං දාන ්  දින්නභායව යකො  ක්ඛී’’ති. මහාපුරිය ො ‘‘තුය්හං  ාව

දාන ්  දින්නභායව  යච නා  ක්ඛියනො, මය්හං පන ඉම ්මිං ඨායන

 යච යනො යකොචි  ක්ඛි නාම නත්ථි, තිට්ඨතු  ාව යම

අවය  අත් භායවසුදින්නදානං, යව ් න් රත් භායවපනඨත්වාමය්හං 
 ත්   කමහාදාන ්   ාව දින්නභායව අයච නාපි අයං ඝනමහාපථවී
 ක්ඛී’’ති චීවරගබ්භන් රය ො දක්ඛිණහත්ථං අභිනීහරිත්වා
‘‘යව ් න් රත් භායවඨත්වාමය්හං  ත්   කමහාදාන ් දින්නභායව

ත්වං  ක්ඛි, න  ක්ඛී’’ති මහාපථවියාභිමුඛං හත්ථං ප ායරසි. මහාපථවී
‘‘අහංය  දා ක්ඛී’’තිවිරව ය නවිරව හ ්ය නවිරව   හ ්ය න 
මාර  ංඅවත්ථරමානාවියඋන්නදි. 

 ය ොමහාපුරිය ‘‘දින්නංය , සිද්ධත්ථ, මහාදානං උත් මදාන’’න්ති
යව ් න් රදානං  ම්ම න්ය  දියඩ්ඪයයොජන තියකො ගිරියමඛ හත්ථී 

ජණ්ණුයකහි පථවියං පතිට්ඨාසි, මාරපරි ා දි ාවිදි ා ප ායිංසු, ද්යව

එකමග්යගන ග ා නාම නත්ථි, සී ාභරණානි යචව නිවත්ථව නානි ච 

ඡඩ්යඩත්වා  ම්මුඛ ම්මුඛදි ාහියයව ප ායිංසු.  ය ො යදව ඞ්ඝා

ප ායමානංමාර  ංදි ්වා ‘‘මාර ් පරාජයයොජාය ො, සිද්ධත්ථකුමාර ් 

ජයයො ජාය ො, ජයපූජංකරි ් ාමා’’ති යදව ා යදව ානං, නාගානාගානං, 

සුපණ්ණා සුපණ්ණානං, බ්රහ්මායනො බ්රහ්මානං යඝොය ත්වා
ගන්ධමා ාදිහත්ථාමහාපුරි  ්  න්තිකංය ොධිපල් ඞ්කං ආගමංසු. 

එවංගය සුපනය සු– 

‘‘ජයයොහිබුද්ධ ් සිරීමය ොඅයං, මාර ් චපාපිමය ොපරාජයයො; 

උග්යඝො යුං ය ොධිමණ්යඩ පයමොදි ා, ජයං  දා යදවගණා
මයහසියනො. 
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‘‘ජයයො හිබුද්ධ ් සිරීමය ොඅයං, මාර ් ච පාපිමය ොපරාජයයො; 

උග්යඝො යුං ය ොධිමණ්යඩ පයමොදි ා, ජයං  දා නාගගණා
මයහසියනො. 

‘‘ජයයොහිබුද්ධ ් සිරීමය ොඅයං, මාර ් චපාපිමය ොපරාජයයො; 

උග්යඝො යුං ය ොධිමණ්යඩ පයමොදි ා, ජයං  දා සුපණ්ණ ඞ්ඝාපි 
මයහසියනො. 

‘‘ජයයොහිබුද්ධ ් සිරීමය ොඅයං, මාර ් චපාපිමය ොපරාජයයො; 

උග්යඝො යුං ය ොධිමණ්යඩ පයමොදි ා, ජයං  දා බ්රහ්මගණා 
මයහසියනො’’ති.– 

අවය  ා ද සු චක්කවාළ හ ්ය සු යදව ා මා ාගන්ධවිය පයනහි 

පූජයමානානානප්පකාරාචථුතියයොවදමානාඅට්ඨංසු.එවංධරමායනයයව
සූරියය මහාපුරිය ො මාර  ං විධමිත්වා චීවරූපරි ප මායනහි
ය ොධිරුක්ඛඞ්කුයරහි රත් පවාළදය හි විය පූජියමායනො පඨමයායම
පුබ්ය නිවා ං අනු ් රිත්වා මජ්ඣිමයායම දිබ් චක්ඛුං විය ොයධත්වා
පච්ඡිමයායම පටිච්ච මුප්පායද ඤාණං ඔ ායරසි. අථ ්  ද්වාද පදිකං 
පච්චයාකාරං වට්ටවිවට්ටවය න අනුය ොමපටිය ොමය ො  ම්ම න්  ් 
ද  හ ්සීය ොකධාතු උදකපරියන් ංකත්වාද්වාද ක්ඛත්තුං ඞ්කම්පි. 

මහාපුරිය  පන ද  හ ්සිය ොකධාතුං උන්නායදත්වා
අරුණුග්ගමනයව ාය  බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣන්ය   ක ා
ද  හ ්සී ය ොකධාතු අ ඞ්ක පටියත් ා අයහොසි. 
පාචීනචක්කවාළමුඛවට්ටියං උ ් ාපි ානං ධජානං පටාකා

පච්ඡිමචක්කවාළමුඛවට්ටිං පහරන්ති,  ථා පච්ඡිමචක්කවාළමුඛවට්ටියං

උ ් ාපි ානං ධජානං පටාකා පාචීනචක්කවාළමුඛවට්ටිං පහරන්ති, 
දක්ඛිණචක්කවාළමුඛවට්ටියං උ ් ාපි ානං ධජානං පටාකා

උත් රචක්කවාළමුඛවට්ටිං පහරන්ති, උත් රචක්කවාළමුඛවට්ටියං

උ ් ාපි ානං ධජානං පටාකා දක්ඛිණචක්කවාළමුඛවට්ටිං පහරන්ති, 

පථවි ය  උ ් ාපි ානං ධජානං පටාකා බ්රහ්මය ොකං ආහච්ච අට්ඨංසු, 

බ්රහ්මය ොයක  ද්ධානං ධජානං පටාකා පථවි ය  පතිට්ඨහිංසු, 

ද  හ ්ය සු චක්කවායළසු පුප්ඵූපගා රුක්ඛා පුප්ඵං ගණ්හිංසු, ඵලූපගා

රුක්ඛා ඵ පිණ්ඩිභාර හි ා අයහසුං. ඛන්යධසු ඛන්ධපදුමානි පුප්ඵිංසු, 

 ාඛාසු  ාඛාපදුමානි,   ාසු   ාපදුමානි, ආකාය  ඔ ම් කපදුමානි, 
ඝනසි ා  ානි භින්දිත්වා උපරූපරි   පත් ානි හුත්වා දණ්ඩකපදුමානි
උට්ඨහිංසු. ද  හ ්සී ය ොකධාතු වට්යටත්වා වි ් ට්ඨමා ාගුළා විය
සු න්ථ පුප්ඵ න්ථායරො විය ච පුප්ඵාභිකිණ්ණා අයහොසි.
චක්කවාළන් යරසු අට්ඨයයොජන හ ් ා ය ොකන් රිකනිරයා 
 ත් සූරියප්පභාහිපිඅයනොභාසි පුබ් ා  දා එයකොභා ා අයහසුං. 

චතුරාසීතියයොජන හ ් ගම්භීයරො මහා මුද්යදො මධුයරොදයකො අයහොසි, 
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නදියයොනපවත්තිංසු, ජච්චන්ධාරූපානිප ්සිංසු, ජාති ධිරා ද්දංසුණිංසු, 

ජාතිළිඨ ප්පියනොපද ාගච්ඡිංසු, අන්දු න්ධනාදීනිඡිජ්ජිත්වාපතිංසු. 

එවං අපරිමායණන සිරිවිභයවන පූජියමායනො මහාපුරිය ො
අයනකප්පකායරසු අච්ඡරියධම්යමසු පාතුභූය සු  බ් ඤ්ඤු ං
පටිවිජ්ඣිත්වා බ් බුද්යධහිඅවිජහි ං උදානංඋදායනසි– 

‘‘අයනකජාති ං ාරං,  න්ධාවි ් ංඅනිබ්බි ං; 

ගහකාරංගයව න්ය ො, දුක්ඛාජාතිපුනප්පුනං. 

‘‘ගහකාරකදිට්යඨොසි, පුනයගහංනකාහසි; 

 බ් ාය ඵාසුකාභග්ගා, ගහකූටංවි ඞ්ඛ ං; 

වි ඞ්ඛාරග ං චිත් ං,  ණ්හානං ඛයමජ්ඣගා’’ති. (ධ. ප. 153-

154); 

ඉති තුසි භවනය ො පට්ඨාය යාව අයං ය ොධිමණ්යඩ 

 බ් ඤ්ඤු ප්පත්ති, එත් කංඨානං අවිදූයෙනිදානං නාමාති යවදි බ් ං. 

අවිදූයරනිදානකථානිට්ඨි ා. 

3. සන්තියකනිදානකථා 
‘‘සන්තියකනිදානං පන ‘එකං  මයං භගවා  ාවත්ථියං විහරති

යජ වයන අනාථපිණ්ඩික ්  ආරායම’. ‘යව ාලියං විහරති මහාවයන
කූටාගාර ා ාය’න්තිචඑවං  ්මිං  ්මිංඨායනයයව  බ්භතී’’තිවුත් ං.

කිඤ්චාපිඑවංවුත් ං, අථයඛොපන ම්පිආදිය ොපට්ඨායඑවං යවදි බ් ං
–උදානඤ්හිඋදායනත්වාජයපල් ඞ්යකනිසින්න ් භගවය ොඑ දයහොසි

– ‘‘අහං කප්ප   හ ් ාධිකානි චත් ාරි අ ඞ්යඛයයයානි ඉම ් 

පල් ඞ්ක ්  කාරණා  න්ධාවිං, එත් කං යම කා ං ඉම ්ය ව

පල් ඞ්ක ් කාරණාඅ ඞ්ක සී ංගීවාය ඡින්දිත්වාදින්නං, සුඅඤ්ජි ානි

අක්ඛීනි හදයමං ඤ්ච උප්පායටවා දින්නං, ජාලීකුමාර දි ා පුත් ා, 

කණ්හාජිනකුමාරි දි ා ධී යරො, මද්දීයදවි දි ා භරියායයො ච පයර ං

දා ත්ථාය දින්නා. අයං යම පල් ඞ්යකො ජයපල් ඞ්යකො ථිරපල් ඞ්යකො, 

එත්ථ යම නිසින්න ්   ඞ්කප්පා පරිපුණ්ණා, න  ාව ඉය ො
වුට්ඨහි ් ාමී’’ති අයනකයකොටි   හ ්  මාපත්තියයො  මාපජ්ජන්ය ො
 ත් ාහං ත්යථවනිසීදි.යං න්ධාය වුත් ං–‘‘අථයඛොභගවා ත් ාහං

එකපල් ඞ්යකනනිසීදිවිමුත්තිසුඛපටි ංයවදී’’ති (මහාව.1; උදා.1). 

අථඑකච්චානංයදව ානං‘‘අජ්ජාපිනූනසිද්ධත්ථ ්  කත් බ් කිච්චං

අත්ථි, පල් ඞ්ක ්මිඤ්හිආ යංනවිජහතී’’තිපරිවි ක්යකො උදපාදි. ත්ථා
යදව ානං පරිවි ක්කං ඤත්වා  ා ං වි ක්කවූප මත්ථං යවහා ං 
අබ්භුග්ගන්ත්වා යමකපාටිහාරියං ද ්ය සි. මහාය ොධිමණ්යඩ හි
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ක පාටිහාරියඤ්ච ඤාති මාගයමක පාටිහාරියඤ්චපාථිකපුත්  මාගයම
ක පාටිහාරියඤ්ච  බ් ං කණ්ඩම් රුක්ඛමූය  ක යමකපාටිහාරිය දි ං
අයහොසි. 

එවං  ත්ථා ඉමිනා පාටිහාරියයන යදව ානං වි ක්කං වූප යමත්වා 
පල් ඞ්කය ො ඊ කං පාචීනනි ්සිය  උත් රදි ාභායග ඨත්වා ‘‘ඉම ්මිං
ව  යමපල් ඞ්යක බ් ඤ්ඤු ංපටිවිද්ධ’’න්තිචත් ාරි අ ඞ්යඛයයයානි
කප්ප   හ ් ඤ්ච පූරි ානං පාරමීනං   ාධිගමට්ඨානං පල් ඞ්කං 
ය ොධිරුක්ඛඤ්ච අනිමිය හි අක්ඛීහි ඔය ොකයමායනො  ත් ාහං

වීතිනායමසි,  ංඨානං අනිමිසයෙතිෙං නාමජා ං.අථ ත්ථාපල් ඞ්ක ් 
චඨි ට්ඨාන ්  චඅන් රාචඞ්කමංමායපත්වාපුරත්ථිමපච්ඡිමය ොආයය 
ර නචඞ්කයම චඞ්කමන්ය ො  ත් ාහං වීතිනායමසි.  ං ඨානං 

ෙතනෙඞ්ක යෙතිෙං නාම ජා ං. 

චතුත්යථ පන  ත් ායහ ය ොධිය ො පච්ඡිමුත් රදි ාභායග යදව ා
ර නඝරං මාපයිංසු.  ත්ථ භගවා පල් ඞ්යකනනිසීදිත්වා අභිධම්මපිටකං 
විය  ය ො යචත්ථ අනන් නය මන් පට්ඨානං විචිනන්ය ො  ත් ාහං 
වීතිනායමසි. ආභිධම්මිකා පනාහු – ‘‘ර නඝරං නාම න  ත් ර නමයං

යගහං,  ත් න්නං පන පකරණානං  ම්මසි ට්ඨානං ‘ර නඝර’න්ති

වුච්චතී’’ති. ය ්මා පයනත්ථ උයභොයපය  පරියායයන යුජ්ජන්ති,   ්මා
උභයම්යප ං ගයහ බ් යමව.  ය ො පට්ඨාය පන  ං ඨානං 

ෙතනඝෙයෙතිෙං නාම ජා ං. එවං  ත්ථා ය ොධි මීයපයයව චත් ාරි 
 ත් ාහානි වීතිනායමත්වා පඤ්චයම  ත් ායහ ය ොධිරුක්ඛමූ ා යයන
අජපා නියරොයධො ය නුප ඞ්කමි.  ත්රාපි ධම්මං විචිනන්ය ො
විමුත්තිසුඛඤ්චපටි ංයවයදන්ය ො නිසීදි. 

  ්මිං  මයය මායරො පාපිමා ‘‘එත් කං කා ං අනු න්ධන්ය ො 

ඔ ාරායපක්යඛොපිඉම ් නකිඤ්චිඛලි ංඅද්ද ං, අතික්කන්ය ොදානිඑ 
මම ව ’’න්ති යදොමන ් ප්පත්ය ො මහාමග්යග නිසීදිත්වා ය ොළ 
කාරණානිචින්ය න්ය ොභූමියංය ොළ  ය ඛාආකඩ්ඪි–‘‘අහංඑය ොවිය

දානපාරමිංනපූයරසිං, ය නම්හිඉමිනා දිය ොන ජාය ො’’තිඑකංය ඛං

ආකඩ්ඪි.  ථා ‘‘අහං එය ො විය සී පාරමිං…යප.… යනක්ඛම්මපාරමිං, 

පඤ්ඤාපාරමිං, වීරියපාරමිං, ඛන්තිපාරමිං,  ච්චපාරමිං, අධිට්ඨානපාරමිං, 

යමත් ාපාරමිං, උයපක්ඛාපාරමිං න පූයරසිං, ය නම්හි ඉමිනා  දිය ො න
ජාය ො’’ති ද මං ය ඛං ආකඩ්ඪි.  ථා ‘‘අහං එය ො විය අ ාධාරණ ් 
ඉන්ද්රියපයරොපරියත් ඤාණ ්  පටියවධායඋපනි ් යභූ ාද පාරමියයොන

පූයරසිං, ය නම්හිඉමිනා දිය ොනජාය ො’’ති එකාද මංය ඛංආකඩ්ඪි.
 ථා ‘‘අහං එය ො විය අ ාධාරණ ්  ආ යානු යඤාණ ් …යප.… 

මහාකරුණා මාපත්තිඤාණ ් , යමකපාටිහාරියඤාණ ් , 

අනාවරණඤාණ ් ,  බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණ ්  පටියවධාය උපනි ් යභූ ා
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ද  පාරමියයොන පූයරසිං, ය නම්හිඉමිනා දිය ොනජාය ො’’තිය ොළ මං
ය ඛංආකඩ්ඪි.එවංමායරොඉයමහි කාරයණහිමහාමග්යගය ොළ ය ඛා
ආකඩ්ඪිත්වානිසීදි. 

  ්මිඤ්ච මයය ණ්හා, අරති, රගාචාතිති ්ය ොමාරධී යරො( ං. නි.

1.161) ‘‘පි ායනොනපඤ්ඤායති, කහංනුයඛොඑ රහී’’තිඔය ොකයමානා
 ං යදොමන ් ප්පත් ං භූමිං ය ඛමානං නිසින්නං දි ්වා පිතු  න්තිකං

ගන්ත්වා ‘‘ක ්මා,  ා , ත්වං දුක්ඛී දුම්මයනො’’ති පුච්ඡිංසු. ‘‘අම්මා, අයං

මහා මයණො මය්හංව ංඅතික්කන්ය ො, එත් කංකා ංඔය ොයකන්ය ො

ඔ ාරම ්  දට්ඨුං නා ක්ඛිං, ය නම්හි දුක්ඛී දුම්මයනො’’ති. ‘‘යදි එවං මා

චින් යිත්ථ, මයයම ං අත් යනො වය  කත්වා ආදාය ආගමි ් ාමා’’ති

ආහංසු. ‘‘න  ක්කා, අම්මා, එ  යකනචි වය  කාතුං, අච ාය  ද්ධාය

පතිට්ඨිය ො එ  පුරිය ො’’ති. ‘‘ ා , මයං ඉත්ථියයො නාම, ඉදායනව නං

රාගපා ාදීහි  න්ධිත්වා ආයන ් ාම, තුම්යහ මා චින් යිත්ථා’’ති වත්වා 

භගවන් ං උප ඞ්කමිත්වා ‘‘පායද ය ,  මණ, පරිචායරමා’’ති ආහංසු. 

භගවා යනව  ා ං වචනං මනසි අකාසි, න අක්ඛීනි උම්මීය ත්වා

ඔය ොයකසි, අනුත් යර උපධි ඞ්ඛයය විමුත්තියා වියවකසුඛඤ්යඤව
අනුභවන්ය ොනිසීදි. 

පුන මාරධී යරො ‘‘උච්චාවචා යඛො පුරි ානං අධිප්පායා, යක ඤ්චි 

කුමාරිකාසු යපමං යහොති, යක ඤ්චි පඨමවයය ඨි ාසු, යක ඤ්චි

මජ්ඣිමවයය ඨි ාසු, යක ඤ්චි පච්ඡිමවයය ඨි ාසු, යංනූන මයං
නානප්පකායරහි රූයපහි පය ොයභත්වා ගණ්යහයයාමා’’ති එකයමකා

කුමාරිකවණ්ණාදිවය න කං කංඅත් භාවං අභිනිම්මිනිත්වා කුමාරිකා, 

අවිජා ා,  කිංවිජා ා, දුවිජා ා, මජ්ඣිමිත්ථියයො, මහිත්ථියයො ච හුත්වා 

ඡක්ඛත්තුං භගවන් ං උප ඞ්කමිත්වා ‘‘පායද ය ,  මණ, පරිචායරමා’’ති

ආහංසු.  ම්පි භගවා න මන ාකාසි, යථා  ං අනුත් යර උපධි ඞ්ඛයය

විමුත්ය ො.යකචිපනාචරියාවදන්ති– ‘‘ ාමහිත්ථිභායවනඋපග ාදි ්වා
භගවා – ‘එ ා ඛණ්ඩදන් ා පලි යක ා යහොන්තූ’ති අධිට්ඨාසී’’ති.  ංන

ගයහ බ් ං.න හි භගවා එවරූපං අධිට්ඨානං අකාසි. භගවා පන ‘‘අයපථ

තුම්යහ, කිංදි ්වාඑවංවායමථ, එවරූපංනාමඅවී රාගාදීනංපුරය ොකාතුං 

වට්ටති.  ථාග  ්  පන රායගො පහීයනො, යදොය ො පහීයනො, යමොයහො
පහීයනො’’තිඅත් යනො කිය  ප්පහානංආරබ්භ– 

‘‘ය ්  ජි ංනාවජීයති, ජි ම ් යනොයාතියකොචි ය ොයක; 

 ංබුද්ධමනන් යගොචරං, අපදංයකනපයදනයන ් ථ. 

‘‘ය ් ජාලිනීවි ත්තිකා,  ණ්හානත්ථිකුහිඤ්චියන යව; 

 ංබුද්ධමනන් යගොචරං, අපදංයකනපයදනයන ් ථා’’ති.(ධ.ප. 
179-180) – 
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පටුන 

ඉමා ධම්මපයද බුද්ධවග්යග ද්යව ගාථා වදන්ය ො ධම්මං යදය සි.  ා

‘‘ ච්චං කිර යනො පි ා අයවොච, ‘අරහං සුගය ො ය ොයක, න රායගන

සුවානයයො’’’තිආදීනි( ං. නි.1.161) වත්වාපිතු න්තිකංආගමිංසු. 

භගවාපි  ත්යථව  ත් ාහං වීතිනායමත්වා  ය ො මුෙලින්දමූලං 
අගමාසි.  ත්ථ  ත් ාහවද්දලිකාය උප්පන්නාය සී ාදිපටි ාහනත්ථං
මුචලින්යදන නාම නාගරායජන  ත් ක්ඛත්තුං යභොයගහි පරික්ඛිත්ය ො 
අ ම් ාධායගන්ධකුටියං විහරන්ය ො වියවිමුත්තිසුඛං පටි ංයවදියමායනො
 ත් ාහං වීතිනායමත්වා රාජාය නං උප ඞ්කමිත්වා  ත්ථපි විමුත්තිසුඛං 
පටි ංයවදියමායනොයයව  ත් ාහං වීතිනායමසි. එත් ාව ා  ත් 

 ත් ාහානි පරිපුණ්ණානි. එත්ථන් යර යනව මුඛයධොවනං, න

 රීරපටිජග්ගනං, න ආහාරකිච්චං අයහොසි, ඣානසුඛඵ සුයඛයනව ච
වීතිනායමසි. 

අථ ්    ්මිං  ත්  ත් ාහමත්ථයක එකූනපඤ්ඤා තියම දිවය 
 ත්ථ නිසින්න ්  ‘‘මුඛං යධොවි ් ාමී’’ති චිත් ං උදපාදි.  ක්යකො

යදවානමින්යදො අගදහරී කං ආහරිත්වා අදාසි,  ත්ථා  ං පරිභුඤ්ජි, 
ය න ්   රීරවළඤ්යජො අයහොසි. අථ ්   ක්යකොයයව
නාග  ාදන් කට්ඨඤ්යචව මුඛයධොවයනොදකඤ්ච අදාසි.  ත්ථා  ං 
දන් කට්ඨං ඛාදිත්වාව අයනො ත් දයහොදයකනමුඛං යධොවිත්වා  ත්යථව
රාජාය නමූය  නිසීදි. 

  ්මිං  මයය තපුස්ස භල්ලිකා නාම ද්යව වාණිජා පඤ්චහි

 කට ය හි උක්කලා ජනපදාමජ්ඣිමයද ං ගච්ඡන් ාපුබ්ය අත් යනො
ඤාති ාය ොහි ාය යදව ාය  කටානි  න්නිරුම්භිත්වා  ත්ථු 
ආහාර ම්පාදයන උ ් ාහි ා මන්ථඤ්ච මධුපිණ්ඩිකඤ්ච ආදාය – 

‘‘පටිග්ගණ්හාතුයනො, භන්ය , භගවාඉමංආහාරංඅනුකම්පංඋපාදායා’’ති
 ත්ථාරං උපනායමත්වා අට්ඨංසු. භගවා පායා පටිග්ගහණදිවය යයව

පත්  ්  අන් රහි ත් ා ‘‘න යඛො  ථාග ා හත්යථසු පටිග්ගණ්හන්ති, 
කිම්හිනුයඛොඅහංපටිග්ගණ්යහයය’’න්ති චින්ය සි.අථ ් චිත් ංඤත්වා
චතූහි දි ාහි චත් ායරො මහාරාජායනො ඉන්දනී මණිමයය පත්ය 

උපනායමසුං, භගවා ය පටික්ඛිපි. පුනමුග්ගවණ්ණය  මයයචත් ායරො
පත්ය  උපනායමසුං. භගවා චතුන්නම්පි මහාරාජානං
 ද්ධානුරක්ඛණත්ථාය චත් ායරොපි පත්ය  පටිග්ගයහත්වා උපරූපරි
ඨයපත්වා ‘‘එයකො යහොතූ’’ති අධිට්ඨාසි. චත් ායරොපි මුඛවට්ටියං
පඤ්ඤායමානය ඛාහුත්වාමජ්ඣිමප්පමායණනඑකත් ංඋපගමිංසු.භගවා 
  ්මිංපච්චග්යඝය  මයයපත්ය ආහාරංපටිග්ගයහත්වාපරිභුඤ්ජිත්වා
අනුයමොදනං අකාසි.ය ද්යවභා යරොවාණිජාබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච රණං

ගන්ත්වාද්යවවාචිකා උපා කාඅයහසුං. අථයන ං ‘‘එකංයනො, භන්ය , 

පරිචරි බ් ට්ඨානංයදථා’’තිවදන් ානං දක්ඛිණහත්යථනඅත් යනොසී ං
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පරාමසිත්වා යක ධාතුයයො අදාසි. ය  අත් යනො නගයර  ා ධාතුයයො
සුවණ්ණ මුග්ග ් අන්ය ොපක්ඛිපිත්වායචතියංපතිට්ඨායපසුං. 

 ම්මා ම්බුද්යධො පන  ය ො වුට්ඨාය පුන අජපා නියරොධයමව 
ගන්ත්වානියරොධමූය නිසීදි.අථ ්  ත්ථනිසින්නමත්  ්ය වඅත් නා 
අධිග ධම්ම ්  ගම්භීර ං පච්චයවක්ඛන්  ්   බ් බුද්ධානංආචිණ්යණො

– ‘‘කිච්යඡන අධිගය ො යඛො මයායං ධම්යමො’’ති පයර ං

අයදය තුකාම ාකාරප්පත්ය ොවි ක්යකො උදපාදි.අථයඛො බ්රහ් ාසහම්පති 

‘‘න ් ති ව  යභො ය ොයකො, වින ් ති ව  යභො ය ොයකො’’ති ද හි
චක්කවාළ හ ්ය හි 
 ක්කසුයාම න්තුසි නිම්මානරතිව වත්තිමහාබ්රහ්මායනො ආදාය  ත්ථු

 න්තිකංආගන්ත්වා‘‘යදය තු, භන්ය , භගවා ධම්ම’’න්තිආදිනානයයන
ධම්මයද නංආයාචි. 

 ත්ථා   ්  පටිඤ්ඤං දත්වා ‘‘ක ්  නු යඛො අහං පඨමං ධම්මං 

යදය යය’’න්ති චින්ය න්ය ො ‘‘ආළායරො පණ්ඩිය ො, ය ො ඉමං ධම්මං
ඛිප්පං ආජානි ් තී’’ති චිත් ං උප්පායදත්වා පුන ඔය ොයකන්ය ො   ් 
 ත් ාහකා ඞ්ක භාවං ඤත්වා උදකං ආවජ්යජසි.   ් ාපි
අභියදො කා ඞ්ක භාවං ඤත්වා ‘‘ හූපකාරා යඛො යම පඤ්චවග්ගියා
භික්ඛූ’’තිපඤ්චවග්ගියයආරබ්භමනසිකත්වා ‘‘කහංනුයඛොය එ රහි 

විහරන්තී’’ති ආවජ්යජන්ය ො ‘‘ ාරාණසියං ඉසිප යන මිගදායය’’ති 
ඤත්වාකතිපාහංය ොධිමණ්ඩ ාමන් ායයවපිණ්ඩායචරන්ය ොවිහරිත්වා 

‘‘ආ ාළ්හිපුණ්ණමායං ාරාණසිංගන්ත්වාධම්මචක්කංපවත්ය  ් ාමී’’ති
පක්ඛ ්  චාතුද්දසියං පච්චූ  මයය පච්චුට්ඨාය පභා ාය රත්තියා
කා  ්ය ව පත් චීවරමාදාය අට්ඨාර යයොජනමග්ගං පටිපන්යනො

අන් රාමග්යග උපකං නාම ආජීවකං දි ්වා   ්  අත් යනො බුද්ධභාවං
ආචික්ඛිත්වා ංදිව යමව ායන්හ මයය ඉසිප නං ම්පාපුණි. 

පඤ්චවග්ගියා  ථාග ං දූරය ොව ආගච්ඡන් ං දි ්වා ‘‘අයං ආවුය ො, 
 මයණො යගො යමො පච්චය ාහුල් ාය ආවත්තිත්වා පරිපුණ්ණකායයො
ළිණින්ද්රියයො සුවණ්ණවණ්යණො හුත්වා ආගච්ඡති. ඉම ්  වන්දනාදීනි න

කරි ් ාම, මහාකු ප්පසුය ො යඛොපයන ආ නාභිහාරංඅරහති, ය න ් 
ආ නමත් ං පඤ්ඤායප ් ාමා’’ති කතිකං අකංසු. භගවා  යදවක ් 
ය ොක ්  චිත් ාචාරජානන මත්යථන ඤායණන ‘‘කිං නු යඛො ඉයම 
චින් යිංසූ’’ති ආවජ්යජත්වා චිත් ං අඤ්ඤාසි. අථ ය සු
 බ් යදවමනු ්ය සු අයනොදි ් කවය න ඵරණ මත්ථං යමත් චිත් ං
 ඞ්ඛිපිත්වා ඔදි ් කවය න යමත් චිත්ය න ඵරි. ය  භගව ා
යමත් චිත්ය න  ංඵුට්ඨා  ථාගය  උප ඞ්කමන්ය   කාය කතිකාය
 ණ්ඨාතුං අ ක්යකොන් ා පච්චුග්ගන්ත්වා අභිවාදනාදීනි  බ් කිච්චානි 

අකංසු.  ම්මා ම්බුද්ධභාවං පන ්  අජානන් ා යකව ං නායමන ච
ආවුය ොවායදනච  මුදාචරිංසු. 
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අථයනභගවා–‘‘මා, භික්ඛයව,  ථාග ංනායමනචආවුය ොවායදන

ච  මුදාචරථ.අරහං, භික්ඛයව,  ථාගය ො ම්මා ම්බුද්යධො’’තිඅත් යනො
බුද්ධභාවං ඤායපත්වා පඤ්ඤත් වරබුද්ධා යන නිසින්යනො
උත් රා ාළ්හනක්ඛත් යයොයග වත් මායන අට්ඨාර හි බ්රහ්මයකොටීහි
පරිවුය ො පඤ්චවග්ගියත්යථයර ආමන්ය ත්වා තිපරිවට්ටං ද්වාද ාකාරං

ඡඤාණවිජම්භනං අනුත් රං ධම් ෙක්කප්පවත්තනසුත්තන්තං (මහාව. 13 

ආදයයො;  ං. නි. 5.1081) යදය සි. ය සු යකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරො
යද නානු ායරන ඤාණං යපය න්ය ො සුත් පරියයො ායන අට්ඨාර හි
බ්රහ්මයකොටීහි  ද්ධිං ය ො ාපත්තිඵය  පතිට්ඨාසි.  ත්ථා  ත්යථව ව ් ං

උපගන්ත්වාපුනදිවය වප්පත්යථරංඔවදන්ය ොවිහායරයයවනිසීදි, ය  ා 
චත් ායරොපි පිණ්ඩාය චරිංසු. වප්පත්යථයරො පුබ් ණ්යහයයව 

ය ො ාපත්තිඵ ං පාපුණි. එය යනවුපායයන පුනදිවය  භද්දියත්යථරං, 

පුනදිවය  මහානාමත්යථරං, පුනදිවය  අ ් ජිත්යථරන්ති  බ්ය 
ය ො ාපත්තිඵය  පතිට්ඨායපත්වා පඤ්චමියං පක්ඛ ්  පඤ්චපි යථයර

 න්නිපාය ත්වා අනත්තලක්ඛණසුත්තන්තං (මහාව. 20 ආදයයො;  ං. නි.

3.59) යදය සි. යද නාපරියයො ායනපඤ්චපියථරාඅරහත්ය පතිට්ඨහිංසු.

අථ  ත්ථා ෙසස්ස කු පුත්  ්  උපනි ් යං දි ්වා  ං රත්තිභායග 
නිබ්බිජ්ජිත්වා යගහං පහාය නික්ඛන් ං ‘‘එහි ය ා’’ති පක්යකොසිත්වා

  ්මිංයයව රත්තිභායග ය ො ාපත්තිඵය , පුනදිවය  අරහත්ය 

පතිට්ඨායපත්වා, අපයරපි   ්   හායයක ෙතුපඤ්ඤාසජයන 

එහිභික්ඛුපබ් ජ්ජායපබ් ායජත්වා අරහත් ංපායපසි. 

එවං ය ොයක එක ට්ඨියා අරහන්ය සු ජාය සු  ත්ථා වුට්ඨව ්ය ො 
පවායරත්වා ‘‘චරථ භික්ඛයව චාරික’’න්ති  ට්ඨිභික්ඛූ දි ාසු යපය ත්වා
 යං උරුයව ං ගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග කප්පාසිකවන ණ්යඩ

තිං භද්දවග්ගිෙකු ායෙ වියනසි. ය සු  බ් පච්ඡිමයකො ය ො ාපන්යනො, 
 බ්බුත් යමො අනාගාමී අයහොසි. ය පි  බ්ය  එහිභික්ඛුභායවයනව
පබ් ායජත්වා දි ාසු යපය ත්වා උරුයව ං ගන්ත්වා
අඩ්ඪුඩ්ඪපාටිහාරිය හ ් ානි ද ්ය ත්වා උරුයව ක ් පාදයයො

 හ ් ජටි පරිවායර යතභාතිකජටියල වියනත්වා එහිභික්ඛුභායවන

පබ් ායජත්වාගයාසීය නිසීදායපත්වා ආදිත්තපරිොෙයදසනාෙ (මහාව.54) 

අරහත්ය  පතිට්ඨායපත්වා ය න අරහන්  හ ්ය න පරිවුය ො
‘‘බිම්බි ාරරඤ්යඤොදින්නපටිඤ්ඤංයමොයච ් ාමී’’ති රාජගහනගරූපචායර
 ට්ඨිවනුයයානං අගමාසි. රාජා උයයානපා  ්   න්තිකා ‘‘ ත්ථා 
ආගය ො’’ති සුත්වා ද්වාද නහුය හි බ්රාහ්මණගහපතියකහි පරිවුය ො
 ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා චක්කවිචිත්  ය සු සුවණ්ණපට්ටවි ානං විය
පභා මුදයං වි ් ජ්යජන්ය සු  ථාග  ්  පායදසු සිර ා නිපතිත්වා
එකමන් ංනිසීදි ද්ධිං පරි ාය. 
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අථ යඛො ය  ං බ්රාහ්මණගහපතිකානං එ දයහොසි – ‘‘කිං නු යඛො

මහා මයණො උරුයව ක ් යප බ්රහ්මචරියං චරති, උදාහු
උරුයව ක ් යපො මහා මයණ’’ති. භගවා ය  ං යච  ් ා
යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤායඋරුයව ක ් පංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කියමව දි ්වා උරුයව වාසි, පහාසිඅග්ගිංකි යකොවදායනො; 

පුච්ඡාමි ංක ් පඑ මත්ථං, කථංපහීනං ව අග්ගිහුත් ’’න්ති.– 

යථයරොපිභගවය ොඅධිප්පායංවිදිත්වා– 

‘‘රූයප ච  ද්යද ච අයථො රය  ච, කාමිත්ථියයො චාභිවදන්ති

යඤ්ඤා; 

එ ං ම න්තී උපධීසු ඤත්වා,   ්මා න යිට්යඨ න හුය  

අරඤ්ජි’’න්ති.(මහාව.55) – 

ඉමං ගාථං වත්වා අත් යනො  ාවකභාවප්පකා නත්ථං  ථාග  ්  

පාදපිට්යඨසී ංඨයපත්වා‘‘ ත්ථායම, භන්ය භගවා,  ාවයකොහම ්මී’’ති
වත්වා එක ා ං ද්වි ා ං ති ා න්ති යාව  ත්  ා ප්පමාණං
 ත් ක්ඛත්තුං යවහා ං අබ්භුග්ගන්ත්වා ඔරුය්හ  ථාග ං වන්දිත්වා
එකමන් ං නිසීදි.  ං පාටිහාරියං දි ්වා මහාජයනො ‘‘අයහො මහානුභාවා

බුද්ධා, එවඤ්හි ථාමග දිට්ඨියකො නාම ‘අරහා’ති මඤ්ඤමායනො
උරුයව ක ් යපොපි දිට්ඨිජා ං භින්දිත්වා  ථාගය න දමිය ො’’ති  ත්ථු 

ගුණකථංයයවකයථසි.භගවා‘‘නාහංඉදානියයවඋරුයව ක ් පංදයමමි, 
අතීය පි එ  මයා දමිය ො’’ති වත්වා ඉමි ් ා අට්ඨුප්පත්තියා 

 හානාෙදකස්සපජාතකං (ජා. 2.22.1153 ආදයයො) කයථත්වා චත් ාරි 

 ච්චානි පකාය සි. රාජා එකාද හි නහුය හි  ද්ධිං ය ො ාපත්තිඵය 

පතිට්ඨාසි, එකනහු ං උපා කත් ං පටියවයදසි. රාජා  ත්ථු  න්තියක
නිසින්යනොයයවපඤ්චඅ ් ා යක පයවයදත්වා රණංගන්ත්වා ්වා නාය
නිමන්ය ත්වාඋට්ඨායා නාභගවන් ංපදක්ඛිණං කත්වාපක්කමි. 

පුනදිවය  යයහි ච භගවා හියයයො දිට්යඨො, යයහි ච අදිට්යඨො, ය  
 බ්ය පි රාජගහවාසියනො අට්ඨාර යකොටි ඞ්ඛා මනු ් ා  ථාග ං
දට්ඨුකාමා පාය ොව රාජගහය ො  ට්ඨිවනුයයානං අගමංසු. තිගාවුය ො

මග්යගො නප්පයහොසි,  ක  ට්ඨිවනුයයානං නිරන් රං ඵුටං අයහොසි.
මහාජයනො ද    ්  රූපය ොභග්ගප්පත් ං අත් භාවං ප ් න්ය ොපි 
තිත්තිං කාතුං නා ක්ඛි. වණ්ණභූමි නායම ා. එවරූයපසු හි ඨායනසු
භගවය ො  ක්ඛණානු යඤ්ජනාදිප්පයභදා  බ් ාපි රූපකායසිරී 
වණ්යණ බ් ා.එවංරූපය ොභග්ගප්පත් ංද    ්  රීරංප ් මායනන
මහාජයනන නිරන් රං ඵුයට උයයායන ච ගමනමග්යග ච එකභික්ඛු ් පි
නික්ඛමයනොකාය ො නායහොසි.  ං දිව ං කිර භගවය ො භත් ං ඡින්නං 

භයවයය,   ්මා‘‘ ංමා අයහොසී’’ති ක්ක ් නිසින්නා නංඋණ්හාකාරං
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ද ්ය සි. ය ො ආවජ්ජමායනො  ං කාරණං ඤත්වා මාණවකවණ්ණං
අභිනිම්මිනිත්වාබුද්ධධම්ම ඞ්ඝපටි ංයුත් ාථුතියයොවදමායනො ද    ් 
පුරය ොඔ රිත්වායදවානුභායවනඔකා ංකත්වා– 

‘‘දන්ය ො දන්ය හි  හ පුරාණජටිය හි, විප්පමුත්ය ො 

විප්පමුත්ය හි; 

සිඞ්ගීනික්ඛ වණ්යණො, රාජගහංපාවිසිභගවා. 

‘‘මුත්ය ො මුත්ය හි…යප.…. 

‘‘තිණ්යණොතිණ්යණහි…යප.…. 

‘‘ න්ය ො න්ය හි…යප.…රාජගහංපාවිසිභගවා. 

‘‘ද වාය ොද  ය ො, ද ධම්මවිදූද භිචුයපය ො; 

ය ොද   පරිවායරො, රාජගහංපාවිසිභගවා’’ති.(මහාව.58) – 

ඉමාහි ගාථාහි  ත්ථු වණ්ණං වදමායනො පුරය ො පායාසි.  දා මහාජයනො 

මාණවක ් රූපසිරිංදි ්වා‘‘අතිවියඅභිරූයපොව ායංමාණවයකො, නයඛො

පනඅම්යහහි දිට්ඨපුබ්ය ො’’තිචින්ය ත්වා‘‘කුය ොඅයංමාණවයකො, ක ් 
වාඅය’’න්තිආහ. ං සුත්වාමාණයවො– 

‘‘යයොධීයරො බ් ධිදන්ය ො, සුද්යධොඅප්පටිපුග්ගය ො; 

අරහංසුගය ොය ොයක,   ් ාහංපරිචාරයකො’’ති.–ගාථමාහ; 

 ත්ථා  ක්යකන කය ොකා ං මග්ගං පටිපජ්ජිත්වා
භික්ඛු හ ් පරිවුය ො රාජගහං පාවිසි. රාජා බුද්ධප්පමුඛ ්   ඞ්ඝ ් 

මහාදානංදත්වා‘‘අහං, භන්ය , තීණිර නානිවිනාවසිතුංන ක්ඛි ් ාමි, 

යව ාය වා අයව ාය වා භගවය ො  න්තිකං ආගමි ් ාමි, 

 ට්ඨිවනුයයානඤ්ච නාම අතිදූයර, ඉදං පන අම්හාකං යවළුවනුයයානං
නාතිදූරං නච්චා න්නං ගමනාගමන ම්පන්නං බුද්ධාරහං ය නා නං. ඉදං

යම, භන්ය , භගවා පටිග්ගණ්හාතූ’’ති සුවණ්ණභිඞ්ගායරන 
පුප්ඵගන්ධවාසි ංමණිවණ්ණංඋදකමාදායයවළුවනුයයානංපරිච්චජන්ය ො
ද    ්  හත්යථ උදකං පාය සි.   ්මිං ආරායම පටිග්ගහිය යයව
‘‘බුද්ධ ා න ්  මූ ානි ඔතිණ්ණානී’’ති මහාපථවී කම්පි.
ජම්බුදීප   ්මිඤ්හි ඨයපත්වා යවළුවනං අඤ්ඤං මහාපථවිං කම්යපත්වා
ගහි ය නා නං නාම නත්ථි.  ම් පණ්ණිදීයපපි ඨයපත්වා මහාවිහාරං
අඤ්ඤං පථවිං කම්යපත්වා ගහි ය නා නං නාම නත්ථි.  ත්ථා
යවළුවනාරාමං පටිග්ගයහත්වාරඤ්යඤොඅනුයමොදනංකත්වාඋට්ඨායා නා

භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ොයවළුවනං අගමාසි. 
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පටුන 

  ්මිං යඛො පන  මයය  ාරිපුත්ය ො ච යමොග්ගල් ායනො චාති ද්යව 
පරිබ් ාජකා රාජගහං උපනි ් ාය විහරන්ති අම ං පරියය මානා. ය සු
 ාරිපුත්ය ො අ ් ජිත්යථරං පිණ්ඩාය පවිට්ඨං දි ්වා ප න්නචිත්ය ො 

පයිරුපාසිත්වා‘‘යයධම්මායහතුප්පභවා’’තිආදිගාථං(මහාව.60; අප.යථර

1.1.286) සුත්වා ය ො ාපත්තිඵය  පතිට්ඨාය අත් යනො  හායක ් 
යමොග්ගල් ාන ් පි යමවගාථං අභාසි.ය ොපිය ො ාපත්තිඵය පතිට්ඨහි.

ය  උයභොපි සඤ්ෙෙං ඔය ොයකත්වා අත් යනො පරි ාය  ද්ධිං භගවය ො

 න්තියකපබ් ජිංසු.ය සුයමොග්ගල් ායනො  ත් ායහනඅරහත් ංපාපුණි, 
 ාරිපුත්ය ොඅඩ්ඪමාය න.උයභොපිය  ත්ථා අග්ග ාවකට්ඨායනඨයපසි.
 ාරිපුත් ත්යථයරනචඅරහත් ංපත් දිවය යයව න්නිපා ං අකාසි. 

 ථාගය  පන   ්මිඤ්යඤව යවළුවනුයයායන විහරන්ය  
සුද්යධොදනමහාරාජා‘‘පුත්ය ොකිරයමඡබ්  ් ානිදුක්කරකාරිකංචරිත්වා 
පරමාභි ම්ය ොධිං පත්වා පවත් වරධම්මචක්යකො රාජගහං උපනි ් ාය
යවළුවයන විහරතී’’ති සුත්වා අඤ්ඤ රං අමච්චං ආමන්ය සි – ‘‘එහි

භයණ, ත්වං පුරි  හ ් පරිවායරො රාජගහං ගන්ත්වා මම වචයනන ‘පි ා
ය  සුද්යධොදනමහාරාජා දට්ඨුකායමො’ති වත්වා මම පුත් ං ගණ්හිත්වා

එහී’’තිආහ.ය ො ‘‘එවං, යදවා’’තිරඤ්යඤොවචනංසිර ා  ම්පටිච්ඡිත්වා
පුරි  හ ් පරිවායරො ඛිප්පයමව  ට්ඨියයොජනමග්ගං ගන්ත්වා ද    ් 
චතුපරි මජ්යඣ නිසීදිත්වා ධම්මයද නායව ායං විහාරං පාවිසි. ය ො
‘‘තිට්ඨතු  ාව රඤ්ඤා පහි  ා න’’න්ති පරි පරියන්ය  ඨිය ො  ත්ථු
ධම්මයද නං සුත්වා යථාඨිය ොව  ද්ධිං පුරි  හ ්ය න අරහත් ං පත්වා
පබ් ජ්ජං යාචි. භගවා ‘‘එථ භික්ඛයවො’’ති හත්ථං ප ායරසි.  බ්ය 
 ඞ්ඛණඤ්යඤව ඉද්ධිමයපත් චීවරධරා  ට්ඨිව ්සිකත්යථරා විය අයහසුං.

අරහත් ංපත් කා ය ොපට්ඨායපනඅරියානාමමජ්ඣත් ාවයහොන්තීති, 
ය ො රඤ්ඤා පහි  ා නං ද    ්  න කයථසි. රාජා – ‘‘යනව ගය ො

ආගච්ඡති, න ා නං සුයයතී’’ති ‘‘එහි භයණ, ත්වං ගච්ඡා’’ති එය යනව
නියායමනඅඤ්ඤංඅමච්චංයපය සි. ය ොපිගන්ත්වාපුරිමනයයයනව ද්ධිං

පරි ායඅරහත් ංපත්වාතුණ්හීඅයහොසි.පුන රාජා‘‘එහිභයණ, ත්වංගච්ඡ, 

ත්වංගච්ඡා’’තිඑය යනවනියායමනඅපයරපි ත්  අමච්යචයපය සි.ය 
 බ්ය  නව පුරි  හ ් පරිවාරා නව අමච්චා අත් යනො කිච්චං 
නිට්ඨායපත්වාතුණ්හීභූ ා ත්යථවවිහරිංසු. 

රාජා  ා නමත් ම්පි ආහරිත්වා ආචික්ඛන් ං අ භිත්වා චින්ය සි – 

‘‘එත් කාපිජනාමයිසියනහාභායවන ා නමත් ම්පිනපච්චාහරිංසු, යකො
නු යඛො යම  ා නං කරි ් තී’’ති  බ් ං රාජ  ං ඔය ොයකන්ය ො 

කාළුදායං අද්ද . ය ො කිර රඤ්යඤො  බ් ත්ථ ාධයකො අබ්භන් රියකො 
අතිවිය වි ් ාසියකො අමච්යචො ය ොධි ත්ය න  ද්ධිං එකදිවය  ජාය ො

 හපංසුකීළයකො හායයො. අථනංරාජාආමන්ය සි–‘‘ ා කාළුදායි, අහං

මමපුත් ංදට්ඨුකායමො නවපුරි  හ ් පරිවායරනනවඅමච්යචයපය සිං, 
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ය සු එයකොපි ආගන්ත්වා  ා නමත් ං ආයරොයචන්ය ො නාම නත්ථි.

දුජ්ජායනො යඛො පන යම ජීවි න් රායයො, ජීවමායනොයයවාහං පුත් ං

දට්ඨුකායමො. ක්ඛි ් සිනුයඛොයමපුත් ංද ්ය තු’’න්ති? ‘‘ ක්ඛි ් ාමි, 

යදව,  යච පබ් ජිතුං  භි ් ාමී’’ති. ‘‘ ා , ත්වං පබ් ජිය ො වා 

අපබ් ජිය ොවාමය්හංපුත් ංද ්ය හී’’ති.ය ො‘‘ ාධු, යදවා’’තිරඤ්යඤො
 ා නං ආදාය රාජගහං ගන්ත්වා  ත්ථු ධම්මයද නායව ාය
පරි පරියන්ය  ඨිය ො ධම්මං සුත්වා  පරිවායරො අරහත් ං පත්වා
එහිභික්ඛුභායවනපබ් ජිත්වාවිහාසි. 

 ත්ථා බුද්යධො හුත්වා පඨමං අන්ය ොව ් ං ඉසිප යන වසිත්වා
වුට්ඨව ්ය ොපවායරත්වාඋරුයව ංගන්ත්වා ත්ථ යයොමාය  ව න්ය ො
ය භාතිකජටිය  වියනත්වා භික්ඛු හ ් පරිවායරො ඵු ් මා පුණ්ණමායං
රාජගහං ගන්ත්වාද්යවමාය වසි.එත් ාව ා ාරාණසිය ොනික්ඛන්  ් 

පඤ්චමා ාජා ා,  කය ොයහමන්ය ොඅතික්කන්ය ො.කාළුදායිත්යථර ් 
ආග දිව ය ො ත් ට්ඨදිව ා වීතිවත් ා.යථයරොඵග්ගුණමා පුණ්ණමායං

චින්ය සි – ‘‘අතික්කන්ය ො දානි යහමන්ය ො, ව න්  මයයො

අනුප්පත්ය ො, මනු ්ය හි   ් ාදීනි උද්ධරිත්වා  ම්මුඛ ම්මුඛට්ඨායනහි

මග්ගා දින්නා, හරි තිණ ඤ්ඡන්නා පථවී, සුපුප්ඵි ා වන ණ්ඩා, 

පටිපජ්ජනක්ඛමා මග්ගා, කාය ො ද    ් ඤාති ඞ්ගහංකාතු’’න්ති. අථ 
භගවන් ංඋප ඞ්කමිත්වා– 

‘‘අඞ්ගාරියනොදානිදුමාභදන්ය , ඵය සියනොඡදනංවිප්පහාය; 

ය  අච්චිමන්ය ොව පභා යන්ති,  මයයො මහාවීර භාගී

ර ානං…යප.…. (යථරගා.527); 

‘‘නාතිසී ංනාතිඋණ්හං, නාතිදුබ්භික්ඛඡා කං; 

 ද්ද ාහරි ාභූමි, එ කාය ොමහාමුනී’’ති.– 

 ට්ඨිමත් ාහිගාථාහිද    ් කු නගරගමනවණ්ණංවණ්යණසි.අථ නං

 ත්ථා – ‘‘කිංනුයඛො, උදායි, මධුර ් යරනගමනවණ්ණංවණ්යණසී’’ති

ආහ. ‘‘තුම්හාකං, භන්ය , පි ාසුද්යධොදනමහාරාජාතුම්යහප ්සිතුකායමො, 

කයරොථ ඤා කානං  ඞ්ගහ’’න්ති. ‘‘ ාධු, උදායි, කරි ් ාමි ඤා කානං

 ඞ්ගහං, භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ආයරොයචහි, ගමියවත් ං පරිපූයර ් න්තී’’ති.

‘‘ ාධු, භන්ය ’’ති යථයරොය  ංආයරොයචසි. 

භගවා අඞ්ගමගධවාසීනං කු පුත් ානං ද හි  හ ්ය හි, 
කපි වත්ථුවාසීනං ද හි  හ ්ය හීති  බ්ය යහව වී ති හ ්ය හි
ඛීණා වභික්ඛූහි පරිවුය ො රාජගහා නික්ඛමිත්වා දිවය  දිවය  යයොජනං

ගච්ඡති. ‘‘රාජගහය ො  ට්ඨියයොජනං කපි වත්ථුං ද්වීහි මාය හි
පාපුණි ් ාමී’’ති අතුරි චාරිකං පක්කාමි. යථයරොපි ‘‘භගවය ො
නික්ඛන් භාවං රඤ්යඤො ආයරොයච ් ාමී’’ති යවහා ං අබ්භුග්ගන්ත්වා
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රඤ්යඤො නියව යන පාතුරයහොසි. රාජා යථරං දි ්වා තුට්ඨචිත්ය ො 
මහාරයහ පල් ඞ්යක නිසීදායපත්වා අත් යනො පටියාදි  ්  

නානග්ගර යභොජන ්  පත් ං පූයරත්වා අදාසි. යථයරො උට්ඨාය

ගමනාකාරං ද ්ය සි. ‘‘නිසීදිත්වා භුඤ්ජ,  ා ා’’ති. ‘‘ ත්ථු  න්තිකං

ගන්ත්වා භුඤ්ජි ් ාමි, මහාරාජා’’ති. ‘‘කහං පන,  ා ,  ත්ථා’’ති? 

‘‘වී ති හ ් භික්ඛුපරිවායරොතුම්හාකං ද ් නත්ථායචාරිකංනික්ඛන්ය ො, 
මහාරාජා’’ති.රාජාතුට්ඨමානය ොආහ–‘‘තුම්යහ ඉමංපරිභුඤ්ජිත්වායාව

මම පුත්ය ො ඉමං නගරං පාපුණාති,  ාව ්  ඉය ොව පිණ්ඩපා ං 
පරිහරථා’’ති. යථයරො අධිවාය සි. රාජා යථරං පරිවිසිත්වා පත් ං
ගන්ධචුණ්යණන උබ් ට්යටත්වා උත් ම ්  යභොජන ්  පූයරත්වා
‘‘ ථාග  ්  යදථා’’ති යථර ්  හත්යථ පතිට්ඨායපසි. යථයරො  බ්ය  ං
ප ් න් ානංයයව පත් ං ආකාය  ඛිපිත්වා  යම්පි යවහා ං
අබ්භුග්ගන්ත්වා පිණ්ඩපා ං ආහරිත්වා  ත්ථු හත්යථ ඨයපසි.  ත්ථා  ං
පරිභුඤ්ජි. එය යනවඋපායයන යථයරො දිවය  දිවය  පිණ්ඩපා ංආහරි.
 ත්ථාපි අන් රාමග්යග රඤ්යඤොයයව පිණ්ඩපා ං පරිභුඤ්ජි. යථයරොපි

භත් කිච්චාව ායන දිවය  දිවය  ‘‘අජ්ජ භගවා එත් කංආගය ො, අජ්ජ
එත් ක’’න්ති බුද්ධගුණපටි ංයුත් ාය ච කථාය  ක ං රාජකු ං
 ත්ථුද ් නං විනායයව  ත්ථරි  ඤ්ජා ප්ප ාදං අකාසි. ය යනව නං 

භගවා ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං කු ප්ප ාදකානං

යදිදං කාළුදායී’’ති(අ.නි.1.219, 225) එ දග්යගඨයපසි. 

 ාකියාපි යඛො අනුප්පත්ය  භගවති ‘‘අම්හාකං ඤාතිය ට්ඨං 
ප ්සි ් ාමා’’ති  න්නිපතිත්වා භගවය ො ව නට්ඨානං වීමං මානා
‘‘නියරොධ ක්ක ්  ආරායමො රමණීයයො’’ති  ල් ක්යඛත්වා  ත්ථ  බ් ං
පටිජග්ගනවිධිං කායරත්වා ගන්ධපුප්ඵහත්ථා පච්චුග්ගමනං කයරොන් ා
 බ් ා ඞ්කාරපටිමණ්ඩිය දහරදහයර නාගරදාරයකචනාගරදාරිකායයොච

පඨමං පහිණිංසු,  ය ො රාජකුමායර ච රාජකුමාරිකායයො ච, ය  ං 
අනන් රා  ාමං ගන්ධපුප්ඵාදීහි පූජයමානා භගවන් ං ගයහත්වා
නියරොධාරාමයමව අගමංසු.  ත්ථ භගවා වී ති හ ් ඛීණා වපරිවුය ො

පඤ්ඤත් වරබුද්ධා යන නිසීදි.  ාකියා නාම මානජාතිකා මානත්ථද්ධා, 

ය  ‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො අම්යහහි දහර යරො, අම්හාකං කනිට්යඨො, 

භාගියනයයයො, පුත්ය ො, නත් ා’’ති චින්ය ත්වා දහරදහයර රාජකුමායර

ආහංසු–‘‘තුම්යහවන්දථ, මයංතුම්හාකංපිට්ඨිය ො නිසීදි ් ාමා’’ති. 

ය සු එවං අවන්දිත්වා නිසින්යනසු භගවා ය  ං අජ්ඣා යං

ඔය ොයකත්වා ‘‘න මං ඤා යයො වන්දන්ති, හන්ද දානි ය  
වන්දායප ් ාමී’’ති අභිඤ්ඤාපාදකං චතුත්ථංඣානං  මාපජ්ජිත්වා  ය ො
වුට්ඨාය ආකා ං අබ්භුග්ගන්ත්වා ය  ං සීය  පාදපංසුං ඔකිරමායනො විය 

කණ්ඩම් රුක්ඛමූය  යමකපාටිහාරිය දි ං පාටිහාරියං අකාසි. රාජා  ං

අච්ඡරියං දි ්වා ආහ – ‘‘භන්ය , තුම්හාකං ජා දිවය  කා යදව  ් 
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වන්දනත්ථං උපනී ානං යවොපායද පරිවත්ය ත්වා බ්රාහ්මණ ්  මත්ථයක

පතිට්ඨිය  දි ්වාපි අහං තුම්හාකං පායද වන්දිං, අයං යම පඨමවන්දනා.
වප්පමඞ්ග දිවය  ච ජම්බුච්ඡායාය සිරි යයන නිපන්නානං

යවොජම්බුච්ඡායාය අපරිවත් නං දි ්වාපි පායද වන්දිං, අයං යම 
දුතියවන්දනා. ඉදානි පන ඉමං අදිට්ඨපුබ් ං පාටිහාරියං දි ්වාපි අහං

තුම්හාකං පායදවන්දාමි, අයංයම තියවන්දනා’’ති.රඤ්ඤාපනවන්දිය 

භගවන් ං අවන්දිත්වා ඨාතුං  මත්යථො නාම එක ාකියයොපි නායහොසි, 
 බ්ය වන්දිංසුයයව. 

ඉති භගවා ඤා යයො වන්දායපත්වා ආකා ය ො ඔ රිත්වා
පඤ්ඤත් ා යන නිසීදි. නිසින්යන භගවති සිඛාපත්ය ො ඤාති මාගයමො

අයහොසි,  බ්ය  එකග්ගචිත් ා හුත්වා නිසීදිංසු.  ය ො මහායමයඝො

යපොක්ඛරව ් ං ව ්සි.  ම් වණ්ණං උදකං යහට්ඨා විරවන් ං ගච්ඡති, 

ය මිතුකායමොව ය යමති, අය මිතුකාම ්   රීයර එකබින්දුමත් ම්පි න

ප ති. ංදි ්වා බ්ය අච්ඡරියබ්භු චිත් ාජා ා‘‘අයහොඅච්ඡරියං, අයහො 
අබ්භු ’’න්ති කථං  මුට්ඨායපසුං.  ත්ථා ‘‘න ඉදායනව මය්හං

ඤාති මාගයම යපොක්ඛරව ් ං ව ් ති, අතීය පි ව ්සී’’ති ඉමි ් ා

අට්ඨුප්පත්තියා යවස්සන්තෙජාතකං (ජා. 2.22.1655 ආදයයො) කයථසි.
ධම්මකථං සුත්වා  බ්ය උට්ඨාය වන්දිත්වා පක්කමිංසු. එයකොපි රාජා වා
රාජමහාමත්ය ො වා ‘‘ ්යව අම්හාකං භික්ඛං ගණ්හථා’’ති වත්වා ගය ො
නාමනත්ථි. 

 ත්ථා පුනදිවය  වී තිභික්ඛු හ ් පරිවුය ො කපි වත්ථුං පිණ්ඩාය 

පාවිසි. ංනයකොචිගන්ත්වානිමන්ය සි, නපත් ංවාඅග්ගයහසි.භගවා
ඉන්දඛීය  ඨිය ොව ආවජ්යජසි – ‘‘කථං නු යඛො පුබ් බුද්ධා කු නගයර

පිණ්ඩාය චරිංසු, කිං උප්පටිපාටියා ඉ ් රජනානං ඝරානි අගමංසු, උදාහු

 පදානචාරිකං චරිංසූ’’ති?  ය ො එකබුද්ධ ් පි උප්පටිපාටියා ගමනං

අදි ්වා ‘‘මයාපි දානි අයයමව ය  ං වංය ො පග්ගයහ බ්ය ො, ආයතිඤ්ච
මම  ාවකා මමඤ්යඤව අනුසික්ඛන් ා පිණ්ඩචාරිකවත් ං
පරිපූයර ් න්තී’’ති යකොටියං නිවිට්ඨයගහය ො පට්ඨාය  පදානං පිණ්ඩාය
චරි.‘‘අයයයොකිරසිද්ධත්ථකුමායරොපිණ්ඩායචරතී’’ති ද්විභූමිකතිභූමිකාදීසු
පා ායදසුසීහපඤ්ජරංවිවරිත්වාමහාජයනොද ් න යාවයටො අයහොසි. 

රාහු මා ාපි යදවී – ‘‘අයයපුත්ය ො කිර ඉම ්මිංයයව නගයර 
මහන්ය නරාජානුභායවනසුවණ්ණසිවිකාදීහිවිචරිත්වාඉදානියක ම ්සුං

ඔහායරත්වා කා ායවත්ථනිවා යනො කපා හත්යථො පිණ්ඩාය චරති, 
ය ොභති නු යඛො’’ති සීහපඤ්ජරං විවරිත්වා ඔය ොකයමානා භගවන් ං
නානාවිරාග මුජ්ජ ාය  රීරප්පභාය නගරවීථියයො ඔභාය ත්වා 
 යාමප්පභාපරික්යඛප මුප ූළ්හාය අසී ානු යඤ්ජනප්පභාසි ාය 
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ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණපටිමණ්ඩි ාය අයනොපමාය බුද්ධසිරියා
වියරොචමානංදි ්වා උණ්හී ය ොපට්ඨායයාවපාද  ා– 

‘‘සිනිද්ධනී මුදුකුඤ්චි යකය ො, සූරියනිම්ම   ාභින ායටො; 

යුත් තුඞ්ගමුදුකාය නාය ො, රංසිජා විකසිය ොනරසීයහො’’ති.– 

එවමාදිකාහිද හි නෙසීහ ාථාහි අභිත්ථවිත්වා‘‘තුම්හාකංපුත්ය ොපිණ්ඩාය
චරතී’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා  ංවිග්ගහදයයො හත්යථන  ාටකං
 ණ්ඩයපන්ය ො තුරි තුරිය ො නික්ඛමිත්වා යවයගන ගන්ත්වා භගවය ො

පුරය ොඨත්වාආහ–‘‘කින්නුයඛො, භන්ය , අම්යහ ජ්ජායපථ, කිමත්ථං

පිණ්ඩාය චරථ, කිං ‘එත් කානං භික්ඛූනං න  ක්කා භත් ං  ද්ධු’න්ති 

 ඤ්ඤංකරිත්ථා’’ති? ‘‘වං චාරිත් යම ං, මහාරාජ, අම්හාක’’න්ති.‘‘නනු, 

භන්ය , අම්හාකං වංය ො නාම මහා ම්ම ඛත්තියවංය ො, එත්ථ ච

එකඛත්තියයොපි භික්ඛාචරයකො නාම නත්ථී’’ති. ‘‘අයං, මහාරාජ, 
ඛත්තියවංය ො නාම  ව වංය ො. අම්හාකං පන ‘දීපඞ්කයරො 
යකොණ්ඩඤ්යඤො…යප.… ක ් යපො’ති අයං බුද්ධවංය ො නාම. එය  ච
අඤ්යඤ ච අයනක හ ්  ඞ්ඛා බුද්ධා භික්ඛාචායරයනව ජීවිකං
කප්යපසු’’න්තිඅන් රවීථියංඨිය ොව– 

‘‘උත්තිට්යඨ නප්පමජ්යජයය, ධම්මං සුචරි ංචයර; 

ධම්මචාරීසුඛංය ති, අ ්මිංය ොයකපරම්හිචා’’ති.(ධ.ප.168) – 

ඉමං ගාථමාහ.ගාථාපරියයො ායනරාජා ය ො ාපත්තිඵය පතිට්ඨාසි. 

‘‘ධම්මඤ්චයරසුචරි ං, නනංදුච්චරි ංචයර; 

ධම්මචාරීසුඛංය ති, අ ්මිංය ොයකපරම්හිචා’’ති.(ධ.ප.169) – 

ඉමං ගාථං සුත්වා  කදාගාමිඵය  පතිට්ඨාසි,  හාධම් පාලජාතකං (ජා.

1.10.92 ආදයයො) සුත්වා අනාගාමිඵය  පතිට්ඨාසි, මරණ මයය
ය  ච්ඡත්  ්  යහට්ඨා සිරි යයන නිපන්යනොයයව අරහත් ං පාපුණි.
අරඤ්ඤවාය න පධානානුයයොගකිච්චං රඤ්යඤො නායහොසි. ය ො
ය ො ාපත්තිඵ ං  ච්ඡිකත්වායයවපනභගවය ොපත් ංගයහත්වා පරි ං
භගවන් ංමහාපා ාදංආයරොයපත්වා පණීය නඛාදනීයයනයභොජනීයයන
පරිවිසි.භත් කිච්චපරියයො ායන බ් ංඉත්ථාගාරං ආගන්ත්වාභගවන් ං

වන්දි ඨයපත්වා රාහු මා රං.  ා පන ‘‘ගච්ඡ, අයයපුත් ං වන්දාහී’’ති

පරිජයනනවුච්චමානාපි‘‘ යචමය්හංගුයණො අත්ථි,  යයමවමම න්තිකං

අයයපුත්ය ොආගමි ් ති, ආග යමවනංවන්දි ් ාමී’’ති වත්වානඅගමාසි. 

භගවා රාජානං පත් ං ගාහායපත්වා ද්වීහි අග්ග ාවයකහි  ද්ධිං 
රාජධී ාය සිරිගබ්භං ගන්ත්වා ‘‘රාජධී ා යථාරුචි වන්දමානා න කිඤ්චි 
වත් බ් ා’’ති වත්වා පඤ්ඤත් ා යන නිසීදි.  ා යවයගනාගන්ත්වා
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යගොප්ඵයකසු ගයහත්වා පාදපිට්ඨියං සී ං පරිවත්ය ත්වා යථාජ්ඣා යං
වන්දි. රාජා රාජධී ාය භගවති සියනහ හුමානාදිගුණ ම්පත්තිං කයථසි –

‘‘භන්ය , මම ධී ා ‘තුම්යහහි කා ායානි වත්ථානි නිවාසි ානී’ති සුත්වා

 ය ො පට්ඨාය කා ායවත්ථනිවත්ථා ජා ා, තුම්හාකං එකභත්තිකභාවං

සුත්වා එකභත්තිකාව ජා ා, තුම්යහහි මහා යන ්  ඡඩ්ඩි භාවං සුත්වා 

පට්ටිකාමඤ්චයකයයව නිපන්නා, තුම්හාකං මා ාගන්ධාදීහි විර භාවං

ඤත්වා විර මා ාගන්ධාව ජා ා, අත් යනො ඤා යකහි ‘මයං

පටිජග්ගි ් ාමා’ති ා යනයපසිය පි ය සුඑකඤා කම්පිනඔය ොයකසි, 

එවං ගුණ ම්පන්නා යම, භන්ය , ධී ා’’ති. ‘‘අනච්ඡරියං, මහාරාජ, අයං

ඉදානි යාරක්ඛියමානාරාජධී ාපරිපක්යකඤායණඅත් ානං රක්යඛයය, 
එ ා පුබ්ය  අනාරක්ඛා පබ්  පායද විචරමානා අපරිපක්යකපි ඤායණ

අත් ානං රක්ඛී’’ති වත්වා ෙන්දකින්නරීජාතකං (ජා. 1.14.18 ආදයයො) 
කයථත්වාඋට්ඨායා නාපක්කාමි. 

පුනදිවය  පන නන්දස්ස රාජකුමාර ් 
අභිය කයගහප්පයව නවිවාහමඞ්ගය සු වත් මායනසු   ්  යගහං
ගන්ත්වා කුමාරං පත් ං ගාහායපත්වා පබ් ායජතුකායමො මඞ්ග ං වත්වා

උට්ඨායා නා පක්කාමි. ජනපදකලයාණී කුමාරං ගච්ඡන් ං දි ්වා ‘‘තුවටං

යඛො, අයයපුත් , ආගච්යඡයයාසී’’ති වත්වා ගීවං ප ායරත්වා ඔය ොයකසි.
ය ො භගවන් ං ‘‘පත් ං ගණ්හථා’’ති වත්තුං අවි හමායනො විහාරංයයව
අගමාසි.  ං අනිච්ඡමානංයයව භගවා පබ් ායජසි. ඉති භගවා කපි වත්ථුං
ගන්ත්වා තියදිවය නන්දංපබ් ායජසි. 

 ත් යමදිවය රාහු මා ාපිකුමාරංඅ ඞ්කරිත්වාභගවය ො න්තිකං 

යපය සි– ‘‘ප ් ,  ා , එ ංවී ති හ ්  මණපරිවු ංසුවණ්ණවණ්ණං

බ්රහ්මරූපවණ්ණං  මණං, අයංය පි ා, එ  ් මහන් ානිධයයොඅයහසුං

 ය ් නික්ඛමනකා ය ොපට්ඨායන ප ් ාම, ගච්ඡ, නංදායජ්ජංයාචාහි–

‘අහං,  ා , කුමායරොඅභිය කංපත්වා චක්කවත්තීභවි ් ාමි, ධයනනයම

අත්යථො, ධනං යම යදහි.  ාමියකො හි පුත්ය ො පිතු න් ක ් ා’’’ති.
කුමායරො ච භගවය ො  න්තිකං ගන්ත්වාව පිතුසියනහං  භිත්වා 

හට්ඨචිත්ය ො ‘‘සුඛා ය ,  මණ, ඡායා’’ති වත්වා අඤ්ඤඤ්ච  හුං 
අත් යනො අනුරූපං වදන්ය ො අට්ඨාසි. භගවා ක භත් කිච්යචො

අනුයමොදනං වත්වා උට්ඨායා නා පක්කාමි. කුමායරොපි ‘‘දායජ්ජං යම, 

 මණ, යදහි, දායජ්ජංයම,  මණ, යදහී’’තිභගවන් ංඅනු න්ධි.නභගවා

කුමාරං නිවත් ායපසි, පරිජයනොපි භගව ා  ද්ධිං ගච්ඡන් ං නිවත්ය තුං
නා ක්ඛි.ඉතිය ොභගව ා ද්ධිංආරාමයමවඅගමාසි. 

 ය ො භගවා චින්ය සි – ‘‘යං අයං පිතු න් කං ධනං ඉච්ඡති,  ං 

වට්ටානුග ං  විඝා ං, හන්ද ්  යම ය ොධිමණ්යඩ පටි ද්ධං  ත් විධං

අරියධනං යදමි, ය ොකුත් රදායජ්ජ ්  නං  ාමිකං කයරොමී’’ති
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ආය ්මන් ං  ාරිපුත් ං ආමන්ය සි – ‘‘ය න හි,  ාරිපුත් , රාහු ං
පබ් ායජහී’’ති.යථයරො ංපබ් ායජසි.පබ් ජිය චපන කුමායරරඤ්යඤො

අධිමත් ං දුක්ඛං උප්පජ්ජි,  ං අධිවාය තුං අ ක්යකොන්ය ො භගවන් ං 

උප ඞ්කමිත්වා‘‘ ාධු, භන්ය , අයයාමා ාපිතූහිඅනනුඤ්ඤා ංපුත් ංන 
පබ් ායජයය’’න්ති වරං යාචි. භගවා ච   ්  වරං දත්වා පුයනකදිවය 
රාජනියව යන ක භත් කිච්යචො එකමන් ං නිසින්යනන රඤ්ඤා

‘‘භන්ය , තුම්හාකං දුක්කරකාරිකකාය  එකායදව ාමංඋප ඞ්කමිත්වා

‘පුත්ය ොය කා ඞ්කය ො’තිආහ,   ් ාවචනං අ ද්දහන්ය ො‘නමය්හං
පුත්ය ො ම්ය ොධිංඅප්පත්වාකා ංකයරොතී’ති ං පටික්ඛිපි’’න්තිවුත්ය 

‘‘තුම්යහඉදානිකිං ද්දහි ් ථ, යය තුම්යහපුබ්ය පිඅට්ඨිකානිද ්ය ත්වා
‘පුත්ය ො ය  මය ො’ති වුත්ය න  ද්දහිත්ථා’’ති ඉමි ් ා අට්ඨුප්පත්තියා 

 හාධම් පාලජාතකං කයථසි. කථාපරියයො ායන රාජා අනාගාමිඵය  
පතිට්ඨහි. 

ඉති භගවා පි රං තීසු ඵය සු පතිට්ඨායපත්වා භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො 
පුනයදව රාජගහං ගන්ත්වා සී වයන විහාසි.   ්මිං  මයය 

අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති පඤ්චහි  කට ය හි භණ්ඩං ආදාය රාජගහං
ගන්ත්වා අත් යනො පිය හායක ්  ය ට්ඨියනො යගහං ගන්ත්වා  ත්ථ
බුද්ධ ්  භගවය ො උප්පන්නභාවං සුත්වා   වපච්චූය  යදව ානුභායවන
විවයටන ද්වායරන  ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා

ය ො ාපත්තිඵය  පතිට්ඨාය, දුතියය දිවය  බුද්ධප්පමුඛ ්   ඞ්ඝ ්  
මහාදානං දත්වා  ාවත්ථිං ආගමනත්ථාය  ත්ථු පටිඤ්ඤං ගයහත්වා
අන් රාමග්යග පඤ්චචත් ාලී යයොජනට්ඨායන    හ ් ං දත්වා
යයොජනියක යයොජනියක විහාරං කායරත්වා යජ වනං යකොටි න්ථායරන
අට්ඨාර හිහිරඤ්ඤයකොටීහිකිණිත්වානවකම්මංපට්ඨයපසි.ය ො මජ්යඣ

ද    ්  ගන්ධකුටිං කායරසි,  ං පරිවායරත්වා අසීතියා මහායථරානං
පාටියයක්කං එක න්නියව යන ආවාය 
එකකුටිකද්විකුටිකහං වට්ටකදීඝර ්  ා ාමණ්ඩපාදිවය න 

ය  ය නා නානි යපොක්ඛරණිචඞ්කමනරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි චාති 

අට්ඨාර යකොටිපරිච්චායගන රමණීයය භූමිභායග මයනොරමං විහාරං
කායරත්වා ද    ්  ආගමනත්ථාය දූ ං පායහසි.  ත්ථා   ්  වචනං
සුත්වා මහාභික්ඛු ඞ්ඝපරිවායරො රාජගහා නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්ය න
 ාවත්ථිනගරංපාපුණි. 

මහාය ට්ඨිපි යඛො විහාරමහං  ජ්යජත්වා  ථාග  ්  යජ වනං
පවි නදිවය  පුත් ං  බ් ා ඞ්කාරපටිමණ්ඩි ං කත්වා 
අ ඞ්ක පටියත්ය යහව පඤ්චහි කුමාර ය හි  ද්ධිං යපය සි. ය ො
 පරිවායරො පඤ්චවණ්ණවත්ථ මුජ්ජ ානි පඤ්ච ධජ  ානි ගයහත්වා

ද    ් පුරය ොඅයහොසි, ය  ං පච්ඡය ොමහාසුභද්දාචූළසුභද්දාතිද්යව
ය ට්ඨිධී යරො පඤ්චහි කුමාරිකා ය හි  ද්ධිං පුණ්ණඝයට ගයහත්වා
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නික්ඛමිංසු,  ා ං පච්ඡය ො ය ට්ඨිභරියා  බ් ා ඞ්කාරපටිමණ්ඩි ා

පඤ්චහි මාතුගාම ය හි  ද්ධිං පුණ්ණපාතියයො ගයහත්වා නික්ඛමි, 

 බ්ය  ං පච්ඡය ො මහාය ට්ඨි අහ වත්ථනිවත්යථො 
අහ වත්ථනිවත්යථයහව පඤ්චහි ය ට්ඨි ය හි  ද්ධිං භගවන් ං
අබ්භුග්ගඤ්ඡි. භගවා ඉමං උපා කපරි ං පුරය ො කත්වා
මහාභික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො අත් යනො  රීරප්පභාය 

සුවණ්ණර ය කසිඤ්චනානි විය වනන් රානි කුරුමායනො අනන් ාය
බුද්ධලී ායඅපරිමාණාය බුද්ධසිරියායජ වනවිහාරංපාවිසි. 

අථනංඅනාථපිණ්ඩියකොආපුච්ඡි–‘‘කථාහං, භන්ය , ඉම ්මිං විහායර

පටිපජ්ජාමී’’ති? ‘‘ය න හි, ගහපති, ඉමං විහාරං ආග ානාග  ් 

චාතුද්දි  ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  පතිට්ඨායපහී’’ති. ‘‘ ාධු, භන්ය ’’ති
මහාය ට්ඨි සුවණ්ණභිඞ්ගාරං ආදාය ද    ්  හත්යථ උදකං පාය ත්වා
‘‘ඉමං යජ වනවිහාරං ආග ානාග  ්  චාතුද්දි  ්  බුද්ධප්පමුඛ ් 
භික්ඛු ඞ්ඝ ්  දම්මී’’ති අදාසි.  ත්ථා විහාරං පටිග්ගයහත්වා අනුයමොදනං
කයරොන්ය ො– 

‘‘සී ංඋණ්හංපටිහන්ති,  ය ොවාළමිගානිච; 

 රී යපචමකය , සිසියරචාපිවුට්ඨියයො. 

‘‘ ය ොවා ා යපොයඝොයරො,  ඤ්ජාය ොපටිහඤ්ඤති; 

ය ණත්ථඤ්චසුඛත්ථඤ්ච, ඣායිතුඤ්චවිප ්සිතුං. 

‘‘විහාරදානං ඞ්ඝ ් , අග්ගංබුද්යධනවණ්ණි ං; 

  ්මාහිපණ්ඩිය ොයපොය ො,  ම්ප ් ංඅත්ථමත් යනො. 

‘‘විහායරකාරයයරම්යම, වා යයත්ථ හු ්සුය ; 

ය  ංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, වත්ථය නා නානිච. 

‘‘දයදයය උජුභූය සු, විප්ප න්යනන යච  ා; 

ය   ් ධම්මංයදය න්ති,  බ් දුක්ඛාපනූදනං; 

යංය ොධම්මංඉධඤ්ඤාය, පරිනිබ් ාතිඅනා යවො’’ති.(චූළව.295) 

– 

විහාරානි ං ංකයථසි. අනාථපිණ්ඩියකො දුතියදිව ය ොපට්ඨාය විහාරමහං

ආරභි. වි ාඛාය විහාරමයහො චතූහි මාය හි නිට්ඨිය ො, අනාථපිණ්ඩික ්  
පන විහාරමයහො නවහි මාය හි නිට්ඨාසි. විහාරමයහපි අට්ඨාරය ව
යකොටියයො පරිච්චාගං අගමංසු. ඉති එක ්මිංයයව විහායර
චතුපණ්ණා යකොටි ඞ්ඛංධනං පරිච්චජි. 
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අතීය පනවිප ්සි ් භගවය ොකාය පුනබ් සුමිත්ය ොනාමය ට්ඨි 
සුවණ්ණිට්ඨකා න්ථායරනකිණිත්වා  ්මිංයයවඨායනයයොජනප්පමාණං
 ඞ්ඝාරාමං කායරසි.සිඛි ් පනභගවය ොකාය සිරිවඩ්යඪොනාමය ට්ඨි
සුවණ්ණඵා  න්ථායරන කිණිත්වා   ්මිංයයව ඨායන තිගාවු ප්පමාණං
 ඞ්ඝාරාමං කායරසි. යව ් භු ්  භගවය ො කාය  ය ොත්ථියයො නාම
ය ට්ඨි සුවණ්ණහත්ථිපද න්ථායරන කිණිත්වා   ්මිංයයව ඨායන 
අඩ්ඪයයොජනප්පමාණං ඞ්ඝාරාමංකායරසි.කකු න්ධ ් භගවය ොකාය 
අච්චුය ො නාම ය ට්ඨි සුවණ්ණිට්ඨකා න්ථායරන කිණිත්වා   ්මිංයයව
ඨායන ගාවු ප්පමාණං  ඞ්ඝාරාමං කායරසි. යකොණාගමන ්  භගවය ො
කාය  උග්යගො නාම ය ට්ඨි සුවණ්ණකච්ඡප න්ථායරන කිණිත්වා
  ්මිංයයව ඨායන අඩ්ඪගාවු ප්පමාණං  ඞ්ඝාරාමං කායරසි. ක ් ප ් 
භගවය ො කාය  සුමඞ්ගය ො නාම ය ට්ඨි සුවණ්ණයට්ඨි න්ථායරන
කිණිත්වා   ්මිංයයව ඨායන ය ොළ කරී ප්පමාණං  ඞ්ඝාරාමං කායරසි.
අම්හාකං පන භගවය ො කාය  අනාථපිණ්ඩියකො නාම ය ට්ඨි
කහාපණයකොටි න්ථායරන කිණිත්වා   ්මිංයයව ඨායන
අට්ඨකරී ප්පමාණං  ඞ්ඝාරාමං කායරසි. ඉදං කිර ඨානං  බ් බුද්ධානං
අවිජහි ට්ඨානයමව. 

ඉති මහාය ොධිමණ්යඩ  බ් ඤ්ඤු ප්පත්තිය ො යාව 

මහාපරිනිබ් ානමඤ්චා ය ්මිං ය ්මිං ඨායන භගවා විහාසි, ඉදං 

සන්තියකනිදානං නාමාතියවදි බ් ං. 

 න්තියකනිදානකථානිට්ඨි ා. 

නිදානකථානිට්ඨි ා. 
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යථොපදානං 

1. බුද්ධවග්ය ො 
අබ්භන් රනිදානවණ්ණනා 

5. 

‘‘අථ බුද්ධාපදානානි, සුණාථසුද්ධමාන ා; 

තිං පාරමි ම්පුණ්ණා, ධම්මරාජාඅ ඞ්ඛියා’’ති.– 

එත්ථ අථාති අධිකාරන් රූපද ් නත්යථ නිපා පදං, 
විභත්තියුත් ායුත් නිපා ද්වයයසුවිභත්තියුත් නිපා පදං.අථවා– 

‘‘අධිකායරමඞ්ගය යචව, නිප්ඵන්නත්යථවධාරයණ; 

අනන් යරපගමයන, අථ- ද්යදොපවත් ති’’. 

 ථාහි– 

‘‘අධිකිච්චංඅධිට්ඨානං, අධිඅත්ථංවිභා ති; 

ය ට්ඨයජට්ඨකභායවන, අධිකායරොවිධීයය ’’ති.– 

වුත් ත් ා බුද්ධානං  මත්තිං පාරමිධම්මානං අධිකිච්චය ො, 
ය ට්ඨයජට්ඨය ො අධිකාරට්යඨන අථ- ද්යදන යුත් මපදානානීති.

තිවිධය ොධි ත් ානං පූජාමඞ්ග  භාවය ො ‘‘පූජා ච පූජයනයයානං, එ ං

මඞ්ග මුත් ම’’න්ති වචනය ො (ඛු. පා. 5.3; සු. නි. 262) මඞ්ග ට්යඨන

අථ- ද්යදනයුත් මපදානානීති. බුද්ධාදීනංභගවන් ානං ම්පත්තිකිච්ච ් 
අරහත් මග්යගන නිප්ඵන්නය ො නිප්ඵන්නට්යඨන අථ- ද්යදන

යුත් මපදානානීති. බුද්ධාදීනං අරහත් මග්ගාදිකු  ය ො අඤ්ඤකු  ානං
අභාවය ො අවධාරණට්යඨන නිවාරණට්යඨන අථ- ද්යදන 

යුත් මපදානානීති. ඛුද්දකපාඨ ඞ්ගහානන් රං  ඞ්ගහි න්ති
අනන් රට්යඨන අථ- ද්යදන යුත් මපදානානීති. ඉය ො ඛුද්දකපාඨය ො
පට්ඨායාතිඅපගමනට්යඨනඅථ- ද්යදන යුත් මපදානානීති. 

බුද්යධොති එත්ථ බුජ්ඣි ා  ච්චානීති බුද්යධො, ය ොයධ ා පජායාති

බුද්යධො,  බ් ඤ්ඤු ාය බුද්යධො,  බ් ද ් ාවි ාය බුද්යධො, 

අනඤ්ඤයනයය ාය බුද්යධො, වි වි ාය බුද්යධො, ඛීණා ව ඞ්ඛාය න

බුද්යධො, නිරුපක්කිය   ඞ්ඛාය නබුද්යධො, පබ් ජ්ජා ඞ්ඛාය න බුද්යධො, 

අදුතියට්යඨන බුද්යධො,  ණ්හාපහානට්යඨන බුද්යධො, එකායනමග්ගං

ගය ොති බුද්යධො, එයකො අනුත් රං  ම්මා ම්ය ොධිං අභි ම්බුද්යධොති

බුද්යධො, අබුද්ධිවිහ ත් ා බුද්ධිපටි ාභා බුද්යධො, බුද්ධි බුද්ධං ය ොයධොති 

අනත්ථන් රයම ං. යථා නී ාදිවණ්ණයයොගය ො පයටො ‘‘නීය ො පයටො, 

රත්ය ො පයටො’’ති වුච්චති, එවං බුද්ධගුණයයොගය ො බුද්යධො. අථ වා

‘‘ය ොධි’’වුච්චති චතූසු මග්යගසු ඤාණං, ය න ඤායණන
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 ක දියඩ්ඪ හ ් කිය  ාරිගයණ යඛයපත්වා නිබ් ානාධිගමනය ො
ඤාණං ‘‘ය ොධී’’ති වුච්චති.ය න ම්පයුත්ය ො මඞ්ගීපුග්ගය ොබුද්යධො.
ය යනව ඤායණන පච්යචකබුද්යධොපි  බ් කිය ය  යඛයපත්වා
නිබ් ානමධිගච්ඡති. බුද්ධානං පන චතූසු අ ඞ්යඛයයයයසු 
කප්ප   හ ්ය සු ච පාරමියයො පූයරත්වා ය ොධිඤාණ ් ාධිග ත් ා ච 

ඉන්ද්රියපයරොපරියත් ඤාණමහාකරුණා මාපත්තිඤාණයමකපාටිහීරඤාණ
 බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණ- අනාවරණආ යානු යාදිඅ ාධාරණඤාණානං
 මධිග ත් ා ච එකායපි ධම්මයද නාය අ ඞ්යඛයයයා ත් නිකායය
ධම්මාම ං පායයත්වා නිබ් ාන ්  පාපනය ො ච  යදව ඤාණං 
බුද්ධානයමවාධිකභාවය ො ය  යමව  ම්බුද්ධානං අපදානං කාරණං 

බුද්ධාපදානං.  ඤ්හිදුවිධංකු  ාකු  වය න.පච්යචකබුද්ධාපනන  ථා

කාතුං මත්ථා, අන්නාදිපච්චයදායකානං ඞ්ගහංකයරොන් ාපි– 

‘‘ඉච්ඡි ංපත්ථි ංතුය්හං, ඛිප්පයමව මිජ්ඣතු; 

පූයරන්තුචිත්  ඞ්කප්පා, චන්යදොපන්නරය ොයථා. 

‘‘ඉච්ඡි ංපත්ථි ංතුය්හං, ඛිප්පයමව මිජ්ඣතු; 

පූයරන්තුචිත්  ඞ්කප්පා, මණියජොතිරය ොයථා’’ති.(දී.නි. අට්ඨ.

2.95 පුබ්බූපනි ් ය ම්පත්තිකථා; අ. නි. අට්ඨ. 1.1.192; ධ. ප.

අට්ඨ. 1. ාමාවතීවත්ථු)– 

ඉමාහි ද්වීහියයව ගාථාහි ධම්මං යදය න්ති. යදය න් ාපි

අ ඞ්යඛයයය ත් නිකායය ය ොයධතුං න  ක්කුණන්ති,   ්මා න
 බ් ඤ්ඤුබුද්ධ දි ා හුත්වා පාටිඑක්කං විසුං බුද්ධාති පච්යචකබුද්ධා.

ය  ං අපදානංකාරණං පච්යෙකබුද්ධාපදානං. 

චිරං ඨි ාති යථරා. අථ වා ථිර රසී ාචාරමද්දවාදිගුයණහි යුත් ාති
යථරා. අථ වා ථිරවරසී  මාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණද ් නගුයණහි
යුත් ාති යථරා. අථ වා 

ථිර ර ඞ්ඛා පණී ානුත් ර න්තිනිබ් ානමධිග ාති යථරා, යථරානං

අපදානානි යථොපදානානි.  ථා  ාදිගුයණහි යුත් ාති යථරී, යථරීනං

අපදානානි යථරීපදානානි. ය සු බුද්ධාපදායන පඤ්යචව අපදානානි, 

පඤ්යචව සුත් න් ා.ය නාහුයපොරාණා– 

‘‘පඤ්යචවඅපදානානි, පඤ්චසුත් ානිය ් ච; 

ඉදංබුද්ධාපදානන්ති, පඨමංඅනුය ොමය ො’’ති. 

පච්යචකබුද්ධාපදායනපි පඤ්යචව අපදානානි, පඤ්යචව සුත් න් ා. 
ය නාහුයපොරාණා– 

‘‘පඤ්යචවඅපදානානි, පඤ්චසුත් ානිය ් ච; 
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ඉදංපච්යචකබුද්ධාපදානන්ති, දුතියංඅනුය ොමය ො’’ති. 

යථරාපදායනසු ද ාධිකපඤ්ච  ාපදානානි, වග්ගය ො එකපඤ්ඤා 
වග්ගා. ය නාහුයපොරාණා– 

‘‘පඤ්ච  ද පදානානි, එකපඤ්ඤා වග්ගය ො; 

ඉදංයථරාපදානන්ති,  තියංඅනුය ොමය ො’’ති. 

යථරීඅපදායනසු චත් ාලී ං අපදානානි, වග්ගය ො චතුයරො වග්ගා.
ය නාහු යපොරාණා– 

‘‘චත් ාලී ංපදානානි, චතුවග්ගානිය ් ච; 

ඉදංයථරීපදානන්ති, චතුත්ථංඅනුය ොමය ො’’ති. 

අපදානන්ති එත්ථ අපදාන- ද්යදො 
කාරණගහණඅපගමනපටිපාටිඅක්යකො නාදීසු දි ් ති.  ථා හි එ 

‘‘ඛත්තියානං අපදානං, බ්රාහ්මණානං අපදාන’’න්තිආදීසු කාරයණ දි ් ති, 
ඛත්තියානං කාරණං බ්රාහ්මණානං කාරණන්ති අත්යථො. ‘‘උපා කානං 

අපදාන’’න්තිආදීසු ගහයණ දි ් ති,  ංසුට්ඨු ගහණන්ති අත්යථො.

‘‘වාණිජානං අපදානං, සුද්දානං අපදාන’’න්තිආදීසු අපගමයන දි ් ති, 

 ය ො  ය ො ය  ං අපගමනන්ති අත්යථො. ‘‘පිණ්ඩපාතියකො භික්ඛු

 පදානචාරවය නපිණ්ඩායචරතී’’තිආදීසු පටිපාටියාදි ් ති, ඝරපටිපාටියා

චරතීති අත්යථො. ‘‘අපග ා ඉයම  ාමඤ්ඤා, අපග ා ඉයම බ්රහ්මඤ්ඤාති

අපදායනතී’’තිආදීසු අක්යකො යන දි ් ති, අක්යකො ති පරිභා තීති 

අත්යථො.ඉධපනකාරයණදි ් ති.  ්මාබුද්ධානංඅපදානානි බුද්ධාපදානි, 
බුද්ධකාරණානීති අත්යථො. ගඞ්ගාවාලුකූපමානං අයනයක ං බුද්ධානං 
දානපාරමි ාදි මත්තිං පාරමි ා කාරණන්ති දට්ඨබ් ං. අථ අධිකාරාදීසු
යුත් අපදානානි සුද්ධමාන ාසුණාථාති ම් න්යධො. 

 ත්ථ සුද්ධ ානසාති අරහත් මග්ගඤායණන දියඩ්ඪකිය   හ ් ං
යඛයපත්වා ඨි ත් ා සුද්ධමාන ා පරිසුද්ධචිත් ා සුද්ධහදයා පඤ්ච  ා

ඛීණා වා ඉම ්මිං ධම්ම භායය න්නිසින්නාසුණාථ, ඔහි ය ො ා මනසි
කයරොථාති අත්යථො. 

එත්ථ පන ‘‘අපදානානී’’ති අවත්වා 
පච්යචකබුද්ධාපදානයථරාපදානයථරීඅපදායනසු විජ්ජමායනසුපි ‘‘අථ
බුද්ධාපදානානී’’ති වචනං
ඛන්ධයමකආය නධාතු ච්ච ඞ්ඛාරඅනු යයමයකසු විජ්ජමායනසුපි

පධානවය න ආදිවය න ච ‘‘මූ යමක’’න්ති වචනං විය, 

ය ර  ඞ්ඝාදිය  ද්යවඅනිය තිං නි ් ග්ගියයසු විජ්ජමායනසුපි
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පධානවය න ආදිවය න ච ‘‘පාරාජිකකණ්යඩො’’ති වචනං විය ච ඉධාපි
පධානවය න ආදිවය නචවුත් න්තිදට්ඨබ් ං. 

‘‘ ම්මා ම්බුද්ධාපදානානී’’ති වත් බ්ය  ‘‘වණ්ණාගයමො…යප.… 
පඤ්චවිධං නිරුත් ’’න්ති නිරුත්තිනයයන වා ‘‘ය සු
වුද්ධිය ොපාගමවිකාරවිපරී ායද ා චා’’ති සුත්ය න වා  තියත්ථවාචක ්  

සම් ාතිනිපා පද ් ,  යං ද්දත්ථවාචක ්  ස-න්තිඋප ග්ගපද ්  ච
ය ොපං කත්වා කි න් වාචීබුද්ධ ද්දයමව ගයහත්වා ගාථා න්ධසුඛත්ථං
‘‘බුද්ධාපදානානී’’ති වුත් ං.  ්මා ම්මා ම්බුද්ධාපදානානීතිඅත්යථො. 

ඉතිවිසුද්ධජනවි ාසිනියාඅපදාන-අට්ඨකථාය 

අබ්භන් රනිදානවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

1. බුද්ධඅපදානවණ්ණනා 

ඉදානි අබ්භන් රනිදානානන් රංඅපදානට්ඨකථංකයථතුකායමො– 

‘‘ පදානංඅපදානං, විචිත්රනයයද නං; 

යංඛුද්දකනිකාය ්මිං,  ඞ්ගායිංසුමයහ යයො; 

  ් දානිඅනුප්පත්ය ො, අත්ථ ංවණ්ණනාක්කයමො’’ති. 

 ත්ථ යං අපදානං  ාව ‘‘ ක ං බුද්ධවචනං එකවිමුත්තිර ’’න්ති

වුත් ත් ා එකරය   ඞ්ගහං ගච්ඡති, ධම්මවිනයවය න ද්විධා ඞ්ගයහ

ධම්යම  ඞ්ගහං ගච්ඡති, පඨමමජ්ඣිමපච්ඡිමබුද්ධවචයනසු 

මජ්ඣිමබුද්ධවචයන  ඞ්ගහං ගච්ඡති, විනයාභිධම්මසුත් න් පිටයකසු

සුත් න් පිටයක  ඞ්ගහං ගච්ඡති, 
දීඝනිකායමජ්ඣිම ංයුත් අඞ්ගුත් රඛුද්දකනිකායයසු පඤ්චසු 

ඛුද්දකනිකායය  ඞ්ගහං ගච්ඡති, සුත් ං යගයයං යවයයාකරණං ගාථා
උදානං ඉතිවුත් කංජා කංඅබ්භු ධම්මංයවදල් න්තිනවසු ා නඞ්යගසු
ගාථාය  ඞ්ගහි ං. 

‘‘ද්වාසීතිබුද්ධය ොගණ්හිං, ද්යව හ ් ානිභික්ඛුය ො; 

චතුරාසීති හ ් ානි, යයයමධම්මාපවත්තියනො’’ති.– 

එවං වුත් චතුරාසීති හ ් ධම්මක්ඛන්යධසු කතිපයධම්මක්ඛන්ධ ඞ්ගහි ං
යහොතීති. 

ඉදානි  ං අපදානං ද ්ය න්ය ො ‘‘තිංසපාෙමිසම්පුණ්ණා, ධම් ොජා

අසඞ්ඛිො’’ති ආහ.  ත්ථ ද පාරමි ාව පච්ඡිමමජ්ඣිමුක්කට්ඨවය න
ද පාරමීද උපපාරමීද පරමත්ථපාරමීනං වය න  මත්තිං පාරමී.  ාහි
 ංසුට්ඨු පුණ්ණා  ම්පුණ්ණා  මන්නාග ා  මඞ්ගීභූ ා අජ්ඣාපන්නා

 ංයුත් ාති තිංසපාෙමිසම්පුණ්ණා.  ක ය ොකත් යවාසියන
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 ත් නිකායය යමත් ාකරුණාමුදි ාඋයපක්ඛා ඞ්ඛා ාහි චතූහි 
බ්රහ්මවිහාර මාපත්තීහි වා ඵ  මාපත්තිවිහායරන වා එකචිත් භායවන

අත් යනො ච කායය රඤ්යජන්ති අල්ලීයායපන්තීති රාජායනො, ධම්යමන

රාජායනො ධම් ොජා, ඉත්ථම්භූ ා බුද්ධා. ද   ං  හ ් ං ද  හ ් ං 
   හ ් ං ද    හ ් ං යකොටි පයකොටි යකොටිප්පයකොටි නහු ං
නින්නහු ං අක්යඛොභිණි බින්දු අබ්බුදං නිරබ්බුදං අහහං අ  ං අටටං
ය ොගන්ධිකං උප්ප ං කුමුදං පුණ්ඩරිකං පදුමං කථානං මහාකථානං

අ ඞ්යඛයයයානං වය න අසඞ්ඛිො  ඞ්ඛාරහි ා ධම්මරාජායනො අතී ා
විග ානිරුද්ධා අබ්භත්ථංග ාතිඅධිප්පායයො. 

6. ය සු අතී බුද්යධසු ක ාධිකාරඤ්ච අත් නා ය ොධි ත් භූය න 

චක්කවත්තිරඤ්ඤා හුත්වා ක  ම්භාරඤ්ච ආනන්දත්යථයරන පුට්යඨො

භගවා ‘‘සම්යබොධිං බුද්ධයසට්ඨාන’’න්තිආදිමාහ. යභො ආනන්ද, මම

අපදානං සුයණොහීති අධිප්පායයො. ආනන්ද, අහං පුබ්ය 
ය ොධි ම්භාරපූරණකාය  චක්කවත්තිරාජා හුත්වා ය ට්ඨානං ප ට්ඨානං
පටිවිද්ධචතු ච්චානං බුද්ධානං  ම්ය ොධිං චතු ච්චමග්ගඤාණං

 බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණං වා සිර ා අභිවාදයයති  ම් න්යධො. සසඞ්යඝ 

 ාවක ඞ්ඝ හිය  යලොකනාෙයක ය ොකයජට්යඨ බුද්යධ ද හි අඞ්ගුලීහි

උයභොහි හත්ථපුයටහි න ස්සිත්වා වන්දිත්වා සිෙසා සීය න අභිවාදයෙ 
ආදයරනයථොමනංකත්වාපණාමංකයරොමීති අත්යථො. 

7. ොවතා බුද්ධයඛත්යතසූති ද  හ ් චක්කවායළසු බුද්ධයඛත්ය සු, 

ආකාසට්ඨා ආකා ග ා, භූ ට්ඨා භූමි  ග ා, යවළුරියාදයයො ත්  ෙතනා

අසඞ්ඛිො  ඞ්ඛාරහි ා, ොවතා යත් කා, විජ්ජන්ති.  ානි  බ් ානි  නසා 

චිත්ය න ස ාහයෙ,  ං සුට්ඨු චිත්ය න අධිට්ඨහිත්වා ආහරි ් ාමීති

අත්යථො, මමපා ාද ්  ාමන් ා රාසිංකයරොමීතිඅත්යථො. 

8. තත්ථ රූපිෙභූමිෙන්ති   ්මිං අයනකභූමිම්හි පා ායද රූපියමයං 

රජ මයං භූමිං නිම්මි න්ති අත්යථො. අහං ෙතන ෙං  ත් හි ර යනහි

නිම්මි ං අයනක  භූමිකං පාසාදං උබ්බිද්ධං උග්ග ං නභමුග් තං 

ආකාය යජො මානං  ාපයන්තිඅත්යථො. 

9.  යමව පා ාදං වණ්යණන්ය ො ‘‘විචිත්තථම්භ’’න් යාදිමාහ.

විචිත්ය හි අයනයකහිම ාරගල් ාදිවණ්යණහිථම්යභහිඋ ් ාපි ං සුකතං 

සුට්ඨු ක ං  ක්ඛණයුත් ං ආයරොහපරිණාහවය න සුට්ඨු විභත්තං 

අයනකයකොටි  ග්ඝනය ොරණනිම්මි ත් ා  හාෙහං. පුනපි කිං විසිට්ඨං? 

කනක ෙසඞ්ඝාටං සුවණ්යණහි ක තු ා ඞ්ඝාටව යයහි යුත් ං,  ත්ථ

උ ් ාපි යකොන්ය හි ච ඡත්ය හි ච  ණ්ඩිතං ය ොභි ං පා ාදන්ති
 ම් න්යධො. 
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10. පුනපි පා ාද ්ය ව ය ොභං වණ්යණන්ය ො ‘‘පඨ ා යවළුරිො 

භූමී’’ යාදිමාහ.  ් අයනක  භූමිපා ාද ්  සුභා ඉට්ඨාකන් ාමනාපා 

අබ්භස ා ව ාහකපට  දි ා වි ලා නිම්ම ායවළුරියමණිමයානී වණ්ණා 

පඨ ා භූමි අයහොසීති අත්යථො. ජ ජනළිනපදුයමහි ආකිණ්ණා  මඞ්ගීභූ ා

වරායඋත් මාය කඤ්ෙනභූමිො සුවණ්ණභූමියාවය ොභතීතිඅත්යථො. 

11.   ්ය ව පා ාද ්  කාචි භූමි පවාළංසා පවාළයකොට්ඨා ා 

පවාළවණ්ණා, කාචි භූමි යලොහිතකා ය ොහි වණ්ණා, කාචි භූමි සුභා 

මයනොහරා ඉන්දය ොපකවණ්ණාභා ර ්මියයො නිච්ඡරමානා, කාචි භූමි ද  

දිසාඔභාසතීතිඅත්යථො. 

12.   ්මිංයයව පා ායද නිෙූහා නිග්ග පමුඛ ා ාච සුවිභත්තා සුට්ඨු

විභත් ායකොට්ඨා ය ොවිසුංවිසුංක ා සීහපඤ්ජො සීහද්වාරා ච. ෙතුයෙො

යවදිකාති චතූහි යවදිකාව යයහි ජා කවායටහි ච  යනොෙ ා 

මනඅල්ලීයනකා  න්ධායවළා ගන්ධදාමා චඔ ම් න්තීතිඅත්යථො. 

13.   ්මිංයයව පා ායද සත්තෙතනභූසිතා  ත් ර යනහි ය ොභි ා

කූටාගාරා.කිං භූ ා? නීලා නී වණ්ණා, පීතා ළි වණ්ණාසුවණ්ණවණ්ණා, 

යලොහිතකා ය ොහි කවණ්ණා රත් වණ්ණා, ඔදාතා ඔදා වණ්ණා

ය  වණ්ණා, සුද්ධකාළකා අමි ් කාළවණ්ණා, කූටා ාෙවරූයපතා 
කූටාගාරවයරහි කණ්ණිකකූටාගාරවයරහි උයපය ො  මන්නාගය ො ය ො
පා ායදොතිඅත්යථො. 

14.   ්මිංයයව පා ායද ඔයලොක ො උද්ධම්මුඛා පදු ා සුපුප්ඵි ාපදුමා

ය ොභන්ති, සීහ යග්ඝාදීහි වාළමිගගයණහි ච 

හං යකොඤ්චමයූරාදිපක්ඛි මූයහහි ච යසොභියතො ය ො පා ායදොති අත්යථො.
අතිඋච්යචො හුත්වා නභමුග්ග ත් ා නක්ඛත්  ාරකාහි ආකිණ්යණො 

ෙන්දසූයෙහි චන්දසූරියරූයපහිච  ණ්ඩියතො ය ොපා ායදොතිඅත්යථො. 

15. ය ො එව චක්කවත්ති ්  පා ායදො යහ ජායලන සුවණ්ණජාය න 

සඤ්ඡන්නා, යසොණ්ණකිඞ්කණිකායුයතො සුවණ්ණකිඞ්කණිකජාය හියුය ො 

 මන්නාගය ොති අත්යථො.  යනොෙ ා මනල්ලීයනකා යසොණ්ණ ාලා 

සුවණ්ණපුප්ඵපන්තියයො වාතයවය න වා ප්පහායරන කූජන්ති  ද්දං 
කයරොන්තීතිඅත්යථො. 

16.  ඤ්යජට්ඨකං මඤ්ජිට්ඨවණ්ණං, යලොහිතකං ය ොහි වණ්ණං, 

පීතකං ළි වණ්ණං, හරිපිඤ්ජෙං ජම්ය ොනදසුවණ්ණවණ්ණං

පඤ්ජරවණ්ණඤ්ච ධජං නානාෙඞ්ය හි අයනයකහි වණ්යණහි, සම්පීතං 

රඤ්ජි ං ධජං, උස්සිතං   ්මිං පා ායද උ ් ාපි ං. ධජ ාලිනීති

ලිඞ්ගවිපල් ා වය න වුත් ං, ධජමා ායුත්ය ොය ොපා ායදොතිඅත්යථො. 
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17.   ්මිං පා ායද අත්ථරණාදයයො වණ්යණන්ය ො ‘‘න නං

බහූ’’ යාදිමාහ.  ත්ථනංපා ාදං  හූහිඅවිජ්ජමානංනාමනත්ථීතිඅත්යථො, 

නානාසෙනවිචිත්තා අයනයකහි අත්ථරයණහි විචිත් ා ය ොභි ා

මඤ්චළිඨාදි යනා අයනකසතා අයනක   ඞ්ඛයා, කිං භූ ා? ඵලිකා 

ඵලිකමණිමයා ඵලිකාහි ක ා, ෙජතා ො රජය හි ක ා,  ණි ො 

නී මණීහි ක ා, යලොහිතඞ් ා රත් ජාතිමණීහි ක ා,  සාෙ ල්ල ො 

ක රවණ්ණමණීහි ක ා, සණ්හකාසිකසන්ථතා  ණ්යහහි සුඛුයමහි
කාසිකවත්යථහිඅත්ථ ා. 

18. පාවුොති පාවුරණා.කීදි ා? කම්බලා ය ොමසුත්ය හික ා, දුකූලා 

දුකූ පයටහි ක ා, චීනා චීනපයටහි ක ා, පත්තුණ්ණා පත්තුණ්ණයදය 

ජා පයටහි ක ා, පණ්ඩු පණ්ඩුවණ්ණා, විචිත්තත්ථෙණං අයනයකහි

අත්ථරයණහිපාවුරයණහිචවිචිත් ං, සබ්බං  යනං,  නසා චිත්ය න, අහං

පඤ්ඤයපසින්තිඅත්යථො. 

19.  යදව පා ාදං වණ්යණන්ය ො ‘‘තාසුතාස්යවව භූමීසූ’’තිආදිමාහ.

 ත්ථ ෙතනකූටලඞ්කතන්තිර නමයකූයටහිර නකණ්ණිකාහිඅ ඞ්ක ං

ය ොභි න්ති අත්යථො.  ණියවයෙොෙනා උක්කාති යවයරොචනමණීහි

රත් මණීහි ක ා, උක්කා දණ්ඩපදීපා. ධාෙෙන්තා සුතිට්ඨයෙති ආකාය 
සුට්ඨුධාරයන් ාගණ්හන් ාඅයනක  ජනාසුට්ඨු තිට්ඨන්තීතිඅත්යථො. 

20. පුන  යදව පා ාදං වණ්යණන්ය ො ‘‘යසොභන්ති

එසිකාථම්භා’’තිආදිමාහ.  ත්ථ එසිකාථම්භා නාම නගරද්වායර

ය ොභනත්ථායනිඛා ා ථම්භා, සුභා ඉට්ඨා, කඤ්ෙනයතොෙණා සුවණ්ණමයා, 

ජම්යබොනදා ජම්ය ොනදසුවණ්ණමයා ච, සාෙ ො ඛදිරරුක්ඛ ාරමයා ච 

ෙජත ො ච ය ොරණා ය ොභන්ති, එසිකා ච ය ොරණා ච  ං පා ාදං
ය ොභයන්තීති අත්යථො. 

21.   ්මිං පා ායද සුවිභත්තාඅයනකාසන්ධී කවායටහිචඅග්ගයළහිච 

චිත්තිතා ය ොභි ා න්ධිපරික්යඛපාය ොභයන්තීතිඅත්යථො, උභයතොති  ් 

පා ාද ් උයභොසුප ්ය සු, පුණ්ණඝටා අයනයකහිපදුයමහිඅයනයකහිච

උප්පය හි, සංයුතා පුණ්ණා ංපා ාදංය ොභයන්තීතිඅත්යථො. 

22-23. එවං පා ාද ්  ය ොභං වණ්යණත්වා ර නමයං පා ාදඤ්ච

 ක්කාර ම්මානඤ්ච පකාය න්ය ො ‘‘අතීයත සබ්බබුද්යධ ො’’තිආදිමාහ.

 ත්ථ අතීයතති අතික්කන්ය  විගය  කාය  ජාය  භූය , සසඞ්යඝ 

 ාවක මූහ හිය , සබ්යබ යලොකනාෙයක බුද්යධ  භායවන

පකතිවණ්යණන රූයපන  ණ්ඨායනනච, සසාවයක  ාවක හිය , බුද්යධ

නිම්මිනිත්වා යයනද්වායරනපා ායදොපවිසි බ්ය ොයහොති, යතන ද්වායෙන
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පවිසිත්වාසසාවකාසබ්යබබුද්ධාසබ්බයසොණ්ණ යෙ  ක සුවණ්ණමයය, 

පීයඨනිසින්නාඅරිෙ ණ්ඩලා අරිය මූහාඅයහසුන්ති අත්යථො. 

24-25. එතෙහි වත් මායන කාය  අනුත්තො උත් රවිරහි ා යෙ ච 

බුද්ධා අත්ථි  ංවිජ්ජන්ති, ය  ච පච්යෙකබුද්යධ අයනකසයත සෙම්භූ 

 යයමව භූය  අඤ්ඤාචරියරහිය , අපොජියත 

ඛන්ධකිය  ාභි ඞ්ඛාරමච්චුයදවපුත් මායරහි අපරාජිය , ජයමාපන්යන

 න් ප්යපසින්ති අත්යථො. භවනං මය්හං පා ාදං අතී කාය  ච

වත් මානකාය ච, සබ්යබබුද්ධා ස ාරුහුං  ංසුට්ඨුආරුහිංසූතිඅත්යථො. 

26. යෙ දිබ්බා දිවි භවා දිබ් ා යදවය ොයක ජා ා, යෙ ච බහූ

කප්පරුක්ඛාඅත්ථි.යෙෙ  ානුසා මනු ්ය ජා ායයච හූකප්පරුක්ඛා

අත්ථි,  ය ො සබ්බං දුස්සං ස ාහන්ත්වා  ං සුට්ඨු ආහරිත්වා ය චීවරානි 

කායරත්වාය පච්යචකබුද්යධතිචීවයරහි අච්ඡායදමීති  ම් න්යධො. 

27. එවං තිචීවයරහි අච්ඡායදත්වා පාරුපායපත්වා ය  ං නිසින්නානං 

පච්යචකබුද්ධානං සම්පන්නං මධුරං ඛජ්ජං ඛාදි බ් ංපූවාදිකිඤ්චි, මධුරං 

යභොජ්ජං භුඤ්ජි බ් ංආහාරඤ්ච, මධුරං සාෙනීෙං ය හනීයඤ්ච, සම්පන්නං 

මධුරං පිවි බ් ං අට්ඨපානඤ්ච, යභොජනං භුඤ්ජි බ් ං ආහාරඤ්ච, සුයභ 

සුන්දයර  ණි යෙ ය  මයය පත්යත සං සුට්ඨු පූයෙත්වා අදාසිං 
පටිග්ගහායපසින්තිඅත්යථො. 

28. සබ්යබයතඅරිෙ ණ්ඩලා  බ්ය ය අරිය මූහා, දිබ්බෙක්ඛුස ා

හුත්වා  ට්ඨාති දිබ් චක්ඛු මඞ්ගියනොහුත්වා මට්ඨාකිය ය හිරහි ත් ා

සිලිට්ඨා ය ොභමානා චීවෙසංයුතා තිචීවයරහි මඞ්ගීභූ ා මධුර ක්ඛරාහි ච

ය ය න ච මධුඵාණිය හි ච පෙ න්යනන උත් යමන අන්යනන ච මයා 

තප්පිතා අප්පි ාපරිපූරි ාඅයහසුන්තිඅත්යථො. 

29. ය එවං  න් ප්පි ාඅරියමණ්ඩ ා ෙතන බ්භං  ත් හිර යනහි 

නිම්මි ගබ්භං යගහං, පවිසිත්වා ගුහාසො ගුහායං  යමානා, යකසරීව 

යක රසීහාඉව,  හාෙහම්හි සෙයන අනග්යඝමඤ්යච, සීහයසෙය කප්පයුං 
යථා සීයහො මිගරාජා දක්ඛිණප ්ය න  යන්ය ො පායද පාදං අච්චාධාය
දක්ඛිණහත්ථං සීසූපධානං කත්වා වාමහත්ථං උජුකං ඨයපත්වා වා ධිං

අන් ර ත්ථියං කත්වා නිච්චය ො  යති, එවං ය යයං කප්පයුං කරිංසූති
අත්යථො. 

30. ය  එවං සීහය යයං කප්යපත්වා සම්පජානා 

 ති ම්පජඤ්ඤ ම්පන්නා. සමුට්ඨාෙ  ං සුට්ඨු උට්ඨහිත්වා සෙයන 

පල්ලඞ්ක ාභුජං ඌරු ද්ධා නංකරිංසූතිඅත්යථො. 
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31. ය ොෙෙං සබ්බබුද්ධානන්ති  බ්ය  ං අතී ානාග ානං බුද්ධානං

යගොචරං ආරම්මණභූ ං ඣානෙතිස ප්පිතා ඣානරතියා  ං සුට්ඨු අප්පි ා 

 මඞ්ගීභූ ා අයහසුන්ති අත්යථො, අඤ්යඤ ධම් ානි යදයසන්තීති ය සු

පච්යචකබුද්යධසු අඤ්යඤඑකච්යචධම්යමයදය න්ති, අඤ්යඤ එකච්යච 

ඉද්ධිො පඨමාදිජ්ඣානකීළාය කීළන්ති රමන්ති. 

32. අඤ්යඤ එකච්යච අභිඤ්ඤා පඤ්ච අභිඤ්ඤායයො වසිභාවිතා 

වසීකරිංසු, පඤ්චසු අභිඤ්ඤාසු 

ආවජ්ජන මාපජ්ජනවුට්ඨානඅධිට්ඨානපච්චයවක්ඛණ ඞ්ඛා ාහි

පඤ්චවසි ාහි වසීභාවං ඉ ා ග ා පත් ා අභිඤ්ඤායයො, අප්යපන්ති 

 මාපජ්ජන්ති. අඤ්යඤ එකච්යච අයනකසහස්සියෙො විකුබ්බනානි එයකොපි

හුත්වා  හුධා යහොති,  හුධාපි හුත්වා එයකො යහොතීති එවමාදීනි

ඉද්ධිවිකුබ් නානි විකුබ්බන්ති කයරොන්තීතිඅත්යථො. 

33. බුද්ධාපි බුද්යධති එවං  න්නිපතිය සු පච්යචකබුද්යධසු 

 බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණ ්  විසෙං ආරම්මණභූ ං පඤ්හං බුද්ධා බුද්යධ 

පුච්ඡන්තීති අත්යථො. ය  බුද්ධා අත්ථගම්භීර ාය  ම්භීෙං නිපුණං සුඛුමං, 

ඨානං කාරණං, පඤ්ඤාෙ විනිබුජ්ඣයෙ විය ය න නිරවය  ය ො 
බුජ්ඣන්ති. 

34.  දා මම පා ායද න්නිපති ා සාවකාපි බුද්යධ පඤ්හං පුච්ඡන්ති, 

බුද්ධා සාවයක සි ්ය  පඤ්හං පුච්ඡන්ති, යත බුද්ධා ච  ාවකා ච 

අඤ්ඤ ඤ්ඤං පඤ්හං පුච්ඡිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං බයාකයෙොන්ති 

වි ් ජ්යජන්ති. 

35. පුන ය   බ්ය  එකය ො ද ්ය න්ය ො ‘‘බුද්ධා පච්යෙකබුද්ධා 

ො’’තිආදිමාහ.  ත්ථ බුද්ධා  ම්මා ම්බුද්ධා, පච්යෙකබුද්ධා ච සාවකා ච

සි ් ා පරිොෙකා නි ්සි කාඑය  බ්ය , සකාෙ  කාය ෙතිො රමමානා

 ල්ලීනාමම පාසායදඅභිෙ න්තීතිඅත්යථො. 

36. එවං  ්මිං යවජයන් පා ායද පච්යචකබුද්ධානංආචාර ම්පත්තිං
ද ්ය ත්වා ඉදානි අත් යනො ආනුභාවං ද ්ය න්ය ො ය ොතිය ොකවිජයයො

චක්කවත්තිරාජා ‘‘ඡත්තා තිට්ඨන්තු ෙතනා’’තිආදිමාහ.  ත්ථ ෙතනා 

 ත් ර නමයා, ඡත්තාකඤ්ෙනායවළපන්තිකා සුවණ්ණජාය හි ඔ ම්බි ා 

තිට්ඨන්තු.මුත්තාජාලපරික්ඛිත්තා මුත් ාජාය හිපරිවාරි ා, සබ්යබ ඡත් ා

මම  ත්ථයක මුද්ධනි, ධායෙන්තූති චින්ති මත්ය යයව ඡත් ා පාතුභූ ා
යහොන්තීතිඅත්යථො. 

37. යසොණ්ණතාෙකචිත්තිතා සුවණ්ණ ාරකාහි දද්දල් මානා 

යෙලවිතානා භවන්තු නිබ් ත් න්තු. විචිත්තා අයනකවණ්ණා,  ලයවිතතා 
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පුප්ඵපත්ථටා, සබ්යබ අයනකවි ානා,  ත්ථයක නිසීදනට්ඨාන ් 

උපරිභායග ධායෙන්තූතිඅත්යථො. 

38-40.  ලයදාය හි අයනකසුගන්ධපුප්ඵදායමහි විතතා පරිකිණ්ණා, 

 න්ධදාය හි චන්දනකුඞ්කුම ගරාදිසුගන්ධදායමහි, යසොභිතා යපොක්ඛරණීති 

 ම් න්යධො. දුස්සදාය හි පත්තුණ්ණචීනාදිඅනග්ඝදු ් දායමහි, පරිකිණ්ණා 

 ත් ර නදායමහි භූසි ා අ ඞ්ක ා යපොක්ඛරණී, පුප්ඵාභිකිණ්ණා 

චම්පක ළ ය ොගන්ධිකාදිසුගන්ධපුප්යඵහි අභිකිණ්ණා සුට්ඨු විචිත් ා

ය ොභි ා. පුනරපි කිං භූ ා යපොක්ඛරණී? සුරභිගන්ධසුගන්යධහි භූසි ා

වාසි ා.  මන් ය ො  න්ධපඤ්ෙඞ්ගුලලඞ්කතා පඤ්චහි අඞ්ගුය හි

ලිම්පි ගන්යධහි අ ඞ්ක ා, යහ ච්ඡදනඡාදිතා සුවණ්ණඡදයනහි

සුවණ්ණවි ායනහි ඡාදි ා, පා ාද ්  ොතුද්දිසා යපොක්ඛරණියයොපදුයමහිච 

උප්පය හි ච සුට්ඨු  න්ථ ා පත්ථටා සුවණ්ණරූයප සුවණ්ණවණ්ණා, 

ඛාෙන්තු, පද් යෙණුෙජග් තා පදුමයරණූහි ධූලීහි ච ආකිණ්ණා 
යපොක්ඛරණියයොය ොභන්තූතිඅත්යථො. 

41. මම යවජයන් පාසාදස්සස න්තයතොපාදපා චම්පකාදයයොරුක්ඛා 

සබ්යබපුප්ඵන්තු එය පුප්ඵරුක්ඛා. සෙයමව පුප්ඵා මුඤ්චිත්වා විගළිත්වා 

 න්ත්වාභවනංඔකිරුං, ඔකිණ්ණාපා ාද ් උපරිකයරොන්තූති අත්යථො. 

42. තත්ථ   ්මිං මම යවජයන් පා ායද සිඛියනො මයූරා නච්ෙන්තූ, 

දිබ්බහංසා යදව ාහං ා, පකූජයෙ  ද්දංකයරොන්තු, කෙවීකා ෙ මධුර ද්දා

යකොකි ා  ාෙන්තු ගී වාකයං කයරොන්තු, අපයර අනුත් ා ච දිජසඞ්ඝා 

පක්ඛියනො මූහාපා ාද ්  ස න්තයතො මධුරරවංරවන්තූතිඅත්යථො. 

43. පාසාදස්සස න්තයකොසබ්බා ආ  වි  ාදයයො යභරියෙො වජ්ජන්තු 

හඤ්ඤන්තු, සබ්බා තා අයනක න්තියයො වීණා ෙසන්තු  ද්දං කයරොන්තු, 

සබ්බා අයනකප්පකාරා සඞ්ගීතියෙො පා ාද ්   මන් ය ො වත්තන්තු 
පවත් න්තුගායන්තූතිඅත්යථො. 

44-5. ොවතා යත් යකඨායන බුද්ධයඛත්තම්හි ද  හ ්සිචක්කවායළ 

තයතො පයෙ ෙක්කවායළ, යජොතිසම්පන්නා පභා ම්පන්නා අච්ඡින්නා

 හන්තා  මන් ය ො ෙතනා ො  ත් හි ර යනහි ක ා ඛචි ා 

යසොණ්ණපල්ලඞ්කා සුවණ්ණපල් ඞ්කා තිට්ඨන්තු, පා ාද ්   මන් ය ො 

දීපරුක්ඛා පදීපධාරණා ය  රුක්ඛා ජලන්තු, පදීයපහි පජ්ජ න්තු, 

දසසහස්සිපෙම්පො ද  හ ්සීනං පරම්පරා ද  හ ්සියයො එකපජ්යජොතා 

එකපදීපාවිය භවන්තු උජ්යජො න්තූතිඅත්යථො. 

46. නච්චගීය සු යඡකා  ණිකා නච්චිත්ථියයො ච ලාසිකා මුයඛන

 ද්දකාරිකා ච පාසාදස්ස ස න්තයතො නච්ෙන්තු, අච්ඡො ණා 
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යදවිත්ථි මූහා නච්චන්තු, නානාෙඞ් ා අයනකවණ්ණානානාරඞ්ගමණ්ඩ ා 

පා ාද ්  මන් ය ොනච්චන්තු, පදිස්සන්තු පාකටා යහොන්තූතිඅත්යථො. 

47.  දා අහං තිය ොකවිජයයො නාම චක්කවත්තිරාජා හුත්වා

 ක චක්කවායළ දු ග්ය  රුක්ඛග්යග පබ්බතග්ය  
හිමවන් චක්කවාළපබ්  ාදීනං අග්යග සියනරූපබ්  මුද්ධනි ච

 බ් ට්ඨායනසු විචිත්තං අයනකවණ්ණවිචිත් ං පඤ්ෙවණ්ණිකං 

නී ළි ාදිපඤ්චවණ්ණං සබ්බංධජං උස්සායපමීතිඅත්යථො. 

48. නො ය ොකන් රානරාචනාගය ොකය ො නා ාෙ යදවය ොකය ො 

 න්ධබ්බා ච යදවා ච සබ්යබ උයපන්තු උපගච්ඡන්තු, යත නරාදයයො 

න ස්සන්තා මම නමක්කාරං කයරොන් ා පඤ්ජලිකා ක හත්ථපුටා මම 

යවජයන් ං පාසාදං පරිවාෙයුන්තිඅත්යථො. 

49. එවංය ො තිය ොකවිජයයොචක්කවත්තිරාජාපා ාද ් චඅත් යනො
ච ආනුභාවං වණ්යණත්වා ඉදානි අත් නා  ම්පත්තික පුඤ්ඤඵ ං

 මාදයපන්ය ො ‘‘ෙං කිඤ්චි කුසලං කම් ’’න්තිආදිමාහ. ෙං කිඤ්චි

කුසලකම්  ඞ්ඛා ං කිරිෙංකත්තබ්බං අත්ථි,  ං බ් ං    මයා කායෙන 

වා වාොෙ වා  නසා වා තීහි ද්වායරහි කතං තිදයස සුකතං සුට්ඨු ක ං, 
 ාවතිං භවයනඋප්පජ්ජනාරහංක න්ති අත්යථො. 

50. පුන  මාදයපන්ය ො ‘‘යෙ සත්තා සඤ්ඤියනො’’තිආදිමාහ.  ත්ථ 

යෙසත්තා මනු ් ාවායදවාවාබ්රහ්මායනොවා සඤ්ඤියනො  ඤ්ඤා හි ා 

අත්ථි, යෙෙසත්තා අසඤ්ඤියනො  ඤ්ඤාරහි ා අ ඤ්ඤා  ත් ා  න්ති, 

යත සබ්යබ  ත් ා  ය්හං මයා කතං පුඤ්ඤඵලං, භාගී භවන්තු 
පුඤ්ඤවන් ායහොන්තූතිඅත්යථො. 

51. පුනපි  මාදයපන්ය ො ය ොධි ත්ය ො ‘‘යෙසං කත’’න්තිආදිමාහ.

මයා කතං පුඤ්ඤංයයහිනරනාගගන්ධබ් යදයවහි සුවිදිතං ඤා ං, ය  ං 

 ො දින්නං පුඤ්ඤඵලං,   ්මිං මයා කය  පුඤ්යඤ දින්නභාවං යෙ 

නරාදයයො නජානන්ති, යදවා න්ත්වා ය  ං ං නියවදයුං ආයරොචයුන්ති
අත්යථො. 

52. සබ්බයලොකම්හි යෙ සත්තා ආහාරනි ්සි ා ජීවන්ති, ය   බ්ය 

 ත් ා  නුඤ්ඤංයභොජනංසබ්බං  යෙතසා මමචිත්ය න ලභන්තු, මම
පුඤ්ඤිද්ධියා භන්තූතිඅත්යථො. 

53.  නසා ප න්යනනචිත්ය නයං දානං  ො දින්නං   ්මිං දායන

චිත්ය න පසාදංආවහිං උප්පායදසිං. සබ්බසම්බුද්ධා ච පච්යෙකා පටිඑක්කා 

ජිනසාවකා චමයා චක්කවත්තිරඤ්ඤා පූජිතා. 
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54. සුකයතන යතන කම්ය න  ද්දහිත්වා කය න කු  කම්යමන, 

යෙතනාපණිධීහිෙ චිත්ය නක පත්ථනාහිච,  ානුසං යදහං මනු ්  රීරං, 

ජහිත්වා ඡඩ්යඩත්වා, අහං තාවතිංසං යදවය ොකං අ ච්ඡිං අගමාසිං, 
සුත් ප්පබුද්යධොවිය ත්ථඋප්පජ්ජින්තිඅත්යථො. 

55.  ය ො තිය ොකවිජයයො චක්කවත්තිරාජා කා ඞ්කය ො,  ය ො

පට්ඨාය ආගය  දුයව භයව ද්යව ජාතියයො පජානාමි යදවත්යත 

යදවත් භායව  ානුයස මනු ් ත් භායවච,  ය ො ජාතිද්වයය ො අඤ්ඤං

 තිං අඤ්ඤං උපපත්තිං න ජානාමි න ප ් ාමි,  නසා චිත්ය න 

පත්ථනාඵලං පත්ථි පත්ථනාඵ න්තිඅත්යථො. 

56. යදවානං අධියකො යහොමීති යදි යදයවසු ජාය ො, 
ආයුවණ්ණ  ය යජහි යදවානං අධියකො යජට්යඨො ය ට්යඨො අයහොසින්ති

අත්යථො.යදිමනු ්ය සුජාය ො,  නුජාධියපො මනු ් ානංඅධිපතිඉ ් යරො 

භවාමි,  ථා රාජභූය ො අභිරූයපන රූප ම්පත්තියා ච  ක්ඛයණන 

ආයරොහපරිණාහාදි ක්ඛයණන ච සම්පන්යනො  ම්පුණ්යණො 

උප්පන්නුප්පන්නභයව පඤ්ඤාෙ පරමත්ථජානනපඤ්ඤාය අසය ො 

 මරහිය ො, මයා දිය ොයකොචිනත්ථීතිඅත්යථො. 

57. මයා ක පුඤ්ඤ ම්භායරන පුඤ්ඤඵය න උප්පන්නුප්පන්නභයව 

යසට්ඨං ප ට්ඨං මධුරං විවිධං අයනකප්පකාරං යභොජනඤ්ච අනප්පකං 

 හු ත් ෙතනඤ්ෙ විවිධානි, අයනකප්පකාරානි 

පත්තුණ්ණයකොය යයාදිවත්ථානි ච නභා ආකා ය ො  ං මම  න්තිකං 

ඛිප්පං සීඝං උයපන්ති උපගච්ඡන්ති. 

58-66. පථබයා පථවියා පබ්බයත ච ආකායස ච උදයක ච වයන ච ෙං ෙං 

යත්ථයත්ථ හත්ථංපසායෙමි නික්ඛිපාමි,  ය ො ය ො දිබ්බාභක්ඛා දිබ් ා

ආහාරා  ං මම  න්තිකං උයපන්ති උපගච්ඡන්ති, පාතුභවන්තීති අත්යථො.

 ථා යථාක්කමං සබ්යබෙතනා.සබ්යබ චන්දනාදයයො  න්ධා.  බ්ය  ොනා 

වාහනා. සබ්යබ චම්පකනාගපුන්නාගාදයයො  ාලා පුප්ඵා. බ්ය  අලඞ්කාො 

ආභරණා. සබ්බා දිබ් කඤ්ඤා. බ්ය   ධුසක්ඛො. සබ්යබ පූපාදයයො ඛජ්ජා 

ඛාදි බ් ා  ං මම න්තිකං උයපන්ති උපගච්ඡන්ති. 

67-68. සම්යබොධිවෙපත්තිොති උත් මචතුමග්ගඤාණපත්තියා

පාපුණනත්ථාය. මයායංඋත් මදානංක ංපූරි ං, ය නඋත් මදායනන 

ය   ඞ්ඛා ං පබ්බතං  ක ං එකනින්නාදං කයරොන්ය ො බහලං ගිෙං 

පුථු ංයඝො ං  ජ්යජන්යතො, සයදවකං ය ොකං ක ං මනු ් යදවය ොකං 

හාසෙන්යතො ය ොමන ් ප්පත් ං කයරොන්ය ො යලොයක 

 ක ය ොකත් යයවිවට්ටච්ඡයදො බුද්යධොඅහං භවාමීතිඅත්යථො. 
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69. දිසා දසවිධා යලොයකති චක්කවාළය ොයක ද විධා ද යකොට්ඨා ා

දි ා යහොන්ති,  ත්ථ යකොට්ඨාය  ොෙයතො යායන්  ්  ගච්ඡන්  ්  

අන්තකංනත්ථීතිඅත්යථො, චක්කවත්තිකාය  තස්මිං මයා ග ග ට්ඨායන

දි ාභායගවා බුද්ධයඛත්තා බුද්ධවි යා අසඞ්ඛිො  ඞ්ඛාරහි ා. 

70. පභා පකිත්තිතාති  දා චක්කවත්තිරාජකාය   ය්හං පභා

චක්කර නමණිර නාදීනං පභා ආය ොකා ෙ කා යුගළයුගළා හුත්වා 

ෙංසිවාහනා රංසිං මුඤ්චමානා පකිත්ති ා පාකටා, එත්ථන්තයෙ 

ද  හ ්සිචක්කවාළන් යර ෙංසිජාලං රංසි මූහං, ආයලොයකො විපුයලො 

 හු යරො භයව අයහොසීති අත්යථො. 

71. එත්තයකයලොකධාතුම්හීතිද  හ ්සිචක්කවායළසු සබ්යබජනා ං

පස්සන්තු දක්ඛන්තූති අත්යථො. සබ්යබ යදවා ොව බ්රහ් නියවසනා යාව 

බ්රහ්මය ොකා  ංඅනුවත්තන්තු අනුකූ ාභවන්තු. 

72. විසිට්ඨ ධුනායදනාති වි ට්යඨන මධුයරන නායදන, 

අ තයභරි ාහනින්තිඅම යභරිංයදවදුන්දුභිංපහරිං, එත්ථන්තයෙ එ  ්මිං

ද  හ ්සිචක්කවාළබ්භන් යර සබ්යබජනා මන  ධුෙංගිෙං  ද්දං සුණන්තු 
මනසිකයරොන්තු. 

73. ධම් ය යඝන වස්සන්යත ධම්මයද නාමයයන නායදන 
 බ්ය ොහාරපරමත්ථගම්භීරමධුරසුඛුමත්ථව ්ය  ව ් න්ය  ව ් මායන 

 ම්මා ම්බුද්ධානුභායවන සබ්යබ භික්ඛුභික්ඛුනීආදයයො අනාසවා 

නික්කිය  ා යහොන්තු භවන්තු. යෙත්ථ පච්ඡි කා සත්තාති එත්ථ එය සු
රාසිභූය සු චතූසු පරි  ත්ය සු යය  ත් ා පච්ඡිමකා ගුණවය න

යහට්ඨිමකා, යත  බ්ය  යසොතාපන්නාභවන්තූති අධිප්පායයො. 

74.  දා තිය ොකවිජයචක්කවත්තිරාජකාය  දාතබ්බකං 

දා බ් යුත් කං, දානං කත්වා, අයසසයතො නි ්ය ය න, සීලං සී පාරමිං, 

පූයෙත්වා යනක්ඛම්ය  යනක්ඛම්මපාරමි ාය, පාෙමිං යකොටිං පත්වා, 

උත්ත ංසම්යබොධිං චතුමග්ගඤාණං, පත්යතො භවාමිභයවයයං. 

75. පණ්ඩියත පඤ්ඤවන්ය යමධාවියනො පරිපුච්ඡිත්වා ‘‘කිං, භන්ය , 

කත් බ් ං? කිං න කත් බ් ං? කිං කු  ං? කිං අකු  ං? කිං කත්වා

 ග්ගයමොක්ඛද්වය ්  භාගී යහොතී’’ති පුච්ඡිත්වා, එවං පඤ්ඤාපාරමිං

පූයරත්වාති අත්යථො. කත්වා වීරිෙමුත්ත න්ති උත් මං ය ට්ඨං

ඨානනි ජ්ජාදීසු අවිච්ඡින්නංවීරියංකත්වා, වීරියපාරමිංපූයරත්වාතිඅත්යථො.

 ක විරුද්ධජයනහි ක අනාදරාධිවා නාඛන්තිොපාෙමිං යකොටිං  න්ත්වා 

ඛන්තිපාරමිංපූයරත්වා උත්ත ං සම්යබොධිං උත් මං ම්බුද්ධත් ං පත්යතො 
භවාමි භයවයයං. 
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76. කත්වා දළ්හ ධිට්ඨානන්ති ‘‘මම  රීරජීවිය සු වින ් න්ය සුපි 
පුඤ්ඤකම්මය ො න විරමි ් ාමී’’ති අච වය න දළ්හං අධිට්ඨානපාරමිං
කත්වා ‘‘සීය  ඡිජ්ජමායනපි මු ාවාදං න කයථ ් ාමී’’ති  ච්චපාරමි ාය

යකොටිං පූරිෙ පූයරත්වා ‘‘ බ්ය   ත් ා සුඛී අයවරා’’තිආදිනා 

යමත් ාපාරමි ායයකොටිංපත්වා උත්ත ංසම්යබොධිංපත්යතොති අත්යථො. 

77.  ජීවකාජීවකවත්ථූනං ලායභ ච ය  ං අලායභ ච

කායිකයච සිකසුයඛ යචව  ථා දුක්යඛ ච  ාදරජයනහිකය , සම් ායන 

යචව ඔමායන, ෙ සබ්බත්ථ ස යකො  මානමානය ො උයපක්ඛාපාරමිං

පූයරත්වා උත්ත ංසම්යබොධිංපත්යතො පාපුයණයයන්තිඅත්යථො. 

78. යකොසජ්ජං කුසී භාවං, භෙයතො භයවය න ‘‘අපායදුක්ඛභාගී’’ති 

දිස්වා ඤත්වා අයකො ජ්ජං අකුසී භාවං අලීනවුත්තිං, වීරිෙං යඛ යතො 

යඛමවය න ‘‘නිබ් ානගාමී’’ති දිස්වා ඤත්වා ආෙද්ධවීරිො යහොථ භවථ. 

එසාබුද්ධානුසාසනී එ ාබුද්ධානංඅනුසිට්ඨි. 

79. විවාදං භෙයතො දිස්වාති විවාදං ක හං භයය ො දි ්වා

‘‘අපායභාගී’’ති දි ්වා ඤත්වා අවිවාදං විවාදය ො විරමණං 

‘‘නිබ් ානප්පත්තී’’ති, යඛ යතො දිස්වා ඤත්වා ස ග් ා එකග්ගචිත් ා 

සඛිලා සිලිට්ඨා යමත් ාය ධුරග ාය ය ොභමානා යහොථාති අත්යථො. එසා 

කථාමන් නාඋදීරණාබුද්ධානං අනුසාසනී ඔවාදදානං. 

80. ප ාදං ඨානනි ජ්ජාදීසු  තිවිප්පවාය න විහරණං භෙයතො 

‘‘නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායනසු දුක්ඛි දුරූපඅප්පන්නපාන ාදි ංවත් නකං 

අපායාදිගමනඤ්චා’’ති දිස්වා ඤත්වා, අප්ප ාදං  බ් කිරියාසු  තියා

විහරණං, යඛ යතො වඩ්ඪිය ො ‘‘නිබ් ාන ම්පාපුණන’’න්ති දිස්වා 

පච්චක්ඛය ො ඤත්වා අට්ඨඞ්ගිකං  ග් ං  ම්මාදිට්ඨි  ම්මා ඞ්කප්යපො 
 ම්මාවාචා  ම්මාකම්මන්ය ො  ම්මාආජීයවො  ම්මාවායායමො  ම්මා ති

 ම්මා මාධීති අට්ඨඅවයවං  ම්මා ම්ය ොධියා මග්ගං අධිගමූපායං භායවථ 

වඩ්යඪථ මනසි කයරොථ, එසා කථා භා නා උදීරණා බුද්ධානුසාසනී 
බුද්ධානංඅනුසිට්ඨීතිඅත්යථො. 

81. ස ා තා බහූ බුද්ධාති අයනක   හ ්  ඞ්ඛයා පච්යචකබුද්ධා 

 මාග ා රාසිභූ ා, සබ්බයසො  බ් ප්පකායරන අෙහන්තා ච ඛීණා වා

අයනක   හ ් ා මාග ා රාසිභූ ා.  ්මාය  බුද්යධච අෙහන්යත ච 

වන්ද ායන වන්දනාරයහ න ස්සථ අඞ්ගපච්චඞ්ගනමක්කායරන නම ් ථ 
වන්දථ. 

82. එවං ඉමිනා මයා වුත් ප්පකායරන අචින්තිො චින්ය තුං

අ ක්කුයණයයා, බුද්ධා, බුද්ධධම් ාති බුද්යධහි යදසි ා චත් ායරො
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 තිපට්ඨානා…යප.… අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, පඤ්චක්ඛන්ධා, 

යහතුපච්චයයො ආරම්මණපච්චයයොතිආදයයො ධම්මා, බුද්ධානං වා  භාවා

අචින්තියාචින්ය තුංඅ ක්කුයණයයා, අචින්තියෙ චින් ාවි යාතික්කන්ය  

පසන්නානං යදවමනු ් ානං විපායකො 
යදවමනු ්  ම්පත්තිනිබ් ාන ම්පත්ති ඞ්ඛාය ො චින්ය තුං

අ ක්කුයණයයයො  ඞ්ඛයාතික්කන්ය ො යහොති භවති. 

ඉති එත් ාව ා ච යථා අද්ධානගාමියනො ‘‘මග්ගං යනො ආචික්ඛා’’ති 
පුට්යඨන‘‘වාමංමුඤ්චිත්වාදක්ඛිණංගණ්හථා’’තිවුත්ය ය නමග්යගන 

ගාමනිගමරාජධානීසු කත් බ් කිච්චං නිට්ඨායපත්වා පුන මුඤ්චිය න
අපයරන වාමමග්යගන ග ාපි ගාමනිගමාදීසු කත් බ් කිච්චං

නිට්ඨායපන්ති, එවයමව බුද්ධාපදානං කු  ාපදානවය න නිට්ඨායපත්වා

 යදවඅකු  ාපදානවය නවිත්ථායරතුංඉදංපඤ්හකම්මං – 

‘‘දුක්කරඤ්චඅබ්භක්ඛානං, අබ්භක්ඛානංපුනාපරං; 

අබ්භක්ඛානංසි ායවයධො,  කලිකාපිචයවදනා. 

‘‘නාළාගිරි ත් ච්යඡයදො, සී දුක්ඛංයවඛාදනං; 

පිට්ඨිදුක්ඛමතී ායරො, ඉයමඅකු  කාරණා’’ති. 

අත්ථ පඨමපඤ්යහ – දුක්කෙන්ති ඡබ්  ් ානි දුක්කරකාරිකා. අතීය 
ක ් ප ම්මා ම්බුද්ධකාය  ය ොධි ත්ය ො යජොතිපාය ො නාම
බ්රාහ්මණමාණයවො හුත්වා නිබ් ත්ය ො බ්රාහ්මණජාතිවය න  ා යන

අප්ප න්යනො   ්  භගවය ො පිය ොතිකකම්මනි ් න්යදන ‘‘ක ් යපො

භගවා’’ති සුත්වා ‘‘කුය ො මුණ්ඩක ්   මණ ්  ය ොධි, ය ොධි
පරමදුල් භා’’ති ආහ. ය ො ය න කම්මනි ් න්යදන අයනකජාති ය සු 
නරකාදිදුක්ඛමනුභවිත්වා   ්ය ව භගවය ො අනන් රං ය යනව
 ද්ධ යාකරයණන කම්යමන ජාති ං ාරං යඛයපත්වා පරියයො ායන
යව ් න් රත් භාවං පත්වා  ය ො චුය ො තුසි භවයන නිබ් ත්ය ො.
යදව ායාචයනන  ය ො චවිත්වා  කයකුය  නිබ් ත්ය ො ඤාණ ් 
පරිපාකත් ා  ක ජම්බුදීපරජ්ජංපහායඅයනොමානදීතීයරසුනිසිය නාසිනා
 මකුටයක ක ාපං ඡින්දිත්වා බ්රහ්මුනා ආනීය  ඉද්ධිමයය කප්ප ් 
 ණ්ඨානකාය  පදුමගබ්යභ නිබ් ත්ය  අට්ඨ පරික්ඛායර පටිග්ගයහත්වා
පබ් ජිත්වා ය ොධිඤාණද ් න ්   ාව අපරිපක්කත් ා බුද්ධභාවාය
මග්ගාමග්ගං අජානිත්වා ඡබ්  ් ානි උරුයව ජනපයද 
එකාහාරඑකාය ොපඑකපුග්ග එකමග්ගඑකා නයභොජනවය න

අට්ඨිචම්මනහාරුය  ං නිම්මං රුධිරයප රූප දි  රීයරො පධානසුත්යත 

(සු. නි. 427 ආදයයො) වුත් නයයයනව පධානං මහාවීරියං දුක්කරකාරිකං

අකාසි. ය ො ඉමං දුක්කරකාරිකං ‘‘ ම්ය ොධියා මග්ගං න යහොතී’’ති
චින්ය ත්වා ගාමනිගමරාජධානීසු පණී ාහාරං පරිභුඤ්ජිත්වා ළිණින්ද්රියයො
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පටුන 

පරිපුණ්ණද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛයණො කයමන ය ොධිමණ්ඩමුපගන්ත්වා
පඤ්චමායරජිනිත්වාබුද්යධොජාය ොති. 

‘‘අවචාහංයජොතිපාය ො, සුග ංක ් පං දා; 

කුය ොනුය ොධිමුණ්ඩ ් , ය ොධිපරමදුල් භා. 

‘‘ය නකම්මවිපායකන, අචරිංදුක්කරං හුං; 

ඡබ්  ් ානුරුයව ායං,  ය ොය ොධිමපාපුණිං. 

‘‘නාහංඑය නමග්යගන, පාපුණිංය ොධිමුත් මං; 

කුම්මග්යගනගයවසි ් ං, පුබ් කම්යමනවාරිය ො. 

‘‘පුඤ්ඤපාපපරික්ඛීයණො,  බ්  න් ාපවජ්ජිය ො; 

අය ොයකො අනුපායාය ො, නිබ් ායි ් මනා යවො’’ති. (අප. යථර 

1.39.92-95); 

දුතියපඤ්යහ– අබ්භක්ඛානන්තිඅභි අක්ඛානංපරිභා නං.අතීය කිර
ය ොධි ත්ය ො සුද්දකුය  ජාය ො අපාකයටො අප්පසිද්යධො මුනාළි නාම
ධුත්ය ො හුත්වා පටිව ති.  දා මහිද්ධියකො මහානුභායවො සුරභි නාම
පච්යචකබුද්යධො යකනචිකරණීයයන  ්   මීපට්ඨානං පාපුණි. ය ො  ං
දි ්වාව ‘‘දු ්සීය ො පාපධම්යමො අයං  මයණො’’තිආදිනා අබ්භාචික්ඛි. ය ො 
ය න අකු  නි ් න්යදන නරකාදීසු අයනකව ්  හ ් ානි
දුක්ඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං පච්ඡිමත් භායව යදා තිත්ථියා පඨම රං
භගවය ො තුසි භවයන ව න මයය ච පාකටා හුත්වා  ක ජනං

වඤ්යචත්වාද්වා ට්ඨිදිට්ඨියයොදීයපත්වාවිචරන්ති,  දාතුසි පුරා චවිත්වා
 කයරාජකුය  නිබ් ත්තිත්වා කයමන බුද්යධො ජාය ො. තිත්ථියා 
සූරියුග්ගමයන ඛජ්යජොපනකා විය විහ  ාභ ක්කාරා භගවති ආඝා ං
 න්ධිත්වාවිචරන්ති.   ්මිං මයයරාජගහය ට්ඨිගඞ්ගායජා ං න්ධිත්වා

කීළන්ය ො රත් චන්දනඝටිකං දි ්වා අම්හාකං යගයහ චන්දනානි  හූනි, 
ඉමං භමං ආයරොයපත්වා ය න භමකායරහි පත් ං ලිඛායපත්වා
යවළුපරම්පරාය  ග්යගත්වා ‘‘යය ඉමං පත් ං ඉද්ධියා ආගන්ත්වා

ගණ්හන්ති, ය  ංභත්තියකොභවි ් ාමී’’තියභරිංචරායපසි. 

 දා තිත්ථියා ‘‘නට්ඨම්හා දානි නට්ඨම්හා දානී’’ති මන්ය ත්වා
නිගණ්යඨොනාටපුත්ය ො  කපරි ං එවමාහ – ‘‘අහං යවළු මීපං ගන්ත්වා

ආකාය  උල් ඞ්ගනාකාරංකයරොමි, ‘තුම්යහඡවදාරුමයංපත් ංපටිච්චමා

ඉද්ධිං කයරොථා’ති මං ඛන්යධ ගයහත්වා වායරථා’’ති, ය   ථා ගන්ත්වා
 ථාඅකංසු. 

 දා පිණ්යඩො භාරද්වායජො ච යමොග්ගල් ායනො ච තිගාවුය  
ය  පබ්  මත්ථයක ඨත්වා පිණ්ඩපා ගණ්හනත්ථාය චීවරං පාරුපන් ා
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පටුන 

 ං යකො ාහ ං සුණිංසු. ය සු යමොග්ගල් ායනො පිණ්යඩො භාරද්වාජං

‘‘ත්වංආකාය න ගන්ත්වා  ං පත් ං ගණ්හාහී’’තිආහ. ය ො ‘‘භන්ය , 

තුම්යහයයව භගව ා ඉද්ධිමන් ානං අග්ගට්ඨායන ඨපි ා, තුම්යහව
ගණ්හථා’’ති ආහ.  ථාපි ‘‘මයා ආණත්ය ො ත්වයමව ගණ්හාහී’’ති
ආණත්ය ො අත් නා ඨි ං තිගාවු ං ය  පබ්  ං පාද ය   ග්යගත්වා 

උක්ඛලියා පිධානං විය  ක රාජගහනගරං ඡායදසි,  දා නගරවාසියනො
ඵළිකපබ් ය  ආවු ං රත් සුත් මිව  ං යථරං ප ්සිත්වා ‘‘භන්ය 

භාරද්වාජ, අම්යහරක්ඛථා’’ති උග්යඝො යිංසු, භී ාසුප්පාදීනිසීය අකංසු.
 දා යථයරො ං පබ්  ං ඨි ට්ඨායන වි ් ජ්යජත්වා ඉද්ධියා ගන්ත්වා ං

පත් ංඅග්ගයහසි,  දානගරවාසියනො මහායකො ාහ මකංසු. 

භගවා යවළුවනාරායම නිසින්යනො  ං  ද්දං සුත්වා ‘‘කිං එය ො 

 ද්යදො’’ති ආනන්දං පුච්ඡි. ‘‘භාරද්වායජන, භන්ය , පත්  ්  ගහි ත් ා 
 න්තුට්ඨානගරවාසියනොඋක්කුට්ඨි ද්දමකංසූ’’ති ආහ. දාභගවා ආයතිං
පරූපවාදයමොචනත්ථං  ං පත් ං ආහරායපත්වා යභදායපත්වා

අඤ්ජනුපපි නංකත්වා භික්ඛූනංදායපසි, දායපත්වාචපන‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉද්ධිවිකුබ් නා කා බ් ා, යයො කයරයය, ආපත්ති දුක්කට ් ා’’ති (චූළව.

252යථොකං වි දි ං)සික්ඛාපදංපඤ්ඤායපසි. 

 ය ො තිත්ථියා ‘‘ මයණන කිර යගො යමන  ාවකානං සික්ඛාපදං 

පඤ්ඤත් ං, ය  ජීවි යහතුපි  ං නාතික්කමන්ති, මයං ඉද්ධිපාටිහාරියං 
කරි ් ාමා’’ති  ත්ථ  ත්ථ රාසිභූ ා යකො ාහ මකංසු. අථ රාජා
බිම්බි ායරො ංසුත්වා භගවය ො න්තිකංගන්ත්වා වන්දිත්වාඑකමන් ං

නිසින්යනො භගවන් යමවමාහ – ‘‘තිත්ථියා, භන්ය , ‘ඉද්ධිපාටිහාරියං

කරි ් ාමා’ති උග්යඝොය න්තී’’ති.‘‘අහම්පි, මහාරාජ, කරි ් ාමී’’ති.‘‘නනු, 

භන්ය , භගව ා  ාවකානං සික්ඛාපදං පඤ්ඤත් ’’න්ති. ‘‘ යමව, 

මහාරාජ, පුච්ඡි ් ාමි,  වුයයායන අම් ඵ ාදීනි ඛාදන් ානං ‘එත් යකො
දණ්යඩො’ති දණ්ඩං ඨයපන්ය ො  වාපි එකය ො කත්වා ඨයපසී’’ති. ‘‘න

මය්හං, භන්ය , දණ්යඩො’’ති. ‘‘එවං, මහාරාජ, න මය්හං සික්ඛාපදං 

පඤ්ඤත් ං අත්ථී’’ති. ‘‘කත්ථ, භන්ය , පාටිහාරියං භවි ් තී’’ති? 

‘‘ ාවත්ථියා  මීයපකණ්ඩම් රුක්ඛමූය , මහාරාජා’’ති. ‘‘ ාධු, භන්ය , 
 ංප ්සි ් ාමා’’ති.  ය ොතිත්ථියා‘‘කණ්ඩම් රුක්ඛමූය කිරපාටිහාරියං

භවි ් තී’’ති සුත්වා නගර ්   ාමන් ා අම් රුක්යඛ යඡදායපසුං, නාගරා

මහාඅඞ්ගණට්ඨායන මඤ්චාතිමඤ්චං අට්ටාදයයො  න්ධිංසු, 
 ක ජම්බුදීපවාසියනො රාසිභූ ා පුරත්ථිමදි ායයමව ද්වාද යයොජනානි
ඵරිත්වා අට්ඨංසු.ය  දි ාසුපි දනුරූයපනාකායරන න්නිපතිංසු. 

භගවාපි කාය   ම්පත්ය  ආ ාළ්හිපුණ්ණමාසියං පාය ොව 

කත් බ් කිච්චං නිට්ඨායපත්වා  ං ඨානං ගන්ත්වා නිසීදි.   ්මිං ඛයණ
කණ්යඩො නාම උයයානපාය ො කිපිල්ලිකපුයට සුපක්කං අම් ඵ ං දි ්වා
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පටුන 

‘‘ චාහං ඉමං රඤ්යඤො දයදයයං, කහාපණාදි ාරං  යභයයං, භගවය ො
උපනාමිය  පන ඉධය ොකපරය ොයකසු  ම්පත්ති භවි ් තී’’ති භගවය ො

උපනායමසි.භගවා ංපටිග්ගයහත්වාආනන්දත්යථරංආණායපසි– ‘‘ඉමං
ඵ ංමද්දිත්වාපානංයදහී’’ති.යථයරො ථාඅකාසි.භගවාඅම් ර ංපිවිත්වා 
අම් ට්ඨිං උයයානපා  ්  දත්වා ‘‘ඉමං යරොයපහී’’ති ආහ. ය ො වාලුකං

වියූහිත්වා  ං යරොයපසි, ආනන්දත්යථයරො කුණ්ඩිකාය උදකං ආසිඤ්චි.
  ්මිං ඛයණ අම් ඞ්කුයරො උට්ඨහිත්වා මහාජන ්  ප ් න්  ්ය ව
 ාඛාවිටපපුප්ඵඵ පල් වභරිය ො පඤ්ඤායිත්ථ.පති ංඅම් ඵ ංඛාදන් ා
 ක ජම්බුදීපවාසියනොඛයං පායපතුංනා ක්ඛිංසු. 

අථභගවාපුරත්ථිමචක්කවාළය ොයාවපච්ඡිමචක්කවාළං,  ාවඉම ්මිං 
චක්කවායළ මහායමරුමුද්ධනි ර නචඞ්කමං මායපත්වා අයනකපරි ාහි

සීහනාදං නදායපන්ය ො ධම් පදට්ඨකථාෙං වුත් නයයන
මහාඉද්ධිපාටිහාරියං කත්වා තිත්ථියය මද්දිත්වා ය  විප්පකාරං පායපත්වා
පාටිහීරාව ායන පුරිමබුද්ධාචිණ්ණවය න  ාවතිං භවනං ගන්ත්වා  ත්ථ 
ව ් ංවුට්යඨො නිරන් රං ය මා ං අභිධම්මං යදය ත්වා මාතුප්පමුඛානං

අයනකයදව ානං ය ො ාපත්තිමග්ගාධිගමනං කත්වා, වුට්ඨව ්ය ො
යදයවොයරොහනං කත්වා අයනකයදවබ්රහ්මගණපරිවුය ො  ඞ්ක ් පුරද්වාරං
ඔරුය්හ ය ොකානුග්ගහං අකාසි.  දා භගවය ො  ාභ ක්කායරො
ජම්බුදීපමජ්යඣොත්ථරමායනොපඤ්චමහාගඞ්ගාවියඅයහොසි. 

අථ තිත්ථියා පරිහීන ාභ ක්කාරා දුක්ඛී දුම්මනා පත් ක්ඛන්ධා 
අයධොමුඛා නිසීදිංසු.  දා ය  ං උපාසිකා චිඤ්චමාණවිකා නාම අතිවිය

රූපග්ගප්පත් ාය   ථානිසින්යනදි ්වා‘‘කිං, භන්ය , එවංදුක්ඛීදුම්මනා

නිසින්නා’’ති පුච්ඡි. ‘‘කිං පන ත්වං, භගිනි, අප්යපො ්සුක්කාසී’’ති? ‘‘කිං, 

භන්ය ’’ති? ‘‘භගිනි,  මණ ් යගො ම ් උප්පාදකා ය ොපට්ඨායමයං

හ  ාභ ක්කාරා, නගරවාසියනො අම්යහන කිඤ්චිමඤ්ඤන්තී’’ති. ‘‘මයා

එත්ථ කිං කා බ් ’’න්ති? ‘‘ යා  මණ ්  යගො ම ්  අවණ්ණං
උප්පායදතුං වට්ටතී’’ති.  ා ‘‘න මය්හං භායරො’’ති වත්වා  ත්ථ උ ් ාහං 
කයරොන්තී විකාය  යජ වනවිහාරං ගන්ත්වා තිත්ථියානං උප ් යය
වසිත්වාපාය ො නගරවාසීනංගන්ධාදීනිගයහත්වාභගවන් ංවන්දනත්ථාය

ගමන මයය යජ වනා විය නික්ඛන් ා, ‘‘කත්ථ  යි ා’’ති පුට්ඨා ‘‘කිං
තුම්හාකංමම යි ට්ඨායනනා’’ති වත්වාපක්කාමි. ාකයමනගච්ඡන්ය 
කාය  පුච්ඡි ා ‘‘ මයණනාහං යගො යමන එකගන්ධකුටියං  යිත්වා

නික්ඛන් ා’’ති ආහ.  ං  ා පුථුජ්ජනා  ද්දහිංසු, පණ්ඩි ා 
ය ො ාපන්නාදයයො න  ද්දහිංසු. එකදිව ං  ා දාරුමණ්ඩ ං උදයර
 න්ධිත්වා උපරි රත් පටං පරිදහිත්වා ගන්ත්වා  රාජිකාය පරි ාය

ධම්මයද නත්ථාය නිසින්නං භගවන් ං එවමාහ – ‘‘යභො  මණ, ත්වං

ධම්මං යදය සි, තුය්හං පටිච්ච උප්පන්නදාරකගබ්භිනියා මය්හං

 සුණමරිචාදීනිනවිචායරසී’’ති? ‘‘ ථාභාවං, භගිනි, ත්වඤ්යචවපජානාසි, 
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අහඤ්චා’’ති.  ා ‘‘එවයමව යමථුන ං ග්ග මයං ද්යවයයව ජානන්ති, න
අඤ්යඤ’’තිආහ. 

  ්මිංඛයණ ක්ක ් පණ්ඩුකම්  සි ා නංඋණ්හාකාරං ද ්ය සි. 
 ක්යකොආවජ්යජන්ය ො  ංකාරණංඤත්වාද්යවයදවපුත්ය ආණායපසි 

– ‘‘තුම්යහසු එයකො මූසිකවණ්ණං මායපත්වා   ් ා දාරුමණ්ඩ  ් 

 න්ධනං ඡින්දතු, එයකො වා මණ්ඩ ං  මුට්ඨායපත්වා පාරු පටං උද්ධං
ඛිපතූ’’ති. ය  ගන්ත්වා  ථා අකංසු. දාරුමණ්ඩ ං ප මානං   ් ා

පාදපිට්ඨිං භින්දි. ධම්ම භායං  න්නිපති ා පුථුජ්ජනා  බ්ය  ‘‘අයර, 

දුට්ඨයචොරි, ත්වං එවරූප ්  ය ොකත් ය ාමියනො එවරූපං අබ්භක්ඛානං

අකාසී’’ති උට්ඨහිත්වා එයකකමුට්ඨිපහාරං දත්වා  භාය නීහරිංසු, 

ද ් නාතික්කන් ාය පථවී විවරමදාසි.   ්මිං ඛයණ අවීචිය ො ජා ා
උට්ඨහිත්වාකු දත්තියකන රත් කම් ය යනව ං අච්ඡායදත්වාඅවීචිම්හි

පක්ඛිපි, භගවය ො ාභ ක්කායරොඅතියරක යරොඅයහොසි.ය න වුත් ං– 

‘‘ බ් ාභිභු ් බුද්ධ ් , නන්යදොනාමාසි ාවයකො; 

 ංඅබ්භක්ඛායනිරයය, චිරං ං රි ංමයා. 

‘‘ද ව ්  හ ් ානි, නිරයය ං රිංචිරං; 

මනු ් භාවං ද්ධාහං, අබ්භක්ඛානං හුං භිං. 

‘‘ය නකම්මාවය ය න, චිඤ්චමාණවිකාමමං; 

අබ්භාචික්ඛි අභූය න, ජනකාය ්  අග්ගය ො’’ති. (අප. යථර 

1.39.70-72); 

 තියපඤ්යහ – අබ්භක්ඛානන්ති අභි අක්ඛානං අක්යකො නං. අතීය 
කිරය ොධි ත්ය ොඅපාකටජාතියංඋප්පන්යනොමුනාළිනාම ධුත්ය ොහුත්වා
දුජ්ජන ං ග්ග ය න සුරභිං නාම පච්යචකබුද්ධං ‘‘දු ්සීය ො පාපධම්යමො
අයං භික්ඛූ’’ති අක්යකොසි. ය ො ය න අකු ය න වචීකම්යමන  හූනි 
ව ්  හ ් ානි නිරයය පච්චිත්වා ඉම ්මිං පච්ඡිමත් භායව
ද පාරමි ා ංසිද්ධි ය න බුද්යධො ජාය ො  ාභග්ගය ග්ගප්පත්ය ො
අයහොසි.පුනතිත්ථියාඋ ් ාහජා ා–‘‘කථංනු යඛො මණ ් යගො ම ් 
අය ං උප්පායද ් ාමා’’ති දුක්ඛී දුම්මනා නිසීදිංසු.  දා සුන්දරී නායමකා
පරිබ් ාජිකා ය  උප ඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ඨි ා තුණ්හීභූය  කිඤ්චි
අවදන්ය  දි ්වා ‘‘කිං මය්හං යදොය ො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ මයණන යගො යමන

අම්යහ වියහඨියමායන ත්වං අප්යපො ්සුක්කා විහරි ් සි, ඉදං  ව

යදොය ො’’ති. ‘‘එවමහං  ත්ථ කිං කරි ් ාමී’’ති? ‘‘ත්වං  මණ ් 

යගො ම ් අවණ්ණංඋප්පායදතුං  ක්ඛි ් සී’’ති? ‘‘ ක්ඛි ් ාමි, අයයා’’ති
වත්වා ය ොපට්ඨායවුත් නයයන දිට්ඨදිට්ඨානං‘‘ මයණනයගො යමන
එකගන්ධකුටියං  යිත්වා නික්ඛන් ා’’ති වත්වා අක්යකො ති පරිභා ති.
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තිත්ථියාපි‘‘ප ් ථ, යභො,  මණ ් යගො ම ් කම්ම’’න්ති අක්යකො න්ති
පරිභා න්ති.වුත් ඤ්යහ ං– 

‘‘මුනාළි නාමහංධුත්ය ො, පුබ්ය අඤ්ඤාසු ජාතිසු; 

පච්යචකබුද්ධංසුරභිං, අබ්භාචික්ඛිංඅදූ කං. 

‘‘ය න කම්මවිපායකන, නිරයය ං රිංචිරං; 

 හූව ්  හ ් ානි, දුක්ඛංයවයදසියවදනං. 

‘‘ය නකම්මාවය ය න, ඉධපච්ඡිමයකභයව; 

අබ්භක්ඛානං මයා  ද්ධං, සුන්දරිකාය කාරණා’’ති. (අප. යථර 

1.39.67-69); 

චතුත්ථපඤ්යහ– අබ්භක්ඛානං අභි විය ය නඅක්යකො නංපරිභා නං.
අතීය  කිර ය ොධි ත්ය ො බ්රාහ්මණකුය  උප්පන්යනො  හු ්සුය ො  හූහි
 ක්කය ො පූජිය ො  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන්ය  
වනමූ ඵ ාහායරො හුමාණයවමන්ය වායචන්ය ොවා ංකප්යපසි.එයකො 
පඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨ මාපත්ති ාභී  ාපය ො   ්   න්තිකං අගමාසි. ය ො
 ං දි ්වාව ඉ ් ාපකය ො  ං අදූ කං ඉසිං ‘‘කාමයභොගී කුහයකො අයං

ඉසී’’ති අබ්භාචික්ඛි, අත් යනො සි ්ය  ච ආහ – ‘‘අයං ඉසි එවරූයපො
අනාචාරයකො’’ති. ය පි  යථව අක්යකොසිංසු පරිභාසිංසු. ය ො ය න
අකු  කම්මවිපායකන ව ්  හ ් ානි නිරයය දුක්ඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං 
පච්ඡිමත් භායව බුද්යධො හුත්වා  ාභග්ගය ග්ගප්පත්ය ො ආකාය 
පුණ්ණචන්යදො විය පාකයටො ජාය ො.  යථව තිත්ථියා අබ්භක්ඛායනනපි
අ න්තුට්ඨා පුනපි සුන්දරියා අබ්භක්ඛානං කායරත්වා සුරාධුත්ය 
පක්යකො ායපත්වා  ඤ්ජං දත්වා ‘‘තුම්යහ සුන්දරිං මායරත්වා
යජ වනද්වාර මීයප මා ාකචවයරන ඡායදථා’’ති ආණායපසුං. ය   ථා 
කරිංසු.  ය ො තිත්ථියා ‘‘සුන්දරිං න ප ් ාමා’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචසුං.

රාජා ‘‘පරියය ථා’’ති ආහ. ය  අත් නා පාති ට්ඨානය ො ගයහත්වා

මඤ්චකං ආයරොයපත්වා රඤ්යඤො ද ්ය ත්වා ‘‘ප ් ථ, යභො,  මණ ් 
යගො ම ්   ාවකානං කම්ම’’න්ති භගවය ො භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච
 ක නගයර අවණ්ණං උග්යඝොය න් ා විචරිංසු. සුන්දරිං ආමකසු ායන 
අට්ටයක ඨයපසුං. රාජා ‘‘සුන්දරිමාරයක පරියය ථා’’ති ආණායපසි.  දා

ධුත් ා සුරං පිවිත්වා ‘‘ත්වං සුන්දරිං මායරසි, ත්වං මායරසී’’ති ක හං

කරිංසු. රාජපුරි ා ය  ධුත්ය  ගයහත්වා රඤ්යඤො ද ්ය සුං. රාජා ‘‘කිං, 

භයණ, තුම්යහහි සුන්දරී මාරි ා’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘යකහි

ආණත් ා’’ති? ‘‘තිත්ථියයහි, යදවා’’ති. රාජා තිත්ථියය ආහරායපත්වා

 න්ධායපත්වා ‘‘ගච්ඡථ, භයණ, ‘බුද්ධ ්  අවණ්ණත්ථාය අම්යහහි

 යයමව සුන්දරී මාරාපි ා, භගවා   ්   ාවකා ච අකාරකා’ති

උග්යඝො ථා’’ති ආහ. ය   ථා අකංසු.  ක නගරවාසියනො නික්කඞ්ඛා
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අයහසුං. රාජා තිත්ථියය ච ධුත්ය  ච මාරායපත්වා ඡඩ්ඩායපති.  ය ො
භගවය ො භියයයොය ොමත් ාය ාභ ක්කායරොවඩ්ඪි.ය නවුත් ං– 

‘‘බ්රාහ්මයණො සු වාආසිං, අහං  ක්ක පූජිය ො; 

මහාවයනපඤ්ච ය , මන්ය වායචමිමාණයව. 

‘‘ ත්ථාගය ොඉසිභීයමො, පඤ්චාභිඤ්යඤොමහිද්ධියකො; 

 ඤ්චාහංආග ංදි ්වා, අබ්භාචික්ඛිංඅදූ කං. 

‘‘ ය ොහංඅවචංසි ්ය , කාමයභොගීඅයංඉසි; 

මය්හම්පිභා මාන ් , අනුයමොදිංසුමාණවා. 

‘‘ ය ොමාණවකා බ්ය , භික්ඛමානංකුය කුය ; 

මහාජන ් ආහංසු, කාමයභොගීඅයංඉසි. 

‘‘ය නකම්මවිපායකන, පඤ්චභික්ඛු  ාඉයම; 

අබ්භක්ඛානං  භුං  බ්ය , සුන්දරිකාය කාරණා’’ති. (අප. යථර 

1.39.73-77); 

පඤ්චයමපඤ්යහ– සිලායවයධොතිආහ චිත්ය ො සි ංපවිජ්ඣි.අතීය 
කිර ය ොධි ත්ය ො ච කනිට්ඨභා ා ච එකපිතුපුත් ා අයහසුං. ය  පිතු
අච්චයයනදාය පටිච්චක හංකයරොන් ාඅඤ්ඤමඤ්ඤංවිරුද්ධාඅයහසුං. 
ය ොධි ත්ය ො අත් යනො   වභායවන කනිට්ඨභා රං අජ්යඣොත්ථරිත්වා
  ්සුපරි පා ාණං පවිජ්යඣසි. ය ො ය න කම්මවිපායකන නරකාදීසු
අයනකව ්  හ ් ානි දුක්ඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං පච්ඡිමත් භායව බුද්යධො
ජාය ො. යදවදත්ය ො රාහු කුමාර ්  මාතුය ො පුබ්ය  ය රිවාණිජකාය 

ය ොධි ත්ය න  ද්ධිං වාණියජො අයහොසි, ය  එකං පට්ටනගාමං පත්වා

‘‘ත්වං එකවීථිං ගණ්හාහි, අහම්පි එකවීථිං ගණ්හාමී’’ති ද්යවපි පවිට්ඨා.
ය සු යදවදත්  ් පවිට්ඨවීථියංජිණ්ණය ට්ඨිභරියාචනත් ාචද්යවයයව

අයහසුං, ය  ං මහන් ංසුවණ්ණථා කංම ග්ගහි ංභාජනන් යරඨපි ං

යහොති,  ං සුවණ්ණථා කභාවං අජානන්තී ‘‘ඉමං ථා කං ගයහත්වා
පිළන්ධනං යදථා’’ති ආහ. ය ො  ං ගයහත්වා සූචියා ය ඛං කඩ්ඪිත්වා
සුවණ්ණථා කභාවංඤත්වා ‘‘යථොකං දත්වාගණ්හි ් ාමී’’තිචින්ය ත්වා 

ගය ො.අථය ොධි ත් ංද්වාර මීපංආග ංදි ්වා‘‘නත් ා, අයයය, මය්හං
කච්ඡපුටං පිළන්ධනංයදථා’’ති. ා  ංපක්යකො ායපත්වානිසීදායපත්වා ං
ථා කං දත්වා ‘‘ඉමං ගයහත්වා මය්හං නත් ාය කච්ඡපුටං පිළන්ධනං

යදථා’’ති.ය ොධි ත්ය ො ංගයහත්වාසුවණ්ණථා කභාවංඤත්වා ‘‘ය න
වඤ්චි ා’’ති ඤත්වා අත් යනො පසිබ් කාය ඨපි අට්ඨකහාපයණ
අවය  භණ්ඩඤ්ච දත්වා කච්ඡපුටං පිළන්ධනං කුමාරිකාය හත්යථ

පිළන්ධායපත්වා අගමාසි. ය ො වාණියජො පුනාගන්ත්වා පුච්ඡි. ‘‘ ා , ත්වං

නගණ්හිත්ථ, මය්හං පුත්ය ොඉදඤ්චිදඤ්චදත්වා ංගයහත්වාගය ො’’ති.
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ය ො ංසුත්වාවහදයයනඵාලිය න වියධාවිත්වාඅනු න්ධි.ය ොධි ත්ය ො

නාවං ආරුය්හ පක්ඛන්දි. ය ො ‘‘තිට්ඨ, මා ප ායි මා ප ායී’’ති වත්වා
‘‘නිබ් ත් නිබ් ත් භයව ංනාය තුං මත්යථො භයවයය’’න්තිපත්ථනං
අකාසි. 

ය ො පත්ථනාවය න අයනයකසු ජාති   හ ්ය සු අඤ්ඤමඤ්ඤං
වියහයඨත්වා ඉම ්මිං අත් භායව  කයකුය  නිබ් ත්තිත්වා කයමන
භගවති  බ් ඤ්ඤු ං පත්වා රාජගයහ විහරන්ය  අනුරුද්ධාදීහි  ද්ධිං
භගවය ො  න්තිකං ගන්ත්වා පබ් ජිත්වා ඣාන ාභී හුත්වා පාකයටො

භගවන් ං වරං යාචි – ‘‘භන්ය ,  බ්ය ො භික්ඛු ඞ්යඝො පිණ්ඩපාතිකාදීනි

ය ර ධු ඞ්ගානි මාදියතු,  කය ොභික්ඛු ඞ්යඝොමමභායරොයහොතූ’’ති. 
භගවා න අනුජානි. යදවදත්ය ො යවරං  න්ධිත්වා පරිහීනජ්ඣායනො
භගවන් ංමායරතුකායමො එකදිව ංයවභාරපබ්  පායදඨි  ් භගවය ො
උපරි ඨිය ො පබ්  කූටං පවිද්යධසි. භගවය ො ආනුභායවන අපයරො
පබ්  කූයටො ංප මානං ම්පටිච්ඡි.ය  ංඝට්ටයනනඋට්ඨි ාපපටිකා 
ආගන්ත්වාභගවය ොපාදපිට්ඨියංපහරි.ය නවුත් ං– 

‘‘යවමාතුභා රංපුබ්ය , ධනයහතුහනිංඅහං; 

පක්ඛිපිංගිරිදුග්ග ්මිං, සි ායචඅපිං යිං. 

‘‘ය නකම්මවිපායකන, යදවදත්ය ොසි ංඛිපි; 

අඞ්ගුට්ඨං පිං යී පායද, මම පා ාණ ක්ඛරා’’ති. (අප. යථර 

1.39.78-79); 

ඡට්ඨපඤ්යහ – සකලිකායවයධොති  කලිකාය ඝට්ටනං. අතීය  කිර
ය ොධි ත්ය ො එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො දහරකාය  මහාවීථියං 
කීළමායනො වීථියං පිණ්ඩාය චරමානං පච්යචකබුද්ධං දි ්වා ‘‘අයං
මුණ්ඩයකො  මයණො කුහිං ගච්ඡතී’’ති පා ාණ කලිකං ගයහත්වා   ් 

පාදපිට්ඨියං ඛිපි. පාදපිට්ඨිචම්මං ඡින්දිත්වා රුහිරං නික්ඛමි. ය ො ය න
පාපකම්යමන අයනකව ්  හ ් ානි නිරයය මහාදුක්ඛං අනුභවිත්වා
බුද්ධභූය ොපි කම්මපිය ොතිකවය න පාදපිට්ඨියං

පා ාණ කලිකඝට්ටයනනරුහිරුප්පාදං භි.ය නවුත් ං – 

‘‘පුයරහං දාරයකොහුත්වා, කීළමායනොමහාපයථ; 

පච්යචකබුද්ධංදි ්වාන, මග්යග කලිකංඛිපිං. 

‘‘ය නකම්මවිපායකන, ඉධපච්ඡිමයකභයව; 

වධත්ථං මං යදවදත්ය ො, අභිමායර පයයයොජයී’’ති. (අප. යථර 

1.39.80-81); 
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 ත් මපඤ්යහ – නාළාගිරීති ධනපා යකො හත්ථී මාරණත්ථාය
යපසිය ො. අතීය කිර ය ොධි ත්ය ො හත්ථියගොපයකොහුත්වානිබ් ත්ය ො 
හත්ථිං ආරුය්හ විචරමායනො මහාපයථ පච්යචකබුද්ධං දි ්වා ‘‘කුය ො
ආගච්ඡතිඅයං මුණ්ඩයකො’’තිආහ චිත්ය ොඛි ජාය ොහත්ථිනාආ ායදසි.
ය ො ය නකම්යමන අපායයසු අයනකව ්  හ ් ානි දුක්ඛං අනුභවිත්වා
පච්ඡිමත් භායව බුද්යධො ජාය ො. යදවදත්ය ො අජා  ත්තුරාජානං  හායං

කත්වා ‘‘ත්වං, මහාරාජ, පි රං ඝාය ත්වා රාජා යහොහි, අහං බුද්ධං
මායරත්වා බුද්යධො භවි ් ාමී’’ති  ඤ්ඤායපත්වා එකදිව ං රඤ්යඤො 
අනුඤ්ඤා ාය හත්ථි ා ං ගන්ත්වා – ‘‘ ්යව තුම්යහ නාළාගිරිං
ය ොළ සුරාඝයට පායයත්වා භගවය ො පිණ්ඩාය චරණයව ායං
යපය ථා’’ති හත්ථියගොපයක ආණායපසි.  ක නගරං මහායකො ාහ ං

අයහොසි, ‘‘බුද්ධනායගන හත්ථිනාග ්  යුද්ධං ප ්සි ් ාමා’’ති උභය ො 
රාජවීථියං මඤ්චාතිමඤ්චං  න්ධිත්වා පාය ොව  න්නිපතිංසු. භගවාපි
ක  රීරපටිජග්ගයනො භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ොරාජගහංපිණ්ඩායපාවිසි.  ්මිං
ඛයණ වුත් නියායමයනව නාළාගිරිං වි ් ජ්යජසුං. ය ො වීථිචච්චරාදයයො
විධයමන්ය ො ආගච්ඡති.  දා එකා ඉත්ථී දාරකං ගයහත්වා වීථිය ො වීථිං

ගච්ඡති, හත්ථී  ං ඉත්ථිං දි ්වා අනු න්ධි. භගවා ‘‘නාළාගිරි, න  ං

හනත්ථාය යපසිය ො, ඉධාගච්ඡාහී’’ති ආහ. ය ො  ං  ද්දං සුත්වා 
භගවන් ාභිමුයඛො ධාවි. භගවා අපරිමායණසු චක්කවායළසු
අනන්  ත්ය සුඵරණාරහංයමත් ං එක ්මිංයයවනාළාගිරිම්හිඵරි.ය ො
භගවය ො යමත් ාය ඵුයටො නිබ්භයයො හුත්වා භගවය ො පාදමූය  නිපති.
භගවා   ්  මත්ථයක හත්ථං ඨයපසි.  දා යදවබ්රහ්මාදයයො
අච්ඡරියබ්භු ජා චිත් ා පුප්ඵපරාගාදීහි පූයජසුං.  ක නගයර
ජණ්ණුකමත් ා ධනරා යයො අයහසුං. රාජා ‘‘පච්ඡිමද්වායර ධනානි

නගරවාසීනං යහොන්තු, පුරත්ථිමද්වායර ධනානි රාජභණ්ඩාගායර
යහොන්තූ’’තියභරිංචරායපසි. බ්ය   ථාකරිංසු. දා නාළාගිරිධනපාය ො
නාමඅයහොසි.භගවායවළුවනාරාමං අගමාසි.ය නවුත් ං– 

‘‘හත්ථායරොයහොපුයරආසිං, පච්යචකමුනිමුත් මං; 

පිණ්ඩායවිචරන් ං ං, ආ ායදසිංගයජනහං. 

‘‘ය න කම්මවිපායකන, භන්ය ොනාළාගිරීගයජො; 

ගිරිබ් යජ පුරවයර, දාරුයණො  මුපාගමී’’ති. (අප. යථර 1.39.82-

83); 

අට්ඨමපඤ්යහ – සත්ථච්යඡයදොති  ත්යථන ගණ්ඩඵා නං කුඨාරාය
 ත්යථනයඡයදො.අතීය කිරය ොධි ත්ය ොපච්චන් යදය රාජාඅයහොසි. 
ය ො දුජ්ජන ං ග්ගවය න පච්චන් යදය  වා වය න ච ධුත්ය ො
 ාහසියකො එකදිව ං ඛග්ගහත්යථො පත්තියකොව නගයර විචරන්ය ො
නිරාපරායධ ජයන ඛග්යගන ඵාය න්ය ො අගමාසි. ය ො ය න
පාපකම්මවිපායකන හූනිව ්  හ ් ානිනිරයයපච්චිත්වාතිරච්ඡානාදීසු 
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දුක්ඛමනුභවිත්වා පක්කාවය ය න පච්ඡිමත් භායව බුද්ධභූය ොපි යහට්ඨා
වුත් නයයන යදවදත්ය න ඛිත් පා ාණ ක්ඛලිකපහායරන
උට්ඨි ගණ්යඩො අයහොසි. ජීවයකො යමත් චිත්ය න  ං ගණ්ඩං ඵාය සි.

යවරිචිත්  ්  යදවදත්  ්  රුහිරුප්පාදකම්මං අනන් රිකං අයහොසි, 
යමත් චිත්  ් ජීවක ් ගණ්ඩඵා නංපුඤ්ඤයමවඅයහොසි.ය නවුත් ං
– 

‘‘රාජාහංපත්තියකොආසිං,  ත්තියාපුරිය හනිං; 

ය නකම්මවිපායකන, නිරයයපච්චි ංභු ං. 

‘‘කම්මුයනො  ් ය ය න, ඉදානි ක ංමම; 

පායද ඡවිං පකප්යපසි, න හි කම්මං වින ් තී’’ති. (අප. යථර 

1.39.84-85); 

නවයමපඤ්යහ – ‘‘සීසදුක්ඛන්තිසී ා ායධො සී යවදනා. අතීය කිර
ය ොධි ත්ය ොයකවට්ටගායමයකවට්යටොහුත්වානිබ් ත්ති.ය ො එකදිව ං
යකවට්ටපුරිය හි  ද්ධිං මච්ඡමාරණට්ඨානං ගන්ත්වා මච්යඡ මායරන්ය 

දි ්වා  ත්ථ ය ොමන ් ං උප්පායදසි,  හග ාපි  යථව ය ොමන ් ං 
උප්පාදයිංසු. ය ො ය න අකු  කම්යමන චතුරාපායය දුක්ඛමනුභවිත්වා
ඉම ්මිං පච්ඡිමත් භායව ය හි පුරිය හි  ද්ධිං  කයරාජකුය 
නිබ් ත්තිත්වාකයමන බුද්ධත් ං පත්ය ොපි  යං සී ා ාධං පච්චනුයභොසි.

ය  ච  කයරාජායනො ධම් පදට්ඨකථාෙං (ධ. ප. අට්ඨ. 1.විඩඩූභවත්ථු)

වුත් නයයනවිඩඩූභ ඞ්ගායම බ්ය විනා ංපාපුණිංසු.ය නවුත් ං – 

‘‘අහංයකවට්ටගාම ්මිං, අහුංයකවට්ටදාරයකො; 

මච්ඡයකඝාතිය දි ්වා, ජනයිංය ොමන ් කං. 

‘‘ය න කම්මවිපායකන, සී දුක්ඛංඅහූමම; 

 බ්ය   ක්කා ච හඤ්ඤිංසු, යදා හනි විටටූයභො’’ති. (අප. යථර 

1.39.86-87); 

ද මපඤ්යහ – ෙවඛාදනන්ති යවරඤ්ජායං යව ණ්ඩු ඛාදනං. අතීය 
කිර ය ොධි ත්ය ො අඤ්ඤ ර ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො ජාතිවය න ච 
අන්ධ ා භායවන ච ඵු ්  ්  භගවය ො  ාවයක මධුරන්නපායන

 ාලියභොජනාදයයො ච භුඤ්ජමායන දි ්වා ‘‘අයර මුණ්ඩක මණා, යවං

ඛාදථ, මා  ාලියභොජනං භුඤ්ජථා’’ති අක්යකොසි. ය ො ය න 

අකු  කම්මවිපායකන අයනකව ්  හ ් ානි චතුරාපායය
දුක්ඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං පච්ඡිමත් භායව කයමන බුද්ධත් ං පත්වා
ය ොක ඞ්ගහංකයරොන්ය ොගාමනිගමරාජධානීසු චරිත්වා එක ්මිං මයය
යවරඤ්ජබ්රාහ්මණගාම මීයප  ාඛාවිටප ම්පන්නං පුචිමන්දරුක්ඛමූ ං
පාපුණි.යවරඤ්ජබ්රාහ්මයණොභගවන් ංඋප ඞ්කමිත්වා අයනකපරියායයන
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භගවන් ං ජිනිතුං අ ක්යකොන්ය ො ය ො ාපන්යනො හුත්වා ‘‘භන්ය , 
ඉයධව ව ් ං උපගන්තුං වට්ටතී’’ති ආයරොයචසි. භගවා තුණ්හීභායවන
අධිවාය සි. අථ පුනදිව ය ො පට්ඨාය මායරො පාපිමා
 ක යවරඤ්ජබ්රාහ්මණගාමවාසීනං මාරාවට්ටනං අකාසි. පිණ්ඩාය 
පවිට්ඨ ් භගවය ොමාරාවට්ටනවය නඑයකොපිකටච්ඡුභික්ඛාමත් ංදා ා
නායහොසි. භගවා තුච්ඡපත්ය ොව භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො පුනාගඤ්ඡි.   ්මිං
එවංආගය  ත්යථවනිවුට්ඨා අ ් වාණිජා ං දිව ං දානං දත්වා ය ො
පට්ඨාය භගවන් ං පඤ්ච  භික්ඛුපරිවාරං නිමන්ය ත්වා පඤ්චන්නං
අ ්   ානං භත් ය ො විභාගං කත්වා යවං යකොට්යටත්වා භික්ඛූනං

පත්ය සු පක්ඛිපිංසු.  ක  ්   හ ් චක්කවාළයදව ා සුජා ාය

පායා පචනදිවය වියදිබ්ය ොජංපක්ඛිපිංසු.භගවාපරිභුඤ්ජි, එවංය මා ං
යවං පරිභුඤ්ජි. ය මා ච්චයයන මාරාවට්ටයන විගය  පවාරණාදිවය 
යවරඤ්යජො බ්රාහ්මයණො  රිත්වා මහා ංයවගප්පත්ය ො බුද්ධප්පමුඛ ්  

භික්ඛු ඞ්ඝ ් මහාදානංදත්වාවන්දිත්වාඛමායපසි.ය නවුත් ං– 

‘‘ඵු ්  ් ාහංපාවචයන,  ාවයකපරිභා යිං; 

යවංඛාදථභුඤ්ජථ, මාචභුඤ්ජථ ා යයො. 

‘‘ය නකම්මවිපායකන, ය මා ංඛාදි ංයවං; 

නිමන්තිය ො බ්රාහ්මයණන, යවරඤ්ජායං වසිං  දා’’ති. (අප. යථර 

1.39.88-89); 

එකාද මපඤ්යහ – පිට්ඨිදුක්ඛන්ති පිට්ඨිආ ායධො. අතීය  කිර
ය ොධි ත්ය ො ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො ථාම ම්පන්යනො කිඤ්චි
ර ් ධාතුයකො අයහොසි. ය න  මයයන එයකො මල් යුද්ධයයොයධො
 ක ජම්බුදීයප ගාමනිගමරාජධානීසු මල් යුද්යධ වත් මායන පුරිය  
පාය ත්වා ජයප්පත්ය ො කයමන ය ොධි ත්  ්  ව නනගරං පත්වා
  ්මිම්පි ජයන පාය ත්වා ගන්තුමාරද්යධො.  දා ය ොධි ත්ය ො ‘‘මය්හං
ව නට්ඨායන එ  ජයං පත්වා ගච්ඡතී’’ති  ත්ථ නගරමණ්ඩ මාගම්ම
අප්යපොයටත්වාආගච්ඡමයා ද්ධිංයුජ්ඣිත්වා ගච්ඡාති.ය ොහසිත්වා‘‘අහං

මහන්ය  පුරිය  පාය සිං, අයං ර ් ධාතුයකො වාමනයකො මම 
එකහත්ථ ් ාපි නප්පයහොතී’’ති අප්යපොයටත්වා නදිත්වා ආගච්ඡි. ය 

උයභොපි අඤ්ඤමඤ්ඤං හත්ථං පරාමසිංසු, ය ොධි ත්ය ො  ං උක්ඛිපිත්වා
ආකාය  භමිත්වා භූමියං පාය න්ය ො ඛන්ධට්ඨිං භින්දිත්වා පාය සි.
 ක නගරවාසියනොඋක්කුට්ඨිංකයරොන් ා අප්යපොයටත්වාවත්ථාභරණාදීහි
ය ොධි ත් ං පූයජසුං. ය ොධි ත්ය ො  ං මල් යයොධං උජුං  යායපත්වා
ඛන්ධට්ඨිං උජුකං කත්වා ‘‘ගච්ඡ ඉය ො පට්ඨාය එවරූපං මා කයරොසී’’ති 
වත්වා උයයයොයජසි. ය ො ය න කම්මවිපායකන නිබ් ත් නිබ් ත් භයව
 රීරසී ාදි දුක්ඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං පච්ඡිමත් භායව බුද්ධභූය ොපි 

පිට්ඨිරුජාදිදුක්ඛමනුයභොසි.   ්මා කදාචි පිට්ඨිදුක්යඛ උප්පන්යන 

 ාරිපුත් යමොග්ගල් ායන‘‘ඉය ොපට්ඨායධම්මංයදය ථා’’තිවත්වා යං
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සුග චීවරං පඤ්ඤායපත්වා  යති, කම්මපිය ොතිකං නාම බුද්ධමපි න
මුඤ්චති.වුත් ඤ්යහ ං– 

‘‘නිබ්බුද්යධ වත් මානම්හි, මල් පුත් ං නියහඨයිං; 

ය න කම්මවිපායකන, පිට්ඨිදුක්ඛං අහූ මමා’’ති. (අප. යථර 

1.39.90); 

ද්වාද මපඤ්යහ – අතිසායෙොති ය ොහි පක්ඛන්දිකාවියරචනං. අතීය 
කිර ය ොධි ත්ය ො ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො යවජ්ජකම්යමන ජීවිකං
කප්යපසි. ය ො එකං ය ට්ඨිපුත් ං යරොයගන විච්ඡි ං තිකිච්ඡන්ය ො
යභ ජ්ජංකත්වා තිකිච්ඡිත්වා   ්  යදයයධම්මදායන පමාදමාගම්ම අපරං
ඔ ධං දත්වා වමනවියරචනං අකාසි. ය ට්ඨි  හුධනං අදාසි. ය ො ය න 
කම්මවිපායකන නිබ් ත් නිබ් ත් භයව ය ොහි පක්ඛන්දිකා ායධන
විච්ඡිය ොඅයහොසි. ඉම ්මිම්පිපච්ඡිමත් භායවපරිනිබ් ාන මයයචුන්යදන
කම්මාරපුත්ය න පචි සූකරමද්දව ්   ක චක්කවාළයදව ාහි
පක්ඛිත් දිබ්ය ොයජන ආහායරන  හ භුත් ක්ඛයණ
ය ොහි පක්ඛන්දිකාවියරචනංඅයහොසි.යකොටි   හ ් ානංහත්ථීනං  ං 
ඛයමගමාසි. භගවා වි ාඛපුණ්ණමායං කුසිනාරායං පරිනිබ් ානත්ථාය
ගච්ඡන්ය ො අයනයකසු ඨායනසු නිසීදන්ය ො පිපාසිය ො පානීයං පිවිත්වා
මහාදුක්යඛන කුසිනාරංපත්වාපච්චූ  මයයපරිනිබ් ායි.කම්මපිය ොතිකං
එවරූපං ය ොකත් ය ාමිම්පිනවිජහති.ය නවුත් ං– 

‘‘තිකිච්ඡයකොඅහංආසිං, ය ට්ඨිපුත් ංවියරචයිං; 

ය නකම්මවිපායකන, යහොතිපක්ඛන්දිකාමමාති. 

‘‘එවංජියනොවියාකාසි, භික්ඛු ඞ්ඝ ් අග්ගය ො; 

 බ් ාභිඤ්ඤා  ප්පත්ය ො, අයනො ත්ය මහා යර’’ති.(අප.යථර 

1.39.91, 96); 

එවං පටිඤ්ඤා පඤ්හානං, මාතිකාඨපනවය න අකු  ාපදානං

 මත් ං නාම යහොතීති වුත් ං ඉත්ථං සුදන්ති ඉත්ථං ඉමිනා පකායරන 

යහට්ඨා වුත් නයයන. සුදන්ති නිපාය ො පදපූරණත්යථ ආගය ො. භ වා 
භාගය ම්පන්යනොපූරි පාරමිමහා ත්ය ො– 

‘‘භාගයවාභග්ගවායුත්ය ො, භයගහිචවිභත් වා; 

භත් වාවන් ගමයනො, භයවසුභගවා ය ො’’ති.– 

එවමාදිගුණයුත්ය ො යදවාතියදයවො  ක්කාති ක්යකො බ්රහ්මාතිබ්රහ්මා

බුද්ධාතිබුද්යධො ය ො මහාකාරුණියකො භගවා අත්තයනො බුද්ධෙරිෙං 

බුද්ධකාරණං සම්භාවෙ ායනො පාකටං කුරුමායනො බුද්ධාපදානිෙං නා  
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බුද්ධකාරණපකා කං නාම ධම් පරිොෙං ධම්මයද නං සුත් ං අභාසිත්ථ 
කයථසීති. 

ඉතිවිසුද්ධජනවි ාසිනියාඅපදාන-අට්ඨකථාය 

බුද්ධඅපදාන ංවණ්ණනා මත් ා. 

2.පච්යචකබුද්ධඅපදානවණ්ණනා 

 ය ො අනන් රං අපදානං  ඞ්ගායන්ය ො ‘‘පච්යචකබුද්ධාපදානං, 

ආවුය ො ආනන්ද, භගව ා කත්ථ පඤ්ඤත් ’’න්ති පුට්යඨො ‘‘අථ

පච්යෙකබුද්ධාපදානං සුණාථා’’ති ආහ. ය  ං අපදානත්යථො යහට්ඨා
වුත්ය ොයයව. 

83. ‘‘සුණාථා’’ති වුත් පදං උප්පත්තිනිබ් ත්තිවය න පකාය න්ය ො 

‘‘තථා තං යජතවයන වසන්ත’’න්තිආදිමාහ.  ත්ථ යජ කුමාර ් 
නාමවය න  ථා ඤ්ඤිය  විහායර චතූහි ඉරියාපථවිහායරහි

දිබ් බ්රහ්මඅරියවිහායරහිවා වසන්තං විහරන් ංයථාපුරිමකාවිප ්සිආදයයො

බුද්ධා  මත්තිං පාරමියයො පූයරත්වා ආග ා,  ථා අම්හාකම්පි භගවා

ආගය ොති  ථාගය ො.  ං තථා තං යජ වයන ව න් න්ති  ම් න්යධො. 

යවයදහමුනීති යවයදහරට්යඨ ජා ා යවයදහී, යවයදහියා පුත්ය ො

යවයදහිපුත්ය ො. යමොනං වුච්චතිඤාණං, ය න ඉය ො ගය ො පවත්ය ොති
මුනි.යවයදහිපුත්ය ොචය ොමුනියචති ‘‘යවයදහිපුත් මුනී’’තිවත් බ්ය  

‘‘වණ්ණාගයමො’’තිආදිනා නිරුත්තිනයයන ඉ-කාර ්  අත් ං පුත් -

 ද්ද ් චය ොපං කත්වා ‘‘යවයදහමුනී’’තිවුත් ං. ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, 
මම  ාවකානං භික්ඛූනං  තිමන් ානං ධිතිමන් ානං ගතිමන් ානං

 හු ්සු ානං උපට්ඨාකානං යදිදං ආනන්යදො’’ති (අ. නි. 1.219-223) 

එ දග්යග ඨපිය ො ආය ්මා ආනන්යදො නතඞ්ය ො නමනකායඞ්යගො

අඤ්ජලියකො හුත්වා ‘‘භන්ය , පච්යෙකබුද්ධා නා  කීදි ා යහොන්තී’’ති 

අපුච්ඡීති  ම් න්යධො. යත පච්යචකබුද්ධා යකහි යහතුභි යකහිකාරයණහි 

භවන්ති උප්පජ්ජන්ති. වීොතිභගවන් ංආ පති. 

84-85.  ය ො පරං වි ් ජ්ජි ාකාරං ද ්ය න්ය ො ‘‘තදාහ

සබ්බඤ්ඤුවයෙො  යහසී’’තිආදිමාහ. බ් ංඅතී ාදියභදංහත්ථාම කංවිය

ජානාතීති  බ් ඤ්ඤූ,  බ් ඤ්ඤූ ච ය ො වයරො උත් යමො යචති 

සබ්බඤ්ඤුවයෙො. මහන් ංසී ක්ඛන්ධං,  මාධික්ඛන්ධං, පඤ්ඤාක්ඛන්ධං, 

විමුත්තික්ඛන්ධං, මහන් ං විමුත්තිඤාණද ් නක්ඛන්ධං එ ති ගයව තීති 

 යහසි. ආනන්දභද්දං මධුයරන  යරන තදා   ්මිං පුච්ඡි කාය  ආහ 

කයථසීති  ම් න්යධො. යභො ආනන්ද, යෙ පච්යචකබුද්ධා පුබ්බබුද්යධසු 

පුබ්ය සු අතී බුද්යධසු කතාධිකාො ක පුඤ්ඤ ම්භාරා ජිනසාසයනසු 

අලද්ධය ොක්ඛා අප්පත් නිබ් ානා. යත  බ්ය  පච්යචකබුද්ධා ධීො ඉධ 
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ඉම ්මිංය ොයක සංයව මුයඛන එකපුග්ග ංපධානංකත්වාපච්යචකබුද්ධා

ජා ාති අත්යථො. සුතික්ඛපඤ්ඤා සුට්ඨු තික්ඛපඤ්ඤා. විනාපි බුද්යධහි 

බුද්ධානං ඔවාදානු ා නීහි රහි ා අපි. පරිත්තයකනපි අප්පමත් යකනපි 

ආෙම් යණන පච්යෙකයබොධිං පටිඑක්කං ය ොධිං  ම්මා ම්බුද්ධානන් රං

ය ොධිං අනුපාපුණන්ති පටිවිජ්ඣන්ති. 

86. සබ්බම්හි යලොකම්හි  ක  ්මිං ය ොකත් යය   ං ඨයපත්වා මං

විහාය පයෙකබුද්යධහි සය ොව  දිය ො එව නත්ථි, යතසං  හාමුනීනං 

පච්යචකබුද්ධානං ඉ ං වණ්ණං ඉමං ගුණං පයදස ත්තං  ඞ්යඛපමත් ං 

අහං තුම්හාකං සාධු  ාධුකං වක්ඛාමි කයථ ් ාමීතිඅත්යථො. 

87. අනාචරියකා හුත්වා සෙය ව බුද්ධානං අත් නාව පටිවිද්ධානං

ඉසීනං අන් යර  හාඉසීනං ධූවඛුද්දං ඛුද්දකමධුපට ංඉව සාධූනි මධුරානි 

වාකයානි උදානවචනානි අනුත්තෙං උත් රවිරහි ං යභසජං ඔ ධං 

නිබ් ානං පත්ථෙන්තා ඉච්ඡන් ා සබ්යබ තුම්යහ සුපසන්නචිත්තා 

සුප්ප න්නමනා සුණාථ මනසිකයරොථාතිඅත්යථො. 

88-89. පච්යෙකබුද්ධානං ස ා තානන්ති රාසිභූ ානං උප්පන්නානං 

පච්යචකබුද්ධානං. අරිට්යඨො, උපරිට්යඨො,  ගරසිඛි, ය  ්සී, සුද ් යනො, 

පියද ්සී, ගන්ධායරො, පිණ්යඩොය ො, උපා යභො, නියථො,  යථො, සු වා, 

භාවි ත්ය ො, සුම්යභො, සුයභො, යමථුය ො, අට්ඨයමො, සුයමයධො, අනීයඝො, 

සුදායඨො, හිඞ්ගු, හිඞ්යගො, ද්යවජාලියනො, අට්ඨයකො, යකො ය ො, සු ාහු, 

උපයනමිය ො, යනමිය ො,  න් චිත්ය ො,  ච්යචො,  යථො, විරයජො, 

පණ්ඩිය ො, කාය ො, උපකාය ො, විජිය ො, ජිය ො, අඞ්යගො, පඞ්යගො, 

ගුත්තිජ්ජිය ො, ප ්සී, ජහී, උපධිං, දුක්ඛමූ ං, අපරාජිය ො,  රභඞ්යගො, 

ය ොමහංය ො, උච්චඞ්ගමායයො, අසිය ො, අනා යවො, මයනොමයයො, 

මානච්ඡියදො,  න්ධුමා,  දාධිමුත්ය ො, විමය ො, යකතුමා, යකොතුම් රඞ්යගො, 

මා ඞ්යගො, අරියයො, අච්චුය ො, අච්චු ගාමි,  යාමයකො, සුමඞ්ගය ො, 

දිබ්බිය ො චාතිආදීනං පච්යචකබුද්ධ  ානං ොනි අපදානානි පෙම්පෙං 

පච්යචකං බයාකෙණානි යයො ච ආදීනයවො ෙඤ්ෙ විො වත්ථං 

අනල්ලීයනකාරණං ෙථා ෙ යයන කාරයණන යබොධිං අනුපාපුණිංසු 

චතුමග්ගඤාණං පච්චක්ඛං කරිංසු. සො වත්ථසූති සුට්ඨු 

අල්ලීයි බ් වත්ථූසු වත්ථුකාමකිය  කායමසු විො සඤ්ඤී 

විරත්  ඤ්ඤවන්ය ො ෙත්තම්හි යලොකම්හි අල්ලීයන භාවය ොයක 

විෙතචිත්තා අනල්ලීයනමනා හිත්වා පපඤ්යෙති රායගො පපඤ්චං යදොය ො

පපඤ්චං  බ් කිය  ා පපඤ්චාති පපඤ්ච ඞ්ඛාය  කිය ය  හිත්වා ජිෙ

ඵන්දිතානීති ඵන්දි ානි ද්වා ට්ඨි දිට්ඨිග ානි ජිනිත්වා තයථව ය න 

කාරයණන එවං යබොධිං අනුපාපුණිංසු පච්යචකය ොධිඤාණං පච්චක්ඛං 
කරිංසූතිඅත්යථො. 
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90-91. සබ්යබසු භූයතසු නිධාෙ දණ්ඩන්ති  ජ්ජනඵා නවධ න්ධනං

නිධාය ඨයපත්වා යතසං  බ්  ත් ානංඅන් යර අඤ්ඤතෙං කඤ්චිඑකම්පි 

 ත් ං අවියහඨෙං අවියහඨයන්ය ොඅදුක්ඛායපන්ය ො ය ත්යතන චිත්යතන 

‘‘ බ්ය   ත් ා සුඛි ා යහොන්තූ’’ති යමත් ා හගය න යච  ා 

හිතානුකම්පී හිය නඅනුකම්පන භායවො. අථවා සබ්යබසුභූයතසුනිධාෙ

දණ්ඩන්ති සබ්යබසූති  බ්ය න  බ් ං  බ් ථා  බ් ං අය  ං නි ්ය  ං 

පරියාදියනවචනයම ං. භූයතසූතිභූ ා වුච්චන්ති   ා ච ථාවරා ච. යය ං 

 සිණා ණ්හා අප්පහීනා, යය ඤ්ච භයයභරවා අප්පහීනා, ය   ා.කිං

කාරණා වුච්චන්ති   ා?   න්ති උත්  න්ති පරි  න්ති භායන්ති 

 න් ා ංආපජ්ජන්ති,  ංකාරණා වුච්චන්ති  ා. යය ං  සිණා ණ්හා

පහීනා, යය ඤ්ච භයයභරවා පහීනා, ය  ථාවරා. කිං කාරණා වුච්චන්ති

ථාවරා? ථිරන්තින  න්තින උත්  න්තිනපරි  න්තිනභායන්තින

 න් ා ංආපජ්ජන්ති,  ංකාරණාවුච්චන්ති ථාවරා. 

 යයො දණ්ඩා – කායදණ්යඩො, වචීදණ්යඩො, මයනොදණ්යඩොති. තිවිධං 

කායදුච්චරි ං කායදණ්යඩො, චතුබ්බිධං වචීදුච්චරි ං වචීදණ්යඩො, තිවිධං 
මයනොදුච්චරි ං මයනොදණ්යඩො.  බ්ය සු  කය සු භූය සු  ත්ය සු  ං
තිවිධං දණ්ඩං නිධාය නිදහිත්වා ඔයරොපයිත්වා  යමොයරොපයිත්වා
නික්ඛිපිත්වා පටිප්ප ් ම්යභත්වාහිං නත්ථංඅගයහත්වාති බ්ය සුභූය සු 

නිධාය දණ්ඩං. අවියහඨෙං අඤ්ඤතෙම්පි යතසන්ති එකයමකම්පි  ත් ං
පාණිනාවාය ඩ්ඩුනාවාදණ්යඩනවා ත්යථනවාඅන්දුයාවාරජ්ජුයාවා 

අවියහඨයන්ය ො,  බ්ය පි ත්ය පාණිනාවාය ඩ්ඩුනාවාදණ්යඩනවා
 ත්යථන වා අන්දුයා වා රජ්ජුයා වා අවියහඨයං අවියහඨයන්ය ො

අඤ්ඤ රම්පි ය  ං. න පුත්තමිච්යඡෙය කුයතො සහාෙන්ති නාති 

පටික්යඛයපො. පුත්තන්ති චත් ායරො පුත් ා අත්රයජො පුත්ය ො, යඛත් යජො, 

දින්නයකො, අන්ය වාසියකොපුත්ය ො. සහාෙන්ති හායයො වුච්චතියයන හ

ආගමනං ඵාසු, ගමනං ඵාසු, ඨානං ඵාසු, නි ජ්ජා ඵාසු, ආ පනං ඵාසු, 

 ල් පනං ඵාසු,  මුල් පනං ඵාසු. න පුත් මිච්යඡයය කුය ො  හායන්ති
පුත් ම්පි න ඉච්යඡයය න  ාදියයයය න පත්යථයය න පිහයයයය

නාභිජප්යපයය, කුය ො මිත් ං වා  න්දිට්ඨං වා  ම්භත් ං වා  හායං වා
ඉච්යඡයය  ාදියයයය පත්යථයය පිහයයයය අභිජප්යපයයාති න

පුත් මිච්යඡයය කුය ො  හායං. එයකො ෙයෙ ඛග් විසාණකප්යපොති ය ො

පච්යචක ම්බුද්යධො පබ් ජ්ජා ඞ්ඛාය න එයකො, අදුතියට්යඨන එයකො, 

 ණ්හාය පහානට්යඨන එයකො, එකන් වී රායගොති එයකො, 

එකන් වී යදොය ොති එයකො, එකන් වී යමොයහොති එයකො, 

එකන් නික්කිය ය ොති එයකො, එකායනමග්ගං ගය ොති එයකො, එයකො
අනුත් රංපච්යචක ම්ය ොධිං අභි ම්බුද්යධොතිඑයකො. 

කථං ය ො පච්යචක ම්බුද්යධො පබ් ජ්ජා ඞ්ඛාය න එයකො? ය ො හි 

පච්යචක ම්බුද්යධො  බ් ං ඝරාවා පලිය ොධං ඡින්දිත්වා, 
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පුත් දාරපලිය ොධං ඡින්දිත්වා, ඤාතිපලිය ොධං, මිත් ාමච්චපලිය ොධං, 
 න්නිධිපලිය ොධංඡින්දිත්වා යක ම ්සුංඔහායරත්වාකා ායානිවත්ථානි
අච්ඡායදත්වා අගාර ්මා නික්ඛම්ම අනගාරියං පබ් ජිත්වා අකිඤ්චනභාවං
උපගන්ත්වා එයකොව චරති විහරති ඉරියති වත් ති පාය ති යයපති
යායපතීතිඑවංය ොපච්යචක ම්බුද්යධොපබ් ජ්ජා ඞ්ඛාය නඑයකො. 

කථං ය ො පච්යචක ම්බුද්යධො අදුතියට්යඨන එයකො? ය ො එවං
පබ් ජිය ො  මායනො එයකො අරඤ්ඤවනපත්ථානි පන් ානි ය නා නානි
පටිය වති අප්ප ද්දානි අප්පනිග්යඝො ානි විජනවා ානි

මනු ් රාහ ්ය යයකානි පටි ල් ාන ාරුප්පානි. ය ො එයකො තිට්ඨති, 

එයකො ගච්ඡති, එයකො නිසීදති, එයකො ය යයං කප්යපති, එයකො ගාමං

පිණ්ඩායපවි ති, එයකොපටික්කමති, එයකොරයහො නිසීදති, එයකොචඞ්කමති, 
එයකො චරති විහරති ඉරියති වත් ති පාය ති යයපති යායපතීති එවං ය ො
අදුතියට්යඨනඑයකො. 

කථං ය ො පච්යචක ම්බුද්යධො  ණ්හාය පහානට්යඨන එයකො? ය ො
එයකො අදුතියයො අප්පමත්ය ොආ ාළිපහි ත්ය ො විහරන්ය ොමහාපධානං
පදහන්ය ො මාරං  ය නකං නමුචිං කණ්හං පමත්  න්ධුං විධයමත්වා ච
 ණ්හාජාලිනිං වි රි ං වි ත්තිකං පජහි වියනොයදසි  යන්තිං අකාසි
අනභාවංගයමසි. 

‘‘ ණ්හාදුතියයොපුරිය ො, දීඝමද්ධාන ං රං; 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං,  ං ාරංනාතිවත් ති. 

‘‘එ මාදීනවංඤත්වා,  ණ්හංදුක්ඛ ්  ම්භවං; 

වී  ණ්යහො අනාදායනො,  ය ො භික්ඛු පරිබ් යජ’’ති. (ඉතිවු. 15, 

105; මහානි.191) – 

එවංය ොපච්යචක ම්බුද්යධො ණ්හායපහානට්යඨනඑයකො. 

කථං ය ො පච්යචක ම්බුද්යධො එකන් වී රායගොති එයකො? රාග ්  

පහීනත් ා එකන් වී රායගොති එයකො, යදො  ්  පහීනත් ා

එකන් වී යදොය ොති එයකො, යමොහ ්  පහීනත් ා එකන් වී යමොයහොති

එයකො, කිය  ානං පහීනත් ා එකන් නික්කිය ය ොති එයකො, එවං ය ො
පච්යචක ම්බුද්යධොඑකන් වී රායගොතිඑයකො. 

කථං ය ො පච්යචක ම්බුද්යධො එකායනමග්ගං ගය ොති එයකො? 

එකායනමග්යගොවුච්චතිචත් ායරො තිපට්ඨානා, චත් ායරො  ම්මප්පධානා, 

චත් ායරො ඉද්ධිපාදා, පඤ්චින්ද්රියානි, පඤ්ච   ානි,  ත්  ය ොජ්ඣඞ්ගා, 
අරියයොඅට්ඨඞ්ගියකොමග්යගො. 
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‘‘එකායනං ජාතිඛයන් ද ්සී, මග්ගංපජානාති හි ානුකම්ළි; 

එය න මග්යගන  රිංසු පුබ්ය ,  රි ් න්ති යය ච  රන්ති 

ඔඝ’’න්ති.( ං.නි.5.384; මහානි.191) – 

එවංය ොඑකායනමග්ගංගය ොතිඑයකො. 

කථං ය ො පච්යචක ම්බුද්යධො එයකො අනුත් රං පච්යචක ම්ය ොධිං 

අභි ම්බුද්යධොතිඑයකො? ය ොධිවුච්චතිචතූසුමග්යගසුඤාණං(මහානි.191; 

චූළනි. ඛග්ගවි ාණසුත් නිද්යද 121). පඤ්ඤාපඤ්ඤින්ද්රියංපඤ්ඤා  ං 
ධම්මවිචය ම්ය ොජ්ඣඞ්යගො වීමං ා විප ් නා  ම්මාදිට්ඨි. ය ො 
පච්යචක ම්බුද්යධො ය න පච්යචකය ොධිඤායණන ‘‘ බ්ය   ඞ්ඛාරා

අනිච්චා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ බ්ය   ඞ්ඛාරා දුක්ඛා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ බ්ය  ධම්මා

අනත් ා’’තිබුජ්ඣි. ‘‘අවිජ්ජාපච්චයා ඞ්ඛාරා’’තිබුජ්ඣි, ‘‘ ඞ්ඛාරපච්චයා

විඤ්ඤාණ’’න්ති බුජ්ඣි, ‘‘විඤ්ඤාණපච්චයා නාමරූප’’න්ති බුජ්ඣි, 

‘‘නාමරූපපච්චයා ළාය න’’න්ති බුජ්ඣි, ‘‘ ළාය නපච්චයාඵ ්ය ො’’ති

බුජ්ඣි, ‘‘ඵ ් පච්චයා යවදනා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘යවදනාපච්චයා  ණ්හා’’ති

බුජ්ඣි, ‘‘ ණ්හාපච්චයාඋපාදාන’’න්තිබුජ්ඣි, ‘‘උපාදානපච්චයාභයවො’’ති

බුජ්ඣි, ‘‘භවපච්චයාජාතී’’තිබුජ්ඣි, ‘‘ජාතිපච්චයා ජරාමරණ’’න්තිබුජ්ඣි.

‘‘අවිජ්ජානියරොධා  ඞ්ඛාරනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ ඞ්ඛාරනියරොධා
විඤ්ඤාණනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි…යප.… ‘‘භවනියරොධා ජාතිනියරොයධො’’ති 

බුජ්ඣි, ‘‘ජාතිනියරොධා ජරාමරණනියරොයධො’’ති බුජ්ඣි. ‘‘ඉදං දුක්ඛ’’න්ති

බුජ්ඣි, ‘‘අයංදුක්ඛ මුදයයො’’තිබුජ්ඣි, ‘‘අයංදුක්ඛනියරොයධො’’තිබුජ්ඣි, 

‘‘අයං දුක්ඛනියරොධගාමිනිපටිපදා’’ති බුජ්ඣි. ‘‘ඉයම ආ වා’’ති බුජ්ඣි, 

‘‘අයං ආ ව මුදයයො’’ති බුජ්ඣි…යප.… ‘‘පටිපදා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ඉයම

ධම්මා අභිඤ්යඤයයා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ඉයම ධම්මා පහා බ් ා’’ති බුජ්ඣි, 

‘‘ඉයම ධම්මා  ච්ඡිකා බ් ා’’ති බුජ්ඣි, ‘‘ඉයම ධම්මා භායව බ් ා’’ති
බුජ්ඣි. ඡන්නං ඵ ් ාය නානං  මුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අ ් ාදඤ්ච

ආදීනවඤ්ච නි ් රණඤ්ච බුජ්ඣි, පඤ්චන්නං උපාදානක්ඛන්ධානං 

 මුදයඤ්ච…යප.… නි ් රණඤ්ච බුජ්ඣි, චතුන්නං මහාභූ ානං

 මුදයඤ්ච අත්ථඞ්ගමඤ්ච අ ් ාදඤ්ච ආදීනවඤ්ච නි ් රණඤ්ච බුජ්ඣි, 

‘‘යංකිඤ්චි මුදයධම්මං,  බ් ං ං නියරොධධම්ම’’න්ති බුජ්ඣි. 

අථ වා යං බුජ්ඣි බ් ං අනුබුජ්ඣි බ් ං පටිබුජ්ඣි බ් ං 

 ම්බුජ්ඣි බ් ංඅධිගන් බ් ංඵ ්සි බ් ං ච්ඡිකා බ් ං,  බ් ං ංය න 
පච්යචකය ොධිඤායණන බුජ්ඣි අනුබුජ්ඣි පටිබුජ්ඣි  ම්බුජ්ඣි අධිගඤ්ඡි

ඵ ්ය සි  ච්ඡාකාසීති, එවං ය ො පච්යචක ම්බුද්යධො එයකො අනුත් රං
පච්යචක ම්ය ොධිංඅභි ම්බුද්යධොතිඑයකො. 

ෙයෙති අට්ඨ චරියායයො (චූළනි. ඛග්ගවි ාණසුත් නිද්යද  121) – 

ඉරියාපථචරියා, ආය නචරියා,  තිචරියා,  මාධිචරියා, ඤාණචරියා, 
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මග්ගචරියා, පත්තිචරියා, ය ොකත්ථචරියා. ඉරියාපථචරියාති චතූසු 

ඉරියාපයථසු, ආය නචරියාති ඡසු අජ්ඣත්තික ාහියරසු ආය යනසු, 

 තිචරියාති චතූසු  තිපට්ඨායනසු,  මාධිචරියාති චතූසු ඣායනසු, 

ඤාණචරියාති චතූසු අරිය ච්යචසු, මග්ගචරියාති චතූසු අරියමග්යගසු, 

පත්තිචරියාති චතූසු  ාමඤ්ඤඵය සු, ය ොකත්ථචරියාති  ථාගය සු

අරහන්ය සු  ම්මා ම්බුද්යධසු, පයද ය ො පච්යචක ම්බුද්යධසු, 
පයද ය ො ාවයකසු. 

ඉරියාපථචරියා ච පණිධි ම්පන්නානං, ආය නචරියා ච ඉන්ද්රියයසු 

ගුත් ද්වාරානං,  තිචරියා ච අප්පමාදවිහාරීනං,  මාධිචරියා ච 

අධිචිත් මනුයුත් ානං, ඤාණචරියා ච බුද්ධි ම්පන්නානං, මග්ගචරියා ච 

 ම්මාපටිපන්නානං, පත්තිචරියා ච අධිග ඵ ානං, ය ොකත්ථචරියා ච

 ථාග ානං අරහන් ානං  ම්මා ම්බුද්ධානං, පයද ය ො

පච්යචක ම්බුද්ධානං, පයද ය ො ාවකානං.ඉමාඅට්ඨ චරියායයො. 

අපරාපි අට්ඨ චරියායයො – අධිමුච්චන්ය ො  ද්ධාය චරති, 

පග්ගණ්හන්ය ොවීරියයනචරති, උපට්ඨයපන්ය ො තියාචරති, අවික්යඛපං

කයරොන්ය ො  මාධිනා චරති, පජානන්ය ො පඤ්ඤාය චරති, විජානන්ය ො

විඤ්ඤාණචරියාය චරති, එවං පටිපන්න ්  කු  ා ධම්මා ආය නන්ති
ආය නචරියායචරති.එවංපටිපන්යනො විය  මධිගච්ඡතීතිවිය  චරියාය
චරති.ඉමාඅට්ඨචරියායයො. 

අපරාපි අට්ඨ චරියායයො – ද ් නචරියා ච  ම්මාදිට්ඨියා, 

අභිනියරොපනචරියා ච  ම්මා ඞ්කප්ප ් , පරිග්ගහචරියා ච  ම්මාවාචාය, 

 මුට්ඨානචරියා ච  ම්මාකම්මන්  ් , යවොදානචරියා ච  ම්මාආජීව ් , 

පග්ගහචරියා ච  ම්මාවායාම ් , උපට්ඨානචරියා ච  ම්මා තියා, 
අවික්යඛපචරියාච ම්මා මාධි ් . ඉමාඅට්ඨචරියායයො. 

ඛග් විසාණකප්යපොති යථා ඛග්ග ්  නාම වි ාණං එකයමව යහොති, 

අදුතියං, එවයමව ය ො පච්යචක ම්බුද්යධො  ක්කප්යපො   ් දිය ො 

 ප්පටිභායගො.යථාඅතිය ොණංවුච්චතිය ොණකප්යපො, අතිතිත් කං වුච්චති

තිත් කප්යපො, අතිමධුරං වුච්චති මධුරකප්යපො, අතිඋණ්හං වුච්චති

අග්ගිකප්යපො, අතිසී ං වුච්චති හිමකප්යපො, මහාඋදකක්ඛන්යධො වුච්චති

 මුද්දකප්යපො, මහාභිඤ්ඤා  ප්පත්ය ො ාවයකොවුච්චති  ත්ථුකප්යපොති.

එවයමවය ොපච්යචක ම්බුද්යධොඛග්ගවි ාණකප්යපො, ඛග්ගවි ාණ දිය ො 
ඛග්ගවි ාණපටිභායගො එයකො අදුතියයො මුත්  න්ධයනො  ම්මා ය ොයක
චරති විහරති ඉරියති වත් ති පාය ති යයපති යායපතීති එයකො චයර
ඛග්ගවි ාණකප්යපො.ය නාහු පච්යචක ම්බුද්ධා– 

‘‘ බ්ය සු භූය සුනිධායදණ්ඩං, අවියහඨයං අඤ්ඤ රම්පිය  ං; 
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නපුත් මිච්යඡයයකුය ො හායං, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ ං ග්ගජා  ්  භවන්ති  ්යනහා,  ්යනහන්වයං දුක්ඛමිදං 

පයහොති; 

ආදීනවං  ්යනහජං යපක්ඛමායනො; එයකො චයර
ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘මිත්ය  සුහජ්යජ අනුකම්පමායනො, හායපති අත්ථං 

පටි ද්ධචිත්ය ො; 

එ ං භයං  න්ථයව යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘වංය ො වි ාය ොව යථා වි ත්ය ො, පුත්ය සු දායරසු ච යා

අයපක්ඛා; 

වංය කළීයරොවඅ ජ්ජමායනො, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘මියගොඅරඤ්ඤම්හියථාඅ ද්යධො, යයනිච්ඡකංගච්ඡතියගොචරාය; 

විඤ්ඤූ නයරො ය රි ං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ආමන් නා යහොති  හායමජ්යඣ, වාය  ච ඨායන ගමයන

චාරිකාය; 

අනභිජ්ඣි ං ය රි ං යපක්ඛමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ඛිඩ්ඩා රතී යහොති  හායමජ්යඣ, පුත්ය සු යපමං විපු ඤ්ච 

යහොති; 

පියවිප්පයයොගංවිජිගුච්ඡමායනො, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘චාතුද්දිය ො අප්පටියඝො චයහොති,  න්තු ් මායනොඉ රී යරන; 

පරි ් යානං හි ාඅඡම්භී, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘දු ් ඞ්ගහා පබ් ජි ාපිඑයක, අයථොගහට්ඨා ඝරමාව න් ා; 

අප්යපො ්සුක්යකො පරපුත්ය සු හුත්වා, එයකො චයර 
ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ඔයරොපයිත්වා ගිහි යඤ්ජනානි,  ඤ්ඡින්නපත්ය ො යථා 

යකොවිළායරො; 

යඡත්වානවීයරොගිහි න්ධනානි, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ යච යභථනිපකං හායං,  ද්ධිංචරං ාධුවිහාරිධීරං; 

අභිභුයය බ් ානිපරි ් යානි, චයරයයය නත් මයනො තීමා. 
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‘‘යනොයච යභථනිපකං හායං,  ද්ධිංචරං ාධුවිහාරිධීරං; 

රාජාවරට්ඨංවිජි ංපහාය, එයකොචයරමා ඞ්ගරඤ්යඤවනායගො. 

‘‘අද්ධාප ං ාම හාය ම්පදං, ය ට්ඨා මාය වි බ් ා හායා; 

එය අ ද්ධාඅනවජ්ජයභොජී, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘දි ්වාසුවණ්ණ ් පභ ් රානි, කම්මාරපුත්ය න සුනිට්ඨි ානි; 

 ඞ්ඝට්ටමානානිදුයවභුජ ්මිං, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘එවං දුතීයයන හාමම ් , වාචාභි ායපො අභි ජ්ජනාවා; 

එ ංභයංආයතිංයපක්ඛමායනො, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘කාමාහිචිත්රාමධුරාමයනොරමා, විරූපරූයපනමයථන්තිචිත් ං; 

ආදීනවංකාමගුයණසුදි ්වා, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ඊතී ච ගණ්යඩො ච උපද්දයවො ච, යරොයගො ච  ල් ඤ්ච භයඤ්ච

යම ං; 

එ ංභයංකාමගුයණසුදි ්වා, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘සී ඤ්චඋණ්හඤ්චඛුදංපිපා ං, වා ා යපඩං  රී යපච; 

 බ් ානියප ානිඅභිබ්භවිත්වා, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘නායගොව යූථානිවිවජ්ජයිත්වා,  ඤ්ජා ඛන්යධො පදුමීඋළායරො; 

යථාභිරන් ංවිහරංඅරඤ්යඤ, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘අට්ඨාන ං ඞ්ගණිකාර  ් , යංඵ ් යය ාමයිකංවිමුත්තිං; 

ආදිච්ච න්ධු ් වයචොනි ම්ම, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘දිට්ඨීවිසූකානිඋපාතිවත්ය ො, පත්ය ොනියාමංපටි ද්ධමග්යගො; 

උප්පන්නඤායණොම්හි අනඤ්ඤයනයයයො, එයකො චයර 

ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘නිල්ය ොලුයපො නික්කුයහො නිප්පිපාය ො, නිම්මක්ඛ

නිද්ධන් ක ාවයමොයහො; 

නිරා යයො බ් ය ොයකභවිත්වා, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘පාපං හායංපරිවජ්ජයයථ, අනත්ථද ්සිංවි යමනිවිට්ඨං; 

 යංනය යවපසු ංපමත් ං, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ හු ්සු ංධම්මධරංභයජථ, මිත් ංඋළාරංපටිභානවන් ං; 

අඤ්ඤාය අත්ථානි වියනයය කඞ්ඛං, එයකො චයර 
ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 
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‘‘ඛිඩ්ඩං රතිං කාමසුඛඤ්ච ය ොයක, අන ඞ්කරිත්වා

අනයපක්ඛමායනො; 

විභූ ට්ඨානාවිරය ො ච්චවාදී, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘පුත් ඤ්ච දාරංපි රඤ්චමා රං, ධනානි ධඤ්ඤානිච න්ධවානි; 

හිත්වානකාමානියයථොධිකානි, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ ඞ්යගො එය ො පරිත් යමත්ථ ය ොඛයං, අප්ප ් ායදො

දුක්ඛයමයවත්ථ භියයයො; 

ගයළොඑය ොඉතිඤත්වාමතිමා, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ න්දා යිත්වාන ංයයොජනානි, ජා ංවයභත්වා ලි ම්බුචාරී, 

අග්ගීවදඩ්ඪංඅනිවත් මායනො, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ඔක්ඛිත් චක්ඛූ න ච පාදය ොය ො, ගුත්තින්ද්රියයො

රක්ඛි මාන ායනො; 

අනව ්සුය ොඅපරිඩය්හමායනො, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ඔහාරයිත්වා ගිහි යඤ්ජනානි,  ඤ්ඡන්නපත්ය ො යථා 

පාරිඡත්ය ො; 

කා ායවත්යථොඅභිනික්ඛමිත්වා, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘රය සුයගධංඅකරංඅය ොය ො, අනඤ්ඤයපොසී පදානචාරී; 

කුය කුය අප්පටි ද්ධචිත්ය ො, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘පහාය පඤ්චාවරණානි යච ය ො, උපක්කිය ය   යපනුජ්ජ

 බ්ය ; 

අනි ්සිය ොයඡජ්ජසියනහයදො ං, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘විපිට්ඨිකත්වානසුඛඤ්චදුක්ඛං, පුබ්ය ව ය ොමන ් යදොමන ් ං; 

 ද්ධානුයපක්ඛං මථංවිසුද්ධං, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ආරද්ධවීරියයොපරමත්ථපත්තියා, අලීනචිත්ය ොඅකුසී වුත්ති; 

දළ්හනික්කයමො ථාම ලූපපන්යනො, එයකො චයර
ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘පටි ල් ානං ඣානමරිඤ්චමායනො, ධම්යමසු නිච්චංඅනුධම්මචාරී; 

ආදීනවං ම්මසි ාභයවසු, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘ ණ්හක්ඛයං පත්ථයමප්පමත්ය ො, අයනළමූයගො සු වා තීමා; 

 ඞ්ඛා ධම්යමො නියය ො පධානවා, එයකො චයර
ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 
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‘‘සීයහොව  ද්යදසු අ න්  න්ය ො, වාය ොව ජා ම්හි

අ ජ්ජමායනො; 

පදුමංවය ොයයනඅලිම්පමායනො, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘සීයහොයථාදාඨ ලීප ය්හ, රාජාමිගානංඅභිභුයයචාරී; 

ය යවථපන් ානිය නා නානි, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘යමත් ං උයපක්ඛං කරුණං විමුත්තිං, ආය වමායනො මුදි ඤ්ච

කාය ; 

 බ්ය න ය ොයකන අවිරුජ්ඣමායනො, එයකො චයර
ඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘රාගඤ්චයදො ඤ්චපහායයමොහං,  න්දා යිත්වාන ංයයොජනානි; 

අ න්  ංජීවි  ඞ්ඛයම්හි, එයකොචයරඛග්ගවි ාණකප්යපො. 

‘‘භජන්ති ය වන්ති ච කාරණත්ථා, නික්කාරණා දුල් භා අජ්ජ 

මිත් ා; 

අත් ත්ථපඤ්ඤා අසුචීමනු ් ා, එයකො චයර 
ඛග්ගවි ාණකප්යපො’’ති. 

