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නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

බුද්ධවංස-අට්ඨකථා 

ගන්ථාරම්භකථා 

අනන්තඤාණං කරුණාලයංලයං, මලස්ස බුද්ධං සුසමාහිතං හිතං; 

නමාමි ධම්මං භවසංවරංවරං, ගුණාකරඤ්යචව නිරඞ්ගණං ගණං. 

පඤ්ඤායයසට්යඨොජිනසාවකානං, යංධම්මයසනාපතිධම්මරාජං; 

අපුච්ඡිසත්ථාරමපාරපාරගුං, නිරඞ්ගණංඤාතිගණස්සමජ්යෙ. 

සුබුද්ධවංයසනිධ බුද්ධවංයසො, විසුද්ධවංයසන විනායයකන; 

හතාවකායසනපකාසියතොයයො, සමාධිවායසනතථාගයතන. 

යාවජ්ජකාලා අවිනාසයන්තා, පාළික්කමඤ්යචවච පාළියත්ථං; 

කථානුසන්ධිංසුගතස්සපුත්තා, යථාසුතංයයවසමාහරංසු. 

තස්යසව සම්බුද්ධවරන්වයස්ස, සදාජනානං සවනාමතස්ස; 

පසාදපඤ්ඤාජනනස්සයස්මා, සංවණ්ණනානුක්කමයතොපවත්තා. 

සක්කච්චසද්ධම්මරයතන බුද්ධසීයෙන සීලාදිගුයණොදියතන; 

ආයාචියතොහංසුචිරම්පිකාලං, තස්මාස්සසංවණ්ණනමාරභිස්සං. 

සදා ජනානංකලිනාසනස්ස, චිරට්ඨිතත්ථං ජිනසාසනස්ස; 

මමාපිපුඤ්යඤොදයවුද්ධියත්ථං, පසාදනත්ථඤ්චමහාජනස්ස. 

මහාවිහාරාගතපාළිමග්ගසන්නිස්සිතාසඞ්කරයදොසහීනා; 
සමාසයතොයංපනබුද්ධවංසසංවණ්ණනායහස්සතිසාරභූතා. 

යසොතබ්බරූපංපන බුද්ධවංසකථාෙ අඤ්ඤංඉධ නත්ථියස්මා; 

පසාදනංබුද්ධගුයණරතානං, පවාහනංපාපමහාමලස්ස. 

තස්මාහිසක්කච්චසමාධියුත්තා, විහාය වික්යෙපමනඤ්ඤචිත්තා; 

සංවණ්ණනං වණ්ණයයතො සුවණ්ණං, නිධාය කණ්ණං මධුරං
සුණාථ. 

සබ්බම්පි හිත්වා පන කිච්චමඤ්ඤං, සක්කච්ච මච්යචනිධ 

නිච්චකාලං; 

යසොතංකයථතම්පිබුයධනයුත්තා, කථාපනායංඅතිදුල්ලභාති. 
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තත්ථ ‘‘බුද්ධවංසසංවණ්ණනා යහස්සති සාරභූතා’’ති වුත්තත්තා
බුද්ධවංයසො තාව වවත්ථයපතබ්යබො. තත්රිදං වවත්ථානං – ඉයතො යහට්ඨා
කප්පසතසහස්සාධියකසු චතූසු අසඞ්යෙෙයයෙසු ්ප්පන්නානං
පඤ්චවීසතියා බුද්ධානං ්ප්පන්නකප්පාදිපරච්යෙදවයසන
පයවණිවිත්ථාරකථා‘‘බුද්ධවංයසොනාමා’’ති යවදිතබ්යබො. 

ස්වායං කප්පපරච්යෙයදො නාමපරච්යෙයදො යගොත්තපරච්යෙයදො 
ජාතිපරච්යෙයදො නගරපරච්යෙයදො පිතපරච්යෙයදො මාතපරච්යෙයදො 
යබොධිරුක්ෙපරච්යෙයදො ධම්මචක්කප්පවත්තනපරච්යෙයදො
අභිසමයපරච්යෙයදො සාවකසන්නිපාතපරච්යෙයදො අග්ගසාවකපරච්යෙයදො
්පට්ඨාකපරච්යෙයදො අග්ගසාවිකාපරච්යෙයදො පරවාරභික්ඛුපරච්යෙයදො
රංසිපරච්යෙයදො සරීරප්පමාණපරච්යෙයදො යබොධිසත්තාධිකාරපරච්යෙයදො
බොකරණපරච්යෙයදො යබොධිසත්තපධානපරච්යෙයදො ආයුපරච්යෙයදො
පරනිබ්බානපරච්යෙයදොතිඉයමහිපාළියා ආගයතහිබාවීසතියාපරච්යෙයදහි
පරච්ඡින්යනොවවත්ථියතො. 

පාළිඅනාරුළ්යහො පන සම්බහුලවාය ොයපත්ථ ආයනතබ්යබො. යසො
අගාරවාසපරච්යෙයදො පාසාදත්තයපරච්යෙයදො නාටකිත්ථිපරච්යෙයදො 
අග්ගමයහසිපරච්යෙයදො පුත්තපරච්යෙයදො යානපරච්යෙයදො
අභිනික්ෙමනපරච්යෙයදො පධානපරච්යෙයදො ්පට්ඨාකපරච්යෙයදො
විහාරපරච්යෙයදොතිදසධා වවත්ථියතොයහොති. 

තංසම්බහුලවාරම්පි, යථාට්ඨායනමයංපන; 

දස්යසත්වාවගමිස්සාම, තත්ථතත්ථසමාසයතො. 

යසොඑවංවවත්ථියතොපන– 

යකනායංයදසියතොකත්ථ, කස්සත්ථායචයදසියතො; 

කිමත්ථායකදාකස්ස, වචනංයකනචාභයතො. 

සබ්බයමතංවිධිංවත්වා, පුබ්බයමවසමාසයතො; 

පච්ොහංබුද්ධවංසස්ස, කරස්සාමත්ථවණ්ණනන්ති. 

තත්ථ යකනාෙං යදසිය ොති අයං බුද්ධවංයසො යකන යදසියතො? 
සබ්බධම්යමසුඅප්පටිහතඤාණචායරනදසබයලනචතයවසාරජ්ජවිසාරයදන 

ධම්මරායජන ධම්මස්සාමිනා තථාගයතනසබ්බඤ්ඤුනා සම්මාසම්බුද්යධන
යදසියතො. 

කත්ථ යදසිය ොති? කපිලවත්ථුමහානගයර නියරොධාරාමමහාවිහායර
පරමරුචිරසන්දස්සයන යදවමනුස්සනයනනිපාතභූයත රතනචඞ්කයම 

චඞ්කමන්යතනයදසියතො. 
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කස්සත්ථාෙ ච යදසිය ොති? ද්වාසීතියා ඤාතිසහස්සානං
අයනකයකොටීනඤ්ච යදවමනුස්සානංඅත්ථායයදසියතො. 

කිමත්ථාෙයදසිය ොති? චතයරොඝනිත්ථරණත්ථායයදසියතො. 

කදා යදසිය ොතිභගවාහිපඨමයබොධියං වීසතිවස්සානි අනිබද්ධවායසො

හුත්වා යත්ථ යත්ථ ඵාසුකං යහොති, තත්ථ තත්යථව ගන්ත්වා වසි. කථං? 

පඨමං වස්සංඉසිපතයනධම්මචක්කං(සං. නි.5.1081; මහාව.13ආදයයො; 

පටි. ම. 2.30) පවත්යතත්වා අට්ඨාරස බ්රහ්මයකොටියයො අමතපානං

පායයත්වා බාරාණසිං ්පනිස්සාය ඉසිපතයන මිගදායය වසි. දුතිෙං වස්සං

රාජගහං ්පනිස්සාය යවළුවයන මහාවිහායර.  තිෙචතුත්ථානිපිතත්යථව. 

පඤ්චමං යවසාලිං ්පනිස්සාය මහාවයන කූටාගාරසාලායං. ඡට්ඨං 

මකුලපබ්බයත. සත් මං තාවතිංසභවයන. අට්ඨමං භග්යගසු සංසුමාරගිරං

්පනිස්සාය යභසකළාවයන. නවමං යකොසම්බියං. දසමං 

පාලියලයෙකවනසණ්යඩ. එකාදසමං නාළායං බ්රාහ්මණගායම. ද්වාදසමං 

යවරඤ්ජායං. ය  සමං චාලියපබ්බයත. චුද්දසමං යජතවනමහාවිහායර. 

පඤ්චදසමං කපිලවත්ථුමහානගයර. යසොළසමං ආළවකං දයමත්වා

චතරාසීතිපාණසහස්සානි අමතපානං පායයත්වා ආළවියං. සත්  සමං 

රාජගයහයයව. අට්ඨා සමං චාලියපබ්බයතයයව. තථා එකූනවීසතිමං

වීසතිමං පන වස්සං රාජගයහයයව වසි. යතන වුත්තං – ‘‘භගවා හි
පඨමයබොධියං වීසතිවස්සානි අනිබද්ධවායසො හුත්වා යත්ථ යත්ථ ඵාසුකං

යහොති, තත්ථතත්යථව ගන්ත්වාවසී’’ති.තයතොපට්ඨායපනසාවත්ථිංයයව
්පනිස්සායයජතවනමහාවිහායරච පුබ්බාරායමචධුවපරයභොගවයසනවසි. 

යදාපනසත්ථාබුද්යධොහුත්වාබාරාණසියංඉසිපතයනමිගදායයපඨමං 
වස්සංවසිත්වාවුට්ඨවස්යසොපවායරත්වා්රුයවලංගන්ත්වාතත්ථතයයො
මායසවසන්යතො යතභාතිකජටියලදයමත්වාභික්ඛුසහස්යසහිකතපරවායරො 

ඵුස්සමාසපුණ්ණමායං රාජගහං ගන්ත්වා ද්යව මායස තත්යථව වසි, තදා
බාරාණසියතො නික්ෙන්තස්ස පනස්ස පඤ්ච මාසා ජාතා. සකයලො
යහමන්යතොඅතික්කන්යතො. ්දායිත්යථරස්සආගතදිවසයතොසත්තට්ඨදිවසා
වීතිවත්තා. යසො පන ඵග්ගුනීපුණ්ණමාසියං චින්යතසි – ‘‘අතික්කන්යතො

යහමන්යතො, වසන්තකායලොඅනුප්පත්යතො, සමයයොතථාගතස්ස කපිලපුරං
ගන්ත’’න්ති. යසො එවං චින්යතත්වා කුලනගරගමනත්ථාය සට්ඨිමත්තාහි 

ගාථාහි ගමනවණ්ණං වණ්යණසි. අථ සත්ථා චස්ස වචනං සුත්වා
ඤාතිසඞ්ගහං කාතකායමො හුත්වා අඞ්ගමගධවාසීනං කුලපුත්තානං දසහි
සහස්යසහි කපිලවත්ථුවාසීනං දසහි සහස්යසහීති සබ්යබයහව වීසතියා
ඛීණාසවසහස්යසහි පරවුයතො රාජගහයතො නික්ෙමිත්වා දිවයස දිවයස
යයොජනං ගච්ෙන්යතො රාජගහයතො සට්ඨියයොජනං කපිලවත්ථුපුරං ද්වීහි

මායසහි සම්පාපුණිත්වා තත්ථ ඤාතීනං වන්දාපනත්ථං ෙමකපාටිොරිෙං 
අකාසි.තදායංබුද්ධවංයසොයදසියතො. 
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කස්ස වචනන්ති? සාවකපච්යචකබුද්ධානං අසාධාරණං
සම්මාසම්බුද්ධස්යසවවචනං. 

යකනාභය ොති? ආචරයපරම්පරාය ආභයතො. අයඤ්හි 
සාරපුත්තත්යථයරො භද්දජී තිස්යසො යකොසියපුත්යතො සිග්ගයවො
යමොග්ගලිපුත්යතො සුදත්යතො ධම්මියකො දාසයකො යසොණයකො යරවයතොති

එවමාදීහි යාව තතියසඞ්ගීතිකාලා ආභයතො, තයතො ්ද්ධම්පි යතසංයයව
සිස්සානුසිස්යසහීති එවං තාව ආචරයපරම්පරාය යාවජ්ජකාලා ආභයතොති 
යවදිතබ්යබො. 

එත්තාවතා– 

‘‘යකනායංයදසියතොකත්ථ, කස්සත්ථායචයදසියතො; 

කිමත්ථායකදාකස්ස, වචනංයකනචාභයතො’’ති.– 

අයංගාථාවුත්තත්ථායහොති. 
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නිදානකථා 
බාහිරනිදානං 

එවං ආභතස්ස පනස්ස ඉදානි අත්ථවණ්ණනා යහොති, සා පනායං

අත්ථවණ්ණනා යස්මා දූයරනිදානං අවිදූයරනිදානං සන්තියකනිදානන්ති, 
ඉමානිතීණිනිදානානිදස්යසත්වාවවණ්ණිතාසුවණ්ණිතානාම යහොති.යය

චනංසුණන්ති, යතහිසමුදාගමයතො පට්ඨායවිඤ්ඤාතත්තා සුවිඤ්ඤාතාව

යහොති, තස්මාතානිනිදානානිදස්යසත්වාවවණ්ණයිස්සාම. 

තත්ථආදියතොපට්ඨායතාවයතසංනිදානානංපරච්යෙයදොයවදිතබ්යබො. 

තත්රායං සඞ්යෙපයතො අත්ථදීපනා – දීපඞ්ක දසබලස්ස පාදමූයල 

කතාභිනීහාරස්ස මහාසත්තස්ස යාව යවස්සන්  ත්තභාවා චවිත්වා

තසිතභවයන නිබ්බත්ති, තාව පවත්තා කථා දූය නිදානං නාම.

තසිතභවනයතො චවිත්වා යාව යබොධිමණ්යඩ සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පත්ති, 

තාව පවත්තා කථා අවිදූය නිදානං නාම. ‘‘එකං සමයං භගවා සාවත්ථියං

විහරති යජතවයන අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම’’ති ච, ‘‘රාජගයහ විහරති

යවළුවයන කලන්දකනිවායප’’ති ච, ‘‘යවසාලියං විහරති මහාවයන 
කූටාගාරසාලාය’’න්ති ච එවං මහායබොධිමණ්යඩ
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පත්තියතොයාව පරනිබ්බානමඤ්චාඑතස්මිංඅන්තයර

භගවා යත්ථ යත්ථ විහාසි, තං තං සන්තියකනිදානං නාමාති යවදිතබ්බං.
එත්තාවතා සඞ්යෙයපයනව තිණ්ණං දූරාවිදූරසන්තියකනිදානානං වයසන 

බාහි නිදානවණ්ණනා සමත්තා යහොතීති. 
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අබ්භන්තරනිදානං 

1.   නචඞ්කමනකණ්ඩවණ්ණනා 

ඉදානිපන– 

1. 

‘‘බ්රහ්මා චයලොකාධිපතීසහම්පතී, කතඤ්ජලී අනධිවරංඅයාචථ; 

සන්තීධ සත්තාප්පරජක්ෙජාතිකා, යදයසහි ධම්මං අනුකම්පිමං 
පජ’’න්ති.– 

ආදිනයප්පවත්තස්ස අබ්භන්  නිදානස්ස අත්ථවණ්ණනායහොති. 

එත්ථ ‘‘එකං සමයං භගවා රාජගයහ විහරති යවළුවයන
කලන්දකනිවායප’’තිආදිසුත්තන්යතසුවිය–‘‘එකංසමයංභගවාසක්යකසු
විහරති කපිලවත්ථුස්මිං නියරොධාරායම. අථ යෙො ආයස්මා සාරපුත්යතො

යයන භගවා යතනුපසඞ්කමි; ්පසඞ්කමිත්වා භගවන්තං බුද්ධවංසං
අපුච්ඡී’’ති එවමාදිනා නයයන නිදානං අවත්වා කස්මා ‘‘බ්රහ්මා ච

යලොකාධිපතී සහම්පතී, කතඤ්ජලී අනධිවරං අයාචථා’’තිආදිනා නයයන 

නිදානං වුත්තන්ති? වුච්චයත – භගවයතො සබ්බධම්මයදසනාකාරණභූතාය
බ්රහ්මුයනො ධම්මයදසනායාචනායසන්දස්සනත්ථංවුත්තන්ති. 

‘‘කදායංධම්මයදසනත්ථං, අජ්ඣිට්යඨොබ්රහ්මුනාජියනො; 

කදාකත්ථචයකනායං, ගාථාහිසමුදීරතා’’ති. 

වුච්චයත – බුද්ධභූතස්ස පන භගවයතො අට්ඨයම සත්තායහ සත්ථා
ධම්මයදසනත්ථායබ්රහ්මුනාඅජ්ඣිට්යඨොආයාචියතො.තත්රායං අනුපුබ්බිකථා
– මහාපුරයසො කිර කතාභිනීහායරො මහාභිනික්ෙමනදිවයස 
විවටපාකටබීභච්ෙසයනාසනයචටිකා නාටකිත්ථියයො දිස්වා අතීව

සංවිග්ගහදයයො පයටකයදසාවච්ෙන්නං ඡන්නං ආමන්යතත්වා –
‘‘අරනරවරමන්ථකං කණ්ඩකං නාම තරඞ්ගවරමාහරා’’ති කණ්ඩකං
ආහරායපත්වා ෙන්නසහායයො වරතරඞ්ගමාරුය්හ නගරද්වායර අධිවත්ථාය
යදවතායනගරද්වායර විවයටනගරයතොනික්ෙමිත්වාතීණිරජ්ජානි යතන

රත්තාවයසයසන අතික්කමිත්වා අයනොමසත්යතො අයනොමාෙ නාම නදියා

තීයර ඨත්වා ෙන්නයමවමාහ – ‘‘ෙන්න, ත්වං මම ඉමානි අඤ්යඤහි
අසාධාරණානි ආභරණානි කණ්ඩකඤ්ච වරතරඞ්ගමාදාය කපිලපුරං
ගච්ොහී’’ති ෙන්නං විස්සජ්යජත්වා අසියතොරගනීලුප්පලසදියසනාසිනා
සයකසමකුටං ඡින්දිත්වා ආකායස ්ක්ඛිපිත්වා යදවදත්තියං පත්තචීවරං
ගයහත්වා සයයමව පබ්බජිත්වා අනුපුබ්යබන චාරකං චරමායනො
අනිලබලසමුද්ධුතතරඞ්ගභඞ්ගං අසඞ්ගං ගඞ්ගං නදිං ්ත්තරත්වා 
මණිගණරංසිජාලවිජ්යජොතිතරාජගහංරාජගහංනාමනගරංපවිසිත්වාතත්ථ
ඉස්සරයමදමත්තං ජනං පරහායසන්යතො විය ච ්ද්ධතයවසස්ස ජනස්ස
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ලජ්ජමුප්පාදයමායනො විය ච වයකන්තීහි නාගරජනහදයානි අත්තනි
බන්ධන්යතො විය ච ද්වතිංසවරමහාපුරසලක්ෙණවිරාජිතාය රූපසිරයා
සබ්බජනනයනානිවිලුම්පමායනොවියචරූපීපාදසඤ්චයරොපුඤ්ඤසඤ්චයයො
වියච පබ්බයතොවියචගමයනනනිස්සඞ්යගොසන්තින්ද්රියයොසන්තමානයසො 

යුගමත්තං යපක්ෙමායනො  ාජගෙං පිණ්ඩාය චරත්වා යාපනමත්තං භත්තං

ගයහත්වානගරයතොනික්ෙමිත්වා පණ්ඩවපබ්බ පස්යසොයූදකසම්පන්යන
සුචිභූමිභායග පරමරමණීයය පවිවිත්යත ඔකායස නිසීදිත්වා
පටිසඞ්ොනබයලන මිස්සකභත්තං පරභුඤ්ජිත්වා පණ්ඩවගිරානුසායරන
බිම්බිසායරන මගධමහාරායජන මහාපුරසස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා 
නාමයගොත්තං පුච්ඡිත්වා යතන පමුදිතහදයයන ‘‘මම රජ්ජභාගං

ගණ්හාහී’’ති රජ්යජන නිමන්තියමායනො – ‘‘අලං, මහාරාජ, න මය්හං
රජ්යජනත්යථො අහං රජ්ජං පහාය යලොකහිතත්ථාය පධානමනුයුඤ්ජිත්වා
යලොයකවිවටච්ෙයදොබුද්යධොභවිස්සාමීති නික්ෙන්යතො’’තිවත්වායතනච
‘‘බුද්යධොහුත්වාසබ්බපඨමංමමවිජිතං ඔසයරයොථා’’තිවුත්යතො‘සාධූ’ති
තස්ස පටිඤ්ඤං දත්වා ආළාරඤ්ච ්දකඤ්ච ්පසඞ්කමිත්වා යතසං
ධම්මයදසනාය සාරං අවින්දන්යතො තයතො පක්කමිත්වා ්රුයවලායං 
ෙබ්බස්සානි දුක්කරකාරකං කයරොන්යතොපි අමතං අධිගන්තං
අසක්යකොන්යතො ඔළාරකාහාරපටියසවයනනසරීරංසන්තප්යපසි. 

තදා පන ්රුයවලායං යසනානිගයම යසනානිගමකුටුම්බිකස්ස ධීතා 

සුජා ා නාමදාරකාවයප්පත්තාඑකස්මිංනියරොධරුක්යෙ පත්ථනමකාසි–

‘‘සචාහං සමජාතිකං කුලඝරං ගන්ත්වා පඨමගබ්යභ පුත්තං ලභිස්සාමි, 
බලිකම්මං කරස්සාමී’’ති. තස්සා සා පත්ථනා සමිජ්ඣි. සා

යවසාෙපුණ්ණමදිවයස ‘‘අජ්ජ බලිකම්මං කරස්සාමී’’ති පායතොව පායාසං
අනායාසං පරමමධුරං සම්පටිපායදසි. යබොධිසත්යතොපි තදයහව
කතසරීරපටිජග්ගයනො භික්ොචාරකාලං ආගමයමායනො පායතොව ගන්ත්වා 

තස්මිංනියරොධරුක්ෙමූයලනිසීදි. අථයෙො පුණ්ණා නාම දාසී තස්සාධාතී
රුක්ෙමූලයසොධනත්ථාය ගතා යබොධිසත්තං පාචීනයලොකධාතං
ඔයලොකයමානං නිසින්නං 
සඤ්ොප්පභානුරඤ්ජිතවරකනකගිරසිෙරසදිසසරීරයසොභං
තිමිරනිකරනිධානකරංකමලවනවිකසනකරං ඝනවිවරමුපගතංදිවසකරමිව
තරුවරමුපගතං මුනිදිවසකරමද්දස. සරීරයතො චස්ස නික්ෙන්තාහි පභාහි
සකලඤ්චතංරුක්ෙං සුවණ්ණවණ්ණං දිස්වා තස්සා එතදයහොසි – ‘‘අජ්ජ
අම්හාකං යදවතාරුක්ෙයතොඔරුය්හසහත්යථයනවබලිංපටිග්ගයහතකාමා 
හුත්වානිසින්නා’’ති.සායවයගනගන්ත්වාසුජාතායඑතමත්ථංආයරොයචසි. 

තයතො සුජාතා සඤ්ජාතසද්ධා හුත්වා සබ්බාලඞ්කායරන අලඞ්කරත්වා
සතසහස්සග්ඝනිකං සුවණ්ණපාතිං පරමමධුරස්ස මධුපායාසස්ස පූයරත්වා
අපරාය සුවණ්ණපාතියා පිදහිත්වා සීයසනාදාය නියරොධරුක්ොභිමුඛී
අගමාසි.සාගච්ෙන්තීදූරයතොවතංයබොධිසත්තංරුක්ෙයදවතමිව සකලංතං
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රුක්ෙංසරීරප්පභායසුවණ්ණවණ්ණංකත්වාපුඤ්ඤසඤ්චයමිවරූපවන්තං 
නිසින්නං දිස්වා පීතියසොමනස්සජාතා සුජාතා ‘‘රුක්ෙයදවතා’’තිසඤ්ඤාය 

දිට්ඨට්ඨානයතොපට්ඨායඔනයතොනතාගන්ත්වාසීසයතොතංසුවණ්ණපාතිං
ඔතායරත්වා මහාසත්තස්සහත්යථඨයපත්වාපඤ්චපතිට්ඨියතනවන්දිත්වා

– ‘‘යථා මම මයනොරයථො නිප්ඵන්යනො, එවං තම්හාකම්පි නිප්ඵජ්ජතූ’’ති
වත්වාපක්කාමි. 

අථයෙොයබොධිසත්යතොපිසුවණ්ණපාතිංගයහත්වා යන ඤ්ජ ාෙ නදියා

තීරං ගන්ත්වා සුප්පතිට්ඨි ස්ස නාම තිත්ථස්ස තීයර සුවණ්ණපාතිං
ඨයපත්වා න්හත්වාපච්චුත්තරත්වාඑකූනපඤ්ඤාසපිණ්යඩකයරොන්යතොතං

පායාසං පරභුඤ්ජිත්වා – ‘‘සචාහං අජ්ජ බුද්යධො භවිස්සාමි, අයං
සුවණ්ණපාති පටියසොතං ගච්ෙතූ’’ති ඛිපි. සා පාති පටියසොතං ගන්ත්වා 

කාළස්ස නාම නාගරාජස්ස භවනං පවිසිත්වාතිණ්ණංබුද්ධානං ථාලකානි
්ක්ඛිපිත්වායතසංයහට්ඨා අට්ඨාසි. 

මහාසත්යතො තත්යථව වනසණ්යඩ දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා 

සායන්හසමයය යසොත්ථියෙන නාම තිණහාරයකන මහාපුරසස්ස ආකාරං 
ඤත්වා දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා යබොධිමණ්ඩමාරුය්හ
දක්ඛිණදිසාභායග අට්ඨාසි.යසොපනපයදයසොපදුමිනිපත්යත්දකබින්දුවිය

අකම්පිත්ථ. මහාපුරයසො – ‘‘අයං පයදයසො මම ගුණං ධායරතං
අසමත්යථො’’ති පච්ඡිමදිසාභාගමගමාසි. යසොපි තයථව කම්පිත්ථ. පුන 
්ත්තරදිසාභාගමගමාසි. යසොපි තයථව කම්පිත්ථ. පුන
පුරත්ථිමදිසාභාගමගමාසි.තත්ථ පල්ලඞ්කප්පමාණට්ඨානංනිච්චලංඅයහොසි.
මහාපුරයසො – ‘‘ඉදං ඨානං කියලසවිද්ධංසනට්ඨාන’’න්ති සන්නිට්ඨානං
කත්වා තානි තිණානි අග්යග ගයහත්වා චායලසි. තානි තූලිකග්යගන
පරච්ඡින්නානි විය අයහසුං. යබොධිසත්යතො – ‘‘යබොධිං අපත්වාව ඉමං
පල්ලඞ්කං න භින්දිස්සාමී’’ති චතරඞ්ගවීරයං අධිට්ඨහිත්වා පල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වායබොධික්ෙන්ධංපිට්ඨියතොකත්වාපුරත්ථාභිමුයෙොනිසීදි. 

තඞ්ෙණඤ්යඤව සබ්බයලොකාභිහායරො මායරො බාහුසහස්සං මායපත්වා

දියඩ්ඪයයොජනසතිකං හිමගිරසිෙරසදිසං ගිරියමඛලං නාම අරවරවාරණං
වරවාරණං අභිරුය්හ නවයයොජනියකන
ධනුඅසිඵරසුසරසත්තිසබයලනාතිබහයලන මාරබයලන සම්පරවුයතො
සමන්තා පබ්බයතො විය අජ්යෙොත්ථරන්යතො මහාසපත්තං විය මහාසත්තං
සමුපාගමි.මහාපුරයසොසූරයය ධරන්යතයයවඅතිතමූලංමාරබලංවිධමිත්වා
විකසිතජයසුමනකුසුමසදිසස්ස චීවරස්ස ්පර පතමායනහි
රත්තපවාලඞ්කුරසදිසරුචිරදස්සයනහි යබොධිරුක්ෙඞ්කුයරහි පීතියා විය 
පූජියමායනො එව පඨමයායම පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං ලභිත්වා
මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුඤාණං වියසොයධත්වා පච්ඡිමයායම



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 
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පටුන 

පටිච්චසමුප්පායද ඤාණං ඔතායරත්වා වට්ටවිවට්ටං සම්මසන්යතො
අරුයණොදයයබුද්යධොහුත්වා– 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං, සන්ධාවිස්සංඅනිබ්බිසං; 

ගහකාරංගයවසන්යතො, දුක්ොජාතිපුනප්පුනං. 

‘‘ගහකාරකදිට්යඨොසි, පුනයගහංනකාහසි; 

සබ්බායතඵාසුකාභග්ගා, ගහකූටංවිසඞ්ෙතං; 

විසඞ්ොරගතංචිත්තං, තණ්හානංෙයමජ්ෙගා’’ති.(ධ.ප.153-154) 

– 

ඉමං උදානං ්දායනත්වාසත්තාහං විමුත්තිසුෙපටියසවයනනවීතිනායමත්වා
අට්ඨයම දිවයස සමාපත්තියතො වුට්ඨාය යදවතානං කඞ්ෙං ඤත්වා තාසං
කඞ්ොවිධමනත්ථංආකායස්ප්පතිත්වායමකපාටිහාරයංදස්යසත්වා තාසං
කඞ්ෙං විධමිත්වා පල්ලඞ්කයතො ඊසකං පාචීනනිස්සියත ්ත්තරදිසාභායග

ඨත්වා – ‘‘ඉමස්මිං වත යම පල්ලඞ්යක සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං
පටිවිද්ධ’’න්ති චත්තාර අසඞ්යෙෙයොනි කප්පසතසහස්සඤ්ච පූරතානං
පාරමීනං ඵලාධිගමට්ඨානං පල්ලඞ්කඤ්යචව යබොධිරුක්ෙඤ්ච අනිමියසහි

අක්ඛීහිඔයලොකයමායනොසත්තාහංවීතිනායමසි, තංඨානං අනිමිසයචතිෙං 
නාමජාතං. 

අථ පල්ලඞ්කස්ස ච ඨිතට්ඨානස්ස ච අන්තයර පුරත්ථිමපච්ඡිමයතො 

ආයයත රතනචඞ්කයම චඞ්කමන්යතො සත්තාහං වීතිනායමසි, තං ඨානං 

  නචඞ්කමයචතිෙං නාමජාතං.තයතො පච්ඡිමදිසාභායගයදවතාරතනඝරං

නාම මායපසුං, තත්ථ පල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා අභිධම්මපිටකං වියසසයතො
යචත්ථඅනන්තනයසමන්තපට්ඨානංවිචිනන්යතොසත්තාහං වීතිනායමසි.තං

ඨානං   නඝ යචතිෙං නාම ජාතං. එවං යබොධිසමීයපයයව චත්තාර
සත්තාහානි වීතිනායමත්වා පඤ්චයම සත්තායහ යබොධිරුක්ෙමූලා යයන

අජපාලනියරොයධො යතනුපසඞ්කමි; තත්ථාපි ධම්මං විචිනන්යතොයයව

විමුත්තිසුෙඤ්චපටිසංයවයදන්යතො අජපාලනියරොයධ සත්තාහංවීතිනායමසි. 

එවං අපරං සත්තාහං මුචලින්යද නිසීදි. තස්ස නිසින්නමත්තස්යසව
භගවයතො සකලචක්කවාළගබ්භං පූයරන්යතො මහාඅකාලයමයඝො ්දපාදි.

තස්මිං පන ්ප්පන්යන මුචලින්යදො නාග ාජා චින්යතසි – ‘‘අයං
මහායමයඝො සත්ථර මය්හං භවනං පවිට්ඨමත්යත ්ප්පන්යනො
වාසාගාරමස්ස ලද්ධුං වට්ටතී’’ති. යසො සත්තරතනමයං යදවවිමානසදිසං
දිබ්බවිමානං නිම්මිනිතං සමත්යථොපි එවං කයත – ‘‘න මය්හං මහප්ඵලං 

භවිස්සති, දසබලස්ස කායයවයොවච්චං කරස්සාමී’’ති අතිමහන්තං
අත්තභාවං කත්වා සත්ථාරං සත්තක්ෙත්තං යභොයගහි පරක්ඛිපිත්වා ්පර
මහන්තං ඵණංකත්වා අට්ඨාසි. අථ භගවා පරක්යෙපස්ස අන්යතොව මහති
ඔකායස සබ්බරතනමයය පච්චග්ඝපල්ලඞ්යක ්පර
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විනිග්ගලන්තවිවිධසුරභිකුසුමදාමවිතායන විවිධසුරභිගන්ධවාසියත
ගන්ධකුටියං විහරන්යතො විය විහාසි. එවං භගවා තං සත්තාහං තත්ථ
වීතිනායමත්වා තයතො අපරං සත්තාහං රාජායතයන නිසීදි. තත්ථාපි 

විමුත්තිසුෙපටිසංයවදියයව. එත්තාවතා සත්තසත්තාහානි පරපුණ්ණානි
අයහසුං. එත්ථන්තයරභගවාොනසුයෙනඵලසුයෙනචවීතිනායමසි. 

අථස්ස සත්තසත්තාහාතික්කයම – ‘‘මුෙං යධොවිස්සාමී’’ති චිත්තං 

්ප්පජ්ජි. සක්යකො යදවානමින්යදො අගදෙරී කං ආහරත්වා අදාසි. අථස්ස

සක්යකො නාගල ාදන්තකට්ඨඤ්චමුෙයධොවන්දකඤ්ච අදාසි.තයතොභගවා
දන්තකට්ඨං ොදිත්වා අයනොතත්තදයහොදයකන මුෙං යධොවිත්වා 

 ාජාෙ නමූයල නිසීදි. තස්මිං සමයය චතූහි යලොකපායලහි ්පනීයත 

පච්චග්යඝ යසලමයය පත්යත  පුස්සභල්ලිකානං වාණිජානං මන්ථඤ්ච
මධුපිණ්ඩිකඤ්ච පටිග්ගයහත්වා පරභුඤ්ජිත්වා පච්චාගන්ත්වා 
අජපාලනියරොධරුක්ෙමූයල නිසීදි. අථස්ස තත්ථ නිසින්නමත්තස්යසව
අත්තනා අධිගතස්ස ධම්මස්ස ගම්භීරභාවං පච්චයවක්ෙන්තස්ස

සබ්බබුද්ධානං ආචිණ්යණො – ‘‘අධිගයතො යෙො මොයං ධම්යමො ගම්භීයරො
දුද්දයසො දුරනුයබොයධො සන්යතො පණීයතො අතක්කාවචයරො නිපුයණො

පණ්ඩිතයවදනීයයො’’ති (ම. නි. 2.281; සං. නි. 1.172; මහාව. 7) පයරසං
ධම්මං අයදයසතකාමතාකාරප්පත්යතොපරවිතක්යකෝදපාදි. 

අථ බ්රේමාසෙම්පති දසබලස්සයචතසායචයතොපරවිතක්කමඤ්ඤාය– 

‘‘නස්සතිවත, යභො, යලොයකො, විනස්සතිවත, යභො, යලොයකො’’ති (සං.නි.

1.172; ම. නි. 1.282; මහාව. 8) වාචං නිච්ොයරන්යතො
දසසහස්සචක්කවාළබ්රහ්මගණපරවුයතො 
සක්කසුයාමසන්තසිතපරනිම්මිතවසවත්තීහිඅනුගයතොආගන්ත්වාභගවයතො
පුරයතො පාතරයහොසි. යසො අත්තයනො පතිට්ඨානත්ථාය පථවිංනිම්මිනිත්වා
දක්ඛිණං ජාණුමණ්ඩලං පථවියං නිහන්ත්වා
ජලජාමලාවිකලකමලමකුලසදිසං දසනෙසයමොධානසමුජ්ජලමඤ්ජලිං

සිරස්මිං කත්වා – ‘‘යදයසත, භන්යත, භගවා ධම්මං, යදයසත සුගයතො

ධම්මං, සන්ති සත්තා අප්පරජක්ෙජාතිකා, අස්සවනතා ධම්මස්ස

පරහායන්ති, භවිස්සන්ති ධම්මස්සඅඤ්ඤාතායරො’’ති(සං.නි.1.172; මහාව.
8) – 

‘‘පාතරයහොසි මගයධසු පුබ්යබ, ධම්යමො අසුද්යධො සමයලහි 

චින්තියතො; 

අපාපුයරතංඅමතස්සද්වාරං, සුණන්තධම්මං විමයලනානුබුද්ධං. 

‘‘යසයල යථා පබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො, යථාපි පස්යස ජනතං 

සමන්තයතො; 

තථූපමංධම්මමයංසුයමධ, පාසාදමාරුය්හසමන්තචක්ඛු; 
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යසොකාවතිණ්ණං ජනතමයපතයසොයකො, අයවක්ෙස්සු
ජාතිජරාභිභූතං. 

‘‘්ට්යඨහිවීරවිජිතසඞ්ගාම, සත්ථවාහඅනණවිචරයලොයක; 

යදසස්සු භගවා ධම්මං, අඤ්ඤාතායරො භවිස්සන්තී’’ති. (ම. නි. 

1.282; සං.නි.1.172; මහාව.8) – 

‘‘නනු තම්යහහි ‘බුද්යධො යබොයධයෙං තිණ්යණො තායරයෙං මුත්යතො 
යමොයචයෙ’’’න්ති– 

‘‘කිං යමඅඤ්ඤාතයවයසන, ධම්මං සච්ඡිකයතනිධ; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, තාරයිස්සංසයදවක’’න්ති.(බු.වං. 2.55) 

– 

පත්ථනං කත්වා පාරමියයො පූයරත්වා සබ්බඤ්ඤුභාවං පත්යතොති ච, 

‘‘තම්යහහි ධම්යම අයදසියමායන යකො හි නාම අඤ්යඤො ධම්මං

යදයසස්සති, කිමඤ්ඤං යලොකස්සසරණංතාණං යලණං පරායන’’න්ති ච
එවමාදීහි අයනයකහි නයයහි භගවන්තං ධම්මයදසනත්ථං අයාචි. යතන
වුත්තං – ‘‘බුද්ධභූතස්ස පන භගවයතො අට්ඨයම සත්තායහ සත්ථා
ධම්මයදසනත්ථායබ්රහ්මුනාආයාචියතො’’ති. 

ඉදානි ‘‘කදා කත්ථ ච යකනායං, ගාථා හි සමුදීරතා’’ති ඉයමසං 

පඤ්හානං විස්සජ්ජනාය ඔකායසො අනුප්පත්යතො. තත්ථ කදා වුත් ාති? 
පඨමමහාසඞ්ගීතිකායලවුත්තා.පඨමමහාසඞ්ගීතිනායමසා සඞ්ගීතික්ෙන්යධ

(චූළව. 437) වුත්තනයයයනවයවදිතබ්බා. කත්ථයකන වුත් ාති? භගවති

කිර පරනිබ්බුයත රාජගහනගයර යවභා පබ්බ පස්යස

සත් පණ්ණිගුොද්වාය  විජිතසබ්බසත්තනා අජාතසත්තනා
මගධමහාරායජන ධම්මසඞ්ගායනත්ථං කාරයත
පරපුණ්ණචන්දමණ්ඩලසඞ්කායස දට්ඨබ්බසාරමණ්යඩ මණ්ඩයප

ධම්මාසනගයතනායස්මතා ආනන්දත්යථය න ‘‘බ්රහ්මා ච යලොකාධිපතී’’ති
අයංගාථාවුත්තාති යවදිතබ්බා.අයයමත්ථගාථාසම්බන්යධො. 

එත්තාවතා– 

‘‘කදායංධම්මයදසනත්ථං, අජ්ඣිට්යඨොබ්රහ්මුනාජියනො; 

කදාකත්ථචයකනායං, ගාථාහිසමුදීරතා’’ති.– 

අයම්පිගාථාවුත්තත්ථායහොති.එවංඉමිනාසම්බන්යධන වුත්තායපනස්සා
අනුත්තානපදවණ්ණනංකරස්සාම. 
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තත්ථ බ්රේමාතිබ්රූහියතොයතහියතහි ගුණවියසයසහීතිබ්රහ්මා. අයංපන 

බ්රේම-සද්යදො මහාබ්රහ්මබ්රාහ්මණතථාගතමාතාපිතයසට්ඨාදීසුදිස්සති.තථාහි

‘‘ද්විසහස්යසො බ්රහ්මා’’තිආදීසු(ම.නි.3.166) මහාබ්රහ්මාතිඅධිප්යපයතො. 

‘‘තයමොනුයදො බුද්යධො සමන්තචක්ඛු, යලොකන්තගූ 

සබ්බභවාතිවත්යතො; 

අනාසයවො සබ්බදුක්ෙප්පහීයනො, සච්චව්හයයො බ්රහ්යම ්පාසියතො 

යම’’ති.(සු.නි.1139) – 

එත්ථ බ්රාහ්මයණො. ‘‘බ්රහ්මාති යෙො, භික්ෙයව, තථාගතස්යසතං 
අධිවචන’’න්ති එත්ථ තථාගයතො. ‘‘බ්රහ්මාති මාතාපිතයරො පුබ්බාචරයාති

වුච්චයර’’ති (අ. නි. 3.31; 4.63; ඉතිවු. 106; ජා. 2.20.181) එත්ථ

මාතාපිතයරො.‘‘බ්රහ්මචක්කං පවත්යතතී’’ති(ම.නි.1.148; සං.නි.2.21; අ.

නි. 4.8; 5.11; පටි. ම. 2.44) එත්ථ යසට්යඨො අධිප්යපයතො. ඉධ පන
පඨමජ්ොනං පණීතං භායවත්වා පඨමජ්ොනභූමියං නිබ්බත්යතො 

කප්පායුයකො මහාබ්රහ්මා අධිප්යපයතො (ම. නි. අට්ඨ. 1.3). ච-සද්යදො

සම්පිණ්ඩනත්යථො, බ්රහ්මා ච අඤ්යඤ ච දසසු චක්කවාළසහස්යසසු

බ්රහ්මායනො චාති අත්යථො, පදපූරණමත්යතො වා. යලොකාධිපතීති එත්ථ 

යලොයකොති සඞ්ොරයලොයකො සත්තයලොයකො ඔකාසයලොයකොති තයයො 
යලොකා. යතසු ඉධ සත්තයලොයකො අධිප්යපයතො. තස්ස ඉස්සයරො අධිපතීති 

යලොකාධිපති, යලොයකකයදසස්සාපි අධිපති යලොකාධිපතීති වුච්චති
යදවාධිපතිනරාධිපතිවිය. 

සෙම්පතීති යසො කිර කස්සපස්ස භගවයතො සාසයන සහයකො නාම
යථයරො පඨමජ්ොනං නිබ්බත්යතත්වා අපරහීනජ්ොයනො
ජීවිතපරයයොසායන පඨමජ්ොනභූමියං කප්පායුකමහාබ්රහ්මා හුත්වා

නිබ්බත්යතො, තත්ර පන නං ‘‘සහම්පති බ්රහ්මා’’ති සඤ්ජානන්ති.
‘‘සහකපතී’’ති වත්තබ්යබ අනුස්සරාගමං කත්වා රුළ්හීවයසන 

‘‘සහම්පතී’’ති වදන්ති. ක ඤ්ජලීති කතඤ්ජලියකො, අඤ්ජලිපුටං සිරසි

කත්වාති අත්යථො. අනධිව න්ති අච්චන්තවයරො අධිවයරො නාස්ස අත්ථීති 

අනධිවය ො, නතයතොඅධියකො වයරොඅත්ථීතිවාඅනධිවයරො, අනුත්තයරොති

අත්යථො, තංඅනධිවරං. අොචථාතිඅයාචිත්ථඅජ්යෙසි. 

ඉදානියස්සත්ථායයසොභගවන්තංඅයාචි, තමත්ථංදස්යසතං ‘‘සන්තීධ

සත් ා’’තිආදි වුත්තං. තත්ථ සන්තීති සංවිජ්ජන්ති ්පලබ්භන්ති, 

බුද්ධචක්ඛුස්ස ආපාථං ආගච්ෙන්තා අත්ථීති අත්යථො. ඉධාති අයං

යදසාපයදයසනිපායතො. ස්වායංකත්ථචිසාසනං්පාදායවුච්චති.යථාහ–

‘‘ඉයධව, භික්ෙයව, සමයණො, ඉධදුතියයොසමයණො, ඉධතතියයොසමයණො, 

ඉධ චතත්යථො සමයණො, සුඤ්ඤා පරප්පවාදා සමයණභි අඤ්යඤහී’’ති (ම.

නි.1.139; දී.නි.2.214; අ.නි.4.241). කත්ථචිඔකාසං, යථාහ– 
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‘‘ඉයධවතිට්ඨමානස්ස, යදවභූතස්සයමසයතො; 

පුනරායුචයමලද්යධො, එවංජානාහිමාරසා’’ති.(දී.නි.2.369) – 

කත්ථචිපදපූරණමත්තයමවයහොති. යථාහ – ‘‘ඉධාහං, භික්ෙයව, භුත්තාවී

අස්සංපවාරයතො’’ති(ම.නි.1.30). කත්ථචියලොකං්පාදාය, යථාහ–‘‘ඉධ 
තථාගයතො යලොයක ්ප්පජ්ජති බහුජනහිතාය බහුජනසුොයා’’ති (අ. නි.

1.170). ඉධාපියලොකයමව ්පාදායවුත්යතොතියවදිතබ්යබො.තස්මාඉමස්මිං

සත්තයලොයකති අත්යථො. සත් ාතිරූපාදීසු ෙන්යධසු ෙන්දරායගනසත්තා

විසත්තා ආසත්තා ලග්ගා ලගිතාති සත්තා, සත්තාති පාණියනො වුච්චන්ති.
රුළ්හීසද්යදනපන වීතරායගසුපිඅයංයවොහායරොවත්තතියයව. 

අප්ප ජක්ඛජාතිකාති පඤ්ඤාමයය අක්ඛිම්හි අප්පං පරත්තං

රාගයදොසයමොහරජංඑයතසංඑවංසභාවාචයතති අප්පරජක්ෙජාතිකා, අප්පං

රාගාදිරජයමව වා යයසං යත අප්පරජක්ො, යත අප්පරජක්ෙසභාවා
අප්පරජක්ෙජාතිකාති එවයමත්ථ අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යතසං 
අප්පරජක්ෙජාතිකානං. ‘‘සත්තාන’’න්ති විභත්තිවිපරණාමං කත්වා –
‘‘යදයසහි ධම්ම’’න්ති ඉමිනා සම්බන්ධං කත්වා අත්යථො දට්ඨබ්යබො. 

යදයසහීති ආයාචනවචනයමතං, යදයසහි කයථහි ්පදිසාති අත්යථො. 

ධම්මන්ති එත්ථ අයං ධම්ම-සද්යදො 
පරයත්තිසමාධිපඤ්ඤාපකතිසභාවසුඤ්ඤතාපුඤ්ඤආපත්තියඤයෙචතසච්ච
ධම්මාදීසු දිස්සති.තථාහි–‘‘ඉධභික්ඛුධම්මංපරයාපුණාතිසුත්තංයගයෙං 

යවයොකරණං…යප.…යවදල්ල’’න්තිආදීසු (ම.නි.1.239; අ.නි.4.102) 
පරයත්තියං දිස්සති. ‘‘එවංධම්මා යත භගවන්යතො අයහසු’’න්තිආදීසු
සමාධිම්හි. 

‘‘යස්යසයතචතයරොධම්මා, වානරන්දයථාතව; 

සච්චංධම්යමොධිතිචායගො, දිට්ඨංයසොඅතිවත්තතී’’ති.– 

ආදීසු (ජා. 1.2.147) පඤ්ඤාය. ‘‘ජාතිධම්මා ජරාධම්මා, අයථො

මරණධම්මියනො’’තිආදීසු (අ.නි.3.39) පකතියං. ‘‘කුසලා ධම්මා, අකුසලා

ධම්මා, අබොකතා ධම්මා’’තිආදීසු (ධ. ස. තිකමාතිකා) සභායව. ‘‘තස්මිං

යෙො පන සමයය ධම්මා යහොන්ති ෙන්ධා යහොන්තී’’තිආදීසු (ධ. ස. 121) 

සුඤ්ඤතායං. ‘‘ධම්යමො සුචිණ්යණො සුෙමාවහාතී’’තිආදීසු (සු. නි. 184; 

යථරගා. 303; ජා. 1.10.102; 1.15.385) පුඤ්යඤ. ‘‘ද්යව අනියතා
ධම්මා’’තිආදීසු ආපත්තියං. ‘‘සබ්යබ ධම්මා සබ්බාකායරන බුද්ධස්ස

භගවයතො ඤාණමුයෙ ආපාථං ආගච්ෙන්තී’’තිආදීසු (මහානි. 156; චූළනි.

යමොඝරාජමාණවපුච්ොනිද්යදස85) යඤයයෙ. ‘‘දිට්ඨධම්යමොපත්තධම්යමො 

විදිතධම්යමො’’තිආදීසු(දී.නි.1.299; මහාව.27, 57) චතසච්චධම්යම.ඉධාපි 

චතසච්චධම්යමදට්ඨබ්යබො(ම.නි.අට්ඨ.1.සුත්තනික්යෙපවණ්ණනා; ධ.ස.

අට්ඨ. චිත්තප්පාදකණ්ඩ 1). අනුකම්පාති අනුකම්පං අනුද්දයං කයරොහි. 
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පටුන 

ඉමන්ති පජං නිද්දිසන්යතො ආහ. පජන්ති පජාතත්තා පජා, තං පජං, 
සත්තනිකායංසංසාරදුක්ෙයතො යමොයචහීතිඅධිප්පායයො.යකචිපන– 

‘‘භගවාතියලොකාධිපතීනරුත්තයමො, 
කතඤ්ජලීබ්රහ්මගයණහියාචියතො’’ති.– 

පඨන්ති.එත්තාවතාසබ්බයසොඅයංගාථාවුත්තත්ථායහොති. 

අථ භගවයතො තං බ්රහ්මුයනො සහම්පතිස්ස ආයාචනවචනං සුත්වා 
අපරමිතසමයසමුදිතකරුණාබලස්ස දසබලස්ස
පරහිතකරණනිපුණමතිචාරස්ස සබ්බසත්යතසු ඔකාසකරණමත්යතන
මහාකරුණා ්දපාදි. තං පන භගවයතො කරුණුප්පත්තිං දස්යසන්යතහි 
සඞ්ගීතිකායලසඞ්ගීතිකාරයකහි– 

2. 

‘‘සම්පන්නවිජ්ජාචරණස්ස තාදියනො, 

ජුතින්ධරස්සන්තිමයදහධාරයනො; 

තථාගතස්සප්පටිපුග්ගලස්ස, ්ප්පජ්ජි කාරුඤ්ඤතා 
සබ්බසත්යත’’ති.– 

අයංගාථාඨපිතා. 

තත්ථ සම්පන්නවිජ්ජාච ණස්සාති සම්පන්නං නාම තිවිධං
පරපුණ්ණසමඞ්ගිමධුරවයසන.තත්ථ– 

‘‘සම්පන්නං සාලියකදාරං, සුවාභුඤ්ජන්ති යකොසිය; 

පටියවයදමියතබ්රහ්යම, නනංවායරතමුස්සයහ’’ති.(ජා.1.14.1) – 

ඉදං පරිපුණ්ණසම්පන්නං නාම. ‘‘ඉමිනා පාතියමොක්ෙසංවයරන ්යපයතො
යහොති සමුයපයතො ්පගයතො සමුපගයතො සම්පන්යනො සමන්නාගයතො’’ති 

(විභ. 511) ඉදං සමඞ්ගිසම්පන්නං නාම. ‘‘ඉමිස්සා, භන්යත, මහාපථවියා

යහට්ඨිමතලං සම්පන්නං, යසයෙථාපි ඛුද්දමධුං අනීලකං, එවමස්සාද’’න්ති 

(පාරා. 18) ඉදං මධු සම්පන්නං නාම. ඉධ පරපුණ්ණසම්පන්නම්පි

සමඞ්ගිසම්පන්නම්පියුජ්ජති (ම.නි. අට්ඨ.1.64). විජ්ජාතිපටිපක්ෙධම්යම
විජ්ෙනට්යඨන විදිතකරණට්යඨන වින්දිතබ්බට්යඨන ච විජ්ජා. තා පන

තිස්යසොපි විජ්ජා අට්ඨපි විජ්ජා. තිස්යසො විජ්ජා භෙයභ වසුත්ය  (ම. නි.

1.50 ආදයයො)ආගතනයයයනව යවදිතබ්බා, අට්ඨ අම්බට්ඨසුත්ය  (දී.නි.

1.278 ආදයයො). තත්ර හි විපස්සනාඤායණන මයනොමයිද්ධියා ච සහ ෙ

අභිඤ්ඤා පරග්ගයහත්වා අට්ඨ විජ්ජා වුත්තා. ච ණන්ති සීලසංවයරො
ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතායභොජයනමත්තඤ්ඤුතාජාගරයානුයයොයගොසද්ධා
හිරී ඔත්තප්පං බාහුසච්චං ආරද්ධවීරයතා ්පට්ඨිතස්සතිතා
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පඤ්ඤාසම්පන්නතා චත්තාර රූපාවචරජ්ොනානීතිඉයම පන්නරසධම්මා
යවදිතබ්බා.ඉයමයයවහිපන්නරසධම්මා යස්මාඑයතහිචරතිඅරයසාවයකො

ගච්ෙතිඅමතංදිසං, තස්මා‘‘චරණ’’න්තිවුත්තා.යථාහ – ‘‘ඉධ, මහානාම, 

අරයසාවයකොසීලවායහොතී’’ති(ම.නි.2.24) සබ්බං මජ්ඣිමපණ්ණාසයක 

වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. විජ්ජා ච චරණඤ්ච විජ්ජාචරණානි, 
සම්පන්නානි පරපුණ්ණානි විජ්ජාචරණානි යස්ස යසොයං 

සම්පන්නවිජ්ජාචරයණො, විජ්ජාචරයණහි සම්පන්යනො සමඞ්ගීභූයතො, 

සමන්නාගයතොතිවා සම්පන්නවිජ්ජාචරයණො.්භයථාපිඅත්යථොයුජ්ජයතව, 

තස්ස සම්පන්නවිජ්ජාචරණස්ස (පාරා. අට්ඨ. 1.1
යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා). 

 ාදියනොති ‘‘ඉට්යඨපි තාදී අනිට්යඨපි තාදී’’තිආදිනා නයයන 

මොනිද්යදයස (මහානි. 38, 192) ආගතතාදිලක්ෙයණන තාදියනො, 

ඉට්ඨානිට්ඨාදීසු අවිකාරස්ස තාදිසස්සාති අත්යථො. ජුතින්ධ ස්සාති 

ජුතිමයතො, යුගන්ධයර සරදසමයය 
සමුදිතදිවසකරාතියරකතරසස්සිරකසරීරජුතිවිසරධරස්සාති අත්යථො. 

‘‘පඤ්ඤාපජ්යජොතධරස්සා’’තිවාවත්තංවට්ටති.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘චත්තායරො යලොයකපජ්යජොතා, පඤ්චයමත්ථන විජ්ජති; 

දිවාතපතිආදිච්යචො, රත්තිමාභාතිචන්දිමා. 

‘‘අථඅග්ගිදිවාරත්තිං, තත්ථතත්ථපභාසති; 

සම්බුද්යධො තපතං යසට්යඨො, එසා ආභා අනුත්තරා’’ති. (සං. නි. 
1.26, 85); 

තස්මා ්භයථාපි සරීරපඤ්ඤාජුතිවිසරධරස්සාති අත්යථො. 

අන්තිමයදෙධාරියනොති සබ්බපච්ඡිමසරීරධාරයනො, අපුනබ්භවස්සාති 
අත්යථො. 

 ථාග ස්සාතිඑත්ථඅට්ඨහිකාරයණහිභගවා ‘‘තථාගයතො’’තිවුච්චති.

කතයමහි අට්ඨහි? තථා ආගයතොති තථාගයතො, තථා ගයතොති තථාගයතො, 

තථලක්ෙණං ආගයතොති තථාගයතො, තථධම්යම යාථාවයතො

අභිසම්බුද්යධොති තථාගයතො, තථදස්සිතාය තථාගයතො, තථවාදිතාය

තථාගයතො, තථාකාරතායතථාගයතො, අභිභවනට්යඨනතථාගයතොති. 

කථං භගවා  ථා ආගය ොති  ථාගය ො? යථා යයන අභිනීහායරන
දානපාරමිං පූයරත්වා 
සීලයනක්ෙම්මපඤ්ඤාවීරයෙන්තිසච්චඅධිට්ඨානයමත්තයපක්ොපාරමිං
පූයරත්වා ඉමා දස පාරමියයො දස ්පපාරමියයො දස පරමත්ථපාරමියයොති
සමත්තිංස පාරමියයො පූයරත්වා අඞ්ගපරච්චාගං ජීවිතපරච්චාගං
ධනරජ්ජපුත්තදාරපරච්චාගන්ති ඉයම පඤ්ච මහාපරච්චායග පරච්චජිත්වා
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යථා විපස්සිආදයයො සම්මාසම්බුද්ධා ආගතා, තථා අම්හාකම්පි භගවා
ආගයතොතිතථාගයතො.යථාහ– 

‘‘යයථව යලොකම්හි විපස්සිආදයයො, සබ්බඤ්ඤුභාවං මුනයයො

ඉධාගතා; 

තථා අයං සකෙමුනීපි ආගයතො, තථාගයතො වුච්චති යතන 
චක්ඛුමා’’ති. 

කථං  ථා ගය ොති  ථාගය ො? යථා සම්පතිජාතා විපස්සිආදයයො

සයමහිපායදහිපථවියංපතිට්ඨාය්ත්තරාභිමුොසත්තපදවීතිහායරනගතා, 
තථාඅම්හාකම්පිභගවාගයතොතිතථාගයතො.යථාහ– 

‘‘මුහුත්තජායතොව ගවම්පතීයථා, සයමහිපායදහිඵුසීවසුන්ධරං; 

යසො වික්කමී සත්තපදානි යගොතයමො, යසතඤ්ච ෙත්තං අනුධාරයුං 
මරූ. 

‘‘ගන්ත්වාන යසො සත්තපදානි යගොතයමො, දිසා වියලොයකසි සමා 

සමන්තයතො; 

අට්ඨඞ්ගුයපතංගිරමබ්භුදීරයී, සීයහොයථා පබ්බතමුද්ධනිට්ඨියතො’’ති. 

කථං  ථලක්ඛණංආගය ොති ථාගය ො? සබ්යබසං රූපාරූපධම්මානං
සලක්ෙණං සාමඤ්ඤලක්ෙණඤ්ච තථං අවිතථං ඤාණගතියා ආගයතො 
අවිරජ්ඣිත්වාපත්යතොඅනුබුද්යධොතිතථාගයතො. 

‘‘සබ්යබසංපනධම්මානං, සකසාමඤ්ඤලක්ෙණං; 

තථයමවාගයතොයස්මා, තස්මාසත්ථාතථාගයතො’’ති. 

කථං  ථධම්යම ොථාවය ො අභිසම්බුද්යධොති  ථාගය ො? තථධම්මා

නාම චත්තාර අරයසච්චානි. යථාහ – ‘‘චත්තාරමානි, භික්ෙයව, තථානි

අවිතථානි අනඤ්ඤථානි. කතමානි චත්තාර? ‘ඉදං දුක්ෙ’න්ති, භික්ෙයව, 

තථයමතංඅවිතථයමතංඅනඤ්ඤථයමත’’න්ති(සං.නි.5.1090) විත්ථායරො.

තානි ච භගවා අභිසම්බුද්යධො, තස්මා තථානං අභිසම්බුද්ධත්තා
‘‘තථාගයතො’’තිවුච්චති. අභිසම්බුද්ධත්යථොහිඑත්ථගතසද්යදො. 

‘‘තථනාමානිසච්චානි, අභිසම්බුජ්ඣිනායයකො; 

තස්මාතථානංසච්චානං, සම්බුද්ධත්තාතථාගයතො’’. 

කථං  ථදස්සි ාෙ  ථාගය ො? භගවා හි අපරමාණාසු යලොකධාතූසු
අපරමාණානංසත්තානංචක්ඛුයසොතඝාණජිව්හාකායමයනොද්වායරසු ආපාථං
ආගච්ෙන්තං රූපසද්දගන්ධරසයඵොට්ඨබ්බධම්මාරම්මණං තථාගයතො

සබ්බාකාරයතො ජානාතිපස්සතීති, එවංතථදස්සිතායතථාගයතො.අථවායං
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යලොයකතථං, තං යලොකස්සතයථව දස්යසති.තයතොපිභගවාතථාගයතො.
එත්ථතථදස්සිඅත්යථ‘‘තථාගයතො’’තිපදසම්භයවො යවදිතබ්යබො. 

‘‘තථාකායරන යයොධම්යම, ජානාතිඅනුපස්සති; 

තථදස්සීතිසම්බුද්යධො, තස්මාවුත්යතොතථාගයතො’’. 

කථං  ථවාදි ාෙ ථාගය ො? යඤ්චඅභිසම්යබොධියාපරනිබ්බානස්සච
අන්තයර පඤ්චචත්තාලීසවස්සපරමාණකායල සුත්තාදිනවඞ්ගසඞ්ගහිතං

භාසිතං ලපිතං තථාගයතන, සබ්බං තං එකතලාය තලිතං විය තථයමව
අවිතථයමවයහොති.යතයනවාහ– 

‘‘යඤ්ච, චුන්ද, රත්තිං තථාගයතො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං 

අභිසම්බුජ්ෙති, යඤ්ච රත්තිං අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතයා

පරනිබ්බායති, යං එතස්මිංඅන්තයරභාසතිලපතිනිද්දිසති, සබ්බංතං

තයථවයහොති, යනොඅඤ්ඤථා.තස්මා ‘තථාගයතො’තිවුච්චතී’’ති. 

එත්ථ පන ගදඅත්යථො හි ගතසද්යදො. එවං තථවාදිතාය තථාගයතො.

ආගදනං ආගයදො, වචනන්ති අත්යථො. තයථො අවිපරීයතො ආගයදො අස්සාති
තථාගයතො.ද-කාරස්සත-කාරං කත්වාවුත්යතො. 

‘‘තථාවාදීජියනොයස්මා, තථධම්මප්පකාසයකො; 

තථාමාගදනඤ්චස්ස, තස්මාබුද්යධොතථාගයතො’’. 

කථං  ථාකාරි ාෙ ථාගය ො? භගවාහියංයං වාචංඅභාසි, තංතංඑව

කායයන කයරොති, වාචාය කායයො අනුයලොයමති, කායස්සපි වාචා.

යතයනවාහ – 

‘‘යථා වාදී, භික්ෙයව, තථාගයතො තථා කාරී, යථා කාරී තථා

වාදී…යප.… තස්මා ‘තථාගයතො’ති වුච්චතී’’ති (අ. නි. 4.23; චූළනි.

යපොසාලමාණවපුච්ොනිද්යදස 83). 

යථා ච වාචා ගතා, කායයොපිතථා ගයතො, යථාකායයො ගයතො, වාචාපි
තථාගතා. එවංතථාකාරතායතථාගයතො. 

‘‘යථාවාචාගතාතස්ස, තථාකායයොගයතොයයතො; 

තථාවාදිතායසම්බුද්යධො, සත්ථාතස්මාතථාගයතො’’. 

කථං අභිභවනට්යඨන  ථාගය ො? ්පර භවග්ගං යහට්ඨා අවීචිං
පරයන්තංකත්වා තිරයං අපරමාණාසු යලොකධාතූසු සබ්බසත්යත අභිභවති 

සීයලනපිසමාධිනාපිපඤ්ඤායපිවිමුත්තියාපි විමුත්තිඤාණදස්සයනනපි, න 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

18 

පටුන 

තස්ස තලා වා පමාණං වා අත්ථි, අථ යෙො අතයලො අප්පයමයයෙො
අනුත්තයරො.යතයනවාහ– 

‘‘සයදවයක, භික්ෙයව, යලොයක…යප.… තථාගයතො අභිභූ

අනභිභූයතො අඤ්ඤදත්ථු දයසො වසවත්තී, තස්මා ‘තථාගයතො’ති

වුච්චතී’’ති(අ.නි.1.23; යපොසාලමාණවපුච්ොනිද්යදස83). 

තයත්රවං පදසිද්ධි යවදිතබ්බා – අගයදො විය අගයදො. යකො පයනස? 
යදසනාවිලායසො යචව පුඤ්ඤුස්සයයො ච. යතන යහස මහානුභායවො
භිසක්යකො දිබ්බාගයදන සප්යප විය සබ්බපරප්පවාදියනො සයදවකඤ්ච

යලොකංඅභිභවති, ඉතිසබ්බයලොකාභිභවනයතොඅවිපරීයතො යදසනාවිලායසො
යචව පුඤ්ඤුස්සයයො ච අගයදො අස්සාති ද-කාරස්ස ත-කාරං කත්වා
‘‘තථාගයතො’’තියවදිතබ්යබො.එවංඅභිභවනට්යඨනතථාගයතො. 

‘‘තයථොඅවිපරීයතොච, අගයදොයස්සසත්ථුයනො; 

වසවත්තීතියසොයතන, යහොතිසත්ථාතථාගයතො’’. 

අප්පටිපුග්ගලස්සාති පටිපුග්ගලවිරහිතස්ස, අඤ්යඤො යකොචි ‘‘අහං

බුද්යධො’’ති එවං පටිඤ්ඤං දාතං සමත්යථො නාමස්ස පුග්ගයලො, නත්ථීති

අප්පටිපුග්ගයලො, තස්ස අප්පටිපුග්ගලස්ස. උප්පජ්ජීති ්ප්පන්යනො ්දපාදි. 

කාරුඤ්ඤ ාති කරුණාය භායවො කාරුඤ්ඤතා. සබ්බසත්ය ති

නිරවයසසසත්තපරයාදානවචනං, සකයල සත්තනිකායයති අත්යථො.
එත්තාවතාඅයම්පිගාථාවුත්තත්ථායහොති. 

අථ භගවා බ්රහ්මුනා ධම්මයදසනත්ථාය ආයාචියතො සත්යතසු 
කාරුඤ්ඤතං ්ප්පායදත්වා ධම්මං යදයසතකායමො මහාබ්රහ්මානං ගාථාය
අජ්ෙභාසි– 

‘‘අපාරුතායතසංඅමතස්සද්වාරා, යයයසොතවන්යතොපමුඤ්චන්ත 

සද්ධං; 

විහිංසසඤ්ඤීපගුණංනභාසිං, ධම්මංපණීතංමනුයජසු බ්රහ්යම’’ති.

(ම.නි.1.283; දී.නි.2.71; සං.නි.1.172; මහාව.9); 

අථ යෙො බ්රේමා සෙම්පති ‘‘කතාවකායසො යෙොම්හි භගවතා
ධම්මයදසනායා’’ති ඤත්වා දසනෙසයමොධානසමුජ්ජලං අඤ්ජලිං සිරසි
කත්වා භගවන්තං අභිවායදත්වා පදක්ඛිණං කත්වා බ්රහ්මගණපරවුයතො

පක්කාමි. අථ සත්ථා තස්ස බ්රහ්මුයනො පටිඤ්ඤං දත්වා – ‘‘කස්සනු යෙො

අහංපඨමං ධම්මංයදයසයෙ’’න්ති(ම.නි.1.283; මහාව.10) චින්යතන්යතො
– ‘‘ආළායරො පණ්ඩියතො යසො ඉමං ධම්මං ඛිප්පං ආජානිස්සතී’’ති චිත්තං
්ප්පායදත්වාපුනඔයලොයකන්යතොතස්සසත්තාහංකාලඞ්කතභාවංඤත්වා
්දකස්ස චඅභියදොසකාලඞ්කතභාවංඤත්වාපුන– ‘‘කහංනුයෙොඑතරහි
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පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ විහරන්තී’’ති පඤ්චවග්ගියය ආවජ්යජන්යතො
‘‘බාරාණසියං ඉසිපතයන මිගදායය’’ති ඤත්වා ආසාළ්හියං පභාතාය
රත්තියා කාලස්යසව පත්තචීවරමාදාය අට්ඨාරසයයොජනිකං මග්ගං 

පටිපන්යනො අන්තරාමග්යග උපකං නාමආජීවකං දිස්වා තස්ස අත්තයනො
බුද්ධභාවමාවිකත්වා තංදිවසයමව සායන්හසමයය ඉසිපතනමගමාසි. තත්ථ 
පඤ්චවග්ගියානං අත්තයනො බුද්ධභාවං පකායසත්වා
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසනගයතො පඤ්චවග්ගියය භික්ඛූ ආමන්යතත්වා 

ධම්මචක්කප්පවත් නසුත් න් ං (සං.නි.5.1081; මහාව.13 ආදයයො; පටි.

ම.2.30) යදයසසි. 

යතසු අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරො යදසනානුසායරන ඤාණං
යපයසත්වා සුත්තපරයයොසායන අට්ඨාරසහි බ්රහ්මයකොටීහි සද්ධිං 
යසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි.සත්ථාතත්යථවවස්සං්පගන්ත්වාපුනදිවයස 
වප්පත්යථරංයසොතාපත්තිඵයලපතිට්ඨායපසි.එයතයනව්පායයනසබ්යබ
යතයසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපත්වාපුනපඤ්චමියංපක්ෙස්සපඤ්චපියත

යථයරසන්නිපායතත්වා අනත් ලක්ඛණසුත් න් ං (සං.නි.3.59; මහාව.

20 ආදයයො) යදයසසි, යදසනාපරයයොසායන පඤ්චපි යථරා අරහත්යත
පතිට්ඨහිංසු. 

අථ සත්ථා තත්යථව ෙසස්ස කුලපුත්තස්ස ්පනිස්සයං දිස්වා යගහං

පහාය නික්ෙන්තං දිස්වා – ‘‘එහි යසා’’ති (මහාව. 26) පක්යකොසිත්වා
තස්මිඤ්යඤව රත්තිභායග යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපත්වා පුනදිවයස 

අරහත්යතච පතිට්ඨායපත්වා අපයරපිතස්සසහායයක චතුපණ්ණාසජයන 

එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බායජත්වා අරහත්යත පතිට්ඨායපසි. එවං යලොයක
එකසට්ඨියා අරහන්යතසු ජායතසු සත්ථා වුට්ඨවස්යසො පවායරත්වා භික්ඛූ
ආමන්යතත්වාඑතදයවොච– 

‘‘පරත්ථං චත්තයනොඅත්ථං, කයරොන්තාපථවිං ඉමං; 

බොහරන්තාමනුස්සානං, ධම්මංචරථභික්ෙයවො. 

‘‘විහරථවිවිත්යතසු, පබ්බයතසුවයනසුච; 

පකාසයන්තාසද්ධම්මං, යලොකස්සසතතංමම. 

‘‘කයරොන්තා ධම්මදූයතයෙං, විෙොපයථ භික්ෙයවො; 

සන්තිඅත්ථායසත්තානං, සුබ්බතාවචනංමම. 

‘‘සබ්බංපිදහථද්වාරං, අපායානමනාසවා; 

සග්ගයමොක්ෙස්සමග්ගස්ස, ද්වාරංවිවරථාසමා. 

‘‘යදසනාපටිපත්තීහි, කරුණාදිගුණාලයා; 

බුද්ධිංසද්ධඤ්චයලොකස්ස, අභිවඩ්යඪථසබ්බයසො. 
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‘‘ගිහීනමුපකයරොන්තානං, නිච්චමාමිසදානයතො; 

කයරොථධම්මදායනන, යතසංපච්චූපකාරකං. 

‘‘සමුස්සයථසද්ධම්මං, යදසයන්තාඉසිද්ධජං; 

කතකත්තබ්බකම්මන්තා, පරත්ථංපටිපජ්ජථා’’ති. 

එවඤ්ච පන වත්වා භගවා යත භික්ඛූ දිසාසු විස්සජ්යජත්වා සයං 

්රුයවලං ගච්ෙන්යතො අන්තරාමග්යග කප්පාසිකවනසණ්යඩ තිංස 

භද්දවග්ගිෙකුමාය  වියනසි. යතසු යයො සබ්බපච්ඡිමයකො, යසො

යසොතාපන්යනො, සබ්බයසට්යඨොඅනාගාමී, එයකොපිඅරහාවාපුථුජ්ජයනොවා
නායහොසි. යතපි සබ්යබ එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බායජත්වා දිසාසු
යපයසත්වා සයං ්රුයවලං ගන්ත්වා අඩ්ඪුඩ්ඪානි පාටිහාරයසහස්සානි

දස්යසත්වා ්රුයවලකස්සපාදයයො සහස්සජටිලපරවායර ය භාතිකජටියල 
දයමත්වා එහිභික්ඛුභායවන පබ්බායජත්වා ගයාසීයස නිසීදායපත්වා 

ආදිත් පරිොෙයදසනාෙ (සං. නි. 4.28; මහාව. 54) අරහත්යත 
පතිට්ඨායපත්වායතනඅරහන්තසහස්යසනභගවාපරවුයතො ‘‘බිම්බිසාරස්ස
රඤ්යඤො පටිඤ්ඤංයමොයචස්සාමී’’තිරාජගහනගරූපචායරලට්ඨිවනුයොනං
නාම අගමාසි. තයතො ්යොනපාලයකො රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා –
‘‘සත්ථා ආගයතො’’ති සුත්වා ද්වාදසනහුයතහි බ්රාහ්මණගහපතියකහි
පරවුයතොදසබලංඝනවිවරගතමිවදිවසකරං වනවිවරගතංමුනිවරදිවසකරං
්පසඞ්කමිත්වා චක්කාලඞ්කතතයලසු ජලජාමලාවිකලකමලයකොමයලසු
දසබලස්ස පායදසු මකුටමණිජුතිවිසරවිජ්යජොතිනා සිරසා නිපතිත්වා
එකමන්තංනිසීදිසද්ධිංපරසාය. 

අථ යෙො යතසං බ්රාහ්මණගහපතිකානං එතදයහොසි – ‘‘කිං නු යෙො

මහාසමයණො ්රුයවලකස්සයප බ්රහ්මචරයං චරති, ්දාහු

්රුයවලකස්සයපො මහාසමයණ’’ති? අථ යෙො භගවා යතසං
යචයතොපරවිතක්කමඤ්ඤායයථරංගාථායඅජ්ෙභාසි– 

‘‘කියමවදිස්වා්රුයවලවාසි, පහාසිඅග්ගිංකිසයකොවදායනො; 

පුච්ොමිතංකස්සපඑතමත්ථං, කථංපහීනංතව අග්ගිහුත්ත’’න්ති.

(මහාව.55); 

යථයරොභගවයතොඅධිප්පායංවිදිත්වා– 

‘‘රූයප ච සද්යද ච අයථො රයස ච, කාමිත්ථියයො චාභිවදන්ති

යඤ්ඤා; 

එතං මලන්තී ්පධීසු ඤත්වා, තස්මා න යිට්යඨ න හුයත 

අරඤ්ජි’’න්ති.(මහාව.55) – 
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පටුන 

ඉමංගාථංවත්වාඅත්තයනොසාවකභාවප්පකාසනත්ථංතථාගතස්ස පායදසු

සිරසානිපතිත්වා–‘‘සත්ථායම, භන්යත, භගවා, සාවයකොහමස්මී’’තිවත්වා 
එකතාලද්විතාල…යප.… සත්තතාලප්පමාණං යවහාසං සත්තක්ෙත්තං
අබ්භුග්ගන්ත්වා පාටිහාරයං කත්වා ආකාසයතො ඔරුය්හ භගවන්තං
වන්දිත්වාඑකමන්තංනිසීදි. 

අථයෙොමහාජයනොතස්සතංපාටිහාරයංදිස්වා– ‘‘අයහොමහානුභාවා 

බුද්ධා නාම, එවං ථාමගතදිට්ඨියකො අත්තානං ‘අරහා අහ’න්ති
මඤ්ඤමායනො ්රුයවලකස්සයපොපි දිට්ඨිජාලං භින්දිත්වා තථාගයතන
දමියතො’’ති දසබලස්ස ගුණකථං කයථසි. තං සුත්වා සත්ථා –

‘‘නාහමිදානියයව ඉමං ්රුයවලකස්සපං දයමමි, අතීයතපි එස මයා
දමියතොයයවා’’ති ආහ. අථ යෙො යසො මහාජයනො ්ට්ඨායාසනා භගවන්තං

වන්දිත්වාසිරසි අඤ්ජලිංපග්ගයහත්වාඑවමාහ–‘‘භන්යත, ඉදානිඅම්යහහි

එස දමියතොදිට්යඨො, කථංපයනසඅතීයතභගවතාදමියතො’’ති.තයතොසත්ථා
යතන මහාජයනන යාචියතො භවන්තයරන පටිච්ෙන්නං 

මොනා දකස්සපජා කං (ජා.2.22.1153) කයථත්වාචත්තාර අරයසච්චානි
පකායසසි. තයතො සත්ථු ධම්මකථං සුත්වා රාජා බිම්බිසායරො

එකාදසනහුයතහි සද්ධිං යසොතාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි, එකනහුතං
්පාසකත්තං පටියවයදසි. රාජා සරණං ගන්ත්වා ස්වාතනාය භගවන්තං
සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන නිමන්යතත්වා භගවන්තං තික්ෙත්තං පදක්ඛිණං
කත්වාවන්දිත්වාපක්කාමි. 

පුනදිවයස භගවා භික්ඛුසහස්සපරවුයතො මරුගණපරවුයතො විය

දසසතනයයනො යදවරාජා, බ්රහ්මගණපරවුයතො විය මහාබ්රහ්මා රාජගහං 
පාවිසි. රාජා බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානං දත්වා

යභොජනපරයයොසායන භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘අහං, භන්යත, තීණි

රතනානි විනා වසිතංන සක්ඛිස්සාමි, යවලාය වා අයවලාය වා භගවයතො

සන්තිකං ආගමිස්සාමි, ලට්ඨිවනං නාම අතිදූයර, ඉදං පන අම්හාකං 
යවළුවනං නාම ්යොනං පවියවකකාමානං නාතිදූරං නච්චාසන්නං
ගමනාගමනසම්පන්නං නිජ්ජනසම්බාධං පවියවකසුෙං ොයූදකසම්පන්නං
සීතලසිලාතලසමලඞ්කතං පරමරමණීයභූමිභාගං 
සුරභිකුසුමතරුවරනිරන්තරං 

රමණීයපාසාදහම්මියවිමානවිහාරඩ්ඪුයයොගමණ්ඩපාදිපටිමණ්ඩිතං. ඉදං යම, 

භන්යත, භගවා පටිග්ගණ්හාත නවතපනඞ්ගාරසඞ්කායසන
සුවණ්ණභිඞ්ගායරන සුරභිකුසුමවාසිතං මණිවණ්ණ්දකං ගයහත්වා
යවළුවනාරාමං පරච්චජන්යතො දසබලස්ස හත්යථ ්දකං පායතසි. තස්මිං
ආරාමපටිග්ගහයණ‘‘බුද්ධසාසනස්සමූලානිඔතිණ්ණානී’’තිපීතිවසංගතා 
නච්චන්තී විය අයං මහාපථවී කම්පි. ජම්බුදීයප පන ඨයපත්වා
යවළුවනමහාවිහාරං අඤ්ඤං පථවිං කම්යපත්වා ගහිතයසනාසනං නාම
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නත්ථි. අථ සත්ථා යවළුවනාරාමං පටිග්ගයහත්වා රඤ්යඤො
විහාරදානානුයමොදනමකාසි– 

‘‘ආවාසදානස්සපනානිසංසං, යකොනාමවත්තං, පුරයසොසමත්යථො; 

අඤ්ඤත්රබුද්ධාපනයලොකනාථා, යුත්යතොමුොනංනහුයතනචාපි. 

‘‘ආයුඤ්ච වණ්ණඤ්චසුෙංබලඤ්ච, වරංපසත්ථං පටිභානයමව; 

දදාතිනාමාතිපවුච්චයතයසො, යයොයදතිසඞ්ඝස්සනයරොවිහාරං. 

‘‘දාතානිවාසස්සනිවාරණස්ස, සීතාදියනොජීවිතපද්දවස්ස; 

පායලතිආයුංපන තස්සයස්මා, ආයුප්පයදොයහොතිතමාහුසන්යතො. 

‘‘අච්චුණ්හසීයත වසයතො නිවායස, බලඤ්ච වණ්යණො පටිභා න

යහොති; 

තස්මාහියසොයදතිවිහාරදාතා, බලඤ්චවණ්ණංපටිභානයමව. 

‘‘දුක්ෙස්සසීතණ්හසරීසපාච, වාතාතපාදිප්පභවස්සයලොයක; 

නිවාරණායනකවිධස්සනිච්චං, සුෙප්පයදොයහොතිවිහාරදාතා. 

‘‘සීතණ්හවාතාතපඩංසවුට්ඨි, සරීසපාවාළමිගාදිදුක්ෙං; 

යස්මානිවායරතිවිහාරදාතා, තස්මාසුෙංවින්දතියසො පරත්ථ. 

‘‘පසන්නචිත්යතොභවයභොගයහතං, මයනොභිරාමංමුදියතොවිහාරං; 

යයොයදතිසීලාදිගුයණොදිතානං, සබ්බංදයදොනාමපවුච්චයතයසො. 

‘‘පහායමච්යෙරමලංසයලොභං, ගුණාලයානංනිලයංදදාති; 

ඛිත්යතොවයසොතත්ථපයරහිසග්යග, යථාභතංජායතිවීතයසොයකො. 

‘‘වයර චාරුරූයප විහායර ්ළායර, නයරො කාරයය වාසයය තත්ථ

භික්ඛූ; 

දයදයෙන්නපානඤ්ච වත්ථඤ්ච යනසං, පසන්යනන චිත්යතන 
සක්කච්චනිච්චං. 

‘‘තස්මාමහාරාජභයවසුයභොයග, මයනොරයමපච්චනුභුයෙභියයෙො; 

විහාරදානස්සඵයලනසන්තං, සුෙංඅයසොකංඅධිගච්ෙපච්ො’’ති. 

ඉච්යචවං මුනිරාජා නරරාජස්ස බිම්බිසාරස්ස විහාරදානානුයමොදනං 
කත්වා ්ට්ඨායාසනා භික්ඛුසඞ්ඝපරවුයතො පරමදස්සනීයාය අත්තයනො
සරීරප්පභාය සුවණ්ණරසයසකපිඤ්ෙරානි විය නගරවනවිමානාදීනි
කුරුමායනො අයනොපමාය බුද්ධලීළාය අනන්තාය බුද්ධසිරයා
යවළුවනමහාවිහාරයමවපාවිසීති. 
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‘‘අකීළයනයවළුවයනවිහායර, තථාගයතොතත්ථමයනොභිරායම; 

නානාවිහායරනවිහාසිධීයරො, යවයනයෙකානංසමුදික්ෙමායනො’’. 

අයථවං භගවති තස්මිං විහරන්යත සුද්යධොදනමහාරාජා ‘‘පුත්යතො යම
ෙබ්බස්සානි දුක්කරකාරකං කත්වා පරමාභිසම්යබොධිං පත්වා
පවත්තිතවරධම්මචක්යකො රාජගහං පත්වා යවළුවනමහාවිහායර විහරතී’’ති

සුත්වා අඤ්ඤතරං මහාමච්චං ආමන්යතසි – ‘‘එහි, භයණ, 
පුරසසහස්සපරවායරො රාජගහං ගන්ත්වා මම වචයනන ‘පිතා යවො
සුද්යධොදනමහාරාජා තං දට්ඨුකායමො’ති වත්වා පුත්තං යම ගණ්හිත්වා

එහී’’ති. යසො ‘‘සාධු, යදවා’’ති රඤ්යඤො පටිස්සුණිත්වා 
පුරසසහස්සපරවායරො සට්ඨියයොජනමග්ගං ගන්ත්වා ධම්මයදසනයවලාය

විහාරං පාවිසි. යසො ‘‘තිට්ඨත තාව රඤ්ඤා පහිතසාසන’’න්ති
පරසපරයන්යත ඨියතො සත්ථු ධම්මයදසනං සුත්වා යථාඨියතොව සද්ධිං

පුරසසහස්යසන අරහත්තං පත්වා පබ්බජ්ජං යාචි. භගවා – ‘‘එථ, 
භික්ෙයවො’’ති හත්ථං පසායරසි. යත සබ්යබ තඞ්ෙණඤ්යඤව
ඉද්ධිමයපත්තචීවරධරා වස්සසට්ඨිකත්යථරා විය ආකප්පසම්පන්නා හුත්වා

භගවන්තං පරවායරසුං. රාජා ‘‘යනව ගයතො ආගච්ෙති, න ච සාසනං
සුයෙතී’’තිචින්යතත්වායතයනවනීහායරනනවක්ෙත්තංඅමච්යචයපයසසි.

යතසු නවසුපුරසසහස්යසසුඑයකොපිරඤ්යඤොනායරොයචසි, නසාසනංවා
පහිණි.සබ්යබඅරහත්තං පත්වාවපබ්බජිංසු. 

අථ රාජා චින්යතසි – ‘‘යකො නු යෙො මම වචනං කරස්සතී’’ති 

සබ්බරාජබලං ඔයලොයකන්යතො උදායං අද්දස. යසො කිර රඤ්යඤො 
සබ්බත්ථසාධයකො අමච්යචො අබ්භන්තරයකො අතිවිස්සාසියකො
යබොධිසත්යතන සද්ධිං එකදිවයසයයව ජායතො සහපංසුකීළියතො සහායයො.

අථ නං රාජා ආමන්යතසි – ‘‘තාත ්දායි, අහං මම පුත්තං දට්ඨුකායමො

නවපුරසසහස්සානි යපයසසිං, එකපුරයසොපි ආගන්ත්වා සාසනමත්තම්පි

ආයරොයචතා නත්ථි, දුජ්ජායනො යෙො පන යම ජීවිතන්තරායයො, අහං

ජීවමායනොව පුත්තං දට්ඨුමිච්ොමි. සක්ඛිස්සසි යම පුත්තං දස්යසත’’න්ති? 

යසො ‘‘සක්ඛිස්සාමි, යදව, සයචපබ්බජිතංලභිස්සාමී’’තිආහ. ‘‘තාත, ත්වං 

පබ්බජිත්වා වා අපබ්බජිත්වා වා මය්හං පුත්තං දස්යසහී’’ති. යසො ‘‘සාධු, 
යදවා’’ති රඤ්යඤො සාසනං ආදාය රාජගහං ගන්ත්වා සත්ථු ධම්මයදසනං
සුත්වා සද්ධිං පුරසසහස්යසන අරහත්තං පත්වා එහිභික්ඛුභායව පතිට්ඨාය

ඵග්ගුනීපුණ්ණමාසියං චින්යතසි – ‘‘අතික්කන්යතො යහමන්යතො, 

වසන්තසමයයො අනුප්පත්යතො, සුපුප්ඵිතා වනසණ්ඩා, පටිපජ්ජනක්ෙයමො

මග්යගො, කායලො දසබලස්ස ඤාතිසඞ්ගහං කාත’’න්ති චින්යතත්වා
භගවන්තං ්පසඞ්කමිත්වා සට්ඨිමත්තාහි ගාථාහි භගවයතො කුලනගරං 
ගමනත්ථායගමනවණ්ණංවණ්යණසි– 

‘‘අඞ්ගාරයනොදානිදුමාභදන්යත, ඵයලසියනොෙදනංවිප්පහාය; 
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යතඅච්චිමන්යතොවපභාසයන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘දුමා විචිත්තාසුවිරාජමානා, රත්තඞ්කුයරයහවචපල්ලයවහි; 

රතනුජ්ජලමණ්ඩපසන්නිභාසා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුපුප්ඵිතග්ගාකුසුයමහිභූසිතා, මනුඤ්ඤභූතා සුචිසාධුගන්ධා; 

රුක්ොවියරොචන්ති්යභොසුපස්යසසු, සමයයොමහාවීර අඞ්ගීරසානං. 

‘‘ඵයලහියනයකහිසමිද්ධිභූතා, විචිත්තරුක්ෝභයතොවකායස; 

ඛුද්දංපිපාසම්පිවියනොදයන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විචිත්තමාලා සුචිපල්ලයවහි, සුසජ්ජිතා යමොරකලාපසන්නිභා; 

රුක්ොවියරොචන්ති්යභොසුපස්යසසු, සමයයොමහාවීර අඞ්ගීරසානං. 

‘‘වියරොචමානාඵලපල්ලයවහි, සුසජ්ජිතාවාසනිවාසභූතා; 

යතොයසන්තිඅද්ධානකිලන්තසත්යත, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුඵුල්ලිතග්ගාවනගුම්බනිස්සිතා, ලතාඅයනකාසුවිරාජමානා; 

යතොයසන්තිසත්යතමණිමණ්ඩපාව, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘ලතාඅයනකාදුමනිස්සිතාව, පියයහිසද්ධිංසහිතාවධූව; 

පයලොභයන්තීහිසුගන්ධගන්ධා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විචිත්තනීලාදිමනුඤ්ඤවණ්ණා, දිජාසමන්තා අභිකූජමානා; 

යතොයසන්තිමඤ්ජුස්සරතාරතීහි, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘මිගා ච නානා සුවිරාජමානා, ්ත්තඞ්ගකණ්ණා ච 

මනුඤ්ඤයනත්තා; 

දිසාසමන්තාමභිධාවයන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘මනුඤ්ඤභූතාචමහීසමන්තා, විරාජමානාහරතාවසද්දලා; 

සුපුප්ඵිරුක්ොයමොළිනිවලඞ්කතා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුසජ්ජිතාමුත්තමයාවවාලුකා, සුසණ්ඨිතාචාරුසුඵස්සදාතා; 

වියරොචයන්යතවදිසාසමන්තා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සමංසුඵස්සංසුචිභූමිභාගං, මනුඤ්ඤපුප්යඵොදයගන්ධවාසිතං; 

විරාජමානංසුචිමඤ්චයසොභං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුසජ්ජිතංනන්දනකානනංව, විචිත්තනානාදුමසණ්ඩමණ්ඩිතං; 

සුගන්ධභූතංපවනංසුරම්මං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 
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‘‘සරාවිචිත්තාවිවිධාමයනොරමා, සුසජ්ජිතාපඞ්කජපුණ්ඩරීකා; 

පසන්නසීයතොදකචාරුපුණ්ණා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුඵුල්ලනානාවිධපඞ්කයජහි, විරාජමානාසුචිගන්ධගන්ධා; 

පයමොදයන්යතවනරාමරානං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුඵුල්ලපඞ්යකරුහසන්නිසින්නා, දිජාසමන්තාමභිනාදයන්තා; 

යමොදන්තිභරයාහිසමඞ්ගියනොයත, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුඵුල්ලපුප්යඵහිරජංගයහත්වා, අලීවිධාවන්තිවිකූජමානා; 

මධුම්හිගන්යධොවිදිසංපවායති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘අභින්නනාදාමදවාරණාච, ගිරීහිධාවන්තිචවාරධාරා; 
සවන්තිනජ්යජොසුවිරාජිතාවසමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘ගිරීසමන්තාවපදිස්සමානා, මයූරගීවාඉවනීලවණ්ණා; 

දිසාරජින්දාවවියරොචයන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘මයූරසඞ්ඝාගිරමුද්ධනස්මිං, නච්චන්තිනාරීහි සමඞ්ගිභූතා; 

කූජන්තිනානාමධුරස්සයරහි, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුවාදිකායනකදිජාමනුඤ්ඤා, විචිත්තපත්යතහිවිරාජමානා; 

ගිරම්හිඨත්වාඅභිනාදයන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුඵුල්ලපුප්ඵාකරමාභිකිණ්ණා, සුගන්ධනානාදලලඞ්කතාච; 

ගිරීවියරොචන්තිදිසාසමන්තා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘ජලාසයායනකසුගන්ධගන්ධා, සුරන්ද්යොනජලාසයාව; 

සවන්තිනජ්යජොසුවිරාජමානා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විචිත්තතිත්යථහිඅලඞ්කතාච, මනුඤ්ඤනානාමිගපක්ඛිපාසා; 

නජ්යජොවියරොචන්තිසුසන්දමානා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘්යභොසුපස්යසසුජලාසයයසු, සුපුප්ඵිතාචාරුසුගන්ධරුක්ො; 

විභූසිතග්ගාසුරසුන්දරීච, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුගන්ධනානාදුමජාලකිණ්ණං, වනංවිචිත්තං සුරනන්දනංව; 

මයනොභිරාමංසතතංගතීනං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සම්පන්නනානාසුචිඅන්නපානා, සබෙඤ්ජනාසාදුරයසනයුත්තා; 

පයථසුගායමසුලභාමනුඤ්ඤා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 
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‘‘විරාජිතාආසිමහීසමන්තා, විචිත්තවණ්ණාකුසුමාසනස්ස; 
රත්තින්දයගොයපහිඅලඞ්කතාවසමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විසුද්ධසද්ධාදිගුයණහි යුත්තා, සම්බුද්ධරාජංඅභිපත්ථයන්තා; 

බහූහිතත්යථවජනාසමන්තා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විචිත්රආරාමසුයපොක්ෙරඤ්යඤො, විචිත්රනානාපදුයමහිෙන්නා; 

භියසහිඛීරංවරසංපවායති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විචිත්රනීලච්ෙදයනනලඞ්කතා, මනුඤ්ඤරුක්ෝභයතොවකායස; 

සමුග්ගතාසත්තසමූහභූතා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විචිත්රනීලබ්භමිවායතංවනං, සුරන්දයලොයකඉවනන්දනංවනං; 

සබ්යබොතකංසාධුසුගන්ධපුප්ඵං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුභඤ්ජසංයයොජනයයොජයනසු, සුභික්ෙගාමාසුලභාමනුඤ්ඤා; 

ජනාභිකිණ්ණාසුලභන්නපානා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘පහූතොයූදකරම්මභූතා, නිවාසිනංසබ්බසුෙප්පදාතා; 

විසාලසාලාචසභාචබහූ, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විචිත්තනානාදුමසණ්ඩමණ්ඩිතා, 

මනුඤ්ඤ්යොනසුයපොක්ෙරඤ්යඤො; 

සුමාපිතාසාධුසුගන්ධගන්ධා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘වායතො මුදූසීතලසාධුරූයපො, නභාචඅබ්භාවිගතා සමන්තා; 

දිසාචසබ්බාවවියරොචයන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘පයථ රයජොනුග්ගමනත්ථයමව, රත්තිං පවස්සන්තිචමන්දවුට්ඨී; 

නයභචසූයරොමුදුයකොවතායපො, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘මදප්පබාහාමදහත්ථිසඞ්ඝා, කයරණුසඞ්යඝහිසුකීළයන්ති; 

දිසාවිධාවන්තිචගජ්ජයන්තා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘වනංසුනීලංඅභිදස්සනීයං, නීලබ්භකූටංඉවරම්මභූතං; 

වියලොකිතානංඅතිවිම්හනීයං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විසුද්ධමබ්භංගගනංසුරම්මං, මණිමයයහිසමලඞ්කතාව; 

දිසාචසබ්බාඅතියරොචයන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘ගන්ධබ්බවිජ්ජාධරකින්නරාච, සුගීතියන්තාමධුරස්සයරන; 

චරන්තිතස්මිංපවයනසුරම්යම, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 
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‘‘කියලසසඞ්ඝස්සභිතාසයකහි, තපස්සිසඞ්යඝහිනියසවිතංවනං; 

විහාරආරාමසමිද්ධිභූතං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සමිද්ධිනානාඵලියනො වනන්තා, අනාකුලා නිච්චමයනොභිරම්මා; 

සමාධිපීතිංඅභිවඩ්ඪයන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘නියසවිතංයනකදියජහිනිච්චං, ගායමනගාමංසතතංවසන්තා; 

පුයරපුයරගාමවරාචසන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘වත්ථන්නපානං සයනාසනඤ්ච, ගන්ධඤ්ච මාලඤ්ච

වියලපනඤ්ච; 

තහිංසමිද්ධාජනතාබහූච, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘පුඤ්ඤිද්ධියාසබ්බයසග්ගපත්තා, ජනාචතස්මිංසුඛිතා සමිද්ධා; 

පහූතයභොගාවිවිධාවසන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘නයභචඅබ්භාසුවිසුද්ධවණ්ණා, දිසාචචන්යදොසුවිරාජියතොව; 

රත්තිඤ්චවායතොමුදුසීතයලොච, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘චන්දුග්ගයම සබ්බජනාපහට්ඨා, සකඞ්ගයණ චිත්රකථාවදන්තා; 

පියයහිසද්ධිංඅභියමොදයන්ති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘චන්දස්සරංසීහිනභංවියරොචි, මහීචසංසුද්ධමනුඤ්ඤවණ්ණා; 

දිසාචසබ්බාපරසුද්ධරූපා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘දූයර චදිස්වාවරචන්දරංසිං, පුප්ඵිංසු පුප්ඵානිමහීතලස්මිං; 

සමන්තයතොගන්ධගුණත්ථිකානං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘චන්දස්සරංසීහිවිලිම්පිතාව, මහීසමන්තාකුසුයමනලඞ්කතා; 

වියරොචිසබ්බඞ්ගසුමාලිනීව, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘කුචන්තිහත්ථීපිමයදනමත්තා, විචිත්තපිඤ්ොචදිජා සමන්තා; 

කයරොන්තිනාදංපවයනසුරම්යම, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘පථඤ්ච සබ්බං පටිපජ්ජනක්ෙමං, ඉද්ධඤ්ච රට්ඨං සධනං 

සයභොගං; 

සබ්බත්ථුතංසබ්බසුෙප්පදානං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘වනඤ්චසබ්බංසුවිචිත්තරූපං, සුමාපිතංනන්දනකානනංව; 

යතීනපීතිංසතතංජයනති, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘අලඞ්කතංයදවපුරංවරම්මං, කපීලවත්ථුංඉතිනාමයධයෙං; 
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කුලනගරංඉධසස්සිරකං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘මනුඤ්ඤඅට්ටාලවිචිත්තරූපං, සුඵුල්ලපඞ්යකරුහසණ්ඩමණ්ඩිතං; 

විචිත්තපරොහිපුරංසුරම්මං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘විචිත්තපාකාරඤ්ච යතොරණඤ්ච, සුභඞ්ගණං යදවනිවාසභූතං; 

මනුඤ්ඤවීථිසුරයලොකසන්නිභං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘අලඞ්කතාසාකියරාජපුත්තා, විරාජමානාවරභූසයනහි; 

සුරන්දයලොයකඉවයදවපුත්තා, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘සුද්යධොදයනො මුනිවරං අභිදස්සනාය, අමච්චපුත්යත දසධා

අයපසයි; 

බයලනසද්ධිංමහතාමුනින්ද, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘යනවාගතංපස්සතියනවවාචං, යසොකාභිභූතංනරවීරයසට්ඨං; 

යතොයසතමිච්ොමිනරාධිපත්තං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘තංදස්සයනනබ්භුතපීතිරාසි, ්දික්ෙමානංද්විපදානමින්දං; 

යතොයසහිතංමුනින්දගුණයසට්ඨං, සමයයොමහාවීරඅඞ්ගීරසානං. 

‘‘ආසායකස්සයතයෙත්තං, බීජංආසායවප්පති; 

ආසායවාණිජායන්ති, සමුද්දංධනහාරකා; 

යායආසායතිට්ඨාමි, සායමආසාසමිජ්ෙත. 

‘‘නාතිසීතං නාති්ණ්හං, නාතිදුබ්භික්ෙොතකං; 

සද්දලාහරතාභූමි, එසකායලොමහාමුනී’’ති. 

අථනංසත්ථා–‘‘කිංනුයෙො, ්දායි, ගමනවණ්ණංවණ්යණසී’’තිආහ. 

‘‘භන්යත, තම්හාකං පිතා සුද්යධොදනමහාරාජා දට්ඨුකායමො, කයරොථ

ඤාතකානං සඞ්ගහ’’න්ති ආහ. ‘‘සාධු, ්දායි, කරස්සාමි ඤාතිසඞ්ගහං, 

යතන හි භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආයරොයචහි, ගමිෙවත් ං පූයරස්සන්තී’’ති ආහ. 

‘‘සාධු, භන්යත’’තියථයරොභික්ඛුසඞ්ඝස්සආයරොයචසි. 

සත්ථා අඞ්ගමගධවාසීනං කුලපුත්තානං දසහි සහස්යසහි, 
කපිලවත්ථුවාසීනං දසහි සහස්යසහීති සබ්යබයහව වීසතියා
ඛීණාසවභික්ඛුසහස්යසහි පරවුයතො රාජගහා නික්ෙමිත්වා දිවයස දිවයස
යයොජනං යයොජනං ගච්ෙන්යතො ද්වීහි මායසහි කපිලවත්ථුපුරං සම්පාපුණි.
සාකියාපි අනුප්පත්යතයයව භගවති – ‘‘අම්හාකං ඤාතියසට්ඨං
පස්සිස්සාමා’’ති භගවයතො වසනට්ඨානං වීමංසමානා 

‘‘නියරොධසක්කස්සාරායමො රමණීයයො’’ති සල්ලක්යෙත්වා සබ්බං
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පටිජග්ගනවිධිං කායරත්වා ගන්ධපුප්ඵහත්ථා පච්චුග්ගමනං කයරොන්තා
සබ්බාලඞ්කායරහි සමලඞ්කතගත්තා ගන්ධපුප්ඵචුණ්ණාදීහි පූජයමානා
භගවන්තංපුරක්ෙත්වා නියරොධාරාමයමවඅගමංසු. 

තත්ර භගවා වීසතියා ඛීණාසවසහස්යසහි පරවුයතො 

පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදි. සාකියා පන මානජාතිකා මානත්ථද්ධා, 

‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො අම්යහහි දහරතයරො, අම්හාකං කනිට්යඨො භාතා, 

පුත්යතො, භාගියනයයෙො, නත්තා’’ති චින්යතත්වා දහරදහයර රාජකුමායර

ආහංසු – ‘‘තම්යහ වන්දථ, මයං තම්හාකං පිට්ඨියතො පිට්ඨියතො
නිසීදිස්සාමා’’ති. යතස්යවවං නිසින්යනසු භගවා යතසං අජ්ොසයං
ඔයලොයකත්වා – ‘‘ඉයම ඤාතකා අත්තයනො යමොඝජිණ්ණභායවන න මං

වන්දන්ති, න පයනයත ජානන්ති ‘බුද්යධො නාම කීදියසො, බුද්ධබලං නාම

කීදිස’න්ති වා, ‘බුද්යධො නාම එදියසො, බුද්ධබලං නාම එදිස’න්ති වා, 
හන්දාහං අත්තයනො බුද්ධබලං ඉද්ධිබලඤ්ච දස්යසන්යතො පාටිහාරයඤ්ච

කයරයෙං, ආකායස දසසහස්සචක්කවාළවිත්ථතං සබ්බරතනමයං චඞ්කමං
මායපත්වා තත්ථ චඞ්කමන්යතො මහාජනස්ස අජ්ොසයං ඔයලොයකත්වා 
ධම්මඤ්ච යදයසයෙ’’න්ති චින්යතසි. යතන වුත්තං සඞ්ගීතිකාරයකහි
භගවයතො පරවිතක්කදස්සනත්ථං– 

3. 

‘‘න යහයත ජානන්ති සයදවමානුසා, බුද්යධො අයං කීදිසයකො

නරුත්තයමො; 

ඉද්ධිබලංපඤ්ඤාබලඤ්චකීදිසං, බුද්ධබලංයලොකහිතස්ස කීදිසං. 

4. 

‘‘න යහයත ජානන්ති සයදවමානුසා, බුද්යධො අයං එදිසයකො

නරුත්තයමො; 

ඉද්ධිබලංපඤ්ඤාබලඤ්චඑදිසං, බුද්ධබලංයලොකහිතස්සඑදිසං. 

5. 

‘‘හන්දාහංදස්සයිස්සාමි, බුද්ධබලමනුත්තරං; 

චඞ්කමංමාපයිස්සාමි, නයභරතනමණ්ඩිත’’න්ති. 

තත්ථ න යෙය  ජානන්තීති න හි එයත ජානන්ති. න-කායරො

පටියසධත්යථො. හි-කායරො කාරණත්යථ නිපායතො. යස්මා පයනයත මම
ඤාතිආදයයොයදවමනුස්සා මයාබුද්ධබයලචඉද්ධිබයලචඅනාවිකයතන

ජානන්ති ‘‘එදියසො බුද්යධො, එදිසං ඉද්ධිබල’’න්ති, තස්මා අහං මම

බුද්ධබලඤ්ච ඉද්ධිබලඤ්ච දස්යසයෙන්ති අත්යථො. සයදවමානුසාති එත්ථ

යදවාති ්පපත්තියදවා අධිප්යපතා. සහ යදයවහීති සයදවා. යක යත? 

මානුසා, සයදවාඑවමානුසාසයදවමානුසා.අථවා යදයවොතිසම්මුතියදයවො, 
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සුද්යධොදයනො රාජා අධිප්යපයතො. සහ යදයවන රඤ්ඤා සුද්යධොදයනනාති

සයදවා. මානුසාතිඤාතිමානුසා, සයදවා සසුද්යධොදනාමානුසාසයදවමානුසා
සරාජායනො වා එයතමමඤාතිමානුසා මමබලංන විජානන්තීති අත්යථො.
යසසයදවාපි සඞ්ගහං ගච්ෙන්තියයව. සබ්යබපි යදවා යදවනට්යඨන
‘‘යදවා’’ති වුච්චන්ති. යදවනං නාම ධාතඅත්යථො කීළාදි. අථ වා යදවා ච

මානුසා ච යදවමානුසා, සහ යදවමානුයසහි සයදවමානුසා. යක යත? 

යලොකාති වචනයසයසො දට්ඨබ්යබො. බුද්යධොති චතසච්චධම්යම බුද්යධො

අනුබුද්යධොතිබුද්යධො.යථාහ – 

‘‘අභිඤ්යඤයෙං අභිඤ්ඤාතං, භායවතබ්බඤ්ච භාවිතං; 

පහාතබ්බං පහීනං යම, තස්මා බුද්යධොස්මි බ්රාහ්මණා’’ති. (ම. නි.

2.399; සු.නි.563); 

ඉධ පන කත්තකාරයක බුද්ධසද්දසිද්ධි දට්ඨබ්බා. අධිගතවියසයසහි 
යදවමනුස්යසහි ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො වත යසො භගවා’’ති එවං බුද්ධත්තා
ඤාතත්තා බුද්යධො.ඉධකම්මකාරයකබුද්ධසද්දසිද්ධිදට්ඨබ්බා.බුද්ධමස්ස

අත්ථීති වා බුද්යධො, බුද්ධවන්යතොති අත්යථො. තං සබ්බං

සද්දසත්ථානුසායරන යවදිතබ්බං. කීදිසයකොති කීදියසො කිංසරක්ෙයකො
කිංසදියසොකිංවණ්යණොකිංසණ්ඨායනො දීයඝොවාරස්යසොවාතිඅත්යථො. 

නරුත් යමොති නරානං නයරසු වා ්ත්තයමො පවයරො යසට්යඨොති

නරුත්තයමො. ඉද්ධිබලන්ති එත්ථ ඉජ්ෙනං ඉද්ධි නිප්ඵත්තිඅත්යථන
පටිලාභට්යඨන ච ඉද්ධි. අථ වා ඉජ්ෙන්ති තාය සත්තා ඉද්ධා වුද්ධා
්ක්කංසගතායහොන්තීති ඉද්ධි.සාපන දසවිධායහොති.යථාහ– 

‘‘ඉද්ධියයොති දස ඉද්ධියයො. කතමා දස? අධිට්ඨානා ඉද්ධි, 

විකුබ්බනා ඉද්ධි, මයනොමයා ඉද්ධි, ඤාණවිප්ඵාරා ඉද්ධි, 

සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි, අරයාඉද්ධි, කම්මවිපාකජාඉද්ධි, පුඤ්ඤවයතො

ඉද්ධි, විජ්ජාමයා ඉද්ධි, තත්ථ තත්ථ සම්මාපයයොගපච්චයා

ඉජ්ෙනට්යඨනඉද්ධී’’ති(පටි.ම.3.10). 

තාසං ඉදං නානත්තං – පකතියා එයකො බහුකං ආවජ්යජති, සතං වා
සහස්සං වාආවජ්ජිත්වාඤායණනඅධිට්ඨාති‘‘බහුයකොයහොමී’’ති(පටි.ම.

3.10) එවං විභජිත්වා දස්සිතා ඉද්ධි අධිට්ඨානවයසන නිප්ඵන්නත්තා 

අධිට්ඨානා ඉද්ධි නාම.තස්සායමත්යථො–අභිඤ්ඤාපාදකංචතත්ථජ්ොනං

සමාපජ්ජිත්වා තයතො වුට්ඨාය සයච සතං ඉච්ෙති ‘‘සතං යහොමි, සතං
යහොමී’’ති කාමාවචරපරකම්මචිත්යතහි පරකම්මං කත්වා පුන
අභිඤ්ඤාපාදකං ොනං සමාපජ්ජිත්වා තයතො වුට්ඨාය පුන ආවජ්ජිත්වා

අධිට්ඨාති, අධිට්ඨානචිත්යතන සයහව සතං යහොති. සහස්සාදීසුපි එයසව 
නයයො. 
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තත්ථ පාදකජ්ොනචිත්තං නිමිත්තාරම්මණං පරකම්මචිත්තානි 

සතාරම්මණානි වා සහස්සාදීසු අඤ්ඤතරාරම්මණානි වා, තානි ච යෙො

වණ්ණවයසන, යනො පණ්ණත්තිවයසන. අධිට්ඨානචිත්තම්පි

සතාරම්මණයමව, තං පන අප්පනාචිත්තං විය යගොත්රභුඅනන්තරයමව

්ප්පජ්ජති රූපාවචරචතත්ථොනිකං. යසො පන පකතිවණ්ණං විජහිත්වා
කුමාරවණ්ණං වා දස්යසති නාගවණ්ණං වා දස්යසති. සුපණ්ණවණ්ණං

වා…යප.…විවිධම්පියසනාබූහංවාදස්යසතීති(පටි.ම.3.13) එවං ආගතා

ඉද්ධිපකතිවණ්ණවිජහනවිකාරවයසනපවත්තත්තා විකුබ්බනිද්ධි නාම. 

‘‘ඉධ භික්ඛු ඉමම්හා කායා අඤ්ඤං කායං අභිනිම්මිනාති රූපිං 

මයනොමයං සබ්බඞ්ගපච්චඞ්ගිං අහීනින්ද්රිය’’න්ති (පටි. ම. 3.14) ඉමිනා
නයයන ආගතා ඉද්ධි සරීරස්යසව අබ්භන්තයර අඤ්ඤස්ස මයනොමයස්ස

සරීරස්සනිප්ඵත්තිවයසන පවත්තත්තා මයනොමයද්ධි නාම. 

ඤාණුප්පත්තියතො පුබ්යබ වා පච්ො වා තඞ්ෙයණ වා යතන
අත්තභායවන පටිලභිතබ්බඅරහත්තඤාණානුභායවනනිබ්බත්යතොවියසයසො 

ඤාණවිප්ඵාය ො ඉද්ධි නාම. ආයස්මයතො බාකුලස්ස ච ආයස්මයතො 

සංකිච්චස්සචඤාණවිප්ඵාරාඉද්ධි, යතසංවත්ථුයචත්ථකයථතබ්බං(අ.නි.

අට්ඨ. 1.1.226). 

සමාධියතො පුබ්යබ වා පච්ො වා තඞ්ෙයණ වා සමථානුභායවන 

නිබ්බත්යතොවියසයසො සමාධිවිප්ඵා ාඉද්ධි නාම.ආයස්මයතො සාරපුත්තස්ස

සමාධිවිප්ඵාරාඉද්ධි(්දා.34), ආයස්මයතොසඤ්ජීවස්ස සමාධිවිප්ඵාරාඉද්ධි

(ම. නි. 1.507), ආයස්මයතො ොණුයකොණ්ඩඤ්ඤස්ස සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි

(ධ. ප. අට්ඨ. 1.ොණුයකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරවත්ථු), ්ත්තරාය ්පාසිකාය 

සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි (ධ. ප. අට්ඨ. 2.්ත්තරා්පාසිකාවත්ථු; අ. නි. අට්ඨ. 

1.1.262), සාමාවතියා ්පාසිකාය සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධීති (ධ. ප. අට්ඨ. 

1.සාමාවතීවත්ථු; අ. නි. අට්ඨ. 1.1.260-261) යතසං වත්ථූයනත්ථ

කයථතබ්බානි, ගන්ථවිත්ථාරයදොසපරහාරත්ථංපනමයානවිත්ථාරතානි. 

කතමා අරයා ඉද්ධි? ඉධ භික්ඛු සයච ආකඞ්ෙති ‘‘පටික්කූයල 

අප්පටික්කූලසඤ්ඤී විහයරයෙ’’න්ති අප්පටික්කූලසඤ්ඤී තත්ථ විහරති, 
සයච ආකඞ්ෙති ‘‘අප්පටික්කූයල පටික්කූලසඤ්ඤී විහයරයෙ’’න්ති 
පටික්කූලසඤ්ඤීතත්ථවිහරති…යප.…්යපක්ෙයකොතත්ථවිහරතිසයතො

සම්පජායනොති(පටි. ම.3.17). අයඤ්හියචයතොවසිප්පත්තානංඅරයානංයයව

සම්භවයතො අරිො ඉද්ධි නාම. 

කතමා කම්මවිපාකජා ඉද්ධි? සබ්යබසං පක්ඛීනං සබ්යබසං යදවානං 
පඨමකප්පිකානං මනුස්සානං එකච්චානඤ්ච විනිපාතිකානං 

යවහාසගමනාදිකා කම්මවිපාකජා ඉද්ධි නාම. කතමා පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි? 
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පටුන 

රාජාචක්කවත්තීයවහාසංගච්ෙතිසද්ධිංචතරඞ්ගිනියායසනාය.ජටිලකස්ස 

ගහපතිස්ස අසීතිහත්යථො සුවණ්ණපබ්බයතො නිබ්බත්ති. අයං පුඤ්ඤවය ො 

ඉද්ධි නාම. යඝොසකස්ස ගහපතියනො (ධ. ප. අට්ඨ.

1.කුම්භයඝොසකයසට්ඨිවත්ථු) සත්තසු ඨායනසු මාරණත්ථාය ්පක්කයම

කයතපි අයරොගභායවො පුඤ්ඤවය ො ඉද්ධි. යමණ්ඩකයසට්ඨිස්ස (ධ. ප.

අට්ඨ. 2.යමණ්ඩකයසට්ඨිවත්ථු) අට්ඨකරීසමත්යත පයදයස

සත්තරතනමයානංයමණ්ඩකානංපාතභායවො පුඤ්ඤවය ොඉද්ධි. 

කතමා විජ්ජාමයා ඉද්ධි? විජ්ජාධරා විජ්ජං පරජප්පිත්වා යවහාසං

ගච්ෙන්ති, ආකායස අන්තලික්යෙ හත්ථිම්පි දස්යසන්ති…යප.… විවිධම්පි 

යසනාබූහංදස්යසන්තීති(පටි.ම.3.18). ආදිනයප්පවත්තා විජ්ජාමොඉද්ධි 

නාම. තං තං කම්මං කත්වා නිබ්බත්යතො වියසයසො ‘සම්මාපයයොගපච්චයා

ඉජ්ෙනට්යඨන ඉද්ධී’ති අයං  ත්ථ  ත්ථ සම්මාපයෙොගපච්චො

ඉජ්ඣනට්යඨනඉද්ධි නාම.ඉමිස්සා දසවිධායඉද්ධියාබලංඉද්ධිබලංනාම, 

ඉදංමය්හංඉද්ධිබලංනජානන්තීතිඅත්යථො (විසුද්ධි.2.375ආදයයො). 

පඤ්ඤාබලන්ති සබ්බයලොකියයලොකුත්තරගුණවියසසදායකං

අරහත්තමග්ගපඤ්ඤාබලං අධිප්යපතං, තම්පි එයත න ජානන්ති. යකචි
‘‘ෙන්නං අසාධාරණඤාණානයමතං අධිවචනං පඤ්ඤාබල’’න්ති වදන්ති. 

බුද්ධබලන්ති එත්ථ බුද්ධබලං නාම බුද්ධානුභායවො, දසබලඤාණානි වා. 

තත්ථ දසබලඤාණානි නාම ඨානාට්ඨානඤාණං, 

අතීතානාගතපච්චුප්පන්නකම්මවිපාකජානනඤාණං, 

සබ්බත්ථගාමිනිපටිපදාඤාණං, අයනකධාතනානාධාතයලොකජානනඤාණං, 

නානාධිමුත්තිකඤාණං, ආසයානුසයඤාණං, 
ොනවියමොක්ෙසමාධිසමාපත්තීනං සංකියලසයවොදානවුට්ඨායනසු

යථාභූතඤාණං, පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං, චුතූපපාතඤාණං, 
ආසවක්ෙයඤාණන්ති ඉමානි දස. ඉයමසං දසන්නං ඤාණානං අධිවචනං

බුද්ධබලන්ති. එදිසන්තිඊදිසං, අයයමවවාපායඨො. 

ෙන්දාති වවස්සග්ගත්යථ නිපායතො. අෙන්ති අත්තානං නිද්දිසති. කිං

වුත්තංයහොති? යස්මාපයනයතමම ඤාතකාබුද්ධබලංවාබුද්ධගුයණවාන

ජානන්ති, යකවලං අත්තයනො යමොඝජිණ්ණභාවං නිස්සාය මානවයසන

සබ්බයලොකයජට්ඨයසට්ඨංමංන වන්දන්ති.තස්මායතසංමානයකතඅත්ථි, 
තං භඤ්ජිත්වා වන්දනත්ථං බුද්ධබලං දස්යසයෙන්ති වුත්තං යහොති. 

දස්සයස්සාමීති දස්යසයෙං. ‘‘දස්යසස්සාමී’’ති ච පායඨො, යසොයයවත්යථො. 

බුද්ධබලන්ති බුද්ධානුභාවං, බුද්ධඤාණවියසසං වා. අනුත්  න්ති

නිරුත්තරං. චඞ්කමන්ති චඞ්කමිතබ්බට්ඨානං වුච්චති. මාපයස්සාමීති

මායපයෙං. ‘‘චඞ්කමනංමායපස්සාමී’’තිචපායඨො, යසොයයවත්යථො. නයභති 

ආකායස. සබ්බ  නමණ්ඩි න්ති සබ්යබහි රතිජනනට්යඨන රතයනහි 

මුත්තා-මණි-යවළුරය-සඞ්ෙ-සිලා-පවාළ-රජත-සුවණ්ණ-මසාරගල්ල-
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යලොහිතඞ්යකහි දසහි දසහි මණ්ඩියතො අලඞ්කයතො සබ්බරතනමණ්ඩියතො, 
තං සබ්බරතනමණ්ඩිතං.‘‘නයභරතනමණ්ඩිත’’න්තිපඨන්තියකචි. 

අයථවං භගවතා චින්තිතමත්යත දසසහස්සචක්කවාළවාසියනො
භුම්මාදයයො යදවා පමුදිතහදයා සාධුකාරමදංසු. තමත්ථං පකායසන්යතහි
සඞ්ගීතිකාරයකහි– 

6. 

‘‘භුම්මා මහාරාජිකාතාවතිංසා, යාමාචයදවා තසිතාචනිම්මිතා; 

පරනිම්මිතා යයපි ච බ්රහ්මකායිකා, ආනන්දිතා විපුලමකංසු 
යඝොස’’න්ති.– 

ආදිගාථායයොඨපිතාතියවදිතබ්බා. 

තත්ථ භුම්මාති භුම්මට්ඨා, පාසාණපබ්බතවනරුක්ොදීසු ඨිතා. 

මො ාජිකාති මහාරාජපක්ඛිකා. භුම්මට්ඨානං යදවතානං සද්දං සුත්වා

ආකාසට්ඨකයදවතා, තයතො අබ්භවලාහකායදවතා, තයතෝණ්හවලාහකා

යදවතා, තයතොසීතවලාහකායදවතා, තයතොවස්සවලාහකා යදවතා, තයතො

වාතවලාහකා යදවතා, තයතො චත්තායරො මහාරාජායනො, තයතො තාවතිංසා, 

තයතොයාමා, තයතො තසිතා, තයතොනිම්මානරතී, තයතොපරනිම්මිතවසවත්තී, 

තයතොබ්රහ්මකායිකා, තයතො බ්රහ්මපුයරොහිතා, තයතොමහාබ්රහ්මායනො, තයතො

පරත්තාභා, තයතො අප්පමාණාභා, තයතො ආභස්සරා, තයතො පරත්තසුභා, 

තයතොඅප්පමාණසුභා, තයතොසුභකිණ්හා, තයතොයවහප්ඵලා, තයතො අවිහා, 

තයතො අතප්පා, තයතො සුදස්සා, තයතො සුදස්සී, තයතො අකනිට්ඨා යදවතා
සද්දං සුත්වා මහන්තංසද්දං අකංසු. අසඤ්ඤියනොච අරූපාවචරසත්යතච
ඨයපත්වා යසොතායතනපවත්තිට්ඨායන සබ්යබ යදවමනුස්සනාගාදයයො

පීතිවසං ගතහදයා ්ක්කුට්ඨිසද්දමකංසූති අත්යථො. ආනන්දි ාති

පමුදිතහදයා, සඤ්ජාතපීතියසොමනස්සාහුත්වාතිඅත්යථො. විපුලන්ති පුථුලං. 

අථ සත්ථා චින්තිතසමනන්තරයමව ඔදාතකසිණසමාපත්තිං 
සමාපජ්ජිත්වා – ‘‘දසසු චක්කවාළසහස්යසසු ආයලොයකො යහොතූ’’ති 
අධිට්ඨාසි.යතනඅධිට්ඨානචිත්යතනසයහවආයලොයකොඅයහොසිපථවියතො 
පට්ඨායයාවඅකනිට්ඨභවනා.යතනවුත්තං– 

7. 

‘‘ඔභාසිතාචපථවීසයදවකා, පුථූචයලොකන්තරකාඅසංවුතා; 

තයමො ච තිබ්යබො විහයතො තදා අහු, දිස්වාන අච්යෙරකං 
පාටිහීර’’න්ති. 

තත්ථ ඔභාසි ාති පකාසිතා. පථවීති එත්ථායං පථවී චතබ්බිධා –

කක්ෙළපථවී, සසම්භාරපථවී, නිමිත්තපථවී, සම්මුතිපථවීති. තාසු ‘‘කතමා 
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චාවුයසො, අජ්ෙත්තිකා පථවීධාත? යං අජ්ෙත්තං පච්චත්තං කක්ෙළං 

ෙරගත’’න්තිආදීසු (විභ. 173) වුත්තා අයං කක්ඛළපථවී නාම. ‘‘යයො පන

භික්ඛු පථවිං ෙයණයෙ වා ෙණායපයෙ වා’’තිආදීසු (පාචි. 85) වුත්තා 

සසම්භාරපථවී, යයචයකසාදයයොවීසතියකොට්ඨාසා, අයයොයලොහාදයයොච

බාහිරා; සාපි වණ්ණාදීහි සම්භායරහි සද්ධිං පථවීති සසම්භා පථවී නාම. 

‘‘පථවීකසිණයමයකො සඤ්ජානාතී’’තිආදීසු (දී. නි. 3.360) නිමිත් පථවී 

‘‘ආරම්මණපථවී’’තිපි වුච්චති. පථවීකසිණොනලාභී යදවයලොයක
නිබ්බත්යතොආගමනවයසන‘‘පථවීයදයවො’’තිනාමංලභති.වුත්තඤ්යහතං

– ‘‘ආයපො ච යදවා පථවී’’තිආදීසු (දී. නි. 2.340) අයං සම්මුතිපථවී, 
පඤ්ඤත්තිපථවීනාමාතියවදිතබ්බා.ඉධපනසසම්භාරපථවීඅධිප්යපතා(ම.

නි.අට්ඨ. 1.2පථවීවාරවණ්ණනා). 

සයදවකාති සයදවයලොකා. ‘‘සයදවතා’’තිපි පායඨො අත්ථි යච

සුන්දරතරං, සයදවයකොමනුස්සයලොයකො ඔභාසියතොති අත්යථො. පුථූතිබහූ. 

යලොකන් රිකාති අසුරකායනරකානයමතං අධිවචනං, තා පන තිණ්ණං

චක්කවාළානං අන්තරා එකා යලොකන්තරකා යහොති, තිණ්ණං
සකටචක්කානං අඤ්ඤමඤ්ඤං ආහච්ච ඨිතානං මජ්යෙ ඔකායසො විය

එයකයකො යලොකන්තරකනිරයයො, පරමාණයතො අට්ඨයයොජනසහස්යසො

යහොති. අසංවු ාතියහට්ඨාඅප්පතිට්ඨා.  යමොචාති අන්ධකායරො. තිබ්යබොති
බහයලො ඝයනො. චන්දිමසූරයායලොකාභාවයතො නිච්චන්ධකායරොව යහොති. 

විෙය ොතිවිද්ධස්යතො.  දාතියදාපනභගවාසත්යතසුකාරුඤ්ඤතංපටිච්ච

පාටිහාරයකරණත්ථං ආයලොකං ඵර, තදා යසො තයමො තිබ්යබො

යලොකන්තරකාසුඨියතො, විහයතොවිද්ධස්යතොඅයහොසීති අත්යථො. 

අච්යඡ කන්ති අච්ෙරාපහරණයයොග්ගං, විම්හයවයසන අඞ්ගුලීහි

පහරණයයොග්ගන්ති අත්යථො. පාටිහී න්ති පටිපක්ෙහරණයතො පාටිහීරං.

පටිහරති සත්තානං දිට්ඨිමායනොපගතානි චිත්තානීති වා පාටිහීරං, 
අප්පසන්නානං සත්තානං පසාදං පටිආහරතීති වා පාටිහීරං.

‘‘පාටියහර’’න්තිපි පායඨො, යසොයයවත්යථො. එත්ථ

ආයලොකවිධානවියසසස්යසතං අධිවචනං. දිස්වාන අච්යඡ කං පාටිහී න්ති
එත්ථ යදවා ච මනුස්සා ච යලොකන්තරකාසු නිබ්බත්තසත්තාපි ච තං
භගවයතො පාටිහාරයං දිස්වා පරමප්පීතියසොමනස්සං අගමංසූති ඉදං වචනං

ආහරත්වාඅත්යථොදට්ඨබ්යබො, ඉතරථාන පුබ්යබනවාපරං, නපයරනවා
පුබ්බංයුජ්ජති. 

ඉදානි නයකවලං මනුස්සයලොයකසුයයවආයලොයකො අත්ථි, සබ්බත්ථ
තිවියධපි සඞ්ොරසත්යතොකාසසඞ්ොයත යලොයක ආයලොයකොයයවාති

දස්සනත්ථං – 

8. 
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පටුන 

‘‘සයදවගන්ධබ්බමනුස්සරක්ෙයස, 

ආභා්ළාරාවිපුලාඅජායථ; 

ඉමස්මිංයලොයකපරස්මිඤ්යචොභයස්මිං, 

අයධොච්ද්ධංතිරයඤ්චවිත්ථත’’න්ති.–අයංගාථා වුත්තා; 

තත්ථ යදවාතිසම්මුතියදවා්පපත්තියදවා විසුද්ධියදවාතිසබ්යබපියදවා
ඉධ සඞ්ගහිතා. යදවා ච ගන්ධබ්බා ච මනුස්සා ච රක්ෙසා ච
යදවගන්ධබ්බමනුස්සරක්ෙසා. සහ යදවගන්ධබ්බමනුස්සරක්ෙයසහීති 

සයදවගන්ධබ්බමනුස්ස ක්ඛයසො. යකො පන යසො? යලොයකො, තස්මිං 

සයදවගන්ධබ්බමනුස්සරක්ෙයස යලොයක. ආභාති ආයලොයකො. උළා ාති
එත්ථායං්ළාර-සද්යදොමධුරයසට්ඨවිපුලාදීසුදිස්සති.තථා යහස‘‘්ළාරානි

ොදනීයයභොජනීයානි ොදන්ති භුඤ්ජන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.366) මධුයර 
දිස්සති. ‘‘්ළාරාය යෙො පන භවං වච්ොයයනො පසංසාය සමණං යගොතමං

පසංසතී’’තිආදීසු (ම. නි. 1.288) යසට්යඨ. ‘‘අතික්කම්ම යදවානං

යදවානුභාවං අප්පමායණෝළායරොඔභායසො’’තිආදීසු (දී.නි.2.32; ම.නි.

3.201) විපුයල.ස්වායංඉධයසට්යඨදට්ඨබ්යබො(දී.නි. අට්ඨ.3.142; වි.ව.

අට්ඨ. 1). විපුලාති අප්පමාණා. අජාෙථාති ්ප්පජ්ජි ්දපාදි පවත්තිත්ථ. 

ඉමස්මිං යලොයක ප ස්මිඤ්චාති ඉමස්මිං මනුස්සයලොයක ච පරස්මිං 

යදවයලොයකචාතිඅත්යථො. උභෙස්මින්තිතදුභයස්මිං, අජ්ෙත්තබහිද්ධාදීසු

විය දට්ඨබ්බං. අයධො චාති අවීචිආදීසු නිරයයසු. උද්ධන්ති භවග්ගයතොපි

්ද්ධං අජටාකායසපි. තිරිෙඤ්චාති තිරයයතොපි දසසු චක්කවාළසහස්යසසු. 

විත්ථ න්ති විසටං. අන්ධකාරං විධමිත්වා වුත්තප්පකාරං යලොකඤ්ච 

පයදසඤ්චඅජ්යෙොත්ථරත්වාආභා පවත්තිත්ථාතිඅත්යථො.අථවා තිරිෙඤ්ච 

විත්ථ න්තිතිරයයතොවිත්ථතංමහන්තං, අප්පමාණංපයදසංආභාඵරත්වා 
අට්ඨාසීතිඅත්යථො. 

අථ භගවා දසසහස්සචක්කවායළසු ආයලොකඵරණං කත්වා
අභිඤ්ඤාපාදකං චතත්ථජ්ොනංසමාපජ්ජිත්වාතයතොවුට්ඨායආවජ්ජිත්වා
අධිට්ඨානචිත්යතන ආකාසමබ්භුග්ගන්ත්වායතසංඤාතීනංසීයසසුපාදපංසුං
ඔකිරමායනො විය මහතියා යදවමනුස්සපරසාය මජ්යෙ යමකපාටිහාරයං

දස්යසති.තංපනපාළියතොඑවංයවදිතබ්බං (පටි.ම.1.116) – 

‘‘කතමං තථාගතස්ස යමකපාටිහීයර ඤාණං? ඉධ තථාගයතො 
යමකපාටිහීරං කයරොති අසාධාරණං සාවයකහි ්පරමකායයතො

අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, යහට්ඨිමකායයතො ්දකධාරා පවත්තති.

යහට්ඨිමකායයතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, ්පරමකායයතො
්දකධාරා පවත්තති…යප.… පුරත්ථිමකායයතො අග්ගික්ෙන්යධො

පවත්තති, පච්ඡිමකායයතො ්දකධාරා පවත්තති. පච්ඡිමකායයතො

අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, පුරත්ථිමකායයතො ්දකධාරා

පවත්තති…යප.… දක්ඛිණඅක්ඛියතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, 
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වාමඅක්ඛියතො ්දකධාරා පවත්තති. වාමඅක්ඛියතො අග්ගික්ෙන්යධො

පවත්තති, දක්ඛිණඅක්ඛියතො ්දකධාරා පවත්තති…යප.…

දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, 

වාමකණ්ණයසොතයතො ්දකධාරා පවත්තති. වාමකණ්ණයසොතයතො

අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, දක්ඛිණකණ්ණයසොතයතො ්දකධාරා
පවත්තති…යප.… දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො අග්ගික්ෙන්යධො

පවත්තති, වාමනාසිකායසොතයතො ්දකධාරා පවත්තති.

වාමනාසිකායසොතයතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, 
දක්ඛිණනාසිකායසොතයතො ්දකධාරා පවත්තති…යප.… 

දක්ඛිණඅංසකූටයතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, වාමඅංසකූටයතො

්දකධාරා පවත්තති. වාමඅංසකූටයතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, 
දක්ඛිණඅංසකූටයතො ්දකධාරා පවත්තති…යප.… දක්ඛිණහත්ථයතො

අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, වාමහත්ථයතො ්දකධාරා පවත්තති.

වාමහත්ථයතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, දක්ඛිණහත්ථයතො
්දකධාරා පවත්තති…යප.… දක්ඛිණපස්සයතො අග්ගික්ෙන්යධො

පවත්තති, වාමපස්සයතො ්දකධාරා පවත්තති. වාමපස්සයතො 

අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, දක්ඛිණපස්සයතො ්දකධාරා

පවත්තති…යප.… දක්ඛිණපාදයතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, 
වාමපාදයතො ්දකධාරා පවත්තති. වාමපාදයතො අග්ගික්ෙන්යධො

පවත්තති, දක්ඛිණපාදයතො ්දකධාරා පවත්තති…යප.…

අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, අඞ්ගුලන්තරකාහි

්දකධාරා පවත්තති. අඞ්ගුලන්තරකාහි අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, 
අඞ්ගුලඞ්ගුයලහි ්දකධාරා පවත්තති…යප.… එයකකයලොමයතො 

අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, එයකකයලොමයතො ්දකධාරා පවත්තති.

යලොමකූපයතො යලොමකූපයතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, 
යලොමකූපයතො යලොමකූපයතො ්දකධාරා පවත්තති – ෙන්නං
වණ්ණානං නීලානංපීතකානංයලොහිතකානංඔදාතානංමඤ්ජිට්ඨානං
පභස්සරානං. 

‘‘භගවා චඞ්කමති, නිම්මියතො තිට්ඨති වානිසීදති වා යසයෙං වා 

කප්යපති.භගවාතිට්ඨති, නිම්මියතොචඞ්කමතිවානිසීදතිවායසයෙං

වා කප්යපති. භගවා නිසීදති, නිම්මියතො චඞ්කමති වා තිට්ඨති වා

යසයෙං වාකප්යපති. භගවා යසයෙංකප්යපති, නිම්මියතො චඞ්කමති

වා තිට්ඨති වා නිසීදති වා. නිම්මියතො චඞ්කමති, භගවා තිට්ඨති වා

නිසීදතිවායසයෙංවාකප්යපති.නිම්මියතොතිට්ඨති, භගවාචඞ්කමති

වා නිසීදති වා යසයෙං වා කප්යපති. නිම්මියතො නිසීදති, භගවා 
චඞ්කමති වා තිට්ඨති වා යසයෙං වා කප්යපති. නිම්මියතො යසයෙං

කප්යපති, භගවාචඞ්කමතිවාතිට්ඨතිවානිසීදතිවා, ඉදංතථාගතස්ස 
යමකපාටිහීයරඤාණන්තියවදිතබ්බං’’. 
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තස්ස පන භගවයතො යතයජොකසිණසමාපත්තිවයසන ්පරමකායයතො 
අග්ගික්ෙන්යධොපවත්තති.ආයපොකසිණසමාපත්තිවයසනයහට්ඨිමකායයතො
්දකධාරා පවත්තතීති පුන්දකධාරායපවත්තට්ඨානයතො අග්ගික්ෙන්යධො

පවත්තති, අග්ගික්ෙන්ධස්ස පවත්තට්ඨානයතො ්දකධාරා පවත්තතීති

දස්යසතං, ‘‘යහට්ඨිමකායයතො අග්ගික්ෙන්යධො පවත්තති, ්පරමකායයතො
්දකධාරාපවත්තතී’’තිවුත්තන්තියවදිතබ්බා.එයසවනයයො යසසපයදසුපි.
අග්ගික්ෙන්යධො පයනත්ථ ්දකධාරාය අසම්මිස්යසොව අයහොසි. තථා
්දකධාරා අග්ගික්ෙන්යධන.රස්මීසුපනදුතියාදුතියාරස්මිපුරමායපුරමාය
යමකා විය එකක්ෙයණ පවත්තති. ද්වින්නඤ්ච චිත්තානං එකක්ෙයණ

පවත්ති නාම නත්ථි, බුද්ධානං පන භවඞ්ගපරවාසස්ස ලහුකතාය
පඤ්චහාකායරහි චිණ්ණවසිතාය එතා රස්මියයො එකක්ෙයණ විය

පවත්තන්ති, තස්සා පන රස්මියා ආවජ්ජනපරකම්මාධිට්ඨානානි විසුංයයව.
නීලරස්මිඅත්ථායහිභගවා නීලකසිණංසමාපජ්ජති.පීතරස්මිආදීනංඅත්ථාය
පීතකසිණාදීනි සමාපජ්ජති. 

එවං භගවයතො යමකපාටිහීයර කයිරමායන සකලස්සාපි
දසසහස්සචක්කවාළස්ස අලඞ්කාරකරණකායලොවියඅයහොසි.යතනවුත්තං
– 

9. 

‘‘සත්තත්තයමො අනධිවයරො විනායයකො, සත්ථා අහූ

යදවමනුස්සපූජියතො; 

මහානුභායවො සතපුඤ්ඤලක්ෙයණො, දස්යසසි අච්යෙරකං 
පාටිහීර’’න්ති. 

