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චරිොපිටක-අට්ඨකථා 

ධම්මවිචය 



ඛුද්දකනිකායය   චරියාපිටක-අට්ඨකථා 

i 

පටුන 

පටුන 
ගන්ථාරම්භකථා .......................................................................................1 

නිදානකථා ...............................................................................................3 

1. අකිත්තිවග්යගො ..................................................................................18 

1. අකිත්තිචරියාවණ්ණනා ...................................................................18 

2. සඞ්ඛබ්රාහ්මණචරියාවණ්ණනා ..........................................................25 

3. කුරුරාජචරියාවණ්ණනා ..................................................................30 

4. මහාසුදස්සනචරියාවණ්ණනා ...........................................................35 

5. මහායගොවින්දචරියාවණ්ණනා ..........................................................39 

6. නිමිරාජචරියාවණ්ණනා ...................................................................45 

7. චන්දකුමාරචරියාවණ්ණනා ..............................................................50 

8. සිවිරාජචරියාවණ්ණනා ....................................................................55 

9. යවස්සන්තරචරියාවණ්ණනා ............................................................65 

10. සසපණ්ඩිතචරියාවණ්ණනා ...........................................................89 

2. හත්ථිනාගවග්යගො ..............................................................................97 

1. මාතුයපොසකචරියාවණ්ණනා ............................................................97 

2. භූරිදත්තචරියාවණ්ණනා ............................................................... 101 

3. චම්යපයයනාගචරියාවණ්ණනා ...................................................... 108 

4. චූළය ොධිචරියාවණ්ණනා .............................................................. 113 

5. මහිංසරාජචරියාවණ්ණනා ............................................................. 119 

6. රුරුමිගරාජචරියාවණ්ණනා .......................................................... 122 

7. මාතඞ්ගචරියාවණ්ණනා ................................................................ 128 

8. ධම්මයදවපුත්තචරියාවණ්ණනා ..................................................... 135 

9. අලීනසත්තුචරියාවණ්ණනා ........................................................... 140 

10. සඞ්ඛපාලචරියාවණ්ණනා ........................................................... 146 

3. යුධඤ්ජයවග්යගො ............................................................................ 152 

1. යුධඤ්ජයචරියාවණ්ණනා ............................................................. 152 

2. යසොමනස්සචරියාවණ්ණනා .......................................................... 155 

3. අයයොඝරචරියාවණ්ණනා .............................................................. 162 

4. භිසචරියාවණ්ණනා....................................................................... 165 



ඛුද්දකනිකායය   චරියාපිටක-අට්ඨකථා 

ii 

පටුන 

5. යසොණපණ්ඩිතචරියාවණ්ණනා ..................................................... 172 

6. යතමියචරියාවණ්ණනා ................................................................. 178 

7. කපිරාජචරියාවණ්ණනා ................................................................ 188 

8. සච්චතාපසචරියාවණ්ණනා ........................................................... 190 

9. වට්ටයපොතකචරියාවණ්ණනා ........................................................ 192 

10. මච්ඡරාජචරියාවණ්ණනා ............................................................ 195 

11. කණ්හදීපායනචරියාවණ්ණනා .................................................... 198 

12. මහාසුතයසොමචරියාවණ්ණනා ..................................................... 204 

13. සුවණ්ණසාමචරියාවණ්ණනා ...................................................... 212 

14. එකරාජචරියාවණ්ණනා .............................................................. 216 

15. මහායලොමහිංසචරියාවණ්ණනා ................................................... 220 

උද්දානගාථාවණ්ණනා ........................................................................ 224 

නිගමනකථා ....................................................................................... 278 

 
  



ඛුද්දකනිකායය   චරියාපිටක-අට්ඨකථා 

iii 

පටුන 

 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා ගන්ථාරම්භකථා 

1 

පටුන 

නයමොතස්සභගවයතොඅරහයතොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

චරිොපිටක-අට්ඨකථා 

ගන්ථාරම්භකථා 
චරියා සබ් යලොකස්ස, හතායස්සමයහසියනො; 

අචින්යතයයානුභාභාවිංතිං, වන්යද ය ොකග්ගනාෙකං. 

විජ්ජාචරණසම්පන්නා, යයනනීයන්තියලොකයතො; 

වන්යදතමුත්තමිං ධම්මං, සම්මාසම්බුද්ධපූජිතිං. 

සීලාදිගුණසම්පන්යනො, ඨියතොමග්ගඵයලසුයයො; 

වන්යද අරිෙසඞ්ඝං තිං, පුඤ්ඤක්යඛත්තිං අනුභාත්තරිං. 

වන්දනාජනිතිං පුඤ්ඤිං, ඉතියිංරතනත්තයය; 

හතන්තරායයොසබ් ත්ථ, හුත්වාහිංතස්සයතජසා. 

ඉමස්මිිංභද්දකප්පස්මිිං, සම්භතායාසුදුක්කරා; 

උක්කිංසපාරමිප්පත්තා, දානපාරමිතාදයයො. 

තාසිංසම්ය ොධිචරියානිං, ආනුභාභාවවිභාවනිං; 

සක්යකසුනියරොධාරායම, වසන්යතනමයහසිනා. 

යිංධම්මයසනාපතියනො, සබ් සාවකයකතුයනො; 

යලොකනායථන චරිො-පිටකං නාමයදසිතිං. 

යිංඛුද්දකනිකායස්මිිං, සඞ්ගායිංසුමයහසයයො; 

ධම්මසඞ්ගාහකාසත්ථු, යහතුසම්පත්තිදීපනිං. 

තස්ස සම්ය ොධිසම්භාර-විභාගනයයයොගයතො; 

කිඤ්චාපිදුක්කරාකාතුිං, අත්ථසංවණ්ණනා මයා. 

සහසිංවණ්ණනිංයස්මා, ධරයතසත්ථුසාසනිං; 

පුබ් ාචරියසීහානිං, තිට්ඨයතවවිනිච්ඡයයො. 

තස්මාතිංඅවලම්බිත්වා, ඔගාහත්වාචසබ් යසො; 

ජාතකානුභාපනිස්සාය, යපොරාණට්ඨකථානයිං. 

නිස්සිතිං වාචනාමග්ගිං, සුවිසුද්ධමනාකුලිං; 

මහාවිහාරවාසීනං, නිපුණත්ථවිනිච්ඡයිං. 
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නීතයනයයත්ථයභදාච, පාරමීපරිදීපයිං; 

කරිස්සාමිතිං චරිො-පිටකස්සත්ථවණ්ණනං. 

ඉති ආකඞ්ඛමානස්ස, සද්ධම්මස්ස චිරට්ඨිතිිං; 

විභජන්තස්සතස්සත්ථිං, නිසාමයථසාධයවොති. 

තත්ථ චරිොපිටකන්තියකනට්යඨන චරියාපිටකිං? අතීතාසුජාතීසුසත්ථු

චරියානුභාභාවප්පකාසිනී පරියත්තීති කත්වා, පරියත්තිඅත්යථො හ අයිං

පිටකසද්යදො, ‘‘මා පිටකසම්පදායනනා’’තිආදීසු (අ.නි. 3.66) විය. අථවා
යස්මා සා පරියත්ති තස්යසව සත්ථු පුරිමජාතීසු චරියානිං 

ආනුභාභාවප්පකාසයනන භාජනභූතා, තස්මාපි ‘‘චරියාපිටක’’න්ති වුච්චති, 

භාජනත්යථොපි හ පිටකසද්යදො නිද්දිට්යඨො ‘‘අථ පුරියසො ආගච්යඡයය, 

කුදාලපිටකිංආදායා’’තිආදීසු(ම. නි.1.228; අ.නි.3.70) විය.තිංපයනතිං 

චරිොපිටකං විනයපිටකිං, සුත්තන්තපිටකිං, අභිධම්මපිටකන්ති තීසු

පිටයකසු සුත්තන්තපිටකපරියාපන්නිං. දීඝනිකායයො, මජ්ඣිමනිකායයො, 

සිංයුත්තනිකායයො, අඞ්ගුත්තරනිකායයො, ඛුද්දකනිකායයොති පඤ්චසු

නිකායයසු ඛුද්දකනිකාෙපරියාපන්නිං. සුත්තිං, යගයයිං, යවයයාකරණිං, 

ගාථා, උදානිං, ඉතිවුත්තකිං, ජාතකිං, අබ්භුතධම්මිං, යවදල්ලන්ති නවසු

සාසනඞ්යගසු ගාථාසඞ්ගහිං. 

‘‘ද්වාසීතිබුද්ධයතොගණ්හිං, ද්යවසහස්සානිභික්ඛුයතො; 

චතුරාසීති සහස්සානි, යය යම ධම්මා පවත්තියනො’’ති. (යථරගා. 
1027) – 

එවිං ධම්මභණ්ඩාගාරියකන පටිඤ්ඤායතසු චතුරාසීතියා
ධම්මක්ඛන්ධසහස්යසසු කතිපයධම්මක්ඛන්ධසඞ්ගහිං. වග්ගයතො 

අකිත්තිවග්යගො, හත්ථිනාගවග්යගො, යුධඤ්ජයවග්යගොතිවග්ගත්තයසඞ්ගහිං.

චරියයතො අකිත්තිවග්යග දස, හත්ථිනාගවග්යග දස, යුධඤ්ජයවග්යග

පඤ්චදසාති පඤ්චතිිංසචරියාසඞ්ගහිං. තීසු වග්යගසු අකිත්තිවග්යගො ආදි, 

චරියාසු අකිත්තිචරිො. තස්සාපි– 

‘‘කප්යපචසතසහස්යස, චතුයරොචඅසඞ්ඛියය; 

එත්ථන්තයරයිංචරිතිං, සබ් ිංතිංය ොධිපාචන’’න්ති.– 

අයිංගාථාආදි.තස්සඉයතොපභුතිඅනුභාක්කයමනඅත්ථසිංවණ්ණනා යහොති. 

ගන්ථාරම්භකථානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

නිදානකථා 
සා පනායිං අත්ථසිංවණ්ණනා යස්මා දූයරනිදානිං, අවිදූයරනිදානිං, 

සන්තියකනිදානන්ති ඉමානි තීණි නිදානානි දස්යසත්වා වුච්චමානා
සුණන්යතහ සමුදාගමයතො පට්ඨාය සුට්ඨු විඤ්ඤාතා නාම යහොති. තස්මා
යතසිංනිදානානිංඅයිංවිභායගොයවදිතබ්ය ො. 

දීපඞ්කරදස ලස්සපාදමූලස්මිඤ්හ කතාභිනීහාරස්සමහාය ොධිසත්තස්ස

යාවතුසිතභවයනනිබ් ත්ති, තාවපවත්යතොකථාමග්යගො දූයරනිදානං නාම.

තුසිතභවනයතො පට්ඨාය යාව ය ොධිමණ්යඩ සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පත්ති, 

තාවපවත්යතොකථාමග්යගො අවිදූයරනිදානං නාම.මහාය ොධිමණ්ඩයතොපන

පට්ඨාය යාව පච්චුප්පන්නවත්ථු, තාව පවත්යතො කථාමග්යගො 

සන්තියකනිදානං නාම. ඉයමසු තීසු නිදායනසු යස්මා 

දූයරනිදානඅවිදූයරනිදානානි සබ් සාධාරණානි, තස්මා තානි 

ජාතකට්ඨකථාෙං (ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා) විත්ථාරිතනයයයනව 
විත්ථාරයතො යවදිතබ් ානි. සන්තියකනිදායන පන අත්ථි වියසයසොති
තිණ්ණම්පිනිදානානිං අයමාදියතොපට්ඨායසඞ්යඛපකථා. 

දීපඞ්කරස්ස භගවයතො පාදමූයල කතාභිනීහායරො ය ොධිසත්තභූයතො

යලොකනායථො අත්තයනො අභිනීහාරානුභාරූපිං සමත්තිිංසපාරමියයො පූයරත්වා, 

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණසම්භාරිං මත්ථකිං පායපත්වා, තුසිතභවයන

නිබ් ත්යතොබුද්ධභාවාය උප්පත්තිකාලිංආගමයමායනො, තත්ථයාවතායුකිං
ඨත්වා තයතො චුයතො සකයරාජකුයල පටිසන්ධිිං ගයහත්වා අනන්යතන
පරිහායරන මහන්යතන සිරියසොභග්යගන වඩ්ඪමායනො අනුභාක්කයමන

යයොබ් නිං පත්වාඑකූනතිිංයසවයස්මිිංකතමහාභිනික්ඛමයනො, ඡබ් ස්සානි

මහාපධානිං පදහත්වා, යවසාඛපුණ්ණමායිං ය ොධිරුක්ඛමූයල නිසින්යනො
සූරියයඅනත්ථඞ්ගමියතයයවමාර ලිං විධමිත්වාපුරිමයායමපුබ්ය නිවාසිං

අනුභාස්සරිත්වා, මජ්ඣිමයායම දිබ් චක්ඛුිං වියසොයධත්වා, පච්ඡිමයායම

දියඩ්ඪකියලසසහස්සිංයඛයපත්වා, අනුභාත්තරිං සම්මාසම්ය ොධිමභිසම්බුජ්ඣි. 

තයතො තත්යථව සත්තසත්තායහ වීතිනායමත්වා, ආසාළ්හපුණ්ණමායිං 

 ාරාණසිිං ගන්ත්වා ඉසිපතයන මිගදායය අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤප්පමුඛා

අට්ඨාරස බ්රහ්මයකොටියයො ධම්මාමතිං පායයන්යතො, ධම්මචක්කිං (සිං. නි.

5.1081; මහාව. 13 ආදයයො; පටි. ම. 2.30) පවත්යතත්වා, ෙසාදියක

යවයනයයය අරහත්යත පතිට්ඨායපත්වා, යත සබ්ය ව සට්ඨි අරහන්යත

යලොකානුභාග්ගහාය විස්සජ්යජත්වා, උරුයවලිං ගච්ඡන්යතො 

කප්පාසිකවනසණ්යඩ තිිංස භද්දවග්ගියෙ යසොතාපත්තිඵලාදීසු 

පතිට්ඨායපත්වා, උරුයවලිං ගන්ත්වා අඩ්ඪුඩ්ඪානි පාටිහාරියසහස්සානි 

දස්යසත්වා උරුයවලකස්සපාදයයො සහස්සජටිලපරිවායර යතභාතිකජටිය  

වියනත්වා, යතහ පරිවුයතො රාජගහනගරූපචායර ලට්ඨිවනුභායයායන
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4 

පටුන 

නිසින්යනො බිම්බිසාරප්පමුයඛ ද්වාදසනහුයත බ්රාහ්මණගහපතියක සාසයන 

ඔතායරත්වා, මගධරායජනකාරියතයවළුවනවිහායරවිහරති. 

අයථවිං භගවති යවළුවයන විහරන්යත සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලායනසු 

අග්ගසාවකට්ඨායන ඨපියතසු සාවකසන්නිපායත ජායත, 
සුද්යධොදනමහාරාජා‘‘පුත්යතොකිරයම ඡබ් ස්සානිදුක්කරකාරිකිංචරිත්වා
පරමාභිසම්ය ොධිිං පත්වා පවත්තිතවරධම්මචක්යකො රාජගහිං නිස්සාය

යවළුවයන විහරතී’’ති සුත්වා දසපුරිසසහස්සපරිවායර, අනුභාක්කයමන දස 
අමච්යච යපයසසි ‘‘පුත්තිං යම ඉධායනත්වා දස්යසථා’’ති. යතසු රාජගහිං
ගන්ත්වා සත්ථුධම්මයදසනායඅරහත්යතපතිට්ඨියතසුකාළුදායත්යථයරන
රඤ්යඤො අධිප්පායය ආයරොචියත භගවා වීසතිසහස්සඛීණාසවපරිවුයතො
රාජගහයතො නික්ඛමිත්වා සට්ඨියයොජනිං කපිලවත්ථුිං ද්වීහ මායසහ
සම්පාපුණි. සකයරාජායනො ‘‘අම්හාකිං ඤාතියසට්ඨිං පස්සිස්සාමා’’ති
සන්නිපතිත්වානියරොධාරාමිංභගවයතොච භික්ඛුසඞ්ඝස්සචවසනයයොග්ගිං

කායරත්වා, ගන්ධපුප්ඵාදිහත්ථා පච්චුග්ගමනිං කත්වා, සත්ථාරිං
නියරොධාරාමිං පයවයසසුිං. තර භගවා වීසතිසහස්සඛීණාසවපරිවුයතො 
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසීදි. සාකියා මානත්ථද්ධා සත්ථු පණිපාතිං
නාකිංසු. භගවා යතසිං අජ්ඣාසයිං ඔයලොයකත්වා මානිං භඤ්ජිත්වා යත
ධම්මයදසනාය භාජයන කාතුිං අභිඤ්ඤාපාදකිං චතුත්ථජ්ඣානිං
සමාපජ්ජිත්වා වුට්ඨාය ආකාසිං අබ්භුග්ගන්ත්වා යතසිං සීයස පාදපිංසුිං

ඔකිරමායනො විය, කණ්ඩම් රුක්ඛමූයල කතපාටිහාරියසදිසිං 
යමකපාටිහාරියිං අකාසි. රාජා තිං අච්ඡරියිං දිස්වා ‘‘අයිං යලොයක
අග්ගපුග්ගයලො’’ති වන්දි. රඤ්ඤා පන වන්දියත යත ඨාතුිං නාම න

සක්යකොන්ති, සබ්ය පිසාකියා වන්දිිංසු. 

තදා කිර භගවා යමකපාටිහාරියිං කයරොන්යතො
යලොකවිවරණපාටිහාරියම්පි අකාසි – යස්මිිං වත්තමායන මනුභාස්සා
මනුභාස්සයලොයකයථාඨිතායථානිසින්නාව චාතුමහාරාජිකයතොපට්ඨායයාව
අකනිට්ඨභවනා සබ්ය  යදයව තත්ථ තත්ථ අත්තයනො භවයන කීළන්යත
දිබ් ානුභාභායවනයජොතන්යතමහතිිංදිබ් සම්පත්තිිංඅනුභාභවන්යතසන්තානි 
සමාපත්තිසුඛානි අනුභාභවන්යත අඤ්ඤමඤ්ඤිං ධම්මිං සාකච්ඡන්යත ච 
බුද්ධානුභාභායවනඅත්තයනොමිංසචක්ඛුනාවපස්සන්ති.තථායහට්ඨාපථවියිං

අට්ඨසු මහානිරයයසු, යසොළසසුචඋස්සදනිරයයසු, යලොකන්තරනිරයයචාති
තත්ථ තත්ථ මහාදුක්ඛිං අනුභාභවමායන සත්යත පස්සන්ති.
දසසහස්සියලොකධාතුයිං යදවා මහච්චයදවානුභාභායවන තථාගතිං 
උපසඞ්කමිත්වා අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා පඤ්ජලිකා නමස්සමානා

පයරුපාසන්ති, බුද්ධගුණපටිසිංයුත්තා ගාථායයො උදාහරන්තා යථොයමන්ති
අප්යඵොයටන්තිහසන්ති පීතියසොමනස්සිංපයවයදන්ති.යිංසන්ධායවුත්තිං– 

‘‘භුම්මා මහාරාජිකාතාවතිිංසා, යාමාචයදවා තුසිතාචනිම්මිතා; 
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5 

පටුන 

පරනිම්මිතා යයපි ච බ්රහ්මකායකා, ආනන්දිතා විපුලමකිංසු 

යඝොස’’න්ති.(බු.විං.1.6) 

තදා හ දස යලො ‘‘අතුලිං අත්තයනො බුද්ධ ලිං දස්යසස්සාමී’’ති
මහාකරුණාය සමුස්සාහයතො ආකායස දසසහස්සචක්කවාළසමාගයම

චඞ්කමිං මායපත්වා, ද්වාදසයයොජනවිත්ථයත සබ් රතනමයය චඞ්කයම
ඨියතො යථාවුත්තිං යදවමනුභාස්සනයනවිහඞ්ගානිං එකනිපාතභූතමච්ඡරියිං
අනඤ්ඤසාධාරණිං බුද්ධානිං සමාධිඤාණානුභාභාවදීපනිං පාටිහාරියිං

දස්යසත්වා, පුන තස්මිිං චඞ්කයම චඞ්කමන්යතො යවයනයයානිං
අජ්ඣාසයානුභාරූපිං අචින්යතයයානුභාභාවාය අයනොපමාය බුද්ධලීළාය ධම්මිං 
යදයසසි.යතනවුත්තිං– 

‘‘න යහයත ජානන්ති සයදවමානුභාසා, බුද්යධො අයිං කීදිසයකො

නරුත්තයමො; 

ඉද්ධි ලිංපඤ්ඤා ලඤ්චකීදිසිං, බුද්ධ ලිංයලොකහතස්ස කීදිසිං. 

‘‘න යහයත ජානන්ති සයදවමානුභාසා, බුද්යධො අයිං එදිසයකො

නරුත්තයමො; 

ඉද්ධි ලිංපඤ්ඤා ලඤ්චඑදිසිං, බුද්ධ ලිංයලොකහතස්සඑදිසිං. 

‘‘හන්දාහිංදස්සයස්සාමි, බුද්ධ ලමනුභාත්තරිං; 

චඞ්කමිංමාපයස්සාමි, නයභරතනමණ්ඩිත’’න්ති.(බු.විං. 1.3-5); 

එවිං තථාගයත අත්තයනො බුද්ධානුභාභාවදීපනිං පාටිහාරියිං දස්යසත්වා
ධම්මිං යදයසන්යත ආයස්මා ධම්මයසනාපති සාරිපුත්යතො රාජගයහ

ගිජ්ඣකූටපබ් යත ඨියතො දිබ් චක්ඛුනා පස්සිත්වා, යතන 
බුද්ධානුභාභාවසන්දස්සයනන අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජායතො ‘‘හන්දාහිං
භියයයොයසොමත්තාය බුද්ධානුභාභාවිං යලොකස්ස පාකටිං කරිස්සාමී’’ති
සඤ්ජාතපරිවිතක්යකො අත්තයනො පරිවාරභූතානිං පඤ්චන්නිං භික්ඛුසතානිං
තමත්ථිංආයරොයචත්වාඉද්ධියාආකායසනතාවයදව ආගන්ත්වාසපරිවායරො
භගවන්තිං උපසඞ්කමිත්වා පඤ්චපතිට්ඨියතන වන්දිත්වා 
දසනඛසයමොධානසමුජ්ජලමඤ්ජලිිං සිරසි පග්ගය්හ තථාගතස්ස
මහාභිනීහාරිං පාරමිපරිපූරණඤ්චපුච්ඡි.භගවාතිංකායසක්ඛිිංකත්වාතත්ථ 

සන්නිපතිතමනුභාස්සානඤ්යචව දසසහස්සචක්කවාළයදවබ්රහ්මානඤ්ච

අත්තයනො බුද්ධානුභාභාවිංපරිදීපයන්යතො බුද්ධවංසං යදයසසි.යතනවුත්තිං – 

‘‘සාරිපුත්යතො මහාපඤ්යඤො, සමාධිජ්ඣානයකොවියදො; 

පඤ්ඤායපාරමිප්පත්යතො, පුච්ඡතියලොකනායකිං. 

‘‘කීදියසොයතමහාවීර, අභිනීහායරොනරුත්තම; 

කම්හකායලතයාධීර, පත්ථිතාය ොධිමුත්තමා. 
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පටුන 

‘‘දානිංසීලඤ්චයනක්ඛම්මිං, පඤ්ඤාවීරියඤ්චකීදිසිං; 

ඛන්තිසච්චමධිට්ඨානිං, යමත්තුයපක්ඛාචකීදිසා. 

‘‘දසපාරමීතයාධීර, කීදිසීයලොකනායක; 

කථිංඋපපාරමීපුණ්ණා, පරමත්ථපාරමීකථිං. 