 ත්ථ සබ්යබසු භූයතසූති ඛග්ගවි ාණපච්යචකබුද්ධාපදානසුත් ං. කා

උප්පත්ති?  බ් සුත් ානං චතුබ්බිධා උප්පත්ති – අත් ජ්ඣා යය ො, 

පරජ්ඣා යය ො, අට්ඨුප්පත්තිය ො, පුච්ඡාවසිය ොති.  ත්ථ
ඛග්ගවි ාණසුත්  ් අවිය ය නපුච්ඡාවසිය ොඋප්පත්ති.විය ය නපන

ය ්මා එත්ථ කාචි ගාථා ය න ය න පච්යචකබුද්යධන පුට්යඨන වුත් ා, 
කාචි අපුට්යඨන අත් නා අධිග මග්ගනයානුරූපං උදානංයයව 

උදායනන්ය න,   ්මා කායචි ගාථාය පුච්ඡාවසිය ො, කායචි
අත් ජ්ඣා යය ො උප්පත්ති.  ත්ථ යා අයං අවිය ය න පුච්ඡාවසිය ො

උප්පත්ති,  ාආදිය ොපභුතිඑවංයවදි බ් ා – 

එකං මයංභගවා ාවත්ථියංවිහරති.අථයඛොආය ්මය ොආනන්ද ්  
රයහොග  ්  පටි ල්ලීන ්  එවං යච ය ො පරිවි ක්යකො උදපාදි –

‘‘බුද්ධානං පත්ථනා ච අභිනීහායරො ච දි ් ති,  ථා  ාවකානං, 

පච්යචකබුද්ධානං න දි ් ති, යංනූනාහං භගවන් ං උප ඞ්කමිත්වා

පුච්යඡයය’’න්ති? ය ො පටි ල් ානා වුට්ඨිය ො භගවන් ං උප ඞ්කමිත්වා
යථාක්කයමනඑ මත්ථංපුච්ඡි.අථ ් භගවාපුබ් යයොගාවචරසුත් ං අභාසි
– 

‘‘පඤ්චියම, ආනන්ද, ආනි ං ා පුබ් යයොගාවචයර දිට්යඨව
ධම්යම පටිකච්යචව අඤ්ඤං ආරායධති. යනො යච දිට්යඨව ධම්යම

පටිකච්යචවඅඤ්ඤංආරායධති, අථ මරණකාය අඤ්ඤංආරායධති.
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අථ යදවපුත්ය ො  මායනො අඤ්ඤං ආරායධති. අථ බුද්ධානං 
 ම්මුඛීභායව ඛිප්පාභිඤ්යඤො යහොති. අථ පච්ඡියම කාය 
පච්යචක ම්බුද්යධො යහොතී’’ති. 

එවංවත්වාපුනආහ– 

‘‘පච්යචක ම්බුද්ධා නාම, ආනන්ද, අභිනීහාර ම්පන්නා

පුබ් යයොගාවචරා යහොන්ති,   ්මා පච්යචකබුද්ධබුද්ධ ාවකානං 
 බ්ය  ංපත්ථනාචඅභිනීහායරොචඉච්ඡි බ්ය ො’’ති. 

ය ො ආහ – ‘‘බුද්ධානං, භන්ය , පත්ථනා කීව චිරං වට්ටතී’’ති. 

බුද්ධානං, ආනන්ද, යහට්ඨිමපරිච්යඡයදන චත් ාරි අ ඞ්යඛයයයානි 

කප්ප   හ ් ඤ්ච, මජ්ඣිමපරිච්යඡයදන අට්ඨ අ ඞ්යඛයයයානි

කප්ප   හ ් ඤ්ච, උපරිමපරිච්යඡයදන ය ොළ  අ ඞ්යඛයයයානි
කප්ප   හ ් ඤ්ච. එය  ච යභදා පඤ්ඤාධික ද්ධාධිකවීරියාධිකානං

වය නඤා බ් ා.පඤ්ඤාධිකානඤ්හි ද්ධාමන්දා යහොති, පඤ්ඤාතික්ඛා.

 ද්ධාධිකානංපඤ්ඤාමජ්ඣිමායහොති,  ද්ධාතික්ඛා. වීරියාධිකානං ද්ධා

පඤ්ඤා මන්දා යහොති, වීරියං තික්ඛන්ති. අප්පත්වා පන චත් ාරි
අ ඞ්යඛයයයානිකප්ප   හ ් ඤ්ච දිවය  දිවය යව ් න් රදාන දි ං 
දානං යදන්ය ොපි  දනුරූයප සී ාදිපාරමිධම්යම ආචිනන්ය ොපි අන් රා 

බුද්යධො භවි ් තීති යන ං ඨානං විජ්ජති. ක ්මා? ඤාණං ගබ්භං න 

ගණ්හාති, යවපුල් ං නාපජ්ජති, පරිපාකං න ගච්ඡතීති. යථා නාම 
තිමා චතුමා පඤ්චමා ච්චයයන නිප්ඵජ්ජනකං   ් ං  ං  ං කා ං
අප්පත්වා දිවය  දිවය    ක්ඛත්තුං  හ ් ක්ඛත්තුං යකළායන්ය ොපි
උදයකනසිඤ්චන්ය ොපිඅන් රා පක්යඛනවාමාය නවානිප්ඵායද ් තීති

යන ං ඨානං විජ්ජති. ක ්මා?   ් ං ගබ්භං න ගණ්හාති, යවපුල් ං

නාපජ්ජති, පරිපාකං න ගච්ඡතීති. එවයමවං අප්පත්වා චත් ාරි 
අ ඞ්යඛයයයානි කප්ප   හ ් ඤ්ච අන් රා බුද්යධො භවි ් තීති යන ං
ඨානං විජ්ජති.   ්මා යථාවුත් යමව කා ං පාරමිපූරණං කා බ් ං 
ඤාණපරිපාකත්ථාය. එත් යකනාපි ච කාය න බුද්ධත් ං පත්ථයය ො
අභිනීහාරකරයණඅට්ඨ  ම්පත්තියයොඉච්ඡි බ් ා.අයඤ්හි– 

‘‘මනු ් ත් ංලිඞ්ග ම්පත්ති, යහතු ත්ථාරද ් නං; 

පබ් ජ්ජාගුණ ම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්ද ා; 

අට්ඨධම්ම යමොධානා, අභිනීහායරො මිජ්ඣති’’.(බු.වං.2.59); 

අභිනීහායෙොති මූ පණිධාන ්ය  ං අධිවචනං.  ත්ථ  නුස්සත්තන්ති
මනු ් ජාති. අඤ්ඤත්ර හි මනු ් ජාතියා අවය  ජාතීසු යදවජාතියම්පි

ඨි  ්  පණිධින ඉජ්ඣති,  ත්ථ ඨිය න පන බුද්ධත් ං පත්ථයන්ය න

දානාදීනි පුඤ්ඤකම්මානි කත්වා මනු ් ත් ංයයව පත්යථ බ් ං,  ත්ථ

ඨත්වාපණිධිකා බ්ය ො.එවඤ්හි මිජ්ඣති. ලිඞ් සම්පත්තීතිපුරි භායවො. 
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පටුන 

මාතුගාමනපුං කඋභය ො යඤ්ජනකානඤ්හි මනු ් ජාතියං ඨි ානම්පි
පණිධිනඉජ්ඣති.  ත්ථඨිය නපනබුද්ධත් ංපත්යථන්ය න දානාදීනි

පුඤ්ඤකම්මානි කත්වා පුරි භායවොයයව පත්යථ බ්ය ො,  ත්ථ ඨත්වා 

පණිධි කා බ්ය ො. එවඤ්හි  මිජ්ඣති. යහතූති අරහත්  ්  
උපනි ් ය ම්පත්ති. යයො හි   ්මිං අත් භායව වායමන්ය ො අරහත් ං

පාපුණිතුං  මත්යථො,   ්  පණිධි  මිජ්ඣති, යනො ඉ ර ්  යථා
සුයමධපණ්ඩි  ් .ය ොහි දීපඞ්කරපාදමූය පබ් ජිත්වාය නත් භායවන

අරහත් ං පාපුණිතුං  මත්යථො අයහොසි. සත්ථාෙදස්සනන්ති බුද්ධානං

 ම්මුඛාද ් නං.එවඤ්හි ඉජ්ඣති, යනොඅඤ්ඤථායථාසුයමධපණ්ඩි  ් .

ය ොහිදීපඞ්කරං ම්මුඛාදි ්වා පණිධිංඅකාසි. පබ්බජ්ජාතිඅනගාරියභායවො.
ය ො ච යඛො  ා යන වා කම්මවාදිකිරියවාදි ාප පරිබ් ාජකනිකායය වා
වට්ටති යථා සුයමධපණ්ඩි  ් . ය ො හි සුයමයධො නාම  ාපය ො හුත්වා

පණිධිං අකාසි. ගුණසම්පත්තීති ඣානාදිගුණපටි ායභො. පබ් ජි  ් පි හි

ගුණ ම්පන්න ්ය ව ඉජ්ඣති, යනොඉ ර ් යථාසුයමධපණ්ඩි  ් .ය ො

හිපඤ්චාභිඤ්යඤොච අට්ඨ මාපත්ති ාභීචහුත්වාපණියධසි. අධිකායෙොති

අධිකකායරො, පරිච්චායගොති අත්යථො. ජීවි ාදිපරිච්චාගඤ්හි කත්වා

පණිදහය ොයයවඉජ්ඣති, යනො ඉ ර ් යථාසුයමධපණ්ඩි  ් .ය ොහි– 

‘‘අක්කමිත්වානමංබුද්යධො,  හසි ්ය හිගච්ඡතු; 

මානංක ය අක්කමිත්ථ, හි ායයමභවි ් තී’’ති.(බු.වං. 2.53); 

එවං අත් පරිච්චාගං කත්වා පණියධසි. ඡන්දතාති කත්තුකමය ා.  ා

ය ්    වතී යහොති,   ්  ඉජ්ඣති පණිධි.  ා ච  යච යකොචි වයදයය
‘‘යකො චත් ාරි අ ඞ්යඛයයයානි කප්ප   හ ් ඤ්ච නිරයය පච්චිත්වා

බුද්ධත් ං ඉච්ඡතී’’ති.  ං සුත්වා යයො ‘‘අහ’’න්ති වත්තුං උ ් හති,   ් 
  වතීති යවදි බ් ා.  ථා යදි යකොචි වයදයය ‘‘යකො  ක චක්කවාළං 

වී ච්චිකානං අඞ්ගාරානං පූරං අක්කමිත්වා බුද්ධත් ං ඉච්ඡති, යකො
 ක චක්කවාළං  ත්තිසූය හි ආකිණ්ණං අක්කමන්ය ො අතික්කමිත්වා

බුද්ධත් ං ඉච්ඡති, යකො  ක චක්කවාළං  මතිත්තිකං උදකපුණ්ණං

උත් රිත්වා බුද්ධත් ං ඉච්ඡති, යකො  ක චක්කවාළං නිරන් රං

යවළුගුම්  ඤ්ඡන්නංමද්දන්ය ොඅතික්කමිත්වා බුද්ධත් ංඉච්ඡතී’’ති,  ං

සුත්වා යයො ‘‘අහ’’න්ති වත්තුං උ ් හති,   ්    වතීති යවදි බ් ා.
එවරූයපන ච කත්තුකමය ාඡන්යදන  මන්නාගය ො සුයමධපණ්ඩිය ො 
පණියධසීති. 

එවං  මිද්ධාභිනීහායරො ච ය ොධි ත්ය ො ඉමානි අට්ඨාර  
අභබ් ට්ඨානානිනඋයපති.ය ොහි ය ොපභුතිනජච්චන්යධොයහොතින

ජච්චපධියරො, න උම්මත් යකො, න එළමුයගො, න ළිඨ ප්පි, න මි ක්යඛසු 

උප්පජ්ජති, නදාසියාකුච්ඡිම්හිනිබ් ත් ති, නනිය මිච්ඡාදිට්ඨියකොයහොති, 

නා ්  ලිඞ්ගං පරිවත් ති, නපඤ්චානන් රියකම්මානිකයරොති, නකුට්ඨී



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 

132 

පටුන 

යහොති, න තිරච්ඡානයයොනියං වට්ටකය ො පච්ඡිමත් භායවො හත්ථිය ො

අධිකත් භායවො යහොති, න ඛුප්පිපාසිකනිජ්ඣාම ණ්හිකයපය සු

උප්පජ්ජති, නකා කඤ්චිකාසුයරසු, න අවීචිනිරයය, නය ොකන් රියකසු

උප්පජ්ජති. කාමාවචයරසු පන න මායරො යහොති, රූපාවචයරසු න 

අ ඤ්ඤීභයව, න සුද්ධාවාය සු උප්පජ්ජති, න අරූපභයවසු, න අඤ්ඤං
චක්කවාළං  ඞ්කමති. 

යා චිමා උ ් ායහො ච උම්මඞ්යගො ච අවත්ථානඤ්ච හි චරියා චාති

ච  ්ය ොබුද්ධභූමියයො,  ාහි මන්නාගය ොයහොති. ත්ථ – 

‘‘උ ් ායහොවීරියංවුත් ං, උම්මඞ්යගොපඤ්ඤාපවුච්චති; 

අවත්ථානංඅධිට්ඨානං, හි චරියායමත් ාභාවනා’’ති.– 

යවදි බ් ා. යය ච ඉයම යනක්ඛම්මජ්ඣා යයො, පවියවකජ්ඣා යයො, 

අය ොභජ්ඣා යයො, අයදො ජ්ඣා යයො, අයමොහජ්ඣා යයො, 

නි ් රණජ්ඣා යයොතිඡඅජ්ඣා යා ය ොධිපරිපාකාය ංවත් න්ති, යයහි
 මන්නාග ත් ා යනක්ඛම්මජ්ඣා යා ච ය ොධි ත් ා කායමසු

යදො ද ් ාවියනො, පවියවකජ්ඣා යා ච ය ොධි ත් ා  ඞ්ගණිකාය

යදො ද ් ාවියනො, අය ොභජ්ඣා යා ච ය ොධි ත් ා ය ොයභ

යදො ද ් ාවියනො, අයදො ජ්ඣා යා ච ය ොධි ත් ා යදොය 

යදො ද ් ාවියනො, අයමොහජ්ඣා යා ච ය ොධි ත් ා යමොයහ 

යදො ද ් ාවියනො, නි ් රණජ්ඣා යා ච ය ොධි ත් ා  බ් භයවසු

යදො ද ් ාවියනොති වුච්චන්ති, ය හිච මන්නාගය ොයහොති. 

පච්යචකබුද්ධානං පනකීව චිරං පත්ථනා වට්ටතීති? පච්යචකබුද්ධානං

ද්යවඅ ඞ්යඛයය්යානිකප්ප   හ ් ඤ්ච,  ය ොඔරංන ක්කා, පුබ්ය 
වුත් නයයයනයවත්ථ කාරණං යවදි බ් ං. එත් යකනාපි ච කාය න 
පච්යචකබුද්ධත් ං පත්ථයය ො අභිනීහාරකරයණ පඤ්ච  ම්පත්තියයො
ඉච්ඡි බ් ා. ය  ඤ්හි– 

‘‘මනු ් ත් ංලිඞ්ග ම්පත්ති, විග ා වද ් නං; 

අධිකායරොචඡන්ද ා, එය අභිනීහාරකාරණා’’. 

 ත්ථ වි තාසවදස්සනන්ති බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධ ාවකානං ය ්  
ක ් චිද ් නන්තිඅත්යථො.ය  ංවුත් නයයමව. 

අථ ‘‘ ාවකානං පත්ථනා කිත් කං වට්ටතී’’ති? ද්වින්නං 

අග්ග ාවකානං එකං අ ඞ්යඛයයයං කප්ප   හ ් ඤ්ච, 
අසීතිමහා ාවකානං කප්ප   හ ් යමව.  ථා බුද්ධ ්  මා ාපිතූනං

උපට්ඨාක ්  පුත්  ්  චාති,  ය ො ඔරං න  ක්කා,  ත්ථ කාරණං
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වුත් නයයමව. ඉයම ං පන  බ්ය  ම්පි අධිකායරො ච ඡන්ද ාති 
ද්වඞ්ග මන්නාගය ොයයවඅභිනීහායරොයහොති. 

එවංඉමායපත්ථනායඉමිනාචඅභිනීහායරනයථාවුත් ප්පයභදංකා ං 
පාරමියයො පූයරත්වා බුද්ධා ය ොයක උප්පජ්ජන් ා ඛත්තියකුය  වා

බ්රාහ්මණකුය  වා උප්පජ්ජන්ති, පච්යචකබුද්ධා

ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිකු ානංඅඤ්ඤ ර ්මිං, අග්ග ාවකා පනබුද්ධාවිය
ඛත්තියබ්රාහ්මණකුය  ්යවව.  බ් බුද්ධා  ංවට්ටමායන කප්යප න

උප්පජ්ජන්ති, විවට්ටමායනකප්යප උප්පජ්ජන්ති,  ථාපච්යචකබුද්ධා.ය 

පනබුද්ධානංඋප්පජ්ජනකාය න උප්පජ්ජන්ති.බුද්ධා යඤ්චබුජ්ඣන්ති, 

පයර ච ය ොයධන්ති. පච්යචකබුද්ධා  යයමව බුජ්ඣන්ති, න පයර

ය ොයධන්ති. අත්ථර යමව පටිවිජ්ඣන්ති, න ධම්මර ං. න හි ය 

ය ොකුත් රධම්මං පඤ්ඤත්තිං ආයරොයපත්වා යදය තුං  ක්යකොන්ති, 
මූයගන දිට්ඨසුපියනොවියවනචරයකනනගයර ායි  යඤ්ජනරය ොවියච
යන ං ධම්මාභි මයයො යහොති.  බ් ං ඉද්ධි මාපත්තිපටි ම්භිදාපයභදං

පාපුණන්ති. ගුණවිසිට්ඨ ායබුද්ධානංයහට්ඨා ාවකානංඋපරියහොන්ති, න

අඤ්යඤ පබ් ායජත්වා ආභි මාචාරිකං සික්ඛායපන්ති, ‘‘චිත්  ල්ය යඛො

කා බ්ය ො, යවො ානං නාපජ්ජි බ් ’’න්ති ඉමිනා උද්යදය න උයපො ථං

කයරොන්ති, අජ්ජඋයපො යථොතිවචනමත්ය න වා, උයපො ථංකයරොන් ාච
ගන්ධමාදයන මඤ්ජූ කරුක්ඛමූය  ර නමායළ  න්නිපතිත්වා 
කයරොන්තීති. එවං භගවා ආය ්මය ො ආනන්ද ්  පච්යචකබුද්ධානං
 බ් ාකාරපරිපූරං පත්ථනඤ්ච අභිනීහාරඤ්ච කයථත්වා ඉදානි ඉමාය
පත්ථනාය ඉමිනා ච අභිනීහායරන  මුදාගය  ය  ය  පච්යචකබුද්යධ

කයථතුං ‘‘සබ්යබසු භූයතසු නිධාෙ දණ්ඩ’’න්තිආදිනා නයයන ඉමං
ඛග්ගවි ාණසුත් ං අභාසි. අයං  ාව අවිය ය න පුච්ඡාවසිය ො
ඛග්ගවි ාණසුත්  ් උප්පත්ති. 

ඉදානිවිය ය නවත් බ් ා. ත්ථඉමි ් ා ාවගාථායඑවං උප්පත්ති
යවදි බ් ා – අයං කිර පච්යචකබුද්යධො පච්යචකය ොධි ත් භූමිං
ඔගාහන්ය ො ද්යව අ ඞ්යඛයයයානි කප්ප   හ ් ඤ්ච පාරමියයො
පූයරත්වාක ් ප ්  භගවය ො  ා යන පබ් ජිත්වාආරඤ්ඤියකො හුත්වා
ග පච්චාග වත් ං පූයරන්ය ො  මණධම්මං අකාසි. එ ං කිර වත් ං

අපරිපූයරත්වා පච්යචකය ොධිං පාපුණන්ය ො නාම නත්ථි. කිං පයන ං 

 තපච්ො තවත්තං නාම? හරණපච්චාහරණන්ති.  ං යථා විභූ ං යහොති, 
 ථාකයථ ් ාම. 

ඉධ එකච්යචො භික්ඛු හරති න පච්චාහරති, එකච්යචො පච්චාහරති න 

හරති, එකච්යචොයනවහරතිනපච්චාහරති, එකච්යචොහරතිචපච්චාහරතිච.
 ත්ථයයො භික්ඛුපයගවවුට්ඨායයචතියඞ්ගණය ොධියඞ්ගණවත් ංකත්වා
ය ොධිරුක්යඛ උදකං ආසිඤ්චිත්වා පානීයඝටං පූයරත්වා පානීයමායළ
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ඨයපත්වා ආචරියවත් ං උපජ්ඣායවත් ං කත්වා ද්යවඅසීති
ඛන්ධකවත් ානි ච චුද්ද  මහාවත් ානි  මාදාය වත් ති. ය ො 

 රීරපරිකම්මං කත්වා ය නා නං පවිසිත්වා යාව භික්ඛාචාරයව ා,  ාව
විවිත් ා යන වීතිනායමත්වා යව ං ඤත්වා නිවාය ත්වා කාය න්ධනං
 න්ධිත්වා උත් රා ඞ්ගං කත්වා  ඞ්ඝාටිං ඛන්යධකරිත්වා පත් ං අංය 
ආ ග්යගත්වා කම්මට්ඨානං මනසි කයරොන්ය ො යචතියඞ්ගණං ගන්ත්වා
යචතියඤ්ච ය ොධිඤ්ච වන්දිත්වා ගාම මීයප චීවරං පාරුපිත්වා පත් ං
ආදාය ගාමං පිණ්ඩාය පවි ති. එවං පවිට්යඨො ච  ාභී භික්ඛු පුඤ්ඤවා
උපා යකහි ක්කය ොගරුකය ොඋපට්ඨාකකුය වා පටික්කමන ා ායං
වා පටික්කමිත්වා උපා යකහි  ං  ං පඤ්හං පුච්ඡියමායනො ය  ං 
පඤ්හවි ් ජ්ජයනන ධම්මයද නාවික්යඛයපන ච  ං මනසිකාරං

ඡඩ්යඩත්වානික්ඛමති. විහාරංආගය ොපිභික්ඛූහිපඤ්හං පුට්යඨොකයථති, 

ධම්මං භණති,  ං ං  යාපාරඤ්ච ආපජ්ජති. පච්ඡාභත් ම්පි පුරිමයාමම්පි
මජ්ඣිමයාමම්පි එවං භික්ඛූහි  ද්ධිං පපඤ්යචත්වා කායදුට්ඨුල් ාභිභූය ො

පච්ඡිමයායමපි  යති, යනව කම්මට්ඨානං මනසි කයරොති. අයං වුච්චති 

‘‘හෙතිනපච්ොහෙතී’’ති. 

යයො පන  යාධි හුය ො යහොති, භුත් ාහායරො පච්චූ  මයය න  ම්මා 
පරිණමති. පයගව වුට්ඨාය යථාවුත් ං වත් ං කාතුං න  ක්යකොති

කම්මට්ඨානංවාමනසි කාතුං, අඤ්ඤදත්ථුයාගුංවාඛජ්ජකංවායභ ජ්ජං
වා භත් ං වා පත්ථයමායනො කා  ්ය ව පත් චීවරමාදාය ගාමං පවි ති.
 ත්ථයාගුංවාඛජ්ජකංවායභ ජ්ජංවා භත් ංවා ද්ධාපත් ංනීහරිත්වා
භත් කිච්චං නිට්ඨායපත්වා පඤ්ඤත් ා යන නිසින්යනො කම්මට්ඨානං
මනසිකරිත්වාවිය  ංපත්වාවාඅපත්වාවාවිහාරං ආගන්ත්වාය යනව

මනසිකායරනවිහරති.අයංවුච්චති ‘‘පච්ොහෙතින හෙතී’’ති.එදි ාහිභික්ඛූ
යාගුං පිවිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා බුද්ධ ා යන අරහත් ං පත් ා

ගණනපථං වීතිවත් ා, සීහළදීයපයයව ය සු ය සුගායමසු ආ න ා ායං

 ං ආ නං නත්ථි, යත්ථ භික්ඛූ නිසින්නා යාගුං පිවිත්වා අරහත් ං 
අප්පත් ා. 

යයො පනපමාදවිහාරීයහොතිනික්ඛිත් ධුයරො,  බ් වත් ානි භින්දිත්වා
පඤ්චවිධයචය ොඛි විනි න්ධන ද්ධචිත්ය ො විහරන්ය ො 
කම්මට්ඨානමනසිකාරමනනුයුත්ය ොගාමංපිණ්ඩායපවිසිත්වාගිහීහි ද්ධිං 

කථාපපඤ්යචන පපඤ්චිය ො තුච්ඡයකොව නික්ඛමති. අයං වුච්චති ‘‘යනව 

හෙතිනපච්ොහෙතී’’ති. 

යයො පන පයගව වුට්ඨාය පුරිමනයයයනව  බ් වත් ානි පරිපූයරත්වා

යාව භික්ඛාචාරයව ා,  ාව පල් ඞ්කං ආභුජිත්වා කම්මට්ඨානං මනසි
කයරොති.කම්මට්ඨානං නාමදුවිධං– බ් ත්ථකඤ්චපාරිහාරියඤ්ච. ත්ථ
 බ් ත්ථකං නාම යමත් ා ච මරණානු ් ති ච.  ඤ්හි  බ් ත්ථ
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අත්ථයි බ් ං ඉච්ඡි බ් න්ති ‘‘ බ් ත්ථක’’න්ති වුච්චති. යමත් ා නාම
ආවා ාදීසු  බ් ත්ථ ඉච්ඡි බ් ා. ආවාය සු හි යමත් ාවිහාරී භික්ඛු

 බ්රහ්මචාරීනං පියයො යහොති මනායපො, ය න ඵාසු අ ඞ්ඝට්යඨො විහරති.
යදව ාසු යමත් ාවිහාරී යදව ාහි රක්ඛි යගොපිය ො සුඛං විහරති.
රාජරාජමහාමත් ාදීසු යමත් ාවිහාරී ය හි මමායිය ො සුඛං විහරති.
ගාමනිගමාදීසු යමත් ාවිහාරී  බ් ත්ථ භික්ඛාචරියාදීසු මනු ්ය හි
 ක්කය ොගරුකය ොසුඛංවිහරති.මරණානු ් තිභාවනායජීවි නිකන්තිං
පහාය අප්පමත්ය ොවිහරති. 

යං පන  දා පරිහරි බ් ං චරියානුකූය න ගහි ං.  ං 

ද ාසුභකසිණානු ් තීසු අඤ්ඤ රං, චතුධාතුවවත්ථානයමව වා,  ං  දා

පරිහරි බ් ය ො රක්ඛි බ් ය ො භායව බ් ය ො ච ‘‘පාරිහාරිෙ’’න්ති

වුච්චති, මූ කම්මට්ඨානන්තිපි  යදව. අත්ථකාමා හි කු පුත් ා  ා යන
පබ් ජිත්වා ද පි වී ම්පි තිං ම්පි චත් ාලී ම්පි පඤ්ඤා ම්පි   ම්පි

එකය ො ව න් ා කතිකවත් ං කත්වා විහරන්ති – ‘‘ආවුය ො, තුම්යහ න

ඉණට්ටා න භයට්ටා න ජීවිකාපක ා පබ් ජි ා, දුක්ඛා මුච්චිතුකාමා
පයනත්ථ පබ් ජි ා.   ්මා ගමයන උප්පන්නකිය ය  ගමයනයයව 

නිග්ගණ්හථ, ඨායන, නි ජ්ජාය,  යයන උප්පන්නකිය ය   යයනයයව
නිග්ගණ්හථා’’ති. 

ය  එවං කතිකවත් ං කත්වා භික්ඛාචාරං ගච්ඡන් ා 

අඩ්ඪඋ භඋ භඅඩ්ඪගාවු ගාවු න් යරසු පා ාණා යහොන්ති,  ාය
 ඤ්ඤායකම්මට්ඨානං මනසිකයරොන් ාවගච්ඡන්ති. යචක ් චිගමයන

කිය ය ො උප්පජ්ජති, ය ො  ත්යථව නං නිග්ගණ්හාති.  ථා

අ ක්යකොන්ය ො තිට්ඨති, අථ ්  පච්ඡය ො ආගච්ඡන්ය ොපි තිට්ඨති. ය ො

‘‘අයං භික්ඛු තුය්හං උප්පන්නං වි ක්කං ජානාති, අනනුච්ඡවිකං ය 
එ ’’න්ති අත් ානං පටියචොයදත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා  ත්යථව
අරියභූමිං ඔක්කමති.  ථා අ ක්යකොන්ය ො නිසීදති. අථ ්  පච්ඡය ො
ආගච්ඡන්ය ොපි නිසීදතීති. ය ොයයව නයයො අරියභූමිං ඔක්කමිතුං
අ ක්යකොන්ය ොපි  ං කිය  ං වික්ඛම්යභත්වා කම්මට්ඨානං 

මනසිකයරොන්ය ොව ගච්ඡති, නකම්මට්ඨානවිප්පයුත්ය නචිත්ය න පාදං

උද්ධරති. උද්ධරති යච, පටිනිවත්තිත්වා පුරිමපයදය යයව තිට්ඨති. 

ආලින්දකවාසී හාඵුස්සයදවත්යථයෙො විය. 

ය ො කිර එකූනවී තිව ් ානි ග පච්චාග වත් ං පූයරන්ය ො එවං 
විහාසි.මනු ් ාපිසුදංඅන් රාමග්යගක න් ාචවපන් ාචමද්දන් ාච
කම්මානි කයරොන් ා ච යථරං  ථා ගච්ඡන් ං දි ්වා ‘‘අයං යථයරො

පුනප්පුනං නිවත්තිත්වා ගච්ඡති, කිං නු යඛො මග්ගමූළ්යහො, උදාහු කිඤ්චි
පමුට්යඨො’’ති  මුල් පන්ති. ය ො  ං අනාදියිත්වා කම්මට්ඨානයුත්ය න 
චිත්ය යනව  මණධම්මං කයරොන්ය ො වී තිව ් බ්භන් යර අරහත් ං
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පාපුණි. අරහත් පත් දිවය යයව ් චඞ්කමනයකොටියංඅධිවත්ථායදව ා

අඞ්ගුලීහිදීපං උජ්ජාය ත්වාඅට්ඨාසි, චත් ායරොපිමහාරාජායනො ක්යකොච
යදවානමින්යදොබ්රහ්මාච  හම්පතිඋපට්ඨානංආගමිංසු. ඤ්චඔභා ංදි ්වා
වනවාසී මහාති ් ත්යථයරො  ං දුතියදිවය  පුච්ඡි – ‘‘රත්තිභායග

ආය ්මය ො  න්තියක ඔභාය ො අයහොසි, කිං ය ො’’ති? යථයරො වික්යඛපං
කයරොන්ය ො ‘‘ඔභාය ො නාම දීයපොභාය ොපි යහොති මණිඔභාය ොළි’’ති

එවමාදිමාහ. ය ො ‘‘පටිච්ඡායදථ තුම්යහ’’ති නි ද්යධො ‘‘ආමා’’ති
පටිජානිත්වාආයරොයචසි. 

කාළවල්ලි ණ්ඩපවාසී  හානා ත්යථයෙො විය ච. ය ොපි කිර
ග පච්චාග වත් ං පූයරන්ය ො ‘‘පඨමං  ාව භගවය ො මහාපධානං

පූයජ ් ාමී’’ති  ත්  ව ් ානි ඨානචඞ්කමයමව අධිට්ඨාසි, පුන ය ොළ 
ව ් ානි ග පච්චාග වත් ං පූයරත්වා අරහත් ං පාපුණි. එවං
කම්මට්ඨානමනුයුත් චිත්ය යනව පාදං උද්ධරන්ය ො විප්පයුත්ය න
චිත්ය න උද්ධයට පටිනිවත් න්ය ො ගාම මීපං ගන්ත්වා ‘‘ගාවී නු යඛො 
පබ් ජිය ො නු යඛො’’ති ආ ඞ්කනීයප්පයදය  ඨත්වා  ඞ්ඝාටිං පාරුපිත්වා
පත් ං ගයහත්වා ගාමද්වාරං පත්වා කච්ඡකන් රය ො උදකං ගයහත්වා
ගණ්ඩූ ං කත්වා ගාමං පවි ති ‘‘භික්ඛං වා දාතුං වන්දිතුං වා උපගය 
මනු ්ය  ‘දීඝායුකා යහොථා’ති වචනමත්ය නාපි මා යම

කම්මට්ඨානවික්යඛයපො අයහොසී’’ති.  යච පන නං ‘‘අජ්ජ, භන්ය , කිං

 ත් මී, උදාහු අට්ඨමී’’ති දිව ං පුච්ඡන්ති, උදකං ගිලිත්වා ආයරොයචති.

 යච දිව පුච්ඡකා න යහොන්ති, නික්ඛමනයව ායං ගාමද්වායර
නිට්ඨුභිත්වාවයාති. 

සීහළදීයප කලම්බතිත්ථවිහායෙවස්සූප තාපඤ්ඤාස භික්ඛූ වියච.ය 

කිර ව ්සූපනායිකඋයපො ථදිවය  කතිකවත් ං අකංසු – ‘‘අරහත් ං
අප්පත්වානඅඤ්ඤමඤ්ඤංආ පි ් ාමා’’ති.ගාමඤ්චපිණ්ඩායපවි න් ා 

ගාමද්වායරඋදකගණ්ඩූ ංකත්වාපවිසිංසු, දිවය පුච්ඡිය උදකංගිලිත්වා

ආයරොයචසුං, අපුච්ඡිය  ගාමද්වායර නිට්ඨුභිත්වා විහාරං ආගමංසු.  ත්ථ

මනු ් ා නිට්ඨුභනට්ඨානං දි ්වා ජානිංසු – ‘‘අජ්ජ එයකො ආගය ො, අජ්ජ

ද්යව’’ති. එවඤ්ච චින්ය සුං – ‘‘කිං නු යඛො එය  අම්යහයහව  ද්ධිං න 

 ල් පන්ති, උදාහුඅඤ්ඤමඤ්ඤම්පි, යදිඅඤ්ඤමඤ්ඤම්පින  ල් පන්ති, 

අද්ධා විවාදජා ා භවි ් න්ති, හන්ද යන ං අඤ්ඤමඤ්ඤං 
ඛමායප ් ාමා’’ති.  බ්ය  විහාරං අගමංසු.  ත්ථ පඤ්ඤා ාය භික්ඛූසු
ව ් ං උපගය සු ද්යව භික්ඛූ එයකොකාය  නාද්ද ංසු.  ය ො ය සු යයො

චක්ඛුමාපුරිය ො, ය ොඑවමාහ–‘‘න, යභො, ක හකාරකානං ව යනොකාය ො

ඊදිය ො යහොති, සු ම්මට්ඨං යචතියඞ්ගණං ය ොධියඞ්ගණං, සුනික්ඛිත් ා

 ම්මජ්ජනියයො, සූපට්ඨපි ංපානීයපරියභොජනීය’’න්ති, ය   ය ොනිවත් ා.
ය පි භික්ඛූ අන්ය ොව ්ය යයව විප ් නං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පත්වා 
මහාපවාරණායවිසුද්ධිපවාරණංපවායරසුං. 
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එවං කාළවල්ලිමණ්ඩපවාසී මහානාගත්යථයරො විය
ක ම් තිත්ථවිහායර ව ්සූපග ා භික්ඛූ විය ච කම්මට්ඨානයුත්ය යනව
චිත්ය න පාදං උද්ධරන්ය ො ගාම මීපං ගන්ත්වා උදකගණ්ඩූ ං කත්වා
වීථියයො  ල් ක්යඛත්වා යත්ථ සුරාය ොණ්ඩධුත් ාදයයො ක හකාරකා

චණ්ඩහත්ථිඅ ් ාදයයො වා නත්ථි,  ං වීථිං පටිපජ්ජති.  ත්ථ ච පිණ්ඩාය

චරන්ය ොනතුරි තුරිය ොජයවනගච්ඡති, ජවනපිණ්ඩපාතිකධු ඞ්ගංනාම

නත්ථි, වි මභූමිභාගප්පත් ං පන උදකභරි  කටමිව නිච්චය ො හුත්වා
ගච්ඡති. අනුඝරං පවිට්යඨො ච දාතුකාමං වා අදාතුකාමං වා  ල් ක්යඛතුං
 දනුරූපං කා ං ආගයමන්ය ො භික්ඛං ගයහත්වා පතිරූයප ඔකාය 
නිසීදිත්වා කම්මට්ඨානං මනසිකයරොන්ය ො ආහායර පටික්කූ  ඤ්ඤං
උපට්ඨයපත්වා අක්ඛබ්භඤ්ජනවණාය පනපුත් මංසූපමාවය න
පච්චයවක්ඛන්ය ොඅට්ඨඞ්ග මන්නාග ං ආහාරංආහායරතියනවදවායන
මදාය…යප.… භුත් ාවී ච උදකකිච්චං කත්වා මුහුත් ං භත් කි මථං

වියනොයදත්වා යථා පුයරභත් ං, එවං පච්ඡාභත් ං, පුරිමයාමං 

පච්ඡිමයාමඤ්ච කම්මට්ඨානං මනසි කයරොති. අයං වුච්චති ‘‘හෙති ෙ 

පච්ොහෙති ො’’ති. එවයම ං හරණපච්චාහරණං ග පච්චාග වත් න්ති 

වුච්චති. 

එ ං පූයරන්ය ො යදි උපනි ් ය ම්පන්යනො යහොති, පඨමවයය එව

අරහත් ං පාපුණාති. යනො යච පඨමවයය පාපුණාති, අථ මජ්ඣිමවයය

පාපුණාති. යනො යච මජ්ඣිමවයය පාපුණාති, අථ මරණ මයය පාපුණාති.

යනොයචමරණ මයයපාපුණාති, අථයදවපුත්ය ොහුත්වා පාපුණාති.යනො

යච යදවපුත්ය ො හුත්වා පාපුණාති, අථ පච්යචක ම්බුද්යධො හුත්වා 

පරිනිබ් ාති.යනොයචපච්යචක ම්බුද්යධොහුත්වාපරිනිබ් ාති, අථබුද්ධානං 

 ම්මුඛීභායව ඛිප්පාභිඤ්යඤො යහොති ය යයථාපි යථයරො  ාහියයො, 
මහාපඤ්යඤොවායහොතිය යයථාපියථයරො ාරිපුත්ය ොති. 

අයං පන පච්යචකය ොධි ත්ය ො ක ් ප ්  භගවය ො  ා යන
පබ් ජිත්වා ආරඤ්ඤියකො හුත්වා වී ති ව ්  හ ් ානි එ ං
ග පච්චාග වත් ං පූයරත්වා කා ං කත්වා කාමාවචරයදවය ොයක
උප්පජ්ජි.  ය ො චවිත්වා  ාරාණසිරඤ්යඤො අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි
පටි න්ධිංඅග්ගයහසි.කු  ාඉත්ථියයො දයහව ගබ්භ ණ්ඨානංජානන්ති.

 ා ච  ා ං අඤ්ඤ රා,   ්මා එ ාපි  ං ගබ්භපතිට්ඨානං රඤ්යඤො

නියවයදසි. ධම්ම ා එ ා, යං පුඤ්ඤවන්ය   ත්ය  ගබ්යභ උප්පන්යන
මාතුගායමොගබ්භපරිහාරං භති.  ්මාරාජා  ් ාගබ්භපරිහාරංඅදාසි. ා 

 ය ො පභුති නාච්චුණ්හං කිඤ්චි අජ්යඣොහරිතුං  භති, නාතිසී ං
නාච්චම්බි ං නාතිය ොණංනාතිකටුකංනාතිතිත් කං.අච්චුණ්යහහිමා රා

අජ්යඣොහයට ගබ්භ ්  ය ොහකුම්භිවාය ො විය යහොති, අතිසීය 

ය ොකන් රිකවාය ො විය, අච්චම්බි ය ොණකටුකතිත් යකසු භුත්ය සු
 ත්යථන ඵාය ත්වා අම්බි ාදීහි සිත් ානි විය දාරක ්  අඞ්ගානි
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තිබ් යවදනානි යහොන්ති. අතිචඞ්කමනට්ඨානනි ජ්ජ යනය ොපි නං 
නිවායරන්ති ‘‘කුච්ඡිග  ්   ඤ්ච නදුක්ඛං මා අයහොසී’’ති.

මුදුකත්ථරණත්ථ ාය භූමියා චඞ්කමනාදීනි මත් ාය කාතුං  භති, 
වණ්ණගන්ධාදි ම්පන්නං  ාදුං  ප්පායං අන්නපානං භුඤ්ජිතුං  භති.
පරිග්ගයහත්වාවනංචඞ්කමායපන්තිනිසීදායපන්ති වුට්ඨායපන්ති. 

 ා එවං පරිහරියමානා ගබ්භපරිපාකකාය  සූතිඝරං පවිසිත්වා 
පච්චූ  මයය පුත් ං විජායි පක්කය  මද්දි මයනොසි ාපිණ්ඩි දි ං 
ධඤ්ඤපුඤ්ඤ ක්ඛණූයප ං. ය ොනංපඤ්චමදිවය අ ඞ්ක පටියත් ං

රඤ්යඤො ද ්ය සුං, රාජා තුට්යඨො ඡ ට්ඨියා ධාතීහි උපට්ඨායපසි. ය ො
 බ්  ම්පත්තීහි වඩ්ඪමායනො නචිර ්ය ව විඤ්ඤු ං පාපුණි.

ය ොළ ව ්සුද්යදසිකං නං රාජා රජ්යජන අභිසිඤ්චි, විවිධනාටකාහි ච
උපට්ඨායපසි. අභිසිත්ය ො රාජපුත්ය ො රජ්ජං කායරසි නායමන 

බ්රහ්මදත්ය ො,  ක ජම්බුදීයප වී තියා නගර හ ්ය සු. ජම්බුදීයප කිර

පුබ්ය  චතුරාසීති නගර   හ ් ානි අයහසුං,  ානි පරිහායන් ානි  ට්ඨි

අයහසුං,  ය ො පරිහායන් ානි චත් ාලී ං,  බ් පරිහායනකාය  පන
වී ති හ ් ානි යහොන්ති. අයඤ්ච බ්රහ්මදත්ය ො  බ් පරිහායනකාය 

උප්පජ්ජි, ය න ්  වී ති නගර හ ් ානි අයහසුං වී ති පා ාද හ ් ානි, 

වී ති හත්ථි හ ් ානි, වී ති අ ්  හ ් ානි, වී ති රථ හ ් ානි, වී ති

පත්ති හ ් ානි, වී තිඉත්ථි හ ් ානි ඔයරොධාචනාටකිත්ථියයොච, වී ති
අමච්ච හ ් ානි. 

ය ො මහාරජ්ජං කාරයමායනොයයව කසිණපරිකම්මං කත්වා පඤ්ච 

අභිඤ්ඤායයො, අට්ඨ  මාපත්තියයො ච නිබ් ත්ය සි. ය ්මා පන

අභිසිත් රඤ්ඤානාම අව ් ංඅට්ටකරයණනිසීදි බ් ං,   ්මාඑකදිව ං
පයගව පා රා ං භුඤ්ජිත්වා විනිච්ඡයට්ඨායන නිසීදි.  ත්ථ

උච්චා ද්දමහා ද්දං අකංසු, ය ො ‘‘අයං  ද්යදො  මාපත්තියා
උපක්කිය ය ො’’ති පා ාද  ං අභිරුහිත්වා ‘‘ මාපත්තිං අප්යපමී’’ති
නිසින්යනොනා ක්ඛිඅප්යපතුංරජ්ජවික්යඛයපන  මාපත්තිපරිහීනා. ය ො 

චින්ය සි – ‘‘කිං රජ්ජංවරං, උදාහු  මණධම්යමො’’ති?  ය ො ‘‘රජ්ජසුඛං

පරිත් ං අයනකාදීනවං,  මණධම්මසුඛං පන විපු ං අයනකානි ං ං
උත් මපුරිය හි ය වි ඤ්චා’’ති ඤත්වා අඤ්ඤ රං අමච්චං ආණායපසි

‘‘ඉමං රජ්ජංධම්යමන යමනඅනු ා , මායඛො අධම්මකාරංකායරසී’’ති
 බ් ං   ්  නියයාය ත්වා පා ාදං අභිරුහිත්වා  මාපත්තිසුයඛන

වීතිනායමසි, න යකොචි උප ඞ්කමිතුං  භති අඤ්ඤත්ර
මුඛයධොවනදන් කට්ඨදායකභත් නීහාරකාදීහි. 

 ය ො අද්ධමා මත්ය  වීතික්කන්ය  මයහසී පුච්ඡි – ‘‘රාජා 

උයයානගමන  ද ් නනාටකාදීසු කත්ථචි න දි ් ති, කුහිං ගය ො’’ති? 

  ් ා මත්ථං ආයරොයචසුං.  ා අමච්ච ්  පායහසි – ‘‘රජ්යජ පටිච්ඡිය 
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අහම්පිපටිච්ඡි ායහොමි, එතුමයා ද්ධිං ංවා ංකප්යපතූ’’ති.ය ොඋයභො
කණ්යණ ථයකත්වා ‘‘අ වනීයයම ’’න්ති පටික්ඛිපි.  ා පුනපි

ද්වත්තික්ඛත්තුංයපය ත්වාඅනිච්ඡමානං න් ජ්ජායපසි ‘‘යදිනකයරොසි, 
ඨානාපි ංචායවමි.ජීවි ාපි ංයවොයරොයපමී’’ති.ය ොභීය ො‘‘මාතුගායමො 

නාම දළ්හනිච්ඡයයො, කදාචි එවම්පි කාරායපයයා’’ති. එකදිව ං රයහො
ගන්ත්වා  ාය  ද්ධිං සිරි යයන  ංවා ං කප්යපසි.  ා පුඤ්ඤවතී

සුඛ ම්ඵ ් ා, ය ො   ් ා  ම්ඵ ් රායගන රත්ය ො  ත්ථ අභික්ඛණං
 ඞ්කි  ඞ්කිය ොව අගමාසි. අනුක්කයමන අත් යනො ඝර ාමියකො විය
නිබ්බි ඞ්යකොපවිසිතුමාරද්යධො. 

 ය ො රාජමනු ් ා  ං පවත්තිං රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා න

 ද්දහති. දුතියම්පි  තියම්පි ආයරොයචසුං,  ය ො රාජා නිලීයනො  යයමව 
දි ්වා  බ්ය  අමච්යච  න්නිපා ායපත්වා ආයරොයචසි. ය  ‘‘අයං

රාජාපරාධියකො හත්ථච්යඡදං අරහති, පාදච්යඡදං අරහතී’’ති යාව සූය 

උත් ා නං,  ාව  බ් කම්මකාරණානි නිද්දිසිංසු. රාජා ‘‘එ  ් 

වධ න්ධන ාළයන මය්හං විහිං ා උප්පජ්යජයය, ජීවි ා යවොයරොපයන

පාණාතිපාය ො භයවයය, ධනහරයණ අදින්නාදානං භයවයය, අ ං

එවරූයපහි කය හි, ඉමං මම රජ්ජා නික්කඩ්ඪථා’’ති ආහ. අමච්චා  ං
නිබ්බි යං අකංසු. ය ො අත් යනො ධන ාරඤ්ච පුත් දාරඤ්ච ගයහත්වා

පරවි යං අගමාසි.  ත්ථ රාජා සුත්වා ‘‘කිං ආගය ොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘යදව, 

ඉච්ඡාමි ංඋපට්ඨාතු’’න්ති.ය ො ං  ම්පටිච්ඡි.අමච්යචොකතිපාහච්චයයන

 ද්ධවි ් ාය ො  ං රාජානං එ දයවොච – ‘‘මහාරාජ, අමක්ඛිකං මධුං

ප ් ාමි,  ං ඛාදන්ය ො නත්ථී’’ති. රාජා ‘‘කිං එ ං උප්පණ්යඩතුකායමො
භණතී’’තිනසුණාති.ය ොඅන් රං භිත්වාපුනපිසුට්ඨු රං වණ්යණත්වා

අයවොච.රාජා‘‘කිංඑ ’’න්තිපුච්ඡි.‘‘ ාරාණසිරජ්ජං, යදවා’’ති.රාජා ‘‘කිං

මං යනත්වාමායරතුකායමොසී’’තිආහ. ය ො ‘‘මා, යදව, එවං අවච, යදින

 ද්දහසි, මනු ්ය  යපය හී’’ති. ය ො මනු ්ය  යපය සි. ය  ගන්ත්වා
යගොපුරංඛණිත්වාරඤ්යඤො  යනඝයරඋට්ඨහිංසු. 

රාජා දි ්වා ‘‘කි ් ආග ත්ථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘යචොරා මයං, මහාරාජා’’ති.
රාජා ය  ං ධනං දායපත්වා ‘‘මා පුන එවං අකත්ථා’’ති ඔවදිත්වා
වි ් ජ්යජසි. ය  ආගන්ත්වා   ්  රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. ය ො පුනපි
ද්වත්තික්ඛත්තුං  යථව වීමංසිත්වා ‘‘සී වා රාජා’’ති චතුරඞ්ගිනිං ය නං 
 න්නය්හිත්වාසීමන් යරඑකංනගරංඋපගම්ම ත්ථඅමච්ච ්  පායහසි

‘‘නගරංවායම යදහි, යුද්ධංවා’’ති.ය ොබ්රහ්මදත්  ් රඤ්යඤො මත්ථං

ආයරොචායපසි–‘‘ආණායපතු, යදව, ‘කිංයුජ්ඣාමි, උදාහුනගරංයදමී’’’ති.

රාජා ‘‘න යුජ්ඣි බ් ං, නගරං දත්වා ඉධාගච්ඡා’’ති යපය සි. ය ො  ථා
අකාසි. පටිරාජාපි  ං නගරං ගයහත්වා අවය  නගයරසුපි  යථව දූ ං
යපය සි. ය පි අමච්චා  යථව බ්රහ්මදත්  ්  ආයරොයචත්වා ය න ‘‘න 

යුජ්ඣි බ් ං, ඉධාගන් බ් ’’න්තිවුත් ා ාරාණසිංආගමංසු. 
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 ය ොඅමච්චාබ්රහ්මදත් ංආහංසු–‘‘මහාරාජ, ය න හ යුජ්ඣමා’’ති.

රාජා ‘‘මමපාණාතිපාය ොභවි ් තී’’තිවායරසි. අමච්චා ‘‘මයං, මහාරාජ, 

 ංජීවග්ගාහංගයහත්වා ඉයධවආයන ් ාමා’’ති නානාඋපායයහිරාජානං

 ඤ්ඤායපත්වා ‘‘එහි, මහාරාජා’’ති ගන්තුමාරද්ධා. රාජා ‘‘ යච 

 ත් මාරණප්පහරණවිලුම්පනකම්මං න කයරොථ, ගච්ඡාමී’’ති භණති.

අමච්චා ‘‘න, යදව, කයරොම, භයං ද ්ය ත්වා ප ායපමා’’ති චතුරඞ්ගිනිං
ය නං න්නය්හිත්වාඝයටසුදීයප පක්ඛිපිත්වාරත්තිංගච්ඡිංසු.පටිරාජා ං
දිව ං  ාරාණසි මීයප නගරං ගයහත්වා ඉදානි කින්ති රත්තිං  න්නාහං
යමොචායපත්වාපමත්ය ොනිද්දංඔක්කමි ද්ධිං   කායයන. ය ොඅමච්චා
බ්රහ්මදත් රාජානං ආදාය පටිරඤ්යඤො ඛන්ධාවාරං ගන්ත්වා  බ් ඝයටහි
දීයපනීහරායපත්වා එකපජ්යජො ංකත්වා උක්කුට්ඨිං අකංසු. පටිරඤ්යඤො 
අමච්යචො මහා  කායං දි ්වා භීය ො අත් යනො රාජානං උප ඞ්කමිත්වා 

‘‘උට්යඨහි අමක්ඛිකං මධුං ඛාදාහී’’ති මහා ද්දං අකාසි.  ථා දුතියයොපි
 තියයොපි. පටිරාජා ය න ද්යදනපටිබුජ්ඣිත්වාභයං  න් ා ංආපජ්ජි. 
උක්කුට්ඨි  ානි පවත්තිංසු. ය ො ‘‘පරවචනං  ද්දහිත්වා අමිත් හත්ථං 
පත්ය ොම්හී’’ති  බ් රත්තිං  ං  ං විප්ප පිත්වා දුතියදිවය  ‘‘ධම්මියකො

රාජා, උපයරොධං න කයරයය ගන්ත්වා ඛමායපමී’’ති චින්ය ත්වා රාජානං

උප ඞ්කමිත්වා ජණ්ණුයකහි පතිට්ඨහිත්වා ‘‘ඛම, මහාරාජ, මය්හං

අපරාධ’’න්තිආහ.රාජා ං ඔවදිත්වා‘‘උට්යඨහි, ඛමාමිය ’’තිආහ.ය ො
රඤ්ඤා එවං වුත් මත්ය යයව පරම ් ා ප්පත්ය ො අයහොසි.
 ාරාණසිරඤ්යඤො  මීයපයයව ජනපයද රජ්ජං  භි. ය  අඤ්ඤමඤ්ඤං
 හායකාඅයහසුං. 

අථ බ්රහ්මදත්ය ො ද්යවපි ය නා  ම්යමොදමානා එකය ො ඨි ා දි ්වා 

‘‘මයමයවක ් චිත් ානුරක්ඛණායඅ ්මිංමහාජනකායයඛුද්දකමක්ඛිකාය

පිවනමත් ම්පි ය ොහි බින්දු න උප්පන්නං, අයහො  ාධු, අයහො සුට්ඨු, 

 බ්ය  ත් ාසුඛි ායහොන්තු, අයවරායහොන්තු, අ යාපජ්ජායහොන්තූ’’ති 
යමත් ාඣානං උප්පායදත්වා  යදව පාදකං කත්වා  ඞ්ඛායර  ම්මසිත්වා
පච්යචකය ොධිඤාණං  ච්ඡිකත්වා  යම්භු ං පාපුණි.  ං මග්ගඵ සුයඛන
සුඛි ං හත්ථික්ඛන්යධ නිසින්නං අමච්චා පණිපා ං කත්වා ආහංසු –

‘‘යානකාය ො, මහාරාජ, විජි   කාය ්   ක්කායරො කා බ්ය ො, 

පරාජි   කාය ්  භත් පරිබ් යයො දා බ්ය ො’’ති. ය ො ආහ – ‘‘නාහං, 

භයණ, රාජා, පච්යචකබුද්යධොනාමාහ’’න්ති.‘‘කිංයදයවොභණති, නඑදි ා

පච්යචකබුද්ධා යහොන්තී’’ති. ‘‘කීදි ා, භයණ, පච්යචකබුද්ධා’’ති? 

‘‘පච්යචකබුද්ධා නාම ද්වඞ්ගු යක ම ්සූ අට්ඨපරික්ඛාරයුත් ා

භවන්තී’’ති. ය ො දක්ඛිණහත්යථන සී ං පරාමසි,  ාවයදව ගිහිලිඞ්ගං

අන් රධායි, පබ් ජි යවය ො පාතුරයහොසි. ද්වඞ්ගු යක ම ්සු
අට්ඨපරික්ඛාර මන්නාගය ො ව ්  තිකත්යථර දිය ො අයහොසි. ය ො
චතුත්ථජ්ඣානං මාපජ්ජිත්වාහත්ථික්ඛන්ධය ොයවහා ං අබ්භුග්ගන්ත්වා

පදුමපුප්යඵ නිසීදි. අමච්චා වන්දිත්වා ‘‘කිං, භන්ය , කම්මට්ඨානං, කථං
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අධිගය ොසී’’ති පුච්ඡිංසු. ය ො යය ො අ ්  යමත් ාඣානකම්මට්ඨානං 

අයහොසි,  ඤ්ච විප ් නං විප ්සිත්වා අධිගය ො,   ්මා  මත්ථං
ද ්ය න්ය ො උදානගාථඤ්ච  යාකරණගාථඤ්ච ඉමංයයව ගාථං අභාසි 

‘‘සබ්යබසුභූයතසු නිධාෙදණ්ඩ’’න්ති. 

 ත්ථ සබ්යබසූති අනවය ය සු. භූයතසූති  ත්ය සු. අයයමත්ථ

 ඞ්යඛයපො, විත්ථාරං පන ර නසුත් වණ්ණනායං වක්ඛාම. නිධාොති 

නික්ඛිපිත්වා. දණ්ඩන්ති කායවචීමයනොදණ්ඩං, කායදුච්චරි ාදීනයම ං

අධිවචනං. කායදුච්චරි ඤ්හි දණ්ඩයතීති දණ්ඩං,  ායධති අනය ය නං
පායපතීති වුත් ං යහොති. එවං වචීදුච්චරි ං මයනොදුච්චරි ඤ්ච.

පහරණදණ්යඩො එව වා දණ්යඩො,  ං නිධායාතිපි වුත් ං යහොති. 

අවියහඨෙන්ති අවියහඨයන්ය ො. අඤ්ඤතෙම්පීති යංකිඤ්චි එකම්පි. 

යතසන්තිය  ං බ් භූ ානං. න පුත්තමිච්යඡෙයාතිඅත්රයජො, යඛත් යජො, 

දින්නයකො, අන්ය වාසියකොති ඉයමසු චතූසු පුත්ය සුයංකිඤ්චි පුත් ංන

ඉච්යඡයය. කුයතො සහාෙන්ති හායංපනඉච්යඡයයාතිකුය ොඑවඑ ං. 

එයකොති පබ් ජ්ජා ඞ්ඛාය න එයකො, අදුතියට්යඨන එයකො,  ණ්හාය

පහානට්යඨන එයකො, එකන් විග කිය ය ොති එයකො, එයකො 
පච්යචක ම්ය ොධිංඅභි ම්බුද්යධොතිඑයකො. මණ හ ්  ් ාපිහිමජ්යඣ

වත් මායනො ගිහි ංයයොජන ්  ඡින්නත් ා එයකො, එවං 

පබ්බජ්ජාසඞ්ඛායතන එයකො.එයකොතිට්ඨති, එයකොගච්ඡති, එයකොනිසීදති, 

එයකො ය යයං කප්යපති, එයකො ඉරියති වත් තීති එවං අදුතිෙට්යඨන 
එයකො. 

‘‘ ණ්හාදුතියයො පුරිය ො, දීඝමද්ධාන ං රං; 

ඉත්ථභාවඤ්ඤථාභාවං,  ං ාරංනාතිවත් ති. 

‘‘එ මාදීනවංඤත්වා,  ණ්හංදුක්ඛ ්  ම්භවං; 

වී  ණ්යහො අනාදායනො,  ය ො භික්ඛු පරිබ් යජ’’ති. (ඉතිවු. 15, 

105; මහානි.191; චූළනි.පාරායනානුගීතිගාථානිද්යද 107) – 

එවං තණ්හාපහානට්යඨන එයකො.  බ් කිය  ා ්  පහීනා උච්ඡින්නමූ ා 
 ා ාවත්ථුක ා අනභාවංක ා ආයතිං අනුප්පාදධම්මාති එවං 

එකන්තවි තකියලයසොති එයකො. අනාචරියයකො හුත්වා  යම්භූ  ාමංයයව 

පච්යචක ම්ය ොධිං අභි ම්බුද්යධොති එවං එයකො පච්යෙකසම්යබොධිං 

අභිසම්බුද්යධොතිඑයකො. 

ෙයෙතියාඉමාඅට්ඨචරියායයො.ය යයථිදං – පණිධි ම්පන්නානංචතූසු

ඉරියාපයථසු ඉරියාපථචරියා, ඉන්ද්රියයසු ගුත් ද්වාරානං ඡසු

අජ්ඣත්තිකාය යනසු ආය නචරියා, අප්පමාදවිහාරීනං චතූසු

 තිපට්ඨායනසු  තිචරියා, අධිචිත් මනුයුත් ානං චතූසු ඣායනසු
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 මාධිචරියා, බුද්ධි ම්පන්නානං චතූසු අරිය ච්යචසු ඤාණචරියා, 

 ම්මාපටිපන්නානංචතූසුඅරිය ච්යචසුමග්ගචරියා, අධිග ප්ඵ ානංචතූසු

 ාමඤ්ඤඵය සු පත්තිචරියා, තිණ්ණං බුද්ධානං  බ්  ත්ය සු 

ය ොකත්ථචරියා,  ත්ථපයද ය ොපච්යචකබුද්ධබුද්ධ ාවකානන්ති.යථාහ

– ‘‘චරියාති අට්ඨ චරියායයො ඉරියාපථචරියා’’ති (පටි. ම. 1.197; 3.28) 
විත්ථායරො. ාහිචරියාහි  මන්නාගය ොභයවයයාතිඅත්යථො.අථවායාඉමා

අධිමුච්චන්ය ො  ද්ධාය චරති, පග්ගණ්හන්ය ො වීරියයන චරති, 

උපට්ඨහන්ය ො  තියා චරති, අවික්ඛිත්ය ො  මාධිනා චරති, පජානන්ය ො

පඤ්ඤාය චරති, විජානන්ය ො විඤ්ඤායණන චරති, එවං පටිපන්න ් 

කු  ා ධම්මාආය න්තීති ආය නචරියායචරති, එවංපටිපන්යනොවිය  ං 

අධිගච්ඡතීතිවිය  චරියායචරතීති(පටි.ම.1.197; 3.28) එවංඅපරාපිඅට්ඨ

චරියායයො වුත් ා,  ාහිපි  මන්නාගය ො භයවයයාති අත්යථො. 

ඛග් විසාණකප්යපොති එත්ථ ඛග්ගවි ාණං නාම ඛග්ගමිගසිඞ්ගං. කප්ප-

 ද්ද ්  අත්ථං විත්ථාරය ො මඞ්ග සුත් වණ්ණනායං පකා යි ් ාම, ඉධ

පනායං ‘‘ ත්ථුකප්යපනව , යභො, කිර ාවයකන ද්ධිංමන් යමානා’’ති

එවමාදීසු(ම.නි. 1.260) වියපටිභායගොයවදි බ්ය ො.ඛග්ගවි ාණකප්යපොති
ඛග්ගවි ාණ දිය ොති වුත් ං යහොති. අයං  ායවත්ථ පදය ො
අත්ථවණ්ණනා. 

අධිප්පායානු න්ධිය ො පනඑවංයවදි බ්ය ො– ය්වායංවුත් ප්පකායරො

දණ්යඩොභූය සුපවත්තියමායනොඅහිය ොයහොති,  ංය සු අප්පවත් යනන
 ප්පටිපක්ඛභූ ායයමත් ායපරහිතූප ංහායරනච බ්ය සුභූය සුනිධාය 

දණ්ඩං, නිහි දණ්ඩත් ාඑවචයථාඅනිහි දණ්ඩා ත් ාභූ ානි දණ්යඩන

වා ත්යථනවාපාණිනාවාය ඩ්ඩුනාවාවියහඨයන්ති,  ථා අවියහඨයං, 
අඤ්ඤ රම්පි ය  ං ඉමං යමත් ාකම්මට්ඨානමාගම්ම යයදව  ත්ථ
යවදනාග ං  ඤ්ඤා ඞ්ඛාරවිඤ්ඤාණග ං  ඤ්ච  දනු ායරයනව
 දඤ්ඤඤ්ච ඞ්ඛාරග ංවිප ්සිත්වා ඉමංපච්යචකය ොධිංඅධිගය ොම්හීති
අයං ාවඅධිප්පායයො. 

අයං පන අනු න්ධි – එවං වුත්ය  ය  අමච්චා ආහංසු – ‘‘ඉදානි, 

භන්ය , කුහිං ගච්ඡථා’’ති?  ය ො ය න ‘‘පුබ්ය  පච්යචකබුද්ධා කත්ථ
ව න්තී’’ති ආවජ්යජත්වා ඤත්වා ‘‘ගන්ධමාදනපබ් ය ’’ති වුත්ය  පුන

ආහංසු – ‘‘අම්යහ දානි, භන්ය , පජහථ න ඉච්ඡථා’’ති. අථ
පච්යචක ම්බුද්යධොආහ‘‘නපුත් මිච්යඡයයා’’ති  බ් ං. ත්රාධිප්පායයො–

අහං ඉදානි අත්රජාදීසු යංකිඤ්චි පුත් ම්පි න ඉච්යඡයයං, කුය ො පන
තුම්හාදි ං හායං.  ්මාතුම්යහසුපියයොමයා ද්ධිං ගන්තුංමාදිය ො වා

යහොතුං ඉච්ඡති, ය ො එයකො චයර ඛග්ගවි ාණකප්යපො. අථ වා ය හි 

‘‘අම්යහ දානි, භන්ය , පජහථ න ඉච්ඡථා’’ති වුත්ය  ය ො
පච්යචක ම්බුද්යධො ‘‘න පුත් මිච්යඡයය කුය ො  හාය’’න්ති වත්වා
අත් යනො යථාවුත්ය නත්යථන එකචරියාය ගුණං දි ්වා පමුදිය ො
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ළිතිය ොමන ් ජාය ො ඉමං උදානං උදායනසි – ‘‘එයකො චයර 
ඛග්ගවි ාණකප්යපො’’ති. එවං වත්වා යපක්ඛමාන ්ය ව මහාජන ් 
ආකාය උප්පතිත්වා ගන්ධමාදනංඅගමාසි. 

ගන්ධමාදයනො නාම හිමවති චූළකාළපබ්  ං මහාකාළපබ්  ං
නාගපලියවඨනං චන්දගබ්භං සූරියගබ්භං සුවණ්ණප ් ං
හිමවන් පබ්  න්ති ත් පබ් ය  අතික්කම්මයහොති. ත්ථනන්දමූ කං

නාම පබ්භාරං පච්යචකබුද්ධානං ව යනොකාය ො, ති ්ය ො ච ගුහායයො –

සුවණ්ණගුහා, මණිගුහා, රජ ගුහාති.  ත්ථ මණිගුහාද්වායර මඤ්ජූ යකො

නාම රුක්යඛො යයොජනං උබ්ය යධන, යයොජනං විත්ථායරන. ය ො 

යත් කානිඋදයකවාථය වාපුප්ඵානි,  බ් ානි ානිපුප්ඵයති, විය ය න 

පච්යචකබුද්ධාගමනදිවය .   ්සූපරිය ො  බ් ර නමායළො යහොති.  ත්ථ

 ම්මජ්ජනකවාය ො කචවරං ඡඩ්යඩති,  මකරණවාය ො

 බ් ර නමයවාලුකං  මංකයරොති, සිඤ්චනකවාය ො අයනො ත් දහය ො 

ආයනත්වා උදකං සිඤ්චති, සුගන්ධකරණවාය ො හිමවන් ය ො  බ්ය  ං

සුගන්ධරුක්ඛානං ගන්යධ ආයනති, ඔචිනකවාය ො පුප්ඵානි ඔචිනිත්වා

පාය ති,  න්ථරකවාය ො  බ් ත්ථ  න්ථරති.  දා සුපඤ්ඤත් ායනව

යචත්ථ ආ නානියහොන්ති, යයසු පච්යචකබුද්ධුප්පාදදිවය , උයපො ථදිවය 
ච බ්ය පච්යචකබුද්ධා න්නිපතිත්වා නිසීදන්ති.අයං ත්ථපකති.අයං
පච්යචකබුද්යධො  ත්ථ ගන්ත්වා පඤ්ඤත් ා යන නිසීදති.  ය ො  යච

  ්මිංකාය අඤ්යඤපිපච්යචකබුද්ධා  ංවිජ්ජන්ති, ය පි ඞ්ඛයණයයව
 න්නිපතිත්වා පඤ්ඤත් ා යනසු නිසීදන්ති. නිසීදිත්වා ච කිඤ්චියදව
 මාපත්තිං  මාපජ්ජිත්වා වුට්ඨහන්ති.  ය ො  ඞ්ඝත්යථයරො
අධුනාග පච්යචකබුද්ධං  බ්ය  ං අනුයමොදනත්ථාය ‘‘කථමධිග ’’න්ති

එවං කම්මට්ඨානං පුච්ඡති,  දාපි ය ො  යමව අත් යනො
උදාන යාකරණගාථංභා ති.පුනභගවාපි ආය ්ම ාආනන්යදනපුට්යඨො
 යමව ගාථං භා ති. ආනන්යදොපි  ඞ්ගීතියන්ති එවං එයකකා ගාථා

පච්යචක ම්ය ොධිඅභි ම්බුද්ධට්ඨායන, මඤ්ජූ කමායළ, ආනන්යදන

පුච්ඡි කාය ,  ඞ්ගීතියන්තිචතුක්ඛත්තුංභාසි ායහොතීති. 

පඨමගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

92. සංසග් ජාතස්සාති ගාථා කා උප්පත්ති? අයම්පි
පච්යචකය ොධි ත්ය ො ක ් ප ් භගවය ො ා යනවී තිව ්  හ ් ානි
පුරිමනයයයනව  මණධම්මංකයරොන්ය ො කසිණපරිකම්මංකත්වා පඨමං
ඣානංනිබ් ත්ය ත්වානාමරූපංවවත්ථයපත්වා  ක්ඛණ ම්ම නංකත්වා
අරියමග්ගං අනධිගම්ම බ්රහ්මය ොයක නිබ් ත්ති. ය ො  ය ො චුය ො 
 ාරාණසිරඤ්යඤො අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි උප්පජ්ජිත්වා පුරිමනයයයනව

වඩ්ඪමායනො යය ොපභුති‘‘අයංඉත්ථී, අයංපුරිය ො’’තිවිය  ංඅඤ්ඤාසි.

 දුපාදායඉත්ථීනංහත්යථ නරමති, උච්ඡාදනන්හාපනමණ්ඩනාදිමත් ම්පි
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න  ාදියති.  ං පුරි ා එව යපොය න්ති. ථඤ්ඤපායනකාය  ධාතියයො
කඤ්චුකං පටිමුඤ්චිත්වා පුරි යවය න ථඤ්ඤං පායයන්ති. ය ො ඉත්ථීනං

ගන්ධං ඝායිත්වා  ද්දං වා සුත්වා යරොදති, විඤ්ඤු ං පත්ය ොපි ඉත්ථියයො

ප ්සිතුංනඉච්ඡති.ය න ං අනිත්ථි න්යධොත්යවව ඤ්ජානිංසු. 

  ්මිං ය ොළ ව ්සුද්යදසියක ජාය  රාජා ‘‘කු වං ං 
 ණ්ඨයප ් ාමී’’ති නානාකුය හි   ්  අනුරූපා කඤ්ඤායයො ආයනත්වා
අඤ්ඤ රංඅමච්චං ආණායපසි‘‘කුමාරංරමායපහී’’ති.අමච්යචොඋපායයන
 ං රමායපතුකායමො   ්  අවිදූයර  ාණිපාකාරං පරික්ඛිපායපත්වා

නාටකානි පයයොජායපසි. කුමායරො ගී වාදි  ද්දං සුත්වා ‘‘ක ්ය ය ො

 ද්යදො’’ති ආහ. අමච්යචො ‘‘ යවය ො, යදව, නාටකිත්ථීනං  ද්යදො, 

පුඤ්ඤවන් ානංඊදි ානිනාටකානියහොන්ති.අභිරම, යදව, මහාපුඤ්යඤොසි 
ත්ව’’න්තිආහ.කුමායරොඅමච්චං දණ්යඩන ාළායපත්වානික්කඩ්ඪායපසි.
ය ො රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා කුමාර ්  මා රා  හ ගන්ත්වා කුමාරං
ඛමායපත්වා පුන අමච්චං ආණායපසි. කුමායරො ය හි අතිනිප්ළිළියමායනො

ය ට්ඨසුවණ්ණං දත්වා සුවණ්ණකායර ආණායපසි ‘‘සුන්දරං ඉත්ථිරූපං
කයරොථා’’ති. ය  වි ් කම්මුනා නිම්මි  දි ං  බ් ා ඞ්කාරවිභූසි ං
ඉත්ථිරූපංකරිත්වා ද ්ය සුං. කුමායරො දි ්වා විම්හයයන සී ං චාය ත්වා

මා ාපිතූනං යපය සි – ‘‘යදි ඊදිසිං ඉත්ථිං  භි ් ාමි, ගණ්හි ් ාමී’’ති.

මා ාපි යරො ‘‘අම්හාකං පුත්ය ො මහාපුඤ්යඤො, අව ් ං ය න  හ
ක පුඤ්ඤාකාචිදාරිකාය ොයකඋප්පන්නාභවි ් තී’’ති ංසුවණ්ණරූපං

රථං ආයරොයපත්වා අමච්චානං අප්යපසුං – ‘‘ගච්ඡථ, ඊදිසිං දාරිකං
ගයව ථා’’ති. ය   ං ගයහත්වා ය ොළ මහාජනපයද විචරන් ා  ං  ං

ගාමං ගන්ත්වා උදකතිත්ථාදීසු යත්ථ යත්ථ ජන මූහං ප ් න්ති,  ත්ථ
 ත්ථ යදව ං විය සුවණ්ණරූපං ඨයපත්වා නානාපුප්ඵවත්ථා ඞ්කායරහි

පූජංකත්වාවි ානං න්ධිත්වාඑකමන් ංතිට්ඨන්ති ‘‘යදියකනචිඑවරූපා

දිට්ඨපුබ් ා භවි ් ති, ය ො කථං  මුට්ඨායප ් තී’’ති? එය නුපායයන

අඤ්ඤත්ර මද්දරට්ඨා  බ් ජනපයද ආහිණ්ඩිත්වා  ං ‘‘ඛුද්දකරට්ඨ’’න්ති
අවමඤ්ඤමානා ත්ථපඨමංඅගන්ත්වානිවත්තිංසු. 

 ය ො යන ං එ දයහොසි – ‘‘මද්දරට්ඨම්පි  ාව ගච්ඡාම, මා යනො 
 ාරාණසිං පවිට්යඨපි රාජා පුන යපය සී’’ති මද්දරට්යඨ  ාග නගරං
අගමංසු.  ාග නගයර ච මද්දයවො නාම රාජා.   ්  ධී ා
ය ොළ ව ්සුද්යදසිකා අභිරූපා අයහොසි.   ් ා වණ්ණදාසියයො
න්හායනොදකත්ථාය තිත්ථං ගච්ඡන්ති.  ත්ථ අමච්යචහි ඨපි ං  ං 
සුවණ්ණරූපං දූරය ොව දි ්වා ‘‘අම්යහ උදකත්ථාය යපය ත්වා රාජපුත්තී

 යයමවආග ා’’තිභණන්තියයො මීපංගන්ත්වා‘‘නායං ාමිනී, අම්හාකං 
 ාමිනී ඉය ො අභිරූප රා’’ති ආහංසු. අමච්චා  ං සුත්වා රාජානං
උප ඞ්කමිත්වා අනුරූයපන නයයන දාරිකං යාචිංසු. ය ොපි අදාසි. ය 

 ාරාණසිරඤ්යඤො පායහසුං – ‘‘ ද්ධා, යදව, කුමාරිකා,  ාමං ආගච්ඡථ, 
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උදාහුඅම්යහවආයනමා’’ති.ය ො‘‘මයිආගච්ඡන්ය  ජනපදළිළාභවි ් ති, 
තුම්යහවනංආයනථා’’තියපය සි. 

අමච්චාපි දාරිකං ගයහත්වා නගරා නික්ඛමිත්වා කුමාර ්  පායහසුං – 

‘‘ ද්ධා සුවණ්ණරූප දි ා කුමාරිකා’’ති. කුමායරො සුත්වාව රායගන
අභිභූය ො පඨමජ්ඣානා පරිහායි. ය ො දූ පරම්පරාය යපය සි – ‘‘සීඝං

ආයනථ, සීඝං ආයනථා’’ති. ය   බ් ත්ථ එකරත්තිවාය න  ාරාණසිං

පත්වා  හිනගයර ඨි ා රඤ්යඤො යපය සුං – ‘‘අජ්යජව පවිසි බ් ං, 

යනො’’ති. රාජා ‘‘ය ට්ඨකු ා ආනී ා දාරිකා, මඞ්ග කිරියං කත්වා

මහා ක්කායරන පයවය  ් ාම, උයයානං  ාව නං යනථා’’ති ආහ. ය  
 ථා අකංසු.  ා අච්චන් සුඛුමා ා කුමාරිකා යානුග්ඝායටන උබ් ාළ්හා 
අද්ධානපරි ් යමන උප්පන්නවා යරොගා මි ා මා ා විය හුත්වා
රත්තිභායග කා මකාසි. අමච්චා ‘‘ ක්කාරා පරිභට්ඨම්හා’’ති පරියදවිංසු.
රාජා ච නාගරා ච ‘‘කු වංය ො විනට්යඨො’’ති පරියදවිංසු.  ක නගරං
යකො ාහ ංඅයහොසි.කුමාර ් සු මත්ය යයවමහාය ොයකො උදපාදි. 

 ය ොකුමායරොය ොක ් මූ ංඛනිතුංආරද්යධො.ය ොඑවංචින්ය සි– 

‘‘අයංය ොයකොනාම නඅජා  ් යහොති, ජා  ් පනයහොති.  ්මා ජාතිං

පටිච්ච ය ොයකො. ජාති පන කිං පටිච්චාති? භවං පටිච්ච ජාතී’’ති. එවං 
පුබ් භාවනානුභායවන යයොනිය ො මනසිකයරොන්ය ො අනුය ොමපටිය ොමං
පටිච්ච මුප්පාදංදි ්වා පුනඅනුය ොමඤ්ච ඞ්ඛායර ම්ම න්ය ො ත්යථව
නිසින්යනො පච්යචක ම්ය ොධිං  ච්ඡාකාසි. අමච්චා  ං මග්ගඵ සුයඛන
සුඛි ං න්තින්ද්රියං න් මාන ංනිසින්නං දි ්වාපණිපා ංකත්වාආහංසු

– ‘‘මා ය ොචි, යදව, මහන්ය ො ජම්බුදීයපො, අඤ්ඤං  ය ො සුන්දර රං

කඤ්ඤං ආයන ් ාමා’’ති. ය ො ආහ – ‘‘න ය ොචාමි, නි ්ය ොයකො
පච්යචකබුද්යධො අහ’’න්ති. ඉය ො පරං  බ් ං වුත් පුරිමගාථා දි යමව
ඨයපත්වාගාථාවණ්ණනං. 

ගාථාවණ්ණනා පන එවං යවදි බ් ා – සංසග් ජාතස්සාති
ජා  ං ග්ග ් .  ත්ථ 
ද ් න වනකාය මුල් පන ම්යභොග ං ග්ගවය න පඤ්චවියධො
 ං ග්යගො.  ත්ථ අඤ්ඤමඤ්ඤං දි ්වා චක්ඛුවිඤ්ඤාණවීථිවය න

උප්පන්නරායගො දස්සනසංසග්ය ො නාම.  ත්ථ සීහළදීයප කාළදීඝවාළි
ගායම පිණ්ඩාය චරන් ං ක යාණවිහාරවාසිදීඝභාණකදහරභික්ඛුං දි ්වා 
පටි ද්ධචිත් ායකනචිඋපායයන ංඅ භිත්වාකා ඞ්ක ාකුටුම්බියධී ා
ච   ් ා නිවා නයචොළඛණ්ඩං දි ්වා ‘‘එවරූපං වත්ථං ධාරිනියා නාම
 ද්ධිං ංවා ංනා භි’’න්ති ඵලි හදයයොකා ඞ්කය ො.ය ොඑවදහයරොච
නිද ් නං. 

පයරහි පන කථියමානං රූපාදි ම්පත්තිං අත් නා වා
හසි  පි ගී  ද්දං සුත්වා ය ො විඤ්ඤාණවීථිවය න උප්පන්නරායගො 
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සවනසංසග්ය ො නාම. ත්රාපිගිරිගාමවාසිකම්මාරධී ායපඤ්චහි කුමාරිකාහි
 ද්ධිං පදුම ් රං ගන්ත්වා න්හත්වා මා ං ආයරොයපත්වා උච්චා ද්යදන 

ගායන්තියා  ද්දං සුත්වා ආකාය න ගච්ඡන්ය ො කාමරායගන විය  ා
පරිහායිත්වා  ය නං පත්ය ො පඤ්චග්ගළය ණවාසී ති ් දහයරො
නිද ් නං. 

අඤ්ඤමඤ්ඤං අඞ්ගපරාම යනන උප්පන්නරායගො කාෙසංසග්ය ො 
නාම.ධම්මභා නදහරභික්ඛුචරාජධී ායචත්ථ නිද ් නං.මහාවිහායරකිර

දහරභික්ඛුධම්මංභා ති. ත්ථමහාජයනොආගය ො, රාජාපි අග්ගමයහසියා
රාජධී ාය ච  ද්ධිං අගමාසි.  ය ො රාජධී ාය   ්  රූපඤ්ච  රඤ්ච

ආගම්ම   වරායගො උප්පන්යනො,   ්  දහර ් ාපි.  ං දි ්වා රාජා
 ල් ක්යඛත්වා  ාණිපාකායරන පරික්ඛිපායපසි. ය  අඤ්ඤමඤ්ඤං
පරාමසිත්වා ආලිඞ්ගිංසු. පුන  ාණිපාකාරං අපයනත්වා ප ් න් ා ද්යවපි
කා ඞ්කය යයවඅද්ද ංසූති. 

අඤ්ඤමඤ්ඤං ආ පන මුල් පනවය න උප්පන්නරායගො පන 

සමුල්ලපනසංසග්ය ො නාම. භික්ඛු භික්ඛුනීහි  ද්ධිං පරියභොගකරයණ

උප්පන්නරායගො සම්යභො සංසග්ය ො නාම. ද්වීසුපි එය සු
පාරාජිකප්පත්ය ො භික්ඛු ච භික්ඛුනී ච නිද ් නං.
මරිචවට්ටිනාමමහාවිහාරමයහ කිර දුට්ඨගාමණිඅභයරාජා මහාදානං 
පටියායදත්වා උභය ො ඞ්ඝං පරිවි ති.  ත්ථ උණ්හයාගුයා දින්නාය
 ඞ්ඝනවක ාමයණරී අනාධාරක ්   ඞ්ඝනවක ්   ාමයණර ් 
දන් ව යං දත්වා  මුල් පනමකාසි. ය  උයභොපි උප ම්පජ්ජිත්වා
 ට්ඨිව ් ා හුත්වා පරතීරං ග ා අඤ්ඤමඤ්ඤං  මුල් පයනන 
පුබ්  ඤ්ඤං පටි භිත්වා  ාවයදව  ඤ්ජා සියනහා සික්ඛාපදං
වීතික්කමිත්වා පාරාජිකා අයහසුන්ති. එවං පඤ්චවියධ  ං ග්යග යයන

යකනචි  ං ග්යගන ජා  ං ග්ග ්  භවති ස්යනයහො, පුරිමරාගපච්චයයො

  වරායගො උප්පජ්ජති.  ය ො ස්යනහන්වෙං දුක්ඛමිදං පයහොති  යමව
 ්යනහං අනුගච්ඡන් ං  න්දිට්ඨික ම්පරායිකං
ය ොකපරියදවාදිනානප්පකාරකංඉදංදුක්ඛං පයහොතිපභවතිජායති. 

අපයර ‘‘ආරම්මයණ චිත්  ්  යවො ් ග්යගො  ං ග්යගො’’ති භණන්ති. 

 ය ො  ්යනයහො,  ්යනහදුක්ඛමිදන්ති. එවමත්ථප්පයභදං ඉමං අඩ්ඪගාථං
වත්වා ය ො පච්යචකබුද්යධො ආහ – ‘‘ ්වායං යමිදං  ්යනහන්වයං

ය ොකාදිදුක්ඛං පයහොති,  යමව  ්යනහං අනුග  ්  දුක්ඛ ්  මූ ං
ඛනන්ය ොපච්යචකය ොධිංඅධිගය ො’’ති. 

එවං වුත්ය  ය  අමච්චා ආහංසු – ‘‘අම්යහහි දානි, භන්ය , කිං

කත් බ් ’’න්ති?  ය ොය ොආහ– ‘‘තුම්යහවාඅඤ්ඤ යරොවාඉමම්හා 

දුක්ඛා මුච්චිතුකායමො, ය ො  බ්ය ොපි ආදීනවං ස්යනහජං යපක්ඛ ායනො, 

එයකො ෙයෙ ඛග් විසාණකප්යපො’’ති. එත්ථ ච යං  ං ‘‘ ්යනහන්වයං



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 

147 

පටුන 

දුක්ඛමිදං පයහොතී’’ති වුත් ං,  යදව  න්ධාය ‘‘ආදීනවං  ්යනහජං
යපක්ඛමායනො’’ති ඉදං වුත් න්ති යවදි බ් ං. අථ වා යථාවුත්ය න

 ං ග්යගන ‘ ං ග්ගජා  ්  භවති  ්යනයහො,  ්යනහන්වයං දුක්ඛමිදං

පයහොති’, එවංයථාභූ ංආදීනවං ්යනහජංයපක්ඛමායනො අහමධිගය ොති
එවං  ම් න්ධිත්වා චතුත්ථපායදො පුබ්ය  වුත් නයයයනව  ්යනහවය න 

වුත්ය ොතියවදි බ්ය ො. ය ොපරං බ් ංපුරිමගාථායවුත්  දි යමවාති. 

 ං ග්ගගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

93. මිත්යත සුහජ්යජති කා උප්පත්ති? අයං පච්යචකය ොධි ත්ය ො 
පුරිමගාථායවුත් නයයයනවඋප්පජ්ජිත්වා ාරාණසියංරජ්ජංකායරන්ය ො

පඨමජ්ඣානං නිබ් ත්ය ත්වා ‘‘කිං  මණධම්යමො වයරො, රජ්ජං වර’’න්ති
වීමංසිත්වා අමච්චානං රජ්ජං නියයාය ත්වා  මණධම්මං අකාසි. අමච්චා
‘‘ධම්යමන  යමන කයරොථා’’ති වුත් ාපි  ඤ්ජං ගයහත්වා අධම්යමන
කයරොන්ති.ය  ඤ්ජංගයහත්වා ාමියක පරාජයන් ාඑකදා අඤ්ඤ රං
රාජවල් භං පරායජසුං. ය ො රඤ්යඤො භත් කාරයකහි  ද්ධිං පවිසිත්වා
 බ් ංආයරොයචසි.රාජාදුතියදිවය  යං විනිච්ඡයට්ඨානංඅගමාසි. ය ො

මහාජනා – ‘‘අමච්චා, යදව,  ාමියකඅ ාමියක කයරොන්තී’’තිඋච්චා ද්දං
කයරොන් ා මහායුද්ධං විය අකංසු. අථ රාජා විනිච්ඡයට්ඨානා වුට්ඨාය
පා ාදං අභිරුහිත්වා  මාපත්තිං අප්යපතුං නිසින්යනො. ය න  ද්යදන

වික්ඛිත් චිත්ය ො න  ක්යකොති අප්යපතුං. ය ො ‘‘කිං යම රජ්යජන, 
 මණධම්යමො වර’’න්ති රජ්ජසුඛං පහාය පුන  මාපත්තිං නිබ් ත්ය ත්වා
පුබ්ය  වුත් නයයයනව විප ්සිත්වා පච්යචක ම්ය ොධිං  ච්ඡාකාසි.
කම්මට්ඨානඤ්ච පුච්ඡිය ොඉමංගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ යමත් ායනවය න මිත්තා. සුහදයභායවන සුහජ්ජා. යකචි 
එකන් හි කාම ාය මිත් ාව යහොන්ති න සුහජ්ජා. යකචි 

ගමනාගමනට්ඨානනි ජ්ජා මුල් ාපාදීසු, හදයසුඛජනයනන සුහජ්ජාව

යහොන්ති, නමිත් ා. යකචි දුභයවය නසුහජ්ජායචවමිත් ාචයහොන්ති.
ය  දුවිධා අගාරියා ච අනගාරියා ච.  ත්ථ අගාරියා තිවිධා යහොන්ති
උපකායරො  මානසුඛදුක්යඛො අනුකම්පයකොති. අනගාරියා විය ය න
අත්ථක්ඛායියනොඑව.ය චතූහි අඞ්යගහි මන්නාග ායහොන්ති.යථාහ– 

‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත් , ඨායනහිඋපකායරො මිත්ය ො සුහයදො

යවදි බ්ය ො. පමත් ං රක්ඛති, පමත්  ්   ාපය යයං රක්ඛති, 

භී  ්   රණං යහොති, උප්පන්යනසු කිච්චකරණීයයසු  ද්දිගුණං

යභොගංඅනුප්පයදති’’(දී.නි.3.261). 

 ථා– 
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‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත් , ඨායනහි  මානසුඛදුක්යඛො මිත්ය ො

සුහයදො යවදි බ්ය ො. ගුය්හම ්  ආචික්ඛති, ගුය්හම ්  පරිගූහති, 

ආපදාසුනවිජහති, ජීවි ංපි ්  අත්ථායපරිච්චත් ංයහොති’’ (දී.නි.
3.262). 

 ථා– 

‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත් , ඨායනහි අනුකම්පයකො මිත්ය ො

සුහයදො යවදි බ්ය ො. අභයවන ්  න නන්දති, භයවන ්  නන්දති, 

අවණ්ණංභණමානංනිවායරති, වණ්ණංභණමානංප ං ති’’(දී.නි.
3.264). 

 ථා – 

‘‘චතූහි යඛො, ගහපතිපුත් , ඨායනහි අත්ථක්ඛායී මිත් ා සුහයදො 

යවදි බ්ය ො. පාපා නිවායරති, ක යායණ නියවය ති, අ ්සු ං

 ායවති,  ග්ග ් මග්ගං ආචික්ඛතී’’ති(දී.නි.3.263). 

ය  ්විධ අගාරියා අධිප්යප ා, අත්ථය ො පන  බ්ය පි යුජ්ජන්ති. ය  

මිත්යත සුහජ්යජ අනුකම්ප ායනොති අනුදයමායනො, ය  ං සුඛං 
උප ංහරිතුකායමොදුක්ඛංඅපහරිතුකායමොච. 

හායපතිඅත්ථන්ති දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකපරමත්ථවය නතිවිධං,  ථා
අත් ත්ථපරත්ථඋභයත්ථවය නාපි තිවිධං අත්ථං  ද්ධවිනා යනන

අ ද්ධානුප්පාදයනනාති ද්විධාපි හායපති විනාය ති. පටිබද්ධචිත්යතොති

‘‘අහං ඉමං විනා න ජීවාමි, එ  යම ගති, එ  යම පරායණ’’න්ති එවං
අත් ානං නීයච ඨායන ඨයපන්ය ොපි පටි ද්ධචිත්ය ො යහොති. ‘‘ඉයම මං

විනානජීවන්ති, අහංය  ංගති, අහංය  ං පරායණ’’න්තිඑවංඅත් ානං
උච්යච ඨායන ඨයපන්ය ොපි පටි ද්ධචිත්ය ො යහොති. ඉධ පන එවං 

පටි ද්ධචිත්ය ො අධිප්යපය ො. එතං භෙන්ති එ ං අත්ථහාපනභයං, 

අත් යනො  මාපත්තිහානිං  න්ධායාහ. සන්ථයවති තිවියධො  න්ථයවො
 ණ්හාදිට්ඨිමිත්  න්ථවවය න.  ත්ථ අට්ඨ  පයභදාපි  ණ්හා 

 ණ්හා න්ථයවො, ද්වා ට්ඨියභදාපිදිට්ඨිදිට්ඨි න්ථයවො, පටි ද්ධචිත්  ාය 
මිත් ානුකම්පනාමිත්  න්ථයවො.ය සුය ොඉධඅධිප්යපය ො.ය න හි ් 
 මාපත්ති පරිහීනා. ය නාහ – ‘‘එ ං භයං  න්ථයව යපක්ඛමායනො අහං
අධිගය ො’’ති. ය  ංවුත්  දි යමවාති. 

මිත් සුහජ්ජගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

94. වංයසොවිසායලොතිකාඋප්පත්ති? පුබ්ය කිරක ් ප ් භගවය ො
 ා යන  යයො පච්යචකය ොධි ත් ා පබ් ජිත්වා වී ති ව ්  හ ් ානි
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ග පච්චාග වත් ං පූයරත්වා යදවය ොයක උප්පන්නා.  ය ො චවිත්වා

ය  ං යජට්ඨයකො  ාරාණසිරාජකුය  නිබ් ත්ය ො, ඉ යර ද්යව
පච්චන් රාජකුය සු.ය උයභොපිකම්මට්ඨානංඋග්ගයහත්වා රජ්ජංපහාය
පබ් ජිත්වා අනුක්කයමන පච්යචකබුද්ධා හුත්වා නන්දමූ කපබ්භායර 
ව න් ා එකදිව ං  මාපත්තිය ො වුට්ඨාය ‘‘මයං කිං කම්මං කත්වා ඉමං
ය ොකුත් රසුඛං අනුප්පත් ා’’ති ආවජ්යජත්වා පච්චයවක්ඛමානා
ක ් පබුද්ධකාය අත් යනොඅත් යනො චරියංඅද්ද ංසු. ය ො ‘‘ තියයො
කුහි’’න්ති ආවජ්යජන් ා  ාරාණසිරජ්ජං කායරන් ං දි ්වා   ්  ගුයණ

 රිත්වා ‘‘ය ො පකතියාව අප්පිච්ඡ ාදිගුණ මන්නාගය ො යහොති, 

අම්හාකංයයව ඔවාදයකො වත් ා වචනක්ඛයමො පාපගරහී, හන්ද, නං
ආරම්මණං ද ්ය ත්වා ආයරොයචමා’’ති ඔකා ං ගයව න් ා  ං එකදිව ං 
 බ් ා ඞ්කාරවිභූසි ං උයයානං ගච්ඡන් ං දි ්වා ආකාය නාගන්ත්වා 
උයයානද්වායර යවළුගුම් මූය  අට්ඨංසු. මහාජයනො අතිත්ය ො
රාජද ් යනනරාජානං උල්ය ොයකති. ය ොරාජා ‘‘අත්ථිනුයඛොයකොචි
මම ද ් යන  යාපාරං න කයරොතී’’ති ඔය ොයකන්ය ො පච්යචකබුද්යධ
අද්දක්ඛි.  හ ද ් යනයනව ච ්  ය සු සියනයහො උප්පජ්ජි. ය ො

හත්ථික්ඛන්ධාඔරුය්හ න්ය නආචායරනඋප ඞ්කමිත්වා‘‘භන්ය , කිං

නාමතුම්යහ’’තිපුච්ඡි.ය ‘‘මයං, මහාරාජ, අ ජ්ජමානානාමා’’තිආහංසු. 

‘‘භන්ය , අ ජ්ජමානාති එ  ්  යකො අත්යථො’’ති? ‘‘අ ග්ගනත්යථො, 

මහාරාජා’’ති.  ය ො යවළුගුම් ං ද ්ය ත්වා ආහංසු – ‘‘ය යයථාපි, 

මහාරාජ, ඉමං යවළුගුම් ං  බ් ය ො මූ ඛන්ධ ාඛානු ාඛාහි  ංසිබ්බිත්වා
ඨි ං අසිහත්යථො පුරිය ො මූය  යඡත්වා ආවිඤ්ඡන්ය ො න  ක්කුයණයය

උද්ධරිතුං, එවයමවත්වංඅන්ය ොච හිච ජටායජටිය ොආ ත් වි ත්ය ො
 ත්ථවි ග්යගො.ය යයථාපිවාපන ් යවමජ්ඣගය ොපිඅයං වං කළීයරො

අ ඤ්ජා  ාඛත් ා යකනචි අ ග්යගොව ඨිය ො,  ක්කා ච පන අග්යග වා

මූය වා යඡත්වාඋද්ධරිතුං, එවයමවමයංකත්ථචිඅ ජ්ජමානා බ් ාදි ා
ගච්ඡාමා’’ති  ාවයදව චතුත්ථජ්ඣානං  මාපජ්ජිත්වා ප ් ය ො එව
රඤ්යඤොආකාය න නන්දමූ කපබ්භාරංඅගමංසු. ය ොරාජාචින්ය සි–
‘‘කදා නු යඛො අහම්පි එවං අ ජ්ජමායනො භයවයය’’න්ති  ත්යථව ඨිය ො
විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං  ච්ඡාකාසි. පුරිමනයයයනව කම්මට්ඨානං
පුච්ඡිය ොඉමංගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ වංයසොති යවළු. විසායලොති විත්ථිණ්යණො. ව-කායරො 

අවධාරණත්යථො, එව-කායරොවාඅයං,  න්ධිවය නඑත්ථ එ-කායරොනට්ඨා.

  ්  පරපයදන  ම් න්යධො.  ං පච්ඡා යයොයජ ් ාම. ෙථාති පටිභායග. 

විසත්යතොති  ග්යගො ජටිය ො  ංසිබ්බිය ො. පුත්යතසු දායෙසු ොති 

පුත් ධීතුභරියාසු. ො අයපක්ඛාති යා  ණ්හා යයො සියනයහො. 

වංසක්කළීයෙොව අසජ්ජ ායනොති වං කළීයරො විය අ ග්ගමායනො. කිං 

වුත් ංයහොති? යථාවංය ොවි ාය ොවි ත්ය ොඑවයහොති, පුත්ය සුදායරසු

චයාඅයපක්ඛා,  ාපිඑවං ානිවත්ථූනි,  ංසිබ්බිත්වාඨි ත් ාවි ත් ාඑව.
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 ්වාහං ාය අයපක්ඛායඅයපක්ඛවාවි ාය ොවංය ොවියවි ත්ය ොතිඑවං
අයපක්ඛායආදීනවංදි ්වා ං අයපක්ඛංමග්ගඤායණනඡින්දන්ය ොඅයං
වං කළීයරොව රූපාදීසු වා  ාභාදීසු වා කාමභවාදීසු වා දිට්ඨාදීසු වා
 ණ්හාමානදිට්ඨිවය න අ ජ්ජමායනො පච්යචකය ොධිං අධිගය ොති. ය  ං 
පුරිමනයයයනවයවදි බ් ං. 

වං ක්කළීරගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

95. මිය ො අෙඤ්ඤම්හීති කා උප්පත්ති? එයකොකිර භික්ඛුක ් ප ් 
භගවය ො  ා යන යයොගාවචයරො කා ං කත්වා  ාරාණසියං ය ට්ඨිකුය 

උප්පන්යනො අඩ්යඪමහද්ධයනමහායභොයග.ය ො සුභයගො අයහොසි,  ය ො
පරදාරියකො හුත්වා කා ඞ්කය ො නිරයය නිබ් ත්ය ො  ත්ථ පච්චිත්වා 
පක්කාවය ය නය ට්ඨිභරියායකුච්ඡිම්හිඉත්ථීහුත්වා පටි න්ධිංගණ්හි.
නිරයය ො ආග ානං  ත් ානං ගත් ානි උණ්හානි යහොන්ති. ය න
ය ට්ඨිභරියා ඩය්හමායනන උදයරන කිච්යඡන කසියරන  ං ගබ්භං
ධායරත්වා කාය න දාරිකං විජායි.  ා ජා දිව ය ො පභුති මා ාපිතූනං
ය   න්ධුපරිජනානඤ්ච යද ් ා අයහොසි. වයප්පත් ා ච යම්හි කුය  

දින්නා,  ත්ථාපි  ාමික  ්සු සුරානං යද ් ාව අයහොසි අප්පියා අමනාපා.
අථ නක්ඛත්ය යඝොසිය ය ට්ඨිපුත්ය ො ාය ද්ධිංකීළිතුංඅනිච්ඡන්ය ො
යවසිං ආයනත්වා කීළති.  ා  ං දාසීනං  න්තිකා සුත්වා ය ට්ඨිපුත් ං

උප ඞ්කමිත්වානානප්පකායරහි අනුනයිත්වාචආහ–‘‘අයයපුත් , ඉත්ථී

නාම  යචපි ද න්නං රාජූනං කනිට්ඨා යහොති, චක්කවත්තියනො වා ධී ා, 
 ථාපි  ාමික ්  යප නකරා යහොති.  ාමියක අනා පන්ය  සූය  
ආයරොපි ා විය දුක්ඛං පටි ංයවයදති.  යච අහං අනුග්ගහාරහා 

අනුග්ගයහ බ් ා, යනො යච, වි ් ජ්යජ බ් ා. අත් යනො ඤාතිකු ං 

ගමි ් ාමී’’ති. ය ට්ඨිපුත්ය ො – ‘‘යහොතු, භද්යද, මා ය ොචි කීළන ජ්ජා

යහොහි, නක්ඛත් ං කීළි ් ාමා’’ති ආහ. ය ට්ඨිධී ා  ාවත් යකන

 ල් ාපමත්ය න උ ් ාහජා ා ‘‘ ්යව නක්ඛත් ං කීළි ් ාමී’’ති  හුං
ඛජ්ජයභොජ්ජං පටියායදති. ය ට්ඨිපුත්ය ො දුතියදිවය  අනායරොයචත්වාව

කීළනට්ඨානං ගය ො.  ා ‘‘ඉදානි යපය  ් ති, ඉදානි යපය  ් තී’’ති
මග්ගං ඔය ොයකන්තී නිසින්නා උ ්සූරං දි ්වා මනු ්ය  යපය සි. ය  
පච්චාගන්ත්වා ‘‘ය ට්ඨිපුත්ය ො ගය ො’’ති ආයරොයචසුං.  ා  ං  බ් ං
පටියාදි ංආදාය යානංඅභිරුහිත්වාඋයයානංගන්තුංආරද්ධා. 

අථනන්දමූ කපබ්භායරපච්යචක ම්බුද්යධො ත් යමදිවය නියරොධා 
වුට්ඨාය නාග  ාදන් කට්ඨං ඛාදිත්වා අයනො ත් දයහ මුඛං යධොවිත්වා
‘‘කත්ථඅජ්ජ භික්ඛංචරි ් ාමා’’තිආවජ්යජන්ය ො ංය ට්ඨිධී රංදි ්වා
‘‘මයි ඉමි ් ා  ද්ධාකාරං කායරත්වා  ං කම්මං පරික්ඛයං ගමි ් තී’’ති
ඤත්වා පබ්භාර මීයප  ට්ඨියයොජනමයනොසි ා ය  ඨත්වා
පත් චීවරමාදාය අභිඤ්ඤාපාදකං ඣානං  මාපජ්ජිත්වා 
ආකාය නාගන්ත්වා  ් ාපටිපයථඔරුය්හ ාරාණසිංඅභිමුයඛොඅගමාසි.
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පටුන 

 ංදි ්වාව දාසියයොය ට්ඨිධී ාය ආයරොයචසුං. ායානාඔරුය්හ ක්කච්චං 
වන්දිත්වා පත් ං  බ් ර  ම්පන්යනන ඛාදනීයයන යභොජනීයයන
පූයරත්වා පදුමපුප්යඵන පටිච්ඡායදත්වා යහට්ඨාපි පදුමපුප්ඵං කත්වා
පුප්ඵක ාපං හත්යථන ගයහත්වා පච්යචකබුද්ධ ්  හත්යථ පත් ං දත්වා

වන්දිත්වාපුප්ඵක ාපහත්ථාපත්ථනං අකාසි– ‘‘භන්ය , යථාඉදංපුප්ඵං, 

එවාහං යත්ථ යත්ථ උපපජ්ජාමි,  ත්ථ  ත්ථ මහාජන ්  පියා භයවයයං

මනාපා’’ති. එවං පත්යථත්වා දුතියම්පි පත්යථසි – ‘‘භන්ය , දුක්යඛො

ගබ්භවාය ො,  ං අනුපගම්ම පදුමපුප්යඵ එව පටි න්ධි භයවයයා’’ති.

 තියම්පිපත්යථසි – ‘‘භන්ය , යජගුච්යඡොමාතුගායමො, චක්කවත්තිධී ාපි
පරව ංගච්ඡති.  ්මාඅහංඉත්ථිභාවංඅනුපගම්මපුරිය ො භයවයය’’න්ති.

චතුත්ථම්පි පත්යථසි – ‘‘භන්ය , ඉමං  ං ාරදුක්ඛං අතික්කම්ම 

පරියයො ායනතුම්යහහිපත් ංඅම ංපාපුයණයය’’න්ති.එවංචතුයරොපණිධී
කත්වා  ං පදුමපුප්ඵක ාපං පූයජත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා
‘‘පුප්ඵ දිය ොඑවයම ගන්යධොයචවවණ්යණොචයහොතූ’’තිඉමංපඤ්චමං
පණිධිංඅකාසි. 

 ය ො පච්යචකබුද්යධො පත් ඤ්ච පුප්ඵක ාපඤ්ච ගයහත්වාආකාය  
ඨත්වා– 

‘‘ඉච්ඡි ංපත්ථි ංතුය්හං, ඛිප්පයමව මිජ්ඣතු; 

 බ්ය පූයරන්තු ඞ්කප්පා, චන්යදොපන්නරය ොයථා’’ති.– 

ඉමාය ගාථායය ට්ඨිධී ායඅනුයමොදනංකත්වා ‘‘ය ට්ඨිධී ාමංගච්ඡන් ං
ප ් තූ’’ති අධිට්ඨහිත්වා ආකාය න නන්දමූ කපබ්භාරං අගමාසි.
ය ට්ඨිධී ාය ංප ් න්තියාමහතීළිතිඋප්පජ්ජි.භවන් යරක ංඅකු  ං 
කම්මං අයනොකා  ාය පරික්ඛීණං චිඤ්චම්බි යධො  ම් ය ොහභාජනමිව
සුද්ධාජා ා.  ාවයදව ් ාපතිකුය ඤාතිකුය ච බ්ය ොජයනොතුට්යඨො.
‘‘කිං කයරොමා’’ති පියවචනානි ච පණ්ණාකාරානි ච යපය සි.  ාමියකොපි

මනු ්ය  යපය සි – ‘‘ය ට්ඨිධී රං සීඝං ආයනථ, අහං වි ් රිත්වා
උයයානං ආගය ො’’ති.  ය ො පභුති ච නං උයර විලිත් චන්දනං විය 

ආමුත් මුත් ාහාරං විය පුප්ඵමා ා විය ච පියායන්ය ො පරිහරි.  ා  ත්ථ
යාව ායුකං ඉ ් රියයභොගයුත් සුඛං අනුභවිත්වා කා ං කත්වා
පුරි භායවන යදවය ොයක පදුමපුප්යඵ උප්පජ්ජි. ය ො යදවපුත්ය ො

ගච්ඡන්ය ොපි පදුමපුප්ඵගබ්යභ එව ගච්ඡති, තිට්ඨන්ය ොපි නිසීදන්ය ොපි

 යන්ය ොපිපදුමපුප්ඵගබ්යභයයව යති. ‘‘මහාපදුමයදවපුත්ය ො’’තිචනං
යවොහරිංසු. එවං ය ො ය න ඉද්ධානුභායවන අනුය ොමපටිය ොමං ඡ
යදවය ොයකඑව ං රති. 

ය න ච  මයයන  ාරාණසිරඤ්යඤො වී ති ඉත්ථි හ ් ානි යහොන්ති.

 ාසු එකාපි පුත් ං න  භති. අමච්චා රාජානං විඤ්ඤායපසුං – ‘‘යදව, 

කු වං ානුපා යකො පුත්ය ො ඉච්ඡි බ්ය ො, අත්රයජ අවිජ්ජමායන
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යඛත් යජොපි කු වං ධයරො යහොතී’’ති. අථ රාජා ‘‘ඨයපත්වා මයහසිං
අවය  ා ඉත්ථියයො  ත් ාහං ධම්මනාටකං කයරොථා’’ති යථාකාමං  හි 

චරායපසි,  ථාපිපුත් ංනා ත්ථ.පුනඅමච්චාආහංසු–‘‘මහාරාජ, මයහසී

නාමපුඤ්යඤන චපඤ්ඤායච බ් ඉත්ථීනංඅග්ගා, අප්යපවනාමයදයවො
මයහසියා කුච්ඡිම්හි පුත් ං  යභයයා’’ති. රාජා මයහසියා එ මත්ථං

ආයරොයචසි. ාආහ– ‘‘මහාරාජ, යාඉත්ථීසී වතී ච්චවාදිනී,  ාපුත් ං

 යභයය, හියරොත් ප්පරහි ාය කුය ො පුත්ය ො’’ති පා ාදං අභිරුහිත්වා

පඤ්ච සී ානි  මාදියිත්වා පුනප්පුනං ආවජ්යජසි, සී වතියා රාජධී ාය
පඤ්ච සී ානි ආවජ්යජන්තියා පුත් පත්ථනාචිත්ය  උප්පන්නමත්ය 
 ක්ක ් ආ නං ංකම්පි. 

අථ  ක්යකො ආවජ්යජන්ය ො එ මත්ථං විදිත්වා – ‘‘සී වතියා 
රාජධී ායපුත් වරංයදමී’’තිආකාය නාගන්ත්වායදවියා ම්මුයඛඨිය ො

‘‘කිංවයරසි, යදවී’’ති? ‘‘පුත් ං, මහාරාජා’’ති.‘‘දම්මිය , යදවි, පුත් ං, මා
චින් යී’’ති වත්වා යදවය ොකං ගන්ත්වා ‘‘අත්ථි නු යඛො එත්ථ
ඛීණායුයකො’’ති ආවජ්යජන්ය ො ‘‘අයං මහාපදුයමො උපරියදවය ොකං

ගන්තුකායමො ච භවි ් තී’’ති ඤත්වා   ්  විමානං ගන්ත්වා ‘‘ ා 

මහාපදුම, මනු ් ය ොකංගච්ඡාහී’’තියාචි.ය ො ‘‘මාඑවං, මහාරාජ, භණ, 

යජගුච්ඡිය ො මනු ් ය ොයකො’’ති. ‘‘ ා , ත්වං මනු ් ය ොයක පුඤ්ඤං

කත්වා ඉධූපපන්යනො,  ත්යථව ඨත්වා පාරමියයො පූයර බ් ා, ගච්ඡ, 

 ා ා’’ති. ‘‘දුක්යඛො, මහාරාජ, ගබ්භවාය ො, න  ක්යකොමි  ත්ථ

වසිතු’’න්ති.‘‘ ා , ය ගබ්භවාය ො නත්ථි,  ථාහිත්වංකම්මමකාසි, යථා

පදුමගබ්යභයයව නිබ් ත්ති ් සි, ගච්ඡ,  ා ා’’ති පුනප්පුනං වුච්චමායනො
අධිවාය සි. 

ය ො යදවය ොකා චවිත්වා  ාරාණසිරඤ්යඤො උයයායන 

සි ාපට්ටයපොක්ඛරණියං පදුමගබ්යභ නිබ් ත්ය ො.  ඤ්ච රත්තිං
පච්චූ  මයය මයහසී සුපිනන්ය න වී තිඉත්ථි හ ් පරිවු ා උයයානං
ගන්ත්වා සි ාපට්ටයපොක්ඛරණියංපදුමගබ්යභපුත් ං ද්ධාවියඅයහොසි. ා

පභා ායරත්තියා සී ානිරක්ඛමානා ත්ථගන්ත්වාඑකංපදුමපුප්ඵංඅද්ද , 
 ං යනව තීයර යහොති න ගම්භීයර.  හ ද ් යනයනව ච ් ා  ත්ථ

පුත් සියනයහො උප්පජ්ජි.  ා  යං එව ඔ රිත්වා  ං පුප්ඵං අග්ගයහසි, 
පුප්යඵ ගහි මත්ය යයව පත් ානි විකසිංසු.  ත්ථ සුවණ්ණපටිමං විය

දාරකං අද්ද , දි ්වාව ‘‘පුත්ය ො යම  ද්යධො’’ති  ද්දං නිච්ඡායරසි.
මහාජයනො  ාධුකාර හ ් ානි පවත්ය සි. රඤ්යඤො ච යපය සි. රාජා

සුත්වා ‘‘කත්ථ  ද්යධො’’ති පුච්ඡිත්වා  ද්යධොකා ං සුත්වා ‘‘උයයානඤ්ච

යපොක්ඛරණියං පදුමඤ්චඅම්හාකංයයව,   ්මාඅම්හාකංයඛත්ය ජා ත් ා
යඛත් යජො නාමායං පුත්ය ො’’ති වත්වා නගරං පයවය ත්වා
වී ති හ ් ඉත්ථියයො ධාතිකිච්චංකායරසි. යා යා කුමාර ් රුචිංඤත්වා

පත්ථි ංපත්ථි ංඛාදනීයංඛාදායපති,  ා ා හ ් ං භති.  ක  ාරාණසී
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චලි ා,  බ්ය ොජයනොකුමාර ් පණ්ණාකාර හ ් ානියපය සි.කුමායරො

 ං  ං අතියනත්වා ‘‘ඉමං ඛාද, ඉමං භුඤ්ජා’’ති වුච්චමායනො යභොජයනන
උබ් ාළ්යහොඋක්කණ්ඨිය ො හුත්වායගොපුරද්වාරංගන්ත්වා ාඛාගුළයකන
කීළති. 

 දා අඤ්ඤ යරො පච්යචකබුද්යධො  ාරාණසිං නි ් ාය ඉසිප යන
ව ති. ය ො කා  ්ය ව වුට්ඨාය
ය නා නවත්  රීරපරිකම්මමනසිකාරාදීනි  බ් කිච්චානි කත්වා
පටි ල් ානා වුට්ඨිය ො ‘‘අජ්ජ කත්ථ භික්ඛං ගයහ ් ාමී’’ති 

ආවජ්යජන්ය ොකුමාර ්  ම්පත්තිංදි ්වා‘‘එ පුබ්ය කිංකම්මංකරී’’ති 

වීමං න්ය ො ‘‘මාදි  ්  පිණ්ඩපා ං දත්වා ච  ්ය ො පත්ථනා පත්යථසි, 

 ත්ථති ්ය ො සිද්ධා, එකා ාවනසිජ්ඣති,   ් උපායයනආරම්මණං
ද ්ය මී’’ති භික්ඛාචාරවය න කුමාර ්   න්තිකං අගමාසි. කුමායරො  ං

දි ්වා ‘‘ මණ, මා ඉධආගච්ඡි, ඉයමහි ම්පි ‘ඉමං ඛාද, ඉමං භුඤ්ජා’ති
වයදයය’’න්ති ආහ. ය ො එකවචයනයනව  ය ො නිවත්තිත්වා අත් යනො
ය නා නං අගමාසි. කුමායරො පරිජනං ආහ – ‘‘අයං  මයණො මයා

වුත් මත්ය ොව නිවත්ය ො, කුද්යධොනුයඛොමමා’’ති.ය ොය හි‘‘පබ් ජි ා

නාමනයකොධපරායණායහොන්ති, පයරනප න්නමයනනයංදින්නං, ය න

යායපන්තී’’ති වුච්චමායනපි ‘‘දුට්යඨො එවරූයපො නාම  මයණො, 
ඛමායප ් ාමි න’’න්ති මා ාපිතූනං ආයරොයචත්වා හත්ථිං අභිරුහිත්වා
මහ ා රාජානුභායවන ඉසිප නං ගන්ත්වා මිගයූථං දි ්වා පුච්ඡි –

‘‘කින්නායමය ’’ති? ‘‘එය ,  ාමි, මිගා නාමා’’ති. ‘‘එය  ං ‘ඉමංඛාදථ, 

ඉමංභුඤ්ජථ, ඉමං ායථා’තිවත්වාපටිජග්ගන් ා අත්ථී’’ති? ‘‘නත්ථි,  ාමි, 
යත්ථතියණොදකංසු භං ත්ථව න්තී’’ති. 

කුමායරො ‘‘යථාඉයමඅරක්ඛියමානාවයත්ථඉච්ඡන්ති,  ත්ථ ව න්ති, 
කදා නු යඛො අහම්පි එවං වය යය’’න්ති එ ං ආරම්මණං අග්ගයහසි. 
පච්යචකබුද්යධොපි   ්  ආගමනං ඤත්වා ය නා නමග්ගඤ්ච
චඞ්කමනඤ්ච ම්මජ්ජිත්වා මට්ඨංකත්වාඑකද්වත්තික්ඛත්තුංචඞ්කමිත්වා
පදනික්යඛපං ද ්ය ත්වා දිවාවිහායරොකා ඤ්ච පණ්ණ ා ඤ්ච
 ම්මජ්ජිත්වා මට්ඨං කත්වා පවි නපදනික්යඛපං ද ්ය ත්වා
නික්ඛමනපදනික්යඛපං අද ්ය ත්වා අඤ්ඤත්ර අගමාසි. කුමායරො  ත්ථ 
ගන්ත්වා ංපයද ං ම්මජ්ජිත්වාමට්ඨක ංදි ්වා ‘‘ව තිමඤ්යඤඑත්ථ
ය ො පච්යචකබුද්යධො’’තිපරිජයනනභාසි ංසුත්වාආහ– ‘‘පාය ොපිය ො

 මයණොදු ් ති, ඉදානි හත්ථිඅ ් ාදීහිඅත් යනොඔකා ංඅක්කන් ංදි ්වා

සුට්ඨු රං දු ්ය යය, ඉයධව තුම්යහ තිට්ඨථා’’ති හත්ථික්ඛන්ධා ඔරුය්හ
එකයකොව ය නා නං පවිට්යඨො වත් සීය න සු ම්මට්යඨොකාය 
පදනික්යඛපං දි ්වා ‘‘ය ො දානායං  මයණො එත්ථ චඞ්කමන්ය ො න 

වණිජ්ජාදිකම්මං චින්ය සි, අද්ධායං අත් යනො හි යමව චින්ය සි
මඤ්යඤ’’ති ප න්නමානය ො චඞ්කමං අභිරුහිත්වා දූරීක පුථුවි ක්යකො
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පටුන 

ගන්ත්වාපා ාණඵ යක නිසීදිත්වා ඤ්ජා එකග්යගොහුත්වාපණ්ණ ා ං
පවිසිත්වාවිප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිඤාණංඅධිගන්ත්වාපුරිමනයයයනව
පුයරොහිය න කම්මට්ඨානං පුච්ඡිය ො ගගන ය  නිසින්යනො ඉමං
ගාථමභාසි. 

 ත්ථ මිය ොතිද්යවමිගා–එණීමියගොච ප දමියගොච.අපිච බ්ය  ං
ආරඤ්ඤිකානං චතුප්පදානං එ ං අධිවචනං. ඉධ පන ප දමියගො

අධිප්යපය ොති වදන්ති. අෙඤ්ඤම්හීති ගාමඤ්ච ගාමූපචාරඤ්ච ඨයපත්වා

අවය  ංඅරඤ්ඤං, ඉධ පනඋයයානංඅධිප්යප ං,   ්මා‘‘උයයානම්හී’’ති

වුත් ං යහොති. ෙථාති පටිභායග. අබද්යධොති රජ්ජු න්ධනාදීහි අ ද්යධො, 

එය න වි ් ත්ථචරියං දීයපති. යෙනිච්ඡකං  ච්ඡති යවොෙොොති යයන

යයන දි ාභායගන ගන්තුමිච්ඡති, ය න ය න දි ාභායගන යගොචරාය

ගච්ඡති.වුත් ම්පියච ංභගව ා – 

‘‘ය යයථාපි, භික්ඛයව, ආරඤ්ඤයකො මියගො අරඤ්යඤ පවයන

චරමායනො වි ් ත්යථො ගච්ඡති, වි ් ත්යථො තිට්ඨති, වි ් ත්යථො 

නිසීදති, වි ් ත්යථො ය යයං කප්යපති.  ං කි ්  යහතු? 

අනාපාථගය ො, භික්ඛයව, ලුද්ද ් , එවයමව යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු
විවිච්යචවකායමහි…යප.…පඨමංඣානං උප ම්පජ්ජවිහරති.අයං

වුච්චති, භික්ඛයව, භික්ඛුඅන් මකාසිමාරංඅපදං, වධිත්වාමාරචක්ඛුං

අද ් නං ගය ො පාපිමය ො’’ති (ම. නි. 1.287; චූළනි. 

ඛග්ගවි ාණසුත් නිද්යද 125) විත්ථායරො. 

යසරිතන්ති  ච්ඡන්දවුත්ති ං අපරායත්  ං වා, ඉදං වුත් ං යහොති –

යථාමියගොඅරඤ්ඤම්හිඅ ද්යධොයයනිච්ඡකං ගච්ඡතියගොචරාය,  ථාකදා

නු යඛො අහම්පි  ණ්හා න්ධනං ඡින්දිත්වා එවං ගච්යඡයයන්ති. විඤ්ඤූ 

පණ්ඩිය ොනයරොය රි ංයපක්ඛමායනො එයකොචයරති. 

මියගොඅරඤ්ඤගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

96. ආ න්තනා යහොතීති කා උප්පත්ති?  ාරාණසිරඤ්යඤො කිර 

මහාඋපට්ඨාන මයයඅමච්චාඋප ඞ්කමිංසු.ය සුඑයකොඅමච්යචො‘‘යදව, 
ය ො බ් ං අත්ථී’’ති එකමන් ං ගමනං යාචි. ය ො උට්ඨායා නා අගමාසි.

පුන එයකො මහාඋපට්ඨායන නිසින්නං යාචි, එයකො හත්ථික්ඛන්යධ

නිසින්නං, එයකො අ ් පිට්ඨියංනිසින්නං, එයකො සුවණ්ණරයථනිසින්නං, 
එයකො සිවිකාය නිසීදිත්වා උයයානං ගච්ඡන් ං යාචි. රාජා  ය ො 

ඔයරොහිත්වාඅගමාසි.අපයරොජනපදචාරිකංගච්ඡන් ංයාචි,   ් පිවචනං
සුත්වා හත්ථික්ඛන්ධය ො ඔරුය්හ එකමන් ං අගමාසි. එවං ය ො ය හි
නිබ්බින්යනො හුත්වා පබ් ජි. අමච්චා ඉ ් රියයන වඩ්ඪන්ති. ය සු එයකො

ගන්ත්වාරාජානංආහ– ‘‘අසුකං නාම, මහාරාජ, ජනපදංමය්හංයදහී’’ති.
රාජා  ං ‘‘ඉත්ථන්නායමො භුඤ්ජතී’’ති භණති. ය ො රඤ්යඤො වචනං
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අනාදියිත්වා‘‘ගච්ඡාමහං ංජනපදංගයහත්වාභුඤ්ජාමී’’ති ත්ථ ගන්ත්වා
ක හං කත්වා පුන උයභොපි රඤ්යඤො  න්තිකං ආගන්ත්වා
අඤ්ඤමඤ්ඤ ්  යදො ං ආයරොයචන්ති. රාජා ‘‘න  ක්කා ඉයම
ය ොය තු’’න්ති ය  ං ය ොයභ ආදීනවං දි ්වා විප ් න්ය ො
පච්යචකය ොධිං ච්ඡාකාසි.ය ොපුරිමනයයනඉමංඋදානං අභාසි. 

  ් ත්යථො –  හායමජ්යඣ ඨි  ්  දිවාය යය ඞ්ඛාය  වායස ච, 

මහාඋපට්ඨාන ඞ්ඛාය  ඨායන ච, උයයානගමන ඞ්ඛාය    යන ච, 

ජනපදචාරික ඞ්ඛා ාය ොරිකාෙ ච, ‘‘ඉදංයමසුණ, ඉදංයම යදහී’’තිආදිනා

නයයන ථා ථාආමන් නායහොති,   ්මාඅහං ත්ථනිබ්බිජ්ජිත්වා යායං

අරියජනය වි ා අයනකානි ං ා එකන් සුඛා, එවං  න්ය පි 

ය ොභාභිභූය හි බ් කාපුරිය හිඅනභිපත්ථි ාපබ් ජ්ජා,  ං අනභිජ්ඣිතං 

පයර ං අව වත් යනන භබ් පුග්ග වය න යසරිතඤ්ෙ යපක්ඛ ායනො 
විප ් නං ආරභිත්වා අනුක්කයමන පච්යචකය ොධිං අධිගය ො ්මි. ය  ං
වුත් නයයමවාති. 

ආමන් නාගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

97. ඛිඩ්ඩාෙතීති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර 
එකපුත් කබ්රහ්මදත්ය ො නාම රාජා අයහොසි. ය ො   ්  එකපුත් යකො

පියයො අයහොසි මනායපො පාණ යමො, රාජා  බ් ඉරියාපයථසු පුත් කං
ගයහත්වාව වත් ති. ය ො එකදිව ං උයයානං ගච්ඡන්ය ො  ං ඨයපත්වා
ගය ො. කුමායරොපි  ං දිව ංයයව උප්පන්යනන  යාධිනා මය ො. අමච්චා
‘‘පුත් සියනයහන රඤ්යඤො හදයම්පි ඵය යයා’’ති අනායරොයචත්වාව නං

ඣායපසුං. රාජා උයයායන සුරාමයදන මත්ය ො පුත් ං යනව  රති,  ථා
දුතියදිවය පි න්හානයභොජනයව ාසු. අථ භුත් ාවී නිසින්යනො  රිත්වා
‘‘පුත් ං යමආයනථා’’තිආහ.   ්  අනුරූයපන විධායනන ං පවත්තිං
ආයරොයචසුං. ය ොය ොකාභිභූය ොනිසින්යනොඑවංයයොනිය ො මන ාකාසි

– ‘‘ඉම ්මිං  ති ඉදං යහොති, ඉම ්සුප්පාදා ඉදං උප්පජ්ජතී’’ති. එවං 
අනුක්කයමන අනුය ොමපටිය ොමං පටිච්ච මුප්පාදං  ම්ම න්ය ො
පච්යචක ම්ය ොධිං  ච්ඡාකාසි. ය  ං  ං ග්ගගාථාවණ්ණනායං
වුත්  දි යමවඨයපත්වා ගාථායත්ථවණ්ණනං. 

අත්ථවණ්ණනා පන – ඛිඩ්ඩාති කීළනා.  ා දුවිධා යහොති කායිකා ච

වාචසිකා ච.  ත්ථ කායිකා නාම හත්ථීහිපි කීළන්ති, අ ්ය හිපි රයථහිපි
ධනූහිපි ථරූහිළිති එවමාදි. වාචසිකා නාම ගී ං සිය ොකභණනං 

මුඛයභරිආ ම් රයභරීති එවමාදි. ෙතීති පඤ්චකාමගුණරති. විපුලන්ති යාව

අට්ඨිමිඤ්ජං අහච්ච ඨායනන  ක ත් භාව යාපකං. ය  ං පාකටයමව. 

අනු න්ධියයොජනාපි යචත්ථ  ං ග්ගගාථාය වුත් නයයයනව යවදි බ් ා, 
 ය ොපරඤ්ච බ් ං. 
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ඛිඩ්ඩාරතිගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

98. ොතුද්දියසොති කා උප්පත්ති? පුබ්ය  කිර ක ් ප ්  භගවය ො
 ා යන පඤ්ච පච්යචකය ොධි ත් ා පබ් ජිත්වා වී ති ව ්  හ ් ානි 
ග පච්චාග වත් ං පූයරත්වා යදවය ොයක නිබ් ත් ා.  ය ො චවිත්වා

ය  ං යජට්ඨයකො  ාරාණසිරාජා අයහොසි, ය  ා පාකතිකරාජායනො. ය 
චත් ායරොපි කම්මට්ඨානං උග්ගණ්හිත්වා රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා
අනුක්කයමන පච්යචකබුද්ධා හුත්වා නන්දමූ කපබ්භායර ව න් ා
එකදිව ං  මාපත්තිය ො වුට්ඨාය වං ක්කළීරගාථායං වුත් නයයයනව
අත් යනො කම්මඤ්ච  හායඤ්ච ආවජ්යජත්වා ඤත්වා  ාරාණසිරඤ්යඤො
උපායයන ආරම්මණංද ්ය තුංඔකා ංගයව න්ති.ය ොචරාජාතික්ඛත්තුං

රත්තියා උබ්බිජ්ජති, භීය ො වි ් රං කයරොති, මහා ය  ධාවති.

පුයරොහිය න කා  ්ය ව වුට්ඨාය සුඛය යයං පුච්ඡිය ොපි ‘‘කුය ො යම, 

ආචරිය, සුඛ’’න්ති  බ් ං  ං පවත්තිං ආයරොයචසි. පුයරොහිය ොපි ‘‘අයං
යරොයගොන  ක්කා යයනයකනචිඋද්ධං වියරචනාදිනා යභ ජ්ජකම්යමන 

වියනතුං, මය්හං පන ඛාදනූපායයො උප්පන්යනො’’ති චින්ය ත්වා 

‘‘රජ්ජහානිජීවි න් රායාදීනං පුබ් නිමිත් ං එ ං, මහාරාජා’’ති රාජානං
සුට්ඨු රං උබ්ය යජත්වා ‘‘  ්  වූප මනත්ථං එත් යක ච එත් යක ච
හත්ථිඅ ් රථාදයයො හිරඤ්ඤසුවණ්ණඤ්ච දක්ඛිණං දත්වා යඤ්යඤො
යජි බ්ය ො’’තියඤ්ඤයජයන මාදයපසි. 

 ය ො පච්යචකබුද්ධා අයනකානි පාණ හ ් ානි යඤ්ඤත්ථාය 
 ම්පිණ්ඩියමානානි දි ්වා ‘‘එ  ්මිං කම්යම කය  දුබ්ය ොධයනයයයො

භවි ් ති, හන්ද නං පටිකච්යචව ගන්ත්වා යපක්ඛාමා’’ති
වං ක්කළීරගාථායං වුත් නයයන ආගන්ත්වා පිණ්ඩාය චරමානා
රාජඞ්ගයණ පටිපාටියා අගමංසු. රාජා සීහපඤ්ජයර ඨිය ො රාජඞ්ගණං

ඔය ොකයමායනොය අද්දක්ඛි,  හද ් යනයනවච ් සියනයහොඋප්පජ්ජි.
 ය ොය  පක්යකො ායපත්වාආකා  ය පඤ්ඤත් ා යනනිසීදායපත්වා

 ක්කච්චං යභොයජත්වා ක භත් කිච්යච ‘‘යක තුම්යහ’’ති පුච්ඡි. ‘‘මයං, 

මහාරාජ, චාතුද්දි ා නාමා’’ති. ‘‘භන්ය , චාතුද්දි ාති ඉම ්  යකො

අත්යථො’’ති? ‘‘චතූසු දි ාසු කත්ථචි කුය ොචි භයං වා චිත්තුත්රාය ො වා

අම්හාකංනත්ථි, මහාරාජා’’ති. ‘‘භන්ය , තුම්හාකං ංභයංකිංකාරණාන

යහොතී’’ති? ‘‘මයං, මහාරාජ, යමත් ං භායවම, කරුණං භායවම, මුදි ං

භායවම, උයපක්ඛං භායවම. ය න යනො  ං භයං න යහොතී’’ති වත්වා 
උට්ඨායා නාඅත් යනොව නට්ඨානංඅගමංසු. 

 ය ො රාජා චින්ය සි – ‘‘ඉයම  මණා ‘යමත් ාදිභාවනාය භයං න

යහොතී’ති භණන්ති, බ්රාහ්මණා පන අයනක හ ් පාණවධං වණ්ණයන්ති, 

යක ංනුයඛොවචනං  ච්ච’’න්ති? අථ ් එ දයහොසි–‘‘ මණාසුද්යධන

අසුද්ධංයධොවන්ති, බ්රාහ්මණාපන අසුද්යධනඅසුද්ධං.න ක්කායඛොපන



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 
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පටුන 

අසුද්යධන අසුද්ධං යධොවිතුං, පබ් ජි ානං එව වචනං  ච්ච’’න්ති. ය ො
‘‘ බ්ය   ත් ා සුඛි ා යහොන්තූ’’තිආදිනා නයයන යමත් ාදයයො 
චත් ායරොපි බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා හි ඵරයණන චිත්ය න අමච්යච

ආණායපසි–‘‘ බ්ය පායණමුඤ්චථ, සී ානිපානීයානි පිවන්තු, හරි ානි

තිණානිඛාදන්තු, සීය ොචවාය ොය  ංඋපවායතූ’’ති. ය  ථාඅකංසු. 

 ය ො රාජා ‘‘ක යාණමිත් ානං වචයනන පාපකම්මය ො
මුත්ය ොම්හී’’ති  ත්යථව නිසින්යනො විප ්සිත්වා පච්යචකය ොධිං

 ච්ඡාකාසි. අමච්යචහි ච යභොජනයව ායං ‘‘භුඤ්ජ, මහාරාජ, කාය ො’’ති
වුත්ය  ‘‘නාහං රාජා’’ති පුරිමනයයයනව  බ් ං වත්වා ඉමං 
උදාන යාකරණගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ ොතුද්දියසොති චතූසු දි ාසු යථාසුඛවිහාරී, ‘‘එකං දි ං ඵරිත්වා
විහරතී’’තිආදිනා වා නයයන බ්රහ්මවිහාරභාවනාය ඵරි ා ච  ්ය ො දි ා
අ ්  න්තීතිචාතුද්දිය ො. ාසුචතූසුදි ාසුකත්ථචි ත්ය  වා ඞ්ඛායර

වා භයයන න පටිහනතීති අප්පටියඝො. සන්තුස්ස ායනොති ද්වාද විධ ් 

 න්ය ො  ්  වය න  න්තු ් යකො ච. ඉතරීතයෙනාති උච්චාවයචන

පච්චයයන. පරිස්සොනං සහිතාඅඡම්භීතිඑත්ථපරි ් යන්තිකායචිත් ානි, 

පරිහායපන්ති වා ය  ං  ම්පත්තිං,  ානි වා පටිච්ච  යන්තීති පරි ් යා, 
 ාහිරානං සීහ යග්ඝාදීනං අබ්භන් රානඤ්ච කාමච්ඡන්දාදීනං
කායචිත්තුපද්දවානං එ ං අධිවචනං. ය  පරි ් යය අධිවා නඛන්තියා ච
වීරියාදීහිධම්යමහිච හතීතිපරි ් යානං හි ා. ථද්ධභාවකරභයාභායවන

අඡම්භී.කිංවුත් ංයහොති? යථාය චත් ායරො මණා, එවංඉ රී යරන 
පච්චයයන න්තු ් මායනො එත්ථ පටිපත්තිපදට්ඨායන න්ය ොය ඨිය ො

චතූසු දි ාසු යමත් ාදිභාවනාය චාතුද්දිය ො,  ත්  ඞ්ඛායරසු 
පටිහනනභයාභායවන අප්පටියඝො ච යහොති. ය ො චාතුද්දි ත් ා

වුත් ප්පකාරානංපරි ් යානං හි ා, අප්පටිඝත් ාඅඡම්භීචයහොතීතිඑවං
පටිපත්තිගුණං දි ්වා යයොනිය ො පටිපජ්ජිත්වා පච්යචකය ොධිං
අධිගය ොම්හීති. අථ වා ය   මණා විය  න්තු ් මායනො ඉ රී යරන
වුත් නයයන චාතුද්දිය ො යහොතීති ඤත්වා එවං චාතුද්දි භාවං
පත්ථයන්ය ො යයොනිය ො පටිපජ්ජිත්වා අධිගය ොම්හි.   ්මා අඤ්යඤොපි
ඊදි ංඨානං පත්ථයන්ය ො චාතුද්දි  ායපරි ් යානං  හි ාඅප්පටිඝ ාය
ච අඡම්භී හුත්වා එයකො චයර ඛග්ගවි ාණකප්යපොති. ය  ං 
වුත් නයයමවාති. 

චාතුද්දි ගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

99. දුස්සඞ් හාති කා උප්පත්ති?  ාරාණසිරඤ්යඤො කිර අග්ගමයහසී 
කා මකාසි. ය ොවීතිවත්ය සුය ොකදිවය සුඑකදිව ංඅමච්චා‘‘රාජූනං

නාම ය සු ය සු කිච්යචසු අග්ගමයහසී අව ් ං ඉච්ඡි බ් ා,  ාධු යදයවො 

අඤ්ඤම්පියදවිංආයනතූ’’තියාචිංසු.රාජා ‘‘ය නහි, භයණ, ජානාථා’’ති



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 

158 

පටුන 

ආහ. ය  පරියය න් ා  ාමන් රජ්යජ රාජා මය ො,   ්  යදවී රජ්ජං 

අනු ා ති,  ා ච ගබ්භිනී අයහොසි, අමච්චා ‘‘අයං රඤ්යඤො අනුරූපා’’ති
ඤත්වා ං යාචිංසු.  ා ‘‘ගබ්භිනීනාමමනු ් ානං අමනාපා යහොති.  යච

ආගයමථ, යාවවිජායාමි, එවං  ාධු.යනොයච, අඤ්ඤංපරියය ථා’’තිආහ.

ය  රඤ්යඤොපි එ මත්ථං ආයරොයචසුං. රාජා ‘‘ගබ්භිනීපි යහොතු, 
ආයනථා’’තිආහ. ය ආයනසුං. රාජා ං අභිසිඤ්චිත්වා  බ් ං මයහසියා

යභොගං අදාසි,   ් ා පරිජනානඤ්ච නානාවියධහි පණ්ණාකායරහි
 ඞ්ගණ්හාති.  ා කාය න පුත් ං විජායි. රාජා  ං අත් යනො පුත් ං විය
 බ්බිරියාපයථසු අඞ්යක ච උයර ච කත්වා විහරති.  දා යදවියා පරිජනා

චින්ය සුං – ‘‘රාජා අතිවිය  ඞ්ගණ්හාති, කුමායර අතිවි ් ා ං කයරොති, 

හන්ද, නංපරිභින්දි ් ාමා’’ති. 

 ය ොකුමාරංආහංසු– ‘‘ත්වං,  ා , අම්හාකංරඤ්යඤොපුත්ය ො, න 
ඉම ්  රඤ්යඤො පුත්ය ො. මා එත්ථ වි ් ා ං ආපජ්ජී’’ති. අථ කුමායරො
‘‘එහි පුත් ා’’තිරඤ්ඤාවුච්චමායනොපිහත්යථනආකඩ්ඪියමායනොපිපුබ්ය  

වියරාජානංනඅල්ලීයති.රාජා‘‘කිංකාරණ’’න්තිවීමං න්ය ො ං පවත්තිං
ඤත්වා‘‘එය මයා ඞ්ගහි ාපිපටික්කූ වුත්තියනොඑවා’’ති නිබ්බිජ්ජිත්වා
රජ්ජං පහාය පබ් ජිය ො. ‘‘රාජා පබ් ජිය ො’’ති අමච්චපරිජනාපි  හූ 
පබ් ජිංසු.  පරිජයනො රාජා පබ් ජිය ොපි මනු ් ා පණීය  පච්චයය

උපයනන්ති, රාජා පණීය පච්චයයයථාවුඩ්ඪං දායපසි. ත්ථයයසුන්දරං

 භන්ති, ය  තු ් න්ති. ඉ යර උජ්ඣායන්ති ‘‘මයං පරියවණාදීනි

 ම්මජ්ජන් ා  බ් කිච්චානි කයරොන්ති, ලූඛභත් ං ජිණ්ණවත්ථඤ්ච

 භාමා’’ති.ය ො ම්පිඤත්වා‘‘ඉයමයථාවුඩ්ඪංදීයමානාපි උජ්ඣායන්ති, 
අයහො දු ් ඞ්ගහා පරි ා’’ති පත් චීවරමාදාය එයකොව අරඤ්ඤං පවිසිත්වා 
විප ් නං ආරභිත්වා පච්යචකය ොධිං  ච්ඡාකාසි.  ත්ථ ආගය හි ච
කම්මට්ඨානං පුච්ඡිය ොඉමංගාථමභාසි. ාඅත්ථය ොපාකටාඑව.අයංපන

යයොජනා–දු ් ඞ්ගහා පබ් ජි ාපිඑයක, යයඅ න්ය ො ාභිභූ ා,  ථාවිධා
එවචඅයථොගහට්ඨාඝරමාව න් ා. එ ාහං දු ් ඞ්ගහභාවංජිගුච්ඡන්ය ො
විප ් නංආරභිත්වාඅධිගය ොති.ය  ංපුරිමනයයයනව යවදි බ් න්ති. 

දු ් ඞ්ගහගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

100. ඔයෙොපයත්වාති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර 

චාතුමාසිකබ්රහ්මදත්ය ොනාමරාජාගිම්හානංපඨයමමාය උයයානංගය ො.
 ත්ථ රමණීයය භූමිභායග නී ඝනපත්  ඤ්ඡන්නං යකොවිළාරරුක්ඛං 
දි ්වා ‘‘යකොවිළාරමූය  මම  යනං පඤ්ඤායපථා’’ති වත්වා උයයායන 

කීළිත්වා ායන්හ මයං ත්ථය යයංකප්යපසි.පුනගිම්හානංමජ්ඣියම

මාය  උයයානං ගය ො,  දා යකොවිළායරො පුප්ඵිය ො යහොති,  දාපි යථව

අකාසි. පුනපි ගිම්හානං පච්ඡියම මාය  ගය ො,  දා යකොවිළායරො

 ඤ්ඡින්නපත්ය ො සුක්ඛරුක්යඛො විය යහොති,  දාපි රාජා අදි ්වාව  ං



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 

159 

පටුන 

රුක්ඛං පුබ් පරිචයයන ත්යථව ය යයංආණායපසි. අමච්චා ජානන් ාපි
රඤ්යඤොආණත්තියා ත්ථ යනංපඤ්ඤායපසුං.ය ොඋයයායනකීළිත්වා 

 ායන්හ මයය ත්ථය යයංකප්යපන්ය ො ංරුක්ඛංදි ්වා‘‘අයර, අයං

පුබ්ය   ඤ්ඡන්නපත්ය ොමණිමයයොවියඅභිරූපද ් යනොඅයහොසි,  ය ො
මණිවණ්ණ ාඛන් යර ඨපි පවාළඞ්කුර දිය හි පුප්යඵහි 

  ්සිරිකද ් යනො අයහොසි, මුත් ජා  දි වාලිකාකිණ්යණො ච ් 
යහට්ඨාභූමිභායගො  න්ධනා පවුත් පුප්ඵ ඤ්ඡන්යනො 
රත් කම්   න්ථය ො විය අයහොසි. ය ො නාමජ්ජ සුක්ඛරුක්යඛො විය

 ාඛාමත් ාවය ය ො ඨිය ො, අයහො ජරාය උපහය ො යකොවිළායරො’’ති

චින්ය ත්වා ‘‘අනුපාදිණ්ණම්පි  ාය ජරාය හඤ්ඤති, කිමඞ්ගං පන
උපාදිණ්ණ’’න්ති අනිච්ච ඤ්ඤං පටි භි.  දනු ායරයනව  බ්  ඞ්ඛායර 

දුක්ඛය ො අනත් ය ො ච විප ් න්ය ොව ‘‘අයහො ව ාහම්පි
 ඤ්ඡින්නපත්ය ො යකොවිළායරොවිය අපග ගිහි යඤ්ජයනොභයවයය’’න්ති
පත්ථයමායනො අනුපුබ්ය න   ්මිං  යන ය  දක්ඛියණන ප ්ය න
නිපන්යනොයයවවිප ්සිත්වාපච්යචකය ොධිං ච්ඡාකාසි. ය ොගමනකාය  

අමච්යචහි ‘‘කාය ො, යදව, ගන්තු’’න්ති වුත්ය  ‘‘නාහං රාජා’’තිආදීනි
වත්වා පුරිමනයයයනවඉමංගාථමභාසි. 

 ත්ථ ඔයෙොපයත්වාති අපයනත්වා. ගිහිබයඤ්ජනානීති 
යක ම ්සුඔදා වත්ථා ඞ්කාරමා ාගන්ධවිය පනපුත් දාරදාසිදා ාදීනි.

එ ානි ගිහිභාවං  යඤ්ජයන්ති,   ්මා ‘‘ගිහි යඤ්ජනානී’’ති වුච්චන්ති. 

සඤ්ඡින්නපත්යතොතිපති පත්ය ො. යඡත්වානාතිමග්ගඤායණනඡින්දිත්වා. 

වීයෙොති මග්ගවීරියයන  මන්නාගය ො. ගිහිබන්ධනානීති කාම න්ධනානි.
කාමා හි ගිහීනං  න්ධනානි. අයං  ාව පදත්යථො. අයං පන අධිප්පායයො –
‘‘අයහො ව ාහම්පි ඔයරොපයිත්වා ගිහි යඤ්ජනානි  ඤ්ඡින්නපත්ය ො යථා
යකොවිළායරො භයවයය’’න්ති එවං චින් යමායනො විප ් නං ආරභිත්වා 
අධිගය ොති.ය  ංපුරිමනයයයනවයවදි බ් න්ති. 

යකොවිළාරගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

පඨමවග්යගොනිට්ඨිය ො. 

101-2. සයෙ ලයභථාතිකා උප්පත්ති? පුබ්ය කිරක ් ප ් භගවය ො
 ා යන ද්යව පච්යචකය ොධි ත් ා පබ් ජිත්වා වී ති ව ්  හ ් ානි 
ග පච්චාග වත් ං පූයරත්වා යදවය ොයක උප්පන්නා.  ය ො චවිත්වා

ය  ං යජට්ඨයකො  ාරාණසිරඤ්යඤො පුත්ය ො, කනිට්යඨො පුයරොහි  ් 
පුත්ය ො අයහොසි. ය  එකදිව ංයයව පටි න්ධිං ගයහත්වා එකදිව යමව
මාතු කුච්ඡිය ො නික්ඛමිත්වා  හපංසුකීළකා  හායකා අයහසුං.

පුයරොහි පුත්ය ො පඤ්ඤවා අයහොසි. ය ො රාජපුත් ංආහ – ‘‘ ම්ම, ත්වං

 ව පිතුයනො අච්චයයන රජ්ජං  භි ් සි, අහං පුයරොහි ට්ඨානං, 

සුසික්ඛිය නචරජ්ජංඅනු ාසිතුං ක්කා, එහි සිප්පංඋග්ගණ්හි ් ාමා’’ති.



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 
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පටුන 

 ය ො උයභොපි යඤ්යඤොපචි ා හුත්වා ගාමනිගමාදීසු භික්ඛං චරමානා
පච්චන් ජනපදගාමං ග ා.  ඤ්ච ගාමං පඤ්ච පච්යචකබුද්ධා 
භික්ඛාචාරයව ාය පවිසිංසු.  ත්ථ මනු ් ා පච්යචකබුද්යධ දි ්වා
උ ් ාහජා ා ආ නානිපඤ්ඤායපත්වාපණී ංඛාදනීයංවායභොජනීයංවා
උපනායමත්වා පූයජන්ති. ය  ං එ දයහොසි – ‘‘අම්යහහි  දි ා

උච්චාකුලිකානාමනත්ථි, අපිචපනියමමනු ් ායදි ඉච්ඡන්ති, අම්හාකං

භික්ඛංයදන්ති, යදිනිච්ඡන්ති, නයදන්ති, ඉයම ංපන පබ් ජි ානංඑවරූපං

 ක්කාරං කයරොන්ති, අද්ධා එය  කිඤ්චි සිප්පං ජානන්ති, හන්ද, යන ං
 න්තියකසිප්පංඋග්ගණ්හාමා’’ති.ය මනු ්ය සුපටික්කන්ය සු ඔකා ං

 භිත්වා‘‘යං, භන්ය , තුම්යහසිප්පංජානාථ,  ංඅම්යහහිසික්ඛායපථා’’ති 
යාචිංසු. පච්යචකබුද්ධා ‘‘න  ක්කා අපබ් ජිය න සික්ඛිතු’’න්ති ආහංසු.
ය  පබ් ජ්ජංයාචිත්වාපබ් ජිංසු. ය ොයන ංපච්යචකබුද්ධා‘‘එවංයවො

නිවාය  බ් ං, එවං පාරුපි බ් ’’න්තිආදිනා නයයන ආභි මාචාරිකං

ආචික්ඛිත්වා‘‘ඉම ් සිප්ප ්  එකීභාවාභිරතිනිප්ඵත්ති,   ්මාඑයකයනව

නිසීදි බ් ං, එයකන චඞ්කමි බ් ං, එයකන ඨා බ් ං, එයකන

 යි බ් ’’න්ති පාටියයක්කං පණ්ණ ා ං අදංසු,  ය ො ය  අත් යනො 
අත් යනො පණ්ණ ා ං පවිසිත්වා නිසීදිංසු. පුයරොහි පුත්ය ො
නිසින්නකා ය ොපභුති චිත්  මාධානං ද්ධාඣානංපටි භි.රාජපුත්ය ො
මුහුත්ය යනව උක්කණ්ඨිය ො   ්   න්තිකං ආගය ො. ය ො  ං දි ්වා

‘‘කිං,  ම්මා’’ති පුච්ඡි. ‘‘උක්කණ්ඨිය ොම්හී’’ති ආහ. ‘‘ය න හි ඉධ

නිසීදා’’ති. ය ො  ත්ථ මුහුත් ං නිසීදිත්වා ආහ – ‘‘ඉම ්  කිර,  ම්ම, 

සිප්ප ්  එකීභාවාභිරති නිප්ඵත්තී’’ති? පුයරොහි පුත්ය ො ‘‘එවං,  ම්ම, 

ය න හි ත්වං අත් යනො නිසින්යනොකා ං එව ගච්ඡ, උග්ගණ්හි ් ාමි
ඉම ් සිප්ප ්  නිප්ඵත්ති’’න්තිආහ.ය ොගන්ත්වාපුනපිමුහුත් යකයනව
උක්කණ්ඨිය ොපුරිමනයයයනව තික්ඛත්තුංආගය ො. 

 ය ො නං පුයරොහි පුත්ය ො  යථව උයයයොයජත්වා   ්මිං ගය 

චින්ය සි – ‘‘අයං අත් යනො ච කම්මං හායපති මම ච, ඉධාභික්ඛණං
ආගච්ඡතී’’ති.ය ොපණ්ණ ා ය ො නික්ඛම්මඅරඤ්ඤංපවිට්යඨො.ඉ යරො
අත් යනො පණ්ණ ා ායයව නිසින්යනො පුනපි මුහුත් යකයනව
උක්කණ්ඨිය ො   ්   න්තිකං ආගන්ත්වා ඉය ො චිය ො ච මග්ගන්ය ොපි
 ං අදි ්වාචින්ය සි–‘‘යයොගහට්ඨකාය පණ්ණාකාරංආදායආගය ොපි

මංදට්ඨුංන භති, ය ොදානිමයිආගය ද ් නම්පිඅදාතුකායමොඅපක්කමි.

අයහොඅයර, චිත් , න ජ්ජසි, යං මංචතුක්ඛත්තුංඉධායනසි, නය ොදානි

ය වය වත්ති ් ාමි, අඤ්ඤදත්ථු ංයයවමම වය වත් ායප ් ාමී’’ති
අත් යනො ය නා නං පවිසිත්වා විප ් නං ආරභිත්වා පච්යචකය ොධිං
 ච්ඡිකත්වා ආකාය න නන්දමූ කපබ්භාරං අගමාසි. ඉ යරොපි අරඤ්ඤං 
පවිසිත්වා විප ් නං ආරභිත්වා පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා  ත්යථව
අගමාසි.ය  උයභොපිමයනොසි ා ය නිසීදිත්වාපාටියයක්කංපාටියයක්කං
ඉමාඋදානගාථායයො අභාසිංසු. 
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 ත්ථ නිපකන්ති පකතිනිපකං පණ්ඩි ං කසිණපරිකම්මාදිකු  ං. 

සාධුවිහාරින්ති අප්පනාවිහායරන වා උපචායරන වා  මන්නාග ං. ධීෙන්ති
ධිති ම්පන්නං.  ත්ථ නිපකත්ය න ධිති ම්පදා වුත් ා. ඉධ පන

ධිති ම්පන්නයමවාතිඅත්යථො.ධිතිනාම අසිථි පරක්කම ා, ‘‘කාමං යචො

ච න්හාරු චා’’ති (ම. නි. 2.184; අ. නි. 2.5; මහානි. 196) එවං

පවත් වීරිය ්ය  ංඅධිවචනං.අපිචධික්ක පායපොතිපිධීයරො. ොජාවෙට්ඨං

විජිතං පහාොතියථා පකතිරාජා ‘‘විජි ං රට්ඨං අනත්ථාවහ’’න්තිඤත්වා

රජ්ජං පහාය එයකො චරති, එවං  ා  හායං පහාය එයකො චයර. අථ වා 

ොජාවෙට්ඨන්තියථාසු ය ොයමොරාජාරට්ඨංවිජි ංපහායඑයකො චරි, යථා

ච මහාජනයකො රාජා, එවං එයකො චරීති අයම්පි   ්  අත්යථො. ය  ං
වුත් ානු ායරන  ක්කාජානිතුන්තිනවිත්ථාරි න්ති. 

 හායගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

103. අද්ධා පසංසා ාති ඉමි ් ා ගාථාය යාව ආකා  ය 

පඤ්ඤත් ා යන පච්යචකබුද්ධානං නි ජ්ජා,  ාව චාතුද්දි ගාථාය
උප්පත්ති දි ාඑවඋප්පත්ති. අයංපනවිය ය ො–යථාය ොරාජාරත්තියා

තික්ඛත්තුං උබ්බිජ්ජි, න  ථා අයං, යනව ්  යඤ්යඤො පච්චුපට්ඨිය ො
අයහොසි. ය ො ආකා  ය  පඤ්ඤත්ය සු ආ යනසු පච්යචකබුද්යධ

නිසීදායපත්වා‘‘යකතුම්යහ’’තිපුච්ඡි.‘‘මයං, මහාරාජ, අනවජ්ජයභොජියනො

නාමා’’ති. ‘‘භන්ය , අනවජ්ජයභොජියනොති ඉම ්  යකො අත්යථො’’ති? 

‘‘සුන්දරං වා අසුන්දරං වා  ද්ධා නිබ්බිකාරා භුඤ්ජාම, මහාරාජා’’ති.  ං
සුත්වාරඤ්යඤොඑ දයහොසි–‘‘යංනූනාහංඉයමඋපපරික්යඛයයං‘එදි ාවා

යනො වා’’’ති?  ං දිව ං කණාජයකන බි ඞ්ගදුතියයන පරිවිසි.  ං
පච්යචකබුද්ධා අම ං විය නිබ්බිකාරා භුඤ්ජිංසු. රාජා ‘‘ඉයම 

පටිඤ්ඤා ත් ා එකදිව ං නිබ්බිකාරා යහොන්ති, පුන  ්යව ජානි ් ාමී’’ති
 ්වා නාය නිමන්ය සි. දුතියදිවය පි  යථවාකාසි. ය පි  යථව
පරිභුඤ්ජිංසු.අථරාජා‘‘සුන්දරංදත්වා වීමංසි ් ාමී’’තිපුනපිනිමන්ය ත්වා
ද්යව දිවය  මහා ක්කාරං කත්වා පණීය න අතිවිචියත්රන ඛාදනීයයන
යභොජනීයයන පරිවිසි. ය පි  යථව නිබ්බිකාරා පරිභුඤ්ජිත්වා රඤ්යඤො
මඞ්ග ං වත්වා පක්කමිංසු. රාජා අචිරපක්කන්ය සු ය සු

‘‘අනවජ්ජයභොජියනො එය , අයහොව ාහම්පි අනවජ්ජයභොජීභයවයය’’න්ති
චින්ය ත්වා මහාරජ්ජං පහාය පබ් ජ්ජං  මාදාය විප ් නං ආරභිත්වා
පච්යචකබුද්යධො හුත්වා මඤ්ජූ කරුක්ඛමූය  පච්යචකබුද්ධානං මජ්යඣ
අත් යනො ආරම්මණං විභායවන්ය ො ඉමං ගාථමභාසි.  ා පදත්ථය ො 

උත් ානයමව. යකව ං පන සහාෙසම්පදන්ති එත්ථ අය යඛහි 
සී ාදික්ඛන්යධහි ම්පන්නා හායාඑව හාය ම්පදාතියවදි බ් ා. 

අයං පයනත්ථ යයොජනා – යා අයං වුත් ා  හාය ම්පදා,  ං

 හාය ම්පදං අද්ධා පසංසා , එකංය යනව යථොයමමාති වුත් ං යහොති.
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කථං? යසට්ඨා ස ා යසවිතබ්බා සහාොති. ක ්මා? අත් යනො සී ාදීහි 

ය ට්යඨ ය වමාන ්  සී ාදයයො ධම්මා අනුප්පන්නා උප්පජ්ජන්ති, 

උප්පන්නා ච වුද්ධිං විරූළ්හිං යවපුල් ං පාපුණන්ති.  යම ය වමාන ් 
අඤ්ඤමඤ්ඤං  ාධාරයණන කුක්කුච්ච ්  වියනොදයනන ච  ද්ධා න
පරිහායන්ති. එය  පන  හායයක ය ට්යඨ ච  යම ච අ ද්ධා
කුහනාදිමිච්ඡාජීවං පහාය ධම්යමන  යමන උප්පන්නං යභොජනං
භුඤ්ජන්ය ො ත්ථ චපටිඝානුනයංඅනුප්පායදන්ය ොඅනවජ්ජයභොජීහුත්වා
අත්ථකායමො කු පුත්ය ො එයකො චයර ඛග්ගවි ාණකප්යපො. අහම්පි එවං
චරන්ය ොඉමං ම්පත්තිංඅධිගය ොම්හීති. 

අද්ධාප ං ාගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

104. දිස්වාසුවණ්ණස්සාතිකාඋප්පත්ති? අඤ්ඤ යරොකිර ාරාණසියං 

රාජා ගිම්හ මයය දිවාය යයං උපගය ො අයහොසි,  න්තියක ච ්  

වණ්ණදාසීයගොසී චන්දනංපි ති.  ් ාඑක ාහායඑකංසුවණ්ණව යං, 

එක ාහායද්යව. ානි ඞ්ඝට්යටන්ති, ඉ රංන ඞ්ඝට්ටති.රාජා ංදි ්වා

‘‘එවයමව ගණවාය  ඞ්ඝට්ටනා, එකවාය අ ඞ්ඝට්ටනා’’තිචින්ය ත්වා
පුනප්පුනංදාසිං ඔය ොයකසි.ය නච මයයන බ් ා ඞ්කාරවිභූසි ායදවී

 ං බීජයන්තී ඨි ා යහොති.  ා ‘‘වණ්ණදාසියා පටි ද්ධචිත්ය ො මඤ්යඤ
රාජා’’ති චින්ය ත්වා  ං දාසිං උට්ඨායපත්වා  යයමව පිසිතුමාරද්ධා.

අථ ් ා ච උයභොසු  ාහාසු අයනයක සුවණ්ණව යා, ය   ඞ්ඝට්ටයන් ා
මහා ද්දං ජනයිංසු. රාජා අතිසුට්ඨු රං නිබ්බින්යදො දක්ඛිණප ්ය න
නිපන්යනොයයව විප ් නං ආරභිත්වා පච්යචකය ොධිං  ච්ඡාකාසි.  ං
අනුත් රසුයඛන සුඛි ං නිපන්නං චන්දනහත්ථා යදවී උප ඞ්කමිත්වා 

‘‘ආලිම්පාමි, මහාරාජා’’තිආහ. ය ො ‘‘අයපහි, මාආලිම්පාහී’’ති ආහ. ා

‘‘කි ් , මහාරාජා’’ති? ය ො‘‘නාහං, රාජා’’ති.එවයමය  ංකථා ල් ාපං

සුත්වා අමච්චා උප ඞ්කමිංසු, ය හිපි මහාරාජවායදනආ පිය ො ‘‘නාහං, 

භයණ, රාජා’’තිආහ.ය  ං පඨමගාථායවුත්  දි යමව. 

අයං පන ගාථාවණ්ණනා –  ත්ථ දිස්වාති ඔය ොයකත්වා. 

සුවණ්ණස්සාති කඤ්චන ් .‘‘ව යානී’’තිපාඨය ය ො. ාවය  පදත්යථො

හි අයංඅත්යථො. පභස්සොනීතිපභා නසී ානි, ජුතිමන් ානීතිවුත් ංයහොති.
ය  ං උත් ානපදත්ථයමව. අයං පන යයොජනා – දි ්වා භුජ ්මිං

සුවණ්ණ ්  ව යානි ‘‘ගණවාය   ති  ඞ්ඝට්ටනා, එකවාය 
අ ඞ්ඝට්ටනා’’ති එවං චින්ය ත්වා විප ් නං ආරභිත්වා අධිගය ොම්හීති.
ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

සුවණ්ණව යගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

105. එවං දුතියෙනාතිකා උප්පත්ති? අඤ්ඤ යරො කිර  ාරාණසිරාජා
දහයරොව පබ් ජිතුකායමො අමච්යච ආණායපසි – ‘‘යදවිං ගයහත්වා රජ්ජං
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පරිහරථ, අහං පබ් ජි ් ාමී’’ති. අමච්චා – ‘‘මහාරාජ, අරාජකං රජ්ජං

අම්යහහින ක්කා රක්ඛිතුං ාමන් රාජායනොආගම්මවිලුම්පි ් න්ති, යාව

එයකොපිපුත්ය ො උප්පජ්ජති,  ාවආගයමහී’’ති ඤ්ඤායපසුං. මුදුචිත්ය ො
රාජාඅධිවාය සි.අථයදවී ගබ්භංගණ්හි.රාජාපුනය ආණායපසි–‘‘යදවී

ගබ්භිනී, පුත් ං ජා ං රජ්යජ අභිසිඤ්චිත්වා රජ්ජං පරිහරථ, අහං

පබ් ජි ් ාමී’’ති. අමච්චා ‘‘දුජ්ජානං, මහාරාජ, එ ං, යං යදවී පුත් ං වා

විජායි ් ති, ධී රං වාති,  ාව විජායනකා ං ආගයමහී’’ති පුනපි රාජානං
 ඤ්ඤායපසුං. අථ  ා පුත් ං විජායි.  දාපි රාජා  යථව අමච්යච

ආණායපසි.අමච්චාපුනපිරාජානං – ‘‘ආගයමහි, මහාරාජ, යාවපටි ය ො
යහොතී’’ති හූහිකාරයණහි ඤ්ඤායපසුං. ය ොකුමායරපටි ය ජාය  

අමච්යච න්නිපා ායපත්වා‘‘පටි ය ොදානිඅයං,  ංරජ්යජඅභිසිඤ්චිත්වා 
පටිපජ්ජථා’’ති අමච්චානං ඔකා ං අදත්වා අන් රාපණය ො
කා ායවත්ථාදයයො  බ් පරික්ඛායර ආහරායපත්වා අන්ය පුයර එව
පබ් ජිත්වා මහාජනයකො විය නික්ඛමිත්වා ගය ො.  බ් පරිජයනො
නානප්පකාරංපරියදවමායනොරාජානංඅනු න්ධි.ය ොරාජායාවඅත් යනො 

රජ්ජසීමා,  ාව ගන්ත්වා කත් රදණ්යඩන ය ඛං ආකඩ්ඪිත්වා – ‘‘අයං

ය ඛා නාතික්කමි බ් ා’’තිආහ. මහාජයනො ය ඛාය සී ං කත්වා භූමියං 

නිපන්යනො පරියදවමායනො ‘‘තුය්හං දානි,  ා , රඤ්යඤො ආණා, කිං

කරි ් තී’’ති කුමාරං ය ඛං අතික්කමායපසි. කුමායරො ‘‘ ා ,  ා ා’’ති
ධාවිත්වා රාජානං  ම්පාපුණි. රාජා කුමාරං දි ්වා ‘‘එ ං මහාජනං

පරිහරන්ය ො රජ්ජං කායරසිං, කිං දානි එකං දාරකං පරිහරිතුං න

 ක්ඛි ් ’’න්ති කුමාරං ගයහත්වා අරඤ්ඤං පවිට්යඨො,  ත්ථ 
පුබ් පච්යචකබුද්යධහි වසි පණ්ණ ා ං දි ්වා වා ං කප්යපසි  ද්ධිං
පුත්ය න. 

 ය ො කුමායරො වර යනාදීසු ක පරිචයයො තිණ න්ථාරයක වා
රජ්ජුමඤ්චයක වා  යමායනො යරොදති. සී වා ාදීහි ඵුට්යඨො  මායනො –

‘‘සී ං  ා  උණ්හං  ා  මක ා  ා  ඩං න්ති. ඡාය ොම්හි  ා , 
පිපාසිය ොම්හි  ා ා’’ති වදති. රාජා  ං  ඤ්ඤායපන්ය ොයයව රත්තිං

වීතිනායමසි. දිවාපි ්  පිණ්ඩාය චරිත්වා භත් ං උපනායමසි, කුමායරො 
මි ් කභත් ංකඞ්ගුවරකමුග්ගාදි හු ංඅච්ඡායදන් ම්පි ංජිඝච්ඡාවය න 
භුඤ්ජමායනොකතිපාහච්චයයනඋණ්යහඨපි පදුමං විය මි ායි. රාජා පන
පටි ඞ්ඛාන ය න නිබ්බිකායරො භුඤ්ජති.  ය ො ය ො කුමාරං

 ඤ්ඤායපන්ය ො ආහ – ‘‘නගයර,  ා , පණී ාහායරො  බ්භති,  ත්ථ

ගච්ඡාමා’’ති. කුමායරො ‘‘ආම,  ා ා’’ති.  ය ො නං පුරක්ඛත්වා 
ආග මග්යගයනව නිවත්ති. කුමාරමා ාපි යදවී ‘‘න දානි රාජා කුමාරං

ගණ්හිත්වා අරඤ්යඤ චිරං වසි ් ති, කතිපායහයනව නිවත්ති ් තී’’ති
චින්ය ත්වා රඤ්ඤා කත් රදණ්යඩන ලිඛි ට්ඨායනයයව වතිං
කාරායපත්වා වා ං කප්යපසි. රාජා   ් ා වතියා අවිදූයර ඨත්වා ‘‘එත්ථ

ය ,  ා , මා ා නිසින්නා, ගච්ඡාහී’’ති යපය සි. යාව ය ො  ං ඨානං
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පාපුණාති,  ාව උදික්ඛන්ය ො අට්ඨාසි – ‘‘මා යහව නං යකොචි 
වියහයඨයයා’’ති.කුමායරොමාතු න්තිකංධාවන්ය ොඅගමාසි. 

ආරක්ඛපුරි ා කුමාරං ආගච්ඡන් ං දි ්වා යදවියා ආයරොයචසි. යදවී 
වී තිනාටකිත්ථි හ ් පරිවු ා පච්චුග්ගන්ත්වා පටිග්ගයහසි. රඤ්යඤො ච
පවත්තිං පුච්ඡි. ‘‘පච්ඡය ොආගච්ඡතී’’තිසුත්වාමනු ්ය යපය සි. රාජාපි
 ාවයදව  කව නට්ඨානං අගමාසි. මනු ් ා රාජානං අදි ්වා නිවත්තිංසු.
 ය ො යදවී නිරා ාව හුත්වා පුත් ං ගයහත්වා නගරං ගන්ත්වා රජ්යජ
අභිසිඤ්චි. රාජාපි අත් යනො ව නට්ඨායන නිසින්යනො විප ්සිත්වා
පච්යචකය ොධිං පත්වා මඤ්ජූ කරුක්ඛමූය  පච්යචකබුද්ධානං මජ්යඣ
ඉමංඋදානගාථංඅභාසි. ාඅත්ථය ොඋත් ානාඑව. 

අයං පයනත්ථාධිප්පායයො – ය්වායං එයකන දුතියයන කුමායරන 
සීතුණ්හාදීහි නියවයදන්ය න  හවාය න  ං  ඤ්ඤායපන්  ්  මම 

වාොභිලායපො   ්මිංසියනහවය න අභිසජ්ජනා වා ජා ා.  චාහං ඉමංන

පරිච්චජාමි,  ය ොආයතිම්පි යථව යහ ් ති, යථා ඉදානි, එවං දුතියෙන

සහ   ස්ස වාොභිලායපො අභිසජ්ජනා වා. ‘‘උභයම්යප ං අන් රායකරං

විය  ාධිගම ් ා’’ති එතං භෙං ආෙතිං යපක්ඛ ායනො  ං ඡඩ්යඩත්වා
යයොනිය ො පටිපජ්ජිත්වා පච්යචකය ොධිමධිගය ොම්හීති. ය  ං
වුත් නයයමවාති. 

ආයතිභයගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

106. කා ා හි චිත්රාති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර ය ට්ඨිපුත්ය ො 
දහයරොව ය ට්ඨිට්ඨානං  භි.   ්  තිණ්ණං උතූනං අනුච්ඡවිකා  යයො
පා ාදා අයහසුං. ය ො  බ්  ම්පත්තීහි යදවකුමායරො විය පරිචායරති. අථ

ය ො දහයරොව  මායනො ‘‘පබ් ජි ් ාමී’’ති මා ාපි යරො ආපුච්ඡි, ය  නං

නිවායරන්ති.ය ො යථවනි න්ධති. පුනපිනංමා ාපි යරො ‘‘ත්වං,  ා , 

සුඛුමාය ො, දුක්කරා පබ් ජ්ජා, ඛුරධාරාය උපරි චඞ්කමන දි ා’’ති
නානප්පකායරහි නිවායරන්ති. ය ො  යථව නි න්ධති. ය  චින්ය සුං –

‘‘ චායං පබ් ජති, අම්හාකං යදොමන ් ං යහොති.  යච නං නිවායරම, 

එ  ්  යදොමන ් ං යහොති. අපිච අම්හාකං යදොමන ් ං යහොතු, මා ච
එ  ් ා’’ති අනුජානිංසු.  ය ො ය ො  බ් ං පරිජනං පරියදවමානං
අනාදියිත්වාඉසිප නංගන්ත්වා පච්යචකබුද්ධානං න්තියකපබ් ජි.  ් 

උළාරය නා නං න පාපුණාති, මඤ්චයක  ට්ටිකං අත්ථරිත්වා  යි. ය ො
වර යයන ක පරිචයයො  බ් රත්තිං අතිදුක්ඛිය ො අයහොසි. පභාය 
 රීරපරිකම්මං කත්වා පත් චීවරමාදාය පච්යචකබුද්යධහි  ද්ධිං පිණ්ඩාය 

පාවිසි.  ත්ථ වුඩ්ඪා අග්ගා නඤ්ච අග්ගපිණ්ඩඤ්ච  භන්ති, නවකා
යංකිඤ්චියදව ආ නලූඛං යභොජනඤ්ච. ය ො ය න ලූඛයභොජයනනාපි
අතිදුක්ඛිය ො අයහොසි. ය ො කතිපාහංයයව කිය ො දුබ් ණ්යණො හුත්වා

නිබ්බිජ්ජි, යථා ං අපරිපක්කගය  මණධම්යම. ය ොමා ාපිතූනං දූ ං
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යපය ත්වා උප්පබ් ජි. ය ො කතිපාහංයයව   ං ගයහත්වා පුනපි

පබ් ජිතුකායමො අයහොසි,  ය ො දුතියම්පි පබ් ජිත්වා පුනපි උප්පබ් ජි.
 තියවායරපනපබ් ජිත්වා  ම්මාපටිපන්යනොවිප ්සිත්වාපච්යචකය ොධිං
 ච්ඡිකත්වා ඉමං උදානගාථං වත්වා පුන පච්යචකබුද්ධානං මජ්යඣ
ඉමයමව යාකරණගාථම්පිඅභාසි. 

 ත්ථ කා ාති ද්යව කාමා වත්ථුකායමො ච කිය  කායමො ච.  ත්ථ

වත්ථුකායමොනාමපියරූපාදිආරම්මණධම්යමො, කිය  කායමොනාම බ්ය ො 
රාගප්පයභයදො. ඉධ පන වත්ථුකායමො අධිප්යපය ො.

රූපාදිඅයනකප්පකාරවය න චිත්රා. ය ොක ් ාදවය න  ධුො. 

 ා පුථුජ්ජනානංමනංරමායපන්තීති  යනොෙ ා. විරූපරූයපනාතිවිවියධන

රූයපන, අයනකවියධන  භායවනාති වුත් ං යහොති. ය  හි රූපාදිවය න

චිත්රා, රූපාදීසුපි නී ාදිවය න විවිධරූපා. එවං ය න ය න විරූපරූයපන

 ථා  ථා අ ් ාදං ද ්ය ත්වා  යථන්ති චිත්තං, පබ් ජ්ජාය අභිරමිතුංන
යදන්තීති. ය  යමත්ථ පාකටයමව. නිගමනම්පි ද්වීහි තීහි වා පයදහි
යයොයජත්වාපුරිමගාථාසුවුත් නයයයනවයවදි බ් න්ති. 

කාමගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

107. ඊතී ොති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර රඤ්යඤො ගණ්යඩො

උදපාදි,  ාළ්හා යවදනා වඩ්ඪන්ති. යවජ්ජා ‘‘ ත්ථකම්යමනවිනා ඵාසුන

යහොතී’’තිභණන්ති. රාජාය  ංඅභයංදත්වා ත්ථකම්මංකාරායපසි.ය 
 ං ඵාය ත්වා පුබ් ය ොහි ං නීහරිත්වා නියවදනං කත්වා වණං
පිය ොතියකන  න්ධිංසු. ලූඛමං ාහායරසු ච නං  ම්මා ඔවදිංසු. රාජා

ලූඛයභොජයනන කි  රීයරො අයහොසි, ගණ්යඩො ච ්  මි ායි. ය ො 

ඵාසුක ඤ්ඤීහුත්වාසිනිද්ධාහාරංභුඤ්ජි, ය න ඤ්ජා  ය ොවි යයයයව

පටිය වි,   ් ගණ්යඩොපුරිම භාවයමව ම්පාපුණි.එවංයාවතික්ඛත්තුං
 ත්ථකම්මං කාරායපත්වායවජ්යජහිපරිවජ්ජිය ොනිබ්බින්දිත්වාමහාරජ්ජං
පහාය පබ් ජිත්වා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා විප ් නං ආරභිත්වා  ත් හි
ව ්ය හි පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා ඉමං උදානගාථං භාසිත්වා
නන්දමූ කපබ්භාරංඅගමාසි. 

 ත්ථ එතීති ඊති, ආගන්තුකානං අකු  භාගීනං  ය නයහතූනං එ ං
අධිවචනං.  ්මාකාමගුණාපිඑය අයනක ය නාවහට්යඨන අනත්ථානං

 න්නිපා ට්යඨන ච ඊති. ගණ්යඩොපි අසුචිං පග්ඝරති, 
උද්ධුමා පරිපක්කපරිභින්යනො යහොති.   ්මා එය 
කිය  ාසුචිපග්ඝරණය ො උප්පාදජරාභඞ්යගහි

උද්ධුමා පරිපක්කපරිභින්නභාවය ො ච  ණ්යඩො. උපද්දවතීති උපද්දයවො, 

අනත්ථං ජයනන්ය ො අභිභවති අජ්යඣොත්ථරතීති අත්යථො, 
රාගගණ්ඩාදීනයම මධිවචනං.   ්මා කාමගුණායපය 
අවිදි නිබ් ානත්ථාවහයහතු ාය  බ්බුපද්දවකම්මපරිවත්ථු ාය ච 
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පටුන 

උපද්දයවො. ය ්මා පයනය  කිය  ාතුරභාවං ජයනන් ා සී  ඞ්ඛා ං
ආයරොගයං ය ොලුප්පං වා උප්පායදන් ා පාකතිකයමව ආයරොගයං

විලුම්පන්ති,   ්මා ඉමිනා ආයරොගයවිලුම්පනට්යඨන යෙොය ො. 
අබ්භන් රමනුපවිට්ඨට්යඨන පන අන්ය ොතුදනට්යඨන ච

දුන්නීහරණීයට්යඨනච සල්ලං. දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකභයාවහනය ො භෙං. 

යමඑ න්ති ය තං. ය  යමත්ථපාකටයමව. නිගමනම්පිවුත් නයයයනව
යවදි බ් න්ති. 

ඊතිගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

108. සීතඤ්ොතිකාඋප්පත්ති?  ාරාණසියංකිරසී ාලුකබ්රහ්මදත්ය ො 
නාම රාජා අයහොසි. ය ො පබ් ජිත්වා අරඤ්යඤ තිණකුටිකාය විහරති.

  ්මිඤ්චපයදය සීය  සී ං, උණ්යහ දණ්හයමවයහොතිඅබ්යභොකා ත් ා

පයද  ් .යගොචරගායම භික්ඛායාවදත්ථංන බ්භති, පානීයම්පි දුල් භං, 
වා ා පඩං  රී පාපි  ායධන්ති.   ්  එ දයහොසි – ‘‘ඉය ො 

අඩ්ඪයයොජනමත්ය  ම්පන්යනොපයදය ො,  ත්ථ බ්ය පිඑය පරි ් යා

නත්ථි, යංනූනාහං  ත්ථ ගච්යඡයයං, ඵාසුකං විහරන්ය න  ක්කා

සුඛමධිගන්තු’’න්ති?   ් පුනඅයහොසි–‘‘පබ් ජි ානාමන පච්චයගිද්ධා

යහොන්ති, එවරූපඤ්ච චිත් ං අත් යනො වය  වත් ායපන්ති, නචිත්  ්  

වය වත් න්ති, නාහංගමි ් ාමී’’තිඑවංපච්චයවක්ඛිත්වානඅගමාසි.එවං 
යාව තියකං උප්පන්නචිත් ං පච්චයවක්ඛිත්වා නිවත්ය සි.  ය ො
 ත්යථව  ත්  ව ් ානි වසිත්වා  ම්මා පටිපජ්ජමායනො පච්යචකය ොධිං
 ච්ඡිකත්වාඉමංඋදානගාථං භාසිත්වානන්දමූ කපබ්භාරංඅගමාසි. 

 ත්ථ සීතඤ්ොති සී ං දුවිධං අබ්භන් රධාතුක්යඛොභපච්චයඤ්ච

 ාහිරධාතුක්යඛොභපච්චයඤ්ච,  ථා උණ්හම්පි. ඩංසාති පිඞ්ග මක්ඛිකා. 

සරීසපාති යය යකචි දීඝජාතිකා  රන් ා ගච්ඡන්ති. ය  ං පාකටයමව.
නිගමනම්පිවුත් නයයයනව යවදි බ් න්ති. 

සී ාලුකගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

109. නාය ොවාති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර අඤ්ඤ යරො රාජා
වී ති ව ් ානි රජ්ජං කායරත්වා කා ඞ්කය ො නිරයය වී ති ව ් ානි එව

පච්චිත්වා, හිමවන් ප්පයදය  හත්ථියයොනියං උප්පජ්ජිත්වා
 ඤ්ජා ක්ඛන්යධො පදුමවණ්ණ ක  රීයරො උළායරො යූථපති මහානායගො

අයහොසි.  ් ඔභග්යගොභග්ග ාඛාභඞ්ගානිහත්ථිඡාපාවඛාදන්ති, ඔගායහපි

නං හත්ථිනියයො කද්දයමන විලිම්පිංසු,  බ් ං පාලිය යයකනාග ්ය ව
අයහොසි. ය ො යූථා නිබ්බිජ්ජිත්වා පක්කාමි.  ය ොනං පදානු ායරන යූථා 

අනු න්ධන්ති, එවං යාව තියං පක්කන් ම්පි අනු න්ධිංසුයයව.  ය ො

චින්ය සි ‘‘ඉදානිමය්හංනත් යකො ාරාණසියංරජ්ජංකායරති, යංනූනාහං
අත් යනො පුරිමජාතියා උයයානං ගච්යඡයයං. ත්රය ොමං රක්ඛි ් තී’’ති.
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 ය ො රත්තියං නිද්දුපගය  යූයථ යූථං පහාය  යමව උයයානං පාවිසි.

උයයානපාය ො දි ්වා රඤ්යඤොආයරොයචසි. රාජා ‘‘හත්ථිංගයහ ් ාමී’’ති

ය නාය පරිවායරසි. හත්ථී රාජානයමව අභිමුයඛො ගච්ඡති. රාජා ‘‘මං
අභිමුයඛො එතී’’ති ඛුරප්පං  න්නය්හිත්වා අට්ඨාසි.  ය ො හත්ථී 

‘‘විජ්යඣයයාපි මං එය ො’’ති මානුසිකාය වාචාය ‘‘බ්රහ්මදත් , මා මං

විජ්ඣ, අහං ය  අයයයකො’’ති ආහ. රාජා ‘‘කිං භණසී’’ති  බ් ං පුච්ඡි.
හත්ථීපිරජ්යජචනරයකච හත්ථියයොනියඤ්චපවත්තිං බ් ං ආයරොයචසි.

රාජා ‘‘සුන්දරං මා භායි, මා කඤ්චි භිං ායපහී’’ති හත්ථියනො වට්ටඤ්ච
ආරක්ඛයකචහත්ථිභණ්යඩච උපට්ඨායපසි. 

අයථකදිව ං රාජා හත්ථික්ඛන්ධවරගය ො ‘‘අයං වී තිව ් ානි රජ්ජං
කායරත්වා නිරයය පච්චිත්වා පක්කාවය ය න තිරච්ඡානයයොනියං 

උප්පන්යනො,  ත්ථාපි ගණ ංවා  ඞ්ඝට්ටනං අ හන්ය ො ඉධාගය ොසි, 

අයහො දුක්යඛොව ගණ ංවාය ො, එකීභායවො එවපනසුයඛො’’තිචින්ය ත්වා
 ත්යථව විප ් නං ආරභිත්වා පච්යචකය ොධිං  ච්ඡාකාසි.  ං
ය ොකුත් රසුයඛන සුඛි ං අමච්චා උප ඞ්කමිත්වා පණිපා ං කත්වා

‘‘යානකාය ො, මහාරාජා’’ති ආහංසු.  ය ො ‘‘නාහං, රාජා’’ති වත්වා
පුරිමනයයයනවඉමං ගාථමභාසි. ාපදත්ථය ොපාකටාඑව. 

අයං පයනත්ථ අධිප්පායයයොජනා –  ා ච යඛො යුත්තිවය යනව, න 

අනු ් වවය න. යථා අයං හත්ථී අරියකන්ය සු සීය සු දන් ත් ා

අදන් භූමිං නාගච්ඡතීති වා,  රීරමහන්  ාය වා නාය ො, එවං කුදා ්සු 

නාමාහම්පි අරියකන්ය සු සීය සු දන් ත් ා අදන් භූමිං නාගමයනන, 

ආගුමකරයණන, පුන ඉත්ථත් ංඅනාගමයනනචගුණ රීරමහන්  ායවා

නායගො භයවයයං. යථා යච  යූථානි විවජ්ජයත්වා එකචරියසුයඛන 

ෙථාභිෙන්තං විහෙං අෙඤ්යඤ එයකො ෙයෙ ඛග් විසාණකප්යපො, කුදා ්සු
නාමාහම්පි එවං ගණං විවජ්යජත්වා එකවිහාරසුයඛන යථාභිරන් ං විහරං

අරඤ්යඤ අත් යනො යථා යථා සුඛං,  ථා  ථා යත් කං වා ඉච්ඡාමි, 
 ත් කං අරඤ්යඤ නිවා ං එයකො චයර ඛග්ගවි ාණකප්යපො එයකො 
චයරයයන්ති අත්යථො. යථා යච  සු ණ්ඨි ක්ඛන්ධමහන්  ාය 

සඤ්ජාතක්ඛන්යධො, කුදා ්සුනාමාහම්පි එවං අය ඛසී ක්ඛන්ධමහන්  ාය

 ඤ්ජා ක්ඛන්යධොභයවයයං.යථායච පදුම දි ගත්  ායවා, පදුමකුය 

උප්පන්න ාය වා පදුමී, කුදා ්සු නාමාහම්පි එවං පදුම දි උජුක ාය වා, 
අරියජාතිපදුයම උප්පන්න ාය වා පදුමී භයවයයං. යථා යච  ථාම  ාදීහි 

උළායෙො, කුදා ්සු නාමාහම්පි එවං පරිසුද්ධකාය මාචාර ාදීහි
සී  මාධිනිබ්ය ධිකපඤ්ඤාදීහි වා උළායරො භයවයයන්ති. එවං 
චින්ය න්ය ොවිප ් නංආරභිත්වාපච්යචකය ොධිංඅධිගය ොම්හීති. 

නාගගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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110. අට්ඨානතන්ති කා උප්පත්ති?  ාරාණසිරඤ්යඤො කිර පුත්ය ො
දහයරොඑව මායනොපබ් ජිතුකායමොමා ාපි යරොයාචි.මා ාපි යරොනං 
නිවායරන්ති. ය ො නිවාරියමායනොපි නි න්ධතියයව ‘‘පබ් ජි ් ාමී’’ති.
 ය ො පුබ්ය  වුත් ය ට්ඨිපුත් ං විය  බ් ං වත්වා අනුජානිංසු.

‘‘පබ් ජිත්වා ච උයයායනයයව වසි බ් ’’න්ති පටිජානායපසුං, ය ො  ථා
අකාසි.   ්  මා ා පාය ොව වී ති හ ් නාටකිත්ථිපරිවු ා උයයානං
ගන්ත්වාපුත් ංයාගුංපායයත්වාඅන් රා ඛජ්ජකාදීනිචඛාදායපත්වායාව
මජ්ඣන්හික මයා ය න  ද්ධිං  මුල් පිත්වා නගරං පවි ති. පි ාපි
මජ්ඣන්හියක ආගන්ත්වා  ං යභොයජත්වා අත් නාපි භුඤ්ජිත්වා දිව ං 
ය න  ද්ධිං  මුල් පිත්වා  ායන්හ මයං පටිජග්ගනකපුරිය  ඨයපත්වා
නගරංපවි ති.ය ොඑවංරත්තින්දිවංඅවිවිත්ය ොවිහරති. 

ය න යඛො පන  මයයන ආදිච්ච න්ධු නාම පච්යචකබුද්යධො 
නන්දමූ කපබ්භායර විහරති. ය ො ආවජ්යජන්ය ො  ං අද්ද  – ‘‘අයං

කුමායරො පබ් ජිතුං අ ක්ඛි, ජටං ඡින්දිතුං න  ක්යකොතී’’ති.  ය ො පරං

ආවජ්ජි – ‘‘අත් යනො ධම්ම ාය නිබ්බිජ්ජි ් ති නු යඛො, යනො’’ති. අථ
‘‘ධම්ම ාය නිබ්බින්දන්ය ො අතිචිරං භවි ් තී’’ති ඤත්වා ‘‘  ් 
ආරම්මණංද ්ය  ් ාමී’’තිපුරිමනයයයනවමයනොසි ා  ය ො ආගන්ත්වා

උයයායන අට්ඨාසි. රාජපරි ා දි ්වා ‘‘පච්යචකබුද්යධො ආගය ො, 
මහාරාජා’’ති ආයරොයචසි. රාජා ‘‘ඉදානි යම පුත්ය ො පච්යචකබුද්යධන
 ද්ධිං අනුක්කණ්ඨිය ො වසි ් තී’’ති පමුදි මයනො හුත්වා පච්යචකබුද්ධං
 ක්කච්චං උපට්ඨහිත්වා  ත්යථව වා ං යාචිත්වා
පණ්ණ ා ාදිවාවිහාරචඞ්කමාදි බ් ං කායරත්වා වාය සි. ය ො  ත්ථ

ව න්ය ො එකදිව ංඔකා ං භිත්වාකුමාරංපුච්ඡි – ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති? 

‘‘අහං පබ් ජිය ො’’ති. ‘‘පබ් ජි ා නාම න ඊදි ා යහොන්තී’’ති. අථ 

‘‘භන්ය , කීදි ා යහොන්ති, කිං මය්හං අනනුච්ඡවික’’න්ති වුත්ය  ‘‘ත්වං

අත් යනො අනනුච්ඡවිකං න යපක්ඛසි, නනු ය  මා ා වී ති හ ්සිත්ථීති 

 ද්ධිංපුබ් ණ්හ මයයආගච්ඡන්තීඋයයානංඅවිවිත් ංකයරොති, පි ාච ් 

මහ ා   කායයන  ායන්හ මයය ජග්ගනකපරි ා  ක ං රත්තිං, 

පබ් ජි ා නාම  ව  දි ා න යහොන්ති, ඊදි ා පන යහොන්තී’’ති  ත්ථ
ඨි  ්ය ව ඉද්ධියා හිමවන්ය  අඤ්ඤ රං විහාරං ද ්ය සි. ය ො  ත්ථ
පච්යචකබුද්යධ ආ ම් නඵ කං නි ් ාය ඨිය  ච චඞ්කමන්ය  ච 
රජනකකම්මසූචිකම්මාදීනි කයරොන්ය  ච දි ්වා ආහ – ‘‘තුම්යහ ඉධ

නාගච්ඡථ, පබ් ජ්ජා ච තුම්යහහි අනුඤ්ඤා ා’’ති? ‘‘ආම, පබ් ජ්ජා 

අනුඤ්ඤා ා, පබ් ජි කා ය ොපට්ඨාය මණානාමඅත් යනොනි ් රණං

කාතුං, පයද ඤ්ච ඉච්ඡි ංපත්ථි ංගන්තුං භන්ති, එත් කංවවට්ටතී’’ති

වත්වා ආකාය  ඨත්වා අට්ඨාන තං සඞ් ණිකාෙතස්ස, ෙං ඵස්සයෙ

සා යකං විමුත්තින්තිඉමංඋපඩ්ඪුගාථංවත්වාදි ් මායනොයයවආකාය න 

නන්දමූ කපබ්භාරං අගමාසි. එවං ගය  පච්යචකබුද්යධ ය ො අත් යනො

පණ්ණ ා ංපවිසිත්වා නිපජ්ජි.ආරක්ඛපුරිය ොපි‘‘ යිය ොකුමායරො, ඉදානි
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කුහිං ගමි ් තී’’ති පමත්ය ො නිද්දං ඔක්කමි. ය ො   ්  පමත් භාවං
ඤත්වා පත් චීවරමාදාය අරඤ්ඤං පාවිසි.  ත්ර ච ඨිය ො විප ් නං
ආරභිත්වාපච්යචකය ොධිං ච්ඡිකත්වාපච්යචකබුද්ධට්ඨානංගය ො.  ත්රච
‘‘කථමධිග ’’න්ති පුච්ඡිය ො ආදිච්ච න්ධුනා වුත් ං උපඩ්ඪගාථං
පරිපුණ්ණං කත්වාඅභාසි. 

  ් ත්යථො – අට්ඨාන තන්ති අට්ඨානං  ං, අකාරණං  න්ති වුත් ං
යහොති.අනුනාසිකය ොයපොකය ො‘‘අරිය ච්චාන ද ් න’’න්තිආදීසු(ඛු.පා.

5.11; සු. නි. 270) විය. සඞ් ණිකාෙතස්සාති ගණාභිර  ් . ෙන්ති 

කාරණවචනයම ං ‘‘යං හිරීයති හිරීයි බ්ය නා’’තිආදීසු (ධ.  . 30) විය. 

ඵස්සයෙති අධිගච්යඡ. සා යකං විමුත්තින්ති ය ොකිය මාපත්තිං.  ා හි
අප්පි ප්පි  මයයඑවපච්චත්ථියකහි විමුච්චනය ො‘‘ ාමයිකාවිමුත්තී’’ති

වුච්චති.  ං  ාමයිකං විමුත්තිං. අට්ඨානං  ං, න  ං කාරණං විජ්ජති

 ඞ්ගණිකාර  ් , යයන කාරයණන විමුත්තිං ඵ ් යය ඉති එ ං 
ආදිච්ච න්ධු ්  පච්යචකබුද්ධ ්  වයචො නි ම්ම  ඞ්ගණිකාරතිං පහාය
යයොනිය ො පටිපජ්ජන්ය ොඅධිගය ොම්හීතිආහ.ය  ංවුත් නයයමවාති. 

අට්ඨානගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

දුතියවග්යගොනිට්ඨිය ො. 

111. දිට්ඨීවිසූකානීති කා උප්පත්ති? අඤ්ඤ යරො කිර  ාරාණසිරාජා

රයහොගය ො චින්ය සි – ‘‘යථා සී ාදීනං පටිඝා කානි උණ්හාදීනි අත්ථි, 

අත්ථිනුයඛොඑවංවට්ටපටිඝා කංවිවට්ටං, යනො’’ති? ය ොඅමච්යචපුච්ඡි–

‘‘විවට්ටං ජානාථා’’ති? ය  ‘‘ජානාම, මහාරාජා’’ති ආහංසු. රාජා ‘‘කිං

 ’’න්ති?  ය ො ‘‘අන් වා ය ොයකො’’තිආදිනා නයයන   ් තුච්යඡදං

කයථසුං. රාජා ‘‘ඉයමන ජානන්ති,  බ්ය පියම දිට්ඨිගතිකා’’ති  යයමව

ය  ංවිය ොම ඤ්චඅයුත්  ඤ්චදි ්වා ‘‘වට්ටපටිඝා කංවිවට්ටංඅත්ථි, 
 ංගයවසි බ් ’’න්ති චින්ය ත්වා රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො
පච්යචකය ොධිං  ච්ඡාකාසි. ඉමඤ්ච උදානගාථං අභාසි පච්යචකබුද්ධානං
මජ්යඣ යාකරණගාථඤ්ච. 

  ් ත්යථො – දිට්ඨීවිසූකානීති ද්වා ට්ඨිදිට්ඨිග ානි.  ානි හි
මග්ග ම්මාදිට්ඨියා විසූකට්යඨන විජ්ඣනට්යඨන විය ොමට්යඨන ච

විසූකානි, එවං දිට්ඨියා විසූකානි, දිට්ඨි එව වා විසූකානි දිට්ඨිවිසූකානි. 

උපාතිවත්යතොති ද ් නමග්යගන අතික්කන්ය ො. පත්යතො නිො න්ති

අවිනිපා ධම්ම ාය  ම්ය ොධිපරායණ ාය ච නිය භාවං අධිගය ො, 
 ම්මත් නියාම ඞ්ඛා ං වා පඨමමග්ගන්ති. එත් ාව ා
පඨමමග්ගකිච්චනිප්ඵත්ති ච   ්  පටි ායභො ච වුත්ය ො. ඉදානි 

පටිලද්ධ ග්ය ොති ඉමිනා ය  මග්ගපටි ාභං ද ්ය ති. 

උප්පන්නඤායණොම්හීති උප්පන්නපච්යචකය ොධිඤායණො අම්හි. එය න
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ඵ ං ද ්ය ති. අනඤ්ඤයනයෙයොති අඤ්යඤහි ඉදං  ච්චන්ති න 

යන බ්ය ො.එය න යම්භු ංද ්ය ති, පත්ය වාපච්යචකය ොධිඤායණ 

අඤ්ඤයනයය ාය අභාවා  යංවසි ං.  මථවිප ් නාය වා දිට්ඨිවිසූකානි

උපාතිවත්යතො, ආදිමග්යගන නිො ං පත්යතො, ය ය හි පටිලද්ධ ග්ය ො, 

ඵලඤායණන උප්පන්නඤායණො,  ං  බ් ං අත් නාව අධිගය ොති 

අනඤ්ඤයනයෙයොති.ය  ංවුත් නයයයනවයවදි බ් න්ති. 

දිට්ඨීවිසූකගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

112. නිල්යලොලුයපොති කා උප්පත්ති?  ාරාණසිරඤ්යඤො කිර සූයදො 
අන් රභත් ං පචිත්වා උපනායමසි මනුඤ්ඤද ් නං  ාදුර ං ‘‘අප්යපව
නාම යම රාජා ධනමනුප්පායදයයා’’ති.  ං රඤ්යඤො ගන්යධයනව

යභොත්තුකමය ංජයනසි, මුයඛයඛළං උප්පායදති.පඨමක යළපනමුයඛ
පක්ඛිත් මත්ය   ත් ර හරණි හ ් ානි අමය යනව ඵුසි ානි අයහසුං.

සූයදො ‘‘ඉදානි යම ද ් ති, ඉදානි යම ද ් තී’’ති චින්ය සි. රාජාපි

‘‘ ක්කාරාරයහොසූයදො’’තිචින්ය සි, ‘‘ර ං ායිත්වා පන ක්කයරොන් ං
මං පාපයකො කිත්ති ද්යදො අබ්භුග්ගච්යඡයය ‘ය ොය ො අයං රාජා 

ර ගරුයකො’’’ති න කිඤ්චි අභණි. එවං යාව යභොජනපරියයො ානං,  ාව

සූයදො ‘‘ඉදානි ද ් ති, ඉදානි ද ් තී’’තිචින්ය සි. රාජාපිඅවණ්ණභයයන

න කිඤ්චි අභණි.  ය ො සූයදො ‘‘නත්ථි මඤ්යඤ ඉම ්  රඤ්යඤො
ජිව්හාවිඤ්ඤාණ’’න්ති. දුතියදිවය  අ ාදුර ං උපනායමසි. රාජා

භුඤ්ජන්ය ො ‘‘නිග්ගහාරයහො ව , යභො, අජ්ජ සූයදො’’ති ජානන්ය ොපි
පුබ්ය වියපච්චයවක්ඛිත්වාඅවණ්ණභයයනනකිඤ්චිඅභණි. ය ො සූයදො
‘‘රාජායනවසුන්දරංනාසුන්දරංජානාතී’’තිචින්ය ත්වා බ් ංපරිබ් යං 
අත් නාවගයහත්වාකිඤ්චියදවපචිත්වාරඤ්යඤොයදති.රාජා‘‘අයහොව 

ය ොයභො, අහංනාම වී තිනගර හ ් ානිභුඤ්ජන්ය ො ඉම ් ය ොයභන
භත් මත් ම්පි න  භාමී’’ති නිබ්බිජ්ජිත්වා රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා
විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං  ච්ඡාකාසි. පුරිමනයයයනව ඉමං ගාථං
අභාසි. 

 ත්ථ නිල්යලොලුයපොතිඅය ොලුයපො.යයොහි ර  ණ්හාභිභූය ොයහොති, 

ය ොභු ංලුප්පතිපුනප්පුනංලුප්පති, ය න‘‘ය ොලුයපො’’ති වුච්චති.  ්මා

එ   ං පටික්ඛිපන්ය ො ‘‘නිල්ය ොලුයපො’’ති ආහ. නික්කුයහොති එත්ථ

කිඤ්චාපි ය ්  තිවිධං කුහනවත්ථු නත්ථි, ය ො ‘‘නික්කුයහො’’ති වුච්චති.
ඉමි ් ා පන ගාථාය මනුඤ්ඤයභොජනාදීසු විම්හයමනාපජ්ජනය ො 

නික්කුයහොතිඅයමධිප්පායයො. නිප්පිපායසොතිඑත්ථපාතුමිච්ඡා පිපා ා,   ් ා

අභායවන නිප්පිපාය ො,  ාදුර ය ොයභන යභොත්තුකමය ාවිරහිය ොති

අත්යථො. නිම් ක්යඛොති එත්ථ පරගුණවිනා න ක්ඛයණො මක්යඛො,   ්  

අභායවන නිම්මක්යඛො. අත් යනො ගිහිකාය  සූද ්  ගුණමක්ඛනාභාවං

 න්ධායාහ. නිද්ධන්තකසාවය ොයහොති එත්ථ රාගාදයයො  යයො
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කායදුච්චරි ාදීනි ච තීණීති ඡ ධම්මා යථා ම්භවං අප්ප න්නට්යඨන 
 කභාවං විජහායපත්වා පරභාවං ගණ්හාපනට්යඨන ක ටට්යඨන ච

‘‘ක ාවා’’තියවදි බ් ා.යථාහ – 

‘‘ ත්ථ ක යම  යයො ක ාවා? රාගක ායවො, යදො ක ායවො, 
යමොහක ායවො. ඉයම  යයො ක ාවා.  ත්ථ ක යම අපයරපි  යයො

ක ාවා? කායක ායවො, වචීක ායවො, මයනොක ායවො’’ති(විභ. 924). 

ය සු යමොහං ඨයපත්වා පඤ්චන්නං ක ාවානං ය  ඤ්ච  බ්ය  ං 
මූ භූ  ් යමොහ ් නිද්ධන් ත් ානිද්ධන් ක ාවයමොයහො.තිණ්ණංඑව
වා කායවචීමයනොක ාවානං යමොහ ්  ච නිද්ධන් ත් ා

නිද්ධන් ක ාවයමොයහො. ඉ යරසු නිල්ය ොලුප ාදීහි රාගක ාව ් , 

නිම්මක්ඛ ාය යදො ක ාව ්  නිද්ධන් භායවො සිද්යධො එව. නිොසයෙොති 

නිත් ණ්යහො. සබ්බයලොයකභවිත්වාති ක ය ොයක, තීසුභයවසු ද්වාද සු
වා ආය යනසු භවවිභව ණ්හාවිරහිය ො හුත්වාති අත්යථො. ය  ං

වුත් නයයයනව යවදි බ් ං. අථ වා  යයොපි පායද වත්වා එයකො ෙයෙති
එයකොචරිතුං  ක්කුයණයයාතිඑවම්යපත්ථ ම් න්යධොකා බ්ය ො. 

නිල්ය ොලුපගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

113. පාපංසහාෙන්තිකාඋප්පත්ති?  ාරාණසියංකිරඅඤ්ඤ යරොරාජා 
මහච්චරාජානුභායවන නගරං පදක්ඛිණං කයරොන්ය ො මනු ්ය 

යකොට්ඨාගාරය ො පුරාණධඤ්ඤාදීනි  හිද්ධා නීහරන්ය  දි ්වා ‘‘කිං, 

භයණ, ඉද’’න්තිඅමච්යචපුච්ඡි.අමච්චා ‘‘ඉදානි, මහාරාජ, නවධඤ්ඤාදීනි

උප්පජ්ජි ් න්ති, ය  ං ඔකා ං කාතුං ඉයම මනු ් ා පුරාණධඤ්ඤාදීනි

ඡඩ්යඩන්තී’’තිආහංසු. රාජා ‘‘කිං, භයණ, ඉත්ථාගාර  කායාදීනං වත් ං

පරිපුණ්ණ’’න්තිආහ.‘‘ආම, මහාරාජ, පරිපුණ්ණ’’න්ති.‘‘ය නහි, භයණ, 

දාන ා ං කායරථ, දානං ද ් ාමි, මා ඉමානි ධඤ්ඤානි අනුපකාරානි

වින ් න්තූ’’ති. ය ො නංඅඤ්ඤ යරොදිට්ඨිගතියකොඅමච්යචො‘‘මහාරාජ, 

නත්ථි දින්න’’න්ති ආරබ්භ යාව ‘‘ ාය  ච පණ්ඩිය  ච  න්ධාවිත්වා
 ං රිත්වා දුක්ඛ ් න් ං කරි ් න්තී’’ති වත්වා නිවායරසි. රාජා දුතියම්පි
 තියම්පි යකොට්ඨාගායර විලුම්පන්ය  දි ්වා  යථව ආණායපසි. ය ොපි

 තියම්පි නං ‘‘මහාරාජ, දත්තුපඤ්ඤත් ං යදිදං දාන’’න්තිආදීනි වත්වා

නිවායරසි.ය ො‘‘අයර, අහංඅත් යනො න් කම්පින භාමිදාතුං, කිංයම
ඉයමහි පාප හායයහී’’ති නිබ්බින්යනො රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා
විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං  ච්ඡාකාසි.  ඤ්ච පාප හායං ගරහන්ය ො
ඉමංඋදානගාථමාහ. 

  ් ායං  ඞ්යඛපත්යථො – ය්වායං ද වත්ථුකාය පාපදිට්ඨියා

 මන්නාග ත් ා පායපො, පයර ම්පි අනත්ථං ප ් තීති අනත්ථද ්සී, 

කායදුච්චරි ාදිම්හිචවි යමනිවිට්යඨො,  ංඅත්ථකායමොකු පුත්ය ො පාපං
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සහාෙං පරිවජ්ජයෙථ, අනත්ථදස්සිං විසය  නිවිට්ඨං. සෙං න යසයවති

අත් යනො වය න  ං න ය යවයය. යදි පන පර ්  වය ො යහොති, කිං

 ක්කා කාතුන්තිවුත් ංයහොති. පසුතන්තිප ටං, දිට්ඨිවය න ත්ථ  ත්ථ

 ග්ගන්ති අත්යථො. ප ත්තන්ති කාමගුයණසු යවො ් ට්ඨචිත් ං, 
කු  භාවනාරහි ං වා.  ං එවරූපං  හායං න ය යව න භයජ න

පයිරුපාය , අඤ්ඤදත්ථුඑයකොචයර ඛග්ගවි ාණකප්යපොති. 

පාප හායගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

114. බහුස්සුතන්ති කා උප්පත්ති? පුබ්ය  කිර ක ් ප ්  භගවය ො 
 ා යන අට්ඨ පච්යචකය ොධි ත් ා පබ් ජිත්වා ග පච්චාග වත් ං
පූයරත්වා යදවය ොයක උප්පන්නාතිආදි  බ් ං අනවජ්ජයභොජීගාථාය
වුත්  දි යමව. අයංපනවිය ය ො – පච්යචකබුද්යධනිසීදායපත්වා රාජා

ආහ – ‘‘යක තුම්යහ’’ති? ය  ආහංසු – ‘‘මයං, මහාරාජ,  හු ්සු ා

නාමා’’ති. රාජා ‘‘අහංසු බ්රහ්මදත්ය ොනාම, සුය නතිත්තිංන ගච්ඡාමි, 

හන්ද, යන ං  න්තියක විචිත්රනයධම්මයද නං ය ො ් ාමී’’ති අත් මයනො 
දක්ඛියණොදකං දත්වාපරිවිසිත්වාභත් කිච්චපරියයො ායන ඞ්ඝත්යථර ් 

 න්තියක නිසීදිත්වා‘‘ධම්මකථං, භන්ය , කයථථා’’තිආහ.ය ො‘‘සුඛිය ො

යහොතු, මහාරාජ, රාගක්ඛයයො යහොතූ’’ති වත්වා උට්ඨිය ො. රාජා ‘‘අයංන

 හු ්සුය ො, දුතියයො  හු ්සුය ො භවි ් ති,  ්යව   ්  විචිත්රධම්මයද නං

ය ො ් ාමී’’ති ්වා නායනිමන්ය සි. එවංයාව බ්ය  ංපටිපාටිගච්ඡති, 

 ාව නිමන්ය සි, ය   බ්ය පි ‘‘යදො ක්ඛයයො යහොතු, යමොහක්ඛයයො, 

ගතික්ඛයයො, භවක්ඛයයො, වට්ටක්ඛයයො, උපධික්ඛයයො,  ණ්හක්ඛයයො
යහොතූ’’ති එවං එයකකපදං විය ය ත්වා ය  ං පඨම දි යමව වත්වා
උට්ඨහිංසු. 

 ය ො රාජා – ‘‘ඉයම ‘ හු ්සු ා මය’න්ති භණන්ති, න ච ය  ං 

විචිත්රකථා, කියමය හිවුත් ’’න්තිය  ංවචනත්ථංඋපපරික්ඛිතුමාරද්යධො.

අථ ‘‘රාගක්ඛයයො යහොතූ’’ති උපපරික්ඛන්ය ො ‘‘රායග ඛීයණ යදොය ොපි
යමොයහොපි අඤ්ඤ රඤ්ඤ යරපි කිය  ා ඛීණා යහොන්තී’’ති ඤත්වා
අත් මයනො අයහොසි ‘‘නිප්පරියාය හු ්සු ා ඉයම  මණා. යථාපි හි
පුරිය න මහාපථවිං වා ආකා ං වා අඞ්ගුලියා නිද්දි න්ය න න 
අඞ්ගුලිමත්ය ොව පයදය ො නිද්දිට්යඨො යහොති. අපි ච යඛො පන  ක පථවී
ආකා ාඑව නිද්දිට්ඨායහොන්ති.එවංඉයමහිඑයකකංඅත්ථංනිද්දි න්ය හි
අපරිමාණාඅත්ථා නිද්දිට්ඨායහොන්තී’’ති. ය ොය ො‘‘කුදා ්සුනාමාහම්පි
එවං හු ්සුය ො භවි ් ාමී’’ති  ථාරූපං හු ්සු භාවංපත්යථන්ය ො රජ්ජං
පහාය පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා ඉමං
උදානගාථමභාසි. 
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 ත්ථායං  ඞ්යඛපත්යථො – බහුස්සුතන්ති දුවියධො  හු ්සුය ො තීසු

පිටයකසු අත්ථය ො නිඛිය ො පරියත්ති හු ්සුය ො ච, 

මග්ගඵ විජ්ජාභිඤ්ඤාපටියවධයකො පටියවධ හු ්සුය ො ච. ආග ාගයමො 

ධම් ධයෙො. උළායරහි පන කායවචීමයනොකම්යමහි  මන්නාගය ො 

උළායෙො. යුත් පටිභායනො ච මුත් පටිභායනො ච යුත් මුත් පටිභායනො ච 

පටිභානවා. පරියත්තිපරිපුච්ඡාධිගමවය න වා තිවියධො පටිභානවා 

යවදි බ්ය ො. ය ්  හි පරියත්ති පටිභාති, ය ො පරියත්තිපටිභානවා. ය ් 
අත්ථඤ්ච ඤාණඤ්ච  ක්ඛණඤ්ච ඨානාට්ඨානඤ්ච පරිපුච්ඡන්  ් 

පරිපුච්ඡා පටිභාති, ය ො පරිපුච්ඡාපටිභානවා. ය ්  මග්ගාදයයො පටිවිද්ධා

යහොන්ති, ය ො අධිගමපටිභානවා.  ං එවරූපං බහුස්සුතං ධම් ධෙං භයජථ

මිත්තං උළාෙං පටිභානවන්තං.  ය ො   ් ානුභායවන
අත් ත්ථපරත්ථඋභයත්ථයභදය ො වා 

දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකපරමත්ථයභදය ො වා අයනකප්පකාරානි අඤ්ඤාෙ 

අත්ථානි,  ය ො ‘‘අයහොසිංනු යඛො අහං අතී මද්ධාන’’න්තිආදීසු (ම.නි.

1.18;  ං.නි.2.20) කඞ්ඛාට්ඨානියයසු වියනෙයකඞ්ඛං විචිකිච්ඡංවියනත්වා

විනාය ත්වාඑවංක  බ් කිච්යචො එයකොෙයෙ ඛග් විසාණකප්යපොති. 

 හු ්සු ගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

115. ඛිඩ්ඩං ෙතින්ති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර 

විභූ කබ්රහ්මදත්ය ො නාම රාජා පාය ොව යාගුං වා භත් ං වා භුඤ්ජිත්වා 
නානාවිධවිභූ යනහි අත් ානං විභූ ායපත්වා මහාආදාය   ක ං  රීරං

දි ්වා යං න ඉච්ඡති,  ං අපයනත්වා අඤ්යඤන විභූ යනන විභූ ායපති.
  ්  එකදිව ං එවං කයරොන්  ්  භත් යව ා මජ්ඣන්හිකා  ම්පත් ා.
විප්පක විභූසිය ොවදු ් පට්යටනසී ං යවයඨත්වාභුඤ්ජිත්වාදිවාය යයං
උපගඤ්ඡි. පුනපි උට්ඨහිත්වා  යථව කයරොය ො සූරියයො ඔග්ගය ො. එවං
දුතියදිවය පි  තියදිවය පි. අථ ්  එවං මණ්ඩනප්පසු  ්  පිට්ඨියරොයගො

උදපාදි.   ් එ දයහොසි – ‘‘අයහො යර, අහං  බ් ථායමනවිභූ න්ය ොපි 

ඉම ්මිංකප්පයකවිභූ යනඅ න්තුට්යඨොය ොභංඋප්පායදසිං, ය ොයභොච

නායම අපායගමනීයයො ධම්යමො, හන්දාහංය ොභංනිග්ගණ්හාමී’’තිරජ්ජං
පහාය පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා ඉමං
උදානගාථමභාසි. 

 ත්ථ ඛිඩ්ඩා ච ෙති ච පුබ්ය  වුත් ාව. කා සුඛන්ති වත්ථුකාමසුඛං.
වත්ථුකාමාපි හි සුඛ ්  වි යාදිභායවන ‘‘සුඛ’’න්ති වුච්චන්ති. යථාහ –

‘‘අත්ථිරූපංසුඛංසුඛානුපති ’’න්ති ( ං.නි.3.60). එවයම ංඛිඩ්ඩංරතිං

කාමසුඛඤ්චඉම ්මිංඔකා ය ොයක අනලඞ්කරිත්වා අ න්තිඅකත්වා, එ ං

 ප්පකන්ති වා  ාරභූ න්ති වා එවං අග්ගයහත්වා. අනයපක්ඛ ායනොති 

ය න අන ඞ්කරයණන අනයපක්ඛණසීය ො අපිහාලුයකො නිත් ණ්යහො. 

විභූසට්ඨානා විෙයතො සච්ෙවාදීති  ත්ථ විභූ ා දුවිධා – අගාරිකවිභූ ා ච
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අනගාරිකවිභූ ා ච.  ාටකයවඨනමා ාගන්ධාදිවිභූ ා අගාරිකවිභූ ා නාම. 

පත් මණ්ඩනාදිවිභූ ා අනගාරිකවිභූ ා. විභූ ා එව විභූ ට්ඨානං,   ්මා
විභූ ට්ඨානා තිවිධාය විරතියා විරය ො. අවි ථවචනය ො  ච්චවාදීති
එවමත්යථොදට්ඨබ්ය ො. 

විභූ ට්ඨානගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

116. පුත්තඤ්ෙ දාෙන්ති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර රඤ්යඤො
පුත්ය ො දහරකාය යයව අභිසිත්ය ො රජ්ජං කායරසි. ය ො පඨමගාථාය
වුත් පච්යචකය ොධි ත්ය ො විය රජ්ජසිරිං අනුභවන්ය ො එකදිව ං

චින්ය සි – ‘‘අහං රජ්ජං කායරන්ය ො  හූනං දුක්ඛං කයරොමි, කිං යම

එකභත් ත්ථාය ඉමිනා පායපන, හන්ද, සුඛමුප්පායදමී’’ති රජ්ජං පහාය
පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා ඉමං උදානගාථං
අභාසි. 

 ත්ථ ධනානීති මුත් ාමණියවළුරිය ඞ්ඛසි ාපවාළරජ ජා රූපාදීනි

ර නානි. ධඤ්ඤානීති  ාලිවීහියවයගොධුමකඞ්ගුවරකකුද්රූ කප්පයභදානි

 ත්  ය  ාපරණ්ණානි ච. බන්ධවානීති 
ඤාති න්ධුයගොත්  න්ධුමිත්  න්ධුසිප්ප න්ධුවය න චතුබ්බිධ න්ධයව. 

ෙයථොධිකානීති ක කඔධිවය නඨි ානියයව.ය  ංවුත් නයයමවාති. 

පුත් දාරගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

117. සඞ්ය ො එයසොති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර
පාදය ො බ්රහ්මදත්ය ො නාමරාජාඅයහොසි.ය ොපාය ොවයාගුංවාභත් ංවා
භුඤ්ජිත්වාතීසුපා ායදසුතිවිධානි නාටකානිප ් ති.තිවිධානාමනාටකා

පුබ් රාජය ො ආග ං, අනන් රරාජය ො ආග ං, අත් යනො කාය 
උට්ඨි න්ති. ය ො එකදිව ං පාය ොව දහරනාටකපා ාදං ගය ො.  ා
නාටකිත්ථියයො ‘‘රාජානං රමායප ් ාමා’’ති  ක්ක ්  යදවානමින්ද ් 
අච්ඡරායයො විය අතිමයනොහරං නච්චගී වාදි ං පයයොයජසුං. රාජා
‘‘අනච්ඡරියයම ං දහරාන’’න්ති අ න්තුට්යඨො හුත්වා 

මජ්ඣිමනාටකපා ාදං ගය ො,  ාපි නාටකිත්ථියයො  යථව අකංසු. ය ො

 ත්ථපි  යථව අ න්තුට්යඨො හුත්වා මහල් කනාටකපා ාදං ගය ො,  ාපි
 යථව අකංසු. රාජා ද්යව  යයො රාජපරිවට්යට අතී ානං  ා ං
මහල් කභායවන අට්ඨිකීළන දි ං නච්චං දි ්වා ගී ඤ්ච අමධුරං සුත්වා

පුනයදවදහරනාටකපා ාදං, පුන මජ්ඣිමනාටකපා ාදන්තිඑවම්පිවිචරිත්වා
කත්ථචි අ න්තුට්යඨො චින්ය සි – ‘‘ඉමා නාටකිත්ථියයො  ක්කං
යදවානමින්දං අච්ඡරායයො විය මං රමායපතුකාමා  බ් ථායමන 
නච්චගී වාදි ං පයයොයජසුං.  ්වාහං කත්ථචි අ න්තුට්යඨො ය ොභං

වඩ්යඪමි. ය ොයභො ච නායම  අපායගමනීයයො ධම්යමො, හන්දාහං ය ොභං
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නිග්ගණ්හාමී’’ති රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං
 ච්ඡිකත්වාඉමංඋදානගාථංඅභාසි. 

  ් ත්යථො– සඞ්ය ොඑයසොතිඅත් යනො උපයභොගංනිද්දි ති.ය ොහි
 ජ්ජන්ති  ත්ථ පාණියනො කද්දයම පවිට්යඨො හත්ථී වියාති  ඞ්යගො. 

පරිත්තය ත්ථ යසොඛයන්ති එත්ථ පඤ්චකාමගුණූපයභොගකාය 
විපරී  ඤ්ඤාය උප්පායද බ් ය ො කාමාවචරධම්මපරියාපන්නය ො වා 

 ාමකට්යඨනය ොඛයංපරිත් ං, විජ්ජුප්පභායඔභාසි නච්චද ් නසුඛංඉව

ඉත් රං,  ාවකාලිකන්ති වුත් ං යහොති. අප්පස්සායදො දුක්ඛය යවත්ථ 

භියෙයොති එත්ථ ච ය්වායං ‘‘යං යඛො, භික්ඛයව, ඉයම පඤ්ච කාමගුයණ

පටිච්ච උප්පජ්ජති සුඛං ය ොමන ් ං, අයංකාමානං අ ් ායදො’’ති (ම. නි.

1.166) වුත්ය ො, ය ො යමිදං ‘‘යකොච, භික්ඛයව, කාමානංආදීනයවො, ඉධ, 

භික්ඛයව, කු පුත්ය ොයයන සිප්පට්ඨායනනජීවිකංකප්යපති, යදිමුද්දාය

යදිගණනායා’’තිඑවමාදිනා(ම.නි. 1.167) නයයයනත්ථදුක්ඛංවුත් ං,  ං

උපනිධායඅප්යපොඋදකබින්දුමත්ය ො යහොති, අථයඛො දුක්ඛයමවභියයයො

 හු, චතූසු  මුද්යදසු උදක දි ං යහොති. ය න වුත් ං ‘‘අප්ප ් ායදො

දුක්ඛයමයවත්ථ භියයයො’’ති.  යළො එයසොති අ ් ාදං ද ්ය ත්වා

ආකඩ්ඪනවය න  ළිය ො විය එය ො, යදිදං පඤ්චකාමගුණා. ඉතිඤත්වා

 ති ාති එවං ජානිත්වා බුද්ධිමා පණ්ඩිය ො පුරිය ො  බ් යම ං පහාය 

එයකොෙයෙ ඛග් විසාණකප්යපොති. 

 ඞ්ගගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

118. සන්දාලයත්වානාති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර 
අනිවත් බ්රහ්මදත්ය ො නාම රාජා අයහොසි. ය ො  ඞ්ගාමං ඔතිණ්යණො

අජිනිත්වාඅඤ්ඤංවා කිච්චංආරද්යධොඅනිට්ඨයපත්වානනිවත් ති,   ්මා
නං එවං  ඤ්ජානිංසු. ය ො එකදිව ංඋයයානං ගච්ඡති. ය නච මයයන
දවඩායහො උට්ඨාසි.ය ොඅග්ගිසුක්ඛානියචවහරි ානිචතිණාදීනිදහන්ය ො
අනිවත් මායනො එව ගච්ඡති. රාජා  ං දි ්වා  ප්පටිභාගනිමිත් ං

උප්පායදසි. ‘‘යථායං දවඩායහො, එවයමව එකාද වියධො අග්ගි  බ්ය 

 ත්ය  දහන්ය ො අනිවත් මායනො ගච්ඡති මහාදුක්ඛං උප්පායදන්ය ො, 
කුදා ්සු නාමාහම්පි ඉම ්  දුක්ඛ ්  නිවත් නත්ථං අයං අග්ගි විය
අරියමග්ගඤාණග්ගිනා කිය ය  දහන්ය ො අනිවත් මායනො 

ගච්යඡයය’’න්ති?  ය ොමුහුත් ංගන්ත්වායකවට්යටඅද්ද නදියංමච්යඡ 
ගණ්හන්ය .ය  ංජා න් යරපවිට්යඨොඑයකොමහාමච්යඡොජා ංයභත්වා

ප ායි. ය  ‘‘මච්යඡො ජා ං යභත්වා ගය ො’’ති  ද්දමකංසු. රාජා  ම්පි
වචනං සුත්වා  ප්පටිභාගනිමිත් ං උප්පායදසි – ‘‘කුදා ්සු නාමාහම්පි
අරියමග්ගඤායණන  ණ්හාදිට්ඨිජා ං යභත්වා අ ජ්ජමායනො

ගච්යඡයය’’න්ති? ය ො රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා විප ් නං ආරභිත්වා

පච්යචකය ොධිං ච්ඡාකාසි, ඉමඤ්ච උදානගාථමභාසි. 
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  ් ා දුතියපායද ජාලන්ති සුත් මයං වුච්චති. අම්බූති උදකං,  ත්ථ

චරතීතිඅම්බුචාරී, මච්ඡ ්ය  ංඅධිවචනං. ලිය අම්බුචාරී සලිලම්බුොරී. 

  ්මිං නදී ලිය  ජාලං යභත්වා ග අම්බුචාරීවාති වුත් ං යහොති.

 තියපායද දඩ්ඪන්ති දඩ්ඪට්ඨානං වුච්චති. යථා අග්ගි දඩ්ඪට්ඨානං පුනන

නිවත් ති, න  ත්ථ භියයයො ආගච්ඡති, එවං මග්ගඤාණග්ගිනා
දඩ්ඪකාමගුණට්ඨානං අනිවත් මායනො  ත්ථ භියයයො අනාගච්ඡන්ය ොති 

වුත් ංයහොති.ය  ංවුත් නයයමවාති. 

 න්දා ගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

119. ඔක්ඛිත්තෙක්ඛූති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර
චක්ඛුය ො බ්රහ්මදත්ය ො නාම රාජා පාදය ො බ්රහ්මදත්ය ො විය
නාටකද ් නං අනුයුත්ය ොයහොති.අයංපනවිය ය ො–ය ොඅ න්තුට්යඨො
 ත්ථ  ත්ථ ගච්ඡති. අයං  ං  ං නාටකං දි ්වා අතීව අභිනන්දිත්වා
නාටකද ් නපරිවත් යනන  ණ්හං වඩ්යඪන්ය ො විචරති. ය ො කිර
නාටකද ් නත්ථං ආග ං අඤ්ඤ රං කුටුම්බියභරියං දි ්වා රාගං 

උප්පායදසි.  ය ො  ංයවගං ආපජ්ජිත්වා පුන ‘‘අයර, අහං ඉමං  ණ්හං

වඩ්යඪන්ය ො අපායපරිපූරයකො භවි ් ාමි, හන්ද, නං නිග්ගණ්හාමී’’ති
පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා අත් යනො
පුරිමපටිපත්තිංගරහන්ය ො ප්පටිපක්ඛගුණදීපිකං ඉමංඋදානගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ ඔක්ඛිත්තෙක්ඛූති යහට්ඨාඛිත් චක්ඛු,  ත් ගීවට්ඨිකානි 
පටිපාටියා ඨයපත්වා පරිවජ්ජනගයහ බ් ද ් නත්ථං යුගමත් ං
යපක්ඛමායනොති වුත් ං යහොති. න තු හනුකට්ඨිනා හදයට්ඨිං

 ඞ්ඝට්යටන්ය ො.එවඤ්හිඔක්ඛිත් චක්ඛු ාන  මණ ාරුප්පායහොති. නෙ

පාදයලොයලොති එක ්  දුතියයො, ද්වින්නං  තියයොති එවං ගණමජ්ඣං

පවිසිතුකාම ාය කණ්ඩූයමානපායදො විය අභවන්ය ො, 

දීඝචාරිකඅනිවත් චාරිකවිරය ො. ගුත්තින්ද්රියෙොති ඡසු ඉන්ද්රියයසු ඉධ
මනින්ද්රිය ්  විසුං වුත් ත් ා වුත් ාවය  වය න ච යගොපිතින්ද්රියයො. 

ෙක්ඛිත ානසායනොති මාන ං එව මාන ානං,  ං රක්ඛි ම ් ාති 

රක්ඛි මාන ායනො. යථා කිය ය හි න විලුප්පති, එවං රක්ඛි චිත්ය ොති

වුත් ංයහොති. අනවස්සුයතොතිඉමාය පටිපත්තියාය සුය සුආරම්මයණසු

කිය  අන්ව ් වවිරහිය ො. අපරිඩය්හ ායනොති කිය  ග්ගීහි

අපරිඩය්හමායනො. හිද්ධාවා අනව ්සුය ො, අජ්ඣත් ං අපරිඩය්හමායනො.
ය  ංවුත් නයයමවාති. 

ඔක්ඛිත් චක්ඛුගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

120. ඔහාෙයත්වාති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර අඤ්යඤොපි 

චාතුමාසිකබ්රහ්මදත්ය ො නාම රාජා චතුමාය  චතුමාය  උයයානකීළං
ගච්ඡති. ය ො එකදිව ං ගිම්හානං මජ්ඣිමමාය  උයයානං පවි න්ය ො
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උයයානද්වායර පත්  ඤ්ඡන්නං පුප්ඵා ඞ්ක  ාඛාවිටපං
පාරිච්ඡත් කයකොවිළාරං දි ්වා එකං පුප්ඵං ගයහත්වා උයයානං පාවිසි.
 ය ො ‘‘රඤ්ඤා අග්ගපුප්ඵං ගහි ’’න්ති අඤ්ඤ යරොපි අමච්යචො 
හත්ථික්ඛන්යධ ඨිය ො එකයමව පුප්ඵං අග්ගයහසි. එය යනවුපායයන
 බ්ය ො   කායයො අග්ගයහසි. පුප්යඵහි අන ් ායදන් ා පත් ම්පි 

ගණ්හිංසු. ය ො රුක්යඛො නිප්පත් පුප්යඵො ඛන්ධමත්ය ොව අයහොසි. රාජා
 ායන්හ මයය උයයානා නික්ඛමන්ය ො  ං දි ්වා ‘‘කිං කය ො අයං

රුක්යඛො, මමාගමනයව ාය මණිවණ්ණ ාඛන් යරසු

පවාළ දි පුප්ඵා ඞ්කය ො අයහොසි, ඉදානි නිප්පත් පුප්යඵො ජාය ො’’ති
චින්ය න්ය ො   ්ය ව අවිදූයර අපුප්ඵි රුක්ඛං  ඤ්ඡන්නප ා ං අද්ද . 
දි ්වා ච ්  එ දයහොසි – ‘‘අයං රුක්යඛො පුප්ඵභරි  ාඛත් ා  හුජන ් 

ය ොභනීයයො අයහොසි, ය න මුහුත්ය යනව  ය නං පත්ය ො. අයං
පනඤ්යඤො අය ොභනීයත් ා  යථව ඨිය ො. ඉදඤ්චාපි රජ්ජං

පුප්ඵි රුක්යඛො විය ය ොභනීයං, භික්ඛුභායවො පන අපුප්ඵි රුක්යඛො විය

අය ොභනීයයො.   ්මා යාව ඉදම්පි අයං රුක්යඛො විය න විලුප්පති,  ාව

අයමඤ්යඤො  ඤ්ඡන්නපත්ය ො යථා පාරිච්ඡත් යකො, එවං කා ායවන 
 ඤ්ඡන්යනො හුත්වා පබ් යජයය’’න්ති. ය ො රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා
විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං ච්ඡිකත්වාඉමංඋදානගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ කාසාෙවත්යථො අභිනික්ඛමිත්වාති ඉම ්  පාද ්  යගහා
නික්ඛමිත්වා කා ායවත්ථනිවත්යථො හුත්වාති එවමත්යථො යවදි බ්ය ො.
ය  ංවුත් නයයයනව ක්කාවිඤ්ඤාතුන්තිනවිත්ථාරි න්ති. 

පාරිච්ඡත් කගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

 තියවග්යගොනිට්ඨිය ො. 

121. ෙයසසූති කාඋප්පත්ති? අඤ්ඤ යරොකිර  ාරාණසිරාජාඋයයායන
අමච්චපුත්ය හි පරිවුය ො සි ාපට්ටයපොක්ඛරණියං කීළති.   ්  සූයදො
 බ් මං ානං ර ං ගයහත්වා අතීව සු ඞ්ඛ ං අම කප්පං අන් රභත් ං
පචිත්වා උපනායමසි. ය ො  ත්ථ යගධමාපන්යනො ක ් චි කිඤ්චි අදත්වා
අත් නාව භුඤ්ජි. උදකං කීළන්ය ො අතිවිකාය  නික්ඛන්ය ො සීඝං සීඝං

භුඤ්ජි. යයහි  ද්ධිං පුබ්ය  භුඤ්ජති, න ය  ං කඤ්චි  රි. අථ පච්ඡා

පටි ඞ්ඛානං උප්පායදත්වා ‘‘අයහො! මයා පාපං ක ං, ය්වායං

ර  ණ්හාභිභූය ො  බ් ජනං වි ් රිත්වා එකයකොව භුඤ්ජිං, හන්ද, නං
ර  ණ්හං නිග්ගණ්හාමී’’ති රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො
පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා අත් යනො පුරිමපටිපත්තිං ගරහන්ය ො
 ප්පටිපක්ඛගුණදීපිකංඉමංඋදානගාථං අභාසි. 

 ත්ථ ෙයසසූති අම්බි මධුරතිත් කකටුකය ොණඛාරිකක ාවාදියභයදසු

 ායනීයයසු. ය ධං අකෙන්ති ගිද්ධිං අකයරොන්ය ො,  ණ්හං
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අනුප්පායදන්ය ොති වුත් ං යහොති. අයලොයලොති ‘‘ඉදං  ායි ් ාමි, ඉදං

 ායි ් ාමී’’ති එවං ර විය ය සු අනාකුය ො. අනඤ්ඤයපොසීති
යපොය  බ් ක ද්ධිවිහාරිකාදිවිරහිය ො. කාය න්ධාරණමත්ය න
 න්තුට්යඨොති වුත් ං යහොති. යථා වා පුබ්ය  උයයායන රය සු 

යගධකරණසීය ොඅඤ්ඤයපොසීආසිං, එවංඅහුත්වායාය ණ්හායය ොය ො

හුත්වාරය සුයගධං කයරොති,  ං  ණ්හංහිත්වාආයතිං ණ්හාමූ ක ් 
අඤ්ඤ ්  අත් භාව ් ානිබ් ත් ාපයනනඅනඤ්ඤයපොසීතිවුත් ංයහොති.

අථ වා අත්ථභඤ්ජනකට්යඨන කිය  ා ‘‘අඤ්යඤ’’ති වුච්චන්ති, ය  ං

අයපො යනන අනඤ්ඤයපොසීති අයයමත්ථ අත්යථො. සපදානොරීති

අයවොක්කම්මචාරී අනුපුබ් චාරී, ඝරපටිපාටිං අඡඩ්යඩත්වා අඩ්ඪකු ඤ්ච

දලිද්දකු ඤ්ච නිරන් රං පිණ්ඩාය පවි මායනොති අත්යථො. කුයල කුයල

අප්පටිබද්ධචිත්යතොති ඛත්තියකු ාදීසු යත්ථ කත්ථචි කිය  වය න

අ ග්ගචිත්ය ො, චන්යදොපයමො නිච්චනවයකො හුත්වාති අත්යථො. ය  ං 
වුත් නයයමවාති. 