තත්ථ සත්තුත් යමොති අත්තයනො සීලාදීහි ගුයණහි සබ්යබසු සත්යතසු

්ත්තයමො පවයරො යසට්යඨොති සත්තත්තයමො, සත්තානං වා ්ත්තයමො

සත්තත්තයමො. සත් න්ති හි ඤාණස්ස නාමං, යතන 
දසබලචතයවසාරජ්ජෙඅසාධාරණඤාණසඞ්ොයතන සත්යතන යසට්යඨො

්ත්තයමොතිසත්තත්තයමො, සමානාධිකරණවයසනසත්යතෝත්තයමොතිවා
සත්තත්තයමො. යදි එවං ‘‘්ත්තමසත්යතො’’ති වත්තබ්බං ්ත්තම-සද්දස්ස
පුබ්බනිපාතපාඨයතො. න පයනස යභයදො අනියමයතො බහුලවචනයතො ච 
නරුත්තමපුරසුත්තමනරවරාදි-සද්දාවියදට්ඨබ්යබො.අථවාසත්තං්ත්තමං

යස්ස යසො සත්තත්තයමො, ඉධාපි ච ්ත්තම-සද්දස්ස පුබ්බනිපායතො භවති.
්ත්තමසත්යතොති වියසසනස්ස පුබ්බනිපාතපාඨයතො ‘‘චිත්තගූ පද්ධගූ’’ති
එත්ථවියාතිනායංයදොයසො. ්භයවියසසනයතොවාආහිතග්ගිආදිපායඨොවිය

දට්ඨබ්යබො. විනාෙයකොති බහූහි විනයනූපායයහි සත්යත වියනති දයමතීති

විනායයකො. සත්ථාති දිට්ඨධම්මිකසම්පරායිකත්යථහි යථාරහං සත්යත

අනුසාසතීති සත්ථා. අහූති අයහොසි. යදවමනුස්සපූජිය ොති දිබ්යබහි
පඤ්චකාමගුයණහි දිබ්බන්ති කීළන්තීති යදවා. මනස්ස ්ස්සන්නත්තා



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 
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පටුන 

මනුස්සා, යදවා ච මනුස්සා ච යදවමනුස්සා, යදවමනුස්යසහි පූජියතො

යදවමනුස්සපූජියතො. පුප්ඵාදිපූජාය ච පච්චයපූජාය ච පූජියතො, අපචියතොති

අත්යථො. කස්මා පන යදවමනුස්සානයමව ගහණං කතං, නනු භගවා
තිරච්ොනගයතහිපි ආරවාළකාළාපලාලධනපාලපාලියලයෙකනාගාදීහි 
සාතාගිරාළවකයහමවතසූචියලොමෙරයලොමයක්ොදීහි විනිපාතගයතහිපි

පූජියතොයයවාති? සච්චයමයවතං, ්ක්කට්ඨපරච්යෙදවයසන

සබ්බපුග්ගලපරච්යෙදවයසන යචතං වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. මොනුභායවොති

මහතාබුද්ධානුභායවනසමන්නාගයතො. ස පුඤ්ඤලක්ඛයණොතිඅනන්යතසු
චක්කවායළසුසබ්යබසත්තාඑයකකං පුඤ්ඤකම්මංසතක්ෙත්තංකයරයයං
එත්තයකහිජයනහිකතකම්මං යබොධිසත්යතො සයයමව එකයකොසතගුණං
කත්වානිබ්බත්යතො. තස්මා ‘‘සතපුඤ්ඤලක්ෙයණො’’ති වුච්චති. යකචිපන 

‘‘සයතනසයතනපුඤ්ඤකම්යමනනිබ්බත්තඑයකකලක්ෙයණො’’තිවදන්ති.
‘‘එවං සන්යත යයො යකොචි බුද්යධො භයවයො’’ති තං අට්ඨකථාසු

පටික්ඛිත්තං. දස්යසසීති සබ්යබසං යදවමනුස්සානං අතිවිම්හයකරං
යමකපාටිහාරයංදස්යසසි. 

අථ සත්ථා ආකායස පාටිහාරයං කත්වා මහාජනස්ස චිත්තාචාරං 
ඔයලොයකත්වා තස්ස අජ්ොසයානුකූලං ධම්මකථං චඞ්කමන්යතො
කයථතකායමො ආකායස දසසහස්සචක්කවාළවිත්ථතං සබ්බරතනමයං
රතනචඞ්කමංමායපසි.යතනවුත්තං– 

10. 

‘‘යසො යාචියතො යදවවයරන චක්ඛුමා, අත්ථං සයමක්ඛිත්වා තදා 

නරුත්තයමො; 

චඞ්කමං මාපයි යලොකනායයකො, සුනිට්ඨිතං 
සබ්බරතනනිම්මිත’’න්ති. 

තත්ථ යසොති යසො සත්ථා. ොචිය ොති පඨමයමව අට්ඨයම සත්තායහ

ධම්මයදසනාය යාචියතොති අත්යථො. යදවවය නාති සහම්පතිබ්රහ්මුනා. 

චක්ඛුමාතිඑත්ථ චක්ෙතීතිචක්ඛු, සමවිසමං විභාවයතීති අත්යථො. තං පන

චක්ඛු දුවිධං –ඤාණචක්ඛු, මංසචක්ඛූති. තත්ථඤාණචක්ඛු පඤ්චවිධං – 

බුද්ධචක්ඛු, ධම්මචක්ඛු, සමන්තචක්ඛු, දිබ්බචක්ඛු, පඤ්ඤාචක්ඛූති. යතසු 

බුද්ධචක්ඛු නාමආසයානුසයඤාණඤ්යචව ඉන්ද්රියපයරොපරයත්තඤාණඤ්ච, 

යං ‘‘බුද්ධචක්ඛුනා යලොකං යවොයලොයකන්යතො’’ති (දී. නි. 2.69; ම. නි.

1.283; 2.339; සං.නි.1.172; මහාව.9) ආගතං. ධම්මචක්ඛු නාමයහට්ඨිමා 

තයයොමග්ගාතීණිච ඵලානි, යං‘‘විරජංවීතමලංධම්මචක්ඛුං්දපාදී’’ති(දී.

නි.1.355; සං.නි.5.1081; මහාව.16; පටි.ම.2.30) ආගතං. සමන් චක්ඛු 

නාම සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, යං ‘‘තථූපමං ධම්මමයං, සුයමධ, 

පාසාදමාරුය්හසමන්තචක්ඛූ’’ති(දී.නි.2.70; ම.නි.1.282; 2.338; සං.නි. 

1.172; මහාව. 8) ආගතං. දිබ්බචක්ඛු නාම ආයලොකවඩ්ඪයනන 
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්ප්පන්නාභිඤ්ඤාචිත්යතන සම්පයුත්තඤාණං, යං ‘‘දිබ්යබන චක්ඛුනා 

විසුද්යධනා’’ති (ම.නි.1.148, 284, 385, 432; 2.341; 3.82, 261; මහාව.

10) ආගතං. පඤ්ඤාචක්ඛු නාම‘‘චක්ඛුං්දපාදි, ඤාණං්දපාදී’’ති(සං. නි.

5.1082; මහාව.15; කථා.405; පටි.ම.2.30) එත්ථපුබ්යබනිවාසාදිඤාණං 
පඤ්ඤාචක්ඛූතිආගතං. 

මංසචක්ඛු නාම ‘‘චක්ඛුඤ්චපටිච්චරූයප චා’’ති (ම.නි. 1.204, 400; 

3.421, 425-426; සං. නි. 2.43; 4.60; කථා. 465, 467) එත්ථ

පසාදමංසචක්ඛුවුත්තං(දී.නි.අට්ඨ.1.213). තංපනදුවිධං– සසම්භාරචක්ඛු
පසාදචක්ඛූති. යතසු ය්වායං අක්ඛිකූපයක අක්ඛිපත්තයකහි පරවාරයතො 
මංසපිණ්යඩො යත්ථ චතස්යසො ධාතයයො වණ්ණගන්ධරයසොජා සම්භයවො
ජීවිතං භායවො චක්ඛුපසායදො කායපසායදොති සඞ්යෙපයතො යතරස සම්භාරා
යහොන්ති.විත්ථාරයතොපන සම්භවමානානිචතසමුට්ඨානානිෙත්තිංසජීවිතං
භායවොචක්ඛුපසායදොකායපසායදොතිඉයම කම්මසමුට්ඨානාචත්තායරොචාති

සසම්භාරා යහොන්ති, ඉදං සසම්භා චක්ඛු නාම. යං පන
යසතමණ්ඩලපරච්ඡින්යනන කණ්හමණ්ඩයලන පරවාරයත දිට්ඨමණ්ඩයල

සන්නිවිට්ඨං රූපදස්සනසමත්ථං පසාදමත්තං, ඉදං පසාදචක්ඛු නාම.

සබ්බානි පයනතානි එකවිධානි අනිච්චයතො සඞ්ෙතයතො, දුවිධානි

සාසවානාසවයතො යලොකියයලොකුත්තරයතො, තිවිධානි භූමියතො

්පාදිණ්ණත්තිකයතො, චතබ්බිධානි

එකන්තපරත්තඅප්පමාණානියතාරම්මණයතො, පඤ්චවිධානි 

රූපනිබ්බානාරූපසබ්බාරම්මණානාරම්මණවයසන, ෙබ්බිධානි යහොන්ති
බුද්ධචක්ොදිවයසන. ඉච්යචවයමතානි වුත්තප්පකාරානි චක්ඛූනි අස්ස

භගවයතොසන්තීතිභගවා චක්ඛුමාතිවුච්චති. අත්ථං සයමක්ඛිත්වාතිචඞ්කමං

මායපත්වා, ධම්මයදසනානිමිත්තංයදවමනුස්සානං හිතත්ථං්පපරක්ඛිත්වා

්පධායරත්වාති අධිප්පායයො. මාපයීති මායපසි. යලොකනාෙයකොති 

සග්ගයමොක්ොභිමුෙංයලොකංනයතීතියලොකනායයකො. සුනිට්ඨි න්ති සුට්ඨු

නිට්ඨිතං, පරයයොසිතන්තිඅත්යථො. සබ්බ  නනිම්මි න්තිදසවිධරතනමයං. 

ඉදානි භගවයතො තිවිධපාටිහාරයසම්පත්තිදස්සනත්ථං– 

11. 

‘‘ඉද්ධීචආයදසනානුසාසනී, තිපාටිහීයරභගවාවසීඅහු; 

චඞ්කමං මාපයි යලොකනායයකො, සුනිට්ඨිතං

සබ්බරතනනිම්මිත’’න්ති. – වුත්තං; 

තත්ථ ඉද්ධීති ඉද්ධිවිධංඉද්ධිපාටිහාරයංනාම.තංපනඑයකොපිහුත්වා

බහුධා යහොති, බහුධාපි හුත්වා එයකො යහොතීතිආදිනයප්පවත්තං (දී. නි.

1.239; ම.නි.1.147; පටි.ම.3.10). ආයදසනාතිපරස්සචිත්තාචාරංඤත්වා

කථනං ආයදසනාපාටිහාරයං, තං සාවකානඤ්ච බුද්ධානඤ්ච
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සතතධම්මයදසනා. අනුසාසනීති අනුසාසනිපාටිහාරයං, තස්ස තස්ස
අජ්ොසයානුකූලයමොවායදොති අත්යථො. ඉති එතානි තීණි පාටිහාරයානි.
තත්ථ ඉද්ධිපාටිහාරයයන අනුසාසනිපාටිහාරයං මහායමොග්ගල්ලානස්ස 

ආචිණ්ණං, ආයදසනාපාටිහාරයයන අනුසාසනිපාටිහාරයං

ධම්මයසනාපතිස්ස, අනුසාසනිපාටිහාරයංපනබුද්ධානංසතතධම්මයදසනා. 

තිපාටිහීය ති එයතසු තීසු පාටිහාරයයසූති අත්යථො. භගවාති ඉදං
ගුණවිසිට්ඨසත්තත්තමගරුගාරවාධිවචනං. වුත්තඤ්යහතංයපොරායණහි– 

‘‘භගවාතිවචනංයසට්ඨං, භගවාතිවචනමුත්තමං; 

ගරුගාරවයුත්යතොයසො, භගවායතනවුච්චතී’’ති.(විසුද්ධි.1.142; ම.

නි. අට්ඨ. 1.මූලපරයායසුත්තවණ්ණනා; පාරා. අට්ඨ. 1.1

යවරඤ්ජකණ්ඩවණ්ණනා; ඉතිවු. අට්ඨ. නිදානවණ්ණනා; මහානි.

අට්ඨ.50); 

වසීති එතස්මිං තිවියධපි පාටිහාරයය වසිප්පත්යතො, චිණ්ණවසීති

අත්යථො. වසියෙො නාම පඤ්ච වසියයො – 
ආවජ්ජනසමාපජ්ජනඅධිට්ඨානවුට්ඨානපච්චයවක්ෙණසඞ්ොතා. තත්ර යං යං
ොනං යථිච්ෙකං යදිච්ෙකං යාවතිච්ෙකං ආවජ්ජති ආවජ්ජනාය

දන්ධායිතත්තං නත්ථීති සීඝං ආවජ්යජතං සමත්ථතා ආවජ්ජනවසී නාම.
තථා යං යං ොනං යථිච්ෙකං…යප.… සමාපජ්ජති සමාපජ්ජනාය

දන්ධායිතත්තං නත්ථීති සීඝං සමාපජ්ජනසමත්ථතා සමාපජ්ජනවසී නාම.

දීඝං කාලං ඨයපතං සමත්ථතා අධිට්ඨානවසී නාම. තයථව ලහුං වුට්ඨාතං

සමත්ථතා වුට්ඨානවසී නාම. පච්චයවක්ඛණවසී පන
පච්චයවක්ෙණජවනායනව යහොන්ති තානි ආවජ්ජනානන්තරායනව හුත්වා
්ප්පජ්ජන්තීති ආවජ්ජනවසියා එව වුත්තානි. ඉති ඉමාසු පඤ්චසු වසීසු 
චිණ්ණවසිතා වසී නාම යහොති. යතන වුත්තං – ‘‘තිපාටිහීයර භගවා වසී
අහූ’’ති. 

ඉදානිතස්සරතනචඞ්කමස්සනිම්මිතවිධානස්සදස්සනත්ථං– 

12. 

‘‘දසසහස්සීයලොකධාතයා, සියනරුපබ්බතත්තයම; 

ථම්යභව දස්යසසි පටිපාටියා, චඞ්කයම රතනාමයය’’ති. –

ආදිගාථායයො වුත්තා; 

තත්ථ දසසෙස්සීයලොකධාතුොති දසසු චක්කවාළසහස්යසසු. 

සියනරුපබ්බතුත් යමති මහායමරුසඞ්ොයත යසට්ඨපබ්බයත. ථම්යභවාති

ථම්යභ විය දසචක්කවාළසහස්යසසු යය සියනරුපබ්බතා, යත පටිපාටියා
ඨියත සුවණ්ණථම්යභ විය කත්වා යතසං ්පර චඞ්කමං මායපත්වා

දස්යසසීති අත්යථො.   නාමයෙතිරතනමයය. 
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13. දසසෙස්සී අතික්කම්මාති රතනචඞ්කමං පන භගවා මායපන්යතො
තස්සඑකං යකොටිංසබ්බපරයන්තංපාචීනචක්කවාළමුෙවට්ටිංඑකංයකොටිං
පච්ඡිමචක්කවාළමුෙවට්ටිං අතික්කමිත්වා ඨිතං කත්වා මායපසි. යතන
වුත්තං– 

‘‘දසසහස්සීඅතික්කම්ම, චඞ්කමංමාපයීජියනො; 

සබ්බයසොණ්ණමයාපස්යස, චඞ්කයමරතනාමයය’’ති. 

තත්ථ ජියනොති කියලසාරජයනයතො ජියනො. සබ්බයසොණ්ණමො

පස්යසති තස්ස පන එවං නිම්මිතස්ස චඞ්කමස්ස ්භයපස්යසසු

සුවණ්ණමයා පරමරමණීයා මරයාදභූමි අයහොසි, මජ්යෙ මණිමයාති
අධිප්පායයො. 

14. තුලාසඞ්ඝාටාති තලායුගළා, තා නානාරතනමයාති යවදිතබ්බා. 

අනුවග්ගාති අනුරූපා. යසොවණ්ණඵලකත්ථ ාති යසොවණ්ණමයයහි

ඵලයකහි අත්ථතා, තලාසඞ්ඝාතානං ්පර සුවණ්ණමයයො පදරච්ෙයදොති

අත්යථො. යවදිකාසබ්බයසොවණ්ණාතියවදිකාපනසබ්බාපිසුවණ්ණමයා, යා 

පයනසා චඞ්කමනපරක්යෙපයවදිකා, සා එකාව අඤ්යඤහි රතයනහි

අසම්මිස්සාති අත්යථො. දුභය ො පස්යසසු නිම්මි ාති ්යභොසු පස්යසසු

නිම්මිතා. ද-කායරොපදසන්ධිකයරො. 

15. මණිමුත් ාවාලුකාකිණ්ණාති මණිමුත්තාමයවාලුකාකිණ්ණා.අථවා
මණයයො ච මුත්තා ච වාලුකා ච මණිමුත්තාවාලුකා. තාහි
මණිමුත්තාවාලුකාහි ආකිණ්ණා සන්ථතාති මණිමුත්තාවාලුකාකිණ්ණා. 

නිම්මිය ොති ඉමිනාකායරන නිම්මියතො කයතො.   නාමයෙොති

සබ්බරතනමයයො, චඞ්කයමොතිඅත්යථො. ඔභායසතිදිසාසබ්බාතිසබ්බාපිදස

දිසා ඔභායසති පකායසති. ස  ංසීවාති සහස්සරංසිආදිච්යචො විය. 

උග්ගය ොති්දියතො. යථා පන අබ්භුග්ගයතො සහස්සරංසි සබ්බාපි දස දිසා

ඔභායසති, එවයමව එයසොපි සබ්බරතනමයයො චඞ්කයමො ඔභායසතීති
අත්යථො. 

ඉදානි පනනිට්ඨියතචඞ්කයමතත්ථභගවයතො පවත්තිදස්සනත්ථං
– 

16. 

‘‘තස්මිංචඞ්කමයනධීයරො, ද්වත්තිංසවරලක්ෙයණො; 

වියරොචමායනොසම්බුද්යධො, චඞ්කයමචඞ්කමීජියනො. 

17. 

‘‘දිබ්බංමන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමංපාරෙත්තකං; 

චඞ්කමයනඔකිරන්ති, සබ්යබයදවාසමාගතා. 
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18. 

‘‘පස්සන්තිතංයදවසඞ්ඝා, දසසහස්සීපයමොදිතා; 

නමස්සමානා නිපතන්ති, තට්ඨහට්ඨා පයමොදිතා’’ති. – ගාථායයො 

වුත්තා; 

තත්ථ ධීය ොති ධිතියුත්යතො. ද්වත්තිංසව ලක්ඛයණොති
සුප්පතිට්ඨිතපාදතලාදීහි ද්වත්තිංසමහාපුරසලක්ෙයණහි සමන්නාගයතොති

අත්යථො. දිබ්බන්තියදවයලොයකභවංජාතංදිබ්බං. පාරිඡත් කන්තියදවානං
තාවතිංසානං යකොවිළාරරුක්ෙස්ස නිස්සන්යදන සමන්තා
යයොජනසතපරමායණො පරමදස්සනීයයො පාරච්ෙත්තකරුක්යෙො නිබ්බත්ති.

යස්මිං පුප්ඵියත සකලං යදවනගරං එකසුරභිගන්ධවාසිතං යහොති, තස්ස 

කුසුමයරණුඔකිණ්ණානි නවකනකවිමානානි පිඤ්ජරානි හුත්වා ොයන්ති.
ඉමස්ස පන පාරච්ෙත්තකරුක්ෙස්ස පුප්ඵඤ්ච පාරච්ෙත්තකන්ති වුත්තං. 

චඞ්කයම ඔකි න්තීති තස්මිං රතනචඞ්කයම අවකිරන්ති, යතන 
වුත්තප්පකායරන පුප්යඵන තස්මිං චඞ්කයම චඞ්කමමානං භගවන්තං

පූයජන්තීති අත්යථො. සබ්යබ යදවාතිකාමාවචරයදවාදයයො යදවා. යතනාහ
‘‘පස්සන්ති තංයදවසඞ්ඝා’’ති.තංභගවන්තංරතනචඞ්කමයනචඞ්කමන්තං

සයකසු ආලයයසුපි පස්සන්තීති අත්යථො. දසසෙස්සීති භුම්මත්යථ 

පච්චත්තවචනං, දසසහස්සියං යදවසඞ්ඝා තං පස්සන්තීති අත්යථො. 

පයමොදි ාතිපමුදිතා. නිප න්තීති සන්නිපතන්ති. තුට්ඨෙට්ඨාතිපීතිවයසන 

තට්ඨහට්ඨා. පයමොදි ාති ඉදානි වත්තබ්යබහි තාවතිංසාදියදයවහි සද්ධින්ති

සම්බන්යධො දට්ඨබ්යබො, ඉතරථා පුනරුත්තියදොසයතො න මුච්චති. අථ වා

පයමොදිතා තං භගවන්තං පස්සන්ති, තට්ඨහට්ඨා පයමොදිතා තහිං තහිං 
සන්නිපතන්තීතිඅත්යථො. 

ඉදානියයපස්සිංසුයයසන්නිපතිංසු, යතසරූපයතොදස්යසතං– 

19. 

‘‘තාවතිංසාචයාමාච, තසිතාචාපියදවතා; 

නිම්මානරතියනොයදවා, යයයදවාවසවත්තියනො; 

්දග්ගචිත්තාසුමනා, පස්සන්තියලොකනායකං. 

20. 

‘‘සයදවගන්ධබ්බමනුස්සරක්ෙසා, නාගා සුපණ්ණා අථ වාපි

කින්නරා; 

පස්සන්ති තං යලොකහිතානුකම්පකං, නයභව 
අච්චුග්ගතචන්දමණ්ඩලං. 

21. 

‘‘ආභස්සරාසුභකිණ්හා, යවහප්ඵලාඅකනිට්ඨාචයදවතා; 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 
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සුසුද්ධසුක්කවත්ථවසනා, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීකතා. 

22. 

‘‘මුඤ්චන්ති පුප්ඵං පන පඤ්චවණ්ණිකං, මන්දාරවං 

චන්දනචුණ්ණමිස්සිතං; 

භයමන්ති යචලානි ච අම්බයර තදා, අයහො ජියනො

යලොකහිතානුකම්පයකො’’ති. – 

ඉමාගාථායයොවුත්තා. 

තත්ථ උදග්ගචිත් ාති පීතියසොමනස්සවයසන ්දග්ගචිත්තා. සුමනාති

්දග්ගචිත්තත්තා එව සුමනා. යලොකහි ානුකම්පකන්ති යලොකහිතඤ්ච
යලොකානුකම්පකඤ්ච. යලොකහියතන වා අනුකම්පකං

යලොකහිතානුකම්පකං. නයභව අච්චුග්ග චන්දමණ්ඩලන්තිඑත්ථආකායස
අභිනයවොදිතං පරපුණ්ණං සබ්යබොපද්දවවිනිමුත්තං සරදසමයය
චන්දමණ්ඩලං විය බුද්ධසිරයා වියරොචමානං නයනානන්දකරං පස්සන්තීති
අත්යථො. 

ආභස්ස ාති ්ක්කට්ඨපරච්යෙදවයසන වුත්තං.
පරත්තාභඅප්පමාණාභආභස්සරාපරත්තමජ්ඣිමපණීතයභයදන 

දුතියජ්ොයනනාභිනිබ්බත්තා සබ්යබව ගහිතාති යවදිතබ්බා. සුභකිණ්ොති

ඉදං ්ක්කට්ඨපරච්යෙදවයසයනව වුත්තං, තස්මා 
පරත්තසුභඅප්පමාණසුභසුභකිණ්හාපරත්තාදියභයදන තතියජ්ොයනන

නිබ්බත්තා සබ්යබව ගහිතාති යවදිතබ්බා. යවෙප්ඵලාති විපුලා ඵලාති
යවහප්ඵලා. යත චතත්ථජ්ොනනිබ්බත්තා අසඤ්ඤසත්යතහි
එකතලවාසියනො. යහට්ඨා පන පඨමජ්ොනනිබ්බත්තා බ්රහ්මකායිකාදයයො
දස්සිතා.තස්මාඉධනදස්සිතා. චක්ඛුයසොතානමභාවයතොඅසඤ්ඤසත්තාච

අරූපියනො ච ඉධ න ්ද්දිට්ඨා. අකනිට්ඨා ච යදව ාති ඉධාපි
්ක්කට්ඨපරච්යෙදවයසයනව වුත්තං. තස්මා
අවිහාතප්පසුදස්සාසුදස්සිඅකනිට්ඨසඞ්ොතා පඤ්චපි සුද්ධාවාසා ගහිතාති 

යවදිතබ්බා. සුසුද්ධසුක්කවත්ථවසනාතිසුට්ඨු සුද්ධානි සුසුද්ධානිසුක්කානි
ඔදාතානි.සුසුද්ධානිසුක්කානිවත්ථානිනිවත්ථානියචව පාරුතානිචයයහි 

යත සුසුද්ධසුක්කවත්ථවසනා, පරදහිතපරසුද්ධපණ්ඩරවත්ථාති අත්යථො.

‘‘සුසුද්ධසුක්කවසනා’’තිපි පායඨො. පඤ්ජලීක ාති කතපඤ්ජලිකා
කමලමකුලසදිසංඅඤ්ජලිංසිරසිකත්වා තිට්ඨන්ති. 

මුඤ්චන්තීති ඔකිරන්ති. පුප්ඵං පනාති කුසුමං පන. ‘‘පුප්ඵානි වා’’තිපි

පායඨො, වචනවිපරයායසො දට්ඨබ්යබො, අත්යථො පනස්ස යසොයයව. 

පඤ්චවණ්ණිකන්ති පඤ්චවණ්ණං – 

නීලපීතයලොහියතොදාතමඤ්ජිට්ඨකවණ්ණවයසන පඤ්චවණ්ණං. 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 
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චන්දනචුණ්ණමිස්සි න්තිචන්දනචුණ්යණනමිස්සිතං. භයමන්තියචලානීති

භමයන්තිවත්ථානි. අයෙොජියනො යලොකහි ානුකම්පයකොති ‘‘අයහොජියනො
යලොකහියතො අයහො ච යලොකහිතානුකම්පයකො අයහො කාරුණියකො’’ති
එවමාදීනිථුතිවචනානි්ග්ගිරන්තා.මුඤ්චන්තිපුප්ඵංභමයන්ති යචලානීති
සම්බන්යධො. 

ඉදානියතහිපයුත්තානිථුතිවචනානිදස්යසතංඉමාගාථායයොවුත්තා – 

23. 

‘‘තවංසත්ථාචයකතූච, ධයජොයූයපොචපාණිනං; 

පරායයනොපතිට්ඨාච, දීයපොචද්විපදුත්තයමො. 

24. 

‘‘දසසහස්සීයලොකධාතයා, යදවතායයොමහිද්ධිකා; 

පරවායරත්වානමස්සන්ති, තට්ඨහට්ඨාපයමොදිතා. 

25. 

‘‘යදවතායදවකඤ්ඤාච, පසන්නාතට්ඨමානසා; 

පඤ්චවණ්ණිකපුප්යඵහි, පූජයන්තිනරාසභං. 

26. 

‘‘පස්සන්තිතංයදවසඞ්ඝා, පසන්නාතට්ඨමානසා; 

පඤ්චවණ්ණිකපුප්යඵහි, පූජයන්තිනරාසභං. 

27. 

‘‘අයහො අච්ෙරයංයලොයක, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 

නයමදිසංභූතපුබ්බං, අච්යෙරංයලොමහංසනං. 

28. 

‘‘සකසකම්හිභවයන, නිසීදිත්වානයදවතා; 

හසන්තිතාමහාහසිතං, දිස්වානච්යෙරකංනයභ. 

29. 

‘‘ආකාසට්ඨාචභූමට්ඨා, තිණපන්ථනිවාසියනො; 

කතඤ්ජලීනමස්සන්ති, තට්ඨහට්ඨාපයමොදිතා. 

30. 

‘‘යයපිදීඝායුකානාගා, පුඤ්ඤවන්යතොමහිද්ධියකො; 

පයමොදිතානමස්සන්ති, පූජයන්තිනරුත්තමං. 

31. 
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‘‘සඞ්ගීතියයො පවත්යතන්ති, අම්බයර අනිලඤ්ජයස; 

චම්මනද්ධානිවායදන්ති, දිස්වානච්යෙරකංනයභ. 

32. 

‘‘සඞ්ොචපණවායචව, අයථොපිඩිණ්ඩිමාබහූ; 

අන්තලික්ෙස්මිංවජ්ජන්ති, දිස්වානච්යෙරකංනයභ. 

33. 

‘‘අබ්භුයතොවතයනොඅජ්ජ, ්ප්පජ්ජියලොමහංසයනො; 

ධුවමත්ථසිද්ධිංලභාම, ෙයණොයනොපටිපාදියතො. 

34. 

‘‘බුද්යධොතියතසංසුත්වාන, පීති්ප්පජ්ජිතාවයද; 

බුද්යධොබුද්යධොතිකථයන්තා, තිට්ඨන්තිපඤ්ජලීකතා. 

35. 

‘‘හිඞ්කාරාසාධුකාරාච, ්ක්කුට්ඨිසම්පහංසනං; 

පජාචවිවිධාගගයන, වත්තන්තිපඤ්ජලීකතා. 

36. 

‘‘ගායන්ති යසයළන්ති ච වාදයන්ති ච, භුජානි යපොයථන්ති ච 

නච්චයන්තිච; 

මුඤ්චන්ති පුප්ඵං පන පඤ්චවණ්ණිකං, මන්දාරවං 
චන්දනචුණ්ණමිස්සිතං. 

37. 

‘‘යථාතය්හංමහාවීර, පායදසුචක්කලක්ෙණං; 

ධජවජිරපටාකා, වඩ්ඪමානඞ්කුසාචිත’’න්ති. 

තත්ථඉධයලොකපරයලොකහිතත්ථංසාසතීති සත්ථා. යකතූතියකතයනො

අපචිතිකාතබ්බට්යඨන යකත වියාති යකත. ධයජොති ඉන්දධයජො
සමුස්සයට්යඨනදස්සනීයට්යඨනචතවංධයජොවියාති ධයජොති.අථ වායථා
හියලොයකයස්සකස්සචිධජංදිස්වාව–‘‘අයං ධයජොඉත්ථන්නාමස්සා’’ති

ධජවා ධජීති පඤ්ඤායති, එවයමව භගවා පඤ්ඤානිබ්බානාධිගමාය 

භගවන්තං දිස්වාවනිබ්බානාධිගයමො පඤ්ඤායති. යතන වුත්තං – ‘‘ධයජො 

යූයපො චා’’ති. කූටදන් සුත්ය  වුත්තානං 
දානාදිආසවක්ෙයඤාණපරයයොසානානං සබ්බයාගානං යජනත්ථාය

සමුස්සියතොයූයපොතවන්ති අත්යථො. ප ාෙයනොතිපටිසරණං. පතිට්ඨාතියථා

මහාපථවී සබ්බපාණීනං ආධාරභායවන පතිට්ඨා නිස්සයභූතා, එවං තවම්පි

පතිට්ඨාභූතා. දීයපො චාති පදීයපො. යථා චතරඞ්යග තමසි වත්තමානානං
සත්තානං ආයරොපියතො පදීයපො රූපසන්දස්සයනො යහොති. එවං 
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අවිජ්ජන්ධකායර වත්තමානානං සත්තානං පරමත්ථසන්දස්සයනො පදීයපො
තවන්තිඅත්යථො. අථවාමහාසමුද්යදභින්නනාවානංසත්තානංසමුද්දදීයපො 

යථා පතිට්ඨා යහොති, එවං තවම්පි සංසාරසාගයර අලබ්භයනයෙපතිට්යඨ 
ඔසීදන්තානංපාණීනංදීයපොවියාතිදීයපොතිඅත්යථො. 

ද්විපදුත් යමොති ද්විපදානං ්ත්තයමො ද්විපදුත්තයමො, එත්ථ පන

නිද්ධාරණලක්ෙණස්ස අභාවයතො ෙට්ඨීසමාසස්ස පටියසයධො නත්ථි, 
නිද්ධාරණලක්ෙණාය ෙට්ඨියා සමායසො පටිසිද්යධො. සම්මාසම්බුද්යධො පන
අපදානං ද්විපදානං චතප්පදානං බහුප්පදානං රූපීනං අරූපීනං සඤ්ඤීනං
අසඤ්ඤීනං යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤීනං ්ත්තයමොව. කස්මා පනිධ

‘‘ද්විපදුත්තයමො’’තිවුත්යතොතියච? යසට්ඨතරවයසන.ඉමස්මිඤ්හියලොයක
යසට්යඨොනාම ්ප්පජ්ජමායනො අපදචතප්පදබහුප්පයදසුපිනුප්පජ්ජති. අයං

ද්විපයදසුයයව්ප්පජ්ජති. කතරද්විපයදසූති? මනුස්යසසු යචව යදයවසු ච.
මනුස්යසසු ්ප්පජ්ජමායනො තිසහස්සිමහාසහස්සියලොකධාත වයස කත්තං
සමත්යථො බුද්යධො හුත්වා නිබ්බත්තති. යදයවසු ්ප්පජ්ජමායනො
දසසහස්සියලොකධාත වසවත්තී මහාබ්රහ්මා හුත්වා නිබ්බත්තති. යසො තස්ස
කප්පියකාරයකො වා ආරාමියකො වා සම්පජ්ජති. ඉති තයතොපි 
යසට්ඨතරවයසන‘‘ද්විපදුත්තයමො’’තිවුත්යතො. 

දසසෙස්සියලොකධාතුොති දසසහස්සිසඞ්ොතාය යලොකධාතයා. 

මහිද්ධිකාතිමහතියාඉද්ධියායුත්තා, මහානුභාවාතිඅත්යථො. පරිවාය ත්වාති

භගවන්තං සමන්තයතො පරක්ඛිපිත්වා. පසන්නාති සඤ්ජාතසද්ධා. 

න ාසභන්ති නරපුඞ්ගවං. අයෙො අච්ඡරිෙන්ති එත්ථ අන්ධස්ස

පබ්බතායරොහනං වියනිච්චං න යහොතීති අච්ෙරයං, අච්ෙරායයොග්ගන්ති වා

අච්ෙරයං, ‘‘අයහො, ඉදං විම්හය’’න්ති අච්ෙරං පහරතං යුත්තන්ති අත්යථො. 

අබ්භු න්ති අභූතපුබ්බං අභූතන්ති අබ්භුතං. ්භයම්යපතං

විම්හයාවහස්සාධිවචනං. යලොමෙංසනන්ති යලොමානං ්ද්ධග්ගභාවකරණං. 

න යමදිසං භූ පුබ්බන්ති න මයා ඊදිසං භූතපුබ්බං, අබ්භුතං දිට්ඨන්ති

අත්යථො.දිට්ඨන්තිවචනංආහරත්වා ගයහතබ්බං. අච්යඡ න්තිඅච්ෙරයං. 

සකසකම්හි භවයනති අත්තයනො අත්තයනො භවයන. නිසීදිත්වානාති

්පවිස්ස. යදව ාති ඉදං පන වචනං යදවානම්පි යදවධීතානම්පි

සාධාරණවචනන්ති යවදිතබ්බං. ෙසන්ති ාති තා යදවතා මහාහසිතං

හසන්ති, පීතිවසං ගතහදයතාය මිහිතමත්තං අකත්වා අට්ටහාසං හසන්තීති

අත්යථො. නයභති ආකායස. 

ආකාසට්ඨාති ආකායස විමානාදීසු ඨිතා, එයසව නයයො භූමට්යඨසුපි. 

තිණපන්ථනිවාසියනොති තිණග්යගසු යචව පන්යථසු ච නිවාසියනො. 

පුඤ්ඤවන්ය ොති මහාපුඤ්ඤා. මහිද්ධිකාති මහානුභාවා. සඞ්ගීතියෙො

පවත්ය න්තීතියදවනාටකසඞ්ගීතියයො පවත්යතන්ති, තථාගතංපූජනත්ථාය
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පයුජ්ජන්තීති අත්යථො. අම්බය ති ආකායස. අනිලඤ්ජයසති අනිලපයථ, 

අම්බරස්ස අයනකත්ථත්තා ‘‘අනිලඤ්ජයස’’ති වුත්තං, පුරමස්යසව

යවවචනං. චම්මනද්ධානීති චම්මවිනද්ධානි. අයයමව වා පායඨො, 

යදවදුන්දුභියයොතිඅත්යථො. වායදන්තීති වාදයන්තියදවතා. 

සඞ්ඛාති ධමනසඞ්ො. පණවාති තනුමජ්ෙතරයවියසසා. ඩිණ්ඩිමාති 

තිණවාඛුද්දකයභරයයො වුච්චන්ති. වජ්ජන්තීති වාදයන්ති. අබ්භුය ො ව 

යනොති අච්ෙරයයො වත නු. උප්පජ්ජීති ්ප්පන්යනො. යලොමෙංසයනොති 

යලොමහංසනකයරො. ධුවන්ති යස්මා පන අබ්භුයතො අයං සත්ථා යලොයක 

්ප්පන්යනො, තස්මා ධුවං අවස්සං අත්ථසිද්ධිං ලභාමාති අධිප්පායයො. 

ලභාමාති ලභිස්සාම. ඛයණොති අට්ඨක්ෙණවිරහියතො නවයමො ෙයණොති

අත්යථො. යනොතිඅම්හාකං. පටිපාදිය ොතිපටිලද්යධො. 

බුද්යධොති ය සං සුත්වානාති බුද්යධොති ඉදං වචනං සුත්වා යතසං

යදවානං පඤ්චවණ්ණා පීති ්දපාදීති අත්යථො.  ාවයදති තස්මිං කායල. 

හිඞ්කා ාති හිඞ්කාරසද්දා, හිංහින්ති යක්ොදයයො පහට්ඨකායල කයරොන්ති. 

සාධුකා ාතිසාධුකාරසද්දා ච පවත්තන්ති. උක්කුට්ඨීති්ක්කුට්ඨිසද්යදො ච

්න්නාදසද්යදොචාතිඅත්යථො. පජාතියදවාදයයොඅධිප්යපතා.යකචි‘‘පටාකා

විවිධා ගගයන වත්තන්තී’’ති පඨන්ති. ගාෙන්තීති බුද්ධගුණපටිසංයුත්තං 
ගීතංගායන්ති. 

යසයළන්තීති මුයෙන යසළිතසද්දං කයරොන්ති. වාදෙන්තීති මහතී
විපඤ්චිකාමකරමුොදයයො වීණා ච තරයානි ච තථාගතස්ස පූජනත්ථාය

වායදන්ති පයයොයජන්ති. භුජානි යපොයථන්තීති භුයජ අප්යඵොයටන්ති.

ලිඞ්ගවිපරයායසො දට්ඨබ්යබො. නච්චන්ති චාති අඤ්යඤ ච නච්චායපන්ති
සයඤ්චනච්චන්ති. 

ෙථාතුය්ෙංමොවී , පායදසු චක්කලක්ඛණන්තිඑත්ථයයනපකායරන 

ෙථා. මහාවීරයයන යයොගයතො මොවීය ො. පායදසු චක්කලක්ඛණන්ති තව
්යභොසු පාදතයලසු සහස්සාරං සයනමිකං සනාභිකං සබ්බාකාරපරපූරං

චක්කලක්ෙණං යසොභතීති අත්යථො. චක්ක-සද්යදො පනායං 
සම්පත්තිරථඞ්ගඉරයාපථදානරතනධම්මඛුරචක්කලක්ෙණාදීසු දිස්සති.

‘‘චත්තාරමානි, භික්ෙයව, චක්කානි යයහි සමන්නාගතානං

යදවමනුස්සාන’’න්තිආදීසු (අ. නි. 4.31) සම්පත්තියං දිස්සති. ‘‘චක්කංව

වහයතො පද’’න්තිආදීසු (ධ. ප. 1) රථඞ්යග. ‘‘චතචක්කං

නවද්වාර’’න්තිආදීසු (සං. නි. 1.29) ඉරයාපයථ. ‘‘දදං භුඤ්ජ ච මා ච 

පමායදො, චක්කං වත්තය සබ්බපාණින’’න්ති (ජා. 1.7.149) එත්ථ දායන.

‘‘දිබ්බං චක්කරතනං පාතභූත’’න්ති (දී. නි. 2.243; 3.85; ම. නි. 3.256) 

එත්ථ රතනචක්යක. ‘‘මයා පවත්තිතං චක්ක’’න්ති (සු. නි. 562; බු. වං.

28.17) එත්ථ පන ධම්මචක්යක. ‘‘ඉච්ොහතස්ස යපොසස්ස, චක්කං භමති
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මත්ථයක’’ති (ජා. 1.1.104; 1.5.103) එත්ථ ඛුරචක්යක, පහරණචක්යකති

අත්යථො.‘‘පාදතයලසුචක්කානි ජාතානී’’ති(දී.නි.2.35; 3.200, 204; ම.නි.

2.386) එත්ථලක්ෙයණ.ඉධාපි ලක්ෙණචක්යකදට්ඨබ්යබො (ම.නි. අට්ඨ.

1.148; අ.නි.අට්ඨ.1.1.187; 2.4.8; පටි. ම.අට්ඨ.2.2.44). ධජවජි පටාකා, 

වඩ්ඪමානඞ්කුසාචි න්ති ධයජනචවජියරනචපටාකායචවඩ්ඪමායනනච
අඞ්කුයසන ච ආචිතං අලඞ්කතං පරවාරතං පායදසු චක්කලක්ෙණන්ති
අත්යථො. චක්කලක්ෙයණ පන ගහියත යසසලක්ෙණානි ගහිතායනව 
යහොන්ති. තථා අසීති අනුබෙඤ්ජනානි බොමප්පභා ච. තස්මා යතහි 
ද්වත්තිංසමහාපුරසලක්ෙණාසීතිඅනුබෙඤ්ජනබොමප්පභාහි සමලඞ්කයතො
භගවයතොකායයො සබ්බඵාලිඵුල්යලොවියපාරච්ෙත්තයකොවිකසිතපදුමංවිය
කමලවනංවිවිධරතනවිචිත්තංවිය නවකනකයතොරණංතාරාමරීචිවිරාජිතමිව
ගගනතලං ඉයතො චියතො ච විධාවමානා විප්ඵන්දමානා 
ෙබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියයොමුඤ්චමායනොඅතිවියයසොභති. 

ඉදානි භගවයතො රූපකායධම්මකායසම්පත්තිදස්සනත්ථං– 

38. 

‘‘රූයපසීයලසමාධිම්හි, පඤ්ඤායචඅසාදියසො; 

විමුත්තියා අසමසයමො, ධම්මචක්කප්පවත්තයන’’ති. – අයං ගාථා 

වුත්තා; 

තත්ථ රූයපති අයං රූප-සද්යදො
ෙන්ධභවනිමිත්තපච්චයසරීරවණ්ණසණ්ඨානාදීසු දිස්සති. යථාහ – ‘‘යං

කිඤ්චිරූපං අතීතානාගතපච්චුප්පන්න’’න්ති(ම.නි.1.361; 3.86, 89; විභ.

2; මහාව. 22) එත්ථ රූපක්ෙන්යධ දිස්සති. ‘‘රූපූපපත්තියා මග්ගං

භායවතී’’ති (ධ. ස. 160-161; විභ. 624) එත්ථ රූපභයව. ‘‘අජ්ෙත්තං

අරූපසඤ්ඤීබහිද්ධාරූපානිපස්සතී’’ති(දී.නි. 3.338; ම.නි.2.249; අ.නි.

1.435-442; ධ. ස. 204-205) එත්ථ කසිණනිමිත්යත. ‘‘සරූපා, භික්ෙයව, 

්ප්පජ්ජන්ති පාපකා අකුසලා ධම්මා යනො අරූපා’’ති (අ. නි. 2.83) එත්ථ
පච්චයය. ‘‘ආකායසො පරවාරයතො රූපන්ත්යවව සඞ්ෙං ගච්ෙතී’’ති (ම. නි.

1.306) එත්ථ සරීයර. ‘‘චක්ඛුඤ්ච පටිච්ච රූයප ච ්ප්පජ්ජති

චක්ඛුවිඤ්ඤාණ’’න්ති(ම. නි.1.204, 400; 3.421, 425-426; සං.නි.4.60; 

කථා. 465) එත්ථ වණ්යණ. ‘‘රූපප්පමායණො රූපප්පසන්යනො’’ති (අ. නි.

4.65) එත්ථසණ්ඨායන.ඉධාපිසණ්ඨායන දට්ඨබ්යබො (අ.නි.අට්ඨ.1.1.1

රූපාදිවග්ගවණ්ණනා). සීයලති චතබ්බියධ සීයල. සමාධිම්හීති තිවියධපි

සමාධිම්හි. පඤ්ඤාොති යලොකියයලොකුත්තරාය පඤ්ඤාය. අසාදියසොති

අසදියසොඅනුපයමො. විමුත්තිොතිඵලවිමුත්තියා. අසමසයමොතිඅසමාඅතීතා
බුද්ධා යතහි අසයමහි බුද්යධහි සීලාදීහි සයමොති අසමසයමො. එත්තාවතා
භගවයතොරූපකායසම්පත්තිදස්සිතා. 
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ඉදානිභගවයතොකායබලාදිංදස්යසතං– 

39. 

‘‘දසනාගබලංකායය, තය්හංපාකතිකංබලං; 

ඉද්ධිබයලනඅසයමො, ධම්මචක්කප්පවත්තයන’’ති. – වුත්තං; 

තත්ථ දසනාගබලන්තිදසෙද්දන්තනාගබලං. දුවිධඤ්හිතථාගතස්සබලං

– කායබලං, ඤාණබලඤ්චාති. තත්ථ කායබලං හත්ථිකුලානුසායරන 

යවදිතබ්බං.කථං? 

‘‘කාළාවකඤ්ච ගඞ්යගයෙං, පණ්ඩරං තම්බපිඞ්ගලං; 

ගන්ධමඞ්ගලයහමඤ්ච, ්යපොසථෙද්දන්තියමදසා’’ති.(ම.නි.අට්ඨ. 

1.148; සං.නි. අට්ඨ. 2.2.22; අ.නි. අට්ඨ.3.10.21; දී.නි. අට්ඨ.

2.198; විභ. අට්ඨ.760; ්දා.අට්ඨ.75; චූළනි.අට්ඨ.81; පටි.ම.

අට්ඨ.2.2.44) – 

ඉමානි දස හත්ථිකුලානි යවදිතබ්බානි.කාළාවයකොති පකතිහත්ථිකුලං. යං

දසන්නංපුරසානංකායබලං, තංඑකස්සකාළාවකස්සහත්ථියනොබලං. යං

දසන්නං කාළාවකානං බලං, තං එකස්ස ගඞ්යගයෙස්සාති එයතයනව

්පායයනයාව ෙද්දන්තබලංයනතබ්බන්ති.යංදසන්නංෙද්දන්තානංබලං, 

තංඑකස්ස  ථාග ස්සබලං, නාරායනබලංවජිරබලන්තිඉදයමවවුච්චති.

තයදතං පකතිහත්ථිගණනාය හත්ථියකොටිසහස්සානං බලං, පුරසගණනාය
දසන්නං පුරසයකොටිසහස්සානං බලං යහොති. ඉදං තාව තථාගතස්ස

පකතිකායබලං, ඤාණබලං පන අප්පයමයෙං දසබලඤාණං
චතයවසාරජ්ජඤාණං අට්ඨසු පරසාසු අකම්පනඤාණං 
චතයයොනිපරච්යෙදකඤාණං පඤ්චගතිපරච්යෙදකඤාණං චුද්දස
බුද්ධඤාණානීති එවමාදිකං ඤාණබලං. ඉධ පන කායබලං අධිප්යපතං. 

කායෙ, තුය්ෙං පාකතිකං බලන්තිතඤ්චපනතවකායයපාකතිකබලන්ති
අත්යථො.තස්මා‘‘දසනාගබල’’න්ති දසෙද්දන්තනාගබලන්තිඅත්යථො. 

ඉදානි ඤාණබලං දස්යසන්යතො ‘‘ඉද්ධිබයලන අසයමො, 

ධම්මචක්කප්පවත් යන’’ති ආහ. තත්ථ ඉද්ධිබයලන අසයමොති
විකුබ්බනාධිට්ඨානාදිනා ඉද්ධිබයලන අසයමො අසදියසො අනුපයමො. 

ධම්මචක්කප්පවත් යනතියදසනාඤායණපිඅසයමොති අත්යථො. 

ඉදානි ‘‘යයො එවමාදිගුණසමන්නාගයතො සත්ථා, යසො

සබ්බයලොයකකනායයකො, තං සත්ථාරං නමස්සථා’’ති තථාගතස්ස
පණාමයනනියයොගදස්සනත්ථං– 

40. 

‘‘එවංසබ්බගුණූයපතං, සබ්බඞ්ගසමුපාගතං; 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 
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මහාමුනිංකාරුණිකං, යලොකනාථංනමස්සථා’’ති.–වුත්තං; 

තත්ථ එවන්ති වුත්තප්පකාරනිදස්සයන නිපායතො. සබ්බගුණූයප න්ති

එත්ථ සබ්යබොතිඅයංනිරවයසසවාචී. ගුයණොතිඅයං ගුණ-සද්යදොඅයනයකසු

අත්යථසු දිස්සති. තථායහස–‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, අහතානංවත්ථානං

දිගුණංසඞ්ඝාටි’’න්ති (දී.නි. අට්ඨ. 1.546; මහාව. 348) එත්ථ පටලත්යථ

දිස්සති. ‘‘අච්යචන්ති කාලා තරයන්ති රත්තියයො, වයයොගුණා අනුපුබ්බං

ජහන්තී’’ති (සං. නි. 1.4) එත්ථ රාසත්යථ. ‘‘සතගුණා දක්ඛිණා

පාටිකඞ්ඛිතබ්බා’’ති (ම. නි. 3.379) එත්ථ ආනිසංසත්යථ. ‘‘අන්තං 

අන්තගුණං’’(දී.නි.2.377; ම.නි.1.110, 302; 2.114; 3.154, 349; ඛු.පා. 

3.ද්වත්තිංසාකාර) ‘‘කයිරා මාලාගුයණ බහූ’’ති (ධ. ප. 53) එත්ථ

බන්ධනත්යථ. ‘‘අට්ඨගුණසමුයපතං, අභිඤ්ඤාබලමාහර’’න්ති (බු. වං.

2.29) එත්ථ සම්පත්තිඅත්යථ. ඉධාපි සම්පත්තිඅත්යථ දට්ඨබ්යබො (දී. නි.

අට්ඨ. 1.546; ම. නි. අට්ඨ. 1.166; චූළනි. අට්ඨ. 136). තස්මා සබ්යබහි
යලොකියයලොකුත්තයරහිගුයණහිසබ්බසම්පත්තීහි ්යපතංසමන්නාගතන්ති

අත්යථො. සබ්බඞ්ගසමුපාග න්ති සබ්යබහි බුද්ධගුයණහි ගුණඞ්යගහි වා

සමුපාගතංසමන්නාගතං. මොමුනින්තිඅඤ්යඤහිපච්යචකබුද්ධාදීහිමුනීහි

අධිකභාවයතො මහන්යතො මුනීති වුච්චති මහාමුනි. කාරුණිකන්ති 

කරුණාගුණයයොගයතො කාරුණිකං. යලොකනාථන්ති සබ්බයලොයකකනාථං, 
සබ්බයලොයකහි ‘‘අයං යනො දුක්යෙොපතාපස්ස ආහන්තා සයමතා’’ති 
එවමාසීසීයතීතිඅත්යථො. 

ඉදානිදසබලස්සසබ්බනිපච්චාකාරස්සඅරහභාවදස්සනත්ථං– 

41. 

‘‘අභිවාදනංයථොමනඤ්ච, වන්දනඤ්චපසංසනං; 

නමස්සනඤ්චපූජඤ්ච, සබ්බංඅරහසීතවං. 

42. 

‘‘යය යකචියලොයකවන්දයනයො, වන්දනං අරහන්තියය; 

සබ්බයසට්යඨොමහාවීර, සදියසොයතනවිජ්ජතී’’ති.–වුත්තං; 

තත්ථ අභිවාදනන්ති අඤ්යඤහි අත්තයනො අභිවාදනකාරාපනං. 

යථොමනන්ති පරම්මුෙයතො ථුති. වන්දනන්ති පණාමනං. පසංසනන්ති

සම්මුෙයතො පසංසනං. නමස්සනන්තිඅඤ්ජලිකරණං, මනසානමස්සනංවා. 

පූජනන්ති මාලාගන්ධවියලපනාදීහි පූජනඤ්ච. සබ්බන්ති සබ්බම්පි තං

වුත්තප්පකාරංසක්කාරවියසසංතවං අරහසියුත්යතොතිඅත්යථො. යෙයකචි

යලොයකවන්දයනෙයාතියය යකචියලොයකවන්දිතබ්බාවන්දනීයාවන්දනං

අරහන්ති. යෙති යය පන යලොයක වන්දනං අරහන්ති. ඉදං පන
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පුරමපදස්යසව යවවචනං. සබ්බයසට්යඨොති සබ්යබසං යතසං යසට්යඨො

්ත්තයමො, ත්වං මහාවීරසදියසොයතයලොයකයකොචිනවිජ්ජතීතිඅත්යථො. 

අථභගවතියමකපාටිහාරයං දස්යසත්වාරතනචඞ්කමංමායපත්වාතත්ර 

චඞ්කමමායනආයස්මාසාරපුත්යතොරාජගයහවිහරතිගිජ්ෙකූයටපබ්බයත
පඤ්චහි පරවාරභික්ඛුසයතහි.අථයථයරොභගවන්තංඔයලොයකන්යතොඅද්දස
කපිලපුයරආකායසරතනචඞ්කයම චඞ්කමමානං.යතනවුත්තං– 

43. 

‘‘සාරපුත්යතොමහාපඤ්යඤො, සමාධිජ්ොනයකොවියදො; 

ගිජ්ෙකූයටඨියතොයයව, පස්සතියලොකනායක’’න්ති.–ආදි; 

තත්ථ සාරිපුත්ය ොති රූපසාරයා නාම බ්රාහ්මණියා පුත්යතොති

සාරපුත්යතො. මොපඤ්යඤොති මහතියා යසොළසවිධාය පඤ්ඤාය

සමන්නාගයතොති මහාපඤ්යඤො. සමාධිජ්ඣානයකොවියදොති එත්ථ සමාධීති 

චිත්තං සමං ආදහති ආරම්මයණ ඨයපතීති සමාධි. යසො තිවියධො යහොති
සවිතක්කසවිචායරො අවිතක්කවිචාරමත්යතො අවිතක්කඅවිචායරො සමාධීති. 

ඣානන්ති පඨමජ්ොනං දුතියජ්ොනං තතියජ්ොනං චතත්ථජ්ොනන්ති 

ඉයමහි පඨමජ්ොනාදීහි යමත්තාොනාදීනිපි සඞ්ගහිතායනව යහොන්ති, 
ොනම්පි දුවිධං යහොති ලක්ෙණූපනිජ්ොනං ආරම්මණූපනිජ්ොනන්ති.
තත්ථ අනිච්චාදිලක්ෙණං ්පනිජ්ොයතීති විපස්සනාඤාණං
‘‘ලක්ෙණූපනිජ්ොන’’න්ති වුච්චති. පඨමජ්ොනාදිකං පන 
ආරම්මණූපනිජ්ොනයතො පච්චනීකොපනයතො වා ොනන්ති වුච්චති.

සමාධීසු ච ොයනසු ච යකොවියදොති සමාධිජ්ොනයකොවියදො, 

සමාධිජ්ොනකුසයලොති අත්යථො. ගිජ්ඣකූයටති එවංනාමයක පබ්බයත

ඨියතොයයව පස්සතීතිපස්සි. 

44. සුඵුල්ලං සාල ාජං වාති සමවට්ටක්ෙන්ධං
සමුග්ගතවිපුලයකොමලඵලපල්ලවඞ්කුරසමලඞ්කතසාෙං සබ්බඵාලිඵුල්ලං
සාලරාජං විය සීලමූලං සමාධික්ෙන්ධං පඤ්ඤාසාෙං අභිඤ්ඤාපුප්ඵං 

විමුත්තිඵලං දසබලසාලරාජං ඔයලොයකසීති එවං ඔයලොකපයදන 

සම්බන්යධො. චන්දංව ගගයන ෙථාති 
අබ්භාහිමධූමරයජොරාහුපසග්ගවිනිමුත්තං තාරගණපරවුතං සරදසමයය
පරපුණ්ණං විය රජනිකරං සබ්බකියලසතිමිරවිධමනකරං
යවයනයෙජනකුමුදවනවිකසනකරං මුනිවරරජනිකරං ඔයලොයකතීති

අත්යථො. ෙථාති නිපාතමත්තං. මජ්ඣන්හියකව සූරිෙන්ති
මජ්ෙන්හිකසමයය සිරයා පටුතරකිරණමාලිනං අංසුමාලිනමිව

වියරොචමානං. න ාසභන්තිනරවසභං. 

45. ජලන් න්ති දද්දළ්හමානං, සරදසමයං 
පරපුණ්ණචන්දසස්සිරකචාරුවදනයසොභං



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

52 

පටුන 

ලක්ෙණානුබෙඤ්ජනසමලඞ්කතවරසරීරං පරමාය බුද්ධසිරයා

වියරොචමානන්ති අත්යථො. දීපරුක්ඛං වාති ආයරොපිතදීපං දීපරුක්ෙමිව. 

 රුණසූරිෙංව උග්ග න්ති අභිනයවොදිතාදිච්චමිව, යසොම්මභායවන
ජලන්තන්තිඅත්යථො.සූරයස්සතරුණභායවොපන්දයං පටිච්චවුච්චති.න

හි චන්දස්ස විය හානිවුද්ධියයො අත්ථි. බයාමප්පභානු ඤ්ජි න්ති

බොමප්පභාය අනුරඤ්ජිතං. ධී ං පස්සති යලොකනාෙකන්ති
සබ්බයලොයකකධීරංපස්සතිනායකන්ති අත්යථො. 

අථායස්මා ධම්මයසනාපති අතිසීතලසලිලධරනිකරපරචුම්බිතකූයට 

නානාවිධසුරභිතරුකුසුමවාසිතකූයට පරමරුචිරචිත්තකූයට ගිජ්ෙකූයට
පබ්බයත ඨත්වාව දසහි චක්කවාළසහස්යසහි ආගයතහි යදවබ්රහ්මගයණහි
පරවුතං භගවන්තං අනුත්තරාය බුද්ධසිරයා අයනොපමාය බුද්ධලීළාය
සබ්බරතනමයය චඞ්කයම චඞ්කමමානං දිස්වා – ‘‘හන්දාහං භගවන්තං
්පසඞ්කමිත්වා බුද්ධගුණපරදීපනං බුද්ධවංසයදසනං යායචයෙ’’න්ති
චින්යතත්වාඅත්තනාසද්ධිංවසමානානිපඤ්ච භික්ඛුසතානිසන්නිපායතසි.
යතනවුත්තං– 

46. 

‘‘පඤ්චන්නංභික්ඛුසතානං, කතකිච්චානතාදිනං; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, ෙයණනසන්නිපාතයී’’ති. 

තත්ථ පඤ්චන්නංභික්ඛුස ානන්තිපඤ්ච භික්ඛුසතානි, ්පයයොගත්යථ

සාමිවචනං දට්ඨබ්බං. ක කිච්චානන්ති චතූසු සච්යචසු චතූහි මග්යගහි 
පරඤ්ඤාපහානසච්ඡිකිරයභාවනාවයසන පරනිට්ඨිතයසොළසකිච්චානන්ති

අත්යථො. ඛීණාසවානන්ති පරක්ඛීණචතරාසවානං. විමලානන්ති

විගතමලානං, ඛීණාසවත්තා වා විමලානං

පරමපරසුද්ධචිත්තසන්තානානන්ති අත්යථො. ඛයණනාති ෙයණයයව. 

සන්නිපා යීතිසන්නිපායතසි. 

ඉදානි යතසංභික්ඛූනංසන්නිපායතගමයනච කාරණංදස්සනත්ථං– 

47. 

‘‘යලොකප්පසාදනංනාම, පාටිහීරංනිදස්සයි; 

අම්යහපිතත්ථගන්ත්වාන, වන්දිස්සාමමයංජිනං. 

48. 

‘‘එථසබ්යබගමිස්සාම, තච්ඡිස්සාමමයංජිනං; 

කඞ්ෙං වියනොදයිස්සාම, පස්සිත්වා යලොකනායක’’න්ති. – ඉමා 

ගාථායයොවුත්තා; 
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තත්ථ යලොකප්පසාදනං නාමාති යලොකස්ස පසාදකරණයතො

යලොකප්පසාදනංපාටිහීරංවුච්චති. ‘‘්ල්යලොකප්පසාදනංනාමාතිපිපායඨො, 
තස්ස යලොකවිවරණපාටිහාරයන්ති අත්යථො. තං පන ්ද්ධං
අකනිට්ඨභවනයතො යහට්ඨා යාව අවීචි එත්ථන්තයර එකායලොකං කත්වා
එත්ථන්තයර සබ්යබසම්පි සත්තානං අඤ්ඤමඤ්ඤං 

දස්සනකරණාධිට්ඨානන්තිවුච්චති. නිදස්සයීතිදස්යසසි. අම්යෙපීතිමයම්පි. 

 ත්ථාති යත්ථ භගවා, තත්ථ ගන්ත්වානාති අත්යථො. වන්දිස්සාමාති මයං 

භගවයතො පායද සිරසා වන්දිස්සාම. එත්ථ පන අම්යහපි, මයන්ති ඉයමසං

ද්වින්නං සද්දානං පුරමස්ස ගමනකිරයාය සම්බන්යධො දට්ඨබ්යබො, 
පච්ඡිමස්සවන්දනකිරයාය. ඉතරථාහිපුනරුත්තියදොසයතොනමුච්චති. 

එථාතිආගච්ෙථ. කඞ්ඛං වියනොදයස්සාමාතිඑත්ථාහ–ඛීණාසවානංපන

කඞ්ො නාම කාචිපි නත්ථි, කස්මා යථයරො එවමාහාති? සච්චයමයවතං, 

පඨමමග්යගයනවසමුච්යෙදංගතා.යථාහ – 

‘‘කතයම ධම්මා දස්සයනන පහාතබ්බාති? චත්තායරො 
දිට්ඨිගතසම්පයුත්තචිත්තප්පාදා විචිකිච්ොසහගයතො චිත්තප්පායදො
අපායගමනීයයො යලොයභො යදොයසො යමොයහො මායනො තයදකට්ඨා ච

කියලසා’’ති(ධ.ස.1405යථොකංවිසදිසං). 

න පයනසා විචිකිච්ොසඞ්ොතා කඞ්ොති, කින්ත පඤ්ඤත්තිඅජානනං 

නාම. යථයරො පන භගවන්තං බුද්ධවංසං පුච්ඡිතකායමො, යසො පන

බුද්ධානංයයව විසයයො, න පච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානං, තස්මා යථයරො

අවිසයත්තාඑවමාහාතියවදිතබ්බං. වියනොදයස්සාමාතිවියනොයදස්සාම. 

අථ යෙො යත භික්ඛූ යථරස්ස වචනං සුත්වා අත්තයනො අත්තයනො
පත්තචීවරමාදායසුවම්මිතාවියමහානාගා පභින්නකියලසාඡින්නබන්ධනා
අප්පිච්ො සන්තට්ඨා පවිවිත්තා අසංසට්ඨා 
සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා තරමානා
සන්නිපත්තිංසු.යතන වුත්තං– 

49. 

‘‘සාධූතියතපටිස්සුත්වා, නිපකාසංවුතින්ද්රියා; 

පත්තචීවරමාදාය, තරමානා්පාගමු’’න්ති. 

තත්ථ සාධූති අයං සාධු-සද්යදො
ආයාචනසම්පටිච්ෙනසම්පහංසනසුන්දරාදීසු දිස්සති. තථා යහස – ‘‘සාධු

යම, භන්යත භගවා, සංඛිත්යතන ධම්මං යදයසතූ’’තිආදීසු (සං. නි. 4.95; 

5.382; අ.නි.4.257) ආයාචයනදිස්සති.‘‘සාධු, භන්යතතියෙොයසොභික්ඛු

භගවයතො භාසිතං අභිනන්දිත්වා අනුයමොදිත්වා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.86) 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

54 

පටුන 

සම්පටිච්ෙයන. ‘‘සාධු සාධු, සාරපුත්තා’’තිආදීසු (දී. නි. 3.349) 
සම්පහංසයන. 

‘‘සාධුධම්මරුචිරාජා, සාධුපඤ්ඤාණවානයරො; 

සාධුමිත්තානමද්දුබ්යභො, පාපස්සාකරණංසුෙ’’න්ති.– 

ආදීසු (ජා. 2.18.101) සුන්දයර. ඉධ සම්පටිච්ෙයන. තස්මා සාධු සුට්ඨූති

යථරස්සවචනංසම්පටිච්ඡිත්වාතිඅත්යථො(දී.නි.අට්ඨ.1.189; ම.නි. අට්ඨ.

1.1 සුත්තනික්යෙපවණ්ණනා; සං. නි. අට්ඨ. 1.115 

අග්ගිකභාරද්වාජසුත්තවණ්ණනා). නිපකාති පණ්ඩිතා පඤ්ඤවන්තා. 

සංවුතින්ද්රිොති ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරා, ඉන්ද්රියසංවරසමන්නාගතාති

අත්යථො.   මානාතිතරතා. උපාගමුන්තියථරං ්පසඞ්කමිංසු. 

50-1. ඉදානි ධම්මයසනාපතිස්ස පවත්තිං දස්යසන්යතහි

සඞ්ගීතිකාරයකහි ‘‘ඛීණාසයවහි විමයලහී’’තිආදිගාථායයො වුත්තා තත්ථ 

දන්ය හීතිකායයනචචිත්යතනචදන්යතහි. උත් යම දයමතිඅරහත්යත, 

නිමිත්තත්යථ භුම්මං දට්ඨබ්බං. ය හි භික්ඛූහීති පඤ්චහි භික්ඛුසයතහි. 

මොගණීති සීලාදීහි ච සඞ්ෙොවයසන ච මහන්යතො ගයණො අස්ස අත්ථීති

මහාගණී, නානාපදවයසන වා සීලාදීහි ගුයණහි මහන්යතො ගයණොති

මහාගයණො, මහාගයණො අස්ස අත්ථීති මහාගණී. ලළන්ය ො යදයවොව

ගගයනතිඉද්ධිවිලායසනවිලායසන්යතොයදයවොවියගගනතයල භගවන්තං
්පසඞ්කමීතිඅත්යථො. 

52. ඉදානි ‘‘යත ඉත්ථම්භූතා ්පසඞ්කමිංසූ’’ති

්පසඞ්කමවිධානදස්සනත්ථං ‘‘උක්කාසි ඤ්ච ඛිපි ’’න්තිආදි ආරද්ධං.

තත්ථ උක්කාසි ඤ්චාති ්ක්කාසිතසද්දඤ්ච. ඛිපි න්ති ඛිපිතසද්දඤ්ච. 

අජ්ඣුයපක්ඛිොති ්යපක්ඛිත්වා, තං ්භයං අකත්වාති අධිප්පායයො. 

සුබ්බ ාති සුවිමලධුතගුණා. සප්පතිස්සාති සහපතිස්සයා, නීචවුත්තියනොති
අත්යථො. 

53. සෙම්භුන්ති සයයමව අඤ්ඤාපයදසං විනා පාරමියයො පූයරත්වා 

අධිගතබුද්ධභාවන්ති අත්යථො. අච්චුග්ග න්ති අභිනයවොදිතං. චන්දං වාති

චන්දංවිය, නයභජලන්තංභගවන්තංගගයනචන්දං වියපස්සන්තීතිඑවං

පදසම්බන්යධොදට්ඨබ්යබො.ඉධාපි ෙථා-සද්යදොනිපාතමත්යතොව. 

54. විජ්ජුං වාති විජ්ජුඝනං විය. යදි චිරට්ඨිතිකා අචිරප්පභා අස්ස 

තාදිසන්ති අත්යථො. ගගයන ෙථාති ආකායස යථා, ඉධාපි ෙථා-සද්යදො
නිපාතමත්යතොව. ඉයතො පරම්පි ඊදියසසු ඨායනසු යථා-සද්යදො 
නිපාතමත්යතොතිදට්ඨබ්යබො. 
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55.  ෙදමිවවිප්පසන්නන්තිඅතිගම්භීරවිත්ථතංමහාරහදංවියඅනාවිලං 

විප්පසන්නං සලිලං. සුඵුල්ලං පදුමං ෙථාති සුවිකසිතපදුමවනං රහදමිවාති

අත්යථො දට්ඨබ්යබො. ‘‘සුඵුල්ලං කමලං යථා’’තිපි පායඨො, තස්ස
කමනීයභායවන සුඵුල්ලංකමලවනමිවාතිඅත්යථො. 

56. අථ යත භික්ඛූ ධම්මයසනාපතිප්පමුො අඤ්ජලිං සිරසි කත්වා
දසබලස්සචක්කාලඞ්කතතයලසු පායදසුනිපතිංසූතිඅත්යථො.යතනවුත්තං

– ‘‘අඤ්ජලිං පග්ගයෙත්වාන, තුට්ඨෙට්ඨා පයමොදි ා’’තිආදි. තත්ථ 

නිප න්තීති නිපතිංසු, වන්දිංසූති අත්යථො. චක්කලක්ඛයණති චක්කං

ලක්ෙණං යස්මිං පායද යසො පායදො චක්කලක්ෙයණො, තස්මිං

චක්කලක්ෙයණ. ජාතිවයසන ‘‘පායද’’ති වුත්තං, සත්ථුයනො
චක්කාලඞ්කතතයලසුපායදසුනිපතිංසූතිඅත්යථො. 

57. ඉදානි යතසං යකසඤ්චි යථරානං නාමං දස්යසන්යතහි 

‘‘සාරිපුත්ය ො මොපඤ්යඤො, යකො ණ්ඩසමසාදියසො’’තිආදි ගාථායයො

වුත්තා. තත්ථ යකො ණ්ඩසමසාදියසොතියකොරණ්ඩකුසුමසදිසවණ්යණො, යදි

එවං ‘‘යකොරණ්ඩසයමො’’ති වා, ‘‘යකොරණ්ඩසදියසො’’ති වා වත්තබ්බං, කිං

ද්වික්ෙත්තං ‘‘සමසාදියසො’’ති වුත්තන්ති යච? නායං යදොයසො, තාදියසො
යකොරණ්ඩසමත්තා යකොරණ්ඩසදිසභායවයනව යකොරණ්ඩසමසාදියසො. න

පනාධිකවචනවයසනාති අධිප්පායයො. සමාධිජ්ඣානකුසයලොති එත්ථ අයං 

කුසල-සද්යදො තාව අයරොගොනවජ්ජයෙකසුෙවිපාකාදීසු දිස්සති. අයඤ්හි

‘‘කච්චි නු යභොයතො කුසලං, කච්චි යභොයතො අනාමය’’න්තිආදීසු (ජා.

1.15.146; 2.20.129) ආයරොයගෙ දිස්සති. ‘‘කතයමො පන, භන්යත, 

කායසමාචායරො කුසයලො? යයො යෙො, මහාරාජ, කායසමාචායරො 

අනවජ්යජො’’ති(ම.නි.2.361) එවමාදීසුඅනවජ්යජ.‘‘කුසයලොත්වංරථස්ස 

අඞ්ගපච්චඞ්ගාන’’න්තිආදීසු (ම. නි. 2.87) යෙයක. ‘‘කුසලස්ස කම්මස්ස

කතත්තා ්පචිතත්තා’’තිආදීසු (ධ.ස.431ආදයයො)සුෙවිපායක. ඉධපන

යෙයකදට්ඨබ්යබො. වන්දය තිවන්දිත්ථ. 

58. ගජ්ජි ාති ගජ්ජන්තීති ගජ්ජිතා. කාලයමයඝො වාතිනීලසලිලධයරො

විය ගජ්ජිතා ඉද්ධිවිසයයති අධිප්පායයො. නීලුප්පලසමසාදියසොති
නීලකුවලයසදිසවණ්යණො. යහට්ඨා වුත්තනයයයනයවත්ථාපි අත්යථො

යවදිතබ්යබො. යමොග්ගල්ලායනොති එවං යගොත්තවයසන ලද්ධනායමො
යකොලියතො. 

59. මොකස්සයපොපි චාති
්රුයවලකස්සපනදීකස්සපගයාකස්සපකුමාරකස්සයප ඛුද්දානුඛුද්දයක

යථයර ්පාදාය අයං මහා, තස්මා ‘‘මහාකස්සයපො’’ති වුත්යතො. පි චාති

සම්භාවනසම්පිණ්ඩනත්යථො. උත් ත් කනකසන්නියභොති

සන්තත්තසුවණ්ණසදිසෙවිවණ්යණො. ධු ගුයණති එත්ථ කියලසධුනනයතො
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ධම්යමොධුයතොනාම, ධුතගුයණොනාම ධුතධම්යමො.කතයමොපනධුතධම්යමො

නාම? අප්පිච්ෙතා, සන්තට්ඨිතා, සල්යලෙතා, පවියවකතා, ඉදමට්ඨිකතාති

ඉයම ධුතඞ්ගයචතනාය පරවාරභූතා පඤ්ච ධම්මා ‘‘අප්පිච්ෙංයයව
නිස්සායා’’තිආදිවචනයතො ධුතධම්මා නාම. අථ වා කියලයස ධුනනයතො

ඤාණං ධුතංනාම, තස්මිංධුතගුයණ. අග්ගනික්ඛිත්ය ොති අග්යගොයසට්යඨො

යකොටිභූයතොති ඨපියතො. ‘‘එතදග්ගං, භික්ෙයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං

ධුතවාදානං යදිදං මහාකස්සයපො’’ති (අ. නි. 1.188, 191) ඨානන්තයර 

ඨපියතොති අත්යථො. අයං පන අග්ග-සද්යදො ආදියකොටියකොට්ඨාසයසට්ඨාදීසු

දිස්සති. තථා යහස – ‘‘අජ්ජතග්යග, සම්ම යදොවාරක, ආවරාමි දාරං

නිගණ්ඨානං නිගණ්ඨීන’’න්තිආදීසු (ම. නි. 2.70) ආදිම්හි දිස්සති.

‘‘යතයනව අඞ්ගුලග්යගන තං අඞ්ගුලග්ගං පරාමයසයෙ’’ (කථා. 441), 

‘‘්ච්ෙග්ගංයවළග්ග’’න්තිආදීසුයකොටියං.‘‘අම්බිලග්ගංවාමධුරග්ගංවා’’ 

(සං.නි.5.374) ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, විහාරග්යගනවාපරයවණග්යගන

වා භායජත’’න්තිආදීසු (චූළව. 318) යකොට්ඨායස. ‘‘යාවතා, භික්ෙයව, 
සත්තා අපදා වා ද්විපදා වා…යප.… තථාගයතො යතසං

අග්ගමක්ොයතී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.34) යසට්යඨ. ස්වායමිධ යසට්යඨ
දට්ඨබ්යබො.යකොටියම්පිවත්තති.යථයරොඅත්තයනොඨායනයසට්යඨොයචව 

යකොටිභූයතොච.යතනවුත්තං– ‘‘අග්ගනික්ඛිත්යතො’’ති, අග්යගොයසට්යඨො

යකොටිභූයතොති අත්යථො (දී.නි.අට්ඨ.1.250සරණගමනකථා; පාරා. අට්ඨ.

1.15). යථොමිය ොති පසංසියතො යදවමනුස්සාදීහි. සත්ථු වණ්ණිය ොති

සත්ථාරා වණ්ණියතො ථුයතො, ‘‘කස්සයපො, භික්ෙයව, චන්දූපයමො කුලානි 
්පසඞ්කමති අපකස්යසව කායං අපකස්ස චිත්තං නිච්චනවයකො කුයලසු 

අප්පගබ්යභො’’ති එවමාදීහි අයනයකහි සුත්තනයයහි (සං. නි. 2.146) 

වණ්ණියතොපසත්යථො, යසොපිභගවන්තංවන්දතීතිඅත්යථො. 

60. දිබ්බචක්ඛූනන්තිදිබ්බංචක්ඛුයයසංඅත්ථියතදිබ්බචක්ඛූ, යතසං

දිබ්බචක්ඛූනංභික්ඛූනං අග්යගො යසට්යඨොතිඅත්යථො. යථාහ– ‘‘එතදග්ගං, 

භික්ෙයව, මමසාවකානං භික්ඛූනං දිබ්බචක්ඛුකානං යදිදං අනුරුද්යධො’’ති

(අ. නි. 1.188, 192). අනුරුද්ධත්යථයරො භගවයතො චූළපිතයනො
අමියතොදනස්ස නාම සක්කස්ස පුත්යතො මහානාමස්ස කනිට්ඨභාතා

මහාපුඤ්යඤොපරමසුඛුමායලො, යසො අත්තසත්තයමොනික්ෙමිත්වාඅගාරස්මා

අනගාරයං පබ්බජියතො, තස්ස පබ්බජ්ජානුක්කයමො සඞ්ඝයභදකක්ඛන්ධයක 

(චූළව.330 ආදයයො) ආගයතොව. අවිදූය වාතිභගවයතොසන්තියකයයව. 

61. ආපත්තිඅනාපත්තිොති ආපත්තියඤ්ච අනාපත්තියඤ්ච යකොවියදො. 

සය කිච්ඡාොති සප්පටිකම්මායපි අප්පටිකම්මායපි චාති අත්යථො. තත්ථ

සප්පටිකම්මා සා ෙබ්බිධා යහොති, අප්පටිකම්මා සා පාරාජිකාපත්ති. 

‘‘ආපත්තිඅනාපත්තියා, සයතකිච්ොය යකොවියදො’’තිපි පායඨො, යසොයයව

අත්යථො. විනයෙති විනයපිටයක. අග්ගනික්ඛිත්ය ොති‘‘එතදග්ගං, භික්ෙයව, 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 
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පටුන 

මමසාවකානංභික්ඛූනංවිනයධරානංයදිදං, ්පාලී’’ති(අ.නි.1.219, 228) 

එතදග්ගට්ඨායන ඨපියතොති අත්යථො. උපාලීති ්පාලිත්යථයරො. සත්ථු

වණ්ණිය ොතිසත්ථාරාවණ්ණියතොපසත්යථො.යථයරොකිර තථාගතස්යසව

සන්තියක විනයපිටකං ්ග්ගණ්හිත්වා භාරුකච්ෙකවත්ථුං (පාරා. 78), 

අජ්ජුකවත්ථුං (පාරා. 158), කුමාරකස්සපවත්ථුන්ති (ම. නි. 1.249) ඉමානි
තීණි වත්ථූනිසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණනසද්ධිංසංසන්දිත්වාකයථසි.තස්මා
යථයරො විනයධරානං අග්යගොතිඑවමාදිනානයයනසත්ථාරා වණ්ණියතොති
වුත්යතො. 

62. සුඛුමනිපුණත්ථපටිවිද්යධොති පටිවිද්ධසුඛුමනිපුණත්යථො, 

පටිවිද්ධදුද්දසනිපුණත්යථොති අත්යථො. කථිකානං පවය ොති ධම්මකථිකානං

යසට්යඨො. ‘‘එතදග්ගං, භික්ෙයව, මම සාවකානං භික්ඛූනං ධම්මකථිකානං 

යදිදංපුණ්යණොමන්තාණිපුත්යතො’’ති (අ.නි.1.188, 196) එතදග්ගපාළියං

ආයරොපියතො. යතන වුත්තං ‘‘කථිකානං පවයරො’’ති. ගණීති සසඞ්යඝො.
යථරස්සකිර සන්තියකපබ්බජිතාකුලපුත්තාපඤ්චසතාඅයහසුං.සබ්යබපි
යත දසබලස්ස ජාතභූමිකා ජාතරට්ඨවාසියනො සබ්යබවඛීණාසවා සබ්යබව

දසකථාවත්ථුලාභියනො. යතන වුත්තං ‘‘ගණී’’ති. ඉසීති එසති ගයවසති

කුසයලධම්යමතිඉසි. මන් ාණිොපුත්ය ොතිමන්තාණියානාමබ්රාහ්මණියා

පුත්යතො. පුණ්යණොති තස්ස නාමං. විස්සුය ොති අත්තයනො අප්පිච්ෙතාදීහි
ගුයණහිවිස්සුයතො. 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථය ො පන සත්ථර අභිසම්යබොධිං පත්වා
පවත්තිතවරධම්මචක්යක අනුපුබ්යබන ආගන්ත්වා රාජගහං ්පනිස්සාය
විහරන්යත කපිලවත්ථුං ආගන්ත්වා අත්තයනො භාගියනයෙං පුණ්ණං නාම
මාණවංපබ්බායජත්වාභගවන්තංවන්දිත්වා ආපුච්ඡිත්වානිවාසත්ථායසයං
ෙද්දන්තදහං ගයතො. පුණ්යණො පන භගවන්තං දස්සනාය යථයරන සද්ධිං
ආගන්ත්වා – ‘‘මය්හං පබ්බජිතකිච්චං මත්ථකං පායපත්වාව දසබලස්ස 

සන්තිකං ගමිස්සාමී’’ති කපිලපුයරයයව ඔහීයනො, යසො
යයොනියසොමනසිකාරං කයරොන්යතො නචිරස්යසව අරහත්තං පත්වා

භගවන්තං්පසඞ්කමි.එත්ථපන අනුරුද්ධත්යථය ො ච උපාලිත්යථය ො ච
ඉයම ද්යව යථරා භගවයතොකපිලවත්ථුපුරං පවිසිත්වාඤාතිසමාගමදිවයස

පබ්බජිතා විය දස්සිතා, තං පන ෙන්ධකපාළියා අට්ඨකථාය චන සයමති.
වීමංසිත්වාගයහතබ්බං. 

අථ සත්ථා සාරපුත්තත්යථරාදීනං පඤ්චන්නං භික්ඛුසතානං
චිත්තාචාරමඤ්ඤායඅත්තයනොගුයණ කයථතමාරභි.යතනවුත්තං– 

63. 

‘‘එයතසංචිත්තමඤ්ඤාය, ඔපම්මකුසයලොමුනි; 

කඞ්ෙච්යෙයදොමහාවීයරො, කයථසිඅත්තයනොගුණ’’න්ති. 
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තත්ථ ඔපම්මකුසයලොති ්පමාය කුසයලො. කඞ්ඛච්යඡයදොති
සබ්බසත්තානංසංසයච්යෙදයකො. 

ඉදානියතඅත්තයනොගුයණකයථසි, යතදස්යසතං– 

64. 

‘‘චත්තායරොයතඅසඞ්යෙෙයො, යකොටියයසංනනායති; 

සත්තකායයොචආකායසො, චක්කවාළාචනන්තකා; 

බුද්ධඤාණංඅප්පයමයෙං, නසක්කාඑයතවිජානිත’’න්ති.– වුත්තං; 

තත්ථ චත් ාය ොතිගණනපරච්යෙයදො. එය තිඉදානිවත්තබ්යබඅත්යථ

නිදස්යසති. අසඞ්යඛයෙයාති සඞ්ෙොතමසක්කුයණයෙත්තා අසඞ්යෙෙයො, 

ගණනපථං වීතිවත්තාති අත්යථො. යකොටීතිආදි වා අන්යතො වා මරයාදා. 

යෙසන්ති යයසං චතන්නං අසඞ්යෙෙයොනං. න නාෙතීති න පඤ්ඤායති.
ඉදානි යත වුත්තප්පකායර චත්තායරො අසඞ්යෙෙයයෙ දස්යසතං 

‘‘සත් කායෙො’’තිආදි වුත්තං. සත් කායෙොති සත්තසමූයහො, සත්තකායයො

අනන්යතො අපරමායණො අප්පයමයයෙො. තථා ආකායසො ආකාසස්සාපි

අන්යතො නත්ථි. තථා චක්කවාළානි අනන්තානි එව. බුද්ධඤාණං

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං අප්පයමයෙං. න සක්කා එය  විජානිතුන්ති යස්මා

පයනයත අනන්තා, තස්මානසක්කාවිජානිතං. 

65. ඉදානි සත්ථා අත්තයනො ඉද්ධිවිකුබ්බයන සඤ්ජාතච්ෙරයබ්භුතානං 

යදවමනුස්සාදීනං කින්නායමතං අච්ෙරයං, ඉයතොපි විසිට්ඨතරං අච්ෙරයං

අබ්භුතං අත්ථි, මමතංසුණාථාතිධම්මයදසනංවඩ්යඪන්යතො– 

‘‘කියමතංඅච්ෙරයංයලොයක, යංයමඉද්ධිවිකුබ්බනං; 

අඤ්යඤබහූඅච්ෙරයා, අබ්භුතායලොමහංසනා’’ති.–ආදිමාහ; 

තත්ථ කින්ති පටික්යෙපවචනං.එ න්තිඉදංඉද්ධිවිකුබ්බනංසන්ධායාහ. 

ෙන්ති අයං ෙං-සද්යදො ‘‘යං තං අපුච්ඡිම්හ අකිත්තයී යනො, අඤ්ඤං තං

පුච්ොම තදිඞ්ඝ බූ්රහී’’තිආදීසු (සු. නි. 1058; මහානි. 110; චූළනි.

යමත්තගූමාණවපුච්ො 77) ්පයයොගවචයන දිස්සති. ‘‘අට්ඨානයමතං, 

භික්ෙයව, අනවකායසො; යං එකිස්සා යලොකධාතයා ද්යව අරහන්යතො

සම්මාසම්බුද්ධා’’ති (අ. නි. 1.277; විභ. 809; මි. ප. 5.1.1) එත්ථ 

කාරණවචයන. ‘‘යං විපස්සී භගවා කප්යප ්දපාදී’’ති (දී. නි. 2.4) එත්ථ

භුම්යම. ‘‘යං යෙො යම, භන්යත, යදවානං තාවතිංසානං සම්මුො සුතං

සම්මුො පටිග්ගහිතං, ආයරොයචමි තං භගවයතො’’තිආදීසු (දී. නි. 2.293) 

පච්චත්තවචයන. ඉධාපි පච්චත්තවචයන දට්ඨබ්යබො (දී. නි. අට්ඨ. 2.4). 

අඤ්යඤබහූමමඅච්ෙරයාඅබ්භුතවියසසාසන්තීතිදීයපති. 

ඉදානියතඅච්ෙරයයදස්යසන්යතො– 
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66. 

‘‘යදාහංතසියතකායය, සන්තසියතොනාමහංතදා; 

දසසහස්සීසමාගම්ම, යාචන්තිපඤ්ජලීමම’’න්ති.–ආදිමාහ; 

තත්ථ ෙදාති යස්මිං කායල. අෙන්ති අත්තානං නිද්දිසති. තුසිය  

කායෙති තසිතසඞ්ොයත යදවනිකායය. යදා පනාහං සමත්තිංසපාරමියයො
පූයරත්වා පඤ්චමහාපරච්චායග පරච්චජිත්වා
ඤාතත්ථචරයයලොකත්ථචරයබුද්ධත්ථචරයානං යකොටිං පත්වා
සත්තසතකමහාදානානි දත්වා සත්තක්ෙත්තං පථවිං කම්යපත්වා 
යවස්සන්තරත්තභාවයතො චවිත්වා දුතියය චිත්තවායර තසිතභවයන

නිබ්බත්යතො තදාපි සන්තසියතො නාම යදවරාජා අයහොසිං. දසසෙස්සී

සමාගම්මාති දසසහස්සචක්කවායළසු යදවතා සන්නිපතිත්වාති අත්යථො. 

ොචන්ති පඤ්ජලීමමන්තිමං්පසඞ්කමිත්වා, ‘‘මාරස, තයාදසපාරමියයො
පූයරන්යතනන සක්කසම්පත්තිංනමාරනබ්රහ්මනචක්කවත්තිසම්පත්තිං

පත්යථන්යතන පූරතා, යලොකනිත්ථරණත්ථාය පන බුද්ධත්තං

පත්ථයමායනන පූරතා, යසො තව කායලො, මාරස, බුද්ධත්තාය සමයයො, 

මාරස, බුද්ධත්තායා’’ති (ජා. අට්ඨ. 1.නිදානකථා, අවිදූයරනිදානකථා)
යාචන්තිමමන්ති.යතනවුත්තං– 

67. 

‘‘කායලොයෙොයතමහාවීර, ්ප්පජ්ජමාතකුච්ඡියං; 

සයදවකංතාරයන්යතො, බුජ්ෙස්සුඅමතංපද’’න්ති. 

තත්ථ කායලො ය ති කායලො තව, අයයමව වා පායඨො. උප්පජ්ජාති

පටිසන්ධිං ගණ්හ, ‘‘ඔක්කමා’’තිපි පායඨො. සයදවකන්ති සයදවකං

යලොකන්තිඅත්යථො.  ා ෙන්ය ොතිඑත්ථපාරමියයොපූයරන්යතොපිතාරයති

නාම, පාරමියයො මත්ථකං පායපන්යතොපි තාරයති නාම, 
යවස්සන්තරත්තභාවයතො චවිත්වා තසිතපුයර පටිසන්ධිං ගයහත්වා
සට්ඨිවස්සසතසහස්සාධිකානි සත්තපණ්ණාසවස්සයකොටියයො තත්ථ

තිට්ඨන්යතොපිතාරයතිනාම, යදවතාහියාචියතොපඤ්චවිධං මහාවියලොකිතං
වියලොයකත්වා මහාමායායදවියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගණ්හන්යතොපි 

දසමායස ගබ්භවාසං වසන්යතොපි තාරයති නාම, එකූනතිංස වස්සානි
අගාරමජ්යෙ තිට්ඨන්යතොපි තාරයති නාම. රාහුලභද්දස්ස ජාතදිවයස
ෙන්නසහායයො කණ්ඩකං ආරුය්හ නික්ෙමන්යතොපි තීණි රජ්ජානි

අතික්කමිත්වාඅයනොමායනාමනදියාතීයරපබ්බජන්යතොපි තාරයතිනාම, 
ෙබ්බස්සානි පධානං කයරොන්යතොපි විසාෙපුණ්ණමායං මහායබොධිමණ්ඩං
ආරුය්හ මාරබලං විධමිත්වා පඨමයායම පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරත්වා
මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුං වියසොයධත්වා පච්ඡිමයායම ද්වාදසඞ්ගං
පටිච්චසමුප්පාදං අනුයලොමපටියලොමයතො සම්මසිත්වා යසොතාපත්තිමග්ගං

පටිවිජ්ෙන්යතොපි තාරයති නාම, යසොතාපත්තිඵලක්ෙයණපි, 
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සකදාගාමිමග්ගක්ෙයණපි, සකදාගාමිඵලක්ෙයණපි, 

අනාගාමිමග්ගක්ෙයණපි, අනාගාමිඵලක්ෙයණපි, අරහත්තමග්ගක්ෙයණපි, 

අරහත්තඵලක්ෙයණපිතාරයතිනාම, යදා අට්ඨාරසයදවතායකොටිසහස්යසහි

පඤ්චවග්ගියානං අමතපානං අදාසි, තයතො පට්ඨායතාරයි නාමාති වුච්චති.
යතනවුත්තං– 

‘‘සයදවකංතාරයන්යතො, බුජ්ෙස්සුඅමතංපද’’න්ති. 

අථ මහාසත්යතො යදවතාහි යාචියමායනොපි යදවතානං පටිඤ්ඤං
අදත්වාව කාලදීපයදසකුලජයනත්තිආයුපරච්යෙදවයසන පඤ්චවිධං

මහාවියලොකනංනාමවියලොයකසි.තත්ථ ‘‘කායලොනුයෙො, නකායලො’’ති
පඨමං කාලං වියලොයකසි. තත්ථ වස්සසතසහස්සයතො ්ද්ධං ආයුකායලො

කායලො නාම න යහොති. කස්මා? ජාතිජරාමරණාදීනං අපාකටත්තා, 

බුද්ධානඤ්ච ධම්මයදසනා නාම තිලක්ෙණමුත්තා නාම නත්ථි, යතසං
අනිච්චං දුක්ෙමනත්තාති කයථන්තානං ‘‘කින්නායමයත කයථන්තී’’ති න

සද්දහන්ති, තයතොඅභිසමයයොනයහොති, තස්මිං අසතිඅනියොනිකං සාසනං

යහොති. තස්මායසො අකායලො.වස්සසතයතොඌයනොආයුකායලොපිකායලොන

යහොති. කස්මා? තදා සත්තා ්ස්සන්නකියලසා යහොන්ති, 

්ස්සන්නකියලසානඤ්චදින්යනොඔවායදොඔවාදට්ඨායනනතිට්ඨති, තස්මා
යසොපි අකායලො.වස්සසතසහස්සයතොපට්ඨායයහට්ඨාවස්සසතයතොපට්ඨාය

්ද්ධං ආයුකායලො කායලො නාම. ඉදානි වස්සසතායුකා මනුස්සාති අථ

යබොධිසත්යතො ‘‘නිබ්බත්තිතබ්බකායලො’’තිඅද්දස. 

තයතො දීපංඔයලොයකන්යතො ‘‘ජම්බුදීයපයයවබුද්ධා නිබ්බත්තන්තී’’ති 

දීපං පස්සි. තයතො ජම්බුදීයපො නාම මහා දසයයොජනසහස්සපරමායණො, 
කතරස්මිංනුයෙොපයදයසබුද්ධානිබ්බත්තන්තී’’තියදසං වියලොයකන්යතො

මජ්ඣිමයදසං පස්සි. තයතො කුලං වියලොයකන්යතො ‘‘බුද්ධා නාම

යලොකසම්මයත කුයල නිබ්බත්තන්ති, ඉදානි ෙත්තියකුලං යලොකසම්මතං, 

තත්ථනිබ්බත්තිස්සාමි, සුද්යධොදයනො නාමයමරාජාපිතා භවිස්සතී’’ති කුලං 

අද්දස.තයතො මා  ං වියලොයකන්යතො‘‘බුද්ධමාතානාමයලොලාසුරාධුත්තා

නයහොති, අෙණ්ඩපඤ්චසීලාතිඅයඤ්ච මොමාො නාමයදවීඑදිසා, අයංයම 

මාතාභවිස්සතීතිකිත්තකංඅස්සා ආයූ’’තිආවජ්යජන්යතො දසන්නංමාසානං
්පර සත්තදිවසානි පස්සි. ඉති ඉමං පඤ්චවිධවියලොකනං වියලොයකත්වා – 

‘‘කායලො යම, මාරස, බුද්ධභාවායා’’ති යදවතානං පටිඤ්ඤං දත්වා තත්ථ
යාවතායුකං ඨත්වා තයතො චවිත්වා සකෙරාජකුයල මායායදවියා කුච්ඡියං 

පටිසන්ධිං අග්ගයහසි (ජා. අට්ඨ. 1.නිදානකථා, අවිදූයරනිදානකථා; අප.

අට්ඨ. 1.නිදානකථා, අවිදූයරනිදානකථා).යතනවුත්තං– 

68. 

‘‘තසිතාකායාචවිත්වාන, යදාඔක්කමිකුච්ඡියං; 
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දසසහස්සීයලොකධාත, කම්පිත්ථධරණීතදා’’ති.–ආදි; 

තත්ථ ඔක්කමීති ඔක්කමිං පාවිසිං. කුච්ඡිෙන්ති මාතකුච්ඡිම්හි. 

දසසෙස්සීයලොකධාතු, කම්පිත්ථාති සයතො සම්පජායනො පන යබොධිසත්යතො 
මාතකුච්ඡිං ඔක්කමන්යතො එකූනවීසතියා පටිසන්ධිචිත්යතසු
යමත්තාපුබ්බභාගස්ස 
යසොමනස්සසහගතඤාණසම්පයුත්තඅසඞ්ොරකකුසලචිත්තස්ස සදිස
මහාවිපාකචිත්යතන ආසාළ්හිපුණ්ණමායං ්ත්තරාසාළ්හනක්ෙත්යතයනව
පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. තදා දසසහස්සීයලොකධාත සකලාපි කම්පි සඞ්කම්පි

සම්පකම්පීති අත්යථො. ධ ණීති ධායරති සබ්යබ ථාවරජඞ්ගයමති ධරණී, 

පථවී. 

69. සම්පජායනොවනික්ඛමින්තිඑත්ථයදාපනාහංසයතොසම්පජායනොව 

මාතකුච්ඡියතොධම්මාසනයතොඔතරන්යතොධම්මකථියකොවියනිස්යසණියතො
ඔතරන්යතොපුරයසොවිය චද්යවහත්යථචපායද චපසායරත්වාඨිතයකොව 

මාතකුච්ඡිසම්භයවන යකනචි අසුචිනා අමක්ඛියතොව නික්ෙමිං. සාධුකා ං 

පවත්ය න්තීති සාධුකාරං පවත්තයන්ති, සාධුකාරං යදන්තීති අත්යථො. 

පකම්පිත්ථාති කම්පිත්ථ, ඔක්කමයනපි මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමයනපි 

දසසහස්සීපකම්පිත්ථාතිඅත්යථො. 

70. අථ භගවා ගබ්යභොක්කන්තිආදීසු අත්තනා සමසමං අදිස්වා

ගබ්යභොක්කන්තිආදීසු අත්තයනො අච්ෙරයදස්සනත්ථං ‘‘ඔක්කන්ති යම

සයමො නත්ථී’’ති ඉමං ගාථමාහ. තත්ථ ඔක්කන්තීති ගබ්යභොක්කන්තියං, 

භුම්මත්යථ පච්චත්තවචනං, පටිසන්ධිග්ගහයණති අත්යථො. යමති මයා. 

සයමොති සදියසො නත්ථි. ජාතිය ොති එත්ථ ජායති එතාය මාතයාති මාතා

‘‘ජාතී’’ති වුච්චති, තයතො ජාතියතො මාතයාති අත්යථො. අභිනික්ඛයමති

මාතකුච්ඡියතොඅභිනික්ෙමයනපසයවසතීතිඅත්යථො. සම්යබොධිෙන්තිඑත්ථ

පසත්ථා සුන්දරා යබොධි සම්යබොධි. අයං පන යබොධි-සද්යදො
රුක්ෙමග්ගනිබ්බානසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදීසු දිස්සති – ‘‘යබොධිරුක්ෙමූයල

පඨමාභිසම්බුද්යධො’’ති(මහාව.1; ්දා.1) ච, ‘‘අන්තරා චගයංඅන්තරාච

යබොධි’’න්ති(ම.නි.1.285; 2.341; මහාව.11) චආගතට්ඨායනහි රුක්යෙො
යබොධීති වුච්චති. ‘‘යබොධි වුච්චති චතූසු මග්යගසු ඤාණ’’න්ති (චූළනි.

ෙග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස121) ආගතට්ඨායනමග්යගො. ‘‘පත්වාන යබොධිං
අමතං අසඞ්ෙත’’න්ති ආගතට්ඨායන නිබ්බානං. ‘‘පප්යපොති යබොධිං

වරභූරයමධයසො’’ති (දී. නි. 3.217) ආගතට්ඨායන සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං.

ඉධ පන භගවයතො අරහත්තමග්ගඤාණං අධිප්යපතං (ම. නි. අට්ඨ. 1.13; 

පාරා. අට්ඨ. 1.11; ්දා. අට්ඨ. 20; චරයා. අට්ඨ. නිදානකථා). අපයර

‘‘සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණ’’න්තිපිවදන්ති, තස්සංසම්යබොධියංඅහං යසට්යඨොති
අත්යථො. 
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පටුන 

කස්මා පන භගවා සම්යබොධිං පටිච්ච අත්තානං පසංසතීති? 
සබ්බගුණදායකත්තා. භගවයතො හි සම්යබොධි සබ්බගුණදායිකා සබ්යබපි

නිරවයසයසබුද්ධගුයණ දදාති, නපනඅඤ්යඤසං.අඤ්යඤසංපනකස්සචි

අරහත්තමග්යගො අරහත්තඵලයමවයදති, කස්සචිතිස්යසොවිජ්ජා, කස්සචිෙ

අභිඤ්ඤා, කස්සචි චතස්යසො පටිසම්භිදා, කස්සචි සාවකපාරමිඤාණං, 
පච්යචකබුද්ධානං පච්යචකයබොධිඤාණයමව යදති. බුද්ධානං පන

සබ්බගුණසම්පත්තිංයදති.තස්මාභගවාසබ්බගුණදායකත්තා ‘‘සම්යබොධියං
අහං යසට්යඨො’’ති අත්තානං පසංසති. අපි ච භූමිං චායලත්වා සම්යබොධිං 

පාපුණි, තස්මා ‘‘සම්යබොධියං අහං යසට්යඨො’’ති වදති. 

ධම්මචක්කප්පවත් යනති එත්ථ ධම්මචක්කං පන දුවිධං යහොති – 

පටියවධඤාණඤ්චයදසනාඤාණඤ්චාති.තත්ථපඤ්ඤාපභාවිතංඅත්තයනො

අරයඵලාවහං පටියවධඤාණං, කරුණාපභාවිතං සාවකානං අරයඵලාවහං
යදසනාඤාණං. පටියවධඤාණං යලොකුත්තරං කුසලං ්යපක්ොසහගතං

අවිතක්කඅවිචාරං, යදසනාඤාණං යලොකියං අබොකතං, ්භයම්පි පයනතං

අඤ්යඤහිඅසාධාරණං.ඉධපනයදසනාඤාණංඅධිප්යපතං (පටි.ම.අට්ඨ.
2.2.44). 

71. ඉදානි භගවයතො ගබ්යභොක්කමයනව පථවිකම්පනාදිකං පවත්තිං

සුත්වා ‘‘අයෙො අච්ඡරිෙං යලොයක’’ති යදවතාහි අයං ගාථා වුත්තා. තත්ථ 

බුද්ධානං ගුණමෙන්  ාති අයහො බුද්ධානං ගුණමහන්තභායවො, අයහො

බුද්ධානං මහානුභායවොති අත්යථො දසසෙස්සීයලොකධාතු, ඡප්පකා ං

පකම්පථාති දසසු චක්කවාළසහස්යසසු මහාපථවී ෙප්පකාරං පකම්පිත්ථ

චලිත්ථ. කථං? පුරත්ථිමයතො ්න්නමති පච්ඡිමයතො ඔනමති, පච්ඡිමයතො

්න්නමති පුරත්ථිමයතො ඔනමති, ්ත්තරයතො ්න්නමති දක්ඛිණයතො

ඔනමති, දක්ඛිණයතො ්න්නමති ්ත්තරයතො ඔනමති, මජ්ඣිමයතො

්න්නමති පරයන්තයතො ඔනමති, පරයන්තයතො ්න්නමති මජ්ඣිමයතො
ඔනමතීති එවං ෙප්පකාරං අනිලබලචලිතජලතරඞ්ගභඞ්ගසඞ්ඝට්ටිතා විය
නාවා චතනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්සබහලා 
පථවිසන්ධාරකජලපරයන්තා අයචතනාපි සමානා සයචතනා විය අයං

මහාපථවී පීතියා නච්චන්තී විය අකම්පිත්ථාති අත්යථො. ඔභායසො ච මො

ආසීති අතික්කම්යමව යදවානං යදවානුභාවං ්ළායරො ඔභායසො අයහොසීති

අත්යථො. අච්යඡ ං යලොමෙංසනන්ති අච්යෙරඤ්ච යලොමහංසනඤ්ච
අයහොසීතිඅත්යථො. 

72. ඉදානි පථවිකම්පනායලොකපාතභාවාදීසු අච්ෙරයයසු වත්තමායනසු

භගවයතොපවත්තිදස්සනත්ථං ‘‘භගවා ම්හිසමයෙ’’තිආදිගාථායයොවුත්තා.

තත්ථ යලොකයජට්යඨොති යලොකයසට්යඨො. සයදවකන්ති සයදවකස්ස

යලොකස්ස, සාමිඅත්යථ ්පයයොගවචනං දට්ඨබ්බං. දස්සෙන්ය ොති
පාටිහාරයංදස්යසන්යතො. 
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73. චඞ්කමන්ය ොවාති දසයලොකධාතසහස්සානි අජ්යෙොත්ථරත්වා
ඨියත තස්මිං රතනමයය චඞ්කයම චඞ්කමමායනොව කයථසි. 

යලොකනාෙයකොති අථ සත්ථා මයනොසිලාතයල සීහනාදං නදන්යතො සීයහො
වියගජ්ජන්යතොපාවුස්සකයමයඝොවියච ආකාසගඞ්ගංඔතායරන්යතොවියච

අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතන (දී. නි. 2.285, 301) සවනීයයන කමනීයයන
බ්රහ්මස්සයරන නානානයවිචිත්තං චතසච්චපටිසංයුත්තං තිලක්ෙණාහතං 
මධුරධම්මකථංකයථසීතිඅත්යථො. 

අන්  ානනිවත්ය ති, චතුෙත්යථචඞ්කයම ෙථාතිඑත්ථසත්ථාරාපන
නිම්මිතස්සතස්සචඞ්කමස්සඑකායකොටි පාචීනචක්කවාළමුෙවට්ටියංඑකා
පච්ඡිමචක්කවාළමුෙවට්ටියං එවං ඨියත තස්මිං රතනචඞ්කයම

චඞ්කමමායනොසත්ථා්යභොයකොටියයොපත්වාවනිවත්තති, අන්තරා්යභො
යකොටියයො අපත්වා න නිවත්තති. යථා චතහත්ථප්පමායණ චඞ්කයම

චඞ්කමමායනෝයභො යකොටියයොසීඝයමව පත්වානිවත්තති, එවං අන්තරා
න නිවත්තතීති අත්යථො. කිං පන භගවා දසසහස්සයයොජනප්පමාණායාමං

චඞ්කමං රස්සමකාසි, තාවමහන්තං වා අත්තභාවං නිම්මිනීති? න
පයනවමකාසි.අචින්යතයයෙොබුද්ධානංබුද්ධානුභායවො. අකනිට්ඨභවනයතො

පට්ඨාය යාව අවීචි, තාව එකඞ්ගණා අයහොසි. තිරයයතො ච 

දසචක්කවාළසහස්සානි එකඞ්ගණානි අයහසුං. යදවා මනුස්යස පස්සන්ති, 
මනුස්සාපි යදයව පස්සන්ති. යථා සබ්යබ යදවමනුස්සා පකතියා

චඞ්කමමානංපස්සන්ති, එවංභගවන්තං චඞ්කමමානංපස්සිංසූති.භගවාපන
චඞ්කමන්යතොවධම්මංයදයසතිඅන්තරාසමාපත්තිඤ්ච සමාපජ්ජති. 

අථ ආයස්මා සාරපුත්යතො 
අපරමිතසමයසමුපචිතකුසලබලජනිතද්වත්තිංසවරලක්ෙයණොපයසොභිතං
අසීතානුබෙඤ්ජනවිරාජිතං වරසරීරංසරදසමයයපරපුණ්ණංවියරජනිකරං
සබ්බඵාලිඵුල්ලං විය ච යයොජනසතබ්යබධං පාරච්ෙත්තකං
අට්ඨාරසරතනුබ්යබධං බොමප්පභාපරක්යෙපසස්සිරකං වරකනකගිරමිව 
ජඞ්ගමං අයනොපමාය බුද්ධලීළාය අයනොපයමන බුද්ධසිරවිලායසන
චඞ්කමන්තං දසසහස්සියදවගණපරවුතංභගවන්තංඅද්දස.දිස්වානඅයං පන 

සකලාපි දසසහස්සී යලොකධාත සන්නිපතිතා, මහතියා පයනත්ථ

ධම්මයදසනාය භවිතබ්බං, බුද්ධවංසයදසනා පන බහූපකාරා භගවති

පසාදාවහා, යංනූනාහං දසබලස්ස අභිනීහාරයතො පට්ඨාය බුද්ධවංසං
පරපුච්යෙයෙ’’න්ති චින්යතත්වා එකංසං චීවරං කත්වා භගවන්තං
්පසඞ්කමිත්වා දසනෙසමුජ්ජලං ජලජාමලාවිකල-කමල-මකුලසදිසං 

අඤ්ජලිංසිරසිකත්වාභගවන්තං ‘‘කීදියසොය  මොවී ා’’තිආදිකංපරපුච්ඡි.
යතනවුත්තං– 

74. 

‘‘සාරපුත්යතොමහාපඤ්යඤො, සමාධිජ්ොනයකොවියදො; 
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පඤ්ඤායපාරමිප්පත්යතො, පුච්ෙතියලොකනායකං. 

75. 

‘‘කීදියසොයතමහාවීර, අභිනීහායරොනරුත්තම; 

කම්හිකායලතයාධීර, පත්ථිතායබොධිමුත්තමා’’ති.– 

ආදි. කා නාමායං අනුසන්ධීති? පුච්ොනුසන්ධි නාම. තිස්යසො හි 
අනුසන්ධියයො – පුච්ොනුසන්ධි අජ්ොසයානුසන්ධි යථානුසන්ධීති. තත්ථ

‘‘එවං වුත්යත අඤ්ඤතයරො භික්ඛු භගවන්තං එතදයවොච – ‘‘කිං නු යෙො, 

භන්යත, ඔරමංතීරංකිං පාරමංතීර’’න්ති(සං.නි.4.241) එවංපුච්ෙන්තානං

භගවතාවිස්සජ්ජිතසුත්තවයසන පුච්ඡානුසන්ධි යවදිතබ්බා. 

‘‘අථයෙොඅඤ්ඤතරස්සභික්ඛුයනොඑවංයචතයසොපරවිතක්යකෝදපාදි 

‘ඉතිකිර, යභො, රූපංඅනත්තා, යවදනාඅනත්තා, සඤ්ඤාඅනත්තා, සඞ්ොරා

අනත්තා, විඤ්ඤාණං අනත්තා, අනත්තකතානි කම්මානි කමත්තානං 
ඵුසිස්සන්තී’ති. අථ යෙො භගවා තස්ස භික්ඛුයනො යචතසා

යචයතොපරවිතක්කමඤ්ඤාය භික්ඛූ ආමන්යතසි – ඨානං යෙො පයනතං, 

භික්ෙයව, විජ්ජති, යං ඉයධකච්යචො යමොඝපුරයසො අවිද්වා අවිජ්ජාගයතො
තණ්හාධිපයතයයෙනයචතසාසත්ථුසාසනංඅතිධාවිතබ්බංමඤ්යඤයෙ‘ඉති 

කිර, යභො, රූපං අනත්තා, යවදනා අනත්තා, සඤ්ඤා අනත්තා, සඞ්ොරා

අනත්තා, විඤ්ඤාණං අනත්තා, අනත්තකතානි කම්මානි කමත්තානං

ඵුසිස්සන්තී’ති…යප.…තංකිං මඤ්ඤථ, භික්ෙයව, රූපංනිච්චංවාඅනිච්චං

වා’’ති(ම.නි.3.90) එවංපයරසං අජ්ොසයංවිදිත්වාභගවතාවුත්තවයසන 

අජ්ඣාසොනුසන්ධි යවදිතබ්බා. 

යයන පන ධම්යමන ආදිම්හි යදසනා ්ට්ඨිතා, තස්ස ධම්මස්ස
අනුරූපධම්මවයසනවාපටික්යෙපවයසනවායයසුසුත්යතසු්පරයදසනා 

ආගච්ෙති, යතසං වයසන ෙථානුසන්ධි යවදිතබ්බා. යතන වුත්තං 

‘‘පුච්ොනුසන්ධී’’ති. 

තත්ථ පඤ්ඤාෙ පා මිප්පත්ය ොති සාවකපාරමිඤාණස්ස මත්ථකං

පත්යතො. පුච්ඡතීති අපුච්ඡි. තත්ථ පුච්ො නාම අදිට්ඨයජොතනාපුච්ො, 

දිට්ඨසංසන්දනාපුච්ො, විමතිච්යෙදනාපුච්ො, අනුමතිපුච්ො, 
කයථතකමෙතාපුච්ොති පඤ්චවිධා යහොති. තත්ථායං යථරස්ස කතමා

පුච්ොති යච? යස්මා පනායං බුද්ධවංයසො 
කප්පසතසහස්සාධිකඅසඞ්යෙෙයයෙොපචිතපුඤ්ඤසම්භාරානං
පච්යචකබුද්ධානං 
කප්පසතසහස්සාධිකඅසඞ්යෙෙයයෙොපචිතපුඤ්ඤසම්භාරානං ද්වින්නං 
අග්ගසාවකානඤ්ච කප්පසතසහස්යසොපචිතපුඤ්ඤසම්භාරානං
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යසසමහාසාවකානංවාඅවිසයයො, සබ්බඤ්ඤුබුද්ධානංයයවවිසයයො, තස්මා
යථරස්සඅදිට්ඨයජොතනාපුච්ොති යවදිතබ්බා. 

කීදියසොති පුච්ෙනාකායරො, කිංපකායරොති අත්යථො. ය ති තව. 

අභිනීොය ොති අභිනීහායරො නාම බුද්ධභාවත්ථං මානසං බන්ධිත්වා
‘‘බුද්ධබොකරණං අලද්ධා න ්ට්ඨහිස්සාමී’’ති වීරයමධිට්ඨාය නිපජ්ජනං.
යතනවුත්තං– 

‘‘කීදියසොයතමහාවීර, අභිනීහායරොනරුත්තමා’’ති. 

කම්හිකායලතිතස්මිංකායල. පත්ථි ාතිඉච්ඡිතාඅභිකඞ්ඛිතා, ‘‘බුද්යධො
යබොයධයෙං මුත්යතො යමොයචයෙ’’න්තිආදිනා නයයන බුද්ධභාවාය

පණිධානං කදා කතන්ති අපුච්ඡි. යබොධීති සම්මාසම්යබොධි, 
අරහත්තමග්ගඤාණස්ස ච සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස යචතං අධිවචනං. 

උත් මාති සාවකයබොධිපච්යචකයබොධීහි යසට්ඨත්තා ්ත්තමාති වුත්තා.

්භින්නමන්තරා ම-කායරොපදසන්ධිකයරො. 

ඉදානි බුද්ධභාවකාරයකධම්යමපුච්ෙන්යතො – 

76. 

‘‘දානංසීලඤ්චයනක්ෙම්මං, පඤ්ඤාවීරයඤ්චකීදිසං; 

ෙන්තිසච්චමධිට්ඨානං, යමත්තයපක්ොචකීදිසා. 

77. 

‘‘දසපාරමීතයාධීර, කීදිසීයලොකනායක; 

කථං්පපාරමීපුණ්ණා, පරමත්ථපාරමීකථ’’න්ති.–ආහ; 

තත්ථ දානපාරමියං තාව බාහිරභණ්ඩපරච්චායගො පා මී නාම, 

අඞ්ගපරච්චායගො උපපා මී නාම, ජීවිතපරච්චායගො ප මත්ථපා මී නාමාති.
එස නයයො යසසපාරමීසුපි. එවං දස පාරමියයො දස ්පපාරමියයො දස
පරමත්ථපාරමියයොතිසමත්තිංසපාරමියයො යහොන්ති.තත්ථයබොධිසත්තස්ස
දානපාරමිතායපූරතත්තභාවානංපරමාණංනාමනත්ථි. එකන්යතනපනස්ස 

සසපණ්ඩි ජා යක – 

‘‘භික්ොය්පගතංදිස්වා, සකත්තානංපරච්චජිං; 

දායනනයමසයමොනත්ථි, එසා යම දානපාරමී’’ති. (චරයා. 1.143 
තස්සුද්දානං)– 

එවං පරං ජීවිතපරච්චාගං කයරොන්තස්ස දානපා මී පරමත්ථපාරමී නාම
ජාතා. 
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තථා සීලපාරමිතාය පූරතත්තභාවානං පරමාණං නාම නත්ථි.

එකන්යතයනව පනස්ස සඞ්ඛපාලජා යක – 

‘‘සූයලහි විනිවිජ්ෙන්යත, යකොට්ටයන්යතපි සත්තිභි; 

යභොජපුත්යතනකුප්පාමි, එසායමසීලපාරමී’’ති.(චරයා.2.91) – 

එවංඅත්තපරච්චාගංකයරොන්තස්ස සීලපා මී පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

තථා මහාරජ්ජං පහාය යනක්ෙම්මපාරමියා පූරතත්තභාවානං පරමාණං 

නාමනත්ථි.එකන්යතනපනස්ස චූළසු යසොමජා යක – 

‘‘මහාරජ්ජං හත්ථගතං, යෙළපිණ්ඩංව ෙඩ්ඩයිං; 

චජයතොනයහොතිලග්ගනං, එසායමයනක්ෙම්මපාරමී’’ති. (ධ.ස. 

අට්ඨ. නිදානකථා; ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; අප. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා)– 

එවං නිස්සඞ්ගතාය රජ්ජං ෙඩ්යඩත්වා නික්ෙමන්තස්ස යනක්ඛම්මපා මී 

පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

තථා මයහොසධපණ්ඩිතකාලාදීසු පඤ්ඤාපාරමියා පූරතත්තභාවානං

පරමාණං නාමනත්ථි.එකන්යතනපනස්ස සත්තුභත් කපණ්ඩි කායල – 

‘‘පඤ්ඤායවිචිනන්යතොහං, බ්රාහ්මණංයමොචයිංදුො; 

පඤ්ඤාය යම සයමො නත්ථි, එසා යම පඤ්ඤාපාරමී’’ති. (ධ. ස.

අට්ඨ. නිදානකථා; ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; අප. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා)– 

අන්යතොභස්තගතං සප්පං දස්යසන්තස්ස පඤ්ඤාපා මී පරමත්ථපාරමීනාම
ජාතා. 

තථා වීරයපාරමිතාය පූරතත්තභාවානං පරමාණං නාම නත්ථි.

එකන්යතන පනස්ස මොජනකජා යක – 

‘‘අතීරදස්සීජලමජ්යෙ, හතාසබ්යබවමානුසා; 

චිත්තස්ස අඤ්ඤථානත්ථි, එසා යම වීරයපාරමී’’ති. (ධ. ස. අට්ඨ.

නිදානකථා; ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; අප. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා)– 

එවංමහාසමුද්දංතරන්තස්ස වීරිෙපා මී පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

තථා ඛන්තිවාදිජා යක – 
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‘‘අයචතනංවයකොට්යටන්යත, තිණ්යහනඵරසුනාමමං; 

කාසිරායජ න කුප්පාමි, එසා යම ෙන්තිපාරමී’’ති. (ධ. ස. අට්ඨ. 

නිදානකථා; ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; අප. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා)– 

එවං අයචතනභායවන විය මහාදුක්ෙං අධිවායසන්තස්ස ඛන්තිපා මී 
පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

තථා මොසු යසොමජා යක – 

‘‘සච්චවාචංනුරක්ෙන්යතො, චජිත්වාමමජීවිතං; 

යමොයචසිංඑකසතංෙත්තියය, එසායමසච්චපාරමී’’ති.(ධ.ස.අට්ඨ. 

නිදානකථා; ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; අප. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා)– 

එවංජීවිතංචජිත්වාසච්චංඅනුරක්ෙන්තස්ස සච්චපා මී පරමත්ථපාරමීනාම
ජාතා. 

තථා මූගපක්ඛජා යක – 

‘‘මාතා පිතානයමයදස්සා, අත්තායමනච යදස්සියයො; 

සබ්බඤ්ඤුතංපියංමය්හං, තස්මාවතංඅධිට්ඨහි’’න්ති.(ධ.ස. අට්ඨ.

නිදානකථා; ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; අප. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා; චරයා 3.65) – 

එවං ජීවිතම්පි පරච්චජිත්වා වතං අධිට්ඨහන්තස්ස අධිට්ඨානපා මී 

පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

තථා සුවණ්ණසාමජා යක – 

‘‘නමංයකොචි්ත්තසති, නපිභායාමිකස්සචි; 

යමත්තාබයලනුපත්ථද්යධො, රමාමි පවයන තදා’’ති. (ධ. ස. අට්ඨ. 

නිදානකථා; ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; අප. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා; චරයා.3.113) – 

එවං ජීවිතම්පි අයනොයලොයකත්වා යමත්තායන්තස්ස යමත් ාපා මී 
පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

තයතො යලොමෙංසජා යක – 

‘‘සුසායනයසයෙංකප්යපමි, ෙවට්ඨිකං්පනිධායහං; 
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ගාමණ්ඩලා ්පගන්ත්වා, රූපං දස්යසන්තිනප්පක’’න්ති. (ධ. ස. 

අට්ඨ. නිදානකථා; ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; අප. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා; චරයා. 3.119) – 

එවං ගාමදාරයකසු නිට්ඨුභනාදීහි යචව මාලාගන්ධූපහාරාදීහි ච සුෙදුක්ෙං

්ප්පායදන්යතසුපි ්යපක්ෙං අනතිවත්තන්තස්ස උයපක්ඛාපා මී 

පරමත්ථපාරමී නාම ජාතා. අයයමත්ථ සඞ්යෙයපො, විත්ථායරො පන 

චරිොපිටකය ො ගයහතබ්යබො. 

ඉදානි යථයරන පුට්ඨස්ස භගවයතො බොකරණං දස්යසන්යතහි 

සඞ්ගීතිකාරයකහි– 

78. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, කරවීකමධුරගියරො; 

නිබ්බාපයන්යතොහදයං, හාසයන්යතොසයදවකං. 

79. 

‘‘අතීතබුද්ධානංජිනානංයදසිතං, නිකීලිතංබුද්ධපරම්පරාගතං; 

පුබ්යබනිවාසානුගතායබුද්ධියා, පකාසයීයලොකහිතංසයදවයක’’ති.

– වුත්තං; 

තත්ථ  ස්ස පුට්යඨො විොකාසීති යතන ධම්මයසනාපතිනා පුට්යඨො

හුත්වා තස්ස බොකාසි, අත්තයනො අභිනීහාරයතො පට්ඨාය 
අභිසම්යබොධිපරයයොසානං සබ්බං බුද්ධවංසං කයථසීති අත්යථො. 

ක වීකමධු ගිය ොති කරවීකසකුණස්ස විය මධුරා ගිරා යස්ස යසො 

කරවීකමධුරගියරො, කරවීකමධුරමඤ්ජුස්සයරොතිඅත්යථො.තත්රිදංකරවීකානං
මධුරස්සරතා– කරවීකසකුණාකිරමධුරරසං අම්බපක්කංමුෙතණ්ඩයකන
පහරත්වා පග්ඝරතං ඵලරසං පිවිත්වා පක්යෙන තාළං දත්වා විකූජමායන

චතප්පදා මදමත්තා විය ලළිතං ආරභන්ති, යගොචරපසුතාපි චතප්පදගණා

මුෙගතානිපිතිණානිෙඩ්යඩත්වාතංනාදං සුණන්ති, වාළමිගාඛුද්දකමියග

අනුබන්ධමානා ්ක්ඛිත්තං පාදං අනික්ඛිපිත්වා චිත්තකතා විය තිට්ඨන්ති, 

අනුබන්ධමිගාපි මරණභයං හිත්වා තිට්ඨන්ති, ආකායස පක්ෙන්දන්තා

පක්ඛියනොපි පක්යෙ පසායරත්වා තිට්ඨන්ති, ්දයක මච්ොපිකණ්ණපටලං
අචායලන්තා තං සද්දං සුණමානාතිට්ඨන්ති. එවං මධුරස්සරා කරවීකා (දී.

නි. අට්ඨ. 2.38; ම. නි. අට්ඨ. 2.386). නිබ්බාපෙන්ය ො ෙදෙන්ති
කියලසග්ගිසන්තත්තසබ්බජනමානසං ධම්මකථාමතධාරාය සීතිභාවං

ජනයන්යතොති අත්යථො. ොසෙන්ය ොති යතොසයන්යතො. සයදවකන්ති
සයදවකං යලොකං. 

අතීතබුද්ධානන්තිඅතීතානංබුද්ධානං.අම්හාකංභගවයතො අභිනීහාරස්ස
පුරයතො පන තණ්හඞ්කයරො යමධඞ්කයරො සරණඞ්කයරො දීපඞ්කයරොති



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

69 

පටුන 

චත්තායරො බුද්ධා එකස්මිං කප්යප නිබ්බත්තිංසු. යතසං අපරභායග
යකොණ්ඩඤ්ඤාදයයො යතවීසති බුද්ධාති සබ්යබ දීපඞ්කරාදයයො චතවීසති

බුද්ධාඉධ ‘‘අතීතබුද්ධා’’තිඅධිප්යපතා, යතසංඅතීතබුද්ධානං. ජිනානන්ති

තස්යසව යවවචනං. යදසි න්ති කථිතං. චතවීසතියා බුද්ධානං

චතසච්චපටිසංයුත්තං ධම්මකථං. නිකීලි න්ති යතසං චරතං 
කප්පජාතියගොත්තායුයබොධිසාවකසන්නිපාත්පට්ඨාකමාතාපිතපුත්තභරයාප

රච්යෙදාදිකං නිකීලිතං නාම. බුද්ධප ම්ප ාග න්ති දීපඞ්කරදසබලයතො 
පට්ඨාය යාව කස්සපපරම්පරයතො ආගතං යදසිතං නිකීලිතං වාති අත්යථො. 

පුබ්යබනිවාසානුග ාෙ බුද්ධිොති එකම්පි ජාතිං ද්යවපි ජාතියයොති (ම. නි.

1.148, 384, 421; 2.233; 3.82; පාරා. 12) එවං විභත්තං පුබ්යබ 

නිවුට්ඨක්ෙන්ධසන්තානසඞ්ොතං පුබ්යබනිවාසං අනුගතා ්පගතා තාය 

පුබ්යබනිවාසානුගතායබුද්ධියා, පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤායණනාතිඅත්යථො. 

පකාසයීති බොකාසි. යලොකහි න්ති සබ්බයලොකහිතං බුද්ධවංසං. 

සයදවයකතිසයදවයකයලොයකති අත්යථො. 

80. අථ භගවා කරුණාසීතයලන හදයයන සයදවකං යලොකං සවයන

නියයොයජන්යතො ‘‘පීතිපායමොජ්ජජනන’’න්තිආදිමාහ. තත්ථ 

පීතිපායමොජ්ජජනනන්ති පීතිපායමොජ්ජකරං පීතියා පුබ්බභාගං පායමොජ්ජං, 

පඤ්චවණ්ණාය පීතියා ජනනන්ති අත්යථො. යසොකසල්ලවියනොදනන්ති
යසොකසඞ්ොතානං සල්ලානං වියනොදනං විද්ධංසනං. 

සබ්බසම්පත්තිපටිලාභන්ති සබ්බාපි යදවමනුස්සසම්පත්තිආදයයො

සම්පත්තියයො පටිලභන්ති එයතනාති සබ්බසම්පත්තිපටිලායභො, තං

සබ්බසම්පත්තිපටිලාභං බුද්ධවංසයදසනන්ති අත්යථො. චිත්තීකත්වාති 

චිත්යතකත්වා, බුද්ධානුස්සතිංපුරක්ෙත්වාතිඅත්යථො. සුණාථාතිනිසායමථ 

නියබොධථ. යමතිමම. 

81. මදනිම්මදනන්ති ජාතිමදාදීනං සබ්බමදානං නිම්මදනකරං. 

යසොකනුදන්ති යසොයකො නාම ඤාතිබෙසනාදීහි ඵුට්ඨස්ස චිත්තසන්තායපො. 

කිඤ්චාපි අත්ථයතො යදොමනස්සයමව යහොති, එවං සන්යතපි

අන්යතොනිජ්ොනලක්ෙයණො, යචතයසො පරනිජ්ොයනරයසො, 

අනුයසොචනපච්චුපට්ඨායනො, තං යසොකං නුදතීති යසොකනුයදො, තං

යසොකනුදං. සංසා පරියමොචනන්ති සංසාරබන්ධනයතො පරයමොචනකරං. 

‘‘සංසාරසමතික්කම’’න්තිපි පායඨො, තස්ස සංසාරසමතික්කමකරන්ති
අත්යථො. 

සබ්බදුක්ඛක්ඛෙන්ති එත්ථ දුක්ඛ-සද්යදො දුක්ෙයවදනා-දුක්ෙවත්ථු-
දුක්ොරම්මණ-දුක්ෙපච්චය-දුක්ෙට්ඨානාදීසු දිස්සති. අයඤ්හි ‘‘දුක්ෙස්ස ච

පහානා’’තිආදීසු (දී. නි. 1.232; ම. නි. 1.383, 430; පාරා. 11) 

දුක්ෙයවදනායංදිස්සති.‘‘ජාතිපිදුක්ොජරාපිදුක්ො’’තිආදීසු(දී.නි. 2.387; 

සං. නි. 5.1081) දුක්ෙවත්ථුස්මිං. ‘‘යස්මා ච යෙො, මහාලි, රූපං දුක්ෙං 
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දුක්ොනුපතිතං දුක්ොවක්කන්ත’’න්තිආදීසු (සං.නි. 3.60) දුක්ොරම්මයණ. 

‘‘දුක්යෙො පාපස්ස ්ච්චයයො’’තිආදීසු (ධ. ප. 117) දුක්ෙපච්චයය.

‘‘යාවඤ්චිදං, භික්ෙයව, න සුකරා අක්ොයනන පාපුණිතං යාව දුක්ො

නිරයා’’තිආදීසු (ම. නි. 3.250) දුක්ෙට්ඨායන. ඉධ පනායං දුක්ෙවත්ථුස්මිං
දුක්ෙපච්චයයපි ච දට්ඨබ්යබො. තස්මා ජාතිආදිසබ්බදුක්ෙක්ෙයකරන්ති

අත්යථො (ධ. ස. අට්ඨ. 2 ආදයයො). මග්ගන්ති එත්ථ කුසලත්ථියකහි

මග්ගීයති, කියලයස වා මායරන්යතො ගච්ෙතීති මග්යගොති බුද්ධවංසයදසනා

වුච්චති, තං නිබ්බානස්ස මග්ගභූතං බුද්ධවංසයදසනං. සක්කච්චන්ති

සක්කච්චං චිත්තීකත්වා, ඔහිතයසොතා හුත්වාති අත්යථො. පටිපජ්ජථාති

අධිතිට්ඨථ, සුණාථාති අත්යථො. අථ වා පීතිපායමොජ්ජජනනං
යසොකසල්ලවියනොදනං සබ්බසම්පත්තිපටිලාභයහතභූතං ඉමං
බුද්ධවංසයදසනං සුත්වා ඉදානි මදනිම්මදනාදිගුණවියසසාවහං
සබ්බදුක්ෙක්ෙයං බුද්ධභාවමග්ගං පටිපජ්ජථාති සබ්යබසං යදවමනුස්සානං
බුද්ධත්තංපණිධාය්ස්සාහංජයනති. යසසයමත්ථ්ත්තානයමවාති. 

ඉතිමධුරත්ථවිලාසිනියාබුද්ධවංස-අට්ඨකථාය 

රතනචඞ්කමනකණ්ඩවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨිතාචසබ්බාකායරනඅබ්භන්තරනිදානස්සත්ථවණ්ණනා. 

2. සුයමධපත්ථනාකථාවණ්ණනා 

ඉදානි – 

1-2. 

‘‘කප්යපචසතසහස්යස, චතයරොචඅසඞ්ඛියය; 

අමරංනාමනගරං, දස්සයනයෙංමයනොරම’’න්ති.– 

ආදිනයප්පවත්තාය බුද්ධවංසවණ්ණනාය ඔකායසො අනුප්පත්යතො. සා 
පයනසාබුද්ධවංසවණ්ණනායස්මාසුත්තනික්යෙපංවිචායරත්වාවුච්චමානා

පාකටායහොති, තස්මාසුත්තනික්යෙපවිචාරණාතාවයවදිතබ්බා.චත්තායරො
හි සුත්තනික්යෙපා අත්තජ්ොසයයො පරජ්ොසයයො පුච්ොවසියකො
අට්ඨුප්පත්තියකොති. තත්ථ යානි සුත්තානි භගවා පයරහි අනජ්ඣිට්යඨො
යකවලං අත්තයනො අජ්ොසයයන කයථසි. යසයෙථිදං – 

ආකඞ්යඛෙයසුත් ං (ම. නි. 1.64 ආදයයො) වත්ථසුත් න්ති (ම. නි. 1.70

ආදයයො)එවමාදීනි, යතසං අත් ජ්ඣාසයෙො නික්යෙයපො. 

යානි වා පන ‘‘පරපක්කා යෙො රාහුලස්ස විමුත්තිපරපාචනීයා ධම්මා, 

යංනූනාහංරාහුලං්ත්තරංආසවානංෙයයවියනයෙ’’න්ති(සං.නි.4.121) 

එවං පයරසං අජ්ොසයං ෙන්තිං මනං බුජ්ෙනකභාවඤ්ච ඔයලොයකත්වා

පරජ්ොසයවයසන කථිතානි. යසයෙථිදං –  ාහුයලොවාදසුත් ං 
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ධම්මචක්කප්පවත් නසුත් න්ති(සං.නි.5.1081; මහාව.13ආදයයො; පටි.

ම.2.30) එවමාදීනි, යතසං ප ජ්ඣාසයෙො නික්යෙයපො. 

භගවන්තං්පසඞ්කමිත්වායතයතයදවමනුස්සාපඤ්හංපුච්ෙන්ති. එවං

පුට්යඨනපනභගවතායානිකථිතානි යදව ාසංයුත්  (සං.නි. 1.1 ආදයයො) 

යබොජ්ඣඞ්ගසංයුත් ාදීනි (සං. නි. 5.182 ආදයයො) යතසං පුච්ඡාවසියකො 
නික්යෙයපො. 

යානිවාපන්ප්පන්නංකාරණංපටිච්චයදසිතානිධම්මදායාද-(ම. නි.

1.29 ආදයයො) පුත්තමංසූපමාදීනි (සං. නි. 2.63), යතසං අට්ඨුප්පත්තියකො 
නික්යෙයපො. එවයමයතසු චතූසු සුත්තනික්යෙයපසු ඉමස්ස බුද්ධවංසස්ස
පුච්ොවසියකො නික්යෙයපො. පුච්ොවයසන හි භගවතා අයං නික්ඛිත්යතො.

කස්ස පුච්ොවයසන? ආයස්මයතො සාරපුත්තත්යථරස්ස. වුත්තඤ්යහතං
අස්මිංනිදානස්මිංඑව– 

‘‘සාරපුත්යතො මහාපඤ්යඤො, සමාධිජ්ොනයකොවියදො; 

පඤ්ඤායපාරමිප්පත්යතො, පුච්ෙතියලොකනායකං; 

කීදියසොයතමහාවීර, අභිනීහායරොනරුත්තමා’’ති.(බු.වං.1.74-75) 

– 

ආදි.යතයනසාබුද්ධවංසයදසනාපුච්ොවසිකාතියවදිතබ්බා. 

තත්ථ කප්යප ච ස සෙස්යසති එත්ථ කප්ප-සද්යදො පනායං 
අභිසද්දහනයවොහාරකාලපඤ්ඤත්තියෙදනවිකප්පනයලසසමන්තභාවආයුක
ප්පමහාකප්පාදීසු දිස්සති.තථාහි‘‘ඔකප්පනීයයමතංයභොයතොයගොතමස්ස.

යථාතංඅරහයතො සම්මාසම්බුද්ධස්සා’’තිආදීසු(ම.නි.1.387) අභිසද්දහයන

දිස්සති. ‘‘අනුජානාමි, භික්ෙයව, පඤ්චහි සමණකප්යපහි ඵලං

පරභුඤ්ජිත’’න්තිඑවමාදීසු(චූළව.250) යවොහායර.‘‘යයනසුදංනිච්චකප්පං

විහරාමී’’තිආදීසු(ම.නි.1.387) කායල. ‘‘ඉච්චායස්මාකප්යපො’’ති(සු.නි.

1098; චූළනි. කප්පමාණවපුච්ො 117; කප්පමාණවපුච්ොනිද්යදස 61) ච, 

‘‘නියරොධකප්යපො ඉතිතස්සනාමං, තයාකතං භගවා බ්රාහ්මණස්සා’’ති ච

එවමාදීසු (සු.නි.346) පඤ්ඤත්තියං. ‘‘අලඞ්කයතො කප්පිතයකසමස්සූ’’ති

එවමාදීසු (ජා. 2.22.1368) යෙදයන. ‘‘කප්පති ද්වඞ්ගුලකප්යපො’’තිආදීසු

(චූළව.446) විකප්යප. ‘‘අත්ථිකප්යපො නිපජ්ජිත’’න්තිආදීසු (අ.නි.8.80) 
යලයස. ‘‘යකවලකප්පං යජතවනං ඔභායසත්වා’’තිආදීසු සමන්තභායව.

‘‘තිට්ඨත, භන්යත, භගවා කප්පං, තිට්ඨත සුගයතො කප්ප’’න්ති (දී. නි.

2.178; ්දා. 51) එත්ථ ආයුකප්යප. ‘‘කීව දීයඝො නු යෙො, භන්යත, 

කප්යපො’’ති (සං. නි. 2.128-129) එත්ථ මහාකප්යප. ආදිසද්යදන

‘‘සත්ථුකප්යපන වත කිර, යභො, මයං සාවයකන සද්ධිං මන්තයමානා න

ජානිම්හා’’ති (ම. නි. 1.260) එත්ථ පටිභායග. ‘‘කප්යපො නට්යඨො යහොති.
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කප්පකයතොකායසො ජිණ්යණො යහොතී’’ති (පාචි. 371) එත්ථ විනයකප්යප.
ඉධ පන මහාකප්යප දට්ඨබ්යබො. තස්මා කප්යප ච සතසහස්යසති

මහාකප්පානං සතසහස්සානන්තිඅත්යථො(දී.නි.අට්ඨ.1.29; 3.275; සං.නි.

අට්ඨ. 1.1.1; අ. නි. අට්ඨ. 2.3.128; ඛු. පා. අට්ඨ. 5.මඞ්ගලසුත්ත, 

එවමිච්චාදිපාඨවණ්ණනා; සු. නි. අට්ඨ. 2.මඞ්ගලසුත්තවණ්ණනා; චරයා.

අට්ඨ. නිදානකථා.1; චූළනි. අට්ඨ. ෙග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදසවණ්ණනා). 

චතුය ො ච අසඞ්ඛියෙති ‘‘චතන්නං අසඞ්යෙෙයොනං මත්ථයක’’ති
වචනයසයසො දට්ඨබ්යබො. කප්පසතසහස්සාධිකානං චතන්නං

අසඞ්යෙෙයොනංමත්ථයකතිඅත්යථො. අම ංනාමනග න්ති ‘‘අමර’’න්ති
ච‘‘අමරවතී’’ති චලද්ධනාමංනගරංඅයහොසි.යකචිපයනත්ථඅඤ්යඤනාපි

පකායරන වණ්ණයන්ති, කිං යතහි, නාමමත්තං පයනතං තස්ස නගරස්ස. 

දස්සයනෙයන්ති සුවිභත්තවිචිත්ර-චච්චරද්වාර-චතක්කසිඞ්ඝාටික-පාකාර-

පරක්යෙපපාසාද- හම්මිය-භවන-සමලඞ්කතත්තා දස්සනීයං. මයනො මන්ති 
සමසුචිපරමරමණීයභූමිභාගත්තා ොයූදකසම්පන්නත්තා සුලභාහාරත්තා
සබ්යබොපකරණයුත්තත්තාචසමිද්ධත්තා යදවමනුස්සාදීනංමයනොරමයතීති
මයනොරමං. 

දසහි සද්යදහි අවිවිත් න්ති හත්ථිසද්යදන අස්සසද්යදන රථසද්යදන
යභරසද්යදන සඞ්ෙසද්යදන මුදිඞ්ගසද්යදන වීණාසද්යදන ගීතසද්යදන

සම්මතාළසද්යදන ‘‘භුඤ්ජථපිවථොදථා’’ති දසයමන සද්යදනාති; ඉයමහි

දසහි සද්යදහි අවිවිත්තං අයහොසි, සබ්බකාලං අනුපමුස්සවසමජ්ජනාටකා

කීළන්තීතිඅත්යථො. අන්නපානසමායු න්තිඅන්යනනචතබ්බියධනාහායරන

චපායනනචසුට්ඨු ආයුතංඅන්නපානසමායුතං, ඉමිනාසුභික්ෙතාදස්සිතා, 
බහුඅන්නපානසමායුතන්ති අත්යථො. 