‘‘තස්සපුට්යඨොවියාකාසි, කරවීකමධුරගියරො; 

නිබ් ාපයන්යතොහදයිං, හාසයන්යතොසයදවක’’න්ති.(බු.විං. 1.74-

78); 

එවිං භගවතා බුද්ධවිංයස යදසියත ආයස්මා ධම්මයසනාපති ‘‘අයහො 

බුද්ධානිං යහතුසම්පදා, අයහො සමුදාගමසම්පත්ති, අයහො

මහාභිනීහාරසමිජ්ඣනා, දුක්කරිං වත භගවතා කතිං එත්තකිං කාලිං එවිං

පාරමියයො පූයරන්යතන, එවිංවිධස්ස ය ොධිසම්භාරසම්භරණස්ස

අනුභාච්ඡවිකයමව යචතිං ඵලිං, යදිදිං සබ් ඤ්ඤුතා  යලසු ච වසීභායවො
එවිංමහද්ධිකතාඑවිංමහානුභාභාවතා’’තිබුද්ධගුණාරම්මණිංඤාණිංයපයසසි.
යසො අනඤ්ඤසාධාරණිං භගවයතො සීලිං සමාධි පඤ්ඤා විමුත්ති
විමුත්තිඤාණදස්සනිං හරිඔත්තප්පිං සද්ධාවීරියිංසතිසම්පජඤ්ඤිංසීලවිසුද්ධි 
දිට්ඨිවිසුද්ධි සමථවිපස්සනා තීණි කුසලමූලානි තීණි සුචරිතානි තයයො
සම්මාවිතක්කා තිස්යසො අනවජ්ජසඤ්ඤායයො තිස්යසො ධාතුයයො චත්තායරො
සතිපට්ඨානා චත්තායරො සම්මප්පධානා චත්තායරො ඉද්ධිපාදා චත්තායරො
අරියමග්ගා චත්තාරි අරියඵලානි චතස්යසො පටිසම්භිදා
චතුයයොනිපරිච්යඡදකඤාණානි චත්තායරො අරියවිංසා චත්තාරි
යවසාරජ්ජඤාණානි පඤ්ච පධානියඞ්ගානි පඤ්චඞ්ගියකො සම්මාසමාධි
පඤ්චින්ද්රියානි පඤ්ච  ලානි පඤ්ච නිස්සරණියා ධාතුයයො පඤ්ච
විමුත්තායතනඤාණානිපඤ්චවිමුත්තිපරිපාචනීයා ධම්මාඡසාරණීයාධම්මා
ඡඅනුභාස්සතිට්ඨානානිඡගාරවා ඡනිස්සරණියාධාතුයයො ඡ සතතවිහාරා ඡ
අනුභාත්තරියානි ඡ නිබ්ය ධභාගියා සඤ්ඤා ඡ අභිඤ්ඤා ඡ
අසාධාරණඤාණානි සත්ත අපරිහානියා ධම්මා සත්ත අරියධනානි සත්ත 
ය ොජ්ඣඞ්ගා සත්ත සප්පුරිසධම්මා සත්ත නිද්දසවත්ථූනි සත්ත සඤ්ඤා
සත්ත දක්ඛියණයයපුග්ගලයදසනා සත්ත ඛීණාසව ලයදසනා අට්ඨ 
පඤ්ඤාපටිලාභයහතුයදසනාඅට්ඨසම්මත්තානිඅට්ඨයලොකධම්මාතික්කමා
අට්ඨ ආරම්භවත්ථූනි අට්ඨ අක්ඛණයදසනා අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්කා අට්ඨ
අභිභායතනයදසනා අට්ඨවියමොක්ඛානවයයොනියසොමනසිකාරමූලකාධම්මා
නවපාරිසුද්ධිපධානියඞ්ගානිනව සත්තාවාසයදසනානවආඝාතප්පටිවිනයා
නව පඤ්ඤා නව නානත්තයදසනා නව අනුභාපුබ් විහාරා දස නාථකරණා
ධම්මා දස කසිණායතනානි දස කුසලකම්මපථා දස සම්මත්තානි දස
අරියවාසා දස අයසක්ඛා ධම්මා දස රතනානි දස තථාගත ලානි එකාදස
යමත්තානිසිංසා ද්වාදස ධම්මචක්කාකාරා යතරස ධුතඞ්ගගුණා චුද්දස
බුද්ධඤාණානි පඤ්චදස විමුත්තිපරිපාචනීයා ධම්මා යසොළසවිධා
ආනාපානස්සතී යසොළස අපරම්පරියා ධම්මා අට්ඨාරස බුද්ධධම්මා
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එකූනවීසතිපච්චයවක්ඛණඤාණානිචතුචත්තාලීසඤාණවත්ථූනි පඤ්ඤාස
උදයබ් යඤාණානි පයරොපණ්ණාස කුසලධම්මා සත්තසත්තති
ඤාණවත්ථූනි 
චතුවීසතියකොටිසතසහස්සසමාපත්තිසඤ්චාරිතමහාවජිරඤාණිං 
අනන්තනයසමන්තපට්ඨානපවිචයපච්චයවක්ඛණයදසනාඤාණානි තථා
අනන්තාසු යලොකධාතූසු අනන්තානිං සත්තානිං ආසයාදිවිභාවනඤාණානි
චාති එවමාදියක අචින්යතයයානුභාභායව බුද්ධගුයණ ධම්මන්වයයතො

අනුභාගච්ඡන්යතොඅනුභාස්සරන්යතොයනවඅන්තිං, නපමාණිංපස්සි. යථයරොහ

අත්තයනොපිනාමගුණානිංඅන්තිංවාපමාණිංවාආවජ්යජන්යතොන පස්සති, 

යසො භගවයතො ගුණානිං පමාණිං කිිං පස්සිස්සති? යස්ස යස්ස හ පඤ්ඤා

මහතී ඤාණිං විසදිං, යසො යසො බුද්ධගුයණ මහන්තයතො සද්දහති, ඉති
යථයරො භගවයතො ගුණානිං පමාණිං වා පරිච්යඡදිං වා අපස්සන්යතො
‘‘මාදිසස්ස නාම සාවකපාරමිඤායණ ඨිතස්ස බුද්ධගුණා ඤායණන

පරිච්ඡින්දිතුිං න සක්කා, පයගව ඉතයරසිං. අයහො අචින්යතයයා 

අපරියමයයයභදා මහානුභාභාවා සබ් ඤ්ඤුගුණා, යකවලිං පයනයත එකස්ස

බුද්ධඤාණස්යසව සබ් යසො යගොචරා, නාඤ්යඤසිං. කයථතුිං පන
සම්මාසම්බුද්යධහපි විත්ථාරයතො න සක්කායයවා’’ති නිට්ඨමගමාසි.
වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘බුද්යධොපි බුද්ධස්ස භයණයය වණ්ණිං, කප්පම්පි යච

අඤ්ඤමභාසමායනො; 

ඛීයයථ කප්යපො චිරදීඝමන්තයර, වණ්යණො න ඛීයයථ

තථාගතස්සා’’ති. (දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; උදා.අට්ඨ.53); 

එවිංබුද්ධානිංගුණමහන්තතිංනිස්සායඋප්පන්න ලවපීතියසොමනස්යසො 
පුන චින්යතසි – ‘‘එවරූපානිං නාම බුද්ධගුණානිං යහතුභූතා බුද්ධකාරකා
ධම්මා පාරමියයො අයහො මහානුභාභාවා. කතමාසු නුභා යඛො ජාතීසු පාරමිතා

පරිපාචිතා, කථිංවාපරිපාකිංගතා, හන්දාහිංඉමමත්ථිංපුච්ඡන්යතොඑවම්පි
සමුදාගමයතො පට්ඨාය බුද්ධානුභාභාවිං ඉමස්ස සයදවකස්ස යලොකස්ස
පාකටතරිං කරිස්සාමී’’ති. යසො එවිං චින්යතත්වා භගවන්තිං ඉමිං පඤ්හිං

අපුච්ඡි – ‘‘කතමාසු නුභා යඛො, භන්යත, ජාතීසු ඉයම බුද්ධකාරකා ධම්මා

පරිපාචිතා, කථිංවාපරිපාකිංගතා’’ති? අථස්සභගවාතස්මිිං රතනචඞ්කයම
තිසන්ධිපල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා යුගන්ධරපබ් යත  ාලසූරියයො විය

වියරොචමායනො නිසින්යනො ‘‘සාරිපුත්ත, මය්හිං බුද්ධකාරකා ධම්මා
සමාදානයතො පට්ඨාය නිරන්තරිං සක්කච්චකාරිතාය වීරියූපත්ථම්යභන ච

සබ්ය සුකප්යපසුභවයතොභවිංජාතියතොජාතිිං පරිපච්චන්තායයවඅයහසුිං, 
ඉමස්මිිං පන භද්දකප්යප ඉමාසු ජාතීසු යත පරිපක්කා ජාතා’’ති
දස්යසන්යතො ‘‘කප්යප ච සතසහස්යස’’තිආදිනා චරියාපිටකිං
බුද්ධාපදානියන්ති දුතියාභිධානිං ධම්මපරියායිං අභාසි. අපයර පන
‘‘රතනචඞ්කයම චඞ්කමන්යතො යදවාතියදයවො යදවබ්රහ්මාදීහ පූජියමායනො
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නියරොධාරායම ඔතරිත්වා වීසතිසහස්සඛීණාසවපරිවුයතො 
පඤ්ඤත්තවරබුද්ධාසයන නිසින්යනො භගවා වුත්තනයයයනව ආයස්මතා 
සාරිපුත්යතන පුච්ඡියතො චරියාපිටකිං යදයසසී’’ති වදන්ති. එත්තාවතා 
දූයරනිදානඅවිදූයරනිදානානි සඞ්යඛපයතො දස්යසත්වා චරියාපිටකස්ස
සන්තියකනිදානිං විත්ථාරයතො නිද්දිට්ඨන්ති යවදිතබ් ිං. දූයරනිදානිං පන
අසඞ්යඛයයයවිභාවනායිං ආවිභවිස්සතීති. 

1. ඉදානි ‘‘කප්යප ච සතසහස්යස’’තිආදිනයප්පවත්තාය

චරියාපිටකපාළියා අත්ථසිංවණ්ණනා යහොති. තරායිං කප්ප-සද්යදො
සඋපසග්යගො අනුභාපසග්යගො ච 

විතක්කවිධානපටිභාගපඤ්ඤත්තිකාලපරමායුසමණයවොහාරසමන්තභාවාභිස
ද්දහන- 
යඡදනවිනියයොගවිනයකිරියායලසන්තරකප්පතණ්හාදිට්ඨිඅසඞ්යඛයයයකප්ප
මහාකප්පාදීසු දිස්සති. තථා යහස ‘‘යනක්ඛම්මසඞ්කප්යපො

අ යාපාදසඞ්කප්යපො’’තිආදීසු (ම.නි. 3.137) විතක්යකආගයතො. ‘‘චීවයර

විකප්පිං ආපජ්යජයයා’’තිආදීසු (පාරා. 642) විධායන, අධිකවිධානිං

ආපජ්යජයයාතිඅත්යථො. ‘‘සත්ථුකප්යපනවතකිර, යභො, සාවයකනසද්ධිිං 

මන්තයමානා න ජානිම්හා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.260) පටිභායග.

සත්ථුසදියසනාති අයඤ්හ තත්ථ අත්යථො. ‘‘ඉධායස්මා, කප්යපො’’තිආදීසු

(සු.නි.1098) පඤ්ඤත්තියිං.‘‘යයන සුදිංනිච්චකප්පිංවිහරාමී’’තිආදීසු(ම.

නි. 1.387) කායල. ‘‘ආකඞ්ඛමායනො, ආනන්ද, තථාගයතො කප්පිං වා

තිට්යඨයයකප්පාවයසසිංවා’’තිආදීසු (දී.නි.2.178; උදා.51) පරමායුම්හ.

ආයුකප්යපොහඉධකප්යපොතිඅධිප්යපයතො.‘‘අනුභාජානාමි, භික්ඛයව, පඤ්චහ 

සමණකප්යපහ ඵලිං පරිභුඤ්ජිතු’’න්තිආදීසු (චූළව. 250) සමණයවොහායර.

‘‘යකවලකප්පිං යජතවනිං ඔභායසත්වා’’තිආදීසු (ඛු. පා. 5.1; සු. නි.

මඞ්ගලසුත්ත) සමන්තභායව. ‘‘සද්ධා සද්දහනා ඔකප්පනා

අභිප්පසායදො’’තිආදීසු (ධ. ස. 12) අභිසද්දහයන, සද්ධායන්ති අත්යථො.

‘‘අලඞ්කයතො කප්පිතයකසමස්සූ’’තිආදීසු (වි. ව. 1094; ජා. 2.22.1368) 

යඡදයන. ‘‘එවයමව ඉයතො දින්නිං, යපතානිං උපකප්පතී’’තිආදීසු (ඛු. පා.

7.7; යප. ව. 20) විනියයොයග. ‘‘කප්පකයතන අකප්පකතිං සිංසිබ්බිතිං 

යහොතී’’තිආදීසු (පාචි. 371) විනයකිරියායිං. ‘‘අත්ථි කප්යපො නිපජ්ජිතුිං, 
හන්දාහිංනිපජ්ජාමී’’තිආදීසුයලයස. ‘‘ආපායයකොයනරයයකොකප්පට්යඨො 

සඞ්ඝයභදයකො…යප.…කප්පිංනිරයම්හපච්චතී’’ති(ඉතිවු.18; චූළව.354; 

කථා.657, 862) චආදීසුඅන්තරකප්යප. 

‘‘න කප්පයන්ති න පුයරක්ඛයරොන්ති, ධම්මාපි යතසිං න 

පටිච්ඡිතායස; 

න බ්රාහ්මයණො සීලවයතන යනයයයො, පාරඞ්ගයතො න පච්යචති
තාදී’’ති.– 
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ආදීසු (සු. නි. 809) තණ්හාදිට්ඨීසු. තථා හ වුත්තිං නිද්යදයස ‘‘කප්පාති

උද්දානයතො ද්යව කප්පා තණ්හාකප්යපො දිට්ඨිකප්යපො’’ති (මහානි. 28). 

‘‘අයනයකපි සිංවට්ටකප්යප අයනයකපි විවට්ටකප්යප’’තිආදීසු (දී. නි.

1.244; ම. නි. 1.68) අසඞ්යඛයයයකප්යප. ‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, 

කප්පස්ස අසඞ්යඛයයයානී’’තිආදීසු (අ. නි. 4.156) මහාකප්යප. ඉධාපි

මහාකප්යපයයව දට්ඨබ්ය ො(දී.නි.අට්ඨ.1.29; 3.275; සිං.නි.අට්ඨ.1.1.1; 

අ.නි.අට්ඨ. 2.3.128; ඛු.පා.අට්ඨ.5.එවමිච්චාදිපාඨවණ්ණනා). 

තරායිං පදසිද්ධි – කප්පීයතීති කප්යපො, එත්තකානි වස්සානීති වා
එත්තකානි වස්සසතානීති වා එත්තකානි වස්සසහස්සානීති වා එත්තකානි
වස්සසතසහස්සානීති වා සිංවච්ඡරවයසන ගයණතුිං අසක්කුයණයයත්තා
යකවලිං සාසපරාසිඋපමාදීහ කප්යපතබ්ය ො පරිකප්යපතබ් පරිමායණොති 
අත්යථො.වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘කීව දීයඝො නුභා යඛො, භන්යත, කප්යපොති? දීයඝො යඛො, භික්ඛු, 

කප්යපො, යසො න සුකයරො සඞ්ඛාතුිං ‘එත්තකානි වස්සානී’ති වා

‘එත්තකානි වස්සසතානී’ති වා ‘එත්තකානි වස්සසහස්සානී’ති වා

‘එත්තකානි වස්සසතසහස්සානී’ති වා. සක්කා පන, භන්යත, උපමිං

කාතුන්ති? ‘සක්කා, භික්ඛූ’ති භගවා අයවොච. යසයයථාපි, භික්ඛු, 
යයොජනිං ආයායමන යයොජනිං විත්ථායරන යයොජනිං උබ්ය යධන
මහාසාසපරාසි. තයතො වස්සසතස්ස වස්සසහස්සස්ස අච්චයයන

එකයමකිං සාසපිං උද්ධයරයය, ඛිප්පතරිං යඛො යසො, භික්ඛු, 

මහාසාසපරාසිඉමිනාඋපක්කයමනපරික්ඛයිංපරියාදානිංගච්යඡයය, 

න ත්යවව කප්යපො, එවිං දීයඝො යඛො, භික්ඛු, කප්යපො’’ති (සිං. නි.
2.128). 

ස්වායිං මහාකප්යපො සිංවට්ටාදිවයසන චතුඅසඞ්යඛයයයකප්පසඞ්ගයහො.
වුත්තම්පියචතිං– 

‘‘චත්තාරිමානි, භික්ඛයව, කප්පස්ස අසඞ්යඛයයයානි. කතමානි 

චත්තාරි? සිංවට්යටො, සිංවට්ටට්ඨායී, විවට්යටො, විවට්ටට්ඨායී’’ති (අ.

නි. 4.156). 

තත්ථ තයයො සිංවට්ටා – යතයජොසිංවට්යටො, ආයපොසිංවට්යටො, 

වායයොසිංවට්යටොති. තිස්යසො සිංවට්ටසීමා – ආභස්සරා, සුභකිණ්හා, 

යවහප්ඵලාති. යදා හ කප්යපො යතයජන සිංවට්ටති, ආභස්සරයතො යහට්ඨා

අග්ගිනාඩය්හති.යදාආයපනසිංවට්ටති, සුභකිණ්හයතොයහට්ඨාඋදයකන

විලීයති.යදාවායුනාසිංවට්ටති, යවහප්ඵලයතොයහට්ඨා වායතනවිද්ධිංසති.

විත්ථාරයතො පන යකොටිසතසහස්සචක්කවාළිං විනස්සති, යිං බුද්ධානිං 
ආණාක්යඛත්තන්ති වුච්චති. යතසු තීසු සිංවට්යටසු යථාක්කමිං 
කප්පවිනාසකමහායමඝයතො යාව ජාලාය වා උදකස්ස වා වාතස්ස වා
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උපච්යඡයදො ඉදිං එකිං අසඞ්යඛයයයිං සංවට්යටො නාම. 
කප්පවිනාසකජාලාදිපච්යඡදයතො යාව

යකොටිසතසහස්සචක්කවාළපරිපූරයකො සම්පත්තිමහායමයඝො උට්ඨහති, ඉදිං

දුතියිංඅසඞ්යඛයයයිං සංවට්ටට්ඨායී නාම. 

සම්පත්තිමහායමඝයතො යාව චන්දිමසූරියපාතුභායවො, ඉදිං තතියිං 

අසඞ්යඛයයයිං විවට්යටො නාම. චන්දිමසූරියපාතුභාවයතො යාව පුන

කප්පවිනාසකමහායමයඝො, ඉදිංචතුත්ථිංඅසඞ්යඛයයයිං විවට්ටට්ඨායී නාම.
ඉයමසු චතුසට්ඨිඅන්තරකප්පසඞ්ගහිං විවට්ටට්ඨායී. යතන
සමානකාලපරිච්යඡදා විවට්ටාදයයො යවදිතබ් ා. 

‘‘වීසතිඅන්තරකප්පසඞ්ගහ’’න්ති එයක. ඉති ඉමානි චත්තාරි
අසඞ්යඛයයයානි එයකො මහාකප්යපො යහොති. යතන වුත්තිං ‘‘ස්වායිං
මහාකප්යපොසිංවට්ටාදිවයසන චතුඅසඞ්යඛයයයකප්පසඞ්ගයහො’’ති. 

කප්යපති ච අච්චන්තසිංයයොගවයසන උපයයොග හුවචනිං. 

සතසහස්යසති කප්පසද්දසම් න්යධන චායිං පුල්ලිඞ්ගනිද්යදයසො, ඉධාපි
අච්චන්තසිංයයොගවයසයනව  හුවචනිං. සමානාධිකරණඤ්යහතිං පදද්වයිං. 

චතුයරො ච අසඞ්ඛියෙති එත්ථාපි එයසව නයයො. කස්ස පන අසඞ්ඛියයති
අඤ්ඤස්ස අවුත්තත්තා කප්පස්ස ච වුත්තත්තා පකරණයතො කප්පානන්ති 

අයමත්යථො විඤ්ඤායයතව. න හ වුත්තිං වජ්යජත්වා අවුත්තස්ස කස්සචි

ගහණිං යුත්තන්ති. ච-සද්යදො සම්පිණ්ඩනත්යථො, මහාකප්පානිං චතුයරො 
අසඞ්යඛයයයය සතසහස්යස ච මහාකප්යපති අයඤ්යහත්ථ අත්යථො. 

අසඞ්ඛියෙතිඑත්ථසඞ්ඛාතුිංනසක්කාතිඅසඞ්ඛියා, ගණනිං අතික්කන්තාති
අත්යථො. ‘‘අසඞ්යඛයයයන්ති එයකො ගණනවියසයසො’’ති එයක. යත හ
එකයතො පට්ඨාය මහා ලක්ඛපරියයොසානානි එකූනසට්ඨිට්ඨානානි

වජ්යජත්වා දසමහා ලක්ඛානි අසඞ්යඛයයයිංනාම, සට්ඨිමට්ඨානන්තරන්ති

වදන්ති. තිං න යුජ්ජති, සඞ්ඛයාඨානන්තරිං නාම ගණනවියසයසො, තස්ස
අසඞ්යඛයයයභාවාභාවයතො එකිං ඨානන්තරිං අසඞ්යඛයයයඤ්චාති
විරුද්ධයමතිං. නනුභා ච අසඞ්ඛයභායවන අසඞ්යඛයයයත්යතපි තස්ස

චතුබ්බිධභායවො න යුජ්ජතීති? යනො න යුජ්ජති. චතූසු ඨායනසු
අසඞ්යඛයයයභාවස්සඉච්ඡිතත්තා.තරායමාදියතොපට්ඨාය විභාවනා– 

අතීයතකිරඑකස්මිිංකප්යපතණ්හඞ්කයරොයමධඞ්කයරොසරණඞ්කයරො 
දීපඞ්කයරොතිචත්තායරොසම්මාසම්බුද්ධාඅනුභාක්කයමනයලොයක උප්පජ්ජිිංසු.
යතසු දීපඞ්කරස්ස භගවයතො කායල අමරවතීනාම නගරිං අයහොසි. තත්ථ 

සුයමයධොනාමබ්රාහ්මයණොපටිවසතිඋභයතොසුජායතොමාතියතොචපිතියතො

ච, සිංසුද්ධගහණියකො යාව සත්තමා කුලපරිවට්ටා අක්ඛිත්යතො

අනුභාපක්කුට්යඨො ජාතිවායදන, අභිරූයපො දස්සනීයයො පාසාදියකො පරමාය
වණ්ණයපොක්ඛරතාය සමන්නාගයතො. යසො අඤ්ඤිං කම්මිං අකත්වා
බ්රාහ්මණසිප්පයමව උග්ගණ්හ. තස්ස දහරකායලයයව මාතාපිතයරො
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කාලමකිංසු. අථස්ස රාසිවඩ්ඪයකො අමච්යචො ආයයපොත්ථකිං ආහරිත්වා

සුවණ්ණරජතමණිමුත්තාදිභරියත සාරගබ්යභ විවරිත්වා ‘‘එත්තකිං යත, 

කුමාර, මාතුසන්තකිං, එත්තකිං යත පිතුසන්තකිං, එත්තකිං යත
අයයකපයයකාන’’න්ති යාව සත්තමා කුලපරිවට්ටා ධනිං ආචික්ඛිත්වා 

‘‘එතිංධනිංපටිපජ්ජාහී’’තිආහ. සුයමධපණ්ඩියතො චින්යතසි– ‘‘ඉමිංඑවිං
 හුිං ධනිං සිංහරිත්වා මය්හිං මාතාපිතාදයයො පරයලොකිං ගච්ඡන්තා

එකකහාපණම්පි ගයහත්වා න ගතා, මයා පන ගයහත්වා ගමනකාරණිං
කාතුිංවට්ටතී’’ති.යසොරඤ්යඤොආයරොයචත්වා නගයරයභරිිංචරායපත්වා
මහාජනස්ස දානිං දත්වා හමවන්තප්පයදසිං ගන්ත්වා තාපසපබ් ජ්ජිං
පබ් ජිත්වා සත්තායහයනව අට්ඨ සමාපත්තියයො පඤ්ච ච අභිඤ්ඤායයො 
නිබ් ත්යතත්වාසමාපත්තිවිහායරහවිහරති. 

තස්මිඤ්ච කායල දීපඞ්කරදස යලො පරමාභිසම්ය ොධිිං පත්වා
පවත්තිතවරධම්මචක්යකො චතූහ ඛීණාසවසතසහස්යසහ පරිවුයතො 

අනුභාපුබ්ය නචාරිකිංචරමායනො රම්මවතීනගරිංනාමපත්වාතස්ස අවිදූයර 

සුදස්සනමහාවිහායර පටිවසති. රම්මවතීනගරවාසියනො ‘‘සත්ථා කිර
අම්හාකිං නගරිං පත්වා සුදස්සනමහාවිහායර පටිවසතී’’ති සුත්වා 
ගන්ධමාලාදිහත්ථා සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ගන්ධමාලාදීහ
පූයජත්වා එකමන්තිං නිසින්නා ධම්මයදසනිං සුත්වා ස්වාතනාය
නිමන්යතත්වා උට්ඨායාසනා පක්කමිිංසු. යත පුනදිවයස මහාදානිං
සජ්යජත්වා නගරිං අලඞ්කරිත්වා දස ලස්ස ආගමනමග්ගිං හට්ඨතුට්ඨා
යසොයධන්ති. 

තස්මිඤ්ච කායල සුයමධතාපයසො ආකායසන ගච්ඡන්යතො යත

හට්ඨතුට්යඨ මනුභාස්යස දිස්වා ‘‘අම්යභො, කස්ස තුම්යහ ඉමිං මග්ගිං

යසොයධථා’’ති පුච්ඡි? යතහ ‘‘සම්මාසම්බුද්ධස්ස ආගමනමග්ගිං 
යසොයධමා’’ති වුත්යත අතීයතසු බුද්යධසු කතාධිකාරත්තා ‘‘බුද්යධො’’ති
වචනිං සුත්වා උප්පන්නපීතියසොමනස්යසො තාවයදව ආකාසයතො ඔරුය්හ

‘‘මය්හම්පි ඔකාසිං යදථ, අහම්පි යසොයධස්සාමී’’ති යතහ දස්සිතිං ඔකාසිං 

‘‘කිඤ්චාපි අහිං ඉමිං ඉද්ධියා සත්තරතනවිචිත්තිං කත්වා අලඞ්කරිතුිං

පයහොමි, අජ්ජ පනමයාකායයවයයාවච්චිංකාතුිංවට්ටති, කායාරහිංපුඤ්ඤිං
ගණ්හස්සාමී’’ති චින්යතත්වාතිණකචවරාදයයොනීහරිත්වාපිංසුිංආහරිත්වා
සමිං කයරොන්යතො යසොයධති. අනිට්ඨියතයයව පන තස්ස පයදසස්ස
යසොධයන දීපඞ්කයරො භගවා මහානුභාභාවානිං ඡළභිඤ්ඤානිං ඛීණාසවානිං
චතූහ සතසහස්යසහ පරිවුයතො තිං මග්ගිං පටිපජ්ජි. සුයමධපණ්ඩියතො 

‘‘සම්මාසම්බුද්යධොබුද්ධසාවකාචමාචික්ඛල්ලිංඅක්කමන්තූ’’තිඅත්තයනො 
වාකචීරඤ්ච චම්මඛණ්ඩඤ්ච ජටාකලාපඤ්ච පසායරත්වා සයඤ්ච යයන
භගවායතනසීසිංකත්වා අවකුජ්යජොනිපජ්ජි.එවඤ්චචින්යතසි–‘‘සචාහිං

ඉච්ඡිස්සාමි, ඉමස්ස භගවයතො සාවයකො හුත්වා අජ්යජව කියලයස

ඝායතස්සාමි. කිිං මය්හිං එකයකයනව සිංසාරමයහොඝයතො නිත්ථරයණන? 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා නිදානකථා 
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පටුන 

යිංනූනාහම්පි එවරූයපො සම්මාසම්බුද්යධො හුත්වා සයදවකිං යලොකිං
සිංසාරමහණ්ණවයතො තායරයය’’න්ති. ඉති යසො
අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතමහාභිනීහාරවයසන චිත්තිං පණියධසි. අථ භගවා
ආගන්ත්වා තස්ස උස්සීසයක ඨත්වා චිත්තාචාරිං සමිජ්ඣනභාවඤ්චස්ස

ඤත්වා ‘‘අයිං ඉයතො කප්පසතසහස්සාධිකානිං චතුන්නිං අසඞ්යඛයයයානිං
මත්ථයක යගොතයමො නාම සම්මාසම්බුද්යධො භවිස්සතී’’ති සබ් ිං ඉමිං
භගවයතොපවත්තිිං යාකරිත්වා පක්කාමි. 