ර යගධගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

122. පහාෙ පඤ්ොවෙණානීති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර
අඤ්ඤ යරො රාජා පඨමජ්ඣාන ාභී අයහොසි. ය ො ඣානානුරක්ඛණත්ථං
රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං පත්වා අත් යනො
පටිපත්ති ම්පදංදීයපන්ය ොඉමංඋදානගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ පඤ්ොවෙණානීතිපඤ්චනීවරණානිඑව,  ානි උෙ සුත්යත (සු.

නි. 1 ආදයයො) අත්ථය ො වුත් ානි.  ානි පන ය ්මා අබ්භාදයයො විය

චන්දසූරියයයචය ොආවරන්ති,   ්මා‘‘ආවරණානියච ය ො’’ති වුත් ානි.

 ානි උපචායරන වා අප්පනාය වා පහාෙ විජහිත්වාති අත්යථො. 

උපක්කියලයසති උපගම්ම චිත් ං වි ායධන්ය  අකු  ධම්යම, 

වත්යථොප ාදීසු (ම. නි. 1.70 ආදයයො) වුත්ය  අභිජ්ඣාදයයො වා. 

බයපනුජ්ජාතිපනුදිත්වා, විප ් නාමග්යගනපජහිත්වාතිඅත්යථො. සබ්යබති
අනවය ය . එවං  මථවිප ් නා ම්පන්යනො පඨමමග්යගන

දිට්ඨිනි ් ය ් පහීනත් ා අනිස්සියතො, ය  මග්යගහියඡත්වාය ධාතුකං 

සියනහයදොසං,  ණ්හාරාගන්ති වුත් ං යහොති. සියනයහො එව හි
ගුණපටිපක්ඛය ොසියනහයදොය ොතිවුත්ය ො.ය  ංවුත් නයයමවාති. 

ආවරණගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

123. විපිට්ඨිකත්වානාති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර අඤ්ඤ යරො
රාජා චතුත්ථජ්ඣාන ාභීඅයහොසි.ය ොපිඣානානුරක්ඛණත්ථංරජ්ජංපහාය
පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා අත් යනො
පටිපත්ති ම්පදංදීයපන්ය ොඉමං උදානගාථංඅභාසි. 
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 ත්ථ විපිට්ඨිකත්වානාති පිට්ඨිය ො කත්වා, ඡඩ්යඩත්වා විජහිත්වාති

අත්යථො. සුඛඤ්ෙදුක්ඛන්තිකායිකං ා ා ා ං. යසො නස්සයදො නස්සන්ති

යච සිකං  ා ා ා ං. උයපක්ඛන්ති චතුත්ථජ්ඣානුයපක්ඛං. ස ථන්ති

චතුත්ථජ්ඣාන මාධිං එව. විසුද්ධන්ති
පඤ්චනීවරණවි ක්කවිචාරළිතිසුඛ ඞ්ඛාය හි නවහි පච්චනීකධම්යමහි

විමුත් ත් ා අතිසුද්ධං, නිද්ධන් සුවණ්ණමිව විගතූපක්කිය  න්ති
අත්යථො. 

අයං පන යයොජනා – විපිට්ඨිකත්වාන සුඛඤ්ච දුක්ඛඤ්ච පුබ්ය ව, 
පඨමජ්ඣානූපචායරයයව දුක්ඛං  තියජ්ඣානූපචායරයයව සුඛන්ති

අධිප්පායයො. පුනආදිය ො වුත් ං ෙ-කාරංපරය ොයනත්වා ‘‘ය ොමන ් ං
යදොමන ් ඤ්ච විපිට්ඨිකත්වාන පුබ්ය වා’’ති අධිකායරො. ය න

ය ොමන ් ං චතුත්ථජ්ඣානූපචායර, යදොමන ් ඤ්ච
දුතියජ්ඣානූපචායරයයවාති දීයපති. එ ානි හි එය  ං පරියායය ො 

පහානට්ඨානානි. නිප්පරියායය ො පන දුක්ඛ ්  පඨමජ්ඣානං, 

යදොමන ්  ්  දුතියජ්ඣානං, සුඛ ්   තියජ්ඣානං, ය ොමන ්  ් 

චතුත්ථජ්ඣානං පහානට්ඨානං. යථාහ – ‘‘පඨමං ඣානං උප ම්පජ්ජ
විහරතිඑත්ථුප්පන්නංදුක්ඛින්ද්රියංඅපරිය  ං නිරුජ්ඣතී’’තිආදිකං( ං.නි.

5.510)  බ් ං අට්ඨසාලිනිො ධම්ම ඞ්ගහට්ඨකථායං (ධ.  . අට්ඨ. 165) 
වුත් ං. යථා පුබ්ය වාති තීසු පඨමජ්ඣානාදීසු දුක්ඛයදොමන ් සුඛානි
විපිට්ඨිකත්වාඑවයමත්ථචතුත්ථජ්ඣායන ය ොමන ් ංවිපිට්ඨිකත්වාඉමාය
පටිපදාය  ද්ධානුයපක්ඛං  මථං විසුද්ධං එයකො චයරති. ය  ං
වුත් නයයමවාති. 

විපිට්ඨිගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

124. ආෙද්ධවීරියෙොති කා උප්පත්ති? අඤ්ඤ යරො කිර පච්චන් රාජා

 හ ් යයොධ  කායයො රජ්යජන ඛුද්දයකො, පඤ්ඤාය මහන්ය ො අයහොසි.

ය ොඑකදිව ං‘‘කිඤ්චාපිඅහංඛුද්දයකොරජ්යජන, පඤ්ඤව ාපන ක්කා 
 ක ජම්බුදීපංගයහතු’’න්තිචින්ය ත්වා ාමන් රඤ්යඤොදූ ංපායහසි– 

‘‘ ත් ාහබ්භන් යර යම රජ්ජං වා යදතු යුද්ධං වා’’ති.  ය ො ය ො
අත් යනො අමච්යච  න්නිපා ායපත්වා ආහ – ‘‘මයා තුම්යහ

අනාපුච්ඡායයව ාහ ංකම්මංක ං, අමුක ්  රඤ්යඤොඑවංයපසි ං, කිං

කා බ් ’’න්ති? ය  ආහංසු – ‘‘ ක්කා, මහාරාජ, ය ො දූය ො 

නිවත්ය තු’’න්ති.‘‘න ක්කා, ගය ොභවි ් තී’’ති.‘‘යදිඑවංවිනාසි ම්හා

 යා, ය න හි දුක්ඛං අඤ්ඤ ්   ත්යථන මරිතුං, හන්ද, මයං

අඤ්ඤමඤ්ඤං පහරිත්වා මරාම, අත් ානං පහරිත්වා මරාම, උබ් න්ධාම, 
වි ංඛාදාමා’’ති.එවංඑය සුඑකයමයකො මරණයමව ංවණ්යණති. ය ො

රාජා ‘‘කිං යම ඉයමහි, අත්ථි, භයණ, මය්හං යයොධා’’ති ආහ. අථ ‘‘අහං

මහාරාජයයොයධො, අහංමහාරාජයයොයධො’’තියයොධ හ ් ංඋට්ඨහි. 
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රාජා‘‘එය උපපරික්ඛි ් ාමී’’තිමහන් ංචි කං ජ්ජායපත්වා ආහ–

‘‘මයා, භයණ, ඉදං ාහ ංක ං,  ංයමඅමච්චාපටික්යකො න්ති,  ්වාහං

චි කං පවිසි ් ාමි. යකො මයා  ද්ධිං පවිසි ් ති, යකන මය්හං ජීවි ං

පරිච්චත් ’’න්ති? එවං වුත්ය  පඤ්ච  ා යයොධා උට්ඨහිංසු ‘‘මයං, 

මහාරාජ, පවිසි ් ාමා’’ති. ය ොරාජා ඉ යරපඤ්ච ය ආහ–‘‘තුම්යහ

දානි,  ා ා, කිං කරි ් ථා’’ති? ය  ආහංසු – ‘‘නායං, මහාරාජ, 

පුරි කායරො, ඉත්ථිචරියා එ ා, අපිච මහාරායජන පටිරඤ්යඤො දූය ො

යපසිය ො, ය මයං ය නරඤ්ඤා ද්ධිංයුජ්ඣිත්වාමරි ් ාමා’’ති. ය ො
රාජා ‘‘පරිච්චත් ං තුම්යහහි මම ජීවි ’’න්ති චතුරඞ්ගිනිං ය නං
 න්නය්හිත්වාය නයයොධ හ ්ය න පරිවුය ොගන්ත්වාරජ්ජසීමායනිසීදි. 

ය ොපි පටිරාජා  ං පවත්තිං සුත්වා ‘‘අයර, ය ො ඛුද්දකරාජා මම 
දා  ් ාපි නප්පයහොතී’’ති දු ්සිත්වා  බ් ං   කායං ආදාය යුජ්ඣිතුං

නික්ඛමි. ඛුද්දකරාජා  ං අබ්භුයයා ං දි ්වා   කායං ආහ – ‘‘ ා ා, 

තුම්යහන හුකා,  බ්ය   ම්පිණ්ඩිත්වාඅසිචම්මංගයහත්වාසීඝංඉම ් 
රඤ්යඤො පුරය ො උජුකං එව ගච්ඡථා’’ති. ය   ථා අකංසු. අථ ්   ා
ය නාද්විධා භින්දිත්වාඅන් රමදාසි.ය  ංරාජානංජීවග්ගාහංගයහත්වා
අත් යනො රඤ්යඤො ‘‘ ං මායර ් ාමී’’ති ආගච්ඡන්  ්  අදංසු. පටිරාජා
 ං අභයං යාචි. රාජා   ්  අභයං දත්වා  පථං කාරායපත්වා අත් යනො
වය කත්වාය න හඅඤ්ඤංරාජානං අබ්භුග්ගන්ත්වා  ් රජ්ජසීමාය
ඨත්වා යපය සි – ‘‘රජ්ජං වා යම යදතු යුද්ධං වා’’ති. ය ො ‘‘අහං
එකයුද්ධම්පි න  හාමී’’ති රජ්ජං නියයායදසි. එය නුපායයන  බ්ය 
රාජායනොගයහත්වාඅන්ය  ාරාණසිරාජානම්පි අග්ගයහසි. 

ය ොඑක  රාජපරිවුය ො ක ජම්බුදීපරජ්ජංඅනු ා න්ය ොචින්ය සි

– ‘‘අහං පුබ්ය  ඛුද්දයකො අයහොසිං, ය ොම්හි ඉදානි අත් යනො
ඤාණ ම්පත්තියා  ක ජම්බුදීපමණ්ඩ  ් ඉ ් යරොරාජාජාය ො. ංයඛො

පන යම ඤාණං ය ොකියවීරිය ම්පයුත් ං, යනව නිබ්බිදාය න විරාගාය

 ංවත් ති, යංනූනාහං ඉමිනා ඤායණන ය ොකුත් රධම්මං
ගයවය යය’’න්ති.  ය ො  ාරාණසිරඤ්යඤො රජ්ජං දත්වා පුත් දාරඤ්ච 

 කජනපයදයයවඨයපත්වා බ් ංපහායපබ් ජිත්වාවිප ් නංආරභිත්වා
පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා අත් යනො වීරිය ම්පත්තිං දීයපන්ය ො ඉමං
උදානගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ ආරද්ධං වීරියං අ ් ාති ආෙද්ධවීරියෙො. එය න අත් යනො

මහාවීරිය ං ද ්ය ති. පරමත්යථො වුච්චති නිබ් ානං, පරමත්ථ ්  පත්ති

පරමත්ථපත්ති,   ් ා පෙ ත්ථපත්තිො. එය නවීරියාරම්යභනපත් බ් ං 

ඵ ං ද ්ය ති. අලීනචිත්යතොති එය න වීරියූපත්ථම්භානං

චිත් යච සිකානං අලීන ං ද ්ය ති. අකුසීතවුත්තීති එය න

ඨානචඞ්කමාදීසු කාය ්  අනවසීදනං ද ්ය ති. දළ්හනික්කය ොති එය න
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‘‘කාමං යචොචන්හාරුචා’’ති(ම.නි. 2.184; අ.නි.2.5; මහානි.196) එවං

පවත් ං පදහනවීරියං ද ්ය ති, යං  ං අනුපුබ් සික්ඛාදීසු පදහන්ය ො
‘‘කායයන යචව පරමත්ථ ච්චං  ච්ඡිකයරොතී’’ති වුච්චති. අථ වා එය න

මග්ග ම්පයුත් ං වීරියං ද ්ය ති.  ම්පි දළ්හඤ්ච භාවනාපාරිපූරිග ත් ා, 

නික්කයමො ච  බ් ය ො පටිපක්ඛා නික්ඛන් ත් ා,   ්මා 
 ං මඞ්ගීපුග්ගය ොපි දළ්යහො නික්කයමො අ ් ාති ‘‘දළ්හනික්කයමො’’ති

වුච්චති. ථා බලූපපන්යනොතිමග්ගක්ඛයණකායථායමනචඤාණ ය නච

උපපන්යනො. අථ වා ථාමභූය න  ය න උපපන්යනො, 
ථිරඤාණ ලූපපන්යනොති වුත් ං යහොති. එය න   ්  වීරිය ් 
විප ් නාඤාණ ම්පයයොගං දීයපන්ය ො යයොගපධානභාවං  ායධති. 
පුබ් භාගමජ්ඣිමඋක්කට්ඨවීරියවය න වා  යයොපි පාදා යයොයජ බ් ා.
ය  ං වුත් නයයමවාති. 

ආරද්ධවීරියගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

125. පටිසල්ලානන්ති කා උප්පත්ති? ඉමි ් ා ගාථාය ආවරණගාථාය

විය උප්පත්ති, නත්ථි යකොචි විය ය ො. අත්ථවණ්ණනාය පන ් ා 

පටිසල්ලානන්ති ය හි ය හි  ත්  ඞ්ඛායරහි පටිනිවත්තිත්වා  ල් ානං, 

එකමන් ය වි ා එකීභායවො කායවියවයකොති අත්යථො. ඣානන්ති
පච්චනීකඣාපනය ොආරම්මණ ක්ඛණූපනිජ්ඣානය ො ච චිත් වියවයකො
වුච්චති.  ත්ථ අට්ඨ  මාපත්තියයො නීවරණාදිපච්චනීකඣාපනය ො

කසිණාදිආරම්මණූපනිජ්ඣානය ො ච ‘‘ඣාන’’න්ති වුච්චති.
විප ් නාමග්ගඵ ානි  ත්  ඤ්ඤාදිපච්චනීකඣාපනය ො 
 ක්ඛණූපනිජ්ඣානය ො ච ‘‘ඣාන’’නි වුච්චති. ඉධ පන
ආරම්මණූපනිජ්ඣානයමව අධිප්යප ං. එවයම ං පටි ල් ානඤ්ච

ඣානඤ්ච අරිඤ්ෙ ායනො අජහමායනො අනි ් ජ්ජමායනො. ධම්ය සූති

විප ් නූපයගසු පඤ්චක්ඛන්ධාදිධම්යමසු. නිච්ෙන්ති    ං  මි ං 

අබ්ය ොකිණ්ණං. අනුධම් ොරීතිය ධම්යමආරබ්භපවත් යනන අනුග ං
විප ් නාධම්මං චරමායනො. අථ වා ධම්යමසූති එත්ථ ධම්මාති 

නවය ොකුත් රධම්මා, ය  ංධම්මානංඅනුය ොයමොධම්යමොතිඅනුධම්යමො, 
විප ් නායය ං අධිවචනං.  ත්ථ ‘‘ධම්මානං නිච්චං අනුධම්මචාරී’’ති
වත් බ්ය  ගාථා න්ධසුඛත්ථං විභත්ති යත් යයන ‘‘ධම්යමසූ’’ති වුත් ං

සියා. ආදීනවං සම් සිතා භයවසූති  ාය අනුධම්මචාරි ා ඞ්ඛා ාය
විප ් නාය අනිච්චාකාරාදියදො ංතීසුභයවසු මනුප ් න්ය ොඑවංඉමාය 

කායචිත් වියවකසිඛාපත් විප ් නා ඞ්ඛා ාය පටිපදාය අධිගය ොති

වත් බ්ය ො එයකොෙයෙතිඑවංයයොජනායවදි බ් ා. 

පටි ල් ානගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

126. තණ්හක්ඛෙන්ති කා උප්පත්ති? අඤ්ඤ යරො කිර  ාරාණසිරාජා
මහච්චරාජානුභායවන නගරං පදක්ඛිණං කයරොති.   ්   රීරය ොභාය
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ආවජ්ජි හදයා  ත් ා පුරය ො ගච්ඡන් ාපි නිවත්තිත්වා  යමව

උල්ය ොයකන්ති, පච්ඡය ො ගච්ඡන් ාපි, උයභොහි ප ්ය හි ගච්ඡන් ාපි.
පකතියා එව හි බුද්ධද ් යන පුණ්ණචන්ද මුද්දරාජද ් යන ච අතිත්ය ො
ය ොයකො. අථ අඤ්ඤ රා කුටුම්බියභරියාපි උපරිපා ාදග ා සීහපඤ්ජරං
විවරිත්වාඔය ොකයමානාඅට්ඨාසි. රාජා ං දි ්වා පටි ද්ධචිත්ය ොහුත්වා

අමච්චං ආණායපසි – ‘‘ජානාහි  ාව, භයණ, ‘අයං ඉත්ථී   ාමිකා වා

අ ාමිකාවා’’’ති? ය ොඤත්වා‘‘  ාමිකා, යදවා’’තිආයරොයචසි.අථරාජා

චින්ය සි – ‘‘ඉමා වී ති හ ් නාටකිත්ථියයො යදවච්ඡරායයො විය මං එව

එකං අභිරමායපන්ති, ය ො දානාහං එ ාපි අතු ්සිත්වා පර ්  ඉත්ථියා
 ණ්හං උප්පායදසිං.  ා උප්පන්නා අපායයමව ආකඩ්ඪතී’’ති  ණ්හාය

ආදීනවං දි ්වා ‘‘හන්ද, නං නිග්ගණ්හාමී’’ති රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා
විප ් න්ය ොපච්යචකය ොධිං ච්ඡිකත්වාඉමංඋදානගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ තණ්හක්ඛෙන්ති නිබ් ානං, එවං දිට්ඨාදීනවාය වා  ණ්හාය

අප්පවත්තිං. අප්ප ත්යතොති  ා ච්චකාරී,  ක්කච්චකාරී. අයනළමූය ොති

අ ා ාමුයඛො.අථවා අයනයළොචඅමූයගොච, පණ්ඩිය ො යත්ය ොතිවුත් ං

යහොති. හි සුඛ ම්පාපකං සු ම ්  අත්ථීති සුතවා, ආගම ම්පන්යනොති

වුත් ං යහොති. සතී ාති චිරක ාදීනං අනු ් රි ා. සඞ්ඛාතධම්ය ොති

ධම්මූපපරික්ඛාය පරිඤ්ඤා ධම්යමො. නිෙයතොති අරියමග්යගන

නිය භාවප්පත්ය ො. පධානවාති  ම්මප්පධානවීරිය ම්පන්යනො.
උප්පටිපාටියා එ  පායඨො යයොයජ බ්ය ො. එවයමව ය හි අප්පමාදාදීහි

 මන්නාගය ොනියාම ම්පාපයකනපධායනනපධානවා, ය නපධායනන

 ම්පත් නියාමය ො නියය ො,  ය ො අරහත් ප්පත්තියා  ඞ්ඛා ධම්යමො.
අරහා හි පුන ඞ්ඛා බ් ාභාවය ො ‘‘ ඞ්ඛා ධම්යමො’’ති වුච්චති. යථාහ –

‘‘යය ච ඞ්ඛා ධම්මාය , යයචය ඛාපුථූඉධා’’ති(සු.නි.1044; චූළනි. 

අජි මාණවපුච්ඡානිද්යද 7). ය  ංවුත් නයයමවාති. 

 ණ්හක්ඛයගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

127. සීයහොවාති කා උප්පත්ති? අඤ්ඤ ර ්  කිර  ාරාණසිරඤ්යඤො

දූයර උයයානං යහොති, ය ො පයගව උට්ඨාය උයයානං ගච්ඡන්ය ො 
අන් රාමග්යග යානා ඔරුය්හ උදකට්ඨානං උපගය ො ‘‘මුඛං
යධොවි ් ාමී’’ති.  ්මිඤ්ච පයදය සීහීසීහයපො කංජයනත්වායගොචරාය

ග ා. රාජපුරිය ො  ං දි ්වා ‘‘සීහයපො යකො, යදවා’’ති ආයරොයචසි. රාජා
‘‘සීයහො කිර ක ් චි න භායතී’’ති  ං උපපරික්ඛිතුං යභරිආදීනි 

ආයකොටායපසි, සීහයපො යකො ං ද්දංසුත්වාපි යථව යි.අථයාව තියං
ආයකොටායපසි. ය ො  තියවායර සී ං උක්ඛිපිත්වා  බ් ං පරි ං

ඔය ොයකත්වා  යථව  යි. අථ රාජා ‘‘යාව ්  මා ා නාගච්ඡති,  ාව
ගච්ඡාමා’’තිවත්වාගච්ඡන්ය ොචින්ය සි – ‘‘ දහුජාය ොපි සීහයපො යකො

න න්  තිනභායති, කුදා ්සුනාමාහම්පි ණ්හාදිට්ඨිපරි ා ං ඡඩ්යඩත්වා
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පටුන 

න  න් ය යයං න භායයයය’’න්ති? ය ො  ං ආරම්මණං ගයහත්වා
ගච්ඡන්ය ො පුනයකවට්යටහිමච්යඡගයහත්වා ාඛාසු න්ධිත්වාප ාරිය 
ජාය  වා ං අ ඞ්ගංයයව ගච්ඡමානං දි ්වා   ්මිංනිමිත් ං අග්ගයහසි –
‘‘කුදා ්සුනාමාහම්පි  ණ්හාදිට්ඨියමොහජා ංඵාය ත්වාඑවංඅ ජ්ජමායනො

ගච්යඡයය’’න්ති? 

අථ උයයානං ගන්ත්වා සි ාපට්ටයපොක්ඛරණියා තීයර නිසින්යනො 
වා බ්භාහ ානි පදුමානි ඔනමිත්වා උදකං ඵුසිත්වා වා විගයම පුන
යථාඨායන ඨි ානි උදයකන අනුපලිත් ානි දි ්වා   ්මිං නිමිත් ං
අග්ගයහසි – ‘‘කුදා ්සු නාමාහම්පි යථා එ ානි උදයක ජා ානි උදයකන
අනුපලිත් ානි තිට්ඨන්ති. එවං ය ොයක ජාය ො ය ොයකන අනුපලිත්ය ො

තිට්යඨයය’’න්ති. ය ො පුනප්පුනං ‘‘යථා සීයහො වාය ො පදුමානි, එවං 
අ න්  න්ය න අ ජ්ජමායනන අනුපලිත්ය න භවි බ් ’’න්ති
චින්ය ත්වා රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං
 ච්ඡිකත්වාඉමංඋදානගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ සීයහොති චත් ායරොසීහා–තිණසීයහො, පණ්ඩුසීයහො, කාළසීයහො, 
යක රසීයහොති.ය  ංයක රසීයහො අග්ගමක්ඛායති.ය ොඉධඅධිප්යපය ො. 

වායතො පුරත්ථිමාදිවය න අයනකවියධො. පදු ං රත් ය  ාදිවය න. ය සු
යයො යකොචි වාය ො යං කිඤ්චි පදුමඤ්ච වට්ටතියයව.  ත්ථ ය ්මා

 න් ාය ො නාම අත් සියනයහන යහොති, අත් සියනයහො ච නාම

 ණ්හාය යපො, ය ොපි දිට්ඨි ම්පයුත්ය න වා දිට්ඨිවිප්පයුත්ය න වා

ය ොයභන යහොති, ය ොපි ච  ණ්හායයව.  ජ්ජනං පන  ත්ථ

උපපරික්ඛාදිවිරහි  ්  යමොයහන යහොති, යමොයහො ච අවිජ්ජා.  ත්ථ

 මයථන  ණ්හාය පහානං, විප ් නාය අවිජ්ජාය.   ්මා  මයථන

අත් සියනහං පහාය සීයහොව සද්යදසු අනිච්චදුක්ඛාදීසු අසන්තසන්යතො, 

විප ් නායයමොහංපහාය වායතොව ජාලම්හි ඛන්ධාය නාදීසු අසජ්ජ ායනො, 

 මයථයනව ය ොභං ය ොභ ම්පයුත් දිට්ඨිඤ්ච පහාය, පදු ංව යතොයෙන 

 බ් භවයභොගය ොයභනඅලිප්පමායනො.එත්ථච මථ ් සී ංපදට්ඨානං, 

 මයථො  මාධි ් ,  මාධි විප ් නායාති එවං ද්වීසු ධම්යමසු සිද්යධසු
 යයො ඛන්ධාසිද්ධාවයහොන්ති.  ත්ථසී ක්ඛන්යධනසූයරො යහොති. ය ො

සීයහොව  ද්යදසු ආඝා වත්ථූසු කුජ්ඣිතුකාම ාය න  න්  ති, 
පඤ්ඤාක්ඛන්යධනපටිවිද්ධ භායවොවාය ොවජා ම්හිඛන්ධාදිධම්මයභයද

න  ජ්ජති,  මාධික්ඛන්යධන වී රායගො පදුමංව ය ොයයන රායගන න
ලිප්පති.එවං  මථවිප ් නාහිසී  මාධිපඤ්ඤාක්ඛන්යධහිචයථා ම්භවං
 ණ්හාවිජ්ජානංතිණ්ණඤ්ච අකු  මූ ානංපහානවය නඅ න්  න්ය ො
අ ජ්ජමායනොඅලිප්පමායනොචයවදි බ්ය ො.ය  ං වුත් නයයමවාති. 

සීහාදිගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 
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128. සීයහො ෙථාති කා උප්පත්ති? අඤ්ඤ යරො කිර  ාරාණසිරාජා
පච්චන් ං කුපි ං වූප යමතුං ගාමානුගාමිමග්ගං ඡඩ්යඩත්වා උජුං
අටවිමග්ගං ගයහත්වා මහතියා ය නාය ගච්ඡති. ය න ච  මයයන
අඤ්ඤ ර ්මිංපබ්  පායදසීයහො ා සූරියා පං ප්පමායනො නිපන්යනො
යහොති.  ං දි ්වා රාජපුරි ා රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා ‘‘සීයහො කිර න 

 න්  තී’’තියභරිපණවාදි ද්දංකාරායපසි, සීයහො යථවනිපජ්ජි.දුතියම්පි

කාරායපසි, සීයහො  යථවනිපජ්ජි.  තියම්පිකාරායපසි,  දා ‘‘සීයහො මම
පටි ත්තුඅත්ථී’’තිචතූහි පායදහිසුප්පතිට්ඨි ංපතිට්ඨහිත්වාසීහනාදංනදි.

 ංසුත්වාහත්ථායරොහාදයයො හත්ථිආදීහිඔයරොහිත්වාතිණගහනානිපවිට්ඨා, 
හත්ථිඅ ් ගණා දි ාවිදි ා ප ා ා. රඤ්යඤො හත්ථීපි රාජානං ගයහත්වා

වනගහනානියපොථයමායනොප ායි. රාජා ං න්ධායරතුංඅ ක්යකොන්ය ො
රුක්ඛ ාඛාය ඔ ම්බිත්වා පථවිං පතිත්වා එකපදිකමග්යගන ගච්ඡන්ය ො

පච්යචකබුද්ධානංව නට්ඨානංපාපුණි. ත්ථ පච්යචකබුද්යධපුච්ඡි–‘‘අපි, 

භන්ය ,  ද්දම ්සුත්ථා’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති. ‘‘ක ්   ද්දං, 

භන්ය ’’ති? ‘‘පඨමං යභරි ඞ්ඛාදීනං, පච්ඡා සීහ ් ා’’ති. ‘‘න භායිත්ථ, 

භන්ය ’’ති. ‘‘න මයං, මහාරාජ, ක ් චි  ද්ද ්  භායාමා’’ති. ‘‘ ක්කා

පන, භන්ය , මය්හම්පි එදි ං කාතු’’න්ති? ‘‘ ක්කා, මහාරාජ,  යච

පබ් ජි ් සී’’ති. ‘‘පබ් ජාමි, භන්ය ’’ති. ය ොනං පබ් ායජත්වාපුබ්ය 
වුත් නයයයනව ආභි මාචාරිකං සික්ඛායපසුං. ය ොපි පුබ්ය  

වුත් නයයයනව විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං  ච්ඡිකත්වා ඉමං
උදානගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ  හනා ච හනනා ච සීඝජවත් ා ච සීයහො. යක රසීයහොව ඉධ

අධිප්යපය ො. දාඨා   ම ්  අත්ථීති දාඨබලී. පසය්හ අභිභුෙයාති උභයං 

ොරී- ද්යදන  හ යයොයජ බ් ං පසය්හොරී අභිභුෙයොරීති.  ත්ථ ප ය්හ

නිග්ගයහත්වාචරයණන ප ය්හචාරී, අභිභවිත්වා න් ාය ත්වාවසීකත්වා

චරයණන අභිභුයයචාරී.  ්වායං කාය ය න ප ය්හචාරී, ය ජ ා

අභිභුයයචාරී,  ත්ථ යචයකොචිවයදයය– ‘‘කිංප ය්හ අභිභුයයචාරී’’ති, 

 ය ො මි ානන්ති  ාමිවචනං උපයයොගත්යථ කත්වා ‘‘මියග ප ය්හ

අභිභුයය චාරී’’ති පටිවත් බ් ං. පන්තානීති දූරානි. යසනාසනානීති 

ව නට්ඨානානි. ය  ං වුත් නයයයනව  ක්කා ජානිතුන්ති න
විත්ථාරි න්ති. 

දාඨ ලීගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

129. ය ත්තං උයපක්ඛන්ති කා උප්පත්ති? අඤ්ඤ යරො කිර රාජා 
යමත් ාදිඣාන ාභී අයහොසි. ය ො ‘‘ඣානසුඛන් රායයො රජ්ජ’’න්ති
ඣානානුරක්ඛණත්ථං රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො
පච්යචකය ොධිං ච්ඡිකත්වාඉමංඋදානගාථං අභාසි. 
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 ත්ථ ‘‘ බ්ය   ත් ා සුඛි ා භවන්තූ’’තිආදිනා නයයන 

හි සුඛූපනයනකාම ා ය ත්තා. ‘‘අයහො ව  ඉමම්හා දුක්ඛා 

මුච්යචයය’’න්තිආදිනා නයයන අහි දුක්ඛාපනයනකාම ා කරුණා. 

‘‘යමොදන්තිව යභොන්ය ො ත් ා, යමොදන්ති ාධුසුට්ඨූ’’තිආදිනානයයන 

හි සුඛාවිප්පයයොගකාම ා මුදිතා. ‘‘පඤ්ඤායි ් න්ති  යකන 

කම්යමනා’’ති සුඛදුක්ඛඅජ්ඣුයපක්ඛන ා උයපක්ඛා. ගාථා න්ධසුඛත්ථං

පන උප්පටිපාටියා යමත් ං වත්වා උයපක්ඛා වුත් ා, මුදි ා ච පච්ඡා. 

විමුත්තින්ති ච  ්ය ොපි එ ා අත් යනො පච්චනීකධම්යමහි විමුත් ත් ා

විමුත්තියයො. ය න වුත් ං – ‘‘යමත් ං උයපක්ඛං කරුණං විමුත්තිං, 
ආය වමායනොමුදි ඤ්චකාය ’’ති. 

 ත්ථ ආයසව ායනොති ති ්ය ොතිකචතුක්කජ්ඣානවය න, උයපක්ඛං

චතුත්ථජ්ඣානවය නභාවයමායනො. කායලතියමත් ංආය විත්වා ය ො

වුට්ඨාය කරුණං,  ය ො වුට්ඨාය මුදි ං,  ය ො ඉ රය ො වා
නිප්ළිතිකජ්ඣානය ො වුට්ඨාය උයපක්ඛං ආය වමායනො එව ‘‘කාය 

ආය වමායනො’’තිවුච්චති, ආය විතුංවාඵාසුකකාය . සබ්යබනයලොයකන

අවිරුජ්ඣ ායනොති ද සු දි ාසු  බ්ය න  ත් ය ොයකන 

අවිරුජ්ඣමායනො.යමත් ාදීනඤ්හිභාවි ත් ා ත් ාඅප්පටිකූ ායහොන්ති, 
 ත්ය සුච වියරොධිභූය ො පටියඝො වූප ම්මති. ය නවුත් ං – ‘‘ බ්ය න

ය ොයකන අවිරුජ්ඣමායනො’’ති. අයයමත්ථ  ඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන

යමත් ාදිකථා අට්ඨසාලිනිො ධම්ම ඞ්ගහට්ඨකථායං (ධ.  . අට්ඨ. 251) 

වුත් ා. ය  ංවුත්  දි යමවාති. 

අප්පමඤ්ඤාගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

130. ො ඤ්ෙ යදොසඤ්ොති කා උප්පත්ති? රාජගහං කිර නි ් ාය
මා ඞ්යගො නාමපච්යචකබුද්යධොවිහරති බ් පච්ඡියමොපච්යචකබුද්ධානං.
අථ අම්හාකං ය ොධි ත්ය  උප්පන්යන යදව ායයො ය ොධි ත්  ් 

පූජනත්ථායආගච්ඡන්තියයො  ං දි ්වා ‘‘මාරි ා, මාරි ා, බුද්යධො ය ොයක
උප්පන්යනො’’තිභණිංසු.ය ොනියරොධාවුට්ඨහන්ය ො ංසුත්වා අත් යනො
ජීවි ක්ඛයං දි ්වා හිමවන්ය  මහාපපාය ො නාම පබ් ය ො
පච්යචකබුද්ධානං පරිනිබ් ානට්ඨානං.  ත්ථ ආකාය න ගන්ත්වා පුබ්ය 
පරිනිබ්බු පච්යචකබුද්ධ ්  අට්ඨි ඞ්ඝා ං පපාය  පක්ඛිපිත්වා සි ා ය 
නිසීදිත්වාඉමංඋදානගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ රාගයදො යමොහා උරගසුත්ය  වුත් ාව. සංයෙොජනානීති ද 

 ංයයොජනානි,  ානි ච ය න ය න මග්යගන  න්දා යිත්වා. අසන්තසං

ජීවිතසඞ්ඛෙම්හීතිජීවි  ඞ්ඛයයො වුච්චතිචුතිචිත්  ් පරියභයදො.  ්මිඤ්ච
ජීවි  ඞ්ඛයය ජීවි නිකන්තියා පහීනත් ා අ න්  න්ති. එත් ාව ා
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ය ොපාදිය  ං නිබ් ානධාතුං අත් යනො ද ්ය ත්වා ගාථාපරියයො ායන
අනුපාදිය  ායනිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ායීති. 

ජීවි  ඞ්ඛයගාථාවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

131. භජන්තීති කා උප්පත්ති?  ාරාණසියං කිර අඤ්ඤ යරො රාජා
ආදිගාථාය වුත් ප්පකාරයමව ඵී ං රජ්ජං  මනු ා ති.   ්  ඛයරො

ආ ායධො උප්පජ්ජි, දුක්ඛා යවදනා පවත් න්ති. වී ති හ ්සිත්ථියයො  ං
පරිවායරත්වා හත්ථපාද ම් ාහනාදීනිකයරොන්ති.අමච්චා‘‘නදානායංරාජා

ජීවි ් ති, හන්ද, මයං අත් යනො  රණං ගයව ාමා’’ති චින්ය ත්වා
අඤ්ඤ ර ්  රඤ්යඤො  න්තිකංගන්ත්වා උපට්ඨානං යාචිංසු. ය  ත්ථ

උපට්ඨහන්තියයව, න කිඤ්චි  භන්ති. රාජා ආ ාධා වුට්ඨහිත්වා පුච්ඡි –

‘‘ඉත්ථන්නායමො ච ඉත්ථන්නායමො ච කුහි’’න්ති?  ය ො  ං පවත්තිං

සුත්වාවසී ංචාය ත්වාතුණ්හීඅයහොසි.ය පිඅමච්චා ‘‘රාජාවුට්ඨිය ො’’ති
සුත්වා  ත්ථ කිඤ්චි අ භමානා පරයමන පාරිජුඤ්යඤන ළිළි ා පුනයදව

ආගන්ත්වාරාජානංවන්දිත්වාඑකමන් ංඅට්ඨංසු.ය නචරඤ්ඤා‘‘කුහිං, 

 ා ා, තුම්යහ ග ා’’ති වුත් ා ආහංසු – ‘‘යදවං දුබ්  ං දි ්වා
ආජීවිකභයයනම්හා අසුකං නාම ජනපදං ග ා’’ති. රාජා සී ං චාය ත්වා

චින්ය සි – ‘‘යංනූනාහං  යමව ආ ාධං ද ්ය  ් ං, කිං පුනපි එවං

කයරයයං, යනො’’ති? ය ො පුබ්ය  යරොයගන ඵුට්යඨො විය  ාළ්හං යවදනං
ද ්ය න්ය ො ගි ානා යං අකාසි. ඉත්ථියයො  ම්පරිවායරත්වා 
පුබ්  දි යමව  බ් ං අකංසු. ය පි අමච්චා  යථව පුන  හු රං ජනං

ගයහත්වා පක්කමිංසු.එවංරාජායාව තියං බ් ංපුබ්  දි ංඅකාසි, ය පි
 යථවපක්කමිංසු.  ය ො චතුත්ථම්පි ය ආගය  දි ්වා රාජා – ‘‘අයහො!

ඉයම දුක්කරං අකංසු, යය මං  යාධි ං පහාය අනයපක්ඛා පක්කමිංසූ’’ති
නිබ්බින්යනො රජ්ජං පහාය පබ් ජිත්වා විප ් න්ය ො පච්යචකය ොධිං
 ච්ඡිකත්වාඉමංඋදානගාථංඅභාසි. 

 ත්ථ භජන්තීති  රීයරන අල්ලීයන් ා පයිරුපා න්ති. යසවන්තීති
අඤ්ජලිකම්මාදීහි කිංකාරපටි ් ාවි ාය ච පරිචරන්ති. කාරණං අත්යථො

එය  න්ති කාෙණත්ථා, භජනාය ච ය වනාය ච නාඤ්ඤං කාරණමත්ථි, 

අත්යථො එව යන ං කාරණං, අත්ථයහතු ය වන්තීති වුත් ං යහොති. 

නික්කාෙණා දුල්ලභා අජ්ජ මිත්තාති ‘‘ඉය ො කිඤ්චි  ච්ඡාමා’’ති එවං

අත් පටි ාභකාරයණනනික්කාරණා, යකව ං– 

‘‘උපකායරොචයයොමිත්ය ො, යයොමිත්ය ොසුඛදුක්ඛයකො; 

අත්ථක්ඛායී ච යයො මිත්ය ො, යයො මිත්ය ො අනුකම්පයකො’’ති. (දී. 

නි.3.265) – 

එවංවුත්ය නඅරියයනමිත් භායවන මන්නාග ාදුල් භාඅජ්ජ මිත් ා. 

අත්තට්ඨපඤ්ඤාති අත් නි ඨි ා එය  ං පඤ්ඤා. අත් ානයමව
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ඔය ොයකති, නඅඤ්ඤන්තිඅත්යථො.‘‘අත් ත්ථපඤ්ඤා’’තිපිපායඨො,   ්  

අත් යනො අත්ථයමව ඔය ොයකති, න පරත්ථන්ති අත්යථො.

‘‘දිට්ඨත්ථපඤ්ඤා’’ති අයම්පි කිර යපොරාණපායඨො,   ්   ම්පති

දිට්යඨයයව අත්යථ එය  ං පඤ්ඤා, න ආයතින්ති අත්යථො.

දිට්ඨධම්මිකත්ථංයයව ඔය ොයකති, න  ම්පරායිකත්ථන්ති වුත් ං යහොති. 

අසුචීතිඅසුචිනාඅනරියයනකායවචීමයනොකම්යමන  මන්නාග ා. 

ඛග් විසාණකප්යපොති ඛග්යගන රුක්ඛාදයයො ඡින්දන්ය ො විය
 කසිඞ්යගන පබ්  ාදයයො චුණ්ණවිචුණ්ණං කුරුමායනො විචරතීති
ඛග්ගවි ායණො. වි  දි ා ආණාති වි ාණා. ඛග්ගං වියාති ඛග්ගං. ඛග්ගං

වි ාණංය ් මිග ් ය ොයංමියගොඛග්ගවි ායණො,   ්  ඛග්ගවි ාණ ් 

කප්යපො ඛග්ගවි ාණකප්යපො. ඛග්ගවි ාණ දිය ො පච්යචකබුද්යධො එයකො 
අදුතියයො අ හායයො චයරයය විහයරයය වත්ය යය යයපයය යායපයයාති
අත්යථො. 

132. විසුද්ධසීලාති විය ය න සුද්ධසී ා, චතුපාරිසුද්ධියා සුද්ධසී ා. 

සුවිසුද්ධපඤ්ඤාති සුට්ඨු විසුද්ධපඤ්ඤා, රාගාදිවිරහි ත් ා

පරිසුද්ධමග්ගඵ පටි ම්භිදාදිපඤ්ඤා. ස ාහිතාති සං සුට්ඨු ආහි ා, 

 න්තියක ඨපි චිත් ා. ජා රිොනුයුත්තාති ජාගරණං ජාගයරො, 

නිද්දාතික්කයමොතිඅත්යථො.ජාගර ් භායවොජාගරියං, ජාගරියයඅනුයුත් ා 

ජාගරියානුයුත් ා. විපස්සකාති ‘‘අනිච්චං දුක්ඛං අනත් ා’’ති විය ය න

ප ් නසී ා, විප ් නං පට්ඨයපත්වා විහරන්තීති අත්යථො. 

ධම් වියසසදස්සීති ද කු  ධම්මානං චතු ච්චධම්ම ් 
නවය ොකුත් රධම්ම ්  වා විය ය න ප ් නසී ා. 

 ග් ඞ් යබොජ්ඣඞ්  යතති  ම්මාදිට්ඨාදීහි මග්ගඞ්යගහි 
 ති ම්ය ොජ්ඣඞ්ගාදීහි ය ොජ්ඣඞ්යගහි ගය   ම්පයුත්ය  අරියධම්යම. 

විජඤ්ඤාතිවිය ය නජඤ්ඤා, ජානන් ාතිඅත්යථො. 

133. සුඤ්ඤතාප්පණිහිතඤ්ොනිමිත්තන්ති අනත් ානුප ් නාවය න 

සුඤ්ඤ වියමොක්ඛඤ්ච දුක්ඛානුප ් නාවය න අප්පණිහි වියමොක්ඛඤ්ච, 

අනිච්චානුප ් නාවය න අනිමිත් වියමොක්ඛඤ්ච. ආයසවයත්වාති

වඩ්යඪත්වා. යෙ ක  ම්භාරා ධීො ජනා ජිනසාසනම්හි සාවකත්තං 

 ාවකභාවං න වජන්ති න පාපුණන්ති, ය  ධීරා ක  ම්භාරා සෙම්භූ 

 යයමවභූ ා පච්යෙකජිනා පච්යචකබුද්ධා භවන්ති. 

134. කිං භූ ා?  හන්තධම් ා පූරි මහා ම්භාරා බහුධම් කාො 

අයනකධම්ම භාව රීරා. පුනපි කිං භූ ා? චිත්තිස්සො චිත් ගතිකා

ඣාන ම්පන්නාති අත්යථො. සබ්බදුක්යඛොඝතිණ්ණා  ක  ං ාරඔඝං

තිණ්ණා අතික්කන් ා උදග් චිත්තා යකොධමානාදිකිය  විරහි ත් ා

ය ොමන ් චිත් ා  න් මනාති අත්යථො. පෙ ත්ථදස්සී 
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පඤ්චක්ඛන්ධද්වාද ාය නද්වත්තිං ාකාර ච්චපටිච්ච මුප්පාදාදිවය න 

පරමත්ථංඋත් මත්ථංද ් නසී ා.අච ාභී ට්යඨන සීයහොප ා සීහ දි ාති

අත්යථො. ඛග් විසාණකප්පා ඛග්ගවි ාණමිගසිඞ්ග දි ා
ගණ ඞ්ගණිකාභායවනාති අත්යථො. 

135. සන්තින්ද්රිොති චක්ඛුන්ද්රියාදීනං  ක කාරම්මයණ 

අප්පවත් නය ො  න්  භාවඉන්ද්රියා. සන්ත නාති  න් චිත් ා, 

නික්කිය  භායවන  න්  භාවචිත්  ඞ්කප්පාති අත්යථො. ස ාධීති සුට්ඨු 

එකග්ගචිත් ා. පච්ෙන්තසත්යතසු පතිප්පොොති පච්චන් ජනපයදසු

 ත්ය සු දයාකරුණාදීහි පතිචරණසී ා. දීපා පෙත්ථ ඉධ විජ්ජලන්තාති
 ක ය ොකානුග්ගහකරයණන පරය ොයක ච ඉධය ොයක ච විජ්ජ න් ා

දීපා පදීප දි ාති අත්යථො. පච්යෙකබුද්ධා සතතං හිතාය ති ඉයම 
පච්යචකබුද්ධා   ං බ් කා ං ක ය ොකහි ායපටිපන්නාතිඅත්යථො. 

136. පහීනසබ්බාවෙණා ජනින්දාති ය  පච්යචකබුද්ධා ජනානං ඉන්දා
උත් මා කාමච්ඡන්දනීවරණාදීනං  බ්ය  ං පඤ්චාවරණානං පහීනත් ා

පහීන බ් ාවරණා. ඝනකඤ්ෙනාභාති
රත් සුවණ්ණජම්ය ොනදසුවණ්ණපභා  දි ආභාවන් ාති අත්යථො. 

නිස්සංසෙං යලොකසුදක්ඛියණෙයාති එකන්ය න ය ොක ්  සුදක්ඛිණාය

අග්ගදාන ්  පටිග්ගයහතුං අරහා යුත් ා, නික්කිය  ත් ා 

සුන්දරදානපටිග්ගහණාරහාති අත්යථො. පච්යෙකබුද්ධා සතතප්පිතාය ති
ඉයම පච්යචකඤාණාධිගමා බුද්ධා    ං නිච්චකා ං අප්පි ා සුහි ා

පරිපුණ්ණා,  ත් ාහං නිරාහාරාපි නියරොධ මාපත්තිඵ  මාපත්තිවය න 
පරිපුණ්ණාතිඅත්යථො. 

137. පතිඑකා විසුං  ම්මා ම්බුද්ධය ො වි දි ා අඤ්යඤ

අ ාධාරණබුද්ධා පච්යෙකබුද්ධා. අථවා– 

‘‘උප ග්ගානිපා ාච, පච්චයාචඉයම යයො; 

යනයකයනකත්ථවි යා, ඉතියනරුත්තිකාබ්රවු’’න්ති.– 

වුත් ත් ා පති ද්ද ්  එකඋප ග්ග ා පති පධායනො හුත්වා  ාමිභූය ො
අයනයක ං දායකානං අප්පමත් කම්පි ආහාරං පටිග්ගයහත්වා
 ග්ගයමොක්ඛ ්  පාපුණනය ො.  ථා හි අන්නභාර ්  භත් භාගං
පටිග්ගයහත්වාප ් න්  ්ය ව භුඤ්ජිත්වා යදව ාහි  ාධුකාරං දායපත්වා
 දයහව  ං දුග්ග ං ය ට්ඨිට්ඨානං පායපත්වා යකොටි ඞ්ඛධනුප්පාදයනන

ච, ඛදිරඞ්ගාරජා යක (ජා. අට්ඨ. 1.1.ඛදිරඞ්ගාරජා කවණ්ණනා) මායරන
නිම්මි ඛදිරඞ්ගාරකූයපොපරිඋට්ඨි පදුමකණ්ණිකං මද්දිත්වාය ොධි ත්ය න
දින්නංපිණ්ඩපා ංපටිග්ගයහත්වා  ් ප ් න්  ්ය ව ආකා ගමයනන

ය ොමන ්සුප්පාදයනන ච, පදුමවතීඅග්ගමයහසීපුත් ානං
මහාජනකරඤ්යඤො යදවියා ආරාධයනන ගන්ධමාදනය ො ආකාය න
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ආගම්ම දානපටිග්ගහයණන මහාජනකය ොධි ත්  ්  ච යදවියා ච

ය ොමන ්සුප්පාදයනනච,  ථා අබුද්ධුප්පායද ඡා කභයය  ක ජම්බුදීයප
උප්පන්යන  ාරාණසිය ට්ඨියනො ඡා කභයං පටිච්ච පූයරත්වා රක්ඛිය  

 ට්ඨි හ ් යකොට්ඨාගායර වීහයයො යඛයපත්වා භූමියං නිඛා ධඤ්ඤානි ච
චාටි හ ්ය සු පූරි ධඤ්ඤානි චයඛයපත්වා ක පා ාදභිත්තීසුමත්තිකාහි 

මද්දිත්වා ලිම්පි ධඤ්ඤානි ච යඛයපත්වා  දා නාළිමත් යමවාවසිට්ඨං
‘‘ඉදං භුඤ්ජිත්වා අජ්ජ මරි ් ාමා’’ති චිත් ං උප්පායදත්වා  යන්  ් 
ගන්ධමාදනය ො එයකො පච්යචකබුද්යධො ආගන්ත්වා යගහද්වායර අට්ඨාසි. 
ය ට්ඨි  ං දි ්වා ප ාදං උප්පායදත්වා ජීවි ං පරිච්චජමායනො
පච්යචකබුද්ධ ්  පත්ය  ඔකිරි. පච්යචකබුද්යධො ව නට්ඨානං ගන්ත්වා
අත් යනො ආනුභායවන ප ් න්  ්ය ව ය ට්ඨි ් 

පඤ්චපච්යචකබුද්ධ ය හි  හ පරිභුඤ්ජි.  දා භත් පචි උක්ඛලිං, 
පිදහිත්වාඨයපසුං. 

නිද්දයමොක්කන්  ්  ය ට්ඨියනො ඡා ත්ය  උප්පන්යන ය ො 
වුට්ඨහිත්වා භරියංආහ – ‘‘භත්ය ආචාමකභත් මත් ං ඔය ොයකහී’’ති.

සුසික්ඛි ා ා ‘‘ බ් ංදින්නංනනූ’’තිඅවත්වාඋක්ඛලියාපිධානංවිවරි. ා
උක්ඛලි  ඞ්ඛයණව සුමනපුප්ඵමකුළ දි  ්  සුගන්ධ ාලිභත්  ්  පූරි ා
අයහොසි.  ා ච ය ට්ඨි ච  න්තුට්ඨා  යඤ්ච  ක යගහවාසියනො ච
 ක නගරවාසියනො ච භුඤ්ජිංසු. දබ්බියා ගහි ගහි ට්ඨානං පුන පූරි ං.
 ක  ට්ඨි හ ් යකොට්ඨාගායරසු සුගන්ධ ාලියයො පූයරසුං. 
 ක ජම්බුදීපවාසියනො ය ට්ඨි ්  යගහය ොයයව ධඤ්ඤබීජානි ගයහත්වා
සුඛි ා ජා ා. එවමාදීසු අයනක ත් නිකායයසු
සුයඛො රණපරිපා න ග්ගයමොක්ඛපාපයනසු පති  ාමිභූය ො බුද්යධොති

පච්යචකබුද්යධො. පච්යෙකබුද්ධානං සුභාසිතානීති පච්යචකබුද්යධහි

ඔවාදානු ා නීවය න සුට්ඨු භාසි ානි කථි ානි වචනානි. ෙෙන්ති

යලොකම්හි සයදවකම්හීති යදවය ොක හිය   ත් ය ොයක චරන්ති 

පවත් න්තීති අත්යථො. සුත්වා තථා යෙ න කයෙොන්ති බාලාති  ථාරූපං
පච්යචකබුද්ධානං සුභාසි වචනං යය  ා ා ජනා න කයරොන්ති න මනසි

කයරොන්ති, යත  ා ා දුක්යඛසු  ං ාරදුක්යඛසු පුනප්පුනං උප්පත්තිවය න 

ෙෙන්ති පවත් න්ති, ධාවන්තීතිඅත්යථො. 

138. පච්යෙකබුද්ධානං සුභාසිතානීති සුට්ඨු භාසි ානි චතුරාපායය ො 

මුච්චනත්ථාය භාසි ානි වචනානි. කිං භූ ානි? අවස්සවන්තං පග්ඝන් ං

ඛුද්දංමධුංයථාමධුරවචනානීතිඅත්යථො. යෙ පටිපත්තියුත්තා පණ්ඩි ජනාපි
පටිපත්තීසු වුත් ානු ායරන පවත් න් ා  ථාරූපං මධුරවචනං සුත්වා

වචනකරාභවන්ති, ය පණ්ඩි ජනා සච්ෙදසා චතු ච්චද ්සියනො සපඤ්ඤා 
පඤ්ඤා හි ාභවන්තීතිඅත්යථො. 
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139. පච්යෙකබුද්යධහි ජියනහි භාසිතාති කිය ය  ජිනන්ති ජිනිංසූති

ජිනා, ය හිජියනහිපච්යචකබුද්යධහි වුත් ාභාසි ාකථි ා. කථාඋළාො 

ඔජවන් ා පාකටා  න්ති පවත් න්ති. තා, කථා සකයසීයහන 

 කයරාජවං සීයහනයගො යමන ථාගය න අභිනික්ඛමිත්වා බුද්ධභූය න 

නරුත්තය න නරානං උත් යමන ය ට්යඨන පකාසිතා පාකටීක ා

යදසි ාති  ම් න්යධො. කිමත්ථන්ති ආහ ‘‘ධම් විජානනත්ථ’’න්ති. 
නවය ොකුත් රධම්මංවිය ය නජානාපනත්ථන්තිඅත්යථො. 

140. යලොකානුකම්පාෙඉ ානියතසන්තිය ොකානුකම්ප ායය ොක ් 

අනුකම්පං පටිච්චඉමානිවචනානිඉමාගාථායයො.ය  ං පච්යෙකබුද්ධානං 

විකුබ්බිතානි විය ය න කුබ්බි ානි භාසි ානීති අත්යථො. 

සංයව සඞ්  තිවඩ්ඪනත්ථන්ති පණ්ඩි ානං  ංයවගවඩ්ඪනත්ථඤ්ච 
අ ඞ්ගවඩ්ඪනත්ථං එකීභාවවඩ්ඪනත්ථඤ්ච මතිවඩ්ඪනත්ථං

පඤ්ඤාවඩ්ඪනත්ථඤ්ච සෙම්භුසීයහන අනාචරියයකන හුත්වා  යයමව
භූය න ජාය න පටිවිද්යධන සීයහන අභීය න යගො යමන

 ම්මා ම්බුද්යධන ඉමානි වචනානි පකාසිතානි, ඉමා ගාථායයො පකාසි ා

විවරි ාඋත් ානීක ාතිඅත්යථො. ඉතීතිපරි මාපනත්යථනිපාය ො. 

ඉතිවිසුද්ධජනවි ාසිනියාඅපදාන-අට්ඨකථාය 

පච්යචකබුද්ධාපදාන ංවණ්ණනා මත් ා. 

3-1.  ාරිපුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

 දනන් රං යථරාපදාන ඞ්ගහගාථායයො  ංවණ්යණතුං ‘‘අථ

යථොපදානං සුණාථා’’ති ආහ. අථ-අපදාන- ද්දානමත්යථො යහට්ඨා

වුත්ය ොව. එත්ථ යථෙ- ද්යදො පනායං
කා ථිරපඤ්ඤත්තිනාමයධයයයජට්ඨාදීසු අයනයකසු අත්යථසු වත් ති.

 ථාහි‘‘යථයරොව ්සිකානිපූතීනිචුණ්ණකජා ානී’’තිආදීසු(දී.නි. 2.379; 

ම.නි.1.112) කාය , යථයරොව ්සිකානිචිරකා ංඔව ්සිකානීතිඅත්යථො.
‘‘යථයරොපි  ාව මහා’’ඉච්චාදීසු ථියර ථිරසීය ොති අත්යථො. ‘‘යථරයකො

අයමාය ්මා මහල් යකො’’තිආදීසු පඤ්ඤත්තියං, 
ය ොකපඤ්ඤත්තිමත්ය ොති අත්යථො. ‘‘චුන්දත්යථයරො 

ඵු ් ත්යථයරො’’තිආදීසු නාමයධයයය, එවංක නායමොතිඅත්යථො. ‘‘යථයරො

චායං කුමායරො මම පුත්ය සූ’’තිආදීසු යජට්යඨ, යජට්යඨො කුමායරොති
අත්යථො.ඉධ පනායංකාය චථියරචවත් ති.  ්මාචිරංකා ංඨිය ොති

යථයරො, ථිර රසී ාචාරමද්දවාදිගුණාභියුත්ය ො වා යථයරොති වුච්චති.

යථයරොචයථයරොයචතියථරා, යථරානංඅපදානංකාරණං යථොපදානං,  ං

යථරාපදානංසුණාථාති  ම් න්යධො. හි වන්තස්සඅවිදූයෙ, ලම්බයකොනා  

පබ්බයතොතිආදිආය ්මය ො ාරිපුත් ත්යථර ් අපදානං,   ් ාය ්මය ො 
මහායමොග්ගල් ානත්යථර ් චවත්ථුඑවංයවදි බ් ං– 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 
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පටුන 

අතීය  කිර ඉය ො කප්පය ො    හ ් කප්පාධියක 
එකඅ ඞ්යඛයයයමත්ථයක ආය ්මා  ාරිපුත්ය ො බ්රාහ්මණමහා ා කුය  

නිබ් ත්තිත්වානායමන රදමාණයවොනාමඅයහොසි.මහායමොග්ගල් ායනො
ගහපතිමහා ා කුය  නිබ් ත්තිත්වානායමනසිරිවඩ්ඪනකුටුම්බියකොනාම
අයහොසි. ය  උයභොපි  හපංසුකීළන හායා අයහසුං. ය සු  රදමාණයවො
පිතු අච්චයයන කු  න් කං ධනං පටිපජ්ජිත්වා එකදිව ං රයහොගය ො 

චින්ය සි–‘‘ඉයම ං ත් ානංමරණංනාමඑකන්තිකං,   ්මාමයාඑකං
පබ් ජ්ජං උපගන්ත්වා වියමොක්ඛමග්යගො ගයවසි බ්ය ො’’ති  හායං

උප ඞ්කමිත්වා ‘‘ ම්ම, අහං පබ් ජිතුකායමො. කිං ත්වං පබ් ජිතුං
 ක්ඛි ් සී’’තිවත්වාය න‘‘න  ක්ඛි ් ාමී’’තිවුත්ය ‘‘යහොතුඅහයමව
පබ් ජි ් ාමී’’ති ර නයකොට්ඨාගාරානි විවරායපත්වා කපණද්ධිකාදීනං
මහාදානං දත්වා පබ්  පාදං ගන්ත්වා ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජි.   ් 
පබ් ජි  ්  අනුපබ් ජ්ජං පබ් ජි ා චතු ත් ති හ ් මත් ා 
බ්රාහ්මණපුත් ා අයහසුං. ය ො පඤ්ච අභිඤ්ඤායයො අට්ඨ ච  මාපත්තියයො 
නිබ් ත්ය ත්වාය  ම්පිජටි ානංකසිණපරිකම්මංආචික්ඛි.ය  බ්ය පි 

පඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨච මාපත්තියයොනිබ් ත්තිසුං. 

ය න  මයයන අයනොමද ්සී නාම  ම්මා ම්බුද්යධො ය ොයක 
උප්පජ්ජිත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යකො  ත්ය   ං ාරමයහොඝය ො 
 ායරත්වා එකදිව ං  රද ාප  ්  ච අන්ය වාසිකානඤ්ච  ඞ්ගහං
කත්තුකායමො එයකො අදුතියයො පත් චීවරමාදාය ආකාය න ගන්ත්වා
‘‘බුද්ධභාවං යම ජානාතූ’’ති  ාප  ්  ප ් න්  ්ය ව ආකා ය ො
ඔ රිත්වා පථවියං පතිට්ඨාසි.  රද ාපය ො  ත්ථු  රීයර
මහාපුරි  ක්ඛණානි උපධායරත්වා ‘‘ බ් ඤ්ඤුබුද්යධොයයවාය’’න්ති 
නිට්ඨංගන්ත්වාපච්චුග්ගමනංකත්වාආ නංපඤ්ඤායපත්වාඅදාසි.නිසීදි
භගවා පඤ්ඤත්ය  ආ යන.  රද ාපය ො  ත්ථු  න්තියක එකමන් ං
නිසීදි. 

  ්මිං  මයය   ්  අන්ය වාසිකා චතු ත් ති හ ් මත් ා ජටි ා 
පණී පණී ානි ඔජවන් ානි ඵ ාඵ ානිගයහත්වාආග ා  ත්ථාරං දි ්වා
 ඤ්ජා ප ාදා අත් යනො ආචරිය ්   ත්ථු ච නිසින්නාකාරං

ඔය ොයකත්වා ‘‘ආචරිය, මයං පුබ්ය  ‘තුම්යහහි මහන්  යරො යකොචි

නත්ථී’තිමඤ්ඤාම, අයංපනපුරිය ො තුම්යහහිමහන්  යරොමඤ්යඤ’’ති

ආහංසු. කිං වයදථ,  ා ා,  ා යපන  ද්ධිං 

අට්ඨ ට්ඨියයොජන   හ ්සුබ්ය ධං සියනරුං  මං කාතුං ඉච්ඡථ, 
 බ් ඤ්ඤුබුද්යධන මං තු ං මා කරිත්ථාති. අථ ය   ාප ා ආචරිය ් 
වචනං සුත්වා ‘‘යාව මහා ව ායං පුරිසුත් යමො’’ති  බ්ය ව පායදසු
නිපතිත්වා ත්ථාරංවන්දිංසු. 

අථ ය  ආචරියයො ආහ – ‘‘ ා ා,  ත්ථු අනුච්ඡවියකො යනො

යදයයධම්යමො නත්ථි,  ත්ථා ච භික්ඛාචරයව ාය ඉධාගය ො, හන්ද, මයං
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යදයයධම්මංයථා  ංද ් ාම. තුම්යහහියංයංපණී ංඵ ාඵ ංආභ ං,  ං
 ංආහරථා’’තිආහරායපත්වාහත්යථයධොවිත්වා  යං ථාග  ් පත්ය 
පතිට්ඨායපසි.  ත්ථාරා ඵ ාඵය  පටිග්ගහි මත්ය  යදව ා දිබ්ය ොජං
පක්ඛිපිංසු.  ාපය ො උදකම්පි  යයමව පරි ් ායවත්වා අදාසි.  ය ො 
යභොජනකිච්චං නිට්ඨායපත්වා  ත්ථරි නිසින්යන  බ්ය  අන්ය වාසියක
පක්යකො ායපත්වා  ත්ථු  න්තියක  ාරණීයං කථං කයථන්ය ො නිසීදි.
 ත්ථා‘‘ද්යවඅග්ග ාවකා භික්ඛු ඞ්යඝන ද්ධිංආගච්ඡන්තූ’’තිචින්ය සි.
 ාවයදව    හ ් ඛීණා වපරිවාරා අග්ග ාවකා ආගන්ත්වා භගවන් ං
වන්දිත්වාඑකමන් ංඅට්ඨංසු. 

 ය ො  රද ාපය ො අන්ය වාසියක ආමන්ය සි – ‘‘ ා ා,  ත්ථු 

භික්ඛු ඞ්ඝ ් චපුප්ඵා යනනපූජාකා බ් ා,   ්මාපුප්ඵානිආහරථා’’ති.
ය   ාවයදව ඉද්ධියා වණ්ණගන්ධ ම්පන්නානි පුප්ඵානි ආහරිත්වා

බුද්ධ ්  යයොජනප්පමාණං පුප්ඵා නං පඤ්ඤායපසුං, උභින්නං

අග්ග ාවකානං තිගාවු ං, ය  භික්ඛූනං අඩ්ඪයයොජනිකාදියභදං, 
 ඞ්ඝනවක ්  උ භමත් ං පඤ්ඤායපසුං. එවං පඤ්ඤත්ය සු ආ යනසු

 රද ාපය ො  ථාග  ්  පුරය ො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ ‘‘භන්ය , මය්හං
අනුග්ගහත්ථාය ඉමං පුප්ඵා නං අතිරුහථා’’ති ආහ. නිසීදි භගවා 

පුප්ඵා යන.  ත්ථරිනිසින්යනද්යවඅග්ග ාවකාය  භික්ඛූච අත් යනො
අත් යනො පත් ා යන නිසීදිංසු.  ත්ථා ‘‘ය  ං මහප්ඵ ං යහොතූ’’ති
නියරොධං  මාපජ්ජි.  ත්ථු  මාපන්නභාවං ඤත්වා ද්යව අග්ග ාවකාපි
ය  භික්ඛූපි නියරොධං  මාපජ්ජිංසු.  ාපය ො  ත් ාහං නිරන් රං  ත්ථු
පුප්ඵච්ඡත් ං ධායරන්ය ො අට්ඨාසි. ඉ යර වනමූ ඵ ං පරිභුඤ්ජිත්වා
ය  කාය  අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨංසු.  ත්ථා  ත් ාහ ්  අච්චයයන
නියරොධය ො වුට්ඨහිත්වා අග්ග ාවකං නි භත්යථරං ආමන්ය සි –
‘‘ ාප ානංපුප්ඵා නානුයමොදනංකයරොහී’’ති.යථයරො ාවකපාරමීඤායණ
ඨත්වා ය  ං පුප්ඵා නානුයමොදනං අකාසි.   ්  යද නාව ායන  ත්ථා
දුතියං අග්ග ාවකංඅයනොමත්යථරංආමන්ය සි–‘‘ත්වම්පිඉයම ංධම්මං
යදය හී’’ති. ය ොපි ය පිටකං බුද්ධවචනං  ම්මසිත්වා ය  ං ධම්මං
කයථසි. ද්වින්නම්පි යද නාය ධම්මාභි මයයො නායහොසි. අථ  ත්ථා
බුද්ධවි යය ඨත්වා ධම්මයද නං ආරභි. යද නාව ායන ඨයපත්වා
 රද ාප ං අවය  ා  බ්ය පි චතු ත් ති හ ් ජටි ා අරහත් ං
පාපුණිංසු.  ත්ථා ය  ‘‘එථභික්ඛයවො’’තිහත්ථං ප ායරසි. ය  ාවයදව
අන් රහි  ාප යව ා අට්ඨපරික්ඛාරධරා  ට්ඨිව ්සිකත්යථයරො විය
අයහසුං. 

 රද ාපය ොපන‘‘අයහොව ාහම්පිඅයංනි භත්යථයරොවියඅනාගය 
එක ්  බුද්ධ ්   ාවයකො භයවයය’’න්ති යද නාකාය 
උප්පන්නපරිවි ක්ක ාය අඤ්ඤවිහිය ො හුත්වා මග්ගඵ ානි පටිවිජ්ඣිතුං
නා ක්ඛි. අථ  ත්ථාරං වන්දිත්වා  ථා පණිධානං අකාසි.  ත්ථා
අනන් රායයන මිජ්ඣනභාවංදි ්වා ‘‘ඉය ොකප්ප   හ ් ාධිකංඑකං 
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අ ඞ්යඛයයයං අතික්කමිත්වා යගො ම ්  නාම  ම්මා ම්බුද්ධ ් 
අග්ග ාවයකො  ාරිපුත්ය ො නාම භවි ් තී’’ති  යාකරිත්වා ධම්මකථං
වත්වා භික්ඛු ඞ්ඝපරිවායරො ආකා ං පක්ඛන්දි.  රද ාපය ොපි  හාය ් 

සිරිවඩ්ඪ ්   න්තිකං ගන්ත්වා ‘‘ ම්ම, මයා අයනොමද ්සි ්  භගවය ො
පාදමූය  අනාගය  උප්පජ්ජනක ්  යගො ම ම්මා ම්බුද්ධ ්  

අග්ග ාවකට්ඨානංපත්ථි ං, ත්වම්පි  ් දුතිය ාවකට්ඨානං පත්යථහී’’ති.
සිරිවඩ්යඪො  ං උපයද ං සුත්වා අත් යනො නියව නද්වායර
අට්ඨකරී මත් ං ඨානං  ම  ං කායරත්වා  ාජපඤ්චමානි පුප්ඵානි 
විකිරිත්වානීලුප්ප ච්ඡදනංමණ්ඩපංකායරත්වාබුද්ධා නංපඤ්ඤායපත්වා 
භික්ඛූනම්පි ආ නානි පඤ්ඤායපත්වා මහන් ං  ක්කාර ම්මානං
 ජ්යජත්වා  රද ාපය න  ත්ථාරං නිමන් ායපත්වා  ත් ාහං මහාදානං
පවත්ය ත්වාබුද්ධප්පමුඛං භික්ඛු ඞ්ඝංමහාරයහහිවත්යථහිඅච්ඡායදත්වා
දුතිය ාවකභාවාය පණිධානං අකාසි.  ත්ථා   ්  අනන් රායයන
 මිජ්ඣනභාවං දි ්වා වුත් නයයන යාකරිත්වා භත් ානුයමොදනංකත්වා
පක්කාමි. සිරිවඩ්යඪො හට්ඨපහට්යඨො යාවජීවං කු  කම්මං කත්වා 
දුතියචිත් වායරකාමාවචරයදවය ොයකනිබ් ත්ති. රද ාපය ොචත් ායරො
බ්රහ්මවිහායර භායවත්වාබ්රහ්මය ොයකනිබ් ත්ති. 

 ය ො පට්ඨායය  ංඋභින්නම්පිඅන් රා කම්මංනකථි ං.අම්හාකං
පනභගවය ොඋප්පත්තිය ොපුයර රයමව රද ාපය ොරාජගහ ්  අවිදූයර
උපති ් ාගායම රූප ාරියා බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිම්හි පටි න්ධිං ගණ්හි.
 ංදිව යමව ්   හායයොපි රාජගහ ්ය ව අවිදූයර යකොලි ගායම
යමොග්ගලියා බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිම්හි පටි න්ධිං ගණ්හි.   ්මා 
යමොග්ගල් ායනො යමොග්ගලියා බ්රාහ්මණියා පුත්ය ොති යමොග්ගල් ායනො.
යමොග්ගලියගොත්ය න ජාය ොති වා යමොග්ගල් ායනො. අථ වා
මාතුකුමාරිකකාය   ් ාමා ාපිතූහිවුත් ං–‘‘මා උග්ගලිමාඋග්ගලී’’ති
වචනමුපාදාය ‘‘මුග්ගලී’’ති නාමං.   ් ා මුග්ගලියා පුත්ය ොති
යමොග්ගල් ායනො. අථ වා ය ො ාපත්තිමග්ගාදිමග්ග ්   ායභ ආදායන 

පටිවිජ්ඣයනඅ ං මත්යථොතියමොග්ගල් ායනොති. ානිකිරද්යවකු ානි
යාව  ත් මා කු පරිවට්ටා ආ ද්ධ හායායනව. ය  ං ද්වින්නං
එකදිව යමවගබ්භපරිහාරමදංසු. ද මා ච්චයයනජා ානම්පිය  ංඡ ට්ඨි
ධාතියයො පට්ඨයපසුං. නාමග්ගහණදිවය  රූප ාරීබ්රාහ්මණියා පුත්  ් 

උපති ් ගායම යජට්ඨකු  ්  පුත් ත් ා උපතිස්යසොති නාමං කරිංසු.

ඉ ර ්  යකොලි ගායම යජට්ඨකු  ්  පුත් ත් ා යකොලියතොති නාමං
කරිංසු. ය  උයභොපි මහ ා පරිවායරන වඩ්ඪන් ා වුද්ධිමන්වාය
 බ් සිප්පානංපාරංඅගමංසු. 

අයථකදිව ං ය  රාජගයහ ගිරග්ග මජ්ජං ප ් න් ා මහාජනං
 න්නිපති ං දි ්වාඤාණ ්  පරිපාකං ග ත් ා යයොනිය ො උම්මුජ්ජන් ා
‘‘ බ්ය පියමඔරංව ්   ාවමච්චුමුඛංපවි න්තී’’ති ංයවගං පටි භිත්වා

‘‘අම්යහහි යමොක්ඛධම්යමො පරියයසි බ්ය ො,  ඤ්ච පරියය න්ය හි එකා 
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පබ් ජ්ජා  ද්ධුං වට්ටතී’’ති නිච්ඡයං කත්වා පඤ්චමාණවක ය හි  ද්ධිං 
 ඤ්චය ්  පරිබ් ාජක ්   න්තියක පබ් ජිංසු. ය  ං පබ් ජි කා ය ො
පට්ඨාය  ඤ්චයයො  ාභග්ගය ග්ගප්පත්ය ො අයහොසි. ය  කතිපායහයනව
 බ් ං  ඤ්චය ්   මයං පරිමජ්ජිත්වා  ත්ථ  ාරං අදි ්වා  ය ො
නිබ්බිජ්ජිත්වා  ත්ථ  ත්ථ පණ්ඩි  ම්මය   මණබ්රාහ්මයණ පඤ්හං

පුච්ඡන්ති, ය  ය හි පුට්ඨාන  ම්පායදන්ති. අඤ්ඤදත්ථු ය යයව ය  ං
පඤ්හං වි ් ජ්යජන්ති. එවං ය  යමොක්ඛං පරියය න් ා කතිකං අකංසු –

‘‘අම්යහසුයයොපඨමංඅම ංඅධිගච්ඡති, ය ොඉ ර ්  ආයරොයචතූ’’ති. 

ය න ච  මයයන අම්හාකං  ත්ථරි පඨමාභි ම්ය ොධිං පත්වා 
පවත්ති වරධම්මචක්යක අනුපුබ්ය න උරුයව ක ් පාදියක
 හ ් ජටිය  දයමත්වා රාජගයහ විහරන්ය  එකදිව ං උපති ්ය ො
පරිබ් ාජයකො පරිබ් ාජකාරාමං ගච්ඡන්ය ො ආය ්මන් ං අ ් ජිත්යථරං
රාජගයහපිණ්ඩායචරන් ංදි ්වා ‘‘නමයාඑවරූයපොආකප්ප ම්පන්යනො 

පබ් ජිය ො දිට්ඨපුබ්ය ො,  න් ධම්යමන නාම එත්ථ භවි බ් ’’න්ති
 ඤ්ජා ප ායදො පඤ්හං පුච්ඡිතුං ආය ්මන් ං උදික්ඛන්ය ො පිට්ඨිය ො
පිට්ඨිය ො අනු න්ධි. යථයරොපි  ද්ධපිණ්ඩපාය ො පරිභුඤ්ජිතුං පතිරූපං
ඔකා ං ගය ො. පරිබ් ාජයකො අත් යනො පරිබ් ාජකළිඨං පඤ්ඤායපත්වා
අදාසි.භත් කිච්චපරියයො ායන ච ් අත් යනොකුණ්ඩිකායඋදකං අදාසි.
එවං ය ො ආචරියවත් ං කත්වා ක භත් කිච්යචන යථයරන  ද්ධිං

පටි න්ථාරං කත්වා – ‘‘යකො වා ය   ත්ථා, ක ්  වා ත්වං ධම්මං
යරොයචසී’’ති පුච්ඡි. යථයරො  ම්මා ම්බුද්ධං අපදිසි. පුන ය න ‘‘කිං වාදී
පනාය ්මය ො  ත්ථා’’ති පුට්යඨො ‘‘ඉම ්   ා න ්  ගම්භීර ං
ද ්ය  ් ාමී’’ති අත් යනොනවකභාවං පයවයදත්වා ඞ්යඛපවය නච ් 

 ා නධම්මං කයථන්ය ො ‘‘යය ධම්මා යහතුප්පභවා’’ති (මහාව. 60; අප.

යථර 1.1.286) ගාථමාහ. පරිබ් ාජයකො පඨමපදද්වයයමව සුත්වා
 හ ් නය ම්පන්යන ය ො ාපත්තිමග්ගඵය  පතිට්ඨහි. ඉ රං පදද්වයං 
ය ො ාපන්නකාය  නිට්ඨාසි. ගාථාපරියයො ායන පන ය ො ාපන්යනො
හුත්වා උපරිවිය ය  අපවත් න්ය  ‘‘භවි ් ති එත්ථ කාරණ’’න්ති

 ල් ක්යඛත්වා යථරංආහ–‘‘මා, භන්ය , උපරිධම්මයද නංවඩ්ඪයිත්ථ, 

එත් කයමව අ ං, කහං අම්හාකං  ත්ථා ව තී’’ති? ‘‘යවළුවයන’’ති.

‘‘භන්ය , තුම්යහ පුරය ො ගච්ඡථ, අහං මය්හං  හාය ්  ක පටිඤ්ඤං
යමොයචත්වා  ං ගයහත්වා ආගමි ් ාමී’’ති පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා
පදක්ඛිණංකත්වායථරංඋයයයොයජත්වාපරිබ් ාජකාරාමං අගමාසි. 

යකොලි පරිබ් ාජයකො ං දූරය ොවආගච්ඡන් ං දි ්වා ‘‘මුඛවණ්යණො
න අඤ්ඤදිවය සුවියඅද්ධායනනඅම ංඅධිග ංභවි ් තී’’තිය යනව ් 

විය  ාධිගමං  ම්භායවත්වා අම ාධිගමං පුච්ඡි. ය ොපි ්  ‘‘ආවුය ො, 
අම මධිග ’’න්ති පටිජානිත්වා  යමව ගාථං අභාසි. ගාථාපරියයො ායන

යකොලිය ොය ො ාපත්තිඵය පතිට්ඨහිත්වාආහ–‘‘කහංයනො  ත්ථා’’ති? 
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‘‘යවළුවයන’’ති. ‘‘ය න හි, ආවුය ො, ආයාම,  ත්ථාරං ප ්සි ් ාමා’’ති. 

උපති ්ය ො බ් කා ම්පිආචරියපූජයකොව,   ්මා ඤ්චය ්  ත්ථුගුයණ
පකාය ත්වා  ම්පි  ත්ථු  න්තිකං යනතුකායමො අයහොසි. ය ො
 ාභා ාපකය ො අන්ය වාසිකභාවං අනිච්ඡන්ය ො ‘‘න  ක්යකොමි චාටි
හුත්වාඋදකසිඤ්චනංයහොතු’’න්තිපටික්ඛිපි.ය  අයනයකහිකාරයණහි ං
 ඤ්ඤායපතුං අ ක්යකොන් ා අත් යනො ඔවායද වත් මායනහි 

අඩ්ඪුය යය ය හිඅන්ය වාසියකහි ද්ධිංයවළුවනංඅගමංසු. ත්ථාය 

දූරය ොව ආගච්ඡන්ය  දි ්වා ‘‘එ ං යම  ාවකයුගං භවි ් ති, අග්ගං
භද්දයුග’’න්ති වත්වා ය  ං පරි ාය චරියවය න ධම්මං යදය ත්වා
අරහත්ය පතිට්ඨායපත්වාඑහිභික්ඛුභායවන උප ම්පදංඅදාසි.යථාය  ං
එවං අග්ග ාවකානම්පි ඉද්ධිමයපත් චීවරං ආග යමව. 

උපරිමග්ගත් යකිච්චං පන න නිට්ඨාසි. ක ්මා?  ාවකපාරමීඤාණ ් 
මහන්  ාය. 

ය සු ආය ්මා මහායමොග්ගල් ායනො පබ් ජි ය ො  ත් යම දිවය  
මගධරට්යඨ කල් වා ගායම  මණධම්මං කයරොන්ය ො ථිනමිද්යධ
ඔක්කමන්ය   ත්ථාරා  ංයවජිය ො ථිනමිද්ධං වියනොයදත්වා
ධාතුකම්මට්ඨානං සුණන්ය ො එව උපරිමග්ගත් යං අධිගන්ත්වා
 ාවකපාරමීඤාණ ්  මත්ථකං පාපුණි. ආය ්මා  ාරිපුත්ය ො පබ් ජ්ජාය
අද්ධමා ං අතික්කමිත්වා  ත්ථාරා  ද්ධිං රාජගයහ සූකරඛ ය යණ
විහරන්ය ො අත් යනො භාගියනයය ්  දීඝනඛපරිබ් ාජක ්  

යවදනාපරිග්ගහසුත් න්ය  (ම. නි. 2.201 ආදයයො) යදසියමායන
යද නානු ායරනඤාණංයපය ත්වා පර ් වඩ්ඪි ංභත් ංභුඤ්ජන්ය ො 
විය  ාවකපාරමීඤාණ ්  මත්ථකං පාපුණි. ඉති ද්වින්නං අග්ග ාවකානං
 ත්ථු මීයපඑව  ාවකපාරමීඤාණංමත්ථකංපත් ං. 

එවංපත්  ාවකපාරමීඤායණොආය ්මා ාරිපුත්ය ො‘‘යකනකම්යමන
අයං  ම්පත්ති ද්ධා’’තිආවජ්යජන්ය ො ංඤත්වාළිතිය ොමන ් වය න

උදානංඋදායනන්ය ො ‘‘හිමවන්  ් අවිදූයර’’තිආදිමාහ.ය නවුත් ං– 

141. 

‘‘හිමවන්  ් අවිදූයර,  ම් යකොනාමපබ් ය ො; 

අ ් යමොසුකය ොමය්හං, පණ්ණ ා ාසුමාපි ා’’ති. 

 ත්ථ හි වන්තස්සාතිහියමො අ ්  අත්ථීතිහිමවා,   ් හිමවන්  ්  

අවිදූයෙ  මීයප, හිමා යපටි ද්ධවයනහි අත්යථො. ලම්බයකො නා 

පබ්බයතොති එවංනාමයකො පංසුමි ් කපබ් ය ො. අස්සය ො සුකයතො

 ය්හන්ති   ්මිං  ම් යක පබ් ය  මය්හං මමත්ථාය කය ො අ ් යමො
අරඤ්ඤවාය ොආ මන් ය ො යමොති අ ් යමො.නත්ථිපවිට්ඨානං යමො

පරි ් යමොඑත්ථාතිවාඅ ් යමො, ය ොඉත්ථම්භූය ො අරඤ්ඤවාය ොසුට්ඨු

කය ො, රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානකුටිමණ්ඩපාදිවය න සුන්දයරනාකායරන 
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කය ොති අත්යථො. පණ්ණසාලාති උසීරපබ් ජාදීහි පණ්යණහි ඡාදි ා 
නිව නපණ්ණ ා ාතිඅත්යථො. 

142. 

‘‘උත් ානකූ ානදිකා, සුපතිත්ථාමයනොරමා; 

සුසුද්ධපුලිනාකිණ්ණා, අවිදූයරමම ් මං’’. 

 ත්ථ උත්තානකූලාති අගම්භීරා නදී. සුපතිත්ථාති සුන්දරපතිත්ථා. 

 යනොෙ ා මනල්ලීනා මනාපා. සුසුද්ධපුලිනාකිණ්ණාති සුට්ඨු
ධව මුත් ාද  දි වාලුකාකිණ්ණා ගහනීභූ ාති අත්යථො.  ා ඉත්ථම්භූ ා 

නදිකා කුන්නදී   ස්ස ං මය්හං අ ් ම ්  අවිදූයර  මීයප අයහොසීති

අත්යථො. ‘‘අ ් ම’’න්තිච ත් මයත්යථඋපයයොගවචනන්තියවදි බ් ං. 

143. 

‘‘අ ක්ඛරා අපබ්භාරා,  ාදුඅප්පටිගන්ධිකා; 

 න්දතීනදිකා ත්ථ, ය ොභයන් ාමම ් මං’’. 

 ත්ථ අසක්ඛොති ‘‘පුලිනාකිණ්ණා’’ති වුත් ත් ා අ ක්ඛරා

 ක්ඛරවිරහි ා. අපබ්භාොති පබ්භාරවිරහි ා, අගම්භීරකූ ාති අත්යථො. සාදු

අප්පටි න්ධිකාති  ාදුරය ොදකා දුග්ගන්ධරහි ා මය්හං අ ් මපදං

ය ොභයන්තී නදිකා ඛුද්දකනදී සන්දති පවත් තීතිඅත්යථො. 

144. 

‘‘කුම්භී ාමකරායචත්ථ, සුසුමාරාචකච්ඡපා; 

 න්දතිනදිකා ත්ථ, ය ොභයන් ාමම ් මං’’. 

 ත්ථ කුම්භීලමච්ඡා  කෙමච්ඡාච සුසු ාො චණ්ඩමච්ඡාච කච්ඡපමච්ඡා

ච එත්ථ එති ් ං නදියං කීළන් ා අයහසුන්ති  ම් න්යධො. මම ් මං

ය ොභයන් ා නදිකා ඛුද්දකනදී සන්දති පවත් තීති ම් න්යධො. 

145. 

‘‘පාඨීනාපාවු ාමච්ඡා,   ජාමුඤ්ජයරොහි ා; 

වග්ගළාපප ායන් ා, ය ොභයන්තිමම ් මං’’. 

පාඨීනමච්ඡාච පාවුසා  ච්ඡා ච බලජමච්ඡාච මුඤ්ජමච්ඡා යෙොහිතමච්ඡා

ච වග් ළමච්ඡාචඑය  බ්ය මච්ඡජාතිකාඉය ොචිය ොච පපතාෙන්තා 
නදියා ද්ධිංපවත් න් ාමමඅ ් මපදංය ොභයන්තීති අත්යථො. 

146. 

‘‘උයභොකූය සුනදියා, පුප්ඵියනොඵලියනොදුමා; 

උභය ොඅභි ම් න් ා, ය ොභයන්තිමම ් මං’’. 
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 ත්ථ උයභො කූයලසූති   ් ා නදියා උයභොසු ප ්ය සු ධුවපුප්ඵියනො 

ධුවඵලියනො රුක්ඛා උභයතො අභිලම්බන්තා නදියා උයභො තීයර යහට්ඨා 
ඔනමන් ාමමඅ ් මංය ොභයන්තීතිඅත්යථො. 

147. 

‘‘අම් ා ා ාචති කා, පාටලීසින්දුවාරකා; 

දිබ් ගන්ධා ම්පවන්ති, පුප්ඵි ාමමඅ ් යම’’. 

 ත්ථ අම්බාති මධුපිණ්ඩිඅම් ා ච සාලරුක්ඛා ච තිලකරුක්ඛා ච 

පාටලිරුක්ඛා ච සින්දුවාෙකරුක්ඛා ච එය  රුක්ඛා නිච්චකා ං පුප්ඵිතා 

පුප්ඵන් ා.දිබ් ාගන්ධාඉවමම අ ් යමසුගන්ධා සම්පවන්ති  මන් ය ො
පවායන්තීති අත්යථො. 

148. 

‘‘චම්පකා  ළ ානීපා, නාගපුන්නාගයක කා; 

දිබ් ගන්ධා ම්පවන්ති, පුප්ඵි ාමමඅ ් යම’’. 

 ත්ථ ෙම්පකරුක්ඛා ච සළලරුක්ඛා ච සුවණ්ණවට්ට  දි පුප්ඵා 

නීපරුක්ඛා ච නා රුක්ඛා ච පුන්නා රුක්ඛා ච සුගන්ධයන් ා 

යකතකරුක්ඛා ච එය   බ්ය  රුක්ඛා දිබ් ා ගන්ධාරිව මම අ ් යම 

පුප්ඵිතා ඵුල්ලි ා සම්පවන්ති සුගන්ධංසුට්ඨුපවායන්තීතිඅත්යථො. 

149. 

අය ොකාච‘‘අධිමුත් ාඅය ොකාච, භගිනීමා ාචපුප්ඵි ා; 

අඞ්යකො ාබිම්බිජා ාච, පුප්ඵි ාමමඅ ් යම’’. 

 ත්ථපුප්ඵි ා අධිමුත්තකරුක්ඛාච පුප්ඵි ා අයසොකරුක්ඛාචපුප්ඵි ා 

භගිනී ාලාෙ පුප්ඵි ා අඞ්යකොලා ච පුප්ඵි ා බිම්බිජාලා චඑය රුක්ඛාමම
අ ් යමඵුල්ලි ා ය ොභයන්තීති ම් න්යධො. 

150. 

‘‘යක කාකන්දලියචව, යගොධුකාතිණසූලිකා; 

දිබ් ගන්ධං ම්පවන් ා, ය ොභයන්තිමම ් මං’’. 

 ත්ථ යකතකාති සුගන්ධයක කගච්ඡා ච. කන්දලිරුක්ඛා ච 

ය ොධුකරුක්ඛා ච තිණසූලිකගච්ඡා ච එය   බ්ය  රුක්ඛජාතිකා
දිබ් ගන්ධං පවායමානාමමඅ ් මං ක ංය ොභයන්තීතිඅත්යථො. 

151. 

‘‘කණිකාරාකණ්ණිකාච, අ නාඅජ්ජුනා හූ; 

දිබ් ගන්ධං ම්පවන් ා, ය ොභයන්තිමම ් මං’’. 
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එය  කණිකාරාදයයො රුක්ඛා මම අ ් මං  ක ං ය ොභයන් ා
දිබ් ගන්ධං  ම්පවායන්තීති ම් න්යධො. 

152. 

‘‘පුන්නාගා ගිරිපුන්නාගා, යකොවිළාරාච පුප්ඵි ා; 

දිබ් ගන්ධං ම්පවන් ා, ය ොභයන්තිමම ් මං’’. 

පුන්නාගාදයයො රුක්ඛා දිබ් ගන්ධං පවායමානා මම අ ් මං 
ය ොභයන්තීතිඅත්යථො. 

153. 

‘‘උද්දා කා චකුටජා, කදම් ාවකු ා හූ; 

දිබ් ගන්ධං ම්පවන් ා, ය ොභයන්තිමම ් මං’’. 

උද්දා කාදයයො රුක්ඛා දිබ් ගන්ධං වායමානා මම අ ් මං
ය ොභයන්තීති ම් න්යධො. 

154. 

‘‘ආළකාඉසිමුග්ගාච, කදලිමාතුලුඞ්ගියයො; 

ගන්යධොදයකන ංවඩ්ඪා, ඵ ානිධාරයන්තිය ’’. 

 ත්ථ එය  ආළකාදයයො ගච්ඡා චන්දනාදිසුගන්ධගන්යධොදයකන 

වඩ්ඪිත්වාසුවණ්ණඵ ානිධායරන් ාමමඅ ් මංය ොභයන්තීතිඅත්යථො. 

155. 

‘‘අඤ්යඤපුප්ඵන්තිපදුමා, අඤ්යඤජායන්තියක රී; 

අඤ්යඤඔපුප්ඵාපදුමා, පුප්ඵි ා ළායක දා’’. 

 ත්ථ අඤ්යඤ පුප්ඵන්ති පදු ාති මම අ ් ම ්  අවිදූයර  ළායක

අඤ්යඤ එකච්යච පදුමා පුප්ඵන්ති, එකච්යච යකසරී පදුමා ජාෙන්ති 

නිබ් ත් න්ති, එකච්යචපදුමා ඔපුප්ඵා විගලි පත් යක රාතිඅත්යථො. 

156. 

‘‘ගබ්භංගණ්හන්තිපදුමා, නිද්ධාවන්තිමුළාලියයො; 

සිඞ්ඝාටිපත් මාකිණ්ණා, ය ොභන්ති ළායක දා’’. 

 ත්ථ  බ්භං ණ්හන්තිපදු ාති දා  ාපය නහුත්වාමමව න මයය

එකච්යච පදුමා ළාකබ්භන් යරමකුළපුප්ඵාදයයො ගණ්හන්ති. මුළාලියෙො 

පදුමමූ ා නිද්ධාවන්ති ඉය ො කද්දමබ්භන් රය ො හත්ථිදාඨා විය
ගච්ඡන්තීති අත්යථො. පත් පුප්ඵමාකිණ්ණා ගහනීභූ ා සිඞ්ඝාටියයො
ය ොභයන්තීතිඅත්යථො. 
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157. 

‘‘නයි ා අම් ගන්ධීච, උත් ලී  න්ධුජීවකා; 

දිබ් ගන්ධා ම්පවන්ති, පුප්ඵි ා ළායක දා’’. 

තදා මමව න මයය ළාක ්  මීයප නයතා චගච්ඡා අම්බ න්ධීෙ 

ගච්ඡා උත්තලී නාමගච්ඡා ච බන්ධුජීවකා ච එය  බ්ය  ගච්ඡා පුප්ඵිතා 
පුප්ඵධාරි ාසුගන්ධවාහකා ළාකංය ොභයන්තීතිඅත්යථො. 

158. 

‘‘පාඨීනාපාවු ාමච්ඡා,   ජාමුඤ්ජයරොහි ා; 

 ංගු ාමග්ගුරායචව, ව න්ති ළායක දා’’. 

තදා මමව න මයය නිබ්භී ාපාඨීනාදයයොමච්ඡා තළායක ව න්තීති 
 ම් න්යධො. 

159. 

‘‘කුම්භී ාසුසුමාරාච,  න්තිගාහාචරක්ඛ ා; 

ඔගුහාඅජගරාච, ව න්ති ළායක දා’’. 

තදා මමව න මයයමමඅ ් ම මීයප තළායක එය කුම්භී ාදයයො
මච්ඡානිබ්භී ානිරූපද්දවාව න්තීති  ම් න්යධො. 

160. 

‘‘පායරව ාරවිහං ා, චක්කවාකානදීචරා; 

යකොකි ාසුක ාළිකා, උපජීවන්ති ං රං’’. 

 ත්ථමමඅ ් ම මීයප රංනි ් ාය පායෙවතාපක්ඛීච ෙවිහංසාපක්ඛී

ච නදීෙොෙක්කවාකපක්ඛීච යකොකිලාපක්ඛීච සුකපක්ඛීච සාළිකාපක්ඛීච
 ං රං උපනි ් ායජීවන්තීති ම් න්යධො. 

161. 

‘‘කුකුත්ථකාකුළීරකා, වයනයපොක්ඛර ා කා; 

දින්දිභාසුවයපො ාච, උපජීවන්ති ං රං’’. 

 ත්ථ කුකුත්ථකාතිඑවංනාමිකාපක්ඛීච. කුළීෙකාතිඑවංනාමිකාපක්ඛී

ච. වයන යපොක්ඛෙසාතකා පක්ඛී ච දින්දිභා පක්ඛී ච සුවයපොතා පක්ඛී ච
එය   බ්ය  පක්ඛියනො  ං මම අ ් ම මීයප  රං නි ් ාය ජීවන්තීති
 ම් න්යධො. 

162. 

‘‘හං ායකොඤ්චාමයූරාච, යකොකි ා ම් චූළකා; 

පම්මකාජීවංජීවාච, උපජීවන්ති ං රං’’. 
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 බ්ය එය හං ාදයයොපක්ඛියනො ං රංඋපනි ් ායජීවන්තිජීවිකං 
පාය න්තීතිඅත්යථො. 

163. 

‘‘යකොසිකා යපොට්ඨසී ාච, කුරරාය නකා හූ; 

මහාකාළාච කුණා, උපජීවන්ති ං රං’’. 

 ත්ථ යකොසිකා චපක්ඛී යපොට්ඨසීසා චපක්ඛී කුෙො චපක්ඛී යසනකා 

ච පක්ඛී  හාකාළා ච පක්ඛී ථය  බහූ පක්ඛියනො  ං  රං   ්   ර ් 

 මීයප ජීවන්ති ජීවිකංකප්යපන්තීතිඅත්යථො. 

164. 

‘‘ප දා චවරාහාච, චමරාගණ්ඩකා හූ; 

යරොහිච්චාසුකයපො ාච, උපජීවන්ති ං රං’’. 

 ත්ථ ප දාදයයො එය  මිගා තං සෙං   ්මිං  ර මීයප, භුම්මත්යථ

උපයයොගවචනං, ජීවි ංපරිපාය න් ාවිහරන්තීතිඅත්යථො. 

165. 

‘‘සීහ යග්ඝාචදීළිච, අච්ඡයකොක රච්ඡකා; 

තිධාපභින්නමා ඞ්ගා, උපජීවන්ති ං රං’’. 

එය  සීහාදයයො චතුප්පදා  ර මීයප උපද්දවරහි ා ජීවන්තීති 

 ම් න්යධො. 

166. 

‘‘කින්නරාවානරායචව, අයථොපිවනකම්මිකා; 

යච ාචලුද්දකායචව, උපජීවන්ති ං රං’’. 

එත්ථ එය  එවංනාමිකා කින්නරාදයයො  ත් ා   ්මිං  ර මීයප
ව න්තීතිඅත්යථො. 

167. 

‘‘තින්දුකානිපියා ානි, මධුයකකාසුමාරියයො; 

ධුවංඵ ානිධායරන්ති, අවිදූයරමම ් මං’’. 

 ත්ථඑය තින්දුකාදයයොරුක්ඛාධුවං යහමන් ගිම්හව ් ාන ඞ්ඛාය 
කා ත් යය මම අ ් මය ො අවිදූයර ඨායන මධුරඵ ානි ධායරන්තීති
 ම් න්යධො. 

168. 

‘‘යකො ම් ා ළ ානිම් ා,  ාදුඵ  මායු ා; 
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ධුවංඵ ානිධායරන්ති, අවිදූයරමම ් මං’’. 

 ත්ථ එය  යකො ම් ාදයයො රුක්ඛා  ාරඵ ා මධුරඵ ා උත් මඵ ා 

ස ායුතා සං සුට්ඨු ආයු ා  මඞ්ගීභූ ා නිච්චං ඵ ධාරියනො මම 
අ ් ම මීයපය ොභන්තීතිඅත්යථො. 

169. 

‘‘හරී කා ආම කා, අම් ජම්බුවිභී කා; 

යකො ාභල් ා කාබිල් ා, ඵ ානිධාරයන්තිය ’’. 

ය  හරී කාදයයො රුක්ඛා මම අ ් ම මීයප ජා ා නිච්චං ඵ ානි 

ධාරයන්තීති ම් න්යධො. 

170. 

‘‘ආලුවා චකළම් ාච, බිළාලී ක්කළානිච; 

ජීවකාසු කායචව,  හූකාමමඅ ් යම’’. 

එය  ආලුවාදයයො මූ ඵ ා ඛුද්දා මධුර ා මම අ ් ම මීයප  හූ
 න්තීති  ම් න්යධො. 

171. 

‘‘අ ් ම ් ාවිදූරම්හි,  ළාකාසුංසුනිම්මි ා; 

අච්යඡොදකාසී ජ ා, සුපතිත්ථාමයනොරමා’’. 

 ත්ථ අස්ස ස්සාවිදූෙම්හි අ ් ම ්   මීයප සුනිම්මිතා සුට්ඨු

ආයරොහනඔයරොහනක්ඛමං කත්වා නිම්මි ා අච්යඡොදකා විප්ප න්යනොදකා 

සීතජලා සීය ොදකා සුපතිත්ථා සුන්දරතිත්ථා  යනොෙ ා ය ොමන ් කරා

 ළාකා ආසුං අයහසුන්තිඅත්යථො. 

172. 

‘‘පදුමුප්ප  ඤ්ඡන්නා, පුණ්ඩරීක මායු ා; 

මන්දා යකහි ඤ්ඡන්නා, දිබ් ගන්යධොපවායති’’. 

 ත්ථ පදුයමහි ච උප්පය හි ච සඤ්ඡන්නා පරිපුණ්ණා පුණ්ඩරීයකහි

ස ායුතා  මඞ්ගීභූ ා  න්දාලයකහි ච සඤ්ඡන්නා ගහනීභූ ා  ළාකා 
දිබ් ගන්ධානිඋපවායන්ති මන් ය ොවායන්තීතිඅත්යථො. 

173. 

‘‘එවං බ් ඞ්ග ම්පන්යන, පුප්ඵිය ඵලිය වයන; 

සුකය අ ් යමරම්යම, විහරාමිඅහං දා’’. 
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 ත්ථ එවං සබ්බඞ් සම්පන්යනති අබ්ය හි නදිකාදිඅවයයවහි

 ම්පන්යන පරිපුණ්යණ පුප්ඵඵ රුක්යඛහි ගහනීභූය  වයන සුකයත 

රමණීයය අස්සය  අරඤ්ඤාවාය  තදා  ාප භූ කාය  අහං විහරාමීති
අත්යථො. 

එත් ාව ා අ ් ම ම්පත්තිං ද ්ය ත්වා ඉදානි අත් යනො
සී ාදිගුණ ම්පත්තිංද ්ය න්ය ො– 

174. 

‘‘සී වාව  ම්පන්යනො, ඣායීඣානරය ො දා; 

පඤ්චාභිඤ්ඤා  ප්පත්ය ො, සුරුචිනාම ාපය ො’’ති.–ආහ; 

 ත්ථ සීලවාති ඣාන ම්පයුත් චතුපාරිසුද්ධිසී  දිය හි පඤ්චහි

සීය හි  ම්පුණ්යණොති අත්යථො. වතසම්පන්යනොති ‘‘ඉය ො පට්ඨාය
ඝරාවා ං පඤ්ච කාමගුයණ වා න ය වි ් ාමී’’ති ව  මාදායනන

 ම්පන්යනො. ඣායීති  ක්ඛණූපනිජ්ඣානආරම්මණූපනිජ්ඣායනහි ඣායී

ඣායනසීය ො. ඣානෙයතොති එය සු ඣායනසු රය ො අල්ලීයනො සදා 

 ම්පුණ්යණො. පඤ්ොභිඤ්ඤාබලප්පත්යතොති 

ඉද්ධිවිධදිබ් ය ො පරචිත් විජානනපුබ්ය නිවා ානු ් තිදිබ් චක්ඛු ඞ්ඛා

 ාහි පඤ්චහිඅභිඤ්ඤාහි විය  පඤ්ඤාහි   ම්පන්යනො, පරිපුණ්යණොති

අත්යථො.නායමන සුරුචිනා   ාපය ොහුත්වාවිහරාමීති ම් න්යධො. 

එත් යකන අත් යනො ගුණ ම්පත්තිං ද ්ය ත්වා පරි  ම්පත්තිං
ද ්ය න්ය ො– 

175. 

‘‘චතුවී  හ ් ානි, සි ් ාමය්හංඋපට්ඨහුං; 

 බ්ය  මං බ්රාහ්මණා එය , ජාතිමන්ය ො ය  ්සියනො’’ති. – 

ආදිමාහ; 

 ත්ථ එය   බ්ය  චතුවී ති හ ් බ්රාහ්මණා මය්හං සි ් ා 

ජාති න්යතො ජාති ම්පන්නා ෙසස්සියනො පරිවාර ම්පන්නාමංඋපට්ඨහුන්ති
 ම් න්යධො. 

176. 

‘‘ ක්ඛයණඉතිහාය ච,  නිඝණ්ඩු යකටුයභ; 

පදකායවයයාකරණා,  ධම්යමපාරමිංග ා’’. 

 ත්ථ ලක්ඛයණති  ක්ඛණ ත්යථ.  බ් ය ොකියානං ඉත්ථිපුරි ානං

‘‘ඉයමහි  ක්ඛයණහි  මන්නාග ා දුක්ඛි ා භවන්ති, ඉයමහි සුඛි ා

භවන්තී’’ති  ක්ඛණං ජානාති.  ප්පකා යකො ගන්යථො  ක්ඛණං,   ්මිං 
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 ක්ඛයණච. ඉතිහායසති‘‘ඉතිහආ ඉතිහආ ා’’ති වුත් වචනපටිදීපයක

ගන්යථ. ක්ඛයණචඉතිහාය ච පාෙමිං පරියයො ානං  තාති ම් න්යධො.

රුක්ඛපබ්  ාදීනං නාමප්පකා කගන්ථං‘‘නිඝණ්ඩූ’’තිවුච්චති. යකටූයභති 
කිරියාකප්පවිකප්පානං කවීනං උපකාරයකො ගන්යථො. නිඝණ්ඩුයා  හ

වත් තීති  නිඝණ්ඩු, යකටුයභන  හ වත් තීති  යකටුභං,   ්මිං

 නිඝණ්ඩු යකටුයභ යවදත් යය පාරමිං ග ාති  ම් න්යධො. පදකාති 

නාමපද මා  ද්ධි ාඛයා කි කාදිපයදසු යඡකා. යවෙයාකෙණානි 

චන්දපාණිනීයක ාපාදි යාකරයණ යඡකා. සධම්ය  පාෙමිං  තාති
අත් යනො ධම්යම බ්රාහ්මණධම්යම යවදත් යය පාරමිං පරියයො ානං ග ා
පත් ාතිඅත්යථො. 

177. 

‘‘උප්පාය සුනිමිත්ය සු,  ක්ඛයණසුචයකොවිදා; 

පථ යාභූමන් ලික්යඛ, මමසි ් ාසුසික්ඛි ා’’. 

 ත්ථ උක්කාපා භූමිකම්පාදියකසු උප්පායතසු ච
සුභනිමිත් ාසුභනිමිත්ය සු ච 

ඉත්ථි ක්ඛණපුරි  ක්ඛණමහාපුරි  ක්ඛයණසුච යකොවිදා යඡකා. පථවියා

ච භූමියා ච  ක ය ොයක ච අන්තලික්යඛ ආකාය  චාති  බ් ත්ථ මම
සි ් ාසුසික්ඛි ා. 

178. 

‘‘අප්පිච්ඡා නිපකාඑය , අප්පාහාරා අය ොලුපා; 

 ාභා ායභන න්තුට්ඨා, පරිවායරන්තිමං දා’’. 

 ත්ථ අප්පිච්ඡාති අප්පයකනාපි යායපන් ා. නිපකාති

යනපක්ක ඞ්ඛා ාය පඤ්ඤාය  මන්නාග ා. අප්පාහාොති එකාහාරා

එකභත්තිකාති අත්යථො. අයලොලුපාති ය ොලුප ණ්හාය අප්පවත් නකා. 

ලාභාලායභනාති  ායභන අ ායභන ච සන්තුට්ඨා ය ොමන ් ා එය  මම

සි ් ා සදා නිච්චකා ංමං පරිවායෙන්ති උපට්ඨහන්තීතිඅත්යථො. 

179. 

‘‘ඣායීඣානර ාධීරා,  න් චිත් ා මාහි ා; 

ආකිඤ්චඤ්ඤංපත්ථයන් ා, පරිවායරන්තිමං දා’’. 

 ත්ථ ඣායීති  ක්ඛණූපනිජ්ඣානආරම්මණූපනිජ්ඣායනහි

 මන්නාග ා. ඣායනසී ා වා. ඣානෙතාති ය සු ච ඣායනසු ර ා

අල්ලීනා. ධීොති ධිති ම්පන්නා. සන්තචිත්තාති වූප න් මනා. ස ාහිතාති

එකග්ගචිත් ා. ආකිඤ්ෙඤ්ඤන්ති නිප්පලිය ොධභාවං. පත්ථෙන්තාති
ඉච්ඡන් ා.ඉත්ථම්භූ ායමසි ් ා දාමං පරිවායරන්තීති ම් න්යධො. 
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180. 

‘‘අභිඤ්ඤාපාරමිප්පත් ා, යපත්තියකයගොචයරර ා; 

අන් ලික්ඛචරාධීරා, පරිවායරන්තිමං දා’’. 

 ත්ථ අභිඤ්ඤාපාෙමිප්පත්තාති පඤ්චසු අභිඤ්ඤාසු පාරමිං

පරියයො ානං පත් ා පූරි ාති අත්යථො. යපත්තියක ය ොෙයෙ ෙතාති
බුද්ධානුඤ්ඤා ාය අවිඤ්ඤත්තියා  ද්යධ ආහායර ර ාති අත්යථො. 

අන්තලික්ඛෙොති අන් ලික්යඛනආකාය නගච්ඡන් ාආගච්ඡන් ාචාති

අත්යථො. ධීොතිථිරභූ ාසීහ යග්ඝාදිපරි ් යයඅච්ඡම්භි  භාවාති අත්යථො.
එවංභූ ාමම ාප ා දාමංපරිවායරන්තීතිඅත්යථො. 

181. 

‘‘ ංවු ාඡසුද්වායරසු, අයනජාරක්ඛිතින්ද්රියා; 

අ ං ට්ඨාචය ධීරා, මමසි ් ාදුරා දා’’. 

 ත්ථචක්ඛාදීසුඡසුද්වායරසුරූපාදීසුඡසුආරම්මයණසු සංවුතා පිහි ා

පටිච්ඡන්නා, රක්ඛි යගොපි ද්වාරාති අත්යථො. අයනජා නිත් ණ්හා 

ෙක්ඛිතින්ද්රිො යගොපි චක්ඛාදිඉන්ද්රියා අසංසට්ඨා ඤාතීහි ගහට්යඨහි

අමි ්සීභූ ාති අත්යථො. දුොසදාති දුට්ඨු ආ දා, ආ ායදතුං ඝට්යටතුං
අ ක්කුයණයයා අයයොග්ගාතිඅත්යථො. 

182. 

‘‘පල් ඞ්යකනනි ජ්ජාය, ඨානචඞ්කමයනනච; 

වීතිනායමන්තිය රත්තිං, මමසි ් ාදුරා දා’’. 

 ත්ථ මම සි ් ා පල්ලඞ්යකන ඌරු ද්ධා යනන ය යයං විහාය
නි ජ්ජාය ච ඨායනන ච චඞ්කයමන ච  ක ං රත්තිං විය ය න 

අතිනාය න්ති අතික්කායමන්තීති ම් න්යධො. 

183. 

‘‘රජනීයයනරජ්ජන්ති, දු ් නීයයනදු ් යර; 

යමොහනීයයනමුය්හන්ති, මමසි ් ාදුරා දා’’. 

ය ඉත්ථම්භූ ාමමසි ් ා ාප ා ෙජනීයෙ රජ්ජි බ්ය වත්ථු ්මිං න

ෙජ්ජන්ති රජ්ජංන උප්පායදන්ති. දුස්සනීයෙ දු ්සි බ්ය යදො ංඋප්පායදතුං 

යුත්ය  වත්ථුම්හි න දුස්සයෙ යදො ං න කයරොන්ති. ය ොහනීයෙ යමොහිතුං

යුත්ය  වත්ථුම්හි න මුය්හන්ති යමොහං න කයරොන්ති, පඤ්ඤා ම්පයුත් ා
භවන්තීතිඅත්යථො. 

184. 

‘‘ඉද්ධිංවීමං මානාය , වත් න්තිනිච්චකාලිකං; 
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පථවිංය පකම්යපන්ති,  ාරම්යභනදුරා දා’’. 

ය මමසි ් ා ‘‘එයකොපිහුත්වා හුධායහොති,  හුධාපිහුත්වාඑයකො 

යහොතී’’තිආදිකං(පටි.ම.1.102) ඉද්ධිවිකුබ් නංනිච්චකාලිකංවීමං මානා 
වත් න්තීති  ම් න්යධො. ය  මම සි ් ා ආකාය පි උදයකපි පථවිං 

නිම්මිනිත්වාඉරියාපථංපකම්යපන්තීතිඅත්යථො. සාෙම්යභන යුගග්ගායහන
ක හකරයණනනආ ායද බ් ාතිඅත්යථො. 

185. 

‘‘කීළමානා චය සි ් ා, කීළන්ති ඣානකීළි ං; 

ජම්බුය ොඵ මායනන්ති, මමසි ් ාදුරා දා’’. 

ය  මම සි ් ා කීළ ානා පඨමජ්ඣානාදිකීළං කීළන්ති  ළන්ති

රමන්තීති අත්යථො. ජම්බුයතො ඵල ායනන්තීති හිමවන් ම්හි 
  යයොජනුබ්ය ධජම්බුරුක්ඛය ොඝටප්පමාණංජම්බුඵ ංඉද්ධියාගන්ත්වා
ආයනන්තීති අත්යථො. 

186. 

‘‘අඤ්යඤගච්ඡන්තියගොයානං, අඤ්යඤපුබ් වියදහකං; 

අඤ්යඤචඋත් රකුරුං, එ නායදුරා දා’’. 

ය  ං මම සි ් ානං අන් යර අඤ්යඤ එකච්යච ය ොොනං 

අපරයගොයානං දීපං ගච්ඡන්ති, එකච්යච පුබ්බවියදහකං දීපං ගච්ඡන්ති, 

එකච්යච උත්තෙකුරුං දීපංගච්ඡන්ති, ය දුරා දාඑය සුඨායනසු එසනාෙ 
ගයව නායපච්චයපරියය නායගච්ඡන්තීති ම් න්යධො. 

187. 

‘‘පුරය ොයපය න්තිඛාරිං, පච්ඡය ොචවජන්තිය ; 

චතුවී  හ ්ය හි, ඡාදි ංයහොතිඅම් රං’’. 

ය මමසි ් ාආකාය නගච්ඡමානා ඛාරිං  ාප පරික්ඛාරභරි ංකාජං
පුරය ොයපය න්තිපඨමංඅභිමුඛඤ්ච ංයපය ත්වා යං  ්  පච්ඡය ො

ගච්ඡන්තීතිඅත්යථො.එවංගච්ඡමායනහිචතුවී  හ ්ය හි ාපය හි අම්බෙං 

ආකා   ං ඡාදිතං පටිච්ඡන්නං යහොතීති ම් න්යධො. 

188. 

‘‘අග්ගිපාකීඅනග්ගීච, දන්ය ොදුක්ඛලිකාපිච; 

අ ්යමනයකොට්ටි ායකචි, පවත් ඵ යභොජනා’’. 

 ත්ථ යකචි එකච්යච මම සි ් ා අග්ගිපාකී ඵ ාඵ පණ්ණාදයයො

පචිත්වාඛාදන්ති, එකච්යච අනග්ගී අග්ගීහිඅපචිත්වාආමකයමවඛාදන්ති, 
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එකච්යච දන්තිකා දන්ය හියයව  චං උප්පායටත්වා ඛාදන්ති. එකච්යච 

උදුක්ඛලිකා උදුක්ඛය හි යකොට්යටත්වා ඛාදන්ති. එකච්යච අස්ය න

යකොට්ටිතා පා ායණන යකොට්යටත්වා ඛාදන්ති. එකච්යච 
 යංපති ඵ ාහාරාති ම් න්යධො. 

189. 

‘‘උදයකොයරොහණා යකචි,  ායංපාය ොසුචීර ා; 

ය ොයාභිය චනකරා, මමසි ් ාදුරා දා’’. 

දුරා දා මම සි ් ා යකචි සුචීෙතා සුද්ධිකාමා  ායං පාය ො ච 

උදයකොයෙොහණා උදකපයව කාති අත්යථො. යකචි යතොොභියසෙනකො 
උදයකනඅත් නිඅභිසිඤ්චනකරාති අත්යථො. 

190. 

‘‘පරූළ්හකච්ඡනඛය ොමා, පඞ්කදන් ාරජ ්සිරා; 

ගන්ධි ාසී ගන්යධන, මමසි ් ාදුරා දා’’. 

 ත්ථය දුරා දාමමසි ් ා කච්යඡසු උභයකච්යඡසුචහත්ථපායදසුච 

පරූළ්හා  ඤ්ජා ා, දීඝනඛය ොමාතිඅත්යථො.ඛුරකම්මරහි ත් ාඅමණ්ඩි ා

අප ාධි ාති අධිප්පායයො. පඞ්කදන්තාති
ඉට්ඨකචුණ්ණඛීරපා ාණචුණ්ණාදීහි ධව මක ත් ා ම ග්ගහි දන් ාති

අත්යථො. ෙජස්සිොති ය  මක්ඛනාදිරහි ත් ාධූලීහිමක්ඛි සී ාතිඅත්යථො. 

 න්ධිතා සීල න්යධනාති ඣාන මාධි මාපත්තීහි  ම්පයුත් සීය න

 මඞ්ගීභූ ත් ා ය ොකියසී ගන්යධන බ් ත්ථසුගන්ධීභූ ාතිඅත්යථො.   

සිස්සා දුොසදාතිඉයමහිවුත් ප්පකාරගුයණහි මන්නාග ත් ාආ ායදතුං
ඝට්යටතුං අ ක්කුයණයයාමමසි ් ාති ම් න්යධො. 

191. 

‘‘පාය ොව න්නිපතිත්වා, ජටි ාඋග්ග ාපනා; 

 ාභා ාභංපකිත්ය ත්වා, ගච්ඡන්තිඅම් යර දා’’. 

 ත්ථ පායතොව සන්නිපතිත්වාති  ත් මයත්යථ ය ොපච්චයයො, 

පා රා කාය යයව මම  න්තියක රාසිභූ ාති අත්යථො. උග් තාපනා 

පාකට පා පත්ථට පා ජටිලා ජටාධාරියනො  ාප ා. ලාභාලාභං

පකිත්යතත්වා ඛුද්දයක ච මහන්ය  ච ායභ පාකයටකත්වා තදා   ්මිං

කාය  අම්බයෙ ආකා  ය ගච්ඡන්තීති ම් න්යධො. 

192. පුන ය  ංයයව ගුයණ පකාය න්ය ො එයතසං

පක්ක න්තානන්තිආදිමාහ.  ත්ථ ආකාය  වා ථය  වා පක්ක න්තානං 

ගච්ඡන් ානං එයතසං  ාප ානං වාකචීරජනිය ො මහා ද්යදො පවත් තීති

අත්යථො. මුදිතා යහොන්ති යදවතාති එවං මහා ද්දං පවත්ය ත්වා
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ගච්ඡන් ානං අජිනචම්ම ද්යදන  න්තුට්ඨා ‘‘ ාධු  ාධු, අයයා’’ති 

ය ොමන ් ජා ායදව ා මුදිතා  න්තුට්ඨායහොන්තීති  ම් න්යධො. 

193. දියසොදිසන්ති ය  ඉ යයො අන්තලික්ඛෙො ආකා චාරියනො

දක්ඛිණාදි ානුදි ං පක්ක න්ති ගච්ඡන්තීති  ම් න්යධො. සයක

බයලනුපත්ථද්ධාති අත් යනො  රීර ය න වා ඣාන ය න වා

 මන්නාග ා ෙදිච්ඡකං යත්ථ යත්ථ ගන්තුකාමා,  ත්ථ  ත්යථව
ගච්ඡන්තීති ම් න්යධො. 

194. පුන ය  යමවානුභාවං පකාය න්ය ො පථවීකම්පකා

එයතතිආදිමාහ.  දා එයත  බ් ත්ථ ඉච්ඡාචාරා පථවීකම්පකා 

යමදනී ඤ්ච නජාතිකා නභොරියනො ආකා චාරියනො. උග් යතජාති 

උග්ග ය ජා පත්ථටය ජා දුප්පසහා ප ය්හ අභිභවිත්වා පවත්තිතුං 

අ ක්කුයණයයාතිදුප්ප හා. සා යෙොවඅයඛොභිොතිඅඤ්යඤහි අයඛොභියයො
අනාලුළිය ො  ාගයරො ඉව  මුද්යදො විය අඤ්යඤහි අයඛොභියා කම්යපතුං 
අ ක්කුයණයයායහොන්තීති ම් න්යධො. 

195. ඨානෙඞ්කමියනොයකචීතිය  ංමමසි ් ානංඅන් යරඑකච්යච

ඉ යයො ඨානිරියාපථචඞ්කමනිරියාපථ ම්පන්නා, එකච්යච ඉ යයො 

යනසජ්ජිකා නි ජ්ජිරියාපථ ම්පන්නා, එකච්යච ඉ යයො පවත්තයභොජනා 
 යංපති පණ්ණාහාරා එවරූයපහි ගුයණහි යුත් ත් ා දුරා දාති
 ම් න්යධො. 

196. ය   බ්ය  යථොයමන්ය ො ය ත්තාවිහාරියනොතිආදිමාහ.  ත්ථ
‘‘අපරිමායණසු චක්කවායළසු අපරිමාණා  ත් ා සුඛී යහොන්තූ’’තිආදිනා

සියනහ ක්ඛණායයමත් ාය ඵරිත්වාවිහරන්ති, අත් භාවංපවත්ය න්තීති 

ය ත්තාවිහාරියනො එය  මම සි ් ාති අත්යථො.  බ්ය  ය  ඉ යයො 

සබ්බපාණිනං  බ්ය  ං ත් ානං හියතසී හි ගයව කා. අනත්තුක්කංසකා 

අත් ානංනඋක්කං කාඅමානියනො කස්සචි කඤ්චිපුග්ග ං න වම්යභන්ති 

නීචංකත්වානමඤ්ඤන්තීතිඅත්යථො. 

197. ය  මම සි ් ා සී  මාධි මාපත්තිගුණයුත් ත් ා සීහරාජා ඉව 

අච්ඡම්භීතා නිබ්භයා,  ජොජා ඉව හත්ථිරාජා විය ථා වා 

 රීර  ඣාන   ම්පන්නා  යග්ඝරාජා ඉව, දුොසදා 
ඝට්යටතුම ක්කුයණයයාමම න්තියක ආගච්ඡන්තීති ම් න්යධො. 

198.  ය ො අත් යනො ආනුභාව ්  ද ් නය ය න පකාය න්ය ො 

විජ්ජාධොතිආදිමාහ. ත්ථමන්  ජ්ඣායාදිවිජ්ජාධරා ච රුක්ඛපබ්  ාදීසු

ව න් ාභුම්මයදව ාචභූමට්ඨථ ට්ඨා නා ා ච  න්ධබ්බයදවාචචණ්ඩා 

ෙක්ඛසා ච කුම්භණ්ඩා යදවාච දානවා යදවාචඉච්ඡිතිච්ඡි නිම්මාන මත්ථා 
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 රුළා ච  ං  රං උපජීවන්තීති  ම් න්යධො,   ්මිං  යර  ර ්   මීයප
ව න්තීතිඅත්යථො. 

199. පුනපි ය  ංයයව අත් යනො සි ්  ාප ානං ගුයණ

වණ්යණන්ය ො යතජටා ඛාරිභරිතාතිආදිමාහ. ං බ් ංඋත් ානත්ථයමව. 

ඛාරිභාෙන්තිඋදඤ්චනකමණ්ඩලුආදිකං ාප පරික්ඛාරං. 

207. පුනපි අත් යනො ගුයණ පකාය න්ය ො උප්පායත සුපියන

ොපීතිආදිමාහ.  ත්ථබ්රාහ්මණසිප්යපසු නිප්ඵත්තිංග ත් ානක්ඛත් පායඨ 

චයඡකත් ා‘‘ඉම ් රාජකුමාර ් උප්පන්නනක්ඛත් ංසුභංඅසුභ’’න්ති 

උප්පා  ක්ඛයණචසුපියනචපවත්තිංපුච්ඡිය න‘‘ඉදංසුපිනංසුභං, ඉදං
අසුභ’’න්ති සුපිනනිප්ඵත්තිකථයන ච  බ්ය  ං ඉත්ථිපුරි ානං
හත්ථපාද ක්ඛණකථයනචසුට්ඨු සික්ඛිය ො ක ජම්බුදීයපපවත් මානං
මන් පදං  ක්ඛණමන් යකොට්ඨා ං  බ් ං අහං  දා මම  ාප කාය 
ධායරමීති ම් න්යධො. 

208. අත් යනො  යාකරණං බුද්ධගුණපුබ් ඞ්ගමං පකාය න්ය ො 

අයනො දස්සීතිආදිමාහ.  ත්ථ න ඔමකන්ති අයනොමං. 
මං චක්ඛුදිබ් චක්ඛු මන් චක්ඛුධම්මචක්ඛුබුද්ධචක්ඛූහි  බ්  ත් ානං

ප ් නං ද ් නං නාම, අයනොමං ද ් නං ය ්  භගවය ො ය ො භගවා 

අයනො දස්සී. භාගයවන්  ාදීහි කාරයණහි භ වා ය ොක ් 

යජට්ඨය ට්ඨත් ා යලොකයජට්යඨො උ යභො නි යභො ආ යභොති  යයො

ගවයජට්ඨකා.  ත්ථ ගව  යජට්ඨයකො උ යභො, ගව හ ් යජට්ඨයකො

නි යභො, ගව   හ ් යජට්ඨයකො ආ යභො, නරානං ආ යභො නොසයභො 

පටිවිද්ධ බ් ධම්යමො, සම්බුද්යධො වියවකකාය ො එකීභාවං ඉච්ඡන්ය ො 

හි වන්තං හිමා යපබ්  ංඋපාගමීති ම් න්යධො. 

209. අජ්යඣො ායහත්වා හි වන්තන්ති හිමවන්  මීපං ඔගායහත්වා 
පවිසිත්වාතිඅත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමව. 

210-1. ජලිතං ජ මානං ඉන්දීවරපුප්ඵං ඉව, හුතාසනං යහොම ් 

ආ නං, ආදිත්තං ආභායු ං අග්ගික්ඛන්ධං ඉව,   යන ආකාය 

යජො මානංවිජ්ජුඉව, සුට්ඨුඵුල් ං ා රාජංඉව, නිසින්නංය ොකනායකං
අද්ද න්ති ම් න්යධො. 

213. යදවානං යදයවො යදවයදයවො,  ං යදවයදවං දි ්වාන   ්  

ලක්ඛණං ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණ ඤ්ජානනකාරණං.‘‘බුද්යධොනුයඛො 

න වා බුද්යධො’’ති උපධාෙයං විචායරසිං. ෙක්ඛු ං පඤ්චහි චක්ඛූහි
චක්ඛුමන් ංජිනංයකනකාරයණන ප ් ාමීති ම් න්යධො. 
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214. ෙෙණුත්තය  උත් මපාද ය  සහස්සාොනි චක්ක ක්ඛණානි

දි ් න්ති, අහං  ්  භගවය ො ානි ක්ඛණානි දි ්වා  ථාගය  නිට්ඨං

 ච්ඡිං  න්නිට්ඨානං අගමාසි, නි ් න්යදයහො ආසින්ති අත්යථො. ය  ං
උත් ානත්ථයමව. 

218. සෙම්භූ  යයමව භූ ා. අමියතොදෙ අමි ානං අපරිමාණානං

ගුණානං උදය උට්ඨානට්ඨාන, ඉදං පදද්වයං ආ පනයමව. ඉ ං යලොකං 

ඉමං ත් ය ොකං සං සුට්ඨු උද්ධෙසි  ං ාරය ොඋද්ධරිත්වානිබ් ානථ ං

පායපසීති අත්යථො. ය   බ්ය   ත් ා  ව ද ් නං ආ ම්  ආගන්ත්වා 

කඞ්ඛායසොතං විචිකිච්ඡාමයහොඝං තෙන්ති අතික්කමන්තීති ම් න්යධො. 

219. භගවන් ං යථොයමන්ය ො ාපය ො තුවංසත්ථාතිආදිමාහ. ත්ථ, 

භන්ය ,  බ් ඤ්ඤු තුවං  යදවක ්  ය ොක ්  සත්ථා ආචරියයො 

උත් මට්යඨන ත්වයමව යකතු උච්යචො,  ක ය ොයක පකා නට්යඨන 

ත්වයමව ධයජො, ය ොකත් යය උග්ග ත් ා ත්වයමව යූයපො 

උ ් ාපි ථම්භ දිය ො, පාණිනං  බ්  ත් ානං ත්වයමව පොෙයණො 

උත් මගමනීයට්ඨානං ත්වයමව පතිට්ඨා පතිට්ඨට්ඨානං ය ොක ්  

යමොහන්ධකාරවිධමනය ොත්වයමව දීයපො ය  පදීයපොවිය, ද්විපදුත්තය ො 
ද්විපදානංයදවබ්රහ්මමනු ් ානංඋත් යමො ය ට්යඨොති ම් න්යධො. 

220. පුන භගවන් ංයයව යථොයමන්ය ො සක්කා සමුද්යද

උදකන්තිආදිමාහ.  ත්ථ චතුරාසීතියයොජන හ ් ගම්භීයර  මුද්යද උදකං

ආළ්හයකන පය තුං මිනිතුං  ක්කා භයවයය, භන්ය ,  බ් ඤ්ඤු  ව

ඤාණං ‘‘එත් කං පමාණ’’න්ති පය තයව මිනිතුං න ත්යවව  ක්කාති
අත්යථො. 

221. තුල ණ්ඩයල තු පඤ්ජයර ඨයපත්වා පථවිං යමදනිං ධායරතුං

 ක්කා, භන්ය ,  බ් ඤ්ඤු  ව ඤාණං ධායරතුං න තු එව  ක්කාති 
 ම් න්යධො. 

222. භන්ය ,  බ් ඤ්ඤු ආකායසො  ක න් ලික්ඛං රජ්ජුයා වා

අඞ්ගුය නවා මිනිතුං ක්කාභයවයය,  වපනඤාණංඤාණාකා ංනතු

එව පය තයව මිනිතුං ක්කාතිඅත්යථො. 

223.  හාසමුද්යද උදකන්ති චතුරාසීතියයොජන හ ් ගම්භීයර  ාගයර 

අඛිලං උදකඤ්ෙ, චතුනහු ාධිකද්වියයොජන   හ ්  හ ං අඛිලං

පථවිඤ්ච ජයහ ජයහයය අතික්කයමයය  මං කයරයය බුද්ධ ්  ඤාණං 

උපාදාෙ ගයහත්වා තුය යය  මං කයරයය. උප ායතො උපමාවය න න 

යුජ්ජයෙ නයයොයජයයං.ඤාණයමවඅධිකන්තිඅත්යථො. 
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224. ෙක්ඛු  පඤ්චහිචක්ඛූහිචක්ඛුමන් , ආ පනයම ං. හයදයවහි 

පවත්  ්  ය ොක ් , භුම්මත්යථ  ාමිවචනං.  යදවයක ය ොක ්මිං

අන් යර යෙසං යත් කානං  ත් ානං චිත් ං පවත් ති. එයත  ත් කා

 චිත් කා ත් ා වඤාණම්හි අන්යතොජාල තා ඤාණජා  ්මිංඅන්ය ො

පවිට්ඨාති ම් න්යධො, ඤාණජාය න බ්  ත්ය ප ් සීතිඅත්යථො. 

225. භන්ය , සබ්බඤ්ඤු  බ් ධම්මජානනක, ත්වං යෙන ඤායණන 

චතුමග්ග ම්පයුත්ය න  ක ං උත් මං යබොධිං නිබ් ානං පත්යතො 

අධිගය ො අසි භවසි, ය නඤායණන පෙතිත්ථියෙ අඤ්ඤතිත්ථියය  ද්දසී 

අභිභවසීති ම් න්යධො. 

226. ය න  ාපය න යථොමි ාකාරං පකාය න් ා ධම්ම ඞ්ගාහකා

යථරා ඉ ා ාථා ථවිත්වානාතිආහංසු. ත්ථ ඉ ා ාථාතිඑත් කාහි ගාථාහි 

ථවිත්වාන යථොමනංකත්වානනායමනසුරුචිනාම ාපය ො යසසට්ඨකථාසු 

(අ. නි. අට්ඨ. 1.1.189-190; ධ. ප. අට්ඨ. 1. ාරිපුත් ත්යථරවත්ථු) පන

‘‘ රදමාණයවො’’තිආගය ො.ය ො අට්ඨකථානයය ොපායඨොයයවපමාණං, 

අථ වා සුන්දරා රුචි අජ්ඣා යයො නිබ් ානා යයො අ ් ාති සුරුචි.  රති

ගච්ඡති ඉන්ද්රියදමනාය පවත් තීති  රයදො, ඉති ද්වයම්පි   ්ය ව නාමං.

ය ො සුරුචි ාපය ො අජිනචම්මං පත්ථරිත්වාන පථවියං නිසීදි, 
අච්චා න්නාදයයොඡනි ජ්ජයදොය  වජ්යජත්වා රයදොනිසීදීතිඅත්යථො. 

227.  ත්ථ නිසින්යනො  ාපය ො   ්  භගවය ො ඤාණයමව

යථොයමන්ය ො චුල්ලාසීතිසහස්සානීතිආදිමාහ.  ත්ථ චුල්ලාසීතිසහස්සානීති

චතුරාසීති හ ් ානි, ගිරිොජා යමරුපබ්  රාජා,  හණ්ණයව  ාගයර 

අජ්යඣො ාළ්යහො අධිඔගාළ්යහො පවිට්යඨො, තාවයදව  ත් කානි

චතුරාසීති හ ් ානි අච්චුග් යතො අතිඋග්ගය ො ඉදානි පවුච්චතීති
 ම් න්යධො. 

228. තාව අච්චුග් යතො  ථා අතිඋග්ගය ො යනරු, ය ො මහායනරු 

ආෙයතො උච්චය ො ච විත්ථාරය ො ච එවං මහන්ය ො යනරුරාජා 

යකොටි   හ ්සියයො ඞ්ඛාණුයභයදන චුණ්ණියතො චුණ්ණවිචුණ්ණං කය ො
අසි. 

229. භන්ය ,  බ් ඤ්ඤු  ව ඤාණං  ක්යඛ ඨපියමානම්හි ඤායණ
  ංවා හ ් ංවා   හ ් ංවාඑයකකං බින්දුංකත්වාඨපිය  යදව

මහායනරු ්  චුණ්ණං ඛයං ගච්යඡයය,  ව ඤාණං පය තයව පමාණං
කාතුංඑවන ක්කාති ම් න්යධො. 

230. සුඛු ච්ඡියකන සුඛුමච්ඡිද්යදන ජාය න යයො  ක මහා මුද්යද

උදකං පරික්ඛියප  මන් ය ොපරික්ඛංකයරයය, එවංපරික්ඛිය යය යකචි
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පාණා උදයක ජා ා  බ්ය  ය  අන්ය ොජා ග ා සියුං භයවයයන්ති
අත්යථො. 

231.  මුපයමයයං ද ්ය න්ය ො තයථව හීතිආදිමාහ. ත්ථයථාඋදජා

පාණා අන්ය ොජා ග ා යහොන්ති,  යථව  හාවීෙ මහාය ොධිඅධිගමාය

වීරියකර. යය යකචි පුථ අයනකා තිත්ථිො මිච්ඡා තිත්ථකරා 

දිට්ඨි හනපක්ඛන්දා දිට්ඨි ඞ්ඛා ගහනං පවිට්ඨා පො ායසන  භාවය ො

පරය ොආම න ක්ඛණායදිට්ඨියා ය ොහිතා පිහි ා න්ති. 

232.  ව සුද්යධන නික්කිය ය න ඤායණන අනාවෙණදස්සිනා 

 බ් ධම්මානං ආවරණරහි ද ් නසීය න එයත  බ්ය  තිත්ථියා 

අන්යතොජාල තා ඤාණජා  ් න්ය ොපයවසි ාවා යථවාති ම් න්යධො. 

ඤාණං යත නාතිවත්තයෙති  ව ඤාණං ය  තිත්ථියා නාතික්කමන්තීති
අත්යථො. 

233. එවං වුත් යථොමනාව ායනභගවය ොඅත් යනො යාකරණාරබ්භං

ද ්ය තුං භ වා තම්හි ස යෙතිආදිමාහ.  ත්ථ ය ්මිං  මයය  ාපය ො

භගවන් ං යථොයමසි,   ්මිං යථොමනාය පරියයො ානකාය 
 ඞ්ඛයාතික්කන් පරිවාර ාය මහායය ො අයනොමද ්සී භගවා 

කිය  මාරාදීනංජි ත් ා ජියනො.ස ාධිම්හා අප්පි  මාධිය ො වුට්ඨහිත්වා
 ක ජම්බුදීපංදිබ් චක්ඛුනාඔය ොයකසීති ම් න්යධො. 

234-5.   ්  අයනොමද ්සි ්  භගවය ො මුනියනො යමොන ඞ්ඛාය න

ඤායණන  මන්නාග  ්  නි යභො නාම  ාවයකො සන්තචිත්යතහි 

වූප න් කිය  මානය හි  ාදීහි ඉට්ඨානිට්යඨසු අකම්පිය භාවත් ා, 

තාදිභි ඛීණා යවහි සුද්යධහි පරිසුද්ධකායකම්මාදියුත්ය හි ඡළභිඤ්යඤහි
 ාදීහි අට්ඨහි ය ොකධම්යමහි අකම්පන භායවහි    හ ්ය හි පරිවුය ො

බුද්ධ ් චිත් ං, අඤ්ඤාෙ ජානිත්වාය ොකනායකං උයපසි,  ාවයදව  මීපං
අගමාසීති ම් න්යධො. 

236. ය   ථාආග ා  මානා තත්ථ භගවය ො  මීයප. අන්තලික්යඛ 

ආකාය  ඨි ා භගවන් ං පදක්ඛිණං අකංසු. ය   බ්ය  පඤ්ජලිකා 

නම ් මානා ආකා ය ො බුද්ධ ්   න්තියක ඔතරුං ඔයරොහිංසූති
 ම් න්යධො. 

237. පුන  යාකරණදාන ්  පුබ් භාගකාරණං පකාය න්ය ො සිතං 

පාතුකරීතිආදිමාහ. ං බ් ංඋත් ානත්ථයමව. 

241. යෙො  ං පුප්යඵනාති යයො  ාපය ො මයි චිත් ං ප ායදත්වා

අයනකපුප්යඵන මං පූයජසි, ඤාණඤ්ච යම අනු පුනප්පුනං ථවි යථොයමසි, 
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ත හන්ති ං ාප ං අහං කිත්තයස්සාමි පාකටංකරි ් ාමි,    භාසයතො 

භා න්  ් වචනං සුයණොථ  වනවි යංකයරොථමනසි කයරොථ. 

250. පච්ඡිය  භවසම්පත්යතති යාකරණංදදමායනොභගවාආහ. ත්ථ 

පච්ඡිය  පරියයො ානභූය භයව ම්පත්ය  ති.  නුස්සත්තං මනු ් ජාතිං 

 මිස්සති, මනු ් ය ොයක උප්පජ්ජි ් තීති අත්යථො. 
රූප ාරධන ාරවය ාරකු  ාරයභොග ාරපුඤ්ඤ ාරාදීහි  ායරහි
 ාරවන්  ාය ාරීනාම බ්රාහ්මණීකුච්ඡිනාධාරයි ් ති. 

253.  යාකරණමූ මාරභි අපරිය යෙයඉයතොකප්යපති.එත්ථ ද්වින්නං

අග්ග ාවකානං එකං අ ඞ්යඛයයයං කප්ප   හ ් ඤ්ච පාරමී පූරි ා, 
 ථාපි ගාථා න්ධසුඛත්ථං අන් රකප්පානි උපාදාය එවං වුත් න්ති
දට්ඨබ් ං. 

254. ‘‘ ාරිපුත්ය ොති නායමන, යහ ් ති අග්ග ාවයකො’’ති

 යාකරණමදාසි,  යාකරණං දත්වා  ං යථොයමන්ය ො ය ො භගවා අෙං

භාගීෙථීතිආදිමාහ.ගඞ්ගා, යමුනා,  රභූ, මහී, අචිරවතීතිඉමා ංපඤ්චන්නං

ගඞ්ගානංඅන් යරඅයංභාගීරථීනාම පඨමමහාගඞ්ගා හි වන්තාපභාවිතා 

හිමවන් ය ො ආග ා අයනො ත් දහය ො පභවා,  යහොදධිං 

මහාඋදකක්ඛන්ධං අප්පෙන්ති පාපුණන්ති,  හාසමුද්දං මහා ාගරං අප්යපති 

උපගච්ඡතියථා,  ථාඑවඅයං ාරිපුත්ය ො සයකතීසුවිසාෙයදො අත් යනො
කුය  පවත් මායනසු තීසු යවයදසු වි ාරයදො අපක්ඛලි ඤායණො

පත්ථටඤායණො. පඤ්ඤාෙ පාෙමිං  න්ත්වා අත් යනො  ාවකඤාණ ් 

පරියයො ානංගන්ත්වා, පාණියන  බ්  ත්ය  තප්පයස්සති  න් ප්යප ් ති
සුහිත් භාවංකරි ් තීතිඅත්යථො. 

257. හි වන්තමුපාදාොති හිමා යපබ්  ං ආදිං කත්වා  යහොදධිං 

මහා මුද්දං උදකභාරං සා ෙං පරියයො ානං කත්වා එත්ථන්තයෙ එය  ං

ද්වින්නං පබ්   ාගරානං මජ්යඣ ෙං පුලිනං යත් කා වාලුකරාසි අත්ථි, 

 ණනායතො ගණනවය න අසඞ්ඛිෙං  ඞ්ඛයාතික්කන් ං. 

258. තම්පි සක්කා අයසයසනාති  ං පුලිනම්පි නිය ය න සඞ්ඛාතුං 

 ක්කා ක්කුයණයයභයවයය,  ාගණනායථායහොතීති  ම් න්යධො. ථා

 ාරිපුත්  ්  පඤ්ඤාය අන්යතො පරියයො ානං න ත්යවව භවි ් තීති
අත්යථො. 

259. ලක්යඛ…යප.… භවිස්සතීති ලක්යඛ ඤාණ ක්යඛ ඤාණ ් 

එක ්මිංකය  ඨපිෙ ානම්හි ඨපිය  තිගඞ්ගායවාලුකා ඛීයෙ පරික්ඛයං
ගච්යඡයයාතිඅත්යථො. 
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260.  හාසමුද්යදති චතුරාසීතියයොජන හ ් ගම්භීයර චතුමහා ාගයර 

ඌමියෙො ගාවු ාදියභදා  රඞ්ගරා යයො  ණනායතො අසඞ්ඛිො 

 ඞ්ඛයාවිරහි ා යථා යහොන්ති,  යථව  ාරිපුත්  ්  පඤ්ඤාය අන්යතො 

පරියයො ානං නයහස්සති න භවි ් තීති ම් න්යධො. 

261. ය ො එවං පඤ්ඤවා  ාරිපුත්ය ො යගො මයගොත් ත් ා ය ොත ං 

 කයකුය  යජට්ඨකං  කයපුඞ්ගවං  ම්බුද්ධං ආොධයත්වා 

වත් පටිපත්තිසී ාචාරාදීහිචිත් ාරාධනංකත්වා පඤ්ඤාෙ  ාවකඤාණ ්  

පාෙමිං පරියයො ානං ගන්ත්වා   ්  භගවය ො අග්ග ාවයකො යහ ් තීති
 ම් න්යධො. 

262. ය ො එවං අග්ග ාවකට්ඨානං පත්ය ො  කයපුත්ය න භගව ා

ඉට්ඨානිට්යඨසු අකම්පිය භායවන පවත්ති ං පාකටං ක ං ධම් ෙක්කං 

 ද්ධම්මං අනුවත්යතස්සති අවින ් මානං ධායර ් ති. ධම් වුට්ඨියෙො 

ධම්මයද නා ඞ්ඛා ාවුට්ඨියයො වස්යසන්යතො යදය න්ය ොපකාය න්ය ො
විවරන්ය ොවිභජන්ය ො උත් ානීකයරොන්ය ොපවත්ති ් තීතිඅත්යථො. 

263. යගො යමො  කයපුඞ්ගයවො භගවා එ ං  බ් ං අභිඤ්ඤාෙ 

විය ය නඤායණන ජානිත්වා භික්ඛුසඞ්යඝ අරියපුග්ග මජ්යඣනිසීදිත්වා 

අග් ට්ඨායන  ක පඤ්ඤාදිගුණගණාභිරයම උච්චට්ඨායන ඨයප ් තීති
 ම් න්යධො. 

264. එවං ය ො  ද්ධ යාකරයණො ය ොමන ් ප්පත්ය ො

ළිතිය ොමන ් වය න උදානං උදායනන්ය ො අයහො ය  සුකතං

කම් න්තිආදිමාහ.  ත්ථ අයහොති විම්හයත්යථනිපාය ො. අයනොමද ්සි ් 

භගවය ො සත්ථයනො ගරුයනො සුකතං සුට්ඨුක ං  ද්දහිත්වාක ං කම් ං 

පුඤ්ඤයකොට්ඨා ං අයහො විම්හයං අචින්ය යයානුභාවන්ති අත්යථො. ෙස්ස 

භගවය ො අහං කාෙං පුඤ්ඤ ම්භාරං කත්වා සබ්බත්ථ  ක ගුණගයණ 

පාෙමිං පරියයො ානං  යතො පරමං යකොටිං  ම්පත්ය ො, ය ො භගවා අයහො
විම්හයයොති ම් න්යධො. 

265. අපරිය යෙයති  ඞ්ඛයාතික්කන් කා  ්මිං ක ංකු  කම්මං, ය  

මය්හං ඉධ ඉම ්මිංපච්ඡිමත් භායව ඵලං විපාකංද ්ය සි. සුමුත්යතො සුට්ඨු
විමුත්ය ො යඡයකන ධනුග්ගයහන ඛිත්ය ො  රයවයගො ඉව අහං ය න

පුඤ්ඤඵය නකිය ය  ඣාපයං ඣායපසින්තිඅත්යථො. 

266. අත් යනො එවවීරියංපකාය න්ය ො අසඞ්ඛතන්තිආදිමාහ.  ත්ථ 

අසඞ්ඛතන්ති න  ඞ්ඛ ං, පච්චයයහි  මාගම්ම න ක න්ති අත්යථො.  ං

අ ඞ්ඛ ං නිබ් ානං කිය  කාලු ්සියාභායවන අෙලං ක  ම්භාරානං

පතිට්ඨට්යඨන පදං  යවසන්යතො පරියය න්ය ො සබ්යබතිත්ථියෙ  කය  
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තිත්ථකයරදිට්ඨුප්පාදයකපුග්ගය  විචිනං උපපරික්ඛන්ය ො එසාහං එය ො

අහං භයව කාමභවාදියකභයව සංසරිං පරිබ්භමින්ති ම් න්යධො. 

267-8. අත් යනො අධිප්පායං පකාය න්ය ො ෙථාපි බයාධියතො 

යපොයසොතිආදිමාහ.  ත්ථ බයාධියතොති  යාධිනා ළිළිය ො යපොයසො පුරිය ො

ඔ ධං පරියයය යය යථා,  ථා අහං අ ඞ්ඛ ං අම ං පදං නිබ් ානං

ගයව න්ය ො අබ්යබොකිණ්ණං අවිච්ඡින්නං නිරන් රං, පඤ්ෙසතං 
ජාතිපඤ්ච ය සුඅත් භායවසු ඉසිපබ් ජ්ජංපබ් ජින්ති ම් න්යධො. 

271. කුතිත්යථ සඤ්ෙරිං අහන්ති  ාමයක තිත්යථ ගමනමග්යග අහං 
 ඤ්චරිං. 

272. සාෙත්ථියකො යපොයසො  ාරගයවසී පුරිය ො. කදලිං යඡත්වාන 

ඵාලයෙති කදලික්ඛන්ධං යඡත්වා ද්යවධා ඵාය යය. න තත්ථ සාෙං

වින්යදෙයාතිඵාය ත්වාචපන ත්ථකදලික්ඛන්යධ ාරංනවින්යදයය න

 යභයය, ය ොපුරිය ො ායරන රිත්තයකො තුච්යඡොති  ම් න්යධො. 

273. යථා කදලික්ඛන්යධො ායරන රිත්යතො තුච්යඡො, තයථව  ථාඑව

ය ොයක තිත්ථිො නානාදිට්ඨිගතිකා  හුජ්ජනා අ ඞ්ඛය න නිබ් ායනන 

රිත්තා තුච්ඡාති ම් න්යධො. යසතිනිපා මත් ං. 

274. පච්ඡි භයව පරියයො ානජාතියං බ්රහ් බන්ධු බ්රාහ්මණකුය ජාය ො

අහං අයහොසින්ති අත්යථො.  හායභො ං ඡඩ්යඩත්වානාති මහන් ං

යභොගක්ඛන්ධං යඛළපිණ්ඩං ඉව ඡඩ්යඩත්වා, අන ාරිෙං 

කසිවාණිජ්ජාදිකම්මවිරහි ං  ාප පබ් ජ්ජං පබ්බජිං පටිපජ්ජින්තිඅත්යථො. 

පඨමභාණවාරවණ්ණනා මත් ා. 

275-7. අජ්ඣාෙයකො…යප.… මුනිං ය ොයන ස ාහිතන්ති යමොනං

වුච්චතිඤාණං, ය න යමොයනන මන්නාගය ොමුනි,   ්මිංයමොයන ම්මා
ආහි ංඨපි ං මාහි ංචිත් න්ති අත්යථො.ආගු ඞ්ඛා ංපාපංනකයරොතීති

නායගො, අ ් ජිත්යථයරො,  ං මහානාගං සුට්ඨු ඵුල් ං විකසි පදුමං යථා
වියරොචමානන්තිඅත්යථො. 

278-281. දිස්වාය …යප.… පුච්ඡිතුංඅ තංපදන්තිඋත් ානත්ථයමව. 

282. වීථින්තයෙති වීථිඅන් යර අනුප්පත්තං  ම්පත් ං උපග ං  ං

යථරං උප න්ත්වාන  මීපංගන්ත්වාඅහං පුච්ඡින්ති ම් න්යධො. 

284. කීදිසංයත හාවීොති ක ධිතිපුරි  ා යනඅරහන් ානමන් යර

පඨමං ධම්මචක්කපවත් යන, අරහත් ප්පත් මහාවීර, 
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අනුජා පරිවාර හු  ාය  හාෙස යත  වබුද්ධ ් කීදි ං සාසනං ධම් ං 

ධම්මයද නා ඞ්ඛා ං ා නන්ති ම් න්යධො. යසො භද්රමුඛ, ය  මය්හං සාධු 

භද්දකං  ා නං කථෙස්සු කයථහීතිඅත්යථො. 

285.  ය ො කථි ාකාරං ද ්ය න්ය ො යසො ය  පුට්යඨොතිආදිමාහ.

 ත්ථ යසොති අ ් ජිත්යථයරො, ය  මයා පුට්යඨො ‘‘ ා නං කීදි ’’න්ති

කථිය ො  බ් ං කථං කයථසි.  බ් ං  ා නං  ත්ථගම්භීර ාය  ම්භීෙං 

යද නාධම්මපටියවධගම්භීර ාය  ම්භීෙං පරමත්ථ ච්චවිභාවි ාදිවය න 

නිපුණං පදං නිබ් ානං  ණ්හා ල්  ්  හන්තාෙං විනා කරං  බ්  ් 

 ං ාරදුක්ඛ ්  අපනුදනං යඛපනකරංධම්මන්ති ම් න්යධො. 

286. ය න කථි ාකාරං ද ්ය න්ය ො යෙ ධම් ාතිආදිමාහ. 

යහතුප්පභවා යහතුය ො කාරණය ො උප්පන්නා ජා ා භූ ා  ඤ්ජා ා 

නිබ් ත් ා අභිනිබ් ත් ා, යෙ ධම් ා යය  ප්පච්චයා  භාවධම්මා  න්ති

 ංවිජ්ජන්ති උප භන්තීති  ම් න්යධො. යතසං ධම්මානං යහතුං කාරණං

 ථාගය ො ආහ කයථසි. යතසඤ්ෙයෙොනියෙොයධොතිය  ං යහතුධම්මානං

යයො නියරොයධො නිරුජ්ඣන භායවො, එවංවාදී  හාස යණොති 
සී  මාධිපඤ්ඤාදිගුණපරිවාරමහන්  ාය  මි පාපත් ා
විද්ධංසි පාපත් ා ච මහා මයණො භගවා එවංවාදී
යහතුවූප මනාදිවදනසීය ොකයථ ාතිඅත්යථො. 

287.  ය ො වුත් ධම්මං සුත්වා අත් නා පච්චක්ඛක ප්පකාරං

ද ්ය න්ය ො යසොහන්තිආදිමාහ. ංඋත් ානයමව. 

289. එයසව ධම්ය ො ෙදිතාවයදවාති  යචපි ඉය ො උත් රිං නත්ථි, 

එත් කයමව ඉදං ය ො ාපත්තිඵ යමව පත් බ් ං.  ථා එය ො එව

ධම්යමොති අත්යථො. පච්ෙබයථ පටිවිද්ධථ තුම්යහ අය ොකං පදං නිබ් ානං.
අම්යහහිනාමඉදංපදං හුයකහිකප්පනහුය හිඅදිට්ඨයමවඅබ්භතී ං. 

290. ය්වාහං ධම් ං  යවසන්යතොති යයො අහං ධම්මං  න්තිපදං

ගයව න්ය ො පරියය න්ය ො කුතිත්යථ කුච්ඡි තිත්යථනින්දි බ් තිත්යථ 

සඤ්ෙරිං පරිබ්භමින්ති අත්යථො. යසො ය  අත්යථො අනුප්පත්යතොති ය ො

පරියයසි බ්ය ො අත්යථො මයා අනුප්පත්ය ො  ම්පත්ය ො, ඉදානි පන ය  

මය්හං නප්ප ජ්ජිතුං අප්පමායදනභවිතුංකාය ොතිඅත්යථො. 

291. අහං අ ් ජිනා යථයරන යතොසියතො ක ය ොමන ්ය ො, අෙලං 

නිච්ච ං නිබ් ානපදං, පත්වාන පාපුණිත්වා සහාෙකං යකොලි මාණවං 

 යවසන්යතො පරියය න්ය ොඅ ් මපදංඅගමාසින්තිඅත්යථො. 
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292. දූෙයතොව  ං දිස්වාතිඅ ් මපදය ො දූරය ොවආගච්ඡන් ංමමං

දි ්වා සුසික්ඛිය ො ය  මම හායයොඨානනි ජ්ජාදිඉරියාපයථහි සම්පන්යනො 

 මඞ්ගීභූය ො ඉදං උපරි වුච්චමානවචනං අබ්රවි කයථසීතිඅත්යථො. 

293. යභො  හාය, පසන්නමුඛයනත්තාසි ප න්යනහි ය ොභයනහි
දද්දල් මායනහි මුඛයනත්ය හි  මන්නාගය ො අසි. මුනිභායවො ඉව ය  

දිස්සති පඤ්ඤායති. ඉත්ථම්භූය ො ත්වං අ තාධි යතො අම ං නිබ් ානං 

අධිගය ො අසි, කච්චි අච්චුතං නිබ් ානපදං අධිගය ො අධිගච්ඡීති පුච්ඡාමීති
අත්යථො. 

294. සුභානුරූයපො ආොසීති සුභ ්  ප න්නවණ්ණ ්  අනුරූයපො

හුත්වා ආයාසි ආගච්ඡසි. ආයනඤ්ජකාරියතො විොති ය ොමරාදීහි කාරිය ො

ආයනඤ්යජො හත්ථී විය දන්යතොව තීහි මාය හි සුසික්ඛිය ො ඉව

 ාහි පාපත් ා, බ්රාහ් ණ දන්තද යථො සික්ඛි සික්යඛො නිබ් ානපයද
උප න්ය ොඅසීති පුච්ඡි. 

295. ය න පුට්යඨො අ තං ොතිආදිමාහ. ංඋත් ානත්ථයමව. 

299. අපරියෙොසිතසඞ්කප්යපොති ‘‘අනාගය  එක ්  බුද්ධ ් 
අග්ග ාවයකො භයවයය’’න්ති පත්ථි පත්ථනාය යකොටිං

අප්පත්  ඞ්කප්යපොතිඅත්යථො. කුතිත්යථ අගන් බ් මග්යග අහංසඤ්ෙරිං 

පරිබ්භමිං.භන්ය යගො ම, ය ොකයජට්ඨ වද ් නං ආ ම්  පත්වා,   

සඞ්කප්යපො මය්හං පත්ථනා පූරියතො අරහත් මග්ගාධිගයමන
 ාවකපාරමීඤාණ ් පාපුණයනන පරිපුණ්යණොතිඅධිප්පායයො. 

300. පථවිෙං පතිට්ඨාොති පථවියංනිබ් ත් ා ස යෙ යහමන් කාය  

පුප්ඵන්ති වික න්ති, දිබ්බ න්ධා සුගන්ධා සුට්ඨු පවන්ති පවායන්ති, 

සබ්බපාණිනං  බ්ය  යදවමනු ්ය  යතොයසන්ති ය ොමන ් යුත්ය 
කයරොන්තියථා. 

301. තයථවාහං  හාවීොති මහාවීරියවන්  කයකු පසු මහාපරිවාර 

යත  ව  ා යන පතිට්ඨාෙ අහං පතිට්ඨහිත්වා පුප්ඵිතුං 

අරහත් මග්ගඤායණනවිකසිතුං ස ෙං කා ං එසාමි ගයව ාමි යථවාති 

 ම් න්යධො. 

302. විමුත්තිපුප්ඵන්ති බ් කිය ය හිවිමුච්චනය ොවියමොචනය ොවා 

විමුත්ති අරහත් ඵ විමුත්ති ඞ්ඛා ං පුප්ඵං එසන්යතො ගයවය න්ය ො, 

 ඤ්ච යඛො භවසංසාෙය ොෙනං කාමභවාදිභයවසු  ං රණං ගමනං

භව ං ාරං,  ය ො යමොචනං භව ං ාරයමොචනං. විමුත්තිපුප්ඵලායභනාති

විමුච්චනං විමුච්චන්ති වා ක  ම්භාරා එ ායාති විමුත්ති, අග්ගඵ ං.
පුප්ඵන්ති වික න්ති යවයනයයා එය නාති පුප්ඵං. විමුත්ති එව පුප්ඵං
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විමුත්තිපුප්ඵං. භනං ායභො, විමුත්තිපුප්ඵ ්  ායභො විමුත්තිපුප්ඵ ායභො.

ය න විමුත්තිපුප්ඵ ායභන අධිගමයනන සබ්බපාණිනං  බ්  ත්ය  

යතොයසමි ය ොමන ් ං පායපමීතිඅත්යථො. 

303. ‘‘ොවතා බුද්ධයඛත්තම්හී’’තිආදීසු ෙක්ඛු  පඤ්චහි චක්ඛූහි
චක්ඛුමන්  යත් යක ඨායන ර නසුත් ාදීනං පරිත් ානං ආණා

ආනුභායවො පවත් ති,  ත් යක    හ ් යකොටිචක්කවාළ ඞ්ඛාය 

බුද්ධයඛත්ය  ඨයපත්වාන  හාමුනිං  ම්මා ම්බුද්ධං වජ්යජත්වා

අවය ය සු  ත්ය සුඅඤ්යඤොයකොචි තවපුත්තස්ස තුය්හංපුත්ය නමයා 

පඤ්ඤාෙසදියසො  යමොනත්ථීති ම් න්යධො.ය  ං උත් ානයමව. 

308. පටිපන්නාතිචතුමග්ග මඞ්ගියනොච ඵලට්ඨා අරහත් ඵය ඨි ාච 

යසඛාඵලස ඞ්ගියනො යහට්ඨියමහිතීහිඵය හි  මන්නාග ාචඑය අට්ඨ

අරියභික්ඛූ, උත්ත ත්ථං නිබ් ානං ආසීසකා ගයව කා, තං පඤ්ඤවන් ං 

පරිවායෙන්තිසදා  බ් කා ංය වන්තිභජන්ති පයිරුපා න්තීතිඅත්යථො. 

310. කායයවදනාචිත් ධම්මානුප ් නා ඞ්ඛා ානං චතුන්නං

 තිපට්ඨානානං කුසලා යඡකා  ති ම්ය ොජ්ඣඞ්ගාදීනං  ත් න්නං

 ම්ය ොජ්ඣඞ්ගානං භාවනාෙවඩ්ඪනාය ෙතා අල්ලීනා. 
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. උළුොජාව  ාරකරාජා ඉවචය ොභසි. 

315. රුක්ඛපබ්  ර න ත් ාදයයො ධායරතීති ධරණී, ධරණියං රුහා

 ඤ්ජා ා වඩ්ඪි ා චාති ධෙණීරුහා රුක්ඛා. පථවියං පතිට්ඨාය රුහන්ති 

වඩ්ඪන්ති වුද්ධිං විරූළ්හිංආපජ්ජන්ති. යවපුල්ලතං විපු භාවං පරිපූරභාවං 

පාපුණන්ති, යත රුක්ඛාකයමන ඵලංදස්සෙන්ති ඵ ධාරියනො යහොන්ති. 

317-9. පුනපි භගවන් යමව යථොයමන්ය ො සින්ධු සෙස්සතීතිආදිමාහ.
 ත්ථ සින්ධුවාදි නාම ගඞ්ගා ච  ර ් තීනාම ගඞ්ගා ච නන්දියගඞ්ගා ච
චන්දභාගාගඞ්ගාච ගඞ්ගානාමගඞ්ගාචයමුනානාමගඞ්ගාච රභූනාම

ගඞ්ගාචමහීනාමගඞ්ගාච. සන්ද ානානං ගච්ඡන්තීනං එතාසං ගඞ්ගානං 

සා යෙොව  මුද්යදො එව සම්පටිච්ඡති පටිග්ගණ්හාති ධායරති.  දා එ ා

 බ් ගඞ්ගා පුරි ං නා ං සින්ධුවාදිගඞ්ගා යාදිකං පුරිමං 

නාමපඤ්ඤත්තියවොහාරං ජහන්ති ඡඩ්යඩන්ති සා යෙොයතව  ාගයරොඉතිඑව 

ඤාෙති පාකටා භවති යථා. තයථව  ථා එව ඉය  ෙතුබ්බණ්ණා 

ඛත්තියබ්රාහ්මණයව ් සුද්ද ඞ්ඛා ා චත් ායරො කු ා තවන්තියක  ව

අන්තියක මීයප පබ්බජිත්වා පත් කා ායචීවරධාරියනොපරිචරන් ා පුරි ං

නා ං ඛත්තියාදිනාමයධයයං පඤ්ඤත්තියවොහාරං ජහන්ති චජන්ති, 

බුද්ධපුත්තාති බුද්ධ ් ඔර ාති ඤාෙයෙ පාකටාභයවයයං. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 
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320-4. ෙන්යදො චන්දමණ්ඩය ො අබ්භා මහිකා රයජො ධුයමො රාහූති

පඤ්චහි උපක්කිය ය හි විරහි ත් ා වි යලො විග මය ො නිම්මය ො, 

ආකාසධාතුො ආකා ගබ්යභ  ච්ඡං ගච්ඡන්ය ො, සබ්යබ  ාරක මූයහ

ආභාය මද්දමායනො ය ොයක අතියෙොෙති දද්දල් ති යථා. තයථව  ථා එව 
ත්වං…යප.…. 

325-7. උදයක ජාතා උදයක  ංවඩ්ඪා කුමුදා මන්දා කා ච බහූ 

 ඞ්ඛාතික්කන් ා, යතොයෙන උදයකන කද්දමක ය න ච උපලිම්පන්ති 

අල්ලීයන්තියථා,  යථව බහුකා සත්තා අපරිමාණා ත් ා ය ොයක ජාතා 

 ංවඩ්ඪා රායගන ච යදොය න ච අට්ටිතා  න්ධි ා විරූහයෙ විරුහන්ති.

කද්දයමකුමුදංයථාවිරුහති ඤ්ජායති. යකසරීතිපදුමං. 

329-30. ෙම් යක  ායසති කත්තිකමාය  ‘‘යකොමුදියා

චාතුමාසිනියා’’ති වුත් ත් ා. වාරිජා පදුමපුප්ඵාදයයො බහූ පුප්ඵා පුප්ඵන්ති 

වික න්ති, තං ාසං  ංකත්තිකමා ංනාතිවත් න්තිවාරිජාති ම් න්යධො. 

ස යෙොපුප්ඵනාෙයසොතිය ොකත්තිකමාය ොපුප්ඵනායවික නාය මයයො 

කාය ොති අත්යථො. යථා පුප්ඵන්ති  යථව ත්වං,  කයපුත් , පුප්ඵියතො 

විකසිය ො අසි. පුප්ඵියතො යත විමුත්තිොතිය තුය්හං සි ් ාක  ම්භාරා
භික්ඛූ විමුත්තියා අරහත් ඵ ඤායණන පුප්ඵිය ො විකසිය ො. යථා වාරිජං

පදුමං පුප්ඵන මයං නාතික්කමති,  ථා ය   ා නං ඔවාදානු ා නිං 

නාතිවත්තන්ති නාතික්කමන්තීති අත්යථො. 

333-4. ෙථාපි යසයලො හි වාති හිමවා නාම ය  මයපබ් ය ො. 

සබ්බපාණිනං  බ්ය  ං  යාධි ානං  ත් ානං ඔසයධො ඔ ධවන්ය ො

 බ් නාගානං  බ් අසුරානං  බ් යදවානඤ්ච ආලයෙො අගාරභූය ො යථා, 

 යථව ත්වං, මහාවීර,  බ් පාණිනං ජරා යාධිමරණාදීහි පයමොචනය ො

ඔ යධො විය. යථා ය ො හිමවා නාගාදීනං ආ යයො,  ථා ය විජ්ජාය ච

ඡළභිඤ්ඤායචඉද්ධියාච පාෙමිං පරියයො ානං  තා පත් ාතුවං නි ් ාය
ව න්තීති  ම් න්යධො. යහට්ඨා වා උපරි වා උපමාඋපයමයයවය න
ගාථානං  ම් න්ධනයාසුවිඤ්යඤයයාව. 

342. ආසොනුසෙං ඤත්වාති එත්ථ ආ යයොති අජ්ඣා යයො චරියා, 

අනු යයොති ථාමග කිය ය ො. ‘‘අයංරාගචරිය ො, අයංයදො චරිය ො, අයං
යමොහචරිය ො’’තිආදිනා ආ යඤ්චඅනු යංකිය  පවත්තිඤ්චජානිත්වාති

අත්යථො. ඉන්ද්රිොනං බලාබලන්ති  ද්ධින්ද්රියාදීනං පඤ්චන්නං ඉන්ද්රියානං
තික්ඛින්ද්රියයො මුදින්ද්රියයො  ්වාකායරො ද්වාකායරො සුවිඤ්ඤාපයයො 

දුවිඤ්ඤාපයයොතිඑවං  ා  ංජානිත්වා. භබ්බාභබ්යබ විදිත්වානාති‘‘මයා

යදසි ං ධම්මං පටිවිජ්ඣිතුං අයං පුග්ගය ො භබ්ය ො  මත්යථො, අයං

පුග්ගය ොඅභබ්ය ො’’තිවිදිත්වාපච්චක්ඛංකත්වා, භන්ය ,  බ් ඤ්ඤුත්වං
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චාතුද්දීපිකමහායමයඝො විය ධම්මයද නාසීහනායදන අභී නායදන  ජ්ජසි 
 ක ංචක්කවාළංඑකනින්නාදංකයරොසි. 

343-4. ෙක්කවාළපරිෙන්තාති  මන් ා චක්කවාළගබ්භං පූයරත්වා

පරි ා නිසින්නා භයවයය. ය  එවං නිසින්නා නානාදිට්ඨී 

අයනකද ් නගාහියනො විවදමානා ද්යවළ්හකජා ා විවදන්ති,  ං ය  ං 

වි තිච්යඡදනාෙ දුබුද්ධිඡින්දනත්ථාය සබ්යබසං  ත් ානං චිත්ත ඤ්ඤාෙ 

චිත් ාචාරංඤත්වා ඔපම් කුසයලො උපමාඋපයමයයයසුදක්යඛො ත්වං, මුනි, 

එකං පඤ්හං කයථන්යතොව එයකයනව පඤ්හකථයනන 

 ක චක්කවාළගබ්යභ නිසින්නානං පාණීනං වි තිං  ං යං ඡින්දසි 
නික්කඞ්ඛංකයරොතීතිඅත්යථො. 

345. උපදිසසදියසයහවාති එත්ථ උදක ්  උපරි දි ් න්ති පාකටා

යහොන්තීති උපදි ා, ය වා ා.උපදිය හි දි ාඋපදි  දි ා, මනු ් ා.යථා
හිඋපදි ා ය වා ා උදකං අදි ් මානං කත්වා   ්සුපරි පත්ථරිත්වා ඨි ා

යහොන්ති,  ථා වසුධා පථවීය හිඋපදි  දිය හිඑවමනු ්ය හිනිරන් රං 
පත්ථරිත්වා ඨිය හි පූරි ා භයවයය. ය   බ්ය ව පථවිං පූයරත්වා ඨි ා

මනු ් ා පඤ්ජලිකා සිරසි අඤ්ජලිං පග්ගහි ා කිත්තයුං යලොකනාෙකං 
ය ොකනායක ් බුද්ධ ් ගුණංකයථයයං. 

346. යත  බ්ය  යදවමනු ් ා කප්පං වා  ක ංකප්පං කිත්තෙන්තා 

ගුණං කයථන් ාපි නානාවණ්යණහි නානප්පකායරහි ගුයණහි කිත් යුං. 

 ථාපි ය   බ්ය  පරිය තුං ගුණපමාණං කයථතුං න පප්යපෙයං න

 ම්පාපුයණයයං න  ක්කුයණයයං. අප්පය යෙයො තථා යතො 
 ම්මා ම්බුද්යධො අපරියමයයයො ගුණාතියරයකො. එය න ගුණමහන්  ං
දීයපති. 

347. සයකන ථාය න අත් යනො  ය න යහට්ඨා

උපමාඋපයමයයවය න ජියනො ජි කිය ය ො බුද්යධො  ො කිත්තියතො 

යථොමිය ො යථා අයහොසි, එවයමව  බ්ය  යදවමනු ් ා කප්පයකොටීපි

කප්පයකොටි ය පි කිත්යතන්තාපකිත්තයුං කයථයයන්තිඅත්යථො. 

348. පුනපි ගුණානං අප්පමාණ ං දීයපතුං සයෙ හි යකොචි යදයවො

වාතිආදිමාහ. පූරිතංපරිකඩ්යඪෙයාතිමහා මුද්යදපූරි උදකං  මන් ය ො

ආකඩ්යඪයය. යසො පුග්ගය ො විඝාතං දුක්ඛයමව ලයභෙය පාපුයණයයාති 
අත්යථො. 

350. වත්යතමි ජිනසාසනන්ති ජියනන භාසි ං  ක ං පිටකත් යං

වත්ය මි පවත්ය මි රක්ඛාමීති අත්යථො. ධම් යසනාපතීති ධම්යමන 

පඤ්ඤාය භගවය ො චතුපරි  ඞ්ඛා ාය පරි ාය පති පධායනොති

ධම්මය නාපති. සකයපුත්තස්ස භගවය ො  ා යන අජ්ජ ඉම ්මිං
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වත් මානකාය  චක්කවත්තිරඤ්යඤො යජට්ඨපුත්ය ො විය  ක ං
බුද්ධ ා නං පාය මීතිඅත්යථො. 

352-3. අත් යනො  ං ාරපරිබ්භමං ද ්ය න්ය ො යෙො යකොචි  නුයජො 

භාෙන්තිආදිමාහ. යයො යකොචි  නුයජො මානුය ො භාෙං සී භාරං  ත්ථයක 

සීය  ඨයපත්වා ධායෙෙය වයහයය, සදා  බ් කා ං ය ො මනුයජො ය න 

භායෙන දුක්ඛියතො ළිළිය ො අතිභූය ො අස්ස භයවයය. භායරො භරි භායරො

භරිය ො අතීව භාරිය ො. තථා ය න පකායරන අහං

රාගග්ගියදො ග්ගියමොහග්ගි ඞ්ඛාය හි තීහි අග්ගීහි ඩය්හමායනො, ගිරිං

උද්ධරියතො ෙථා මහායමරුපබ්  ං උද්ධරිත්වා උක්ඛිපිත්වා සීය ඨපිය ො 

භවභායෙන භව ං ාරුප්පත්තිභායරන, භරියතො දුක්ඛිය ො භයවසු සංසරිං 
පරිබ්භමින්ති ම් න්යධො. 

354. ඔයෙොපියතො ෙය භායෙොතිඉදානිපබ් ජි කා ය ොපට්ඨායය ො

භවභායරො මයා ඔයරොපිය ො නික්ඛිත්ය ො. භවා උග්ඝාටිතා  ොති  බ්ය 

නවභවා මයා විද්ධංසි ා. සකයපුත්තස්ස භගවය ො  ා යනයං කෙණීෙං 

කත් බ් ං මග්ගපටිපාටියාකිය  විද්ධං නකම්මං අත්ථි,  ං  බ් ං මයා
ක න්තිඅත්යථො. 

355. පුන අත් යනො විය  ං ද ්ය න්ය ො ොවතා 

බුද්ධයඛත්තම්හීතිආදිමාහ.  ත්ථ ොවතා යත් යක 

ද  හ ් චක්කවාළ ඞ්ඛාය  බුද්ධයඛත්ය  සකයපුඞ් වං 
 කයකු යජට්ඨකං භගවන් ං ඨයපත්වා අවය   ත්ය සු යකොචිපි

පඤ්ඤාය ය  මයා  යමො නත්ථීති දීයපති. ය නාහ – ‘‘අහං අග්යගොම්හි

පඤ්ඤාය,  දිය ොයමනවිජ්ජතී’’ති. 

356. පුන අත් යනොආනුභාවංපකාය න්ය ො ස ාධිම්හී යාදිමාහ. ං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

360. ඣානවිය ොක්ඛානඛිප්පපටිලාභීති පඨමජ්ඣානාදීනං ඣානානං
ය ොකය ො විමුච්චනය ො ‘‘වියමොක්ඛ’’න්ති  ඞ්ඛං ග ානං අට්ඨන්නං
ය ොකුත් රවියමොක්ඛානඤ්ච ඛිප්ප ාභීසීඝංපාපුණාතීතිඅත්යථො. 

362. එවං මහානුභාව ් ාපි අත් යනො  බ්රහ්මචාරීසු ගාරව හුමාන ං

පකාය න්ය ො උද්ධතවියසොවාතිආදිමාහ.  ත්ථ උද්ධතවියසො 

උප්පාටි යඝොරවිය ො ප්යපොඉව ඡින්නවිසායණොව ඡින්දි සිඞ්යගො උ යභො

ඉව අහං ඉදානි නික්ඛිත්ත ානදප්යපොව ඡඩ්ඩි යගොත් මදාදිමානදප්යපොව 

 ණං  ඞ්ඝ ්   න්තිකං  රු ාෙයවන ආදර හුමායනන උයපමි 

උපගච්ඡාමි. 
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363. ඉදානි අත් යනො පඤ්ඤාය මහත්  ං පකාය න්ය ො 

ෙදිරූපිනීතිආදිමාහ.එවරූපායමමහතීපඤ්ඤාඅරූපිනී මානායදි රූපිනී

භයවයය,  දා යම මම පඤ්ඤා වසුපතීනං පථවි ් රානං රාජූනං සය ෙය 

 මා භයවයයාති අධිප්පායයො. එවං අත් යනො පඤ්ඤාය මහත් භාවං
ද ්ය ත්වා  ය ො පුබ්ය නිවා ානු ් තිඤායණන පුබ්ය  කම්මං  රිත්වා 

අයනො දස්සිස්සාතිආදිමාහ.  ත්ථ අයනොමද ්සි ්  භගවය ො මයා ක ාය
ඤාණයථොමනායඵ ංඑ ංමමපඤ්ඤාමහත් න්තිඅත්යථො. 

364. පවත්තිතං ධම් ෙක්කන්ති එත්ථ චක්ක- ද්යදො පනායං 

‘‘චතුචක්කයාන’’න්තිආදීසුවාහයනවත් ති. ‘‘පවත්තිය චපනභගව ා 

ධම්මචක්යක’’තිආදීසු (මහාව. 17;  ං. නි. 5.1081) යද නායං. ‘‘චක්කං

වත් ය  බ් පාණින’’න්තිආදීසු (ජා. 1.7.149) දානමයපුඤ්ඤකිරියායං. 

‘‘චක්කං වත්ය ති අයහොරත් ’’න්තිආදීසු ඉරියාපයථ. ‘‘ඉච්ඡාහ  ් 

යපො  ් , චක්කං භමති මත්ථයක’’තිආදීසු (ජා. 1.1.104; 1.5.103) 
ඛුරචක්යක ‘‘රාජා චක්කවත්තී චක්කානුභායවන වත් නයකො’’තිආදීසු

(ඉතිවු. 22; දී. නි. 1.258) ර නචක්යක. ඉධ පනායං යද නායං. තාදිනා 

 ාදිගුණ මන්නාගය න සකයපුත්යතන යගො ම ම්බුද්යධන පවත්තිතං 

යදසි ං පිටකත් ය ඞ්ඛා ං ධම් ෙක්කං අහං සම් ා අවිපරීය න 

අනුවත්යතමි අනුගන්ත්වා වත්ය මි, යදය මි යද නං කයරොමි. ඉදං 
අනුවත් නං යදසි  ්  අනුගන්ත්වා පච්ඡා යද නං පුරිමබුද්ධානං ක ාය
ඤාණයථොමනායඵ න්ති  ම් න්යධො. 

365.  ය ො  ප්පුරිසූපනි ් යයයොනිය ොමනසිකාරාදිපුඤ්ඤඵ ං

ද ්ය න්ය ො  ාය  කදාචිපාපිච්යඡොතිආදිමාහ. ත්ථ පාපිච්යඡො  ාමකාය 
ඉච්ඡාය  මන්නාගය ො පාපචාරී පුග්ගය ො ච ඨානනි ජ්ජාදීසු

වත් පටිවත් කරයණ කුසීයතො චඣාන මාධිමග්ගභාවනාදීසු හීනවීරියෙො 

ච ගන්ථධුරවිප ් නාධුරවිරහි ත් ා අප්පස්සුයතො ච ආචරියුපජ්ඣායාදීසු

ආචාරවිරහි ත් ා අනාොයෙො චපුග්ගය ො කදාචි කාය  කත්ථචි ඨායන ය  

මයා හ සය යතො  මාගය ො  ාඅහු මාභවතූති  ම් න්යධො. 

366. බහුස්සුයතොති පරියත්තිපටියවධවය න දුවියධො  හු ්සුය ො ච

පුග්ගය ො. ය ධාවීති යමධාය පඤ්ඤාය  මන්නාගය ො ච. සීයලසු

සුස ාහියතොති චතුපාරිසුද්ධිසී මග්ග ම්පයුත් සී අට්ඨඞ්ගුයපො ථසී ාදීසු

සුට්ඨු ආහිය ො ඨපි චිත්ය ො ච. යෙයතොස ථානුයුත්යතොති චිත්  ්  

එකීභාවමනුයුත්ය ොචපුග්ගය ො. අපිමුද්ධනිතිට්ඨතු එවරූයපො පුග්ගය ො
මය්හංමුද්ධනිසිරසිඅපිතිට්ඨතූතිඅත්යථො. 

367. අත් යනො  ද්ධඵ ානි ං ංවත්වා ත්ථඤ්යඤනියයොයජන්ය ො 

තංයවොවදාමි භද්දන්යතතිආදිමාහ. ංසුවිඤ්යඤයයයමව. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 

222 

පටුන 

368-9. ෙ හන්ති යං අ ් ජිත්යථරං අහං පඨ ං ආදිම්හි දි ්වා 
ය ො ාපත්තිමග්ගපටි ායභන  ක්කායදිට්ඨාදීනං කිය  ානං පහීනත් ා 

වි යලො ම රහිය ො අහුං අයහොසි, යසො අ ් ජිත්යථයරො ය  මය්හං 

ආෙරියෙො ය ොකුත් රධම්මසික්ඛාපයකො අහුං. අහං   ්   වනාය

අනු ා යනන අජ්ජධම්මය නාපතිඅහුං. සබ්බත්ථ  බ්ය සුගුයණසු පාෙමිං

පත්යතො පරියයො ානංපත්ය ො අනාසයවො නික්කිය ය ොවිහරාමි. 

370. අත් යනො ආචරියය  ගාරවං ද ්ය න්ය ො යෙො ය  

ආෙරියෙොතිආදිමාහ. යෙො අ ් ජිනාම යථයරො  ත්ථු ාවයකො ය  මය්හං

ආචරියයො ආසි අයහොසි, ය ො යථයරො ෙස්සංදිසාෙං ය ්මිංදි ාභායගව ති, 

අහං ංදි ාභාගං උස්සීසම්හි සීසුපරිභායගකයරොමීති ම් න්යධො. 

371.  ය ො අත් යනො ඨානන් රප්පත් භාවං ද ්ය න්ය ො    

කම් න්තිආදිමාහ. ය ොතය ො භගවා සකයපුඞ් යවො  කයකු යකතු

 බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤායණන මම පුබ්ය  ක කම්මං සරිත්වාන ඤත්වා

භික්ඛු ඞ්ඝමජ්යඣ නිසින්යනො අග් ට්ඨායන අග්ග ාවකට්ඨායන මං
ඨයපසීති ම් න්යධො. 

374. අත්ථපටි ම්භිදා, ධම්මපටි ම්භිදා, නිරුත්තිපටි ම්භිදා, 

පටිභානපටි ම්භිදාති ඉමා ච  ්ය ො පටි ම්භිදා ච,  ා ං යභයදො 

පටිසම්භිදා ග්ය  (පටි. ම. 1.76; විභ. 718) වුත්ය ොයයව.
චතුමග්ගචතුඵ වය න වා රූපාරූපඣානවය න වා අට්ඨ වියමොක්ඛා

 ං ාරවිමුච්චනධම්මා ච ඉද්ධිවිධාදයයො ඡ අභිඤ්ඤායයො ච සච්ඡිකතා 

පච්චක්ඛං ක ා. කතං බුද්ධස්ස සාසනන්ති බුද්ධ ්  අනුසිට්ඨි
ඔවාද ඞ්ඛා ං  ා නං ක ං අරහත් මග්ගඤායණන නිප්ඵාදි න්ති
අත්යථො. 

ඉත්ථං සුදන්ති එත්ථ ඉත්ථන්ති නිද ් නත්යථ නිපාය ො, ඉමිනා

පකායරනාති අත්යථො. ය න  ක  ාරිපුත් ාපදානං නිද ්ය ති. සුදන්ති

පදපූරයණ නිපාය ො. ආෙස් ාති ගරුගාරවාධිවචනං. සාරිපුත්යතොති මාතු

නාමවය න ක නාමයධයයයො යථයරො. ඉ ා  ාථායෙොති ඉමා  ක ා 

 ාරිපුත් ත්යථරාපදානගාථායයො අභාසි කයථසි. ඉති ද්යදො

පරි මාපනත්යථනිපාය ො,  ක ං ාරිපුත් ාපදානං නිට්ඨි න්තිඅත්යථො. 

 ාරිපුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3-2. මහායමොග්ගල් ානත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අයනො දස්සී භ වා යාදිකං ආය ්මය ො යමොග්ගල් ානත්යථර ් 
අපදානං. අයඤ්ච යථයරො පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො අයනොමද ්සි ්  භගවය ො
කාය තිආදි  ාරිපුත් ත්යථර ් ධම්මය නාපතියනොවත්ථුම්හිවුත් යමව.
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පටුන 

යථයරො හි පබ් ජි දිව ය ො පට්ඨාය  ත් යම දිවය  මගධරට්යඨ
කල් වා ගාමකං උපනි ් ාය  මණධම්මං කයරොන්ය ො ථිනමිද්යධ

ඔක්කමන්ය   ත්ථාරා ‘‘යමොග්ගල් ාන, මා තුච්යඡො  ව 
වායායමො’’තිආදිනා  ංයවජිය ො ථිනමිද්ධං වියනොයදත්වා භගව ා
වුච්චමානං ධාතුකම්මට්ඨානං සුණන්ය ො එව විප ් නාපටිපාටියා
උපරිමග්ගත් යං අධිගන්ත්වා අග්ගඵ ක්ඛයණ  ාවකඤාණ ්  මත්ථකං
පාපුණි. 

375. එවං දුතිය ාවකභාවංපත්වාආය ්මාමහායමොග්ගල් ානත්යථයරො
අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් වය න පුබ් චරියං අපදානං

පකාය න්ය ො අයනො දස්සී භ වාතිආදිමාහ.  ත්ථ න ඔමං අ ාමකං
ද ් නං ප ් නං අ ් ාති අයනොමද ්සී.   ්  හි
ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණපටිමණ්ඩි  රීරත් ා ක ංදිව ං ක ංමා ං
 ක ං  ංවච්ඡරං  ංවච්ඡර   හ ් ම්පි ප ් න් ානං යදවමනු ් ානං

අතිත්තිකරං ද ් නන්ති, අයනොමං අ ාමකං නිබ් ානං ද ් නසීය ොති වා
‘‘අයනොමද ්සී’’ති  ද්ධනායමො භාගයවන්  ාදීහි කාරයණහි භගවා. 

යලොකයජට්යඨොති  ක  ත් ය ොක ්  යජට්යඨො පධායනො.

ආ භ දි ත් ාආ යභො, නරානංආ යභො නොසයභො. ය ොය ොකයජට්යඨො

නරා යභො අයනොමද ්සී භගවා යදවසඞ්ඝපුෙක්ඛයතො යදව මූයහහි
පරිවාරිය ො.හිමවන් ම්හිවිහාසීති  ම් න්යධො. 

376. යදා දුතිය ාවකභාවාය දුතියවායරපත්ථනංඅකාසි,  දානායමන
වරුයණො නාම අහං නාගරාජා හුත්වා නිබ් ත්ය ො අයහොසින්ති අත්යථො.

ය න වුත් ං – ‘‘වරුයණො නාම නායමන, නාගරාජා අහං  දා’’ති. 

කා රූපීතියදිච්ඡි කාමනිම්මානසීය ො. විකුබ්බාමීතිවිවිධංඉද්ධිවිකුබ් නං

කයරොමි.  යහොදධිනිවාසහන්ති මඤ්යජරිකා නාගා, භූමිග ා නාගා, 

පබ්  ට්ඨා නාගා, ගඞ්ගාවයහයයා නාගා,  ාමුද්දිකා නාගාති ඉයම ං

නාගානං අන් යර  ාමුද්දිකනායගො අහං මයහොදධිම්හි  මුද්යද නිවාසිං, 
වා ංකප්යපසින්තිඅත්යථො. 

377. සඞ් ණිෙං  ණං හිත්වාති නිච්චපරිවාරභූ ං  කපරිවාරං

නාග මූහං හිත්වා විනා හුත්වා. තූරිෙං පට්ඨයපසහන්ති අහං තූරියං

පට්ඨයපසිං, වජ්ජායපසින්ති අත්යථො. සම්බුද්ධං පරිවායෙත්වාති

අයනොමද ්සි ම්බුද්ධං  මන් ය ො ය වමානා අච්ඡො නාගමාණවිකා 

වායදසුං දිබ් වායදහි ගී ා වාකයාදීහි වායදසුං  ද්ධානුරූපය ො වජ්යජසුං
 දාතිඅත්යථො. 

378. වජ්ජ ායනසු තූයෙසූති මනු ් නාගතූරියයසු පඤ්චඞ්ගියකසු 

වජ්ජමායනසු. යදවාතූොනිවජ්ජයුන්ති චාතුමහාරාජිකායදවාදිබ් තූරියානි

වජ්ජිංසු වායදසුන්ති අත්යථො. උභින්නං සද්දං සුත්වානාති උභින්නං
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යදවමනු ් ානං යභරි ද්දං සුත්වා. තිය ොකගරු මායනොපි බුද්යධො 

සම්පබුජ්ඣථ ජානාති සුණාතීතිඅත්යථො. 

379. නි න්යතත්වාන සම්බුද්ධන්ති   ාවක ඞ්ඝං  ම්බුද්ධං 

 ්වා නාය නිමන්ය ත්වා පරිවායරත්වා. සකභවනන්ති අත් යනො 

නාගභවනං උපාගමිං. ගන්ත්වා ච ආසනං පඤ්ඤයපත්වානාති 
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානකුටිමණ්ඩප යනනිසීදනට්ඨානානි පඤ්ඤායපත්වා

 ජ්යජත්වාති අත්යථො. කාල ායෙොෙයංඅහන්තිඑවංක පුබ් විධායනොඅහං 

‘‘කාය ො, භන්ය , නිට්ඨි ංභත් ’’න්තිකා ංආයරොචයිංවිඤ්ඤායපසිං. 

380. ඛීණාසවසහස්යසහීති  දා ය ො භගවා අරහන්  හ ්ය හි

පරිවුය ො ය ොකනායයකො  බ් ා දි ා ඔභාය න්ය ො යම භවනං උපා මි 
 ම්පත්ය ොති අත්යථො. 

381. අත් යනො භවනංපවිට්ඨංභගවන් ංයභොජනාකාරංද ්ය න්ය ො 

උපවිට්ඨං හාවීෙන්තිආදිමාහ. ංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

386. ඔක්කාකකුලසම්භයවොතිඔක්කාකරඤ්යඤොපරම්පරාග රාජකුය 

උප්පන්යනො  ක ජම්බුදීයප පාකටරාජකුය  උප්පන්යනො වා ය ොත්යතන 
යගොත් වය නයගො යමොනාම ත්ථාමනු ් ය ොයකභවි ් ති. 

388. යසො පච්ඡා පබ්බජිත්වානාති ය ො නාගරාජා පච්ඡා පච්ඡිමභයව 

කුසලමූයලන පුඤ්ඤ ම්භායරන යෙොදියතො උයයයොජිය ො  ා යන
පබ් ජිත්වා යගො ම ්  භගවය ො දුතියයො අග්ග ාවයකො යහ ් තීති 

 යාකරණමකාසි. 

389. ආෙද්ධවීරියෙොති ඨානනි ජ්ජාදීසු ඉරියාපයථසු වීරියවා. 

පහිතත්යතොති නිබ් ායන යපසි චිත්ය ො. ඉද්ධිො පාෙමිං  යතොති

‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං ඉද්ධිමන් ානං යදිදං

මහායමොග්ගල් ායනො’’ති (අ. නි. 1.180, 190) 

අධිට්ඨානිද්ධිවිකුබ් නිද්ධිකම්මවිපාකජිද්ධිආදීසුපාරමිංපරියයො ානංගය ො 

පත්ය ො. සබ්බාසයවති ආ  මන් ය ො  වනය ො පවත් නය ො

‘‘ආ වා’’ති  ද්ධනායම කාමභවදිට්ඨිඅවිජ්ජාධම්යම  බ්ය  පරිඤ්ඤාෙ 

 මන් ය ො අඤ්ඤාය ජානිත්වා පජහිත්වා අනාසයවො නික්කිය ය ො. 

නිබ්බායස්සතීති කිය  ඛන්ධපරිනිබ් ායනනනිබ් ායි ් තීති ම් න්යධො. 

390. එවංයථයරො අත් යනොපුඤ්ඤවය න ද්ධ යාකරණංවත්වාපුන

පාපචරියං පකාය න්ය ො පාපමිත්යතොපනිස්සාොතිආදිමාහ.  ත්ථ 

පාපමිත්යත පාපයක ාමයක මිත්ය  උපනිස්සාෙ නි ් යයකත්වා ය හි
 ං ග්යගොහුත්වාතිඅත්යථො. 
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 ත්රායමනුපුබ්බී කථා – එක ්මිං  මයය තිත්ථියා  න්නිපතිත්වා

මන්ය සුං – ‘‘ජානාථාවුය ො, යකන කාරයණන  මණ ්  යගො ම ්  

 ාභ ක්කායරොමහාහුත්වානිබ් ත්ය ො’’ති? ‘‘නජානාම’’. ‘‘තුම්යහපන

න ජානාථා’’ති? ‘‘ආම, ජානාම’’ – යමොග්ගල් ානං නාම එකං භික්ඛුං

නි ් ාය උප්පන්යනො. ය ො හි යදවය ොකං ගන්ත්වා යදව ාහි ක කම්මං
පුච්ඡිත්වා ආගන්ත්වා මනු ් ානං කයථසි – ‘‘ඉදං නාම කත්වා එවරූපං
 ම්පත්තිං  භන්තී’’ති. නිරයය නිබ් ත් ානම්පි කම්මං පුච්ඡිත්වා
ආගන්ත්වා මනු ් ානං කයථසි – ‘‘ඉදං නාම කත්වා එවරූපං දුක්ඛං
අනුභවන්තී’’ති. මනු ් ා   ්  කථං සුත්වා මහන් ං  ාභ ක්කාරං

අභිහරන්ති. යච ංමායරතුං ක්ඛි ් ාම, ය ො ාභ ක්කායරොඅම්හාකං 

නිබ් ත්ති ් ති, අත්යථය ො උපායයොති  බ්ය  එකච්ඡන්දා හුත්වා
‘‘යංකිඤ්චි කත්වා ංමායර ් ාමා’’තිඅත් යනොඋපට්ඨායක මාදයපත්වා
කහාපණ හ ් ං  භිත්වා පුරි ඝා යක යචොයර පක්යකො ායපත්වා
‘‘මහායමොග්ගල් ානත්යථයරො නාම  මණ ්  යගො ම ්   ාවයකො

කාළසි ායං ව ති, තුම්යහ  ත්ථ ගන්ත්වා  ං මායරථා’’ති ය  ං  ං
 හ ් ං අදංසු.යචොරාධන ායභන ම්පටිච්ඡිත්වා‘‘යථරංමායර ් ාමා’’ති
ගන්ත්වා   ්  ව නට්ඨානං පරිවායරසුං. යථයරො ය හි පරික්ඛිත් භාවං
ඤත්වා කුඤ්චිකච්ඡිද්යදන නික්ඛමිත්වා පක්කාමි. යචොරා  ං දිව ං යථරං
අදි ්වා පුයනකදිව ං   ්  ව නට්ඨානං පරික්ඛිපිංසු. යථයරො ඤත්වා

කණ්ණිකාමණ්ඩ ං භින්දිත්වා ආකා ං පක්ඛන්දි. එවං ය  පඨමමාය පි, 

මජ්ඣිමමාය පි යථරං ගයහතුං නා ක්ඛිංසු. පච්ඡිමමාය  පන  ම්පත්ය 
යථයරො අත් නාක කම්ම ් ආකඩ්ඪනභාවංඤත්වානඅපගච්ඡි.යචොරා
 ං පහරන් ා  ණ්ඩු කමත් ානි අට්ඨීනි කයරොන් ා භින්දිංසු. අථ නං
‘‘මය ො’’ති ඤ්ඤායඑක ්මිං ගුම් පිට්යඨඛිපිත්වාපක්කමිංසු. 

යථයරො, ‘‘ ත්ථාරං ප ්සිත්වා වන්දිත්වාව පරිනිබ් ායි ් ාමී’’ති
අත් භාවං ඣානයවඨයනන යවයඨත්වා ආකාය න  ත්ථු  න්තිකං 

ගන්ත්වා  ත්ථාරං වන්දිත්වා ‘‘භන්ය , පරිනිබ් ායි ් ාමී’’ති ආහ. 

‘‘පරිනිබ් ායි ් සි, යමොග්ගල් ානා’’ති? ‘‘ආම, භන්ය ’’ති. ‘‘කත්ථ

ගන්ත්වා පරිනිබ් ායි ් සී’’ති? ‘‘කාළසි ාපයද ං, භන්ය ’’ති. ‘‘ය නහි, 

යමොග්ගල් ාන, මය්හංධම්මංකයථත්වායාහි. ාදි  ් හියම ාවක ් න

දානි ද ් නං අත්ථී’’ති. ය ො ‘‘එවං කරි ් ාමි, භන්ය ’’ති  ත්ථාරං
වන්දිත්වා ආකා ං උප්පතිත්වා  ාරිපුත් ත්යථයරො විය පරිනිබ් ානදිවය 
නානප්පකාරා ඉද්ධියයො කත්වා ධම්මං කයථත්වා  ත්ථාරං වන්දිත්වා
කාළසි ාපයද ං ගන්ත්වා පරිනිබ් ායි. ‘‘යථරං කිර යචොරා මායරසු’’න්ති
අයංකථා ක ජම්බුදීයපපත්ථරි. 

රාජා අජා  ත්තුයචොයරපරියය නත්ථාය චරපුරිය පයයොයජසි.ය සු
යචොයරසු සුරාපායන සුරං පිවන්ය සු මද්යදසු එයකො එක ්  පිට්ඨිං

පහරිත්වා පාය සි. ය ො  ං  න් ජ්යජන්ය ො ‘‘අම්යභො දුබ්බිනී  ත්වං, 
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ක ්මා යම පිට්ඨිං පහරිත්වා පාය සි, කිං පන, අයර දුට්ඨයචොර,  යා 
මහායමොග්ගල් ානත්යථයරො පඨමං පහය ො’’තිආහ. ‘‘කිංපනත්වංමයා

පඨමං පහ භාවං න ජානාසී’’ති? එවං එය  ං ‘‘මයා පහය ො, මයා
පහය ො’’තිවදන් ානංසුත්වාය චරපුරි ා  බ්ය ය යචොයරගයහත්වා
රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා ය  යචොයර පක්යකො ායපත්වා පුච්ඡි – 

‘‘තුම්යහහි යථයරො මාරිය ො’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘යකහි තුම්යහ

උයයයොජි ා’’ති? ‘‘නග්ග මයණහි, යදවා’’ති. රාජා පඤ්ච ය 
නග්ග මයණ ගාහායපත්වා පඤ්ච ය හි යචොයරහි  ද්ධිං රාජඞ්ගයණ
නාභිපමායණසුආවායටසුනිඛණායපත්වා ප ාය හිපටිච්ඡායදත්වා අග්ගිං
දායපසි.අථයන ංඣාමභාවංජානිත්වාඅයනඞ්ගය හික ායපත්වා බ්ය  
ඛණ්ඩාඛණ්ඩං කාරායපසි.  දා භික්ඛූ ධම්ම භායං කථං  මුට්ඨායපසුං – 

‘‘මහායමොග්ගල් ානත්යථයරො අත් යනො අනනුරූපමරණං පත්ය ො’’ති.

 ත්ථාආගන්ත්වා‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථාය න්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාම, භන්ය ’’තිවුත්ය ‘‘යමොග්ගල් ාන ් , භික්ඛයව, 

ඉම ්ය ව අත් භාව ්  අනනුරූපං මරණං, පුබ්ය  පන ය න

ක කම්ම ්  අනුරූපයමවා’’ති වත්වා ‘‘කිං පන ් , භන්ය , 
පුබ් කම්ම’’න්තිපුට්යඨො ංවිත්ථායරත්වාකයථසි. 

අතීය , භික්ඛයව,  ාරාණසියං එයකො කු පුත්ය ො  යයමව 
යකොට්ටනපචනාදීනි කයරොන්ය ො මා ාපි යරො පටිජග්ගි. අථ ් 

මා ාපි යරො ‘‘ ා , ත්වං එකයකොව යගයහ ච අරඤ්යඤ ච කම්මං

කයරොන්ය ො කි මසි, එකං ය  කුමාරිකං ආයන ් ාමා’’ති වත්වා

‘‘අම්ම ා ා, යාව තුම්යහ ජීවථ,  ාව යවො  හත්ථා උපට්ඨහි ් ාමී’’ති
ය න පටික්ඛිත් ාපි පුනප්පුනං යාචිත්වා කුමාරිකං ආයනසුං.  ා
කතිපාහයමවය  උපට්ඨහිත්වාපච්ඡාය  ංද ් නමපිඅනිච්ඡන්තී–‘‘න
 ක්කා ව මා ාපිතූහි ද්ධිංඑකට්ඨායනවසිතු’’න්තිඋජ්ඣායිත්වා  ්මිං 
අත් යනොකථංඅග්ගණ්හන්ය   ්  හිග කාය මකචිවාකඛණ්ඩානිච
යාගුයඵණයක ච ගයහත්වා  ත්ථ  ත්ථ ආකිරිත්වා ය නාගන්ත්වා ‘‘කිං

ඉද’’න්ති පුට්ඨා ‘‘ඉයම ං මහල් කඅන්ධානං එ ං කම්මං,  බ් ං යගහං

කිලිට්ඨා කයරොන් ා විචරන්ති, න  ක්කා එය හි  ද්ධිං එකට්ඨායන
වසිතු’’න්ති එවං  ාය පුනප්පුනං කථියමානාය එවරූයපොපි පූරි පාරමී

 ත්ය ො මා ාපිතූහි  ද්ධිං භිජ්ජි. ය ො ‘‘යහොතු, ජානි ් ාමි යන ං

කත් බ් කම්ම’’න්ති ය  යභොයජත්වා ‘‘අම්ම ා ා, අසුකට්ඨායන නාම 

තුම්හාකං ඤා කා ආගමනං පච්චාසී න්ති,  ත්ථ ගමි ් ාමා’’ති ය 

යානකංආයරොයපත්වාආදායගච්ඡන්ය ොඅටවිමජ්ඣංපත් කාය ‘‘ ා , 

ර ්මියයො ගණ්හථ, යගොණා දණ්ඩ ඤ්ඤාය ගමි ් න්ති, ඉම ්මිං ඨායන

යචොරා ව න්ති, අහං ඔ රිත්වා චරාමී’’ති පිතු හත්යථ ර ්මියයො දත්වා
ඔ රිත්වා ගච්ඡන්ය ො  ද්දං පරිවත්ය ත්වා යචොරානං උට්ඨි  ද්දමකාසි.

මා ාපි යරො  ද්දං සුත්වා ‘‘යචොරා උට්ඨි ා’’ති  ඤ්ඤාය ‘‘ ා , යචොරා

උට්ඨි ා, මහල් කා මයං, ත්වං අත් ානයමව රක්ඛාහී’’ති ආහංසු. ය ො 
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මා ාපි යරො විරවන්ය පි යචොර ද්දං කයරොන්ය ො යකොට්යටත්වා
මායරත්වාඅටවියංඛිපිත්වා පච්චාගමි. 

 ත්ථාඉදං  ් පුබ් කම්මංකයථත්වා ‘‘භික්ඛයව, යමොග්ගල් ායනො
එත් කංකම්මංකත්වා අයනකව ්    හ ් ානිනිරයය පච්චිත්වා  ාව 
පක්කාවය ය න අත් භාව ය  එවයමව යකොට්යටත්වා  ංචුණ්යණො

මරණං පත්ය ො, එවං යමොග්ගල් ායනන අත් යනො කම්මානුරූපයමව
මරණං  ද්ධං. පඤ්චහි යචොර ය හි  ද්ධිං පඤ්චතිත්ථිය  ානිපි මම
පුත් ං අප්පදුට්ඨං දු ්ය ත්වා අනුරූපයමවමරණං භිංසු. අප්පදුට්යඨසුහි
පදු ් න්ය ොද හිකාරයණහිඅනය ය නංපාපුණාතියයවා’’ති අනු න්ධිං
ඝයටත්වාධම්මංයදය න්ය ොඉමාගාථාඅභාසි– 

‘‘යයොදණ්යඩනඅදණ්යඩසු, අප්පදුට්යඨසුදු ් ති; 

ද න්නමඤ්ඤ රංඨානං, ඛිප්පයමවනිගච්ඡති. 

‘‘යවදනංඵරු ංජානිං,  රීර ් වයභදනං; 

ගරුකංවාපිආ ාධං, චිත් ක්යඛපංවපාපුයණ. 

‘‘රාජය ොවාඋප ග්ගං, අබ්භක්ඛානංවදාරුණං; 

පරික්ඛයංවඤාතීනං, යභොගානංවපභඞ්ගුනං. 

‘‘අථව ්  අගාරානි, අග්ගිඩහතිපාවයකො; 

කාය ් යභදා දුප්පඤ්යඤො, නිරයංය ොපපජ්ජතී’’ති. (ධ. ප. 137-

140); 

393. පවියවක නුයුත්යතොති පකායරන වියවකං එකීභාවං අනුයුත්ය ො

යයොජිය ො යුත් ප්පයුත්ය ො. ස ාධිභාවනාෙයතොතිපඨමජ්ඣානාදිභාවනාය

රය ො අල්ලීයනො ච. සබ්බාසයව  ක කිය ය , පරිඤ්ඤාෙ ජානිත්වා

පජහිත්වා, අනාසයවො නික්කිය ය ොවිහරාමීති ම් න්යධො. 

394. ඉදානි අත් යනො පුඤ්ඤ ම්භාරවය න පුබ් චරි  ්  ඵ ං

ද ්ය න්ය ො ධෙණිම්පිසු ම්භීෙන්තිආදිමාහ. 

 ත්රායමනුපුබ්බීකථා – බුද්යධන යෙොදියතොති  ම්මා ම්බුද්යධන

යචොදිය ො උයයයොජිය ො. භික්ඛුසඞ්ඝස්ස යපක්ඛයතොති මහය ො

භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ප ් න්  ් . මි ාෙ ාතුපාසාදං, පාදඞ්ගුට්යඨන කම්පයීති 
පුබ් ාරායම වි ාඛාය මහාඋපාසිකාය කාරි ං  හ ් ත්ථම්භපටිමණ්ඩි ං
මහාපා ාදං අත් යනො පාදඞ්ගුට්යඨන කම්යපසිං. එක ්මිඤ්හි  මයය
පුබ් ාරායම යථාවුත් පා ායද භගවති විහරන්ය   ම් හු ා නවක රා
භික්ඛූ උපරිපා ායද නිසින්නා  ත්ථාරම්පි අචින්ය ත්වා තිරච්ඡානකථං
කයථතුමාරද්ධා.  ං සුත්වා භගවා ය   ංයවයජත්වා අත් යනො 
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ධම්මයද නාය භාජනභූය  කාතුකායමො ආය ්මන් ං

මහායමොග්ගල් ානත්යථරං ආමන්ය සි – ‘‘ප ් සි ත්වං, යමොග්ගල් ාන, 

නයව භික්ඛූ තිරච්ඡානකථමනුයුත්ය ’’ති  ං සුත්වා යථයරො  ත්ථු
අජ්ඣා යංඤත්වාඅභිඤ්ඤාපාදකංආයපොකසිණාරම්මණංචතුත්ථජ්ඣානං 
 මාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ‘‘පා ාද ්  පතිට්ඨිය ොකා ං උදකං යහොතූ’’ති

අධිට්ඨාය පා ාදමත්ථයකථුපිකංපාදඞ්ගුට්යඨනපහරි, පා ායදොඔනමිත්වා

එයකන ප ්ය න අට්ඨාසි. පුනපි පහරි, අපයරනපි ප ්ය න අට්ඨාසි. ය 
භික්ඛූභී ා ංවිග්ගාපා ාද ්  ප නභයයන ය ොනික්ඛමිත්වාභගවය ො
 මීයප අට්ඨංසු.  ත්ථා ය  ං අජ්ඣා යං ඔය ොයකත්වා ධම්මං යදය සි.

 ංසුත්වාය සුයකචිය ො ාපත්තිඵය පතිට්ඨහිංසු, යකචි  කදාගාමිඵය , 

යකචි අනාගාමිඵය , යකචි අරහත් ඵය  පතිට්ඨහිංසු.  ්වායමත්යථො 
පා ාදකම්පනසුත්ය නදීයප බ්ය ො. 

යවජෙන්තපාසාදන්ති ය ො යවජයන් පා ායදො  ාවතිං භවයන
යයොජන හ ්සුබ්ය යධො අයනක හ ් නියූහකූටාගාරපටිමණ්ඩිය ො
යදවාසුර ඞ්ගායම අසුයර ජිනිත්වා  ක්යක යදවානමින්යද නගරමජ්යඣ
ඨිය  උට්ඨිය ො විජයන්ය න නිබ් ත් ත් ා ‘‘යවජයන්ය ො’’ති 

 ද්ධනායමො පා ායදො,  ං  න්ධායාහ – ‘‘යවජයන් පා ාද’’න්ති,  ම්පි
අයං යථයරො පාදඞ්ගුට්යඨන කම්යපති. එක ්මිඤ්හි  මයය භගවන් ං 
පුබ් ාරායම විහරන් ං  ක්යකො යදවරාජා උප ඞ්කමිත්වා 
 ණ්හා ඞ්ඛයවිමුත්තිං පුච්ඡි.   ්  භගවා වි ් ජ්යජසි. ය ො  ං සුත්වා
අත් මයනො පමුදිය ො අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා අත් යනො
යදවය ොකයමවගය ො. අථාය ්මා මහායමොග්ගල් ායනො එවං චින්ය සි –
‘‘අයං  ක්යකො භගවන් ං උප ඞ්කමිත්වා එවරූපං 

ගම්භීරනිබ් ානපටි ංයුත් ං පඤ්හං පුච්ඡි, භගව ා ච පඤ්යහො

වි ් ජ්ජිය ො, කිං නු යඛො ජානිත්වා ගය ො, උදාහු අජානිත්වා. යංනූනාහං

යදවය ොකං ගන්ත්වා  මත්ථං ජායනයය’’න්ති? ය ො  ාවයදව
 ාවතිං භවනං ගන්ත්වා  ක්කං යදවානමින්දං  මත්ථං පුච්ඡි.  ක්යකො
දිබ්  ම්පත්තියා පමත්ය ො හුත්වා වික්යඛපං අකාසි. යථයරො   ් 
 ංයවගජනනත්ථං යවජයන් පා ාදං පාදඞ්ගුට්යඨන කම්යපසි. ය න
වුත් ං– 

‘‘යයොයවජයන් පා ාදං, පාදඞ්ගුට්යඨනකම්පයි; 

ඉද්ධි ය නුපත්ථද්යධො,  ංයවයජසිචයදව ා’’ති.(ම.නි. 1.513); 

අයං පනත්යථො – චූළ ණ්හා ඞ්ඛයවිමුත්තිසුත්ය න (ම. නි. 1.390 
ආදයයො)දීයප බ්ය ො.කම්පි ාකායරොයහට්ඨාවුත්ය ොයයව.‘‘ ක්කංය ො

පරිපුච්ඡතී’’ති (ම. නි. 1.513) යථාවුත් යමව යථර ් 

 ණ්හා ඞ්ඛයවිමුත්තිපුච්ඡං  න්ධාය වුත් ං. ය නාහ – ‘‘අපාවුය ො, 

ජානාසි,  ණ්හක්ඛයවිමුත්තියයො’’ති?   ්   ක්යකො වියාකාසි. ඉදං
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යථයරන පා ාදකම්පයනකය  ංවිග්ගහදයයනපමාදං පහාය යයොනිය ො
මනසි කරිත්වා පඤ්හ ්   යාක භාවං  න්ධාය වුත් ං.  ත්ථාරා
යදසි නියායමයනව හි ය ො  දා කයථසි. ය නාහ – ‘‘පඤ්හං පුට්යඨො

යථා ථ’’න්ති (ම. නි. 1.513).  ත්ථ සක්කං යසො පරිපුච්ඡතීති  ක්කං
යදවරාජං මහායමොග්ගල් ානත්යථයරො  ත්ථාරා යදසි ාය
 ණ්හා ඞ්ඛයවිමුත්තියා  ම්මයදව ගහි භාවං පුච්ඡි. අතී ත්යථ හි ඉදං

වත් මානවචනං. අපාවුයසො, ජානාසීතිආවුය ො, අපි ජානාසි, කිං ජානාසි? 

තණ්හක්ඛෙවිමුත්තියෙොති (ම. නි. 1.513)  ණ්හා ඞ්ඛයවිමුත්තියයො

 ත්ථාරා තුය්හං යදසි ා,  ථා ‘‘කිං ජානාසී’’ති පුච්ඡති.
 ණ්හක්ඛයවිමුත්තියයොති වා  ණ්හා ඞ්ඛයවිමුත්තිසුත්  ්  යද නං
පුච්ඡති. 

බ්රහ් ානන්ති මහාබ්රහ්මානං. සුධම් ාොභියතො සභන්ති (ම. නි. 1.513) 

සුධම්මාය භාය.අයංපන බ්රහ්මය ොයකසුධම්මා භා, න ාවතිං භවයන.

සුධම්මා භාවිරහිය ොයදවය ොයකොනාමනත්ථි. ‘‘අජ්ජාපිය , ආවුය ො,  ා

දිට්ඨි, යා ය  දිට්ඨි පුයර අහූ’’ති ඉමං බ්රහ්මය ොකං උපගන්තුං  මත්යථො
නත්ථියකොචි මයණොවාබ්රාහ්මයණොවා. ත්ථුඉධාගමනය ොපුබ්ය යා 

තුය්හං දිට්ඨි අයහොසි, කිං අජ්ජාපි ඉදානිපි  ා දිට්ඨි න විග ාති? පස්සසි

වීතිවත්තන්තං බ්රහ් යලොයක පභස්සෙන්ති බ්රහ්මය ොයක වීතිප න් ං 
මහාකප්පිනමහාක ් පාදීහි  ාවයකහි පරිවාරි  ්  ය යජොධාතුං
 මාපජ්ජිත්වා නිසින්න ්   ාවක ් භගවය ොඔකා ංප ් සීතිඅත්යථො.
එක ්මිඤ්හි  මයය භගවා බ්රහ්මය ොයක සුධම්මාය  භාය  න්නිපතිත්වා
 න්නිසින්න ්  ‘‘අත්ථි නු යඛො යකොචි  මයණො වා බ්රාහ්මයණො වා

එවංමහිද්ධියකො, ය ො ඉධ ආගන්තුං  ක්කුයණයයා’’ති චින්ය න්  ් 
බ්රහ්මුයනො චිත් මඤ්ඤාය  ත්ථ ගන්ත්වා බ්රහ්මුයනො මත්ථයක ආකාය 
නිසින්යනො ය යජොධාතුං  මාපජ්ජිත්වා ඔභා ං මුඤ්චන්ය ො 
මහායමොග්ගල් ානාදීනංආගමනංචින්ය සි. හචින් යනනය පි ත්ථ
ගන්ත්වා  ත්ථාරං වන්දිත්වා  ත්ථු අජ්ඣා යං ඤත්වා ය යජොධාතුං
 මාපජ්ජිත්වා පච්යචකදි ාසු නිසීදිත්වා ඔභා ං වි ් ජ්යජසුං.
 ක බ්රහ්මය ොයකොඑයකොභාය ොඅයහොසි. ත්ථා බ්රහ්මුයනොකල් චිත්  ං
ඤත්වාචතු ච්චපකා නංධම්මංයදය සි.යද නාපරියයො ායන අයනකානි

බ්රහ්ම හ ් ානිමග්ගඵය සුපතිට්ඨහිංසු. ං න්ධායයචොයදන්ය ො අජ්ජාපි

යත, ආවුයසො, සාදිට්ඨීතිගාථමාහ.අයංපනත්යථො  කබ්රහ්මසුත්ය න( ං.

නි.1.175) දීයප බ්ය ො.වුත් ංයහ ං( ං.නි.1.176) – 

‘‘එකං  මයං භගවා  ාවත්ථියං විහරති යජ වයන
අනාථපිණ්ඩික ් ආරායම. ය නයඛො පන මයයනඅඤ්ඤ ර ් 

බ්රහ්මුයනො එවරූපං පාපකං දිට්ඨිග ං උප්පන්නං යහොති – ‘නත්ථි
 මයණොවාබ්රාහ්මයණොවායයොඉධආගච්යඡයයා’ති.අථයඛොභගවා
  ්  බ්රහ්මුයනො යච  ා යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය ය යයථාපි
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නාම   වා පුරිය ො  මිඤ්ජි ං වා  ාහං ප ායරයය, ප ාරි ං වා

 ාහං  මිඤ්යජයය; එවයමව යජ වයන අන් රහිය ො   ්මිං
බ්රහ්මය ොයක පාතුරයහොසි. අථ යඛො භගවා   ්  බ්රහ්මුයනො 
උපරියවහා ංපල් ඞ්යකනනිසීදිය යජොධාතුං මාපජ්ජිත්වා. 

‘‘අථයඛොආය ්මය ොමහායමොග්ගල් ාන ්  එ දයහොසි ‘කහං

නු යඛො භගවා එ රහි විහරතී’ති? අද්ද  යඛො ආය ්මා
මහායමොග්ගල් ායනො භගවන් ං දිබ්ය න චක්ඛුනා විසුද්යධන
අතික්කන් මානු යකන  ් බ්රහ්මුයනොඋපරියවහා ංපල් ඞ්යකන 
නිසින්නංය යජොධාතුං මාපන්නං. දි ්වානය යයථාපිනාම  වා

පුරිය ො  මිඤ්ජි ං වා  ාහං ප ායරයය, ප ාරි ං වා  ාහං

 මිඤ්යජයය; එවයමවයජ වයනඅන් රහිය ො  ්මිං බ්රහ්මය ොයක
පාතුරයහොසි.අථයඛොආය ්මාමහායමොග්ගල් ායනොපුරත්ථිමං දි ං
නි ් ාය   ්  බ්රහ්මුයනො උපරියවහා ං පල් ඞ්යකන නිසීදි
ය යජොධාතුං මාපජ්ජිත්වානීච රං භගවය ො. 

‘‘අථ යඛො ආය ්මය ො මහාක ් ප ්  එ දයහොසි – ‘කහං නු

යඛො භගවා එ රහි විහරතී’ති? අද්ද  යඛො ආය ්මා මහාක ් යපො
භගවන් ං දිබ්ය න චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන් මානු යකන
  ් බ්රහ්මුයනොඋපරියවහා ංපල් ඞ්යකන නිසින්නංය යජොධාතුං
 මාපන්නං. දි ්වාන ය යයථාපි නාම   වා පුරිය ො…යප.…
එවයමව යජ වයනඅන් රහිය ො  ්මිංබ්රහ්මය ොයකපාතුරයහොසි.
අථ යඛො ආය ්මා මහාක ් යපො දක්ඛිණං දි ං නි ් ාය   ් 
බ්රහ්මුයනො උපරියවහා ං පල් ඞ්යකන නිසීදි ය යජොධාතුං 
 මාපජ්ජිත්වානීච රංභගවය ො. 

‘‘අථ යඛො ආය ්මය ො මහාකප්පින ්  එ දයහොසි – ‘කහං නු

යඛො භගවා එ රහි විහරතී’ති? අද්ද  යඛො ආය ්මා මහාකප්පියනො
භගවන් ං දිබ්ය න චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන් මානු යකන
  ් බ්රහ්මුයනොඋපරියවහා ංපල් ඞ්යකන නිසින්නංය යජොධාතුං
 මාපන්නං. දි ්වාන ය යයථාපි නාම   වා පුරිය ො…යප.…
එවයමව යජ වයනඅන් රහිය ො  ්මිංබ්රහ්මය ොයක පාතුරයහොසි.
අථ යඛො ආය ්මා මහාකප්පියනො පච්ඡිමං දි ං නි ් ාය   ් 
බ්රහ්මුයනො උපරියවහා ං පල් ඞ්යකන නිසීදි ය යජොධාතුං
 මාපජ්ජිත්වානීච රංභගවය ො. 

‘‘අථයඛොආය ්මය ොඅනුරුද්ධ ් එ දයහොසි– ‘කහංනුයඛො

භගවාඑ රහි විහරතී’ති? අද්ද යඛොආය ්මාඅනුරුද්යධොභගවන් ං
දිබ්ය න චක්ඛුනා විසුද්යධන අතික්කන් මානු යකන   ් 
බ්රහ්මුයනො උපරියවහා ං පල් ඞ්යකන නිසින්නං ය යජොධාතුං 
 මාපන්නං. දි ්වාන ය යයථාපි නාම   වා පුරිය ො…යප.…
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පටුන 

එවයමවයජ වයනඅන් රහිය ො   ්මිංබ්රහ්මය ොයකපාතුරයහොසි.
අථයඛොආය ්මාඅනුරුද්යධොඋත් රංදි ංනි ් ාය   ් බ්රහ්මුයනො
උපරියවහා ං පල් ඞ්යකන නිසීදි ය යජොධාතුං  මාපජ්ජිත්වා
නීච රං භගවය ො’’. 

අථයඛොආය ්මාමහායමොග්ගල් ායනො ංබ්රහ්මානංගාථායඅජ්ඣභාසි 

– 

‘‘අජ්ජාපිය ආවුය ො ාදිට්ඨි, යාය දිට්ඨිපුයරඅහු; 

ප ් සිවීතිවත් න් ං, බ්රහ්මය ොයකපභ ් ර’’න්ති. 

‘‘න යමමාරි  ාදිට්ඨි, යායමදිට්ඨිපුයර අහු; 

ප ් ාමිවීතිවත් න් ං, බ්රහ්මය ොයකපභ ් රං; 

 ්වාහංඅජ්ජකථංවජ්ජං, අහංනිච්යචොම්හි  ් ය ො’’ති. 

‘‘අථ යඛො භගවා  ං බ්රහ්මානං  ංයවයජත්වා ය යයථාපි නාම
  වා පුරිය ො…යප.… එවයමව   ්මිං බ්රහ්මය ොයක අන් රහිය ො
යජ වයන පාතුරයහොසි. අථ යඛො ය ො බ්රහ්මා අඤ්ඤ රං

බ්රහ්මපාරි ජ්ජං ආමන්ය සි – ‘එහි ත්වං, මාරි , යයනාය ්මා 

මහායමොග්ගල් ායනො ය නුප ඞ්කම, උප ඞ්කමිත්වා ආය ්මන් ං

මහායමොග්ගල් ානං එවං වයදහි – ‘‘අත්ථි නු යඛො, මාරි 

යමොග්ගල් ාන, අඤ්යඤපි   ්  භගවය ො  ාවකා එවංමහිද්ධිකා
එවංමහානුභාවා ය යයථාපි භවං යමොග්ගල් ායනො ක ් යපො

කප්පියනො අනුරුද්යධො’’ති? ‘එවං, මාරි ා’ති යඛො ය ො
බ්රහ්මපාරි ජ්යජො   ්  බ්රහ්මුයනො පටි ්සුත්වා යයනාය ්මා

මහායමොග්ගල් ායනො ය නුප ඞ්කමි, උප ඞ්කමිත්වා ආය ්මන් ං

මහායමොග්ගල් ානං එ දයවොච – ‘අත්ථි නු යඛො, මාරි  

යමොග්ගල් ාන, අඤ්යඤපි   ්  භගවය ො  ාවකා එවංමහිද්ධිකා
එවංමහානුභාවා ය යයථාපි භවං යමොග්ගල් ායනො ක ් යපො

කප්පියනො අනුරුද්යධො’ති? අථ යඛො ආය ්මා මහායමොග්ගල් ායනො
 ංබ්රහ්මපාරි ජ්ජංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘ය විජ්ජාඉද්ධිපත් ාච, යචය ොපරියායයකොවිදා; 

ඛීණා වාඅරහන්ය ො,  හූබුද්ධ ්  ාවකා’’ති. 

‘‘අථ යඛො ය ො බ්රහ්මපාරි ජ්යජො ආය ්මය ො
මහායමොග්ගල් ාන ්  භාසි ං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා යයන

ය ොබ්රහ්මාය නුප ඞ්කමි, උප ඞ්කමිත්වා  ංබ්රහ්මානංඑ දයවොච–
‘ආය ්මාමාරි මහායමොග්ගල් ායනොඑවමාහ– 

‘‘‘ය විජ්ජාඉද්ධිපත් ාච, යචය ොපරියායයකොවිදා; 
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ඛීණා වාඅරහන්ය ො,  හූබුද්ධ ්  ාවකා’’’ති.– 

ඉදමයවොච ය ො බ්රහ්මපාරි ජ්යජො. අත් මයනො ච ය ො බ්රහ්මා   ්  

බ්රහ්මපාරි ජ්ජ ් භාසි ංඅභිනන්දීති( ං.නි.1.176). 

ඉදං  න්ධාය වුත් ං – ‘‘අයං පනත්යථො  කබ්රහ්මසුත්ය න 
දීයප බ්ය ො’’ති. 

 හායනරුයනො කූටන්ති (ම. නි. 1.513) කූටසීය න  ක යමව

සියනරුපබ්  රාජං වදසි. විය ොක්යඛන අපස්සයීති (ම. නි. 1.513) 
ඣානවියමොක්යඛන නි ් යයන අභිඤ්ඤායයන ප ් යීති අධිප්පායයො. 

වනන්ති (ම. නි. 1.513) ජම්බුදීපං. ය ො හි වන ාහුල්  ාය ‘‘වන’’න්ති

වුත්ය ො. ය නාහ ‘‘ජම්බුමණ්ඩ ්  ඉ ් යරො’’ති. පුබ්බවියදහානන්ති (ම.

නි. 1.513) පුබ් වියදහට්ඨානඤ්චපුබ් වියදහන්තිඅත්යථො. යෙෙ භූමිසො

නොති (ම. නි. 1.513) භූමි යා නරා නාම අපරයගොයානඋත් රකුරුකා ච 

මනු ් ා. ය  හි යගහාභාවය ො ‘‘භූමි යා’’ති වුත් ා. ය පි  බ්ය 
අප ් යීති  ම් න්යධො. අයං පනත්යථො නන්යදොපනන්දදමයනන
දීයප බ්ය ො – එක ්මිං කිර  මයය අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති භගවය ො

ධම්මයද නං සුත්වා ‘‘ ්යව, භන්ය , පඤ්චහි භික්ඛු ය හි  ද්ධිං මය්හං
යගයහභික්ඛංගණ්හථා’’තිනිමන්ය ත්වාපක්කාමි.  ංදිව ඤ්චභගවය ො
පච්චූ  මයය ද  හ ්සිය ොකධාතුං ඔය ොයකන්  ්  නන්යදොපනන්යදො
නාම නාගරාජාඤාණමුයඛආපාථංආගච්ඡි.භගවා‘‘අයංනාගරාජාමය්හං 

ඤාණමුයඛ ආපාථං ආගච්ඡති, කිං නු යඛො භවි ් තී’’ති ආවජ්යජන්ය ො
 රණගමන ්  උපනි ් යං දි ්වා ‘‘අයං මිච්ඡාදිට්ඨියකො තීසු ර යනසු

අප්ප න්යනො, යකො නු යඛො ඉමං මිච්ඡාදිට්ඨියකො වියමොයචයයා’’ති
ආවජ්යජන්ය ොමහායමොග්ගල් ානත්යථරංඅද්ද . ය ො පභා ායරත්තියා

 රීරපටිජග්ගනං කත්වා ආය ්මන් ං ආනන්දං ආමන්ය සි – ‘‘ආනන්ද, 
පඤ්චන්නං භික්ඛු  ානං ආයරොයචහි – ‘ ථාගය ො යදවචාරිකං
ගච්ඡතී’’’ති.  ංදිව ඤ්ච නන්යදොපනන්ද ්  ආපානභූමිං  ජ්ජයිංසු. ය ො
දිබ් ර නපල් ඞ්යක දිබ්ය න ය  ච්ඡත්ය න ධාරියමායනො
තිවිධනාටයකහි යචව නාගපරි ාය ච පරිවුය ො දිබ් භාජයනසු
උපට්ඨාපි අන්නපානංඔය ොකයමායනොනිසින්යනොයහොති.අථයඛොභගවා 

යථා නාගරාජා ප ් ති,  ථා කත්වා   ්  විමානමත්ථයකයනව පඤ්චහි
භික්ඛු ය හි  ද්ධිං ාවතිං යදවය ොකාභිමුයඛොපායාසි. 

ය න යඛො පන  මයයන නන්යදොපනන්ද ්  නාගරාජ ්  එවරූපං
පාපකං දිට්ඨිග ං උප්පන්නං යහොති ‘‘ඉයම හි නාම මුණ්ඩ මණකා
අම්හාකං උපරිභවයනන යදවානං  ාවතිං ානං භවනං පවි න්තිපි

නික්ඛමන්තිපි, නදානිඉය ොපට්ඨායඉයම ංඅම්හාකං මත්ථයකපාදපංසුං
ඔකිරන් ානං ගන්තුං ද ් ාමී’’ති උට්ඨාය සියනරුපාදං ගන්ත්වා  ං
අත් භාවංවිජහිත්වාසියනරුං ත් ක්ඛත්තුංයභොයගහිපරික්ඛිපිත්වාඋපරි
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ඵණං කත්වා ාවතිං භවනංඅවකුජ්යජනඵයණනපරිග්ගයහත්වාඅද ් නං
ගයමසි. 

අථ යඛො ආය ්මා රට්ඨපාය ො භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘පුබ්ය , 

භන්ය , ඉම ්මිං පයදය  ඨිය ො සියනරුං ප ් ාමි, සියනරුපරිභණ්ඩං

ප ් ාමි,  ාවතිං ං ප ් ාමි, යවජයන් ංප ් ාමි, යවජයන්  ්  පා ාද ් 

උපරිධජං ප ් ාමි.යකොනුයඛො, භන්ය , යහතුයකොපච්චයයො, යංඑ රහි
යනව සියනරුං ප ් ාමි…යප.… න යවජයන්  ්  පා ාද ්  උපරිධජං

ප ් ාමී’’ති. ‘‘අයං, රට්ඨපා , නන්යදොපනන්යදො නාමනාගරාජාතුම්හාකං
කුපිය ො සියනරුං  ත් ක්ඛත්තුං යභොයගහි පරික්ඛිපිත්වා උපරි ඵයණන

පටිච්ඡායදත්වාඅන්ධකාරංකත්වාඨිය ො’’ති. ‘‘දයමමිනං, භන්ය ’’ති.න

භගවා නං අනුජානි. අථ යඛො ආය ්මා භද්දියයො, ආය ්මා රාහුය ොති
අනුක්කයමන බ්ය පිභික්ඛූ උට්ඨහිංසු.භගවාඅනුජානි. 

අව ායන මහායමොග්ගල් ානත්යථයරො – ‘‘අහං, භන්ය , දයමමි

න’’න්ති ආහ. ‘‘දයමහි, යමොග්ගල් ානා’’ති භගවා අනුජානි. යථයරො 
අත් භාවං විජහිත්වා මහන් ං නාගරාජවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා
නන්යදොපනන්දං චුද්ද ක්ඛත්තුං යභොයගහි පරික්ඛිපිත්වා   ් 
ඵණමත්ථයකඅත් යනොඵණංඨයපත්වා සියනරුනා ද්ධිංඅභිනිප්ළියළසි.

නාගරාජාධූමායි.යථයරොපි ‘‘නතුය්හංයයව රීයර ධූයමොඅත්ථි, මය්හම්පි

අත්ථී’’තිධූමායි.නාගරාජ ් ධූයමොයථරංන ාධති, යථර ්  පනධූයමො

නාගරාජං ාධති. ය ොනාගරාජාපජ්ජලි, යථයරොපි‘‘නතුය්හංයයව රීයර

අග්ගි අත්ථි, මය්හම්පි අත්ථී’’ති පජ්ජලි. නාගරාජ ්  ය යජො යථරං න

 ාධති, යථර ්  පන ය යජො නාගරාජානං  ාධති. නාගරාජා – ‘‘අයං මං
සියනරුනා අභිනිප්ළියළත්වා ධූමායති යචව පජ්ජ ති චා’’ති චින්ය ත්වා

‘‘යභො, තුවංයකොසී’’තිපටිපුච්ඡි. ‘‘අහංයඛො, නන්ද, යමොග්ගල් ායනො’’ති.

‘‘භන්ය , අත් යනොභික්ඛුභායවනතිට්ඨාහී’’ති. 

යථයරො  ං අත් භාවං විජහිත්වා   ්  දක්ඛිණකණ්ණය ොය න 

පවිසිත්වා වාමකණ්ණය ොය නනික්ඛමි, වාමකණ්ණය ොය න පවිසිත්වා
දක්ඛිණකණ්ණය ොය න නික්ඛමි.  ථා දක්ඛිණනා ය ොය න පවිසිත්වා

වාමනා ය ොය න නික්ඛමි, වාමනා ය ොය න පවිසිත්වා

දක්ඛිණනා ය ොය න නික්ඛමි.  ය ො නාගරාජා මුඛං විවරි, යථයරො
මුයඛන පවිසිත්වා අන්ය ොකුච්ඡියං පාචීයනන ච පච්ඡියමන ච චඞ්කමති.

භගවා – ‘‘යමොග්ගල් ාන, මනසි කයරොහි, මහිද්ධියකො නායගො’’ති ආහ.