ඉදානියතදසසද්යදවත්ථුයතොදස්සනත්ථං– 

‘‘හත්ථිසද්දංඅස්සසද්දං, යභරසඞ්ෙරථානිච; 

ොදථපිවථයචව, අන්නපායනනයඝොසිත’’න්ති.–වුත්තං; 

තත්ථ ෙත්ථිසද්දන්ති හත්ථීනං යකොඤ්චනාදසද්යදන, කරණත්යථ

්පයයොගවචනං දට්ඨබ්බං.එසනයයොයසසපයදසුපි. යභරිසඞ්ඛ ථානිචාති
යභරසද්යදන ච සඞ්ෙසද්යදන ච රථසද්යදන චාති අත්යථො.

ලිඞ්ගවිපරයායසන වුත්තං, ‘ොදථ පිවථා’ති එවමාදිනයප්පවත්යතන 
අන්නපානපටිසංයුත්යතන යඝොසිතං අභිනාදිතන්ති අත්යථො. එත්ථාහ –

යතසං පනසද්දානං එකයදයසොව දස්සියතො, නසකයලොති? නඑකයදයසො

සකයලො දසවියධො දස්සියතොව. කථං? යභරසද්යදන මුදිඞ්ගසද්යදො

සඞ්ගහියතො, සඞ්ෙසද්යදන වීණාගීතසම්මතාළසද්දා සඞ්ගහිතාති දයසව 

දස්සිතා. 
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එවං එයකන පරයායයන නගරසම්පත්තිං වණ්යණත්වා පුන තයමව 
දස්යසතං– 

3. 

‘‘නගරං සබ්බඞ්ගසම්පන්නං, සබ්බකම්මමුපාගතං, 

සත්තරතනසම්පන්නං, නානාජනසමාකුලං; 

සමිද්ධංයදවනගරංව, ආවාසංපුඤ්ඤකම්මින’’න්ති.–වුත්තං; 

තත්ථ සබ්බඞ්ගසම්පන්නන්ති 

පාකාරයගොපුරට්ටාලකාදිසබ්බනගරාවයවසම්පන්නං, 
පරපුණ්ණසබ්බවිත්තූපකරණධනධඤ්ඤතිණකට්යඨොදකන්ති වා අත්යථො. 

සබ්බකම්මමුපාග න්ති සබ්බකම්මන්යතන ්පගතං, 

සමුපගතසබ්බකම්මන්තන්ති අත්යථො. සත්   නසම්පන්නන්ති 

පරපුණ්ණමුත්තාදිසත්තරතනං, චක්කවත්තිනිවාසභූමියතො වා 

හත්ථිරතනාදීහි සත්තරතයනහි සම්පන්නං. නානාජනසමාකුලන්ති 

නානාවිධයදසභායසහි ජයනහි සමාකුලං. සමිද්ධන්ති 

මනුස්යසොපයභොගසබ්යබොපකරයණහි සමිද්ධං ඵීතං. යදවනග ං වාති 

යදවනගරංවියආලකමන්දාවියඅමරවතීසමිද්ධන්තිවුත්තංයහොති. ආවාසං

පුඤ්ඤකම්මිනන්ති ආවසන්ති එත්ථ පුඤ්ඤකම්මියනො ජනාති ආවායසො.
‘‘ආවායසො’’ති වත්තබ්යබ ‘‘ආවාස’’න්ති ලිඞ්ගයභදං කත්වා වුත්තන්ති 

යවදිතබ්බං.පඤ්ඤායතියතනාතිපුඤ්ඤං, කුලරූපමහායභොගිස්සරයවයසන
පඤ්ඤායතීති අත්යථො. පුනාතීති වා පුඤ්ඤං.
සබ්බකුසලමලරජාපවාහකත්තා පුඤ්ඤං කම්මං යයසං අත්ථි යත

පුඤ්ඤකම්මියනො, යතසංපුඤ්ඤකම්මිනංආවාසභූතන්තිඅත්යථො. 

තත්ථ සුයමයධො නාමබ්රාහ්මයණොපටිවසති ්භයතොසුජායතොමාතියතො

ච පිතියතො ච, සංසුද්ධගහණියකො යාව සත්තමා කුලපරවට්ටා අක්ඛිත්යතො

අනුපකුට්යඨො ජාතිවායදන, අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය 

වණ්ණයපොක්ෙරතායසමන්නාගයතො, යසොතිණ්ණංයවදානංපාරගූඅයහොසි
සනිඝණ්ඩුයකටුභානං සාක්ෙරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං පදයකො
යවයොකරයණො අනවයයො යලොකායතමහාපුරසලක්ෙයණසු. තස්ස පන
දහරකායලයයවමාතාපිතයරොකාලමකංසු. අථස්ස රාසිවඩ්ඪයකො අමච්යචො
ආයයපොත්ථකං ආහරත්වා සුවණ්ණරජතමණිමුත්තාදිවිවිධරතනභරයත 

ගබ්යභ විවරත්වා – ‘‘එත්ථකං යත, කුමාර, මාත සන්තකං, එත්ථකං පිත

සන්තකං, එත්ථකංඅයෙකපයෙකාන’’න්තියාවසත්තමාකුලපරවට්ටාධනං
ආචික්ඛිත්වා – ‘‘එතං පටිපජ්ජාහී’’ති නියොයතසි. යසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වාපුඤ්ඤානිකයරොන්යතො අගාරංඅජ්ොවසි.යතනවුත්තං– 

4. 

‘‘නගයර අමරවතියා, සුයමයධොනාමබ්රාහ්මයණො; 
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අයනකයකොටිසන්නිචයයො, පහූතධනධඤ්ඤවා. 

5. 

‘‘අජ්ොයයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ; 

ලක්ෙයණඉතිහායසච, සධම්යමපාරමිංගයතො’’ති. 

තත්ථ නගය  අම වතිොති අමරවතීසඞ්ොයත නගයර. සුයමයධො

නාමාති එත්ථ ‘‘යමධා’’ති පඤ්ඤා වුච්චති. සා තස්ස සුන්දරා පසත්ථාති

සුයමයධොති පඤ්ඤායිත්ථ. බ්රාේමයණොති බ්රහ්මං අණති සික්ෙතීති

බ්රාහ්මයණො, මන්යත සජ්ොයතීති අත්යථො. අක්ෙරචින්තකා පන
‘‘බ්රහ්මුයනො අපච්චං බ්රාහ්මයණො’’ති වදන්ති. අරයා පන බාහිතපාපත්තා

බ්රාහ්මණාති. අයනකයකොටිසන්නිචයෙොති යකොටීනං සන්නිචයයො

යකොටිසන්නිචයයො, අයනයකො යකොටිසන්නිචයයො යස්ස යසොයං

අයනකයකොටිසන්නිචයයො, අයනකයකොටි ධනසන්නිචයයොති අත්යථො. 

පහූ ධනධඤ්ඤවාති බහුලධනධඤ්ඤවා. පුරමං

භූමිගතගබ්භගතධනධඤ්ඤවයසන වුත්තං, ඉදං
නිච්චපරයභොගූපගතධනධඤ්ඤවයසනවුත්තන්තියවදිතබ්බං. 

අජ්ඣාෙයකොති න ොයතීති අජ්ොයයකො, ොනභාවනාරහියතොති
අත්යථො.වුත්තඤ්යහතං–‘‘නදානියමොයන්තීති.නදානියම ොයන්තීති

යෙො, වායසට්ඨ, ‘අජ්ොයකා අජ්ොයකා’ ත්යවව තතියං අක්ෙරං 

්පනිබ්බත්ත’’න්ති (දී. නි. 3.132) එවං පඨමකප්පිකකායල
ොනවිරහිතානං බ්රාහ්මණානං ගරහවචනං ්ප්පන්නං. ඉදානි මන්තං

ොයතීති අජ්ොයයකො, මන්යත පරවත්යතතීති ඉමිනා අත්යථන

පසංසවචනංකත්වා යවොහරන්ති. මන්යත ධායරතීති මන් ධය ො. තිණ්ණං

යවදානන්ති ඉරුයවදයජුයවදසාමයවදානංතිණ්ණංයවදානං.අයංපන යවද-
සද්යදො ඤාණයසොමනස්සගන්යථසු දිස්සති. තථා යහස – ‘‘යං බ්රාහ්මණං

යවදගුමාභිජඤ්ඤා, අකිඤ්චනංකාමභයවඅසත්ත’’න්තිආදීසු(සු.නි.1065) 

ඤායණදිස්සති. ‘‘යයයවදජාතා විචරන්තියලොයක’’තිආදීසු (අ.නි.4.57) 

යසොමනස්යස. ‘‘තිණ්ණං යවදානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභාන’’න්තිආදීසු

(දී.නි.1.256) ගන්යථ.ඉධාපිගන්යථ(ම.නි.අට්ඨ. 1.75). පා ගූතිතිණ්ණං

යවදානං ඔට්ඨපහතකරණමත්යතන පාරං ගයතොති පාරගූ. ලක්ඛයණති 

ඉත්ථිලක්ෙණපුරසලක්ෙණමහාපුරසලක්ෙණාදියක ලක්ෙයණ. ඉතිොයසති

ඉතිහ ආස, ඉතිහ ආසාති ඊදිසවචනපටිසංයුත්යත පුරාණසඞ්ොයත

ගන්ථවියසයස. සධම්යමති බ්රාහ්මණානංසයකධම්යම, සයකආචරයයකවා. 

පා මිංගය ොති පාරංගයතො, දිසාපායමොක්යෙොආචරයයොඅයහොසීතිඅත්යථො. 

අයථකදිවසං යසො දසගුණගණාරාධිතපණ්ඩියතො සුයමධපණ්ඩියතො 
්පරපාසාදවරතයල රයහොගයතො හුත්වා පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා නිසින්යනො

චින්යතසි – ‘‘පුනබ්භයව පටිසන්ධිග්ගහණං නාම දුක්ෙං, තථා
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නිබ්බත්තනිබ්බත්තට්ඨායන සරීරයභදනං, අහඤ්චජාතිධම්යමො, ජරාධම්යමො, 

බොධිධම්යමො, මරණධම්යමො, එවංභූයතන මයා අජාතිං අජරං අබොධිං

අමරණං සුෙං සිවං නිබ්බානං පරයයසිතං වට්ටති, අවස්සං භවචාරකයතො
මුච්චිත්වානිබ්බානගාමිනාඑයකන මග්යගනභවිතබ්බ’’න්ති.යතනවුත්තං
– 

6. 

‘‘රයහොගයතො නිසීදිත්වා, එවංචින්යතසහං තදා; 

දුක්යෙොපුනබ්භයවොනාම, සරීරස්සචයභදනං. 

7. 

‘‘ජාතිධම්යමොජරාධම්යමො, බොධිධම්යමොසහංතදා; 

අජරංඅමරංයෙමං, පරයයසිස්සාමිනිබ්බුතිං. 

8. 

‘‘යංනූනිමංපූතිකායං, නානාකුණපපූරතං; 

ෙඩ්ඩයිත්වානගච්යෙයෙං, අනයපක්යෙොඅනත්ථියකො. 

9. 

‘‘අත්ථියහහිතියසොමග්යගො, නයසොසක්කානයහතයය; 

පරයයසිස්සාමිතංමග්ගං, භවයතොපරමුත්තියා’’ති. 

එත්ථ පන ගාථාසම්බන්ධඤ්ච අනුත්තානපදානමත්ථඤ්ච වත්වාව 

ගමිස්සාම.තත්ථ  යෙොගය ොතිරහසිගයතො, රහසිඨායනනිසින්යනො. එවං

චින්ය සෙන්ති එවං චින්යතසිං අහං. එවන්ති ඉමිනා චින්තනාකාරං

දස්යසති.  දාති තස්මිං සුයමධපණ්ඩිතකායල. ‘‘එවං චින්යතසහ’’න්ති
භගවාඉමිනාඅත්තනාසද්ධිංසුයමධපණ්ඩිතංඑකත්තංකයරොති. තස්මාතදා
යසොසුයමයධොඅහයමවාතිපකායසන්යතො‘‘එවංචින්යතසහංතදා’’තිභගවා 

්ත්තමපුරසවයසනාහ. ජාතිධම්යමොති ජාතිසභායවො. එස නයයො 

යසසපයදසුපි. නිබ්බුතින්තිනිබ්බානං. 

ෙංනූනාති පරවිතක්කනත්යථ නිපායතො, යදි පනාහන්ති අත්යථො. 

පූතිකාෙන්ති පූතිභූතං කායං. නානාකුණපපූරි න්ති මුත්ත-කරීස-
පුබ්බයලොහිත-පිත්ත-යසම්හ-යෙළසිඞ්ඝාණිකාදිඅයනකකුණපපූරතං. 

අනයපක්යඛොතිඅනාලයයො. අත්ථීතිඅවස්සං ්පලබ්භති. යෙහිතීතිභවිස්සති, 

පරවිතක්කනවචනමිදං. න යසො සක්කා න යෙතුයෙති යතන මග්යගනන

සක්කානභවිතං.යසොපන මග්යගො යෙතුයෙතියහතභාවායනනයහොති, 

යහතයයවාති අත්යථො. භවය ො පරිමුත්තිොති භවබන්ධනවිමුත්තියාති
අත්යථො. 
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ඉදානි අත්තනා පරවිතක්කිතමත්ථං සම්පාදයිතං ‘‘ෙථාපී’’ති ආදිමාහ.

යථා හි යලොයක දුක්ෙස්ස පටිපක්ෙභූතං සුෙං නාම අත්ථි, එවං භයව සති

තප්පටිපක්යෙන විභයවනාපි භවිතබ්බං, යථා ච ්ණ්යහ සති තස්ස

වූපසමභූතං සීතලම්පි අත්ථි, එවං රාගාදිඅග්ගීනං වූපසයමන නිබ්බායනන
භවිතබ්බං.යථාචපාපස්සලාමකස්සධම්මස්සපටිපක්ෙභූයතොකලොයණො 

අනවජ්ජධම්යමොපි අත්ථියයව, එවයමව පාපිකාය ජාතියා සති 
සබ්බජාතියෙපනයතො අජාතිසඞ්ොයතන නිබ්බායනනාපි භවිතබ්බයමවාති.
යතනවුත්තං– 

10. 

‘‘යථාපිදුක්යෙවිජ්ජන්යත, සුෙංනාමපිවිජ්ජති; 

එවංභයවවිජ්ජමායන, විභයවොපිච්ඡිතබ්බයකො. 

11. 

‘‘යථාපි්ණ්යහවිජ්ජන්යත, අපරංවිජ්ජතිසීතලං; 

එවංතිවිධග්ගිවිජ්ජන්යත, නිබ්බානංඉච්ඡිතබ්බකං. 

12. 

‘‘යථාපිපායපවිජ්ජන්යත, කලොණමපිවිජ්ජති; 

එවයමවජාතිවිජ්ජන්යත, අජාතිපිච්ඡිතබ්බක’’න්ති. 

තත්ථ ෙථාපීති ඔපම්මත්යථ නිපායතො. සුඛන්ති කායිකයචතසිකසුෙං, 

සුට්ඨු දුක්ෙං ෙණතීති සුෙං. භයවති ජනයන. විභයවොති අජනනං, ජනයන 

විජ්ජමායන අජනනධම්යමොපි ඉච්ඡිතබ්යබො. තිවිධග්ගි විජ්ජන්ය තිතිවියධ

රාගාදියක අග්ගිම්හි විජ්ජමායනති අත්යථො. නිබ්බානන්ති තස්ස තිවිධස්ස

රාගාදිඅග්ගිස්ස නිබ්බාපනං ්පසමනං නිබ්බානඤ්ච ඉච්ඡිතබ්බං. පායපති

අකුසයල ලාමයක. කලයාණමපීති කුසලමපි. එවයමවාති එවයමවං. ජාති

විජ්ජන්ය ති ජාතියා විජ්ජමානායාති අත්යථො. ලිඞ්ගයභදඤ්ච

විභත්තියලොපඤ්චකත්වාවුත්තං. අජාතිපීතිජාතියෙපනංඅජාතිනිබ්බානම්පි
ඉච්ඡිතබ්බං. 

අථාහං පරම්පි චින්යතසිං – ‘‘යථා නාම ගූථරාසිම්හි නිමුග්යගන 
පුරයසන දූරයතොව කමලකුවලයපුණ්ඩරීකසණ්ඩමණ්ඩිතං විමලසලිලං
තළාකංදිස්වා–‘කතයරන නුයෙොමග්යගනතත්ථගන්තබ්බ’න්තිතළාකං

ගයවසිතංයුත්තං.යංතස්සඅගයවසනං, න යසොතස්සතළාකස්සයදොයසො, 
තස්ස පුරසස්යසව යදොයසො. එවයමව කියලසමලයධොවයන

අමතමහාතළායක විජ්ජමායන යං තස්ස අගයවසනං, න යසො

අමතසඞ්ොතස්ස නිබ්බානමහාතළාකස්ස යදොයසො, පුරසස්යසව යදොයසො.
යථා පන යචොයරහි සංපරවාරයතො පුරයසො පලායනමග්යග විජ්ජමායනපි

සයච යසොනපලායති, නයසොතස්සමග්ගස්සයදොයසො, තස්සපුරසස්යසව
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යදොයසො. එවයමව කියලසයචොයරහි පරවායරත්වා ගහිතස්ස පුරසස්ස
විජ්ජමායනයයව නිබ්බානමහානගරගාමිම්හි සියව මහාමග්යග තස්ස

මග්ගස්සඅගයවසනං නාමනමග්ගස්සයදොයසො, පුරසස්යසවයදොයසො.යථා
බොධිපීළියතො පුරයසො විජ්ජමායන බොධිතිකිච්ෙයක යවජ්යජ සයච තං

යවජ්ජංගයවසිත්වාතං බොධිංනතිකිච්ොයපති, න යසොයවජ්ජස්සයදොයසො, 
තස්ස පුරසස්යසව යදොයසො. එවයමව පන යයො කියලසබොධිපරපීළියතො

කියලසවූපසමමග්ගයකොවිදං විජ්ජමානයමවආචරයංනගයවසති, තස්යසව

යදොයසො, නකියලසබොධිවිනායකස්සආචරයස්ස යදොයසො’’ති.යතනවුත්තං
– 

13. 

‘‘යථාගූථගයතොපුරයසො, තළාකංදිස්වානපූරතං; 

නගයවසතිතංතළාකං, නයදොයසොතළාකස්සයසො. 

14. 

‘‘එවංකියලසමලයධොවං, විජ්ජන්යතඅමතන්තයළ; 

නගයවසතිතංතළාකං, නයදොයසොඅමතන්තයළ. 

15. 

‘‘යථාඅරීහිපරරුද්යධො, විජ්ජන්යතගමනම්පයථ; 

නපලායතියසොපුරයසො, නයදොයසොඅඤ්ජසස්සයසො. 

16. 

‘‘එවංකියලසපරරුද්යධො, විජ්ජමායනසියවපයථ; 

නගයවසතිතංමග්ගං, නයදොයසොසිවමඤ්ජයස. 

17. 

‘‘යථාපි බොධියතොපුරයසො, විජ්ජමායන තිකිච්ෙයක; 

නතිකිච්ොයපතිතංබොධිං, නයදොයසොයසොතිකිච්ෙයක. 

18. 

‘‘එවංකියලසබොධීහි, දුක්ඛියතොපතිපීළියතො; 

නගයවසතිතංආචරයං, නයදොයසොයසොවිනායයක’’ති. 

තත්ථ ගූථගය ොති ගූථකූපගයතො, ගූයථන ගයතො මක්ඛියතො වා. 

කියලසමලයධොවන්ති කියලසමලයසොධයන, භුම්මත්යථ පච්චත්තවචනං. 

අම න් යළති අමතසඞ්ොතස්ස තළාකස්ස, සාමිඅත්යථ භුම්මවචනං

දට්ඨබ්බං, අනුස්සරං පක්ඛිපිත්වා වුත්තං. අරීහීති පච්චත්ථියකහි. 

පරිරුද්යධොති සමන්තයතො නිරුද්යධො. ගමනම්පයථති ගමනපයථ.

ෙන්දාවිනාසත්ථං අනුස්සරාගමනං කත්වා වුත්තං. න පලාෙතීති යදි න
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පලායයයෙ. යසොපුරියසොතියසොයචොයරහිපරරුද්යධොපුරයසො. අඤ්ජසස්සාති 
මග්ගස්ස.මග්ගස්සහි– 

‘‘මග්යගො පන්යථොපයථොපජ්යජො, අඤ්ජසං වටුමායනං; 

නාවා ්ත්තරයසත ච, කුල්යලො ච භිසි සඞ්කයමො’’ති. (චූළනි. 

පාරායනත්ථුතිගාථානිද්යදස101) – 

බහූනි නාමානි. ස්වායමිධ අඤ්ජසනායමන වුත්යතො. සියවති

සබ්බුපද්දවාභාවයතො සියව. සිවමඤ්ජයසතිසිවස්ස අඤ්ජසස්සාති අත්යථො. 

තිකිච්ඡයකති යවජ්යජ. න තිකිච්ඡායපතීති න තිකිච්ොයපයෙ. න යදොයසො

යසො තිකිච්ඡයකතිතිකිච්ෙකස්ස යදොයසොනත්ථි, බොධිතස්යසව යදොයසොති

අත්යථො. දුක්ඛිය ොති සඤ්ජාතකායිකයචතසිකදුක්යෙො. ආචරිෙන්ති

යමොක්ෙමග්ගාචරයං. විනාෙයකතිආචරයස්ස. 

එවං පනාහං චින්යතත්වා ්ත්තරම්පි එවං චින්යතසිං – ‘‘යථාපි 

මණ්ඩනකජාතියකො පුරයසො කණ්යඨ ආසත්තං කුණපං ෙඩ්යඩත්වා සුඛී

ගච්යෙයෙ, එවං මයාපි ඉමං පූතිකායං ෙඩ්යඩත්වා අනයපක්යෙන
නිබ්බානමහානගරං පවිසිතබ්බං. යථා ච නරනාරයයො ්ක්කාරභූමියං
්ච්චාරපස්සාවං කත්වා න තං ්ච්ෙඞ්යගන වා ආදාය දසන්යත වා 

යවයඨත්වා ආදාය ගච්ෙන්ති, අථ යෙො ජිගුච්ෙමානා ඔයලොයකතම්පි

අනිච්ෙන්තා අනයපක්ො ෙඩ්යඩත්වාගච්ෙන්ති, එවංමයාපිඉමංපූතිකායං
අනයපක්යෙනෙඩ්යඩත්වා අමතංනිබ්බානනගරංපවිසිතංවට්ටති.යථාච
නාවිකා නාම ජජ්ජරං නාවං ්දකගාහිනිං ෙඩ්යඩත්වා අනයපක්ොව

ගච්ෙන්ති, එවමහම්පිඉමංනවහිවණමුයෙහිපග්ඝරන්තංකායං ෙඩ්යඩත්වා

අනයපක්යෙො නිබ්බානමහානගරං පවිසිස්සාමි. යථා ච යකොචි පුරයසො
මුත්තාමණියවළුරයාදීනි නානාවිධානි රතනානි ආදාය යචොයරහි සද්ධිං
මග්ගං ගච්ෙන්යතො අත්තයනො රතනවිනාසභයයනයතයචොයරෙඩ්යඩත්වා

යෙමංමග්ගංගණ්හාති, එවමයම්පිපූතිකායයොරතනවියලොපකයචොරසදියසො.

සචාහං එත්ථ තණ්හං කරස්සාමි, අරයමග්ගකුසලධම්මරතනානි යම

නස්සිස්සන්ති, තස්මා මයා ඉමං මහායචොරසදිසං කරජකායං ෙඩ්යඩත්වා
නිබ්බානමහානගරංපවිසිතංවට්ටතී’’ති.යතනවුත්තං– 

19. 

‘‘යථාපිකුණපංපුරයසො, කණ්යඨබද්ධංජිගුච්ඡිය; 

යමොචයිත්වානගච්යෙයෙ, සුඛීයසරීසයංවසී. 

20. 

‘‘තයථවිමංපූතිකායං, නානාකුණපසඤ්චයං; 

ෙඩ්ඩයිත්වානගච්යෙයෙං, අනයපක්යෙොඅනත්ථියකො. 

21. 
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‘‘යථා ්ච්චාරට්ඨානම්හි, කරීසංනරනාරයයො; 

ෙඩ්ඩයිත්වානගච්ෙන්ති, අනයපක්ොඅනත්ථිකා. 

22. 

‘‘එවයමවාහංඉමංකායං, නානාකුණපපූරතං; 

ෙඩ්ඩයිත්වානගච්ඡිස්සං, වච්චංකත්වායථාකුටිං. 

23. 

‘‘යථාපිජජ්ජරංනාවං, පලුග්ගං්දගාහිනිං; 

සාමීෙඩ්යඩත්වාගච්ෙන්ති, අනයපක්ොඅනත්ථිකා. 

24. 

‘‘එවයමවාහංඉමංකායං, නවච්ඡිද්දංධුවස්සවං; 

ෙඩ්ඩයිත්වානගච්ඡිස්සං, ජිණ්ණනාවංවසාමිකා. 

25. 

‘‘යථාපිපුරයසොයචොයරහි, ගච්ෙන්යතොභණ්ඩමාදිය; 

භණ්ඩච්යෙදභයංදිස්වා, ෙඩ්ඩයිත්වානගච්ෙති. 

26. 

‘‘එවයමවඉමංකායයො, මහායචොරසයමොවිය; 

පහායිමංගමිස්සාමි, කුසලච්යෙදනාභයා’’ති. 

තත්ථ ෙථාපිකුණපංපුරියසොතියථාපිදහයරො යුවාමණ්ඩනකජාතියකො
පුරයසො අහිකුණයපන වා කුක්කුරකුණයපන වා මනුස්සකුණයපන වා
කණ්යඨ ආසත්යතන අට්ටීයිත්වා හරායිත්වා ජිගුච්ඡිත්වා තං කුණපං

යමොයචත්වා ගච්යෙයෙ. සුඛීති සුඛියතො. යසරීති යථිච්ෙකවිහාරී. 

නානාකුණපසඤ්චෙන්ති අයනකවිධකුණපරාසිභූතං 

‘‘නානාකුණපපූරත’’න්තිපිපායඨො. 

උච්චා ට්ඨානම්හීති්ච්චායරන්ති වච්චංකයරොන්තිඑත්ථාති්ච්චායරො, 
්ච්චායරො ච යසො ඨානං යචති ්ච්චාරට්ඨානං. අථ වා ්ස්සාසියෙතීති

්ස්සායසො, වච්චස්යසතං නාමං, තස්ස ඨානං ්ස්සාසට්ඨානං, තස්මිං 

උස්සාසට්ඨානම්හි, ්ක්කාරට්ඨායනතිඅත්යථො. වච්චංකත්වාෙථාකුටින්ති
වච්චංකත්වාකුටිංනරනාරයයොවියාති අත්යථො. 

ජජ්ජ න්ති ජිණ්ණං. පලුග්ගන්ති පලුජ්ජන්තිං, විකිරන්තින්ති අත්යථො. 

උදගාහිනින්ති ්දකගාහිනිං. සාමීති නාවාසාමිකා. නවච්ඡිද්දන්ති 
චක්ඛුයසොතාදීහිනවහි වණමුයෙහි ඡිද්දාවච්ඡිද්යදහි යුත්තත්තානවච්ඡිද්දං. 

ධුවස්සවන්තිධුවනිස්සන්දං, නිච්චංපග්ඝරණාසුචින්ති අත්යථො. 
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භණ්ඩමාදිොති යංකිඤ්චි රතනාදිකං භණ්ඩං ආදිය. භණ්ඩච්යඡදභෙං 

දිස්වාති භණ්ඩස්ස අච්ඡින්දයනන භයං දිස්වාති අත්යථො. එවයමවාති යසො

භණ්ඩමාදායගච්ෙන්යතොපුරයසොවිය. අෙංකායෙොතිඅයංපනකුච්ඡිතානං

පරමයජගුච්ොනං ආයයොති කායයො. ආයෙොති ්පත්තිට්ඨානං. ආයන්ති

තයතොතිආයයො, කුච්ඡිතායකසාදයයො.ඉති කුච්ඡිතානංයකසාදීනංආයයොති

කායයො. මොයචො සයමො විොති චක්ඛුආදීහි රූපාදීසු පියරූයපසු
සාරජ්ජනාදිවයසන පාණාතිපාතාදින්නාදානාදියචොයරො හුත්වා සබ්බකුසලං
විලුම්පතීතිමහායචොරසයමො. තස්මා යථා යසො රතනභණ්ඩමාදාය යචොයරහි 

සද්ධිංගච්ෙන්යතොපුරයසොයතයචොයරපහායගච්ෙති, එවයමවාහම්පිඉමං
මහායචොරසමං කායං පහාය අත්තයනො යසොත්ථිභාවකරං මග්ගං ගයවසිතං

ගමිස්සාමීති අත්ථසම්බන්යධො යවදිතබ්යබො. කුසලච්යඡදනාභොති
කුසලධම්මවියලොපනභයයනාති අත්යථො. 

අයථවං සුයමධපණ්ඩියතො නානාවිධාහි ්පමාහි යනක්ෙම්මකාරණං 
චින්යතත්වා පුනපි චින්යතසි – ‘‘ඉමං මහාධනරාසිං සංහරත්වා මය්හං

පිතපිතාමහාදයයො පරයලොකංගච්ෙන්තාඑකකහාපණම්පිගයහත්වානගතා, 
මයා පන ගයහත්වා ගමනකාරණං කාතං වට්ටතී’’ති ගන්ත්වා රඤ්යඤො

ආයරොයචසි – ‘‘අහං, මහාරාජ, ජාතිජරාදීහි ්පද්දුතහදයයො අගාරස්මා

අනගාරයං පබ්බජිස්සාමි, මය්හං අයනකයකොටිසතසහස්සං ධනං අත්ථි, තං

යදයවො පටිපජ්ජතූ’’ති. රාජා ආහ – ‘‘න මය්හං යත ධයනන අත්යථො, 
ත්වංයයවයථිච්ෙකංකයරොහී’’ති. 

යසො ච ‘‘සාධු යදවා’’ති නගයර යභරං චරායපත්වා මහාජනස්ස දානං 
දත්වා වත්ථුකායම ච කියලසකායම ච පහාය අමරවරනගරසදිසයතො
අමරනගරයතො නික්ෙමිත්වා එකයකොව නානාමිගගණවන්යත හිමවන්යත 

ධම්මිකං නාමපබ්බතංනිස්සාය අස්සමංකත්වාතත්ථපණ්ණසාලංකත්වා
පඤ්චයදොසවිවජ්ජිතංචඞ්කමංමායපත්වා අට්ඨගුණසමුයපතංඅභිඤ්ඤාබලං
සමාහරතං නවයදොසසමන්නාගතං සාටකං පජහිත්වා ද්වාදසගුණමුපාගතං
වාකචීරං නිවායසත්වා පබ්බජි. එවං පන යසො පබ්බජියතො 
අට්ඨයදොසසමාකිණ්ණංපණ්ණසාලංපහායදසගුණසමන්නාගතංරුක්ෙමූලං
්පගන්ත්වා සබ්බධඤ්ඤවිකතිං පහාය පවත්තඵලයභොජයනො හුත්වා
නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කමනවයසනපධානං පදහන්යතොසත්තාහබ්භන්තයරයයව
අට්ඨන්නං සමාපත්තීනං පඤ්චන්නඤ්ච අභිඤ්ඤානං ලාභී අයහොසි. යතන
වුත්තං– 

27. 

‘‘එවාහං චින්තයිත්වාන, යනකයකොටිසතංධනං; 

නාථානාථානංදත්වාන, හිමවන්තමුපාගමිං. 

28. 
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‘‘හිමවන්තස්සාවිදූයර, ධම්මියකොනාමපබ්බයතො; 

අස්සයමොසුකයතොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා. 

29. 

‘‘චඞ්කමං තත්ථමායපසිං, පඤ්චයදොසවිවජ්ජිතං. 

අට්ඨගුණසමුයපතං, අභිඤ්ඤාබලමාහරං. 

30. 

‘‘සාටකංපජහිංතත්ථ, නවයදොසමුපාගතං; 

වාකචීරංනිවායසසිං, ද්වාදසගුණමුපාගතං. 

31. 

‘‘අට්ඨයදොසසමාකිණ්ණං, පජහිංපණ්ණසාලකං; 

්පාගමිංරුක්ෙමූලං, ගුයණදසහුපාගතං. 

32. 

‘‘වාපිතංයරොපිතංධඤ්ඤං, පජහිංනිරවයසසයතො; 

අයනකගුණසම්පන්නං, පවත්තඵලමාදියිං. 

33. 

‘‘තත්ථප්පධානං පදහිං, නිස්සජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අබ්භන්තරම්හිසත්තායහ, අභිඤ්ඤාබලපාපුණි’’න්ති. 

තත්ථ එවාෙන්ති එවං අහං, යහට්ඨා වුත්තප්පකායරන චින්යතත්වාති

අත්යථො. නාථානාථානන්ති සනාථානමනාථානඤ්ච අඩ්ඪානඤ්යචව
දලිද්දානඤ්ච ‘‘අත්ථිකා ගණ්හන්තූ’’ති සහ යකොට්ඨාගායරහි දත්වාති

අත්යථො. හිමවන් ස්සාවිදූය ති හිමවන්තපබ්බතරාජස්ස අවිදූයර සමීයප. 

ධම්මියකො නාම පබ්බය ොති එවංනාමයකො පබ්බයතො. කස්මා පනායං

ධම්මියකොති? යයභුයයෙන පන යබොධිසත්තා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා තං
පබ්බතං ්පනිස්සාය අභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්යතත්වා සමණධම්මං අකංසු.

තස්මා සමණධම්මස්ස නිස්සයභූතත්තා ‘‘ධම්මියකො’’ත්යවව පාකයටො

අයහොසි. අස්සයමො සුකය ො මය්ෙන්තිආදිනා සුයමධපණ්ඩියතන

අස්සමපණ්ණසාලාචඞ්කමාසහත්ථාමාපිතාවිය වුත්තා, නචපනසහත්ථා

මාපිතා, කින්ත සක්යකන යදයවන යපසියත විස්සකම්මුනා යදවපුත්යතන
නිම්මිතා. භගවා පන තදා අත්තයනො පුඤ්ඤානුභායවන නිබ්බත්තං තං

සම්පදංසන්ධාය–‘‘සාරපුත්ත, තස්මිංපබ්බයත– 

‘අස්සයමොසුකයතොමය්හං, පණ්ණසාලාසුමාපිතා; 

චඞ්කමංතත්ථමායපසිං, පඤ්චයදොසවිවජ්ජිත’’’න්ති.– ආදිමාහ; 
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තත්ථ පණ්ණසාලාති පණ්ණෙදනසාලා.  ත්ථාති තස්මිං අස්සමපයද. 

පඤ්චයදොසවිවජ්ජි න්තිපඤ්චහිචඞ්කමයදොයසහිවිවජ්ජිතං.කතයම පඤ්ච

චඞ්කමයදොසා නාම? ථද්ධවිසමතා, අන්යතොරුක්ෙතා, ගහනච්ෙන්නතා, 

අතිසම්බාධතා, අතිවිසාලතාති ඉයමහි පඤ්චහි යදොයසහි විවජ්ජිතං. 
්ක්කට්ඨපරච්යෙයදන දීඝයතො සට්ඨිරතයනො විත්ථාරයතො දියඩ්ඪරතයනො

චඞ්කයමො වුත්යතො. අථ වා පඤ්චයදොසවිවජ්ජි න්ති පඤ්චහි

නීවරණයදොයසහි විවජ්ජිතං පරහීනං අභිඤ්ඤාබලමාෙරින්ති ඉමිනා

්ත්තරපයදන සම්බන්යධො දට්ඨබ්යබො (ධ. ස. අට්ඨ. නිදානකථා, 

සුයමධකථා). අට්ඨගුණසමුයප න්ති ‘‘එවං සමාහියත චිත්යත පරසුද්යධ
පරයයොදායත අනඞ්ගයණ විගතූපක්කියලයස මුදුභූයත කම්මනියය ඨියත

ආයනඤ්ජප්පත්යත’’තිඑවං වුත්යතහිඅට්ඨගුයණහි(දී.නි.1.244-245; ම.

නි.1.384-386, 431-433; පාරා. 12-14) සමන්නාගතංඅභිඤ්ඤාබලංආහරං
ආයනසින්තිඅත්යථො. 

යකචි පන‘‘අට්ඨහිසමණසුයෙහි්යපතං, අට්ඨිමානිසමණසුොනිනාම

ධනධඤ්ඤපරග්ගහාභායවො, අනවජ්ජපිණ්ඩපාතපරයයසනභායවො, 

නිබ්බුතපිණ්ඩභුඤ්ජනභායවො, රට්ඨං පීයළත්වා ධනධඤ්ඤාදීසු

ගණ්හන්යතසු රාජපුරයසසු රට්ඨපීළනකියලසාභායවො, ්පකරයණසු

නිච්ෙන්දරාගභායවො, යචොරවියලොපයන නිබ්භයභායවො, රාජරාජමහාමත්යතහි

අසංසට්ඨභායවො, චතූසු දිසාසු අප්පටිහතභායවොති ඉයමහි අට්ඨහි

සමණසුයෙහි (අප. අට්ඨ. 1.දූයරනිදාන, සුයමධකථා; ධ. ස. අට්ඨ.
නිදානකථා) ්යපතංසමුයපතංඅස්සමංමායපසි’’න්තිඅස්සයමනසම්බන්ධං

කත්වාවදන්ති, තං පාළියානසයමති. 

සාටකන්ති වත්ථං.  ත්ථාති තස්මිං අස්සයම. නවයදොසමුපාග න්ති, 

සාරපුත්ත, තත්ථවසන්යතොඅත්තයනො නිවත්ථපාරුතංමහග්ඝසාටකං පජහිං 
පරච්චජිං.සාටකං පජහන්යතොචතත්ථනවයදොයසදිස්වාපජහින්තිදීයපති.
තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිතානඤ්හිසාටකස්මිංනවයදොසාපකාසිතා.කතයම

නව? සාටකස්ස මහග්ඝභායවො, පරපටිබද්ධභායවො, පරයභොයගන ලහුකං

කිලිස්සනභායවො, කිලිට්යඨො ච යධොවිතබ්යබො පුන රජිතබ්යබො ච යහොති

පරයභොයගනජීරණභායවො, ජිණ්ණස්සපුනතන්නකරණං වාඅග්ගළදානංවා

කාතබ්බං යහොති පුන පරයයසනාය දුරභිසම්භවභායවො, තාපසපබ්බජ්ජාය

අනනුච්ෙවිකභායවො, පච්චත්ථිකානං සාධාරණභායවො, යථා නං න 

පච්චත්ථිකා ගණ්හන්ති, එවං යගොයපතබ්යබො යහොති පරදහයතො

විභූසනට්ඨානභායවො, ගයහත්වා චරන්තස්ස මහිච්ෙභායවොති එයතහි නවහි

යදොයසහි (අප. අට්ඨ. 1.දූයරනිදාන, සුයමධකථා) ්පගතං සාටකං පහාය

වාකචීරං නිවායසසින්ති දීයපති. වාකචී න්ති මුඤ්ජතිණං හීරාහීරං කත්වා
ගන්යථත්වාකතං වාකමයචීරංනිවාසනපාරුපනත්ථායආදියින්තිඅත්යථො. 

ද්වාදසගුණමුපාග න්තිද්වාදසහිආනිසංයසහි්යපතං. එත්ථ ගුණ-සද්යදො
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පටුන 

ආනිසංසට්යඨො ‘‘සතගුණා දක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ්බා’’තිආදීසු (ම. නි.

3.379) විය. ම-කායරො පදසන්ධිකයරො. වාකචීරස්මිං ද්වාදසානිසංසා 

අප්පග්ඝතා, අපරායත්තතා, සහත්ථාකාතං සක්කුයණයෙතා, පරයභොයගන

ජිණ්යණපි සිබ්බිතබ්බාභායවො, යචොරභයාභායවො පරයයසන්තස්ස සුයෙන

කරණභායවො, තාපසපබ්බජ්ජාය සාරුප්පභායවො, යසවමානස්ස

විභූසනට්ඨානාභායවො, චීවරප්පච්චයය අප්පිච්ෙභායවො, පරයභොගසුෙභායවො, 

වාකුප්පත්තියාසුලභභායවො, වාකචීයරනට්යඨපිඅනයපක්ෙභායවොතිඉයමහි 

ද්වාදසහිගුයණහිසම්පන්නං (අප.අට්ඨ.1.දූයරනිදාන, සුයමධකථා; ධ.ස.
අට්ඨ. නිදානකථා). 

අථසුයමධපණ්ඩියතොතත්ථපණ්ණසාලායං විහරන්යතොපච්චූසසමයය 

පච්චුට්ඨාය අත්තයනො නික්ෙමනකාරණං පච්චයවක්ෙමායනො එවං කිර
චින්යතසි – ‘‘අහං පන නවකනකකටකනූපුරාදිසඞ්ඝට්ටනසද්දසම්මිස්සිත-
මධුරහසිතකථිතයගහජනරමණීයං ්ළාරවිභවයසොභිතං
සුරවරභවනාකාරමගාරං යෙළපිණ්ඩං විය පහාය වියවකාරාමතාය 

සබ්බජනපාපපවාහනංතයපොවනංපවිට්යඨොස්මි, ඉධපනයමපණ්ණසාලාය

වායසොදුතියයොඝරාවායසො වියයහොති, හන්දාහංරුක්ෙමූයලවයසයෙ’’න්ති.
යතනවුත්තං– 

31. 

‘‘අට්ඨයදොසසමාකිණ්ණං, පජහිංපණ්ණසාලක’’න්ති. 

තත්ථ අට්ඨයදොසසමාකිණ්ණන්ති අට්ඨහි යදොයසහි සමාකිණ්ණං

සංයුත්තං. කතයමහි අට්ඨහි? මහාසම්භායරහි නිප්ඵාදනීයතා, 

තිණපණ්ණමත්තිකාදීහි නිච්චං පටිජග්ගනීයතා, යසනාසනං නාම
මහල්ලකස්ස පාපුණාතීති අයවලාය වුට්ඨාපියමානස්ස චිත්යතකග්ගතා න

යහොතීති වුට්ඨාපනීයභායවො, සීතණ්හස්ස පටිඝායතන කායස්ස

සුඛුමාලකරණභායවො, ඝරං පවිට්යඨන යං කිඤ්චි පාපං සක්කා කාතන්ති 

ගරහපටිච්ොදනකරණභායවො, ‘‘මය්හමිද’’න්ති සපරග්ගහභායවො, යගහස්ස

අත්ථිභායවො සදුතියකවායසො, ඌකාමඞ්ගුලඝරයගොළිකාදීනං සාධාරණතාය

බහුසාධාරණභායවොති ඉති ඉයම අට්ඨ ආදීනයව (අප. අට්ඨ. 1.දූයරනිදාන, 
සුයමධකථා)දිස්වා මහාසත්යතොපණ්ණසාලංපජහිං. 

ගුයණ දසහුපාග න්ති ෙන්නං පටික්ඛිපිත්වා දසහි ගුයණහි ්යපතං, 

රුක්ෙමූලං ්පගයතොස්මීති අත්යථො. කතයමහි දසහි? අප්පසමාරම්භතා, 

්පගමනමත්තයමයවත්ථ යහොතීති සුලභානවජ්ජතා, අභිණ්හං 

තරුපණ්ණවිකාරදස්සයනන අනිච්චසඤ්ඤාසමුට්ඨාපනතා, 

යසනාසනමච්යෙරාභායවො, තත්ථ හි පාපං කයරොන්යතො ලජ්ජතීති

පාපකරණාරහාභායවො, පරග්ගහකරණාභායවො, යදවතාහි සහ වායසො, 

ෙන්නපටික්යෙයපො, පරයභොගසුෙතා, රුක්ෙමූලයසනාසනස්ස
ගතගතට්ඨායන සුලභතාය අනයපක්ෙභායවොති ඉති ඉයම දස ගුයණ (අප.
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අට්ඨ. 1.දූයරනිදාන, සුයමධකථා) දිස්වා රුක්ෙමූලං ්පගයතොස්මීති වදති.
ආහච– 

‘‘වණ්ණියතො බුද්ධයසට්යඨන, නිස්සයයොතිච භාසියතො; 

නිවායසොපවිවිත්තස්ස, රුක්ෙමූලසයමොකුයතො. 

‘‘ආවාසමච්යෙරහයර, යදවතාපරපාලියත; 

පවිවිත්යතවසන්යතොහි, රුක්ෙමූලම්හිසුබ්බයතො. 

‘‘අභිරත්තානි නීලානි, පණ්ඩූනිපතිතානි ච; 

පස්සන්යතොතරුපණ්ණානි, නිච්චසඤ්ඤංපනූදති. 

‘‘තස්මාහිබුද්ධදායජ්ජං, භාවනාභිරතාලයං; 

විවිත්තං නාතිමඤ්යඤයෙ, රුක්ෙමූලං විචක්ෙයණො’’ති. (විසුද්ධි. 
1.32); 

අථ සුයමධපණ්ඩියතො පණ්ණසාලාය දිට්ඨයදොයසො හුත්වා 
රුක්ෙමූලයසනාසයන ලද්ධානිසංයසො විහරන්යතො ්ත්තරපි චින්යතසි –

‘‘ආහාරත්ථාය යම ගාමගමනං ආහාරපරයයසනදුක්ෙං, නාහං යකනචි

පාරජුඤ්යඤන නික්ෙමිත්වා ආහාරත්ථාය පබ්බජියතො, 

ආහාරපරයයසනමූලස්ස ච දුක්ෙස්ස පමාණං නත්ථි, යංනූනාහං
පවත්තඵයලන යායපයෙ’’න්ති.ඉමංපනඅත්ථවියසසංදීයපන්යතො– 

32-33. ‘‘වාපිතංයරොපිතංධඤ්ඤං, පජහිංනිරවයසසයතො. 

අයනකගුණසම්පන්නං, පවත්තඵලමාදියි’’න්ති.–ආදිමාහ; 

තත්ථ වාපි න්ති වපිත්වා නිප්ඵන්නං. ය ොපි න්ති යරොපිත්වා

නිප්ඵන්නං, වපනයරොපනවයසන දුවිධාව සස්සනිප්ඵත්ති, තං දුවිධම්පි

අත්තයනො අප්පිච්ෙතාය පහාය පවත්තඵයලන යායපසිං. පවත් ඵලන්ති

සයයමවපතිතඵලං. ආදියන්තිපරභුඤ්ජිං. 

‘‘පවත්තඵලසන්තට්යඨො, අපරායත්තජීවියකො; 

පහීනාහාරයලොලුප්යපො, යහොතිචාතද්දියසොමුනි. 

‘‘ජහාතිරසතණ්හඤ්ච, ආජීයවොතස්සසුජ්ෙති; 

තස්මාහිනාතිමඤ්යඤයෙ, පවත්තඵලයභොජන’’න්ති.(විසුද්ධි. 1.26 
යථොකංවිසදිසං)– 

එවංපවත්තමායනොසුයමධපණ්ඩියතොනචිරස්යසවඅන්යතොසත්තායහඅට්ඨ 

සමාපත්තියයො පඤ්ච අභිඤ්ඤායයො ච පාපුණි. ඉමමත්ථං පකායසන්යතන 

‘‘ ත්ථප්පධානං පදහි’’න්තිආදි වුත්තං. තත්ථ  ත්ථාති තස්මිං අස්සයම. 
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පධානන්ති වීරයං, වීරයඤ්හි පදහිතබ්බයතො පධානභාවකරණයතො වා

‘‘පධාන’’න්ති වුච්චති. පදහින්ති වීරයමාරභිං. නිස්සජ්ජට්ඨානචඞ්කයමති
නිසජ්ජායචඨායනන චචඞ්කයමනච. 

සුයමධපණ්ඩියතො පන යසයෙං පටික්ඛිපිත්වා 
නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයමයහව රත්තින්දිවං වීතිනායමත්වා
සත්තාහබ්භන්තයරයයව අභිඤ්ඤාබලං පාපුණි. එවං පන අභිඤ්ඤාබලං
පත්වා සුයමධතාපයස සමාපත්තිසුයෙන වීතිනායමන්යත තදා

සබ්බජනසඞ්ගහකයරොමාරබලභයංකයරොඤාණදීපඞ්කයරො දීපඞ්කය ො නාම
සත්ථායලොයක්දපාදි. 

සඞ්යෙයපයනව තස්සායමානුපුබ්බිකථා – අයං කිර දීපඞ්කයරො නාම 

මහාසත්යතො සමත්තිංස පාරමියයො පූයරත්වා යවස්සන්තරත්තභාවසදියස
අත්තභායව ඨියතො පථවිකම්පනාදීනි මහාදානානි දත්වා ආයුපරයයොසායන 

තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තත්ථ යාවතායුකං ඨත්වා

දසසහස්සචක්කවාළයදවතාහිසන්නිපතිත්වා – 

‘‘කායලොයෙොයතමහාවීර, ්ප්පජ්ජමාතකුච්ඡියං; 

සයදවකංතාරයන්යතො, බුජ්ෙස්සුඅමතංපද’’න්ති.(බු.වං.1.67) – 

වුත්යත තයතො යසො යදවතානං වචනං සුත්වා ච පඤ්ච මහාවියලොකනානි
වියලොයකත්වා තයතො චුයතො රම්මවතීනගයර අත්තයනො යසවිභූතියා 
විජිතවාසුයදවස්ස නරයදවස්ස සුයදවස්ස නාම රඤ්යඤො කුයල සුයමධාය
යදවියා කුච්ඡිස්මිං ආසාළ්හිපුණ්ණමියා ්ත්තරාසාළ්හනක්ෙත්යතන
පටිසන්ධිං ගයහත්වා මහතා පරවායරන පරහරයමායනො මහායදවියා
කුච්ඡිම්හි මණිකූටගයතො විය යකනචි අසුචිනා අමක්ඛියතො දස මායස
වසිත්වාසලිලධරවිවරගයතොසරදකාලචන්යදොවියතස්සා්දරයතො නික්ෙමි. 

ද්වත්තිංසපුබ්බනිමිත්තානි 

තස්ස පන දීපඞ්කරකුමාරස්ස පටිසන්ධික්ෙයණපි විජාතක්ෙයණපි 

ද්වත්තිංස පුබ්බනිමිත් ානි පාටිහාරයානි පාතරයහසුං. 
සබ්බසබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්යතසුමාතකුච්ඡිංඔක්කමන්යතසුනික්ෙමන්යතසු 
සම්බුජ්ෙන්යතසු ධම්මචක්කං පවත්තන්යතසූති ඉයමසු චතූසු ඨායනසු
ද්වත්තිංස පාටිහාරයානි පවත්තන්යතව. තස්මා මයා පාකටත්තා 
දීපඞ්කරකුමාරස්සජාතියංදස්සිතානි– 

‘‘දීපඞ්කයරචාරුකයරකුමායර, සිවංකයරසන්තිකයරවජායත; 

පකම්පිසඞ්කම්පිතදාසමන්තා, සහස්සසඞ්ෙො දසයලොකධාත. 

‘‘චක්කවාළසහස්යසසු, දසසහස්යසවයදවතා; 
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එකස්මිංචක්කවාළස්මිං, තදාසන්නිපතිංසුතා. 

‘‘යබොධිසත්තංමහාසත්තං, ජාතමත්තන්තයදවතා; 

පඨමංපටිග්ගණ්හිංසු, පච්ොතංමනුජාපන. 

‘‘අවාදිතායකනචිචම්මනද්ධා, සුයපොක්ෙරාදුන්දුභියයොචවීණා; 

අඝට්ටිතානාභරණානිතස්මිං, ෙයණසමන්තාමධුරංරවිංසු. 

‘‘ඡිජ්ජිංසුසබ්බත්ථචබන්ධනානි, සයංවිගච්ඡිංසුච සබ්බයරොගා; 

රූපානිපස්සිංසුචජාතිඅන්ධා, සද්දංසමන්තාබධිරා සුණිංසු. 

‘‘අනුස්සතිංජාතිජළාමනුස්සා, ලභිංසුයානංපදසාවපඞ්ගුලා; 

වියදසයාතාසයයමවනාවා, සපට්ටනංසීඝමුපාගමිංසු. 

‘‘ආකාසට්ඨං භූමිගතඤ්ච සබ්බං, සයංසමන්තාරතනංවියරොචි; 

නිබ්බායියඝොයරනිරයයහුතායසො, නදීසුයතොයම්පිච නප්පවත්ති. 

‘‘යලොකන්තයර දුක්ෙනිරන්තයරපි, පභා්ළාරා විපුලාඅයහොසි; 

තථාතදාසන්තතරඞ්ගමායලො, මහාසමුද්යදොමධුයරොදයකොයං. 

‘‘න වායි වායතො ඵරුයසො ෙයරො වා, සම්ඵුල්ලපුප්ඵා තරයවො

අයහසුං; 

වියරොචිචන්යදොඅධිකංසතායරො, නචාපි්ණ්යහොසූරයයොඅයහොසි. 

‘‘ෙගානභම්හාපිචරුක්ෙයතොච, හට්ඨාවයහට්ඨාපථවිංභජිංසු; 

මහාචතද්දීපගයතොචයමයඝො, පවස්සියතොයංමධුරංසමන්තා. 

‘‘ඨත්වාවදිබ්යබභවයනසකස්මිං, පසන්නචිත්තාපනයදවතායයො; 

නච්චිංසුගායිංසුචවාදයිංසු, යසළිංසුතායකළිමකංසුයචව. 

‘‘සයංකිරද්වාරමහාකවාටා, ෙයණවතස්මිංවිවටාඅයහසුං; 

මහාජයනයනවඛුදාපිපාසා, පීයළසියලොකංකිරකඤ්චිකඤ්චි. 

‘‘යයනිච්චයවරාපනපාණිසඞ්ඝා, යතයමත්තචිත්තංපරමංලභිංසු; 

කාකා්ලූයකහිචරංසුසද්ධිං, යකොණාවරායහහිඅකංසුයකළිං. 

‘‘යඝොරාපිසප්පානමුොපිසප්පා, කීළිංසුකාමංනකුයලහිසද්ධිං; 

ගණ්හිංසුමජ්ජාරසියරසුයූකා, විස්සත්ථචිත්තා ඝරමූසිකාපි. 

‘‘බුද්ධන්තයරනාපි අලද්ධයතොයය, පිසාචයලොයක විගතාපිපාසා; 

ඛුජ්ජාඅයහසුංසමචාරුකායා, මූගාචවාචංමධුරංලපිංසු. 
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‘‘පසන්නචිත්තා පනපාණිසඞ්ඝා, තදඤ්ඤමඤ්ඤං පියමාලපිංසු; 

අස්සාචයහසිංසුපහට්ඨචිත්තා, ගජ්ජිංසුමත්තා වරවාරණාපි. 

‘‘සුරභිචන්දනචුණ්ණසමාකුලා, කුසුමකුඞ්කුමධූපසුගන්ධිනී; 

විවිධචාරුමහද්ධජමාලිනී, දසසහස්සිඅයහොසිසමන්තයතො’’ති. 

තත්ර හිස්ස දසසහස්සියලොකධාතකම්යපො 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපටිලාභස්සපුබ්බනිමිත්තං, යදවතානංඑකචක්කවායළ
සන්නිපායතො ධම්මචක්කප්පවත්තනකායල එකප්පහායරයනව

සන්නිපතිත්වා ධම්මපටිග්ගහණස්ස පුබ්බනිමිත්තං, පඨමං යදවතානං

පටිග්ගහණං චතන්නං රූපාවචරජ්ොනානං පටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 
පච්ොමනුස්සානංපටිග්ගහණංචතන්නංඅරූපාවචරජ්ොනානං පටිලාභස්ස

පුබ්බනිමිත්තං, චම්මනද්ධදුන්දුභීනං සයයමව වජ්ජනං මහන්තියා 

ධම්මයභරයාඅනුසාවනස්සපුබ්බනිමිත්තං, වීණාභරණානංසයයමවවජ්ජනං 

අනුපුබ්බවිහාරපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, බන්ධනානං සයයමව යෙයදො 

අස්මිමානසමුච්යෙදස්ස පුබ්බනිමිත්තං, මහාජනස්ස සබ්බයරොගවිගයමො 

චතසච්චඵලපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, ජච්චන්ධානං රූපදස්සනං 

දිබ්බචක්ඛුපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, බධිරානං සද්දස්සවනං 
දිබ්බයසොතධාතපටිලාභස්සපුබ්බනිමිත්තං. 

ජාතිජළානංඅනුස්සතප්පායදොචතසතිපට්ඨානපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

පඞ්ගුලානං පදසා ගමනං චතරද්ධිපාදපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තං, 

වියදසගතානංනාවානංසපට්ටනාගමනංචතපටිසම්භිදාධිගමස්ස, රතනානං

සයයමව වියරොචනං ධම්යමොභාසපටිලාභස්ස, නිරයය අග්ගිනිබ්බායනං

එකාදසග්ගිනිබ්බායනස්ස, නදීසු යතොයස්ස නප්පවත්තනං

චතයවසාරජ්ජපටිලාභස්ස, යලොකන්තයර ආයලොයකො අවිජ්ජන්ධකාරං 

විධයමත්වා ඤාණයලොකදස්සනස්ස, මහාසමුද්දස්ස මධුයරොදකතා 

නිබ්බානරයසන එකරසභාවස්ස, වාතස්ස අවායනං

ද්වාසට්ඨිදිට්ඨිගතයභදනස්ස, තරූනං පුප්ඵිතභායවො විමුත්තිපුප්යඵහි
පුප්ඵිතභාවස්සපුබ්බනිමිත්තං. 

චන්දස්ස අතිවියරොචනං බහුජනකන්තතාය පුබ්බනිමිත්තං, සූරයස්ස 

නාති්ණ්හවිමලභායවො කායිකයචතසිකසුඛුප්පත්තියා, ෙගානං නගාදීහි

පථවිගමනං ඔවාදං සුත්වා මහාජනස්ස පායණහි සරණගමනස්ස, මහයතො

චතද්දීපගතයමඝස්ස පවස්සනං මහයතො ධම්මවස්සස්ස, යදවතානං
සකසකභවයනස්යවව ඨත්වා නච්චාදීහි කීළනං බුද්ධභාවං පත්වා 

්දානුදානස්ස, ද්වාරකවාටානං සයයමව විවරණං

අට්ඨඞ්ගිකමග්ගද්වාරවිවරණස්ස, ඛුදාපීළනස්ස අභායවො විමුත්තිසුයෙන

සුඛිතභාවස්ස, යවරීනං යමත්තචිත්තපටිලායභො චතබ්රහ්මවිහාරපටිලාභස්ස, 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

88 

පටුන 

දසසහස්සියලොකධාතයා එකධජමාලිතා අරයධජමාලිතාය පුබ්බනිමිත්තං, 
යසසවියසසාපනයසසබුද්ධගුණපටිලාභස්ස පුබ්බනිමිත්තානීතියවදිතබ්බා. 

අථ දීපඞ්ක කුමාය ො මහතියා සම්පත්තියා පරචාරයමායනො
අනුක්කයමනභද්දංයයොබ්බනංපත්වාතිණ්ණං්තූනං අනුච්ෙවියකසුතීසු
පාසායදසු යදවයලොකසිරං විය රජ්ජසිරමනුභවන්යතො ්යොනකීළාය 
ගමනසමයය අනුක්කයමන ජිණ්ණබොධිමතසඞ්ොයත තයයො යදවදූයත
දිස්වා සඤ්ජාතසංයවයගො නිවත්තිත්වා සුදස්සනනගරසදිසවිභවයසොභං
රම්මවතී නාම නගරං පාවිසි. නගරං පවිසිත්වා පුන චතත්ථවායර

හත්ථාචරයං පක්යකොසායපත්වා එතදයවොච – ‘‘අහං, තාත, 
්යොනදස්සනත්ථාය නික්ෙමිස්සාමි හත්ථියානානි කප්පායපහී’’ති. යසො

‘‘සාධු, යදවා’’ති පටිසුණිත්වා චතරාසීතිහත්ථිසහස්සානි කප්පායපසි. අථ
විස්සකම්යමො නාම යදවපුත්යතො යබොධිසත්තං නානාවිරාගවසනනිවාසනං
ආමුක්කමුත්තාහාරයකයූරං රුචිරනවකනකකටකමකුටකුණ්ඩලධරං
පරමසුරභිකුසුමමාලසමලඞ්කතසියරොරුහං සමලඞ්කර කිර. අථ 
දීපඞ්කරකුමායරොයදවකුමායරොවියචතරාසීතියාහත්ථිසහස්යසහිපරවුයතො 
හත්ථික්ෙන්ධවරගයතො මහතා බලකායයන පරවුයතො රතිජනනං ්යොනං
පවිසිත්වා හත්ථික්ෙන්ධයතො ඔරුය්හ තං ්යොනමනුසඤ්චරත්වා
පරමරුචිරදස්සයනසකහදයසීතයල සිලාතයලනිසීදිත්වාපබ්බජ්ජායචිත්තං

්ප්පායදසි. තඞ්ෙණඤ්යඤව සුද්ධාවාසඛීණාසයවො මහාබ්රහ්මා අට්ඨ
සමණපරක්ොයරආදාය මහාපුරසස්සචක්ඛුපයථපාතරයහොසි. 

මහාපුරයසොතංදිස්වා–‘‘කිමිද’’න්තිපුච්ඡිත්වා, ‘‘සමණපරක්ොයරො’’ති
සුත්වා අලඞ්කාරභණ්ඩං ඔමුඤ්චිත්වා පසාධනභණ්ඩාගාරකස්ස හත්යථ
දත්වාමඞ්ගලෙග්ගමාදායසද්ධිංමකුයටනයකයසඡින්දිත්වාඅන්තලික්යෙ 
ආකායස ්ක්ඛිපි. අථ සක්යකො යදවරාජා සුවණ්ණචඞ්යකොටයකන තං
යකසමකුටං ආදාය සියනරුමුද්ධනි තියයොජනප්පමාණං ඉන්දනීලමණිමයං 

මකුටයචතිෙං නාම අකාසි. අථ මහාපුරයසො යදවදත්තියං අරහත්තධජං
කාසාවං පරදහිත්වා සාටකයුගං ආකායස ඛිපි. තං බ්රහ්මා පටිග්ගයහත්වා
බ්රහ්මයලොයක ද්වාදසයයොජනිකං සබ්බරතනමයං යචතියමකාසි.
දීපඞ්කරකුමාරං පන පබ්බජන්තං එකා පුරසයකොටි අනුපබ්බජි. තාය පන 
පරසාය පරවුයතො යබොධිසත්යතො දස මායස පධානචරයං අචර. අථ
විසාෙපුණ්ණමායඅඤ්ඤතරං නගරංපිණ්ඩායපාවිසි. 

තස්මිංකිරනගයරතංදිවසංයදවතානංබලිකරණත්ථායනිරුදකපායාසං 
පචිංසු. තස්ස පන මහාසත්තස්ස සපරසස්ස පිණ්ඩාය පවිට්ඨස්ස මනුස්සා
අදංසු. තං කිරසබ්යබසං යකොටිසඞ්ෙොයානංභික්ඛූනං පරයත්තං අයහොසි.
මහාපුරසස්ස පන පත්යත යදවතා දිබ්යබොජං පක්ඛිපිංසු. තං පරභුඤ්ජිත්වා
තත්යථව සාලවයනදිවාවිහාරංවීතිනායමත්වාසායන්හසමයයපටිසල්ලානා 

වුට්ඨාය ගණං විස්සජ්යජත්වා සුනන්යදන නාමාජීවයකන දින්නා අට්ඨ
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තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා පිප්ඵලියබොධිරුක්ෙමූලං ගන්ත්වා තිණසන්ථරං
සන්ථරත්වා නවුතිහත්ථං යබොධික්ෙන්ධං පිට්ඨියතො කත්වා පල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වාචතරඞ්ගවීරයංඅධිට්ඨහිත්වායබොධිරුක්ෙමූයලනිසීදි. 

තයතො මාරබලං විධමිත්වා රත්තියා පඨමයායම පුබ්යබනිවාසං 
අනුස්සරත්වා මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුං වියසොයධත්වා පච්ඡිමයායම 

අනුයලොමපටියලොමවයසන පච්චයාකාරං සම්මසිත්වා
ආනාපානචතත්ථජ්ොනං සමාපජ්ජිත්වා තයතො වුට්ඨාය පඤ්චසු ෙන්යධසු
අභිනිවිසිත්වා ්දයබ්බයවයසන සමපඤ්ඤාස ලක්ෙණානි දිස්වා යාව
යගොත්රභුඤාණං විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරුයණොදයය අරයමග්යගන 
සකලබුද්ධගුයණ පටිවිජ්ඣිත්වා බුද්ධසීහනාදං නදිත්වා සත්තසත්තාහං
යබොධිසමීයපයයව වීතිනායමත්වා බ්රහ්මුයනො ධම්මයදසනං පටිඤ්ඤාය 

සුනන්දා ායම ධම්මචක්කං පවත්යතත්වා යකොටිසතානං යදවමනුස්සානං 
ධම්මාමතංපායයත්වාචතද්දීපිකමහායමයඝොවියධම්මවස්සං වස්යසන්යතො
මහාජනස්සබන්ධනයමොක්ෙංකයරොන්යතොජනපදචාරකං විචර. 

තදා කිර සුයමධපණ්ඩියතො සමාපත්තිසුයෙන වීතිනායමන්යතො යනව 

පථවිකම්පනමද්දසනතානිනිමිත්තානි.යතනවුත්තං– 

34. 

‘‘එවංයමසිද්ධිප්පත්තස්ස, වසීභූතස්සසාසයන; 

දීපඞ්කයරොනාමජියනො, ්ප්පජ්ජියලොකනායයකො. 

35. 

‘‘්ප්පජ්ජන්යතචජායන්යත, බුජ්ෙන්යතධම්මයදසයන; 

චතයරොනිමිත්යතනාද්දසං, ොනරතිසමප්පියතො’’ති. 

තත්ථ එවන්ති ඉදානි වත්තබ්බං නිදස්යසති. යමති මම. 

සිද්ධිප්පත් ස්සාති පඤ්චාභිඤ්ඤාසිද්ධිප්පත්තස්ස. වසීභූ ස්සාති

භූතවසිස්ස, චිණ්ණවසීභාවමුපගතස්සාති අත්යථො. සාසයනති

වියවකමානසානංසාසයන, අනාදරලක්ෙයණසාමිවචනං දට්ඨබ්බං. ජියනොති
කියලසාරජයයනනජියනො. 

උප්පජ්ජන්ය ති පටිසන්ධිග්ගහයණ. ජාෙන්ය ති මාතකුච්ඡියතො

නික්ෙමයන. බුජ්ඣන්ය තිඅනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංඅභිසම්බුජ්ෙන්යත. 

ධම්මයදසයනති ධම්මචක්කප්පවත්තයන. චතුය ො නිමිත්ය ති චත්තාර
නිමිත්තානි. දීපඞ්කරස්ස දසබලස්ස පටිසන්ධි-ජාති-යබොධි-
ධම්මචක්කප්පවත්තයනසු චතූසු ඨායනසු දසසහස්සියලොකධාතකම්පනාදීනි

නිමිත්තානීති අත්යථො. එත්ථාහ – තානි පන බහූනි නිමිත්තානි, කස්මා 

‘‘චතයරො නිමිත්යත’’ති වුත්තං, අයුත්තං නනූති? නායුත්තං, යදිපි එතානි

බහූනිනිමිත්තානි, චතූසුඨායනසුපනපවත්තත්තා ‘‘චතයරොනිමිත්යත’’ති
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වුත්තං. නාද්දසන්තිනාද්දසිං. ඉදානියතසංචතන්නංනිමිත්තානංඅදස්සයන

කාරණං නිද්දිසන්යතො ‘‘ඣාන තිසමප්පිය ො’’ති ආහ. ඣාන තීති 
සමාපත්තිසුෙස්යසතංඅධිවචනං.ොනරතියාසමප්පිතත්තාසමඞ්ගීභූතත්තා
තානි නිමිත්තානිනාද්දසන්තිඅත්යථො. 

අථ තස්මිං කායල දීපඞ්කරදසබයලො චතූහි ඛීණාසවසතසහස්යසහි
පරවුයතො අනුපුබ්යබන චාරකං චරමායනො පරමරම්මං රම්මං නාම නගරං

පත්වා සුදස්සනමහාවිහායරපටිවසති.රම්මනගරවාසියනො‘‘දීපඞ්කයරොකිර
දසබයලො අනුත්තරං සම්මාසම්යබොධිං පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො
අනුපුබ්යබන චාරකං චරමායනො රම්මනගරං පත්වා සුදස්සනමහාවිහායර
පටිවසතී’’ති සුත්වා සප්පිආදීනි යභසජ්ජානි ගයහත්වා භුත්තපාතරාසා

සුද්ධුත්තරාසඞ්ගා පුප්ඵධූපගන්ධහත්ථා යයන බුද්යධො යතනුපසඞ්කමිංසු, 

්පසඞ්කමිත්වා සත්ථාරං වන්දිත්වා පුප්ඵාදීහි පූයජත්වා එකමන්තං
නිසීදිත්වාඅතිමධුරංධම්මකථංසුත්වා ස්වාතනායභගවන්තංනිමන්යතත්වා
්ට්ඨායාසනාදසබලංපදක්ඛිණංකත්වා පක්කමිංසු. 

යත පුනදිවයස අසදිසමහාදානං සජ්යජත්වා මණ්ඩපං කායරත්වා 
විමලයකොමයලහි නීලුප්පයලහි ොයදත්වා චතජ්ජාතිගන්යධන පරභණ්ඩං
කායරත්වා ලාජපඤ්චමානි සුරභිකුසුමානි විකිරත්වා මණ්ඩපස්ස චතූසු
යකොයණසු සීතලමධුරවාරපුණ්ණා චාටියයො ඨයපත්වා කදලිපණ්යණහි
පිදහිත්වා මණ්ඩයපොපර ජයසුමනකුසුමසදිසං පරමරුචිරදස්සනං
යචලවිතානං බන්ධිත්වා සුවණ්ණමණිරජතතාරකාහි රචයිත්වා තත්ථ
ගන්ධදාමපුප්ඵදාමපත්තදාමරතනදාමානි ඔලම්යබත්වා ධූයපහි දුද්දිනං 
කත්වා සකලඤ්ච තං රම්මං රම්මනගරං සම්මට්ඨං සඵලකදලියයො ච
පුප්ඵසමලඞ්කයත පුණ්ණඝයටචඨපායපත්වානානාවිරාගාධජපටාකායයො
ච සමුස්සායපත්වා මහාවීථියා ්යභොසු පස්යසසු සාණිපාකායරහි
පරක්ඛිපිත්වා දීපඞ්කරදසබලස්ස ආගමනමග්ගං අලඞ්කයරොන්තා 
්දකපරභින්නට්ඨායනසු පංසුං පක්ඛිපිත්වා චික්ෙල්ලකම්පි පථවිං අසමං

සමංකත්වා මුත්තාසදිසාහිවාලුකාහිආකිරන්ති, ලාජපඤ්චයමහිචපුප්යඵහි

ආකිරන්ති, සඵලකදලිකමුයකචපතිට්ඨායපන්ති. 

අථ තස්මිං කායල සුයමධතාපයසො අත්තයනො අස්සමපදයතො
්ග්ගන්ත්වා රම්මනගරවාසීනංයතසංමනුස්සානං්පරභායගනආකායසන
ගච්ෙන්යතොයතහට්ඨපහට්යඨ මග්ගංයසොයධන්යතචඅලඞ්කයරොන්යතච
දිස්වා – ‘‘කිං නු යෙො කාරණ’’න්ති චින්යතත්වා සබ්යබසං
පස්සන්තානඤ්යඤව ආකාසයතොඔරුය්හ එකමන්යත ඨත්වායතමනුස්යස

පුච්ඡි – ‘‘අම්යභො!කස්සත්ථාය තම්යහ ඉමං මග්ගං යසොයධථා’’ති? යතන
වුත්තං– 

36. 

‘‘පච්චන්තයදසවිසයය, නිමන්යතත්වාතථාගතං; 
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තස්සආගමනංමග්ගං, යසොයධන්තිතට්ඨමානසා. 

37. 

‘‘අහංයතනසමයයන, නික්ෙමිත්වාසකස්සමා; 

ධුනන්යතොවාකචීරානි, ගච්ොමිඅම්බයරතදා. 

38. 

‘‘යවදජාතං ජනංදිස්වා, තට්ඨහට්ඨං පයමොදිතං; 

ඔයරොහිත්වානගගනා, මනුස්යසපුච්ඡිතාවයද. 

39. 

‘‘තට්ඨහට්යඨොපමුදියතො, යවදජායතොමහාජයනො; 

කස්සයසොධීයතිමග්යගො, අඤ්ජසංවටුමායන’’න්ති. 

තත්ථ පච්චන් යදසවිසයෙති මජ්ඣිමයදසස්යසව එකපස්යස

පච්චන්තයදසසඤ්ඤියත ජනපයද.  ස්ස ආගමනං මග්ගන්ති යතන

ආගන්තබ්බං මග්ගන්ති අත්යථො. අෙං ය න සමයෙනාති අහං තස්මිං

සමයය, භුම්මත්යථ යචතං කරණවචනං දට්ඨබ්බං. සකස්සමාති අත්තයනො

අස්සමපදයතොනික්ෙමිත්වා. ධුනන්ය ොතිඔධුනන්යතො. ‘‘ය නසමයෙන’’

ච, ‘‘ දා’’ චාති ඉයමසං ද්වින්නං පදානං එකත්ථත්තා පුරමස්ස
නික්ෙමනකිරයාය පච්ඡිමස්ස ච ගමනකිරයාය සද්ධිං සම්බන්යධො

යවදිතබ්යබො, ඉතරථාපුනරුත්තියදොසාන මුච්චති.  දාතිතස්මිංසමයය. 

යවදජා න්ති සඤ්ජාතයසොමනස්සං. තුට්ඨෙට්ඨං පයමොදි න්ති ඉමානි
තීණිපදානිඅඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි අඤ්ඤමඤ්ඤස්සඅත්ථදීපනානි. අථ

වා සුයෙන තුට්ඨං, පීතියා ෙට්ඨං, පායමොජ්යජන පමුදි ං. ඔය ොහිත්වානාති

ඔතරත්වා. මනුස්යස පුච්ඡීතිමානුයසපුච්ඡි. අයයමව වා පායඨො.  ාවයදති 

තදා, තඞ්ෙයණයයවාති අත්යථො. ඉදානි පුච්ඡිතමත්ථං දස්යසන්යතන 

‘‘තුට්ඨෙට්යඨොපමුදිය ො’’තිආදිවුත්තං.තත්ථඅයංමහාජයනො තට්ඨහට්යඨො

පයමොදිතහදයයො හුත්වා මග්ගං යසොයධති, කිං කාරණා යසොයධති, 

කස්සත්ථාය වා යසොයධතීති? එවං ‘‘යසොයධති’’ සද්දං ආහරත්වා අත්යථො

දට්ඨබ්යබො, ඉතරථා න යුජ්ජති. යසොධීෙතීති සුද්ධභායවො කරීයති. මග්යගො 

අඤ්ජසංවටුමාෙනන්තිමග්ගස්යසයවතානියවවචනානි. 

එවං යතන සුයමධතාපයසන පුට්ඨා යත මනුස්සා ආහංසු – ‘‘භන්යත 

සුයමධ, කිංනජානාථදීපඞ්කයරොනාමබුද්යධො අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිං
පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො ජනපදචාරකං චරමායනො අනුක්කයමන

අම්හාකංනගරං පත්වාසුදස්සනමහාවිහායරපටිවසති, මයංතංභගවන්තං 
නිමන්තයිත්වා තස්යසව බුද්ධස්ස භගවයතොආගමනමග්ගං යසොයධමා’’ති.
තයතො තං සුත්වා සුයමධපණ්ඩියතො චින්යතසි – ‘‘බුද්යධොති යෙො පයනස
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යඝොයසොපි දුල්ලයභො, පයගව බුද්ධුප්පායදො, යතන හි මයාපි ඉයමහි
මනුස්යසහිසද්ධිංදසබලස්සආගමනමග්ගං යසොයධතංවට්ටතී’’ති.යසොයත

මනුස්යස ආහ – ‘‘සයච, යභො, තම්යහ ඉමං මග්ගං බුද්ධස්ස යසොයධථ, 

මය්හම්පි එකං ඔකාසං යදථ, අහම්පි තම්යහහි සද්ධිං බුද්ධස්ස මග්ගං
යසොයධස්සාමී’’ති. තයතො යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා – ‘‘අයං 
සුයමධපණ්ඩියතො මහිද්ධියකො මහානුභායවො’’ති ජානමානා දුබ්බියසොධනං
්දකසම්භින්නං අතිවිය විසමං එකං ඔකාසං සල්ලක්යෙත්වා – ‘‘ඉමං
ඔකාසං තම්යහ යසොයධථ අලඞ්කයරොථ චා’’ති අදංසු. තයතො

සුයමධපණ්ඩියතොබුද්ධාරම්මණංපීතිං්ප්පායදත්වාචින්යතසි– ‘‘අහංපන

ඉමංඔකාසංඉද්ධියාපරමදස්සනීයංකාතංපයහොමි, එවංකයතපනමංන 
පරයතොයසස්සති.අජ්ජපනමයාකායයවයොවච්චංකාතංවට්ටතී’’තිපංසුං
ආහරත්වා තංපයදසංපූයරති. 

තස්ස පන තස්මිං පයදයස අයසොධියත විප්පකයතයයව

රම්මනගරවාසියනො මනුස්සා භගවයතො කාලමායරොයචසුං – ‘‘නිට්ඨිතං, 

භන්යත, භත්ත’’න්ති. එවං යතහි කායල ආයරොචියත දසබයලො
ජයසුමනකුසුමසදිසවණ්ණං දුපට්ටචීවරං තිමණ්ඩලං පටිච්ොයදත්වා 
නිවායසත්වා තස්සුපර සුවණ්ණපාමඞ්යගන ජයසුමනකුසුමකලාපං
පරක්ඛිපන්යතො විය විජ්ජුලතාසස්සිරකං කායබන්ධනං බන්ධිත්වා
කනකගිරසිෙරමත්ථයක ලාොරසං පරසිඤ්චන්යතො විය සුවණ්ණයචතියං
පවාළජායලන පරක්ඛිපන්යතො විය ච සුවණ්ණග්ඝිකං රත්තකම්බයලන
පටිමුඤ්චන්යතො විය ච සරදසමයරජනිකරං රත්තවලාහයකන
පටිච්ොයදන්යතො විය ච ලාොරයසන තින්තකිංසුකකුසුමසදිසවණ්ණං
රත්තවරපංසුකූලචීවරං පාරුපිත්වා ගන්ධකුටිද්වාරයතො කඤ්චනගුහයතො
සීයහො විය නික්ෙමිත්වා ගන්ධකුටිපමුයෙ අට්ඨාසි. අථ සබ්යබ භික්ඛූ
අත්තයනො අත්තයනො පත්තචීවරමාදාය භගවන්තං පරවාරයිංසු. යත පන 

පරවායරත්වාඨිතාභික්ඛූඑවරූපාඅයහසුං– 

‘‘අප්පිච්ොපනසන්තට්ඨා, වත්තායරොවචනක්ෙමා; 

පවිවිත්තාඅසංසට්ඨා, විනීතාපාපගරහියනො. 

‘‘සබ්යබපිසීලසම්පන්නා, සමාධිජ්ොනයකොවිදා; 

පඤ්ඤාවිමුත්තිසම්පන්නා, තිපඤ්චචරණායුතා. 

‘‘ඛීණාසවා වසිප්පත්තා, ඉද්ධිමන්යතො යසස්සියනො; 

සන්තින්ද්රියාදමප්පත්තා, සුද්ධාඛීණපුනබ්භවා’’ති. 

ඉති භගවා සයං වීතරායගො වීතරායගහි වීතයදොයසො වීතයදොයසහි
වීතයමොයහො වීතයමොයහහි පරවුයතො අතිවිය වියරොචිත්ථ. අථ සත්ථා
මහානුභාවානං ඛීණාසවානං ෙළභිඤ්ඤානං චතූහි සතසහස්යසහි පරවුයතො
මරුගණපරවුයතො දසසතනයයනො විය බ්රහ්මගණපරවුයතො හාරතමහාබ්රහ්මා
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විය ච අපරමිතසමයසමුපචිතකුසලබලජනිතාය අයනොපමාය බුද්ධලීළාය
තාරාගණපරවුයතො සරදසමයරජනිකයරො විය ච ගගනතලං තං මග්ගං
අලඞ්කතපටියත්තංපටිපජ්ජි. 

‘‘සුවණ්ණවණ්ණාය පභාය ධීයරො, සුවණ්ණවණ්යණ කිර

මග්ගරුක්යෙ; 

සුවණ්ණවණ්යණකුසුයමකයරොන්යතො, සුවණ්ණවණ්යණොපටිපජ්ජි 
මග්ගං’’. 

සුයමධතාපයසොපි යතන අලඞ්කතපටියත්යතන මග්යගන
ආගච්ෙන්තස්ස දීපඞ්කරස්ස භගවයතො
ද්වත්තිංසමහාපුරසලක්ෙණපටිමණ්ඩිතං අසීතියා අනුබෙඤ්ජයනහි 

අනුරඤ්ජිතං බොමප්පභාය පරක්යෙපං සස්සිරකං ඉන්දනීලමණිසදිසං
ආකායස නානප්පකාරා විජ්ජුලතා විය ෙබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියයො
විස්සජ්යජන්තං රූපයසොභග්ගප්පත්තං අත්තභාවං අක්ඛීනි ්ම්මීයලත්වා

ඔයලොයකත්වා – ‘‘අජ්ජමයා දසබලස්සජීවිතපරච්චාගංකාතංවට්ටතී’’ති, 

‘‘මාභගවාකලයලඅක්කමි, මණිමයඵලකයසතංඅක්කමන්යතොවියසද්ධිං

චතූහි ඛීණාසවසතසහස්යසහි මම පිට්ඨිං අක්කමන්යතො ගච්ෙත, තං යම
භවිස්සති දීඝරත්තං හිතාය සුොයා’’ති යකයස යමොයචත්වා 
අජිනජටාවාකචීරානි කාළවණ්යණ කලයල පත්ථරත්වා තත්යථව
කලලපිට්යඨනිපජ්ජි.යතන වුත්තං– 

40. 

‘‘යතයමපුට්ඨාවියාකංසු, බුද්යධොයලොයකඅනුත්තයරො; 

දීපඞ්කයරොනාමජියනො, ්ප්පජ්ජියලොකනායයකො; 

තස්සයසොධීයතිමග්යගො, අඤ්ජසංවටුමායනං. 

41. 

‘‘බුද්යධොතිවචනංසුත්වාන, පීති්ප්පජ්ජිතාවයද; 

බුද්යධොබුද්යධොතිකථයන්යතො, යසොමනස්සංපයවදයිං. 

42. 

‘‘තත්ථ ඨත්වා විචින්යතසිං, තට්යඨොසංවිග්ගමානයසො; 

ඉධබීජානියරොපිස්සං, ෙයණොයවමා්පච්චගා. 

43. 

‘‘යදිබුද්ධස්සයසොයධථ, එයකොකාසංදදාථයම; 

අහම්පියසොධයිස්සාමි, අඤ්ජසංවටුමායනං. 

44. 

‘‘අදංසු යතමයමොකාසං, යසොයධතංඅඤ්ජසංතදා; 
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බුද්යධොබුද්යධොතිචින්යතන්යතො, මග්ගංයසොයධමහංතදා. 

45. 

‘‘අනිට්ඨියතමයමොකායස, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

චතූහිසතසහස්යසහි, ෙළභිඤ්යඤහිතාදිහි; 

ඛීණාසයවහිවිමයලහි, පටිපජ්ජිඅඤ්ජසංජියනො. 

46. 

‘‘පච්චුග්ගමනාවත්තන්ති, වජ්ජන්තියභරයයොබහූ; 

ආයමොදිතානරමරූ, සාධුකාරංපවත්තයුං. 

47. 

‘‘යදවාමනුස්යසපස්සන්ති, මනුස්සාපිචයදවතා; 

්යභොපියතපඤ්ජලිකා, අනුයන්තිතථාගතං. 

48. 

‘‘යදවාදිබ්යබහිතරයයහි, මනුස්සාමානුයසහිච; 

්යභොපියතවජ්ජයන්තා, අනුයන්තිතථාගතං. 

49. 

‘‘දිබ්බංමන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමංපාරෙත්තකං; 

දියසොදිසංඔකිරන්ති, ආකාසනභගතාමරූ. 

50. 

‘‘දිබ්බංචන්දනචුණ්ණඤ්ච, වරගන්ධඤ්චයකවලං; 

දියසොදිසංඔකිරන්ති, ආකාසනභගතාමරූ. 

51. 

‘‘චම්පකංසරලංනීපං, නාගපුන්නාගයකතලං; 

දියසොදිසං්ක්ඛිපන්ති, භූමිතලගතානරා. 

52. 

‘‘යකයස මුඤ්චිත්වාහංතත්ථ, වාකචීරඤ්ච චම්මකං; 

කලයලපත්ථරත්වාන, අවකුජ්යජොනිපජ්ජහං. 

53. 

‘‘අක්කමිත්වානමංබුද්යධො, සහසිස්යසහිගච්ෙත; 

මානංකලයලඅක්කමිත්ථ, හිතායයමභවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ විොකංසූති බොකරංසු.‘‘දීපඞ්කයරොනාමජියනො, තස්සයසොධීයති

පයථො’’තිපි පායඨො. යසොමනස්සං පයවදයන්ති යසොමනස්සමනුභවින්ති
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අත්යථො.  ත්ථඨත්වාතියස්මිංපයදයසආකාසයතොඔතර, තත්යථවඨත්වා. 

සංවිග්ගමානයසොති පීතිවිම්හිතමානයසො. ඉධාති ඉමස්මිං දීපඞ්කයර

පුඤ්ඤක්යෙත්යත. බීජානීති කුසලබීජානි. ය ොපිස්සන්ති යරොපිස්සාමි. 

ඛයණොති අට්ඨක්ෙණවිරහියතො නවයමො ෙණසන්නිපායතො. අතිදුල්ලයභො

යසොමයාපටිලද්යධො. යවතිනිපාතමත්තං. මාඋපච්චගාතියසොමා අච්චගමා, 

මාඅතික්කමීතිඅත්යථො. දදාථාති යදථ. ය තියයයමපුට්ඨාමනුස්සා, යතති 

අත්යථො. යසොයධමෙං  දාති යසොයධමි අහං තදා. අනිට්ඨිය ති

අපරයයොසියත විප්පකයත. ඛීණාසයවහීති එත්ථ චත්තායරො ආසවා –

කාමාසයවො, භවාසයවො, දිට්ඨාසයවො, අවිජ්ජාසයවොති (චූළනි.

ජතකණ්ණිමාණවපුච්ොනිද්යදස 69) ඉයම චත්තායරො ආසවා යයසං ඛීණා

පහීනා සමුච්ඡින්නා පටිප්පස්සද්ධා අභබ්බුප්පත්තිකා ඤාණග්ගිනා දඩ්ඪා, 

යතඛීණාසවා, යතහිඛීණාසයවහි.ඛීණාසවත්තායයව විමයලහි. 

යදවාමනුස්යසපස්සන්තීතිඑත්ථයදවානං මනුස්සදස්සයනවත්තබ්බං

නත්ථි, පකතිදස්සනවයසන පන යථා මනුස්සා ඉධ ඨත්වා පස්සන්ති, එවං

යදවාපි මනුස්යස පස්සන්තීති අත්යථො. යදව ාති යදයව. උයභොපීති ්යභො

යදවමනුස්සා. පඤ්ජලිකාති කතපඤ්ජලිකා, ්යභොපි හත්යථ සිරසි 

පතිට්ඨායපත්වාති අත්යථො. අනුෙන්ති  ථාග න්ති තථාගතස්ස පච්ෙයතො

යන්ති, අනුයයොයග සති සාමිඅත්යථ ්පයයොගවචනං යහොතීති ලක්ෙණං.

යතනවුත්තං ‘‘අනුයන්තිතථාගත’’න්ති. වජ්ජෙන් ාතිවායදන්තා. 

මන්දා වන්ති මන්දාරවපුප්ඵං. දියසොදිසන්ති දිසයතො දිසයතො. 

ඔකි න්තීති අවකිරන්ති. ආකාසනභග ාතිආකාසසඞ්ොයතනභසිගතා.අථ

වා ආකාසංගතාසග්ගගතාව.‘‘නයභො’’තිහිසග්යගොවුච්චති. මරූති අමරා. 

ස ලන්තිසරලතරුකුසුමං. නීපන්තිකදම්බපුප්ඵං. නාගපුන්නාගයක කන්ති

නාගපුන්නාගයකතකපුප්ඵානිච. භූමි ලග ාතිභූමිගතා. 

යකයස මුඤ්චිත්වාෙන්ති අහං යකයස බද්ධා කලාපකුටිලජටා

මුඤ්චිත්වා, විප්පකිරත්වාති අත්යථො.  ත්ථාති මය්හං දින්යන ඔකායස. 

චම්මකන්ති චම්මක්ෙණ්ඩං. කලයලති චික්ෙල්ලකද්දයම. අවකුජ්යජොති

අයධොමුයෙො හුත්වා. නිපජ්ජෙන්ති නිපජ්ජිං අහං. මා නන්ති එත්ථ මාති

පටියසධත්යථ නිපායතො. නන්ති පදපූරණත්යථ නිපායතො, බුද්යධො කලයල

මාඅක්කමිත්ථාති අත්යථො. හි ාෙයමභවිස්සතීතිතංකලයලඅනක්කමනං
දීඝරත්තං මමහිතත්ථායභවිස්සතීති.‘‘සුොයයමභවිස්සතී’’තිපිපායඨො. 

තයතො සුයමධපණ්ඩියතො කලලපිට්යඨ නිපන්යනො එවං චින්යතසි –
‘‘සචාහං ඉච්යෙයෙං සබ්බකියලයස ොයපත්වා සඞ්ඝනවයකො හුත්වා 

රම්මනගරංපවියසයෙං, අඤ්ඤාතකයවයසනපනයමකියලයසොයපත්වා

නිබ්බානප්පත්තියා කිච්චං නත්ථි, යංනූනාහං දීපඞ්කරදසබයලො විය
පරමාභිසම්යබොධිංපත්වාධම්මනාවං ආයරොයපත්වාමහාජනංසංසාරසාගරා
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්ත්තායරත්වාපච්ොපරනිබ්බායයයෙං, ඉදංයම පතිරූප’’න්ති.තයතොඅට්ඨ
ධම්යම සයමොධායනත්වා බුද්ධභාවාය අභිනීහාරං කත්වා නිපජ්ජි. යතන
වුත්තං– 

54. 

‘‘පථවියංනිපන්නස්ස, එවංයමආසියචතයසො; 

ඉච්ෙමායනොඅහංඅජ්ජ, කියලයසොපයයමම. 

55. 

‘‘කිංයමඅඤ්ඤාතයවයසන, ධම්මංසච්ඡිකයතනිධ; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, බුද්යධොයහස්සංසයදවයක. 

56. 

‘‘කිංයමඑයකනතිණ්යණන, පුරයසනථාමදස්සිනා; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, සන්තායරස්සංසයදවකං. 

57. 

‘‘ඉමිනායමඅධිකායරන, කයතනපුරසුත්තයම; 

සබ්බඤ්ඤුතංපාපුණිත්වා, තායරමිජනතංබහුං. 

58. 

‘‘සංසාරයසොතංඡින්දිත්වා, විද්ධංයසත්වාතයයොභයව; 

ධම්මනාවංසමාරුය්හ, සන්තායරස්සංසයදවක’’න්ති. 

තත්ථ පථවිෙංනිපන්නස්සාතිපුථවියා නිපන්නස්ස.අයයමවවාපායඨො. 

යච යසොති යචතයසො පරවිතක්යකො අයහොසීති අත්යථො. ‘‘එවං යම ආසි

යචතනා’’තිපි පායඨො. ඉච්ඡමායනොති ආකඞ්ෙමායනො. කියලයසති 

කිලිස්සන්ති ්පතායපන්තීති කියලසා, රාගාදයයො දස. ඣාපයෙති 

ොයපයෙං, මමකියලයසොපයයඅහන්තිඅත්යථො. 

කින්ති පටික්යෙපවචනං. අඤ්ඤා යවයසනාති අපාකටයවයසන, 

අවිඤ්ඤායතනපටිච්ෙන්යනන.ඉධපන භික්ඛූවියආසවක්ෙයංකත්වාකිං, 
බුද්ධකයර ධම්යම පූයරත්වා පටිසන්ධිජාතියබොධිධම්මචක්කප්පවත්තයනසු

මහාපථවිකම්පනංකත්වාබුද්යධොයබොයධතා, තිණ්යණොතායරතා, මුත්යතො

යමොයචතාභයවයෙන්තිඅධිප්පායයො. සයදවයකතිසයදවයකයලොයක. 

ථාමදස්සිනාති අත්තයනො ථාමබලං පස්සමායනන. සන් ාය ස්සන්ති

සන්තායරස්සාමි. සයදවකන්ති සයදවකං සත්තනිකායං, සයදවකං යලොකං 

වා. අධිකාය නාතිඅධිවිසිට්යඨනකායරන, බුද්ධස්සමමජීවිතං පරච්චජිත්වා
කලලපිට්යඨසයයනනාධිකායරනාතිඅත්යථො. 
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සංසා යසො න්ති කම්මකියලසවයසන 
යයොනිගතිවිඤ්ඤාණට්ඨිතිනවසත්තාවායසසු ඉයතො චියතො ච සංසරණං
සංසායරො.යථාහ– 

‘‘ෙන්ධානඤ්චපටිපාටි, ධාතආයතනානඤ්ච; 

අබ්යබොච්ඡින්නං වත්තමානා, සංසායරොති පවුච්චතී’’ති. (විසුද්ධි.

2.619; දී. නි. අට්ඨ. 2.95 අපසාදනාවණ්ණනා; සං. නි. අට්ඨ.

2.2.60; අ. නි.අට්ඨ.2.4.199; ධ.ස.අට්ඨ.නිදානකථා; විභ.අට්ඨ.

226සඞ්ොපදනිද්යදස; සු. නි.අට්ඨ.2.523; ්දා.අට්ඨ.39; ඉතිවු.

අට්ඨ. 14, 58; යථරගා. අට්ඨ. 1.67, 99; චූළනි. අට්ඨ. 6; පටි. ම.

අට්ඨ.2.1.117); 

සංසායරොචයසොයසොතංයචතිසංසාරයසොතං, තංසංසාරයසොතං.අථවා

සංසාරස්ස යසොතං සංසා යසො ං, සංසාරකාරණංතණ්හායසොතංඡින්දිත්වාති 

අත්යථො.  යෙොභයවතිකාමරූපාරූපභයව. තිභවනිබ්බත්තකකම්මකියලසා

තයයොභවාතිඅධිප්යපතා. ධම්මනාවන්තිඅරයංඅට්ඨඞ්ගිකංමග්ගං.යසොහි 

චතයරොඝුත්තරණට්යඨන ‘‘ධම්මනාවා’’ති වුච්චති. සමාරුය්ොති ආරුය්හ. 

සන් ාය ස්සන්ති සන්තායරස්සාමි.යස්මාපනබුද්ධත්තංපත්යථන්තස්ස– 

59. 

‘‘මනුස්සත්තං ලිඞ්ගසම්පත්ති, යහත සත්ථාරදස්සනං; 

පබ්බජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචෙන්දතා; 

අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ෙති’’. 

තත්ථ මනුස්සත් න්ති මනුස්සත්තභායවයයව ඨත්වා බුද්ධත්තං

පත්යථන්තස්ස පත්ථනා සමිජ්ෙති, න නාගජාතිආදීසු ඨිතානං. කස්මාති

යච? අයහතකභාවයතො. 

ලිඞ්ගසම්පත්තීති මනුස්සත්තභායව වත්තමානස්සාපි පුරසලිඞ්යග

ඨිතස්යසව පත්ථනා සමිජ්ෙති, න ඉත්ථියා වා 

පණ්ඩකනපුංසක්භයතොබෙඤ්ජනකානං වා සමිජ්ෙති. කස්මාති යච? 

ලක්ෙණපාරපූරයාඅභාවයතො.වුත්තඤ්යහතං– ‘‘අට්ඨානයමතං, භික්ෙයව, 

අනවකායසො, යං ඉත්ථීඅරහංඅස්සසම්මාසම්බුද්යධො’’ති(ම.නි.3.130; අ.

නි. 1.279; විභ. 809) විත්ථායරො. තස්මා ඉත්ථිලිඞ්යග ඨිතස්ස
මනුස්සජාතිකස්සාපිපත්ථනාන සමිජ්ෙති. 

යෙතූති පුරසස්සාපි තස්මිං අත්තභායව අරහත්තප්පත්තියා

යහතසම්පන්නස්යසවපත්ථනාසමිජ්ෙති, යනොඉතරස්ස. 

සත්ථා දස්සනන්ති සයච ජීවමානකබුද්ධස්යසව සන්තියක පත්යථති
පත්ථනා සමිජ්ෙති. පරනිබ්බුයත භගවති යචතියස්ස සන්තියක වා
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යබොධිරුක්ෙමූයලවාපටිමායවාපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානංවා සන්තියක

පත්ථනා න සමිජ්ෙති. කස්මා? භබ්බාභබ්බයක ඤත්වා 
කම්මවිපාකපරච්යෙදකඤායණන පරච්ඡින්දිත්වා බොකාතං අසමත්ථත්තා.
තස්මාබුද්ධස්සසන්තියකයයවපත්ථනාසමිජ්ෙති. 

පබ්බජ්ජාති බුද්ධස්ස භගවයතො සන්තියක පත්යථන්තස්සාපි
කම්මකිරයවාදීසු තාපයසසු වා භික්ඛූසු වා පබ්බජිතස්යසව පත්ථනා

සමිජ්ෙති, යනොගිහිලිඞ්යගඨිතස්ස.කස්මා? පබ්බජිතායයවහියබොධිසත්තා 

සම්යබොධිං අධිගච්ෙන්ති, න ගහට්ඨා. තස්මා ආදිම්හි පණිධානකායලපි
පබ්බජියතයනව භවිතබ්බං. 

ගුණසම්පත්තීති පබ්බජිතස්සාපි අට්ඨසමාපත්තිලාභියනො

පඤ්චාභිඤ්ඤස්යසවසමිජ්ෙති, නපනඉමායගුණසම්පත්තියා විරහිතස්ස.

කස්මා? නිග්ගුණස්සතදභාවයතො. 

අධිකාය ොති ගුණසම්පන්යනනාපි යයන අත්තයනො ජීවිතං බුද්ධානං

පරච්චත්තං යහොති, තස්සඉමිනාඅධිකායරනසම්පන්නස්යසවසමිජ්ෙති, න
ඉතරස්ස. 

ඡන්ද ාතිඅභිනීහාරසම්පන්නස්සාපි යස්සබුද්ධකාරකධම්මානංඅත්ථාය

මහන්යතො ෙන්යදො වායායමො ච ්ස්සායහො ච පරයයට්ඨි ච, තස්යසව

සමිජ්ෙති, න ඉතරස්ස. තත්රිදං ෙන්දමහන්තතාය ඔපම්මං – සයච හි 

එවමස්ස, ‘‘යයො පන සකලචක්කවාළගබ්භං එයකොදකීභූතං අත්තයනො

බාහුබයලන්ත්තරත්වාපාරං ගන්තංසමත්යථො, යසොබුද්ධත්තංපාපුණාති.

යයො පනිමං අත්තයනො දුක්කරංන මඤ්ඤති ‘අහං ඉමං ්ත්තරත්වා පාරං

ගමිස්සාමී’’’ති එවං මහතා ෙන්යදන ්ස්සායහන සමන්නාගයතො යහොති, 

තස්ස පත්ථනා සමිජ්ෙති, න ඉතරස්ස (සු. නි. අට්ඨ. 

1.ෙග්ගවිසාණසුත්තවණ්ණනා; අප.අට්ඨ.1.දූයරනිදාන, සුයමධකථා; චරයා.
අට්ඨ. පකිණ්ණකකථා). 

සුයමධපණ්ඩියතො පන ඉයම අට්ඨ ධම්යම සයමොධායනත්වාව
බුද්ධභාවාය අභිනීහාරං කත්වා නිපජ්ජි. දීපඞ්කයරොපි භගවා ආගන්ත්වා 
සුයමධපණ්ඩිතස්ස සීසභායග ඨත්වා කලලපිට්යඨනිපන්නං සුයමධතාපසං

දිස්වා – ‘‘අයං තාපයසො බුද්ධත්තාය අභිනීහාරං කත්වා නිපන්යනො, 

ඉජ්ඣිස්සති නු යෙො එතස්ස පත්ථනා, ්දාහු යනො’’ති අනාගතංසඤාණං
යපයසත්වා ්පධායරන්යතො – ‘‘ඉයතො කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාර
අසඞ්යෙෙයොනි අතික්කමිත්වා යගොතයමො නාම බුද්යධො භවිස්සතී’’ති

ඤත්වා ඨිතයකොව පරසමජ්යෙ බොකාසි – ‘‘පස්සථ යනො, තම්යහ

භික්ෙයව, ඉමං ්ග්ගතපං තාපසං කලලපිට්යඨ නිපන්න’’න්ති. ‘‘එවං, 

භන්යත’’ති.අයංබුද්ධත්තායඅභිනීහාරංකත්වා නිපන්යනො, සමිජ්ඣිස්සති
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ඉමස්ස තාපසස්ස පත්ථනා, අයඤ්හි ඉයතො කප්පසතසහස්සාධිකානං
චතන්නං අසඞ්යෙෙයොනං මත්ථයක යගොතයමො නාම බුද්යධො යලොයක 

භවිස්සති. තස්මිං පනස්ස අත්තභායව කපිලවත්ථු නාම නගරං නිවායසො

භවිස්සති, මහාමායා නාම යදවී මාතා, සුද්යධොදයනො නාම රාජා පිතා, 

්පතිස්යසො ච යකොලියතො ච ද්යව අග්ගසාවකා, ආනන්යදො නාම

්පට්ඨායකො, යෙමාච්ප්පලවණ්ණාචද්යවඅග්ගසාවිකා භවිස්සන්ති. අයං
පරපක්කඤායණො හුත්වා මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා මහාපධානං
පදහිත්වා නියරොධමූයල සුජාතාය නාම කුමාරයා දින්නං පායාසං
පටිග්ගයහත්වා යනරඤ්ජරාය තීයර පරභුඤ්ජිත්වා යබොධිමණ්ඩං ආරුය්හ 
අස්සත්ථරුක්ෙමූයලඅභිසම්බුජ්ඣිස්සතීති.යතනවුත්තං– 

60. 

‘‘දීපඞ්කයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

්ස්සීසයකමංඨත්වාන, ඉදංවචනමබ්රවි. 

61. 

‘‘පස්සථ ඉමංතාපසං, ජටිලං්ග්ගතාපනං; 

අපරයමයෙියතොකප්යප, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති. 

62. 

‘‘අහූකපිලව්හයාරම්මා, නික්ෙමිත්වාතථාගයතො; 

පධානංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරකං. 

63. 

‘‘අජපාලරුක්ෙමූලස්මිං, නිසීදිත්වාතථාගයතො; 

තත්ථපායාසංපග්ගය්හ, යනරඤ්ජරමුයපහිති. 

64. 

‘‘යනරඤ්ජරායතීරම්හි, පායාසංඅදයසොජියනො; 

පටියත්තවරමග්යගන, යබොධිමූලමුයපහිති. 

65. 

‘‘තයතො පදක්ඛිණංකත්වා, යබොධිමණ්ඩං අනුත්තයරො; 

අස්සත්ථරුක්ෙමූලම්හි, බුජ්ඣිස්සතිමහායයසො. 

66. 

‘‘ඉමස්සජනිකාමාතා, මායානාමභවිස්සති; 

පිතාසුද්යධොදයනොනාම, අයංයහස්සතියගොතයමො. 

67. 

‘‘අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 
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යකොලියතෝපතිස්යසොච, අග්ගායහස්සන්තිසාවකා; 

ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, ්පට්ඨිස්සතිමංජිනං. 

68. 

‘‘යෙමා්ප්පලවණ්ණාච, අග්ගායහස්සන්තිසාවිකා; 

අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා. 

69. 

‘‘යබොධිතස්සභගවයතො, අස්සත්යථොතිපවුච්චති; 

චිත්යතොචහත්ථාළවයකො, අග්ගායහස්සන්තපට්ඨකා; 

්ත්තරානන්දමාතාච, අග්ගායහස්සන්තපට්ඨිකා’’ති. 

තත්ථ යලොකවිදූති සබ්බථා විදිතයලොකත්තා පන යලොකවිදූ. භගවා හි
සභාවයතො සමුදයයතො නියරොධයතො නියරොධූපායයතොති සබ්බථාපි යලොකං 
අයවදිඅඤ්ඤාසිපටිවිජ්ඣි.තස්මායලොකවිදූති වුච්චති.යථාහ– 

‘‘තස්මාහයවයලොකවිදූසුයමයධො, යලොකන්තගූවූසිතබ්රහ්මචරයයො; 

යලොකස්ස අන්තං සමිතාවි ඤත්වා, නාසීසතී යලොකමිමං

පරඤ්චා’’ති. (සං.නි.1.107; අ.නි.4.46); 

අපි ච තයයො යලොකා – සඞ්ොරයලොයකො, සත්තයලොයකො, 
ඔකාසයලොයකොති. තත්ථ සඞ්ොරයලොයකො නාම පටිච්චසමුප්පන්නා
පථවිආදයයො ධම්මා. සත්තයලොයකො නාම සඤ්ඤියනො අසඤ්ඤියනො
යනවසඤ්ඤිනාසඤ්ඤියනො ච සත්තා. ඔකාසයලොයකො නාම සත්තානං

නිවාසට්ඨානං. ඉයම පන තයයොපි යලොකා භගවතා යථාසභාවයතො විදිතා, 

තස්මා යලොකවිදූති වුච්චති. ආහුතීනං පටිග්ගයෙොති දානානං පටිග්ගයහතං

අරහත්තා දක්ඛියණයෙත්තා ආහුතීනං පටිග්ගයහො. උස්සීසයක මං 

ඨත්වානාති මම සීසසමීයප ඨත්වා. ඉදං ඉදානි වත්තබ්බං වචනං අබ්රවීති

අත්යථො. ජටිලන්තිජටාඅස්සසන්තීතිජටියලො, තංජටිලං. උග්ග ාපනන්ති

්ග්ගතාපසං. අහූති අහනි, අථාති අත්යථො. අයයමව වා පායඨො. 

කපිලව්ෙොති කපිලඅව්හයා අභිධානා.  ම්මාති රමණීයයතො. පධානන්ති

වීරයං. එහිතීතිඑස්සති ගමිස්සති.යසසගාථාසු්ත්තානයමවාති. 

තයතො සුයමධපණ්ඩියතො – ‘‘මය්හං කිර පත්ථනා සමිජ්ඣිස්සතී’’ති 

සඤ්ජාතයසොමනස්යසො අයහොසි. මහාජයනො දීපඞ්කරදසබලස්ස වචනං
සුත්වා – ‘‘සුයමධතාපයසොකිර බුද්ධබීජඞ්කුයරො’’තිහට්ඨතට්යඨොඅයහොසි.
එවඤ්චස්ස අයහොසි – ‘‘යථා නාම පුරයසො නදිං තරන්යතො ්ජුයකන

තිත්යථන තරතං අසක්යකොන්යතො යහට්ඨාතිත්යථන ්ත්තරති, එවයමව 
මයංදීපඞ්කරදසබලස්සසාසයනමග්ගඵලංඅලභමානාඅනාගයතයදාත්වං

බුද්යධො භවිස්සසි, තදා තව සම්මුො මග්ගඵලං සච්ඡිකාතං සමත්ථා
භයවයොමා’’තිපත්ථනංඅකංසු. දීපඞ්කරදසබයලොයබොධිසත්තංමහාසත්තං
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පසංසිත්වාඅට්ඨහිපුප්ඵමුට්ඨීහිපූයජත්වා පදක්ඛිණංකත්වාපක්කාමි.යතපි
චතසතසහස්සා ඛීණාසවා යබොධිසත්තං පුප්යඵහි ච ගන්යධහි ච පූයජත්වා
පදක්ඛිණංකත්වාපක්කමිංසු.යදවමනුස්සාපනතයථවපූයජත්වා වන්දිත්වා
පක්කමිංසු. 

අථ සබ්බයලොකමතිදීපඞ්කයරො දීපඞ්කයරො භගවා චතූහි
ඛීණාසවසතසහස්යසහි පරවුයතො රම්මනගරවාසීහි පූජියමායනො යදවතාහි
අභිවන්දියමායනො සඤ්ොප්පභානුරඤ්ජිතවරකනකගිරසිෙයරො විය
ජඞ්ගමමායනො අයනයකසු පාටිහාරයයසු වත්තමායනසු යතන
අලඞ්කතපටියත්යතන මග්යගන ගන්ත්වා නානාසුරභිකුසුමගන්ධවාසිතං
චුණ්ණසම්යමොදගන්ධං සමුස්සිතධජපටාකං ගන්ධානුබද්ධහදයයහි
භමරගයණහි ගුම්බගුම්බායමානං ධූපන්ධකාරං අමරපුරසදිසයසොභං 
අභිරම්මං රම්මනගරං පවිසිත්වා පඤ්ඤත්යත මහාරයහ බුද්ධාසයන
යුගන්ධරමත්ථයක සරදසමයරුචිරකරරජනිකයරො තිමිරනිකරනිධනකයරො
කමලවනවිකසනකයරො දිවසකයරො විය දසබලදිවසකයරො නිසීදි.
භික්ඛුසඞ්යඝොපි පටිපාටියා අත්තයනො අත්තයනො පත්තාසයන නිසීදි. 
රම්මනගරවාසියනොපන්පාසකාසද්ධාදිගුණසම්පන්නානානාවිධෙජ්ජාදීහි
සමලඞ්කතං වණ්ණගන්ධරසසම්පන්නං අසදිසං සුෙනිදානං දානං
බුද්ධප්පමුෙස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්ස අදංසු. 

අථ යෙො යබොධිසත්යතො දසබලස්ස බොකරණං සුත්වා බුද්ධභාවං
කරතලගතමිව මඤ්ඤමායනො පමුදිතහදයයො සබ්යබසු පටික්කන්යතසු
සයනා වුට්ඨාය–‘‘පාරමියයොවිචිනිස්සාමී’’තිපුප්ඵරාසිමත්ථයකපල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වා නිසීදි. එවං නිසින්යන මහාසත්යත

සකලදසසහස්සචක්කවාළයදවතා සාධුකාරං දත්වා – ‘‘අයෙ සුයමධතාපස, 
යපොරාණකයබොධිසත්තානං පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා – ‘පාරමියයො 

විචිනිස්සාමී’ති නිසින්නකායල යානි පුබ්බනිමිත්තානි නාම පඤ්ඤායන්ති, 

තානි සබ්බානිපි අජ්ජ පාතභූතානි නිස්සංසයයන ත්වං බුද්යධො භවිස්සසි, 

මයයමතං ජානාම – ‘යස්යසතානි නිමිත්තානි පඤ්ඤායන්ති, යසො
එකන්යතයනව බුද්යධො භවිස්සති’ තස්මා ත්වං අත්තයනො වීරයං දළ්හං
කත්වා පග්ගණ්හා’’ති යබොධිසත්තං නානප්පකාරාහි ථුතීහි අභිත්ථවිංසු.
යතනවුත්තං– 

70. 

‘‘ඉදංසුත්වානවචනං, අසමස්සමයහසියනො; 

ආයමොදිතානරමරූ, බුද්ධබීජංකිරඅයං. 

71. 

‘‘්ක්කුට්ඨිසද්දාවත්තන්ති, අප්යඵොයටන්තිහසන්තිච; 

කතඤ්ජලීනමස්සන්ති, දසසහස්සීසයදවකා. 
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72. 

‘‘යදිමස්සයලොකනාථස්ස, විරජ්ඣිස්සාමසාසනං; 

අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුොඉමං. 

73. 

‘‘යථාමනුස්සානදිංතරන්තා, පටිතිත්ථංවිරජ්ඣිය; 

යහට්ඨාතිත්යථගයහත්වාන, ්ත්තරන්තිමහානදිං. 

74. 

‘‘එවයමවමයංසබ්යබ, යදිමුඤ්චාමිමංජිනං; 

අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුොඉමං. 

75. 

‘‘දීපඞ්කයරො යලොකවිදූ, ආහුතීනංපටිග්ගයහො; 

මමකම්මංපකිත්යතත්වා, දක්ඛිණංපාදමුද්ධර. 

76. 

‘‘යයතත්ථාසුංජිනපුත්තා, පදක්ඛිණමකංසුමං; 

යදවාමනුස්සාඅසුරාච, අභිවායදත්වානපක්කමුං. 

77. 

‘‘දස්සනංයමඅතික්කන්යත, සසඞ්යඝයලොකනායයක; 

සයනාවුට්ඨහිත්වාන, පල්ලඞ්කංආභුජිංතදා. 

78. 

‘‘සුයෙන සුඛියතොයහොමි, පායමොජ්යජනපයමොදියතො; 

පීතියාචඅභිස්සන්යනො, පල්ලඞ්කංආභුජිංතදා. 

79. 

‘‘පල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා, එවංචින්යතසහංතදා; 

වසීභූයතොඅහංොයන, අභිඤ්ඤාසුපාරමිංගයතො. 

80. 

‘‘සහස්සියම්හියලොකම්හි, ඉසයයොනත්ථියමසමා; 

අසයමොඉද්ධිධම්යමසු, අලභිංඊදිසංසුෙං. 

81. 

‘‘පල්ලඞ්කාභුජයනමය්හං, දසසහස්සාධිවාසියනො; 

මහානාදංපවත්යතසුං, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

82. 
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‘‘යාපුබ්යබයබොධිසත්තානං, පල්ලඞ්කවරමාභුයජ; 

නිමිත්තානිපදිස්සන්ති, තානිඅජ්ජපදිස්සයර. 

83. 

‘‘සීතංබෙපගතංයහොති, ්ණ්හඤ්ච්පසම්මති; 

තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

84. 

‘‘දසසහස්සීයලොකධාත, නිස්සද්දායහොන්තිනිරාකුලා; 

තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

85. 

‘‘මහාවාතා නවායන්ති, නසන්දන්ති සවන්තියයො; 

තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

86. 

‘‘ථලජාදකජාපුප්ඵා, සබ්යබපුප්ඵන්තිතාවයද; 

යතපජ්ජපුප්ඵිතාසබ්යබ, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

87. 

‘‘ලතාවායදිවාරුක්ො, ඵලභාරායහොන්තිතාවයද; 

යතපජ්ජඵලිතාසබ්යබ, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

88. 

‘‘ආකාසට්ඨාචභූමට්ඨා, රතනායජොතන්තිතාවයද; 

යතපජ්ජරතනායජොතන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

89. 

‘‘මානුස්සකාචදිබ්බාච, තරයාවජ්ජන්තිතාවයද; 

යතපජ්ජුයභොඅභිරවන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

90. 

‘‘විචිත්තපුප්ඵා ගගනා, අභිවස්සන්ති තාවයද; 

යතපිඅජ්ජපවස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

91. 

‘‘මහාසමුද්යදො ආභුජති, දසසහස්සී පකම්පති; 

යතපජ්ජුයභොඅභිරවන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

92. 

‘‘නිරයයපිදසසහස්යස, අග්ගීනිබ්බන්තිතාවයද; 
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යතපජ්ජනිබ්බුතාඅග්ගී, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

93. 

‘‘විමයලොයහොතිසූරයයො, සබ්බාදිස්සන්තිතාරකා; 

යතපිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

94. 

‘‘අයනොවට්යඨන්දකං, මහියා්බ්භිජ්ජිතාවයද; 

තම්පජ්ජුබ්භිජ්ජයතමහියා, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

95. 

‘‘තාරාගණා වියරොචන්ති, නක්ෙත්තා ගගනමණ්ඩයල; 

විසාොචන්දිමායුත්තා, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

96. 

‘‘බිලාසයාදරීසයා, නික්ෙමන්තිසකාසයා; 

යතපජ්ජආසයාඡුද්ධා, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

97. 

‘‘නයහොන්තිඅරතීසත්තානං, සන්තට්ඨායහොන්තිතාවයද; 

යතපජ්ජසබ්යබසන්තට්ඨා, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

98. 

‘‘යරොගාතදුපසම්මන්ති, ජිඝච්ොචවිනස්සසි; 

තානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

99. 

‘‘යරොගාතදාතනුයහොති, යදොයසොයමොයහොවිනස්සසි; 

යතපජ්ජවිගතාසබ්යබ, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

100. 

‘‘භයංතදානභවති, අජ්ජයපතංපදිස්සති; 

යතනලිඞ්යගනජානාම, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

101. 

‘‘රයජොනුද්ධංසතී්ද්ධං, අජ්ජයපතංපදිස්සති; 

යතනලිඞ්යගනජානාම, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

102. 

‘‘අනිට්ඨගන්යධොපක්කමති, දිබ්බගන්යධොපවායති; 

යසොපජ්ජවායතීගන්යධො, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 
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103. 

‘‘සබ්යබ යදවාපදිස්සන්ති, ඨපයිත්වා අරූපියනො; 

යතපජ්ජසබ්යබදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

104. 

‘‘යාවතානිරයානාම, සබ්යබදිස්සන්තිතාවයද; 

යතපජ්ජසබ්යබදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

105. 

‘‘කුට්ටා කවාටායසලාච, නයහොන්තාවරණාතදා; 

ආකාසභූතායතපජ්ජ, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

106. 

‘‘චුතීච්පපත්තීච, ෙයණතස්මිංනවිජ්ජති; 

තානිපජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසි. 

107. 

‘‘දළ්හංපග්ගණ්හවීරයං, මානිවත්තඅභික්කම; 

මයම්යපතංවිජානාම, ධුවංබුද්යධොභවිස්සසී’’ති. 

තත්ථ ඉදං සුත්වාන වචනන්ති ඉදං දීපඞ්කරස්ස භගවයතො

යබොධිසත්තස්ස බොකරණවචනං සුත්වා. අසමස්සාති සමස්ස සදිසස්ස
අභාවයතොඅසමස්ස.යථාහ– 

‘‘නයමආචරයයොඅත්ථි, සදියසොයමනවිජ්ජති; 

සයදවකස්මිං යලොකස්මිං, නත්ථි යම පටිපුග්ගයලො’’ති. (ම. නි. 

1.285; 2.341; මහාව.11; කථා.405; මි.ප.4.5.11); 

මයෙසියනොති මහන්යත සීලසමාධිපඤ්ඤාක්ෙන්යධ එසි ගයවසීති

මයහසී, තස්සමයහසියනො. න මරූතිනරාචඅමරාච, ්ක්කට්ඨනිද්යදයසො
පනායං සබ්යබපි දසසහස්සියලොකධාතයා නාගසුපණ්ණයක්ොදයයොපි

ආයමොදිතාව. බුද්ධබීජං කි  අෙන්ති අයංකිරබුද්ධඞ්කුයරො ්ප්පන්යනොති
ආයමොදිතාතිඅත්යථො. 

උක්කුට්ඨිසද්දාති ්න්නාදසද්දා වත්තන්ති. අප්යඵොයටන්තීති හත්යථහි

බාහා අභිහනන්ති. දසසෙස්සීති දසසහස්සියලොකධාතයයො. සයදවකාති සහ

යදයවහිසයදවකාදසසහස්සීනමස්සන්තීතිඅත්යථො. ෙදිමස්සාතියදිඉමස්ස, 

අයයමවවාපායඨො. වි ජ්ඣිස්සාමාතියදිනසම්පාපුණිස්සාම. අනාග ම්හි

අද්ධායනති අනාගයත කායල. යෙස්සාමාති භවිස්සාම. සම්මුඛාති 

සම්මුඛීභූතා. ඉමන්තිඉමස්ස, සාමිඅත්යථ්පයයොගවචනං. 
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නදිං   න් ාතිනදීතරණකා, ‘‘නදිතරන්තා’’තිපිපායඨො. පටිතිත්ථන්ති

පටිමුෙතිත්ථං. වි ජ්ඣිොති විරජ්ඣිත්වා. ෙදි මුඤ්චාමාති යදි ඉමං

භගවන්තං මුඤ්චිත්වා අකතකිච්චා ගමිස්සාමාති අත්යථො. මම කම්මං

පකිත්ය ත්වාති මම භාවිතමත්ථං බොකරත්වා. දක්ඛිණං පාදමුද්ධරීති

දක්ඛිණංපාදං්ක්ඛිපි, ‘‘කතපදක්ඛියණො’’තිපිපායඨො. 

ජිනපුත් ාති දීපඞ්කරස්ස සත්ථුයනො සාවකා. යදවා මනුස්සා අසු ා ච, 

අභිවායදත්වාන පක්කමුන්ති යදවාදයයො සබ්යබපි ඉයම මං තික්ෙත්තං
පදක්ඛිණං කත්වා පුප්ඵාදීහි පූයජත්වා සුප්පතිට්ඨිතපඤ්චඞ්ගා වන්දිත්වා
නිවත්තිත්වා පුනප්පුනං ඔයලොයකත්වා මධුරත්ථබෙඤ්ජනාහි

නානප්පකාරාහිථුතීහිවණ්යණන්තාපක්කමිංසු.‘‘නරානාගාච ගන්ධබ්බා, 
අභිවායදත්වානපක්කමු’’න්තිපිපායඨො. 

දස්සනං යම අතික්කන්ය ති මම දස්සනවිසයං භගවති අතික්කන්යත.

‘‘ජහියතදස්සනූපචායර’’තිපිපායඨො. සසඞ්යඝතිසද්ධිංසඞ්යඝනසසඞ්යඝො, 

තස්මිං සසඞ්යඝ. සෙනා වුට්ඨහිත්වානාති නිපන්නට්ඨානයතො කලලයතො

්ට්ඨහිත්වා. පල්ලඞ්කං ආභුජින්ති කතපල්ලඞ්යකො හුත්වා පුප්ඵරාසිම්හි

නිසීදින්තිඅත්යථො.‘‘හට්යඨොහට්යඨනචිත්යතන, ආසනාවුට්ඨහිං තදා’’තිපි

පායඨො, යසෝත්තානත්යථොව. 

පීතිොචඅභිස්සන්යනොතිපීතිපරප්ඵුයටො. වසීභූය ොතිවසීභාවප්පත්යතො. 

ඣායනති රූපාවචරාරූපාවචරොයනසු. සෙස්සිෙම්හීති දසසහස්සියං. 

යලොකම්හීතියලොකධාතයා. යමසමාතිමයා සදිසා.අවියසයසන‘‘යමසමා

නත්ථී’’ති වත්වා ඉදානි තයමවනියයමන්යතො ‘‘අසයමො ඉද්ධිධම්යමසූ’’ති

ආහ. තත්ථ ඉද්ධිධම්යමසූති පඤ්චසු ඉද්ධිධම්යමසූති අත්යථො. අලභින්ති

පටිලභිං. ඊදිසංසුඛන්තිඊදිසං යසොමනස්සං. 

අථ සුයමධතාපයසො දසබලස්ස බොකරණං සුත්වා බුද්ධභාවං 
කරතලගතකාලමිව මඤ්ඤමායනො පමුදිතහදයයො දසසු
යලොකධාතසහස්යසසු සුද්ධාවාසමහාබ්රහ්මායනො අතීතබුද්ධදස්සාවියනො
නියතයබොධිසත්තානං බොකරයණ ්ප්පජ්ජමානපාටිහාරයදස්සයනන 
තථාගතවචනස්ස අවිතථතං පකායසන්යතො මං පරයතොසයන්තා ඉමා

ගාථායයො ආහංසූති දස්යසන්යතො භගවා ‘‘පල්ලඞ්කාභුජයන

මය්ෙ’’න්තිආදිමාහ. 

තත්ථ පල්ලඞ්කාභුජයන මය්ෙන්තිමමපල්ලඞ්කාභුජයන. අයයමවවා

පායඨො. දසසෙස්සාධිවාසියනොති දසසහස්සිවාසියනො මහාබ්රහ්මායනො. ො

පුබ්යබති යානි පුබ්යබ, විභත්තියලොපං කත්වා වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. 

පල්ලඞ්කව මාභුයජති වරපල්ලඞ්කාභුජයන. නිමිත් ානි පදිස්සන්තීති
නිමිත්තානි පදිස්සිංසූති අත්යථො. අතීතවචයන වත්තබ්යබ වත්තමානවචනං
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වුත්තං. කිඤ්චාපි වුත්තං, අතීතවයසන අත්යථො ගයහතබ්යබො.  ානි අජ්ජ 

පදිස්සය ති පුබ්යබපි නියතයබොධිසත්තානං පල්ලඞ්කාභුජයන යානි

නිමිත්තානි ්ප්පජ්ජිංසු, තානි නිමිත්තානි අජ්ජ පදිස්සයර. තස්මා ත්වං
ධුවයමව බුද්යධො භවිස්සසීති අත්යථො. න පන තානියයව නිමිත්තානි

්ප්පජ්ජිංසු, තංසදිසත්තා‘‘තානිඅජ්ජපදිස්සයර’’තිවුත්තන්ති යවදිතබ්බං. 

සී න්ති සීතත්තං. බයපග න්ති ගතං විගතං.  ානීති 

සීතවිගමන්ණ්හුපසමනානීති අත්යථො. නිස්සද්දාති අසද්දා අනිග්යඝොසා. 

නි ාකුලාති අනාකුලා, අයයමව වා පායඨො. න සන්දන්තීති න වහන්ති

නප්පවත්තන්ති. සවන්තියෙොති නදියයො.  ානීති අවායනඅසන්දනානි. 

ථලජාති පථවිතලපබ්බතරුක්යෙසු ජාතානි. දකජාති ඔදකානි පුප්ඵානි. 

පුප්ඵන්තීති පුබ්යබ යබොධිසත්තානං පුප්ඵිංසු, අතීතත්යථ වත්තමානවචනං

යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං. ය පජ්ජ පුප්ඵි ානීති තානි පුප්ඵානි
අජ්ජපුප්ඵිතානීතිඅත්යථො. 

ඵලභා ාතිඵලධරා. ය පජ්ජාතියතපිඅජ්ජ, පුල්ලිඞ්ගවයසන‘‘යතපී’’ති

වුත්තං, ‘‘ලතා වා රුක්ො වා’’ති වුත්තත්තා. ඵලි ාති සඤ්ජාතඵලා. 

ආකාසට්ඨාචභූමට්ඨාචාතිආකාසගතාචභූමිගතාච   නානීතිමුත්තාදීනි

රතනානි. යජො න්තීති ඔභාසන්ති. මානුස්සකාති මනුස්සානං සන්තකා

මානුස්සකා. දිබ්බාති යදවානං සන්තකා දිබ්බා. තුරිොති ආතතං විතතං
ආතතවිතතං සුසිරං ඝනන්ති පඤ්ච තරයානි. තත්ථ ආතතං නාම
චම්මපරයයොනද්යධසු යභරආදීසු එකතලතරයං. විතතං නාම ්භයතලං. 
ආතතවිතතං නාම සබ්බයතො පරයයොනද්ධං මහතිවල්ලකිආදිකං. සුසිරං

නාම වංසාදිකං. ඝනං නාම සම්මතාළාදිකං. වජ්ජන්තීති යහට්ඨා

වුත්තනයයනවජ්ජිංසු, අතීතත්යථවත්තමානවචනංයවදිතබ්බං.එසනයයො

්පර ඊදියසසු වචයනසුපි. අභි වන්තීති තත්ර තත්ර කුසයලහි සුමුඤ්චිතා

සුප්පතාළිතා සුවාදිතාවියඅභිරවන්ති, අභිනදන්තීතිඅත්යථො. 

විචිත් පුප්ඵාති විචිත්රානිනානාගන්ධවණ්ණානිපුප්ඵානි. අභිවස්සන්තීති

අභිවස්සිංසු, නිපතිංසූති අත්යථො. ය පීති තානිපි විචිත්රපුප්ඵානි

අභිවස්සන්තානි පදිස්සන්ති, යදවබ්රහ්මගයණහි ඔකිරයමානානීති

අධිප්පායයො. ආභුජතීති ඔසක්කති. ය පජ්ජුයභොති යතපි අජ්ජ ්යභො 

මහාසමුද්දදසසහස්සියයො. අභි වන්තීති අභිනදන්ති. නි යෙති නිරයයසු. 

දසසෙස්සාති අයනකදසසහස්සා. නිබ්බන්තීතිසම්මන්ති, සන්තිං ්යපන්තීති

අත්යථො.  ා කාතිනක්ෙත්තානි. ය පි අජ්ජ පදිස්සන්තීති යතපි සූරයස්ස
විමලභාවාතාරකාඅජ්ජදිවාදිස්සන්ති. 

අයනොවට්යඨනාති අයනොවට්යඨ, භුම්මත්යථ කරණවචනං. අථ වා 

අයනොවට්යඨති අනභිවට්යඨපි. නාති නිපාතමත්තං ‘‘සුත්වා න

දූතවචන’’න්තිආදීසු විය.  ම්පජ්ජුබ්භිජ්ජය ති තම්පි ්දකං අජ්ජ
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්බ්භිජ්ජති, ්බ්භිජ්ජිත්වා ්ට්ඨහතීති අත්යථො. මහිොති පථවියා, 

නිස්සක්කවචනං.  ා ාගණාති ගහනක්ෙත්තාදයයො සබ්යබ තාරගණා. 

නක්ඛත් ාති නක්ෙත්තතාරකා ච. ගගනමණ්ඩයලති සකලගගනමණ්ඩලං

වියරොචන්තීති අත්යථො. බිලාසොතිබිලාසයා අහිනකුලකුම්භීලයගොධාදයයො. 

දරීසොති ෙරාසයා. අයයමව වා පායඨො. නික්ඛමන්තීති නික්ෙමිංසු. 

සකාසොති අත්තයනොඅත්තයනොආසයයතො. ‘‘තදාසයා’’තිපිපායඨො.තස්ස

තදා තස්මිං කායල, ආසයයතො, බිලයතොති අත්යථො. ඡුද්ධාති සුඡුද්ධා

සුවුද්ධාරතා, නික්ෙන්තාතිඅත්යථො. 

අ තීති ්ක්කණ්ඨා. සන්තුට්ඨාති පරයමන සන්තට්යඨන සන්තට්ඨා. 

විනස්සතීතිවිගච්ෙති.  ායගොතිකාමරායගො.  දා නුයෙොතීතිඔරමත්තයකො

යහොති, ඉමිනා පරයුට්ඨානාභාවං දීයපති. විෙ ාති විනට්ඨා.  දාති පුබ්යබ, 

යබොධිසත්තානං පල්ලඞ්කාභුජයනති අත්යථො. න භවතීති න යහොති. 

අජ්ජයප න්ති අජ්ජ තව පල්ලඞ්කාභුජයනපි එතං භයං න යහොයතවාති

අත්යථො. ය න ලිඞ්යගන ජානාමාති යතන කාරයණන සබ්යබව මයං

ජානාම, යංත්වංබුද්යධොභවිස්සසීතිඅත්යථො. 

අනුද්ධංසතීතින්ග්ගච්ෙති. අනිට්ඨගන්යධොතිදුග්ගන්යධො. පක්කමතීති 

පක්කමි විගච්ඡි. පවාෙතීති පවායි. යසොපජ්ජාති යසොපි දිබ්බගන්යධො අජ්ජ. 

පදිස්සන්තීති පදිස්සිංසු. ය පජ්ජාති යතපි සබ්යබ යදවා අජ්ජ. ොව ාති

පරච්යෙදනත්යථ නිපායතො, යත්තකාති අත්යථො. කුට්ටාති පාකාරා. න 

යෙොන් ාව ණාතිආවරණකරානඅයහසුං.  දාතිපුබ්යබ. ආකාසභූ ාතියත

කුට්ටකවාටපබ්බතා ආවරණං තියරොකරණං කාතං අසක්යකොන්තා, 

අජටාකාසභූතාති අත්යථො. චුතීති මරණං. උපපත්තීති පටිසන්ධිග්ගහණං. 

ඛයණති පුබ්යබ යබොධිසත්තානං පල්ලඞ්කාභුජනක්ෙයණ. න විජ්ජතීති 

නායහොසි.  ානිපජ්ජාතිතානිපිඅජ්ජචවනභවනානීතිඅත්යථො. මානිවත්තීති

මාපටික්කමි. අභික්කමාතිපරක්කම.යසසයමත්ථ්ත්තානයමවාති. 

තයතො සුයමධපණ්ඩියතො දීපඞ්කරස්ස දසබලස්ස ච 

දසසහස්සචක්කවාළයදවතානඤ්ච වචනං සුත්වා භියයෙොයසොමත්තාය

සඤ්ජාතස්සායහො හුත්වා චින්යතසි – ‘‘බුද්ධා නාම අයමොඝවචනා, නත්ථි
බුද්ධානං කථාය අඤ්ඤථත්තං. යථා හි ආකායස ඛිත්තස්ස යලඩ්ඩුස්ස

පතනං ධුවං, ජාතස්ස මරණං, අරුයණ ්ග්ගයත සූරයස්ස අබ්භුග්ගමනං, 

ආසයා නික්ෙන්තස්ස සීහස්ස සීහනාදනදනං, ගරුගබ්භාය ඉත්ථියා

භාරයමොයරොපනං ධුවං අවස්සම්භාවී, එවයමව බුද්ධානං වචනං නාම ධුවං

අයමොඝං, අද්ධාඅහංබුද්යධොභවිස්සාමීති.යතනවුත්තං– 

108. 

‘‘බුද්ධස්සවචනංසුත්වා, දසසහස්සීනචූභයං; 

තට්ඨහට්යඨොපමුදියතො, එවංචින්යතසහංතදා. 
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109. 

‘‘අද්යවජ්ෙවචනාබුද්ධා, අයමොඝවචනාජිනා; 

විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. 

110. 

‘‘යථාඛිත්තංනයභයලඩ්ඩු, ධුවංපතතිභූමියං; 

තයථවබුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 

විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. 

111. 

‘‘යථාපිසබ්බසත්තානං, මරණංධුවසස්සතං; 

තයථවබුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 

විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. 

112. 

‘‘යථා රත්තික්ෙයයපත්යත, සූරයුග්ගමනං ධුවං; 

තයථවබුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 

විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. 

113. 

‘‘යථා නික්ෙන්තසයනස්ස, සීහස්සනදනං ධුවං; 

තයථවබුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 

විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහං. 

114. 

‘‘යථාආපන්නසත්තානං, භාරයමොයරොපනංධුවං; 

තයථවබුද්ධයසට්ඨානං, වචනංධුවසස්සතං; 

විතථංනත්ථිබුද්ධානං, ධුවංබුද්යධොභවාමහ’’න්ති. 

තත්ථ බුද්ධස්ස වචනං සුත්වා, දසසෙස්සී න චූභෙන්ති
දීපඞ්කරසම්මාසම්බුද්ධස්ස ච දසසහස්සචක්කවාළයදවතානඤ්ච වචනං

සුත්වා. උභෙන්ති ්භයයසං, සාමිඅත්යථ පච්චත්තවචනං, ්භයවචනං වා. 

එවංචින්ය සෙන්ති එවංචින්යතසිංඅහං. 

අද්යවජ්ඣවචනාති ද්යවධා අප්පවත්තවචනා, එකංසවචනාති අත්යථො.

‘‘අච්ඡිද්දවචනා’’තිපි පායඨො, තස්ස නිද්යදොසවචනාති අත්යථො. 

අයමොඝවචනාතිඅවිතථවචනා. වි ථන්තිවිතථවචනංනත්ථීතිඅත්යථො. ධුවං 

බුද්යධො භවාමෙන්ති අහං එකංයසයනවබුද්යධො භවිස්සාමීතිනියතවයසන 

අවස්සම්භාවිවයසනචවත්තමානවචනංකතන්තියවදිතබ්බං. 
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සූරියුග්ගමනන්තිසූරයස්ස්දයනං, අයයමවවාපායඨො. ධුවසස්ස න්ති

එකංසභාවී යචව සස්සතඤ්ච. නික්ඛන් සෙනස්සාති සයනයතො

නික්ෙන්තස්ස. ආපන්නසත් ානන්තිගරුගබ්භානං, ගබ්භිනීනන්තිඅත්යථො. 

භා යමොය ොපනන්ති භාරඔයරොපනං, ගබ්භස්ස ඔයරොපනන්ති අත්යථො. ම-
කායරොපදසන්ධිකයරො.යසසයමත්ථාපි්ත්තානයමවාති. 

‘‘ස්වාහං අද්ධා බුද්යධො භවිස්සාමී’’ති එවං කතසන්නිට්ඨායනො 

බුද්ධකාරයකධම්යම්පධායරතං–‘‘කහංනුයෙොබුද්ධකාරකාධම්මා’’ති, 
්ද්ධංඅයධො දිසාසුවිදිසාසූතිඅනුක්කයමනසකලංධම්මධාතංවිචිනන්යතො
පුබ්යබ යපොරාණයකහි යබොධිසත්යතහි ආයසවිතනියසවිතං පඨමං

දානපාරමිං දිස්වා එවං අත්තානං ඔවදි – ‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වං ඉයතො
පට්ඨාය පඨමං දානපාරමිං පූයරයොසි. යථා හි නිකුජ්ජියතො ්දකකුම්යභො

නිස්යසසංකත්වා්දකංවමතියයවනපච්චාහරති, එවයමවධනංවායසං
වා පුත්තදාරං වාඅඞ්ගපච්චඞ්ගංවාඅයනොයලොයකත්වාසබ්බත්ථ යාචකානං
සබ්බං ඉච්ඡිතිච්ඡිතං නිස්යසසං කත්වා දදමායනො යබොධිමූයල නිසීදිත්වා 
බුද්යධො භවිස්සසී’’ති පඨමං දානපාරමිං දළ්හං කත්වා අධිට්ඨාසි. යතන
වුත්තං– 

115. 

‘‘හන්ද බුද්ධකයරධම්යම, විචිනාමිඉයතො චියතො; 

්ද්ධංඅයධොදසදිසා, යාවතාධම්මධාතයා. 

116. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, පඨමංදානපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, අනුචිණ්ණංමහාපථං. 

117. 

‘‘ඉමං ත්වංපඨමංතාව, දළ්හංකත්වා සමාදිය; 

දානපාරමිතංගච්ෙ, යදියබොධිංපත්තමිච්ෙසි. 

118. 

‘‘යථාපිකුම්යභොසම්පුණ්යණො, යස්සකස්සචිඅයධොකයතො; 

වමයතවුදකංනිස්යසසං, නතත්ථපරරක්ෙති. 

119. 

‘‘තයථවයාචයකදිස්වා, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියම; 

දදාහිදානංනිස්යසසං, කුම්යභොවියඅයධොකයතො’’ති. 