තයතො අපයරපි යකොණ්ඩඤ්ඤභගවන්තිං ආදිිං කත්වා අනුභාක්කයමන 
උප්පන්නා යාව කස්සපදස ලපරියයොසානා සම්මාසම්බුද්ධා මහාසත්තිං
‘‘බුද්යධො භවිස්සතී’’ති යාකරිිංසු.ඉතිඅම්හාකිංය ොධිසත්තස්සපාරමියයො
පූයරන්තස්යසව චතුවීසති සම්මාසම්බුද්ධා උප්පන්නා. යස්මිිං පන කප්යප

දීපඞ්කරදස යලො උදපාදි, තස්මිිං අඤ්යඤපි තයයො බුද්ධා අයහසුිං. යතසිං

සන්තියකය ොධිසත්තස්ස යාකරණිං නායහොසි, තස්මායතඉධ නගහතා. 

යපොරාණට්ඨකථාෙං පනතම්හාකප්පා පට්ඨායසබ් බුද්යධ දස්යසතුිං ඉදිං
වුත්තිං– 

‘‘තණ්හඞ්කයරොයමධඞ්කයරො, අයථොපිසරණඞ්කයරො; 

දීපඞ්කයරොචසම්බුද්යධො, යකොණ්ඩඤ්යඤොද්විපදුත්තයමො. 

‘‘මඞ්ගයලොචසුමයනොච, යරවයතොයසොභියතොමුනි; 

අයනොමදස්සීපදුයමො, නාරයදොපදුමුත්තයරො. 

‘‘සුයමයධො චසුජායතොච, පියදස්සීමහායයසො; 

අත්ථදස්සීධම්මදස්සී, සිද්ධත්යථොයලොකනායයකො. 

‘‘තිස්යසොඵුස්යසොචසම්බුද්යධො, විපස්සීසිඛියවස්සභූ; 

කකුසන්යධොයකොණාගමයනො, කස්සයපොචාපිනායයකො. 

‘‘එයතඅයහසුිංසම්බුද්ධා, වීතරාගාසමාහතා; 

සතරිංසීවඋප්පන්නා, මහාතමවියනොදනා; 

ජලිත්වා අග්ගික්ඛන්ධාව, නිබ්බුතා යත සසාවකා’’ති. (ජා. අට්ඨ.

1.දූයරනිදානකථා; අප.අට්ඨ.1.දූයරනිදානකථා); 

තත්ථ දීපඞ්කරදස ලස්ස ච යකොණ්ඩඤ්ඤදස ලස්ස ච අන්තයර 

මහාකප්පානිං එකිං අසඞ්යඛයයයිං බුද්ධසුඤ්යඤො යලොයකො අයහොසි, තථා

භගවයතො යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස ච භගවයතො මඞ්ගලස්ස ච අන්තයර, තථා

භගවයතො යසොභිතස්ස ච භගවයතො අයනොමදස්සිස්ස ච අන්තයර, තථා
භගවයතොනාරදස්සචභගවයතොපදුමුත්තරස්සචඅන්තයර. වුත්තඤ්යහතිං 

බුද්ධවංයස (බු.විං.28.3, 4, 6, 9) – 
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‘‘දීපඞ්කරස්සභගවයතො, යකොණ්ඩඤ්ඤස්සචසත්ථුයනො; 

එයතසිංඅන්තරාකප්පා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා. 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤස්සඅපයරන, මඞ්ගයලොනාමනායයකො; 

යතසම්පිඅන්තරාකප්පා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා. 

‘‘යසොභිතස්සඅපයරන, අයනොමදස්සීමහායයසො; 

යතසම්පිඅන්තරාකප්පා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා. 

‘‘නාරදස්සභගවයතො, පදුමුත්තරස්සසත්ථුයනො; 

යතසම්පිඅන්තරාකප්පා, ගණනායතොඅසඞ්ඛියා’’ති. 

එවිංගණනාතීතතායඅසඞ්යඛයයයත්යතපිචතූසුඨායනසුමහාකප්පානිං 

ගණනාතික්කයමන ‘‘චතුයරො ච අසඞ්ඛියය’’ති වුත්තිං, න
සඞ්ඛයාවියසයසනාති යවදිතබ් ිං. යස්මා පන පදුමුත්තරදස ලස්ස ච

සුයමධදස ලස්ස ච අන්තයර තිිංසකප්පසහස්සානි, සුජාතදස ලස්ස ච
පියදස්සීදස ලස්ස ච අන්තයර නවසහස්සාධිකානිං කප්පානිං 

සට්ඨිසහස්සානි ද්වාසීතුත්තරානි අට්ඨ ච සතානි, ධම්මදස්සීදස ලස්ස ච

සිද්ධත්ථදස ලස්ස ච අන්තයර වීසති කප්පා, සිද්ධත්ථදස ලස්ස ච

තිස්සදස ලස්ස ච අන්තයර එයකො කප්යපො, භගවයතො විපස්සිස්ස ච

භගවයතො සිඛිස්ස ච අන්තයර සට්ඨි කප්පා, භගවයතො ච යවස්සභුස්ස

භගවයතොචකකුසන්ධස්සඅන්තයරතිිංසකප්පා, ඉති පදුමුත්තරදස ලස්ස
උප්පන්නකප්පයතො පට්ඨාය යහට්ඨා යතසිං යතසිං බුද්ධානිං 
උප්පන්නකප්යපහඉමිනාචභද්දකප්යපනසද්ධිිංසතසහස්සමහාකප්පා.යත
සන්ධාය වුත්තිං ‘‘කප්යප ච සතසහස්යස’’ති. ඉමස්මිිං පනත්යථ
විත්ථාරියමායනසබ් ිං බුද්ධවිංසපාළිිංආහරිත්වාසිංවණ්යණතබ් ිංයහොතීති
අතිවිත්ථාරභීරුකස්ස මහාජනස්ස චිත්තිං අනුභාරක්ඛන්තා න විත්ථාරයම්හ.

අත්ථියකහ බුද්ධවංසයතො (බු.විං.1.1ආදයයො)ගයහතබ්ය ො.යයොපියචත්ථ 

වත්තබ්ය ොකථාමග්යගො, යසොපි අට්ඨසාලිනිො (ධ.ස.අට්ඨ. සුයමධකථා)

ධම්මසඞ්ගහවණ්ණනාය ජාතකට්ඨකථාෙ (ජා. අට්ඨ. 1.දූයරනිදානකථා) ච
වුත්තනයයයනවයවදිතබ්ය ො. 

එත්ථන්තයරතිඑත්ථ අන්තරසද්යදො– 

‘‘නදීතීයරසුසණ්ඨායන, සභාසුරථියාසුච; 

ජනාසඞ්ගම්මමන්යතන්ති, මඤ්චතඤ්චකිමන්තර’’න්ති.(සිං. නි.
1.228) – 

ආදීසු කාරයණ ආගයතො. ‘‘අද්දසා යඛො මිං, භන්යත, අඤ්ඤතරා ඉත්ථී 

විජ්ජන්තරිකාය භාජනිං යධොවන්තී’’තිආදීසු (ම. නි. 2.149) ඛයණ, 
විජ්ජුනිච්ඡරණක්ඛයණති අත්යථො. ‘‘යස්සන්තරයතො න සන්ති
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යකොපා’’තිආදීසු (උදා. 20) චිත්යත. ‘‘අන්තරා ච ගයිං අන්තරා ච

ය ොධි’’න්තිආදීසු (ම. නි. 1.285; මහාව. 11) විවයර. ‘‘න උපජ්ඣායස්ස

භණමානස්ස අන්තරන්තරා කථා ඔපායතතබ් ා’’තිආදීසු (මහාව. 66) 

යවමජ්යඣ. ඉධාපි යවමජ්යඣයයව දට්ඨබ්ය ො (දී. නි. අට්ඨ. 1.1; අ. නි.

අට්ඨ. 2.4.36), තස්මාඑතස්මිිංඅන්තයරයවමජ්යඣතිඅත්යථො.ඉදිංවුත්තිං
යහොති – යස්මිිං මහාකප්යප අම්හාකිං භගවා සුයමධපණ්ඩියතො හුත්වා
දීපඞ්කරස්සභගවයතොපාදමූයල– 

‘‘මනුභාස්සත්තිංලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතුසත්ථාරදස්සනිං; 

පබ් ජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්දතා’’ති.(බු.විං. 2.59) – 

එවිං වුත්යතහ අට්ඨහ අඞ්යගහ සමන්නාගතිං මහාභිනීහාරිං අකාසි, 

සමත්තිිංස පාරමියයො පවිචිනි සමාදිය, සබ්ය පි බුද්ධකාරයක ධම්යම

සම්පායදතුිං ආරභි, යම්හයචතස්මිිං භද්දකප්යපසබ් යසොපූරිතපාරමීහුත්වා
අනුභාත්තරිං සම්මාසම්ය ොධිිං අභිසම්බුජ්ඣි. ඉයමසිං ද්වින්නිං මහාකප්පානිං
අන්තයර යථාවුත්තපරිච්යඡයද කාලවියසයසති. කථිං පයනතිං

විඤ්ඤායතීති? ‘‘කප්යප ච සතසහස්යස, චතුයරො ච අසඞ්ඛියය’’ති ඉදඤ්හ
මහාකප්පානිං පරිච්යඡදයතො අපරිච්යඡදයතො ච සඞ්ඛයාදස්සනිං. සා යඛො
පනායිං සඞ්ඛයා සඞ්යඛයයයස්ස ආදිපරියයොසානග්ගහණිං විනා න
සම්භවතීති යත්ථ ය ොධිසම්භාරානමාරම්යභො යත්ථ ච යත පරියයොසිතා

තදුභයම්පි අවධිභායවන ‘‘එත්ථන්තයර’’ති එත්ථ අත්ථයතො දස්සිතන්ති

විඤ්ඤායති.අවධිචපනායිං අභිවිධිවයසනයවදිතබ්ය ො, නමරියාදාවයසන, 
ආරම්යභොසානකප්පානිං එකයදයසන අන්යතොගධත්තා. නනුභා ච

නිප්පයදයසන යතසිං අපරියාදානයතො අභිවිධි ච ඉධ න සම්භවතීති? න
ඉදයමවිං තයදකයදයසපි තබ්ය ොහාරයතො. යයො හ තයදකයදසභූයතො

කප්යපො, යසොනිප්පයදසයතො පරියාදින්යනොති. 

ෙං චරිතං, සබ්බං තං යබොධිපාචනන්ති එත්ථ චරිතන්ති චරියා, 

සමත්තිිංසපාරමිසඞ්ගහා දානසීලාදිපටිපත්ති, 

ඤාතත්ථචරියායලොකත්ථචරියාබුද්ධත්ථචරියානිං තදන්යතොගධත්තා. තථා

යා චිමා අට්ඨචරියා, යසයයථිදිං – පණිධිසම්පන්නානිං චතූසුඉරියාපයථසු 

ඉරිොපථචරිො, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරානිං අජ්ඣත්තිකායතයනසු 

ආෙතනචරිො, අප්පමාදවිහාරීනිං චතූසු සතිපට්ඨායනසු සතිචරිො, 

අධිචිත්තමනුභායුත්තානිං චතූසු ඣායනසු සමාධිචරිො, බුද්ධිසම්පන්නානිං

චතූසු අරියසච්යචසු ඤාණචරිො, සම්මා පටිපන්නානිං චතූසු අරියමග්යගසු 

මග්ගචරිො, අධිගතඵලානිං චතූසු සාමඤ්ඤඵයලසු පත්තිචරිො, තිණ්ණිං

බුද්ධානිං සබ් සත්යතසු ය ොකත්ථචරිොති. තත්ථ පයදසයතො ද්වින්නිං

ය ොධිසත්තානිං පච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානඤ්ච යලොකත්ථචරියා, 
මහාය ොධිසත්තානිං පන සම්මාසම්බුද්ධානඤ්ච නිප්පයදසයතො.

වුත්තඤ්යහතිං නිද්යදයස (චූළනි. ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 121; පටි. ම.
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1.197) ‘‘චරියාති අට්ඨ චරියායයො ඉරියාපථචරියා ආයතනචරියා’’ති

විත්ථායරො.‘‘අධිමුච්චන්යතො සද්ධායචරති, පග්ගණ්හන්යතොවීරියයනචරති, 

උපට්ඨහන්යතොසතියාචරති, අවික්ඛිපන්යතොසමාධිනාචරති, පජානන්යතො

පඤ්ඤාය චරති, විජානන්යතො විඤ්ඤායණන චරති, එවම්පි පටිපන්නස්ස

කුසලා ධම්මා ආයතන්තීති ආයතනචරියාය චරති, එවම්පි පටිපන්යනො 
වියසසමධිගච්ඡතීති වියසසචරියාය චරතී’’ති යා ඉමා අපරාපි අට්ඨ චරියා

වුත්තා, තාසිං සබ් ාසිං පාරමිතාස්යවව සයමොයරොයධො යවදිතබ්ය ො. යතන

වුත්තිං ‘‘චරිතන්ති චරියා, සමත්තිිංසපාරමිසඞ්ගහා දානසීලාදිපටිපත්තී’’ති.
යහතුචරියාය එව පන ඉධාධිප්යපතත්තා මග්ගචරියාපත්තිචරියානිං ඉධ
අනවයරොයධොයවදිතබ්ය ො.යතනවුත්තිං‘‘සබ් ිංතිං ය ොධිපාචන’’න්ති. 

තත්ථ සබ්බ-සද්යදො සබ් සබ් ිං ආයතනසබ් ිං සක්කායසබ් ිං
පයදසසබ් න්ති චතූසු අත්යථසු දිස්සති. තථා හ ‘‘සබ්ය  ධම්මා
සබ් ාකායරන බුද්ධස්ස භගවයතොඤාණමුයඛ ආපාථමාගච්ඡන්තී’’තිආදීසු

(මහානි. 156; චූළනි. යමොඝරාජමාණවපුච්ඡානිද්යදස 85) සබ් සබ් ස්මිිං.

‘‘සබ් ිංයවො, භික්ඛයව, යදයසස්සාමිතිංසුණාථ, කිඤ්ච, භික්ඛයව, සබ් ිං

චක්ඛුඤ්යචව රූපා ච…යප.… මයනො යචව ධම්මා චා’’ති (සිං. නි. 4.23) 
එත්ථ ආයතනසබ් ස්මිිං. ‘‘සබ් ිං සබ් යතො සඤ්ජානාතී’’තිආදීසු (ම. නි.

1.6) සක්කායසබ් ස්මිිං. ‘‘සබ්ය සම්පි යවො, සාරිපුත්ත, සුභාසිතිං

පරියායයනා’’තිආදීසු (ම. නි. 1.345) පයදසසබ් ස්මිිං. ඉධාපි

පයදසසබ් ස්මිිං එව යවදිතබ්ය ො, ය ොධිසම්භාරභූතස්ස චරිතස්ස
අධිප්යපතත්තා. 

යබොධීති රුක්යඛොපි අරියමග්යගොපි නිබ් ානම්පි
සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණම්පි. ‘‘ය ොධිරුක්ඛමූයල පඨමාභිසම්බුද්යධො’’ති 

(මහාව. 1; උදා. 1) ච ‘‘අන්තරා ච ගයිං අන්තරා ච ය ොධි’’න්ති (ම. නි.

1.285; මහාව. 11) ච ආගතට්ඨායන බුජ්ඣති එත්ථාති රුක්යඛො ය ොධි.
‘‘ය ොධි වුච්චති චතූසු මග්යගසු ඤාණ’’න්ති (චූළනි.

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 121) ආගතට්ඨායන චත්තාරි අරියසච්චානි
බුජ්ඣති එයතනාති අරියමග්යගො ය ොධි. ‘‘පත්වාන ය ොධිිං අමතිං 
අසඞ්ඛත’’න්ති ආගතට්ඨායන බුජ්ඣති එතස්මිිං නිමිත්තභූයතති නිබ් ානිං

ය ොධි. ‘‘පප්යපොතිය ොධිිංවරභූරියමධයසො’’ති(දී.නි.3.217) ආගතට්ඨායන
සබ්ය  ධම්යම සබ් ාකායරන බුජ්ඣති එයතනාති සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං
ය ොධි. ඉධාපි සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං අධිප්යපතිං.
අරහත්තමග්ගසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණානිවාඉධය ොධීතියවදිතබ් ානි(පාරා. 

අට්ඨ. 1.11), මහාය ොධියා අධිප්යපතත්තා භගවයතො.
ආසවක්ඛයඤාණපදට්ඨානඤ්හ සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං
සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණපදට්ඨානඤ්ච ආසවක්ඛයඤාණිං ‘‘මහාය ොධී’’ති 

වුච්චති. එත්ථායිං සඞ්යඛපත්යථො – යථාවුත්තකාලපරිච්යඡයද යිං මම 

දානාසීලාදිපටිපත්තිසඞ්ඛාතිං චරිතිං, තිං සබ් ිං අනවයසසිං මහාය ොධියා
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පාචනිං සාධකිං නිබ් ත්තකන්ති. එයතන ය ොධිසම්භාරානිං

නිරන්තරභාවනිං දස්යසති. අථ වා සබ්බන්ති එත්ථන්තයර 

යථාවුත්තකාලපරිච්යඡයද යිං චරිතිං, තිං සබ් ිං සකලයමව අනවයසසිං
ය ොධිසම්භාරභූතයමව. එයතනසබ් සම්භාරභාවනිංදස්යසති. 

තස්යසො හ යබොධිසම්භායරසු භාවනා සබ් සම්භාරභාවනා
නිරන්තරභාවනා චිරකාලභාවනා සක්කච්චභාවනා චාති. තාසු ‘‘කප්යප ච

සතසහස්යස, චතුයරොච අසඞ්ඛියය’’තිඉමිනා චිරකා භාවනා වුත්තා.යයො

යචත්ථ අච්චන්තසිංයයොයගො, යතනපඨයමඅත්ථවිකප්යපසබ් ග්ගහයණන

ච නිරන්තරභාවනා, දුතියය අත්ථවිකප්යප සබ් ිං චරිත’’න්ති ඉමිනා 

සබ්බසම්භාරභාවනා, ය ොධිපාචන’’න්ති ඉමිනා සක්කච්චභාවනා වුත්තා

යහොති, යථා තිංචරිතිංසම්මාසම්ය ොධිිංපායචතිඑවිංභූතභාවදීපනයතො.තථා

හ තිං ‘‘ය ොධිපාචන’’න්ති වත්තබ් තිං අරහති, න අඤ්ඤථාති. කථිං

පයනත්ථ ය ොධිචරියාය නිරන්තරභායවො යවදිතබ්ය ො? යදි

චිත්තනිරන්තරතාය තිං න යුජ්ජති, න හ මහාය ොධිසත්තානිං
මහාභිනීහාරයතො උද්ධිං ය ොධිසම්භාරසම්භරණචිත්තයතො අඤ්ඤිං චිත්තිං
නප්පවත්තතීති සක්කා වත්තුිං. අථ කිරියමයචිත්තප්පවත්තිිං සන්ධාය

වුච්යචයය, එවම්පි න යුජ්ජති, න හ සබ් ානි යතසිං කිරියමයචිත්තානි
ය ොධිසම්භාරසම්භරණවයසයනව පවත්තන්ති. එයතයනව 

පයයොගනිරන්තරතාපි පටික්ඛිත්තාති දට්ඨබ් ා. ජාතිනිරන්තරතාය පන
නිරන්තරභාවනා යවදිතබ් ා. යස්සඤ්හ ජාතියිං මහාය ොධිසත්යතන

මහාපණිධානිංනිබ් ත්තිතිං, තයතො පට්ඨායයාවචරිමත්තභාවානසානාම

ජාති උපලබ්භති, යා සබ්ය න සබ් ිං ය ොධිසම්භාරසම්භතා න සියා
අන්තමයසො දානපාරමිමත්තිං උපාදාය. අයඤ්හ නියතිපත්ථිතානිං

ය ොධිසත්තානිං ධම්මතා. යාව ච යත කම්මාදීසු වසීභාවිං න පාපුණන්ති, 
තාව සප්පයදසම්පි සම්භායරසු පයයොගමාපජ්ජන්ති. යදා පන සබ් යසො

කම්මාදීසු වසීභාවප්පත්තායහොන්ති, අථතයතොපට්ඨායනිප්පයදසයතොඑව
ය ොධිසම්භායරසු සමීහනිං සාතච්චකිරියා ච සම්පජ්ජති. සක්කච්චකාරිතා

පන සබ් කාලිං යහොති, එවිං යයන යයන ය ොධිසත්තානිං තත්ථ තත්ථ
යථාධිප්පායිංසමිජ්ඣනිංසම්පජ්ජතීති.එවයමතායගාථාය ය ොධිසම්භායරසු
සබ් සම්භාරභාවනාචිරකාලභාවනානිරන්තරභාවනාසක්කච්චභාවනාචාති 
චතස්යසොපිභාවනාපකාසිතාතියවදිතබ් ා. 

තර යස්මා ය ොධිසත්තචරිතිං ය ොධිසම්භාරා ය ොධිචරියා අග්ගයානිං 

පාරමියයොති අත්ථයතො එකිං,  යඤ්ජනයමව නානිං, යස්මා ච පරයතො

විභායගන වක්ඛමානානිං දානපාරමිආදීනිං චරිතන්ති ඉදිං අවියසසවචනිං, 
තස්මා සබ් ය ොධිසම්භායරසු යකොසල්ලජනනත්ථිං පාරමියයො ඉධ 

සිංවණ්යණතබ් ා. තා පරයතො පකිණ්ණකකථාෙං සබ් ාකායරන 

සිංවණ්ණයස්සාම. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා නිදානකථා 

17 

පටුන 

2. ඉතිභගවා අත්තයනොය ොධිසත්තභූමියිංචරිතිංආරම්භයතොපට්ඨාය
යාවපරියයොසානාමහාය ොධියා පරිපාචනයමවාතිඅවියසසයතො දස්යසත්වා
ඉදානි තස්ස පරමුක්කිංසගමයනන අතිසයයතො ය ොධිපරිපාචනභාවිං
දස්යසතුිං ඉමස්මිිං භද්දකප්යප කතිපයා පුබ් චරියා විභාගයතො 

විභායවන්යතො ‘‘අතීතකප්යප’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ අතීතකප්යපති ඉයතො පුරියම පුරිමතයර වා සබ් ස්මිිං

අතික්කන්යත යථාවුත්තපරිච්යඡයද මහාකප්යප, කප්පානිං 

සතසහස්සාධියකසු චතූසු අසඞ්යඛයයයයසූති අත්යථො. චරිතන්ති චිණ්ණිං

දානාදිපටිපත්තිිං. ඨපයිත්වාතිමුඤ්චිත්වා අග්ගයහත්වා, අවත්වාති අත්යථො. 

භවාභයවතිභයවචඅභයව ච, ‘‘ඉතිභවාභවකථ’’න්ති (දී.නි.1.17) එත්ථහ
වුද්ධිහානියයොභවාභවාතිවුත්තා. ‘‘ඉතිභවාභවතඤ්ච වීතිවත්යතො’’ති (උදා.

20) එත්ථ සම්පත්තිවිපත්තිවුද්ධිහානිසස්සතුච්යඡදපුඤ්ඤපාපානිභවාභවාති

අධිප්යපතානි. ‘‘ඉතිභවාභවයහතු වා, භික්ඛයව, භික්ඛුයනො තණ්හා

උප්පජ්ජමානා උප්පජ්ජතී’’ති (අ. නි. 4.9; ඉතිවු. 105) එත්ථ පන
පණීතපණීතතරානි සප්පිනවනීතාදියභසජ්ජානි භවාභවාති අධිප්යපතානි.

සම්පත්තිභයවසු පණීතතරා පණීතතමා භවාභවාතිපි වදන්ති එව, තස්මා 

ඉධාපියසොඑවඅත්යථොයවදිතබ්ය ො, ඛුද්දයකයචවමහන්යතචභවස්මින්ති

වුත්තිං යහොති. ඉමම්හි කප්යපති ඉමස්මිිං භද්දකප්යප. පවක්ඛිස්සන්ති

කථයස්සිං. සුයණොහීති ධම්මයසනාපතිිං සවයන නියයොයජති. යමති මම

සන්තියක, මමභාසයතොති අත්යථො. 

නිදානකථානිට්ඨිතා. 
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පටුන 

1. අකිත්තිවග්යගො 
1. අකිත්තිචරියාවණ්ණනා 

3. එවිං භගවා ආයස්මයතො සාරිපුත්තත්යථරස්ස සයදවමනුභාස්සාය ච
පරිසාය අත්තයනො පුබ් චරියාය සවයන උස්සාහිං ජයනත්වා ඉදානි තිං 
පුබ් චරිතිං භවන්තරපටිච්ඡන්නිං හත්ථතයල ආමලකිං විය පච්චක්ඛිං

කයරොන්යතො ‘‘ෙදාඅහංබ්රහාරඤ්යඤ’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ ෙදාති යස්මිිං කායල. බ්රහාරඤ්යඤති මහාඅරඤ්යඤ, 

අරඤ්ඤානියිං, මහන්යත වයනති අත්යථො. සුඤ්යඤති ජනවිවිත්යත. 