යථයරො ‘‘මය්හං යඛො, භන්ය , චත් ායරො ඉද්ධිපාදා භාවි ා  හුලීක ා

යානීක ා වත්ථුක ා අනුට්ඨි ා පරිචි ා සු මාරද්ධා, තිට්ඨතු, භන්ය , 

නන්යදොපනන්යදො, අහං නන්යදොපනන්ද දි ානං නාගරාජානං   ම්පි
 හ ් ම්පිදයමයය’’න්තිආදිමාහ. 
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නාගරාජා චින්ය සි – ‘‘පවි න්ය ො  ාව යම න දිට්යඨො, 
නික්ඛමනකාය  දානි නං දාඨන් යර පක්ඛිපිත්වා ඛාදි ් ාමී’’ති

චින්ය ත්වා ‘‘නික්ඛමථ, භන්ය , මා මං අන්ය ොකුච්ඡියං අපරාපරං
චඞ්කමන්ය ො  ාධයිත්ථා’’ති ආහ. යථයරො නික්ඛමිත්වා  හි අට්ඨාසි.

නාගරාජා ‘‘අයං ය ො’’ති දි ්වා නා වා ං වි ් ජ්ජි, යථයරො

චතුත්ථජ්ඣානං  මාපජ්ජි, ය ොමකූපම්පි ්  වාය ො චාය තුං නා ක්ඛි.
අවය  ා භික්ඛූ කිර ආදිය ො පට්ඨාය  බ් පාටිහාරියානි කාතුං 

 ක්කුයණයයං, ඉමං පන ඨානං පත්වා එවං ඛිප්පනි න්තියනො හුත්වා
 මාපජ්ජිතුංන ක්ඛි ් න්තීතියන ංභගවානාගරාජදමනං නානුජානි. 

නාගරාජා‘‘අහංඉම ්  මණ ් නා වාය නය ොමකූපම්පිචාය තුං 

නා ක්ඛි, මහිද්ධියකො ය ො  මයණො’’ති චින්ය සි. යථයරො අත් භාවං
විජහිත්වා සුපණ්ණරූපං අභිනිම්මිනිත්වා සුපණ්ණවා ං ද ්ය න්ය ො
නාගරාජානං අනු න්ධි. නාගරාජා  ං අත් භාවං විජහිත්වා

මාණවකවණ්ණං අභිනිම්මිනිත්වා ‘‘භන්ය , තුම්හාකං  රණං ගච්ඡාමී’’ති

වදන්ය ො යථර ්  පායද වන්දි. යථයරො ‘‘ ත්ථා, නන්ද, ආගය ො, එහි
ගමි ් ාමා’’තිනාගරාජානංදයමත්වානිබ්බි ංකත්වාගයහත්වාභගවය ො 

 න්තිකං අගමාසි. නාගරාජා භගවන් ං වන්දිත්වා ‘‘භන්ය , තුම්හාකං

 රණං ගච්ඡාමී’’ති ආහ. භගවා ‘‘සුඛී යහොහි, නාගරාජා’’ති වත්වා
භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො අනාථපිණ්ඩික ් නියව නංඅගමාසි. 

අනාථපිණ්ඩියකො ‘‘කිං, භන්ය , අතිදිවා ආග ත්ථා’’ති ආහ. 

‘‘යමොග්ගල් ාන ්  ච නන්යදොපනන්ද ්  ච  ඞ්ගායමො අයහොසී’’ති.

‘‘ක ්  පන, භන්ය , ජයයො, ක ්  පරාජයයො’’ති? ‘‘යමොග්ගල් ාන ් 

ජයයො, නන්ද ්  පරාජයයො’’ති. අනාථපිණ්ඩියකො ‘‘අධිවාය තු යම, 

භන්ය , භගවා ත් ාහංඑකපටිපාටියාභත් ං ත් ාහං යථර ්  ක්කාරං
කරි ් ාමී’’ති වත්වා  ත් ාහං බුද්ධප්පමුඛානං පඤ්චන්නං භික්ඛු  ානං
මහා ක්කාරං අකාසි. ය න වුත් ං – ‘‘නන්යදොපනන්දදමයනන 
දීයප බ්ය ො’’ති. 

එක ්මිඤ්හි  මයය පුබ් ාරායම වි ාඛාය මහාඋපාසිකාය 
කාරි  හ ් ගබ්භපටිමණ්ඩිය  පා ායද භගවති විහරන්ය …යප.…
 ංයවයජසිචයදව ාති.ය න වුත් ං– 

‘‘ධරණිම්පිසුගම්භීරං,  හ ංදුප්පධංසියං; 

වාමඞ්ගුට්යඨනයඛොයභයයං, ඉද්ධියාපාරමිංගය ො’’ති. 

 ත්ථ ඉද්ධිො පාෙමිං  යතොති විකුබ් නිද්ධිආදිඉද්ධියා පරියයො ානං
ගය ොපත්ය ො. 
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395. අස්මි ානන්ති අහම ්මි පඤ්ඤාසී  මාධි ම්පන්යනොතිආදි 

අ ්මිමානං න පස්සාමි න අක්ඛාමීති අත්යථො.  යදව දීයපන්ය ො  ායනො

 ය්හංනවිජ්ජතීතිආහ. සා යණයෙඋපාදාොති ාමයණයරආදිං කත්වා

 කය  භික්ඛු ඞ්යඝ  රුචිත්තං ගාරවචිත් ංආදර හුමානංඅහං කයරොමීති
අත්යථො. 

396. අපරිය යෙයඉයතොකප්යපතිඉය ොඅම්හාකංඋප්පන්නකප්පය ො 
අන් රකප්පාදීහි අපරියමයයය එකඅ ඞ්යඛයයය ්  උපරි

   හ ් කප්පමත්ථයකති අත්යථො. ෙං කම්  භිනීහරින්ති

අග්ග ාවකභාව ් පදං පුඤ්ඤ ම්පත්තිංපූයරසිං. තාහංභූමි නුප්පත්යතොති
අහං  ං  ාවකභූමිං අනුප්පත්ය ොආ වක්ඛය ඞ්ඛා ංනිබ් ානං පත්ය ො
අ ්මිඅම්හීති අත්යථො. 

397. අත්ථපටි ම්භිදාදයයො ච  ්ය ො පටි ම්භිදා
ය ො ාපත්තිමග්ගාදයයො අට්ඨ වියමොක්ඛා ඉද්ධිවිධාදයයො ඡ අභිඤ්ඤායයො 

ය  මයා සච්ඡිකතා පච්චක්ඛං ක ා. බුද්ධස්ස භගවය ො

ඔවාදානු ා නී ඞ්ඛා ං සාසනං මයා කතං සී පටිපත්තිනිප්ඵාදනවය න
පරියයො ාපි න්තිඅත්යථො. 

ඉත්ථන්ති ඉමිනා පකායරන යහට්ඨා වුත් ක්කයමන. එවං ය ො
එක ්ය ව අයනොමද ්සීබුද්ධ ්   න්තියක ද්වික්ඛත්තුං  යාකරණං  භි.

කථං? යහට්ඨා වුත් නයයන ය ට්ඨි හුත්වා   ්  භගවය ො  න්තියක 
 ද්ධ යාකරයණො  ය ො චුය ො  ාමුද්දියක නාගභවයන නිබ් ත්ය ො
  ්ය ව භගවය ො  න්තියක දීඝායුකභායවන උපහාරං කත්වා
නිමන්ය ත්වා යභොයජත්වා මහාපූජං අකාසි.  දාපි භගවා  යාකරණං

කයථසි. සුදන්ති පදපූරයණ නිපාය ො. ආෙස් ාති පියවචනං
ගරුගාරවාධිවචනං. මහායමොග්ගල් ානත්යථයරො ඉමා අපදානගාථායයො 

අභාසිත්ථ කයථසි. ඉතීති පරි මාපනත්යථනිපාය ො. 

මහායමොග්ගල් ානත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3-3. මහාක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙස්ස භ වයතො යාදිකං ආය ්මය ො මහාක ් පත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤ ම්භාරානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් රභගවය ො
කාය  හං වතීනගයර යවයදයහො නාම අසීතියකොටිවිභයවො කුටුම්බියකො

අයහොසි. ය ො බුද්ධමාමයකො, ධම්මමාමයකො,  ඞ්ඝමාමයකො, උපා යකො
හුත්වාවිහරන්ය ොඑක ්මිංඋයපො ථදිවය පාය ොව සුයභොජනංභුඤ්ජිත්වා
උයපො ථඞ්ගානි අධිට්ඨාය ගන්ධපුප්ඵාදීනි ගයහත්වා විහාරං ගන්ත්වා
 ත්ථාරංපූයජත්වාවන්දිත්වාඑකමන් ංනිසීදි. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 

236 

පටුන 

  ්මිඤ්ච ඛයණ  ත්ථා මහානි භත්යථරං නාම  තිය ාවකං

‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං ධු වාදානං යදිදං
නි යභො’’ති එ දග්යග ඨයපසි. උපා යකො  ං සුත්වා ප න්යනො

ධම්මකථාව ායන මහාජයන උට්ඨාය ගය   ත්ථාරං වන්දිත්වා ‘‘ ්යව, 

භන්ය , මය්හංභික්ඛංඅධිවාය ථා’’තිනිමන්ය සි. ‘‘මහායඛො, උපා ක, 

භික්ඛු ඞ්යඝො’’ති. ‘‘කිත් යකො, භන්ය ’’ති? 

‘‘අට්ඨ ට්ඨිභික්ඛු   හ ් ’’න්ති. ‘‘භන්ය , එකං  ාමයණරම්පි විහායර
අය ය ත්වා මය්හං භික්ඛං ගණ්හථා’’ති.  ත්ථා අධිවාය සි. උපා යකො
 ත්ථුඅධිවා නංඤත්වායගහංගන්ත්වාමහාදානං ජ්යජත්වා පුනදිවය 
 ත්ථු කා ං ආයරොචායපසි.  ත්ථා පත් චීවරමාදාය භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො 
උපා ක ්  ඝරං ගන්ත්වා පඤ්ඤත් ා යන නිසින්යනො
දක්ඛියණොදකාව ායනයාගුආදීනි  ම්පටිච්ඡන්ය ොභත් වි ් ග්ගංඅකාසි.
උපා යකොපි ත්ථු න්තියකනිසීදි. 

  ්මිං අන් යර  හානිසභත්යථයෙො පිණ්ඩාය චරන්ය ො  යමව වීථිං

පටිපජ්ජි. උපා යකො දි ්වා උට්ඨාය ගන්ත්වා යථරං වන්දිත්වා ‘‘පත් ං, 

භන්ය , යදථා’’ති ආහ. යථයරො පත් ං අදාසි. ‘‘භන්ය , ඉයධව පවි ථ, 

 ත්ථාපි යගයහ නිසින්යනො’’ති. ‘‘න වට්ටි ් ති, උපා කා’’ති. ය ො
යථර ්  පත් ං ගයහත්වා පිණ්ඩපා  ්  පූයරත්වා අදාසි.  ය ො යථරං
අනුගන්ත්වා නිවත්ය ො  ත්ථු  න්තියක නිසීදිත්වා එවමාහ –

‘‘මහානි භත්යථයරො, භන්ය , ‘ ත්ථාපි යගයහ නිසින්යනො’ති වුත්ය පි
පවිසිතුං න ඉච්ඡි. අත්ථි නු යඛො එ  ්  තුම්හාකං ගුයණහි 

අතියරකගුයණො’’ති? බුද්ධානඤ්ච වණ්ණමච්යඡරං නාම නත්ථි,   ්මා

 ත්ථාඑවමාහ– ‘‘උපා ක, මයංභික්ඛංආගමයමානායගයහනිසීදාම, ය ො

භික්ඛුනඑවංනිසීදිත්වාභික්ඛං උදික්ඛති.මයංගාමන් ය නා යනව ාම, 

ය ො අරඤ්යඤයයව ව ති. මයං ඡන්යන ව ාම, ය ො අබ්යභොකාය යයව
ව තී’’ති භගවා ‘‘අයඤ්ච අයඤ්යච  ්  ගුයණො’’ති මහා මුද්දං
පූරයමායනොවිය  ් ගුණංකයථසි. 

උපා යකොපි පකතියාජ මානදීයපොය ය නආසිත්ය ො වියසුට්ඨු රං

ප න්යනොහුත්වාචින්ය සි–‘‘කිංමය්හංඅඤ්ඤාය ම්පත්තියා, යංනූනාහං
අනාගය එක ් බුද්ධ ්  න්තියකධු වාදානංඅග්ගභාවත්ථායපත්ථනං 
කරි ් ාමී’’ති. ය ො පුනපි  ත්ථාරං නිමන්ය ත්වා ය යනව නියායමන
 ත්  දිවය  මහාදානං දත්වා  ත් යම දිවය  බුද්ධප්පමුඛ ් 
මහාභික්ඛු ඞ්ඝ ් තිචීවරානි දත්වා ත්ථු පාදමූය නිපජ්ජිත්වාඑවමාහ–

‘‘යං යම, භන්ය ,  ත්  දිවය  දානං යදන්  ්  යමත් ං කායකම්මං

යමත් ං වචීකම්මං යමත් ං මයනොකම්මං පච්චුපට්ඨි ං, ඉමිනාහං න

අඤ්ඤංයදව ම්පත්තිංවා  ක්කමාරබ්රහ්ම ම්පත්තිංවාපත්යථමි, ඉදංපන
යම කම්මං අනාගය  එක ්  බුද්ධ ්   න්තියක මහානි භත්යථයරන
පත් ට්ඨානන් රං පාපුණනත්ථාය ය ර ධු ඞ්ගධරානං අග්ගභාව ් 
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අධිකායරො යහොතූ’’ති.  ත්ථා ‘‘මහන් ං ඨානං ඉමිනා පත්ථි ං, 

 මිජ්ඣි ් තිනුයඛො, යනො’’තිඔය ොයකන්ය ො මිජ්ඣනභාවංදි ්වාආහ

– ‘‘මනාපං ය  ඨානං පත්ථි ං, අනාගය     හ ් කප්පාව ායන

යගො යමො නාම බුද්යධො උප්පජ්ජි ් ති,   ්  ත්වං  තිය ාවයකො
මහාක ් පත්යථයරො නාම භවි ් සී’’ති  යාකාසි.  ං සුත්වා උපා යකො
‘‘බුද්ධානං ද්යව කථා නාම නත්ථී’’ති පුනදිවය  පත් බ් ං විය  ං
 ම්පත්තිං අමඤ්ඤිත්ථ. ය ො යාව ායුකං දානං දත්වා සී ං  මාදාය 
රක්ඛිත්වා නානප්පකාරං පුඤ්ඤකම්මං කත්වා කා ංකත්වා  ග්යග
නිබ් ත්ති. 

 ය ො පට්ඨාය යදවමනු ්ය සු  ම්පත්තිං අනුභවන්ය ො ඉය ො 
එකනවුතිකප්යප විප ්සි ම්මා ම්බුද්යධ  න්ධුමතීනගරං උපනි ් ාය
යඛයම මිගදායය විහරන්ය  යදවය ොකා චවිත්වා අඤ්ඤ ර ්මිං
පරිජිණ්ණබ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ති.   ්මිඤ්ච කාය  විප ්සී භගවා

 ත් යම  ංවච්ඡයර ධම්මං කයථසි, මහන් ං යකො ාහ ං අයහොසි.
 ක ජම්බුදීයප යදව ා ‘‘ ත්ථා ධම්මං කයථ ් තී’’ති ආයරොයචසුං.

බ්රාහ්මයණො  ං ා නංඅ ්ය ොසි.  ් නිවා න ාටයකොඑයකොයයව,  ථා
බ්රාහ්මණියා. පාරුපනං පන ද්වින්නම්පි එකයමව. ය ො  ක නගයර

‘‘එක ාටකබ්රාහ්මයණො’’ති පඤ්ඤායි. ය ො බ්රාහ්මයණො යකනචියදව
කිච්යචනබ්රාහ්මණානං න්නිපාය  ති බ්රාහ්මණිංයගයහඨයපත්වා යං

 ං වත්ථං පාරුපිත්වා ගච්ඡති, බ්රාහ්මණීනං  න්නිපාය   ති  යං යගයහ

අච්ඡති, බ්රාහ්මණී  ං වත්ථං පාරුපිත්වා ගච්ඡති.   ්මිං පන දිවය  ය ො

බ්රාහ්මණිංආහ–‘‘යභොති, කිංත්වංරත්තිංධම්මං සුණි ් සි, උදාහුදිවා’’ති? 

‘‘ ාමි, අහං මාතුගායමො භීරුකජාතිකා රත්තිං ය ොතුං න  ක්යකොමි, දිවා
ය ො ් ාමී’’ති  ං බ්රාහ්මණං යගයහ ඨයපත්වා  ං වත්ථං පාරුපිත්වා 
උපාසිකාහි ද්ධිංවිහාරංගන්ත්වා ත්ථාරංවන්දිත්වාඑකමන් ංනිසින්නා 
ධම්මං සුත්වා උපාසිකාහි  ද්ධිං අගමාසි. අථ බ්රාහ්මයණො  ං යගයහ
ඨයපත්වා ං වත්ථංපාරුපිත්වාවිහාරංගය ො. 

  ්මිඤ්ච  මයය ත්ථාපරි මජ්යඣ අ ඞ්ක ධම්මා යනනිසින්යනො
චිත් බීජනිං ගයහත්වා ආකා ගඞ්ගං ඔ ායරන්ය ො විය සියනරුං මන්ථං
කත්වා  ාගරං නිම්මන්යථන්ය ො විය ච ධම්මකථං කයථසි. බ්රාහ්මණ ් 
පරි පරියන්ය න නිසින්න ්  ධම්මං සුණන්  ්  පඨමයායමයයව
 ක  රීරං පූරයමානා පඤ්චවණ්ණා ළිති උප්පජ්ජි. ය ො පාරු වත්ථං
 ඞ්ඝරිත්වා ‘‘ද    ්  ද ් ාමී’’ති චින්ය සි. අථ ්  ආදීනව හ ් ං 
ද ් යමානං මච්යඡරං උප්පජ්ජි. ය ො ‘‘බ්රාහ්මණියා තුය්හඤ්ච එකයමව

වත්ථං, අඤ්ඤංකිඤ්චිපාරුපනංනාමනත්ථි, අපාරුපිත්වා හිවිචරිතුංන
 ක්යකොමී’’ති  බ් ථාපිඅදාතුකායමොඅයහොසි.අථ ් නික්ඛන්ය පඨයම
මජ්ඣිමයායමති  යථව ළිති උප්පජ්ජි. ය ො  යථව චින්ය ත්වා  යථව
අදාතුකායමොඅයහොසි. අථ ් මජ්ඣියමයායම නික්ඛන්ය පච්ඡිමයායමපි
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 යථවළිතිඋප්පජ්ජි. දාය ොමච්යඡරංජිනිත්වාවත්ථං  ඞ්ඝරිත්වා ත්ථු
පාදමූය  ඨයපසි.  ය ො වාමහත්ථං ආභුජිත්වා දක්ඛියණන හත්යථන 

අප්යඵොයටත්වා‘‘ජි ංයම, ජි ංයම’’තිතික්ඛත්තුංනදි. 

  ්මිං  මයය න්ධුමා රාජා ධම්මා න ්  පච්ඡය ො අන්ය ො ාණියං 
නිසින්යනො ධම්මං සුණාති. රඤ්යඤො ච නාම ‘‘ජි ං යම’’ති  ද්යදො

අමනායපොයහොති.රාජා පුරි ංආණායපසි‘‘ගච්ඡ, භයණ, එ ංපුච්ඡ–‘කිං

ය ො වදතී’’’ති? බ්රාහ්මයණො ය නාගන්ත්වා පුච්ඡිය ො ‘‘අවය  ා

හත්ථියානාදීනිආරුය්හඅසිචම්මාදීනිගයහත්වා පරය නං ජිනන්ති, න ං
අච්ඡරියං. අහං පන පච්ඡය ො ආගච්ඡන්  ්  කූටයගොණ ්  මුග්ගයරන
සී ංභින්දිත්වා ංප ායපන්ය ොවිය මච්යඡරචිත් ංජිනිත්වාපාරු වත්ථං

ද    ්  අදාසිං,  ං යම ජි ං මච්යඡරං අච්ඡරිය’’න්ති ආහ. ය ො

ආගන්ත්වා  ං පවත්තිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා ‘‘අම්යහ, භයණ, 

ද    ්  අනුරූපං න ජානාම, බ්රාහ්මයණො ජානාතී’’ති   ්  පසීදිත්වා
වත්ථයුගං යපය සි. ංදි ්වාබ්රාහ්මයණොචින්ය සි–‘‘රාජාමය්හංතුණ්හී

නිසින්න ්  පඨමංකිඤ්චිඅදත්වා ත්ථුගුයණකයථන්  ් අදාසි,  ත්ථු

ගුයණපටිච්චඉදං උප්පන්නං,  ත්ථුයයවඅනුච්ඡවික’’න්ති ම්පිවත්ථයුගං

ද    ්  අදාසි. රාජා ‘‘කිං බ්රාහ්මයණන ක ’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ ම්පි
ය න වත්ථයුගං  ථාග  ්ය ව දින්න’’න්ති සුත්වා අඤ්ඤානිපි ද්යව

වත්ථයුගානි යපය සි, ය ො  ානිපි  ත්ථු අදාසි. පුන රාජා ‘අඤ්ඤානිපි
චත් ාරී’ති එවං වත්වා යාව එවං ද්වත්තිං  වත්ථයුගානි යපය සි. අථ
බ්රාහ්මයණො‘‘ඉදංවඩ්යඪත්වාවඩ්යඪත්වාගහණංවිය යහොතී’’තිඅත් යනො

අත්ථාය එකං, බ්රාහ්මණියා එකන්ති ද්යව වත්ථයුගානි ගයහත්වා, තිං 
යුගානි  ථාග  ්ය ව අදාසි.  ය ො පට්ඨාය ච ය ො  ත්ථු වි ් ාසියකො
ජාය ො. 

අථ  ං රාජා එකදිව ං සී  මයය  ත්ථු  න්තියක ධම්මං සුණන් ං 
දි ්වා    හ ් ග්ඝනකං අත් යනො පාරු ං රත් කම්  ං දත්වාආහ –

‘‘ඉය ොපට්ඨායඉමංපාරුපිත්වාධම්මංසුණාහී’’ති.ය ො ‘‘කිංයමඉමිනා
කම් ය න ඉම ්මිං පූතිකායය උපනීය නා’’ති චින්ය ත්වා 
අන්ය ොගන්ධකුටියං  ථාග  ්  මඤ්ච ්  උපරි වි ානංකත්වා අගමාසි.
අයථකදිව ං රාජා පාය ොව විහාරං ගන්ත්වා අන්ය ොගන්ධකුටියං  ත්ථු
 න්තියක නිසීදි.   ්මිං ඛයණ ඡබ් ණ්ණා බුද්ධර ්මියයො කම් ය 

පටිහඤ්ඤන්ති, කම් ය ො අතිවිය වියරොචිත්ථ. රාජා උල්ය ොයකන්ය ො

 ඤ්ජානිත්වා ආහ – ‘‘අම්හාකං, භන්ය , එ  කම් ය ො, අම්යහහි 

එක ාටකබ්රාහ්මණ ්  දින්යනො’’ති. ‘‘තුම්යහහි, මහාරාජ, බ්රාහ්මයණො

පූජිය ො, බ්රාහ්මයණනමයංපූජි ා’’ති.රාජා‘‘බ්රාහ්මයණොයුත් ංඅඤ්ඤාසි, 

නමය’’න්ති පසීදිත්වායංමනු ් ානංඋපකාරභූ ං,  ං බ් ංඅට්ඨට්ඨකං
කත්වා  බ් ට්ඨකං නාම දානං දත්වා පුයරොහි ට්ඨායන ඨයපසි. ය ොපි
‘‘අට්ඨට්ඨකං නාම චතු ට්ඨි යහොතී’’ති චතු ට්ඨි  ාකභත් ානි
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උපට්ඨයපත්වායාවජීවං දානං දත්වාසී ං රක්ඛිත්වා ය ො චුය ො ග්යග
නිබ් ත්ති. 

පුන  ය ො චුය ො ඉම ්මිං කප්යප භගවය ො යකොණාගමන ් 
භගවය ො ක ් ප ්  චාති ද්වින්නං අන් යර  ාරාණසියංකුටුම්බියකුය  

නිබ් ත්ය ො. ය ො වඩ්ඪිමන්වාය ඝරාවා ං ව න්ය ො එකදිව ං අරඤ්යඤ
ජඞ්ඝවිහාරං විචරති.  ්මිඤ්ච මයයපච්යචකබුද්යධොනදීතීයරචීවරකම්මං
කයරොන්ය ො අනුවාය  අප්පයහොන්ය   ඞ්ඝරිත්වා ඨයපතුමාරද්යධො. ය ො

 ං දි ්වා ‘‘ක ්මා, භන්ය ,  ඞ්ඝරිත්වා ඨයපථා’’ති ආහ. ‘‘අනුවාය ො

නප්පයහොතී’’ති. ‘‘ඉමිනා, භන්ය , කයරොථා’’ති උත් රි ාටකං දත්වා
‘‘නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායනයමකාචිහානිමායහොතූ’’ති පත්ථනංඅකාසි. 

ඝයරපි ් භගිනියා ද්ධිංභරියායක හංකයරොන්තියා පච්යචකබුද්යධො
පිණ්ඩාය පාවිසි. අථ ්  භගිනී පච්යචකබුද්ධ ්  පිණ්ඩපා ං දත්වා   ් 
භරියං  න්ධාය – ‘‘එවරූපං  ා ං යයොජන ය  පරිවජ්යජයය’’න්ති
පත්ථනංඨයපසි.  ායගහඞ්ගයණඨි ාසුත්වා‘‘ඉමායදින්නභත් ංඑ මා
භුඤ්ජතූ’’තිපත් ංගයහත්වා භත් ංඡඩ්යඩත්වාක   ් පූයරත්වාඅදාසි.

ඉ රාදි ්වා‘‘ ාය , මං ාවඅක්යකො  වාපහරවා, එවරූප ් පනද්යව
අ ඞ්යඛයයයානි පූරි පාරමි ්  පච්යචකබුද්ධ ්  පත් ය ො භත් ං
ඡඩ්යඩත්වාක  ංදාතුංනයුත් ’’න්තිආහ.අථ ් භරියාය පටි ඞ්ඛානං

උප්පජ්ජි.  ා ‘‘තිට්ඨථ, භන්ය ’’ති ක  ං ඡඩ්යඩත්වා පත් ං යධොවිත්වා
ගන්ධචුණ්යණන උබ් ට්යටත්වා පණී භත්  ්  චතුමධුර ්  ච පූයරත්වා 
උපරි ආසිත්ය න පදුමගබ්භවණ්යණන  ප්පිනා විජ්යජො මානං පත් ං 

පච්යචකබුද්ධ ් හත්යථඨයපත්වා‘‘යථාඅයංපිණ්ඩපාය ොඔභා ජාය ො, 
එවං ඔභා ජා ං යම  රීරං යහොතූ’’ති පත්ථනං අකාසි. පච්යචකබුද්යධො
අනුයමොදිත්වා ආකා ං පක්ඛන්දි. ය පි ද්යව ජායම්පතිකා යාව ායුකං
ඨත්වා  ය ො චු ා  ග්යග නිබ් ත්තිංසු. පුන  ය ො චවිත්වා උපා යකො
ක ් ප ම්මා ම්බුද්ධකාය   ාරාණසියං අසීතියකොටිවිභව ම්පන්යන

කුය නිබ් ත්ති, ඉ රාපි ාදි  ්ය වය ට්ඨියනොධී ා හුත්වානිබ් ත්ති, 

  ්  වයප්පත්  ්   යමව ය ට්ඨිධී රං ආනයිංසු.   ් ා පුබ්ය 
අනිට්ඨවිපාක ්  පාපකම්ම ්  ආනුභායවන පතිකු ං පවිට්ඨමත් ාය 
උම්මාරන් රය ො පට්ඨාය  ක ං යගහං උග්ඝාටි වච්චකූයපො විය

දුග්ගන්ධං ජා ං. කුමායරො ‘‘ක ් ායං ගන්යධො’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘ය ට්ඨිකඤ්ඤායා’’ති සුත්වා ‘‘නීහරථ න’’න්ති   ් ායයව කු ඝරං
යපය සි. ාය යනවනීහායරන ත් සුඨායනසු පටිනිවත්ති. 

ය න  මයයනක ් පද  ය ොපරිනිබ් ායි.  ්     හ ග්ඝනිකාහි
සුවණ්ණිට්ඨකාහි යයොජනුබ්ය ධං යචතියං ආරභිංසු.   ්මිං යචතියය 
කරියමායන  ා ය ට්ඨිධී ා චින්ය සි – ‘‘අහං  ත් සු ඨායනසු

පටිනිවත් ා, කිං යම ජීවිය නා’’ති අත් යනො ආභරණභණ්ඩං
භඤ්ජායපත්වා සුවණ්ණිට්ඨකං කායරසි ර නාය ං විදත්ථිවිත්ථිණ්ණං
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චතුරඞ්ගුලුබ්ය ධං.  ය ො හරි ා මයනොසි ාපිණ්ඩං ගයහත්වා අට්ඨ 
උප්ප පුප්ඵහත්ථයක ආදාය යචතියකරණට්ඨානං ග ා.   ්මිඤ්ච ඛයණ
එකාඉට්ඨකාපන්ති පරික්ඛිපිත්වාආගච්ඡමානාඝටනිට්ඨකායඌනායහොති.
ය ට්ඨිධී ා වඩ්ඪකිං ආහ ‘‘ඉමං යම ඉට්ඨකං එත්ථ ඨයපථා’’ති. ‘‘අම්ම

භද්දයක, කාය  ආග ාසි,  යයමව ඨයපහී’’ති.  ා ආරුය්හ ය ය න
හරි ා මයනොසි ාපිණ්ඩං යයොයජත්වා ය න  න්ධයනන ඉට්ඨකං
පතිට්ඨයපත්වා උපරිඅට්ඨහිඋප්ප පුප්ඵහත්ථයකහිපූජංකත්වාවන්දිත්වා 

‘‘නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායනයමකායය ොචන්දනගන්යධොවායතු, මුඛය ො 
උප්ප ගන්යධො’’ති පත්ථනං කත්වා යචතියං වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා
යගහං අගමාසි. 

  ්මිංයයවඛයණ ාය ් ය ට්ඨිපුත්  ් පඨමංයගහංනී ා,   ් 
 ං ආරබ්භ  ති උදපාදි. නගයරපි නක්ඛත් ං  ඞ්ඝුට්ඨං යහොති. ය ො

උපට්ඨායක ආහ ‘‘ඉධ ආනී ා ය ට්ඨිධී ා කුහි’’න්ති? ‘‘කු යගයහ, 

 ාමී’’ති. ‘‘ආයනථ නං, නක්ඛත් ං කීළි ් ාමී’’ති. ය  ගන්ත්වා  ං

වන්දිත්වාඨි ා.‘‘කිං,  ා ා, ආග ත්ථා’’ති ාය පුට්ඨා  ් ා ංපවත්තිං

ආචික්ඛිංසු. ‘‘ ා ා, මයාආභරණභණ්යඩහියචතියංපූජි ං, ආභරණංයම

නත්ථී’’ති. ය  ගන්ත්වා ය ට්ඨිපුත්  ්  ආයරොයචසුං. ‘‘ආයනථ නං, 
පිළන්ධනං  භි ් තී’’ති. ය   ංආනයිංසු.   ් ා  හ යගහපයව යනන
 ක යගහං චන්දනගන්යධො යචව උප්ප ගන්යධො ච වායි. ය ට්ඨිපුත්ය ො

 ං පුච්ඡි–‘‘භද්යද,  ව රීරය ොපඨමංදුග්ගන්යධොවායි, ඉදානිපනය 

 රීරය ො චන්දනගන්යධො, මුඛය ො උප්ප ගන්යධො වායති, කියම ’’න්ති? 
 ා ආදිය ො පට්ඨාය අත් නා ක කම්මං ආයරොයචසි. ය ට්ඨිපුත්ය ො
‘‘නියයානිකංව බුද්ධ ා න’’න්තිපසීදිත්වා යයොජනිකංසුවණ්ණයචතියං
කම්  කඤ්චුයකන පටිච්ඡායදත්වා  ත්ථ  ත්ථ රථචක්කපමායණහි
සුවණ්ණපදුයමහිඅ ඞ්කරි.ය  ංද්වාද හත්ථාඔ ම් කා යහොන්ති. 

ය ො ත්ථයාව ායුකංඨත්වා ය ොචුය ො ග්යගනිබ් ත්තිත්වා, පුන
 ය ො චවිත්වා  ාරාණසිය ො යයොජනමත්ය  ඨායන අඤ්ඤ ර ්මිං
අමච්චකුය  නිබ් ත්ති. භරියා පන ්  යදවය ොකය ො චවිත්වා රාජකුය  
යජට්ඨරාජධී ා හුත්වා නිබ් ත්ති. ය සු වයප්පත්ය සු කුමාර ් 

ව නගායම නක්ඛත් ං ඞ්ඝුට්ඨං.ය ොමා රංආහ–‘‘අම්ම,  ාටකංයම

යදහි, නක්ඛත් ං කීළි ් ාමී’’ති. ායධො වත්ථංනීහරිත්වාඅදාසි. ‘‘අම්ම, 
ථූ මිද’’න්තිආහ. ා අඤ්ඤංනීහරිත්වාඅදාසි.ය ො ම්පිපටික්ඛිපි.අථනං

මා ා ආහ – ‘‘ ා , යාදිය  යගයහ මයං ජා ා, නත්ථි යනො ඉය ො

සුඛුම ර ්  පටි ාභාය පුඤ්ඤ’’න්ති. ‘‘ය න හි  භනට්ඨානං ගච්ඡාමි, 

අම්මා’’ති. ‘‘පුත් , අහං අජ්යජව තුය්හං  ාරාණසිනගරරජ්ජපටි ාභං

ඉච්ඡාමී’’ති.ය ොමා රංවන්දිත්වා‘‘ගච්ඡාමි, අම්මා’’ති.‘‘ගච්ඡ,  ා ා’’ති.
ය ො පන පුඤ්ඤනියායමන නික්ඛමිත්වා  ාරාණසිං ගන්ත්වා උයයායන
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මඞ්ග සි ාපට්යට  සී ං පාරුපිත්වා නිපජ්ජි. ය ො ච  ාරාණසිරඤ්යඤො
කා ඞ්ක  ්  ත් යමොදිවය ොයහොති. 

අමච්චාරඤ්යඤො රීරකිච්චංකත්වාරාජඞ්ගයණනිසීදිත්වා මන් යිංසු

–‘‘රඤ්යඤොඑකාධී ාවඅත්ථි, පුත්ය ොනත්ථි, අරාජකංරජ්ජං න ්සි ් ති, 

යකො රාජා භවිතුං අරහතී’’ති? ‘‘ත්වං යහොහි, ත්වං යහොහී’’ති. පුයරොහිය ො 

ආහ–‘‘ හුංඔය ොයකතුංනවට්ටති, ඵු ් රථංවි ් ජ්යජ ් ාමා’’ති.ය 
කුමුදවණ්යණ චත් ායරොසින්ධයවයයොයජත්වාපඤ්චවිධරාජකකුධභණ්ඩං
ය  ච්ඡත් ඤ්ච   ්මිං ඨයපත්වා රථං වි ් ජ්යජත්වා පච්ඡය ො තූරියානි
පග්ගණ්හායපසුං. රයථො පාචීනද්වායරන නික්ඛමිත්වා උයයානාභිමුයඛො

අගමාසි. ‘‘පරිචයයන උයයානාභිමුයඛො ගච්ඡති, නිවත්ය මා’’ති යකචි
ආහංසු. පුයරොහිය ො ‘‘මා නිවත් යිත්ථා’’ති ආහ. රයථො ගන්ත්වා කුමාරං
පදක්ඛිණං කත්වා ආරුහන ජ්යජො හුත්වා අට්ඨාසි. පුයරොහිය ො 
පාරුපනකණ්ණං අපයනත්වා පාද  ානි ඔය ොයකන්ය ො ‘‘තිට්ඨතු අයං

දීයපො, ද්වි හ ් පරිත් දීපවායරසු චතූසු මහාදීයපසු එ  රජ්ජං කායරතුං

යුත්ය ො’’ති වත්වා ‘‘තූරියානි පග්ගණ්හථා’’ති තික්ඛත්තුං තූරියානි
පග්ගණ්හායපති. 

අථ කුමායරො මුඛං විවරිත්වා ඔය ොයකන්ය ො ‘‘යකන කම්යමන 

ආග ත්ථා’’ති ආහ. ‘‘යදව, තුම්හාකං රජ්ජං පාපුණාතී’’ති. ‘‘රාජා යවො

කහ’’න්ති? ‘‘යදවත් ං ගය ො,  ාමී’’ති. ‘‘කති දිව ා අතික්කන් ා’’ති? 

‘‘අජ්ජ  ත් යමො දිවය ො’’ති. ‘‘පුත්ය ො වා ධී ා වා නත්ථී’’ති? ‘‘ධී ා

අත්ථි, යදව, පුත්ය ො නත්ථී’’ති. ‘‘ය න හි කරි ් ාමි රජ්ජ’’න්ති. ය  
 ාවයදව අභිය කමණ්ඩපං කායරත්වා රාජධී රං  බ් ා ඞ්කායරහි 
අ ඞ්කරිත්වා උයයානං ආයනත්වා කුමාර ්  අභිය කං අකංසු. අථ ් 

ක ාභිය ක ්     හ ් ග්ඝනකං වත්ථං උපනයිංසු. ය ො ‘‘කිමිදං, 

 ා ා’’ති ආහ. ‘‘නිවා නවත්ථං, යදවා’’ති. ‘‘නනු,  ා ා, ථූ ’’න්ති? 

‘‘මනු ් පරියභොගවත්යථසු ඉය ො මුදු රං නත්ථි, යදවා’’ති. ‘‘තුම්හාකං

රාජා එවරූපං නිවාය සී’’ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘න මඤ්යඤ පුඤ්ඤවා

තුම්හාකං රාජා’’ති ‘‘සුවණ්ණභිඞ්ගාරං ආහරථ,  භි ් ාමි වත්ථ’’න්ති 
සුවණ්ණභිඞ්ගාරං ආහරායපත්වා උට්ඨාය හත්යථ යධොවිත්වා මුඛං
වික්ඛාය ත්වා හත්යථන උදකං ගයහත්වා පුරත්ථිමදි ායං අබ්භුක්කිරි.
ඝනපථවිං භින්දිත්වා අට්ඨ කප්පරුක්ඛා උට්ඨහිංසු. පුන උදකං ගයහත්වා
දක්ඛිණපච්ඡිමඋත් රදි ායන්ති එවං චතූසු දි ාසු අබ්භුක්කිරි.  බ් දි ාසු
අට්ඨඅට්ඨකං කත්වා ද්වත්තිං  කප්පරුක්ඛා උට්ඨහිංසු. ය ො එකං

දිබ් දු ් ං නිවාය ත්වා එකං පාරුපිත්වා ‘‘නන්දරඤ්යඤො විජිය 
සුත් කන්තිකාඉත්ථියයො‘මාසුත් ංකන්තිංසූ’තිඑවංයභරිං චරායපථා’’ති
වත්වා ඡත් ං උ ් ායපත්වා අ ඞ්ක පටියත්ය ො හත්ථික්ඛන්ධවරගය ො 
නගරංපවිසිත්වාපා ාදංඅභිරුය්හමහා ම්පත්තිංඅනුභවි. 
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එවං ගච්ඡන්ය  කාය  යදවී රඤ්යඤො  ම්පත්තිං දි ්වා ‘‘අයහො ව  

 ප ්සී’’තිකාරුඤ්ඤාකාරං ද ්ය සි. ‘‘කිමිදං, යදවී’’තිපුට්ඨා ‘‘අතිමහතී, 

යදව, ය   ම්පත්ති, අතීය  බුද්ධානං  ද්දහිත්වා ක ක යාණ ්  ඵ ං, 

ඉදානි අනාග  ්  පච්චයං පුඤ්ඤං න කයරොථා’’ති ආහ. ක ්  ද ් ාම, 

සී වන්ය ොනත්ථීති.‘‘අසුඤ්යඤො, යදව, ජම්බුදීයපොඅරහන්ය හි; තුම්යහ, 

යදව, දානං  ජ්යජථ, අහං අරහන්ය   ච්ඡාමී’’ති ආහ. පුනදිවය  රාජා
පාචීනද්වායර දානං  ජ්ජායපසි. යදවී පාය ොව උයපො ථඞ්ගානි අධිට්ඨාය
උපරිපා ායද පුරත්ථාභිමුඛා උයරන නිපජ්ජිත්වා ‘‘ යච එති ් ාය දි ාය

අරහන්ය ො අත්ථි,  ්යවආගන්ත්වා අම්හාකං භික්ඛං ගණ්හන්තූ’’තිආහ.

  ් ංදි ායංඅරහන්ය ොනායහසුං,  ං ක්කාරංකපණයාචකානං අදංසු. 

පුනදිවය  දක්ඛිණද්වායර  ජ්යජත්වා  යථව දක්ඛියණයයං නා ත්ථ, 
පුනදිවය පි පච්ඡිමද්වායර  යථව. උත් රද්වායර  ජ්ජි දිවය න පන
යදවියා  යථව නිමන්ය න්තියා හිමවන්ය  ව න් ානං පදුමවතියා
පුත් ානං පඤ්ච  ානං පච්යචකබුද්ධානං යජට්ඨයකො

මහාපදුමපච්යචකබුද්යධො භාතියක ආමන්ය සි – ‘‘මාරි ා, නන්දරාජා

තුම්යහ නිමන්ය ති, අධිවාය ථ   ් ා’’ති. ය  අධිවාය ත්වා පුනදිවය 
අයනො ත් දයහ මුඛං යධොවිත්වා ආකාය නාගන්ත්වා උත් රද්වායර

ඔ රිංසු. මනු ් ා දි ්වා ගන්ත්වා ‘‘පඤ්ච  ා, යදව, පච්යචකබුද්ධා 
ආග ා’’ති රඤ්යඤොආයරොයචසුං. රාජා ද්ධිංයදවියාගන්ත්වාවන්දිත්වා 
පච්යචකබුද්යධ පා ාදං ආයරොයපත්වා  ත්ර යන ං දානං දත්වා

භත් කිච්චාව ායන රාජා  ඞ්ඝත්යථර ් , යදවී  ඞ්ඝනවක ්  පාදමූය 

නිපතිත්වා ‘‘අයයා, භන්ය , පච්චයයහි න කි මි ් න්ති, මයඤ්ච

පුඤ්යඤන න පරිහායි ් ාමී, අම්හාකං යාවජීවං ඉධ නිවා ාය පටිඤ්ඤං

යදථා’’තිපටිඤ්ඤංකායරත්වාඋයයායනපඤ්ච පණ්ණ ා ා  ානි, පඤ්ච
චඞ්කමන  ානීති  බ් ාකායරන නිවා නට්ඨානානි  ම්පායදත්වා  ත්ථ
ව ායපසුං. 

එවං කාය  ගච්ඡන්ය  රඤ්යඤො පච්චන්ය  කුපිය  රාජා ‘‘අහං 

පච්චන් ංවූප යමතුංගච්ඡාමි, ත්වංපච්යචකබුද්යධසුමාපමජ්ජා’’තියදවිං 
ඔවදිත්වා ගය ො.   ්මිං අනාගය යයව පච්යචකබුද්ධානං ආයු ඞ්ඛාරා
ඛීණා. මහාපදුමපච්යචකබුද්යධො තියාමරත්තිං ඣානකීළං කීළිත්වා
අරුණුග්ගමන මයය ආ ම් නඵ කං ආ ම්බිත්වා ඨි යකොව
අනුපාදිය  ාය නිබ් ානධාතුයා පරිනිබ් ායි. එය නුපායයන ය  ාළිති
 බ්ය ව පරිනිබ්බු ා. පුනදිවය  යදවී පච්යචකබුද්ධානං නිසීදනට්ඨානානි 
 ජ්යජත්වා පුප්ඵානි විකිරිත්වා ධූපං වාය ත්වා ය  ං ආගමනං

ඔය ොයකන්තී නිසින්නා ආගමනං අදි ්වා පුරිය  යපය සි – ‘‘ගච්ඡථ, 

 ා ා, ජානාථ කිං අයයානං අඵාසුක’’න්ති? ය  ගන්ත්වා මහාපදුම ් 
පණ්ණ ා ායද්වාරංවිවරිත්වා ත්ථ ංඅප ් න් ා චඞ්කමනංගන්ත්වා

ආ ම් නඵ කං නි ් ාය ඨි ං දි ්වා වන්දිත්වා ‘‘කාය ො, භන්ය ’’ති
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පටුන 

ආහංසු. පරිනිබ්බු  රීරං කිං කයථ ් ති, ය  ‘‘නිද්දායති මඤ්යඤ’’ති 
වත්වාපිට්ඨිපායදහත්යථනපරාමසිත්වාපාදානංසී   ායයචවථද්ධ ාය
ච පරිනිබ්බු භාවංඤත්වාදුතිය ්  න්තිකංගන්ත්වා යථවඤත්වාපුන
 තිය ් ාති එවං  බ්ය පි පරිනිබ්බු භාවං ඤත්වා රාජකු ං ආගමිංසු.

‘‘කහං,  ා ා, පච්යචකබුද්ධා’’ති පුට්ඨා ‘‘පරිනිබ්බු ා, යදවී’’ති ආහංසු.
යදවී කන්දන්තී යරොදන්තී නික්ඛමිත්වා නාගයරහි  ද්ධිං  ත්ථ ගන්ත්වා 
 ාධුකීළි ං කායරත්වා පච්යචකබුද්ධානං  රීරකිච්චං කායරත්වා ධාතුයයො
ගාහායපත්වා යචතියංපතිට්ඨායපසි. 

රාජාපච්චන් ංවූප යමත්වාආගය ොපච්චුග්ගමනංආග ංයදවිං පුච්ඡි

–‘‘කිං, භද්යද, ත්වංපච්යචකබුද්යධසුනපමජ්ජසි, නියරොගාචඅයයා’’ති? 

‘‘පරිනිබ්බු ා, යදවා’’ති.  ං සුත්වා රාජා චින්ය සි – ‘‘එවරූපානම්පි

පණ්ඩි ානං මරණංඋප්පජ්ජති, අම්හාකංකුය ොයමොක්ඛා’’ති? ය ොනගරං
අපවිසිත්වා උයයානයමව ගන්ත්වා යජට්ඨපුත් ං පක්යකො ායපත්වා   ් 
රජ්ජං නියයාය ත්වා  යං  මණපබ් ජ්ජං පබ් ජි. යදවීපි ‘‘රඤ්යඤ
පබ් ජිය අහංකිංකරි ් ාමී’’ති යථව උයයායනපබ් ජි.ද්යවපිඣානං
භායවත්වා ය ොචු ාබ්රහ්මය ොයක නිබ් ත්තිංසු. 

ය සු  ත්යථව ව න්ය සු අම්හාකං  ත්ථා ය ොයක උප්පජ්ජිත්වා
පවත්ති වරධම්මචක්යකො අනුපුබ්ය න රාජගහං පාපුණි.  ත්ථරි  ත්ථ
පටිව න්ය  අයං පිප්පලිමාණයවො මගධරට්යඨ මහාතිත්ථබ්රාහ්මණගායම
කපි බ්රාහ්මණ ්  භරියාය කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ය ො. අයං භද්දකාපි ානී
මද්දරට්යඨ  ාග නගයර යකොසියයගොත් බ්රාහ්මණ ්  භරියාය කුච්ඡිම්හි

නිබ් ත් ා.ය  ංඅනුක්කයමනවඩ්ඪමානානංපිප්පලිමාණව ්  වී තියම, 
භද්දාය ය ොළ යම වයය  ම්පත්ය  මා ාපි යරො පුත් ං ඔය ොයකත්වා

‘‘ ා , ත්වං වයප්පත්ය ො, කු වං ං පතිට්ඨයපතුං යුත්ය ො’’ති අතිවිය

නිප්ළිළියිංසු. මාණයවො ආහ – ‘‘මය්හං ය ො පයථ එවරූපං කථං මා

කථයිත්ථ, අහං යාව තුම්යහ ධරථ,  ාව පටිජග්ගි ් ාමි, තුම්හාකං
අච්චයයනනික්ඛමිත්වාපබ් ජි ් ාමී’’ති.ය  කතිපාහංඅතික්කමිත්වාපුන
කථයිංසු. ය ොපි පුන පටික්ඛිපි.  ය ො පට්ඨාය මා ා නිරන් රං
කයථතියයව. 

මාණයවො ‘‘මා රං  ඤ්ඤායප ් ාමී’’ති රත් සුවණ්ණ ්  
නික්ඛ හ ් ං දත්වා සුවණ්ණකායරහි ඉත්ථිරූපකං කායරත්වා   ්  
මජ්ජනඝට්ටනාදිකම්මපරියයො ායන  ං රත් වත්ථං නිවාය ත්වා
සුවණ්ණ ම්පන්යනහි පුප්යඵහියචවනානා ඞ්කායරහිචඅ ඞ්කාරායපත්වා

‘‘අම්ම, එවරූපංආරම්මණං  භන්ය ො යගයහ වසි ් ාමි, අ භන්ය ො න

වසි ් ාමී’’ති. පණ්ඩි ා බ්රාහ්මණී චින්ය සි – ‘‘මය්හං පුත්ය ො පුඤ්ඤවා
දින්නදායනොක ාභිනීහායරොපුබ්ය පුඤ්ඤානිකයරොන්ය ොන එකයකොව

අකාසි, අද්ධාඑය න හක පුඤ්ඤාසුවණ්ණරූපකපටිභාගාභවි ් තී’’ති.
අට්ඨ බ්රාහ්මයණ පක්යකො ායපත්වා  බ් යභොයගහි  න් ප්යපත්වා 
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සුවණ්ණරූපකං රයථ ආයරොයපත්වා ‘‘ගච්ඡථ,  ා ා, යත්ථ අම්යහහි 

ජාතියගොත් යභොගාදි මානකුය  එවරූපං දාරිකං ප ් ථ,  ත්ථ ඉදයමව
සුවණ්ණරූපකං  ච්චාකාරංකත්වායදථා’’තිඋයයයොයජසි. 

ය ‘‘අම්හාකංනාමඑ ංකම්ම’’න්තිනික්ඛමිත්වා‘‘කත්ථ  භි ් ාම, 

මද්දරට්ඨං නාම ඉත්ථාගාරං, මද්දරට්ඨං ගමි ් ාමා’’ති මද්දරට්යඨ 
 ාග නගරං අගමංසු. අත්ථ  ං සුවණ්ණරූපකංන්හානතිත්යථ ඨයපත්වා
එකමන් ං නිසීදිංසු.අථභද්දායධාතීභද්දංන්හායපත්වාඅ ඞ්කරිත්වා යං
න්හායිතුං උදකතිත්ථංගන්ත්වාසුවණ්ණරූපකංදි ්වා ‘‘කි ් ායං අවිනී ා
ඉධාගන්ත්වා ඨි ා’’ති පිට්ඨිප ්ය  පහරිත්වා සුවණ්ණරූපකං ඤත්වා

‘‘අයයධී ා යමති  ඤ්ඤං උප්පායදසි, අයං පන අයයධී ාය 

නිවා නපටිග්ගහි ායපි අ දි ා’’තිආහ. අථනං ය බ්රාහ්මණා ‘‘එවරූපා
කිර ය   ාමිධී ා’’ති පුච්ඡිංසු.  ා ‘‘ඉමාය සුවණ්ණපටිමාය   ගුයණන

 හ ් ගුයණන මය්හං අයයධී ා අභිරූප රා’’,  ථා හි ‘‘අප්පදීයපපි
ද්වාද හත්යථ ගබ්යභ නිසින්නා  රීයරොභාය න  මං විධමතී’’ති ආහ.
‘‘ය නහි  ් ාමා ාපිතූනං න්තිකංගච්ඡාමා’’ති සුවණ්ණරූපකංරයථ
ආයරොයපත්වා ංධාතිංඅනුගන්ත්වායකොසියයගොත්  ් ඝරද්වායර ඨත්වා
ආගමනංආයරොචයිංසු. 

බ්රාහ්මයණො පටි න්ථාරං කත්වා ‘‘කුය ො ආග ත්ථා’’ති පුච්ඡි. ය 
‘‘මගධරට්යඨ මහාතිත්ථගායම කපි බ්රාහ්මණ ්  ඝරය ො ඉමිනා නාම

කාරයණන ආග ම්හා’’ති ආහංසු. ‘‘ ාධු,  ා ා, අම්යහහි

 මජාතියගොත් විභයවොය ො බ්රාහ්මයණො, ද ් ාමදාරික’’න්තිපණ්ණාකාරං
ගණ්හි.ය කපි බ්රාහ්මණ ්  ා නං පහිණිංසු–‘‘ ද්ධායනොභද්දානාම

දාරිකා, කත් බ් ං ජානාථා’’ති.  ං  ා නං සුත්වා පිප්පලිමාණව ් 
ආයරොචයිංසු‘‘ ද්ධාදාරිකා’’ති.පිප්පලිමාණයවො‘‘අහං‘න  භි ් න්තී’ති

චින්ය සිං, ඉයම ‘ ද්ධා’ති යපය න්ති, අනත්ථියකො හුත්වා පණ්ණං 
යපය  ් ාමී’’ති රයහොගය ො පණ්ණං ලිඛි ‘‘භද්දා අත් යනො

ජාතියගොත් යභොගානුරූපංපතිං  භතු, අහංනික්ඛමිත්වාපබ් ජි ් ාමි, මා
පච්ඡා විප්පටි ාරිනී අයහොසී’’ති. භද්දාපි ‘‘අසුක ්  කිර මං දාතුකාමා’’ති

සුත්වා රයහොග ා පණ්ණං ලිඛි – ‘‘අයයපුත්ය ො අත් යනො

ජාතියගොත් යභොගානුරූපං දාරිකං  භතු, අහං පබ් ජි ් ාමි, මා පච්ඡා
විප්පටි ාරීභවාහී’’ති.ද්යවපිපණ්ණානිඅන් රාමග්යග  මාගච්ඡිංසු.‘‘ඉදං

ක ්  පණ්ණ’’න්ති? ‘‘පිප්පලිමාණයවන භද්දාය පහි ’’න්ති. ‘‘ඉදං

ක ් ා’’ති? ‘‘භද්දාය පිප්පලිමාණව ්  පහි ’’න්ති ච වුත්ය  ය  ද්යවපි 
වායචත්වා‘‘ප ් ථදාරකානංකම්ම’’න්තිඵාය ත්වාඅරඤ්යඤඡඩ්යඩත්වා
අඤ්ඤං  ං මානං පණ්ණං ලිඛිත්වා ඉය ො එත්ය ො ච යපය සුං. ඉති
කුමාර ්  කුමාරිකාය ච  දි ං පණ්ණං ය ොක ් ාදරහි යමවාති
අනිච්ඡමානානම්පිය  ංද්වින්නං මාගයමොඅයහොසි. 
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 ංදිව යමව පිප්පලිමාණයවොපි භද්දං එකං පුප්ඵදාමං ගණ්හායපසි. 
භද්දාපි  ානි  යනමජ්යඣ ඨයපසි. උයභොපි භුත්  ායමා ා  යනං

ආරුහිතුංආරභිංසු. ය සු මාණයවො දක්ඛිණප ්ය න යනංආරුහි, භද්දා

වාමප ්ය නඅභිරුහිත්වාආහ–‘‘ය ්  ප ්ය පුප්ඵානිමි ායන්ති,   ් 

රාගචිත් ං උප්පන්නන්ති විජානි ් ාම, ඉමං පුප්ඵදාමං න
අල්ලීයි බ් ’’න්ති. ය  පන අඤ්ඤමඤ්ඤං  රීර ම්ඵ ් භයයන 
 ක රත්තිං නිද්දං අයනොක්කමන් ාව වීතිනායමසුං. දිවා පන
හසි මත් ම්පි නාකංසු. ය  ය ොකාමිය න අ ං ට්ඨා යාව මා ාපි යරො

ධරන්ති,  ාවකුටුම් ංඅවිචායරත්වාය සු කා ඞ්කය සුවිචාරයිංසු.මහතී
මාණව ්   ම්පත්ති. එකදිව ං  රීරං උබ් ට්යටත්වා ඡඩ්යඩ බ් ං
සුවණ්ණචුණ්ණං එව මගධනාළියා ද්වාද නාළිමත් ං  ද්ධුං වට්ටති.

යන්  ද්ධානි  ට්ඨි මහා ළාකානි, කම්මන්ය ො ද්වාද යයොජනියකො, 

අනුරාධපුරප්පමාණා චුද්ද ගාමා, චුද්ද  හත්ථානීකානි, චුද්ද 

අ ් ානීකානි, චුද්ද රථානීකානි. 

ය ො එකදිව ං අ ඞ්ක අ ් ං ආරුය්හ මහාජනපරිවුය ො
කම්මන් ට්ඨානං ගන්ත්වා යඛත් යකොටියං ඨිය ො නඞ්ගය හි
ඡින්නට්ඨානය ො කාකාදයයො  කුයණ ගණ්ඩුප්පාදාදියක පාණයක

උද්ධරිත්වා ඛාදන්ය  දි ්වා ‘‘ ා ා, ඉයම කිං ඛාදන්තී’’ති පුච්ඡි.

‘‘ගණ්ඩුප්පායද, අයයා’’ති. ‘‘එය හි ක පාපං ක ්  යහොතී’’ති? 

‘‘තුම්හාකං, අයයා’’ති. ය ො චින්ය සි – ‘‘ යච එය හි ක පාපං මය්හං

යහොති, කිංයමකරි ් ති ත් අසීතියකොටිධනං, ද්වාද යයොජනකම්මන්ය ො

කිංකරි ් ති, කිංයන්  ද්ධානි ළාකානි, කිංචුද්ද  ගාමානි,  බ් යම ං
භද්දායකාපි ානියානියයාය ත්වානික්ඛම්ම පබ් ජි ් ාමී’’ති. 

භද්දා කාපි ානී   ්මිං ඛයණ අන් රවත්ථු ්මිං  යයො ති කුම්යභ
පත්ථරිත්වාධාතීහිපරිවු ානිසින්නාකායක ති පාණයකඛාදමායනදි ්වා

‘‘අම්මා, කිං ඉයම ඛාදන්තී’’ති පුච්ඡි. ‘‘පාණයක, අයයය’’ති. ‘‘අකු  ං

ක ් යහොතී’’ති? ‘‘තුම්හාකං, අයයය’’ති. ාචින්ය සි– ‘‘මය්හංචතුහත්ථං

වත්ථං නාළියකොදනමත් ඤ්ච  ද්ධුං වට්ටති, යදි පයන ං එය හි ක ං 

අකු  ං මය්හං යහොති, භව හ ්ය නපි වට්ටය ො සී ං උක්ඛිපිතුං න

 ක්කා, අයයපුත්ය  ආග මත්ය යයව  බ් ං   ්  නියයාය ත්වා
නික්ඛම්මපබ් ජි ් ාමී’’ති. 

මාණයවො ආගන්ත්වා න්හත්වා පා ාදං ආරුය්හ මහාරයහ පල් ඞ්යක 

නිසීදි, අථ ්  චක්කවත්තියනො අනුච්ඡවිකයභොජනං උපනයිංසු. ද්යවපි
භුඤ්ජිත්වා පරිජයනනික්ඛන්ය රයහොග ාඵාසුකට්ඨායනනිසීදිංසු. ය ො

මාණයවො භද්දං ආහ – ‘‘භද්යද, ඉමං ඝරං ආගච්ඡන්තී කිත් කං

ධනමාහරසී’’ති? ‘‘පඤ්චපණ්ණා   කට හ ් ානි, අයයා’’ති.‘‘ බ් ං ං, 
යාචඉම ්මිංඝයර ත් ාසීතියකොටියයො යන්  ද්ධානි ට්ඨි ළාකානීති
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පටුන 

එවමාදියභදා ම්පත්තිඅත්ථි,  ං බ් ංතුය්යහව නියයාය මී’’ති.‘‘තුම්යහ

පන කුහිං ගච්ඡථ, අයයා’’ති? ‘‘අහං පබ් ජි ් ාමී’’ති. ‘‘අයය, අහම්පි

තුම්හාකං ආගමනං ඔය ොකයමානා නිසින්නා, අහම්පි පබ් ජි ් ාමී’’ති.
ය  ං ආදිත් පණ්ණකුටි විය  යයො භවා උපට්ඨහන්ති. ය  

‘‘පබ් ජි ් ාමා’’ති වත්වා අන් රාපණය ො කා ායර ළි ානි චීවරානි
මත්තිකාපත්ය ච ආහරායපත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤංයකය ඔහායරත්වා‘‘යය

ය ොයකඅරහන්ය ොඅත්ථි, ය උද්දි ්  අම්හාකංපබ් ජ්ජා’’තිපබ් ජිත්වා
ථවිකාසුපත්ය පක්ඛිපිත්වාඅංය   ග්යගත්වාපා ාදය ොඔ රිංසු.යගයහ
දාය සුචකම්මකායරසුචනයකොචි ඤ්ජානි. 

අථ යන බ්රාහ්මණගාමය ො නික්ඛමිත්වා දා ගාමද්වායරන ගච්ඡන්ය 
ආකප්පකු වය න දා ගාමවාසියනො  ඤ්ජානිංසු. ය  යරොදන් ා පායදසු

පතිත්වා ‘‘කිං අම්යහ අනායථකයරොථ, අයයා’’ති ආහංසු. ‘‘මයං, භයණ, 

‘ යයො භවා ආදිත් පණ්ණ ා ා වියා’ති පබ් ජිම්හ,  යච තුම්යහසු

එයකකං භුජි ් ං කයරොම, ව ්   ම්පි නප්පයහොති. තුම්යහව තුම්හාකං
සී ංයධොවිත්වාභුජි ් ාහුත්වා ජීවථා’’තිවත්වාය  ංයරොදන් ානංයයව
පක්කමිංසු. 

යථයරො පුරය ොගච්ඡන්ය ො නිවත්තිත්වාඔය ොයකන්ය ොචින්ය සි–
‘‘අයං භද්දා කාපි ානී  ක ජම්බුදීපග්ඝනිකා ඉත්ථී මය්හං පච්ඡය ො

ආගච්ඡති, ඨානංයඛොපයන ංවිජ්ජති, යංයකොචියදවඑවං චින්ය යය‘ඉයම

පබ් ජි ාපිවිනාභවිතුංන ක්යකොන්ති, අනනුච්ඡවිකං කයරොන්තී’ති.එවං

යකොචි පාපයකන මන ා පදූය ත්වා අපායපූරයකො භයවයය, ඉමං පහාය
මයා ගන්තුං වට්ටතී’’ති චිත් ං උප්පායදත්වා පුරය ො ගච්ඡන්ය ො
ද්යවධාපථං දි ්වා   ්  මත්ථයක අට්ඨාසි. භද්දාපිආගන්ත්වා වන්දිත්වා

අට්ඨාසි.අථනංආහ– ‘‘භද්යද,  ාදිසිංඉත්ථිංමමපච්ඡය ොආගච්ඡන්තිං
දි ්වා ‘ඉයම පබ් ජි ාපි විනා භවිතුං න  ක්යකොන්තී’ති අම්යහසු
පදුට්ඨචිත්ය ො මහාජයනො අපායපූරයකො භයවයය. ඉම ්මිං ද්යවධාපයථ

ත්වං එ ං ගණ්හ, අහං එයකන ගමි ් ාමී’’ති. ‘‘ආම, අයය, මාතුගායමො

‘පබ් ජි ානංපලිය ොයධො, පබ් ජි ාපිවිනානභවන්තී’තිඅම්හාකංයදො ං 
ද ්ය යය’’න්ති තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා චතූසු ඨායනසු
පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වාද නඛ යමොධාන මුජ්ජ ංඅඤ්ජලිංපග්ගය්හ

‘‘   හ ් කප්පපමායණඅද්ධායන කය ොමිත්  න්ථයවො අජ්ජභිජ්ජති, 

තුම්යහවදක්ඛිණානාම, තුම්හාකංදක්ඛිණමග්යගො වට්ටති, මයංමාතුගාමා

නාම වාමජාතිකා, අම්හාකං වාමමග්යගො වට්ටතී’’ති වන්දිත්වා මග්ගං
පටිපජ්ජි. ය  ං ද්යවධාභූ කාය  අයං මහාපථවී ‘‘අහං
චක්කවාළසියනරුපබ්  ාදයයො ධායරතුං  ක්යකොන්තීපි තුම්හාකං ගුයණ
ධායරතුං න  ක්යකොමී’’ති වදන්තී විය විරවමානා අකම්පිත්ථ. ආකාය 

අ නි ද්යදොවියපවත්ති, චක්කවාළපබ් ය ොඋන්නාදි. 
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 ම්මා ම්බුද්යධොපි යවළුවනමහාවිහායර කුටියං නිසින්යනො 
පථවීකම්පන ද්දංසුත්වා‘‘කි ් නුයඛොපථවීකම්පතී’’තිආවජ්යජන්ය ො 

‘‘පිප්පලිමාණයවොචභද්දාචකාපි ානීමංඋද්දි ් අප්පයමයයං ම්පත්තිං

පහාය පබ් ජි ා, ය  ං වියයොගට්ඨායන උභින්නං ගුණ ය න අයං

පථවීකම්යපො ජාය ො, මයාපි එය  ං  ඞ්ගහං කාතුං වට්ටතී’’ති
ගන්ධකුටිය ො නික්ඛම්ම  යයමව පත් චීවරමාදාය අසීතිමහායථයරසු
කඤ්චි අනාපුච්ඡා තිගාවු මග්ගං පච්චුග්ගමනං කත්වා රාජගහ ්  ච 

නා න්දායචඅන් යර  හුපුත් නියරොධමූය පල් ඞ්කං ආභුජිත්වානිසීදි.
නිසින්යනො පන අඤ්ඤ රපංසුකූලියකො විය අනිසීදිත්වා බුද්ධයව ං 
ගයහත්වා අසීතිහත්ථා බුද්ධරංසියයො වි ් ජ්යජන්ය ො නිසීදි. ඉති   ්මිං
ඛයණ පණ්ණච්ඡත්  කටචක්කකූටාගාරාදිප්පමාණා බුද්ධරංසියයො ඉය ො 
චිය ො ච විප්ඵරන්තියයො විධාවන්තියයො 
චන්ද හ ් සූරිය හ ් උග්ගමනකා ං විය කුරුමානා  ං වනන් රං
එයකොභා ංඅකංසු. ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණසිරියා මුජ්ජ  ාරාගයණන

විය ගගනං, සුපුප්ඵි කම කුව යයන විය  ලි ං වනන් රං වියරොචිත්ථ.

නියරොධරුක්ඛ ්  ඛන්යධො පකතියා ය ය ො යහොති, පත් ානි නී ානි
පක්කානි රත් ානි.   ්මිං පන දිවය   බ්ය ො නියරොයධො 
සුවණ්ණවණ්යණොවඅයහොසි. 

මහාක ් පත්යථයරො  ං දි ්වා ‘‘අයං අම්හාකං  ත්ථාභවි ් ති, ඉමං
අහංඋද්දි ් පබ් ජිය ො’’තිදිට්ඨට්ඨානය ොපට්ඨායඔනය ො ගන්ත්වාතීසු

ඨායනසු වන්දිත්වා ‘‘ ත්ථා යම, භන්ය , භගවා,  ාවයකොහම ්මි,  ත්ථා

යම, භන්ය , භගවා,  ාවයකොහම ්මී’’ති ( ං. නි. 2.154) ආහ. අථ නං

භගවා ආහ – ‘‘ක ් ප,  යච ත්වං ඉමං නිපච්චකාරං මහාපථවියා

කයරයයාසි,  ාපි ධායරතුං න  ක්කුයණයය.  ථාග  ්  පන එවං
ගුණමහන්  ං ජාන ා  යා කය ො නිපච්චකායරො මය්හං ය ොමම්පි

චාය තුං න  ක්යකොති. නිසීද, ක ් ප, දායජ්ජං ය  ද ් ාමී’’ති. අථ ්  
භගවා තීහි ඔවායදහි උප ම්පදං අදාසි. දත්වා ච  හුපුත් නියරොධමූ ය ො
නික්ඛමිත්වා යථරං පච්ඡා මණං කත්වා මග්ගං පටිපජ්ජි.  ත්ථු  රීරං 

ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණවිචිත් ං, මහාක ් ප ්  

 ත් මහාපුරි  ක්ඛණපටිමණ්ඩි ං, ය ොකඤ්චනනාවායපච්ඡා ද්යධොවිය
 ත්ථු පදානුපදිකං අනුගඤ්ඡි.  ත්ථා යථොකං මග්ගං ගන්ත්වා මග්ගා
ඔක්කම්ම අඤ්ඤ ර ්මිං රුක්ඛමූය  නි ජ්ජාකාරං ද ්ය සි. යථයරො
‘‘ ත්ථා නිසීදිතුකායමො’’ති ඤත්වා අත් යනො පටපිය ොතිකං  ඞ්ඝාටිං
චතුග්ගුණංකත්වාපඤ්ඤයපසි. 

 ත්ථා  ත්ථ නිසීදිත්වා හත්යථන චීවරං පරිමජ්ජන්ය ො ‘‘මුදුකා යඛො

 යායං, ක ් ප, පටපිය ොතිකා  ඞ්ඝාටී’’ති ආහ ( ං. නි. 2.154). ය ො

‘‘ ත්ථා යම  ඞ්ඝාටියා මුදුභාවං කයථසි, පාරුපිතුකායමො භවි ් තී’’ති

ඤත්වා ‘‘පාරුපතු, භන්ය , භගවා  ඞ්ඝාටි’’න්ති ආහ. ‘‘කිං ත්වං
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පාරුපි ් සි, ක ් පා’’ති? ‘‘තුම්හාකං නිවා නං  භන්ය ො පාරුපි ් ාමි, 

භන්ය ’’ති. ‘‘කිං පන ත්වං, ක ් ප, ඉමං පරියභොගජිණ්ණං පංසුකූ ං

ධායරතුං  ක්ඛි ් සි, මයා හි ඉම ්  පංසුකූ  ්  ගහි දිවය  

උදකපරියන් ං කත්වා මහාපථවී කම්පි, ඉමං බුද්ධපරියභොගජිණ්ණචීවරං 

නාම න  ක්කා පරිත් ගුයණන ධායරතුං, පටි ය යනවිදං
පටිපත්තිපූරණ මත්යථන ජාතිපංසුකූලියකන ධායරතුං වට්ටතී’’ති වත්වා 
යථයරන ද්ධිංචීවරංපරිවත්ය සි. 

එවං චීවරං පරිවත්ය ත්වා යථර ්  චීවරං භගවා පාරුපි,  ත්ථු චීවරං

යථයරො.   ්මිං ඛයණ අයච නාපි අයං මහාපථවී ‘‘දුක්කරං, භන්ය , 

අකත්ථ, අත් යනො පාරු චීවරං ාවයකනපරිවත්ති පුබ් ංනාමනායහොසි, 

අහංතුම්හාකංගුණංධායරතුංන  ක්යකොමී’’තිවදන්තීවියඋදකපරියන් ං

කත්වාකම්පි.යථයරොපි‘‘ ද්ධංයම බුද්ධානංපරියභොගචීවරං, කිංයමඉදානි
උත් රි කත් බ් ’’න්ති උන්නතිං අකත්වා  ත්ථු  න්තියකයයව ය ර 
ධු ගුයණ  මාදාය  ත් දිව මත් ං පුථුජ්ජයනො අයහොසි. අට්ඨයම දිවය 

 හපටි ම්භිදාහිඅරහත් ංපාපුණි.අථනං ත්ථා ‘‘ක ් යපො, භික්ඛයව, 

චන්දූපයමො කු ානි උප ඞ්කමති, අපක ්ය ව කායං අපක ්  චිත් ං

නිච්චනවයකො කුය සු අප්පගබ්යභො’’ති ( ං. නි. 2.146) එවමාදිනා

ප ංසිත්වා අපරභායගඅරියගණමජ්යඣනිසින්යනො ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, 

මම ාවකානංභික්ඛූනං ධු වාදානංයදිදංමහාක ් යපො’’ති(අ.නි.1.188, 

191) ධු වාදානංඅග්ගට්ඨායන ඨයපසි. 

398. එවං භගව ා එ දග්ගට්ඨායන ඨපිය ො ආය ්මා මහාක ් යපො
මහා ාවකභාවං පත්ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් වය නං පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙස්ස

භ වයතොතිආදිමාහ.  ත්ථ පදුමුත්තෙස්සාති   ්  කිර භගවය ො
මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛමනකා ය ො පට්ඨාය පාදානං නික්යඛපන මයය
අක්කන් ක්කන් පායද    හ ් පත් ා පදුමා පථවිං භින්දිත්වා
උට්ඨහිංසු.  ්මා ්  ංනාමංඅයහොසි. ක  ත් නිකායයසුඑයකයකන 

    පුඤ්යඤ කය    ්  පුඤ්ඤ ්    ගුණපුඤ්ඤානං ක ත් ා

භගවය ොති අත්යථො. යලොකයජට්ඨස්ස තාදියනොති  ත් ය ොක ් 

පධානභූ  ් ඉට්ඨානිට්යඨසු අකම්පියභාවංපත් ත් ා ාදියනො. නිබ්බුයත

යලොකනාථම්හීති  ත් ය ොක ්  පටි රණභූය  භගවති

ඛන්ධපරිනිබ් ායනන පරිනිබ්බුය , අද ් නං ගය ති අත්යථො. පූජං

කුබ්බන්ති සන්ථයනොති  යදවක ්  ය ොක ්   ා නය ො ‘‘ ත්ථා’’ති
 ද්ධනාම ් භගවය ො ාධුකීළංකීළන් ාපූජංකයරොන්තීති  ම් න්යධො. 

399. අග්ගිං චිනන්තී ජනතාති ජන මූහා ආළාහනත්ථාය අග්ගිං
චිනන් ා රාසිං කයරොන් ා ආ මන් ය ො යමොදි ා  න්තුට්ඨා පකායරන

යමොදි ා න්තුට්ඨාපූජංකයරොන්තීති ම් න්යධො. යතසු සංයව ජායතසූති 
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ය සු ජන මූයහසු  ංයවගප්පත්ය සු උත්රා ං  භන්ය සු ය  මය්හං පීති 

හාය ො උදපජ්ජථ පාතුභවීතිඅත්යථො. 

400. ඤාතිමිත්යතස ායනත්වාතිමම න්ධු හායය මායනත්වාරාසිං 

කත්වා.  හාවීයෙො භගවා පරිනිබ්බුයතො අද ් නං අගමාසීති ඉදං වචනං 

අබ්රවිං කයථසින්ති  ම් න්යධො. හන්ද පූජං කයෙො යසති හන්දාති

යවො ් ග්ගත්යථ නිපාය ො, ය න කාරයණන මයං  බ්ය   මාග ා පූජං

කයරොමාතිඅත්යථො. යසතිනිපාය ො. 

401. සාධූතියතපටිස්සුත්වාතිය මමඤාතිමිත් ා  ාධුඉතිසුන්දරං 

භද්දකං ඉති පටිසුණිත්වා මම වචනං  ම්පටිඡිත්වා ය  මය්හං භියෙයො 

අතියරකං හාසං ළිතිං ජනිංසු උප්පායදසුන්තිඅත්යථො. 

402.  ය ො අත් යනො ක පුඤ්ඤ ඤ්චයං ද ්ය න්ය ො බුද්ධස්මිං

යලොකනාථම්හීතිආදිමාහ.   හත්ථං උග් තං උබ්බිද්ධං දියඩ්ඪහත්ථ  ං

විත්ථ ං, වි ානංනභසි ආකාය උග්ග ංඅග්ඝියං, සුකතං සුන්දරාකායරන

ක ං, කත්වා කායරත්වාච පුඤ්ඤසඤ්ෙෙං පුඤ්ඤරාසිං කාහාසිං අකාසින්ති
 ම් න්යධො. 

403. කත්වාන අග්ඝිෙං තත්ථාති   ්මිං යචතියපූජනට්ඨායන 

තාලපන්තීහි  ා පාළීහි චිත්තිතං ය ොභි ං අග්ඝියං කත්වාන කායරත්වාච 

සකං චිත්තං අත් යනොචිත් ංප ායදත්වා යෙතිෙං පූජයුත්ත න්තිඋත් මං
බුද්ධධාතුනිධාපි ංයචතියංපූජයින්ති  ම් න්යධො. 

404.   ්  යචතිය ් මහිමංද ්ය න්ය ො අග්ගික්ඛන්යධොවාතිආදිමාහ. 

 ත්ථ අග්ගික්ඛන්යධොවාතිආකාය ජ මායනොඅග්ගික්ඛන්යධොව අග්ගිරාසි

ඉව  ං යචතියං  ත් හි ර යනහි ජ ති ඵුල්ලියතො විකසි පුප්යඵො

 ා රුක්ඛරාජාඉවආකාය  ඉන්දලට්ඨීව ඉන්දධනුඉවච ෙතුද්දිසා චතූසු

දි ාසු ඔභාසති විජ්යජො තීති ම් න්යධො. 

405. තත්ථ චිත්තං පසායදත්වාති  ්මිංයජො මානධාතුගබ්භම්හිචිත් ං

මනං ප ායදත්වා ය ොමන ් ං කත්වා ය න චිත් ප්ප ායදන බහුං 

අයනකප්පකාරං කුසලං පුඤ්ඤං කත්වාන ‘‘ධාතුගබ්යභ ච  ා යන ච

එත් කානි පුඤ්ඤානි මයා ක ානී’’ති එවං පුඤ්ඤකම්මං සරිත්වාන 

කා ංකත්වා තිදසං  ාවතිං භවනං සුත් ප්පබුද්යධො විය අහං උපපජ්ජිං 
ජාය ොති  ම් න්යධො. 

406. අත් යනො උප්පන්නයදවය ොයක  ද්ධ ම්පත්තිං ද ්ය න්ය ො 

සහස්සයුත්තන්තිආදිමාහ. ත්ථ හෙවාහිං සින්ධව හ ් යයොජි ංදිබ් රථං 

අධිට්ඨිය ො. ත් හිභූමීහි සං සුට්ඨුඋග්ග ං උබ්බිද්ධං උච්චංමය්හං භවනං 
විමානංඅයහොසීතිඅත්යථො. 
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407.   ්මිං විමායන සබ්බයසොවණ්ණ ො  ක ය ොවණ්ණමයානි

කූටාගාර හ ් ානි අහුං අයහසුන්ති අත්යථො. සකයතයජන අත් යනො

ආනුභායවන  බ් ා ද  දි ා පභාසෙං ඔභාය න් ානි ජලන්ති 
විජ්යජො න්තීති ම් න්යධො. 

408.   ්මිං මය්හංපාතුභූ විමායනඅඤ්යඤපි නිෙූහා පමුඛ ා ායයො 

සන්ති විජ්ජන්ති. කිං භූ ා? යලොහිතඞ්  ො රත් මණිමයා  දා ය පි

නියූහාච  ්ය ොදි ා ආභාෙ පභායයජො න්තීති ම් න්යධො. 

410. සබ්යබ යදයව  ක ඡයදවය ොයක යදයව අභියභොමි අභිභවාමි.

ක ් ඵ න්තියච? මයා ක  ් පුඤ්ඤකම්ම ් ඉදංඵ න්තිඅත්යථො. 

411.  ය ො මනු ්  ම්පත්තිං ද ්ය න්ය ො 

සට්ඨිකප්පසහස්සම්හීතිආදිමාහ.  ත්ථ ඉය ො කප්පය ො යහට්ඨා 

 ට්ඨි හ ් කප්පමත්ථයක ොතුෙන්යතො චතුමහාදීපවන්ය ො විජිතාවී  බ් ං
පච්චත්ථිකං විජි වන්ය ො අහං උබ්බිද්යධොනාම චක්කවත්තී රාජා හුත්වා 

පථවිංආවසිං රජ්ජංකායරසින්ති  ම් න්යධො. 

412-4. තයථවභද්දයකකප්යපතිපඤ්චබුද්ධපටිමණ්ඩි ත් ාභද්දයක

නාම කප්යප. තිංසක්ඛත්තුං තිං ජාතියා චතුදීපම්හි ඉ ් යරො පධායනො
චක්කර නාදීහි  ත් හි ර යනහි  ම්පන්යනො  මඞ්ගීභූය ො 

සකකම් ාභිෙද්යධො අත් යනොකම්යමද රාජධම්යමඅභිරද්යධො අල්ලීයනො

චක්කවත්තී රාජා අම්හී අයහොසින්ති  ම් න්යධො. අත් යනො
චක්කවත්තිකාය  අනුභූ  ම්පත්තිං ද ්ය න්ය ො ‘‘ ත්ථාපි භවනං 

මය්හ’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ   ්මිං චක්කවත්තිරජ්ජම්හි  ය්හං භවනං මම

පා ාදං ඉන්දලට්ඨීව උග් තං ආකාය ඨි විජ්යජො මානා විජ්ජුල්  ාඉව

උග්ග ං  ත් භූමිකාදියභයදහි උච්චං ආො යතො දීඝය ො ච උච්චය ො ච 
චතුවී තියයොජනං විත්ථාරය ො ද්වාද යයොජනං අයහොසීති  ම් න්යධො.
 බ්ය  ං ජනානං මනං අල්ලීනභායවන රම්මණං නාම නගරං අයහොසීති
අත්යථො. දළ්යහහි ද්වාද හත්යථහි වා තිං හත්යථහි වා උච්යචහි
පාකාරය ොරයණහි ම්පන්නන්තිද ්ය ති. 

415-20. තදඩ්ඪකං  ය ො අඩ්ඪකං අඩ්ඪතිය  යයොජනන්ති අත්යථො. 

පක්ඛිත්තා පණ්ණවීසතීති වී තිආපණපක්ඛිත් ං නිරන් රං 

වීථිපරිච්යඡදන්ති අත්යථො. බ්රාහ් ඤ්ඤකුලසම්භූයතොති බ්රාහ්මණකුය 
සුජාය ො.ය  ංවුත් නයත් ාසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

මහාක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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පටුන 

3-4. අනුරුද්ධත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුය ධං භ වන්තාහන්තිආදිකං ආය ්මය ො අනුරුද්ධත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය  

විභව ම්පන්යනකුටුම්බිකකුය නිබ් ත්ති.වයප්පත්ය ොඑකදිව ංවිහාරං
ගන්ත්වා  ත්ථු  න්තියක ධම්මං සුණන්ය ො  ත්ථාරා එකං භික්ඛුං
දිබ් චක්ඛුකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා  යම්පි  ං දානං
පත්යථත්වා    හ ් භික්ඛුපරිවාර ්  භගවය ො  ත් ාහං මහාදානං
පවත්ය ත්වා  ත් යම දිවය  භගවය ො භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච උත් මානි
වත්ථානි දත්වා පණිධානං අකාසි.  ත්ථාපි ්  අනන් රායයන
 මිජ්ඣනභාවං දි ්වා ‘‘අනාගය යගො ම ්   ම්මා ම්බුද්ධ ්  ා යන 

දිබ් චක්ඛුකානං අග්යගො භවි ් තී’’ති  යාකාසි. ය ොපි  ත්ථ පුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො  ත්ථරි පරිනිබ්බුය   ත් යයොජනියක කනකථූයප 
 හුකං පාතියයො දීපරුක්යඛහි දීපකපල්ලිකාහි ච ‘‘දිබ් චක්ඛුඤාණ ් 
උපනි ් යයො යහොතූ’’ති උළාරං දීපපූජං අකාසි. එවං යාවජීවං පුඤ්ඤානි
කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ක ් ප ්  භගවය ො කාය 
 ාරාණසියං කුටුම්බිකයගයහ නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථරි 

පරිනිබ්බුය  නිට්ඨිය  යයොජනියක කනකථූයප  හුකං පාතියයො
 ප්පිමණ්ඩ ්  පූයරත්වා මජ්යඣ ච එයකකං ගුළපිණ්ඩං ඨයපත්වා
මුඛවට්ටියා මුඛවට්ටිං ඵු ායපන්ය ො යචතියං පරික්ඛිපායපසි. අත් නා
ගහි කං පාතිං  ප්පිමණ්ඩ ්  පූයරත්වා  හ ් වට්ටියයො ජා ායපත්වා
සීය ඨයපත්වා බ් රත්තිංයචතියංඅනුපරියායි. 

එවං   ්මිම්පි අත් භායව යාවජීවං කු  ං කත්වා යදවය ොයක 
නිබ් ත්තිත්වා ත්ථයාව ායුකංඨත්වා ය ොචුය ොඅනුප්පන්යනබුද්යධ 

 ාරාණසියංයයව දුග්ග කුය  නිබ් ත්ති, ‘‘අන්නභායරො’’ති ්  නාමං
අයහොසි. ය ො සුමනය ට්ඨි ්  නාම යගයහ කම්මං කයරොන්ය ො ජීවති.
එකදිව ං ය ො උපරිට්ඨං නාම පච්යචකබුද්ධං නියරොධ මාපත්තිය ො
වුට්ඨායගන්ධමාදනපබ්  ය ොආකාය නාගන්ත්වා  ාරාණසීනගරද්වායර
ඔ රිත්වා චීවරං පාරුපිත්වා නගයර පිණ්ඩාය චරන් ං දි ්වා 
ප න්නමානය ො පත් ං ගයහත්වා අත් යනො අත්ථාය ඨපි ං භාගභත් ං
පත්ය  පක්ඛිපිත්වා පච්යචකබුද්ධ ්  දාතුකායමො ආරභි. භරියාපි ් 
අත් යනො භාගභත් ඤ්ච  ත්යථව පක්ඛිපි. ය ො  ං යනත්වා
පච්යචකබුද්ධ ්  හත්යථ ඨයපසි. පච්යචකබුද්යධො  ං ගයහත්වා
අනුයමොදනංකත්වාපක්කාමි. ංදිව ංසුමනය ට්ඨි ් ඡත්ය අධිවත්ථා 

යදව ා – ‘‘අයහො දානං, පරමදානං, උපරිට්යඨ සුප්පතිට්ඨි ’’න්ති
මහා ද්යදන අනුයමොදි.  ං සුත්වා සුමනය ට්ඨි – ‘‘එවං යදව ාය
අනුයමොදි ං ඉදයමව උත් මදාන’’න්ති චින්ය ත්වා  ත්ථ පත්තිං යාචි.
අන්නභායරොපන  ් පත්තිං අදාසි. ය නප න්නචිත්ය ොසුමනය ට්ඨි
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  ්  හ ් ංදත්වා‘‘ඉය ොපට්ඨායතුය්හං  හත්යථනකම්මකරණකිච්චං

නත්ථි, පතිරූපංයගහංකත්වානිච්චංව ාහී’’තිආහ. 

ය ්මා නියරොධ මාපත්තිය ො වුට්ඨි  ්  පච්යචකබුද්ධ ් 

දින්නපිණ්ඩපාය ො ංදිව යමවඋළාරවිපායකොයහොති,   ්මා සුමනය ට්ඨි
රඤ්යඤො  න්තිකං ගච්ඡන්ය ො  ං ගයහත්වා අගමාසි. රාජා පන  ං

ආදරවය න ඔය ොයකසි. ය ට්ඨි – ‘‘මහාරාජ, අයං
ඔය ොයක බ් යුත්ය ොයයවා’’ති වත්වා  දා ය න ක කම්මං
අත් නාපි ්   හ ් දින්නභාවඤ්ච කයථසි.  ං සුත්වා රාජා   ් 
තු ්සිත්වා  හ ් ං දත්වා ‘‘අසුක ්මිං ඨායන යගහං කත්වා ව ාහී’’ති
යගහට්ඨානම ්  ආණායපසි.   ්   ං ඨානං ය ොධායපන්  ්  මහන් ා
මහන් ා නිධිකුම්භියයො උට්ඨහිංසු. ය ො  ා දි ්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි.
රාජා  බ් ං ධනං උද්ධරායපත්වා රාසික ං දි ්වා – ‘‘එත් කං ධනං

ඉම ්මිං නගයර ක ්  යගයහ අත්ථී’’ති පුච්ඡි. ‘‘න ක ් චි, යදවා’’ති.
‘‘ය න හි අයං අන්නභායරො ඉම ්මිං නගයර මහාධනය ට්ඨි නාම
යහොතූ’’ති ංදිව යමව  ් ය ට්ඨිඡත් ංඋ ් ායපසි. 

ය ො ය ට්ඨි හුත්වා යාවජීවං ක යාණකම්මං කත්වා යදවය ොයක 

නිබ් ත්ය ො, දීඝරත් ං යදවමනු ්ය සු  ං රිත්වා අම්හාකං භගවය ො
උප්පජ්ජනකකාය  කපි වත්ථුනගයර සුක්යකොදන ක්ක ්  යගයහ

පටි න්ධිං ගණ්හි.   ්  ජා  ්  අනුරුද්යධොති නාමං අකංසු. ය ො
මහානාම ක්ක ් කනිට්ඨභා ාභගවය ො චූළපිතුපුත්ය ොපරමසුඛුමාය ො
මහාපුඤ්යඤොඅයහොසි.සුවණ්ණපාතියංයයවච ් භත් ං උප්පජ්ජි.අථ ් 

මා ා එකදිව ං ‘‘මම පුත්ය ො නත්ථීති පදං න ජානාති,  ං 
ජානායප ් ාමී’’තිචින්ය ත්වාඑකංසුවණ්ණපාතිංතුච්ඡකංයයවඅඤ්ඤාය 

සුවණ්ණපාතියා පිදහිත්වා   ්  යපය සි, අන් රාමග්යග යදව ා  ං, 
දිබ් පූයවහි පූයරසුං.එවංමහාපුඤ්යඤොතිණ්ණංඋතූනංඅනුච්ඡවියකසුතීසු
පා ායදසු අ ඞ්ක නාටකිත්ථීහි පරිවුය ො යදයවො විය මහා ම්පත්තිං
අනුභවි. 

අම්හාකම්පි ය ොධි ත්ය ො   ්මිං  මයය තුසි පුරා චවිත්වා 
සුද්යධොදනමහාරාජ ්  අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්තිත්වා
අනුක්කයමන වුද්ධිප්පත්ය ො එකූනතිං  ව ් ානි අගාරමජ්යඣ වසිත්වා
මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා අනුක්කයමන
පටිවිද්ධ බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤායණො ය ොධිමණ්යඩ  ත්  ත් ාහං 
වීතිනායමත්වා ඉසිප යන මිගදායය ධම්මචක්කං පවත්ය ත්වා
ය ොකානුග්ගහං කයරොන්ය ො රාජගහං ගන්ත්වා යවළුවයන විහාසි.  දා

සුද්යධොදනමහාරාජා – ‘‘පුත්ය ොකිර යම රාජගහං අනුප්පත්ය ො; ගච්ඡථ, 

භයණ, මම පුත් ං ආයනථා’’ති  හ ්  හ ් පරිවායර ද  අමච්යච
යපය සි.ය  බ්ය එහිභික්ඛුපබ් ජ්ජාය පබ් ජිංසු.ය සුඋදායිත්යථයරන
චාරිකාගමනංආයාචිය ොභගවාවී ති හ ් ඛීණා වපරිවුය ො රාජගහය ො
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නික්ඛමිත්වා කපි වත්ථුපුරං ගන්ත්වා ඤාති මාගයම අයනකානි
පාටිහාරියානි ද ්ය ත්වා පාටිහාරියවිචිත් ං ධම්මයද නං කයථත්වා
මහාජනං අම පානං පායයත්වා දුතියදිවය පත් චීවරමාදායනගරද්වායර
ඨත්වා ‘‘කිං නු යඛො කු නගරං ආග ානං  බ් බුද්ධානං ආචිණ්ණ’’න්ති
ආවජ්ජමායනො‘‘ පදානංපිණ්ඩායචරණං ආචිණ්ණ’’න්තිඤත්වා පදානං 
පිණ්ඩායචරති.රාජා‘‘පුත්ය ො ය පිණ්ඩායචරතී’’තිසුත්වාතුරි තුරිය ො
ආගන්ත්වාඅන් රවීථියංධම්මංසුත්වා අත් යනොනියව නංපයවය ත්වා
මහන් ං  ක්කාර ම්මානං අකාසි. භගවා  ත්ථ කත් බ් ං ඤාති ඞ්ගහං
කත්වා රාහු කුමාරං පබ් ායජත්වා නචිර ්ය ව කපි වත්ථුනගරය ො 
මල් රට්යඨචාරිකංචරමායනොඅනුපියම් වනංපාපුණි. 

  ්මිං මයයසුද්යධොදනමහාරාජා ාකියගණං න්නිපාය ත්වාආහ– 

‘‘ යච මම පුත්ය ො අගාරං අජ්ඣාවසි ් , රාජා අභවි ්  චක්කවත්තී 

 ත් ර න ම්පන්යනොඛත්තියගණපරිවායරො, නත් ාපියමරාහු කුමායරො

ඛත්තියගයණන  ද්ධිං  ං පරිවායරත්වා අචරි ් , තුම්යහපි එ මත්ථං

ජානාථ. ඉදානි පන මම පුත්ය ො බුද්යධො ජාය ො, ඛත්තියාවා ්  පරිවාරා

යහොන්තු, තුම්යහඑයකකකු ය ොඑයකකං දාරකංයදථා’’ති. එවංවුත්ය 
එකප්පහායරයනවද්යවඅසීති හ ් ඛත්තියකුමාරාපබ් ජිංසු. 

  ්මිං  මයය මහානායමො  ක්යකො කුටුම්  ාමියකො, ය ො අත් යනො 

කනිට්ඨං අනුරුද්ධං  ක්කං උප ඞ්කමිත්වා එ දයවොච – ‘‘එ රහි,  ා 

අනුරුද්ධ, අභිඤ්ඤා ා අභිඤ්ඤා ා  කයකුමාරා භගවන් ං පබ් ජි ං

අනුපබ් ජන්ති, අම්හාකඤ්ච කු ා නත්ථි යකොචි අගාර ්මා අනගාරියං

පබ් ජිය ො, ය න හි ත්වං වා පබ් ජාහි, අහං වා පබ් ජි ් ාමී’’ති.  ං
සුත්වා අනුරුද්යධො ඝරාවාය  රුචිං අකත්වා අත්  ත් යමො අගාර ්මා
අනගාරියං පබ් ජිය ො.  ්  පබ් ජ්ජානුක්කයමො ඞ්ඝයභදකක්ඛන්ධයක 

(චූළව.330ආදයයො)ආගය ොයයව.එවංඅනුපියංගන්ත්වාපබ් ජිය සුපන

ය සු   ්මිංයයව අන්ය ොව ්ය  භද්දියත්යථයරො අරහත් ං පාපුණි, 

අනුරුද්ධත්යථයරො දිබ් චක්ඛුං නිබ් ත්ය සි, යදවදත්ය ො අට්ඨ

 මාපත්තියයො නිබ් ත්ය සි, ආනන්දත්යථයරො ය ො ාපත්තිඵය 

පතිට්ඨාසි, භගුත්යථයරො ච කිමි ත්යථයරො ච පච්ඡා අරහත් ං පාපුණිංසු. 
ය  ං  බ්ය  ම්පි යථරානං අත් යනො අත් යනො ආග ට්ඨායනසු 

පුබ් පත්ථනාභිනීහායරො ආවි භවි ් ති. අයං අනුරුද්ධත්යථයරො
ධම්මය නාපති ්   න්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා යචතියරට්යඨ
පාචීනවං දායං ගන්ත්වා  මණධම්මං කයරොන්ය ො  ත් 

මහාපුරි වි ක්යක වි ක්යකසි, අට්ඨයම කි මති.  ත්ථා ‘‘අනුරුද්යධො
අට්ඨයම මහාපුරි වි ක්යක කි මතී’’ති ඤත්වා ‘‘  ්   ඞ්කප්පං
පූයර ් ාමී’’ති  ත්ථ ගන්ත්වා පඤ්ඤත් වරබුද්ධා යන නිසින්යනො 
අට්ඨමං මහාපුරි වි ක්කං පූයරත්වා



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 
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පටුන 

චතුපච්චය න්ය ො භාවනාරාමපටිමණ්ඩි ං මහාඅරියවං පටිපදංකයථත්වා
ආකාය උප්පතිත්වායභ ක ාවනයමවගය ො. 

යථයරො  ථාගය  ග මත්ය යයව ය විජ්යජො මහාඛීණා යවො හුත්වා
‘‘ ත්ථා මය්හං මනං ජානිත්වා ආගන්ත්වා අට්ඨමං මහාපුරි වි ක්කං

පූයරත්වා අදාසි, ය ො ච යම මයනොරයථො මත්ථකං පත්ය ො’’ති බුද්ධානං
ධම්මයද නංඅත් යනොචපටියවධධම්මංආරබ්භ ඉමාඋදානගාථාඅභාසි– 

‘‘මම  ඞ්කප්පමඤ්ඤාය,  ත්ථාය ොයක අනුත් යරො; 

මයනොමයයනකායයන, ඉද්ධියාඋප ඞ්කමි. 

‘‘යදායමඅහු ඞ්කප්යපො,  ය ොඋත් රියද යි; 

නිප්පපඤ්චරය ොබුද්යධො, නිප්පපඤ්චමයද යි. 

‘‘  ් ාහංධම්මමඤ්ඤාය, විහාසිං ා යනරය ො; 

ති ්ය ොවිජ්ජාඅනුප්පත් ා, ක ංබුද්ධ ්  ා න’’න්ති. (යථරගා.
901-903); 

අථ නං අපරභායග  ත්ථා යජ වයන මහාවිහායර විහරන්ය ො 

‘‘දිබ් චක්ඛුකානං භික්ඛූනං අනුරුද්යධො අග්යගො’’ති (අ. නි. 1.192) 
අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. 

421. එවං ය ො භගවය ො  න්තිකා දිබ් චක්ඛුකානං අග්ගට්ඨානං
 භිත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් වය න

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුය ධං භ වන්තාහන්තිආදිමාහ.  ත්ථ
සුන්දරා උපට්ඨාපනපඤ්ඤා මග්ගඵ පඤ්ඤා විප ් නාපඤ්ඤා

චතුපටි ම්භිදාදි ඞ්ඛා ායමධාය ් භගවය ොය ොසුයමයධො,  ං සුය ධං 

භාගය ම්පන්නත් ා භ වන්තං ය ොක ්  යජට්ඨං ය ට්ඨං පධානභූ ං

 ං ාරය ො පඨමං නිග්ග ං නරානං ආ භං පුයරචාරිකං වූපකට්ඨං 
වියවකභූ ං ගණ ඞ්ගණිකාරාමය ො අපග ං විහරන් ං අහං අද්ද න්ති
 ම් න්යධො. 

422.  බ් ධම්මානං  යයමව බුද්ධත් ා සම්බුද්ධං, උප න්ත්වාන 

 මීපංගන්ත්වාතිඅත්යථො. අඤ්ජලිං පග් යහත්වානාතිද ඞ්ගුලිපුටංමුද්ධනි
කත්වාතිඅත්යථො.ය  ං උත් ානත්ථයමව. 

430. දිවා ෙත්තිඤ්ෙ පස්සාමීති දා යදවය ොයකචමනු ් ය ොයකච 
උප්පන්නකාය  මං චක්ඛුනා මන් ය ොයයොජනංප ් ාමීති අත්යථො. 

431. සහස්සයලොකං ඤායණනාති පඤ්ඤාචක්ඛුනා  හ ් චක්කවාළං

ප ් ාමීති අත්යථො. සත්ථසාසයනතිඉදානියගො ම ් භගවය ො ා යන. 
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දීපදානස්ස දීපපූජාය ඉදං ඵ ං, ඉමිනා ඵය න දිබ් චක්ඛුං අනුප්පත්ය ො
පටි ද්යධොඋප්පායදසින්තිඅත්යථො. 

අනුරුද්ධත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3-5. පුණ්ණමන් ාණිපුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අජ්ඣාෙයකො  න්තධයෙොතිආදිකං ආය ්මය ො පුණ්ණ ් 
මන් ාණිපුත් ත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
 ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො
පදුමුත් ර ්  භගවය ො උප්පත්තිය ො පුයර රයමව හං වතීනගයර 

බ්රාහ්මණමහා ා කුය  නිබ් ත්තිත්වා අනුක්කයමන විඤ්ඤු ං පත්ය ො.
අපරභායග පදුමුත් යර භගවති උප්පජ්ජිත්වා ය ොධයනයයානං ධම්මං
යදය න්ය  යහට්ඨා වුත් නයයන මහාජයනන  ද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා
පරි පරියන්ය  නිසීදිත්වා ධම්මං සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං

ධම්මකථිකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා ‘‘මයාපි අනාගය 
එවරූයපන භවිතුං වට්ටතී’’ති චින්ය ත්වා යද නාව ායන උට්ඨි ාය 

පරි ාය  ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා නිමන්ය ත්වා යහට්ඨා වුත් නයයන

මහා ක්කාරං කත්වා භගවන් ං එවමාහ – ‘‘භන්ය , අහං ඉමිනා

අධිකායරන න අඤ්ඤං  ම්පත්තිං පත්යථමි, යථා පයනය ො භික්ඛු

 ත් මදිව මත්ථයකතුම්යහහිධම්මකථිකානං අග්ගට්ඨායනඨපිය ො, එවං
අහම්පි අනාගය  එක ්  බුද්ධ ්   ා යන ධම්මකථිකානං අග්යගො
භයවයය’’න්ති පත්ථනං අකාසි.  ත්ථා අනාග ං ඔය ොයකත්වා   ් 
පත්ථනාය  මිජ්ඣනභාවං දි ්වා ‘‘අනාගය  කප්ප   හ ් මත්ථයක

යගො යමො නාම බුද්යධො උප්පජ්ජි ් ති,   ්   ා යන පබ් ජිත්වා ත්වං
ධම්මකථිකානංඅග්යගො භවි ් සී’’ති යාකාසි. 

ය ොයාව ායුකංක යාණකම්මංකත්වා ය ොචුය ොකප්ප   හ ් ං 
පුඤ්ඤ ම්භාරං  ම්භරන්ය ො යදවමනු ්ය සු  ං රිත්වා අම්හාකං
භගවය ො කාය  කපි වත්ථුනගර ්  අවිදූයර යදොණවත්ථුනාමයක
බ්රාහ්මණගායම බ්රාහ්මණමහා ා කුය  අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථර ් 

භාගියනයයයො හුත්වා නිබ් ත්ති.   ්  පුණ්යණොති නාමං අකංසු. ය ො
 ත්ථරි අභි ම්ය ොධිං පත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යක අනුක්කයමන
රාජගහං උපනි ් ාය විහරන්ය  අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤ ්   න්තියක
පබ් ජිත්වා  ද්ධූප ම්පයදො පධානමනුයුඤ්ජන්ය ො  බ් ං පබ් ජි කිච්චං
මත්ථකං පායපත්වා ‘‘ද    ්   න්තිකං ගමි ් ාමී’’ති මාතු ත්යථයරන
 ද්ධිං  ත්ථු  න්තිකං ආගන්ත්වා කපි වත්ථු ාමන් ායයව ඔහියිත්වා
යයොනිය ො මනසිකායර කම්මං කයරොන්ය ො නචිර ්ය ව විප ් නං 
උ ්සුක්කායපත්වාඅරහත් ංපාපුණි. 

  ්  පනපුණ්ණත්යථර ්  න්තියක පබ් ජි ාකු පුත් ාපඤ්ච  ා
අයහසුං. යථයරො ය  ද කථාවත්ථූහි ඔවදි. ය පි  බ්ය  ද කථාවත්ථූහි
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ඔවදි ා   ්  ඔවායද ඨත්වා අරහත් ං පාපුණිත්වා අත් යනො 
පබ් ජි කිච්චංමත්ථකප්පත් ංඤත්වාඋපජ්ඣායංඋප ඞ්කමිත්වාආහංසු

– ‘‘භන්ය , මයං පබ් ජි කිච්ච ්  මත්ථකං පත් ා, ද න්නඤ්ච

කථාවත්ථූනං ාභියනො,  මයයො දානි යනො ද   ං ප ්සිතු’’න්ති, යථයරො
ය  ං වචනං සුත්වා චින්ය සි – ‘‘මය්හං ද කථාවත්ථු ාභි ං  ත්ථා

ජානාති. අහං ධම්මං යදය න්ය ො ද කථාවත්ථූනි අමුඤ්චිත්වාව යදය මි, 

මයි ච ගච්ඡන්ය  බ්ය පියමභික්ඛූ මං පරිවායරත්වා ගච්ඡි ් න්ති, එවං

යමගයණන ද්ධිංගන්ත්වාඅයුත් ංද   ංප ්සිතුං, ඉයම ාව ද   ං

ප ්සිතුං ගච්ඡන්තූ’’ති. අථ ය  එවමාහ – ‘‘ආවුය ො, තුම්යහ පුරය ො

ගන්ත්වා ද   ංප ් ථ, මමවචයනන ථාග  ් පායදවන්දථ, අහම්පි
තුම්හාකං ග මග්යගන ආගච්ඡි ් ාමී’’ති. ය පි යථරා  බ්ය  ද    ් 
ජාතිභූමිරට්ඨවාසියනො  බ්ය  ඛීණා වා  බ්ය  ද කථාවත්ථු ාභියනො
උපජ්ඣාය ්  ඔවාදං අච්ඡින්දිත්වා යථරං වන්දිත්වා අනුපුබ්ය න චාරිකං
චරන් ා  ට්ඨියයොජනමග්ගං අතික්කම්ම රාජගයහ යවළුවනමහාවිහාරං
ගන්ත්වා ද    ්  පායද වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදිංසු. ආචිණ්ණං යඛො
පයන ං බුද්ධානං භගවන් ානං ආගන්තුයකහි භික්ඛූහි  ද්ධිං 

පටි ම්යමොදිතුන්ති භගවා ය හි  ද්ධිං ‘‘කච්චි, භික්ඛයව, 

ඛමනීය’’න්තිආදිනානයයන මධුරපටි න්ථාරංකත්වා ‘‘කුය ොචතුම්යහ, 

භික්ඛයව, ආග ත්ථා’’ති පුච්ඡිත්වා පුන ය හි ‘‘ජාතිභූමිය ො’’ති වුත්ය 

‘‘යකොනුයඛො, භික්ඛයව, ජාතිභූමියංජාතිභූමකානං භික්ඛූනං බ්රහ්මචාරීනං
එවං  ම්භාවිය ො ‘අත් නා ච අප්පිච්යඡො අප්පිච්ඡකථඤ්ච භික්ඛූනං

කත් ා’’’ති (ම. නි. 1.252) ද කථාවත්ථු ාභිං භික්ඛුං පුච්ඡි. ය පි 

‘‘පුණ්යණොනාම, භන්ය , ආය ්මාමන් ාණිපුත්ය ො’’තිආයරොචයිංසු. 

ය  ංකථංසුත්වාආය ්මා ාරිපුත්ය ොයථරංද ් නකායමොඅයහොසි.
අථ  ත්ථා රාජගහය ො  ාවත්ථිං අගමාසි. පුණ්ණත්යථයරොපි ද    ් 

 ත්ථ ආග භාවං සුත්වා ‘‘ ත්ථාරං ප ්සි ් ාමී’’ති ගන්ත්වා
අන්ය ොගන්ධකුටියංයයව  ථාග ං  ම්පාපුණි.  ත්ථා   ්  ධම්මං
යදය සි. යථයරො ධම්මං සුත්වා ද   ං වන්දිත්වා පටි ල් ානත්ථාය
අන්ධවනං ගන්ත්වා අඤ්ඤ ර ්මිං රුක්ඛමූය  දිවාවිහාරං නිසීදි. 
 ාරිපුත් ත්යථයරොපි   ් ාගමනං සුත්වා සී ානුය ොකියකො ගන්ත්වා
ඔකා ං  ල් ක්යඛත්වා   ්මිං රුක්ඛමූය  නිසින්නකං උප ඞ්කමිත්වා

යථයරන  ද්ධිං  ම්යමොදිත්වා  ං විසුද්ධික්කමං (ම. නි. 1.257) පුච්ඡි. 
ය ොපි ්  පුච්ඡි පුච්ඡි ං  යාකයරොන්ය ො රථවිනීතූපමාය අතිවිය චිත් ං
ආරායධසි.ය  අඤ්ඤමඤ්ඤ ් සුභාසි ං මනුයමොදිංසු. 

434. අථ නං  ත්ථා අපරභායග භික්ඛු ඞ්ඝ ්  මජ්යඣ නිසින්යනො

යථරං‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම ාවකානංභික්ඛූනංධම්මකථිකානංයදිදං

පුණ්යණො’’ති (අ. නි. 1.188, 196) එ දග්යග ඨයපසි. ය ො පුබ් කම්මං
 රිත්වා ය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානං විභායවන්ය ො 
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අජ්ඣාෙයකොතිආදිමාහ.  ත්ථ අජ්ඣාෙයකොති අයනකබ්රාහ්මණානං

වායච ා සික්ඛායප ා.  න්තධයෙොති මන් ානං ධායර ාති අත්යථො, 
යවද ඞ්ඛා  ්  චතුත්ථයවද ්   ජ්ඣායන වනදානානං වය න

ධායර ාති වුත් ං යහොති. තිණ්ණං යවදානන්ති
ඉරුයවදයජුයවද ාමයවද ඞ්ඛා ානං තිණ්ණං යවදානං ඤායණන
ධායර බ්  ා ‘‘යවයදො’’ති  ද්ධනායමසු තීසු යවදගන්යථසු පාරං

පරියයො ානං ගය ොති අත්යථො. පුෙක්ඛයතොම්හි සිස්යසහීති මම 

නිච්චපරිවාරභූය හිසි ්ය හිපරිවුය ොඅහංඅම්හි. උප ච්ඡිං නරුත්ත න්ති

නරානං උත් මං භගවන් ං උප ඞ්කමිං,  මීපං ගය ොති අත්යථො. ය  ං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

438. අභිධම් නෙඤ්ඤූහන්ති අහං  දා   ්  බුද්ධ ්  කාය  

අභිධම්මනයයකොවියදොති අත්යථො. කථාවත්ථවිසුද්ධිොති 

කථාවත්ථුප්පකරයණ විසුද්ධියා යඡයකො, අප්පිච්ඡ න්තුට්ඨිකථාදීසු ද සු 

කථාවත්ථූසු වා යඡයකො,  ාය කථාවත්ථුවිසුද්ධියා සබ්යබසං යතිජනානං

පණ්ඩි ානං විඤ්ඤායපත්වාන ය ොයධත්වාන අනාසයවො නික්කිය ය ො 

විහොමි වා ං කප්යපමි. 

439. ඉයතො පඤ්ෙසයත කප්යපති ඉය ො පඤ්චබුද්ධපටිමණ්ඩි ය ො

භද්දකප්පය ො පඤ්ච ය කප්යප සුප්පකාසකා සුට්ඨුපාකටාචක්කර නාදි 

 ත් හි ර යනහි ම්පන්නා ජම්බුදීපාදිචතුදීපම්හි ඉස්සො පධානා ෙතුයෙො 
චත් ායරො චක්කවත්තිරාජායනො අයහසුන්ති අත්යථො. ය  ං
වුත් නයයමවාති. 

පුණ්ණමන් ාණිපුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3-6. උපාලිත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

න යෙ හංසවතිොතිආදිකං ආය ්මය ො උපාලිත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  හං වතීනගයර
විභව ම්පන්යන බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො. එකදිව ං  ත්ථු  න්තියක
ධම්මකථං සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං විනයධරානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන් ංදි ්වා ත්ථු අධිකාරකම්මංකත්වා ංඨානන් රංපත්යථසි. 

ය ො යාවජීවං කු  ං කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං 

බුද්ධුප්පායද කප්පකයගයහ නිබ් ත්ය ො. උපාලීති ්  නාමං අකංසු. ය ො
වයප්පත්ය ො අනුරුද්ධාදීනං ඡන්නං ඛත්තියානං පිය හායයො හුත්වා
 ථාගය  අනුපියම් වයන විහරන්ය  පබ් ජ්ජාය නික්ඛමන්ය හි ඡහි
ඛත්තියයහි  ද්ධිං නික්ඛමිත්වා පබ් ජි.   ්  පබ් ජ්ජාවිධානං පාළියං

(චූළව. 330ආදයයො)ආග යමව.ය ො පබ් ජිත්වාඋප ම්පන්යනො හුත්වා

 ත්ථු  න්තියක කම්මට්ඨානං ගයහත්වා ‘‘මය්හං, භන්ය , අරඤ්ඤවා ං
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අනුජානාථා’’ති ආහ. ‘‘භික්ඛු අරඤ්යඤ ව න්  ්  එකයමව ධුරං

වඩ්ඪි ් ති, මය්හං පන  න්තියක ව න්  ්  විප ් නාධුරඤ්ච
ගන්ථධුරඤ්ච පරිපූයර ් තී’’ති. ය ො  ත්ථු වචනං  ම්පටිච්ඡිත්වා
විප ් නාය කම්මං කයරොන්ය ො නචිර ්ය ව අරහත් ං පාපුණි.  ත්ථාපි
නං  යයමව  ක ං විනයපිටකං උග්ගණ්හායපසි. ය ො අපරභායග
භාරුකච්ඡවත්ථුං අජ්ජුකවත්ථුංකුමාරක ් පවත්ථුන්තිඉමානිතීණිවත්ථූනි
විනිච්ඡිනි. ත්ථා එයකක ්මිංවිනිච්ඡයය ාධුකාරංදත්වා යයොවිනිච්ඡයය
අට්ඨුප්පත්තිංකත්වා යථරංවිනයධරානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

441. එවංය ො එ දග්ගට්ඨානං පත්වා අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වා

ය ොමන ් ප්පත්ය ො  ං පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො න යෙ

හංසවතිොතිආදිමාහ.  ත්ථ හංසවතිොති හං ාවට්ටආකායරන වති

පාකාරපරික්යඛයපො ය ්මිං නගයර,  ං නගරං හංසවතී. අථ වා
අයනක ඞ්ඛා හං ා  ළාකයපොක්ඛරණී රපල්  ාදීසු නිව න් ා ඉය ො

චිය ොචවිධාවමානාව න්තිඑත්ථාති හංසවතී,   ් ාහං වතියා. සුජායතො

නා  බ්රාහ් යණොතිසුට්ඨුජාය ොතිසුජාය ො, ‘‘අක්ඛිත්ය ොඅනුපකුට්යඨො’’ති

වචනය ො අගරහිය ො හුත්වා ජාය ොති අත්යථො. අසීතියකොටිනිෙයෙොති 

අසීතියකොටිධනරාසියකො පහූතධනධඤ්ඤවා අ ඞ්යඛයයයධනධඤ්ඤවා 
බ්රාහ්මයණොසුජාය ොනාමඅයහොසින්ති ම් න්යධො. 

442. පුනපි   ්ය ව මහන් භාවං ද ්ය න්ය ො 

අජ්ඣාෙයකොතිආදිමාහ.  ත්ථ අජ්ඣාෙයකොති පයර ං යවදත් යාදිං

වායච ා.  න්තධයෙොති මන් ා වුච්චති පඤ්ඤා, 

අථබ් නයවද යාකරණාදිජානනපඤ්ඤවාති අත්යථො. තිණ්ණං යවදාන 

පාෙගූති ඉරුයවදයජුයවද ාමයවද ඞ්ඛා ානං තිණ්ණං යවදානං 

පරියයො ානං පත්ය ොති අත්යථො. ලක්ඛයණති  ක්ඛණ ත්යථ, 
බුද්ධපච්යචකබුද්ධචක්කවත්තිඉත්ථිපුරි ානං හත්ථපාදාදීසු 

දි ් මාන ක්ඛණපකා නකගන්යථචාතිඅත්යථො. ඉතිහායසති‘‘ඉතිහ ආ 

ඉතිහ ආ ා’’ති යපොරාණකථාප්පකා යක ගන්යථ. සධම්ය ති  කධම්යම

බ්රාහ්මණධම්යම පාෙමිං  යතො පරියයො ානං යකොටිං ගය ො පත්ය ොති
අත්යථො. 

443. පරිබ්බාජාතියයනිගණ්ඨ ාවකා, ය  බ්ය නානාදිට්ඨිකා දා 

 හිො පථවී ය චරන්තීති ම් න්යධො. 

445. යාව යත් කං කා ං ජියනො නුප්පජ්ජති,  ාව  ත් කං කා ං
බුද්යධොතිවචනං නත්ථීතිඅත්යථො. 

446. අච්ෙයෙනඅයහොෙත්තන්තිඅයහොචරත්තිචඅයහොරත් ං,  හූනං 
 ංවච්ඡරානංඅතික්කයමනාතිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමව. 
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454.  න්තාණිපුත්යතොති මන් ාණීනාමාය කප්පකධීතුයා පුත්ය ො, 

මා පුණ්ණ ායදිව පුණ්ණ ාය පුණ්යණොති ද්ධනායමොතිඅත්යථො.   ් 

 ත්ථු ්  ාවයකො යහස්සති භවි ් තීති  ම් න්යධො. 

455. එවංකිත්තයයසොබුද්යධොති යසො පදුමුත් යරො භගවා එවං ඉමිනා

පකායරන සුනන්දං සුන්දරාකායරන ය ොමන ් දායකං කිත්තය 

 යාකරණමදාසීති අත්යථො. සබ්බං ජනං  ක ජන මූහං  ාධුකං 

හාසෙන්යතො ය ොමන ් ං කයරොන්ය ො සකං බලං අත් යනො   ං 

දස්සෙන්යතො පාකටංකයරොන්ය ොති ම් න්යධො. 

456.  ය ො අනන් රං අත් යනො ආනුභාවං අඤ්ඤාපයදය න

ද ්ය න්ය ො කතඤ්ජලීතිආදිමාහ.  දා   ්මිං බුද්ධුප්පාදය ො පුරිමකාය  
සුනන්දං  ාප ං ක ඤ්ජලිපුටා  බ්ය  ජනා නම ් න්තීති  ම් න්යධො. 

බුද්යධ කාෙං කරිත්වානාති එවං ය ො  බ් ජනපූජිය ොපි  මායනො 

‘‘පූජිය ොම්හී’’ති මානං අකත්වා බුද්ධ ා යන අධිකං කිච්චං කත්වා

අත් යනො  තිං ජාතිං යසොයධසි පරිසුද්ධමකාසීතිඅත්යථො. 

457. සුත්වාන මුනියනො වෙන්ති   ්   ම්මා ම්බුද්ධ ්  වාචං, 
ගාථා න්ධසුඛත්ථං ආ-කාර ්  ර ් ං කත්වා ‘‘වච’’න්ති වුත් ං.
‘‘අනාග ම්හි අද්ධායන යගො යමො නාම නායමන  ත්ථා ය ොයක

භවි ් තී’’ති ඉමං මුනියනො වචනං සුත්වා ෙථා යයන පකායරන යගො මං

භගවන් ං ප ් ාමි,  ථා ය න පකායරන කාෙං අධිකකිච්චං

පුඤ්ඤ ම්භාරං කස්සාමි කරි ් ාමීති ය  මය්හං සඞ්කප්යපො 

යච නාමනසිකායරො අහු අයහොසීති ම් න්යධො. 

458. එවාහං චින්තයත්වානාති ‘‘අහං කාරං කරි ් ාමී’’ති එවං 

චින්ය ත්වා. කිරිෙං චින්තයං   ාති ‘‘මයා කීදි ං පුඤ්ඤං කත් බ් ං නු

යඛො’’ති කිරියං කත් බ් කිච්චං චින් යින්ති අත්යථො. කයාහං කම් ං

ආෙොමීති අහං කීදි ං පුඤ්ඤකම්මං ආචරාමි පූයරමි නු යඛොති අත්යථො. 

පුඤ්ඤක්යඛත්යත අනුත්තයෙති උත් රවිරහිය   ක පුඤ්ඤ ්  
භාජනභූය ර නත් යයතිඅත්යථො. 

459. අෙඤ්ෙ පාඨියකො භික්ඛූති අයං භික්ඛු  රභඤ්ඤවය න
ගන්ථපාඨපඨනය ො වාචනය ො ‘‘පාඨියකො’’ති  ද්ධනායමො භික්ඛු.
බුද්ධ ා යන  බ්ය  ං පාඨීනං පාඨකවාචකානං අන් යර විනයය ච 

අග් නික්ඛිත්යතො අග්යගො ඉති ඨපිය ො.  ං ඨානං ය න භික්ඛුනා

පත් ට්ඨානන් රංඅහං පත්ථයෙ පත්යථමීතිඅත්යථො. 

460.  ය ො පරං අත් යනො පුඤ්ඤකරණූපායං ද ්ය න්ය ො ඉදං ය 

අමිතං යභො න්තිආදිමාහ. ය  මය්හං අමිතං පමාණවිරහි ං යභොගරාසිං 

අක්යඛොභං යඛොයභතුං අ ක්කුයණයයං සා රූප ං  ාගර දි ං යතන
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යභොය න  ාදිය නධයනනබුද්ධ ් ආරාමංමාපයයති ම් න්යධො. ය  ං
උත් ානත්ථයමව. 

474. භික්ඛු ඞ්යඝ නිසීදිත්වා  ම්බුද්යධො ය න සුට්ඨු මාපි ං කාරි ං

 ඞ්ඝාරාමං පටිග්ගයහත්වා   ් ාරාම ් ානි ං දීපකං ඉදං වචනං අබ්රවි 
කයථසීති ම් න්යධො. 

475. කථං? යෙො යසොති යයො  ඞ්ඝාරාමදායයකො  ාපය ො සු ාපිතං 
කුටිය ණමණ්ඩපපා ාදහම්මියපාකාරාදිනා සුට්ඨු  ජ්ජි ං  ඞ්ඝාරාමං

බුද්ධ ්  පාදාසි ප-කායරන ය ොමන ්  ම්පයුත් චිත්ය න අදාසි. ත හං

කිත්තයස්සාමීති ං ාප ං අහංපාකටංකරි ් ාමි, උත් ානිංකරි ් ාමීති

අත්යථො. සුණාථ    භාසයතොති භා න්  ්  මය්හං වචනං සුණාථ, 
ඔහි ය ො ාඅවික්ඛිත් චිත් ාමනසි කයරොථාතිඅත්යථො. 

476. ය න දින්නාරාම ්  ඵ ං ද ්ය න්ය ො හත්ථී අස්සා ෙථා 

පත්තීතිආදිමාහ. ංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

477. සඞ්ඝාො ස්සිදං ඵලන්ති ඉදං ආයතිං 
අනුභවි බ්  ම්පත්ති ඞ්ඛා ංඉට්ඨඵ ං ඞ්ඝාරාමදාන ් ඵ ංවිපාකන්ති 
අත්යථො. 

478. ඡළාසීතිසහස්සානීති ඡ හ ් ානි අසීති හ ් ානි ස ලඞ්කතා 

සුට්ඨු අ ඞ්ක ා  ජ්ජි ා නාරියෙො ඉත්ථියයො විචිත්තවත්ථාභෙණාති 

විචිත්ය හි අයනකරූයපහි වත්යථහි ආභරයණහි ච  මන්නාග ා. 

ආමුත්ත ණිකුණ්ඩලාති ඔ ම්බි මුත් ාහාරමණිකඤ්චි කණ්ණාති 

අත්යථො. 

479.  ා ං ඉත්ථීනං රූපය ොභාති යං වණ්යණන්ය ො 

ආළාෙපම්හාතිආදිමාහ.  ත්ථ ආළාරානි මහන් ානි අක්ඛීනි
මණිගුළ දි ානි යා ං ඉත්ථීනං  ා ආළාරපම්හා භමරානමිව

මන්දය ොචනාති අත්යථො. හසුලා හා පකති, ලී ාවි ා ාති අත්යථො. 

සුසඤ්ඤාති සුන්දර ඤ්ඤි බ්  රීරාවයවා. තනු ජ්ඣි ාති
ඛුද්දකඋදරපයද ා.ය  ංඋත් ානයමව. 

484. තස්ස ධම්ය සු දාොයදොති  ්  යගො ම ්  භගවය ො ධම්යමසු

දායායදො ධම්මයකොට්ඨා භාගී. ඔෙයසොති උරසි ජාය ො, 
සිථි ධනි ාදිද විධ යඤ්ජනබුද්ධි ම්පන්නං 
කණ්ඨ ාලුඔට්ඨාදිපඤ්චට්ඨායන ඝට්යටත්වා යදසි ධම්මං සුත්වා 
ය ො ාපත්තිමග්ගාදිමග්ගපටිපාටියා  බ් කිය ය  යඛයපත්වා අරහත්ය 

ඨි භායවන උරසි ජා පුත්ය ොති අත්යථො. ධම් නිම්මියතොති ධම්යමන
 යමන අදණ්යඩන අ ත්යථන නිම්මිය ො පාකයටො භවි ් සීති අත්යථො. 
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උපාලි නා  නාය නාති කිඤ්චාපි ය ො මාතු නායමන

මන් ාණිපුත් නායමො, අනුරුද්ධාදීහි පන  හ ගන්ත්වා පබ් ජි ත් ා
ඛත්තියානං උප මීයප අල්ලීයනො යුත්ය ො කායචිත්ය හි  මඞ්ගීභූය ොති

උපාලීතිනායමන ත්ථු ාවයකො යහස්සති භවි ් තීතිඅත්යථො. 

485. විනයෙපාෙමිංපත්වාතිවිනයපිටයකයකොටිංපරියයො ානංපත්වා 

පාපුණිත්වා. ඨානාට්ඨායන ෙ යකොවියදොති කාරණාකාරයණ ච දක්යඛො 

යඡයකොති අත්යථො. ජිනසාසනං ධායෙන්යතොති ජියනන වුත් ානු ා නිං

ජින ්  පිටකත් යං වාචන වනචින් නධාරණාදිවය න ධායරන්ය ො, 

 ල් ක්යඛන්ය ොති අත්යථො. විහරිස්සතිනාසයවොති නික්කිය ය ො චතූහි
ඉරියාපයථහිඅපරිප න් ංඅත් භාවංහරි ් තිපවත්ය  ් තීති අත්යථො. 

487. අපරිය ෙයපාදාොති අයනක   හ ්ය  ආදිං කත්වා. පත්යථමි

තව සාසනන්ති ‘‘යගො ම ්  භගවය ො  ා යන විනයධරානං අග්යගො

භයවයය’’න්ති තුය්හං  ා නං පත්යථමි ඉච්ඡාමීති අත්යථො. යසො ය 

අත්යථොති ය ො එ දග්ගට්ඨානන් ර ඞ්ඛාය ො අත්යථො යම මයා 

අනුප්පත්ය ොති අත්යථො. සබ්බසංයෙොජනක්ඛයෙොති  බ්ය  ං 

 ංයයොජනානං ඛයයො මයා අනුප්පත්ය ොති  ම් න්යධො, නිබ් ානං
අධිග න්තිඅත්යථො. 

488. රාජදණ්යඩන තජ්ජියතො ළිළිය ො සූලාවුයතො සූය  ආවුය ො

ආවුණිය ො යපොයසො පුරිය ො සූය  සාතං මධුරසුඛං අවින්දන්යතො 

නානුභවන්ය ො පරිමුත්තිංව පරියමොචනයමවඉච්ඡතියථාති ම් න්යධො. 

489-90.  හාවීෙ වීරානමන් යර වීරුත් ම අහං භවදණ්යඩන 

ජාතිදණ්යඩන, තජ්ජියතො ළිළිය ො කම් සූලාවුයතො 

කු  ාකු  කම්මසූ  ්මිං ආවුය ො සන්යතො  ංවිජ්ජමායනො, 

පිපාසායවදනාෙ පිපා ාතුරභායවන අට්ටියතො අභිභූය ො දුක්ඛාපිය ො භයව

සාතං  ං ායර මධුරං සුඛං න වින්දාමි න  භාමි.

රාගග්ගියදො ග්ගියමොහග්ගි ඞ්ඛාය හි, 
නරකග්ගිකප්පුට්ඨානග්ගිදුක්ඛග්ගි ඞ්ඛාය හි වා තීහි අග්ගීහි ඩය්හන්ය ො 

පරිමුත්තිං පරිමුච්චනුපායං  යවසාමි පරියය ාමි යථවාති ම් න්යධො.යථා

රාජදණ්ඩං ඉය ො ගය ො පත්ය ො පරිමුත්තිං ගයව ති,  ථා අහං
භවදණ්ඩප්පත්ය ොපරිමුත්තිංගයව ාමීති ම් න්යධො. 

491-2. පුන  ං ාරය ොයමොචනංඋපයමොපයමයයවය නද ්ය න්ය ො 

ෙථා විසායදොතිආදිමාහ.  ත්ථ විය න  ප්පවිය න ආ  මන් ය ො

දංසීයිත්ථ දට්යඨො යහොතීති විසායදො,  ප්පදට්යඨොති අත්යථො. අථ වා වි ං

හ ාහ වි ං අදති ගි තීති විසායදො, වි ඛාදයකොති අත්යථො. යයො පුරිය ො

වි ායදො, ය න  ාදිය න විය න පරිළිළිය ො,   ්  වි  ්  විඝා ාය
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විනා ායඋපායනංඋපායභූ ං අ දං ඔ ධං  යවයසෙය පරියයය යය,  ං

ගයව මායනො විසඝාතකං වි නා කං අ දං ඔ ධං පස්යසෙය දක්යඛයය.

ය ො  ං අත් යනො දිට්ඨං ඔ ධං පිවිත්වා විසම්හා වි ය ො පරිමුත්තිො 

පරියමොචනකාරණාසුඛී අස්ස භයවයයයථාති ම් න්යධො. 

493. තයථවාහන්ති යථා යයන පකායරන ය ො නයරො වි හය ො, 

 විය න  ප්යපන දට්යඨො වි ඛාදයකො වා ඔ ධං පිවිත්වා සුඛී භයවයය, 

 යථව ය න පකායරන අහං අවිජ්ජාය යමොයහන සං සුට්ඨු ළිළිය ො. 

සද්ධම් ා දය සහන්තිඅහං ද්ධම්ම ඞ්ඛා ංඔ ධං එ ංපරියය න්ය ොති
අත්යථො. 

494-5. ධම් ා දං  යවසන්යතොති  ං ාරදුක්ඛවි  ්  විනා ාය

ධම්යමො ධං ගයව න්ය ො. අද්දක්ඛිං සකයසාසනන්ති  කයවං පභව ්  

යගො ම ්   ා නං  ද්දක්ඛින්ති අත්යථො. අග් ං සබ්යබොසධානං තන්ති
 බ්ය  ංඔ ධානං අන් යර ං කය ා න ඞ්ඛා ංධම්යමො ධං අග්ගං 

උත් මන්ති අත්යථො. සබ්බසල්ලවියනොදනන්ති රාග ල් ාදීනං  බ්ය  ං

 ල් ානංවියනොදනංවූප මකරං ධම්ය ොසධං ධම්ම ඞ්ඛා ංඔ ධංපිවිත්වා 

සබ්බං විසං  ක  ං ාරදුක්ඛවි ං සමූහනිං නාය සින්ති  ම් න්යධො. 

අජො ෙන්ති  ං දුක්ඛවි ං  මූහනිත්වා අජරං ජරාවිරහි ං අමරං 

මරණවිරහි ං සීතිභාවං රාගපරිළාහාදිවිරහි ත් ාසී  භූ ං නිබ් ානංඅහං 

ඵස්සයං පච්චක්ඛමකාසින්ති  ම් න්යධො. 

496. පුන කිය   ම ්  උපමං ද ්ය න්ය ො ෙථා

භූතට්ටියතොතිආදිමාහ.  ත්ථ ෙථා යයන පකායරන භූතට්ටියතො භූය න

යක්යඛනඅට්ටිය ොළිළිය ො යපොයසො පුරිය ො භූතග් ායහන යක්ඛග්ගායහන 

පීළියතො දුක්ඛිය ො භූතස් ා යක්ඛග්ගාහය ො පරිමුත්තිො යමොචනත්ථාය
භූ යවජ්ජංගයවය යය. 

497.  ං ගයව මායනොචභූ විජ්ජායසුට්ඨු යකොවිදං යඡකංභූ යවජ්ජං 

ප ්ය යය, යසො භූ යවජ්යජො තස්ස යක්ඛග්ගහි  ් පුරි  ් ආයව භූ ං 

විහයන විනාය යය, සමූලඤ්ෙ මූය න  හ ආයතිං අනාය වකං කත්වා 

විනාසයෙ විද්ධංය යයාති ම් න්යධො. 

498.  හාවීෙ වීරුත් ම ත ග් ායහන කිය  න්ධකාරග්ගායහන

ළිළිය ො අහං තයථව ය න පකායරයනව ත යතො කිය  න්ධකාරය ො 

පරිමුත්තිො යමොචනත්ථාය ඤාණායලොකං පඤ්ඤාආය ොකං ගයව ාමීති
 ම් න්යධො. 

499. අථ  දනන් රං කියලසත යසොධනං කිය  න්ධකාරනා කං

 කයමුනිංඅද්ද න්තිඅත්යථො. යසො  කයමුනි ය  මය්හං ත ං අන්ධකාරං
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කිය  තිමිරං භූ යවජ්යජොව භූතකං යක්ඛග්ගහි ං ඉව වියනොයදසි දූරී 
අකාසීති ම් න්යධො. 

500. ය ො අහං එවං විමුත්ය ො සංසාෙයසොතං  ං ාරපවාහං සං සුට්ඨු 

ඡින්දිං යඡයදසිං, තණ්හායසොතං  ණ්හාමයහොඝං නිවාෙයං නිරවය  ං 

අප්පවත්තිං අකාසින්ති අත්යථො. භවං උග්ඝාටයං සබ්බන්ති කාමභවාදිකං
 බ් ංනවභවංඋග්ඝාටයිංවිනාය සින්තිඅත්යථො. මූ ය ොවිනාය න්ය ො
භූ යවජ්යජොඉවමූ ය ොඋග්ඝාටයින්ති ම් න්යධො. 

501.  ය ො නිබ් ානපරියය නායඋපමං ද ්ය න්ය ො ෙථාතිආදිමාහ.

 ත්ථ ගරුංභාරියංනාගංගි තීති  රුයළො. ගරුංවානාගං ාති ආදදාතීති 

 රුයළො, ගරුළරාජා. අත් යනො භක්ඛං  කයගොචරං පන්නගං පකායරන

පරහත්ථංනගච්ඡතීති පන්නය ොති ද්ධනාමංනාගං ගහණත්ථාය ඔපතති 

අවප ති, ස න්තා  මන් ය ො යෙොජනසතං   යයොජනප්පමාණං  හාසෙං 

මහා මුද්දං අත් යනො පක්ඛවාය හි වික්යඛොයභති ආය ොයළති යථාති
 ම් න්යධො. 

502. යසො සුපණ්යණො විහඞ්ගයමො යවහා ගමනසීය ො පන්න ං නාමං

ගයහත්වා අයධොසී ං ඔ ම්ය ත්වා වියහඨෙං  ත්ථ  ත්ථ විවියධන

යහඨයනන යහයඨන්ය ො ආදාෙ දළ්හං ගයහත්වා යෙන කා ං යත්ථ 

ගන්තුකායමො,  ත්ථ පක්ක ති ගච්ඡතීති ම් න්යධො. 

503. භන්ය  මහාවීර, යථා ගරුයළො බලී   වා පන්නගං ගයහත්වා

පක්කමති,  ථා එව අහං අසඞ්ඛතං පච්චයයහි අක ං නිබ් ානං 

 යවසන්යතො පටිපත්තිපූරණවය න පරියය න්ය ො යදොයස 

 ක දියඩ්ඪකිය   හ ්ය  වික්ඛාලයං විය ය න  මුච්යඡදප්පහායනන
ය ොයධසිංඅහන්ති ම් න්යධො. 

504. යථා ගරුයළො පන්නගං ගයහත්වා භුඤ්ජිත්වා විහරති,  ථා අහං 

ධම් වෙං උත් මධම්මං දිට්යඨො ප ් න්ය ො එ ං සන්තිපදං නිබ් ානපදං 

අනුත්තෙං උත් රවිරහි ං මග්ගඵය හි ආදාෙ ගයහත්වා වළඤ්යජත්වා 
විහරාමීති ම් න්යධො. 

505. ඉදානි නිබ් ාන ්  දුල් භභාවං ද ්ය න්ය ො ආසාවතී නා  

ලතාතිආදිමාහ.  ත්ථ  බ්ය  ං යදවානං ආ ා ඉච්ඡා එති ් ං   ායං

අත්ථීති ආසාවතී නාම   ා, චිත්තලතාවයන අයනකවිචිත් ාහි   ාහි

ගහනීභූය  වයන උයයායන ජාතා නිබ් ත් ාති අත්යථො. තස්සා   ාය 

වස්සසහස්යසන ව ්  හ ් ච්චයයන එකං ඵලං නිබ්බත්තයත එකං ඵ ං
ගණ්හාති. 
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පටුන 

506. තං යදවාති  ං ආ ාවතිං   ං තාව දූෙඵලං  ත් කං චිරකා ං

අතික්කමිත්වා ඵ ං ගණ්හන් ං  ංවිජ්ජමානං යදවා  ාවතිං යදව ා 

පයරුපාසන්ති භජන්ති,  ා ආ ාවතී නාම ලතුත්ත ා   ානං අන් යර
උත් ම  ාඑවංයදවානංපියාඅයහොසීති  ම් න්යධො. 

507. සතසහස්සුපාදාොති    හ ්  ංවච්ඡරං ආදිං කත්වා. තාහං

පරිෙයෙ මුනීති යමොනං වුච්චති ඤාණං, භන්ය , මුනි ඤාණවන් 

 බ් ඤ්ඤු, අහං  ං භගවන් ං පරිචයර පයිරුපා ාමි. සාෙංපාතං

න ස්සාමීති  ායන්හ මයඤ්ච පුබ් ණ්හ මයඤ්චාති ද්වික්ඛත්තුං

නම ් ාමිපණාමංකයරොමි. ෙථායදවා  ාවතිං ා යදවා වියආ ාවතී  ං
 ායංපා ඤ්චපයිරුපා න්තීති ම් න්යධො. 

508. අවඤ්ඣා පාරිෙරිොති ය ්මා බුද්ධද ් නයහතු නිබ් ානප්පත්ති 

අයහොසි,   ්මා බුද්ධපාරිචරියා වත් පටිපත්තිකිරියා අවඤ්ඣා අතුච්ඡා 

න ස්සනා පණාමකිරියා ච අය ොඝා අතුච්ඡා.  ථා හි දූො තං දූරය ො

 ං ාරද්ධානය ො ආග ම්පි, සන්තං  ංවිජ්ජමානං ඛයණොෙං අයං 

බුද්ධුප්පාදක්ඛයණො න විොධය නාතික්කමි, මං අතික්කමිත්වා න ගය ොති
අත්යථො. 

509. බුද්ධද ් නයහතු නිබ් ානප්පත්ය ො අහං ආයතිං

උප්පජ්ජනකභයව මම පටි න්ධිං විචිනන්යතො උපපරික්ඛන්ය ො න

ප ් ාමීති  ම් න්යධො. නිරූපධි ඛන්ධූපධිකිය සූපධීහි විරහිය ො 

විප්පමුත්යතො  බ් කිය ය හි විනාභූය ො උපසන්යතො 
කිය  පරිළාහාභායවන න් මානය ොචරාමිඅහන්ති  ම් න්යධො. 

510. පුන අත් යනො බුද්ධද ් නාය උපමං ද ්ය න්ය ො ෙථාපි පදු ං 

නා ාතිආදිමාහ. සූරිෙෙංයසන සූරියරංසි ම්ඵ ්ය න යථා පදුමං නාම අපි 

පුප්ඵති වික ති  හාවීෙ වීරුත් ම අහං  ථා එව බුද්ධෙංයසන බුද්යධන
භගව ායදසි ධම්මරංසිප්පභායවනපුප්ඵිය ොතිඅත්යථො. 

511-12. පුන බුද්ධද ් යනන නිබ් ානද ් නං දීයපන්ය ො ෙථා 

බලාකාතිආදිමාහ.  ත්ථ බලාකයෙොනිම්හි   ාකජාතියං සදා  බ්  ්මිං

කාය  පු ා පුරිය ො යථා න විජ්ජති. පුයම අවිජ්ජමායන කථං   ාකානං

ගබ්භග්ගහණං යහොතීති යච? යමයඝසු  ජ්ජ ායනසු  ද්දං කයරොන්ය සු

යමඝගජ්ජනං සුත්වා තා   ාකිනියයො සදා  බ් කාය   බ්භං  ණ්හන්ති 

අණ්ඩං ධායරන්තීති අත්යථො. ොව යත් කං කා ං ය යඝො න  ජ්ජති 

යමයඝො  ද්දං න කයරොති,  ාව  ත් කං කා ං චිෙං චිරකාය න  බ්භං 

අණ්ඩංධායරන්ති. ෙදා ය ්මිං කාය යමයඝො පවස්සති පකායරනගජ්ජිත්වා

ව ් ති වුට්ඨිධාරං පග්ඝරති,  දා   ්මිංකාය  භාෙයතො ගබ්භධාරණය ො 

පරිමුච්ෙන්ති අණ්ඩංපාය න්තීතිඅත්යථො. 
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513.  ය ො පරං උපයමයය ම්පදං ද ්ය න්ය ො 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිමාහ. පදුමුත් ර ්  බුද්ධ ්  ධම් ය යඝන 

යවොහාරපරමත්ථයද නා ඞ්ඛා යමයඝන  ජ්ජයතො ගජ්ජන්  ් 

යදය න්  ්  ධම් ය ඝස්ස සද්යදන යඝො ානු ායරන අහං  දා 

ධම්  බ්භං විවට්ටූපනි ් යං දානසී ාදිපුඤ්ඤ ම්භාරගබ්භං අ ණ්හිං 
ගයහසිං ථාති  ම් න්යධො. 

514. සතසහස්සුපාදාෙ කප්ප   හ ් ං ආදිං කත්වා පුඤ්ඤ බ්භං 

දානසී ාදිපුඤ්ඤ ම්භාරං අහං ධයෙමි පූයරමි. යාව ධම් ය යඝො 

ධම්මයද නා න  ජ්ජති බුද්යධන න යදසීයති,  ාව අහං භාෙයතො 

 ං ාරගබ්භභාරය ො නප්පමුච්ොමි න යමොයචමි න විසුං භවාමීති
 ම් න්යධො. 

515. භන්ය , සකයමුනි  කයවං ප්පභව ෙදා ය ්මිං කාය 

සුද්යධොදනමහාරාජ ්   ව පිතු ෙම්ය  රමණීයය කපිලවත්ථයව 

කපි වත්ථුනාමයක නගයර තුවං ධම්මයමයඝන  ජ්ජති යඝොය ති,  දා

  ්මිං කාය  අහං භාෙයතො  ං ාරගබ්භභාරය ො පරිමුච්චිං මුත්ය ො
අයහොසින්ති ම් න්යධො. 

516.  ය ො පරං අත් නා අධිගය  මග්ගඵය  ද ්ය න්ය ො 

සුඤ්ඤතන්තිආදිමාහ.  ත්ථ අත් අත් නියාදීනං අභාවය ො සුඤ්ඤතං 

වියමොක්ඛඤ්ච රාගයදො යමොහ බ් කිය  නිමිත් ානං අභාවය ො, 

අනිමිත්තං වියමොක්ඛඤ්ච  ණ්හාපණිධි ්  අභාවය ො, අප්පණිහිතං 

වියමොක්ඛඤ්ච අරියමග්ගං අධිගඤ්ඡිං භායවසින්ති  ම් න්යධො. ෙතුයෙො ෙ

ඵයලසබ්යබතිචත් ාරි ාමඤ්ඤඵ ානි  බ් ානි ච්ඡිඅකාසින්තිඅත්යථො. 

ධම්ය වං විජටයං අහන්ති අහං එවං  බ් ධම්යම ජටං ගහනං විජටයිං
විද්ධංය සින්තිඅත්යථො. 

දුතියභාණවාරවණ්ණනා මත් ා. 

517.  ය ො පරං අත් නා අධිග විය  යමව ද ්ය න්ය ො 

අපරිය ෙයපාදාොතිආදිමාහ.  ත්ථ න පරියමයයයොති අපරිය යෙයො, 
 ංවච්ඡරගණනවය නපයමතුං  ඞ්ඛාතුං අ ක්කුයණයයයොති අත්යථො.  ං

අපරියමයයං කප්පං උපාදාෙ ආදිං කත්වා තව සාසනං තුය්හං  ා නං
‘‘අනාගය  යගො ම ්  භගවය ො  ා යන විනයධරානං අග්යගො

භයවයය’’න්ති එවං පත්යථමි. අතී ත්යථ වත් මානවචනං, පත්යථසින්ති 

අත්යථො. යසො ය  අත්යථොති ය ො පත්ථනා ඞ්ඛාය ො අත්යථො ය  මයා 

අනුප්පත්යතො නිප්ඵාදිය ොති අත්යථො. අනුත් රං සන්තිපදං නිබ් ානං
අනුප්පත් ං අධිග න්ති ම් න්යධො. 
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518. ය ො අහං අධිග ත් ා විනයෙ විනයපිටයක පාෙමිං පත්යතො 

පරියයො ානප්පත්ය ො. ෙථාපිපාඨියකොඉසීතියථා පදුමුත් ර ් භගවය ො

 ා යන විනයධරානං අග්යගො ඉසි භික්ඛු පාඨියකො පාකයටො අයහොසි, 

 යථවාහන්ති අත්යථො. න ය  ස සය ො අත්ථීති විනයධාරි ාය යම මයා

 ම යමො  මායනො අඤ්යඤො න අත්ථීති අත්යථො. සාසනං 

ඔවාදානු ා නී ඞ්ඛා ං ා නං ධායෙමි පූයරමීතිඅත්යථො. 

519. පුනපි අත් යනො විය  ං ද ්ය න්ය ො විනයෙ ඛන්ධයක

ොපීතිආදිමාහ.  ත්ථ විනයෙති උභය ොවිභඞ්යග. ඛන්ධයකති

මහාවග්ගචූළවග්යග. තිකච්යඡයද ොතිතික ඞ්ඝාදිය  තිකපාචිත්තියාදියක

ච. පඤ්ෙය ති පරිවායරච. එත්ථ එ  ්මිං කය විනයපිටයකමය්හං වි ති 

ද්යවළ්හකං නත්ථි න  ංවිජ්ජති. අක්ඛයෙති විනයපිටකපරියාපන්යන අ-

කාරාදියකඅක්ඛයර. බයඤ්ජයනතික-කාරාදියක යඤ්ජයනවායම වි ති 
 ං යයොනත්ථීති ම් න්යධො. 

520. නිග් යහ පටිකම්ය  ොතිපාපභික්ඛූනංනිග්ගයහච ාපත්තිකානං

භික්ඛූනං පරිවා දානාදියක පටිකම්යම ච ඨානාට්ඨායන ච කාරයණ ච

අකාරයණ ච යකොවියදො යඡයකොති අත්යථො. ඔසාෙයණ ච 
 ජ්ජනීයාදිකම්ම ්  පටිප්ප ් ද්ධිවය න ඔ ාරයණ පයව යන ච. 

වුට්ඨාපයන ච ආපත්තිය ො වුට්ඨාපයන නිරාපත්තිකරයණ ච යඡයකොති 

 ම් න්යධො. සබ්බත්ථ පාෙමිං  යතොති  බ්  ්මිං විනයකම්යම 

පරියයො ානංපත්ය ො, දක්යඛොයඡයකොතිඅත්යථො. 

521. විනයෙඛන්ධයකොපීතිවුත් ප්පකායරවිනයයචඛන්ධයකච, 

පදං සුත් පදං නික්ඛිපිත්වා පට්ඨයපත්වා. උභයතො විනියවයඨත්වාති
විනයය ො ඛන්ධකය ො චාති උභයය ො නිබ් ත්ය ත්වා විජයටත්වා නයං

ආහරිත්වා. ෙසයතොති කිච්චය ො. ඔසයෙෙයං ඔ ාරණංකයරොමීතිඅත්යථො. 

522. නිරුත්තිො ෙ කුසයලොති ‘‘රුක්යඛො පයටො කුම්යභො මා ා 

චිත් ’’න්තිආදීසුයවොහායරසුයඡයකො. අත්ථානත්යථෙයකොවියදොති අත්යථ

වඩ්ඪියං අනත්යථ හානියඤ්ච යකොවියදො දක්යඛොති අත්යථො. අනඤ්ඤාතං

 ො නත්ථීති විනයපිටයක  කය  වා පිටකත් යය මයා අනඤ්ඤා ං

අවිදි ං අපාකටං කිඤ්චි නත්ථීති අත්යථො. එකග්ය ො සත්ථ සාසයනති
බුද්ධ ා යනඅහයමවඑයකො විනයධරානං අග්යගො ය ට්යඨොඋත් යමොති 
අත්යථො. 

523. රූපදක්යඛ අහං අජ්ජාති අජ්ජ එ රහි කාය  සකයපුත්තස්ස 

භගවය ො සාසයන පාවචයන අහං රූපදක්යඛ රූපද ් යන

විනයවිනිච්ඡයද ් යන සබ්බං කඞ්ඛං  ක ං  ං යං වියනොයදමි 

විනාය මීති  ම් න්යධො. ඡින්දාමි සබ්බසංසෙන්ති ‘‘අයහොසිං නු යඛො 
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අහමතී මද්ධාන’’න්තිආදිකං (ම. නි. 1.18;  ං. නි. 2.20; මහානි. 174) 
කා ත් යං ආරබ්භ උප්පන්නං  බ් ං ය ොළ විධං කඞ්ඛං ඡින්දාමි 

වූප යමමි බ් ය ොවිද්ධංය මීතිඅත්යථො. 

524. පදංඅනුපදඤ්ොපීතිපදංපුබ් පදඤ්චඅනුපදංපරපදඤ්ච අක්ඛෙං 

එයකකමක්ඛරඤ්ච බයඤ්ජනං සිථි ධනි ාදිද විධං  යඤ්ජනවිධානඤ්ච. 

නිදායනතිය න මයයනාතිආදියකනිදායනච. පරියෙොසායනතිනිගමයන. 

සබ්බත්ථයකොවියදොති  බ්ය සුඡසුඨායනසුයඡයකොතිඅත්යථො. 

525.  ය ො පරං භගවය ොයයව ගුයණ පකාය න්ය ො ෙථාපි ොජා 

බලවාතිආදිමාහ.  ත්ථ යථා බලවා ථාම   ම්පන්යනො 

ය නා   ම්පන්යනො වා රාජා, පෙං පයර ං පටිරාජූනං ය නං 

නිග් ණ්හිත්වා නි ්ය  ය ො ගයහත්වා ප ායපත්වා වා, තයප  යපයය

 න් යපයය දුක්ඛායපයය. විජිනිත්වාන සඞ් ා න්ති  ඞ්ගාමං පරය නාය

 මාගමං යුද්ධං විජිනිත්වා විය ය න ජිනිත්වා ජයං පත්වා. න ෙං තත්ථ 

 ාපයෙති  ත්ථ   ්මිං විජි ට්ඨායන නගරං පා ාදහම්මියාදිවිභූසි ං 
ව නට්ඨානංමාපයයකාරායපයයාතිඅත්යථො. 

526. පාකාෙං පරිඛඤ්ොපීති  ත්ථ මාපි නගයර පාකාරං 

සුධාධව ඉට්ඨකාමයපාකාරඤ්ච කාරයයති  ම් න්යධො. පරිඛඤ්ොපි 

කද්දමපරිඛං, උදකපරිඛං, සුක්ඛපරිඛඤ්ච අපි කාරයය. එසිකං 

ද්වාෙයකොට්ඨකන්තිනගරය ොභනත්ථං උ ් ාපි එසිකාථම්භඤ්චමහන් ං 

යකොට්ඨකඤ්ච චතුභූමකාදිද්වාරයකොට්ඨකඤ්ච කාරයය. අට්ටාලයක ෙ 

විවියධතිචතුභූමකාදියභයදඅතිඋච්චඅට්ටා යකචවිවියධනානප්පකාරයක

 හූ කාෙයෙ කාරායපයයාති ම් න්යධො. 

527. සිඞ්ඝාටකං ෙච්ෙෙඤ්ොති න යකව ං පාකාරාදයයො කාරයය, 
සිඞ්ඝාටකං චතුමග්ග න්ධිඤ්ච චච්චරං අන් රාවීථිඤ්ච කාරයයති

 ම් න්යධො. සුවිභත්තන්තොපණන්ති සුට්ඨු විභත් ං විභාගය ො
යකොට්ඨා වන් ං අන් රාපණං අයනකාපණ හ ් ං කාරායපයයාති

අත්යථො. කාෙයෙෙය සභං තත්ථාති   ්මිං මාපි නගයර  භං

ධම්මාධිකරණ ා ං කාරයය. අත්ථානත්ථවිනිච්ඡෙං වඩ්ඪිඤ්ච අවඩ්ඪිඤ්ච
විනිච්ඡයකරණත්ථං විනිච්ඡය ා ංකාරයයති ම් න්යධො. 

528. නිග්ඝාතත්ථං අමිත්තානන්ති පටිරාජූනං පටි ාහනත්ථං. 

ඡිද්දාඡිද්දඤ්ෙ ජානිතුන්ති යදො ඤ්ච අයදො ඤ්ච ජානිතුං. බලකාෙස්ස

ෙක්ඛාොති හත්ථිඅ ් රථපත්ති ඞ්ඛා  ්    කාය ්  ය නා මූහ ්  

ආරක්ඛණත්ථාය යසො නගර ාමියකො රාජා, යසනාපච්ෙං ය නාපතිං

ය නානායකංමහාමත් ං ඨයපති ඨානන් යරපතිට්ඨයපතීතිඅත්යථො. 
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529. ආෙක්ඛත්ථාෙ භණ්ඩස්සාති
ජා රූපරජ මුත් ාමණිආදිරාජභණ්ඩ ්  ආරක්ඛණත්ථාය  මන් ය ො

යගොපනත්ථාය ය  මය්හං භණ්ඩං  ා විනස්සීති නිධානකුසලං රක්ඛයණ

කු  ං යඡකං නෙං පුරි ං භණ්ඩෙක්ඛං භණ්ඩරක්ඛන් ං ය ො රාජා
භණ්ඩාගායරඨයපතීති  ම් න්යධො. 

530.   ත්යතො යහොති යෙො ෙඤ්යඤොති යයො පණ්ඩිය ො රඤ්යඤො

මමත්ය ො මාමයකො පක්ඛපාය ො යහොති. වුද්ධිං ෙස්ස ෙ ඉච්ඡතීති අ ් 

රඤ්යඤො වුද්ධිඤ්ච විරූළ්හිං යයො ඉච්ඡති කායමති, තස්ස ඉත්ථම්භූ  ් 

පණ්ඩි  ් රාජා අධිකෙණං විනිච්ඡයාධිපච්චංයදති මිත්තස්ස මිත් භාව ්  

පටිපජ්ජිතුන්ති ම් න්යධො. 

531. උප්පායතසූති උක්කාපා දි ාඩාහාදිඋප්පාය සු ච. නිමිත්යතසූති

මූසිකච්ඡින්නාදීසු ‘‘ඉදං නිමිත් ං සුභං, ඉදං නිමිත් ං අසුභ’’න්ති එවං

නිමිත් ජානන ත්යථසු ච. ලක්ඛයණසු ොති ඉත්ථිපුරි ානං

හත්ථපාද ක්ඛණජානන ත්යථසු ච යකොවිදං යඡකං අජ්ඣාෙකං 

අයනයක ං සි ් ානං  යාකරණවාචකං  න්තධෙං 

යවදත් ය ඞ්ඛා මන් ධාරකං පණ්ඩි ං ය ො රාජා යපොයෙොහිච්යෙ 
පුයරොහි ට්ඨානන් යරඨයපතීති  ම් න්යධො. 

532. එයතහඞ්ය හි සම්පන්යනොති එය හි වුත් ප්පකායරහි අඞ්යගහි 

අවයයවහි  ම්පන්යනො  මඞ්ගීභූය ො ය ො රාජා ‘‘ඛත්තියයො’’ති පවුච්ෙති 

කථීයතීති ම් න්යධො. සදා ෙක්ඛන්ති ොජානන්ති එය  ය නාපච්චාදයයො

අමච්චා  දා  බ් කා ං  ං රාජානං රක්ඛන්ති යගොයපන්ති. කිමිව? 

ෙක්කවායකොවදුක්ඛිතං දුක්ඛප්පත් ං  කඤාතිංරක්ඛන්ය ොචක්කවායකො
පක්ඛීඉවාතිඅත්යථො. 

533. තයථව ත්වං  හාවීොති වීරුත් ම, යථා ය ො රාජා 

ය නාපච්චාදිඅඞ්ග ම්පන්යනො නගරද්වාරං ථයකත්වා පටිව ති,  යථව

තුවං හතාමිත්යතො නිහ පච්චත්ථියකොඛත්තියයොඉව සයදවකස්සයලොකස්ස 

 හයදයවහි පවත් මාන ්  ය ොක ්  ධම් ොජා ධම්යමන යමනරාජා

ද පාරමි ාධම්මපරිපූරයණන රාජභූ ත් ා ‘‘ධම්මරාජා’’ති පවුච්ෙති 
කථීයතීති ම් න්යධො. 

534. තිත්ථියෙ නීහරිත්වානාති ධම්මරාජභායවන පටිපක්ඛභූය  
 ක තිත්ථියය නීහරිත්වා නි ්ය ය න හරිත්වා නිබ්බිය වනං කත්වා 

සයසනකං ධාෙඤ්ොපි ය නාය  හ ව වත්තිමාරම්පි නීහරිත්වා. 

ත න්ධකාෙං විධමිත්වාති  ම ඞ්ඛා ං යමොහන්ධකාරං විධමිත්වා

විද්ධංය ත්වා. ධම් න ෙං  ත් තිං ය ොධිපක්ඛියධම්ම ඞ්ඛා ං, 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 

269 

පටුන 

ඛන්ධාය නධාතුපටිච්ච මුප්පාද  ය ොජ්ඣඞ්ගගම්භීරනය මන් පට්ඨාන

ධම්ම ඞ්ඛා ංවා නගරං අ ාපය නිම්මිනිපතිට්ඨායපසීතිඅත්යථො. 

535. සීලං පාකාෙකං තත්ථාති   ්මිං පතිට්ඨාපිය  ධම්මනගයර 

චතුපාරිසුද්ධිසී ං පාකාරං. ඤාණං යත ද්වාෙයකොට්ඨකන්ති ය  තුය්හං
 බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණආ යානු යඤාණඅනාග ං ඤාණඅතී ං ඤාණාදික

යමව ඤාණං ද්වාරයකොට්ඨකන්ති අත්යථො. සද්ධා යත එසිකා වීොති, 

භන්ය , අසිථි පරක්කම ය  තුය්හං දීපඞ්කරපාදමූ ය ො පභුති
 බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණකාරණා  ද්දහන ද්ධා

උ ් ාපි අ ඞ්කාරඅ ඞ්ක ථම්යභොති අත්යථො. ද්වාෙපායලො ෙ සංවයෙොති
ය  තුය්හං ඡද්වාරික ංවයරො රක්ඛාවරණගුත්ති ද්වාරපාය ො
ද්වාරරක්ඛයකොතිඅත්යථො. 

536. සතිපට්ඨාන ට්ටාලන්ති ය  තුය්හං 

චතු තිපට්ඨානඅට්ටා මුණ්ඩච්ඡදනං. පඤ්ඤායතෙච්ෙෙං මුයනති, භන්ය , 
මුයන ඤාණවන්  ය  තුය්හං පාටිහාරියාදිඅයනකවිධා පඤ්ඤා චච්චරං

මග්ග යමොධානං නගරවීථීති අත්යථො. ඉද්ධිපාදඤ්ෙ සිඞ්ඝාටන්ති තුය්හං
ඡන්දවීරියචිත් වීමං  ඞ්ඛා ා චත් ායරො ඉද්ධිපාදා සිඞ්ඝාටං

චතුමග්ග න්ති. ධම් වීථි සු ාපිතන්ති 

 ත් තිං ය ොධිපක්ඛියධම්ම ඞ්ඛා ාය වීථියා සුට්ඨු මාපි ං  ජ්ජි ං,  ං 
ධම්මනගරන්තිඅත්යථො. 

537. සුත්තන්තං අභිධම් ඤ්ොති  ව තුය්හං එත්ථ ධම්මනගයර 

සුත් න් ංඅභිධම්මංවිනයඤ්ච යකවලං  ක ං සුත් යගයයාදිකංනවඞ්ගං

බුද්ධවචනං ධම් සභා ධම්මාධිකරණ ා ාතිඅත්යථො. 

538. සුඤ්ඤතං අනිමිත්තඤ්ොති අනත් ානුප ් නාවය න පටි ද්ධං 

සුඤ්ඤ විහාරඤ්ච, අනිච්චානුප ් නාවය න පටි ද්ධං

අනිමිත් විහාරඤ්ච. විහාෙඤ්ෙප්පණිහිතන්ති දුක්ඛානුප ් නාවය න

පටි ද්ධං අප්පණිහි විහාරඤ්ච. ආයනඤ්ජඤ්ොති අච ං අඵන්දි ං 

චතු ාමඤ්ඤඵ  ඞ්ඛා ං ආයනඤ්ජවිහාරඤ්ච. නියෙොයධො ොති 

 බ් දුක්ඛනියරොධං නිබ් ානඤ්ච. එසා ධම් කුටී තවාති එ ා 
 බ් නවය ොකුත් රධම්ම ඞ්ඛා ා  ව තුය්හං ධම්මකුටි ව නයගහන්ති
අත්යථො. 

539. පඤ්ඤාෙ අග්ය ො නික්ඛිත්යතොතිපඤ්ඤාවය නපඤ්ඤවන් ානං

අග්යගො.ඉතිභගව ානික්ඛිත්ය ො ඨපිය ොයථයරො පටිභායන චපඤ්ඤාය

කත් බ්ය කිච්යච, යුත් මුත් පටිභායන වා යකොවියදො යඡයකො නාය න 

සාරිපුත්යතොති පාකයටො තව තුය්හං ධම්මය නාපති  යා යදසි  ් 
පිටකත් යධම්ම මූහ ්  ධාරණය ො පති පධායනො හුත්වා ය නාකිච්චං
කයරොතීති අත්යථො. 
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540. චුතූපපාතකුසයලොති භන්ය මුනි, චුතූපපායත චුතියාඋපපත්තියා

ච කුසයලො යඡයකො. ඉද්ධිොපාෙමිං යතොති‘‘එයකොපිහුත්වා හුධායහොති, 

 හුධාපි හුත්වා එයකො යහොතී’’තිආදිනා (දී. නි. 1.238; පටි. ම. 1.102) 
වුත් ාය ඉද්ධිප්පයභදාය පාරමිං පරියයො ානං ගය ො පත්ය ො නායමන

යකොලිය ො නාම යමොග්ගල් ානත්යථයරො යපොයෙොහිච්යෙො  ව තුය්හං
පුයරොහිය ොති ම් න්යධො. 

541. යපොොණකවංසධයෙොතිභන්ය මුයන, ඤාණවන් ංයපොරාණ ් 

වං  ්  ධාරයකො, පරම්පරජානනයකො වා උග් යතයජො පාකටය යජො, 

දුොසයදො ආ ායදතුං ඝට්යටතුං දුක්යඛො අ ක්කුයණයයයොති අත්යථො. 

ධුතවාදිගුයණනග්ය ොති ය චීවරිකඞ්ගාදීනිය ර ධු ඞ්ගානිවදතිඔවදතීති
ධු වාදීගුයණන ධු ඞ්ගගුයණන අග්යගො ය ට්යඨො මහාක ් පත්යථයරො 

තව තුය්හං අක්ඛදස්යසො යවොහාරකරයණපධායනොතිඅත්යථො. 

542. බහුස්සුයතො ධම් ධයෙොති භන්ය  මුයන,  හූනං 
චතුරාසීතිධම්මක්ඛන්ධ හ ් ානං සු ත් ා භගව ා භික්ඛු ඞ්ඝය ො ච
උග්ගහි ත් ා  හු ්සුය ො අයනයක ං ඡ   හ ්  ඞ්ඛයානං
ආගමධම්මානං  තිපට්ඨානාදීනඤ්ච පරමත්ථධම්මානං ධාරණය ො

ධම්මධයරො ආනන්යදො. සබ්බපාඨී ෙ සාසයනති බුද්ධ ා යන  බ්ය  ං
පාඨීනං පඨන් ානං  ජ්ඣායන් ානං භික්ඛූනං අග්යගො ය ට්යඨොති

 බ් පාඨී නායමන ආනන්යදො නාම යථයරො. ධම් ාෙක්යඛො තවාති  ව

තුය්හංධම්ම ් පිටකත් යධම්මභණ්ඩ ් ආරක්යඛොරක්ඛයකොපා යකො, 
ධම්මභණ්ඩාගාරියකොතිඅත්යථො. 

543. එයත සබ්යබ අතික්කම් ාති භ වා භගයවා ම්මා ම්බුද්යධොඑය  
 ාරිපුත් ාදයයො මහානුභායවපි යථයර අතික්කම්ම වජ්යජත්වා මමංයයව 

පය සි පමාණං අකාසි, මනසි අකාසීති අත්යථො. විනිච්ඡෙං ය  පාදාසීති
විනයඤ්ඤූහි පණ්ඩිය හි යදසි ං පකාසි ං විනයය විනිච්ඡයං

යදො විචාරණංයමමය්හංභගවා පාදාසි පකායරන අදාසි, මය්හයමවභාරං
අකාසීති ම් න්යධො. 

544. යෙො යකොචි විනයෙ පඤ්හන්ති යයො යකොචි භික්ඛු බුද්ධ ාවයකො 

විනයනි ්සි ං පඤ්හං මං පුච්ඡති, තත්ථ   ්මිං පුච්ඡි පඤ්යහ ය  මය්හං 

චින්තනා විමතිකඞ්ඛානත්ථි. තඤ්යහවත්ථං  ං එව පුච්ඡි ං අත්ථං අහං
කයථමීති ම් න්යධො. 

545. ොවතා බුද්ධයඛත්තම්හීති යාව ා යත් යක ඨායන බුද්ධ ්  

ආණායඛත්ය  ංමහාමුනිං  ම්මා ම්බුද්ධංඨයපත්වා විනයෙ විනයපිටයක

විනයවිනිච්ඡයකරයණ වා  ාදියසො මයා  දිය ො නත්ථි, අහයමව අග්යගො, 

භියෙයො මමාධියකොකුය ොභවි ් තීති ම් න්යධො. 
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546. භික්ඛුසඞ්යඝනිසීදිත්වා භික්ඛු ඞ්ඝමජ්යඣනිසින්යනොයගො යමො 

භගවා එවං  ජ්ජති සීහනාදං කයරොති. කථං? විනයෙ උභය ොවිභඞ්යග, 

ඛන්ධයකසු මහාවග්ගචූළවග්යගසු, ච- ද්යදන පරිවායර, උපාලිස්ස 

උපාලිනා සය ො  දිය ොනත්ථීතිඑවංගජ්ජති. 

547. ොවතාති යත් කං බුද්ධභණිතං බුද්යධන යදසි ං නවඞ් ං 

සුත් යගයයාදි ත්ථු ා නං  ත්ථුනා පකාසි ං  බ් ං විනයෙො ධං  ං

විනයයඅන්ය ොපවිට්ඨංවිනයමූ කං ඉච්යචවං පස්සියනො ප ් න්  ් . 

548.    කම් ං සරිත්වානාති යගො යමො සකයපුඞ් යවො 

 කයවං ප්පධායනො,    කම් ං මය්හං පුබ් පත්ථනාකම්මං

අතී ං ඤායණන සරිත්වාන පච්චක්ඛය ො ඤත්වා භික්ඛු ඞ්ඝමජ්යඣ 

ගය ො ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං විනයධරානං යදිදං 

උපාලී’’ති(අ.නි.1.219, 228) මංඑ දග්යගඨායනඨයපසීති ම් න්යධො. 

549. සතසහස්සුපාදාොති   හ ් කප්යපආදිංකත්වායංඉමංඨානං 

අපත්ථයං පත්යථසිං, ය ො ය  අත්යථො මයා අනුප්පත්යතො අධිගය ො

පටි ද්යධොවිනයය පාෙමිං යතො යකොටිංපත්ය ොතිඅත්යථො. 

550. සකයානං  කයවං රාජූනං නන්දිජනයනො ය ොමන ් කාරයකො

අහං පුයෙ පුබ්ය කප්පයකො ආසිං අයහොසිං, තං ජාතිං  ංකු ං ංයයොනිං 

විජහිත්වා විය ය න ජහිත්වා ඡඩ්යඩත්වා  යහසියනො  ම්මා ම්බුද්ධ ්  

පුත්යතො ජායතො  කයපුත්ය ොති  ඞ්ඛයං ගය ො  ා නධාරණය ොති 
අත්යථො. 

551.  ය ොපරං අත් යනොදා කුය නිබ් ත් නාපදානංද ්ය න්ය ො 

ඉයතො දුතිෙයක කප්යපතිආදිමාහ.  ත්ථ ඉයතො භද්දකප්පය ො යහට්ඨා 
දුතියය කප්යප නායමන අඤ්ජය ො නාම ඛත්තියයො එයකො රාජා 

අනන්තයතයජො  ඞ්ඛයාතික්කන් ය යජො අමිතෙයසො 

පමාණාතික්කන් පරිවායරො  හද්ධයනො අයනකයකොටි   හ ් ධනවා 

භූමිපායලො පථවීපා යකොරක්ඛයකොඅයහොසීති  ම් න්යධො. 

552. තස්ස ෙඤ්යඤොති   ්   ාදි  ්  රාජියනො පුත්ය ො අහං

චන්දයනොනාම ඛත්තියෙො ඛත්තියකුමායරො අයහොසින්ති  ම් න්යධො. ය ො

අහං ජාතිමයදන ච ය මයදන ච යභොගමයදන ච උපත්ථද්යධො ථම්භිය ො 
උන්නය ොතිඅත්යථො. 

553. නා සතසහස්සානීති    හ ් හත්ථියනො  ාතඞ් ා මා ඞ්ගකුය 

ජා ා තිධාපභින්නා අක්ඛිකණ්ණයකො  ඞ්ඛාය හිතීහිඨායනහිපභින්නා

මදගළි ා සබ්බාලඞ්කාෙභූසිතා  බ්ය හිහත්ථා ඞ්කායරහි අ ඞ්ක ා සදා 
 බ් කා ංමංපරිවායරන්තීති ම් න්යධො. 
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554. සබයලහි පයෙයතොහන්ති  දා   ්මිං කාය  අහං   ය හි

අත් යනො ය නා ය හි පයෙයතො පරිවාරිය ො උයයානං  න්තුකා යකො 

ඉච්ඡන්ය ො සිරිකං නාම නා ං හත්ථිං ආරුය්හ අභිරුහිත්වා නගරය ො
නික්ඛමින්ති  ම් න්යධො. 

555. ෙෙයණන ෙ සම්පන්යනොති සී  ංවරාදිපන්නර චරණධම්යමන

 මන්නාගය ො ගුත්තද්වායෙො පිහිතෙක්ඛාදිඡද්වායෙො සුසංවුයතො සුට්ඨු 

රක්ඛි කායචිත්ය ො යදවය ො නාම සම්බුද්යධො පච්යචක ම්බුද්යධො,    

මය්හං පුෙයතො  ම්මුයඛ ආ ච්ඡි පාපුණීති අත්යථො. 

556. යපයසත්වා සිරිකං නා න්ති ංආග ංපච්යචකබුද්ධංදි ්වාඅහං

සිරිකං නාම නාගං අභිමුඛං යපය ත්වා බුද්ධං ආසාදයං ඝට්යටසිං

පදු ්ය සින්ති අත්යථො. තයතොසඤ්ජාතයකොයපොයසොති ය ො  ්මාමයා

අතීව ළියළත්වා යපසි ත් ා ය ො හත්ථිනායගො මයි  ඤ්ජා යකොයපො පදං 

අත් යනොපාදං නුද්ධෙයත නඋද්ධරති, නිච්චය ොවයහොතීතිඅත්යථො. 

557. නා ං දුට්ඨ නං දිස්වාති දුට්ඨමනංකුද්ධචිත් ංනාදං දි ්වා අහං 

බුද්යධ පච්යචකබුද්යධ යකොපං අකාසිං යදො ං උප්පායදසින්ති අත්යථො. 

වියහසයත්වා සම්බුද්ධන්ති යදව ං පච්යචක ම්බුද්ධං වියහ යිත්වා
වියහයඨත්වාඅහං උයයානංඅගමාසින්ති ම් න්යධො. 

558. සාතං තත්ථ න වින්දාමීති   ්මිං ආ ාදයන  ා ං න වින්දාමි. 

ආ ාදනනිමිත් ංමධුරංසුඛංන භාමීතිඅත්යථො. සියෙොපජ්ජලියතො ෙථාති
සියරො මම සී ං පජ්ජලිය ො යථා පජ්ජ මානං විය යහොතීති අත්යථො. 

පරිළායහන ඩය්හාමීති පච්යචකබුද්යධ යකොප ්  ක ත් ා 
පච්ඡානු ාපපරිළායහනඩය්හාමිඋණ්හචිත්ය ොයහොමීතිඅත්යථො. 

559. සසා ෙන්තාති ය යනව පාපකම්ම ය න   ාගරන් ා

 ාගරපරියයො ානා  ක මහාපථවී ය  මය්හං ආදිත්තා විෙ ජලි ා විය

යහොතිඛායතීතිඅත්යථො. පිතුසන්තිකුපා ම් ාති එවංභයයඋප්පන්යනඅහං

අත් යනොපිතුරඤ්යඤො න්තිකං උපා ම්  උපගන්ත්වාඉදංවචනං අබ්රවිං 
කයථසින්තිඅත්යථො. 

560. ආසීවිසංව කුපිතන්ති ආසීවි ං බ් ංකුපි ංකුද්ධංඉවජ මානං

අග්ගික්ඛන්ධං ඉව  ත්තං තිධා පභින්නං දන්තිං දන් වන් ං කුඤ්ජෙං 

උත් මං හත්ථිං ඉව ච ආග ං යං පච්යචකබුද්ධං සෙම්භුං  යයමව

බුද්ධභූ ංඅහං ආසාදයං ඝට්යටසින්ති ම් න්යධො. 

561. ආසාදියතො ො බුද්යධොතිය ො පච්යචකබුද්යධො මයාආ ාදිය ො

ඝට්ටිය ො යඝොයෙො අඤ්යඤහි ඝට්යටතුං අ ක්කුයණයයත් ා යඝොයරො, 

උග් තයපො පාකට යපො ජියනො පඤ්ච මායර ජි වා එවංගුණ ම්පන්යනො 
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පච්යචකබුද්යධොමයාඝට්ටිය ොතිඅත්යථො. පුොසබ්යබවිනස්සා ාති  ්මිං
පච්යචකබුද්යධ ක අනාදයරන  බ්ය  මයං වින ් ාම විවියධනාකායරන

න ් ාම, භ ්මා විය භවාමාති අත්යථො. ඛ ායපස්සා  තං මුනින්ති  ං

පච්යචකබුද්ධංමුනිංයාවන වින ් ාම,  ාවඛමායප ් ාමාති ම් න්යධො. 

562. යනො යෙ තං නිජ්ඣායපස්සා ාති අත්තදන්තං දමි චිත් ං 

ස ාහිතං එකග්ගචිත් ං  ං පච්යචකබුද්ධං යනො යච නිජ්ඣායප ් ාම

ඛමායප ් ාම. ඔයෙන සත්තදිවසා  ත් දිව ය ො ඔරභායග  ත් දිවය 

අනතික්කමිත්වා ම්පුණ්ණංරට්ඨංයම බ් ං විධමිස්සති වින ්සි ් ති. 

563. සුය ඛයලො යකොසියෙො ොති එය  සුයමඛ ාදයයො චත් ායරො

රාජායනොඉ යයො ආසාදයත්වා ඝට්යටත්වා අනාදරංකත්වා සෙට්ඨකා  හ
රට්ඨජනපදවාසීහිදුග්ග ාවිනා ංග ාතිඅත්යථො. 

564. ෙදා කුප්පන්ති ඉසයෙොති යදා ය ්මිං කාය  සඤ්ඤතා 

කාය ඤ්ඤමාදීහි  ඤ්ඤ ා  න් ා බ්රහ් ොරියනො උත් මචාරියනො

ය ට්ඨචාරියනො ඉ යයො කුප්පන්ති යදොමන ් ා භවන්ති,  දා   ාගරං
 පබ්  ං  යදවකංය ොකංවිනාය න්තීති ම් න්යධො. 

565. තියෙොජනසහස්සම්හීති ය  ං ඉසීනං ආනුභාවං ඤත්වා ය 

ඛමායපතුං අච්ෙෙං අපරාධං යදසනත්ථාෙ පකා නත්ථාය 
තියයොජන හ ් ප්පමායණ පයදය  පුරිය   න්නිපා යින්ති  ම් න්යධො. 

සෙම්භුං උපසඞ්කමින්ති  යම්භුං පච්යචකබුද්ධං උප ඞ්කමිං  මීපං
අගමාසින්තිඅත්යථො. 

566. අල්ලවත්ථාති මයා  ද්ධිං රාසිභූ ා  බ්ය  ජනා අල් වත්ථා

උදයකන තින් වත්ථඋත් රා ඞ්ගා අල්ලසිො තින් යක ා පඤ්ජලීකතා 

මුද්ධනි ක අඤ්ජලිපුටා බුද්ධස්ස පච්යචකමුනියනො පායද පාද මීයප 

නිපතිත්වා නිපජ්ජිත්වා ඉදං වෙන බ්රවුන්ති ‘‘ඛම ්සු ත්වං, 
මහාවීරා’’තිආදිකං වචනංඅබ්රවුංකයථසුන්තිඅත්යථො. 

567.  හාවීෙ වීරුත් ම භන්ය  පච්යචකබුද්ධ, මයා තුම්යහසු

අඤ්ඤායණන ක ංඅපරාධංඛම ්සුත්වංවියනොයදහි, මාමනසිකයරොහීති

අත්යථො. ජයනො ජන මූයහො තං භගවන් ං අභි විය ය නයාචති. පරිළාහං 

යදො යමොයහහි ක චිත් දුක්ඛපරිළාහංඅම්හාකං වියනොයදහි  නුංකයරොහි, 

යනො අම්හාකං ෙට්ඨං  ක රට්ඨජනපදවාසියනො  ාවිනාසෙ මාවිනාය හීති
අත්යථො. 

568. සයදව ානුසා සබ්යබති  බ්ය  මානු ා  යදවා සදානවා 

පහාරාදාදීහි අසුයරහි  හ සෙක්ඛසා අයෙො යෙන කූයටන මහාමුග්ගයරන 

සදා  බ් කා ං ය සිෙං මය්හංමත්ථකං භින්යදෙයං පදාය යයං. 
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569.  ය ො පරං බුද්ධානං ඛමි භාවඤ්ච යකොපාභාවඤ්ච

පකාය න්ය ො දයකඅග්ගින සණ්ඨාතීතිආදිමාහ. ත්ථයථාඋදයකඅග්ගි 

නසණ්ඨාති නපතිට්ඨාති, යථාබීජං යසයල සි ාමයයපබ් ය නවිරුහති, 

යථා අ යද ඔ යධ කිමි පාණයකො න  ණ්ඨාති.  ථා යකොයපො 

චිත් ප්පයකොයපො දුම්මන ා බුද්යධ පටිවිද්ධ ච්යච පච්යචකබුද්යධ න 

ජාෙති නඋප්පජ්ජතීතිඅත්යථො. 

570. පුනපි බුද්ධානං ආනුභාවං පකාය න්ය ො ෙථා ෙ භූමීතිආදිමාහ.

 ත්ථ යථා ච භූමි පථවී අෙලා නිච්ච ා,  ථා බුද්යධො අචය ොති අත්යථො.

යථා සා යෙො මහා මුද්යදො අප්පය යෙයො පයමතුං පමාණං ගයහතුං

අ ක්කුයණයයයො,  ථා බුද්යධො අප්පයමයයයොති අත්යථො. යථා ආකායසො 

අඵුට්ඨාකාය ො අනන්තයකො පරියයො ානරහිය ො, එවං  ථා බුද්යධො 

අක්යඛොභියෙො යඛොයභතුංආය ොයළතුංඅ ක්කුයණයයයොතිඅත්යථො. 

571.  ය ො පරං පච්යචකබුද්ධ ්  ඛමනවචනං ද ්ය න්ය ො සදා 

ඛන්තා  හාවීොතිආදිමාහ.  ත්ථ  හාවීො උත් මවීරියවන් ා බුද්ධා 

තපස්සියනො පාපානං  පනය ො ‘‘ යපො’’ති  ද්ධනායමන වීරියයන

 මන්නාග ා ඛන්තා චඛන්තියා ච  ම්පන්නා ඛමිතා ච පයර ං අපරාධං

ඛමි ා  හි ා සදා  බ් කා ං භවන්තීති  ම් න්යධො. ඛන්තානං

ඛමිතානඤ්ොති ය  ං බුද්ධානං ඛන් ානං ඛන්තියා යුත් ානං ඛමි ානං

පරාපරාධඛමි ානං හි ානඤ්ච   නං ඡන්දාදීහිඅගතිගමනංනවිජ්ජතීති
අත්යථො. 

572. ඉති ඉදං වචනං වත්වා සම්බුද්යධො පච්යචක ම්බුද්යධො පරිළාහං 

 ත් ානං උප්පන්නදාහං වියනොදෙං වියනොදයන්ය ො  හාජනස්ස පුෙයතො 

 න්නිපති  ්   රාජක ්  මහය ො ජනකාය ්   ම්මුඛය ො තදා   ්මිං

කාය  නභං ආකා ං අබ්භුග් මි උග්ගඤ්ඡීතිඅත්යථො. 

573. යතනකම්ය නහංධීොතිධීරධිති ම්පන්නඅහං යතන කම්ය න 

පච්යචකබුද්යධකය නඅනාදරකම්යමනඉම ්මිංපච්ඡිමත් භයව හීනත්තං 

 ාමකභාවංරාජූනංකප්පකකම්මකරණජාතිං අජ්ඣුපා යතො  ම්පත්ය ොති

අත්යථො. ස තික්කම්  තංජාතින්ති ංපරායත් ජාතිං සං සුට්ඨු අතික්කම්ම

අතික්කමිත්වා. පාවිසිං අභෙං පුෙන්ති භයරහි ං නිබ් ානපුරං
නිබ් ානමහානගරංපාවිසිංපවිට්යඨොආසින්තිඅත්යථො. 

574. තදාපි  ං  හාවීොති වීරුත් ම තදාපි   ්මිං පච්යචකබුද්ධ ් 

ආ ාදන මයය අපි  යම්භූ පච්යචකබුද්යධො පරිළාහං ආ ාදනයහතු

උප්පන්නං කායචිත් දරථං වියනොයදසි දූරීඅකාසි. ඩය්හ ානං  ය ො එව

පච්ඡානු ායපන කුක්කුච්යචන ඩය්හමානං  න් පන් ං මං සුසණ්ඨිතං 
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යදො ං යදො ය ො ද ් යන සුට්ඨු  ණ්ඨි ං දි ්වා ඛමාපයි  ං අපරාධං
අධිවාය සීති ම් න්යධො. 

575. අජ්ජාපි  ං  හාවීොති වීරුත් ම, අජ්ජාපි තුය්හං  මාගමකාය  

අපි, තිහග්ගීභි රාගග්ගියදො ග්ගියමොහග්ගි ඞ්ඛාය හි වා 

නිරයග්ගියප ග්ගි ං ාරග්ගි ඞ්ඛාය හි වා තීහි අග්ගීහි ඩය්හ ානං 

දුක්ඛමනුභවන් ං මං භගවා සීතිභාවං යදොමන ් විනාය න

 න් කායචිත්  ඞ්ඛා ං සීතිභාවං නිබ් ානයමව වා අපාපය  ම්පායපසි. 

තයෙො අග්ගී වුත් ප්පකායර ය   යයො අග්ගී නිබ්බායපසි වූප යමසීති
 ම් න්යධො. 

576. එවං අත් යනොහීනාපදානංභගවය ොද ්ය ත්වාඉදානිඅඤ්යඤපි
  ්   වයන නියයොයජත්වා ඔවදන්ය ො ‘‘යය ං

ය ො ාවධානත්ථී’’තිආදිමාහ.  ත්ථ යෙසං තුම්හාකං යසොතාවධානං 

ය ො  ් අවධානංඨපනං අත්ථි විජ්ජති, ය තුම්යහ භාසයතො  ා න්  ් 

මම වචනං සුණාථ මනසිකයරොථ. අත්ථං තුම්හං පවක්ඛාමීති ෙථා යයන 

පකායරන    මයා දිට්ඨං පදං නිබ් ානං,  ථා ය න පකායරන
නිබ් ාන ඞ්ඛා ංපරමත්ථංතුම්හාකංපවක්ඛාමීති  ම් න්යධො. 

577.  ං ද ්ය න්ය ො සෙම්භුං තං වි ායනත්වාතිආදිමාහ.  ත්ථ 

සෙම්භුං  යයමව භූ ං අරියාය ජාතියා ජා ං  න් චිත් ං  මාහි ං

පච්යචකබුද්ධං විමායනත්වා අනාදරං කත්වා යතන කම්ය න 

කය නාකු ය න අජ්ජ ඉම ්මිං වත් මානකාය  අහං නීෙයෙොනිෙං 

පරායත් ජාතියංකප්පකජාතියං ජායතො නිබ් ත්ය ො අම්හි භවාමි. 

578.  ා යවො ඛණං විොයධථාති බුද්ධුප්පාදක්ඛණං යවො තුම්යහ මා

විරායධථ ගළි ංමාකයරොථ, හි  ච්චං ඛණාතීතා බුද්ධුප්පාදක්ඛණංඅතී ා

අතික්කන් ා  ත් ා යසොෙයෙ ය ොචන්ති, ‘‘මයං අ ක්ඛිකා දුම්යමධා

භවාමා’’ති එවං ය ොචන්තීතිඅත්යථො. සදත්යථ අත් යනො අත්යථවුඩ්ඪියං 

වාෙය ෙයාථ වීරියං කයරොථ. යවො තුම්යහහි ඛයණො බුද්ධුප්පාදක්ඛයණො

 මයයො පටිපාදියතො නිප්ඵාදිය ොපත්ය ොතිඅත්යථො. 

579.  ය ො පරං  ං ාරග ානං ආදීනවං උපමාඋපයමයයවය න

ද ්ය න්ය ො එකච්ොනඤ්ෙ ව නන්තිආදිමාහ. එකච්ොනං යක ඤ්චි

පුග්ග ානං ව නං උද්ධංඋග්ගිරණංඑකච්චානං වියෙෙනං අයධොපග්ඝරණං 

එයක එකච්චානං හ ාහ ං විසං මුච්ඡාකරණවි ං, එකච්චානං පුග්ග ානං 

ඔසධං රක්ඛනුපායංභගවාඑවංපටිපාටියාඅක්ඛාසීති ම් න්යධො. 

580. ව නං පටිපන්නානන්ති පටිපන්නානං මග්ග මඞ්ගීනං වමනං 

 ං ාරඡඩ්ඩනං  ං ාරයමොචනං භගවා අක්ඛාසීති  ම් න්යධො. ඵලට්ඨානං 
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ඵය  ඨි ානං වියරචනං  ං ාරපග්ඝරණං අක්ඛාසි. ඵලලාභීනං ඵ ං

 භිත්වා ඨි ානං නිබ් ානඔ ධං අක්ඛාසි.  යවසීනං 
මනු ් යදවනිබ් ාන ම්පත්තිං ගයවසීනං පරියය න් ානං 
පුඤ්ඤයඛත් භූ ං ඞ්ඝංඅක්ඛාසීති ම් න්යධො. 

581. සාසයනන විරුද්ධානන්ති  ා න ්  පටිපක්ඛානං හ ාහ ං

කුතූහ ං පාපං අකු  ං අක්ඛාසීති  ම් න්යධො. ෙථා ආසීවියසොති
අ ් ද්ධානං ක පාපානං පුග්ග ානං  ං ායර දුක්ඛාවහනය ො

ආසීවි  දි ං යථා ආසීවිය ො දිට්ඨමත්ය න භ ්මකරණය ො දිට්ඨවියසො 

 ප්යපො අත් නා දට්ඨං නරං ඣායපති ඩය්හති දුක්ඛායපති. තං නෙං  ං 
අ ් ද්ධංක පාපංනරංහ ාහ වි ංඑවංඣායපතිචතූසුඅපායයසුඩය්හති
ය ොය සීති  ම් න්යධො. 

582. සකිං පීතංහලාහලන්ති වි ංහ ාහ ංළි ං කිංඑකවාරං ජීවි ං 

උපරුන්ධති නාය ති. සාසයනන  ා නම්හි විෙජ්ඣිත්වා අපරාධං කත්වා

පුග්ගය ො කප්පයකොටිම්හි යකොටි ඞ්යඛය කප්යපපි ඩය්හති නිජ්ඣායතීති
අත්යථො. 

583. එවං අ ් ද්ධානං පුග්ග ානං ඵ විපාකං ද ්ය ත්වා ඉදානි

බුද්ධානං ආනුභාවං ද ්ය න්ය ො ඛන්තිොතිආදිමාහ.  ත්ථ යයො බුද්යධො 

වමනාදීනිඅක්ඛාසි, යසො බුද්යධො ඛන්තිො ඛමයනනච අවිහිංසාෙ  ත් ානං 

අවිහිං යනන ච ය ත්තචිත්තවතාෙ ච යමත් චිත් වන් භායවන ච 

සයදවකං  හ යදයවහි වත් මානං ය ොකං තායෙති අතික්කමායපති

නිබ් ායපති, තස් ා කාරණාබුද්ධායවොතුම්යහහි අවිොධිො විරුජ්ඣිතුංන 

 ක්කුයණයයා, බුද්ධ ා යනපටිපජ්යජයයාථාතිඅත්යථො. 

584.  ායභ ච අ ායභ ච න සජ්ජන්ති න භජන්ති න  ග්ගන්ති. 

සම් ානයන ආදරකරයණච වි ානයන අනාදරකරයණච අච ාපථවී දි ා

බුද්ධා භවන්ති, තස් ා කාරණා යත බුද්ධා තුම්යහහි න වියෙොධිො න 

වියරොයධ බ් ාවිරුජ්ඣිතුංඅ ක්කුයණයයාතිඅත්යථො. 

585. බුද්ධානං මජ්ඣත්  ංද ්ය න්ය ො යදවදත්යතතිආදිමාහ. ත්ථ 

වධකාවධයකසු  බ්ය සු  ත්ය සු ස යකො  මමානය ො මුනි බුද්ධමුනීති
අත්යථො. 

586. එයතසං පටියඝො නත්ථීති එය  ං බුද්ධානං පටියඝො චණ්ඩික්කං 

යදො චිත්  ං නත්ථි න  ංවිජ්ජති. ොය ොය සං න විජ්ජතීති ඉයම ං

බුද්ධානං රායගොපි රජ්ජනං අල්ලීයනං න විජ්ජති, න උප බ්භති,   ්මා

කාරණා, වධක ් චඔර  ් චාති බ්ය  ං ස යකො  මචිත්ය ොබුද්යධො 
යහොතීති ම් න්යධො. 
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587. පුනපි බුද්ධානංයයව ආනුභාවං ද ්ය න්ය ො පන්යථ දිස්වාන 

කාසාවන්තිආදිමාහ. ත්ථ මීළ්හ ක්ඛිතං ගූථ ම්මි ් ං කාසාවං ක ායවන

රජි ං චීවරං ඉසිද්ධජං අරියානං ධජං පරික්ඛාරං, පන්යථ මග්යග ඡඩ්ඩි ං 

දිස්වාන ප ්සිත්වා අඤ්ජලිංකත්වා ද ඞ්ගුලි යමොධානං අඤ්ජලිපුටංසිරසි

කත්වා සිෙසා සියරන වන්දිතබ්බං ඉසිද්ධජං අරහත් ද්ධජං
බුද්ධපච්යචකබුද්ධ ාවකදීපකං චීවරං නම ්සි බ් ං මායන බ් ං
පූයජ බ් න්තිඅත්යථො. 

588. අබ්භතීතාති අභි අත්ථඞ්ග ා නිබ්බු ා. යෙ ෙ බුද්ධා වත්ත ානා 

ඉදානිජා ාචයයබුද්ධා අනා තා අජා ාඅභූ ාඅනිබ් ත් ාඅපාතුභූ ාච

යයබුද්ධා. ධයජනායනන සුජ්ඣන්තීතිඅයනනඉසිද්ධයජනචීවයරනඑය 

බුද්ධා සුජ්ඣන්ති විසුද්ධා භවන්ති ය ොභන්ති. තස් ා ය න කාරයණන 

එයත බුද්ධා න ස්සිො න ස්සිතබ්බා වන්දි බ් ාති අත්යථො. ‘‘එ ං

නම ්සිය’’න්තිපිපායඨො,   ් එ ංඉසිද්ධජං නම ්සි බ් න්තිඅත්යථො. 

589.  ය ො පරංඅත් යනොගුණංද ්ය න්ය ො සත්ථකප්පන්තිආදිමාහ.

 ත්ථ සත්ථකප්පං බුද්ධ දි ං සුවිනෙං සුන්දරවිනයං සුන්දරාකායරන

ද්වාරත් යදමනං හදයෙන චිත්ය න අහං ධායෙමි  වනධාරණාදිනා 

පච්චයවක්ඛාමීති අත්යථො. විනෙං විනයපිටකං න ස්ස ායනො වන්දමායනො

විනයය ආදරං කුරුමායනො විහරිස්සාමි සබ්බදා  බ්  ්මිං කාය  වා ං
කප්යපමීති අත්යථො. 

590. විනයෙො ආසයෙො  ය්හන්ති විනයපිටකං මය්හං ඔකා භූ ං 
 වනධාරණමනසිකරණඋග්ගහපරිපුච්ඡාපවත් නවය න ඔකා භූ ං

යගහභූ න්ති අත්යථො. විනයෙො ඨානෙඞ්ක න්ති විනයයො මය්හං

 වනාදිකිච්චකරයණන ඨි ට්ඨානඤ්ච චඞ්කමනට්ඨානඤ්ච. කප්යපමි

විනයෙවාසන්ති විනයපිටයකවිනය න්තියා  වනධාරණපවත් නවය න

වා ං  යනං කප්යපමි කයරොමි. විනයෙො    ය ොෙයෙොති විනයපිටකං
මය්හං යගොචයරො ආහායරො යභොජනං නිච්චං ධාරණමනසිකරණවය නාති
අත්යථො. 

591. විනයෙ පාෙමිප්පත්යතොති  කය  විනයපිටයක පාරමිං

පරියයො ානං පත්ය ො. ස යථ ොපි යකොවියදොති
පාරාජිකාදි ත් ාපත්තික්ඛන්ධානං  මයථ වූප යම ච වුට්ඨායන ච

යකොවියදොයඡයකො, අධිකරණ මයථවා– 

‘‘විවාදංඅනුවාදඤ්ච, ආපත් ාධිකරණං ථා; 

කිච්චාධිකරණඤ්යචව, චතුරාධිකරණාම ා’’ති.– 

වුත් ාධිකරයණසුච– 
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‘‘ ම්මුඛා  තිවිනයයො, අමූළ්හපටිඤ්ඤාකරණං; 

යයභුයය  ් පාපියය, තිණවත්ථාරයකො ථා’’ති.– 

එවං වුත්ය සු ච  ත් සු අධිකරණ මයථසු අතියකොවියදො යඡයකොති 

අත්යථො. උපාලි තං  හාවීොති භන්ය  මහාවීර, චතූසු අ ඞ්යඛයයයයසු

කප්ප   හ ්ය සු  බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණාධිගමාය වීරියවන්  සත්ථයනො 

යදවමනු ් ානංඅනු ා ක ්  තං  ව පායද පාදයුයගඋපාලිභික්ඛු වන්දති 

පණාමංකයරොතීතිඅත්යථො. 

592. ය ො අහං පබ් ජිත්වා  ම්බුද්ධං න ස්ස ායනො පණාමං

කුරුමායනො ධම් ස්සෙ ය නභගව ායදසි  ් නවය ොකුත් රධම්ම ්  

සුධම් තං සුන්දරධම්මභාවං ජානිත්වා ධම්මඤ්ච නම ් මායනො ගාමය ො 

ගාමං පුෙයතොපුනං නගරය ොනගරංවිචරි ් ාමීති ම් න්යධො. 

593. කියලසා ඣාපිතා  ය්හන්තිමයාපටිවිද්ධඅරහත් මග්ගඤායණන
මය්හං චිත්  න් ානග ා  බ්ය  දියඩ්ඪ හ ්  ඞ්ඛා කිය  ා ඣාපි ා

ය ොසි ා විය ොසි ා විද්ධංසි ා. භවා සබ්යබ සමූහතාති කාමභවාදයයො

 බ්ය  නව භවා මයා  මූහ ා සං සුට්ඨු ඌහ ා යඛපි ා විද්ධංසි ා. 

සබ්බාසවා පරික්ඛීණාති කාමා යවො, භවා යවො, දිට්ඨා යවො, 
අවිජ්ජා යවොති  බ්ය  චත් ායරොආ වා පරික්ඛීණා පරි මන් ය ො ඛයං

පාපි ා. ඉදානි ඉම ්මිං අරහත් ප්පත් කාය  පුනබ්භයවො 
පුනුප්පත්ති ඞ්ඛාය ොභයවොභවනංජාතිනත්ථීති අත්යථො. 

594. උත් රි ය ොමන ් වය න උදානං උදායනන්ය ො 

ස්වා තන්තිආදිමාහ.  ත්ථ බුද්ධයසට්ඨස්ස උත් මබුද්ධ ්  සන්තියක 

 මීයපඑකනගයරවාමමආගමනං ස්වා තං සුට්ඨුආගමනංසුන්දරාගමනං 

වත එකන්ය න ආසි අයහොසීති  ම් න්යධො. තිස්යසො විජ්ජාති

පුබ්ය නිවා දිබ් චක්ඛුආ වක්ඛයවිජ්ජා අනුප්පත්තා  ම්පත් ා, පච්චක්ඛං

ක ාති අත්යථො. කතං බුද්ධස්ස සාසනන්ති බුද්යධන භගව ා යදසි ං
අනුසිට්ඨි  ා නං ක ංනිප්ඵාදි ං වත් පටිපත්තිං පූයරත්වාකම්මට්ඨානං
මනසිකරිත්වා අරහත් මග්ගඤාණාධිගයමන ම්පාදි න්තිඅත්යථො. 

595. පටිසම්භිදා ෙතස්යසොති අත්ථපටි ම්භිදාදයයො ච  ්ය ො

පඤ්ඤායයො  ච්ඡික ාපච්චක්ඛංක ා. විය ොක්ඛාපිෙඅට්ඨිය ති චත් ාරි 
මග්ගඤාණානි චත් ාරි ඵ ඤාණානීති ඉයම අට්ඨ වියමොක්ඛා  ං ාරය ො

මුච්චනූපායා ච්ඡික ාති ම් න්යධො. ඡළභිඤ්ඤා සච්ඡිකතාති– 

‘‘ඉද්ධිවිධංදිබ් ය ො ං, යචය ොපරියඤාණකං; 

පුබ්ය නිවා ඤාණඤ්ච, දිබ් චක්ඛා වක්ඛය’’න්ති.– 
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ඉමා ඡ අභිඤ්ඤා  ච්ඡික ා පච්චක්ඛං ක ා. ඉයම ං ඤාණානං 
 ච්ඡිකරයණනබුද්ධ ්  ා නංක න්තිඅත්යථො. 

ඉත්ථන්ති ඉමිනා යහට්ඨා වුත් ප්පකායරන. සුදන්ති පදපූරණමත්ය 

නිපාය ො. ආය ්මා උපාලි යථයෙොති ථිරසී ාදිගුණයුත්ය ො  ාවයකො ඉමා 

පුබ් චරි ාපදානදීපිකාගාථායයො අභාසිත්ථ කථයිත්ථාති අත්යථො. 

උපාලිත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3-7. අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙසම්බුද්ධන්තිආදිකං ආය ්මය ො
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථර ්  අපදානං. අයං කිර පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි 
උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  හං වතීනගයර
ගහපතිමහා ා කුය  නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්වා එකදිව ං  ත්ථු
 න්තියක ධම්මං සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං අත් යනො  ා යන
පඨමං පටිවිද්ධධම්මරත් ඤ්ඤූනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා  යම්පි
 ං ඨානන් රං පත්යථන්ය ො    හ ් භික්ඛුපරිවාර ්  භගවය ො
 ත් ාහං මහාදානං පවත්ය ත්වා පණිධානං අකාසි.  ත්ථාපි ් 
අනන් රාය ං දි ්වාභාවිනිං ම්පත්තිං යාකාසි.ය ොයාවජීවංපුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො  ත්ථරි පරිනිබ්බුය  යචතියය පතිට්ඨාපියමායන

අන්ය ොයචතියය ර නඝරං කාරායපසි, යචතියං පරිවායරත්වා
 හ ් ර නග්ඝිකානිචකායරසි. 

ය ොඑවංපුඤ්ඤානිකත්වා ය ොචවිත්වායදවමනු ්ය සු ං රන්ය ො 
විප ්සි ්  භගවය ො කාය  මහාකාය ො නාම කුටුම්බියකො හුත්වා
අට්ඨකරී මත්ය  යඛත්ය   ාලිගබ්භං ඵාය ත්වා ගහි  ාලි ණ්ඩුය හි
අ ම්භින්නඛීරපායා ං  ම්පායදත්වා  ත්ථ මධු ප්පි ක්කරාදයයො
පක්ඛිපිත්වා බුද්ධප්පමුඛ ්   ඞ්ඝ ්  අදාසි.  ාලිගබ්භං ඵාය ත්වා
ගහි ගහි ට්ඨානං පුනපූරති.පුථුකකාය පුථුකග්ගං නාමඅදාසි. ායයන

 ායනග්ගං, යවණිකරයණ යවණග්ගං, ක ාපාදිකරයණ ක ාපග්ගං, 

ඛ ග්ගං, භණ්ඩග්ගං, මිනග්ගංයකොට්ඨග්ගන්තිඑවංඑක  ්ය නවවායර

අග්ගදානංඅදාසි,  ම්පි  ් ංඅතියරක රං ම්පන්නංඅයහොසි. 

එවං යාවජීවං පුඤ්ඤානි කත්වා  ය ො චුය ො යදවය ොයක
නිබ් ත්තිත්වා යදයවසු ච මනු ්ය සු ච  ං රන්ය ො අම්හාකං භගවය ො
උප්පත්තිය ො පුයර රයමව කපි වත්ථුනගර ්  අවිදූයර
යදොණවත්ථුනාමයක බ්රාහ්මණගායම බ්රාහ්මණමහා ා කුය  නිබ් ත්ති.

  ්  යකොණ්ඩඤ්යඤොති යගොත් ය ො ආග ං නාමං අයහොසි. ය ො
වයප්පත්ය ො  යයො යවයද උග්ගයහත්වා  ක්ඛණමන්ය සු ච පාරං
අගමාසි. ය න  මයයන අම්හාකං ය ොධි ත්ය ො තුසි පුරය ො චවිත්වා
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කපි වත්ථුපුයර සුද්යධොදනමහාරාජ ්  යගයහ නිබ් ත්ති.   ් 
නාමග්ගහණදිවය  අට්ඨුත් ර ය සු බ්රාහ්මයණසු උපනීය සු යය අට්ඨ
බ්රාහ්මණා  ක්ඛණපරිග්ගහණත්ථං මහා  ං උපනී ා. ය ො ය සු
 බ් නවයකො හුත්වා මහාපුරි  ්   ක්ඛණනිප්ඵත්තිං දි ්වා ‘‘එකංය න
අයං බුද්යධො භවි ් තී’’ති නිට්ඨං ගන්ත්වා මහා ත්  ්  අභිනික්ඛමනං
උදික්ඛන්ය ො විචරති. 

ය ොධි ත්ය ොපි යඛො මහ ා පරිවායරන වඩ්ඪමායනො අනුක්කයමන
වුද්ධිප්පත්ය ො ඤාණපරිපාකං ගන්ත්වා එකූනතිං තියම ව ්ය  
මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමන්ය ො අයනොමානදීතීයර පබ් ජිත්වා
අනුක්කයමන උරුයව ං ගන්ත්වා පධානං පදහි.  දා යකොණ්ඩඤ්යඤො
මාණයවො මහා ත්  ්  පබ් ජි භාවං සුත්වා 
 ක්ඛණපරිග්ගාහකබ්රාහ්මණානං පුත්ය හි වප්පමාණවාදීහි  ද්ධිං
අත් පඤ්චයමො පබ් ජිත්වා අනුක්කයමන ය ොධි ත්  ්   න්තිකං
උප ඞ්කමිත්වා ඡබ්  ් ානි  ං උපට්ඨහන්ය ො   ් 
ඔළාරිකාහාරපරියභොයගන නිබ්බින්යනො අපක්කමිත්වා ඉසිප නං අගමාසි.
අථ යඛො ය ොධි ත්ය ො ඔළාරිකාහාරපරියභොයගන  ද්ධකාය ය ො
යව ාඛපුණ්ණමායං ය ොධිරුක්ඛමූය  අපරාජි පල් ඞ්යක නිසින්යනො
තිණ්ණංමාරානංමත්ථකංමද්දිත්වා අභි ම්බුද්යධොහුත්වා ත්  ත් ාහං
ය ොධිමණ්යඩයයවවීතිනායමත්වාපඤ්චවග්ගියානං ඤාණපරිපාකංඤත්වා
ආ ාළ්හීපුණ්ණමායං ඉසිප නං ගන්ත්වා ය  ං 

ධම්මචක්කපවත් නසුත් න් ං (මහාව. 13 ආදයයො;  ං. නි. 5.1081) 
කයථසි. යද නාපරියයො ායන යකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරො අට්ඨාර හි
බ්රහ්මයකොටීහි  ද්ධිංය ො ාපත්තිඵය පතිට්ඨාසි.අථපඤ්චමියංපක්ඛ ්  

අනත්  ක්ඛණසුත් න් යද නාය (මහාව. 20 ආදයයො;  ං. නි. 3.59) 
අරහත් ං  ච්ඡාකාසි. 

596. එවං ය ො අරහත් ං පත්වා ‘‘කිං කම්මං කත්වා අහං
ය ොකුත් රසුඛං අධිගය ොම්හී’’ති උපධායරන්ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං
පච්චක්ඛය ො ඤත්වා ය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානං උදානවය න

ද ්ය න්ය ො පදුමුත්තෙසම්බුද්ධන්තිආදිමාහ.   ් ත්යථො යහට්ඨා

වුත්ය ොයයව. යලොකයජට්ඨං විනාෙකන්ති  ක  ්   ත් ය ොක ් 
යජට්ඨං පධානන්තිඅත්යථො.විය ය නයවයනයය ත්ය  ං ාර ාගර ් 

පරතීරංඅම මහානිබ් ානං යනති ම්පායපතීති විනාෙයකො,  ංවිනායකං. 

බුද්ධභූමි නුප්පත්තන්ති බුද්ධ ්  භූමි පතිට්ඨානට්ඨානන්ති බුද්ධභූමි, 

 බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණං,  ං අනුප්පත්ය ො පටිවිද්යධොති 

බුද්ධභූමිමනුප්පත්ය ො,  ං බුද්ධභූමිමනුප්පත් ං,  බ් ඤ්ඤු ප්පත් ං 

බුද්ධභූ න්ති අත්යථො. පඨ ං අද්දසං අහන්ති පඨමං යව ාඛපුණ්ණමියා
රත්තියා පච්චූ  මයය බුද්ධභූ ං පදුමුත් ර ම්බුද්ධං අහං අද්දක්ඛින්ති
අත්යථො. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 

281 

පටුන 

597. ොවතා යබොධිො මූයලති යත් කා ය ොධිරුක්ඛ මීයප යක්ඛා 

ස ා තා රාසිභූ ා සම්බුද්ධං බුද්ධභූ ං  ං බුද්ධං පඤ්ජලීකතා 

ද ඞ්ගුලි යමොධානං අඤ්ජලිපුටං සිරසි ඨයපත්වා වන්දන්ති නම ් න්තීති
 ම් න්යධො. 

598. සබ්යබ යදවා තුට්ඨ නාති බුද්ධභූ ට්ඨානං ආග ා ය   බ්ය 
යදවා තුට්ඨචිත් ා ආකාය   ඤ්චරන්තීති  ම් න්යධො. 

අන්ධකාෙතය ොනුයදොති අතිවිය අන්ධකාරං යමොහං නුයදො යඛපයනො අයං
බුද්යධො අනුප්පත්ය ොතිඅත්යථො. 

599. යතසං හාසපයෙතානන්ති හාය හි ළිතිය ොමන ්ය හි

 මන්නාග ානං ය  ං යදවානං  හානායදො මහායඝොය ො අවත්තථ 

පවත් ති,  ම්මා ම්බුද්ධ ා යන කියලයස  ංකිය ය  ධම්යම
ඣාපයි ් ාමාති ම් න්යධො. 

600. යදවානං ගිෙ ඤ්ඤාොති වාචාය ථුතිවචයනන  හ උදීරි ං

යදවානං ද්දං ජානිත්වාහට්යඨො හට්යඨනචිත්යතන ය ොමන ්  හගය න

චිත්ය න ආදිභික්ඛං පඨමං ආහාරං බුද්ධභූ  ්  අහං අදාසින්ති 
 ම් න්යධො. 

602. සත්තාහං අභිනික්ඛම් ාතිමහාභිනික්ඛමනංනික්ඛමිත්වා ත් ාහං
පධානං කත්වා  බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණපදට්ඨානං

අරහත් මග්ගඤාණ ඞ්ඛා ං යබොධිං අජ්ඣ  ං අධිගඤ්ඡිං අහන්ති

අත්යථො. ඉදං ය  පඨ ං භත්තන්ති ඉදං භත් ං  රීරයාපනං බ්රහ් ොරිස්ස 

උත් මචාරි ්  ය  මය්හං ඉමිනා යදවපුත්ය න පඨමං දින්නං අයහොසීති
අත්යථො. 

603. තුසිතා හි ඉධා න්ත්වාති තුසි භවනය ො ඉධ මනු ් ය ොයක

ආගන්ත්වා යෙො යදවපුත්ය ො ය  මමභික්ඛං උපානය අදාසි, තං යදවපුත් ං 

කිත්තයස්සාමි කයථ ් ාමි පාකටං කරි ් ාමි. භාසයතො භා න්  ්  මම
වචනං සුණාථාති  ම් න්යධො. ඉය ො පරං අනුත් ානපදයමව
වණ්ණයි ් ාම. 

607. තිදසාති  ාවතිං භවනා. අ ාොති අත් යනො 
උප්පන්නබ්රාහ්මණයගහය ො නික්ඛමිත්වා පබ් ජිත්වා ඡ  ංවච්ඡරානි
දුක්කරකාරිකං කයරොන්ය නය ොධි ත්ය න හවසි ් තීති ම් න්යධො. 

608. තයතො සත්ත යක වස්යසති  ය ො පබ් ජි කා ය ො පට්ඨාය

 ත් යම  ංවච්ඡයර. බුද්යධො සච්ෙං කයථස්සතීති ඡබ්  ් ානි 

දුක්කරකාරිකං කත්වා  ත් ම ංවච්ඡයර බුද්යධො හුත්වා  ාරාණසියං
ඉසිප යන මිගදායය ධම්මචක්කපවත් නසුත් න් යද නාය
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දුක්ඛ මුදයනියරොධමග්ග ච්ච ඞ්ඛා ං චතු ච්චං කයථ ් තීති අත්යථො. 

යකොණ්ඩඤ්යඤො නා  නාය නාති නායමන යගොත් නාමවය න

යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම. පඨ ං සච්ඡිකාහිතීති පඤ්චවග්ගියානමන් යර
පඨමං ආදිය ො එව ය ො ාපත්තිමග්ගඤාණං  ච්ඡිකාහිති පච්චක්ඛං 
කරි ් තීතිඅත්යථො. 

609. නික්ඛන්යතනානුපබ්බජින්ති නික්ඛන්ය න ය ොධි ත්ය න  හ

නික්ඛමිත්වා අනුපබ් ජින්ති අත්යථො.  ථා අනුපබ් ජිත්වා මයා පධානං 

වීරියං සුකතං සුට්ඨු ක ං දළ්හං කත්වා ක න්ති අත්යථො. කියලයස

ඣාපනත්ථාොති කිය ය  ය ො නත්ථාය විද්ධං නත්ථාය අන ාරිෙං 

අගාර ්  අහි ං කසිවණිජ්ජාදිකම්මවිරහි ං  ා නං පබ්බජිං පටිපජ්ජින්ති 

අත්යථො. 

610. අභි න්ත්වාන සබ්බඤ්ඤූති බ් ං අතී ානාග පච්චුප්පන්නං වා 
 ඞ්ඛාරවිකාර ක්ඛණනිබ් ානපඤ්ඤත්ති ඞ්ඛා ංයඤයයංවාජානන්ය ො

යදයවහි  හ වත් මායන  ත්  ය ොයක බුද්යධො මි ාෙඤ්ඤං මිගදාය

විහාරං අභිගන්ත්වා උප ඞ්කමිත්වා ය  මයා  ච්ඡිකය න ඉමිනා 

ය ො ාපත්තිමග්ගඤායණන අ තයභරිං අම මහානිබ් ානයභරිංඅහරිපහරි
ද ්ය සීතිඅත්යථො. 

611. යසො දානීති ය ො අහං පඨමං ය ො ාපන්යනො ඉදානි

අරහත් මග්ගඤායණන අම ං සන්තං වූප න්  භාවං පදං පජ්ජි බ් ං

පාපුණි බ් ං, අනුත්තෙං උත් රවිරහි ං නිබ් ානං පත්ය ො අධිගය ොති

අත්යථො. සබ්බාසයව පරිඤ්ඤාොති කාමා වාදයයො  බ්ය  ආ යව

පරිඤ්ඤාය පහානපරිඤ්ඤාය පජහිත්වා අනාසයවො නික්කිය ය ො විහොමි 

ඉරියාපථවිහායරනවා ංකප්යපමි. පටිසම්භිදාෙතස්යසො යාදයයො ගාථායයො
වුත් ත්ථායයව. 

අථ නං  ත්ථා අපරභායග යජ වනමහාවිහායර භික්ඛු ඞ්ඝමජ්යඣ 

පඤ්ඤත් වරබුද්ධා යනනිසින්යනොපඨමංපටිවිද්ධධම්මභාවංදීයපන්ය ො

‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං රත් ඤ්ඤූනං යදිදං

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති(අ. නි.1.188) එ දග්යගඨයපසි.ය ොද්වීහි

අග්ග ාවයකහිඅත් නිකරියමානං පරමනිපච්චකාරං, ගාමන් ය නා යන

ආකිණ්ණවිහාරඤ්ච පරිහරිතුකායමො, වියවකාභිරතියා විහරිතුකායමො ච
අත් යනො  න්තිකං උපග ානං ගහට්ඨපබ් ජි ානං පටි න්ථාරකරණම්පි 
පපඤ්චං මඤ්ඤමායනො  ත්ථාරං ආපුච්ඡිත්වා හිමවන් ං පවිසිත්වා
ඡද්දන්ය හි නායගහිඋපට්ඨියමායනොඡද්දන් දහතීයරද්වාද ව ් ානිවසි.
එවං  ත්ථ ව න් ං යථරං එකදිව ං  ක්යකො යදවරාජා උප ඞ්කමිත්වා

වන්දිත්වාඨිය ොඑවමාහ ‘‘ ාධුයම, භන්ය , අයයයොධම්මංයදය තූ’’ති.
යථයරො   ්  චතු ච්චගබ්භං ති ක්ඛණාහ ං සුඤ්ඤ ාපටි ංයුත් ං
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පටුන 

නානානයවිචිත් ං අමය ොගධං බුද්ධලී ාය ධම්මං යදය සි.  ං සුත්වා
 ක්යකොඅත් යනොප ාදංපයවයදන්ය ො– 

‘‘එ  භියයයොපසීදාමි, සුත්වාධම්මං මහාර ං; 

විරායගොයදසිය ොධම්යමො, අනුපාදාය බ් ය ො’’ති.(යථරගා.673) 

– 

ථුතිං අකාසි.යථයරොඡද්දන් දහතීයර ද්වාද ව ් ානිවසිත්වාඋපකට්යඨ
පරිනිබ් ායන  ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා පරිනිබ් ානං අනුජානායපත්වා
 ත්යථවගන්ත්වාපරිනිබ් ායීති. 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3-8. පිණ්යඩො භාරද්වාජත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තයෙො නා ජියනොතිආදිකංආය ්මය ොපිණ්යඩො භාරද්වාජ ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
සීහයයොනියං නිබ් ත්තිත්වා පබ්  පායද ගුහායං විහාසි. භගවා   ් 
අනුග්ගහං කාතුං යගොචරාය පක්කන් කාය    ්   යනගුහං පවිසිත්වා
නියරොධං  මාපජ්ජිත්වා නිසීදි. සීයහො යගොචරං ගයහත්වා නිවත්ය ො
ගුහද්වායර ඨත්වා භගවන් ං දි ්වා හට්ඨතුට්යඨො ජ ජථ ජපුප්යඵහි පූජං
කත්වාචිත් ං ප ායදන්ය ොභගවය ොආරක්ඛණත්ථායඅඤ්යඤවාළමියග
අපයනතුංතීසුයව ාසුසීහනාදං නදන්ය ොබුද්ධග ාය තියාඅට්ඨාසි.යථා

පඨමදිවය , එවං  ත් ාහං පූයජසි. භගවා ‘‘ ත් ාහච්චයයන නියරොධා
වුට්ඨහිත්වා වට්ටි ් ති ඉම ්  එත් යකො උපනි ් යයො’’ති   ් 
ප ් න්  ්ය වආකා ංපක්ඛන්දිත්වාවිහාරයමවගය ො. 

සීයහො බුද්ධවියයොගදුක්ඛං අධිවාය තුං අ ක්යකොන්ය ො කා ං කත්වා 
හං වතීනගයර මහායභොගකුය  නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්ය ො නගරවාසීහි
 ද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා ප න්යනො  ත් ාහං
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ් මහාදානංපවත්ය ත්වායාවජීවංපුඤ්ඤානි
කත්වා අපරාපරං යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො අම්හාකං භගවය ො කාය 
යකො ම්බියං රඤ්යඤොඋයදන ්  පුයරොහි  ් පුත්ය ොහුත්වානිබ් ත්ති. 

භාෙද්වායජොති ්  නාමං අයහොසි. ය ො වයප්පය ො  යයො යවයද
උග්ගයහත්වාපඤ්චමාණවක  ානිමන්ය වායචන්ය ො මහග්ඝ භායවන
අනනුරූපාචාරත් ා ය හි පරිච්චත්ය ො රාජගහං ගන්ත්වා භගවය ො
භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච  ාභ ක්කාරං දි ්වා  ා යන පබ් ජිත්වා යභොජයන 

අමත් ඤ්ඤූ හුත්වා විහරති.  ත්ථාරා උපායයන මත් ඤ්ඤු ාය
පතිට්ඨායපන්ය ො විප ් නං පට්ඨයපත්වා නචිර ්ය ව ඡළභිඤ්යඤො

අයහොසි. ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා භගවය ො  ම්මුඛා ‘‘යං  ාවයකහි

පත් බ් ං,  ං මයා අනුප්පත් ’’න්ති, භික්ඛු ඞ්යඝ ච ‘‘ය ්  මග්යග වා



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා යථරාපදානං 

284 

පටුන 

ඵය වාකඞ්ඛාඅත්ථි, ය ොමංපුච්ඡතූ’’ති සීහනාදංනදි.ය න ංභගවා–

‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං සීහනාදිකානං යදිදං

පිණ්යඩො භාරද්වායජො’’ති(අ.නි.1.188, 195) එ දග්යගඨයපසි. 

613. එවං එ දග්ගං ඨානං පත්වා පුබ්ය ක පුඤ්ඤ ම්භාරං  රිත්වා
ය ොමන ් වය න අත් යනො පුඤ්ඤකම්මාපදානං විභායවන්ය ො 

පදුමුත්තයෙොතිආදිමාහ.   ් ත්යථො යහට්ඨා වුත්ය ොව. පුෙයතො

හි වන්තස්සාති හිමා යපබ්  ය ො පුබ් දි ාභායගති අත්යථො. චිත්තකූයට 

වසීතදාතියදා අහංසීයහොමිගරාජාහුත්වා හිමවන් පබ්   මීයපව ාමි, 

 දා පදුමුත් යරො නාම  ත්ථා අයනයකහි ච ඔ යධහි, අයනයකහි ච
ර යනහි චිත් විචිත්  ාය චිත් කූයට චිත් පබ්  සිඛයර වසීති
 ම් න්යධො. 

614. අභීතරූයපොතත්ථාසින්තිඅභී  භායවොනිබ්භය භායවොමිගරාජා

 ත්ථ ආසිංඅයහොසින්තිඅත්යථො. ෙතුක්කය ොතිචතූහිදි ාහිකයමො ගන්තුං

 මත්යථො. ෙස්ස සද්දං සුණිත්වානාති ය ්  මිගරඤ්යඤො සීහනාදං සුත්වා 

බහුජ්ජනා  හු ත් ා වික්ඛම්භන්ති විය ය නඛම්භන්තිභායන්ති. 

615. සුඵුල්ලං පදු ං  ය්හාති භගවති ප ායදන සුපුප්ඵි පදුමපුප්ඵං 

ඩංසිත්වා. නොසභං නරානංආ භංඋත් මංය ට්ඨං ම්බුද්ධං උපගච්ඡිං, 

 මීපං අගමින්ති අත්යථො. වුට්ඨිතස්ස ස ාධිම්හාති නියරොධ මාපත්තිය ො
වුට්ඨි  ් බුද්ධ ්  ංපුප්ඵං අභියරොපයිංපූයජසින්තිඅත්යථො. 

616. ෙතුද්දිසං න ස්සිත්වාති චතූසු දි ාසු නම ්සිත්වා සකං චිත්තං 

අත් යනොචිත් ං පසායදත්වා ආදයරනපතිට්ඨයපත්වා සීහනාදං අභී නාදං 

අනදිං යඝොය සින්තිඅත්යථො. 

617.  ය ො බුද්යධන දින්න යාකරණං පකාය න්ය ො 

පදුමුත්තයෙොතිආදිමාහ. ංඋත් ානත්ථයමව. 

618. වදතං යසට්යඨොති ‘‘මයං බුද්ධා, මයං බුද්ධා’’ති වදන් ානං 
අඤ්ඤතිත්ථියානං ය ට්යඨො උත් යමො බුද්යධො ආගය ොති  ම් න්යධො.

  ් ආග  ් භගවය ො  ංධම්මං යසොස්සා  සුණි ් ාමාතිඅත්යථො. 

619. යතසං හාසපයෙතානන්ති හාය හි ය ොමන ්ය හි පයර ානං

අභිභූ ානං  මන්නාග ානං ය  ං යදවමනු ් ානං. යලොකනාෙයකොති

ය ොක ් නායයකො  ග්ගයමොක්ඛ ම්පාපයකො    සද්දං මය්හං සීහනාදං 

පකිත්යතසි පකාය සි කයථසි, දීඝදස්සී අනාග කා ද ්සී  හාමුනි 
මුනීනමන් යරමහන්ය ොමුනි.ය  ගාථා සුවිඤ්යඤයයයමව. 
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622. නායමන පදුයමො නාම චක්කවත්තී හුත්වා චතු ට්ඨියා ජාතියා 

ඉස්සරිෙං ඉ ් රභාවංරජ්ජංකාරයි ් තීතිඅත්යථො. 

623. කප්පසතසහස්සම්හීති  ාමයත්යථ භුම්මවචනං, 
කප්ප   හ ් ානං පරියයො ායනතිඅත්යථො. 

624. පකාසියත පාවෙයනති ය න යගො යමන භගව ා පිටකත් යය

පකාසිය  යදසිය ති අත්යථො. බ්රහ් බන්ධු භවිස්සතීති  දා යගො ම ් 
භගවය ො කාය  අයං සීයහො මිගරාජා බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ති ් තීති

අත්යථො. බ්රහ් ඤ්ඤා අභිනික්ඛම් ාතිබ්රාහ්මණකු ය ොනික්ඛමිත්වා   ් 
භගවය ො ා යනපබ් ජි ් තීති ම් න්යධො. 

625. පධානපහිතත්යතොති වීරියකරණත්ථං යපසි චිත්ය ො.

උපධි ඞ්ඛා ානං කිය  ානංඅභායවන නිරුපධි. කිය  දරථානං අභායවන 

උපසන්යතො. සබ්බාසයව  ක ා යව පරිඤ්ඤාෙ පහාය අනාසයවො 

නික්කිය ය ො නිබ්බායස්සති ඛන්ධපරිනිබ් ායනන නිබ්බුය ො භවි ් තීති 
අත්යථො. 

626. විජයන පන්තයසෙයම්හීති ජන ම් ාධරහිය 

දූරාරඤ්ඤය නා යනති අත්යථො. වාළමි ස ාකුයලති කාළසීහාදීහි
චණ්ඩමිග ඞ්යගහි ආකුය   ංකිණ්යණති අත්යථො. ය  ං
වුත් ත්ථයමවාති. 

පිණ්යඩො භාරද්වාජත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3-9. ඛදිරවනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

 ඞ් ා භාගීෙථී නා ාතිආදිකං ආය ්මය ො ඛදිරවනියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
හං වතීනගයර තිත්ථනාවිකකුය නිබ් ත්තිත්වාමහාගඞ්ගායපයාගතිත්යථ
තිත්ථනාවාය කම්මං කයරොන්ය ො එකදිව ං   ාවක ඞ්ඝං භගවන් ං
ගඞ්ගාතීරං උපග ං දි ්වා ප න්නමානය ො නාවා ඞ්ඝාටං යයොයජත්වා
මහන්ය නපූජා ක්කායරනපරතීරංපායපත්වාඅඤ්ඤ රංභික්ඛුං  ත්ථාරා
ආරඤ්ඤකානං භික්ඛූනං අග්ගට්ඨායන ඨපියමානං දි ්වා  ං ඨානන් රං 
පත්යථත්වාභගවය ොභික්ඛු ඞ්ඝ ් චමහාදානංපවත්ය ත්වාපණිධානං
අකාසි.භගවා   ් පත්ථනායඅවඤ්ඣභාවං යාකාසි. 

ය ො  ය ො පට්ඨාය පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
මගධරට්යඨනා කගායමරූප ාරියා නාමබ්රාහ්මණියාකුච්ඡිම්හිනිබ් ත්ති.
 ං වයප්පත් ං මා ාපි යරො ඝර න්ධයනන  න්ධිතුකාමා හුත්වා   ් 
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ආයරොයචසුං. ය ො  ාරිපුත් ත්යථර ්  පබ් ජි භාවං සුත්වා ‘‘මය්හං

යජට්ඨභා ාඅයයයොඋපති ්ය ොඉමංවිභවංඡඩ්යඩත්වාපබ් ජිය ො, ය න
වන් ං යඛළපිණ්ඩං කථාහං අනුභවි ් ාමී’’ති ජා  ංයවයගො පා ං
අනුපගච්ඡමානමියගො විය ඤා යක වඤ්යචත්වා යහතු ම්පත්තියා
යචොදියමායනො භික්ඛූනං  න්තිකං ගන්ත්වා ධම්මය නාපතියනො
කනිට්ඨභාවංනියවයදත්වාඅත් යනොපබ් ජ්ජායඡන්දංආයරොයචසි. භික්ඛූ
 ං පබ් ායජත්වා පරිපුණ්ණවී තිව ් ං උප ම්පායදත්වා කම්මට්ඨායන 
නියයොයජසුං. ය ො කම්මට්ඨානං ගයහත්වා ඛදිරවනං පවිසිත්වා
වි ් මන්ය ො ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො ඤාණ ්  පරිපාකං ග ත් ා
නචිර ්ය ව ඡළභිඤ්යඤො අරහා අයහොසි. ය ො අරහා හුත්වා  ත්ථාරං
ධම්මය නාපතිඤ්ච වන්දිතුං ය නා නං  ං ායමත්වා පත් චීවරමාදාය 

නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්ය න  ාවත්ථිං පත්වා යජ වනං පවිසිත්වා  ත්ථාරං 
ධම්මය නාපතිඤ්ච වන්දිත්වාකතිපාහං යජ වයනවිහාසි. අථනං  ත්ථා
අරියගණමජ්යඣ නිසින්යනොආරඤ්ඤකානංභික්ඛූනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි

– ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං ආරඤ්ඤකානං යදිදං

යරවය ො’’ති(අ.නි.1.198, 203). 

628. එවං එ දග්ගට්ඨානං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා 

ළිතිය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො  ඞ් ා 

භාගීෙථීතිආදිමාහ.  ත්ථ  ඞ් ාති ගායමානා යඝො ං කුරුමානා ගච්ඡතීති

ගඞ්ගා. අථ වා යගො වුච්චති පථවී,   ්මිං ග ා පවත් ාති ගඞ්ගා. 

අයනො ත් දහං තික්ඛත්තුංපදක්ඛිණංකත්වාග ට්ඨායන ආවට්ට ඞ් ාති

ච පබ්  මත්ථයකන ග ට්ඨායන බහල ඞ් ාති ච තිරච්ඡානපබ්  ං

විජ්ඣිත්වා ග ට්ඨායන උ ඞ්  ඞ් ාති ච  ය ො  හ පබ්  ං පහරිත්වා

පඤ්චයයොජනං ආකාය න ග ට්ඨායන ආකාස ඞ් ාති ච   ් ා
පති ට්ඨානංභින්දිත්වා ජා ංපඤ්චයයොජනංයපොක්ඛරණීකූ ංභින්දිත්වා
 ත්ථ පන පඤ්චඞ්ගුලි විය පඤ්ච ධාරා හුත්වා ගඞ්ගා යමුනා  රභූ මහී
අචිරවතීති පඤ්ච නාමා හුත්වා ජම්බුදීපං පඤ්ච භාගං පඤ්ච යකොට්ඨා ං
කත්වාපඤ්චභායගපඤ්චයකොට්ඨාය ඉ ාග ාපවත් ාතිභාගීරථී. ගඞ්ගා
ච  ා භාගීරථී යචති ගඞ්ගාභාගීරථී. ‘‘භාගීරථී ගඞ්ගා’’ති වත් බ්ය  

ගාථා න්ධසුඛත්ථං පුබ් චරියවය න වුත් න්ති දට්ඨබ් ං. හි වන්තා

පභාවිතාති  ත්ය  හිං ති සීය න හනති මයථති ආය ොයළතීති හියමො, 

හියමොඅ ් අත්ථීතිහිමවා,  ය ොහිමවන් ය ොපට්ඨායපභාවි ාපවත් ා 

 න්දමානාති හිමවන් පභාවි ා. කුතිත්යථ නාවියකො ආසින්ති   ් ා
ගඞ්ගාය චණ්ඩය ො  මාපන්යන වි මතිත්යථ යකවට්ටකුය උප්පන්යනො

නාවියකො ආසිං අයහොසින්ති අත්යථො. ඔරිය  ෙ තරිං අහන්ති 
 ම්පත්  ම්පත් මනු ්ය පාරිමාතීරාඔරිමංතීරං අහං රිං ායරසින්ති 
අත්යථො. 
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629. පදුමුත්තයෙොනාෙයකොතිද්විපදානංඋත් යමො  ත්ය නිබ් ානං
නායයකො පාපනයකො පදුමුත් රබුද්යධො මම පුඤ්ඤ ම්පත්තිං

නිප්ඵායදන්ය ො. වසීසතසහස්යසහි ඛීණා ව   හ ්ය හි ගඞ්ගාය ො ං
 රිතුංතිත්ථං පත්ය ොති ම් න්යධො. 