තත්ථ ෙන්දාති වවස්සග්ගත්යථ නිපායතො. බුද්ධකය  ධම්යමති
බුද්ධත්තකයර ධම්යම. බුද්ධත්තකරා නාම ධම්මා දානපාරමිතාදයයො දස

ධම්මා. විචිනාමීති විචිනිස්සාමි, වීමංසිස්සාමි ්පපරක්ඛිස්සාමීති අත්යථො. 
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ඉය ො චිය ොතිඉයතො ඉයතො, අයයමවවා පායඨො. තත්ථතත්ථ විචිනාමීති

අත්යථො.්ද්ධන්ති යදවයලොයක. අයධොතිමනුස්සයලොයක. දස දිසාති දසසු

දිසාසු; කත්ථ නු යෙො යත බුද්ධකාරකධම්මා ්ද්ධං අයධො තිරයං දිසාසු

විදිසාසූති අධිප්පායයො. ොව ා ධම්මධාතුොති එත්ථ ොව ාති

පරච්යෙදවචනං. ධම්මධාතුොති සභාවධම්මස්ස, පවත්තනීති වචනයසයසො

දට්ඨබ්යබො. කිං වුත්තං යහොති? යාවතිකා සභාවධම්මානං

කාමරූපාරූපධම්මානංපවත්ති, තාවතිකං විචිනිස්සාමීතිවුත්තංයහොති. 

විචිනන්ය ොති වීමංසන්යතො ්පපරක්ෙන්යතො. පුබ්බයකහීති

යපොරායණහි යබොධිසත්යතහි. අනුචිණ්ණන්ති අජ්ොචිණ්ණං ආයසවිතං. 

සමාදිොති සමාදියනං කයරොහි, අජ්ජ පට්ඨාය අයං පඨමං දානපාරමී 

පූයරතබ්බාමයාතිඑවංසමාදියාතිඅත්යථො. දානපා මි ං ගච්ඡාතිදානපාරමිං

ගච්ෙ, පූරයාති අත්යථො. ෙදි යබොධිං පත්තුමිච්ඡසීති යබොධිමූලමුපගන්ත්වා

අනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංපත්තංඉච්ෙසියච. ෙස්සකස්සචීති්දකස්සවා
ඛීරස්ස වා යස්ස කස්සචි සම්පුණ්යණො. සම්පුණ්ණසද්දයයොයග සති

සාමිවචනං ඉච්ෙන්ති සද්දවිදූ.කරණත්යථවාසාමිවචනං, යයනයකනචීති

අත්යථො. අයධො කය ොති යහට්ඨාමුඛීකයතො. න  ත්ථ පරි ක්ඛතීති තස්මිං

වමයන න පරරක්ෙති, නිස්යසසං ්දකං වමයතවාති අත්යථො. 

හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියමති හීනමජ්ඣිමපණීයත. ම-කායරො පදසන්ධිකයරො. 

කුම්යභො විෙ අයධො කය ොති යහට්ඨාමුඛීකයතො විය කුම්යභො. යාචයක

්පගයත දිස්වා – ‘‘ත්වං, සුයමධ, අත්තයනො අනවයසයසත්වා

සබ්බධනපරච්චායගන දානපාරමිං, අඞ්ගපරච්චායගන ්පපාරමිං, 
ජීවිතපරච්චායගනපරමත්ථපාරමිඤ්ච පූයරහී’’ති එවං අත්තනාව අත්තානං
ඔවදි. 

අථස්ස ‘‘න එත්තයකයහව බුද්ධකාරයකහි ධම්යමහි භවිතබ්බ’’න්ති

්ත්තරම්පි ්පධාරයයතො දුතියං සීලපාරමිං දිස්වා එතදයහොසි – 

‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය සීලපාරමිං පූයරයොසි. යථා චමරී

මියගොනාම ජීවිතම්පිඅයනොයලොයකත්වාඅත්තයනොවාලයමවරක්ෙති, එවං
ත්වම්පි ඉයතො පට්ඨාය ජීවිතම්පි අයනොයලොයකත්වා සීලයමව රක්ෙන්යතො
බුද්යධොභවිස්සසී’’තිදුතියංසීලපාරමිං දළ්හංකත්වාඅධිට්ඨාසි.යතනවුත්තං
– 

120. 

‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

121. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, දුතියංසීලපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. 
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122. 

‘‘ඉමංත්වංදුතියංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 

සීලපාරමිතංගච්ෙ, යදියබොධිංපත්තමිච්ෙසි. 

123. 

‘‘යථාපිචමරීවාලං, කිස්මිඤ්චිපටිලග්ගිතං; 

්යපතිමරණංතත්ථ, නවියකොයපතිවාලධිං. 

124. 

‘‘තයථවත්වංචතූසුභූමීසු, සීලානිපරපූරය; 

පරරක්ෙසබ්බදාසීලං, චමරීවියවාලධි’’න්ති. 

තත්ථ න යෙය ති න හි එයතයයව. යබොධිපාචනාති මග්ගපරපාචනා

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණපරපාචනා වා. දුතිෙං සීලපා මින්ති සීලං නාම

සබ්යබසං කුසලධම්මානං පතිට්ඨා, සීයල පතිට්ඨියතො කුසලධම්යමහි න 

පරහායති, සබ්යබපි යලොකියයලොකුත්තරගුයණ පටිලභති. තස්මා සීලපාරමී
පූයරතබ්බාතිදුතියංසීලපාරමිංඅද්දක්ඛින්තිඅත්යථො. 

ආයසවි නියසවි න්ති භාවිතඤ්යචව බහුලීකතඤ්ච. චමරීති චමරී

මියගො. කිස්මිඤ්චීතියත්ථකත්ථචිරුක්ෙලතාකණ්ටකාදීසු අඤ්ඤතරස්මිං. 

පටිලග්ගි න්ති පටිවිලග්ගිතං.  ත්ථාති යත්ථ විලග්ගිතං, තත්යථව ඨත්වා

මරණං්පගච්ෙති. නවියකොයපතීතිනඡින්දති. වාලධින්තිවාලං ඡින්දිත්වා

නගච්ෙති, තත්යථවමරණං්යපතීතිඅත්යථො. 

චතූසු භූමීසු සීලානීති චතූසු ඨායනසු විභත්තසීලානි, 
පාතියමොක්ෙසංවරඉන්ද්රියසංවරආජීවපාරසුද්ධිපච්චයසන්නිස්සිතවයසනාති
අත්යථො. භූමිවයසන පන ද්වීසුයයව භූමීසු පරයාපන්නං තම්පි

චතසීලයමවාති. පරිපූ ොතිෙණ්ඩඡිද්දසබලාදිඅභායවනපරපූරය. සබ්බදාති

සබ්බකාලං. චමරී විොති චමරී මියගො විය. යසසයමත්ථාපි
්ත්තානත්ථයමවාති. 

අථස්ස ‘‘න එත්තයකයහව බුද්ධකාරයකහි ධම්යමහි භවිතබ්බ’’න්ති 

්ත්තරම්පි ්පධාරයයතො තතියං යනක්ෙම්මපාරමිං දිස්වා එතදයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය යනක්ෙම්මපාරමිම්පි පූයරයොසි.

යථාපිසුචිරංබන්ධනාගායර වසමායනොපුරයසොනතත්ථසියනහංකයරොති, 

අථයෙෝක්කණ්ඨියතොඅවසිතකායමොයහොති, එවයමව ත්වම්පිසබ්බභයව

බන්ධනාගාරසදියස කත්වා පස්ස, සබ්බභයවහි ්ක්කණ්ඨියතො 

මුච්චිතකායමො හුත්වා යනක්ෙම්මාභිමුයෙොව යහොති, එවං බුද්යධො
භවිස්සසී’’ති තතියං යනක්ෙම්මපාරමිං දළ්හං කත්වා අධිට්ඨාසි. යතන
වුත්තං– 
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125. 

‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

126. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, තතියංයනක්ෙම්මපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. 

127. 

‘‘ඉමංත්වංතතියංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 

යනක්ෙම්මපාරමිතංගච්ෙ, යදියබොධිංපත්තමිච්ෙසි. 

128. 

‘‘යථාඅන්දුඝයරපුරයසො, චිරවුට්යඨොදුෙට්ටියතො; 

නතත්ථරාගංජයනති, මුත්තිංයයවගයවසති. 

129. 

‘‘තයථව ත්වංසබ්බභයව, පස්සඅන්දුඝයරවිය; 

යනක්ෙම්මාභිමුයෙොයහොති, භවයතොපරමුත්තියා’’ති. 

තත්ථ අන්දුඝය ති බන්ධනාගායර. චි වුට්යඨොති චිරකාලං වුට්යඨො. 

දුඛට්ටිය ොතිදුක්ෙපීළියතො. න  ත්ථ ාගංජයනතීතිතත්ථඅන්දුඝයරරාගං 
සියනහං න ජයනති න ්ප්පායදති. ‘‘ඉමං අන්දුඝරං මුඤ්චිත්වා නාහං

අඤ්ඤත්ථ ගමිස්සාමී’’ති එවං තත්ථ රාගංන ජයනති, කින්තමුත්තිංයයව

යමොක්ෙයමව ගයවසතීති අධිප්පායයො. යනක්ඛම්මාභිමුයඛොති

නික්ෙමනාභිමුයෙො යහොති. භවය ොති සබ්බභයවහි. පරිමුත්තිොති 

පරයමොචනත්ථාය.යනක්ෙම්මාභිමුයෙොහුත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසී’’තිපි
පායඨො. යසසයමත්ථ්ත්තානත්ථයමවාති. 

අථස්ස ‘‘න එත්තයකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවිතබ්බ’’න්ති 

්ත්තරම්පි ්පධාරයයතො චතත්ථං පඤ්ඤාපාරමිං දිස්වා එතදයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය පඤ්ඤාපාරමිම්පි පූයරයොසි.
හීනමජ්ඣිමුක්කට්යඨසු කඤ්චි අවජ්යජත්වා සබ්යබපි පණ්ඩියත
්පසඞ්කමිත්වා පඤ්හං පුච්යෙයොසි. යථාපි පිණ්ඩචාරයකො භික්ඛු
හීනාදියභයදසු කුයලසු කිඤ්චි කුලං අවිවජ්යජත්වා පටිපාටියා පිණ්ඩාය

චරන්යතො ඛිප්පං යාපනමත්තං ලභති, එවයමව ත්වම්පි සබ්යබ පණ්ඩියත 
්පසඞ්කමිත්වා පුච්ෙන්යතො බුද්යධො භවිස්සසී’’ති චතත්ථං පඤ්ඤාපාරමිං
දළ්හං කත්වාඅධිට්ඨාසි.යතනවුත්තං– 

130. 

‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 
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අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

131. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, චතත්ථංපඤ්ඤාපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. 

132. 

‘‘ඉමංත්වංචතත්ථංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 

පඤ්ඤාපාරමිතංගච්ෙ, යදියබොධිංපත්තමිච්ෙසි. 

133. 

‘‘යථාහිභික්ඛුභික්ෙන්යතො, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියම; 

කුලානිනවිවජ්යජන්යතො, එවංලභතියාපනං. 

134. 

‘‘තයථව ත්වංසබ්බකාලං, පරපුච්ෙංබුධං ජනං; 

පඤ්ඤායපාරමිංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

තත්ථ භික්ඛන්ය ොති පිණ්ඩාය චරන්යතො. හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියමති 

හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣිමානි කුලානීති අත්යථො. ලිඞ්ගවිපරයායසො කයතො. න

විවජ්යජන්ය ොති න පරහරන්යතො, ඝරපටිපාටිං මුඤ්චිත්වා චරන්යතො

විවජ්යජති නාම, එවමකත්වාති අත්යථො. ොපනන්ති යාපනමත්තං

පාණධාරණං ආහාරං ලභතීති අත්යථො. පරිපුච්ඡන්ති – ‘‘කිං, භන්යත, 

කුසලං, කිංඅකුසලං; කිං සාවජ්ජං, කිංඅනවජ්ජ’’න්තිආදිනා (දී.නි.3.84, 

216) නයයන තත්ථ තත්ථ අභිඤ්ඤායත පණ්ඩියත ජයන ්පසඞ්කමිත්වා

පරපුච්ෙන්යතොතිඅත්යථො. බුධංජනන්තිපණ්ඩිතංජනං.‘‘බුයධජයන’’තිපි

පායඨො. පඤ්ඤාෙ පා මින්ති පඤ්ඤාය පාරං. ‘‘පඤ්ඤාපාරමිතං 
ගන්ත්වා’’තිපිපායඨො.යසසයමත්ථාපි්ත්තානයමවාති. 

අථස්ස ‘‘න එත්තයකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවිතබ්බ’’න්ති 

්ත්තරම්පි ්පධාරයයතො පඤ්චමං වීරයපාරමිං දිස්වා එතදයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය වීරයපාරමිම්පි පූයරයොසි. යථාපි

සීයහො මිගරාජා සබ්බඉරයාපයථසු දළ්හවීරයයො යහොති, එවං ත්වම්පි
සබ්බභයවසු සබ්බඉරයාපයථසු දළ්හවීරයයො අයනොලීනවීරයයො සමායනො
බුද්යධො භවිස්සසී’’ති පඤ්චමං වීරයපාරමිං දළ්හං කත්වා අධිට්ඨාසි. යතන
වුත්තං– 

135. 

‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 
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136. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, පඤ්චමංවීරයපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. 

137. 

‘‘ඉමංත්වංපඤ්චමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 

වීරයපාරමිතංගච්ෙ, යදියබොධිංපත්තමිච්ෙසි. 

138. 

‘‘යථාපිසීයහොමිගරාජා, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අලීනවීරයයොයහොති, පග්ගහිතමයනොසදා. 

139. 

‘‘තයථවත්වංසබ්බභයව, පග්ගණ්හවීරයංදළ්හං; 

වීරයපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

තත්ථ අලීනවීරියෙොති අයනොලීනවීරයයො. සබ්බභයවති ජාතජාතභයව, 

සබ්යබසු භයවසූති අත්යථො. ආරද්ධවීරයයො හුත්වා, සම්යබොධිං
පාපුණිස්සසීතිපිපායඨො. යසසයමත්ථාපි්ත්තානයමවාති. 

අථස්ස ‘‘න එත්තයකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවිතබ්බ’’න්ති
්ත්තරම්පි ්පධාරයයතො ෙට්ඨමං ෙන්තිපාරමිං දිස්වා එතදයහොසි – 

‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය ෙන්තිපාරමිං පරපූයරයොසි, 
සම්මානයනපි අවමානයනපි ෙයමොව භයවයොසි. යථා හි පථවියං නාම

සුචිම්පි පක්ඛිපන්ති අසුචිම්පි, න ච යතන පථවී සියනහං වා පටිඝං වා

කයරොති, ෙමති සහති අධිවායසතියයව, එවයමව ත්වම්පි සබ්යබසං
සම්මානනාවමානයනසු ෙයමො සමායනො බුද්යධො භවිස්සසී’’ති ෙට්ඨමං
ෙන්තිපාරමිං දළ්හංකත්වාඅධිට්ඨාසි.යතනවුත්තං– 

140. 

‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

141. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, ෙට්ඨමංෙන්තිපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. 

142. 

‘‘ඉමංත්වංෙට්ඨමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 

තත්ථඅද්යවජ්ෙමානයසො, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

116 

පටුන 

143. 

‘‘යථාපිපථවීනාම, සුචිම්පිඅසුචිම්පිච; 

සබ්බංසහතිනික්යෙපං, නකයරොතිපටිඝංතයා. 

144. 

‘‘තයථවත්වම්පිසබ්යබසං, සම්මානාවමානක්ෙයමො; 

ෙන්තිපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

තත්ථ  ත්ථාති තස්සං ෙන්තිපාරමියං. අද්යවජ්ෙමානයසොති

එකංසමානයසො. සුචිම්පීති චන්දනකුඞ්කුමගන්ධමාලාදිසුචිම්පි. අසුචිම්පීති 

අහිකුක්කුරමනුස්සකුණපගූථමුත්තයෙළසිඞ්ඝාණිකාදිඅසුචිම්පි. සෙතීති

ෙමති, අධිවායසති. නික්යඛපන්ති නික්ඛිත්තං. පටිඝන්ති යකොධං.  ොති

තාය වුත්තියා, තායනික්ඛිත්තතාය වා. ‘‘පටිඝං දය’’න්තිපි පායඨො, තස්ස
යතන නික්යෙයපන පටිඝානුයරොධං න කයරොතීති අත්යථො. 

සම්මානාවමානක්ඛයමොති සබ්යබසං සම්මානනාවමානනසයහො ත්වම්පි 

භවාතිඅත්යථො. ‘‘තයථවත්වම්පිසබ්බභයව, සම්මානනවිමානක්ෙයමො’’තිපි

පඨන්ති. ‘‘ෙන්තියා පාරමිං ගන්ත්වා’’තිපි පායඨො, තස්සා ෙන්තියා
පාරමිපූරණවයසන ගන්ත්වාති අත්යථො. යසසයමත්ථාපි ්ත්තානයමවාති.

ඉයතො පරං එත්තකම්පි අවත්වා යත්ථ යත්ථ වියසයසො අත්ථි, තං තයමව
වත්වාපාඨන්තරංදස්යසත්වාගමිස්සාමාති. 

අථස්ස ‘‘න එත්තයකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවිතබ්බ’’න්ති
්ත්තරම්පි ්පධාරයයතො සත්තමං සච්චපාරමිං දිස්වා එතදයහොසි – 

‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය සච්චපාරමිම්පි පූයරයොසි, අසනියා
මත්ථයක පතමානායපි ධනාදීනං අත්ථාය ෙන්දාදීනං වයසන
සම්පජානමුසාවාදං නාම මා භාසි. යථාපි ඔසධීතාරකා නාම සබ්බ්තූසු

අත්තයනො ගමනවීථිං විජහිත්වා අඤ්ඤාය වීථියා න ගච්ෙති, සකවීථියාව

ගච්ෙති, එවයමව ත්වම්පි සච්චං පහාය මුසාවාදං නාම අවදන්යතොයයව
බුද්යධො භවිස්සසී’’ති සත්තමං සච්චපාරමිං දළ්හංකත්වා අධිට්ඨාසි. යතන
වුත්තං– 

145. 

‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

146. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, සත්තමංසච්චපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. 

147. 

‘‘ඉමංත්වංසත්තමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 
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තත්ථඅද්යවජ්ෙවචයනො, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. 

148. 

‘‘යථාපිඔසධීනාම, තලාභූතාසයදවයක; 

සමයය්තවස්යසවා, නයවොක්කමතිවීථියතො. 

149. 

‘‘තයථවත්වම්පිසච්යචසු, මායවොක්කමහිවීථියතො; 

සච්චපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

තත්ථ  ත්ථාති සච්චපාරමියං. අද්යවජ්ඣවචයනොති අවිතථවචයනො. 

ඔසධීනාමාති ඔසධීතාරකා, ඔසධගහයණඔසධීතාරකං්දිතංදිස්වාඔසධං

ගණ්හන්ති. තස්මා ‘‘ඔසධීතාරකා’’ති වුච්චති. තුලාභූ ාති පමාණභූතා. 

සයදවයකති සයදවකස්ස යලොකස්ස. සමයෙති වස්සසමයය. උතුවස්යසති

යහමන්තගිම්යහසු. ‘‘සමයය ්තවට්යට’’තිපි පායඨො. තස්ස සමයෙති

ගිම්යහ. උතුවට්යටතියහමන්යතචවස්සායනචාතිඅත්යථො. න යවොක්කමති

වීථිය ොති තං තං ්තම්හි අත්තයනො ගමනවීථියතො න යවොක්කමති න

විගච්ෙති, ෙමායසපච්ඡිමංදිසං ගච්ෙති, ෙමායසපුබ්බංදිසංගච්ෙතීති.අථ

වා ඔසධීනාමාති සිඞ්ගියවරපිප්ඵලිමරචාදිකං ඔසධං. න යවොක්කමතීතියං

යං ඵලදානසමත්ථං ඔසධං, තං තං ඵලදානං ඔක්කම්ම අත්තයනො ඵලං 

අදත්වානනිවත්තති. වීථිය ොතිගමනවීථියතො, පිත්තහයරො පිත්තංහරයතව, 

වාතහයරො වාතං හරයතව, යසම්හහයරො යසම්හං හරයතවාති අත්යථො. 
යසසයමත්ථාපි්ත්තානයමවාති. 

අථස්ස ‘‘න එත්තයකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවිතබ්බ’’න්ති 

්ත්තරම්පි ්පධාරයයතො අට්ඨමං අධිට්ඨානපාරමිං දිස්වා එතදයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය අධිට්ඨානපාරමිම්පි පූයරයොසි, යං

අධිට්ඨාසි, තස්මිං අධිට්ඨායනනිච්චයලො භයවයොසි, යථා පබ්බයතො නාම

සබ්බදිසාසුවායතපහරන්යතපින කම්පතිනචලති, අත්තයනොඨායනයයව

තිට්ඨති, එවයමව ත්වම්පි අත්තයනො අධිට්ඨායන නිච්චයලො යහොන්යතොව
බුද්යධො භවිස්සසී’’ති අට්ඨමං අධිට්ඨානපාරමිං දළ්හං කත්වා අධිට්ඨාසීති.
යතනවුත්තං– 

150. 

‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

151. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, අට්ඨමංඅධිට්ඨානපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. 
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152. 

‘‘ඉමංත්වංඅට්ඨමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 

තත්ථත්වංඅචයලොහුත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. 

153. 

‘‘යථාපිපබ්බයතොයසයලො, අචයලොසුප්පතිට්ඨියතො; 

නකම්පතිභුසවායතහි, සකට්ඨායනවතිට්ඨති. 

154. 

‘‘තත්යථවත්වම්පිඅධිට්ඨායන, සබ්බදාඅචයලොභව; 

අධිට්ඨානපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

තත්ථ යසයලොති සිලාමයයො. අචයලොති නිච්චයලො සුප්පතිට්ඨිය ොති

අචලත්තාව සුට්ඨු පතිට්ඨියතො. ‘‘යථාපි පබ්බයතො අචයලො, නිොයතො

සුප්පතිට්ඨියතො’’තිපි පායඨො. භුසවාය හීති බලවවායතහි. සකට්ඨායනවාති

අත්තයනො ඨායනයයව, යථාඨිතට්ඨායනයයවාති අත්යථො. යසසයමත්ථාපි
්ත්තානයමවාති. 

අථස්ස ‘‘න එත්තයකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවිතබ්බ’’න්ති 

්ත්තරම්පි ්පධාරයයතො නවමං යමත්තාපාරමිං දිස්වා එතදයහොසි – 

‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වංඉයතොපට්ඨායයමත්තාපාරමිංපූයරයොසි, හියතසුපි
අහියතසුපි එකචිත්යතොව භයවයොසි. යථාපි ්දකං නාම පාපජනස්සපි 

කලොණජනස්සපි සීතභාවං එකසදිසං කත්වා ඵරති, එවයමව ත්වම්පි
සබ්බසත්යතසු යමත්තචිත්යතනඑකචිත්යතොවහුත්වාබුද්යධොභවිස්සසී’’ති
නවමංයමත්තාපාරමිං දළ්හංකත්වාඅධිට්ඨාසීති.යතනවුත්තං– 

155. 

‘‘නයහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

156. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, නවමංයමත්තාපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. 

157. 

‘‘ඉමංත්වංනවමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 

යමත්තායඅසයමොයහොති, යදියබොධිංපත්තමිච්ෙසි. 

158. 

‘‘යථාපි්දකංනාම, කලොයණපාපයකජයන; 

සමංඵරතිසීයතන, පවායහතිරයජොමලං. 
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159. 

‘‘තයථවත්වංහිතාහියත, සමංයමත්තායභාවය; 

යමත්තාපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

තත්ථ අසයමොයෙොහීතියමත්තාභාවනායඅසදියසො යහොහි.තත්ථ‘‘ත්වං

සමසයමො යහොහී’’තිපි පායඨො, යසො ්ත්තානත්යථොව. සමන්ති තලෙං. 

ඵ තීති ඵුසති. පවායෙතීති වියසොයධති.  යජොති ආගන්තකරජං. මලන්ති

සරීයර ්ට්ඨිතං යසදමලාදිං. ‘‘රජමල’’න්තිපි පායඨො, යසොයයවත්යථො. 

හි ාහිය ති හියතචඅහියත ච, මිත්යතචඅමිත්යතචාතිඅත්යථො. යමත් ාෙ

භාවොති යමත්තංභාවයවඩ්යඪහි.යසසයමත්ථාපි්ත්තානයමවාති. 

අථස්ස ‘‘න එත්තයකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවිතබ්බ’’න්ති 

්ත්තරම්පි ්පධාරයයතො දසමං ්යපක්ොපාරමිං දිස්වා එතදයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩිත, ත්වං ඉයතො පට්ඨාය ්යපක්ොපාරමිං පරපූයරයොසි, 
සුයෙපි දුක්යෙපි මජ්ෙත්යතොව භයවයොසි. යථාපි පථවී නාම සුචිම්පි

අසුචිම්පිචපක්ඛිපමායනමජ්ෙත්තාවයහොති, එවයමවත්වම්පිසුෙදුක්යෙසු
මජ්ෙත්යතොව යහොන්යතො බුද්යධො භවිස්සසී’’ති දසමං ්යපක්ොපාරමිං
දළ්හංකත්වාඅධිට්ඨාසි.යතනවුත්තං– 

160. 

‘‘න යහයතඑත්තකායයව, බුද්ධධම්මා භවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

161. 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිං, දසමං්යපක්ොපාරමිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවිතනියසවිතං. 

162. 

‘‘ඉමංත්වංදසමංතාව, දළ්හංකත්වාසමාදිය; 

තලාභූයතොදළ්යහොහුත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසි. 

163. 

‘‘යථාපිපථවීනාම, නික්ඛිත්තංඅසුචිංසුචිං; 

්යපක්ෙති්යභොයපයත, යකොපානුනයවජ්ජිතා. 

164. 

‘‘තයථවත්වංසුෙදුක්යෙ, තලාභූයතොසදාභව; 

්යපක්ොපාරමිතංගන්ත්වා, සම්යබොධිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

තත්ථ තුලාභූය ොතිමජ්ෙත්තභායව ඨියතො යථා තලාය දණ්යඩො සමං

තලියතොසමංතිට්ඨති, නනමතින්න්නමති, එවයමවත්වම්පි සුෙදුක්යෙසු
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තලාසදියසො හුත්වා සම්යබොධිං පාපුණිස්සසි. යකොපානුනෙවජ්ජි ාති

පටිඝානුයරොධවජ්ජිතා. ‘‘දයායකොපවිවජ්ජිතා’’තිපි පායඨො, යසොයයවත්යථො.
යසසංෙන්තිපාරමියංවුත්තනයයයනවයවදිතබ්බං. 

තයතොසුයමධපණ්ඩියතො ඉයම දසපාරමිධම්යමවිචිනිත්වාතයතොපරං 
චින්යතසි–‘‘ඉමස්මිං යලොයකයබොධිසත්යතහිපරපූයරතබ්බා යබොධිපාචනා

බුද්ධත්තකරාධම්මාඑත්තකායයව, නඉයතොභියයෙො, ඉමාපනපාරමියයො

්ද්ධං ආකායසපි නත්ථි, න යහට්ඨා පථවියම්පි, න පුරත්ථිමාදීසු දිසාසුපි

අත්ථි, මය්හංයයව පන හදයමංසන්තයරයයව පතිට්ඨිතා’’ති. එවං තාසං
අත්තයනොහදයයපතිට්ඨිතභාවං දිස්වාසබ්බාපිතාදළ්හංකත්වාඅධිට්ඨාය

පුනප්පුනංසම්මසන්යතොඅනුයලොමපටියලොමං සම්මසි, පරයන්යතගයහත්වා

ආදිම්හි පායපසි, ආදිම්හි ගයහත්වා පරයන්යතඨයපසි, මජ්යෙගයහත්වා

්භයතො ඔසායපසි, ්භයතො යකොටීසු ගයහත්වා මජ්යෙ ඔසායපසි. 

බාහිරභණ්ඩපරච්චායගො පා මියෙො නාම, අඞ්ගපරච්චායගො උපපා මියෙො 

නාම, ජීවිතපරච්චායගො ප මත්ථපා මියෙො නාමාති දස පාරමියයො දස
්පපාරමියයො දස පරමත්ථපාරමියයොති සමත්තිංස පාරමියයො යමකයතලං
විනිවට්යටන්යතො විය සම්මසි. තස්ස දස පාරමියයො සම්මසන්තස්ස
ධම්මයතයජන චතනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්සබහලා විපුලා අයං
මහාපථවීහත්ථිනා අක්කන්තනළකලායපොවිය්ප්පීළියමානං්ච්ඡුයන්තං
වියචමහාවිරවංවිරවමානා සඞ්කම්පිසම්පකම්පිසම්පයවධි.කුලාලචක්කං 
විය යතලයන්තචක්කංවියචපරබ්භමි.යතනවුත්තං– 

165. 

‘‘එත්තකායයවයතයලොයක, යයධම්මායබොධිපාචනා; 

තතද්ධංනත්ථිඅඤ්ඤත්ර, දළ්හංතත්ථපතිට්ඨහ. 

166. 

‘‘ඉයමධම්යමසම්මසයතො, සභාවසරසලක්ෙයණ; 

ධම්මයතයජනවසුධා, දසසහස්සීපකම්පථ. 

167. 

‘‘චලතීරවතීපථවී, ්ච්ඡුයන්තංවපීළිතං; 

යතලයන්යතයථාචක්කං, එවංකම්පතියමදනී’’ති. 

තත්ථ එත් කායෙවාති නිද්දිට්ඨානං දසන්නං පාරමිතානං

අනූනාධිකභාවස්සදස්සනත්ථංවුත්තං.  තුද්ධන්තිතයතොදසපාරමීහි්ද්ධං 

නත්ථි. අඤ්ඤත්රාති අඤ්ඤං, ලක්ෙණං සද්දසත්ථයතො ගයහතබ්බං. තයතො

දසපාරමියතොඅඤ්යඤො බුද්ධකාරකධම්යමොනත්ථීතිඅත්යථො.  ත්ථාතිතාසු

දසසු පාරමීසු. පතිට්ඨොතිපතිට්ඨ, පරපූයරන්යතොතිට්ඨාති අත්යථො. 
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ඉයම ධම්යමති පාරමිධම්යම. සම්මසය ොති ්පපරක්ෙන්තස්ස, 

අනාදරත්යථ සාමිවචනං දට්ඨබ්බං. සභාවස සලක්ඛයණති
සභාවසඞ්ොයතන සරසලක්ෙයණන සම්මසන්තස්සාති අත්යථො. 

ධම්මය යජනාති පාරමිපවිචයඤාණයතයජන. වසුධාතිවසූතිරතනංවුච්චති, 

තං ධායරති ධීයති වා එත්ථාති වසුධා. කා සා? යමදනී. පකම්පථාති
පකම්පිත්ථ. සුයමධපණ්ඩියත පන පාරමියයො විචිනන්යත තස්ස
ඤාණයතයජනදසසහස්සීපකම්පිත්ථාතිඅත්යථො. 

චලතීති ෙප්පකාරා කම්පි.  වතීති නදති විකූජති. උච්ඡුෙන් ංව 

පීළි න්තිනිප්පීළිතං්ච්ඡුයන්තංවිය. ‘‘ගුළයන්තංවපීළිත’’න්තිපි පායඨො, 

යසොයයවත්යථො. ය ලෙන්ය ති යතලපීළනයන්යත. ෙථා චක්කන්ති

චක්කිකානං මහාචක්කයන්තං විය. එවන්ති යථා යතලපීළනචක්කයන්තං

පරබ්භමති කම්පති, එවං අයං යමදනී කම්පතීති අත්යථො. යසසයමත්ථ
්ත්තානයමවාති. 

එවං මහාපථවියාකම්පමානායරම්මනගරවාසියනො මනුස්සාභගවන්තං 
පරවිසයමානා සණ්ඨාතං අසක්යකොන්තා යුගන්ධරවාතබ්භාහතා මහාසාලා
විය මුච්ඡිතා පපතිංසු. ඝටාදීනි කුලාලභණ්ඩානි පවට්යටන්තානි
අඤ්ඤමඤ්ඤං පහරන්තානි චුණ්ණවිචුණ්ණානි අයහසුං. මහාජයනො
භීතතසියතො සත්ථාරං්පසඞ්කමිත්වා–‘‘කිංනුයෙොභගවා ‘නාගාවට්යටො

අයං, භූතයක්ෙයදවතාසු අඤ්ඤතරාවට්යටො වා’තිනහිමයංඑතං ජානාම.

අපිචයෙොසබ්යබොපිඅයංමහාජයනොභයයන ්පද්දුයතො, කිංනුයෙොඉමස්ස

යලොකස්ස පාපකං භවිස්සති, ්දාහු කලොණං, කයථථ යනො එතං 
කාරණ’’න්තිපුච්ඡිංසු. 

අථ සත්ථා යතසං කථං සුත්වා – ‘‘තම්යහ මා භායිත්ථ, මා යෙො 

චින්තයිත්ථ, නත්ථි යවො ඉයතොනිදානං භයං, යයො යසො මයා අජ්ජ
සුයමධපණ්ඩියතො ‘අනාගයත යගොතයමො නාම බුද්යධො භවිස්සතී’ති

බොකයතො, යසො ඉදානි පාරමියයො සම්මසති, තස්ස සම්මසන්තස්ස
ධම්මයතයජන සකලදසසහස්සී යලොකධාත එකප්පහායරන කම්පති යචව
විරවති චා’’තිආහ.යතනවුත්තං– 

168. 

‘‘යාවතාපරසාආසි, බුද්ධස්සපරයවසයන; 

පයවධමානාසාතත්ථ, මුච්ඡිතායසතිභූමියං. 

169. 

‘‘ඝටායනකසහස්සානි, කුම්භීනඤ්චසතාබහූ; 

සඤ්චුණ්ණමථිතාතත්ථ, අඤ්ඤමඤ්ඤංපඝට්ටිතා. 

170. 
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‘‘්බ්බිග්ගාතසිතාභීතා, භන්තාබෙථිතමානසා; 

මහාජනාසමාගම්ම, දීපඞ්කරමුපාගමුං. 

171. 

‘‘කිං භවිස්සතියලොකස්ස, කලොණමථ පාපකං; 

සබ්යබෝපද්දුයතොයලොයකො, තංවියනොයදහිචක්ඛුම. 

172. 

‘‘යතසංතදාසඤ්ඤායපසි, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

විස්සත්ථායහොථමාභාථ, ඉමස්මිංපථවිකම්පයන. 

173. 

‘‘යමහංඅජ්ජබොකාසිං, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති; 

එයසොසම්මසතීධම්මං, පුබ්බකංජිනයසවිතං. 

174. 

‘‘තස්ස සම්මසයතොධම්මං, බුද්ධභූමිං අයසසයතො; 

යතනායංකම්පිතාපථවී, දසසහස්සීසයදවයක’’ති. 

තත්ථ ොව ාති යාවතිකා. ආසීති අයහොසි. ‘‘යා තදා පරසා ආසී’’තිපි

පායඨො, තස්ස යා තත්ථ පරසා ඨිතා ආසීති අත්යථො. පයවධමානාති 

කම්පමානා. සාති සා පරසා.  ත්ථාති තස්මිං පරයවසනට්ඨායන. යසතීති
සයිත්ථ. 

ඝටාතිඝටානං, සාමිඅත්යථපච්චත්තවචනං, ඝටානංයනකසහස්සානීති

අත්යථො. සඤ්චුණ්ණමථි ාති චුණ්ණා යචව මථිතා ච, මථිතසඤ්චුණ්ණාති

අත්යථො. අඤ්ඤමඤ්ඤං පඝට්ටි ාති අඤ්ඤමඤ්ඤං පහටා. උබ්බිග්ගාති 

්ත්රාසහදයා.  සි ාති සඤ්ජාතතාසා. භී ාති භයභීතා. භන් ාති

ඵන්දනමානසා, විබ්භන්තචිත්තාති අත්යථො. සබ්බානි පයනතානි

අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි. සමාගම්මාතිසමාගන්ත්වා.අයයමවවාපායඨො. 

උපද්දුය ොති්පහයතො.  ං වියනොයදහීතිතං ්පද්දුතභයං වියනොයදහි, 

විනාසයාතිඅත්යථො. චක්ඛුමාතිපඤ්චහිචක්ඛූහිචක්ඛුම. ය සං  දාතියත

ජයනතදා, ්පයයොගත්යථසාමිවචනං. සඤ්ඤායපසීතිඤායපසියබොයධසි. 

විසත්ථාති විස්සත්ථචිත්තා. මා භාථාති මා භායථ. ෙමෙන්ති යං අහං

සුයමධපණ්ඩිතං. ධම්මන්ති පාරමිධම්මං. පුබ්බකන්ති යපොරාණං. 

ජිනයසවි න්ති ජියනහි යබොධිසත්තකායල යසවිතන්ති අත්යථො. 

බුද්ධභූමින්තිපාරමිධම්මං. ය නාතියතනසම්මසනකාරයණන. කම්පි ාති 

චලිතා. සයදවයකතිසයදවයකයලොයක. 
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තයතො මහාජයනො තථාගතස්ස වචනං සුත්වා හට්ඨතට්යඨො 
මාලාගන්ධවියලපනාදීනි ආදාය රම්මනගරයතො නික්ෙමිත්වා යබොධිසත්තං
්පසඞ්කමිත්වා මාලාගන්ධාදීහි පූයජත්වා වන්දිත්වා පදක්ඛිණං කත්වා 
රම්මනගරයමව පාවිසි. අථ යෙො යබොධිසත්යතො දස පාරමියයො සම්මසිත්වා
වීරයංදළ්හං කත්වාඅධිට්ඨායනිසින්නාසනාවුට්ඨාසි.යතනවුත්තං– 

175. 

‘‘බුද්ධස්ස වචනංසුත්වා, මයනොනිබ්බායි තාවයද; 

සබ්යබමං්පසඞ්කම්ම, පුනාපිමංඅභිවන්දිසුං. 

176. 

‘‘සමාදියිත්වා බුද්ධගුණං, දළ්හංකත්වාන මානසං; 

දීපඞ්කරංනමස්සිත්වා, ආසනාවුට්ඨහිංතදා’’ති. 

තත්ථ මයනො නිබ්බායීති මහාජනස්ස පථවිකම්පයන ්බ්බිග්ගහදයස්ස

තත්ථකාරණංසුත්වාමයනොනිබ්බායි, සන්තිං අගමාසීතිඅත්යථො. ‘‘ජයනො

නිබ්බායී’’තිපි පායඨො, යසො ්ත්තායනොයයව. සමාදියත්වාති සම්මා

ආදියිත්වා, සමාදායාති අත්යථො. බුද්ධගුණන්ති පාරමියයො. යසසං
්ත්තානයමව. 

අථ යෙො යබොධිසත්තං දයිතසබ්බසත්තං ආසනා වුට්ඨහන්තං 
සකලදසසහස්සචක්කවාළයදවතා සන්නිපතිත්වා දිබ්යබහි මාලාගන්ධාදීහි

පූයජත්වා – ‘‘අයෙ සුයමධතාපස, තයා අජ්ජ දීපඞ්කරදසබලස්ස පාදමූයල

මහතිපත්ථනාපත්ථිතා, සා යතඅනන්තරායයනසමිජ්ෙත, මායතතත්ථ
භයංවාෙම්භිතත්තංවාඅයහොසි.සරීයරයත අප්පමත්තයකොපියරොයගොමා

්ප්පජ්ජත, ඛිප්පං පාරමියයො පූයරත්වා සම්මාසම්යබොධිං පටිවිජ්ෙ. යථා

පුප්ඵූපගඵලූපගාරුක්ොසමයයපුප්ඵන්තියචවඵලන්තිච, තයථව ත්වම්පි
තංසමයංඅනතික්කමිත්වාඛිප්පංසම්යබොධිංඵුසස්සූ’’තිආදීනි ථුතිමඞ්ගලානි

පයිරුදාහංසු, එවං පයිරුදාහිත්වා යබොධිසත්තං අභිවායදත්වා අත්තයනො 
අත්තයනොයදවට්ඨානයමවඅගමංසු.යබොධිසත්යතොපියදවතාහි අභිත්ථුයතො
– ‘‘අහං දස පාරමියයො පූයරත්වා කප්පසතසහස්සාධිකානං චතන්නං
අසඞ්යෙෙයොනං මත්ථයක බුද්යධො භවිස්සාමී’’ති වීරයං දළ්හං කත්වා
අධිට්ඨායආකාසමබ්භුග්ගන්ත්වාඉසිගණවන්තං හිමවන්තංඅගමාසි.යතන
වුත්තං– 

177. 

‘‘දිබ්බංමානුසකංපුප්ඵං, යදවාමානුසකා්යභො; 

සයමොකිරන්තිපුප්යඵහි, වුට්ඨහන්තස්සආසනා. 

178. 

‘‘යවදයන්ති චයතයසොත්ථිං, යදවාමානුසකා ්යභො; 
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මහන්තංපත්ථිතංතය්හං, තංලභස්සුයථිච්ඡිතං. 

179. 

‘‘සබ්බීතියයොවිවජ්ජන්ත, යසොයකොයරොයගොවිනස්සත; 

මායතභවන්ත්වන්තරායා, ඵුසඛිප්පංයබොධිමුත්තමං. 

180. 

‘‘යථාපිසමයයපත්යත, පුප්ඵන්තිපුප්ඵියනොදුමා; 

තයථවත්වංමහාවීර, බුද්ධඤායණහිපුප්ඵසු. 

181. 

‘‘යථා යයයකචි සම්බුද්ධා, පූරයුංදසපාරමී; 

තයථවත්වංමහාවීර, පූරයදසපාරමී. 

182. 

‘‘යථායයයකචිසම්බුද්ධා, යබොධිමණ්ඩම්හිබුජ්ෙයර; 

තයථවත්වංමහාවීර, බුජ්ෙස්සුජිනයබොධියං. 

183. 

‘‘යථායයයකචිසම්බුද්ධා, ධම්මචක්කංපවත්තයුං; 

තයථවත්වංමහාවීර, ධම්මචක්කංපවත්තය. 

184. 

‘‘පුණ්ණමායයයථාචන්යදො, පරසුද්යධොවියරොචති; 

තයථවත්වංපුණ්ණමයනො, වියරොචදසසහස්සියං. 

185. 

‘‘රාහුමුත්යතොයථාසූරයයො, තායපනඅතියරොචති; 

තයථවයලොකාමුච්චිත්වා, වියරොචසිරයාතවං. 

186. 

‘‘යථායාකාචිනදියයො, ඔසරන්තිමයහොදධිං; 

එවංසයදවකායලොකා, ඔසරන්තතවන්තියක. 

187. 

‘‘යතහිථුතප්පසත්යථොයසො, දසධම්යමසමාදිය; 

යතධම්යමපරපූයරන්යතො, පවනංපාවිසීතදා’’ති. 

තත්ථ දිබ්බන්ති මන්දාරවපාරච්ෙත්තකසන්තානකුයසසයාදිකං
දිබ්බකුසුමං යදවා මානුසකා ච මානුසපුප්ඵං ගයහත්වාති අත්යථො. 

සයමොකි න්තීති මයමොපර සයමොකිරංසූති අත්යථො. වුට්ඨෙන් ස්සාති
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වුට්ඨහයතො. යවදෙන්තීති නියවදයිංසු සඤ්ඤායපසුං. යසොත්ථින්ති

යසොත්ථිභාවං. ඉදානි යවදයිතාකාරදස්සනත්ථං ‘‘මෙන් ං පත්ථි ං

තුය්ෙ’’න්තිආදිවුත්තං.තයාපන, සුයමධපණ්ඩිත, මහන්තංඨානංපත්ථිතං, 
තංයථාපත්ථිතංලභස්සූතිඅත්යථො. 

සබ්බීතියෙොති එන්තීති ඊතියයො, සබ්බා ඊතියයො සබ්බීතියයො, ්පද්දවා. 

විවජ්ජන්තූතිමායහොන්ත. යසොයකොය ොයගොවිනස්සතූතියසොචනසඞ්ොයතො

යසොයකො රුජනසඞ්ොයතො යරොයගො ච විනස්සත. ය ති තව. මා 

භවන්ත්වන්  ාොති මා භවන්ත අන්තරායා. ඵුසාති අධිගච්ෙ පාපුණාහි. 

යබොධින්ති අරහත්තමග්ගඤාණං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි වට්ටති. 

උත් මන්ති යසට්ඨං සබ්බබුද්ධගුණදායකත්තා අරහත්තමග්ගඤාණං
‘‘්ත්තම’’න්තිවුත්තං. 

සමයෙති තස්ස තස්ස රුක්ෙස්ස පුප්ඵනසමයය සම්පත්යතති අත්යථො. 

පුප්ඵියනොති පුප්ඵනකා. බුද්ධඤායණහීති අට්ඨාරසහි බුද්ධඤායණහි. 

පුප්ඵසූති පුප්ඵස්සු. පූ යුන්ති පූරයිංසු. පූ ොති පරපූරය. බුජ්ඣය ති

බුජ්ඣිංසු. ජිනයබොධිෙන්ති ජිනානං බුද්ධානං යබොධියා, 

සබ්බඤ්ඤුයබොධිමූයලති අත්යථො. පුණ්ණමායෙති පුණ්ණමාසියං. 

පුණ්ණමයනොතිපරපුණ්ණමයනොරයථො. 

 ාහුමුත්ය ොති රාහුනා යසොබ්භානුනා මුත්යතො.  ායපනාති පතායපන, 

ආයලොයකන. යලොකා මුච්චිත්වාති යලොකධම්යමහි අලිත්යතො හුත්වාති

අත්යථො. විය ොචාති විරාජ. සිරිොති බුද්ධසිරයා. ඔස න්තීති මහාසමුද්දං

පවිසන්ති. ඔස න්තූති ්පගච්ෙන්ත.  වන්තියකති තව සන්තිකං. ය හීති

යදයවහි. ථු ප්පසත්යථොතිථුයතොයචවපසත්යථොච, ථුයතහිවාදීපඞ්කරාදීහි 

පසත්යථොති ථුතප්පසත්යථො. දස ධම්යමති දස පාරමිධම්යම. පවනන්ති

මහාවනං, ධම්මිකපබ්බයත මහාවනං පාවිසීති අත්යථො. යසසගාථා
සු්ත්තානාඑවාති. 

ඉතිමධුරත්ථවිලාසිනියාබුද්ධවංස-අට්ඨකථාය 

සුයමධපත්ථනාකථාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. දීපඞ්ක බුද්ධවංසවණ්ණනා 

රම්මනගරවාසියනොපි යත ්පාසකා බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
මහාදානංදත්වාපුනභගවන්තංභුත්තාවිං ඔනීතපත්තපාණිංමාලාගන්ධාදීහි
පූයජත්වා වන්දිත්වා දානානුයමොදනං යසොතකාමා ්පනිසීදිංසු. අථ සත්ථා
යතසංපරමමධුරංහදයඞ්ගමංදානානුයමොදනමකාසි– 

‘‘දානංනාමසුොදීනං, නිදානංපරමංමතං; 

නිබ්බානංපනයසොපානං, පතිට්ඨාතිපවුච්චති. 
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‘‘දානංතාණංමනුස්සානං, දානංබන්ධුපරායනං; 

දානංදුක්ොධිපන්නානං, සත්තානංපරමාගති. 

‘‘දුක්ෙනිත්ථරණට්යඨන, දානංනාවාති දීපිතං; 

භයරක්ෙණයතොදානං, නගරන්තිචවණ්ණිතං. 

‘‘දානං දුරාසදට්යඨන, වුත්තමාසිවියසොතිච; 

දානංයලොභමලාදීහි, පදුමංඅනුපලිත්තයතො. 

‘‘නත්ථිදානසයමොයලොයක, පුරසස්සඅවස්සයයො; 

පටිපජ්ජථතස්මාතං, කිරයාජ්ොසයයනච. 

‘‘සග්ගයලොකනිදානානි, දානානිමතිමාඉධ; 

යකොහිනාමනයරොයලොයක, නදයදයෙහියතරයතො. 

‘‘සුත්වායදයවසුසම්පත්තිං, යකොනයරොදානසම්භවං; 

නදජ්ජාසුෙප්පදංදානං, දානංචිත්තප්පයමොදනං. 

‘‘දායනන පටිපන්යනන, අච්ෙරාපරවාරයතො; 

රමයතසුචිරංකාලං, නන්දයනසුරනන්දයන. 

‘‘පීතිමුළාරංවින්දතිදාතා, ගාරවමස්මිංගච්ෙතියලොයක; 

කිත්තිමනන්තංයාතිචදාතා, විස්සසනීයයොයහොතිචදාතා. 

‘‘දත්වාදානංයාතිනයරොයසො, යභොගසමිද්ධිංදීඝඤ්චායු; 

සුස්සරතම්පිචවින්දතිරූපං, සග්යගසද්ධිංකීළතියදයවහි; 

විමායනසුඨත්වානානා, මත්තමයූරාභිරුයතසු. 

‘‘යචොරාරරායජොදකපාවකානං, ධනංඅසාධාරණයමවදානං; 

දදාතිතංසාවකඤාණභූමිං, පච්යචකභූමිංපනබුද්ධභූමි’’න්ති. – 

එවමාදිනා නයයන දානානුයමොදනං කත්වා දානානිසංසං පකායසත්වා 
තදනන්තරං සීලකථං කයථසි. සීලං නායමතං
ඉධයලොකපරයලොකසම්පත්තීනංමූලං. 

‘‘සීලංසුොනංපරමංනිදානං, සීයලනසීලීතිදිවංපයාති; 

සීලඤ්හිසංසාරමුපාගතස්ස, තාණඤ්චයලණඤ්චපරායනඤ්ච. 

‘‘අවස්සයයො සීලසයමොජනානං, කුයතොපනඤ්යඤොඉධවා පරත්ථ; 

සීලංගුණානංපරමාපතිට්ඨා, යථාධරාථාවරජඞ්ගමානං. 

‘‘සීලංකියරවකලොණං, සීලංයලොයකඅනුත්තරං; 
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අරයවුත්තිසමාචායරො, යයනවුච්චතිසීලවා’’.(ජා.1.3.118); 

සීලාලඞ්කාරසයමො අලඞ්කායරොනත්ථි, සීලගන්ධසයමොගන්යධොනත්ථි, 

සීලසමං කියලසමලවියසොධනං නත්ථි, සීලසමං පරළාහූපසමං නත්ථි, 

සීලසමං කිත්තිජනනං නත්ථි, සීලසමං සග්ගායරොහණයසොපානං නත්ථි, 
නිබ්බානනගරප්පයවසයනචසීලසමංද්වාරංනත්ථි.යථාහ– 

‘‘යසොභන්යතවං නරාජායනො, මුත්තාමණිවිභූසිතා; 

යථායසොභන්තියතියනො, සීලභූසනභූසිතා. 

‘‘සීලගන්ධසයමොගන්යධො, කුයතොනාමභවිස්සති; 

යයොසමංඅනුවායතච, පටිවායතචවායති.(විසුද්ධි.1.9); 

‘‘නපුප්ඵගන්යධොපටිවාතයමති, නචන්දනංතග්ගරමල්ලිකාවා; 

සතඤ්චගන්යධොපටිවාතයමති, සබ්බාදිසාසප්පුරයසොපවායති. 

‘‘චන්දනංතගරංවාපි, ්ප්පලංඅථවස්සිකී; 

එයතසංගන්ධජාතානං, සීලගන්යධොඅනුත්තයරො.(ධ.ප.54-55; මි.

ප. 5.4.1); 

‘‘නගඞ්ගායමුනාචාපි, සරභූවාසරස්වතී; 

නින්නගාවාචිරවතී, මහීවාපිමහානදී. 

‘‘සක්කුණන්තිවියසොයධතං, තංමලංඉධපාණිනං; 

වියසොධයතිසත්තානං, යංයවසීලජලංමලං. 

‘‘නතංසජලදාවාතා, නචාපිහරචන්දනං; 

යනවහාරානමණයයො, නචන්දකිරණඞ්කුරා. 

‘‘සමයන්තීධ සත්තානං, පරළාහං සුරක්ඛිතං; 

යංසයමතිඉදංඅරයං, සීලංඅච්චන්තසීතලං. 

‘‘අත්තානුවාදාදිභයං, විද්ධංසයතිසබ්බදා; 

ජයනතිකිත්තිහාසඤ්ච, සීලංසීලවයතොසදා. 

‘‘සග්ගායරොහණයසොපානං, අඤ්ඤංසීලසමංකුයතො; 

ද්වාරංවාපනනිබ්බාන, නගරස්සපයවසයන. 

‘‘ගුණානං මූලභූතස්ස, යදොසානංබලඝාතියනො; 

ඉතිසීලස්සජානාථ, ආනිසංසමනුත්තර’’න්ති.(විසුද්ධි. 1.9); 
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එවං භගවා සීලානිසංසං දස්යසත්වා – ‘‘ඉදං පන සීලං නිස්සාය අයං 
සග්යගොලභතී’’තිදස්සනත්ථංතදනන්තරංසග්ගකථංකයථසි.අයංසග්යගො
නාම ඉට්යඨො කන්යතො මනායපො එකන්තසුයෙො නිච්චයමත්ථකීළානිච්චං
සම්පත්තියයො ලභන්ති. චාතමහාරාජිකා යදවා නවුතිවස්සසතසහස්සානි
දිබ්බසුෙං දිබ්බසම්පත්තිං පටිලභන්ති. තාවතිංසා තිස්යසො වස්සයකොටියයො
සට්ඨි ච වස්සසතසහස්සානීති එවමාදිසග්ගගුණපටිසංයුත්තකථං කයථසි.
එවංසග්ගකථාය පයලොයභත්වා පුන–‘‘අයම්පිසග්යගොඅනිච්යචොඅධුයවො
නතත්ථෙන්දරායගොකාතබ්යබො’’තිකාමානං ආදීනවංඔකාරංසංකියලසං
යනක්ෙම්යම ආනිසංසඤ්ච පකායසත්වා අමතපරයයොසානං ධම්මකථං 
කයථසි. එවං තස්ස මහාජනස්ස ධම්මං යදයසත්වා එකච්යච සරයණසු ච
එකච්යච පඤ්චසීයලසු ච එකච්යච යසොතාපත්තිඵයල ච එකච්යච
සකදාගාමිඵයලඑකච්යච අනාගාමිඵයලඑකච්යච චතූසුපි ඵයලසුඑකච්යච
තීසු විජ්ජාසු එකච්යච ෙසු අභිඤ්ඤාසු එකච්යච අට්ඨසු සමාපත්තීසු 
පතිට්ඨායපත්වා ්ට්ඨායාසනා රම්මනගරයතො නික්ෙමිත්වා
සුදස්සනමහාවිහාරයමවපාවිසි. යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘තදායතයභොජයිත්වාන, සසඞ්ඝංයලොකනායකං; 

්පගච්ඡුංසරණංතස්ස, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. 

2. 

‘‘සරණාගමයනකඤ්චි, නියවයසතිතථාගයතො; 

කඤ්චිපඤ්චසුසීයලසු, සීයලදසවියධපරං. 

3. 

‘‘කස්සචි යදතිසාමඤ්ඤං, චතයරො ඵලමුත්තයම; 

කස්සචිඅසයමධම්යම, යදතියසොපටිසම්භිදා. 

4. 

‘‘කස්සචිවරසමාපත්තියයො, අට්ඨයදතිනරාසයභො; 

තිස්යසොකස්සචිවිජ්ජායයො, ෙළභිඤ්ඤාපයවච්ෙති. 

5. 

‘‘යතනයයොයගනජනකායං, ඔවදතිමහාමුනි; 

යතනවිත්ථාරකංආසි, යලොකනාථස්සසාසනං. 

6. 

‘‘මහාහනුසභක්ෙන්යධො, දීපඞ්කරසනාමයකො; 

බහූජයනතාරයති, පරයමොයචතිදුග්ගතිං. 

7. 
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‘‘යබොධයනයෙංජනංදිස්වා, සතසහස්යසපියයොජයන; 

ෙයණන්පගන්ත්වාන, යබොයධතිතංමහාමුනී’’ති. 

තත්ථ ය ති රම්මනගරවාසියනො ්පාසකා. ස ණන්ති එත්ථ සරණං
සරණගමනං සරණස්ස ගන්තා ච යවදිතබ්බා. සරති හිංසති විනායසතීති 

ස ණං, කිං තං? රතනත්තයං. තං පන සරණගතානං යතයනව
සරණගමයනනභයංසන්තාසං දුක්ෙං දුග්ගතිංපරක්කියලසංහනතිහිංසති 
විනායසතීතිසරණන්තිවුච්චතීති.වුත්තඤ්යහතං– 

‘‘යයයකචිබුද්ධංසරණංගතායස, නයතගමිස්සන්තිඅපායභූමිං; 

පහායමානුසංයදහං, යදවකායංපරපූයරස්සන්ති.(දී.නි.2.332; සං.

නි.1.37); 

‘‘යය යකචිධම්මංසරණංගතායස, නයත ගමිස්සන්තිඅපායභූමිං; 

පහායමානුසංයදහං, යදවකායංපරපූයරස්සන්ති.(දී.නි.2.332; සං.

නි.1.37); 

‘‘යයයකචිසඞ්ඝංසරණංගතායස, නයතගමිස්සන්තිඅපායභූමිං; 

පහායමානුසංයදහං, යදවකායංපරපූයරස්සන්තී’’ති.(දී.නි. 2.332; 

සං.නි.1.37); 

ස ණගමනං නාම රතනත්තයපරායනාකාරප්පවත්යතො චිත්තප්පායදො. 

ස ණස්ස ගන් ා නාමතංසමඞ්ගීපුග්ගයලො.එවංතාවසරණංසරණගමනං
සරණස්සගන්තාචාති ඉදංතයංයවදිතබ්බං. 

 ස්සාතිතංදීපඞ්කරං, ්පයයොගත්යථ සාමිවචනංදට්ඨබ්බං.‘‘්පගච්ඡුං

සරණංතත්ථා’’තිපිපායඨො. සත්ථුයනොතිසත්ථාරං. ස ණාගමයනකඤ්චීති 
කඤ්චි පුග්ගලං සරණගමයන නියවයසතීති අත්යථො. කිඤ්චාපි

පච්චුප්පන්නවයසන වුත්තං, අතීතකාලවයසන පන අත්යථො ගයහතබ්යබො.

එස නයයො යසයසසුපි. ‘‘කස්සචි සරණාගමයන’’තිපි පායඨො, තස්සපි
යසොයයවත්යථො. කඤ්චි පඤ්චසු සීයලසූති කඤ්චි පුග්ගලං පඤ්චසු

විරතිසීයලසුනියවයසසීතිඅත්යථො. ‘‘කස්සචිපඤ්චසුසීයලසූ’’තිපිපායඨො, 

යසොයයවත්යථො. සීයල දසවියධ ප න්ති අපරං පුග්ගලං දසවියධ සීයල 

නියවයසසීති අත්යථො. ‘‘කස්සචි කුසයල දසා’’තිපි පායඨො, තස්ස කඤ්චි

පුග්ගලංදස කුසලධම්යමසමාදයපසීතිඅත්යථො. කස්සචියදතිසාමඤ්ඤන්ති 
එත්ථපරමත්ථයතොසාමඤ්ඤන්තිමග්යගොවුච්චති.යථාහ– 

‘‘කතමඤ්ච, භික්ෙයව, සාමඤ්ඤං? අයයමව අරයයො

අට්ඨඞ්ගියකො මග්යගො, යසයෙථිදං – සම්මාදිට්ඨි…යප.…

සම්මාසමාධි.ඉදංවුච්චති, භික්ෙයව, සාමඤ්ඤ’’න්ති(සං.නි.5.36). 
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චතුය ොඵලමුත් යමතිචත්තාර්ත්තමානි ඵලානීතිඅත්යථො. ම-කායරො
පදසන්ධිකයරො. ලිඞ්ගවිපරයායසන වුත්තං. යයථොපනිස්සයං චත්තායරො

මග්යගචත්තාරචසාමඤ්ඤඵලානිකස්සචිඅදාසීති අත්යථො. කස්සචිඅසයම

ධම්යමතිකස්සචිඅසදියසචත්තායරො පටිසම්භිදාධම්යමඅදාසි. 

කස්සචි ව සමාපත්තියෙොති කස්සචි පන නීවරණවිගයමන පධානභූතා

අට්ඨසමාපත්තියයොඅදාසි. තිස්යසොකස්සචි විජ්ජායෙොතිකස්සචිපුග්ගලස්ස
්පනිස්සයවයසන 
දිබ්බචක්ඛුඤාණපුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණආසවක්ෙයඤාණානං වයසන

තිස්යසොවිජ්ජායයො. ඡළභිඤ්ඤාපයවච්ඡතීතිෙඅභිඤ්ඤායයොකස්සචිඅදාසි. 

ය නයෙොයගනාතියතනනයයනයතනානුක්කයමනච. ජනකාෙන්ති

ජනසමූහං. ඔවදතීතිඔවදි. කාලවිපරයායසනවුත්තන්තියවදිතබ්බං. ඉයතො

්පරපිඊදියසසුවචයනසුඅතීතකාලවයසයනව අත්යථොගයහතබ්යබො. ය න

විත්ථාරිකං ආසීති යතන දීපඞ්කරස්ස භගවයතො ඔවායදන අනුසාසනියා
විත්ථාරකංවිත්ථතං විසාලීභූතංසාසනංඅයහොසි. 

මොෙනූති මහාපුරසානං කිර ද්යවපි හනූනි පරපුණ්ණානි ද්වාදසියා
පක්ෙස්ස චන්දසදිසාකාරානි යහොන්තීති මහන්තානි හනූනි යස්ස යසො

මහාහනු, සීහහනූතිවුත්තං යහොති. උසභක්ඛන්යධොති්සභස්යසවෙන්යධො

යස්ස භවති, යසො ්සභක්ෙන්යධො.
සුවට්ටිතසුවණ්ණාලිඞ්ගසදිසරුචිරක්ෙන්යධො සමවට්ටචාරුක්ෙන්යධොති 

අත්යථො. දීපඞ්ක සනාමයකොතිදීපඞ්කරසනායමො. බහූජයන ා ෙතීතිබහූ

බුද්ධයවයනයයෙ ජයන තායරසි. පරියමොයචතීති පරයමොයචසි. දුග්ගතින්ති
දුග්ගතියතො.නිස්සක්කත්යථ්පයයොගවචනං. 

ඉදානි තාරණපරයමොචනකරණාකාරදස්සනත්ථං ‘‘යබොධයනෙයං

ජන’’න්තිගාථා වුත්තා.තත්ථ යබොධයනෙයං ජනන්තියබොධයනයෙං පජං, 

අයයමව වා පායඨො. දිස්වාති බුද්ධචක්ඛුනා වා සමන්තචක්ඛුනා වා දිස්වා. 

ස සෙස්යසපියෙොජයනතිඅයනකසතසහස්යසපියයොජයනඨිතං. ඉදං පන 

දසසහස්සියංයයවසන්ධායවුත්තන්තිදට්ඨබ්බං. 

දීපඞ්කයරො කිර සත්ථා බුද්ධත්තං පත්වා යබොධිමූයල සත්තසත්තාහං 
වීතිනායමත්වා අට්ඨයම සත්තායහ මහාබ්රහ්මුයනො ධම්මජ්යෙසනං
පටිඤ්ඤාය සුනන්දාරායම ධම්මචක්කං පවත්යතත්වා යකොටිසතං
යදවමනුස්සානංධම්මාමතංපායයසි. අයංපඨයමොඅභිසමයයොඅයහොසි. 

අථ සත්ථා අත්තයනො පුත්තස්ස සමවට්ටක්ෙන්ධස්ස ්සභක්ෙන්ධස්ස

නාම ඤාණපරපාකං ඤත්වා තං අත්රජං පමුෙං කත්වා  ාහුයලොවාදසදිසං 
ධම්මං යදයසත්වා යදවමනුස්සානං නවුතියකොටියයො ධම්මාමතං පායයසි.
අයංදුතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි. 
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පුනභගවාඅමරවතීනගරද්වායරමහාසිරීසරුක්ෙමූයලයමකපාටිහාරයං 
කත්වා මහාජනස්ස බන්ධනායමොක්ෙං කත්වා යදවගණපරවුයතො
දිවසකරාතියරකජුතිවිසරභවයන තාවතිංසභවයන පාරච්ෙත්තකමූයල
පරමසීතයල පණ්ඩුකම්බලසිලාතයල නිසීදිත්වා 
සබ්බයදවගණපීතිසඤ්ජනනිංඅත්තයනො ජනනිංසුයමධායදවිංපමුෙං කත්වා
සබ්බයලොකවිදිතවිසුද්ධියදයවො යදවයදයවො දීපඞ්කයරො භගවා
සබ්බසත්තහිතකරං පරමාතියරකගම්භීරසුඛුමං බුද්ධිවිසදකරං
සත්තප්පකරණං අභිධම්මපිටකං යදයසත්වා නවුතියදවයකොටිසහස්සානං

ධම්මාමතංපායයසි.අයංතතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං – 

8. 

‘‘පඨමාභිසමයයබුද්යධො, යකොටිසතමයබොධයි; 

දුතියාභිසමයයනායථො, නවුතියකොටිමයබොධයි. 

9. 

‘‘යදාචයදවභවනම්හි, බුද්යධො ධම්මමයදසයි; 

නවුතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

දීපඞ්කරස්ස පන භගවයතො තයයො සාවකසන්නිපාතා අයහසුං. තත්ථ
සුනන්දාරායම යකොටිසතසහස්සානං පඨයමො සන්නිපායතො අයහොසි. යතන
වුත්තං– 

10. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො’’ති. 

අථාපයරන සමයයන දසබයලො චතූහි භික්ඛුසතසහස්යසහි පරවුයතො 
ගාමනිගමනගරපටිපාටියාමහාජනානුග්ගහංකයරොන්යතොචාරකංචරමායනො
අනුක්කයමන එකස්මිං පයදයස මහාජනකතසක්කාරං සබ්බයලොකවිස්සුතං
අමනුස්සපරග්ගහිතං අතිභයානකං ඔලම්බාම්බුධරපරචුම්බිතකූටං

විවිධසුරභිතරුකුසුමවාසිතකූටං නානාමිගගණවිචරතකූටං නා දකූටං නාම
පරමරමණීයං පබ්බතං සම්පාපුණි. යසො කිර පබ්බයතො නාරයදන නාම
යක්යෙනපරග්ගහියතො අයහොසි.තත්ථපනතස්සයක්ෙස්ස අනුසංවච්ෙරං 
මහාජයනොමනුස්සබලිං්පසංහරති. 

අථ දීපඞ්කයරො කිර භගවා තස්ස මහාජනස්ස ්පනිස්සයසම්පත්තිං 
දිස්වා තයතො භික්ඛුසඞ්ඝං චාතද්දිසං යපයසත්වා අදුතියයො අසහායයො 
මහාකරුණාබලවසඞ්ගතහදයයො තඤ්ච යක්ෙං වියනතං තං නාරදපබ්බතං
අභිරුහි. අථ යසො මනුස්සභක්යෙො සකහිතනිරයපක්යෙො පරවධදක්යෙො
යක්යෙො මක්ෙං අසහමායනො යකොධපයරතමානයසො දසබලං භිංසායපත්වා
පලායපතකායමො තං පබ්බතං චායලසි. යසො කිර පබ්බයතො යතන 
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චාලියමායනො භගවයතො ආනුභායවන තස්යසව මත්ථයක පතමායනො විය
අයහොසි. 

තයතො යසො භීයතො – ‘‘හන්ද නං අග්ගිනාොයපස්සාමී’’ති මහන්තං 
අතිභීමදස්සනංඅග්ගික්ෙන්ධංනිබ්බත්යතසි.යසොඅග්ගික්ෙන්යධොපටිවායත

ඛිත්යතො විය අත්තයනොව දුක්ෙං ජයනසි, න පන භගවයතො චීවයර

අංසුමත්තම්පිදඩ්ඪුංසමත්යථො අයහොසි.යක්යෙොපන‘‘සමයණොදඩ්යඪො, න
දඩ්යඪො’’ති ඔයලොයකන්යතො දසබලං සරදසමයවිමලකරනිකරං 
සබ්බජනරතිකරංරජනිකරමිවසීතලජලතලගතකමලකණ්ණිකායනිසින්නං

වියභගවන්තං දිස්වා චින්යතසි– ‘‘අයහොඅයංසමයණොමහානුභායවො, යං

යං ඉමස්සාහං අනත්ථං කයරොමි, යසො යසො මමූපරයයව පතති, ඉමං පන

සමණං මුඤ්චිත්වා අඤ්ඤං යම පටිසරණං පරායනං නත්ථි, පථවියං 

්පක්ෙලිතා පථවිංයයව නිස්සාය ්ට්ඨහන්ති, හන්දාහං ඉමංයයව සමණං
සරණං ගමිස්සාමී’’ති. 

අයථවං පනයසොචින්යතත්වාභගවයතො චක්කාලඞ්කතතයලසුපායදසු

සිරසානිපතිත්වා–‘‘අච්චයයොමං, භන්යත, අච්චගමා’’ති වත්වාභගවන්තං
සරණමගමාසි. අථස්ස භගවා අනුපුබ්බිකථං කයථසි. යසො
යදසනාපරයයොසායන දසහි යක්ෙසහස්යසහි සද්ධිං යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨහි. තස්මිං කිර දිවයස සකලජම්බුදීපතලවාසියනො මනුස්සා තස්ස
බලිකම්මත්ථං එයකකගාමයතො එයකකං පුරසං ආහරංසු. අඤ්ඤඤ්ච
බහුතිලතණ්ඩුලකුලත්ථමුග්ගමාසාදිං සප්පිනවනීතයතලමධුඵාණිතාදිඤ්ච
ආහරංසු.අථයසොයක්යෙොතංදිවසංආභතතණ්ඩුලාදිකං සබ්බංයතසංයයව
දත්වායතබලිකම්මත්ථායආනීතමනුස්යසදසබලස්සනියොයතසි. 

අථ සත්ථා යත මනුස්යස එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බායජත්වා 
අන්යතොසත්තායහයයවසබ්යබඅරහත්යතපතිට්ඨායපත්වාමාඝපුණ්ණමාය 
යකොටිසතභික්ඛුමජ්ෙගයතො චතරඞ්ගසමන්නාගයත සන්නිපායත

පාතියමොක්ෙමුද්දිසි. චතරඞ්ගානිනාමසබ්යබවඑහිභික්ඛූයහොන්ති, සබ්යබ

ෙළභිඤ්ඤා යහොන්ති, සබ්යබ අනාමන්තිතාව ආගතා, 
පන්නරසූයපොසථදිවයසො චාති ඉමානි චත්තාර අඞ්ගානිනාම. අයං දුතියයො
සන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

11. 

‘‘පුන නාරදකූටම්හි, පවියවකගයතජියන; 

ඛීණාසවාවීතමලා, සමිංසුසතයකොටියයො’’ති. 

තත්ථ පවියවකගය තිගණංපහායගයත. සමිංසූතිසන්නිපතිංසු. 

යදා පන දීපඞ්කයරො යලොකනායයකො සුදස්සනනාමයක පබ්බයත 

වස්සාවාසමුපගඤ්ඡි, තදා කිර ජම්බුදීපවාසියනො මනුස්සා අනුසංවච්ෙරං
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ගිරග්ගසමජ්ජං කයරොන්ති. තස්මිං කිර සමජ්යජ සන්නිපතිතා මනුස්සා
දසබලං දිස්වා ධම්මකථං සුත්වා තත්ර පසීදිත්වා පබ්බජිංසු.
මහාපවාරණදිවයස සත්ථා යතසං අජ්ොසයානුකූලං විපස්සනාකථං
කයථසි.තංසුත්වායතසබ්යබසඞ්ොයරසම්මසිත්වා විපස්සනානුපුබ්යබන
මග්ගානුපුබ්යබනචඅරහත්තංපාපුණිංසු.අථසත්ථා නවුතියකොටිසහස්යසහි

සද්ධිංපවායරසි.අයංතතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං – 

12. 

‘‘යම්හිකායලමහාවීයරො, සුදස්සනසිලුච්චයය; 

නවුතියකොටිසහස්යසහි, පවායරසිමහාමුනි. 

‘‘අහං යතනසමයයන, ජටියලෝග්ගතාපයනො; 

අන්තලික්ෙම්හිචරයණො, පඤ්චාභිඤ්ඤාසුපාරගූ’’ති. (ධ.ස. අට්ඨ.

නිදානකථා); 

අයං ගාථා අට්ඨසාලිනිො ධම්මසඞ්ගහට්ඨකථාය නිදානවණ්ණනාය 

දීපඞ්ක බුද්ධවංයස ලිඛිතා. ඉමස්මිං පන බුද්ධවංයස නත්ථි.

නත්ථිභායවොයයව පනස්සා යුත්තතයරො. කස්මාති යච? යහට්ඨා
සුයමධකථාසුකථිතත්තාති. 

දීපඞ්කයර කිර භගවති ධම්මං යදයසන්යත දසසහස්සානඤ්ච 

වීසතිසහස්සානඤ්ච ධම්මාභිසමයයො අයහොසියයව. එකස්ස පන ද්වින්නං
තිණ්ණං චතන්නන්ති ච ආදිවයසන අභිසමයානං අන්යතො නත්ථි. තස්මා
දීපඞ්කරස්ස භගවයතො සාසනං විත්ථාරකං බාහුජඤ්ඤං අයහොසි. යතන
වුත්තං– 

13. 

‘‘දසවීසසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු; 

එකද්වින්නංඅභිසමයා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා’’ති. 

තත්ථ දසවීසසෙස්සානන්ති දසසහස්සානං වීසතිසහස්සානඤ්ච. 

ධම්මාභිසමයෙොති චතසච්චධම්මප්පටියවයධො. එකද්වින්නන්තිඑකස්සයචව 

ද්වින්නඤ්ච, තිණ්ණං චතන්නං…යප.… දසන්නන්තිආදිනා නයයන 

අසඞ්යෙෙයොති අත්යථො. එවං අසඞ්යෙෙයොභිසමයත්තා ච විත්ථාරිකං 

මහන්තප්පත්තං බහූහිපණ්ඩියතහියදවමනුස්යසහි නියොනිකන්ති ජඤ්ඤං 

ජානිතබ්බංඅධිසීලසික්ොදීහි ඉද්ධඤ්ච සමාධිආදීහි ඵී ඤ්ච අයහොසි.යතන 
වුත්තං– 

14. 

‘‘විත්ථාරකංබාහුජඤ්ඤං, ඉද්ධංඵීතංඅහූතදා; 

දීපඞ්කරස්සභගවයතො, සාසනංසුවියසොධිත’’න්ති. 
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තත්ථ සුවියසොධි න්තිසුට්ඨුභගවතා යසොධිතංවිසුද්ධංකතං.දීපඞ්කරං
කිර සත්ථාරං සබ්බකාලං ෙළභිඤ්ඤානං මහිද්ධිකානං භික්ඛූනං චත්තාර
සතසහස්සානි පරවායරන්ති. යතන ච සමයයන යය යසක්ො කාලකිරයං 

කයරොන්ති, යත ගරහිතා භවන්ති, සබ්යබ ඛීණාසවා හුත්වාව
පරනිබ්බායන්තීති අධිප්පායයො.තස්මාහිතස්සභගවයතොසාසනංසුපුප්ඵිතං
සුසමිද්ධංඛීණාසයවහි භික්ඛූහිඅතිවියයසොභිත්ථ.යතනවුත්තං– 

15. 

‘‘චත්තාර සතසහස්සානි, ෙළභිඤ්ඤා මහිද්ධිකා; 

දීපඞ්කරංයලොකවිදුං, පරවායරන්තිසබ්බදා. 

16. 

‘‘යයයකචියතනසමයයන, ජහන්තිමානුසංභවං; 

අප්පත්තමානසායසො, ගරහිතාභවන්තියත. 

17. 

‘‘සුපුප්ඵිතංපාවචනං, අරහන්යතහිතාදිහි; 

ඛීණාසයවහිවිමයලහි, ්පයසොභතිසබ්බදා’’ති. 

තත්ථ චත් ාරි ස සෙස්සානීති ගණනාය දස්සිතා එවං දස්සිතගණනා

ඉයමභික්ඛූතිදස්සනත්ථං ‘‘ඡළභිඤ්ඤා මහිද්ධිකා’’තිවුත්තන්තිඑවමත්යථො

ගයහතබ්යබො. අථ වා ඡළභිඤ්ඤා මහිද්ධිකාති ෙළභිඤ්ඤානං

මහිද්ධිකානන්ති සාමිඅත්යථ පච්චත්තවචනං දට්ඨබ්බං. පරිවාය න්ති

සබ්බදාති නිච්චකාලංදසබලංපරවායරන්ති, භගවන්තංමුඤ්චිත්වාකත්ථචි

න ගච්ෙන්තීති අධිප්පායයො. ය න සමයෙනාති තස්මිං සමයය. අයං පන 

සමෙ-සද්යදොසමවායාදීසුනවසුඅත්යථසුදිස්සති.යථාහ– 

‘‘සමවායය ෙයණකායල, සමූයහ යහතදිට්ඨිසු; 

පටිලායභපහායනච, පටියවයධචදිස්සතී’’ති.(දී.නි.අට්ඨ.1.1; ම.

නි.අට්ඨ.1.මූලපරයායසුත්තවණ්ණනා; සං.නි.අට්ඨ.1.1.1; අ.නි.

අට්ඨ. 1.1.1; ධ. ස. අට්ඨ. 1 කාමාවචරකුසලපදභාජනීය; ඛු. පා.

අට්ඨ. මංගලසුත්තවණ්ණනා, එවමිච්චාදිපාඨවණ්ණනා; පටි. ම.

අට්ඨ.2.1.184); 

ඉධයසොකායල දට්ඨබ්යබො; තස්මිංකායලතිඅත්යථො. මානුසංභවන්ති

මනුස්සභාවං. අප්පත් මානසාති අප්පත්තං අනධිගතං මානසං යයහි යත 
අප්පත්තමානසා. මානසන්ති රාගස්ස ච චිත්තස්ස ච අරහත්තස්ස ච

අධිවචනං. ‘‘අන්තලික්ෙචයරො පායසො, ය්වායං චරති මානයසො’’ති (සං.නි.

1.151; මහාව. 33) හිඑත්ථ පන රායගො ‘‘මානයසො’’ති වුත්යතො. ‘‘චිත්තං

මයනොමානසංහදයංපණ්ඩර’’න්ති(ධ.ස.6; විභ.184; මහානි.1; චූළනි.
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පාරායනානුගීතිගාථානිද්යදස 114) එත්ථ චිත්තං. ‘‘අප්පත්තමානයසො

යසයෙො, කාලංකයිරාජයනසුතා’’ති (සං.නි. 1.159) එත්ථඅරහත්තං.ඉධාපි

අරහත්තයමවඅධිප්යපතං(ධ.ස.අට්ඨ.5 කාමාවචරකුසලනිද්යදසවාරකථා; 

මහානි. අට්ඨ. 1). තස්මා අප්පත්තඅරහත්තඵලාති අත්යථො. යසඛාති

යකනට්යඨන යසො? යසෙධම්මපටිලාභට්යඨන යසො. වුත්තඤ්යහතං –

‘‘කිත්තාවතා නු යෙො, භන්යත, යසයෙො යහොතීති? ඉධ, භික්ෙයව, භික්ඛු 
යසොය සම්මාදිට්ඨියා සමන්නාගයතො යහොති…යප.… යසයෙන

සම්මාසමාධිනා සමන්නාගයතො යහොති. එත්තාවතා යෙො, භික්ෙයව, භික්ඛු

යසයෙොයහොතී’’ති(සං.නි.5.13). අපිච සික්ෙන්තීතියසො.වුත්තඤ්යහතං

– ‘‘සික්ෙති, සික්ෙතීති යෙො, භික්ඛු, තස්මා යසයෙොති වුච්චති. කිඤ්ච

සික්ෙති? අධිසීලම්පි සික්ෙති අධිචිත්තම්පි අධිපඤ්ඤම්පි සික්ෙතීති යෙො, 

භික්ඛු, තස්මායසයෙොතිවුච්චතී’’ති(අ.නි. 3.86). 

සුපුප්ඵි න්තිසුට්ඨුවිකසිතං. පාවචනන්තිපසත්ථංවචනං, වුද්ධිප්පත්තං

වා වචනං පවචනං, පවචනයමව පාවචනං, සාසනන්ති අත්යථො. 

උපයසොභතීති අභිරාජති අතිවියරොචති. සබ්බදාති සබ්බකාලං. ‘‘්පයසොභති
සයදවයක’’තිපි පායඨො. 

තස්ස දීපඞ්කරස්ස භගවයතො රම්මවතී නාම නගරං අයහොසි, සුයදයවො

නාම ෙත්තියයොපිතා, සුයමධානාමයදවීමාතා, සුමඞ්ගයලොචතිස්යසොචාති

ද්යවඅග්ගසාවකා, සාගයතොනාම්පට්ඨායකො, නන්දාචසුනන්දාචාතිද්යව

අග්ගසාවිකා, යබොධි තස්ස භගවයතො පිප්ඵලිරුක්යෙො අයහොසි, 

අසීතිහත්ථුබ්යබයධො, සතසහස්සවස්සානි ආයූති. කිං පනියමසං 

ජාතනගරාදීනං දස්සයන පයයොජනන්ති යච? වුච්චයත – යස්ස යදි යනව

ජාතනගරංනපිතාන මාතාපඤ්ඤායයයෙ, ඉමස්සපනයනවජාතනගරං න

පිතානමාතා පඤ්ඤායති, යදයවො වා සක්යකො වා යක්යෙො වා මායරො වා

බ්රහ්මා වා එස මඤ්යඤ, යදවානම්පි ඊදිසං පාටිහාරයං අනච්ෙරයන්ති 

මඤ්ඤමානාන යසොතබ්බංනසද්දහිතබ්බංමඤ්යඤයයං, තයතොඅභිසමයයො

න භයවයෙ, අසති අභිසමයය නිරත්ථයකො බුද්ධුප්පායදො භයවයෙ, 
අනියොනිකං සාසනං. තස්මා සබ්බබුද්ධානං ජාතනගරාදියකො පරච්යෙයදො
දස්යසතබ්යබො.යතනවුත්තං– 

18. 

‘‘නගරංරම්මවතීනාම, සුයදයවොනාමෙත්තියයො; 

සුයමධානාමජනිකා, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. 

24. 

‘‘සුමඞ්ගයලොචතිස්යසොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

සාගයතොනාමුපට්ඨායකො, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. 
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25. 

‘‘නන්දා යචවසුනන්දාච, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, පිප්ඵලීතිපවුච්චති. 

27. 

‘‘අසීතිහත්ථමුබ්යබයධො, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

යසොභතිදීපරුක්යෙොව, සාලරාජාවඵුල්ලියතො. 

28. 

‘‘සතසහස්සවස්සානි, ආයුතස්සමයහසියනො; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

29. 

‘‘යජොතයිත්වානසද්ධම්මං, සන්තායරත්වාමහාජනං; 

ජලිත්වාඅග්ගික්ෙන්යධොව, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

30. 

‘‘සාචඉද්ධියසොචයයසො, තානිචපායදසුචක්කරතනානි; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ සුයදයවො නාම ඛත්තියෙොති සුයදයවො නාමස්ස ෙත්තියයො පිතා

අයහොසීති අත්යථො. ජනිකාති ජයනත්ති. පිප්ඵලීති පිලක්ෙකපීතනරුක්යෙො

යබොධි. අසීතිෙත්ථමුබ්යබයධොතිඅසීතිහත්ථං්ච්චග්ගයතො. දීපරුක්යඛොවාති
සම්පජ්ජලිතදීපමාලාකුයලො දීපරුක්යෙො විය 

ආයරොහපරණාහසණ්ඨානපාරපූරසම්පන්යනො
ද්වත්තිංසවරලක්ෙණානුබෙඤ්ජනසමලඞ්කතසරීයරො 
විප්ඵුරතරංසිජාලාවිසරතාරාගණසමුජ්ජලමිව ගගනතලං භගවා 

ධරමානකායල යසොභතීති යසොභිත්ථ. සාල ාජාව ඵුල්ලිය ොති පුප්ඵියතො
සබ්බඵාලිඵුල්යලො සාලරාජරුක්යෙො විය ච සබ්බඵාලිඵුල්යලො
යයොජනසතබ්යබයධො පාරච්ෙත්යතො විය ච අසීතිහත්ථුබ්යබයධො භගවා
අතිවියයසොභති. 

ස සෙස්සවස්සානීතිවස්සසතසහස්සානි තස්සආයූතිඅත්යථො.  ාව ා

තිට්ඨමායනොති තාවතකං කාලං තිට්ඨමායනො. ජන න්ති ජනසමූහං. 

සන් ාය ත්වා මොජනන්ති තාරයිත්වා මහාජනං. ‘‘සන්තායරත්වා 

සයදවක’’න්තිපිපායඨො, තස්සසයදවකංයලොකන්තිඅත්යථො. සාච ඉද්ධීති

සා ච සම්පත්ති ආනුභායවො. යසො ච ෙයසොති යසො ච පරවායරො. සබ්බං

 මන්  හි න්ති තං සබ්බං වුත්තප්පකාරං සම්පත්තිජාතං අන්තරහිතං

අපගතන්තිඅත්යථො. නනුරිත් ා සබ්බසඞ්ඛා ාතිසබ්යබපනසඞ්ෙතධම්මා

නනුරත්තාතච්ො, නිච්චසාරාදිරහිතාතිඅත්යථො. 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

137 

පටුන 

එත්ථ පන නගරාදිපරච්යෙයදො පාළියමාගයතොව. සම්බහුලවායරො පන

නාගයතො, යසො ආයනත්වා දීයපතබ්යබො. යසයෙථිදං – පුත්තපරච්යෙයදො, 

භරයාපරච්යෙයදො, පාසාදපරච්යෙයදො, අගාරවාසපරච්යෙයදො, 

නාටකිත්ථිපරච්යෙයදො, අභිනික්ෙමනපරච්යෙයදො, පධානපරච්යෙයදො, 

විහාරපරච්යෙයදො, ්පට්ඨාකපරච්යෙයදොති. එයතසම්පි දීපයන කාරණං
යහට්ඨාවුත්තයමව.තස්සපනදීපඞ්කරස්සභරයානං තිසතසහස්සංඅයහොසි.

තස්ස අග්ගමයහසී පදුමානාම, තස්ස පන පුත්යතො ්සභක්ෙන්යධො නාම.
යතනවුත්තං– 

‘‘භරයාපදුමානාම, විබුද්ධපදුමානනා; 

අත්රයජෝසභක්ෙන්යධො, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. 

‘‘හංසායකොඤ්චාමයූරාෙො, පාසාදාපිතයයොමතා; 

දසවස්සසහස්සානි, අගාරංඅවසීකිර. 

‘‘හත්ථියායනනනික්ෙන්යතො, නන්දාරායමජියනොවසී; 

නන්යදොනාමස්සුපට්ඨායකො, යලොකානන්දකයරොකිරා’’ති. 

සබ්බබුද්ධානං පන පඤ්ච යවමත්තානි යහොන්ති ආයුයවමත්තං 
පමාණයවමත්තංකුලයවමත්තංපධානයවමත්තං රස්මියවමත්තන්ති.තත්ථ 

ආයුයවමත් ං නාම යකචි දීඝායුකා යහොන්ති යකචි අප්පායුකා. තථා හි

දීපඞ්කරස්ස පන භගවයතො වස්සසතසහස්සං ආයුප්පමාණං අයහොසි, 
අම්හාකංභගවයතොවස්සසතං. 

පමාණයවමත් ං නාම යකචි දීඝා යහොන්ති යකචි රස්සා. තථා හි

දීපඞ්කයරො අසීතිහත්ථප්පමායණො අයහොසි, අම්හාකං පන භගවා 
අට්ඨාරසහත්ථප්පමායණො. 

කුලයවමත් ං නාම යකචි ෙත්තියකුයල නිබ්බත්තන්ති යකචි

බ්රාහ්මණකුයල. තථා හි දීපඞ්කරාදයයො ෙත්තියකුයල නිබ්බත්තිංසු, 

කකුසන්ධයකොණාගමනාදයයොබ්රාහ්මණකුයල. 

පධානයවමත්තං නාම යකසඤ්චි පධානං ඉත්තරයමව යහොති යථා

කස්සපස්ස භගවයතො, යකසඤ්චිඅද්ධනියංඅම්හාකංභගවයතොවිය. 

 ස්මියවමත් ං නාම මඞ්ගලස්ස භගවයතො සරීරස්මි

දසසහස්සියලොකධාතං ඵරත්වා අට්ඨාසි, අම්හාකං භගවයතො බොමමත්තං.

තත්රරස්මියවමත්තංඅජ්ොසයපටිබද්ධංයහොති.යයොයත්තකංඉච්ෙසි, තස්ස
තත්තකං සරීරප්පභා ඵරති. මඞ්ගලස්ස පන ‘‘දසසහස්සියලොකධාතං
ඵරතූ’’ති අජ්ොසයයො අයහොසි. පටිවිද්ධගුයණසු පන කස්සචි යවමත්තං

නාමනත්ථි(දී.නි.අට්ඨ. 2.12 ආදයයො). 
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තථා සබ්බබුද්ධානං චත්තාර අවිජහිතට්ඨානානි නාම යහොන්ති. 

යබොධිපල්ලඞ්යකො අවිජහියතො එකස්මිංයයව ඨායන යහොති. 

ධම්මචක්කප්පවත් නට්ඨානං ඉසිපතයන මිගදායය අවිජහිතයමව යහොති. 

යදයවොයරොහණකායලසඞ්කස්සනගරද්වායර පඨමපාදක්කයමො අවිජහියතොව 

යහොති.යජතවයනගන්ධකුටියාචත්තාර මඤ්චපාදට්ඨානානි අවිජහිතායනව
යහොන්ති. විහායරොපි අවිජහියතොව. යසො පන ඛුද්දයකො වා මහන්යතො වා
යහොති. 

අපරං පන අම්හාකංයයව භගවයතො සහජාතපරච්යෙදඤ්ච 

නක්ෙත්තපරච්යෙදඤ්ච වියසසං. අම්හාකං සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්යතන කිර
සද්ධිං රාහුලමාතා ආනන්දත්යථයරො ෙන්යනො කණ්ඩයකො අස්සරාජා

නිධිකුම්භා මහායබොධිරුක්යෙො කාළුදායීති ඉමානි ස  සෙජා ානි. 

මහාපුරයසො කිර ්ත්තරාසාළ්හනක්ෙත්යතයනව මාතකුච්ඡිං ඔක්කමි, 

මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමි, ධම්මචක්කං පවත්යතසි, යමකපාටිහාරයං

අකාසි. විසාෙනක්ෙත්යතන ජායතො ච අභිසම්බුද්යධො ච පරනිබ්බුයතො ච, 
මාඝනක්ෙත්යතන තස්ස සාවකසන්නිපායතො යචව 

ආයුසඞ්ොරයවොසජ්ජනඤ්ච අයහොසි, අස්සයුජනක්ෙත්යතන
යදයවොයරොහණන්ති එත්තකං ආහරත්වා දීයපතබ්බං. අයං
සම්බහුලවාරපරච්යෙයදො.යසසගාථාස්ත්තානාඑවාති. 

ඉති භගවා දීපඞ්කයරො යාවතායුකං ඨත්වා සබ්බබුද්ධකිච්චං කත්වා 
අනුක්කයමනඅනුපාදියසසායනිබ්බානධාතයාපරනිබ්බායි. 

යස්මිං කිර කප්යප දීපඞ්කරදසබයලො ්දපාදි, තස්මිං අඤ්යඤපි 

තණ්හඞ්කයරො, යමධඞ්කයරො, සරණඞ්කයරොතිතයයොබුද්ධාඅයහසුං.යතසං
සන්තියක යබොධිසත්තස්ස බොකරණං නත්ථි. තස්මා යත ඉධ න දස්සිතා. 

අට්ඨකථාෙං පන තම්හා කප්පා ආදියතො පට්ඨායුප්පන්නුප්පන්යන 
සබ්බබුද්යධදස්යසතංඉදංවුත්තං– 

‘‘තණ්හඞ්කයරොයමධඞ්කයරො, අයථොපිසරණඞ්කයරො; 

දීපඞ්කයරොචසම්බුද්යධො, යකොණ්ඩඤ්යඤොද්විපදුත්තයමො. 

‘‘මඞ්ගයලො චසුමයනොච, යරවයතොයසොභියතොමුනි; 

අයනොමදස්සීපදුයමො, නාරයදොපදුමුත්තයරො. 

‘‘සුයමයධොචසුජායතොච, පියදස්සීමහායයසො; 

අත්ථදස්සීධම්මදස්සී, සිද්ධත්යථොයලොකනායයකො. 

‘‘තිස්යසොඵුස්යසොචසම්බුද්යධො, විපස්සීසිඛියවස්සභූ; 

කකුසන්යධොයකොණාගමයනො, කස්සයපොචාපිනායයකො. 
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‘‘එයත අයහසුංසම්බුද්ධා, වීතරාගා සමාහිතා; 

සතරංසීව්ප්පන්නා, මහාතමවියනොදනා; 

ජලිත්වා අග්ගික්ෙන්ධාව, නිබ්බුතා යත සසාවකා’’ති. (අප. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා; චරයා. අට්ඨ. නිදානකථා; ජා. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා); 

එත්තාවතානාතිසඞ්යෙපවිත්ථාරවයසනකතාය 

මධුරත්ථවිලාසිනියාබුද්ධවංස-අට්ඨකථාය 

දීපඞ්කරබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොපඨයමොබුද්ධවංයසො. 

4. යකොණ්ඩඤ්ඤබුද්ධවංසවණ්ණනා 

දීපඞ්කයර කිර භගවති පරනිබ්බුයත තස්ස සාසනං වස්සසතසහස්සං
පවත්තිත්ථ.අථබුද්ධානුබුද්ධානං සාවකානංඅන්තරධායනනසාසනම්පිස්ස
අන්තරධායි. අථස්ස අපරභායග එකමසඞ්යෙෙයෙමතික්කමිත්වා එකස්මිං

කප්යප යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම සත්ථා ්දපාදි. යසො පන භගවා
යසොළසඅසඞ්යෙෙයෙං කප්පානඤ්ච සතසහස්සං පාරමියයො පූයරත්වා
යබොධිඤාණං පරපායචත්වා යවස්සන්තරත්තභාවසදියස අත්තභායව ඨත්වා
තයතො චවිත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තත්ථ යාවතායුකං ඨත්වා
යදවතානං පටිඤ්ඤං දත්වා තසිතපුරයතො චවිත්වා රම්මවතීනගයර 
සුනන්දස්ස නාම රඤ්යඤො කුයල සුජාතාය නාම යදවියා කුච්ඡිස්මිං
පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. තස්සපි පටිසන්ධික්ෙයණ දීපඞ්කරබුද්ධවංයස
වුත්තප්පකාරානි ද්වත්තිංස පාටිහාරයානි නිබ්බත්තිංසු. යසො යදවතාහි
කතාරක්ෙසංවිධායනො දසන්නං මාසානං අච්චයයන මාතකුච්ඡියතො
නික්ෙමිත්වා සබ්බසත්තත්තයරො ්ත්තරාභිමුයෙො සත්තපදවීතිහායරන
ගන්ත්වා සබ්බා ච දිසා වියලොයකත්වා ආසභිං වාචං නිච්ොයරසි – 

‘‘අග්යගොහමස්මි යලොකස්ස, යජට්යඨොහමස්මි යලොකස්ස, යසට්යඨොහමස්මි

යලොකස්ස, අයමන්තිමාජාති, නත්ථි දානිපුනබ්භයවො’’ති (දී.නි.2.31; ම.

නි.3.207). 

තයතො කුමාරස්ස නාමකරණදිවයස නාමං කයරොන්තා
‘‘යකොණ්ඩඤ්යඤො’’ති නාමමකංසු.යසොහිභගවායකොණ්ඩඤ්ඤයගොත්යතො

අයහොසි. තස්ස කිර තයයො පාසාදා අයහසුං – රාම, සුරාම, සුභනාමකා
පරමරමණීයා. යතසු තීණි සතසහස්සානි නාටකිත්ථීනං 
නච්චගීතවාදිතකුසලානංසබ්බකාලංපච්චුපට්ඨිතානිඅයහසුං.තස්සරුචියදවී
නාම අග්ගමයහසී අයහොසි. විජිතයසයනො නාමස්ස පුත්යතො අයහොසි. යසො 
දසවස්සසහස්සානිඅගාරංඅජ්ොවසි. 
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යසො පන ජිණ්ණබොධිමතපබ්බජියත දිස්වා ආජඤ්ඤරයථන 
නික්ෙමිත්වාපබ්බජිත්වාදසමායසපධානචරයංචර.යකොණ්ඩඤ්ඤකුමාරං
පන පබ්බජන්තංදසජනයකොටියයොඅනුපබ්බජිංසු.යසොයතහිපරවුයතොදස
මායස පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය සුනන්දගායම
සමසහිතඝනපයයොධරායයයසොධරායනාමයසට්ඨිධීතාය දින්නංපරමමධුරං
මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා ඵලපල්ලවඞ්කුරසමලඞ්කයත සාලවයන
දිවාවිහාරංවීතිනායමත්වා සායන්හසමයය ගණංපහායසුනන්දකාජීවයකන
දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා සාලකලොණිරුක්ෙං තික්ෙත්තං
පදක්ඛිණං කත්වා පුබ්බදිසාභාගං ඔයලොයකත්වා යබොධිරුක්ෙං පිට්ඨියතො 
කත්වා අට්ඨපණ්ණාසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා පල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වා චතරඞ්ගවීරයංඅධිට්ඨායමාරබලංවිධමිත්වාරත්තියාපඨමයායම 

පුබ්යබනිවාසානුස්සතිඤාණං වියසොයධත්වා මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුං
වියසොයධත්වා පච්ඡිමයායම පච්චයාකාරං සම්මසිත්වා
ආනාපානචතත්ථජ්ොනයතො වුට්ඨාය පඤ්චසු ෙන්යධසු අභිනිවිසිත්වා
්දයබ්බයවයසන සමපඤ්ඤාස ලක්ෙණානි දිස්වා යාව යගොත්රභුඤාණං
විපස්සනං වඩ්යඪත්වා චත්තාර මග්ගඤාණානි චත්තාර ච ඵලඤාණානි 
චතස්යසො පටිසම්භිදා චතයයොනිපරච්යෙදකඤාණං
පඤ්චගතිපරච්යෙදකඤාණං ෙ අසාධාරණඤාණානි සකයල ච බුද්ධගුයණ
පටිවිජ්ඣිත්වාපරපුණ්ණසඞ්කප්යපොයබොධිමූයලනිසින්යනොව– 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං, සන්ධාවිස්සංඅනිබ්බිසං; 

ගහකාරංගයවසන්යතො, දුක්ොජාතිපුනප්පුනං. 

‘‘ගහකාරකදිට්යඨොසි, පුනයගහංනකාහසි; 

සබ්බායතඵාසුකාභග්ගා, ගහකූටංවිසඞ්ෙතං; 

විසඞ්ොරගතංචිත්තං, තණ්හානංෙයමජ්ෙගා.(ධ.ප. 153-154); 

‘‘අයයොඝනහතස්යසව, ජලයතොජාතයවදයසො; 

අනුපුබ්බූපසන්තස්ස, යථානඤායයතගති. 

‘‘එවංසම්මාවිමුත්තානං, කාමබන්යධොඝතාරනං; 

පඤ්ඤායපතංගතීනත්ථි, පත්තානංඅචලංසුෙ’’න්ති.(්දා.80) – 

එවං ්දානං ්දායනත්වා සත්තසත්තාහං යබොධිමූයලයයව 

ඵලසමාපත්තිසුයෙන වීතිනායමත්වා අට්ඨයම සත්තායහ බ්රහ්මුයනො

අජ්යෙසනංපටිච්ච– ‘‘කස්සනුයෙො අහංපඨමංධම්මං යදයසයෙ’’න්ති

(ම.නි.1.284; 2.341; මහාව.10) ්පධායරන්යතොඅත්තනාසද්ධිංපබ්බජිතා
දසභික්ඛුයකොටියයොඅද්දස. ‘‘ඉයමපන කුලපුත්තාසමුපචිතකුසලමූලාමං

පබ්බජන්තං අනුපබ්බජිතා මයා සද්ධිං පධානං චරත්වා මං ්පට්ඨහිංසු, 

හන්දාහංඉයමසංසබ්බපඨමංධම්මං යදයසයෙ’’න්ති එවං්පධායරත්වා –
‘‘ඉදානි පන යත කත්ථ වසන්තී’’ති ඔයලොයකන්යතො – ‘‘ඉයතො
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අට්ඨාරසයයොජනියක අරුන්ධවතීනගයර යදවවයන විහරන්තී’’ති දිස්වා –
‘‘යතසං ධම්මං යදයසතං ගමිස්සාමී’’ති පත්තචීවරමාදාය යසයෙථාපි නාම

බලවා පුරයසො සමිඤ්ජිතං වා බාහං පසායරයෙ, පසාරතං වා බාහං

සමිඤ්යජයෙ, එවයමවයබොධිමූයලඅන්තරහියතොයදවවයන පාතරයහොසි. 

තස්මිඤ්ච සමයය තා දස භික්ඛුයකොටියයො අරුන්ධවතීනගරං
්පනිස්සාය යදවවයන විහරන්ති. යත පන භික්ඛූ දසබලං දූරයතොව

ආගච්ෙන්තං දිස්වා පසන්නමානසා පච්චුග්ගන්ත්වා, භගවයතො පත්තචීවරං

පටිග්ගයහත්වා, බුද්ධාසනං පඤ්ඤායපත්වා, සත්ථු ගාරවං කත්වා, 

භගවන්තං වන්දිත්වා, පරවායරත්වා එකමන්තං නිසීදිංසු. තත්ර
යකොණ්ඩඤ්යඤො දසබයලො මුනිගණපරවුයතො බුද්ධාසයන නිසින්යනො
තිදසගණපරවුයතො දසසතනයයනො විය විමලගගනතලගයතො
සරදසමයරජනිකයරො විය තාරාගණපරවුයතො පුණ්ණචන්යදො විය 

වියරොචිත්ථ. අථ සත්ථා යතසං සබ්බබුද්ධනියසවිතං අනුත්තරං තිපරවට්ටං 

ද්වාදසාකාරං ධම්මචක්කප්පවත් නසුත් න් ං කයථත්වා 
දසභික්ඛුයකොටිප්පමුො සතසහස්සයදවමනුස්සයකොටියයො ධම්මාමතං

පායයසි.යතනවුත්තං – 

1. 

‘‘දීපඞ්කරස්සඅපයරන, යකොණ්ඩඤ්යඤොනාමනායයකො; 

අනන්තයතයජොඅමිතයයසො, අප්පයමයයෙොදුරාසයදො. 

2. 

‘‘ධරණූපයමොෙමයනන, සීයලනසාගරූපයමො; 

සමාධිනායමරූපයමො, ඤායණනගගනූපයමො. 

3. 

‘‘ඉන්ද්රියබලයබොජ්ෙඞ්ග-මග්ගසච්චප්පකාසනං; 
පකායසසිසදාබුද්යධොහිතායසබ්බපාණිනං. 

4. 

‘‘ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, යකොණ්ඩඤ්යඤයලොකනායයක; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ දීපඞ්ක ස්ස අපය නාති දීපඞ්කරස්ස සත්ථුයනො අපරභායගති

අත්යථො. යකොණ්ඩඤ්යඤො නාමාති අත්තයනො යගොත්තවයසන

සමධිගතනාමයධයයෙො. නාෙයකොති විනායයකො. අනන් ය යජොති
අත්තයනො සීලගුණඤාණපුඤ්ඤයතයජනඅනන්තයතයජො.යහට්ඨයතොඅවීචි
්පර භවග්ගං තිරයයතො අනන්තා යලොකධාතයයො එත්ථන්තයර
එකපුග්ගයලොපි තස්ස මුෙං ඔයලොයකත්වා ඨාතං සමත්යථො නාම නත්ථි.

යතනවුත්තං ‘‘අනන්තයතයජො’’ති. අමි ෙයසොති අනන්තපරවායරො.තස්ස
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හි භගවයතො වස්සසතසහස්සානි යාව පරනිබ්බානසමයං එත්ථන්තයර 
භික්ඛුපරසාය ගණනපරච්යෙයදො නාම නායහොසි. තස්මා ‘‘අමිතයයසො’’ති

වුච්චති. අමිතගුණකිත්තිපි ‘‘අමිතයයසො’’ති වුච්චති. අප්පයමයෙයොති 

ගුණගණපරමාණවයසනනප්පයමයයෙොතිඅප්පයමයයෙො.යථාහ– 

‘‘බුද්යධොපි බුද්ධස්ස භයණයෙ වණ්ණං, කප්පම්පි යච 

අඤ්ඤමභාසමායනො; 

ඛීයයථ කප්යපො චිරදීඝමන්තයර, වණ්යණො න ඛීයයථ

තථාගතස්සා’’ති. (දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; ම.නි.අට්ඨ.2.425; 

්දා.අට්ඨ.53; චරයා.අට්ඨ. නිදානකථා); 

තස්මාඅප්පයමයෙගුණගණත්තා‘‘අප්පයමයයෙො’’තිවුච්චති. දු ාසයදොති

දුරුපසඞ්කමනීයයො, ආසජ්ජ ඝට්යටත්වා 

්පසඞ්කමිතමසක්කුයණයෙභාවයතොදුරාසයදො, දුරභිභවනීයයොතිඅත්යථො. 

ධ ණූපයමොති ධරණීසයමො. ඛමයනනාති ෙන්තියා, 
චතනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්සබහලා මහාපථවී විය පකතිවායතන
ලාභාලාභඉට්ඨානිට්ඨාදීහි අකම්පනභාවයතො ‘‘ධරණූපයමො’’ති වුච්චති. 

සීයලන සාගරූපයමොති සීලසංවයරන යවලානාතික්කමනභායවන

සාගරසයමො. ‘‘මහාසමුද්යදො, භික්ෙයව, ඨිතධම්යමොයවලංනාතිවත්තතී’’ති

(අ.නි.8.19; චූළව.384; මි.ප.6.2.10) හිවුත්තං. 

සමාධිනා යමරූපයමොති සමාධිපටිපක්ෙභූතධම්මජනිතකම්පාභාවයතො

යමරුනා ගිරවයරන සයමො, සදියසොති අත්යථො. යමරුගිරවයරො විය

ථිරතරසරීයරොති වා. ඤායණන ගගනූපයමොති එත්ථ භගවයතො ඤාණස්ස
අනන්තභායවන අනන්තාකායසන ්පමා කතා. චත්තාර අනන්තානි
වුත්තානි භගවතා.යථාහ– 

‘‘සත්තකායයොචආකායසො, චක්කවාළාචනන්තකා; 

බුද්ධඤාණංඅප්පයමයෙං, නසක්කාඑයතවිජානිත’’න්ති. (බු. වං.
1.64); 

තස්මාඅනන්තස්සඤාණස්සඅනන්යතනආකායසන්පමාකතාති. 

ඉන්ද්රිෙබලයබොජ්ඣඞ්ගමග්ගසච්චප්පකාසනන්ති එයතසං
ඉන්ද්රියබලයබොජ්ෙඞ්ගමග්ගසච්චානං ගහයණන 
සතිපට්ඨානසම්මප්පධානිද්ධිපාදාපි ගහිතාව යහොන්ති. තස්මා ඉන්ද්රියාදීනං 
චතසඞ්යෙපානංවයසනසත්තත්තිංසයබොධිපක්ඛියධම්මානං පකාසනධම්මං

පකායසසි, යදයසසීති අත්යථො. හි ාොති හිතත්ථං. ධම්මචක්කං 

පවත්ය න්ය තියදසනාඤායණ පවත්තියමායන. 
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පටුන 

තයතො අපරභායග මහාමඞ්ගලසමාගයම දසසු චක්කවාළසහස්යසසු
යදවතායයො සුඛුයම අත්තභායව මායපත්වා ඉමස්මිඤ්යඤව චක්කවායළ
සන්නිපතිංසු. තත්ථ කිර අඤ්ඤතයරො යදවපුත්යතො යකොණ්ඩඤ්ඤදසබලං
මඞ්ගලපඤ්හං පුච්ඡි. තස්ස භගවා මඞ්ගලානි කයථසි. තත්ථ
නවුතියකොටිසහස්සානි අරහත්තං පාපුණිංසු. යසොතාපන්නාදීනං
ගණනපරච්යෙයදො නාමනායහොසි.යතනවුත්තං– 

5. 

‘‘තයතොපරම්පියදයසන්යත, නරමරූනංසමාගයම; 

නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ  ය ොප ම්පීතිතයතොඅපරභායගපි. යදයසන්ය තිභගවතිධම්මං

යදයසන්යත. න මරූනන්ති නරානඤ්යචව අමරානඤ්ච, යදා පන භගවා
ගගනතයල තිත්ථියමානමද්දනං යමකපාටිහාරයං කයරොන්යතො ධම්මං
යදයසසි තදා අසීතියකොටිසහස්සානි අරහත්තං පාපුණිංසු. තීසු ඵයලසු
පතිට්ඨිතාගණනපථංවීතිවත්තා.යතනවුත්තං– 

6. 

‘‘තිත්ථියයඅභිමද්දන්යතො, යදාධම්මමයදසයි; 

අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ තදා-සද්දං ආයනත්වා අත්යථො දට්ඨබ්යබො. යදා භගවා ධම්මං 

යදයසසි, තදාඅසීතියකොටිසහස්සානංධම්මාභිසමයයොඅහූති. 

යකොණ්ඩඤ්යඤො කිර සත්ථා අභිසම්යබොධිං පත්වා පඨමවස්සං 
චන්දවතීනගරං ්පනිස්සාය චන්දාරායම විහාසි. තත්ථ සුචින්ධරස්ස නාම 
බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස පුත්යතො භද්දමාණයවො නාම යයසොධරබ්රාහ්මණස්ස
පුත්යතො සුභද්දමාණයවො ච යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස බුද්ධස්ස සම්මුො
ධම්මයදසනංසුත්වාපසන්නමානසා දසහිමාණවකසහස්යසහිසද්ධිංතස්ස
සන්තියකපබ්බජිත්වාඅරහත්තංපාපුණිංසු. 

අථ යකොණ්ඩඤ්යඤො සත්ථා යජට්ඨමාසපුණ්ණමාය 

සුභද්දත්යථරප්පමුයෙනයකොටිසතසහස්යසනපරවුයතොපාතියමොක්ෙමුද්දිසි, 
යසො පඨයමො සන්නිපායතො අයහොසි. තයතො අපරභායග
යකොණ්ඩඤ්ඤසත්ථුයනො පුත්යත විජිතයසයන නාම අරහත්තං පත්යත

තංපමුෙස්ස යකොටිසහස්සස්ස මජ්යෙ භගවා පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො
දුතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි.අථාපයරනසමයයනදසබයලොජනපදචාරකං 
චරන්යතො ්යදනරාජානං නාම නවුතියකොටිජනපරවාරං පබ්බායජසි සද්ධිං
තාය පරසාය. තස්මිං පන අරහත්තං පත්යත තංපමුයෙහි නවුතියා

අරහන්තයකොටීහි භගවා පරවුයතො පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො තතියයො
සන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 
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7. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සමයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

8. 

‘‘යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 

දුතියයොයකොටිසහස්සානං, තතියයොනවුතියකොටින’’න්ති. 

තදා කිර අම්හාකං යබොධිසත්යතො විජිතාවී නාම චක්කවත්තී හුත්වා
චන්දවතීනගයර පටිවසති. යසො කිර අයනකනරවරපරවුයතො
සලිලනිධිනිවසනං සයමරුයුගන්ධරංඅපරමිතවසුධරංවසුන්ධරංඅදණ්යඩන
අසත්යථන ධම්යමන පරපායලති. අථ යකොණ්ඩඤ්යඤො බුද්යධොපි
යකොටිසතසහස්සඛීණාසවපරවුයතො ජනපදචාරකං චරමායනො අනුපුබ්යබන 

චන්දවතීනගරංසම්පාපුණි. 

යසො විජිතාවී කිර රාජා – ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො කිර අම්හාකං නගරං 
අනුප්පත්යතො’’ති සුත්වා පච්චුග්ගන්ත්වා භගවයතො වසනට්ඨානං
සංවිදහිත්වා ස්වාතනාය සද්ධිං භික්ඛුසඞ්යඝන නිමන්යතත්වා පුනදිවයස
භත්තවිධිං සුට්ඨු පටියායදත්වා යකොටිසතසහස්සසඞ්ෙස්ස බුද්ධප්පමුෙස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං අදාසි. යබොධිසත්යතො භගවන්තං යභොයජත්වා

අනුයමොදනාවසායන – ‘‘භන්යත, යතමාසං මහාජනසඞ්ගහං කයරොන්යතො
ඉයධව වසථා’’ති යාචිත්වා තයයො මායස නිරන්තරං බුද්ධප්පමුෙස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්සඅසදිසමහාදානංඅදාසි. 

අථ සත්ථා යබොධිසත්තං – ‘‘අනාගයත යගොතයමො නාම බුද්යධො 
භවිස්සතී’’තිබොකරත්වාධම්මමස්සයදයසසි.යසොසත්ථුධම්මකථංසුත්වා 
රජ්ජං නියොයතත්වා පබ්බජිත්වා තීණි පිටකානි ්ග්ගයහත්වා අට්ඨ
සමාපත්තියයො පඤ්ච ච අභිඤ්ඤායයො ්ප්පායදත්වා අපරහීනජ්ොයනො
බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්ති.යතනවුත්තං– 

9. 

‘‘අහං යතනසමයයන, විජිතාවීනාමෙත්තියයො; 

සමුද්දංඅන්තමන්යතන, ඉස්සරයංවත්තයාමහං. 

10. 

‘‘යකොටිසතසහස්සානං, විමලානංමයහසිනං; 

සහයලොකග්ගනායථන, පරමන්යනනතප්පයිං. 

11. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, යකොණ්ඩඤ්යඤොයලොකනායයකො; 

අපරයමයෙියතොකප්යප, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති. 
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12. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරකං; 

අස්සත්ථමූයලසම්බුද්යධො, බුජ්ඣිස්සතිමහායයසො. 

13. 

‘‘ඉමස්සජනිකාමාතා, මායානාමභවිස්සති; 

පිතාසුද්යධොදයනොනාම, අයංයහස්සතියගොතයමො. 

14. 

‘‘යකොලියතෝපතිස්යසොච, අග්ගායහස්සන්තිසාවකා; 

ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, ්පට්ඨිස්සතිතංජිනං. 

15. 

‘‘යෙමා්ප්පලවණ්ණාච, අග්ගායහස්සන්තිසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, අස්සත්යථොතිපවුච්චති. 

16. 

‘‘චිත්යතොචහත්ථාළවයකො, අග්ගායහස්සන්තපට්ඨකා; 

නන්දමාතාච්ත්තරා, අග්ගායහස්සන්තපට්ඨිකා; 

ආයුවස්සසතංතස්ස, යගොතමස්සයසස්සියනො. 

17. 

‘‘ඉදං සුත්වානවචනං, අසමස්සමයහසියනො; 

ආයමොදිතානරමරූ, බුද්ධබීජංකිරඅයං. 

18. 

‘‘්ක්කුට්ඨිසද්දාවත්තන්ති, අප්යඵොයටන්තිහසන්තිච; 

කතඤ්ජලීනමස්සන්ති, දසසහස්සියදවතා. 

19. 

‘‘යදිමස්ස යලොකනාථස්ස, විරජ්ඣිස්සාමසාසනං; 

අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුොඉමං. 

20. 

‘‘යථාමනුස්සානදිංතරන්තා, පටිතිත්ථංවිරජ්ඣිය; 

යහට්ඨාතිත්යථගයහත්වාන, ්ත්තරන්තිමහානදිං. 

21. 

‘‘එවයමවමයංසබ්යබ, යදිමුඤ්චාමිමංජිනං; 

අනාගතම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
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22. 

‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

තයමවඅත්ථංසායධන්යතො, මහාරජ්ජංජියනඅදං; 

මහාරජ්ජංදදිත්වාන, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. 

23. 

‘‘සුත්තන්තංවිනයංචාපි, නවඞ්ගංසත්ථුසාසනං; 

සබ්බංපරයාපුණිත්වාන, යසොභයිංජිනසාසනං. 

24. 

‘‘තත්ථප්පමත්යතොවිහරන්යතො, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගඤ්ෙහ’’න්ති. 

තත්ථ අෙං ය න සමයෙනාති අහං තස්මිං සමයය. විජි ාවී නාමාති

එවංනාමයකො චක්කවත්තිරාජා අයහොසිං. සමුද්දං අන් මන්ය නාති එත්ථ
චක්කවාළපබ්බතං සීමං මරයාදං කත්වා ඨිතං සමුද්දං අන්තං කත්වා
ඉස්සරයංවත්තයාමීතිඅත්යථො. එත්තාවතානපාකටංයහොති. 

රාජා කිර චක්කවත්තී චක්කරතනානුභායවන වාමපස්යසන සියනරුං 
කත්වා සමුද්දස්ස ්පරභායගන අට්ඨයයොජනසහස්සප්පමාණං පුබ්බවියදහං

ගච්ෙති. තත්ථ රාජා චක්කවත්තී – ‘‘පායණො න හන්තබ්යබො, අදින්නං

නාදාතබ්බං, කායමසුමිච්ො න චරතබ්බා, මුසා න භාසිතබ්බා, මජ්ජං න

පාතබ්බං, යථාභුත්තඤ්චභුඤ්ජථා’’ති (දී. නි. 2.244; 3.85; ම.නි. 3.257) 
ඔවාදංයදති.එවංඔවායදදින්යනතංචක්කරතනංයවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා

පුරත්ථිමං සමුද්දං අජ්යෙොගාහති. යථා යථා ච තං අජ්යෙොගාහති, තථා
තථා සංඛිත්තඌමිවිප්ඵාරං හුත්වා ඔගච්ෙමානං මහාසමුද්දසලිලං
යයොජනමත්තං ඔග්ගන්ත්වා අන්යතොසමුද්දං ්යභොසු පස්යසසු 

යවළුරයමණිභිත්ති විය පරමදස්සනීයං හුත්වා තිට්ඨති, එවං 
පුරත්ථිමසාගරපරයන්තං ගන්ත්වා තං චක්කරතනං පටිනිවත්තති.

පටිනිවත්තමායන ච තස්මිං සා පරසා අග්ගයතො යහොති, මජ්යෙ රාජා
චක්කවත්තී අන්යත චක්කරතනං යහොති. තම්පි ජලං ජලන්යතනවියයොගං
අසහමානමිවයනමිමණ්ඩලපරයන්තං අභිහනන්තයමවතීරමුපගච්ෙති. 

එවං රාජා චක්කවත්තී පුරත්ථිමසමුද්දපරයන්තං පුබ්බවියදහං 
අභිවිජිනිත්වා දක්ඛිණසමුද්දපරයන්තං ජම්බුදීපං වියජතකායමො
චක්කරතනයදසියතන මග්යගන දක්ඛිණසමුද්දාභිමුයෙො ගච්ෙති. තං
දසසහස්සයයොජනප්පමාණං ජම්බුදීපං අභිවිජිනිත්වා දක්ඛිණසමුද්දයතො
පච්චුත්තරත්වා සත්තයයොජනසහස්සප්පමාණං අපරයගොයානං වියජතං
යහට්ඨා වුත්තනයයයනව ගන්ත්වා තම්පි සාගරපරයන්තං අභිවිජිනිත්වා
පච්ඡිමසමුද්දයතොපි්ත්තරත්වා අට්ඨයයොජනසහස්සප්පමාණං ්ත්තරකුරුං
වියජතං තයථව ගන්ත්වා තං සමුද්දපරයන්තං කත්වා තයථව අභිවිජිය 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

147 

පටුන 

්ත්තරසමුද්දයතොපි පච්චුත්තරති. එත්තාවතා රඤ්ඤා චක්කවත්තිනා

සාගරපරයන්තාය පථවියා ඉස්සරයං අධිගතංයහොති. යතනවුත්තං සමුද්දං

අන් මන්ය න, ඉස්සරිෙංවත් ොමෙ’’න්ති. 

යකොටිස සෙස්සානන්ති යකොටිසතසහස්සානි. අයයමව වා පායඨො. 

විමලානන්ති ඛීණාසවානං. සෙ යලොකග්ගනායථනාති සද්ධිං දසබයලන

යකොටිසතසහස්සානන්ති අත්යථො. ප මන්යනනාති පණීයතන අන්යනන. 

 ප්පයන්ති තප්යපසිං. අපරියමෙයිය ො කප්යපති ඉයතො පට්ඨාය
සතසහස්සකප්පාධිකානි තීණි අසඞ්යෙෙයොනි අතික්කමිත්වා එකස්මිං
භද්දකප්යපතිඅත්යථො. 

පධානන්ති වීරයං.  යමව අත්ථං සායධන්ය ොති තයමව
බුද්ධකාරකමත්ථං දානපාරමිං පූයරන්යතො සායධන්යතො නිප්ඵායදන්යතොති

අත්යථො. මො ජ්ජන්ති චක්කවත්තිරජ්ජං. ජියනති භගවති, සම්පදානත්යථ

වා භුම්මං දට්ඨබ්බං. අදන්ති අදාසිං. එවමත්ථං සායධන්යතොති ඉමිනා
සම්බන්යධො දට්ඨබ්යබො. ‘‘මහාරජ්ජං ජියන දදි’’න්ති පඨන්ති යකචි. 

දදිත්වානාති චජිත්වා. සුත් න් න්ති සුත්තන්තපිටකං. විනෙන්ති

විනයපිටකං. නවඞ්ගන්ති සුත්තයගයොදිනවඞ්ගං. යසොභයං ජිනසාසනන්ති

ආගමාධිගයමහියලොකියයහිසමලඞ්කරං.  ත්ථාතිතස්සභගවයතොසාසයන. 

අප්පමත්ය ොති සතිසම්පන්යනො. බ්රේමයලොකමගඤ්ඡෙන්ති බ්රහ්මයලොකං 
අගඤ්ඡිංඅහං. 

ඉමස්ස පන යකොණ්ඩඤ්ඤබුද්ධස්ස රම්මවතී නාම නගරං අයහොසි, 

සුනන්යදොනාමරාජාපිතා, සුජාතානාමයදවීමාතා, භද්යදොචසුභද්යදො ච

ද්යව අග්ගසාවකා, අනුරුද්යධොනාමුපට්ඨායකො, තිස්සාච ්පතිස්සාචද්යව

අග්ගසාවිකා, සාලකලොණිරුක්යෙො යබොධි, අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබධං සරීරං, 

වස්සසතසහස්සානිආයුප්පමාණංඅයහොසි, තස්සරුචියදවී නාමඅග්ගමයහසී

අයහොසි, විජිතයසයනො නාමස්ස පුත්යතො, චන්යදො නාමුපට්ඨායකො රාජා. 
චන්දාරායමකිරවසීති.යතනවුත්තං– 

25. 

‘‘නගරංරම්මවතීනාම, සුනන්යදොනාමෙත්තියයො; 

සුජාතානාමජනිකා, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සමයහසියනො. 

30. 

‘‘භද්යදොයචවසුභද්යදොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

අනුරුද්යධොනාමුපට්ඨායකො, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සමයහසියනො. 

31. 

‘‘තිස්සාච්පතිස්සාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 
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සාලකලොණියකොයබොධි, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සමයහසියනො. 

33. 

‘‘යසොඅට්ඨාසීතිහත්ථානි, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 

යසොභයත්ළුරාජාව, සූරයයොමජ්ෙන්හියකයථා. 

34. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

35. 

‘‘ඛීණාසයවහිවිමයලහි, විචිත්තාආසියමදනී; 

යථාහිගගනමුළූභි, එවංයසෝපයසොභථ. 

36. 

‘‘යතපිනාගාඅප්පයමයො, අසඞ්යෙොභාදුරාසදා; 

විජ්ජුපාතංවදස්යසත්වා, නිබ්බුතායතමහායසා. 

37. 

‘‘සාචඅතලියාජිනස්සඉද්ධි, ඤාණපරභාවියතොචසමාධි; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ සාලකලයාණියකොති සාලකලොණිරුක්යෙො, යසො බුද්ධකායල

යචව චක්කවත්තිකායල ච නිබ්බත්තති, නාඤ්ඤදා. යසො එකායහයනව

්ට්ඨාති කිර. ඛීණාසයවහි විමයලහි, විචිත් ා ආසි යමදනීති අයං යමදනී

ඛීණාසයවහිඑකකාසාවපජ්යජොතාවිචිත්තාපරමදස්සනීයාඅයහොසි. ෙථා හීති 

ඔපම්මත්යථනිපායතො. උළූභීති නක්ෙත්යතහි, තාරාගයණහි ගගනතලංවිය 
ඛීණාසයවහිවිචිත්තාඅයංයමදනීයසොභිත්ථාතිඅත්යථො. 

අසඞ්යඛොභාතිඅට්ඨහියලොකධම්යමහි අක්යෙොභාඅවිකාරා. විජ්ජුපා ංව

දස්යසත්වාති විජ්ජුපාතං විය දස්සයිත්වා, ‘‘විජ්ජුප්පාතංවා’’තිපි පායඨො.
යකොණ්ඩඤ්ඤබුද්ධස්ස කිර කායල පරනිබ්බායමානා භික්ඛූ
සත්තතාලප්පමාණමාකාසමබ්භුග්ගන්ත්වා අසිතජලධරවිවරගතා විජ්ජුලතා
විය සමන්තයතො විජ්යජොතමානා යතයජොධාතං සමාපජ්ජිත්වා නිරුපාදානා
දහනා විය පරනිබ්බායිංසු. යතන වුත්තං ‘‘විජ්ජුපාතංව දස්යසත්වා’’ති. 

අතුලිොති අතලො අසදිසා. ඤාණපරිභාවිය ොති ඤායණන වඩ්ඪියතො.
යසසගාථායහට්ඨාවුත්තනයත්තා ්ත්තානාඑවාති. 

‘‘යකොණ්ඩඤ්යඤොනාමසම්බුද්යධො, චන්දාරායමමයනොරයම; 

නිබ්බායියචතියයොතස්ස, සත්තයයොජනියකොකයතො. 
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‘‘නයහවධාතයයොතස්ස, සත්ථුයනො, විකිරංසුතා; 

ඨිතාඑකඝනාහුත්වා, සුවණ්ණපටිමාවිය’’. 

සකලජම්බුදීපවාසියනො මනුස්සා සමාගන්ත්වා සත්තයයොජනිකං 
සත්තරතනමයං හරතාලමයනොසිලාය මත්තිකාකිච්චං යතලසප්පීහි
්දකකිච්චංකත්වා නිට්ඨායපසුන්ති. 

යකොණ්ඩඤ්ඤබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොදුතියයොබුද්ධවංයසො. 

5. මඞ්ගලබුද්ධවංසවණ්ණනා 

යකොණ්ඩඤ්යඤ කිර සත්ථර පරනිබ්බුයත තස්ස සාසනං
වස්සසතසහස්සං පවත්තිත්ථ. බුද්ධානුබුද්ධානං සාවකානං අන්තරධායනන 
සාසනමස්ස අන්තරධායි. යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස පන අපරභායග
එකමසඞ්යෙෙයෙමතික්කමිත්වා එකස්මිංයයව කප්යප චත්තායරො බුද්ධා

නිබ්බත්තිංසු මඞ්ගයලො, සුමයනො, ය වය ො, යසොභිය ොති.තත්ථ මඞ්ගයලො 
පන යලොකනායයකො කප්පසතසහස්සාධිකානි යසොළස අසඞ්යෙෙයොනි
පාරමියයො පූයරත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තත්ථ යාවතායුකං ඨත්වා

පඤ්චසුපුබ්බනිමිත්යතසු්ප්පන්යනසු බුද්ධයකොලාහලංනාම ්දපාදි, තදා
දසසහස්සචක්කවායළ යදවතායයො එකස්මිං චක්කවායළ සන්නිපතිත්වා
ආයාචන්ති– 

‘‘කායලො යෙොයතමහාවීර, ්ප්පජ්ජ මාතකුච්ඡියං; 

සයදවකංතාරයන්යතො, බුජ්ෙස්සුඅමතංපද’’න්ති.(බු.වං. 1.67); 

එවං යදයවහිආයාචියතොකතපඤ්චවියලොකයනොතසිතාකායා චවිත්වා 
සබ්බනගරුත්තයම්ත්තරනගයරඅනුත්තරස්ස්ත්තරස්සනාමරඤ්යඤො
කුයල්ත්තරායනාම යදවියාකුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිංගණ්හි.තදාඅයනකානි
පාටිහාරයානි පාතරහුං. තානි දීපඞ්කරබුද්ධවංයස වුත්තනයයයනව
යවදිතබ්බානි. තස්සා ්ත්තරාය කිර මහායදවියා කුච්ඡිස්මිං
සබ්බයලොකමඞ්ගලස්ස මඞ්ගලස්ස මහාසත්තස්ස පටිසන්ධිග්ගහණයතො 
පට්ඨාය සරීරප්පභා රත්තින්දිවං අසීතිහත්ථප්පමාණං පයදසං ඵරත්වා 
චන්දායලොකසූරයායලොයකහි අනභිභවනීයා හුත්වා අට්ඨාසි. සා ච
අඤ්යඤනායලොයකනවිනා අත්තයනොසරීරප්පභාසමුදයයයනවඅන්ධකාරං
විධමිත්වාඅට්ඨසට්ඨියාධාතීහි පරචාරයමානාවිචරති. 

සා කිර යදවතාහි කතාරක්ො දසන්නං මාසානං අච්චයයන 

පරමසුරභිකුසුමඵලධරසාොවිටයප කමලකුවලයසමලඞ්කයත රුරු-සීහ-
බෙග්ඝ-ගජ-ගවය-මහිංසපසදවිවිධමිගගණවිචරයත පරමරමණීයය

්ත්තරමධුරුයොයන නාම මඞ්ගලුයොයන මඞ්ගලමහාපුරසං විජායි. යසො
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ජාතමත්යතොව මහාසත්යතො සබ්බා දිසා වියලොයකත්වා ්ත්තරාභිමුයෙො
සත්තපදවීතිහායරන ගන්ත්වා ආසභිං වාචං නිච්ොයරසි. තස්මිඤ්ච ෙයණ
සකලදසසහස්සියලොකධාතූසු යදවතා දිස්සමානසරීරා දිබ්බමාලාදීහි
සමලඞ්කතගත්තා තත්ථ තත්ථ ඨත්වා ජයමඞ්ගලථුතිවචනානි 
සම්පවත්යතසුං. පාටිහාරයානිවුත්තනයායනව.නාමග්ගහණදිවයසපනස්ස
ලක්ෙණපාඨකා සබ්බමඞ්ගලසම්පත්තියා ජායතොති ‘‘මඞ්ගලකුමායරො’’
ත්යවවනාමංකරංසු. 

තස්ස කිර යසවා රුචිමා සිරමාති තයයො පාසාදා අයහසුං. 
යසවතීයදවිප්පමුොනිතිංසනාටකිත්ථිසහස්සානිඅයහසුං.තත්ථමහාසත්යතො 
නවවස්සසහස්සානි දිබ්බසුෙසදිසං සුෙං අනුභවිත්වා යසවතියා
අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිංසීලවංනාමපුත්තංලභිත්වාචත්තාරනිමිත්තානි
දිස්වාඅලඞ්කතං පණ්ඩරංනාමසුන්දරතරඞ්ගවරමාරුය්හමහාභිනික්ෙමනං
නික්ෙමිත්වා පබ්බජි. තං පන පබ්බජන්තං තිස්යසො මනුස්සයකොටියයො
අනුපබ්බජිංසු. යතහිපරවුයතොමහාපුරයසොඅට්ඨමායසපධානචරයමචර. 

තයතො විසාෙපුණ්ණමාය ්ත්තරගායම ්ත්තරයසට්ඨියනො ධීතාය
්ත්තරාය නාම දින්නං පක්ඛිත්තදිබ්යබොජං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා
සුරභිකුසුමාලඞ්කයත නීයලොභායස මයනොරයම සාලවයන දිවාවිහාරං
වීතිනායමත්වා ්ත්තයරන නාම ආජීවයකන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො
ගයහත්වා අසිතඤ්ජනගිරසඞ්කාසං අක්කන්තවරකනකජාලකූටංව 
සීතච්ොයං විවිධමිගගණසම්පාතවිරහිතං මන්දමාලුයතරතාය ඝනසාොය
සමලඞ්කතං නච්චන්තමිවපීතියාවියරොචමානංනාගයබොධිං්පසඞ්කමිත්වා
මත්තවරනාගගාමීනාගයබොධිං පදක්ඛිණංකත්වා පුබ්බුත්තරපස්යස ඨත්වා
අට්ඨපණ්ණාසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා තත්ථ පල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වා චතරඞ්ගසමන්නාගතං වීරයං අධිට්ඨහිත්වා සබලං මාරබලං
විද්ධංයසත්වා පුබ්යබනිවාසදිබ්බචක්ඛුඤාණානි පටිලභිත්වා
පච්චයාකාරසම්මසනං කත්වා ෙන්යධසු අනිච්චාදිවයසන අභිනිවිසිත්වා
අනුක්කයමනඅනුත්තරංසම්මාසම්යබොධිංපත්වා– 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං, සන්ධාවිස්සංඅනිබ්බිසං; 

ගහකාරංගයවසන්යතො, දුක්ොජාතිපුනප්පුනං. 

‘‘ගහකාරකදිට්යඨොසි, පුනයගහංනකාහසි; 

සබ්බායතඵාසුකාභග්ගා, ගහකූටංවිසඞ්ෙතං; 

විසඞ්ොරගතංචිත්තං, තණ්හානංෙයමජ්ෙගා’’ති.(ධ.ප.153-154) 

– 

්දානං ්දායනසි. 
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මඞ්ගලස්ස පන සම්මාසම්බුද්ධස්ස අඤ්යඤහි බුද්යධහි අධිකතරා 
සරීරප්පභා අයහොසි. යථා පන අඤ්යඤසං සම්මාසම්බුද්ධානං සමන්තා

අසීතිහත්ථප්පමාණා වා බොමප්පමාණා වා සරීරප්පභා අයහොසි, න එවං
තස්ස. තස්ස පන භගවයතො සරීරප්පභා නිච්චකාලං දසසහස්සියලොකධාතං
ඵරත්වා අට්ඨාසි. තරුගිරඝරපාකාරඝටකවාටාදයයො 
සුවණ්ණපට්ටපරයයොනද්ධා විය අයහසුං. නවුතිවස්සසතසහස්සානි ආයු
තස්ස අයහොසි. එත්තකං කාලං චන්දසූරයතාරකාදීනං පභා නත්ථි.
රත්තින්දිවපරච්යෙයදො න පඤ්ඤායිත්ථ. දිවා සූරයායලොයකන විය සත්තා
නිච්චං බුද්ධායලොයකයනව සබ්බකම්මානි කයරොන්තා විචරංසු. සායං
පුප්ඵනකකුසුමානං පායතො ච රවනකසකුණාදීනඤ්ච වයසන යලොයකො
රත්තින්දිවපරච්යෙදංසල්ලක්යෙසි. 

කිං පන අඤ්යඤසං බුද්ධානං අයමානුභායවො නත්ථීති? යනො නත්ථි.
යතපි හි ආකඞ්ෙමානා දසසහස්සියලොකධාතං තයතො වා භියයෙො ආභාය
ඵයරයයං. මඞ්ගලස්ස පන භගවයතො පුබ්බපත්ථනාවයසන අඤ්යඤසං
බොමප්පභා විය සරීරප්පභා නිච්චයමව දසසහස්සියලොකධාතං ඵරත්වා
අට්ඨාසි. යසො කිර යබොධිසත්තකායල යවස්සන්තරත්තභාවසදියස
අත්තභායව සපුත්තදායරො වඞ්කපබ්බතසදියස පබ්බයත වසි. අයථයකො

සබ්බජනවියහඨයකො ඛ දාඨියකො නාම මනුස්සභක්යෙො මයහසක්යෙො 
යක්යෙො මහාපුරසස්ස දානජ්ොසයතං සුත්වා බ්රාහ්මණවණ්යණන
්පසඞ්කමිත්වා මහාසත්තං ද්යව දාරයක යාචි. මහාසත්යතො ‘‘දදාමි
බ්රාහ්මණස්ස පුත්තයක’’ති හට්ඨපහට්යඨො ්දකපරයන්තං පථවිං
කම්යපන්යතොද්යවදාරයකඅදාසි.අථයෙොයක්යෙො තස්සපස්සන්තස්යසව
මහාපුරසස්ස තං බ්රාහ්මණවණ්ණං පහාය අනලජාලපිඞ්ගලවිරූපනයයනො
විසමවිරූපකුටිලභීමදායඨො චිපිටකවිරූපනායසො කපිලඵරුසදීඝයකයසො 
නවදඩ්ඪතාලක්ෙන්ධසදිසකායයො හුත්වා යත දාරයක මුළාලකලාපං විය
ගයහත්වා ොදි. මහාපුරසස්ස යක්ෙං ඔයලොයකත්වා මුයෙ විවටමත්යත
අග්ගිජාලං විය යලොහිතධාරං ්ග්ගිරන්තං තස්ස මුෙං දිස්වාපි

යකසග්ගමත්තම්පියදොමනස්සංන්ප්පජ්ජි. ‘‘සුදින්නංවතයමදාන’’න්ති
චින්තයයතොපනස්සසරීයරමහන්තංපීතියසොමනස්සං ්දපාදි.යසො‘‘ඉමස්ස
යම නිස්සන්යදන අනාගයත ඉමිනා නීහායරන රස්මියයො නික්ෙමන්තූ’’ති
පත්ථනමකාසි.තස්සතංපත්ථනංනිස්සායබුද්ධභූතස්සසරීරයතො රස්මියයො
නික්ෙමිත්වාඑත්තකංඨානංඵරංසු. 

අපරම්පි පුබ්බචරයං තස්ස අත්ථි. අයං කිර යබොධිසත්තකායල එකස්ස
බුද්ධස්ස යචතියං දිස්වා – ‘‘ඉමස්ස බුද්ධස්ස මම ජීවිතං පරච්චජිතං
වට්ටතී’’ති දණ්ඩදීපිකායවඨනනියායමන සකලසරීරං යවඨායපත්වා
රතනමත්තමකුළං සතසහස්සග්ඝනිකං සුවණ්ණපාතිං සුගන්ධසප්පිස්ස
පූරායපත්වාතත්ථසහස්සවට්ටියයොජායලත්වාතංසීයසනාදාය සකලසරීරං
ජාලායපත්වාජිනයචතියංපදක්ඛිණංකයරොන්යතොසකලරත්තිංවීතිනායමසි.
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එවං යාව අරුණුග්ගමනා වායමන්තස්ස යලොමකූපමත්තම්පි ්සුමං න
ගණ්හි.පදුමගබ්භං පවිට්ඨකායලො වියඅයහොසි.ධම්යමොහිනායමසඅත්තානං
රක්ෙන්තං රක්ෙති.යතනාහභගවා– 

‘‘ධම්යමො හයව රක්ෙති ධම්මචාරං, ධම්යමො සුචිණ්යණො 

සුෙමාවහාති; 

එසානිසංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, නදුග්ගතිංගච්ෙති ධම්මචාරී’’ති.