විපිනකානයනති විපිනභූයත කානයන, පදද්වයයනාපි තස්ස අරඤ්ඤස්ස 

ගහනභාවයමව දීයපති, සබ් යමතිං කාරදීපිං සන්ධාය වුත්තිං. 

අජ්ය ොගායහත්වාති අනුභාපවිසිත්වා. විහරාමීති
දිබ් බ්රහ්මඅරියආයනඤ්ජවිහායරහ සමුප්පාදිතසුඛවියසයසන
ඉරියාපථවිහායරන සරීරදුක්ඛිං විච්ඡින්දිත්වා හරාමි අත්තභාවිං පවත්යතමි. 

අකිත්ති නාම තාපයසොති එවිංනාමයකො තාපයසො හුත්වා යදා අහිං තස්මිිං
අරඤ්යඤ විහරාමීති අත්යථො. සත්ථා තදා අත්තයනො අකිත්තිතාපසභාවිං
ධම්මයසනාපතිස්සවදති.තරායිංඅනුභාපුබ්බිකථා– 

අතීයත කිර ඉමස්මිිංයයව භද්දකප්යප  ාරාණසියිං බ්රහ්මදත්යත නාම 

රාජිනි රජ්ජිං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො අසීතියකොටිවිභවස්ස

බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස කුයල නිබ් ත්ති, ‘‘අකිත්තී’’තිස්ස නාමිං කරිිංසු.

තස්සපදසාගමනකායලභගිනීපිජාය. ‘‘යසවතී’’තිස්සානාමිංකරිිංසු.යසො
යසොළසවස්සකායල තක්කසිලිං ගන්ත්වා සබ් සිප්පානි උග්ගයහත්වා
පච්චාගමාසි. අථස්ස මාතාපිතයරො කාලමකිංසු. යසො යතසිං යපතකිච්චානි
කායරත්වා කතිපයදිවසාතික්කයමන රතනාවයලොකනිං ආයුත්තකපුරියසහ

කාරයමායනො ‘‘එත්තකිං මත්තිකිං, එත්තකිං යපත්තිකිං, එත්තකිං

පිතාමහ’’න්තිසුත්වා සිංවිග්ගමානයසොහුත්වා ‘‘ඉදිංධනයමවපඤ්ඤායති, 

නධනස්සසිංහාරකා, සබ්ය ඉමිංධනිං පහායයවගතා, අහිංපනනිංආදාය

ගමිස්සාමී’’ති රාජානිං ආපුච්ඡිත්වා යභරිිං චරායපසි – ‘‘ධයනන අත්ථිකා
අකිත්තිපණ්ඩිතස්සයගහිංආගච්ඡන්තූ’’ති. 

යසො සත්තාහිං මහාදානිං පවත්යතත්වා ධයන අඛීයමායන ‘‘කිිං යම

ඉමාය ධනකීළාය, අත්ථිකා ගණ්හස්සන්තී’’ති නියවසනද්වාරිං විවරිත්වා

හරඤ්ඤසුවණ්ණාදිභරියත සාරගබ්යභ විවරායපත්වා ‘‘දින්නිංයයව
හරන්තූ’’තියගහිංපහායඤාතිපරිවට්ටස්සපරියදවන්තස්සභගිනිිං ගයහත්වා
 ාරාණසියතො නික්ඛමිත්වා නදිිං උත්තරිත්වා ද්යව තීණි යයොජනානි
ගන්ත්වාපබ් ජිත්වාරමණීයයභූමිභායගපණ්ණසාලිංකරිත්වාවසති.යයන 

පනද්වායරනතදානික්ඛමි, තිංඅකිත්තිද්වාරිංනාමජාතිං.යයනතිත්යථන

නදිිං ඔතිණ්යණො, තිංඅකිත්තිතිත්ථිංනාමජාතිං.තස්සපබ් ජිතභාවිංසුත්වා
 හූ මනුභාස්සා ගාමනිගමරාජධානිවාසියනො තස්ස ගුයණහ
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ආකඩ්ඪියමානහදයා අනුභාපබ් ජිිංසු. මහාපරිවායරො අයහොසි, 

මහාලාභසක්කායරොනිබ් ත්ති, බුද්ධුප්පායදොවියඅයහොසි.අථමහාසත්යතො

‘‘අයිං ලාභසක්කායරො මහා, පරිවායරොපි මහන්යතො, කායවියවකමත්තම්පි

ඉධ න ලභති, මයා එකාකිනා විහරිතුිං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා
පරමප්පිච්ඡභාවයතොවියවකනින්නතායචකස්සචි අජානායපත්වාඑකයකොව
නික්ඛමිත්වාඅනුභාපුබ්ය නදමිළරට්ඨිංපත්වාකාවීරපට්ටනසමීයප උයයායන
විහරන්යතො ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ් ත්යතසි. තරාපිස්ස
මහාලාභසක්කායරො උප්පජ්ජි.යසොතිංජිගුච්ඡන්යතොඡඩ්යඩත්වාආකායසන
ගන්ත්වා කාරදීයප ඔතරි. තදා කාරදීයපො අහදීයපො නාම. යසො තත්ථ
මහන්තිංකාරරුක්ඛිංඋපනිස්සායපණ්ණසාලිංමායපත්වා වාසිංකප්යපසි.
අප්පිච්ඡතාය පන කත්ථචි අගන්ත්වා තස්ස රුක්ඛස්ස ඵලකායල ඵලානි 

ඛාදන්යතොඵයලඅසතිපත්තානිඋදකසිත්තානිඛාදන්යතොඣානසමාපත්තීහ
වීතිනායමසි. 

තස්ස සීලයතයජන සක්කස්ස පණ්ඩුකම් ලසිලාසනිං උණ්හාකාරිං 
දස්යසසි. සක්යකො ‘‘යකො නුභා යඛො මිං ඉමම්හා ඨානා චායවතුකායමො’’ති
ආවජ්යජන්යතො පණ්ඩිතිං දිස්වා ‘‘කිමත්ථිං නුභා යඛො අයිං තාපයසො එවිං

දුක්කරිං තපිං චරති, සක්කත්තිං නුභා යඛො පත්යථති, උදාහු අඤ්ඤිං, 
වීමිංසිස්සාමි නිං. අයඤ්හ සුවිසුද්ධකායවචීමයනොසමාචායරො ජීවියත

නිරයපක්යඛොඋදකසිත්තානිකාරපත්තානිඛාදති, සයචසක්කත්තිංපත්යථති 

අත්තයනො සිත්තානිකාරපත්තානි මය්හිං දස්සති, යනො යච, න දස්සතී’’ති 

බ්රාහ්මණවණ්යණනතස්සසන්තිකිංඅගමාසි. ය ොධිසත්යතොපි කාරපත්තානි
යසයදත්වා ‘‘සීතලීභූතානි ඛාදිස්සාමී’’ති පණ්ණසාලද්වායර නිසීදි. අථස්ස
පුරයතො සක්යකො බ්රාහ්මණරූයපන භික්ඛාය අත්ථියකො හුත්වා අට්ඨාසි.

මහාසත්යතොතිංදිස්වා ‘‘ලාභාවතයම, සුලද්ධිංවතයම, චිරස්සිංවත යම
යාචයකො දිට්යඨො’’ති යසොමනස්සප්පත්යතො හුත්වා ‘‘අජ්ජ මම මයනොරථිං
මත්ථකිං පායපත්වා දානිං දස්සාමී’’ති පක්කභාජයනයනවආදාය ගන්ත්වා
දානපාරමිිං ආවජ්යජත්වා අත්තයනො අයසයසත්වාව තස්ස භික්ඛාභාජයන
පක්ඛිපි. සක්යකො තිං ගයහත්වා යථොකිං ගන්ත්වා අන්තරධාය.
මහාසත්යතොපි තස්ස දත්වා පුන පරියයට්ඨිිං අනාපජ්ජිත්වා යතයනව
පීතිසුයඛනවීතිනායමසි. 

දුතියදිවයස පනකාරපත්තානිපචිත්වා ‘‘හයයයො දක්ඛියණයයිං අලභිිං, 
අජ්ජනුභායඛොකථ’’න්තිපණ්ණසාලද්වායරනිසීදි. සක්යකොපිතයථවආගමි.
මහාසත්යතොපුනපිතයථවදත්වාවීතිනායමසි.තතියදිවයසචතයථව දත්වා

‘‘අයහො වත යම ලාභා,  හුිං වත පුඤ්ඤිං පසවාමි, සචාහිං දක්ඛියණයයිං

ලයභයයිං, එවයමව මාසම්පි ද්යවමාසම්පි දානිං දයදයය’’න්ති චින්යතසි.
තීසුපි දිවයසසු ‘‘යතන දායනන න ලාභසක්කාරසියලොකිං න
චක්කවත්තිසම්පත්තිිං න සක්කසම්පත්තිිං න බ්රහ්මසම්පත්තිිං න

සාවකය ොධිිං න පච්යචකය ොධිිං පත්යථමි, අපි ච ඉදිං යම දානිං 
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පටුන 

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පච්චයයො යහොතූ’’ති යථාධිකාරිං චිත්තිං ඨයපසි.

යතනවුත්තිං – 

4. 

‘‘තදාමිංතපයතයජන, සන්තත්යතොතිදිවාභිභූ; 

ධායරන්යතොබ්රාහ්මණවණ්ණිං, භික්ඛායමිංඋපාගමි. 

5. 

‘‘පවනාආභතිංපණ්ණිං, අයතලඤ්චඅයලොණිකිං; 

මමද්වායරඨිතිංදිස්වා, සකටායහනආකිරිිං. 

6. 

‘‘තස්සදත්වානහිංපණ්ණිං, නිකුජ්ජිත්වානභාජනිං; 

පුයනසනිංජහත්වාන, පාවිසිිංපණ්ණසාලකිං. 

7. 

‘‘දුතියම්පිතතියම්පි, උපගඤ්ඡිමමන්තිකිං; 

අකම්පියතොඅයනොලග්යගො, එවයමවමදාසහිං. 

8. 

‘‘නයමතප්පච්චයාඅත්ථි, සරීරස්මිිංවිවණ්ණියිං; 

පීතිසුයඛනරතියා, වීතිනායමමිතිංදිවිං. 

9. 

‘‘යදිමාසම්පිද්යවමාසිං, දක්ඛියණයයිංවරිංලයභ; 

අකම්පියතොඅයනොලීයනො, දයදයයිංදානමුත්තමිං. 

10. 

‘‘න තස්සදානිංදදමායනො, යසිංලාභඤ්චපත්ථයිං; 

සබ් ඤ්ඤුතිංපත්ථයායනො, තානිකම්මානිආචරි’’න්ති. 

තත්ථ තදාති යදා අහිං අකිත්තිනාමයකො තාපයසො හුත්වා තස්මිිං දීයප

කාරාරඤ්යඤ විහරාමි, තදා. මන්ති මම. තපයතයජනාති
සීලපාරමිතානුභාභායවන. සීලඤ්හ දුච්චරිතසිංකියලසස්ස තපනයතො

‘‘තයපො’’ති වුච්චති, යනක්ඛම්මවීරියපාරමිතානුභාභායවන වා. තාපි හ

තණ්හාසිංකියලසස්ස යකොසජ්ජස්ස ච තපනයතො ‘‘තයපො’’ති වුච්චති, 
උක්කිංසගතාචතාය ොධිසත්තස්සඉමස්මිිංඅත්තභායවති. ඛන්තිසිංවරස්ස
චාපි පරමුක්කිංසගමනයතො ‘‘ඛන්තිපාරමිතානුභාභායවනා’’තිපි වත්තුිං 

වට්ටයතව. ‘‘ඛන්තී පරමිංතයපො’’ති (දී.නි. 2.90; ධ. ප. 184) හවුත්තිං. 

සන්තත්යතොති යථාවුත්තගුණානුභාභාවජනියතන ධම්මතාසිද්යධන 

පණ්ඩුකම් ලසිලාසනස්ස උණ්හාකායරන සන්තාපියතො. තිදිවාභිභූති
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යදවයලොකාධිපති, සක්යකොති අත්යථො. පණ්ණසාලාය සමීයප ගහතම්පි

කාරපණ්ණිං පණ්ණසාලාය අරඤ්ඤමජ්ඣගතත්තා ‘‘පවනා ආභත’’න්ති
වුත්තිං. 

අයත ඤ්ච අය ොණිකන්ති යදයයධම්මස්ස අනුභාළාරභායවපි

අජ්ඣාසයසම්පත්තියා දානධම්මස්ස මහාජුතිකභාවිං දස්යසතුිං වුත්තිං. මම

ද්වායරති මය්හිං පණ්ණසාලාය ද්වායර. සකටායහන ආකිරින්ති ඉමිනා
අත්තයනොකිඤ්චිපිඅයසයසත්වා දින්නභාවිංදස්යසති. 

පුයනසනං ජහිත්වානාති ‘‘එකදිවසිං ද්වික්ඛත්තුිං ඝායසසනිං න
සල්යලඛ’’න්ති චින්යතත්වා දානපීතියා තිත්යතො විය හුත්වා තස්මිිං දිවයස
පුනආහාරපරියයට්ඨිිංඅකත්වා. 

අකම්පියතොති සුදූරවික්ඛම්භිතත්තා මච්ඡරියයන අචලියතො

දානජ්ඣාසයයතොචලනමත්තම්පිඅකාරියතො. අයනො ග්යගොතියලොභවයසන

ඊසකම්පි අලග්යගො. තතිෙම්පීති පි-සද්යදන දුතියම්පීති ඉමිං සම්පිණ්යඩති. 

එවයමවමදාසහන්තියථාපඨමිං, එවයමවිං දුතියම්පි, තතියම්පිඅදාසිිංඅහිං. 

න යම තප්පච්චොති ගාථාය වුත්තයමවත්ථිං පාකටිං කයරොති. තත්ථ 

තප්පච්චොති දානපච්චයා තීසු දිවයසසු ඡින්නාහාරතාය සරීරස්මිිං යයන

යවවණ්ණියයන භවිතබ් ිං, තම්පි යම සරීරස්මං විවණ්ණිෙං 

දානපච්චයායයවනත්ථි. කස්මා? දානවිසයයන පීතිසුයෙන දානවිසයායඑව

ච රතිො.වීතිනායමමතංදිවන්තිතිංසකලිංතිමත්තදිවසිංවීතිනායමමි, න

යකවලඤ්ච තීණි එව දිවසානි, අථ යඛො මාසද්විමාසමත්තම්පි කාලිං, 

එවයමව දාතුිං පයහොමීති දස්යසතුිං ‘‘ෙදි මාසම්පී’’තිආදි වුත්තිං. 

අයනොලීයනොතිඅලීනචිත්යතො, දායනඅසඞ්කුචිතචිත්යතොතිඅත්යථො. 

තස්සාති බ්රාහ්මණරූයපන ආගතස්ස සක්කස්ස. ෙසන්ති කිත්තිිං, 

පරිවාරසම්පත්තිිං වා.  ාභඤ්චාති යදවමනුභාස්යසසු චක්කවත්තිආදිභායවන

ලද්ධබ් ිං ලාභිං වා න පත්ථයිං. අථ යඛො සබ් ඤ්ඤුතිං සම්මාසම්ය ොධිිං 

පත්ථොයනො ආකඞ්ඛමායනො තානි තීසුදිවයසසු අයනකවාරිංඋප්පන්නානි

දානමයානි පුඤ්ඤකම්මානි දානස්ස වා පරිවාරභූතානි කායසුචරිතාදීනි

පුඤ්ඤකම්මානි ආචරිං අකාසින්ති. 

ඉති භගවා තස්මිිං අත්තභායව අත්තයනො සුදුක්කරිං 

පුඤ්ඤචරිතමත්තයමව ඉධ මහායථරස්ස පකායසසි. ජාතකයදසනාෙං පන 
චතුත්ථදිවයසසක්කස්සඋපසඞ්කමිත්වාය ොධිසත්තස්සඅජ්ඣාසයජානනිං
වයරන උපනිමන්තනාය ොධිසත්තස්සවරසම්පටිච්ඡනසීයසනධම්මයදසනා 
යදයයධම්මදක්ඛියණයයානිංපුනසක්කස්සඅනාගමනස්සචආකඞ්ඛමානතා
චපකාසිතා. වුත්තඤ්යහතිං– 
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‘‘අකිත්තිිංදිස්වානසම්මන්තිං, සක්යකොභූතපතීබ්රවි; 

කිිංපත්ථයිංමහාබ්රහ්යම, එයකොසම්මසිඝම්මනි. 

‘‘දුක්යඛොපුනබ්භයවොසක්ක, සරීරස්සචයභදනිං; 

සම්යමොහමරණිංදුක්ඛිං, තස්මාසම්මාමි, වාසව. 

‘‘එතස්මිිංයතසුලපියත, පතිරූයපසුභාසියත; 

වරිංකස්සපයතදම්මි, යිංකිඤ්චිමනසිච්ඡසි. 

‘‘වරඤ්යචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

යයනපුත්යතචදායරච, ධනධඤ්ඤිංපියානිච; 

ලද්ධානරානතප්පන්ති, යසොයලොයභොනමයීවයස. 

එතස්මිිංයතසුලපියත…යප.…මනසිච්ඡසි. 

‘‘වරඤ්යච යමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

යඛත්තිංවත්ථුිංහරඤ්ඤඤ්ච, ගවාස්සිංදාසයපොරිසිං; 

යයනජායතනජීයන්ති, යසොයදොයසොනමයීවයස. 

‘‘එතස්මිිංයතසුලපියත…යප.…මනසිච්ඡසි. 

‘‘වරඤ්යච යමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

 ාලිංනපස්යසනසුයණ, නච ායලනසිංවයස; 

 ායලනල්ලාපසල්ලාපිං, නකයරනචයරොචයය. 

‘‘කිිං නුභායතඅකරිං ායලො, වදකස්සපකාරණිං; 

යකනකස්සප ාලස්ස, දස්සනිංනාභිකඞ්ඛසි. 

‘‘අනයිංනයතිදුම්යමයධො, අධුරායිංනියුඤ්ජති; 

දුන්නයයොයසයයයසොයහොති, සම්මාවුත්යතොපකුප්පති; 

විනයිංයසොනජානාති, සාධුතස්සඅදස්සනිං. 

‘‘එතස්මිිංයතසුලපියත…යප.…මනසිච්ඡසි. 

‘‘වරඤ්යචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

ධීරිංපස්යසසුයණධීරිං, ධීයරනසහසිංවයස; 

ධීයරනල්ලාපසල්ලාපිං, තිංකයරතඤ්චයරොචයය. 

‘‘කිිංනුභායතඅකරිංධීයරො, වදකස්සපකාරණිං; 

යකනකස්සපධීරස්ස, දස්සනිංඅභිකඞ්ඛසි. 

‘‘නයිංනයතියමධාවී, අධුරායිංනයුඤ්ජති; 
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සුනයයොයසයයයසොයහොති, සම්මාවුත්යතොනකුප්පති; 

විනයිංයසොපජානාති, සාධුයතනසමාගයමො. 

‘‘එතස්මිිංයතසුලපියත…යප.…මනසිච්ඡසි. 

‘‘වරඤ්යචයමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

තයතොරතයාවිවසායන, සූරියුග්ගමනිංපති; 

දිබ් ාභක්ඛාපාතුභයවයයිං, සීලවන්යතොචයාචකා. 

‘‘දදයතො යමනඛීයයථ, දත්වානානුභාතයපයයහිං; 

දදිංචිත්තිංපසායදයයිං, එතිංසක්කවරිංවයර. 

‘‘එතස්මිිංයතසුලපියත…යප.…මනසිච්ඡසි. 

‘‘වරඤ්යච යමඅයදොසක්ක, සබ් භූතානමිස්සර; 

නමිංපුනඋයපයයාසි, එතිංසක්කවරිංවයර. 

‘‘ හූහවතචරියාහ, නරාචඅථනාරියයො; 

දස්සනිංඅභිකඞ්ඛන්ති, කිිංනුභායමදස්සයනභයිං. 

‘‘තිංතාදිසිංයදවවණ්ණිං, සබ් කාමසමිද්ධිනිං; 

දිස්වා තයපො පමජ්යජයයිං, එතිං යත දස්සයන භය’’න්ති. (ජා. 
1.13.83-103); 

අථ සක්යකො ‘‘සාධු, භන්යත, න යත ඉයතො පට්ඨාය සන්තිකිං 
ආගමිස්සාමී’’තිතිංඅභිවායදත්වාපක්කාමි.මහාසත්යතොයාවජීවිංතත්යථව
වසන්යතො ආයුපරියයොසායනබ්රහ්මයලොයකනිබ් ත්ති. 

අනුභාරුද්ධත්යථයරො තදා සක්යකො අයහොසි, යලොකනායථො 
අකිත්තිපණ්ඩියතො. 

තස්ස මහාභිනික්ඛමනසදිසිං නික්ඛන්තත්තා යනක්ෙම්මපාරමී. 

සුවිසුද්ධසීලාචාරතාය සී පාරමී. කාමවිතක්කාදීනිං සුට්ඨු වික්ඛම්භිතත්තා 

වීරිෙපාරමී. ඛන්තිසිංවරස්ස පරමුක්කිංසගමනයතො ෙන්තිපාරමී. 

පටිඤ්ඤානුභාරූපිං පටිපත්තියා සච්චපාරමී. සබ් ත්ථ

අචලසමාදානාධිට්ඨායනන අධිට්ඨානපාරමී. සබ් සත්යතසුහතජ්ඣාසයයන 

යමත්තාපාරමී. සත්තසඞ්ඛාරකතවිප්පකායරසු මජ්ඣත්තභාවප්පත්තියා 

උයපක්ොපාරමී. තාසිං උපකාරානුභාපකායර ධම්යම ජානිත්වා අනුභාපකායර
ධම්යම පහාය උපකාරධම්යමසු පවත්තාපනපුයරචරා සහජාතා ච 

උපායයකොසල්ලභූතා අතිසල්යලඛවුත්තිසාධනී ච පඤ්ඤා පඤ්ඤාපාරමීති
ඉමාපිදසපාරමියයොලබ්භන්ති. 
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දානජ්ඣාසයස්ස පන අතිඋළාරභායවන දානමුයඛන යදසනා පවත්තා.

තස්මා සබ් ත්ථ සමකා මහාකරුණා, ද්යවපි පුඤ්ඤඤාණසම්භාරා, 

කායසුචරිතාදීනි තීණි ය ොධිසත්තසුචරිතානි, සච්චාධිට්ඨානාදීනි චත්තාරි 

අධිට්ඨානානි, උස්සාහාදයයො චතස්යසො බුද්ධභූමියයො, සද්ධාදයයො පඤ්ච 

මහාය ොධිපරිපාචනීයා ධම්මා, අයලොභජ්ඣාසයාදයයො ඡ ය ොධිසත්තානිං

අජ්ඣාසයා, තිණ්යණො තායරස්සාමීතිආදයයො සත්ත පටිඤ්ඤා ධම්මා, 

අප්පිච්ඡස්සායිංධම්යමො, නායිංධම්යමො මහච්ඡස්සාතිආදයයො(දී.නි.3.358; 

අ. නි. 8.30) අට්ඨ මහාපුරිසවිතක්කා (දී. නි. 3.358), නව

යයොනියසොමනසිකාරමූලකා ධම්මා, දානජ්ඣාසයාදයයො දස

මහාපුරිසජ්ඣාසයා, දානසීලාදයයො දස පුඤ්ඤකිරියවත්ථූනීති එවමාදයයො
යය අයනකසතඅයනකසහස්සප්පයභදා ය ොධිසම්භාරභූතා 
මහාය ොධිසත්තගුණා.යතසබ්ය පියථාරහිංඉධ නිද්ධායරත්වාවත්තබ් ා. 

අපියචත්ථමහන්තිං යභොගක්ඛන්ධිංමහන්තඤ්චඤාතිපරිවට්ටිංපහාය 

මහාභිනික්ඛමනසදිසිං යගහයතො නික්ඛමනිං, නික්ඛමිත්වා පබ් ජිතස්ස

 හුජනසම්මතස්ස සයතොපරමප්පිච්ඡභායවනකුයලසුගයණසුචඅලග්ගතා, 

අච්චන්තයමව ලාභසක්කාරසියලොකජිගුච්ඡා, පවියවකාභිරති, 

කායජීවිතනිරයපක්යඛො පරිච්චායගො, අනාහාරස්යසව සයතො දිවසත්තයම්පි

දානපීතියාපරිතුට්ඨස්සනිබ්බිකාරසරීරයාපනිං, මාසද්විමාසමත්තම්පිකාලිං
යාචයක සති ආහාරිං තයථව දත්වා ‘‘දානගයතයනව පීතිසුයඛන සරීරිං
යායපස්සාමී’’ති පරිච්චායග අයනොලීනවුත්තිසාධයකො උළායරො

දානජ්ඣාසයයො, දානිං දත්වා පුන ආහාරපරියයට්ඨියා අකරණයහතුභූතා
පරමසල්යලඛවුත්තීති එවමාදයයො මහාසත්තස්ස ගුණානුභාභාවා යවදිතබ් ා.
යතයනතිංවුච්චති– 

‘‘එවිංඅච්ඡරියායහයත, අබ්භුතාචමයහසියනො; 

මහාකාරුණිකාධීරා, සබ් යලොයකක න්ධවා. 

‘‘අචින්යතයයානුභාභාවාච, සදාසද්ධම්මයගොචරා; 

ය ොධිසත්තාමහාසත්තා, සුචිසල්යලඛවුත්තියනො. 

‘‘මහාවාතසමුද්ධත-වීචිමායලොමයහොදධි; 

අපිලඞ්යඝයයයවලන්තිං, ය ොධිසත්තානධම්මතිං. 

‘‘යලොයක සඤ්ජාතවද්ධාපි, නයත භාවිතභාවියනො; 

ලිම්පන්තියලොකධම්යමහ, යතොයයනපදුමිංයථා. 