630. බහූ නාවා ස ායනත්වාති  ම්පත් ං  ං  ම්මා ම්බුද්ධං දි ්වා 
වඩ්ඪකීහිසුට්ඨු ඞ්ඛ ංක ංනිප්ඵාදි ං හූනාවායයො මායනත්වාද්යව
ද්යව නාවායයොඑකය ොකත්වා  ් ානාවායඋපරිමණ්ඩපඡදනංකත්වා 

නොසභං පදුමුත් ර ම්බුද්ධං පටි ානිං පූයජසින්තිඅත්යථො. 

631. ආ න්ත්වාන ෙ සම්බුද්යධොති එවං  ඞ්ඝටි ාය නාවාය  ත්ථ

ආගන්ත්වාන තඤ්ෙ නාවකං නාවමුත් මං ආරුහීති  ම් න්යධො. 

වාරි ජ්යඣ ඨියතො සත්ථාති නාවමාරූළ්යහො  ත්ථා ගඞ්ගාජ මජ්යඣ
ඨිය ො  මායනො ඉමා ය ොමන ් පටි ංයුත් ගාථා අභා ථ කයථසීති 
 ම් න්යධො. 

632. යෙොයසොතායෙසිසම්බුද්ධන්තියයොය ොනාවියකොගඞ්ගාය ො ාය 

 ම්බුද්ධං අ ායරසි. සඞ්ඝඤ්ොපි අනාසවන්ති න යකව යමව  ම්බුද්ධං

 ායරසි, අනා වං නික්කිය  ං  ඞ්ඝඤ්චාපි  ායරසීති අත්යථො. යතන

චිත්තපසායදනාති ය න නාවාපාජනකාය  උප්පන්යනන 

ය ොමන ්  හග චිත් ප ායදන යදවයලොයක ඡසුකාම ග්යගසු ෙමිස්සති 
දිබ්  ම්පත්තිංඅනුභවි ් තීතිඅත්යථො. 

633. නිබ්බත්තිස්සති යත බයම්හන්ති යදවය ොයක උප්පන්න ්  යත 

තුය්හං බයම්හං විමානං සුකතං සුට්ඨු නිබ් ත් ං නාවසණ්ඨිතං 

නාවා ණ්ඨානං නිබ්බත්තිස්සති පාතුභවි ් තීති අත්යථො. ආකායස 

පුප්ඵඡදනන්ති නාවාය උපරිමණ්ඩපක කම්ම ්  නි ් න්යදන  බ් දා 
ග ග ට්ඨායනආකාය පුප්ඵඡදනංධාරයි ් තීති ම් න්යධො. 

634. අට්ඨපඤ්ඤාසකප්පම්හීති ඉය ො පුඤ්ඤකරණකා ය ො පට්ඨාය 

අට්ඨපණ්ණා කප්පං අතික්කමිත්වා නායමන  ාරයකො නාම චක්කවත්තී

ඛත්තියයො ොතුෙන්යතො චතූසු දීයපසු ඉ ් යරො විජිතාවී ජි වන්ය ො
භවි ් තීති ම් න්යධො.ය  ගාථාඋත් ානත්ථාව. 

637. යෙවයතො නා  නාය නාති යරවතීනක්ඛත්ය න ජා ත් ා

‘‘යරවය ො’’ති  ද්ධනායමො බ්රහ් බන්ධු බ්රාහ්මණපුත් භූය ො භවිස්සති 

බ්රාහ්මණකුය උප්පජ්ජි ් තීතිඅත්යථො. 

639. නිබ්බායස්සතිනාසයවොති නික්කිය ය ො ඛන්ධපරිනිබ් ායනන 

නිබ් ායි ් ති. 
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640. වීරිෙංය ධුෙයධොෙය්හන්තිඑවංපදුමුත් යරනභගව ා යාකය ො

අහං කයමන පාරමි ායකොටිං පත්වා ය  මය්හං වීරියං අසිථි වීරියං 
ධුරයධොරය්හං ධුරවාහං ධුරාධාරං යයොයගහි යඛම ්  නිබ්භය ් 

නිබ් ාන ්  අධිවාහනං ආවහනං අයහොසීති අත්යථො. ධායෙමි අන්ති ං 

යදහන්ති ඉදානාහං  ම්මා ම්බුද්ධ ා යන පරියයො ාන රීරං ධායරමීති 

 ම් න්යධො. 

ය ො අපරභායග අත් යනො ජා ගාමං ගන්ත්වා ‘‘චා ා, උපචා ා, 

සීසූපචා ා’’තිති ් න්නංභගිනීනංපුත්ය ‘‘චා ා, උපචා ා, සීසූපචා ා’’ති
 යයො භාගියනයයය ආයනත්වා පබ් ායජත්වා කම්මට්ඨායන නියයොයජසි.
ය කම්මට්ඨානං අනුයුත් ාවිහරිංසු. 

  ්මිඤ්ච මයයයථර ් යකොචියදවආ ායධොඋප්පන්යනො,  ංසුත්වා 
 ාරිපුත් ත්යථයරො – ‘‘යරව  ්  ගි ානපුච්ඡනං අධිගමපුච්ඡනඤ්ච
කරි ් ාමී’’ති උපගඤ්ඡි. යරව ත්යථයරො ධම්මය නාපතිං දූරය ොව
ආගච්ඡන් ං දි ්වා ය  ං  ාමයණරානං  තුප්පාදවය න ඔවදියමායනො 

ොයලතිගාථං අභාසිත්ථ.  ත්ථ ොයල උපොයල සීසූපොයලති ය  ං

ආ පනං. චා ා, උපචා ා, සීසූපචා ාති හි ඉත්ථිලිඞ්ගවය න  ද්ධනාමා

 යයොදාරකාපබ් ජි ාපි ථායවොහරියයන්ති.‘‘චාලී, උපචාලී, සීසූපචාලීති 

ය  ංනාමානී’’තිචවදන්ති.යදත්ථං‘‘චාය ’’තිආදිනාආමන් නංක ං, 

 ංද ්ය න්ය ො ‘‘පතිස්සතානුයඛොවිහෙථා’’තිවත්වා ත්ථකාරණංආහ

– ‘‘ආගය ො යවො වා ං විය යවධී’’ති. පතිස්සතාති පති ් තිකා. යඛොති

අවධාරයණ. ආ යතොති ආගඤ්ඡි. යවොති තුම්හාකං. වාලං විෙ යවධීති
වා යවධි විය. අයඤ්යහත්ථ  ඞ්යඛපත්යථො – 

තික්ඛජවනනිබ්ය ධිකපඤ්ඤ ාය වා යවධිරූයපො  ත්ථුකප්යපො තුම්හාකං

මාතු ත්යථයරො ආගය ො,   ්මා  මණ ඤ්ඤං උපට්ඨයපත්වා

 ති ම්පජඤ්ඤයුත් ා එව හුත්වා විහරථ, යථාධිගය  විහායර අප්පමත් ා
භවථාති. 

 ං සුත්වා ය   ාමයණරා ධම්මය නාපති ්  පච්චුග්ගමනාදිවත් ං 
කත්වා උභින්නං මාතු ත්යථරානං පටි න්ථාරයව ායං නාතිදූයර  මාධිං
 මාපජ්ජිත්වා නිසීදිංසු. ධම්මය නාපති යරව ත්යථයරන  ද්ධිං
පටි න්ථාරං කත්වා උට්ඨායා නා ය   ාමයණයර උප ඞ්කමි. ය   ථා
කා පරිච්යඡද ් ක ත් ායථයරඋප ඞ්කමන්ය  උට්ඨහිත්වාවන්දිත්වා
අට්ඨංසු. යථයරො – ‘‘ක රක රවිහායරන විහරථා’’ති පුච්ඡිත්වා ය හි
‘‘ඉමායඉමායා’’තිවුත්ය දාරයකපිඑවංවියනන්ය ො–‘‘මය්හං භාතියකො
 ච්චවාදී ව  ධම්ම ්  අනුධම්මචාරි’’න්ති යථරං ප ං න්ය ො පක්කාමි.
ය  යමත්ථඋත් ානත්ථයමවාති. 

ඛදිරවනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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3-10. ආනන්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ආො ද්වාො නික්ඛම් ාතිආදිකං ආය ්මය ො ආනන්දත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 

හං වතීනගයර  ත්ථුයවමාතිකභා ාහුත්වානිබ් ත්ති. සු යනොති ් නාමං 
අයහොසි. පි ා පන ්  නන්දරාජා නාම. ය ො අත් යනො පුත්  ් 
සුමනකුමාර ්  වයප්පත්  ්  හං වතීනගරය ො වී යයොජන ය  ඨායන
යභොගනගරං අදාසි. ය ො කදාචි කදාචි ආගන්ත්වා  ත්ථාරඤ්ච පි රඤ්ච
ප ් ති.  දා රාජා  ත්ථාරඤ්ච    හ ් පරිමාණං භික්ඛු ඞ්ඝඤ්ච

 යයමව ක්කච්චංඋපට්ඨහි, අඤ්යඤ ං උපට්ඨාතුංනයදති. 

ය න  මයයන පච්චන්ය ො කුපිය ො අයහොසි. කුමායරො   ් 
කුපි භාවං රඤ්යඤො අනායරොයචත්වා  යයමව  ං වූප යමසි.  ං සුත්වා

රාජා තුට්ඨමානය ො ‘‘වරං ය   ාව දම්මි, ගණ්හාහී’’ති ආහ. කුමායරො
‘‘ ත්ථාරංභික්ඛු ඞ්ඝඤ්චය මා ංඋපට්ඨහන්ය ො ජීවි ංඅවඤ්ඣංකාතුං

ඉච්ඡාමී’’තිආහ. ‘‘එ ංන ක්කා, අඤ්ඤංවයදහී’’ති. ‘‘යදව, ඛත්තියානං

ද්යවකථානාමනත්ථි, එ ං යමයදහි, නමය්හං අඤ්යඤනත්යථො,  යච

 ත්ථා අනුජානාති, දින්නයමවා’’ති. ය ො ‘‘ ත්ථු චිත් ං ජානි ් ාමී’’ති
විහාරංගය ො. ය නච මයයනභගවාගන්ධකුටිංපවිට්යඨොයහොති.ය ො 

භික්ඛූ උප ඞ්කමිත්වා ‘‘අහං, භන්ය , භගවන් ං ද ් නාය ආගය ො, 

ද ්ය ථම’’න්ති. භික්ඛූ‘‘සුමයනොනාමයථයරො ත්ථුඋපට්ඨායකො,   ් 

 න්තිකංගච්ඡාහී’’තිආහංසු.ය ො යථර ්  න්තිකංගන්ත්වා‘‘ ත්ථාරං, 

භන්ය , ද ්ය ථා’’ති ආහ. අථ යථයරො   ්  ප ් න්  ්ය ව පථවියං

නිමුජ්ජිත්වා භගවන් ං උප ඞ්කමිත්වා ‘‘රාජපුත්ය ො, භන්ය , තුම්හාකං
ද ් නායආගය ො’’තිආහ. ‘‘ය නහිභික්ඛු හිආ නං පඤ්ඤයපහී’’ති.
යථයරොපුනපිබුද්ධා නංගයහත්වාඅන්ය ොගන්ධකුටියං නිමුජ්ජිත්වා  ් 
ප ් න්  ්   හිපරියවයණ පාතුභවිත්වා ගන්ධකුටිපරියවයණ ආ නං 
පඤ්ඤායපසි. කුමායරො  ං දි ්වා ‘‘මහන්ය ො ව ායං භික්ඛූ’’ති චිත් ං 
උප්පායදසි. 

භගවාපි ගන්ධකුටිය ො නික්ඛමිත්වා පඤ්ඤත් ා යන නිසීදි. 

රාජපුත්ය ො  ත්ථාරං වන්දිත්වා පටි න්ථාරං කත්වා ‘‘අයං, භන්ය , 

යථයරො තුම්හාකං  ා යන වල් යභො මඤ්යඤ’’ති? ‘‘ආම, කුමාර, 

වල් යභො’’ති. ‘‘කිං කත්වා, භන්ය , එ  වල් යභො’’ති? ‘‘දානාදීනි

පුඤ්ඤානි කත්වා’’ති. ‘‘භගවා, අහම්පි අයං යථයරො විය අනාගය 
බුද්ධ ා යන වල් යභො යහොතුකායමො’’ති ය ො බුද්ධප්පමුඛ ්   ඞ්ඝ ් 

 ත් ාහං ඛන්ධාවායරභත් ං දත්වා ත් යමදිවය , ‘‘භන්ය , මයාපිතු

 න්තිකා තුම්හාකං ය මා ං පටිජග්ගනවයරො  ද්යධො, ය මා ං යම
ව ් ාවා ං අධිවාය ථා’’ති වත්වා  ත්ථු අධිවා නං විදිත්වා  පරිවාරං
භගවන් ං ගයහත්වා යයොජයන යයොජයන  ත්ථු භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච
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ව නානුච්ඡවියකවිහායරකායරත්වා ත්ථ ත්ථව ායපන්ය ො අත් යනො
ව නට්ඨාන මීයප    හ ්ය න කීය  ය ොභනනාමයක උයයායන
   හ ්ය නකාරි ං විහාරංපයව ායපත්වා– 

‘‘   හ ්ය නයමකී ං,    හ ්ය නකාරි ං; 

ය ොභනංනාමඋයයානං, පටිග්ගණ්හමහාමුනී’’ති.– 

උදකං පාය සි. ය ො ව ්සූපනායිකදිවය   ත්ථු මහාදානං පවත්ය ත්වා
‘‘ඉමිනා නීහායරන දානං දයදයයාථා’’ති පුත් දායර අමච්යච ච දායන
කිච්චකරයණ ච නියයොයජත්වා  යං සුමනත්යථර ් 
ව නට්ඨාන මීයපයයවව න්ය ොඑවං අත් යනොව නට්ඨායන ත්ථාරං
ය මා ංඋපට්ඨහි.උපකට්ඨායපනපවාරණායගාමං පවිසිත්වා ත් ාහං
මහාදානංපවත්ය ත්වා ත් යමදිවය  ත්ථුභික්ඛු ඞ්ඝ ් ච පාදමූය 

තිචීවයර ඨයපත්වා වන්දිත්වා ‘‘භන්ය , යයද ං මයා ඛන්ධාවාරය ො

පට්ඨාය පුඤ්ඤංක ං, න ං ක්ක ම්පත්තිආදීනංඅත්ථායක ං, අථයඛො
අහම්පි සුමනත්යථයරො විය අනාගය  එක ්  බුද්ධ ්  උපට්ඨායකො
වල් යභො භයවයය’’න්ති පත්ථනං අකාසි.  ත්ථා   ්  අනන් රාය ං
දි ්වා යාකරිත්වා පක්කාමි. 

ය ො   ්මිං බුද්ධුප්පායද ව ්    හ ් ං පුඤ්ඤානි කත්වා  ය ො
පරම්පි  ත්ථ  ත්ථ භයව උළාරානි පුඤ්ඤකම්මානි උපචිනිත්වා 
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ක ් පභගවය ො කාය  කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා එක ්  යථර ්  පිණ්ඩාය චරය ො
පත් ග්ගහණත්ථං උත් ර ාටකං කත්වා පූජං අකාසි. පුන  ග්යග
නිබ් ත්තිත්වා  ය ො චුය ො  ාරාණසිරාජා හුත්වා අට්ඨ පච්යචකබුද්යධ 

දි ්වා ය  යභොයජත්වා අත් යනො මඞ්ගලුයයායන අට්ඨ පණ්ණ ා ායයො
කායරත්වා ය  ං නිසීදනත්ථාය අට්ඨ  බ් ර නමයළියඨ යචව

මණිආධාරයක ච පටියායදත්වා ද ව ්  හ ් ානි උපට්ඨානං අකාසි, 
එ ානිපාකටානි. 

කප්ප   හ ් ං පන  ත්ථ  ත්ථ භයව පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො 
අම්හාකං ය ොධි ත්ය න  ද්ධිං තුසි පුයර නිබ් ත්තිත්වා  ය ො චුය ො 
අමිය ොදන ක්ක ්  යගයහ නිබ් ත්තිත්වා  බ්ය  ඤා යක ආනන්දිය 

කයරොන්ය ො ජාය ොති ආනන්යදොත්යවව නාමං  භි. ය ො අනුක්කයමන
වයප්පත්ය ො ක ාභිනික්ඛමයන  ම්මා ම්ය ොධිං පත්වා
පවත්ති වරධම්මචක්යකපඨමංකපි වත්ථුං ගන්ත්වා ය ොනික්ඛමන්ය 
භගවති   ්  පරිවාරත්ථං පබ් ජිතුං නික්ඛමන්ය හි භද්දියාදීහි  ද්ධිං
නික්ඛමිත්වා භගවය ො  න්තියක පබ් ජිත්වා ආය ්මය ො පුණ්ණ ් 
මන් ාණිපුත්  ්  න්තියකධම්මකථංසුත්වාය ො ාපත්තිඵය  පතිට්ඨහි. 
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පටුන 

ය න ච  මයයන භගවය ො පඨමය ොධියං වී තිව ් ානි අනි ද්ධා

උපට්ඨාකා අයහසුං. එකදා නාග මාය ො පත් චීවරං ගයහත්වා විචරති, 

එකදා නාගිය ො, එකදා උපවායනො, එකදා සුනක්ඛත්ය ො, එකදා චුන්යදො

 මණුද්යදය ො, එකදා  ාගය ො, එකදා යමඝියයො, ය  යයභුයයයන  ත්ථු
චිත් ං නාරාධයිංසු. අයථකදිව ං භගවා ගන්ධකුටිපරියවයණ
පඤ්ඤත් වරබුද්ධා යන භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො නිසින්යනො භික්ඛූ

ආමන්ය සි–‘‘අහං, භික්ඛයව, ඉදානිමහල් යකොඑකච්යචභික්ඛූ‘ඉමිනා

මග්යගන ගච්ඡාමී’ති වුත්ය  අඤ්යඤන මග්යගන ගච්ඡන්ති, එකච්යච

මය්හංපත් චීවරංභූමියංනික්ඛිපන්ති, මය්හංනි ද්ධුපට්ඨාකංඑකංභික්ඛුං
විජානථා’’ති.  ං සුත්වා භික්ඛූනං ධම්ම ංයවයගො උදපාදි. අථාය ්මා

 ාරිපුත්ය ො උට්ඨාය භගවන් ං වන්දිත්වා ‘‘අහං, භන්ය , තුම්යහ
උපට්ඨහි ් ාමී’’ති ආහ.  ං භගවා පටික්ඛිපි. එය නුපායයන 

මහායමොග්ගල් ානංආදිංකත්වා බ්ය මහා ාවකා‘‘අහංඋපට්ඨහි ් ාමි, 
අහංඋපට්ඨහි ් ාමී’’තිඋට්ඨහිංසුඨයපත්වාආය ්මන් ං ආනන්දං. ය පි
භගවාපටික්ඛිපි. 

ආනන්යදො පනතුණ්හීයයවනිසීදි.අථනං භික්ඛූආහංසු– ‘‘ආවුය ො, 

ත්වම්පි ත්ථුඋපට්ඨාකට්ඨානංයාචාහී’’ති. ‘‘යාචිත්වා ද්ධුපට්ඨානංනාම

කීදි ංයහොති?  යචරුච්චති,  ත්ථා යයමව වක්ඛතී’’ති.අථභගවා–‘‘න, 

භික්ඛයව, ආනන්යදො අඤ්යඤහි උ ් ායහ බ්ය ො,  යයමව ජානිත්වා මං

උපට්ඨහි ් තී’’ති ආහ.  ය ො භික්ඛූ ‘‘උට්යඨහි, ආවුය ො ආනන්ද, 
 ත්ථාරංඋපට්ඨාකට්ඨානංයාචාහී’’තිආහංසු.යථයරොඋට්ඨහිත්වා ‘‘ යච

යම, භන්ය , භගවා අත් නා  ද්ධං පණී ං චීවරං න ද ් ති, පණී ං

පිණ්ඩපා ං න ද ් ති, එකගන්ධකුටියං වසිතුං න ද ් ති, නිමන් නං

ගයහත්වා න ගමි ් ති, එවාහං භගවන් ං උපට්ඨහි ් ාමී’’ති ආහ.
‘‘එත් යක ගුයණ  භය ො  ත්ථු උපට්ඨානං යකො භායරො’’ති 

උපවාදයමොචනත්ථං ඉයම චත් ායරො පටික්යඛපා, ‘‘ යච, භන්ය , භගවා

මයා ගහි ං නිමන් නං ගමි ් ති,  චාහං යද න් රය ො ආග ාගය 

 ාවයදවද ්ය තුං භාමි, යදායමකඞ්ඛා උප්පජ්ජති,  ාවයදවභගවන් ං

උප ඞ්කමිත්වාපුච්ඡිතුං භාමි,  යචභගවාපරම්මුඛා යදසි ංධම්මංපුන

මය්හං  යාකරි ් සි, එවාහං භගවන් ං උපට්ඨහි ් ාමි’’. ‘‘එත් කම්පි
 ත්ථු  න්තියක අනුග්ගහං න  භතී’’ති උපවාදයමොචනත්ථඤ්යචව 

ධම්මභණ්ඩාගාරිකභාවපරිපූරණත්ථඤ්ච ඉමා ච  ්ය ො යාචනාති ඉයම
අට්ඨ වයර ගයහත්වා නි ද්ධුපට්ඨායකො අයහොසි.   ්ය ව ඨානන් ර ් 
අත්ථායකප්ප   හ ් ංපූරි ානං පාරමීනංඵ ංපාපුණි. 

ය ො උපට්ඨාකට්ඨානං  ද්ධදිව ය ො පට්ඨාය ද   ං දුවියධන
උදයකන තිවියධනදන් කට්යඨනහත්ථපාදපරිකම්යමනපිට්ඨිපරිකම්යමන 

ගන්ධකුටිපරියවණ ම්මජ්ජයනනාති එවමාදීහි කිච්යචහි උපට්ඨහන්ය ො –

‘‘ඉමාය නාම යව ාය  ත්ථු ඉදං නාම  ද්ධුං වට්ටති, ඉදං නාම කාතුං
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වට්ටතී’’ති දිව භාගං  න්තිකාවචයරො හුත්වා රත්තිභායග මහන් ං
දණ්ඩදීපිකංගයහත්වාගන්ධකුටිපරියවණං නවවායර අනුපරියායති  ත්ථරි

පක්යකො න්ය  පටිවචනදානාය, ථිනමිද්ධවියනොදනත්ථං. අථ නං  ත්ථා
යජ වයන අරියගණමජ්යඣ නිසින්යනො අයනකපරියායයන ප ංසිත්වා
 හු ්සු ානං  තිමන් ානං ගතිමන් ානං ධිතිමන් ානං උපට්ඨාකානඤ්ච 

භික්ඛූනංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

එවං  ත්ථාරා පඤ්චසු ඨායනසු එ දග්යග ඨපිය ො චතූහි
අච්ඡරියබ්භූ ධම්යමහි  මන්නාගය ො  ත්ථු ධම්මයකො ාරක්යඛො අයං
මහායථයරොය යඛොව  මායනො ත්ථරිපරිනිබ්බුය යහට්ඨාවුත් නයයන
භික්ඛූහි  මුත්ය ජිය ො යදව ාය ච  ංයවජිය ො ‘‘ ්යවයයව ච දානි

ධම්ම ඞ්ගීති කා බ් ා, න යඛො පන යම ං පතිරූපං, ය්වායං ය යඛො
 කරණීයයො අය යඛහි යථයරහි  ද්ධිං ධම්මං ගායිතුං  න්නිපා ං
ගන්තු’’න්ති  ඤ්ජාතු ් ායහො විප ් නං පට්ඨයපත්වා  හුයදව රත්තිං
විප ් නාය කම්මං කයරොන්ය ො චඞ්කයම වීරිය ම ං අ භිත්වා  ය ො
විහාරං පවිසිත්වා  යයන නිසීදිත්වා  යිතුකායමො කායං ආවට්යටසි.

අපත් ඤ්ච සී ං බිම්ය ොහනං, පාදා ච භූමිය ො මුත් මත් ා, එක ්මිං

අන් යරඅනුපාදායආ යවහිචිත් ංවිමුච්චි, ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි. 

644. එවං ඡළභිඤ්ඤාදිගුණපටිමණ්ඩිය ො උපට්ඨාකාදිගුයණහි
එ දග්ගට්ඨානංපත්ය ොඅත් යනො පුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් වය න

පුබ් චරි ාපදානං ද ්ය න්ය ො ආො ද්වාො නික්ඛම් ාතිආදිමාහ.  ත්ථ 

ආො ද්වාොති  බ්  ත් ානං ධම්මයද නත්ථාය විහාරද්වාරය ො 
නික්ඛමිත්වා  හිද්වාර මීයප ක මණ්ඩපමජ්යඣ

සුපඤ්ඤත් වරබුද්ධා යන නිසින්යනො පදුමුත් යරො නාම  හාමුනි 

 ම්මා ම්බුද්යධො. වස්සන්යතො අ තං වුට්ඨින්ති

ධම්මයද නාමහාඅම ධාරාහි ධම්මව ් ං ව ් න්ය ො. නිබ්බායපසි

 හාජනන්ති මහාජන ්  චිත්  න් ානග කිය  ග්ගිං නිබ්බායපසි 

වූප යමසි, මහාජනං නිබ් ානාම පායනන  න්තිං සීතිභාවං පායපසීති
අත්යථො. 

645. සතසහස්සං යත ධීොති පරිවාර ම්පත්තිං ද ්ය න්ය ොආහ. ඡහි 

අභිඤ්ඤාහි ඉද්ධිවිධාදිඤාණයකොට්ඨාය හි  මන්නාග ා
අයනක   හ ් චක්කවායළසු ඛයණන ගන්තුං  මත්ථාහි ඉද්ධීහි

 මන්නාග ත් ා  හිද්ධිකාය  ධීරා    හ ් ඛීණා වා ඡාොව

අනපායනීති කත්ථචි අනපග ා ඡායා ඉව  ං  ම්බුද්ධං පදුමුත් රං

භගවන් ං පරිවායෙන්ති පරිවායරත්වාධම්මංසුණන්තීතිඅත්යථො. 

646. හත්ථික්ඛන්ධ යතො ආසින්ති  දා භගවය ො ධම්මයද නා මයය

අහං හත්ථිපිට්යඨ නිසින්යනො ආසිං අයහොසින්ති අත්යථො. යසතච්ඡත්තං 
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වරුත්ත න්ති පත්යථ බ් ං උත් මං ය  ච්ඡත් ං මම මත්ථයක 

ධාරයන්ය ොහත්ථිපිට්යඨ නිසින්යනොති ම් න්යධො. සුොරුරූපංදිස්වානාති

සුන්දරංචාරුංමයනොහරරූපවන් ංධම්මං යදසියමානං ම්බුද්ධංදි ්වා ය  

මය්හං විත්ති  න්තුට්ඨිය ොමන ් ං උදපජ්ජථ උප්පජ්ජතීතිඅත්යථො. 

647. ඔරුය්හ හත්ථික්ඛන්ධම්හාති  ං භගවන් ං නිසින්නං දි ්වා 

හත්ථිපිට්ඨිය ො ඔරුය්හ ඔයරොහිත්වා නොසභං නරව භං උප ච්ඡිං  මීපං

ගය ොති අත්යථො. ෙතන ෙඡත්තං ය ති ර නභූසි ං යම මය්හං ඡත් ං 
බුද්ධය ට්ඨ ් මත්ථයකධාරයින්ති ම් න්යධො. 

648.   සඞ්කප්ප ඤ්ඤාොතිමය්හං ප ායදනඋප්පන්නං  ඞ්කප්පං 

ඤත්වා ඉසීනං අන් යරමහන් භූය ො ය ො පදුමුත් යරො භගවා. තංකථං 

ඨපයත්වානාති  ං අත් නා යදසියමානං ධම්මකථං ඨයපත්වා මම

 යාකරණත්ථාය ඉමාගාථා අභාසථ කයථසීතිඅත්යථො. 

649. කථන්ති යච? යෙොයසොතිආදිමාහ.ය ොණ්ණා ඞ්කාරභූසි ං ඡත් ං

යයො ය ො රාජකුමායරො යම මත්ථයක ධායරසීති  ම් න්යධො. ත හං 

කිත්තයස්සාමීති  ං රාජකුමාරං අහං කිත් යි ් ාමි පාකටං කරි ් ාමි. 

සුයණොථ    භාසයතොති භා න්  ්  මම වචනං සුයණොථ ඔහි ය ො ා
මනසි කයරොථාතිඅත්යථො. 

650. ඉයතො  න්ත්වා අෙං යපොයසොති අයං රාජකුමායරො ඉය ො

මනු ් ය ොකය ො චුය ො තුසි ං ගන්ත්වා ආවසිස්සති  ත්ථ විහරි ් ති.
 ත්ථ අච්ඡරාහි පුරක්ඛය ො පරිවාරිය ො තුසි භවන ම්පත්තිං
අනුයභො ් තීති ම් න්යධො. 

651. ෙතුත්තිංසක්ඛත්තුන්ති තුසි භවනය ො චවිත්වා  ාවතිං භවයන 

උප්පන්යනොචතුත්තිං වායරයදවින්යදොයදවරජ්ජංකරි ් තීති ම් න්යධො. 

බලාධියපො අට්ඨසතන්ති  ාවතිං භවනය ො චුය ො මනු ් ය ොයක

උප්පන්යනො බලාධියපො චතුරඞ්ගිනියා ය නාය අධියපො පධායනො

අට්ඨ  ජාතීසු පයද රාජා හුත්වා වසුධං අයනකර නවරං පථවිං 

ආවසිස්සති පුථ යංවිහරි ් තීතිඅත්යථො. 

652. අට්ඨපඤ්ඤාසක්ඛත්තුන්තිඅට්ඨපඤ්ඤා ජාතීසුචක්කවත්තීරාජා 

භවි ් තීති අත්යථො.  හිො  ක ජම්බුදීපපථවියා විපුලං අ ඞ්යඛයයයං
පයද රජ්ජංකාරයි ් ති. 

654. සකයානං කුලයකතුස්සාති  කයරාජූනං කු  ්  ධජභූ  ් 
බුද්ධ ් ඤා යකො භවි ් තීතිඅත්යථො. 
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655. ආතාපීති වීරියවා. නිපයකොති යනපක්ක ඞ්ඛා ාය පඤ්ඤාය

 මන්නාගය ො. බාහුසච්යෙසු  හු ්සු භායවසු පිටකත් යධාරයණසු 

යකොවියදො යඡයකො. නිවාතවුත්ති අනවඤ්ඤත්තියකො අථද්යධො 

කායපාගබ්බියාදිථද්ධභාවවිරහිය ො සබ්බපාඨී  ක පිටකත් යධාරී
භවි ් තීති ම් න්යධො. 

656. පධානපහිතත්යතො යසොති ය ො ආනන්දත්යථයරො වීරියකරණාය

යපසි චිත්ය ො. උපසන්යතො නිරූපධීති රාගූපධියදොසූපධියමොහූපධීහි

විරහිය ො, ය ො ාපත්තිමග්යගන පහා බ් කිය  ානං පහීනත් ා
උප න්ය ො න් කායචිත්ය ො. 

657. සන්ති ආෙඤ්ඤකාති අරඤ්යඤ භවා මහාවයන ජා ා. 

සට්ඨිහාෙනාති  ට්ඨිව ් කාය  හායන  ා. තිධා පභින්නාති

අක්ඛිකණ්ණයකො  ඞ්ඛාය හි තීහි ඨායනහි භින්නමදා.  ාතඞ් ාති

මා ඞ්ගහත්ථිකුය  ජා ා. ඊසාදන්තාති රථී ා දි දන් ා. උරූළ්හවා 

රාජවාහනා.කුඤ්ජර ඞ්ඛා ානාගාහත්ථිරාජායනො න්ති ංවිජ්ජන්තියථා, 
 ථා    හ ්  ඞ්ඛයා ඛීණා ව ඞ්ඛා ා පණ්ඩි ා මහිද්ධිකා

අරහන් නාගා  න්ති,  බ්ය  ය  අරහන් නාගා බුද්ධනාගරාජ ් . න

යහොන්තිපණිධිම්හි යතතිය පණිධිම්හි ාදි ානයහොන්ති, කිං බ්ය ය 
භයභී ා කභායවන  ණ්ඨාතුංඅ මත්ථාතිඅත්යථො.ය  ංවුත් නයත් ා
උත් ානත්ථයමවාති. 

ආනන්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

එත් ාව ාපඨමාබුද්ධවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

පඨයමොභායගොනිට්ඨිය ො. 
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නයමො  ් භගවය ොඅරහය ො ම්මා ම්බුද්ධ ්  

ඛුද්දකනිකායෙ 

අපදාන-අට්ඨකථා 

(දුතියෙොභාය ො) 

යථොපදානං 

2. සීහාසනිෙවග්ය ො 
1. සීහා නදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිකංආය ්මය ො සීහා නදායකත්යථර ් 
අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථභයව පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො කාය  විභව ම්පන්යන

 ද්ධා ම්පන්යන එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො, ධරමායන භගවති
යදවය ොයක වසිත්වා නිබ්බුය  භගවති උප්පන්නත් ා විඤ්ඤු ං පත්ය ො

භගවය ො  ාරීරිකයචතියං දි ්වා ‘‘අයහො යම අ ාභා, භගවය ො ධරමායන
කාය  අ ම්පත්ය ො’’ති චින්ය ත්වා යචතියය චිත් ං ප ායදත්වා 
ය ොමන ් ජාය ො  බ් ර නමයං යදව ානිම්මි  දි ං ධම්මා යන
සීහා නං කායරත්වා ජීවමානකබුද්ධ ්  විය පූයජසි.   ්සුපරි යගහම්පි 

දිබ් විමානමිව කායරසි, පාදට්ඨපනපාදළිඨම්පි කායරසි. එවං යාවජීවං 
දීපධූපපුප්ඵගන්ධාදීහි අයනකවිධං පූජං කත්වා  ය ො චුය ො යදවය ොයක
නිබ් ත්ය ො ඡ කාම ග්යග අපරාපරං දිබ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා
මනු ්ය සු චක්කවත්ති ම්පත්තිං අයනකක්ඛත්තුං අනුභවිත්වා 
 ඞ්ඛයාතික්කන් ං පයද රජ්ජ ම්පත්තිඤ්ච අනුභවිත්වා ක ් ප ් 
භගවය ො  ා යන පබ් ජිත්වා  මණධම්මං කත්වා එත්ථන් යර
යදවමනු ්ය සු ං රන්ය ො ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදඑක ්මිංවිභව ම්පන්යන
කුය  නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා
පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා  ද්ධූප ම්පයදො කම්මට්ඨානං ගයහත්වා
ඝයටන්ය ොවායමන්ය ොනචිර ්ය ව අරහත් ංපාපුණි. 

1. එවං පත් අරහත් ඵය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ං උප්පායදත්වා පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො නිබ්බුයත 

යලොකනාථම්හීතිආදිමාහ.  ත්ථ ය ොක ්  නායථො පධායනොති

ය ොකනායථො, ය ොකත් ය ාමීති අත්යථො. ය ොකනායථ සිද්ධත්ථම්හි

නිබ්බුය ති  ම් න්යධො. විත්ථාරියත පාවෙයනති පාවචයන පිටකත් යය

විත්ථාරිය  පත්ථයට පාකයටති අත්යථො. බාහුජඤ්ඤම්හි සාසයනති 
සික්ඛත් ය ඞ්ගහිය  බුද්ධ ා යන
අයනක   හ ් යකොටිඛීණා ව ඞ්ඛාය හි හුජයනහිඤාය  අධිගය ති
අත්යථො. 
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2-3. පසන්නචිත්යතො සු යනොති  දා අහං බුද්ධ ්  ධරමානකාය 
අ ම්පත්ය ො නිබ්බුය    ්මිං යදවය ොකා චවිත්වා මනු ් ය ොකං
උපපන්යනො   ්  භගවය ො  ාරීරිකධාතුයචතියං දි ්වා ප න්නචිත්ය ො
 ද්ධා ම්පයුත් මයනො සුන්දරමයනො ‘‘අයහො මමාගමනං  ්වාගමන’’න්ති
 ඤ්ජා ප ාද හුමායනො ‘‘මයා නිබ් ානාධිගමාය එකං පුඤ්ඤං කාතුං
වට්ටතී’’ති චින්ය ත්වා භගවය ො යචතිය මීයප භගවන් ං උද්දි ්  
හිරඤ්ඤසුවණ්ණර නාදීහි අ ඞ්කරිත්වාව සීහා නං අකාසි.  ත්ර
නිසින්න ්  පාදට්ඨපනත්ථාය පාදළිඨඤ්ච කායරසි. සීහා න ් 
අය මනත්ථාය   ්සුපරි ඝරඤ්ච කායරසි. ය න වුත් ං – 

‘‘සීහාසන කාසහං…යප.… ඝෙං තත්ථ අකාසහ’’න්ති. යතන

චිත්තප්පසායදනාතිධරමාන ් විය භගවය ොසීහා නංමයාක ං, ය න

චිත් ප්ප ායදන. තුසිතං උපපජ්ජහන්තිතුසි භවයනඋපපජ්ජින්තිඅත්යථො. 

4. ආොය න ෙතුබ්බීසාති  ත්රුපපන්න ්  යදවභූ  ්   ය ො මය්හං 
සුක ං පුඤ්යඤන නිබ් ත්ති ං පාතුභූ ං ආයායමන උච්චය ො

චතුබ්බී යයොජනං විත්ථායෙන තිරියය ො චතුද්ද යයොජනං  ාවයදව

නිබ් ත්තික්ඛයණයයව ආසි අයහොසීතිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

9. ෙතුන්නවුයත ඉයතොකප්යපති ඉය ොකප්පය ො චතුනවුය කප්යප

යංකම්මං අකරිං අකාසිං,  දා ය ොපට්ඨායපුඤ්ඤ ය නකඤ්චිදුග්ගතිං 

නාභිජානාමි, නඅනුභූ පුබ් ාකාචිදුග්ගතීතිඅත්යථො. 

10. යතසත්තතිම්හියතොකප්යපති ඉය ොකප්පය ො ය  ත් තිකප්යප. 

ඉන්දනා ාතයෙොජනාතිඉන්දනාමකා යයොචක්කවත්තිරාජායනොඑක ්මිං 
කප්යප තීසු ජාතීසු ඉන්යදො නාම චක්කවත්තී රාජා අයහොසින්ති අත්යථො. 

ද්යවසත්තතිම්හියතො කප්යපති ඉය ො ද්යව ත් තිකප්යප. සුමනනාමකා
 යයොජනාතික්ඛත්තුං චක්කවත්තිරාජායනොඅයහසුං. 

11. ස සත්තතියතොකප්යපතිඉය ොකප්පය ොඅනූනාධියක ත් තියම

කප්යප වරුණනා කා වරුයණො චක්කවත්තීති එවංනාමකා  යයො 

ෙක්කවත්තිොජායනො චක්කර න ම්පන්නා චතුදීපම්හි ඉ ් රා අයහසුන්ති
අත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

සීහා නදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. එකත්ථම්භිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො එකත්ථම්භදායකයථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
වනකම්මියකො හුත්වාඑක ්මිංවිභව ම්පන්යනකුය නිබ් ත්ය ො.  ්මිං
 මයය  බ්ය   ද්ධා ප න්නා උපා කා එකච්ඡන්දා ‘‘භගවය ො
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උපට්ඨාන ා ං කයරොමා’’ති දබ්  ම්භාරත්ථාය වනං පවිසිත්වා  ං
උපා කංදි ්වා‘‘අම්හාකංඑකංථම්භංයදථා’’තියාචිංසු.ය ො ං පවත්තිං
සුත්වා ‘‘තුම්යහ මා චින් යිත්ථා’’ති ය   බ්ය  උයයයොයජත්වා එකං 
 ාරමයං ථම්භං ගයහත්වා  ත්ථු ද ්ය ත්වා ය  ංයයව අදාසි. ය ො
ය යනව ය ොමන ් ජාය ො  යදව මූ ං කත්වා අඤ්ඤානි දානාදීනි
පුඤ්ඤානි කත්වා  ය ො චුය ො යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො අපරාපරං ඡසු
කාමාවචයරසු දිබ්  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච 

අග්ගචක්කවත්ති ම්පත්තිං අයනකවාරං අනුභවිත්වා අ ඞ්යඛයයයං 
පයද රජ්ජ ම්පත්තිඤ්චඅනුභවිත්වාඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද ද්ධා ම්පන්යන 
එක ්මිං කුය නිබ් ත්ය ො මා ාපිතූහි ද්ධිං භගවය ො  න්තියක ධම්මං
සුත්වාපටි ද්ධ ද්යධොපබ් ජිත්වා ද්ධූප ම්පයදොකම්මට්ඨානංගයහත්වා 
මනසිකයරොන්ය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

13. ය ො එවං පත් අරහත්ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා
ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

සිද්ධත්ථස්සාතිආදිමාහ.  ත්ථ සිද්ධත්ථ ්  භ වයතො භගය ම්පන්න ්  

 ම්මා ම්බුද්ධ ් .  හාපූ  යණොති මහාඋපා ක මූයහො අහු අයහොසීති

අත්යථො. සෙණං  තා ෙ යත බුද්ධන්ති ‘‘බුද්ධං  රණ’’න්ති ග ා භජිංසු

ජානිංසු වා ය  උපා කා. තථා තං සද්දහන්ති බුද්ධගුණං අත් යනො
චිත්  න් ායනඨයපන්තීති අත්යථො. 

14. සබ්යබ සඞ් ම්   න්යතත්වාති  බ්ය   මාගම්ම  න්නිපතිත්වා 

මන්ය ත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤං  ඤ්ඤායපත්වා එකච්ඡන්දා හුත්වා  ාළං 

උපට්ඨාන ා ං  ත්ථුයනො අත්ථාය කුබ්බන්ති කයරොන්තීති අත්යථො.

දබ්  ම්භායරසු එකත්ථම්භං අ භන් ා බ්රහාවයන මහාවයන විචිනන්තීති
 ම් න්යධො. 

15. යතහං අෙඤ්යඤ දිස්වානාතිඅහංය උපා යකඅරඤ්යඤදි ්වාන 

 ණං  මූහං උප ම්   මීපං ගන්ත්වා අඤ්ජලිං පග් යහත්වාන 

ද ඞ්ගුලි යමොධානං අඤ්ජලිං සිරසි කත්වා අහං  ණං උපා ක මූහං

‘‘තුම්යහඉමංවනංකිමත්ථංආග ත්ථා’’ති තදා   ්මිංකාය පරිපුච්ඡින්ති
 ම් න්යධො. 

16. යත සී වන්ය ොඋපා කා ය  මයාපුට්ඨා ‘‘මාළංමයංකත්තුකාමා

හුත්වා එකත්ථම්යභො අම්යහහි න  බ්භතී’’ති විොකංසු විය ය න
කථයිංසූති ම් න්යධො. 

17.   ං මය්හංඑකත්ථම්භංයදථ, අහං ංද ් ාමි ත්ථුයනො න්තිකං 

අහං ථම්භං ආහරි ් ාමි, යත භවන්ය ො ථම්භහරයණ අප්යපොස්සුක්කා 
උ ් ාහරහි ාභවන්තූති ම් න්යධො. 
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24. ෙං ෙං යෙොනුපපජ්ජාමීති යං යං යයොනිං යදවත් ං අථ මානු ං 

උපගච්ඡාමීති අත්යථො. භුම්මත්යථ වා උපයයොගවචනං, ය ්මිං ය ්මිං
යදවය ොයකවා මනු ් ය ොයකවාතිඅත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

එකත්ථම්භිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. නන්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙස්ස භ වයතොතිආදිකංආය ්මය ොනන්දත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි 
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  හං වතීනගයර
එක ්මිං කුය  නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවය ො  න්තියක
ධම්මං සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං ඉන්ද්රියයසු ගුත් ද්වාරානං
අග්ගට්ඨායනඨයපන් ංදි ්වා යං ං ඨානන් රංපත්යථන්ය ොභගවය ො

භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච පූජා ක්කාර හු ං මහාදානං පවත්ය ත්වා ‘‘අහං, 

භන්ය , අනාගය  තුම්හාදි  ්  බුද්ධ ්  එවරූයපො  ාවයකො 
භයවයය’’න්තිපණිධානංඅකාසි. 

ය ො  ය ො පට්ඨාය යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො අත්ථද ්සි ් 
භගවය ො කාය  ධම්ම ාය නාම නදියා මහන්ය ො කච්ඡයපො හුත්වා
නිබ් ත්ය ො එකදිව ං  ත්ථාරං නදිං  රිතුං තීයර ඨි ං දි ්වා  යං
භගවන් ං ායරතුකායමො ත්ථුපාදමූය නිපජ්ජි.  ත්ථා  ් අජ්ඣා යං
ඤත්වා පිට්ඨිං අභිරුහි. ය ො හට්ඨතුට්යඨො යවයගන ය ො ං ඡින්දන්ය ො
සීඝ රං පරතීරං පායපසි. භගවා   ්  අනුයමොදනං වදන්ය ො භාවිනිං 
 ම්පත්තිංකයථත්වාපක්කාමි. 

ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කපි වත්ථු ්මිං සුද්යධොදනමහාරාජ ්  අග්ගමයහසියා

මහාපජාපතියගො මියා කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ය ො,   ්  නාමග්ගහණදිවය  

ඤාති ඞ්ඝංනන්දයන්ය ොජාය ොති ‘‘නන්යදො’’ත්යවවනාමං අකංසු.  ් 
වයප්පත් කාය  භගවා පවත්ති වරධම්මචක්යකො ය ොකානුග්ගහං
කයරොන්ය ො අනුක්කයමන කපි වත්ථුං ගන්ත්වා ඤාති මාගයම

යපොක්ඛරව ් ං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යව ් න් රජා කං (ජා. 2.22.1655
ආදයයො) කයථත්වා දුතියදිවය  පිණ්ඩාය පවිට්යඨො ‘‘උත්තිට්යඨ

නප්පමජ්යජයයා’’ති (ධ. ප. 168) ගාථාය පි රං ය ො ාපත්තිඵය 
පතිට්ඨායපත්වා නියව නං ගන්ත්වා ‘‘ධම්මඤ්චයර සුචරි ’’න්ති (ධ. ප.

169) ගාථාය මහාපජාපතිං ය ො ාපත්තිඵය  රාජානං  කදාගාමිඵය 
පතිට්ඨායපත්වා  තියදිවය  නන්දකුමාර ් 
අභිය කයගහපයව නආවාහමඞ්ගය සු වත් මායනසු පිණ්ඩාය පාවිසි.
 ත්ථා නන්දකුමාර ්  හත්යථ පත් ං දත්වා මඞ්ග ං වත්වා   ් 

හත්ථය ො පත් ං අග්ගයහත්වාව විහාරං ගය ො,  ං පත් හත්ථං විහාරං
ආග ං අනිච්ඡමානංයයව පබ් ායජත්වා  ථාපබ් ාජි ත් ායයව
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අනභිරතියාළිළි ංඤත්වාඋපායයන   ්  ංඅනභිරතිංවියනොයදසි.ය ො
යයොනිය ො පටි ඞ්ඛාය විප ් නං පට්ඨයපත්වා නචිර ්ය ව අරහත් ං

පාපුණි.යථයරොපුනදිවය භගවන් ංඋප ඞ්කමිත්වාඑවමාහ–‘‘යං යම, 

භන්ය , භගවා පාටියභොයගො පඤ්චන්නං අච්ඡරා  ානං පටි ාභාය 

කකුටපාදානං, මුඤ්චාමහං, භන්ය , භගවන් ං එ  ්මා පටි ් වා’’ති. 

භගවාපි ‘‘යයදව ය , නන්ද, අනුපාදායආ යවහි චිත් ං විමුත් ං,  දාහං
මුත්ය ො එ  ්මා පටි ් වා’’ති ආහ. අථ ්  භගවා  විය  ං ඉන්ද්රියයසු

ගුත් ද්වාර ං ඤත්වා ං ගුණං විභායවන්ය ො ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම
 ාවකානං භික්ඛූනං ඉන්ද්රියයසු ගුත් ද්වාරානං යදිදං නන්යදො’’ති (අ. නි.

1.219, 230) ඉන්ද්රියයසු ගුත් ද්වාරභායවනනංඑ දග්යගඨයපසි.යථයරො

හි ‘‘ඉන්ද්රියා ංවරං නි ් ාය ඉමං විප්පකාරං පත්ය ො,  මහං සුට්ඨු
නිග්ගණ්හි ් ාමී’’ති උ ් ාහජාය ො   වහියරොත් ප්යපො  ත්ථ ච
ක ාධිකාරත් ාඉන්ද්රිය ංවයරඋක්කං පාරමිංඅගමාසි. 

27. එවං ය ො එ දග්ගට්ඨානං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ප්පත්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙස්ස

භ වයතොතිආදිමාහ. වත්ථං යඛො ං  ො දින්නන්ති යඛොමරට්යඨ ජා ං
වත්ථං භගවති චිත් ප්ප ායදන ගාරව හුමායනන මයා පරමසුඛුමං

යඛොමවත්ථං දින්නන්ති අත්යථො. සෙම්භුස්සාති  යයමව භූ  ්  ජා  ් 

අරියාය ජාතියා නිබ් ත්  ් .  යහසියනොති මහන්ය  

සී  මාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණද ් නක්ඛන්යධ එසි ගයවසීති

මයහසි,   ්  මයහසියනො  යම්භු ්  චීවරත්ථාය යඛොමවත්ථං මයා
දින්නන්ති ම් න්යධො. 

28. තං ය  බුද්යධො විොකාසීති එත්ථ තන්ති  ාමයත්යථ

උපයයොගවචනං,   ්  වත්ථදායක ්  යම දානඵ ං විය ය න අකාසි

කයථසි බුද්යධොති අත්යථො. ජලජත්ත නා යකොති පදුමුත් රනාමයකො. 

‘‘ජ රුත් මනායයකො’’තිපි පායඨො,   ්  ජ මානානං යදවබ්රහ්මානං

උත් මනායයකො පධායනොති අත්යථො. ඉමිනා වත්ථදායනනාති ඉමිනා

වත්ථදාන ්  නි ් න්යදන ත්වං අනාගය  යහ වණ්යණො 
සුවණ්ණවණ්යණො භවි ් සි. 

29. ද්යව සම්පත්තිං අනුයභොත්වාති දිබ් මනු ්  ඞ්ඛා ා ද්යව

 ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා. කුසලමූයලහි යෙොදියතොති කු  ාවයයවහි

කු  යකොට්ඨාය හි යචොදිය ො යපසිය ො, ‘‘ත්වං ඉමිනා පුඤ්යඤන  ත්ථු
කු ං ප වාහී’’ති යපසිය ො වියාති අත්යථො. ‘‘යගො ම ්  භගවය ො
කනිට්යඨොත්වංභවි ් සී’’ති යාකාසීති ම් න්යධො. 

30. ො ෙත්යතො සුඛසීයලොති කිය  කායමහි රත්ය ො අල්ලීයනො 

කායසුඛචිත් සුඛානුභවන භායවො. කාය සුය ධ ායුයතොති වත්ථුකායමසු
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යගධ ඞ්ඛා ාය  ණ්හාය ආයුය ො යයොජිය ොති අත්යථො. බුද්යධන

යෙොදියතො සන්යතො, තදා ත්වන්ති ය ්මා කායමසු යගධිය ො, තදා   ්මා 
ත්වං අත් යනො භාතුයකන යගො මබුද්යධන යචොදිය ො පබ් ජ්ජාය
උයයයොජිය ො  ්  න්තියකපබ් ජි ් සීති  ම් න්යධො. 

31. පබ්බජිත්වානත්වංතත්ථාති  ්මිංයගො ම ් භගවය ො ා යන

ත්වං පබ් ජිත්වා කුසලමූයලන මූ භූය න පුඤ්ඤ ම්භායරන යෙොදියතො 

භාවනායං නියයොජිය ො සබ්බාසයව  ක ා යව පරිඤ්ඤාෙ ජානිත්වා

පජහිත්වා අනාමයයො නිද්දුක්යඛො නිබ්බායස්සසි අද ් නං පායප ් සි, 
අපණ්ණත්තිකභාවං ගමි ් සීතිඅත්යථො. 

32. සතකප්පසහස්සම්හීති ඉය ො කප්පය ො පුබ්ය    කප්පාධියක
 හ ් යම කප්පම්හි යචළනාමකා චත් ායරො චක්කවත්තිරාජායනො

අයහසුන්ති අත්යථො. සට්ඨි කප්පසහස්සානීති කප්ප හ ් ානි  ට්ඨි ච
අතික්කමිත්වා යහට්ඨා එක ්මිං කප්යප චත් ායරො ජනා උපයචළා නාම
චක්කවත්තිරාජායනොචතූසුජාතීසු අයහසුන්තිඅත්යථො. 

33. පඤ්ෙකප්පසහස්සම්හීති පඤ්චකප්පාධියක  හ ් යම කප්පම්හි 
යචළා නාම චත් ායරො ජනා චක්කවත්තිරාජායනො  ත් හි ර යනහි
 ම්පන්නා  මඞ්ගීභූ ා 

ජම්බුදීපඅපරයගොයානඋත් රකුරුපුබ් වියදහදීප ඞ්ඛාය  ෙතුදීපම්හි

ඉස්සො පධානාවිසුංඅයහසුන්තිඅත්යථො.ය  ං වුත් නයයමවාති. 

නන්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. චූළපන්ථකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො චූළපන්ථකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 

යයදත්ථ අට්ඨුප්පත්තිවය න වත් බ් ං,  ං අට්ඨකනිපාය 

මහාපන්ථකවත්ථු ්මිං (යථරගා. 510 ආදයයො) වුත් යමව. අයං පන
විය ය ො – මහාපන්ථකත්යථයරො අරහත් ං පත්වා ඵ  මාපත්තිසුයඛන

වීතිනායමන්ය ොචින්ය සි– ‘‘කථංනුයඛො ක්කාචූළපන්ථකම්පිඉම ්මිං
සුයඛ පතිට්ඨායපතු’’න්ති. ය ො අත් යනො අයයකං ධනය ට්ඨිං

උප ඞ්කමිත්වාආහ – ‘‘ යච, මහාය ට්ඨි, අනුජානාථ, අහං චූළපන්ථකං

පබ් ායජයය’’න්ති.‘‘පබ් ායජථ, භන්ය ’’ති.යථයරො ං පබ් ායජසි.ය ො
ද සුසීය සුපතිට්ඨිය ොභාතු න්තියක– 

‘‘පදුමංයථායකොකනදංසුගන්ධං, පාය ොසියාඵුල් මවී ගන්ධං; 

අඞ්ගීර ං ප ්  වියරොචමානං,  පන් මාදිච්චමිවන් ලික්යඛ’’ති. 

( ං.නි.1.123; අ.නි.5.195) – 
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ගාථං උග්ගණ්හන්ය ො චතූහි මාය හි උග්ගයහතුං නා ක්ඛි, ගහි ම්පි

හදයය න තිට්ඨති. අථ නං මහාපන්ථයකො, ‘‘චූළපන්ථක, ත්වං ඉම ්මිං

 ා යන අභබ්ය ො, චතූහි මාය හි එකං ගාථම්පි ගයහතුං න  ක්යකොසි, 

පබ් ජි කිච්චංපනත්වං කථංමත්ථකංපායප ් සි, නික්ඛමඉය ො’’තිය ො
යථයරනපණාමියකොද්වාරයකොට්ඨක මීයප යරොදමායනොඅට්ඨාසි. 

ය න ච  මයයන  ත්ථා ජීවකම් වයන විහරති. අථ ජීවයකො පුරි ං

යපය සි – ‘‘ගච්ඡ, පඤ්චහිභික්ඛු ය හි ද්ධිං  ත්ථාරංනිමන්ය හී’’ති.
ය න ච  මයයන ආය ්මා මහාපන්ථයකො භත්තුද්යද යකො යහොති. ය ො
‘‘පඤ්චන්නං භික්ඛු  ානං භික්ඛං පටිච්ඡථා’’ති වුත්ය ො ‘‘චූළපන්ථකං
ඨයපත්වා ය  ානං පටිච්ඡාමී’’ති ආහ.  ං සුත්වා චූළපන්ථයකො
භියයයොය ොමත් ාය යදොමන ් ප්පත්ය ො අයහොසි.  ත්ථා   ් 
චිත් ක්යඛදං ඤත්වා ‘‘චූළපන්ථයකො මයා කය න උපායයන

බුජ්ඣි ් තී’’ති   ්  අවිදූරට්ඨායන අත් ානං ද ්ය ත්වා ‘‘කිං, පන්ථක, 

යරොදසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘භා ා මං, භන්ය , පණායමතී’’තිආහ. ‘‘පන්ථක, මා

චින් යි, මම ා යන තුය්හංපබ් ජ්ජා, එහිඉමංගයහත්වා ‘රයජොහරණං, 
රයජොහරණ’න්ති මනසි කයරොහී’’ති ඉද්ධියා සුද්ධං යචොළක්ඛණ්ඩං

අභි ඞ්ඛරිත්වාඅදාසි.ය ො ත්ථාරා දින්නංයචොළක්ඛණ්ඩං‘‘රයජොහරණං, 
රයජොහරණ’’න්තිහත්යථනපරිමජ්ජන්ය ොනිසීදි.   ්  ංපරිමජ්ජන්  ් 

කිලිට්ඨධාතුකංජා ං, පුනපරිමජ්ජන්  ්  උක්ඛලිපරිපුඤ්ඡන දි ංජා ං.
ය ො ඤාණපරිපාකත් ා එවං චින්ය සි – ‘‘ඉදං යචොළක්ඛණ්ඩං පකතියා

පරිසුද්ධං, ඉමංඋපාදිණ්ණක රීරංනි ් ායකිලිට්ඨංඅඤ්ඤථා ජා ං,   ්මා

අනිච්චං යථායප ං, එවං චිත් ම්ළි’’ති ඛයවයං පට්ඨයපත්වා   ්මිංයයව 
නිමිත්ය  ඣානානි නිබ් ත්ය ත්වා ඣානපාදකං කත්වා විප ් නං
පට්ඨයපත්වා  හ පටි ම්භිදාහි අරහත් ං පාපුණි. අරහත් පත්  ්ය ව ් 
ය පිටකංපඤ්චාභිඤ්ඤාච ආගමිංසු. 

 ත්ථා එකූයනහි පඤ්චභික්ඛු ය හි  ද්ධිං ගන්ත්වා ජීවක ්  
නියව යන පඤ්ඤත්ය  ආ යන නිසීදි. චූළපන්ථයකො පන අත් යනො
භික්ඛාය අප්පටිච්ඡි ත් ාඑවනගය ො.ජීවයකොයාගුංදාතුං ආරභි. ත්ථා 

හත්යථනපත් ංපිදහි.‘‘ක ්මා, භන්ය , නගණ්හථා’’තිවුත්ය ‘‘විහායර

එයකො භික්ඛු අත්ථි, ජීවකා’’ති. ය ො පුරි ං යපය සි – ‘‘ගච්ඡ, භයණ, 
විහායරනිසින්නං අයයංගයහත්වාඑහී’’ති.චූළපන්ථකත්යථයරොපිරූයපන
කිරියායචඑකම්පිඑයකනඅ දි ං භික්ඛු හ ් ංනිම්මිනිත්වානිසීදි.ය ො
පුරිය ො විහායර භික්ඛූනං  හුභාවං දි ්වා ගන්ත්වා ජීවක ්  කයථසි –

‘‘ඉම ්මා භික්ඛු ඞ්ඝා විහායර භික්ඛු ඞ්යඝො  හු යරො, පක්යකොසි බ් ං

අයයං න ජානාමී’’ති. ජීවයකො  ත්ථාරං පුච්ඡි – ‘‘යකො නායමො, භන්ය , 

විහායර නිසින්යනො භික්ඛූ’’ති? ‘‘චූළපන්ථයකො නාම, ජීවකා’’ති. ‘‘ගච්ඡ, 

භයණ, ‘චූළපන්ථයකො නාම ක යරො’ති පුච්ඡිත්වා  ං ආයනහී’’ති. ය ො

විහාරං ගන්ත්වා ‘‘චූළපන්ථයකො නාම ක යරො, භන්ය ’’ති පුච්ඡි. ‘‘අහං
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චූළපන්ථයකො, අහං චූළපන්ථයකො’’ති එකප්පහායරන භික්ඛු හ ් ම්පි
කයථසි. ය ො පුනාගන්ත්වා  ං පවත්තිං ජීවක ්  ආයරොයචසි ජීවයකො

පටිවිද්ධ ච්චත් ා‘‘ඉද්ධිමාමඤ්යඤ, අයයයො’’තිනයය ොඤත්වා ‘‘ගච්ඡ, 

භයණ, පඨමංකයථන් ංඅයයයමව ‘තුම්යහ ත්ථාපක්යකො තී’තිවත්වා 
චීවරකණ්යණ ගණ්හාහී’’ති ආහ. ය ො විහාරං ගන්ත්වා  ථා අකාසි.
 ාවයදව නිම්මි භික්ඛූඅන් රධායිංසු.ය ොයථරංගයහත්වාඅගමාසි. 

 ත්ථා   ්මිං ඛයණ යාගුඤ්ච ඛජ්ජකාදියභදඤ්ච පටිග්ගණ්හි.
ක භත් කිච්යචො භගවා ආය ්මන් ං චූළපන්ථකං ආණායපසි
‘‘අනුයමොදනං කයරොහී’’ති. ය ො පභින්නපටි ම්භියදො සියනරුං ගයහත්වා 
මහා මුද්දං මන්යථන්ය ො විය ය පිටකං බුද්ධවචනං  ඞ්යඛොයභන්ය ො 
 ත්ථු අජ්ඣා යං ගණ්හන්ය ො අනුයමොදනං අකාසි. ද  ය භත් කිච්චං

කත්වාවිහාරංගය  ධම්ම භායංකථාඋදපාදි‘අයහොබුද්ධානංආනුභායවො, 
යත්ර හි නාම චත් ායරො මාය  එකගාථං ගයහතුං අ ක්යකොන් ම්පි

 හුයකන ඛයණයනව එවං මහිද්ධිකං අකංසූ’ති,  ථා හි ජීවක ්  

නියව යන නිසින්යනො භගවා ‘එවං චූළපන්ථක ්  චිත් ං  මාහි ං, 
වීථිපටිපන්නා විප ් නා’ති ඤත්වා යථානිසින්යනොයයව අත් ානං

ද ්ය ත්වා, ‘පන්ථක, යනවායං පිය ොතිකාකිලිට්ඨාරජානුකිණ්ණා, ඉය ො
පනඅඤ්යඤොපිඅරිය ් විනයය ංකිය ය ොරයජො’ති ද ්ය න්ය ො– 

‘‘රායගො රයජො න ච පන යරණු වුච්චති, රාග ්ය  ං අධිවචනං

රයජොති; 

එ ං රජං විප්පජහිත්වා භික්ඛයවො, විහරන්ති ය  විග රජ ්  
 ා යන. 

‘‘යදොය ොරයජො…යප.…විග රජ ්  ා යන. 

‘‘යමොයහො රයජො…යප.…විග රජ ්  ා යන’’ති. (මහානි. 209; 

චූළනි.උදයමාණවපුච්ඡානිද්යද 74) – 

ඉමා ති ්ය ො ගාථායයො අභාසි. ගාථාපරියයො ායන චූළපන්ථයකො 
 හපටි ම්භිදාහිඅරහත් ංපාපුණීති. ත්ථාය  ංභික්ඛූනංකථා ල් ාපං

සුත්වා ආගන්ත්වා බුද්ධා යන නිසීදිත්වා ‘‘කිං වයදථ, භික්ඛයව’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමං නාම, භන්ය ’’ති වුත්ය  ‘‘භික්ඛයව, චූළපන්ථයකන

ඉදානි මය්හං ඔවායද ඨත්වා ය ොකුත්ථරදායජ්ජං  ද්ධං, පුබ්ය  පන
ය ොකියදායජ්ජං  ද්ධ’’න්ති වත්වා ය හි යාචිය ො චූළය ට්ඨිජා කං (ජා.

1.1.4) කයථසි. අපරභායග නං  ත්ථා අරියගණපරිවුය ො ධම්මා යන
නිසින්යනො මයනොමයං කායං අභිනිම්මිනන් ානං භික්ඛූනං 
යචය ොවිවට්ටකු  ානඤ්චඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. 
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35. එවං ය ො පත් එ දග්ගට්ඨායනො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ළිතිය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙොනා 

ජියනොතිආදිමාහ.  ත්ථපුරිමපදද්වයංවුත් ත්ථයමව.  ණම්හාවූපකට්යඨො 

යසොති ය ො පදුමුත් යරො නාම  ත්ථා ගණම්හා මහ ා භික්ඛු මූහය ො

වූපකට්යඨො විසුං භූය ො වියවකං උපගය ො. තදා මම  ාප කාය  

හි වන්යත හිමා යපබ්   මීයප වසි වා ං කප්යපසි, චතූහි ඉරියාපයථහි 

විහාසීතිඅත්යථො. 

36. අහම්පි…යප.…තදාතියදාය ොභගවාහිමවන් ංඋපගන්ත්වාවසි, 

 දා අහම්පි හිමවන්  මීයප ක අ ් යම ආ  මන් ය ො 

කායචිත් ළිළා ඞ්ඛා ාපරි ් යා මන්තිඑත්ථාති අස්සය ොති ද්ධනායම

අරඤ්ඤාවාය ව ාමීති ම් න්යධො. අචිො තං  හාවීෙන්තිඅචිරංආග ං

මහාවීරියවන් ං යලොකනාෙකං පධානං  ං භගවන් ං උයපසින්ති

 ම් න්යධො, ආග ක්ඛයණයයව උපාගමින්තිඅත්යථො. 

37. පුප්ඵච්ඡත්තං  යහත්වානාති එවං උපගච්ඡන්ය ො ච 

පදුමුප්ප පුප්ඵාදීහි ඡාදි ං පුප්ඵමයං ඡත් ං ගයහත්වා නොසභං නරානං

ය ට්ඨං භගවන් ං ඡායදන්ය ො උප ච්ඡිං  මීපං ගය ො ්මීති අත්යථො. 

ස ාධිං ස ාපජ්ජන්තන්ති රූපාවචර මාධිජ්ඣානං  මාපජ්ජන් ං
අප්යපත්වා නිසින්න ් අන් රායංඅහංඅකාසින්ති ම් න්යධො. 

38. උයභො හත්යථහි පග් ය්හාති  ං සු ජ්ජි ං පුප්ඵච්ඡත් ං ද්වීහි 

හත්යථහිඋක්ඛිපිත්වාඅහං භගවය ොඅදාසින්ති ම් න්යධො. පටිග් යහසීති

 ංමයාදින්නංපුප්ඵච්ඡත් ංපදුමුත් යරො භගවා ම්පටිච්ඡි,  ාදරං ාදියීති
අත්යථො. 

41. සතපත්තඡත්තං පග් ය්හාති එයකක ්මිං පදුමපුප්යඵ
    පත් ානං වය න   පත්ය හි පදුමපුප්යඵහි ඡාදි ං පුප්ඵච්ඡත් ං

පකායරන ආදයරන ගයහත්වා  ාපය ො මම අදාසීති අත්යථො. ත හං

කිත්තයස්සාමීති  ං  ාප ං අහං කිත් යි ් ාමි පාකටං කරි ් ාමීති

අත්යථො.මම භාසයතො භා මාන ් වචනංසුයණොථමනසිකයරොථ. 

42. පඤ්ෙවීසතිකප්පානීතිඉමිනාපුප්ඵච්ඡත් දායනනපඤ්චවී තිවායර 

 ාවතිං භවයන  ක්යකො හුත්වා යදවරජ්ජං කරි ් තීති  ම් න්යධො. 

ෙතුත්තිංසතික්ඛත්තුඤ්ොති චතුත්තිං තිවායර මනු ් ය ොයක චක්කවත්තී
රාජාභවි ් ති. 

43. ෙං ෙංයෙොනින්ති මනු ් යයොනිආදීසුයංයංජාතිං සංසෙති ගච්ඡති

උපපජ්ජති.  ත්ථ  ත්ථ යයොනියං අබ්යභොකායස සුඤ්ඤට්ඨායන 

පතිට්ඨන්තං නිසින්නං ඨි ං වා පදුමං ධාෙයස්සති උපරි ඡාදයි ් තීති
අත්යථො. 
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45. පකාසියත පාවෙයනති ය න භගවය ො  ක පිටකත් යය

පකාසිය  දීපිය   නුස්සත්තං මනු ් ජාතිං ලභිස්සති උපපජ්ජි ් ති. 

 යනො ෙම්හි කාෙම්හීති මයනන ඣානචිත්ය න නිබ් ත්ය ොති

මයනොමයයො, යථා චිත් ං පවත් ති,  ථා කායං පවත්ය ති චිත් ගතිකං 
කයරොතීති අත්යථො. ම්හිමයනොමයයකායම්හිය ො ාපය ොචූළපන්ථයකො 
නාම හුත්වා උත් යමො අග්යගො භවි ් තීති අත්යථො. ය  ං යහට්ඨා
වුත් ත් ා උත් ානත් ාචසුවිඤ්යඤයයයමව. 

52. සරිං යකොකනදං අහන්ති අහං භගවය ො නිම්මි යචොළකං

පරිමජ්ජන්ය ො යකොකනදං පදුමං  රින්ති අත්යථො. තත්ථ චිත්තං විමුච්චි 

ය ති  ්මිංයකොකනයදපදුයමමය්හංචිත් ංඅධිමුච්චිඅල්ලීයනො,  ය ො
අහං අරහත් ංපාපුණින්ති ම් න්යධො. 

53. අහං මයනොමයයසු චිත් ගතියකසු කායයසු සබ්බත්ථ  බ්ය සු 

පාෙමිං පරියයො ානං  යතො පත්ය ොති  ම් න්යධො. ය  ං
වුත් නයයමවාති. 

චූළපන්ථකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. පිලින්දවච්ඡත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො පිලින්දවච්ඡත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
හං වතීනගයර මහායභොගකුය  නිබ් ත්ය ො යහට්ඨා වුත් නයයන  ත්ථු
 න්තියක ධම්මං සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං යදව ානං 
පියමනාපභායවන අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා  ං ඨානන් රං
පත්යථත්වා යාවජීවං කු  ං කත්වා  ය ො චුය ො යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො සුයමධ ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො.
පරිනිබ්බුය භගවති  ් ථූපංපූයජත්වා ඞ්ඝ ් මහාදානං පවත්ය ත්වා
 ය ො චවිත්වා යදවමනු ්ය සු උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා
අනුප්පන්යන බුද්යධ චක්කවත්තී රාජා හුත්වා මහාජනං පඤ්චසීය සු
පතිට්ඨායපත්වා  ග්ගපරායනං අකාසි. ය ො අනුප්පන්යනයයව අම්හාකං

භගවති ාවත්ථියංබ්රාහ්මණකුය නිබ් ත්ති, පිලින්යදොති ් නාමංඅකංසු. 

වච්යඡොති යගොත් ං. ය ො අපරභායග පිලින්දවච්යඡොති පඤ්ඤායිත්ථ.
 ං ායර පන  ංයවග හු  ාය පරිබ් ාජකපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
චූළගන්ධාරංනාමවිජ්ජං  ායධත්වා ායවිජ්ජායආකා චාරීපරචිත් විදූච
හුත්වාරාජගයහ  ාභග්ගය ග්ගපත්ය ොපටිව ති. 

අථ අම්හාකං භගවා අභි ම්බුද්යධො හුත්වා අනුක්කයමන රාජගහං 

උපගය ො.  ය ො පට්ඨායබුද්ධානුභායවන  ්  ා විජ්ජාන  ම්පජ්ජති, 
අත් යනො කිච්චං න  ායධති. ය ො චින්ය සි – ‘‘සු ං යඛො පයන ං
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ආචරියපාචරියානං භා මානානං ‘යත්ථ මහාගන්ධාරවිජ්ජා ධරති,  ත්ථ
චූළගන්ධාරවිජ්ජා න  ම්පජ්ජතී’ති  මණ ්  පන යගො ම ් 

ආග කා ය ො පට්ඨායනායංමමවිජ්ජා ම්පජ්ජති, නි ් ං යං මයණො

යගො යමොමහාගන්ධාරවිජ්ජංජානාති, යංනූනාහං ංපයිරුපාසිත්වා  ්  
 න්තියක ංවිජ්ජංපරියාපුයණයය’’න්ති.ය ොභගවන් ංඋප ඞ්කමිත්වා

එ දයවොච – ‘‘අහං, මහා මණ,  ව  න්තියක එකං විජ්ජං

පරියාපුණිතුකායමො, ඔකා ං යම කයරොහී’’ති. ‘‘ය න හි මම  න්තියක
පබ් ජාහී’’ති ආහ. ය ො ‘‘විජ්ජාය පරිකම්මං පබ් ජ්ජා’’ති මඤ්ඤමායනො
පබ් ජි.   ්  භගවා ධම්මං කයථත්වා චරි ානුකූ ං කම්මට්ඨානං අදාසි.
ය ො උපනි ් ය ම්පන්න ාය නචිර ්ය ව විප ් නං පට්ඨයපත්වා
අරහත් ංපාපුණි. 

55. යාපන පුරිමජාතියං  ්ය ොවායදඨත්වා ග්යගනිබ් ත් ායදව ා, 
 ා ක ඤ්ඤු ං නි ් ාය   ්මිං  ඤ්ජා  හුමානා  ායං පා ං යථරං
පයිරුපාසිත්වා ගච්ඡන්ති.   ්මා නං භගවා යදව ානං අතිවිය

පියමනාපභායවනඅග්ගභායවඨයපසි‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම ාවකානං 

භික්ඛූනං යදව ානංපියමනාපානංයදිදං පිලින්දවච්යඡො’’ති (අ. නි.1.209, 

215). එවං ය ො පත් අග්ගට්ඨායනො අත් යනො පුබ් කම්මං අනු ් රිත්වා 

ළිතිය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො නිබ්බුයත 

යලොකනාථම්හීතිආදිමාහ. 

 ත්ථ කාමරූපාරූපය ොක ් නායථොපධායනොති යලොකනායථො. යමධා

වුච්චන්ති බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණඅනාවරණඤාණාදයයො, සුන්දරා, ප ට්ඨාවා

යමධාය ් ය ො සුය යධො, අග්යගොචය ො පුග්ගය ොචාති අග් පුග් යලො, 
  ්මිං සුයමයධ ය ොකනායයක අග්ගපුග්ගය  ඛන්ධපරිනිබ් ායනන

නිබ්බුය   තීති  ම් න්යධො. පසන්නචිත්යතො සු යනොති  ද්ධාය
ප ාදි චිත්ය ො ය ොමන ්ය න සුන්දරමයනො අහං   ්  සුයමධ ් 

භගවය ො ථූපපූජං යචතියපූජං අකාසින්තිඅත්යථො. 

56. යෙ ෙ ඛීණාසවා තත්ථාති   ්මිං  මාගයම යය ච ඛීණා වා

පහීනකිය  ා ඡළභිඤ්ඤා ඡහි අභිඤ්ඤාහි  මන්නාග ා  හිද්ධිකා 

මහන්ය හිඉද්ධීහි මන්නාග ා න්ති, යත  බ්ය ඛීණා යවඅහං ත්ථ 

ස ායනත්වා සුට්ඨු ආදයරන ආයනත්වා සඞ්ඝභත්තං  ක  ඞ්ඝ ්  

දා බ් භත් ං අකාසිං ය  ංයභොයජසින්තිඅත්යථො. 

57. උපට්ඨායකොතදා අහූති දාමම ඞ්ඝභත් දානකාය සුයමධ ් 
භගවය ො නායමන සුයමයධො නාම උපට්ඨාක ාවයකො අහු අයහොසීති

අත්යථො. ය ො  ාවයකො මය්හං පූජා ක්කාරං අනුය ොදිත්ථ අනුයමොදිය ො
ආනි ං ංකයථසීතිඅත්යථො. 
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58. යතනචිත්තප්පසායදනාතිය නථූපපූජාකරණවය නඋප්පන්යනන 

චිත් ප්ප ායදන යදවය ොයක දිබ් විමානං උපපජ්ජිං උපගය ො අ ්මීති

අත්යථො,  ත්ථනිබ් ත්ය ොම්හීති වුත් ංයහොති. ඡළාසීතිසහස්සානීති  ්මිං

විමායන ඡ අසීති හ ් ානි යදවච්ඡරායයො ය  මය්හං චිත් ං ෙමිංසු 
රමායපසුන්ති ම් න්යධො. 

59.  ය ව අනුවත්තන්තීති තා අච්ඡරායයො සබ්බකාය හි දිබ්ය හි
රූපාදිවත්ථුකායමහි උපට්ඨහන්තියයො මමං එව අනුවත් න්ති මම වචනං

අනුකයරොන්ති සදා නිච්චකා න්ති අත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

පිලින්දවච්ඡත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. රාහු ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙස්ස භ වයතොතිආදිකංආය ්මය ොරාහු ත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි ආය ්මා පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුණන්ය ො
 ත්ථාරංඑකංභික්ඛුං සික්ඛාකාමානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන් ංදි ්වා යම්පි
 ංඨානන් රංපත්යථන්ය ො ය නා නවිය ොධනවිජ්යජො නාදිකංඋළාරං
පුඤ්ඤං කත්වා පණිධානං අකාසි. ය ො  ය ො චවිත්වා යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ොඋභය ම්පත්තියයොඅනුභවිත්වාඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද අම්හාකං

ය ොධි ත් ංපටිච්චයය ොධරායයදවියාකුච්ඡිම්හිනිබ් ත්තිත්වා ොහුයලොති
 ද්ධනායමො මහ ා ඛත්තියපරිවායරන වඩ්ඪි.   ්  පබ් ජ්ජාවිධානං

ඛන්ධයක (මහාව. 105) ආග යමව. ය ො පබ් ජිත්වා  ත්ථු  න්තියක 
අයනයකහි සුත් පයදහි සු ද්යධොවායදො පරිපක්කඤායණො විප ් නං
උ ්සුක්කායපත්වා අරහත් ංපාපුණි.අරහාපනහුත්වාඅත් යනොපටිපත්තිං
පච්චයවක්ඛිත්වාඅඤ්ඤං  යාකයරොන්ය ො– 

‘‘උභයයයනව ම්පන්යනො, රාහු භද්යදොතිමංවිදූ; 

යඤ්චම්හිපුත්ය ොබුද්ධ ් , යඤ්චධම්යමසුචක්ඛුමා. 

‘‘යඤ්චයමආ වාඛීණා, යඤ්චනත්ථිපුනබ්භයවො; 

අරහාදක්ඛියණයයයොම්හි, ය විජ්යජොඅම ද්දය ො. 

‘‘කාමන්ධාජා පච්ඡන්නා,  ණ්හාඡදනඡාදි ා; 

පමත්  න්ධුනා න්ධා, මච්ඡාවකුමිනාමුයඛ. 

‘‘ ංකාමංඅහමුජ්ඣිත්වා, යඡත්වාමාර ්  න්ධනං; 

 මූ ං ණ්හමබ්බුය්හ, සීතිභූය ො ්මිනිබ්බුය ො’’ති.(යථරගා. 295-

298); 
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ච  ්ය ො ගාථා අභාසි.  ත්ථ උභයෙයනව සම්පන්යනොති ජාති ම්පදා
පටිපත්ති ම්පදාති උභය ම්පත්තියාපි  ම්පන්යනො  මන්නාගය ො. 

ොහුලභද්යදොති  ං විදූති ‘‘රාහු භද්යදො’’ති මං  බ්රහ්මචාරියනො 

 ඤ්ජානන්ති.  ් හිජා  ා නංසුත්වාය ොධි ත්ය න, ‘‘රාහු, ජාය ො, 
 න්ධනං ජා ’’න්ති වුත් වචනං උපාදාය සුද්යධොදනමහාරාජා
‘‘රාහුය ො’’ති නාමං ගණ්හි.  ත්ථ ආදිය ො පි රා වුත් පරියායයමව

ගයහත්වාආහ – ‘‘රාහු භද්යදොති මං විදූ’’ති. භද්යදොතිප ං ාවචනයමව. 

අපරභායග ත්ථා ංසික්ඛාකාමභායවනඅග්ගට්ඨායනඨයපසි‘‘එ දග්ගං, 

භික්ඛයව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං සික්ඛාකාමානං යදිදං රාහුය ො’’ති (අ.

නි.1.209). 

68. එවං ය ො පත් එ දග්ගට්ඨායනො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙස්ස

භ වයතොතිආදිමාහ. සත්තභූමිම්හිපාසායදතිප ාදංය ොමන ් ං ජයනතීති

පා ායදො. උපරූපරි ඨි ා  ත්  භූමියයො ය ්මිං පා ායද ය ොයං  ත් භූමි, 

  ්මිං  ත් භූමිම්හි පා ායද. ආදාසං සන්ථරිං අහන්ති ආදා   ං

නිප්ඵායදත්වා ය ොකයජට්ඨ ්  භගවය ො  ාදියනො අහං  න්ථරං අදාසිං, 
 න්ථරිත්වාපූයජසින්ති අත්යථො. 

69. ඛීණාසවසහස්යසහීති අරහන්  හ ්ය හි පරිකිණ්යණො පරිවුය ො. 

ද්විපදින්යදො ද්විපදානං ඉන්යදො ාමිනරා යභොමහාමුනිගන්ධකුටිං ය හි

 හ උපා මි පාවිසීතිඅත්යථො. 

70. වියෙොයෙන්යතො  න්ධකුටින්ති  ං ගන්ධකුටිං ය ොභයමායනො

යදවානංයදයවො යදවයදයවො නරානංආ යභො නොසයභො යජට්යඨො  ත්ථා

භික්ඛු ඞ්ඝමජ්යඣ නිසීදිත්වා ඉමා  යාකරණගාථායයො අභාසථ කයථසීති
 ම් න්යධො. 

71. යෙනාෙං යජොතිතා යසෙයාති යයන උපා යකන අයං

පා ාද ඞ්ඛා ා ය යයා යජොති ා පභාසි ා පජ්ජලි ා. ආදායසොව 

කං ය ොහමයංආදා   ං ඉව සුට්ඨු  මංකත්වා  න්ථ ා. තං උපා කං 

කිත්තයස්සාමි පාකටංකරි ් ාමීතිඅත්යථො.ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමව. 

81. අට්ඨානය තංෙංතාදීතියංයයනකාරයණන ාදීඉට්ඨානිට්යඨසු 

අකම්පිය භාවත් ා  ාදී අ ායෙ ඝරාවාය  ෙතිං අල්ලීනභාවං අජ්ඣ ා 

පාපුණි, එතං කාරණංඅට්ඨානංඅකාරණන්තිඅත්යථො. 

82. නික්ඛමිත්වා අ ාෙස් ාතිඝරාවා ය ොනික්ඛමිත්වා ංතිණද මිව

පරිච්චජිත්වා සුබ්බයතො සුසික්ඛිය ොපබ් ජි ් ති. ොහුයලොනා  නාය නාති 

සුද්යධොදනමහාරායජන යපසි ං කුමාර ්  ජා  ා නං සුත්වා පි රා 

සිද්ධත්යථන, ‘‘රාහුජාය ො,  න්ධනංජා ’’න්තිවුත් නාමත් ා රාහුය ො



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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නාමාති අත්යථො. ‘‘යථාචන්දසූරියානංවිමානපභායකිලිට්ඨකරයණනරාහු

අසුරින්යදො උයපති ගච්ඡති, එවයමවායං මම අභිනික්ඛමනපබ් ජ්ජාදීනං

අන් රායං කයරොන්ය ොරිව ජාය ො’’ති අධිප්පායයන, ‘‘රාහු ජාය ොති

ආහා’’ති දට්ඨබ් ං. අෙහා යසො භවිස්සතීති ය ො  ාදිය ො
උපනි ් ය ම්පන්යනො විප ් නායං යුත් ප්පයුත්ය ො අරහා ඛීණා යවො
භවි ් තීතිඅත්යථො. 

83. කිකීව අණ්ඩං ෙක්යඛෙයාති අණ්ඩං බීජං රක්ඛමානා කිකී  කුණී

ඉව අප්පමත්ය ොසී ං රක්යඛයය, ො රීවිෙවාලධින්තිවා ං රක්ඛමානා
කණ්ඩයකසු වාය   ග්ගන්ය  භින්දනභයයන අනාකඩ්ඪිත්වා මරමානා

චාමරී විය ජීවි ම්පි පරිච්චජිත්වා සී ං අභින්දිත්වා රක්යඛය්ය. නිපයකො 

සීලසම්පන්යනොති යනපක්කං වුච්චති පඤ්ඤා, ය න යනපක්යකන
 මන්නාගය ො නිපයකො ඛණ්ඩඡිද්දාදිභාවං අපායපත්වා රක්ඛණය ො
සී  ම්පන්යනො භවි ් තීති එවං ය ො භගවා  යාකරණමකාසි. ය ො එවං
පත් අරහත් ඵය ො එකදිව ං වියවකට්ඨායන නිසින්යනො 

ය ොමන ් වය න එවං ෙක්ඛිං  හාමුනීතිආදිමාහ.  ං 
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

රාහු ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. උපය නවඞ්ගන් පුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙං භ වන්තන්තිආදිකං ආය ්මය ො 
උපය නවඞ්ගන් පුත් ත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  හං වතීනගයර කු යගයහ
නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්ය ො  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුණන්ය ො
 ත්ථාරං එකං භික්ඛුං  මන් පා ාදිකානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා 
 ත්ථු අධිකාරකම්මං කත්වා  ං ඨානන් රං පත්යථත්වා යාවජීවං කු  ං
කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද නා කගායම 

රූප ාරීබ්රාහ්මණියාකුච්ඡිම්හිනිබ් ත්ති, උපයසයනොති ් නාමං අයහොසි.
ය ො වයප්පත්ය ො  යයො යවයද උග්ගණ්හිත්වා  ත්ථු  න්තියක ධම්මං
සුත්වාපටි ද්ධ ද්යධොපබ් ජිත්වා උප ම්පදායඑකව ්සියකො‘‘අරියගබ්භං
වඩ්යඪමී’’තිඑකංකු පුත් ංඅත් යනො න්තියක උප ම්පායදත්වාය න
 ද්ධිං ත්ථු න්තිකංගය ො. ත්ථාරාච ්   ්  අව ්සික ් භික්ඛුයනො

 ද්ධිවිහාරිකභාවං සුත්වා ‘‘අති හුං යඛො ත්වං, යමොඝපුරි ,  ාහුල් ාය

ආවත්ය ො’’ති (මහාව. 75) ගරහිය ො ‘‘ඉදානාහං යදි පරි ං නි ් ාය

 ත්ථාරා ගරහිය ො, පරි ංයයව පන නි ් ාය  ත්ථු ප ාදං කරි ් ාමී’’ති
විප ් නායකම්මංකයරොන්ය ොනචිර ්ය ව අරහත් ංපාපුණි.අරහාපන

හුත්වා යම්පි බ්ය ධු ඞ්ගධම්යම මාදායවත් ති, අඤ්යඤපි දත්ථාය

 මාදයපසි, ය නනංභගවා මන් පා ාදිකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි.ය ො 
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අපයරන  මයයන යකො ම්බියං ක යහ උප්පන්යන භික්ඛු ඞ්යඝ ච
ද්විධාභූය එයකන භික්ඛුනා ංක හං පරිවජ්ජිතුකායමන ‘‘එ රහි යඛො

ක යහො උප්පන්යනො, භික්ඛු ඞ්යඝො ච ද්විධාභූය ො, කථං නු යඛො මයා
පටිපජ්ජි බ් ’’න්ති පුට්යඨො වියවකවා ය ො පට්ඨාය   ්  පටිපත්තිං
කයථසි.එවංයථයරො  ් භික්ඛුයනොඔවාදදානාපයදය නඅත් යනො ථා 
පටිපන්නභාවංදීයපන්ය ොඅඤ්ඤං යාකාසි. 

86. ය ො එවං පත් එ දග්ගට්ඨායනො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙං

භ වන්තන්තිආදිමාහ. පබ්භාෙම්හි නිසීදන්තන්ති පුරය ො භාරං නමි ං
ඔනමි න්ති පබ්භාරං වියවකකාමං වනමජ්යඣ  යංජා පබ්  පබ්භායර

නිසින්නං නරුත්ත ං භගවන් ංඅහං උප ච්ඡිං  මීපං ගය ොතිඅත්යථො. 

87. කණිකාෙපුප්ඵ දිස්වාති  ථා උපගච්ඡන්ය ො   ්මිං පයදය  

සුපුප්ඵි ංකණිකාරංදි ්වා. වණ්යටයඡත්වානහංතදාති   ්මිං ථාග  ් 
දිට්ඨකාය   ං පුප්ඵං වණ්යට වණ්ට ්මිං යඡත්වාන ඡින්දිත්වාන. 

අලඞ්කරිත්වා ඡත්තම්හීති ය න පුප්යඵන ඡත් ං ඡායදත්වා. බුද්ධස්ස

අභියෙොපයන්තිපබ්භායර නිසින්න ් බුද්ධ ් මුද්ධනිඅකාසින්තිඅත්යථො. 

88. පිණ්ඩපාතඤ්ෙ පාදාසින්ති   ්මිංයයව නිසින්න ්  භගවය ො

පිණ්ඩපා ං පකායරන අදාසිං යභොයජසින්ති අත්යථො. පෙ න්නං

සුයභොජනන්ති සුන්දරයභොජන ඞ්ඛා ං පරමන්නං උත් මාහාරං. බුද්යධන

නවය  තත්ථාති  ්මිංවියවකට්ඨායනබුද්යධන හනවයමඅට්ඨ ස යණ 

 මි පායපඛීණා වභික්ඛූයභොයජසින්තිඅත්යථො. 

ෙං වදන්ති සුය යධොති යං යගො ම ම්මා ම්බුද්ධං භූරිපඤ්ඤං 

පථවි මානං පඤ්ඤං සුය ධං සුන්දරං  බ් ඤ්ඤු ාදිපඤ්ඤවන් ං.
සුයමයධො ඉති සුන්දරපඤ්යඤො ඉති වදන්ති පණ්ඩි ා ඉය ො කප්පය ො
   හ ්ය  කප්යප එය ො යගො යමො  ම්මා ම්බුද්යධො භවි ් තීති
 ම් න්යධො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

උපය නවඞ්ගන් පුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. රට්ඨපා ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො රට්ඨපා ත්යථර ්  
අපදානං. අයම්පාය ්මා පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො
උප්පත්තිය ො පුයර රයමව හං වතීනගයර ගහපතිමහා ා කුය 
නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්ය ො පිතු අච්චයයන ඝරාවාය  පතිට්ඨිය ො
ර නයකොට්ඨාගාරකම්මියකනද ්සි ංඅපරිමාණංවං ානුග ංධනං දි ්වා
‘‘ඉමං එත් කං ධනරාසිං මය්හං පිතුඅයයකපයයකාදයයො අත් නා  ද්ධිං 
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ගයහත්වා ගන්තුං නා ක්ඛිංසු, මයා පන ගයහත්වා ගන්තුං වට්ටතී’’ති
චින්ය ත්වා කපණද්ධිකාදීනං මහාදානං අදාසි. ය ො අභිඤ්ඤා ාභිං එකං
 ාප ං උප ඞ්කමිත්වා ය න යදවය ොකාධිපච්යච නියයොජිය ො යාවජීවං
පුඤ්ඤානිකත්වා ය ොචුය ොයදවය ොයක නිබ් ත්තිත්වාදිබ්  ම්පත්තිං
අනුභවන්ය ො  ත්ථ යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො මනු ් ය ොයක
භින්නං රට්ඨං  න්ධායරතුං  මත්ථ ්  කු  ්  එකපුත් යකො හුත්වා 
නිබ් ත්ති. ය න  මයයන පදුමුත් යරො භගවා ය ොයක උප්පජ්ජිත්වා 
පවත්ති වරධම්මචක්යකො යවයනයය ත්ය  නිබ් ානමහානගර ඞ්ඛා ං
යඛමන් භූමිං  ම්පායපසි. අථ ය ො කු පුත්ය ො අනුක්කයමන විඤ්ඤු ං
පත්ය ො එකදිව ං උපා යකහි  ද්ධිං විහාරං ගන්ත්වා  ත්ථාරං ධම්මං
යදය න් ංදි ්වාප න්නචිත්ය ො පරි පරියන්ය නිසීදි. 

ය න යඛො පන  මයයන  ත්ථා එකං භික්ඛුං  ද්ධාපබ් ජි ානං
අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. ය ො  ං දි ්වා ප න්නමානය ො 
   හ ් භික්ඛුපරිවු  ්  භගවය ො  ත් ාහං මහාදානං දත්වා  ං ඨානං
පත්යථසි.  ත්ථා අනන් රායයන  මිජ්ඣනභාවං දි ්වා ‘‘අයං අනාගය 
යගො ම ්  නාම  ම්මා ම්බුද්ධ ්   ා යන  ද්ධාපබ් ජි ානං අග්යගො
භවි ් තී’’ති  යාකාසි. ය ො  ත්ථාරං භික්ඛු ඞ්ඝඤ්ච වන්දිත්වා
උට්ඨායා නාපක්කාමි.ය ොයාව ායුකංපුඤ්ඤානිකත්වා  ය ොචවිත්වා
යදවමනු ්ය සු ං රන්ය ොඉය ොද්යවනවුය කප්යපඵු ්  ් භගවය ො
කාය   ත්ථු යවමාතියකසු තීසු රාජපුත්ය සු  ත්ථාරං උපට්ඨහන්ය සු
ය  ං පුඤ්ඤකිරියාසු  හායකිච්චං අකාසි. එවං  ත්ථ  ත්ථ භයව  හුං
කු  ං උපචිනිත්වා සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද

කුරුරට්යඨථුල් යකොට්ඨිකනිගයම රට්ඨපා ය ට්ඨියනොයගයහනිබ් ත්ති, 
  ්  භින්නං රට්ඨං  න්ධායරතුං  මත්ථකුය  නිබ් ත් ත් ා 

ෙට්ඨපායලොති වං ානුග යමව නාමං අයහොසි. ය ො මහ ා පරිවායරන
වඩ්ඪන්ය ො අනුක්කයමන යයොබ් නප්පත්ය ො මා ාපිතූහි පතිරූයපන
දායරන  ංයයොජිය ො මහන්ය  ච යය  පතිට්ඨාපිය ො 
දිබ්  ම්පත්ති දි  ම්පත්තිංපච්චනුයභොති. 

අථ භගවා කුරුරට්යඨ ජනපදචාරිකං චරන්ය ො ථුල් යකොට්ඨිකං
අනුපාපුණි.  ං සුත්වා රට්ඨපාය ො කු පුත්ය ො  ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා
 ත්ථු  න්තියක ධම්මං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිතුකායමො  ත් ාහං
භත් ච්යඡදං කත්වා කිච්යඡන කසියරන මා ාපි යරො අනුජානායපත්වා
 ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා පබ් ජ්ජං යාචිත්වා  ත්ථු ආණත්තියා
අඤ්ඤ ර ්   න්තියක පබ් ජිත්වා යයොනිය ොමනසිකායරන කම්මං
කයරොන්ය ොවිප ් නංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ං පාපුණි.අරහත් ංපනපත්වා
 ත්ථාරංඅනුජානායපත්වාමා ාපි යරොප ්සිතුං ථුල් යකොට්ඨිකංගන්ත්වා
 ත්ථ පදානංපිණ්ඩායචරන්ය ොපිතුනියව යනආභියදොසිකං කුම්මා ං
 භිත්වා  ං අම ං විය පරිභුඤ්ජන්ය ො පි රා නිමන්තිය ො  ්වා නාය 
අධිවාය ත්වා දුතියදිවය  පිතු නියව යන පිණ්ඩපා ං පරිභුඤ්ජිත්වා
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අ ඞ්ක පටියත්ය  ඉත්ථාගාරජයන උපගන්ත්වා ‘‘කීදි ා නාම  ා, 

අයයපුත් , අච්ඡරායයො, යා ංත්වං යහතුබ්රහ්මචරියංචරසී’’තිආදීනි(ම.නි.

2.301) වත්වා පය ොභනකම්මං කාතුං ආරද්යධ   ් ාධිප්පායං
විපරිවත්ය ත්වාඅනිච්ච ාදිපටි ංයුත් ංධම්මංකයථන්ය ො– 

‘‘ප ්  චිත් ක ංබිම් ං, අරුකායං  මු ්සි ං; 

ආතුරං හු ඞ්කප්පං, ය ් නත්ථිධුවංඨිති. 

‘‘ප ් චිත් ක ංරූපං, මණිනාකුණ්ඩය නච; 

අට්ඨිං යචනඔනද්ධං,  හවත්යථහිය ොභති. 

‘‘අ ත් කක ාපාදා, මුඛංචුණ්ණකමක්ඛි ං; 

අ ං ා  ් යමොහාය, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘අට්ඨාපදක ායක ා, යනත් ාඅඤ්ජනමක්ඛි ා; 

අ ං ා  ් යමොහාය, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘අඤ්ජනීවනවාචිත් ා, පූතිකායයොඅ ඞ්කය ො; 

අ ං ා  ් යමොහාය, යනොචපාරගයවසියනො. 

‘‘ඔදහි මිගයවොපා ං, නා දාවාගුරංමියගො; 

භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, කන්දන්ය මිග න්ධයක. 

‘‘ඡින්යනො පාය ොමිගව ් , නා දාවාගුරං මියගො; 

භුත්වානිවාපංගච්ඡාම, ය ොචන්ය මිගලුද්දයක’’ති.(ම.නි. 2.302; 

යථරගා.769-775); 

ඉමා ගාථායයො අභාසි. ඉමා ගාථා වත්වා යවහා ං අබ්භුග්ගන්ත්වා 
රඤ්යඤො යකොර ය ්  මිගාජිනවනුයයායන මඞ්ග සි ාපට්යට නිසීදි.
යථර ් කිර පි ා  ත් සු ද්වාරයකොට්ඨයකසු අග්ගළං දායපත්වා මල්ය 

ආණායපසි ‘‘නික්ඛමිතුං මා යදථ, කා ායානි අපයනත්වා ය  කානි
නිවා ායපථා’’ති.  ්මායථයරොආකාය නඅගමාසි.අථරාජා යකොරය යො
යථර ්  ත්ථනිසින්නභාවංසුත්වා ංඋප ඞ්කමිත්වා ම්යමොදනීයංකථං 

 ාරණීයං වීති ායරත්වා ‘‘ඉධ, යභො රට්ඨපා , පබ් ජන්ය ො

 යාධිපාරිජුඤ්ඤංවා ජරායභොගඤාතිපාරිජුඤ්ඤංවාපත්ය ොපබ් ජති, ත්වං
පනකිඤ්චිපිපාරිජුඤ්ඤංඅනුපගය ො එවක ්මාපබ් ජසී’’තිපුච්ඡි.අථ ් 

යථයරො‘‘උපනියයතිය ොයකොඅද්ධුයවො, අ ායණො ය ොයකොඅනභි ් යරො, 

අ රයණො ය ොයකො  බ් ං පහාය ගමනීයං, ඌයනො ය ොයකො අතිත්ය ො

 ණ්හාදාය ො’’ති (ම.නි.2.305) ඉයම ංචතුන්නංධම්මුද්යද ානංඅත් නා
විදි භාවංකයථත්වා  ් ා යද නායඅනුගීතිංකයථන්ය ො– 
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‘‘ප ් ාමි ය ොයක  ධයන මනු ්ය ,  ද්ධාන විත් ං න දදන්ති

යමොහා; 

ලුද්ධාධනං න්නිචයංකයරොන්ති, භියයයොවකායම අභිපත්ථයන්ති. 

‘‘රාජාප ය්හප්පථවිංවියජත්වා,   ාගරන් ංමහිමාව න්ය ො; 

ඔරං මුද්ද ් අතිත් රූයපො, පාරං මුද්ද ් පිපත්ථයයථ. 

‘‘රාජාචඅඤ්යඤච හූමනු ් ා, අවී  ණ්හාමරණංඋයපන්ති; 

ඌනාවහුත්වානජහන්තියදහං, කායමහිය ොකම්හිනහත්ථි තිත්ති. 

‘‘කන්දන්ති නංඤාතීපකිරියයකය , ‘අයහො ව ා යනො අමරා’ති

චාහු; 

වත්යථනනංපාරු ංනීහරිත්වා, චි ං යමොධාය ය ොඩහන්ති. 

‘‘ය ො ඩය්හති සූය හි තුජ්ජමායනො, එයකන වත්යථන පහාය

යභොයග; 

නමීයමාන ් භවන්ති ාණා, ඤාතීචමිත් ාඅථවා හායා. 

‘‘දායාදකා   ් ධනංහරන්ති,  ත්ය ොපන ගච්ඡතියයනකම්මං; 

නමීයමානංධනමන්යවතිකිඤ්චි, පුත් ාචදාරාචධනඤ්ච රට්ඨං. 

‘‘නදීඝමායුං භය ධයනන, නචාපිවිත්ය නජරංවිහන්ති; 

අප්පංහිදංජීවි මාහුධීරා, අ  ්  ංවිප්පරිණාමධම්මං. 

‘‘අඩ්ඪා දලිද්දා ච ඵු න්ති ඵ ් ං,  ාය ො ච ධීයරො ච  යථව

ඵුට්යඨො; 

 ාය ො හි  ා යා වධිය ොව ය ති, ධීයරො ච යනො යවධති 
ඵ ් ඵුට්යඨො. 

‘‘  ්මාහිපඤ්ඤාවධයනනය යයා, යායයවො ානමිධාධිගච්ඡති; 

අය යොසි ත් ාහිභවාභයවසු, පාපානිකම්මානිකයරොතියමොහා. 

‘‘උයපතිගබ්භඤ්චපරඤ්චය ොකං,  ං ාරමාපජ්ජපරම්පරාය; 

  ් ප්පපඤ්යඤො අභි ද්දහන්ය ො, උයපති ගබ්භඤ්ච පරඤ්ච 
ය ොකං. 

‘‘යචොයරො යථා  න්ධිමුයඛ ගහීය ො,  කම්මුනා හඤ්ඤති

පාපධම්යමො; 

එවංපජායපච්චපරම්හිය ොයක,  කම්මුනාහඤ්ඤතිපාපධම්යමො. 

‘‘කාමාහිචිත්රාමධුරාමයනොරමා, විරූපරූයපනමයථන්තිචිත් ං; 

ආදීනවංකාමගුයණසුදි ්වා,   ්මාඅහංපබ් ජිය ොම්හිරාජ. 
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‘‘දුමප්ඵ ානීවප න්තිමාණවා, දහරාචවුඩ්ඪාච රීරයභදා; 

එ ම්පි දි ්වාන පබ් ජිය ොම්හි රාජ, අපණ්ණකං  ාමඤ්ඤයමව 

ය යයයො. 

‘‘ ද්ධායාහංපබ් ජිය ො, උයපය ොජින ා යන; 

අවඤ්ඣාමය්හංපබ් ජ්ජා, අනයණොභුඤ්ජාමියභොජනං. 

‘‘කායමආදිත් ය ොදි ්වා, ජා රූපානි ත්ථය ො; 

ගබ්භායවොක්කන්තිය ොදුක්ඛං, නිරයයසුමහබ්භයං. 

‘‘එ මාදීනවං ඤත්වා,  ංයවගංඅ භිං දා; 

ය ොහංවිද්යධො දා න්ය ො,  ම්පත්ය ොආ වක්ඛයං. 

‘‘පරිචිණ්යණොමයා ත්ථා, ක ංබුද්ධ ්  ා නං; 

ඔහිය ොගරුයකොභායරො, භවයනත්ති මූහ ා. 

‘‘ය ් ත්ථායපබ් ජිය ො, අගාර ්මානගාරියං; 

ය ො යම අත්යථො අනුප්පත්ය ො,  බ්  ංයයොජනක්ඛයයො’’ති.

(යථරගා. 776-793) – 

ඉමාගාථාඅයවොච.එවංයථයරොරඤ්යඤොයකොර ය ් ධම්මංයදය ත්වා 
 ත්ථු  න්තිකයමව ගය ො.  ත්ථා ච අපරභායග අරියගණමජ්යඣ
නිසින්යනොයථරං  ද්ධාපබ් ජි ානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

97-8. එවං ය ො යථයරො පත් එ දග්ගට්ඨායනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙස්ස

භ වයතොතිආදිමාහ. වෙනාය ො ොදින්යනොති  ් භගවය ොරූපකායය

පසීදිත්වා වයරො උත් යමො ය ට්යඨො ඊසාදන්යතො රථී ා දි දන්ය ො

උරූළ්හවා භාරවයහො රාජාරයහො වා. යසතච්ඡත්යතොපයසොභියතොති
හත්ථික්ඛන්යධ උ ් ාපි ය  ච්ඡත්ය න උපය විය ො ය ොභමායනො.

පුනපි කිං විසිට්යඨො වරනායගො? සකප්පයනො හත්ථා ඞ්කාර හිය ො. 

සඞ්ඝාො ං බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ව නත්ථාය ආරාමං විහාරං 

අකාෙයං කායරසිං. 

99. ෙතුපඤ්ඤාසසහස්සානීති   ්මිං කාරාපිය  විහාරබ්භන් යර 

චතුපඤ්ඤා  හ ් ානි පා ාදානි ච අහං අකාරයිං කායරසින්ති අත්යථො. 

 යහොඝදානං කරිත්වානාති  බ් පරික්ඛාර හි ං මයහොඝ දි ං මහාදානං 

 ජ්යජත්වා  යහසියනො මුනියනොනියයායදසින්තිඅත්යථො. 

100. අනුය ොදි  හාවීයෙොති චතුරා ඞ්යඛයයය   හ ්ය සු කප්යපසු 

අබ්ය ොච්ඡින්නඋ ් ාහ ඞ්ඛාය න වීරියයන මහාවීයරො සෙම්භූ  යයමව
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භූය ො ජාය ො  ද්ධ බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤායණො අග්යගො ය ට්යඨො පුග්ගය ො 

අනුය ොදි විහාරානුයමොදනං අකාසි. සබ්යබ ජයන හාසෙන්යතොති

 ක ානන් ාපරිමායණයදවමනු ්ය හා යන්ය ො න්තුට්යඨ කුරු ායනො 

අම නිබ් ානපටි ංයුත් ං චතු ච්චධම්මයද නං යදයසසි පකාය සි විවරි
විභජිඋත් ානී අකාසීතිඅත්යථො. 

101. තං ය විොකාසීති ං මය්හංක පුඤ්ඤං  ංවිය ය නපාකටං

අකාසි. ජලජත්ත නා යකොති ජය  ජා ං ජ ජං පදුමං, 

පදුමුත් රනාමයකොති අත්යථො. ‘‘ජ නුත් මනායයකො’’තිපි පායඨො.  ත්ථ

අත් යනො පභාය ජ න්තීති ජ නා, චන්දිමසූරියයදවබ්රහ්මායනො, ය  ං
ජ නානංඋත් යමොතිජ නුත් යමො. බ්  ත් ානං නායයකොඋත් යමොති

නායයකො,  ම්භාරවන්ය  ත්ය නිබ් ානංයනතිපායපතීතිවානායයකො, 

ජ නුත් යමො ච ය ො නායයකො චාති ජලනුත්ත නාෙයකො. භික්ඛුසඞ්යඝ 

නිසීදිත්වාතිභික්ඛු ඞ්ඝ ් මජ්යඣනිසින්යනො ඉ ා ාථා අභාසථ පාකටං
කත්වාකයථසීතිඅත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

රට්ඨපා ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. ය ොපාකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පබ්භාෙං යසොධෙන්තස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො ය ොපාකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ො කාය 
අඤ්ඤ ර ් කුටුම්බික ් පුත්ය ොහුත්වානිබ් ත්ති. එකදිව ං ත්ථාරං

දි ්වා බීජපූරඵ ානි  ත්ථු උපයනසි, පරිභුඤ්ජි භගවා   ් ානුකම්පං
උපාදාය. ය ො භික්ඛු  ත්ථරි  ඞ්යඝ ච අභිප්ප න්යනො   ාකභත් ං 
පට්ඨයපත්වා  ඞ්ඝුද්යද වය න තිණ්ණං භික්ඛූනං යාව ායුකං ඛීරභත් ං
අදාසි. ය ො ය හි පුඤ්යඤහි අපරාපරං යදවමනු ්ය සු  ම්පත්තියයො
අනුභවන්ය ො එකදා මනු ් යයොනියං නිබ් ත්ය ො එක ් 
පච්යචකබුද්ධ ් ඛීරභත් ංඅදාසි. 

එවං  ත්ථ  ත්ථ පුඤ්ඤානි කත්වා සුගතීසුයයව පරිබ්භමන්ය ො 
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද පුරිමකම්මනි ් න්යදන  ාවත්ථියං අඤ්ඤ රාය 
දුග්ගතිත්ථියා කුච්ඡිම්හි පටි න්ධිං ගණ්හි.  ා  ං ද මාය  කුච්ඡිනා 
පරිහරිත්වා පරිපක්යක ගබ්යභ විජායනකාය  විජායිතුං අ ක්යකොන්තී
මුච්ඡං ආපජ්ජිත්වා  හුයව ං ම ා විය නිපජ්ජි. ඤා කා ‘‘ම ා’’ති
 ඤ්ඤාය සු ානං යනත්වා චි කං ආයරොයපත්වා යදව ානුභායවන
වා වුට්ඨියාඋට්ඨි ායඅග්ගිං අදත්වාපක්කමිංසු.දාරයකොපච්ඡිමභවිකත් ා
යදව ානුභායවයනව අයරොයගො හුත්වා මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛමි. මා ා පන
කා මකාසි.යදව ාමනු ් රූයපනුපගම්ම ංගයහත්වා සු ානයගොපක ් 
යගයහඨයපත්වාකතිපාහංකා ංපතිරූයපනආහායරනයපොය සි. ය ො
පරං සු ානයගොපයකො අත් යනො පුත් ං කත්වා වඩ්යඪසි. ය ො  ථා 
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පටුන 

වඩ්යඪන්ය ො  ් පුත්ය නසුප්පියයනනාමදාරයකන ද්ධිංකීළන්ය ො

විචරි.  ්  සු ායනජා  ංවඩ්ඪභාවය ො යසොපායකොති මඤ්ඤාඅයහොසි. 

අයථකදිව ං  ත් ව ්සිකං  ං භගවා පච්චූ යව ායං ඤාණජා ං 
පත්ථරිත්වා යවයනයය න්ධයව ඔය ොයකන්ය ො ඤාණජා  ් 
අන්ය ොග ං දි ්වා සු ානට්ඨානං අගමාසි. දාරයකො පුබ් යහතුනා
යචොදියමායනො ප න්නමානය ො  ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා
අට්ඨාසි. ත්ථා  ් ධම්මංකයථසි.ය ොධම්මං සුත්වාපබ් ජ්ජංයාචිත්වා
පි රා‘‘අනුඤ්ඤාය ොසී’’තිවුත්ය ොපි රං ත්ථු  න්තිකංආයනසි.  ් 

පි ා ත්ථාරංවන්දිත්වා‘‘ඉමංදාරකංපබ් ායජථ, භන්ය ’’තිඅනුජානි,  ං
පබ් ායජත්වා භගවා යමත් ාභාවනාය නියයොයජසි. ය ො 
යමත් ාකම්මට්ඨානං ගයහත්වා සු ායන විහරන්ය ො නචිර ්ය ව
යමත් ාඣානංපාදකං කත්වාවිප ් නංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ං ච්ඡාකාසි.
අරහා හුත්වාපි අඤ්යඤ ං ය ො ානිකභික්ඛූනං යමත් ාභාවනාවිධිං

ද ්ය න්ය ො ‘‘ෙථාපි එකපුත්තස්මි’’න්ති (යථරගා. 33) ගාථං අභාසි. ඉදං 
වුත් ං යහොති – යථා එකපුත් යක පියය මනායප මා ා පි ා ච කු ලී 

එකන් හිය සී භයවයය, එවං පුරත්ථිමාදියභදාසු  බ් ාසු දි ාසු
කාමභවාදියභයදසු වා  බ්ය සු භයවසු දහරාදියභදාසු  බ් ාසු අවත්ථාසුපි

ඨිය සු බ්ය සු ත්ය සු එකන් හිය සි ායකු ලීභයවයය ‘‘මිත්ය ො, 

උදාසියනො, පච්චත්ථියකො’’තිසීමංඅකත්වා සීමාය ම්යභදවය න බ් ත්ථ
එකර ං යමත් ං භායවයයාති ඉමං පන ගාථං වත්වා ‘‘ යච තුම්යහ

ආය ්මන්ය ො එවං යමත් ං භායවයයාථ, යය ය  භගව ා ‘සුඛං

සුපතී’තිආදිනා (අ. නි. 11.15; පරි. 331; මි. ප. 4.4.6) එකාද 

යමත් ානි ං ා ච වුත් ා, එකංය න ය  ං භාගියනො භවථා’’ති ඔවාදං
අදාසි. 

112. එවං ය ො පත් ඵ ාධිගයමො අත් යනො ක පුඤ්ඤං
පච්චයවක්ඛිත්වා  ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං ද ්ය න්ය ො 

පබ්භාෙං යසොධෙන්තස්සාතිආදිමාහ.  ත්ථ පබ්භාෙන්ති සි ාපබ්   ් 

වියවකට්ඨානං,  ං පබ් ජි ානුරූපත් ා ඉට්ඨකපාකාරං කත්වා 

ද්වාරකවාටං යයොයජත්වා භික්ඛූනං ව නත්ථාය අදාසි, පකායරන භයරො

පත්යථ බ්ය ොති පබ්භායරො,  ංය ොධයන්  ් මම න්තිකංසිද්ධත්යථො

නාමභගවා ආ ච්ඡි පාපුණි. 

113. බුද්ධංඋප තංදිස්වාතිඑවංමම න්තිකංආග ංදි ්වා තාදියනො 

ඉට්ඨානිට්යඨසු අකම්පිය භාවත් ා  ාදිගුණයුත්  ්  යලොකයජට්ඨස්ස 

බුද්ධ ්  සන්ථෙං තිණපණ්ණාදි න්ථරං කට්ඨත්ථරං පඤ්ඤායපත්වා 

නිට්ඨායපත්වා පුප්ඵාසනං පුප්ඵමයංආ නංඅහංඅදාසිං. 
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114. පුප්ඵාසයන නිසීදිත්වාති  ්මිංපඤ්ඤත්ය පුප්ඵා යනනිසීදිත්වා 

ය ොකනායයකො සිද්ධත්යථො භගවා.   ඤ්ෙ  ති ඤ්ඤාොති මය්හං ගතිං

ආයතිංඋප්පත්තිට්ඨානංඅඤ්ඤායජානිත්වා අනිච්ෙතං අනිච්චභාවං උදාහරි 
කයථසි. 

115. අනිච්ො වත සඞ්ඛාොති ව  එකන්ය න  ඞ්ඛාරා පච්චයයහි
 යමච්ච  මාගන්ත්වා කරීයමානා  බ්ය   ප්පච්චයධම්මා හුත්වා

අභාවට්යඨනඅනිච්චා. උප්පාදවෙධම්මියනොතිඋප්පජ්ජිත්වාවින ් න භාවා 

උප්පජ්ජිත්වා පාතුභවිත්වා එය   ඞ්ඛාරා නිරුජ්ඣන්ති වින ් න්තීති

අත්යථො. යතසං වූපසය ොසුයඛොතිය  ං ඞ්ඛාරානංවිය ය නඋප යමො

සුයඛො, ය  ංවූප මකරං නිබ් ානයමවඑකන් සුඛන්තිඅත්යථො. 

116. ඉදංවත්වානසබ්බඤ්ඤූති බ් ධම්මජානනයකොභගවාය ොකානං
යජට්යඨො වුඩ්යඪොනරානංආ යභොපධායනොවීයරොඉදංඅනිච්චපටි ංයුත් ං 

ධම්මයද නං වත්වාන කයථත්වා අම්බයෙ ආකාය  හං රාජා ඉව නභං 
ආකා ං අබ්භුග්ගමීති ම් න්යධො. 

117. සකංදිට්ඨිං අත් යනො ද්ධිංඛන්තිංරුචිංඅජ්ඣා යං ජහිත්වාන 

පහාය. භාවොනිච්ෙසඤ්ඤහන්ති අනිච්යචඅනිච්චන්තිපවත්  ඤ්ඤංඅහං

භාවයිංවඩ්යඪසිංමනසිඅකාසිං. තත්ථකාලංකයතොඅහන්ති ත්ථති ් ං
ජාතියං ය ොජාතිය ොඅහංකා ං කය ොමය ො. 

118. ද්යව සම්පත්තී අනුයභොත්වාති
මනු ්  ම්පත්තිදිබ්  ම්පත්ති ඞ්ඛා ා ද්යව  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා. 

සුක්කමූයලන යෙොදියතොති පුරාණකු  මූය න, මූ භූය න කු ය න වා

යචොදිය ො  ඤ්යචොදිය ො. පච්ඡිය  භයව සම්පත්යතතිපරියයො ායනභයව

 ම්පත්ය  පාපුණිය . සපාකයෙොනුපා මින්ති  කං පචි භත් ං  පාකං
යයොනිං උපාගමිං. ය ්  කු  ්  අත් යනො පචි භත් ං අඤ්යඤහි

අභුඤ්ජනීයං,   ්මිං චණ්ඩා කුය  නිබ් ත්ය ො ්මීතිඅත්යථො. අථ වා ා

වුච්චති සුනයඛො, සුනයඛොච්ඡිට්ඨභත් භුඤ්ජනකචණ්ඩා කුය  ජාය ොති
අත්යථො.ය  ං උත් ානත්ථයමවාති. 

ය ොපාකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. සුමඞ්ග ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ආහුතිං යට්ඨුකාය ොතිආදිකංආය ්මය ොසුමඞ්ග ත්යථර ් අපදානං. 
අයම්පාය ්මා පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පියද ්සි ්  භගවය ො කාය 
රුක්ඛයදව ාහුත්වානිබ් ත්ති. ය ොඑකදිව ං ත්ථාරංන්හත්වාඑකචීවරං
ඨි ං දි ්වා ය ොමන ් ප්පත්ය ො අප්යඵොයටසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියා අවිදූයර
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අඤ්ඤ ර ්මිං ගාමයක  ාදිය න කම්මනි ් න්යදන දලිද්දකුය 

නිබ් ත්ති,   ්  සු ඞ් යලොති නාමං අයහොසි. ය ො වයප්පත්ය ො 
ඛුජ්ජකාසි නඞ්ග කුද්දා පරික්ඛායරොහුත්වාකසියාජීවිකංකප්යපසි.ය ො
එකදිව ං රඤ්ඤා පය නදිනා යකො ය න භගවය ො භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච
මහාදායන පවත්තියමායන දානූපකරණානි ගයහත්වා ආගච්ඡන්ය හි
මනු ්ය හි  ද්ධිං දධිඝටං ගයහත්වා ආගය ො භික්ඛූනං  ක්කාර ම්මානං
දි ්වා ‘‘ඉයම  මණා  කයපුත්තියා සුඛුමවත්ථනිවත්ථා සුයභොජනානි 

භුඤ්ජිත්වා නිවාය සු ය නා යනසු විහරන්ති, යංනූනාහම්පි
පබ් යජයය’’න්ති චින්ය ත්වා අඤ්ඤ රං මහායථරං උප ඞ්කමිත්වා
අත් යනො පබ් ජාධිප්පායං නියවයදසි. ය ො  ං කරුණායන්ය ො
පබ් ායජත්වා කම්මට්ඨානං ආචික්ඛි. ය ො අරඤ්යඤ විහරන්ය ො
එකකවිහායර නිබ්බින්යනො උක්කණ්ඨිය ො හුත්වා විබ්භමිතුකායමො
ඤාතිගාමං ගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග කච්ඡං  න්ධිත්වා යඛත් ං
ක න්ය  කිලිට්ඨවත්ථනිවත්යථ  මන් ය ො රයජොකිණ්ණ රීයර
වා ා යපන සු ් න්ය  යඛත් ං ක ් යක මනු ්ය  දි ්වා ‘‘මහන් ං
වතියම  ත් ා ජීවිකනිමිත් ං දුක්ඛං පච්චනුභවන්තී’’ති  ංයවගං පටි භි.
ඤාණ ්  පරිපාකග ත් ා ච ්  යථාගහි ංකම්මට්ඨානං උපට්ඨාසි. ය ො
අඤ්ඤ රං රුක්ඛමූ ං උපගන්ත්වා වියවකං  භිත්වා
යයොනිය ොමනසිකයරොන්ය ො විප ් නං වඩ්යඪත්වා මග්ගපටිපාටියා
අරහත් ං පාපුණි. 

124. එවං ය ො පත් අරහත් ඵය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ආහුතිං

යට්ඨුකාය ොහන්තිආදිමාහ.  ත්ථ ආහුතින්ති අන්නපානාදිඅයනකවිධං

පූජා ක්කාරූපකරණං. යට්ඨුකාය ොතියජිතුකායමො, දානංදාතුකායමොඅහං. 

පටිොයදත්වාන යභොජනන්ති ආහාරං පටියායදත්වා නිප්ඵායදත්වා. 

බ්රාහ් යණපටි ායනන්යතොතිපටිග්ගාහයකසුද්ධපබ් ජිය  පරියය න්ය ො. 

විසායල  ාළයක ඨියතොති පරිසුද්ධපණ්ඩරපුලින  ාභිරායම විපුය 
මාළයකඨිය ො. 

125-7. අථද්දසාසිං සම්බුද්ධන්තිආදීසු  හාෙසං මහාපරිවාරං 

සබ්බයලොකං  ක  ත් ය ොකං වියනතානං විය ය න යන ාරං

නිබ් ාන ම්පාපකං සෙම්භුං  යයමව භූ ං අනාචරියකං අග් පුග් ලං 

ය ට්ඨපුග්ග ං භගවන් ං භගයවන් ාදිගුණයුත් ං ජති න්තං 

නී ළි ාදිපභා ම්පන්නං  ාවයකහි පුෙක්ඛතං පරිවාරි ං ආදිච්ෙමිව 

සූරියමිව යෙොෙන්තං ය ොභමානං ෙථිෙං වීථියං පටිපන්නකං ගච්ඡන් ං

පියද ්සිං නාම සම්බුද්ධං අද්දසින්ති  ම් න්යධො. අඤ්ජලිං

පග් යහත්වානාති  න්ධඤ්ජලිපුටං සිරසි කත්වා සකං චිත්තං අත් යනො

චිත් ං පසාදයං ඉත්ථම්භූ  ්  භගවය ො ගුයණ ප ායදසිං 

ප න්නමකාසින්තිඅත්යථො.  නසාවනි න්යතසින්තිචිත්ය න පවායරසිං. 
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ආ ච්ඡතු  හාමුනීති මහිය ො පූජාරයහො මුනි භගවා මම නියව නං
ආගච්ඡතු. 

128.   සඞ්කප්ප ඤ්ඤාොතිමය්හංචිත්  ඞ්කප්පංඤත්වා යලොයක 

 ත් ය ොයක අනුත්තයෙො උත් රවිරහිය ො  ත්ථා ඛීණාසවසහස්යසහි 

අරහන්  හ ්ය හි පරිවුය ො    ද්වාෙං මය්හං යගහද්වාරං උපා මි 
 ම්පාපුණි. 

129.   ්   ම්පත්  ්   ත්ථුයනො එවං නමක්කාරමකාසිං. 

පුරිසාජඤ්ඤ පුරි ානං ආජඤ්ඤ, ය ට්ඨ, මම නමක්කායරො යත තුය්හං 

අත්ථ භවතු. පුරිසුත්ත  පුරි ානංඋත් ම අධිකගුණවිසිට්ඨ යත තුය්හංමම

නමක්කායරො අත්ථු. පාසාදං ප ාදජනකං මම නියව නං අභිරුහිත්වා 

සීහාසයන උත් මා යනනිසීද න්තිආයාචින්තිඅත්යථො. 

130. දන්යතො දන්තපරිවායෙොති  යං ද්වාරත් යයන දන්ය ො  ථා
දන් ාහි භික්ඛුභික්ඛුනීඋපා කඋපාසිකා ඞ්ඛා ාහි චතූහි පරි ාහි

පරිවාරිය ො. තිණ්යණො තාෙෙතං වයෙොති  යං තිණ්යණො  ං ාරය ො
උත්තිණ්යණො නික්ඛන්ය ො  ාරය ං  ාරයන් ානං විසිට්ඨපුග්ග ානං

වයරො උත් යමො භගවා මමාරාධයනන පා ාදං අභිරුහිත්වා පවොසයන 

උත් මා යන නිසීදි නි ජ්ජංකප්යපසි. 

131. ෙං ය  අත්ථි සයක ය යහති අත් යනො යගයහ යං ආමි ං 

පච්චුපට්ඨිතං  ම්පාදි ංරාසික ංඅත්ථි. තාහං බුද්ධස්සපාදාසින්තිබුද්ධ ් 
බුද්ධප්පමුඛ ්   ඞ්ඝ ්   ං ආමි ං පාදාසිං ප-කායරන ආදයරන වා

අදාසින්ති අත්යථො. පසන්යනො යසහි පාණිභීති අත් යනො ද්වීහි හත්යථහි
ප ් න්නචිත්ය ොගයහත්වාපාදාසින්ති අත්යථො. 

132. පසන්නචිත්යතො ප ාදි මන ඞ්කප්යපො සුමයනො සුන්දරමයනො. 

යවදජායතො ජා යවයදො උප්පන්නය ොමන ්ය ො කතඤ්ජලී සිරසි

ඨපි අඤ්ජලිපුයටො බුද්ධයසට්ඨං න ස්සාමි ය ට්ඨ ්  බුද්ධ ්  පණාමං

කයරොමීතිඅත්යථො. අයහො බුද්ධස්සුළාෙතාතිපටිවිද්ධචතු ච්ච ්  ත්ථුයනො
උළාර ාමහන් භායවොඅයහො අච්ඡරියන්තිඅත්යථො. 

133. අට්ඨන්නං පයරූපාසතන්ති පයිරුපා න් ානං භුඤ්ජං 

භුඤ්ජන් ානංඅට්ඨන්නංඅරියපුග්ග ානංඅන් යර ඛීණාසවා අරහන්ය ොව

 හූති අත්යථො. තුය්යහයවයසො ආනුභායවොති එය ො 
ආකා චරණඋම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනාදිආනුභායවො තුය්යහව තුය්හං එව

ආනුභායවො, නාඤ්යඤ ං. සෙණං තං උයප හන්ති  ං ඉත්ථම්භූ ං තුවං
 රණං ාණංය ණං පරායනන්තිඋයපමිගච්ඡාමිජානාමිවාතිඅත්යථො. 
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134. ය ොකයජට්යඨො නරා යභො පියද ්සී භගවා භික්ඛු ඞ්ඝමජ්යඣ
නිසීදිත්වා ඉමා  යාකරණගාථා අභා ථ කයථසීති අත්යථො. ය  ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

සුමඞ්ග ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

දුතිය ් සීහා නවග්ග ් වණ්ණනා මත් ා. 

3. සුභූතිවග්ය ො 
1. සුභූතිත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො සුභූතිත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඉය ො කප්ප   හ ් මත්ථයක
අනුප්පන්යනයයව පදුමුත් යර භගවති ය ොකනායථ හං වතීනගයර 

අඤ්ඤ ර ් බ්රාහ්මණමහා ා  ් එකපුත් යකොහුත්වා නිබ් ත්ති,   ්  

නන්ද ාණයවොති නාමං අකංසු. ය ො වයප්පත්ය ො  යයො යවයද
උග්ගණ්හිත්වා  ත්ථ  ාරං අප ් න්ය ො අත් යනො පරිවාරභූය හි 
චතුචත් ාලී ාය මාණව හ ්ය හි  ද්ධිං පබ්  පායද ඉසිපබ් ජ්ජං
පබ් ජිත්වා අට්ඨ  මාපත්තියයො පඤ්චාභිඤ්ඤායයො ච නිබ් ත්ය සි.
අන්ය වාසිකානම්පි කම්මට්ඨානං ආචික්ඛි. ය පි නචිර ්ය ව
ඣාන ාභියනොඅයහසුං. 

ය න ච  මයයන පදුමුත් යරො භගවා ය ොයක උප්පජ්ජිත්වා
හං වතීනගරං උපනි ් ාය විහරන්ය ො එකදිව ං පච්චූ  මයය ය ොකං
යවොය ොයකන්ය ො නන්ද ාප  ්  අන්ය වාසිකජටි ානං

අරහත්තූපනි ් යං, නන්ද ාප  ්  ච ද්වීහඞ්යගහි  මන්නාග  ් 
 ාවකට්ඨානන් ර ්  පත්ථනං දි ්වා පාය ොව  රීරපටිජග්ගනං කත්වා 
පුබ් ණ්හ මයය පත් චීවරමාදාය අඤ්ඤං කඤ්චි අනාමන්ය ත්වා සීයහො
විය එකචයරො නන්ද ාප  ්  අන්ය වාසියකසු ඵ ාඵ ත්ථාය ගය සු
‘‘බුද්ධභාවං යම ජානාතූ’’ති ප ් න්  ්ය ව නන්ද ාප  ්  ආකා ය ො
ඔ රිත්වා පථවියං පතිට්ඨාසි. නන්ද ාපය ො බුද්ධානුභාවඤ්යචව
 ක්ඛණපාරිපූරිඤ්ච දි ්වා  ක්ඛණමන්ය   ම්මසිත්වා ‘‘ඉයමහි 
 ක්ඛයණහි  මන්නාගය ො නාම අගාරං අජ්ඣාව න්ය ො රාජා යහොති

චක්කවත්තී, පබ් ජන්ය ො ය ොයක විවටච්යඡයදො  බ් ඤ්ඤූ බුද්යධො

යහොති, අයං පුරි ාජානීයයො නි ් ං යං බුද්යධො’’ති ඤත්වා පච්චුග්ගමනං
කත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා ආ නං පඤ්ඤායපත්වා අදාසි. නිසීදි
භගවා පඤ්ඤත්ය  ආ යන. නන්ද ාපය ොපි අත් යනො අනුච්ඡවිකං
ආ නං ගයහත්වා එකමන් ං නිසීදි.   ්මිං  මයය
චතුචත් ාලී  හ ් ජටි ා පණී පණී ානි ඔජවන් ානි ඵ ාඵ ානි
ගයහත්වා ආචරිය ්   න්තිකං  ම්පත් ා බුද්ධානඤ්යචව ආචරිය ්  ච
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නිසින්නාකාරං ඔය ොයකත්වාආහංසු – ‘‘ආචරිය, මයං ‘ඉම ්මිං ය ොයක

තුම්යහහි මහන්  යරො නත්ථී’ති විචරාම, අයං පන පුරිය ො තුම්යහහි 

මහන්  යරො මඤ්යඤ’’ති. නන්ද ාපය ො – ‘‘ ා ා, කිං වයදථ, තුම්යහ 
 ා යපන  ද්ධිං අට්ඨ ට්ඨියයොජන   හ ්සුබ්ය ධං සියනරුං උපයමතුං

ඉච්ඡථ,  බ් ඤ්ඤුබුද්යධන  ද්ධිං මා මං උපමිත්ථා’’ති ආහ. අථ ය 

 ාප ා–‘‘ යචඅයංඔරයකො අභවි ් , නඅම්හාකංආචරියයොඑවංඋපමං
ආහයරයය. යාව මහාව ායං පුරි ාජානීයයො’’ති පායදසු නිපතිත්වා සිර ා

වන්දිංසු.අථය ආචරියයොආහ–‘‘ ා ා, අම්හාකංබුද්ධානං අනුච්ඡවියකො

යදයයධම්යමොනත්ථි, භගවාචභික්ඛාචාරයව ායංඉධාගය ො,   ්මාමයං 

යථා  ංයදයයධම්මංද ් ාම, තුම්යහහියංයංපණී ංඵ ාඵ ංආභ ං,  ං
 ංආහරථා’’ති ආහරායපත්වා හත්යථයනවයධොවිත්වා යං  ථාග  ් 
පත්ය  පතිට්ඨායපසි.  ත්ථාරා ඵ ාඵය  පටිග්ගහි මත්ය  යදව ා
දිබ්ය ොජං පක්ඛිපිංසු.  ාපය ො උදකම්පි  යයමව පරි ් ායවත්වා අදාසි.
 ය ො යභොජනකිච්චං නිට්ඨායපත්වා නිසින්යන  ත්ථරි  බ්ය 
අන්ය වාසියක පක්යකොසිත්වා  ත්ථු  න්තියක  ාරණීයං කථං 
කයථන්ය ො නිසීදි.  ත්ථා ‘‘භික්ඛු ඞ්යඝො ආගච්ඡතූ’’ති චින්ය සි.  ත්ථු
චිත් ං ඤත්වා   හ ් මත් ාඛීණා වාආගන්ත්වා ත්ථාරංවන්දිත්වා
අට්ඨංසු. 

අථ නන්ද ාපය ො අන්ය වාසියක ආමන්ය සි – ‘‘ ා ා, බුද්ධානං 

නිසින්නා නම්පිනීචං,  මණ   හ ්  ් පිආ නංනත්ථි.තුම්යහහිඅජ්ජ

උළාරං භගවය ොභික්ඛු ඞ්ඝ ් ච ක්කාරංකාතුංවට්ටති, පබ්  පාදය ො 
වණ්ණගන්ධ ම්පන්නානි පුප්ඵානි ආහරථා’’ති ආහ. අචින්ය යයත් ා
ඉද්ධිවි ය ්  ය  මුහුත්ය යනව වණ්ණගන්ධර  ම්පන්නානි පුප්ඵානි
ආහරිත්වා බුද්ධානං යයොජනප්පමාණං පුප්ඵා නං පඤ්ඤායපසුං.

අග්ග ාවකානං තිගාවු ං, ය  භික්ඛූනං අඩ්ඪයයොජනාදියභදං, 
 ඞ්ඝනවක ්  උ භමත් ං පඤ්ඤායපසුං. එවං පඤ්ඤත්ය සු ආ යනසු

නන්ද ාපය ො  ථාග  ්  පුරය ො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ ඨිය ො, ‘‘භන්ය , 
අම්හාකංදීඝරත් ංහි ායසුඛායඉමංපුප්ඵා නංආරුය්හනිසීදථා’’තිආහ. 
නිසීදි භගවා පුප්ඵා යන. එවං නිසින්යන  ත්ථරි  ත්ථු ආකාරං ඤත්වා
භික්ඛූ අත් යනො අත් යනො පත් ා යනනිසීදිංසු.නන්ද ාපය ො මහන් ං
පුප්ඵච්ඡත් ංගයහත්වා  ථාග  ් මත්ථයකධායරන්ය ොඅට්ඨාසි. ත්ථා
‘‘ ාප ානං අයං  ක්කායරො මහප්ඵය ො යහොතූ’’ති නියරොධ මාපත්තිං
 මාපජ්ජි.  ත්ථු  මාපන්නභාවංඤත්වා භික්ඛූපි  මාපත්තිං  මාපජ්ජිංසු.
 ථාගය   ත් ාහං නියරොධං  මාපජ්ජිත්වා නිසින්යන අන්ය වාසිකා
භික්ඛාචාරකාය   ම්පත්ය  වනමූ ඵ ාඵ ං පරිභුඤ්ජිත්වා ය  කාය  

බුද්ධානං අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨංසු. නන්ද ාපය ො පන භික්ඛාචාරම්පි
අගන්ත්වා පුප්ඵච්ඡත් ං ධායරන්ය ොයයව  ත් ාහං ළිතිසුයඛයනව
වීතිනායමසි. 
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 ත්ථා නියරොධය ො වුට්ඨාය අරණවිහාරිඅඞ්යගන දක්ඛියණයයඞ්යගන 
චාති ද්වීහි අඞ්යගහි  මන්නාග ං එකං  ාවකං ‘‘ඉසිගණ ් 
පුප්ඵා නානුයමොදනං කයරොහී’’ති ආණායපසි. ය ො චක්කවත්තිරඤ්යඤො
 න්තිකා පටි ද්ධමහා ායභො මහායයොයධො විය තුට්ඨමානය ො අත් යනො
වි යයඨත්වාය පිටකංබුද්ධවචනං ම්මසිත්වා අනුයමොදනමකාසි.  ් 
යද නාව ායන ත්ථා යංධම්මංයදය සි. ත්ථු යද නාව ායන බ්ය පි
චතුචත් ාලී  හ ්  ාප ා අරහත් ං පාපුණිංසු.  ත්ථා – ‘‘එථ 

භික්ඛයවො’’තිහත්ථංප ායරසි.ය  ං ාවයදවයක ම ්සූඅන් රධායිංසු. 
අට්ඨපරික්ඛාරා රීයරපටිමුක්කාවඅයහසුං.ය   ට්ඨිව ්සිකත්යථරාවිය
 ත්ථාරං පරිවාරයිංසු. නන්ද ාපය ො පන වික්ඛිත් චිත්  ාය විය  ං
නාධිගඤ්ඡි.   ්  කිර අරණවිහාරිත්යථර ්  ධම්මං ය ොතුං
ආරද්ධකා ය ො පට්ඨාය – ‘‘අයහො ව ාහම්පි අනාගය  එක ්  බුද්ධ ් 
 ා යන ඉමිනා  ාවයකන ද්ධගුණං  යභයය’’න්ති චිත් ං උදපාදි. ය ො
ය න වි ක්යකන මග්ගඵ පටියවධං කාතුං නා ක්ඛි.  ථාග ං පන

වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ  ම්මුයඛ ඨිය ො එවමාහ – ‘‘භන්ය , යයන

භික්ඛුනා ඉසිගණ ්  පුප්ඵා නානුයමොදනා ක ා, යකො නාමායං තුම්හාකං 

 ා යන’’ති? ‘‘අරණවිහාරිඅඞ්යගන ච දක්ඛියණයයඞ්යගන ච

එ දග්ගට්ඨානංපත්ය ොඑය ො භික්ඛූ’’ති.‘‘භන්ය , ය්වායංමයා ත් ාහං

පුප්ඵච්ඡත් ංධායරන්ය න  ක්කායරොකය ො, ය නඅධිකායරනඅඤ්ඤං

 ම්පත්තිං න පත්යථමි, අනාගය  පන එක ්  බුද්ධ ්   ා යන අයං
යථයරො විය ද්වීහඞ්යගහි  මන්නාගය ො  ාවයකො භයවයය’’න්ති පත්ථනං
අකාසි. 

 ත්ථා ‘‘ මිජ්ඣි ් ති නු යඛො ඉම ්   ාප  ්  පත්ථනා’’ති 
අනාග ං ඤාණං යපය ත්වා ඔය ොයකන්ය ො කප්ප   හ ් ං

අතික්කමිත්වා  මිජ්ඣනකභාවං දි ්වා, ‘‘ ාප , න ය  අයං පත්ථනා

යමොඝං භවි ් ති, අනාගය  කප්ප   හ ් ං අතික්කමිත්වා යගො යමො

නාමබුද්යධොඋප්පජ්ජි ් ති,   ්  න්තියක  මිජ්ඣි ් තී’’තිධම්මකථං
කයථත්වා භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො ආකා ං පක්ඛන්දි. නන්ද ාපය ො යාව

චක්ඛුපථං න  මතික්කමති,  ාව  ත්ථු භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච අඤ්ජලිං 
පග්ගයහත්වා අට්ඨාසි. ය ො අපරභායග කාය න කා ං  ත්ථාරං
උප ඞ්කමිත්වා ධම්මං සුණිත්වා අපරිහීනජ්ඣායනොව කා ං කත්වා
බ්රහ්මය ොයකනිබ් ත්ය ො. ය ොපනචුය ො අපරානිපිපඤ්ච ජාති  ානි

පබ් ජිත්වා ආරඤ්ඤයකොව අයහොසි, ක ් ප ම්මා ම්බුද්ධකාය පි
පබ් ජිත්වා ආරඤ්ඤයකො හුත්වා ග පච්චාග වත් ං පූයරසි. එ ං කිර

වත් ං අපරිපූයරත්වා මහා ාවකභාවං පාපුණන් ා නාම නත්ථි, 
ග පච්චාග වත් ංපනආගමට්ඨකථාසුවුත් නයයයනවයවදි බ් ං.ය ො
වී තිව ්  හ ් ානි ග පච්චාග වත් ං පූයරත්වා කා ං කත්වා
 ාවතිං යදවය ොයකනිබ් ත්ති. 
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එවංය ො ාවතිං භවයනඅපරාපරංඋප්පජ්ජනවය නදිබ්  ම්පත්තිං 
අනුභවිත්වා  ය ො චුය ො මනු ් ය ොයක අයනක  ක්ඛත්තුං
චක්කවත්තිරාජාපයද රාජාච හුත්වාඋළාරංමනු ්  ම්පත්තිංඅනුභවිත්වා
අම්හාකං භගවය ො උප්පන්නකාය   ාවත්ථියං සුමනය ට්ඨි ්  යගයහ

අනාථපිණ්ඩික ්  කනිට්යඨො හුත්වානිබ් ත්ති. සුභූතීති ් නාමංඅයහොසි. 

ය න ච  මයයන අම්හාකං භගවා ය ොයක උප්පජ්ජිත්වා
පවත්ති වරධම්මචක්යකො අනුපුබ්ය න රාජගහං ගන්ත්වා  ත්ථ 
යවළුවනපටිග්ගහණාදිනා ය ොකානුග්ගහං කයරොන්ය ො රාජගහං
උපනි ් ාය සී වයන විහාසි.  දා අනාථපිණ්ඩියකො ය ට්ඨි  ාවත්ථියං
උට්ඨානකං භණ්ඩං ගයහත්වා අත් යනො  හාය ්  රාජගහය ට්ඨියනො
යගහං ගන්ත්වා බුද්ධුප්පාදං සුත්වා  ත්ථාරං සී වයන විහරන් ං 
උප ඞ්කමිත්වා පඨමද ් යනයනව ය ො ාපත්තිඵය  පතිට්ඨාය  ත්ථාරං
 ාවත්ථිංආගමනත්ථායයාචිත්වා ය ොපඤ්චචත් ාලී යයොජයන මග්යග
යයොජයන යයොජයන    හ ් පරිච්චායගන විහායර පතිට්ඨායපත්වා
 ාවත්ථියං අට්ඨකරී ප්පමාණං යජ  ්  කුමාර ්  උයයානභූමිං
යකොටි න්ථායරන කිණිත්වා  ත්ථ භගවය ො විහාරං කායරත්වා අදාසි.
විහාරමහදිවය  අයං සුභූතිකුටුම්බියකො අනාථපිණ්ඩිකය ට්ඨිනා  ද්ධිං
ගන්ත්වාධම්මංසුණන්ය ො ද්ධංපටි භිත්වා පබ් ජි.ය ොඋප ම්පන්යනො
ද්යව මාතිකා පගුණා කත්වා කම්මට්ඨානං කථායපත්වා අරඤ්යඤ
 මණධම්මං කයරොන්ය ො යමත් ාඣානං නිබ් ත්ය ත්වා  ං පාදකං
කත්වා විප ් නංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි. 

ය ො ධම්මං යදය න්ය ො ය ්මා  ත්ථාරා යදසි නියායමන

අයනොදි ් කං කත්වායදය ති,   ්මාඅරණවිහාරීනංඅග්යගොනාමජාය ො.
ය ්මා ච පිණ්ඩාය චරන්ය ො ඝයර ඝයර යමත් ාඣානං  මාපජ්ජිත්වා

වුට්ඨාය භික්ඛං පටිග්ගණ්හාති ‘‘එවං දායකානං මහප්ඵ ං භවි ් තී’’ති, 

  ්මාදක්ඛියණයයානංඅග්යගොනාමජාය ො.ය නනංභගවා ‘‘එ දග්ගං, 

භික්ඛයව, මම ාවකානංභික්ඛූනංඅරණවිහාරීනංදක්ඛියණයයානඤ්චයදිදං 

සුභූතී’’ති(අ.නි.1.198, 201) ද්වයඞ්ග මන්නාගය අග්ගට්ඨායනඨයපසි.
එවමයං මහායථයරො අත් නා පූරි පාරමීනං ඵ  ්  මත්ථකං අරහත් ං
පත්වා ය ොයක අභිඤ්ඤාය ො අභි ක්ඛිය ො හුත්වා  හුජනහි ාය
ජනපදචාරිකංචරන්ය ොඅනුපුබ්ය නරාජගහංඅගමාසි. 

රාජාබිම්බි ායරො යථර ් ආගමනංසුත්වාඋප ඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා

‘‘ඉයධව, භන්ය , ව ථ, ව නට්ඨානං යවො කරි ් ාමී’’ති වත්වා
පක්කන්ය ො වි ් රි. යථයරො ය නා නං අ භන්ය ො අබ්යභොකාය 
වීතිනායමසි. යථර ් ානුභායවන යදයවො න ව ් ති. මනු ් ා අවුට්ඨි ාය
උපද්දු ා රඤ්යඤො නියව නද්වායර උක්කුට්ඨිං අකංසු. රාජා ‘‘යකන නු
යඛො කාරයණන යදයවො න ව ් තී’’ති වීමං න්ය ො ‘‘යථර ් 
අබ්යභොකා වාය න මඤ්යඤනව ් තී’’තිචින්ය ත්වා  ් පණ්ණකුටිං
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කාරායපත්වා‘‘ඉමි ් ං, භන්ය , පණ්ණකුටියංව ථා’’තිවත්වාවන්දිත්වා
පක්කාමි.යථයරොකුටිංපවිසිත්වා තිණ න්ථාරයකපල් ඞ්යකනනිසීදි. දා

යදයවොයථොකං යථොකංඵු ායති, න ම්මාධාරංඅනුපයවච්ඡති.අථයථයරො
ය ොක ්  අවුට්ඨිකභයං විධමිතුකායමො අත් යනො
අජ්ඣත්තික ාහිරවත්ථුක ්  පරි ් ය ්  අභාවං පයවයදන්ය ො ‘‘ඡන්නා

යම කුටිකා’’ති (යථරගා. 1) ගාථමාහ.   ් ත්යථො යථරගාථායං
වුත්ය ොයයව. 

ක ්මා පයනය  මහායථරා අත් යනො ගුයණ පකාය න්තීති? ඉමිනා
දීයඝන අද්ධුනා අනධිග පුබ් ං පරමගම්භීරං අතිවිය  න් ං පණී ං
අත් නා අධිග ය ොකුත් රධම්මං පච්චයවක්ඛිත්වා
ළිතියවග මු ් ාහි උදානදීපනත්ථං  ා න ්  
නියයානිකභාවවිභාවනත්ථඤ්ච පරමප්පිච්ඡා අරියා අත් යනො ගුයණ
පකාය න්ති. යථා  ං ය ොකනායථො ය ොධයනයයානං අජ්ඣා යවය න

‘‘ද    මන්නාගය ො, භික්ඛයව,  ථාගය ො 

චතුයව ාරජ්ජවි ාරයදො’’තිආදිනා (අ.නි. 10.21; ම.නි.1. 148 අත්ථය ො
 මානං) අත් යනො ගුයණ පකාය ති. එවමයං යථර ් 
අඤ්ඤා යාකරණගාථාපිඅයහොසීති. 

1. එවං ය ො පත් අරහත් ඵය ො පත් එ දග්ගට්ඨායනො ච අත් යනො
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ.  ත්ථ හි වන්තස්සාති හිමා යපබ්   ්  

අවිදූයෙ ආ න්යන මීයපපබ්  පායදමනු ් ානංගමනාගමන ම්පන්යන 

 ඤ්චරණට්ඨායනති අත්යථො. නිසයභො නා  පබ්බයතොති පබ්  ානං 
යජට්ඨත් ා නායමන නි යභො නාම ය  මයපබ් ය ො අයහොසීති

 ම් න්යධො. අස්සය ො සුකයතො  ය්හන්ති  ත්ථ පබ් ය  මය්හං
ව නත්ථාය අ ් යමො අරඤ්ඤාවාය ො සුට්ඨු කය ො.
කුටිරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානවතිපරික්යඛපාදිවය න සුන්දරාකායරන කය ොති

අත්යථො. පණ්ණසාලා සු ාපිතාති පණ්යණහි ඡාදි ා  ා ා මය්හං
නිවා නත්ථායසුට්ඨුමාපි ානිට්ඨාපි ාතිඅත්යථො. 

2. යකොසියෙො නා  නාය නාති මා ාපිතූහි ක නාමයධයයයන

යකොසියයො නාම. උග් තාපයනො පාකට යපො යඝොර යපො. එකාකියෙො 

අඤ්යඤ ං අභාවා අහං එව එයකො. අදුතියෙො දුතිය ාප රහිය ො ජටියලො 

ජටාධාරී  ාපය ො තදා   ්මිං කාය  නිසයභ පබ් ය  වසාමි විහරාමීති 
 ම් න්යධො. 

3. ඵලං මූලඤ්ෙ පණ්ණඤ්ෙ, න භුඤ්ජාමි අහං තදාති  දා   ්මිං 

නි භපබ් ය  ව නකාය  තිණ්ඩුකාදිඵ ං මුළා ාදිමූ ං, 
කාරපණ්ණාදිපණ්ණඤ්චරුක්ඛය ො ඔචිනිත්වානභුඤ්ජාමීතිඅත්යථො.එවං

 ති කථං ජීවතීති  ං ද ්ය න්ය ො පවත්තංව සුපාතාහන්ති ආහ.  ත්ථ 
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පවත්තං  යයමව ජා ං සුපාතං අත් යනො ධම්ම ාය පති ං පණ්ණාදිකං

නි ් ායආහාරංකත්වාඅහං තාවයද   ්මිංකාය  ජීවාමි ජීවිකං කප්යපමීති

 ම් න්යධො. ‘‘පවත් පණ්ඩුපණ්ණානී’’ති වා පායඨො,   ්   යයමව

පති ානි පණ්ඩුපණ්ණානිරුක්ඛපත්තානි උපනි ් ායජීවාමීතිඅත්යථො. 

4. නාහං යකොයපමි ආජීවන්ති අහං ජීවි ං චජමායනොපි පරිච්චාගං
කුරුමායනොපි  ණ්හාවය නඵ මූ ාදිආහාරපරියය නාය ම්මාආජීවංන

යකොයපමිනනාය මීති ම් න්යධො. ආොයධමිසකංචිත්තන්ති කංචිත් ං

අත් යනොමනං අප්පිච්ඡ ාය න්තුට්ඨියාචආරායධමිප ායදමි. විවජ්යජමි 

අයනසනන්තියවජ්ජකම්මදූ කම්මාදිවය නඅයන නං අයුත් පරියය නං
විවජ්යජමි දූරංකයරොමි. 

5. ොගූපසංහිතංචිත්තන්තියදාය ්මිංකාය මමරායගන ම්පයුත් ං 

චිත් ං උප්පජ්ජති,  දා  යයමව අත් නායයව පච්චයවක්ඛාමි ඤායණන

පටියවක්ඛිත්වා වියනොයදමි. එකග්ය ො තං දය  හන්ති අහං එක ්මිං 
කම්මට්ඨානාරම්මයණ අග්යගො  මාහිය ො  ං රාගචිත් ං දයමමි දමනං
කයරොමි. 

6. ෙජ්ජයස ෙජ්ජනීයෙ ොති රජ්ජනීයය අල්ලීයි බ්ය  

රූපාරම්මණාදිවත්ථු ්මිං රජ්ජය  අල්ලීයනො අසි භවසි. දුස්සනීයෙ ෙ

දුස්සයසති දූසි බ්ය  යදො කරණවත්ථු ්මිං දූ යකො අසි. මුය්හයස

ය ොහනීයෙ ොති යමොහි බ්ය  යමොහකරණවත්ථු ්මිං යමොය්හසි මූළ්යහො

අසි භවසි.   ්මා තුවං වනා වනය ො අරඤ්ඤවා ය ො නික්ඛ ස්සු 

අපගච්ඡාහීතිඑවංඅත් ානංදයමමීති ම් න්යධො. 

24. තිම්බරූසකවණ්ණායභොති සුවණ්ණතිම් රූ කවණ්ණායභො, 
ජම්ය ොනදසුවණ්ණවණ්යණොතිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

සුභූතිත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. උපවානත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො උපවානත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පාය ්මා පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
දලිද්දකුය  නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවති පරිනිබ්බුය    ් 
ධාතුං ගයහත්වා මනු ් යදවනාගගරුළකුම්භණ්ඩයක්ඛගන්ධබ්ය හි
 ත් ර නමයය ත් යයොජනියකථූයපකය   ත්ථසුයධො ං අත් යනො
උත් ර ාටකං යවළග්යග  ග්යගත්වා ආ න්ධිත්වා ධජං කත්වා පූජං
අකාසි.  ං ගයහත්වා අභි ම්ම යකො නාම යක්ඛය නාපති යදයවහි
යචතියපූජාරක්ඛණත්ථං ඨපිය ො අදි ් මානකායයො  ං ආකාය 
ධායරන්ය ො යචතියං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං අකාසි. ය ො  ං දි ්වා
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භියයයොය ොමත් ාය ප න්නමානය ො හුත්වා ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං

බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්තිත්වා උපවායනොති  ද්ධනායමො වයප්පත්ය ො
යජ වනපටිග්ගහයණ බුද්ධානුභාවං දි ්වා පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා
විප ් නාය කම්මං කයරොන්ය ො අරහත් ං පත්වා ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි.

යදා භගවය ො අඵාසු අයහොසි,  දා යථයරො උණ්යහොදකං  ථාරූපං
පානකඤ්චයභ ජ්ජංභගවය ොඋපනායමසි. ය න ්  ත්ථුයනොයරොයගො
වූප මි.  ් භගවාඅනුයමොදනංඅකාසි. 

52. එවං ය ො පත් අරහත් ඵය ො අධිග එ දග්ගට්ඨායනො අත් යනො
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිමාහ.  ත්ථ  බ්ය  ං

ය ොකියය ොකුත් රධම්මානං පාෙගූ පරියයො ානං නිබ් ානංගය ොපත්ය ො 

පදුමුත්තයෙො නා  ජියනො ජි පඤ්චමායරො භගවා අග්ගික්ඛන්යධො ඉව

ඡබ් ණ්ණා බුද්ධරංසියයො ජලිත්වා  බ් ය ොකං ධම්මපජ්යජොය න

ඔභාය ත්වා සම්බුද්යධො සුට්ඨු බුද්යධො අවිජ්ජානිද්දූපග ාය පජාය
 වා නාය කිය  නිද්දාය පටිබුද්යධො විකසි යනත් පඞ්කයජො 

පරිනිබ්බුයතො ඛන්ධපරිනිබ් ායනන නිබ්බුය ො අද ් නං ගය ොති
 ම් න්යධො. 

57. ජඞ්ඝාති යචතියකරණකාය  උපචිනි බ් ානං ඉට්ඨකානං

ඨපනත්ථාය, නි න්ධියමානය ොපානපන්ති. 

88. සුයධොතං ෙජයකනාහන්ති වත්ථයධොවයකන පුරිය න සුට්ඨු

යධොවි ං සුවිසුද්ධක ං, උත්තයෙෙයපටං    උත් ර ාටකං අහං

යවළග්යග  ග්ගිත්වා ධජං කත්වා උක්ඛිපිං, අම්බයෙ ආකාය 
උ ් ායපසින්තිඅත්යථො.ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

උපවානත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. ති රණගමනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

න යෙ බන්ධු තිොතිආදිකං ආය ්මය ො ති රණගමනියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
 න්ධුමතීනගයර කු යගයහ නිබ් ත්තිත්වා අන්ධමා ාපි යරො උපට්ඨාසි.
ය ොඑකදිව ංචින්ය සි–‘‘අහං මා ාපි යරොඋපට්ඨහන්ය ොපබ් ජිතුංන

 භාමි, යංනූනාහං තීණි  රණානි ගණ්හි ් ාමි, එවං දුග්ගතිය ො 
යමොයච ් ාමී’’ති නි භං නාම විප ්සි ්  භගවය ො අග්ග ාවකං
උප ඞ්කමිත්වා තීණි  රණානි ගණ්හි. ය ො  ානි ව ්    හ ් ානි

රක්ඛිත්වා ය යනව කම්යමන  ාවතිං භවයන නිබ් ත්ය ො,  ය ො පරං
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
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බුද්ධුප්පායද ාවත්ථිනගයරමහා ා කුය නිබ් ත්ය ොවිඤ්ඤු ංපත්ය ො 
 ත් ව ්සියකොව දාරයකහි පරිවුය ො එකං  ඞ්ඝාරාමං අගමාසි.  ත්ථ
එයකො ඛීණා වත්යථයරො   ්  ධම්මං යදය ත්වා  රණානි අදාසි. ය ො
 ානිගයහත්වා පුබ්ය  අත් යනො රක්ඛි ානි  රණානි රිත්වා විප ් නං
වඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි. ංඅරහත් ප්පත් ංභගවා උප ම්පායදසි. 

106. ය ො අරහත් ප්පත්ය ො උප ම්පන්යනො හුත්වා අත් යනො
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

න යෙ බන්ධු තිොතිආදිමාහ.  ත්ථ  ාතු උපට්ඨායකො අහුන්ති අහං
මා ාපිතූනං උපට්ඨායකො භරයකො  න්ධුමතීනගයර අයහොසින්ති
 ම් න්යධො. 

108. ත න්ධකාෙපිහිතාති යමොහන්ධකායරනපිහි ා ඡාදි ා. තිවිධග්ගීහි

ඩය්හයෙති රාගග්ගියදො ග්ගියමොහග්ගි ඞ්ඛාය හි තීහි අග්ගීහි ඩය්හයර
ඩය්හන්ති බ්ය   ත් ාති ම් න්යධො. 

114. අට්ඨ යහතූ ලභා හන්ති අට්ඨ කාරණානි සුඛ ්  පච්චයභූ ානි 

කාරණානි භාමිඅහන්තිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ති රණගමනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. පඤ්චසී  මාදානියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

න යෙෙන්දවතිොතිආදිකංආය ්මය ො පඤ්චසී  මාදානියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො අයනොමද ්සි ්  භගවය ො
කාය  එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො පුරිමභයව ක ාකු  කම්මානුරූයපන
දලිද්යදො හුත්වා අප්පන්නපානයභොජයනො පයර ං භතිං කත්වා ජීවන්ය ො
 ං ායර ආදීනවං ඤත්වා පබ් ජිතුකායමොපි පබ් ජ්ජං අ භමායනො
අයනොමද ්සි ්  භගවය ො  ාවක ්  නි භත්යථර ්   න්තියක පඤ්ච
සික්ඛාපදානි  මාදියි. දීඝායුකකාය  උප්පන්නත් ා ව ්    හ ් ානි 

සී ං පරිපාය සි. ය න කම්යමන ය ො යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද යව ාලියංමහායභොගකුය නිබ් ත්ය ො.මා ාපි යරො
සී ං  මාදියන්ය  දි ්වා අත් යනො සී ං  රිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා
අරහත් ංපත්වාපබ් ජි. 

134. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

උදානවය න පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො න යෙ

ෙන්දවතිොතිආදිමාහ. භතයකො ආසහංතදාති දා මමපුඤ්ඤකරණකාය 

අහං භ යකො භතියා කම්මකාරයකො ආසිං අයහොසිං. පෙකම් ාෙයන

යුත්යතොති භතියා පයර ං කම්මකරයණ ආයුත්ය ො යයොජිය ො 
ඔකා ාභායවන ං ාරය ොමුච්චනත්ථායඅහංපබ් ජ්ජංන භාමි. 
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135.  හන්ධකාෙපිහිතාති මහන්ය හි කිය  න්ධකායරහි පිහි ා

 ංවු ා ථකි ා. තිවිධග්ගීහි ඩය්හයෙති 

නරකග්ගියප ග්ගි ං ාරග්ගි ඞ්ඛාය හි තීහි අග්ගීහි ඩය්හන්ති. අහං පන
යකනඋපායයනයකනකාරයණනවි ංයුත්ය ොභයවයයන්තිඅත්යථො. 

136. යදෙයධම්ය ො අන්නපානාදිදා බ් යුත් කං වත්ථු මය්හං නත්ථි, 

  ් ාභායවන අහං වොයකො දුක්ඛිය ො භතයකො භතියා ජීවනයකො 

ෙංනූනාහං පඤ්ෙසීලං ෙක්යඛෙයං පරිපූෙෙන්ති පඤ්චසී ං  මාදියිත්වා
පරිපූයරන්ය ො යංනූන රක්යඛයයං  ාධුකං භද්දකං සුන්දරං කත්වා
පරිපාය යයන්තිඅත්යථො. 

148. ස්වාහං ෙස නුභවින්ති ය ො අහං යදවමනු ්ය සු මහන් ං ය ං
අනුභවිං ය  ං සී ානං වාහ ා ආනුභායවනාති අත්යථො. කප්පයකොටිම්පි

ය  ං සී ානං ඵ ං කිත්ය න්ය ො එකයකොට්ඨා යමව කිත්තයෙ පාකටං
කයරයයන්ති අත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

පඤ්චසී  මාදානියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. අන්න ං ාවකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිකං ආය ්මය ො
අන්න ං ාවකත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
 ත්ථ  ත්ථභයවවිවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් 
භගවය ො කාය  එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො පිණ්ඩාය චරන් ං 
ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණ යාමප්පභාමණ්ඩය ොපය ොභි ං භගවන් ං
දි ්වා ප න්නමානය ො භගවන් ං නිමන්ය ත්වා යගහං යනත්වා
වරඅන්නපායනන න් ප්යපත්වා ම්පවායරත්වා යභොයජසි.ය ොය යනව
චිත් ප්ප ායදන ය ො චුය ො යදවය ොයකනිබ් ත්තිත්වා දිබ්  ම්පත්තිං
අනුභවිත්වා  ය ො චවිත්වා මනු ් ය ොයක නිබ් ත්තිත්වා 
මනු ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා  ය ො අපරාපරං යදවමනු ්  ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො  ා යන
පසීදිත්වාපබ් ජිත්වා විප ් නංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි.ය ොපුබ්ය 

ක පුඤ්ඤනාමවය න අන්නසංසාවකත්යථයෙොතිපාකටනායමොඅයහොසි. 

155-6. ය ො අපරභායග අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා 
ය ොමන ් ජාය ො ‘‘එවං මයා ඉමිනා පුඤ්ඤ ම්භාරානුභායවන පත් ං
අරහත් ’’න්ති අත් යනො පුබ් චරි ාපදානං උදානවය න පකාය න්ය ො 

සුවණ්ණවණ්ණන්තිආදිමාහ.  ත්ථ සුවණ්ණ ්  වණ්යණො විය වණ්යණො

ය ් භගවය ොය ොයංසුවණ්ණවණ්යණො,  ං සුවණ්ණවණ්ණංසම්බුද්ධං 

සිද්ධත්ථන්ති අත්යථො.  ච්ඡන්තං අන්තොපයණති යව ් ානං

ආපණපන්තීනං අන් රවීථියං ගච්ඡමානං. කඤ්ෙනග්ඝිෙසංකාසන්ති

සුවණ්ණය ොරණ දි ං බාත්තිංසවෙලක්ඛණං ද්වත්තිං වර ක්ඛයණහි
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පටුන 

 ම්පන්නං යලොකපජ්යජොතං  ක ය ොකදීපභූ ං අප්පය ෙයං 

පමාණවිරහි ං අයනොප ං උපමාවිරහි ං ජතින්ධෙං පභාධාරං

නී ළි ාදිඡබ් ණ්ණබුද්ධරංසියයො ධාරකං සිද්ධත්ථං දි ්වා පෙ ං උත් මං

ළිතිං අලත්ථං අ භින්ති ම් න්යධො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

අන්න ං ාවකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. ධූපදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො ධූපදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො සිද්ධත්යථ භගවති චිත් ං ප ායදත්වා   ් 
භගවය ො ගන්ධකුටියං චන්දනාගරුකාළානු ාරිආදිනා කය හි අයනයකහි
ධූයපහි ධූපපූජං අකාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදයවසු ච මනු ්ය සු ච
උභය ම්පත්තියයොඅනුභවන්ය ොනිබ් ත් නිබ් ත් භයවපූජනීයයො හුත්වා
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො 
පුඤ්ඤ ම්භාරානුභායවන  ා යන පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා

අරහත් ං පත්වා ක ධූපපූජාපුඤ්ඤත් ා නායමන ධූපදාෙකත්යථයෙොති
 බ් ත්ථ පාකයටො. ය ො පත් අරහත් ඵය ො අත් යනො පුබ් කම්මං

 රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං ද ්ය න්ය ො සිද්ධත්ථස්ස 

භ වයතොතිආදිමාහ. සිද්යධො පරිපුණ්යණො
 බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණාදිගුණ ඞ්ඛාය ො අත්යථො පයයොජනං ය ්  භගවය ො

ය ොයං සිද්ධත්යථො,   ්  සිද්ධත්ථස්ස භ වයතො භගයාදිගුණවන්  ් 

ය ොකයජට්ඨ ්   ක ය ොකුත් ම ්  තාදියනො ඉට්ඨානිට්යඨසු  ාදි  ්  
අච  භාව ් ාතිඅත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

ධූපදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. පුලිනපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විපස්සිස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො පුලිනපූජකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො  ා යන ප න්නචිත්ය ො 
යචතියඞ්ගණය ොධියඞ්ගයණසු පුරාණවාලුකං අපයනත්වා නවං 
මුත් ාද  දි පණ්ඩරපුලිනංඔකිරිත්වාමාළකංඅ ඞ්කරි.ය නකම්යමන
ය ො යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො  ත්ථ දිබ්ය හි ර යනහි විජ්යජො මායන
අයනකයයොජයනකනකවිමායන දිබ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ය ො චුය ො
මනු ් ය ොයක  ත් ර න ම්පන්යනො චක්කවත්තී රාජා හුත්වා
මනු ්  ම්පත්තිංඅනුභවිත්වාඅපරාපරං ං රන්ය ො ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද
විභව ම්පන්යන එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො  ා යන ප න්යනො 
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පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි. ය ො අත් යනො

ක පුඤ්ඤනාම දිය න නායමන පුලිනපූජකත්යථයෙොතිපාකයටො. 

165. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං ද ්ය න්ය ො විපස්සිස්ස භ වයතොතිආදිමාහ.  ත්ථ

විවිධං ප ් තීති විප ්සී, විවිච්ච ප ් තීති වා විප ්සී, විවියධ

අත් ත්ථපරත්ථාදියභයද අත්යථ ප ් තීති වා විප ්සී, විවියධ

යවොහාරපරමත්ථාදියභයද ප ් තීති වා විප ්සී,   ්  විපස්සිස්ස යබොධිො

පාදපුත්තය  උත් යම ය ොධිරුක්ඛමණ්ඩ මාළයක පුොණපුලිනං වාලුකං

ඡඩ්යඩත්වා සුද්ධං පණ්ඩරං පුලිනං ආකිරිං  න්ථරිං. ය  ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

පුලිනපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. උත්තියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ෙන්දභා ානදීතීයෙතිආදිකං ආය ්මය ො උත්තියත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො කාය  චන්දභාගානදියං
සුසුමායරො හුත්වා නිබ් ත්ය ො නදීතීරං උපග ං භගවන් ං දි ්වා
ප න්නචිත්ය ො පාරං යනතුකායමො තීර මීයපයයව නිපජ්ජි. භගවා   ් 
අනුකම්පාය පිට්ඨියං පායද ඨයපසි. ය ො තුට්යඨො උදග්යගො ළිතියවයගන
මහු ් ායහො හුත්වාය ො ංඡින්දන්ය ොසීයඝනජයවනභගවන් ංපරතීරං
යනසි.භගවා  ්  චිත් ප්ප ාදංඤත්වා‘‘අයංඉය ොචුය ොයදවය ොයක

නිබ් ත්ති ් ති,  ය ො පට්ඨාය සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො ඉය ො
චතුන්නවුතිකප්යපඅම ං පාපුණි ් තී’’ති යාකරිත්වාපක්කාමි. 

ය ො  ථා සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං 

අඤ්ඤ ර ් බ්රාහ්මණ ් පුත්ය ොහුත්වානිබ් ත්ති, උත්තියෙොති ් නාමං
අකංසු.ය ොවයප්පත්ය ො‘‘අම ං පරියයසි ් ාමී’’තිපරිබ් ාජයකොහුත්වා
එකදිව ං භගවන් ං දි ්වා උප ඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ධම්මං සුත්වා
පටි ද්ධ ද්යධො හුත්වා  ා යන පබ් ජිත්වා සී දිට්ඨීනං අවිය ොධි ත් ා
විය  ං නිබ් ත්ය තුං අ ක්යකොන්ය ො අඤ්ඤං භික්ඛුං විය  ං
නිබ් ත්ය ත්වා අඤ්ඤං  යාකයරොන් ං දි ්වා  ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා 

 ඞ්යඛයපන ඔවාදං යාචි.  ත්ථාපි   ් , ‘‘  ්මාතිහ ත්වං, උත්තිය, 

ආදියමව විය ොයධහී’’තිආදිනා ( ං. නි. 5.382)  ඞ්යඛයපයනව ඔවාදං
අදාසි.ය ො  ත්ථුඔවායදඨත්වාවිප ් නංආරභි.  ් ආරද්ධවිප ් ක ් 
ආ ායධො උප්පජ්ජි. උප්පන්යන ආ ායධ ජා  ංයවයගො වීරියාරම්භවත්ථුං
ඤත්වාවිප ් නංවඩ්යඪත්වා අරහත් ංපාපුණි. 

169. එවං ය ො ක  ම්භාරානුරූයපන පත් අරහත් ඵය ො අත් යනො
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 
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ෙන්දභා ානදීතීයෙතිආදිමාහ.  ත්ථ ෙන්දභා ානදීතීයෙති
පරිසුද්ධපණ්ඩරපුලින ය හි ච 

පභා ම්පන්නප න්නමධුයරොදකපරිපුණ්ණ ාය ච
චන්දප්පභාකිරණ  ්සිරීකාභා නදමානා  ද්දං කුරුමානා ගච්ඡතීති

චන්දභාගානදී,   ් ා චන්දභාගානදියා තීයර සුසුමායරො අයහොසින්ති

 ම් න්යධො.  ත්ථ සුසු ායෙොති ඛුද්දකමච්ඡගුම්ය  ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකං

කයරොන්ය ො මායරතීති සුසුමායරො, චණ්ඩමච්යඡො කුම්භීය ොති අත්යථො. 

සයභොජනපසුයතොහන්ති අහං  යභොජයන කයගොචයර පසුය ො  යාවයටො. 

නදීතිත්ථං අ ච්ඡහන්ති භගවය ො ආගමනකාය  අහං නදීතිත්ථං අගච්ඡිං 
පත්ය ොම්හි. 

170. සිද්ධත්යථො තම්හි ස යෙති   ්මිං මම තිත්ථගමනකාය 
සිද්ධත්යථො භගවා අග්ගපුග්ගය ො  බ්  ත්ය සු යජට්යඨො ය ට්යඨො 

සෙම්භූ  යයමව භූය ො ජාය ො බුද්ධභූය ො ය ො භගවානදිං  රිතුකායමො
නදීතීරංඋපාගමි. 

172. යපත්තිකංවිසෙං ය්හන්තිමය්හංපිතුපි ාමහාදීහිපරම්පරානී ං, 
යදිදං ම්පත්  ම්පත් මහානුභාවානං රණන්තිඅත්යථො. 

173.    උග් ජ්ජනං සුත්වාති මය්හං උග්ගජ්ජනං ආරාධනං සුත්වා
මහාමුනිභගවාඅභිරුහීති  ම් න්යධො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

උත්තියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. එකඤ්ජලිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවණ්ණවණ්ණන්තිආදිකං ආය ්මය ො එකඤ්ජලිකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ර නත් යය
ප න්යනො පිණ්ඩාය චරන් ං විප ්සිං භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො
අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාඅට්ඨාසි.ය ොය න පුඤ්ඤකම්යමනයදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො  බ් ත්ථ පූජනීයයො හුත්වා උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා 
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන කුය  නිබ් ත්තිත්වා  ා යන
පසීදිත්වා පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා අරහත්ය  පතිට්ඨාසි. පුබ්ය 

ක පුඤ්ඤවය න එකඤ්ජලිකත්යථයෙොති පාකයටො. 

180. ය ොඅත් යනො පුබ් කම්මං රිත්වා ංහත්ථ ය ආම කංවිය
දි ්වා උදානවය න පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

සුවණ්ණවණ්ණන්තිආදිමාහ. විපස්සිංසත්ථවාහග් න්තිවාණියජකන් ාරා

වහති  ායරතීති  ත්ථවායහො. වාළකන් ාරා යචොළකන් ාරා
දුබ්භික්ඛකන් ාරා නිරුදකකන් ාරායක්ඛකන් ාරාඅප්පභක්ඛකන් ාරාච



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

331 

පටුන 

 ායරති උත් ායරති ප ායරති නිත් ායරති යඛමන් භූමිං පායපතීති

අත්යථො. යකො ය ො? වාණිජයජට්ඨයකො.  ත්ථවාහ දි ත් ා අයම්පිභගවා
 ත්ථවායහො. ථාහිය ොතිවිධංය ොධිංපත්ථයන්ය  ක පුඤ්ඤ ම්භායර
 ත්ය  ජාතිකන් ාරා ජරාකන් ාරා  යාධිකන් ාරා මරණකන් ාරා 
ය ොකපරියදවදුක්ඛයදොමන ්සුපායා කන් ාරා ච  බ්  ්මා
 ං ාරකන් ාරා ච  ායරති උත් ායරති ප ායරති නිත් ායරති
නිබ් ානථ ං පායපතීති අත්යථො.  ත්ථවායහො ච ය ො අග්යගො ය ට්යඨො

පධායනො චාති  ත්ථවාහග්යගො,  ං සත්ථවාහග් ං විප ්සිං  ම්බුද්ධන්ති

 ම් න්යධො. නෙවෙං විනාෙකන්ති නරානං අන් යර අසිථි පරක්කයමොති

නරවීයරො,  ං.විය ය නක පුඤ්ඤ ම්භායර ත්ය යනති නිබ් ානපුරං

පායපතීතිවිනායයකො,  ං. 

181. අදන්තද නං තාදින්ති රාගයදො යමොහාදිකිය   ම්පයුත් ත් ා 

කායවචීමයනොද්වායරහි අදන්ය   ත්ය  දයමතීති අදන් දමයනො,  ං.

ඉට්ඨානිට්යඨසු අකම්පිය ාදිගුණයුත්ය ොති ාදී,  ං.  හාවාදිං හා තින්ති 
 ක මයපර මයවාදීනං අන් යර අත් නා  මධිකපුග්ග විරහි ත් ා

මහාවාදී, මහතී පථවි මානා යමරු මානා ච මති ය ්  ය ො මහාමති,  ං 

 හාවාදිං  හා තිං  ම්බුද්ධන්ති ඉමිනා තු යාධිකරණං. ය  ං 
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

එකඤ්ජලිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. යඛොමදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

න යෙ බන්ධු තිොතිආදිකං ආය ්මය ො යඛොමදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වයප්පත්ය ො  ා යන අභිප්ප න්යනො
ර නත් යමාමයකො විප ්සි ්  භගවය ො  න්තියක ධම්මං සුත්වා
ප න්නමානය ො යඛොමදු ්ය න පූජං අකාසි. ය ො  යදව මූ ං කත්වා
යාවජීවං පුඤ්ඤානිකත්වා  ය ො යදවය ොයකනිබ් ත්ය ො. ඡසු යදයවසු
අපරාපරං දිබ් සුඛං අනුභවිත්වා  ය ො චවිත්වා මනු ් ය ොයක
චක්කවත්තිආදිඅයනකවිධමනු ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා පරිපාකගය 
පුඤ්ඤ ම්භායරඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදකු යගයහනිබ් ත්ය ොවයප්පත්ය ො 
 ත්ථු  න්තියක ධම්මං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා විප ් නං
වඩ්යඪත්වා නචිර ්ය ව අරහත් ං පාපුණි. ක පුඤ්ඤනායමන 

යඛො දාෙකත්යථයෙොතිපාකයටො. 

184. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංද ්ය න්ය ො න යෙබන්ධු තිොතිආදිමාහ. ත්ථ න්ධු

වුච්චති ඤා යකො, ය   න්ධූ ය ්මිං නගයර අඤ්ඤමඤ්ඤං  ඞ්ඝටි ා
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ව න්ති,  ං නගරං ‘‘ න්ධුමතී’’ති වුච්චති. යෙොයපමි බීජසම්පදන්ති 
දානසී ාදිපුඤ්ඤබීජ ම්පත්තිංයරොයපමිපට්ඨයපමීතිඅත්යථො. 

යඛොමදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

 තිය ් සුභූතිවග්ග ් වණ්ණනා මත් ා. 

චතුභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

4. කුණ්ඩධානවග්ය ො 
1. කුණ්ඩධානත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සත්තාහං පටිසල්ලීනන්තිආදිකං ආය ්මය ො කුණ්ඩධානත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
හං වතීනගයර කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුත් නයයන භගවන් ං
උප ඞ්කමිත්වා ධම්මං සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං පඨමං   ාකං 
ගණ්හන් ානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා  ං ඨානන් රං පත්යථත්වා
 දනුරූපං පුඤ්ඤං කයරොන්ය ො විචරි. ය ො එකදිව ං පදුමුත් ර ් 
භගවය ො නියරොධ මාපත්තිය ො වුට්ඨාය නිසින්න ් 

මයනොසි ාචුණ්ණපිඤ්ජරං මහන් ං කදලිඵ කණ්ණිකං උපයනසි,  ං 
භගවා පටිග්ගයහත්වා පරිභුඤ්ජි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
එකාද ක්ඛත්තුංයදයවසු යදවරජ්ජංකායරසි.චතුවී තිවායරචරාජාඅයහොසි
චක්කවත්තී. 

ය ො එවං අපරාපරං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
ක ් පබුද්ධකාය  භුම්මයදව ා හුත්වා නිබ් ත්ති. දීඝායුකබුද්ධානඤ්ච
නාමනඅන්වද්ධමාසියකොඋයපො යථොයහොති. ථාහිවිප ්සි ් භගවය ො 

ඡබ්  ් න් යරඡබ්  ් න් යරඋයපො යථොඅයහොසි, ක ් පද  ය ොපන

ඡට්යඨ ඡට්යඨ මාය  පාතියමොක්ඛං ඔ ායරසි,   ්  පාතියමොක්ඛ ් 
ඔ ාරණකාය  දි ාවාසිකා ද්යව  හායකා භික්ඛූ ‘‘උයපො ථං
කරි ් ාමා’’තිගච්ඡන්ති.අයංභුම්මයදව ාචින්ය සි–‘‘ඉයම ං ද්වින්නං 

භික්ඛූනං යමත්ති අතිවිය දළ්හා, කිං නු යඛො යභදයක  ති භිජ්යජයය, න
භිජ්යජයයා’’ති.ය  ංඔකා ංඔය ොකයමානාය  ංඅවිදූයර ගච්ඡති. 

අයථයකොයථයරොඑක ් හත්යථපත් චීවරංදත්වා රීරවළඤ්ජනත්ථං 
උදකඵාසුකට්ඨානං ගන්ත්වා යධො හත්ථපායදො හුත්වා ගුම්  මීපය ො
නික්ඛමති. භුම්මයදව ා   ්  යථර ්  පච්ඡය ො පච්ඡය ො උත් මරූපා
ඉත්ථී හුත්වා යකය  විධුනිත්වා  ංවිධාය  න්ධන්තී විය පිට්ඨියං පංසුං
පුඤ්ඡමානා විය  ාටකං  ංවිධාය නිවා යමානා විය ච හුත්වා යථර ් 

පදානුපදිකා හුත්වා ගුම් ය ො නික්ඛන් ා. එකමන්ය  ඨිය ො

 හායකත්යථයරො ංකාරණංදි ්වාවයදොමන ් ජාය ො ‘‘නට්යඨොදානියම
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ඉමිනා භික්ඛුනා  ද්ධිං දීඝරත් ානුගය ො සියනයහො,  චාහං එවංවිධභාවං 

ජායනයයං, එත් කං කා ං ඉමිනා  ද්ධිං වි ් ා ං න කයරයය’’න්ති

චින්ය ත්වා ආගච්ඡන් ංයයව නං ‘‘ගණ්හාහාවුය ො, තුය්හං පත් චීවරං, 
 ාදිය නපායපන ද්ධිං එකමග්යගනනගච්ඡාමී’’තිආහ. ංකථංසුත්වා
  ්   ජ්ජිභික්ඛුයනො හදයං තිඛිණ ත්තිං ගයහත්වා විද්ධං විය අයහොසි.

 ය ො නං ආහ – ‘‘ආවුය ො, කින්නායම ං වදසි, අහං එත් කං කා ං

දුක්කටමත් ම්පිආපත්තිංනජානාමි, ත්වංපනමං අජ්ජ ‘පායපො’ති වදසි, 

කිං ය  දිට්ඨන්ති, කිං අඤ්යඤන දිට්යඨන, කිං ත්වං එවංවියධන 
අ ඞ්ක පටියත්ය න මාතුගායමන  ද්ධිං එකට්ඨායන හුත්වා

නික්ඛන්ය ො’’ති? ‘‘නත්යථ ං, ආවුය ො, මය්හං, නාහංඑවරූපංමාතුගාමං
ප ් ාමී’’ති   ්  යාව තියං කයථන්  ් ාපි ඉ යරො යථයරො කථං
අ ද්දහිත්වා අත් නා දිට්ඨකාරණංයයව භූ ත් ං කත්වා ගණ්හන්ය ො
ය න ද්ධිංඑකමග්යගනඅගන්ත්වාඅඤ්යඤනමග්යගන ත්ථු  න්තිකං
ගය ො.ඉ යරොපිභික්ඛුඅඤ්යඤනමග්යගන ත්ථු න්තිකංයයවගය ො. 

 ය ො භික්ඛු ඞ්ඝ ්  උයපො ථාගාරං පවි නයව ාය ය ො භික්ඛු  ං
භික්ඛුං උයපො ථග්යග දි ්වා  ඤ්ජානිත්වා ‘‘ඉම ්මිං උයපො ථග්යග 

එවරූයපො නාම පාපභික්ඛු අත්ථි, නාහං ය න  ද්ධිං උයපො ථං
කරි ් ාමී’’ති නික්ඛමිත්වා  හි අට්ඨාසි. අථ භුම්මයදව ා ‘‘භාරියං මයා
කම්මංක ’’න්ති මහල් කඋපා කවණ්යණන  ්  න්තිකංගන්ත්වා–

‘‘ක ්මා, භන්ය , අයයයොඉම ්මිං ඨායනඨිය ො’’තිආහ.‘‘උපා ක, ඉමං

උයපො ථග්ගංඑයකොපාපභික්ඛුපවිට්යඨො, ‘අහංය න  ද්ධිංඋයපො ථංන

කයරොමී’ති  හි ඨිය ොම්හී’’ති. ‘‘භන්ය , මා එවං ගණ්හථ, පරිසුද්ධසීය ො

එ  භික්ඛු, තුම්යහහි දිට්ඨමාතුගායමො නාම අහං. මයා තුම්හාකං 

වීමං නත්ථාය ‘දළ්හා නු යඛො ඉයම ං යථරානං යමත්ති, යනො දළ්හා’ති
භිජ්ජනාභිජ්ජනභාවං ඔය ොයකන්ය න  ං කම්මං ක ’’න්ති. ‘‘යකො පන

ත්වං,  ප්පුරි ා’’ති? ‘‘අහං එකා භුම්මයදව ා, භන්ය ’’ති. යදවපුත්ය ො
කයථන්ය ොයයව දිබ් ානුභායවන ඨත්වා යථර ්  පාදමූය  පතිත්වා

‘‘මය්හං, භන්ය , ඛමථ, යථර ්  එය ො යදොය ො නත්ථි, උයපො ථං
කයරොථා’’ති යථරං යාචිත්වා උයපො ථග්ගං පයවය සි. ය ො යථයරො 
උයපො ථං  ාව එකට්ඨායන අකාසි. මිත්  න්ථවවය න පන පුන ය න
 ද්ධිංනඑකට්ඨායනවසි. ඉම ් යථර ් යදො ංනකයථසි.අපරභායග
චුදි කත්යථයරොපනවිප ් නායකම්මංකයරොන්ය ො අරහත් ංපාපුණි. 

භුම්මයදව ා  ් කම්ම ් නි ් න්යදනඑකංබුද්ධන් රං අපායය ො

නමුච්චිත්ථ. යචපනකාය නකා ංමනු ් ත් ංආගච්ඡති, අඤ්යඤන
යයන යකනචි කය ො යදොය ො   ්ය ව උපරි ප ති. ය ො අම්හාකං

භගවය ො උප්පන්නකාය   ාවත්ථියං බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ති, 

ධාන ාණයවොති ්  නාමං අකංසු. ය ො වයප්පත්ය ො  යයො යවයද
උග්ගණ්හිත්වාමහල් කකාය   ත්ථුධම්මයද නංසුත්වාපටි ද්ධ ද්යධො
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 ා යන පබ් ජි.   ්  උප ම්පන්නදිව ය ො පට්ඨාය එකා

අ ඞ්ක පටියත් ා ඉත්ථී   ්මිං ගාමං පවි න්ය   ද්ධිංයයව පවි ති, 

නික්ඛමන්ය නික්ඛමති, විහාරංපවි න්ය පි ද්ධිංපවි ති, තිට්ඨන්ය පි 
තිට්ඨතීතිඑවංනිච්චානු න්ධාපඤ්ඤායති.යථයරො ංනප ් ති.  ් පන 

පුරිමකම්ම ් නි ් න්යදන ාඅඤ්යඤ ංඋපට්ඨාසි. 

ගායම යාගුභික්ඛං දදමානා ඉත්ථියයො, ‘‘භන්ය , අයං එයකො

යාගුඋළුඞ්යකොතුම්හාකං, එයකොඉමි ් ාඅම්හාකං හායිකායා’’ති පරිහා ං
කයරොන්ති. යථර ්  මහතී වියහ ා යහොති. විහාරග ම්පි නං  ාමයණරා
යචව දහරභික්ඛූචපරිවායරත්වා ‘‘ධායනොයකොණ්යඩොජාය ො’’තිපරිහා ං

කයරොන්ති. අථ ්  ය යනව කාරයණන කුණ්ඩධායනො යථයෙොති නාමං
ජා ං. ය ො උට්ඨාය  මුට්ඨාය ය හි කරියමානං යකළිං  හිතුං

අ ක්යකොන්ය ො උම්මාදං ගයහත්වා ‘‘තුම්යහ යකොණ්ඩා, තුම්හාකං

උපජ්ඣායයො යකොණ්යඩො, ආචරියයො යකොණ්යඩො’’ති වදති. අථ නං  ත්ථු

ආයරොයචසුං – ‘‘කුණ්ඩධායනො, භන්ය , දහර ාමයණයරහි  ද්ධිං එවං

ඵරු වාචංවදතී’’ති. ත්ථා ං පක්යකො ායපත්වා‘‘ ච්චංකිරත්වං, ධාන, 
දහර ාමයණයරහි  ද්ධිං ඵරු වාචං වදසී’’ති පුච්ඡි. ය න ‘‘ ච්චං

භගවා’’තිවුත්ය –‘‘ක ්මාඑවංවදසී’’තිආහ.‘‘භන්ය , නි ද්ධංවියහ ං

 හිතුං අ ක්යකොන්ය ො එවං කයථමී’’ති. ‘‘ත්වං පුබ්ය  ක කම්මං

යාවජ්ජදිව ාජීරායපතුංන ක්යකොසි, පුනඑවංඵරු වාචංමාවද භික්ඛූ’’ති
වත්වාආහ– 

‘‘මායවොචඵරු ංකඤ්චි, වුත් ාපටිවයදයය ං; 

දුක්ඛාහි ාරම්භකථා, පටිදණ්ඩාඵුය යය ං. 

‘‘ යචයනයරසිඅත් ානං, කංය ොඋපහය ොයථා; 

එ පත්ය ොසිනිබ් ානං,  ාරම්යභොය නවිජ්ජතී’’ති.(ධ.ප. 133-

134) – 

ඉමඤ්ච පන   ්  යථර ්  මාතුගායමන  ද්ධිං විචරණභාවං 

යකො  රඤ්යඤොපි කථයිංසු. රාජා ‘‘ගච්ඡථ, භයණ, නං වීමං ථා’’ති
යපය ත්වා  යම්පි මන්යදයනව පරිවායරන  ද්ධිං යථර ්   න්තිකං
ගන්ත්වා එකමන්ය  ඔය ොයකන්ය ො අට්ඨාසි.   ්මිං ඛයණ යථයරො
සූචිකම්මංකයරොන්ය ොනිසින්යනොයහොති. ාපිඉත්ථී අවිදූයරඨායනඨි ා
වියපඤ්ඤායති. 

රාජා  ංදි ්වා‘‘අත්ථි ංකාරණ’’න්ති   ් ාඨි ට්ඨානංඅගමාසි. ා
  ්මිං ආගච්ඡන්ය  යථර ්  ව නපණ්ණ ා ං පවිට්ඨා විය අයහොසි.
රාජාපි ාය ද්ධිංඑවපණ්ණ ා ායංපවිසිත්වා බ් ත්ථඔය ොයකන්ය ො 

අදි ්වා ‘‘නායං මාතුගායමො, යථර ්  එයකො කම්මවිපායකො’’ති  ඤ්ඤං
කත්වා පඨමං යථර ්   මීයපන ගච්ඡන්ය ොපි යථරං අවන්දිත්වා   ් 
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කාරණ ්  අභූ භාවං ඤත්වා පණ්ණ ා ය ො නික්ඛමිත්වා යථරං

වන්දිත්වා එකමන්ය  නිසින්යනො ‘‘කච්චි, භන්ය , පිණ්ඩයකන න

කි මථා’’ති පුච්ඡි. යථයරො ‘‘වට්ටති, මහාරාජා’’ති ආහ. ‘‘ජානාමහං, 

භන්ය , අයය ්  කථං, එවරූයපනුපක්කිය ය න  ද්ධිං චරන් ානං 

තුම්හාකංයකනාමපසීදි ් න්ති, ඉය ොපට්ඨායයවොකත්ථචිගමනකිච්චං

නත්ථි.අහං චතූහිපච්චයයහිඋපට්ඨහි ් ාමි, තුම්යහයයොනිය ොමනසිකායර
මා පමජ්ජිත්ථා’’ති වත්වා නි ද්ධභික්ඛං පට්ඨයපසි. යථයරො රාජානං
උපත්ථම්භකං  භිත්වා යභොජන ප්පායයන එකග්ගචිත්ය ො හුත්වා
විප ් නං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං පාපුණි.  ය ො පට්ඨාය  ා ඉත්ථී
අන් රධායි. 

 දා මහාසුභද්දා උග්ගනගයර මිච්ඡාදිට්ඨිකුය  ව මානා ‘‘ ත්ථා මං
අනුකම්පතූ’’ති උයපො ථඞ්ගං අධිට්ඨාය නිරාමගන්ධා හුත්වා

උපරිපා ාද ය  ඨි ා ‘‘ඉමානි පුප්ඵානි අන් යර අට්ඨත්වා ද    ් 

මත්ථයක වි ානං හුත්වා තිට්ඨන්තු, ද  ය ො ඉමාය  ඤ්ඤාය  ්යව
පඤ්චහිභික්ඛු ය හි ද්ධිංමය්හං භික්ඛංගණ්හතූ’’ති ච්චකිරියංකත්වා
අට්ඨ සුමනපුප්ඵමුට්ඨියයො වි ් ජ්යජසි. පුප්ඵානි ගන්ත්වා
ධම්මයද නායව ාය  ත්ථු මත්ථයක වි ානං හුත්වා අට්ඨංසු.  ත්ථා  ං
සුමනපුප්ඵවි ානං දි ්වා චිත්ය යනව සුභද්දාය භික්ඛං අධිවාය ත්වා 

පුනදිවය අරුයණඋට්ඨිය  ආනන්දත්යථරංආහ– ‘‘ආනන්ද, මයං අජ්ජ

දූරං භික්ඛාචාරං ගමි ් ාම, පුථුජ්ජනානං අදත්වා අරියානංයයව   ාකං 

යදහී’’ති. යථයරො භික්ඛූනං ආයරොයචසි – ‘‘ආවුය ො,  ත්ථා අජ්ජ දූරං

භික්ඛාචාරං ගමි ් ති. පුථුජ්ජනා මා ගණ්හන්තු, අරියාව   ාකං

ගණ්හන්තූ’’ති. කුණ්ඩධානත්යථයරො – ‘‘ආහරාවුය ො,   ාක’’න්ති

පඨමංයයව හත්ථං ප ායරසි. ආනන්යදො ‘‘ ත්ථා  ාදි ානං භික්ඛූනං

  ාකං න දායපති, අරියානංයයව දායපතී’’ති වි ක්කං උප්පායදත්වා
ගන්ත්වා  ත්ථු ආයරොයචසි.  ත්ථා ‘‘ආහරායපන්  ්    ාකං යදහී’’ති 

ආහ.යථයරො චින්ය සි – ‘‘ යචකුණ්ඩධාන ්   ාකා දාතුංනයුත් ා, 

අථ  ත්ථා පටි ායහයය, භවි ් ති එත්ථ කාරණ’’න්ති ‘‘කුණ්ඩධාන ් 
  ාකං ද ් ාමී’’ති ගමනං අභිනීහරි. කුණ්ඩධායනො   ්  පුරාගමනා එව
අභිඤ්ඤාපාදකං චතුත්ථජ්ඣානං  මාපජ්ජිත්වා ඉද්ධියා ආකාය  ඨත්වා

‘‘ආහරාවුය ො ආනන්ද,  ත්ථා මං ජානාති, මාදි ං භික්ඛුං පඨමං   ාකං
ගණ්හන් ංන ත්ථාවායරතී’’තිහත්ථංප ායරත්වා  ාකං ගණ්හි. ත්ථා
 ං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා යථරං ඉම ්මිං  ා යන පඨමං   ාකං 
ගණ්හන් ානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි. ය ්මා අයං යථයරො රාජානං 
උපත්ථම්භං භිත්වා ප්පායාහාරපටි ායභන  මාහි චිත්ය ො විප ් නාය
කම්මං කයරොන්ය ො උපනි ් ය ම්පන්න ාය ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි.
එවංභූ  ් ාපි ඉම ්  යථර ්  ගුයණ අජානන් ා යය පුථුජ්ජනා භික්ඛූ

‘‘අයංපඨමං  ාකංගණ්හති, කිංනුයඛොඑ ’’න්තිවිමතිංඋප්පායදන්ති.
ය  ං  ං විමතිවිධමනත්ථං යථයරො ආකා ං අබ්භුග්ගන්ත්වා
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ඉද්ධිපාටිහාරියං ද ්ය ත්වා අඤ්ඤාපයදය න අඤ්ඤං  යාකයරොන්ය ො
‘‘පඤ්චඡින්යද’’තිගාථංඅභාසි. 

1. එවං ය ො පූරි පුඤ්ඤ ම්භාරානුරූයපන අරහා හුත්වා
පත් එ දග්ගට්ඨායනො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් වය න

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සත්තාහං පටිසල්ලීනන්තිආදිමාහ.  ත්ථ
 ත්ථාහං  ත් දිව ං නියරොධ මාපත්තිවිහායරන පටි ල්ලීනං
වියවකභූ න්තිඅත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

කුණ්ඩධානත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2.  ාග ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

යසොභියතො නා  නාය නාතිආදිකං ආය ්මය ො  ාග ත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ො කාය 
එක ්මිං බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො  බ් සිප්යපසු නිප්ඵත්තිං පත්ය ො

නායමන යසොභියතො නාම හුත්වා තිණ්ණං යවදානං පාරගූ
 නිඝණ්ඩුයකටුභානං  ාක්ඛරප්පයභදානං ඉතිහා පඤ්චමානං පදයකො 
යවයයාකරයණොය ොකාය මහාපුරි  ක්ඛයණසුඅනවයයො.ය ොඑකදිව ං
පදුමුත් රං භගවන් ං ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණසිරියා ය ොභමානං
උයයානද්වායරන ගච්ඡන් ං දි ්වා අතීව ප න්නමානය ො අයනයකහි
උපායයහි අයනයකහි ගුණවණ්යණහි යථොමනං අකාසි. භගවා   ් 
යථොමනං සුත්වා‘‘අනාගය යගො ම ් භගවය ො ා යන ාගය ොනාම
 ාවයකො භවි ් තී’’ති  යාකරණං අදාසි. ය ො  ය ො පට්ඨාය පුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො.
කප්ප   හ ් යදවමනු ්ය සු උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං 
බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො.   ්  මා ාපි යරො 

ය ොමන ් ං වඩ්යඪන්ය ො සුජාය ො ආගය ොති සා යතොති නාමං කරිංසු.
ය ො  ා යන පසීදිත්වා පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං
පත්ය ො. 

17. එවංය ො පුඤ්ඤ ම්භාරානුරූයපනපත් අරහත් ඵය ොඅත් යනො
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

යසොභියතො නා  නාය නාතිආදිමාහ.  ත්ථ  දා පුඤ්ඤ ම්භාර ් 
පරිපූරණ මයය නායමන ය ොභිය ො නාම බ්රාහ්මයණො අයහොසින්ති
 ම් න්යධො. 

21. විපථාඋද්ධරිත්වානාතිවිරුද්ධපථාකුමග්ගා, උප්පථාවා උද්ධරිත්වා

අපයනත්වා. පථං ආචික්ඛයසති, භන්ය ,  බ් ඤ්ඤු තුවං පථං
 ප්පුරි මග්ගං නිබ් ානාධිගමනුපායං ආචික්ඛය  කයථසි යදය සි විභජි
උත් ානිංඅකාසීතිඅත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 
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 ාග ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. මහාකච්චානත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙනාථස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො කච්චානත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  
ගහපතිමහා ා කු යගයහනිබ් ත්ය ත්වාවුද්ධිප්පත්ය ොඑකදිව ං ත්ථු
 න්තියක ධම්මංසුණන්ය ො ත්ථාරංඑකංභික්ඛුං ංඛිත්ය නභාසි  ් 
විත්ථායරනඅත්ථං විභජන් ානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන් ං දි ්වා යම්පි ං 
ඨානන් රං පත්යථන්ය ො දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො සුයමධ ්  භගවය ො කාය  විජ්ජාධයරො හුත්වා ආකාය න
ගච්ඡන්ය ො  ත්ථාරං එක ්මිං වන ණ්යඩ නිසින්නං දි ්වා
ප න්නමානය ොකණිකාරපුප්යඵහිපූජංඅකාසි. 

ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන අපරාපරං සුගතීසුයයව පරිවත්ය ත්වා 
ක ් පද    ් කාය  ාරාණසියංකු ඝයරනිබ් ත්තිත්වාපරිනිබ්බුය 
භගවති සුවණ්ණයචතියකරණට්ඨානං ද  හ ් ග්ඝනිකාය
සුවණ්ණිට්ඨකාය පූජං කත්වා ‘‘භගවා මය්හං නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායන
 රීරංසුවණ්ණවණ්ණංයහොතූ’’ති පත්ථරං අකාසි.  ය ොයාවජීවංකු  ං
කත්වා එකං බුද්ධන් රං යදවමනු ්ය සු  ං රිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද

උජ්යජනියං රඤ්යඤො චණ්ඩපජ්යජො  ්  පුයරොහි  ්  යගයහ නිබ් ත්ති, 

  ්  නාමග්ගහණදිවය  මා ාපි යරො ‘‘අම්හාකං පුත්ය ො
සුවණ්ණවණ්යණො අත් යනො නාමං ගයහත්වා ආගය ො’’ති 

කඤ්ෙන ාණයවොත්යවව නාමං කරිංසු. ය ො වුද්ධිමන්වාය  යයො යවයද 
උග්ගණ්හිත්වා පිතු අච්චයයන පුයරොහි ට්ඨානං  භි. ය ො යගොත් වය න 

කච්ොයනොතිපඤ්ඤායිත්ථ. 

රාජා චණ්ඩපජ්යජොය ො බුද්ධුප්පාදං සුත්වා, ‘‘ආචරිය, ත්වං  ත්ථ
ගන්ත්වා  ත්ථාරං ඉධායනහී’’ති යපය සි. ය ො අත් ට්ඨයමො  ත්ථු
 න්තිකං උපගය ො.   ්   ත්ථා ධම්මං යදය සි. යද නාපරියයො ායන
ය ො  ත් හි ජයනහි  ද්ධිං  හපටි ම්භිදාහි අරහත්ය  පතිට්ඨාසි. අථ

 ත්ථා ‘‘එථ, භික්ඛයවො’’ති හත්ථං ප ායරසි. ය   ාවයදව
ද්වඞ්ගු මත් යක ම ්සුකා ඉද්ධිමයපත් චීවරධරා ව ්  ට්ඨිකත්යථරා

විය අයහසුං. එවං යථයරො  දත්ථං නිප්ඵායදත්වා, ‘‘භන්ය , රාජා 
පජ්යජොය ො තුම්හාකං පායද වන්දිතුං ධම්මඤ්ච ය ොතුං ඉච්ඡතී’’ති  ත්ථු

ආයරොයචසි.  ත්ථා ‘‘ත්වංයයව භික්ඛු  ත්ථ ගච්ඡ,  යි ගය පි රාජා
පසීදි ් තී’’ති ආහ. යථයරො අත් ට්ඨයමො  ත්ථ ගන්ත්වා රාජානං
ප ායදත්වා අවන්තීසු  ා නං පතිට්ඨායපත්වා පුන  ත්ථු  න්තිකයමව
ගය ො. 
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31. එවං ය ො පත් අරහත් ඵය ො ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම
 ාවකානං  ංඛිත්ය න භාසි  ්  විත්ථායරන අත්ථං විභජන් ානං යදිදං

මහාකච්චායනො’’ති (අ.නි. 1.188, 197) එ දග්ගට්ඨානං පත්වා අත් යනො
පුබ් කම්මං  රිත්වා පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

පදුමුත්තෙනාථස්සාතිආදිමාහ.  ත්ථ පදු ං නා  යෙතිෙන්ති පදුයමහි
ඡාදි ත් ා වා පදුමාකායරහි ක ත් ා වා භගවය ො 

ව නගන්ධකුටිවිහායරොව පූජනීයභායවන යචතියං, යථා

‘‘යගො මකයචතියං, ආළවකයචතිය’’න්ති වුත්ය  ය  ං යක්ඛානං

නිව නට්ඨානං පූජනීයට්ඨානත් ා යචතියන්ති වුච්චති, එවමිදං භගවය ො

ව නට්ඨානංයචතියන්ති වුච්චති, නධාතුනිධායකයචතියන්තියවදි බ් ං.න
හි අපරිනිබ්බු  ්  භගවය ො  රීරධාතූනං අභාවා ධාතුයචතියං අකරි. 

සිලාසනංකාෙයත්වාති   ් ාපදුමනාමිකායගන්ධකුටියාපුප්ඵාධාරත්ථාය

යහට්ඨා ඵලිකමයං සි ා නං කායරත්වා. සුවණ්යණනාභියලපයන්ති  ං
සි ා නං ජම්ය ොනදසුවණ්යණන අභිවිය ය න ය පයිං ඡායදසින්ති
අත්යථො. 

32. ෙතනා ෙං  ත් හි ර යනහි ක ං ඡත් ං පග් ය්හ මුද්ධනි
ධායරත්වා වාළබීජනිඤ්ච ය  පවරචාමරිඤ්ච පග්ගය්හ බුද්ධ ් 

අභියරොපයිං. යලොකබන්ධුස්ස තාදියනොති  ක ය ොක න්ධු දි  ් 
 ාදිගුණ මඞ්ගි ්  බුද්ධ ්  ධායරසින්ති අත්යථො. ය  ං 
උත් ානත්ථයමවාති. 

මහාකච්චානත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. කාළුදායිත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො කාළුදායිත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  හං වතීනගයර
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං
භික්ඛුං කු ප්ප ාදකානං භික්ඛූනං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා  ජ්ජං
අභිනීහාරංකත්වා ංඨානන් රංපත්යථසි. 

ය ො යාවජීවං කු  ං කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො අම්හාකං 
ය ොධි ත්  ්  මාතුකුච්ඡියං පටි න්ධිග්ගහණදිවය  කපි වත්ථු ්මිංයයව

අමච්චයගයහ පටි න්ධිං ගණ්හි, ය ොධි ත්ය න  ද්ධිං එකදිව ංයයව
ජාය ොති  ං දිව ංයයව නං දුකූ චුම් ටයක නිපජ්ජායපත්වා
ය ොධි ත්  ්  උපට්ඨානත්ථාය නයිංසු. ය ොධි ත්ය න හි  ද්ධිං

ය ොධිරුක්යඛො, රාහු මා ා, චත් ායරො නිධී, ආයරොහනහත්ථී, 

අ ් කණ්ඩයකො, ආනන්යදො, ඡන්යනො, කාළුදායීති ඉයම  ත්  එකදිවය 
ජා ත් ා හජා ානාමඅයහසුං.අථ ්  නාමග්ගහණදිවය  ක නගර ් 
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පටුන 

උදග්ගචිත් දිවය  ජා ත් ා උදායත්යවව නාමං අකංසු. යථොකං

කාළධාතුකත් ාපන කාළුදායීතිපඤ්ඤායිත්ථ.ය ොය ොධි ත්ය න ද්ධිං
කුමාරකීළං කීළන්ය ොවුද්ධිංඅගමාසි. 

අපරභායග ය ොකනායථ මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා අනුක්කයමන 

 බ් ඤ්ඤු ං පත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යක රාජගහං උපනි ් ාය
යවළුවයන විහරන්ය  සුද්යධොදනමහාරාජා  ං පවත්තිං සුත්වා 
පුරි  හ ් පරිවාරංඑකං අමච්චං‘‘පුත් ංයමඉධායනහී’’තියපය සි.ය ො
ධම්මයද නායව ායං  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා පරි පරියන්ය  ඨිය ො

ධම්මං සුත්වා  පරිවායරො අරහත් ං පාපුණි. අථ යන  ත්ථා ‘‘එථ, 
භික්ඛයවො’’ති හත්ථං ප ායරසි.  බ්ය   ඞ්ඛණඤ්යඤව 

ඉද්ධිමයපත් චීවරධරා ව ්  ට්ඨිකත්යථරා විය අයහසුං.
අරහත් ප්පත්තිය ො පට්ඨාය පන අරියා මජ්ඣත් ාව යහොන්ති.   ්මා

රඤ්ඤාපහි  ා නංද    ් නකයථසි.රාජා ‘‘යනවගය ොආගච්ඡති, 
න  ා නං සුයයතී’’ති අපරං අමච්චං පුරි  හ ්ය හි යපය සි.   ්මිම්පි
 ථාපටිපන්යනඅපරම්පියපය සීතිඑවංනවහිපුරි  හ ්ය හි ද්ධිංනව 
අමච්යචයපය සි. බ්ය අරහත් ංපත්වාතුණ්හීඅයහසුං. 

අථරාජා චින්ය සි – ‘‘එත් කා ජනාමයිසියනහාභායවන ද    ්  

ඉධාගමනත්ථායනකිඤ්චිකථයිංසු, අයංයඛොඋදායිද  ය න මවයයො, 

 හපංසුකීළියකො, මයි ච සියනයහො අත්ථි, ඉමං යපය  ් ාමී’’ති  ං

පක්යකො ායපත්වා, ‘‘ ා , ත්වං පුරි  හ ් පරිවායරො රාජගහං ගන්ත්වා

ද   ංඉධායනහී’’තිවත්වායපය සි.ය ොපන ගච්ඡන්ය ො‘‘ චාහං, යදව, 

පබ් ජිතුං  භි ් ාමි, එවාහං භගවන් ං ඉධායන ් ාමී’’ති වත්වා ‘‘යං
කිඤ්චි කත්වා මම පුත් ං ද ්ය හී’’ති වුත්ය ො රාජගහං ගන්ත්වා  ත්ථු
ධම්මයද නයව ායං පරි පරියන්ය  ඨිය ො ධම්මං සුත්වා  පරිවායරො 

අරහත් ං පත්වා එහිභික්ඛුභායව පතිට්ඨාසි. අරහත් ං පන පත්වා ‘‘න

 ාවායං ද    ්  කු නගරං ගන්තුං කාය ො, ව න්ය  පන උපගය 
පුප්ඵිය  වන ණ්යඩ හරි තිණ ඤ්ඡන්නාය භූමියා ගමනකාය ො
භවි ් තී’’තිකා ංපටිමායනන්ය ොව න්ය   ම්පත්ය  ත්ථුකු නගරං
ගන්තුංගමනමග්ගවණ්ණං ංවණ්යණන්ය ො– 

‘‘අඞ්ගාරියනොදානිදුමාභදන්ය , ඵය සියනොඡදනංවිප්පහාය; 

ය අච්චිමන්ය ොවපභා යන්ති,  මයයොමහාවීරභාගීරථානං. 

‘‘දුමානිඵුල් ානිමයනොරමානි,  මන් ය ො බ් දි ාපවන්ති; 

පත් ංපහායඵ මා  ානා, කාය ොඉය ොපක්කමනායවීර. 

‘‘යනවාතිසී ං න පනාතිඋණ්හං, සුඛාඋතුඅද්ධනියාභදන්ය ; 

ප ් න්තු ං ාකියායකොළියාච, පච්ඡාමුඛංයරොහිනියං  රන් ං. 
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‘‘ආ ායක ය යඛත් ං, බීජංආ ායවප්පති; 

ආ ායවාණිජායන්ති,  මුද්දංධනහාරකා; 

යායආ ායතිට්ඨාමි,  ායමආ ා මිජ්ඣතු.(යථරගා. 527-530); 

‘‘නාතිසී ංනාතිඋණ්හං, නාතිදුබ්භික්ඛඡා කං; 

 ද්ද ාහරි ාභූමි, එ කාය ොමහාමුනි.(අ.නි.අට්ඨ. 1.1.225); 

‘‘පුනප්පුනඤ්යචවවපන්තිබීජං, පුනප්පුනංව ් තියදවරාජා; 

පුනප්පුනං යඛත් ං ක න්ති ක ් කා, පුනප්පුනං ධඤ්ඤමුයපති 
රට්ඨං. 

‘‘පුනප්පුනංයාචනකාචරන්ති, පුනප්පුනංදානප්පතීදදන්ති; 

පුනප්පුනංදානප්පතීදදිත්වා, පුනප්පුනං ග්ගමුයපන්ති ඨානං. 

‘‘වීයරො හයව ත් යුගංපුයනති, ය ්මිංකුය  ජායතිභූරිපඤ්යඤො; 

මඤ්ඤාමහං ක්කතියදවයදයවො,  යාහිජාය ොමුනි ච්චනායමො. 

‘‘සුද්යධොදයනො නාම පි ා මයහසියනො, බුද්ධ ්  මා ා පන

මායනාමා; 

යාය ොධි ත් ංපරිහරියකුච්ඡිනා, කාය ් යභදාතිදිවම්හි යමොදති. 

‘‘ ායගො මීකා ක ාඉය ොචු ා, දිබ්ය හිකායමහි මඞ්ගිභූ ා; 

 ායමොදතිකාමගුයණහිපඤ්චහි, පරිවාරි ායදවගයණහිය හී’’ති. 

(යථරගා.531-535); 

ඉමා ගාථා අභාසි.  ත්ථ අඞ් ාරියනොති අඞ්ගාරානි වියාති අඞ්ගාරානි.

අඞ්ගාරානි රත් පවාළවණ්ණානි රුක්ඛානං පුප්ඵඵ ානි,  ානි එය  ං

 න්තීති අඞ්ගාරියනො, අභිය ොහි කුසුමකි  යයහි

අඞ්ගාරවුට්ඨි ම්පරිකිණ්ණා වියාති අත්යථො. දානීති ඉම ්මිං කාය . දු ාති

රුක්ඛා. භදන්යතති භද්දං අන්ය  එ  ් ාති, ‘‘භදන්ය ’’ති එක ්  ද-

කාර ්  ය ොපං කත්වා වුච්චති. ගුණවිය  යුත්ය ො, 

ගුණවිය  යුත් ානඤ්ච අග්ගභූය ො  ත්ථා.   ්මා, භදන්ය ති  ත්ථු

ආ පනයමව, පච්චත් වචනඤ්යච ං එකාරන් ං ‘‘සුගය  පටිකම්යම
සුයඛදුක්යඛජීයව’’තිආදීසුවිය. ඉධපන ම්ය ොධනට්යඨදට්ඨබ් ං.ය න

වුත් ං, ‘‘භදන්ය ති ආ පන’’න්ති. ‘‘භද්ද ද්යදන  මානත්ථං

පදන් රයමක’’න්ති යකචි. ඵ ානි එ න්තීති ඵයලසියනො. අයච යනපි හි
 යච නකිරියංආහ. එවං යථයරනයාචිය ොභගවා  ත්ථගමයන හූනං
විය  ාධිගමනං දි ්වා වී ති හ ් ඛීණා වපරිවුය ො රාජගහය ො 
අතුරි චාරිකාවය න කපි වත්ථුගාමිමග්ගං පටිපජ්ජි. යථයරො ඉද්ධියා
කපි වත්ථුං ගන්ත්වාරඤ්යඤොපුරය ොආකාය ඨිය ොවඅදිට්ඨපුබ් යව ං



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

341 

පටුන 

දි ්වාරඤ්ඤා ‘‘යකොසි ත්ව’’න්තිපුච්ඡිය ො ‘‘අමච්චපුත් ං යාභගවය ො

 න්තිකංයපසි ංමංනජානාසි, ත්වංඑවංපනජානාහී’’තිද ්ය න්ය ො– 

‘‘බුද්ධ ්  පුත්ය ොම්හි අ ය්හ ාහියනො, අඞ්ගීර  ් ප්පටිම ්  

 ාදියනො; 

පිතුපි ාමය්හංතුවංසි ක්ක, ධම්යමනයමයගො මඅයයයකොසී’’ති. 

(යථරගා.536) – 

ගාථමාහ. 

 ත්ථ බුද්ධස්ස පුත්යතොම්හීති බ් ඤ්ඤුබුද්ධ ් ඔර ් පුත්ය ොඅම්හි. 

අසය්හසාහියනොති අභි ම්ය ොධිය ො පුබ්ය  ඨයපත්වා මහාය ොධි ත් ං 
අඤ්යඤහි  හිතුං වහිතුං අ ක්කුයණයයත් ා අ ය්හ ්   ක  ් 

ය ොධි ම්භාර ්  මහාකාරුණිකාධිකාර ් ච හනය ොවහනය ො,  ය ො
පරම්පි අඤ්යඤහි  හිතුං අභිභවිතුං අ ක්කුයණයයත් ා අ ය්හානං

පඤ්චන්නං මාරානං  හනය ො අභිභවනය ො, 
ආ යානු යචරි ාධිමුත්තිආදිවිභාගාවය ොධයනන යථාරහං යවයනයයානං 
දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකපරමත්යථහි අනු ා නී ඞ්ඛා  ්  අඤ්යඤහි

අ ය්හ ්  බුද්ධකිච්ච ්   හනය ො,  ත්ථ වා  ාධුකාරිභාවය ො

අ ය්හ ාහියනො. අඞ්ගීෙසස්සාති අඞ්ගීක සී ාදි ම්පත්තික ් . 

අඞ්ගමඞ්යගහි නිච්ඡරණකඔභා  ් ාති අපයර. යකචි පන ‘‘අඞ්ගීරය ො, 

සිද්ධත්යථොති ද්යවනාමානිපි රායයවගහි ානී’’තිවදන්ති. අප්පටි ස්සාති

අනූපම ් .ඉට්ඨානිට්යඨසු  ාදි ක්ඛණප්පත්තියා තාදියනො.පිතුපිතා  ය්හං

තුවංසීතිඅරියජාතිවය නමය්හංපිතු ම්මා ම්බුද්ධ ් ය ොකයවොහායරන 

ත්වං පි ා අසි. සක්කාති ජාතිවය න රාජානං ආ පති. ධම්ය නාති
 භායවනඅරියජාතිය ොකියජාතීතිද්වින්නංජාතීනං  භාව යමොධායනන. 

ය ොත ාති රාජානං යගොත්ය න ආ පති. අෙයයකොසීති පි ාමයහො අසි.
එත්ථ ච ‘‘බුද්ධ ්  පුත්ය ොම්හී’’තිආදිං වදන්ය ො යථයරො අඤ්ඤං
 යාකාසි. 

එවං පන අත් ානං ජානායපත්වා හට්ඨතුට්යඨන රඤ්ඤා මහාරයහ 
පල් ඞ්යකනිසීදායපත්වා අත් යනො පටියාදි  ්  නානග්ගර යභොජන ් 

පත් ං පූයරත්වා දින්යන ගමනාකාරං ද ්ය සි. ‘‘ක ්මා, භන්ය , 

ගන්තුකාමත්ථ, භුඤ්ජථා’’ති ච වුත්ය , ‘‘ ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා

භුඤ්ජි ් ාමී’’ති. ‘‘කහං පන  ත්ථා’’ති? ‘‘වී ති හ ් භික්ඛුපරිවායරො

තුම්හාකං ද ් නත්ථායමග්ගංපටිපන්යනො’’ති. ‘‘තුම්යහඉමංපිණ්ඩපා ං

භුඤ්ජථ, අඤ්ඤං භගවය ො හරි ් ථ. යාව ච මම පුත්ය ො ඉමං නගරං

 ම්පාපුණාති,  ාව ්  ඉය ො පිණ්ඩපා ං හරථා’’ති වුත්ය  යථයරො
භත් කිච්චං කත්වා රඤ්යඤො පරි ාය ච ධම්මං කයථත්වා  ත්ථු
ආගමනය ොපුයර රයමව ක රාජනියව නං ර නත් යයඅභිප්ප න්නං
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කයරොන්ය ො  බ්ය  ං ප ් න් ානංයයව  ත්ථු ආහරි බ් භත් පුණ්ණං
පත් ං ආකාය  වි ් ජ්යජත්වා  යම්පි යවහා ං අබ්භුග්ගන්ත්වා
පිණ්ඩපා ං උපනායමත්වා  ත්ථු හත්යථ ඨයපසි.  ත්ථා  ං පිණ්ඩපා ං
පරිභුඤ්ජි. එවං  ට්ඨියයොජනමග්යග දිවය  දිවය  යයොජනං ගච්ඡන්  ්  
භගවය ො රාජයගහය ොයයව පිණ්ඩපා ං ආහරිත්වා අදාසි. අථනං භගවා

‘‘අයංමය්හංපිතුයනො  ක නියව නංප ායදතී’’ති‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, 

මම ාවකානංකු ප්ප ාදකානංභික්ඛූනං යදිදංකාළුදායී’’ති(අ.නි.1.219, 

225) කු ප්ප ාදකානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

48-9. එවං ය ො ක පුඤ්ඤ ම්භාරානුරූයපන අරහත් ං පත්වා
පත් එ දග්ගට්ඨායනො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් වය න

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙස්ස බුද්ධස්සාතිආදිමාහ. 

අද්ධානං පටිපන්නස්සාති අපරරට්ඨං ගමනත්ථාය දූරමග්ගං

පටිපජ්ජන්  ් . ෙෙයතොොරිකං තදාතිඅන්ය ොමණ්ඩ ංමජ්යඣමණ්ඩ ං
 හිමණ්ඩ න්ති තීණි මණ්ඩ ානි  දා චාරිකං චරය ො චරන්  ්  

පදුමුත්තෙබුද්ධස්ස භගවය ො සුඵුල්ලං සුට්ඨු ඵුල් ං පය ොධි ං  ය්හ 

ගයහත්වානයකව යමවපදුමං, උප්ප ඤ්ච  ල්ලිකං විකසි ංඅහං ගය්හ

උයභොහි හත්යථහි ගයහත්වා පූයරසින්ති  ම් න්යධො. පෙ න්නං 

 යහත්වානාති පරමං උත් මං ය ට්ඨං මධුරං  බ් සුපක්කං  ාලිඔදනං

ගයහත්වා  ත්ථුයනො අදාසිං යභොයජසින්තිඅත්යථො. 

97. සකයානං නන්දිජනයනොති  කයරාජකු ානං භගවය ො ඤාතීනං 
ආයරොහපරිණාහරූපයයොබ් නවචනා පන ම්පත්තියා නන්දං තුට්ඨිං

ජයනන්ය ො උප්පායදන්ය ො. ඤාතිබන්ධු භවිස්සතීති ඤාය ො පාකයටො
 න්ධුභවි ් ති.ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

කාළුදායිත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. යමොඝරාජත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අත්ථදස්සීතුභ වාතිආදිකංආය ්මය ො යමොඝරාජත්යථර ් අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ 
නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිව ං  ත්ථු  න්තියක ධම්මං
සුණන්ය ො  ත්ථාරංඑකංභික්ඛුංලූඛචීවරධරානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන් ං
දි ්වා ංඨානන් රං ආකඞ්ඛන්ය ොපණිධානංකත්වා ත්ථ ත්ථභයව
පුඤ්ඤානිකයරොන්ය ොඅත්ථද ්සි ්  භගවය ොකාය පුනබ්රාහ්මණකුය 
නිබ් ත්තිත්වා බ්රාහ්මණානං විජ්ජාසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං ගය ො එකදිව ං
අත්ථද ්සිං භගවන් ං භික්ඛු ඞ්ඝපරිවු ං රථියං ගච්ඡන් ං දි ්වා
ප න්නමානය ො පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා සිරසි අඤ්ජලිං කත්වා
‘‘යාව ා රූපියනො  ත්ථා’’තිආදීහි ඡහි ගාථාහි අභිත්ථවිත්වා භාජනං
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පූයරත්වා මධුං උපයනසි.  ත්ථා  ං පටිග්ගයහත්වා අනුයමොදනං අකාසි.
ය ොය නපුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු ං රන්ය ොක ් පභගවය ො
කාය කට්ඨවාහන ් නාමරඤ්යඤොඅමච්යචො හුත්වානිබ් ත්ය ොය න
 ත්ථු ආනයනත්ථාය යපසිය ො  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා
පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා වී තිව ්  හ ් ානි  මණධම්මං කත්වා
 ය ො චුය ො එකං බුද්ධන් රං සුගතීසුයයව පරිවත්ය න්ය ො ඉම ්මිං

බුද්ධුප්පායද බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්තිත්වා ය ොඝොජාති  ද්ධනායමො
 ාවරීයබ්රාහ්මණ ්   න්තියක උග්ගහි සිප්යපො  ංයවගජාය ො
 ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා  ාප  හ ් පරිවායරො අජි ාදීහි  ද්ධිං  ත්ථු
 න්තිකං යපසිය ො ය  ං පන්නර යමො හුත්වා පඤ්හං පුච්ඡිත්වා
වි ් ජ්ජනපරියයො ායනඅරහත් ංපාපුණි.අරහත් ංපන පත්වා ත්ථලූඛං
සුත් ලූඛං රජනලූඛන්ති විය ය න තිවියධනපි ලූයඛන  මන්නාග ං 
පංසුකූ ංධායරසි.ය නනං ත්ථාලූඛචීවරධරානංඅග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

64. එවං ය ො පණිධානානුරූයපන අරහත් ඵ ං පත්වා අත් යනො

පුබ්  ම්භාරං දි ්වා පුබ් කම්මාපදානං පකාය න්ය ො අත්ථදස්සී තු 

භ වාතිආදිමාහ. ං බ් ංඋත් ානත්ථයමව. 

73. පුටකං පූෙයත්වානාති පුටකං වුච්චති වාරකං, ඝටං වා. අයනළකං 
නිද්යදො ං මක්ඛිකණ්ඩවිරහි ං ඛුද්දමධුනා ඝටං පූයරත්වා  ං උයභොහි

හත්යථහි පග් ය්හ පකායරන ආදයරන ගයහත්වා  යහසියනො භගවය ො
උපයනසින්ති ම් න්යධො.ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

යමොඝරාජත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. අධිමුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො අධිමුත් ත්යථර ් 

අපදානං (යථරගා. අට්ඨ. 2.අධිමුත් ත්යථරගාථාවණ්ණනා). අයම්පි 
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොඅත්ථද ්සිම්හිය ොකනායථපරිනිබ්බුය එක ්මිං
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො ර නත් යය ප න්යනො භික්ඛු ඞ්ඝං
නිමන්ය ත්වා උච්ඡූහි මණ්ඩපං කායරත්වා මහාදානං පවත්ය ත්වා
පරියයො ායන න්තිපදංපණියධසි.ය ො ය ොචුය ොයදයවසුචමනු ්ය සු
ච උභය ම්පත්තියයොඅනුභවිත්වාඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදඑක ්මිංකු යගයහ

නිබ් ත්ය ො  ා යනපසීදිත්වා ද්ධායපතිට්ඨි ත් ා අධිමුත්තත්යථයෙොති
පාකයටො. 

84. එවං ක  ම්භාරවය න අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං

 රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො නිබ්බුයත 

යලොකනාථම්හීතිආදිමාහ. ං බ් ංඋත් ානත්ථයමවාති. 
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අධිමුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7.  සුණදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො  සුණදායකත්යථර ් 
අපදානං. එය ොපාය ්මා පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිංකු යගයහනිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවාය ආදීනවං 
දි ්වා යගහං පහාය ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන් ංනි ් ාය වයන
ව න්ය ො  හූනි  සුණානි යරොයපත්වා  යදව වනමූ ඵ ඤ්ච ඛාදන්ය ො
විහාසි.ය ො හූනි සුණානි කායජනාදායමනු ් පථංආහරිත්වාප න්යනො
දානං දත්වා බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  යභ ජ්ජත්ථාය දත්වා ගච්ඡති.
එවං ය ො යාවජීවං පුඤ්ඤානි කත්වා ය යනව පුඤ්ඤ ය න
යදවමනු ්ය සු ං රන්ය ොඋභය ම්පත්තිං අනුභවිත්වාකයමන ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායදඋප්පන්යනොපටි ද්ධ ද්යධොපබ් ජිත්වාවිප ් නං වඩ්යඪත්වා

නචිර ්ය ව අරහත් ං පත්ය ො පුබ් කම්මවය න ලසුණදාෙකත්යථයෙොති
පාකයටො. 

89. අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ.  ත්ථ
හිමා යපබ්   ් පරියයො ායන මනු ් ානං ඤ්චරණට්ඨායනයදාවිප ්සී

භගවා උදපාදි,  දා අහං  ාපය ො අයහොසින්ති  ම් න්යධො. ලසුණං

උපජීවාමීති රත්  සුණං යරොයපත්වා  යදව යගොචරං කත්වා ජීවිකං
කප්යපමීතිඅත්යථො.ය නවුත් ං‘‘ සුණංමය්හයභොජන’’න්ති. 

90. ඛාරියෙො පූෙයත්වානාති  ාප භාජනානි  සුයණන පූරයිත්වා

කායජනාදාය සඞ්ඝාො ං  ඞ්ඝ ් ව නට්ඨානංයහමන් ාදීසුතීසුකාය සු 

 ඞ්ඝ ්  චතූහි ඉරියාපයථහි ව නවිහාරං අ ච්ඡිං අගමාසින්ති අත්යථො. 

හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතනාතිඅහං න්තුට්යඨො ය ොමන ් යුත් චිත්ය න
 ඞ්ඝ ්  සුණංඅදාසින්තිඅත්යථො. 

91. විපස්සිස්ස…යප.… නිෙතස්සහන්ති නරානං අග්ග ්  ය ට්ඨ ් 
අ ්  විප ්සි ්  භගවය ො  ා යන නිරය ො නි ්ය ය න රය ො අහන්ති

 ම් න්යධො. සඞ්ඝස්ස…යප.… ය ොදහන්ති අහං  ඞ්ඝ ්   සුණදානං

දත්වා සග් ම්හි සුට්ඨු අග්ග ්මිං යදවය ොයක ආයුකප්පං දිබ්  ම්පත්තිං

අනුභවමායනො යමොදිං,  න්තුට්යඨො භවාමීති අත්යථො. ය  ං 
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

 සුණදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

345 

පටුන 

8. ආයාගදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො ආයාගදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිඛි ්  භගවය ො
පරිනිබ්බු කාය  එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො  ා යන ප න්යනො
වඩ්ඪකීනං මූ ං දත්වා අතිමයනොහරං දීඝං යභොජන ා ං කාරායපත්වා
භික්ඛු ඞ්ඝං නිමන්ය ත්වාපණීය නාහායරනයභොයජත්වාමහාදානංදත්වා
චිත් ං ප ායදසි. ය ො යාව ායුකං පුඤ්ඤානිකත්වා යදවමනු ්ය සුයයව
 ං රන්ය ො උභය ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායදකු යගයහ
නිබ් ත්ය ො පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො
විප ් නං වඩ්යඪත්වා න චිර ්ය ව අරහත් ං පාපුණි. පුබ්ය  

ක පුඤ්ඤවය න ආො ත්යථයෙොතිපාකයටො. 

94. එවං ය ො ක පුඤ්ඤ ම්භාරවය න අරහත් ං පත්වා අත් නා
පුබ්ය  ක කු  කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිමාහ. ත්ථ නිබ්බුයතති වදතං 

‘‘මයං බුද්ධා’’ති වදන් ානං අන් යර වයෙ උත් යම සිඛිම්හි භගවති

පරිනිබ්බුය ති අත්යථො. හට්යඨො හට්යඨන චිත්යතනාති  ද්ධ ාය

හට්ඨපහට්යඨො ය ොමන ් යුත් චිත්  ාය පහට්යඨන චිත්ය න උත්ත ං

ථූපං ය ට්ඨංයචතියං අවන්දිං පණාමයින්තිඅත්යථො. 