(යථරගා.303; ජා.1.10.102; 1.15.385); 

ඉමස්සාපි කම්මස්ස නිස්සන්යදන තස්ස සරීයරොභායසො 
දසසහස්සියලොකධාතං ඵරත්වා අට්ඨාසි (ධ. ස. අට්ඨ. නිදානකථා). යතන
වුත්තං– 

1. 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤස්සඅපයරන, මඞ්ගයලොනාමනායයකො; 

තමංයලොයකනිහන්ත්වාන, ධම්යමොක්කමභිධාරයි. 

2. 

‘‘අතලාසිපභාතස්ස, ජියනහඤ්යඤහි්ත්තරං; 

චන්දසූරයප්පභංහන්ත්වා, දසසහස්සීවියරොචතී’’ති. 

තත්ථ  මන්ති යලොකන්ධකාරඤ්ච හදයතමඤ්ච. නිෙන්ත්වානාති

අභිභවිත්වා. ධම්යමොක්කන්ති එත්ථ අයං පන උක්කා-සද්යදො
සුවණ්ණකාරමූසාදීසු අයනයකසු අත්යථසු දිස්සති. තථාහි ‘‘සණ්ඩායසන

ජාතරූපං ගයහත්වා ්ක්කාමුයෙ පක්ඛියපයො’’ති (ම. නි. 3.360) 
ආගතට්ඨායන සුවණ්ණකාරානං මූසා ‘‘්ක්කා’’ති යවදිතබ්බා. ‘‘්ක්කං

බන්යධයෙ, ්ක්කංබන්ධිත්වා්ක්කාමුෙංආලිම්යපයො’’තිආගතට්ඨායන

කම්මාරානං අඞ්ගාරකපල්ලං. ‘‘කම්මාරානංයථා්ක්කා, අන්යතොොයති

යනොබහී’’ති(ජා.2.22.649) ආගතට්ඨායනකම්මාරුද්ධනං.‘‘එවංවිපායකො

්ක්කාපායතො භවිස්සතී’’ති (දී.නි. 1.24, 208) ආගතට්ඨායන වායුයවයගො

‘‘්ක්කා’’ති වුච්චති. ‘‘්ක්කාසු ධාරයමානාසූ’’ති (දී. නි. 1.159) 
ආගතට්ඨායන දීපිකා ‘‘්ක්කා’’ති වුච්චති. ඉධාපි දීපිකා ්ක්කාති 

අධිප්යපතා (ම. නි. අට්ඨ. 1.76 ආදයයො). තස්මා ඉධ ධම්මමයං ්ක්කං

අභිධාරයි, අවිජ්ජන්ධකාරපටිච්ෙන්නස්ස අවිජ්ජන්ධකාරාභිභූතස්ස
යලොකස්සධම්මමයං්ක්කං ධායරසීතිඅත්යථො. 

අතුලාසීති අතලොආසි.අයයමවවාපායඨො, අඤ්යඤහිබුද්යධහිඅසදිසා

අයහොසීති අත්යථො. ජියනෙඤ්යඤහීති ජියනහි අඤ්යඤහි. චන්දසූරිෙප්පභං

ෙන්ත්වාති චන්දසූරයානං පභං අභිහන්ත්වා. දසසෙස්සී විය ොචතීති 

චන්දසූරයායලොකංවිනාබුද්ධායලොයකයනවදසසහස්සීවියරොචතීතිඅත්යථො. 
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මඞ්ගලසම්මාසම්බුද්යධො පන අධිගතයබොධිඤායණො යබොධිමූයලයයව 
සත්තසත්තාහානිවීතිනායමත්වාබ්රහ්මුයනොධම්මායාචනංසම්පටිච්ඡිත්වා– 

‘‘කස්ස නු යෙො අහං ඉමං ධම්මං යදයසයෙ’’න්ති (ම. නි. 1.284; 2.341; 

මහාව. 10) ්පධායරන්යතො අත්තනා සහ පබ්බජිතානං භික්ඛූනං තිස්යසො
යකොටියයො ්පනිස්සයසම්පන්නං අද්දස. අථස්ස එතදයහොසි – ‘‘ඉයම

කුලපුත්තාමංපබ්බජන්තංඅනුපබ්බජිතා ්පනිස්සයසම්පන්නාච, යතමයා
විසාෙපුණ්ණමාය වියවකත්ථියකන විස්සජ්ජිතා සිරවඩ්ඪනනගරං

්පනිස්සාය සිරවනගහනං ගන්ත්වා විහරන්ති, හන්දාහං තත්ථ ගන්ත්වා
ධම්මං යතසං යදයසස්සාමී’’ති අත්තයනො පත්තචීවරං ගයහත්වා හංසරාජා
විය ගගනතලමබ්භුග්ගන්ත්වා සිරවනගහයන පච්චුට්ඨාසි. යත ච භික්ඛූ
භගවන්තං වන්දිත්වා අන්යතවාසිකවත්තං දස්යසත්වා භගවන්තං
පරවායරත්වා නිසීදිංසු. යතසං භගවා සබ්බබුද්ධනියසවිතං 

ධම්මචක්කප්පවත් නසුත් න් ං කයථසි.තයතොතිස්යසො භික්ඛුයකොටියයො
අරහත්තංපාපුණිංසු.යදවමනුස්සානං යකොටිසතසහස්සානංධම්මාභිසමයයො
අයහොසි.යතනවුත්තං– 

3. 

‘‘යසොපිබුද්යධොපකායසසි, චතයරොසච්චවරුත්තයම; 

යතයතසච්චරසංපීත්වා, වියනොයදන්තිමහාතමං. 

4. 

‘‘පත්වානයබොධිමතලං, පඨයමධම්මයදසයන; 

යකොටිසතසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ චතුය ොති චත්තාර. සච්චවරුත් යමති සච්චානි ච වරානි ච

සච්චවරානි, සච්චානි ්ත්තමානීති අත්යථො. ‘‘චත්තායරො

සච්චවරුත්තයම’’තිපි පායඨො, තස්ස චත්තාර සච්චවරානි ්ත්තමානීති

අත්යථො. ය  ය ති යත යත යදවමනුස්සා බුද්යධන භගවතා විනීතා. 

සච්ච සන්තිචතසච්චපටියවධාමතරසං පිවිත්වා. වියනොයදන්තිමො මන්ති

යතනයතනමග්යගන පහාතබ්බංයමොහතමංවියනොයදන්ති, විද්ධංයසන්තීති

අත්යථො. පත්වානාතිපටිවිජ්ඣිත්වා. යබොධින්ති එත්ථපනායං යබොධි-සද්යදො
– 

‘‘මග්යග ඵයලච නිබ්බායන, රුක්යෙපඤ්ඤත්තියංතථා; 

සබ්බඤ්ඤුයතචඤාණස්මිං, යබොධිසද්යදොපනාගයතො’’. 

තථා හි පයනස – ‘‘යබොධි වුච්චති චතූසු මග්යගසු ඤාණ’’න්තිආදීසු

(චූළනි. ෙග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 121) මග්යග ආගයතො. ‘‘්පසමාය

අභිඤ්ඤායසම්යබොධායසංවත්තතී’’ති(ම.නි.1.33; 3.323; මහාව.13; සං. 

නි. 5.1081; පටි. ම. 2.30) එත්ථ ඵයල. ‘‘පත්වාන යබොධිං අමතං
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අසඞ්ෙත’’න්තිඑත්ථ නිබ්බායන.‘‘අන්තරාචගයංඅන්තරාචයබොධි’’න්ති

(ම. නි. 1.285; 2.341; මහාව. 11) එත්ථ අස්සත්ථරුක්යෙ. ‘‘යබොධි යෙො
රාජකුමායරො යභොයතො යගොතමස්ස පායද සිරසා වන්දතී’’ති එත්ථ (ම. නි.

2.324; චූළව. 268) පඤ්ඤත්තියං. ‘‘පප්යපොති යබොධිං වරභූරයමධයසො’’ති 

(දී.නි.3.217) එත්ථසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ.ඉධාපිසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණ

දට්ඨබ්යබො. අරහත්තමග්ගඤායණපිවට්ටති(ම.නි.අට්ඨ.1.13; ්දා.අට්ඨ.

1; පාරා. අට්ඨ. 1.11; චරයා. අට්ඨ. නිදානකථා). අතුලන්ති තලරහිතං 

පමාණාතීතං, අප්පමාණන්ති අත්යථො. සම්යබොධිං පත්වා ධම්මං
යදයසන්තස්ස තස්ස භගවයතො පඨයම ධම්මයදසයනති අත්යථො
ගයහතබ්යබො. 

යදා පන චිත්තං නාම නගරං ්පනිස්සාය විහරන්යතො
චම්පකරුක්ෙමූයල කණ්ඩම්බරුක්ෙමූයල අම්හාකං භගවා විය තිත්ථියානං
මානමද්දනං යමකපාටිහාරයං කත්වා සුරාසුරයුවතිරතිසම්භවයන
රුචිරනවකනකරජතමයවරභවයන තාවතිංසභවයන 
පාරච්ෙත්තකරුක්ෙමූයල පණ්ඩුකම්බලසිලාතයල නිසීදිත්වා අභිධම්මං

කයථසි, තදා යකොටිසතසහස්සානංයදවතානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසි, අයං
දුතියයොඅභිසමයයො.යදාපනසුනන්යදො නාමචක්කවත්තිරාජාසුරභිනගයර
පූරතචක්කවත්තිවත්යතො හුත්වා චක්කරතනං පටිලභි. තං කිර
මඞ්ගලදසබයල යලොයක්ප්පන්යන චක්කරතනං ඨානා ඔසක්කිතං දිස්වා
සුනන්යදො රාජා විගතානන්යදො බ්රාහ්මයණ පරපුච්ඡි – ‘‘ඉමං චක්කරතනං

මමකුසයලනනිබ්බත්තං, කස්මාඨානාඔසක්කිත’’න්ති? තයතොයතතස්ස

රඤ්යඤො ඔසක්කනකාරණං බොකරංසු. ‘‘චක්කවත්තිරඤ්යඤො
ආයුක්ෙයයනවාපබ්බජ්ජූපගමයනනවාබුද්ධපාතභායවනවා චක්කරතනං

ඨානා ඔසක්කතීති වත්වා තය්හං පන, මහාරාජ, ආයුක්ෙයයො නත්ථි, 

අතිදීඝායුයකොත්වං, මඞ්ගයලොපනසම්මාසම්බුද්යධොයලොයක්ප්පන්යනො, 
යතන යත චක්කරතනං ඔසක්කිත’’න්ති. තං සුත්වා සුනන්යදො
චක්කවත්තිරාජා සපරජයනො තං චක්කරතනං සිරසා වන්දිත්වා ආයාචි –

‘‘යාවාහං තවානුභායවන මඞ්ගලදසබලං සක්කරස්සාමි, තාව ත්වං මා
අන්තරධායස්සූ’’ති.අථනංචක්කරතනං යථාඨායනයයවඅට්ඨාසි. 

තයතො සමුපාගතානන්යදො සුනන්යදො චක්කවත්තිරාජා
ෙත්තිංසයයොජනපරමණ්ඩලාය පරසාය පරවුයතො සබ්බයලොකමඞ්ගලං 
මඞ්ගලදසබලං ්පසඞ්කමිත්වා සසාවකසඞ්ඝං සත්ථාරං මහාදායනන
සන්තප්යපත්වා අරහන්තානං යකොටිසතසහස්සානං කාසිකවත්ථානි දත්වා
තථාගතස්සසබ්බපරක්ොයරදත්වා සකලයලොකවිම්හයකරංභගවයතොපූජං
කත්වා මඞ්ගලං සබ්බයලොකනාථං ්පසඞ්කමිත්වා 
දසනෙසයමොධානසමුජ්ජලං විමලකමලමකුළසමමඤ්ජලිං සිරසි කත්වා 
වන්දිත්වා ධම්මස්සවනත්ථාය එකමන්තං නිසීදි. පුත්යතොපි තස්ස
අනුරාජකුමායරොනාම තයථවනිසීදි. 
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තදා සුනන්දචක්කවත්තිරාජප්පමුොනං යතසං භගවා අනුපුබ්බිකථං 
කයථසි. සුනන්යදො චක්කවත්තීසද්ධිං පරසායසහපටිසම්භිදාහි අරහත්තං
පාපුණි. අථ සත්ථා යතසං පුබ්බචරයං ඔයලොයකන්යතො
ඉද්ධිමයපත්තචීවරස්ස ්පනිස්සයං දිස්වා චක්කජාලසමලඞ්කතං

දක්ඛිණහත්ථං පසායරත්වා – ‘‘එථ, භික්ෙයවො’’ති ආහ. සබ්යබ 
තඞ්ෙණංයයව දුවඞ්ගුලයකසා ඉද්ධිමයපත්තචීවරධරා වස්සසට්ඨිකත්යථරා
විය ආකප්පසම්පන්නා හුත්වා භගවන්තං පරවාරයිංසු. අයං තතියයො
අභිසමයයොඅයහොසි.යතන වුත්තං– 

5. 

‘‘සුරන්දයදවභවයන, බුද්යධොධම්මමයදසයි; 

යකොටිසතසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. 

6. 

‘‘යදාසුනන්යදොචක්කවත්තී, සම්බුද්ධං්පසඞ්කමි; 

තදාආහනිසම්බුද්යධො, ධම්මයභරංවරුත්තමං. 

7. 

‘‘සුනන්දස්සානුචරාජනතා, තදාසුංනවුතියකොටියයො; 

සබ්යබපියතනිරවයසසා, අයහසුංඑහිභික්ඛුකා’’ති. 

තත්ථ සුරින්දයදවභවයනති පුන යදවින්දභවයනති අත්යථො. ධම්මන්ති

අභිධම්මං. ආෙනීති අභිහනි. වරුත් මන්ති වයරො භගවා ්ත්තමං

ධම්මයභරන්ති අත්යථො. අනුච ාතිනිබද්ධචරා යසවකා. ආසුන්ති අයහසුං.

‘‘තදාසි නවුතියකොටියයො’’තිපි පායඨො. තස්ස ජනතා ආසි, සා ජනතා

කිත්තකාතියච, නවුතියකොටියයොති අත්යථො. 

අථමඞ්ගයලකිර යලොකනායථයමෙයලපුයර විහරන්යතතස්මිංයයව
පුයර සුයදයවොචධම්මයසයනොචමාණවකාමාණවකසහස්සපරවාරාතස්ස

භගවයතො සන්තියක එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිංසු. මාඝපුණ්ණමාය ද්වීසු 

අග්ගසාවයකසු සපරවායරසු අරහත්තං පත්යතසු සත්ථා

යකොටිසතසහස්සභික්ඛුගණමජ්යෙ පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, අයං පඨයමො
සන්නිපායතො අයහොසි. පුන්ත්තරාරායමනාම අනුත්තයර ඤාතිසමාගයම

පබ්බජිතානං යකොටිසතසහස්සානං සමාගයම පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, අයං
දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. සුනන්දචක්කවත්තිභික්ඛුගණසමාගයම

නවුතියකොටිසහස්සානං භික්ඛූනං මජ්යෙ පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, අයං
තතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

8. 

‘‘සන්නිපාතා තයයොආසුං, මඞ්ගලස්ස මයහසියනො; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. 
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9. 

‘‘දුතියයොයකොටිසතසහස්සානං, තතියයොනවුතියකොටිනං; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, තදාආසිසමාගයමො’’ති. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො සුරුචිබ්රාහ්මණගායම සුරුචි නාම 

බ්රාහ්මයණො හුත්වා තිණ්ණං යවදානං පාරගූ සනිඝණ්ඩුයකටුභානං
සාක්ෙරප්පයභදානං ඉතිහාසපඤ්චමානං පදයකො යවයොකරයණො
යලොකායතමහාපුරසලක්ෙයණසු අනවයයො අයහොසි. යසො සත්ථාරං
්පසඞ්කමිත්වාදසබලස්සමධුරධම්මකථංසුත්වාභගවතිපසීදිත්වාසරණං 
ගන්ත්වා – ‘‘ස්යව මය්හං භික්ෙං ගණ්හථා’’ති සසාවකසඞ්ඝං භගවන්තං

නිමන්යතසි. යසොභගවතා‘‘බ්රාහ්මණ, කිත්තයකහිභික්ඛූහියතඅත්යථො’’ති

වුත්යතො – ‘‘කිත්තකා පන යවො, භන්යත, පරවාරා භික්ඛූ’’ති ආහ. තදා

පඨමසන්නිපායතොවයහොති, තස්මා ‘‘යකොටිසතසහස්ස’’න්තිවුත්යත–‘‘යදි

එවං, භන්යත, සබ්යබහිපි සද්ධිං මය්හං භික්ෙං ගණ්හථා’’ති නිමන්යතසි.
සත්ථාඅධිවායසසි. 

බ්රාහ්මයණො භගවන්තං ස්වාතනාය නිමන්යතත්වා අත්තයනො ඝරං 
ගච්ෙන්යතො චින්යතසි – ‘‘අහං එත්තකානං භික්ඛූනං යාගුභත්තවත්ථාදීනි

දාතං සක්යකොමි, නිසීදනට්ඨානං පන කථං භවිස්සතී’’ති. තස්ස කිර සා 
චින්තනා චතරාසීතියයොජනසහස්සප්පමායණ යමරුමත්ථයක ඨිතස්ස
යදවරාජස්ස දසසතනයනස්ස පණ්ඩුකම්බලසිලාසනස්ස ්ණ්හාකාරං
ජයනසි. අථ සක්යකො යදවරාජාආසනස්ස ්ණ්හභාවං දිස්වා – ‘‘යකොනු
යෙො මං ඉමම්හා ඨානා චායවතකායමො’’ති සමුප්පන්නපරවිතක්යකො 
දිබ්යබන චක්ඛුනා මනුස්සයලොකං ඔයලොයකන්යතො මහාපුරසං දිස්වා –
‘‘අයං මහාසත්යතො බුද්ධප්පමුෙං භික්ඛුසඞ්ඝං නිමන්යතත්වා තස්ස

නිසීදනත්ථායචින්යතසි, මයාපි තත්ථගන්ත්වා පුඤ්ඤයකොට්ඨාසංගයහතං
වට්ටතී’’ති වඩ්ඪකීවණ්ණං නිම්මිනිත්වා වාසිඵරසුහත්යථො මහාපුරසස්ස

පුරයතො පාතරයහොසි. යසො ‘‘අත්ථි නු යෙො කස්සචි භතියා
කත්තබ්බකම්ම’’න්තිආහ. 

මහාසත්යතො දිස්වා ‘‘කිං කම්මං කාතං සක්ඛිස්සසී’’ති ආහ. ‘‘මම 

අජානනසිප්පංනාමනත්ථි, යයොයයොයංයංඉච්ෙතිමණ්ඩපංවාපාසාදංවා

අඤ්ඤං වා කිඤ්චි නියවසනාදිකං, තස්ස තස්ස තං තං කාතං

සමත්යථොම්හී’’ති. ‘‘යතන හි මය්හං කම්මං අත්ථී’’ති. ‘‘කිං, අයො’’ති? 

‘‘ස්වාතනාය මයා යකොටිසතසහස්සභික්ඛූ නිමන්තිතා, යතසං

නිසීදනමණ්ඩපංකරස්සසී’’ති? ‘‘අහංනාමකයරයෙං, සයචයමභතිං දාතං

සක්ඛිස්සථා’’ති. ‘‘සක්ඛිස්සාමි, තාතා’’ති. ‘‘යදි එවං, සාධු, කරස්සාමී’’ති
වත්වා එකං පයදසං ඔයලොයකසි. යසො ද්වාදසයයොජනප්පමායණො පයදයසො 
කසිණමණ්ඩලං විය සමතයලො පරමරමණීයයො අයහොසි. පුන යසො
‘‘එත්තයක ඨායන සත්තරතනමයයො දට්ඨබ්බසාරමණ්යඩො මණ්ඩයපො
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්ට්ඨහතූ’’ති චින්යතත්වා ඔයලොයකසි. තයතො තාවයදව මණ්ඩපසදියසො
පථවිතලංභින්දිත්වාමණ්ඩයපෝට්ඨහි.තස්ස යසොවණ්ණමයයසුථම්යභසු

රජතමයා ඝටකා අයහසුං, රජතමයයසු ථම්යභසු යසොවණ්ණමයා ඝටකා, 

මණිත්ථම්යභසුපවාළමයාඝටකා, පවාළමයයසුථම්යභසුමණිමයාඝටකා, 
සත්තරතනමයයසු ථම්යභසුසත්තරතනමයාඝටකාඅයහසුං. 

තයතො මණ්ඩපස්ස අන්තරන්තරාපි කිඞ්කිණිකජාලා ඔලම්බතූ’’ති 

ඔයලොයකසි, සහ ඔයලොකයනන කිඞ්කිණිකජාලා ඔලම්බි, යස්ස
මන්දවායතරතස්ස පඤ්චඞ්ගිකස්යසව තරයස්ස පරමමයනොරයමො මධුයරො

සද්යදොනිච්ෙරති, දිබ්බසඞ්ගීතිවත්තනකායලොවියඅයහොසි. ‘‘අන්තරන්තරා 
දිබ්බගන්ධදාමපුප්ඵදාමපත්තදාමසත්තරතනදාමානි ඔලම්බන්තූ’’ති

චින්යතසි, සහ චින්තාය දාමානි ඔලම්බිංසු. ‘‘යකොටිසතසහස්සසඞ්ොනං
භික්ඛූනංආසනානි ච කප්පියමහග්ඝපච්චත්ථරණානිආධාරකානි ච පථවිං

භින්දිත්වා ්ට්ඨහන්තූ’’ති චින්යතසි, තාවයදව ්ට්ඨහිංසු. ‘‘යකොයණ

යකොයණ එයකකා ්දකචාටි ්ට්ඨහතූ’’ති චින්යතසි, තඞ්ෙණංයයව
්දකචාටියයො පරමසීතයලන මධුයරන සුවිසුද්ධසුගන්ධකප්පියවාරනා
පුණ්ණා කදලිපණ්ණපිහිතමුො ්ට්ඨහිංසු. යසො දසසතනයයනො එත්තකං

මායපත්වා බ්රාහ්මණස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා – ‘‘එහි, අයෙ, තව මණ්ඩපං
දිස්වා මය්හං භතිං යදහී’’ති ආහ. මහාපුරයසො ගන්ත්වා තං මණ්ඩපං
ඔයලොයකසි. තස්සඔයලොයකන්තස්යසවසකලසරීරංපඤ්චවණ්ණායපීතියා
නිරන්තරංඵුටංඅයහොසි. 

අථස්ස මණ්ඩපං ඔයලොකයයතො එතදයහොසි – ‘‘නායං මණ්ඩයපො

මනුස්සභූයතන කයතො, මය්හං අජ්ොසයං මය්හං ගුණං ආගම්ම අද්ධා

සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො භවනං ්ණ්හං අයහොසි, තයතො සක්යකන 

යදවානමින්යදනඅයංමණ්ඩයපොනිම්මියතො’’ති. ‘‘නයෙොපනයමයුත්තං

එවරූයප මණ්ඩයප එකදිවසංයයව දානං දාතං, සත්තාහං දස්සාමී’’ති 
චින්යතසි. බාහිරකදානං නාම තත්තකම්පි සමානං යබොධිසත්තානං හදයං

තට්ඨිං කාතං න සක්යකොති, අලඞ්කතසීසං වා ඡින්දිත්වා අඤ්ජිතානි වා
අක්ඛීනි ්ප්පායටත්වා හදයමංසං වා ්බ්බට්යටත්වා දින්නකායල
යබොධිසත්තානංචාගංනිස්සායතට්ඨිනාම යහොති.අම්හාකංයබොධිසත්තස්ස

හි සිවිජා යක (ජා. 1.15.52 ආදයයො) යදවසිකං
පඤ්චකහාපණසතසහස්සානි විස්සජ්යජත්වා චතූසු නගරද්වායරසු 
නගරමජ්යෙති පඤ්චසු ඨායනසු දානං යදන්තස්ස තං දානං චාගතට්ඨිං
්ප්පායදතං නාසක්ඛි.යදාපනස්සබ්රාහ්මණවණ්යණනආගන්ත්වාසක්යකො

යදවරාජා අක්ඛීනි යාචි, තදා යසො තානි චක්ඛූනි ්ප්පායටත්වා අදාසි, 

දදමානස්යසවහායසෝප්පජ්ජි, යකසග්ගමත්තම්පිචිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තං
නායහොසි.එවංසබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්තානං බාහිරදානංනිස්සායතිත්තිනාම
නත්ථි. තස්මා යසොපි මහාපුරයසො – ‘‘මයා යකොටිසතසහස්සසඞ්ොනං
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භික්ඛූනංදානංදාතංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාතස්මිං මණ්ඩයපනිසීදායපත්වා
සත්තාහංගවපානංනාමදානංඅදාසි. 

එත්ථ ගවපානන්ති මහන්යත මහන්යත යකොලම්යබ ඛීරස්ස පූයරත්වා
්ද්ධයනසුආයරොයපත්වා ඝනපාකපක්යකඛීයර යථොකයථොයකතණ්ඩුයල
පක්ඛිපිත්වා පක්කමධුසක්ෙරචුණ්ණසප්පීහි අභිසඞ්ෙතයභොජනං වුච්චති.

ඉදයමව චතුමධු යභොජනන්තිපි වුච්චති. මනුස්සායයව පන පරවිසිතං
නාසක්ඛිංසු. යදවාපි එකන්තරකා හුත්වා පරවිසිංසු.

ද්වාදසයයොජනප්පමාණම්පිතංඨානං යතභික්ඛූගණ්හිතංනප්පයහොසියයව, 
යත පන භික්ඛූ අත්තයනො අත්තයනො අනුභායවන නිසීදිංසු.
පරයයොසානදිවයස සබ්යබසං භික්ඛූනං පත්යත යධොවායපත්වා
යභසජ්ජත්ථාය සප්පිනවනීතමධුඵාණිතාදීනං පූයරත්වා තිචීවයරහි සද්ධිං
අදාසි. තත්ථ සඞ්ඝනවකභික්ඛුනා ලද්ධචීවරසාටකා සතසහස්සග්ඝනිකා
අයහසුං. 

අථ සත්ථා අනුයමොදනං කයරොන්යතො – ‘‘අයං මහාපුරයසො එවරූපං

මහාදානං අදාසි, යකොනුයෙොභවිස්සතී’’ති්පධායරන්යතො – ‘‘අනාගයත
කප්පසතසහස්සාධිකානං ද්වින්නං අසඞ්යෙෙයොනං මත්ථයක යගොතයමො
නාමබුද්යධොභවිස්සතී’’තිදිස්වාතයතො මහාසත්තංආමන්යතත්වා–‘‘ත්වං
එත්තකංනාමකාලං අතික්කමිත්වා යගොතයමොනාම බුද්යධො භවිස්සසී’’ති

බොකාසි. අථ මහාපුරයසො භගවයතො බොකරණං සුත්වා පමුදිතහදයයො – 

‘‘අහංකිරබුද්යධොභවිස්සාමි, නයමඝරාවායසනඅත්යථො, පබ්බජිස්සාමී’’ති 
චින්යතත්වාතථාරූපංසම්පත්තිං යෙළපිණ්ඩං විය පහායසත්ථුසන්තියක 

පබ්බජිත්වාබුද්ධවචනං්ග්ගණ්හිත්වාඅභිඤ්ඤාචඅට්ඨසමාපත්තියයොච 
නිබ්බත්යතත්වා අපරහීනජ්ොයනො යාවතායුකං ඨත්වා ආයුපරයයොසායන
බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්ති.යතනවුත්තං– 

10. 

‘‘අහං යතනසමයයන, සුරුචීනාමබ්රාහ්මයණො; 

අජ්ොයයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. 

11. 

‘‘තමහං්පසඞ්කම්ම, සරණංගන්ත්වානසත්ථුයනො; 

සම්බුද්ධප්පමුෙංසඞ්ඝං, ගන්ධමායලනපූජයිං; 

පූයජත්වාගන්ධමායලන, ගවපායනනතප්පයිං. 

12. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, මඞ්ගයලොද්විපදුත්තයමො; 

අපරයමයෙියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

13. 
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‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉම’’න්ති.– 
අට්ඨගාථාවිත්ථායරතබ්බා. 

14. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා. 

15. 

‘‘තදා පීතිමනුබ්රූහන්යතො, සම්යබොධිවරපත්තියා; 

බුද්යධදත්වානමංයගහං, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. 

16. 

‘‘සුත්තන්තංවිනයංචාපි, නවඞ්ගංසත්ථුසාසනං; 

සබ්බංපරයාපුණිත්වා, යසොභයිංජිනසාසනං. 

17. 

‘‘තත්ථප්පමත්යතොවිහරන්යතො, බ්රහ්මංභායවත්වභාවනං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගඤ්ෙහ’’න්ති. 

තත්ථ ගන්ධමායලනාතිගන්යධහියචවමායලහි ච. ගවපායනනාතිඉදං

වුත්තයමව. ‘‘ඝතපායනනා’’තිපි යකචි පඨන්ති.  ප්පයන්ති තප්යපසිං. 

උත් රිං ව මධිට්ඨාසින්ති භියයෙොපි වතමධිට්ඨාසිං. දසපා මිපූරිොති

දසන්නං පාරමීනං පූරණත්ථාය. පීතින්ති හදයතට්ඨිං. අනුබ්රෙූන්ය ොති 

වඩ්යඪන්යතො. සම්යබොධිව පත්තිොති බුද්ධත්තප්පත්තියා. බුද්යධ

දත්වානාති බුද්ධස්ස පරච්චජිත්වා. මං යගෙන්ති මම යගහං, සබ්බං
සාපයතයෙං චතපච්චයත්ථාය බුද්ධස්ස භගවයතො පරච්චජිත්වාති අත්යථො. 

 ත්ථාතිතස්මිංබුද්ධසාසයන. බ්රේමන්තිබ්රහ්මවිහාරභාවනංභායවත්වා. 

මඞ්ගලස්ස පන භගවයතො නගරං ්ත්තරං නාම අයහොසි, පිතාපිස්ස

්ත්තයරො නාම රාජා ෙත්තියයො, මාතාපි ්ත්තරා නාම, සුයදයවො ච 

ධම්මයසයනො ච ද්යව අග්ගසාවකා, පාලියතොනාම්පට්ඨායකො, සීවලා ච

අයසොකාචද්යව අග්ගසාවිකා, නාගරුක්යෙොයබොධි, අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබධං

සරීරං අයහොසි, නවුතිවස්සසහස්සං ආයුපරමාණං, භරයා පනස්ස යසවතී

නාම, සීවයලො නාම පුත්යතො, අස්සයායනන නික්ෙමි. ්ත්තරාරායම වසි.

්ත්තයරො නාම ්පට්ඨායකො, තස්මිං පන නවුතිවස්සසහස්සානි ඨත්වා
පරනිබ්බුයත භගවති එකප්පහායරයනව දසචක්කවාළසහස්සානි 
එකන්ධකාරානි අයහසුං. සබ්බචක්කවායළසු මනුස්සානං මහන්තං
ආයරොදනපරයදවනංඅයහොසි. යතනවුත්තං– 

18. 

‘‘්ත්තරංනාමනගරං, ්ත්තයරොනාමෙත්තියයො; 
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්ත්තරානාමජනිකා, මඞ්ගලස්සමයහසියනො. 

23. 

‘‘සුයදයවොධම්මයසයනොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

පාලියතොනාමුපට්ඨායකො, මඞ්ගලස්සමයහසියනො. 

24. 

‘‘සීවලා චඅයසොකාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, නාගරුක්යෙොතිවුච්චති. 

26. 

‘‘අට්ඨාසීති රතනානි, අච්චුග්ගයතො මහාමුනි; 

තයතොනිද්ධාවතීරංසී, අයනකසතසහස්සියයො. 

27. 

‘‘නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

28. 

‘‘යථාපිසාගයරඌමී, නසක්කාතාගයණතයය; 

තයථවසාවකාතස්ස, නසක්කායතගයණතයය. 

29. 

‘‘යාව අට්ඨාසිසම්බුද්යධො, මඞ්ගයලො යලොකනායයකො; 

නතස්සසාසයනඅත්ථි, සකියලසමරණංතදා. 

30. 

‘‘ධම්යමොක්කංධාරයිත්වාන, සන්තායරත්වාමහාජනං; 

ජලිත්වාධුමයකතූව, නිබ්බුයතොයසොමහායයසො. 

31. 

‘‘සඞ්ොරානංසභාවත්තං, දස්සයිත්වාසයදවයක; 

ජලිත්වාඅග්ගික්ෙන්යධොව, සූරයයොඅත්ථඞ්ගයතොයථා’’ති. 

තත්ථ  ය ොති තස්ස මඞ්ගලස්ස සරීරයතො. නිද්ධාවතීති නිද්ධාවන්ති, 

වචනවිපරයායයො දට්ඨබ්යබො.  ංසීති රස්මියයො. අයනකස සෙස්සියෙොති 

අයනකසතසහස්සා. ඌමීති වීචියයො තරඞ්ගා. ගයණතුයෙති ගයණතං

සඞ්ොතං.එත්තකාසාගයරඌමියයොතියථානසක්කා ගයණතං, එවංතස්ස

භගවයතොසාවකාපිනසක්කා ගයණතං, අථයෙො ගණනපථංවීතිවත්තාති 

අත්යථො. ොවාති යාවතකං කාලං. සකියලසම ණං  දාති සහ කියලයසහි

සකියලයසො, සකියලසස්ස මරණං සකියලසමරණං, තං නත්ථි. තදා කිර 
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තස්ස භගවයතො සාසයන සාවකා සබ්යබ අරහත්තං පත්වායයව
පරනිබ්බායිංසු.පුථුජ්ජනාවා යසොතාපන්නාදයයොවාහුත්වානකාලමකංසූති
අත්යථො.යකචි‘‘සම්යමොහමාරණංතදා’’ති පඨන්ති. 

ධම්යමොක්කන්තිධම්මදීපකං. ධූමයකතූතිඅග්ගිවුච්චති, ඉධපනපදීයපො

දට්ඨබ්යබො තස්මා පදීයපො විය ජලිත්වානිබ්බුයතොති අත්යථො. මොෙයසොති

මහාපරවායරො. යකචි ‘‘නිබ්බුයතො යසො සසාවයකො’’ති පඨන්ති. 

සඞ්ඛා ානන්ති සඞ්ොතධම්මානං සප්පච්චයධම්මානං. සභාවත් න්ති 

අනිච්චාදිසාමඤ්ඤලක්ෙණං. සූරියෙො අත්ථඞ්ගය ො ෙථාති යථා
සහස්සකිරයණො දිවසකයරො සබ්බං තමගණං විධමිත්වා සබ්බඤ්ච යලොකං

ඔභායසත්වා අත්ථමුපගච්ෙති, එවං මඞ්ගලදිවසකයරොපි 

යවයනයෙකමලවනවිකසනකයරො සබ්බං අජ්ෙත්තිකබාහිරයලොකතමං
විධමිත්වා අත්තයනො සරීරප්පභාය ජලිත්වා අත්ථඞ්ගයතොති අත්යථො.
යසසගාථාසබ්බත්ථ්ත්තානාඑවාති. 

මඞ්ගලබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොතතියයොබුද්ධවංයසො. 

6. සුමනබුද්ධවංසවණ්ණනා 

එවං එකප්පහායරයනව දසසහස්සියලොකධාතං එකන්ධකාරං කත්වා
තස්මිං භගවති පරනිබ්බුයත තස්ස අපරභායග නවුතිවස්සසහස්සායුයකසු
මනුස්යසසු අනුක්කයමන පරහායිත්වා දසවස්යසසු ජායතසු පුන වඩ්ඪිත්වා
අනුක්කයමන අසඞ්යෙෙයොයුකා හුත්වා පුන පරහායිත්වා 

නවුතිවස්සසහස්සායුයකසුජායතසු සුමයනො නාමයබොධිසත්යතො පාරමියයො
පූයරත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා යමෙලනගයර
සුදත්තස්ස නාමරඤ්යඤොකුයලසිරමායනාමයදවියාකුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිං
අග්ගයහසි. පාටිහාරයානිපුබ්යබවුත්තනයායනව. 

යසො අනුක්කයමන වුද්ධිප්පත්යතො 
සිරවඩ්ඪනයසොමවඩ්ඪනඉද්ධිවඩ්ඪනනාමයධයයෙසු තීසු පාසායදසු
යතසට්ඨියා නාටකිත්ථිසතසහස්යසහි පරචාරයමායනො සුරයුවතීහි
පරචාරයමායනො යදවකුමායරො විය නවවස්සසහස්සානි දිබ්බසුෙසදිසං
විසයසුෙමනුභවමායනො වටංසිකාය නාම යදවියා අනුපමං නාම නිරුපමං
පුත්තං ජයනත්වා චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා හත්ථියායනන නික්ෙමිත්වා 
පබ්බජි.තංපනපබ්බජන්තංතිංසයකොටියයොඅනුපබ්බජිංසු. 

යසො යතහි පරවුයතො දසමායස පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය 

අයනොමනිගයම අයනොමයසට්ඨියනො ධීතාය අනුපමාය නාම දින්නං
පක්ඛිත්තදිබ්යබොජං පායාසං පරභුඤ්ජිත්වා සාලවයන දිවාවිහාරං
වීතිනායමත්වා අනුපමාජීවයකන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා
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162 

පටුන 

නාගයබොධිං ්පගන්ත්වා තං පදක්ඛිණං කත්වා අට්ඨහි තිණමුට්ඨීහි
තිංසහත්ථවිත්ථතංතිණසන්ථරංකත්වාතත්ථ පල්ලඞ්කංආභුජිත්වානිසීදි.
තයතො මාරබලං විධමිත්වා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣිත්වා –

‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති (ධ. ප. 153-

154) ්දානං්දායනසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘මඞ්ගලස්සඅපයරන, සුමයනොනාමනායයකො; 

සබ්බධම්යමහිඅසයමො, සබ්බසත්තානමුත්තයමො’’ති. 

තත්ථ මඞ්ගලස්ස අපය නාති මඞ්ගලස්ස භගවයතො අපරභායග. 

සබ්බධම්යමහි අසයමොති සබ්යබහිපි සීලසමාධිපඤ්ඤාධම්යමහි අසයමො
අසදියසො. 

සුමයනො කිරභගවායබොධිසමීයපයයව සත්තසත්තාහානිවීතිනායමත්වා

ධම්මයදසනත්ථංබ්රහ්මායාචනංසම්පටිච්ඡිත්වා– ‘‘කස්සනුයෙොඅහංපඨමං

ධම්මං යදයසයෙ’’න්ති (දී. නි. 2.72; ම. නි. 1.284; 2.341; මහාව. 10) 
්පධායරන්යතො අත්තනා සහ පබ්බජිතානං තිංසයකොටියයො ච අත්තයනො 
කනිට්ඨභාතිකං යවමාතිකං සරණකුමාරඤ්ච පුයරොහිතපුත්තං
භාවිතත්තමාණවකඤ්ච ්පනිස්සයසම්පන්යන දිස්වා – ‘‘එයතසං පඨමං
ධම්මං යදයසයෙ’’න්ති චින්යතත්වා හංසරාජා විය ගගනපයථන
යමෙලුයොයන ඔතරත්වා ්යොනපාලං යපයසත්වා අත්තයනො 
කනිට්ඨභාතිකං සරණකුමාරඤ්ච පුයරොහිතපුත්තං භාවිතත්තකුමාරඤ්ච
පක්යකොසායපත්වා යතසං පරවාරභූතා සත්තතිංසයකොටියයො අත්තනා සහ
පබ්බජිතා තිංසයකොටියයො ච අඤ්යඤ ච බහූ යදවමනුස්සයකොටියයො චාති

එවං යකොටිසතසහස්සං ධම්මචක්කප්පවත් යනන ධම්මාමතං පායයසි.
යතනවුත්තං– 

2. 

‘‘තදාඅමතයභරංයසො, ආහනීයමෙයලපුයර; 

ධම්මසඞ්ෙසමායුත්තං, නවඞ්ගංජිනසාසන’’න්ති. 

තත්ථ අම යභරින්ති අමතාධිගමාය නිබ්බානාධිගමාය යභරං. ආෙනීති

වාදයි, ධම්මංයදයසසීති අත්යථො.සායංඅමතයභරීනාමඅමතපරයයොසානං

නවඞ්ගං බුද්ධවචනං. යතයනවාහ – ‘‘ධම්මසඞ්ඛසමායුත් ං, නවඞ්ගං

ජිනසාසන’’න්ති. තත්ථ ධම්මසඞ්ඛසමායුත් න්ති
චතසච්චධම්මකථාසඞ්ෙවරසමායුත්තං. 

සුමයනො පන යලොකනායයකො අභිසම්යබොධිං පාපුණිත්වා 
පටිඤ්ඤානුරූපං පටිපදං පටිපජ්ජමායනො මහාජනස්ස
භවබන්ධනයමොක්ෙත්ථායකුසලරතනස්ස කියලසයචොයරහි විලුප්පමානස්ස
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පරත්තානත්ථං සීලවිපුලපාකාරං සමාධිපරොපරවාරතං 
විපස්සනාඤාණද්වාරං සතිසම්පජඤ්ඤදළ්හකවාටං
සමාපත්තිමණ්ඩපාදිපටිමණ්ඩිතං යබොධිපක්ඛියජනසමාකුලං අමතවරනගරං
මායපසි.යතනවුත්තං– 

3. 

‘‘නිජ්ජිනිත්වා කියලයසයසො, පත්වා සම්යබොධිමුත්තමං; 

මායපසිනගරංසත්ථා, සද්ධම්මපුරවරුත්තම’’න්ති. 

තත්ථ නිජ්ජිනිත්වාති විජිනිත්වා අභිභුයෙ, 

කියලසාභිසඞ්ොරයදවපුත්තමායර විද්ධංයසත්වාති අත්යථො. යසොති යසො

සුමයනො භගවා. ‘‘විජිනිත්වා කියලයස හී’’තිපි පායඨො. තත්ථ හි-කායරො

පදපූරණමත්යත නිපායතො. පත්වාති අධිගන්ත්වා. ‘‘පත්යතො’’තිපි පායඨො. 

නග න්ති නිබ්බානනගරං. සද්ධම්මපු වරුත් මන්ති සද්ධම්මසඞ්ොතං
පුරවයරසු ්ත්තමං යසට්ඨං පධානභූතං. අථ වා සද්ධම්මමයයසු පුයරසු
පවයරසු ්ත්තමං සද්ධම්මපුරවරුත්තමං. පුරමස්මිං අත්ථවිකප්යප
‘‘නගර’’න්ති තස්යසව යවවචනන්ති දට්ඨබ්බං. පටිවිද්ධධම්මසභාවානං
යසක්ොයසක්ොනං අරයපුග්ගලානං පතිට්ඨානං යගොචරනිවාසට්යඨන
නිබ්බානං‘‘නගර’’න්තිවුච්චති.තස්මිංපනසද්ධම්මවරනගයරයසො සත්ථා
අවිච්ඡින්නංඅකුටිලං්ජුංපුථුලඤ්චවිත්ථතඤ්චසතිපට්ඨානමයංමහාවීථිං 
මායපසි.යතනවුත්තං– 

4. 

‘‘නිරන්තරංඅකුටිලං, ්ජුංවිපුලවිත්ථතං; 

මායපසියසොමහාවීථිං, සතිපට්ඨානවරුත්තම’’න්ති. 

තත්ථ නි න්  න්ති කුසලජවනසඤ්චරණානන්තරභාවයතොනිරන්තරං. 

අකුටිලන්ති කුටිලභාවකරයදොසවිරහිතයතොඅකුටිලං. උජුන්තිඅකුටිලත්තාව 

්ජුං.පුරමපදස්යසවඅත්ථදීපකමිදංවචනං. විපුලවිත්ථ න්ති ආයාමයතොච

විත්ථාරයතො ච පුථුලවිත්ථතං, පුථුලවිත්ථතභායවො 

යලොකියයලොකුත්තරසතිපට්ඨානවයසනදට්ඨබ්යබො. මොවීථින්ති මහාමග්ගං. 

සතිපට්ඨානවරුත් මන්ති සතිපට්ඨානඤ්ච තං වයරසු ්ත්තමඤ්චාති
සතිපට්ඨානවරුත්තමං. අථ වා වරං සතිපට්ඨානමයං ්ත්තමවීථින්ති 

අත්යථො. 

ඉදානි තස්ස නිබ්බානමහානගරස්ස තස්සං සතිපට්ඨානවීථියං චත්තාර
සාමඤ්ඤඵලානි චතස්යසො පටිසම්භිදා ෙ අභිඤ්ඤා අට්ඨ සමාපත්තියයොති
ඉමානි මහග්ඝරතනානි ්යභොසු පස්යසසු ධම්මාපයණ පසායරසි. යතන

වුත්තං – 

5. 
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‘‘ඵයලචත්තාරසාමඤ්යඤ, චතස්යසොපටිසම්භිදා; 

ෙළභිඤ්ඤාට්ඨසමාපත්තී, පසායරසිතත්ථවීථිය’’න්ති. 

ඉදානි භගවා ඉමානි රතනභණ්ඩානි යය පන අප්පමත්තා සතිමන්යතො

පණ්ඩිතා හිරඔත්තප්පවීරයාදීහි සමන්නාගතා, යත ආදීයන්තීති යතසං
රතනානංහරණූපායංදස්යසන්යතො– 

6. 

‘‘යයඅප්පමත්තාඅඛිලා, හිරවීරයයහුපාගතා; 

යතයතඉයමගුණවයර, ආදියන්තියථාසුෙ’’න්ති.–ආහ; 

තත්ථ යෙති අනියමුද්යදයසො. අප්පමත් ාති පමාදස්ස පටිපක්ෙභූයතන

සතියා අවිප්පවාසලක්ෙයණන අප්පමායදන සමන්නාගතා. අඛිලාති 

පඤ්චයචයතොඛිලරහිතා. හිරිවීරියෙහුපාග ාති කායදුච්චරතාදීහි හිරීයතීති

හිරී, ලජ්ජායයතං අධිවචනං. වීරස්ස භායවො වීරයං, තං ්ස්සාහලක්ෙණං.

යතහි හිරවීරයයහි්පාගතාසමන්නාගතාභබ්බපුග්ගලා. ය තිඉදං පුබ්යබ

අනියමුද්යදසස්ස නියමුද්යදයසො. පුන ය ති වුත්තප්පකායර
ගුණරතනවියසයස යත කුලපුත්තා ආදියන්ති පටිලභන්ති අධිගච්ෙන්තීති 
අත්යථො.සබ්බංපනසුමයනොභගවාකතවිදිතමයනොධම්මයභරංආහනිත්වා
ධම්මනගරං මායපත්වා ඉමිනා නයයන පඨමයමව සතසහස්සයකොටියයො
යබොයධසි.යතනවුත්තං– 

7. 

‘‘එවයමයතනයයොයගන, ්ද්ධරන්යතොමහාජනං; 

යබොයධසිපඨමංසත්ථා, යකොටිසතසහස්සියයො’’ති. 

තත්ථ උද්ධ න්ය ොති සංසාරසාගරයතො අරයමග්ගනාවාය

සමුද්ධරන්යතො. යකොටිස සෙස්සියෙොති සතසහස්සයකොටියයොති අත්යථො.
විපරයායයනනිද්දිට්ඨං. 

යදා පන සුමයනො යලොකනායයකො සුනන්දවතීනගයර අම්බරුක්ෙමූයල 

තිත්ථියමදමානමද්දනං යමකපාටිහාරයං කත්වා සත්තානං යකොටිසහස්සං
ධම්මාමතං පායයසි.අයංදුතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

8. 

‘‘යම්හිකායලමහාවීයරො, ඔවදීතිත්ථියයගයණ; 

යකොටිසහස්සාභිසමිංසු, දුතියයධම්මයදසයන’’ති. 

තත්ථ තිත්ථියෙ ගයණති තිත්ථියභූයත ගයණ, තිත්ථියානං ගයණ වා

‘‘තිත්ථියයඅභිමද්දන්යතො, බුද්යධොධම්මමයදසයී’’තිපඨන්ති යකචි. 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

165 

පටුන 

යදා පන දසසු චක්කවාළසහස්යසසු යදවතා ඉමස්මිං චක්කවායළ 
සන්නිපතිත්වා මනුස්සා ච නියරොධකථං සමුට්ඨායපසුං – ‘‘කථං නියරොධං

සමාපජ්ජන්ති, කථං නියරොධසමාපන්නා යහොන්ති, කථං නියරොධා

වුට්ඨහන්තී’’ති? එවං සමාපජ්ජනඅධිට්ඨානවුට්ඨානාදීසු විනිච්ෙයං කාතං
අසක්යකොන්තාසහමනුස්යසහිෙසු කාමාවචරයදවයලොයකසුයදවාචනවසු
බ්රහ්මයලොයකසු බ්රහ්මායනො ච ද්යවළ්හකජාතා ද්විධා අයහසුං. තයතො
නරසුන්දයරන අරන්දයමන නාම රඤ්ඤා සද්ධිං සායන්හසමයය

සුමනදසබලං සබ්බයලොකනාථං ්පසඞ්කමිංසු; ්පසඞ්කමිත්වා අරන්දයමො
රාජා භගවන්තං නියරොධපඤ්හං පුච්ඡි. තයතො භගවතා නියරොධපඤ්යහ
විස්සජ්ජියත නවුතිපාණයකොටිසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. අයං

තතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං – 

9. 

‘‘යදායදවාමනුස්සාච, සමග්ගාඑකමානසා; 

නියරොධපඤ්හංපුච්ඡිංසු, සංසයංචාපිමානසං. 

10. 

‘‘තදාපිධම්මයදසයන, නියරොධපරදීපයන; 

නවුතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තස්සපනසුමනස්සභගවයතොතයයොසාවකසන්නිපාතාඅයහසුං.තත්ථ 
පඨමසන්නිපායතයමෙලනගරං්පනිස්සායවස්සංවසිත්වාපඨමපවාරණාය
අරහන්තානං යකොටිසහස්යසන එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජියතන සද්ධිං

භගවාපවායරසි, අයංපඨයමො සන්නිපායතොඅයහොසි.අථාපයරනසමයයන
සඞ්කස්සනගරස්සාවිදූයර අරන්දමරාජකුසලබලනිබ්බත්යත
යයොජනප්පමායණ කනකපබ්බයත නිසින්යනො සරදසමයරුචිරකරනිකයරො
දිවසකයරො විය යුගන්ධරපබ්බයත මුනිවරදිවසකයරො අරන්දමරාජානං 
පරවායරත්වා ආගතානං පුරසානං නවුතියකොටිසහස්සානි දයමත්වා සබ්යබ
එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බායජත්වා තස්මිංයයව දිවයස අරහත්තං පත්යතහි 

භික්ඛූහිපරවුයතොචතරඞ්ගසමන්නාගයතසන්නිපායතපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි.
අයං දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. යදා පන සක්යකො යදවරාජා

සුගතදස්සනත්ථාය ්පසඞ්කමි, තදා සුමයනො භගවා අසීතියා

අරහන්තයකොටිසහස්යසහි පරවුයතො පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, අයං තතියයො 
සන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

11. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, සුමනස්සමයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

12. 

‘‘වස්සංවුට්ඨස්සභගවයතො, අභිඝුට්යඨපවාරයණ; 
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යකොටිසතසහස්යසහි, පවායරසිතථාගයතො. 

13. 

‘‘තයතොපරංසන්නිපායත, විමයලකඤ්චනපබ්බයත; 

නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

14. 

‘‘යදා සක්යකොයදවරාජා, බුද්ධදස්සනුපාගමි; 

අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො’’ති. 

තත්ථ අභිඝුට්යඨ පවා යණතිලිඞ්ගවිපල්ලායසොදට්ඨබ්යබො, අභිඝුට්ඨාය

පවාරණායාතිඅත්යථො.  ය ොප න්තිතයතොඅපරභායග. කඤ්චනපබ්බය ති

කනකමයය පබ්බයත. බුද්ධදස්සනුපාගමීති බුද්ධදස්සනත්ථමුපාගමි. තදා
කිර අම්හාකං යබොධිසත්යතො අතයලො නාමනාගරාජා අයහොසි මහිද්ධියකො
මහානුභායවො. යසො ‘‘යලොයක බුද්යධො ්ප්පන්යනො’’ති සුත්වා
ඤාතිගණපරවුයතො සකභවනා නික්ෙමිත්වා 
යකොටිසතසහස්සභික්ඛුපරවාරස්ස සුමනස්ස භගවයතො දිබ්යබහි තරයයහි
්පහාරං කායරත්වා මහාදානං පවත්යතත්වා පච්යචකදුස්සයුගානි දත්වා
සරයණසු පතිට්ඨාසි. යසොපි නං සත්ථා ‘‘අනාගයත බුද්යධො භවිස්සතී’’ති
බොකාසි.යතනවුත්තං– 

15. 

‘‘අහංයතනසමයයන, නාගරාජාමහිද්ධියකො; 

අතයලොනාමනායමන, ්ස්සන්නකුසලසඤ්චයයො. 

16. 

‘‘තදාහංනාගභවනා, නික්ෙමිත්වාසඤාතිභි; 

නාගානංදිබ්බතරයයහි, සසඞ්ඝංජිනමුපට්ඨහිං. 

17. 

‘‘යකොටිසතසහස්සානං, අන්නපායනනතප්පයිං; 

පච්යචකදුස්සයුගංදත්වා, සරණංතමුපාගමිං. 

18. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, සුමයනොයලොකනායයකො; 

අපරයමයෙියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

19. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං’’. 

යථායකොණ්ඩඤ්ඤබුද්ධවංයස, එවංඅට්ඨගාථා විත්ථායරතබ්බාති. 
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20. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තස්ස පන සුමනස්ස භගවයතොයමෙලංනාමනගරංඅයහොසි, සුදත්යතො

නාමරාජා පිතා, සිරමානාමයදවීමාතා, සරයණොච භාවිතත්යතොච ද්යව

අග්ගසාවකා, ්යදයනො නාමුපට්ඨායකො, යසොණා ච ්පයසොණා ච ද්යව 

අග්ගසාවිකා, නාගරුක්යෙො යබොධි, නවුතිහත්ථුබ්යබධං සරීරං, නවුතියයව

වස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං අයහොසි, වටංසිකා නාමස්ස මයහසී යදවී, 

අනූපයමො නාම පුත්යතො අයහොසි, හත්ථියායනන නික්ෙමි. ්පට්ඨායකො
අඞ්ගරාජා.අඞ්ගාරායමවසීති.යතනවුත්තං– 

21. 

‘‘නගරං යමෙලංනාම, සුදත්යතොනාමෙත්තියයො; 

සිරමානාමජනිකා, සුමනස්සමයහසියනො. 

22. 

‘‘නවවස්සසහස්සානි, අගාරංඅජ්ෙයසොවසි; 

චන්යදොසුචන්යදොවටංයසොච, තයයොපාසාදමුත්තමා. 

23. 

‘‘යතසට්ඨිසතසහස්සානි, නාරයයොසමලඞ්කතා; 

වටංසිකානාමනාරී, අනූපයමොනාමඅත්රයජො. 

24. 

‘‘නිමිත්යතචතයරොදිස්වා, හත්ථියායනනනික්ෙමි; 

අනූනදසමාසානි, පධානංපදහීජියනො. 

25. 

‘‘බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, සුමයනොයලොකනායයකො; 

වත්තිචක්කංමහාවීයරො, යමෙයලපුරමුත්තයම. 

26. 

‘‘සරයණොභාවිතත්යතොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

්යදයනොනාමුපට්ඨායකො, සුමනස්සමයහසියනො. 

27. 

‘‘යසොණා ච්පයසොණාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යසොපිබුද්යධොඅමිතයයසො, නාගමූයලඅබුජ්ෙථ. 

28. 
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‘‘වරුයණොයචවසරයණොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 

චාලාච්පචාලාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. 

29. 

‘‘්ච්චත්තයනන යසොබුද්යධො, නවුතිහත්ථමුග්ගයතො; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, දසසහස්සීවියරොචති. 

30. 

‘‘නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

31. 

‘‘තාරණීයයතාරයිත්වා, යබොධනීයයචයබොධයි; 

පරනිබ්බායිසම්බුද්යධො, ්ළුරාජාවඅත්ථමි. 

32. 

‘‘යතචඛීණාසවාභික්ඛූ, යසොචබුද්යධොඅසාදියසො; 

අතලප්පභංදස්සයිත්වා, නිබ්බුතායතමහායසා. 

33. 

‘‘තඤ්චඤාණංඅතලියං, තානිචඅතලානිරතනානි; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා. 

34. 

‘‘සුමයනොයසධයරොබුද්යධො, අඞ්ගාරාමම්හිනිබ්බුයතො; 

තත්යථවතස්සජිනථූයපො, චතයයොජනමුග්ගයතො’’ති. 

තත්ථ කඤ්චනග්ඝිෙසඞ්කායසොති 

විවිධරතනවිචිත්තකඤ්චනමයග්ඝිකසදිසරූපයසොයභො. දසසෙස්සී 

විය ොචතීති තස්ස පභාය දසසහස්සීපි යලොකධාත වියරොචතීති අත්යථො. 

 ා ණීයෙති තාරයිතබ්යබ, තාරයිතං වුත්යත සබ්යබ බුද්ධයවයනයයෙති

අත්යථො. උළු ාජාවාතිචන්යදොවිය. අත්ථමීතිඅත්ථඞ්ගයතො.යකචි‘‘අත්ථං

ගයතො’’ති පඨන්ති. අසාදියසොති අසදියසො. මොෙසාති මහාකිත්තිසද්දා

මහාපරවාරාච.  ඤ්චඤාණන්තිතං සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණඤ්ච. අතුලිෙන්ති
අතලෙංඅසදිසං.යසසං සබ්බත්ථ්ත්තානයමවාති. 

සුමනබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොචතත්යථොබුද්ධවංයසො. 
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7. ය ව බුද්ධවංසවණ්ණනා 

සුමනස්ස පන භගවයතො අපරභායග සාසයන චස්ස අන්තරහියත
නවුතිවස්සසහස්සායුකා මනුස්සා අනුක්කයමන පරහායිත්වා දසවස්සායුකා
හුත්වා පුන අනුක්කයමන වඩ්ඪිත්වා අසඞ්යෙෙයොයුකා හුත්වා පුන

පරහායමානා සට්ඨිවස්සසහස්සායුකා අයහසුං. තදා ය වය ො නාම සත්ථා
්දපාදි. යසොපි පාරමියයො පූයරත්වා අයනකරතනසමුජ්ජලිතභවයන
තසිතභවයන නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා 
සබ්බධනධඤ්ඤවතිසුධඤ්ඤවතීනගයර
සබ්බාලඞ්කාරසමලඞ්කතඅමිතරුචිරපරවාරපරවුතස්ස 
සිරවිභවසමුදයයනාකුලස්ස සබ්බසමිද්ධිවිපුලස්ස විපුලස්ස නාම රඤ්යඤො
කුයල සබ්බජනනයනාලිපාලිසමාකුලාය 

සම්ඵුල්ලනයනකුවලයසස්සිරකසිනිද්ධවදනකමලාකරයසොභාසමුජ්ජලාය 
සුරුචිරමයනොහරගුණගණවිපුලාය විපුලාය නාම අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිං
පටිසන්ධිං ගයහත්වා දසන්නං මාසානං අච්චයයන චිත්තකූටපබ්බතයතො
සුවණ්ණහංසරාජාවිය මාතකුච්ඡියතොනික්ෙමි. 

තස්ස පටිසන්ධියං ජාතියඤ්ච පාටිහාරයානි පුබ්යබ වුත්තනයායනව 
අයහසුං. සුදස්සනරතනග්ඝිආයවළනාමකා තයයො චස්ස පාසාදා අයහසුං. 
සුදස්සනායදවිප්පමුොනියතත්තිංසඉත්ථිසහස්සානිපච්චුපට්ඨිතානිඅයහසුං.
තාහි පරවුයතො යසො සුරයුවතීහි පරවුයතො යදවකුමායරො විය
ෙබ්බස්සසහස්සානි විසයසුෙමනුභවමායනො අගාරං අජ්ොවසි. යසො
සුදස්සනායනාමයදවියාවරුයණනාමතනයය ජායතචත්තාරනිමිත්තානි
දිස්වා නානාවිරාගතනුවරවසනනිවසයනො 
ආමුක්කමුත්තාහාරමණිකුණ්ඩයලො වරයකයූරමකුටකටකධයරො
පරමසුරභිගන්ධකුසුමසමලඞ්කයතො පරමරුචිරකරනිකයරො
සරදසමයරජනිකයරොවියතාරාගණපරවුයතොවියචන්යදොතිදසගණපරවුයතො
විය දසසතනයයනො බ්රහ්මගණපරවුයතො විය ච හාරතමහාබ්රහ්මා
චතරඞ්ගිනියාමහතියායසනාය පරවුයතොආජඤ්ඤරයථනමහාභිනික්ෙමනං
නික්ෙමිත්වා සබ්බාභරණානි ඔමුඤ්චිත්වා භණ්ඩාගාරකස්ස හත්යථ දත්වා 
ජලජාමලාවිකලනීලකුවලයදලසදියසනාතිනිසියතනාතිතිඛියණනාසිනා
සයකසමකුටං ඡින්දිත්වා ආකායස ඛිපි. තං සක්යකො යදවරාජා
සුවණ්ණචඞ්යකොටයකන පටිග්ගයහත්වා තාවතිංසභවනං යනත්වා
සියනරුමුද්ධනිසත්තරතනමයං යචතියංඅකාසි. 

මහාපුරයසො පනයදවදත්තානිකාසායානි පරදහිත්වාපබ්බජි, එකාචනං
පුරසයකොටි අනුපබ්බජි. යසො යතහි පරවුයතො සත්තමායස පධානචරයං
චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය අඤ්ඤතරාය සාධුයදවියා නාම යසට්ඨිධීතාය
දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා සාලවයන දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා
සායන්හසමයය අඤ්ඤතයරනාජීවයකන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො
ගයහත්වා මත්තවරනාගගාමී නාගයබොධිං පදක්ඛිණං කත්වා
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යතපණ්ණාසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා චතරඞ්ගවීරයං 
අධිට්ඨාය නිසීදිත්වා මාරබලං විධමිත්වා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං

පටිවිජ්ඣිත්වා– ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.…තණ්හානංෙයමජ්ෙගා’’ති

(ධ.ප.153-154) ්දානං්දායනසි.යතන වුත්තං– 

1. 

‘‘සුමනස්සඅපයරන, යරවයතොනාමනායයකො; 

අනුපයමොඅසදියසො, අතයලෝත්තයමොජියනො’’ති. 

යරවයතොකිරසත්ථායබොධිසමීයපයයවසත්තසත්තාහානිවීතිනායමත්වා 
ධම්මයදසනත්ථංබ්රහ්මායාචනංසම්පටිච්ඡිත්වා–‘‘කස්සනුයෙොඅහංපඨමං

ධම්මං යදයසයෙ’’න්ති (දී. නි. 2.72; ම. නි. 1.284; 2.341; මහාව. 10) 
්පධායරන්යතො අත්තනා සහ පබ්බජිතභික්ඛුයකොටියයො අඤ්යඤ ච බහූ
යදවමනුස්යස ්පනිස්සයසම්පන්යන දිස්වා ආකායසන ගන්ත්වා
වරුණාරායම ඔතරත්වා යතහි පරවුයතො ගම්භීරං නිපුණං තිපරවට්ටං
අප්පටිවත්තියං අඤ්යඤන අනුත්තරං ධම්මචක්කං පවත්යතත්වා භික්ඛූනං 
යකොටි අරහත්යත පතිට්ඨායපසි. තීසු මග්ගඵයලසු පතිට්ඨිතානං
ගණනපරච්යෙයදොනත්ථි. යතනවුත්තං– 

2. 

‘‘යසොපිධම්මංපකායසසි, බ්රහ්මුනාඅභියාචියතො; 

ෙන්ධධාතවවත්ථානං, අප්පවත්තංභවාභයව’’ති. 

තත්ථ ඛන්ධධාතුවවත්ථානන්ති පඤ්චන්නං ෙන්ධානං අට්ඨාරසන්නං
ධාතූනං නාමරූපවවත්ථානාදිවයසන විභාගකරණං.
සභාවලක්ෙණසාමඤ්ඤලක්ෙණාදිවයසන රූපාරූපධම්මපරග්ගයහො
ෙන්ධධාතවවත්ථානං නාම. අථ වා යඵණපිණ්ඩූපමං රූපං 
පරමද්දනාසහනයතො ඡිද්දාවඡිද්දාදිභාවයතො ච ්දකපුබ්බුළකං විය යවදනා

මුහුත්තරමණීයභාවයතො, මරීචිකා විය සඤ්ඤා විප්පලම්භනයතො, 

කදලික්ෙන්යධො විය සඞ්ොරා අසාරකයතො, මායා විය විඤ්ඤාණං
වඤ්චනකයතො’’ති එවමාදිනාපි නයයන අනිච්චානුපස්සනාදිවයසනපි

ෙන්ධධාතවවත්ථානං යවදිතබ්බං (විභ. අට්ඨ. 26 කමාදිවිනිච්ෙයකථා). 

අප්පවත් ං භවාභයවති එත්ථ භයවොති වඩ්ඪි, අභයවොති හානි. භයවොති

සස්සතදිට්ඨි, අභයවොති ්ච්යෙදදිට්ඨි. භයවොති ඛුද්දකභයවො, අභයවොති

මහාභයවො. භයවොති කාමභයවො, අභයවොති රූපාරූපභයවොති එවමාදිනා

නයයන භවාභවානං අත්යථො යවදිතබ්යබො (ම. නි. අට්ඨ. 2.223; සං. නි.

අට්ඨ. 3.5.1080; ්දා. අට්ඨ. 20). යතසං භවාභවානං අප්පවත්තියහතභූතං

ධම්මං පකායසසීති අත්යථො. අථ වා භවති අයනනාති භයවො, තීසු භයවසු
්ප්පත්තිනිමිත්තං කම්මාදිකං. ්පපත්තිභයවො අභයවො නාම. ්භයත්ථ
නිකන්තියා පහානකරං අප්පවත්තං ධම්මං යදයසසීති අත්යථො. තස්ස පන



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

171 

පටුන 

යරවතබුද්ධස්ස තයයොව අභිසමයා අයහසුං. පඨයමො පනස්ස ගණනපථං 
වීතිවත්යතො.යතනවුත්තං– 

3. 

‘‘තස්සාභිසමයාතීණි, අයහසුංධම්මයදසයන; 

ගණනායනවත්තබ්යබො, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ තීණීතිතයයො, ලිඞ්ගවිපල්ලායසොකයතො, අයංපඨයමොඅභිසමයයො
අයහොසි. 

අථාපයරන සමයයන නගරුත්තයර ්ත්තයර නගයර සබ්බාරන්දයමො
අරන්දයමො නාම රාජා අයහොසි. යසො කිර භගවන්තං අත්තයනො
නගරමනුප්පත්තංසුත්වාතීහිජනයකොටීහි පරවුයතොභගවයතොපච්චුග්ගමනං
කත්වාස්වාතනායනිමන්යතත්වාබුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්සසත්තාහං
මහාදානං පවත්යතත්වා තිගාවුතවිත්ථතං දීපපූජං කත්වා භගවන්තං
්පසඞ්කමිත්වා නිසීදි. අථ භගවා තස්ස මයනොනුකූලං විචිත්තනයං ධම්මං 
යදයසසි.තත්ථ යදවමනුස්සානං යකොටිසහස්සස්ස දුතියාභිසමයයො අයහොසි.
යතනවුත්තං– 

4. 

‘‘යදාඅරන්දමංරාජං, වියනසියරවයතොමුනි; 

තදායකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

අයංදුතියයොඅභිසමයයො. 

අථාපයරන සමයයනයරවයතො සත්ථා්ත්තරනිගමංනාම්පනිස්සාය
විහරන්යතො සත්තාහං නියරොධසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා නිසීදි. තදා කිර
්ත්තරනිගමවාසියනො මනුස්සා යාගුභත්තෙජ්ජකයභසජ්ජපානකාදීනි

ආහරත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා භික්ඛූ පරපුච්ඡිංසු – ‘‘කුහිං, 

භන්යත, භගවා’’ති? තයතො යතසං භික්ඛූ ආහංසු – ‘‘භගවා, ආවුයසො, 
නියරොධසමාපත්තිංසමාපන්යනො’’ති.අථාතීයතතස්මිංසත්තායහභගවන්තං 
නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨිතං සරදසමයය සූරයයො විය අත්තයනො 
අනූපමායබුද්ධසිරයාවියරොචමානංදිස්වානියරොධසමාපත්තියාගුණානිසංසං
පුච්ඡිංසු. භගවා ච යතසං නියරොධසමාපත්තියා ගුණානිසංසං කයථසි. තදා
යදවමනුස්සානංයකොටිසතං අරහත්යතපතිට්ඨාසි.අයංතතියයොඅභිසමයයො
අයහොසි.යතනවුත්තං– 

5. 

‘‘සත්තාහංපටිසල්ලානා, වුට්ඨහිත්වානරාසයභො; 

යකොටිසතංනරමරූනං, වියනසි්ත්තයමඵයල’’ති. 
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සුධඤ්ඤවතීනගයර පඨමමහාපාතියමොක්ඛුද්යදයස එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය 
පබ්බජිතානං අරහන්තානං ගණනපථං වීතිවත්තානං පඨයමො සන්නිපායතො
අයහොසි. යමෙලනගයර යකොටිසතසහස්සසඞ්ොතානං එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය
පබ්බජිතානං අරහන්තානං දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. යරවතස්ස පන
භගවයතො ධම්මචක්කානුවත්තයකො වරුයණො නාම අග්ගසාවයකො 
පඤ්ඤවන්තානං අග්යගො ආබාධියකො අයහොසි. තත්ථ ගිලානපුච්ෙනත්ථාය
සම්පත්තමහාජනස්ස ලක්ෙණත්තයපරදීපකං ධම්මං යදයසත්වා
යකොටිසතසහස්සං පුරසානං එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බායජත්වා අරහත්යත
පතිට්ඨායපත්වා චතරඞ්ගිනියක සන්නිපායත පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි. අයං
තතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

6. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, යරවතස්සමයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සුවිමුත්තානතාදිනං. 

7. 

‘‘අතික්කන්තාගණනපථං, පඨමංයයසමාගතා; 

යකොටිසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

8. 

‘‘යයොපිපඤ්ඤායඅසයමො, තස්සචක්කානුවත්තයකො; 

යසොතදාබොධියතොආසි, පත්යතොජීවිතසංසයං. 

9. 

‘‘තස්ස ගිලානපුච්ොය, යයතදා්පගතා මුනී; 

යකොටිසතසහස්සාඅරහන්යතො, තතියයොආසිසමාගයමො’’ති. 

තත්ථ චක්කානුවත් යකොති ධම්මචක්කානුවත්තයකො. පත්ය ො

ජීවි සංසෙන්ති එත්ථ ජීවියත සංසයං ජීවිතසංසයං, ජීවිතක්ෙයං පාපුණාති

වා, නවාපාපුණාතීති එවංජීවිතසංසයංපත්යතො, බොධිතස්ස බලවභායවන

මරති, නමරතීති ජීවියතසංසයංපත්යතොතිඅත්යථො. යෙ දාඋපග ාමුනීති

ඉති දීඝභායව සති භික්ඛූනං ්පර යහොති, රස්යස අනුස්සයරන සද්ධිං
වරුණස්ස්පර යහොති. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො රම්මවතීනගයර අතියදයවො නාම
බ්රාහ්මයණො හුත්වා බ්රාහ්මණධම්යම පාරං ගයතො යරවතං සම්මාසම්බුද්ධං
දිස්වා තස්ස ධම්මකථං සුත්වා සරයණසු පතිට්ඨාය සියලොකසහස්යසන
දසබලං කිත්යතත්වා සහස්සග්ඝනියකන ්ත්තරාසඞ්යගන භගවන්තං
පූයජසි. යසොපි නං බුද්යධො බොකාසි – ‘‘ඉයතො කප්පසතසහස්සාධිකානං
ද්වින්නංඅසඞ්යෙෙයොනංමත්ථයකයගොතයමොනාමබුද්යධො භවිස්සතී’’ති.
යතනවුත්තං– 
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10. 

‘‘අහංයතනසමයයන, අතියදයවොනාමබ්රාහ්මයණො; 

්පගන්ත්වායරවතංබුද්ධං, සරණංතස්සගඤ්ෙහං. 

11. 

‘‘තස්සසීලංසමාධිඤ්ච, පඤ්ඤාගුණමනුත්තමං; 

යථොමයිත්වායථාථාමං, ්ත්තරීයමදාසහං. 

12. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, යරවයතොයලොකනායයකො; 

අපරයමයෙියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

13. 

‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉම’’’න්ති.– 
අට්ඨගාථාවිත්ථායරතබ්බා. 

14. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා. 

15. 

‘‘තදාපිතංබුද්ධධම්මං, සරත්වාඅනුබ්රහූයිං; 

ආහරස්සාමිතංධම්මං, යංමය්හංඅභිපත්ථිත’’න්ති. 

තත්ථ ස ණං  ස්ස ගඤ්ඡෙන්ති තං සරණං අගඤ්ඡිං අහං, 

්පයයොගත්යථ සාමිවචනං. පඤ්ඤාගුණන්ති පඤ්ඤාසම්පත්තිං. 

අනුත් මන්ති යසට්ඨං. ‘‘පඤ්ඤාවිමුත්තිගුණමුත්තම’’න්තිපි පායඨො, යසො

්ත්තායනොව. යථොමයත්වාති යථොයමත්වා වණ්ණයිත්වා. යථාථාමන්ති

යථාබලං. උත් රීෙන්ති ්ත්තරාසඞ්ගං. අදාසෙන්ති අදාසිං අහං. 

බුද්ධධම්මන්ති බුද්ධභාවකරං ධම්මං, පාරමීධම්මන්ති අත්යථො. සරිත්වාති

අනුස්සරත්වා. අනුබ්රූෙයන්ති අභිවඩ්යඪසිං. ආෙරිස්සාමීතිආනයිස්සාමි.  ං

ධම්මන්ති තං බුද්ධත්තං. ෙං මය්ෙං අභිපත්ථි න්ති යං මයා අභිපත්ථිතං

බුද්ධත්තං, තංආහරස්සාමීතිඅත්යථො. 

තස්සපන ය ව ස්ස භගවයතොනගරංසුධඤ්ඤවතී නාමඅයහොසි, පිතා

විපුයලොනාමෙත්තියයො, මාතාවිපුලානාම, වරුයණොචබ්රහ්මයදයවොච ද්යව

අග්ගසාවකා, සම්භයවො නාම ්පට්ඨායකො, භද්දා ච සුභද්දා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, නාගරුක්යෙොයබොධි, සරීරං අසීතිහත්ථුබ්යබධංඅයහොසි, ආයු

සට්ඨිවස්සසහස්සානි, සුදස්සනානාමඅග්ගමයහසී, වරුයණොනාමපුත්යතො, 
ආජඤ්ඤරයථනනික්ෙමි. 
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‘‘තස්සයදහාභිනික්ෙන්තං, පභාජාලමනුත්තරං; 

දිවායචවතදාරත්තිං, නිච්චංඵරතියයොජනං. 

‘‘ධාතයයොමමසබ්බාපි, විකිරන්තූතියසොජියනො; 

අධිට්ඨාසිමහාවීයරො, සබ්බසත්තානුකම්පයකො. 

‘‘මහානාගවනුයොයන, මහයතොනගරස්සයසො; 

පූජියතොනරමරූහි, පරනිබ්බායියරවයතො’’ති. 

යතනවුත්තං– 

16. 

‘‘නගරංසුධඤ්ඤවතීනාම, විපුයලොනාමෙත්තියයො; 

විපුලානාමජනිකා, යරවතස්සමයහසියනො. 

21. 

‘‘වරුයණොබ්රහ්මයදයවොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

සම්භයවොනාමුපට්ඨායකො, යරවතස්සමයහසියනො. 

22. 

‘‘භද්දා යචවසුභද්දාච, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 

යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, නාගමූයලඅබුජ්ෙථ. 

23. 

‘‘පදුයමො කුඤ්ජයරොයචව, අයහසුං අග්ගුපට්ඨකා; 

සිරමායචවයසවතී, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. 

24. 

‘‘්ච්චත්තයනනයසොබුද්යධො, අසීතිහත්ථමුග්ගයතො; 

ඔභායසතිදිසාසබ්බා, ඉන්දයකතව්ග්ගයතො. 

25. 

‘‘තස්සසරීයරනිබ්බත්තා, පභාමාලාඅනුත්තරා; 

දිවාවායදිවාරත්තිං, සමන්තාඵරතියයොජනං. 

26. 

‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජති තාවයද; 

තාවතාදිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

27. 

‘‘දස්සයිත්වාබුද්ධබලංඅමතංයලොයකපකාසයං; 

නිබ්බායිඅනුපාදායනො, යථග්ගුපාදානසඞ්ෙයා. 
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28. 

‘‘යසොචකායයොරතනනියභො, යසොචධම්යමොඅසාදියසො; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ ඔභායසතීති පකාසයති. උග්ගය ොති ්ස්සියතො. පභාමාලාති

පභායවලා. ෙථග්ගීතිඅග්ගි විය. උපාදානසඞ්ඛොතිඉන්ධනක්ෙයා. යසො ච

කායෙො   නනියභොතියසො චතස්ස භගවයතොකායයො සුවණ්ණවණ්යණො.

‘‘තඤ්ච කායං රතනනිභ’’න්තිපි පායඨො, ලිඞ්ගවිපල්ලායසන වුත්තං.
යසොයයවපනස්සත්යථො.යසසගාථාසු සබ්බත්ථ්ත්තානයමවාති. 

යරවතබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොපඤ්චයමොබුද්ධවංයසො. 

8. යසොභි බුද්ධවංසවණ්ණනා 

තස්ස පන අපරභායග තස්ස සාසයනපි අන්තරහියත යසොභිය ො නාම
යබොධිසත්යතො කප්පසතසහස්සාධිකානිචත්තාරඅසඞ්යෙෙයොනිපාරමියයො
පූයරත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තත්ථ යාවතායුකං ඨත්වා යදයවහි
ආයාචියතො තසිතපුරයතො චවිත්වා සුධම්මනගයර සුධම්මරාජස්ස කුයල
සුධම්මාය නාම යදවියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. යසො දසන්නං
මාසානං අච්චයයන සුධම්මුයොයන මාතකුච්ඡියතො 
පරසුද්ධවිරාජිතඝනයමඝපටලයතො පුණ්ණචන්යදො විය නික්ෙමි. තස්ස
පටිසන්ධියං ජාතියඤ්චපාටිහාරයානිපුබ්යබවුත්තප්පකාරානි. 

යසො දසවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසිත්වා 
සත්තත්තිංසනාටකිත්ථිසහස්සානං අග්ගාය අග්ගමයහසියා මඛිලයදවියා
කුච්ඡිස්මිං සීහකුමායරනාමපුත්යත්ප්පන්යනචත්තාරනිමිත්තානිදිස්වා
සඤ්ජාතසංයවයගො පාසායදයයව පබ්බජිත්වා තත්යථව
ආනාපානස්සතිසමාධිං භායවත්වා චත්තාරොනානි පටිලභිත්වා සත්තාහං
තත්යථව පධානචරයමචර. තයතො මඛිලමහායදවියා දින්නං පරමමධුරං 
මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා අභිනික්ෙමනත්ථාය චිත්තමුප්පායදසි – ‘‘අයං
පාසායදො අලඞ්කතපටියත්යතො මහාජනස්ස පස්සන්තස්යසව ආකායසන

ගන්ත්වා යබොධිරුක්ෙං මජ්යෙකත්වා පථවියං ඔතරත, ඉමා ච ඉත්ථියයො
මයි යබොධිමූයල නිසින්යන අවුත්තා සයයමව පාසාදයතො නික්ෙමන්තූ’’ති.
සහචිත්තප්පාදා පාසායදො ච සුධම්මරාජභවනයතො ්ප්පතිත්වා
අසිතඤ්ජනසඞ්කාසමාකාසමබ්භුග්ගඤ්ඡි. යසො 
සයමොසරතසුරභිකුසුමදාමසමලඞ්කතපාසාදතයලො සකලම්පි ගගනතලං
සමලඞ්කුරුමායනො විය කනකරසධාරාසදිසරුචිරකරනිකයරො දිවසකයරො
විය ච සරදසමයරජනිකයරො විය ච වියරොචමායනො 
විලම්බමානවිවිධවිචිත්තකිඞ්කිණිකජායලො යස්ස කිර වායතරතස්ස
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සුකුසලජනවාදිතස්ස පඤ්චඞ්ගිකස්සතරයස්සවියසද්යදොවග්ගුචරජනීයයො
චකමනීයයොචඅයහොසි. 

දූරයතො පට්ඨාය සුයෙමායනන මධුයරන සයරන සත්තානං යසොතානි
ඔදහමායනො ඝරචච්චරචතක්කවීථිආදීසු ඨත්වා පවත්තිතකථාසල්ලායපසු
මනුස්යසසු නාතිනීයචන නාති්ච්යචන
තරුවරවනමත්ථකාවිදූයරනාකායසන පයලොභයමායනො විය 
තරුවරසාොනානාරතනජුතිවිසරසමුජ්ජයලන වණ්යණන ජනනයනානි 
ආකඩ්යඪන්යතො විය ච පුඤ්ඤානුභාවං සමුග්යඝොසයන්යතො විය ච
ගගනතලං පටිපජ්ජි. තත්ථ නාටකිත්ථියයොපි පඤ්චඞ්ගිකස්ස වරතරයස්ස
මධුයරනසයරන්පගායිංසුයචවවිලපිංසුච. චතරඞ්ගිනීකිරස්සයසනාපි 

අලඞ්කාර-කායාභරණ-ජුති-සමුදය-සමුජ්යජොතනානාවිරාග-
සුරභිකුසුමවසනාභරණයසොභිතා අමරවරයසනා විය පරමරුචිරදස්සනා
ධරණීවියගගනතයලනපාසාදංපරවායරත්වාඅගමාසි. 

තයතොපාසායදොගන්ත්වාඅට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබධං ්ජුවිපුලවට්ටක්ෙන්ධං
කුසුමපල්ලවමකුලසමලඞ්කතං නාගරුක්ෙං මජ්යෙකත්වා ඔතරත්වා
භූමියං පතිට්ඨහි. නාටකිත්ථියයො ච යකනචි අවුත්තාව තයතො පාසාදයතො
ඔතරත්වා පක්කමිංසු. අයනකගුණයසොභියතොකිර යසොභියතොපි මහාපුරයසො
මහාජනකතපරවායරොයයව රත්තියා තීසු යායමසු තිස්යසො විජ්ජායයො
්ප්පායදසි.මාරබලංපනස්සධම්මතාබයලයනවයථාගතමගමාසි. පාසායදො
පන තත්යථව අට්ඨාසි. යසොභියතො පන භගවතා සම්යබොධිං පත්වා – 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං
්දායනත්වා යබොධිසමීයපයයව සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා බ්රහ්මුයනො
ධම්මජ්යෙසනං පටිජානිත්වා – ‘‘කස්ස නු යෙො පඨමං ධම්මං
යදයසයෙ’’න්ති බුද්ධචක්ඛුනා ඔයලොයකන්යතො අත්තයනො යවමාතියක 

කනිට්ඨභාතියකඅසමකුමාරඤ්චසුයනත්තකුමාරඤ්චදිස්වා– ‘‘ඉයමද්යව

කුමාරා ්පනිස්සයසම්පන්නාගම්භීරංනිපුණංධම්මංපටිවිජ්ඣිතංසමත්ථා, 
හන්දාහං ඉයමසං ධම්මං යදයසයෙ’’න්ති ආකායසනාගන්ත්වා
සුධම්මුයොයන ඔතරත්වා ද්යවපි කුමායර ්යොනපායලන
පක්යකොසායපත්වා යතහි සපරවායරහි පරවුයතො මහාජනමජ්යෙ
ධම්මචක්කං පවත්යතසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘යරවතස්සඅපයරන, යසොභියතොනාමනායයකො; 

සමාහියතොසන්තචිත්යතො, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො. 

2. 

‘‘යසො ජියනොසකයගහම්හි, මානසංවිනිවත්තයි; 

පත්වානයකවලංයබොධිං, ධම්මචක්කංපවත්තයි. 
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3. 

‘‘යාවයහට්ඨාඅවීචියතො, භවග්ගාචාපි්ද්ධයතො; 

එත්ථන්තයරඑකපරසා, අයහොසිධම්මයදසයන. 

4. 

‘‘තාය පරසායසම්බුද්යධො, ධම්මචක්කං පවත්තයි; 

ගණනායනවත්තබ්යබො, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ සකයගෙම්හීති අත්තයනො භවයනයයව, 

අන්යතොපාසාදතයලයයවාති අත්යථො. මානසං විනිවත් යීති චිත්තං

පරවත්යතසි, සකයගයහ ඨත්වා සත්තදිවසබ්භන්තයරයයව 

පුථුජ්ජනභාවයතො චිත්තං විනිවත්යතත්වා බුද්ධත්තං පාපුණීති අත්යථො. 

යෙට්ඨාති යහට්ඨයතො. භවග්ගාති අකනිට්ඨභවනයතො.  ාෙ පරිසාොති

තස්සා පරසාය මජ්යෙ. ගණනාෙ න වත් බ්යබොති ගණනපථමතීතාති

අත්යථො. පඨමාභිසමයෙොති පඨයමො ධම්මාභිසමයයො. අහූති ගණනාය න

වත්තබ්බාපරසාඅයහොසීතිඅත්යථො. ‘‘පඨයමඅභිසමිංසුයයවා’’තිපිපායඨො, 

තස්ස පඨමධම්මයදසයනඅභිසමිංසුයයජනා, යතගණනායනවත්තබ්බාති
අත්යථො. 

අථාපයරන සමයයන සුදස්සනනගරද්වායර චිත්තපාටලියා මූයල 

යමකපාටිහාරයං කත්වා නවකනකමණිමයභවයන තාවතිංසභවයන
පාරච්ෙත්තකමූයල පණ්ඩුකම්බලසිලාතයල නිසීදිත්වා අභිධම්මං යදයසසි.
යදසනාපරයයොසායන නවුතියකොටිසහස්සානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසි.අයං

දුතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං – 

5. 

‘‘තයතොපරම්පියදයසන්යත, මරූනඤ්චසමාගයම; 

නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

අථාපයරන සමයයන සුදස්සනනගයර ජයයසයනො නාම රාජකුමායරො
යයොජනප්පමාණං විහාරං කායරත්වා
අයසොකස්සකණ්ණචම්පකනාගපුන්නාගවකුලසුරභිචූතපනසාසනසාලකුන්ද- 
සහකාරකරවීරාදිතරුවරනිරන්තරං ආරාමං යරොයපත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නියොයතසි. දානානුයමොදනං කත්වා යාගං වණ්යණත්වා
භගවා ධම්මං යදයසසි. තදා යකොටිසතසහස්සසත්තනිකායස්ස
ධම්මාභිසමයයොඅයහොසි.අයංතතියාභිසමයයොඅයහොසි.යතන වුත්තං– 

6. 

‘‘පුනාපරංරාජපුත්යතො, ජයයසයනොනාමෙත්තියයො; 

ආරාමංයරොපයිත්වාන, බුද්යධනියොතයීතදා. 
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7. 

‘‘තස්ස යාගං පකිත්යතන්යතො, ධම්මංයදයසසිචක්ඛුමා; 

තදායකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

පුන ්ග්ගයතො නාම රාජා සුනන්දනගයර සුනන්දං නාම විහාරං
කායරත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස අදාසි. තස්මිං දායන

එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිතානං යකොටිසතං අරහන්තානං සන්නිපායතො, 
යතසං මජ්යෙ යසොභියතො භගවා පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි. අයං පඨයමො
සන්නිපායතො අයහොසි. පුන යමෙලානගයර ධම්මගයණො ධම්මගණාරාමං
නාම පවරාරාමං මහාවිහාරං කායරත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
දත්වා සහ සබ්බපරක්ොයරහි දානං අදාසි. තස්මිං සමාගයම 

එහිභික්ඛුභායවන පබ්බජිතානං නවුතියා අරහන්තයකොටීනං සන්නිපායත
පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි. අයං දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. යදා පන භගවා

දසසතනයනපුයර වස්සං වසිත්වා පවාරණාය සුරවරපරවුයතො ඔතර, තදා
අසීතියා අරහන්තයකොටීහි සද්ධිං චතරඞ්ගියක සන්නිපායත පවායරසි. අයං
තතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

8. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, යසොභිතස්සමයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

9. 

‘‘්ග්ගයතොනාමයසොරාජා, දානංයදතිනරුත්තයම; 

තම්හිදායනසමාගඤ්ඡුං, අරහන්තාසතයකොටියයො. 

10. 

‘‘පුනාපරංපුරගයණො, යදතිදානංනරුත්තයම; 

තදානවුතියකොටීනං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

11. 

‘‘යදවයලොයකවසිත්වාන, යදාඔයරොහතීජියනො; 

තදාඅසීතියකොටීනං, තතියයොආසිසමාගයමො’’ති. 

තදා කිර අම්හාකං යබොධිසත්යතො රම්මවතීනගයර ්භයතො සුජායතො
‘සුජායතො’ නාම බ්රාහ්මයණො හුත්වා යසොභිතස්ස භගවයතො ධම්මයදසනං
සුත්වා සරයණසු පතිට්ඨාය බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස යතමාසං
මහාදානමදාසි.යසොපිනං‘‘අනාගයතයගොතයමො නාමබුද්යධොභවිස්සතී’’ති
බොකාසි.යතනවුත්තං– 

12. 

‘‘අහං යතනසමයයන, සුජායතොනාමබ්රාහ්මයණො; 
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තදාසසාවකංබුද්ධං, අන්නපායනනතප්පයිං. 

13. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, යසොභියතොයලොකනායයකො; 

අපරයමයෙියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

14. 

‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප.… යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
15. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, හට්යඨොසංවිග්ගමානයසො; 

තයමවත්ථමනුප්පත්තියා, ්ග්ගංධිතිමකාසහ’’න්ති. 

තත්ථ  යමවත්ථමනුප්පත්තිොතිතස්ස බුද්ධත්තස්සඅනුප්පත්තිඅත්ථං, 
තස්ස පන යසොභිතබුද්ධස්ස – ‘‘අනාගයත අයං යගොතයමො නාම බුද්යධො
භවිස්සතී’’ති වචනං සුත්වා ‘‘අවිතථවචනා හි බුද්ධා’’ති 

බුද්ධත්තප්පත්තිඅත්ථන්ති අත්යථො. උග්ගන්ති තිබ්බං යඝොරං. ධිතින්ති

වීරයං. අකාසෙන්ති අකාසිංඅහං. 

තස්ස පන යසොභි ස්ස භගවයතො සුධම්මං නාම නගරං අයහොසි, පිතා

සුධම්යමොනාමරාජා, මාතාසුධම්මානාමයදවී, අසයමොචසුයනත්යතොච 

ද්යව අග්ගසාවකා, අයනොයමො නාමුපට්ඨායකො, නකුලා ච සුජාතා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, නාගරුක්යෙො යබොධි, අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධං සරීරං

අයහොසි, නවුතිවස්සසහස්සානි ආයුප්පමාණං, මඛිලා නාමස්ස මහායදවී, 

සීහකුමායරො නාම අත්රයජො, නාටකිත්ථීනං සත්තත්තිංසසහස්සානි
නවවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. පාසායදන අභිනික්ෙමි. ජයයසයනො
නාමරාජා්පට්ඨායකො.යසතාරායමකිරවසීති.යතනවුත්තං– 

16. 

‘‘සුධම්මංනාමනගරං, සුධම්යමොනාමෙත්තියයො; 

සුධම්මානාමජනිකා, යසොභිතස්සමයහසියනො. 

21. 

‘‘අසයමොචසුයනත්යතොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

අයනොයමොනාමුපට්ඨායකො, යසොභිතස්සමයහසියනො. 

22. 

‘‘නකුලාචසුජාතාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

බුජ්ෙමායනොචයසොබුද්යධො, නාගමූයලඅබුජ්ෙථ. 

24. 

‘‘අට්ඨපණ්ණාසරතනං, අච්චුග්ගයතො මහාමුනි; 
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ඔභායසතිදිසාසබ්බා, සතරංසීව්ග්ගයතො. 

25. 

‘‘තථා සුඵුල්ලංපවනං, නානාගන්යධහි ධූපිතං; 

තයථවතස්සපාවචනං, සීලගන්යධහිධූපිතං. 

26. 

‘‘යථාපිසාගයරොනාම, දස්සයනනඅතප්පියයො; 

තයථවතස්සපාවචනං, සවයනනඅතප්පියං. 

27. 

‘‘නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජති තාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

28. 

‘‘ඔවාදංඅනුසිට්ඨිඤ්ච, දත්වානයසසයකජයන; 

හුතාසයනොවතායපත්වා, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

29. 

‘‘යසොචබුද්යධොඅසමසයමො, යතපිසාවකාබලප්පත්තා; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ ස  ංසීවාතිආදිච්යචො විය, සබ්බා දිසා ඔභායසතීති අත්යථො. 

පවනන්ති මහාවනං. ධූපි න්ති වාසිතං ගන්ධිතං. අ ප්පියෙොති 

අතිත්තිකයරො, අතිත්තිජනයනො වා.  ාවයදති තස්මිං කායල, තාවතකං

කාලන්තිඅත්යථො.  ාය සීතිතාරයී. ඔවාදන්තිසකිංවායදොඔවායදොනාම. 

අනුසිට්ඨින්ති පුනප්පුනං වචනං අනුසිට්ඨි නාම. යසසයක ජයනති

සච්චප්පටියවධං අප්පත්තස්ස යසසජනස්ස, සාමිඅත්යථ භුම්මවචනං. 

හු ාසයනොව  ායපත්වාති අග්ගි විය තප්යපත්වා. අයයමව වා පායඨො, 
්පාදානක්ෙයා භගවා පරනිබ්බුයතොති අත්යථො. යසසගාථාසු සබ්බත්ථ 

්ත්තානයමවාති. 

යසොභිතබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොෙට්යඨොබුද්ධවංයසො. 

9. අයනොමදස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනා 

යසොභිතබුද්යධ පන පරනිබ්බුයත තස්ස අපරභායග එකමසඞ්යෙෙයෙං
බුද්ධුප්පාදරහිතං අයහොසි. අතීයත පන තස්මිං අසඞ්යෙෙයයෙ එකස්මිං

කප්යපතයයොබුද්ධානිබ්බත්තිංසු අයනොමදස්සී, පදුයමො, නා යදොති.තත්ථ 

අයනොමදස්සී භගවා යසොළස අසඞ්යෙෙයොනි කප්පසතසහස්සඤ්ච 
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පාරමියයොපූයරත්වාතසිතපුයරනිබ්බත්තිත්වා යදයවහිඅභියාචියතොතයතො
චවිත්වා චන්දවතියං නාම රාජධානියං යසවා නාමස්ස රඤ්යඤො කුයල
සමුස්සිතචාරුපයයොධරාය යයසොධරාය නාම අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිං
පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. අයනොමදස්සිකුමායර කිර යයසොධරාය යදවියා
කුච්ඡිගයත තස්ස පුඤ්ඤප්පභායවන පභා අසීතිහත්ථප්පමාණං ඨානං
ඵරත්වා අට්ඨාසි. චන්දසූරයප්පභාහි අනභිභවනීයාව අයහොසි. සා දසන්නං
මාසානං අච්චයයන යබොධිසත්තං සුචන්දනුයොයන විජායි. පාටිහාරයානි 
යහට්ඨාවුත්තනයායනව. 

නාමග්ගහණදිවයස පනස්ස නාමං ගණ්හන්තා, යස්මා ජාතියං

ආකාසයතො සත්ත රතනානි පතිංසු, තස්මා අයනොමානං රතනානං

්ප්පත්තියහතභූතත්තා ‘‘අයනොමදස්සී’’ති නාමමකංසු. යසො අනුක්කයමන
වුද්ධිප්පත්යතො දිබ්යබහි කාමගුයණහි පරචාරයමායනො දසවස්සසහස්සානි
අගාරං අජ්ොවසි. තස්ස කිර සිර ්පසිර සිරවඩ්යඪොති තයයො පාසාදා
අයහසුං. සිරමායදවිප්පමුොනි යතවීසති ඉත්ථිසහස්සානි පච්චුපට්ඨිතානි
අයහසුං. යසො සිරමාය යදවියා ්පවායණ නාම පුත්යත ජායත චත්තාර 
නිමිත්තානිදිස්වාසිවිකායායනනමහාභිනික්ෙමනංනික්ෙමිත්වාපබ්බජි.තං
තිස්යසො ජනයකොටියයොඅනුපබ්බජිංසු. 

යතහි පරවුයතො මහාපුරයසො දස මායස පධානචරයං චර. තයතො 
විසාෙපුණ්ණමාය අනුපමබ්රාහ්මණගායම පිණ්ඩාය චරත්වා
අනුපමයසට්ඨිධීතායදින්නං මධුපායාසංපරභුඤ්ජිත්වාසාලවයනදිවාවිහාරං
වීතිනායමත්වාඅයනොමනාමාජීවයකනදින්නා අට්ඨතිණමුට්ඨියයොගයහත්වා
අජ්ජුනරුක්ෙයබොධිං පදක්ඛිණං කත්වා අට්ඨත්තිංසහත්ථවිත්ථතං
තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා චතරඞ්ගවීරයං අධිට්ඨාය පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා

සමාරංමාරබලංවිද්ධංයසත්වාතීසුයායමසුතිස්යසොවිජ්ජා ්ප්පායදත්වා – 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං
්දායනසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘යසොභිතස්ස අපයරන, සම්බුද්යධො ද්විපදුත්තයමො; 

අයනොමදස්සීඅමිතයයසො, යතජස්සීදුරතික්කයමො. 

2. 

‘‘යසොයෙත්වාබන්ධනංසබ්බං, විද්ධංයසත්වාතයයොභයව; 

අනිවත්තිගමනංමග්ගං, යදයසසියදවමානුයස. 

3. 

‘‘සාගයරොවඅසඞ්යෙොයභො, පබ්බයතොවදුරාසයදො; 

ආකායසොවඅනන්යතොයසො, සාලරාජාවඵුල්ලියතො. 
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4. 

‘‘දස්සයනනපිතංබුද්ධං, යතොසිතායහොන්තිපාණියනො; 

බොහරන්තංගිරංසුත්වා, අමතංපාපුණන්තියත’’ති. 

තත්ථ අයනොමදස්සීතිඅනුපමදස්සයනො, අමිතදස්සයනොවා. අමි ෙයසොති

අමිතපරවායරො, අමිතකිත්ති වා. ය ජස්සීති සීලසමාධිපඤ්ඤායතයජන

සමන්නාගයතො. දු තික්කයමොති දුප්පධංසියයො, අඤ්යඤන යදයවන වා

මායරන වා යකනචි වා අතික්කමිතං අසක්කුයණයයෙොති අත්යථො. යසො 

යඡත්වා බන්ධනං සබ්බන්ති සබ්බං දසවිධං සංයයොජනං ඡින්දිත්වා. 

විද්ධංයසත්වා  යෙො භයවති තිභවූපගං කම්මං කම්මක්ෙයකරඤායණන

විද්ධංයසත්වා, අභාවං කත්වාති අත්යථො. අනිවත්තිගමනං මග්ගන්ති

නිවත්තියා පවත්තියා පටිපක්ෙභූතං නිබ්බානං අනිවත්තීති වුච්චති, තං
අනිවත්තිං ගච්ෙති අයනනාති අනිවත්තිගමයනො. තං අනිවත්තිගමනං

අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං යදයසසීති අත්යථො. ‘‘දස්යසතී’’තිපි පායඨො, 

යසොයයවත්යථො. යදවමානුයසති යදවමනුස්සානං, සාමිඅත්යථ 
්පයයොගවචනංදට්ඨබ්බං. 

අසඞ්යඛොයභොතියෙොයභතංචායලතං අසක්කුයණයයෙොතිඅක්යෙොභියයො.
යථා හි සමුද්යදො චතරාසීතියයොජනසහස්සගම්භීයරො 

අයනකයයොජනසහස්සභූතාවායසො අක්යෙොභියයො, එවං අක්යෙොභියයොති

අත්යථො. ආකායසොවඅනන්ය ොතියථාපනආකාසස්සඅන්යතොනත්ථි, අථ

යෙො අනන්යතො අප්පයමයයෙො අපායරො, එවං භගවාපි බුද්ධගුයණහි

අනන්යතො අප්පයමයයෙො අපායරො. යසොති යසො භගවා. සාල ාජාව

ඵුල්ලිය ොති සබ්බලක්ෙණානුබෙඤ්ජනසමලඞ්කතසරීරත්තා

සුඵුල්ලිතසාලරාජාවියයසොභතීතිඅත්යථො. දස්සයනනපි ංබුද්ධන්තිතස්ස
බුද්ධස්ස දස්සයනනාපීති අත්යථො. ඊදියසසුපි සාමිවචනං පයුජ්ජන්ති

සද්දසත්ථවිදූ. ය ොසි ාති පරයතොසිතා පීණිතා. බයාෙ න් න්ති

බොහරන්තස්ස, සාමිඅත්යථ ්පයයොගවචනං. අම න්ති නිබ්බානං. 

පාපුණන්තීතිඅධිගච්ෙන්ති. ය තියය තස්සගිරංධම්මයදසනංසුණන්ති, යත
අමතංපාපුණන්තීතිඅත්යථො. 

භගවා පන යබොධිමූයල සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා බ්රහ්මුනා 
ආයාචියතොධම්මයදසනායබුද්ධචක්ඛුනායලොකංඔයලොයකන්යතොඅත්තනා
සහ පබ්බජියත තියකොටිසඞ්යෙ ජයන ්පනිස්සයසම්පන්යන දිස්වා –
‘‘කත්ථ නු යෙො යත එතරහි විහරන්තී’’ති ්පධායරන්යතො සුභවතීනගයර
සුදස්සනුයොයන විහරන්යත දිස්වා ආකායසන ගන්ත්වා සුදස්සනුයොයන
ඔතර. යසො යතහිපරවුයතො සයදවමනුස්සාය පරසායමජ්යෙ ධම්මචක්කං
පවත්යතසි.තත්ථයකොටිසතානංපඨමාභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

5. 
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‘‘ධම්මාභිසමයයොතස්ස, ඉද්යධොඵීයතොතදාඅහු; 

යකොටිසතානිඅභිසමිංසු, පඨයමධම්මයදසයන’’ති. 

තත්ථ ඵීය ොති ඵාතිප්පත්යතො බාහුජඤ්ඤවයසන. යකොටිස ානීති

යකොටීනං සතානි යකොටිසතානි. ‘‘යකොටිසතයයො’’තිපි පායඨො, තස්ස
සතයකොටියයොතිඅත්යථො. 

අථාපයරන සමයයන ඔසධීනගරද්වායර අසනරුක්ෙමූයල 
යමකපාටිහාරයං කත්වා අසුයරහි දුරභිභවයන තාවතිංසභවයන
පණ්ඩුකම්බලසිලායං නිසින්යනො යතමාසං අභිධම්මවස්සං වස්සාපයි. තදා

අසීතියදවතායකොටියයොඅභිසමිංසු.යතනවුත්තං – 

6. 

‘‘තයතොපරංඅභිසමයය, වස්සන්යතධම්මවුට්ඨියයො; 

අසීතියකොටියයොභිසමිංසු, දුතියයධම්මයදසයන’’ති. 

තත්ථ වස්සන්ය ති බුද්ධමහායමයඝ වස්සන්යත. ධම්මවුට්ඨියෙොති
ධම්මකථාවස්සවුට්ඨියයො. 

තයතො අපයරන සමයයන මඞ්ගලපඤ්හානිද්යදයස අට්ඨසත්තති
යකොටියයො අභිසමිංසු.යසොතතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

7. 

‘‘තයතො පරම්පි වස්සන්යත, තප්පයන්යතචපාණිනං; 

අට්ඨසත්තතියකොටීනං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ වස්සන්ය ති ධම්මකථාසලිලධාරං වස්සන්යත.  ප්පෙන්ය ති

ධම්මාමතවස්යසනතප්පයන්යත, තප්පනංකයරොන්යතභගවතීතිඅත්යථො. 

අයනොමදස්සිස්සපි භගවයතො තයයො සාවකසන්නිපාතා අයහසුං. තත්ථ 

යසොයරයෙනගයර ඉසිදත්තස්ස රඤ්යඤො ධම්යම යදසියමායන පසීදිත්වා 
එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිතානං අට්ඨන්නං අරහන්තසතසහස්සානං
මජ්යෙ පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි. අයං පඨයමො සන්නිපායතො අයහොසි.
රාධවතීනගයර සුන්දරන්ධරස්ස නාම රඤ්යඤො ධම්යම යදසියමායන
එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිතානං සත්තන්නං අරහන්තසතසහස්සානං
මජ්යෙ පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි. අයං දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. පුන 
යසොයරයෙනගයරයයව යසොයරයෙරඤ්ඤා සහ එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය
පබ්බජිතානංෙන්නං අරහන්තසතසහස්සානංමජ්යෙපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි.
අයංතතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි.යතන වුත්තං– 

8. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, තස්සාපිචමයහසියනො; 
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අභිඤ්ඤාබලප්පත්තානං, පුප්ඵිතානංවිමුත්තියා. 

9. 

‘‘අට්ඨසතසහස්සානං, සන්නිපායතොතදාඅහු; 

පහීනමදයමොහානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

10. 

‘‘සත්තසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො; 

අනඞ්ගණානංවිරජානං, ්පසන්තානතාදිනං. 

11. 

‘‘ෙන්නංසතසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 

අභිඤ්ඤාබලප්පත්තානං, නිබ්බුතානංතපස්සින’’න්ති. 

තත්ථ  ස්සාපි ච මයෙසියනොති තස්ස මයහසියනො අයනොමදස්සිස්සාපි.

‘‘තස්සාපි ද්විපදුත්තයමො’’තිපි පායඨො, තස්සපි ද්විපදුත්තමස්සාති අත්යථො.

ලක්ෙණං සද්දසත්ථයතො ගයහතබ්බං. අභිඤ්ඤාබලප්පත් ානන්ති 

අභිඤ්ඤානං බලප්පත්තානං, චිණ්ණවසිතාය ඛිප්පනිසන්තිභායවන

අභිඤ්ඤාසු ථිරභාවප්පත්තානන්ති අත්යථො. පුප්ඵි ානන්ති

සබ්බඵාලිඵුල්ලභායවන අතිවිය යසොභග්ගප්පත්තානං. විමුත්තිොති
අරහත්තඵලවිමුත්තියා. 

අනඞ්ගණානන්ති එත්ථ අයං අඞ්ගණ-සද්යදො කත්ථචි කියලයසසු 

දිස්සති. යථාහ – ‘‘තත්ථ කතමානි තීණි අඞ්ගණානි? රායගො අඞ්ගණං

යදොයසොඅඞ්ගණංයමොයහො අඞ්ගණ’’න්ති(විභ.924). ‘‘පාපකානංයෙොඑතං, 

ආවුයසො, අකුසලානංඉච්ොවචරානංඅධිවචනං යදිදංඅඞ්ගණ’’න්ති (ම.නි.

1.60). කත්ථචිකිස්මිඤ්චිමයල? යථාහ–‘‘තස්යසව රජස්සවාඅඞ්ගණස්ස

වා පහානාය වායමතී’’ති (ම. නි. 1.184). කත්ථචි තථාරූයප භූමිභායග
‘‘යචතියඞ්ගණං යබොධියඞ්ගණං රාජඞ්ගණ’’න්ති. ඉධ පන කියලයසසු

දට්ඨබ්යබො. තස්මා නික්කියලසානන්ති අත්යථො (ම. නි. අට්ඨ. 1.57). 

වි ජානන්ති තස්යසව යවවචනං.  පස්සිනන්ති කියලසක්ෙයකයරො

අරයමග්ගසඞ්ොයතොතයපොයයසංඅත්ථි යතතපස්සියනො, යතසංතපස්සීනං, 
ඛීණාසවානන්තිඅත්යථො. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො එයකො මයහසක්යෙො යක්ෙයසනාපති
අයහොසි මහිද්ධියකො මහානුභායවො අයනකයකොටිසතසහස්සානං යක්ොනං
අධිපති. යසො ‘‘බුද්යධො යලොයක ්ප්පන්යනො’’ති සුත්වා ආගන්ත්වා
පරමරුචිරදස්සනං සත්තරතනමයං අභිරුචිරරජනිකරමණ්ඩලසදිසං
මණ්ඩපංනිම්මිනිත්වාතත්ථසත්තාහංමහාදානං බුද්ධප්පමුෙස්සසඞ්ඝස්ස
අදාසි. අථ නං භගවා භත්තානුයමොදනසමයය ‘‘අනාගයත 
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කප්පසතසහස්සාධියක එකස්මිං අසඞ්යෙෙයයෙ අතික්කන්යත යගොතයමො
නාමබුද්යධො භවිස්සතී’’තිබොකාසි.යතනවුත්තං– 

12. 

‘‘අහංයතනසමයයන, යක්යෙොආසිංමහිද්ධියකො; 

යනකානංයක්ෙයකොටීනං, වසවත්තිම්හිඉස්සයරො. 

13. 

‘‘තදාපිතංබුද්ධවරං, ්පගන්ත්වාමයහසිනං; 

අන්නපායනනතප්යපසිං, සසඞ්ඝංයලොකනායකං. 

14. 

‘‘යසොපිමංතදාබොකාසි, විසුද්ධනයයනොමුනි; 

අපරයමයෙියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

15. 

‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුො ඉමං. 
16. 

‘‘තස්සාපි වචනංසුත්වා, හට්යඨො සංවිග්ගමානයසො; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තත්ථ උත් රිං ව මධිට්ඨාසින්තිපාරමිපූරණත්ථායභියයෙොපිදළ්හතරං
පරක්කමමකාසීති අත්යථො. 

තස්ස පන අයනොමදස්සිස්ස භගවයතො චන්දවතී නාම නගරං අයහොසි, 

යසවානාමරාජාපිතා, යයසොධරානාමමාතා, නිසයභොචඅයනොයමොචද්යව 

අග්ගසාවකා, වරුයණො නාමුපට්ඨායකො, සුන්දරී ච සුමනා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, අජ්ජුනරුක්යෙො යබොධි, සරීරං අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධං

අයහොසි, වස්සසතසහස්සං ආයු, සිරමා නාම අග්ගමයහසී, ්පවායණො

නාමස්ස පුත්යතො, දසවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. යසො
සිවිකායායනන නික්ෙමි. සිවිකායායනන ගමනං පන
යසොභිතබුද්ධවංසවණ්ණනාය පාසාදගමයන වුත්තනයයයනව යවදිතබ්බං.
ධම්මයකොනාමරාජා්පට්ඨායකො.ධම්මාරායමකිරභගවා විහාසීති.යතන
වුත්තං– 

17. 

‘‘නගරංචන්දවතීනාම, යසවානාමෙත්තියයො; 

මාතායයසොධරානාම, අයනොමදස්සිස්සසත්ථුයනො. 

22. 

‘‘නිසයභොචඅයනොයමොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 
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වරුයණොනාමුපට්ඨායකො, අයනොමදස්සිස්සසත්ථුයනො. 

23. 

‘‘සුන්දරීචසුමනාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, අජ්ජුයනොතිපවුච්චති. 

25. 

‘‘අට්ඨපණ්ණාසරතනං, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 

පභානිද්ධාවතීතස්ස, සතරංසීව්ග්ගයතො. 

26. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

27. 

‘‘සුපුප්ඵිතං පාවචනං, අරහන්යතහිතාදිහි; 

වීතරායගහිවිමයලහි, යසොභිත්ථජිනසාසනං. 

28. 

‘‘යසොචසත්ථාඅමිතයයසො, යුගානිතානිඅතලියානි; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ පභා නිද්ධාවතීති තස්ස සරීරයතො පභා නික්ෙමති. සරීරප්පභා
පනස්ස නිච්චකාලං ද්වාදසයයොජනප්පමාණං පයදසං ඵරත්වා තිට්ඨති. 

යුගානි  ානීති අග්ගසාවකයුගාදීනි යුගළානි. සබ්බං  මන්  හි න්ති
වුත්තප්පකාරං සබ්බම්පි අනිච්චමුෙං පවිට්ඨං විනට්ඨන්ති අත්යථො. ‘‘නනු

රත්තකයමව සඞ්ොරා’’තිපි පායඨො, තස්ස නනු රත්තකා තච්ෙකායයව

සබ්යබ සඞ්ොරාති අත්යථො. ම-කායරො පදසන්ධිකයරො. යසසගාථාසු
සබ්බත්ථ ්ත්තානයමවාති. 

ඉමස්ස පන අයනොමදස්සිස්ස භගවයතො සන්තියක සාරපුත්යතො ච 
මහායමොග්ගල්ලායනො චාති ඉයම ද්යව අග්ගසාවකා අග්ගසාවකභාවත්ථාය
පණිධානමකංසු. ඉයමසං පන යථරානං වත්ථු යචත්ථ කයථතබ්බං. මයා
ගන්ථවිත්ථාරභයයනන්ද්ධටන්ති. 

අයනොමදස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොසත්තයමොබුද්ධවංයසො. 

10. පදුමබුද්ධවංසවණ්ණනා 

අයනොමදස්සිස්ස පන භගවයතො අපරභායග වස්සසතසහස්සායුකා
මනුස්සාඅනුක්කයමනපරහායිත්වාදසවස්සායුකාහුත්වාපුන අනුක්කයමන
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වඩ්ඪිත්වා අසඞ්යෙෙයොයුකා හුත්වා පුන පරහායමානා 

වස්සසතසහස්සායුකාඅයහසුං.තථා පදුයමො නාමසත්ථායලොයක ්ප්පජ්ජි.
යසොපි පාරමියයො පූයරත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා 
චම්පකනගයරඅසමස්සනාමරඤ්යඤොකුයලරූපාදීහිඅසමායඅසමායනාම
අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. යසො දසන්නං මාසානං
අච්චයයන චම්පකුයොයන මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි. ජායත පන කුමායර
ආකාසයතො සකලජම්බුදීයප සමුද්දපරයන්යත පදුමවස්සං නිපති. යතනස්ස
නාමග්ගහණදිවයස නාමං ගණ්හන්තා යනමිත්තකා ච ඤාතකා ච 

‘‘මහාපදුමකුමායරො’’ත්යවව නාමමකංසු. යසො දසවස්සසහස්සානි අගාරං
අජ්ොවසි. නන්දුත්තර-වසුත්තර-යසුත්තරානාමකාතයයොපාසාදා අයහසුං.
්ත්තරායදවිප්පමුොනි යතත්තිංසඉත්ථිසහස්සානිපච්චුපට්ඨිතානිඅයහසුං. 

අථ මහාසත්යතො ්ත්තරාය නාම මහායදවියා රම්මකුමායර නාම
්ප්පන්යන චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා ආජඤ්ඤරයථන මහාභිනික්ෙමනං
නික්ෙමි.තංපබ්බජන්තංඑකාපුරසයකොටිඅනුපබ්බජි.යසොයතහි පරවුයතො
අට්ඨ මායස පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය ධඤ්ඤවතීනගයර 
සුධඤ්ඤයසට්ඨිස්ස ධීතාය ධඤ්ඤවතියා නාම දින්නං මධුපායාසං
පරභුඤ්ජිත්වා මහාසාලවයන දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා සායන්හසමයය
තිත්ථකාජීවයකනදින්නාඅට්ඨ තිණමුට්ඨියයොගයහත්වාමහායසොණයබොධිං
්පසඞ්කමිත්වා අට්ඨත්තිංසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරකං පඤ්ඤයපත්වා
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා චතරඞ්ගවීරයං අධිට්ඨාය මාරබලං විධමිත්වා තීසු

යායමසු තිස්යසො විජ්ජා සච්ඡිකත්වා – ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.…

තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති (ධ. ප. 153-154) ්දානං ්දායනත්වා 
සත්තසත්තාහං යබොධිසමීයපයයව වීතිනායමත්වා බ්රහ්මුයනො ආයාචනං
අධිවායසත්වා ධම්මයදසනාය භාජනභූයත පුග්ගයල ්පපරක්ෙන්යතො
අත්තනා සහ පබ්බජියත යකොටිසඞ්යෙ භික්ඛූ දිස්වා තඞ්ෙයණයයව
අනිලපයථනගන්ත්වාධඤ්ඤවතීනගරසමීයපධනඤ්ජයුයොයන ඔතරත්වා
යතහිපරවුයතොයතසංමජ්යෙධම්මචක්කංපවත්යතසි.තදායකොටිසතානං
අභිසමයයො අයහොසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘අයනොමදස්සිස්ස අපයරන, සම්බුද්යධො ද්විපදුත්තයමො; 

පදුයමොනාමනායමන, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො. 

2. 

‘‘තස්සාපිඅසමංසීලං, සමාධිපිඅනන්තයකො; 

අසඞ්යෙෙයෙංඤාණවරං, විමුත්තිපිඅනූපමා. 

3. 

‘‘තස්සාපිඅතලයතජස්ස, ධම්මචක්කප්පවත්තයන; 

අභිසමයාතයයොආසුං, මහාතමපවාහනා’’ති. 
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පටුන 

තත්ථ අසමංසීලන්තිඅඤ්යඤසංසීයලන අසදිසං, ්ත්තමංයසට්ඨන්ති

අත්යථො. සමාධිපි අනන් යකොති සමාධිපි අප්පයමයයෙො, තස්ස

අනන්තභායවොයලොකවිවරණයමකපාටිහාරයාදීසු දට්ඨබ්යබො. ඤාණව න්ති

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං, අසාධාරණඤාණානි වා. විමුත්තිපීති

අරහත්තඵලවිමුත්තිපිභගවයතො. අනූපමාති්පමාවිරහිතා. අතුලය ජස්සාති 
අතලඤාණයතජස්ස. ‘‘අතලඤාණයතජා’’තිපි පායඨො. තස්ස ‘‘තයයො
අභිසමයා’’ති ඉමිනා ්ත්තරපයදන සම්බන්යධො දට්ඨබ්යබො. 

මො මපවාෙනාති මහායමොහවිනාසකා, යමොහන්ධකාරවිද්ධංසකාති
අත්යථො. 

අථාපයරන සමයයන පදුයමො භගවා අත්තයනො කනිට්ඨභාතරං
සාලකුමාරඤ්ච ්පසාලකුමාරඤ්චඤාතිසමාගයමසපරවායරපබ්බායජත්වා
යතසංධම්මංයදයසන්යතොනවුති යකොටියයොධම්මාමතංපායයසි.යදාපන

රම්මත්යථරස්ස ධම්මං යදයසසි, තදා අසීතියකොටීනං තතියයො අභිසමයයො
අයහොසි.යතනවුත්තං– 

4. 

‘‘පඨමාභිසමයයබුද්යධො, යකොටිසතමයබොධයි; 

දුතියාභිසමයයධීයරො, නවුතියකොටිමයබොධයි. 

5. 

‘‘යදාචපදුයමොබුද්යධො, ඔවදීසකමත්රජං; 

තදාඅසීතියකොටීනං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

යදා පනසුභාවිතත්යතොනාමරාජාපදුමස්ස බුද්ධස්සබුද්ධපදුමවදනස්ස

සන්තියක යකොටිසතසහස්සපරවායරො එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජියතො, 

තස්මිං සන්නිපායත භගවා පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො පන පඨයමො
සන්නිපායතො අයහොසි. 

අථාපයරන සමයයන මහාපදුයමො මුනිවසයභො ්සභසමගතී 

්සභවතීනගරං ්පනිස්සාය වස්සං ්පගඤ්ඡි. නගරවාසියනො මනුස්සා
භගවන්තංදස්සනකාමා ්පසඞ්කමිංසු.යතසංභගවාධම්මංයදයසසි.තත්ථ
ච බහයවො මනුස්සා පසන්නචිත්තා පබ්බජිංසු. තයතො දසබයලො යතහි ච
අඤ්යඤහිචතීහිභික්ඛුසතසහස්යසහිසද්ධිං විසුද්ධිපවාරණංපවායරසි.යසො

දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. යය පන තත්ථ න පබ්බජිංසු, යත
කථිනානිසංසං සුත්වා පාටිපයද පඤ්චසු මායසසු පඤ්චානිසංසදායකං
කථිනචීවරමදංසු. තයතොතංභික්ඛූධම්මයසනාපතිංඅග්ගසාවකංවිසාලමතිං
සාලත්යථරං කථිනත්ථාරත්ථං යාචිත්වා කථිනචීවරං තස්සාදංසු. යථරස්ස
කථිනචීවයර කයිරමායන භික්ඛූ සිබ්බයන සහායකා අයහසුං. පදුයමො පන
සම්මාසම්බුද්යධො සූචිච්ඡිද්යද සුත්තානි ආවුනිත්වා අදාසි. නිට්ඨියත පන
චීවයරභගවාතීහිභික්ඛුසතසහස්යසහිචාරකංපක්කාමි. 
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අථාපයරන සමයයන සීහවික්කන්තගාමී පුරසසීයහො විය බුද්ධසීයහො
යගොසිඞ්ගසාලවනසදියස පරමසුරභිකුසුමඵලභාරවිනමිතසාොවිටයප 

විමලකමලකුවලයසමලඞ්කයත සිසිරමධුරවාරවායහන පරපූරයත රුරු-
චමර-සීහ-බෙග්ඝ-අජ-හය-ගවය-මහිංසාදි විවිධමිගගණවිචරයත 
සුරභිකුසුමගන්ධාවබද්ධහදයාහි භමරමධුකරයුවතීහි අනුභූතප්පචාරාහි
සමන්තයතො ගුම්බගුම්බායමායන ඵලරසපමුදිතහදයාහි
කාකලිසදිසමධුරවිරුතාහි යකොකිලවධූහි ්පගීයමායන පරමරමණීයය
විවිත්යත විජයන යයොගානුකූයල පවයන වස්සාවාසමුපගඤ්ඡි. තස්මිං
විහරන්තං සපරවාරකං දසබලං තථාගතං ධම්මරාජං බුද්ධසිරයා
වියරොචමානං දිස්වා මනුස්සා තස්ස ධම්මං සුත්වා පසීදිත්වා
එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිංසු. තදා ද්වීහි භික්ඛුසතසහස්යසහි පරවුයතො
පවායරසි.යසොතතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

6. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, පදුමස්සමයහසියනො; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. 

7. 

‘‘කථිනත්ථාරසමයය, ්ප්පන්යනකථිනචීවයර; 

ධම්මයසනාපතිත්ථාය, භික්ඛූසිබ්බිංසුචීවරං. 

8. 

‘‘තදායතවිමලාභික්ඛූ, ෙළභිඤ්ඤාමහිද්ධිකා; 

තීණිසතසහස්සානි, සමිංසුඅපරාජිතා. 

9. 

‘‘පුනාපරං යසොනරාසයභො, පවයනවාසං්පාගමි; 

තදාසමාගයමොආසි, ද්වින්නංසතසහස්සින’’න්ති. 

තත්ථ කථිනත්ථා සමයෙති කථිනචීවරත්ථරණසමයය. 

ධම්මයසනාපතිත්ථාොති ධම්මයසනාපතිසාලත්යථරත්ථං. අප ාජි ාති න

පරාජිතා, විභත්තියලොයපො දට්ඨබ්යබො. යසොති යසො මහාපදුයමො. පවයනති

මහාවයන. වාසන්ති වස්සාවාසං. උපාගමීති ්පාගයතො. ද්වින්නං 

ස සෙස්සිනන්ති ද්වින්නං සතසහස්සානං. ‘‘තදා ආසි සමාගයමො’’තිපි
පායඨොයදි අත්ථිසුන්දයරොභයවයෙ. 

තදා තථාගයත තස්මිං වනසණ්යඩ වසන්යත අම්හාකං යබොධිසත්යතො
සීයහො හුත්වා සත්තාහං නියරොධසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා නිසින්නං දිස්වා
පසන්නචිත්යතො හුත්වා පදක්ඛිණං කත්වා සඤ්ජාතපීතියසොමනස්යසො
තික්ෙත්තං සීහනාදං නදිත්වා සත්තාහං බුද්ධාරම්මණං පීතිං අවිජහිත්වා
පීතිසුයෙයනව යගොචරාය අපක්කමිත්වා ජීවිතපරච්චාගං කත්වා
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පයිරුපාසමායනො අට්ඨාසි. අථ සත්ථා තස්ස සත්තාහස්ස අච්චයයන
නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨාය නරසීයහො සීහං ඔයලොයකත්වා – 

‘‘භික්ඛුසඞ්යඝපිස්ස චිත්තප්පසායදො යහොතූති සඞ්යඝො ආගච්ෙතූ’’ති
චින්යතසි. අයනකයකොටිභික්ඛූතාවයදවආගඤ්ඡිංසු.සීයහොසඞ්යඝපිචිත්තං
පසායදසි.අථසත්ථා තස්සචිත්තංඔයලොයකත්වා–‘‘අනාගයතයගොතයමො
නාමබුද්යධොභවිස්සතී’’තිබොකාසි. යතනවුත්තං– 

10. 

‘‘අහංයතනසමයයන, සීයහොආසිංමිගාධිභූ; 

පවියවකමනුබ්රූහන්තං, පවයනඅද්දසංජිනං. 

11. 

‘‘වන්දිත්වාසිරසාපායද, කත්වානතංපදක්ඛිණං; 

තික්ෙත්තංඅභිනාදිත්වා, සත්තාහංජිනමුපට්ඨහං. 

12. 

‘‘සත්තාහංවරසමාපත්තියා, වුට්ඨහිත්වාතථාගයතො; 

මනසාචින්තයිත්වාන, යකොටිභික්ඛූසමානයි. 

13. 

‘‘තදාපියසොමහාවීයරො, යතසංමජ්යෙවියාකර; 

අපරයමයෙියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

14. 

‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුො ඉමං. 
15. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තත්ථ පවියවකමනුබ්රූෙන් න්ති නියරොධසමාපත්තිං සමාපන්නන්ති

අත්යථො. පදක්ඛිණන්ති තික්ෙත්තං පදක්ඛිණං කත්වා. අභිනාදිත්වාති

තික්ෙත්තංසීහනාදංනදිත්වා. උපට්ඨෙන්ති ්පට්ඨහිං.අයයමවවාපායඨො. 

ව සමාපත්තිොති නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨහිත්වා. මනසා

චින් යත්වානාති ‘‘සබ්යබපි භික්ඛූ ඉධ ආගච්ෙන්තූ’’ති මනසාව

චින්යතත්වා. සමානයීතිසමාහර. 

තස්ස පන පදුමස්ස භගවය ො චම්පකං නාම නගරං අයහොසි. අසයමො

නාමරාජාපිතාඅයහොසි, මාතාපිතස්සඅසමානාම, සායලො ච්පසායලොච

ද්යව අග්ගසාවකා, වරුයණො නාමුපට්ඨායකො, රාධා ච සුරාධා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, මහායසොණරුක්යෙො යබොධි, අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධං

සරීරං, ආයු වස්සසතසහස්සංඅයහොසි, රූපාදීහිගුයණහිඅනුත්තරා්ත්තරා
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නාමස්සඅග්ගමයහසී, රම්මකුමායරොනාමස්සඅතිරම්යමොතනයයොඅයහොසි.
යතනවුත්තං– 

16. 

‘‘චම්පකංනාමනගරං, අසයමොනාමෙත්තියයො; 

අසමානාමජනිකා, පදුමස්සමයහසියනො. 

21. 

‘‘සායලොච්පසායලොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

වරුයණොනාමුපට්ඨායකො, පදුමස්සමයහසියනො. 

22. 

‘‘රාධායචවසුරාධාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, මහායසොයණොතිවුච්චති. 

24. 

‘‘අට්ඨපණ්ණාසරතනං, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 

පභානිද්ධාවතීතස්ස, අසමාසබ්බයතොදිසා. 

25. 

‘‘චන්දප්පභාසූරයප්පභා, රතනග්ගිමණිප්පභා; 

සබ්බාපිතාහතායහොන්ති, පත්වාජිනපභුත්තමං. 

26. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

27. 

‘‘පරපක්කමානයසසත්යත, යබොධයිත්වාඅයසසයතො; 

යසසයකඅනුසාසිත්වා, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

28. 

‘‘්රයගොවතචංජිණ්ණං, වද්ධපත්තංවපාදයපො; 

ජහිත්වාසබ්බසඞ්ොයර, නිබ්බුයතොයසොයථාසිඛී’’ති. 

තත්ථ   නග්ගිමණිප්පභාතිරතනප්පභාචඅග්ගිප්පභාචමණිප්පභාච. 

ෙ ාතිඅභිභූතා. ජිනපභුත් මන්ති ජිනස්සසරීරප්පභං්ත්තමංපත්වාහතාති

අත්යථො. පරිපක්කමානයසති පරපක්කින්ද්රියය යවයනයෙසත්යත. 

වද්ධපත් න්ති පුරාණපත්තං. පාදයපො වාති පාදයපො විය. සබ්බසඞ්ඛාය ති
සබ්යබපි අජ්ෙත්තිකබාහියර සඞ්ොයර. ‘‘හිත්වා සබ්බසඞ්ොර’’න්තිපි 

පායඨො, යසොයයවත්යථො. ෙථා සිඛීති අග්ගි විය නිරුපාදායනො නිබ්බුතිං
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සුගයතො ගයතොති. යසසයමත්ථ ගාථාසු යහට්ඨා වුත්තනයත්තා 
්ත්තානයමවාති. 

පදුමබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොඅට්ඨයමොබුද්ධවංයසො. 

11. නා දබුද්ධවංසවණ්ණනා 

පදුමබුද්යධ පන පරනිබ්බුයත තස්ස සාසයන ච අන්තරහියත
වස්සසතසහස්සායුකා මනුස්සා අනුක්කයමන පරහායමානා දසවස්සායුකා 
අයහසුං. පුන වඩ්ඪිත්වා අසඞ්යෙෙයොයුකා හුත්වා පරහායමානා 
නවුතිවස්සසහස්සායුකා අයහසුං. තදා දසබලධයරො යතවිජ්යජො

චතයවසාරජ්ජවිසාරයදො විමුත්තිසාරයදො නා යදො නාම නරසත්තත්තයමො
සත්ථායලොයක ්දපාදි.යසොචත්තාරඅසඞ්යෙෙයොනිකප්පසතසහස්සඤ්ච
පාරමියයොපූයරත්වා තසිතභවයනනිබ්බත්තිත්වාතයතොචවිත්වාධඤ්ඤවතී
නාම නගයර සකවීරයවිජිතවාසුයදවස්ස සුයදවස්ස නාම රඤ්යඤො කුයල
අග්ගමයහසියා නිරූපමාය අයනොමාය නාම යදවියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං
අග්ගයහසි. යසො දසන්නං මාසානං අච්චයයන ධනඤ්ජයුයොයන
මාතකුච්ඡියතොනික්ෙමි.නාමග්ගහණදිවයස පනනාමකරයණකයිරමායන 

සකලජම්බුදීයප මනුස්සානං ්පයභොගක්ෙමානි අනුරූපානි ආභරණානි
ආකාසයතොකප්පරුක්ොදීහි පතිංසු.යතනස්සනරානං අරහානිආභරණානි
අදාසීති‘‘නාරයදො’’තිනාමංඅකංසු. 

යසො නවවස්සසහස්සානි අගාරමජ්යෙ වසි. විජියතො විජිතාවී 
විජිතාභිරායමොතිතිණ්ණං්තූනංඅනුච්ෙවිකාතයයොපාසාදාඅයහසුං.තස්ස
නාරදකුමාරස්ස කුලසීලාචාරරූපසම්පන්නංමයනොනුකූලංවිජිතයසනං නාම
අතිවිය ධඤ්ඤං ෙත්තියකඤ්ඤං අග්ගමයහසිං අකංසු. තං ආදිං කත්වා
වීසතිසහස්සාධිකං ඉත්ථීනං සතසහස්සං අයහොසි. තස්සා විජිතයසනාය
යදවියා සබ්බයලොකානන්දකයර නන්දුත්තරකුමායර නාම ජායත යසො
චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා චතරඞ්ගිනියා මහතියා යසනාය පරවුයතො 
නානාවිරාගතනුවරවසනනිවසයනො ආමුක්කමුත්තාහාරමණිකුණ්ඩයලො 
වරයකයූරමකුටකටකධයරො පරමසුරභිගන්ධකුසුමසමලඞ්කයතො පදසාව
්යොනං ගන්ත්වා සබ්බාභරණානි ඔමුඤ්චිත්වා භණ්ඩාගාරකස්ස හත්යථ
දත්වා සයයමව විමලනීලකුවලයදලසදියසනාතිනිසියතනාසිනා
පරමරුචිරරතනවිචිත්තං සයකසමකුටං ඡින්දිත්වා ගගනතයල ඛිපි. තං
සක්යකොයදවරාජාසුවණ්ණචඞ්යකොටයකනපටිග්ගයහත්වාතාවතිංසභවනං 
යනත්වාතියයොජනුබ්යබධංසියනරුමුද්ධනිසත්තරතනමයංයචතියංඅකාසි. 

මහාපුරයසො පනයදවදත්තානිකාසායානිවත්ථානි පරදහිත්වාතත්යථව
්යොයන පබ්බජි. පුරසසතසහස්සා ච තං අනුපබ්බජිංසු. යසො සත්තාහං
තත්යථව පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය විජිතයසනාය
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අග්ගමයහසියා දින්නංපායාසංපරභුඤ්ජිත්වාතත්යථව්යොයනදිවාවිහාරං
කත්වා සුදස්සනුයොනපායලන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා
මහායසොණයබොධිං පදක්ඛිණං කත්වා අට්ඨපණ්ණාසහත්ථවිත්ථතං
තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා නිසීදිත්වා මාරබලං විධමිත්වා තීසු යායමසු
තිස්යසො විජ්ජා ්ප්පායදත්වා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣිත්වා –
‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං
්දායනත්වා සත්තසත්තාහානිවීතිනායමත්වාබ්රහ්මුයනොයාචියතොපටිඤ්ඤං
දත්වා ධනඤ්ජයුයොයන අත්තනා සහ පබ්බජියතහි සතසහස්සභික්ඛූහි
පරවුයතො තත්ථ ධම්මචක්කං පවත්යතසි. තදා යකොටිසතසහස්සානං
ධම්මාභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘පදුමස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 

නාරයදොනාමනායමන, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො. 

2. 

‘‘යසොබුද්යධොචක්කවත්තිස්ස, යජට්යඨොදයිතඔරයසො; 

ආමුක්කමාලාභරයණො, ්යොනං්පසඞ්කමි. 

3. 

‘‘තත්ථාසිරුක්යෙොයසවිපුයලො, අභිරූයපොබ්රහ්මාසුචි; 

තමජ්ෙප්පත්වා්පනිසීදි, මහායසොණස්සයහට්ඨයතො. 

4. 

‘‘තත්ථඤාණවරුප්පජ්ජි, අනන්තංවජිරූපමං; 

යතනවිචිනිසඞ්ොයර, ්ක්කුජ්ජමවකුජ්ජකං. 

5. 

‘‘තත්ථ සබ්බකියලසානි, අයසසමභිවාහයි; 

පාපුණීයකවලංයබොධිං, බුද්ධඤායණචචුද්දස. 

6. 

‘‘පාපුණිත්වානසම්යබොධිං, ධම්මචක්කංපවත්තයි; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ චක්කවත්තිස්සාති චක්කවත්තිරඤ්යඤො. යජට්යඨොති පුබ්බයජො. 

දය ඔ යසොති දයියතො පියයො ඔරයසො පුත්යතො, දයියතො ඔරසි ගයහත්වා

ලාලියතො පුත්යතො දයිතඔරයසො නාම. ආමුක්කමාලාභ යණොති

ආමුක්කමුත්තාහාරයකයූරකටකමකුටකුණ්ඩලමායලො. උෙයානන්ති
බහිනගයරධනඤ්ජයුයොනංනාමාරාමංඅගමාසි. 
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 ත්ථාසි රුක්යඛොති තස්මිං ්යොයන එයකො කිර රුක්යෙො
රත්තයසොයණො නාම අයහොසි. යසො කිර නවුතිහත්ථුබ්යබයධො
සමවට්ටක්ෙන්යධො සම්පන්නවිවිධවිටපසායෙො නීලබහලවිපුලපලායසො
සන්දච්ොයයො යදවතාධිවුට්ඨත්තා විගතවිවිධවිහගගණසඤ්චායරො
ධරණීතලතිලකභූයතො තරුරජ්ජං විය කුරුමායනො පරමරමණීයදස්සයනො 
රත්තකුසුමසමලඞ්කතසබ්බසායෙො යදවමනුස්සනයනරසායනභූයතො

අයහොසි. ෙසවිපුයලොති විපුලයයසො, සබ්බයලොකවිෙොයතො අත්තයනො
සම්පත්තියා සබ්බත්ථ පාකයටො විස්සුයතොති අත්යථො. යකචි ‘‘තත්ථාසි

රුක්යෙො විපුයලො’’ති පඨන්ති. බ්රොති මහන්යතො, යදවානං

පාරච්ෙත්තකසදියසොතිඅත්යථො.  මජ්ඣප්පත්වාතිතංයසොණරුක්ෙංපත්වා

අධිපත්වා ්පගම්මාතිඅත්යථො. යෙට්ඨය ොතිතස්සරුක්ෙස්ස යහට්ඨා. 

ඤාණවරුප්පජ්ජීති ඤාණවරං ්දපාදි. අනන් න්ති අප්පයමයෙං

අප්පමාණං. වජිරූපමන්ති වජිරසදිසං තිඛිණං, අනිච්චානුපස්සනාදිකස්ස 

විපස්සනාඤාණස්යසතං අධිවචනං. ය න විචිනි සඞ්ඛාය ති යතන 

විපස්සනාඤායණන රූපාදියක සඞ්ොයර විචිනි. උක්කුජ්ජමවකුජ්ජකන්ති
සඞ්ොරානං ්දයඤ්ච වයඤ්ච විචිනීති අත්යථො. තස්මා පච්චයාකාරං
සම්මසිත්වා ආනාපානචතත්ථජ්ොනයතො වුට්ඨාය පඤ්චසු ෙන්යධසු
අභිනිවිසිත්වා ්දයබ්බයවයසන සමපඤ්ඤාස ලක්ෙණානි දිස්වා යාව 
යගොත්රභුඤාණං විපස්සනං වඩ්යඪත්වා අරයමග්ගානුක්කයමන සකයල
බුද්ධගුයණපටිලභීති අත්යථො. 