‘‘යයසිංයවඅත්තනිස්යනයහො, නිහීයතියථායථා; 

සත්යතසුකරුණාස්යනයහො, වඩ්ඪයතවතථාතථා. 

‘‘යථාචිත්තිංවයසයහොති, නචචිත්තවසානුභාගා; 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා අකිත්තිවග්යගො 

25 

පටුන 

තථාකම්මිංවයසයහොති, නචකම්මවසානුභාගා. 

‘‘යදොයසහනාභිභූයන්ති, සමුග්ඝායතන්තිවානයත; 

චරන්තාය ොධිපරියයට්ඨිිං, පුරිසාජානියාබුධා. 

‘‘යතසු චිත්තප්පසායදොපි, දුක්ඛයතො පරියමොචයය; 

පයගවානුභාකිරියායතසිං, ධම්මස්සඅනුභාධම්මයතො’’ති. 

පරමත්ථදීපනියාචරියාපිටකසිංවණ්ණනාය 

අකිත්තිචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. සඞ්ඛබ්රාහ්මණචරියාවණ්ණනා 

11-12. දුතියස්මිිං පුනාපරන්ති පුන අපරිං, න යකවලමිදිං 

අකිත්තිචරියයමව, අථයඛොපුනඅපරිංඅඤ්ඤිංසඞ්ඛචරියම්පිපවක්ඛිස්සිං, 

සුයණොහීති අධිප්පායයො. ඉයතො පයරසුපි එයසව නයයො. සඞ්ෙසව්හයෙොති 

සඞ්ඛනායමො. මහාසමුද්දං තරිතුකායමොති සුවණ්ණභූමිිං ගන්තුිං නාවාය

මහාසමුද්දිං තරිතුකායමො. උපගච්ඡාම පට්ටනන්ති තාමලිත්තිපට්ටනිං
උද්දිස්සගච්ඡාමි.සයම්භුඤායණනපච්යචකය ොධියාඅධිගතත්තා සයයමව

භූතන්ති සෙම්භං. කියලසමාරාදීසු යකනචිපි න පරාජිතන්ති අපරාජිතං, 

තිණ්ණිං මාරානිං මත්ථකිං මද්දිත්වා ඨිතන්ති අත්යථො. තත්තාෙ

කඨිනභූමොති ඝම්මසන්තායපන සන්තත්තාය සක්ඛරවාලුකානිචිතත්තා

ඛරායකක්ඛළායභූමියා. 

13. තන්ති තිං පච්යචකබුද්ධිං. ඉමමත්ථන්ති ඉමිං ඉදානි වක්ඛමානිං

‘‘ඉදිං යඛත්ත’’න්තිආදිකිං අත්ථිං. විචින්තයින්ති තදා සඞ්ඛබ්රාහ්මණභූයතො
චින්යතසින්තිසත්ථා වදති.තරායිංඅනුභාපුබ්බිකථා– 

අතීයත අයිං  ාරාණසී යමොළිනී නාම අයහොසි. යමොළිනීනගයර
බ්රහ්මදත්යත රජ්ජිං කායරන්යත ය ොධිසත්යතො සඞ්යඛො නාම බ්රාහ්මයණො
හුත්වා අඩ්යඪො මහද්ධයනො චතූසු නගරද්වායරසු නගරමජ්යඣ අත්තයනො
නියවසනද්වායරති ඡසු ඨායනසු ඡ දානසාලායයො කායරත්වා යදවසිකිං
ඡසතසහස්සානි විස්සජ්යජන්යතො කපණද්ධිකාදීනිං මහාදානිං පවත්යතසි.
යසො එකදිවසිං චින්යතසි – ‘‘අහිං යගයහ ධයන ඛීයණ දානිං දාතුිං න

සක්ඛිස්සාමි, අපරික්ඛීයණයයවධයනනාවායසුවණ්ණභූමිිංගන්ත්වාධනිං
ආහරිස්සාමී’’ති.යසොනාවිං භණ්ඩස්සපූරායපත්වාපුත්තදාරිංආමන්යතත්වා

‘‘යාවාහිං ආගච්ඡිස්සාමි, තාව යම දානිං අනුභාපච්ඡින්දන්තා
පවත්යතයයාථා’’ති වත්වා දාසකම්මකරපරිවුයතො උපාහනිං ආරුය්හ
ඡත්යතනධාරියමායනනපට්ටනගාමාභිමුයඛොපායාසි. 
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තස්මිිං ඛයණ ගන්ධමාදයන එයකො පච්යචකබුද්යධො සත්තාහිං
නියරොධසමාපත්තිිං සමාපජ්ජිත්වා නියරොධසමාපත්තියතො වුට්ඨාය යලොකිං 
යවොයලොයකන්යතොතිංධනාහරණත්ථිංගච්ඡන්තිංදිස්වා‘‘මහාපුරියසොධනිං

ආහරිතුිංගච්ඡති, භවිස්සතිනුභායඛොඅස්සමහාසමුද්යදඅන්තරායයො, යනො’’ති
ආවජ්යජත්වා‘‘භවිස්සතී’’ති ඤත්වා‘‘එසමිංදිස්වාඡත්තඤ්චඋපාහනඤ්ච
මය්හිං දත්වා උපාහනදානනිස්සන්යදන සමුද්යද භින්නායනාවාය පතිට්ඨිං

ලභිස්සති, කරිස්සාමිස්සඅනුභාග්ගහ’’න්ති ආකායසනගන්ත්වාතස්සඅවිදූයර
ඔතරිත්වා මජ්ඣන්හකසමයය චණ්ඩවාතාතයපන අඞ්ගාරසන්ථතසදිසිං
උණ්හවාලුකිං මද්දන්යතො තස්ස අභිමුඛිං ආගඤ්ඡි. යසො තිං දිස්වාව 

හට්ඨතුට්යඨො ‘‘පුඤ්ඤක්යඛත්තිං යම ආගතිං, අජ්ජ මයා එත්ථ බීජිං

යරොයපතුිං වට්ටතී’’ති චින්යතසි. යතන වුත්තිං ‘‘තමහිං පටිපයථ දිස්වා, 
ඉමමත්ථිං විචින්තය’’න්තිආදි. 

තත්ථ ඉදං යෙත්තන්තිආදි චින්තිතාකාරදස්සනිං. යෙත්තන්ති ඛිත්තිං

බීජිං මහප්ඵලභාවකරයණන තායතීති යඛත්තිං, 

පුබ් ණ්ණාපරණ්ණවිරුහනභූමි. ඉධ පන යඛත්තිං වියාති යඛත්තිං, 
අග්ගදක්ඛියණයයයො පච්යචකබුද්යධො. යතයනවාහ ‘‘පුඤ්ඤකාමස්ස
ජන්තුයනො’’ති. 

14. මහාගමන්තිවිපුලඵලාගමිං, සස්සසම්පත්තිදායකන්තිඅත්යථො. බීජං

නයරොයපතීතිබීජිංනවපති. 

15. 

යෙත්තවරුත්තමන්තියඛත්තවයරසුපි උත්තමිං.සීලාදිගුණසම්පන්නාහ

වියසසයතො අරියසාවකා යඛත්තවරා, තයතොපි අග්ගභූයතො පච්යචකබුද්යධො

යඛත්තවරුත්තයමො. කාරන්ති සක්කාරිං.යදිනකයරොමීතිසම් න්යධො.ඉදිං
වුත්තිං යහොති – ඉදමීදිසිං අනුභාත්තරිං පුඤ්ඤක්යඛත්තිං ලභිත්වා තත්ථ

පූජාසක්කාරිං යදි න කයරොමි, පුඤ්යඤන අත්ථියකො නාමාහිං න
භයවයයන්ති. 

16-17. ෙථාඅමච්යචොතිආදීනිංද්වින්නිංගාථානිංඅයිංසඞ්යඛපත්යථො– 

ෙථා නාම යයො යකොචි රඤ්ඤා මුද්දාධිකායර ඨපියතො ලඤ්ඡනධයරො 

අමච්චපුරියසොයසනාපතිවායසො අන්යතපුයරජයන  හද්ධාච  ලකායාදීසු 

රඤ්යඤො යථානුභාසිට්ඨිං න පටිපජ්ජති න යතසං ධනධඤ්ඤං යදති, තිං තිං

කත්තබ් ිං වත්තිං පරිහායපති. යසො මුද්දියතො පරිහායති

මුද්දාධිකාරලද්ධවිභවයතො පරිධිංසති, එවයමව අහම්පි පුඤ්ඤකම්මස්ස 

රයතො ලද්ධබ් පුඤ්ඤඵලසඞ්ඛාතිං පුඤ්ඤකායමො දක්ඛිණාය 

විපුලඵලභාවකරයණන විපු ං දිස්වාන තිං දක්ඛිණං උළාරිං දක්ඛියණයයිං

ලභිත්වා තස්ස දානං ෙදි න දදාම පුඤ්ඤයතො ආයතිිං පුඤ්ඤඵලයතො ච
පරිධිංසාමි.තස්මාඉධමයා පුඤ්ඤිංකාතබ් යමවාති. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා අකිත්තිවග්යගො 

27 

පටුන 

එවිං පන චින්යතත්වා මහාපුරියසො දූරයතොව උපාහනා ඔයරොහත්වා

යවයගන උපසඞ්කමිත්වාවන්දිත්වා ‘‘භන්යත, මය්හිංඅනුභාග්ගහත්ථායඉමිං
රුක්ඛමූලිං උපගච්ඡථා’’තිවත්වාතස්මිිංරුක්ඛමූලිංඋපසඞ්කමන්යතතත්ථ
වාලුකිංඋස්සායපත්වා උත්තරාසඞ්ගිංපඤ්ඤායපත්වාපච්යචකබුද්යධතත්ථ

නිසින්යනවන්දිත්වා වාසිතපරිස්සාවියතනඋදයකනතස්සපායදයධොවිත්වා, 

ගන්ධයතයලන මක්යඛත්වා, අත්තයනො උපාහනිං පුඤ්ඡිත්වා, 

ගන්ධයතයලන මක්යඛත්වා, තස්ස පායද පටිමුඤ්චිත්වා ‘‘භන්යත, ඉමිං

උපාහනිංආරුය්හ, ඉමිංඡත්තිංමත්ථයකකත්වාගච්ඡථා’’තිඡත්තුපාහනිං 
අදාසි. යසොපිස්ස අනුභාග්ගහත්ථාය තිං ගයහත්වා පසාදසිංවඩ්ඪනත්ථිං
පස්සන්තස්යසව යවහාසිංඋප්පතිත්වාගන්ධමාදනිංඅගමාසි.යතනවුත්තිං– 

18. 

‘‘එවාහිං චින්තයත්වාන, ඔයරොහත්වා උපාහනා; 

තස්සපාදානිවන්දිත්වා, අදාසිිංඡත්තුපාහන’’න්ති. 

ය ොධිසත්යතො තිං දිස්වා අතිවිය පසන්නචිත්යතො පට්ටනිං ගන්ත්වා 
නාවිං අභිරුහ. අථස්ස මහාසමුද්දිං තරන්තස්ස සත්තයම දිවයස නාවා
විවරමදාසි. උදකිං උස්සිඤ්චිතුිං නාසක්ඛිිංසු. මහාජයනො මරණභයභීයතො
අත්තයනො අත්තයනො යදවතා නමස්සිත්වා මහාවිරවිං විරවි. ය ොධිසත්යතො
එකිං උපට්ඨාකිං ගයහත්වා සකලසරීරිං යතයලන මක්යඛත්වා සප්පිනා
සද්ධිිංසක්ඛරචුණ්ණානියාවදත්ථිංඛාදිත්වාතම්පිඛාදායපත්වායතන සද්ධිිං
කූපකයට්ඨිමත්ථකිං ආරුය්හ ‘‘ඉමාය දිසාය අම්හාකිං නගර’’න්ති දිසිං 
වවත්ථයපත්වා මච්ඡකච්ඡපපරිපන්ථයතො අත්තානිං සච්චාධිට්ඨායනන
පයමොයචන්යතො යතන සද්ධිිං උසභමත්තට්ඨානිං අතික්කමිත්වා පතිත්වා
සමුද්දිං තරිතුිං ආරභි. මහාජයනො පන තත්යථව විනාසිං පාපුණි. තස්ස
තරන්තස්යසව සත්ත දිවසා ගතා. යසො තස්මිම්පි කායල යලොයණොදයකන
මුඛිංවික්ඛායලත්වාඋයපොසථියකොඅයහොසියයව. 

තදා පනඊදිසානිංපුරිසවියසසානිංරක්ඛණත්ථාය චතූහයලොකපායලහ
ඨපිතා මණියමඛලා නාම යදවධීතා අත්තයනො ඉස්සරියයන සත්තාහිං 

පමජ්ජිත්වාසත්තයමදිවයසතිංදිස්වා‘‘සචායිංඉධමරිස්ස, අතිවියගාරය්හා 
අභවිස්ස’’න්ති සිංවිග්ගහදයා සුවණ්ණපාතියා දිබ් යභොජනස්ස පූයරත්වා 

යවයගනාගන්ත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, ඉදිංදිබ් යභොජනිංභුඤ්ජා’’තිආහ.යසොතිං 

උල්යලොයකත්වා ‘‘නාහිංභුඤ්ජාමි, උයපොසථියකොම්හී’’තිපටික්ඛිපිත්වාතිං

පුච්ඡන්යතො – 

‘‘යිං ත්විං සුයඛනාභිසයමක්ඛයස මිං, භුඤ්ජස්සු භත්තිං ඉති මිං 

වයදසි; 

පුච්ඡාමිතිංනාරිමහානුභාභායව, යදවීනුභාසිත්විංඋදමානුභාසී නූ’’ති.(ජා.
1.10.42) – 
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ආහ.සාතස්සපටිවචනිංයදන්තී– 

‘‘යදවීඅහිංසඞ්ඛමහානුභාභාවා, ඉධාගතාසාගරවාරිමජ්යඣ; 

අනුභාකම්පිකායනොචපදුට්ඨචිත්තා, තයවවඅත්ථාය ඉධාගතාස්මි. 

‘‘ඉධන්නපානිංසයනාසනඤ්ච, යානානිනානාවිවිධානිසඞ්ඛ; 

සබ් ස්ස තයාහිං පටිපාදයාමි, යිං කිඤ්චි තුය්හිං

මනසාභිපත්ථිත’’න්ති.(ජා.1.10.43-44) – 

ඉමා ගාථා අභාසි. තිං සුත්වා මහාසත්යතො ‘‘අයිං යදවධීතා සමුද්දපිට්යඨ

මය්හිං ‘ඉදඤ්චිදඤ්ච දම්මී’ති වදති, යඤ්යචසා මය්හිං යදති, තම්පි මම

පුඤ්යඤයනව, තිං පන පුඤ්ඤිං අයිං යදවධීතා ජානාතිනුභා යඛො, උදාහු න

ජානාති, පුච්ඡිස්සාමිතාවන’’න්තිචින්යතත්වාපුච්ඡන්යතොඉමිංගාථමාහ– 

‘‘යිංකිඤ්චියට්ඨඤ්චහුතඤ්චමය්හිං, සබ් ස්සයනොඉස්සරා ත්විං

සුගත්යත; 

සුස්යසොණි සුබ්භූරු විලග්ගමජ්යඣ, කිස්ස යම කම්මස්ස අයිං 

විපායකො’’ති.(ජා.1.10.45); 

තත්ථ යිට්ඨන්ති දානවයසන යජිතිං. හුතන්ති ආහුනපාහුනවයසන

දින්නිං. සබ්බස්සයනොඉස්සරාත්වන්ති අම්හාකිංපුඤ්ඤකම්මස්සසබ් ස්ස

ත්විංඉස්සරා, ‘‘අයිංඉමස්සවිපායකො, අයිං ඉමස්සා’’ති යාකරිතුිංසමත්ථා. 

සුස්යසොණීති සුන්දරජඝයන. සුබ්භූරූති සුන්දයරහ භමුයකහ ඌරූහ ච

සමන්නාගයත. වි ග්ගමජ්ය ති විලග්ගතනුභාමජ්යඣ. කිස්ස යමති මයා

කතකම්යමසු කතරකම්මස්ස අෙං විපායකො, යයනාහිං අප්පතිට්යඨ
මහාසමුද්යදඅජ්ජපතිට්ඨිංලභාමීති. 

තිංසුත්වායදවධීතා‘‘අයිංබ්රාහ්මයණො‘යිංඅත්තනාකුසලකම්මිං කතිං, 

තිංකම්මිංන ජානාතී’තිසඤ්ඤායපුච්ඡතිමඤ්යඤ, කයථස්සාමින’’න්ති 
නාවාභිරුහනදිවයස පච්යචකබුද්ධස්ස ඡත්තුපාහනදානපුඤ්ඤයමව තස්ස
කාරණන්ති කයථන්තී– 

‘‘ඝම්යමපයථබ්රාහ්මණඑකභික්ඛුිං, උග්ඝට්ටපාදිංතසිතිං කිලන්තිං; 

පටිපාදයීසඞ්ඛඋපාහනානි, සාදක්ඛිණාකාමදුහාතවජ්ජා’’ති. (ජා.
1.10.46) – 

ගාථමාහ. 

තත්ථ එකභික්ඛුන්තිඑකිංපච්යචකබුද්ධිං සන්ධායාහ. උග්ඝට්ටපාදන්ති

උණ්හවාලුකාය ඝට්ටපාදිං, වි ාධිතපාදන්ති අත්යථො. තසිතන්ති පිපාසිතිං. 

පටිපාදයීතිපටිපායදසියයොයජසි. කාමදුහාතිසබ් කාමදායකා. 
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තිංසුත්වාමහාසත්යතො‘‘එවරූයපපිනාමඅප්පතිට්යඨමහාසමුද්යද මයා
දින්නිං ඡත්තුපාහනදානිං මම සබ් කාමදදිං ජාතිං අයහො සුදින්න’’න්ති

තුට්ඨචිත්යතො – 

‘‘සායහොතුනාවාඵලකූපපන්නා, අනවස්සුතාඑරකවාතයුත්තා; 

අඤ්ඤස්ස යානස්ස න යහත්ථ භූමි, අජ්යජව මිං යමොළිනිිං 

පාපයස්සූ’’ති.(ජා.1.10.47) – 

ගාථමාහ. 

තත්ථ ඵ කූපපන්නාති මහානාවතාය  හූහ ඵලයකහ උයපතා.

උදකප්පයවසනාභායවන අනවස්සුතා. සම්මා ගයහත්වා ගමනකවායතන 

එරකවාතයුත්තා. 

යදවධීතා තස්ස වචනිං සුත්වා තුට්ඨහට්ඨා දීඝයතො අට්ඨඋසභිං 
විත්ථාරයතො චතුඋසභිං ගම්භීරයතො වීසතියට්ඨිකිං සත්තරතනමයිං නාවිං
මායපත්වා කූපඵියාරිත්තයුත්තානි ඉන්දනීලරජතසුවණ්ණමයාදීනි
නිම්මිනිත්වාසත්තන්නිං රතනානිංපූයරත්වාබ්රාහ්මණිංආලිඞ්යගත්වානාවිං

ආයරොයපසි, උපට්ඨාකිං පනස්ස න ඔයලොයකසි. බ්රාහ්මයණො අත්තනා

කතකලයාණයතො තස්ස පත්තිිං අදාසි, යසො අනුභායමොදි. අථ යදවධීතා තම්පි
ආලිඞ්යගත්වා නාවාය පතිට්ඨායපත්වා තිං නාවිං යමොළිනීනගරිං යනත්වා 
බ්රාහ්මණස්ස ඝයර ධනිං පතිට්ඨායපත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානයමව

අගමාසි.යතනාහභගවා – 

‘‘සාතත්ථවිත්තාසුමනාපතීතා, නාවිංසුචිත්තිං අභිනිම්මිනිත්වා; 

ආදායසඞ්ඛිංපුරියසනසද්ධිිං, උපානයීනගරිංසාධුරම්ම’’න්ති. (ජා.
1.10.48); 

මහාපුරිසස්ස හ චිත්තසම්පත්තියා පච්යචකබුද්ධස්ස ච නියරොධයතො 
වුට්ඨිතභායවන සත්තසු යචතනාසු ආදියචතනා දිට්ඨධම්මයවදනීයා
අතිඋළාරඵලාචජාතා. ඉදම්පිතස්ස දානස්ස අප්පමත්තඵලන්ති දට්ඨබ් ිං. 
අපරිමාණඵලඤ්හතිංදානිංය ොධිසම්භාරභූතිං.යතනවුත්තිං– 

19. 

‘‘යතයනවාහිංසතගුණයතො, සුඛුමායලොසුයඛධියතො; 

අපිචදානිංපරිපූයරන්යතො, එවිංතස්සඅදාසහ’’න්ති. 

තත්ථ යතනාති තයතො පච්යචකබුද්ධයතො, සතගුණයතොති සතගුයණන 

අහං තදාසඞ්ඛභූයතො සුඛුමාය ො, තස්මා සුයෙධියතො සුඛසිංවඩ්යඪො, අපිච 

එවිං සන්යතපි දානං පරිපූයරන්යතො, එවං මය්හිං දානපාරමී පරිපූයරතූති 
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පටුන 

තස්ස පච්යචකබුද්ධස්සඅත්තයනොසරීරදුක්ඛිංඅනයපක්ඛිත්වා ඡත්තුපාහනිං 

අදාසින්තිඅත්තයනොදානජ්ඣාසයස්සඋළාරභාවිං සත්ථාපයවයදසි. 

ය ොධිසත්යතොපි යාවජීවිං අමිතධනයගහිං අජ්ඣාවසන්යතො
භියයයොයසොමත්තාය දානානි දත්වා සීලානි රක්ඛිත්වා ආයුපරියයොසායන 

සපරියසොයදවනගරිංපූයරසි. 

තදා යදවධීතා උප්පලවණ්ණා අයහොසි, පුරියසො ආනන්දත්යථයරො, 
යලොකනායථො සඞ්ඛබ්රාහ්මයණො. 

තස්ස සුවිසුද්ධනිච්චසීලඋයපොසථසීලාදිවයසන සීලපාරමී දානසීලාදීනිං

පටිපක්ඛයතො නික්ඛන්තත්තා කුසලධම්මවයසන යනක්ඛම්මපාරමී, 
දානාදිනිප්ඵාදනත්ථිං අබ්භුස්සහනවයසන තථා

මහාසමුද්දතරණවායාමවයසන ච වීරියපාරමී, තදත්ථිං

අධිවාසනඛන්තිවයසන ඛන්තිපාරමී, පටිඤ්ඤානුභාරූපප්පටිපත්තියා

සච්චපාරමී, සබ් ත්ථ අචලසමාදානාධිට්ඨානවයසන අධිට්ඨානපාරමී, 

සබ් සත්යතසු හතජ්ඣාසයවයසන යමත්තාපාරමී, 

සත්තසඞ්ඛාරකතවිප්පකායරසු මජ්ඣත්තභාවප්පත්තියා උයපක්ඛාපාරමී, 
සබ් පාරමීනිං උපකාරානුභාපකායර ධම්යම ජානිත්වා අනුභාපකායර ධම්යම
පහාය උපකාරධම්යමසු පවත්තාපනපුයරචරා සහජාතා ච
උපායයකොසල්ලභූතාපඤ්ඤාපඤ්ඤාපාරමීතිඉමාපිපාරමියයො ලබ්භන්ති. 

දානජ්ඣාසයස්ස පන අතිඋළාරභායවන දානපාරමීවයසන යදසනා

පවත්තා. යස්මා යචත්ථ දස පාරමියයො ලබ්භන්ති, තස්මා යහට්ඨා වුත්තා
මහාකරුණාදයයො ය ොධිසත්තගුණා ඉධාපි යථාරහිං නිද්ධායරතබ් ා. තථා
අත්තයනො යභොගසුඛිං අනයපක්ඛිත්වා මහාකරුණාය ‘‘දානපාරමිිං

පූයරස්සාමී’’ති දානසම්භාරසිංහරණත්ථිං සමුද්දතරණිං, තත්ථ ච 

සමුද්දපතිතස්සපි උයපොසථාධිට්ඨානිං, සීලඛණ්ඩභයයන යදවධීතායපි
උපගතාය ආහාරානාහරණන්තිඑවමාදයයොමහාසත්තස්සගුණායවදිතබ් ා.
ඉදානි වක්ඛමායනසු යසසචරියතසු ඉමිනාව නයයන ගුණනිද්ධාරණිං

යවදිතබ් ිං. තත්ථතත්ථ වියසසමත්තයමවවක්ඛාම.යතයනතිංවුච්චති– 

‘‘එවිංඅච්ඡරියායහයත, අබ්භුතාචමයහසියනො…යප.…; 

පයගවානුභාකිරියායතසිං, ධම්මස්සඅනුභාධම්මයතො’’ති. 

සඞ්ඛබ්රාහ්මණචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. කුරුරාජචරියාවණ්ණනා 

20. 

තතියය ඉන්දපත්යථ පුරුත්තයමති ඉන්දපත්ථනාමයක කුරුරට්ඨස්ස

පුරවයර උත්තමනගයර. රාජාති ධම්යමන සයමන චතූහ සඞ්ගහවත්ථූහ
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පරිසිං රඤ්යජතීති රාජා. කුසය  දසහුපාගයතොති කුසයලහ දසහ 

සමන්නාගයතො, දානාදීහදසහපුඤ්ඤකිරියවත්ථූහ, දසහකුසලකම්මපයථහ
වායුත්යතොති අත්යථො. 