95. වඩ්ඪකීහිකථායපත්වාති ‘‘යභොජන ා ාය පමාණං කිත් ක’’න්ති

පමාණං කථායපත්වාතිඅත්යථො. මූලංදත්වානහංතදාති දා  ්මිං කාය 

අහංකම්මකරණත්ථායය  ංවඩ්ඪකීනංමූ ංදත්වා ආො ං ආය ංදීඝං
යභොජන ා ං අහං  න්තුට්යඨො ය ොමන ් චිත්ය න කාරයප හං 
කාරායපසිංඅහන්තිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

97. ආො ස්ස ඉදං ඵලන්ති යභොජන ා දාන ්  ඉදං විපාකන්ති
අත්යථො. 

ආයාගදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. ධම්මචක්කිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො ධම්මචක්කිකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො පුත් දායරහි වඩ්ඪිය ො

විභව ම්පන්යනොමහායභොයගො, ය ො ර නත් යය ප න්යනො ද්ධාජාය ො
ධම්ම භායං ධම්මා න ්  පිට්ඨිය ො ර නමයං ධම්මචක්කං කායරත්වා
පූයජසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු නිබ් ත් ට්ඨායනසු 
 ක්ක ම්පත්තිං චක්කවත්ති ම්පත්තිඤ්ච අනුභවිත්වා කයමන ඉම ්මිං 
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බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ උප්පන්යනො විභව ම්පන්යනො
 ඤ්ජා  ද්යධො පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වානචිර ්ය ව අරහත් ං

පත්වා පුබ්ය  ක කු  නාම දි නායමන ධම් ෙක්කිකත්යථයෙොති
පාකයටොජාය ො අයහොසි. 

102. ය ො පුඤ්ඤ ම්භාරානුරූයපන පත් අරහත් ඵය ො අත් යනො
පුබ් කම්මං  රිත්වා ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

සිද්ධත්ථස්සභ වයතොතිආදිමාහ. සීහාසනස්සසම්මුඛාතිසීහ ් භගවය ො

නිසින්න ්  ම්මුඛා බුද්ධා න ් අභිමුඛට්ඨායනතිඅත්යථො, ධම් ෙක්කං

ය  ඨපිතන්ති මයා ධම්මචක්කාකායරන උභය ො සීහරූපං ද ්ය ත්වා

මජ්යඣආදා  දි ං කායරත්වාක ංධම්මචක්කංඨපි ංපූජි ං.කිංභූ ං? 

විඤ්ඤූහි යමධාවීහි ‘‘අතීව සුන්දර’’න්ති වණ්ණිතං යථොමි ං සුක ං
ධම්මචක්කන්ති  ම් න්යධො. 

103. ොරුවණ්යණොව යසොභාමීති සුවණ්ණවණ්යණො ඉව ය ොභාමි

වියරොචාමීති අත්යථො. ‘‘චතුවණ්යණහි ය ොභාමී’’තිපි පායඨො,   ් 

ඛත්තියබ්රාහ්මණයව ් සුද්දජාති ඞ්ඛාය හි චතූහි වණ්යණහි යසොභාමි 

වියරොචාමීති අත්යථො. සයෙොග් බලවාහයනොති සුවණ්ණසිවිකාදීහි
යයොග්යගහි ච ය නාපතිමහාමත් ාදීහි ය වයකහි  ය හි ච

හත්ථිඅ ් රථ ඞ්ඛාය හි වාහයනහි ච  හිය ොති අත්යථො. බහුජ්ජනා 

 හයවො මනු ් ා අනුෙන්තා මමානුවත් න් ා නිච්ෙං නිච්චකා ං
පරිවායරන්තීති ම් න්යධො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ධම්මචක්කිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. කප්පරුක්ඛියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො කප්පරුක්ඛියත්යථර ් 

අපදානං(යථරගා.අට්ඨ.2.576). අයම්පිපුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරොය සු
ය සු භයවසු නිබ් ානාධිගමූපායභූ ානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො 
සිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය විභව ම්පන්යනඑක ්මිංකුය නිබ් ත්ය ො
මහද්ධයනො මහායභොයගො  ත්ථරි ප න්යනො  ත් හි ර යනහි විචිත් ං
සුවණ්ණමයං කප්පරුක්ඛං කායරත්වා සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො යචතිය ් 
 ම්මුයඛඨයපත්වාපූයජසි. ය ොඑවරූපංපුඤ්ඤංකත්වායාව ායුකංඨත්වා
 ය ො චුය ො සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො කයමන ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවා ං 
 ණ්ඨයපත්වාර නත් යයප න්යනොධම්මංසුත්වාපටි ද්ධ ද්යධො ත්ථු
ආරායධත්වා පබ් ජිය ො නචිර ්ය ව අරහත් ං පත්වා පුබ්ය 

ක කු  නායමන කප්පරුක්ඛිෙත්යථයෙොතිපාකයටොඅයහොසි. 

108. ය ො එවං පත් අරහත් ඵය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් වය න පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සිද්ධත්ථස්ස



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

347 

පටුන 

භ වයතොතිආදිමාහ. ථූපයසට්ඨස්ස සම්මුඛාති ය ට්ඨ ්  උත් ම ් 

ධාතුනිහි ථූප ්  යචතිය ්   ම්මුඛට්ඨායන විචිත්තදුස්යස 

අයනකවණ්යණහි වි යමන වි දිය න චිත්ය න මයනොහයර

චිනපට්ටය ොමාරපට්ටාදියක දු ්ය . ලය ත්වා ඔ ග්යගත්වා කප්පරුක්ඛං 

ඨයපසිං අහංපතිට්ඨයපසින්තිඅත්යථො.ය  ං උත් ානත්ථයමවාති. 

කප්පරුක්ඛියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

චතුත්ථවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

5. උපාලිවග්ය ො 
1. භාගියනයයපාලිත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ඛීණාසවසහස්යසහීතිආදිකං ආය ්මය ො උපාලිත්යථර ් 
භාගියනයයපාලිත්යථර ්  අපදානං. එය ො හි යථයරො පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො   ්මිං   ්මිං භයව පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් 
භගවය ො කාය  එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවාය 
ආදීනවං දි ්වා යගහං පහාය ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා 
පඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨ මාපත්ති ාභීහුත්වාහිමවන්ය වා ංකප්යපසි.  ්මිං
 මයය පදුමුත් යරො භගවා වියවකකායමො හිමවන් ං පාවිසි.  ාපය ො
භගවන් ං පුණ්ණචන්දමිව වියරොචමානං දූරය ොව දි ්වා ප න්නමානය ො
අජිනචම්මං අංය  කත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ වන්දිත්වා ඨි යකොව
ද නඛ යමොධානඤ්ජලිං සිරසි පතිට්ඨයපත්වා අයනකාහි උපමාහි
අයනයකහි ථුතිවචයනහි භගවන් ං යථොයමසි.  ං සුත්වා භගවා – ‘‘අයං
 ාපය ොඅනාගය යගො ම ් නාම භගවය ො ා යනපබ් ජිත්වාවිනයය
තිඛිණපඤ්ඤානං අග්යගො භවි ් තී’’ති  යාකරණමදාසි. ය ො යාව ායුකං
ඨත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො බ්රහ්මය ොයක නිබ් ත්ති.  ය ො චුය ො 
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කපි වත්ථුනගයර උපාලිත්යථර ්  භාගියනයයයො හුත්වා
නිබ් ත්ති.ය ොකයමන වුද්ධිප්පත්ය ොමාතු  ් උපාලිත්යථර  න්තියක
පබ් ජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා නචිර ්ය ව
අරහාඅයහොසි.ය ොඅත් යනොආචරිය ්  මීයප වසි ත් ාවිනයපඤ්යහ

තිඛිණඤායණො අයහොසි. අථ භගවා ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම  ාවකානං 
භික්ඛූනංවිනයපඤ්යහතිඛිණපඤ්ඤානංභික්ඛූනංයදිදංභාගියනයයපාලී’’ති
 ං එ දග්ගට්ඨායනඨයපසි. 

1. ය ො එවං එ දග්ගට්ඨානං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා 
ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

ඛීණාසවසහස්යසහීතිආදිමාහ.  ත්ථ ආ  මන් ය ො යාවභවග්ගා  වන්ති

පවත් න්තීතිආ වා.කාමා වාදයයොචත් ායරොආ වා, ය  ඛීණාය ොසි ා

විය ොසි ා විද්ධංසි ා යයහි ය ති ඛීණා වා, ය යයව  හ ් ා
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ඛීණා ව හ ් ා, ය හි ඛීණා ව හ ්ය හි. පයෙයතො පරිවුය ො 

යලොකනාෙයකො ය ොක ්  නිබ් ානපාපනයකො වියවකං අනුයුත්ය ො 
පටි ල්ලිතුංඑකීභවිතුංගච්ඡය ති ම් න්යධො. 

2. අජියනන නිවත්යථොහන්ති අහං අජිනමිගචම්යමන පටිච්ඡන්යනො, 

අජිනචම්මව යනොතිඅත්යථො. තිදණ්ඩපරිධාෙයකොති කුණ්ඩිකට්ඨපනත්ථාය
තිදණ්ඩං ගයහත්වා ධායරන්ය ොති අත්යථො. භික්ඛු ඞ්යඝන පරි ූළ්හං
පරිවාරි ංය ොකනායකංඅද්ද න්ති ම් න්යධො.ය  ංපාකටයමවාති. 

භාගියනයයපාලිත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. ය ොණයකොළිවි ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අයනො දස්සිස්ස මුනියනොතිආදිකං ආය ්මය ො යකොළිවි ත්යථර ්  
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො අයනොමද ්සි ්  භගවය ො
කාය  එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වයප්පත්ය ො පුත් දායරහි
වඩ්ඪිය ො විභව ම්පන්යනො භගවය ො චඞ්කමනත්ථාය ය ොභනං චඞ්කමං
කායරත්වා සුධාපරිකම්මං කායරත්වා ආදා   මිව  මං විජ්යජො මානං
කත්වා දීපධූපපුප්ඵාදීහි  ජ්යජත්වා භගවය ො නියයායදත්වා බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛු ඞ්ඝං පණීය නාහායරන පූයජසි. ය ො එවං යාවජීවං පුඤ්ඤානි
කත්වා  ය ො චවිත්වා යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො.  ත්ථ පාළියා
වුත් නයයනදිබ්  ම්පත්තිංඅනුභවිත්වාඅන් රා ඔක්කාකකු ප්පසුය ොති
 ං  බ් ං පාළියා වුත් ානු ායරන යවදි බ් ං. පච්ඡිමභයව පන 

යකොලියරාජවංය  ජාය ො වයප්පත්ය ො යකොටිඅග්ඝනක ් 

කණ්ණපිළන්ධන ්  ධාරි ත් ා යකොටිකණ්යණොති, කුටිකණ්යණොති ච
පාකයටො අයහොසි. ය ො භගවති ප න්යනො ධම්මං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො 
පබ් ජිත්වාවිප ් නංවඩ්යඪත්වානචිර ්ය වඅරහත් ංපාපුණි. 

25. ය ො අරහා හුත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අයනො දස්සිස්ස

මුනියනොතිආදිමාහ.  ත්ථ අයනො දස්සිස්සාති අයනොමං අ ාමකං සුන්දරං
ද ් නං ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණපටිමණ්ඩි ත් ා
 යාමප්පභාමණ්ඩය ොපය ොභි ත් ා ආයරොහපරිණායහන මන්නාග ත් ා

ච ද ් නීයං  රීරං ය ්  භගවය ො ය ො අයනොමද ්සී,   ්  

අයනොමද ්සි ්  මුනියනොති අත්යථො. තාදියනොති ඉට්ඨානිට්යඨසු 

අකම්පිය භාව ් . සුධාෙ යලපනං කත්වාති සුධාය අවලිත් ං කත්වා

දීපධූපපුප්ඵධජපටාකාදීහිචඅ ඞ්ක ං චඞ්කමං කාෙයං අකාසින්තිඅත්යථො.
ය  ගාථානංඅත්යථොපාළියා අනු ායරනසුවිඤ්යඤයයයොව. 
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35. පරිවාර ම්පත්තිධන ම්පත්ති ඞ්ඛා ංය ංධායරතීතියය ොධයරො, 
 බ්ය  එය   ත්  ත් තිචක්කවත්තිරාජායනො යය ොධරනායමන
එකනාමකාති ම් න්යධො. 

52. අඞ්ගීෙයසොති අඞ්ගය ො  රීරය ො නිග්ග ා ර ්මි ය ්  ය ො

අඞ්ගීරය ො, ඡන්දයදො යමොහභයාගතීහිවාපාපාචාරවය නවාචතුරාපායංන

ගච්ඡතීති නායගො, මහන්ය ො පූජිය ො ච ය ො නායගො යචති  හානාය ො. 
ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

යකොළිවි ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. කාළියගොධාපුත් භද්දියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙසම්බුද්ධන්තිආදිකං ආය ්මය ො භද්දිය ් 
කාළියගොධාපුත් ත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො 
 ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො 
පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  විභව ම්පන්යන එක ්මිං කුය  
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො පුත් දායරහි වඩ්ඪිය ො නගරවාසියනො
පුඤ්ඤානිකයරොන්ය  දි ්වා  යම්පි පුඤ්ඤානිකාතුකායමො බුද්ධප්පමුඛං 
භික්ඛු ඞ්ඝං නිමන්ය ත්වා ථූ පටලිකාදිඅයනකානි මහාරහානි  යනානි
පඤ්ඤායපත්වා  ත්ථ නිසින්යන භගවති   ඞ්යඝ පණීය නාහායරන
යභොයජත්වා මහාදානං අදාසි. ය ො එවං යාව ායුකං පුඤ්ඤානි කත්වා
යදවමනු ්ය සු උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා අපරභායග ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කාළියගොධාය නාම යදවියා පුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ති. ය ො 
විඤ්ඤු ං පත්ය ො ආයරොහපරිණාහහත්ථපාදරූප ම්පත්තියා භද්දත් ා ච

කාළියගොධාය යදවියා පුත් ත් ා ච භද්දියෙො කාළිය ොධාපුත්යතොති
පාකයටො.  ත්ථරි පසීදිත්වා මා ාපි යරො ආරායධත්වා පබ් ජිත්වා
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

54. ය ො අරහා හුත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා
ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

පදුමුත්තෙසම්බුද්ධන්තිආදිමාහ.  ං යහට්ඨා වුත් ත්ථයමව. 

ය ත්තචිත්තන්ති මිජ්ජති සියනහති නන්දති  බ්  ත්ය ති යමත් ා, 

යමත් ාය  හග ං චිත් ං යමත් චිත් ං,  ං ය ්  භගවය ො අත්ථීති

යමත් චිත්ය ො,  ං යමත් චිත් ං.  හාමුනින්ති  ක භික්ඛූනං

මහන් ත් ා මහාමුනි,  ං පදුමුත් රං  ම්බුද්ධන්ති  ම් න්යධො. ජනතා

සබ්බාති  බ්ය ො ජනකායයො,  බ් නගරවාසියනොති අත්යථො. 

සබ්බයලොකග් නාෙකන්ති  ක ය ොක ්  අග්ගං ය ට්ඨං නිබ් ාන ් 

නයනය ො පාපනය ො නායකං පදුමුත් ර ම්බුද්ධං ජන ා උයපති  මීපං
ගච්ඡතීති ම් න්යධො. 
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55. සත්තුකඤ්ෙබද්ධකඤ්ොති ද්ධ ත්තුඅ ද්ධ ත්තු ඞ්ඛා ං ආමිසං. 

අථ වා භත් පූපඛජ්ජයභොජ්ජයාගුආදයයො යාවකාලිකත් ා ආමිසං 
පානයභොජනඤ්ච ගයහත්වා පුඤ්ඤක්යඛත්ය  අනුත් යර  ත්ථුයනො 
දදන්තීති ම් න්යධො. 

58. ආසනංබුද්ධයුත්තකන්තිබුද්ධයයොග්ගංබුද්ධාරහං බුද්ධානුච්ඡවිකං
 ත් ර නමයං ආ නන්ති අත්යථො. ය  ං නයානුයයොයගන 

සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

කාළියගොධාපුත් භද්දියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4.  න්නිට්ඨාපකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අෙඤ්යඤ කුටිකංකත්වාතිආදිකංආය ්මය ො න්නිට්ඨාපකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝර න්ධයනන  ද්යධො
ඝරාවාය  ආදීනවං දි ්වා වත්ථුකාමකිය  කායම පහාය හිමවන්  ් 
අවිදූයරපබ්  න් යරඅරඤ්ඤවා ංකප්යපසි.  ්මිංකාය  පදුමුත් යරො
භගවා වියවකකාම ාය  ං ඨානං පාපුණි. අථ ය ො  ාපය ො භගවන් ං
දි ්වා ප න්නමානය ො වන්දිත්වා නිසීදනත්ථාය තිණ න්ථරං
පඤ්ඤායපත්වා අදාසි.  ත්ථ නිසින්නං භගවන් ං අයනයකහි මධුයරහි
තිණ්ඩුකාදීහිඵ ාඵය හි න් ප්යපසි.ය ොය න පුඤ්ඤකම්යමන ය ො
චුය ොයදයවසුචමනු ්ය සුචඅපරාපරං ං රන්ය ොද්යව  ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො 
 ද්ධා ම්පන්යනො පබ් ජිය ො විප ් නං වඩ්යඪත්වා නචිර ්ය ව අරහා
අයහොසි. ඛුරග්යග අරහත් ඵ ප්පත්තියං විය නිරු ් ායහයනව

 න්තිපද ඞ්ඛාය  නිබ් ායන සුට්ඨු ඨි ත් ා සන්නිට්ඨාපකත්යථයෙොති
පාකයටො. 

70. අරහාපන හුත්වාඅත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො අෙඤ්යඤකුටිකංකත්වාතිආදිමාහ. ත්ථ 

අෙඤ්යඤතිසීහ යග්ඝාදීනංභයයනමනු ් ාඑත්ථ නරජ්ජන්තිනරමන්ති

නඅල්ලීයන්තීතිඅරඤ්ඤං,   ්මිං අරඤ්යඤ. කුටිකන්තිතිණච්ඡදනකුටිකං

කත්වා පබ්  න් යර වසාමි වා ං කප්යපසින්ති අත්යථො.  ායභන ච
අ ායභනචයය නච අයය නච න්තුට්යඨොවිහාසින්ති ම් න්යධො. 

72. ජලජත්ත නා කන්ති ජය  ජා ං ජ ජං, පදුමං, ජ ජං උත් මං 

ජ ජුත් මං, ජ ජුත් යමන මානංනාමංය ් ය ොජ ජුත් මනාමයකො, 
 ං ජ ජුත් මනාමකං බුද්ධන්ති අත්යථො. ය  ං පාළිනයානුයයොයගන
සුවිඤ්යඤය්යයමවාති. 
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 න්නිට්ඨාපකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. පඤ්චහත්ථියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුය යධො නා  සම්බුද්යධොතිආදිකං ආය ්මය ො
පඤ්චහත්ථියත්යථර ් අපදානං. අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සුයමධ ් 
භගවය ො කාය  එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා 
ර නත් යය ප න්යනො විහාසි.   ්මිං  මයය පඤ්චඋප්ප හත්ථානි
ආයනසුං. ය ො ය හි පඤ්චඋප්ප හත්යථහි වීථියං චරමානං සුයමධං
භගවන් ං පූයජසි.  ානි ගන්ත්වා ආකාය  වි ානං හුත්වා ඡායං
කුරුමානානි  ථාගය යනව  ද්ධිං ගච්ඡිංසු. ය ො  ං දි ්වා 
ය ොමන ් ජාය ො ළිතියා ඵුට්ඨ රීයරො යාවජීවං  යදව පුඤ්ඤං
අනු ් රිත්වා  ය ො චුය ො යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො අපරාපරං
 ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා

නචිර ්ය ව අරහා අයහොසි. ක කු  නායමන පඤ්ෙහත්ථිෙත්යථයෙොති
පාකයටො. 

77. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා පච්චක්ඛය ො පඤ්ඤාය

දිට්ඨපුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො සුය යධොනා සම්බුද්යධොතිආදිමාහ.

 ත්ථ සුය යධොතිසුන්දරායමධාචතු ච්චපටියවධපටි ම්භිදාදයයොපඤ්ඤා 

ය ්  ය ො භගවා සුයමයධො  ම්බුද්යධො අන්තොපයණ අන් රවීථියං 

ගච්ඡතීති  ම් න්යධො. ඔක්ඛිත්තෙක්ඛූති අයධොඛිත් චක්ඛු. මිතභාණීති

පමාණංඤත්වාභණනසීය ො, පමාණංජානිත්වාධම්මං යදය සීතිඅත්යථො.
ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

පඤ්චහත්ථියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. පදුමච්ඡදනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො පදුමච්ඡදනියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක පුඤ්ඤ ම්භායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ර නත් යය
ප න්යනොපරිනිබ්බු  ් විප ්සි ් භගවය ොචි කං පදුමපුප්යඵහිපූයජසි.
ය ො ය යනව චිත් ප්ප ායදන යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො සුගතීසුයයව
 ං රන්ය ො දිබ්  ම්පත්තිං මනු ්  ම්පත්තිඤ්චාති ද්යව  ම්පත්තියයො
අයනකක්ඛත්තුං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං අම්හාකං  ම්මා ම්බුද්ධකාය  
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා
 ා යනපබ් ජිය ො ඝයටන්ය ොවායමන්ය ොනචිර ්ය වඅරහා අයහොසි.
  ්  රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදීසු  ත්ථ  ත්ථ විහරන්  ්  විහායරො

පදුමපුප්යඵහිඡාදීයති, ය නය ො පදු ච්ඡදනිෙත්යථයෙොතිපාකයටො. 
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83. අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් වය න

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො නිබ්බුයතයලොකනාථම්හීතිආදිමාහ. ත්ථ 

නිබ්බුයතති ඛන්ධපරිනිබ් ායනන පරිනිබ්බුය   ත්ථරි, විප ්සි ් 
 ම්මා ම්බුද්ධ ්   රීයර චි මානියමායන චි යක ආයරොපිය  සුඵුල් ං 

පදුමක ාපං අහං ගයහත්වා චි කං ආයෙොපයං පූයජසින්ති අත්යථො. 
ය  ගාථාසුයහට්ඨාවුත් නයත් ාඋත් ානත්ථයමවාති. 

පදුමච්ඡදනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7.  යනදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො  යනදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය  

අඤ්ඤ ර ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා
හත්ථිදණ්ඩසුවණ්ණාදීහි  යනත්ථාය මඤ්චං කායරත්වා අනග්යඝහි 
විචිත් ත්ථරයණහි අත්ථරිත්වා භගවන් ං පූයජසි. ය ො භගවා
  ් ානුකම්පාය පටිග්ගයහත්වා අනුභවි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
දිබ් මනු ්  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු  ා යන ප න්යනො
පබ් ජිත්වා විප ් නං ආරභිත්වා නචිර ්ය ව අරහා අයහොසි. පුබ්ය 

ක පුඤ්ඤනායමන සෙනදාෙකත්යථයෙොතිපාකයටො. 

88. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිමාහ.  ං
 බ් ංපාළිනයානු ායරනසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

 යනදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. චඞ්කමනදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අත්ථදස්සිස්ස මුනියනොතිආදිකංආය ්මය ො චඞ්කමනදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පාය ්මා පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ය සු ය සු භයවසු
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොඅත්ථද ්සි ් භගවය ොකාය  
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා
උච්චවත්ථුකං සුධාපරිකම්මක ං රජ රාසි දි ං ය ොභමානං චඞ්කමං
කායරත්වා මුත් ද  දි ං ය  පුලිනං අත්ථරිත්වා භගවය ො අදාසි.

පටිග්ගයහසිභගවා, චඞ්කමංපටිග්ගයහත්වාචපනසුඛං කායචිත්  මාධිං
අප්යපත්වා ‘‘අයං අනාගය  යගො ම ්  භගවය ො  ා යන  ාවයකො 
භවි ් තී’’ති  යාකාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු
අපරාපරං ං රන්ය ො ද්යව ම්පත්තියයොඅනුභවිත්වාඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද
එක ්මිංකු යගයහ නිබ් ත්ය ොවුද්ධිප්පත්ය ො ද්ධා ම්පන්යනො ා යන
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පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහත් ං පත්වා ක පුඤ්ඤනායමන 

ෙඞ්ක නදාෙකත්යථයෙොතිපාකයටො අයහොසි. 

93. ය ො එකදිව ං අත් නා පුබ්ය  ක පුඤ්ඤකම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අත්ථදස්සිස්ස

මුනියනොතිආදිමාහ.  ත්ථ අත්ථදස්සිස්සාති අත්ථං පයයොජනං වුද්ධිං

විරූළ්හිං නිබ් ානං දක්ඛති ප ් තීති අත්ථද ්සී, අථ වා අත්ථං නිබ් ානං

ද ් නසීය ො ජානනසීය ොති අත්ථද ්සී,   ්  අත්ථද ්සි ්  මුනියනො
යමොයනන ඤායණන  මන්නාග  ්  භගවය ො මයනොරමං මනල්ලීනං
භාවනීයං මනසි කා බ් ං චඞ්කමං කායරසින්ති  ම් න්යධො. ය  ං 
වුත් නයානු ායරයනවසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

චඞ්කමනදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. සුභද්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තයෙො යලොකවිදූතිආදිකංආය ්මය ොසුභද්දත්යථර ් අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
නිබ් ානාධිගමනත්ථාය පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො
කාය  විභව ම්පන්යන  ද්ධා ම්පන්යන එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ය ො 
විඤ්ඤු ං පත්වා ඝර න්ධයනන  ද්යධො ර නත් යය ප න්යනො
පරිනිබ් ානමඤ්යච නිපන්නං පදුමුත් රං භගවන් ං දි ්වා  න්නිපති ා
ද  හ ් චක්කවාළයදව ායයො ච දි ්වා ප න්නමානය ො
නිග්ගුණ්ඩියකටකනී කාය ොකාසි ාදිඅයනයකහි සුගන්ධපුප්යඵහි පූයජසි.
ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චවිත්වා තුසි ාදීසු
දිබ්  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා  ය ො මනු ්ය සු මනු ්  ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායනසු ච සුගන්යධහි පුප්යඵහි පූජිය ො
අයහොසි. ඉම ්මිං පන බුද්ධුප්පායද එක ්මිං විභව ම්පන්යන කුය 
නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො කායමසුආදීනවං දි ්වාපියාවබුද්ධ ් 
භගවය ො පරිනිබ් ානකාය ො  ාව අ ද්ධබුද්ධද ් යනො භගවය ො
පරිනිබ් ානමඤ්යච නිපන්නකාය යයව පබ් ජිත්වා අරහත් ං පාපුණි.

පුබ්ය ක පුඤ්ඤනායමන සුභද්යදොතිපාකයටොඅයහොසි. 

101. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් වය න

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො යලොකවිදූතිආදිමාහ.  ං

උත් ානත්ථයමව. සුණාථ  භාසයතො…යප.…නිබ්බායස්සතිනාසයවොති
ඉදං පරිනිබ් ානමඤ්යචනිපන්යනොවපදුමුත් යරොභගවා යාකාසි. 

පඤ්චමභාණවාරවණ්ණනා මත් ා. 

115. ය ො අත් යනො පටිපත්තිං ද ්ය න්ය ො පුබ්බකම්ය න

සංයුත්යතොතිආදිමාහ. එකග්ය ොති එකග්ගචිත්ය ො. සුස ාහියතොති සුට්ඨු



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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පටුන 

 මාහිය ො,  න් කායචිත්ය ොති අත්යථො. බුද්ධස්ස ඔෙයසො පුත්යතොති
බුද්ධ ්  උර ා හදයයන නිග්ග ඔවාදානු ා නිං සුත්වා

පත් අරහත් ඵය ොති අත්යථො. ධම් යජොම්හි සුනිම්මියතොති ධම්මය ො
කම්මට්ඨානධම්මය ො ජාය ො අරියාය ජාතියා සුනිම්මිය ො සුට්ඨු
නිප්ප්ඵාදි  බ් කිච්යචොඅම්හිභවාමීති අත්යථො. 

116. ධම් ොජං උප ම් ාති ධම්යමන  බ්  ත් ානං රාජානං

ඉ ් රභූ ං භගවන් ං උපගන්ත්වා  මීපං ගන්ත්වාති අත්යථො. අපුච්ඡිං 

පඤ්හමුත්ත න්ති උත් මං ඛන්ධාය නධාතු ච්ච මුප්පාදාදිපටි ංයුත් ං 

පඤ්හංඅපුච්ඡින්තිඅත්යථො. කථෙන්යතො ෙය පඤ්හන්තිඑය ොඅම්හාකං

භගවා යම මය්හං පඤ්හං කථයන්ය ො  යාකයරොන්ය ො. ධම් යසොතං

උපානයීති අනුපාදිය  නිබ් ානධාතු ඞ්ඛා ං ධම්මය ො ං ධම්මපවාහං
උපානයිපාවිසීතිඅත්යථො. 

118. ජලජත්ත නාෙයකොති පදුමුත් රනාමයකො ම-කාර ්  ය-කාරං

කත්වාක යවොහායරො. නිබ්බාය අනුපාදායනොතිඋපාදායනපඤ්චක්ඛන්යධ 

අග්ගයහත්වා නිබ් ායි න පඤ්ඤායි අද ් නං අගමාසි, මනු ් ය ොකාදීසු

කත්ථචිපි අපතිට්ඨිය ොති අත්යථො. දීයපොව යතලසඞ්ඛොති වට්ටිය  ානං 
 ඞ්ඛයාඅභාවාපදීයපොඉවනිබ් ායීති ම් න්යධො. 

119. සත්තයෙොජනිකං ආසීති   ්  පරිනිබ්බු  ්  පදුමුත් ර ් 
භගවය ො ර නමයං ථූපං  ත් යයොජනුබ්ය ධං ආසි අයහොසීති අත්යථො. 

ධජංතත්ථ අපූයජසින්ති ත්ථ  ්මිංයචතියය බ් භද්දං බ් ය ොභද්දං
 බ් ය ො මයනොරමංධජංපූයජසින්තිඅත්යථො. 

120. කස්සපස්ස ෙ බුද්ධස්සාති පදුමුත් ර ්  භගවය ො කා ය ො
පට්ඨාය ආග  ්  යදවමනු ්ය සු  ං රය ො යම මය්හං ඔරය ො පුත්ය ො
ති ්ය ො නාම ක ් ප ්   ම්මා ම්බුද්ධ ්  අග්ග ාවයකො ජින ා යන
බුද්ධ ා යනදායායදොආසිඅයහොසීති  ම් න්යධො. 

121. තස්ස හීයනන  නසාති   ්  මම පුත්  ්  ති ්  ් 

අග්ග ාවක ්  හීයනන  ාමයකන මන ා චිත්ය න අභද්දකං අසුන්දරං

අයුත් කං ‘‘අන් යකො පච්ඡියමො’’ති වාෙං වචනං අභාසිං කයථසින්ති

අත්යථො. යතන කම් විපායකනාති ය න අරහන් භක්ඛාන ඞ්ඛා  ් 

අකු  කම්ම ්  විපායකන. පච්ඡිය  අද්දසං ජිනන්ති පච්ඡියම
පරියයො ායන පරිනිබ් ානකාය  මල් ානං උපවත් යන  ා වයන
පරිනිබ් ානමඤ්යච නිපන්නං ජිනං ජි  බ් මාරං අම්හාකං
යගො ම ම්මා ම්බුද්ධං අද්ද ං අහන්ති අත්යථො. ‘‘පච්ඡා යම ආසි

භද්දක’’න්තිපි පායඨො.   ්  පච්ඡා   ්  භගවය ො අව ානකාය 

නිබ් ානා න්නකාය  ය  මය්හං භද්දකං සුන්දරං චතු ච්චපටිවිජ්ඣනං 

ආසි අයහොසීතිඅත්යථො. 
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122. පබ්බායජසි  හාවීයෙොති මහාවීරියයො  බ්  ත් හිය ො
කරුණායුත්ය ො ජි මායරොමුනිමල් ානංඋපවත් යන ා වයනපච්ඡියම
 යයනපරිනිබ් ානමඤ්යච යිය ොවමං පබ් ායජසීති ම් න්යධො. 

123. අජ්යජව දානි පබ්බජ්ජාති අජ්ජ එව භගවය ො

පරිනිබ් ානදිවය යයවමමපබ් ජ්ජා,  ථාඅජ්ජ එවඋප ම්පදා, අජ්ජඑව
ද්විපදුත් ම ්   ම්මුඛා පරිනිබ් ානං අයහොසීති  ම් න්යධො. ය  ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

සුභද්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. චුන්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො චුන්දත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක පුඤ්ඤ ම්භායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය  
විභව ම්පන්යන කුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථරි පසීදිත්වා
 ත් ර නමයං සුවණ්ණග්ඝියං කායරත්වා සුමනපුප්යඵහි ඡායදත්වා
භගවන් ං පූයජසි.  ානි පුප්ඵානි ආකා ං  මුග්ගන්ත්වා වි ානාකායරන
අට්ඨංසු. අථ නං භගවා ‘‘අනාගය  යගො ම ්  නාම භගවය ො  ා යන
චුන්යදොනාම ාවයකොභවි ් තී’’ති යාකාසි.ය ොය නපුඤ්ඤකම්යමන
 ය ො චුය ොයදවය ොයකඋපපන්යනොකයමනඡසුකාමාවචරයදයවසුසුඛං
අනුභවිත්වාමනු ්ය සු චක්කවත්තිආදි ම්පත්තියයොචඅනුභවිත්වාඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද බ්රාහ්මණකුය  රූප ාරියා පුත්ය ො  ාරිපුත් ත්යථර ් 
කනිට්යඨො හුත්වා නිබ් ත්ති.   ්  විඤ්ඤු ං පත්  ් 

ආයරොහපරිණාහරූපවයානංසුන්දර ාය කාර ් චකාරංකත්වා චුන්යදොති
නාමං කරිංසු. ය ො වයප්පත්ය ො ඝරාවාය  ආදීනවං පබ් ජ්ජාය ච
ආනි ං ං දි ්වා භාතුත්යථර ්   න්තියක පබ් ජිත්වා විප ් නං 
වඩ්යඪත්වානචිර ්ය වඅරහත් ංපාපුණි. 

125. ය ො පත් අරහත් ඵය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං

 රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සිද්ධත්ථස්ස

භ වයතොතිආදිමාහ.  ං යහට්ඨා වුත් ත්ථයමව. අග්ඝිෙන්තිආදයයොපි 
උත් ානත්ථායයව. 

128. විතිණ්ණකඞ්යඛො සම්බුද්යධොති විය ය න මග්ගාධිගයමන
විචිකිච්ඡාය යඛපි ත් ා විතිණ්ණකඞ්යඛො අ ං යයො  ම්බුද්යධො. 

තිණ්යණොයඝහි පුෙක්ඛයතොතිකායමොඝාදීනංචතුන්නංඔඝානංතිණ්ණත් ා
අතික්කන් ත් ා ඔඝතිණ්යණහි ඛීණා යවහි පුරක්ඛය ො පරිවාරිය ොති
අත්යථො.  යාකරණගාථාඋත් ානත්ථායයව. 
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139. උපට්ඨහිං  හාවීෙන්ති උත් මත්ථ ්  නිබ් ාන ්  පත්තිො 
පාපුණනත්ථාය කප්ප   හ ් ාධියකසු චතුරා ඞ්යඛයයයයසු කප්යපසු
පාරමියයොපූයරන්ය නක වීරියත් ාමහාවීරංබුද්ධං උපට්ඨහිංඋපට්ඨානං

අකාසින්ති අත්යථො. අඤ්යඤ ෙ යපසයල බහූති න යකව යමව බුද්ධං

උපට්ඨහිං, යප ය  පියසීය  සී වන්ය  අඤ්යඤ ච  හුඅග්ගප්පත්ය 

 ාවයක, ය  මය්හං භාතෙං  ාරිපුත් ත්යථරඤ්චඋපට්ඨහින්ති ම් න්යධො. 

140. භාතෙං ය  උපට්ඨහිත්වාති මය්හං භා රං උපට්ඨහිත්වා
වත් පටිවත් ං කත්වා   ්  පරිනිබ්බු කාය  භගවය ො පඨමං
පරිනිබ්බු ත් ා   ්  ධාතුයයො ගයහත්වා පත් ම්හි ඔකිරිත්වා

ය ොකයජට්ඨ ්  නරානං ආ භ ්  බුද්ධ ්  උපනාය සිං අදාසින්ති
අත්යථො. 

141. උයභො හත්යථහි පග් ය්හාති  ං මහා දින්නං ධාතුං ය ො භගවා
අත් යනො උයභොහි හත්යථහි පකායරන ගයහත්වා  ං ධාතුං  ංසුට්ඨු

ද ් යන්ය ො අග් සාවකං  ාරිපුත් ත්යථරං කිත්තය පකාය සීතිඅත්යථො.
ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

චුන්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

පඤ්චමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

6. බීජනිවග්ය ො 
1. විධූපනදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො විධූපනදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු පූරි පුඤ්ඤ ම්භායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො විභව ම්පන්යනො
 ද්ධාජාය ො භගවති ප න්යනො ගිම්හකාය  සුවණ්ණරජ මුත් ාමණිමයං 
බීජනිංකායරත්වාභගවය ොඅදාසි.ය ොය නපුඤ්ඤකම්යමනයදයවසුච
මනු ්ය සුච  ං රන්ය ො ද්යව ම්පත්තියයොඅනුභවිත්වාඉම ් අම්හාකං 
 ම්මා ම්බුද්ධ ්  උප්පන්නකාය  එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
ඝර න්ධයනන  න්ධිත්වා ඝරාවාය  ආදීනවං දි ්වා පබ් ජ්ජාය ච
ආනි ං ං දි ්වා  ද්ධා ම්පන්යනො  ා යන පබ් ජිත්වා විප ් නං
වඩ්යඪත්වානචිර ්ය වඅරහා අයහොසි. 

1. ය ො ‘‘යකන මයා පුඤ්ඤකම්යමන අයං ය ොකුත් ර ම්පත්ති
 ද්ධා’’තිඅත් යනොපුබ් කම්මං අනු ් රන්ය ො ංපච්චක්ඛය ොඤත්වා

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිමාහ. ංයහට්ඨා

වුත් ත්ථයමව. බීජනිකා  ො දින්නාති විය ය න  න් ාපයන් ානං

 ත් ානං න් ාපං නිබ් ායපන්තිසී  ංවා ංජයනතීතිබීජනී, බීජනීයයව
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බීජනිකා,  ා  ත් ර නමයා විජ්යජො මානා බීජනිකා මයා කාරායපත්වා
දින්නාතිඅත්යථො. 

විධූපනදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2.   රංසිත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

උච්චිෙං යසල ාරුය්හාතිආදිකං ආය ්මය ො   රංසිත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය  
බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ක්කට යාකරයණ
යවදත් යය ච පාරඞ්ගය ො ඝරාවා ං පහාය අරඤ්ඤං පවිසිත්වා
ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන්ය  වා ං කප්යපසි.   ්මිං  මයය 
පදුමුත් යරො භගවා වියවකකාම ාය උච්චං එකං පබ්  ං ආරුය්හ
ජලි ග්ගික්ඛන්ය ොවිය නිසීදි. ං ථානිසින්නංභගවන් ංදි ්වා ාපය ො
ය ොමන ් ජාය ොඅඤ්ජලිංපග්ගය්හ අයනයකහිකාරයණහියථොයමසි.ය ො
ය නපුඤ්ඤකම්යමන ය ොචුය ොඡසුකාමාවචරයදයවසු දිබ්  ම්පත්තිං
අනුභවිත්වා ය ොමනු ් ය ොයක  රංසීනාමචක්කවත්තීරාජා හුත්වා
නිබ් ත්ති.  ම්පි  ම්පත්තිං අයනකක්ඛත්තුං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං 
බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො පුබ් පුඤ්ඤ ම්භාරවය න
ඤාණ ්  පරිපක්කත් ා ත් ව ්සියකොවපබ් ජිත්වාඅරහත් ංපාපුණි. 

8-9. ය ො ‘‘අහං යකන කම්යමන  ත් ව ්සියකොව  න්තිපදං 
අනුප්පත්ය ො ්මී’’ති රමායනොපුබ් කම්මංඤායණනපච්චක්ඛය ොදි ්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානංඋදානවය නපකාය න්ය ො උච්චිෙං 

යසල ාරුය්හාතිආදිමාහ.  ත්ථ උච්චිෙන්ති උච්චං ය  මයං පබ්  ං

ආරුය්හනිසීදිපදුමුත් යරොති ම් න්යධො. පබ්බතස්සාවිදූෙම්හීතිභගවය ො

නිසින්න ්  පබ්   ්  ආ න්නට්ඨායනති අත්යථො. බ්රාහ් යණො

 න්තපාෙගූති මන්  ඞ්ඛා  ්  යවදත් ය ්  පාරං පරියයො ානං යකොටිං

ගය ො එයකොබ්රාහ්මයණොති අත්යථො, අඤ්ඤං විය අත් ානංනිද්දි තිඅයං

මන් පාරගූති. උපවිට්ඨං  හාවීෙන්ති  ්මිංපබ් ය නිසින්නංවීරවන් ං

ජිනං, කිං විසිට්ඨං? යදවයදවං  ක ඡකාමාවචරබ්රහ්මයදවානං අතියදවං 

නොසභං නරානං ආ  ං ය ට්ඨං යලොකනාෙකං  ක  ත් ය ොකං

නයන් ංනිබ් ානං පායපන් ං අහං අඤ්ජලිං ද නඛ යමොධානඤ්ජලිපුටං

සිරසිමුද්ධනි පග් යහත්වාන පතිට්ඨයපත්වා සන්ථවිං සුට්ඨුංයථොයමසින්ති 

 ම් න්යධො. 

12. අභාසථාති ‘‘යයනායං අඤ්ජලී දින්යනො…යප.… අරහා ය ො
භවි ් තී’’ති  යාකාසි.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

  රංසිත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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3.  යනදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො  යනදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවා ං 
 ණ්ඨයපත්වා සුඛමනුභවන්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා  ත්ථරි
ප න්යනො දන් සුවණ්ණරජ මුත් මණිමයංමහාරහංමඤ්චංකාරායපත්වා
චීනපට්ටකම්  ාදීනි අත්ථරිත්වා යනත්ථායභගවය ොඅදාසි.භගවා  ් 

අනුග්ගහං කයරොන්ය ො  ත්ථ  යි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො  දනුරූපං ආකා ගමනසුඛය යයාදිසුඛං
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන එක ්මිං කුය 
නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පාපුණිත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා 
ප න්නමානය ොපබ් ජිත්වාවිප ් න්ය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

20. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිමාහ. ංයහට්ඨා 
වුත් ත්ථයමව. 

21. සුයඛත්යත බීජසම්පදාති යථා තිණකචවරරහිය 

කද්දමාදි ම්පන්යන සුයඛත්ය  වුත් බීජානි  ාදුඵ ානි නිප්ඵායදන්ති, 

එවයමව රාගයදො ාදිදියඩ්ඪ හ ් කිය   ඞ්ඛා තිණකචවරරහිය 
සුද්ධ න් ායන පුඤ්ඤක්යඛත්ය  වුත් දානානි අප්පානිපි  මානානි
මහප්ඵ ානියහොන්තීතිඅත්යථො.ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

 යනදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. ගන්යධොදකියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො ගන්යධොදකියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමමුනිවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො පරිනිබ්බුය  භගවති නගරවාසියනො ය ොධිපූජං
කුරුමායන දි ්වා විචිත් ඝයට 
චන්දනකප්පුරාගරුආදිමි ් කසුගන්යධොදයකන පූයරත්වා ය ොධිරුක්ඛං
අභිසිඤ්චි.   ්මිංඛයණයදයවොමහාධාරාහිපව ්සි. දාය ොඅ නියවයගන

කා ංකය ො.ය යනව පුඤ්ඤකම්යමනයදවය ොයකනිබ් ත්ති,  ත්යථව

ඨිය ො ‘‘අයහො බුද්යධො, අයහො ධම්යමො’’තිආදිගාථායයො අභාසි. එවං ය ො
යදවමනු ්ය සු  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා  බ් පරිළාහවිප්පමුත්ය ො
නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායනසීතිභාවමුපගය ොසුඛිය ො ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථරි ප න්යනො පබ් ජිත්වා
කම්මට්ඨානං ආරභිත්වා විප ් න්ය ො නචිර ්ය ව අරහත් ං පාපුණි.

පුබ්ය ක පුඤ්යඤන  න්යධොදකිෙත්යථයෙොති පාකයටොඅයහොසි. 
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25. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො පදුමුතෙස්සාතිආදිමාහ. ංවුත් ත්ථයමව. 

 හායබොධි යහොඅහූතිමහාය ොධිරුක්ඛ ් පූජාඅයහොසීතිඅත්යථො. විචිත්තං

ඝට ාදාොතිඅයනයකහිචිත් කම්මසුවණ්ණකම්යමහි විචිත් ංය ොභමානං

ගන්යධොදකපුණ්ණං ඝටං ගයහත්වාති අත්යථො.  න්යධොදක දාසහන්ති

ගන්යධොදකංඅදාසිං, අහංගන්යධොදයකන අභිසිඤ්චින්තිඅත්යථො. 

26. න්හානකායල ෙ යබොධිොතිය ොධියා පූජාකරණ මයයති අත්යථො.
ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

ගන්යධොදකියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. ඔපවය්හත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො ඔපවය්හත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් රජිනාදිච්යචය ොයකපාතුභූය  එක ්මිං
විභව ම්පන්නකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය මහද්ධයනො මහායභොයගො
ඝරාවා ං ව මායනො  ා යන ප න්යනො  ත්ථරි ප ාද හුමායනො

ආජානීයයන සින්ධයවන පූජං අකාසි, පූයජත්වා ච පන ‘‘බුද්ධාදීනං

 මණානං හත්ථිඅ ් ාදයයො න කප්පන්ති, කප්පියභණ්ඩං ද ් ාමී’’ති
චින්ය ත්වා  ං අග්ඝායපත්වා  දග්ඝනයකන කහාපයණන කප්පියං 
කප්පාසිකකම්  යකොජවාදිකං චීවරං කප්පූර ක්යකො ාදිකං
යභ ජ්ජපරික්ඛාරඤ්ච අදාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යාව ායුකං
ඨත්වා  ය ො චුය ො යදයවසු ච මනු ්ය සු ච 

හත්ථිඅ ් ාදිඅයනකවාහන ම්පන්යනො සුඛං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො
 ද්ධා ම්පන්යනො  ා යන පබ් ජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා විප ් නං

වඩ්යඪත්වා මග්ගපටිපාටියා අරහත්ය  පතිට්ඨාසි, පුබ්ය 

ක පුඤ්ඤ ම්භාරවය න ඔපවය්හත්යථයෙොති පාකයටොඅයහොසි. 

33. ය ො‘‘යකනනු යඛොකාරයණනඉදංමයා න්තිපදංඅධිග ’’න්ති
උපධායරන්ය ො පුබ් කම්මං ඤායණන පච්චක්ඛය ො ඤත්වා
ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං උදානවය න පකාය න්ය ො 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිමාහ.  ං වුත් ත්ථයමව. ආජානීෙ දාසහන්ති
ආජානීයං උත් මජාතිසින්ධවංඅහංඅදාසිංපූයජසින්තිඅත්යථො. 

35. සපත්තභායෙොති   ්  අත් යනො පත් ානි අට්ඨ පරික්ඛාරානි

භාරානි ය ් ය ො පත් භායරො, අට්ඨපරික්ඛාරයුත්ය ොතිඅත්යථො. 

36. ඛ නීෙ දාසහන්ති ඛමනීයයයොග්ගං චීවරාදිකප්පියපරික්ඛාරන්ති
අත්යථො. 
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40. ෙරිය ොතිපරියයො ායනො යකොටිප්පත්ය ො භයවොති අත්යථො. ය  ං 
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ඔපවය්හත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6.  පරිවාරා නත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො  පරිවාරා නත්යථර ් 
අපදානං. ය ොපි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයවසු
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
විභව ම්පන්යන කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ද්ධාජාය ො
 ා යන ප න්යනො දානඵ ං  ද්දහන්ය ො නානග්ගර යභොජයනන

භගවය ො පිණ්ඩපා ං අදාසි, දත්වා ච පනයභොජන ා ායං යභොජනත්ථාය
නිසින්නා නං ජාතිසුමනමල්ලිකාදීහි අ ඞ්කරි. භගවා ච
භත් ානුයමොදනමකාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො අයනකවිධං  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
විභව ම්පන්යනකු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ද්යධො ප න්යනො
පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහා අයහොසි. 

43. ය ො එවං පත්  න්තිපයදො ‘‘යකන නු යඛො පුඤ්යඤන ඉදං
 න්තිපදං අනුප්පත් ’’න්තිඤායණන උපධායරන්ය ො පුබ් කම්මං දි ්වා
ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිමාහ.  ං වුත් ත්ථයමව. පිණ්ඩපාතං අදාසහන්ති
 ත්ථ  ත්ථ  ද්ධානං පිණ්ඩානං ක ළං ක ළං කත්වා පා බ් ය ො

ඛාදි බ් ය ො ආහායරො පිණ්ඩපාය ො,  ං පිණ්ඩපා ං භගවය ො අදාසිං, 
භගවන් ංයභොයජසින්තිඅත්යථො. 

44. අකිත්තය පිණ්ඩපාතන්තිමයාදින්නපිණ්ඩපා  ් ගුණංආනි ං ං
පකාය සීති අත්යථො. 

48. සංවුයතො පාතිය ොක්ඛස්මින්ති පාතියමොක්ඛ ංවරසීය න  ංවුය ො

පිහිය ො පටිච්ඡන්යනොති අත්යථො. ඉන්ද්රියෙසු ෙ පඤ්ෙසූති චක්ඛුන්ද්රියාදීසු
පඤ්චසු ඉන්ද්රියයසු රූපාදීහි යගොපිය ො ඉන්ද්රිය ංවරසී ඤ්ච යගොපිය ොති
අත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

 පරිවාරා නත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. පඤ්චදීපකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො පඤ්චදීපකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො උප්පන්නුප්පන්නභයවසු
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ්  භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවාය  ව න්ය ො භගවය ො
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ධම්මං සුත්වා  ම්මාදිට්ඨියං පතිට්ඨිය ො  ද්යධො ප න්යනො මහාජයනහි
ය ොධිපූජංකයිරමානං දි ්වා  යම්පි ය ොධිං පරිවායරත්වා දීපං ජාය ත්වා
පූයජසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
චක්කවත්ති ම්පත්තිආදයයො අනුභවිත්වා  බ් ත්යථව උප්පන්නභයව
ජ මායනොයජොති ම්පන්නවිමානාදීසුවසිත්වාඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද එක ්මිං
විභව ම්පන්යන කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ද්ධාජාය ො 

පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා අයහොසි, දීපපූජානි ් න්යදන 

දීපකත්යථයෙොතිපාකයටො. 

50. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිමාහ.  ං

වුත් ත්ථයමව. උජදිට්ඨිඅයහොසහන්තිවඞ්කංමිච්ඡාදිට්ඨිංඡඩ්යඩත්වාඋජු 

අවඞ්කංනිබ් ානාභිමුඛංපාපුණන ම්මාදිට්ඨිඅයහොසින්තිඅත්යථො. 

51. පදීපදානං පාදාසින්ති එත්ථ පකායරන දිබ් ති යජො තීති පදීයපො, 

  ්  දානං පදීපදානං,  ං අදාසිං පදීපපූජං අකාසින්ති අත්යථො. ය  ං
 බ් ත්ථ උත් ානත්ථයමවාති. 

පඤ්චදීපකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. ධජදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකං ආය ්මය ොධජදායකත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  එක ්මිං
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ත්ථරි පසීදිත්වා සුන්දයරහි
අයනයකහි වත්යථහි ධජං කාරායපත්වා ධජපූජං අකාසි. ය ො ය න
පුඤ්ඤකම්යමනඋප්පන්නුප්පන්නභයවඋච්චකුය නිබ් ත්ය ො පූජනියයො
අයහොසි. අපරභායගඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදඑක ්මිංකු යගයහනිබ් ත්ය ො
වුද්ධිමන්වාය පුත් දායරහි වඩ්ඪිත්වා මහායභොයගො ය වා  ද්ධාජාය ො
 ත්ථරිප න්යනොඝරාවා ංපහාය පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

57. ය ො පත් අරහත් ඵය ො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

අත් යනො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිමාහ.

  ් ත්යථො පුබ්ය  වුත්ය ොයයව. හට්යඨො හට්යඨන චිත්යතනාති 
ය ොමන ්  හග චිත් යුත් ත් ා හට්යඨො පරිපුණ්ණරූපකායයො
 ද්ධා ම්පයුත් චිත්  ාය හට්යඨන චිත්ය න  න්තුට්යඨන චිත්ය නාති

අත්යථො. ධජ ායෙොපයං අහන්ති ධුනාති කම්පති ච තීති ධජං,  ං ධජං
ආයරොපයිංයවළග්යග ග්යගත්වා පූයජසින්තිඅත්යථො. 

58-9. පතිතපත්තානි  ණ්හිත්වාති පති ානි ය ොධිපත් ානි ගයහත්වා

අහං  හි ඡඩ්යඩසින්ති අත්යථො. අන්යතොසුද්ධං බහිසුද්ධන්ති අන්ය ො
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චිත්  න් ානනාමකායය ොච හිචක්ඛුය ො ාදිරූපකායය ොචසුද්ධිං අධි 

විය ය න මුත්තං කිය  ය ො විමුත් ං අනා වං  ම්බුද්ධං විය  ම්මුඛා

උත් මං ය ොධිං අවන්දිං පණාමමකාසින්ති අත්යථො. ය  ං  බ් ත්ථ
උත් ානත්ථයමවාති. 

ධජදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. පදුමත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ෙතුසච්ෙංපකායසන්යතොතිආදිකංආය ්මය ො පදුමත්යථර ් අපදානං.
අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක කු   ම්භායරොපදුමුත් රමුනිනා ධම්මපජ්යජොය 
යජො මායන එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා 
යභොග ම්පන්යනොති පාකයටො. ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා මහාජයනන  ද්ධිං

ධම්මං සුණන්ය ො ධයජන  හ පදුමක ාපං ගයහත්වා අට්ඨාසි,  ධජං  ං 

පදුමක ාපංආකා මුක්ඛිපිං,  ං අච්ඡරියංදි ්වාඅතිවිය ය ොමන ් ජාය ො
අයහොසි. ය ො යාවජීවං කු  ං කත්වා ජීවි පරියයො ායන  ග්යග
නිබ් ත්ය ො ධජමිව ඡකාමාවචයර පාකයටො පූජිය ො ච
දිබ්  ම්පත්තිමනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච චක්කවත්ති ම්පත්තිමනුභවිත්වා
ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදවිභව ම්පන්යන  ද්ධා ම්පන්යනඑක ්මිංකු යගයහ
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ද්ධාජාය ො පඤ්චව ්සියකොව පබ් ජිත්වා

නචිර ්ය වඅරහාහුත්වාක පුඤ්ඤනායමන පදු ත්යථයෙොතිපාකයටො. 

67. අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො ෙතුසච්ෙංපකායසන්යතොතිආදිමාහ. ත්ථ 

සච්ෙන්ති  ථං අවි ථං අවිපරී ං  ච්චං, දුක්ඛ මුදයනියරොධමග්ගවය න

චත් ාරි  ච්චානි  මාහටානීති චතු ච්චං,  ං චතු ච්චං පකාය න්ය ො

ය ොයක පාකටං කයරොන්ය ොති අත්යථො. වෙධම් ප්පවත්තයකොති

උත් මධම්මප්පවත් යකො පකා යකොති අත්යථො. අ තං වුට්ඨින්ති
අම මහානිබ් ානවුට්ඨිධාරංපව ් න්ය ො පග්ඝරන්ය ො යදවකංය ොකං
ය යමන්ය ො බ් කිය  පරිළාහංනිබ් ායපන්ය ොධම්මව ් ං ව ් තීති
අත්යථො. 

68. සධජං පදු ං  ය්හාති ධයජන  හ එකය ො කත්වා පදුමං

පදුමක ාපං ගයහත්වාති අත්යථො. අඩ්ඪයකොයස ඨියතො අහන්ති උයභො 
උක්ඛිපිත්වාඨිය ොඅහන්තිඅත්යථො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානත්ථයමවාති. 

පදුමත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. අ නය ොධියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ජාතිොසත්තවස්යසොහන්තිආදිකංආය ්මය ො අ නය ොධියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ්  භගවය ො කාය 
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අඤ්ඤ ර ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො සුඛප්පත්ය ො
 ා යන ප න්යනො අ නය ොධිය ො ඵ ං ගයහත්වා  ය ො

වුට්ඨි ය ොධි රුයණ ගයහත්වා ය ොධිං යරොයපසි, යථාන වින ් ති  ථා
උදකාසිඤ්චනාදිකම්යමන රක්ඛිත්වා පූයජසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන
යදවමනු ්ය සු ම්පත්තියයොඅනුභවිත්වාඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදකු යගයහ 

නිබ් ත්ය ො පරිපක්ක ම්භාරත් ා  ත් ව ්සියකොව  මායනො පබ් ජිත්වා

ඛුරග්යගයයව අරහත් ං පාපුණි, පුරාක පුඤ්ඤනායමන 

අසනයබොධිෙත්යථයෙොතිපාකයටො. 

78. ය ො පුබ්  ම්භාරමනු ් රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ජාතිොසත්තවස්යසොහන්තිආදිමාහ. ත්ථ 

ජාතිොති මාතුගබ්භය ො නික්ඛන් කා ය ො පට්ඨායාති අත්යථො. 
 ත් ව ්ය ො පරිපුණ්ණ රයදො අහං ය ොකනායකං ති ් ං භගවන් ං

අද්ද න්ති  ම් න්යධො. පසන්නචිත්යතො සු යනොති පකායරන 

ප න්නඅනාලුළි අවිකම්පි චිත්ය ො, සුමයනො සුන්දරමයනො
ය ොමන ්  හග චිත්ය ොති අත්යථො. 

79. තිස්සස්සාහං භ වයතොති තික්ඛත්තුං ජාය ොති ති ්ය ො, ය ො 

මාතුගබ්භය ො, මනු ් ජාතිය ො, පඤ්චක්ඛන්ධය ො ච මුත්ය ො හුත්වා
ජාය ො නිබ් ත්ය ො බුද්යධො ජාය ොති අත්යථො.   ්  ති ්  ්  භගවය ො

 ාදියනො, ය ොකයජට්ඨ ් අ නය ොධිං උත් මංයරොපයින්ති ම් න්යධො. 

80. අසයනො නා යධයෙයනාති නාමපඤ්ඤත්තියා නාම ඤ්ඤාය

අ යනොනාම අ නරුක්යඛොය ොධිඅයහොසීතිඅත්යථො. ධෙණීරුහපාදයපොති 

වල්ලිරුක්ඛපබ්  ගඞ්ගා ාගරාදයයො ධායරතීති ධරණී, කා  ා? පථවී, 

  ් ං රුහති පතිට්ඨහතීති ධරණීරුයහො, පායදන පිවතීති පාදයපො, 
පාද ඞ්ඛාය නමූය නසිඤ්චිය ොදකං පිවතිආයපොර ංසියනහංධායරතීති

අත්යථො.ධරණීරුයහොචය ොපාදයපොචාතිධරණීරුහපාදයපො,  ං උත් මං

අ නංය ොධිංපඤ්චව ් ානි පරිෙරිං යපොය සින්ති අත්යථො. 

81. පුප්ඵිතං පාදපං දිස්වාති  ං මයා යපොසි ං අ නය ොධිරුක්ඛං 

පුප්ඵි ංඅච්ඡරයයොග්ගභූ පුප්ඵත් ා අබ්භුතං ය ොමහං කරණං දි ්වා සකං 

කම් ං අත් යනො කම්මං පකිත්යතන්යතො පකායරන කථයන්ය ො
බුද්ධය ට්ඨ ්   න්තිකං අගමාසින්ති අත්යථො. ය  ං  බ් ත්ථ 
උත් ානත්ථයමවාති. 

අ නය ොධියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

ඡට්ඨවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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පටුන 

7. සකචින්තනිෙවග්ය ො 
1.  කචින් නියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පවනං කානනං දිස්වාතිආදිකං ආය ්මය ො  කචින් නියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය   ්  භගවය ො
ආයුපරියයො ායන උප්පන්යනො ධරමානං භගවන් ං අපාපුණිත්වා
පරිනිබ්බු කාය  ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන්ය  ව න්ය ො වියවකං 
රමණීයංඑකංවනංපත්වා ත්යථයවකායකන්දරායපුලිනයචතියංකත්වා
භගවති ඤ්ඤං කත්වා ධාතුක ඤ්ඤඤ්චකත්වාවනපුප්යඵහිපූයජත්වා
නම ් මායනො පරිචරි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො ද්වීසු අග්ගං අග්ග ම්පත්තිං අග්ගඤ්ච චක්කවත්ති ම්පත්තිං
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
විභව ම්පන්යනො  ද්ධා ම්පන්යනො  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිත්වා අරහා 
ඡළභිඤ්යඤොඅයහොසි. 

1. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පවනං කානනං දිස්වාතිආදිමාහ.  ත්ථ 

පවනන්ති පකායරන වනං පත්ථටං විත්ථිණ්ණං ගහනභූ න්ති පවනං. 

කානනං අවකුච්ඡි ං ආනනං අවහනං    ං 
සීහ යග්ඝයක්ඛරක්ඛ මද්දහත්ථිඅ ් සුපණ්ණඋරයගහි 

විහඞ්ගගණ ද්දකුක්කුටයකොකිය හි වා  හ න්ති කානනං,  ං

කානන ඞ්ඛා ං පවනං මනු ්  ද්දවිරහි ත් ා අප්පසද්දං නි ් ද්දන්ති 

අත්යථො. අනාවිලන්ති න ආවි ං උපද්දවරහි න්ති අත්යථො. ඉසීනං

අනුචිණ්ණන්ති බුද්ධපච්යචකබුද්ධඅරහන් ඛීණා ව ඞ්ඛා ානං ඉසීනං

අනුචිණ්ණංනිය වි න්තිඅත්යථො. ආහුතීනං පටිග් හන්තිආහුනංවුච්චති
පූජා ක්කාරංපටිග්ගහං යගහ දි න්තිඅත්යථො. 

2. ථූපංකත්වානයවළුනාතියවළුයපසිකාහියචතියංකත්වාතිඅත්යථො. 

නානාපුප්ඵං සය ොකිරින්ති චම්පකාදීහි අයනයකහි පුප්යඵහි  යමොකිරිං

පූයජසින්ති අත්යථො. සම්මුඛා විෙ සම්බුද්ධන්ති  ජීවමාන ්   ම්බුද්ධ ් 

 ම්මුඛා ඉව නිම්මිතං උප්පාදි ං යචතියං අහං අභි විය ය න වන්දිං 
පණාමමකාසින්තිඅත්යථො.ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

 කචින් නියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. අයවොපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විහාො අභිනික්ඛම් ාතිආදිකං ආය ්මය ො අයවොපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිඛි ්  භගවය ො කාය 
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කු යගයහනිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ංපත්ය ො ද්ධා ම්පන්යනොධම්මංසුත්වා
ය ොමන ් ප්පත්ය ොනානාපුප්ඵානි උයභොහි හත්යථහි ගයහත්වා බුද්ධ ් 
උපරි අබ්භුක්කිරි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො 
 ග්ග ම්පත්තිඤ්ච චක්කවත්ති ම්පත්තිඤ්චඅනුභවිත්වා බ් ත්ථපූජිය ො
ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද එක ්මිංකු යගයහනිබ් ය ොවුද්ධිප්පත්ය ො ා යන

පසීදිත්වා පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා අයහොසි. ආ  මන් ය ො කා ති

දිප්පතීති ආකාය ො,   ්මිං ආකාය  පුප්ඵානං අවකිරි ත් ා 

අයවොපුප්ඵිෙත්යථයෙොති පාකයටො. 

7. එවං පත්  න්තිපයදො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො විහාො

අභිනික්ඛම් ාතිආදිමාහ.  ත්ථ විහාොති විය ය න හරති චතූහි

ඉරියාපයථහි අප න් ං අත් භාවං ආහරති පවත්ය ති එත්ථාති විහායරො, 

  ්මා විහාරා අභි විය ය න නික්ඛම්  නික්ඛමිත්වා. අබ්භුට්ඨාසි ෙ 

ෙඞ්කය තිචඞ්කමනත්ථාය ට්ඨිර යනචඞ්කයමඅභිවිය ය නඋට්ඨාසි, 

අභිරුහීති අත්යථො. ෙතුසච්ෙං පකායසන්යතොති   ්මිං චඞ්කයම
චඞ්කමන්ය ො දුක්ඛ මුදයනියරොධමග්ග ච්ච ඞ්ඛා ං චතු ච්චං
පකාය න්ය ො පාකටං කයරොන්ය ො අම ං පදං නිබ් ානං යදය න්ය ො
විභජන්ය ොඋත් ානීකයරොන්ය ො  ්මිංචඞ්කයමති ම් න්යධො. 

8. සිඛිස්ස ගිෙ ඤ්ඤාෙ, බුද්ධයසට්ඨස්ස තාදියනොති ය ට්ඨ ්  

 ාදිගුණ මඞ්ගි ් සිඛි ් බුද්ධ ් ගිරං ද්දංයඝො ංඅඤ්ඤායජානිත්වා. 

නානාපුප්ඵං  යහත්වානාති නාගපුන්නාගාදිඅයනකානි පුප්ඵානි ගයහත්වා

ආහරිත්වා. ආකාසම්හි සය ොකිරින්ති චඞ්කමන්  ්  භගවය ො මුද්ධනි
ආකාය ඔකිරිංපූයජසිං. 

9. යතනකම්ය නද්විපදින්දාතිද්විපදානංයදවබ්රහ්මමනු ් ානං ඉන්ද

පධානභූ . නොසභ නරානං ආ භභූ . පත්යතොම්හි අෙලං ඨානන්ති
තුම්හාකං  න්තියක පබ් ජිත්වා අච ං ඨානං නිබ් ානං පත්ය ො අම්හි

භවාමි. හිත්වා ජෙපොජෙන්ති දිබ් මනු ්  ම්පත්ති ඞ්ඛා ං ජයඤ්ච 

චතුරාපායදුක්ඛ ඞ්ඛා ං පරාජයඤ්ච හිත්වා ඡඩ්යඩත්වා නිබ් ානං
පත්ය ො ්මීති අත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

අයවොපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත්ය ො. 

3. පච්චාගමනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සින්ධුො නදිො තීයෙතිආදිකං ආය ්මය ො පච්චාගමනියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
සින්ධුයා ගඞ්ගාය  මීයප චක්කවාකයයොනියං නිබ් ත්ය ො
පුබ්  ම්භාරයුත් ත් ාපාණියනො අඛාදන්ය ොය වා යමවභක්ඛයන්ය ො
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චරති.   ්මිං  මයය විප ්සිභගවා  ත් ානුග්ගහං කයරොන්ය ො  ත්ථ
අගමාසි.  ්මිංඛයණය ොචක්කවායකොවිජ්යජො මානං භගවන් ං දි ්වා
ප න්නමානය ො තුණ්යඩන  ා රුක්ඛය ො  ා පුප්ඵං ඡින්දිත්වා ආගම්ම
පූයජසි. ය ො ය යනව චිත් ප්ප ායදන  ය ො චුය ො යදවය ොයක
උප්පන්යනො අපරාපරං ඡකාමාවචර ම්පත්තිං අනුභවිත්වා  ය ො චුය ො
මනු ් ය ොයක උප්පජ්ජිත්වා චක්කවත්ති ම්පත්තිආදයයො අනුභවිත්වා
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො
පුබ් චරි වය න  ත්ථරි ප න්යනො පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා

අයහොසි, චක්කවායකො හුත්වා භගවන් ං දි ්වා කත්ථචි ගන්ත්වා

පුප්ඵමාහරිත්වා පූජි ත් ා පුබ් පුඤ්ඤනායමන පච්ො  නිෙත්යථයෙොති
පාකයටො. 

13. අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො සින්ධුොනදිොතීයෙතිආදිමාහ.සීති ද්දං

කුරුමානාධුනාති කම්පතීතිසින්ධු, නදති ද්දංකයරොන්ය ොගච්ඡතීතිනදි. 

ෙක්කවායකො අහං තදාතිචක්කං සීඝං ගච්ඡන් ං ඉව උදයක වා ථය  වා
ආකාය  වා සීඝං වාති ගච්ඡතීති චක්කවායකො.  දා විප ්සිං භගවන් ං
ද ් නකාය  අහං චක්කවායකො අයහොසින්ති අත්යථො. 

සුද්ධයසවාලභක්යඛොහන්ති අඤ්ඤයගොචරඅමි ් ත් ා සුද්ධය වා යමව

ඛාදන්ය ො අහං ව ාමි. පායපසු ෙ සුසඤ්ඤයතොති පුබ් වා නාවය න
පාපකරයණසුට්ඨු ඤ්ඤය ොතීහිද්වායරහි ඤ්ඤය ොසුසික්ඛිය ො. 

14. අද්දසං විෙජං බුද්ධන්ති රාගයදො යමොහවිරහි ත් ා විරජං

නික්කිය  ං බුද්ධං අද්ද ං අද්දක්ඛිං.  ච්ඡන්තං අනිලඤ්ජයසති

අනි ඤ්ජය  ආකා පයථ ගච්ඡන් ං බුද්ධං. තුණ්යඩන මය්හං

මුඛතුණ්යඩන තාලං  ා පුප්ඵං පග් ය්හ පග්ගයහත්වා 

විපස්සිස්සාභියෙොපයං විප ්සි ්  භගවය ො පූයජසින්ති අත්යථො. ය  ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

පච්චාගමනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. පරප්ප ාදකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

උසභං පවෙං වීෙන්තිආදිකං ආය ්මය ො පරප්ප ාදකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය  
බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො තිණ්ණං යවදානං පාරගූ ඉතිහා පඤ්චමානං
පදයකො යවයයාකරයණො  නිඝණ්ඩුයකටුභානං  ාක්ඛරප්පයභදානං

ය ොකාය මහාපුරි  ක්ඛයණසු අනවයයො නායමන යසලබ්රාහ් යණොති
පාකයටො සිද්ධත්ථං භගවන් ං දි ්වා ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛයණහි
අසීතිඅනු යඤ්ජයනහි චාති  යං ය ොභමානං දි ්වා ප න්නමානය ො
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අයනයකහිකාරයණහි අයනකාහි උපමාහියථොමනංපකාය සි.ය ොය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවය ොයක  ක්කමාරාදයයො ඡ කාමාවචර ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා මනු ්ය සු චක්කවත්ති ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං 
පත්ය ො  ත්ථරි පසීදි ්වා පබ් ජිය ො නචිර ්ය ව

චතුපටි ම්භිදාඡළභිඤ්ඤප්පත්ය ො මහාඛීණා යවොඅයහොසි, බුද්ධ ් ථුතියා

 ත් ානං  බ්ය  ං චිත් ප්ප ාදකරණය ො පෙප්පසාදකත්යථයෙොති
පාකයටො. 

20. එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො උසභං පවෙං වීෙන්තිආදිමාහ.  ත්ථ 

උසභන්ති ව යභො නි යභො වි යභො ආ යභොති චත් ායරො යජට්ඨපුඞ්ගවා.

 ත්ථ ගව  යජට්ඨයකො ව යභො, ගව හ ් යජට්ඨයකො නි යභො, 

ගව   හ ් යජට්ඨයකො වි යභො, ගවයකොටි   හ ් යජට්ඨයකො
ආ යභොති ච ය ්  ක ් චි ථුතිං කයරොන් ා බ්රාහ්මණපණ්ඩි ා  හු ්සු ා

අත් යනො අත් යනො පඤ්ඤාවය න ථුතිං කයරොන්ති, බුද්ධානං පන
 බ් ාකායරන ථුතිං කාතුං  මත්යථො එයකොපි නත්ථි. අප්පයමයයයො හි
බුද්යධො.වුත් ඤ්යහ ං– 

‘‘බුද්යධොපි බුද්ධ ්  භයණයය වණ්ණං, කප්පම්පි යච

අඤ්ඤමභා මායනො; 

ඛීයයථ කප්යපො චිරදීඝමන් යර, වණ්යණො න ඛීයයථ

 ථාග  ් ා’’ති. (දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; ම.නි.අට්ඨ.2.425; 

උදා.අට්ඨ.53) – 

ආදිකං. අයම්පි බ්රාහ්මයණො මුඛාරූළ්හවය න එකපසීදනවය න 

‘‘ආ භ’’න්ති වත් බ්ය  ‘‘උ භ’’න්තිආදිමාහ. වරි බ්ය ො
පත්යථ බ්ය ොති වයරො. අයනයකසු කප්ප   හ ්ය සු ක වීරියත් ා

වීයරො. මහන් ං සී ක්ඛන්ධාදිකං එ ති ගයව තීති මයහසී,  ං  යහසිං 

බුද්ධං. විය ය න කිය  ඛන්ධමාරාදයයො මායර ජි වාති විජි ාවී,  ං 

විජිතාවිනං  ම්බුද්ධං. සුවණ්ණ ්  වණ්යණො ඉව වණ්යණො ය ් 

 ම්බුද්ධ ් ය ොසුවණ්ණවණ්යණො,  ං සුවණ්ණවණ්ණං  ම්බුද්ධංදි ්වා
යකොනාම ත්ය ො නප්පසීදතීති. 

පරප්ප ාදකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. භි දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

යවස්සභූ නා  නාය නාතිආදිකං ආය ්මය ො භි දායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොයව ් භු ් භගවය ොකාය 
හිමවන්  ්මිං හත්ථියයොනියංනිබ් ත්ය ො   ්මිං පටිව ති.  ්මිං  මයය
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යව ් භූ භගවා වියවකකායමො හිමවන් මගමාසි.  ං දි ්වා ය ො
හත්ථිනායගො ප න්නමානය ො භි මුළා ං ගයහත්වා භගවන් ං යභොයජසි.
ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන හත්ථියයොනිය ො චුය ො යදවය ොයක
උප්පජ්ජිත්වා  ත්ථ ඡ කාමාවචර ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා
මනු ් ත් මාගය ො මනු ්ය සු චක්කවත්ති ම්පත්තිආදයයො අනුභවිත්වා
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද මහායභොයග අඤ්ඤ ර ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො
පුබ් වා නා ය න  ත්ථරි ප න්යනො පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා

අයහොසි, ය ොපුබ්ය ක කු  නායමන භිසදාෙකත්යථයෙොතිපාකයටො. 

29. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා පුබ් චරි ාපදානං

ද ්ය න්ය ො යවස්සභූනා  නාය නාතිආදිමාහ. ත්ථ යවස්සභූතියව ් ං
භුනාති අතික්කමතීති යව ් භූ. අථ වා යව ්ය  වාණිජකම්යම වා
කාමරාගාදියක වා කු  ාදිකම්යම වා වත්ථුකාමකිය  කායම වා භුනාති

අභිභවතීති යව ් භූ, ය ොනායමන යව ් භූනාම භගවා. ඉසීනං තතියෙො

අහූති කු  ධම්යම එ ති ගයව තීති ඉසි, ‘‘විප ්සී, සිඛී, යව ් භූ’’ති

වුත් ත් ා  තියයො ඉසි  තියයො භගවා අහු අයහොසීති අත්යථො. කානනං

වනය ොග් ය්හාති කානන ඞ්ඛා ං වනං ඔගය්හ ඔගයහත්වා පාවිසීති
අත්යථො. 

30. භිසමුළාලං  ණ්හිත්වාති ද්විපදචතුප්පදානං ඡා කං භි ති හිං ති 

විනාය තීතිභි ං, යකොය ො? පදුමකන්යදො, භි ඤ්චමුළා ඤ්චභි මුළා ං, 
 ංභි මුළා ං ගයහත්වාතිඅත්යථො. 

31. කයෙනෙපො ට්යඨොති ං මයා දින්නදානං, යවස්සභූවෙබුද්ධිනා 
උත් මබුද්ධිනා යව ් භුනා කයරන හත්ථ ය න පරාමට්යඨො

ක  ම්ඵ ්ය ො අයහොසි. සුඛාහංනාභිජානාමි, ස ං යතන කුයතොත්තරින්ති

ය නසුයඛන  මං සුඛංනාභිජානාමි,  ය ො උත් රිං  ය ො පරං  ය ො
අධිකංසුඛංකුය ොතිඅත්යථො.ය  ංනයානු ායරන සුවිඤ්යඤයයන්ති. 

භි දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. සුචින්ති ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ගිරිදුග් ෙයෙො ආසින්තිආදිකං ආය ්මය ො සුචින්ති ත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොඅත්ථද ්සි ් භගවය ොකාය  

හිමවන් ප්පයදය  යන ාදකුය  උප්පන්යනො මිගසූකරාදයයො වධිත්වා
ඛාදන්ය ොවිහරති. දා ය ොකනායථොය ොකානුග්ගහං ත් ානුද්දය ඤ්ච
පටිච්ච හිමවන් මගමාසි.  දා ය ො යන ායදො භගවන් ං දි ්වා
ප න්නමානය ො අත් යනො ඛාදනත්ථාය ආනී ං වරමධුරමං ං අදාසි. 

පටිග්ගයහසි භගවා   ් ානුකම්පාය,  ං භුඤ්ජිත්වා අනුයමොදනං වත්වා
පක්කාමි.ය ො ය යනවපුඤ්යඤන ය යනවය ොමන ්ය න ය ොචුය ො
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පටුන 

සුගතීසු  ං රන්ය ො ඡ කාමාවචර ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා මනු ්ය සු
චක්කවත්ති ම්පත්තිආදයයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො ත්ථරිපසීදිත්වාපබ් ජිය ො නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

36. චතුපටි ම්භිදාපඤ්චාභිඤ්ඤාදියභදං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං

 රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො ගිරිදුග් ෙයෙො

ආසින්තිආදිමාහ. ගිරති  ද්දං කයරොතීති ගිරි, යකො ය ො? 

සි ාපංසුමයපබ් ය ො, දුට්ඨුදුක්යඛනගමනීයංදුග්ගං, ගිරීහිදුග්ගංගිරිදුග්ගං, 
දුග්ගයමොති අත්යථො.   ්මිං ගිරිදුග්යග පබ්  න් යර චයරො චරණසීය ො

ආසිං අයහොසිං. අභිජායතොව යකසරීති අභි විය ය න ජාය ො නිබ් ත්ය ො
යක රීව යක රසීයහොඉවගිරිදුග්ග ්මිංචරාමීතිඅත්යථො. 

40. ගිරිදුග් ං පවිසිං අහන්ති අහං  දා ය න මං දායනන 
ළිතිය ොමන ් ජාය ොපබ්  න් රංපාවිසිං.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

සුචින්ති ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. වත්ථදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පක්ඛිජායතො තදා ආසින්තිආදිකං ආය ්මය ො වත්ථදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොඅත්ථද ්සි ් භගවය ොකාය 
සුපණ්ණයයොනියං නිබ් ත්ය ො ගන්ධමාදනපබ්  ං ගච්ඡන් ං අත්ථද ්සිං
භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො සුපණ්ණවණ්ණං විජහිත්වා 
මාණවකවණ්ණං නිම්මිනිත්වා මහග්ඝං දිබ් වත්ථං ආදාය භගවන් ං
පූයජසි. ය ොපි භගවා පටිග්ගයහත්වා අනුයමොදනං වත්වා පක්කාමි. ය ො
ය යනව ය ොමන ්ය න වීතිනායමත්වා යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො
යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො  ත්ථ අපරාපරං  ං රන්ය ො පුඤ්ඤානි 
අනුභවිත්වා  ය ො මනු ්ය සු මනු ්  ම්පත්තින්ති  බ් ත්ථ මහග්ඝං

වත්ථාභරණං  ද්ධං,  ය ො උප්පන්නුප්පන්නභයව වත්ථච්ඡායාය
ග ග ට්ඨායන ව න්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ොනචිර ්ය ව

ඡළභිඤ්ඤප්පත් ඛීණා යවො අයහොසි, පුබ්ය  ක පුඤ්ඤනායමන 

වත්ථදාෙකත්යථයෙොතිපාකයටො. 

45. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො පක්ඛිජායතොතදාආසින්තිආදිමාහ. ත්ථ 

පක්ඛිජායතොතිපක්ඛන්දතිඋප වති කුයණොඑය නාතිපක්ඛං, පක්ඛම ් 

අත්ථීතිපක්ඛී, පක්ඛියයොනියංජාය ොනිබ් ත්ය ොතිඅත්යථො. සුපණ්යණොති

සුන්දරං පණ්ණං පත් ං ය ්  ය ො සුපණ්යණො, 
වා ග්ගාහසුවණ්ණවණ්ණජ මානපත් මහාභායරොති අත්යථො. 

 රුළාධියපොති නායග ගණ්හනත්ථාය ගරුං භාරං පා ාණං ගිළන්තීති
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ගරුළා, ගරුළානංඅධියපො රාජාතිගරුළාධියපො, විරජංබුද්ධං අද්ද ාහන්ති
 ම් න්යධො. 

වත්ථදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. අම් දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අයනො දස්සී භ වාතිආදිකං ආය ්මය ො අම් දායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො අයනොමද ්සි ්  භගවය ො
කාය  වානරයයොනියං නිබ් ත්ය ො හිමවන්ය කපිරාජා හුත්වා පටිව ති.
  ්මිං මයය අයනොමද ්සීභගවා  ් ානුකම්පායහිමවන් මගමාසි. අථ
ය ො කපිරාජා භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො සුමධුරං අම් ඵ ං
ඛුද්දමධුනාඅදාසි.අථභගවා  ් ප ් න්  ්ය ව ං  බ් ංපරිභුඤ්ජිත්වා
අනුයමොදනං වත්වා පක්කාමි. අථ ය ො ය ොමන ්  ම්පන්නහදයයො 
ය යනවළිතිය ොමන ්ය නයාව ායුකංඨත්වා ය ොචුය ොයදවය ොයක
නිබ් ත්ය ො අපරාපරං  ත්ථ දිබ් සුඛමනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච
මනු ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන
එක ්මිංකු යගයහනිබ් ත්ය ො ත්ථරිපසීදිත්වා පබ් ජිත්වානචිර ්ය ව

ඡළභිඤ්ඤප්පත්ය ො අයහොසි. පුබ් පුඤ්ඤනායමන අම්බදාෙකත්යථයෙොති
පාකයටො. 

53. ය ො අපරභායග අත් නාක කු  බීජං දි ්වා ය ොමන ් ජාය ො

අත් යනොපුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අයනො දස්සීභ වාතිආදිමාහ. 

ය ත්තාෙඅඵරි යලොයක, අප්ප ායණනිරූපධීතිය ොභගවා බ් ය ොයක
අප්පමායණ ත්ය ‘‘සුඛී යහොන්තූ’’තිආදිනානිරුපධිඋපධිවිරහි ංකත්වා
යමත් ායයමත් චිත්ය නඅඵරිපත්ථරි වඩ්යඪසීතිඅත්යථො. 

54. කපිඅහංතදාආසින්ති දා  ් ාගමනකාය කපිරාජාඅයහොසින්ති 

අත්යථො. 

අම් දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. සුමනත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සු යනො නා නාය නාතිආදිකංආය ්මය ොසුමනත්යථර ් අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොසිඛි ් භගවය ොකාය මා ාකාර ් කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ද්ධාජාය ො භගවති ප න්නමානය ො
සුමනමා ාමුට්ඨියයො ගයහත්වා උයභොහි හත්යථහි පූයජසි. ය ො ය න
පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු ද්යව  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය පුත් දායරහි
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වඩ්ඪිත්වා සුමනනායමන පාකයටො  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

62. ය ො අරහා හුත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො අත් යනො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සු යනො

නා  නාය නාතිආදිමාහ. සුන්දරං මනං චිත් ං ය ්  ය ො සුමයනො.
 ද්ධාප ාද හුමායනනයුත්ය ොනායමනසුමයනොනාම මා ාකායරො  දා
අහං අයහොසිං. 

63. සිඛියනො යලොකබන්ධුයනොති සිඛා මුද්ධා කා තීති සිඛී. අථ වා 

 ම්පයුත්  ම්පයයොයග ඛාදති විද්ධංය තීති සිඛී, කා  ා? අග්ගිසිඛා, 
අග්ගිසිඛා විය සිඛාය දිප්පනය ො සිඛී. යථා අග්ගිසිඛා යජො ති පාකටා

යහොති, සිඛී පත් තිණකට්ඨප ා ාදියක දහති, එවමයම්පි භගවා
නී ළි ාදිරංසීහි යජො ති  ක ය ොක න්නිවාය  පාකයටො යහොති.
 ක න් ානග  බ් කිය ය  ය ොය ති විද්ධංය ති ඣායපතීති 

යවොහාරනාමං නාමකම්මං නාමයධයයං,   ්  සිඛියනො.  ක ය ොක ් 

 න්ධුඤා යකොති ය ොක න්ධු,   ් සිඛියනොය ොක න්ධුයනොභගවය ො

සුමනපුප්ඵං අභියෙොපයං පූයජසින්තිඅත්යථො. 

සුමනත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. පුප්ඵචඞ්යකොටියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අභීතරූපං සීහං වාතිආදිකං ආය ්මය ො පුප්ඵචඞ්යකොටියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිඛි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහනිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො මහාවිභව ම්පන්යනො
 ත්ථරි පසීදිත්වා ප න්නාකාරං ද ්ය න්ය ො සුවණ්ණවණ්ණං
අයනොජපුප්ඵයමොචිනිත්වා චඞ්යකොටකං පූයරත්වා භගවන් ං පූයජත්වා

‘‘භගවා, ඉම ්  නි ් න්යදන නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායන
සුවණ්ණවණ්යණො පූජනීයයො හුත්වා නිබ් ානං පාපුයණයය’’න්ති
පත්ථනමකාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු නිබ් ත්ය ො 
 බ් ත්ථ පූජිය ො සුවණ්ණවණ්යණො අභිරූයපො අයහොසි. ය ො අපරභායග 

ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො 
වුද්ධිප්පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො විප ් නං වඩ්යඪත්වා
නචිර ්ය ව අරහාඅයහොසි. 

68-9. ය ො පත් අරහත් ඵය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අභීතරූපං සීහං

වාතිආදිමාහ.  ත්ථ සීහන්ති ද්විපදචතුප්පදාදයයො  ත්ය  අභිභවති 

අජ්යඣොත්ථරතීතිසීයහො, අභී රූයපොඅභී  භායවො,  ංඅභී රූපංසීහංඉව

නිසින්නං පූයජසින්ති  ම් න්යධො. පක්ඛීනං අග්ගං ගරුළරාජං ඉව පවෙං 
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උත් මං  යග්ඝරාජං ඉව අභි විය ය න ජා ං  බ් සීහානං විය  ං

යක රසීහං ඉව තිය ොක ්   රණං සිඛිං  ම්මා ම්බුද්ධං. කිං භූ ං? 

අයනජං නික්කිය  ං ඛන්ධමාරාදීහි අපරාජි ං නිසින්නං සිඛින්ති

 ම් න්යධො.  ාෙණානග් න්ති  බ් කිය  ානං මාරයණ ය ො යන
විද්ධං යන අග්ගං ය ට්ඨං කිය ය  මායරන් ානං
පච්යචකබුද්ධබුද්ධ ාවකානං විජ්ජමානානම්පි ය  ං අග්ගන්ති අත්යථො. 

භික්ඛුසඞ්ඝපුෙක්ඛතං පරිවාරි ං පරිවායරත්වා නිසින්නං සිඛින්ති
 ම් න්යධො. 

70. ෙඞ්යකොටයක ඨයපත්වානාති උත් මං අයනොජපුප්ඵං කරණ්ඩයක

පූයරත්වා සිඛී ම්බුද්ධංය ට්ඨං සය ොකිරිං පූයජසින්තිඅත්යථො. 

පුප්ඵචඞ්යකොටියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

 ත් මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

8. නා ස ාලවග්ය ො 
1. නාග මා ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ආපාටලිං අහං පුප්ඵන්තිආදිකං ආය ්මය ො නාග මා ත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිඛි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවා ං
 ණ්ඨයපත්වා ථාරූප ජ්ජන ං ග්ග ්  අ ායභන ත්ථරි ධරමානකාය 
ද ් න වනපූජාකම්මමකරිත්වා පරිනිබ්බු කාය    ්  භගවය ො
 ාරීරිකධාතුං නිදහිත්වා ක යචතියම්හි චිත් ං ප ායදත්වා පාටලිපුප්ඵං
පූයජත්වා ය ොමන ් ං උප්පායදත්වා යාව ායුකං ඨත්වා ය යනව
ය ොමන ්ය න  ය ො කා ං කය ො තුසි ාදීසු ඡසු යදවය ොයකසු
සුඛමනුභවිත්වා අපරභායග මනු ්ය සු මනු ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා 
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො 

නාගරුක්ඛපල් වයකොමළ දි  රීරත් ා නා ස ායලොති මා ාපිතූහි 
ක නාමයධයයයො භගවති ප න්යනො පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා
අයහොසි. 

1. ය ො පච්ඡා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ආපාටලිං අහං පුප්ඵන්තිආදිමාහ.  ත්ථ 

ආපාටලින්ති ආ  මන් ය ො, ආදයරන වා පාටලිපුප්ඵං ගයහත්වා අහං

ථූපම්හි අභියෙොයපසිං පූයජසින්ති අත්යථො. උජ්ඣිතං සු හාපයථති
 බ් නගරවාසීනං වන්දනපූජනත්ථාය මහාපයථ නගරමජ්යඣ වීථියං

උජ්ඣි ං උට්ඨාපි ං, ඉට්ඨකකම්මසුධාකම්මාදීහි නිප්ඵාදි න්ති අත්යථො.
ය  ංයහට්ඨාවුත් නයත් ා උත් ානත්ථත් ාචසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 
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නාග මා ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. පද ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අක්කන්තඤ්ෙ පදං දිස්වාතිආදිකං ආය ්මය ො පද ඤ්ඤකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො උප්පන්නුප්පන්නභයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං  ද්ධා ම්පන්යනඋපා කයගයහනිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො
ර නත් යය ප න්යනො භගව ා   ්  අනුකම්පාය ද ්සි ං පදයචතියං 
දි ්වා ප න්යනො ය ොමහට්ඨජාය ො වන්දනපූජනාදි හුමානමකාසි. ය ො
ය යනව සුයඛත්ය  සුකය න පුඤ්යඤන  ය ො චුය ො  ග්යග
නිබ් ත්ය ො  ත්ථ දිබ් සුඛමනුභවිත්වා අපරභායග මනු ්ය සු ජාය ො
මනු ්  ම්පත්තිං  බ් මනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද 
විභව ම්පන්නකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වා

නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි, පුරාක පුඤ්ඤනායමන පදසඤ්ඤකත්යථයෙොති
පාකයටො. 

5. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො අක්කන්තඤ්ෙ පදං දිස්වාතිආදිමාහ.  ත්ථ අක්කන්තන්ති

අක්කමි ං ද ්සි ං.  බ් බුද්ධානං  බ් දා චතුරඞ්ගුය ොපරියයව ගමනං, 
අයං පන   ්   ද්ධා ම්පන්න ං ඤත්වා ‘‘එය ො ඉමං ප ් තූ’’ති

පදයචතියං ද ්ය සි,   ්මා ය ො   ්මිං පසීදිත්වා 
වන්දනපූජනාදි ක්කාරමකාසීති අත්යථො. ය  ං  බ් ත්ථ
උත් ානත්ථයමවාති. 

පද ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. බුද්ධ ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

දු ග්ය  පංසුකූලිකන්තිආදිකං ආය ්මය ො බුද්ධ ඤ්ඤකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ද්ධාජාය ො දුමග්යග
 ග්ගි ං භගවය ොපංසුකූ චීවරංදි ්වාප න්නමානය ො‘‘අරහද්ධජ’’න්ති
චින්ය ත්වා වන්දනපූජනාදි ක්කාරමකාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනු ්  ම්පත්තිමනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො  ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව
අරහාඅයහොසි. 

9. ය ො පත් අරහත් ාධිගයමො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො දු ග්ය 

පංසුකූලිකන්තිආදිමාහ.  ත්ථ ධුනාති කම්පතීති දුයමො. දුහති පූයරති

ආකා   න්ති වා දුයමො, දුම ්  අග්යගො යකොටීති දුමග්යගො,   ්මිං
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පටුන 

දුමග්යග.පංසුමිවපටික්කූ භාවංඅමනුඤ්ඤභාවංඋ තිගච්ඡතීති පංසුකූ ං, 

පංසුකූ යමව පංසුකූලිකං,  ත්ථුයනො පංසුකූ ං දුමග්යග  ග්ගි ං දි ්වා

අහං අඤ්ජලිං පග්ගයහත්වා  ං පංසුකූ ං අවන්දිං පණාමමකාසින්ති

අත්යථො. තන්ති නිපා මත් ං.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානත්ථයමවාති. 

බුද්ධ ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. භි ාලුවදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

කානනං වනය ොග් ය්හාතිආදිකංආය ්මය ොභි ාලුවදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
හිමවන්  ්   මීයප අරඤ්ඤාවාය  ව න්ය ො වනමූ ඵ ාහායරො
වියවකවය නාග ං විප ්සිං භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො
පඤ්චභි ාලුයව අදාසි. භගවා   ්  චිත් ං ප ායදතුං ප ් න්  ්ය ව
පරිභුඤ්ජි. ය ො ය න චිත් ප්ප ායදන කා ං කත්වා තුසි ාදීසු
 ම්පත්තිමනුභවිත්වා පච්ඡා මනු ්  ම්පත්තිඤ්ච අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද එක ්මිංකු යගයහ නිබ් ත්ය ො විභව ම්පත්තිං පත්ය ො  ං
පහාය ා යනපබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහත් ං පාපුණි. 

13. ය ො  ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො කානනං වනය ොග් ය්හාතිආදිමාහ.  ං

යහට්ඨාවුත් ත්ථයමව. වසාමිවිපියනඅහන්තිවියවකවාය ොඅහංව ාමීති
 ම් න්යධො.ය  ං උත් ානත්ථයමවාති. 

භි ාලුවදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

ඡට්ඨභාණවාරවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

5. එක ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ඛණ්යඩො නා ාසි නාය නාතිආදිකං ආය ්මය ො
එක ඤ්ඤකත්යථර ් අපදානං. අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ් 
භගවය ොකාය කු යගයහනිබ් ත්ය ොවිඤ්ඤු ංපත්ය ො ර නත් යය
ප න්නමානය ො   ්   ත්ථුයනො ඛණ්ඩං නාම අග්ග ාවකං භික්ඛාය
චරමානං දි ්වා  ද්දහිත්වා පිණ්ඩපා මදාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන 
යදවමනු ්  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං 
සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා අයහොසි. ය ො
එකදිව ං පිණ්ඩපා  ්   ඤ්ඤං මනසිකරිත්වා පටි ද්ධවිය  ත් ා 

එකසඤ්ඤකත්යථයෙොතිපාකයටො. 
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18. ය ො අපරභායගඅත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ඛණ්යඩො නා ාසි නාය නාතිආදිමාහ. 

 ත්ථ   ්  අග්ග ාවකත්යථර ්  කිය  ානං ඛණ්ඩි ත් ා ඛණ්යඩොති
නාමං.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

එක ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. තිණ න්ථරදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො තිණ න්ථරදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො බුද්ධුප්පාදය ො පයගව උප්පන්නත් ා
ඝරාවා ංපහාය ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වාහිමවන්  ් අවිදූයරඑකං රං
නි ් ාය පටිව ති.   ්මිං  මයය ති ්ය ො භගවා   ් ානුකම්පාය
ආකාය න අගමාසි. අථ යඛො ය ො  ාපය ොආකා ය ො ඔරුය්හ ඨි ං  ං 
භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො තිණං  ායිත්වා තිණ න්ථරං කත්වා
නිසීදායපත්වා  හුමානාදයරන පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා පටිකුටියකො
හුත්වා පක්කාමි. ය ො යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චවිත්වා යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො අයනකවිධ ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා
පබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

22. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ. ංයහට්ඨා

වුත් ත්ථයමව.  හාජාතස්සයෙොති එත්ථ පන  රන්ති එත්ථ පානීයත්ථිකා 

ද්විපදචතුප්පදාදයයො ත් ාති රං, අථවා රන්තිඑත්ථනදීකන්දරාදයයොති

 රං, මහන්ය ො ච ය ො  යයමව ජා ත් ා  යරො යචති මහාජා  ් යරො. 
අයනො ත් ඡද්දන් දහාදයයො විය අපාකටනාමත් ා ‘‘මහාජා  ් යරො’’ති

වුත්ය ොති දට්ඨබ්ය ො. සතපත්යතහි සඤ්ඡන්යනොති එයකක ්මිං පුප්යඵ

    පත් ානංවය න  පත්ය ො,   පත් ය  පදුයමහි  ඤ්ඡන්යනො

ගහනීභූය ොති අත්යථො. නානාසකුණ ාලයෙොති අයනයක
හං කුක්කුටකුක්කුහයදණ්ඩිභාදයයො එකය ො කුණන්ති  ද්දං කයරොන්තීති
 කුණාති ද්ධනාමානං පක්ඛීනංආ යයොආධාරභූය ොති අත්යථො. ය  ං
 බ් ත්ථඋත් ානත්ථයමවාති. 

තිණ න්ථරදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. සූචිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

තිංසකප්පසහස්සම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො සූචිදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සුයමධ ්  භගවය ො කාය 
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එක ්මිංකු යගයහ නිබ් ත්ය ොවුද්ධිමන්වායභගවය ොචීවරකම්මංකාතුං
පඤ්ච සූචියයො අදාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු
පුඤ්ඤමනුභවිත්වා විචරන්ය ො උප්පන්නුප්පන්නභයව තික්ඛපඤ්යඤො
හුත්වා පාකයටො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො 
වුද්ධිමන්වාය  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජන්ය ො තික්ඛපඤ්ඤ ාය
ඛුරග්යගයයව අරහත් ංපාපුණි. 

30. ය ො අපරභායග පුඤ්ඤං පච්චයවක්ඛන්ය ො  ං දි ්වා
ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

තිංසකප්පසහස්සම්හීතිආදිමාහ.අන් රන් රංපයනත්ථ සුවිඤ්යඤයයයමව. 

31. පඤ්ෙසූචී ොදින්නාතිඑත්ථසූචතිඡිද්දංකයරොතිවිජ්ඣතීති සූචි, 
පඤ්චමත් ා සූචී පඤ්චසූචී මයා දින්නාති අත්යථො. ය  ං 
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

සූචිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. පාටලිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිකං ආය ්මය ො
පාටලිපුප්ඵියත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො
 ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ් 
භගවය ො කාය  එක ්මිං කු යගයහ ය ට්ඨිපුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ය ො 
වුද්ධිප්පත්ය ො කු  ාකු  ඤ්ඤූ  ත්ථරි පසීදිත්වා පාටලිපුප්ඵං ගයහත්වා
 ත්ථු පූයජසි.ය ොය නපුඤ්යඤන හුධා සුඛ ම්පත්තියයොඅනුභවන්ය ො 
යදවමනු ්ය සු ං රන්ය ො ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදකු යගයහනිබ් ත්ය ො 
වුද්ධිමන්වාය ත්ථරිප න්යනොපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

36. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිමාහ.

 ත්ථ අන්තොපයණති ආ  මන් ය ො හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදිකං භණ්ඩං 

පයණන්ති වික්කිණන්ති පත්ථරන්ති එත්ථාතිආපණං, ආපණ ්  අන් රං

වීථීති අන් රාපණං,   ්මිං අන් රාපයණ. සුවණ්ණවණ්ණං 
කඤ්චනග්ඝිය ංකා ං ද්වත්තිං වර ක්ඛණං  ම්බුද්ධං දි ්වා පාටලිපුප්ඵං 
පූයජසින්තිඅත්යථො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානත්ථයමවාති. 

පාටලිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. ඨි ඤ්ජලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

මි ලුද්යදො පුයෙ ආසින්තිආදිකං ආය ්මය ො ඨි ඤ්ජලියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථුප්පන්නභයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ්  භගවය ො කාය  
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පුරාකය න එයකන කම්මච්ඡිද්යදන යන ාදයයොනියං නිබ් ත්තිත්වා
විඤ්ඤු ං පත්ය ො මිගසූකරාදයයො මායරත්වා යන ාදකම්යමන අරඤ්යඤ
වා ංකප්යපසි.  ්මිං මයයති ්ය ො භගවා  ් ානුකම්පායහිමවන් ං
අගමාසි. ය ො  ං ද්වත්තිං වර ක්ඛයණහි අසී ානු යඤ්ජන යාමප්පභාහි
ච ජ මානං භගවන් ං දි ්වා ය ොමන ් ජාය ො පණාමං කත්වා ගන්ත්වා

පණ්ණ න්ථයරනිසීදි.  ්මිංඛයණයදයවොගජ්ජන්ය ොඅ නිපති,  ය ො 
මරණ මයය බුද්ධමනු ් රිත්වා පුනඤ්ජලිමකාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන
සුයඛත්ය  ක කු  ත් ාඅකු  විපාකංපටි ාහිත්වා ග්යගනිබ් ත්ය ො
කාමාවචර ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා මනු ්ය සු මනු ්  ම්පත්තියයො ච
අනුභවිත්වා අපරභායග ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය පුරාක වා නාය  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

42. ය ො  ය ොපරංඅත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො මි ලුද්යදො පුයෙ ආසින්තිආදිමාහ. ත්ථ 

මි ලුද්යදොති මිගානං මාරණං උපගච්ඡතීති මිගලුද්යදො. මිගන්ති සීඝං

වා යවයගන ගච්ඡන්ති ධාවන්තීති මිගා, ය  ං මිගානං මාරයණ ලුද්යදො

දාරුයණො ය ොභීති මිගලුද්යදො. ය ො අහං පුයෙ භගවය ො ද ් න මයය

මිගලුද්යදො ආසිං අයහොසින්තිඅත්යථො. අෙඤ්යඤකානයනති අරතිගච්ඡති

මිග මූයහො එත්ථාති අරඤ්ඤං, අථ වා ආ  මන් ය ො රජ්ජන්ති  ත්ථ 

වියවකාභිර ා බුද්ධපච්යචකබුද්ධාදයයො මහා ාරප්පත් ා  ප්පුරි ාති
අරඤ්ඤං. කා කුච්ඡි ාකායරන වා භයානකාකායරන වා නදන්ති  ද්දං 

කයරොන්ති, ආනන්ති වින්දන්තීති වා කානනං,   ්මිං අරඤ්යඤකානයන

මිගලුද්යදො පුයර ආසින්ති  ම් න්යධො. තත්ථ අද්දසං සම්බුද්ධන්ති  ත්ථ 
  ්මිංඅරඤ්යඤඋපග ං ම්බුද්ධංඅද්ද ංඅද්දක්ඛින්තිඅත්යථො.ද ් නං

පුයර අයහොසි අවිදූයර,   ්මා මයනොද්වාරානු ායරන චක්ඛුවිඤ්ඤාණං
පුයරචාරිකං කායවිඤ්ඤාණ මඞ්ගිංපායපතිඅප්යපතීතිඅත්යථො. 

44. තයතො ය  අසනීපායතොතිආ  මන් ය ො  නන්ය ො ගජ්ජන්ය ො

ප තීතිඅ නි, අ නියාපාය ොප නංඅ නීපාය ො, යදවදණ්යඩොතිඅත්යථො.
ය  ං බ් ත්ථ උත් ානත්ථයමවාති. 

ඨි ඤ්ජලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. තිපදුමියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො තිපදුමියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
හං වතියං මා ාකාරකු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො
මා ාකාරකම්මං කත්වා ව න්ය ො එකදිව ං අයනකවිධානි
ජ ජථ ජපුප්ඵානි ගයහත්වා රඤ්යඤො  න්තිකං ගන්තුකායමො එවං
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චින්ය සි– ‘‘රාජාඉමානි ාවපුප්ඵානිදි ්වාප න්යනො හ ් ංවාධනං

ගාමාදිකංවාදයදයය, ය ොකනාථංපනපූයජත්වානිබ් ානාම ධනං භාමි, 

කිං යම එය සු සුන්දර’’න්ති ය න ‘‘භගවන් ං පූයජත්වා
 ග්ගයමොක්ඛ ම්පත්තියයො නිප්ඵායදතුං වට්ටතී’’ති චින්ය ත්වා
වණ්ණවන් ං අතීව රත් පුප්ඵත් යං ගයහත්වා පූයජසි.  ානි ගන්ත්වා
ආකා ං ඡායදත්වා පත්ථරිත්වා අට්ඨංසු. නගරවාසියනො 
අච්ඡරියබ්භු චිත් ජා ා යචලුක්යඛප හ ් ානි පවත් යිංසු.  ං දි ්වා
භගවා අනුයමොදනං අකාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු
 ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො
වුද්ධිමන්වාය  ත්ථරි පසීදිත්වා ධම්මං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

48. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිමාහ.

  ් ත්යථො යහට්ඨා වුත්ය ොව. සබ්බධම් ාන පාෙගූති  බ්ය  ං
නවය ොකුත් රධම්මානං පාරං නිබ් ානං ගය ො පච්චක්ඛං කය ොති 

අත්යථො. දන්යතො දන්තපරිවුයතොති  යං කායවාචාදීහි දන්ය ො එ දග්යග
ඨපිය හි ාවයකහිපරිවුය ොතිඅත්යථො.ය  ං  බ් ත්ථ ම් න්ධවය න
උත් ානත්ථයමවාති. 

තිපදුමියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

අට්ඨමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

9. තිමිෙවග්ය ො 
1. තිමිරපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ෙන්දභා ානදීතීයෙතිආදිකං ආය ්මය ො තිමිරපුප්ඵියත්යථර ් 

අපදානං. කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ
භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො
කාය  එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො ඝරාවා ං
 ණ්ඨයපත්වා ව න්ය ො කායමසු ආදීනවං දි ්වා ඝරාවා ං පහාය 

 ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා චන්දභාගාය නදියා  මීයප ව ති, 
වියවකකාම ායහිමවන් ං ගන්ත්වානිසින්නංසිද්ධත්ථංභගවන් ංදි ්වා
වන්දිත්වා  ් ගුණං පසීදිත්වාතිමිරපුප්ඵංගයහත්වාපූයජසි.ය ොය න
පුඤ්යඤන යදයවසු ච මනු ්ය සු ච  ම්පත්තිමනුභවන්ය ො  ං රිත්වා
ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද එක ්මිංකු යගයහනිබ් ත්ය ොවුද්ධිමන්වාය ත්ථරි
පසීදිත්වාපබ් ජිය ො නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

1. ය ො අපරභායග පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො ෙන්දභා ානදීතීයෙතිආදිමාහ.  ් ත්යථො



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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පටුන 

යහට්ඨා වුත්ය ොව. අනුයභොතං වජා හන්ති ගඞ්ගාය ආ න්යන
ව නභායවන බ් ත්ථ රම්මභායවනගඞ්ගාය ොයහට්ඨාය ො ානු ායරන

අහංවජාමිගච්ඡාමි ත්ථ ත්ථව ාමීති අත්යථො. නිසින්නංස ණංදිස්වාති
 මි පාපත් ා ය ොසි පාපත් ා  මණ ඞ්ඛා ං  ම්මා ම්බුද්ධං දි ්වාති
අත්යථො. 

2. එවං චින්යතසහං තදාති අයං භගවා  යං තිණ්යණො  බ්  ත්ය  

 ාරයි ් ති ං ාරය ොඋත් ායරති යංකායද්වාරාදීහිදමිය ොඅයංභගවා
පයරදයමති. 

3.  යං අස්සත්යථො අ ් ා ම්පත්ය ො, කිය  පරිළාහය ො මුත්ය ො

 බ්  ත්ය  අ ් ාය ති,  න් භාවං ආපායපති.  යං සන්යතො 

 න් කායචිත්ය ො පයර ං  න් කායචිත් ං පායපති.  යං මුත්යතො 
 ං ාරය ො මුච්චිය ොපයර ං ාරය ොයමොචයි ් ති.ය ොඅයංභගවා යං 

නිබ්බුයතො කිය  ග්ගීහි නිබ්බුය ො පයර ම්පි කිය  ග්ගීහි 
නිබ් ායප ් තීතිඅහං දාඑවංචින්ය සින්තිඅත්යථො. 

4.  යහත්වාතිමිෙපුප්ඵන්ති ක ංවනන් ංනී කාළරංසීහිඅන්ධකාරං 
විය කුරුමානං ඛායතීති තිමිරං පුප්ඵං  ං ගයහත්වා කණ්ණිකාවණ්ටං

ගයහත්වා  ත්ථයක සී  ්  උපරි ආකාය  ඔකිරිං පූයජසින්ති අත්යථො.
ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

තිමිරපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. ග  ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ජාතිො සත්තවස්යසොහන්තිආදිකං ආය ්මය ො ග  ඤ්ඤකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො පුරාක වා නාවය න  ද්ධාජාය ො
 ත් ව ්සිකකාය යයව පබ් ජිය ො භගවය ො පණාමකරයණයනව
පාකයටො අයහොසි. ය ො එකදිව ං අතීව නී මණිප්පභානි
නඞ්ග කසි ට්ඨායන උට්ඨි  ත් පුප්ඵානිගයහත්වාආකාය පූයජසි.ය ො
යාව ායුකං  මණධම්මං කත්වා ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
විඤ්ඤු ංපත්ය ො ත්ථරිපසීදිත්වාපබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහා අයහොසි. 

10. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො ජාතිොසත්තවස්යසොහන්තිආදිමාහ. ත්ථ 

ජාතිො සත්තවස්යසොති මාතුගබ්භය ො නික්ඛන් කා ය ො පට්ඨාය 

පරිපුණ්ණ ත් ව ්සියකොතිඅත්යථො. පබ්බජිංඅන ාරිෙන්ති අගාර ් හි ං
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ආගාරියං කසිවාණිජ්ජාදිකම්මං නත්ථි ආගාරියන්ති අනගාරියං, 
බුද්ධ ා යනපබ් ජිංඅහන්තිඅත්යථො. 

12. සු තානු තං  ග් න්ති බුද්යධන ග ං මග්ගං. අථ වා සුගය න

යදසි ං ධම්මානුධම්මපටිපත්තිපූරණවය න හට්ඨ ානයසො තුට්ඨචිත්ය ො 
පූයජත්වාති ම් න්යධො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානත්ථයමවාති. 

ග  ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. නිපන්නඤ්ජලිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

රුක්ඛමූයල නිසින්යනොහන්තිආදිකං ආය ්මය ො
නිපන්නඤ්ජලිකත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
අයනයකසු භයවසු විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ් 
භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො පබ් ජිත්වා
රුක්ඛමූලිකඞ්ගං පූරයමායනො අරඤ්යඤ විහරති.   ්මිං  මයය ඛයරො

ආ ායධො උප්පජ්ජි, ය න ළිළිය ො පරමකාරුඤ්ඤප්පත්ය ො අයහොසි.  දා
භගවා  ් කාරුඤ්යඤන  ත්ථඅගමාසි. අථය ොනිපන්නයකොවඋට්ඨිතුං
අ ක්යකොන්ය ො සිරසි අඤ්ජලිං කත්වා භගවය ො පණාමං අකාසි. ය ො
 ය ොචුය ොතුසි භවයනඋප්පන්යනො ත්ථ ම්පත්තිමනුභවිත්වා එවංඡ
කාමාවචර ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො

නචිර ්ය ව අරහා අයහොසි, පුරාක පුඤ්ඤවය න 

නිපන්නඤ්ජලිකත්යථයෙොතිපාකයටො. 

16. ය ො අපරභායග අත් යනො පුඤ්ඤ ම්පත්තියයො ඔය ොයකත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො රුක්ඛමූයල 

නිසින්යනොහන්තිආදිමාහ.  ත්ථ රුහති පටිරුහති උද්ධමුද්ධං ආයරොහතීති 

රුක්යඛො,   ් රුක්ඛ ් මූය  මීයපතිඅත්යථො. බයාධියතොපෙය න ොති

පරයමන අධියකන ඛයරන කක්ඛයළන  යාධිනා යරොයගන  යාධිය ො, 

 යාධිනා අහං  මන්නාගය ොති අත්යථො. පෙ කාරුඤ්ඤප්පත්යතොම්හීති
පරමං අධිකං කාරුඤ්ඤං දීනභාවං දුක්ඛි භාවං පත්ය ොම්හි අරඤ්යඤ
කානයනති ම් න්යධො. 

20. පඤ්යෙවාසුං හාසිඛාතිසිරසිපිළන්ධනත්යථනසිඛාවුච්චතිචූළා. 

මණීති යජො මානං මකුටං   ්  අත්ථීති සියඛො, චක්කවත්තියනො
එකනාමකා පඤ්යචව චක්කවත්තියනො ආසුං අයහසුන්ති අත්යථො. ය  ං
 බ් ත්ථඋත් ානත්ථයමවාති. 

නිපන්නඤ්ජලිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

381 

පටුන 

4. අයධොපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අභිභූ නා  යසො භික්ඛූතිආදිකං ආය ්මය ො අයධොපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනයකසු භයවසු 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිඛි ්  භගවය ො කාය  

කු යගයහනිබ් ත්ය ොවුද්ධිප්පත්ය ොඝරාවා ං ණ්ඨයපත්වාඅපරභායග
කායමසු ආදීනවං දි ්වා  ං පහාය ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
පඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨ මාපත්ති ාභී ඉද්ධීසුචවසීභාවං පත්වාහිමවන්  ්මිං
පටිව ති.  ් සිඛි ් භගවය ොඅභිභූනාම අග්ග ාවයකොවියවකාභිරය ො
හිමවන් මගමාසි.අථය ො ාපය ො ංඅග්ග ාවකත්යථරංදි ්වා යථර ් 
ඨි පබ්  ං ආරුහන්ය ො පබ්   ්  යහට්ඨා  ය ො සුගන්ධානි
වණ්ණ ම්පන්නානි  ත්  පුප්ඵානි ගයහත්වා පූයජසි. අථ ය ො යථයරො
  ් ානුයමොදනමකාසි. ය ොපි ාපය ො  ක ් මං අගමාසි. ත්ථ එයකන
අජගයරන ළිළිය ො අපරභායග අපරිහීනජ්ඣායනො ය යනව උපද්දයවන
උපද්දුය ො කා ං කත්වා බ්රහ්මය ොකපරායයනො හුත්වා බ්රහ්ම ම්පත්තිං
ඡකාමාවචර ම්පත්තිඤ්ච අනුභවිත්වා මනු ්ය සු මනු ්  ම්පත්තියයො ච
යඛයපත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
වුද්ධිප්පත්ය ො භගවය ො ධම්මං සුත්වා ප න්නමානය ො පබ් ජිත්වා 
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි.ය ොඅපරභායගඅත් යනොක පුඤ්ඤනායමන 

අයධොපුප්ඵිෙත්යථයෙොතිපාකයටො. 

22. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අභිභූ නා  යසො භික්ඛූතිආදිමාහ.  ත්ථ

සී  මාධීහි පයර අභිභවතීති අභිභූ, ඛන්ධමාරාදිමායර අභිභවති

අජ්යඣොත්ථරතීති වා අභිභූ,   න් ානපර න් ානග කිය ය  අභිභවති

වියහය ති විද්ධංය තීති වා අභිභූ. භික්ඛනසීය ො යාචනසීය ොති භික්ඛු, 
ඡින්නභින්නපටධයරොති වා භික්ඛු. අභිභූනාම අග්ග ාවයකො ය ො භික්ඛූති

අත්යථො, සිඛි ් භගවය ොඅග්ග ාවයකොති ම් න්යධො. 

27. අජ යෙො  ං පීයළසීති  ථාරූපං සී  ම්පන්නං ඣාන ම්පන්නං
 ාප ං පුබ්ය  ක පායපන යවයරන ච මහන්ය ො අජගර ප්යපො ළියළසි.
ය ො ය යනව උපද්දයවන උපද්දුය ො අපරිහීනජ්ඣායනො කා ං කත්වා
බ්රහ්මය ොකපරායයණොආසි.ය  ං බ් ත්ථ උත් ානයමවාති. 

අයධොපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. රංසි ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො රංසි ඤ්ඤකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ය සු ය සු භයවසු 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා කායමසු
ආදීනවං දි ්වාඝරාවා ංපහාය ාප පබ් ජ්ජංපබ් ජිත්වාඅජිනචම්මධයරො
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හිමවන් ම්හි වා ං කප්යපසි.   ්මිං  මයය විප ්සී භගවා
හිමවන් මගමාසි. අථ ය ො  ාපය ො  මුපග ං භගවන් ං දි ්වා   ් 
භගවය ො  රීරය ො නික්ඛන් ඡබ් ණ්ණබුද්ධරංසීසු පසීදිත්වා අඤ්ජලිං
පග්ගය්හපඤ්චඞ්යගන නමක්කාරමකාසි.ය ොය යනවපුඤ්යඤනඉය ො
චුය ො තුසි ාදීසු දිබ්  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා අපරභායග
මනු ්  ම්පත්තියයො ච අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා  ත්ථාදීනවං දි ්වා
යගහං පහායපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

30. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිමාහ.  ත්ථ 

පබ්බයතති පකායරන බ්රූහති වඩ්යඪතීති පබ් ය ො, හියමො අ ්  අත්ථීති

හිමවන්ය ො, හිමවන්ය ො ච ය ො පබ් ය ො චාති හිමවන් පබ් ය ො. 
හිමවන් පබ් ය ති වත් බ්ය  ගාථාවචනසුඛත්ථං ‘‘පබ් ය 
හිමවන් ම්හී’’ති වුත් ං.   ්මිං හිමවන් ම්හි පබ් ය  වා ං කප්යපසිං
පුයර අහන්ති  ම් න්යධො. ය  ං  බ් ත්ථ නයානු ායරන
උත් ානයමවාති. 

රංසි ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. දුතියරංසි ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො
දුතියරංසි ඤ්ඤකත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක කු ය ො
උප්පන්නුප්පන්නභයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො
ඵු ්  ් භගවය ොකාය කු යගයහනිබ් ත්ය ොවුද්ධිප්පත්ය ො ඝරාවා ං
 ණ්ඨයපත්වා  ත්ථ යදො ං දි ්වා  ං පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා 
හිමවන් පබ් ය  ව න්ය ො වාකචීරනිව යනො වියවකසුයඛන විහරති.
  ්මිං  මයය ය ො ඵු ් ං භගවන් ං  ං පයද ං  ම්පත් ං දි ්වා   ් 
 රීරය ො නික්ඛන් ඡබ් ණ්ණබුද්ධරංසියයො ඉය ො චිය ො විධාවන්තියයො 
දණ්ඩදීපිකානික්ඛන් විප්ඵුරන් මිව දි ්වා   ්මිං ප න්යනො අඤ්ජලිං 
පග්ගයහත්වා වන්දිත්වා චිත් ං ප ායදත්වා ය යනව ළිතිය ොමන ්ය න
කා ං කත්වා තුසි ාදීසු නිබ් ත්ය ො  ත්ථ ඡ කාමාවචර ම්පත්තියයො ච
අනුභවිත්වා අපරභායග මනු ්  ම්පත්තියයො ච අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො පුබ් වා නාවය න 
පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

35. ය ො අපරභායග පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිමාහ.  ං
 බ් ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

දුතියරංසි ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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7. ඵ දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො ඵ දායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක කු   ම්භායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඵු ්  ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො සුඛප්පත්ය ො  ං  බ් ං පහාය
 ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා ඛරාජිනචම්මධාරී හුත්වා විහරති.   ්මිඤ්ච
 මයයඵු ් ංභගවන් ං ත්ථ  ම්පත් ංදි ්වාප න්නමානය ොමධුරානි
ඵ ානි ගයහත්වා යභොයජසි. ය ො ය යනව කු ය න යදවය ොකාදීසු
පුඤ්ඤ ම්පත්තියයො අනුභවිත්වාඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදඑක ්මිං කු යගයහ
නිබ් ත්ය ොවුද්ධිමන්වාය ත්ථරිපසීදිත්වාපබ් ජිත්වානචිර ්ය ව අරහා
අයහොසි. 

39. ය ො අපරභායග අත් යනො පුබ් කම්මං අනු ් රිත්වා

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිමාහ.  ං
 බ් ංයහට්ඨාවුත් නයත් ා උත් ානත්ථයමවාති. 

ඵ දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8.  ද්ද ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො  ද්ද ඤ්ඤකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඵු ්  ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ද්ධාජාය ො
 ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන් ම්හි අරඤ්ඤාවාය  ව න්ය ො
අත් යනො අනුකම්පායඋපග  ් භගවය ොධම්මංසුත්වාධම්යමසු චිත් ං 
ප ායදත්වා යාව ායුකං ඨත්වා අපරභායග කා ං කත්වා තුසි ාදීසු ඡසු 

කාමාවචර ම්පත්තියයො ච මනු ්ය සු මනු ්  ම්පත්තියයො ච අනුභවිත්වා
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය
 ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වාවිප ් නංවඩ්යඪත්වාඅරහත් ංපාපුණි. 

43. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිමාහ.  ං
 බ් ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

 ද්ද ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. ය ොධිසිඤ්චකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විපස්සිස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො ය ොධිසිඤ්චකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනකාසු ජාතීසු 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො  ා යන පබ් ජිත්වා වත් පටිපත්තියා  ා නං
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ය ොභයන්ය ො මහාජයන ය ොධිපූජං කුරුමායන දි ්වා අයනකානි පුප්ඵානි
සුගන්යධොදකානි ච ගාහායපත්වා පූයජසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන
යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො ඡ කාමාවචර ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං 
බුද්ධුප්පායදකු යගයහනිබ් ත්ය ොවුද්ධිමන්වාය ද්ධාජාය ොපබ් ජිත්වා 
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

46. ය ො අරහා හුත්වා ඣානඵ සුයඛන වීතිනායමත්වා පුබ් කම්මං

 රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො විපස්සිස්ස

භ වයතොතිආදිමාහ.  ත්ථ විය  ං පරමත්ථං නිබ් ානං ප ් තීති විප ්සී, 

විය ය නභබ් ාභබ් ජයන ප ් තීති වා විප ්සී, විප ් න්ය ො චතු ච්චං

ප ් නදක්ඛනසීය ොති වා විප ්සී,   ්  විප ්සි ්  භගවය ො

මහාය ොධිමයහො අහූති ම් න්යධො.  ත්රාපි  හායබොධීතිය ොධිවුච්චතිචතූසු

මග්යගසු ඤාණං,  යමත්ථ නිසින්යනො භගවා පටිවිජ්ඣතීති

කණිකාරපාදපරුක්යඛොපි ය ොධිච්යචව වුච්චති, මහිය ො ච ය ො

යදවබ්රහ්මනරාසුයරහි ය ොධි යචති මහාය ොධි, මහය ො බුද්ධ ්  භගවය ො

ය ොධීති වා මහාය ොධි,   ්   යහො පූජා අයහොසීති අත්යථො. ය  ං
 බ් ත්ථ උත් ානත්ථයමවාති. 

ය ොධිසිඤ්චකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. පදුමපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

යපොක්ඛෙවනං පවිට්යඨොතිආදිකං ආය ්මය ො පදුමපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඵු ්  ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය පදුම ම්පන්නං එකං
යපොක්ඛරණිං පවිසිත්වා භි මුළාය  ඛාදන්ය ො යපොක්ඛරණියා අවිදූයර
ගච්ඡමානං ඵු ් ං භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො  ය ො පදුමානි

ඔචිනිත්වාආකාය උක්ඛිපිත්වාභගවන් ංපූයජසි,  ානිපුප්ඵානිආකාය  
වි ානං හුත්වා අට්ඨංසු. ය ො භියයයොය ොමත් ාය ප න්නමානය ො
පබ් ජිත්වා වත් පටිපත්ති ායරො  මණධම්මං පූයරත්වා  ය ො චුය ො
තුසි භවනම ං කුරුමායනො විය  ත්ථ උප්පජ්ජිත්වා කයමන ඡ
කාමාවචර ම්පත්තියයො ච මනු ්  ම්පත්තියයො ච අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ද්ධාජාය ො 
පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

51. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො යපොක්ඛෙවනංපවිට්යඨොතිආදිමාහ. ත්ථ

පකායරන නළදණ්ඩපත් ාදීහි ඛරන්තීති යපොක්ඛරා, යපොක්ඛරානං

 මුට්ඨි ට්යඨන  මූහන්ති යපොක්ඛරවනං, පදුමගච්ඡ ණ්යඩහි මණ්ඩි ං
මජ්ඣංපවිට්යඨොඅහන්තිඅත්යථො.ය  ං බ් ත්ථ උත් ානයමවාති. 
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පදුමපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

නවමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

10. සුධාවග්ය ො 
1. සුධාපිණ්ඩියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පූජාෙයහ පූජෙයතොතිආදිකං ආය ්මය ො සුධාපිණ්ඩියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
භගවතිධරමායන පුඤ්ඤංකාතුම ක්යකොන්ය ොපරිනිබ්බුය භගවති  ් 
ධාතුං නිදහිත්වා යචතියය කරීයමායන සුධාපිණ්ඩමදාසි. ය ො ය න
පුඤ්යඤන චතුන්නවුතිකප්පය ො පට්ඨාය එත්ථන් යර චතුරාපායමදි ්වා
යදවමනු ්  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො 
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

1-2. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

අත් යනො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පූජාෙයහතිආදිමාහ.  ත්ථ
පූජාරහා නාම 

බුද්ධපච්යචකබුද්ධඅරිය ාවකාචරියුපජ්ඣායමා ාපිතුගරුආදයයො, ය සු

පූජාරයහසු මා ාදිපදුමවත්ථාභරණචතුපච්චයාදීහි පූජෙයතො පූජයන්  ් 
පුග්ග  ්  පුඤ්ඤයකොට්ඨා ං  හ ්    හ ් ාදිවය න  ඞ්ඛයං කාතුං
යකනචිමහානුභායවනාපින ක්කාති අත්යථො.න යකව යමවධරමායන

බුද්ධාදයයො පූජයය ො, පරිනිබ්බු  ් ාපි භගවය ො
යචතියපටිමාය ොධිආදීසුපි එය වනයයො. 

3.  ං දීයපතුං ෙතුන්න පි දීපානන්තිආදිමාහ.  ත්ථ ෙතුන්න පි

දීපානන්ති ජම්බුදීපඅපරයගොයානඋත් රකුරුපුබ් වියදහ ඞ්ඛා ානං
චතුන්නංදීපානං දනුග ානං ද්වි හ ් පරිත් දීපානඤ්චඑකය ොකත්වා

 ක චක්කවාළගබ්යභ ඉස්සෙං චක්කවත්තිරජ්ජං කයරයයාති අත්යථො. 

එකිස්සාපූජනායෙතන්තිධාතුගබ්යභයචතියයක ායඑකි ් ාපූජාය එතං 

 ක ජම්බුදීයප ත් ර නාදිකං ක ංධනං. කලංනාග්ඝතියසොළසින්ති
යචතියයක පූජායය ොළ ක්ඛත්තුං විභත්  ් ය ොළ මයකොට්ඨා  ් න
අග්ඝතීතිඅත්යථො. 

4. සිද්ධත්ථස්ස…යප.… ඵලිතන්තයෙති නරානං අග්ග ්  ය ට්ඨ ් 

සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො යෙතියෙ ධාතුගබ්භම්හි සුධාකම්යම කරීයමායන

පරිච්යඡදානං උභින්නමන් යර යවමජ්යඣ, අථ වා පුප්ඵදානට්ඨානානං
අන් යර ඵ න්තියා මයා සුධාපිණ්යඩො දින්යනො මක්ඛිය ොති ම් න්යධො.
ය  ං බ් ත්ථ උත් ානයමවාති. 
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සුධාපිණ්ඩියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. සුචින්තිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

තිස්සස්ස යලොකනාථස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො සුචින්තිකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනකාසු ජාතීසු 
නිබ් ානාධිගමායපුඤ්ඤංඋපචිනිත්වාති ්  ් භගවය ොකාය එක ්මිං
කු යගයහ නිබ් ත්ය ොවුද්ධිමන්වාය ත්ථරිපසීදිත්වා ත්ථුනිසීදනත්ථාය
පරිසුද්ධං සිලිට්ඨං කට්ඨමයමනග්ඝළිඨමදාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
සුගතිසුඛමනුභවිත්වා  ත්ථ  ත්ථ  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
එක ්මිංකු යගයහනිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ත්ථරිපසීදිත්වාපබ් ජිය ො
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

8. ය ො පත් අරහත් ඵය ො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො තිස්සස්ස යලොකනාථස්සාතිආදිමාහ.  ං
 බ් ං උත් ානත්ථයමවාති. 

සුචින්තිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. අඩ්ඪයචළකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

තිස්සස්සාහං භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො අඩ්ඪයචළකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ්  භගවය ො කාය 
එයකනාකු ය න කම්යමන දුග්ග කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය
 ද්ධම්මයද නං ඤත්වා ප න්නමානය ො චීවරත්ථාය අඩ්ඪභාගං එකං 
දු ් මදාසි. ය ො ය යනව ළිතිය ොමන ්ය න කා ං කත්වා  ග්යග 
නිබ් ත්ය ො ඡ කාමාවචර ම්පත්තිමනුභවිත්වා  ය ො චුය ො මනු ්ය සු 

මනු ්  ම්පත්තීනං අග්ගභූ ං චක්කවත්ති ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං 
බුද්ධුප්පායද එක ්මිං අද්ධකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ත්ථු
ධම්මයද නං සුත්වා ප න්නමානය ො පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා
අයහොසි. 

14. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො තිස්සස්සාහං භ වයතොතිආදිමාහ.  ං
 බ් ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

අඩ්ඪයචළකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. සූචිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

කම් ායෙොහං පුයෙ ආසින්තිආදිකං ආය ්මය ො සූචිදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අන් රන් රා කු  බීජානි
පූයරන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය  අන් රන් රා කය න එයකන 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

387 

පටුන 

කම්මච්ඡිද්යදන කම්මාරකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  කසිප්යපසු
නිප්ඵත්තිං පත්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා ප න්නමානය ො

චීවරසිබ් නත්ථාය සූචිදානමදාසි, ය න පුඤ්යඤන දිබ්  ම්පත්තිං
අනුභවිත්වා අපරභායග මනු ්ය සු උප්පන්යනො චක්කවත් ාදයයො
 ම්පත්තියයො ච අනුභවන්ය ො උප්පන්නුප්පන්නභයව තික්ඛපඤ්යඤො 
වජීරඤායණො අයහොසි. ය ො කයමන ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද නිබ් ත්ය ො
වුද්ධිප්පත්ය ො මහද්ධයනො  ද්ධාජාය ො තික්ඛපඤ්යඤො අයහොසි. ය ො
එකදිව ං  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා ධම්මානු ායරනඤාණං යපය ත්වා
නිසින්නා යනයයවඅරහාඅයහොසි. 

19. ය ො අරහා  මායනො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො කම් ායෙොහං පුයෙ

ආසින්තිආදිමාහ. ත්ථ කම් ායෙොතිඅයයොකම්මය ොහකම්මාදිනාකම්යමන

ජීවති රුහති වුද්ධිං විරූළ්හිං ආපජ්ජතීති කම්මායරො, පුබ්ය 

පුඤ්ඤකරණකාය කම්මායරො ආසිං අයහොසින්තිඅත්යථො.ය  ං බ් ත්ථ
උත් ානයමවාති. 

සූචිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. ගන්ධමාලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො ගන්ධමාලියත්යථර ් 
අපදාන.අයම්පිපුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො සිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො මහද්ධයනො මහායභොයගො අයහොසි. ය ො  ත්ථරි 

පසීදිත්වා චන්දනාගරුකප්පූරක ් තුරාදීනි අයනකානි සුගන්ධානි

වඩ්යඪත්වා  ත්ථු ගන්ධථූපං කායරසි.   ්සුපරි සුමනපුප්යඵහි ඡායදසි, 
බුද්ධඤ්ච අට්ඨඞ්ගනමක්කාරං අකාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනු ්ය සු  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
විභව ම්පන්යන එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ත්ථරි
පසීදිත්වාපබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

24. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිමාහ.  ං
 බ් ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

ගන්ධමාලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. තිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

මි ලුද්යදො පුයෙ ආසින්තිආදිකං ආය ්මය ො තිපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අන් රා යකනචි 

අකු  ච්ඡිද්යදන විප ්සි ්  භගවය ො කාය  යන ාදකුය  නිබ් ත්ය ො
මිගලුද්යදො හුත්වාඅරඤ්යඤවිහරති. දාවිප ්සි ් භගවය ොපාටලිය ොධිං
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 ම්පුණ්ණපත් පල් වං හරි වණ්ණං නීය ොභා ං මයනොරමං දි ්වා තීහි
පුප්යඵහි පූයජත්වා පුරාණපත් ං ඡඩ්යඩත්වා භගවය ො  ම්මුඛා විය
පාටලිමහාය ොධිංවන්දි.ය ොය නපුඤ්යඤන ය ොචුය ො යදවය ොයක
උප්පන්යනො  ත්ථ දිබ්  ම්පත්තිං අපරාපරං අනුභවිත්වා  ය ො චුය ො 
මනු ්ය සුජාය ො ත්ථචක්කවත්ති ම්පත්තිආදයයොඅනුභවිත්වාඉම ්මිං 
බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ත්ථු
ධම්මයද නං සුත්වා පටි ද්ධය ොමන ් හදයයො යගහං පහාය පබ් ජිත්වා
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

31. ය ො එවං සිද්ධිප්පත්ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො මි ලුද්යදො පුයෙ 

ආසින්තිආදිමාහ.  ත්ථ මරණාය ගච්ඡති පාපුණාතීති මියගො, අථ වා

මගයමායනො ඉහති පවත් තීති මියගො, මිගානං මාරයණ ලුද්යදො ය ොභී

යගයධොති මිගලුද්යදො, පුයර මය්හං පුඤ්ඤකරණ මයය කානන ඞ්ඛාය 

මහාඅරඤ්යඤ මිගලුද්යදො ආසින්ති  ම් න්යධො. පාටලිං හරිතං දිස්වාති

 ත්ථ පකායරන  ය න රත් වණ්යණන භවතීති පාටලි, පුප්ඵානං 

රත් වණ්ණ ාය පාටලීති යවොහායරො, පත් ානං හරි  ාය හරි ං
නී වණ්ණං පාටලිය ොධිං දි ්වාති අත්යථො. ය  ං  බ් ත්ථ
උත් ානත්ථයමවාති. 

තිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. මධුපිණ්ඩිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විවයන කානයන දිස්වාතිආදිකං ආය ්මය ො මධුපිණ්ඩිකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
යන ාදයයොනියං නිබ් ත්ය ොමහාඅරඤ්යඤපටිව ති. දාවියවකාභිරතියා
 ම්පත් ංසිද්ධත්ථං භගවන් ංදි ්වා මාධිය ොවුට්ඨි  ්   ් සුමධුරං
මධුමදාසි.  ත්ථ ච ප න්නමානය ො වන්දිත්වා පක්කාමි. ය ො ය යනව
පුඤ්යඤන  ම්පත්තිං අනුභවන්ය ො යදවමනු ්ය සු  ං රිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා
පබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

37. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො විවයනකානයන දිස්වාතිආදිමාහ.  ත්ථ 

විවයනති විය ය න වනං පත්ථටං විවනං, හත්ථිඅ ් රථ ද්යදහි 

යභරි ද්යදහිචවත්ථුකාමකිය  කායමහිචවිග ං යාපග න්තිඅත්යථො, 

කානන ඞ්ඛාය  මහාඅරඤ්යඤ විවයනති  ම් න්යධො. ඔසධිංව

වියෙොෙන්තන්ති භවවඩ්ඪකිජනානං ඉච්ඡිතිච්ඡි ං නිප්ඵායදතීති ඔ ධං.
ඔජානිබ් ත්තිකාරණං පටිච්ච යාය  ාරකාය උග්ග ාය උද්ධරන්ති
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ගණ්හන්තීති  ා ඔ ධි. ඔ ධි ාරකා ඉව වියරොචන්තීති වත් බ්ය 
ගාථා න්ධසුඛත්ථං ‘‘ඔ ධිංව වියරොචන් ’’න්තිචවුත් ං.ය  ං බ් ත්ථ
උත් ානයමවාති. 

මධුපිණ්ඩිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. ය නා නදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්ථස්සභ වයතොතිආදිකංආය ්මය ො ය නා නදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා අත් යනො
ව නට්ඨානං වනන් රං  ම්පත්  ්  භගවය ො පණාමං කත්වා
පණ්ණ න්ථරං  න්ථරිත්වා අදාසි. භගවය ො නිසින්නට්ඨාන ් 
 මන් ය ොභිත්තිපරිච්යඡදංකත්වා පුප්ඵපූජමකාසි.ය ොය නපුඤ්යඤන 
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා
පබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

45. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

අත් යනො පුබ් චරි ාපදානං ද ්ය න්ය ො සිද්ධත්ථස්ස

භ වයතොතිආදිමාහ. ං බ් ංයහට්ඨා වුත් නයත් ාඋත් ානත්ථයමවාති. 

ය නා නදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. යවයයාවච්චකරත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විපස්සිස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො යවයයාවච්චකරත්යථර ් 
අපදානං.  ් උප්පත්තිආදයයොයහට්ඨාවුත් නියායමයනව දට්ඨබ් ා. 

යවයයාවච්චකරත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. බුද්ධුපට්ඨාකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විපස්සිස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො බුද්ධුපට්ඨාකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
 ඞ්ඛධමකකුය නිබ් ත්ය ොවුද්ධිමන්වාය අත් යනොසිප්යප ඞ්ඛධමයන

යඡයකො අයහොසි, නිච්චකා ංභගවය ො ඞ්ඛං ධයමත්වා  ඞ්ඛ ද්යදයනව
පූයජසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො  බ් ත්ථ

පාකයටො මහායඝොය ොමහානාදීමධුර ් යරොඅයහොසි, ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද

එක ්මිංපාකටකුය  නිබ් ත්ය ොවුද්ධිප්පත්ය ො  ධුෙස්සයෙොතිපාකයටො, 

 ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො නචිර ්ය ව අරහා අයහොසි, අපරභායග
මධුර ් රත්යථයරොති පාකයටො. 
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51. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො විපස්සිස්ස භ වයතොතිආදිමාහ.  ං

යහට්ඨාවුත් යමව. අයහොසිංසඞ්ඛධ යකොති ංසුට්ඨු ඛනන්ය ොගච්ඡතීති

 ඞ්යඛො,  මුද්දජ පරියන්ය  චරමායනො ගච්ඡති විචරතීති අත්යථො.  ං 

 ඞ්ඛං ධමති යඝො ං කයරොතීති  ඞ්ඛධමයකො, ය ොහං  ඞ්ඛධමයකොව
අයහොසින්තිඅත්යථො.ය  ං  බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

බුද්ධුපට්ඨාකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

ද මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

11. භික්ඛදායවග්ය ො 
1. භික්ඛාදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිකං ආය ්මය ො 
භික්ඛාදායකත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො
 ත්ථ ත්ථභයව විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් 
භගවය ො කාය  එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය
විභව ම්පන්යනො  ද්ධාජාය ො විහාරය ො නික්ඛමිත්වා පිණ්ඩාය චරමානං
සිද්ධත්ථං භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො ආහාරමදාසි. භගවා  ං
පටිග්ගයහත්වා අනුයමොදනං වත්වා පක්කාමි. ය ො ය යනව කු ය න
යාව ායුකං ඨත්වා ආයුපරියයො ායන යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො  ත්ථ ඡ 
කාමාවචර ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච
මනු ්  ම්පත්තිමනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහනිබ් ත්ය ො
වුද්ධිමන්වාය ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

1. ය ො අපරභායග අත් යනො පුබ් කම්මං අනු ් රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුවණ්ණවණ්ණං

සම්බුද්ධන්තිආදිමාහ.  ං  බ් ං යහට්ඨා වුත් නයයමව. පවො

අභිනික්ඛන්තන්ති පකායරන වරි බ් ං පත්යථ බ් න්ති පවරං, 
රම්මභූ ය ො වියවකභූ ය ො කවිහාරය ො අභිවිය ය න නික්ඛන් න්ති

අත්යථො. වානා නිබ්බාන ා තන්ති වානං වුච්චති  ණ්හා,  ය ො

නික්ඛන් ත් ානිබ් ානං, වානනාමං ණ්හංපධානංකත්වා  බ් කිය ය 
පහායනිබ් ානංපත් න්තිඅත්යථො. 

2. කටච්ඡුභික්ඛං දත්වානාති කර ය න ගයහ බ් ා දබ්බි කටච්ඡු, 

භික්ඛීයතිආයාචීයතීතිභික්ඛා, අභිවිය ය නඛාදි බ් ාභක්ඛි බ් ාතිවා

භික්ඛා, කටච්ඡුනාගයහ බ් ාභික්ඛාකටච්ඡුභික්ඛා, දබ්බියාභත් ංදත්වාති
අත්යථො. ය  ං බ් ත්ථඋත් ානත්ථයමවාති. 

භික්ඛාදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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2. ඤාණ ඤ්ඤිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිකං ආය ්මය ො

ඤාණ ඤ්ඤිකත්යථර ්  අපදානං. කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො 
වුද්ධිමන්වාය  ද්ධාජාය ො  ද්ධම්ම ් වයන  ාදයරො  ා යයො භගවය ො
ධම්මයද නානු ායරන ඤාණං යපය ත්වා යඝො පමාණත් ා භගවය ො
ඤායණ ප න්යනො පඤ්චඞ්ගඅට්ඨඞ්ගනමක්කාරවය න පණාමං කත්වා
පක්කාමි. ය ො  ය ො චුය ො යදවය ොයකසු උප්පන්යනො  ත්ථ ඡ
කාමාවචයර දිබ්  ම්පත්තිමනුභවන්ය ො  ය ො චවිත්වා මනු ් ය ොයක
ජාය ො  ත්ථග්ගභූ ා චක්කවත්ති ම්පදාදයයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං 
බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො 
වුද්ධිමන්වාය ත්ථරිපසීදිත්වාපබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

7. ය ො අපරභායග අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිමාහ.

 ං වුත් ත්ථයමව. නිසභාජානිෙං ෙථාති ගව   හ ් යජට්යඨො නි යභො, 
නි යභොචය ොආජානියයො ය ට්යඨොඋත් යමොයචතිනි භාජානියයො.යථා

නි භාජානියයො,  යථව භගවාති අත්යථො. ය ොකවි ය ඤ්ඤා ං
පඤ්ඤත්තිවය න එවං වුත් ං. අනුපයමයයයො හි භගවා. ය  ං  බ් ත්ථ 

උත් ානත්ථයමවාති. 

ඤාණ ඤ්ඤිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. උප්ප හත්ථියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

තිවොෙං නිවාසීහන්තිආදිකං ආය ්මය ො උප්ප හත්ථකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක කු ය ො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
මා ාකාරකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය මා ාකාරකම්යමන අයනකානි
පුප්ඵානි වික්කිණන්ය ො ජීවති. අයථකදිව ං පුප්ඵානි ගයහත්වා චරන්ය ො
භගවන් ංර නග්ඝිකමිවචරමානංදි ්වා රත්තුප්ප ක ායපනපූයජසි.ය ො
 ය ො චුය ො ය යනව පුඤ්යඤන සුගතීසු පුඤ්ඤමනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායදකු යගයහනිබ් ත්ය ොවුද්ධිමන්වාය ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වා
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

13. ය ො අපරභායගඅත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො තිවොෙං නිවාසීහන්තිආදිමාහ.  ත්ථ 

තිවොතිතීහිවායරහිකාරි ං ඤ්චරි ංපටිච්ඡන්නං නගරං,   ් ංතිවරායං

නිවාසී, ව නසීය ොනිවා නට්ඨානයගයහ වා ව න්ය ො අහන්ති අත්යථො. 

අයහොසිං  ාලියකො තදාති දා නිබ් ානත්ථාය පුඤ්ඤ ම්භාරකරණ මයය
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මාලියකොමා ාකායරොවපුප්ඵානිකයවික්කයංකත්වාජීවන්ය ො අයහොසින්ති
අත්යථො. 

14. පුප්ඵහත්ථ දාසහන්ති සිද්ධත්ථං භගවන් ං දි ්වා උප්ප ක ාපං
අදාසිංපූයජසින්තිඅත්යථො.ය  ං බ් ත්ථ උත් ානත්ථයමවාති. 

උප්ප හත්ථකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. පදපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො පදපූජකත්යථර ්  

අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ත්ථරි ප න්යනො සුමනපුප්යඵන
පාදමූය  පූයජසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
 ක්ක ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො විප ් නං
වඩ්යඪත්වාඅරහත් ඵය පතිට්ඨාසි. 

19. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සිද්ධත්ථස්ස භ වයතොතිආදිමාහ. 

ජාතිපුප්ඵ දාසහන්ති ජාතිසුමනපුප්ඵං අදාසිං අහන්ති වත් බ්ය  
ගාථා න්ධසුඛත්ථං සුමන ද්ද ්  ය ොපං කත්වා වුත් ං.  ත්ථ ජාතියා
නිබ් ත්ය ො වික මායනොයයව සුමනං ජනානං ය ොමන ් ං කයරොතීති

සුමනං, පුප්ඵනට්යඨන වික නට්යඨන පුප්ඵං, සුමනඤ්ච  ං පුප්ඵඤ්චාති

සුමනපුප්ඵං,  ානි සුමනපුප්ඵානි සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො අහං පූයජසින්ති
අත්යථො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

පදපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. මුට්ඨිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුදස්සයනො නා නාය නාතිආදිකංආය ්මය ොමුට්ඨිපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
මා ාකාරකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  කසිප්යප නිප්ඵත්තිං පත්ය ො
එකදිව ං භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො ජාතිසුමනපුප්ඵානි උයභොහි
හත්යථහි භගවය ො පාදමූය  ඔකිරිත්වා පූයජසි. ය ො ය න
කු   ම්භායරන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උයභො  ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො
පුබ් වා නාවය න  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො නචිර ්ය ව අරහා
අයහොසි. 
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14-25. ය ො අපරභායග අත් යනො පුබ් කම්මං අනු ් රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුදස්සයනො නා 

නාය නාතිආදිමාහ.  ත්ථ සුදස්සයනොති
ආයරොහපරිණාහරූප ණ්ඨානයයොබ් ඤ්ඤය ොභයනන සුන්දයරො 

ද ් යනොති සුද ් යනො, නායමන සුද ් යනො නාම මා ාකායරො හුත්වා
ජාතිසුමනපුප්යඵහි පදුමුත් රං භගවන් ං පූයජසින්ති අත්යථො. ය  ං
 බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

මුට්ඨිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. උදකපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිකංආය ්මය ොඋදකපූජකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු පූරි කු   ඤ්චයයො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි පරිපූරියමායනො පුදුමුත් ර ්  භගවය ො
කාය  එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය කු  ාකු  ං
ජානන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො ආකාය  ගච්ඡය ො 
නික්ඛන් ඡබ් ණ්ණබුද්ධරංසීසු ප න්යනො උයභොහි හත්යථහි උදකං
ගයහත්වාපූයජසි.ය න පූජි ංඋදකංරජ බුබ්බු ංවියආකාය අට්ඨාසි.
ය ො අභිප්ප න්යනො ය යනව ය ොමන ්ය න තුසි ාදීසු නිබ් ත්ය ො
දිබ්  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා අපරභායග මනු ්  ම්පත්තියයො ච
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං
පත්ය ො ත්ථරිපසීදිත්වාපබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

29. ය ො අපරභායගඅත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිමාහ.

 ං යහට්ඨා වුත් යමව. ඝතාසනංව ජලිතන්ති ඝ ං වුච්චති  ප්පි, ඝ  ් 

ආ නංආධාරන්තිඝ ා නං, අග්ගි, අථ වා ංඅ තිභුඤ්ජතීතිඝ ා නං, 

අග්ගියයව. යථා ඝය  ආසිත්ය  අග්ගිම්හි අග්ගිසිඛා අතීව ජ ති, එවං

අග්ගික්ඛන්ධංඉවජ මානංභගවන් න්ති අත්යථො. ආදිත්තංවහුතාසනන්ති

හු ංවුච්චතිපූජා ක්කායර, හු  ් පූජා ක්කාර ් ආ නන්තිහු ා නං, 
ජ මානංසූරියංඉව ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛයණහි යාමප්පභාමණ්ඩය හි

විජ්යජො මානං සුවණ්ණවණ්ණං  ම්බුද්ධං අනිලඤ්ජයස ආකාය 
ගච්ඡන් ංඅද්ද න්ති  ම් න්යධො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

උදකපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. නළමාලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකංආය ්මය ො නළමාලියත්යථර ් අපදානං.
එය ොපිපුරිමජිනවයරසුක ාධිකායරොඅයනකාසුජාතීසු විවට්ටූපනි ් යානි
කු  කම්මානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ 
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා කායමආදීනවං දි ්වා
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පටුන 

යගහංපහාය  ාප පබ් ජ්ජංපබ් ජිත්වාහිමවන්ය ව න්ය ො ත්ථාග ං
භගවන් ං දි ්වා ප න්යනො වන්දිත්වා තිණ න්ථරං  න්ථරිත්වා  ත්ථ
නිසින්න ්  භගවය ො නළමාය හි බීජනිං කත්වා බීයජත්වා අදාසි.

පටිග්ගයහසි භගවා   ් ානුකම්පාය, අනුයමොදනඤ්ච අකාසි. ය ො ය න
පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උප්පන්නුප්පන්නභයව 

පරිළාහ න් ාපවිවජ්ජිය ො කායචිත් යච සිකසුඛප්පත්ය ො
අයනකසුඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය පුබ් වා නා ය න  ත්ථරි ප න්යනො
පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහා අයහොසි. 

36. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිමාහ. ංයහට්ඨා
වුත් යමව. 

37. නළ ාලං  යහත්වානාති නළති අ ායරො නි ් ායරො හුත්වා

යවළුවං ය ොපි  නුයකො ල් හුයකොජාය ොතිනයළො, නළ ් මා ා පුප්ඵං

නළමා ං, ය න නළමාය න බීජනිං කායරසින්ති  ම් න්යධො. බීජි ් ති

ජනි ් ති වාය ො අයනනාති බීජනී,  ං බීජනිං බුද්ධ ්  උපනායමසිං, 
පටිග්ගයහසින්තිඅත්යථො. ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

නළමාලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

 ත් මභාණවාරවණ්ණනා මත් ා. 

8. ආ නුපට්ඨාහකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

කානනං වනය ොග් ය්හාතිආදිකං ආය ්මය ො 
ආ නුපට්ඨාහකත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
 ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො
අත්ථද ්සි ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො ඝරාවා ං
ව න්ය ො ත්ථයදො ංදි ්වාඝරාවා ංපහාය ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
හිමවන්ය  ව න්ය ො  ත්ථ  ම්පත් ං භගවන් ං දි ්වා ප න්යනො

සීහා නං අදාසි,  ත්ථ නිසින්නං භගවන් ං මා ාක ාපං ගයහත්වා
පූයජත්වා  ං පදක්ඛිණං කත්වා පක්කාමි. ය ො ය න පුඤ්යඤන
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො නිබ් ත් නිබ් ත් භයව උච්චකුලියකො
විභව ම්පන්යනො අයහොසි. ය ො කා න් යරන ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො
නචිර ්ය වඅරහා අයහොසි. 

47. ය ො අරහා  මායනො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො කානනං

වනය ොග් ය්හාතිආදිමාහ. ං බ් ංයහට්ඨා වුත් ත්ථයමවාති. 
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ආ නුපට්ඨාහකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. බිළාලිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො බිළාලිදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවා ං ව න්ය ො
 ත්ථාදීනවං දි ්වාඝරාවා ංපහාය ාප පබ් ජ්ජංපබ් ජිත්වාහිමවන්ය  
ව න්ය ො අතීව අප්පිච්ඡ න්තුට්යඨො ආලුවාදීහි යායපන්ය ො ව ති.  දා

පදුමුත් යරො භගවා   ්  අනුකම්පාය  ං හිමවන් ං අගමාසි.  ං දි ්වා 
ප න්යනො වන්දිත්වා බිළාලියයො ගයහත්වා පත්ය  ඔකිරි.  ං  ථාගය ො
  ් ානුකම්පාය ය ොමන ්සුප්පාදයන්ය ොපරිභුඤ්ජි.ය ොය නකම්යමන
 ය ො චුය ො යදවමනු ්ය සු උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්තිත්වා වුද්ධිමන්වාය  ත්ථරි ප න්යනො
 ා යනපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

53. ය ොඅපරභායග අත් යනොකු  කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ. ං  බ් ං
යහට්ඨාවුත් නයත් ා උත් ානත්ථයමව.ආලුවකරම්භාදයයොය  ංය  ං
කන්දජාතීනංනාමායනවාති. 

බිළාලිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. යරණුපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිකං ආය ්මය ො
යරණුපූජකත්යථර ් අපදානං.අයම්පිපුරිමජිනවයරසුක ාධිකායරො ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ් 
භගවය ොකාය කු යගයහ නිබ් ත්ය ොවුද්ධිමන්වාය ත්ථරිප න්යනො
විඤ්ඤු ං පත්ය ො අග්ගික්ඛන්ධං විය විජ්යජො මානං භගවන් ං දි ්වා
ප න්නමානය ො නාගපුප්ඵයක රං ගයහත්වා පූයජසි. අථ භගවා
අනුයමොදනමකාසි. 

62-3. ය ොය න පුඤ්යඤන ය ොචුය ොයදවමනු ්ය සු ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා උප්පන්නුප්පන්නභයව  බ් ත්ථ පූජිය ො
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො
පුබ් වා නා ය න  ත්ථරි ප න්යනො  ා යන පබ් ජිය ො නචිර ්ය ව
අරහාහුත්වාදිබ් චක්ඛුනාඅත් යනොපුබ් කම්මංදි ්වාය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුවණ්ණවණ්ණං සම්බුද්ධන්තිආදිමාහ.

 ංයහට්ඨාවුත් ත්ථයමව. සතෙංසිංව භාණු න්ති  මත් ා  ප්පමාණා

රංසි පභා ය ්  සූරිය ්  ය ො   රංසි, ගාථා න්ධසුඛත්ථං   රංසීති

වුත් ං, අයනක   ්  අයනක   හ ් රංසීතිඅත්යථො.භාණුවුච්චතිපභා, 
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භාණු පභා ය ්  ය ො භාණුමා, භාණුම ඞ්ඛා ං සූරියං ඉව විප ්සිං

භගවන් ං දි ්වා  යක රං නාගපුප්ඵං ගයහත්වා අභියෙොපයං පූයජසින්ති
අත්යථො.ය  ංඋත් ානයමවාති. 

යරණුපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

එකාද මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

12.  හාපරිවාෙවග්ය ො 
1. මහාපරිවාරකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විපස්සී නා  භ වාතිආදිකං ආය ්මය ො මහාපරිවාරකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො
උප්පන්න මයය යක්ඛයයොනියං නිබ් ත්ය ො
අයනකයක්ඛ   හ ් පරිවායරො එක ්මිං ඛුද්දකදීයප 

දිබ් සුඛමනුභවන්ය ොවිහරති.  ්මිඤ්චදීයපයචතියාභිය ොභිය ොවිහායරො

අත්ථි,  ත්ථ භගවාඅගමාසි.අථය ොයක්ඛය නාධිපති ංභගවන් ං ත්ථ
ග භාවං දි ්වා දිබ් වත්ථානි ගයහත්වා ගන්ත්වා භගවන් ං වන්දිත්වා

දිබ් වත්යථහි පූයජසි,  පරිවායරො  රණමගමාසි. ය ො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන  ය ො චුය ො යදවය ොයක නිබ් ත්තිත්වා  ත්ථ ඡ
කාමාවචරසුඛමනුභවිත්වා  ය ො චුය ො මනු ්ය සු
අග්ගචක්කවත්තිආදිසුඛමනුභවිත්වා අපරභායග ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා පබ් ජිය ො
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

1-2. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො විපස්සී නා  භ වාතිආදිමාහ.  ත්ථ

විය  ං පරමත්ථං නිබ් ානං ප ් තීති විප ්සී, විවියධ  තිපට්ඨානාදයයො

 ත් තිං ය ොධිපක්ඛියධම්යම ප ් තීති වා විප ්සී, විවියධ 

අයනකප්පකායරය ොධයනයය ත්ය විසුංවිසුං ප ් තීතිවාවිප ්සී, ය ො

විප ්සී භගවා දීපයෙතිෙං දීයප පූජනීයට්ඨානං විහාරමගමාසීති අත්යථො.
ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

මහාපරිවාරකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. සුමඞ්ග ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අත්ථදස්සීජිනවයෙොතිආදිකංආය ්මය ො සුමඞ්ග ත්යථර ් අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො අත්ථද ්සි ්  භගවය ො කාය  එක ්මිං
 ළාක මීයප රුක්ඛයදව ා හුත්වා නිබ් ත්ති.   ්මිං  මයය භගවා
විහාරය ො නික්ඛමිත්වා නහායිතුකායමො   ්   ළාක ්  තීරං ගන්ත්වා
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 ත්ථ න්හත්වා එකචීවයරො ජ මායනො බ්රහ්මා විය සූරියයො විය
සුවණ්ණබිම් ං විය අට්ඨාසි. අථ ය ො යදවපුත්ය ො ය ොමන ් ජාය ො

පඤ්ජලියකො යථොමනමකාසි, අත් යනො දිබ් ගී තූරියයහි උපහාරඤ්ච
අකාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු  ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා අපරභායග ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
විඤ්ඤු ංපත්ය ො ත්ථරිපසීදිත්වාපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහා අයහොසි. 

11. ය ො පච්ඡා පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අත්ථදස්සී ජිනවයෙොතිආදිමාහ.  ත්ථ

පරමත්ථං නිබ් ානං දක්ඛති ප ් තීති අත්ථද ්සී, අථ වා  බ්  ත් ානං

චතුරාරිය ච්ච ඞ්ඛා ං අත්ථපයයොජනං ද ් නසීය ොති අත්ථද ්සී, 

කිය ය  අජිනි ජිනාති ජිනි ් තීති ජියනො. වරි බ්ය ො පත්යථ බ්ය ො

 බ්  ත්ය හීති වයරො, අත්ථද ්සී ජියනො ච ය ො වයරො චාති අත්ථද ්සී 

ජිනවයරො. යලොකයජට්යඨොති ලුජ්ජති පලුජ්ජතීති ය ොයකො, ය ොකීයති 

ප ්සීයති බුද්ධාදීහි පාරප්පත්ය ොති වා ය ොයකො, ය ොයකො ච ය ොයකො ච
ය ොයකො චාති ය ොයකො. එකය   මා වය න ‘‘ය ොකා’’ති වත් බ්ය 

‘‘ය ොයකො’’ති වුත්ය ො. ය ොක ්  යජට්යඨො ය ොකයජට්යඨො, ය ො
ය ොකයජට්යඨොනරා යභොතිඅත්යථො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

සුමඞ්ග ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3.  රණගමනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

උභින්නං යදවොජූනන්තයාදිකං ආය ්මය ො  රණගමනියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො උප්පන්නුප්පන්නභයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් යර භගවති

උප්පන්යන අයං හිමවන්ය  යදවරාජා හුත්වා නිබ් ත්ති,   ්මිං අපයරන
යක්ඛයදවරඤ්ඤා  ද්ධිං  ඞ්ගාමත්ථාය උපට්ඨිය  ද්යව 
අයනකයක්ඛ හ ් පරිවාරාඵ කාවුධාදිහත්ථා ඞ්ගාමත්ථාය මුප ූළ්හා
අයහසුං. දා පදුමුත් යරොභගවාය සු ත්ය සුකාරුඤ්ඤංඋප්පායදත්වා
ආකාය න  ත්ථ ගන්ත්වා  පරිවාරානං ද්වින්නං යදවරාජූනං ධම්මං
යදය සි.  දා ය   බ්ය  ඵ කාවුධානි ඡඩ්යඩත්වා භගවන් ං
ගාරව හුමායනන වන්දිත්වා  රණමගමංසු. ය  ං අයං පඨමං 
 රණමගමාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො 
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ත්ථරිප න්යනොපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහා
අයහොසි. 

20. ය ො අපරභායග පුබ් කු  ං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො උභින්නං යදවොජූනන්තිආදිමාහ.  ත්ථ 

සුචිය ොමඛරය ොමආළවකකුම්භීරකුයවරාදයයො විය නාමයගොත්ය න
අපාකටා ද්යව යක්ඛරාජායනො අඤ්ඤාපයදය න ද ්ය න්ය ො ‘‘උභින්නං
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යදවරාජූන’’න්තිආදිමාහ. සඞ් ාය ො සමුපට්ඨියතොති  ං සුට්ඨු ගායමො 

ක හත්ථායඋපගමනන්ති ඞ්ගායමො, ය ො ඞ්ගායමො ංසුට්ඨුඋපට්ඨිය ො, 

එකට්ඨායන උපගන්ත්වා ඨිය ොති අත්යථො. අයහොසි සමුපබූළ්යහොති  ං 
සුට්ඨුඋප මීයපරාසිභූය ොතිඅත්යථො. 

21. සංයවයජසි  හාජනන්ති ය  ං රාසිභූ ානං යක්ඛානං ආකාය 

නිසින්යනො භගවා චතු ච්චධම්මයද නාය  ං සුට්ඨු යවයජසි, 
ආදීනවද ් යනන ගණ්හායපසි විඤ්ඤායපසි ය ොයධසීති අත්යථො. ය  ං
 බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

 රණගමනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. එකා නියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

වරුයණො නා  නාය නාතිආදිකං ආය ්මය ො එකා නියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොඅත්ථද ්සි ් භගවය ොකාය 
වරුයණො නාම යදවරාජා හුත්වා නිබ් ත්ති. ය ො භගවන් ං දි ්වා
ප න්නමානය ො ගන්ධමා ාදීහි ගී වාදිය හි ච උපට්ඨයමායනො
 පරිවායරො පූයජසි.  ය ො අපරභායග භගවති පරිනිබ්බුය    ් 
මහාය ොධිරුක්ඛං බුද්ධද ් නං විය  බ් තූරිය ාළාවචයරහි  පරිවායරො
උපහාරමකාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන  ය ො කා ඞ්කත්වා 
නිම්මානරතියදවය ොයක උප්පජ්ජි. එවං යදව ම්පත්තිමනුභවිත්වා
මනු ්ය සු ච මනු ් භූය ො චක්කවත්ති ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු  ා යන
පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහා අයහොසි. 

31. ය ො පච්ඡා  කකම්මං  රිත්වා  ං  ථය ො ඤත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො වරුයණො නා 

නාය නාතිආදිමාහ.  ත්ථ යදා අහං  ම්ය ොධනත්ථාය බුද්ධං ය ොධිඤ්ච

පූයජසිං,  දාවරුයණොනාමයදවරාජාඅයහොසින්ති  ම් න්යධො. 

34. ධෙණීරුහපාදපන්ති එත්ථ රුක්ඛ  ාපබ්   ත්ථර නාදයයො

ධායරතීති ධරණී,   ්මිංරුහතිපතිට්ඨහතීතිධරණීරුයහො. පායදනපිවතීති

පාදයපො, සිඤ්චි සිඤ්චිය ොදකං පායදන මූය න පිවති

රුක්ඛක්ඛන්ධ ාඛාවිටයපහි ආයපොර ං පත්ථරියතීති අත්යථො,  ං
ධරණීරුහපාදපංය ොධිරුක්ඛන්ති ම් න්යධො. 

35. සකකම් ාභිෙද්යධොති අත් යනො කු  කම්යමන අභිරද්යධො
ප න්යනො උත් යම ය ොධිම්හි ප න්යනොති  ම් න්යධො. ය  ං  බ් ත්ථ
උත් ානයමවාති. 
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පටුන 

එකා නියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. සුවණ්ණපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විපස්සී නා  භ වාතිආදිකං ආය ්මය ො සුවණ්ණපුප්ඵියත්යථර ්  

අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිංඨායන භූමට්ඨකයදවපුත්ය ොහුත්වානිබ් ත්ය ො  ් භගවය ො
ධම්මං සුත්වා ප න්නමානය ො චතූහි සුවණ්ණපුප්යඵහි පූයජසි.  ානි

පුප්ඵානිආකාය සුවණ්ණවි ානංහුත්වා ඡායදසුං, සුවණ්ණපභාචබුද්ධ ් 
 රීරපභා ච එකය ො හුත්වා මහාඔභාය ො අයහොසි. ය ො අතියරක රං
ප න්යනො  කභවනං ගය ොපි  රතියයව. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන 

තුසි භවනාදිසුගතීසුයයව ං රන්ය ොදිබ්  ම්පත්තිංඅනුභවිත්වාඉම ්මිං 
බුද්ධුප්පායදකු යගයහනිබ් ත්ය ොවිඤ්ඤු ංපත්ය ො ත්ථුධම්මයද නං
සුත්වා  ා යනඋරංදත්වාපබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

40. ය ොඅපරභායග පුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ොඅත් යනො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො විපස්සීනා භ වාතිආදිමාහ. ංයහට්ඨා
වුත් ත්ථයමව. 

44. පාය ොජ්ජං ජනයත්වානාති   වළිතිං උප්පායදත්වා ‘‘පායමොජ්ජං 
ආයමොදනා පයමොදනා හාය ො පහාය ො විත්ති ඔදගයං අත් මන ා 

චිත්  ් ා’’තිආදීසු (ධ.  . 9, 86; මහානි. 1) විය අත් මන ා  කභාවං 
උප්පායදත්වාතිඅත්යථො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

සුවණ්ණපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. චි කපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

වසාමි ොජාෙතයනතිආදිකං ආය ්මය ො චි කපූජකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ය ො පරං 
උප්පන්නුප්පන්නභයවවිවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිඛි ් 
භගවය ො කාය රාජාය නරුක්ඛයදව ාහුත්වානිබ් ත්ය ොඅන් රන් රා
යදව ාහි ද්ධිංධම්මං සුත්වා ප න්යනොභගවතිපරිනිබ්බුය  පරිවායරො 
ගන්ධදීපධූපපුප්ඵයභරිආදීනි ගාහායපත්වා භගවය ො ආළහනට්ඨානං
ගන්ත්වා දීපාදීනි පූයජත්වා අයනයකහි තූරියයහි අයනයකහි වාදිය හි  ං
පූයජසි.  ය ො පට්ඨාය  කභවනං උපවිට්යඨොපි භගවන් යමව  රිත්වා
 ම්මුඛා විය වන්දති. ය ො ය යනව පුඤ්යඤන ය න චිත් ප්ප ායදන
රාජාය නය ො කා ං කය ො තුසි ාදීසු නිබ් ත්ය ො දිබ්  ම්පත්තිං 
අනුභවිත්වා  ය ො මනු ්ය සු මනු ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං 
බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවති 

උප්පන්නචිත් ප්ප ායදොභගවය ො ා යනපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහා
අයහොසි. 
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49. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො වසාමි ොජාෙතයනතිආදිමාහ. 

ොජාෙතයනති යදවරාජූනං ආය නං රාජාය නං,   ්  රුක්ඛ ් 

නාමයධයයයො වා. පරිනිබ්බුයත භ වතීති පරි මන් ය ො කිඤ්චි
අනවය ය ත්වා ඛන්ධපරිනිබ් ානකාය  පරිනිබ් ාන මයය
පරිනිබ් ානප්පත්  ් සිඛියනො ය ොක න්ධුයනොති ම් න්යධො. 

50. චිතකං අ  ාසහන්ති 

චන්දනාගරුයදවදාරුකප්පූර ක්යකො ාදිසුගන්ධදාරූහි චි ං රාසිග න්ති

චි ං, චි යමව චි කං, බුද්ධගාරයවනචි කංපූජනත්ථායචි ක ්  මීපං

අහං අගමාසින්ති අත්යථො.  ත්ථගන්ත්වාක කිච්චං ද ්ය න්ය ො තූරිෙං

තත්ථ වායදත්වාතිආදිමාහ. ං බ් ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

චි කපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. බුද්ධ ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ෙදා විපස්සීයලොකග්ය ොතිආදිකංආය ්මය ොබුද්ධ ඤ්ඤකත්යථර ්  

අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිංභූමට්ඨකවිමායනයදවපුත්ය ො හුත්වානිබ් ත්ති. දාවිප ්සීභගවා
ආයු ඞ්ඛාරං යවො ් ජ්ජි. අථ  ක ද  හ ්සිය ොකධාතු   ාගරපබ්  ා
පකම්පිත්ථ. දා  ් යදවපුත්  ් භවනම්පි කම්පිත්ථ.  ්මිංඛයණය ො
යදවපුත්ය ො  ං යජාය ො – ‘‘කිං නු යඛො පථවීකම්පාය නිබ් ත්තී’’ති
චින්ය ත්වා බුද්ධ ්  ආයු ඞ්ඛාරයවො ් ජ්ජභාවං ඤත්වා මහාය ොකං
යදොමන ් ං උප්පායදසි.  දා යව ් වයණො මහාරාජා ආගන්ත්වා ‘‘මා 
චින් යිත්ථා’’ති අ ් ාය සි. ය ො යදවපුත්ය ො  ය ො චුය ො ය න
පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවා ං පහාය පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව
අරහාඅයහොසි. 

57. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ෙදා විපස්සී යලොකග්ය ොතිආදිමාහ. 

ආයුසඞ්ඛාෙය ොස්සජ්ජීතිආ මන් ය ො යුයනොති පාය ති ත්ය තිආයු, 

ආයු ්   ඞ්ඛායරො රාසිභායවො ආයු ඞ්ඛායරො,  ං ආයු ඞ්ඛාරං ඔ ් ජ්ජි
පරිච්චජි ජහාසීති අත්යථො.   ්මිං ආයු ඞ්ඛාරයවො ් ජ්ජයන.
ජ යමඛ ා ාගයරොදකයමඛ ා හි ා  ක ද  හ ් චක්කවාළපථවී
කම්පිත්ථාති ම් න්යධො. 

58. ඔතතං විත්ථතං  ය්හන්ති මය්හං භවනං ඔ  ං විත්ථ ං චිත් ං 

විචිත් ං සුචි සුපරිසුද්ධං චිත්තං අයනයකහි  ත් හි ර යනහි විචිත් ං 
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ය ොභමානං පකම්පිත්ථ පකායරන කම්පිත්ථාති අත්යථො. ය  ං  බ් ත්ථ
උත් ානයමවාති. 

බුද්ධ ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. මග්ග ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො මග්ග ඤ්ඤකත්යථර ් 
අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ය ොඔරං ත්ථ  ත්ථභයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය  
හිමවන්ය  යදවපුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ය ො අරඤ්ඤං ගන්ත්වා
මග්ගමූළ්හානංමග්ගං ගයව න් ානං  ්  ාවකානංයභොයජත්වාමග්ගං
ආචික්ඛි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්  ම්පත්තිමනුභවිත්වා
උප්පන්නුප්පන්නභයව බ් ත්ථ අමූළ්යහො ඤ්ඤවා අයහොසි.අථඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවාය 
අනල්ලීයනොපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

66. ය ො අපරභායගඅත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙබුද්ධස්සාතිආදිමාහ. සාවකා 

වනොරියනොතිභගවය ො වුත් වචනං  ම්මාආදයරන සුණන්තීති  ාවකා, 
අථවාභගවය ො යද නානු ායරනඤාණංයපය ත්වා ද්ධම්මංසුණන්තීති

 ාවකා. වනචාරියනො වයන විචරණකා  ාවකා විප්පනට්ඨා මග්ගමූළ්හා

මහාඅරඤ්යඤ අන්ධාව චක්ඛුවිරහි ාව අනුසුෙයයෙ විචරන්තීති ම් න්යධො.
ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

මග්ග ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. පච්චුපට්ඨාන ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අත්ථදස්සිම්හි සු යතතිආදිකං ආය ්මය ො 
පච්චුපට්ඨාන ඤ්ඤකත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො අත්ථද ්සි ් භගවය ොකාය  යක්ඛයයොනියංනිබ් ත්ය ො
භගවති ධරමායන ද ් න ්  අ ද්ධත් ා පච්ඡා පරිනිබ්බුය  

මහාය ොකප්පත්ය ො විහාසි.  දා හි ්  භගවය ො  ාගය ො නාම
අග්ග ාවයකොඅනු ා න්ය ොභගවය ො  ාරීරිකධාතුපූජාභගවතිධරමායන
ක පූජාවියචිත් ප්ප ාදව ාමහප්ඵ ංභවතී’’ති වත්වා‘‘ථූපංකයරොහී’’ති

නියයොජිය ො ථූපං කායරසි,  ං පූයජත්වා  ය ො චුය ො යදවමනු ්ය සු
 ක්කචක්කවත්ති ම්පත්තිමනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථරි පසීදිත්වා
පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 
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72. ය ො අපරභායග අත් යනො පුඤ්ඤකම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අත්ථදස්සිම්හි

සු යතතිආදිමාහ. ංයහට්ඨාවුත් යමව. ෙක්ඛයෙොනිංඋපපජ්ජින්තිඑත්ථ
පන අත් යනො  කා ං  ම්පත්  ම්පත්ය  ඛාදන් ා යන්ති ගච්ඡන්තීති

යක්ඛා, යක්ඛානංයයොනිජාතීති යක්ඛයයොනි, යක්ඛයයොනියංනිබ් ත්ය ොති
අත්යථො. 

73. දුල්ලද්ධං වතය  ආසීතියමමයා ද්ධය ංදුල් ද්ධං, බුද්ධභූ  ් 
 ත්ථුයනො  ක්කාරං අක ත් ා විරායධත්වා  ද්ධන්ති අත්යථො. 

දුප්පභාතන්ති දුට්ඨු පභා ං රත්තියා පභා කරණං, මය්හං න සුට්ඨුං

පභා න්ති අත්යථො. දුරුට්ඨිතන්ති දුඋට්ඨි ං, සූරිය ්  උග්ගමනං මය්හං
දුඋග්ගමනන්තිඅත්යථො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

පච්චුපට්ඨාන ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. ජාතිපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ජාෙං තස්ස විපස්සිස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො ජාතිපූජකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො නක්ඛත් පාඨයකහි
විප ්සිය ොධි ත්  ්  වුත්  ක්ඛණනිමිත් ං සුත්වා ‘‘අයං කිර කුමායරො
බුද්යධො හුත්වා  ක ය ොක ්  අග්යගො ය ට්යඨො සුත්වා  බ්  ත්ය 
 ං ාරය ො උද්ධරි ් තී’’ති සුත්වා  ං භගවන් ං කුමාරකාය යයව
බුද්ධ ්  විය මහාපූජමකාසි. පච්ඡා කයමන කුමාරකා ං රාජකුමාරකා ං 
රජ්ජකා න්තිකා ත් යමතික්කම්මබුද්යධජාය පිමහාපූජංකත්වා ය ො
චුය ො තුසි ාදීසු නිබ් ත්ය ො දිබ් සුඛමනුභවිත්වා පච්ඡා මනු ්ය සු 
චක්කවත් ාදිමනු ් සුඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො  ත් ට්ඨව ් කාය යයව භගවති ප න්යනො පබ් ජිත්වා
විප ් නංවඩ්යඪත්වා නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

82. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ජාෙං තස්ස විපස්සිස්සාතිආදිමාහ.  ං
යහට්ඨාවුත් ත්ථයමව. 

84. යනමිත්තානං සුණිත්වානාති එත්ථ නිමිත් ං කාරණං 

සුඛදුක්ඛප්පත්තියහතුං ජානන්තීති යනමිත් ා, ය  ං යනමිත් ානං
නක්ඛත් පාඨකානං වචනං සුණිත්වාති අත්යථො. ය  ං  බ් ත්ථ
උත් ානයමවාති. 

ජාතිපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

403 

පටුන 

ද්වාද මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

13. යසයෙෙයවග්ය ො 
1. ය යරයයකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අජ්ඣාෙයකො  න්තධයෙොතිආදිකං ආය ්මය ො ය යරයයකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ය ො පයරසු 

අත් භාව හ ්ය සුවිවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොවිප ්සි ් 
භගවය ො කාය  බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා තිණ්ණං
යවදානං පාරං ගන්ත්වා ඉතිහා ාදි ක බ්රාහ්මණධම්යමසු යකොටිප්පත්ය ො
එක ්මිං දිවය  අබ්යභොකාය   පරිවායරො ඨිය ො භගවන් ං දි ්වා
ප න්නමානය ො ය යරයයපුප්ඵං ගයහත්වා ආකාය  ඛිපන්ය ො පූයජසි.
 ානි පුප්ඵානි ආකාය  වි ානං හුත්වා  ත් ාහං ඨත්වා පච්ඡා 
අන් රධායිංසු. ය ො  ං අච්ඡරියං දි ්වා අතීව ප න්නමානය ො ය යනව
ළිතිය ොමන ්ය න කා ං කත්වා තුසි ාදීසු නිබ් ත්ය ො  ත්ථ
දිබ් සුඛමනුභවිත්වා  ය ො මනු ් සුඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
එක ්මිංකු යගයහනිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ංපාපුණිත්වාපුබ් වා නා ය න
 ත්ථරිප න්යනොපබ් ජිත්වානචිර ්ය ව අරහාඅයහොසි. 

1. ය ො අපරභායග පුරාක කු  ං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අජ්ඣාෙයකො  න්තධයෙොතිආදිමාහ.  ං
යහට්ඨාවුත් ත්ථයමව. 

3. යසයෙෙයකං  යහත්වානාති සිරිය  භවං ජාතිපුප්ඵං ය යරයයං, 

ය යරයයයමවය යරයයකං,  ංය යරයයකංගයහත්වානාති ම් න්යධො.
භගවති ප න්යනො ජාතිසුමනමකුළචම්පකාදීනි පුප්ඵානි පතිට්ඨයපත්වා
පූයජතුං කා ං නත්ථි ාය  ත්ථ  ම්පත් ං  ං ය යරයයකං පුප්ඵං
ගයහත්වාපූයජසින්තිඅත්යථො.ය  ං බ් ත්ථ උත් ානයමවාති. 

ය යරයයකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. පුප්ඵථූපියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ොපුප්ඵථූපියත්යථර ් අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සිබුද්ධ ්  භගවය ො කාය  බ්රාහ්මණකුය 
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  කසිප්යප නිප්ඵත්තිං පත්ය ො  ත්ථ  ාරං
අප ් න්ය ො යගහං පහාය හිමවන් ං පවිසිත්වා අත් නා  හගය හි
පඤ්චසි ්  හ ්ය හි  ද්ධිං පඤ්චාභිඤ්ඤා අට්ඨ  මාපත්තියයො
නිබ් ත්ය ත්වා කුක්කුරනාමපබ්   මීයප පණ්ණ ා ං කායරත්වා
පටිව ති.  දා බුද්ධුප්පාදභාවං සුත්වා සි ්ය හි  හ බුද්ධ ්   න්තිකං
ගන්තුකායමො යකනචි  යාධිනා ළිළිය ො පණ්ණ ා ං පවිසිත්වා 
සි ්  න්තිකා බුද්ධ ් ානුභාවං  ක්ඛණඤ්ච සුත්වා ප න්නමානය ො
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හිමවන් ය ො චම්පකාය ොකති කයකටකාදයයනයකපුප්යඵආහරායපත්වා
ථූපංකත්වාබුද්ධංවිය පූයජත්වාකා ංකත්වාබ්රහ්මය ොකූපයගොඅයහොසි.
අථය සි ් ා  ් ආළහනංකත්වා බුද්ධ න්තිකංගන්ත්වා ංපවත්තිං
ආයරොයචසුං.අථභගවාබුද්ධචක්ඛුනාඔය ොයකත්වා අනාග ං ඤායණන
පාකටීකරණමකාසි. ය ො අපරභායග ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො පුබ් වා නා ය න  ත්ථරි
ප න්යනො පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

10. අථ ය ො අත් යනො පුබ් කු  ං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ. ංයහට්ඨා

වුත් ත්ථයමව. කුක්කුයෙො නා  පබ්බයතොති පබ්   ්  සිඛරං
කුක්කුරාකායරන සුනඛාකායරන  ණ්ඨි ත් ා ‘‘කුක්කුරපබ් ය ො’’ති

 ඞ්ඛයං ගය ො,   ්   මීයප පණ්ණ ා ං කත්වා පඤ්ච ාප  හ ්ය හි
 හ ව මායනොති අත්යථො. නයානු ායරන ය  ං  බ් ං 
උත් ානත්ථයමවාති. 

පුප්ඵථූපියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. පාය දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවණ්ණවණ්යණො සම්බුද්යධොතිආදිකං ආය ්මය ො
පාය දායකත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ් 
භගවය ො කාය  එක ්මිං විභව ම්පන්යන කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
විඤ්ඤු ං පත්වා ඝරාවා ං ව න්ය ො
හත්ථිඅ ් ධනධඤ්ඤ ත් ර නාදිවිභව ම්පන්යනො  ද්ධා ම්පන්යනො
කම්මඵ ං  ද්දහිත්වා  හ ් මත් ා සුවණ්ණපාතියයො කායරත්වා   ්මිං
ඛීරපාය  හ ්  ්  පූයරත්වා ා බ් ාගාහායපත්වාසිම් ලිවනංඅගමාසි.
  ්මිං  මයය විප ්සී භගවා ඡබ් ණ්ණරංසියයො වි ් ජ්යජත්වා ආකාය 
චඞ්කමං මායපත්වා චඞ්කමති. ය ො පන ය ට්ඨි  ං අච්ඡරියං දි ්වා අතීව
ප න්යනො පාතියයො ඨයපත්වා වන්දිත්වා ආයරොයචසි පටිග්ගහණාය. අථ

භගවා අනුකම්පං උපාදාය පටිග්ගයහසි, පටිග්ගයහත්වා ච පන   ්  

ය ොමනු ්සුප්පාදනත්ථං  හ ් මත්ය හි භික්ඛු ඞ්යඝහි  ද්ධිං පරිභුඤ්ජි, 
 දවය  ං අයනක හ ් භික්ඛූ පරිභුඤ්ජිංසු. ය ො ය න පුඤ්යඤන
සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො 
විඤ්ඤු ංපත්ය ො ද්ධාජාය ොපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

26. ය ොඅපරභායග අත් යනොකු  ංපච්චයවක්ඛමායනො ං රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුවණ්ණවණ්යණො

සම්බුද්යධොතිආදිමාහ. ංයහට්ඨා වුත් යමව. 
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28. ෙඞ්ක ං සුස ාරූළ්යහොති චදිනන්ය ො පදවික්යඛපං කයරොන්ය ො

කමති ගච්ඡතීති චඞ්කමං, චඞ්කම ්  පදවික්යඛප ් 

ආධාරභූ පථවිපයදය ො චඞ්කමං නාමාති අත්යථො, එ ං චඞ්කමංසු

විය ය න ආරූළ්යහොති  ම් න්යධො. අම්බයෙ අනිලාෙයනති වරීයති

ඡාදියති අයනනාති වරං, න රන්ති අම් රං, ය  වත්ථ දි ං ආකා න්ති

අත්යථො.නත්ථිනිලීයනංයගොපනංඑත්ථාතිඅනි ං, ආ මන් ය ොයන්ති 

ගච්ඡන්ති අයනන ඉද්ධිමන්ය ොති ආයනං, අනි ඤ්ච  ං ආයනඤ්යචති

අනි ායනං,   ්මිං අම් යර අනි ායයන චඞ්කමං මාපයින්ති අත්යථො.
ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

පාය දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. ගන්යධොදකියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිසජ්ජ පාසාදවයෙතිආදිකං ආය ්මය ො ගන්යධොදකියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

නිබ් ානූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සීභගවය ො කාය 
ය ට්ඨිකුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා මහද්ධයනො මහායභොයගො 
දිබ් සුඛමනුභවන්ය ො විය මනු ් සුඛමනුභවන්ය ො එක ්මිං දිවය 
පා ාදවයර නිසින්යනො යහොති.  දා භගවා සුවණ්ණමහායමරු විය වීථියා

විචරති,  ං විචරමානං භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො ගන්ත්වා
වන්දිත්වාසුගන්යධොදයකනභගවන් ංඔසිඤ්චමායනොපූයජසි.ය ො ය න
පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං
කු යගයහ නිබ් ත්ය ොවිඤ්ඤු ංපත්ය ොඝරාවාය නඅනල්ලීයනො ත්ථු
 න්තියක පබ් ජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

35. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කු  ං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො නිසජ්ජ පාසාදවයෙතිආදිමාහ.  ත්ථ 

පාසායදොති ප ාදං ය ොමන ් ං ජයනති උප්පායදතීති පා ායදො, 
මා ාකම්මචිත් කම්මසුවණ්ණකම්මාදයයනකවිචිත් ං දි ්වා  ත්ථ
පවිට්ඨානං ජනානං ප ාදං ජනයතීති අත්යථො. පා ායදො ච ය ො

පත්යථ බ් ට්යඨන වයරො චාති පා ාදවයරො,   ්මිං පා ාදවයර නි ජ්ජ
නිසීදිත්වා විප ්සිං ජිනවරං අද්ද න්ති  ම් න්යධො. ය  ං  බ් ත්ථ
උත් ානයමවාති. 

ගන්යධොදකියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5.  ම්මුඛාථවිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ජාෙ ායන විපස්සිම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො  ම්මුඛාථවිකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
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බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො ත් ව ්සිකකාය යයව කසිප්යපනිප්ඵත්තිං
පත්ය ො ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා ව න්ය ො විප ්සිම්හි ය ොධි ත්ය 
උප්පන්යන  බ් බුද්ධානං  ක්ඛණානි යවදත් යය දි ් මානානි  ානි
රාජප්පමුඛ ්  ජනකාය ්  විප ්සීය ොධි ත්  ්   ක්ඛණඤ්ච

බුද්ධභාවඤ්ච  යාකරිත්වා ජනානං මාන ං නිබ් ායපසි, අයනකානි ච
ථුතිවචනානි නියවයදසි. ය ො ය න කු  කම්යමන ඡ 
කාමාවචර ම්පත්තියයොඅනුභවිත්වාමනු ්ය සුචචක්කවත්ති ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං
පත්ය ො  ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා අයහොසි.

ක කු  නායමන සම්මුඛාථවිකත්යථයෙොතිපාකයටො. 

41. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ජාෙ ායන විපස්සිම්හීතිආදිමාහ. 

විපස්සිම්හි  ම්මා ම්බුද්යධ ජාෙ ායන උප්පජ්ජමායන මාතුකුච්ඡිය ො

නික්ඛන්ය අහංපාතුභූ ං නිමිත්තං කාරණංබුද්ධභාව ් යහතුං බයාකරිං 

කයථසිං, අයනකානි අච්ඡරියානි පාකටානි අකාසින්ති අත්යථො. ය  ං
වුත් නයානු ායරනසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

 ම්මුඛාථවිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. කුසුමා නියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

න යෙ ධඤ්ඤවතිොතිආදිකං ආය ්මය ො කුසුමා නියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො මහද්ධයනො මහායභොයගො
තිණ්ණං යවදානං පාරං ගය ො බ්රාහ්මණසිප්යපසු යකොටිප්පත්ය ො
 කපර මයකු ය ො මා ාපි යරො පූයජතුකායමො පඤ්ච උප්ප ක ායප
අත් යනො  මීයප ඨයපත්වා නිසින්යනො භික්ඛු ඞ්ඝපරිවු ං විප ්සිං 
භගවන් ං ආගච්ඡන් ං දි ්වා නී ළි ාදිඝනබුද්ධර ්මියයො ච දි ්වා
ප න්නමානය ොආ නංපඤ්ඤායපත්වා ත්ථ ානිපුප්ඵානි න්ථරිත්වා 
භගවන් ං  ත්ථ නිසීදායපත්වා  කඝයර මාතු අත්ථාය පටියත් ානි
 බ් ානි ඛාදනීයයභොජනීයානි ගයහත්වා  පරිවාරං භගවන් ං  හත්යථන
 න් ප්යපන්ය ො යභොයජසි. යභොජනාව ායන එකං උප්ප හත්ථං අදාසි.
ය න ය ොමන ් ජාය ො පත්ථනං අකාසි. භගවාපි අනුයමොදනං කත්වා
පකාමි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු ද්යව  ම්පත්තියයො 
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං විභව ම්පන්යන එක ්මිං
කුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො යභොගයය හි වඩ්ඪිය ො කායමසු
ආදීනවංදි ්වාඝරාවා ං පහායපබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

65. ය ොඅපරභායග පුබ්ය ක කු  ංපුබ්ය නිවා ඤායණන රිත්වා

ය ොමන ් ප්පත්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො න යෙ
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ධඤ්ඤවතිොතිආදිමාහ. ධඤ්ඤානං පුඤ්ඤවන් ානං
ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිමහා ා ානං අයනයක ං කු ානං ආකරත් ා

ධඤ්ඤවතී, අථ වා මුත් ාමණිආදි ත් ර නානං  ත් විධධඤ්ඤානං 

උපයභොගපරියභොගානං ආකරත් ා ධඤ්ඤවතී, අථ වා ධඤ්ඤානං
බුද්ධපච්යචකබුද්ධඛීණා වානං ව නට්ඨානං ආරාමවිහාරාදීනං ආකරත් ා

ධඤ්ඤවතී,   ් ා ධඤ්ඤවතිො. නගරන්ති පත්යථන්ති එත්ථ

උපයභොගපරියභොගත්ථිකා ජනාති නගරං, න ගච්ඡතීති වා නගං, 
රාජයුවරාජමහාමත් ාදීනං ව නට්ඨානං. නගං රාති ආදදාති ගණ්හාතීති

නගරං, රාජාදීනං ව නට්ඨාන මූහභූ ං පාකාරපරිඛාදීහි පරික්ඛිත් ං 

පරිච්ඡින්නට්ඨානං නගරං නාමාති අත්යථො. න යෙ යදා අහං විප ්සි ් 

භගවය ො  න්තියක  යාකරණං අ භිං,  දා   ්මිං ධඤ්ඤවතියා නගයර 

බ්රාහ්මයණොඅයහොසින්ති ම් න්යධො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

කුසුමා නියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. ඵ දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අජ්ඣාෙයකො  න්තධයෙොතිආදිකං ආය ්මය ො ඵ දායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනයකසු භයවසු 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය  
බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා යවදත් යාදි කසිප්යපසු
පාරප්පත්ය ො අයනයක ං බ්රාහ්මණ හ ් ානිං පායමොක්යඛො ආචරියයො
 කසිප්පානං පරියයො ානං අදි ්වා  ත්ථ ච  ාරං අප ් න්ය ො ඝරාවා ං
පහාය ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන්  ්  අවිදූයර අ ් මං කායරත්වා

 හ සි ්ය හි වා ංකප්යපසි,   ්මිං  මයය පදුමුත් යරො භගවා භික්ඛාය
චරමායනො   ් ානුකම්පාය  ං පයද ං  ම්පාපුණි.  ාපය ො භගවන් ං
දි ්වාප න්නමානය ොඅත් යනොඅත්ථායපුටයක නික්ඛිපිත්වාරුක්ඛග්යග
 ග්ගි ානි මධුරානි පදුමඵ ානි මධුනා  හ අදාසි. භගවා   ් 
ය ොමන ්සුප්පාදනත්ථං ප ් න්  ්ය ව පරිභුඤ්ජිත්වා ආකාය  ඨිය ො 
ඵ දානානි ං ංකයථත්වාපක්කාමි. 

75. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො  ත් ව ්සියකොයයව අරහත් ං පත්වා
පුබ්ය  ක කු  කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො අජ්ඣාෙයකො  න්තධයෙොතිආදිමාහ.  ත්ථ අජ්යඣති

චින්ය තීති අජ්ඣායි, අජ්ඣායියයව අජ්ඣායයකො. එත්ථ හි අකායරො 

‘‘පටිය යධ වුද්ධි බ්භායව…යප.… අකායරො විරහප්පයක’’ති එවං
වුත්ය සුද සුඅත්යථසු  බ්භායවවත් ති.සි ් ානං වනධාරණාදිවය න

හි ංඅජ්යඣතිචින්ය ති ජ්ඣායං කයරොතීති අජ්ඣාෙයකො, චින් යකොති
අත්යථො. ආචරිය ්   න්තියක උග්ගහි ං  බ් ං මන් ං මයනන ධායරති



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

408 

පටුන 

පවත්ය තීති  න්තධයෙො. තිණ්ණං යවදාන පාෙගූතියවදං වුච්චතිඤාණං, 

යවයදන යවදි බ් ා බුජ්ඣි බ් ාති යවදා, 

ඉරුයවදයජුයවද ාමයවද ඞ්ඛා ා  යයො ගන්ථා, ය  ං යවදානං පාරං 
පරියයො ානංයකොටිංගය ොපත්ය ොතිපාරගූ.ය  ංපාකටයමවාති 

ඵ දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. ඤාණ ඤ්ඤිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො ඤාණ ඤ්ඤිකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො   ්මිං   ්මිං 
උප්පන්නුප්පන්යන භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො
විප ්සි ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො
ඝරාවා ං පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන්  ්  අවිදූයර
පබ්  න් යර පණ්ණ ා ං කායරත්වා පඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨ මාපත්තියයො
නිබ් ත්ය ත්වා ව න්ය ො එකදිව ං පරිසුද්ධං පණ්ඩරං පුලින  ං දි ්වා

‘‘ඊදි ා පරිසුද්ධාබුද්ධා, ඊදි ංවපරිසුද්ධංබුද්ධඤාණ’’න්තිබුද්ධඤ්ච  ් 
ඤාණඤ්ච අනු ් රියථොයමසිච. 

84. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ා යන පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහත් ං
පත්ය ො පුබ්ය  ක පුඤ්ඤං අනු ් රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො 
පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ‘‘පබ් ය  හිමවන් ම්හී’’තිආදිමාහ. 

පුලිනං යසොභනං දිස්වාති පරිපුණ්ණක ං විය පු ාකායරන 

පරිය ොධි ාකායරන පවත් ං ඨි න්ති පුලිනං, ය ොභනං වාලුකං දි ්වා 
ය ට්ඨංබුද්ධංඅනු ් රින්තිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ඤාණ ඤ්ඤිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. ගණ්ඨිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවණ්ණවණ්යණො සම්බුද්යධොතිආදිකං ආය ්මය ො
ගණ්ඨිපුප්ඵියත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො 
අයනකාසු ජාතීසු ක පුඤ්ඤ ඤ්චයයො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිංකු යගයහ නිබ් ත්ය ොඋපයභොගපරියභොයගහිඅනූයනොඑකදිව ං
විප ්සිං භගවන් ං  ගණං දි ්වා ප න්නමානය ො  ාජාපඤ්චයමහි
පුප්යඵහිපූයජසි.ය ොය යනවචිත් ප්ප ායදනයාව ායුකං ඨත්වා ය ො
යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො දිබ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා අපරභායග
මනු ්ය සු මනු ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො  ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහත් ං
පාපුණි. 
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91. ය ො එකදිව ං පුබ්ය  ක පුඤ්ඤං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො
‘‘ඉමිනා කු ය නාහං නිබ් ානං පත්ය ො’’ති පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො සුවණ්ණවණ්යණො සම්බුද්යධොතිආදිමාහ. ං බ් ංයහට්ඨා
වුත් නයත් ා උත් ානත්ථයමවාති. 

ගණ්ඨිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. පදුමපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ොපදුමපූජකත්යථර ් අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  බ්රාහ්මණකුය 
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  කසිප්යප නිප්ඵත්තිං පත්වා  ත්ථ  ාරං
අප ් න්ය ො බුද්ධුප්පත්තිය ො පුයර රං උප්පන්නත් ා ඔවාදානු ා නං
අ භිත්වා ඝරාවා ං පහාය ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන්  ්  අවිදූයර
යගො මකං නාම පබ්  ංනි ් ායඅ ් මංකායරත්වාපඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨ
 මාපත්තියයො නිබ් ත්ය ත්වාඣානසුයඛයනව විහාසි.  දා පදුමුත් යරො
භගවා බුද්යධො හුත්වා  ත්ය   ං ාරය ො උද්ධරන්ය ො   ් ානුකම්පාය
හිමවන් ංඅගමාසි. ාපය ොභගවන් ංදි ්වා ප න්නමානය ො කසි ්ය 
 මායනත්වා ය හි පදුමපුප්ඵානි ආහරායපත්වා පූයජසි. ය ො ය න 

පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද ාවත්ථියංකු යගයහනිබ් ත්ය ො ද්යධොප න්යනො
පබ් ජිත්වා නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

97. ය ො අත් යනො පුඤ්ඤකම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ. ය ොතය ො

නා  පබ්බයතොති අයනයක ං යක්ඛයදව ානං ආවා භායවන
අධිට්ඨානවය න යගො ම ්  භවනත් ා යගො යමොති පාකයටො අයහොසි.

පවත් ති තිට්ඨතීති පබ් ය ො. නා රුක්යඛහි සඤ්ඡන්යනොති රුහති

තිට්ඨතීති රුක්යඛො. අථ වා පථවිං ඛනන්ය ො උද්ධං රුහතීති රුක්යඛො, 
නානා අයනකප්පකාරා චම්පකකප්පූරනාගඅගරුචන්දනාදයයො රුක්ඛාති

නානාරුක්ඛා, ය හිනානාරුක්යඛහි ඤ්ඡන්යනොපරිකිණ්යණොයගො යමො

පබ් ය ොති  ම් න්යධො.  හාභූත ණාලයෙොති භවන්ති ජායන්ති

උප්පජ්ජන්ති වඩ්ඪන්ති චාති භූ ා, මහන් ා ච ය  භූ ා චාති මහාභූ ා, 

මහාභූ ානං ගයණො  මූයහොති මහාභූ ගයණො, මහාභූ ගණ ්  ආ යයො
පතිට්ඨාතිමහාභූ ගණා යයො. 

98. යව ජ්ඣම්හිෙතස්සාසීති  ් යගො ම ් පබ්   ් යවමජ්යඣ 

අබ්භන් යරඅ ් යමොඅභිනිම්මිය ොනිප්ඵාදිය ොකය ොතිඅත්යථො.ය  ං 
උත් ානයමවාති. 

පදුමපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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ය ර මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

14. යසොභිතවග්ය ො 
1. ය ොභි ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො ය ොභි ත්යථර ්  
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවා ං
 ණ්ඨයපත්වා එකදිව ං  ත්ථාරා ධම්යම යදසියමායන ය ොමන ්ය න
ප න්නමානය ොනානප්පකායරහියථොයමසි.ය ොය යනව ය ොමන ්ය න
කා ංකත්වායදයවසුනිබ් ත්ය ො ත්ථදිබ් සුඛංඅනුභවිත්වා මනු ්ය සු
ච මනු ් සුඛං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං කු යගයහ 
නිබ් ත්ය ො ත් ව ්සියකොවපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඡළභිඤ්යඤොඅරහා
අයහොසි. 

1. ය ො අපරභායග අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිමාහ.  ං
 බ් ංයහට්ඨාවුත් නයත් ා සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ය ොභි ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. සුද ් නත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විත්ථතාෙ නදීතීයෙතිආදිකං ආය ්මය ො සුද ් නත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පිපුරිමජිනවයරසුක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථභයව ක පුඤ්ඤූපචයයො
සිඛි ් භගවය ොකාය කු යගයහනිබ් ත්ය ොවුද්ධිප්පත්ය ොඝරාවා ං 
 ණ්ඨයපත්වා ව න්ය ො විත්ථ ාය නාම ගඞ්ගාය  මීයප පි ක්ඛුඵලි ං
පරියය න්ය ො   ් ා තීයර නිසින්නං ජ මානඅග්ගිසිඛං ඉව සිඛිං
 ම්මා ම්බුද්ධං දි ්වා ප න්නමානය ො යක කීපුප්ඵං වණ්යටයනව

ඡින්දිත්වා පූයජන්ය ො එවමාහ – ‘‘භන්ය , යයන ඤායණන ත්වං එවං

මහානුභායවො  බ් ඤ්ඤුබුද්යධො ජාය ො,  ං ඤාණං අහං පූයජමී’’ති. අථ 
භගවා අනුයමොදනමකාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු ජාය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො ත්ථරිප න්යනො පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

10. ය ො අත් යනො ක කු  ං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො විත්ථතාෙ නදීතීයෙතිආදිමාහ.  ත්ථ 

විත්ථතාොති විත්ථරති පත්ථරති විත්ථිණ්ණා යහොතීති විත්ථ ා, නදන්ති

 ද්දං කයරොන්ති ඉ ා ග ා පවත් ාති නදී, නදිං  රන් ා එ ං පත්වා 

තිණ්ණානාමයහොන්තීතිතීරං,   ් ාවිත්ථ ායනදියාතීයරතීර මීයපති

අත්යථො. යකතකිංපුප්ඵිතං දිස්වාතිකුච්ඡි ාකායරනගණ්හන් ානංහත්ථං 
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කණ්ඩයකො ඡින්දති විජ්ඣතීති යක ං, යක  ්  එ ා යක කීපුප්ඵං,  ං
දි ්වාවණ්ටං ඡින්දිත්වාති ම් න්යධො. 

11. සිඛියනො යලොකබන්ධුයනොති සිඛී වුච්චති අග්ගි, සිඛී දි ා 

නී ළි ාදියභදාජ මානාඡබ් ණ්ණඝනරංසියයොය ් ය ොසිඛී, ය ොක ් 

 ක ය ොකත් ය ්   න්ධු ඤා යකොති ය ොක න්ධු,   ්  සිඛියනො
ය ොක න්ධුයනොයක කීපුප්ඵං වණ්යටඡින්දිත්වාපූයජසින්ති ම් න්යධො.
ය  ං උත් ානත්ථයමවාති. 

සුද ් නත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. චන්දනපූජනකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ෙන්දභා ානදීතීයෙතිආදිකං ආය ්මය ො චන්දනපූජනකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොඅත්ථද ්සි ් භගවය ොකාය 
හිමවන්ය  චන්දභාගානදියා  මීයප කින්නරයයොනියං නිබ් ත්ය ො
පුප්ඵභක්යඛොපුප්ඵනිව යනො චන්දනඅගරුආදීසුගන්ධවිභූසිය ොහිමවන්ය 
භුම්මයදව ා විය උයයානකීළජ කීළාදිඅයනකසුඛං අනුභවන්ය ො වා ං
කප්යපසි.  දා අත්ථද ්සී භගවා   ් ානුකම්පාය හිමවන් ං ගන්ත්වා
ආකා ය ො ඔරුය්හ  ඞ්ඝාටිං පඤ්ඤායපත්වා නිසීදි. ය ො කින්නයරො  ං
භගවන් ං විජ්යජො මානං  ත්ථ නිසින්නං දි ්වා ප න්නමානය ො 
සුගන්ධචන්දයනනපූයජසි.  ් භගවාඅනුයමොදනංඅකාසි. 

17. ය ො ය න පුඤ්යඤන ය න ය ොමන ්ය න යාව ායුකං ඨත්වා
 ය ොචුය ොයදවය ොයකනිබ් ත්ය ොඅපරාපරංඡ කාමාවචර ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා මනු ්ය සු චක්කවත්තිරජ්ජපයද රජ්ජ ම්පත්තියයො 
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං
පත්ය ො පබ් ජිත්වානචිර ්ය ව අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං 
 රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

ෙන්දභා ානදීතීයෙතිආදිමාහ.  ත්ථ චන්දං මනංරුචිං අජ්ඣා යං ඤත්වා
වියජාය ොතිචන්යදො. චන්දමණ්ඩය නප න්නනිම්මය ොදයකනඋයභොසු
ප ්ය සු මුත් ාද  දි  න්ථරධව පුලින ය න ච  මන්නාග ත් ා

චන්යදන භාගා  දි ාති චන්දභාගා,   ් ා චන්දභාගාය නදියා තීයර
 මීයපති අත්යථො. ය  ං  බ් ං යහට්ඨා වුත් නයත් ා
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

චන්දනපූජනකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

අට්ඨමභාණවාරවණ්ණනා මත් ා. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

412 

පටුන 

4. පුප්ඵච්ඡදනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුනන්යදොනා නාය නාතිආදිකංආය ්මය ො පුප්ඵච්ඡදනියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනයකසු භයවසු 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය  

බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  කසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං
පත්ය ො මහායභොයගො මහායය ො දානාභිරය ො අයහොසි. එකදිව ං ය ො
‘‘ ක ජම්බුදීයපඉයමයාචකානාම‘අහං දානංන ද්යධො ්මී’ති වත්තුංමා
 භන්තූ’’ති මහාදානං  ජ්යජසි.  දා පදුමුත් යරො භගවා  පරිවායරො
ආකාය න ගච්ඡති. බ්රාහ්මයණො  ං දි ්වා ප න්නචිත්ය ො  කසි ්ය 
පක්යකො ායපත්වා පුප්ඵානි ආහරායපත්වා ආකාය  උක්ඛිපිත්වා පූයජසි.
 ානි ක නගරංඡායදත්වා ත් දිව ානිඅට්ඨංසු. 

26. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු සුඛං අනුභවිත්වා
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
 ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වා ඛුරග්යගයයව අරහත් ං පත්වා අත් යනො
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

සුනන්යදො නා  නාය නාතිආදිමාහ.  ං යහට්ඨා වුත් නයත් ා 
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

පුප්ඵච්ඡදනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. රයහො ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො රයහො ඤ්ඤකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො එක ්මිං බුද්ධසුඤ්ඤකාය 
මජ්ඣිමයදය  බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  කසිප්යපසු
නිප්ඵත්තිං පත්වා  ත්ථ  ාරං අප ් න්ය ො යකව ං උදරං පූයරත්වා 
යකොධමදමානාදයයො අකු ය යයව දි ්වා ඝරාවා ං පහාය හිමවන් ං
පවිසිත්වා ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා අයනක ාප   පරිවායරො
ව භපබ්   මීයප අ ් මං මායපත්වා තීණි ව ්  හ ් ානි
හිමවන්ය යයව ව මායනො ‘‘අහං එත් කානං සි ් ානං ආචරියයොති

 ම්මය ො ගරුට්ඨානියයො ගරුකා බ්ය ො වන්දනීයයො, ආචරියයො යම
නත්ථී’’ති යදොමන ් ප්පත්ය ො ය   බ්ය  සි ්ය   න්නිපාය ත්වා
බුද්ධානං අභායව නිබ් ානාධිගමාභාවං පකාය ත්වා  යං එකයකො රයහො
වියවකට්ඨායනවනිසින්යනොබුද්ධ ්   ම්මුඛානිසින්යනොවියබුද්ධ ඤ්ඤං
මනසි කරිත්වා බුද්ධාරම්මණං ළිතිං උප්පායදත්වා  ා ායං පල් ඞ්කං
ආභුජිත්වානිසින්යනොකා ංකත්වාබ්රහ්මය ොයක නිබ් ත්ති. 

34. ය ො  ත්ථ ඣානසුයඛන චිරං වසිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
කු යගයහනිබ් ත්ය ොකායමසු අනල්ලීයනො  ත් ව ්සියකො පබ් ජිත්වා
ඛුරග්යගයයවඅරහත් ංපත්වාඡළභිඤ්යඤො හුත්වාපුබ්ය නිවා ඤායණන
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අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා  ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ. වසයභො නා  පබ්බයතොති
හිමවන් පබ්  ංවිනාය  පබ්  ානං උච්ච රභායවනය ට්ඨ රභායවන
ව යභොති  ඞ්ඛං ගය ො පබ් ය ොති අත්යථො. ය  ං  බ් ත්ථ 
උත් ානත්ථයමවාති. 

රයහො ඤ්ඤකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. චම්පකපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

කණිකාෙංව යජොතන්තන්තිආදිකංආය ්මය ොචම්පකපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොයව ් භු ් භගවය ොකාය 
බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  කසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං පත්වා 
 ත්ථ  ාරං අප ් න්ය ො ඝරාවා ං පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
වනන් යර ව න්ය ො යව ් භුං භගවන් ං උද්දි ්  සි ්ය හි ආනීය හි
චම්පකපුප්යඵහිපූයජසි.භගවා අනුයමොදනංඅකාසි.ය ොය යනවකු ය න
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පාපුණිත්වා 
පුබ් වා නා ය නඝරාවාය අනල්ලීයනොපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහා
අයහොසි. 

41. ය ො අපරභායග අත් යනො පුබ් පුඤ්ඤකම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො කණිකාෙංව

යජොතන්තන්තිආදිමාහ.  ත්ථ කණිකාෙන්ති  ක පත් ප ා ානි පරිභජ්ජ
පාය ත්වා පුප්ඵගහණ මයය කණ්ණිකා ද්යධො හුත්වා පුප්ඵමකුළානං

ගහණය ොකණ්ණිකාකායරනපකය ොතිකණිකායරො, ‘‘කණ්ණිකායරො’’ති
වත් බ්ය  නිරුත්තිනයයන එක ්  පුබ්  ණ-කාර ්  ය ොපං කත්වා 

‘‘කණිකාර’’න්ති වුත් න්ති දට්ඨබ් ං.  ං පුප්ඵි ං කණිකාරරුක්ඛං ඉව
යජො න් ංබුද්ධංඅද්ද න්තිඅත්යථො.ය  ං උත් ානත්ථයමවාති. 

චම්පකපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. අත්ථ න්ද ් කත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විසාල ායළආසීයනොතිආදිකංආය ්මය ො අත්ථ න්ද ් කත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනයකසු අත් භායවසු
ක පුඤ්ඤූපචයයො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  බ්රාහ්මණකුය 
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  කසිප්යපසු නිප්ඵත්තිං පත්ය ො  ත්ථ  ාරං
අප ් න්ය ො යගහං පහාය හිමවන් ං ගන්ත්වා රමණීයය ඨායන

පණ්ණ ා ං කත්වා පටිව ති,  දා  ත් ානුකම්පාය හිමවන් මාග ං
පදුමුත් රභගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො පඤ්චඞ්ග මන්නාගය ො 
වන්දිත්වා ථුතිවචයනහි යථොයමසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යාව ායුකං
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පටුන 

කත්වා කා ඞ්කත්වා බ්රහ්මය ොකූපයගො අයහොසි. ය ො අපරභායග ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායදකු යගයහනිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ංපත්ය ො ත්ථුධම්මයද නං
සුත්වාපටි ද්ධ ද්යධොපබ් ජිත්වාඅරහත් ං පාපුණි. 

47. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො විසාල ායළ ආසීයනොතිආදිමාහ.  ත්ථ 

විසාල ායළති වි ා ං පත්ථටං විත්ථිණ්ණං මහන් ං මාළං වි ා මාළං, 

  ්මිං වි ා මායළ ආසීයනො නිසින්යනො අහං ය ොකනායකං අද්ද න්ති
 ම් න්යධො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

අත්ථ න්ද ් කත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. එකප ාදනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නාෙයදො ඉති ය නා න්තිආදිකංආය ්මය ො එකප ාදනියත්යථර ් 
අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරොඅයනකාසුජාතීසු ක කු ය ො
අත්ථද ්සි ්  භගවය ො කාය  බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො යක යවොති
පාකයටො හුත්වා විඤ්ඤු ං පත්වා ඝරාවා ං පහාය පබ් ජිත්වා ව න්ය ො
එකදිව ං  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා ප න්නමානය ො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ
අතිවිය ළිතිය ොමන ් ජාය ො පක්කාමි. ය ො යාව ායුකං ඨත්වා ය යනව
ය ොමන ්ය න කා ං කත්වා යදයවසු නිබ් ත්ය ො  ත්ථ දිබ්  ම්පත්තිං
අනුභවිත්වා මනු ්ය සු උප්පන්යනො  ත්ථ  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා
ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදඅඤ්ඤ ර ්මිංකු යගයහනිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො
 ත්ථරිපසීදිත්වාපබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

55. ය ො අපරභායග අත් යනො ක කු  කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො නාෙයදො ඉති ය 

නා න්තිආදිමාහ.  ත්ථ නාෙයදොතිජාතිවය නසුද්ධ රීරත් ානත්ථිරයජො

ධූලි ම ං එ  ් ාති නාරයදො, ජ-කාර ්  ද-කාරං කත්වා නාරයදොති

කු දත්තිකං නාමං. යකසයවොති කි වච්ඡයගොත්ය  ජා ත් ා යක යවො

නාරදයක යවොඉතිමංජනා විදූ ජානන්තීතිඅත්යථො.ය  ංපාකටයමවාති. 

එකප ාදනියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9.  ා පුප්ඵදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

මි ොජා තදා ආසින්තිආදිකං ආය ්මය ො  ා පුප්ඵදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
ක කු   ඤ්චයයො යකනචි කම්මච්ඡිද්යදන හිමවන්ය  සීහයයොනියං
නිබ් ත්ය ො අයනකසීහපරිවායරො විහාසි.  දා සිඛී භගවා   ් ානුකම්පාය
හිමවන් ං අගමාසි. සීයහො  ං උපග ං දි ්වා ප න්නමානය ො 
 ාඛාභඞ්යගන  කණ්ණික ා පුප්ඵං ගයහත්වා පූයජසි. භගවා   ් 
අනුයමොදනංඅකාසි. 
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60. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථරි ප න්යනො පබ් ජිත්වා අරහත් ං
පත්ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො මි ොජා තදා ආසින්තිආදිමාහ.  ත්ථ

මරණංගච්ඡන්තීතිමිගා, අථවාඝා ංමග්ගන්ති ගයව න්තීතිමිගා, මිගානං
රාජාමිගරාජා. ක චතුප්පදානංරාජභායව තිපි ගාථා න්ධසුඛත්ථංමියග
ආදිං කත්වා මිගරාජාති වුත් ං. යදා භගවන් ං දි ්වා  පුප්ඵං  ා  ාඛං

භඤ්ජිත්වාපූයජසිං,  දාඅහංමිගරාජාඅයහොසින්තිඅත්යථො. 

62. සයකොසංපුප්ඵ ාහරින්ති කණ්ණිකං ා පුප්ඵංආහරිංපූයජසින්ති 

අත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

 ා පුප්ඵදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. පියා ඵ දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පයෙොධයකො තදාආසින්තිආදිකංආය ්මය ොපියා ඵ දායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිඛි ්  භගවය ො කාය 
යන ාදකුය  නිබ් ත්ය ො හිමවන්ය  එක ්මිං පබ්භායර මියග වධිත්වා
ජීවිකංකප්යපත්වාව ති.  ්මිංකාය  ත්ථග ංසිඛිංභගවන් ං දි ්වා
ප න්නමානය ො  ායං පා ං නම ් මායනො කඤ්චි යදයයධම්මං
අප ් න්ය ො මධුරානි පියා ඵ ානි උච්චිනිත්වා අදාසි. භගවා  ානි
පරිභුඤ්ජි. ය ො යන ායදො බුද්ධාරම්මණාය ළිතියා නිරන් රං ඵුට්ඨ රීයරො
පාපකම්යම විරත් චිත්ය ො මූ ඵ ාහායරො නචිර ්ය ව කා ං කත්වා
යදවය ොයකනිබ් ත්ති. 

66. ය ො  ත්ථ දිබ්  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච
අයනකවිධ ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද ගහපතිකුය 
නිබ් ත්ය ොවිඤ්ඤු ංපත්ය ොඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා ත්ථඅනභිරය ො
යගහං පහාය  ත්ථු  න්තියක පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා
නචිර ්ය ව අරහත් ං පත්ය ො අත් යනො ක ඵ දානකම්මං  රිත්වා 

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පයෙොධයකො තදා 

ආසින්තිආදිමාහ. ත්ථයදා අහං පියා ඵ ං දත්වා චිත් ංප ායදසිං,  දා

අහං පයරොධයකො ආසින්ති  ම් න්යධො. පයෙොධයකොති පර ත් යරොධයකො 
වියහ යකො. ‘‘පරයරොධයකො’’ති වත් බ්ය  පුබ්  ්  ර-කාර ්  ය ොපං
කත්වා‘‘පයරොධයකො’’ති වුත් ං. 

69. පරිොරිංවිනාෙකන්ති ංනිබ් ානපාපකං ත්ථාරං, ‘‘භන්ය , ඉමං
ඵ ං පරිභුඤ්ජථා’’ති පවාරිං නිමන්ය සිං ආරායධසින්ති අත්යථො. ය  ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 
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පියා ඵ දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

චුද්ද මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

15. ඡත්තවග්ය ො 
1. අතිඡත්තියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පරිනිබ්බුයත භ වතීතිආදිකං ආය ්මය ො අතිඡත්තියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොඅත්ථද ්සි ් භගවය ොකාය 
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො ධරමාන ්  භගවය ො අදිට්ඨත් ා
පරිනිබ්බු කාය  ‘‘අයහොමමපරිහානී’’තිචින්ය ත්වා ‘‘මමජාතිං  ඵ ං
කරි ් ාමී’’ති ක  න්නිට්ඨායනො ඡත් ාධිඡත් ං කායරත්වා   ් 
භගවය ො  රීරධාතුං නිහි ධාතුගබ්භං පූයජසි. අපරභායග පුප්ඵච්ඡත් ං
කායරත්වා  යමව ධාතුගබ්භං පූයජසි. ය ො ය යනව පුඤ්යඤන
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථරි
ප න්යනො පබ් ජිත්වා කම්මට්ඨානං ගයහත්වා වායමන්ය ො නචිර ්ය ව
අරහත් ංපාපුණි. 

1. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පරිනිබ්බුයත භ වතීතිආදිමාහ.  ත්ථ 

ඡත්තාතිඡත්තන්ති ඡාදියති  ංවරියති ආ පාදින්ති ඡත් ං, ඡත්  ්  

අතිඡත් ං ඡත්  ්  උපරි ක ඡත් ං ඡත් ාතිඡත් ං, ඡත්  ්  උපරූපරි 

ඡත් න්තිඅත්යථො. ථූපම්හිඅභියෙොපයන්තිථූපියති රාසිකරීයතීතිථූයපො, අථ
වාථූපතිථිරභායවනවුද්ධිංවිරූළ්හිංයවපුල් ංආපජ්ජමායනො පතිට්ඨාතීති

ථූයපො,   ්මිං ථූපම්හි මයා කාරි ං ඡත් ං උපරූපරි ඨපනවය න අභි 
විය ය නආයරොපයිංපූයජසින්තිඅත්යථො. 

2. පුප්ඵච්ඡදනංකත්වානාතිවිකසිය හිසුගන්යධහිඅයනයකහිඵුප්යඵහි 

ඡදනං ඡත්තුපරි වි ානං කත්වා පූයජසින්ති අත්යථො. ය  ං  බ් ත්ථ 
උත් ානත්ථයමවාති. 

අතිඡත්තියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. ථම්භායරොපකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිකංආය ්මය ොථම්භායරොපකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොධම්මද ්සි ් භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො  ද්යධො ප න්යනො පරිනිබ්බුය  භගවති   ් 
භගවය ො ධාතුගබ්භමාළයක ථම්භං නිඛනිත්වා ධජං ආයරොයපසි.  හූනි
ජාතිසුමනපුප්ඵානිගන්ථිත්වානි ්ය ණියාආයරොහිත්වා පූයජසි. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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5. ය ොයාව ායුකං ඨත්වාකා ංකත්වායදවමනු ්ය සු ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා  බ් ත්ථ පූජිය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො දහරකා ය ො පභුති පූජනීයයො  ා යන
 ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා  හ පටි ම්භිදාහි අරහත් ං පත්ය ො අත් යනො
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිමාහ.  ත්ථ නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීති
 ක ය ොක ්  නායථ පධානභූය  පටි රයණ ච  ත්ථරි
ඛන්ධපරිනිබ් ායනන නිබ්බුය  නිබ්බු දීපසිඛා විය අද ් නං ගය ති

අත්යථො. ධම් දස්සීනොසයභතිචතු ච්චධම්මංප ් තීතිධම්මද ්සී, අථවා
 තිපට්ඨානාදියක  ත් තිං ය ොධිපක්ඛියධම්යම ද ් නසීය ො

ප ් නසීය ොති ධම්මද ්සී, නරානං ආ යභො පවයරො උත් යමොති

නරා යභො, ධම්මද ්සීචය ොනරා යභොයචති ධම්මද ්සීනරා යභො,   ්මිං

ධම්මද ්සීනරා යභ. ආයෙොයපසිං ධජං ථම්භන්ති යචතියමාළයක ථම්භං
නිඛනිත්වා ත්ථධජංආයරොයපසිං න්ධිත්වා ඨයපසින්තිඅත්යථො. 

6. නිස්යසණිං  ාපයත්වානාති නි ් ාය  ං ඉණන්ති ගච්ඡන්ති 

ආයරොහන්ති උපරීති නි ්ය ණි,  ං නි ්ය ණිං මාපයිත්වා කායරත්වා

 න්ධිත්වා ථූපය ට්ඨං මාරුහින්ති ම් න්යධො. ජාතිපුප්ඵං  යහත්වානාති

ජායමානයමවජනානංසුන්දරංමනංකයරොතීතිජාතිසුමනං, ජාතිසුමනයමව 
පුප්ඵං‘‘ජාතිසුමනපුප්ඵ’’න්තිවත් බ්ය ගාථා න්ධසුඛත්ථංසුමන ද්ද ් 

ය ොපං කත්වා ‘‘ජාතිපුප්ඵ’’න්ති වුත් ං,  ං ජාතිසුමනපුප්ඵං ගයහත්වා

ගන්ථිත්වා ථූපම්හි ආයරොපයිං, ආයරොයපත්වා පූයජසින්ති අත්යථො. ය  ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ථම්භායරොපකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. යවදිකාරකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො යවදිකාරකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පියද ්සි ්  භගවය ො කාය 
විභව ම්පන්යන එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා ඝරාවා ං

 ණ්ඨයපත්වානිබ්බුය  ත්ථරිප න්යනො  ් යචතියයව යංකායරසි, 
 ත් හි ර යනහි පරිපූයරත්වා මහාපූජං කායරසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන 

යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො අයනයකසු ජාති   හ ්ය සු පූජනීයයො
මහද්ධයනො මහායභොයගො උභයසුඛං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විභව ම්පන්යනො පබ් ජිත්වා වායමන්ය ො
නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

10. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ්ය  ක කු  ං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො නිබ්බුයත 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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යලොකනාථම්හීතිආදිමාහ. ංයහට්ඨාවුත් ත්ථයමව. පිෙදස්සීනරුත්තය ති

පියං ය ොමන ් ාකාරං ද ් නං ය ්  ය ො පියද ්සී, 

ආයරොහපරිණාහද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණඅසී ානු යඤ්ජන යාමප්පභාම
ණ්ඩය හි ාධු මහාජනප්ප ාදං ජනයනාකාරද ් යනොති අත්යථො.නරානං

උත් යමොති නරුත් යමො, පියද ්සී ච ය ො නරුත් යමො යචති

පියද ්සීනරුත් යමො,   ්මිං පියද ්සීනරුත් යම නිබ්බුය  ධාතුගබ්භම්හි
මුත් යවදිං අහං අකාසින්ති  ම් න්යධො. පුප්ඵාධාරත්ථාය පරියයො ායන 

යවදිකාව යංඅකාසින්තිඅත්යථො. 

11.  ණීහි පරිවායෙත්වාති මණති යජො ති පභා තීති මණි, අථ වා
ජනානං මනං පූයරන්ය ො ය ොමන ් ං කයරොන්ය ො ඉය ො ගය ො

පවත්ය ොති මණි, ජාතිරඞ්ගමණියවළුරියමණිආදීහි අයනයකහි මණීහි
ක යවදිකාව යං පරිවායරත්වා උත් මං මහාපූජං අකාසින්ති අත්යථො.
ය  ං උත් ානත්ථයමවාති. 

යවදිකාරකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4.  පරිවාරියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො  පරිවාරියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනකාසු ජාතීසු 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො මහද්ධයනො මහායභොයගො 
අයහොසි. අථ පදුමුත් යර භගවති පරිනිබ්බුය  මහාජයනො   ්  ධාතුං
නිදහිත්වා මහන් ං යචතියං කායරත්වා පූයජසි.   ්මිං කාය  අයං
උපා යකො   ්සුපරි චන්දන ායරන යචතියඝරං කරිත්වා මහාපූජං අකාසි.
ය ොය යනවපුඤ්යඤනයදවමනු ්ය සු ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො 
වුද්ධිමන්වාය කු  ං කත්වා  ද්ධාය  ා යන පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව
අරහා අයහොසි. 

15-8. ය ො අපරභායග අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා 

ජියනොතිආදිමාහ.  ත්ථ ඔ ත්තන්ති ාමකභාවංනීචභාවං දුක්ඛි භාවං වා

න ප ් ාමින ජානාමි, න දිට්ඨපුබ්ය ො මයානීචභායවොති අත්යථො. ය  ං 
පාකටයමවාති. 

 පරිවාරියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. උමාපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිබ්බුයත යලොක හියතතිආදිකං ආය ්මය ො උමාපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

419 

පටුන 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ොවුද්ධිප්පත්ය ොඝරාවා ං ණ්ඨයපත්වාව න්ය ො
නිබ්බු  ්  භගවය ො යචතියමයහ වත් මායන ඉන්දනී මණිවණ්ණං
උමාපුප්ඵං ගයහත්වා පූයජසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන සුගතීසුයයව
 ං රන්ය ො දිබ් මානු  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා උප්පන්නුප්පන්නභයව 

 හු ං නී වණ්යණො ජාති ම්පන්යනො විභව ම්පන්යනො අයහොසි. ය ො
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන එක ්මිං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
විඤ්ඤු ංපත්වා ද්ධාජාය ො පබ් ජිය ොනචිර ්ය වඅරහත් ංපාපුණි. 

21. ය ො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො නිබ්බුයතයලොක හියතතිආදිවුත් ං. ත්ථ යලොක හියතති

ය ොයකහි මහිය ො පූජිය ොති ය ොකමහිය ො,   ්මිං ය ොකමහිය  

සිද්ධත්ථම්හි භගවති පරිනිබ්බුය ති  ම් න්යධො. ආහුතීනංපටිග් යහති

ආහුතියනොවුච්චන්තිපූජා ක්කාරා, ය  ං ආහුතීනංපටිග්ගයහතුංඅරහතීති

ආහුතීනංපටිග්ගයහො, අලුත් කි න්  මාය ො,   ්මිං ආහුතීනංපටිග්ගයහ
භගවතිපරිනිබ්බුය තිඅත්යථො. 

22. උ ාපුප්ඵන්ති උද්ධමුද්ධං නී පභං මුඤ්චමානං පුප්ඵති වික තීති

උමාපුප්ඵං,  ං උමාපුප්ඵං ගයහත්වා යචතියය පූජං අකාසින්ති අත්යථො.
ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

උමාපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. අනුය පදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අයනො දස්සීමුනියනොතිආදිකං ආය ්මය ො අනුය පදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො අයනොමද ්සි ්  භගවය ො
කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො මහද්ධයනො මහායභොයගො   ්  භගවය ො 
ය ොධිරුක්ඛ ්  යවදිකාව යං කායරත්වා සුධාකම්මඤ්ච කායරත්වා
වාලුක න්ථරණං දද්දළ්හමානං රජ විමානමිව කායරසි. ය ො ය න
පුඤ්යඤන සුඛප්පත්ය ො උප්පන්නුප්පන්නභයව
රජ විමානරජ යගහරජ පා ායදසු සුඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථරි ප න්යනො පබ් ජිත්වා
විප ් නමනුයුත්ය ොනචිර ්ය වඅරහා අයහොසි. 

26. ය ො අපරභායග ‘‘කිංනු යඛොකු  ංකත්වා මයා අයං විය ය ො
අධිගය ො’’ති පුබ්ය නිවා ානු ් තිඤායණන පටිපාටියා අනු ් රිත්වා
පුබ්ය  ක කු  ං ජානිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං 

පකාය න්ය ො අයනො දස්සීමුනියනොතිආදිමාහ.  ත්ථ අයනොමං අ ාමකං 

ද ් නං ද ් නීයං  රීරං ය ්  ය ො අයනොමද ්සී, 
ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණඅසී ානු යඤ්ජන යාමප්පභා මුජ්ජ විරාජි  
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රීරත් ා සුන්දරද ් යනොති අත්යථො. සුධාෙ පිණ්ඩං දත්වානාති ය ොධිඝයර 
යවදිකාව යං කායරත්වා  කය  ය ොධිඝයර සුධාය පනං කත්වාති

අත්යථො. පාණිකම් ං අකාසහන්ති  ාරකට්යඨන ඵ කපාණියයො කත්වා
 ාහිපාණීහි මට්ඨකම්මංඅකාසින්තිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

අනුය පදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. මග්ගදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

උත්තරිත්වාන නදිකන්තිආදිකං ආය ්මය ො මග්ගදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො අයනයකසු භයවසු
නිබ් ානාධිගමත්ථාය පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො
කාය  ය ොක ම්මය  කුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවා ං
ව න්ය ොඑකදිව ංභගවන් ංඑකං නදිංඋත් රිත්වාවනන් රංගච්ඡන් ං
දි ්වා ප න්නමානය ො ‘‘ඉදානි මයා භගවය ො මග්ගං  මං කාතුං
වට්ටතී’’තිචින්ය ත්වාකුදා ඤ්චපිටකඤ්ච ආදායභගවය ොගමනමග්ගං

 මංකත්වාවාලුකංඔකිරිත්වාභගවය ොපායද වන්දිත්වා, ‘‘භන්ය , ඉමිනා

මග්ගා ඞ්කාරකරයණන නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායන පූජනීයයො භයවයයං, 

නිබ් ානඤ්ච පාපුයණයය’’න්ති පත්ථනං අකාසි. භගවා ‘‘යථාධිප්පායං
 මිජ්ඣතූ’’තිඅනුයමොදනංවත්වාපක්කාමි. 