 ත්ථාති යසොණරුක්යෙ. සබ්බකියලසානීති සබ්යබපි කියලයස, 

ලිඞ්ගවිපරයාසංකත්වාවුත්තං.යකචි‘‘තත්ථසබ්බකියලයසහී’’තිපඨන්ති. 

අයසසන්ති නිරවයසසං. අභිවාෙයීති මග්යගොධිනා ච කියලයසොධිනා ච

සබ්යබ කියලයස අභිවාහයි, විනාසමුපයනසීති අත්යථො. යබොධීති

අරහත්තමග්ගඤාණං. බුද්ධඤායණච චුද්දසාතිබුද්ධඤාණානිචුද්දස.තානි

කතමානීති? මග්ගඵලඤාණානි අට්ඨ, ෙ අසාධාරණඤාණානීති එවමිමානි

චුද්දස බුද්ධඤාණානිනාම, ච-සද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො, යතන අපරානිපි
චතස්යසො පටිසම්භිදාඤාණානි චතයවසාරජ්ජඤාණානි
චතයයොනිපරච්යෙදකඤාණානි පඤ්චගතිපරච්යෙදකඤාණානි
දසබලඤාණානිසකයලචබුද්ධගුයණපාපුණීතිඅත්යථො. 

එවං බුද්ධත්තං පත්වා බ්රහ්මායාචනං අධිවායසත්වා ධනඤ්ජයුයොයන
අත්තනා සහ පබ්බජියත සතසහස්සභික්ඛූ සම්මුයෙ කත්වා ධම්මචක්කං 
පවත්යතසි. තදා යකොටිසතසහස්සස්ස පඨමාභිසමයයො අයහොසි. තදා කිර 
මහායදොණනගයර යදොයණො නාම නාගරාජා ගඞ්ගාතීයර පටිවසති
මහිද්ධියකො මහානුභායවො මහාජයනන සක්කයතො ගරුකයතො මානියතො
පූජියතො. යසො යස්මිං විසයය ජනපදවාසියනො මනුස්සා තස්ස බලිකම්මංන
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කයරොන්ති, යතසංවිසයංඅවස්යසනවාඅතිවස්යසනවාසක්ෙරවස්යසනවා 
විනායසති. 

අථ තීරදස්සයනො නාරයදො සත්ථා යදොණස්ස නාගරාජස්ස විනයයන
බහූනං පාණීනං්පනිස්සයංදිස්වාමහතාභික්ඛුසඞ්යඝනපරවාරයතොතස්ස
නාගරාජස්ස නිවාසට්ඨානමගමාසි. තයතො තං මනුස්සා දිස්වා එවමාහංසු –

‘‘භගවා, එත්ථ යඝොරවියසො ්ග්ගයතයජො මහිද්ධියකො මහානුභායවො

නාගරාජා පටිවසති, යසො තං මා වියහයඨස්සතින ගන්තබ්බ’’න්ති. භගවා
පන යතසං වචනං අසුණන්යතො විය අගමාසි. ගන්ත්වා ච තත්ථස්ස 

නාගරාජස්ස සක්කාරත්ථාය කයත පරමසුරභිගන්යධ පුප්ඵසන්ථයර නිසීදි.

මහාජයනො කිර ‘‘නාරදස්ස ච මුනිරාජස්ස යදොණස්ස ච නාගරාජස්ස
ද්වින්නම්පියුද්ධං පස්සිස්සාමා’’තිසන්නිපති. 

අථ අහිනායගො මුනිනාගං තථා නිසින්නං දිස්වා මක්ෙං අසහමායනො 
සන්දිස්සමානකායයො හුත්වා පධූපායි. දසබයලොපි පධූපායි. පුන නාගරාජා

පජ්ජලි. මුනිරාජාපි පජ්ජලි. අථ යසො නාගරාජා දසබලස්ස සරීරයතො 
නික්ෙන්තාහි ධූමජාලාහි අතිවිය කිලන්තසරීයරො දුක්ෙං අසහමායනො
‘‘විසයවයගන නං මායරස්සාමී’’ති විසං විස්සජ්යජසි. විසස්ස යවයගන
සකයලොපි ජම්බුදීයපො විනස්යසයෙ. තං පන විසං දසබලස්ස සරීයර
එකයලොමම්පි කම්යපතං නාසක්ඛි. අථ යසො නාගරාජා – ‘‘කා නු යෙො
සමණස්සපවත්තී’’තිඔයලොයකන්යතොසරදසමයයසූරයංවියචන්දං වියච
පරපුණ්ණංෙබ්බණ්ණාහිබුද්ධරස්මීහිවියරොචමානංවිප්පසන්නවදනයසොභං 

භගවන්තං දිස්වා – ‘‘අයහො! මහිද්ධියකො වතායං සමයණො, මයා පන
අත්තයනො බලං අජානන්යතන අපරද්ධ’’න්ති චින්යතත්වා තාණං ගයවසී
භගවන්තංයයව සරණමුපගඤ්ඡි. අථ නාරයදො මුනිරාජා තං නාගරාජං
වියනත්වා තත්ථ සන්නිපතිතස්ස මහාජනස්ස චිත්තප්පසාදනත්ථං
යමකපාටිහාරයං අකාසි. තදා පාණීනං නවුතියකොටිසහස්සානි අරහත්යත

පතිට්ඨහිංසු.යසොදුතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං – 

7. 

‘‘මහායදොණංනාගරාජං, විනයන්යතොමහාමුනි; 

පාටියහරංතදාකාසි, දස්සයන්යතොසයදවයක. 

8. 

‘‘තදා යදවමනුස්සානං, තම්හි ධම්මප්පකාසයන; 

නවුතියකොටිසහස්සානි, තරංසුසබ්බසංසය’’න්ති. 

තත්ථ පාටියෙ ං  දාකාසීති අකාසි යමකපාටිහාරයන්ති අත්යථො.
අයයමව වා පායඨො. ‘‘තදා යදවමනුස්සා වා’’තිපි පායඨො. තත්ථ 

යදවමනුස්සානන්ති සාමිඅත්යථ පච්චත්තං. තස්මා යදවානං මනුස්සානඤ්ච

නවුතියකොටිසහස්සානීතිඅත්යථො.  රිංසූති අතික්කමිංසු. 
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යදා පන අත්තයනො පුත්තං නන්දුත්තරකුමාරං ඔවදි, තදා අසීතියා 
යකොටිසහස්සානංතතියාභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

9. 

‘‘යම්හිකායලමහාවීයරො, ඔවදීසකමත්රජං; 

අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

යදා පන ථුල්ලයකොට්ඨිතනගයර භද්දසායලො ච විජිතමිත්යතො ච ද්යව 
බ්රාහ්මණසහායකා අමතරහදං ගයවසමානා පරසති නිසින්නං අතිවිසාරදං 
නාරදසම්මාසම්බුද්ධං අද්දසංසු. යත භගවයතො කායය
ද්වත්තිංසමහාපුරසලක්ෙණානි දිස්වා – ‘‘අයං යලොයක විවටච්ෙයදො
සම්මාසම්බුද්යධො’’ති නිට්ඨං ගන්ත්වා භගවති සඤ්ජාතසද්ධා සපරවාරා
භගවයතොසන්තියකපබ්බජිංසු.යතසු පබ්බජිත්වාඅරහත්තංපත්යතසුභගවා

භික්ඛූනං යකොටිසතසහස්සමජ්යෙ පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො පඨයමො
සන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

10. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, නාරදස්සමයහසියනො; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො’’ති. 

යස්මිං සමයය නාරයදො සම්මාසම්බුද්යධො ඤාතිසමාගයම අත්තයනො 

පණිධානයතොපට්ඨායබුද්ධවංසංකයථසි, තදානවුතියකොටිභික්ඛුසහස්සානං
දුතියයො සන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

11. 

‘‘යදාබුද්යධොබුද්ධගුණං, සනිදානංපකාසයි; 

නවුතියකොටිසහස්සානි, සමිංසුවිමලාතදා’’ති. 

තත්ථ විමලාති විගතමලා, ඛීණාසවාතිඅත්යථො. 

යදා පන මහායදොණනාගරාජස්ස විනයයන පසන්යනො යවයරොචයනො
නාමනාගරාජාගඞ්ගායනදියාතිගාවුතප්පමාණංසත්තරතනමයංමණ්ඩපං 
නිම්මිනිත්වා සපරවාරං භගවන්තං තත්ථ නිසීදායපත්වා සපරවායරො
සජනපයදඅත්තයනො දානග්ගදස්සනත්ථායනිමන්යතත්වානාගනාටකානිච
තාළාවචයර විවිධයවසාලඞ්කාරධයර සන්නිපායතත්වා මහාසක්කායරන
භගවයතොසපරවාරස්සමහාදානංඅදාසි.යභොජනාවසායනභගවා මහාගඞ්ගං
ඔතායරන්යතොවියඅනුයමොදනමකාසි.තදාභත්තානුයමොදයනධම්මංසුත්වා 
පසන්නානං එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිතානං අසීතිභික්ඛුසතසහස්සානං

මජ්යෙ පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො තතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. යතන
වුත්තං– 
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12. 

‘‘යදායවයරොචයනොනායගො, දානංදදාතිසත්ථුයනො; 

තදාසමිංසුජිනපුත්තා, අසීතිසතසහස්සියයො’’ති. 

තත්ථ අසීතිස සෙස්සියෙොතිසතසහස්සානං අසීතියයො. 

තදා අම්හාකංයබොධිසත්යතොඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වාහිමවන්තපස්යස
අස්සමං මායපත්වා පඤ්චසු අභිඤ්ඤාසු අට්ඨසු සමාපත්තීසු ච චිණ්ණවසී
හුත්වා පටිවසති. අථ තස්මිං අනුකම්පාය නාරයදො භගවා අසීතියා
අරහන්තයකොටීහි දසහිච අනාගාමිඵලට්යඨහි්පාසකසහස්යසහිපරවුයතො
තං අස්සමපදං අගමාසි. තාපයසො භගවන්තං දිස්වාව පමුදිතහදයයො
සපරවාරස්ස භගවයතො නිවාසත්ථාය අස්සමං මායපත්වා සකලරත්තිං
සත්ථුගුණං කිත්යතත්වා භගවයතො ධම්මකථං සුත්වා පුනදිවයස
්ත්තරකුරුං ගන්ත්වා තයතො ආහාරං ආහරත්වා සපරවාරස්ස බුද්ධස්ස
මහාදානං අදාසි. එවං සත්තාහං මහාදානං දත්වා හිමවන්තයතො අනග්ඝං 
යලොහිතචන්දනං ආහරත්වා යතන යලොහිතචන්දයනන භගවන්තං පූයජසි.
තදා නං දසබයලො අමරනරපරවුයතො ධම්මකථං කයථත්වා – ‘‘අනාගයත
යගොතයමොනාමබුද්යධොභවිස්සතී’’ති බොකාසි.යතනවුත්තං– 

13. 

‘‘අහංයතනසමයයන, ජටියලෝග්ගතාපයනො; 

අන්තලික්ෙචයරොආසිං, පඤ්චාභිඤ්ඤාසුපාරගූ. 

14. 

‘‘තදාපාහංඅසමසමං, සසඞ්ඝංසපරජ්ජනං; 

අන්නපායනනතප්යපත්වා, චන්දයනනාභිපූජයිං. 

15. 

‘‘යසොපි මංතදාබොකාසි, නාරයදොයලොකනායයකො; 

අපරයමයෙියතොකප්යප, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති. 

16. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
17. 

‘‘තස්සාපි වචනංසුත්වා, භියයෙොහායසත්ව මානසං; 

අධිට්ඨහිංවතං්ග්ගං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තත්ථ  දාපාෙන්තිතදාපිඅහං. අසමසමන්තිඅසමානාමඅතීතාබුද්ධා, 

යතහි අසයමහි සමං තලෙං අසමසමං. අථ වා අසමා විසමා, සමා අවිසමා

සාධයවො, යතසුඅසමසයමසුසයමො‘‘අසමසමසයමො’’ති වත්තබ්යබඑකස්ස

සමසද්දස්ස යලොපං කත්වා වුත්තන්ති යවදිතබ්බං, අසමාවිසමසමන්ති
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අත්යථො. සපරිජ්ජනන්ති ස්පාසකජනං. ‘‘යසොපි මං තදා නරමරූනං, 

මජ්යෙ බොකාසි චක්ඛුමා’’තිපි පායඨො, යසො ්ත්තානත්යථොව. භියෙයො

ොයසත්වමානසන්ති්ත්තරම්පි හායසත්වායතොයසත්වාහදයං. අධිට්ඨහිං

ව ං උග්ගන්ති ්ග්ගං වතං අධිට්ඨාසිං. ‘‘්ත්තරං වතමධිට්ඨාසිං, 
දසපාරමිපූරයා’’තිපිපායඨො. 

තස්සපනභගවයතොනාරදස්සධඤ්ඤවතීනාමනගරංඅයහොසි, සුයදයවො

නාම ෙත්තියයො පිතා, අයනොමා නාම මාතා, භද්දසායලො ච ජිතමිත්යතො ච

ද්යව අග්ගසාවකා, වායසට්යඨො නාම ්පට්ඨායකො, ්ත්තරා ච ඵග්ගුනී ච

ද්යව අග්ගසාවිකා, මහායසොණරුක්යෙො යබොධි, සරීරං

අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි. තස්ස සරීරප්පභා නිච්චං යයොජනං ඵරති, 

නවුතිවස්සසහස්සානි ආයු, තස්ස පන විජිතයසනා නාම අග්ගමයහසී, 

නන්දුත්තරකුමායරො නාමස්ස පුත්යතො අයහොසි, විජියතො විජිතාවී
විජිතාභිරායමොති තයයො පාසාදා අයහසුං. යසො නවවස්සසහස්සානි අගාරං
අජ්ොවසි.යසොපදසාවමහාභිනික්ෙමනංනික්ෙමීති.යතන වුත්තං– 

18. 

‘‘නගරංධඤ්ඤවතීනාම, සුයදයවොනාමෙත්තියයො; 

අයනොමානාමජනිකා, නාරදස්සමයහසියනො. 

23. 

‘‘භද්දසායලොජිතමිත්යතො, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

වායසට්යඨොනාමුපට්ඨායකො, නාරදස්සමයහසියනො. 

24. 

‘‘්ත්තරා ඵග්ගුනීයචව, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, මහායසොයණොතිවුච්චති. 

26. 

‘‘අට්ඨාසීතිරතනානි, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, දසසහස්සීවියරොචති. 

27. 

‘‘තස්සබොමප්පභාකායා, නිද්ධාවතිදියසොදිසං; 

නිරන්තරංදිවාරත්තිං, යයොජනංඵරයතසදා. 

28. 

‘‘න යකචියතනසමයයන, සමන්තායයොජයනජනා; 

්ක්කාපදීයප්ජ්ජායලන්ති, බුද්ධරංසීහිඔත්ථටා. 

29. 
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‘‘නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

30. 

‘‘යථා ්ළූහිගගනං, විචිත්තං්පයසොභති; 

තයථවසාසනංතස්ස, අරහන්යතහියසොභති. 

31. 

‘‘සංසාරයසොතංතරණාය, යසසයකපටිපන්නයක; 

ධම්මයසතංදළ්හංකත්වා, නිබ්බුයතොයසොනරාසයභො. 

32. 

‘‘යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, යතපිඛීණාසවාඅතලයතජා; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ කඤ්චනග්ඝිෙසඞ්කායසොති 

විවිධරතනවිචිත්තකඤ්චනමයග්ඝිකසදිසරූපයසොයභො. දසසෙස්සී 

විය ොචතීති තස්ස පභාය දසසහස්සීපි යලොකධාත වියරොචති, විරාජතීති

අත්යථො. තයමවත්ථං පකායසන්යතො භගවා ‘‘ ස්ස බයාමප්පභා කාො, 

නිද්ධාවති දියසොදිස’’න්ති ආහ. තත්ථ බයාමප්පභා කාොති බොමප්පභා

වියාතිබොමප්පභා, අම්හාකංභගවයතොබොමප්පභාවියාතිඅත්යථො. 

න යකචීති එත්ථ න-කායරො පටියසධත්යථො, තස්ස ්ජ්ජායලන්ති-

සද්යදනසම්බන්යධො දට්ඨබ්යබො. උක්කාති දණ්ඩදීපිකා. ්ක්කා වා පදීයප

වා යකචිපි ජනා න උජ්ජායලන්ති න පජ්ජායලන්ති. කස්මාති යච? 

බුද්ධසරීරප්පභාය ඔභාසිතත්තා. බුද්ධ ංසීහීති බුද්ධරස්මීහි. ඔත්ථටාති 

අධිගතා. 

උළූහීතිතාරාහි, යථාතාරාහිගගනතලං විචිත්තංයසොභති, තයථවතස්ස

සාසනං අරහන්යතහි විචිත්තං ්පයසොභතීති අත්යථො. සංසා යසො ං

  ණාොති සංසාරසාගරස්ස තරණත්ථං. යසසයක පටිපන්නයකති
අරහන්යතඨයපත්වාකලොණපුථුජ්ජයනහි සද්ධිංයසයසයසක්ෙපුග්ගයලති

අත්යථො. ධම්මයසතුන්ති මග්ගයසතං, යසසපුග්ගයල සංසාරයතො තායරතං
ධම්මයසතං ඨයපත්වා කතසබ්බකිච්යචො හුත්වා පරනිබ්බායීති අත්යථො.
යසසංයහට්ඨාවුත්තත්තාසබ්බත්ථ ්ත්තානයමවාති. 

නාරදබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොනවයමොබුද්ධවංයසො. 
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12. පදුමුත්  බුද්ධවංසවණ්ණනා 

නාරදබුද්ධස්ස සාසනං නවුතිවස්සසහස්සානි පවත්තිත්වා අන්තරධායි.
යසො ච කප්යපො විනස්සිත්ථ. තයතො පරං කප්පානං අසඞ්යෙෙයෙං බුද්ධා
යලොයකන්ප්පජ්ජිංසු. බුද්ධසුඤ්යඤොවිගතබුද්ධායලොයකොඅයහොසි.තයතො
කප්යපසුචඅසඞ්යෙෙයයෙසු වීතිවත්යතසුඉයතොකප්පසතසහස්සමත්ථයක
එකස්මිං කප්යප එයකො විජිතමායරො ඔහිතභායරො යමරුසායරො අසංසායරො

සත්තසායරො සබ්බයලොකුත්තයරො පදුමුත් ය ො නාම බුද්යධො යලොයක
්දපාදි.යසොපිපාරමියයොපූයරත්වාතසිතපුයරනිබ්බත්තිත්වාතයතො චවිත්වා
හංසවතීනගයර සබ්බජනානන්දකරස්සානන්දස්ස නාම රඤ්යඤො
අග්ගමයහසියා ්දියතොදිතකුයල ජාතාය සුජාතාය යදවියා කුච්ඡිස්මිං
පටිසන්ධිංඅග්ගයහසි.සායදවතාහි කතාරක්ොදසන්නංමාසානංඅච්චයයන
හංසවතයොයන පදුමුත්තරකුමාරං විජායි. පටිසන්ධියඤ්චස්ස ජාතියඤ්ච
යහට්ඨාවුත්තප්පකාරානිපාටිහාරයානිඅයහසුං. 

තස්ස කිර ජාතියං පදුමවස්සං වස්සි. යතනස්ස නාමග්ගහණදිවයස 
ඤාතකා ‘‘පදුමුත්තරකුමායරො’’ත්යවව නාමං අකංසු. යසො
දසවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. නරවාහන-යසවාහන-
වසවත්තිනාමකාතිණ්ණං්තූනංඅනුච්ෙවිකාතයයොචස්ස පාසාදාඅයහසුං.
වසුදත්තායදවිප්පමුොනං ඉත්ථීනං සතසහස්සානි වීසතිසහස්සානි ච 

පච්චුපට්ඨිතානි අයහසුං. යසො වසුදත්තාය යදවියා පුත්යත
සබ්බගුණානුත්තයර ්ත්තරකුමායර නාම ්ප්පන්යන චත්තාර නිමිත්තානි
දිස්වා – ‘‘මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිස්සාමී’’ති චින්යතසි. තස්ස
චින්තිතමත්යතවවසවත්තිනාමයකොපාසායදො කුම්භකාරචක්කංවියආකාසං
අබ්භුග්ගන්ත්වායදවවිමානමිවපුණ්ණචන්යදොවියච ගගනතයලනගන්ත්වා
යබොධිරුක්ෙං මජ්යෙකයරොන්යතො යසොභිතබුද්ධවංසවණ්ණනාය
ආගතපාසායදො වියභූමියංඔතර. 

මහාපුරයසො කිර තයතො පාසාදයතො ඔතරත්වා අරහත්තද්ධජභූතානි 
කාසායානි වත්ථානි යදවදත්තියානි පාරුපිත්වා තත්යථව පබ්බජි. පාසායදො
පනාගන්ත්වා සකට්ඨායනයයව අට්ඨාසි. මහාසත්යතන සහගතාය පරසාය
ඨයපත්වා ඉත්ථියයො සබ්යබ පබ්බජිංසු. මහාපුරයසො යතහි සහ සත්තාහං
පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය ්ජ්යජනිනිගයම 
රුචානන්දයසට්ඨිධීතාය දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා සාලවයන
දිවාවිහාරං කත්වා සායන්හසමයය සුමිත්තාජීවයකන දින්නා අට්ඨ
තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා සලලයබොධිං ්පගන්ත්වා තං පදක්ඛිණං කත්වා
අට්ඨත්තිංසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා
චතරඞ්ගවීරයං අධිට්ඨාය සමාරං මාරබලං විධමිත්වා පඨයම යායම 
පුබ්යබනිවාසං අනුස්සරත්වා දුතියය යායම දිබ්බචක්ඛුං වියසොයධත්වා
තතියය යායම පච්චයාකාරං සම්මසිත්වා ආනාපානචතත්ථජ්ොනයතො
වුට්ඨාය පඤ්චසු ෙන්යධසු අභිනිවිසිත්වා ්දයබ්බයවයසන සමපඤ්ඤාස
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ලක්ෙණානිදිස්වායාවයගොත්රභුඤාණං විපස්සනංවඩ්යඪත්වාඅරයමග්යගන
සකලබුද්ධගුයණ පටිවිජ්ඣිත්වා සබ්බබුද්ධාචිණ්ණං
‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං
්දායනසි. තදා කිර දසසහස්සචක්කවාළබ්භන්තරං සකලම්පි
අලඞ්කයරොන්තංවියපදුමවස්සංවස්සි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘නාරදස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 

පදුමුත්තයරොනාමජියනො, අක්යෙොයභොසාගරූපයමො. 

2. 

‘‘මණ්ඩකප්යපොවායසොආසි, යම්හිබුද්යධොඅජායථ; 

්ස්සන්නකුසලාජනතා, තම්හිකප්යපඅජායථා’’ති. 

තත්ථ සාගරූපයමොති සාගරසදිසගම්භීරභායවො. මණ්ඩකප්යපො වා යසො

ආසීති එත්ථ යස්මිං කප්යප ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා ්ප්පජ්ජන්ති, අයං
මණ්ඩකප්යපො නාම. දුවියධො හි කප්යපො සුඤ්ඤකප්යපො අසුඤ්ඤකප්යපො
චාති. තත්ථ සුඤ්ඤකප්යප බුද්ධපච්යචකබුද්ධචක්කවත්තියනො න

්ප්පජ්ජන්ති. තස්මා ගුණවන්තපුග්ගලසුඤ්ඤත්තා ‘‘සුඤ්ඤකප්යපො’’ති 
වුච්චති. 

අසුඤ්ඤකප්යපොපඤ්චවියධො –සාරකප්යපොමණ්ඩකප්යපොවරකප්යපො 
සාරමණ්ඩකප්යපො භද්දකප්යපොති. තත්ථ ගුණසාරරහියත කප්යප
ගුණසාරුප්පාදකස්ස ගුණසාරජනනස්ස එකස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස

පාතභායවන ‘‘සා කප්යපො’’ති වුච්චති. යස්මිං පන කප්යප ද්යව

යලොකනායකා ්ප්පජ්ජන්ති, යසො ‘‘මණ්ඩකප්යපො’’ති වුච්චති. යස්මිං 

කප්යප තයයො බුද්ධා ්ප්පජ්ජන්ති, යතසු පඨයමො දුතියං බොකයරොති, 

දුතියයො තතියන්ති, තත්ථ මනුස්සා පමුදිතහදයා අත්තනා

පත්ථිතපණිධානවයසන වරයන්ති. තස්මා ‘‘ව කප්යපො’’ති වුච්චති. යත්ථ

පන කප්යප චත්තායරො බුද්ධා ්ප්පජ්ජන්ති, යසො පුරමකප්පයතො 

විසිට්ඨතරත්තාසාරතරත්තා ‘‘සා මණ්ඩකප්යපො’’තිවුච්චති. යස්මිංකප්යප

පඤ්ච බුද්ධා ්ප්පජ්ජන්ති, යසො ‘‘භද්දකප්යපො’’ති වුච්චති. යසො පන
අතිදුල්ලයභො. තස්මිං පන කප්යප යයභුයයෙන සත්තා කලොණසුෙබහුලා

යහොන්ති. යයභුයයෙන තියහතකා කියලසක්ෙයං කයරොන්ති, දුයහතකා

සුගතිගාමියනො යහොන්ති, අයහතකායහතංපටිලභන්ති.තස්මායසොකප්යපො 

‘‘භද්දකප්යපො’’ති වුච්චති. යතන වුත්තං – ‘‘අසුඤ්ඤකප්යපො
පඤ්චවියධො’’තිආදි. වුත්තඤ්යහතංයපොරායණහි– 

‘‘එයකොබුද්යධොසාරකප්යප, මණ්ඩකප්යපජිනාදුයව; 

වරකප්යපතයයොබුද්ධා, සාරමණ්යඩචතයරොබුද්ධා; 
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පඤ්චබුද්ධාභද්දකප්යප, තයතොනත්ථාධිකාජිනා’’ති. 

යස්මිං පන කප්යප පදුමුත්තරදසබයලො ්ප්පජ්ජි, යසො සාරකප්යපොපි 

සමායනො ගුණසම්පත්තියා මණ්ඩකප්පසදිසත්තා ‘‘මණ්ඩකප්යපො’’ති

වුත්යතො. ඔපම්මත්යථ වා-සද්යදො දට්ඨබ්යබො. උස්සන්නකුසලාති 

්පචිතපුඤ්ඤා. ජන ාතිජනසමූයහො. 

පදුමුත්තයරො පන පරසුත්තයරො භගවා සත්තාහං යබොධිපල්ලඞ්යක 

වීතිනායමත්වා–‘‘පථවියංපාදංනික්ඛිපිස්සාමී’’තිදක්ඛිණං පාදංඅභිනීහර.
අථ පථවිං භින්දිත්වා විමලයකොමලයකසරකණ්ණිකානි 
ජලජාමලාවිකලවිපුලපලාසානි ථලජානි ජලජානි ්ට්ඨහිංසු. යතසං කිර
ධුරපත්තානි නවුතිහත්ථානි යකසරානි තිංසහත්ථානි කණ්ණිකා
ද්වාදසහත්ථා එයකකස්සනවඝටප්පමාණා යරණයවො අයහසුං. සත්ථා පන
්බ්යබධයතො අට්ඨපණ්ණාසහත්යථො අයහොසි. තස්ස ්භින්නං 
බාහානමන්තරං අට්ඨාරසහත්ථං නලාටං පඤ්චහත්ථං හත්ථපාදා
එකාදසහත්ථා අයහසුං. තස්ස එකාදසහත්යථන පායදන ද්වාදසහත්ථාය
කණ්ණිකාය අක්කන්තමත්තාය නවඝටප්පමාණා යරණයවො ්ට්ඨහිත්වා
අට්ඨපණ්ණාසහත්ථං සරීරප්පයදසං ්ග්ගන්ත්වා 
මයනොසිලාචුණ්ණවිචුණ්ණිතං විය කත්වා පච්යචොත්ථරන්ති. තදුපාදාය

සත්ථා පදුමුත්තයරොත්යවව යලොයක පඤ්ඤායිත්ථාති සංයුත් භාණකා 
වදන්ති. 

අථ සබ්බයලොකුත්තයරො පදුමුත්තයරො භගවා බ්රහ්මායාචනං 
සම්පටිච්ඡිත්වා ධම්මයදසනාය භාජනභූයත සත්යත ඔයලොයකන්යතො
මිථිලනගයරයදවලං සුජාතඤ්චාතිද්යවරාජපුත්යත්පනිස්සයසම්පන්යන
දිස්වා තඞ්ෙණඤ්යඤව අනිලපයථන ගන්ත්වා මිථිලුයොයන ඔතරත්වා
්යොනපායලන ද්යවපි රාජකුමායර පක්යකොසායපසි. යතපි ච ‘‘අම්හාකං
පිතච්ොපුත්යතො පදුමුත්තරකුමායරො පබ්බජිත්වා සම්මාසම්යබොධිං

පාපුණිත්වා අම්හාකං නගරං සම්පත්යතො, හන්ද නං මයං දස්සනාය
්පසඞ්කමිස්සාමා’’ති සපරවාරා පදුමුත්තරං භගවන්තං ්පසඞ්කමිත්වා 
පරවායරත්වා නිසීදිංසු. තදා දසබයලො යතහි පරවුයතො තාරාගණපරවුයතො

පුණ්ණචන්යදො විය වියරොචමායනො තත්ථ ධම්මචක්කං පවත්යතසි, තදා
යකොටිසතසහස්සානංපඨයමොධම්මාභිසමයයො අයහොසි.යතනවුත්තං– 

3. 

‘‘පදුමුත්තරස්ස භගවයතො, පඨයමධම්මයදසයන; 

යකොටිසතසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

අථාපයරන සමයයන සරදතාපසසමාගයම මහාජනං නිරයසන්තායපන
සන්තායපත්වා ධම්මං යදයසන්යතො සත්තතිංසසතසහස්සසඞ්යෙ
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සත්තකායය ධම්මාමතං පායයසි, යසො දුතියයො ධම්මාභිසමයයො අයහොසි.
යතනවුත්තං– 

4. 

‘‘තයතොපරම්පිවස්සන්යත, තප්පයන්යතචපාණියනො; 

සත්තත්තිංසසතසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

යදාපනආනන්දමහාරාජාවීසතියාපුරසසහස්යසහිවීසතියාඅමච්යචහි 
ච සද්ධිං පදුමුත්තරස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තියක මිථිලනගයර
පාතරයහොසි. පදුමුත්තයරො ච භගවා යත සබ්යබ එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය
පබ්බායජත්වායතහිපරවුයතො ගන්ත්වාපිතසඞ්ගහංකුරුමායනො හංසවතියා
රාජධානියා වසති. තත්ථ යසො අම්හාකං භගවා වියකපිලපුයරගගනතයල

රතනචඞ්කයම චඞ්කමන්යතො බුද්ධවංසං කයථසි, තදා
පඤ්ඤාසසතසහස්සානංතතියයොධම්මාභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

5. 

‘‘යම්හිකායලමහාවීයරො, ආනන්දං්පසඞ්කමි; 

පිතසන්තිකං්පගන්ත්වා, ආහනීඅමතදුන්දුභිං. 

6. 

‘‘ආහයත අමතයභරම්හි, වස්සන්යත ධම්මවුට්ඨියා; 

පඤ්ඤාසසතසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ ආනන්දං උපසඞ්කමීති පිතරං ආනන්දරාජානං සන්ධාය වුත්තං. 

ආෙනීති අභිහනි. ආෙය ති ආහතාය. අම යභරිම්හීති අමතයභරයා, 

ලිඞ්ගවිපල්ලායසො දට්ඨබ්යබො. ‘‘ආයසවියත’’තිපි පායඨො, තස්ස

ආයසවිතායාති අත්යථො. වස්සන්ය  ධම්මවුට්ඨිොති ධම්මවස්සං
වස්සන්යතති අත්යථො.ඉදානිඅභිසමයකරණූපායංදස්යසන්යතො– 

7. 

‘‘ඔවාදයකොවිඤ්ඤාපයකො, තාරයකොසබ්බපාණිනං; 

යදසනාකුසයලොබුද්යධො, තායරසිජනතංබහු’’න්ති.–ආහ; 

තත්ථ ඔවාදයකොති සරණසීලධුතඞ්ගසමාදානගුණානිසංසවණ්ණනාය

ඔවදතීති ඔවාදයකො. විඤ්ඤාපයකොති චතසච්චං විඤ්ඤායපතීති

විඤ්ඤාපයකො, යබොධයකො.  ා යකොතිචතයරොඝතාරයකො. 

යදා පන සත්ථා මිථිලනගයර මිථිලුයොයන 
යකොටිසතසහස්සභික්ඛුගණමජ්යෙ මාඝපුණ්ණමාය

පුණ්ණචන්දසදිසවදයනො පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො පඨයමො සන්නිපායතො
අයහොසි.යතනවුත්තං– 
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8. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, පදුමුත්තරස්සසත්ථුයනො; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො’’ති. 

යදා පන භගවා යවභාරපබ්බතකූයට වස්සාවාසං වසිත්වා 
පබ්බතසන්දස්සනත්ථං ආගතස්ස මහාජනස්ස ධම්මං යදයසත්වා
නවුතියකොටිසහස්සානි එහිභික්ඛුභායවන පබ්බායජත්වා යතහි පරවුයතො

පාතියමොක්ෙං්ද්දිසි, යසොදුතියයො සන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

9. 

‘‘යදාබුද්යධොඅසමසයමො, වසියවභාරපබ්බයත; 

නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො’’ති. 

පුන භගවති ගුණවති තියලොකනායථ මහාජනස්ස බන්ධනයමොක්ෙං
කුරුමායන ජනපදචාරකං චරමායන අසීතියකොටිසහස්සානං භික්ඛූනං
සන්නිපායතො අයහොසි.යතනවුත්තං– 

10. 

‘‘පුනචාරකංපක්කන්යත, ගාමනිගමරට්ඨයතො; 

අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො’’ති. 

තත්ථ ගාමනිගම ට්ඨය ොති ගාමනිගමරට්යඨහි. අයයමව වා පායඨො, 
තස්ස ගාමනිගමරට්යඨහිනික්ෙමිත්වාපබ්බජිතානන්තිඅත්යථො. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො අයනකධනයකොටියකො ජටියලො නාම
මහාරට්ඨියකො හුත්වාබුද්ධප්පමුෙස්සසඞ්ඝස්සසචීවරංවරදානමදාසි.යසොපි
තං භත්තානුයමොදනාවසායන ‘‘අනාගයත කප්පසතසහස්සමත්ථයක
යගොතයමොනාමබුද්යධොභවිස්සතී’’ති බොකාසි.යතනවුත්තං– 

11. 

‘‘අහං යතනසමයයන, ජටියලොනාමරට්ඨියකො; 

සම්බුද්ධප්පමුෙංසඞ්ඝං, සභත්තංදුස්සමදාසහං. 

12. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, සඞ්ඝමජ්යෙනිසීදිය; 

සතසහස්යසඉයතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

13. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 

14. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, ්ත්තරංවතමධිට්ඨහිං; 
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අකාසිං්ග්ගදළ්හංධිතිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තත්ථ සම්බුද්ධප්පමුඛංසඞ්ඝන්ති බුද්ධප්පමුෙස්සසඞ්ඝස්ස, සාමිඅත්යථ

්පයයොගවචනං. සභත් ං දුස්සමදාසෙන්ති සචීවරං භත්තං අදාසිං අහන්ති

අත්යථො. උග්ගදළෙන්තිඅතිදළ්හං. ධිතින්ති වීරයංඅකාසින්තිඅත්යථො. 

පදුමුත්තරස්ස පන භගවයතො කායල තිත්ථියා නාම නායහසුං. සබ්යබ 

යදවමනුස්සාබුද්ධයමවසරණමගමංසු.යතනවුත්තං– 

15. 

‘‘බොහතාතිත්ථියාසබ්යබ, විමනාදුම්මනාතදා; 

නයතසංයකචිපරචරන්ති, රට්ඨයතොනිච්ඡුභන්තියත. 

16. 

‘‘සබ්යබ තත්ථසමාගන්ත්වා, ්පගඤ්ඡුං බුද්ධසන්තියක; 

තවංනායථොමහාවීර, සරණංයහොහිචක්ඛුම. 

17. 

‘‘අනුකම්පයකොකාරුණියකො, හියතසීසබ්බපාණිනං; 

සම්පත්යතතිත්ථියයසබ්යබ, පඤ්චසීයලපතිට්ඨහි. 

18. 

‘‘එවං නිරාකුලංආසි, සුඤ්ඤකංතිත්ථියයහි තං; 

විචිත්තංඅරහන්යතහි, වසීභූයතහිතාදිහී’’ති. 

තත්ථ බයාෙ ාති විහතමානදප්පා. තිත්ථිොතිඑත්ථතිත්ථංයවදිතබ්බං, 

තිත්ථකයරොයවදිතබ්යබො, තිත්ථියායවදිතබ්බා.තත්ථසස්සතාදිදිට්ඨිවයසන

තරන්ති එත්ථාති තිත්ථං, ලද්ධි. තස්සා ලද්ධියා ්ප්පාදයකො තිත්ථකය ො, 

තිත්යථ භවා තිත්ථිොති. පදුමුත්තරස්ස කිර භගවයතො කායල තිත්ථියා

නායහසුං. යය පන සන්ති, යතපි ඊදිසා අයහසුන්ති දස්සනත්ථං ‘‘බොහතා

තිත්ථියා’’තිආදි වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. විමනාති විරූපමානසා. දුම්මනාති

තස්යසව යවවචනං. නය සංයකචිපරිච න්තීතියතසංඅඤ්ඤතිත්ථියානං 

යකචිපිපුරසාපරකම්මංනකයරොන්ති, නභික්ෙංයදන්ති, නසක්කයරොන්ති, 

නගරුං කයරොන්ති, නමායනන්ති, නපූයජන්ති, නආසනාවුට්ඨහන්ති, න

අඤ්ජලිකම්මං කයරොන්තීති අත්යථො.  ට්ඨය ොති සකලරට්ඨයතොපි. 

නිච්ඡුභන්තීතිනීහරන්ති, ්ස්සායදන්තියතසංනිවාසංන යදන්තීතිඅත්යථො. 

ය තිතිත්ථියා. 

උපගඤ්ඡුං බුද්ධසන්තියකති එවං යතහි රට්ඨවාසීහි මනුස්යසහි
්ස්සාදියමානාසබ්යබපිඅඤ්ඤතිත්ථියාසමාගන්ත්වා පදුමුත්තරදසබලයමව
සරණමගමංසු. ‘‘ත්වං අම්හාකං සත්ථා නායථො ගති පරායනං සරණ’’න්ති 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

206 

පටුන 

එවං වත්වා සරණමගමංසූති අත්යථො. අනුකම්පතීති අනුකම්පයකො. 

කරුණාය චරතීති කාරුණියකො. සම්පත්ය ති සමාගයත සරණමුපගයත

තිත්ථියය. පඤ්චසීයලපතිට්ඨහීතිපඤ්චසුසීයලසුපතිට්ඨායපසීතිඅත්යථො. 

නි ාකුලන්ති අනාකුලං, අඤ්යඤහි ලද්ධියකහි අසම්මිස්සන්ති අත්යථො. 

සුඤ්ඤකන්ති සුඤ්ඤං රත්තං යතහි තිත්ථියයහි.  න්ති තං භගවයතො

සාසනන්ති වචනයසයසො දට්ඨබ්යබො. විචිත් න්ති විචිත්තවිචිත්තං. 

වසීභූය හීතිවසීභාවප්පත්යතහි. 

තස්ස පනපදුමුත්තරස්සභගවයතොහංසවතීනාම නගරංඅයහොසි.පිතා

පනස්සආනන්යදො නාම ෙත්තියයො, මාතා සුජාතා නාම යදවී, යදවයලො ච 

සුජායතොචද්යවඅග්ගසාවකා, සුමයනොනාමුපට්ඨායකො, අමිතාචඅසමාච

ද්යවඅග්ගසාවිකා, සලලරුක්යෙොයබොධි, සරීරංඅට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධං

අයහොසි, සරීරප්පභා චස්ස සමන්තා ද්වාදස යයොජනානි ගණ්හි, 

වස්සසතසහස්සංආයුඅයහොසි, වසුදත්තා නාමඅග්ගමයහසී, ්ත්තයරොනාම
පුත්යතො අයහොසි. පදුමුත්තයරො පන භගවා පරමාභිරායම නන්දාරායම කිර
පරනිබ්බුයතො.ධාතයයොපනස්සනවිකිරංසු.සකලජම්බුදීපවාසියනො මනුස්සා
සමාගම්ම ද්වාදසයයොජනුබ්යබධං සත්තරතනමයං යචතියමකංසු. යතන
වුත්තං– 

19. 

‘‘නගරංහංසවතීනාම, ආනන්යදොනාමෙත්තියයො; 

සුජාතානාමජනිකා, පදුමුත්තරස්සසත්ථුයනො. 

24. 

‘‘යදවයලො චසුජායතොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

සුමයනොනාමුපට්ඨායකො, පදුමුත්තරස්සමයහසියනො. 

25. 

‘‘අමිතාචඅසමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, සලයලොතිපවුච්චති. 

27. 

‘‘අට්ඨපණ්ණාසරතනං, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, ද්වත්තිංසවරලක්ෙයණො. 

28. 

‘‘කුට්ටාකවාටාභිත්තීච, රුක්ොනගසිලුච්චයා; 

නතස්සාවරණංඅත්ථි, සමන්තාද්වාදසයයොජයන. 

29. 

‘‘වස්සසතසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 
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තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

30. 

‘‘සන්තායරත්වාබහුජනං, ඡින්දිත්වාසබ්බසංසයං; 

ජලිත්වාඅග්ගික්ෙන්යධොව, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො’’ති. 

තත්ථ නගසිලුච්චොතිනගසඞ්ොතා සිලුච්චයා. ආව ණන්තිපටිච්ොදනං

තියරොකරණං. ද්වාදසයෙොජයනති සමන්තයතො ද්වාදසයයොජයන ඨායන
භගවයතො සරීරප්පභා ඵරත්වා රත්තින්දිවං තිට්ඨතීති අත්යථො. යසසගාථාසු
සබ්බත්ථපාකටයමවාති. 

ඉයතො පට්ඨාය පාරමිපූරණාදිපුනප්පුනාගතමත්ථං සඞ්ඛිපිත්වා 

වියසසත්ථයමවවත්වාගමිස්සාම.යදි පනවුත්තයමවපුනප්පුනං වක්ොම, 
කදාඅන්තංගමිස්සතිඅයංසංවණ්ණනාති. 

පදුමුත්තරබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොදසයමොබුද්ධවංයසො. 

13. සුයමධබුද්ධවංසවණ්ණනා 

පදුමුත්තයර පන සම්මාසම්බුද්යධ පරනිබ්බුයත සාසයනපිස්ස

අන්තරහියත සත්තතිකප්පසහස්සානි බුද්ධා නුප්පජ්ජිංසු, බුද්ධසුඤ්ඤානි
අයහසුං. ඉයතො පට්ඨාය තිංසකප්පසහස්සානං මත්ථයක එකස්මිං කප්යප 

සුයමයධො සුජාය ො චාති ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා නිබ්බත්තිංසු. තත්ථ

අධිගතයමයධො සුයමයධො නාම යබොධිසත්යතො පාරමියයො පූයරත්වා
තසිතපුයරනිබ්බත්තිත්වාතයතො චවිත්වා සුදස්සනනගයරසුදත්තස්සනාම
රඤ්යඤො අග්ගමයහසියා සුදත්තාය නාම යදවියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං
ගයහත්වා දසන්නංමාසානංඅච්චයයනසුදස්සනුයොයන තරුණදිවසකයරො
විය සලිලධරවිවරගයතො මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි. යසො නවවස්සසහස්සානි
අගාරං අජ්ොවසි.තස්සකිරසුචන්දන-කඤ්චන-සිරවඩ්ඪනනාමකාතයයො
පාසාදා අයහසුං. සුමනමහායදවිප්පමුොනි අට්ඨචත්තාලීසඉත්ථිසහස්සානි
පච්චුපට්ඨිතානිඅයහසුං. 

යසො චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා සුමනයදවියා පුනබ්බසුමිත්යත නාම
පුත්යත ජායත හත්ථියායනන මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා පබ්බජි.
මනුස්සානඤ්ච යකොටිසතමනුපබ්බජි. යසො යතහි පරවුයතො අඩ්ඪමාසං
පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය නකුලනිගයම නකුලයසට්ඨිධීතාය
දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා සාලවයන දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා
සිරවඩ්ඪාජීවයකන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා නීපයබොධිමූයල 

වීසතිහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා සමාරං මාරබලං විධමිත්වා

අභිසම්යබොධිං පාපුණිත්වා ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං
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ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං ්දායනත්වා සත්තසත්තාහං යබොධිසමීයපයයව
වීතිනායමත්වා අට්ඨයම සත්තායහ බ්රහ්මුයනො ධම්මයදසනායාචනං
සම්පටිච්ඡිත්වා භබ්බපුග්ගයල ඔයලොයකන්යතො අත්තයනො කනිට්ඨභාතිකං 
සරණකුමාරඤ්ච සබ්බකාමිකුමාරඤ්ච අත්තනා සද්ධිං පබ්බජිතානං
භික්ඛූනඤ්ච යකොටිසතං චතසච්චධම්මපටියවධසමත්යථ දිස්වා ආකායසන
ගන්ත්වා සුදස්සනනගරසමීයපසුදස්සනුයොයනඔතරත්වා්යොනපායලන
අත්තයනො භාතියක පක්යකොසායපත්වා යතසං පරවාරානං මජ්යෙ 

ධම්මචක්කං පවත්යතසි.තදායකොටිසතසහස්සානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසි, 

අයංපඨයමොඅභිසමයයො.යතනවුත්තං – 

1. 

‘‘පදුමුත්තරස්ස අපයරන, සුයමයධොනාමනායයකො; 

දුරාසයදෝග්ගයතයජො, සබ්බයලොකුත්තයමොමුනි. 

2. 

‘‘පසන්නයනත්යතොසුමුයෙො, බ්රහා්ජුපතාපවා; 

හියතසීසබ්බසත්තානං, බහූයමොයචසිබන්ධනා. 

3. 

‘‘යදාබුද්යධොපාපුණිත්වා, යකවලංයබොධිමුත්තමං; 

සුදස්සනම්හිනගයර, ධම්මචක්කංපවත්තයි. 

4. 

‘‘තස්සාභිසමයාතීණි, අයහසුංධම්මයදසයන; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ උග්ගය යජොති ්ග්ගතයතයජො. පසන්නයනත්ය ොති සුට්ඨු

පසන්නනයයනො, යධොවිත්වා මජ්ජිත්වා ඨපිතමණිගුළිකා විය පසන්නානි
යනත්තානි යහොන්ති. තස්මා යසො ‘‘පසන්නයනත්යතො’’ති වුත්යතො.
මුදුසිනිද්ධනීලවිමලසුඛුමපඛුමාචිතසුප්පසන්නනයයනොති අත්යථො. 

‘‘සුප්පසන්නපඤ්චනයයනො’’තිපි වත්තං වට්ටති. සුමුයඛොති 

පරපුණ්ණසරදසමයචන්දසදිසවදයනො. බ්රොති 

අට්ඨාසීතිහත්ථප්පමාණසරීරත්තා බ්රහා මහන්යතො, අඤ්යඤහි

අසාධාරණසරීරප්පමායණොති අත්යථො. උජූති බ්රහ්මුජුගත්යතො ්ජුයමව
්ග්ගතසරීයරො යදවනගයර සමුස්සිතසුවණ්ණයතොරණසදිසවරසරීයරොති

අත්යථො. ප ාපවාති විජ්යජොතමානසරීයරො. හිය සීති හිතගයවසී. අභිසමො

තීණීතිඅභිසමයාතයයො, ලිඞ්ගවිපල්ලායසො කයතොති. 

යදා පන භගවා කුම්භකණ්ණසදිසානුභාවං කුම්භකණ්ණං නාම 

මනුස්සභක්ෙං යක්ෙං මහාඅටවිමුයෙ සන්දිස්සමානයඝොරසරීරං
වත්තනිඅටවිසඤ්චාරං පච්ඡින්දිත්වා පවත්තමානං පච්චූසසමයය
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මහාකරුණාසමාපත්තිං සමාපජ්ජිත්වා තයතො වුට්ඨාය යලොකං
ඔයලොයකන්යතො දිස්වා එකයකොව අසහායයො තස්ස යක්ෙස්ස භවනං
ගන්ත්වා අන්යතො පවිසිත්වා පඤ්ඤත්යතසිරසයයනනිසීදි. අථ යෙො යසො
යක්යෙො මක්ෙං අසහමායනො දණ්ඩාහයතො යඝොරවියසො ආසිවියසො විය
සංකුද්යධො දසබලං භිංසායපතකායමො අත්තයනො අත්තභාවං යඝොරතරං
කත්වාපබ්බතසදිසං සීසංකත්වාසූරයමණ්ඩලසදිසානි අක්ඛීනිනිම්මිනිත්වා
නඞ්ගලසීසසදිසාතිදීඝවිපුලතිඛිණදාඨායයො කත්වා
ඔලම්බනීලවිපුලවිසයමොදයරො
තාලක්ෙන්ධසදිසබාහුචිපිටකවිරූපවඞ්කනායසො 
පබ්බතබිලසදිසවිපුලරත්තමුයෙො ථූලපිඞ්ගලෙරඵරුසයකයසො
අතිභයානකදස්සයනො හුත්වා ආගන්ත්වා සුයමධස්ස භගවයතො පුරයතො
ඨත්වා පධූපායන්යතො පජ්ජලන්යතො පාසාණපබ්බතග්ගිජාල-සලිල-කද්දම-

ොරකායුධඞ්ගාර-වාලුකප්පකාරා නවවිධා වස්සවුට්ඨියෙො වස්යසත්වාපි
භගවයතො යලොමග්ගමත්තම්පි චායලතං අසක්යකොන්යතො ‘‘භගවන්තං
පඤ්හංපුච්ඡිත්වාමායරස්සාමී’’තිආළවයකොවිය පඤ්හංපුච්ඡි.අයංභගවා
පඤ්හාබොකරයණනතංයක්ෙංවිනයමුපයනසි.තයතොදුතියදිවයස කිරස්ස
රට්ඨවාසියනොමනුස්සාසකටභරයතනභත්යතනසහරාජකුමාරංආහරත්වා
යක්ෙස්ස අදංසු. අථ යක්යෙො රාජකුමාරං බුද්ධස්ස අදාසි. අටවිද්වායර
ඨිතමනුස්සා භගවන්තං ්පසඞ්කමිංසු. තදා තස්මිං සමාගයම දසබයලො
යක්ෙස්ස මයනොනුකූලං ධම්මං යදයසන්යතො. නවුතියකොටිසහස්සානං

පාණීනං ධම්මචක්ඛුං ්ප්පායදසි, යසො දුතියයො ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. 
යතනවුත්තං– 

5. 

‘‘පුනාපරංකුම්භකණ්ණං, යක්ෙංයසොදමයීජියනො; 

නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

යදාපන්පකාරනගයරසිරනන්දනුයොයනචත්තාරසච්චානිපකාසයි, 
තදා අසීතියකොටිසතසහස්සානං තතියයො ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. යතන
වුත්තං– 

6. 

‘‘පුනාපරංඅමිතයයසො, චතසච්චංපකාසයි; 

අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

සුයමධස්සාපි භගවයතො තයයො සාවකසන්නිපාතා අයහසුං.
පඨමසන්නිපායත සුදස්සනනගයර යකොටිසතඛීණාසවා අයහසුං. පුන
යදවකූයට පබ්බයත කථිනත්ථයත දුතියය නවුතියකොටියයො. පුන තතියය
භගවතිචාරකංචරමායනඅසීතියකොටියයොඅයහසුං.යතනවුත්තං– 

7. 
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‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, සුයමධස්සමයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

8. 

‘‘සුදස්සනං නාමනගරං, ්පගඤ්ඡිජියනොයදා; 

තදාඛීණාසවාභික්ඛූ, සමිංසුසතයකොටියයො. 

9. 

‘‘පුනාපරංයදවකූයට, භික්ඛූනංකථිනත්ථයත; 

තදානවුතියකොටීනං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

10. 

‘‘පුනාපරං දසබයලො, යදා චරතිචාරකං; 

තදාඅසීතියකොටීනං, තතියයොආසිසමාගයමො’’ති. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො ්ත්තයරො නාම සබ්බජනුත්තයරො
මාණයවො හුත්වා නිදහිත්වා ඨපිතංයයව අසීතියකොටිධනං විස්සජ්යජත්වා
බුද්ධප්පමුෙස්ස සඞ්ඝස්ස මහාදානං දත්වා තදා දසබලස්ස ධම්මං සුත්වා
සරයණසු පතිට්ඨාය නික්ෙමිත්වා පබ්බජි. යසොපි නං සත්ථා
යභොජනානුයමොදනං කයරොන්යතො – ‘‘අනාගයත යගොතයමො නාම බුද්යධො
භවිස්සතී’’තිබොකාසි.යතනවුත්තං– 

11. 

‘‘අහංයතනසමයයන, ්ත්තයරොනාමමාණයවො; 

අසීතියකොටියයොමය්හං, ඝයරසන්නිචිතංධනං. 

12. 

‘‘යකවලංසබ්බංදත්වාන, සසඞ්යඝයලොකනායයක; 

සරණංතස්සූපගඤ්ඡිං, පබ්බජ්ජඤ්චාභියරොචයිං. 

13. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, කයරොන්යතොඅනුයමොදනං; 

තිංසකප්පසහස්සම්හි, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

14. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං’’. 
බොකරණගාථාවිත්ථායරතබ්බා. 

15. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා. 
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16. 

‘‘සුත්තන්තංවිනයංචාපි, නවඞ්ගංසත්ථුසාසනං; 

සබ්බංපරයාපුණිත්වාන, යසොභයිංජිනසාසනං. 

17. 

‘‘තත්ථප්පමත්යතොවිහරන්යතො, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගඤ්ෙහ’’න්ති. 

තත්ථ සන්නිචි න්ති නිදහිතං නිධානවයසන. යකවලන්ති සකලන්ති

අත්යථො. සබ්බන්ති අයසසයතො දත්වා. සසඞ්යඝති සසඞ්ඝස්ස. 

 ස්සූපගඤ්ඡින්තිතං්පගඤ්ඡිං, ්පයයොගත්යථසාමිවචනං. අභිය ොචයන්ති

පබ්බජිං. තිංසකප්පසෙස්සම්හීති තිංසකප්පසහස්යසසු අතික්කන්යතසූති 
අත්යථො. 

තස්ස පන සුයමධස්ස භගවයතො සුදස්සනං නාම නගරං අයහොසි, 

සුදත්යතොනාමරාජාපිතා, මාතාසුදත්තානාම, සරයණොචසබ්බකායමොච

ද්යව අග්ගසාවකා, සාගයරො නාමුපට්ඨායකො, රාමා ච සුරාමා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, මහානීපරුක්යෙො යබොධි, සරීරං අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබධං

අයහොසි, ආයුනවුතිවස්සසහස්සානි, නවවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි, 

සුමනා නාමස්ස අග්ගමයහසී, පුනබ්බසුමිත්යතො නාම පුත්යතො, 
හත්ථියායනනනික්ෙමි.යසසංගාථාසුදිස්සති.යතනවුත්තං– 

18. 

‘‘සුදස්සනංනාමනගරං, සුදත්යතොනාමෙත්තියයො; 

සුදත්තානාමජනිකා, සුයමධස්සමයහසියනො. 

23. 

‘‘සරයණොසබ්බකායමොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

සාගයරොනාමුපට්ඨායකො, සුයමධස්සමයහසියනො. 

24. 

‘‘රාමායචවසුරාමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, මහානීයපොතිවුච්චති. 

26. 

‘‘අට්ඨාසීතිරතනානි, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 

ඔභායසතිදිසාසබ්බා, චන්යදොතාරගයණයථා. 

27. 

‘‘චක්කවත්තිමණීනාම, යථාතපතියයොජනං; 

තයථවතස්සරතනං, සමන්තාඵරතියයොජනං. 
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28. 

‘‘නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

29. 

‘‘යතවිජ්ජෙළභිඤ්යඤහි, බලප්පත්යතහි තාදිහි; 

සමාකුලමිදංආසි, අරහන්යතහිසාධුහි. 

30. 

‘‘යතපිසබ්යබඅමිතයසා, විප්පමුත්තානිරූපධී; 

ඤාණායලොකංදස්සයිත්වා, නිබ්බුතායතමහායසා’’ති. 

තත්ථ චන්යදො  ා ගයණ ෙථාතියථානාම ගගයන පරපුණ්ණචන්යදො

තාරාගයණ ඔභායසති පකායසති, එවයමව සබ්බාපි දිසා ඔභායසතීති

අත්යථො. යකචි ‘‘චන්යදො පන්නරයසො යථා’’ති පඨන්ති, යසො 
්ත්තානත්යථොව. 

චක්කවත්තිමණී නාමාති යථා නාම චක්කවත්තිරඤ්යඤො මණිරතනං
චතහත්ථායාමං සකටනාභිසමපරණාහං චතරාසීතිමණිසහස්සපරවාරං
තාරාගණපරවුතස්ස සරදසමයපරපුණ්ණරජනිකරස්ස සිරසමුදයයසොභං
අව්හයන්තමිව යවපුල්ලපබ්බතයතො පරමරමණීයදස්සනං 

මණිරතනමාගච්ෙති, තස්යසවං ආගච්ෙන්තස්ස සමන්තයතො

යයොජනප්පමාණං ඔකාසං ආභා ඵරති, එවයමව තස්ස සුයමධස්සාපි
භගවයතොසරීරයතොආභාරතනංසමන්තයතොයයොජනං ඵරතීතිඅත්යථො. 

ය විජ්ජඡළභිඤ්යඤහීති යතවිජ්යජහි ෙළභිඤ්යඤහි චාති අත්යථො. 

බලප්පත්ය හීති ඉද්ධිබලප්පත්යතහි.  ාදිහීති තාදිභාවප්පත්යතහි. 

සමාකුලන්ති සඞ්කිණ්ණං එකකාසාවපජ්යජොතං. ඉදන්ති සාසනං

සන්ධායාහ, මහීතලංවා. අමි ෙසාතිඅමිතපරවාරා, අතලකිත්තියඝොයසොවා. 

නිරූපධීතිචතරූපධිවිරහිතා.යසසයමත්ථගාථාසුසබ්බත්ථ පාකටයමවාති. 

සුයමධබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොඑකාදසයමොබුද්ධවංයසො. 

14. සුජා බුද්ධවංසවණ්ණනා 

තයතො තස්සාපරභායග තස්මිංයයව මණ්ඩකප්යප අනුපුබ්යබන
අපරමිතායුයකසු සත්යතසු අනුක්කයමන පරහායිත්වා 
නවුතිවස්සසහස්සායුයකසු ජායතසු සුජාතරූපකායයො පරසුද්ධජායතො 

සුජාය ො නාම සත්ථා යලොයක ්දපාදි. යසොපි පාරමියයො පූයරත්වා
තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වාතයතොචවිත්වාසුමඞ්ගලනගයර්ග්ගතස්සනාම



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

213 

පටුන 

රඤ්යඤො කුයල පභාවතියා නාම අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං
ගයහත්වා දසන්නං මාසානං අච්චයයන මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි.
නාමග්ගහණදිවයස චස්ස නාමං කයරොන්යතො සකලජම්බුදීයප
සබ්බසත්තානං සුෙං ජනයන්යතො ජායතොති ‘‘සුජායතො’’ ත්යවවස්ස
නාමමකංසු. යසො නවවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. සිරී ්පසිරී
සිරනන්යදො චාති තස්ස තයයො පාසාදා අයහසුං. සිරීනන්දායදවිප්පමුොනි
යතවීසතිඉත්ථිසහස්සානි පච්චුපට්ඨිතානිඅයහසුං. 

යසො චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා සිරීනන්දායදවියා ්පයසයන නාම 

පුත්යත ්ප්පන්යන හංසවහං නාම වරතරඞ්ගමාරුය්හ මහාභිනික්ෙමනං
නික්ෙමිත්වා පබ්බජි.තංපනපබ්බජන්තංමනුස්සානංයකොටිඅනුපබ්බජි.අථ
යසො යතහි පරවුයතො නව මායස පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය
සිරීනන්දනනගයර සිරීනන්දනයසට්ඨිස්ස ධීතාය දින්නං පරමමධුරං
මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා සාලවයන දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා 
සායන්හසමයය සුනන්දාජීවයකන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා
යවළුයබොධිං ්පසඞ්කමිත්වා යතත්තිංසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං
සන්ථරත්වා සූරයය ධරමායනයයව සමාරං මාරබලං විධමිත්වා
සම්මාසම්යබොධිං පටිවිජ්ඣිත්වා සබ්බබුද්ධානුචිණ්ණං ්දානං ්දායනත්වා
සත්තසත්තාහං යබොධිසමීයපයයව වීතිනායමත්වා බ්රහ්මුනා ආයාචියතො
අත්තයනොකනිට්ඨභාතිකංසුදස්සනකුමාරංපුයරොහිතපුත්තං යදවකුමාරඤ්ච
චතසච්චධම්මපටියවධසමත්යථ දිස්වා ආකායසන ගන්ත්වා 
සුමඞ්ගලනගරසමීයප සුමඞ්ගලුයොයන ඔතරත්වා ්යොනපායලන
අත්තයනො භාතිකං සුදස්සනකුමාරං පුයරොහිතපුත්තං යදවකුමාරඤ්ච
පක්යකොසායපත්වා යතසං සපරවාරානං මජ්යෙ නිසින්යනො ධම්මචක්කං
පවත්යතසි. තත්ථ අසීතියා යකොටීනං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. අයං
පඨමාභිසමයයොඅයහොසි. 

යදා පන භගවා සුදස්සනුයොනද්වායර මහාසාලමූයල යමකපාටිහාරයං 

කත්වා යදයවසු තාවතිංයසසු වස්සාවාසං ්පාගමි, තදා
සත්තත්තිංසසතසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. අයං දුතියයො

අභිසමයයොඅයහොසි.යදාපනසුජායතොදසබයලොපිතසන්තිකං අගමාසි, තදා
සට්ඨිසතසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. අයං තතියයො අභිසමයයො
අයහොසි.යතන වුත්තං– 

1. 

‘‘තත්යථව මණ්ඩකප්පම්හි, සුජායතොනාම නායයකො; 

සීහහනුසභක්ෙන්යධො, අප්පයමයයෙොදුරාසයදො. 

2. 

‘‘චන්යදොව විමයලොබුද්යධො, සතරංසීවපතාපවා; 

එවංයසොභතිසම්බුද්යධො, ජලන්යතොසිරයාසදා. 
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3. 

‘‘පාපුණිත්වානසම්බුද්යධො, යකවලංයබොධිමුත්තමං; 

සුමඞ්ගලම්හිනගයර, ධම්මචක්කංපවත්තයි. 

4. 

‘‘යදයසන්යතපවරංධම්මං, සුජායතයලොකනායයක; 

අසීතියකොටීඅභිසමිංසු, පඨයමධම්මයදසයන. 

5. 

‘‘යදාසුජායතොඅමිතයයසො, යදයවවස්සං්පාගමි; 

සත්තත්තිංසසතසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. 

6. 

‘‘යදාසුජායතොඅසමසයමො, ්පගච්ඡිපිතසන්තිකං; 

සට්ඨිසතසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ  ත්යථවමණ්ඩකප්පම්හීතියස්මිං මණ්ඩකප්යපසුයමයධොභගවා

්ප්පන්යනො, තත්යථව කප්යප සුජායතොපි භගවා ්ප්පන්යනොති අත්යථො. 

සීෙෙනූති සීහස්සවියහනු අස්සාතිසීහහනු.සීහස්සපනයහට්ඨිමහනුයමව

පුණ්ණං යහොති, න ්පරමං. අස්ස පන මහාපුරසස්ස සීහස්ස යහට්ඨිමහනු
වියද්යවපිපරපුණ්ණානිද්වාදසියංපක්ෙස්ස චන්දසදිසානියහොන්ති.යතන

වුත්තං‘‘සීහහනූ’’ති. උසභක්ඛන්යධොති්සභස්යසවසමප්පවට්ටක්ෙන්යධො, 

සුවට්ටිතසුවණ්ණාලිඞ්ගසදිසක්ෙන්යධොති අත්යථො. ස  ංසීවාති දිවසකයරො

විය. සිරිොතිබුද්ධසිරයා. යබොධිමුත් මන්ති්ත්තමංසම්යබොධිං. 

සුධම්මවතීනගයර සුධම්මුයොයන ආගතානං මනුස්සානං ධම්මං 
යදයසත්වා සට්ඨිසතසහස්සානි එහිභික්ඛුභායවන පබ්බායජත්වා යතසං

මජ්යෙ පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො පඨයමො සන්නිපායතො අයහොසි. තයතො
පරං තිදියවොයරොහයණ භගවයතො පඤ්ඤාසසතසහස්සානං දුතියයො
සන්නිපායතො අයහොසි. පුන ‘‘සුදස්සනකුමායරො භගවයතො සන්තියක 
පබ්බජිත්වා අරහත්තං පත්යතො’’ති සුත්වා ‘‘මයම්පි පබ්බජිස්සාමා’’ති
ආගතානි චත්තාර පුරසසතසහස්සානි ගයහත්වා සුදස්සනත්යථයරො සුජාතං
නරාසභං ්පසඞ්කමි.යතසංභගවාධම්මංයදයසත්වාඑහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය 

පබ්බායජත්වා චතරඞ්ගසමන්නාගයත සන්නිපායත පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, 
යසොතතියයො සන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

7. 

‘‘සන්නිපාතා තයයොආසුං, සුජාතස්ස මයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

8. 
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‘‘අභිඤ්ඤාබලප්පත්තානං, අප්පත්තානංභවාභයව; 

සට්ඨිසතසහස්සානි, පඨමංසන්නිපතිංසුයත. 

9. 

‘‘පුනාපරංසන්නිපායත, තිදියවොයරොහයණජියන; 

පඤ්ඤාසසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

10. 

‘‘්පසඞ්කමන්යතොනරාසභං, සුදස්සයනොඅග්ගසාවයකො; 

චතූහිසතසහස්යසහි, සම්බුද්ධං්පසඞ්කමී’’ති. 

තත්ථ අප්පත් ානන්ති භවාභයව අසම්පත්තානන්ති අත්යථො.

‘‘අප්පවත්තා භවාභයව’’තිපි පායඨො, යසොයයවත්යථො. තිදියවොය ොෙයණති
සග්ගයලොකයතො ඔතරන්යත කත්තකාරයක දට්ඨබ්යබො. 

කාරකවිපල්ලායසනවුත්තං.අථවා තිදියවොය ොෙයණතිතිදිවයතො ඔතරයණ. 

ජියනතිජිනස්ස, සාමිඅත්යථභුම්මංදට්ඨබ්බං. 

තදා කිර අම්හාකං යබොධිසත්යතො චක්කවත්තිරාජා හුත්වා ‘‘බුද්යධො 
යලොයක ්ප්පන්යනො’’ති සුත්වා භගවන්තං ්පසඞ්කමිත්වා ධම්මකථං
සුත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සත්තහි රතයනහි සද්ධිං
චතමහාදීපරජ්ජං දත්වා සත්ථු සන්තියක පබ්බජි. සකලදීපවාසියනො ජනා
රට්ඨුප්පාදං ගයහත්වාආරාමිකකිච්චං සායධත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස සඞ්ඝස්ස
නිච්චං මහාදානමදංසු. යසොපි නං සත්ථා – ‘‘අනාගයත යගොතයමො නාම
බුද්යධොභවිස්සතී’’ති බොකාසි.යතනවුත්තං– 

11. 

‘‘අහංයතනසමයයන, චතදීපම්හිඉස්සයරො; 

අන්තලික්ෙචයරොආසිං, චක්කවත්තීමහබ්බයලො. 

13. 

‘‘චතදීයපමහාරජ්ජංරතයනසත්ත්ත්තයම; 

බුද්යධනියොතයිත්වාන, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. 

14. 

‘‘ආරාමිකා ජනපයද, ්ට්ඨානංපටිපිණ්ඩිය; 

්පයනන්තිභික්ඛුසඞ්ඝස්ස, පච්චයංසයනාසනං. 

15. 

‘‘යසොපි මංබුද්යධොබොකාසි, දසසහස්සිම්හි ඉස්සයරො; 

තිංසකප්පසහස්සම්හි, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 
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16. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
17. 

‘‘තස්සාපිචවනංසුත්වා, භියයෙොහාසංජයනසහං; 

අධිට්ඨහිංවතං්ග්ගං, දසපාරමිපූරයා. 

18. 

‘‘සුත්තන්තංවිනයඤ්චාපි, නවඞ්ගංසත්ථුසාසනං; 

සබ්බංපරයාපුණිත්වාන, යසොභයිංජිනසාසනං. 

19. 

‘‘තත්ථප්පමත්යතොවිහරන්යතො, බ්රහ්මංභායවත්වභාවනං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගඤ්ෙහ’’න්ති. 

තත්ථ චතුදීපම්හීති සපරවාරදීපානං චතන්නං මහාදීපානන්ති අත්යථො. 

අන් ලික්ඛචය ොතිචක්කරතනං පුරක්ෙත්වාආකාසචයරො.   යනසත් ාති

හත්ථිරතනාදීනි සත්ත රතනානි. උත් යමති ්ත්තමානි. අථ වා ්ත්තයම

බුද්යධති අත්යථො දට්ඨබ්යබො. නිෙයා යත්වානාති දත්වාන. උට්ඨානන්ති

රට්ඨුප්පාදං, ආයන්ති අත්යථො. පටිපිණ්ඩිොති රාසිං කත්වා සංකඩ්ඪිත්වා. 

පච්චෙන්ති චීවරාදිවිවිධං පච්චයං. දසසෙස්සිම්හි ඉස්සය ොති

දසසහස්සියලොකධාතයං ඉස්සයරො, තයදතං ජාතික්යෙත්තං සන්ධාය
වුත්තන්ති යවදිතබ්බං. අනන්තානං යලොකධාතූනං ඉස්සයරො භගවා. 

තිංසකප්පසෙස්සම්හීති ඉයතො පට්ඨාය තිංසකප්පසහස්සානං මත්ථයකති
අත්යථො. 

තස්ස පන සුජාතස්ස භගවයතො සුමඞ්ගලං නාම නගරං අයහොසි, 

්ග්ගයතොනාම රාජාපිතා, පභාවතීනාමමාතා, සුදස්සයනොචසුයදයවොච

ද්යව අග්ගසාවකා, නාරයදො නාමුපට්ඨායකො, නාගා චනාගසමාලා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, මහායවළුරුක්යෙො යබොධි, යසො කිර මන්දච්ඡිද්යදො
ඝනක්ෙන්යධො පරමරමණීයයො යවළුරයමණිවණ්යණහි විමයලහි පත්යතහි 
සඤ්ෙන්නවිපුලසායෙො මයූරපිඤ්ෙකලායපො විය වියරොචිත්ථ. තස්ස පන

භගවයතොසරීරං පණ්ණාසහත්ථුබ්යබධංඅයහොසි, ආයු නවුතිවස්සසහස්සානි, 

සිරීනන්දා නාමස්ස අග්ගමයහසී, ්පයසයනො නාම පුත්යතො.
තරඞ්ගවරයායනන නික්ෙමි. යසො පන චන්දවතීනගයර සිලාරායම
පරනිබ්බායි.යතනවුත්තං– 

20. 

‘‘සුමඞ්ගලං නාමනගරං, ්ග්ගයතොනාම ෙත්තියයො; 

මාතාපභාවතීනාම, සුජාතස්සමයහසියනො. 
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25. 

‘‘සුදස්සයනොසුයදයවොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

නාරයදොනාමුපට්ඨායකො, සුජාතස්සමයහසියනො. 

26. 

‘‘නායගොචනාගසමාලාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, මහායවළූතිවුච්චති. 

27. 

‘‘යසොචරුක්යෙොඝනක්ෙන්යධො, අච්ඡිද්යදොයහොතිපත්තියකො; 

්ජුවංයසොබ්රහායහොති, දස්සනීයයොමයනොරයමො. 

28. 

‘‘එකක්ෙන්යධොපවඩ්ඪිත්වා, තයතොසාොපභිජ්ජති; 

යථාසුබද්යධොයමොරහත්යථො, එවංයසොභතියසොදුයමො. 

29. 

‘‘නතස්සකණ්ටකායහොන්ති, නාපිඡිද්දංමහාඅහු; 

විත්ථිණ්ණසායෙොඅවිරයලො, සන්දච්ොයයොමයනොරයමො. 

31. 

‘‘පඤ්ඤාසරතයනොආසි, ්ච්චත්තයනනයසොජියනො; 

සබ්බාකාරවරූයපයතො, සබ්බගුණමුපාගයතො. 

32. 

‘‘තස්ස පභාඅසමසමා, නිද්ධාවතිසමන්තයතො; 

අප්පමායණොඅතලියයො, ඔපම්යමහිඅනූපයමො. 

33. 

‘‘නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

34. 

‘‘යථාපි සාගයරඌමී, ගගයනතාරකායථා; 

එවංතදාපාවචනං, අරහන්යතහිචිත්තිතං. 

35. 

‘‘යසොචබුද්යධොඅසමසයමො, ගුණානිචතානිඅතලියානි; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 
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තත්ථ අච්ඡිද්යදොති අප්පච්ඡිද්යදො. ‘‘අනුදරා කඤ්ඤා’’තිආදීසු විය

දට්ඨබ්බං. යකචි ‘‘ඡිද්දං යහොති පරත්තක’’න්ති පඨන්ති. පත්තියකොති

බහුපත්යතො, කාචමණිවණ්යණහි පත්යතහි සඤ්ෙන්යනොති අත්යථො. උජූති 

අවඞ්යකො අකුටියලො. වංයසොති යවළු. බ්රොති සමන්තයතො මහා. 

එකක්ඛන්යධොති අවනිරුයහො එයකො අදුතියයො චාති අත්යථො. පවඩ්ඪිත්වාති 

වඩ්ඪිත්වා.  ය ො සාඛා පභිජ්ජතීති තයතො වංසග්ගයතො පඤ්චවිධා සාො

නික්ෙමිත්වාපභිජ්ජිත්ථ. ‘‘තයතොසාොපභිජ්ජථා’’තිපිපායඨො. සුබද්යධොති

සුට්ඨු පඤ්චබන්ධනාකායරන බද්යධො. යමො ෙත්යථොති
ආතපසන්නිවාරණත්ථංකයතොබද්යධොයමොරපිඤ්ෙකලායපො වුච්චති. 

න ස්සකණ්ටකායෙොන්තීතිතස්සවංසස්ස කණ්ටකියනොපිරුක්ෙස්ස

කණ්ටකා නායහසුං. අවි යලොති අවිරලසාොසඤ්ෙන්යනො. සන්දච්ඡායෙොති

ඝනච්ොයයො, අවිරලත්තාව සන්දච්ොයයොති වුත්යතො. පඤ්ඤාස  යනො

ආසීති පඤ්ඤාසහත්යථො අයහොසි. සබ්බාකා වරූයපය ොති සබ්යබන
ආකායරන වයරහියයව ්යපයතො සබ්බාකාරවරූයපයතො නාම. 

සබ්බගුණමුපාගය ොති අනන්තරපදස්යසවයවවචනමත්තං. 

අප්පමායණොතිපමාණරහියතො, පමාණංගයහතං අසක්කුයණයෙත්තාවා

අප්පමායණො. අතුලියෙොති අතයලො, යකනචි අසදියසොති අත්යථො. 

ඔපම්යමහීති්පමිතබ්යබහි. අනූපයමොති්පමාරහියතො, ‘‘ඉමිනාචඉමිනාච

සදියසො’’තිවත්තං අසක්කුයණයෙභාවයතොඅනූපයමොතිඅත්යථො. ගුණානි ච

 ානීති ගුණා ච යත, සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාදයයො ගුණාති අත්යථො.
ලිඞ්ගවිපල්ලායසනවුත්තං.යසසංසබ්බත්ථ ්ත්තානත්ථයමවාති. 

සුජාතබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොද්වාදසයමොබුද්ධවංයසො. 

15. පිෙදස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනා 

සුජාතස්ස පන අපරභායග ඉයතො 

අට්ඨකප්පසතාධිකසහස්සකප්පමත්ථයක එකස්මිං කප්යප පිෙදස්සී, 

අත්ථදස්සී, ධම්මදස්සීති තයයො බුද්ධා නිබ්බත්තිංසු. තත්ථ පිෙදස්සී නාම
භගවා පාරමියයො පූයරත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා
සුධඤ්ඤවතීනගයර සුදත්තස්ස නාම රඤ්යඤො අග්ගමයහසියා 
චන්දසදිසවදනාය චන්දායදවියා නාම කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගයහත්වා
දසන්නංමාසානංඅච්චයයනවරුණුයොයනමාතකුච්ඡියතොනික්ෙමි.තස්ස
පන නාමග්ගහණදිවයසයලොකස්සපියානංපාටිහාරයවියසසානංදස්සිතත්තා
‘‘පියදස්සී’’ත්යවව නාමමකංසු.යසොනවවස්සසහස්සානිඅගාරංඅජ්ොවසි.
තස්ස කිර සුනිම්මලවිමලගිරබ්රහානාමකා තයයො පාසාදා අයහසුං.
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විමලාමහායදවිප්පමුොනි යතත්තිංස ඉත්ථිසහස්සානි පච්චුපට්ඨිතානි
අයහසුං. 

යසො චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා විමලායදවියා කඤ්චනයවයළ නාම 
පුත්යත්ප්පන්යනආජඤ්ඤරයථනමහාභිනික්ෙමනංනික්ෙමිත්වාපබ්බජි.
එකා ච නං පුරසයකොටි අනුපබ්බජි. යසො යතහි පරවුයතො මහාපුරයසො ෙ
මායස පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය වරුණබ්රාහ්මණගායම
වසභබ්රාහ්මණස්ස ධීතාය දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා සාලවයන
දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා සුජාතාජීවයකන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො
ගයහත්වා කකුධයබොධිං ්පසඞ්කමිත්වා යතපඤ්ඤාසහත්ථවිත්ථතං
තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං

පටිවිජ්ඣිත්වා ‘‘අයනකජාතිසංසාර’’න්ති ්දානං ්දායනත්වා තත්යථව
සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා අත්තනා සහ පබ්බජිතානං
අරයධම්මපටියවධසමත්ථතං ඤත්වා ආකායසන තත්ථ ගන්ත්වා 
්සභවතීනගරසමීයප ්සභවතයොයන ඔතරත්වා භික්ඛුයකොටිපරවුයතො
ධම්මචක්කංපවත්යතසි. තදායකොටිසතසහස්සානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසි.
අයංපඨයමොඅභිසමයයො. 

පුන ්සභවතියා නාමනගරස්ස අවිදූයර සුදස්සනපබ්බයත සුදස්සයනො
නාමයදවරාජාපටිවසති.යසොමිච්ොදිට්ඨියකොඅයහොසි. සකලජම්බුදීයපපන
මනුස්සාතස්සඅනුසංවච්ෙරංසතසහස්සග්ඝනිකංබලිං්පසංහරන්ති. යසො
සුදස්සයනො යදවරාජා නරරායජන සද්ධිං එකාසයන නිසීදිත්වා බලිං
සම්පටිච්ෙති. අථ පියදස්සී භගවා ‘‘තස්ස සුදස්සනස්ස යදවරාජස්ස තං
දිට්ඨිගතං වියනොයදස්සාමී’’තිතස්මිංයදවරායජයක්ෙසමාගමංගයතතස්ස
භවනං පවිසිත්වා සිරසයනං ආරුහිත්වා ෙබ්බණ්ණරංසියයො මුඤ්චන්යතො
යුගන්ධරපබ්බයත සරදසමයය සූරයයො විය නිසීදි. තස්ස පරවාරපරචාරකා
යදවතායයො මාලාගන්ධවියලපනාදීහි දසබලං පූයජත්වා පරවායරත්වා
අට්ඨංසු. 

සුදස්සයනොපි යදවරාජා යක්ෙසමාගමයතො ආගච්ෙන්යතො අත්තයනො

භවනයතොෙබ්බණ්ණරස්මියයොනිච්ෙරන්යතදිස්වාචින්යතසි– ‘‘අඤ්යඤසු
පන දිවයසසු මම භවනස්ස එදිසී අයනකරංසිජාලසමුජ්ජලවිභූති න 
දිට්ඨපුබ්බා. යකො නු යෙො ඉධ පවිට්යඨො යදයවො වා මනුස්යසො වා’’ති
ඔයලොයකන්යතො ්දයගිරසිෙරමත්ථයක සරදසමයදිවසකරමිව
ෙබ්බණ්ණරංසිජායලනඅභිජ්ජලන්තංනිසින්නං භගවන්තංදිස්වාචින්යතසි
–‘‘අයංමුණ්ඩකසමයණොමමපරවායරනපරජයනනපරවුයතො වරසයයන
නිසින්යනො’’තියකොධාභිභූතමානයසො – ‘‘හන්දාහංඉමස්සඅත්තයනොබලං 
දස්යසස්සාමී’’ති චින්යතත්වා සකලං තං පබ්බතං එකජාලමකාසි. ‘‘ඉමිනා
අග්ගිජායලන ොරකාභූයතො මුණ්ඩකසමයණො’’ති ඔයලොයකන්යතො
අයනකරංසිජාලවිසරවිප්ඵුරතවරසරීරං පසන්නවදනවණ්ණයසොභං

විප්පසන්නච්ෙවිරාගං දසබලමභිජ්ජලන්තං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘අයං



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

220 

පටුන 

සමයණොඅග්ගිදාහංසහති, හන්දාහංඉමංසමණං්දයකොයඝනඔසායදත්වා
මායරස්සාමී’’ති අතිගම්භීරං්දයකොඝංවිමානාභිමුෙංපවත්යතසි. 

තයතො ්දයකොයඝන පුණ්යණ තස්මිං විමායන නිසින්නස්ස තස්ස
භගවයතො චීවයරඅංසුමත්තංවාසරීයරයලොමමත්තංවානයතමිත්ථ.තයතො

සුදස්සයනොයදවරාජා– ‘‘ඉමිනාසමයණොනිරස්සායසොමයතොභවිස්සතී’’ති
මන්ත්වා ්දකං සඞ්ඛිපිත්වා ඔයලොයකන්යතො භගවන්තං
අසිතජලධරවිවරගතං සරදසමයරජනිකරමිව විවිධරංසිජාලවිසයරන
වියරොචමානං සකපරසපරවුතං නිසින්නං දිස්වා අත්තයනො මක්ෙං
අසහමායනො– ‘‘හන්දමායරස්සාමි න’’න්තියකොයධනනවවිධආවුධවස්සං
වස්යසසි. අථස්ස භගවයතො ආනුභායවන සබ්බාවුධානි 

නානාවිධපරමරුචිරදස්සනා සුරභිකුසුමමාලා හුත්වා දසබලස්ස පාදමූයල
නිපතිංසු. 

තයතො තං අච්ෙරයං දිස්වා සුදස්සයනො යදවරාජා පරමකුපිතමානයසො 
භගවන්තං ්යභොහි හත්යථහි පායදසු ගයහත්වා අත්තයනො භවනයතො
නීහරතකායමො ්ක්ඛිපිත්වා මහාසමුද්දං අතික්කමිත්වා චක්කවාළපබ්බතං
ගන්ත්වා– ‘‘කිංනුයෙොසමයණොජීවතිවා මයතොවා’’තිඔයලොයකන්යතො

තස්මිංයයවආසයනනිසින්නංදිස්වා–‘‘අයහොමහානුභායවොඅයං සමයණො, 
නාහං ඉමං සමණං ඉයතො නික්කඩ්ඪිතං සක්යකොමි. යදි හි මං යකොචි

ජානිස්සති, අනප්පයකො යම අයයසො භවිස්සති. යාවිමං යකොචි න පස්සති, 
තාවනංවිස්සජ්යජත්වාගමිස්සාමී’’ති චින්යතසි. 

අථදසබයලොතස්සචිත්තාචාරංඤත්වාතථාඅධිට්ඨාසි, යථානං සබ්යබ
යදවමනුස්සාපස්සන්ති.තස්මිඤ්චදිවයසසකලජම්බුදීයපඑකසතරාජායනො
තස්යසව ්පහාරදානත්ථාය සන්නිපතිංසු. යත භගවයතො පායද ගයහත්වා
නිසින්නංසුදස්සනං යදවරාජානංනරරාජායනොදිස්වා–‘‘අම්හාකංයදවරාජා

මුනිරාජස්සපියදස්සිස්ස සත්ථුයනොපාදපරචරයංකයරොති, අයහොබුද්ධානාම

අච්ෙරයා, අයහො බුද්ධගුණා විසිට්ඨා’’ති භගවති, පසන්නචිත්තා සබ්යබ
භගවන්තංනමස්සමානා සිරස්මිං අඤ්ජලිං කත්වා අට්ඨංසු.තත්ථපියදස්සී
භගවා තං සුදස්සනං යදවරාජානං පමුෙං කත්වා ධම්මං යදයසසි. තදා
යදවමනුස්සානං නවුතියකොටිසහස්සානි අරහත්තං පාපුණිංසු. යසො දුතියයො 
අභිසමයයොඅයහොසි. 

යදා පන නවයයොජනප්පමායණ කුමුදනගයර බුද්ධපච්චත්ථියකො
යදවදත්යතො විය යසොණත්යථයරො නාම මහාපදුමකුමායරන සද්ධිං
මන්යතත්වා තස්ස පිතරං ඝායතත්වා පුන පියදස්සීබුද්ධස්ස වධාය
නානප්පකාරං පයයොගං කත්වාපි ඝායතතං අසක්යකොන්යතො යසො 
යදොණමුෙනාගරාජායරොහං පක්යකොසායපත්වා තං පයලොයභත්වා තමත්ථං

ආයරොයචසි–‘‘යදාපනායං සමයණොපියදස්සීඉමංනගරංපිණ්ඩායපවිසති, 
තදායදොණමුෙංනාමගජවරංවිස්සජ්යජත්වා පියදස්සීසමණංමායරහී’’ති. 
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අථ යසො ආයරොයහො හිතාහිතවිචාරණරහියතො රාජවල්ලයභො – ‘‘අයං
සමයණො ඨානන්තරාපිමංචායවයො’’තිමන්ත්වා‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා
දුතියදිවයස දසබලස්ස නගරප්පයවසනසමයං සල්ලක්යෙත්වා
සුජාතමත්ථකපිණ්ඩකුම්භනලාටං ධනුසදිසදීඝසුණ්ඩතටංසුවිපුලමුදුකණ්ණං
මධුපිඞ්ගලනයනං සුන්දරක්ෙන්ධාසනං අනුවට්ටඝනජඝනං
නිචිතගූළ්හජාණුඅන්තරං ඊසාසදිසරුචිරදන්තං සුවාලධිං අපචිතයමචකං 
සබ්බලක්ෙණසම්පන්නං අසිතජලධරසදිසචාරුදස්සනං
සීහවික්කන්තලලිතගාමිනං ජඞ්ගමමිව ධරාධරං සත්තප්පතිට්ඨං සත්තධා
පභින්නංසබ්බයසොවිස්සවන්තංවිග්ගහවන්තමිව අන්තකං්පසඞ්කමිත්වා
පිණ්ඩකබළඤ්ජනධූපයලපාදිවියසයසහි භියයෙොපි මත්තප්පමත්තං කත්වා
අරවාරණවාරණං එරාවණවාරණමිව අරජනවාරණං මුනිවාරණං
මාරණත්ථාය යපයසසි. අථ යසො ද්විරදවයරො මුත්තමත්යතොව
ගජමහිංසතරඞ්ගනරනාරයයො හන්ත්වා 
හතරුධිරපරරඤ්ජිතසදන්තකරසරීයරො අන්තජාලපරයයොනද්ධනයයනො 
සකටකවාටකූටාගාරද්වාරයතොරණාදීනි භඤ්ජිත්වා කාක-කුලල-ගිජ්ොදීහි
අනුපරයායමායනො හතමහිංසනරතරඞ්ගදිරදාදීනං අඞ්ගානි ආලුම්පිත්වා
මනුස්සභක්යෙො යක්යෙො විය භක්ෙයන්යතො දූරයතොව දසබලං
සිස්සගණපරවුතං ආගච්ෙන්තං දිස්වා අනිලගරුළසදිසයවයගො යවයගන
භගවන්තමභිගඤ්ඡි. 

අථ පුරවාසියනො පන ජනා භයසන්තාපපරපූරතමානසා
පාසාදපාකාරචයතරූපගතා තථාගතාභිමුෙමභිධාවන්තං දිස්වා
හාහාකාරසද්දමකංසු. යකචි පන ්පාසකා තං නානප්පකායරහි නයයහි
නිවාරයිතමාරභිංසු. අථ යසො බුද්ධනායගො 
හත්ථිනාගමායන්තයමොයලොයකත්වා කරුණාවිප්ඵාරසීතලහදයයො යමත්තාය
තංඵර.තයතොයසො හත්ථිනායගොයමත්තාඵරයණනමුදුකතහදයසන්තායනො
අත්තයනො යදොසාපරාධං ඤත්වා ලජ්ජාය භගවයතො පුරයතො ඨාතං
අසක්යකොන්යතො පථවියං පවිසන්යතො වියසිරසා භගවයතො පායදසුනිපති.
එවං නිපන්යනො පන යසො තිමිරනිකරසදිසසරීයරො
සඤ්ොප්පභානුරඤ්ජිතවරකනකගිරසිෙරසමීපමුපගයතො 
අසිතසලිලධරනිකයරොවියවියරොචිත්ථ. 

අයථවං මුනිරාජපාදමූයල කරරාජානං සිරසා නිපතන්තං දිස්වා
නාගරජනා පරමපීතිපූරතහදයා සාධුකාරසීහනාදං ්ක්කුට්ඨිසද්දං
පවත්තයිංසු. සුරභිකුසුමමාලාචන්දනගන්ධචුණ්ණාලඞ්කාරාදීහි තං
අයනකප්පකාරංපූයජසුං.සමන්තයතො යචලුක්යෙපාපවත්තිංසු.ගගනතයල
සුරදුන්දුභියයොඅභිනදිංසු.අථභගවා තමසිතගිරසිෙරමිවපාදමූයලනිපන්නං
දිරදවරං ඔයලොයකත්වා අඞ්කුසධජජාලසඞ්ෙචක්කාලඞ්කයතනකරතයලන
ගජවරමත්ථකං පරාමසිත්වා තස්ස චිත්තාචාරානුකූලාය ධම්මයදසනාය තං
අනුසාසි– 
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‘‘ගජවරවදයතො සුයණොහිවාචං, මමහිතමත්ථයුතඤ්චතංභජාහි; 

තවවධනිරතංපදුට්ඨභාවං, අපනයසන්තමුයපහිචාරුදන්ති. 

‘‘යලොයභන යදොයසන ච යමොහයතො වා, යයො පාණියනො හිංසති 

වාරණින්ද; 

යසොපාණඝාතීසුචිරම්පිකාලං, දුක්ෙංසුයඝොරංනරයකනුයභොති. 

‘‘මාකාසිමාතඞ්ගපුයනවරූපං, කම්මංපමායදනමයදනවාපි; 

අවීචියංදුක්ෙමසය්හකප්පං, පප්යපොතිපාණංඅතිපාතයන්යතො. 

‘‘දුක්ෙං සුයඝොරං නරයකනුයභොත්වා, මනුස්සයලොකං යදි යාති 

භියයෙො; 

අප්පායුයකොයහොතිවිරූපරූයපො, විහිංසයකොදුක්ෙවියසසභාගී. 

‘‘යථා චපාණාපරමංපියායත, මහාජයනකුඤ්ජර මන්දනාග; 

තථාපරස්සාපිපියාතිඤත්වා, පාණාතිපායතොපරවජ්ජනීයයො. 

‘‘යදොයස චහිංසානිරයතවිදිත්වා, පාණාතිපාතා විරයතගුයණච; 

පාණාතිපාතංපරවජ්ජයත්වං, සග්යගසුෙංඉච්ෙසියච පරත්ථ. 

‘‘පාණාතිපාතාවිරයතොසුදන්යතො, පියයොමනායපොභවතීධයලොයක; 

කායස්සයභදාචපරංපනස්ස, සග්ගාධිවාසංකථයන්තිබුද්ධා. 

‘‘දුක්ොගමං නිච්ෙති යකොචි යලොයක, සබ්යබොපි ජායතො

සුෙයමසයතව; 

තස්මා මහානාග විහාය හිංසං, භායවහි යමත්තං කරුණඤ්ච 
කායල’’ති. 

අයථවං දසබයලනානුසාසියමායනො දන්තිවයරො සඤ්ඤං පටිලභිත්වා
පරමවිනීයතො විනයාචාරසම්පන්යනො සිස්යසො විය අයහොසි. එවං යසො
පියදස්සී භගවාඅම්හාකංසත්ථාවියධනපාලංයදොණමුෙංකරවරං දමිත්වා
තත්ථ මහාජනසමාගයම ධම්මං යදයසසි. තදා අසීතියකොටිසහස්සානං
ධම්මාභිසමයයොඅයහොසි.අයංතතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතන වුත්තං– 

1. 

‘‘සුජාතස්සඅපයරන, සයම්භූයලොකනායයකො; 

දුරාසයදොඅසමසයමො, පියදස්සීමහායයසො. 

2. 

‘‘යසොපිබුද්යධොඅමිතයයසො, ආදිච්යචොවවියරොචති; 

සබ්බංතමංනිහන්ත්වාන, ධම්මචක්කංපවත්තයි. 
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3. 

‘‘තස්සාපිඅතලයතජස්ස, අයහසුංඅභිසමයාතයයො; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. 

4. 

‘‘සුදස්සයනොයදවරාජා, මිච්ොදිට්ඨිමයරොචයි; 

තස්සදිට්ඨිංවියනොයදන්යතො, සත්ථාධම්මමයදසයි. 

5. 

‘‘ජනසන්නිපායතො අතයලො, මහාසන්නිපතීතදා; 

නවුතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. 

6. 

‘‘යදායදොණමුෙංහත්ථිං, වියනසිනරසාරථි; 

අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

සුමඞ්ගලනගයර පාලියතො නාම රාජපුත්යතො ච පුයරොහිතපුත්යතො 
සබ්බදස්සිකුමායරො චාති ද්යව සහායකා අයහසුං. යත පියදස්සිම්හි
සම්මාසම්බුද්යධ චාරකං චරන්යත ‘‘අත්තයනො නගරං සම්පත්යතො’’ති
සුත්වා යකොටිසතසහස්සපරවාරා පච්චුග්ගමනංකත්වා තස්ස ධම්මං සුත්වා
සත්තාහං මහාදානං දත්වා සත්තයම දිවයස භගවයතො
භත්තානුයමොදනාවසායනයකොටිසතසහස්යසහිසද්ධිං පබ්බජිත්වාඅරහත්තං

පාපුණිංසු. යතසං පන මජ්යෙ භගවා පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො පඨයමො
සන්නිපායතොඅයහොසි.අථාපයරනසමයයනසුදස්සනයදවරාජස්සසමාගයම
නවුතියකොටියයො අරහත්තංපාපුණිංසු.යතහිපරවුයතොසත්ථාපාතියමොක්ෙං

්ද්දිසි, අයං දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. පුන යදොණමුෙවිනයයන
අසීතියකොටියයො පබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණිංසු. යතසං මජ්යෙ භගවා

පාතියමොක්ෙං්ද්දිසි, අයංතතියයොසන්නිපායතො අයහොසි.යතනවුත්තං– 

7. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, තස්සාපිපියදස්සියනො; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. 

8. 

‘‘තයතොපරංනවුතියකොටී, සමිංසුඑකයතොමුනී; 

තතියයසන්නිපාතම්හි, අසීතියකොටියයොඅහූ’’ති. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො කස්සයපො නාම බ්රාහ්මණමාණයවො 
ඉතිහාසපඤ්චමානං තිණ්ණං යවදානං පාරගූ හුත්වා සත්ථු ධම්මයදසනං
සුත්වා යකොටිසතසහස්සපරච්චායගන පරමාරාමං සඞ්ඝාරාමං කායරත්වා
සරයණසු ච පඤ්චසීයලසු ච පතිට්ඨාසි. අථ නං සත්ථා – ‘‘ඉයතො
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අට්ඨාරසකප්පසතච්චයයන යගොතයමොනාම බුද්යධො යලොයක භවිස්සතී’’ති
බොකාසි.යතනවුත්තං– 

9. 

‘‘අහංයතනසමයයන, කස්සයපොනාමබ්රාහ්මයණො; 

අජ්ොයයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. 

10. 

‘‘තස්ස ධම්මංසුණිත්වාන, පසාදංජනයිං අහං; 

යකොටිසතසහස්යසහි, සඞ්ඝාරාමංඅමාපයිං. 

11. 

‘‘තස්සදත්වානආරාමං, හට්යඨොසංවිග්ගමානයසො; 

සරයණපඤ්චසීයලච, දළහංකත්වාසමාදියිං. 

12. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, සඞ්ඝමජ්යෙනිසීදිය; 

අට්ඨාරයසකප්පසයත, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

13. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
14. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තත්ථ ස යණ පඤ්චසීයල චාති තීණි සරණානි පඤ්ච සීලානි චාති

අත්යථො. අට්ඨා යස කප්පසය තිඉයතොඅට්ඨසතාධිකස්සකප්පසහස්සස්ස
අච්චයයනාතිඅත්යථො. 

තස්ස පන භගවයතො සුධඤ්ඤං නාම නගරං අයහොසි. පිතා සුදත්යතො

නාම රාජා, මාතා සුචන්දා නාම යදවී, පාලියතො ච සබ්බදස්සී ච ද්යව 

අග්ගසාවකා, යසොභියතො නාමුපට්ඨායකො, සුජාතා ච ධම්මදින්නා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, කකුධරුක්යෙො යබොධි, සරීරං අසීතිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි, 

නවුතිවස්සසහස්සානි ආයු, විමලා නාමස්ස අග්ගමයහසී අයහොසි, 

කඤ්චනායවයළො නාම පුත්යතො, යසො ආජඤ්ඤරයථන නික්ෙමීති. යතන 
වුත්තං– 

15. 

‘‘සුධඤ්ඤංනාමනගරං, සුදත්යතොනාමෙත්තියයො; 

චන්දානාමාසිජනිකා, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො. 
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20. 

‘‘පාලියතොසබ්බදස්සීච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

යසොභියතොනාමුපට්ඨායකො, පියදස්සිස්සසත්ථුයනො. 

21. 

‘‘සුජාතා ධම්මදින්නාච, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, කකුයධොතිපවුච්චති. 

23. 

‘‘යසොපිබුද්යධොඅමිතයයසො, ද්වත්තිංසවරලක්ෙයණො; 

අසීතිහත්ථමුබ්යබයධො, සාලරාජාවදිස්සති. 

24. 

‘‘අග්ගිචන්දසූරයානං, නත්ථිතාදිසිකාපභා; 

යථාඅහුපභාතස්ස, අසමස්සමයහසියනො. 

25. 

‘‘තස්සාපියදවයදවස්ස, ආයුතාවතකංඅහු; 

නවුතිවස්සසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. 

26. 

‘‘යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, යුගානිපිතානිඅතලියානි; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ සාල ාජා වාති සබ්බඵාලිඵුල්යලො පරමරමණීයදස්සයනො

සමවට්ටක්ෙන්යධො සාලරාජා විය දිස්සති. යුගානිපි  ානීති
අග්ගසාවකයුගාදීනියුගළානි.යසසගාථාසුසබ්බත්ථ්ත්තානයමවාති. 

පියදස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොයතරසයමොබුද්ධවංයසො. 

16. අත්ථදස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනා 

පියදස්සිම්හි සම්මාසම්බුද්යධ පරනිබ්බුයත තස්ස සාසයන ච
අන්තරහියත පරහායිත්වා වඩ්ඪිත්වා අපරමිතායුයකසු මනුස්යසසු
අනුක්කයමන පරහායිත්වා වස්සසතසහස්සායුයකසු ජායතසු පරමත්ථදස්සී 

අත්ථදස්සී නාම බුද්යධො යලොයක ්ප්පජ්ජි. යසො පාරමියයො පූයරත්වා
තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා පරමයසොභයන යසොභයන නාම
නගයර සාගරස්ස නාම රඤ්යඤො කුයල අග්ගමයහසියා සුදස්සනයදවියා
කුච්ඡිස්මිංපටිසන්ධිංගයහත්වාදසමායසගබ්යභවසිත්වා සුචින්ධනුයොයන
මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි. මාතකුච්ඡියතො මහාපුරයස නික්ෙන්තමත්යත
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සුචිරකාලනිහිතානි කුලපරම්පරාගතානි මහානිධානානි ධනසාමිකා 
පටිලභිංසූති තස්ස නාමග්ගහණදිවයස ‘‘අත්ථදස්සී’’ති නාමමකංසු. යසො
දසවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. අමරගිර-සුරගිර-ගිරවාහනනාමකා
පරමසුරභිජනකා තයයො චස්ස පාසාදා අයහසුං. විසාොයදවිප්පමුොනි
යතත්තිංසඉත්ථිසහස්සානිඅයහසුං. 

යසො චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා විසාොයදවියා යසලකුමායර නාම 
පුත්යත්ප්පන්යනසුදස්සනංනාමඅස්සරාජංඅභිරුහිත්වාමහාභිනික්ෙමනං 
නික්ෙමිත්වා පබ්බජි. තං නව මනුස්සයකොටියයො අනුපබ්බජිංසු. යතහි
පරවුයතො යසො මහාපුරයසො අට්ඨ මායස පධානචරයං චරත්වා
විසාෙපුණ්ණමාය සුචින්ධරනාගියා ්පහාරත්ථාය ආනීතං මධුපායාසං
මහාජයනනසන්දිස්සමානසබ්බසරීරායනාගියාසහ සුවණ්ණපාතියාදින්නං
මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා තරුණතරුසතසමලඞ්කයත තරුණසාලවයන 
දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා සායන්හසමයය ධම්මරුචිනා මහාරුචිනා නාම
නාගරායජන දින්නා අට්ඨ කුසතිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා චම්පකයබොධිං
්පසඞ්කමිත්වා යතපඤ්ඤාසහත්ථායාමවිත්ථතං කුසතිණසන්ථරං
සන්ථරත්වා පල්ලඞ්කංආභුජිත්වා සම්යබොධිංපත්වාසබ්බබුද්ධාචිණ්ණං –
‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං
්දායනත්වා සත්තසත්තාහං යබොධිසමීයපයයව වීතිනායමත්වා බ්රහ්මුයනො
ධම්මයදසනායාචනං සම්පටිච්ඡිත්වා අත්තනා සහ
පබ්බජිතනවභික්ඛුයකොටියයො අරයධම්මපටියවධසමත්යථ දිස්වාආකායසන
ගන්ත්වා අයනොමනගරසමීයප අයනොමුයොයන ඔතරත්වා යතහි පරවුයතො 
තත්ථ ධම්මචක්කං පවත්යතසි. තදා යකොටිසතසහස්සානං පඨයමො
ධම්මාභිසමයයොඅයහොසි. 

පුන භගවති යලොකනායයක යදවයලොකචාරකං චරත්වා තත්ථ ධම්මං
යදයසන්යත යකොටිසතසහස්සානං දුතියයො අභිසමයයො අයහොසි. යදා පන
භගවා අත්ථදස්සීඅම්හාකංභගවාවියකපිලවත්ථුපුරංයසොභනපුරංපවිසිත්වා

ධම්මංයදයසසි, තදායකොටිසතසහස්සානංතතියයොධම්මාභිසමයයොඅයහොසි.
යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘තත්යථව මණ්ඩකප්පම්හි, අත්ථදස්සී මහායයසො; 

මහාතමංනිහන්ත්වාන, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. 

2. 

‘‘බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, ධම්මචක්කංපවත්තයි; 

අමයතනතප්පයීයලොකං, දසසහස්සීසයදවකං. 

3. 

‘‘තස්සාපියලොකනාථස්ස, අයහසුංඅභිසමයාතයයො; 
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යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. 

4. 

‘‘යදාබුද්යධොඅත්ථදස්සී, චරතියදවචාරකං; 

යකොටිසතසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. 

5. 

‘‘පුනාපරංයදාබුද්යධො, යදයසසිපිතසන්තියක; 

යකොටිසතසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ  ත්යථවාති තස්මිඤ්යඤව කප්යපති අත්යථො. එත්ථ පන
වරකප්යපො‘‘මණ්ඩකප්යපො’’තිඅධිප්යපයතො.‘‘යස්මිංකප්යපතයයො බුද්ධා

නිබ්බත්තන්ති, යසො කප්යපො වරකප්යපො’’ති යහට්ඨා 
පදුමුත්තරබුද්ධවංසවණ්ණනායං වුත්යතො. තස්මා වරකප්යපො ඉධ

‘‘මණ්ඩකප්යපො’’ති වුත්යතො. නිෙන්ත්වානාති නිහනිත්වා. අයයමව වා

පායඨො. සන්ය ොති සමායනො. අමය නාති මග්ගඵලාධිගමාමතපායනන. 

 ප්පයීතිඅතප්පයි, පීයණසීති අත්යථො. දසසෙස්සීති දසසහස්සියලොකධාතං. 

යදවචාරිකන්තියදවානංවිනයනත්ථංයදවයලොකචාරකන්තිඅත්යථො. 

සුචන්දකනගයර කිර සන්යතො ච රාජපුත්යතො ්පසන්යතො ච
පුයරොහිතපුත්යතො තීසුයවයදසුසබ්බසමයන්තයරසුචසාරමදිස්වානගරස්ස
චතූසුද්වායරසු චත්තායරොපණ්ඩියතවිසාරයදචමනුස්යසඨයපසුං – ‘‘යං

පන තම්යහ පණ්ඩිතං සමණං වා බ්රාහ්මණං වා පස්සථ සුණාථ වා, තං
අම්හාකං ආගන්ත්වා ආයරොයචථා’’ති. යතන ච සමයයන අත්ථදස්සී
යලොකනායථො සුචන්දකනගරං සම්පාපුණි. අථ යතහි නියවදිතා පුරසා
ගන්ත්වා යතසං දසබලස්ස තත්ථාගමනං පටියවයදසුං. තයතො යත
සන්යතොපසන්තා තථාගතාගමනං සුත්වා පහට්ඨමානසා සහස්සපරවාරා 
දසබලං අසමං පච්චුග්ගන්ත්වා අභිවායදත්වා නිමන්යතත්වා සත්තාහං 
බුද්ධප්පමුෙස්ස සඞ්ඝස්ස අසදිසං මහාදානං දත්වා සත්තයම දිවයස
සකලනගරවාසීහි මනුස්යසහිසද්ධිං ධම්මකථංසුණිංසු.තස්මිංකිර දිවයස
අට්ඨනවුතිසහස්සානි එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජායපබ්බජිත්වාඅරහත්තංපාපුණිංසු.

තාය පරසාය මජ්යෙ භගවා පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො පඨයමො
සන්නිපායතොඅයහොසි. 

යදා පන භගවා අත්තයනො පුත්තස්ස යසලත්යථරස්ස ධම්මං
යදයසන්යතො අට්ඨාසීතිසහස්සානි පසායදත්වා එහිභික්ඛුභායවන 

පබ්බායජත්වා අරහත්තං පායපත්වා පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො දුතියයො
සන්නිපායතො අයහොසි. පුන මහාමඞ්ගලසමාගයම මාඝපුණ්ණමායං
යදවමනුස්සානං ධම්මං යදයසන්යතො අට්ඨසත්තතිසහස්සානි අරහත්තං

පායපත්වාපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි, යසොතතියයො සන්නිපායතොඅයහොසි.යතන
වුත්තං– 
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6. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, තස්සාපිචමයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

7. 

‘‘අට්ඨනවුතිසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 

අට්ඨාසීතිසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

8. 

‘‘අට්ඨසත්තතිසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 

අනුපාදාවිමුත්තානං, විමලානංමයහසින’’න්ති. 

තදා කිර අම්හාකං යබොධිසත්යතො චම්පකනගයර සුසීයමො නාම 
බ්රාහ්මණමහාසායලො යලොකසම්මයතො අයහොසි. යසො සබ්බවිභවජාතං
දීනානාථකපණද්ධිකාදීනං විස්සජ්යජත්වා හිමවන්තසමීපං ගන්ත්වා
තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා අට්ඨ සමාපත්තියයො පඤ්ච අභිඤ්ඤායයො ච
නිබ්බත්යතත්වා මහිද්ධියකො මහානුභායවො හුත්වා මහාජනස්ස
කුසලාකුසලානංධම්මානංඅනවජ්ජසාවජ්ජභාවඤ්ච දස්යසත්වාබුද්ධුප්පාදං
ආගමයමායනොඅට්ඨාසි. 

අථාපයරන සමයයන අත්ථදස්සිම්හි යලොකනායයක යලොයක
්ප්පජ්ජිත්වා සුදස්සනමහානගයර අට්ඨන්නං පරසානං මජ්යෙ
ධම්මාමතවස්සං වස්යසන්යත තස්ස ධම්මං සුත්වා සග්ගයලොකං ගන්ත්වා
දිබ්බානි මන්දාරවපදුමපාරච්ෙත්තකාදීනිපුප්ඵානියදවයලොකයතොආහරත්වා
අත්තයනො ආනුභාවං දස්යසන්යතො දිස්සමානසරීයරො චතූසු දිසාසු
චතද්දීපිකමහායමයඝො විය පුප්ඵවස්සං වස්යසත්වා සමන්තයතො
පුප්ඵමණ්ඩපං පුප්ඵමයග්ඝියතොරණයහමජාලාදීනි පුප්ඵමයානි කත්වා
මන්දාරවපුප්ඵච්ෙත්යතන දසබලං පූයජසි. යසොපිනං භගවා – ‘‘අනාගයත
යගොතයමොනාම බුද්යධොභවිස්සතී’’තිබොකාසි.යතනවුත්තං– 

9. 

‘‘අහංයතනසමයයන, ජටියලෝග්ගතාපයනො; 

සුසීයමොනාමනායමන, මහියායසට්ඨසම්මයතො. 

10. 

‘‘දිබ්බංමන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමංපාරච්ෙත්තකං; 

යදවයලොකාහරත්වාන, සම්බුද්ධමභිපූජයිං. 

11. 

‘‘යසොපි මංබුද්යධොබොකාසි, අත්ථදස්සී මහාමුනි; 

අට්ඨාරයසකප්පසයත, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 
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12. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
13. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, හට්යඨොසංවිග්ගමානයසො; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තත්ථ ජටියලොතිජටාඅස්සඅත්ථීතිජටියලො. මහිොයසට්ඨසම්මය ොති
සකයලනපි යලොයකන යසට්යඨො ්ත්තයමො පවයරොති එවං සම්මයතො
සම්භාවියතොතිඅත්යථො. 

තස්සපනභගවයතොයසොභනංනාමනගරංඅයහොසි.සාගයරොනාමරාජා

පිතා, සුදස්සනා නාම මාතා, සන්යතො ්පසන්යතො ච ද්යව අග්ගසාවකා, 

අභයයො නාමුපට්ඨායකො, ධම්මා ච සුධම්මා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, 

චම්පකරුක්යෙො යබොධි, සරීරං අසීතිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි. සරීරප්පභා 

සමන්තයතො සබ්බකාලං යයොජනමත්තං ඵරත්වා අට්ඨාසි, ආයු

වස්සසතසහස්සං, විසාො නාමස්ස අග්ගමයහසී, යසයලො නාම පුත්යතො, 
අස්සයායනනනික්ෙමි.යතනවුත්තං– 

14. 

‘‘යසොභනංනාමනගරං, සාගයරොනාමෙත්තියයො; 

සුදස්සනානාමජනිකා, අත්ථදස්සිස්සසත්ථුයනො. 

19. 

‘‘සන්යතො ච්පසන්යතොච, අයහසුං අග්ගසාවකා; 

අභයයොනාමුපට්ඨායකො, අත්ථදස්සිස්සසත්ථුයනො. 

20. 

‘‘ධම්මායචවසුධම්මාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, චම්පයකොතිපවුච්චති. 

22. 

‘‘යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, අසීතිහත්ථමුග්ගයතො; 

යසොභයතසාලරාජාව, ්ළුරාජාවපූරයතො. 

23. 

‘‘තස්සපාකතිකාරංසී, අයනකසතයකොටියයො; 

්ද්ධංඅයධොදසදිසා, ඵරන්තියයොජනංසදා. 

24. 

‘‘යසොපිබුද්යධොනරාසයභො, සබ්බසත්තත්තයමොමුනි; 

වස්සසතසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. 
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25. 

‘‘අතලංදස්යසත්වාඔභාසං, වියරොයචත්වාසයදවයක; 

යසොපිඅනිච්චතංපත්යතො, යථග්ගුපාදානසඞ්ෙයා’’ති. 

තත්ථ උළු ාජාව පූරිය ොති සරදසමයපරපුණ්ණවිමලසකලමණ්ඩයලො

තාරකරාජා වියාති අත්යථො. පාකතිකාති පකතිවයසන ්ප්පජ්ජමානා, න 

අධිට්ඨානවයසන. යදා ඉච්ෙති භගවා, තදා අයනකයකොටිසතසහස්යසපි

චක්කවායළ ආභාය ඵයරයෙ.  ංසීති රස්මියයො. උපාදානසඞ්ඛොති 
්පාදානක්ෙයා ඉන්ධනක්ෙයා අග්ගි විය. යසොපි භගවා චතන්නං
්පාදානානං ෙයයන අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතයා අනුපමනගයර
අයනොමාරායම පරනිබ්බායි. ධාතයයො පනස්ස අධිට්ඨායනන විකිරංසු.
යසසයමත්ථගාථාසු්ත්තානයමවාති. 

අත්ථදස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොචුද්දසයමොබුද්ධවංයසො. 

17. ධම්මදස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනා 

අත්ථදස්සිම්හි සම්මාසම්බුද්යධ පරනිබ්බුයත අන්තරකප්යප ච
වීතිවත්යත අපරමිතායුයකසු සත්යතසු අනුපුබ්යබන පරහායිත්වා

වස්සසතසහස්සායුයකසු ජායතසු ධම්මදස්සී නාම සත්ථා
යලොකායලොකකයරො යලොභාදියලොකමලවිනයකයරො යලොයකකනායයකො
යලොයක්දපාදි.යසොපිභගවාපාරමියයොපූයරත්වාතසිතපුයරනිබ්බත්තිත්වා 
තයතොචවිත්වාසරණනගයරසබ්බයලොකසරණස්සසරණස්සනාමරඤ්යඤො
අග්ගමයහසියා සුනන්දාය නාම යදවියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං අග්ගයහසි.
යසො දසන්නං මාසානං අච්චයයන සරණුයොයන මාතකුච්ඡියතො
පාවුස්සකායලසලිලධරවිවරගයතොපුණ්ණචන්යදොවියනික්ෙමි. මහාපුරයස
පන මාතකුච්ඡියතො නික්ෙන්තමත්යතයයව
අධිකරණයවොහාරසත්ථයපොත්ථයකසු අධම්මියා යවොහාරා සයයමව
අන්තරධායිංසු.ධම්මිකයවොහාරායයවඅට්ඨංසු.යතනස්ස නාමග්ගහණදිවයස
‘‘ධම්මදස්සී’’ති නාමමකංසු. යසො අට්ඨවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි.
තස්ස කිර අරජ-විරජ-සුදස්සනනාමකා තයයො පාසාදා අයහසුං. 
විචියකොළියදවිප්පමුොනංඉත්ථීනංවීසතිසහස්සාධිකංසතසහස්සංඅයහොසි. 

යසොචත්තාරනිමිත්තානිදිස්වාවිචියකොළියදවියාපුඤ්ඤවඩ්ඪයන නාම
පුත්යත්ප්පන්යන යදවකුමායරො විය අතිවියසුඛුමායලො යදවසම්පත්තිමිව 

සම්පත්තිමනුභවමායනො මජ්ඣිමයායම වුට්ඨාය සිරසයයන නිසින්යනො
නිද්යදොපගතානං ඉත්ථීනං විප්පකාරං දිස්වා සඤ්ජාතසංයවයගො
මහාභිනික්ෙමනාය චිත්තං ්ප්පායදසි. චිත්තප්පාදසමනන්තරයමවස්ස
සුදස්සනපාසායදොගගනතලමබ්භුග්ගන්ත්වා චතරඞ්ගිනියායසනායපරවුයතො
දුතියයො දිවසකයරො විය දිබ්බවිමානං විය ච ගන්ත්වා 
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රත්තකුරවකතරුයබොධිසමීයපයයව ඔතරත්වා අට්ඨාසි. මහාපුරයසො කිර 
බ්රහ්මුනා්පනීතානිකාසායානිගයහත්වාපබ්බජිත්වාපාසාදයතොඔතරත්වා
අවිදූයර අට්ඨාසි. පාසායදො පුන ආකායසන ගන්ත්වා යබොධිරුක්ෙං
අන්යතොකත්වා පථවියං පතිට්ඨාසි. ඉත්ථියයොපි සපරවාරා පාසාදයතො
ඔතරත්වා අඩ්ඪගාවුතමත්තං ගන්ත්වා අට්ඨංසු. තත්ථ ඉත්ථියයො ච තාසං
පරචාරකා යචටිකායයො ච ඨයපත්වා සබ්යබ මනුස්සා තං අනුපබ්බජිංසු.
භික්ඛූනංයකොටිසතසහස්සංඅයහොසි. 

අථ ධම්මදස්සී යබොධිසත්යතො සත්තාහං පධානචරයං චරත්වා 
විචියකොළියදවියා දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා බදරවයන දිවාවිහාරං
කත්වා සායන්හසමයය සිරවඩ්ඪයනන නාම යවපාලයකන දින්නා අට්ඨ
තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා බිම්බිජාලයබොධිං ්පගන්ත්වා 
යතපණ්ණාසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා තත්ථ
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිජ්ඣිත්වා – ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.…
තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං ්දායනත්වාව යබොධිසමීයප
සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා කතබ්රහ්මයාචයනො අත්තනා සද්ධිං 
පබ්බජිතස්ස භික්ඛූනං යකොටිසතසහස්සස්ස සද්ධම්මප්පටියවධසමත්ථතං
ඤත්වා අට්ඨාරසයයොජනිකමග්ගං එකායහයනව ඉසිපතනං ගන්ත්වා යතහි

පරවුයතො තත්ථ ධම්මචක්කං පවත්යතසි, තදා යකොටිසතසහස්සානං
පඨමාභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘තත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, ධම්මදස්සීමහායයසො; 

තමන්ධකාරංවිධමිත්වා, අතියරොචතිසයදවයක. 

2. 

‘‘තස්සාපිඅතලයතජස්ස, ධම්මචක්කප්පවත්තයන; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ  මන්ධකා න්තිතමසඞ්ොතං යමොහන්ධකාරන්තිඅත්යථො. 

යදාපනතගරනාමයකනගයරසඤ්ජයයොනාමරාජාකායමසුආදීනවං 
යනක්ෙම්මං යෙමයතො ච දිස්වා ඉසිපබ්බජ්ජං පබ්බජි. තංනවුතියකොටියයො
අනුපබ්බජිංසු. යත සබ්යබයයව පඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨසමාපත්තිලාභියනො
අයහසුං. අථ සත්ථා ධම්මදස්සී යතසං ්පනිස්සයසම්පත්තිං දිස්වා
ආකායසන ගන්ත්වා සඤ්ජයස්ස තාපසස්ස අස්සමපදං ගන්ත්වා ආකායස
ඨත්වා යතසංතාපසානං අජ්ොසයානුරූපංධම්මං යදයසත්වා ධම්මචක්ඛුං

්ප්පායදසි, යසොදුතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

3. 

‘‘යදාබුද්යධොධම්මදස්සී, වියනසිසඤ්ජයංඉසිං; 
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තදානවුතියකොටීනං, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

යදා පන සක්යකො යදවානමින්යදො දසබලස්ස ධම්මං යසොතකායමො තං 

්පසඞ්කමි, තදා අසීතියා යකොටීනං තතියයො අභිසමයයො අයහොසි. යතන
වුත්තං– 

4. 

‘‘යදා සක්යකෝපගඤ්ඡි, සපරයසොවිනායකං; 

තදාඅසීතියකොටීනං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

යදා පන සරණනගයර යවමාතිකභාතිකං පදුමකුමාරං 

ඵුස්සයදවකුමාරඤ්ච සපරවායර පබ්බායජසි, තස්මිං අන්යතොවස්යස
පබ්බජිතානං භික්ඛූනං යකොටිසතසහස්සානං මජ්යෙ විසුද්ධිපවාරණං

පවායරසි, යසො පඨයමො සන්නිපායතො අයහොසි. පුන භගවයතො
යදවයලොකයතො ඔයරොහයණ සතයකොටීනං දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි.
යදා පන සුදස්සනාරායම යතරසන්නං ධුතගුණානං ගුයණ ආනිසංයස

පකායසත්වා හාරතං නාම මහාසාවකං එතදග්යග ඨයපසි, තදා අසීතියා

යකොටීනංමජ්යෙභගවාපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි, යසොතතියයො සන්නිපායතො
අයහොසි.යතනවුත්තං– 

5. 

‘‘තස්සාපියදවයදවස්ස, සන්නිපාතාතයයොඅහුං; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

6. 

‘‘යදාබුද්යධොධම්මදස්සී, සරයණවස්සං්පාගමි; 

තදායකොටිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො. 

7. 

‘‘පුනාපරංයදාබුද්යධො, යදවයතොඑතිමානුසං; 

තදාපිසතයකොටීනං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

8. 

‘‘පුනාපරංයදාබුද්යධො, පකායසසිධුයතගුයණ; 

තදාඅසීතියකොටීනං, තතියයොආසිසමාගයමො’’ති. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො සක්යකො යදවරාජා හුත්වා ද්වීසු 
යදවයලොයකසු යදයවහි පරවුයතො ආගන්ත්වා දිබ්යබහි ගන්ධපුප්ඵාදීහි
දිබ්බතරයයහි ච තථාගතං පූයජසි. යසොපි නං සත්ථා – ‘‘අනාගයත
යගොතයමොනාමබුද්යධොභවිස්සතී’’ති බොකාසි.යතනවුත්තං– 
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9. 

‘‘අහංයතනසමයයන, සක්යකොආසිංපුරන්දයදො; 

දිබ්යබනගන්ධමායලන, තරයයනාභිපූජයිං. 

10. 

‘‘යසොපි මංතදාබොකාසි, යදවමජ්යෙ නිසීදිය; 

අට්ඨාරයසකප්පසයත, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

11. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
12. 

‘‘තස්සාපි වචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තං පසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තස්ස පනභගවයතොසරණංනාමනගරංඅයහොසි.සරයණො නාමරාජා

පිතා, සුනන්දා නාම මාතා, පදුයමො ච ඵුස්සයදයවො ච ද්යව අග්ගසාවකා, 

සුයනත්යතොනාම්පට්ඨායකො, යෙමාචසබ්බනාමාචද්යවඅග්ගසාවිකා, 

බිම්බිජාලරුක්යෙො යබොධි, සරීරං පනස්ස අසීතිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි, ආයු

වස්සසතසහස්සං, විචියකොළියදවී නාමස්ස අග්ගමයහසී, පුඤ්ඤවඩ්ඪයනො

නාමස්සපුත්යතො, පාසායදනනික්ෙමි.යතනවුත්තං – 

13. 

‘‘සරණංනාමනගරං, සරයණොනාමෙත්තියයො; 

සුනන්දානාමජනිකා, ධම්මදස්සිස්සසත්ථුයනො. 

18. 

‘‘පදුයමොඵුස්සයදයවොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

සුයනත්යතොනාමුපට්ඨායකො, ධම්මදස්සිස්සසත්ථුයනො. 

19. 

‘‘යෙමාචසබ්බනාමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, බිම්බිජායලොතිවුච්චති. 

21. 

‘‘යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, අසීතිහත්ථමුග්ගයතො; 

අතියරොචතියතයජන, දසසහස්සිම්හිධාතයා. 

22. 

‘‘සුඵුල්යලොසාලරාජාව, විජ්ජූවගගයනයථා; 

මජ්ෙන්හියකවසූරයයො, එවංයසෝපයසොභථ. 
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23. 

‘‘තස්සාපි අතලයතජස්ස, සමකංආසිජීවිකං; 

වස්සසතසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. 

24. 

‘‘ඔභාසංදස්සයිත්වාන, විමලංකත්වානසාසනං; 

චවිචන්යදොවගගයන, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො’’ති. 

තත්ථ බිම්බිජායලොති රත්තකුරවකරුක්යෙො. දසසෙස්සිම්හි ධාතුොති

දසසහස්සියා යලොකධාතයා. විජ්ජූවාති විජ්ජුලතා විය. උපයසොභථාති යථා

ගගයන විජ්ජු ච මජ්ජන්හියක සූරයයො ච ්පයසොභති, එවං යසො භගවා

්පයසොභිත්ථාති අත්යථො. සමකන්තිසබ්යබහිනරසත්යතහිසමයමවතස්ස

ආයු අයහොසීති අත්යථො. චවීති චුයතො. චන්යදොවාති ගගනයතො චන්දිමා විය
චවීති අත්යථො. ධම්මදස්සී කිර භගවා සාලවතීනගයර යකසාරායම
පරනිබ්බායි යසසයමත්ථගාථාසුපාකටයමවාති. 

ධම්මදස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොපන්නරසයමොබුද්ධවංයසො. 

18. සිද්ධත්ථබුද්ධවංසවණ්ණනා 

ධම්මදස්සිම්හි භගවති පරනිබ්බුයත අන්තරහියත චස්ස සාසයනතස්මිං
කප්යප අතීයත කප්පසහස්යස ච සත්තසුකප්පසයතසු ච ෙසු කප්යපසු ච
අතික්කන්යතසු ඉයතො චතනවුතිකප්පමත්ථයක එකස්මිං කප්යප එයකොව 

යලොකත්ථචයරො අධිගතපරමත්යථො සිද්ධත්යථො නාම සත්ථා යලොයක 
පාතරයහොසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘ධම්මදස්සිස්සඅපයරන, සිද්ධත්යථොයලොකනායයකො; 

නිහනිත්වාතමංසබ්බං, සූරයයොඅබ්භුග්ගයතොයථා’’ති. 

සිද්ධත්යථො යබොධිසත්යතොපි පාරමියයො පූයරත්වා තසිතභවයන 

නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා යවභාරනගයර ්යදනස්ස නාම රඤ්යඤො
අග්ගමයහසියා සුඵස්සාය නාම යදවියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගයහත්වා
දසන්නං මාසානං අච්චයයන වීරයුයොයන මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි. ජායත
පන මහාපුරයස සබ්යබසං ආරද්ධකම්මන්තා ච ඉච්ඡිතා ච අත්ථා

සිද්ධිමගමංසු. තස්මා පනස්සඤාතකා ‘‘සිද්ධත්යථො’’ති නාමමකංසු. යසො
දසවස්සසහස්සානි අගාරමජ්යෙ වසි. තස්ස යකොකා-සුප්පල-පදුමනාමකා
තයයො පාසාදා අයහසුං. යසොමනස්සායදවිප්පමුොනි අට්ඨචත්තාලීස 

ඉත්ථිසහස්සානිපච්චුපට්ඨිතානිඅයහසුං. 
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යසො චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා යසොමනස්සායදවියා පුත්යත 
අනුපමකුමායර ්ප්පන්යන ආසාළ්හිපුණ්ණමියං සුවණ්ණසිවිකාය
නික්ෙමිත්වා වීරයුයොනං ගන්ත්වා පබ්බජි. තං යකොටිසතසහස්සමනුස්සා
අනුපබ්බජිංසු. මහාපුරයසොකිරයතහිසද්ධිංදසමායසපධානචරයංචරත්වා
විසාෙපුණ්ණමායං අසදිසබ්රාහ්මණගායම සුයනත්තාය නාම
බ්රාහ්මණකඤ්ඤාය දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වාබදරවයන දිවාවිහාරං
වීතිනායමත්වා සායන්හසමයය වරුයණන නාම යවපායලන දින්නා අට්ඨ
තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා කණිකාරයබොධිං ්පගන්ත්වා
චත්තාලීසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා 
සබ්බඤ්ඤුතං පාපුණිත්වා – ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං
ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං ්දායනත්වා සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා 
අත්තනා සහ පබ්බජිතානං භික්ඛූනං යකොටිසතසහස්සානං
චතසච්චපටියවධසමත්ථතං දිස්වා අනිලපයථන ගන්ත්වා ගයාමිගදායය

ඔතරත්වායතසංධම්මචක්කංපවත්යතසි, තදායකොටිසතසහස්සානං පඨයමො
අභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

2. 

‘‘යසොපිපත්වානසම්යබොධිං, සන්තායරන්යතොසයදවකං; 

අභිවස්සිධම්මයමයඝන, නිබ්බායපන්යතොසයදවකං. 

3. 

‘‘තස්සාපිඅතලයතජස්ස, අයහසුංඅභිසමයාතයයො; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ සයදවකන්ති සයදවකං යලොකං. ධම්මයමයඝනාති
ධම්මකථායමඝවස්යසන. පුන භීමරථනගයර භීමරයථන නාම රඤ්ඤා
නිමන්තියතො නගරමජ්යෙ කයත සන්ථාගායර නිසින්යනො
කරවීකරුතමඤ්ජුනාසවනසුයෙන පරමමධුයරනපණ්ඩිතජනහදයඞ්ගයමන
අමතාභියසකසදියසන බ්රහ්මස්සයරන දස දිසා පරපූයරන්යතො

ධම්මාමතදුන්දුභිමාහනි, තදා නවුතියකොටීනං දුතියයො අභිසමයයො අයහොසි.
යතන වුත්තං– 

4. 

‘‘පුනාපරංභීමරයථ, යදාආහනිදුන්දුභිං; 

තදානවුතියකොටීනං, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

යදා පන යවභාරනගයර ඤාතිසමාගයම බුද්ධවංසං යදයසන්යතො

නවුතියකොටීනං ධම්මචක්ඛුං්ප්පායදසි, යසොතතියයො අභිසමයයො අයහොසි.
යතනවුත්තං– 

5. 
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‘‘යදාබුද්යධොධම්මංයදයසසි, යවභායරයසොපුරුත්තයම; 

තදානවුතියකොටීනං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

අමරරුචිරදස්සයන අමරනගයර නාම සම්බයලො ච සුමිත්යතො ච ද්යව
භාතයරො රජ්ජං කායරසුං. අථ සිද්ධත්යථො සත්ථා යතසං රාජූනං
්පනිස්සයසම්පත්තිං දිස්වා ගගනතයලන ගන්ත්වා අමරනගරමජ්යෙ
ඔතරත්වා චක්කාලඞ්කතතයලහි චරයණහි පථවිතලං මද්දන්යතො විය
පදයචතියානි දස්යසත්වා අමරුයොනං ගන්ත්වා පරමරමණීයය අත්තයනො
කරුණාසීතයල සිලාතයලනිසීදි.තයතොද්යවපිභාතිකරාජායනො දසබලස්ස
පදයචතියානිදිස්වාපදානි අනුගන්ත්වාසිද්ධත්ථංඅධිගතපරමත්ථංසත්ථාරං 
සබ්බයලොකයනතාරං සපරවාරං ්පසඞ්කමිත්වා අභිවායදත්වා භගවන්තං 
පරවායරත්වා නිසීදිංසු. යතසං භගවා අජ්ොසයානුරූපං ධම්මං යදයසසි.
තස්ස යත ධම්මකථං සුත්වා සඤ්ජාතසද්ධා හුත්වා සබ්යබව පබ්බජිත්වා
අරහත්තං පාපුණිංසු. යතසං යකොටිසතානං ඛීණාසවානං මජ්යෙ භගවා

පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො පඨයමො සන්නිපායතො අයහොසි. යවභාරනගයර

ඤාතිසමාගයමපබ්බජිතානංනවුතියකොටීනංමජ්යෙපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි, 
යසො දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. සුදස්සනවිහායර සන්නිපතිතානං

අසීතියකොටීනං මජ්යෙ පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො තතියයො සන්නිපායතො
අයහොසි.යතනවුත්තං– 

6. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, තස්මිම්පිද්විපදුත්තයම; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

7. 

‘‘යකොටිසතානංනවුතීනං, අසීතියාපිචයකොටිනං; 

එයතආසුංතයයොඨානා, විමලානංසමාගයම’’ති. 

තත්ථ නවුතීනං, අසීතිොපිචයකොටිනන්ති නවුතීනංයකොටීනංඅසීතියාපි

ච යකොටීනං සන්නිපාතා අයහසුන්ති අත්යථො. එය  ආසුං  යෙො ඨානාති
එතානි තීණි සන්නිපාතට්ඨානානි අයහසුන්ති අත්යථො. ‘‘ඨානායන තානි
තීණිඅයහසු’’න්තිපිපායඨො. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො සුරයසනනගයර මඞ්ගයලො නාම
බ්රාහ්මයණො හුත්වා යවදයවදඞ්ගානං පාරං ගන්ත්වා අයනකයකොටිසඞ්ෙං
ධනසන්නිචයං දීනානාථාදීනං පරච්චජිත්වා වියවකාරායමො හුත්වා
තාපසපබ්බජ්ජංපබ්බජිත්වාොනාභිඤ්ඤායයො නිබ්බත්යතත්වාවිහරන්යතො
– ‘‘සිද්ධත්යථො නාම බුද්යධො යලොයක ්ප්පන්යනො’’ති සුත්වා තං
්පසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා තස්ස ධම්මකථං සුත්වා යාය ජම්බුයා අයං 

ජම්බුදීයපො පඤ්ඤායති, ඉද්ධියා තං ජම්බුං ්පසඞ්කමිත්වා තයතො ඵලං
ආහරත්වා නවුතියකොටිභික්ඛුපරවාරං සිද්ධත්ථං සත්ථාරං සුරයසනවිහායර
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නිසීදායපත්වා ජම්බුඵයලහිසන්තප්යපසිසම්පවායරසි. අථසත්ථාතංඵලං 
පරභුඤ්ජිත්වා – ‘‘ඉයතො චතනවුතිකප්පමත්ථයකයගොතයමොනාමබුද්යධො
භවිස්සතී’’ති බොකාසි.යතනවුත්තං– 

8. 

‘‘අහංයතනසමයයන, මඞ්ගයලොනාමතාපයසො; 

්ග්ගයතයජොදුප්පසයහො, අභිඤ්ඤාබලසමාහියතො. 

9. 

‘‘ජම්බුයතොඵලමායනත්වා, සිද්ධත්ථස්සඅදාසහං; 

පටිග්ගයහත්වාසම්බුද්යධො, ඉදංවචනමබ්රවි. 

10. 

‘‘පස්සථ ඉමංතාපසං, ජටිලං්ග්ගතාපනං; 

චතනවුතියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

11. 

‘‘පධානං පදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුො ඉමං. 
12. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තත්ථ දුප්පසයෙොතිදුරාසයදො.අයයමවවා පායඨො.තස්සපනභගවයතො

නගරං යවභාරං නාම අයහොසි. ්යදයනො නාම රාජා පිතා, ජයයසයනොතිපි 

තස්යසව නාමං, සුඵස්සා නාම මාතා, සම්බයලො ච සුමිත්යතො ච ද්යව

අග්ගසාවකා, යරවයතො නාමුපට්ඨායකො, සීවලා ච සුරාමා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, කණිකාරරුක්යෙො යබොධි, සරීරං සට්ඨිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි.

වස්සසතසහස්සං ආයු, යසොමනස්සා නාම අග්ගමයහසී අයහොසි, අනුපයමො

නාමපුත්යතො, සුවණ්ණසිවිකායනික්ෙමි.යතනවුත්තං– 

13. 

‘‘යවභාරංනාමනගරං, ්යදයනොනාමෙත්තියයො; 

සුඵස්සානාමජනිකා, සිද්ධිත්ථස්සමයහසියනො. 

18. 

‘‘සම්බයලොචසුමිත්යතොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

යරවයතොනාමුපට්ඨායකො, සිද්ධත්ථස්සමයහසියනො. 

19. 

‘‘සීවලාචසුරාමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, කණිකායරොතිවුච්චති. 
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21. 

‘‘යසො බුද්යධොසට්ඨිරතනං, අයහොසි නභමුග්ගයතො; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, දසසහස්සීවියරොචති. 

22. 

‘‘යසොපිබුද්යධොඅසමසයමො, අතයලොඅප්පටිපුග්ගයලො; 

වස්සසතසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. 

23. 

‘‘විපුලං පභංදස්සයිත්වා, පුප්ඵායපත්වාන සාවයක; 

විලායසත්වාසමාපතො, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො’’ති. 

තත්ථ සට්ඨි  නන්ති සට්ඨිරතනප්පමාණං නභං ්ග්ගයතොති අත්යථො. 

කඤ්චනග්ඝිෙසඞ්කායසොති 

නානාරතනවිචිත්තකනකමයඅග්ඝියසදිසදස්සයනොති අත්යථො. දසසෙස්සී 

විය ොචතීති දසසහස්සියං වියරොචති. විපුලන්ති ්ළාරං ඔභාසං. 

පුප්ඵායපත්වානාති ොනාභිඤ්ඤාමග්ගඵලසමාපත්තිපුප්යඵහි පුප්ඵියත 

පරමයසොභග්ගප්පත්යත කත්වාති අත්යථො. විලායසත්වාති විලාසයිත්වා

කීළිත්වා. සමාප යාති යලොකියයලොකුත්තරාහි සමාපත්තීහි අභිඤ්ඤාහි ච. 

නිබ්බුය ොති අනුපාදාපරනිබ්බායනනනිබ්බුයතො. 

සිද්ධත්යථො කිර සත්ථා කඤ්චනයවළුනගයර අයනොමුයොයන 
පරනිබ්බායි. තත්යථවස්ස රතනමයං චතයයොජනුබ්යබධං යචතියමකංසූති.
යසසගාථාසු සබ්බත්ථපාකටයමවාති. 

සිද්ධත්ථබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොයසොළසයමොබුද්ධවංයසො. 