21. කලිඞ්ගරට්ඨවිසොති කලිඞ්ගරට්ඨසඞ්ඛාතවිසයා. බ්රාහ්මණා

උපගඤ්ඡු මන්ති කලිඞ්ගරායජන උයයයොජිතා අට්ඨ බ්රාහ්මණා මිං

උපසඞ්කමිිංසු.උපසඞ්කමිත්වාචපන ආොචංමං හත්ථිනාගන්තිහත්ථිභූතිං

මහානාගිං මිං ආයාචිිංසු. ධඤ්ඤන්ති ධනායතබ් සිරියසොභග්ගප්පත්තිං

ලක්ඛණසම්පන්නිං. මඞ්ග සම්මතන්ති තායයයව ලක්ඛණසම්පත්තියා
මඞ්ගලිං අභිවුඩ්ඪිකාරණන්තිඅභිසම්මතිංජයනහ. 

22. අවුට්ඨියකොති වස්සරහයතො. දුබ්භික්යෙොති දුල්ලභයභොජයනො. 

ඡාතයකො මහාති මහතී ජිඝච්ඡා ාධා වත්තතීති අත්යථො. දදාහීති යදහ. 

නී න්ති නීලවණ්ණිං. අඤ්ජනසව්හෙන්ති අඤ්ජනසද්යදන අව්හාතබ් ිං, 
අඤ්ජනනාමකන්ති අත්යථො. ඉදිං වුත්තිං යහොති – අම්හාකිං කලිඞ්ගරට්ඨිං

අවුට්ඨිකිං, යතන ඉදානි මහාදුබ්භික්ඛිං තත්ථ මහන්තිං ඡාතකභයිං

උප්පන්නිං, තස්ස වූපසමත්ථාය ඉමිං අඤ්ජනගිරිසඞ්කාසිං තුය්හිං

අඤ්ජනනාමකිං මඞ්ගලහත්ථිිං යදහ, ඉමස්මිඤ්හ තත්ථ නීයත යදයවො

වස්සිස්සති, යතනතිංසබ් භයිංවූපසම්මිස්සතීති.තරායිං අනුභාපුබ්බිකථා– 

අතීයත කුරුරට්යඨ ඉන්දපත්ථනගයර ය ොධිසත්යතො කුරුරාජස්ස 

අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හ පටිසන්ධිිං ගයහත්වා අනුභාපුබ්ය න විඤ්ඤුතිං

පත්යතො, තක්කසිලිංගන්ත්වායයොගවිහතානිසිප්පායතනානිවිජ්ජාට්ඨානානි

ච උග්ගයහත්වා පච්චාගයතො පිතරා උපරජ්යජ ඨපියතො, අපරභායග පිතු
අච්චයයන රජ්ජිං පත්වා දස රාජධම්යම අයකොයපන්යතො ධම්යමන රජ්ජිං
කායරසි ධනඤ්ජයයො නාම නායමන. යසො චතූසු නගරද්වායරසු
නගරමජ්යඣ නියවසනද්වායරති ඡ දානසාලායයො කායරත්වා යදවසිකිං 
ඡසතසහස්සිං ධනිං විස්සජ්යජන්යතො සකලජම්බුදීපිං උන්නඞ්ගලිං කත්වා
දානිංඅදාසි. තස්සදානජ්ඣාසයතාදානාභිරතිසකලජම්බුදීපිංපත්ථරි. 

තස්මිිං කායල කලිඞ්ගරට්යඨ දුබ්භික්ඛභයිං ඡාතකභයිං යරොගභයන්ති
තීණි භයානි උප්පජ්ජිිංසු. සකලරට්ඨවාසියනො දන්තපුරිං ගන්ත්වා 
රාජභවනද්වායර උක්කුට්ඨිමකිංසු ‘‘යදවිං වස්සායපහ යදවා’’ති. රාජා තිං

සුත්වා ‘‘කිිංකාරණා එයත විරවන්තී’’ති අමච්යච පුච්ඡි. අමච්චා රඤ්යඤො
තමත්ථිං ආයරොයචසුිං. රාජා යපොරාණකරාජායනො යදයව අවස්සන්යත කිිං
කයරොන්තීති. ‘‘යදයවො වස්සතූ’’ති දානිං දත්වා උයපොසථිං අධිට්ඨාය
සමාදින්නසීලා සිරිගබ්භිං පවිසිත්වා දබ් සන්ථයර සත්තාහිංනිපජ්ජන්තීති.

තිං සුත්වා තථා අකාසි. යදයවො න වස්සි, එවිං රාජා අහිං මයා 

කත්තබ් කිච්චිං අකාසිිං, යදයවො න වස්සති, කින්ති කයරොමාති. යදව, 

ඉන්දපත්ථනගයර ධනඤ්ජයස්සනාමකුරුරාජස්සමඞ්ගලහත්ථිම්හආනීයත
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යදයවොවස්සිස්සතීති. යසොරාජා ලවාහනසම්පන්යනොදුප්පසයහො, කථමස්ස

හත්ථිිං ආයනස්සාමාති. මහාරාජ, යතන සද්ධිිං යුද්ධකිච්චිං නත්ථි, 

දානජ්ඣාසයයොයසොරාජා දානාභිරයතොයාචියතොසමායනොඅලඞ්කතසීසම්පි
ඡින්දිත්වා පසාදසම්පන්නානි අක්ඛීනිපි උප්පායටත්වා සකලරජ්ජම්පි

නියයායතත්වා දයදයය, හත්ථිම්හ වත්තබ් යමව නත්ථි, අවස්සිං යාචියතො

සමායනො දස්සතීති. යක පන යාචිතුිං සමත්ථාති? බ්රාහ්මණා, මහාරාජාති.
රාජා අට්ඨ බ්රාහ්මයණ පක්යකොසායපත්වා සක්කාරසම්මානිං කත්වා 
පරිබ් යිංදත්වාහත්ථියාචනත්ථිංයපයසසි.යතසබ් ත්ථඑකරත්තිවායසන
තුරිතගමනිං ගන්ත්වාකතිපාහිංනගරද්වායරදානසාලාසුභුඤ්ජන්තාසරීරිං
සන්තප්යපත්වා රඤ්යඤො දානග්ගිං ආගමනපයථ කාලිං ආගමයමානා
පාචීනද්වායරඅට්ඨිංසු. 

ය ොධිසත්යතොපි පායතොව න්හාතානුභාලිත්යතො 
සබ් ාලඞ්කාරප්පටිමණ්ඩියතො අලඞ්කතවරවාරණඛන්ධගයතො මහන්යතන
රාජානුභාභායවනදානසාලිං ගන්ත්වාඔතරිත්වාසත්තට්ඨජනානිංසහත්යථන
දානිං දත්වා ‘‘ඉමිනාව නීහායරන යදථා’’ති වත්වා හත්ථිිං අභිරුහත්වා 
දක්ඛිණද්වාරිං අගමාසි. බ්රාහ්මණා පාචීනද්වායර ආරක්ඛස්ස  ලවතාය
ඔකාසිං අලභිත්වා දක්ඛිණද්වාරිං ගන්ත්වා රාජානිං ආගච්ඡන්තිං
උල්යලොකයමානා ද්වාරයතො නාතිදූයර උන්නතට්ඨායන ඨිතා සම්පත්තිං
රාජානිං හත්යථ උක්ඛිපිත්වා ජයායපසුිං. රාජා වජිරඞ්කුයසන වාරණිං 
නිවත්යතත්වා යතසිං සන්තිකිං ගන්ත්වා යත බ්රාහ්මයණ ‘‘කිිං ඉච්ඡථා’’ති
පුච්ඡි. බ්රාහ්මණා ‘‘කලිඞ්ගරට්ඨිං දුබ්භික්ඛභයයන ඡාතකභයයන
යරොගභයයන ච උපද්දුතිං. යසො උපද්දයවො ඉමස්මිිං තව මඞ්ගලහත්ථිම්හ
නීයත වූපසම්මිස්සති. තස්මාඉමිංඅඤ්ජනවණ්ණිංනාගිංඅම්හාකිංයදහී’’ති
ආහිංසු.තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථා ආහ ‘‘කලිඞ්ගරට්ඨවිසයා…යප.…
අඤ්ජනසව්හය’’න්ති.තස්සත්යථොවුත්යතොඑව. 

අථ ය ොධිසත්යතො ‘‘න යමතිං පතිරූපිං, යිං යම යාචකානිං

මයනොරථවිඝායතො සියා, මය්හඤ්ච සමාදානයභයදො සියා’’ති

හත්ථික්ඛන්ධයතො ඔතරිත්වා ‘‘සයච අනලඞ්කතට්ඨානිං අත්ථි, 
අලඞ්කරිත්වා දස්සාමී’’ති සමන්තයතො ඔයලොයකත්වා අනලඞ්කතට්ඨානිං
අදිස්වා යසොණ්ඩාය නිං ගයහත්වා බ්රාහ්මණානිං හත්යථසු ඨයපත්වා 
රතනභිඞ්ගායරනපුප්ඵගන්ධවාසිතිංඋදකිංපායතත්වාඅදාසි.යතනවුත්තිං– 

23. 

‘‘නයමයාචකමනුභාප්පත්යත, පටික්යඛයපොඅනුභාච්ඡයවො; 

මායමභිජ්ජිසමාදානිං, දස්සාමිවිපුලිංගජිං. 

24. 

‘‘නාගිංගයහත්වායසොණ්ඩාය, භිඞ්ගායරරතනාමයය; 

ජලිංහත්යථආකිරිත්වා, බ්රාහ්මණානිංඅදිංගජ’’න්ති. 
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තත්ථ ොචකමනුප්පත්යතති යාචයක අනුභාප්පත්යත. අනුච්ඡයවොති

අනුභාච්ඡවියකො පතිරූයපො. මා යම භිජ්ජි සමාදානන්ති
සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණත්ථාය සබ් ස්ස යාචකස්ස සබ් ිං අනවජ්ජිං ඉච්ඡිතිං

දදන්යතොදානපාරමිිංපූයරස්සාමීතියිංමය්හිංසමාදානිං, තිංමාභිජ්ජි. තස්මා 

දස්සාම විපු ං ගජන්ති මහන්තිං ඉමිං මඞ්ගලහත්ථිිං දස්සාමීති. අදන්ති
අදාසිිං. 

25. 
තස්මිිං පන හත්ථිම්හ දින්යන අමච්චා ය ොධිසත්තිං එතදයවොචුිං – 

‘‘කස්මා, මහාරාජ, මඞ්ගලහත්ථිිං දදත්ථ, නනුභාඅඤ්යඤො හත්ථී දාතබ්ය ො, 
රඤ්ඤා නාම එවරූයපො ඔපවය්යහො මඞ්ගලහත්ථී ඉස්සරියිං අභිවිජයඤ්ච

ආකඞ්ඛන්යතන න දාතබ්ය ො’’ති. මහාසත්යතො යිං මිං යාචකා යාචන්ති, 

තයදව මයා දාතබ් ිං, සයච පන මිං රජ්ජිං යායචයයිං, රජ්ජම්පි යතසිං

දයදයයිං, මය්හිංරජ්ජයතොපිජීවිතයතොපි සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමවපියතරිං, 

තස්මා තිං හත්ථිිං අදාසින්ති ආහ. යතන වුත්තිං ‘‘තස්ස නායග

පදින්නම්හී’’තිආදි. තත්ථ තස්සාති තස්ස යතන, තස්මිිං නායග හත්ථිම්හ
දින්යන. 

26. මඞ්ග සම්පන්නන්ති මඞ්ගලගුයණහ සමන්නාගතිං. 

සඞ්ගාමවිජයුත්තමන්තිසඞ්ගාමවිජයාඋත්තමිං, සඞ්ගාමවිජයයවා උත්තමිං

පධානිංපවරිංනාගිං. කිංයතරජ්ජං කරිස්සතීතිතස්මිිංනායගඅපගයතතව

රජ්ජිං කිිං කරිස්සති, රජ්ජකිච්චිං න කරිස්සති, රජ්ජම්පි අපගතයමවාති
දස්යසති. 

27. රජ්ජම්පි යම දයද සබ්බන්තිතිට්ඨතුනායගො තිරච්ඡානගයතො, ඉදිං

යම සබ් ිං කුරුරට්ඨම්පි යාචකානිං දයදයයිං. සරීරං දජ්ජමත්තයනොති

රජ්යජපි වා කිිං වත්තබ් ිං, අත්තයනො සරීරම්පි යාචකානිං දයදයයිං, 
සබ්ය ොපිහයමඅජ්ඣත්තික ාහයරො පරිග්ගයහොයලොකහතත්ථයමවමයා 

පරිච්චත්යතො.යස්මා සබ්බඤ්ඤුතංපිෙංමය්හං සබ් ඤ්ඤුතාචදානපාරමිිං

ආදිිංකත්වාසබ් පාරමියයොඅපූයරන්යතනනසක්කාලද්ධුිං, තස්මානාගිං
අදාසිිංඅහන්තිදස්යසති. 

එවම්පි තස්මිිං නායග ආනීයත කලිඞ්ගරට්යඨ යදයවො න වස්සයතව. 

කලිඞ්ගරාජා ‘‘ඉදානිපි න වස්සති, කිිං නුභා යඛො කාරණ’’න්ති පුච්ඡිත්වා

‘‘කුරුරාජා ගරුධම්යමරක්ඛති, යතනස්සරට්යඨඅන්වද්ධමාසිංඅනුභාදසාහිං

යදයවො වස්සති, රඤ්යඤො ගුණානුභාභායවො එස, න ඉමස්ස

තිරච්ඡානගතස්සා’’ති ජානිත්වා ‘‘මයම්පි ගරුධම්යම රක්ඛිස්සාම, ගච්ඡථ
ධනඤ්චයයකොර යස්ස සන්තියක යත සුවණ්ණපට්යට ලිඛායපත්වා 

ආයනථා’’ති අමච්යච යපයසසි. ගරුධම්මා වුච්චන්ති පඤ්ච සීලානි, තානි

ය ොධිසත්යතො සුපරිසුද්ධානිකත්වාරක්ඛති, යථාචය ොධිසත්යතො.එවමස්ස
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මාතා අග්ගමයහසී, කනිට්ඨභාතා උපරාජා, පුයරොහයතො බ්රාහ්මයණො, 

රජ්ජුග්ගාහයකො අමච්යචො, සාරථි යසට්ඨි, යදොණමාපයකො යදොවාරියකො, 
නගරයසොභිනීවණ්ණදාසීති. යතනවුත්තිං– 

‘‘රාජාමාතාමයහසීච, උපරාජාපුයරොහයතො; 

රජ්ජුග්ගායහොසාරථීයසට්ඨි, යදොයණොයදොවාරියකොතථා; 

ගණිකායතඑකාදස, ගරුධම්යමපතිට්ඨිතා’’ති. 

යත අමච්චා ය ොධිසත්තිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා තමත්ථිං

ආයරොයචසුිං.මහාසත්යතො‘‘මය්හිංගරුධම්යමකුක්කුච්චිංඅත්ථි, මාතාපන

යම සුරක්ඛිතිං රක්ඛති, තස්සා සන්තියක ගණ්හථා’’ති වත්වා යතහ

‘‘මහාරාජ, කුක්කුච්චිංනාමසික්ඛාකාමස්සසල්යලඛවුත්තියනොයහොති, යදථ

යනො’’ති යාචියතො ‘‘පායණො න හන්තබ්ය ො, අදින්නිං න ආදාතබ් ිං, 

කායමසුමිච්ඡාචායරො න චරිතබ්ය ො, මුසා න භණිතබ් ිං, මජ්ජිං න
පාතබ් ’’න්තිසුවණ්ණපට්යටලිඛායපත්වා‘‘එවිංසන්යතපිමාතු සන්තියක
ගණ්හථා’’තිආහ. 

දූතා රාජානිං වන්දිත්වා තස්සා සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘යදවි, තුම්යහකිර

ගරුධම්මිංරක්ඛථ, තිංයනොයදථා’’තිවදිිංසු. ය ොධිසත්තස්සමාතාපිතයථව
අත්තයනො කුක්කුච්චස්ස අත්ථිභාවිං වත්වාව යතහ යාචිතා අදාසි. තථා
මයහසිආදයයොපි. යත සබ්ය සම්පි සන්තියක සුවණ්ණපට්යට ගරුධම්යම 

ලිඛායපත්වා දන්තපුරිං ගන්ත්වා කලිඞ්ගරඤ්යඤො දත්වා තිං පවත්තිිං
ආයරොයචසුිං.යසොපි රාජාතස්මිිංධම්යමවත්තමායනොපඤ්චසීලානිපූයරසි.
තයතොසකලකලිඞ්ගරට්යඨයදයවො වස්සි.තීණිභයානිවූපසන්තානි.රට්ඨිං
යඛමිංසුභික්ඛිංඅයහොසි.ය ොධිසත්යතොයාවජීවිං දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වා
සපරියසොසග්ගපුරිංපූයරසි. 

තදාගණිකාදයයොඋප්පලවණ්ණාදයයොඅයහසුිං.වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘ගණිකාඋප්පලවණ්ණා, පුණ්යණොයදොවාරියකොතදා; 

රජ්ජුග්ගායහොචකච්චායනො, යදොණමාපයකොචයකොලියතො. 

‘‘සාරිපුත්යතොතදායසට්ඨි, අනුභාරුද්යධොචසාරථි; 

බ්රාහ්මයණොකස්සයපොයථයරො, උපරාජානන්දපණ්ඩියතො. 

‘‘මයහසී රාහුලමාතා, මායායදවීජයනත්තිකා; 

කුරුරාජා ය ොධිසත්යතො, එවිං ධායරථ ජාතක’’න්ති. (ධ. ප. අට්ඨ. 

2.361හිංසඝාතකභික්ඛුවත්ථු); 

ඉධාපි යනක්ඛම්මපාරමිආදයයො යසසධම්මා ච වුත්තනයයයනව 
නිද්ධායරතබ් ාති. 
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පටුන 

කුරුරාජචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. මහාසුදස්සනචරියාවණ්ණනා 

28. චතුත්යථ කුසාවතිම්හි නගයරති කුසාවතීනාමයක නගයර, යස්මිිං

ඨායන එතරහ කුසිනාරා නිවිට්ඨා. මහීපතීති ඛත්තියයො, නායමන 

මහාසුදස්සයනො නාම. චක්කවත්තීති චක්කරතනිං වත්යතති චතූහ වා

සම්පත්තිචක්යකහ වත්තති, යතහ ච පරිං පවත්යතති, පරහතාය ච
ඉරියාපථචක්කානිං වත්යතො එතස්මිිං අත්ථීතිපි චක්කවත්තී. අථ වා චතූහ

අච්ඡරියධම්යමහසඞ්ගහවත්ථූහච සමන්නාගයතන, පයරහඅනභිභවනීයස්ස
අනතික්කමනීයස්සආණාසඞ්ඛාතස්සචක්කස්ස වත්යතොඑතස්මිිංඅත්ථීතිපි 

චක්කවත්තී. පරිණායකරතනපුබ් ඞ්ගයමන හත්ථිරතනාදිපමුයඛන
මහා ලකායයන පුඤ්ඤානුභාභාවනිබ් ත්යතන කාය යලන ච

සමන්නාගතත්තා මහබ්බය ො. ෙදා ආසින්ති සම් න්යධො. තරායිං
අනුභාපුබ්බිකථා– 

අතීයත කිර මහාපුරියසො සුදස්සනත්තභාවයතො තතියය අත්තභායව 
ගහපතිකුයල නිබ් ත්යතො ධරමානකස්ස බුද්ධස්ස සාසයන එකිං යථරිං
අරඤ්ඤවාසිංවසන්තිං අත්තයනොකම්යමනඅරඤ්ඤිංපවිට්යඨොරුක්ඛමූයල
නිසින්නිං දිස්වා ‘‘ඉධ මයා අයයස්ස පණ්ණසාලිං කාතුිං වට්ටතී’’ති
චින්යතත්වා අත්තයනො කම්මිං පහාය දබ් සම්භාරිං ඡින්දිත්වා
නිවාසයයොග්ගිං පණ්ණසාලිං කත්වා ද්වාරිං යයොයජත්වා කට්ඨත්ථරණිං

කත්වා ‘‘කරිස්සතිනුභායඛොපරියභොගිං, නනුභායඛොකරිස්සතී’’තිඑකමන්යත
නිසීදි. යථයරො අන්යතොගාමයතො ආගන්ත්වා පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා

කට්ඨත්ථරයණ නිසීදි. මහාසත්යතොපි නිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ඵාසුකා, 

භන්යත, පණ්ණසාලා’’ති පුච්ඡි. ඵාසුකා, භද්දමුඛ, පබ් ජිතසාරුප්පාති.

වසිස්සථ, භන්යත, ඉධාති? ආම, උපාසකාති. යසො අධිවාසනාකායරයනව 

‘‘වසිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘නි ද්ධිං මය්හිං ඝරද්වාරිං ආගන්තබ් ’’න්ති 
පටිජානායපත්වා නිච්චිං අත්තයනො ඝයරයයව භත්තවිස්සග්ගිං කාරායපසි.

යසො පණ්ණසාලායිං කටසාරකිං පත්ථරිත්වා මඤ්චපීඨිං පඤ්ඤයපසි, 

අපස්යසනිං නික්ඛිපි, පාදකඨලිකිං ඨයපසි, යපොක්ඛරණිිං ඛණි, චඞ්කමිං

කත්වා වාලුකිං ඔකිරි, පරිස්සයවියනොදනත්ථිං පණ්ණසාලිංකණ්ටකවතියා

පරික්ඛිපි, තථා යපොක්ඛරණිිං චඞ්කමඤ්ච. යතසිං අන්යතොවතිපරියන්යත
තාලපන්තියයො යරොයපසි. එවමාදිනා ආවාසිං නිට්ඨායපත්වා යථරස්ස
තිචීවරිං ආදිිං කත්වා සබ් ිං සමණපරික්ඛාරිං අදාසි. යථරස්ස හ තදා
ය ොධිසත්යතන 
තිචීවරපිණ්ඩපාතපත්තථාලකපරිස්සාවනධමකරණපරියභොගභාජනඡත්තුපාහ
නඋදකතුම් සූචිකත්තර- යට්ඨිආරකණ්ටකපිප්ඵලිනඛච්යඡදනපදීයපයයාදි
පබ් ජිතානිං පරියභොගජාතිං අදින්නිං නාම නායහොසි. යසො පඤ්ච සීලානි
රක්ඛන්යතො උයපොසථිං කයරොන්යතො යාවජීවිං යථරිං උපට්ඨහ. යථයරො 
තත්යථවවසන්යතොඅරහත්තිංපත්වාපරිනිබ් ාය. 
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29. ය ොධිසත්යතොපි යාවතායුකිං පුඤ්ඤිං කත්වා යදවයලොයක
නිබ් ත්තිත්වා තයතො චුයතො මනුභාස්සයලොකිං ආගච්ඡන්යතො කුසාවතියා
රාජධානියානිබ් ත්තිත්වාමහාසුදස්සයනොනාමරාජාඅයහොසි චක්කවත්තී.

තස්සිස්සරියානුභාභායවො ‘‘භූතපුබ් ිං, ආනන්ද, රාජා මහාසුදස්සයනො නාම 

අයහොසි ඛත්තියයො මුද්ධාවසිත්යතො’’තිආදිනා (දී. නි. 2.242) නයයන 
සුත්යත ආගයතො එව. තස්ස කිර චතුරාසීති නගරසහස්සානි

කුසාවතීරාජධානිප්පමුඛානි, චතුරාසීති පාසාදසහස්සානි

ධම්මපාසාදප්පමුඛානි, චතුරාසීති කූටාගාරසහස්සානි 

මහා ූහකූටාගාරප්පමුඛානි, තානිසබ් ානිතස්සයථරස්සකතායඑකිස්සා

පණ්ණසාලාය නිස්සන්යදන නිබ් ත්තානි, චතුරාසීති පල්ලඞ්කසහස්සානි

නාගසහස්සානි අස්සසහස්සානිරථසහස්සානිතස්සදින්නස්සමඤ්චපීඨස්ස, 

චතුරාසීති මණිසහස්සානි තස්ස දින්නස්ස පදීපස්ස, චතුරාසීති

යපොක්ඛරණිසහස්සානි එකයපොක්ඛරණියා, චතුරාසීති ඉත්ථිසහස්සානි
පුත්තසහස්සානි ගහපතිසහස්සානි ච පත්තථාලකාදිපරියභොගාරහස්ස 

පබ් ජිතපරික්ඛාරදානස්ස, චතුරාසීතියධනුභාසහස්සානිපඤ්චයගොරසදානස්ස, 

චතුරාසීති වත්ථයකොට්ඨසහස්සානි නිවාසනපාරුපනදානස්ස, චතුරාසීති
ථාලිපාකසහස්සානි යභොජනදානස්ස නිස්සන්යදන නිබ් ත්තානි. යසො
සත්තහරතයනහචතූහඉද්ධීහචසමන්නාගයතො රාජාධිරාජාහුත්වාසකලිං
සාගරපරියන්තිං පථවිමණ්ඩලිං ධම්යමන අභිවිජිය අජ්ඣාවසන්යතො 
අයනකසයතසු ඨායනසු දානසාලායයො කායරත්වා මහාදානිං පට්ඨයපසි.

දිවසස්ස තික්ඛත්තුිං නගයර යභරිිං චරායපසි ‘‘යයො යිං ඉච්ඡති, යසො

දානසාලාසුආගන්ත්වා තිං ගණ්හාතූ’’ති. යතන වුත්තිං ‘‘තත්ථාහං දිවයස

තික්ෙත්තුං, යඝොසායපමතහිං තහි’’න්තිආදි. 

තත්ථ තත්ථාතිතස්මිිංනගයර. ‘‘තදාහ’’න්තිපිපායඨො, තස්සතදාඅහිං, 

මහාසුදස්සනකායලති අත්යථො. තහිං තහින්ති තස්මිිං තස්මිිං ඨායන, තස්ස

තස්ස පාකාරස්ස අන්යතො ච  හ චාති අත්යථො. යකො කිං ඉච්ඡතීති
බ්රාහ්මණාදීසු යයො යකොචි සත්යතො අන්නාදීසු යදයයධම්යමසු යිං කිඤ්චි

ඉච්ඡති. පත්යථතීති තස්යසව යවවචනිං. කස්ස කිං දීෙතු ධනන්ති
අයනකවාරිං පරියායන්තයරහ ච දානයඝොසනාය පවත්තිතභාවදස්සනත්ථිං

වුත්තිං, එයතන දානපාරමියා සරූපිං දස්යසති. 
යදයයධම්මපටිග්ගාහකවිකප්පරහතාහය ොධිසත්තානිංදානපාරමීති. 