32-3. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො  බ් ත්ථ
පූජිය ො අයහොසි. ඉම ්මිං පන බුද්ධුප්පායද පාකයට එක ්මිං කුය 
නිබ් ත්ය ො  ත්ථරි ප න්යනො පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා
නචිර ්ය වඅරහත් ංපත්වාඅත් යනොපුබ් කම්මං පච්චක්ඛය ොඤත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො උත්තරිත්වාන

නදිකන්තිආදිමාහ.  ත්ථ නදති  ද්දං කයරොති ගච්ඡතීති නදී, නදීයයව

නදිකා,  ං නදිකං උත් රිත්වා අතික්කමිත්වාති අත්යථො. 

කුදාලපිටක ාදාොති කු වුච්චති පථවී,  ං විදා යන පදා යන ඡින්දයන

අ න්ති කුදා ං, පිටකං වුච්චති පංසුවාලිකාදිවාහකං, 

 ා පණ්ණයවත්   ාදීහික භාජනං, කුදා ඤ්චපිටකඤ්චකුදා පිටකං, 
 ංආදායගයහත්වාති අත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

මග්ගදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. ඵ කදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ොනකායෙො පුයෙ ආසින්තිආදිකං ආය ්මය ො ඵ කදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනයකසු අත් භායවසු 

ක පුඤ්ඤ ම්භායරො සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො කාය  වඩ්ඪකිකුය 
නිබ් ත්ය ො ර නත් යය ප න්යනො චන්දයනනආ ම් නඵ කං කත්වා
භගවය ොඅදාසි.භගවා  ් ානුයමොදනංඅකාසි. 
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37. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො  බ් ත්ථ
කාය  චිත් සුඛළිණිය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායදකු යගයහනිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං
සුත්වා  ඤ්ජා ප්ප ායදො පබ් ජිත්වා වායමන්ය ො නචිර ්ය ව  හ 
පටි ම්භිදාහි අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා 

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ොනකායෙො පුයෙ

ආසින්තිආදිමාහ. ත්ථ ොනකායෙොතියන්තිඑය නඉච්ඡිතිච්ඡි ට්ඨානන්ති

යානං,  ං කයරොතීතියානකායරො, පුයරබුද්ධද ් න මයයඅහංයානකායරො

ආසිං අයහොසින්ති අත්යථො. ෙන්දනං ඵලකං කත්වාති චන්දති පරිළාහං
වූප යමතීති චන්දනං. අථ වා චන්දන්ති සුගන්ධවා නත්ථං  රීරං

විලිම්පන්ති එය නාති චන්දනං,  ං ආ ම් නඵ කං කත්වා. 

යලොකබන්ධුයනොති  ක ය ොක ්   න්ධු ඤාතිභූය ොති ය ොක න්ධු, 
  ්  ය ොක න්ධුයනො  ත්ථු ්  අදාසින්ති අත්යථො. ය  ං 
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ඵ කදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. වටං කියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුය යධො නා  නාය නාතිආදිකං ආය ්මය ො වටං කියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමමුනින්යදසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සුයමධ ්  භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ොවිඤ්ඤු ංපත්ය ොඝරාවා ං ණ්ඨයපත්වා ත්ථ
ආදීනවංදි ්වායගහංපහාය  ාප පබ් ජ්ජංපබ් ජිත්වාමහාවයනවිහාසි.
  ්මිං  මයය සුයමයධො භගවා වියවකකාම ාය  ං වනං  ම්පාපුණි. අථ
ය ො  ාපය ො භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො විකසි ං  ළ පුප්ඵං
ගයහත්වා වටං කාකායරන ගන්යථත්වා භගවය ො පාදමූය  ඨයපත්වා 
පූයජසි. භගවා   ්  චිත් ප්ප ාදත්ථාය අනුයමොදනමකාසි. ය ො ය න
පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යනකුය  ජාය ො වුද්ධිමන්වාය  ද්යධො
ප න්යනොපබ් ජිත්වානචිර ්ය ව අරහාඅයහොසි. 

43. ය ො අපරභායග පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුය යධො නා  නාය නාතිආදි වුත් ං. 

වියවක නුබ්රූහන්යතොතිජනාකිණ්ණ ංපහායජනවියවකංචිත් වියවකඤ්ච 
අනුබ්රූහන්ය ො වඩ්යඪන්ය ො  හුලීකයරොන්ය ො මහාවනං අජ්යඣොගාහි
පාවිසීතිඅත්යථො.ය  ං උත් ානත්ථයමවාති. 

වටං කියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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10. පල් ඞ්කදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුය ධස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො පල් ඞ්කදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනයකසු භයවසු 
නිබ් ානාධිගමත්ථාය ක පුඤ්ඤූපචයයො සුයමධ ්  භගවය ො කාය 
ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය මහායභොග ම්පන්යනො  ත්ථරි
පසීදිත්වා ධම්මං සුත්වා   ්   ත්ථුයනො  ත් ර නමයං පල් ඞ්කං
කායරත්වා මහන් ං පූජං අකාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො  බ් ත්ථ පූජිය ො අයහොසි. ය ො අනුක්කයමන ඉම ්මිං 
බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං
පත්ය ො ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා ප න්යනො
පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහත් ං පත්වා පුබ්ය  ක පුඤ්ඤනායමන 

පල්ලඞ්කදාෙකත්යථයෙොති පාකයටො අයහොසි. යහට්ඨා විය උපරිපි පුබ්ය 
ක පුඤ්ඤනායමනයථරානංනාමානිඑවයමව යවදි බ් ානි. 

47. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුය ධස්ස භ වයතොතිආදිමාහ. 

පල්ලඞ්යකො හි  ො දින්යනොති පල් ඞ්කං ඌරු ද්ධා නං කත්වා යත්ථ

උපවී න්ති නිසීදන්ති, ය ො පල් ඞ්යකොති වුච්චති, ය ො පල් ඞ්යකො

 ත් ර නමයයො මයා දින්යනො පූජිය ොති අත්යථො. සඋත්තෙසපච්ඡයදොති

 හ උත් රච්ඡයදන  හ පච්ඡයදන  උත් ර පච්ඡයදො, උපරිවි ානං
 න්ධිත්වා ආ නං උත් මවත්යථහි අච්ඡායදත්වාති අත්යථො. ය  ං
පාකටයමවාති. 

පල් ඞ්කදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

පන්නර මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

16. බන්ධුජීවකවග්ය ො 
1.  න්ධුජීවකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ෙන්දංව වි ලං සුද්ධන්තිආදිකං ආය ්මය ො  න්ධුජීවකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පාය ්මා පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සිඛි ්  භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා
ව න්ය ො සිඛි ්  භගවය ො රූපකාය ම්පත්තිං දි ්වා ප න්නමානය ො
 න්ධුජීවකපුප්ඵානි ගයහත්වා භගවය ො පාදමූය  පූයජසි. භගවා   ් 
චිත් ප්ප ාදවඩ්ඪනත්ථාය අනුයමොදනමකාසි. ය ො යාව ායු ං ඨත්වා
ය යනව පුඤ්යඤන යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො ඡ කාමාවචර ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වාමනු ්ය සුචචක්කවත්තිආදි ම්පත්තියයො අනුභවිත්වාඉම ් 
අම්හාකං  ම්මා ම්බුද්ධ ්  උප්පන්නකාය  ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො
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රූපග්ගය ග්ගප්පත්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා  ද්ධාජාය ො යගහං 
පහායපබ් ජිය ොඅරහත් ංපාපුණි. 

1. ය ො පුබ්ය නිවා ඤායණන පුබ්ය  ක කු  කම්මං අනු ් රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ෙන්දංව වි ලං 

සුද්ධන්තිආදිමාහ.  ත්ථ ෙන්දංව වි ලං සුද්ධන්ති අබ්භා, මහිකා, ධුයමො, 

රයජො, රාහූති ඉයමහි උපක්කිය  මය හි විමුත් ං චන්දං ඉව 
දියඩ්ඪ හ ්සුපක්කිය  ම ානංපහීනත් ා විම ංනික්කිය  ත් ාසුද්ධං
ප න්නං සිඛිං  ම්බුද්ධන්ති  ම් න්යධො. කිය  කද්දමානං අභායවන 

අනාවිලං. නන්දීභව ඞ්ඛා ාය   ව ්යනහාය පරි මන් ය ො ඛීණත් ා 

නන්දීභවපරික්ඛීණං. තිණ්ණං යලොයකති ය ොකත් යය ො තිණ්ණං 

උත්තිණ්ණං අතික්කන් ං. විසත්තිකන්ති වි ත්තිකං වුච්චති  ණ්හා, 
නිත් ණ්හන්තිඅත්යථො. 

2. නිබ්බාපෙන්තංජනතන්තිධම්මව ් ංව ් න්ය ොජන ංජන මූහං 
කිය  පරිළාහාභායවන නිබ් ාපයන් ං වූප යමන් ං.  යං  ං ාරය ො 

තිණ්ණං,  බ්  ත්ය   ං ාරය ො තාෙෙන්තං අතික්කයමන් ං චතුන්නං

 ච්චානං මුනනය ො ජානනය ො මුනිං සිඛිං  ම්බුද්ධන්ති  ම් න්යධො. 

වනස්මිං ඣාෙ ානන්ති ආරම්මණූපනිජ්ඣාන ක්ඛණූපනිජ්ඣායනහි
ඣායන් ං චින්ය න් ං චිත්ය න භායවන් ං වනමජ්යඣති අත්යථො. 

එකග් ං එකග්ගචිත් ං සුස ාහිතං සුට්ඨු ආරම්මයණ ආහි ං ඨපි චිත් ං
සිඛිංමුනිංදි ්වාති ම් න්යධො. 

3. බන්ධුජීවකපුප්ඵානීති  න්ධූනං ඤාතීනං ජීවකං ජීවි නි ් යං 
හදයමං ය ොහි ං  න්ධුජීවකං හදයමං ය ොහි  මානවණ්ණං පුප්ඵං
 න්ධුජීවකපුප්ඵං ගයහත්වාසිඛියනොය ොක න්ධුයනොපූයජසින්තිඅත්යථො.
ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

 න්ධුජීවකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2.  ම් පුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පෙකම් ාෙයන යුත්යතොතිආදිකං ආය ්මය ො  ම් පුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි ආය ්මා පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පියද ්සි ්  භගවය ො කාය  

යකනචි පුයර කය න අකු  කම්යමන දුග්ග කුය  නිබ් ත්ය ො
වුද්ධිප්පත්ය ො පයර ං කම්මං කත්වා භතියා ජීවිකං කප්යපසි. ය ො එවං
දුක්යඛනව න්ය ොපයර ංඅපරාධංකත්වා මරණභයයනප ායිත්වාවනං
පාවිසි.  ත්ථ ග ට්ඨායන පාටලිය ොධිං දි ්වා වන්දිත්වා  ම්මජ්ජිත්වා
එක ්මිං රුක්යඛ  ම් වණ්ණං පුප්ඵං දි ්වා  ං  බ් ං කණ්ණියක 

ඔචිනිත්වා ය ොධිපූජං අකාසි.  ත්ථ චිත් ං ප ායදත්වා වන්දිත්වා 
පල් ඞ්කමාභුජිත්වා නිසීදි.   ්මිං ඛයණ ය  මනු ් ා පදානුපදිකං



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

424 

පටුන 

අනු න්ධිත්වා  ත්ථ අගමංසු. ය ො ය  දි ්වා ය ොධිං ආවජ්යජන්ය ොව
ප ායිත්වාභයානයක ගීරිදුග්ගපපාය පතිත්වාමරි. 

7. ය ො ය ොධිපූජාය අනු ් රි ත් ා ය යනව ළිතිය ොමන ්ය න
 ාවතිං ාදීසුඋපපන්යනොඡකාමාවචර ම්පත්තිං අනුභවිත්වාමනු ්ය සුච
චක්කවත්තිආදි ම්පත්තිංඅනුභවිත්වාඉම ්මිං බුද්ධුප්පායදවිභව ම්පන්යන
කුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා
ප න්නමානය ො පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා අත් යනො 
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

පෙකම් ාෙයන යුත්යතොතිආදිමාහ.  ත්ථ පයර ං කම්මානි පරකම්මානි, 
පරකම්මානං ආයයන කරයණ වාහයන ධාරයණ යුත්ය ො යයොජිය ො
අයහොසින්තිඅත්යථො.ය  ං පාකටයමවාති. 

 ම් පුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. වීථි ම්මජ්ජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

උයදන්තං සතෙංසිං වාතිආදිකං ආය ්මය ො වීථි ම්මජ්ජකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනයකසු ජාති ය සු
ක පුඤ්ඤ ඤ්චයයො සිඛි ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
ඝරාවා ං ව න්ය ො නගරවාසීහි  ද්ධිං වීථිං  ජ්යජත්වා නීයමානං
භගවන් ංදි ්වාප න්නමානය ොවීථිං මංකත්වාධජං ත්ථ උ ් ායපසි. 

15. ය ො ය යනව පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කුය 
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො
 හුමානහදයයො පබ් ජිත්වා  ද්ධූප ම්පයදො නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා
අත් යනො පුබ් කම්මං අනු ් රන්ය ො පච්චක්ඛය ො ජානිත්වා 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො උයදන්තං සතෙංසිං වාතිආදිමාහ.  ත්ථ 

උයදන් ං උග්ගච්ඡන් ං   රංසිං   පභං. සතෙංසීති යද නාසී මත් ං, 

අයනක   හ ් පභං සූරියං ඉවාති අත්යථො. පීතෙංසිංව භාණු න්ති
ළි රංසිං  ංකුචි පභං භාණුමං පභාවන් ං චන්දමණ්ඩ ං ඉව  ම්බුද්ධං
දි ්වාතිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

වීථි ම්මජ්ජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. කක්කාරුපුප්ඵපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

යදවපුත්යතො අහං සන්යතොතිආදිකං ආය ්මය ො 
කක්කාරුපුප්ඵපූජකත්යථර ් අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො
 ත්ථ  ත්ථ භයව ක පුඤ්ඤ ඤ්චයයො සිඛි ්  භගවය ො කාය 
භුම්මට්ඨකයදවපුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ය ො සිඛිං  ම්මා ම්බුද්ධං දි ්වා
දිබ් කක්කාරුපුප්ඵංගයහත්වා පූයජසි. 
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21. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
එකතිං කප්පබ්භන් යර උභයසුඛං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
 ාවත්ථියං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ත්ථරි ප න්යනො
පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාහුත්වාඅත් යනොපුබ් කම්මංපච්චක්ඛය ො 

ඤත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො යදවපුත්යතො

අහං සන්යතොතිආදිමාහ.  ත්ථ දිබ් න්ති කීළන්ති පඤ්චහි දිබ්ය හි

කාමගුයණහීති යදවා, යදවානං පුත්ය ො, යදයවො එව වා පුත්ය ො 

යදවපුත්යතො, අහං යදවපුත්ය ො  න්ය ොවිජ්ජමායනොදිබ් ංකක්කාරුපුප්ඵං 

පග් ය්හ පකායරන, ගයහත්වා සිඛි ්  භගවය ො අභියෙොපයං පූයජසින්ති
අත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

කක්කාරුපුප්ඵපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. මන්දාරවපුප්ඵපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

යදවපුත්යතො අහං සන්යතොතිආදිකං ආය ්මය ො
මන්දාරවපුප්ඵපූජකත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො සිඛි ්  භගවය ො කාය  භුම්මට්ඨකයදවපුත්ය ො හුත්වා 
නිබ් ත්ය ොසිඛිංභගවන් ංදි ්වාප න්නමානය ොදිබ් මන්දාරවපුප්යඵහි 
පූයජසි. 

25. ය ො ය න පුඤ්යඤනාතිආදිකං  බ් ං අනන් රත්යථර ් 
අපදානවණ්ණනායවුත් නයයයනව යවදි බ් න්ති. 

මන්දාරවපුප්ඵපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. කදම් පුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො කදම් පුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො  ම්මා ම්බුද්ධසුඤ්යඤ
ය ොයක එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවා ං ව න්ය ො
 ත්ථ ආදීනවං දි ්වා ඝරාවා ං පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
හිමවන්  මීයපකුක්කුයටනාම පබ් ය අ ් මංකත්වාවිහාසි.ය ො ත්ථ
 ත්  පච්යචකබුද්යධ දි ්වා ප න්නමානය ො පුප්ඵි ං කදම් පුප්ඵං
ඔචිනිත්වාය පච්යචකබුද්යධපූයජසි.ය පි‘‘ඉච්ඡි ං පත්ථි ’’න්තිආදිනා
අනුයමොදනංඅකංසු. 

30. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයොඅනුභවිත්වාඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද ාවත්ථියංකු යගයහ
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො
පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා පුබ් කම්මං  රිත්වා
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ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ.  ං වුත් ත්ථයමව. කුක්කුයටො නා 

පබ්බයතොති   ්  උයභොසු ප ්ය සු කුක්කුටචූළාකායරන පබ්  කූටානං
විජ්ජමානත් ා කුක්කුයටොති  ඞ්ඛං ගය ො. පකායරන තියරො හුත්වා 

පතිට්ඨහතීතිපබ් ය ො. තම්හිපබ්බතපාදම්හීති  ්මිං පබ්   මීයප. සත්ත

බුද්ධා වසන්තීති  ත්  පච්යචකබුද්ධා   ්මිං කුක්කුටපබ්  පායද
පණ්ණ ා ායංව න්තීතිඅත්යථො. 

31. දීපොජංව උග් තන්ති දීපානං රාජා දීපරාජා,  බ්ය  ං දීපානං
ජ මානානං  ාරකානං රාජා චන්යදොති අත්යථො. අථ වා  බ්ය සු
ජම්බුදීපපුබ් වියදහඅපරයගොයානඋත් රකුරු ඞ්ඛාය සු චතූසු දීයපසු 

ද්වි හ ් පරිත් දීයපසු ච රාජා ආය ොකඵරණය ො චන්යදො දීපරාජාති

වුච්චති,  ංනයභ උග්ග ංචන්දංඉව පුප්ඵිතං ඵුල්ලි ංකදම් රුක්ඛං දි ්වා

 ය ො පුප්ඵං ඔචිනිත්වා උයභොහි හත්යථහි පග් ය්හ පකායරන ගයහත්වා

 ත්  පච්යචකබුද්යධ සය ොකිරිං සුට්ඨු ඔකිරිං, ආදයරන පූයජසින්ති
අත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

කදම් පුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. තිණසූ කත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො තිණසූ කත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමජිනවයරසු ක පුඤ්ඤ ම්භායරො 
උප්පන්නුප්පන්නභයව කු  ානි උපචිනන්ය ො සිඛි ්  භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා  ත්ථ යදො ං දි ්වා  ං
පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා ව න්ය ො හිමවන්  මීයප භූ ගයණ
නාම පබ් ය  ව න් ං එක ං වියවකමනුබ්රූහන් ං සිඛිං  ම්බුද්ධං දි ්වා
ප න්නමානය ොතිණසූ පුප්ඵංගයහත්වාපාදමූය පූයජසි.බුද්යධොපි   ් 
අනුයමොදනංඅකාසි. 

35. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං
විභව ම්පන්යන එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ා යන
ප න්යනො පබ් ජිත්වා උපනි ් ය ම්පන්නත් ා නචිර ්ය ව අරහත් ං
පාපුණිත්වා පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ප්පත්ය ො පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ. භූත යණොනා පබ්බයතොති
භූ ගණානං යදවයක්ඛ මූහානං ආවා භූ ත් ා භවන දි ත් ා

අවිරූළ්හභායවනපවත් ත් ා ච භූ ගයණොනාමපබ් ය ො,   ්මිං එයකො 

අදුතියයො ජියනො ජි මායරො බුද්යධො වසයත 

දිබ් බ්රහ්මඅරියඉරියාපථවිහායරහිවිහරතීතිඅත්යථො. 
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36. එකූනසතසහස්සං, කප්පං න විනිපාතියකොති ය න 
තිණසූ පුප්ඵපූජාකරණඵය න නිරන් රං එකූන   හ ් කප්පානං
අවිනිපා යකො චතුරාපායවිනිමුත්ය ො ග්ග ම්පත්තිභවයමවඋපපන්යනොති
අත්යථො.ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

තිණසූ කත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. නාගපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සුවච්යඡො නා  නාය නාතිආදිකං ආය ්මය ො නාගපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං.අයම්පියථයරොපුරිමජිනනි යභසුක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් රභගවය ො කාය 
බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො යවදත් යාදීසු  කසිප්යපසු
නිප්ඵත්තිංපත්වා ත්ථ  ාරංඅදි ්වාහිමවන් ංපවිසිත්වා ාප පබ් ජ්ජං
පබ් ජිත්වා ඣාන මාපත්තිසුයඛන වීතිනායමසි.   ්මිං  මයය
පදුමුත් යරො භගවා   ් ානුකම්පාය  ත්ථ අගමාසි. ය ො  ාපය ො  ං
භගවන් ං දි ්වා  ක්ඛණ ත්යථසු යඡකත් ා භගවය ො
 ක්ඛණරූප ම්පත්තියා ප න්යනො වන්දිත්වා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි.
ආකා ය ො අයනොතිණ්ණත් ා පූජා ක්කායර අකය යයව ආකාය යනව
පක්කාමි.අථය ො ාපය ො සි ්ය ොනාගපුප්ඵංඔචිනිත්වාය න පුප්යඵන
භගවය ොග දි ාභාගමග්ගංපූයජසි. 

39. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවන්ය ො  බ් ත්ථ පූජිය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
 ාවත්ථියං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ද්ධා ම්පන්යනො
පබ් ජිත්වා වත් පටිපත්තියා  ා නං ය ොභයමායනො නචිර ්ය ව අරහා 
හුත්වා ‘‘යකන නු යඛො කු  කම්යමන මයා අයං ය ොකුත් ර ම්පත්ති
 ද්ධා’’ති අතී කම්මං  රන්ය ො පුබ් කම්මං පච්චක්ඛය ො ඤත්වා

 ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුවච්යඡො නා 

නාය නාතිආදිමාහ.  ත්ථ වච්ඡයගොත්ය  ජා ත් ා වච්යඡො, සුන්දයරො ච

ය ො වච්යඡො යචති සුවච්යඡො. නායමන සුවච්යඡො නාම බ්රාහ්මයණො 

 න්තපාෙගූ යවදත් යාදි ක මන්  ත්යථ යකොටිප්පත්ය ොති අත්යථො.
ය  ංයහට්ඨාවුත් නයත් ා උත් ානත්ථයමවාති. 

නාගපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. පුන්නාගපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

කානනං වනය ො ය්හාතිආදිකංආය ්මය ො පුන්නාගපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඵු ්  ්  භගවය ො කාය 
යන ාදකුය  නිබ් ත්ය ොමහාවනංපවිට්යඨො ත්ථසුපුප්ඵි පුන්නාගපුප්ඵං



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

428 

පටුන 

දි ්වා යහතු ම්පන්නත් ා බුද්ධාරම්මණළිතිවය නභගවන් ං  රිත්වා  ං
පුප්ඵං හ කණ්ණිකාහිඔචිනිත්වාවාලුකාහියචතියංකත්වාපූයජසි. 

46. ය ො ය න පුඤ්යඤන ද්යවනවුතිකප්යප නිරන් රං
යදවමනු ්  ම්පත්තියයොයයවඅනුභවිත්වා ඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද ාවත්ථියං
විභව ම්පන්යන කුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය පුබ් වා නා ය න
 ා යන ප න්යනො පබ් ජිත්වා වායමන්ය ො නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා
පුබ්ය  ක කු  ං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො කානනං වනය ො ය්හාතිආදිමාහ.  ං  බ් ං යහට්ඨා
වුත් ත් ා උත් ානත්ථයමවාති. 

පුන්නාගපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. කුමුදදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො කුමුදදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනයකසු භයවසු 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
හිමවන්  ්  ආ න්යනමහන්ය ජා  ් යරකුකුත්යථොනාමපක්ඛීහුත්වා
නිබ් ත්ය ො යකනචිඅකු ය න පක්ඛී මායනොපිපුබ්ය ක  ම්භායරන
බුද්ධි ම්පන්යනො පුඤ්ඤාපුඤ්යඤසු යඡයකො සී වා පාණයගොචරය ො
පටිවිරය ොඅයහොසි.  ්මිං මයයපදුමුත් යරොභගවාආකාය නාගන්ත්වා
  ්   මීයපචඞ්කමති.අථය ො කුයණොභගවන් ංදි ්වාප න්නචිත්ය ො
කුමුදපුප්ඵං ඩංසිත්වා භගවය ො පාදමූය  පූයජසි. භගවා   ් 
ය ොමන ්සුප්පාදනත්ථංපටිග්ගයහත්වා අනුයමොදනමකාසි. 

51. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු උභය ම්පත්තිසුඛං
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං අඤ්ඤ ර ්මිං කුය 
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය මහද්ධයනො මහායභොයගො ර නත් යය
ප න්යනො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා
නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං පච්චක්ඛය ො ඤත්වා 
ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ. පදුමුප්පලසඤ්ඡන්යනොති එත්ථ  පත්ය හි
 ම්පුණ්යණො ය  පදුයමො ච තීණි නී රත් ය තුප්ප ානි ච පදුමුප්ප ානි
ය හි  ඤ්ඡන්යනො ගහනීභූය ො  ම්පුණ්යණො මහාජා  ් යරො අහූති

 ම් න්යධො. පුණ්ඩරීකසය ොත්ථයටොති පුණ්ඩරීයකහි රත් පදුයමහි
ඔත්ථයටො ම්පුණ්යණොතිඅත්යථො.ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

කුමුදදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

ය ොළ මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 
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17. සුපාරිෙරිෙවග්ය ො 
1. සුපාරිචරියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුය ො නා  නාය නාතිආදිකං ආය ්මය ො සුපාරිචරියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමමුනිපුඞ්ගයවසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
යක්ඛයයොනියං නිබ් ත්ය ො හිමවති යක්ඛ මාගමං ගය ො භගවය ො
යදවයක්ඛගන්ධබ් නාගානං ධම්මයද නං සුත්වා ප න්නමානය ො උයභො
හත්යථ ආභුජිත්වා අප්යඵොයටසිනම ්සි ච. ය ො ය න පුඤ්යඤන  ය ො
චුය ො උපරි යදවය ොයක උප්පන්යනො  ත්ථ දිබ් සුඛං අනුභවිත්වා
මනු ්ය සු ච චක්කවතිආදි ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
 ාවත්ථියං ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො අඩ්යඪො මහද්ධයනො මහායභොයගො
ර නත් යය ප න්යනො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා  ද්ධාජාය ො 
පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහත් ංපාපුණි. 

1. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුය ො නා  නාය නාතිආදිමාහ.  ත්ථ 

පදුය ොති ය ්  පාදනික්යඛප මයය පථවිං භින්දිත්වා පදුමං උග්ගන්ත්වා

පාද  ං  ම්පටිච්ඡති, ය න  ඤ්ඤායණන ය ො භගවා පදුයමොති  ඞ්ඛං

ගය ො, ඉධ පදුමුත් යරොභගවාඅධිප්යපය ො.ය ොභගවා පවනා ව නවිහාරා 

අභිනික්ඛම්  වනමජ්ඣංපවිසිත්වාධම්මංයදය තීති  ම් න්යධො. 

ෙක්ඛානං ස යෙොති යදවානං  මාගයමො ආසි අයහොසීති අත්යථො. 

අජ්ඣායපක්ඛිංසු තාවයදති  ්මිංයද නාකාය අධිඅයපක්ඛිංසු, විය ය න
ප ් නසී ාඅයහසුන්ති අත්යථො.ය  ංපාකටයමවාති. 

සුපාරිචරියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. කණයවරපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සිද්ධත්යථො නා  භ වාතිආදිකං ආය ්මය ො
කණයවරපුප්ඵියත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො කාය  සුද්දකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය 
රඤ්යඤො අන්ය පුරපා යකො අයහොසි.   ්මිං  මයය සිද්ධත්යථො භගවා
භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො රාජවීථිං පටිපජ්ජි. අථ ය ො අන්ය පුරපා යකො
චරමානං භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො හුත්වා කණයවරපුප්යඵන 
භගවන් ං පූයජත්වා නම ් මායනො අට්ඨාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන
සුගති ම්පත්තියයොයයව අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කුය 
නිබ් ත්තිත්වා වුද්ධිප්පත්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො
පබ් ජිත්වා නචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 
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7. ය ො පත් අග්ගඵය ො පුබ්ය  ක කු  ං  රිත්වා

 ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සිද්ධත්යථොනා 

භ වාතිආදිමාහ. ං බ් ං යහට්ඨාවුත් ත් ාඋත් ානත්ථයමවාති. 

කණයවරපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. ඛජ්ජකදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

තිස්සස්ස යඛො භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො ඛජ්ජකදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ්  භගවය ො කාය  

සුද්දකුය  නිබ් ත්ය ො භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො 
අම් ජම්බුආදිමයනකං මධුරඵ ාඵ ං නාළියකරං පූවඛජ්ජකඤ්ච අදාසි.
භගවා   ්  ප ාදවඩ්ඪනත්ථාය ප ් න්  ්ය ව පරිභුඤ්ජි. ය ො ය න
පුඤ්යඤන සුගති ම්පත්තියයොයයව අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
 ාවත්ථියං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං
සුත්වා  ඤ්ජා  ද්යධො ප ාද හුමායනො පබ් ජිත්වා වත් පටිපත්තියා
 ා නං ය ොයභන්ය ො සී ා ඞ්කාරපටිමණ්ඩිය ො නචිර ්ය ව අරහත් ං
පාපුණි. 

13. ය ො පුබ් කම්මං රන්ය ො‘‘පුබ්ය මයාසුයඛත්ය කු  ංක ං

සුන්දර’’න්ති ය ොමන ් ජාය ොපුබ් චරි ාපදානංපකාය න්ය ො තිස්සස්ස

යඛො භ වයතොතිආදිමාහ.  ත්ථ ති ්ය ොපි භව ම්පත්තියයො දදමායනො
ජාය ොතිමා ාපිතූහි ක නාමවය නති ්ය ො. අථ වාතීහි  රණගමයනහි
අ ් ාය න්ය ො ඔවදන්ය ො යහතු ම්පන්නපුග්ගය   ග්ගයමොක්ඛද්වයය
පතිට්ඨායපන්ය ො බුද්යධො ජාය ොති ති ්ය ො.  මාපත්තිගුණාදීහි භයගහි

යුත්ය ොති භගවා,   ්  තිස්සස්ස භ වයතො පුබ්ය  අහං ඵ ං අදාසින්ති

 ම් න්යධො. නාළියකෙඤ්ෙ පාදාසින්ති නාළිකාකායරන පවත් ං ඵ ං

නාළියකරං,  ඤ්ච ඵ ං අදාසින්ති අත්යථො. ඛජ්ජකං අභිසම් තන්ති
ඛාදි බ් ං ඛජ්ජකං අභි විය ය න මධු ක්කරාදීහි  ම්මි ් ං කත්වා 
නිප්ඵාදි ං සුන්දරං මධුරන්ති  ම්ම ං ඤා ං අභි ම්ම ං ඛජ්ජකඤ්ච
අදාසින්ති අත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ඛජ්ජකදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. යද පූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අත්ථදස්සීතුභ වාතිආදිකංආය ්මය ො යද පූජකත්යථර ් අපදානං.
අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොඅත්ථද ්සි ් භගවය ොකාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ද්යධො ප න්යනො බුද්ධමාමයකො
ධම්මමාමයකො  ඞ්ඝමාමයකො අයහොසි.  දා අත්ථද ්සී භගවා
භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො චන්යදො විය සූරියයො විය ච ආකාය න ගච්ඡති. ය ො
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උපා යකො භගවය ො ග දි ාභාගං ගන්ධමා ාදීහි පූයජන්ය ො අඤ්ජලිං
පග්ගය්හ නම ් මායනොඅට්ඨාසි. 

18. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො  ග්ග ම්පත්තිං
අනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච මනු ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො
උපයභොගපරියභොග ම්පන්යනො ත්ථුධම්මයද නං සුත්වාප න්නමානය ො
ඝරාවාය  අනල්ලීයනො පබ් ජිත්වා වත්  ම්පන්යනො නචිර ්ය ව අරහා
හුත්වාඅත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ොපුබ් චරි ාපදානං 

පකාය න්ය ො අත්ථදස්සී තු භ වාතිආදිමාහ.  ං යහට්ඨා වුත් ත්ථයමව. 

අනිලඤ්ජයසති‘‘මග්යගොපන්යථොපයථොපජ්යජො, අඤ්ජ ංවටුමායන’’න්ති

(චූළනි. පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යද  101) පරියාය ්  වුත් ත් ා අනි  ් 

වා  ්  අඤ්ජ ං ගමනමග්යගොති අනි ඤ්ජ ං,   ්මිං අනි ඤ්ජය , 
ආකාය තිඅත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

යද පූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. කණිකාරඡත්තියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

යවස්සභූ නා  සම්බුද්යධොතිආදිකං ආය ්මය ො
කණිකාරඡත්තියත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො යව ් භු ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ද්ධා ම්පන්යනො අයහොසි.   ්මිං  මයය යව ් භූ
භගවා වියවකකායමො මහාවනං පවිසිත්වා නිසීදි. අථ ය ොපි උපා යකො
යකනචියදව කරණීයයන  ත්ථ ගන්ත්වා භගවන් ං අග්ගික්ඛන්ධං විය
ජ මානං නිසින්නං දි ්වා ප න්නමානය ො කණිකාරපුප්ඵං ඔචිනිත්වා

ඡත් ං කත්වා භගවය ො නිසින්නට්ඨායන වි ානං කත්වා පූයජසි,  ං
භගවය ො ආනුභායවන ත් ාහංඅමි ා ංහුත්වා යථවඅට්ඨාසි.භගවාපි

ඵ  මාපත්තිං නියරොධ මාපත්තිඤ්ච  මාපජ්ජිත්වා විහාසි, ය ො  ං
අච්ඡරියං දි ්වාය ොමන ් ජාය ොභගවන් ංවන්දිත්වාඅඤ්ජලිංපග්ගය්හ
අට්ඨාසි.භගවා  මාපත්තිය ොවුට්ඨහිත්වාවිහාරයමවඅගමාසි. 

23. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය
 ද්ධා ම්පන්යනො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා ඝරාවාය  අනල්ලීයනො
පබ් ජිත්වා වත් පටිපත්තියාජින ා නංය ොයභන්ය ොනචිර ්ය වඅරහා
හුත්වාඅත් යනොපුබ් කම්මං  රිත්වාය ොමන ් ජාය ොපුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො යවස්සභූ නා  සම්බුද්යධොතිආදිමාහ.  ත්ථ යවස්සභූති
යව ්ය  යව ් ජයන භුනාති අභිභවතීති යව ් භූ. අථ වා යව ්ය 

පඤ්චවිධමායරඅභිභුනාති අජ්යඣොත්ථරතීති යවස්සභූ.  ාමංයයවබුජ්ඣි ා

 ච්චානීති  ම්බුද්යධො, නායමන යව ් භූ නාම  ම්බුද්යධොති අත්යථො. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

432 

පටුන 

දිවාවිහාොෙමුනීතිදිබ් තිපකාය ති ං ංවත්ථුංපාකටංකයරොතීති දිවා.

සූරියුග්ගමනය ො පට්ඨාය යාව අත්ථඞ්ගයමො,  ාව පරිච්ඡින්නකාය ො, 

විහරණං චතූහි ඉරියාපයථහි පවත් නං විහායරො, දිවාය විහායරො

දිවාවිහායරො,   ්  දිවාවිහාරාය ය ොකයජට්යඨො නරා යභො බුද්ධමුනි

මහාවනං ඔ ාහිත්වා පවිසිත්වාතිඅත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

කණිකාරඡත්තියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6.  ප්පිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ඵුස්යසො නා ාථ භ වාතිආදිකං ආය ්මය ො  ප්පිදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො අයනයකසු භයවසු
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඵු ්  ්  භගවය ො කාය 
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො අයහොසි.  දා භගවා භික්ඛු ඞ්ඝපරිවුය ො වීථියං
චරමායනො  ් උපා ක ්  යගහද්වාරං  ම්පාපුණි. අථ ය ො උපා යකො

භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො වන්දිත්වා පත් පූරං  ප්පිය  ං අදාසි, 
භගවා අනුයමොදනං කත්වා පක්කාමි. ය ො ය යනව ය ොමන ්ය න
යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො ය න පුඤ්යඤන යදවය ොයක 
උප්පන්යනො  ත්ථ දිබ් සුඛං අනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච නිබ් ත්ය ො 
උප්පන්නුප්පන්නභයව  ප්පිය  මධුඵාණි ාදිමධුරාහාර මඞ්ගී සුඛං
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො
වුද්ධිප්පත්ය ො  ද්යධො බුද්ධි ම්පන්යනො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා
ප න්නමානය ොපබ් ජිත්වා වත්  ම්පන්යනොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

28. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ජා ය ොමන ්ය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ඵුස්යසො නා ාථ භ වාතිආදිමාහ.  ත්ථ 

ඵුස්යසොති ඵු ් නක්ඛත් යයොයගන ජා ත් ා මා ාපිතූහි
ක නාමයධයයයන ඵු ්ය ො. අථ වා නිබ් ානං ඵුසි ප ්සි  ච්ඡි අකාසීති 

ඵුස්යසො. අථ වා  මතිං පාරමි ා ත් තිං ය ොධිපක්ඛියධම්යම  කය  ච

ය පිටයකපරියත්තිධම්යමඵුසි ප ්සිඅඤ්ඤාසීති ඵුස්යසො. භග්ගවාභගයවා 

යුත්ය ොතිආදිපුඤ්ඤයකොට්ඨා  මඞ්ගි ාය භ වා. ආහුතීනං පටිග් යහොති

ආහුතියනොවුච්චන්තිපූජා ක්කාරා, ය  ංආහුතීනංපටිග්ගයහතුං අරහතීති
ආහුතීනංපටිග්ගයහො.මහාජනංනිබ් ායපන්ය ොවීයරොඵු ්ය ොනාමභගවා

වීථියං අථ  දාගච්ඡය ති ම් න්යධො.ය  ංපාකටයමවාති. 

 ප්පිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. යූථිකාපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ෙන්දභා ානදීතීයෙතිආදිකං ආය ්මය ො යූථිකාපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි ආය ්මා පුරිමමුනින්යදසු ක ාධිකායරො අයනයකසු ච
ජාති ය සු විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ඵු ්  ්ය ව
භගවය ො කාය සුද්දකුය නිබ් ත්ය ොවුද්ධිප්පත්ය ොචන්දභාගායනදියා
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තීයර යකනචියදව කරණීයයන අනුය ො ං චරමායනො ඵු ් ං භගවන් ං
න්හායිතුකාමං අග්ගික්ඛන්ධංවියජ මානංදි ්වාය ොමන ් ජාය ො ත්ථ
ජා ං යූථිකාපුප්ඵං ඔචිනිත්වා භගවන් ං පූයජසි. භගවා   ් 
අනුයමොදනමකාසි. 

33. ය ො  ත්ථ ය න පුඤ්ඤයකොට්ඨාය න යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො භගවය ො ධම්මයද නං සුත්වා 
ප න්නමානය ො පබ් ජිත්වා වත් පටිපත්තියා  ා නං ය ොයභන්ය ො
නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා
ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

ෙන්දභා ානදීතීයෙතිආදිමාහ. ං බ් ං උත් ානත්ථයමවාති. 

යූථිකාපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. දු ් දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

තිවොෙං පුයෙ ෙම්ය තිආදිකං ආය ්මය ො දු ් දායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පාය ්මා පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසිද්ධත්ථ ් භගවය ොකාය 
රාජකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත් කාය  යුවරාජභාවං පත්වා පාකයටො
එකං ජනපදං  භිත්වා  ත්රාධිපතිභූය ො  ක ජනපදවාසියනො
දානපියවචනඅත්ථචරියා මානත්ථ ා ඞ්ඛාය හි චතූහි  ඞ්ගහවත්ථූහි 
 ඞ්ගණ්හාති.  ්මිං මයයසිද්ධත්යථොභගවා ංජනපදං ම්පාපුණි.අථ
ය ො යුවරාජා පණ්ණාකාරං  භිත්වා  ත්ථ සුඛුමවත්යථන භගවන් ං
පූයජසි. භගවා  ං වත්ථං හත්යථන පරාමසිත්වාආකා ං පක්ඛන්දි.  ම්පි
වත්ථංභගවන් යමව අනු න්ධි.අථය ොයුවරාජා ංඅච්ඡරියංදි ්වාඅතීව
ප න්යනොඅඤ්ජලිංපග්ගය්හ අට්ඨාසි.භගවය ො ම්පත්  ම්පත් ට්ඨායන
 බ්ය  ජනා  ං අච්ඡරියං දි ්වා අච්ඡරියබ්භු චිත් ා අඤ්ජලිං පග්ගය්හ
අට්ඨංසු. භගවා විහාරයමව අගමාසි. යුවරාජා ය යනව කු  කම්යමන
 ය ො චුය ො යදවය ොයක උප්පන්යනො  ත්ථ දිබ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා
මනු ්ය සු චක්කවත්තිආදි ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
විභව ම්පන්යන එක ්මිංකුය නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවා ං 
 ණ්ඨයපත්වා ර නත් යය ප න්යනො භගවය ො ධම්මයද නං සුත්වා
පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වාවායමන්ය ොනචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 

38. ය ො එකදිව ං අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො 

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො තිවොෙං පුයෙ ෙම්ය තිආදිමාහ.  ත්ථ
තිවරනාමයක නගයර රමණීයය අහං රාජපුත්ය ො හුත්වා සිද්ධත්ථං
භගවන් ංවත්යථන පූයජසින්තිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

දු ් දායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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9.  මාදපකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

න යෙබන්ධු තිොතිආදිකංආය ්මය ො  මාදපකත්යථර ් අපදානං.
අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්ධානං  න්තියක ක කු   ම්භායරො අයනයකසු
භයවසු විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො 
කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා 
පුඤ්ඤානි කයරොන්ය ො ව මායනො  ද්යධො ප න්යනො  හූ උපා යක
 න්නිපාය ත්වා ගණයජට්ඨයකො හුත්වා ‘‘මාළකං කරි ් ාමා’’ති ය 
 බ්ය   මාදයපත්වා එකං මාළකං  මං කායරත්වා පණ්ඩරපුලිනං
ඔකිරිත්වා භගවය ො නියයායදසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවය ොයක
උප්පන්යනො ඡ කාමාවචර ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච
චක්කවත්තිආදි ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවති ප න්යනො ධම්මං සුත්වා
ප න්නමානය ො  ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වා සී  ම්පන්යනො 
වත්  ම්පන්යනොනචිර ්ය වඅරහත් ංපාපුණි. 

44. ය ො අපරභායග අත් යනො ක කු  ං  රිත්වා

 ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො න යෙ

බන්ධු තිොතිආදිමාහ.  ත්ථ  න්ධන්ති ඤාතියගොත් ාදිවය න 

එක ම් න්ධා යහොන්ති  ක නගරවාසියනොති  න්ධූ,  න්ධූ එ  ්මිං

විජ්ජන්තීති  න්ධුමතී,   ් ා  න්ධුමතියා නාම නගයර මහාපූගගයණො

උපා ක මූයහො අයහොසීතිඅත්යථො.  ාළංකස්සා සඞ්ඝස්සාතිඑත්ථමාති 

ගණ්හාති  ම්පත්  ම්පත් ජනානං චිත් න්ති මාළං, අථ වා

 ම්පත් යතිගණානං චිත්  ්  වියවකකරයණ අ න්ති මාළං, මාළයමව

මාළකං, භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ඵාසුවිහාරත්ථාය මාළකං කරි ් ාමාති අත්යථො.
ය  ංපාකටයමවාති. 

 මාදපකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. පඤ්චඞ්ගුලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

තිස්යසො නා ාසි භ වාතිආදිකං ආය ්මය ො පඤ්චඞ්ගුලියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායර  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ති ්  ්  භගවය ො කාය 
එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා
විභව ම්පන්යනො ද්යධොප න්යනොවීථිය ොවිහාරංපටිපන්නං භගවන් ං
දි ්වා ජාතිසුමනාදිඅයනකානි සුගන්ධපුප්ඵානි චන්දනාදීනි ච විය පනානි 
ගාහායපත්වා විහාරං ගය ො පුප්යඵහි භගවන් ං පූයජත්වා විය පයනහි
භගවය ො රීයර පඤ්චඞ්ගුලිකංකත්වාවන්දිත්වාපක්කාමි. 

50. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු උභය ම්පත්තියයො
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද විභව ම්පන්යන එක ්මිං කුය 
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නිබ් ත්තිත්වා වුද්ධිමන්වාය  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා ප න්නමානය ො
පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා පුබ් කම්මං
 රන්ය ො පච්චක්ඛය ො ඤත්වා ‘‘ඉමං නාම කු  කම්මං කත්වා ඊදි ං
ය ොකුත් ර ම්පත්තිං පත්ය ොම්හී’’ති පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

තිස්යසොනා ාසිභ වාතිආදිමාහ. ං බ් ං උත් ානත්ථයමවාති. 

පඤ්චඞ්ගුලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

 ත් ර මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

18. කුමුදවග්ය ො 
1. කුමුදමාලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො කුමුදමාලියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොඅත්ථද ්සි ් භගවය ොකාය 
හිමවන් පබ්   මීයප ජා  ් ර ්  ආ න්යන රක්ඛය ො හුත්වා
නිබ් ත්ය ො අත්ථද ්සිංභගවන් ං ත්ථඋපග ං දි ්වා ප න්නමානය ො
කුමුදපුප්ඵානි ඔචිනිත්වා භගවන් ං පූයජසි. භගවා අනුයමොදනං කත්වා 
පක්කාමි. 

1. ය ො ය න පුඤ්යඤන  ය ො චවිත්වා යදවය ොකං උපපන්යනො ඡ
කාමාවචර ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච
චක්කවත්තිආදි ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො ර නත් යය ප න්යනො පබ් ජිත්වා
වායමන්ය ො බ්රහ්මචරියපරියයො ානං අරහත් ං පත්වා අත් යනො 
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

පබ්බයත හි වන්තම්හීතිආදිමාහ.  ත්ථ තත්ථයජො ෙක්ඛයසො ආසින්ති
  ්මිංජා  ් ර මීයපජාය ොනිබ් ත්ය ොරක්ඛය ො පරරුධිරමං ඛාදයකො
නිද්දයයො යඝොරරූයපො භයානක භායවො මහා ය ො මහාථායමොකක්ඛයළො
යක්යඛොආසිං අයහොසින්තිඅත්යථො. 

කුමුදං පුප්ඵයත තත්ථාති   ්මිං මහා යර සූරියරංසියා අභායව  ති
 ායන්යහ මකුළි ං කුඤ්චි ාකායරන නිප්පභං අවණ්ණං යහොතීති

‘‘කුමුද’’න්ති ද්ධනාමංපුප්ඵං පුප්ඵය වික තීතිඅත්යථො. ෙක්ක ත්තානි

ජාෙයෙති  ානි පුප්ඵානි රථචක්කපමාණානි හුත්වා ජායන්තීති අත්යථො.
ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

කුමුදමාලියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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2. නි ්ය ණිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො 
නි ්ය ණිදායකත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො
අයනකාසු ජාතීසු විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො
යකොණ්ඩඤ්ඤ ්  භගවය ො කාය  වඩ්ඪකිකුය  නිබ් ත්ය ො  ද්යධො
ප න්යනො භගවය ො ධම්මයද නං සුත්වා ප න්නමානය ො භගවය ො 
ව නපා ාද ් ායරොහනත්ථාය  ාරකට්ඨමයං නි ්ය ණිං කත්වා
උ ් ායපත්වාඨයපසි.භගවා   ් ප ාද ංවඩ්ඪනත්ථායප ් න්  ්ය ව
උපරිපා ාදං ආරුහි. ය ො අතීව ප න්යනො ය යනව ළිතිය ොමන ්ය න
කා ංකත්වා යදවය ොයකනිබ් ත්ය ො ත්ථ දිබ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා
මනු ්ය සුජායමායනොනි ්ය ණිදානනි ් න්යදනඋච්චකුය නිබ් ත්ය ො 
මනු ් සුඛං අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද එක ්මිංකුය නිබ් ත්ය ො
 ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා  ද්ධාජාය ො පබ් ජිය ො නචිර ්ය ව අරහා
අයහොසි. 

9. ය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස භ වයතොතිආදිමාහ.

 ත්ථ යකොණ්ඩඤ්ඤස්සාතිකුච්ඡිය ොහුත්වායඩතිපවත් තීතියකොණ්යඩො, 

 ාමක ත්ය ො, යකොණ්ඩය ො අඤ්යඤොති යකොණ්ඩඤ්යඤො, අ ාමයකො
උත් මපුරිය ොති අත්යථො. අථ වා බ්රාහ්මණයගොත්ය සු
යකොණ්ඩඤ්ඤයගොත්ය  උප්පන්නත් ා ‘‘යකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති 

යගොත් වය න   ්  නාමං,   ්  යකොණ්ඩඤ්ඤ ් . ය  ං 
පාකටයමවාති. 

නි ්ය ණිදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. රත්තිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

මි ලුද්යදො පුයෙ ආසින්තිආදිකං ආය ්මය ො රත්තිපුප්ඵියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
යන ාදකුය  උප්පන්යනො මිගවධාය අරඤ්යඤ විචරමායනො   ් 
කාරුඤ්යඤන අරඤ්යඤ චරමානං විප ්සිං භගවන් ං දි ්වා
ප න්නමානය ො පුප්ඵි ං රත්තිකං නාම පුප්ඵං කුටජපුප්ඵඤ්ච  හ
වණ්යටන ඔචිනිත්වා ය ොමන ් චිත්ය න පූයජසි. භගවා අනුයමොදනං
කත්වාපක්කාමි. 

13. ය ො ය යනව පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කු යගයහ
නිබ් ත්ය ොවිඤ්ඤු ංපත්ය ොර නත් යයප න්යනො ත්ථු ධම්මයද නං
සුත්වාකායමසුආදීනවං දි ්වාපබ් ජිත්වා නචිර ්ය වඅරහත් ංපත්ය ො
අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ‘‘යන ාදභූය න මයා ක කු  ං
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පටුන 

සුන්දර’’න්ති ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

මි ලුද්යදො පුයෙ ආසින්තිආදිමාහ.  ත්ථ මිගානං ලුද්යදො  ාහසියකො 

මාරයකොති මිගලුද්යදො, මියගසු වා ලුද්යදො ය ොභීති මිගලුද්යදො, යන ායදො
ආසිංපුයරති අත්යථො. 

14. ෙත්තිකං පුප්ඵිතං දිස්වාති පදුමපුප්ඵාදීනි අයනකානි පුප්ඵානි 

සූරියරංසි ම්ඵ ්ය න දිවා පුප්ඵන්ති රත්තියං මකුළි ානි යහොන්ති. 
ජාතිසුමනමල්ලිකාදීනිඅයනකානිපුප්ඵානිපනරත්තියංපුප්ඵන්තියනොදිවා.
  ්මා රත්තියංපුප්ඵනය ොරත්තිපුප්ඵනාමකානිඅයනකානිසුගන්ධපුප්ඵානි
ච කුටජපුප්ඵානි ච ගයහත්වා පූයජසින්ති අත්යථො. ය  ං
උත් ානත්ථයමවාති. 

රත්තිපුප්ඵියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. උදපානදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

විපස්සියනො භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො උදපානදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පියථයරොපුරිමමුනිවයරසුක ාධිකායරො අයනයකසුභයවසු 
ක පුඤ්ඤ ඤ්චයයොවිප ්සි ් භගවය ොකාය කු යගයහ නිබ් ත්ය ො 

වුද්ධිප්පත්ය ො ‘‘පානීයදානං මයා දා බ් ං,  ඤ්ච නිරන් රං කත්වා
පවත්ය තුං වට්ටතී’’ති චින්ය ත්වා එකං කූපං ඛනායපත්වා
උදක ම්පත් කාය ඉට්ඨකාහි චිනායපත්වාථිරංකත්වා ත්ථඋට්ඨිය න
උදයකන පුණ්ණං  ං උදපානං විප ්සි ්  භගවය ො නියයායදසි. භගවා

පානීයදානානි ං දීපකං අනුයමොදනං අකාසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායන 
යපොක්ඛරණීඋදපානපානීයාදි ම්පන්යනො සුඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද එක ්මිං කුය නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය  ද්යධො ප න්යනො
පබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහා අයහොසි. 

18. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො විපස්සියනො භ වයතොතිආදිමාහ.  ත්ථ 

උදපායනො කයතො  ොති උදකං පිවන්ති එත්ථාති උදපායනො, 
කූපයපොක්ඛරණී ළාකානයම ං අධිවචනං. ය ො උදපායනො කූයපො
විප ්සි ්  භගවය ො අත්ථාය කය ො ඛනිය ොති අත්යථො. ය  ං 
උත් ානත්ථයමවාති. 

උදපානදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. සීහා නදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිකංආය ්මය ොසීහා නදායකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
නිබ් ානාධිගමත්ථාය ක පුඤ්ඤූපචයයො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය 
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ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා
ර නත් යය ප න්යනො   ්මිං භගවති පරිනිබ්බුය   ත් හි ර යනහි

ඛචි ං සීහා නං කාරායපත්වා ය ොධිරුක්ඛං පූයජසි,  හූහි
මා ාගන්ධධූයපහිච පූයජසි. 

21. ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා  බ් ත්ථ පූජිය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
 ාවත්ථියං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො ඝරාවා ං ව න්ය ො
 ත්ථුධම්මයද නංසුත්වාප න්නමානය ොඤාතිවග්ගංපහායපබ් ජිය ො 
නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා පුබ්බූපචි කු   ම්භාරං  රිත්වා 

 ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො නිබ්බුයත 

යලොකනාථම්හීතිආදිමාහ.  ත්ථ සීහාසන දාසහන්ති 

සීහරූපහිරඤ්ඤසුවණ්ණර යනහි ඛචි ං ආ නං සීහා නං, සීහ ්  වා

අභී  ්  භගවය ො නිසින්නාරහං, සීහං වා ය ට්ඨං උත් මං ආ නන්ති

සීහා නං,  ං අහං අදාසිං, ය ොධිරුක්ඛං පූයජසින්ති අත්යථො. ය  ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

සීහා නදායකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. මග්ගදත්තිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අයනො දස්සී භ වාතිආදිකං ආය ්මය ො මග්ගදත්තිකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පාය ්මා පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො අයනොමද ්සි ්  භගවය ො
කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වුද්ධිමන්වාය ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා
ව න්ය ො අයනොමද ්සිං භගවන් ං ආකාය  චඞ්කමන් ං පාදුද්ධායර 

පාදුද්ධාරචඞ්කමනට්ඨායන පුප්ඵානං විකිරණං අච්ඡරියඤ්ච දි ්වා

ප න්නමානය ො පුප්ඵානිආකාය උක්ඛිපි,  ානිවි ානංහුත්වාඅට්ඨංසු. 

26. ය ොය න පුඤ්යඤනසුගතීසුයයව ං රන්ය ො බ් ත්ථපූජිය ො
සුඛංඅනුභවිත්වාඉම ්මිං බුද්ධුප්පායදඑක ්මිංකුය නිබ් ත්ය ොකයමන
යයොබ් ඤ්ඤං පාපුණිත්වා  ද්ධාජාය ො පබ් ජිත්වා වත්  ම්පන්යනො 
නචිර ්ය ව අරහත් ං පත්ය ො චඞ්කමන ්  පූජි ත් ා 

 ග් දත්තිකත්යථයෙොති පාකයටො. ය ො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අයනො දස්සී

භ වාතිආදිමාහ. දිට්ඨධම් සුඛත්ථාොතිඉම ්මිං අත් භායවචඞ්කමයනන 

 රීර ල් හුකාදිසුඛං පටිච්චාති අත්යථො. අබ්යභොකාසම්හි ෙඞ්කමීති

අබ්යභොකාය  අඞ්ගණට්ඨායනචඞ්කමි, පදවික්යඛපං පද ඤ්චාරං අකාසීති
අත්යථො. 

උද්ධයතපායදපුප්ඵානීතිචඞ්කමන්ය න පායදඋද්ධය පදුමුප්ප ාදීනි

පුප්ඵානිපථවිය ොඋග්ගන්ත්වාචඞ්කයමවිකිරිංසූති අත්යථො. යසොභංමුද්ධනි



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

439 

පටුන 

තිට්ඨයෙතිබුද්ධ ්  මුද්ධනිසීය ය ොභයමානා ානිතිට්ඨන්තීතිඅත්යථො.
ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

මග්ගදත්තිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. එකදීපියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තෙස්ස මුනියනොතිආදිකං ආය ්මය ො එකදීපියත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පාය ්මා පුරිමජිනය ට්යඨසු ක කු   ම්භායරො  ත්ථ 
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් 
භගවය ො කාය  ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො  ද්යධො

ප න්යනො භගවය ො    මහාය ොධිම්හි එකපදීපං පූයජසි, ථාවරංකත්වා
නිච්චයමකපදීපපූජනත්ථාය ය  වට්ටං පට්ඨයපසි. ය ො ය න පුඤ්යඤන
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො  බ් ත්ථ ජ මායනො ප න්නචක්ඛුයකො 
උභයසුඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං විභව ම්පන්යන
එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ර නත් යය ප න්යනො
පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහත් ං පත්ය ො දීපපූජාය

 ද්ධවිය  ාධිගමත් ා එකදීපිෙත්යථයෙොතිපාකයටො. 

30. ය ොඅපරභායග අත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙස්ස මුනියනොතිආදිමාහ.  ං
 බ් ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

එකදීපියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. මණිපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ඔයෙන හි වන්තස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො මණිපූජකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
එක ්මිං කුය  නිබ් ත්ය ො ඝරාවා ං  ණ්ඨයපත්වා  ත්ථාදීනවං දි ්වා
ඝරාවා ං පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන් ඔරභායග එකි ් ා
නදියා  මීයප පණ්ණ ා ං කායරත්වා ව න්ය ො වියවකකාම ාය
  ් ානුකම්පාය ච  ත්ථ උපග ං පදුමුත් රං භගවන් ං දි ්වා 
ප න්නමානය ො මණිපල් ඞ්කං භගවය ො පූයජසි. භගවා   ්  

ප ාදවඩ්ඪනත්ථාය  ත්ථ නිසීදි. ය ො භියයයොය ොමත් ාය ප න්යනො
නිබ් ානාධිගමත්ථාය පත්ථනංඅකාසි.භගවාඅනුයමොදනංවත්වාපක්කාමි.
ය ොය නපුඤ්යඤනයදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො බ් ත්ථපූජිය ොසුඛං
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං විභව ම්පන්යන කුය 
නිබ් ත්ය ො ඝරාවා ං ව න්ය ො එකදිව ං  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා
පටි ද්ධ ද්යධොපබ් ජිත්වානචිර ්ය වඅරහාඅයහොසි. 
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34. ය ොඑකදිව ං අත් නාක කු  ං රිත්වා ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ඔයෙන හි වන්තස්සාතිආදිමාහ.  ත්ථ 

ඔයෙනාති හිමවන්  ්  අපරං භාගං විහාය ඔයරන, භුම්මත්යථ

කරණවචනං, ඔර ්මිං දි ාභායගති අත්යථො. නදිකා සම්පවත්තථාති 
අපාකටනාමයධයයා එකා නදී  ංසුට්ඨු පවත් ානී වහානී  න්දමානා

අයහොසීතිඅත්යථො. තස්සාොනුපයඛත්තම්හීති  ් ානදියාඅනුපයඛත් ම්හි 

තීර මීයපති අත්යථො. සෙම්භූ වසයත තදාති යදා අහං මණිපල් ඞ්කං

පූයජසිං,  දා අනාචරියයකො හුත්වා  යයමව බුද්ධභූය ො භගවා ව ය 
විහරතීති අත්යථො. 

35.  ණිං පග් ය්හ පල්ලඞ්කන්ති  ණින්ති චිත් ං ආරායධති

ය ොමන ් ං කයරොතීති මණි, අථ වා මාති පමාණං කයරොති ආභරණන්ති

මණි, අථ වා මරන් ාපි රාජයුවරාජාදයයො  ං න පරිච්චජන්ති  දත්ථාය

 ඞ්ගාමංකයරොන්තීතිමණි,  ංමණිංමණිමයංපල් ඞ්කංමයනොරමං සාධු

චිත්තං සුට්ඨු විචිත් ං පග්ගය්හ ගයහත්වා බුද්ධය ට්ඨ ්  අභියෙොපයං 
පූයජසින්තිඅත්යථො.ය  ං බ් ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

මණිපූජකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. තිකිච්ඡකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

න යෙ බන්ධු තිොතිආදිකංආය ්මය ොතිකිච්ඡකත්යථර ් අපදානං. 
අයම්පාය ්මා පුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය 
 න්ධුමතීනගයර යවජ්ජකුය  නිබ් ත්ය ො  හු ්සුය ො සුසික්ඛිය ො
යවජ්ජකම්යමයඡයකො  හූයරොගියනොතිකිච්ඡන්ය ො විප ්සි ් භගවය ො
උපට්ඨාක ්  අය ොකනාමත්යථර ්  යරොගං තිකිච්ඡි. ය ො ය න
පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු අපරාපරං සුඛං අනුභවන්ය ො
නිබ් ත් නිබ් ත් භයව අයරොයගො දීඝායුයකො සුවණ්ණවණ්ණ රීයරො
අයහොසි. 

39. ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො
වුද්ධිමන්වාය  බ් සිප්යපසු නිප්ඵත්තිං පත්ය ො අයරොයගො සුඛිය ො
විභව ම්පන්යනො ර නත් යය ප න්යනො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා
පටි ද්ධ ද්යධො ඝරාවා ං පහාය පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා
පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

න යෙ බන්ධු තිොතිආදිමාහ.  ං  බ් ං යහට්ඨා වුත් නයත් ා 
උත් ානත්ථයමවාති. 

තිකිච්ඡකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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10.  ඞ්ඝුපට්ඨාකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

යවස්සභුම්හි භ වතීතිආදිකං ආය ්මය ො  ඞ්ඝුපට්ඨාකත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්යධසු ක කු   ම්භායරො අයනයකසු
භයවසුවිවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොයව ් භු ් භගවය ො
කාය    ් ාරාමික ්  පුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා
 ද්යධොප න්යනො විහායරසුආරාමිකකම්මංකයරොන්ය ො ක්කච්චං ඞ්ඝං
උපට්ඨාසි. ය ො ය යනව කු  කම්යමන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං
ගහපතිකුය  නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො විභව ම්පන්යනො සුඛප්පත්ය ො 
පාකයටො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා  ා යන ප න්යනො පබ් ජිත්වා
වත්  ම්පන්යනො  ා නං ය ොභයමායනො විප ් නං වඩ්යඪන්ය ො
නචිර ්ය ව  හ පටි ම්භිදාහි අරහත් ං පත්ය ො ඡළභිඤ්යඤො පුබ්ය 

ක කු  කම්මවය න සඞ්ඝුපට්ඨාකත්යථයෙොති පාකයටොඅයහොසි. 

45. ය ො එකදිව ං ‘‘පුබ්ය  මයා කිං නාම කම්මං කත්වා අයං 
ය ොකුත් ර ම්පත්ති  ද්ධා’’ති අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා
පච්චක්ඛය ො ජානිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පාකටං

කයරොන්ය ො යවස්සභුම්හි භ වතීතිආදිමාහ.  ත්ථ අයහොසාොමියකො 

අහන්ති අහං යව ් භු ්  භගවය ො  ා යන ආරාමියකො අයහොසින්ති
අත්යථො. ය  ං යහට්ඨා වුත් නයත් ා උත් ානත්ථත් ා ච 

සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

 ඞ්ඝුපට්ඨාකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

අට්ඨාර මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

19. කුටජපුප්ඵිෙවග්ය ො 
1-10. කුටජපුප්ඵියත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

ඉය ො පරම්පි එකූනවී තිමවග්යග ආග ානං ඉයම ං
කුටජපුප්ඵියත්යථරාදීනං ද න්නං යථරානං අපුබ් ං නත්ථි. ය  ඤ්හි
යථරානං පුරිමබුද්ධානං  න්තියක ක පුඤ්ඤ ම්භාරානං වය න 

පාකටනාමානි යචව නිවා නගරාදීනි ච යහට්ඨා වුත් නයයයනව
යවදි බ් ානීති ං බ් ං අපදානංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

එකූනවී තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

20. ත ාලපුප්ඵිෙවග්ය ො 
1-10.  මා පුප්ඵියත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

වී තියම වග්යගපඨමත්යථරාපදානං උත් ානයමව. 
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6. දුතියත්යථරාපදායන ෙංදාෙවාසියකොඉසීතිඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා

වයන ව නභායවන දාෙවාසියකො ඉසීති  ඞ්ඛං ගය ො, අත් යනො
අනුකම්පාය  ං වනං උපග  ්  සිද්ධත්ථ ්   ත්ථුයනො 

ව නමණ්ඩපච්ඡාදනත්ථාය යං තිණං,  ං ලාෙති ඡින්දතීති අත්යථො.
දබ් ඡදනං කත්වා අයනයකහි ඛුද්දකදණ්ඩයකහි මණ්ඩපං කත්වා  ං

තියණන ඡායදත්වා සිද්ධත්ථස්ස භගවය ොඅහං අදාසිං පූයජසින්තිඅත්යථො. 

8. සත්තාහං ධාෙයුං තත්ථාති  ං මණ්ඩපං  ත්ථ ඨි ා යදවමනු ් ා 

 ත් ාහංනියරොධ මාපත්තිං මාපජ්ජිත්වානිසින්න ්  සත්ථයනො ධාෙයුං 
ධායරසුන්තිඅත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

 තියත්යථර ්  අපදායන ඛණ්ඩඵුල්ලිෙත්යථයෙොති එත්ථ ඛණ්ඩන්ති 

කට්ඨානං ජිණ්ණත් ා ඡින්නභින්නට්ඨානං, ඵුල්ලන්ති කට්ඨානං

ජිණ්ණට්ඨායන කණ්ණකි මහිච්ඡත් කාදිපුප්ඵනං, ඛණ්ඩඤ්ච ඵුල් ඤ්ච 

ඛණ්ඩඵුල් ානි, ඛණ්ඩඵුල් ානං පටි ඞ්ඛරණං පුනප්පුනං ථිරකරණන්ති 
ඛණ්ඩඵුල් පටි ඞ්ඛරණං. ඉම ්  පන යථර ්   ම්භාරපූරණකාය 
ඵු ්  ් භගවය ො යචතියයඡින්නභින්නට්ඨායනසුධාපිණ්ඩංමක්යඛත්වා
ථිරකරණං ඛණ්ඩඵුල් පටි ඞ්ඛරණං නාම.   ්මා ය ො ඛණ්ඩඵුල්ලියයො
යථයරොතිපාකයටොඅයහොසි.  තියං. 

17. චතුත්ථත්යථර ් ාපදායන ෙඤ්යඤො බද්ධෙයෙො අහන්ති රඤ්යඤො 
පරිචාරයකොකම්මකාරයකොඅයහොසින්තිඅත්යථො. 

19. ජලජත්ත නාමියනොති ජය  උදයක ජා ං ජ ජං, කිං  ං පදුමං, 
පදුයමන  මානනාමත් ා පදුමුත් ර ්  භගවය ොති අත්යථො. 
උත් මපදුමනාම ් භගවය ොතිවාඅත්යථො.චතුත්ථං. 

පඤ්චමංඋත් ානත්ථයමව. 

28. ඡට්යඨ න යෙ ද්වාෙවතිොති මහාද්වාරවා පානකවාටඵ කාහි 

වතිපාකාරට්ටා යගොපුරකද්දයමොදකපරිඛාහි ච  ම්පන්නං නගරන්ති

ද්වාරවතීනගරං, ද්වාරං වතිඤ්ච පධානංකත්වානගර ්  උප ක්ඛි ත් ා

‘‘ද්වාරවතී නගර’’න්ති යවොහරන්තීති න යෙ ද්වාෙවතිොති වුත් ං.
මා ාවච්යඡොපුප්ඵාරායමොමම අයහොසීතිඅත්යථො. 

31. යතකිසලොතිය අය ොකපල් වා.ඡට්ඨං. 

 ත් මට්ඨමනවමානිඋත් ානත්ථායනව.ද යමපිඅපුබ් ං නත්ථීති. 

වී තිමවණ්ණනා මත් ා. 
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21-23. කණිකාෙපුප්ඵිොදිවග්ය ො 
1-30. කණිකාරපුප්ඵියත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

ඉය ො පරං  බ් ත්ථ අනුත් ානපදවණ්ණනං කරි ් ාම. එකවී තියම
 ාවී තියම ය වී තියම ච වග්යග  බ්ය  ං යථරානං  යංකය න 

පුඤ්යඤන  ද්ධනාමානි, ක පුඤ්ඤානඤ්ච නානත් ං ය  ං
 යාකරණදායකානං බුද්ධානං නාමානි වසි නගරානි ච යහට්ඨා
වුත් නයත් ා  බ් ානිපි උත් ානායනව. අපදානගාථානමත්යථො ච
නයානුයයොයගනසුවිඤ්යඤයයයොයයවාති. 

24. උදකාසනවග්ය ො 
1-10.උදකා නදායකත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

චතුවී තියම වග්යගපඨමදුතියාපදානානි උත් ානායනව. 

9.  තියාපදායන අරුණවතිො න යෙති ආ  මන් ය ො ආය ොකං

කයරොන්ය ො උණති උග්ගච්ඡතීති අරුයණො, ය ො   ්මිං විජ්ජතීති

අරුණවතී,   ්මිං නගයර ආය ොකං කයරොන්ය ො සූරියයො උග්ගච්ඡතීති
අත්යථො. ය  නගයරසුපි සූරියුග්ගමයන විජ්ජමායනපි විය  වචනං 
 බ් චතුප්පදානං මහියං යයනපි තිමහියං යතීතිමහිංය ොතිවචනං විය
රූළ්හිවය න වුත් න්ති යවදි බ් ං. අථ වා පාකාරපා ාදහම්මියාදීසු 

සුවණ්ණරජ මණිමුත් ාදි ත් ර නපභාහි අරුණුග්ගමනං විය පභාවතී

අරුණවතීනාම,   ්මිං අරුණවතියානගයර, පූපියකො පූපවික්කයයනජීවිකං
කප්යපන්ය ො අයහොසින්තිඅත්යථො. 

14. චතුත්ථාපදායන තිවොෙං පුයෙ ෙම්ය තිතීහිපාකායරහි පරිවාරි ා

පරික්ඛිත් ාති තිවරා, ඛජ්ජයභොජ්ජාදිඋපයභොගවත්ථාභරණාදිනච්චගී ාදීහි 

රමණීයන්ති රම්මං,   ්මිං තිවරායං පුයරනගයර ෙම්ය  නළකායරො අහං
අයහොසින්ති ම් න්යධො. 

පඤ්චමාපදානංඋත් ානත්ථයමව. 

23. ඡට්ඨාපදායන වණ්ණකායෙො අහං තදාති
නී ළි රත් ාදිවණ්ණවය නවත්ථානි කයරොතිරඤ්යජතීතිවණ්ණකායරො.
වත්ථරජයකො හුත්වා යචතියය වත්යථහි අච්ඡාදන මයය නානාවණ්යණහි
දු ් ානිරඤ්යජසින්තිඅත්යථො. 

27.  ත් මාපදායන පිොලං පුප්ඵිතං දිස්වාති සුපුප්ඵි ං පියා රුක්ඛං 

දි ්වා.  ත ග්ය  ඛිපිං අහන්ති අහං මි ලුද්යදො යන ායදො හුත්වා 
පියා පුප්ඵංඔචිනිත්වාබුද්ධ ් ග මග්යගඛිපිංපූයජසින්තිඅත්යථො. 
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30. අට්ඨමාපදායන සයක සිප්යප අපත්ථද්යධොති අත් යනො 
 ක්ක යාකරණාදිසිප්ප ්මිං අපත්ථද්යධො පතිට්ඨිය ො යඡයකො අහං

කානනං අ  ං ගය ො සම්බුද්ධං ෙන්තං දිස්වානාති වනන් යරගච්ඡන් ං

විප ්සිං  ම්බුද්ධං ප ්සිත්වා. අම්බො ං අදාසහන්ති අහං අම් දානං
අදාසින්තිඅත්යථො. 

33. නවමාපදායන ජ තී කාරිතා  ය්හන්ති අත්ථද ්සි ්  භගවය ො 
 රීරධාතුනිධාපි යචතියය ජගති ඡින්නභින්නආලින්දපුප්ඵාධාන ඞ්ඛා ා
ජගතිමයාකාරි ා කාරාපි ාතිඅත්යථො. 

ද මාපදානංඋත් ානත්ථයමවාති. 

චතුවී තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

25. තුවෙදාෙකවග්ය ො 
1-10. තුවරදායකත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

1. පඤ්චවී තියම වග්යග පඨමාපදායන භරිත්වා තුවෙ ාදාොති
තුවරඅට්ඨිං මුග්ගක ය දි ං තුවරට්ඨිං භජ්ජිත්වා පුප්යඵත්වා භාජයනන

ආදාය සඞ්ඝස්ස වනමජ්යඣොගාහක ්  අදදිං අදාසින්තිඅත්යථො. 

4-5. දුතියාපදායන ධනුංඅද්යවජ්ඣංකත්වානාතිමිගාදීනං මාරණත්ථාය

ධනුං  න්නය්හිත්වා චරමායනො යකසෙං ඔ තං දිස්වාති සුපුප්ඵි ං

ඛුද්දක රං දි ්වා බුද්ධස්ස අභියෙොයපසින්ති අහං චිත් ං ප ායදත්වා වනං
 ම්පත්  ් ති ්  ් භගවය ො අභියරොපයිංපූයජසින්තිඅත්යථො. 

9-10.  තියාපදායන ජලකුක්කුයටොති ජා  ් යර චරමානකුක්කුයටො. 

තුණ්යඩනයකසරිං ය්හාතිපදුමපුප්ඵංමුඛතුණ්යඩනඩංසිත්වා ආකාය න

ගච්ඡන්  ්  තිස්සස්ස භගවය ො අභියෙොයපසිං පූයජසින්තිඅත්යථො. 

14. චතුත්ථාපදායන විෙවපුප්ඵ ාදාොති විවිධං රවති  ද්දං කයරොතීති

විරවං,  ද්දකරණයව ායංවික නය ො‘‘විරව’’න්ති ද්ධනාමංපුප්ඵ මූහං

ආදාය ගයහත්වාසිද්ධත්ථ ්  බුද්ධස්සඅභියෙොපයං පූයජසින්ති අත්යථො. 

17. පඤ්චමාපදායන කුටිය ොපයකොති ය නා නපා යකො. කායලන

කාලං ධූයපසින්ති  ම්පත්  ම්පත් කා ානුකාය  ධූයපසිං, ධූයපන
සුගන්ධං අකාසින්ති අත්යථො. සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො 
ගන්ධකුටිකා ානු ාරිධූයපනධූයපසිංවාය සින්තිඅත්යථො. 

ඡට්ඨ ත් මාපදානානිඋත් ානත්ථායනව. 
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27. අට්ඨමාපදායන සත්තසත්තලිපුප්ඵානීති  ත් ලි ඞ්ඛා ානි,  ත් 

පුප්ඵානි සීය නාදාය යව ් භු ්  භගවය ො අභියෙොයපසිං පූයජසින්ති
අත්යථො. 

31. නවමාපදායන බිම්බිජාලකපුප්ඵානීති රත් ඞ්කුරවකපුප්ඵානි 

සිද්ධත්ථ ් භගවය ොපූයජසින්තිඅත්යථො. 

35. ද මාපදායන උද්දාලකං  යහත්වානාති ජා  ් යර
විහඞ්ගය ොබ්යභ ජා ං උද්දා කපුප්ඵං ඔචිනිත්වා කකු න්ධ ්  භගවය ො
පූයජසින්තිඅත්යථො.ය  ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

පඤ්චවී තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

26. යථො කවග්ය ො 
1-10. යථොමකත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

ඡබ්බී තියම වග්යග පඨමාපදානංඋත් ානයමව. 

5-6. දුතියාපදායන විජහිත්වා යදවවණ්ණන්ති යදව ා  රීරං විජහිත්වා

ඡඩ්යඩත්වා, මනු ්  රීරංනිම්මිනිත්වාතිඅත්යථො. අධිකාෙංකත්තුකාය ොති
අධිකකිරියං පුඤ්ඤ ම්භාරං කත්තුකායමො යදවයරො නාම අහං යදවරාජා

භරියාය  හ බුද්ධය ට්ඨ ්   ා යන  ාදර ාය ඉධ ඉම ්මිං

මනු ් ය ොයක ආ මිං ආගය ොති අත්යථො. තස්ස භික්ඛා  ො දින්නාති

පදුමුත් ර ්  භගවය ො යයො නායමන යදවයලො නාම  ාවයකො අයහොසි, 

  ්  ාවක ් මයා විප්ප න්යනනයච  ා භික්ඛා දින්නා පිණ්ඩපාය ො
දින්යනොති අත්යථො. 

9-10.  තියාපදායන ආනන්යදො නා  සම්බුද්යධොති ආනන්දං තුට්ඨිං 

ජනනය ො ආනන්යදො නාම පච්යචකබුද්යධොති අත්යථො. අ නුස්සම්හි 

කානයනති අමනු ් පරිග්ගයහ කානයන මහාඅරඤ්යඤ පරිනිබ්බාය 

අනුපාදිය  නිබ් ානධාතුයා අන් රධායි, අද ් නං අගමාසීති අත්යථො. 

සරීෙං තත්ථඣායපසින්ති අහං යදවය ොකා ඉධාගන්ත්වා  ්  භගවය ො
 රීරං ත්ථ අරඤ්යඤඣායපසිංදහනංඅකාසින්තිඅත්යථො. 

චතුත්ථපඤ්චමාපදානානිඋත් ානායනව. 

20. ඡට්ඨාපදායන අයහොසිං ෙන්දයනො නා ාති නායමන

පණ්ණත්තිවය න චන්දයනො නාම. සම්බුද්ධස්සත්රයජොති
පච්යචක ම්බුද්ධභූ ය ො පුබ්ය    ්  අත්රයජො පුත්ය ො අහං. 

එයකොපාහයනො  ො දින්යනොති එකං උපාහනයුගං මයා දින්නං. යබොධිං

සම්පජ්ජය තුවන්තිය න උපාහනයුයගනයමමය්හං ාවකය ොධිංතුවං
 ම්පජ්ජනිප්ඵායදහීතිඅත්යථො. 
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23-24.  ත් මාපදායන  ඤ්ජරිකං කරිත්වානාති මඤ්යජට්ඨිපුප්ඵං

හරි චඞ්යකොටකංගයහත්වා ෙථිෙං වීථියා පටිපජ්ජිංඅහං ථාපටිපන්යනොව 

භික්ඛුසඞ්ඝපුෙක්ඛතං භික්ඛු ඞ්යඝන පරිවු ං ස ණානග් ං  මණානං

භික්ඛූනං අග්ගං ය ට්ඨං  ම්මා ම්බුද්ධං අද්ද න්ති ම් න්යධො. බුද්ධස්ස 

අභියෙොපයන්ති දි ්වා ච පන  ං පුප්ඵං උයභොහි හත්යථහි පග් ය්හ 

උක්ඛිපිත්වාබුද්ධ ් ඵු ්  ් භගවය ොඅභියරොපයිං පූයජසින්තිඅත්යථො. 

28-29. අට්ඨමාපදායන අයලොණපණ්ණභක්යඛොම්හීති ඛීරපණ්ණාදීනි 

උඤ්ඡාචරියාය ආහරිත්වා ය ොණවිරහි ානි පණ්ණානි පචිත්වා භක්ඛාමි, 

අය ොණපණ්ණභක්යඛො අම්හි භවාමීති අත්යථො. නිෙය සු ෙ සංවුයතොති
නියම ඤ්ඤිය සුපාණාතිපා ායවරමණිආදීසුනිච්චපඤ්චසීය සු ංවුය ො 

පිහිය ොති අත්යථො. පාතොයස අනුප්පත්යතති පුයරභත් කාය  

අනුප්පත්ය . සිද්ධත්යථො උප ච්ඡි  න්ති මම  මීපං සිද්ධත්යථො භගවා

උපගඤ්ඡි ම්පාපුණි. තාහංබුද්ධස්ස පාදාසින්තිඅහං ං අය ොණපණ්ණං
  ් බුද්ධ ් අදාසින්තිඅත්යථො. 

නවමාපදානංඋත් ානයමව. 

37-38. ද මාපදායන සිඛිනං සිඛිනං ෙථාති  රීරය ො 

නික්ඛන් ඡබ් ණ්ණරංසීහි ඔභාසෙන්තං ජ න් ං සිඛීනං සිඛීභගවන් ං

සිඛීනං යථා ජ මානඅග්ගික්ඛන්ධං විය. අග් ජං පුප්ඵ ාදාොති

අග්ගජනාමකං පුප්ඵං ගයහත්වා බුද්ධස්ස සිඛි ්  භගවය ො අභියෙොපයං 
පූයජසින්තිඅත්යථො. 

ඡබ්බී තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

27. පදුමුක්ඛිපවග්ය ො 
1-10. ආකාසුක්ඛිපියත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

1-2.  ත් වී තියම වග්යගපඨමාපදායන ජලජග්ය දුයව ය්හාතිජය 
උදයකජාය අග්යගඋප්ප ාදයයොද්යව පුප්යඵගයහත්වාබුද්ධ ්  මීපං

ගන්ත්වාඑකංපුප්ඵංපායදසු නික්ඛිපිං පූයජසිං, එකංපුප්ඵංආකාය ඛිපින්ති
අත්යථො. 

දුතියාපදානංපාකටයමව. 

10.  තියාපදායන යබොධිො පාදපුත්තය ති උත් යම ය ොධිපාදයප. 

අඩ්ඪෙන්දං  ො දින්නන්ති   ්මිං ය ොධිමූය  අඩ්ඪචන්දාකායරන මයා

අයනකපුප්ඵානි පූජි ානීති අත්යථො. ධෙණීරුහපාදයපති 

රුක්ඛපබ්  ර නාදයයො ධායරතීති ධරණී, පථවී, ධරණියා රුහති

පතිට්ඨහතීති ධරණීරුයහො, පාද ඞ්ඛාය න මූය න උදකං පිවති
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ඛන්ධවිටපාදීසු පත්ථරියතීති පාදයපො, ධරණීරුයහො ච ය ො පාදයපො යචති

ධරණීරුහපාදයපො,   ්මිංධරණීරුහපාදයපපුප්ඵංමයාපූජි න්තිඅත්යථො. 

චතුත්ථාපදානංඋත් ානත්ථයමව. 

18-19. පඤ්චමාපදායන හි වන්තස්සාවිදූයෙතිහිමවන්  ් ආ න්යන. 

යෙො යසො නා  පබ්බයතොති රුක්ඛ  ාගුම් ාභාවා යකව ං 

දබ් තිණාදි ඤ්ඡන්නත් ා යරොමය ො නාම පබ් ය ො අයහොසි. තම්හි 

පබ්බතපාදම්හීති   ්මිං පබ්  පරියන්ය . ස යණො භාවිතින්ද්රියෙොති

 මි පායපො වූප න් කිය ය ො  මයණො වඩ්ඪි ඉන්ද්රියයො, 
රක්ඛි චක්ඛුන්ද්රියාදිඉන්ද්රියයොති අත්යථො. අථ වා වඩ්ඪි ඉන්ද්රියයො
වඩ්ඪි  ද්ධින්ද්රියාදිඉන්ද්රියයොති අත්යථො.   ්   මණ ්  අහං
බිළාලිආලුයවගයහත්වාඅදාසින්තිඅත්යථො. 

ඡට්ඨ ත් මට්ඨමනවමද මාපදානානිඋත් ානත්ථායනවාති. 

 ත් වී තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

28. සුවණ්ණබිබ්යබොහනවග්ය ො 
1-10. සුවණ්ණබිබ්ය ොහනියත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

අට්ඨවී තියම වග්යගපඨමාපදානං උත් ානයමව. 

5. දුතියාපදායන  යනො යෙන කායෙනාති යථා චිත් වය න
පවත් කායයනාති අත්යථො. 

10.  තියාපදායන  හාසමුද්දං නිස්සාොති මහා ාගරා න්යන ඨි  ් 
පබ්   ්  අන් යර පබ්  ය යණති අත්යථො. සිද්ධත්යථො භගවා 

වියවකකාම ාය වසති පටිව තීති අත්යථො. පච්චුග් න්ත්වානකාසහන්ති
අහං   ්  භගවය ො පටිඋග්ගන්ත්වා  මීපං ගන්ත්වා වන්දනාදිපුඤ්ඤං

අකාසින්ති අත්යථො. ෙඞ්යකොටක දාසහන්ති සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො අහං
පුප්ඵභරි ං චඞ්යකොටකංකදම් ංඅදාසිංපූයජසින්තිඅත්යථො. 

14. චතුත්ථාපදායන අකක්කසචිත්තස්සාථාති අඵරු චිත්  ් , අථ-
 ද්යදොපදපූරයණ. 

19. පඤ්චමාපදායන උදුම්බයෙ වසන්තස්සාති උදුම් රරුක්ඛමූය 

රුක්ඛච්ඡායාය ව න්  ්  ති ්  ්  භගවය ො. නිෙයත පණ්ණසන්ථයෙති 

නියාමිය  පටි ද්යධ පණ්ණ න්ථයර  ාඛාභඞ්ගා යන නිසින්න ් . 

වුත්යථොකායසො  ො දින්යනොති විවිත්ය ොකාය  මණ්ඩපද්වාරාදීහි 

පිහිය ොකාය ොමයාදින්යනො ම්පාදිය ොතිඅත්යථො. 
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24. ඡට්ඨාපදායන යපොත්ථදානං  ො දින්නන්ති යපොත්ථවට්ටිං
යපොත්ථඡල්ලිං  ායළත්වා ක ං  ාටකං වි මං යගොඵාසුයකන ඝංසිත්වා
නිම්මි ං සුත් ං ගයහත්වා කන්තිත්වා ය න සුත්ය න නිසීදනත්ථාය වා
භූමත්ථරණත්ථායවා ාටකංවායායපත්වා ං  ාටකංමයාර නත් ය ් 
දින්නන්තිඅත්යථො. 

27.  ත් මාපදායන ෙන්දභා ානදීතීයෙති චන්දභාගාය නාම නදියා

තීරය ො, නි ් ක්යක භුම්මවචනං. අනුයසොතන්ති ය ො  ්  අනු

යහට්ඨාගඞ්ගං වජාමි ගච්ඡාමි අහන්ති අත්යථො. සත්ත  ාලුවපුප්ඵානි, 

චිත ායෙොපයං අහන්ති අහං මාලුවපුප්ඵානි  ත්  පත් ානි ගයහත්වා
චි යකවාලුකරාසිම්හි වාලුකාහිථූපංකත්වාපූයජසින්තිඅත්යථො. 

31-32. අට්ඨමාපදායන  හාසින්ධු සුදස්සනාති 

සුන්දරද ් නසුන්දයරොදකධව පුලියනොපය ොභි ත් ා සුට්ඨු මයනොහරා

මහාසින්ධුනාම වාරිනදීඅයහොසි. තත්ථ ති ් ංසින්ධුවාරිනදියං සප්පභාසං 

පභාය  හි ං සුදස්සනං සුන්දරරූපං පෙය ොපසය  යුත්තං උත් යම

උප යම යුත් ං  මඞ්ගීභූ ං වී රාගං අහං අද්ද න්ති අත්යථො. දිස්වාහං 

විම්හිතාසයෙොති ‘‘එවරූපං භයානකං හිමවන් ං කථං  ම්පත්ය ො’’ති

විම්හි අජ්ඣා යයො අච්ඡරියබ්භු චිත්ය ොති අත්යථො. ආලුවං තස්ස

පාදාසින්ති   ්  අරහය ො අහං ප න්නමානය ො ආලුවකන්දං පාදාසිං
ආදයරනඅදාසින්තිඅත්යථො. 

නවමද මාපදානානිඋත් ානායනවාති. 

අට්ඨවී තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

29. පණ්ණදාෙකවග්ය ො 
1-10. පණ්ණදායකත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

1-2. එකූනතිං තියම වග්යගපඨමාපදායන පණ්ණයභොජනයභොජයනොති

ඛීරපණ්ණාදියභොජන ්  භුඤ්ජනත්ථාය පණ්ණ ා ාය නිසින්යනො අම්හි 

භවාමීති අත්යථො. උපවිට්ඨඤ්ෙ  ං සන්තන්ති පණ්ණ ා ායං උපවිට්ඨං

 න් ං විජ්ජමානං මං. උපා ච්ඡි  හාඉසීති මහන්ය  සී ාදිඛන්යධ 

එ නය ො මහාඉසි. යලොකපජ්යජොයතො ය ොකපදීයපො සිද්ධත්යථො භගවා

උපගච්ඡි, මම  මීපං අගමාසීති අත්යථො. නිසින්නස්ස පණ්ණසන්ථයෙති

උපගන්ත්වා පණ්ණ න්ථයර නිසින්න ්  ඛාදනත්ථාය ය දි ං පණ්ණං 
මයාදින්නන්ති  ම් න්යධො. 

5-7. දුතියාපදායන සියනරු ම න්ය ොය ො ධරණී ම ාදිය ො

සිද්ධත්යථො භගවාති  ම් න්යධො. වුට්ඨහිත්වා ස ාධිම්හාති

නියරොධ මාපත්තිය ො වුට්ඨහිත්වා විසුං හුත්වාති අත්යථො. භික්ඛාෙ
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 මුපට්ඨියතොති භික්ඛාචාරයව ාය ‘‘අජ්ජ මම යයො යකොචි කිඤ්චි දානං

දදාති,   ් මහප්ඵ ’’න්තිචින්ය ත්වා නිසින්න ් මම න්තිකං මීපං

උපට්ඨිය ො  මීපමාගය ොති අත්යථො. හරීතකං…යප.… ඵාරුසකඵලානි

ොති එවං  බ් ං  ං ඵ ං  බ් ය ොකානුකම්පියනො   ්  සිද්ධත්ථස්ස

 යහසිස්ස මයා විප්ප න්යනනයච  ාදින්නන්තිඅත්යථො. 

11-12.  තියාපදායන සීහං ෙථා වනෙෙන්ති වයන චරමානං සීහරාජං

ඉව චරමානං සිද්ධත්ථං භගවන් න්ති  ම් න්යධො. නිසභාජානිෙං ෙථාති

ව යභො, නි යභො, වි යභො, ආ යභොති චත් ායරො ගවයජට්ඨකා. ය සු

ගව   ්  යජට්ඨයකො ව යභො, ගව හ ්  ්  යජට්ඨයකො නි යභො, 

ගව   හ ්  ් යජට්ඨයකොවි යභො, ගවයකොටි   හ ්  ්  යජට්ඨයකො 

ආ යභො. ඉධ පන ආ යභො ‘‘නි යභො’’ති වුත්ය ො, ආජානීයං අභී ං

නිච්ච ංඋ භරාජංඉවාති අත්යථො. කකුධංවිලසන්තංවාතිපුප්ඵපල් යවහි
ය ොභමානං කකුධරුක්ඛං ඉව නරා භං නරානං ආ භං උත් මං
ආගච්ඡන් ං සිද්ධත්ථං භගවන් ං දි ්වා  ද්ධාය  ම්පයුත් ත් ා
විප්ප න්යනනයච  ාපච්චුග්ගමනංඅකාසින්ති අත්යථො. 

චතුත්ථාපදානාදීනිද මාව ානානිසුවිඤ්යඤයයායනවාති. 

එකූනතිං තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

30. චිතකපූජකවග්ය ො 
1-10. චි කපූජකත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

1-2. තිං තියම වග්යග පඨමාපදායන ආහුතිං යට්ඨුකාය ොහන්ති

පූජා ක්කාරං කායරතුකායමො අහං. නානාපුප්ඵං ස ානයන්ති නානා

අයනකවිධං චම්පක   ාදිපුප්ඵං  ං සුට්ඨු ආනයිං, රාසිං අකාසින්ති

අත්යථො. සිඛියනො යලොකබන්ධුයනොති  ක ය ොකත් ය න්ධු ් 
ඤා ක ්  සිඛි ්  භගවය ො පරිනිබ්බු  ්  චි කං ආළාහනචි කං

දාරුරාසිං ජ න් ං ආදිත් ං දි ්වා  ඤ්ච මයා රාසීක ං පුප්ඵං ඔකිරිං 
පූයජසින්තිඅත්යථො. 

6-7. දුතියාපදායන අජිනුත්තෙවාසයනොතිඅජිනමිගචම්මංඋත් රා ඞ්ගං 

කත්වා නිවාසියනො අච්ඡාදයනොති අත්යථො. අභිඤ්ඤා පඤ්ෙ නිබ්බත්තාති
ඉද්ධිවිධාදයයො පඤ්ච අභිඤ්ඤායයො පඤ්චඤාණානිනිබ් ත් ා උප්පාදි ා

නිප්ඵාදි ා. ෙන්දස්ස පරි ජ්ජයකොති චන්දමණ්ඩ  ්   මන් ය ො

මජ්ජයකො, ඵුට්යඨො අයහොසින්ති අත්යථො. විපස්සිං යලොකපජ්යජොතන්ති

 ක ය ොකත් යය පදීප දි ං විප ්සිං භගවන් ං මම  න්තිකං අභි තං 

විය ය න ම්පත් ංආග ං. දිස්වාපාරිච්ඡත්තකපුප්ඵානීතියදවය ොකය ො 
පාරිච්ඡත් කපුප්ඵානි ආහරිත්වා විප ්සි ්   ත්ථුයනො මත්ථයක
ඡත් ාකායරනඅහං ධායරසින්තිඅත්යථො. 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

450 

පටුන 

11-13.  තියාපදායන පුත්යතො    පබ්බජියතොති මය්හං පුත්ය ො

 ද්ධාය පබ් ජිය ො. කාසාෙවසයනො තදාති   ්මිං පබ් ජි කාය  

කා ායනිවත්යථො, න  ාහිරකපබ් ජ්ජාය පබ් ජිය ොති අත්යථො. යසො ෙ

බුද්ධත්තං සම්පත්යතොති ය ො මය්හං පුත්ය ො චතූසු බුද්යධසු

 ාවකබුද්ධභාවං  ං සුට්ඨු පත්ය ො, අරහත් ං පත්ය ොති අත්යථො. 

නිබ්බුයතො යලොකපූජියතොති  ක ය ොයකහි ක  ක්කායරො

ඛන්ධපරිනිබ් ායනනපරිනිබ්බුය ොතිඅත්යථො. විචිනන්යතොසකංපුත්තන්ති

අහං  ් ග යද ංපුච්ඡිත්වා කං පුත් ං විචිනන්ය ො පච්ඡය ො අගමං, 

අනුගය ො අ ්මීති අත්යථො. නිබ්බුතස්ස  හන්තස්සාති මහන්ය හි
සී ක්ඛන්ධාදීහි යුත් ත් ා මහන්  ්    ්  මම පුත්  ්  අරහය ො

ආදහනට්ඨායන චිතකං චි කට්ඨානං අහං අගමාසින්ති අත්යථො. පග් ය්හ

අඤ්ජලිං තත්ථාති   ්මිං ආදහනට්ඨායන අඤ්ජලිං ද ඞ්ගුලි යමොධානං

පග්ගයහත්වා සිරසි කත්වා අහං චිතකං දහනදාරුරාසිං වන්දිත්වා පණාමං 

කත්වා යසතච්ඡත්තඤ්ෙ පග් ය්හාති න යකව යමව වන්දිත්වා 

ධව ච්ඡත් ඤ්ච පග්ගය්හ උක්ඛිපිත්වා අහං ආයෙොයපසිං පතිට්ඨයපසින්ති
අත්යථො. 

17-18. චතුත්ථාපදායන අනුග් තම්හි ආදිච්යෙති සූරියය අනුග්ගය  

අනුට්ඨිය පච්චූ කාය තිඅත්යථො. පසායදො විපුයලො අහූති යරොගළිළි  ් 
මය්හංචිත් ප්ප ායදොවිපුය ොඅතියරයකොබුද්ධානු ් රයණනඅහුඅයහොසි. 

මයහසියනො බුද්ධයසට්ඨස්ස ය ොකම්හි පාතුභායවො පාකටභායවො අයහොසීති

 ම් න්යධො. යඝොස ස්යසොසහං තත්ථාති   ්මිං පාතුභායව  ති ‘‘අහං

ගි ායනො බුද්යධො උප්පන්යනො’’ති යඝො ං අ ්ය ොසිං. න ෙ පස්සාමි තං

ජිනන්ති  ං ජි පඤ්චමාරං  ම්මා ම්බුද්ධං න ප ් ාමි,  ාළ්හගි ානත් ා

ගන්ත්වා ප ්සිතුං න  ක්යකොමීති අත්යථො.  ෙණඤ්ෙ අනුප්පත්යතොති 

මරණා න්නකා ං අනුප්පත්ය ො, ආ න්නමරයණො හුත්වාති අත්යථො. 

බුද්ධසඤ්ඤ නුස්සරින්ති බුද්යධොතිනාමං අනු ් රිං, බුද්ධාරම්මණං මනසි
අකාසින්තිඅත්යථො. 

21-23. පඤ්චමාපදායන ආො ද්වාො නික්ඛම් ාති ආරාමද්වාරය ො 

 ඞ්ඝ ් නික්ඛමනද්වාරමග්යගහිඅත්යථො. ය ොසීසංසන්ථතං  ොති  ්මිං
නික්ඛමනද්වාරමග්යග ‘‘භගවය ො භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච පාදා මා කද්දමං
අක්කමන්තූ’’ති අක්කමනත්ථාය යගොසී ට්ඨිං මයා  න්ථරි න්ති අත්යථො. 

අනුයභොමි සකං කම් න්ති අත් යනො යගොසී අත්ථරණකම්ම ්   ය න 
ආජානීයා වා ජවා සින්ධවා සීඝවාහනාදීනි විපාකඵ ානි අනුයභොමීති

අත්යථො. අයහො කාෙං පෙ කාෙන්ති සුයඛත්යත  ඞ්යඝ මයා සුට්ඨු ක ං
කාරං අප්පකම්පිකිච්චං මහප්ඵ දානය ො පරමකාරං උත් මකිච්චං අයහො 
විම්හයන්ති අත්යථො. යථා තිණයදො ාදිවිරහිය සු යඛත්ය සු වප්පි ං

 ාලිබීජං මහප්ඵ ං යදති, එවයමව රාගයදො ාදියදො රහිය 
පරිසුද්ධකායවචී මාචායර  ඞ්ඝයඛත්ය  යගොසී අත්ථරණකම්මං මයා
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ක ං, ඉදංමහප්ඵ ංයදතීතිවුත් ංයහොති. න අඤ්ඤංකල ග්ඝතීතිඅඤ්ඤං

 ාහිර ා යනක ංකම්මං ඞ්යඝ කතස්සකාෙස්ස පූජා ක්කාර ් ක ං
ය ොළසිංක ංයකොට්ඨා ංන අග්ඝතීති ම් න්යධො. 

ඡට්ඨ ත් මට්ඨමනවමද මාපදානානිඋත් ානායනවාති. 

තිං තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

31. පදු යකසෙවග්ය ො 
1-10. පදුමයක රියත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

1-2. එකතිං තියම වග්යගපඨමාපදායන ඉසිසඞ්යඝඅහං පුබ්යබතිඅහං
පුබ්ය  ය ොධි ම්භාරපූරණකාය  ඉසි ඞ්යඝ පච්යචකබුද්ධඉසි මූයහ 

ය  ං මීයපහිමවන් පබ් ය මා ඞ්ගහත්ථිකුය වාරයණොචණ්ඩහත්ථී

අයහොසින්ති  ම් න්යධො.මනු ් ාදයයොවායරතීති වාෙයණො, අථවාවාචාය

රවති යකොඤ්චනාදං නදතීති වාෙයණො.  යහසීනං පසායදනාති 

පච්යචකබුද්ධමයහසීනං ප ායදන. පච්යෙකජිනයසට්යඨසු, ධුතොය සු 

තාදිසූති ය ොකධම්යමහි නිච්චය සු පච්යචකබුද්යධසු පද් යකසෙං 

පදුමයරණුං ඔකිරිං අවසිඤ්චින්ති ම් න්යධො. 

දුතිය තියාපදානානිඋත් ානානි. 

13-16. චතුත්ථාපදායන  හායබොධි යහො අහූති විප ්සි ්  භගවය ො 
චතුමග්ගඤාණාධාරභාවය ො ‘‘ය ොධී’’ති  ද්ධනාම ්  රුක්ඛ ්  පූජා

අයහොසීති අත්යථො. රුක්ඛට්ඨස්යසව සම්බුද්යධොති අ ්  ය ොධිපූජා මයය 
 න්නිපති  ්  මහාජන ්   ම්බුද්යධො ය ොකයජට්යඨො නරා යභො

රුක්ඛට්යඨො ඉව රුක්යඛ ඨිය ො විය පඤ්ඤායතීති අත්යථො. භ වා තම්හි

ස යෙති   ්මිං ය ොධිපූජාකරණකාය  භගවා භික්ඛුසඞ්ඝපුෙක්ඛයතො 

භික්ඛු ඞ්යඝන පරිවුය ො. වාොසභිමුදීෙෙන්තිමුදුසිලිට්ඨමධුරඋත් මයඝො ං 

උදීරයං කථයන්ය ො නිච්ඡායරන්ය ො චතු ච්චං පකාය සි, යදය සීති

අත්යථො. සංඛිත්යතන ෙ යදයසන්යතොති
යවයනයයපුග්ග ජ්ඣා යානුරූයපන යදය න්ය ො  ංඛිත්ය න ච 

විත්ථායරන ච යද යීති අත්යථො. විවට්ටච්ඡයදොති රායගො ඡදනං, යදොය ො

ඡදනං, යමොයහො ඡදනං,  බ් කිය  ා ඡදනා’’ති එවං වුත් ා ඡදනා විවටා

උග්ඝාටි ා විද්ධංසි ා අයනනාති විවට්ටච්ඡයදො,  ම්බුද්යධො.  ං මහාජනං 

යද නාවය න නිබ්බායපසි පරිළාහංවූප යමසීතිඅත්යථො. තස්සාහංධම් ං

සුත්වානාති  ් භගවය ොයදය න්  ් ධම්මං සුත්වා. 

20. පඤ්චමාපදායන ඵලහත්යථොඅයපක්ඛවාතිවිප ්සිං භගවන් ංදි ්වා
මධුරානිඵ ානිගයහත්වාඅයපක්ඛවාඅතුරිය ො ණිකංඅ ් මං ගඤ්ඡින්ති
අත්යථො. 
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ඡට්ඨ ත් මාපදානානිඋත් ානායනව. 

40. අට්ඨමාපදායන නිට්ඨියතනවකම්ය ොතිසීමායනවකම්යමනිට්ඨං

ගය   ති. අනුයලප දාසහන්ති අනුපච්ඡා සුධාය පං අදාසිං, සුධාය 
ය පායපසින්තිඅත්යථො. 

නවමද මාපදානානිඋත් ානානියයවාති. 

එකතිං මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

32. ආෙක්ඛදාෙකවග්ය ො 
1-10. ආරක්ඛදායකත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

 ාත්තිං තිමවග්යග පඨමදුතිය තියාපදානානි සුවිඤ්යඤයයායනව. 

16. චතුත්ථාපදායන ජලජග්ය හි ඔකිරින්ති ජ යජහි උත් යමහි 

උප්ප පදුමාදීහිපුප්යඵහිඔකිරිංපූයජසින්තිඅත්යථො. 

පඤ්චමාපදානංඋත් ානයමව. 

26-27. ඡට්ඨාපදායන යෙතිෙං උත්ත ං නා , සිඛියනො

යලොකබන්ධුයනොති  ක ය ොකත් ය ්   න්ධුයනො ඤා ක ්  සිඛි ් 

භගවය ොඋත් මංයචතියං. ඉරීයණ ජන ඤ්චරවිරහිය  වයන මනු ් ානං 
යකො ාහ විරහිය  මහාඅරඤ්යඤ අයහොසීති  ම් න්යධො. 

අන්ධාහිණ්ඩා හං තදාති  ්මිංකාය වයනමග්ගමූළ්හභායවනඅන්යධො, 

නචක්ඛුනා අන්යධො, අහංආහිණ්ඩාමිමග්ගංපරියය ාමීතිඅත්යථො. පවනා

නික්ඛ න්යතනාති මහාවනය ො නික්ඛමන්ය න මයා සීහාසනං 

උත් මා නං, සීහ ්  වා භගවය ො ආ නං දිට්ඨන්ති අත්යථො. එකංසං

අඤ්ජලිංකත්වාතිඑකං ංඋත් රා ඞ්ගංකත්වාසිරසි අඤ්ජලිංඨයපත්වාති

අත්යථො. සන්ථවිං යලොකනාෙකන්ති  ක ය ොකත් යනයං  ං නිබ් ානං
පායපන් ංයථොමි ංථුතිංඅකාසින්තිඅත්යථො. 

34.  ත් මාපදායන සුදස්සයනො  හාවීයෙොති සුන්දරද ් යනො 
ද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණ ම්පන්න රීරත් ා මයනොහරද ් යනො

මහාවීරියයොසිද්ධත්යථො භගවාති ම් න්යධො. වසතිඝෙමුත්තය තිඋත් යම
විහායරව තීති අත්යථො. 

අට්ඨමනවමද මාපදානානිඋත් ානායනවාති. 

 ාත්තිං තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 
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33. උ ාපුප්ඵිෙවග්ය ො 
1-10. උමාපුප්ඵියත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

ය ත්තිං තියම වග්යග පඨමදුතිය තියචතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨාපදානානි
උත් ානානියයව. 

55.  ත් මාපදායන ස ෙං අ  ාසහන්ති  මූහං  මාගමට්ඨානං අහං
අගමාසින්ති අත්යථො. 

62. අබ්බුදනිෙබ්බුදානීති ‘‘පයකොටි   හ ් ානං   ං අබ්බුදං, 
අබ්බුද   හ ් ානං   ං නිරබ්බුද’’න්ති වුත් ත් ා ආයුනා

අබ්බුදනිරබ්බුදානි ග මහාආයුවන් ා  නුජාධිපා චක්කවත්තියනො ඛත්තියා

අට්ඨ අට්ඨ හුත්වා කප්පානං පඤ්චවී  හ ් ම්හි ආසිංසු අයහසුන්ති
අත්යථො.අට්ඨමනවමද මාපදානානිපාකටායනවාති. 

ය ත්තිං තිමවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

34-38.  න්යධොදකාදිවග්ය ො 
1-50. ගන්ධධූපියත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

චතුතිං තිමවග්ගපඤ්චතිං තිමවග්ගඡත්තිං තිමවග්ග ත් තිං තිමවග්
ගඅට්ඨතිං තිමවග්ගා උත් ානත්ථායයව. 

එකූනචත් ාලී මවග්යගපි පඨමාපදානාදීනි අට්ඨමාපදානන් ානි 
උත් ානායනවාති. 

39. අවටඵලවග්ය ො 
9. ය ොණයකොටිවී ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නවමාපදායන පන විපස්සියනො පාවෙයනතිආදිකං ආය ්මය ො
ය ොණ ්  යකොටිවී ත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි 

උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය  මහාවිභයව ය ට්ඨිකුය 
නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො ය ට්ඨි හුත්වා උපා යකහි  ද්ධිං විහාරං
ගන්ත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා ප න්නමානය ො භගවය ො
චඞ්කමනට්ඨායනසුධාය පරිකම්මංකායරත්වාඑකඤ්චය ණංකායරත්වා
නානාවිරාගවත්යථහි ය ණභූමියා  න්ථරිත්වා උපරි වි ානඤ්ච කත්වා
චාතුද්දි  ්   ඞ්ඝ ්  නියයායදත්වා  ත් ාහං මහාදානං දත්වා පණිධානං
අකාසි.  ත්ථා අනුයමොදනං අකාසි. ය ො ය න කු  කම්යමන 
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං
කප්යප පරිනිබ්බුය  ක ් පද  ය  අනුප්පන්යන අම්හාකං භගවති
 ාරාණසියං කු යගයහ නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො ගඞ්ගාතීයර
පණ්ණ ා ං කරිත්වා ව න් ං එකං පච්යචකබුද්ධං ය මා ං චතූහි
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පච්චයයහි  ක්කච්චං උපට්ඨහි. පච්යචකබුද්යධො වුට්ඨව ්ය ො 
පරිපුණ්ණපරික්ඛායරො ගන්ධමාදනයමව අගමාසි. ය ොපි කු පුත්ය ො
යාවජීවං  ත්ථ පුඤ්ඤානි කත්වා  ය ො චවිත්වා යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො අම්හාකං භගවය ො කාය  චම්පානගයර අග්ගය ට්ඨි ් 
යගයහ පටි න්ධිං ගණ්හි.   ්  පටි න්ධිග්ගහණකා ය ො පට්ඨාය 

ය ට්ඨි ්  මහායභොගක්ඛන්යධො අභිවඩ්ඪි.   ්  මාතුකුච්ඡිය ො

නික්ඛමනදිවය   ක නගයර මහා ාභ ක්කාර ම්මායනො අයහොසි,   ් 
පුබ්ය  පච්යචකබුද්ධ ්     හ ් ග්ඝනිකරත් කම්  පරිච්චායගන

සුවණ්ණවණ්යණො සුඛුමා  යරො ච අත් භායවො අයහොසි, ය න ්  

යසොයණොති නාමං අකංසු. ය ො මහ ා පරිවායරන අභිවඩ්ඪි.   ් 

හත්ථපාද  ානි  න්ධුජීවකපුප්ඵවණ්ණානි අයහසුං, ය  ං   වාරං
විහ කප්පා ං විය මුදු ම්ඵ ්ය ො අයහොසි. පාද ය සු
මණිකුණ්ඩ ාවට්ටවණ්ණය ොමානි ජායිංසු. වයප්පත්  ්    ්  තිණ්ණං
උතූනං අනුච්ඡවියක  යයො පා ායද කාරායපත්වා නාටකිත්ථියයො
උපට්ඨායපසුං.ය ො  ත්ථමහතිං ම්පත්තිංඅනුභවන්ය ොයදවකුමායරොවිය
පටිව ති. 

අථ අම්හාකං භගවති  බ් ඤ්ඤු ං පත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යක 

රාජගහං උපනි ් ාය විහරන්ය  බිම්බි ාරරඤ්ඤා පක්යකො ාපිය ො ය හි
අසීතියා ගාමික හ ්ය හි ද්ධිංරාජගහංආගය ො ත්ථු  න්තිකංගන්ත්වා 
ධම්මං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො මා ාපි යරො අනුජානායපත්වා භගවය ො
 න්තියක පබ් ජිත්වා  ද්ධූප ම්පයදො  ත්ථු  න්තියක කම්මට්ඨානං
ගයහත්වා ජන ං ග්ගපරිහරණත්ථං සී වයනවිහාසි.ය ො ත්ථව න්ය ො

‘‘මම  රීරං සුඛුමා ං, න ච  ක්කා සුයඛයනව සුඛං අධිගන්තුං, කායං
කි යමත්වාපි මණධම්මං කාතුංවට්ටතී’’තිචින්ය ත්වාඨානචඞ්කමයමව
අධිට්ඨායපධානමනුයුඤ්ජන්ය ො පාද ය සුයඵොයටසුඋට්ඨිය සුපියවදනං
අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා දළ්හං වීරියං කයරොන්ය ො අච්චාරද්ධවීරිය ාය විය  ං
නිබ් ත්ය තුං අ ක්යකොන්ය ො ‘‘එවං අහං වායමන්ය ොපි මග්ගඵ ානි

නිබ් ත්ය තුංන ක්යකොමි, කිංයමපබ් ජ්ජාය, හීනායාවත්තිත්වායභොයග 

ච භුඤ්ජාමි, පුඤ්ඤානි ච කරි ් ාමී’’ති චින්ය සි. අථ  ත්ථා   ් 

චිත් ාචාරං ඤත්වා  ත්ථ ගන්ත්වා වීයණොපයමොවායදන (මහාව. 243) 
ඔවදිත්වා වීරිය ම ායයොජනවිධිං ද ්ය න්ය ො කම්මට්ඨානං ය ොයධත්වා
ගිජ්ඣකූටං ගය ො. ය ොයණොපි යඛො  ත්ථු  න්තිකා ඔවාදං  භිත්වා
වීරිය ම ංයයොයජත්වාවිප ් නංඋ ්සුක්කායපත්වාඅරහත්ය  පතිට්ඨාසි. 

49. ය ො අරහා හුත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො විපස්සියනො

පාවෙයනතිආදිමාහ. ත්ථ විපස්සීතිවිය ය න, විවිධංවාප ් තීතිවිප ්සී. 

පාවෙයනති පකායරන වුච්චතීති පාවචනං, පිටකත් යං.   ්  විප ්සියනො 

  ්මිං පාවචයනති අත්යථො. යලණන්ති ලිනන්ය  නිලීයන්ය  එත්ථාති



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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පටුන 

ය ණං විහාරං. බන්ධු ාොජධානිොති  න්ධන්ති කු පරම්පරාය වය න

අඤ්ඤමඤ්ඤං  ම් ජ්ඣන්තීති  න්ධූ, ඤා කා. ය  එත්ථ පටිව න්තීති

 න්ධුමා,  න්ධු අ ්  අත්ථීති වා  න්ධුමා. රාජූනං ව නට්ඨානන්ති

රාජධානී,  න්ධුමා ච  ා රාජධානී යචති  න්ධුමාරාජධානී,   ් ා

 න්ධුමාරාජධානියා, ය ණං මයා ක න්ති  ම් න්යධො. ය  යමත්ථ 
උත් ානත්ථයමවාති. 

ය ොණයකොටිවී ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. පුබ් කම්මපිය ොතිකබුද්ධඅපදානවණ්ණනා 

64. ද මාපදායන අයනොතත්තසොසන්යනති පබ්  කූයටහි
පටිච්ඡන්නත් ා චන්දිමසූරියානං න් ායපහිඔ ත් ංඋණ්හංඋදකංඑත්ථ
නත්ථීති අයනො ත්ය ො.  රන්ති ගච්ඡන්ති පභවන්ති  න්දන්ති එ  ්මා
මහානදියයොති  යරො. සීහමුඛාදීහි නික්ඛන් ා මහානදියයො තික්ඛත්තුං
තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං කත්වා නික්ඛන් නික්ඛන් දි ාභායගන  රන්ති

ගච්ඡන්තීති අත්යථො. අයනො ත්ය ො ච ය ො  යරො චාතිඅයනො ත්  යරො. 

  ්  ආ න්නං  මීපට්ඨානන්ති අයනො ත්  රා න්නං,   ්මිං

අයනො ත්  රා න්යන,  මීයපති අත්යථො. ෙ ණීයෙති 

යදවදානවගන්ධබ් කින්නයරොරගබුද්ධපච්යචකබුද්ධාදීහි රමි බ් ං

අල්ලීයි බ් න්ති රමණීයං,   ්මිං රමණීයය. සිලාතයලති

එකග්ඝනපබ්  සි ා ය ති අත්යථො. නානාෙතනපජ්යජොයතති
පදුමරාගයවළුරියාදිනානාඅයනයකහි ර යනහි පජ්යජොය  පකායරන

යජො මායන. නානා න්ධවනන්තයෙති නානප්පකායරහි
චන්දනාගරුකප්පූර මා ති කාය ොකනාගපුන්නාගයක කාදීහි අයනයකහි 
සුගන්ධපුප්යඵහිගහනීභූ වනන් යරසි ා ය ති ම් න්යධො. 

65. ගුණමහන්  ාය  ඞ්ඛයාමහන්  ාය ච  හතා භික්ඛුසඞ්යඝන, 

පයෙයතො පරිවුය ො යලොකනාෙයකො ය ොකත් ය ාමි ම්මා ම්බුද්යධො

 ත්ථ සි ා යන නිසින්යනො අත් යනො පුබ් ානි කම්මානි බයාකරී 

විය ය න පාකටමකාසීති අත්යථො. ය  යමත්ථ යහට්ඨා බුද්ධාපදායන

(අප. යථර 1.1.1 ආදයයො) වුත් ත් ා උත් ානත්ථත් ා ච
සුවිඤ්යඤයයයමව.බුද්ධාපදායනඅන්ය ොගධම්පි ඉධාපදායනකු  ාකු  ං
කම්ම ංසූචකත් ා වග්ග ඞ්ගහවය න ධම්ම ඞ්ගාහකත්යථරා 
 ඞ්ගායිංසූති. 

පුබ් කම්මපිය ොතිකබුද්ධඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

එකූනචත් ාලී මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 
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40. පිලින්දවච්ඡවග්ය ො 
1. පිලින්දවච්ඡත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

චත් ාලී මවග්යග අපදායන න යෙ හංසවතිොතිආදිකං ආය ්මය ො 
පිලින්දවච්ඡත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් 
භගවය ො කාය  හං වතීනගයර යදොවාරිකකුය නිබ් ත්ය ො මහද්ධයනො
මහායභොයගො අයහොසි. ය ො යකොටි න්නිචි ධනරාසිං ඔය ොයකත්වා රයහො
නිසින්යනො ‘‘ඉමං  බ් ධනං මයා  ම්මා ගයහත්වා ගන්තුං වට්ටතී’’ති 
චින්ය ත්වා ‘‘බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්   බ් පරික්ඛාරදානං දාතුං 
වට්ටතී’’ති  න්නිට්ඨානං කත්වා ඡත්    හ ් ං ආදිං කත්වා 
 බ් පරියභොගපරික්ඛාරානිපි    හ ් වය න කායරත්වා පදුමුත් රං
භගවන් ං නිමන්ය ත්වා බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  මහාදානං අදාසි.
එවං ත් ාහං දානං දත්වාපරියයො ානදිවය නිබ් ානාධිගමංපත්යථත්වා
යාවජීවංපුඤ්ඤානිකත්වා ජීවි පරියයො ායනයදවය ොයකනිබ් ත්ය ොඡ
කාමාවචයර දිබ්  ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා මනු ්ය සු ච
චක්කවත්තිආදි ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො  බ් සිප්යපසු නිප්ඵත්තිං පත්ය ො

යගොත් වය න පිලින්දවච්යඡොතිපාකයටො අයහොසි. 

1. ය ොඑකදිව ං  ත්ථු න්තියකධම්මයද නංසුත්වාපටි ද්ධ ද්යධො
පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව අරහා හුත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො උදානවය න  ං පකාය න්ය ො න යෙ

හංසවතිොතිආදිමාහ.   ් ත්යථො යහට්ඨා වුත්ය ොව. ආසිං යදොවාරියකො

අහන්ති අහං හං වතීනගයර රඤ්යඤො යගහද්වායර ද්වාරපා යකො ආසිං

අයහොසින්ති අත්යථො. අක්යඛොභං අමිතං යභො න්ති රඤ්යඤො වල් භත් ා
අඤ්යඤහි යඛොයභතුං චාය තුං අ ක්කුයණයයං අමි ං අපරිමාණයභොගං

ධනංමමඝයර සන්නිචිතං රාසීක ංඅයහොසීති අත්යථො. 

3. බහූ ය ධි තා යභො ාති අයනකා යභොගා යම මයා අධිග ා පත් ා

පටි ද්ධාති අත්යථො.  ත්ථවාසිආදීනං පරික්ඛාරානං නාමානි
නයානුයයොයගන සුවිඤ්යඤයයානි. පරික්ඛාරදානානි ං ානි ච
සුවිඤ්යඤයයායනවාති. 

පිලින්දවච්ඡත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

දුතිය තියචතුත්ථපඤ්චමාපදානානිඋත් ානායනවාති. 

6.  ාකු ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ඡට්ඨාපදායන හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං  ාකු ත්යථර ්  අපදානං.
අයංකිර යථයරො අතීය  ඉය ොකප්ප   හ ් ාධික ්  අ ඞ්යඛයයය ් 
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මත්ථයක අයනොමද ්සි ්  භගවය ො උප්පත්තිය ො පුයර රයමව
බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්ය ො  යයො යවයද උග්ගණ්හිත්වා
 ත්ථ ාරංඅප ් න්ය ො‘‘ ම්පරායිකත්ථංගයවසි ් ාමී’’ති ඉසිපබ් ජ්ජං
පබ් ජිත්වාපබ්  පායදවිහරන්ය ොපඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨ මාපත්තීනං  ාභී
හුත්වා විහරන්ය ො බුද්ධුප්පාදං සුත්වා  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං 
සුත්වා  රයණසු පතිට්ඨිය ො  ත්ථු වා ා ායධ උප්පන්යන අරඤ්ඤය ො
යභ ජ්ජානි ආයනත්වා  ං වූප යමත්වා  ං පුඤ්ඤං ආයරොගයත්ථාය
පරිණායමත්වා ය ොචුය ො බ්රහ්මය ොයකනිබ් ත්ය ොඑකංඅ ඞ්යඛයයයං
යදවමනු ්ය සු ං රන්ය ො පදුමුත් රබුද්ධකාය හං වතීනගයරඑක ්මිං
කුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා  ත්ථාරං
එකං භික්ඛුං අප්පා ාධානං අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා  යං  ං
ඨානන් රං ආකඞ්ඛන්ය ො පණිධානං කත්වා යාවජීවං කු  කම්මං
උපචිනිත්වා සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො උප්පත්තිය ො
පුයර රයමව  න්ධුමතීනගයර බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො  බ් සිප්යපසු 
නිප්ඵත්තිං පත්ය ො  ත්ථ  ාරං අප ් න්ය ො ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා 
ඣානාභිඤ්ඤා ාභීහුත්වාපබ්  පායදව න්ය ොබුද්ධුප්පාදංසුත්වා ත්ථු 
 න්තිකං ගන්ත්වා  රයණසු පතිට්ඨාය භික්ඛූනං තිණපුප්ඵකයරොයග
උප්පන්යන  ං වූප යමත්වා  ත්ථ යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො
බ්රහ්මය ොයක නිබ් ත්තිත්වා  ය ො එකනවුතිකප්යප යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො ක ් ප ්  භගවය ො කාය   ාරාණසියං කු යගයහ 

නිබ් ත්තිත්වාඝරාවා ංව න්ය ොඑකංජිණ්ණංවින ් මානංමහාවිහාරං
දි ්වා  ත්ථ උයපො ථාගාරාදිකං  බ් ං ආව ථං කාරායපත්වා  ත්ථ
භික්ඛු ඞ්ඝ ්  බ් ංයභ ජ්ජං පටියායදත්වායාවජීවංකු  ංකත්වාඑකං
බුද්ධන් රංයදවමනු ්ය සු ං රන්ය ො අම්හාකංභගවය ොඋප්පත්තිය ො
පුයර රයමවයකො ම්බියංය ට්ඨිකුය නිබ් ත්ති. 

ය ො මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛමිත්වා ධාතීහි අයරොගභාවාය යමුනායං
න්හාපියමායනො  ා ං හත්ථය ො මුච්චිත්වා මච්යඡන ගිලිය ො අයහොසි. 
යකවට්ටා  ං මච්ඡං ජා ාය ගයහත්වා  ාරාණසියං ය ට්ඨිභරියාය
වික්කිණිංසු.  ා  ං ගයහත්වා ඵා යමානා පුබ්ය  ක පුඤ්ඤඵය න

අයරොගං දාරකංදි ්වා ‘‘පුත්ය ොයම ද්යධො’’තිගයහත්වායපොය සි.ය ො
ජනයකහි මා ාපිතූහි  ං පවත්තිං සුත්වා ආගන්ත්වා ‘‘අයං අම්හාකං

පුත්ය ො, යදථ යනො පුත් ’’න්ති අනුයයොයගකය  රඤ්ඤා ‘‘උභයය ම්පි
 ාධාරයණො යහොතූ’’ති ද්වින්නං කු ානං දායාදභායවන විනිච්ඡයං කත්වා

ඨපි ත් ා බාකුයලොති  ද්ධනායමො වයප්පත්ය ො මහා ම්පත්තිං
අනුභවන්ය ො ද්වීසුය ට්ඨිකුය සුඑයකක ්මිං ඡමා ං ඡමා ං ව ති. ය  

අත් යනො වායර  ම්පත්ය  නාවා ඞ්ඝාටං  න්ධිත්වා  ත්රූපරි
ර නමණ්ඩපං කායරත්වා පඤ්චඞ්ගිකතූරියය නිප්ඵායදත්වා කුමාරං  ත්ථ

නිසීදායපත්වා උභයනගරමජ්ඣට්ඨානං ගඞ්ගාය ආගච්ඡන්ති, 
අපරය ට්ඨිමනු ් ාපිඑවයමව ජ්යජත්වා ංඨානංගන්ත්වා කුමාරං ත්ථ
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ආයරොයපත්වා ගච්ඡන්ති. ය ො එවං වඩ්ඪමායනො ආසීතියකො හුත්වා 

උභෙයසට්ඨිපුත්යතොති පාකයටො.  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා
පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා  ත් ාහං වායමන්ය ො අට්ඨයම දිවය   හ 
පටි ම්භිදායඅරහත් ං පාපුණි. 

386. ය ො අරහා හුත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා
ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිමාහ.   ් ත්යථො යහට්ඨා වුත්ය ොව. 
අපදානපාළිඅත්යථොපි සුවිඤ්යඤයයයොව. ය ො අරහත් ං පත්වා
විමුත්තිසුයඛනවිහරන්ය ො  ට්ඨිව ්   ායුයකොහුත්වාපරිනිබ් ායීති. 

 ාකු ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. ගිරිමානන්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

 ත් මාපදායන භරිො ය  කාලඞ්කතාතිආදිකං ආය ්මය ො
ගිරිමානන්දත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ 

 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සුයමධ ් 
භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො වයප්පත්ය ො ඝරාවා ං
 ණ්ඨයපත්වා ව න්ය ො අත් යනො භරියාය ච පුත්ය  ච කා ඞ්කය 
ය ොක ල්  මප්පිය ො අරඤ්ඤං පවිසිත්වා පවත් ඵ යභොජයනො
රුක්ඛමූය  විහාසි.  දා සුයමයධො භගවා  ් ානුකම්පාය ත්ථ ගන්ත්වා

ධම්මං යදය ත්වා ය ොක ල් ං අබ්බූළ්යහසි. ය ො ධම්මං සුත්වා
ප න්නමානය ො සුගන්ධපුප්යඵහි භගවන් ං පූයජත්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න
වන්දිත්වාසිරසිඅඤ්ජලිං කත්වාඅභිත්ථවි. 

ය ො ය න පුඤ්යඤන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උභයත්ථ සුඛං
අනුභවිත්වාඉම ්මිංබුද්ධුප්පායදරාජගයහබිම්බි ාරරඤ්යඤො පුයරොහි  ් 

පුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ති, ගිරි ානන්යදොති ්  නාමං අයහොසි. ය ො
විඤ්ඤු ංපත්වා ත්ථු රාජගහාගමයනබුද්ධානුභාවංදි ්වාපටි ද්ධ ද්යධො
පබ් ජිත්වා මණධම්මංකයරොන්ය ො කතිපයංදිව ංගාමකාවාය වසිත්වා
 ත්ථාරං වන්දිතුං රාජගහං අගමාසි. බිම්බි ාරමහාරාජා   ්  ආගමනං

සුත්වා ංඋප ඞ්කමිත්වා ‘‘ඉයධව, භන්ය , ව ථ, අහං චතූහිපච්චයයහි

උපට්ඨහාමී’’ති ම්පවායරත්වාගය ොපි හුකිච්චත් ා ංන රි. ‘‘යථයරො
අබ්යභොකාය යයව ව තී’’ති. යදව ා යථර ්  ය මනභයයන ව ් ධාරං
වායරසුං. රාජා අව ් නකාරණං උපධායරත්වා ඤත්වා යථර ්  කුටිකං
කාරායපසි. යථයරො කුටිකායං ව න්ය ො ය නා න ප්පාය ායභන
චිත්  මාධානං  භිත්වා වීරිය ම ං යයොයජත්වා විප ් නං 
උ ්සුක්කායපත්වාඅරහත් ංපාපුණි. 

419. ය ො අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

 ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො භරිො ය 
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කාලඞ්කතාතිආදිමාහ.  ං භගවය ො නියවදනඤ්ච භගව ා
ක ානු ා නඤ්ච මග්ගං ඵ ාධිගමාපදානඤ්ච පාඨානු ායරන 

සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ගිරිමානන්දත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

අට්ඨමනවමද මාපදානානි උත් ානත්ථායනවාති. 

චත් ාලී මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

41. ය ත්යතෙයවග්ය ො 
1. ති ් යමත්ය යයත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

1. එකචත් ාලී යම වග්යග පඨමාපදායන පබ්භාෙකූටං 

නිස්සාොතිආදිකං ති ් යමත්ය යයත්යථර ්  අපදානං.  ත්ථ
 ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා පදුමුත් ර ්  භගවය ො අජිනචම්මං
නිසීදනත්ථාය දින්නයමව නානං. ය  ං අපදානපාළියා
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

2. පුණ්ණකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

29. දුතියාපදායන පබ්භාෙකූටං නිස්සාොතිආදිකං ආය ්මය ො 
පුණ්ණකත්යථර ්  අපදානං.  ත්ථ හිමවන්ය  යක්ඛය නාපති හුත්වා
පරිනිබ්බු  ්  පච්යචකබුද්ධ ්  ආළහනකරණයමව නානත් ං. ය  ං
පාඨානු ායරනසුවිඤ්යඤයයයමව. 

45.  තියාපදායන හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො
යමත් ගුත්යථර ්  අපදානං. ත්ථහිමවන්  මීයපඅය ොකපබ් ය ය ො
 ාපය ො හුත්වා පණ්ණ ා ායං ව න්ය ො සුයමධ ම්බුද්ධං දි ්වා පත් ං
ගයහත්වා  ප්පිපූරණං විය ය ො. ය  ං පුඤ්ඤඵ ානි ච 

සුවිඤ්යඤයයායනව.අපදානගාථානංඅත්යථොචපාකයටොයයව. 

72. චතුත්ථාපදායන  ඞ් ා භාගීෙථී නා ාතිආදිකං ආය ්මය ො 
යධො කත්යථර ්  අපදානං.  ත්රාපි බ්රාහ්මයණො හුත්වා භාගීරථීගඞ්ගාය
 රමායන භික්ඛූ දි ්වා ප න්නමානය ො ය තුං කාරායපත්වා
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  නියයාදි භායවොයයව විය ය ො.
පුඤ්ඤඵ පරිදීපනගාථානංඅත්යථොනයානු ායරන සුවිඤ්යඤයයයොව. 

100. පඤ්චමාපදායන හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො 
උපසිවත්යථර ් අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථ
භයව විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ො
කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො ඝරාවා ං පහාය
ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන්ය  පදුමුත් රං භගවන් ං දි ්වා



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

460 

පටුන 

තිණ න්ථරං  න්ථරිත්වා  ත්ථ නිසින්න ්  භගවය ො  ා පුප්ඵපූජං

අකාසීතිඅයංවිය ය ො, ය  මුත් ානයමව. 

161. ඡට්ඨාපදායන මි ලුද්යදො පුයෙ ආසින්තිආදිකං ආය ්මය ො 
නන්දකත්යථර ්  අපදානං. අයං කිර පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  
කරවික කුයණො හුත්වා මධුරකූජි ං කයරොන්ය ො  ත්ථාරං පදක්ඛිණං
අකාසි. අපරභායග මයූයරො හුත්වා අඤ්ඤ ර ්  පච්යචකබුද්ධ ් 
ව නගුහාද්වායර ප න්නමානය ො දිව  ්  තික්ඛත්තුං මධුයරන ව ්සි ං
ව ්සි.එවං ත්ථ ත්ථභයවපුඤ්ඤානිකත්වා අම්හාකංභගවය ොකාය 

 ාවත්ථියං කු යගයහ නිබ් ත්ය ො නන්දයකොති  ද්ධනායමො  ත්ථු
 න්තියක ධම්මං සුත්වා පබ් ජිත්වා විප ් නං වඩ්යඪත්වා අරහත් ං
පාපුණි.ය ො අපරභායගඅත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වාය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො මි ලුද්යදො පුයෙආසින්තිආදිමාහ. ත්ථ
පච්යචකබුද්ධ ්  මණ්ඩපංකත්වාපදුමපුප්යඵහිඡදනයමවවිය ය ො. 

183.  ත් මාපදායන පබ්භාෙකූටං නිස්සාොතිආදිකං ආය ්මය ො 
යහමකත්යථර ්  අපදානං.  ත්ථාපි ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා හිමවන්ය 
ව න්ය ො පියද ්සිංභගවන් ංඋපග ං දි ්වා ර නමයංළිඨං අත්ථරිත්වා
අට්ඨාසි. ත්ථ නිසින්න ් කුම්භමත් ංජම්බුඵ ංආහරිත්වාඅදාසි.භගවා
  ්  චිත් ප්ප ාදත්ථාය ංඵ ංපරිභුඤ්ජි.එත් කයමවවිය ය ො. 

224. අට්ඨමාපදායන ොජාසි විජයෙො නා ාතිආදිකං ආය ්මය ො 

ය ොයදයයත්යථර ් අපදානං. ත්ථ ොජාසිවිජයෙොනා ාති දහරකා ය ො

පට්ඨාය බ්  ඞ්ගායමසුජිනය ො, චතූහි ඞ්ගහවත්ථූහිජනං රඤ්ජනය ො 

අල්ලීයනය ොවිජයයොනාමරාජාඅයහොසීතිඅත්යථො. යකතු තීපුරුත්තය ති
යකතු වුච්චන්ති ධජපටාකා. අථ වා නගරය ොභනත්ථාය නගරමජ්යඣ

උ ් ාපි ර නය ොරණානි, ය  යකතූ නිච්චං උ ් ාපි ා ය ොභයමානා 
අ ් ාඅත්ථීතියකතුමතී.පූයරතිධනධඤ්යඤහි බ් ජනානංමනන්තිපුරං.

යකතුමතීච ා පුරඤ්චය ට්ඨට්යඨනඋත් මඤ්යචතියකතුමතීපුරුත් මං, 

  ්මිං යකතුමතීපුරුත් යම. සූයෙො වික්ක සම්පන්යනොති අභීය ො
වීරිය ම්පන්යනොවිජයයොනාම රාජාඅජ්ඣාවසීති ම් න්යධො.ඉත්ථං භූ ං
පුරඤ්ච  බ් වත්ථුවාහනඤ්චඡඩ්යඩත්වාහිමවන් ංපවිසිත්වාඉසිපබ් ජ්ජං
පබ් ජිත්වා ව න්ය ො සුයමධභගවන් ං දි ්වා ය ොමන ් ං උප්පායදත්වා
චන්දයනනපූජාකරණයමව විය ය ො. 

276. නවමාපදායන න යෙ හංසවතිොතිආදිකං ආය ්මය ො

ජතුකණ්ණිත්යථර ්  අපදානං.  ත්ථ ය ට්ඨිපුත්ය ො හුත්වා
සුවණ්ණපා ායද ව නභායවො ච පඤ්චහි කාමගුයණහි  මඞ්ගී හුත්වා
ව නභායවො ච  බ් යද වාසීනං  බ් සිප්පවිඤ්ඤූනඤ්ච ආගන්ත්වා
ය වනභායවොචවිය ය ො. 
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330. ද මාපදායන හි වන්තස්සාවිදූයෙතිආදිකං ආය ්මය ො
උයදනත්යථර ්  අපදානං.  ත්ථ හිමවන්  මීයප පදුමපබ්  ං නි ් ාය
 ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වාව න්ය නපදුමුත් ර ් භගවය ොපදුමපුප්ඵං
ගයහත්වා පූජි භායවොවවිය ය ො.ය  ං බ් ත්ථඋත් ානයමවාති. 

එකචත් ාලී මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

42. භද්දාලිවග්ය ො 
1-10. භද්දාලිත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

 ාචත් ාලී මවග්යග පඨමාපදානඤ්ච දුතියාපදානඤ්ච තියාපදානඤ්ච
නයානු ායරනසුවිඤ්යඤයයයමව. 

106. චතුත්ථාපදායන න යෙ බන්ධු තිොතිආදිකං ආය ්මය ො 

මධුමං දායකත්යථර ්  අපදානං.  ත්ථ සූකරියකොති සූකරමං ං 

වික්කිණිත්වා ජීවිකං කප්යපන්ය ො. උක්යකොටකං ෙන්ධයත්වාති

පිහකපප්ඵා මං ං පචිත්වා මධුමං ම්හි ඔකිරිං පක්ඛිපිං. ය න මංය න
පත් ං පූයරත්වා භික්ඛු ඞ්ඝ ්  දත්වා ය න පුඤ්ඤකම්යමන ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායදඅරහත් ංපාපුණින්ති අත්යථො. 

නාගපල් වත්යථර ්  පඤ්චමාපදානම්පි එකදීපියත්යථර ්  

ඡට්ඨාපදානම්පි උච්ඡඞ්ගපුප්ඵියත්යථර ්   ත් මාපදානම්පි
යාගුදායකත්යථර ්  අට්ඨමාපදානම්පි පත්යථොදනදායකත්යථර ් 
නවමාපදානම්පි මඤ්චදායකත්යථර ්  ද මාපදානම්පි  බ් ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

 ාචත් ාලී මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

43-48. සකිංසම් ජ්ජකාදිවග්ය ො 
1-60.  කිං ම්මජ්ජකත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

ය චත් ාලී මවග්යග  බ් යථරාපදානානි උත් ානායනව. යකව ං
යථරානංනාමනානත් ං පුඤ්ඤනානත් ඤ්චවිය ය ො. 

චතුචත් ාලී යම වග්යගපි  බ් ානි අපදානානි පාකටායනව. යකව ං 
පුඤ්ඤනානත් ංඵ නානත් ඤ්චවිය ය ො. 

1. පඤ්චචත් ාලී මවග්යග පඨමාපදායන කකුසන්යධො

 හාවීයෙොතිආදිකං ආය ්මය ොවිභීටකමිඤ්ජියත්යථර ් අපදානං. 

2.  ත්ථ බීජමිඤ්ජ දාසහන්ති විභීටකඵ ානි ඵාය ත්වා බීජානි
මිඤ්ජානි ගයහත්වා මධු ක්කරාහි යයොයජත්වා කකු න්ධ ්  භගවය ො 
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අදාසින්තිඅත්යථො.දුතියාපදානාදීනි බ් ානිසුවිඤ්යඤයයායනව, යථරානං 
නාමනානත් ාදීනිපිපාඨානු ායරනයවදි බ් ානි. 

1. ඡචත් ාලී යම වග්යග පඨමාපදායන ජ තිං කාෙයං අහන්ති 
උත් මය ොධිරුක්ඛ ්   මන් ය ො ආළින්දං අහං කාරයින්ති අත්යථො.
ය  ානි දුතියාපදානාදීනි බ් ානිපිඋත් ානායනව. 

 ත් චත් ාලී යම වග්යග පඨමාපදානාදීනි පාළිඅනු ායරන 

සුවිඤ්යඤයයායනව. 

අට්ඨචත් ාලී යමවග්යගපඨමදුතියාපදානානිඋත් ානායනව. 

30.  තියාපදායන යකොසියෙොනා භ වාතියකොසියයගොත්ය ජා ත් ා

යකොසියයො නාම පච්යචකබුද්යධොති අත්යථො. චිත්තකූයටති 

චිත් කූටයක ා කූට ානුකූටාදීසු අයනො ත් දහං පටිච්ඡායදත්වා
ඨි පබ්  කූයටසු නානාර නඔ ධාදීහි විචිත්ය  චිත් කූටපබ් ය  ය ො
පච්යචකබුද්යධොවසීතිඅත්යථො. 

චතුත්ථපඤ්චමාපදානානිඋත් ානායනව. 

56. ඡට්ඨාපදායන කුසට්ඨක දාසහන්ති 

පක්ඛිකභත් උයපො ථිකභත් ධුරභත්   ාකභත් ාදීසු කු පණ්ණවය න
දා බ් ං අට්ඨ  ාකභත් ංඅහංඅදාසින්තිඅත්යථො. 

61.  ත් මාපදායන යසොභියතො නා  සම්බුද්යධොති 

ආයරොහපරිණාහද්වත්තිං මහාපුරි  ක්ඛණ යාමප්පභාදීහි
ය ොභමාන රීරත් ාය ොභිය ොනාම  ම්මා ම්බුද්යධොතිඅත්යථො. 

66. අට්ඨමාපදායන තක්කොෙං වසී තදාති  ං ද පුඤ්ඤකිරියවත්ථුං

කයරොන් ා ජනා පටිව න්ති එත්ථාති  ක්කරා, රාජධානී. ති ් ං 

 ක්කරායං,  දාවසීතිඅත්යථො. 

72. නවමාපදායන පානධිං සුකතං  ය්හාති උපාහනයුගං 
සුන්දරාකායරන නිප්ඵාදි ං ගයහත්වාති අත්යථො. ද මාපදානං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

අට්ඨචත් ාලී මවග්ගවණ්ණනානිට්ඨි ා. 

49. පංසුකූලවග්ය ො 
1-10. පංසුකූ  ඤ්ඤකත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

එකූනපඤ්ඤා මවග්යග පඨමාපදානං සුවිඤ්යඤයයයමව. 
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14. දුතියාපදායන අධිච්චුප්පත්තිකා බුද්ධාති අධිච්යචන අකාරයණන 

උප්පත්තිකා  යම්භූ ා, අඤ්යඤහි යදවබ්රහ්මමාරාදීහි උපයද දායයකහි
රහි ා  යම්භූඤායණනඋප්පන්නාජා ාපාතුභූ ාතිඅත්යථො. 

16. ඔදුම්බරිකපුප්ඵං වාති උදුම් රරුක්යඛ පුප්ඵං දුල් භං 

දුල් භුප්පත්තිකං ඉව. ෙන්දම්හි සසකං ෙථාති චන්දමණ්ඩය    ය ඛාය

රූපං දුල් භං යථා. වාෙසානං ෙථා ඛීෙන්ති කාකානං නිච්චං රත්තින්දිවං

ඛුද්දාළිළි භායවන ඛීරං දුල් භං යථා, එවං දුල් භං ය ොකනායකං
චතුරා ඞ්යඛයයයං වා අට්ඨා ඞ්යඛයයයං වා ය ොළ ා ඞ්යඛයයයං වා
කප්ප   හ ් ං පාරමියයො පූයරත්වා බුද්ධභාවය ො දුල් යභො 
ය ොකනායයකොතිඅත්යථො. 

30.  තියාපදායන  ධුං භියසහි සවතීති යපොක්ඛරමධුපදුමයක යරහි

 වතිපග්ඝරති. ඛීෙංසප්පිංමුළාලිභීතිඛීරඤ්ච ප්පිර ඤ්චපදුමමුළාය හි 

සවති පග්ඝරති.   ්මා  දුභයං මම  න් කං බුද්යධො පටිග්ගණ්හතූති
අත්යථො. 

චතුත්ථපඤ්චමඡට්ඨාපදානානිඋත් ානායනව. 

119.  ත් මාපදායන ෙත්තාලීසදිජාපි ොති ද්වික්ඛත්තුං ජා ාති දිජා.

කුමාරවයය උට්ඨි දන් ානං පති ත් ා පුන උට්ඨි දන් ා දිජා, ය  ච
දන් ා.  යාකරණඤ්චයහට්ඨානිදානකථායංවුත් යමව. 

අට්ඨමාපදානංඋත් ානයමවාති. 

171. නවමාපදායන තදාහං  ාණයවො ආසින්ති යදා සුයමධපණ්ඩිය ො

දීපඞ්කරභගවය ො  න්තිකා  යාකරණං  භි,  දා අහං යමයඝො නාම 
බ්රාහ්මණමාණයවො හුත්වා සුයමධ ාපය න  හ ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
සික්ඛාපයදසුසික්ඛිය ොයකනචිපාප හායයන ං ට්යඨො  ං ග්ගයදොය න
පාපවි ක්කාදිව ං ගය ො මාතුඝා කම්මවය න නරයක 

අග්ගිජා ාදිදුක්ඛමනුභවිත්වා  ය ො චුය ො  මුද්යද තිමිඞ්ග මහාමච්යඡො

හුත්වා නිබ් ත්ය ො,  මුද්දමජ්යඣ ගච්ඡන් ං මහානාවං ගිලිතුකායමො
ගය ො.දි ්වාමංවාණිජා භී ා‘‘අයහොයගො යමොභගවා’’ති ද්දමකංසු.අථ
මහාමච්යඡො පුබ් වා නාවය න බුද්ධගාරවං උප්පායදත්වා  ය ො චුය ො
 ාවත්ථියංවිභව ම්පන්යනබ්රාහ්මණකුය නිබ් ත්ය ො  ද්යධොප න්යනො
 ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා පබ් ජිත්වා  හ පටි ම්භිදාහි අරහත් ං 
පාපුණිත්වා දිව  ්  තික්ඛත්තුං උපට්ඨානං ගන්ත්වා  රමායනො වන්දති.

 දාභගවා ‘‘චිරංධම්මරුචී’’තිමංආහ. 

184. අථ ය ො යථයරො ‘‘සුචිරං   පුඤ්ඤ ක්ඛණ’’න්තිආදීහි ගාථාහි

යථොයමසි. භන්ය ,   පුඤ්ඤ ක්ඛණධර යගො ම. පතිපුබ්යබන
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විසුද්ධපච්ෙෙන්ති පුබ්ය  දීපඞ්කරපාදමූය 
පරිපුණ්ණපාරමීපච්චය ම්භායරො සුට්ඨු චිරං කා ං මයා න දිට්යඨො අසීති

අත්යථො. අහ ජ්ජසුයපක්ඛනන්ති අජ්ජ ඉම ්මිං දිවය  අහං සුයපක්ඛනං

සුන්දරද ් නං, සුන්දරදිට්ඨං වා නිරුප ං විග් හං උපමාරහි  රීරං

යගො මං වත එකන්ය න පස්සාමි දක්ඛාමීතිඅත්යථො. 

185-186. සුචිෙං විහතතය ො  ොති විය ය න හ  යමො

විද්ධංසි යමොයහොත්වං මයාපිසුට්ඨුචිරංයථොමිය ොතිඅත්යථො. සුචිෙක්යඛන

නදී වියසොසිතාති එ ා  ණ්හානදී සුන්දරරක්යඛන යගොපයනන විය ය න

ය ොසි ා, අභබ්බුප්පත්තික ා  යාති අත්යථො. සුචිෙං අ ලං වියසොධිතන්ති

සුට්ඨුචිරංදීයඝනඅද්ධුනාඅම ංනිබ් ානංවිය ය නය ොධි ං, සුට්ඨුක ං

අධිග ං  යාති අත්යථො. නෙනං ඤාණ ෙං  හාමුයන. 

චිෙකාලස ඞ්ගියතොතිමහාමුයනමහා මණඤාණමයංනයනං දිබ් චක්ඛුං

චිරකා ං  මධිගය ො  ම්පත්ය ො ත්වන්ති අත්යථො. අවිනට්යඨො 

පුනෙන්තෙන්ති අහං පුන අන් රං අන් රාභයව මජ්යඣ පරිනට්යඨො 

පරිහීයනො අයහොසින්ති අත්යථො. පුනෙජ්ජස ා යතො තොති අජ්ජ ඉම ්මිං

කාය  යා ද්ධිංපුනපි මාගය ොඑකීභූය ො හව ාමීති අත්යථො. නහි

නස්සන්තිකතානිය ොත ාතියගො ම  බ් ඤ්ඤුබුද්ධ,  යා ද්ධිංක ානි
 මාගමාදීනි නහි න ් න්තියාවඛන්ධපරිනිබ් ානානවිනාභවි ් න්තීති
අත්යථො.ය  ං උත් ානයමවාති. 

ධම්මරුචියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

ද මාපදානංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

එකූනපඤ්ඤා මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

50-53. කිඞ්කණිපුප්ඵාදිවග්ය ො 
1-40. කිඞ්කණිපුප්ඵියත්යථරඅපදානාදිවණ්ණනා 

පඤ්ඤා මවග්යග චඑකපඤ්ඤා මවග්යගච ද්යවපඤ්ඤා මවග්යගච
ය පඤ්ඤා මවග්යගච බ් ානිඅපදානානිඋත් ානායනවාති. 

54. කච්ොෙනවග්ය ො 
1. මහාකච්චායනත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

චතුපඤ්ඤා මවග්යග පඨමාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං
ආය ්මය ො මහාකච්චායනත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි
උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  ගහපතිමහා ා කුය 
නිබ් ත්තිත්වා වුද්ධිප්පත්ය ොඑකදිව ං ත්ථු න්තියකධම්මංසුණන්ය ො
 ත්ථාරා  ංඛිත්ය න භාසි  ්  විත්ථායරන අත්ථං විභජන් ානං
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අග්ගට්ඨායන ඨපියමානං එකං භික්ඛුං දි ්වා  යම්පි  ං ඨානන් රං
පත්යථන්ය ොපණිධානංකත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානි කත්වායදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො සුයමධ ්  භගවය ො කාය  විජ්ජාධයරො හුත්වා ආකාය න 
ගච්ඡන්ය ො එක ්මිං වන ණ්යඩ නිසින්නං භගවන් ං දි ්වා
ප න්නමානය ො කණිකාරපුප්යඵහිපූජංඅකාසි. 

ය ො ය න පුඤ්යඤන අපරාපරං සුගතීසුයයව පරිවත්ය න්ය ො 
ක ් පද    ්  කාය   ාරාණසියං කු යගයහ නිබ් ත්තිත්වා
පරිනිබ්බුය  භගවති සුවණ්ණයචතියකම්මට්ඨායන    හ ් ග්ඝනිකාය
සුවණ්ණිට්ඨකාය පූජං කත්වා ‘‘ඉම ්  නි ් න්යදන
නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායන රීරංයමසුවණ්ණවණ්ණංයහොතූ’’ති පත්ථනං
අකාසි.  ය ො යාවජීවං කු  කම්මං කත්වා එකං බුද්ධන් රං 
යදවමනු ්ය සු  ං රිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද උජ්යජනියං රඤ්යඤො 

චණ්ඩපජ්යජො  ්  පුයරොහි යගයහ නිබ් ත්ති,   ්  නාමග්ගහණදිවය 

මා ා ‘‘මය්හං පුත්ය ො සුවණ්ණවණ්යණො, අත් යනො නාමං ගයහත්වා

ආගය ො’’ති කඤ්ෙන ාණයවොත්යවව නාමං අකාසි. ය ො වුද්ධිමන්වාය
 යයො යවයද උග්ගණ්හිත්වා පිතු අච්චයයන පුයරොහි ට්ඨානං  භි. ය ො

යගොත් වය න කච්ොෙයනොති පඤ්ඤායිත්ථ. අථ රාජා චණ්ඩපජ්යජොය ො

බුද්ධුප්පාදං සුත්වා, ‘‘ආචරිය, තුම්යහ  ත්ථ ගන්ත්වා  ත්ථාරං
ඉධායනථා’’තියපය සි.ය ො අත් ට්ඨයමො ත්ථු න්තිකංඋපගය ො  ් 

 ත්ථා ධම්මං යදය සි, යද නාපරියයො ායන  ත් හි ජයනහි  ද්ධිං  හ
පටි ම්භිදාහිඅරහත්ය පතිට්ඨාසි. 

1. ය ො එවං පත් අරහත් ඵය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා 

ජියනොතිආදිමාහ.  ං යහට්ඨා වුත් ත්ථයමව. අථ  ත්ථා ‘‘එථ, 

භික්ඛයවො’’ති හත්ථං ප ායරසි. ය   ාවයදව 
ද්වඞ්ගු මත් යක ම ්සුඉද්ධිමයපත් චීවරධරා ව ්  ට්ඨිකත්යථරා විය

අයහසුං. එවං යථයරො  දත්ථංනිප්ඵායදත්වා, ‘‘භන්ය , රාජා පජ්යජොය ො
තුම්හාකං පායද වන්දිතුං ධම්මඤ්ච ය ොතුං ඉච්ඡතී’’තිආයරොයචසි.  ත්ථා

‘‘ත්වංයයව, කච්චාන,  ත්ථ ගච්ඡ,  යි ගය  රාජා පසීදි ් තී’’ති ආහ.
යථයරො  ත්ථු ආණාය අත් ට්ඨයමො  ත්ථ ගන්ත්වා රාජානං ප ායදත්වා
අවන්තීසු  ා නං පතිට්ඨායපත්වා පුන  ත්ථු  න්තිකයමව ආගය ො. 
අත් යනො පුබ් පත්ථනාවය න කච්චායනප්පකරණං
මහානිරුත්තිප්පකරණං යනත්තිප්පකරණන්තිපකරණත් යං ඞ්ඝමජ්යඣ

 යාකාසි.අථ න්තුට්යඨනභගව ා ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම ාවකානං
 ංඛිත්ය න භාසි  ්  විත්ථායරන අත්ථං විභජන් ානං යදිදං

මහාකච්චායනො’’ති (අ. නි. 1.188, 197) එ දග්ගට්ඨායන ඨපිය ො 
අග්ගඵ සුයඛනවිහාසීති. 

මහාකච්චායනත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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2. වක්කලිත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

දුතියාපදායන ඉයතො සතසහස්සම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො
වක්කලිත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි යථයරො පුරිමජිනවයරසුක ාධිකායරො
 ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො 
පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  හං වතීනගයර කු යගයහ නිබ් ත්ය ො
විඤ්ඤු ංපත්ය ො ත්ථු  න්තිකංගච්ඡන්ය හිඋපා යකහි ද්ධිංවිහාරං
ගන්ත්වා පරි පරියන්ය  ඨිය ො ධම්මං සුණන්ය ො  ත්ථාරා එකං භික්ඛුං 
 ද්ධාධිමුත් ානං අග්ගට්ඨායන ඨපි ං දි ්වා  යම්පි  ං ඨානන් රං
පත්යථන්ය ො  ත් ාහං බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  මහාදානං දත්වා
පණිධානංඅකාසි. ත්ථා  ්  අනන් රායංදි ්වා යාකරි. 

ය ො යාවජීවං කු  ං කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො අම්හාකං

භගවය ො කාය   ාවත්ථියං බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ති,   ්  වක්කලීති

නාමං කරිංසු.  ත්ථ කලීති අපරාධති කාළකාදියදො  ්  අධිවචනං.
නිද්ධන් සුවණ්ණපිණ්ඩ දි  ාය අපගය ො  යපගය ො කලි යදොය ො
අ ් ාතිව-කාරාගමංකත්වාවක්කලීතිවුච්චති.ය ොවුද්ධිප්පත්ය ො යයො 

යවයදඋග්ගණ්හිත්වා බ්රාහ්මණසිප්යපසුනිප්ඵත්තිං ගය ො,  ත්ථාරං දි ්වා 
රූපකාය ම්පත්තිද ් යනන අතිත්ය ො  ත්ථාරා  ද්ධිංයයව විචරති.
‘‘අගාරමජ්යඣ ව න්ය ො නිච්චකා ං  ත්ථු ද ් නං න  භි ් ාමී’’ති 

 ත්ථු  න්තියක පබ් ජිත්වා ඨයපත්වා යභොජනකා ං  රීරකිච්චකා ඤ්ච

ය  කාය යත්ථඨිය න  ක්කා ද   ංප ්සිතුං,  ත්ථඨිය ො අඤ්ඤං
කිච්චං පහාය භගවන් ං ඔය ොයකන්ය ොයයව විහරති.  ත්ථා   ් 
ඤාණපරිපාකං ආගයමන්ය ො  හුකා ං   ්මිං රූපද ් යනයනව 

විචරන්ය  කිඤ්චි අවත්වා පුයනකදිව ං – ‘‘කිං ය , වක්කලි, ඉමිනා

පූතිකායයන දිට්යඨන? යයොයඛො, වක්කලි, ධම්මංප ් ති, ය ොමංප ් ති; 

යයොමං ප ් ති, ය ො ධම්මං ප ් ති. ධම්මඤ්හි, වක්කලි, ප ් න්ය ොමං

ප ් තී’’ති ( ං. නි. 3.87) ආහ.  ත්ථරි එවං වදන්ය පි යථයරො  ත්ථු

ද ් නං පහාය අඤ්ඤත්ථ ගන්තුං න  ක්යකොති.  ය ො  ත්ථා, ‘‘නායං

භික්ඛු ංයවගංඅ භිත්වාබුජ්ඣි ් තී’’තිව ්සූපනායිකදිවය  – ‘‘අයපහි, 

වක්කලී’’ති යථරං පණායමසි. ය ො  ත්ථාරා පණාමිය ො  ත්ථු  ම්මුයඛ

ඨාතුං අ ක්යකොන්ය ො–‘‘කිංමය්හංජීවිය න, යයොහං ත්ථාරංදට්ඨුංන

 භාමී’’ති ගිජ්ඣකූයට පබ් ය  පපා ට්ඨානං අභිරුහි?  ත්ථා   ්   ං 
පවත්තිං ඤත්වා – ‘‘අයං භික්ඛු මම  න්තිකා අ ් ා ං අ භන්ය ො
මග්ගඵ ානං උපනි ් යං නාය යයා’’ති අත් ානං ද ්ය ත්වා ඔභා ං
වි ් ජ්යජන්ය ො– 

‘‘පායමොජ්ජ හුය ොභික්ඛු, ප න්යනොබුද්ධ ා යන; 

අධිගච්යඡපදං න් ං,  ඞ්ඛාරූප මංසුඛ’’න්ති.(ධ.ප.381) – 
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ගාථං වත්වා ‘‘එහි, වක්කලී’’ති (ධ. ප. අට්ඨ. 2.381) හත්ථං ප ායරසි.

යථයරො ‘‘ද  ය ො යම දිට්යඨො, ‘එහී’ති අව්හායනම්පි  ද්ධ’’න්ති 

  වළිතිය ොමන ් ං උප්පායදත්වා ‘‘කුය ො ගච්ඡාමී’’ති අත් යනො
ගමනභාවං අජානිත්වාව  ත්ථු  ම්මුයඛ ආකාය  පක්ඛන්දිත්වා පඨයමන
පායදන පබ් ය  ඨිය ොයයව  ත්ථාරා වුත් ගාථායයො ආවජ්යජන්ය ො
ආකාය යයව ළිතිං වික්ඛම්යභත්වා  හ පටි ම්භිදාහි අරහත් ං පාපුණීති

අඞ්ගුත් රට්ඨකථායං (අ.නි. අට්ඨ. 1.1.208) ධම්මපදවණ්ණනායඤ්ච (ධ.

ප.අට්ඨ.2.381වක්කලිත්යථරවත්ථු)ආග ං. 

ඉධ පන එවං යවදි බ් ං – ‘‘කිං ය , වක්කලී’’තිආදිනා  ත්ථාරා 

ඔවදිය ො ගිජ්ඣකූයට විහරන්ය ො විප ් නං පට්ඨයපසි,   ්   ද්ධාය

  වභාවය ො එව විප ් නා වීථිං න ඔ රති? භගවා  ං ඤත්වා
කම්මට්ඨානං ය ොයධත්වා අදාසි. ය ො පුන විප ් නං මත්ථකං පායපතුං

නා ක්ඛියයව. අථ ්  ආහාරයවකල්ය න වා ා ායධො උප්පජ්ජි,  ං
වා ා ායධනළිළියමානංඤත්වාභගවා ත්ථගන්ත්වාපුච්ඡන්ය ො– 

‘‘වා යරොගාභිනීය ො ත්වං, විහරංකානයනවයන; 

පවිද්ධයගොචයරලූයඛ, කථංභික්ඛුකරි ් සී’’ති.(යථරගා.350) – 

ආහ. ංසුත්වායථයරො– 

‘‘ළිතිසුයඛනවිපුය න, ඵරමායනො මු ් යං; 

ලූඛම්පිඅභි ම්යභොන්ය ො, විහරි ් ාමිකානයන. 

‘‘භායවන්ය ො තිපට්ඨායන, ඉන්ද්රියානි  ානිච; 

ය ොජ්ඣඞ්ගානිචභායවන්ය ො, විහරි ් ාමිකානයන. 

‘‘ආරද්ධවීරියයපහි ත්ය , නිච්චංදළ්හපරක්කයම; 

 මග්යග හිය දි ්වා, විහරි ් ාමිකානයන. 

‘‘අනු ් රන්ය ො  ම්බුද්ධං, අග්ගංදන් ං  මාහි ං; 

අ න්දිය ො රත්තින්දිවං, විහරි ් ාමි කානයන’’ති. (යථරගා. 351-

354) – 

ච  ්ය ොගාථායයොඅභාසි. ා ංඅත්යථොයථරගාථාවණ්ණනායං(යථරගා. 

අට්ඨ.2.351-354) වුත්ය ොයයව.එවංයථයරොවිප ් නංඋ ්සුක්කායපත්වා
අරහත් ං පාපුණි. 

28. ය ො අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ඉයතො
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සතසහස්සම්හීතිආදිමාහ.  ත්ථ ඉයතොති කකු න්ධාදීනං
උප්පන්නභද්දකප්පය ොයහට්ඨා කප්ප   හ ් මත්ථයකතිඅත්යථො. 

29. පදු ාකාෙවදයනොතිසුපුප්ඵි පදුම  ්සිරීකමුයඛො. පදු පත්තක්යඛොති
ය  පදුමපුප්ඵපණ්ණ දි අක්ඛීතිඅත්යථො. 

30. පදුමුත්තෙ න්යධොවාතිපදුමගන්ධමුයඛොතිඅත්යථො. 

31. අන්ධානං නෙනූපය ොති චක්ඛුවිරහි ානං ත් ානංනයන දිය ො, 
ධම්මයද නාය  බ්  ත් ානං පඤ්ඤාචක්ඛාදිචක්ඛුදායයකොති අත්යථො. 

සන්තයවයසොති න්  භායවො න් ඉරියාපයථො. ගුණනිධීතිගුණානංනිධි, 

 බ් ගුණගණානං නිධානට්ඨානභූය ොති අත්යථො. කරුණා තිආකයෙොති
 ාධූනං චිත් කම්පන ඞ්ඛා ාය කරුණාය ච 

අත්ථානත්ථමිනනපරිච්ඡින්නමතියාචආකයරොආධාරභූය ො. 

32. බ්රහ් ාසුෙසුෙච්චියතොතිබ්රහ්යමහිචඅසුයරහිචයදයවහිච අච්චිය ො
පූජිය ොතිඅත්යථො. 

33.  ධුයෙනරුයතනොතිකරවීකරු මධුයරන ද්යදන ක ංජනං

රඤ්ජයන්තීති  ම් න්යධො. සන්ථවී සාවකං සකන්ති අත් යනො  ාවකං 

මධුරධම්මයද නාය න්ථවී, ථුතිංඅකාසීතිඅත්යථො. 

34. සද්ධාධිමුත්යතොති  ද්දහන ද්ධාය  ා යන අධිමුත්ය ො

පතිට්ඨිය ොති අත්යථො.    දස්සනලාලයසොති මය්හං ද ් යන  යාවයටො 
 ප්පයරො. 

35. තං ඨාන භියෙොෙයන්ති  ං ද්ධාධිමුත් ට්ඨානන් රංඅභියරොචයිං, 
ඉච්ඡිංපත්යථසින්තිඅත්යථො. 

40. පීත ට්ඨනිවාසනන්ති සිලිට්ඨසුවණ්ණවණ්ණවත්යථ නිවත්ථන්ති 

අත්යථො. යහ ෙඤ්යඤොපචිතඞ් න්ති සුවණ්ණපාමඞ්ග ග්ගි ගත් න්ති
අත්යථො. 

47-48. යනොනීතසුඛු ාලං  න්ති නවනී මිව මුදු ලුණහත්ථපාදං. 

ජාතපල්ලවයකො ලන්ති අය ොකපල් වපත් යකොම මිව මුදුකන්ති

අත්යථො. පිසාචීභෙතජ්ජිතාති දාඑවංභූ ංකුමාරංමංඅඤ්ඤාපි ාචී එකා

රක්ඛසී භයයන  ජ්යජසි භිං ායපසීති අත්යථො.  දා  යහසිස්ස 

 ම්මා ම්බුද්ධ ්  පාදමූය  මං සායෙසුං නිපජ්ජායපසුං. දීන ානසා 

භී චිත් ාමමමා ාපි යරො ඉ ං දාරකංය දදාම, ඉම ්  සෙණං පතිට්ඨා
යහොතුනාථනායකාති ම් න්යධො. 
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පටුන 

49. තදා පටිග් හි යසො  න්ති ය ො භගවා  දා   ්මිං මම මාතුයා 

දින්නකාය  ජාලිනා ජා යුත්ය න  ඞ්ඛා යකන චක්ක ක්ඛණාදීහි 

 ක්ඛිය න මුදුයකො ලපාණිනා මුදුයකන විසුද්යධන හත්ථ ය න මං
අග්ගයහසීතිඅත්යථො. 

52. සබ්බපාෙමිසම්භූතන්ති  බ්ය හි දානපාරමි ාදීහි  ම්භූ ං ජා ං. 

නීලක්ඛිනෙනං වෙං පුඤ්ඤ ම්භාරජං උත් මනී අක්ඛිවන් ං. 

සබ්බසුභාකිණ්ණං  බ්ය න සුයභන වණ්යණන  ණ්ඨායනන ආකිණ්ණං

ගහනීභූ ං රූපං භගවය ො හත්ථපාදසී ාදිරූපං දි ්වාති අත්යථො, තිත්තිං
අපත්ය ොවිහරාමිඅහන්ති  ම් න්යධො. 

61. තදා  ං ෙෙණන්තය ොති   ්මිං මය්හං අරහත් ං පත් කාය  

සී ාදිපන්නර න්නං චරණධම්මානං අන් යගො, පරියයො ානප්පත්ය ො

පරිපූරකාරීතිඅත්යථො. ‘‘මරණන් යගො’’තිපිපායඨො.  ් මරණ ් අන් ං
නිබ් ානං පත්ය ොති අත්යථො.  ද්ධාධිමුත් ානං අග්ගං පඤ්ඤයපසීති

 ම් න්යධො. අථ  ත්ථා භික්ඛු ඞ්ඝමජ්යඣ නිසින්යනො ‘‘එ දග්ගං, 

භික්ඛයව, මම  ාවකානං  ද්ධාධිමුත් ානං යදිදං, වක්කලී’’ති (අ. නි.

1.198, 208) මං එ දග්ගට්ඨායන ඨයපසීති වුත් ං යහොති. ය  ං 
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

වක්කලිත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. මහාකප්පිනත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො කප්පිනත්යථර ් 
අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව
විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
හං වතීනගයරකු යගයහනිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු න්තියක
ධම්මයද නං සුණන්ය ො  ත්ථාරා එකං භික්ඛුං ඔවාදකානං අග්ගට්ඨායන
ඨපි ංදි ්වාඅධිකාරකම්මංකත්වා ංඨානන් රංපත්යථසි. 

ය ො  ත්ථ යාවජීවං කු  ං කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො 
 ාරාණසිය ො අවිදූයර එක ්මිං යප කාරගායම යජට්ඨයප කාරයගයහ
නිබ් ත්ය ො  දා  හ ් මත් ා පච්යචකබුද්ධා හිමවන්ය  අට්ඨ මාය 
වසිත්වා ව ්සියක චත් ායරො මාය  ජනපයද ව න්ති. ය  එකවාරං
 ාරාණසියා අවිදූයර ඔ රිත්වා ‘‘ය නා නං කරණත්ථාය හත්ථකම්මං
යාචථා’’ති රඤ්යඤො  න්තිකං අට්ඨ පච්යචකබුද්යධ පහිණිංසු.  දා පන 

රඤ්යඤො වප්පමඞ්ග ං අයහොසි. ය ො ‘‘පච්යචකබුද්ධා කිර ආග ා’’ති 

සුත්වා නික්ඛමිත්වා ආග කාරණං පුච්ඡිත්වා ‘‘අජ්ජ, භන්ය , ඔකාය ො

නත්ථි  ්යව අම්හාකං වප්පමඞ්ග ං,  තියදිවය  කරි ් ාමා’’ති වත්වා 
පච්යචකබුද්යධ අනිමන්ය ත්වාව පාවිසි. පච්යචකබුද්ධා ‘‘අඤ්ඤං ගාමං 
පවිසි ් ාමා’’තිපක්කමිංසු. 
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  ්මිං  මයය යජට්ඨයප කාර ්  භරියා යකනචියදව කරණීයයන

 ාරාණසිං ගච්ඡන්තී ය  පච්යචකබුද්යධ දි ්වා වන්දිත්වා, ‘‘කිං, භන්ය , 

අයව ායඅයයා ආග ා’’තිපුච්ඡි.ය ආදිය ොපට්ඨායකයථසුං. ංසුත්වා

 ද්ධා ම්පන්නා බුද්ධි ම්පන්නා ඉත්ථී ‘‘ ්යව, භන්ය , අම්හාකං භික්ඛං

ගණ්හථා’’ති නිමන්ය සි. ‘‘ හුකා මයං, භගිනී’’ති. ‘‘කිත් කා, 

භන්ය ’’ති? ‘‘ හ ් මත් ා, භගිනී’’ති. ‘‘භන්ය , ඉම ්මිං යනො ගායම

 හ ් මත් ා වසිම්හා, එයකයකො එයකක ්  භික්ඛං ද ් ති, භික්ඛං

අධිවාය ථ, අහයමව යවො ව නට්ඨානං කාරායප ් ාමී’’ති ආහ. 
පච්යචකබුද්ධාඅධිවාය සුං. 

 ා ගාමං පවිසිත්වා උග්යඝොය සි – ‘‘අම්ම ා ා, අහං  හ ් මත්ය  

පච්යචකබුද්යධ දි ්වා නිමන්ය සිං, අයයානං නිසීදනට්ඨානං  ංවිදහථ, 
යාගුභත් ාදීනි  ම්පායදථා’’ති ගාමමජ්යඣ මණ්ඩපං කාරායපත්වා
ආ නානි පඤ්ඤායපත්වා පුනදිවය  පච්යචකබුද්යධ නිසීදායපත්වා
පණීය න ඛාදනීයයන යභොජනීයයන පරිවිසිත්වා භත් කිච්චපරියයො ායන
  ්මිංගායම බ් ාඉත්ථියයො ආදාය ාහි  ද්ධිංපච්යචකබුද්යධවන්දිත්වා
ය මා ං ව නත්ථාය පටිඤ්ඤං ගණ්හිත්වා පුන ගායම උග්යඝොය සි –

‘‘අම්ම ා ා, එයකකකු ය ො එයකකපුරිය ො වාසිඵරසුආදීනි ගයහත්වා 
අරඤ්ඤං පවිසිත්වා දබ්  ම්භායර ආහරිත්වා අයයානං ව නට්ඨානං
කයරොතූ’’ති. ගාමවාසියනො   ් ායයව වචනං සුත්වා එයකයකො එයකකං
කත්වා  ද්ධිං රත්තිදිවාට්ඨායනහි පණ්ණ ා  හ ් ං නිට්ඨායපත්වා

අත් යනො අත් යනො පණ්ණ ා ායං උපග ං පච්යචකබුද්ධං ‘‘අහං

 ක්කච්චං උපට්ඨහි ් ාමි, අහං  ක්කච්චං උපට්ඨහි ් ාමී’’ති වත්වා 
උපට්ඨහිංසු.  ා ව ් ංවුට්ඨකාය  ‘‘අත් යනො අත් යනො පණ්ණ ා ාය
ව ් ංවුට්ඨානං පච්යචකබුද්ධානං චීවර ාටයක ජ්යජථා’’ති මාදයපත්වා
එයකක ්   හ ්   හ ් මූ ං චීවරං දායපසි. පච්යචකබුද්ධා වුට්ඨව ් ා
අනුයමොදනං කත්වා පක්කමිංසු. ගාමවාසියනොපි ඉදං පුඤ්ඤකම්මං කත්වා
 ය ො චුය ො  ාවතිං යදවය ොයක නිබ් ත්තිත්වා ගණයදව ා නාම
අයහසුං. 

ය   ත්ථ දිබ්  ම්පත්තිං අනුභවිත්වා ක ් ප ම්මා ම්බුද්ධකාය 
කුටුම්බිකයගයහසු නිබ් ත්තිංසු. පුබ්ය  යජට්ඨකයප කායරො
යජට්ඨකකුටුම්බික ්  පුත්ය ො අයහොසි. භරියාපි ්  එක ්  
යජට්ඨකකුටුම්බික ් ධී ාඅයහොසි.ය  ානංභරියායයොය  කුටුම්බිකානං

ධී යරො අයහසුං,  ා  බ් ාපි වයප්පත් ා පරකු ං ගච්ඡන්තියයො ය  ං 
ය  ංයයව යගහානි අගමංසු. අයථකදිව ං විහායර ධම්ම ් වයන
 ඞ්ඝුට්යඨ ‘‘ ත්ථාධම්මං යදය  ් තී’’තිසුත්වාය  බ්ය පිකුටුම්බිකා
‘‘ධම්මංය ො ් ාමා’’ති භරියාහි ද්ධිංවිහාරංඅගමංසු.ය  ංවිහාරමජ්ඣං
පවිට්ඨක්ඛයණ ව ් ං ව ්සි. යය ංකුලූපකා වාඤාති ාමයණරාදයයො වා

අත්ථි, ය ය  ංපරියවණාදීනි පවිසිංසු.ය පන ථාරූපානංනත්ථි ාය
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කත්ථචි පවිසිතුං අවි හන් ා විහාරමජ්යඣයයව අට්ඨංසු. අථ යන

යජට්ඨකකුටුම්බියකො ආහ – ‘‘ප ් ථ, යභො, අම්හාකං විප්පකාරං, 

කු පුත්ය හි නාම එත් යකන  ජ්ජිතුං යුත් ’’න්ති. ‘‘අයය, කිං

කයරොමා’’ති? ‘‘මයං වි ් ාසිකට්ඨාන ් අභායවනඉමංවිප්පකාරංපත් ා, 

 බ්ය  ධනං  ංහරිත්වා පරියවණං කරි ් ාමා’’ති. ‘‘ ාධු, අයයා’’ති
යජට්ඨයකො  හ ් ං අදාසි. ය  ා පඤ්ච පඤ්ච   ානි. ඉත්ථියයො
අඩ්ඪය යයානි අඩ්ඪය යයානි   ානි. ය   ං ධනං ආහරිත්වා 
 හ ් කූටාගාරපරිවාරං ත්ථුව නත්ථායමහාපරියවණංනාම කාරායපසුං.
නවකම්ම ් මහන්  ායධයනඅප්පයහොන්ය පුබ්ය  දින්නධනය ොපුන
උපඩ්ඪූපඩ්ඪං අදංසු. නිට්ඨිය  පරියවයණ විහාරමහං කයරොන් ා 
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්   ත් ාහං මහාදානං දත්වා වී තියා 
භික්ඛු හ ් ානංචීවරානි ජ්ජයිංසු. 

යජට්ඨකකුටුම්බික ් පනභරියාඅත් යනොපඤ්ඤායඨි ාඅහංය හි 

 මකං අකත්වා අතියරක රං කත්වා ‘‘ ත්ථාරං පූයජ ් ාමී’’ති
අයනොජපුප්ඵවණ්යණන  හ ් මූය න  ාටයකන  ද්ධිං
අයනොජපුප්ඵචඞ්යකොටකංගයහත්වා ත්ථාරංඅයනොජපුප්යඵහි පූයජත්වා ං

 ාටකං  ත්ථු පාදමූය  ඨයපත්වා, ‘‘භන්ය , නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායන

අයනොජපුප්ඵවණ්ණංයයව යම  රීරං යහොතු, අයනොජාත්යවව ච නාමං
යහොතූ’’තිපත්ථනංඅකාසි. ත්ථා‘‘එවංයහොතූ’’තිඅනුයමොදනංඅකාසි.ය 
 බ්ය පි යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චු ා යදවය ොයක නිබ් ත්තිංසු. ය 
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද යදවය ොකා චවිත්වා යජට්ඨයකො කුක්කුටවතීනගයර
රාජකුය නිබ් ත්තිත්වාවිඤ්ඤු ං පත්ය ොමහාකප්පිනරාජානාමඅයහොසි.
ය  ා අමච්චකුය සු නිබ් ත්තිංසු. යජට්ඨක ්  භරියා මද්දරට්යඨ
 ාක නගයර රාජකුය  නිබ් ත්ති අයනොජපුප්ඵවණ්ණයමව ් ා  රීරං 

අයහොසි, ය න අයනොජාත්යවව ් ා නාමං අකංසු,  ා වයප්පත් ා 

මහාකප්පිනරඤ්යඤොයගහංගන්ත්වා අයනොජායදවීතිපාකටා අයහොසි. 

ය සිත්ථියයොපි අමච්චකුය සු නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත් ා ය  ංයයව
අමච්චපුත් ානං යගහානි අගමංසු. ය   බ්ය පි රඤ්යඤො  ම්පත්ති දි ං
 ම්පත්තිං අනුභවිංසු. යදා හි රාජා අ ඞ්කාරපටිමණ්ඩිය ො හත්ථිං 

අභිරුහිත්වාවිචරති,  දාපිය  යථවවිචරන්ති.  ්මිංඅ ්ය නවාරයථන
වා විචරන්ය  ය පි  යථව විචරන්ති. එවං ය  එකය ො හුත්වා ක ානං

පුඤ්ඤානං ය නඑකය ොව  ම්පත්තිංඅනුභවිංසු.රඤ්යඤොපනවාය ො, 

වා වාහයනො, පුප්යඵො, පුප්ඵවාහයනො, සුපත්ය ොති පඤ්යචව අ ් ා

යහොන්ති. ය සු රාජා සුපත් ං අ ් ං  යං ආයරොහති, ඉ යර චත් ායරො
අ ්ය  අ ් ායරොහානං  ා නාහරණත්ථාය අදාසි. රාජා ය  පාය ොව

යභොයජත්වා ‘‘ගච්ඡථ, භයණ, ද්යව වා තීණි වා යයොජනානිආහිණ්ඩිත්වා 
බුද්ධ ්  වා ධම්ම ්  වා  ඞ්ඝ ්  වා උප්පන්නභාවං සුත්වා මය්හං
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සුඛ ා නං ආයරොයචථා’’තියපය සි.ය චතූහිද්වායරහිනික්ඛමිත්වාද්යව
තීණි යයොජනානිආහිණ්ඩිත්වාකිඤ්චි ා නංඅ භිත්වාවපච්චාගමිංසු. 

අයථකදිව ං රාජා සුපත් ං ආරුහිත්වා අමච්ච හ ් පරිවුය ො 
උය්යානං ගච්ඡන්ය ො කි න් රූයප පඤ්ච  මත්ය  වාණිජයක නගරං

පවි න්ය දි ්වා ‘‘ඉයමඅද්ධානකි න් ා, අද්යධොඉයම ං න්තිකාඑකං
භද්දකං  ා නං ය ො ් ාමී’’ති ය  පක්යකො ායපත්වා ‘‘කුය ො

ආග ත්ථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘අත්ථි, යදව, ඉය ො වී තියයොජන  මත්ථයක

 ාවත්ථිනාමනගරං,  ය ොආග ම්හා’’ති.‘‘අත්ථිපනයවොයදය  කිඤ්චි

 ා නං උප්පන්න’’න්ති. ‘‘යදව, අඤ්ඤං කිඤ්චි නත්ථි,  ම්මා ම්බුද්යධො 
උප්පන්යනො’’ති. රාජා  ාවයදව   වළිතියා ඵුට්ඨ රීයරො කිඤ්චි

 ල් ක්යඛතුං අ ක්යකොන්ය ො මුහුත් ං වීතිනායමත්වා පන, ‘‘ ා ා, කිං

වයදථා’’තිපුච්ඡි. ‘‘බුද්යධො, යදව, උප්පන්යනො’’ති.රාජාදුතියම්පි තියම්පි

 යථව වීතිනායමත්වා චතුත්ථවායර ‘‘කිං වයදථ,  ා ා’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘බුද්යධොඋප්පන්යනො’’තිවුත්ය , ‘‘ ා ා, සුඛ ා න වනාය   හ ් ං

යවො දම්මී’’ති වත්වා ‘‘අපරම්පි කිඤ්චි  ා නං අත්ථි,  ා ා’’ති පුච්ඡි.

‘‘අත්ථි, යදව, ධම්යමොඋප්පන්යනො’’ති.රාජා ම්පි සුත්වාපුරිමනයයයනව
 යයොවායරවීතිනායමත්වාචතුත්ථවායර‘‘ධම්යමොඋප්පන්යනො’’ති වුත්ය 

–‘‘ඉධාපියවො   හ ් ංදම්මී’’තිවත්වා‘‘අපරම්පිකිඤ්චි ා නං අත්ථි, 

 ා ා’’තිපුච්ඡි. ‘‘අත්ථි, යදව,  ඞ්යඝොඋප්පන්යනො’’ති.රාජා ම්පි සුත්වා
 යථව යයොවායරවීතිනායමත්වාචතුත්ථවායර‘‘ ඞ්යඝොඋප්පන්යනො’’ති

වුත්ය  – ‘‘ඉධාපි යවො    හ ් ං දම්මී’’ති වත්වා අමච්ච හ ් ං

ඔය ොයකත්වා, ‘‘ ා ා, කිං කරි ් ාමා’’ති පුච්ඡි. ‘‘යදව, තුම්යහ කිං

කරි ් ථා’’ති? ‘‘අහං,  ා ා, ‘බුද්යධො උප්පන්යනො ධම්යමො උප්පන්යනො

 ඞ්යඝො උප්පන්යනො’ති සුත්වාන පුනනිවත්ති ් ාමි, භගවන් ං උද්දි ් 

ගන්ත්වා  ්  න්තියකපබ් ජි ් ාමී’’ති.‘‘මයම්පි, යදව, තුම්යහහි ද්ධිං
පබ් ජි ් ාමා’’ති. රාජා සුවණ්ණපට්යට අක්ඛරානි ලිඛායපත්වා

වාණිජකානංදත්වා‘‘ඉමංඅයනොජායනාමයදවියා යදථ,  ාතුම්හාකංතීණි

   හ ් ානි ද ් ති, එවඤ්ච පන නං වයදයයාථ ‘රඤ්ඤා කිර ය 

ඉ ් රියං වි ් ට්ඨං, යථාසුඛං  ම්පත්තිං පරිභුඤ්ජාහී’ති,  යච පන ‘යවො

රාජා කහ’න්තිපුච්ඡති, ‘ ත්ථාරංඋද්දි ් පබ් ජි ් ාමී’තිවත්වාගය ොති 
ආයරොයචයයාථා’’තිආහ.අමච්චාපිඅත් යනොඅත් යනොභරියානං යථව 

 ා නං පහිණිංසු. රාජා වාණිජයක උයයයොයජත්වා අ ් ං අභිරුය්හ 
අමච්ච හ ් පරිවුය ො ංඛණඤ්යඤවනික්ඛමි. 

 ත්ථාපි  ංදිව ං පච්චූ කාය  ය ොකං යවොය ොයකන්ය ො
මහාකප්පිනරාජානං  පරිවාරං දි ්වා ‘‘අයං මහාකප්පියනො වාණිජකානං
 න්තිකා තිණ්ණං ර නානං උප්පන්නභාවං සුත්වා ය  ං වචනං තීහි
   හ ්ය හි පූයජත්වා රජ්ජං පහාය අමච්ච හ ් පරිවුය ො මං උද්දි ් 

පබ් ජිතුකායමො  ්යව නික්ඛමි ් ති, ය ො  පරිවායරො  හ පටි ම්භිදාහි
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අරහත් ංපාපුණි ් ති, පච්චුග්ගමනංකරි ් ාමී’’ති පුනදිවය චක්කවත්තී
විය ඛුද්දකගාමයභොජකං රාජානං පච්චුග්ගච්ඡන්ය ො  යයමව 

පත් චීවරමාදායවී යයොජන  ංමග්ගංපච්චුග්ගන්ත්වාචන්දභාගායනදියා
තීයර නියරොධරුක්ඛමූය  ඡබ් ණ්ණබුද්ධර ්මියයො වි ් ජ්යජත්වා නිසීදි.
රාජාපි ආගච්ඡන්ය ොඑකංනදිංපත්වා‘‘කානාමාය’’න්තිපුච්ඡි.‘‘අපරච්ඡා

නාම, යදවා’’ති. ‘‘කිම ් ා පරිමාණං,  ා ා’’ති? ‘‘ගම්භීරය ො ගාවු ං, 

පුථු ය ො ද්යවගාවු ානි, යදවා’’ති. ‘‘අත්ථිපයනත්ථනාවාවාඋළුම්යපො

වා’’ති? ‘‘නත්ථි, යදවා’’ති. ‘‘නාවාදීනි ඔය ොයකන්ය  අම්යහ ජාති ජරං

උපයනති, ජරාමරණං.අහංනිබ්ය මතියකොහුත්වා තීණිර නානිඋද්දි ් 

නික්ඛන්ය ො, ය  ංයමආනුභායවන‘ඉදංඋදකංඋදකංවියමා යහොතූ’ති
ර නත් ය ්  ගුණං ආවජ්යජත්වා ‘ඉතිපි ය ො භගවා අරහං 
 ම්මා ම්බුද්යධො’’’ති බුද්ධගුණං අනු ් රන්ය ො  පරිවායරො
අ ්  හ ්ය න උදකපිට්යඨ පක්ඛන්දි. සින්ධවා පිට්ඨිපා ායණ විය
පක්ඛන්දිංසු.ඛුරානං අග්ගට්ඨායනවය මිංසු. 

ය ො ංඋත් රිත්වාපුරය ොගච්ඡන්ය ොඅපරම්පිනදිංදි ්වා ‘‘අයංකා

නාමා’’ති පුච්ඡි. ‘‘නී වාහා නාම, යදවා’’ති. ‘‘කිම ් ා පරිමාණ’’න්ති? 

‘‘ගම්භීරය ොපිපුථු ය ොපිඅඩ්ඪයයොජනං, යදවා’’ති.ය  ංපුරිම දි යමව.
 ං පන නදිං දි ්වා ‘‘ ්වාක්ඛාය ො භගව ා ධම්යමො’’ති ධම්මානු ් තිං
අනු ් රන්ය ො පක්ඛන්දි.  ම්පි අතික්කමිත්වා ගච්ඡන්ය ො අපරම්පි නදිං

දි ්වා ‘‘අයං කා නාමා’’ති පුච්ඡි. ‘‘චන්දභාගා නාම, යදවා’’ති. ‘‘කිම ් ා 

පරිමාණ’’න්ති? ‘‘ගම්භීරය ොපි පුථු ය ොපි යයොජනං, යදවා’’ති. ය  ං
පුරිම දි යමව.  ං පන නදිං දි ්වා ‘‘සුප්පටිපන්යනො භගවය ො
 ාවක ඞ්යඝො’’ති  ඞ්ඝානු ් තිං අනු ් රන්ය ො පක්ඛන්දි.  ම්පි නදිං
අතික්කමිත්වා ගච්ඡන්ය ො  ත්ථු  රීරය ො නික්ඛන් ා
ඡබ් ණ්ණබුද්ධර ්මියයො නියරොධරුක්ඛ ්   ාඛාවිටපප ා ානි 

ඔභා යමානා දි ්වා චින්ය සි – ‘‘අයං ඔභාය ො යනව චන්ද ් , න

සූරිය ් , න යදවමාරබ්රාහ්මණසුපණ්ණනාගානං අඤ්ඤ ර ් , අද්ධා අහං
 ත්ථාරංඋද්දි ්  ආගච්ඡන්ය ො ම්මා ම්බුද්යධනදිට්යඨොභවි ් ාමී’’ති.
ය ො  ාවයදව අ ් පිට්ඨිය ො ඔ රිත්වා ඔන  රීයරො ර ්මියානු ායරන
 ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා මයනොසි ාරය  නිමුජ්ජන්ය ො විය බුද්ධර ්මීනං
අන්ය ො පාවිසි. ය ො  ත්ථාරං වන්දිත්වා එකමන් ං නිසීදි  ද්ධිං
අමච්ච හ ්ය න.  ත්ථා ය  ං අනුපුබ්බිං කථං කයථසි.
යද නාපරියයො ායන  පරිවායරොරාජාය ො ාපත්තිඵය පතිට්ඨහි. 

අථ  බ්ය උට්ඨහිත්වාපබ් ජ්ජංයාචිංසු.  ත්ථා‘‘ආගමි ් තිනුයඛො
ඉයම ං කු පුත් ානං ඉද්ධිමයපත් චීවර’’න්ති උපධායරන්ය ො ‘‘ඉයම

කු පුත් ාපච්යචකබුද්ධ හ ් ානංචීවර හ ් ංඅදංසු, ක ් පබුද්ධකාය 

වී තියාභික්ඛු හ ් ානංවී තිචීවර හ ් ානිපිඅදංසු, අනච්ඡරියං ඉයම ං
කු පුත් ානං ඉද්ධිමයපත් චීවරාගමන’’න්ති ඤත්වා දක්ඛිණහත්ථං
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ප ායරත්වා ‘‘එථ, භික්ඛයවො, චරථ බ්රහ්මචරියං  ම්මා දුක්ඛ ් 
අන් කිරියායා’’ති ආහ. ය   ාවයදව අට්ඨපරික්ඛාරධරා
ව ්  ට්ඨිකත්යථරාවියහුත්වායවහා ං අබ්භුග්ගන්ත්වාපච්යචොයරොහිත්වා
 ත්ථාරංවන්දිත්වාඑකමන් ංනිසීදිංසු. 

ය  පන වාණිජකා රාජයගහං ගන්ත්වා යදවියා රඤ්ඤා පහි  ා නං 
ආයරොයචත්වා යදවියා ‘‘ආගච්ඡන්තූ’’ති වුත්ය  පවිසිත්වා එකමන් ං

අට්ඨංසු.අථයන යදවීපුච්ඡි – ‘‘ ා ා, කිංකාරණාආග ත්ථා’’ති? ‘‘මයං

රඤ්ඤා තුම්හාකං  න්තිකං යපසි ා, තීණි කිර යනො    හ ් ානි

යදථා’’ති. ‘‘ හුං, භයණ, භණථ, කිං තුම්යහහි රඤ්යඤො  න්තියකක ං, 

කි ්මිංයවොරාජාප න්යනොඑත් කංධනංදායපතී’’ති? ‘‘යදවි, නඅඤ්ඤං 

කිඤ්චි ක ං, එකං පන  ා නං ආයරොචයිම්හා’’ති. ‘‘ ක්කා පන,  ා ා, 

මය්හම්පි ං ආයරොයචතු’’න්ති.‘‘ ක්කා, යදවී’’තිසුවණ්ණභිඞ්ගායරනමුඛං

වික්ඛාය ත්වා ‘‘යදවි, බුද්යධො ය ොයක උප්පන්යනො’’ති.  ාපි  ං සුත්වා
ළිතියා ඵුට්ඨ රීරා තික්ඛත්තුං කිඤ්චි අ ල් ක්යඛත්වා චතුත්ථවායර

‘‘බුද්යධො උප්පන්යනො’’ති සුත්වා ‘‘කිං,  ා ා, ඉම ්මිං පයද රඤ්ඤා

දින්න’’න්ති? ‘‘   හ ් ං, යදවී’’ති. ‘‘ ා ා, අනනුච්ඡවිකංරඤ්ඤාක ං

එවරූපං  ා නං සුත්වා තුම්හාකං    හ ් දදමායනන, අහං යවො මම
දුග්ග පණ්ණාකායර තීණි    හ ් ානි දම්මි. අපරං කිඤ්චි තුම්යහහි

ආයරොචි ’’න්ති? ය  ඉදඤ්ච ඉදඤ්චාති ඉ රානිපි ද්යව  ා නානි
ආයරොයචසුං. යදවී පුරිමනයයයනව  යයො  යයො වායර අ ල් ක්යඛත්වා
චතුත්ථචතුත්ථවායර තීණි තීණි    හ ් ානි අදාසි. එවං ය   බ් ානි 
ද්වාද    හ ් ානි භිංසු. 

අථයනයදවීපුච්ඡි – ‘‘රාජාකහං,  ා ා’’ති? ‘‘යදවි, රාජා ‘ ත්ථාරං
උද්දි ්  පබ් ජි ් ාමී’ති වත්වා ගය ො’’ති. ‘‘මය්හං ය න කිං  ා නං 

දින්න’’න්ති? ‘‘ බ් ං කිර ඉ ් රියං තුම්හාකං වි ් ට්ඨං, ‘තුම්යහ කිර 

යථාසුඛං ම්පත්තිංඅනුභවථා’’’ති.‘‘අමච්චාපනකුහිං,  ා ා’’ති? ‘‘ය පි

රඤ්ඤා  ද්ධිං ‘පබ් ජි ් ාමා’ති ග ා, යදවී’’ති.  ා ය  ං භරියායයො

පක්යකො ායපත්වා, ‘‘අම්මා, තුම්හාකං  ාමිකා රඤ්ඤා  ද්ධිං

‘පබ් ජි ් ාමා’තිග ා, තුම්යහකිං කරි ් ථා’’ති? ‘‘කිංපනය හිඅම්හාකං

 ා නං පහි ං, යදවී’’ති? ‘‘ය හි කිර අත් යනො  ම්පත්ති තුම්හාකං

වි ් ට්ඨා‘තුම්යහකිර ම්පත්තිංයථාසුඛං පරිභුඤ්ජථා’’’ති.‘‘තුම්යහපන, 

යදවි, කිං කරි ් ථා’’ති? ‘‘අම්හාකං ය ො  ාව රාජා මග්යග ඨිය ො තීහි
   හ ්ය හිතීණිර නානිපූයජත්වා යඛළපිණ්ඩං විය ම්පත්තිං පහාය

‘පබ් ජි ් ාමී’ති නික්ඛන්ය ො, මයාපි තිණ්ණං ර නානං  ා නං සුත්වා

 ානි නවහි    හ ්ය හි පූජි ානි, න යඛො පයන ා  ම්පත්ති නාම 

රඤ්යඤොයයවදුක්ඛා, මය්හම්පිදුක්ඛාඑව.යකොරඤ්ඤාඡඩ්ඩි යඛළපිණ්ඩං

ජණ්ණුයකහි භූමියං පතිට්ඨහිත්වා මුයඛන ගණ්හි ් ති, න මය්හං

 ම්පත්තියා අත්යථො,  ත්ථාරං උද්දි ්  පබ් ජි ් ාමී’’ති. ‘‘යදවි, මයම්පි
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තුම්යහහි  ද්ධිං පබ් ජි ් ාමා’’ති. ‘‘ යච  ක්යකොථ,  ාධූ’’ති.

‘‘ ක්යකොම, යදවී’’ති.ය නහි ‘‘එථා’’තිරථ හ ් ංයයොජායපත්වා රථං
ආරුය්හ  ාහි  ද්ධිං නික්ඛමිත්වා අන් රාමග්යග පඨමං නදිං දි ්වා යථා

රඤ්ඤාපඨමංපුච්ඡි ා,  යථවපුච්ඡිත්වා  බ් ංපවත්තිංසුත්වා ‘‘රඤ්ඤා
ග මග්ගංඔය ොයකථා’’තිවත්වා‘‘සින්ධවානං පදව ඤ්ජංනප ් ාමා’’ති
වුත්ය  රාජා ‘‘තීණි ර නානි උද්දි ්  නික්ඛන්ය ො ්මී’’ති  ච්චකිරියං

කරිත්වා තිණ්ණං ර නානං ගුයණ අනු ් රිත්වා ගය ො භවි ් ති, අහම්පි

තීණි ර නානිඋද්දි ් නික්ඛන් ා, ය  ං යමආනුභායවන ‘‘ඉදං උදකං
උදකංවියමායහොතූ’’තිතිණ්ණංර නානංගුයණඅනු ් රන්තී රථ හ ් ං 

යපය සි. උදකං පිට්ඨිපා ාණ දි ං අයහොසි, චක්කානං අග්ගට්ඨායනව
ය මිංසු.එය යනවඋපායයනඉ රාද්යවපිනදියයොඋත් රිංසු. 

 ත්ථා  ා ං ආග භාවං ඤත්වා යථා  ා අත් යනො  න්තියක

නිසින්යන  ාමියකභික්ඛූනප ් න්ති,  ථාඅධිට්ඨාසි.යදවීපිආගච්ඡන්තී
 ත්ථු රීරය ො නික්ඛන් ා ර ්මියයො දි ්වා  යථවචින්ය ත්වා  ත්ථාරං

උප ඞ්කමිත්වා, වන්දිත්වා එකමන් ං ඨි ා පුච්ඡි – ‘‘භන්ය , 

මහාකප්පියනොරාජාතුම්යහ උද්දි ් නික්ඛමිත්වාගය ො, කහංනුයඛොය ො, 

අම්හාකං  ං ද ්ය ථා’’ති. ‘‘නිසීදථ  ාව, ඉයධවනං ප ්සි ් ථා’’ති.  ා
 බ් ාපිහට්ඨතුට්ඨා ‘‘ඉයධවකිරනිසින්නා  ාමියකයනොප ්සි ් ාමා’’ති
නිසීදිංසු.  ත්ථා අනුපුබ්බිං කථං කයථසි. අයනොජායදවී 

යද නාපරියයො ායන ාහි ද්ධිං ය ො ාපත්තිඵ ං පාපුණි.මහාකප්පියනො
යථයරො ා ං යදසියමානංධම්මයද නංසුත්වා පරිවායරො හපටි ම්භිදාහි
අරහත් ංපාපුණි.  ්මිං ඛයණ ත්ථා ා ංය භික්ඛූද ්ය සි. ා ඤ්හි
ආග ක්ඛයණයයව අත් යනො  ාමියක කා ාවධයර මුණ්ඩසීය  දි ්වා

චිත් ංඑකග්ගංනභයවයය, මග්ගඵ ංනිබ් ත්ය තුං  ක්කානභයවයය.
  ්මා අච  ද්ධාය පතිට්ඨි කා ය ො පට්ඨාය  ා ං ය  භික්ඛූ 

අරහත් ප්පත්ය  ද ්ය සි.  ාපි ය  දි ්වා පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා, 

‘‘භන්ය , තුම්හාකං පබ් ජි කිච්චං මත්ථකප්පත් ’’න්ති වත්වා  ත්ථාරං 
වන්දිත්වාඑකමන් ංඨත්වාපබ් ජ්ජංයාචිංසු. 

එවං වුත්ය   ත්ථා උප්ප වණ්ණාය යථරියා ආගමනං චින්ය සි.  ා 
 ත්ථු චින්ති ක්ඛයණයයව ආකාය නාගන්ත්වා  ා  බ් ා ඉත්ථියයො 
ගයහත්වා ආකාය න භික්ඛුනුප ් යං යනත්වා පබ් ායජසි.  ා  බ් ා
නචිර ්ය ව අරහත් ං පාපුණිංසු.  ත්ථා භික්ඛු හ ් ං ආදාය ආකාය න
යජ වනං අගමාසි.  ත්ර සුදං ආය ්මා මහාකප්පියනො රත්තිට්ඨානාදීසු

‘‘අයහො සුඛං, අයහො සුඛ’’න්ති උදානං උදායනන්ය ො විචරති. භික්ඛූ

භගවය ො ආයරොයචසුං – ‘‘භන්ය , මහාකප්පියනො ‘අයහො සුඛං, අයහො 

සුඛ’න්ති උදානං උදායනන්ය ො විචරති, අත් යනො රජ්ජසුඛං ආරබ්භ

උදායනතිමඤ්යඤ’’ති.  ත්ථා ංපක්යකො ායපත්වා–‘‘ ච්චංකිරත්වං, 

කප්පින, කාමසුඛංආරබ්භඋදානං උදායනසී’’ති? ‘‘භගවායම, භන්ය ,  ං
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ආරබ්භ උදානභාවං වා අඤ්ඤං ආරබ්භ උදානභාවං වා ජානාතී’’ති. අථ

 ත්ථා – ‘‘න, භික්ඛයව, මමපුත්ය ොකාමසුඛං රජ්ජසුඛංආරබ්භඋදානං 

උදායනති, පුත්  ්  පනයමධම්මංචරය ොධම්මළිතිනාම උප්පජ්ජති, ය ො
අම මහානිබ් ානං ආරබ්භඑවංඋදානංඋදායනසී’’ති අනු න්ධිංඝයටත්වා
ධම්මංයදය න්ය ොඉමංගාථමාහ– 

‘‘ධම්මළිතිසුඛංය ති, විප්ප න්යනනයච  ා; 

අරියප්පයවදිය ධම්යම,  දාරමතිපණ්ඩිය ො’’ති.(ධ.ප.79); 

අයථකදිව ං ත්ථාභික්ඛූආමන්ය සි–‘‘කච්චි, භික්ඛයව, කප්පියනො

භික්ඛූනං ධම්මං යදය තී’’ති? ‘‘අප්යපො ්සුක්යකො, භන්ය , 

දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරංඅනුයුත්ය ොවිහරති, ඔවාදමත් ම්පිනයදතී’’ති. ත්ථා

යථරං පක්යකො ායපත්වා – ‘‘ ච්චංකිරත්වං, කප්පින, අන්ය වාසිකානං

ඔවාදමත් ම්පින යදසී’’ති? ‘‘ ච්චං, භගවා’’ති.‘‘බ්රාහ්මණ, මාඑවංඅකාසි, 

අජ්ජපට්ඨායඋපග ානං භික්ඛූනංධම්මංයදය හී’’ති. ‘‘ ාධු, භන්ය ’’ති
යථයරො භගවය ො වචනං සිර ා  ම්පටිච්ඡිත්වා එයකොවායදයනව
 මණ හ ් ං අරහත්ය  පතිට්ඨායපසි. ය න නං  ත්ථා පටිපාටියා

අත් යනො  ාවයක ඨානන් යර ඨයපන්ය ො ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම

 ාවකානං භික්ඛුඔවාදකානං යදිදං මහාකප්පියනො’’ති (අ.නි. 1.219, 231) 
එ දග්යගඨයපසි. 

66. එවං යථයරො පත් අරහත් ඵය ො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා 

ජියනොතිආදිමාහ. උදියතො අජටාකායසති  ක ාකාය  උදිය ො උට්ඨිය ො

පාකටභූය ො. සෙදම්බයෙ  රදකාය ආකාය  ෙවීව සූරියයො ඉවාතිඅත්යථො. 

70. අක්ඛදස්යසොතදාආසින්ති  ්මිං පදුමුත් ර ්  භගවය ොකාය  
 ාරද ්සීහි ද ්සීආචරියයොපාකයටොඅයහොසින්තිඅත්යථො. 

71. සාවකස්ස කතාවියනොති   ්  භගවය ො ය   නං මම චිත් ං, 

තප්පෙන්තස්ස ය ො යන්  ්   ාවක ්  ඔවාදක ්  ගුණං පකා යය ො 
අග්ගට්ඨායන ඨයපන්  ්  ක ාවියනො  ා ච්චකිච්චයුත්  ්  වචනං
සුත්වාති  ම් න්යධො. 

73. හංසස භාය ොති හං  දි ගාමි. හංසදුන්දුභිනිස්සයනොතිහං රයවො

දුන්දුභියභරි ද්ද දි වචයනො ‘‘එ ං මහාමත් ං ප ් ථ, භික්ඛයවො’’ති
ආහාති ම් න්යධො. 

74. සමුග් තතනූරුහන්ති සුට්ඨු උග්ග ය ොමං උද්ධග්ගය ොමං, 

උදගයමනං වා. ජීමූතවණ්ණන්ති මුත් ඵ  මානවණ්ණං
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සුන්දර රීරපභන්ති අත්යථො. පීණංසන්ති පරිපුණ්ණං අං ං. 

පසන්නනෙනානනන්තිප න්නඅක්ඛිප න්නමුඛන්තිඅත්යථො. 

75. කතාවියනොති ක ාධිකාර ්  එ දග්යග ඨි  ්  භික්ඛුයනො ඨානං
ය ොඑය ො මුදි ායපහට්ඨචිත්  ායපත්යථතීති ම් න්යධො. 

81. සතයසො අනුසාසිොති ධම්යමන  යමන වචයනන කාරණවය න

අනු ාසිත්වාති අත්යථො. බාොණසිෙ ාසන්යනති  ාරාණසියා  මීයප

යප කාරගායම. ජායතො යකනිෙජාතිෙන්ති  න් වායජාතියා
යප කාරකුය ජාය ොති අත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

මහාකප්පිනත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. දබ් මල් පුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

චතුත්ථාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
දබ් මල් පුත් ත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
 ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො
පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  හං වතීනගයර ය ට්ඨිපුත්ය ො හුත්වා

ජාය ො විභව ම්පන්යනො අයහොසි,  ත්ථරි ප න්යනො  ත්ථු ධම්මයද නං
සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං ය නා නපඤ්ඤාපකානං අග්ගට්ඨායන
ඨයපන් ංදි ්වාප න්නමානය ො බුද්ධප්පමුඛංභික්ඛු ඞ්ඝංනිමන්ය ත්වා
 ත් ාහංමහාදානංදත්වා  ත් ාහච්චයයනභගවය ොපාදමූය නිපතිත්වා
 ං ඨානං පත්යථසි. භගවාපි ්   මිජ්ඣනභාවං ඤත්වා  යාකාසි. ය ො
යාවජීවං කු  ං කත්වා  ය ො චුය ො තුසි ාදීසු යදයවසු දිබ්  ම්පත්තිං
අනුභවිත්වා  ය ො චුය ො විප ්සි ්  භගවය ො කාය  එක ්මිං කුය 
නිබ් ත්ය ො අ ප්පුරි  ං ග්යගන   ්   ාවකං භික්ඛුං අරහාති
ජානන්ය ොපිඅබ්භූය නඅබ්භාචික්ඛි.  ්ය ව ාවකානංඛීර  ාකභත් ං
අදාසි. ය ො යාව ායුකං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො 
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ක ් පද    ්  කාය  කු යගයහ
නිබ් ත්ය ො ඔ ානකාය   ා යන පබ් ජිය ො පරිනිබ්බුය  භගවති
 ක ය ොයක යකො ාහය  ජාය   ත්  භික්ඛයවො පබ් ජිය ො 
පච්චන් ජනපයද වනමජ්යඣ එකං පබ්  ං අභිරුහිත්වා ‘‘ජීවි ා ා
ඔයරොහන්තු නිරා යා නිසීදන්තූ’’ති නි ්ය ණිං පාය සුං. ය  ං
ඔවාදදායයකො යජට්ඨකත්යථයරො  ත්ථාහබ්භන් යර අරහා අයහොසි.

 දනන් රත්යථයරො අනාගාමී, ඉ යර පඤ්ච පරිසුද්ධසී ා  ය ො චු ා
යදවය ොයක නිබ් ත් ා.  ත්ථ එකං බුද්ධන් රං දිබ් සුඛං අනුභවිත්වා 

ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද පුක්කු ාති (ම. නි. 3.342),  භියයො (සු. නි.

 භියසුත් ),  ාහියයො (උදා. 10), කුමාරක ් යපොති (ම. නි. 1.249) ඉයම
චත් ායරො  ත්ථ ත්ථනිබ් ත්තිංසු.අයංපනමල් රට්යඨඅනුපියනගයර

නිබ් ත්ති.   ්මිං මාතුකුච්ඡිය ො අනික්ඛන්ය යයව මා ා කා මකාසි, 
අයථයකො   ් ා  රීරං ඣාපනත්ථාය චි ක ්මිං ආයරොයපත්වා කුමාරං



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

478 

පටුන 

දබ් න් යර පති ං ගයහත්වා ජග්ගායපසි. දබ්ය  පති ත් ා දබ්යබො

 ල්ලපුත්යතොතිපාකයටොඅයහොසි.අපරභායග පුබ්  ම්භාරවය නපබ් ජි, 

ය ො කම්මට්ඨානමනුයුත්ය ො නචිර ්ය ව  හ පටි ම්භිදාහි අරහත් ං
පාපුණි. 

අථ නං  ත්ථා මජ්ඣත් භායවන ආනුභාව ම්පන්නභායවන ච
භික්ඛූනං ය නා නංපඤ්ඤාපයනභත්තුද්යද යනචනියයොයජසි. බ්ය ො

ච භික්ඛු ඞ්යඝො  ං  මන්යනසි.  ං විනයඛන්ධයක (චූළව. 189-190) 
ආග යමව. අපරභායග යථයරො එක ්  වර  ාකදායක ්    ාකභත් ං

යමත්තියභූමජකානං භික්ඛූනං උද්දිසි. ය  හට්ඨතුට්ඨා ‘‘ ්යව මය්හං
මුග්ගඝ මධුමි ් කභත් ං භුඤ්ජි ් ාමා’’ති උ ් ාහජා ා අයහසුං. ය ො

පන උපා යකො ය  ං වාරප්පත් භාවං සුත්වා දාසිං ආණායපසි – ‘‘යය, 

යජ, භික්ඛූ  ්යව ඉධ ආගමි ් න්ති, ය  කණාජයකන බි ඞ්ගදුතියයන
පරිවි ාහී’’ති.  ාපි  යථව ය  භික්ඛූ ආගය  යකොට්ඨකපමුයඛ
නිසීදායපත්වායභොයජසි.ය භික්ඛූඅනත් මනායකොයපන  ට ටායන් ා
යථයර ආඝා ං  න්ධිත්වා ‘‘මධුරභත් දායකං අම්හාකං අමධුරභත් ං
දායපතුං එය ොවනියයොයජසී’’තිදුක්ඛීදුම්මනානිසීදිංසු.අථය යමත්තියා

නාම භික්ඛුනී ‘‘කිං, භන්ය , දුම්මනා’’ති පුච්ඡි. ය , ‘‘භගිනි, කිං අම්යහ

දබ්ය න මල් පුත්ය නවියහඨියමායනඅජ්ඣුයපක්ඛසී’’තිආහංසු. ‘‘කිං, 

භන්ය , මයා ක්කාකාතු’’න්ති? ‘‘  ් යදො ංආයරොයපහී’’ති. ා ත්ථ
 ත්ථ යථර ්  අභූ ායරොපනං අකාසි.  ං සුත්වා භික්ඛූ භගවය ො
ආයරොයචසුං. අථ භගවා දබ් ං මල් පුත් ං පක්යකො ායපත්වා – ‘‘ ච්චං

කිර ත්වං, දබ් , යමත්තියාය භික්ඛුනියා විප්පකාරමකාසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘යථා

මං, භන්ය , භගවාජානාතී’’ති.‘‘නයඛො, දබ් , දබ් ාඑවංනිබ්ය යඨන්ති, 

කාරකභාවංවාඅකාරකභාවංවා වයදහී’’ති.‘‘අකාරයකොඅහං, භන්ය ’’ති.
භගවා–‘‘යමත්තියංභික්ඛුනිංනාය ත්වාය  භික්ඛූඅනුයුඤ්ජථා’’තිආහ.
උපාලිත්යථරප්පමුඛා භික්ඛූ  ං භික්ඛුනිං උප්පබ් ායජත්වා

යමත්තියභූමජයක භික්ඛූ අනුයුඤ්ජිත්වා ය හි ‘‘අම්යහහි නියයොජි ා  ා
භික්ඛුනී’’ති වුත්ය  භගවය ො එකමත්ථං ආයරොයචසුං. භගවා 
යමත්තියභූමජකානංභික්ඛූනංඅමූ ක ඞ්ඝාදිය  ංපඤ්ඤයපසි. 

ය න ච  මයයන දබ් ත්යථයරො භික්ඛූනං ය නා නං
පඤ්ඤායපන්ය ො යවළුවනවිහාර ්   ාමන් ා අට්ඨාර මහාවිහායර
 භායග භික්ඛූ යපය න්ය ො රත්තිභායග අන්ධකායර අඞ්ගුලියා පදීපං
ජාය ත්වා ය යනවාය ොයකන අනිද්ධිමන්ය  භික්ඛූ යපය සි. එවං
යථර ් ය නා නපඤ්ඤාපනභත්තුද්යද නකිච්යචපාකයටජාය  ත්ථා

අරියගණමජ්යඣ දබ් ත්යථරං ඨානන් යර ඨයපන්ය ො ‘‘එ දග්ගං, 

භික්ඛයව, මම ාවකානංභික්ඛූනං ය නා නපඤ්ඤාපකානංයදිදංදබ්ය ො

මල් පුත්ය ො’’ති(අ.නි.1.209, 214) එ දග්යග ඨයපසි. 
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108. යථයරො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිමාහ.  ං
 බ් ං යහට්ඨා වුත් ත්ථයමව. ඉය ො එකනවුය  කප්යප විප ්සී නාම
නායයකොය ොයකඋප්පජ්ජීති ම් න්යධො. 

125. දුට්ඨචිත්යතොතිදූසි චිත්ය ොඅ ාධු ඞ්ගයමනඅප න්නචිත්ය ොති 

අත්යථො. උපවදිං සාවකං තස්සාති   ්  භගවය ො ඛීණා වං  ාවකං 

උපවදිං, උපරිඅභූ ංවචනංආයරොයපසිං, අබ්භක්ඛානංඅකාසින්තිඅත්යථො. 

132. දුන්දුභියෙොති දුන්දුං ඉති  ද්දායනය ො දුන්දුභි ඞ්ඛා ා යභරියයො. 

නාදයංසූති ද්දංකරිංසු. ස න්තයතොඅසනියෙොති බ් දි ාභාගය ොඅ යන

විනා යන නියුත්ය ොති අ නියයො, යදවදණ්ඩා භයාවහා ඵලිංසූති
 ම් න්යධො. 

133. උක්කා පතිංසු නභසාති ආකා ය ො අග්ගික්ඛන්ධා ච පතිංසූති

අත්යථො. ධූ යකතු ෙ දිස්සතීති ධූමරාජි හිය ො අග්ගික්ඛන්යධො ච දි ් ති
පඤ්ඤායතීතිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

දබ් මල් පුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. කුමාරක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පඤ්චමාපදායන ඉයතො සතසහස්සම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො
කුමාරක ් පත්යථර ් අපදානං.අයංකිර පදුමුත් ර ් භගවය ොකාය 
බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා එකදිව ං  ත්ථු  න්තියක
ධම්මං සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං චිත් කථිකානං අග්ගට්ඨායන 
ඨයපන් ං දි ්වා  යම්පි  ං ඨානන් රං පත්යථන්ය ො පණිධානං කත්වා
 දනුරූපානි පුඤ්ඤානි කයරොන්ය ො යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ක ් ප ් 
භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො   ්  භගවය ො  ා යන
පබ් ජිත්වා  මණධම්මං කත්වා සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො දිබ් සුඛං 
මානු සුඛඤ්ච අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ එකි ් ා
ය ට්ඨිධී ාය කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ය ො.  ා කිර කුමාරිකාකාය යයව
පබ් ජිතුකාමා මා ාපි යරො යාචිත්වා පබ් ජ්ජං අ භමානා පතිකු ං

ගන්ත්වාගබ්භංගණ්හිත්වා ංඅජානිත්වා ‘‘ ාමිකංආරායධත්වාපබ් ජ්ජං

අනුජානායප ් ාමී’’තිචින්ය සි. ා ාමිකං ආරායධන්තී, අයයපුත් – 

‘‘ යචඉම ් කාය ් , අන්ය ො ාහිරයකොසියා; 

දණ්ඩංනූන ගයහත්වාන, කායක ය ොයණනිවාරයය’’ති. (විසුද්ධි. 
1.122) – 

ආදිනා රීර ් යදො ංද ්ය න්තී ංආරායධසි. 
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 ා  ාමියකනඅනුඤ්ඤා ාගබ්භිනිභාවං අජානන්තීයදවදත් පක්ඛියාසු
භික්ඛුනීසු පබ් ජි.   ් ා ගබ්භිනිභාවං දි ්වා භික්ඛුනියයො යදවදත් ං
පුච්ඡිංසු. ය ො ‘‘අ ් මණී’’ති ආහ.  ා ‘‘නාහං යදවදත් ං උද්දි ් 

පබ් ජි ා, භගවන් ං උද්දි ්  පබ් ජි ා’’ති භගවය ො  න්තිකං ගන්ත්වා 
ද   ං පුච්ඡි.  ත්ථා උපාලිත්යථරං පටිච්ඡායපසි. යථයරො
 ාවත්ථිනගරවාසීනි කු ානි වි ාඛඤ්ච උපාසිකං පක්යකො ායපත්වා

 රාජිකාය පරි ාය  ං විනිච්ඡිනන්ය ො ‘‘පුයර  ද්යධො ගබ්යභො, අයරොගා
පබ් ජ්ජා’’ති ආහ.  ං සුත්වා  ත්ථා ‘‘ ාධු සුවිනිච්ඡි ං උපාලිනා
අධිකරණ’’න්තියථර ්  ාධුකාරංඅදාසි. 

 ා භික්ඛුනී සුවණ්ණබිම්  දි ං පුත් ං විජායි.  ං රාජා පය නදි 

යකො ය ො‘‘දාරකපරිහරණංභික්ඛුනීනංපලිය ොයධො’’තිධාතීනංදායපත්වා

යපො ායපසි, කස්සයපොති ් නාමංකරිංසු. අපරභායග අ ඞ්කරිත්වා ත්ථු
 න්තිකං යනත්වා පබ් ායජසි. කුමාරකාය  පබ් ජි ත් ා පන භගව ා

‘‘ක ් පං පක්යකො ථ, ඉදං ඵ ං වා ඛාදනීයං වා ක ් ප ්  යදථා’’ති

වුත්ය  ‘‘ක රක ් ප ් ා’’ති‘‘කුමාරක ් ප ් ා’’තිඑවංගහි නාමත් ා

රඤ්ඤා යපො ාවනීයපුත් ත් ා ච වුද්ධකාය පි කු ාෙකස්සයපොත්යවව 

පඤ්ඤායිත්ථ. 

ය ො පබ් ජි කා ය ො පට්ඨාය විප ් නාය කම්මං කයරොති, 

බුද්ධවචනඤ්ච උග්ගණ්හාති. අථ ය න  ද්ධිං පබ්  මත්ථයක
 මණධම්මං කත්වා අනාගාමී හුත්වා සුද්ධාවාය  නිබ් ත් මහාබ්රහ්මා
‘‘විප ් නාය මුඛං ද ්ය ත්වා මග්ගඵලුප්පත්තියා උපායං කරි ් ාමී’’ති
පඤ්චද පඤ්යහ අභි ඞ්ඛරිත්වා අන්ධවයන ව න්  ්  යථර ්  ‘‘ඉයම
පඤ්යහ  ත්ථාරං පුච්යඡයයාසී’’ති ආචික්ඛි.  ය ො ය ො ය  පඤ්යහ
භගවන් ං පුච්ඡි. භගවාපි ්  වි ් ජ්යජසි. යථයරො භගව ා
කථි නියායමයනව ය  උග්ගණ්හිත්වා විප ් නං ගබ්භං ගාහායපත්වා
අරහත් ංපාපුණි. 

150. ය ො අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ඉයතො

සතසහස්සම්හීතිආදිමාහ. ත්ථයංයහට්ඨා වුත් නයඤ්චඋත් ානත්ථඤ්ච, 

 ං බ් ංනවණ්ණයි ් ාම.අනුත් ානපදයමව වණ්ණයි ් ාම. 

169. ආපන්නසත්තා ය   ාතාති මය්හං මා ා ගරුගබ්භා ගබ්භිනී 

පසු ා න්නගබ්භාතිඅත්යථො. 

173. වම්මිකසදිසං කාෙන්ති රීරංනාමවම්මික දි ං යථා වම්මියකො

ඉය ො චිය ො ච ඡිද්දාවඡිද්යදො ඝරයගොළිකඋපචිකාදීනං ආ යයො, එවයමව

අයංකායයොනවඡිද්යදො ධුව ් යවොති බුද්යධන භගව ා යදසිතං පකාසි ං
 ං සුත්වා යම චිත් ං ආ යව අග්ගයහත්වා අය ය ත්වා කිය  ය ො
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විමුච්චි, අරහත්ය  පතිට්ඨාසීතිඅත්යථො. අපරභායග ත්ථ ත්ථභික්ඛූනං

විචිත් ධම්මකථිකභාවංසුත්වා  ත්ථා‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම ාවකානං

භික්ඛූනං චිත් කථිකානං යදිදං කුමාරක ් යපො’’ති (අ. නි. 1.209, 217) 
එ දග්යගඨයපසීති. 

කුමාරක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6.  ාහියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ඡට්ඨාපදායන ඉයතො සතසහස්සම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො  ාහිය ් 
දාරුචීරියත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් 
භගවය ොකාය  බ්රාහ්මණකුය නිබ් ත්ය ො බ්රාහ්මණසිප්යපසුනිප්ඵත්තිං
ගන්ත්වා යවදඞ්යගසු අනවයයො එකදිව ං  ත්ථු  න්තිකංගන්ත්වා ධම්මං
සුණන්ය ො ප න්නමානය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං ඛිප්පාභිඤ්ඤානං
අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා  ං ඨානං පත්තුකායමො  ත් ාහං 
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  මහාදානං දත්වා  ත් ාහ ්  අච්චයයන

භගවය ො පාදමූය නිපන්යනො‘‘භගවා, භන්ය , ඉය ො ත් යමදිවය යං

භික්ඛුං ඛිප්පාභිඤ්ඤානං අග්ගට්ඨායනඨයපසි, ය ො විය අහම්පි අනාගය 
එක ් බුද්ධ ්  ා යන ඛිප්පාභිඤ්ඤානංඅග්යගොභයවයය’’න්තිපත්ථනං

අකාසි. භගවා අනාග ං ඤායණනඔය ොයකත්වා මිජ්ඣනභාවංඤත්වා
‘‘අනාගය  යගො ම ්  භගවය ො  ා යන පබ් ජිත්වා ඛිප්පාභිඤ්ඤානං
අග්යගොභවි ් තී’’ති යාකාසි. ය ොයාව ායුකං පුඤ්ඤානිකත්වා ය ො
චුය ො යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො  ත්ථ ඡ කාමාවචර ම්පත්තියයො 
අනුභවිත්වා පුන මනු ්ය සු චක්කවත්තිආදි ම්පත්තියයො
අයනකකප්පයකොටි ය සු අනුභවිත්වා ක ් ප ්  භගවය ො කාය 

එක ්මිංකුය නිබ් ත්ය ො, භගවතිපරිනිබ්බුය  පබ් ජිය ොයදා ා යන
ඔ ක්කමායන  ත්  භික්ඛූ චතුන්නං පරි ානං අජ්ඣාචාරං දි ්වා
 ංයවගප්පත් ා අරඤ්ඤං පවිසිත්වා ‘‘යාව  ා න ්  අන් රධානං න

යහොති,  ාවඅත් යනොපතිට්ඨංකරි ් ාමා’’තිසුවණ්ණයචතියංවන්දිත්වා 

 ත්ථඅරඤ්යඤඑකංපබ්  ංදි ්වා ‘‘ජීවි  ා යානිවත් න්තු, නිරා යා
ඉමං පබ්  ං අභිරුහන්තූ’’ති නි ්ය ණිං  න්ධිත්වා  බ්ය   ං පබ්  ං
අභිරුය්හනි ්ය ණිං පාය ත්වා මණධම්මංකරිංසු.ය සු ඞ්ඝත්යථයරො
එකරත් ාතික්කයමන අරහත් ං පාපුණි. ය ො අයනො ත් දයහ
නාග  ාදන් කට්ඨංඛාදිත්වාමුඛංයධොවිත්වාඋත් රකුරුය ො පිණ්ඩපා ං

ආහරිත්වාය භික්ඛූආහ–‘‘ආවුය ො, ඉමංපිණ්ඩපා ංභුඤ්ජථා’’ති.ය  

ආහංසු–‘‘කිං, භන්ය , අම්යහහිඑවංකතිකාක ා‘යයොපඨමංඅරහත් ං

පාපුණාති, ය නාභ ං පිණ්ඩපා ං අවය  ා පරිභුඤ්ජන්තූ’’’ති? ‘‘යනො

යහ ං, ආවුය ො’’ති. ‘‘ය න හි  යච මයම්පි තුම්යහ විය විය  ං

නිබ් ත්ය  ් ාම,  යංආහරිත්වා භුඤ්ජි ් ාමා’’තිනඉච්ඡිංසු. 
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දුතියදිවය  දුතියත්යථයරො අනාගාමී හුත්වා  යථව පිණ්ඩපා ං 

ආහරිත්වා ඉ යරනිමන්ය සි. ය එවමාහංසු – ‘‘කිං පනාවුය ො, කතිකා

ක ා, ‘මහායථයරන ආභ ං පිණ්ඩපා ං අභුඤ්ජිත්වා අනුයථයරනආභ ං

භුඤ්ජි ් ාමා’’’ති? ‘‘යනොයහ ං, ආවුය ො’’ති. ‘‘එවං න්ය තුම්යහ විය
මයම්පි විය  ං නිබ් ත්ය ත්වා අත් යනො අත් යනො පුරි කායරන
භුඤ්ජිතුං  ක්යකොන් ා භුඤ්ජි ් ාමා’’ති න ඉච්ඡිංසු. ය සු

අරහත් ප්පත් ත්යථයරො පරිනිබ් ායි, දුතියයො අනාගාමී බ්රහ්මය ොයක

නිබ් ත්ති, ඉ යරපඤ්චවිය  ංනිබ් ත්ය තුංඅ ක්යකොන් ා සු ්සිත්වා
 ත් යම දිවය කා ංකත්වායදවය ොයකනිබ් ත්තිංසු. ත්ථ දිබ් සුඛං 
අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ය ො චවිත්වා මනු ්ය සුනිබ් ත්තිංසු.

ය සු එයකොපුක්කු ාතිරාජාඅයහොසි, එයකොගන්ධාරරට්යඨ ක්කසි ායං

කුමාරක ් යපො, එයකො  ාහියයොදාරුචීරියයො, එයකොදබ්ය ොමල් පුත්ය ො, 
එයකො  භියයො පරිබ් ාජයකොති. ය සු අයං  ාහියයො දාරුචීරියයො
සුප්පාරකපට්ටයන වාණිජකුය  නිබ් ත්ය ො වාණිජකම්යම නිප්ඵත්තිං

ගය ොමහද්ධයනොමහායභොයගො, ය ොසුවණ්ණභූමිංගච්ඡන්ය හි වාණියජහි
 ද්ධිං නාවමාරුය්හ වියද ං ගච්ඡන්ය ො කතිපාහං ගන්ත්වා භින්නාය
නාවාය ය ය සුමච්ඡකච්ඡපභක්යඛසුජාය සුඑයකොයයවඅවසිට්යඨොඑකං
ඵ කං ගයහත්වා වායමන්ය ො  ත් යම දිවය  සුප්පාරකපට්ටනතීරං

ඔක්කමි.  ් නිවා නපාරුපනංනත්ථි, ය ොඅඤ්ඤං කිඤ්චිඅප ් න්ය ො
සුක්ඛකට්ඨදණ්ඩයක වායකහි පලියවයඨත්වා නිවාය ත්වා පාරුපිත්වා ච
යදවකු ය ො කපා ං ගයහත්වා සුප්පාරකපට්ටනං අගමාසි. මනු ් ා  ං
දි ්වා යාගුභත් ාදීනි දත්වා ‘‘අයං එයකො අරහා’’ති  ම්භායවසුං. ය ො 

වත්යථසුඋපනීය සු‘‘ චාහංනිවාය මි, පාරුපාමිවා,  ාභ ක්කායරොයම 
පරිහායි ් තී’’ති ානිපටික්ඛිපිත්වාදාරුචීරායනවපරිහරි. 

අථ ්  ‘‘අරහා, අරහා’’ති  හූහි  ම්භාවියමාන ්  එවං යච ය ො 
පරිවි ක්යකොඋදපාදි‘‘යයයකචිය ොයකඅරහන්ය ොවාඅරහත් මග්ගංවා

 මාපන්නා, අහං ය  ං අඤ්ඤ යරො’’ති ය ො ය න නියායමන
කුහනකම්යමනජීවිකංකප්යපති. 

ක ් පද    ්   ා යන  ත් සු ජයනසු පබ්  ං ආරුය්හ
 මණධම්මං කයරොන්ය සුඑයකොඅනාගාමීහුත්වාසුද්ධාවා බ්රහ්මය ොයක
නිබ් ත්තිත්වා අත් යනො බ්රහ්ම ම්පත්තිං ඔය ොයකන්ය ො ආග ට්ඨානං
ආවජ්යජන්ය ොපබ්  මාරුය්හ මණධම්මං කරණට්ඨානංදි ්වාය  ානං
නිබ් ත් නට්ඨානං ආවජ්යජන්ය ො එක ්  පරිනිබ්බු භාවං ඉ යර ඤ්ච
පඤ්චන්නං කාමාවචරයදවය ොයක නිබ් ත් භාවං ඤත්වා ය 
කා ානුකා ං ආවජ්යජසි ‘‘ඉම ්මිං පන කාය  කහං නු යඛො ය ’’ති
ආවජ්යජන්ය ො දාරුචීරියං සුප්පාරකපට්ටනං නි ් ාය කුහනකම්යමන

ජීවි ං කප්යපන් ං දි ්වා ‘‘නට්යඨො ව ායං  ාය ො, පුබ්ය   මණධම්මං
කයරොන්ය ො අතිඋක්කට්ඨභායවන අරහ ාපි ආභ ං පිණ්ඩපා ං 
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පටුන 

අපරිභුඤ්ජිත්වා ඉදානි උදරයහතු අනාරහාව  මායනො අරහත් ං

පටිජානිත්වා ය ොකං වඤ්යචන්ය ො විචරති, ද    ්  උප්පන්නභාවං න

ජානාති, ගච්ඡාමි නං  ංයවයජත්වා බුද්ධුප්පාදං ජානායප ් ාමී’’ති
ඛයණයනව බ්රහ්මය ොකය ො ඔ රිත්වා සුප්පාරකපට්ටයන 

රත්තිභාග මනන් යරදාරුචීරිය ්  ම්මුයඛපාතුරයහොසි.ය ො අත් යනො
ව නට්ඨායනඔභා ංදි ්වා හිනික්ඛමිත්වා මහාබ්රහ්මානංදි ්වාඅඤ්ජලිං
පග්ගය්හ ‘‘යක තුම්යහ’’ති පුච්ඡි. ‘‘අහං තුම්හාකං යපොරාණක හායයො

අනාගාමිඵ ංපත්වාබ්රහ්මය ොයකනිබ් ත්ය ො, අම්හාකං  බ් යජට්ඨයකො

අරහාහුත්වාපරිනිබ්බුය ො, තුම්යහපනපඤ්චජනා යදවය ොයකනිබ් ත් ා.
 ්වාහං දානි ංඉම ්මිංඨායනකුහනකම්යමන ජීවිකංකප්යපන් ංදි ්වා

දමිතුංආගය ො’’ති වත්වා ඉදංකාරණංආහ – ‘‘යනව යඛොත්වං,  ාහිය, 

අරහානාපිඅරහත් මග්ගංවා මාපන්යනො,  ාපිය පටිපදානත්ථි, යාය
ත්වං අරහා වා අ ්  අරහත් මග්ගං වා  මාපන්යනො’’ති. අථ ්   ත්ථු
උප්පන්නභාවං  ාවත්ථියං ව නභාවඤ්ච ආචික්ඛිත්වා ‘‘ ත්ථු  න්තිකං 
ගච්ඡා’’ති ංඋයයයොයජත්වාබ්රහ්මය ොකයමවඅගමාසි. 