19. තිස්සබුද්ධවංසවණ්ණනා 

තස්ස පන සිද්ධත්ථස්ස භගවයතො අපරභායග එයකො කප්යපො

බුද්ධසුඤ්යඤොඅයහොසි.ඉයතොද්වානවුතිකප්පමත්ථයක තිස්යසො, ඵුස්යසොති

එකස්මිංකප්යපද්යවබුද්ධානිබ්බත්තිංසු.තත්ථ තිස්යසො නාමමහාපුරයසො
පාරමියයො පූයරත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා
යෙමකනගයර ජනසන්ධස්ස නාම රඤ්යඤො අග්ගමයහසියා 
පදුමදලසදිසනයනායපදුමානාමාය යදවියාකුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගයහත්වා
දසන්නං මාසානං අච්චයයන අයනොමුයොයන මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි. 
සත්තවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. තස්ස ගුහායසල-නාරසය-
නිසභනාමකා තයයො පාසාදා අයහසුං. සුභද්දායදවිප්පමුොනි යතත්තිංස
ඉත්ථිසහස්සානිඅයහසුං. 
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යසොචත්තාරනිමිත්තානිදිස්වාසුභද්දායදවියාපුත්යත ආනන්දකුමායර
්ප්පන්යන යසොනුත්තරං නාම අනුත්තරං තරඞ්ගවරමාරුය්හ 

මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා පබ්බජි. තං මනුස්සානං යකොටි අනුපබ්බජි.
යසො යතහි පරවුයතො අට්ඨ මායස පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය
වීරනිගයම වීරයසට්ඨිස්ස ධීතාය දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා
සලලවයන දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා සායන්හසමයය විජිතසඞ්ගාමයකන
නාම යවපායලන ්පනීතා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා අසනයබොධිං
්පසඞ්කමිත්වා චත්තාලීසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා තත්ථ 
පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා සමාරං මාරබලං විධමිත්වා

අධිගතසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤායණො– ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.…තණ්හානං
ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං ්දායනත්වා සත්තසත්තාහං යබොධිසමීයපයයව
වීතිනායමත්වා යසවතී නගයර බ්රහ්මයදවං ්දයඤ්ච ද්යව රාජපුත්යත 

සපරවායර ්පනිස්සයසම්පන්යන ආකායසන ගන්ත්වා යසවතීමිගදායය 
ඔතරත්වා ්යොනපායලන රාජපුත්යත පක්යකොසායපත්වා යතසං 
සපරවාරානං අවිසාරනා බොපිනා මධුයරන බ්රහ්මස්සයරන

දසසහස්සියලොකධාතං විඤ්ඤායපන්යතොව ධම්මචක්කං පවත්යතසි, තදා
යකොටිසතානංපඨයමොධම්මාභිසමයයොඅයහොසි. යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘සිද්ධත්ථස්සඅපයරන, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො; 

අනන්තයතයජොඅමිතයයසො, තිස්යසොයලොකග්ගනායයකො. 

2. 

‘‘තමන්ධකාරං විධමිත්වා, ඔභායසත්වා සයදවකං; 

අනුකම්පයකොමහාවීයරො, යලොයක්ප්පජ්ජිචක්ඛුමා. 

3. 

‘‘තස්සාපිඅතලාඉද්ධි, අතලංසීලංසමාධිච; 

සබ්බත්ථපාරමිංගන්ත්වා, ධම්මචක්කංපවත්තයි. 

4. 

‘‘යසො බුද්යධොදසසහස්සිම්හි, විඤ්ඤායපසි ගිරංසුචිං; 

යකොටිසතානිඅභිසමිංසු, පඨයමධම්මයදසයන’’ති. 

තත්ථ සබ්බත්ථාති සබ්යබසු ධම්යමසු පාරං ගන්ත්වා. දසසෙස්සිම්හීති
දසසහස්සියං අථාපයරන සමයයනතිස්යසනසත්ථාරා සද්ධිං පබ්බජිතානං
භික්ඛූනං යකොටි මහාපුරසස්ස ගණවාසං පහාය යබොධිමූලමුපගමනසමයය
අඤ්ඤත්රගතා.සාතිස්යසනසම්මාසම්බුද්යධනධම්මචක්කං පවත්තිත’’න්ති
සුත්වා යසවතීමිගදායං ආගන්ත්වා දසබලමභිවායදත්වා තං පරවායරත්වා 

නිසීදි.යතසංභගවාධම්මංයදයසසි, තදානවුතියායකොටීනංදුතියාභිසමයයො
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අයහොසි.පුන මහාමඞ්ගලසමාගයමමඞ්ගලපරයයොසායනසට්ඨියායකොටීනං

තතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං – 

5. 

‘‘දුතියයොනවුතියකොටීනං, තතියයොසට්ඨියකොටියයො; 

බන්ධනායතොපයමොයචසි, සත්යතනරමරූතදා’’ති. 

තත්ථ දුතියෙො නවුතියකොටීනන්ති දුතියයො අභිසමයයො අයහොසි

නවුතියකොටිපාණීනන්ති අත්යථො. බන්ධනාය ොති බන්ධනයතො, දසහි
සංයයොජයනහි පරයමොයචසීති අත්යථො. ඉදානි පරයමොචියත සත්යත

සරූපයතො දස්යසන්යතො ‘‘න මරූ’’තිආහ. න මරූතිනරාමයර. 

යසවතීනගයර කිර අන්යතොවස්සං පබ්බජිතානං අරහන්තානං

සතසහස්යසහි පරවුයතො පවායරසි, යසො පඨයමො සන්නිපායතො අයහොසි.
්භයතො සුජාතස්ස සුජාතස්ස නාම රඤ්යඤො නාරවාහනකුමායරො
නාරවාහනනගරං අනුප්පත්යත භගවති යලොකනායථ සපරවායරො
පච්චුග්ගන්ත්වාදසබලංසභික්ඛුසඞ්ඝංනිමන්යතත්වා සත්තාහංඅසදිසදානං
දත්වා අත්තයනො රජ්ජං පුත්තස්ස නියොයතත්වා සපරවායරො 
සබ්බයලොකාධිපතිස්ස තිස්සසම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තියක
එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජි. තස්ස කිර සා පබ්බජ්ජා සබ්බදිසාසු පාකටා
අයහොසි. තස්මා තයතො තයතො ආගන්ත්වා නාරවාහනකුමාරං මහාජයනො
අනුපබ්බජි. තදා තථාගයතො නවුතියා භික්ඛුසතසහස්සස්ස මජ්ෙගයතො

පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. පුන
යෙමවතීනගයර ඤාතිසමාගයම බුද්ධවංසධම්මකථං සුත්වා

අසීතිසතසහස්සානිතස්සසන්තියකපබ්බජිත්වාඅරහත්තං පාපුණිංසු, යතහි

පරවුයතොසුගයතොපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි, යසොතතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි. 
යතනවුත්තං– 

6. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, තිස්යසයලොකග්ගනායයක; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

7. 

‘‘ඛීණාසවසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 

නවුතිසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

8. 

‘‘අසීතිසතසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, පුප්ඵිතානංවිමුත්තියා’’ති. 
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තදාඅම්හාකංයබොධිසත්යතොයසවතීනගයරසුජායතොනාමරාජාහුත්වා 
ඉද්ධං ඵීතං ජනපදං අයනකයකොටිධනසන්නිචයං අනුරාගමුපගතහදයඤ්ච
පරජනං තිණනළමිව පරච්චජිත්වා ජාතිආදීසු සංවිග්ගහදයයො නික්ෙමිත්වා
තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජිත්වා මහිද්ධියකො මහානුභායවො හුත්වා ‘‘බුද්යධො
යලොයක ්ප්පන්යනො’’ති සුත්වා පඤ්චවණ්ණාය පීතියා ඵුටසරීයරො හුත්වා
සපතිස්යසො තිස්සං භගවන්තං ්පසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා චින්යතසි –
‘‘හන්දාහං මන්දාරවපාරච්ෙත්තකාදීහි දිබ්බකුසුයමහි භගවන්තං 
පූයජස්සාමී’’ති. අථ යසො එවං චින්යතත්වා ඉද්ධියා සග්ගයලොකං ගන්ත්වා 
චිත්තලතාවනං පවිසිත්වා පදුමපාරච්ෙත්තකමන්දාරවාදීහි දිබ්බකුසුයමහි
රතනමයං චඞ්යකොටකංගාවුතප්පමාණංපූයරත්වා ගයහත්වාගගනතයලන
ආගන්ත්වා දිබ්යබහි සුරභිකුසුයමහි භගවන්තං පූයජසි. එකඤ්ච
මණිදණ්ඩකං සුවණ්ණමයකණ්ණිකං පදුමරාගමණිමයපණ්ණං
සුගන්ධයකසරච්ෙත්තං විය පදුමච්ෙත්තං භගවයතො සිරසි ධාරයන්යතො 
චතපරසමජ්යෙ අට්ඨාසි. අථ භගවා නං – ‘‘ඉයතො ද්යවනවුයත කප්යප
යගොතයමොනාමබුද්යධො භවිස්සතී’’තිබොකාසි.යතනවුත්තං– 

9. 

‘‘අහං යතනසමයයන, සුජායතොනාමෙත්තියයො; 

මහායභොගංෙඩ්ඩයිත්වා, පබ්බජිංඉසිපබ්බජං. 

10. 

‘‘මයි පබ්බජියතසන්යත, ්ප්පජ්ජි යලොකනායයකො; 

බුද්යධොතිසද්දංසුත්වාන, පීතියම්පපජ්ජථ. 

11. 

‘‘දිබ්බං මන්දාරවංපුප්ඵං, පදුමං පාරෙත්තකං; 

්යභොහත්යථහිපග්ගය්හ, ධුනමායනෝපාගමිං. 

12. 

‘‘චාතවණ්ණපරවුතං, තිස්සංයලොකග්ගනායකං; 

තමහංපුප්ඵංගයහත්වා, මත්ථයකධාරයිංජිනං. 

13. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, ජනමජ්යෙනිසීදිය; 

ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

14. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
15. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 
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තත්ථ මය පබ්බජිය ති මයි පබ්බජිතභාවං ්පගයත. ‘‘මම පබ්බජිතං

සන්ත’’න්ති යපොත්ථයකසු ලිෙන්ති, යසො පමාදයලයෙොති යවදිතබ්යබො. 

උපපජ්ජථාති්ප්පජ්ජිත්ථ. උයභොෙත්යථහීති්යභහිහත්යථහි. පග්ගය්ොති

ගයහත්වාන. ධුනමායනොති වාකචීරානි විධුනමායනොව. 

චාතුවණ්ණපරිවු න්ති චතපරසපරවුතං, 
ෙත්තියබ්රාහ්මණගහපතිසමණපරවුතන්ති අත්යථො. ‘‘චතවණ්යණහි 
පරවුත’’න්තිපඨන්තියකචි. 

තස්ස පන භගවයතො යෙමං නාම නගරං අයහොසි. ජනසන්යධො නාම

ෙත්තියයො පිතා, පදුමා නාම ජනිකා, බ්රහ්මයදයවො ච ්දයයො ච ද්යව

අග්ගසාවකා, සමඞ්යගො නාමුපට්ඨායකො, ඵුස්සා ච සුදත්තා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, අසනරුක්යෙො යබොධි, සරීරං සට්ඨිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි, 

වස්සසතසහස්සංආයු, සුභද්දානාමඅග්ගමයහසී, ආනන්යදො නාමපුත්යතො, 
තරඞ්ගයායනනනික්ෙමි.යතනවුත්තං– 

16. 

‘‘යෙමකංනාමනගරං, ජනසන්යධොනාමෙත්තියයො; 

පදුමානාමජනිකා, තිස්සස්සචමයහසියනො. 

21. 

‘‘බ්රහ්මයදයවො ච්දයයොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

සමඞ්යගොනාමුපට්ඨායකො, තිස්සස්සචමයහසියනො. 

22. 

‘‘ඵුස්සා යචවසුදත්තාච, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, අසයනොතිපවුච්චති. 

24. 

‘‘යසොබුද්යධොසට්ඨිරතයනො, අහු්ච්චත්තයනජියනො; 

අනූපයමොඅසදියසො, හිමවාවියදිස්සති. 

25. 

‘‘තස්සාපිඅතලයතජස්ස, ආයුආසිඅනුත්තයරො; 

වස්සසතසහස්සානි, යලොයකඅට්ඨාසිචක්ඛුමා. 

26. 

‘‘්ත්තමංපවරංයසට්ඨං, අනුයභොත්වාමහායසං; 

ජලිත්වාඅග්ගික්ෙන්යධොව, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

27. 

‘‘වලාහයකොවඅනියලන, සූරයයනවිය්ස්සයවො; 
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අන්ධකායරොවපදීයපන, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො’’ති. 

තත්ථ උච්චත් යනති ්ච්චභායවන. හිමවා විෙ දිස්සතීති හිමවාව
පදිස්සති. අයයමව වා පායඨො. යථා යයොජනානං සතානුච්යචො හිමවා
පඤ්චපබ්බයතො සුදූයර ඨිතානම්පි ්ච්චභායවන ච යසොම්මභායවන ච

අතිරමණීයයොහුත්වාදිස්සති, එවංභගවාපිදිස්සතීතිඅත්යථො. අනුත් ය ොති

නාතිදීයඝොනාතිරස්යසො.ආයුවස්සසතසහස්සන්තිඅත්යථො. උත් මංපව ං

යසට්ඨන්ති අඤ්ඤමඤ්ඤයවවචනානි. උස්සයවොති හිමබින්දු
වලාහක්ස්සවඅන්ධකාරා විය අනිලසූරයදීයපහි අනිච්චතානිලසූරයදීයපහි
්පද්දුයතොපරනිබ්බුයතොසසාවයකොභගවාතිඅත්යථො. 

තිස්යසො කිර භගවා සුනන්දවතීනගයර සුනන්දාරායම පරනිබ්බායි. 
යසසයමත්ථගාථාසුපාකටයමවාති. 

තිස්සබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොසත්තරසයමොබුද්ධවංයසො. 

20. ඵුස්සබුද්ධවංසවණ්ණනා 

තස්ස තිස්සස්ස භගවයතො අපරභායග අනුක්කයමන පරහායිත්වා පුන 

වඩ්ඪිත්වා අපරමිතායුකා හුත්වා අනුපුබ්යබන හායිත්වා

නවුතිවස්සසහස්සායුයකසු ජායතසුතස්මිංයයවකප්යප ඵුස්යසො නාමසත්ථා
යලොයක ්ප්පජ්ජි. යසොපි භගවා පාරමියයො පූයරත්වා තසිතපුයර
නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා කාසිකනගයර ජයයසනරඤ්යඤො
අග්ගමයහසියා සිරමාය නාම යදවියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගයහත්වා
දසන්නං මාසානං අච්චයයන සිරමුයොයන මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි. යසො 
නවවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. තස්ස කිර ගරුළපක්ෙ-හංස-
සුවණ්ණභාරාති තයයො පාසාදා අයහසුං. කිසායගොතමිප්පමුොනි තිංස
ඉත්ථිසහස්සානිපච්චුපට්ඨිතානි අයහසුං. 

යසො චත්තාරනිමිත්තානි දිස්වාකිසායගොතමියා අනුපයමනාමපුත්යත 

්ප්පන්යන අලඞ්කතගජවරක්ෙන්ධගයතො මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා
පබ්බජි.තං පබ්බජිතංජනයකොටිඅනුපබ්බජි.යසොයතහිපරවුයතොෙමායස
පධානචරයං චරත්වා තයතො ගණං පහාය සත්තාහං එකචරයං
අනුබ්රූහයමායනො වසිත්වා විසාෙපුණ්ණමාය අඤ්ඤතයර නගයර 
අඤ්ඤතරස්ස යසට්ඨියනො ධීතාය සිරවඩ්ඪාය නාම දින්නං මධුපායාසං
පරභුඤ්ජිත්වා සිංසපාවයන දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා සායන්හසමයය
සිරවඩ්යඪන නාම ්පාසයකන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා
ආමලකයබොධිං ්පසඞ්කමිත්වා සමාරං මාරබලං විධමිත්වා 
සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පත්වා – ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං
ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං ්දායනත්වා සත්තසත්තාහං යබොධිසමීයපයයව
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වීතිනායමත්වා අත්තනා සද්ධිං පබ්බජිතානං භික්ඛූනං යකොටීනං
ධම්මපටියවධසමත්ථතං දිස්වා ආකායසන ගන්ත්වා සඞ්කස්සනගයර 

ඉසිපතයනමිගදායයඔතරත්වායතසංමජ්යෙධම්මචක්කංපවත්යතසි.තදා
යකොටිසතසහස්සානං පඨයමොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘තත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, අහුසත්ථාඅනුත්තයරො; 

අනූපයමොඅසමසයමො, ඵුස්යසොයලොකග්ගනායයකො. 

2. 

‘‘යසොපිසබ්බංතමංහන්ත්වා, විජයටත්වාමහාජටං; 

සයදවකංතප්පයන්යතො, අභිවස්සිඅමතම්බුනා. 

3. 

‘‘ධම්මචක්කං පවත්යතන්යත, ඵුස්යසනක්ෙත්තමඞ්ගයල; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ  ත්යථව මණ්ඩකප්පම්හීති යස්මිං කප්යප ද්යව බුද්ධා

්ප්පජ්ජන්ති, යසො ‘‘මණ්ඩකප්යපො’’ති යහට්ඨා වුත්යතො. විජයටත්වාති 

පටිවිස්සජ්යජත්වා. මොජටන්තිඑත්ථජටාතිතණ්හායයතං අධිවචනං.සාහි
රූපාදීසු ආරම්මයණසු යහට්ඨුපරයවයසන පුනප්පුනං ්ප්පජ්ජනයතො 

සංසිබ්බනයතො සුත්තගුම්බජාලපූවසඞ්ොතා ජටා වියාති ජටාති වුත්තං, තං

මහාජටං. සයදවකන්තිසයදවකංයලොකං. අභිවස්සීතිපාවස්සි. අම ම්බුනාති 
අමතසඞ්ොයතනධම්මකථාසලියලනතප්පයන්යතොපාවස්සීතිඅත්යථො. 

යදා පන බාරාණසීනගයර සිරවඩ්යඪො නාම රාජා මහන්තං
යභොගක්ෙන්ධං පහාය තාපසපබ්බජ්ජං පබ්බජි. යතන සහ පබ්බජිතානං
තාපසානංනවුතිසතසහස්සානිඅයහසුං. යතසංභගවාධම්මංයදයසසි.තදා
නවුතියා සතසහස්සානං දුතියාභිසමයයො අයහොසි. යදා පන අත්තයනො

පුත්තස්ස අනුපමකුමාරස්ස ධම්මං යදයසසි, තදා අසීතියා සතසහස්සානං
තතියයො අභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

4. 

‘‘නවුතිසතසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු; 

අසීතිසතසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තයතොඅපයරනසමයයනකණ්ණකුජ්ජනගයරසුරක්ඛියතොරාජපුත්යතො
ච පුයරොහිතපුත්යතො ධම්මයසනකුමායරො ච ඵුස්යස සම්මාසම්බුද්යධ
අත්තයනො නගරං සම්පත්යත සට්ඨියා පුරසසතසහස්යසහි සද්ධිං
පච්චුග්ගන්ත්වා වන්දිත්වා නිමන්යතත්වා සත්තාහං මහාදානං දත්වා
දසබලස්ස ධම්මකථං සුත්වා භගවති පසීදිත්වා යත සපරවාරා පබ්බජිත්වා
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අරහත්තං පාපුණිංසු. යතසං සට්ඨියා භික්ඛුසතසහස්සානං මජ්යෙ භගවා

පාතියමොක්ෙං්ද්දිසි, යසොපඨයමොසන්නිපායතොඅයහොසි.පුනකාසිනගයර 

ජයයසනරඤ්යඤො සට්ඨිමත්තානංඤාතීනං සමාගයම බුද්ධවංසං යදයසසි, 
තං සුත්වා පඤ්ඤාසසතසහස්සානි එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිත්වා

අරහත්තංපාපුණිංසු.යතසං මජ්ෙගයතොභගවාපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි, යසො
දුතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි.පුන මහාමඞ්ගලසමාගයමමඞ්ගලකථංසුත්වා
චත්තාලීසපුරසසතසහස්සානි පබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණිංසු. යතසං

මජ්ෙගයතො සුගයතො පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො තතියයො සන්නිපායතො
අයහොසි.යතනවුත්තං– 

5. 

‘‘සන්නිපාතා තයයොආසුං, ඵුස්සස්සපි මයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

6. 

‘‘සට්ඨිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 

පඤ්ඤාසසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

7. 

‘‘චත්තාලීසසතසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 

අනුපාදාවිමුත්තානං, යවොච්ඡින්නපටිසන්ධින’’න්ති. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො අරන්දමනගයර විජිතාවී නාම ෙත්තියයො 
හුත්වා තස්ස ධම්මං සුත්වා භගවති පසීදිත්වා තස්ස මහාදානං දත්වා
මහාරජ්ජං පහාය භගවයතො සන්තියක පබ්බජිත්වා තීණි පිටකානි

්ග්ගයහත්වායතපිටකධයරොමහාජනස්ස ධම්මකථංකයථසි, සීලපාරමිඤ්ච
පූයරසි.යසොපිනං‘‘බුද්යධොභවිස්සතී’’තිබොකාසි. යතනවුත්තං– 

8. 

‘‘අහංයතනසමයයන, විජිතාවීනාමෙත්තියයො; 

ෙඩ්ඩයිත්වාමහාරජ්ජං, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. 

9. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, ඵුස්යසොයලොකග්ගනායයකො; 

ද්යවනවුයතඉයතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

10. 

‘‘පධානංපදහිත්වාන…යප.…දසපාරමිපූරයා. 
12. 

‘‘සුත්තන්තංවිනයඤ්චාපි, නවඞ්ගංසත්ථුසාසනං; 

සබ්බංපරයාපුණිත්වා, යසොභයිංජිනසාසනං. 
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13. 

‘‘තත්ථප්පමත්යතොවිහරන්යතො, බ්රහ්මංභායවත්වභාවනං; 

අභිඤ්ඤාපාරමිංගන්ත්වා, බ්රහ්මයලොකමගඤ්ෙහ’’න්ති. 

තස්ස පන භගවයතො කාසිකං නාම නගරං අයහොසි. ජයයසයනො නාම

රාජා පිතා, සිරමා නාම මාතා, සුරක්ඛියතො ච ධම්මයසයනො ච ද්යව

අග්ගසාවකා, සභියයො නාමුපට්ඨායකො, චාලා ච ්පචාලා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, ආමලකරුක්යෙො යබොධි, සරීරං අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධං

අයහොසි, ආයු නවුතිවස්සසහස්සානි, කිසායගොතමී නාම අග්ගමයහසී, 

අනුපයමොනාමස්සපුත්යතො, හත්ථියායනනනික්ෙමි.යතන වුත්තං– 

14. 

‘‘කාසිකංනාමනගරං, ජයයසයනොනාමෙත්තියයො; 

සිරමානාමජනිකා, ඵුස්සස්සාපිමයහසියනො…යප. …; 

යබොධිතස්සභගවයතො, ආමණ්යඩොතිපවුච්චති…යප.…. 

22. 

‘‘අට්ඨපණ්ණාසරතනං, යසොපිඅච්චුග්ගයතොමුනි; 

යසොභයතසතරංසීව, ්ළුරාජාවපූරයතො. 

23. 

‘‘නවුතිවස්සසහස්සානි, ආයුවිජ්ජතිතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

24. 

‘‘ඔවදිත්වාබහූසත්යත, සන්තායරත්වාබහූජයන; 

යසොපිසත්ථාඅතලයයසො, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො’’ති. 

තත්ථ ආමණ්යඩොති ආමලකරුක්යෙො. ඔවදිත්වාති ඔවාදං දත්වා, 

අනුසාසිත්වාති අත්යථො. යසොපි සත්ථා අතුලෙයසොති යසොපි සත්ථා

අමිතයයසොතිඅත්යථො. ‘‘යසො ජහිත්වාඅමිතයයසො’’තිපිපායඨො, තස්සයසො
සබ්බයමවවුත්තප්පකාරංවියසසංහිත්වාති අත්යථො. 

ඵුස්යසො කිර සම්මාසම්බුද්යධො කුසිනාරායං යසනාරායම පරනිබ්බායි.
ධාතයයොකිරස්සවිත්ථාරකාඅයහසුං.යසසගාථාසුසබ්බත්ථ පාකටයමවාති. 

ඵුස්සබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොඅට්ඨාරසයමොබුද්ධවංයසො. 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 
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21. විපස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනා 

ඵුස්සස්ස බුද්ධස්ස අපරභායග සාන්තරකප්යප තස්මිඤ්ච කප්යප
වීතිවත්යත ඉයතො එකනවුතිකප්යප විජිතසබ්බකප්යපො

පරහිතනිරතසඞ්කප්යපො සබ්බත්ථ විපස්සී විපස්සී නාම සත්ථා යලොයක
්දපාදි. යසො පාරමියයො පූයරත්වා 
අයනකරතනමණිවිසරසමුජ්යජොතිතභවයන තසිතභවයන නිබ්බත්තිත්වා
තයතොචවිත්වා බන්ධුමතීනගයරඅයනකබන්ධුමයතොබන්ධුමයතොරඤ්යඤො
බන්ධුමතියා නාම අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. යසො
දසන්නං මාසානං අච්චයයන යෙයම මිගදායය මාතදරයතො
අසිතනීරදරාජියතොපුණ්ණචන්යදොවියනික්ෙමි.නාමග්ගහණදිවයසපනස්ස 
ලක්ෙණපාඨකා ඤාතකා ච දිවා ච රත්තිඤ්ච අන්තරන්තරා 

නිම්මිසසඤ්ජනිතන්ධකාරවිරයහනවිසුද්ධං පස්සන්ති, විවයටහිවා අක්ඛීහි 
පස්සතීති‘‘විපස්සී’’තිනාමමකංසු.‘‘වියචයෙවියචයෙපස්සතීතිවිපස්සී’’ති 
වදන්ති. යසො අට්ඨවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. නන්ද-සුනන්ද-
සිරමානාමකාතයයො චස්සපාසාදාඅයහසුං. 

සුදස්සනායදවිප්පමුොනං ඉත්ථීනං සතසහස්සං වීසති ච සහස්සානි 

අයහසුං. ‘‘සුතනූ’’තිපි සුදස්සනා වුච්චති. යසො අට්ඨවස්සසහස්සානං
අච්චයයන චත්තාරනිමිත්තානිදිස්වාසුතනුයදවියාසමවට්ටක්ෙන්යධනාම
තනයයජායත ආජඤ්ඤරයථනමහාභිනික්ෙමනංනික්ෙමිත්වාපබ්බජි.තං
පුරසානං චතරාසීතිසතසහස්සානි අනුපබ්බජිංසු. යසො යතහි පරවුයතො
මහාපුරයසො අට්ඨමාසං පධානචරයං චරත්වා විසාෙපුණ්ණමාය
සුදස්සනයසට්ඨිධීතායදින්නංමධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වාකුසුමසමලඞ්කයත
සාලවයන දිවාවිහාරං කත්වා සුජායතන නාම යවපාලයකන දින්නා අට්ඨ
තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා පාටලියබොධිං සමලඞ්කතං දිස්වා 
දක්ඛිණදිසාභායගනතං්පාගමි. 

තස්සා පන පාටලියා සමවට්ටක්ෙන්යධො තං දිවසං පණ්ණාසරතයනො 
හුත්වාඅබ්භුග්ගයතොසාොපණ්ණාසරතනා්බ්යබයධනරතනසතංඅයහොසි.
තංදිවසයමවසාපාටලී කණ්ණිකාබද්යධහිවියපුප්යඵහිපරමසුරභිගන්යධහි

මූලයතොපට්ඨායසබ්බසඤ්ෙන්නා අයහොසි.දිබ්බගන්යධොවායති, නයකවලං

තදා අයයමව පුප්ඵියතො, දසසහස්සි චක්කවායළසු සබ්යබ පාටලියයො

පුප්ඵිතාව. න යකවලං පාටලියයොව, දසසහස්සිචක්කවායළසු
සබ්බරුක්ෙගුම්බලතායයොපි පුප්ඵිංසු. මහාසමුද්යදොපි පඤ්චවණ්යණහි
පදුයමහි කුවලයුප්පලකුමුයදහි සඤ්ෙන්යනො සීතලමධුරසලියලො අයහොසි.
සබ්බම්පි ච දසසහස්සි චක්කවාළබ්භන්තරං ධජමාලාකුලං අයහොසි. තත්ථ
තත්ථ පටිමාලාගුලවිප්පකිණ්ණං නානාසුරභිකුසුමසජ්ජිතධරණීතලං 
ධූපචුණ්ණන්ධකාරං අයහොසි. තං ්පගන්ත්වා යතපණ්ණාසහත්ථවිත්ථතං
තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා චතරඞ්ගසමන්නාගතං වීරයං අධිට්ඨාය – ‘‘යාව

බුද්යධොනයහොමි, තාවඉයතො න්ට්ඨහාමී’’තිපටිඤ්ඤංකත්වානිසීදි.එවං
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නිසීදිත්වා සමාරං මාරබලං විධමිත්වා මග්ගානුක්කයමන චත්තාර
මග්ගඤාණානි මග්ගානන්තරං චත්තාර ඵලඤාණානි චතස්යසො පටිසම්භිදා
චතයයොනිපරච්යෙදකඤාණං පඤ්චගතිපරච්යෙදකඤාණං
චතයවසාරජ්ජඤාණානි ෙ අසාධාරණඤාණානි ච සකයල ච බුද්ධගුයණ
හත්ථගයතකත්වාපරපුණ්ණසඞ්කප්යපො යබොධිපල්ලඞ්යකනිසින්යනොව– 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා. (ධ. ප. 
153-154); 

‘‘අයයොඝනහතස්යසව, ජලයතොජාතයවදයසො; 

අනුපුබ්බූපසන්තස්ස, යථානඤායයතගති. 

‘‘එවංසම්මාවිමුත්තානං, කාමබන්යධොඝතාරනං; 

පඤ්ඤායපතංගතීනත්ථි, පත්තානංඅචලංසුෙ’’න්ති.(්දා.80) – 

එවං ්දානං ්දායනත්වා යබොධිසමීයපයයව සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා
බ්රහ්මායාචනං සම්පටිච්ඡිත්වා අත්තයනො යවමාතිකස්ස භාතිකස්ස
ෙණ්ඩකුමාරස්ස ච පුයරොහිතපුත්තස්ස තිස්සකුමාරස්ස ච 
්පනිස්සයසම්පත්තිංඔයලොයකත්වාආකායසනගන්ත්වායෙයමමිගදායය
ඔතරත්වා ්යභොපි යත ්යොනපායලන පක්යකොසායපත්වා යතසං
පරවාරානං මජ්යෙ ධම්මචක්කං පවත්යතසි. තදා අපරමිතානං යදවතානං
ධම්මාභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘ඵුස්සස්සචඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 

විපස්සීනාමනායමන, යලොයක්ප්පජ්ජිචක්ඛුමා. 

2. 

‘‘අවිජ්ජං සබ්බංපදායලත්වා, පත්යතො සම්යබොධිමුත්තමං; 

ධම්මචක්කංපවත්යතතං, පක්කාමිබන්ධුමතීපුරං. 

3. 

‘‘ධම්මචක්කං පවත්යතත්වා, ්යභොයබොයධසි නායයකො; 

ගණනායනවත්තබ්යබො, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ පදායලත්වාති භින්දිත්වා, අවිජ්ජන්ධකාරං භින්දිත්වාති අත්යථො.

‘‘වත්යතත්වා චක්කමාරායම’’තිපි පායඨො, තස්ස ආ ායමති යෙයම

මිගදායයතිඅත්යථො. උයභො යබොයධසීතිඅත්තයනොකනිට්ඨභාතිකංෙණ්ඩං

රාජපුත්තං තිස්සඤ්ච පුයරොහිතපුත්තන්ති ්යභො යබොයධසි. ගණනාෙ න

වත් බ්යබොති යදවතානං අභිසමයවයසන ගණනපරච්යෙයදො නත්ථීති
අත්යථො. 
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අථාපයරන සමයයන ෙණ්ඩං රාජපුත්තං තිස්සඤ්ච පුයරොහිතපුත්තං 
අනුපබ්බජිතානිචතරාසීතිභික්ඛුසහස්සානිධම්මාමතංපායයසි.යසොදුතියයො
අභිසමයයො අයහොසි.යතනවුත්තං– 

4. 

‘‘පුනාපරංඅමිතයයසො, තත්ථසච්චංපකාසයි; 

චතරාසීතිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ  ත්ථාති යෙයම මිගදායයති අත්යථො. ‘‘චතරාසීතිසහස්සානි, 
සම්බුද්ධමනුපබ්බජු’’න්තිඑත්ථඑයතපන චතරාසීතිසහස්සසඞ්ොතාපුරසා
විපස්සිස්ස කුමාරස්ස ්පට්ඨාකපුරසායයව. යත පායතොව විපස්සිකුමාරස්ස
්පට්ඨානං ආගන්ත්වා කුමාරමදිස්වා පාතරාසත්ථාය ගන්ත්වා
භුත්තපාතරාසා ‘‘කුහිං කුමායරො’’ති පුච්ඡිත්වා තයතො ‘‘්යොනභූමිං 
ගයතො’’තිසුත්වා‘‘තත්යථවනංදක්ඛිස්සාමා’’තිනික්ෙන්තානිවත්තමානං
තස්ස සාරථිං දිස්වා ‘‘කුමායරො පබ්බජියතො’’ති සුත්වා සුතට්ඨායනයයව
සබ්බාභරණානි මුඤ්චිත්වා අන්තරාපණයතො කාසායානි වත්ථානි
ආහරායපත්වා යකසමස්සුං ඔහායරත්වා පබ්බජිංසු. පබ්බජිත්වා ච යත
ගන්ත්වාමහාපුරසං පරවාරයිංසු. 

තයතො විපස්සී යබොධිසත්යතො ‘‘පධානචරයං චරන්යතො ආකිණ්යණො

විහරාමි, න යෙො පනයමතං පාතිරූපං යයථව මං ඉයම ගිහිභූතා පුබ්යබ

පරවායරත්වා චරන්ති, ඉදානිපි තයථව කිං ඉමිනා ගයණනා’’ති
ගණසඞ්ගණිකාය්ක්කණ්ඨිත්වා‘‘අජ්යජවගච්ොමී’’ති චින්යතත්වාපුන–

‘‘අජ්ජ අයවලා, සයච පනාහං අජ්ජ ගමිස්සාමි, සබ්යබපියම ජානිස්සන්ති, 
ස්යවව ගමිස්සාමී’’ති චින්යතසි. තංදිවසඤ්ච ්රුයවලගාමසදියස එකස්මිං
ගායම ගාමවාසියනො මනුස්සා ස්වාතනාය සද්ධිං පරසාය මහාපුරසං
නිමන්තයිංසු.යතයතසංචතරාසීතිසහස්සානංමහාපුරසස්සච පායාසයමව
පටියාදයිංසු. අථ විපස්සී මහාපුරයසො පුනදිවයස විසාෙපුණ්ණමාය තස්මිං
ගායම යතහි පබ්බජිතජයනහි සද්ධිං භත්තකිච්චං කත්වා වසනට්ඨානයමව 

අගමාසි. තත්ර යත පබ්බජිතා මහාපුරසස්ස වත්තං දස්යසත්වා අත්තයනො
අත්තයනො රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානිපවිසිංසු. 

යබොධිසත්යතොපි පණ්ණසාලං පවිසිත්වානිසින්යනො චින්යතසි – ‘‘අයං 
කායලො නික්ෙමිත’’න්ති නික්ෙමිත්වා පණ්ණසාලද්වාරං පිදහිත්වා
යබොධිමණ්ඩාභිමුයෙො පායාසි. යත කිර පබ්බජිතා සායං යබොධිසත්තස්ස
්පට්ඨානංගන්ත්වාපණ්ණසාලං පරවායරත්වානිසින්නා– ‘‘අතිවිකායලො
ජායතෝපධායරථා’’තිවත්වාපණ්ණසාලද්වාරං විවරත්වාතංඅපස්සන්තාපි
‘‘කුහිංනුගයතොමහාපුරයසො’’තිනානුබන්ධිංසු. ‘‘ගණවායස නිබ්බින්යනො
එයකො විහරතකායමො මඤ්යඤ මහාපුරයසො බුද්ධභූතංයයව තං
පස්සිස්සාමා’’ති අන්යතොජම්බුදීපාභිමුො චාරකං පක්කමිංසු. අථ යත –
‘‘විපස්සිනා කිර බුද්ධත්තං පත්වා ධම්මචක්කං පවත්තිත’’න්ති සුත්වා
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අනුක්කයමන සබ්යබ යත පබ්බජිතා බන්ධුමතියා රාජධානියා යෙයම

මිගදායය සන්නිපතිංසු. තයතො යතසං භගවා ධම්මං යදයසසි, තදා
චතරාසීතියා භික්ඛුසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි. යසො තතියයො
අභිසමයයොඅයහොසි.යතන වුත්තං– 

5. 

‘‘චතරාසීතිසහස්සානි, සම්බුද්ධංඅනුපබ්බජුං; 

යතසමාරාමපත්තානං, ධම්මංයදයසසිචක්ඛුමා. 

6. 

‘‘සබ්බාකායරනභාසයතො, සුත්වා්පනිසාදියනො; 

යතපිධම්මවරංගන්ත්වා, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ චතු ාසීතිසෙස්සානි, සම්බුද්ධං අනුපබ්බජුන්ති එත්ථ අනුනා

යයොගයතොසම්බුද්ධන්ති්පයයොගවචනංකතන්ති යවදිතබ්බං, සම්බුද්ධස්ස
පච්ො පබ්බජිංසූති අත්යථො. ලක්ෙණං සද්දසත්ථයතො ගයහතබ්බං. ‘‘තත්ථ

ආරාමපත්තාන’’න්තිපි පායඨො. භාසය ොති වදයතො. උපනිසාදියනොති 

ගන්ත්වා ්පනිස්සාය ධම්මදානං දදයතොති අත්යථො. ය පීති යත 

චතරාසීතිසහස්සසඞ්ොතා පබ්බජිතා විපස්සිස්ස ්පට්ඨාකභූතා. ගන්ත්වාති
තස්ස ධම්මං ඤත්වා. එවං යතසං තතියයො අභිසමයයො අයහොසි. යෙයම
මිගදායය විපස්සීසම්මාසම්බුද්ධං ද්යව ච අග්ගසාවයක අනුපබ්බජිතානං 
භික්ඛූනංඅට්ඨසට්ඨිසතසහස්සානංමජ්යෙනිසින්යනොවිපස්සීභගවා– 

‘‘ෙන්තීපරමංතයපොතිතික්ො, නිබ්බානංපරමංවදන්තිබුද්ධා; 

න හි පබ්බජියතො පරූපඝාතී, න සමයණො යහොති පරං
වියහඨයන්යතො. 

‘‘සබ්බපාපස්ස අකරණං, කුසලස්ස ්පසම්පදා; 

සචිත්තපරයයොදපනං, එතංබුද්ධානසාසනං. 

‘‘අනූපවායදොඅනූපඝායතො, පාතියමොක්යෙචසංවයරො; 

මත්තඤ්ඤුතාචභත්තස්මිං, පන්තඤ්චසයනාසනං; 

අධිචිත්යතචආයයොයගො, එතංබුද්ධානසාසන’’න්ති.(දී.නි.2.90; 

ධ.ප.183, 184, 185) – 

ඉමං පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි. ඉමා පන සබ්බබුද්ධානං 
පාතියමොක්ඛුද්යදසගාථායයො යහොන්තීති යවදිතබ්බං. යසො පඨයමො
සන්නිපායතො අයහොසි. පුන යමකපාටිහාරයං දිස්වා පබ්බජිතානං භික්ඛූනං
සතසහස්සානං දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. යදා පන විපස්සිස්ස
යවමාතිකා තයයො භාතයරො පච්චන්තං වූපසයමත්වා භගවයතො 
්පට්ඨානකිරයාය ලද්ධවරා හුත්වා අත්තයනො නගරං යනත්වා
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්පට්ඨහන්තා තස්ස ධම්මං සුත්වා පබ්බජිංසු. යතසං අසීතිසතසහස්සානං

මජ්යෙ නිසීදිත්වා භගවා යෙයම මිගදායය පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො
තතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

7. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, විපස්සිස්සමයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

8. 

‘‘අට්ඨසට්ඨිසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 

භික්ඛුසතසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

9. 

‘‘අසීතිභික්ඛුසහස්සානං, තතියයොආසිසමාගයමො; 

තත්ථභික්ඛුගණමජ්යෙ, සම්බුද්යධොඅතියරොචතී’’ති. 

තත්ථ අට්ඨසට්ඨිස සෙස්සානන්ති අට්ඨසට්ඨිසහස්සාධිකානං 

සතසහස්සභික්ඛූනන්ති අත්යථො.  ත්ථාති තත්ථ යෙයම මිගදායය. 

භික්ඛුගණමජ්යඣති භික්ඛුගණස්ස මජ්යෙ. ‘‘තස්ස

භික්ඛුගණමජ්යෙ’’තිපිපායඨො, තස්සභික්ඛුගණස්ස මජ්යෙතිඅත්යථො. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො මහිද්ධියකො මහානුභායවො අතයලො නාම
නාගරාජා හුත්වාඅයනකනාගයකොටිසතසහස්සපරවායරොහුත්වාසපරවාරස්ස
දසබලස්ස අසමබලසීලස්ස කරුණාසීතලහදයස්ස සක්කාරකරණත්ථං
සත්තරතනමයං චන්දමණ්ඩලසඞ්කාසං දට්ඨබ්බසාරමණ්ඩං මණ්ඩපං
කායරත්වා තත්ථ නිසීදායපත්වා සත්තාහං දිබ්බවිභවානුරූපං මහාදානං
දත්වා සත්තරතනෙචිතං මහාරහං සුවණ්ණමයං 
නානාමණිජුතිවිසරසමුජ්ජලං පීඨං භගවයතො අදාසි. තදා නං
පීඨානුයමොදනාවසායන‘‘ඉයතොඅයං එකනවුතිකප්යපබුද්යධොභවිස්සතී’’ති
බොකාසි.යතනවුත්තං– 

10. 

‘‘අහංයතනසමයයන, නාගරාජාමහිද්ධියකො; 

අතයලොනාමනායමන, පුඤ්ඤවන්යතොජුතින්ධයරො. 

11. 

‘‘යනකානංනාගයකොටීනං, පරවායරත්වානහංතදා; 

වජ්ජන්යතොදිබ්බතරයයහි, යලොකයජට්ඨං්පාගමිං. 

12. 

‘‘්පසඞ්කමිත්වාසම්බුද්ධං, විපස්සිංයලොකනායකං; 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

252 

පටුන 

මණිමුත්තරතනෙචිතං, සබ්බාභරණභූසිතං; 

නිමන්යතත්වාධම්මරාජස්ස, සුවණ්ණපීඨමදාසහං. 

13. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, සඞ්ඝමජ්යෙනිසීදිය; 

එකනවුතියතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

14. 

‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා, නික්ෙමිත්වාතථාගයතො; 

පධානංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරකං. 

15. 

‘‘අජපාලරුක්ෙමූලස්මිං, නිසීදිත්වාතථාගයතො; 

තත්ථපායාසංපග්ගය්හ, යනරඤ්ජරමුයපහිති. 

16. 

‘‘යනරඤ්ජරායතීරම්හි, පායාසංඅදයසොජියනො; 

පටියත්තවරමග්යගන, යබොධිමූලමුයපහිති. 

17. 

‘‘තයතො පදක්ඛිණංකත්වා, යබොධිමණ්ඩං අනුත්තයරො; 

අස්සත්ථමූයලසම්යබොධිං, බුජ්ඣිස්සතිමහායයසො. 

18. 

‘‘ඉමස්සජනිකාමාතා, මායානාමභවිස්සති; 

පිතාසුද්යධොදයනොනාම, අයංයහස්සතියගොතයමො. 

19. 

‘‘අනාසවා වීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 

යකොලියතෝපතිස්යසොච, අග්ගායහස්සන්තිසාවකා; 

ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, ්පට්ඨිස්සතිමංජිනං. 

20. 

‘‘යෙමා්ප්පලවණ්ණාච, අග්ගායහස්සන්තිසාවිකා; 

අනාසවාවීතරාගා, සන්තචිත්තාසමාහිතා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, අස්සත්යථොතිපවුච්චති…යප.…. 

23. 

‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 
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තත්ථ පුඤ්ඤවන්ය ොතිපුඤ්ඤවා, සමුපචිතපුඤ්ඤසඤ්චයයොතිඅත්යථො. 

ජුතින්ධය ොති පභායුත්යතො. යනකානං නාගයකොටීනන්ති අයනකාහි

නාගයකොටීහි, කරණත්යථ සාමිවචනං දට්ඨබ්බං. පරිවාය ත්වානාති

භගවන්තං පරවායරත්වා. අෙන්ති අත්තානං නිද්දිසති. වජ්ජන්ය ොති

වායදන්යතො තායළන්යතො. මණිමුත්   නඛචි න්ති මණිමුත්තාදීහි

විවියධහි රතයනහි ෙචිතන්ති අත්යථො. සබ්බාභ ණභූසි න්ති
සබ්බාභරයණහි වාළරූපාදීහි රතනමයයහි මණ්ඩිතන්ති අත්යථො. 

සුවණ්ණපීඨන්තිසුවණ්ණමයං පීඨං. අදාසෙන්තිඅදාසිංඅහං. 

තස්සපනවිපස්සිස්සභගවයතොබන්ධුමතීනාමනගරංඅයහොසි.බන්ධුමා 

නාම රාජා පිතා, බන්ධුමතී නාම මාතා, ෙණ්යඩො ච තිස්යසො ච ද්යව

අග්ගසාවකා, අයසොයකො නාමුපට්ඨායකො, චන්දා ච චන්දමිත්තා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, පාටලිරුක්යෙො යබොධි, සරීරං අසීතිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි, 
සරීරප්පභා සබ්බකාලං සත්ත යයොජනානි ඵරත්වා අට්ඨාසි

අසීතිවස්සසහස්සානිආයු, සුතනුනාමස්සඅග්ගමයහසී, සමවට්ටක්ෙන්යධො 

නාමස්සපුත්යතො, ආජඤ්ඤරයථනනික්ෙමි.යතනවුත්තං– 

24. 

‘‘නගරං බන්ධුමතීනාම, බන්ධුමානාම ෙත්තියයො; 

මාතාබන්ධුමතීනාම, විපස්සිස්සමයහසියනො. 

29. 

‘‘ෙණ්යඩො චතිස්සනායමොච, අයහසුං අග්ගසාවකා; 

අයසොයකොනාමුපට්ඨායකො, විපස්සිස්සමයහසියනො. 

30. 

‘‘චන්දා චචන්දමිත්තාච, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, පාටලීතිපවුච්චති. 

32. 

‘‘අසීතිහත්ථමුබ්යබයධො, විපස්සීයලොකනායයකො; 

පභානිද්ධාවතීතස්ස, සමන්තාසත්තයයොජයන. 

33. 

‘‘අසීතිවස්සසහස්සානි, ආයුබුද්ධස්සතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

34. 

‘‘බහුයදවමනුස්සානං, බන්ධනාපරයමොචයි; 

මග්ගාමග්ගඤ්චආචික්ඛි, අවයසසපුථුජ්ජයන. 
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35. 

‘‘ආයලොකංදස්සයිත්වාන, යදයසත්වාඅමතංපදං; 

ජලිත්වාඅග්ගික්ෙන්යධොව, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

36. 

‘‘ඉද්ධිවරංපුඤ්ඤවරං, ලක්ෙණඤ්චකුසුමිතං; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ බන්ධනාති යදවමනුස්යස කාමරාගසංයයොජනාදිබන්ධනා

යමොයචසි, විකායසසීතිඅත්යථො. මග්ගාමග්ගඤ්චආචික්ඛීති‘‘අමතාධිගමාය
අයං මග්යගො ්ච්යෙදසස්සතදිට්ඨිවිරහිතා මජ්ඣිමා පටිපදා මග්යගො
කායකිලමථාදියකොනායං මග්යගො’’ති යසසපුථුජ්ජයනආචික්ඛීති අත්යථො. 

ආයලොකංදස්සයත්වානාති මග්ගඤාණායලොකංවිපස්සනාඤාණායලොකඤ්ච

දස්සයිත්වා. ලක්ඛණඤ්ච කුසුමි න්තිචිත්තලක්ෙණාදීහිඵුල්ලිතංමණ්ඩිතං
භගවයතොසරීරන්තිඅත්යථො. යසසංසබ්බත්ථගාථාසු්ත්තානයමවාති. 

විපස්සීබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොඑකූනවීසතියමොබුද්ධවංයසො. 

22. සිඛීබුද්ධවංසවණ්ණනා 

විපස්සිස්ස අපරභායග අන්තරහියත ච තස්මිං කප්යප තයතො පරං
එකූනසට්ඨියා කප්යපසු බුද්ධා යලොයක න ්ප්පජ්ජිංසු.
අපගතබුද්ධායලොයකො අයහොසි. කියලසයදවපුත්තමාරානං එකරජ්ජං
අපගතකණ්ටකං අයහොසි. ඉයතො පන එකත්තිංසකප්යප 

සිනිද්ධසුක්ෙසාරදාරුපචියතො පහූතසප්පිසිත්යතො නිධූයමො සිඛී විය සිඛී ච 

යවස්සභූ චාති ද්යව සම්මාසම්බුද්ධා යලොයක ්ප්පජ්ජිංසු. තත්ථ සිඛී පන
භගවා පාරමියයො පූයරත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා
කුසලකරණවතී අරුණවතීනගයර පරමගුණවයතො අරුණවයතො නාම
රඤ්යඤොඅග්ගමයහසියාරත්තකනකපටිබිම්බරුචිරප්පභායපභාවතියා නාම
යදවියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගයහත්වා දස මායස වීතිනායමත්වා
නිසභුයොයන මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි. යනමිත්තිකා පනස්ස නාමං
කයරොන්තා ්ණ්හීසස්ස සිො විය ්ග්ගතත්තා ‘‘සිඛී’’තිනාමමකංසු. යසො
සත්තවස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. සුචන්දකසිරීගිරයසනාරවසභ
නාමකා තයයො පාසාදා අයහසුං. සබ්බකාමායදවිප්පමුොනි චතවීසති
ඉත්ථිසහස්සානිපච්චුපට්ඨිතානිඅයහසුං. 

යසො චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා සබ්බකාමායදවියා ගුණගණාතයල 
අතයල නාම පුත්යත ්ප්පන්යන හත්ථියායනන හත්ථික්ෙන්ධවරගයතො
මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා පබ්බජි. තං සත්තතිපුරසසතසහස්සානි
අනුපබ්බජිංසු. යසො යතහි පරවුයතො අට්ඨමාසං පධානචරයං චරත්වා



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 
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විසාෙපුණ්ණමාය ගණසඞ්ගණිකං පහාය සුදස්සනනිගයම 
පියදස්සීයසට්ඨියනො ධීතයා දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා
තරුණෙදිරවයන දිවාවිහාරංවීතිනායමත්වාඅයනොමදස්සිනානාමතාපයසන
දින්නා අට්ඨ කුසතිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා පුණ්ඩරීකයබොධිං ්පසඞ්කමි.
තස්සා කිර පුණ්ඩරීකයබොධියාපි පාටලියා පමාණයමව පමාණං අයහොසි.

තංදිවසයමව යසො පණ්ණාසරතනක්ෙන්යධො හුත්වා අබ්භුග්ගයතො, 
සාොපිස්ස පණ්ණාසරතනමත්තාව. යසො දිබ්යබහි ගන්යධහි පුප්යඵහි

සඤ්ෙන්යනො අයහොසි. න යකවලං පුප්යඵයහව, ඵයලහිපි සඤ්ෙන්යනො
අයහොසි.තස්සඑකපස්සයතොතරුණානිඵලානිඑකයතො මජ්ඣිමානිඑකයතො
නාතිපක්කානි එකයතො පක්ඛිත්තදිබ්යබොජානි විය සුරසානි 

වණ්ණගන්ධරසසම්පන්නානිතයතොතයතොඔලම්බන්ති.යථා චයසො, එවං 
දසසහස්සිචක්කවායළසුපුප්ඵූපගාරුක්ොපුප්යඵහිඵලූපගාරුක්ොඵයලහි 
පටිමණ්ඩිතාඅයහසුං. 

යසො තත්ථචතවීසතිහත්ථවිත්ථතංතිණසන්ථරං සන්ථරත්වාපල්ලඞ්කං
ආභුජිත්වා චතරඞ්ගවීරයං අධිට්ඨාය නිසීදි. එවං නිසීදිත්වා ෙත්තිංස

යයොජනවිත්ථතං සමාරං මාරබලං විධමිත්වා සම්යබොධිං පාපුණිත්වා – 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං
්දායනත්වායබොධිසමීයපයයව සත්තසත්තාහංවීතිනායමත්වාබ්රහ්මායාචනං
සම්පටිච්ඡිත්වා අත්තනා සහ පබ්බජිතානං සත්තතියා භික්ඛුසතසහස්සානං
්පනිස්සයසම්පත්තිං දිස්වා සුරපයථන ගන්ත්වා විවිධාවරණවතියා
අරුණවතියා රාජධානියා සමීයප මිගාජිනුයොයන ඔතරත්වා යතහි
මුනිගයණහි පරවුයතො යතසං මජ්යෙ ධම්මචක්කං පවත්යතසි. තදා
යකොටිසතසහස්සානං පඨයමොඅභිසමයයොඅයහොසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘විපස්සිස්ස අපයරන, සම්බුද්යධො ද්විපදුත්තයමො; 

සිඛිව්හයයොආසිජියනො, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො. 

2. 

‘‘මාරයසනංපමද්දිත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං; 

ධම්මචක්කංපවත්යතසි, අනුකම්පායපාණිනං. 

3. 

‘‘ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, සිඛිම්හිජිනපුඞ්ගයව; 

යකොටිසතසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

පුනපි අරුණවතියා රාජධානියා සමීයපයයව අභිභූරාජපුත්තස්ස ච 
සම්භවරාජපුත්තස්ස චාති ද්වින්නං සපරවාරානං ධම්මං යදයසත්වා 
නවුතියකොටිසහස්සානිධම්මාමතංපායයසි.යසොදුතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.
යතනවුත්තං– 
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4. 

‘‘අපරම්පිධම්මංයදයසන්යත, ගණයසට්යඨනරුත්තයම; 

නවුත්තියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

යදා පන සූරයවතීනගරද්වායර චම්පකරුක්ෙමූයල 

තිත්ථියමදමානභඤ්ජනත්ථං සබ්බජනබන්ධනයමොක්ෙත්ථඤ්ච

යමකපාටිහාරයං කයරොන්යතො භගවා ධම්මං යදයසසි, තදා
අසීතියකොටිසහස්සානංතතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි. යතනවුත්තං– 

5. 

‘‘යමකපාටිහාරයඤ්ච, දස්සයන්යතසයදවයක; 

අසීතියකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

අභිභුනාචසම්භයවනචරාජපුත්යතනසද්ධිංපබ්බජිතානං අරහන්තානං

සතසහස්සානං මජ්යෙ නිසීදිත්වා පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො පඨයමො 

සන්නිපායතො අයහොසි, අරුණවතීනගයර ඤාතිසමාගයම පබ්බජිතානං

අසීතියා භික්ඛුසහස්සානං මජ්යෙ නිසීදිත්වා පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො
දුතියයො සන්නිපායතො අයහොසි. ධනඤ්ජයනගයර 
ධනපාලකනාගවිනයනසමයය පබ්බජිතානං සත්තතියා භික්ඛුසහස්සානං

මජ්යෙභගවා පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො තතියයො සන්නිපායතො අයහොසි.
යතනවුත්තං– 

6. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, සිඛිස්සාපිමයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

7. 

‘‘භික්ඛුසතසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 

අසීතිභික්ඛුසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

8. 

‘‘සත්තතිභික්ඛුසහස්සානං, තතියයොආසි සමාගයමො; 

අනුපලිත්යතොපදුමංව, යතොයම්හිසම්පවඩ්ඪිත’’න්ති. 

තත්ථ අනුපලිත්ය ොපදුමංවාතියතොයයජාතං යතොයයවවඩ්ඪිතංපදුමං

විය යතොයයන අනුපලිත්තං, යසොපි භික්ඛුසන්නිපායතො යලොයක ජායතොපි 
යලොකධම්යමහිඅනුපලිත්යතොඅයහොසීතිඅත්යථො. 

තදාකිරඅම්හාකංයබොධිසත්යතොකත්ථචිඅසංසට්යඨොපරභුත්තනගයර 

අරන්දයමො නාම රාජා හුත්වා සිඛිම්හි සත්ථර පරභුත්තනගරමනුප්පත්යත
සපරවායරො රාජාභගවයතොපච්චුග්ගන්ත්වාපසාදවඩ්ඪිතහදයනයනයසොයතො
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දසබලස්ස අමලචරණකමලයුගයළසු සපරවායරො සිරසා අභිවන්දිත්වා
දසබලං නිමන්යතත්වා සත්තාහං ඉස්සරයකුලවිභවසද්ධානුරූපං මහාදානං
දත්වාදුස්සභණ්ඩාගාරද්වාරානිවිවරායපත්වා බුද්ධප්පමුෙස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

මහග්ඝානි වත්ථානි අදාසි. අත්තයනො ච
බලරූපලක්ෙණජවසම්පන්නයහමජාලමාලාසමලඞ්කතං 
නවකනකරුචිරදණ්ඩයකොසචාමරයුගවිරාජිතං විපුලමුදුකණ්ණං
චන්දරාජිවිරාජිතවදනයසොභං එරාවණවාරණමිව අරවාරණං වරවාරණං
දත්වා වාරණප්පමාණයමව කත්වා කප්පියභණ්ඩඤ්ච අදාසි. යසොපි නං
සත්ථා – ‘‘ඉයතො එකත්තිංසකප්යප බුද්යධො භවිස්සතී’’ති බොකාසි. යතන
වුත්තං– 

9. 

‘‘අහංයතනසමයයන, අරන්දයමොනාමෙත්තියයො; 

සම්බුද්ධප්පමුෙංසඞ්ඝං, අන්නපායනනතප්පයිං. 

10. 

‘‘බහුංදුස්සවරංදත්වා, දුස්සයකොටිංඅනප්පකං; 

අලඞ්කතංහත්ථියානං, සම්බුද්ධස්සඅදාසහං. 

11. 

‘‘හත්ථියානංනිම්මිනිත්වා, කප්පියං්පනාමයිං; 

පූරයිංමානසංමය්හං, නිච්චංදළ්හමුපට්ඨිතං. 

12. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, සිඛීයලොකග්ගනායයකො; 

එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

13. 

‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
14. 

‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තත්ථ නිම්මිනිත්වාති තස්ස හත්ථියනො පමායණන තලයිත්වා. 

කප්පිෙන්ති කප්පියභණ්ඩං, භික්ඛූනං යං භණ්ඩං කප්පති ගයහතං, තං

කප්පියභණ්ඩංනාම. පූ යංමානසං මය්ෙන්තිමමචිත්තංදානපීතියාපූරයිං, 

මය්හං හාසුප්පාදනසමත්ථං අකාසින්ති අත්යථො. නිච්චං දළ්ෙමුපට්ඨි න්ති
නිච්චකාලං දානං දස්සාමී’’ති දානවයසන දළ්හං ්පට්ඨිතං චිත්තන්ති
අත්යථො. 
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තස්ස පන භගවයතො නගරං අරුණවතී නාම අයහොසි. අරුණවා නාම

රාජා පිතා, පභාවතී නාම මාතා, අභිභූ ච සම්භයවො ච ද්යව අග්ගසාවකා, 

යෙමඞ්කයරො නාමුපට්ඨායකො, සඛිලා ච මදුමා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, 

පුණ්ඩරීකරුක්යෙො යබොධි, සරීරඤ්චස්ස සත්තතිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි. 
සරීරප්පභා නිච්චකාලං යයොජනත්තයං ඵරත්වා අට්ඨාසි.

සත්තතිවස්සසහස්සානි ආයු, සබ්බකාමා නාමස්ස අග්ගමයහසී, අතයලො

නාමස්සපුත්යතො, හත්ථියායනනනික්ෙමි.යතනවුත්තං – 

15. 

‘‘නගරං අරුණවතීනාම, අරුයණොනාමෙත්තියයො; 

පභාවතීනාමජනිකා, සිඛිස්සාපිමයහසියනො. 

20. 

‘‘අභිභූසම්භයවොයචව, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

යෙමඞ්කයරොනාමුපට්ඨායකො, සිඛිස්සාපිමයහසියනො. 

21. 

‘‘සඛිලාචපදුමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, පුණ්ඩරීයකොතිවුච්චති. 

22. 

‘‘සිරවඩ්යඪොචනන්යදොච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨකා; 

චිත්තායචවසුගුත්තාච, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. 

23. 

‘‘්ච්චත්තයනනයසොබුද්යධො, සත්තතිහත්ථමුග්ගයතො; 

කඤ්චනග්ඝියසඞ්කායසො, ද්වත්තිංසවරලක්ෙයණො. 

24. 

‘‘තස්සාපිබොමප්පභාකායා, දිවාරත්තිංනිරන්තරං; 

දියසොදිසංනිච්ෙරන්ති, තීණියයොජනයසොපභා. 

25. 

‘‘සත්තතිවස්සසහස්සානි, ආයුතස්සමයහසියනො; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

26. 

‘‘ධම්මයමඝංපවස්යසත්වා, යතමයිත්වාසයදවයක; 

යෙමන්තංපාපයිත්වාන, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

27. 
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‘‘අනුබෙඤ්ජනසම්පන්නං, ද්වත්තිංසවරලක්ෙණං; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ පුණ්ඩරීයකොති යසතම්බරුක්යෙො. තීණියෙොජනයසොපභාතිතීණි 

යයොජනානි පභා නිච්ෙරන්තීති අත්යථො. ධම්මයමඝන්ති ධම්මවස්සං, 

ධම්මවස්සනයකො බුද්ධයමයඝො. ය මයත්වාති ධම්මකථාසලියලන

යතයමත්වා, සිඤ්චිත්වාති අත්යථො. සයදවයකති සයදවයක සත්යත. 

යඛමන් න්ති යෙමන්තං නිබ්බානං. අනුබයඤ්ජනසම්පන්නන්ති

තම්බනෙතඞ්ගනාසවට්ටඞ්ගුලිතාදීහි අසීතියා අනුබෙඤ්ජයනහි සම්පන්නං, 
ද්වත්තිංසමහාපුරසලක්ෙණපටිමණ්ඩිතං භගවයතො සරීරන්ති අත්යථො. සිඛී
කිරසම්මාසම්බුද්යධොසීලවතීනගයරඅස්සාරායම පරනිබ්බායි. 

‘‘සිඛීවයලොයකතපසාජලිත්වා, සිඛීවයමඝාගමයනනදිත්වා; 

සිඛීමයහසින්ධනවිප්පහීයනො, සිඛීවසන්තිංසුගයතොගයතොයසො’’. 

සිඛිස්ස කිර භගවයතො ධාතයයො එකග්ඝනාව හුත්වා අට්ඨංසු න 

විප්පකිරංසු. සකලජම්බුදීපවාසියනො පන මනුස්සා තියයොජනුබ්යබධං
සත්තරතනමයං හිමගිරසදිසයසොභං ථූපමකංසු. යසසයමත්ථ ගාථාසු
පාකටයමවාති. 

සිඛීබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොවීසතියමොබුද්ධවංයසො. 

23. යවස්සභූබුද්ධවංසවණ්ණනා 

සිඛිස්ස පනසම්මාසම්බුද්ධස්සඅපරභායග අන්තරහියතතස්සසාසයන
සත්තතිවස්සසහස්සායුකාමනුස්සාඅනුක්කයමනපරහායිත්වා දසවස්සායුකා
අයහසුං. පුන වඩ්ඪිත්වා අපරමිතායුකා හුත්වා අනුක්කයමන පරහායිත්වා
සට්ඨිවස්සසහස්සායුකාඅයහසුං.තදාවිජිතමයනොභූසබ්බයලොකාභිභූසයම්භූ 

යවස්සභූ නාමසත්ථායලොයක්දපාදි.යසොපාරමියයොපූයරත්වා තසිතපුයර
නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා අයනොමනගයර සුප්පතීතස්ස සුප්පතීතස්ස
නාම රඤ්යඤො අග්ගමයහසියා සීලවතියා යසවතියා නාම කුච්ඡිස්මිං
පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. යසො දසන්නං මාසානං අච්චයයන අනුපමුයොයන
මාතකුච්ඡියතොනික්ෙමි. ජායමායනොව ජනං යතොයසන්යතො වසභනාදංනදි.

තස්මා වසභනාදයහතත්තා තස්ස නාමග්ගහණදිවයස ‘‘යවස්සභූ’’ති

නාමමකංසු. යසො ෙබ්බස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. රුචි-සුරුචි-
රතිවඩ්ඪනනාමකා තයයො පාසාදා තස්ස අයහසුං. සුචිත්තායදවිප්පමුොනි
තිංසඉත්ථිසහස්සානි පච්චුපට්ඨිතානිඅයහසුං. 

යසො චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා සුචිත්තාය නාම යදවියා සුප්පබුද්යධ
නාමකුමායර්ප්පන්යනසුවණ්ණසිවිකාය්යොනදස්සනත්ථායගන්ත්වා 
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යදවදත්තානි කාසායානි ගයහත්වා පබ්බජි. තං සත්තත්තිංසසහස්සානි
අනුපබ්බජිංසු. අථ යසො යතහි පරවුයතො ෙ මායස පධානචරයං චරත්වා
විසාෙපුණ්ණමාය සුචිත්තනිගයම සන්දිස්සමානසරීරාය සිරවඩ්ඪනාය නාම
දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා සාලවයන දිවාවිහාරං වීතිනායමත්වා
සායන්හසමයයනරන්දනාගරායජන දින්නා අට්ඨතිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා
සාලයබොධිං පදක්ඛිණයතො ්පාගමි. තස්සාපි සාලස්ස තයදව පාටලියා
පමාණයමවපමාණං අයහොසි.තයථවපුප්ඵඵලසිරවිභයවොයවදිතබ්යබො.යසො
සාලමූලමුපගන්ත්වා චත්තාලීසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා
පල්ලඞ්කංආභුජිත්වාවිගතනීවරණං සබ්බකාමමදාවරණංඅනාවරණඤාණං
පටිලභිත්වා – ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති
්දානං ්දායනත්වා සත්තසත්තාහං තත්යථව වීතිනායමත්වා අත්තයනො 
කනිට්ඨභාතිකස්ස යසොණකුමාරස්ස ්ත්තරකුමාරස්ස ච
්පනිස්සයසම්පත්තිං දිස්වා යදවපයථන ගන්ත්වා අයනොමනගරසමීයප
අරුණුයොයන ඔතරත්වා ්යොනපායලන කුමායර පක්යකොසායපත්වා
යතසං සපරවාරානං මජ්යෙ ධම්මචක්කං පවත්යතසි. තදා අසීතියා 
යකොටිසහස්සානංපඨයමොඅභිසමයයොඅයහොසි. 

පුන ජනපදචාරකං චරන්යතො භගවා තත්ථ තත්ථ ධම්මං යදයසන්යතො

සත්තතියා යකොටිසහස්සානං ධම්මාභිසමයයො අයහොසි, යසො දුතියයො
අභිසමයයො අයහොසි. අයනොමනගයරයයව දිට්ඨිජාලං භින්දන්යතො
තිත්ථියමානද්ධජං පායතන්යතො මානමදං විද්ධංයසන්යතො ධම්මද්ධජං
සමුස්සයන්යතො නවුතියයොජනවිත්ථතාය මනුස්සපරසාය පරමාණරහිතාය
යදවපරසාය යමකපාටිහාරයං කත්වා යදවමනුස්යස පසායදත්වා

සට්ඨියකොටියයො ධම්මාමයතනතප්යපසි, යසොතතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.
යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘තත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො; 

යවස්සභූනාමනායමන, යලොයක්ප්පජ්ජිනායයකො. 

2. 

‘‘ආදිත්තං වතරාගග්ගි, තණ්හානංවිජිතං තදා; 

නායගොවබන්ධනංයෙත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. 

3. 

‘‘ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, යවස්සභූයලොකනායයක; 

අසීතියකොටිසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. 

4. 

‘‘පක්කන්යත චාරකංරට්යඨ, යලොකයජට්යඨ නරාසයභ; 

සත්තතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. 
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5. 

‘‘මහාදිට්ඨිංවියනොයදන්යතො, පාටියහරංකයරොතියසො; 

සමාගතානරමරූ, දසසහස්සීසයදවයක. 

6. 

‘‘මහාඅච්ෙරයංදිස්වා, අබ්භුතංයලොමහංසනං; 

යදවායචවමනුස්සාච, බුජ්ෙයරසට්ඨියකොටියයො’’ති. 

තත්ථ ආදිත් න්ති සකලමිදං යලොකත්තයං සම්පදිත්තං.  ාගග්ගීති

රායගන.  ණ්ොනං විජි න්තිතණ්හානංවිජිතංරට්ඨංවසවත්තිට්ඨානන්ති

එවං ඤත්වාති අත්යථො. නායගොව බන්ධනං යඡත්වාති හත්ථී විය

පූතිලතාබන්ධනං ඡින්දිත්වා සම්යබොධිං පත්යතො අධිගයතො. දසසෙස්සීති 

දසසහස්සියං. සයදවයකතිසයදවයකයලොයක. බුජ්ඣය තිබුජ්ඣිංසු. 

යසොණුත්තරානං පන ද්වින්නං අග්ගසාවකානං සමාගයම පබ්බජිතානං
අසීතියා අරහන්තසහස්සානං මජ්යෙ මාඝපුණ්ණමායං පාතියමොක්ෙං 

්ද්දිසි, යසො පඨයමො සන්නිපායතො අයහොසි. යදා පන යවස්සභුනා
සබ්බයලොකාභිභුනාසහ පබ්බජිතාසත්තත්තිංසසහස්සසඞ්ොභික්ඛූගණයතො

ඔහීනසමයය පක්කන්තා, යත යවස්සභුස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස
ධම්මචක්කප්පවත්තිංසුත්වායසොයරයෙංනාම නගරංආගන්ත්වාභගවන්තං
අද්දසංසු.යතසංභගවාධම්මංයදයසත්වාසබ්යබවයත එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය

පබ්බායජත්වා චතරඞ්ගසමන්නාගතාය පරසාය පාතියමොක්ෙං ්ද්දිසි, යසො
දුතියයොසන්නිපායතොඅයහොසි. 

යදා පන නාරවාහනනගයර ්පසන්යතො නාම රාජපුත්යතො රජ්ජං

කායරසි, තස්සානුකම්පායභගවාතත්ථඅගමාසි, යසොපිභගවයතොආගමනං
සුත්වාසපරවායරොභගවයතො පච්චුග්ගමනංකත්වානිමන්යතත්වාමහාදානං
දත්වා තස්ස ධම්මං සුත්වා පසන්නහදයයො පබ්බජි. තං සට්ඨිසහස්සසඞ්ො
පුරසා අනුපබ්බජිංසු. යත යතන සද්ධිං අරහත්තං පාපුණිංසු. යසො යතහි 

පරවුයතොයවස්සභූභගවාපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි, යසොතතියයොසන්නිපායතො
අයහොසි.යතන වුත්තං– 

7. 

‘‘සන්නිපාතාතයයොආසුං, යවස්සභුස්සමයහසියනො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

8. 

‘‘අසීතිභික්ඛුසහස්සානං, පඨයමොආසිසමාගයමො; 

සත්තතිභික්ඛුසහස්සානං, දුතියයොආසිසමාගයමො. 

9. 
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‘‘සට්ඨිභික්ඛුසහස්සානං, තතියයොආසි සමාගයමො; 

ජරාදිභයතීතානං, ඔරසානංමයහසියනො’’ති. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො සරභවතීනගයර පරමපියදස්සයනො
සුදස්සයනො නාම රාජා හුත්වා යවස්සභුම්හි යලොකනායයක
සරභනගරමුපගයත තස්ස ධම්මං සුත්වා පසන්නහදයයො 
දසනෙසයමොධානසමුජ්ජලං ජලජාමලාවිකලකමලමකුලසදිසමඤ්ජලිං සිරසි
කත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස සඞ්ඝස්ස සචීවරං මහාදානං දත්වා තත්යථව
භගවයතොනිවාසත්ථාය ගන්ධකුටිංකත්වා තං පරක්ඛිපිත්වා විහාරසහස්සං
කායරත්වා සබ්බඤ්ච විභවජාතං භගවයතො සාසයන පරච්චජිත්වා තස්ස
සන්තියක පබ්බජිත්වා ආචාරගුණසම්පන්යනො යතරසධුතගුයණසු නිරයතො
යබොධිසම්භාරපරයයසනාය රයතො බුද්ධසාසනාභිරයතො විහාසි. යසොපි තං
භගවා බොකාසි – ‘‘අනාගයත ඉයතො එකත්තිංසකප්යප අයං යගොතයමො
නාමබුද්යධොභවිස්සතී’’ති.යතනවුත්තං– 

10. 

‘‘අහංයතනසමයයන, සුදස්සයනොනාමෙත්තියයො; 

නිමන්යතත්වාමහාවීරං, දානංදත්වාමහාරහං; 

අන්නපායනනවත්යථන, සසඞ්ඝංජිනපූජයිං. 

11. 

‘‘තස්සබුද්ධස්සඅසමස්ස, චක්කංවත්තිතමුත්තමං; 

සුත්වානපණිතංධම්මං, පබ්බජ්ජමභියරොචයිං. 

12. 

‘‘මහාදානංපවත්යතත්වා, රත්තින්දිවමතන්දියතො; 

පබ්බජ්ජංගුණසම්පන්නං, පබ්බජිංජිනසන්තියක. 

13. 

‘‘ආචාරගුණසම්පන්යනො, වත්තසීලසමාහියතො; 

සබ්බඤ්ඤුතංගයවසන්යතො, රමාමිජිනසාසයන. 

14. 

‘‘සද්ධාපීතිං ්පගන්ත්වා, බුද්ධංවන්දාමි සත්ථරං; 

පීති්ප්පජ්ජතිමය්හං, යබොධියායයවකාරණා. 

15. 

‘‘අනිවත්තමානසංඤත්වා, සම්බුද්යධොඑතදබ්රවි; 

එකත්තිංයසඉයතොකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

16. 
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‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා…යප.…යහස්සාමසම්මුෙංඉමං. 
17. 

‘‘තස්සාහංවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා’’ති. 

තත්ථ චක්කං වත්ති න්ති ධම්මචක්කං පවත්තිතං. පණී ං ධම්මන්ති

්ත්තරමනුස්සධම්මං. පබ්බජ්ජං ගුණසම්පන්නන්ති ඤත්වා පබ්බජින්ති

අත්යථො. වත් සීලසමාහිය ොති වත්යතසු ච සීයලසු ච සමාහියතො. යතසං

යතසං පූරයණ සමාහියතොති අත්යථො.  මාමීති අභිරමිං. සද්ධාපීතින්ති

සද්ධඤ්ච පීතිඤ්ච ්පගන්ත්වා. වන්දාමීති අභිවන්දිං, අතීතත්යථ

වත්තමානවචනං දට්ඨබ්බං. සත්ථ න්ති සත්ථාරං. අනිවත් මානසන්ති 

අයනොසක්කියමානමානසං. 

තස්ස පනභගවයතොඅයනොමං නාමනගරංඅයහොසි.සුප්පතීයතොනාමස්ස

පිතා ෙත්තියයො, යසවතී නාම මාතා, යසොයණො ච ්ත්තයරො ච ද්යව

අග්ගසාවකා, ්පසන්යතො නාමුපට්ඨායකො, රාමා ච සමාලා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, සාලරුක්යෙො යබොධි, සරීරං සට්ඨිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි.

සට්ඨිවස්සසහස්සානිආයු, සුචිත්තා නාමස්ස භරයා, සුප්පබුද්යධො නාමස්ස

පුත්යතො, සුවණ්ණසිවිකායනික්ෙමි. යතනවුත්තං– 

18. 

‘‘අයනොමංනාමනගරං, සුප්පතීයතොනාමෙත්තියයො; 

මාතායසවතීනාම, යවස්සභුස්සමයහසියනො. 

23. 

‘‘යසොයණොච්ත්තයරොයචව, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

්පසන්යතොනාමුපට්ඨායකො, යවස්සභුස්සමයහසියනො. 

24. 

‘‘රාමායචවසමාලාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, මහාසායලොතිවුච්චති. 

25. 

‘‘යසොත්ථියකො යචවරම්යමොච, අයහසුං අග්ගුපට්ඨකා; 

යගොතමීසිරමායචව, අයහසුංඅග්ගුපට්ඨිකා. 

26. 

‘‘සට්ඨිරතනමුබ්යබයධො, යහමයූපසමූපයමො; 

කායානිච්ෙරතීරස්මි, රත්තිංවපබ්බයතසිඛී. 

27. 
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‘‘සට්ඨිවස්සසහස්සානි, ආයුතස්සමයහසියනො; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසි, ජනතංබහුං. 

28. 

‘‘ධම්මංවිත්ථාරකංකත්වා, විභජිත්වාමහාජනං; 

ධම්මනාවංඨයපත්වාන, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

29. 

‘‘දස්සයනයෙංසබ්බජනං, විහාරංඉරයාපථං; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ යෙමයූපසමූපයමොති සුවණ්ණත්ථම්භසදියසොති අත්යථො. 

නිච්ඡ තීතිඉයතොචියතොචසන්ධාවති.  ස්මීතිපභාරස්මි.  ත්තිංවපබ්බය  

සිඛීති රත්තියං පබ්බතමත්ථයක අග්ගි විය. රංසිවිජ්යජොතා තස්ස කායයති 

අත්යථො. විභජිත්වාති විභාගං කත්වා, ්ග්ඝටිතාදිවයසන 

යසොතාපන්නාදිවයසනචාතිඅත්යථො. ධම්මනාවන්ති අට්ඨඞ්ගමග්ගසඞ්ොතං

ධම්මනාවං, චතයරොඝනිත්ථරණත්ථායඨයපත්වාතිඅත්යථො. දස්සයනෙයන්ති

දස්සනීයයො. සබ්බජනන්ති සබ්යබො ජයනො, සසාවකසඞ්යඝො

සම්මාසම්බුද්යධොති අත්යථො. විො න්ති විහායරො, සබ්බත්ථ පච්චත්යත
්පයයොගවචනං දට්ඨබ්බං. 

යවස්සභූ කිර භගවා ්සභවතීනගයර යෙයම මිගදායය පරනිබ්බායි.
ධාතයයො පනස්සවිප්පකිරංසු. 

‘‘්සභවතිපුයරපුරුත්තයම, ජිනවසයභොභගවාහියවස්සභූ; 

්පවනවිහයරමයනොරයම, නිරුපධියසසමුපාගයතොකිරා’’ති. 

යසසංසබ්බත්ථගාථාසුපාකටයමවාති. 

යවස්සභූබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොඑකවීසතියමොබුද්ධවංයසො. 

24. කකුසන්ධබුද්ධවංසවණ්ණනා 

යවස්සභුම්හි සයම්භුම්හිපරනිබ්බුයතතස්මිංපනකප්යපඅතික්කන්යත 
එකූනත්තිංසකප්යපසු ජිනදිවසකරා නුප්පජ්ජිංසු. ඉමස්මිං පන භද්දකප්යප

චත්තායරො බුද්ධා නිබ්බත්තිංසු. කතයම චත්තායරො? කකුසන්යධො

යකොණාගමයනො කස්සයපොඅම්ොකංබුද්යධොති. යමත්ය යෙයො පනභගවා 
්ප්පජ්ජිස්සති. එවමයං කප්යපො පඤ්චහි බුද්ධුප්පායදහි පටිමණ්ඩිතත්තා 

භද්දකප්යපොති භගවතා වණ්ණියතො. තත්ථ කකුසන්යධො නාම භගවා 
පාරමියයො පූයරත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා 
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යෙමවතීනගයර යෙමඞ්කරස්ස නාම රඤ්යඤො අත්ථධම්මානුසාසකස්ස
අග්ගිදත්තස්සනාම පුයරොහිතස්සඅග්ගමයහසියාවිසාොයනාමබ්රාහ්මණියා
කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං අග්ගයහසි. යදා පන ෙත්තියා බ්රාහ්මයණ

සක්කයරොන්ති ගරුකයරොන්ති මායනන්ති පූයජන්ති, තදා යබොධිසත්තා
බ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තන්ති. 

යදා පනබ්රාහ්මණාෙත්තියයසක්කයරොන්තිගරුකයරොන්තිමායනන්ති 

පූයජන්ති, තදා ෙත්තියකුයල්ප්පජ්ජන්ති.තදාකිරබ්රාහ්මණාෙත්තියයහි 

සක්කරීයන්ති ගරුකරීයන්ති, තස්මා සච්චසන්යධො කකුසන්යධො
යබොධිසත්යතො විභවසිරසමුදයයනාකුයල අනාකුයල බ්රාහ්මණකුයල
දසසහස්සියලොකධාතං ්න්නායදන්යතො කම්පයන්යතො ්දපාදි. යහට්ඨා
වුත්තප්පකාරානි පාටිහාරයානි නිබ්බත්තිංසු. තයතො දසන්නං මාසානං
අච්චයයන යෙමවතයොයන මාතකුච්ඡියතො සුවණ්ණලතායතො අග්ගිජායලො
විය නික්ෙමි. යසො චත්තාර වස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. තස්ස කිර 

කාමකාමවණ්ණකාමසුද්ධිනාමකා තයයො පාසාදා අයහසුං.
යරොචිනීබ්රාහ්මණීපමුොනිතිංස ඉත්ථිසහස්සානිපච්චුපට්ඨිතානිඅයහසුං. 

යසො චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා යරොචිනියා බ්රාහ්මණියා අනුත්තයර
්ත්තයර නාම කුමායර ්ප්පන්යන පයුත්යතන ආජඤ්ඤරයථන
මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා පබ්බජි. තං චත්තාලීසසහස්සානි
අනුපබ්බජිංසු. යසො යතහි පරවුයතො අට්ඨ මායස පධානචරයං චරත්වා
විසාෙපුණ්ණමාය සුචිරන්ධනිගයම වජිරන්ධබ්රාහ්මණස්ස ධීතාය දින්නං
මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා ෙදිරවයන දිවාවිහාරං කත්වා සායන්හසමයය
සුභද්යදන නාම යවපාලයකන ්පනීතා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා
සිරීසයබොධිංපාටලියා වුත්තප්පමාණංදිබ්බගන්ධං්පවායමානං්පගන්ත්වා 
චතත්තිංසහත්ථවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා
සම්යබොධිං පත්වා – ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං
ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං ්දායනත්වා සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා
අත්තනා සහ පබ්බජිතානං චත්තාලීසාය භික්ඛුසහස්සානං 
සච්චප්පටියවධසමත්ථතං දිස්වා එකායහයනව මකිලනගරසමීයප සම්භූතං
ඉසිපතනංනාම මිගදායංපවිසිත්වායතසංමජ්ෙගයතොභගවාධම්මචක්කං
පවත්යතසි. තදා චත්තාලීසාය යකොටිසහස්සානං පඨයමො ධම්මාභිසමයයො
අයහොසි. 

පුන කණ්ණකුජ්ජනගරද්වායර මහාසාලරුක්ෙමූයල යමකපාටිහාරයං 

කත්වා තිංසයකොටිසහස්සානං ධම්මචක්ඛුං ්ප්පායදසි, යසො දුතියයො
අභිසමයයො අයහොසි. යදා පන යෙමවතීනගරස්සාවිදූයර අඤ්ඤතරස්මිං
යදවායතයන අභිමතනරයදයවො නරයදයවො නාම යක්යෙො 
දිස්සමානමනුස්සසරීයරො හුත්වා කන්තාරමජ්යෙ එකස්ස 

කමලකුවලයුප්පලසමලඞ්කතසලිලසීතලස්ස පරමමධුරසිසිරවාරයනො
සබ්බජනසුරභිරමස්ස සරස්ස සමීයප ඨත්වා කමලකුවලයකල්ලහාරාදීහි
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සත්යත ්පලායපත්වා මනුස්යස ොදති. තස්මිං මග්යග පච්ඡින්යන
ජනසම්පාතරහියත මහාඅටවිං පවිසිත්වා තත්ථ සම්පත්යත සත්යත ොදති.
යසොයලොකවිස්සුයතොමහාකන්තාරමග්යගොඅයහොසි. ්භයතොකන්තාරද්වායර
කිර මහාජනකායයො සන්නිපතිත්වා කන්තාරනිත්ථරණත්ථාය අට්ඨාසි. අථ
විගතභවබන්යධො කකුසන්යධො සත්ථා එකදිවසං පච්චූසසමයය
මහාකරුණාසමාපත්තියතො වුට්ඨාය යලොකං යවොයලොයකන්යතො
ඤාණජාලස්ස අන්යතොගතං තං මයහසක්ෙං නරයදවයක්ෙං තඤ්ච 

ජනසමූහමද්දස. දිස්වා ච පන ගගනතයලන ගන්ත්වා තස්ස ජනකායස්ස
පස්සන්තස්යසව භගවා අයනකවිහිතං පාටිහාරයං කයරොන්යතො තස්ස
නරයදවයක්ෙස්සභවයනඔතරත්වාතස්ස මඞ්ගලපල්ලඞ්යකනිසීදි. 

අථ යෙො යසො මනුස්සභක්යෙො යක්යෙො ෙබ්බණ්ණරස්මියයො 
විස්සජ්යජන්තං ඉන්දධනුපරවුතමිව දිවසකරං මුනිදිවසකරං
පවනපයථනාගච්ෙන්තං දිස්වා – ‘‘දසබයලොමමානුකම්පායඉධාගච්ෙතී’’ති
පසන්නහදයයො අත්තයනො පරවාරයක්යෙහි සද්ධිං අයනකමිගගණවන්තං
හිමවන්තං ගන්ත්වා නානාවණ්ණගන්ධානි ජලජථලජානි කුසුමානි 
පරමමයනොරමානි සුගන්ධගන්යධ සමාහරත්වා අත්තයනො පල්ලඞ්යක 
නිසින්නං විගතරන්ධං කකුසන්ධං යලොකනායකං මාලාගන්ධවියලපනාදීහි
පූජයිත්වා ථුතිසඞ්ගීතානි පවත්යතන්යතො සිරසි අඤ්ජලිං කත්වා
නමස්සමායනොඅට්ඨාසි.තයතො මනුස්සාතංපාටිහාරයංදිස්වාපසන්නහදයා
සමාගම්ම භගවන්තං පරවායරත්වා නමස්සමානා අට්ඨංසු. අථ
අප්පටිසන්යධො කකුසන්යධො භගවා අභිපූජිතනරයදවයක්ෙං නරයදවයක්ෙං
කම්මඵලසම්බන්ධදස්සයනනසමුත්යතයජත්වානිරයකථායසන්තායසත්වා 

චතසච්චකථංකයථසි, තදාඅපරමිතානංසත්තානංධම්මාභිසමයයොඅයහොසි, 
අයංතතියයොඅභිසමයයො අයහොසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘යවස්සභුස්ස අපයරන, සම්බුද්යධො ද්විපදුත්තයමො; 

කකුසන්යධොනාමනායමන, අප්පයමයයෙොදුරාසයදො. 

2. 

‘‘්ග්ඝායටත්වාසබ්බභවං, චරයායපාරමිංගයතො; 

සීයහොවපඤ්ජරංයභත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. 

3. 

‘‘ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, කකුසන්යධයලොකනායයක; 

චත්තාලීසයකොටිසහස්සානං, ධම්මාභිසමයයොඅහු. 

4. 

‘‘අන්තලික්ෙම්හිආකායස, යමකංකත්වාවිකුබ්බනං; 

තිංසයකොටිසහස්සානං, යබොයධසියදවමානුයස. 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

267 

පටුන 

5. 

‘‘නරයදවස්ස යක්ෙස්ස, චතසච්චප්පකාසයන; 

ධම්මාභිසමයයොතස්ස, ගණනායතොඅසඞ්ඛියයො’’ති. 

තත්ථ උග්ඝායටත්වාතිසමූහනිත්වා. සබ්බභවන්තිසබ්බංනවවිධංභවං, 

භවුප්පත්තිනිමිත්තං කම්මන්ති අත්යථො. චරිොෙ පා මිං ගය ොති

සබ්බපාරමීනං පූරණවයසනපාරංගයතො. සීයෙොවපඤ්ජ ංයභත්වාතිසීයහො
විය පඤ්ජරං මුනිකුඤ්ජයරො භවපඤ්ජරං විනායසත්වාති අත්යථො.
කකුසන්ධස්ස විද්ධස්තභවබන්ධනස්සඑයකොවසාවකසන්නිපායතොඅයහොසි.
කණ්ණකුජ්ජනගයර ඉසිපතයන මිගදායය අත්තනා සහ පබ්බජියතහි
චත්තාලීසාය අරහන්තසහස්යසහි පරවුයතො මාඝපුණ්ණමායං භගවා
පාතියමොක්ෙං්ද්දිසි.යතනවුත්තං– 

6. 

‘‘කකුසන්ධස්ස භගවයතො, එයකොආසිසමාගයමො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

7. 

‘‘චත්තාලීසසහස්සානං, තදාආසිසමාගයමො; 

දන්තභූමිමනුප්පත්තානං, ආසවාරගණක්ෙයා’’ති. 

තදාඅම්හාකංයබොධිසත්යතොයෙයමොනාමරාජාහුත්වා බුද්ධප්පමුෙස්ස
සඞ්ඝස්ස පත්තචීවරං මහාදානං දත්වා අඤ්ජනාදීනි සබ්බයභසජ්ජානි ච
අදාසි. අඤ්ඤඤ්ච සමණපරක්ොරං දත්වා තස්ස ධම්මයදසනං සුත්වා
පසන්නහදයයො හුත්වා භගවයතො සන්තියක පබ්බජි. යසො පන සත්ථා –
‘‘අනාගයත ඉමස්මිංයයව කප්යප බුද්යධො භවිස්සතී’’ති බොකාසි. යතන 

වුත්තං– 

8. 

‘‘අහංයතනසමයයන, යෙයමොනාමාසිෙත්තියයො; 

තථාගයතජිනපුත්යත, දානංදත්වාඅනප්පකං. 

9. 

‘‘පත්තඤ්චචීවරංදත්වා, අඤ්ජනංමධුලට්ඨිකං; 

ඉයමතංපත්ථිතංසබ්බං, පටියායදමිවරංවරං. 

10. 

‘‘යසොපිමංබුද්යධොබොකාසි, කකුසන්යධොවිනායයකො; 

ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

11. 
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‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
13. 

‘‘නගරංයෙමවතීනාම, යෙයමොනාමාසහංතදා; 

සබ්බඤ්ඤුතංගයවසන්යතො, පබ්බජිංතස්සසන්තියක’’ති. 

තත්ථ අඤ්ජනං පාකටයමව. මධුලට්ඨිකන්ති යට්ඨිමධුකං. ඉයම න්ති

ඉමං එතං. පත්ථි න්ති ඉච්ඡිතං. පටිොයදමීති දජ්ජාමි, අදාසින්ති අත්යථො. 

ව ංව න්තියසට්ඨංයසට්ඨන්තිඅත්යථො.‘‘යයදතං පත්ථිත’’න්තිපිපායඨො, 

තස්සයංඉච්ෙති, එතංසබ්බංඅදාසින්තිඅත්යථො.අයං සුන්දරතයරො. 

තස්ස පන අදන්ධස්ස කකුසන්ධස්ස භගවයතො යෙමං නාම නගරං

අයහොසි. අග්ගිදත්යතොනාමබ්රාහ්මයණොපිතා, විසාොනාමබ්රාහ්මණීමාතා, 

විධුයරොච සඤ්ජීයවොචද්යවඅග්ගසාවකා, බුද්ධියජොනාමුපට්ඨායකො, සාමා

ච චම්පා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, මහාසිරීසරුක්යෙො යබොධි, සරීරං

චත්තාලීසහත්ථුබ්යබධං අයහොසි, සමන්තා දසයයොජනානි සරීරප්පභා

නිච්ෙරති, චත්තාලීසවස්සසහස්සානි ආයු, භරයා පනස්ස යරොචිනී නාම

බ්රාහ්මණී, ්ත්තයරොනාමපුත්යතො, ආජඤ්ඤරයථනනික්ෙමි. යතනවුත්තං
– 

14. 

‘‘බ්රාහ්මයණොඅග්ගිදත්යතොච, ආසිබුද්ධස්සයසොපිතා; 

විසාොනාමජනිකා, කකුසන්ධස්සසත්ථුයනො. 

15. 

‘‘වසයත තත්ථයෙයමපුයර, සම්බුද්ධස්ස මහාකුලං; 

නරානංපවරංයසට්ඨං, ජාතිමන්තංමහායසං. 

20. 

‘‘විධුයරොචසඤ්ජීයවොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

බුද්ධියජොනාමුපට්ඨායකො, කකුසන්ධස්සසත්ථුයනො. 

21. 

‘‘සාමාචචම්පානාමාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, සිරීයසොතිපවුච්චති. 

23. 

‘‘චත්තාලීසරතනානි, අච්චුග්ගයතොමහාමුනි; 

කනකප්පභානිච්ෙරති, සමන්තාදසයයොජනං. 

24. 

‘‘චත්තාලීසවස්සසහස්සානි, ආයුතස්සමයහසියනො; 
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තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

25. 

‘‘ධම්මාපණං පසායරත්වා, නරනාරීනංසයදවයක; 

නදිත්වාසීහනාදංව, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

26. 

‘‘අට්ඨඞ්ගවචනසම්පන්යනො, අච්ඡිද්දානිනිරන්තරං; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ වසය   ත්ථ යඛයම පුය ති අයං ගාථා කකුසන්ධස්ස

ජාතනගරසන්දස්සනත්ථං වුත්තාති යවදිතබ්බා. මොකුලන්ති ්දියතොදිතං

භගවයතොපිතකුලං. න ානං පව ංයසට්ඨන්තිජාතිවයසනසබ්බමනුස්සානං

පවරංයසට්ඨන්තිඅත්යථො. ජාතිමන් න්තිඅභිජාතිවන්තං, ්ත්තමාභිජාතං. 

මොෙසන්ති මහාපරවාරං, කිං තං බුද්ධස්ස මහාකුලං? තත්ථ මහාකුලං 
යෙයමපුයරවසයතතිපයදනසම්බන්යධොදට්ඨබ්යබො. 

සමන් ා දසයෙොජනන්ති සමන්තයතො දස යයොජනානි ඵරත්වා
නිච්චකාලං සරීරයතො නික්ෙමිත්වා සුවණ්ණවණ්ණා පභා නිච්ෙරතීති

අත්යථො. ධම්මාපණන්ති ධම්මසඞ්ොතං ආපණං. පසාය ත්වාති
භණ්ඩවික්කිණනත්ථං නානාභණ්ඩසමිද්ධමාපණං විය ධම්මාපණං

පසායරත්වාති අත්යථො. න නාරීනන්ති යවයනයෙනරනාරීනං

ොනසමාපත්තිමග්ගඵලරතනවියසසාධිගමත්ථාය. සීෙනාදං වාති සීහනාදං

විය, අභයනාදං නදිත්වා. අට්ඨඞ්ගවචනසම්පන්යනොති

අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතසයරොසත්ථා. අච්ඡිද්දානීතිඡිද්දාදිභාවරහිතානිසීලානි
අච්ඡිද්දානි අසබලානි අකම්මාසානි. අථ වා අච්ඡිද්දානි අවිවරානි

සාවකයුගළාදීනි. නි න්  න්තිසතතංසබ්බකාලං. සබ්බං  මන්  හි න්ති
සත්ථා ච සාවකයුගළාදීනි ච තං සබ්බං මුනිභාවමුපගන්ත්වා 
අදස්සනභාවමුපගතන්තිඅත්යථො. 

‘‘අයපතබන්යධො කකුසන්ධබුද්යධො, අදන්ධපඤ්යඤො

ගතසබ්බරන්යධො; 

තියලොකසන්යධො කිර සච්චසන්යධො, යෙයම පයන
වාසමකප්පයිත්ථ’’. 

යසසගාථාසුසබ්බත්ථපාකටයමවාති. 

කකුසන්ධබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොබාවීසතියමොබුද්ධවංයසො. 
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25. යකොණාගමනබුද්ධවංසවණ්ණනා 

කකුසන්ධස්ස පනභගවයතො අපරභායගතස්සසාසයනචඅන්තරහියත
සත්යතසු තිංසවස්සසහස්සායුයකසු ජායතසු පරහිතයකොණාගමයනො 

යකොණාගමයනො නාම සත්ථා යලොයක ්දපාදි. අථ වා කනකාගමනයතො
යකොණාගමයනො නාම සත්ථා යලොයක ්දපාදි. තත්ථ ක-කාරස්ස
යකොආයදසංකත්වා න-කාරස්සණායදසංකත්වාඑකස්සක-කාරස්සයලොපං
කත්වානිරුත්තිනයයනකනකස්ස කනකාදිආභරණස්සආගමනංපවස්සනං
යස්සභගවයතෝප්පන්නකායලයසොයකොණාගමයනොනාම.එත්ථ පනආයු

අනුපුබ්යබන පරහීනසදිසං කතං, න එවං පරහීනං, පුන වඩ්ඪිත්වා

පරහීනන්ති යවදිතබ්බං. කථං? ඉමස්මිංයයව කප්යප කකුසන්යධො භගවා

චත්තාලීසවස්සසහස්සායුකකායල නිබ්බත්යතො, තං පනආයු පරහායමානං
දසවස්සකාලං පත්වා පුන අසඞ්යෙෙයෙං පත්වා තයතො පරහායමානං

තිංසවස්සසහස්සායුකකායල ඨිතං, තදා යකොණාගමයනො භගවා යලොයක
්ප්පන්යනොතියවදිතබ්යබො. 

යසොපි පාරමියයො පූයරත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා 
යසොභවතීනගයර යඤ්ඤදත්තස්ස බ්රාහ්මණස්ස භරයාය රූපාදීහි ගුයණහි
අනුත්තරාය ්ත්තරාය නාම බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිං ගයහත්වා
දසන්නං මාසානං අච්චයයන සුභවතී්යොයන මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි.
ජායමායනපනතස්මිංසකලජම්බුදීයප යදයවොකනකවස්සංවස්සි.යතනස්ස
කනකාගමනකාරණත්තා ‘‘කනකාගමයනො’’ති නාමමකංසු. තං පනස්ස
නාමංඅනුක්කයමනපරණමමානංයකොණාගමයනො’’තිජාතං.යසොපනතීණි
වස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. තසිත-සන්තසිත-සන්තට්ඨනාමකා
පනස්ස තයයො පාසාදා අයහසුං. රුචිගත්තාබ්රාහ්මණීපමුොනි යසොළස
ඉත්ථිසහස්සානිඅයහසුං. 

යසො චත්තාර නිමිත්තානි දිස්වා රුචිගත්තාය බ්රාහ්මණියා සත්ථවායහ
නාම පුත්යත ්ප්පන්යන හත්ථික්ෙන්ධවරගයතො හත්ථියායනන
මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා පබ්බජි. තං තිංසපුරසසහස්සානි
අනුපබ්බජිංසු. යසො යතහි පරවුයතො ෙ මායස පධානචරයං චරත්වා
විසාෙපුණ්ණමායං අග්ගියසොනබ්රාහ්මණස්ස ධීතාය 

අග්ගියසොනබ්රාහ්මණකුමාරයා දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා ෙදිරවයන
දිවාවිහාරං කත්වාසායන්හසමයයජටාතින්දුයකනනාමයවපායලනදින්නා 
අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා ්දුම්බරයබොධිං පුණ්ඩරීයක වුත්තප්පමාණං
ඵලවිභූතිසම්පන්නං දක්ඛිණයතො ්පගන්ත්වා වීසතිහත්ථවිත්ථතං
තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා මාරබලං විද්ධංයසත්වා
දසබලඤාණානි පටිලභිත්වා – ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… තණ්හානං
ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං ්දායනත්වා සත්තසත්තාහං වීතිනායමත්වා
අත්තනාසහ පබ්බජිතානංතිංසභික්ඛුසහස්සානං්පනිස්සයසම්පත්තිංදිස්වා
ගගනපයථනගන්ත්වා සුදස්සනනගරසමීයපඉසිපතයනමිගදායයඔතරත්වා
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යතසං මජ්ෙගයතො ධම්මචක්කං පවත්යතසි, තදා තිංසයකොටිසහස්සානං
පඨමාභිසමයයොඅයහොසි. 

පුන සුන්දරනගරද්වායර මහාසාලරුක්ෙමූයල යමකපාටිහාරයං කත්වා 

වීසතියකොටිසහස්සානං ධම්මාමතං පායයසි, යසො දුතියයො අභිසමයයො
අයහොසි. අත්තයනො මාතරං ්ත්තරං පමුෙං කත්වා දසසු
චක්කවාළසහස්යසසු යදවතානං සමාගතානං අභිධම්මපිටකං යදයසන්යත
භගවති දසන්නං යකොටිසහස්සානං තතියයො අභිසමයයො අයහොසි. යතන
වුත්තං– 

1. 

‘‘කකුසන්ධස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 

යකොණාගමයනොනාමජියනො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො. 

2. 

‘‘දසධම්යමපූරයිත්වාන, කන්තාරංසමතික්කමි; 

පවාහියමලංසබ්බං, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. 

3. 

‘‘ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, යකොණාගමනනායයක; 

තිංසයකොටිසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහු. 

4. 

‘‘පාටිහීරංකයරොන්යතච, පරවාදප්පමද්දයන; 

වීසතියකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. 

5. 

‘‘තයතොවිකුබ්බනංකත්වා, ජියනොයදවපුරංගයතො; 

වසයතතත්ථසම්බුද්යධො, සිලායපණ්ඩුකම්බයල. 

6. 

‘‘පකරයණසත්තයදයසන්යතො, වස්සංවසතියසොමුනි; 

දසයකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ දසධම්යම පූ යත්වානාතිදසපාරමිධම්යමපූරයිත්වා. කන් ා ං 

සමතික්කමීති ජාතිකන්තාරං සමතික්කමි. පවාහිොති පවායහත්වා. මලං

සබ්බන්ති රාගාදිමලත්තයං. පාටිහී ං කය ොන්ය  ච, ප වාදප්පමද්දයනති

පරවාදිවාදප්පමද්දයන, භගවති පාටිහාරයං කයරොන්යතති අත්යථො. 

විකුබ්බනන්ති විකුබ්බනිද්ධිං, සුන්දරනගරද්වායර යමකපාටිහාරයං කත්වා

යදවපුරං ගයතො තත්ථ පණ්ඩුකම්බලසිලායං වසි. කථං වසීති? පක යණ

සත්  යදයසන්ය ොති තත්ථ යදවානං සත්තප්පකරණසඞ්ොතං
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අභිධම්මපිටකංයදයසන්යතො වසි.එවංතත්ථඅභිධම්මංයදයසන්යතභගවති
දසයකොටිසහස්සානංයදවානංඅභිසමයයොඅයහොසීති අත්යථො. 

පරසුද්ධපාරමිපූරණාගමනස්ස යකොණාගමනස්සපි එයකො
සාවකසන්නිපායතො අයහොසි. සුරන්දවතීනගයර සුරන්දවතයොයන
විහරන්යතො භියෙසස්ස රාජපුත්තස්ස ච ්ත්තරස්ස ච රාජපුත්තස්ස
ද්වින්නම්පි තිංසසහස්සපරවාරානං ධම්මං යදයසත්වා සබ්යබව යත
එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බායජත්වා යතසං මජ්ෙගයතො මාඝපුණ්ණමායං
පාතියමොක්ෙං්ද්දිසි. යතනවුත්තං– 

7. 

‘‘තස්සාපියදවයදවස්ස, එයකොආසිසමාගයමො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

8. 

‘‘තිංසභික්ඛුසහස්සානං, තදාආසිසමාගයමො; 

ඔඝානමතික්කන්තානං, භිජ්ජිතානඤ්චමච්චුයා’’ති. 

තත්ථ ඔඝානන්ති කායමොඝාදීනං, චතන්නයමොඝානයමතං අධිවචනං.

යස්ස පනයතසංවිජ්ජන්ති, තං වට්ටස්මිං ඔහනන්ති ඔසීදායපන්තීතිඔඝා, 

යතසං ඔඝානං, ්පයයොගත්යථ සාමිවචනං දට්ඨබ්බං. චතබ්බියධ ඔයඝ 

අතික්කන්තානන්ති අත්යථො. භිජ්ජි ානන්ති එත්ථාපි එයසව නයයො. 

මච්චුොතිමච්චුයනො. 

තදාඅම්හාකංයබොධිසත්යතොමිථිලනගයරපබ්බයතොනාමරාජාඅයහොසි, 

තදා ‘‘සරණගතසබ්බපාණාගමනං යකොණාගමනං
මිථිලනගරමනුප්පත්ත’’න්ති සුත්වා සපරවායරො රාජා පච්චුග්ගන්ත්වා
වන්දිත්වා දසබලං නිමන්යතත්වා මහාදානං දත්වා තත්ථ භගවන්තං 
වස්සාවාසත්ථායයාචිත්වා යතමාසං සසාවකසඞ්ඝං සත්ථාරං ්පට්ඨහිත්වා 
පත්තණ්ණචීනපට්ටකම්බලයකොයසයෙදුකූලකප්පාසිකාදීනි මහග්ඝානි යචව
සුඛුමවත්ථානි චසුවණ්ණපාදුකායචවඅඤ්ඤඤ්චබහුපරක්ොරමදාසි.යසොපි

නංභගවාබොකාසි– ‘‘ඉමස්මිංයයවභද්දකප්යපඅයංබුද්යධොභවිස්සතී’’ති. 
අථ යසො මහාපුරයසො තස්ස භගවයතො බොකරණං සුත්වා මහාරජ්ජං
පරච්චජිත්වාතස්යසවභගවයතො සන්තියකපබ්බජි.යතනවුත්තං– 

9. 

‘‘අහංයතනසමයයන, පබ්බයතොනාමෙත්තියයො; 

මිත්තාමච්යචහිසම්පන්යනො, අනන්තබලවාහයනො. 

10. 

‘‘සම්බුද්ධදස්සනංගන්ත්වා, සුත්වාධම්මමනුත්තරං; 
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නිමන්යතත්වාසජිනසඞ්ඝං, දානංදත්වායදිච්ෙකං. 

11. 

‘‘පත්තණ්ණංචීනපට්ටඤ්ච, යකොයසයෙංකම්බලම්පිච; 

සුවණ්ණපාදුකඤ්යචව, අදාසිංසත්ථුසාවයක. 

12. 

‘‘යසොපි මංබුද්යධොබොකාසි, සඞ්ඝමජ්යෙ නිසීදිය; 

ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

13. 

‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
14. 

‘‘තස්සාපි වචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තං පසාදයිං; 
්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිංදසපාරමිපූරයා. 

15. 

‘‘සබ්බඤ්ඤුතංගයවසන්යතො, දානංදත්වානරුත්තයම; 

ඔහායාහංමහාරජ්ජං, පබ්බජිංජිනසන්තියක’’ති. 

තත්ථ අනන් බලවාෙයනොති බහුකං අනන්තං මය්හං බලං

අස්සහත්ථිආදිකං වාහනඤ්චාති අත්යථො. සම්බුද්ධදස්සනන්ති

සම්බුද්ධදස්සනත්ථාය. ෙදිච්ඡකන්ති යාවදිච්ෙකං බුද්ධප්පමුෙං සඞ්ඝං

චතබ්බියධන ආහායරන ‘‘අලමල’’න්ති පවාරායපත්වා, හත්යථන

පිදහායපත්වාති අත්යථො. සත්ථුසාවයකති සත්ථුයනො යචව සාවකානඤ්ච

අදාසිං. නරුත් යමතිනරුත්තමස්ස. ඔොොතිපහාය පරච්චජිත්වා. 

තස්සපනයකොණාගමනස්සභගවයතොයසොභවතීනාමනගරංඅයහොසි, 

යඤ්ඤදත්යතො නාම බ්රාහ්මයණො පිතා, ්ත්තරා නාම බ්රාහ්මණී මාතා, 

භියෙයසො ච්ත්තයරොචාතිද්යවඅග්ගසාවකා, යසොත්ථියජොනාමුපට්ඨායකො, 

සමුද්දා ච ්ත්තරා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, ්දුම්බරරුක්යෙො යබොධි, සරීරං

තිංසහත්ථුබ්යබධං අයහොසි, තිංසවස්සසහස්සානි ආයු, භරයා පනස්ස

රුචිගත්තා නාම බ්රාහ්මණී, සත්ථවායහො නාම පුත්යතො, හත්ථියායනන
නික්ෙමි.යතනවුත්තං– 

16. 

‘‘නගරංයසොභවතීනාම, යසොයභොනාමාසිෙත්තියයො; 

වසයතතත්ථනගයර, සම්බුද්ධස්සමහාකුලං. 

17. 

‘‘බ්රාහ්මයණොයඤ්ඤදත්යතොච, ආසිබුද්ධස්සයසොපිතා; 
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්ත්තරානාමජනිකා, යකොණාගමනස්සසත්ථුයනො; 

22. 

‘‘භියෙයසෝත්තයරොනාම, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

යසොත්ථියජොනාමුපට්ඨායකො, යකොණාගමනස්සසත්ථුයනො. 

23. 

‘‘සමුද්දා ්ත්තරායචව, අයහසුං අග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, ්දුම්බයරොතිපවුච්චති. 

25. 

‘‘්ච්චත්තයනන යසොබුද්යධො, තිංසහත්ථසමුග්ගයතො; 

්ක්කාමුයෙයථාකම්බු, එවංරංසීහිමණ්ඩියතො. 

26. 

‘‘තිංසවස්සසහස්සානි, ආයුබුද්ධස්සතාවයද; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

27. 

‘‘ධම්මයචතිංසමුස්යසත්වා, ධම්මදුස්සවිභූසිතං; 

ධම්මපුප්ඵගුළංකත්වා, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

28. 

‘‘මහාවිලායසොතස්සජයනො, සිරධම්මප්පකාසයනො; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ උක්කාමුයඛති කම්මාරුද්ධයන. යථා කම්බූති සුවණ්ණනික්ෙං

විය. එවං  ංසීහි මණ්ඩිය ොති එවං රස්මීහි පටිමණ්ඩියතො සමලඞ්කයතො. 

ධම්මයචතිං සමුස්යසත්වාති සත්තත්තිංසයබොධිපක්ඛියධම්මමයං යචතියං

පතිට්ඨායපත්වා. ධම්මදුස්සවිභූසි න්ති චතසච්චධම්මපටාකවිභූසිතං. 

ධම්මපුප්ඵගුළං කත්වාති ධම්මමයපුප්ඵමාලාගුළං කත්වා. මහාජනස්ස
විපස්සනායචතියඞ්ගයණ ඨිතස්ස නමස්සනත්ථාය ධම්මයචතියං
පතිට්ඨායපත්වා සසාවකසඞ්යඝො සත්ථා පරනිබ්බායීති අත්යථො. 

මොවිලායසොතිමහාඉද්ධිවිලාසප්පත්යතො.  ස්සාතිතස්සභගවයතො. ජයනොති

සාවකජයනො. සිරිධම්මප්පකාසයනොති යලොකුත්තරධම්මප්පකාසයනො යසො
භගවාච සබ්බංතමන්තරහිතන්තිඅත්යථො. 

‘‘සුයෙනයකොණාගමයනොගතාසයවො, විකාමපාණාගමයනොමයහසී; 

වයනවියවයකසිරනාමයධයයෙ, විසුද්ධවංසාගමයනොවසිත්ථ’’. 

යසසගාථාසුසබ්බත්ථපාකටයමවාති. 
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යකොණාගමනබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොයතවීසතියමොබුද්ධවංයසො. 

26. කස්සපබුද්ධවංසවණ්ණනා 

යකොණාගමනස්ස පන භගවයතො අපරභායග තස්ස සාසයන ච
අන්තරහියත තිංසවස්සසහස්සායුකා සත්තා අනුපුබ්යබන පරහායිත්වා
දසවස්සායුකාහුත්වාපුනවඩ්ඪිත්වා අපරමිතායුකාහුත්වාපුනඅනුපුබ්යබන
පරහායිත්වා වීසතිවස්සසහස්සායුයකසු සත්යතසු ජායතසු

අයනකමනුස්සයපො කස්සයපො නාම සත්ථා යලොයක ්දපාදි (සු. නි. අට්ඨ.
ආමකගන්ධසුත්තවණ්ණනා). යසො පාරමියයො පූයරත්වා තසිතපුයර 

නිබ්බත්තිත්වා තයතො චවිත්වා බාරාණසීනගයර බ්රහ්මදත්තස්ස නාම
බ්රාහ්මණස්ස විපුලගුණවතියා ධනවතියා නාම බ්රාහ්මණියා කුච්ඡිස්මිං
පටිසන්ධිං ගයහත්වා දසන්නං මාසානං අච්චයයන ඉසිපතයන මිගදායය
මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි. යගොත්තවයසන පනස්ස ‘‘කස්සපකුමායරො’’ති
නාමමකංසු. යසො ද්යව වස්සසහස්සානි අගාරං අජ්ොවසි. හංසවා යසවා
සිරනන්යදොති තස්ස තයයො පාසාදා අයහසුං. සුනන්දා නාම 
බ්රාහ්මණිප්පමුොනිඅට්ඨචත්තාලීසඉත්ථිසහස්සානිපච්චුපට්ඨිතානි අයහසුං. 

යසොචත්තාරනිමිත්තානිදිස්වාසුනන්දායබ්රාහ්මණියා විජිතයසයනනාම
පුත්යත ්ප්පන්යන ්ප්පන්නසංයවයගො ‘‘මහාභිනික්ෙමනං 
නික්ෙමිස්සාමී’’ති චින්යතසි. අථස්ස පරවිතක්කසමනන්තරයමව පාසායදො
කුලාලචක්කමිව භමිත්වා ගගනතලමබ්භුග්ගන්ත්වා පරමරුචිරකරනිකයරො
සරදසමයරජනිකයරො විය තාරාගණපරවුයතො අයනකනරසතපරවුයතො
ගගනතලමලඞ්කයරොන්යතො විය පුඤ්ඤානුභාවං පකායසන්යතො විය
ජනනයනහදයානි ආකඩ්යඪන්යතො විය රුක්ෙග්ගානි පරං යසොභයමායනො
විය ච ගන්ත්වා නියරොධයබොධිං මජ්යෙකත්වා භූමියං පතිට්ඨහි. අථ
යබොධිසත්යතො මහාසත්යතො පථවියං පතිට්ඨහිත්වා යදවදත්තං
අරහත්තද්ධජමාදාය පබ්බජි. තස්ස නාටකිත්ථියයො පාසාදා ඔතරත්වා 
අඩ්ඪගාවුතංමග්ගංගන්ත්වාසපරවාරායසනාසන්නියවසංකත්වානිසීදිංසු.
තයතො ඉත්ථිපරචාරයකඨයපත්වාසහාගතාසබ්යබපබ්බජිංසු. 

මහාපුරයසො කිර සත්තාහං යතහි පරවුයතො පධානචරයං චරත්වා 
විසාෙපුණ්ණමාය සුනන්දාය නාම බ්රාහ්මණියා දින්නං මධුපායාසං
පරභුඤ්ජිත්වා ෙදිරවයනදිවාවිහාරංකත්වාසායන්හසමයයයසොයමනනාම
යවපාලයකන ්පනීතා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා නියරොධයබොධිං
්පගන්ත්වා පඤ්චදසහත්ථායාමවිත්ථතං තිණසන්ථරං සන්ථරත්වා තත්ථ
නිසීදිත්වා අභිසම්යබොධිං පාපුණිත්වා – ‘‘අයනකජාතිසංසාරං…යප.… 

තණ්හානං ෙයමජ්ෙගා’’ති ්දානං ්දායනත්වා සත්තසත්තාහං
වීතිනායමත්වා අත්තනා සහ පබ්බජිතානං භික්ඛූනං යකොටියා
්පනිස්සයසම්පත්තිංදිස්වාගගනතයලනගන්ත්වා බාරාණසියංඉසිපතයන
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මිගදායය ඔතරත්වා යතහි පරවුයතො තත්ථ ධම්මචක්කං පවත්යතසි. තදා
වීසතියායකොටිසහස්සානංපඨයමොධම්මාභිසමයයොඅයහොසි.යතන වුත්තං– 

1. 

‘‘යකොණාගමනස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත්තයමො; 

කස්සයපොනාමයගොත්යතන, ධම්මරාජාපභඞ්කයරො. 

2. 

‘‘සඤ්ෙඩ්ඩිතංකුලමූලං, බහ්වන්නපානයභොජනං; 

දත්වානයාචයකදානං, පූරයිත්වානමානසං; 

්සයභොවආළකංයභත්වා, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං. 

3. 

‘‘ධම්මචක්කංපවත්යතන්යත, කස්සයපයලොකනායයක; 

වීසයකොටිසහස්සානං, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ සඤ්ඡඩ්ඩි න්ති ෙඩ්ඩිතං ්ජ්ඣිතං පරච්චත්තං. කුලමූලන්ති

කුලඝරං, අපරමිතයභොගක්ෙන්ධං අයනකයකොටිසහස්සධනසඤ්චයං
දසසතනයනභවනසදිසයභොගං අතිදුච්චජං තිණමිව ෙඩ්ඩිතන්ති අත්යථො. 

ොචයකති යාචකානං දත්වා. ආළකන්ති යගොට්ඨං, යථා ්සයභො යගොට්ඨං

භින්දිත්වා යථාසුෙං ඉච්ඡිතට්ඨානං පාපුණාති, එවං මහාපුරයසොපි
යගහබන්ධනංභින්දිත්වාඅභිසම්යබොධිං පාපුණීතිඅත්යථො. 

පුන චතමාසං ජනපදචාරකං චරමායන සත්ථර දසයකොටිසහස්සානං
දුතියයො අභිසමයයොඅයහොසි.යදාපනසුන්දරනගරද්වායරඅසනරුක්ෙමූයල

යමකපාටිහාරයං කයරොන්යතො ධම්මං යදයසසි, තදා පඤ්චන්නං
යකොටිසහස්සානංතතියයොඅභිසමයයොඅයහොසි.පුන යමකපාටිහාරයංකත්වා

සුරරපුදුරභිභවයන තාවතිංසභවයන සුධම්මා නාම යදවසභා අත්ථි, තත්ථ
නිසීදිත්වා අත්තයනො මාතරං ධනවතීයදවිං පමුෙං කත්වා
දසසහස්සියලොකධාතයා යදවතානං අනුග්ගහකරණත්ථං සත්තප්පකරණං
අභිධම්මපිටකං යදයසන්යතො තීණි යදවතායකොටිසහස්සානි ධම්මාමතං
පායයසි.යතනවුත්තං– 

4. 

‘‘චතමාසං යදාබුද්යධො, යලොයකචරතිචාරකං; 

දසයකොටිසහස්සානං, දුතියාභිසමයයොඅහු. 

5. 

‘‘යමකංවිකුබ්බනංකත්වා, ඤාණධාතංපකිත්තයි; 

පඤ්චයකොටිසහස්සානං, තතියාභිසමයයොඅහු. 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

277 

පටුන 

6. 

‘‘සුධම්මායදවපුයරරම්යම, තත්ථධම්මංපකිත්තයි; 

තීණියකොටිසහස්සානං, යදවානංයබොධයීජියනො. 

7. 

‘‘නරයදවස්ස යක්ෙස්ස, අපයරධම්මයදසයන; 

එයතසානංඅභිසමයා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා’’ති. 

තත්ථ චතුමාසන්තිචාතමායස.අයයමවවා පායඨො. ච තීතිඅචර. ෙමකං

විකුබ්බනං කත්වාති යමකපාටිහාරයං කත්වා. ඤාණධාතුන්ති 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණසභාවං.‘‘සබ්බඤාණධාත’’න්තිපිවදන්ති. පකිත් යීති

මහාජනස්සපකායසසි. සුධම්මාතිතාවතිංසභවයනසුධම්මානාමසභාඅත්ථි, 

තත්ථ නිසීදිත්වාතිඅත්යථො. ධම්මන්තිඅභිධම්මං. 

තදා කිර ආනුභාවවිජිතනරයදයවො නරයදයවො නාම මයහසක්යෙො
යහට්ඨා වුත්තනරයදවයක්යෙො විය මහිද්ධියකො යක්යෙො අයහොසි. යසො

ජම්බුදීයප එකස්මිං නගයර රඤ්යඤො යාදිසං රූපං, තාදිසං රූපසණ්ඨානං
සරකුත්තිං නිම්මිනිත්වා තං රාජානං මායරත්වා ොදිත්වා සහඅන්යතපුරං
රජ්ජංපටිපජ්ජිත්වාඅපරමිතමංසයභොජයනොඅයහොසි.යසො කිරඉත්ථිධුත්යතො

චඅයහොසි.යදාපනතංකුසලායෙකාඉත්ථියයො–‘‘නායංඅම්හාකංරාජා, 

අමනුස්යසො එයසො’’ති ජානන්ති, තදා යසො ලජ්ජියතො හුත්වා තා සබ්බා
ොදිත්වාඅඤ්ඤං නගරංපටිපජ්ජති.එවයමවයසොනරයදවයක්යෙොමනුස්යස

භක්ෙයන්යතො යදා සුන්දරනගරාභිමුයෙො අගමාසි, තදා තං දිස්වා
නගරවාසියනො මනුස්සා මරණභයතජ්ජිතසන්තාසා සකනගරයතො 
නික්ෙමිත්වාතයතොතයතොපලායිංසු.අථයතමනුස්යසපලායමායනදිස්වා
කස්සපදසබයලො තස්ස නරයදවස්ස යක්ෙස්ස පුරයතො අට්ඨාසි. නරයදයවො
එවං යදවයදවං ඨිතං දිස්වා විස්සරං යඝොරං නාදං නදිත්වා භගවයතො භයං
්ප්පායදතං අසක්යකොන්යතො තං සරණං ගන්ත්වා පඤ්හං පුච්ඡි. පඤ්හං
විස්සජ්යජත්වාතං දයමත්වාධම්යමයදසියමායන සම්පත්තානංනරමරානං

ගණනපථාතීතානං අභිසමයයො අයහොසි. යතන වුත්තං – ‘‘න යදවස්ස

ෙක්ඛස්සා’’තිආදි. තත්ථ අපය  ධම්මයදසයනති අපරස්මිං ධම්මයදසයන. 

එය සානන්තිඑයතසං.අයයමවවාපායඨො. 

තස්ස පන කස්සපභගවයතො එයකොව සාවකසන්නිපායතො අයහොසි.
බාරාණසීනගයර පුයරොහිතපුත්යතොතිස්යසොනාම අයහොසි. යසොකස්සපස්ස
යබොධිසත්තස්සසරීයර ලක්ෙණසම්පත්තිංදිස්වාපිතයනොභාසයතොසුත්වා–

‘‘නිස්සංසයං එයසො මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිත්වා බුද්යධො භවිස්සති, 
එතස්සාහං සන්තියක පබ්බජිත්වා සංසාරදුක්ෙයතො මුච්චිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා සුද්ධමුනිගණවන්තං හිමවන්තං ගන්ත්වා තාපසපබ්බජ්ජං
පබ්බජි.තස්සපරවාරභූතානිවීසතිතාපසසහස්සානිඅයහසුං.යසො අපරභායග
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‘‘කස්සපකුමායරො නික්ෙමිත්වා අභිසම්යබොධිං අනුප්පත්යතො’’ති සුත්වා
සපරවායරො ආගන්ත්වා කස්සපස්ස භගවයතො සන්තියක සපරවායරො 
එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජාය පබ්බජිත්වා අරහත්තං පාපුණි. තස්මිං සමාගයම
කස්සයපොභගවා මාඝපුණ්ණමායංපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි.යතනවුත්තං– 

8. 

‘‘තස්සාපියදවයදවස්ස, එයකොආසිසමාගයමො; 

ඛීණාසවානංවිමලානං, සන්තචිත්තානතාදිනං. 

9. 

‘‘වීසභික්ඛුසහස්සානං, තදාආසිසමාගයමො; 

අතික්කන්තභවන්තානං, හිරසීයලනතාදින’’න්ති. 

තත්ථ අතික්කන් භවන් ානන්ති 

අතික්කන්තපුථුජ්ජනයසොතාපන්නාදීනං, සබ්යබසං ඛීණාසවානයමවාති

අත්යථො. හිරිසීයලන ාදිනන්තිහිරයාචසීයලනචසදිසානං. 

තදා අම්හාකං යබොධිසත්යතො යජොතිපායලො නාම මාණයවො තිණ්ණං
යවදානං පාරගූ භූමියඤ්යචව අන්තලික්යෙ ච පාකයටො ඝටිකාරස්ස
කුම්භකාරස්සසහායයොඅයහොසි.යසො යතනසද්ධිංසත්ථාරං්පසඞ්කමිත්වා
තස්සධම්මකථංසුත්වාතස්සසන්තියක පබ්බජි.යසොආරද්ධවීරයයොතීණි
පිටකානි්ග්ගයහත්වාවත්තපටිපත්තියාබුද්ධසාසනං යසොයභසි.යසොපිතං
සත්ථාබොකාසි.යතනවුත්තං– 

10. 

‘‘අහංතදාමාණවයකො, යජොතිපායලොතිවිස්සුයතො; 

අජ්ොයයකොමන්තධයරො, තිණ්ණංයවදානපාරගූ. 

11. 

‘‘ලක්ෙයණ ඉතිහායසච, සධම්යමපාරමිංගයතො; 

භූමන්තලික්ෙකුසයලො, කතවිජ්යජොඅනවයයො. 

12. 

‘‘කස්සපස්සභගවයතො, ඝටිකායරොනාමුපට්ඨයකො; 

සගාරයවොසප්පතිස්යසො, නිබ්බුයතොතතියයඵයල. 

13. 

‘‘ආදායමංඝටීකායරො, ්පගඤ්ඡිකස්සපංජිනං; 

තස්සධම්මංසුණිත්වාන, පබ්බජිංතස්සසන්තියක. 

14. 



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

279 

පටුන 

‘‘ආරද්ධවීරයයොහුත්වා, වත්තාවත්යතසුයකොවියදො; 

නක්වචිපරහායාමි, පූයරසිංජිනසාසනං. 

15. 

‘‘යාවතා බුද්ධභණිතං, නවඞ්ගංජිනසාසනං; 

සබ්බංපරයාපුණිත්වාන, යසොභයිංජිනසාසනං. 

16. 

‘‘මමඅච්ෙරයංදිස්වා, යසොපිබුද්යධොවියාකර; 

ඉමම්හිභද්දයකකප්යප, අයංබුද්යධොභවිස්සති. 

17. 

‘‘අහුකපිලව්හයාරම්මා…යප.…යහස්සාමසම්මුොඉමං. 
30. 

‘‘තස්සාපිවචනංසුත්වා, භියයෙොචිත්තංපසාදයිං; 

්ත්තරංවතමධිට්ඨාසිං, දසපාරමිපූරයා. 

31. 

‘‘එවමහංසංසරත්වා, පරවජ්යජන්යතොඅනාචරං; 

දුක්කරඤ්චකතංමය්හං, යබොධියායයවකාරණා’’ති. 

තත්ථ භූමන් ලික්ඛකුසයලොති භූමිසික්ොසු ච අන්තලික්යෙසු ච

යජොතිචක්කාචායර යජොතිවිජ්ජාය ච කුසයලොති අත්යථො. උපට්ඨයකොති

්පට්ඨායයකො. සප්පතිස්යසොති සප්පතිස්සයයො. නිබ්බුය ොති විනීයතො, 

විස්සුයතො වා.  තියෙ ඵයලති නිමිත්තසත්තමී, තතියඵලාධිගමයහත

නිබ්බුයතොති අත්යථො. ආදාොති මං ගයහත්වා. වත් ාවත්ය සූති 

ඛුද්දකවත්තමහාවත්යතසු. යකොවියදොති යතසං පූරයණ කුසයලො. න ක්වචි

පරිොොමීති ක්වචිපිසීයලසුවාසමාධිසමාපත්තිආදීසුවාකත්ථචිකුයතොපින

පරහායාමි, සබ්බත්ථ යම පරහානි නාම න විජ්ජතීති දීයපති. ‘‘න යකොචි

පරහායාමී’’තිපිපායඨො, යසොයයවත්යථො. 

ොව ාති පරච්යෙදවචනයමතං, යාවතකන්ති අත්යථො. බුද්ධභණි න්ති

බුද්ධවචනං. යසොභයන්ති යසොයභසිං පකායසසිං. මම අච්ඡරිෙන්ති මම
සම්මාපටිපත්තිං අඤ්යඤහිඅසාධාරණංඅච්ෙරයංඅබ්භුතංකස්සයපොභගවා

දිස්වාති අත්යථො. සංසරිත්වාති සංසායර සංසරත්වා. අනාච න්ති අනාචාරං

අකත්තබ්බං, අකරණීයන්තිඅත්යථො. 

තස්ස පන කස්සපස්ස භගවයතො ජාතනගරං බාරාණසී නාම අයහොසි, 

බ්රහ්මදත්යතො නාම බ්රාහ්මයණො පිතා, පරමගුණවතී ධනවතීනාම බ්රාහ්මණී

මාතා, තිස්යසො ච භාරද්වායජො ච ද්යව අග්ගසාවකා, සබ්බමිත්යතො 

නාමුපට්ඨායකො, අනුළාච්රුයවළාචද්යවඅග්ගසාවිකා, නියරොධරුක්යෙො
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යබොධි, සරීරං වීසතිහත්ථුබ්යබධං අයහොසි, වීසතිවස්සසහස්සානි ආයු, 

සුනන්දානාමස්සඅග්ගමයහසී, විජිතයසයනොනාමපුත්යතො, පාසාදයායනන
නික්ෙමි.යතන වුත්තං– 

32. 

‘‘නගරංබාරාණසීනාම, කිකීනාමාසිෙත්තියයො; 

වසයතතත්ථනගයර, සම්බුද්ධස්සමහාකුලං. 

33. 

‘‘බ්රාහ්මයණොබ්රහ්මදත්යතොව, ආසිබුද්ධස්සයසොපිතා; 

ධනවතීනාමජනිකා, කස්සපස්සමයහසියනො. 

38. 

‘‘තිස්යසොචභාරද්වායජොච, අයහසුංඅග්ගසාවකා; 

සබ්බමිත්යතොනාමුපට්ඨායකො, කස්සපස්සමයහසියනො. 

39. 

‘‘අනුළා්රුයවළාච, අයහසුංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධිතස්සභගවයතො, නියරොයධොතිපවුච්චති. 

41. 

‘‘්ච්චත්තයනනයසොබුද්යධො, වීසතිරතනුග්ගයතො; 

විජ්ජුලට්ඨීවආකායස, චන්යදොවගහපූරයතො. 

42. 

‘‘වීසතිවස්සසහස්සානි, ආයුතස්ස මයහසියනො; 

තාවතාතිට්ඨමායනොයසො, තායරසිජනතංබහුං. 

43. 

‘‘ධම්මතළාකංමාපයිත්වා, සීලංදත්වාවියලපනං; 

ධම්මදුස්සංනිවායසත්වා, ධම්මමාලංවිභජ්ජිය. 

44. 

‘‘ධම්මවිමලමාදාසං, ඨපයිත්වාමහාජයන; 

යකචිනිබ්බානංපත්යථන්තා, පස්සන්තයමඅලඞ්කරං. 

45. 

‘‘සීලකඤ්චුකංදත්වාන, ොනකවචවම්මිතං; 

ධම්මචම්මංපාරුපිත්වා, දත්වාසන්නාහමුත්තමං. 

46. 
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‘‘සතිඵලකංදත්වාන, තිඛිණංඤාණකුන්තිමං; 

ධම්මෙග්ගවරංදත්වා, සීලසංසග්ගමද්දනං. 

47. 

‘‘යතවිජ්ජාභූසනංදත්වාන, ආයවළංචතයරොඵයල; 

ෙළභිඤ්ඤාභරණංදත්වා, ධම්මපුප්ඵපිළන්ධනං. 

48. 

‘‘සද්ධම්මපණ්ඩරච්ෙත්තං, දත්වා පාපනිවාරණං; 

මාපයිත්වාභයංපුප්ඵං, නිබ්බුයතොයසොසසාවයකො. 

49. 

‘‘එයසොහිසම්මාසම්බුද්යධො, අප්පයමයයෙොදුරාසයදො; 

එයසොහිධම්මරතයනො, ස්වාක්ොයතොඑහිපස්සියකො. 

50. 

‘‘එයසොහිසඞ්ඝරතයනො, සුප්පටිපන්යනොඅනුත්තයරො; 

සබ්බංතමන්තරහිතං, නනුරත්තාසබ්බසඞ්ොරා’’ති. 

තත්ථ විජ්ජුලට්ඨීවාති ඝනභායවන සණ්ඨිතා විජ්ජුලතා විය. චන්යදොව

ගෙපූරිය ොති පරයවසගහපරක්ඛියතො පුණ්ණචන්යදො විය. ධම්ම ළාකං 

මාපයත්වාති පරයත්තිධම්මතළාකං මාපයිත්වා. සීලං දත්වා වියලපනන්ති

චතපාරසුද්ධිසීලසඞ්ොතං චිත්තසන්තතිවිභූසනත්ථං වියලපනං දත්වා. 

ධම්මදුස්සං නිවායසත්වාති හියරොත්තප්පධම්මසඞ්ොතං සාටකයුගං

නිවායසත්වා. ධම්මමාලං විභජ්ජිොති
සත්තත්තිංසයබොධිපක්ඛියධම්මකුසුමමාලංවිභජිත්වා. විදහිත්වාතිඅත්යථො. 

ධම්මවිමලමාදාසන්ති විමලං යසොතාපත්තිමග්ගසඞ්ොතං ආදාසං
සාවජ්ජානවජ්ජකුසලාකුසලධම්මසල්ලක්ෙණත්ථං මහාජනස්ස

ධම්මතළාකතීයරධම්මාදාසංඨයපත්වාතිඅත්යථො. මොජයනතිමහාජනස්ස. 

යකචීති යය යකචි. නිබ්බානං පත්යථන් ාති සබ්බාකුසලමලවිලයකරං 
අමතමසඞ්ෙතමනීතිකං පරමසන්තං අච්චුතිරසං නිබ්බානං පත්යථන්තා
විචරන්ති. යත ඉමං අලඞ්කාරං වුත්තප්පකාරං මයා දස්සිතං පස්සන්තූති

අත්යථො. ‘‘නිබ්බානමභිපත්යථන්තා, පස්සන්තමංඅලඞ්කර’’න්තිපිපායඨො, 
යසොයයවත්යථො. අලඞ්කරන්තිරස්සංකත්වාවුත්තං. 

සීලකඤ්චුකං දත්වානාති පඤ්චසීලදසසීලචතපාරසුද්ධිසීලමයං

කඤ්චුකං දත්වා. ඣානකවචවම්මි න්ති

චතක්කපඤ්චකජ්ොනකවචබන්ධං බන්ධිත්වා. ධම්මචම්මං පාරුපිත්වාති

සතිසම්පජඤ්ඤසඞ්ොතධම්මචම්මං පාරුපිත්වා. දත්වාසන්නාෙමුත් මන්ති

්ත්තමං චතරඞ්ගසමන්නාගතංවීරයසන්නාහංදත්වාතිඅත්යථො. සතිඵලකං 
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දත්වානාති රාගාදියදොසාරපාපනිවාරණත්ථං චතසතිපට්ඨානඵලකනිවාරණං

දත්වා. තිඛිණං ඤාණකුන්තිමන්ති පටියවධසමත්ථං 

තිඛිණවිපස්සනාඤාණකුන්තවන්තං, විපස්සනාඤාණනිසිතකුන්තවරන්ති

අත්යථො, කියලසබලනිධනකරසමත්ථංවායයොගාවචරයයොධවරංඨයපත්වාති

අත්යථො. ධම්මඛග්ගව ං දත්වාති තස්ස යයොගාවචරස්ස
වීරයුපලතලනිසිතධාරං මග්ගපඤ්ඤාවරෙග්ගං දත්වා. 

සීලසංසග්ගමද්දනන්ති අරයං යලොකුත්තරසීලං

කියලසසංසග්ගමද්දනත්ථාය, කියලසනිඝාතනත්ථායාතිඅත්යථො. 

ය විජ්ජාභූසනංදත්වාතියතවිජ්ජාමයං විභූසනංදත්වා. ආයවළංචතුය ො

ඵයලති චත්තාර ඵලානි වටංසකං කත්වා. ඡළභිඤ්ඤාභ ණන්ති
ආභරණත්ථාය අලඞ්කාරකරණත්ථාය ෙ අභිඤ්ඤායයො දත්වා. 

ධම්මපුප්ඵපිළන්ධනන්ති නවයලොකුත්තරධම්මසඞ්ොතංකුසුමමාලංකත්වා. 

සද්ධම්මපණ්ඩ ච්ඡත් ං, දත්වා පාපනිවා ණන්ති අච්චන්තවිසුද්ධං

විමුත්තියසතච්ෙත්තං සබ්බාකුසලාතපනිවාරණං දත්වා. මාපයත්වාභෙං

පුප්ඵන්තිඅභයපුරගාමිනංඅට්ඨඞ්ගිකමග්ගං පුප්ඵංකත්වාතිඅත්යථො. 

කස්සයපො කිර භගවා කාසිරට්යඨ යසතබෙනගයර යසතබයයොයන 
පරනිබ්බායි.ධාතයයොකිරස්සනවිකිරංසු.සකලජම්බුදීපවාසියනොමනුස්සා 
සන්නිපතිත්වා එයකකං සුවණ්ණිට්ඨකං යකොටිඅග්ඝනකං රතනවිචිත්තං
බහිචිනනත්ථං එයකකං අඩ්ඪයකොටිඅග්ඝනකං අබ්භන්තරපූරණත්ථං
මයනොසිලාය මත්තිකාකිච්චං යතයලන ්දකකිච්චං කයරොන්යතො 
යයොජනුබ්යබධංථූපමකංසු. 

‘‘කස්සයපොපි භගවාකතකිච්යචො, සබ්බසත්තහිතයමව කයරොන්යතො; 

කාසිරාජනගයරමිගදායය, යලොකනන්දනකයරොනිවසී’’ති. 

යසසගාථාසුසබ්බත්ථපාකටයමවාති. 

ඉතිමධුරත්ථවිලාසිනියාබුද්ධවංස-අට්ඨකථාය 

කස්සපබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එත්තාවතාචතවීසතියාබුද්ධානංබුද්ධවංසවණ්ණනා 

සබ්බාකායරනනිට්ඨිතා. 

27. යගො මබුද්ධවංසවණ්ණනා 

දූයරනිදානකථා 

‘‘ඉදානි යස්මාඅම්හාකං, බුද්ධවංසස්ස වණ්ණනා; 
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අනුක්කයමනසම්පත්තා, තස්මායංතස්සවණ්ණනා’’. 