30. ඉදානි දානයඝොසනාය තස්ස තස්ස යදයයධම්මස්ස

අනුභාච්ඡවිකපුග්ගලපරිකිත්තනිංදස්යසතුිං ‘‘යකොඡාතයකො’’තිආදිවුත්තිං. 

තත්ථ ඡාතයකොති ජිඝච්ඡියතො. තසියතොති පිපාසියතො. යකො මා ං යකො 

විය පනන්තිපි ‘‘ඉච්ඡතී’’ති පදිං ආයනත්වා යයොයජතබ් ිං. නග්යගොති

වත්ථවිකයලො, වත්යථන අත්ථියකොති අධිප්පායයො. පරිදහිස්සතීති
නිවාසිස්සති. 
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31. යකො පයථ ඡත්තමායදතීති යකො පථියකො පයථ මග්යග අත්තයනො 

වස්සවාතාතපරක්ඛණත්ථිං ඡත්තිං ගණ්හාති, ඡත්යතන අත්ථියකොති

අත්යථො. යකොපාහනා මුදූ සුභාති දස්සනීයතාය සුභා සුඛසම්ඵස්සතාය මුදූ 

උපාහනාඅත්තයනොපාදානිංචක්ඛූනඤ්චරක්ඛණත්ථිං. යකොආයදතීති යකො

තාහ අත්ථියකොති අධිප්පායයො. සාෙඤ්ච පායතො චාති එත්ථ ච-සද්යදන
මජ්ඣන්හයක චාති ආහරිත්වා වත්තබ් ිං. ‘‘දිවයස තික්ඛත්තුිං
යඝොසායපමී’’තිහවුත්තිං. 

32. න තං දසසු ඨායනසූති තිං දානිං න දසසු ඨායනසු පටියත්තන්ති

යයොජනා. නපි ඨානසයතසු වා පටිෙත්තං, අපි ච යඛො අයනකසයතසු

ඨායනසු පටියත්තිං. ොචයක ධනන්ති යාචයක උද්දිස්ස ධනිං පටියත්තිං
උපක්ඛටිං.ද්වාදසයයොජනායායමහනගයරසත්තයයොජනවිත්ථයත සත්තසු

පාකාරන්තයරසුසත්ත තාලපන්තිපරික්යඛපා, තාසුතාලපන්තීසු චතුරාසීති 
යපොක්ඛරණිසහස්සානිපාටියයක්කිංයපොක්ඛරණිතීයරමහාදානිංපට්ඨපිතිං.
වුත්තඤ්යහතිං භගවතා– 

‘‘පට්ඨයපසි යඛො, ආනන්ද, රාජා මහාසුදස්සයනො තාසිං

යපොක්ඛරණීනිං තීයර එවරූපිං දානිං අන්නිං අන්නත්ථිකස්ස, පානිං

පානත්ථිකස්ස, වත්ථිං වත්ථත්ථිකස්ස, යානිං යානත්ථිකස්ස, සයනිං

සයනත්ථිකස්ස, ඉත්ථිිංඉත්ථිත්ථිකස්ස, හරඤ්ඤිං හරඤ්ඤත්ථිකස්ස, 

සුවණ්ණිංසුවණ්ණත්ථිකස්සා’’ති(දී.නි.2.254). 

33. තත්ථායිං දානස්ස පවත්තිතාකායරො – මහාපුරියසො හ ඉත්ථීනඤ්ච
පුරිසානඤ්ච අනුභාච්ඡවියක අලඞ්කායර කායරත්වා ඉත්ථිමත්තයමව තත්ථ
පරිචාරවයසන යසසඤ්ච සබ් ිං පරිච්චාගවයසන ඨයපත්වා ‘‘රාජා

මහාසුදස්සයනො දානිං යදති, තිං යථාසුඛිං පරිභුඤ්ජථා’’ති යභරිිං චරායපසි.
මහාජනා යපොක්ඛරණිතීරිං ගන්ත්වා න්හත්වා වත්ථාදීනි නිවායසත්වා

මහාසම්පත්තිිං අනුභාභවිත්වා යයසිං තාදිසානි අත්ථි, යත පහාය ගච්ඡන්ති. 

යයසිං නත්ථි, යත ගයහත්වා ගච්ඡන්ති. යය හත්ථියානාදීසුපි නිසීදිත්වා
යථාසුඛිංවිචරිත්වාවරසයයනසුපිසයත්වාසම්පත්තිිං අනුභාභවිත්වාඉත්ථීහපි
සද්ධිිං සම්පත්තිිං අනුභාභවිත්වා සත්තවිධරතනපසාධනානි පසායධත්වා

සම්පත්තිිං අනුභාභවිත්වා යිං යිං අත්ථිකා, තිං තිං ගයහත්වා ගච්ඡන්ති, 
අනත්ථිකා ඔහාය ගච්ඡන්ති. තම්පි දානිං උට්ඨාය සමුට්ඨාය යදවසිකිං

දීයයතව.තදා ජම්බුදීපවාසීනිං අඤ්ඤිංකම්මිංනත්ථි, දානිං පරිභුඤ්ජන්තා
සම්පත්තිිං අනුභාභවන්තා විචරන්ති. න තස්ස දානස්ස කාලපරිච්යඡයදො

අයහොසි. රත්තිඤ්චාපි දිවාපි යදා යදා අත්ථිකා ආගච්ඡන්ති, තදා තදා
දීයයතව. එවිං මහාපුරියසො යාවජීවිං සකලජම්බුදීපිං උන්නඞ්ගලිං කත්වා

මහාදානිං පවත්යතසි. යතන වුත්තිං ‘‘දිවා වා ෙදි වා රත්තිං, ෙදි එති

වනිබ්බයකො’’තිආදි. 
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තත්ථ දිවා වා ෙදි වා රත්තිං, ෙදි එතීති එයතනස්ස යථාකාලිං දානිං
දස්යසති.යාචකානඤ්හලාභාසායඋපසඞ්කමනකායලොඑව ය ොධිසත්තානිං

දානස්සකායලොනාම. වනිබ්බයකොතියාචයකො.  ද්ධාෙදිච්ඡකංයභොගන්ති
එයතන යථාභිරුචිතිං දානිං. යයො යයො හ යාචයකො යිං යිං යදයයධම්මිං

ඉච්ඡති, තස්ස තස්ස තිංතයදව ය ොධිසත්යතො යදති. න තස්ස 

මහග්ඝදුල්ලභාදිභාවිං අත්තයනො උපයරොධිං චින්යතසි. පූරහත්යථොව 

ගච්ඡතීති එයතන යාවදිච්ඡකිං දානිං දස්යසති, යත්තකඤ්හ යාචකා

ඉච්ඡන්ති, තත්තකිංඅපරිහායපත්වාවමහාසත්යතොයදතිඋළාරජ්ඣාසයතාය
චමහද්ධිකතායච. 

34. ‘‘ොවජීවික’’න්ති එයතන දානස්ස කාලපරියන්තාභාවිං දස්යසති. 
සමාදානයතො පට්ඨාය හ මහාසත්තා යාවපාරිපූරි යවමජ්යඣ න

කාලපරිච්යඡදිං කයරොන්ති, ය ොධිසම්භාරසම්භරයණ සඞ්යකොචාභායවන

අන්තරන්තරා අයවොසානාපත්තියතො මරයණනපි අනුභාපච්යඡයදො එව, තයතො

පරම්පිතයථවපටිපජ්ජනයතො, ‘‘යාවජීවික’’න්තිපන මහාසුදස්සනචරිතස්ස

වයසන වුත්තිං. නපාහං යදස්සං ධනං දම්මීති ඉදිං ධනිං නාම මය්හිං න
යදස්සිං අමනාපන්ති එවරූපිං මහාදානිං යදන්යතො යගහයතො ච ධනිං

නීහරායපමි. නපි නත්ථි නිචයෙො මයීති මම සමීයප ධනනිචයයො

ධනසඞ්ගයහො නාපි නත්ථි, සල්යලඛවුත්තිසමයණො විය අසඞ්ගයහොපි න

යහොමීතිඅත්යථො.ඉදිංයයනඅජ්ඣාසයයනතස්සිදිංමහාදානිංපවත්තිතිං, තිං 
දස්යසතුිංවුත්තිං. 

35. ඉදානි තිං උපමාය විභායවතුිං ‘‘ෙථාපි ආතුයරො නාමා’’තිආදිමාහ.

තත්ථිදිං උපමාසිංසන්දයනන සද්ධිිං අත්ථදස්සනිං – යථා නාම ආතුයරො 

යරොගාභිභූයතො පුරියසො යරොගයතො අත්තානිං පරියමොයචතුකායමො ධයනන 

හරඤ්ඤසුවණ්ණාදිනා යවජ්ජං තිකිච්ඡකිං තප්යපත්වා ආරායධත්වායථාවිධි

පටිපජ්ජන්යතො තයතො යරොගයතො විමුච්චති. 

36. තයථව එවයමවඅහම්පිඅට්ටභූතිංසකලයලොකිංකියලසයරොගයතො 
සකලසිංසාරදුක්ඛයරොගයතො ච පරියමොයචතුකායමො තස්ස තයතො
පරියමොචනස්ස අයිං සබ් සාපයතයයපරිච්චායගො දානපාරමිඋපායයොති 

ජානමායනො බුජ්ඣමායනො අයසසයතො යදයයධම්මස්ස පටිග්ගාහකානඤ්ච
වයසන අනවයසසයතො මහාදානස්ස වයසන සත්තානිං අජ්ඣාසයිං 

පරිපූයරතුං අත්තයනො ච න මය්හිං දානපාරමී පරිපුණ්ණා, තස්මා 

ඌනමනන්ති පවත්තිංඌනිංමනිං පූරයිතුං පවත්තයතුිං වනිබ්බයක යාචයක 

අදාසිං තං දානං එවරූපිං මහාදානිං දදාමි, තඤ්ච යඛො තස්මිිං දානධම්යම

තස්ස ච ඵයල නිරා යෙො අනයපක්යඛො අපච්චායසො කිඤ්චිපි 

අපච්චාසීසමායනො යකවලිං සම්යබොධිමනුපත්තිො 

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමවඅධිගන්තුිං යදමීති. 
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එවිං මහාසත්යතො මහාදානිං පවත්යතන්යතො අත්තයනො 
පුඤ්ඤානුභාභාවනිබ් ත්තිං ධම්මපාසාදිං අභිරුය්හ මහා ූහකූටාගාරද්වායර
එව කාමවිතක්කාදයයො නිවත්යතත්වා තත්ථ යසොවණ්ණමයය
රාජපල්ලඞ්යක නිසින්යනො ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ් ත්යතත්වා තයතො
නික්ඛමිත්වා යසොවණ්ණමයිං කූටාගාරිං පවිසිත්වා තත්ථ රජතමයය
පල්ලඞ්යක නිසින්යනො චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා චතුරාසීති 
වස්සසහස්සානි ඣානසමාපත්තීහ වීතිනායමත්වා මරණසමයය දස්සනාය
උපගතානිං සුභද්දායදවීපමුඛානිං චතුරාසීතියා ඉත්ථාගාරසහස්සානිං
අමච්චපාරිසජ්ජාදීනඤ්ච– 

‘‘අනිච්චා වතසඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වා නිරුජ්ඣන්ති, යතසිං වූපසයමො සුයඛො’’ති. (දී. නි. 

2.221, 272; සිං.නි.1.186; 2.143) – 

ඉමායගාථායඔවදිත්වාආයුපරියයොසායනබ්රහ්මයලොකපරායයනො අයහොසි. 

තදා සුභද්දායදවී රාහුලමාතා අයහොසි, පරිණායකරතනිං රාහුයලො, 

යසසපරිසා බුද්ධපරිසා, මහාසුදස්සයනොපනයලොකනායථො. 

ඉධාපි දස පාරමියයො සරූපයතො ලබ්භන්ති එව, දානජ්ඣාසයස්ස පන

උළාරතාය දානපාරමී එව පාළිෙං ආගතා. යසසධම්මා යහට්ඨා වුත්තනයා
එව. තථා උළායර සත්තරතනසමුජ්ජයල චතුදීපිස්සරියයපි ඨිතස්ස තාදිසිං
යභොගසුඛිං අනලඞ්කරිත්වා කාමවිතක්කාදයයො දූරයතො වික්ඛම්යභත්වා
තථාරූයප මහාදායන පවත්යතන්තස්යසව චතුරාසීති වස්සසහස්සානි
සමාපත්තීහ වීතිනායමත්වා අනිච්චතාදිපටිසිංයුත්තිං ධම්මකථිං කත්වාපි
විපස්සනාය අනුභාස්සුක්කනිං සබ් ත්ථ අනිස්සඞ්ගතාති එවමාදයයො 
ගුණානුභාභාවානිද්ධායරතබ් ාති. 

මහාසුදස්සනචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මහායගොවින්දචරියාවණ්ණනා 

පඤ්චයම සත්තරාජපුයරොහියතොති සත්තභූආදීනිං සත්තන්නිං රාජූනිං

සබ් කිච්චානුභාසාසකපුයරොහයතො. පූජියතො නරයදයවහීතියතහඑවඅඤ්යඤහ
චජම්බුදීයපසබ්ය යහවඛත්තියයහ චතුපච්චයපූජායසක්කාරසම්මායනන

ච පූජියතො. මහායගොවින්දබ්රාහ්මයණොති මහානුභාභාවතාය
යගොවින්දස්සාභියසයකන අභිසිත්තතාය ච ‘‘මහායගොවින්යදො’’ති සඞ්ඛිං

ගයතො බ්රාහ්මයණො, අභිසිත්තකාලයතො පට්ඨාය හ ය ොධිසත්තස්ස අයිං

සමඤ්ඤා ජාතා, නායමන පන යජොතිපාය ො නාම. තස්ස කිර ජාතදිවයස
සබ් ාවුධානි යජොතිිංසු. රාජාපි පච්චූසසමයය අත්තයනො මඞ්ගලාවුධිං 
පජ්ජලිතිං දිස්වා භීයතො අත්තයනො පුයරොහතිං ය ොධිසත්තස්ස පිතරිං

උපට්ඨානිංආගතිං පුච්ඡිත්වා ‘‘මා භාය, මහාරාජ, මය්හිං පුත්යතො ජායතො, 
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තස්සානුභාභායවන න යකවලිං රාජයගයහයයව, සකලනගයරපි ආවුධානි

පජ්ජලිිංසු, න තිංනිස්සාය තුය්හිං අන්තරායයො අත්ථි, සකලජම්බුදීයපපන

පඤ්ඤාය යතන සයමො න භවිස්සති, තස්යසතිං පුබ් නිමිත්ත’’න්ති
පුයරොහයතන සමස්සාසියතො තුට්ඨචිත්යතො ‘‘කුමාරස්ස ඛීරමූලිං යහොතූ’’ති
සහස්සිං දත්වා ‘‘වයප්පත්තකායල මය්හිං දස්යසථා’’ති ආහ. යසො 
වුද්ධිප්පත්යතො අපරභායග අලමත්ථදස්යසො සත්තන්නිං රාජූනිං
සබ් කිච්චානුභාසාසයකො හුත්වා පබ් ජිත්වා ච සත්යත
දිට්ඨධම්මිකසම්පරායයකහ අනත්යථහ පායලත්වා අත්යථහ නියයොයජසි.

ඉතියජොතිතත්තාපාලනසමත්ථතාය ච ‘‘යජොතිපායලො’’තිස්සනාමිංඅකිංසු.

යතනවුත්තිං‘‘නායමනයජොතිපායලොනාමා’’ති(දී.නි. 2.304). 

තත්ථ ය ොධිසත්යතො දිසම්පතිස්ස නාම රඤ්යඤො පුයරොහතස්ස 

යගොවින්දබ්රාහ්මණස්ස පුත්යතො හුත්වා අත්තයනො පිතු තස්ස ච රඤ්යඤො

අච්චයයන තස්ස පුත්යතො යරණු, සහායා චස්ස සත්තභූ, බ්රහ්මදත්යතො, 

යවස්සභූ, භරයතො, ද්යව ච ධතරට්ඨාති ඉයම සත්ත රාජායනො යථා
අඤ්ඤමඤ්ඤිංන විවදන්ති.එවිංරජ්යජපතිට්ඨායපත්වායතසිංඅත්ථධම්යම
අනුභාසාසන්යතොජම්බුදීපතයල සබ්ය සිංරාජූනිංඅඤ්යඤසඤ්චබ්රාහ්මණානිං
යදවනාගගහපතිකානිං සක්කයතො ගරුකයතො මානියතො පූජියතො අපචියතො
උත්තමිං ගාරවට්ඨානිං පත්යතො අයහොසි. තස්ස අත්ථධම්යමසු කුසලතාය 

‘‘මහායගොවින්යදො’’ත්යවවසමඤ්ඤාඋදපාදි.යථාහ‘‘යගොවින්යදොවත, යභො

බ්රාහ්මයණො, මහායගොවින්යදොවත, යභොබ්රාහ්මයණො’’ති(දී.නි.2.305). යතන
වුත්තිං– 

37. 

‘‘පුනාපරිංයදායහොමි, සත්තරාජපුයරොහයතො; 

පූජියතොනරයදයවහ, මහායගොවින්දබ්රාහ්මයණො’’ති. 

අථ ය ොධිසත්තස්ස පුඤ්ඤානුභාභාවසමුස්සාහයතහ රාජූහ යතසිං 
අනුභායුත්යතහ ඛත්තියයහ බ්රාහ්මණගහපතියකහ යනගමජානපයදහ ච
උපරූපරි උපනීයතො සමන්තයතො මයහොයඝො විය අජ්යඣොත්ථරමායනො

අපරියමයයයො උළායරො ලාභසක්කායරො උප්පජ්ජි, යථා තිං අපරිමාණාසු
ජාතීසුඋපචිතවිපුලපුඤ්ඤසඤ්චයස්සඋළාරාභිජාතස්ස පරිසුද්ධසීලාචාරස්ස
යපසලස්ස පරියයොදාතසබ් සිප්පස්ස සබ් සත්යතසු 
පුත්තසදිසමහාකරුණාවිප්ඵාරසිනිද්ධමුදුහදයස්ස.යසොචින්යතසි–‘‘එතරහ

යඛො මය්හිං මහාලාභසක්කායරො, යිංනූනාහිං ඉමිනා සබ් සත්යත
සන්තප්යපත්වාදානපාරමිිං පරිපූයරයය’’න්ති.යසොනගරස්සමජ්යඣචතූසු
ද්වායරසු අත්තයනො නියවසනද්වායරති ඡ දානසාලායයො කායරත්වා
යදවසිකිං අපරිමිතධනපරිච්චායගනමහාදානිං පවත්යතසි.යිංයිංඋපායනිං

ආනීයති, යඤ්ච අත්තයනො අත්ථාය අභිසඞ්ඛරීයති, සබ් ිං තිං දානසාලාසු
එව යපයසසි. එවිං දිවයස දිවයස මහාපරිච්චාගිං කයරොන්තස්ස චස්ස
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පටුන 

චිත්තස්ස තිත්ති වා සන්යතොයසො වා නායහොසි, කුයතො පන සඞ්යකොයචො. 
දානග්ගඤ්චස්ස ලාභාසාය ආගච්ඡන්යතහ යදයයධම්මිං ගයහත්වා
ගච්ඡන්යතහ ච මහාසත්තස්ස ච ගුණවියසයස කිත්තයන්යතහ
මහාජනකායයහ අන්යතොනගරිං  හනගරඤ්ච සමන්තයතො එයකොඝභූතිං
කප්පවුට්ඨානමහාවායුසඞ්ඝට්ටපරිබ්භමිතිං විය මහාසමුද්දිං එකයකොලාහලිං
එකනින්නාදිංඅයහොසි.යතනවුත්තිං– 

38. 

‘‘තදාහිංසත්තරජ්යජසු, යිංයමආසිඋපායනිං; 

යතනයදමිමහාදානිං, අක්යඛොභිංසාගරූපම’’න්ති. 

තත්ථ තදාහන්ති යදා සත්තරාජපුයරොහයතො මහායගොවින්දබ්රාහ්මයණො

යහොමි, තදාඅහිං. සත්තරජ්යජසූති යරණුආදීනිංසත්තන්නිංරාජූනිංරජ්යජසු. 

අක්යෙොභන්ති අබ්භන්තයරහ ච  ාහයරහ ච පච්චත්ථියකහ 
අප්පටියසධනීයතාය යකනචි අක්යඛොභනීයිං. ‘‘අච්චුබ්භ’’න්තිපි පායඨො.
අතිපුණ්ණදානජ්ඣාසයස්ස යදයයධම්මස්ස ච උළාරභායවන විපුලභායවන

චඅතිවියපරිපුණ්ණන්තිඅත්යථො. සාගරූපමන්තිසාගරසදිසිං, යථාසාගයර

උදකිංසකයලනපියලොයකනහරන්යතන යඛයපතුිංනසක්කා, එවිංතස්ස
දානග්යගයදයයධම්මන්ති. 

39. ඔසානගාථාය වරං ධනන්ති උත්තමිං ඉච්ඡිතිං වා ධනිං. යසසිං 
වුත්තනයයමව. 

එවිං මහාසත්යතො පඨමකප්පිකමහායමයඝො වියමහාවස්සිං අවිභායගන
මහන්තිං දානවස්සිං වස්සායපන්යතො දාන යාවයටො හුත්වාපි යසසිං
සත්තන්නිං රාජූනිං අත්ථධම්යම අප්පමත්යතො අනුභාසාසති. සත්ත ච

බ්රාහ්මණමහාසායල විජ්ජාසිප්පිං සික්ඛායපති, සත්ත ච න්හාතකසතානි
මන්යත වායචති. තස්ස අපයරන සමයයන එවිං කලයායණො කිත්තිසද්යදො 

අබ්භුග්ගයතො‘‘සක්ඛිමහායගොවින්යදොබ්රාහ්මයණොබ්රහ්මානිංපස්සති, සක්ඛි 
මහායගොවින්යදො බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මුනා සාකච්යඡති සල්ලපති මන්යතතී’’ති

(දී. නි. 2.312). යසො චින්යතසි – ‘‘එතරහ යඛො මය්හිං අයිං අභූයතො

කිත්තිසද්යදො අබ්භුග්ගයතො ‘බ්රහ්මානිං පස්සති, සක්ඛි මහායගොවින්යදො

බ්රාහ්මයණො බ්රහ්මුනා සාකච්යඡති සල්ලපති මන්යතතී’ති, යිංනූනාහිං ඉමිං
භූතිං එව කයරයය’’න්ති. යසො ‘‘යත සත්ත රාජායනො සත්ත ච
බ්රාහ්මණමහාසායල සත්ත ච න්හාතකසතානි අත්තයනො පුත්තදාරඤ්ච 

ආපුච්ඡිත්වාබ්රහ්මානිං පස්යසයය’’න්තිචිත්තිංපණිධාය වස්සියකචත්තායරො
මායස බ්රහ්මවිහාරභාවනමනුභායුඤ්ජි. තස්ස යචතසා 
යචයතොපරිවිතක්කමඤ්ඤායබ්රහ්මාසනඞ්කුමායරොපුරයතොපාතුරයහොසි.තිං
දිස්වා මහාපුරියසොපුච්ඡි– 

‘‘වණ්ණවා යසවාසිරිමා, යකොනුභාත්වමසි මාරිස; 
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අජානන්තාතිංපුච්ඡාම, කථිංජායනමුතිංමය’’න්ති.(දී.නි. 2.318); 

තස්සබ්රහ්මාඅත්තානිංජානායපන්යතො– 

‘‘මිංයවකුමාරිංජානන්ති, බ්රහ්මයලොයකසනන්තනිං; 

සබ්ය  ජානන්ති මිං යදවා, එවිං යගොවින්ද ජානාහී’’ති. (දී. නි. 
2.318) – 

වත්වායතන– 

‘‘ආසනිං උදකිංපජ්ජිං, මධුසාකඤ්ච බ්රහ්මුයනො; 

අග්යඝ භවන්තිං පුච්ඡාම, අග්ඝිං කුරුතු යනො භව’’න්ති. (දී. නි. 
2.318) – 

උපනීතිං අතිථිසක්කාරිං අනත්ථියකොපිබ්රහ්මා තස්ස චිත්තසම්පහිංසනත්ථිං

විස්සාසකරණත්ථඤ්ච සම්පටිච්ඡන්යතො ‘‘පටිග්ගණ්හාම යත අග්ඝිං, යිං, 

ත්විංයගොවින්ද, භාසසී’’ති.වත්වාඔකාසදානත්ථිං– 

‘‘දිට්ඨධම්මහතත්ථාය, සම්පරායසුඛායච; 

කතාවකායසොපුච්ඡස්සු, යිංකිඤ්චිඅභිපත්ථිත’’න්ති. (දී.නි. 2.318) 

– 

ඔකාසමකාසි. 

අථනිංමහාපුරියසොසම්පරායකිංඑවඅත්ථිං– 

‘‘පුච්ඡාමිබ්රහ්මානිංසනඞ්කුමාරිං, කඞ්ඛීඅකඞ්ඛිිං පරයවදියයසු; 

කත්ථට්ඨියතො කිම්හ ච සික්ඛමායනො, පප්යපොති මච්යචො අමතිං 

බ්රහ්මයලොක’’න්ති.(දී.නි.2.319) – 

පුච්ඡි. 