 ාහියයොපනආකාය ඨත්වාකයථන් ංමහාබ්රහ්මානංඔය ොයකත්වා 

චින්ය සි – ‘‘අයහො භාරියං කම්මං මයා ක ං, අනරහං අරහා අහන්ති

චින්ය සිං, අයඤ්ච මං ‘න ත්වං අරහා, නාපි අරහත් මග්ගං වා

 මාපන්නාසී’තිවදති, අත්ථිනුයඛොය ොයක අඤ්යඤොඅරහා’’ති.අථනං
පුච්ඡි– ‘‘අථයකචරහි යදවයකය ොයකඅරහන්ය ොවා අරහත් මග්ගං

වා  මාපන්නා’’ති. අථ ්  යදව ා ආචික්ඛි – ‘‘අත්ථි,  ාහිය, උත් යරසු

ජනපයදසු  ාවත්ථි නාම නගරං,  ත්ථ ය ො භගවා එ රහි විහරති අරහං 

 ම්මා ම්බුද්යධො.ය ොහි,  ාහිය, භගවාඅරහායචවඅරහත් ායචධම්මං
යදය සී’’ති.  ාහියයො රත්තිභායග යදව ායකථං සුත්වා  ංවිග්ගමානය ො

 ංඛණංයයවසුප්පාරකා නික්ඛමිත්වා එකරත්තිවාය න ාවත්ථිං අගමාසි, 
ගච්ඡන්ය ොචපනයදව ානුභායවන බුද්ධානුභායවනචවී යයොජන තිකං

මග්ගං අතික්කමිත්වා  ාවත්ථිං අනුප්පත්ය ො,   ්මිං ඛයණ  ත්ථා
 ාවත්ථියං පිණ්ඩාය පවිට්යඨො යහොති. ය ො යජ වනං පවිසිත්වා 
අබ්යභොකාය  චඞ්කමන්ය   ම් හුය  භික්ඛූ පුච්ඡි – ‘‘කුහිං එ රහි

 ත්ථා’’ති? භික්ඛූ ‘‘ ාවත්ථියං පිණ්ඩාය පවිට්යඨො’’ති වත්වා ‘‘ත්වං පන
කුය ො ආගය ොසී’’ති පුච්ඡිංසු. ‘‘සුප්පාරකා ආගය ොම්හී’’ති. ‘‘කදා

නික්ඛන්ය ොසී’’ති? ‘‘හියයයො  ායන්හ මයය නික්ඛන්ය ොම්හී’’ති.

‘‘දූරය ොපි ආගය ො, නිසීද  ාව පායද යධොවිත්වා ය ය න මක්යඛත්වා

යථොකං වි ් මාහි, ආග කාය   ත්ථාරං දක්ඛි ් තී’’ති ආහංසු. ‘‘අහං, 

භන්ය ,  ත්ථු වා අත් යනො වා ජීවි න් රායං න ජානාමි, කත්ථචි

අට්ඨත්වා අනිසීදිත්වාඑකරත්ය යනවවී යයොජන තිකංමග්ගංආගය ො, 
 ත්ථාරංප ්සිත්වාව වි ් මි ් ාමී’’තිආහ.ය ොඑවංවත්වා රමානරූයපො
 ාවත්ථිං පවිසිත්වා භගවන් ං අයනොපමාය බුද්ධසිරියා චරන් ං දි ්වා
‘‘චිර ් ංව යමයගො යමො ම්මා ම්බුද්යධො දිට්යඨො’’තිදිට්ඨට්ඨානය ො
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පට්ඨාය ඔන  රීයරොගන්ත්වා අන් රවීථියංපඤ්චපතිට්ඨිය නවන්දිත්වා

යගොප්ඵයකසුදළ්හංගයහත්වාඑවමාහ– ‘‘යදය තු, භන්ය භගවා, ධම්මං, 

යදය තු සුගය ො ධම්මං, යං මම ්  දීඝරත් ං හි ාය සුඛායා’’ති. අථනං

 ත්ථා ‘‘අකාය ොයඛො ාව,  ාහිය, අන් රඝරං පවිට්ඨම්හාපිණ්ඩායා’’ති
පටික්ඛිපි. 

 ං සුත්වා  ාහියයො, ‘‘භන්ය ,  ං ායර  ං රන්ය න

ක ළීකාරාහායරොනඅ ද්ධපුබ්ය ො, තුම්හාකංවාමය්හංවාජීවි න් රායං

න ජානාමි, යදය තු යම, භන්ය  භගවා, ධම්මං, යදය තු සුගය ො
ධම්ම’’න්ති පුන යාචි.  ත්ථා දුතියම්පි  යථව පටික්ඛිපි. එවං කිර ් 
අයහොසි – ‘‘ඉම ්  දිට්ඨකා ය ො පට්ඨාය  ක  රීරං ළිතියා නිරන් රං

අජ්යඣොත්ථටං යහොති,   වළිතියවයගො ධම්මං සුත්වාපි න  ක්ඛි ් ති

පටිවිජ්ඣිතුං, මජ්ඣත්තුයපක්ඛාය  ාව තිට්ඨතු, එකරත්ය යනව
වී යයොජන තිකං මග්ගං ආග  ් පි ච ්  දරයථො   වා ය ොපි  ාව 
පටිප්ප ් ම්භතූ’’ති.   ්මා ද්වික්ඛත්තුං පටික්ඛිපිත්වා  තියං යාචිය ො 

අන් රවීථියං ඨිය ොව ‘‘  ්මාතිහ ය ,  ාහිය, එවං සික්ඛි බ් ං, දිට්යඨ 

දිට්ඨමත් ං භවි ් තී’’තිආදිනා (උදා. 10) නයයන අයනකපරියායයන
ධම්මංයදය සි.ය ො  ත්ථුධම්මංසුණන්ය ොයයව බ් ා යවයඛයපත්වා
 හපටි ම්භිදාහිඅරහත් ං පාපුණි. 

178. ය ො අරහත් ං පත් ක්ඛයණයයව පුබ් කම්මං  රිත්වා

 ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ඉයතො

සතසහස්සම්හීතිආදිමාහ.  ං යහට්ඨා වුත් නයත් ා උත් ානත්ථයමව.
අනුත් ානපදවණ්ණනයමවකරි ් ාම. 

181. හසනං පච්ෙයවක්ඛණන්ති පරිපුණ්ණය ොමන ් ජා ං

පච්චයවක්ඛණං, යකොමාරවණ්ණංඅතියකොම න්තිඅත්යථො. 

182. යහ ෙඤ්යඤොපචිතඞ් න්ති
සුවණ්ණසුත් යඤ්යඤොපචි සුත් අවයවං  රීරං යදහන්ති අත්යථො. 

පලම්බබිම්බතම්යබොට්ඨන්ති ඔ ම්බි බිම් ඵ  දි ං රත් වණ්ණං

ඔට්ඨද්වය මන්නාග න්ති අත්යථො. යසතතිණ්හස ං දිජන්ති
සුනිසි තිඛිණඅයය ොහඝං යනන ඝංසිත්වා  මං ක ං විය  මදන් න්ති
අත්යථො. 

183. පීතිසම්ඵුල්ලිතානනන්ති ළිතියා සුට්ඨු ඵුල්ලි ං විකසි ං ආනනං 
මුඛංආදා    දි මුඛවන් න්තිඅත්යථො. 

184. ඛිප්පාභිඤ්ඤස්ස භික්ඛුයනොති ඛිප්පං යද නාය 

 මුග්ඝාටි ක්ඛයණයයව අභිවිය ය න ඤාතුං  මත්ථ ්  භික්ඛුයනොති
අත්යථො. 
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186. සග් ං අ ංසභවනංෙථාතිඅත් යනොයගහංවිය ග්ගංය ොකං
අගමාසින්ති අත්යථො. 

196. න ත්වං උපාෙ ග් ඤ්ඤූතිත්වංනිබ් ානාධිගමූපායභූ මග්ගඤ්ඤූ
නඅයහොසීති අත්යථො. 

200. සත්ථයනො සදා ජිනන්ති  දා  බ් කා ං ජිනං ජිනන්ය ො

පරාජි යකොයපො  ත්ථුයනො  ම්මා ම්බුද්ධ ්  වි ලානනං 

ආදා    දි මුඛං පස්සිස්සාමි ප ්සිතුං නික්ඛමාමීති යයොජනා. දියජ

අපුච්ඡිං කුහිං යලොකනන්දයනොති කුහිං ඨායන ය ොකප ාදකයරො  ත්ථාති
දියජබ්රාහ්මයණඅහංභික්ඛූඅපුච්ඡින්තිඅත්යථො. 

201. සයසොවඛිප්පංමුනිදස්සනුස්සුයකොතිමුනිද ් යන ථාග ද ් යන 

උ ්සුයකොඋ ් ාහජාය ො ය ොඉවඛිප්පංපාපුණාතීතිඅත්යථො. 

202. තුවටං  න්ත්වාති සීඝං ගන්ත්වා. පිණ්ඩත්ථං අපිහාගිධන්ති
පිණ්ඩපා ංපටිච්චඅපිහංඅපග පිහංඅගිධංනිත් ණ්හං. 

203. අයලොලක්ඛන්ති ඉය ො චිය ො ච අයනොය ොකයමානං උත් යම
 ාවත්ථිනගයර පිණ්ඩාය විචරන් ං අදක්ඛින්ති  ම් න්යධො. 

සිරීනිලෙසඞ්කාසන්තිසිරියා ක්ඛණානු යඤ්ජනය ොභායනි යං  ඞ්කා ං

ජ මානය ොරණ දි ං. ෙවිදිත්තිහොනනන්ති විජ්යජො මානසූරියමණ්ඩ ං
වියවිජ්යජො මානමුඛමණ්ඩ ං. 

204. කුපයථවිප්පනට්ඨස්සාතිකුච්ඡි පයථය ොපද්දවමග්යගමූළ්හ ්  

මිච්ඡාපටිපන්න ් යම සෙණංයහොහි පතිට්ඨායහොහි. ය ොත ාතිභගවන් ං
යගොත්ය නආ පති. 

218. න තත්ථ සුක්කා යජොතන්තීති සුක්කපභා ම්පන්නා 
යජො මානඔ ධි ාරකාදයයො න යජො න්ති නප්පභා න්ති. ය  ං
උත් ානත්ථයමව. ය ො එවං පුබ් චරි ාපදානං පකාය ත්වා  ාවයදව ච
භගවන් ංපබ් ජ්ජංයාචි.‘‘පරිපුණ්ණංය  පත් චීවර’’න්තිචපුට්යඨො‘‘න
පරිපුණ්ණ’’න්තිආහ.අථනං ත්ථා‘‘ය නහි පත් චීවරංපරියය ාහී’’ති
වත්වා පක්කාමි. ය ො කිර වී තිව ්  හ ් ානි  මණධම්මං කයරොන්ය ො
‘‘භික්ඛුනා නාම අත් නා පච්චයය  භිත්වා අඤ්ඤං අයනොය ොයකත්වා 
 යයමව පරිභුඤ්ජිතුං වට්ටතී’’ති වත්වා එකභික්ඛු ් ාපි පත්ය න වා

චීවයරන වා  ඞ්ගහං නාකාසි, ‘‘න ය න ්  ඉද්ධිමයං පත් චීවරං
උප්පජ්ජි ් තී’’තිඤත්වාභගවාඑහිභික්ඛුභායවනපබ් ජ්ජංනාදාසි.  ම්පි
පත් චීවරං පරියය මානයමව  ඞ්කාරට්ඨානය ො යචොළක්ඛණ්ඩානි
 ංකඩ්යඪන් ං පුබ් යවරියකො අමනු ්ය ො එකි ් ා  රුණවච්ඡාය ගාවියා
 රීයර අධිමුච්චිත්වා වාමඌරුම්හි පහරිත්වා ජීවි ක්ඛයං පායපසි.  ත්ථා



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

486 

පටුන 

පිණ්ඩාය චරිත්වා ක භත් කිච්යචො  ම් හුය හි භික්ඛූහි  ද්ධිං

නික්ඛමන්ය ො  ාහිය ්   රීරං  ඞ්කාරට්ඨායන පති ං දි ්වා ‘‘ගණ්හථ, 

භික්ඛයව, එ ං ාහියංදාරුචීරියන්ති එක ්මිංයගහද්වායරඨත්වාමඤ්චකං
ආහරායපත්වා ඉමං රීරංනගරද්වාරය ොනීහරිත්වා ඣායපත්වාධාතුයයො
ගයහත්වාථූපංකයරොථා’’තිභික්ඛූආණායපසි. 

ය  භික්ඛූ ධාතුං මහාපයථ ථූපං කායරත්වා  ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා 
අත් යනො ක කම්මං ආයරොයචසුං.  ය ො  ඞ්ඝමජ්යඣ කථා උදපාදි –

‘‘ ථාගය ො භික්ඛු ඞ්යඝන  රීරඣාපනකිච්චං කායරසි, ධාතුයයො ච

ගාහායපත්වායචතියංකාරායපසි, ක රමග්යගොනුයඛො ය න මධිගය ො, 

 ාමයණයරො නු යඛො ය ො, භික්ඛු නු යඛො’’ති.  ත්ථා  ං අට්ඨුප්පත්තිං 

කත්වා ‘‘පතිට්ඨිය ො, භික්ඛයව,  ාහියයොදාරුචීරියයොඅරහත්ය ො’’තිඋපරි

ධම්මයද නං වඩ්යඪති.  ් පරිනිබ්බු භාවඤ්චආචික්ඛිත්වා ‘‘එ දග්ගං, 

භික්ඛයව, මම  ාවකානං භික්ඛූනං ඛිප්පාභිඤ්ඤානං යදිදං  ාහියයො

දාරුචීරියයො’’ති(අ.නි.1.209, 216) එ දග්යගඨයපසි. 

අථ නං භික්ඛූ පුච්ඡිංසු – ‘‘තුම්යහ, භන්ය , ‘ ාහියයො දාරුචීරියයො

අරහත් ංපත්ය ො’තිවයදථ, කදාය ොඅරහත් ංපත්ය ො’’ති? ‘‘මමධම්මං 

සු කාය , භික්ඛයව’’ති. ‘‘කදා පන ් , භන්ය , තුම්යහහි ධම්යමො

කථිය ො’’ති? ‘‘භික්ඛාය චරන්ය න අන් රවීථියං ඨිය නා’’ති.

‘‘අප්පමත් යකො, භන්ය , තුම්යහහි අන් රවීථියං ඨත්වා කථි ධම්යමො; 

කථං ය ො  ාවත් යකන විය  ං නිබ් ත්ය සී’’ති? අථ යන  ත්ථා, 

‘‘භික්ඛයව, මමධම්මං‘අප්පං’වා‘ හුංවා’තිමාචින් යිත්ථ. අයනකානිපි

හි අනත්ථපද ංහි ානි ගාථා හ ් ානි න ය යයයො, අත්ථනි ්සි ං පන
එකම්පි ගාථාපදං ය යයයො’’ති වත්වා අනු න්ධිං ඝයටත්වා ධම්මං
යදය න්ය ොඉමංගාථමාහ– 

‘‘ හ ් මපියචගාථා, අනත්ථපද ංහි ා; 

එකංගාථාපදංය යයයො, යංසුත්වාඋප ම්මතී’’ති.(ධ.ප.101) – 

යද නාපරියයො ායන චතුරාසීතියා පාණ හ ් ානං ධම්මාභි මයයො
අයහොසීති. 

 ාහියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. මහායකොට්ඨිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

 ත් මාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො

මහායකොට්ඨිකත්යථර ්  අපදානං. කා උප්පත්ති? අයම්පි පුරිමබුද්යධසු
ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි 

උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  හං වතීනගයර
මහායභොගකුය  නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො මා ාපිතූනං අච්චයයන
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කුටුම් ං  ණ්ඨයපත්වා ඝරාවා ං ව න්ය ො එකදිව ං පදුමුත් ර ් 
භගවය ො ධම්මයද නාකාය  හං වතීනගරවාසියනො ගන්ධමා ාදිහත්යථ

යයන බුද්යධො යයන ධම්යමො යයන  ඞ්යඝො,  න්නින්යන  ප්යපොයණ

 ප්පබ්භායර ගච්ඡන්ය  දි ්වා ය හි  ද්ධිං භගවන් ං උප ඞ්කමිත්වා, 
 ත්ථාරංඑකංභික්ඛුංපටි ම්භිදාප්පත් ානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන් ංදි ්වා

‘‘අයං ඉම ්මිං  ා යන පටි ම්භිදාප්පත් ානං අග්යගො, යංනූනාහම්පි
එක ්  බුද්ධ ්   ා යන අයං විය පටි ම්භිදාප්පත් ානං අග්යගො
භයවයය’’න්ති චින්ය ත්වා  ත්ථු යද නාපරියයො ායන වුට්ඨි ාය පරි ාය

භගවන් ං උප ඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්ය ,  ්යව මය්හං යගයහ භික්ඛං
ගණ්හථා’’තිනිමන්ය සි. ත්ථාඅධිවාය සි.ය ොභගවන් ංඅභිවායදත්වා 
පදක්ඛිණං කත්වා  කනියව නං ගන්ත්වා  බ් රත්තිං බුද්ධ ්  ච
භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච නි ජ්ජට්ඨානං ගන්ධමා ාදීහි අ ඞ්කරිත්වා
ඛාදනීයයභොජනීයං පටියාදායපත්වා   ් ා රත්තියා අච්චයයන
 කනියව යනභික්ඛු   හ ් පරිවාරං  ත්ථාරං විවිධයාගුඛජ්ජකපරිවාරං
 සූප යඤ්ජනං ගන්ධ ාලියභොජනං යභොජායපත්වා 
භත් කිච්චපරියයො ායන චින්ය සි – ‘‘මහන් ං යඛො අහං ඨානන් රං

පත්යථමි, න පන යුත් ං මයා එකදිව යමව දානං දත්වා  ං ඨානන් රං

පත්යථතුං, අනුපටිපාටියා  ත් ාහං දානං දත්වා පත්යථ ් ාමී’’ති. ය ො
ය යනව නියායමන  ත් ාහං මහාදානං දත්වා භත් කිච්චපරියයො ායන
දු ් යකොට්ඨාගාරං විවරායපත්වා උත් මං තිචීවරප්පයහොනකං සුඛුමවත්ථං
බුද්ධ ් පාදමූය ඨයපත්වාභික්ඛු   හ ්  ් චතිචීවරංදත්වා  ථාග ං

උප ඞ්කමිත්වා, ‘‘භන්ය , යයො ය ො භික්ඛු තුම්යහහි ඉය ො  ත් යම

දිව මත්ථයක පටි ම්භිදාප්පත් ානං අග්ගට්ඨායන ඨපිය ො, අහම්පි ය ො 
භික්ඛු විය අනාගය  උප්පජ්ජනක ්  බුද්ධ ්   ා යන පබ් ජිත්වා 
පටි ම්භිදාප්පත් ානං අග්යගො භයවයය’’න්ති  ත්ථු පාදමූය  නිපජ්ජිත්වා 
පත්ථනං අකාසි.  ත්ථා   ්   මිජ්ඣනභාවංඤත්වා ‘‘අනාගය  ඉය ො 

කප්ප   හ ් මත්ථයකයගො යමොනාමබුද්යධොය ොයකඋප්පජ්ජි ් ති, 
  ්   ා යන  ව පත්ථනා  මිජ්ඣි ් තී’’ති  යාකාසි. ය ො  ත්ථ
යාව ායුකං පුඤ්ඤානි කත්වා  ය ො චුය ො යදව ම්පත්තිං අනුභවිත්වා
අපරාපරංයදවමනු ්ය සු පරිබ්භමි. 

එවං ය ො යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො  ත්ථ  ත්ථ භයව 

පුඤ්ඤඤාණ ම්භායර  ම්භරන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාවත්ථියං 

බ්රාහ්මණමහා ා කුය  නිබ් ත්ති, යකොට්ඨියකොති ් නාමංඅකංසු.ක ්මා
මාතුයාවාඅයයකපයයකාදීනං වානාමංඅග්ගයහත්වාඑවංනාමංකරිංසූති

යච? අත් යනො පඤ්ඤවන්  ාය යවදඞ්යගසු   ක්කපර ක්යකසු
 නිඝණ්ඩුයකටුයභසු  ාක්ඛරප්පයභයදසු  ක  යාකරයණසු ච
යඡකභායවන ච දිට්ඨදිට්යඨ ජයන මුඛ ත්තීහි යකොට්යඨන්ය ො
පක්යකොට්යඨන්ය ො විතුදන්ය ො විචරතීති අන්වත්ථනාමං කරිංසූති
යවදි බ් ං.ය ොවයප්පත්ය ො යයොයවයදඋග්ගයහත්වා බ්රාහ්මණසිප්යප
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නිප්ඵත්තිං පත්ය ො එකදිව ං  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා
පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා උප ම්පන්නකා ය ො පට්ඨාය විප ් නාය
කම්මං කයරොන්ය ො  හ පටි ම්භිදාහි අරහත් ං පත්වා පටි ම්භිදාසු
චිණ්ණවසීහුත්වාඅභීය ො මහායථයරඋප ඞ්කමිත්වාපඤ්හංපුච්ඡන්ය ොපි
ද   ං උප ඞ්කමිත්වා පටි ම්භිදාසුයයව පඤ්හං පුච්ඡි. එවමයං යථයරො
 ත්ථ ක ාධිකාර ාය  ත්ථ චිණ්ණවසීභායවන ච පටි ම්භිදාප්පත් ානං
අග්යගො ජාය ො. අථ නං  ත්ථා මහායවදල් සුත් ං අට්ඨුප්පත්තිං කත්වා

පටි ම්භිදාප්පත් ානං අග්ගට්ඨායන ඨයපසි, ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම
 ාවකානං භික්ඛූනං පටි ම්භිදාප්පත් ානං යදිදං මහායකොට්ඨියකො’’ති (අ.

නි.1.209, 218). 

221. ය ො අපයරන  මයයන විමුත්තිසුඛං පටි ංයවයදන්ය ො
ය ොමන ් ජාය ො අත් යනො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො 

පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිමාහ.  ං  බ් ං යහට්ඨා වුත් නයත් ා
උත් ානත්ථයමව. 

ඉත්ථං සුද ාෙස් ා  හායකොට්ඨියකොති එත්ථ සුදන්ති නිද ් යන

නිපාය ො. ආෙස් ාති ගාරවාධිවචනං, යථා  ං ආය ්මා
මහායමොග්ගල් ායනොති. 

මහායකොට්ඨිකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. උරුයව ක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අට්ඨමාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
උරුයව ක ් පත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
 ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො
පදුමුත් ර ් භගවය ොකාය කු යගයහනිබ් ත්ය ොවයප්පත්ය ො  ත්ථු
 න්තියකධම්මංසුත්වා ත්ථාරංඑකංභික්ඛුංමහාපරිවාරානංඅග්ගට්ඨායන 
ඨයපන් ං දි ්වා  යම්පි  ං ඨානන් රං පත්යථන්ය ො මහාදානං දත්වා
පණිධානං අකාසි. භගවා ච ්  අනන් රාය ං දි ්වා ‘‘අනාගය 
යගො මබුද්ධ ්   ා යන මහාපරිවාරානං අග්යගො භවි ් තී’’ති  යාකාසි.
ය ො  ත්ථ යාව ායුකං පුඤ්ඤානිකත්වා  ය ො චවිත්වා යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො ඉය ො ද්යවනවුතිකප්පමත්ථයක ඵු ්  ්  භගවය ො 

යවමාතිකකනිට්ඨභා ා හුත්වා නිබ් ත්ය ො, අඤ්යඤපි ්  ද්යව
කනිට්ඨභා යරොඅයහසුං. ය  යයොබුද්ධප්පමුඛභික්ඛු ඞ්ඝංනිමන්ය ත්වා
පරමාය පූජාය පූයජත්වා යාවජීවං කු  ං කත්වා යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො අම්හාකං භගවය ො උප්පත්තිය ො පුයර රයමව  ාරාණසියං
බ්රාහ්මණකුය  යයො භා යරො හුත්වා නිබ් ත් ා යගොත් වය න  යයොපි 

කස්සපාති එවං නාමකා අයහසුං. ය   යයො වයප්පත් ා  යයො යවයද 

උග්ගණ්හිංසු. ය  ං යජට්ඨභාතික ්  පඤ්චමාණවක  ානි පරිවාරා, 

මජ්ඣිම ්  තීණි, කනිට්ඨ ්  ද්යව, ය  අත් යනො ගන්යථසු  ාරං
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පටුන 

ඔය ොයකන් ා දිට්ඨධම්මිකයමව අත්ථං දි ්වා පබ් ජ්ජං යරොයචසුං. ය සු
යජට්ඨභා ාඅත් යනොපරිවායරන ද්ධිංඋරුයව ං ගන්ත්වාඉසිපබ් ජ්ජං

පබ් ජිත්වා උරුයවලකස්සයපො නාම ජාය ො, මජ්ඣියමො ගඞ්ගානදීවඞ්යක

පබ් ජිය ො නදීකස්සයපො නාම ජාය ො, කනිට්යඨො ගයාසීය  පබ් ජිය ො 

 ොකස්සයපො නාම ජාය ො. එවං ය සු ඉසිපබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා  ත්ථ
 ත්ථ ව න්ය සු  හූනං දිව ානං අච්චයයන අම්හාකං ය ොධි ත්ය ො
මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා පටිවිද්ධ බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤායණො
අනුක්කයමන ධම්මචක්කං පවත්ය ත්වා පඤ්චවග්ගියත්යථයර අරහත්ය 
පතිට්ඨායපත්වා ය කු පුත් ප්පමුයඛ පඤ්චපඤ්ඤා ජයන  හායයක

වියනත්වා  ට්ඨි අරහන්ය  ‘‘චරථ, භික්ඛයව, චාරික’’න්ති (මහාව. 32) 
වි ් ජ්යජත්වා තිං භද්දවග්ගියය වියනත්වා උරුයව ක ් ප ් 
ව නට්ඨානං ගන්ත්වා ව නත්ථාය අගයාගාරං පවිසිත්වා  ත්ථ
ග නාගදමනාදීහි අඩ්ඪුඩ්ඪ හ ්ය හි පාටිහාරියයහි උරුයව ක ් පං
 පරිවාරං වියනත්වා පබ් ායජසි.   ්  පබ් ජ්ජාවිධානඤ්ච
ඉද්ධිපාටිහාරියකරණඤ්ච  බ් ං නදීක ් ප ්  අපදානට්ඨකථායං ආවි
භවි ් ති.   ්  පබ් ජි භාවං සුත්වා ඉ යරපි ද්යව භා යරො  පරි ා
ආගන්ත්වා ත්ථු න්තියකපබ් ජිංසු. බ්ය වය ඉද්ධිමයපත් චීවරධරා 
එහිභික්ඛුකා අයහසුං.  ත්ථා  ං  මණ හ ් ං ආදාය ගයාසී ං ගන්ත්වා

පිට්ඨිපා ායණ නිසින්යනොආදිත් පරියායයද නාය(මහාව.54) ය  බ්ය 
අරහත්ය පතිට්ඨායපසි. 

251. ය ො එවං අරහත් ං පත්වා ය ොමන ් ජාය ො අත් යනො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිමාහ.
අනුත් ානපදයමව වණ්ණයි ් ාම. 

268. යසො ෙ සබ්බං ත ං හන්ත්වාති ය ො ඵු ්ය ො භගවා

රාගයදො යමොහාදිකිය  න්ධකාරං විද්ධංය ත්වා. විජයටත්වා  හාජටන්ති
 ණ්හාමානාදීහි දියඩ්ඪ හ ්ය හි කිය  ගයණහි මහා යාකු ං ජටං 

විජයටත්වා පදාය ත්වා ඵාය ත්වාති අත්යථො. සයදවකං යදවය ොක හි ං

 ක ං ය ොක න්නිවා ංතප්පෙන්යතො  න් ප්පයන්ය ො ළියණන්ය ො 

අ තංවුට්ඨිං මහානිබ් ානවුට්ඨිධාරං වස්සයත පග්ඝරායපතීතියයොජනා. 

269. තදා හි බාොණසිෙන්ති ‘‘ ාර  මනු ් ා’’තිආදීසු විය  ාර  

ද්වාද රාසී හුත්වා පුරා, හිමවන් ය ො ඉ යයො ච පච්යචකමුනි ඞ්ඛා ා
ඉ යයොච ගන්ධමාදනය ොආකාය නාගන්ත්වාඑත්ථගච්ඡන්තිඔ රන්ති

පවි න්තීති  ාරාණසී, අථ වා  ම්මා ම්බුද්ධ ඞ්ඛා ානං
අයනක   හ ් ානං ධම්මචක්කපවත් නත්ථාය ඔ රට්ඨානං නගරං

ලිඞ්ගවිපල් ා ං කත්වා ඉත්ථිලිඞ්ගවය න  ාරාණසීති වුච්චති, ති ් ං 
 ාරාණසියං. 
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273. නික්ඛිත්තසත්ථං පච්ෙන්තන්ති ඡඩ්ඩි  ත්ථං පාති ආවුධං

පච්චන් ජනපදං නිබ්බිය වනං කත්වාපුනරුපච්ෙතන්තිපුනරපි ංනගරං 
උයපච්චඋපගම්ම ම්පත් ාතිඅත්යථො.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

උරුයව ක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. රාධත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

296. නවමාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
රාධත්යථර ්  අපදානං.  ං  බ් ං පාඨානු ායරන නයානුචින් යනන
විඤ්ඤූහිසුවිඤ්යඤයයයමව.යකව ං පුඤ්ඤනානත් යමවාති. 

රාධත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

ද මංයමොඝරාජත්යථරඅපදානංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

චතුපඤ්ඤා මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

55. භද්දිෙවග්ය ො 
1.  කුණ්ඩකභද්දියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පඤ්චපඤ්ඤා මවග්යග පඨමාපදායන පදුමුත්තයෙො නා 

ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො  කුණ්ඩකභද්දියත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි
පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි
පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  හං වතීනගයර
මහායභොගකුය නිබ් ත්තිත්වාවිඤ්ඤු ංපත්ය ො ත්ථුධම්මං සුණන්ය ො
නිසින්යනො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං මඤ්ජු ් රානං අග්ගට්ඨායනඨයපන් ං 
දි ්වා යම්පි ංඨානන් රංපත්යථන්ය ොබුද්ධප්පමුඛ ් භික්ඛු ඞ්ඝ ්  

 ප්පි ක්ඛරාදිමධුරර  ම්මි ් ං මහාදානං දත්වා ‘‘අහම්පි, භන්ය , 
අනාගය අයං භික්ඛුවියඑක ් බුද්ධ ්  ා යනමඤ්ජු ් රානංඅග්යගො
භයවයය’’න්ති පණිධානං අකාසි. භගවා   ්  අනන් රායං දි ්වා
 යාකරිත්වාපක්කාමි. 

ය ො යාව ායුකං පුඤ්ඤානි කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඵු ් භගවය ො කාය  චිත්රයකොකිය ො
හුත්වා නිබ් ත්ය ො රාජුයයානය ො මධුරං අම් ඵ ං තුණ්යඩනාදාය 

ගච්ඡන්ය ො ත්ථාරංදි ්වාප න්නමානය ො‘‘ද ් ාමිබුද්ධ ් ා’’තිචිත් ං 
උප්පායදසි.  ත්ථා   ්  චිත් ාචාරං ඤත්වා පත් ං ගයහත්වා නිසීදි.
යකොකිය ො ද    ්  පත්ය  අම් පක්කං ඨයපසි.  ත්ථා   ් 
ය ොමන ්සුප්පාදනත්ථං   ්  ප ් න්  ්ය ව  ං පරිභුඤ්ජි. අථ ය ො
යකොකිය ො ප න්නමානය ො ය යනව ළිතිසුයඛන  ත් ාහං වීතිනායමසි.
ය යනව පුඤ්ඤකම්යමන උප්පන්නුප්පන්නභයව මඤ්ජු ් යරො අයහොසි. 
ක ් ප ම්මා ම්බුද්ධකාය වඩ්ඪකිකුය නිබ් ත්ය ත්වායජට්ඨකවඩ්ඪකී
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හුත්වා පාකයටොඅයහොසි.පරිනිබ්බුය භගවති  ්  රීරධාතුයයොනිදහිතුං
 ත් යයොජනප්පමායණ ථූයප ආරද්යධ ය ො ආහ – ‘‘යයොජනාවට්ටං
යයොජනුබ්ය ධං කයරොමා’’ති. ය   බ්ය    ්  වචයන අට්ඨංසු. ඉති

අප්පමාණ ්  බුද්ධ ්  ඔරප්පමාණං යචතියං කායරසි, ය න කම්යමන 
නිබ් ත් ට්ඨායන අඤ්යඤහි හීනප්පමායණො අයහොසි. ය ො අම්හාකං
භගවය ොකාය කු යගයහ නිබ් ත්තිත්වාඅතිර ්  ායචසුවණ්ණපටිමා

වියසුන්දර රීර ායච ලකුණ්ඩකභද්දියෙොතිපඤ්ඤායිත්ථ.ය ොඅපරභායග
 ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා  හු ්සුය ො
ධම්මකථියකො හුත්වාමධුයරන යරනපයර ංධම්මංකයථසි. 

අයථක ්මිංඋ ් වදිවය එයකනබ්රාහ්මයණන ද්ධිංරයථන ගච්ඡන්තී
එකාගණිකායථරං දි ්වා දන් විදං කංහසි.යථයරො  ් ා දන් ට්ඨියක 
නිමිත් ං ගයහත්වා ඣානං උප්පායදත්වා  ං පාදකං කත්වා විප ් නං

වඩ්යඪත්වා අනාගාමීඅයහොසි, ය ොඅභිණ්හංකායග ාය තියාවිහරන්ය ො
එකදිව ං ආය ්ම ා ධම්මය නාපතිනා ඔවදියමායනො අනු ාසියමායනො
අරහත්ය  පතිට්ඨහි. එකච්යච භික්ඛූ ච  ාමයණරා ච   ් 

අරහත් ප්පත් භාවං අජානන්ය ො කණ්යණසුගයහත්වාකඩ්ඪන්ති, සීය 
 ාහාය හත්ථපාදාදීසු වා ගයහත්වා චාය ත්වා කීළන් ා වියහයඨසුං. අථ

භගවා සුත්වා – ‘‘මා, භික්ඛයව, මම පුත් ං වියහයඨථා’’ති ආහ.  ය ො
පට්ඨාය ං‘‘අරහා’’තිජානිත්වානවියහයඨසුං. 

12. ය ො අරහා හුත්වා  ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො අත් යනො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිමාහ. 

 ඤ්ජනාභිනිකූජහන්ති මධුයරන යපමනියයන  යරන අභිනිකූජිං  ද්දං 
නිච්ඡායරසිංඅහන්තිඅත්යථො.ය  යමත්ථසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

 කුණ්ඩකභද්දියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. කඞ්ඛායරව ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

34. දුතියාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
කඞ්ඛායරව ත්යථර ්  අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් 

භගවය ො කාය  බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො,  ං  බ් ං පාඨානු ායරන
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

කඞ්ඛායරව ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. සීවලිත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

 තියාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
සීවලිත්යථර ් අපදානං. අයම්පිපුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථ
භයවවිවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් භගවය ො
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කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො යහට්ඨා වුත් නයයන විහාරං ගන්ත්වා
පරි ායපරියන්ය ඨිය ොධම්මංසුණන්ය ො ත්ථාරංඑකංභික්ඛුං ාභීනං 
අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා ‘‘මයාපි අනාගය  එවරූයපන භවිතුං
වට්ටතී’’තිද   ං නිමන්ය ත්වා ත් ාහංබුද්ධප්පමුඛ ් භික්ඛ ඞ්ඝ ් 

මහාදානංදත්වා, ‘‘භන්ය , ඉමිනාඅධිකාරකම්යමනනඅඤ්ඤං ම්පත්තිං

පත්යථමි, අනාගය  පන එක ්  බුද්ධ ්   ා යන අහම්පිතුම්යහහි ය ො
එ දග්යගඨපි භික්ඛුවිය ාභීනංඅග්යගො භයවයය’’න්තිපත්ථනංඅකාසි.
 ත්ථා   ්  අනන් රාය ං දි ්වා ‘‘අයං ය  පත්ථනා අනාගය 
යගො ම ්  බුද්ධ ්   න්තියක  මිජ්ඣි ් තී’’ති  යාකරිත්වා පක්කාමි. 
ය ො කු පුත්ය ො යාවජීවං කු  ං කත්වා යදවමනු ්ය සු
උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා විප ්සි ්  භගවය ො කාය 

 න්ධුමතීනගරය ො අවිදූයර එක ්මිං ගාමයක නිබ් ත්ති,   ්මිං  මයය
 න්ධුමතීනගරවාසියනොරඤ්ඤා  ද්ධිං ාකච්ඡිත්වාද    ් දානංඅදංසු. 

එකදිව ං බ්ය එකය ොහුත්වාදානංයදන් ා‘‘කිංනුයඛොඅම්හාකං 

දානග්යග නත්ථී’’ති (අ. නි. අට්ඨ. 1.1.207; යථරගා. අට්ඨ. 1.59 
සීවලිත්යථරගාථාවණ්ණනා)ඔය ොයකන් ාමධුඤ්චගුළදධිඤ්චනාද්ද ංසු.
ය  ‘‘යය ො කුය ොචි ආහරි ් ාමා’’ති ජනපදය ො නගරපවි නමග්යගසු
පුරිය  ඨයපසුං.  දා එ  කු පුත්ය ො අත් යනො ගාමය ො ගුළදධිවාරකං

ගයහත්වා ‘‘කිඤ්චියදව ආහරි ් ාමී’’ති නගරං ගච්ඡන්ය ො ‘‘මුඛං
යධොවිත්වා යධො හත්ථපායදො පවිසි ් ාමී’’ති ඵාසුකට්ඨානං
ඔය ොයකන්ය ො නඞ්ග සී ප්පමාණං නිම්මක්ඛිකදණ්ඩකමධුං දි ්වා
‘‘පුඤ්යඤන යම ඉදං උප්පන්න’’න්ති ගයහත්වා නගරං පාවිසි. නාගයරහි

ඨපි පුරිය ො ං දි ්වා, ‘‘මාරි , ක ්  ඉමං හරසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘නක ් චි, 

 ාමි, වික්කායිකංයමඉද’’න්ති. ‘‘ය න හිඉමංකහාපණංගයහත්වාඑ ං
මධුඤ්චගුළදධිඤ්චයදහී’’ති. 

ය ොචින්ය සි–‘‘ඉදංයමන හුංඅග්ඝති, අයඤ්චඑකප්පහායරයනව 

 හුං යදති, වීමංසි ් ාමී’’ති.  ය ො නං ආහ – ‘‘නාහං එකකහාපයණන
යදමී’’ති. ‘‘යදි එවං ද්යව කහාපයණ ගයහත්වා යදහී’’ති. ‘‘ද්වීහිපි න

යදමී’’ති.එය නුපායයනවඩ්යඪත්වා යාව හ ් ංපාපුණි, ය ොචින්ය සි–

‘‘අතිඅඤ්ඡිතුං න වට්ටති, යහොතු  ාව ඉමිනා කත් බ් කම්මං

පුච්ඡි ් ාමී’’ති. අථනංආහ–‘‘නඉදං  හුඅග්ඝනකං, ත්වංපන හුංයදසි, 

යකනකම්යමනඉදංගණ්හසී’’ති.‘‘ඉධ, යභො, නගරවාසියනොරඤ්ඤා ද්ධිං
පටිවිරුජ්ඣිත්වා විප ්සි ම්මා ම්බුද්ධ ්  දානං යදන් ා ඉදං ද්වයං

දානග්යගඅප ් න් ාමංපරියය ායපන්ති. යචඉදංද්වයංන  භි ් න්ති, 

නාගරානං පරාජයයො භවි ් ති.   ්මා  හ ් ං දත්වා ගණ්හාමී’’ති. ‘‘කිං

පයන ං නාගරානං එව වට්ටති, උදාහු අඤ්යඤ ම්පි දාතුං වට්ටතී’’ති? 

‘‘ය ්  ක ් චි දාතුං අවාරි යම ’’න්ති. ‘‘අත්ථි පන යකොචි නාගරානං

දායන එකදිව ං  හ ් ං දා ා’’ති? ‘‘නත්ථි,  ම්මා’’ති. ‘‘ඉයම ං යම
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ද්වින්නං  හ ් ග්ඝනකභාවං ජානාසී’’ති? ‘‘ආම, ජානාමී’’ති. ‘‘ය න හි

ගච්ඡ, නාගරානං ආයරොයචහි – ‘එයකො පුරිය ො ඉමානි ද්යව මූය න න

යදති, තුම්යහහි ද්ධිං හත්යථයනවදාතුකායමො, තුම්යහඉයම ං ද්වින්නං
කාරණා නිබ්බි ක්කා යහොථා’’ති. ‘‘ත්වං ඉම ්මිං දායන යජට්ඨකභාග ්  
කාය ක්ඛී යහොහී’’ති වත්වා ගය ො. ය ො පන කු පුත්ය ො ගාමය ො 
පරිබ් යත්ථං ගහි කහාපයණන පඤ්චකටුකං ගයහත්වා චුණ්ණං කත්වා 
දධිය ො කඤ්චියං වායහත්වා  ත්ථ මධුපට ං ළියළත්වා 
පඤ්චකටුකචුණ්යණන යයොයජත්වා පදුමිනිපත්ය  පක්ඛිපිත්වා  ං
 ංවිදහිත්වා ආදාය ද    ්  අවිදූයර නිසීදි. මහාජයනහි ආහරියමාන ් 
 ක්කාර ්  අන් යර අත් යනො පත් වාරං ඔය ොයකන්ය ො ඔකා ං

ඤත්වා  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා, ‘‘භන්ය , අයං යම දුග්ග  ක්කායරො, 
ඉමංයමඅනුකම්පංපටිච්චපටිග්ගණ්හථා’’ති. ත්ථා   ් ානුකම්පංපටිච්ච
චතුමහාරායජහි දත්තියයන ය  මයපත්ය න  ං පටිග්ගයහත්වා යථා 

අට්ඨ ට්ඨියාභික්ඛු   හ ්  ් දියයමානංනඛීයති, එවංඅධිට්ඨාසි. 

ය ොකු පුත්ය ොනිට්ඨි භත් කිච්චංභගවන් ංවන්දිත්වා එකමන් ං

නිසින්යනොආහ–‘‘දිට්යඨොයම, භන්ය භගවා, අජ්ජ න්ධුමතීනගරවාසීහි 

තුම්හාකං  ක්කායරො ආහරියමායනො, අහම්පි ඉම ්  නි ් න්යදන 
නිබ් ත් නිබ් ත් භයව  ාභග්ගය ග්ගප්පත්ය ො භයවයය’’න්ති.  ත්ථා
‘‘එවං යහොතු කු පුත් ා’’ති වත්වා   ්  ච නගරවාසීනඤ්ච
භත් ානුයමොදනං කත්වා පක්කාමි. ය ො කු පුත්ය ො යාවජීවං කු  ං
කත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද සුප්පවා ාය
රාජධීතුයා කුච්ඡිම්හි පටි න්ධිං ගණ්හි.   ්  පටි න්ධිග්ගහණකා ය ො 
පට්ඨාය ායං පා ඤ්ච පඤ්චපණ්ණාකාර  ානිසුප්පවා ායඋපනීයන්ති.
අථ ්   ා පුඤ්ඤවීමං නත්ථං හත්යථන බීජපච්ඡිං ඵු ායපන්තී අට්ඨාසි.

එයකකබීජය ො   ාක  ං   ාක හ ් ම්පි නිග්ගච්ඡති, 
එයකකකරී යඛත් ය ො පණ්ණා ම්පි  ට්ඨිපි  කටපමාණානි 
උප්පජ්ජන්ති. යකොට්ඨපූරණකාය පි ් ා යකොට්ඨද්වාරං හත්යථන
ඵු න්තියා රාජධී ාය පුඤ්යඤන ගණ්හන් ානං ගහි ගහි ං පුන පූරති.
පරිපුණ්ණභත් කුම්භිය ොපි‘‘රාජධී ාය පුඤ්ඤ’’න්තිවත්වාය ් ක ් චි

යදන් ා නං යාව න උක්කඩ්ඪන්ති, න  ාව භත් ං ඛීයති. දාරයක
කුච්ඡිගය යයව ත් ව ් ානිඅතික්කමිංසු. 

ගබ්යභ පන පරිපක්යක  ත් ාහං මහාදුක්ඛං අනුයභොසි.  ා  ාමිකං
ආමන්ය ත්වා–‘‘පුයරමරණාජීවමානාදානංද ් ාමී’’ති ත්ථු  න්තිකං 

යපය සි – ‘‘ගච්ඡ,  ාමි, ඉමං පවත්තිං  ත්ථු ආයරොයචත්වා  ත්ථාරං

නිමන්ය හි, යඤ්ච  ත්ථා වදති,  ං  ාධුකං උප ක්යඛත්වා ආගන්ත්වා
මය්හං කයථහී’’ති. ය ො ගන්ත්වා   ් ා  ා නං  ත්ථු ආයරොයචසි –

‘‘ ත්ථු භන්ය , යකොළියධී ා පායද වන්දතී’’ති.  ත්ථා   ් ා අනුකම්පං

පටිච්ච – ‘‘සුඛිනී යහොතුසුප්පවා ායකොළියධී ාඅයරොගා, අයරොගංපුත් ං
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විජායතූ’’ති ආහ. ය ො  ං සුත්වා භගවන් ං වන්දිත්වා අත් යනො
ගාමාභිමුයඛො පායාසි.   ්  පුයර ආගමනායයව සුප්පවා ාය කුච්ඡිය ො

ධම්මකරණය ොඋදකංවියගබ්යභොනික්ඛමි, පරිවායරත්වා නිසින්නජයනො
අ ්සුමුයඛො යරොදිතුං ආරද්යධො හට්ඨතුට්යඨොව   ් ා  ාමික ්  
තුට්ඨි ා නං ආයරොයචතුං අගමාසි. ය ො ය  ං ඉඞ්ගි ං දි ්වා –
‘‘ද  ය නකථි කථා නිප්ඵන්නා භවි ් ති මඤ්යඤ’’ති චින්ය සි. ය ො
ආගන්ත්වා  ත්ථු කථං රාජධී ාය කයථසි. රාජධී ා  යා නිමන්ති ං

ජීවභත් යමව මඞ්ග භත් ං භවි ් ති, ගච්ඡ  ත් ාහං ද   ං
නිමන්ය හීති. ය ො  ථා අකාසි.  ත් ාහං බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  

මහාදානං පවත් යිංසු. ය ො දාරයකො ඤාතීනං  න් ත් චිත් ං

නිබ් ායපන්ය ො සී  භාවං කුරුමායනො ජාය ොති, සීවලිත්යවව නාමං
කරිංසු. ය ො  ත්  ව ් ානි ගබ්යභ වසි ත් ා ජා කා ය ො පට්ඨාය
 බ් කම්මක්ඛයමො අයහොසි. ධම්මය නාපති  ාරිපුත් ත්යථයරො  ත් යම
දිවය ය න ද්ධිංකථා ල් ාපමකාසි. ත්ථාපිඉමංගාථං අභාසි– 

‘‘යයොමංපලිපථංදුග්ගං,  ං ාරංයමොහමච්චගා; 

තිණ්යණොපාරඞ්ගය ොඣායී, අයනයජොඅකථංකථී; 

අනුපාදායනිබ්බුය ො,  මහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති.(ධ.ප. 414; සු.නි.
643); 

අථනං යථයරොඑවමාහ – ‘‘කිංපන යාඑවරූපං දුක්ඛං අනුභවිත්වා 

පබ් ජිතුංනවට්ටතී’’ති? ‘‘ භන්ය ොපබ් යජයයං, භන්ය ’’ති.සුප්පවා ා
 ං යථයරන  ද්ධිං කයථන් ං දි ්වා – ‘‘කිං නු යඛො යම පුත්ය ො
ධම්මය නාපතිනා කයථතී’’ති යථරං උප ඞ්කමිත්වා පුච්ඡි – ‘‘මය්හං

පුත්ය ො තුම්යහහි  ද්ධිං කිං කයථති, භන්ය ’’ති? අත් නා
අනුභුත් ගබ්භවා දුක්ඛං කයථත්වා – ‘‘තුම්යහහි අනුඤ්ඤාය ො 

පබ් ජි ් ාමී’’තිවදතීති. ‘‘ ාධුභන්ය , පබ් ායජථන’’න්ති. යථයරො ං

විහාරං යනත්වා  චපඤ්චකකම්මට්ඨානං දත්වා පබ් ායජන්ය ො, ‘‘සීවලි, 

තුය්හං අඤ්යඤන ඔවායදන කම්මං නත්ථි,  යා  ත්  ව ් ානි

අනුභුත් දුක්ඛයමව පච්චයවක්ඛාහී’’ති.‘‘භන්ය , පබ් ජ්ජායයවතුම්හාකං

භායරො, යං පන මයා  ක්කා කාතුං,  මහං ජානි ් ාමී’’ති. ය ො පන

පඨමයක වට්ටියා ඔයරොපි ක්ඛයණයයව ය ො ාපත්තිඵය  පතිට්ඨාසි, 

දුතියාය ඔයරොපි ක්ඛයණ  කදාගාමිඵය ,  තියාය අනාගාමිඵය 
පතිට්ඨාසි. බ්ය  ංයයවයක ානං ඔයරොපනඤ්ච අරහත් ඵ  ච්ඡිකිරියා
චඅපුයරඅපච්ඡාඅයහොසි. 

අථ භික්ඛු ඞ්යඝ කථා උදපාදි – ‘‘අයහො එවං පුඤ්ඤවාපි යථයරො
 ත් මා ාධිකානි  ත්   ංවච්ඡරානි මාතුගබ්යභ වසිත්වා  ත්  දිව ානි

මූළ්හගබ්යභවසී’’ති. ත්ථාආගන්ත්වා–‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි 

කථාය  න්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා – ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  – ‘‘න, 
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භික්ඛයව, ඉමිනාකු පුත්ය නඉමායජාතියාක කම්ම’’න්තිවත්වාඅතී ං

ආහරිත්වාඅතීය , භික්ඛයව, බුද්ධුප්පාදය ොපුයර රයමවඑ කු පුත්ය ො

 ාරාණසියං රාජකුය  නිබ් ත්ය ො, පිතු අච්චයයන රජ්යජ පතිට්ඨාය

විභව ම්පන්යනො පාකයටො අයහොසි.  දා එයකො පච්චන් රාජා ‘‘රජ්ජං
ගණ්හි ් ාමී’’ති ආගන්ත්වා නගරං උපරුන්ධිත්වා ඛන්ධාවාරං කායරත්වා 
විහාසි. අථ රාජා මාතුයා  ද්ධිං  මානච්ඡන්යදො හුත්වා  ත් ාහං

ඛන්ධාවාරනගයර චතූසු දි ාසු ද්වාරං පිධායපසි, නික්ඛමන් ානං
පවි න් ානඤ්ච ද්වාරමූළ්හං අයහොසි. අථ මිගදායවිහායර පච්යචකබුද්ධා
උග්යඝොය සුං. රාජා සුත්වා ද්වාරං විවරායපසීති. පච්චන් රාජාපි ප ායි.
ය ො ය න කම්මවිපායකන නරකාදීසු දුක්ඛමනුභවිත්වා ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද රාජකුය  නිබ් ත්ය ොපි මාතුයා  ද්ධිං ඉමං එවරූපං
දුක්ඛමනුභවි.   ්  පන පබ් ජි කා ය ො පට්ඨාය භික්ඛු ඞ්ඝ ්  

චත් ායරොපච්චයායදිච්ඡකංඋප්පජ්ජන්ති.එවංඑත්ථවත්ථු මුට්ඨි ං. 

අපරභායග ත්ථා ාවත්ථිං අගමාසි. යථයරොභගවන් ං අභිවායදත්වා, 

‘‘භන්ය , මය්හං පුඤ්ඤ  ං වීමංසි ් ාමි, පඤ්චභික්ඛු  ානි යදථා’’ති.

‘‘ගණ්හ, සීවලී’’ති. ය ො පඤ්ච ය  භික්ඛූ ගයහත්වා හිමවන් ාභිමුඛං
ගච්ඡන්ය ො අටවිමග්ගං ගච්ඡති.   ්  පඨමං දිට්ඨනියරොයධ අධිවත්ථා
යදව ා ත් දිව ානිදානංඅදාසි. ඉතිය ො– 

‘‘නියරොධංපඨමංප ්සි, දුතියංපණ්ඩවපබ්  ං; 

 තියංඅචිරවතියං, චතුත්ථංවර ාගරං. 

‘‘පඤ්චමං හිමවන් ංය ො, ඡට්ඨං ඡද්දන්තුපාගමි; 

 ත් මං ගන්ධමාදනං, අට්ඨමං අථ යරව ’’න්ති. (අ. නි. අට්ඨ. 

1.1.207; යථරගා.අට්ඨ.1.59සීවලිත්යථරගාථාවණ්ණනා)– 

 බ් ට්ඨායනසු  ත්   ත්  දිව ායනව දානං අදංසු. ගන්ධමාදනපබ් ය 

පන නාගදත් යදවරාජා  ත් සු දිවය සු එකදිව ං ඛීරපිණ්ඩපා ං අදාසි, 

එකදිව ං ප්පිපිණ්ඩපා ංඅදාසි. අථනං භික්ඛු ඞ්යඝො ආහ– ‘‘ආවුය ො, 

ඉම ්  යදවරඤ්යඤො යනව යධනුයයො දුය්හමානා පඤ්ඤායන්ති, න 

දධිනිම්මථනං, කුය ො ය , යදවරාජ, ඉදං උප්පජ්ජතී’’ති? ‘‘භන්ය , 
ක ් පද    ්  කාය  ඛීර  ාකභත් දාන ්ය  ං ඵ ’’න්ති යදවරාජා
ආහ. 

අපරභායග  ත්ථා ඛදිරවනියයරව ත්යථර ්  පච්චුග්ගමනං අකාසි. 

කථං? අථාය ්මා  ාරිපුත්ය ො  ත්ථාරං ආහ – ‘‘භන්ය , මය්හං කිර

කනිට්ඨභා ායරවය ො පබ් ජිය ො, ය ොඅභිරයමයයවානවා, ගන්ත්වානං
ප ්සි ් ාමී’’ති.භගවායරව  ්  ආරද්ධවිප ් කභාවංඤත්වාද්යවවායර
පටික්ඛිපිත්වා  තියවායර යාචිය ො අරහත් ප්පත් භාවං ඤත්වා –

 ාරිපුත් , අහම්පි ගමි ් ාමි භික්ඛූනං ආයරොයචහීති. යථයරො භික්ඛූ
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 න්නිපා ායපත්වා – ‘‘ආවුය ො,  ත්ථා චාරිකං චරිතුකායමො, ගන්තුකාමා 
ආගච්ඡන්තූ’’ති  බ්ය  ංයයව ආයරොයචසි. ද    ්  චාරිකත්ථාය

ගමනකාය  ඔහියයමානකභික්ඛූ නාම අප්පකා යහොන්ති, ‘‘ ත්ථු

සුවණ්ණවණ්ණං  රීරං ප ්සි ් ාම, මධුරධම්මකථං වා සුණි ් ාමා’’ති
යයභුයයයන ගන්තුකාමා  හු රාව යහොන්ති. ඉති  ත්ථා
මහාභික්ඛු ඞ්ඝපරිවායරො‘‘යරව ංප ්සි ් ාමා’’ති නික්ඛන්ය ො. 

අයථක ්මිං පයදය  ආනන්දත්යථයරො ද්යවධාපථං පත්වා භගවන් ං 

පුච්ඡි – ‘‘භන්ය , ඉම ්මිං ඨායන ද්යවධාපයථො, ක රමග්යගන

භික්ඛු ඞ්යඝො ගච්ඡතූ’’ති? ‘‘ක රමග්යගො, ආනන්ද, උජුයකො’’ති? 

‘‘භන්ය , උජුමග්යගො තිං යයොජනියකො අමනු ් පයථො. පරිහාරමග්යගො

පන  ට්ඨියයොජනියකො යඛයමො සුභික්යඛො’’ති. ‘‘ආනන්ද, සීවලි, අම්යහහි

 ද්ධිං ආගය ො’’ති? ‘‘ආම, භන්ය , ආගය ො’’ති. ‘‘ය න හි  ඞ්යඝො

උජුමග්ගයමව ගච්ඡතු, සීවලි ්  පුඤ්ඤං වීමංසි ් ාමා’’ති.  ත්ථා
භික්ඛු ඞ්ඝපරිවායරො සීවලිත්යථර ්  පුඤ්ඤවීමං නත්ථං

තිං යයොජනමග්ගංඅභිරුහි(අ.නි.අට්ඨ. 1.1.203). 

මග්ගං අභිරුහනට්ඨානය ො පට්ඨාය යදව ඞ්යඝො යයොජයන යයොජයන
ඨායන නගරං මායපත්වා බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ව නත්ථාය 

විහායර පටියායදසි. යදවපුත් ා රඤ්ඤා යපසි කම්මකාරා විය හුත්වා

යාගුඛජ්ජකාදීනි ගයහත්වා–‘‘කහං, අයයයොසීවලී’’තිපුච්ඡන් ාගච්ඡන්ති.
යථයරො  ක්කාර ම්මානං ගාහායපත්වා  ත්ථු  න්තිකං ගච්ඡති.  ත්ථා
භික්ඛු ඞ්යඝන  ද්ධිං පරිභුඤ්ජි. ඉමිනාව නියායමන  ත්ථා  ක්කාරං
අනුභවන්ය ොයදවසිකංයයොජනපරමංගන්ත්වාතිං යයොජනිකං කන් ාරං

අතික්කම්ම ඛදිරවනියයරව ත්යථර ්  ව නට්ඨානං පත්ය ො, යථයරො
 ත්ථු ආගමනං ඤත්වා අත් යනො ව නට්ඨායන බුද්ධප්පමුඛ ් 
භික්ඛු ඞ්ඝ ්  පයහොනකවිහායර ද    ්  ගන්ධකුටිං 
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි ච ඉද්ධියා මායපත්වා  ථාග  ්  පච්චුග්ගමනං
ගය ො.  ත්ථාඅ ඞ්ක පටියත්ය නමග්යගනවිහාරංපාවිසි.අථ ථාගය 
ගන්ධකුටිංපවිට්යඨ භික්ඛූව ් ග්යගනපත් ය නා නානිපවිසිංසු.යදව ා
‘‘අකාය ො ආහාර ් ා’’ති අට්ඨවිධං පානකං ආහරිංසු.  ත්ථා  ඞ්යඝන
 ද්ධිං පානකං පිවි. ඉමිනා නියායමයනව  ථාග  ්   ක්කාර ම්මානං
අනුභවන්  ්ය වඅද්ධමාය ොඅතික්කන්ය ො. 

අයථකච්යච උක්කණ්ඨි භික්ඛූ එක ්මිං ඨායන නිසීදිත්වා කථං 
උප්පාදයිංසු – ‘‘ද  ය ො ‘මය්හං අග්ග ාවක ්  කනිට්ඨභා ා’ති වත්වා

එවරූපං නවකම්මිකංභික්ඛුංප ්සිතුංආගය ො, ඉම ් විහාර ්  න්තියක

යජ වනවිහායරොවා යවළුවනවිහාරාදයයොවාකිංකරි ් න්ති? අයම්පිභික්ඛු

එවරූප ් නවකම්ම ්  කාරයකො, කිංනාම මණධම්මංකරි ් තී’’ති? අථ

 ත්ථාචින්ය සි–‘‘මයිඉධචිරං ව න්ය ඉදංඨානංආකිණ්ණංභවි ් ති, 
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ආරඤ්ඤකානාමභික්ඛූපවියවකත්ථිකායහොන්ති, යරව  ් ඵාසුවිහායරො
න භවි ් තී’’ති.  ය ො යථර ්  දිවාට්ඨානං ගය ො. යථයරොපි එකයකොව 

චඞ්කමනයකොටියං ආ ම් නඵ කං නි ් ාය පා ාණඵ යක නිසින්යනො
 ත්ථාරංදූරය ොව ආගච්ඡන් ංදි ්වාපච්චුග්ගන්ත්වාවන්දි. 

අථ නං  ත්ථා පුච්ඡි – ‘‘යරව , ඉදං වාළමිගට්ඨානං, චණ්ඩානං 

හත්ථිඅ ් ාදීනං ද්දංසුත්වාකිංකයරොසී’’ති? ‘‘ය  ංයම, භන්ය ,  ද්දං
සුණය ො අරඤ්ඤළිති නාම උප්පන්නා’’ති.  ත්ථා ඉම ්මිං ඨායන
යරව ත්යථර ්  පඤ්චහි ගාථා ය හි අරඤ්ඤානි ං ං නාම කයථත්වා
පුනදිවය  අවිදූරට්ඨායන පිණ්ඩාය චරිත්වා යරව ත්යථරං ආමන්ය ත්වා

යයහි භික්ඛූහි යථර ්  අවණ්යණො කථිය ො, ය  ං
කත් රයට්ඨිඋපාහනය  නාළිඡත් ානං පමු ් නභාවමකාසි. ය  
අත් යනො පරික්ඛාරත්ථාය නිවත් ා ආග මග්යගයනව ගච්ඡන් ාපි  ං
ඨානං ල් ක්යඛතුං න ක්යකොන්ති.පඨමඤ්හිය අ ඞ්ක පටියත්ය න

මග්යගන ගන්ත්වා,  ංදිව ං පන වි මමග්යගන ගච්ඡන් ා   ්මිං   ්මිං
ඨායනඋක්කුටිකංනිසීදන් ාජණ්ණුයකහි ගච්ඡන්ති.ය ගුම්ය චගච්යඡ
ච කණ්ඩයක ච මද්දන් ා අත් නා වසි  භාගට්ඨානං ගන්ත්වා   ්මිං

  ්මිං ඛදිරඛාණුයක  ග්ගි ං අත් යනො ඡත් ං  ඤ්ජානන්ති, උපාහනං
කත් රයට්ඨිං ය  නාළිඤ්ච  ඤ්ජානන්ති. ය    ්මිං  මයය ‘‘ඉද්ධිමා
අයං භික්ඛූ’’ති ඤත්වා අත් යනො පරික්ඛාරමාදාය ‘‘ද    ්  

පටියත්  ක්කායරොනාමඑවරූයපොයහොතී’’තිවදන් ාඅගමංසු. 

පුරය ො ආගය  භික්ඛූ, වි ාඛා උපාසිකා, අත් යනො යගයහ

නිසින්නකාය  පුච්ඡි – ‘‘මනාපං නු යඛො, භන්ය , යරව  ් 

ව නට්ඨාන’’න්ති? ‘‘මනාපං, උපාසියක, නන්දවනචිත්   ාවනපටිභාගං

 ංය නා න’’න්ති.අථය  ංපච්ඡය ො ආගය භික්ඛූපුච්ඡි–‘‘මනාපං, 

අයයා, යරව  ්  ව නට්ඨාන’’න්ති? ‘‘මා පුච්ඡ, උපාසියක, කයථතුං

අයුත් ට්ඨානං, එ ං උජ්ජඞ්ග  ක්ඛරපා ාණවි මඛදිරවනං එව,  ත්ථ 
ය ොභික්ඛුව තී’’ති. 

වි ාඛාපුරිමානංපච්ඡිමානඤ්චභික්ඛූනංකථංසුත්වා, ‘‘යක ංනු යඛො
කථා  ච්චා’’ති පච්ඡාභත් ං ගන්ධමා ං ආදාය ද    ්  උපට්ඨානං

ගන්ත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං නිසින්නා  ත්ථාරං පුච්ඡි – ‘‘භන්ය , 

යරව ත්යථර ්  ව නට්ඨානං එකච්යච අයයා වණ්යණන්ති, එකච්යච

නින්දන්ති, කියම ං, භන්ය ’’ති? ‘‘වි ායඛ, රමණියං වා යහොතු මා වා, 

ය ්මිංඨායනඅරියානංචිත් ංරමති,  යදවඨානං රමණියංනාමා’’තිවත්වා
ඉමංගාථමාහ– 

‘‘ගායමවායදිවාරඤ්යඤ, නින්යනවායදිවාථය ; 
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යත්ථඅරහන්ය ොවිහරන්ති,  ංභූමිරාමයණයයක’’න්ති.(ධ.ප. 98; 

යථරගා.991;  ං.නි.1.261); 

අපරභායග භගවා අරියගණමජ්යඣ නිසින්යනො යථරං ‘‘එ දග්ගං, 

භික්ඛයව, මම ාවකානංභික්ඛූනං ාභීනංයදිදං, සීවලී’’ති(අ.නි.1.198, 

207) එ දග්යග ඨයපසි. 

54. අථාය ්මා සීවලිත්යථයරොඅරහත් ංපත්වාපත් එ දග්ගට්ඨායනො
අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිමාහ.
අනුත් ානත්ථපදවණ්ණනයමව කරි ් ාම. 

55. සීලං තස්ස අසඞ්යඛෙයන්ති   ්  පදුමුත් ර ්  භගවය ො සී ං 
අ ඞ්යඛයයං. 

‘‘නවයකොටි හ ් ානි, අසීති  යකොටියයො; 

පඤ්ඤා    හ ් ානි, ඡත්තිං ාචපුනාපයර. 

‘‘එය  ංවරවිනයා,  ම්බුද්යධනපකාසි ා; 

යපයයා මුයඛනනිද්දිට්ඨා, සික්ඛාවිනය ංවයර’’ති.(විසුද්ධි. 1.20; 

පටි.ම.අට්ඨ.1.1.37) – 

එවං වුත් සික්ඛාපදානි භික්ඛූනං  ාවකපඤ්ඤත්තිවය න වුත් ානි.

භගවය ොපනසී ං අසඞ්යඛෙයය ව  ංඛාතුංගයණතුං අ ක්කුයණයයන්ති

අත්යථො. ස ාධිවජිරූපය ො යථා වජිරං 
ඉන්දනී මණියවළුරියමණිඵලිකම ාරගල් ාදීනි ර නානි විජ්ඣති

ඡිද්දාවඡිද්දං කයරොති, එවයමව පදුමුත් ර ්  භගවය ො
ය ොකුත් රමග්ග මාධි පටිපක්ඛපච්චනීකධම්යම විජ්ඣති භින්දති

 මුච්ඡින්දතීති අත්යථො. අසඞ්යඛෙයං ඤාණවෙං   ්  බුද්ධ ්  චත් ාරි
 ච්චානි  ත් තිං ය ොධිපක්ඛියධම්යම  ඞ්ඛ ා ඞ්ඛ ධම්යම ච ජානිතුං
පටිවිජ්ඣිතුං  මත්ථං  යම්භූඤාණ බ් ඤ්ඤු ඤ්ඤාණාදිඤාණ මූහං 

අසඞ්යඛෙයං, අතී ානාග පච්චුප්පන්නාදියභයදන  ංඛාවිරහි න්ති

අත්යථො. විමුත්ති ෙ අයනොප ාති  ංකිය ය හි විමුත් ත් ා
ය ො ාපත්තිඵ ාදිකා ච  ්ය ොවිමුත්තියයොඅනුපමාඋපමාරහි ා‘‘ඉමාවිය
භූ ා’’තිඋපයමතුංන ක්කාති අත්යථො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

සීවලිත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. වඞ්ගී ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

චතුත්ථාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
වඞ්ගී ත්යථර ් අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථ
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භයවවිවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් භගවය ො
කාය හං වතීනගයරමහායභොගකුය නිබ් ත්ය ො වුද්ධිප්පත්ය ො ධම්මං
ය ොතුං ගච්ඡන්ය හිනගරවාසීහි ද්ධිංවිහාරංගන්ත්වා ධම්මංසුණන්ය ො
 ත්ථාරංඑකභික්ඛුංපටිභානවන් ානංඅග්ගට්ඨායනඨයපන් ංදි ්වා  ත්ථු
අධිකාරකම්මං කත්වා – ‘‘අහම්පි අනාගය  පටිභානවන් ානං අග්යගො 
භයවයය’’න්තිපත්ථනංකත්වා ත්ථාරා යාකය ොයාවජීවංකු  ංකත්වා 
යදවමනු ්ය සු උභය ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
 ාවත්ථියං බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්තිත්වා මාතු පරිබ් ාජිකාභායවන

අපරභායග පරිබ් ාජයකොති පාකයටො වඞ්ගීයසොති ච  ද්ධනායමො  යයො
යවයද උග්ගණ්හිත්වා  ය ො ආචරියං ආරායධත්වා ඡවසී ජානනමන් ං

නාම සික්ඛිත්වා ඡවසී ං නයඛන ආයකොයටත්වා – ‘‘අයං  ත්ය ො
අසුකයයොනියංනිබ් ත්ය ො’’තිජානාති. 

බ්රාහ්මණා ‘‘අයං අම්හාකං ජිවිකාය මග්යගො’’ති වඞ්ගී ං ගයහත්වා
ගාමනිගමරාජධානියයොවිචරිංසු.වඞ්ගීය ොතිව ් මත්ථයකම ානම්පිසී ං 
ආහරායපත්වා නයඛන ආයකොයටත්වා – ‘‘අයං  ත්ය ො අසුකයයොනියං
නිබ් ත්ය ො’’ති වත්වා මහාජන ්  කඞ්ඛාච්යඡදනත්ථං ය  ය  ජයන
ආවායහත්වාඅත් යනො අත් යනොගතිංකථායපති.ය න  ්මිංමහාජයනො 
අභිප්පසීදති. ය ො  ං නි ් ාය මහාජන ්  හත්ථය ො   ම්පි  හ ් ම්පි
 භති. බ්රාහ්මණා වඞ්ගී ංආදාය යථාරුචි විචරිංසු. වඞ්ගීය ො  ත්ථු ගුයණ
සුත්වා  ත්ථාරං උප ඞ්කමිතුකායමො අයහොසි. බ්රාහ්මණා ‘‘ මයණො
යගො යමොමායාය ං ආවට්යට ් තී’’තිපටික්ඛිපිංසු. 

වඞ්ගීය ො ය  ං වචනං අනාදියිත්වා,  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා, 

පටි න්ථාරංකත්වා, එකමන් ංනිසීදි. ත්ථා ංපුච්ඡි–‘‘වඞ්ගී , කිඤ්චි 

සිප්පං ජානාතී’’ති? ‘‘ආම, යභො යගො ම, ඡවසී මන් ංනායමකංජානාමි, 
ය න තිව ් මත්ථයක ම ානම්පි සී ං නයඛන ආයකොයටත්වා
නිබ් ත් ට්ඨානංජානාමී’’ති.අථ ත්ථා  ් එකං නිරයයනිබ් ත්  ් 

සී ං, එකං මනු ්ය සු, එකං යදයවසු, එකං පරිනිබ්බු  ්  සී ං 

ආහරායපත්වාද ්ය සි.ය ොපඨමසී ංආයකොයටත්වා, ‘‘යභොයගො ම, අයං

 ත්ය ොනිරයය නිබ් ත්ය ො’’තිආහ. ාධුවඞ්ගී , සුට්ඨු යාදිට්ඨං, ‘‘අයං
 ත්ය ො කුහිං නිබ් ත්ය ො’’ති පුච්ඡි. ‘‘මනු ් ය ොයක’’ති. ‘‘අයං

කුහි’’න්ති? ‘‘යදවය ොයක’’ති. තිණ්ණන්නම්පි නිබ් ත් ට්ඨානං කයථසි.
පරිනිබ්බු  ් පනසී ංනයඛනආයකොයටන්ය ො යනව අන් ංනයකොටිං

ප ්සි. අථ නං  ත්ථා ‘‘න  ක්යකොසි, වඞ්ගී ා’’ති පුච්ඡි. ‘‘ප ් ථ, යභො

යගො ම, උපපරික්ඛාමි  ාවාති පුනප්පුනං පරිවත්ය ත්වාපි
 ාහිරකමන්ය න ඛීණා ව ්  සී ං ජානිතුං න  ක්යකොති. අථ ්  
මත්ථකය ොය යදොමුච්චි.ය ො ජ්ජිත්වාතුණ්හීඅයහොසි’’.අථනං ත්ථා

‘‘කි මසි, වඞ්ගී ා’’තිආහ.‘‘ආම, යභොයගො ම, ඉම ් නිබ් ත් ට්ඨානං
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ජානිතුංන  ක්යකොමි.  යච තුම්යහ ජානාථ, කයථථා’’ති. ‘‘වඞ්ගී , අහං

එ ම්පිජානාමි, ඉය ොඋත් රිපි ජානාමී’’තිවත්වා– 

‘‘චුතිංයයොයවදි ත් ානං, උපපත්තිඤ්ච බ් ය ො; 

අ ත් ංසුග ංබුද්ධං,  මහංබ්රූමිබ්රාහ්මණං. 

‘‘ය ් ගතිංනජානන්ති, යදවාගන්ධබ් මානු ා; 

ඛීණා වංඅරහන් ං,  මහංබ්රූමිබ්රාහ්මණ’’න්ති. (ධ.ප. 419-420; 

සු.නි.648-649) – 

ඉමා ද්යව ගාථායයො අභාසි. ය ො ය න හි, යභො යගො ම,  ං විජ්ජං යම 

යදථාති අපචිතිං ද ්ය ත්වා  ත්ථු  න්තියක නිසීදි.  ත්ථා ‘‘අම්යහහි 

 මානලිඞ්ග ්  යදමා’’ති ආහ. වඞ්ගීය ො ‘‘යං කිඤ්චි කත්වා මයා ඉමං
මන් ං ගයහතුං වට්ටතී’’ති බ්රාහ්මයණ උපගන්ත්වා ආහ – ‘‘තුම්යහ මයි 

පබ් ජන්ය  මා චින් යිත්ථ, අහං මන් ං උග්ගණ්හිත්වා  ක ජම්බුදීයප

යජට්ඨයකො භවි ් ාමි, තුම්හාකම්පි ය න භද්දයමව භවි ් තී’’ති ය ො
මන් ත්ථාය ත්ථු න්තිකංඋප ඞ්කමිත්වාපබ් ජ්ජංයාචි.  දාචයථයරො

නියරොධකප්යපොභගවය ො න්තියකඨිය ොයහොති,  ංභගවාආණායපසි– 

‘‘නියරොධකප්ප, ඉමං පබ් ායජහී’’ති. යථයරො  ත්ථු ආණාය  ං

පබ් ායජත්වා ‘‘මන් පරිවාරං  ාව උග්ගණ්හාහී’’ති
ද්වත්තිං ාකාරකම්මට්ඨානං විප ් නාකම්මට්ඨානඤ්ච ආචික්ඛි. ය ො
ද්වත්තිං ාකාරකම්මට්ඨානං  ජ්ඣායන්ය ොව විප ් නාය කම්මට්ඨානං

පට්ඨයපසි. බ්රාහ්මණා ං උප ඞ්කමිත්වා – ‘‘කිං, යභො වඞ්ගී ,  මණ ් 
යගො ම ්   න්තියක සිප්පං උග්ගහි ’’න්ති පුච්ඡිංසු. ‘‘ආම සික්ඛි ං’’.

‘‘ය න හි එහි ගමි ් ාමා’’ති. ‘‘කිං සිප්පසික්ඛයනන, ගච්ඡථ තුම්යහ න
මය්හං තුම්යහහිකත් බ් කිච්ච’’න්ති. බ්රාහ්මණා ‘‘ත්වම්පි දානි  මණ ්  

යගො ම ් ව ංආපන්යනො, මායායආවට්ටිය ො, කිංමයං ව න්තියක
කරි ් ාමා’’ති ආග මග්යගයනව පක්කමිංසු. වඞ්ගීය ො විප ් නං
වඩ්යඪත්වාඅරහත් ං ච්ඡාකාසි. 

96. එවං යථයරො අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා 

ජියනොතිආදිමාහ. අනුත් ානත්ථයමවවණ්ණයි ් ාම. 

99. පභාහි අනුෙඤ්ජන්යතොති ය ො පදුමුත් යරො භගවා 
නී ළි ාදිඡබ් ණ්ණපභාහි රංසීහි අනුරඤ්ජන්ය ො ජ න්ය ො

ය ොභයමායනො විජ්යජො මායනොති අත්යථො. යවයනෙයපදු ානි යසොති
පදුමුත් රසූරියයො අත් යනො වචන ඞ්ඛාය න සූරියරංසියා
යවයනයයජන ඞ්ඛා පදුමානි විය ය න ය ොයධන්ය ො පය ොයධන්ය ො 
අරහත් මග්ගාධිගයමනඵුල්ලි ානිකයරොතීතිඅත්යථො. 
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100. යවසාෙජ්යජහිසම්පන්යනොති– 

‘‘අන් රායයචනියයායන, බුද්ධත්ය ආ වක්ඛයය; 

එය සුචතුට්ඨායනසු, බුද්යධොසුට්ඨුවි ාරයදො’’ති.– 

එවං වුත් චතුයව ාරජ්ජඤායණහි  ම්පන්යනො  මඞ්ගීභූය ො 
 මන්නාගය ොතිඅත්යථො. 

105. වාගීයසො වාදිසූදයනොති වාදීනං පණ්ඩි ජනානං ඊය ො පධායනො
‘‘වාදීය ො’’ති වත් බ්ය  ද-කාර ්  ග-කාරං කත්වා එවං වුත් න්ති
දට්ඨබ් ං.  කත්ථපරත්ථවාදං සූදති පග්ඝරායපති පාකටං කයරොතීති
වාදිසූදයනො. 

110.  ාෙ සනාති ඛන්ධමාරාදයයො පඤ්චමායර ම ති පරාම ති

විද්ධංය තීති මාරම යනො. දිට්ඨිසූදනාති යවොහාරපරමත්ථ ඞ්ඛා ං 
දිට්ඨිද ් නංසූදතිපග්ඝරංදීයපතීති දිට්ඨිසූදයනො. 

111. විස්සා භූමි සන්තානන්ති  ක  ං ාර ාගයර  න් ානං
කි මන් ානං ය ො ාපත්තිමග්ගාදිඅධිගමාපයනන වි ් මභූමි
වි ් මට්ඨානංවූප මනට්ඨානන්ති අත්යථො. 

132. තයතොහංවිහතාෙම්යභොති ය ොපච්යචකබුද්ධ ්  රීරද ් යනන

අහං විහ ාරම්යභො විනට්ඨ ාරම්යභො, විනට්ඨමායනො නිම්මයදො හුත්වා
පබ් ජ්ජං  ං සුට්ඨු යාචිං  ංයාචිං ආයරොයචසින්ති අත්යථො. ය  ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

වඞ්ගී ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

5. නන්දකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

පඤ්චමාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
නන්දකත්යථර ් අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරොතිආදි බ් ං
පාඨානු ායරනසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

නන්දකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. කාළුදායිත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ඡට්ඨාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
කාළුදායිත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් 
භගවය ොකාය  හං වතීනගයරකු යගයහනිබ් ත්ය ොවිඤ්ඤු ංපත්ය ො
 ත්ථු ධම්මයද නං සුණන්ය ො  ත්ථාරං එකං භික්ඛුං කු ප්ප ාදකානං
අග්ගට්ඨායන ඨයපන් ං දි ්වා  ජ්ජං අභිනීහාරකම්මං කත්වා  ං



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

502 

පටුන 

ඨානන් රං පත්යථසි.  ත්ථාපි  යාකාසි. ය ො යාවජීවං කු  ං කත්වා
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො අම්හාකං ය ොධි ත්  ්  මාතුකුච්ඡියං 
පටි න්ධිග්ගහණදිවය  යදවය ොකය ො චවිත්වා කපි වත්ථු ්මිංයයව

අමච්චකුය පටි න්ධිං ගණ්හි.ය ොධි ත්ය න හඑකදිවය යයව ජාය ො, 
 ංදිව ංයයව නං දුකූ චුම් ටයකන නිපජ්ජායපත්වා ය ොධි ත්  ් 

උපට්ඨානං නයිංසු. ය ොධි ත්ය න හි  ද්ධිං ය ොධිරුක්යඛො, රාහු මා ා, 

චත් ායරොනිධී, ආයරොහනියහත්ථී, කණ්ඩයකො, ඡන්යනො, කාළුදායීතිඉයම
 ත්  එකදිවය  ජා ත් ා  හජා ා නාම අයහසුං. අථ ් 
නාමග්ගහණදිවය   ක නගර ්  උදග්ගචිත් දිවය  ජා ත් ා 

උදායීත්යවව නාමං කරිංසු. යථොකං කාළධාතුකත් ා පන කාළුදායීති 

පඤ්ඤායිත්ථ. ය ො ය ොධි ත්ය න  ද්ධිං කුමාරකීළං කීළන්ය ො වුද්ධිං
අගමාසි. 

අපරභායග ය ොකනායථ මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා අනුක්කයමන 
 බ් ඤ්ඤු ං පත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යක රාජගහං උපනි ් ාය
යවළුවයන විහරන්ය  සුද්යධොදනමහාරාජා  ං පවත්තිං සුත්වා
පුරි  හ ් පරිවාරංඑකංඅමච්චං‘‘පුත් ංයම ඉධායනහී’’තියපය සි.ය ො
 ත්ථු ධම්මයද නායව ායං  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා පරි පරියන්ය 

ඨිය ොධම්මං සුත්වා පරිවායරො අරහත් ං පාපුණි. අථයන ත්ථා ‘‘එථ, 
භික්ඛයවො’’ති හත්ථං ප ායරසි.  බ්ය   ංඛණංයයව 

ඉද්ධිමයපත් චීවරධරා ව ්  ට්ඨිකත්යථරා විය අයහසුං.

අරහත් ප්පත් ය ො පට්ඨාය අරියා නාම මජ්ඣත් ාව යහොන්ති,   ්මා

රඤ්ඤායපසි  ා නංද    ් නායරොයචසි.රාජා යනවගය ොආගච්ඡති, 
න  ා නං සුයයතීති අපරම්පි අමච්චං පුරි  හ ් පරිවාරං යපය සි. 
  ්මිම්පි  ථා පටිපන්යන අපරම්ළිති එය න නයයන
නවපුරි  හ ් පරිවායරනවඅමච්යච යපය සි. බ්ය ගන්ත්වාඅරහත් ං
පත්වාතුණ්හීභූ ාඅයහසුං. 

අථරාජා චින්ය සි – ‘‘එත් කා ජනාමයිසියනහාභායවන ද    ්  

ඉධාගමනත්ථාය න කිඤ්චි කථයිංසු, අයං යඛො පන උදායී ද  ය න

 මවයයො හපංසුකීළියකො, මයිච සියනහවා, ඉමංයපය  ් ාමී’’ති.අථ ං

පක්යකො ායපත්වා, ‘‘ ා , ත්වං පුරි  හ ් පරිවායරො ගන්ත්වා ද   ං

ඉධායනහී’’ති වත්වා යපය සි. ය ො පන ගච්ඡන්ය ො ‘‘ චාහං, යදව, 

පබ් ජිතුං  භි ් ාමි, එවාහං භගවන් ං ඉධායන ් ාමී’’ති වත්වා රඤ්ඤා
‘‘පබ් ජිය ොපි මම පුත් ං ද ්ය හී’’ති වුත්ය ො රාජගහං ගන්ත්වා  ත්ථු 
ධම්මයද නායව ාය පරි පරියන්ය  ඨිය ො ධම්මං සුත්වා  පරිවායරො
අරහත් ං පත්වා එහිභික්ඛුභායව පතිට්ඨාසි. ය ො අරහත් ං පත්වා – ‘‘න

 ාවායං ද    ්  කු නගරං ගන්තුං කාය ො, ව ් න්ය  පන උපගය 
පබ් ය සු වන ණ්යඩසු හරි තිණ ඤ්ඡන්නාය භූමියා ගමනකාය ො
භවි ් තී’’ති ගමනකා ං ආගයමන්ය ො ව ් න්ය   ම්පත්ය   ත්ථු
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කු නගරං ගන්තුංගමනවණ්ණං ංවණ්යණසි.වුත් ඤ්යච ංයථරගාථාය

(යථරගා.527-530) – 

‘‘අඞ්ගාරියනො දානිදුමා භදන්ය , ඵය සියනොඡදනංවිප්පහාය; 

ය අච්චිමන්ය ොවපභා යන්ති,  මයයොමහාවීරභාගීර ානං. 

‘‘දුමානිඵුල් ානිමයනොරමානි,  මන් ය ො බ් දි ාපවන්ති; 

පත් ංපහායඵ මා  ානා, කාය ොඉය ොපක්කමනායවීර. 

‘‘යනවාතිසී ං නපනාතිඋණ්හං, සුඛාඋතු අද්ධනියාභදන්ය ; 

ප ් න්තු ං ාකියායකොළියාච, පච්ඡාමුඛංයරොහිනියං  රන් ං. 

‘‘ආ ායක ය යඛත් ං, බීජංආ ායවප්පති; 

ආ ායවාණිජායන්ති,  මුද්දංධනහාරකා; 

යායආ ායතිට්ඨාමි,  ායමආ ා මිජ්ඣතු. 

‘‘නාතිසී ංනාතිඋණ්හං, නාතිදුබ්භික්ඛඡා කං; 

 ද්ද ාහරි ාභූමි, එ කාය ොමහාමුනි.(අ.නි.අට්ඨ. 1.1.225); 

‘‘පුනප්පුනඤ්යචවවපන්තිබීජං, පුනප්පුනංව ් තියදවරාජා; 

පුනප්පුනං යඛත් ං ක න්ති ක ් කා, පුනප්පුනං ධඤ්ඤමුයපති 

රට්ඨං. 

‘‘පුනප්පුනංයාචනකාචරන්ති, පුනප්පුනංදානපතීදදන්ති; 

පුනප්පුනංදානපතීදදිත්වා, පුනප්පුනං ග්ගමුයපන්ති ඨානං. 

‘‘වීයරොහයව ත් යුගංපුයනති; ය ්මිංකුය ජායතිභූරිපඤ්යඤො; 

මඤ්ඤාමහං ක්කතියදවයදයවො,  යාහිජාය ොමුනි ච්චනායමො. 

‘‘සුද්යධොදයනො නාම පි ා මයහසියනො, බුද්ධ ්  මා ා පන

මායනාමා; 

යාය ොධි ත් ංපරිහරියකුච්ඡිනා, කාය ් යභදාතිදිවම්හි යමොදති. 

‘‘ ා යගො මීකා ක ාඉය ොචු ා, දිබ්ය හිකායමහි  මඞ්ගිභූ ා; 

 ායමොදතිකාමගුයණහිපඤ්චහි, පරිවාරි ායදවගයණහිය හි. 

‘‘බුද්ධ ්  පුත්ය ොම්හි අ ය්හ ාහියනො, අඞ්ගීර  ් ප්පටිම ් 

 ාදියනො; 

පිතුපි ාමය්හංතුවංසි ක්ක, ධම්යමනයමයගො මඅයයයකොසී’’ති. 

(යථරගා.531-536); 

‘‘අම් ාපන ාකපිට්ඨාච, පුප්ඵපල් ව ඞ්ක ා; 
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ධුවප්ඵ ානි වන්ති, ඛුද්දාමධුකකූපමා; 

ය වමායනොඋයභොප ්ය , ගන්තුකාය ොමහාය ් . 

‘‘ජම්බූසුමධුරානීපා, මධුගණ්ඩිදිවප්ඵ ා; 

 ාඋයභොසුපජ්යජො න්ති, ගන්තුකාය ොමහාය . 

‘‘තිණ්ඩුකානිපියා ානි, ය ොණ්ණවණ්ණාමයනොරමා; 

ඛුද්දකප්පඵ ානිච්චං, ගන්තුකාය ොමහාය . 

‘‘කදලීපඤ්චයමොච්චිච, සුපක්කඵ භූසි ා; 

උයභොප ්ය සු ම් න්ති, ගන්තුකාය ොමහාය . 

‘‘මධුප්ඵ ධරානිච්චං, යමොරරුක්ඛාමයනොරමා; 

ඛුද්දකප්පඵ ානිච්චං, ගන්තුකාය ොමහාය . 

‘‘හින් ා  ා පන්තීච, රජ ක්ඛන්යධොවයජො යර; 

සුපක්කඵ  ඤ්ඡන්නා, ඛුද්දකප්පාමධු ් වා; 

ඵ ානි ානිඛාදන්ය , ගන්තුකාය ොමහාය . 

‘‘උදුම් රාරුණාවණ්ණා,  දාසුමධුරප්ඵ ා; 

උයභොප ්ය සු ම් න්ති, ගන්තුකාය ොමහාය . 

‘‘ඉත්ථම්භූ ා අයනකාය , නානාඵ ධරාදුමා; 

උයභොප ්ය සු ම් න්ති, ගන්තුකාය ොමහාය . 

‘‘චම්පකා  ළානාගා, සුගන්ධාමාලුය රි ා; 

සුපුප්ඵි ග්ගායජො න්ති, සුගන්යධනාභිපූජයුං; 

 ාදරාවින ායනව, ගන්තුකාය ොමහාය . 

‘‘පුන්නාගාගිරිපුන්නාගා, පුප්ඵි ාධරණීරුහා; 

සුපුප්ඵි ග්ගායජො න්ති, සුගන්යධනාභිපූජයුං; 

 ාදරාවිනතුග්ගග්ගා, ගන්තුකාය ොමහාය . 

‘‘අය ොකා යකොවිළාරාච, ය ොමන ් කරාවරා; 

සුගන්ධාකණ්ණිකා න්ධා, රත් වණ්යණහිභූසි ා; 

 ාදරාවිනතුග්ගග්ගා,  මයයොය මහාය . 

‘‘කණ්ණිකාරාඵුල්ලි ානිච්චං, ය ොවණ්ණරංසියජො කා; 

දිබ් ගන්ධාපවායන්ති, දි ා බ් ානිය ොභයං; 

 ාදරාවින ායනව,  මයයොය මහාය . 

‘‘සුපත් ාගන්ධ ම්පන්නා, යක කීධනුයක කී; 
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සුගන්ධා ම්පවායන්ති, දි ා බ් ාභිගන්ධියනො; 

 ාදරාපූජයන් ාව,  මයයොය මහාය . 

‘‘මල්ලිකාජාතිසුමනා, සුගන්ධාඛුද්දමල්ලිකා; 

දි ා බ් ාපවායන්ති, උයභොමග්යගපය ොභයං; 

 ාදරාය ප ම් න්ති,  මයයොය මහාය . 

‘‘සින්ධුවාරාසී ගන්ධා, සුගන්ධාමාලුය රි ා; 

දි ා බ් ාභිපූයජන් ා, උයභොමග්යගපය ොභයං; 

 ාදරාවිනතුග්ගග්ගා,  මයයොය මහාය . 

‘‘සීහා යක රසීහාච, චතුප්පදනිය වි ා; 

අච්ඡම්භී ාසුරාපායන, මිගරාජාප ාපියනො. 

‘‘සීහනායදනපූයජන්ති,  ාදරාය මිගාභිභූ; 

මග්ගම්හිඋභය ොවූළ්හා,  මයයොය මහාය . 

‘‘ යග්ඝා සින්ධවානකු ා,  ාධුරූපා භයානකා; 

ආකාය  ම්ප න් ාව, නිබ්භී ායයනයකනචි; 

ය හිය  ාදරාන ා,  මයයොය මහාය . 

‘‘තිධාපභින්නාඡද්දන් ා, සුරූපාසු ් රාසුභා; 

 ත් ප්පතිට්ඨි ඞ්ගාය , උයභොමග්යගසුකූජියනො; 

 ාදරාහා මානාව,  මයයොය මහාය . 

‘‘මිගාවරාහාප දා, චිත්රා ාවයවාසුභා; 

ආයරොහපරිණායහන, සුරූපාඅඞ්ග ංයු ා; 

උයභොමග්යගගායමානාව,  මයයොය මහාය . 

‘‘යගොකණ්ණා  රභාරුරූ, ආයරොහපරිණාහියනො; 

සුරූපාඅඞ්ග ම්පන්නා, ය වමානාවඅච්ඡරුං; 

ය වමානාය හි දා,  මයයොය මහාය . 

‘‘දීළිඅච්ඡා රච්ඡාච, තුදරාවරුණා දා; 

ය දානිසික්ඛි ා බ්ය , යමත් ාය ව ාදියනො; 

ය පච්චය වකාඅද්ධා,  මයයොය මහාය . 

‘‘  ාසිඞ්ගා ානකු ා, ක න්දකාළකා හූ; 

ක ්තුරාසූරාගන්ධාය , යකව ාගායමානාව. 

 මයයොය මහාය ; 
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‘‘මයූරා නී ගීවාය , සුසිඛාසුභපක්ඛිකා; 

සුපිඤ්ඡාය සුනාදාච, යවළුරියමණි න්නිභා; 

නාදංකයරොන් ාපූයජන්ති, කාය ොය පිතුද ් යන. 

‘‘සුවණ්ණචිත්රහං ාච, ජවහං ාවිහාචරා; 

ය  බ්ය ආ යාඡුද්ධා, ජිනද ් න යාවටා; 

මධුර ් යරනකූජන්ති, කාය ොය පිතුද ් යන. 

‘‘හං ායකොඤ්චාසුනදාය , චක්කවාකානදීචරා; 

 කා  ාකාරුචිරා, ජ කාකා රකුක්කුටා; 

 ාදරාභිනාදියනොඑය , කාය ොය පිතුද ් යන. 

‘‘චිත්රාසුරූපාසු ් රා,  ාළිකාසුව ණ්ඩිකා; 

රුක්ඛග්ගා ම්ප න් ාය , උයභොමග්යගසුකූජියනො; 

ය සුය සුනිකූජන්ති, කාය ොය පිතුද ් යන. 

‘‘යකොකි ා  ක ාචිත්රා,  දාමඤ්ජු ් රා වරා; 

විම්හාපි ාය ජන ං,  ද්ධිමිත් ාදියකසුරා; 

 යරහිපූජයන් ාව, කාය ොය පිතුද ් යන. 

‘‘භිඞ්කාකුරරා ාරා, පූරි ාකානයන දා; 

නින්නාදයන් ාපවනං, අඤ්ඤමඤ්ඤ මඞ්ගියනො; 

ගායමානා යරයනව, කාය ොය පිතුද ් යන. 

‘‘තිත්තිරා සු රා ාරා, සු රා වනකුක්කුටා; 

මඤ්ජු ් රාරාමයණයයා, කාය ොය පිතුද ් යන. 

‘‘ය  වාලුක ඤ්ඡන්නා, සුපතිත්ථාමයනොරමා; 

මධුයරොදක ම්පුණ්ණා,  රායජො න්තිය  දා; 

 ත්ථන්හත්වාපිවිත්වාච,  මයයොය ඤාතිද ් යන. 

‘‘කුම්භීරාමකරාකිණ්ණා, ව යා මුඤ්ජයරොහි ා; 

මච්ඡකච්ඡප යාවිද්ධා,  රාසීය ොදකාසුභා; 

 ත්ථන්හත්වාපිවිත්වාච,  මයයොය ඤාතිද ් යන. 

‘‘නීලුප්ප  මාකිණ්ණා,  ථාරත්තුප්පය හිච; 

කුමුදුප්ප  ංකිණ්ණා,  රාය ොභන්තියනකධා; 

 ත්ථසී  කාය ොයා,  මයයොය ඤාතිද ් යන. 

‘‘පුණ්ඩරීයකහි ඤ්ඡන්නා, පදුයමහි යමොහ ා; 

උයභොමග්යගසුය ොභන්ති, යපොක්ඛරඤ්යඤො හිං හිං; 
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 ත්යථොදකානින්හායන්ති,  මයයොය ඤාතිද ් යන. 

‘‘ය  පුලින ංකිණ්ණා, සුපතිත්ථාමයනොරමා; 

සීය ොදකමයහොයඝහි,  ම්පුණ්ණා ානදීසුභා; 

උයභොමග්යගහි න්දන්ති,  මයයොය ඤාතිද ් යන. 

‘‘මග්ග ් උභය ොප ්ය , ගාමනිගම මාකු ා; 

 ද්ධාප න්නාජන ා, ර නත් යමාමකා; 

ය  ං ම්පුණ්ණ ඞ්කප්යපො,  මයයොය ඤාතිද ් යන. 

‘‘ය සුය සුපයදය සු, යදවාමානු ් කාඋයභො; 

ගන්ධමා ාභිපූයජන්ති,  මයයොය ඤාතිද ් යන’’ති. 

එවං යථයරො  ට්ඨිමත් ාහි ගාථාහි  ත්ථු ගමනවණ්ණං  ංවණ්යණසි.

අථ යඛො භගවා ‘‘කාළුදායී මම ගමනං පත්යථති, පූයර ් ාමි ්  
 ඞ්කප්ප’’න්ති  ත්ථ ගමයන  හූනං විය  ාධිගමං දි ්වා
වී ති හ ් ඛීණා වපරිවුය ො රාජගහය ො අතුරි චාරිකාවය න
වුත් ප්පකාරඵ ාඵය  අනුභවන්ය ො ද්විපදචතුප්පදාදි මූහානං
ය වනපූජාය පූජියමායනො වුත් ප්පකාරසුගන්ධපුප්ඵගන්යධහි 
ගන්ධියමායනො ගාමනිගමවාසීනං  ඞ්ගහං කුරුමායනො
කපි වත්ථුගාමිමග්ගං පටිපජ්ජි. යථයරො ඉද්ධියා කපි වත්ථුං ගන්ත්වා

රඤ්යඤො පුරය ො ආකාය  ඨිය ො අදිට්ඨපුබ් ං යව ං දි ්වා, රඤ්ඤා –
‘‘යකොසිත්ව’’න්ති පුච්ඡිය ො‘‘ යචඅමච්චපුත් ං යාභගවය ො න්තියක

යපසි ංන ජානාසි, එවංජානාහී’’තිවදන්ය ො– 

‘‘බුද්ධ ්  පුත්ය ොම්හි අ ය්හ ාහියනො, අඞ්ගීර  ් ප්පටිම ්  

 ාදියනො; 

පිතුපි ාමය්හංතුවංසි ක්ක, ධම්යමනයමයගො මඅයයයකොසී’’ති. 

(යථරගා.536) – ගාථමාහ; 

 ත්ථ බුද්ධස්සපුත්යතොම්හීති  බ් ඤ්ඤුබුද්ධ ් උයරවායාමජනි ාහි

ධම්මයද නාහි ජා  ාය ඔර පුත්ය ො අම්හි. අසය්හසාහියනොති
අභි ම්ය ොධිය ො පුබ්ය  ඨයපත්වා මහාය ොධි ත් ං අඤ්යඤහි  හිතුං

අ ක්කුයණයයත් ාඅ ය්හ ්  ක ය ොධි ම්භාර ් , මහාකරුණාකර ් 
ච හනය ො ය ොපරම්පිඅඤ්යඤහි හිතුංඅභිභවිතුංඅ ක්කුයණයයත් ා 
අ ය්හානං පඤ්චන්නං මාරානං  හනය ො අභිභවනය ො
ආ යානු යචරි ාධිමුත්තිආදිවිභාගාවය ොයධන යථාරහං යවයනයයානං
දිට්ඨධම්මික ම්පරායිකපරමත්යථහි අනු ා නී ඞ්ඛා  ්  අඤ්යඤහි
අ ය්හ ්  බුද්ධකිච්ච ්   හනය ො  ත්ථ වා  ාධුකාරීභාවය ො

අ ය්හ ාහියනො. අඞ්ගීෙසස්සාති අඞ්ගීක සී ාදි ම්පත්තික ් . 

‘‘අඞ්ගමඞ්යගහිනිච්ඡරණකඔභා  ් ා’’ති අපයර. යකචි පන ‘‘අඞ්ගීරය ො
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සිද්ධත්යථොති ඉමානි ද්යව නාමානි පි රායයව ගහි ානී’’ති වදන්ති. 

අප්පටි ස්සාති අනුපම ්  ඉට්ඨාදීසු  ාදි ඛණ ම්පත්තියා  ාදියනො. 

පිතුපිතා  ය්හං තුවංසීති අරියජාතිවය න මය්හං පිතු  ම්මා ම්බුද්ධ ් 

ය ොකයවොහාරවය නත්වං පි ා අසි. සක්කාති වංය න රාජානංආ පති. 

ධම්ය නාති  භායවන අරියජාතිය ොකියජාතීහි ද්වින්නං ජාතීනං

 භාව යමොධායනන. ය ොත ාති යගොත්ය න රාජානං ආ පති. 

අෙයයකොසීති පි ාමයහො අයහොසි. එත්ථ ච ‘‘බුද්ධ ්  පුත්ය ොම්හී’’තිආදිං
වදන්ය ොයථයරොඅඤ්ඤං යාකාසි. 

එවං පන අත් ානං ජානායපත්වා හට්ඨතුට්යඨන රඤ්ඤා මහාරයහ
පල් ඞ්යකනිසීදායපත්වා අත් යනො පටියාදි  ්  නානග්ගර යභොජන ්  

පත් ං පූයරත්වා පත්ය  දින්යන ගමනාකාරං ද ්ය සි. ‘‘ක ්මා

ගන්තුකාමත්ථ, භුඤ්ජථා’’ති වුත්ය ,  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා

භුඤ්ජි ් ාමීති. කහං පන  ත්ථාති? වී ති හ ් භික්ඛුපරිවායරො තුම්හාකං

ද ් නත්ථාය මග්ගං පටිපන්යනොති. තුම්යහ ඉමං පිණ්ඩපා ං භුඤ්ජථ, 

අඤ්ඤංභගවය ොහරථ.යාවචමමපුත්ය ොඉමංනගරං පාපුණාති,  ාව ් 
ඉය ොයයව පිණ්ඩපා ං හරථාති. යථයරො භත් කිච්චං කත්වා රඤ්යඤො ච 

පරි ාය ච ධම්මං යදය ත්වා  ත්ථු ආගමනය ො පුයර රයමව
රාජනියව නං ර නත් යගුයණසු අභිප්ප න්නං කයරොන්ය ො  බ්ය  ං
ප ් න් ානංයයව  ත්ථු ආහරි බ් භත් පුණ්ණං පත් ං ආකාය 
වි ් ජ්යජත්වා  යම්පි යවහා ං අබ්භුග්ගන්ත්වා පිණ්ඩපා ං උපයනත්වා
 ත්ථු හත්යථ ඨයපසි.  ත්ථාපි  ං පිණ්ඩපා ං පරිභුඤ්ජි. එවං
 ට්ඨියයොජනං මග්ගං දිවය  දිවය  යයොජනං ගච්ඡන්  ්  භගවය ො
රාජයගහය ො භත් ං ආහරිත්වා අදාසි. භගවා කයමන කපි වත්ථුනගරං
පත්වාපුනදිවය  රාජවීථියංපිණ්ඩායචරති. ංසුත්වාසුද්යධොදනමහාරාජා

 ත්ථගන්ත්වා, ‘‘මාඑවං කත් බ් ංමඤ්ඤි, නයිදංරාජවං ප්පයවණී’’ති.

‘‘අයං තුම්හාකං, මහාරාජ, වංය ො, ඊදිය ො අම්හාකං පන බුද්ධවංය ො’’ති
වත්වා– 

‘‘උත්තිට්යඨනප්පමජ්යජයය, ධම්මංසුචරි ංචයර; 

ධම්මචාරීසුඛංය ති, අ ්මිංය ොයකපරම්හිච. 

‘‘ධම්මංචයරසුචරි ං, නනංදුච්චරි ංචයර; 

ධම්මචාරී සුඛං ය ති, අ ්මිං ය ොයක පරම්හි චා’’ති. (ධ. ප. 168-

169) – 

ධම්මංයදය සි.රාජාය ො ාපත්තිඵය පතිට්ඨහි. ය ොරාජා බුද්ධප්පමුඛං
භික්ඛු ඞ්ඝං නිමන්ය ත්වා  කමන්දියර යභොයජත්වා  ම්පවායරත්වා 

යභොජනාව ායන ධම් පාලජා කං (ජා.1.10.92ආදයයො)සුත්වා  පරිය ො
අනාගාමිඵය  පතිට්ඨහි. අපරභායග ය  ච්ඡත්  ්  යහට්ඨානිපන්යනොව
අරහත් ං පත්වාපරිනිබ් ායි. 
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 ය ොභගවාරාහු මාතුයාබිම් ායදවියාපා ාදංගන්ත්වා  ් ා ධම්මං 

යදය ත්වා ය ොකං වියනොයදත්වා ෙන්දකින්නරීජා කයද නාය (ජා.

1.14.18ආදයයො)ප ාදංජයනත්වා නියරොධාරාමංඅගමාසි.අථබිම් ායදවී

පුත් ං රාහු කුමාරං ආහ – ‘‘ගච්ඡ,  ව පිතු  න් කං ධනං යාචාහී’’ති.

කුමායරො ‘‘දායජ්ජං, යම මණ, යදහී’’ති වත්වාභගවන් ංඅනු න්ධිත්වා, 

‘‘සුඛා, ය   මණ, ඡායා’’ති වදන්ය ො ගච්ඡති.  ං භගවා නියරොධාරාමං
යනත්වා ‘‘ය ොකු රදායජ්ජං ගණ්හාහී’’ති වත්වා පබ් ායජසි. අථ භගවා

අරියගණමජ්යඣ නිසින්යනො ‘‘එ දග්ගං, භික්ඛයව, මම  ාවකානං

භික්ඛූනං කු ප්ප ාදකානං යදිදං කාළුදායී’’ති (අ. නි. 1.219, 225) යථරං
එ දග්යගඨයපසි. 

165. යථයරො පත් එ දග්ගට්ඨායනො අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා  

ජියනොතිආදිගාථායයොඅභාසි. ත්ථඅනුත් ානපදයමවවණ්ණයි ් ාම. 

166. ගුණාගුණවිදූති ගුණඤ්ච අගුණඤ්ච ගුණාගුණං, වණ්ණාවණ්ණං, 

කු  ාකු  ං වා  ං ජානාතීති ගුණාගුණවිදූ. කතඤ්ඤූති අඤ්යඤහි 

ක ගුණං ජානාතීති ක ඤ්ඤූ, එකදිව ම්පි භත් දානාදිනා කතූපකාර ් 

රජ්ජම්පි දාතුං  මත්ථත් ා ක ඤ්ඤූ. කතයවදීති ක ං වින්දති අනුභවති 

 ම්පටිච්ඡතීති ක යවදී. තිත්යථ යෙොයජති පාණියනති  බ්  ත්ය 
නිබ් ානපයව නුපායය කු  පයථ මග්යග ධම්මයද නාය යයොයජති
 ම්පයයොයජති පතිට්ඨායපතීති අත්යථො. ය  ං උත් ානත්ථයමව.
ගමනවණ්ණනගාථානමත්යථොයථරගාථායං වුත්ය ොයයවාති. 

කාළුදායිත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. අභයත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

 ත් මාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
අභයත්යථර ් අපදානං.අයම්පිපුරිමජිනවයරසු ක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථ
භයවවිපට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් භගවය ො
කාය  හං වතීනගයර බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ය ො. ය ො වුද්ධිමන්වාය
යවදඞ්ගපාරයගො කපර මයකු ය ොඑකදිව ං ත්ථුධම්මයද නංසුත්වා 
ප න්නමානය ො භගවන් ං ගාථාහි යථොයමසි. ය ො  ත්ථ යාව ායුකං
ඨත්වාපුඤ්ඤානිකත්වා  ය ොචුය ොයදවය ොයකනිබ් ත්ය ොඅපරාපරං
සුගතීසුයයවං  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ

බිම්බි ාරරඤ්යඤො පුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ති, අභයෙොත්යවව ්  නාමං
කරිංසු.ය ොවයප්පත්ය ොනිගණ්යඨහි  ද්ධිං වි ් ාසියකොහුත්වාචරන්ය ො
එකදිව ං නිගණ්යඨන නාටපුත්ය න  ත්ථු වාදායරොපනත්ථාය යපසිය ො
නිපුණපඤ්හං පුච්ඡිත්වා නිපුණ යාකරණං සුත්වා ප න්යනො  ත්ථු



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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 න්තියකපබ් ජිත්වාකම්මට්ඨානානුරූපංඤාණංයපය ත්වා නචිර ්ය ව
අරහත් ංපාපුණි. 

195. ය ො අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා 

ජියනොතිආදිමාහ. ං බ් ං සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

අභයත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. ය ොම කඞ්ගියත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අට්ඨමාපදායන ඉ ම්හි භද්දයක කප්යපතිආදිකං ආය ්මය ො
ය ොම කඞ්ගියත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
 ත්ථ ත්ථභයවවිවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොක ් ප ් 
භගවය ො කාය  බ්රාහ්මණකුය නිබ් ත්ය ො  ද්යධො ප න්යනො අයහොසි.
අපයරො චන්දයනොනාම  ්   හායයො චාසි. ය  ද්යවපි  ත්ථු  න්තියක
ධම්මං සුත්වා ප න්නමාන ා පබ් ජිත්වා යාවජීවං සී ං රක්ඛිත්වා
සුපරිසුද්ධසී ා  ය ො චු ා යදවය ොයක නිබ් ත්තිත්වා එකං බුද්ධන් රං
දිබ් සුඛං අනුභවිංසු. ය සු අයං ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද  ාකියකුය 
නිබ් ත්තිත්වා අපයරො චන්දයනො යදවපුත්ය ො හුත්වා  ාවතිං භවයන
නිබ් ත්ති. අථ ය ො  කයකු ප්ප ාදයකන කාළුදායිනා ආරාධිය න 

භගව ා කයරාජූනංමානමද්දනායක ං යවස්සන්තෙධම් යදසනාෙං (ජා.

2.22.1655ආදයයො)යපොක්ඛරව ් ඉද්ධිපාටිහාරියංදි ්වාප න්නමානය ො 

පබ් ජිත්වාමජ්ඣිමනිකායයවුත් ං භද්යදකෙත්තසුත් න් යද නංසුත්වා
අරඤ්ඤවා ං ව න්ය ො භද්යදකරත් සුත් න් යද නානු ා නං (ම. නි.

3.286 ආදයයො)  රිත්වා  දනු ායරන ඤාණං යපය ත්වා කම්මට්ඨානං
මනසිකරිත්වාඅරහත් ංපාපුණි. 

225. අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

 ඤ්ජා ය ොමන ්ය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ඉ ම්හි භද්දයක 

කප්යපතිආදිමාහ.  ත්ථ කප්යපො  ාව චතුබ්බියධො –  ාරකප්යපො, 

වරකප්යපො, මණ්ඩකප්යපො, භද්දකප්යපොති. ය සු ය ්මිං කප්යප එයකො

බුද්යධොඋප්පජ්ජති, අයං සාෙකප්යපො නාම.ය ්මිංද්යවවා යයොවාබුද්ධා 

උප්පජ්ජන්ති, අයං වෙකප්යපො නාම.ය ්මිංචත් ායරො බුද්ධාඋප්පජ්ජන්ති, 

අයං  ණ්ඩකප්යපො නාම. ය ්මිං පඤ්ච බුද්ධා උප්පජ්ජන්ති, අයං 

භද්දකප්යපො නාම. අඤ්ඤත්ථපන– 

‘‘ ාරකප්යපො මණ්ඩකප්යපො,  ාරමණ්ඩකප්යපො  ථා; 

වරකප්යපොභද්දකප්යපො, කප්පාපඤ්චවිධාසියුං. 

‘‘එයකොද්යව යයොචත් ායරො, පඤ්චබුද්ධායථාක්කමං; 

එය සුපඤ්චකප්යපසු, උප්පජ්ජන්තිවිනායකා’’ති.– 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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එවං පඤ්ච කප්පා වුත් ා. ය සු අයං කප්යපො ‘‘කකු න්යධො
යකොණාගමයනො ක ් යපො යගො යමො යමත්ය යයයො’’ති 

පඤ්චබුද්ධපටිමණ්ඩි ත් ාභද්දකප්යපොනාමජාය ො. 

  ්මා ඉම ්මිං භද්දකප්පම්හි ක ් යපො නායයකො උප්පජ්ජීති 

 ම් න්යධො.ය  ංඋත් ානත්ථයමවාති. 

ය ොම කඞ්ගියත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. වනවච්ඡත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නවමාපදායන ඉ ම්හි භද්දයක කප්යපතිආදිකං ආය ්මය ො
වනවච්ඡත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො ක ් ප ් 
භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු
ධම්මයද නංසුත්වා ද්ධාජාය ොපබ් ජිත්වා පරිසුද්ධංබ්රහ්මචරියංචරිත්වා

 ය ො චුය ො යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො,  ය ො චුය ො අරඤ්ඤාය යන
භික්ඛූනං  මීයප කයපො යයොනියං නිබ් ත්ය ො. ය සු යමත් චිත්ය ො
ධම්මං සුත්වා  ය ො චුය ො යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද කපි වත්ථු ්මිං බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්ති.   ් 
මාතුකුච්ඡිග කාය යයව මාතු යදොහයළො උදපාදි වයන වසිතුං වයන

විජායිතුං.  ය ො ඉච්ඡානුරූපවය න වයන ව න්තියා ගබ්භවුට්ඨානං
අයහොසි.ගබ්භය ොනික්ඛන් ඤ්චනංකා ාවඛණ්යඩන පටිග්ගයහසුං. දා

ය ොධි ත්  ්  උප්පන්නකාය ො, රාජා  ං කුමාරං ආහරායපත්වා  යහව 
යපොය සි. අථ ය ොධි ත්ය ො මහාභිනික්ඛමනං නික්ඛමිත්වා පබ් ජිත්වා
ඡබ්  ානි දුක්කරකාරිකං කත්වා බුද්යධ ජාය  ය ො මහාක ් ප ් 
 න්තිකංගන්ත්වා  ්ය ොවායද ප න්යනො  ්  න්තිකාබුද්ධුප්පාදභාවං
සුත්වා  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං සුත්වා පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව
ඡළභිඤ්යඤොඅරහාඅයහොසි. 

251. ය ො අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ඉ ම්හි භද්දයක

කප්යපතිආදිමාහ. ත්ථ බ්රහ් බන්ධු හාෙයසොතිඑත්ථබ්රාහ්මණානං න්ධු
ඤා යකොති බ්රාහ්මණ න්ධූති වත් බ්ය  ගාථා න්ධසුඛත්ථං
‘‘බ්රහ්ම න්ධූ’’ති වුත් න්ති යවදි බ් ං. ය ොකත් ය යාපකය ත් ා
මහායය ො.ය  ං  බ් ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

වනවච්ඡත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. චූළසුගන්ධත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ද මාපදායන ඉ ම්හි භද්දයක කප්යපතිආදිකං ආය ්මය ො
සුගන්ධත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ
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 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො 
ක ් ප ම්මා ම්බුද්ධකාය   ාරාණසියං විභව ම්පන්යන කුය 
නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්වා  ත්ථු  න්තියක ධම්මං සුත්වා  බ් දා
නම ් මායනො මහාදානං දදමායනො මා  ්   ත් ක්ඛත්තුං භගවය ො
ගන්ධකුටියා චතුජ්ජාතිගන්යධන විලිම්යපසි. ‘‘මම 

නිබ් ත් නිබ් ත් ට්ඨායන  රීරය ො සුගන්ධගන්යධො නිබ් ත් තූ’’ති
පත්ථනං අකාසි. භගවා  ං  යාකාසි. ය ො යාව ායුකං ඨත්වා පුඤ්ඤානි
කයරොන්ය ො  ය ො චුය ො යදවය ොයක නිබ් ත්ය ො කාමාවචරය ොකං

 රීරගන්යධන සුගන්ධං කුරුමායනො සු න්ධයදවපුත්යතොති පාකයටො
අයහොසි. ය ො යදවය ොක ම්පත්තියයො අනුභවිත්වා  ය ො චුය ො ඉම ්මිං

බුද්ධුප්පායදමහායභොගකුය  නිබ් ත්ති,   ් මාතුකුච්ඡිග  ්ය වමාතුයා

 රීරගන්යධන  ක යගහං ක නගරඤ්චසුගන්යධනඑකගන්ධංඅයහොසි, 

ජා ක්ඛයණ  ක ං  ාවත්ථිනගරං සුගන්ධකරණ්ඩයකො විය අයහොසි, 

ය න ්  සු න්යධොති නාමං කරිංසු. ය ො වුද්ධිං අගමාසි.  දා  ත්ථා

 ාවත්ථියං පත්වා යජ වනමහාවිහාරං පටිග්ගයහසි,  ං දි ්වා
ප න්නමානය ො භගවය ො  න්තියක පබ් ජිත්වා නචිර ්ය ව  හ 

පටි ම්භිදාහි අරහත් ං පාපුණි.   ්  උප්පන්නදිව ය ො පට්ඨාය යාව
පරිනිබ් ානා එත්ථන් යර නිපන්නට්ඨානාදීසු සුගන්ධයමව වායි. යදවාපි 
දිබ් චුණ්ණදිබ් ගන්ධපුප්ඵානිඔකිරන්ති. 

272. ය ොපි යථයරො අරහත් ං පත්වා අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො ඉ ම්හි භද්දයක

කප්යපතිආදිමාහ.  ං  බ් ං යහට්ඨා වුත් නයත් ා උත් ානත්ථත් ා ච

සුවිඤ්යඤයයයමව, යකව ංපුඤ්ඤනානත් ං නාමනානත් ඤ්චවිය ය ො. 

චූළසුගන්ධත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

පඤ්චපඤ්ඤා මවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

56. ෙසවග්ය ො 
1. ය ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ඡප්පඤ්ඤා යම වග්යග පඨමාපදායන  හාසමුද්දං ඔග් ය්හාතිආදිකං
ආය ්මය ො ය ත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො
 ත්ථ ත්ථභයව විවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොසුයමධ ් 
භගවය ොකාය මහානුභායවොනාගරාජා හුත්වාබුද්ධප්පමුඛංභික්ඛු ඞ්ඝං

අත් යනො භවනං යනත්වා මහාදානං පවත්ය සි, භගවන් ං මහග්යඝන

තිචීවයරන අච්ඡායදසි, එයකකඤ්ච භික්ඛුං මහග්යඝයනව 
පච්යචකදු ් යුයගන  බ්ය න ච  මණපරික්ඛායරන. ය ො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො
කාය ය ට්ඨිපුත්ය ොහුත්වාමහාය ොධිමණ්ඩ ං  ත් හිර යනහිපූයජසි.
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ක ් ප ් භගවය ොකාය  ා යනපබ් ජිත්වා මණධම්මංඅකාසි. එවං
ය ො සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො අම්හාකං භගවය ො කාය   ාරාණසියං
මහාවිභව ්  ය ට්ඨියනො පුත්ය ො හුත්වා සුජා ාය භගවය ො ඛීරපායා ං

දින්නාය ය ට්ඨිධී ාය කුච්ඡිම්හි නිබ් ත්ති, ෙයසො නාම නායමන 

පරමසුඛුමාය ො.   ්   යයො පා ාදා යහොන්ති – එයකො යහමන්තියකො, 

එයකො ගිම්හියකො, එයකො ව ්සියකොති. ය ො ව ්සියක පා ායද ව ්සියක

චත් ායරො මාය  නිප්පුරිය හි තූරියයහි පරිචාරයමායනො ව ති, 
යහට්ඨාපා ාදං න ඔ රති. යහමන්තියක පා ායද චත් ායරො මාය  
සුඵුසි වා පානකවායට  ත්යථව පටිව ති. ගිම්හියක පා ායද
 හුකවාටවා පානජා ාහි  ම්පන්යන  ත්යථව ව ති. හත්ථපාදානං
සුඛුමා  ාය භූමියං නි ජ්ජාදිකිච්චං නත්ථි. සිම් ලිතු ාදිපුණ්ණ භායව
අත්ථරිත්වා  ත්ථ උපධානානි කිච්චානි කයරොති. එවං යදවය ොයක
යදවකුමායරො විය පඤ්චහි කාමගුයණහි  මප්පි  ්   මඞ්ගීභූ  ්  

පරිචාරයමාන ් පටිකච්යචවනිද්දාඔක්කමි, පරිජන ් ාපිනිද්දාඔක්කමි, 
 බ් රත්තියයො ච ය  පදීයපො ඣායති. අථ යඛො යය ො කු පුත්ය ො
පටිකච්යචවපබුජ්ඣිත්වා අද්ද  කංපරිජනංසුපන් ංඅඤ්ඤි ් ාකච්යඡ

වීණං, අඤ්ඤි ් ාකණ්යඨ මුදිඞ්ගං, අඤ්ඤි ් ාකච්යඡආළම් රං, අඤ්ඤං

වියකසිකං, වික්යඛළිකං, අඤ්ඤා විප්ප පන්තියයො හත්ථපත් ං සු ානං

මඤ්යඤ, දි ්වාන ්  ආදීනයවො පාතුරයහොසි, නිබ්බිදාය චිත් ං  ණ්ඨාසි.

අථ යඛො යය ො කු පුත්ය ො උදානං උදායනසි – ‘‘උපද්දු ං ව  යභො, 
උප ් ට්ඨංව යභො’’ති. 

අථ යඛො යය ො කු පුත්ය ො සුවණ්ණපාදුකායයො ආයරොහිත්වා යයන

නියව නද්වාරං ය නුප ඞ්කමි, අමනු ් ා ද්වාරං විවරිංසු – ‘‘මා ය  ් 
කු පුත්  ්  යකොචිඅන් රායමකාසිඅගාර ්මාඅනගාරියං පබ් ජ්ජායා’’ති.

අථයඛොයය ොකු පුත්ය ො යයනනගරද්වාරං ය නුප ඞ්කමි, අමනු ් ා 
ද්වාරං විවරිංසු – ‘‘මා ය  ්  කු පුත්  ්  යකොචි අන් රායමකාසි
අගාර ්මා අනගාරියං පබ් ජ්ජායා’’ති. අථ යඛො යය ො කු පුත්ය ො යයන
ඉසිප නංමිගදායයො ය නුප ඞ්කමි. 

ය න යඛො පන  මයයන භගවා රත්තියා පච්චූ  මයං පච්චුට්ඨාය 

අජ්යඣොකාය  චඞ්කමති, අද්ද ා යඛො භගවා ය ං කු පුත් ං දූරය ොව

ආගච්ඡන් ං, දි ්වාන චඞ්කමාඔයරොහිත්වාපඤ්ඤත්ය ආ යනනිසීදි.අථ
යඛොයය ොකු පුත්ය ොභගවය ොඅවිදූයර උදානංඋදායනසි– ‘‘උපද්දු ං

ව  යභො, උප ් ට්ඨං ව  යභො’’ති. අථ යඛො භගවා ය ං කු පුත් ං 

එ දයවොච – ‘‘ඉදං යඛො, ය , අනුපද්දු ං, ඉදං අනුප ් ට්ඨං, එහි, ය , 

නිසීද, ධම්මංය යදය  ් ාමී’’ති.අථයඛොයය ොකු පුත්ය ො, ‘‘ඉදංකිර

අනුපද්දු ං, ඉදං අනුප ් ට්ඨ’’න්ති හට්යඨො උදග්යගො සුවණ්ණපාදුකාහි 

ඔයරොහිත්වා යයන භගවා ය නුප ඞ්කමි, උප ඞ්කමිත්වා භගවන් ං

අභිවායදත්වා එකමන් ං නිසීදි, එකමන් ං නිසින්න ්  යඛො ය  ් 
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කු පුත්  ් භගවාඅනුපුබ්බිංකථං කයථසි, ය යයථිදං, දානකථංසී කථං
 ග්ගකථං කාමානං ආදීනවං ඔකාරං  ංකිය  ං යනක්ඛම්යම ආනි ං ං
පකාය සි. යදා භගවා අඤ්ඤාසි ය ං කු පුත් ං කල් චිත් ං මුදුචිත් ං

විනීවරණචිත් ං උදග්ගචිත් ං ප න්නචිත් ං, අථ යා බුද්ධානං 

 ාමුක්කංසිකාධම්මයද නා,  ංපකාය සිදුක්ඛං මුදයංනියරොධංමග්ගං.
ය යයථාපි නාම සුද්ධං වත්ථං අපග කාළකං  ම්මයදව රජනං

පටිග්ගණ්යහයය, එවයමවය  ්  කු පුත්  ්   ්මිංයයවආ යනවිරජං

වී ම ං ධම්මචක්ඛුං උදපාදි – ‘‘යං කිඤ්චි  මුදයධම්මං,  බ් ං  ං
නියරොධධම්ම’’න්ති. 

අථ යඛො ය  ්  කු පුත්  ්  මා ා පා ාදං අභිරුහිත්වා ය ං 

කු පුත් ං අප ් න්තී යයන ය ට්ඨි ගහපති ය නුප ඞ්කමි; 
උප ඞ්කමිත්වාය ට්ඨිං ගහපතිංඑ දයවොච–‘‘පුත්ය ොය ගහපතියය ො

නදි ් තී’’ති.අථයඛො, ය ට්ඨිගහපති, චතුද්දි ාඅ ් දූය උයයයොයජත්වා

 ාමංයයවයයනඉසිප නංමිගදායයොය නුප ඞ්කමි. අද්ද ායඛො, ය ට්ඨි

ගහපති, සුවණ්ණපාදුකානංනික්යඛපං, දි ්වාන ංයයවඅනුගමාසි. අද්ද ා

යඛො භගවා ය ට්ඨිං ගහපතිං දූරය ොව ආගච්ඡන් ං, දි ්වාන භගවය ො

එ දයහොසි– ‘‘යංනූනාහං ථාරූපංඉද්ධාභි ඞ්ඛාරංඅභි ඞ්ඛයරයයං, යථා
ය ට්ඨි ගහපති ඉධ නිසින්යනො ඉධ නිසින්නං ය ං කු පුත් ං න
ප ්ය යයා’’ති. අථ යඛො භගවා  ථාරූපං ඉද්ධාභි ඞ්ඛාරං අභි ඞ්ඛයරසි.

අථ යඛො ය ට්ඨි ගහපති යයන භගවා ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා

භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘අපි, භන්ය , භගවා ය ං කු පුත් ං

ප ්ය යයා’’ති. ය නහි ගහපතිනිසීද, අප්යපවනාම ඉධ නිසින්යනො ඉධ

නිසින්නංය ංකු පුත් ංප ්ය යයාසීති.අථයඛොය ට්ඨිගහපති ‘‘ඉයධව
කිරාහංනිසින්යනො ඉධනිසින්නංය ංකු පුත් ං ප ්සි ් ාමී’’තිහට්යඨො 

උදග්යගොභගවන් ංඅභිවායදත්වාඑකමන් ංනිසීදි, එකමන් ංනිසින්න ් 
යඛො ය ට්ඨි ්  ගහපති ්  භගවා අනුපුබ්බිං කථං කයථසි…යප.…
අපරප්පච්චයයො අත්ථු  ා යන භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘අභික්කන් ං

භන්ය , අභික්කන් ං භන්ය , ය යයථාපි, භන්ය , නික්කුජ්ජි ං වා

උක්කුජ්යජයය, පටිච්ඡන්නංවා විවයරයයමූළ්හ ් වාමග්ගංආචික්යඛයය, 

අන්ධකායර වා ය  පජ්යජො ං ධායරයය ‘චක්ඛුමන්ය ො රූපානි

දක්ඛන්තී’ති, එවයමවං භගව ා අයනකපරියායයන ධම්යමො පකාසිය ො. 

එ ාහං, භන්ය , භගවන් ං  රණං ගච්ඡාමි ධම්මඤ්ච භික්ඛු ඞ්ඝඤ්ච, 
උපා කං මං භගවා ධායරතු අජ්ජ ග්යග පාණුයප ං  රණං ග ’’න්ති.
ය ොවය ොයකපඨමංඋපා යකොඅයහොසි ය වාචියකො. 

අථයඛොය  ් කු පුත්  ් පිතුයනොධම්යමයදසියමායනයථාදිට්ඨං 
යථාවිදි ංභූමිංපච්චයවක්ඛන්  ් අනුපාදායආයයවහිචිත් ංවිමුච්චි.අථ
යඛො භගවය ො එ දයහොසි – ‘‘ය  ්  යඛොකු පුත්  ්  පිතුයනො ධම්යම
යදසියමායන යථාදිට්ඨං යථාවිදි ං භූමිං පච්චයවක්ඛන්  ්  අනුපාදාය



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

515 

පටුන 

ආ යවහි චිත් ං විමුත් ං, අභබ්ය ො යඛො යය ො කු පුත්ය ො

හීනායාවත්තිත්වා කායම පරිභුඤ්ජිතුං, ය යයථාපි පුබ්ය  අගාරිකභූය ො, 
යංනූනාහං ංඉද්ධාභි ඞ්ඛාරංපටිප්ප ් ම්යභයය’’න්ති.අථයඛොභගවා  ං
ඉද්ධාභි ඞ්ඛාරං පටිප්ප ් ම්යභසි. අද්ද ා යඛො ය ට්ඨි ගහපති ය ං

කු පුත් ං නිසින්නං, දි ්වාන ය ං කු පුත් ං එ දයවොච – ‘‘මා ා ය 

 ා , ය , පරියදවය ොක මාපන්නා, යදහි මාතුයා ජීවි ’’න්ති. අථ යඛො
යය ො කු පුත්ය ො භගවන් ං උල්ය ොයකසි. අථ යඛො භගවා ය ට්ඨිං

ගහපතිං එ දයවොච – ‘‘ ං කිං මඤ්ඤසි, ගහපති, ය ්  ය ක්යඛන

ඤායණනය ක්යඛනද ් යනනධම්යමොදිට්යඨොවිදිය ොය යයථාපි යා, 
  ්  යථාදිට්ඨං යථාවිදි ං භූමිං පච්චයවක්ඛන්  ්  අනුපාදාය ආ යවහි

චිත් ං විමුත් ං, භබ්ය ො නු යඛො ය ො, ගහපති, හීනායාවත්තිත්වා කායම

පරිභුඤ්ජිතුං ය යයථාපිපුබ්ය අගාරිකභූය ො’’ති? ‘‘යනොයහ ං, භන්ය ’’.

‘‘ය  ්  යඛො, ගහපති, කු පුත්  ්  ය ක්යඛන ඤායණන ය ක්යඛන

ද ් යනන ධම්යමො දිට්යඨො විදිය ො ය යයථාපි  යා,   ්  යථාදිට්ඨං

යථාවිදි ං භූමිං පච්චයවක්ඛන්  ්  අනුපාදාය ආ යවහි චිත් ං විමුත් ං, 

අභබ්ය ො යඛො, ගහපති, යය ො කු පුත්ය ො හීනායාවත්තිත්වා කායම 

පරිභුඤ්ජිතුංය යයථාපිපුබ්ය අගාරිකභූය ො’’ති.‘‘ ාභා, භන්ය , ය  ්  

කු පුත්  ් , සු ද්ධං, භන්ය , ය  ්  කු පුත්  ් , යථා ය  ් 

කු පුත්  ් අනුපාදායආ යවහිචිත් ංවිමුත් ං, අධිවාය තුයම, භන්ය  

භගවා, අජ්ජ නාය භත් ං යය න කු පුත්ය න පච්ඡා මයණනා’’ති. 

‘‘අධිවාය සි භගවා තුණ්හීභායවන’’. අථ යඛො ය ට්ඨි ගහපති, භගවය ො 
අධිවා නංවිදිත්වාඋට්ඨායා නාභගවන් ංඅභිවායදත්වාපදක්ඛිණංකත්වා
පක්කාමි. අථ යඛො යය ො කු පුත්ය ො අචිරපක්කන්ය  ය ට්ඨිම්හි

ගහපතිම්හි භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘ යභයයාහං, භන්ය , භගවය ො

 න්තියක පබ් ජ්ජං,  යභයයං උප ම්පද’’න්ති. ‘‘එහි භික්ඛූ’’ති භගවා

අයවොච – ‘‘ ්වාක්ඛාය ො ධම්යමො, චර බ්රහ්මචරියං  ම්මා දුක්ඛ ් 

අන් කිරියායා’’ති,  ාව  ් ආය ්මය ොඋප ම්පදාඅයහොසි. 

1. අරහා පන හුත්වා ය ොමන ් ජාය ො අත් යනො පුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො  හාසමුද්දං ඔග් ය්හාතිආදිමාහ.  ත්ථ සමුද්දන්ති

අඞ්ගුලිමුද්දාය ංසුට්ඨුද ්ය  බ් ය ො  මුද්යදො, අථවා ංසුට්ඨුඋදියති

යඛොභියති පය ොධියති යඝො නං කයරොන්ය ො ආලුළියතීති  මුද්යදො, 

මහන්ය ොචය ො මුද්යදොචාතිමහා මුද්යදො,  ංමහා මුද්දං. ඔග් ය්හාති
අජ්යඣොගායහත්වා අබ්භන් රං පවිසිත්වා   ්  මහා මුද්ද ්  අන්ය ො

පවිසිත්වා,  ාමයත්යථ යච ං උපයයොගවචනන්ති දට්ඨබ් ං. භවනං ය 

සු ාපිතන්ති එත්ථ භවන්ති නිබ් ත් න්ති නිව න්ති චතූහි ඉරියාපයථහි

වා ංකප්යපන්තිඑත්ථාතිභවනං, මය්හං ංභවනං ං විමානං ංපා ාදං

පඤ්චපාකාරකූටාගායරහි ංසුට්ඨුමාපි ංනගරං, අත් යනො ය න සුට්ඨු

නිම්මි න්තිඅත්යථො. සුනිම්මිතායපොක්ඛෙණීති සුමහන් ාහුත්වාභූ ාඉ ා
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ග ා පවත් ා ඛණි ා ක ාති යපොක්ඛරණී, 
මච්ඡකච්ඡපපුප්ඵපුලිනතිත්ථමධුයරොදකාදීහි සුට්ඨු නිබ් ත් ා නිම්මි ාති

අත්යථො. ෙක්කවාකූපකූජිතාතිචක්කවාකකුක්කුටහං ාදීහිකූජි ා යඝොසි ා 
නාදි ා  ා යපොක්ඛරණීති  ම් න්යධො. ඉය ො පරං
නදීවනද්විපදචතුප්පදපාදපපක්ඛීනං වණ්ණඤ්ච සුයමධ ්  භගවය ො
ද ් නඤ්ච නිමන්ය ත්වා සුයමධ ්  භගවය ො දානක්කමඤ්ච 

සුවිඤ්යඤයයයමව. 

යලොකාහුතිපටිග් හන්ති එත්ථ ය ොයක ආහුති ය ොකාහුති, 
කාමරූපාරූප ඞ්ඛා  ්  ය ොක ් ආහුතිං පූජා ක්කාරං පටිග්ගණ්හාතීති 

ය ොකාහුතිපටිග්ගහං, සුයමධං භගවන් න්ති අත්යථො. ය  ං
 යාකරණදානඤ්ච අරහත් ප්පත් ඵ ඤ්චසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

ය ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

2. නදීක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

දුතියාපදායන පදුමුත්තෙස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො 
නදීක ් පත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් 
භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිව ං
 ත්ථාරං පිණ්ඩාය චරන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො අත් නා යරොපි  ් 
අම් රුක්ඛ ් පඨමුප්පන්නංමයනොසි ාවණ්ණංඑකං අම් ඵ ංඅදාසි.ය ො
ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද
මගධරට්යඨ බ්රාහ්මණකුය උරුයව ක ් ප ්  භා ා හුත්වා නිබ් ත්ය ො
වයප්පත්ය ො නි ් රණජ්ඣා ය ාය ඝරාවා ං අනිච්ඡන්ය ො
 ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා තීහි ාප  ය හි  ද්ධිං යනරඤ්ජරායනදියා
තීයරඅ ් මංමායපත්වා විහරති.නදීතීයරව නය ොක ් පයගොත්  ායච 

නදීකස්සයපොති  මඤ්ඤාඅයහොසි.  ් භගවා පරි  ් එහිභික්ඛුභායවන

උප ම්පදං අදාසි. ය ො භගවය ො ගයාසීය  ආදිත්තපරිොෙ යදසනාෙ 

(මහාව.54;  ං.නි.4.28) අරහත්ය පතිට්ඨාසි. 

 ත්රායං අනුපුබ්බිකථා –  ත්ථා ය ං කු පුත් ං පබ් ායජත්වා 
උරුයව ායං යයොභාතිකජටිය දයමතුංයයනඋරුයව ා දව රි.ය න
යඛො පන  මයයන උරුයව ායං  යයො ජටි ා පටිව න්ති

උරුයව ක ් යපො නදීක ් යපො ගයාක ් යපොති, ය සු
උරුයව ක ් යපො ජටිය ො පඤ්චන්නං ජටි   ානං නායයකො යහොති

විනායයකො අග්යගො පමුයඛො පායමොක්යඛො, නදීක ් යපො ජටිය ො තිණ්ණං

ජටි   ානං නායයකො යහොති විනායයකො අග්යගො පමුයඛො පායමොක්යඛො, 
ගයාක ් යපො ජටිය ොද්වින්නංජටි   ානංනායයකොයහොතිවිනායයකො
අග්යගො පමුයඛො පායමොක්යඛො. අථ යඛො භගවා යයනඋරුයව ක ් ප ් 

ජටි  ්  අ ් යමො ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා උරුයව ක ් පං 



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

517 

පටුන 

ජටි ං එ දයවොච – ‘‘ යච ය , ක ් ප, අගරු, වය යයාම එකරත් ං

අගයාගායර’’ති. න යඛො යම, මහා මණ, ගරු, චණ්යඩත්ථ නාගරාජා

ඉද්ධිමා ආසිවිය ො යඝොරවිය ො, ය ො  ං මා වියහයඨසීති. දුතියම්පි යඛො
භගවාඋරුයව ක ් පංජටි ංඑ දයවොච…යප.… තියම්පි…යප.…ය ො 

 ං මා වියහයඨසීති. අප්යපව මං න වියහයඨයය, ඉඞ්ඝ ත්වං, ක ් ප, 

අනුජානාහි අගයාගාරන්ති. විහර, මහා මණ, යථාසුඛන්ති. අථයඛොභගවා 
අගයාගාරං පවිසිත්වා තිණ න්ථාරකං පඤ්ඤයපත්වා නිසීදි පල් ඞ්කං
ආභුජිත්වා උජුංකායංපණිධායපරිමුඛං තිංඋපට්ඨයපත්වා. 

අද්ද ායඛොය ොනායගොභගවන් ංපවිට්ඨං, දි ්වා දුම්මයනො පධූපායි.

අථ යඛො භගවය ො එ දයහොසි – ‘‘යංනූනාහං ඉම ්  නාග ්  අනුපහච්ච
ඡවිඤ්ච චම්මඤ්ච මං ඤ්චන්හාරුඤ්ච අට්ඨිඤ්ච අට්ඨිමිඤ්ජඤ්ච ය ජ ා
ය ජං පරියාදියයයය’’න්ති. අථ යඛො භගවා  ථාරූපං ඉද්ධාභි ඞ්ඛාරං
අභි ඞ්ඛරිත්වාපධූපායි.අථයඛොය ොනායගොමක්ඛංඅ හමායනොපජ්ජලි. 
භගවාපි ය යජොධාතුං  මාපජ්ජිත්වා පජ්ජලි. උභින්නං  යජොතිභූ ානං
අගයාගාරං ආදිත් ං විය යහොති  ම්පජ්ජලි ං  යජොතිභූ ං. අථ යඛො ය 

ජටි ා අගයාගාරං පරිවායරත්වා එවමාහංසු – ‘‘අභිරූයපො ව , යභො, 
මහා මයණො නායගන වියහඨියතී’’ති. අථ යඛො භගවා   ් ා රත්තියා
අච්චයයන   ්  නාග ්  අනුපහච්ච ඡවිඤ්ච චම්මඤ්ච මං ඤ්ච 
න්හාරුඤ්චඅට්ඨිඤ්චඅට්ඨිමිඤ්ජඤ්චය ජ ාය ජංපරියාදියිත්වාපත්ය  

පක්ඛිපිත්වා උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ්  ද ්ය සි – ‘‘අයං ය , ක ් ප, 
නායගො පරියාදින්යනො අ ්  ය ජ ා ය යජො’’ති. අථ යඛො

උරුයව ක ් ප ් ජටි  ් එ දයහොසි– ‘‘මහිද්ධියකොයඛොමහා මයණො

මහානුභායවො, යත්ර හිනාම චණ්ඩ ් නාගරාජ ්  ඉද්ධිමය ො ආසිවි  ් 

යඝොරවි  ්  ය ජ ා ය ජං පරියාදියි ් ති, න ත්යවව යඛො අරහා යථා 
අහ’’න්ති. 

‘‘යනරඤ්ජරායංභගවා, උරුයව ක ් පංජටි ංඅයවොච; 

 යචය ක ් පඅගරු, විහයරමුඅජ්ජණ්යහො අග්ගි ා ම්හී’’ති. 

‘‘නයඛොයමමහා මණගරු, ඵාසුකායමොව ංනිවායරමි; 

චණ්යඩත්ථනාගරාජා, ඉද්ධිමාආසිවිය ොයඝොරවිය ො; 
ය ො ංමාවියහයඨසී’’ති. 

‘‘අප්යපව මං න වියහයඨයය, ඉඞ්ඝ ත්වං ක ් ප අනුජානාහි

අගයාගාරන්ති; 

දින්නන්තිනංවිදිත්වා, අභීය ොපාවිසිභයමතීය ො. 

‘‘දි ්වාඉසිංපවිට්ඨං, අහිනායගොදුම්මයනොපධූපායි; 

සුමනමනය ොඅධිමයනො, මනු ් නායගොපි ත්ථපධූපායි. 
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‘‘මක්ඛඤ්චඅ හමායනො, අහිනායගොපාවයකොවපජ්ජලි; 

ය යජොධාතුසුකු ය ො, මනු ් නායගොපි ත්ථපජ්ජලි. 

‘‘උභින්නං  යජොතිභූ ානං, 

අගයාගාරංආදිත් ංයහොති ම්පජ්ජලි ං යජොතිභූ ං; 

උදිච්ඡයරජටි ා, අභිරූයපොව යභොමහා මයණො; 
නායගනවියහඨියතීතිභණන්ති. 

‘‘අථ  ් ාරත්තියාඅච්චයයන, හ ානාග ් අච්චියයොයහොන්ති; 

ඉද්ධිමය ොපනඨි ා, අයනකවණ්ණාඅච්චියයොයහොන්ති. 

‘‘නී ාඅථය ොහිතිකා, මඤ්ජිට්ඨාළි කාඵලිකවණ්ණායයො; 

අඞ්ගීර  ් කායය, අයනකවණ්ණාඅච්චියයොයහොන්ති. 

‘‘පත් ම්හිඔදහිත්වා, අහිනාගංබ්රාහ්මණ ් ද ්ය සි; 

අයංය ක ් පනායගො, පරියාදින්යනොඅ ් ය ජ ාය යජො’’ති. 

අථ යඛො උරුයව ක ් යපො ජටිය ො භගවය ො ඉමිනා 

ඉද්ධිපාටිහාරියයන අභිප්ප න්යනො භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘ඉයධව, 

මහා මණ, විහර, අහංය  ධුවභත්ය නා’’ති. 

පඨමංපාටිහාරියං. 

අථ යඛො භගවා උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ්  අ ් ම ්  අවිදූයර
අඤ්ඤ ර ්මිං වන ණ්යඩ විහාසි. අථ යඛො චත් ායරො මහාරාජායනො 
අභික්කන් ාය රත්තියා අභික්කන් වණ්ණා යකව කප්පං වන ණ්ඩං

ඔභාය ත්වා යයන භගවා ය නුප ඞ්කමිංසු; උප ඞ්කමිත්වා භගවන් ං
අභිවායදත්වාචතුද්දි ාඅට්ඨංසු ය යයථාපිමහන් ාඅග්ගික්ඛන්ධා.අථයඛො
උරුයව ක ් යපො ජටිය ො   ් ා රත්තියා අච්චයයන යයන භගවා

ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘කාය ො, 

මහා මණ, නිට්ඨි ං භත් ං, ය නු යඛො ය , මහා මණ, අභික්කන් ාය
රත්තියා අභික්කන් වණ්ණා යකව කප්පං වන ණ්ඩං ඔභාය ත්වා යයන

ත්වංය නුප ඞ්කමිංසු; උප ඞ්කමිත්වා ං අභිවායදත්වාචතුද්දි ාඅට්ඨංසු

ය යයථාපි මහන් ා අග්ගික්ඛන්ධා’’ති. එය  යඛො, ක ් ප, චත් ායරො
මහාරාජායනො යයනාහං ය නුප ඞ්කමිංසු ධම්ම ් වනායාති. අථ යඛො 
උරුයව ක ් ප ් ජටි  ් එ දයහොසි–‘‘මහිද්ධියකොයඛොමහා මයණො

මහානුභායවො, යත්ර හි නාම චත් ායරොපි මහාරාජායනො උප ඞ්කමි ් න්ති

ධම්ම ් වනාය, නත්යවව ච යඛො අරහා යථා අහ’’න්ති. අථ යඛො භගවා
උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ්  භත් ං භුඤ්ජිත්වා   ්මිංයයව වන ණ්යඩ
විහාසි. 
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දුතියංපාටිහාරියං. 

අථ යඛො  ක්යකො යදවානමින්යදො අභික්කන් ාය රත්තියා 
අභික්කන් වණ්යණො යකව කප්පං වන ණ්ඩං ඔභාය ත්වා යයන භගවා

ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා භගවන් ං අභිවායදත්වා එකමන් ං
අට්ඨාසි ය යයථාපි මහාඅග්ගික්ඛන්යධො පුරිමාහි වණ්ණනිභාහි
අභික්කන්  යරො ච පණී  යරො ච. අථ යඛො උරුයව ක ් යපො ජටිය ො

  ් ා රත්තියා අච්චයයන යයන භගවා ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා

භගවන් ංඑ දයවොච–‘‘කාය ො, මහා මණ, නිට්ඨි ංභත් ං, යකොනුයඛො

ය ො, මහා මණ, අභික්කන් ාය රත්තියා අභික්කන් වණ්යණො

යකව කප්පං වන ණ්ඩං ඔභාය ත්වා යයන ත්වං ය නුප ඞ්කමි; 

උප ඞ්කමිත්වා  ං අභිවායදත්වා එකමන් ං අට්ඨාසි ය යයථාපි
මහාඅග්ගික්ඛන්යධොපුරිමාහිවණ්ණනිභාහි අභික්කන්  යරොචපණී  යරො

චා’’ති. එය ො යඛො, ක ් ප,  ක්යකො යදවානමින්යදො යයනාහං 
ය නුප ඞ්කමි ධම්ම ් වනායාති. අථ යඛො උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ් 

එ දයහොසි – ‘‘මහිද්ධියකො යඛො මහා මයණො මහානුභායවො, යත්ර හි නාම

 ක්යකොපි යදවානමින්යදො උප ඞ්කමි ් ති ධම්ම ් වනාය, න ත්යවව ච

යඛො අරහා යථා අහ’’න්ති. අථ යඛො භගවා උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ් 
භත් ංභුඤ්ජිත්වා   ්මිංයයවවන ණ්යඩවිහාසි. 

 තියංපාටිහාරියං. 

අථයඛොබ්රහ්මා හම්පතිඅභික්කන් ායරත්තියා අභික්කන් වණ්යණො

යකව කප්පං වන ණ්ඩං ඔභාය ත්වා යයන භගවා ය නුප ඞ්කමි; 
උප ඞ්කමිත්වා භගවන් ං අභිවායදත්වා එකමන් ං අට්ඨාසි ය යයථාපි 

මහාඅග්ගික්ඛන්යධොපුරිමාහිවණ්ණනිභාහිඅභික්කන්  යරොචපණී  යරො
ච. අථ යඛො උරුයව ක ් යපො ජටිය ො   ් ා රත්තියා අච්චයයන යයන

භගවා ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘කාය ො, 

මහා මණ, නිට්ඨි ංභත් ං, යකොනුයඛොය ො, මහා මණ, අභික්කන් ාය
රත්තියාඅභික්කන් වණ්යණොයකව කප්පංවන ණ්ඩංඔභාය ත්වා යයන

ත්වංය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා ංඅභිවායදත්වාඑකමන් ං අට්ඨාසි 
ය යයථාපිමහාඅග්ගික්ඛන්යධොපුරිමාහිවණ්ණනිභාහිඅභික්කන්  යරොච

පණී  යරො චා’’ති. එය ො යඛො, ක ් ප, බ්රහ්මා  හම්පති යයනාහං
ය නුප ඞ්කමි ධම්ම ් වනායාති. අථ යඛො උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ් 

එ දයහොසි – ‘‘මහිද්ධියකො යඛො මහා මයණො මහානුභායවො, යත්ර හි නාම

බ්රහ්මාපි හම්පතිඋප ඞ්කමි ් ති ධම්ම ් වනාය, නත්යවවචයඛොඅරහා
යථා අහ’’න්ති. අථ යඛො භගවා උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ්  භත් ං
භුඤ්ජිත්වා  ්මිංයයවවන ණ්යඩවිහාසි. 

චතුත්ථංපාටිහාරියං. 
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ය නයඛොපන මයයනඋරුයව ක ් ප ් ජටි  ් මහායඤ්යඤො 

පච්චුපට්ඨිය ො යහොති, යකව කප්පා ච අඞ්ගමගධා පහූ ං ඛාදනීයං
යභොජනීයං ආදායඅභික්කමිතුකාමායහොන්ති.අථයඛොඋරුයව ක ් ප ් 

ජටි  ්  එ දයහොසි – ‘‘එ රහි යඛො යම මහායඤ්යඤො පච්චුපට්ඨිය ො, 
යකව කප්පා ච අඞ්ගමගධා පහූ ං ඛාදනීයං යභොජනීයං ආදාය

අභික්කමි ් න්ති,  යච මහා මයණො මහාජනකායය ඉද්ධිපාටිහාරියං 

කරි ් ති, මහා මණ ්   ාභ ක්කායරො අභිවඩ්ඪි ් ති, මම

 ාභ ක්කායරො පරිහායි ් ති, අයහො නූන මහා මයණො  ්වා නාය
නාගච්යඡයයා’’ති. අථ යඛො භගවා උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ්  යච  ා
යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය උත් රකුරුං ගන්ත්වා  ය ො පිණ්ඩපා ං 
ආහරිත්වාඅයනො ත් දයහපරිභුඤ්ජිත්වා ත්යථවදිවාවිහාරංඅකාසි.අථ
යඛො උරුයව ක ් යපො ජටිය ො   ් ා රත්තියා අච්චයයන යයන භගවා

ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘කාය ො, 

මහා මණ, නිට්ඨි ං භත් ං, කිං නු යඛො, මහා මණ, හියයයො නාගමාසි, 

අපිචමයං ං රාම, ‘කිංනුයඛොමහා මයණොනාගච්ඡතී’ති, ඛාදනීය ් ච

යභොජනීය ්  චය පටිවීය ොඨපිය ො’’ති.නනුය , ක ් ප, එ දයහොසි–
‘‘එ රහියඛොයමමහායඤ්යඤොපච්චුපට්ඨිය ොයකව කප්පාචඅඞ්ගමගධා 

පහූ ං ඛාදනීයං යභොජනීයං ආදාය අභික්කමි ් න්ති,  යච මහා මයණො

මහාජනකායය ඉද්ධිපාටිහාරියං කරි ් ති, මහා මණ ්   ාභ ක්කායරො

අභිවඩ්ඪි ් ති, මම  ාභ ක්කායරොපරිහායි ් ති, අයහොනූනමහා මයණො

 ්වා නාය නාගච්යඡයයා’’ති, ය ො යඛො අහං, ක ් ප,  ව යච  ා
යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය උත් රකුරුං ගන්ත්වා  ය ො පිණ්ඩපා ං 
ආහරිත්වාඅයනො ත් දයහපරිභුඤ්ජිත්වා ත්යථවදිවාවිහාරංඅකාසින්ති.
අථ යඛො උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ්  එ දයහොසි – ‘‘මහිද්ධියකො යඛො

මහා මයණොමහානුභායවො, යත්රහි නාමයච  ාපිචිත් ංපජානි ් ති, න
ත්යවවචයඛො අරහායථා අහ’’න්ති. අථයඛොභගවා උරුයව ක ් ප ් 
ජටි  ් භත් ංභුඤ්ජිත්වා  ්මිංයයවවන ණ්යඩවිහාසි. 

පඤ්චමංපාටිහාරියං. 

ය න යඛො පන  මයයන භගවය ො පංසුකූ ං උප්පන්නං යහොති. අථ
යඛො භගවය ො එ දයහොසි – ‘‘කත්ථ නු යඛො අහං පංසුකූ ං

යධොයවයය’’න්ති? අථ යඛො  ක්යකො යදවානමින්යදො භගවය ො යච  ා
යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය පාණිනා යපොක්ඛරණිං ඛණිත්වා භගවන් ං

එ දයවොච – ‘‘ඉධ, භන්ය  භගවා, පංසුකූ ං යධොවතූ’’ති. අථ යඛො

භගවය ොඑ දයහොසි–‘‘කිම්හිනුයඛොඅහංපංසුකූ ංපරිමද්යදයය’’න්ති? 
අථ යඛො  ක්යකො යදවානමින්යදො භගවය ො යච  ා

යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය මහතිං සි ං උපනික්ඛිපි – ‘‘ඉධ, භන්ය 

භගවා, පංසුකූ ංපරිමද්දතූ’’ති.අථයඛොභගවය ොඑ දයහොසි–‘‘කිම්හිනු 

යඛො අහං ආ ම්බිත්වා උත් යරයය’’න්ති? අථ යඛො කකුයධ අධිවත්ථා



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

521 

පටුන 

යදව ා භගවය ො යච  ා යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය  ාඛං ඔනායමසි –

‘‘ඉධ, භන්ය  භගවා, ආ ම්බිත්වා උත් රතූ’’ති. අථ යඛො භගවය ො

එ දයහොසි– ‘‘කිම්හිනුයඛොඅහංපංසුකූ ං වි ් ජ්යජයය’’න්ති? අථයඛො
 ක්යකො යදවානමින්යදො භගවය ො යච  ා යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය

මහතිංසි ංඋපනික්ඛිපි–‘‘ඉධ, භන්ය භගවා, පංසුකූ ං වි ් ජ්යජතූ’’ති.
අථයඛොඋරුයව ක ් යපොජටිය ො  ් ාරත්තියාඅච්චයයනයයනභගවා 

ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘කාය ො, 

මහා මණ, නිට්ඨි ං භත් ං, කිං නු යඛො, මහා මණ, නායං පුබ්ය  ඉධ

යපොක්ඛරණී  ායං ඉධ යපොක්ඛරණී, නයිමා සි ා පුබ්ය  උපනික්ඛිත් ා, 

යකනිමා සි ා උපනික්ඛිත් ා, නයිම ්  කකුධ ්  පුබ්ය   ාඛා ඔන ා, 

 ායං  ාඛා ඔන ා’’ති? ඉධ යම, ක ් ප, පංසුකූ ං උප්පන්නං අයහොසි, 

  ්  මය්හං, ක ් ප, එ දයහොසි – ‘‘කත්ථ නු යඛො අහං පංසුකූ ං

යධොයවයය’’න්ති? අථයඛො, ක ් ප,  ක්යකොයදවානමින්යදොමමයච  ා 
යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤායපාණිනායපොක්ඛරණිංඛණිත්වාමංඑ දයවොච

–‘‘ඉධ, භන්ය භගවා, පංසුකූ ංයධොවතූ’’ති. ායං, ක ් ප, අමනු ්ය න

පාණිනාඛණි ායපොක්ඛරණී.  ්  මය්හං, ක ් ප, එ දයහොසි– ‘‘කිම්හි

නු යඛො අහං පංසුකූ ං පරිමද්යදයය’’න්ති? අථ යඛො, ක ් ප,  ක්යකො
යදවානමින්යදො මම යච  ා යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය මහතිං සි ං 

උපනික්ඛිපි–‘‘ඉධ, භන්ය භගවා, පංසුකූ ංපරිමද්දතූ’’ති?  ායං, ක ් ප, 

අමනු ්ය න උපනික්ඛිත් ා සි ා.   ්  මය්හං, ක ් ප, එ දයහොසි –

‘‘කිම්හි නු යඛො අහං ආ ම්බිත්වා උත් යරයය’’න්ති? අථ යඛො, ක ් ප, 
කකුයධ අධිවත්ථා යදව ා මම යච  ා යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය  ාඛං

ඔනායමසි – ‘‘ඉධ, භන්ය  භගවා, ආ ම්බිත්වා උත් රතූ’’ති?  ්වායං

ආහරහත්යථොකකුයධො.  ් මය්හං, ක ් ප, එ දයහොසි–‘‘කිම්හි නුයඛො

අහං පංසුකූ ං වි ් ජ්යජයය’’න්ති? අථ යඛො, ක ් ප,  ක්යකො
යදවානමින්යදො මම යච  ා යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤාය මහතිං සි ං

උපනික්ඛිපි – ‘‘ඉධ, භන්ය  භගවා, පංසුකූ ං වි ් ජ්යජතූ’’ති?  ායං, 

ක ් ප, අමනු ්ය නඋපනික්ඛිත් ා සි ාති.අථයඛොඋරුයව ක ් ප ් 

එ දයහොසි – ‘‘මහිද්ධියකො මහා මයණො මහානුභායවො, යත්ර හි නාම

 ක්යකොපියදවානමින්යදොයවයයාවච්චංකරි ් ති, න ත්යවවචයඛොඅරහා
යථා අහ’’න්ති. අථ යඛො භගවා උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ්  භත් ං 
භුඤ්ජිත්වා  ්මිංයයවවන ණ්යඩවිහාසි. 

අථයඛොඋරුයව ක ් යපොජටිය ො  ් ා රත්තියා අච්චයයනයයන

භගවා ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා භගවය ො කා ං ආයරොයචසි –

‘‘කාය ො, මහා මණ, නිට්ඨි ං භත් ’’න්ති. ‘‘ගච්ඡ ත්වං, ක ් ප, 
ආයාමහ’’න්ති උරුයව ක ් පං ජටි ං උයයයොයජත්වා යාය ජම්බුයා

ජම්බුදීයපො පඤ්ඤායති,  ය ො ඵ ං ගයහත්වා පඨම රං ආගන්ත්වා
අගයාගායර නිසීදි. අද්ද ා යඛො උරුයව ක ් යපො ජටිය ො භගවන් ං

අගයාගායර නිසින්නං, දි ්වාන භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘ක යමනත්වං, 
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මහා මණ, මග්යගනආගය ො, අහං  යාපඨම රංපක්කන්ය ො, ය ොත්වං

පඨම රං ආගන්ත්වා අගයාගායර නිසින්යනො’’ති? ‘‘ඉධාහං, ක ් ප,  ං

උයයයොයජත්වායායජම්බුයාජම්බුදීයපොපඤ්ඤායති,  ය ොඵ ං ගයහත්වා

පඨම රංආගන්ත්වාඅගයාගායරනිසින්යනො.ඉදංයඛො, ක ් ප, ජම්බුඵ ං 

වණ්ණ ම්පන්නං ගන්ධ ම්පන්නං ර  ම්පන්නං,  යච ආකඞ්ඛසි

පරිභුඤ්ජා’’ති. ‘‘අ ං, මහා මණ, ත්වංයයව  ං අරහසි, ත්වංයයව  ං
පරිභුඤ්ජා’’ති. අථ යඛො උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ්  එ දයහොසි –

‘‘මහිද්ධියකො යඛො මහා මයණො මහානුභායවො, යත්ර හි නාම මං පඨම රං

උයයයොයජත්වායායජම්බුයා ජම්බුදීයපො පඤ්ඤායති,  ය ොඵ ංගයහත්වා

පඨම රංආගන්ත්වාඅගයාගායරනිසීදි ් ති, නත්යවව චයඛොඅරහායථා
අහ’’න්ති.අථයඛොභගවාඋරුයව ක ් ප ් ජටි  ් භත් ං භුඤ්ජිත්වා
  ්මිංයයවවන ණ්යඩවිහාසි. 

අථයඛොඋරුයව ක ් යපොජටිය ො  ් ා රත්තියා අච්චයයනයයන

භගවා ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා භගවය ො කා ං ආයරොයචසි –

‘‘කාය ො, මහා මණ, නිට්ඨි ං භත් ’’න්ති. ‘‘ගච්ඡ ත්වං, ක ් ප, 
ආයාමහ’’න්ති උරුයව ක ් පං ජටි ං උයයයොයජත්වා යාය ජම්බුයා

ජම්බුදීයපො පඤ්ඤායති,   ් ා අවිදූයර අම්ය ො…යප.…   ් ා අවිදූයර
ආම කී…යප.…   ් ා අවිදූයර හරී කී…යප.…  ාවතිං ං ගන්ත්වා
පාරිච්ඡත් කපුප්ඵං ගයහත්වා පඨම රං ආගන්ත්වා අගයාගායර නිසීදි.

අද්ද ා යඛො උරුයව ක ් යපො ජටිය ො භගවන් ං අගයාගායරනිසින්නං, 

දි ්වාන භගවන් ං එ දයවොච – ‘‘ක යමන ත්වං, මහා මණ, මග්යගන

ආගය ො, අහං යාපඨම රං පක්කන්ය ො, ය ොත්වංපඨම රංආගන්ත්වා

අගයාගායර නිසින්යනො’’ති? ‘‘ඉධාහං, ක ් ප,  ං උයයයොයජත්වා
 ාවතිං ං ගන්ත්වා පාරිච්ඡත් කපුප්ඵං ගයහත්වා පඨම රං ආගන්ත්වා

අගයාගායර නිසින්යනො. ඉදං යඛො, ක ් ප, පාරිච්ඡත් කපුප්ඵං 

වණ්ණ ම්පන්නං ගන්ධ ම්පන්නං,  යච ආකඞ්ඛසි ගණ්හා’’ති. ‘‘අ ං, 

මහා මණ, ත්වංයයව  ං අරහසි, ත්වංයයව  ං ගණ්හා’’ති. අථ යඛො
උරුයව ක ් ප ්  ජටි  ් එ දයහොසි–‘‘මහිද්ධියකොයඛොමහා මයණො

මහානුභායවො, යත්රහිනාමමංපඨම රං උයයයොයජත්වා ාවතිං ංගන්ත්වා

පාරිච්ඡත් කපුප්ඵංගයහත්වාපඨම රංආගන්ත්වා අගයාගායරනිසීදි ් ති, 
නත්යවවචයඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. 

ය න යඛො පන  මයයන ය  ජටි ා අග්ගිං පරිචරිතුකාමා න
 ක්යකොන්ති කට්ඨානි ඵාය තුං. අථ යඛො ය  ං ජටි ානං එ දයහොසි –
‘‘නි ් ං යං යඛො මහා මණ ්  ඉද්ධානුභායවො යථා මයං න  ක්යකොම
කට්ඨානිඵාය තු’’න්ති.අථයඛොභගවාඋරුයව ක ් පං ජටි ංඑ දයවොච

– ‘‘ඵාලියන්තු, ක ් ප, කට්ඨානී’’ති. ‘‘ඵාලියන්තු, මහා මණා’’ති.
 කියදව පඤ්ච කට්ඨ  ානි ඵාලියිංසු. අථ යඛො උරුයව ක ් ප ් 
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ජටි  ් එ දයහොසි–‘‘මහිද්ධියකොයඛොමහා මයණොමහානුභායවො, යත්රහි 

නාමකට්ඨානිපිඵාලියි ් න්ති, නත්යවවචයඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. 

ය න යඛො පන  මයයන ය  ජටි ා අග්ගිං පරිචරිතුකාමා න
 ක්යකොන්ති අග්ගිං උජ්ජය තුං. අථ යඛො ය  ං ජටි ානං එ දයහොසි –
‘‘නි ් ං යං යඛො මහා මණ ්  ඉද්ධානුභායවො යථා මයං න  ක්යකොම
අග්ගිංඋජ්ජය තු’’න්ති.අථයඛොභගවා උරුයව ක ් පංජටි ංඑ දයවොච

– ‘‘උජ්ජලියන්තු, ක ් ප, අග්ගී’’ති. ‘‘උජ්ජලියන්තු, මහා මණා’’ති.
 කියදව පඤ්ච අග්ගි  ානි උජ්ජලියිංසු. අථ යඛො උරුයව ක ් ප ් 

ජටි  ් එ දයහොසි–‘‘මහිද්ධියකොයඛොමහා මයණොමහානුභායවො, යත්රහි 

නාමඅග්ගීපිඋජ්ජලියි ් න්ති, නත්යවවචයඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. 

ය න යඛොපන මයයනය ජටි ාඅග්ගිං පරිචරිත්වාන ක්යකොන්ති

අග්ගිංවිජ්ඣායපතුං. අථයඛොය  ංජටි ානංඑ දයහොසි – ‘‘නි ් ං යං
යඛො මහා මණ ්  ඉද්ධානුභායවො යථා මයං න  ක්යකොම අග්ගිං 
විජ්ඣායපතු’’න්ති. අථ යඛො භගවා උරුයව ක ් පං ජටි ං එ දයවොච –

‘‘විජ්ඣායන්තු, ක ් ප, අග්ගී’’ති. ‘‘විජ්ඣායන්තු, මහා මණා’’ති.
 කියදව පඤ්ච අග්ගි  ානි විජ්ඣායිංසු. අථ යඛො උරුයව ක ් ප ් 

ජටි  ් එ දයහොසි–‘‘මහිද්ධියකොයඛොමහා මයණො මහානුභායවො, යත්රහි

නාමඅග්ගීපිවිජ්ඣායි ් න්ති, නත්යවවචයඛොඅරහායථා අහ’’න්ති. 

ය න යඛො පන  මයයන ය  ජටි ා සී ාසු යහමන්තිකාසු රත්තීසු 
අන් රට්ඨකාසු හිමපා  මයය නජ්ජා යනරඤ්ජරාය උම්මුජ්ජන්තිපි
නිමුජ්ජන්තිපි උම්මුජ්ජනනිමුජ්ජනම්පි කයරොන්ති. අථ යඛො භගවා 
පඤ්චමත් ානි මන්දාමුඛි  ානි අභිනිම්මිනි යත්ථ ය  ජටි ා උත් රිත්වා 
විසිබ්ය සුං. අථ යඛො ය  ං ජටි ානං එ දයහොසි – ‘‘නි ් ං යං යඛො
මහා මණ ්  ඉද්ධානුභායවොයථයිමාමන්දාමුඛියයොනිම්මි ා’’ති.අථයඛො
උරුයව ක ් ප ් ජටි  ්  එ දයහොසි–‘‘මහිද්ධියකොයඛොමහා මයණො

මහානුභායවො, යත්ර හිනාම  ාව  හූ මන්දාමුඛියයොපි අභිනිම්මිනි ් ති, න
ත්යවවචයඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. 

ය න යඛො පන  මයයන මහා අකා යමයඝො පාව ්සි, මහා

උදකවාහයකො  ඤ්ජායි, ය ්මිං පයදය  භගවා විහරති ය ො පයදය ො

උදයකනනඔත්ථයටොයහොති.අථයඛොභගවය ොඑ දයහොසි– ‘‘යංනූනාහං
 මන් ා උදකං උ ් ායරත්වා මජ්යඣ යරණුහ ාය භූමියා
චඞ්කයමයය’’න්ති. අථයඛොභගවා මන් ාඋදකංඋ ් ායරත්වාමජ්යඣ
යරණුහ ායභූමියාචඞ්කමි.අථයඛො උරුයව ක ් යපොජටිය ො‘‘මායහව
යඛො මහා මයණො උදයකන වූළ්යහො අයහොසී’’ති නාවාය  ම් හුය හි 

ජටිය හි ද්ධිංය ්මිංපයදය භගවාවිහරති,  ංපයද ංඅගමාසි.අද්ද ා
යඛො උරුයව ක ් යපොජටිය ොභගවන් ං  මන් ාඋදකංඋ ් ායරත්වා 

මජ්යඣයරණුහ ායභූමියාචඞ්කමන් ං, දි ්වානභගවන් ංඑ දයවොච–
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‘‘ඉදංනුත්වං, මහා මණා’’ති.‘‘අයමහම ්මි, ක ් පා’’තිභගවායවහා ං
අබ්භුග්ගන්ත්වානාවාය පච්චුට්ඨාසි.අථයඛොඋරුයව ක ් ප ් ජටි  ් 

එ දයහොසි – ‘‘මහිද්ධියකො යඛො මහා මයණො මහානුභායවො, යත්ර හි නාම

උදකම්පිනපවාහි ් ති, නත්යවවච යඛොඅරහායථාඅහ’’න්ති. 

අථ යඛො භගවය ො එ දයහොසි – ‘‘චිරම්පි යඛො ඉම ්  යමොඝපුරි  ් 

එවං භවි ් ති ‘මහිද්ධියකො යඛො මහා මයණො මහානුභායවො, නත්යවව ච

යඛො අරහා යථා අහ’න්ති, යංනූනාහං ඉමං ජටි ං  ංයවයජයය’’න්ති. අථ

යඛො භගවා උරුයව ක ් පං ජටි ං එ දයවොච – ‘‘යනව ච යඛො ත්වං, 

ක ් ප, අරහා, නාපි අරහත් මග්ග මාපන්යනො,  ාපි ය  පටිපදා නත්ථි, 
යායත්වං අරහා වා අ ් සි අරහත් මග්ගං වා  මාපන්යනො’’ති. අථ යඛො 
උරුයව ක ් යපො ජටිය ොභගවය ො පායදසුසිර ානිපතිත්වාභගවන් ං

එ දයවොච – ‘‘ යභයයාහං, භන්ය , භගවය ො  න්තියක පබ් ජ්ජං, 

 යභයයංඋප ම්පද’’න්ති. ‘‘ත්වංයඛොසි, ක ් ප, පඤ්චන්නංජටි   ානං

නායයකො විනායයකො අග්යගො පමුයඛො පායමොක්යඛො, ය පි  ාව

අපය ොයකහි, යථාය මඤ්ඤි ් න්ති,  ථාය කරි ් න්තී’’ති.අථයඛො 

උරුයව ක ් යපො ජටිය ො යයන ය  ජටි ා ය නුප ඞ්කමි; 

උප ඞ්කමිත්වා ය  ජටිය  එ දයවොච – ‘‘ඉච්ඡාමහං, යභො, මහා මයණ

බ්රහ්මචරියං චරිතුං, යථා භවන්ය ො මඤ්ඤන්ති  ථා කයරොන්තූ’’ති.

‘‘චිරපටිකාමයං, යභො, මහා මයණඅභිප්ප න්නා,  යචභවං මහා මයණ

බ්රහ්මචරියංචරි ් ති,  බ්ය වමයංමහා මයණ බ්රහ්මචරියංචරි ් ාමා’’ති.
අථයඛොය ජටි ායක මි ් ංජටාමි ් ං ඛාරිකාජමි ් ංඅග්ගිහු මි ් ං

උදයක පවායහත්වා යයන භගවා ය නුප ඞ්කමිංසු; උප ඞ්කමිත්වා
භගවය ො පායදසුසිර ානිපතිත්වාභගවන් ං එ දයවොචුං – ‘‘ යභයයාම 

මයං, භන්ය , භගවය ො න්තියකපබ් ජ්ජං,  යභයයාමඋප ම්පද’’න්ති.

‘‘එථ, භික්ඛයවො’’ති භගවා අයවොච – ‘‘ ්වාක්ඛාය ො ධම්යමො, චරථ
බ්රහ්මචරියං  ම්මා දුක්ඛ ් අන් කිරියායා’’ති. ාවය  ංආය ්මන් ානං
උප ම්පදාඅයහොසි. 

අද්ද ා යඛො නදීක ් යපො ජටිය ො යක මි ් ං ජටාමි ් ං 

ඛාරිකාජමි ් ංඅග්ගිහු මි ් ංඋදයකවුය්හමායන, දි ්වාන ් එ දයහොසි

– ‘‘මායහව යම භාතුයනො උප ග්යගො අයහොසී’’ති, ජටිය  පායහසි –

‘‘ගච්ඡථ යම භා රං ජානාථා’’ති,  ාමඤ්ච තීහි ජටි  ය හි  ද්ධිං

යයනාය ්මා උරුයව ක ් යපො ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා

ආය ්මන් ං උරුයව ක ් පං එ දයවොච – ‘‘ඉදං නු යඛො, ක ් ප, 

ය යයයො’’ති? ‘‘ආමාවුය ො, ඉදං ය යයයො’’ති. අථ යඛො ය  ජටි ා
යක මි ් ං ජටාමි ් ංඛාරිකාජමි ් ංඅග්ගිහු මි ් ං උදයකපවායහත්වා 

යයන භගවා ය නුප ඞ්කමිංසු; උප ඞ්කමිත්වා භගවය ො පායදසු සිර ා

නිපතිත්වාභගවන් ං එ දයවොචුං – ‘‘ යභයයාමමයං, භන්ය , භගවය ො

 න්තියක පබ් ජ්ජං,  යභයයාම උප ම්පද’’න්ති. ‘‘එථ, භික්ඛයවො’’ති
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භගවාඅයවොච–‘‘ ්වාක්ඛාය ොධම්යමො, චරථ බ්රහ්මචරියං ම්මාදුක්ඛ ් 
අන් කිරියායා’’ති. ාවය  ංආය ්මන් ානං උප ම්පදාඅයහොසි. 

අද්ද ා යඛො ගයාක ් යපො ජටිය ො යක මි ් ං ජටාමි ් ං 

ඛාරිකාජමි ් ංඅග්ගිහු මි ් ංඋදයකවුය්හමායන, දි ්වාන ් එ දයහොසි

–‘‘මායහව යමභාතූනංඋප ග්යගොඅයහොසී’’ති, ජටිය පායහසි–‘‘ගච්ඡථ

යමභා යරො ජානාථා’’ති,  ාමඤ්ච ද්වීහි ජටි  ය හි ද්ධිං යයනාය ්මා

උරුයව ක ් යපො ය නුප ඞ්කමි; උප ඞ්කමිත්වා ආය ්මන් ං

උරුයව ක ් පං එ දයවොච – ‘‘ඉදං නු යඛො, ක ් ප, ය යයයො’’ති? 

‘‘ආමාවුය ො, ඉදංය යයයො’’ති.අථයඛොය ජටි ායක මි ් ංජටාමි ් ං 
ඛාරිකාජමි ් ං අග්ගිහු මි ් ං උදයක පවායහත්වා යයන භගවා

ය නුප ඞ්කමිංසු; උප ඞ්කමිත්වා භගවය ො පායදසු සිර ා නිපතිත්වා

භගවන් ං එ දයවොචුං – ‘‘ යභයයාම මයං, භන්ය , භගවය ො න්තියක

පබ් ජ්ජං,  යභයයාමඋප ම්පද’’න්ති.‘‘එථ, භික්ඛයවො’’ති, භගවාඅයවොච

– ‘‘ ්වාක්ඛාය ො ධම්යමො, චරථ බ්රහ්මචරියං  ම්මා දුක්ඛ ් 
අන් කිරියායා’’ති. ාවය  ංආය ්මන් ානංඋප ම්පදාඅයහොසි. 

‘‘භගවය ො අධිට්ඨායනන පඤ්ච කට්ඨ  ානි න ඵාලියිංසු, 

ඵාලියිංසු, අග්ගී න උජ්ජලියිංසු, උජ්ජලියිංසු, න විජ්ඣායිංසු, 

විජ්ඣායිංසු, පඤ්ච මන්දාමුඛි  ානි අභිනිම්මිනි, එය න නයයන 

අඩ්ඪුඩ්ඪපාටිහාරිය හ ් ානියහොන්ති. 

‘‘අථ යඛො භගවා උරුයව ායං යථාභිරන් ං විහරිත්වා යයන
ගයාසී ං ය න චාරිකං පක්කාමි මහ ා භික්ඛු ඞ්යඝන  ද්ධිං
 හ ්ය න  බ්ය යහව පුරාණජටිය හි.  ත්ර සුදං භගවා ගයායං
විහරති ගයාසීය   ද්ධිං භික්ඛු හ ්ය න.  ත්ර යඛො භගවා භික්ඛු

ආමන්ය සි ( ං. නි. 4.28) – ‘ බ් ං, භික්ඛයව, ආදිත් ං, කිඤ්ච, 

භික්ඛයව,  බ් ංආදිත් ං, චක්ඛු, භික්ඛයව, ආදිත් ං, රූපාආදිත් ා, 

චක්ඛුවිඤ්ඤාණං ආදිත් ං, චක්ඛු ම්ඵ ්ය ො ආදිත්ය ො, යමිදං 
චක්ඛු ම්ඵ ් පච්චයා උප්පජ්ජති යවදයි ං සුඛං වා දුක්ඛං වා

අදුක්ඛමසුඛං වා  ම්පි ආදිත් ං. යකන ආදිත් ං, රාගග්ගිනා

යදො ග්ගිනා යමොහග්ගිනා ආදිත් ං, ජාතියා ජරාය මරයණන
ය ොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමන ්ය හි උපායාය හි

ආදිත් න්ති වදාමි? ය ො ංආදිත් ං,  ද්දාආදිත් ා…යප.…ඝානං

ආදිත් ං, ගන්ධා ආදිත් ා…යප.… ජිව්හා ආදිත් ා, ර ා

ආදිත් ා…යප.…කායයොආදිත්ය ො, යඵොට්ඨබ් ා ආදිත් ා…යප.…

මයනො ආදිත්ය ො, ධම්මා ආදිත් ා, මයනොවිඤ්ඤාණං ආදිත් ං, 

මයනො ම්ඵ ්ය ොආදිත්ය ො, යමිදංමයනො ම්ඵ ් පච්චයාඋප්පජ්ජති
යවදයි ං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා ම්පිආදිත් ං. යකන

ආදිත් ං, රාගග්ගිනා යදො ග්ගිනා යමොහග්ගිනා ආදිත් ං, ජාතියා



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

526 

පටුන 

ජරාය මරයණන ය ොයකහි පරියදයවහි දුක්යඛහි යදොමන ්ය හි 
උපායාය හිආදිත් ’’’න්තිවදාමි. 

‘‘එවං ප ් ං, භික්ඛයව, සු වා අරිය ාවයකො චක්ඛු ්මිම්පි 

නිබ්බින්දති, රූයපසුපි නිබ්බින්දති, චක්ඛුවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, 

චක්ඛු ම්ඵ ්ය පිනිබ්බින්දති, යමිදංචක්ඛු ම්ඵ ් පච්චයාඋප්පජ්ජති 
යවදයි ං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා   ්මිම්පි නිබ්බින්දති. 

ය ො  ්මිම්පිනිබ්බින්දති,  ද්යදසුපිනිබ්බින්දති…යප.…ඝාන ්මිම්පි 

නිබ්බින්දති, ගන්යධසුපි නිබ්බින්දති…යප.… ජිව්හායපි නිබ්බින්දති, 

රය සුපි නිබ්බින්දති…යප.… කාය ්මිම්පි නිබ්බින්දති, 

යඵොට්ඨබ්ය සුපි නිබ්බින්දති…යප.… මන ්මිම්පි නිබ්බින්දති, 

ධම්යමසුපි නිබ්බින්දති, මයනොවිඤ්ඤායණපි නිබ්බින්දති, 

මයනො ම්ඵ ්ය පි නිබ්බින්දති, යමිදං මයනො ම්ඵ ් පච්චයා
උප්පජ්ජති යවදයි ං සුඛං වා දුක්ඛං වා අදුක්ඛමසුඛං වා   ්මිම්පි

නිබ්බින්දති. නිබ්බින්දං විරජ්ජති, විරාගා විමුච්චති, විමුත්  ්මිං

විමුත් මිති ඤාණං යහොති, ‘ඛීණා ජාති, වුසි ං බ්රහ්මචරියං, ක ං

කරණීයං, නාපරංඉත්ථත් ායා’තිපජානාතී’’ති. 

ඉම ්මිඤ්චපනයවයයාකරණ ්මිංභඤ්ඤමායන  ්  භික්ඛු හ ්  ් 
අනුපාදායආ යවහිචිත් ානිවිමුච්චිංසු. 

29. එවං ආදිත් පරියායයද නං සුත්වා  හ පටි ම්භිදාහි අරහත් ං
 ම්පත්ය ො නදීක ් යපො යථයරො ය ොමන ් ජාය ො අත් යනො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙස්සභ වයතොතිආදිමාහ. ත්ථ 

අග් ඵලන්ති උත් මඵ ං, අත් නා යරොපි අම් රුක්ඛ ්  ආදිම්හි 

ගහි ඵ ංවා.ය  ංසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

නදීක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

3. ගයාක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

 තියාපදායන අජිනෙම් වත්යථොහන්තිආදිකං ආය ්මය ො
ගයාක ් පත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො  ත්ථ
 ත්ථභයවවිවට්ටූපනි ් යංකු  ං උපචිනන්ය ොඉය ො එකතිං කප්යප
සිඛි ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො
නි ් රණජ්ඣා ය ාය ඝරාවා ං පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
අරඤ්ඤාය යන අ ් මං මායපත්වා වනමූ ඵ ාහායරො ව ති. ය න ච

 මයයන භගවා එයකො අදුතියයො   ්  අ ් ම මීයපනාගච්ඡි, ය ො
භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො උප ඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ං
ඨිය ොයව ංඔය ොයකන්ය ොමයනොහරානියකො ඵ ානි ත්ථුඋපයනසි.
ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං
බුද්ධුප්පායද බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්ය ො
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නි ් රණජ්ඣා ය ාය ඝරාවා ං පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා ද්වීහි
 ාප  ය හි  ද්ධිං ගයාය විහරති. ගයාය ව නය ො හි ්  

ක ් පයගොත්  ාය ච  ොකස්සයපොති මඤ්ඤා අයහොසි. ය ො භගවය ො 
 ද්ධිං පරි ාය එහිභික්ඛූප ම්පදං දත්වා නදීක ් ප ්  වුත් නයයන
ආදිත් පරියාය යද නායඔවදියමායනොඅරහත්ය පතිට්ඨාසි. 

35. ය ො අරහත් ං පත්වා ය ොමන ් ජාය ො අත් යනො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො අජිනෙම් වත්යථොහන්තිආදිමාහ.  ත්ථ 

අජිනෙම් වත්යථොති  ාප පබ් ජි ත් ා අජිනචම්මනිවා නපාවුරයණොති 

අත්යථො. ඛාරිභාෙධයෙොති  ාප කාය  
 ාප පරික්ඛාරපරිපුණ්ණකාජධයරොති අත්යථො. ඛාරික ාප පරික්ඛායර

පූයරත්වා. යකොලං අහාසි අස්ස න්ති යකො ඵ ං අ ් යම පූයරත්වා

අ ් යම නිසින්යනොති අත්යථො. අය ොපයන්ති පායඨ යකො ඵ ං
පරියයසිත්වා අ ් මං යගොයපසිං රක්ඛින්ති අත්යථො. ය  ං  බ් ං 
උත් ානත්ථයමවාති. 

ගයාක ් පත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

4. කිමි ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

චතුත්ථාපදායන නිබ්බුයත කකුසන්ධම්හීතිආදිකං ආය ්මය ො
කිමි ත්යථර ් අපදානං.අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථ
භයවවිවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොකකු න්ධ ් භගවය ො
කාය කු යගයහ නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො පරිනිබ්බුය   ත්ථරි 
  ් ධාතුයයොඋද්දි ්    මා ාහි මණ්ඩපංකායරත්වාපූජංඅකාසි.ය ො
ය නපුඤ්ඤකම්යමන ාවතිංය සුඋප්පජ්ජිත්වා අපරාපරංයදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කපි වත්ථුනගයර  කයරාජකුය 

නිබ් ත්තිත්වා කිමියලොති   ්  නාමං අකාසි. ය ො වයප්පත්ය ො
යභොග ම්පත්තියා පමත්ය ො විහරති.   ්  ඤාණපරිපාකං ඤත්වා 
 ංයවගජනනත්ථං අනුපියායං විහරන්ය ො  ත්ථා පඨමයයොබ් යන ඨි ං
රමණීයංඉත්ථිරූපං අභිනිම්මිනිත්වාපුරය ොද ්ය ත්වාපුනඅනුක්කයමන

යථා ජරායරොගවිපත්තීහි අභිභූ ා දි ් ති,  ථා අකාසි.  ං දි ්වා
කිමි කුමායරො අතිවිය  ංයවගජාය ො අත් යනො  ංයවගං පකාය න්ය ො
භගවය ොපාකටංකත්වා ද්ධානු ා යනොඅරහත් ංපාපුණි. 

42. ය ො අරහත් ං පත්වා ය ොමන ් ජාය ො අත් යනො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො නිබ්බුයත කකුසන්ධම්හීතිආදිමාහ. 

බ්රාහ් ණම්හිවුසී තීතිපඤ්චහිවසි ාහිවසිප්පත් ම්හි භගවති.බ්රාහ්මණ ් 
 බ් ගුණගයණහි මණ්ඩි ත් ා අභිවූළ්හී ත් ා බ්රාහ්මණම්හි කකු න්යධ
භගවතිපරිනිබ්බුය තිඅත්යථො.ය  ං බ් ං උත් ානයමවාති. 

කිමි ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 
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5. වජ්ජිපුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

සහස්සෙංසී භ වාතිආදිකංආය ්මය ො වජ්ජිපුත් ත්යථර ්  අපදානං.
අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ  ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යං
පුඤ්ඤංඋපචිනන්ය ොඉය ොචතුනවුතිකප්යපඑකංපච්යචකබුද්ධං භික්ඛාය
ගච්ඡන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො කදලිඵ ානි අදාසි. ය ො ය න
පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද

යව ාලියං ලිච්ඡවිරාජකුමායරො හුත්වා නිබ් ත්ති, වජ්ජිරාජපුත් ත් ා 

වජ්ජිපුත්යතොත්යවව ්   මඤ්ඤා. ය ො දහයරො හුත්වා 
හත්ථිසිප්පාදිසික්ඛනකාය පි යහතු ම්පන්න ාය නි ් රණජ්ඣා යයොව
හුත්වා විචරන්ය ො  ත්ථු ධම්මයද නං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො  ත්ථු
 න්තියකපබ් ජිත්වා විප ් නායකම්මංකත්වානචිර ්ය වඡළභිඤ්යඤො
අයහොසි. ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා අපරභායග අචිරපරිනිබ්බුය   ත්ථරි
ධම්මං ඞ්ගායිතුං ඞ්යක ංකත්වාමහායථයරසු  ත්ථ ත්ථවිහරන්ය සු
එකදිව ං ආය ්මන් ං ආනන්දං ය ඛංයයව  මානං මහතියා පරි ාය 
පරිවු ං ධම්මං යදය න් ං දි ්වා   ්  උපරිමග්ගාධිගමාය උ ් ාහං
ජයනන්ය ො– 

‘‘රුක්ඛමූ ගහනං ප ක්කිය, නිබ් ානං හදය ්මිංඔපිය; 

ඣාය යගො ම මා ච පමායදො, කිං ය  බිළිබිළිකා කරි ් තී’’ති.

(යථරගා. 119) – ගාථංඅභාසි; 

 ත්ථ රුක්ඛමූල හනන්තිරුක්ඛමූ භූ ං ගහනං, ගහනඤ්හිඅත්ථි, න

රුක්ඛමූ ං, රුක්ඛමූ ඤ්ච අත්ථි, න ගහනං, ය සු රුක්ඛමූ ග්ගහයණන

ඨාන ්  ඡායාය  ම්පන්න ාය වා ා පපරි ් යාභාවං දීයපති, 
ගහනග්ගහයණන නිවා භායවන වා පරි ් යාභාවං ජන ම් ාධාභාවඤ්ච

ද ්ය ති,  දුභයයන ච භාවනායයොගය ං. පසක්කිොති උපගන්ත්වා. 

නිබ්බානං හදෙස්මිං ඔපිොති ‘‘එවං මයා පටිපජ්ජිත්වා නිබ් ානං 

අධිගන් බ් ’’න්ති නිබ්බුතිං හදයය ඨයපත්වා චිත්ය  කත්වා. ඣාොති

ති ක්ඛණූපනිජ්ඣායනන ඣාය, විප ් නාභාවනා හි ං මග්ගභාවනං 

භායවහි. ය ොත ාතිධම්මභණ්ඩාගාරිකංයගොත්ය නා පති.  ාෙප ායදොති

අධිකු ය සුධම්යමසුමාපමාදංආපජ්ජි.ඉදානියාදිය ො යථර ් පමායදො, 

 ංපටික්යඛපවය නද ්ය න්ය ො ‘‘කිංයතබිළිබිළිකාකරිස්සතී’’තිආහ.

 ත්ථ බිළිබිළිකාති බිළිබිළිකිරියා, බිළිබිළිති ද්දපවත්ති යථා නිරත්ථකා, 

එවං බිළිබිළිකා දි ා ජනපඤ්ඤත්ති. කිං යත කරිස්සතීති කීදි ං අත්ථං

තුය්හං  ායධ ් ති,   ්මා ජනපඤ්ඤත්තිං පහාය  දත්ථපසුය ො යහොහීති
ඔවාදංඅදාසි. 

 ං සුත්වා අඤ්යඤහි වුත්ය න වි ් ගන්ධවායනවචයනන
 ංයවගජාය ො  හුයදව රත්තිං චඞ්කයමන වීතිනායමන්ය ො විප ් නං 
උ ්සුක්කායපත්වා ය නා නං පවිසිත්වා මඤ්චයක නිසින්නමත්ය ොව



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 

529 

පටුන 

‘‘කිඤ්චි  යාමී’’ති සී ං බිම්ය ොහනම ම්පත් ං පාදං භූමිය ො උග්ග ං
 රීර ් ආකා ග ක්ඛයණයයව අරහත් ංපාපුණි. 

49. වජ්ජිපුත් ත්යථයරො අපරභායග ය ොමන ් ජාය ො අත් යනො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සහස්සෙංසී භ වාතිආදිමාහ.  ත්ථ 

සහස්සෙංසීති එත්ථ ‘‘අයනක   හ ් රංසී’’ති වත් බ්ය  

ගාථා න්ධසුඛත්ථං ‘‘ හ ් රංසී’’ති වුත් න්ති යවදි බ් ං. ය  ං 
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

වජ්ජිපුත් ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

6. උත් රත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ඡට්ඨාපදායන සුය යධො නා  සම්බුද්යධොතිආදිකං ආය ්මය ො
උත් ර ාමයණර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො සුයමධ ් 
භගවය ොකාය විජ්ජාධයරොහුත්වාආකාය නවිචරති.ය න ච මයයන
 ත්ථා  ්ය වඅනුග්ගණ්හනත්ථංවනන් යරඅඤ්ඤ ර ්මිංරුක්ඛමූය  
නිසීදි ඡබ් ණ්ණබුද්ධරංසියයො වි ් ජ්යජන්ය ො. ය ො අන් ලික්යඛන
ගච්ඡන්ය ො භගවන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො ආකා ය ො ඔරුය්හ

සුවිසුද්යධහි විපුය හි කණිකාරපුප්යඵහි භගවන් ං පූයජසි, පුප්ඵානි

බුද්ධානුභායවන  ත්ථු උපරි ඡත් ාකායරන අට්ඨංසු, ය ො ය න
භියයයොය ොමත් ාය ප න්නචිත්ය ො හුත්වා අපරභායග කා ං කත්වා
 ාවතිංය සු නිබ් ත්තිත්වා දිබ්  ම්පත්තිං අනුභවන්ය ො යාව ායුකං
 ත්ථ ඨත්වා  ය ො චුය ො යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉම ්මිං

බුද්ධුප්පායද රාජගයහ බ්රාහ්මණමහා ා  ්  පුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ති, 

උත්තයෙොති ්  නාමං අයහොසි. ය ො විඤ්ඤු ං පත්ය ො බ්රාහ්මණවිජ්ජාසු
නිප්ඵත්තිං ගන්ත්වා ජාතියා රූයපන විජ්ජාය වයයන සී ාචායරන ච
ය ොක ්  ම්භාවනීයයොජාය ො. 

  ්   ං  ම්පත්තිං දි ්වා ව ් කායරො මගධමහාමත්ය ො අත් යනො 
ධී රං දාතුකායමො හුත්වා අත් යනො අධිප්පායං පයවයදසි. ය ො
නි ් රණජ්ඣා ය ාය  ං පටික්ඛිපිත්වා කාය නකා ං ධම්මය නාපතිං
පයිරුපා න්ය ො  ්  න්තියකධම්මං සුත්වාපටි ද්ධ ද්යධොපබ් ජිත්වා
වත්  ම්පන්යනොහුත්වායථරංඋපට්ඨහති. 

ය න ච මයයනයථර ් අඤ්ඤ යරොආ ායධො උප්පන්යනො,   ් 
යභ ජ්ජත්ථායඋත් යරො ාමයණයරොපාය ොවපත් චීවරමාදායවිහාරය ො 
නික්ඛන්ය ො අන් රාමග්යග  ළාක ්   මීයප පත් ං ඨයපත්වා
උදක මීපං ගන්ත්වා මුඛං යධොවති. අථ අඤ්ඤ යරො උමඞ්ගයචොයරො
ක කම්යමො ආරක්ඛපුරිය හි අනු ද්යධො අග්ගමග්යගන නගරය ො
නික්ඛමිත්වා ප ායන්ය ො අත් නා ගහි ං ර නභණ්ඩි ං  ාමයණර ් 
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පත්ය  පක්ඛිපිත්වා ප ායි.  ාමයණයරොපි පත්  මීපං උපගය ො. යචොරං
අනු න්ධන් ා රාජපුරි ා  ාමයණර ්  පත්ය  භණ්ඩිකං දි ්වා ‘‘අයං

යචොයරො, ඉමිනා යචොරියං ක ’’න්ති  ාමයණරං පච්ඡා ාහං  න්ධිත්වා
ව ් කාර ්  බ්රාහ්මණ ්  ද ්ය සුං. ව ් කායරො ච  දා රඤ්යඤො

විනිච්ඡයයනියුත්ය ො හුත්වා යඡජ්ජයභජ්ජං අනු ා ති, ය ො ‘‘පුබ්ය  මම

වචනං නාදියි, සුද්ධපා ණ්ඩියයසු පබ් ජී’’ති (යථරගා. අට්ඨ.

1.උත් රත්යථරගාථාවණ්ණනා) කම්මං අය ොයධත්වා ඝාතුකාමත් ාව
ජීවන් යමව ංසූය උත් ාය සි. 

අථ ්  භගවා ඤාණපරිපාකං ඔය ොයකත්වා  ං ඨානං ගන්ත්වා 
විප්ඵුරන් හත්ථනඛමණිමයූඛ ම්භින්නසි ාභ ාය 

පග්ඝරන් ජාතිහිඞ්ගු කසුවණ්ණර ධාරං විය

ජා ාගුණ්ඨි මුදු ලුනදීඝඞ්ගුලිහත්ථං උත් ර ් සීය ඨයපත්වා‘‘උත් ර, 

ඉදංය පුරිමකම්ම ්  ඵ ං උප්පන්නං,  ත්ථ යාපච්චයවක්ඛණ ය න
අධිවා නා කා බ් ා’’ති වත්වා අජ්ඣා යානුරූපං ධම්මං යදය සි.
උත් යරො අම ාභිය ක දිය න  ත්ථු හත්ථ ම්ඵ ්ය න 

 ඤ්ජා ප්ප ාදය ොමන ්  ාය උළාරළිතිපායමොජ්ජං පටි භිත්වා
යථාපරිචි ං විප ් නාමග්ගං  මාරූළ්යහො ඤාණ ්  පරිපාකං ග ත් ා
 ත්ථු ච යද නාවි ාය න  ාවයදව මග්ගපටිපාටියා  බ්ය  කිය ය 
යඛයපත්වා ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි. ඡළභිඤ්යඤො පන හුත්වා සූ ය ො
උට්ඨහිත්වාපරානුද්දයායආකාය ඨත්වාපාටිහාරියං ද ්ය සි.මහාජයනො

අච්ඡරියබ්භු චිත් ජාය ො අයහොසි.  ාවයදව ්  වයණො  ංරූළ්හි, ය ො 

භික්ඛූහි, ‘‘ආවුය ො,  ාදි දුක්ඛං අනුභවන්ය ො කථං ත්වං විප ් නං

අනුයුඤ්ජිතුං අ ක්ඛී’’ති පුට්යඨො, ‘‘පයගව යම, ආවුය ො,  ං ායර

ආදීනයවො,  ඞ්ඛාරානඤ්ච  භායවො සුදිට්යඨො, එවාහං  ාදි ං දුක්ඛං
අනුභවන්ය ොපි අ ක්ඛිං විප ් නං වඩ්යඪත්වා විය  ං අධිගන්තු’’න්ති
ආහ.‘‘පුබ් ජාතියාදහරකාය මක්ඛිකංගයහත්වානිම් සූ කං ගයහත්වා
සූ ායරොපනකීළං පටිච්ච එවං අයනකජාති ය සු
සූ ායරොපනදුක්ඛමනුභවිත්වා ඉමාය පරියයො ානජාතියා එවරූපං
දුක්ඛමනුභූ ’’න්තිආහ. 

55. අථ අපරභායග පුබ් කම්මං  රිත්වා ය ොමන ් ජාය ො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො සුය යධො නා  සම්බුද්යධොතිආදිමාහ.
 ත්ථඅනුත් ානපදවණ්ණනයමව කරි ් ාම. 

57. විජ්ජාධයෙො තදා ආසින්ති  ාහිරකමන් ාදිවිජ්ජාසිද්ධියා 
ආකා ගාමි මත්යථො හුත්වා චරණවය න  ං විජ්ජං රක්ඛිත්වා
අවිනාය ත්වාපරිහරණවය න විජ්ජාධරයයොනිආසිංඅයහොසින්ති අත්යථො. 

අන්තලික්ඛෙයෙො අහන්ති අන් ං පරියයො ානං යකොටිං ලිඛය  

 ංකරි ් තීති අන් ලික්ඛං. අථ වා අන් ං පරියයො ානං ලිඛ්යය 
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ඔය ොකියය  එය නාති අන් ලික්ඛං,   ්මිං අන් ලික්යඛ, ආකාය 

චරණසීය ොඅහන්තිඅත්යථො. තිසූලංසුකතං ය්හාතිතිඛිණංසූ ං, අග්ගං

ආවුධං. තිසූ ං සුන්දරංක ං, යකොට්ටනඝං නමද්දනපහරණවය නසුට්ඨු
ක ංසූ ාවුධංගය්හගයහත්වා අම් රය ොගච්ඡාමීතිඅත්යථො.ය  ං බ් ං
යහට්ඨාවුත් නයත් ාවනයානුයයොයගන සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

උත් රත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

7. අපරඋත් රත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

 ත් මාපදායන නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිකංආය ්මය ොඅපර ් 
උත් රත්යථර ් අපදානං.අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථ
භයවවිවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානිඋපචිනන්ය ොඉය ොචතුන්නවුතිකප්යප
සිද්ධත්ථ ්  භගවය ො කාය  කු යගයහ නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්ය ො
විඤ්ඤු ං පත්වා  ා යන  ද්ධප්ප ායදො හුත්වා උපා කත් ං නියවයදසි.
ය ො  ත්ථරි පරිනිබ්බුය  අත් යනො ඤා යක  න්නිපාය ත්වා 
 හුපූජා ක්කාරං  ංහරිත්වා ධාතුපූජං අකාසි. ය ො ය නපුඤ්ඤකම්යමන
යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ොඉම ්මිංබුද්ධුප්පායද ායකය බ්රාහ්මණකුය 

නිබ් ත්තිත්වා උත්තයෙොති  ද්ධනායමො වයප්පත්ය ො යකනචියදව
කරණීයයන ාවත්ථිංගය ො කණ්ඩම් මූය ක ංයමකපාටිහාරියං දි ්වා
පසීදිත්වාපුනකාළකාරාමසුත් යද නාය අභිවඩ්ඪමාන ද්යධොපබ් ජිත්වා
 ත්ථාරා  ද්ධිං රාජගහං ගන්ත්වා උප ම්පදං  භිත්වා  යථව චරන්ය ො
විප ් නං පට්ඨයපත්වා නචිර ්ය ව ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි. ඡළභිඤ්යඤො
පන හුත්වා  ත්ථරි  ාවත්ථියං විහරන්ය  බුද්ධුපට්ඨානත්ථං රාජගහය ො 

 ාවත්ථිංඋපගය ොභික්ඛූහි–‘‘කිං, ආවුය ො, පබ් ජ්ජාකිච්චං යාමත්ථකං 
පාපි ’’න්තිපුට්යඨොඅඤ්ඤං යාකාසි. 

93. අරහත් ං පන පත්වා ය ොමන ් ජාය ො අත් යනො

පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො නිබ්බුයත යලොකනාථම්හීතිආදිමාහ.  ං
 බ් ංයහට්ඨාවුත් නයත් ා උත් ානත්ථයමවාති. 

අපරඋත් රත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

8. භද්දජිත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

අට්ඨමාපදායන ඔ ය්හාහං යපොක්ඛෙණින්තිආදිකං ආය ්මය ො
භද්දජිත්යථර ් අපදානං.අයම්පි පුරිමබුද්යධසුක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථ
භයවවිවට්ටූපනි ් යානිපුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ොපදුමුත් ර ් භගවය ො
කාය  බ්රාහ්මණකුය  නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො බ්රාහ්මණානං
විජ්ජාසිප්යපසු පාරං ගන්ත්වා කායම පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
අරඤ්ඤාය යන අ ් මං කායරත්වා ව න්ය ො එකදිව ං  ත්ථාරං
ආකාය න ගච්ඡන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො අඤ්ජලිං පග්ගය්හ අට්ඨාසි. 
 ත්ථා   ්  අජ්ඣා යං දි ්වා ආකා ය ො ඔ රි. ඔතිණ්ණ ්  පන



ඛුද්දකනිකායය අපදාන-අට්ඨකථා දුතියයොභායගො 
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පටුන 

භගවය ොමධුඤ්ච භි මුළා ඤ්ච ප්පිඛීරඤ්චඋපනායමසි,   ්  ංභගවා
අනුකම්මං උපාදාය පටිග්ගයහත්වා අනුයමොදනං කත්වා පක්කාමි. ය ො
ය න පුඤ්ඤකම්යමන තුසිය සු නිබ් ත්ය ො  ත්ථ යාව ායුකං ඨත්වා
 ය ො චුය ො අපරාපරං සුගතීසුයයව  ං රන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො
කාය මහද්ධයනොය ට්ඨිහුත්වා අට්ඨ ට්ඨිභික්ඛු   හ ් ං යභොයජත්වා
තිචීවයරනඅච්ඡායදසි. 

එවං  හුං කු  ං කත්වා යදවය ොයක නිබ් ත්ති.  ත්ථ යාව ායුකං
ඨත්වා ය ොචවිත්වාමනු ් ය ොයකසුඋප්පන්යනොබුද්ධසුඤ්යඤය ොයක 
පඤ්ච පච්යචකබුද්ධ  ානි චතූහි පච්චයයහි උපට්ඨහිත්වා  ය ො චුය ො
රාජකුය  නිබ් ත්තිත්වා රජ්ජං අනු ා න්ය ො අත් යනො පුත් ං
පච්යචකය ොධිං අධිගන්ත්වා ඨි ං උපට්ඨහිත්වා   ්  පරිනිබ්බු  ් 
ධාතුයයො ගයහත්වා යචතියංකත්වා පූයජසි. එවං  ත්ථ  ත්ථ  ානි ානි
පුඤ්ඤානි කත්වා ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද භද්දියනගයර අසීතියකොටිවිභව ් 

භද්දියය ට්ඨි ්  එකපුත් යකො හුත්වා නිබ් ත්ති, භද්දජීති ්  නාමං
අයහොසි.   ්  කිර ඉ ් රියයභොගපරිවාර ම්පත්ති චරිමභයව
ය ොධි ත්  ් වියඅයහොසි. 

 දා ත්ථා ාවත්ථියංවසිත්වාභද්දජිකුමාරං ඞ්ගණ්හනත්ථාය මහ ා
භික්ඛු ඞ්යඝන  ද්ධිං භද්දියනගරං ගන්ත්වා ජාතියාවයන වසි   ් 
ඤාණපරිපාකං ආගමයමායනො.ය ොපිඋපරිපා ායදනිසින්යනොසීහපඤ්ජරං
විවරිත්වා ඔය ොයකන්ය ො භගවය ො  න්තියක ධම්මං ය ොතුං ගච්ඡන් ං

මහාජනං දි ්වා, ‘‘කත්ථායං මහාජයනො ගච්ඡතී’’ති පුච්ඡිත්වා  ං කාරණං
සුත්වා  යම්පි මහ ා පරිවායරන  ත්ථු  න්තිකං ගන්ත්වා ධම්මං
සුණන්ය ො  බ් ාභරණපටිමණ්ඩිය ොව  බ් කිය ය  යඛයපත්වා
අරහත් ං පාපුණි. අරහත්ය  පන ය න අධිගය   ත්ථා භද්දියය ට්ඨිං
ආමන්ය සි – ‘‘ ව පුත්ය ො අ ඞ්ක පටියත්ය ො ධම්මං සුණන්ය ො

අරහත්ය  පතිට්ඨාසි, ය න ්  ඉදායනව පබ් ජිතුං යුත් ං, යනො යච

පබ් ජි ් ති, පරිනිබ් ායි ් තී’’ති.ය ට්ඨි‘‘නමය්හං පුත්  ් දහර ්ය ව

 ය ො පරිනිබ් ායනනකිච්චං අත්ථි, පබ් ායජථන’’න්තිආහ. ං ත්ථා
පබ් ායජත්වා උප ම්පායදත්වා  ත්ථ  ත් ාහං වසිත්වා යකොටිගාමං

පාපුණි, ය ො ච ගායමො ගඞ්ගාතීයර අයහොසි. යකොටිගාමවාසියනො ච
බුද්ධප්පමුඛ ්  භික්ඛු ඞ්ඝ ්  මහාදානං පවත්ය සුං. භද්දජිත්යථයරො
 ත්ථාරා අනුයමොදනාය ආරද්ධමත් ාය  හිගාමං ගන්ත්වා ‘‘ගඞ්ගාතීයර 
මග්ග මීයප  ත්ථු ආග කාය  වුට්ඨහි ් ාමී’’ති කා පරිච්යඡදං කත්වා
අඤ්ඤ ර ්මිං රුක්ඛමූය   මාපත්තිං  මාපජ්ජිත්වා නිසීදි. මහායථයරසු
ආගච්ඡන්ය සුපි අවුට්ඨහිත්වා ත්ථුආග කාය යයවවුට්ඨාසි. පුථුජ්ජනා

භික්ඛූ–‘‘අයංඅධුනා පබ් ජිය ො, මහායථයරසුආගච්ඡන්ය සුමානථද්යධො
හුත්වානවුට්ඨාසී’’ති උජ්ඣායිංසු. 
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යකොටිගාමවාසියනො  ත්ථු භික්ඛු ඞ්ඝ ්  ච  හූ නාවා ඞ්ඝායට 
 න්ධිංසු.  ත්ථා ‘‘භද්දජි ් ානුභාවං පකාය මී’’ති නාවාය ඨත්වා ‘‘කහං 

භද්දජී’’ති පුච්ඡි. භද්දජිත්යථයරො – ‘‘ය ොහං, භන්ය ’’ති  ත්ථාරං

උප ඞ්කමිත්වා අඤ්ජලිං කත්වා අට්ඨාසි.  ත්ථා ‘‘එහි, භද්දජි, අම්යහහි
 ද්ධිංඑකනාවං අභිරුහා’’ති.ය ොඋප්පතිත්වා ත්ථුඨි නාවායංඅට්ඨාසි.

 ත්ථා ගඞ්ගාය මජ්යඣ ග කාය , ‘‘භද්දජි,  යා මහාපනාදකාය 

අජ්ඣාවුට්ඨර නපා ායදො කහ’’න්ති ආහ. ‘‘ඉම ්මිං ඨායන නිමුග්යගො, 

භන්ය ’’ති. ‘‘ය න හි, භද්දජි,  බ්රහ්මචාරීනං කඞ්ඛං ඡින්දා’’ති.   ්මිං
ඛයණ යථයරො  ත්ථාරං වන්දිත්වා ඉද්ධි ය න ගන්ත්වා පා ාදථූපිකං
පාදඞ්ගු න් යරන න්නිරුජ්ඣිත්වා පඤ්චවී තියයොජනංපා ාදංගයහත්වා

ආකාය  උප්පති, උප්ප න්ය ො ච පඤ්ඤා යයොජනානි උක්ඛිපි. අථ ් 
පුරිමභයව ඤා කා පා ාදගය න ය ොයභන මච්ඡකච්ඡපමණ්ඩූකා හුත්වා 
නිබ් ත් ා   ්මිං පා ායද උට්ඨහන්ය  පරිවත්තිත්වා පතිංසු.  ත්ථා ය  

 ම්ප න්ය  දි ්වා ‘‘ඤා කා ය , භද්දජි, කි මන්තී’’ති ආහ. යථයරො
 ත්ථු වචයනන පා ාදං වි ් ජ්යජසි. පා ායදො යථාඨායනයයව පතිට්ඨහි.

 ත්ථා පාරඞ්ගය ො භික්ඛූහි – ‘‘කදා, භන්ය , භද්දජිත්යථයරන අයං

පා ායදොඅජ්ඣාවුට්යඨො’’තිපුට්යඨො  හාපනාදජාතකං (ජා.1.3.40ආදයයො)
කයථත්වා හුජනංධම්මාම ං පායයසි. 

98. යථයරො පන අරහත් ං පත්ය ො පුබ්  ම්භාරං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය තුං ඔ ය්හාහං

යපොක්ඛෙණින්තිආදිමාහ.  ත්ථ ඔ ය්හාහං යපොක්ඛෙණින්ති

පුථුනානාඅයනකමයහොයඝහි ඛණි ත් ා ‘‘යපොක්ඛරණී’’ති  ද්ධනාමං
ජ ා යං ඔගය්හ ඔගයහත්වා පවිසිත්වා අජ්යඣොගායහත්වා 

ඝා යහතුඛාදනත්ථාය  ත්ථ යපොක්ඛරණියං පවිසිත්වා භිසං 
පදුමපුණ්ඩරීකමූ ං උද්ධරාමීති අත්යථො. ය  ං යහට්ඨා වුත් නයත් ා
උත් ානපදත්ථත් ාචනයානු ායරනසුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

භද්දජිත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

9. සිවකත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

නවමාපදායන එසනාෙ ෙෙන්තස්සාතිආදිකං ආය ්මය ො
සිවකත්යථර ් අපදානං.අයම්පිපුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො ත්ථ ත්ථ
භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො විප ්සි ්  භගවය ො
කාය කු යගයහනිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො එකදිව ං භගවන් ං
පිණ්ඩාය චරන් ං දි ්වා ප න්නමානය ො පත් ං ආදාය කුම්මා  ් 
පූයරත්වා අදාසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමනයදවමනු ්ය සු ං රන්ය ො
ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද රාජගයහ බ්රාහ්මණකු යගයහ නිබ් ත්තිත්වා 

සිවයකොති ්  නාමං අයහොසි. ය ො වයප්පත්ය ො විජ්ජාසිප්යපසුනිප්ඵත්තිං
ගය ො යනක්ඛම්මජ්ඣා ය ාය කායම පහාය  ාප පබ් ජ්ජං පබ් ජිත්වා
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විචරන්ය ො  ත්ථාරං උප ඞ්කමිත්වා ධම්මං සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො
පබ් ජිත්වාවිප ් නායකම්මංකයරොන්ය ොනචිර ්ය ව අරහත් ං පාපුණි. 

117. අරහත් ං පත්වාය ොමන ් ජාය ොඅත් යනොපුබ් චරි ාපදානං

පකාය න්ය ො එසනාෙ ෙෙන්තස්සාතිආදිමාහ.  ං  බ් ං
සුවිඤ්යඤයයයමවාති. 

සිවකත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

10. උපවානත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

ද මාපදායන පදුමුත්තයෙො නා  ජියනොතිආදිකං ආය ්මය ො
උපවානත්යථර ්  අපදානං. අයං කිර පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො යකනචි
කම්මච්ඡිද්යදන පදුමුත් ර ්  භගවය ො කාය  දල්ලිද්දකුය 
නිබ් ත්තිත්වා විඤ්ඤු ං පත්ය ො භගවති පරිනිබ්බුය    ්  ධාතුං
ගයහත්වා මනු ් යදවනාගගරුළයක්ඛකුම්භණ්ඩගන්ධබ්ය හි 

 ත් ර නමයය ත් යයොජනියකථූයපකය   ත්ථසුයධො ං අත් යනො 
උත් රා ඞ්ගං යවළග්යග ආ න්ධිත්වා ධජං කත්වා පූජං අකාසි.  ං
ගයහත්වා අභි ම්ම යකො නාම යක්ඛය නාපති යදයවහි
යචතියපූජාරක්ඛණත්ථං ඨපිය ො අදි ් මානකායයො ආකාය  ධායරන්ය ො
යචතියං තික්ඛත්තුං පදක්ඛිණං අකාසි.  ං දි ්වා භියයයොය ොමත් ාය 

ප න්නමානය ො අයහොසි. ය ො ය න පුඤ්ඤකම්යමන යදවමනු ්ය සු
 ං රන්ය ොඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද ාවත්ථියංබ්රාහ්මණකුය නිබ් ත්තිත්වා 

උපවායනොති ද්ධනායමොවයප්පත්ය ොයජ වනපටිග්ගහයණබුද්ධානුභාවං 
දි ්වා පටි ද්ධ ද්යධො පබ් ජිත්වා විප ් නාය කම්මං කයරොන්ය ො
ඡළභිඤ්යඤො අයහොසි. අථාය ්මා උපවායනො භගවය ො උපට්ඨායකො

අයහොසි. ය න ච  මයයන භගවය ො වා ා ායධො උප්පජ්ජි. යථර ් 
ගිහි හායයොයදවහිය ොනාමබ්රාහ්මයණො ාවත්ථියං පටිව ති.ය ොයථරං
චතූහිපච්චයයහිපවායරසි. අථාය ්මාඋපවායනොනිවාය ත්වා පත් චීවරං
ගයහත්වා   ්  බ්රාහ්මණ ්  නියව නං උපගඤ්ඡි. බ්රාහ්මයණො ‘‘යකනචි 

මඤ්යඤපයයොජයනනයථයරොආගය ොභවි ් තී’’තිඤත්වා ‘‘වයදයයාථ, 

භන්ය , යකනත්යථො’’ති ආහ. යථයරො   ්  බ්රාහ්මණ ්  පයයොජනං
ආචික්ඛන්ය ො– 

‘‘අරහංසුගය ොය ොයක, වාය හා ාධියකොමුනි; 

 යචඋණ්යහොදකංඅත්ථි, මුනියනොයදහිබ්රාහ්මණ. 

‘‘පූජිය ොපූජයනයයානං,  ක්කයරයයාන ක්කය ො; 

අපචිය ොපයචයයානං,   ්  ඉච්ඡාමි හා යව’’ති. (යථරගා. 185-

186) – 
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ගාථාද්වයංඅභාසි. 

  ් ත්යථො – යයො ඉම ්මිං ය ොයක පූජයනයයානං පූයජ බ්ය හි 

 ක්කාදීහි යදයවහි මහාබ්රහ්මාදීහි ච බ්රහ්යමහි පූජිය ො,  ක්කයරයයානං 

 ක්කා බ්ය හි බිම්බි ාරයකො  රාජාදීහි  ක්කය ො, අපයචයයානං

අපචායි බ්ය හි මයහසීහි ඛීණා යවහි අපචිය ො, කිය ය හි 

ආරකත් ාදිනා අරහං, ය ොභනගමනාදිනා සුගය ො  බ් ඤ්ඤූ මුනි මය්හං

 ත්ථා යදවයදයවො  ක්කානං අති ක්යකො බ්රහ්මානං අතිබ්රහ්මා, ය ො දානි

වාය හි වා යහතු වා ක්යඛොභනිමිත් ං ආ ාධියකො ජාය ො.  යච, 

බ්රාහ්මණ, උණ්යහොදකං අත්ථි,   ්  වා ා ාධවූප මනත්ථං  ං හා යව
උපයනතුංඉච්ඡාමීති. 

 ං සුත්වා බ්රාහ්මයණො උණ්යහොදකං  දනුරූපං වා හරඤ්ච යභ ජ්ජං 
භගවය ො උපනායමසි. ය න ච  ත්ථු යරොයගො වූප මි.   ්  භගවා
අනුයමොදනංඅකාසි. 

122. අථාය ්මා උපවායනොඅපරභායගඅත් යනොපුබ් කම්මං රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තයෙො නා 

ජියනොතිආදිමාහ. ත්ථ පදුමුත්තයෙොතිආදීනිපුබ්ය වුත් ත්ථායනව. 

123.  හාජනාස ා ම් ාති ක ජම්බුදීපවාසියනොරාසිභූ ාතිඅත්යථො. 

චිතකංකත්වාතියයොජනුබ්ය ධංචන්දනරාසිචි කංකත්වාභගවය ො රීරං 
 ත්ථඅභියරොපයිංසූති ම් න්යධො. 

124. සරීෙකිච්ෙං කත්වානාතිආදහනාතිඅග්ගිනා දහනකිච්චංකත්වාති
අත්යථො. 

127-28. ජඞ්ඝා  ණි ො ආසීති මනු ්ය හි ක ථූයප ජඞ්ඝා 
පුප්ඵවාහත්ථං චරි ට්ඨානං මණිමයා ඉන්දනී මණිනා ක ාති අත්යථො. 

 ෙම්පීති බ්ය යදවාථූපංකරි ් ාමාතිඅත්යථො. 

129. ධාතුආයවණිකානත්ථීතියදවමනු ්ය හිවිසුංවිසුංයචතියංකාතුං 

ආයවණිකාවිසුංධාතුනත්ථි,  ංද ්ය න්ය ො සරීෙං එකපිණ්ඩිතන්තිආහ.
අධිට්ඨාන ය න  ක  රීරධාතු එකඝනසි ාමයපටිමා විය එකයමව 

අයහොසීති අත්යථො. ඉ ම්හි බුද්ධථූපම්හීති  ක ජම්බුදීපවාසීහි ක ම්හි
ඉමම්හි සුවණ්ණථූපම්හි මයං  බ්ය   මාගන්ත්වා කඤ්චුකථූපං
කරි ් ාමාතිඅත්යථො. 

133. ඉන්දනීලං  හානීලන්ති ඉන්දීවරපුප්ඵවණ්ණාභං මණි
ඉන්දනී මණි.  ය ො අධිකවණ්ණ ා මහාමණි ඉන්දනී මණයයො ච

මහානී මණයයො ච යජොතිර මණිජාතිරඞ්ගමණයයො ච එකයතො
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සන්නිපායතත්වා රාසී කත්වා සුවණ්ණථූයප කඤ්චුකථූපං කත්වා
අඡාදයුන්ති ම් න්යධො. 

144. පච්යෙකං බුද්ධයසට්ඨස්සාති බුද්ධුත් ම ්  පති එකං විසුං
උපරිඡදයනන ථූපංඅකංසූතිඅත්යථො. 

147. කුම්භණ්ඩා ගුය්හකා තථාති කුම්භමත් ානි අණ්ඩානි යය ං

යදවානංය කුම්භණ්ඩා, පටිච්ඡායදත්වානිගුහිත්වාපටිච්ඡාදනය ොගරුළා

ගුය්හකානාමජා ා, ය කුම්භණ්ඩා ගුය්හකාපිථූපංඅකංසූතිඅත්යථො. 

151. අතියභොන්ති න තස්සාභාති   ්  යචතිය ්  පභං

චන්දසූරිය ාරකානං පභානඅතියභොන්ති, නඅජ්යඣොත්ථරන්තීතිඅත්යථො. 

158. අහම්පිකාෙංකස්සාමීති ාදියනොය ොකනාථ ් ථූප ්මිංඅහම්පි 
කාරංපුඤ්ඤකිරියංකු  කම්මංධජපටාකපූජංකරි ් ාමීතිඅත්යථො. 

උපවානත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

11. රට්ඨපා ත්යථරඅපදානවණ්ණනා 

එකාද මාපදායන පදුමුත්තෙස්ස භ වයතොතිආදිකං ආය ්මය ො
රට්ඨපා ත්යථර ්  අපදානං. අයම්පි පුරිමබුද්යධසු ක ාධිකායරො  ත්ථ
 ත්ථ භයව විවට්ටූපනි ් යානි පුඤ්ඤානි උපචිනන්ය ො පදුමුත් ර ් 
භගවය ො කාය    ්  උප්පත්තිය ො පුයර රයමව හං වතීනගයර 
ගහපතිමහා ා කුය  නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්ය ො පිතු අච්චයයන
ඝරාවාය  පතිට්ඨිය ො ර නයකොට්ඨාගාරකම්මියකන ද ්සි ං අපරිමාණං
කු වං ානුග ං ධනං දි ්වා ‘‘ඉමං එත් කං ධනරාසිං මය්හං

අයයකපයයකාදයයො අත් නා  ද්ධිං ගයහත්වා ගන්තුං නා ක්ඛිංසු, මයා
පනගයහත්වා ගන්තුං වට්ටතී’’ති චින්ය ත්වාකපණද්ධිකාදීනං මහාදානං
යදති. ය ො අභිඤ්ඤා ාභිං එකං  ාප ං උපට්ඨහන්ය ො ය න
යදවය ොකාධිපච්යචඋයයයොජිය ොයාවජීවං පුඤ්ඤානිකත්වා ය ොචුය ො
යදයවොහුත්වානිබ් ත්ති.ය ො ත්ථයදවය ොයකයදවරජ්ජං කයරොන්ය ො
යාව ායුකං ඨත්වා  ය ො චුය ො මනු ් ය ොයක භින්නං රට්ඨං
 න්ධායරතුං  මත්ථ ්  කු  ්  එකපුත්ය ො හුත්වා නිබ් ත්ති. ය න ච
 මයයන පදුමුත් යරො නාම භගවා ය ොයක උප්පජ්ජිත්වා
පවත්ති වරධම්මචක්යකො යවයනයය ත් ං 
නිබ් ානමහානගර ඞ්ඛා යඛමන් භූමිං ම්පායපසි. අථය ොකු පුත්ය ො
අනුක්කයමන විඤ්ඤු ංපත්ය ොඑකදිව ංඋපා යකහි  ද්ධිංවිහාරංගය ො 
 ත්ථාරංධම්මංයදය න් ංදි ්වාප න්නචිත්ය ොපරි පරියන්ය නිසීදි. 

ය නච මයයන ත්ථාඑකංභික්ඛුං ද්ධාපබ් ජි ානංඅග්ගට්ඨායන 

ඨයපසි,  ං දි ්වා ප න්නමානය ො  දත්ථාය චිත් ං ඨයපත්වා 
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පටුන 

   හ ් භික්ඛුපරිවාර ්  භගවය ො මහ ා  ක්කායරන  ත් ාහං
මහාදානං පවත්ය ත්වා පණිධානං අකාසි.  ත්ථා   ්  අනන් රායයන 

ඉජ්ඣනභාවං දි ්වා ‘‘අනාගය  යගො ම ්  නාම  ම්මා ම්බුද්ධ ් 
 ා යන ද්ධාපබ් ජි ානං අග්යගො භවි ් තී’’ති  යාකාසි. ය ො  ත්ථාරං
භික්ඛු ඞ්ඝඤ්චවන්දිත්වා උට්ඨායා නා පක්කාමි. ය ො ත්ථයාව ායුකං
පුඤ්ඤානි කත්වා  ය ො චවිත්වා යදවමනු ්ය සු  ං රන්ය ො ඉය ො
ද්වානවුතිකප්යපඵු ්  ් භගවය ොකාය  ත්ථුයවමාතිකභාතියකසුතීසු 
රාජපුත්ය සු ත්ථාරංඋපට්ඨහන්ය සුය  ංපුඤ්ඤකිරියාය හායකිච්චං
අකාසි.එවං  ත්ථ ත්ථභයව ං ං හුංකු  ංඋපචිනිත්වාසුගතීසුයයව
 ං රන්ය ො ඉම ්මිං බුද්ධුප්පායද කුරුරට්යඨ ථුල් යකොට්ඨිකනිගයම

රට්ඨපා ය ට්ඨියගයහ නිබ් ත්ති,   ්  භින්නං රට්ඨං  න්ධායරතුං

 මත්යථ කුය  නිබ් ත් ත් ා ෙට්ඨපායලොති වං ානුග යමව නාමං
අයහොසි. ය ො මහ ා පරිවායරන වඩ්ඪන්ය ො අනුක්කයමන යයොබ් නං
පත්ය ො මා ාපිතූහි පතිරූයපන දායරන  ංයයොයජත්වා මහන්ය  ච යය  
පතිට්ඨාපිය ො දිබ්  ම්පත්ති දි ං  ම්පත්තිං පච්චනුයභොති. අථ භගවා
කුරුරට්යඨ ජනපදචාරිකංචරන්ය ොථුල් යකොට්ඨිකංඅනුපාපුණි. ංසුත්වා
රට්ඨපාය ොකු පුත්ය ො  ත්ථාරංඋප ඞ්කමිත්වා ත්ථු න්තියක ධම්මං
සුත්වා පටි ද්ධ ද්යධො  ත් වායර භත් ච්යඡයද කත්වා කිච්යඡන
කසියරනමා ාපි යරො අනුජානායපත්වා ත්ථාරංඋප ඞ්කමිත්වාපබ් ජ්ජං
යාචිත්වා  ත්ථුආණත්තියා අඤ්ඤ ර ්  යථර ්   න්තියක පබ් ජිත්වා
යයොනිය ොමනසිකායරන කම්මං කයරොන්ය ො විප ් නං වඩ්යඪත්වා
අරහත් ංපාපුණි. 

179-180. අථාය ්මා අපරභායග අත් යනො පුබ් කම්මං  රිත්වා

ය ොමන ් ජාය ො පුබ් චරි ාපදානං පකාය න්ය ො පදුමුත්තෙස්ස

භ වයතොතිආදිමාහ. සුනාය ො යසො  ො දින්යනොති  දා මහාධනය ට්ඨි
හුත්වා  බ් ං  ාපය යයං දානමුයඛ වි ් ජ්ජන මයය  ත් ප්පතිට්යඨො
සුන්දයරො නායගො හත්ථිරාජා මයා දින්යනො අයහොසි.  ං ද ්ය න්ය ො 

ඊසාදන්යතොතිආදිමාහ. ඊ ාදන්ය ො රථඊ ප්පමාණදන්ය ො, ය ො මයා

දින්යනො හත්ථිනායගො. උරූළ්හවාතිරාජාවහනයයොග්ග මත්යථො, රාජාරයහො

වා. යසතච්ඡත්යතොති අ ඞ්කාරත්ථාය උපට්ඨහනය  ච්ඡත්  හිය ොති 

අත්යථො. පයසොභියතොති ආයරොහපරිණාහවා රූපය ොභාහි  ම්පන්යනොති 

අත්යථො. සකප්පයනො සහත්ථියපොති හත්ථිඅ ඞ්කාර හිය ො 
හත්ථියගොපක හිය ොතිඅත්යථො. ඉත්ථම්භූය ො හත්ථිනායගො පදුමුත් ර ් 
භගවය ොමයා දින්යනොතිඅත්යථො. 

181.  ො භත්තං කායෙත්වානාති මයා කාරාපි විහායර ව න් ානං 
යකොටි ඞ්ඛානං භික්ඛූනං නිච්චභත් ං පට්ඨයපත්වා මයහසියනො
නියයායදසින්ති  ම් න්යධො. 
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183. ජලජත්ත නා යකොති ජ ය ො ජාය ො ජ යජො, කිං  ං? පදුමං, 
පදුයමන  මානනාමත් ා උත් මත් ා ච පදුමුත් යරො නාම භගවාති
අත්යථො.ය  ං  බ් ත්ථඋත් ානත්ථයමවාති. 

රට්ඨපා ත්යථරඅපදානවණ්ණනා මත් ා. 

ඡප්පඤ්ඤා මමහාවග්ගවණ්ණනා මත් ා. 

ඉතිවිසුද්ධජනවි ාසිනියාඅපදාන-අට්ඨකථාය 

එත් ාව ාබුද්ධපච්යචකබුද්ධ ාවකත්යථරාපදාන-අට්ඨකථා  මත් ා. 

නිගමනකථා 
සීහළදීපයක අප්පිච්ඡ ාදිගුණවන් ානං යථරවං ප්පදීපානං

ආනන්දත්යථරාදීනං  බ්  ත් ානං  ණ්හාමානදිට්ඨාදයයො
යඡදනනිග්ගහවියවචනාදයත්ථං  ත් හි මාය හි අතිවිය ආරාධයනන
 ද්ධයකො ල්ය න ය ොධි ම්භාරං ගයව න්ය න 
 තිධිතිගතිවීරියපරක්කමන්ය න මහා මන් ගුණය ොභයනන
තිපිටකධයරන පණ්ඩිය න ආභ ං ඉමං අපදාන-අට්ඨකථං  බ්ය ො
 යදවය ොයකොජානාතූති. 

අයනනය ොභාදිම ාපජානං, චක්ඛාදියරොගාවිවිධාචදුක්ඛා; 

ක හාදිභයාදුක්ඛි ාජා ා, යචොරාදයයොනත්ථකරාචය ොයක. 

න ් න්තු යම පඤ්ච යවරා ච පාපා, න ් න්තු ගිම්යහ යථා 

වුට්ඨිවා ා; 

අට්ඨඞ්ගිකමග්ගවයරනපත්වා, නිබ් ානපුරංපටිපාදයාමි. 

 බ් දිට්ඨිඤ්චමද්දන්ය ො, රාගයදො ාදිපාපයක; 

 ං ාරවට්ටංඡින්දිත්වා, උයපමි ග්ගයමොක්ඛයක. 

ආණායඛත් ම්හි  බ් ත්ථ, අවීචිම්හි භවග්ගය ො; 

 බ්ය ධම්මානුයායන්තු,  යයොය ොකාඋතුපිචාති. 

අපදාන-අට්ඨකථා මත් ා. 
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