තත්ථ අම්හාකං යබොධිසත්යතො දීපඞ්කරාදීනං චතවීසතියා බුද්ධානං 
සන්තියක අධිකාරං කයරොන්යතො කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාර
අසඞ්යෙෙයොනි ආගයතො. කස්සපස්ස පන භගවයතො ඔරභායග ඨයපත්වා

ඉමං සම්මාසම්බුද්ධං අඤ්යඤො බුද්යධො නාම නත්ථි. ඉති දීපඞ්ක ාදීනං

චතුවීසතිො බුද්ධානං සන්තියක ලද්ධබොකරයණො පන යබොධිසත්යතො
යයයනන– 

‘‘මනුස්සත්තංලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතසත්ථාරදස්සනං; 

පබ්බජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචෙන්දතා; 

අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ෙතී’’ති.(බු.වං.2.59) – 

ඉයම අට්ඨ ධම්යම සයමොධායනත්වා දීපඞ්කරපාදමූයල කතාභිනීහායරන 

‘‘හන්ද, බුද්ධකයර ධම්යම, විචිනාමි ඉයතො චියතො’’ති ්ස්සාහං කත්වා

‘‘විචිනන්යතො තදාදක්ඛිං, පඨමං දානපාරමි’’න්ති දානපාරමිතාදයයො

බුද්ධකාරකධම්මා දිට්ඨා, යතපූයරන්යතොයාවයවස්සන්තරත්තභාවාආගමි, 
ආගච්ෙන්යතො ච යය යත කතාභිනීහාරානං යබොධිසත්තානං ආනිසංසා
සංවණ්ණිතා– 

‘‘එවංසබ්බඞ්ගසම්පන්නා, යබොධියානියතානරා; 

සංසරංදීඝමද්ධානං, කප්පයකොටිසයතහිපි. 

‘‘අවීචිම්හි නුප්පජ්ජන්ති, තථා යලොකන්තයරසුච; 

නිජ්ොමතණ්හාඛුප්පිපාසා, නයහොන්තිකාළකඤ්ජිකා. 

‘‘නයහොන්තිඛුද්දකාපාණා, ්ප්පජ්ජන්තාපිදුග්ගතිං; 

ජායමානාමනුස්යසසු, ජච්චන්ධානභවන්තියත. 

‘‘යසොතයවකල්ලතානත්ථි, නභවන්තිමූගපක්ඛිකා; 

ඉත්ථිභාවංනගච්ෙන්ති, ්භයතොබෙඤ්ජනපණ්ඩකා. 

‘‘නභවන්තිපරයාපන්නා, යබොධියානියතානරා; 

මුත්තාආනන්තරයකහි, සබ්බත්ථසුද්ධයගොචරා. 

‘‘මිච්ොදිට්ඨිංනයසවන්ති, කම්මකිරයදස්සනා; 

වසමානාපිසග්යගසු, අසඤ්ඤංනූපපජ්ජයර. 

‘‘සුද්ධාවායසසුයදයවසු, යහතනාමනවිජ්ජති; 

යනක්ෙම්මනින්නාසප්පුරසා, විසංයුත්තාභවාභයව; 
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චරන්ති යලොකත්ථචරයායයො, පූයරන්ති සබ්බපාරමී’’ති. (ධ. ස. 

අට්ඨ. නිදානකථා; අප. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා; ජා. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා; චරයා. අට්ඨ.පකිණ්ණකකථා); 

යත ආනිසංයස අධිගන්ත්වාව ආගයතො. එවං ආගච්ෙන්යතො
යවස්සන්තරත්තභායවඨියතො– 

‘‘අයචතනායංපථවී, අවිඤ්ඤායසුෙංදුෙං; 

සාපිදානබලාමය්හං, සත්තක්ෙත්තංපකම්පථා’’ති.(චරයා. 1.124) 

– 

එවං මහාපථවිකම්පනාදීනිමහාපුඤ්ඤානිකත්වාආයුපරයයොසායනතයතො 
චවිත්වාතසිතපුයරනිබ්බත්ති. 

අවිදූයරනිදානකථා 

තසිතපුයර වසමායනයයව පන යබොධිසත්යත බුද්ධයකොලාහලං නාම

්දපාදි. යලොකස්මිඤ්හි තීණි යකොලාෙලානි ්ප්පජ්ජන්ති. යසයෙථිදං –

කප්පයකොලාහලං, බුද්ධයකොලාහලං, චක්කවත්තියකොලාහලන්ති. තත්ථ
‘‘වස්සසතසහස්සස්ස අච්චයයන කප්පුට්ඨානං භවිස්සතී’’ති යලොකබූහා
නාමකාමාවචරයදවාමුත්තසිරාවිකිණ්ණයකසාරුදමුො අස්සූනිහත්යථහි
පුඤ්ෙමානා රත්තවත්ථනිවත්ථා අතිවිය විරූපයවසධාරයනො හුත්වා 

මනුස්සපයථ විචරන්තා එවං ආයරොයචන්ති – ‘‘මාරසා, මාරසා, ඉයතො

වස්සසතසහස්සස්ස අච්චයයන කප්පුට්ඨානං භවිස්සති, අයං යලොයකො

විනස්සිස්සති, මහාසමුද්යදොපි ්ස්සුස්සිස්සති, අයඤ්ච මහාපථවීසියනරුච

පබ්බතරාජා ්ඩ්ඩය්හිස්සන්ති විනස්සිස්සන්ති, යාව බ්රහ්මයලොකා

යලොකවිනායසො භවිස්සති, යමත්තං, මාරසා, භායවථ, කරුණං මුදිතං

්යපක්ෙං, මාරසා, භායවථ, මාතරං පිතරං ්පට්ඨහථ, කුයල

යජට්ඨාපචායියනො යහොථා’’ති.ඉදං කප්පයකොලාෙලං නාම. 

‘‘වස්සසහස්සස්ස අච්චයයන පන සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො යලොයක 

්පජ්ජිස්සතී’’ති යලොකපාලයදවතා – ‘‘ඉයතො, මාරසා, වස්සසහස්සස්ස
අච්චයයන බුද්යධො යලොයක ්ප්පජ්ජිස්සතී’’ති ්ග්යඝොයසන්තියයො

ආහිණ්ඩන්ති.ඉදං බුද්ධයකොලාෙලං නාම. 

‘‘වස්සසතස්සඅච්චයයනචක්කවත්තිරාජා්ප්පජ්ජිස්සතී’’ති යදවතා–

‘‘ඉයතො, මාරසා, වස්සසතස්සඅච්චයයනචක්කවත්තිරාජා්ප්පජ්ජිස්සතී’’ති 

්ග්යඝොයසන්තියයොආහිණ්ඩන්ති.ඉදං චක්කවත්තියකොලාෙලං නාම (ඛු.පා.

අට්ඨ. 5.මඞ්ගලපඤ්හසමුට්ඨානකථා; අප. අට්ඨ. 1.අවිදූයරනිදානකථා; ජා. 

අට්ඨ.1.අවිදූයරනිදානකථා). 
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යතසු බුද්ධයකොලාහලසද්දං සුත්වා සකලදසසහස්සචක්කවාළයදවතා
එකයතො සන්නිපතිත්වා – ‘‘අසුයකො නාම සත්යතො බුද්යධො භවිස්සතී’’ති

ඤත්වා්පසඞ්කමිත්වා ආයාචන්ති, ආයාචමානාචතස්සපුබ්බනිමිත්යතසු
්ප්පන්යනසු ආයාචන්ති. තදා පන සබ්බාපි තා එයකකචක්කවායළ 

චතමහාරාජ-සක්ක-සුයාම-සන්තසිත-සුනිම්මිත-වසවත්ති-මහාබ්රහ්යමහි
සද්ධිං එකචක්කවායළ සන්නිපතිත්වා තසිතභවයන

්ප්පන්නචුතිනිමිත්තස්ස යබොධිසත්තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා – ‘‘මාරස, 

තම්යහහි දස පාරමියයො පූරතා, පූයරන්යතහි ච න

සක්කබ්රහ්මසම්පත්තිආදිකං සම්පත්තිං පත්යථන්යතහි පූරතා, 
යලොකනිත්ථරණත්ථාය පන යවො සබ්බඤ්ඤුතං පත්යථන්යතහි පරපූරතා 
බුද්ධත්තාය– 

‘‘කායලො යෙොයතමහාවීර, ්ප්පජ්ජමාතකුච්ඡියං; 

සයදවකංතාරයන්යතො, බුජ්ෙස්සුඅමතංපද’’න්ති.(බු.වං.1.67) – 

යාචිංසු. 

අථ මහාසත්යතො යදවතාහි එවං ආයාචියමායනො යදවතානං පටිඤ්ඤං

අදත්වාව කාල-දීප-යදස-කුල-ජයනත්තිආයුපරච්යෙදවයසන පඤ්ච 

මොවියලොකනානි වියලොයකසි. තත්ථ ‘‘කායලො නු යෙො, න කායලො’’ති
පඨමං කාලං වියලොයකසි. තත්ථ වස්සසතසහස්සයතො ්ද්ධං

වඩ්ඪිතආයුකායලො කායලො නාම න යහොති. කස්මා? තදා හි සත්තානං

ජාතිජරාමරණානි න පඤ්ඤායන්ති, බුද්ධානඤ්ච ධම්මයදසනා

තිලක්ෙණමුත්තා නාම නත්ථි, යතසං ‘‘අනිච්චං දුක්ෙමනත්තා’’ති
කයථන්තානං ‘‘කිං නායමතං කයථන්තී’’ති යනව යසොතබ්බං න

සද්ධාතබ්බං මඤ්ඤන්ති, තයතො අභිසමයයො න යහොති, තස්මිං අසති
අනියොනිකං සාසනං යහොති. තස්මා යසො අකායලො. වස්සසතයතො

ඌනආයුකායලොපිකායලොන යහොති.කස්මා? තදාසත්තා්ස්සන්නකියලසා

යහොන්ති, ්ස්සන්නකියලසානඤ්ච දින්යනොවායදොඔවාදට්ඨායනනතිට්ඨති, 

්දයක දණ්ඩරාජි විය ඛිප්පං විගච්ෙති. තස්මා යසොපි අකායලො.
වස්සසතසහස්සයතො පන පට්ඨාය යහට්ඨා වස්සසතයතො පට්ඨාය ්ද්ධං
ආයුකායලො කායලො නාම. තදා පන වස්සසතකායලො අයහොසි. අථ

මහාසත්යතො‘‘නිබ්බත්තිතබ්බකායලො’’ති කාලං පස්සි. 

තයතො දීපං ඔයලොයකන්යතො සපරවායර චත්තායරො මහාදීයප

ඔයලොයකත්වා – ‘‘තීසු දීයපසු බුද්ධා න නිබ්බත්තන්ති, ජම්බුදීයපයයව

නිබ්බත්තන්තී’’ති දීපං පස්සි. 

තයතො‘‘ජම්බුදීයපොනාමමහා, දසයයොජනසහස්සපරමායණො.කතරස්මිං
නු යෙො පයදයස බුද්ධා නිබ්බත්තන්තී’’ති ඔකාසං ඔයලොයකන්යතො
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මජ්ඣිමයදසං පස්සි. ‘‘කපිලවත්ථු නාම නගරං, තත්ථ මයා 
නිබ්බත්තිතබ්බ’’න්තිනිට්ඨමගමාසි. 

තයතො කුලං වියලොයකන්යතො – ‘‘බුද්ධා නාම යවස්සකුයල වා
සුද්දකුයල වා න නිබ්බත්තන්ති. යලොකසම්මයත පන ෙත්තියකුයල වා 

බ්රාහ්මණකුයලවානිබ්බත්තන්ති, එතරහිෙත්තියකුලංයලොකසම්මතං, තත්ථ 

නිබ්බත්තිස්සාමිසුද්යධොදයනොනාමරාජාපිතායමභවිස්සතී’’ති කුලං පස්සි. 

තයතොමාතරංවියලොයකන්යතො–‘‘බුද්ධමාතානාමයලොලාසුරාධුත්තා

න යහොති, කප්පසතසහස්සං පන පූරතපාරමී ජාතියතො පට්ඨාය 

අෙණ්ඩපඤ්චසීලායයවයහොති.අයඤ්චමහාමායානාමයදවීඑදිසී, අයංයම

මාතා භවිස්සති, කිත්තකං පනස්සා ආයූති, දසන්නං මාසානං ්පර සත්ත 

දිවසානී’’තිපස්සි. 

ඉති ඉමං පඤ්චවිධං මහාවියලොකනං වියලොයකත්වා – ‘‘කායලො යම, 

මාරසා, බුද්ධභාවායා’’තියදවානංපටිඤ්ඤංදත්වා–‘‘ගච්ෙථතම්යහ’’තිතා
යදවතා ්යයෙොයජත්වා තසිතයදවතාහි පරවුයතො තසිතපුයර නන්දනවනං
පාවිසි. සබ්බයදවයලොයකසු හි නන්දනවනං අත්ථියයව. තත්රනං යදවතා –
‘‘ඉයතොචුයතොසුගතිංගච්ො’’තිපුබ්යබ කතකුසලකම්යමොකාසං සාරයමානා
විචරන්ති. යසො එවං තාහි යදවතාහි කුසලං සාරයමානාහි පරවුයතො තත්ර
විචරන්යතොව චවිත්වා මහාමායාය යදවියා කුච්ඡිස්මිං 
්ත්තරාසාළ්හනක්ෙත්යතන පටිසන්ධිං ගණ්හි. මහාපුරසස්ස පන මාත
කුච්ඡිස්මිං පටිසන්ධිග්ගණ්හනක්ෙයණ එකප්පහායරයනව
සකලදසසහස්සියලොකධාත සඞ්කම්පි. ද්වත්තිංස පුබ්බනිමිත්තානි
පාතරයහසුං. 

එවං ගහිතපටිසන්ධිකස්ස යබොධිසත්තස්ස යචව යබොධිසත්තමාතයා ච 

්පද්දවනිවාරණත්ථං ෙග්ගහත්ථා චත්තායරො යදවපුත්තා ආරක්ෙං

ගණ්හිංසු. යබොධිසත්තස්ස මාත පුරයසසු රාගචිත්තං නුප්පජ්ජි, 
ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තා ච සා අයහොසි සුඛිනී අකිලන්තකායා.
යබොධිසත්තඤ්ච අත්තයනො කුච්ඡිගතං විප්පසන්යන මණිරතයන 

ආවුතපණ්ඩුසුත්තං විය පස්සති. යස්මා යබොධිසත්යතන වසිතකුච්ඡි නාම 

යචතියගබ්භසදිසා යහොති, න සක්කා අඤ්යඤන සත්යතන ආවසිතං වා

පරභුඤ්ජිතංවා, තස්මායබොධිසත්තමාතාසත්තාහජායතයබොධිසත්යතකාලං
කත්වා තසිතපුයර නිබ්බත්ති. යථා පන අඤ්ඤා ඉත්ථියයො දස මායස

අප්පත්වාපි අතික්කමිත්වාපි නිසින්නාපි නිපන්නාපි විජායන්ති, න එවං
යබොධිසත්තමාතා. යබොධිසත්තමාතා පන යබොධිසත්තං දස මායස කුච්ඡිනා

පරහරත්වාඨිතාවවිජායති.අයං යබොධිසත් මාතු ධම්ම ා. 

මහාමායාපි යදවී දස මායස කුච්ඡිනා යබොධිසත්තං පරහරත්වා
පරපුණ්ණගබ්භාඤාතිඝරං ගන්තකාමා සුද්යධොදනමහාරාජස්ස ආයරොයචසි
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– ‘‘ඉච්ොමහං, මහාරාජ, යදවදහනගරං ගන්ත’’න්ති. රාජා ‘‘සාධූ’’ති 
සම්පටිච්ඡිත්වාකපිලවත්ථුයතොයාවයදවදහනගරාඅඤ්ජසංසමංකායරත්වා 
කදලිපුණ්ණඝටකමුකධජපටාකාදීහි අලඞ්කාරායපත්වා නවකනකසිවිකාය
නිසීදායපත්වා මහතියා විභූතියා මහතා පරවායරන යපයසසි. ද්වින්නං පන
නගරානං අන්තයර ්භයනගරවාසීනං පරයභොගාරහං ලුම්බිනීවනං නාම

මඞ්ගලසාලවනං අත්ථි, තංතස්මිං සමයයමූලයතො යාව අග්ගසාොසබ්බං
එකඵාලිඵුල්ලං අයහොසි. සාෙන්තයරහි යචව පුප්ඵන්තයරහි ච 
පරමරතිකරමධුරමයනොරමවිරුතාහි මදමුදිතාහි අනුභුත්තපඤ්චරාහි 

පරභතමධුකරවධූහි ්පගීයමානසුරනන්දනනන්දනවනසදිසයසොභං වනං
දිස්වා යදවියා සාලවනකීළමනුභවිතං චිත්තමුප්පජ්ජි (අප. අට්ඨ.

1.අවිදූයරනිදානකථා; ජා.අට්ඨ. 1.අවිදූයරනිදානකථා). 

‘‘විභූසිතාබාලජනාතිචාලිනී, විභූසිතඞ්ගීවනියතවමාලිනී; 

සදාජනානංනයනාලිමාලිනී, විලුම්පිනීවාතිවියරොචි ලුම්බිනී’’. 

අමච්චා රඤ්යඤො ආයරොයචත්වා යදවිං ගයහත්වා තං ලුම්බිනීවනං 
පවිසිංසු. සා මඞ්ගලසාලමූලං ගන්ත්වා තස්ස ්ජුසමවට්ටක්ෙන්ධස්ස 

පුප්ඵඵලපල්ලවසමලඞ්කතස්ස යං සාෙං ගණ්හිතකාමා අයහොසි, සා 
සාලසාො අබලා ජනහදයයලොලා සයයමව විලම්බමානා හුත්වා තස්සා
කරතලස්මිං සමුපගතා. අථ සා තං සාලසාෙං තම්බතඞ්ගනඛුජ්ජයලන
කමලදලවත්තිවට්ටඞ්ගුලිනා නවකනකකටවලයයසොභිනා දක්ඛියණන
පරමරතිකයරන කයරන අග්ගයහසි. සා තං සාලසාෙං ගයහත්වා ඨිතා
අසිතජලධරවිවරගතා බාලචන්දයලොවියචඅචිරට්ඨිතිකාඅච්චිපභාවියච
නන්දනවනජාතායදවීවියචයදවී වියරොචිත්ථ.තාවයදවචස්සාකම්මජවාතා
චලිංසු. අථස්සා සාණිපාකාරං පරක්ඛිපිත්වා මහාජයනො පටික්කමි. සා
සාලසාෙංගයහත්වාතිට්ඨමානායඑවතස්සාගබ්භවුට්ඨානං අයහොසි. 

තඞ්ෙණංයයව චත්තායරො විසුද්ධචිත්තා මහාබ්රහ්මායනො සුවණ්ණජාලං
ආදායආගන්ත්වායතනසුවණ්ණජායලනයබොධිසත්තං සම්පටිච්ඡිත්වාමාත

පුරයතොඨයපත්වා – ‘‘අත්තමනා, යදවි, යහොහි, මයහසක්යෙොයත පුත්යතො
්ප්පන්යනො’’ති ආහංසු. යථා පන අඤ්යඤ සත්තා මාතකුච්ඡියතො

නික්ෙමන්තා පටික්කූයලන අසුචිනා මක්ඛිතා නික්ෙමන්ති, න එවං
යබොධිසත්යතො. යබොධිසත්යතො පන ද්යව හත්යථ ද්යව පායද පසායරත්වා
ඨිතයකොව මාතකුච්ඡිසම්භයවන යකනචි අසුචිනා අමක්ඛියතොව සුද්යධො
විසයදො කාසිකවත්යථ නික්ඛිත්තමණිරතනං විය වියරොචමායනො
මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමි. එවං සන්යතපි යබොධිසත්තස්ස ච
යබොධිසත්තමාතයා ච සක්කාරත්ථං ආකාසයතො ද්යව ්දකධාරා
නික්ෙමිත්වායබොධිසත්තස්සචමාතයාචසරීයර්තංගාහායපසුං. 

අථනං සුවණ්ණජායලන පටිග්ගයහත්වා ඨිතානං බ්රහ්මානං හත්ථයතො 
චත්තායරොමහාරාජායනොමඞ්ගලසම්මතායසුෙසම්ඵස්සායඅජිනප්පයවණියා
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ගණ්හිංසු, යතසං හත්ථයතො මනුස්සා දුකූලචුම්බටයකන ගණ්හිංසු, 
මනුස්සානං හත්ථයතො මුච්චිත්වා පථවියං පතිට්ඨාය පුරත්ථිමං දිසං

ඔයලොයකසි, අයනකානි චක්කවාළසහස්සානි එකඞ්ගණානි අයහසුං. තත්ථ

යදවමනුස්සාගන්ධපුප්ඵමාලාදීහි පූජයමානා– ‘‘මහාපුරස, තම්යහහිසදියසො

එත්ථ නත්ථි, කුයතො ්ත්තරතයරො’’ති ආහංසු. එවං දස දිසා 
අනුවියලොයකත්වා අත්තනා සදිසං අදිස්වා ්ත්තරදිසාභිමුයෙො

සත්තපදවීතිහායරන අගමාසි. ගච්ෙන්යතො ච පථවියා එව ගයතො, 

නාකායසන. අයචලයකොව ගයතො, න සයචලයකො. දහයරොව ගයතො, න 
යසොළසවස්සුද්යදසියකො. මහාජනස්ස පන ආකායසන ගච්ෙන්යතො විය
අලඞ්කතපටියත්යතොවියච යසොළසවස්සුද්යදසියකොවියචඅයහොසි.තයතො

සත්තයමපයදඨත්වා ‘‘අග්යගොහමස්මි යලොකස්සා’’තිආදිකං (දී.නි.2.31; 

ම.නි.3.207) ආසභිංවාචංනිච්ොයරන්යතොසීහනාදං නදි. 

යබොධිසත්යතොහිතීසුඅත්තභායවසුමාතකුච්ඡියතොනික්ෙන්තමත්යතොව 

වාචං නිච්ොයරසි මයහොසධත්තභායව, යවස්සන්තරත්තභායව, ඉමස්මිං
අත්තභායවති. මයහොසධත්තභායව කිරස්ස මාතකුච්ඡියතො
නික්ෙන්තමත්තස්යසවසක්යකොයදවරාජා ආගන්ත්වාචන්දනසාරංහත්යථ

ඨයපත්වාගයතො, තංමුට්ඨියංකත්වාවනික්ෙන්යතො.අථ නංමාතා–‘‘තාත, 

ත්වං කිං ගයහත්වා ආගයතොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ඔසධං, අම්මා’’ති. ඉති ඔසධං
ගයහත්වාආගතත්තා‘‘ඔසධකුමායරො’’ත්යවවස්ස නාමමකංසු. 

යවස්සන්තරත්තභායව පන මාතකුච්ඡියතො නික්ෙන්තමත්යතොව 

දක්ඛිණහත්ථංපසායරත්වා–‘‘අත්ථිනුයෙො, අම්ම, කිඤ්චියගහස්මිංධනං, 
දානං දස්සාමී’’ති වදන්යතො නික්ෙමි. අථස්ස මාතා – ‘‘සධයන කුයල

නිබ්බත්යතොසි, තාතා’’ති පුත්තස්ස හත්ථං අත්තයනො හත්ථතයල කත්වා
සහස්සත්ථවිකංඨයපසි. 

ඉමස්මිං පනඅත්තභායව ඉමං සීහනාදංනදීතිඑවං යබොධිසත්යතොතීසු 
අත්තභායවසු මාතකුච්ඡියතො නික්ෙන්තමත්යතොව වාචං නිච්ොයරසි.
ජාතක්ෙයණපිස්ස ද්වත්තිංස පුබ්බනිමිත්තානි පාතරයහසුං. යස්මිං පන
සමයය අම්හාකං යබොධිසත්යතො ලුම්බිනීවයන ජායතො තස්මිංයයව සමයය 

 ාහුලමා ා යදවී ආනන්යදො ඡන්යනො කාළුදායී අමච්යචො කණ්ඩයකො 

අස්සරාජා මොයබොධිරුක්යඛො චතස්යසො නිධිකුම්භියෙො ච ජාතා, තත්ථ
එයකො ගාවුතප්පමායණො එයකො අඩ්ඪයයොජනප්පමායණො එයකො

තිගාවුතප්පමායණො එයකො යයොජනප්පමායණො අයහොසි. ඉයම සත් 

සෙජා ා නාමයහොන්ති. 

්භයනගරවාසියනො මහාපුරසං ගයහත්වා කපිලවත්ථුපුරයමව අගමංසු. 
තංදිවසයමව – ‘‘කපිලවත්ථුනගයර සුද්යධොදනමහාරාජස්ස පුත්යතො
යබොධිමූයල නිසීදිත්වා බුද්යධො භවිස්සතී’’ති තාවතිංසභවයන හට්ඨතට්ඨා
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යදවසඞ්ඝා යචලුක්යෙපාදීනි පවත්යතන්තා කීළිංසු. තස්මිං සමයය

සුද්යධොදනමහාරාජස්ස කුලූපයකො අට්ඨසමාපත්තිලාභී කාළයදවයලො නාම
තාපයසො භත්තකිච්චං කත්වා දිවාවිහාරත්ථාය තාවතිංසභවනං ගන්ත්වා
තත්ථ දිවාවිහාරං නිසින්යනො තා යදවතා තට්ඨමානසා කීළන්තියයො දිස්වා

‘‘කිංකාරණා තට්ඨමානසා පමුදිතහදයා කීළථ, මය්හං තං කාරණං

කයථථා’’ති පුච්ඡි. තයතො යදවතා ආහංසු – ‘‘මාරස, සුද්යධොදනරඤ්යඤො

පුත්යතොජායතො, යසොයබොධිමණ්යඩනිසීදිත්වාබුද්යධොහුත්වා ධම්මචක්කං

පවත්යතස්සති, තස්ස‘අනන්තරූපංබුද්ධලීළංපස්සිතංලභිස්සාමා’ති ඉමිනා
කාරයණනතට්ඨම්හා’’ති. 

අථ තාපයසො තාසං යදවතානං වචනං සුත්වා
පරමදස්සනීයරතනාවයලොකයතො යදවයලොකයතොඔරුය්හනරපතිනියවසනං
පවිසිත්වා පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. තයතො කතපටිසන්ථාරං රාජානං –

‘‘පුත්යතො කිර යත, මහාරාජ, ජායතො, තං පස්සිස්සාමා’’ති ආහ. රාජා
අලඞ්කතපටියත්තං තනයං ආහරායපත්වා යදවලතාපසං වන්දායපතං
අභිහර.මහාපුරසස්සපාදා පරවත්තිත්වාවිජ්ජුලතාවිය අසිතජලධරකූයටසු
තාපසස්ස ජටාසු පතිට්ඨහිංසු. යබොධිසත්යතන හි යතනත්තභායවන 
වන්දිතබ්යබො නාම අඤ්යඤො නත්ථි. තයතො තාපයසො ්ට්ඨායාසනා
යබොධිසත්තස්ස අඤ්ජලිං පග්ගයහසි. රාජා තං අච්ෙරයං දිස්වා අත්තයනො
පුත්තං වන්දි. තාපයසො යබොධිසත්තස්ස ලක්ෙණසම්පත්තිං දිස්වා –

‘‘භවිස්සති නු යෙො බුද්යධො, ්දාහු න භවිස්සතී’’ති ආවජ්යජත්වා
්පධායරන්යතො – ‘‘නිස්සංසයංබුද්යධොභවිස්සතී’’තිඅනාගතංසඤායණන 

ඤත්වා–‘‘අච්ෙරයපුරයසොඅය’’න්තිසිතංඅකාසි. 

තයතො ‘‘අහං ඉමං බුද්ධභූතං දට්ඨුං ලභිස්සාමි නු යෙො, යනො’’ති 

්පධායරන්යතො – ‘‘න ලභිස්සාමි, අන්තරායයව කාලං කත්වා
බුද්ධසයතනපි බුද්ධසහස්යසනපි ගන්ත්වා යබොයධතං අසක්කුයණයයෙ
අරූපභයව නිබ්බත්තිස්සාමී’’ති දිස්වා – ‘‘එවරූපං නාම අච්ෙරයපුරසං 

බුද්ධභූතං දට්ඨුං න ලභිස්සාමි, මහතී වත යම ජානි භවිස්සතී’’ති පයරොදි.

මනුස්සා පන දිස්වා – ‘‘අම්හාකං අයයෙො ඉදායනව හසිත්වා පුන

යරොදිතමාරභි, කිං නු යෙො, භන්යත, අම්හාකං අයෙපුත්තස්ස යකොචි

අන්තරායයො භවිස්සතී’’ති පුච්ඡිංසු. තාපයසො ආහ – ‘‘නත්යථතස්ස

අන්තරායයො, නිස්සංසයයන බුද්යධො භවිස්සතී’’ති. ‘‘අථ කස්මා තම්යහ 

පයරොදිත්ථා’’ති? ‘‘එවරූපං අච්ෙරයපුරසං බුද්ධභූතං දට්ඨුං න ලභිස්සාමි, 
මහතීවත යමජානිභවිස්සතීතිඅත්තානංඅනුයසොචන්යතොයරොදාමී’’තිආහ. 

තයතො යබොධිසත්තං පඤ්චයම දිවයස සීසං න්හායපත්වා – ‘‘නාමං 
ගණ්හිස්සාමා’’ති රාජභවනං චතජ්ජාතිකගන්යධන ්පලිම්පිත්වා
ලාජපඤ්චමානි කුසුමානි විකිරත්වා අසම්භින්නපායාසං පචායපත්වා
තිණ්ණං යවදානං පාරඞ්ගයත අට්ඨසයත බ්රාහ්මයණ නිමන්යතත්වා
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පටුන 

රාජභවයනනිසීදායපත්වාමධුපායාසංයභොයජත්වා සක්කාරංකත්වා–‘‘කිං
නු යෙො භවිස්සතී’’ති ලක්ෙණානි පරග්ගාහායපසුං. යතසු රාමාදයයො අට්ඨ
බ්රාහ්මණපණ්ඩිතා ලක්ෙණපරග්ගාහකා අයහසුං. යතසු සත්ත ජනා ද්යව 

අඞ්ගුලියයො ්ක්ඛිපිත්වා ද්යවධා බොකරංසු – ‘‘ඉයමහි ලක්ෙයණහි

සමන්නාගයතො අගාරං අජ්ොවසන්යතො රාජා යහොති චක්කවත්තී, 
පබ්බජමායනො බුද්යධො’’ති. යතසං පන සබ්බදහයරො යගොත්යතන 
යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම බ්රාහ්මයණො යබොධිසත්තස්ස ලක්ෙණවරසම්පත්තිං

දිස්වා – ‘‘එතස්ස අගාරමජ්යෙ ඨානකාරණං නත්ථි, එකන්යතයනව
විවටච්ෙයදො බුද්යධො භවිස්සතී’’ති එකයමව අඞ්ගුලිං ්ක්ඛිපිත්වා
එකංසබොකරණං බොකාසි. අථස්ස නාමං ගණ්හන්තා 

සබ්බයලොකත්ථසිද්ධිකරත්තා සිද්ධත්යථොතිනාමමකංසු. 

අථ යත බ්රාහ්මණා අත්තයනො ඝරානි ගන්ත්වා පුත්යත ආමන්යතත්වා 

එවමාහංසු – ‘‘අම්යහ මහල්ලකා, සුද්යධොදනමහාරාජස්ස පුත්තං

සබ්බඤ්ඤුතං පත්තං සම්භායවයොම වා යනො වා, තම්යහ පන තස්මිං
පබ්බජිත්වා සබ්බඤ්ඤුතං පත්යත තස්ස සාසයන පබ්බජථා’’ති. තයතො
සත්තපිජනායාවතායුකංඨත්වායථාකම්මංගතා. යකොණ්ඩඤ්ඤමාණයවො
අයරොයගො අයහොසි.තදා පනරාජා යතසංවචනංසුත්වා – ‘‘කිං දිස්වා මම 

පුත්යතො පබ්බජිස්සතී’’ති යත පුච්ඡි. ‘‘චත්තාර පුබ්බනිමිත්තානි, යදවා’’ති. 

‘‘කතරඤ්චකතරඤ්චා’’ති? ‘‘ජිණ්ණංබොධිතංමතංපබ්බජිත’’න්ති.රාජා
‘‘ඉයතො පට්ඨායඑවරූපානංමමපුත්තස්සසන්තිකංආගමිතංමාඅදත්ථා’’ති
වත්වාකුමාරස්ස චක්ඛුපයථජිණ්ණපුරසාදීනංආගමනනිවාරණත්ථං චතූසු
දිසාසු ගාවුතගාවුතට්ඨායන ආරක්ෙං ඨයපසි. තංදිවසං මඞ්ගලට්ඨායන
සන්නිපතියතසුඅසීතියාඤාතිකුලසහස්යසසු එකයමයකොඑකයමකංපුත්තං

පටිජානි–‘‘අයංබුද්යධොවායහොතරාජාවා, මයංඑකයමකං පුත්තංදස්සාම, 

සයච බුද්යධො භවිස්සති, ෙත්තියසමයණයහව පරවුයතො විචරස්සති. සයච 

රාජා චක්කවත්තී භවිස්සති, ෙත්තියකුමායරයහව පරවුයතො විචරස්සතී’’ති.
අථ රාජා මහාපුරසස්ස පරමරූපසම්පන්නා විගතසබ්බයදොසා චතසට්ඨි
ධාතියයොඅදාසි.යබොධිසත්යතො අනන්යතනපරවායරනමහතාසිරසමුදයයන
වඩ්ඪි. 

අයථකදිවසං රඤ්යඤො වප්පමඞ්ගලං නාම අයහොසි. තංදිවසං රාජා
මහතියා විභූතියා මහතා පරවායරන නගරයතො නික්ෙමන්යතො පුත්තම්පි
ගයහත්වාවඅගමාසි.කසිකම්මට්ඨායනඑයකොජම්බුරුක්යෙො පරමරමණීයයො
ඝනසන්දච්ොයයොඅයහොසි.තස්සයහට්ඨාකුමාරස්සසයනංපඤ්ඤායපත්වා
්පර වරකනකතාරාෙචිතං රත්තයචලවිතානං බන්ධිත්වා සාණිපාකායරන
පරක්ඛිපායපත්වා ආරක්ෙං ඨයපත්වා රාජා සබ්බාලඞ්කාරං අලඞ්කරත්වා
අමච්චගණපරවුයතො නඞ්ගලකරණට්ඨානමගමාසි.තත්ථරාජාපරමමඞ්ගලං

සුවණ්ණනඞ්ගලං ගණ්හාති, අමච්චාදයයො රජතනඞ්ගලාදීනි ගණ්හන්ති.
තංදිවසං නඞ්ගලසහස්සං යයොජීයති. යබොධිසත්තං පරවායරත්වා නිසින්නා
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ධාතියයො – ‘‘රඤ්යඤො සම්පත්තිං පස්සිස්සාමා’’ති අන්යතොසාණියතො බහි
නික්ෙන්තා. 

අථ යබොධිසත්යතො ඉයතො චියතො ච ඔයලොයකන්යතො කිඤ්චි අදිස්වා
සහසා ්ට්ඨාය පල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා ආනාපායන පරග්ගයහත්වා 
පඨමජ්ොනං නිබ්බත්යතසි. ධාතියයො ෙජ්ජයභොජ්ජන්තයර විචරන්තියයො

යථොකංචිරායිංසු. යසසරුක්ොනංොයානිවත්තා, තස්සපනජම්බුරුක්ෙස්ස
ොයා පරමණ්ඩලා හුත්වා තත්යථව අට්ඨාසි. ධාතියතො පනස්ස
‘‘අයෙපුත්යතො එකයකොවා’’ති යවයගන සාණිපාකාරං ්ක්ඛිපිත්වා
පරයයසන්තියයො සිරසයයන පල්ලඞ්යකන නිසින්නං තඤ්ච පාටිහාරයං 
දිස්වා ගන්ත්වා තං පවත්තිං රඤ්යඤො ආයරොයචසුං. රාජා යවයගන

ආගන්ත්වා තං පාටිහාරයං දිස්වා – ‘‘අයං යවො, තාත, දුතියවන්දනා’’ති
පුත්තංවන්දි. 

අථ මහාපුරයසො අනුක්කයමන යසොළසවස්සුද්යදසියකො අයහොසි. රාජා 
යබොධිසත්තස්ස තිණ්ණං ්තූනං අනුච්ෙවියක රම්ම-සුරම්ම-සුභනාමයක
තයයො පාසායද කායරසි. එකං නවභූමිකං එකං සත්තභූමිකං එකං
පඤ්චභූමිකං.තයයොපිපාසාදා්බ්යබයධන සමප්පමාණාඅයහසුං.භූමිකාසු
පනනානත්තංඅයහොසි. 

අථ රාජා චින්යතසි – ‘‘පුත්යතො යම වයප්පත්යතො ෙත්තමස්ස 
්ස්සායපත්වා රජ්ජසිරං පස්සිස්සාමී’’ති. යසො සාකියානං පණ්ණානිපහිණි

‘‘පුත්යතො යම වයප්පත්යතො, රජ්යජ නං පතිට්ඨායපස්සාමි, සබ්යබ
අත්තයනො යගයහසු වයප්පත්තා දාරකා ඉමං යගහං යපයසන්තූ’’ති. යත

රඤ්යඤොසාසනංසුත්වා– ‘‘කුමායරොයකවලං රූපසම්පන්යනො, නකිඤ්චි

සිප්පං ජානාති, දාරභරණං කාතං න සක්ඛිස්සති, න මයං ධීතයරො
දස්සාමා’’තිආහංසු.රාජාතංපවත්තිංසුත්වාපුත්තස්සසන්තිකංගන්ත්වා 
තමත්ථං ආයරොයචසි. යබොධිසත්යතො – ‘‘කිං සිප්පං දස්යසතං වට්ටතී’’ති

ආහ. ‘‘සහස්සත්ථාමං ධනුං ආයරොයපතං වට්ටති, තාතා’’ති. ‘‘යතන හි
ආහරායපථා’’ති ආහ. රාජා ආහරායපත්වා අදාසි. තං ධනුං පුරසසහස්සං

ආයරොයපති, පුරසසහස්සං ඔයරොයපති. මහාපුරයසො තං සරාසනං
ආහරායපත්වාපල්ලඞ්යකනනිසින්යනොවජියංපාදඞ්ගුට්ඨයකයවඨායපත්වා 
කඩ්ඪන්යතො පාදඞ්ගුට්ඨයකයනව ධනුං ආයරොයපත්වා වායමන හත්යථන
දණ්යඩ ගයහත්වා දක්ඛියණන හත්යථන කඩ්ඪිත්වා ජියං යරොයපසි.

සකලනගරං ්ප්පත්තනාකාරප්පත්තං අයහොසි. ‘‘කිං එයසො සද්යදො’’ති ච

වුත්යත ‘‘යදයවො ගජ්ජතී’’ති ආහංසු. අථඤ්යඤ ‘‘තම්යහ න ජානාථ, න

යදයවො ගජ්ජති, අඞ්ගීරසස්සකුමාරස්ස සහස්සත්ථාමං ධනුංආයරොයපත්වා
ජියංයපොයඨන්තස්සජියප්පහාරසද්යදොඑයසො’’තිආහංසු. සාකියාතංසුත්වා
තාවතයකයනවආරද්ධචිත්තාතට්ඨමානසාඅයහසුං. 
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අථ මහාපුරයසො – ‘‘කිං කාතං වට්ටතී’’ති ආහ. අට්ඨඞ්ගුලබහලං 

අයයොපට්ටංකණ්යඩනවිජ්ඣිතංවට්ටතීති. තංවිජ්ඣිත්වා– ‘‘අඤ්ඤංකිං
කාතං වට්ටතී’’ති ආහ. චතරඞ්ගුලබහලං අසනඵලකං විජ්ඣිතං වට්ටතීති.
තම්පි විජ්ඣිත්වා – ‘‘අඤ්ඤං කිං කාතං වට්ටතී’’ති ආහ. විදත්ථිබහලං
්දුම්බරඵලකං විජ්ඣිතං වට්ටතීති. තම්පි විජ්ඣිත්වා අඤ්ඤං කිං කාතං
වට්ටතීති.තයතො‘‘වාලුකසකටානී’’තිආහංසු.මහාසත්යතො වාලුකසකටම්පි
පලාලසකටම්පි විනිවිජ්ඣිත්වා ්දයක එකූසභප්පමාණං කණ්ඩං යපයසසි
ථයල අට්ඨ්සභප්පමාණං. අථ නං ‘‘වාතිඞ්ගණසඤ්ඤාය වාලං විජ්ඣිතං

වට්ටතී’’තිආහංසු. ‘‘යතනහියයොජනමත්තං වාතිඞ්ගණංබන්ධායපථා’’ති
වත්වා යයොජනමත්තයක වාතිඞ්ගණසඤ්ඤාය වාලං බන්ධායපත්වා
රත්තන්ධකායර යමඝපටයලහි ෙන්නාසු දිසාසු කණ්ඩං ඛිපි. තං ගන්ත්වා

යයොජනමත්තයකවාලංඵායලත්වාපථවිංපාවිසි.නයකවලං එත්තකයමව, 
තංදිවසංමහාපුරයසොයලොයකවත්තමානංසිප්පංසබ්බයමවදස්යසසි. 

අථ සාකියා අත්තයනො ධීතයරො අලඞ්කරත්වා යපසයිංසු. 
චත්තාලීසසහස්සා නාටකිත්ථියයො අයහසුං. රාහුලමාතා පන යදවී
අග්ගමයහසී අයහොසි. මහාපුරයසො යදවකුමායරො විය සුරයුවතීහි පරවුයතො
නරයුවතීහිපරවුයතොනිප්පුරයසහි තරයයහිපරචාරයමායනොමහාසම්පත්තිං
අනුභවමායනො ්තවායරන ්තවායරන යතසු තීසු පාසායදසු විහරති.
අයථකදිවසං යබොධිසත්යතො ්යොනභූමිං ගන්තකායමො සාරථිං 
ආමන්යතත්වා – ‘‘රථං යයොයජහි ්යොනභූමිං පස්සිස්සාමී’’ති ආහ. යසො
‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා මහාරහං වරරුචිරථිරකුබ්බරවරත්තං
ථිරතරයනමිනාභිං වරකනකරජතමණිරතනෙචිතඊසාමුෙං
නවකනකරජතතාරකෙචිතයනමිපස්සං 
සයමොසරතවිවිධසුරභිකුසුමදාමසස්සිරකං රවිරථසදිසදස්සනීයං වරරථං
සමලඞ්කරත්වා සසිකුමුදසදිසවණ්යණ අනිලගරුළජයව ආජානීයය
චත්තායරො මඞ්ගලසින්ධයව යයොයජත්වා යබොධිසත්තස්ස පටියවයදසි.
යබොධිසත්යතොයදවවිමානසදිසංතං රථවරමාරුය්හ්යොනාභිමුයෙොපායාසි. 

අථ යදවතා ‘‘සිද්ධත්ථකුමාරස්ස අභිසම්බුජ්ෙනකායලො ආසන්යනො, 
පුබ්බනිමිත්තමස්ස දස්යසස්සාමා’’ති එකං යදවපුත්තං ජරාජජ්ජරසරීරං
ෙණ්ඩදන්තං පලිතයකසං වඞ්කගත්තං දණ්ඩහත්ථං පයවධමානං කත්වා
දස්යසසුං.තංයබොධිසත්යතොයචව සාරථිචපස්සන්ති.තයතොයබොධිසත්යතො
– ‘‘සාරථි යකො නායමස පුරයසො යකසාපිස්ස න යථා අඤ්යඤස’’න්ති 

මොපදානසුත්ය  (දී.නි. 2.43 ආදයයො) ආගතනයයයනවපුච්ඡිත්වාතස්ස

වචනං සුත්වා – ‘‘ධිරත්ථු වත, යභො, ජාති, යත්ර හි නාම ජාතස්ස ජරා

පඤ්ඤායිස්සතී’’ති (දී. නි. 2.45, 47) සංවිග්ගහදයයො තයතොව 
පටිනිවත්තිත්වාපාසාදයමවඅභිරුහි. 
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රාජා ‘‘කිංකාරණා මම පුත්යතො පටිනිවත්තී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ජිණ්ණපුරසං

දිස්වා, යදවා’’ති.තයතොකම්පමානමානයසො රාජා අඩ්ඪයයොජයනආරක්ෙං 
ඨයපසි. පුයනකදිවසං යබොධිසත්යතො ්යොනං ගච්ෙන්යතො තාහි එව
යදවතාහි නිම්මිතං බොධිතඤ්ච පුරසං දිස්වා පුරමනයයයනව පුච්ඡිත්වා
සංවිග්ගහදයයොනිවත්තිත්වාපාසාදයමවඅභිරුහි.රාජාපුච්ඡිත්වා නාටකානි
විස්සජ්යජසි. ‘‘පබ්බජ්ජාය මානසං අස්ස භින්නං කරස්ස’’න්ති ආරක්ෙං 
වඩ්යඪත්වාසමන්තයතොතිගාවුතප්පමායණපයදයසආරක්ෙංඨයපසි. 

පුනපියබොධිසත්යතොඑකදිවසං්යොනංගච්ෙන්යතොතයථවයදවතාහි 
නිම්මිතං කාලඞ්කතං දිස්වා පුරමනයයයනව පුච්ඡිත්වා සංවිග්ගහදයයො
නිවත්තිත්වා පාසාදමභිරුහි.රාජානිවත්තනකාරණංපුච්ඡිත්වාපුනආරක්ෙං
වඩ්යඪත්වා යයොජනප්පමායණපයදයසආරක්ෙංඨයපසි. 

පුනපියබොධිසත්යතොඑකදිවසං්යොනංගච්ෙන්යතොතයථවයදවතාහි 

නිම්මිතංසුනිවත්ථංසුපාරුතංපබ්බජිතංදිස්වා– ‘‘යකොනායමයසො, සම්ම, 
සාරථී’’ති සාරථිංපුච්ඡි.සාරථිකිඤ්චාපිබුද්ධුප්පාදස්සඅභාවාපබ්බජිතංවා 

පබ්බජිතගුයණවානජානාති, යදවතානුභායවනපන‘‘පබ්බජියතොනාමායං
යදවා’’තිවත්වා පබ්බජ්ජායගුණංතස්සවණ්යණසි. 

තයතොයබොධිසත්යතොපබ්බජ්ජායරුචිං්ප්පායදත්වාතංදිවසං ්යොනං
අගමාසි. දීඝායුකා යබොධිසත්තා වස්සසයත වස්සසයත අතික්කන්යත
ජිණ්ණාදීසු එයකකංඅද්දසංසු.අම්හාකංපනයබොධිසත්යතොඅප්පායුකකායල 
්ප්පන්නත්තාචතන්නංචතන්නංමාසානංඅච්චයයන්යොනංගච්ෙන්යතො
අනුක්කයමන එයකකං අද්දස. දීඝභාණකාපනාහු – ‘‘චත්තාරනිමිත්තානි
එකදිවයසයනව දිස්වා අගමාසී’’ති. තත්ථ දිවසභාගං කීළිත්වා
්යොනරසමනුභවිත්වාමඞ්ගලයපොක්ෙරණියං න්හත්වාඅත්ථඞ්ගයතසූරයය
මඞ්ගලසිලාතයල නිසීදි අත්තානං අලඞ්කාරායපතකායමො. අථස්ස
චිත්තාචාරමඤ්ඤාය සක්යකන යදවානමින්යදනආණත්යතො විස්සකම්යමො
නාම යදවපුත්යතො ආගන්ත්වා තස්යසව කප්පකසදියසො හුත්වා දිබ්යබහි
අලඞ්කායරහි අලඞ්කර. අථස්ස සබ්බාලඞ්කාරසමලඞ්කතස්ස
සබ්බතාලාවචයරසුසකානිසකානිපටිභානානි දස්සයන්යතසුබ්රාහ්මයණසුච
‘‘ජය නන්දා’’තිආදිවචයනහි සුතමඞ්ගලිකාදීසු නානප්පකායරහි
මඞ්ගලවචනත්ථුතියඝොයසහි සම්භායවන්යතසු සබ්බාලඞ්කාරසමලඞ්කතං 
රථවරං අභිරුහි. තස්මිං සමයය – ‘‘රාහුලමාතා පුත්තං විජාතා’’ති සුත්වා 
සුද්යධොදනමහාරාජා–‘‘පුත්තස්සයමතට්ඨිංනියවයදථා’’තිසාසනංපහිණි.

යබොධිසත්යතො තංසුත්වා–‘‘රාහුජායතො, බන්ධනංජාත’’න්තිආහ.රාජා–
‘‘කිං යම පුත්යතො අවචා’’ති පුච්ඡිත්වා තං වචනං සුත්වා ‘‘ඉයතො පට්ඨාය

යමනත්තා ‘රාහුලකුමායරො’ත්යවවනාමංයහොතූ’’තිආහ. 

යබොධිසත්යතොපිතංරථවරමාරුය්හමහතාපරවායරනඅතිමයනොරයමන 
සිරයසොභග්යගනනගරංපාවිසි.තස්මිංසමයයරූපසිරයාගුණසම්පත්තියාච
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අකිසා කිසායගොතමී නාම ෙත්තියකඤ්ඤා ්පරපාසාදවරතලගතා නගරං 
පවිසන්තස්සයබොධිසත්තස්සරූපසිරංදිස්වාසඤ්ජාතපීතියසොමනස්සාහුත්වා
– 

‘‘නිබ්බුතානූනසාමාතා, නිබ්බුයතොනූනයසොපිතා; 

නිබ්බුතා නූන සා නාරී, යස්සායං ඊදියසො පතී’’ති. (ධ. ස. අට්ඨ. 

නිදානකථා; ධ. ප. අට්ඨ. 1.සාරපුත්තත්යථරවත්ථු; අප. අට්ඨ.

1.අවිදූයරනිදානකථා; ජා.අට්ඨ.1.අවිදූයරනිදානකථා)– 

ඉමං ්දානං්දායනසි. 

යබොධිසත්යතො තං සුත්වා චින්යතසි – ‘‘අයං යම සුස්සවනං වචනං 

සායවසි, අහඤ්හිනිබ්බානංගයවසන්යතොවිචරාමි, අජ්යජවමයාඝරාවාසං

ෙඩ්යඩත්වා නික්ෙම්ම පබ්බජිත්වා නිබ්බානං ගයවසිතං වට්ටතී’’ති. ‘‘අයං
ඉමිස්සා ආචරයභායගො යහොතූ’’ති මුත්තාහාරං කණ්ඨයතො ඔමුඤ්චිත්වා
කිසායගොතමියා සතසහස්සග්ඝනිකංපරමරතිකරංමුත්තාහාරංයපයසසි.සා
‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො මයි පටිබද්ධහදයයො හුත්වා පණ්ණාකාරං යපයසසී’’ති
යසොමනස්සජාතාඅයහොසි. 

යබොධිසත්යතොපිමහතාසිරසමුදයයනපරමරමණීයංපාසාදංඅභිරුහිත්වා 
සිරසයයන නිපජ්ජි. තාවයදව නං පරපුණ්ණරජනිකරසදිසරුචිරවරවදනා
බිම්බඵලසදිසදසනවසනා සිතවිමලසමසංහිතාවිරළවරදසනා
අසිතනයනයකසපාසා සුජාතඤ්ජනාතිනීලකුටිලභමුකා 
සුජාතහංසසමසංහිතපයයොධරා රතිකරනවකනකරජතවිරචිතවරමණියමෙලා
පරගතවිපුලඝනජඝනතටා කරකරසන්නියභොරුයුගලා නච්චගීතවාදියතසු
කුසලාසුරයුවතිසදිසරූපයසොභාවරයුවතියයො මධුරරවානිතරයානිගයහත්වා
මහාපුරසංසම්පරවායරත්වාරමාපයන්තියයො නච්චගීතවාදිතානිපයයොජයිංසු.
යබොධිසත්යතො පනකියලයසසු විරත්තචිත්තතාය නච්චගීතාදීසු අනභිරයතො
මුහුත්තංනිද්දංඔක්කමි. 

තා තං දිස්වා ‘‘යස්සත්ථාය නච්චාදීනි මයං පයයොයජම, යසො නිද්දං 

්පගයතො, ඉදානි කිමත්ථං කිලමාමා’’ති ගහිතානි තරයානි

අජ්යෙොත්ථරත්වා නිපජ්ජිංසු, ගන්ධයතලප්පදීපා ච ොයන්ති.
යබොධිසත්යතො පබුජ්ඣිත්වා සයනපිට්යඨ පල්ලඞ්යකන නිසින්යනො අද්දස
තා ඉත්ථියයො තරයභණ්ඩානි අවත්ථරත්වා නිද්දායන්තියයො පග්ඝරතලාලා

කිලින්නකයපොලගත්තා, එකච්චා දන්යත ොදන්තියයො, එකච්චා

කාකච්ෙන්තියයො, එකච්චා විප්පලපන්තියයො, එකච්චා විවටමුො, එකච්චා 

අපගතවසනරසනා, පාකටබීභච්ෙසම්බාධට්ඨානා, එකච්චා 
විමුත්තාකුලසියරොරුහා සුසානරූපරූපං ධාරයමානා සයිංසු. මහාසත්යතො
තාසං තං විප්පකාරං දිස්වා භියයෙොයසොමත්තාය කායමසු විරත්තචිත්යතො
අයහොසි. තස්ස පන අලඞ්කතපටියත්තං දසසතනයනභවනසදිසං
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රුචිරයසොභම්පි පාසාදවරතලං අපවිද්ධමතසරීරකුණපභරතං
ආමකසුසානමිව පරමපටික්කූලං්පට්ඨාසි.තයයොපිභවාආදිත්තභවනසදිසා

හුත්වා්පට්ඨහිංසු. ‘‘්පද්දුතංවත, යභො, ්පස්සට්ඨංවතයභො’’තිචවාචං
පවත්යතසි.අතිවියපබ්බජ්ජාය චිත්තංනමි. 

යසො ‘‘අජ්යජව මයා මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිතං වට්ටතී’’ති
සිරසයනයතො ්ට්ඨාය ද්වාරසමීපං ගන්ත්වා – ‘‘යකො එත්ථා’’ති ආහ.

්ම්මායර සීසං කත්වා නිපන්යනො ෙන්යනො ආහ – ‘‘අහං, අයෙපුත්ත, 
ෙන්යනො’’ති. අථ මහාපුරයසො – ‘‘අහං අජ්ජ මහාභිනික්ෙමනං

නික්ෙමිතකායමො, න කඤ්චි පටියවදිත්වා සීඝයමකං අතිජයං සින්ධවං

කප්යපහී’’ති. යසො ‘‘සාධු, යදවා’’ති අස්සභණ්ඩකං ගයහත්වා අස්සසාලං
ගන්ත්වා ගන්ධයතලප්පදීයපසු ජලන්යතසු සුමනපට්ටවිතානස්ස යහට්ඨා
පරමරමණීයය භූමිභායග ඨිතං අරමන්ථකං කණ්ඩකං තරඞ්ගවරං දිස්වා –
‘‘අජ්ජමයාඅයෙපුත්තස්ස නික්ෙමනත්ථායඉමයමවමඞ්ගලහයංකප්යපතං
වට්ටතී’’ති කණ්ඩකං කප්යපසි. යසො කප්පියමායනොව අඤ්ඤාසි – ‘‘අයං

කප්පනාඅතිගාළ්හා, අඤ්යඤසුදිවයසසු්යොනකීළං ගමනකායලකප්පනා
විය න යහොති. නිස්සංසයං අජ්යජව අයෙපුත්යතො මහාභිනික්ෙමනං 
නික්ෙමිස්සතී’’ති. තයතො තට්ඨමානයසො මහාහසිතං හසි. යසො නායදො තං

සකලකපිලවත්ථුපුරං ්න්නාදංකයරයෙ, යදවතා පන සන්නිරුම්භිත්වාන
කස්සචියසොතංඅදංසු. 

යබොධිසත්යතො‘‘පුත්තංතාවපස්සිස්සාමී’’තිචින්යතත්වා ඨිතට්ඨානයතො
්ට්ඨාය රාහුලමාතයා වසනට්ඨානං ගන්ත්වා ගබ්භද්වාරං විවර. තස්මිං 
ෙයණ අන්යතොගබ්යභ ගන්ධයතලප්පදීයපො ොයති. රාහුලමාතා
සුමනමල්ලිකාදීනං අම්බණමත්යතන අත්තිප්පකිණ්යණ වරසයයන
පුත්තස්ස මත්ථයක හත්ථං ඨයපත්වා නිද්දායති. යබොධිසත්යතො ්ම්මායර
පාදං ඨයපත්වා ඨිතයකොව ඔයලොයකත්වා – ‘‘සචාහං යදවියා හත්ථං

අපයනත්වා මම පුත්තං ගණ්හිස්සාමි, යදවී පබුජ්ඣිස්සති, එවං යම 
අභිනික්ෙමනස්සඅන්තරායයොභවිස්සති.බුද්යධොහුත්වාවආගන්ත්වාපුත්තං 
පස්සිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා පාසාදතලයතො ඔතරත්වා අස්සස්ස සමීපං

ගන්ත්වා එවමාහ–‘‘තාතකණ්ඩක, ත්වංඅජ්ජඑකරත්තිංමංතාරය, අහං
තං නිස්සාය බුද්යධො හුත්වා සයදවකං යලොකං තායරස්සාමී’’ති. තයතො
්ල්ලඞ්ඝිත්වා කණ්ඩකස්ස පිට්ඨිං අභිරුහි. කණ්ඩයකො ගීවයතො පට්ඨාය
ආයාමයතො අට්ඨාරසහත්යථො යහොති තදනුරූයපන ්බ්යබයධන 
සමන්නාගයතො රූපග්ගජවබලසම්පන්යනො සබ්බයසයතො
යධොතසඞ්ෙසදිසදස්සනීයවණ්යණො. තයතො යබොධිසත්යතො
වරතරඞ්ගපිට්ඨිගයතො ෙන්නං අස්සස්ස වාලධිං ගාහායපත්වා
අඩ්ඪරත්තසමයයනගරස්සමහාද්වාරංසම්පත්යතො. 
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තදා පන රාජා පුබ්යබව යබොධිසත්තස්ස ගමනපටියසධනත්ථාය ද්වීසු
ද්වාරකවායටසු එයකකං පුරසසහස්යසන විවරතබ්බං කායරත්වා තත්ථ
බහුපුරයස ආරක්ෙං ඨයපසි. යබොධිසත්යතො කිර පුරසගණනාය

යකොටිසතසහස්සස්සබලං ධායරසි, හත්ථිගණනායයකොටිසහස්සස්ස.තස්මා

යසො චින්යතසි – ‘‘යදි ද්වාරං න විවරීයති, අජ්ජ කණ්ඩකස්ස පිට්යඨ
නිසින්යනොෙන්නංවාලධිංගාහායපත්වායතන සද්ධිංයයවකණ්ඩකංඌරූහි
නිප්පීයළත්වා අට්ඨාරසහත්ථං පාකාරං ්ප්පතිත්වා අතික්කයමයෙ’’න්ති.

ෙන්යනොචින්යතසි–‘‘සයචද්වාරංන්ග්ඝාපයති, අහං අයෙපුත්තංෙන්යධ
කත්වා කණ්ඩකං දක්ඛිණහත්යථන පරක්ඛිපන්යතො ්පකච්ෙයක කත්වා
්ප්පතිත්වා පාකාරං අතික්කමිස්සාමී’’ති. කණ්ඩයකො චින්යතසි – ‘‘අහං 
ද්වායර අවිවරයමායන යථානිසින්නයමව අයෙපුත්තං ගහිතවාලධිනා
ෙන්යනන සද්ධිං ්ප්පතිත්වා පාකාරස්ස පුරයතො පතිට්ඨහිස්සාමී’’ති.
එවයමව තයයො පුරසා චින්තයිංසු. ද්වායර අධිවත්ථා යදවතා මහාද්වාරං
විවරංසු. 

තස්මිං ෙයණ මායරො පාපිමා ‘‘මහාසත්තං නිවත්යතස්සාමී’’ති 
ආගන්ත්වාගගනතයලඨත්වාආහ– 

‘‘මානික්ෙමමහාවීර, ඉයතොයතසත්තයමදියන; 

දිබ්බංතචක්කරතනං, අද්ධාපාතභවිස්සති.– 

ද්විසහස්සපරත්තදීපපරවාරානං චතන්නං මහාදීපානං රජ්ජං කායරස්සසි, 

නිවත්ත, මාරසා’’ති.මහාපුරයසොආහ‘‘යකොසිත්ව’’න්ති.අහං වසවත්තීති. 

‘‘ජානාමහං මහාරාජ, මය්හංචක්කස්ස සම්භවං; 

අනත්ථියකොහංරජ්යජන, ගච්ෙත්වංමාරමාඉධ. 

‘‘සකලංදසසහස්සම්පි, යලොකධාතමහංපන; 

්න්නායදත්වාභවිස්සාමි, බුද්යධොයලොයකවිනායයකො’’ති.– 

ආහ.යසොතත්යථවන්තරධායි. 

මහාසත්යතො එකූනත්තිංසවස්සකායල හත්ථගතං චක්කවත්තිරජ්ජං
යෙළපිණ්ඩං විය අනයපක්යෙො ෙඩ්යඩත්වා චක්කවත්තිසිරනිවාසභූතා 
රාජභවනා නික්ෙමිත්වා ආසාළ්හිපුණ්ණමාය ්ත්තරාසාළ්හනක්ෙත්යත
වත්තමායන නගරයතො නික්ෙමිත්වා නගරං අපයලොයකතකායමො අයහොසි.
විතක්කසමනන්තරයමව චස්ස කුලාලචක්කං විය යසො භූමිප්පයදයසො
පරවත්ති. යථාඨියතොව මහාසත්යතො කපිලවත්ථුපුරං දිස්වා තස්සිං
භූමිප්පයදයස කණ්ඩකනිවත්තනං නාම යචතියට්ඨානං දස්යසත්වා
ගන්තබ්බමගාභිමුෙංයයව කණ්ඩකං කත්වා පායාසි මහතා සක්කායරන
්ළායරන සිරසමුදයයන.තදාමහාසත්යතගච්ෙන්යතතස්සපුරයතොයදවතා
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සට්ඨි ්ක්කාසතසහස්සානි ධාරයිංසු, තථා පච්ෙයතො සට්ඨි දක්ඛිණයතො

සට්ඨි ්ක්කාසතසහස්සානි, තථා වාමපස්සයතො. අපරා යදවතා
සුරභිකුසුමමාලාදාමචන්දනචුණ්ණචාමරධජපටාකාහි සක්කයරොන්තියයො 
පරවායරත්වාඅගමංසු.දිබ්බානිසඞ්ගීතානිඅයනකානිචතරයානිවජ්ජිංසු. 

ඉමිනාසිරසමුදයයනගච්ෙන්යතොයබොධිසත්යතොඑකරත්යතයනවතීණි 
රජ්ජානි අතික්කම්ම තිංසයයොජනිකං මග්ගං ගන්ත්වා අයනොමානදීතීරං
සම්පාපුණි.අථ යබොධිසත්යතොනදීතීයරඨත්වාෙන්නංපුච්ඡි–‘‘කානාමායං

නදී’’ති? ‘‘අයනොමා නාම, යදවා’’ති. ‘‘අම්හාකම්පි පබ්බජ්ජා අයනොමා
භවිස්සතී’’තිපණ්හියාඅස්සං ඝට්යටන්යතොඅස්සස්සසඤ්ඤංඅදාසි.අස්යසො
්ල්ලඞ්ඝිත්වා අට්ඨ්සභවිත්ථාරාය නදියා පාරමතීයර අට්ඨාසි.
යබොධිසත්යතො අස්සපිට්ඨියතො ඔරුය්හ මුත්තරාසිසදියස වාලුකාපුලියන

ඨත්වාෙන්නංආමන්යතසි– ‘‘සම්මෙන්න, ත්වංමය්හංආභරණානියචව 

කණ්ඩකඤ්චආදායගච්ෙ, අහංපබ්බජිස්සාමී’’ති.ෙන්යනො, ‘‘අහම්පි, යදව, 

පබ්බජිස්සාමී’’ති.යබොධිසත්යතොආහ–‘‘නලබ්භාතයාපබ්බජිතං, ගච්යෙව 
ත්ව’’න්ති තික්ෙත්තං නිවායරත්වා ආභරණානි යචව කණ්ඩකඤ්ච
පටිච්ොයපත්වා චින්යතසි – ‘‘ඉයම මය්හං යකසා සමණසාරුප්පා න

යහොන්ති, යත ෙග්යගන ඡින්දිස්සාමී’’ති දක්ඛියණන හත්යථන
පරමනිසිතමසිවරංගයහත්වාවාමහත්යථනයමොළියා සද්ධිංචූළංගයහත්වා

ඡින්දි, යකසා ද්වඞ්ගුලමත්තා හුත්වා දක්ඛිණයතො ආවට්ටමානා සීයස

අල්ලීයිංසු.යතසංපනයකසානංයාවජීවංතයදවපමාණංඅයහොසි, මස්සුච 

තදනුරූපං, පුන යකසමස්සුඔහාරණකිච්චම්පිස්ස නායහොසි. යබොධිසත්යතො

සහ යමොළියා චූළං ගයහත්වා – ‘‘සචාහං බුද්යධො භවිස්සාමි, ආකායස

තිට්ඨත, යනො යච, භූමියං පතතූ’’ති ආකායස ඛිපි. තං චූළාමණිබන්ධනං
යයොජනප්පමාණංඨානංගන්ත්වාආකායස අට්ඨාසි. 

අථ සක්යකො යදවරාජා දිබ්යබන චක්ඛුනා ඔයලොයකන්යතො
යයොජනියකන රතනචඞ්යකොටයකන තං පටිග්ගයහත්වා තාවතිංසභවයන

තියයොජනං සත්තරතනමයං චූළාමණියචතිෙං නාමපතිට්ඨායපසි.යථාහ– 

‘‘යෙත්වාන යමොළිං වරගන්ධවාසිතං, යවහායසං ්ක්ඛිපි

අග්ගපුග්ගයලො; 

සහස්සයනත්යතො සිරසා පටිග්ගහි, සුවණ්ණචඞ්යකොටවයරන

වාසයවො’’ති. (ම.නි.අට්ඨ.1.222; සං.නි.අට්ඨ.2.2.12; අප.අට්ඨ.

1.අවිදූයරනිදානකථා; ජා. අට්ඨ.1.අවිදූයරනිදානකථා); 

පුනයබොධිසත්යතොචින්යතසි–‘‘ඉමානිකාසිකවත්ථානිමහග්ඝානි, න 
මය්හං සමණසාරුප්පානී’’ති. අථස්ස කස්සපබුද්ධකායල පුරාණසහායයකො 
ඝටිකාරමහාබ්රහ්මා එකං බුද්ධන්තරං විනාසභාවාප්පත්යතන මිත්තභායවන
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චින්යතසි – ‘‘අජ්ජ යම සහායයකො මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙන්යතො, 
සමණපරක්ොරමස්සගයහත්වා ගච්ඡිස්සාමී’’ති. 

‘‘තිචීවරඤ්චපත්යතොච, වාසිසූචිචබන්ධනං; 

පරස්සාවනඤ්ච අට්යඨයත, යුත්තයයොගස්ස භික්ඛුයනො’’ති. (දී. නි.

අට්ඨ. 1.215; ම.නි. අට්ඨ. 1.294; 2.349; අ.නි. අට්ඨ. 2.4.198; 

පාරා. අට්ඨ. 1.45 පදභාජනීයවණ්ණනා; අප. අට්ඨ.

1.අවිදූයරනිදානකථා; ජා.අට්ඨ. 1.අවිදූයරනිදානකථා; මහානි.අට්ඨ.
206) – 

ඉයම අට්ඨ සමණපරක්ොයර ආහරත්වා අදාසි. මහාපුරයසො අරහද්ධජං 
නිවායසත්වා්ත්තමංපබ්බජ්ජායවසංගයහත්වාසාටකයුගලංආකායසඛිපි.
තං මහාබ්රහ්මා පටිග්ගයහත්වා බ්රහ්මයලොයක ද්වාදසයයොජනිකං
සබ්බරතනමයං යචතියං කත්වා තං අන්යතො පක්ඛිපිත්වා ඨයපසි. අථ නං

මහාසත්යතො – ‘‘ෙන්න, මම වචයනන මාතාපිතූනං ආයරොගෙං වයදහී’’ති
වත්වා්යයෙොයජසි.තයතොෙන්යනොමහාපුරසං වන්දිත්වාපදක්ඛිණංකත්වා
පක්කාමි.කණ්ඩයකොපනෙන්යනනසද්ධිංමන්තයමානස්ස යබොධිසත්තස්ස
වචනංසුණන්යතොඨත්වා–‘‘නත්ථිදානිමය්හංපුනසාමියනො දස්සන’’න්ති
චක්ඛුපථමස්ස විජහන්යතො වියයොගදුක්ෙමධිවායසතං අසක්යකොන්යතො
හදයයන ඵලියතන කාලං කත්වා සුරරපුදුරභිභවයන තාවතිංසභවයන
කණ්ඩයකො නාම යදවපුත්යතො හුත්වා නිබ්බත්ති. තස්ස ්ප්පත්ති
විමලත්ථවිලාසිනියා විමානවත්ථුට්ඨකථාය ගයහතබ්බා. ෙන්නස්ස පඨමං
එයකොව යසොයකො අයහොසි. යසො කණ්ඩකස්ස කාලකිරයාය දුතියයන
යසොයකනපීළියමායනොයරොදන්යතොපරයදවන්යතොදුක්යෙනඅගමාසි. 

යබොධිසත්යතොපි පබ්බජිත්වා තස්මිංයයව පයදයස අනුපියං නාම 

අම්බවනංඅත්ථි, තත්යථවසත්තාහංපබ්බජ්ජාසුයෙනවීතිනායමත්වාතයතො
පච්ො සඤ්ොප්පභානුරඤ්ජිතසලිලධරසංවුයතො සරදසමයය
පරපුණ්ණරජනිකයරො විය කාසාවවරසංවුයතො එකයකොපි
අයනකජනපරවුයතො විය වියරොචමායනො තං වනවාසිමිගපක්ඛීනං 
නයනාමතපානමිව කයරොන්යතො එකචයරො සීයහො විය නරසීයහො
මත්තමාතඞ්ගවිලාසගාමී සමස්සායසන්යතො විය වසුන්ධරං පාදතයලහි
එකදිවයසයනව තිංසයයොජනිකං මග්ගං ගන්ත්වා ්ත්තඞ්ගතරඞ්ගභඞ්ගං
අසඞ්ගං ගඞ්ගං නදිං ්ත්තරත්වා රතනජුතිවිසරවිරාජිතවරරුචිරරාජගහං
රාජගහංනාමනගරංපාවිසි.පවිසිත්වාචපනසපදානං පිණ්ඩායචර.සකලං
පන තං නගරං යබොධිසත්තස්ස රූපදස්සයනන ධනපාලයක පවිට්යඨ තං
නගරං වියඅසුරන්යදපවිට්යඨයදවනගරංවියසඞ්යෙොභමගමාසි.පිණ්ඩාය
චරන්යතමහාපුරයස නගරවාසියනොමනුස්සාමහාසත්තස්සරූපදස්සයනන
සඤ්ජාතපීතියසොමනස්සා ජාතවිම්හිතා යබොධිසත්තස්ස
රූපදස්සනාවජ්ජිතහදයාඅයහසුං. 
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පටුන 

යතසං මනුස්සානං අඤ්ඤතයරො අඤ්ඤතරයමවමාහ – ‘‘කින්නු යං, 

යභො, රාහුභයයන නිගූළ්හකිරණජායලො පුණ්ණචන්යදො
මනුස්සයලොකමාගයතො’’ති. තමඤ්යඤො සිතං කත්වා එවමාහ – ‘‘කිං

කයථසි, සම්ම, කදා නාම තයා පුණ්ණචන්යදො මනුස්සයලොකමාගයතො 

දිට්ඨපුබ්යබො, නනු එස කුසුමයකතකාමයදයවො යවසන්තරමාදාය අම්හාකං
මහාරාජස්ස නාගරානඤ්ච පරමලීළාවිභූතිං දිස්වා කීළිතමාගයතො’’ති.

තමඤ්යඤො සිතං කත්වා එවමාහ – ‘‘කිං, යභො, ත්වං ්ම්මත්යතොසි, නනු
කායමො ඉස්සරයකොධහුතාසනපරදඩ්ඪසරීයරො සුරපතිදසසතනයයනො එයසො
අමරපුරසඤ්ඤාය ඉධාගයතො’’ති! තමඤ්යඤො ඊසකං හසිත්වා – ‘‘කිං 

වයදසි, යභො, යතපුබ්බාපරවියරොධං, කුයතොපනස්සදසසතනයනානි, කුයතො

වජිරං, කුයතොඑරාවයණො. අද්ධාබ්රහ්මාඑසබ්රාහ්මණජනංපමත්තංඤත්වා
යවදයවදඞ්ගාදීසුනියයොජනත්ථාය ආගයතො’’ති.යතසබ්යබපිඅපසායදත්වා

අඤ්යඤො පණ්ඩිතජාතියකො එවමාහ – ‘‘යනවායං පුණ්ණචන්යදො, න ච

කාමයදයවො, නාපි දසසතනයයනො, න චාපි බ්රහ්මා, සබ්බයලොකනායයකො
සත්ථාඑසඅච්ෙරයමනුස්යසො’’ති. 

එවං සල්ලපන්යතසු එව නාගයරසු රාජපුරසා ගන්ත්වා තං පවත්තිං 

රඤ්යඤො බිම්බිසාරස්ස ආයරොයචසුං – ‘‘යදව, යදයවො වා ගන්ධබ්යබො වා
්දාහු නාගරාජා වා යක්යෙො වා යකො නු වා අම්හාකං නගයර පිණ්ඩාය
චරතී’’ති. රාජා තං සුත්වා ්පරපාසාදතයල ඨත්වා මහාපුරසං දිස්වා

අච්ෙරයබ්භුතචිත්තජායතො රාජපුරයස ආණායපසි – ‘‘ගච්ෙථ, භයණ, තං

වීමංසථ, සයචඅමනුස්යසොභවිස්සති, නගරානික්ෙමිත්වාඅන්තරධායිස්සති, 

සයච යදවතා භවිස්සති, ආකායසන ගමිස්සති, සයච නාගරාජා භවිස්සති, 

පථවියං නිමුජ්ජිත්වාගමිස්සති, සයචමනුස්යසොභවිස්සති, යථාලද්ධංභික්ෙං 
පරභුඤ්ජිස්සතී’’ති. 

මහාපුරයසොපි සන්තින්ද්රියයො සන්තමානයසො රූපයසොභාය මහාජනස්ස 

නයනානි ආකඩ්යඪන්යතො විය යුගමත්තං යපක්ෙමායනො මිස්සකභත්තං 
යාපනමත්තං සංහරත්වා පවිට්ඨද්වායරයනව නගරා නික්ෙමිත්වා
පණ්ඩවපබ්බතච්ොයාය පුරත්ථාභිමුයෙොනිසීදිත්වාආහාරංපච්චයවක්ඛිත්වා
නිබ්බිකායරො පරභුඤ්ජි. තයතො රාජපුරසා ගන්ත්වා තං පවත්තිං රඤ්යඤො
ආයරොයචසුං. තයතො දූතවචනං සුත්වා මගධාධිපති රාජා බාලජයනහි
දුරනුසායරො යමරුමන්දාරසායරො සත්තසායරො බිම්බිසායරො යබොධිසත්තස්ස 

ගුණස්සවයනයනව සඤ්ජාතදස්සනකුතූහයලො යවයගන නගරයතො
නික්ෙමිත්වා පණ්ඩවපබ්බතාභිමුයෙො ගන්ත්වා යානා ඔරුය්හ
යබොධිසත්තස්ස සන්තිකං ගන්ත්වා යතන කතානුඤ්යඤො
බන්ධුජනසියනහසීතයල සිලාතයල නිසීදිත්වා යබොධිසත්තස්ස ඉරයාපයථ
පසීදිත්වා කතපටිසන්ථායරො නාමයගොත්තාදීනි පුච්ඡිත්වා යබොධිසත්තස්ස

සබ්බං ඉස්සරයං නියොයතසි. යබොධිසත්යතො – ‘‘මය්හං, මහාරාජ, 
වත්ථුකායමහි වා කියලසකායමහි වා අත්යථො නත්ථි. අහඤ්හි
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පරමාභිසම්යබොධිං පත්ථයන්යතො නික්ෙන්යතො’’ති ආහ. රාජා
අයනකප්පකායරනයාචන්යතොපිතස්සචිත්තං අලභිත්වා–‘‘අද්ධාබුද්යධො

භවිස්සති, බුද්ධභූයතනපනතයාපඨමංමමවිජිතං ආගන්තබ්බ’’න්තිවත්වා
නගරංපවිට්යඨො. 

‘‘අථරාජගහංවරරාජගහං, නරරාජවයරනගරංතගයත; 

ගිරරාජවයරොමුනිරාජවයරො, මිගරාජගයතොසුගයතොපිගයතො’’. 

අථ යබොධිසත්යතොඅනුපුබ්යබනචාරකංචරමායනො ආළාරඤ්චකාලාමං
්දකඤ්චරාමපුත්තං්පසඞ්කමිත්වාඅට්ඨසමාපත්තියයො නිබ්බත්යතත්වා–
‘‘නායං මග්යගො යබොධියා’’ති තං සමාපත්තිභාවනං අනලඞ්කරත්වා 
මහාපධානං පදහිතකායමො ්රුයවලං ගන්ත්වා – ‘‘රමණීයයො වතායං
භූමිභායගො’’ති තත්යථව වාසං ්පගන්ත්වා මහාපධානං පදහි.
ලක්ෙණපරග්ගාහකබ්රාහ්මණානං චත්තායරො පුත්තා යකොණ්ඩඤ්යඤො
බ්රාහ්මයණො චාති ඉයම පඤ්ච ජනා පඨමංයයව පබ්බජිතා
ගාමනිගමරාජධානීසු භික්ොචරයං චරන්තා තත්ථ යබොධිසත්තං
සම්පාපුණිංසු.අථනංෙබ්බස්සානිමහාපධානං පදහන්තං–‘‘ඉදානිබුද්යධො

භවිස්සති, ඉදානි බුද්යධො භවිස්සතී’’ති පරයවණසම්මජ්ජනාදිකාය
වත්තපටිපත්තියා ්පට්ඨහමානා සන්තිකාවචරාවස්ස අයහසුං. 
යබොධිසත්යතොපි – ‘‘යකොටිප්පත්තං දුක්කරං කරස්සාමී’’ති
එකතිලතණ්ඩුලාදීහි වීතිනායමසි. සබ්බයසොපි ආහාරුපච්යෙදං අකාසි.
යදවතාපියලොමකූයපහිදිබ්යබොජං ්පහාරයමානාපක්ඛිපිංසු. 

අථස්ස තාය නිරාහාරතාය පරමකිසභාවප්පත්තකායස්ස

සුවණ්ණවණ්යණො කායයො කාළවණ්යණො අයහොසි, 
ද්වත්තිංසමහාපුරසලක්ෙණානි පටිච්ෙන්නානි අයහසුං. අථ යබොධිසත්යතො
දුක්කරකාරකායඅන්තංගන්ත්වා–‘‘නායංමග්යගොයබොධියා’’තිඔළාරකං 
ආහාරංආහායරතං ගාමනිගයමසු පිණ්ඩාය චරත්වාආහාරංආහර. අථස්ස

ද්වත්තිංසමහාපුරසලක්ෙණානි පාකතිකානි අයහසුං, කායයො
සුවණ්ණවණ්යණො අයහොසි. අථ පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ තං දිස්වා – ‘‘අයං
ෙබ්බස්සානි දුක්කරකාරකං කයරොන්යතොපි සබ්බඤ්ඤුතං පටිවිජ්ඣිතං

නාසක්ඛි, ඉදානි ගාමනිගමරාජධානීසු පිණ්ඩාය චරත්වා ඔළාරකං ආහාරං

ආහරයමායනො කිං සක්ඛිස්සති, බාහුල්ලියකො එස පධානවිබ්භන්යතො, කිං
යනොඉමිනා’’තිමහාපුරසංපහායබාරාණසියංඉසිපතනංඅගමංසු. 

අථ මහාපුරයසො විසාෙපුණ්ණමාය ්රුයවලායං යසනානිගයම 

යසනාකුටුම්බිකස්ස යගයහනිබ්බත්තා සුජාතා නාම දාරකා අයහොසි. තාය
සම්පසාදනජාතාය දින්නං පක්ඛිත්තදිබ්යබොජං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා 
සුවණ්ණපාතිං ගයහත්වා යනරඤ්ජරාය පටියසොතං ඛිපිත්වා කාළනාගරාජං
සුපන්තං යබොයධසි. අථ යබොධිසත්යතො යනරඤ්ජරාතීයර
සුරභිකුසුමසමලඞ්කයත නීයලොභායස මයනොරයම සාලවයන දිවාවිහාරං



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 

301 

පටුන 

කත්වා සායන්හසමයය යදවතාහි අලඞ්කයතන මග්යගන 
යබොධිරුක්ොභිමුයෙො පායාසි. යදවනාගයක්ෙසිද්ධාදයයො දිබ්යබහි

මාලාගන්ධවියලපයනහි පූජයිංසු. තස්මිං සමයය යසොත්ථියෙො නාම
තිණහාරයකො තිණං ආදාය පටිපයථ ආගච්ෙන්යතො මහාපුරසස්ස ආකාරං
ඤත්වා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො අදාසි. යබොධිසත්යතො තිණං ගයහත්වා
අසිතඤ්ජනගිරසඞ්කාසං ආචරන්තමිව දිනකරජාලං සකහදයමිව 

කරුණාසීතලං සීතච්ොයං විවිධවිහගගණසම්පාතවිරහිතං
මන්දමාරුයතරතාය ඝනසාොය සමලඞ්කතං නච්චන්තමිව පීතියා
රඤ්ජමානමිව ච තරුගණානං 
වියරොචමානවිජයතරුමස්සත්ථයබොධිරුක්ෙමූලමුපගන්ත්වා අස්සත්ථදුමරාජං
තික්ෙත්තං පදක්ඛිණං කත්වා පුබ්බුත්තරදිසාභායග ඨියතො තානි තිණානි
අග්යග ගයහත්වා චායලසි. තාවයදව චුද්දසහත්යථො පල්ලඞ්යකො අයහොසි.
තානිචතිණානිචිත්තකායරනයලොගහිතානිවිය අයහසුං. යබොධිසත්යතො
තත්ථ චුද්දසහත්යථ තිණසන්ථයර තිසන්ධිපල්ලඞ්කං ආභුජිත්වා 
චතරඞ්ගසමන්නාගතවීරයංඅධිට්ඨහිත්වාසුවණ්ණපීයඨඨපිතරජතක්ෙන්ධං
වියච පඤ්ඤාසහත්ථංයබොධික්ෙන්ධංපිට්ඨියතොකත්වා්පරමණිෙත්යතන
විය යබොධිසාොහි ධාරයමායනො නිසීදි. සුවණ්ණවණ්යණ පනස්ස චීවයර
යබොධිඅඞ්කුරාපතමානාසුවණ්ණපට්යට පවාළාවියනික්ඛිත්තාවියරොචයිංසු. 

යබොධිසත්යතපනතත්ථනිසින්යනයයවවසවත්තිමායරොයදවපුත්යතො– 

‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො මම විසයමතික්කමිතකායමො, න
දානාහමතික්කමිතමස්ස දස්සාමී’’ති මාරබලස්ස තමත්ථං ආයරොයචත්වා
මාරබලමාදායනික්ෙමි.සාකිරමාරයසනාමාරස්සපුරයතො ද්වාදසයයොජනා

අයහොසි, තථා දක්ඛිණයතො ච වාමපස්සයතො ච, පච්ෙයතො පන

චක්කවාළපරයන්තං කත්වා ඨිතා, ්ද්ධං නවයයොජනුබ්යබධා අයහොසි.
යස්සා පන ්න්නදන්තියා සද්යදො නවයයොජනසහස්සයතො පට්ඨාය
පථවි්න්ද්රියනසද්යදො විය සුයෙති. තස්මිං සමයය සක්යකො යදවරාජා
විජයුත්තරං නාම සඞ්ෙං ධමමායනො අට්ඨාසි. යසො කිර සඞ්යෙො
වීසහත්ථසතියකොඅයහොසි.පඤ්චසියෙොගන්ධබ්බයදවපුත්යතොතිගාවුතායතං 
යබළුවපණ්ඩුවීණංආදායවාදයමායනොමඞ්ගලයුත්තානිගීතානිගායමායනො
අට්ඨාසි. සුයායමො යදවරාජා තිගාවුතායතං සරදසමයරජනිකරසස්සිරකං
දිබ්බචාමරංගයහත්වාමන්දංමන්දං බීජයමායනොඅට්ඨාසි.බ්රහ්මාචසහම්පති
තියයොජනවිත්ථතං දුතියමිව පුණ්ණචන්දං යසතච්ෙත්තං භගවයතො ්ද්ධං
ධායරත්වාඅට්ඨාසි.මහාකායළොපි නාගරාජාඅසීතියානාගනාටකසහස්යසහි
පරවුයතොථුතිසඞ්ගීතානිපවත්යතන්යතොමහාසත්තං නමස්සමායනොඅට්ඨාසි.
දසසු චක්කවාළසහස්යසසු යදවතායයො නානාවියධහි 

සුරභිකුසුමදාමධූපචුණ්ණාදීහිපූජයමානාසාධුකාරංපවත්තයමානාඅට්ඨංසු. 

අථ මායරො යදවපුත්යතො දියඩ්ඪයයොජනසතිකං හිමගිරසිෙරසදිසං
පරමරුචිරදස්සනංගිරයමෙලංනාමරතනෙචිතවරවාරණංඅරවාරණවාරණං 
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අභිරුහිත්වා බාහුසහස්සං මායපත්වා අග්ගහිතග්ගහයණන නානාවුධානි
අග්ගහායපසි. මාරපරසාපිඅසිඵරසුසරසත්තිසබලා සමුස්සිතධනුමුසල-ඵාල-
සඞ්කු-කුන්ත-යතොමර-්පල-ලගුළ-වලය-කණය-කප්පණ-
චක්කකටකධාරාරුරු- සීහ-ෙග්ග-සරභ-වරාහ-බෙග්ඝ-වානයරොරග-
මජ්ජායරොලූකවදනා මහිංස-පසද-තරඞ්ග-දිරදාදිවදනා ච
නානාභීමවිරූපබීභච්ෙකායා මනුස්සයක්ෙපිසාචසදිසකායා ච මහාසත්තං
යබොධිසත්තං යබොධිමූයල නිසින්නං අජ්යෙොත්ථරමානා ගන්ත්වා
පරවාරයිත්වාමාරස්සසන්යදසංසමුදික්ෙමානා අට්ඨාසි. 

තයතො මාරබයල යබොධිමණ්ඩමුපසඞ්කමන්යතයයව යතසං සක්කාදීනං
එයකොපි ඨාතං නාසක්ඛි. සම්මුෙසම්මුෙට්ඨායනයනව පලායිංසු. සක්යකො
පන යදවරාජා තං විජයුත්තරසඞ්ෙං පිට්ඨියං කත්වා පලායිත්වා
චක්කවාළමුෙවට්ටියංඅට්ඨාසි. මහාබ්රහ්මායසතච්ෙත්තංචක්කවාළයකොටියං
ඨයපත්වා බ්රහ්මයලොකයමව අගමාසි. කායළො නාගරාජා සබ්බනාටකානි
ෙඩ්යඩත්වා පථවියං නිමුජ්ජිත්වා පඤ්චයයොජනසතිකං 
මඤ්යජරකනාගභවනං ගන්ත්වා හත්යථන මුෙං පිදහිත්වා නිපජ්ජි.
එකයදවතාපි තත්ථ ඨාතං සමත්ථා නාම නායහොසි. මහාපුරයසො පන
සුඤ්ඤවිමායන මහාබ්රහ්මා විය එකයකොව නිසීදි. ‘‘ඉදානි මායරො
ආගමිස්සතී’’ති පඨමයමව අයනකරූපානි අනිට්ඨානි දුන්නිමිත්තානි
පාතරයහසුං. 

‘‘පමත්තබන්ධුස්ස ච යුද්ධකායල, තියලොකබන්ධුස්ස ච 

වත්තමායන; 

්ක්කාසමන්තානිපතිංසුයඝොරා, ධූමන්ධකාරාචදිසාඅයහසුං. 

‘‘අයචතනායම්පි සයචතනා යථා, ගතාවියයොගංපතියනවකාමිනී; 

ලයතවවාතාභිහතාසසාගරා, පකම්පිනානාසධරාධරාමහී. 

‘‘අයහසුමුද්ධූතජලාසමුද්දා, වහිංසුනජ්යජොපටියලොමයමව; 

කූටානිනානාතරුසඞ්ඝටානි, යභත්වාගිරීනංපථවිංභජිංසු. 

‘‘පවායිවායතොඵරුයසොසමන්තා, නිඝට්ටසද්යදොතමුයලොඅයහොසි; 

භජිත්ථයඝොරංරවිරන්ධකාරං, කබන්ධරූපංගගයනචරත්ථ. 

‘‘එවංපකාරංඅසිවංඅනිට්ඨං, ආකාසගංභූමිගතඤ්චයඝොරං; 

අයනකරූපංකිරදුන්නිමිත්තං, අයහොසිමාරාගමයනසමන්තා. 

‘‘තං යදවයදවංඅභිහන්තකාමං, කාමංතදිස්වා පනයදවසඞ්ඝා; 

හාහාතිසද්දංඅනුකම්පමානා, අකංසුසද්ධිංඅමරඞ්ගනාහි. 

‘‘පච්ොපිපස්සිංසුසුදන්තරූපං, දිසාවිදිසාසුපලායමානං; 
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සඅන්තකංතංසබලංඅයනකං, හත්යථචථරූචපාතාතයිංසු. 

‘‘විහඞ්ගමානං ගරුයළොව මජ්යෙ, මජ්යෙ මිගානං පරයමොව

සීයහො; 

මහායයසොමාරබලස්සමජ්යෙ, විසාරයදොවීතභයයොනිසීදි’’. 

අථ මායරො – ‘‘සිද්ධත්ථං භිංසායපත්වා පලායපස්සාමී’’ති වාතවස්සං
පහරණවස්සං පාසාණවස්සං පුන 
අඞ්ගාරකුක්කුළවාලුකකලලන්ධකාරවුට්ඨීහිනවහිමාරඉද්ධීහියබොධිසත්තං

පලායපතං අසක්යකොන්යතො කුද්ධමානයසො – ‘‘කිං, භයණ, තිට්ඨථ, ඉමං

සිද්ධත්ථමසිද්ධත්ථං කයරොථ, ගණ්හථ හනථ ඡින්දථ බන්ධථ න මුඤ්චථ
පලායපථා’’ති මාරපරසං ආණායපත්වා සයඤ්ච ගිරයමෙලස්ස ෙන්යධ

නිසීදිත්වාඑයකනකයරනසරංභමයන්යතොයබොධිසත්තං්පසඞ්කමිත්වා – 

‘‘යභො සිද්ධත්ථ, ්ට්ඨහ පල්ලඞ්කා’’ති ආහ. මාරපරසාපි මහාසත්තස්ස

අතියඝොරං පීළමකාසි. අථ මහාපුරයසො – ‘‘කදා යත පූරතා, මාර, 
පල්ලඞ්කත්ථාය පාරමී’’තිආදීනි වචනානි වත්වා දක්ඛිණහත්ථං පථවිං
නින්නායමසි. තඞ්ෙණඤ්යඤව චුද්දසසහස්සාධිකානි 

දසසතසහස්සයයොජනබහලානි පථවිසන්ධාරකානි වාතදකානි පඨමං
කම්යපත්වා තදන්තරං චතනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්සබහලා අයං
මහාපථවී ෙධා පකම්පිත්ථ. ්පරආකායස අයනකසහස්සානි විජ්ජුලතා ච
අසනී ච ඵලිංසු. අථ ගිරයමෙලදිරයදො ජණ්ණුයකන පති. මායරො
ගිරයමෙලක්ෙන්යධ නිසින්යනො භූමියං පති. මාරපරසාපි දිසාවිදිසාසු
භුසමුට්ඨිවියවිකිරංසු. 

අථ මහාපුරයසොපි තං සමාරං මාරබලං ෙන්තියමත්තාවීරයපඤ්ඤාදීනං 
අත්තයනො පාරමීනමානුභායවන විද්ධංයසත්වා පඨමයායම පුබ්යබනිවාසං
අනුස්සරත්වා මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුං වියසොයධත්වා පච්චූසසමයය
සබ්බබුද්ධානං ආචිණ්යණ පච්චයාකායර ඤාණං ඔතායරත්වා
ආනාපානචතත්ථජ්ොනංනිබ්බත්යතත්වාතයමවපාදකං කත්වාවිපස්සනං
වඩ්යඪත්වා මග්ගපටිපාටියා අධිගයතන චතත්ථමග්යගන සබ්බකියලයස 
යෙයපත්වාසබ්බබුද්ධගුයණපටිවිජ්ඣිත්වාසබ්බබුද්ධාචිණ්ණං– 

‘‘අයනකජාතිසංසාරං, සන්ධාවිස්සංඅනිබ්බිසං; 

ගහකාරංගයවසන්යතො, දුක්ොජාතිපුනප්පුනං. 

‘‘ගහකාරකදිට්යඨොසි, පුනයගහංනකාහසි; 

සබ්බායතඵාසුකාභග්ගා, ගහකූටංවිසඞ්ෙතං; 

විසඞ්ොරගතංචිත්තං, තණ්හානංෙයමජ්ෙගා’’ති.(ධ.ප.153-154) 

– 

්දානං්දායනසි. 
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සන්තියකනිදානකථා 

්දානං ්දායනත්වා නිසින්නස්ස භගවයතො එතදයහොසි – ‘‘අහං
කප්පසතසහස්සාධිකානි චත්තාර අසඞ්යෙෙයොනි ඉමස්ස පල්ලඞ්කස්ස

කාරණා සන්ධාවිං, අයං යම පල්ලඞ්යකො විජයපල්ලඞ්යකො 

මඞ්ගලපල්ලඞ්යකො, එත්ථ යම නිසින්නස්ස යාව සඞ්කප්යපො න

පරපුණ්යණො, න තාව ඉයතො වුට්ඨහිස්සාමී’’ති
අයනකයකොටිසතසහස්සසඞ්ො සමාපත්තියයො සමාපජ්ජන්යතො සත්තාහං 
තත්යථව නිසීදි. යං සන්ධාය වුත්තං – ‘‘අථ යෙො භගවා සත්තාහං

එකපල්ලඞ්යකනනිසීදි විමුත්තිසුෙපටිසංයවදී’’ති(මහාව.1). 

අයථකච්චානං යදවතානං – ‘‘අජ්ජාපි තාව නූන සිද්ධත්ථස්ස 

කත්තබ්බකිච්චං අත්ථි. පල්ලඞ්කස්මිඤ්හි ආලයං න විජහතී’’ති
පරවිතක්යකො ්දපාදි. අථ සත්ථා යදවතානං විතක්කං ඤත්වා තාසං
විතක්කූපසමනත්ථං යවහාසං අබ්භුග්ගන්ත්වා යමකපාටිහාරයං දස්යසසි.
එවංඉමිනාපාටිහාරයයන යදවතානංවිතක්කංවූපසයමත්වාපල්ලඞ්කයතො
ඊසකං පාචීනනිස්සියත ්ත්තරදිසාභායග ඨත්වා – ‘‘ඉමස්මිං වත යම
පල්ලඞ්යකසබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණං පටිවිද්ධ’’න්ති චත්තාර අසඞ්යෙෙයොනි
කප්පසතසහස්සඤ්ච පූරතානං පාරමීනං ඵලාධිගමනට්ඨානං පල්ලඞ්කඤ්ච
යබොධිරුක්ෙඤ්ච අනිමියසහි අක්ඛීහි ඔයලොකයමායනො සත්තාහං

වීතිනායමසි, තංඨානං අනිමිසයචතිෙං නාමජාතං. 

අථ පල්ලඞ්කස්ස ච ඨිතට්ඨානස්ස ච අන්තරා චඞ්කමං මායපත්වා 
පුරත්ථිමපච්ඡිමයතො ආයයත රතනචඞ්කයම චඞ්කමන්යතො සත්තාහං

වීතිනායමසි, තංඨානං   නචඞ්කමයචතිෙං නාමජාතං. 

චතත්යථ පන සත්තායහ යබොධියතො පච්ඡිමුත්තරදිසාභායග යදවතා
රතනඝරං මාපයිංසු. තත්ථ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා අභිධම්මපිටකං

විචිනන්යතො සත්තාහං වීතිනායමසි, තං පන ඨානං   නඝ යචතිෙං නාම
ජාතං. 

එවං භගවා යබොධිසමීයපයයව චත්තාර සත්තාහානි වීතිනායමත්වා 

පඤ්චයම සත්තායහ යබොධිරුක්ෙමූලා යයන අජපාලනියරොයධො 
යතනුපසඞ්කමි. තත්රාපි ධම්මං විචිනන්යතො විමුත්තිසුෙඤ්ච
පටිසංයවයදන්යතො නිසීදි. 

සත්ථා තත්ථ සත්තාහං වීතිනායමත්වා මුචලින්දමූලං අගමාසි. තත්ථ
සත්තාහවද්දලිකාය ්ප්පන්නාය සීතාදිපටිබාහනත්ථං මුචලින්යදන
නාගරායජන සත්තක්ෙත්තං යභොයගහි පරක්ඛිත්යතො අසම්බාධාය
ගන්ධකුටියා විහරන්යතො විය විමුත්තිසුෙං පටිසංයවදියමායනො තත්ථ
සත්තාහං වීතිනායමත්වා රාජායතනමූලං ්පසඞ්කමි. තත්ථපි විමුත්තිසුෙං
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පටුන 

පටිසංයවදියමායනොව සත්තාහං නිසීදි. එත්තාවතා සත්ත සත්තාහානි 
පරපුණ්ණානි. එත්ථන්තයර භගවයතො යනව මුෙයධොවනං න

සරීරපටිජග්ගනං නාහාරකිච්චං අයහොසි, ඵලසුයෙයනව වීතිවත්යතසි. අථ
සත්තසත්තාහමත්ථයක එකූනපඤ්ඤාසතියම දිවයස සක්යකන
යදවානමින්යදන ්පනීයතන නාගලතාදන්තකට්යඨන ච

අයනොතත්තදයහොදයකනචමුෙං යධොවිත්වාතත්යථව  ාජාෙ නමූයලනිසීදි. 

තස්මිං සමයය  පුස්සභල්ලිකා නාම ද්යව වාණිජාඤාතිසායලොහිතාය
යදවතායසත්ථුආහාරදායන්ස්සාහිතාමන්ථඤ්චමධුපිණ්ඩිකඤ්ච ආදාය–
‘‘පටිග්ගණ්හාත භගවා ඉමං ආහාරං අනුකම්පං ්පාදායා’’ති සත්ථාරං 
්පසඞ්කමිත්වා අට්ඨංසු. භගවා පායාසපටිග්ගහණදිවයසයයව
යදවදත්තියස්ස පත්තස්ස අන්තරහිතත්තා – ‘‘න යෙො තථාගතා හත්යථසු

ආහාරං පටිග්ගණ්හන්ති, කිම්හි නු යෙො අහං ඉමං පටිග්ගණ්යහයෙ’’න්ති
චින්යතසි. අථස්ස භගවයතො අජ්ොසයං විදිත්වා චතූහි දිසාහි චත්තායරො
මහාරාජායනො ඉන්දනීලමණිමයය චත්තායරො පත්යත ්පනායමසුං. භගවා
යත පටික්ඛිපි. පුන මුග්ගවණ්යණ සිලාමයය චත්තායරො පත්යත 

්පනායමසුං. භගවා යතසං චතන්නම්පි යදවපුත්තානං අනුකම්පං ්පාදාය
පටිග්ගයහත්වා එකීභාවං්පයනත්වාතස්මිංපච්චග්යඝයසලමයයපත්යත
ආහාරංපටිග්ගයහත්වා පරභුඤ්ජිත්වාඅනුයමොදනමකාසි.යතද්යවභාතයරො
වාණිජාබුද්ධඤ්චධම්මඤ්චසරණං ගන්ත්වාද්යවවාචිකා්පාසකාඅයහසුං. 

අථ සත්ථා පුන අජපාලනියරොධයමව ගන්ත්වා නියරොධමූයල නිසීදි. 
අථස්ස තත්ථ නිසින්නමත්තස්යසව අධිගතස්ස ධම්මස්ස ගම්භීරතං 
පච්චයවක්ෙන්තස්ස සබ්බබුද්ධානංආචිණ්යණො – ‘‘අධිගයතො යෙො මොයං

ධම්යමො’’තිආදිනා(දී.නි.2.64; ම.නි.1.281; 2.337; සං.නි.1.172; මහාව. 

7) පයරසංධම්මංඅයදයසතකාමතාකාරප්පත්යතොපරවිතක්යකෝදපාදි.අථ 

බ්රේමා සෙම්පති ‘‘නස්සති වත යභො යලොයකො, විනස්සති වත යභො 

යලොයකො’’ති(දී.නි.2.66; ම.නි.1.282; 2.338; සං.නි.1.172; මහාව.8) 
දසසු චක්කවාළසහස්යසසු
සක්කසුයාමසන්තසිතනිම්මානරතිපරනිම්මිතවසවත්තිමහාබ්රහ්මායනො ච

ගයහත්වා සත්ථු සන්තිකං ආගන්ත්වා – ‘‘යදයසත, භන්යත, භගවා

ධම්ම’’න්තිආදිනා (දී.නි.2.66; ම.නි.1.282; 2.338; සං.නි.1.172; මහාව.

8) නයයනධම්මයදසනං ආයාචි. 

අථ සත්ථාතස්සපටිඤ්ඤංදත්වා–‘‘කස්ස නුයෙොඅහංපඨමංධම්මං
යදයසයෙ’’න්ති චින්යතන්යතො ආළාරුදකානං කාලඞ්කතභාවං ඤත්වා –
‘‘බහූපකාරා යෙො යම පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ’’ති පඤ්චවග්ගියය ආරබ්භ 
මනසිකාරං කත්වා – ‘‘කහං නු යෙො යත එතරහි විහරන්තී’’ති
ආවජ්යජන්යතො–‘‘බාරාණසියං ඉසිපතයනමිගදායය’’තිඤත්වා–‘‘තත්ථ
ගන්ත්වා ධම්මචක්කං පවත්යතස්සාමී’’ති කතිපාහං
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යබොධිමණ්ඩසාමන්යතයයව පිණ්ඩාය චරන්යතො විහරත්වා
ආසාළ්හිපුණ්ණමියං බාරාණසිං ගමිස්සාමී’’ති පත්තචීවරමාදාය

අට්ඨාරසයයොජනමග්ගං පටිපජ්ජි. අන්තරාමග්යග හට්ඨතපගං උපකං නාම
ආජීවකං දිස්වා තස්ස අත්තයනො බුද්ධභාවං ආචික්ඛිත්වා තංදිවසංයයව
සායන්හසමයයඉසිපතනංඅගමාසි. 

පඤ්චවග්ගියා පන තථාගතං දූරයතොව ආගච්ෙන්තං දිස්වා – ‘‘අයං, 

ආවුයසො, සමයණො යගොතයමො පච්චයබාහුල්ලාය ආවත්යතො

පරපුණ්ණකායයොපීණින්ද්රියයො සුවණ්ණවණ්යණොහුත්වාආගච්ෙති, ඉමස්ස

අභිවාදනාදීනිනකරස්සාම, ආසනමත්තංපන පඤ්ඤායපයොමා’’තිකතිකං
අකංසු. භගවා යතසං චිත්තාචාරං ඤත්වා සබ්බසත්යතසු 

අයනොධිස්සකවයසන ඵරණසමත්ථං යමත්තචිත්තං සංඛිපිත්වා 
ඔධිස්සකවයසන යමත්තචිත්යතන ඵර. යත භගවයතො යමත්තචිත්යතන
ඵුට්ඨා තථාගයත ්පසඞ්කමන්යත සකාය කතිකාය සණ්ඨාතං
අසක්යකොන්තා අභිවාදනාදීනි සබ්බකිච්චානි අකංසු. විත්ථාරකථා 

විනෙමොවග්ගාදීසුවුත්තනයයයනව යවදිතබ්බා. 

අථ භගවා අත්තයනො බුද්ධභාවං යත ඤායපත්වා
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදිත්වා ්ත්තරාසාළ්හනක්ෙත්තයයොයග
වත්තමායන අට්ඨාරසහි බ්රහ්මයකොටීහි පරවුයතො පඤ්චවග්ගියය යථයර

ආමන්යතත්වා ධම්මචක්කප්පවත් නසුත් න් ං යදයසසි. යතසු 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්යඤො යදසනානුසායරන ඤාණං යපයසන්යතො
සුත්තපරයයොසායන අට්ඨාරසහි බ්රහ්මයකොටීහි සද්ධිං යසොතාපත්තිඵයල
පතිට්ඨාසි.යතනවුත්තං– 

1. 

‘‘අහයමතරහිසම්බුද්යධො, යගොතයමොසකෙවඩ්ඪයනො; 

පධානංපදහිත්වාන, පත්යතො සම්යබොධිමුත්තමං. 

2. 

‘‘බ්රහ්මුනායාචියතොසන්යතො, ධම්මචක්කංපවත්තයිං; 

අට්ඨාරසන්නංයකොටීනං, පඨමාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

තත්ථ අෙන්ති අත්තානං නිද්දිසති. එ  හීති අස්මිං කායල. 

සකයවඩ්ඪයනොති සාකියකුලවඩ්ඪයනො. ‘‘සකෙපුඞ්ගයවො’’තිපි පායඨො. 

පධානන්ති වීරයං වුච්චති. පදහිත්වානාති ඝයටත්වා වායමිත්වා, 

දුක්කරකාරකංකත්වාති අත්යථො. අට්ඨා සන්නංයකොටීනන්තිබාරාණසියං
ඉසිපතයන මිගදායය ධම්මචක්කප්පවත්තනසුත්තන්තකථාය
අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථරප්පමුොනං අට්ඨාරසන්නං බ්රහ්මයකොටීනං
පඨමාභිසමයයොඅයහොසීතිඅත්යථො. 
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ඉදානිභගවාඅතීතංකයථත්වාඅනාගතංඅභිසමයංකයථන්යතො– 

3. 

‘‘තයතොපරඤ්චයදයසන්යත, නරයදවසමාගයම; 

ගණනායනවත්තබ්යබො, දුතියාභිසමයයොඅහූ’’ති.–ආදිමාහ; 

තත්ථ න යදවසමාගයමති තයතො අපයරන සමයයන 
මහාමඞ්ගලසමාගයම දසසු චක්කවාළසහස්යසසු යදවමනුස්සානං මජ්යෙ 

මඞ්ගලසුත් පරයයොසායන (ඛු. පා. 5.1 ආදයයො; සු. නි. 261 ආදයයො) 

ගණනපථං වීතිවත්තානං නරයදවානං. දුතිොභිසමයෙො අහූති යහස්සතීති
අත්යථො.අනාගතවචයනවත්තබ්යබයසොතපතිතත්තා‘‘අහූ’’තිඅතීතවචනං

වුත්තං, කාලවිපරයායවයසන වා. එස නයයො ඉයතො පයරසු ඊදියසසු

වචයනසු ච. පුන  ාහුයලොවාදසුත් න් යදසනාය (ම. නි. 3.416 ආදයයො) 
ගණනපථවීතිවත්යත සත්යත අභිසමයාමතපානං පායයසි. අයං
තතියාභිසමයයො.යතනවුත්තං– 

4. 

‘‘ඉයධවාහංඑතරහි, ඔවදිංමමඅත්රජං; 

ගණනායනවත්තබ්යබො, තතියාභිසමයයොඅහූ’’ති. 

භගවයතො කිර එයකොව සාවකසන්නිපායතො අයහොසි.

්රුයවලකස්සපාදීනං ජටිලානං සහස්සං, ද්වින්නං අග්ගසාවකානං
අඩ්ඪත්තියසතානීති ඉයමසං අඩ්ඪයතළසසතානං සන්නිපායතො අයහොසි.
යතනවුත්තං– 

5. 

‘‘එයකොසිසන්නිපායතොයම, සාවකානංමයහසිනං; 

අඩ්ඪයතළසසතානං, භික්ඛූනාසිසමාගයමො’’ති. 

තත්ථ එයකොසීතිඑයකොවආසි. අඩ්ඪය ළසස ානන්තිමමසාවකානං

පඤ්ඤාසාධිකානං ද්වාදසසතානං. භික්ඛූනාසීතිභික්ඛූනංආසි. යතසං පන 

මජ්ෙගයතොභගවාචතරඞ්ගසන්නිපායතපාතියමොක්ෙං්ද්දිසි. 

අථභගවාඅත්තයනොපවත්තිංදස්යසන්යතො– 

6. 

‘‘වියරොචමායනොවිමයලො, භික්ඛුසඞ්ඝස්සමජ්ෙයගො; 

දදාමිපත්ථිතංසබ්බං, මණීවසබ්බකාමයදො’’ති.–ආදිමාහ; 

තත්ථ විය ොචමායනොති අනන්තබුද්ධසිරයා වියරොචමායනො. විමයලොති

විගතරාගාදිකියලසමයලො. මණීව සබ්බකාමයදොති චින්තාමණි විය
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සබ්බකාමදයදො අහම්පි ඉච්ඡිතං පත්ථිතං සබ්බං
යලොකියයලොකුත්තරසුෙවියසසංයදමීතිඅත්යථො. 

ඉදානිපත්ථිතපත්ථනංදස්යසන්යතො– 

7. 

‘‘ඵලමාකඞ්ෙමානානං, භවච්ෙන්දජයහසිනං; 

චතසච්චංපකායසමි, අනුකම්පායපාණින’’න්ති.–ආදිමාහ; 

තත්ථ ඵලන්ති යසොතාපත්තිඵලාදිකං චතබ්බිධං ඵලං. 

භවච්ඡන්දජයෙසිනන්ති භවතණ්හාපහායිනං, භවතණ්හං පජහිතකාමානං. 

අනුකම්පාොති අනුද්දයාය. 

8. ඉදානි චතසච්චප්පකාසයන, අභිසමයං දස්යසන්යතො 

‘‘දසවීසසෙස්සාන’’න්තිආදිමාහ. 

තත්ථ දසවීසසෙස්සානන්ති දසසහස්සානඤ්ච වීසතිසහස්සානඤ්ච. 

එකද්වින්නන්තිආදිනානයයනාතිඅත්යථො. නවමදසමගාථා්ත්තානත්ථාව. 

11-12. එකාදසමද්වාදසමගාථාසු ඉදායන  හීති ්යභොපි එකත්ථා, 

යවයනයෙවයසනපුරසපුග්ගලාවියවුත්තා.අථවා ඉදානීතිමයි ්ප්පන්යන. 

එ  හීති මයි ධම්මං යදයසන්යත. අපත් මානසාති අප්පත්තඅරහත්තඵලා. 

අරිෙඤ්ජසන්ති අරයං අට්ඨඞ්ගිකං මග්ගං. යථොමෙන් ාති පසංසන්තා. 

බුජ්ඣිස්සන්තීති අනාගයත චතසච්චධම්මං පටිවිජ්ඣිස්සන්තීති අත්යථො. 

සංසා සරි න්තිසංසාරසාගරං. 

ඉදානි අත්තයනොජාතනගරාදිංදස්යසන්යතො– 

13. 

‘‘නගරංකපිලවත්ථුයම, රාජාසුද්යධොදයනොපිතා; 

මය්හංජයනත්තිකාමාතා, මායායදවීතිවුච්චති. 

14. 

‘‘එකූනතිංසවස්සානි, අගාරංඅජ්ෙහංවසිං; 

රම්යමොසුරම්යමොසුභයකො, තයයොපාසාදමුත්තමා. 

15. 

‘‘චත්තාලීසසහස්සානි, නාරයයොසමලඞ්කතා; 

භද්දකඤ්චනානාමනාරී, රාහුයලොනාමඅත්රයජො. 

16. 

‘‘නිමිත්යත චතයරොදිස්වා, අස්සයායනන නික්ෙමිං; 
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ෙබ්බස්සංපධානචාරං, අචරංදුක්කරංඅහං. 

17. 

‘‘බාරාණසියංඉසිපතයන, චක්කංපවත්තිතංමයා; 

අහංයගොතමසම්බුද්යධො, සරණංසබ්බපාණිනං. 

18. 

‘‘යකොලියතො ්පතිස්යසොච, ද්යවභික්ඛූ අග්ගසාවකා; 

ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, සන්තිකාවචයරොමම; 

යෙමා්ප්පලවණ්ණාච, භික්ඛුනීඅග්ගසාවිකා. 

19. 

‘‘චිත්යතොහත්ථාළවයකොච, අග්ගුපට්ඨාකුපාසකා; 

නන්දමාතාච්ත්තරා, අග්ගුපට්ඨාකුපාසිකා. 

20. 

‘‘අහංඅස්සත්ථමූලම්හි, පත්යතොසම්යබොධිමුත්තමං; 

බොමප්පභාසදාමය්හං, යසොළසහත්ථමුග්ගතා. 

21. 

‘‘අප්පංවස්සසතංආයු, ඉදායනතරහිවිජ්ජති; 

තාවතාතිට්ඨමායනොහං, තායරමිජනතංබහුං. 

22. 

‘‘ඨපයිත්වානධම්මුක්කං, පච්ඡිමංජනයබොධනං; 

අහම්පිනචිරස්යසව, සද්ධිංසාවකසඞ්ඝයතො; 

ඉයධවපරනිබ්බිස්සං, අග්ගීවාහාරසඞ්ෙයා’’ති.–ආදිමාහ; 

මම පන රම්මසුරම්මසුභනාමකා තයයො පාසාදා 

නවභූමිකසත්තභූමිකපඤ්චභූමිකා, චත්තාලීසසහස්සා නාටකිත්ථියයො, 

යයසොධරා නාම මම අග්ගමයහසී, යසොහං චත්තායරො නිමිත්යත දිස්වා
අස්සයායනන මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමිං. තයතො ෙබ්බස්සානි පධානං
පදහිත්වාවිසාෙපුණ්ණමාය ්රුයවලායංයසනානිගයමයසනාකුටුම්බිකස්ස
ධීතාය සම්පසාදජාතාය සුජාතාය නාම දින්නං මධුපායාසං පරභුඤ්ජිත්වා
සාලවයන දිවාවිහාරං කත්වා සායන්හසමයය යසොත්ථියයන නාම 
තිණහාරයකන දින්නා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො ගයහත්වා
අස්සත්ථයබොධිරුක්ෙමූලං ්පගන්ත්වා තත්ථ මාරබලං විද්ධංයසත්වා
සම්යබොධිංපත්යතොස්මීතිසබ්බං බොකාසි. 

තත්ථ සද්ධිංසාවකසඞ්ඝය ොතිසද්ධිං සාවකසඞ්යඝන. පරිනිබ්බිස්සන්ති

පරනිබ්බායිස්සාමි. අග්ගීවාො සඞ්ඛොති අග්ගි විය ඉන්ධනක්ෙයයන යථා
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අග්ගි නිරුපාදායනො නිබ්බායති, එවං අහම්පි නිරුපාදායනො 
පරනිබ්බායිස්සාමීතිඅත්යථො. 

23-4. 

 ානි ච අතුලය ජානීති අග්ගසාවකයුගාදීනි තානි අසදිසයතජානි. 

ඉමානි ච දසබලානීති එතානි ච සාරීරදසබලානි ගුණධා යණො යදයෙොති

ෙඅසාධාරණඤාණාදිගුණධයරො අයං යදයහො ච.  මන්  හිස්සන්තීති

සබ්බානිඑතානිවුත්තප්පකාරානි අන්තරධායිස්සන්තිවිනස්සිස්සන්ති. නනු

රිත් ා සබ්බසඞ්ඛා ාතිඑත්ථ නනූතිඅයංඅනුමතිඅත්යථ නිපායතො. රිත් ාති

නිච්චසාරධුවසාරරහිතත්තා තච්ො, සබ්බයමව පන සඞ්ෙතං ෙයධම්මං

වයධම්මං විරාගධම්මං නියරොධධම්මං හුත්වා අභාවයතො අනිච්චං, 

්ප්පාදාදිපටිපීළිතත්තා දුක්ෙං, අවසවත්තනයතො අනත්තා. තස්මා 
සඞ්ොයරසු ලක්ෙණත්තයං ආයරොයපත්වා විපස්සනං වඩ්යඪත්වා
අමතමසඞ්ෙතංඅච්චුතං නිබ්බානංඅධිගච්ෙථ.අයංයවොඅම්හාකංඅනුසාසනී
ඉදංඅම්හාකංසාසනංඅප්පමායදන සම්පායදථාති.යදසනාපරයයොසායනකිර
යදවතානං යකොටිසතසහස්සස්ස අනුපාදාය ආසයවහි චිත්තානි විමුච්චිංසු.
යසසමග්ගඵයලසුපතිට්ඨිතාපනගණනපථංවීතිවත්තා අයහසුං. 

එවං භගවාකප්පනාමජාතිආදිවවත්ථිතං සකලම්පිබුද්ධවංසංආකායස 
රතනචඞ්කයම චඞ්කමන්යතොව කයථත්වා ඤාතිජනං වන්දායපත්වා
ආකාසයතොඔතරත්වා පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයනනිසීදි.එවංනිසින්යනපන
භගවති යලොකනායථ සිොප්පත්යතො ඤාතිසමාගයමො අයහොසි. සබ්යබ

එකග්ගචිත්තානිසීදිංසු. තයතො මහායමයඝොයපොක්ෙරවස්සංවස්සි.තඞ්ෙයණ

්දකං යහට්ඨා විරවන්තං ගච්ෙති. යතයමතකායමොව යතයමති, 
අයතමිතකාමස්ස සරීයර එකබින්දුමත්තම්පි න පතති. තං දිස්වා සබ්යබ

අච්ෙරයබ්භුතචිත්තජාතා හුත්වා – ‘‘අයහො අච්ෙරයං, අයහො අබ්භුත’’න්ති 

කථං සමුට්ඨායපසුං. තං සුත්වා සත්ථා – ‘‘න ඉදායනව මය්හං

ඤාතිසමාගයම යපොක්ෙරවස්සං වස්සි, අතීයතපි වස්සී’’ති ඉමිස්සා

අට්ඨුප්පත්තියා යවස්සන්  ජා කං (ජා. 2.22.1655 ආදයයො) කයථසි. සා
ධම්මයදසනා සාත්ථිකාජාතා.තයතොභගවා්ට්ඨායාසනාවිහාරංපාවිසි. 

ඉතිමධුරත්ථවිලාසිනියාබුද්ධවංසට්ඨකථාය 

යගොතමබුද්ධවංසවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

නිට්ඨියතොපඤ්චවීසතියමොබුද්ධවංයසො. 

28. බුද්ධපකිණ්ණකකථා 

1-18. 
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පටුන 

‘‘අපරයමයෙියතො කප්යප, චතයරො ආසුං විනායකා’’තිආදිකා
අට්ඨාරසගාථා සඞ්ගීතිකාරයකහි ඨපිතා නිගමනගාථාති යවදිතබ්බා. 
යසසගාථාසුසබ්බත්ථපාකටයමවාති. 

යවමත්තකථා 

ඉමස්මිං පනසකයලපිබුද්ධවංයස නිද්දිට්ඨානංපඤ්චවීසතියාබුද්ධානං 

අට්ඨ යවමත් ානි යවදිතබ්බානි. කතමානි අට්ඨ? ආයුයවමත්තං, 

පමාණයවමත්තං, කුලයවමත්තං, පධානයවමත්තං, රස්මියවමත්තං, 

යානයවමත්තං, යබොධියවමත්තං, පල්ලඞ්කයවමත්තන්ති. 

තත්ථ ආයුයවමත් ං නාම යකචි දීඝායුකා යහොන්ති යකචි අප්පායුකා.
තථා හි දීපඞ්කයරො යකොණ්ඩඤ්යඤො අයනොමදස්සී පදුයමො පදුමුත්තයරො
අත්ථදස්සී ධම්මදස්සී සිද්ධත්යථො තිස්යසොති ඉයම නව බුද්ධා 
වස්සසතසහස්සායුකා අයහසුං. මඞ්ගයලො සුමයනො යසොභියතො නාරයදො 
සුයමයධො සුජායතො පියදස්සී ඵුස්යසොති ඉයම අට්ඨ බුද්ධා
නවුතිවස්සසහස්සායුකාඅයහසුං.යරවයතො යවස්සභූචාතිඉයමද්යවබුද්ධා
සට්ඨිවස්සසහස්සායුකා අයහසුං. විපස්සී භගවා අසීතිවස්සසහස්සායුකා
අයහොසි. සිඛී කකුසන්යධො යකොණාගමයනො කස්සයපොති ඉයම චත්තායරො 
බුද්ධා යථාක්කයමන සත්තතිචත්තාලීසතිංසවීසවස්සසහස්සායුකා අයහසුං.
අම්හාකං පන භගවයතො වස්සසතං ආයුප්පමාණං අයහොසි.
්පචිතපුඤ්ඤසම්භාරානං දීඝායුකසංවත්තනියකම්මසමුයපතානම්පි
බුද්ධානංයුගවයසනආයුප්පමාණංඅප්පමාණං අයහොසි.අයංපඤ්චවීසතියා
බුද්ධානංආයුයවමත්තංනාම. 

පමාණයවමත් ං නාම යකචි දීඝා යහොන්ති යකචි රස්සා. තථා හි
දීපඞ්කර-යරවත-පියදස්සී-අත්ථදස්සී-ධම්මදස්සී-විපස්සීබුද්ධානං 
අසීතිහත්ථුබ්යබධං සරීරප්පමාණං අයහොසි. යකොණ්ඩඤ්ඤ-මඞ්ගල-නාරද-
සුයමධානං අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබයධො කායයො අයහොසි. සුමනස්ස
නවුතිහත්ථුබ්යබධං සරීරං අයහොසි. යසොභිත-අයනොමදස්සී-පදුම-පදුමුත්තර-
ඵුස්සබුද්ධානං අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධං සරීරං අයහොසි. සුජායතො
පණ්ණාසහත්ථුබ්යබධසරීයරො අයහොසි. සිද්ධත්ථ-තිස්ස-යවස්සභුයනො
සට්ඨිහත්ථුබ්යබධාඅයහසුං.සිඛී සත්තතිහත්ථුබ්යබයධොඅයහොසි.කකුසන්ධ-
යකොණාගමන-කස්සපා යථාක්කයමන චත්තාලීසතිංසවීසතිහත්ථුබ්යබධා
අයහසුං. අම්හාකං භගවා අට්ඨාරසහත්ථුබ්යබයධො අයහොසි. අයං
පඤ්චවීසතියාබුද්ධානංපමාණයවමත්තංනාම. 

කුලයවමත් ං නාම යකචි ෙත්තියකුයල නිබ්බත්තිංසු යකචි
බ්රාහ්මණකුයල. තථා හි කකුසන්ධයකොණාගමනකස්සපසම්මාසම්බුද්ධා
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිංසු. දීපඞ්කරාදියගොතමබුද්ධපරයන්තා ද්වාවීසති
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බුද්ධා ෙත්තියකුයලයයව නිබ්බත්තිංසු. අයං පඤ්චවීසතියා බුද්ධානං
කුලයවමත්තංනාම. 

පධානයවමත් ං නාම දීපඞ්කර-යකොණ්ඩඤ්ඤ-සුමන-අයනොමදස්සී-
සුජාතසිද්ධත්ථ-කකුසන්ධානංදසමාසිකා පධානචරයා.මඞ්ගල-සුයමධතිස්ස
සිඛීනංඅට්ඨමාසිකා.යරවතස්සසත්තමාසිකා. යසොභිතස්සචත්තායරොමාසා.
පදුමඅත්ථදස්සී විපස්සීනං අඩ්ඪමාසිකා. නාරද-පදුමුත්තර-ධම්මදස්සී-

කස්සපානං සත්තාහානි. පියදස්සී-ඵුස්ස-යවස්සභූ යකොණාගමනානං
ෙමාසිකා. අම්හාකං බුද්ධස්ස ෙබ්බස්සානි පධානචරයා අයහොසි. අයං
පධානයවමත්තංනාම. 

 ස්මියවමත් ං නාම මඞ්ගලස්ස කිර සම්මාසම්බුද්ධස්ස සරීරස්මි
දසසහස්සියලොකධාතං ඵරත්වා අට්ඨාසි. පදුමුත්තරබුද්ධස්ස
ද්වාදසයයොජනිකාඅයහොසි.විපස්සිස්සභගවයතො සත්තයයොජනිකාඅයහොසි.
සිඛිස්ස තියයොජනප්පමාණා. කකුසන්ධස්ස දසයයොජනිකා. අම්හාකං 
භගවයතො සමන්තයතො බ්යාමප්පමාණා. යසසානං අනියතා අයහොසි. අයං

රස්මියවමත්තං නාම අජ්ොසයපටිබද්ධං, යයො යත්තකං ඉච්ෙති, තස්ස

සරීරප්පභා තත්තකං ඵරති, පටිවිද්ධගුයණ පන කස්සචි යවමත්තං නාම
නත්ථි.අයංරස්මියවමත්තංනාම. 

ොනයවමත් ං නාම යකචි හත්ථියායනන යකචි අස්සයායනන යකචි
රථපද-පාසාද-සිවිකාදීසුඅඤ්ඤතයරනනික්ෙමන්ති.තථාහි දීපඞ්කර-සුමන-
සුයමධ-ඵුස්ස-සිඛී-යකොණාගමනාහත්ථියායනනනික්ෙමිංසු. යකොණ්ඩඤ්ඤ-
යරවත-පදුම-පියදස්සී-විපස්සී-කකුසන්ධා රථයායනන. මඞ්ගල-සුජාත-
අත්ථදස්සී-තිස්ස-යගොතමා අස්සයායනන.
අයනොමදස්සීසිද්ධත්ථයවස්සභුයනො සිවිකායායනන.නාරයදොපදසානික්ෙමි.
යසොභිත-පදුමුත්තර-ධම්මදස්සී-කස්සපා පාසායදන නික්ෙමිංසු. අයං
යානයවමත්තංනාම. 

යබොධියවමත් ං නාම දීපඞ්කරස්ස භගවයතො කපීතනරුක්යෙො යබොධි; 

යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස භගවයතො සාලකලොණිරුක්යෙො, මඞ්ගල-සුමන-යරවත-

යසොභිතානංනාගරුක්යෙො, අයනොමදස්සිස්සඅජ්ජුනරුක්යෙො, පදුමනාරදානං 

මහායසොණරුක්යෙො, පදුමුත්තරස්ස සලලරුක්යෙො, සුයමධස්ස නීයපො, 

සුජාතස්ස යවළු, පියදස්සියනො කකුයධො, අත්ථදස්සිස්ස චම්පකරුක්යෙො, 

ධම්මදස්සිස්ස රත්තකුරවකරුක්යෙො, සිද්ධත්ථස්ස කණිකාරරුක්යෙො, 

තිස්සස්ස අසනරුක්යෙො, ඵුස්සස්ස ආමලකරුක්යෙො, විපස්සිස්ස

පාටලිරුක්යෙො, සිඛිස්ස පුණ්ඩරීකරුක්යෙො, යවස්සභුස්ස සාලරුක්යෙො, 

කකුසන්ධස්ස සිරීසරුක්යෙො, යකොණාගමනස්ස ්දුම්බරරුක්යෙො, 

කස්සපස්ස නියරොයධො, යගොතමස්ස අස්සත්යථොති අයං යබොධියවමත්තං
නාම. 
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පල්ලඞ්කයවමත් ං නාම දීපඞ්කර-යරවත-පියදස්සී-අත්ථදස්සී-

ධම්මදස්සී-විපස්සීනං යතපණ්ණාසහත්ථපල්ලඞ්කාඅයහසුං; යකොණ්ඩඤ්ඤ-

මඞ්ගල-නාරද-සුයමධානං සත්තපණ්ණාසහත්ථා; සුමනස්ස සට්ඨිහත්යථො

පල්ලඞ්යකො අයහොසි; යසොභිත-අයනොමදස්සී-පදුම-පදුමුත්තර-ඵුස්සානං

අට්ඨත්තිංසහත්ථා, සුජාතස්ස ද්වත්තිංසහත්යථො, සිද්ධත්ථ-තිස්ස-

යවස්සභූනං චත්තාලීසහත්ථා, සිඛිස්ස ද්වත්තිංසහත්යථො, කකුසන්ධස්ස

ෙබ්බීසතිහත්යථො, යකොණාගමනස්ස වීසතිහත්යථො, කස්සපස්ස

පන්නරසහත්යථො, යගොතමස්ස චුද්දසහත්යථො පල්ලඞ්යකො අයහොසි. අයං

පල්ලඞ්කයවමත්තංනාම.ඉමානි අට්ඨයවමත් ානි නාම. 

අවිජහිතට්ඨානකථා 

සබ්බබුද්ධානං පන චත් ාරි අවිජහි ට්ඨානානි නාම යහොන්ති.
සබ්බබුද්ධානඤ්හි යබොධිපල්ලඞ්යකො අවිජහියතො එකස්මිංයයව ඨායන
යහොති. ධම්මචක්කප්පවත්තනං ඉසිපතයන මිගදායය අවිජහිතයමව යහොති.
යදයවොයරොහණකායල සඞ්කස්සනගරද්වායර පඨමක්කපාදට්ඨානං
අවිජහිතයමව යහොති. යජතවයන ගන්ධකුටියා චත්තාර මඤ්චපාදට්ඨානානි
අවිජහිතායනව යහොන්ති. විහායරො පන ඛුද්දයකොපි මහන්යතොපි යහොති.

විහායරොනවිජහතියයව, නගරංපනවිජහති. 

සහජාතපරච්යෙද-නක්ෙත්තපරච්යෙදකථා 

අපරං පන අම්හාකංයයව භගවයතො සහජාතපරච්යෙදඤ්ච 
නක්ෙත්තපරච්යෙදඤ්ච දීයපසුං. අම්හාකං සබ්බඤ්ඤුයබොධිසත්යතන කිර
සද්ධිං රාහුලමාතා ආනන්දත්යථයරො ෙන්යනො කණ්ඩයකො අස්සරාජා
නිධිකුම්යභො මහායබොධි කාළුදායීති ඉමානි සත්ත සහජාතානි. අයං 

සෙජා පරිච්යඡයදො. මහාපුරයසො පන ්ත්තරාසාළ්හනක්ෙත්යතයනව

මාතකුච්ඡිං ඔක්කමි, මහාභිනික්ෙමනං නික්ෙමි, ධම්මචක්කං පවත්යතසි, 
යමකපාටිහාරයං අකාසි. විසාෙනක්ෙත්යතන ජායතො ච අභිසම්බුද්යධො ච
පරනිබ්බුයතො ච. මාඝනක්ෙත්යතන තස්ස සාවකසන්නිපායතො ච
ආයුසඞ්ොරයවොසජ්ජනඤ්ච අයහොසි. අස්සයුජනක්ෙත්යතන

යදයවොයරොහණං. අයං නක්ඛත් පරිච්යඡයදොති. 

සධම්මතාකථා 

ඉදානි පන සබ්යබසං බුද්ධානං සාධාරණධම්මතං පකාසයිස්සාම. 

සබ්බබුද්ධානං සමත්තිංසවිධා ධම්ම ා. යසයෙථිදං – 

පච්ඡිමභවිකයබොධිසත්තස්ස සම්පජානස්ස මාතකුච්ඡිඔක්කමනං, 

මාතකුච්ඡියං පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා බහිමුයෙොයලොකනං, ඨිතාය

යබොධිසත්තමාතයා විජායනං, අරඤ්යඤයයව මාතකුච්ඡියතො නික්ෙමනං, 
කඤ්චනපට්යටසු පතිට්ඨිතපාදානං ්ත්තරාභිමුොනං සත්තපදවීතිහාරානං



ඛුද්දකනිකායය බුද්ධවංස-අට්ඨකථා අබ්භන්තරනිදානං 
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පටුන 

ගන්ත්වාචතද්දිසංඔයලොයකත්වාසීහනාදනදනං, චත්තාරනිමිත්තානිදිස්වා

ජාතමත්තපුත්තානං මහාසත්තානං මහාභිනික්ෙමනං, අරහද්ධජමාදාය

පබ්බජිත්වා සබ්බයහට්ඨියමන පරච්යෙයදන සත්තාහං පධානචරයා, 

සම්යබොධිං පාපුණනදිවයස පායාසයභොජනං, තිණසන්ථයර නිසීදිත්වා 

සබ්බඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධිගයමො, ආනාපානස්සතිකම්මට්ඨානපරකම්මං, 

මාරබලවිද්ධංසනං, යබොධිපල්ලඞ්යකයයව තිස්යසො විජ්ජා ආදිං කත්වා

අසාධාරණඤාණාදිගුණපටිලායභො, සත්තසත්තාහං යබොධිසමීයපයයව

වීතිනාමනං, මහාබ්රහ්මුයනො ධම්මයදසනත්ථාය ආයාචනං, ඉසිපතයන

මිගදායය ධම්මචක්කප්පවත්තනං, මාඝපුණ්ණමාය චතරඞ්ගිකසන්නිපායත 

පාතියමොක්ඛුද්යදයසො, යජතවනට්ඨායනනිබද්ධවායසො, සාවත්ථිනගරද්වායර 

යමකපාටිහාරයකරණං, තාවතිංසභවයන අභිධම්මයදසනා, 
සඞ්කස්සනගරද්වායර යදවයලොකයතො ඔතරණං සතතං

ඵලසමාපත්තිසමාපජ්ජනං, ද්වීසු වායරසු යවයනයෙජනාවයලොකනං, 
්ප්පන්යන වත්ථුම්හි සික්ොපදපඤ්ඤාපනං ්ප්පන්නාය අට්ඨුප්පත්තියා

ජාතකකථනං, ඤාතිසමාගයම බුද්ධවංසකථනං, ආගන්තයකහි භික්ඛූහි

පටිසන්ථාරකරණං, නිමන්තිතානං වුට්ඨවස්සානං අනාපුච්ො අගමනං, 

දිවයස දිවයස පුයරභත්තපච්ොභත්තපඨමමජ්ඣිමපච්ඡිමයාමකිච්චකරණං, 

පරනිබ්බානදිවයස මංසරසයභොජනං, 
චතවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තියයො සමාපජ්ජිත්වා පරනිබ්බානන්ති
ඉමා සමත්තිංසසබ්බබුද්ධානංධම්මතාති. 

අනන්තරායිකධම්මකථා 

සබ්බබුද්ධානං චත් ාය ො අනන්  ායකා ධම්මා. කතයම චත්තායරො? 
බුද්ධානං ්ද්දිස්ස අභිහටානං චතන්නං පච්චයානං න සක්කා යකනචි
අන්තරායයො කාතං. බුද්ධානං ආයුයනො න සක්කා යකනචි අන්තරායයො

කාතං. වුත්තඤ්යහතං – ‘‘අට්ඨානයමතං අනවකායසො, යංපරූපක්කයමන 

තථාගතං ජීවිතා යවොයරොයපයො’’ති (චූළව. 342). බුද්ධානං 
ද්වත්තිංසමහාපුරසලක්ෙණානං අසීතියා අනුබෙඤ්ජනානඤ්ච න සක්කා
යකනචි අන්තරායයො කාතං. බුද්ධරංසීනං න සක්කා යකනචි අන්තරායයො
කාතන්ති.ඉයමචත්තායරො අනන්තරායිකාධම්මානාමාති. 

නිගමනකථා 
එත්තාවතා ගතාසිද්ධිං, බුද්ධවංසස්ස වණ්ණනා; 
සුවණ්ණපදවිඤ්ඤාතවිචිත්තනයයසොභිතා. 

යපොරාණට්ඨකථාමග්ගං, පාළිඅත්ථප්පකාසකං; 

ආදායයවකතා බුද්ධ-වංසස්සට්ඨකථා මයා. 

පපඤ්චත්ථංවිවජ්යජත්වා, මධුරත්ථස්සසබ්බයසො; 
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සම්පකාසනයතොතස්මා, මධු ත්ථප්පකාසිනී. 

කාවීරජලසම්පාත-පරපූතමහීතයල; 

කාවීරපට්ටයනරම්යම, නානානාරනරාකුයල. 

කාරයතකණ්හදායසන, සණ්හවායචනසාධුනා; 
විහායරවිවිධාකාර-චාරුපාකාරයගොපුයර. 

ොයාසලිලසම්පන්යන, දස්සනීයයමයනොරයම; 

හතදුජ්ජනසම්බායධ, පවියවකසුයෙසියව. 

තත්ථ පාචීනපාසාද-තයලපරමසීතයල; 

වසතාබුද්ධවංසස්ස, මයාසංවණ්ණනාකතා. 

යථා බුද්ධවංසස්ස සංවණ්ණනායං, ගතා සාධු සිද්ධිං විනා 

අන්තරායං; 

තථා ධම්මයුත්තා ජනානං විතක්කා, විනාවන්තරායයන සිද්ධිං 
වජන්ත. 

ඉමං බුද්ධවංසස්ස සංවණ්ණනං යම, කයරොන්යතන යං පත්ථිතං 

පුඤ්ඤජාතං; 

සදා තස්ස යදවානුභායවන යලොයකො, ධුවං සන්තමච්චන්තමත්ථං 
පයාතං. 

විනස්සන්ත යරොගා මනුස්යසසු සබ්යබ, පවස්සන්ත යදවාපි

වස්සන්තකායල; 

සුෙංයහොතනිච්චංවරංනාරකාපි, පිසාචාපයාතාපිපාසා භවන්ත. 

සුරා අච්ෙරානං ගණාදීහි සද්ධිං, චිරං යදවයලොයක සුෙං 

චානුයභොන්ත; 

චිරං ඨාත ධම්යමො මුනින්දස්ස යලොයක, සුෙං යලොකපාලා මහිං 
පාලයන්ත. 

ගරූහිගීතනායමන, බුද්ධදත්යතොතිවිස්සුයතො; 

යථයරොකත්වාඅට්ඨකථං, මධුරත්ථවිලාසිනිං. 

යපොත්ථකං ඨපයිත්යවමං, පරම්පයරහිතාවහං; 

අචිරට්ඨිතභායවන, අයහොමච්චුවසංගයතො. 

ඉති භාණවාරවයසන ෙබ්බීසතිභාණවාරා, ගන්ථවයසන 

පඤ්චසතාධිකෙසහස්සගන්ථා, අක්ෙරවයසන තිසහස්සාධිකානි
ද්යවසතසහස්සක්ෙරානි. 
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අන්තරායංවිනාඑසා, යථානිට්ඨං්පාගතා; 

තථාසිජ්ෙන්තසඞ්කප්පා, සත්තානංධම්මනිස්සිතාති. 

ඉතිමධුරත්ථවිලාසිනීනාම 

බුද්ධවංස-අට්ඨකථානිට්ඨිතා. 
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