තස්සබ්රහ්මා යාකයරොන්යතො– 

‘‘හත්වා මමත්තිං මනුභායජසු බ්රහ්යම, එයකොදිභූයතො 

කරුයණධිමුත්යතො; 

නිරාමගන්යධො විරයතො යමථුනස්මා, එත්ථට්ඨියතො එත්ථ ච 

සික්ඛමායනො; 

පප්යපොතිමච්යචොඅමතිංබ්රහ්මයලොක’’න්ති.(දී.නි.2.319) – 

බ්රහ්මයලොකගාමිමග්ගිංකයථසි. 
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තත්ථ මං යව කුමාරං ජානන්තීති යව එකිංයසන මිං ‘‘කුමායරො’’ති

ජානන්ති. බ්රහ්මය ොයකති යසට්ඨයලොයක. සනන්තනන්ති චිරතනිං

යපොරාණිං. එවං, යගොවින්ද, ජානාහීති, යගොවින්ද, එවිංමිංධායරහ. 

ආසනන්ති ඉදිංයභොයතො බ්රහ්මුයනොනිසීදනත්ථායආසනිංපඤ්ඤත්තිං.

ඉදිං උදකං පරියභොජනීයිංපාදානිංයධොවනත්ථිංපානීයිංපිපාසහරණත්ථාය.

ඉදිං පජ්ජං පරිස්සමවියනොදනත්ථිං පාදබ්භඤ්ජනයතලිං. ඉදිං මධුසාකං 
අතක්කිංඅයලොණිකිංඅධූපනිංඋදයකනයසදිතිංසාකිංසන්ධායවදති. තදා
හය ොධිසත්තස්සතිංචතුමාසිංබ්රහ්මචරියිංඅභිසල්යලඛවුත්තිපරමුක්කට්ඨිං 

අයහොසි. තස්සියම සබ්ය  අග්යඝ කත්වා පුච්ඡාම, තයදිං අග්ඝං කුරුතු 

පටිග්ගණ්හාතු යනො භවං ඉදිං අග්ඝන්ති වුත්තිං යහොති. ඉති මහාපුරියසො
බ්රහ්මුයනොයනසිංඅපරිභුඤ්ජනිංජානන්යතොපිවත්තසීයසඨත්වාඅත්තයනො 
ආචිණ්ණිං අතිථිපූජනිං දස්යසන්යතො එවමාහ. බ්රහ්මාපිස්ස අධිප්පායිං

ජානන්යතො ‘‘පටිග්ගණ්හාමයතඅග්ඝිං, යිංත්විං, යගොවින්ද, භාසසී’’තිආහ. 

තත්ථතස්සයතආසයනමයිංනිසින්නානාමයහොම, පායදොදයකනපාදා

යධොතා නාම යහොන්තු, පානීයිං පීතා නාම යහොම, පාදබ්භඤ්ජයනන පාදා

මක්ඛිතානාමයහොන්තු, උදකසාකම්පිපරිභුත්තිංනාමයහොතූතිඅත්යථො. 

කඞ්ඛී අකඞ්ඛිං පරයවදියෙසූති අහිං සවිචිකිච්යඡො පයරන සයිං
අභිසඞ්ඛතත්තාපරස්සපාකයටසුපරයවදියයසුපඤ්යහසු නිබ්බිචිකිච්ඡිං. 

හිත්වා මමත්තන්ති ‘‘ඉදිං මම, ඉදිං මමා’’ති පවත්තනකිං

උපකරණතණ්හිං චජිත්වා. මනුයජසූති සත්යතසු. බ්රහ්යමති ය ොධිසත්තිං

ආලපති. එයකොදිභූයතොති එයකො උයදති පවත්තතීති එයකොදිභූයතො

එකීභූයතො, එයකන කායවියවකිංදස්යසති.අථවාඑයකොඋයදතීතිඑයකොදි, 

සමාධි. තිං භූයතො පත්යතොති එයකොදිභූයතො, උපචාරප්පනාසමාධීහ
සමාහයතොති අත්යථො. එතිං එයකොදිභාවිං කරුණාබ්රහ්මවිහාරවයසන

දස්යසන්යතො ‘‘කරුයණධිමුත්යතො’’ති ආහ. කරුණජ්ඣායන අධිමුත්යතො, 

තිං ඣානිං නිබ් ත්යතත්වාති අත්යථො. නිරාමගන්යධොති

කියලසසඞ්ඛාතවිස්සගන්ධරහයතො. එත්ථට්ඨියතොතිඑයතසුධම්යමසුඨියතො, 

එයත ධම්යම සම්පායදත්වා. එත්ථ ච සික්ෙමායනොති එයතසු ධම්යමසු

සික්ඛමායනො, එතිං බ්රහ්මවිහාරභාවනිං භායවන්යතොති අත්යථො. අයයමත්ථ

සඞ්යඛයපො, විත්ථායරොපන පාළිෙං (දී.නි.2.293 ආදයයො)ආගයතොයයවාති. 

අථ මහාපුරියසො තස්ස බ්රහ්මුයනො වචනිං සුත්වා ආමගන්යධ 

ජිගුච්ඡන්යතො ‘‘ඉදායනවාහිං පබ් ජිස්සාමී’’ති ආහ. බ්රහ්මාපි ‘‘සාධු, 

මහාපුරිස, පබ් ජස්සු. එවිං සති මය්හම්පි තව සන්තියක ආගමනිං

ස්වාගමනයමව භවිස්සති, ත්විං, තාත, සකලජම්බුදීයප අග්ගපුරියසො

පඨමවයය ඨියතො, එවිං මහන්තිං නාම සම්පත්තිිං ඉස්සරියඤ්ච පහාය
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පටුන 

පබ් ජනිං නාම ගන්ධහත්ථියනො අයයො න්ධනිං ඡින්දිත්වා වනගමනිං විය

අතිඋළාරිං, බුද්ධතන්ති නායමසා’’ති මහාය ොධිසත්තස්ස දළ්හීකම්මිං

කත්වාබ්රහ්මයලොකයමවගයතො.මහාසත්යතොපි ‘‘මමඉයතොනික්ඛමිත්වා

පබ් ජනිං නාම න යුත්තිං, අහිං රාජකුලානිං අත්ථිං අනුභාසාසාමි, තස්මා

යතසිං ආයරොයචත්වා සයච යතපි පබ් ජන්ති සුන්දරයමව, යනො යච
පුයරොහතට්ඨානිං නියයායතත්වා පබ් ජිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා යරණුස්ස
තාව රඤ්යඤො ආයරොයචත්වා යතන භියයයොයසොමත්තාය කායමහ
නිමන්තියමායනො අත්තයනො සිංයවගයහතුිං එකන්යතන 

පබ් ජිතුකාමතඤ්චස්ස නියවයදත්වා යතන ‘‘යදි එවිං අහම්පි
පබ් ජිස්සාමී’’ති වුත්යත ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා එයතයනව නයයන

සත්තභූආදයයො ඡ ඛත්තියය, සත්ත ච බ්රාහ්මණමහාසායල, සත්ත ච

න්හාතකසතානි, අත්තයනො භරියායයො ච ආපුච්ඡිත්වා සත්තාහමත්තයමව
යතසිං චිත්තානුභාරක්ඛණත්ථිං ඨත්වා මහාභිනික්ඛමනසදිසිං නික්ඛමිත්වා
පබ් ජි. 

තස්ස යත සත්තරාජායනො ආදිිං කත්වා සබ්ය ව අනුභාපබ් ජිිංසු. සා 
අයහොසි මහතී පරිසා. අයනකයයොජනවිත්ථාරාය පරිසාය පරිවුයතො

මහාපුරියසො ධම්මිං යදයසන්යතො ගාමනිගමජනපදරාජධානීසුචාරිකිං චරති, 
මහාජනිං පුඤ්යඤ පතිට්ඨායපති. ගතගතට්ඨායන බුද්ධයකොලාහලිං විය
යහොති. මනුභාස්සා ‘‘යගොවින්දපණ්ඩියතො කිර ආගච්ඡතී’’ති සුත්වා 
පුයරතරයමව මණ්ඩපිං කායරත්වා තිං අලඞ්කාරායපත්වා පච්චුග්ගන්ත්වා
මණ්ඩපිං පයවයසත්වා නානග්ගරසයභොජයනන පතිමායනන්ති.
මහාලාභසක්කායරො මයහොයඝො විය අජ්යඣොත්ථරන්යතො උප්පජ්ජි.
මහාපුරියසො මහාජනිං පුඤ්යඤ පතිට්ඨායපසි සීලසම්පදාය ඉන්ද්රියසිංවයර
යභොජයන මත්තඤ්ඤුතාය ජාගරියානුභායයොයග කසිණපරිකම්යම ඣායනසු 

අභිඤ්ඤාසු අට්ඨසමාපත්තීසු බ්රහ්මවිහායරසූති. බුද්ධුප්පාදකායලො විය
අයහොසි. 

ය ොධිසත්යතො යාවතායුකිං පාරමියයො පූයරන්යතො සමාපත්තිසුයඛන
වීතිනායමත්වා ආයුපරියයොසායන බ්රහ්මයලොයක නිබ් ත්ති. තස්ස තිං 
බ්රහ්මචරියිං ඉද්ධඤ්යචව ඵීතඤ්ච විත්ථාරිකිං  ාහුජඤ්ඤිං පුථුභූතිං යාව 
යදවමනුභාස්යසහ සුප්පකාසිතිං චිරිං දීඝමද්ධානිං පවත්තිත්ථ. තස්ස යය

සාසනිංසබ්ය නසබ් ිංආජානිිංසු, යතකායස්සයභදාපරිංමරණා සුගතිිං

බ්රහ්මයලොකිං උපපජ්ජිිංසු. යය න ආජානිිංසු, යත අප්යපකච්යච 
පරනිම්මිතවසවත්තීනිං යදවානිං සහ යතිං උපපජ්ජිිංසු. අප්යපකච්යච 

නිම්මානරතීනිං…යප.… තුසිතානිං යාමානිං තාවතිිංසානිං

චාතුමහාරාජිකානිං යදවානිං සහ යතිං උපපජ්ජිිංසු. යය සබ් නිහීනා, යත
ගන්ධබ් කායිං පරිපූයරසුිං. ඉති මහාජයනො යයභුයයයන බ්රහ්මයලොකූපයගො
සග්ගූපයගොචඅයහොසි.තස්මායදවබ්රහ්මයලොකාපරිපූරිිංසු.චත්තායරො අපායා
සුඤ්ඤාවියඅයහසුිං. 
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ඉධාපි අකිත්තිජාතයක (ජා. 1.13.83 ආදයයො) විය
ය ොධිසම්භාරනිද්ධාරණා යවදිතබ් ා – තදා සත්ත රාජායනො මහායථරා

අයහසුිං, යසසපරිසා බුද්ධපරිසා, මහායගොවින්යදො යලොකනායථො. තථා
යරණුආදීනිං සත්තන්නිංරාජූනිංඅඤ්ඤමඤ්ඤාවියරොයධනයථාසකරජ්යජ

පතිට්ඨාපනිං, තථා මහති සත්තවියධ රජ්යජ යතසිං අත්ථධම්මානුභාසාසයන

අප්පමායදො, ‘‘බ්රහ්මුනාපි සාකච්ඡිං සමාපජ්ජතී’’ති පවත්තසම්භාවනිං
යථාභූතිං කාතුිං චත්තායරො මායස පරමුක්කිංසගයතො බ්රහ්මචරියවායසො.

යතන බ්රහ්මුයනො අත්තනි සමාපජ්ජනිං, බ්රහ්මුයනො ඔවායද ඨත්වා සත්තහ
රාජූහ සකයලන ච යලොයකන උපනීතිං ලාභසක්කාරිං යඛළපිණ්ඩිං විය
ඡඩ්යඩත්වා අපරිමාණායඛත්තියබ්රාහ්මණාදිපරිසායඅනුභාපබ් ජ්ජානිමිත්තාය

පබ් ජ්ජාය අනුභාට්ඨානිං, බුද්ධානිං සාසනස්ස විය අත්තයනො සාසනස්ස
චිරකාලානුභාප්ප න්යධොති එවමාදයයොගුණානුභාභාවාවිභායවතබ් ාති. 

මහායගොවින්දචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. නිමිරාජචරියාවණ්ණනා 

40. ඡට්යඨ මථි ාෙං පුරුත්තයමති මිථිලානාමයක වියදහානිං

උත්තමනගයර. නිමනාමමහාරාජාතියනමිිංඝයටන්යතොවියඋප්පන්යනො

‘‘නිමී’’ති ලද්ධනායමො, මහන්යතහ දානසීලාදිගුණවියසයසහ මහතා ච 

රාජානුභාභායවන සමන්නාගතත්තා මහන්යතො රාජාති මහාරාජා. පණ්ඩියතො 

කුස ත්ථියකොතිඅත්තයනොචපයරසඤ්චපුඤ්ඤත්ථියකො. 

අතීයත කිර වියදහරට්යඨ මිථිලානගයර අම්හාකිං ය ොධිසත්යතො 
මඝයදයවොනාම රාජා අයහොසි. යසො චතුරාසීති වස්සසහස්සානිකුමාරකීළිං 
කීළිත්වා චතුරාසීති වස්සහස්සානි උපරජ්ජිං කායරත්වා චතුරාසීති
වස්සසහස්සානි රජ්ජිං කායරන්යතො ‘‘යදා යම සිරස්මිිං පලිතානි

පස්යසයයාසි, තදා යම ආයරොයචයයාසී’’ති කප්පකස්ස වත්වා අපරභායග
යතන පලිතානි දිස්වා ආයරොචියත සුවණ්ණසණ්ඩායසන උද්ධරායපත්වා

හත්යථ පතිට්ඨායපත්වා පලිතිං ඔයලොයකත්වා ‘‘පාතුභූයතො යඛො මය්හිං
යදවදූයතො’’ති සිංයවගජායතො ‘‘ඉදානි මයා පබ් ජිතුිං වට්ටතී’’ති 
චින්යතත්වාසතසහස්සුට්ඨානකිංගාමවරිංකප්පකස්සදත්වායජට්ඨකුමාරිං 
පක්යකොසායපත්වාතස්ස– 

‘‘උත්තමඞ්ගරුහාමය්හිං, ඉයමජාතාවයයොහරා; 

පාතුභූතායදවදූතා, පබ් ජ්ජාසමයයොමමා’’ති.(ජා.1.1.9) – 

වත්වා සාධුකිංරජ්යජසමනුභාසාසිත්වායදිපි අත්තයනොඅඤ්ඤානිපිචතුරාසීති

වස්සසහස්සානි ආයු අත්ථි, එවිං සන්යතපි මච්චුයනො සන්තියක ඨිතිං විය
අත්තානිංමඤ්ඤමායනොසිංවිග්ගහදයයොපබ් ජ්ජිංයරොයචති.යතනවුත්තිං 
– 
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‘‘සිරස්මිිංපලිතිංදිස්වා, මඝයදයවොදිසම්පති; 

සිංයවගිං අලභී ධීයරො, පබ් ජ්ජිං සමයරොචයී’’ති. (ම. නි. අට්ඨ. 
2.309); 

යසොපුත්තිං‘‘ඉමිනාවනීහායරනවත්යතයයාසියථාමයාපටිපන්නිං, මා
යඛො ත්විං අන්තිමපුරියසො අයහොසී’’ති ඔවදිත්වා නගරා නික්ඛම්ම
භික්ඛුපබ් ජ්ජිං පබ් ජිත්වා චතුරාසීති වස්සසහස්සානි ඣානසමාපත්තීහ
වීතිනායමත්වා ආයුපරියයොසායන බ්රහ්මයලොකපරායයනො අයහොසි.
පුත්යතොපිස්ස  හූනි වස්සසහස්සානි ධම්යමන රජ්ජිං කායරත්වා යතයනව

උපායයනපබ් ජිත්වාබ්රහ්මයලොකපරායයනොඅයහොසි.තථාතස්සපුත්යතො, 
තථාතස්සපුත්යතොතිඑවිංද්වීහඌනානිචතුරාසීතිඛත්තියසහස්සානිසීයස
පලිතිං දිස්වාව පබ් ජිතානි. අථ ය ොධිසත්යතො බ්රහ්මයලොයක ඨියතොව
‘‘පවත්තතිනුභායඛො මයා මනුභාස්සයලොයකකතිංකලයාණිංනපවත්තතී’’ති

ආවජ්යජන්යතො අද්දස ‘‘එත්තකිං අද්ධානිං පවත්තිං, ඉදානි
නප්පවත්තිස්සතී’’ති. යසො ‘‘න යඛො පනාහිං මය්හිං පයවණියා උච්ඡිජ්ජිතුිං
දස්සාමී’’ති අත්තයනො විංයස ජාතරඤ්යඤො එව අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හ
පටිසන්ධිිං ගණ්හත්වා අත්තයනො විංසස්ස යනමිිං ඝයටන්යතො විය
නිබ් ත්යතො. යතනවුත්තිං ‘‘යනමිිංඝයටන්යතො වියඋප්පන්යනොති නිමීති
ලද්ධනායමො’’ති. 

තස්සහනාමග්ගහණදිවයසපිතරාආනීතාලක්ඛණපාඨකා.ලක්ඛණානි 

ඔයලොයකත්වා ‘‘මහාරාජ, අයිං කුමායරො තුම්හාකිං විංසිං පග්ගණ්හාති, 
පිතුපිතාමයහහපි මහානුභාභායවොමහාපුඤ්යඤො’’ති යාකරිිංසු.තිංසුත්වාරාජා

යථාවුත්යතනත්යථන ‘‘නිමී’’තිස්ස නාමිං අකාසි, යසො දහරකාලයතො
පට්ඨාය සීයලඋයපොසථකම්යම ච යුත්තප්පයුත්යතො අයහොසි. අථස්ස පිතා
පුරිමනයයයනව පලිතිං දිස්වා කප්පකස්ස ගාමවරිං දත්වා පුත්තිං රජ්යජ
සමනුභාසාසිත්වා නගරා නික්ඛම්ම පබ් ජිත්වා ඣානානි නිබ් ත්යතත්වා
බ්රහ්මයලොකපරායයනොඅයහොසි. 

නිමිරාජාපනදානජ්ඣාසයතායචතූසුනගරද්වායරසුනගරමජ්යඣචාති 

පඤ්ච දානසාලායයො කායරත්වා මහාදානිං පවත්යතසි. එයකකාය
දානසාලාය සතසහස්සිං සතසහස්සිං කත්වා යදවසිකිං පඤ්චසතසහස්සානි

පරිච්චජි, පඤ්ච සීලානි රක්ඛි, පක්ඛදිවයසසු උයපොසථකම්මිං සමාදිය, 

මහාජනම්පි දානාදීසු පුඤ්යඤසු සමාදයපසි, සග්ගමග්ගිං ආචික්ඛි, 

නිරයභයයනතජ්යජසි, පාපයතොනිවායරසි.තස්සඔවායදඨත්වා මහාජයනො

දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා තයතො චුයතො යදවයලොයක නිබ් ත්ති, 

යදවයලොයකො පරිපූරි, නිරයයො තුච්යඡො විය අයහොසි. තදා පන අත්තයනො
දානජ්ඣාසයස්ස උළාරභාවිං සවියසසිං දානපාරමියා පූරිතභාවඤ්ච
පයවයදන්යතොසත්ථා– 

41. 
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පටුන 

‘‘තදාහිංමාපයත්වාන, චතුස්සාලිංචතුම්මුඛිං; 

තත්ථදානිංපවත්යතසිිං, මිගපක්ඛිනරාදින’’න්ති.–ආදිමාහ; 

තත්ථ තදාති තස්මිිං නිමිරාජකායල. මාපයිත්වානාති කාරායපත්වා. 

චතුස්සා න්තිචතූසුදිසාසුසම් න්ධසාලිං. චතුම්මුෙන්තිචතූසුදිසාසුචතූහ
ද්වායරහ යුත්තිං. දානසාලාය හ මහන්තභාවයතො යදයයධම්මස්ස
යාචකජනස්ස ච  හුභාවයතො න සක්කා එයකයනව ද්වායරන දානධම්මිං
පරියන්තිං කාතුිං යදයයධම්මඤ්ච පරියයොසායපතුන්ති සාලාය චතූසු දිසාසු
චත්තාරි මහාද්වාරානි කාරායපසි. තත්ථ ද්වාරයතො පට්ඨාය යාව යකොණා
යදයයධම්යමො රාසිකයතො තිට්ඨති. අරුණුග්ගිං ආදිිං කත්වා යාව පකතියා 

සිංයවසනකායලො, තාව දානිං පවත්යතති. ඉතරස්මිම්පිකායල අයනකසතා

පදීපාඣායන්ති.යදා යදාඅත්ථිකාආගච්ඡන්ති, තදාතදා දීයයතව.තඤ්ච

දානිං න කපණද්ධිකවනිබ් කයාචකානඤ්යඤව, අථ යඛො අඩ්ඪානිං
මහායභොගානම්පි උපකප්පනවයසන මහාසුදස්සනදානසදිසිං
උළාරතරපණීතතරානිං යදයයධම්මානිං පරිච්චජනයතො සබ්ය පි
සකලජම්බුදීපවාසියනො මනුභාස්සා පටිග්ගයහසුඤ්යචව පරිභුඤ්ජිිංසු ච. 
සකලජම්බුදීපඤ්හ උන්නඞ්ගලිං කත්වා මහාපුරියසො තදා මහාදානිං

පවත්යතසි. යථා ච මනුභාස්සානිං, එවිං මිගපක්ඛියක ආදිිං කත්වා
තිරච්ඡානගතානම්පි දානසාලාය හ එකමන්යත යතසිං උපකප්පනවයසන

දානිං පවත්යතසි. යතන වුත්තිං – ‘‘තත්ථ දානිං පවත්යතසිිං, 

මිගපක්ඛිනරාදින’’න්ති. න යකවලඤ්ච තිරච්ඡානානයමව, යපතානම්පි

දිවයස දිවයස පත්තිිං දායපසි. යථා ච එකිස්සා දානසාලාය, එවිං පඤ්චසුපි

දානසාලාසුදානිං පවත්තිත්ථ. පාළිෙං පන‘‘තදාහිංමාපයත්වාන, චතුස්සාලිං 

චතුම්මුඛ’’න්ති එකිං විය වුත්තිං, තිං නගරමජ්යඣ දානසාලිං සන්ධාය
වුත්තිං. 

42. ඉදානිතත්ථ යදයයධම්මිංඑකයදයසනදස්යසන්යතො ‘‘අච්ඡාදනඤ්ච

සෙනං, අන්නං පානඤ්චයභොජන’’න්තිආහ. 

තත්ථ අච්ඡාදනන්ති යඛොමසුඛුමාදිනානාවිධනිවාසනපාරුපනිං. 

සෙනන්ති මඤ්චපල්ලඞ්කාදිඤ්යචව යගොනකචිත්තකාදිඤ්ච අයනකවිධිං

සයතබ් කිං, ආසනම්පි යචත්ථ සයනග්ගහයණයනව ගහතන්ති දට්ඨබ් ිං. 

අන්නං පානඤ්ච යභොජනන්ති යතසිං යතසිං සත්තානිං යථාභිරුචිතිං
නානග්ගරසිංඅන්නඤ්යචව පානඤ්චඅවසිට්ඨිංනානාවිධයභොජනවිකතිඤ්ච. 

අබ්යබොච්ඡින්නං කරිත්වානාති ආරම්භයතො පට්ඨාය යාව ආයුපරියයොසානා
අයහොරත්තිංඅවිච්ඡින්නිං කත්වා. 

43-4. ඉදානි තස්සදානස්සසම්මාසම්ය ොධිිංආරබ්භදානපාරමිභායවන

පවත්තිතභාවිං දස්යසන්යතො යථා තදා අත්තයනො අජ්ඣාසයයො පවත්යතො, 

තිං උපමාය දස්යසතුිං ‘‘ෙථාපි යසවයකො’’තිආදිමාහ. තස්සත්යථො – යථා
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නාම යසවකපුරියසො අත්තයනො සාමිකිං කාලානුභාකාලිං යසවනවයසන 
උපගයතො ලද්ධබ් ධනයහතු කායයන වාචාය මනසා සබ් ථාපි

කායවචීමයනොකම්යමහ යථා යසො ආරාධියතො යහොති, එවිං ආරාධනීෙං 

ආරාධනයමව එසති ගයවසති, තථා අහම්පි ය ොධිසත්තභූයතො සයදවකස්ස

යලොකස්ස සාමිභූතිං අනුභාත්තරිං බුද්ධභාවිං යසයවතුකායමො තස්ස

ආරාධනත්ථිං සබ්බභයව සබ් ස්මිිං නිබ් ත්තනිබ් ත්තභයව

දානපාරමිපරිපූරණවයසන දායනන සබ් සත්යත සන්තප්යපත්වා 

ය ොධිසඞ්ඛාතයතො අරියමග්ගඤාණයතො ජාතත්තා ‘‘යබොධිජ’’න්ති 
ලද්ධනාමිංසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං පරයතොසබ් ථානානූපායයහඑසිස්සාමි

ගයවසිස්සාමි, තිං උත්තමං යබොධිං සම්මාසම්ය ොධිිං ජීවිතපරිච්චාගාදිිං 

යිංකිඤ්චිකත්වා ඉච්ඡාම අභිපත්යථමීති. 

එවමිධ දානජ්ඣාසයස්ස උළාරභාවිං දස්යසතුිං දානපාරමිවයසයනව

යදසනා කතා. ජාතකයදසනාෙං පනස්ස සීලපාරමිආදීනම්පි පරිපූරණිං 

විභාවිතයමව, තථාහස්සයහට්ඨාවුත්තනයයයනවසීලාදිගුයණහඅත්තානිං
අලඞ්කරිත්වා මහාජනිං තත්ථ පතිට්ඨයපන්තස්ස ඔවායද ඨත්වා
නිබ් ත්තයදවතා සුධම්මායිං යදවසභායිං සන්නිපතිතා ‘‘අයහො අම්හාකිං

නිමිරාජානිං නිස්සාය මයිං ඉමිං සම්පත්තිිං පත්තා, එවරූපාපි නාම
අනුභාප්පන්යනබුද්යධමහාජනස්සබුද්ධකිච්චිංසාධයමානා අච්ඡරියමනුභාස්සා
යලොයක උප්පජ්ජන්තී’’ති මහාපුරිසස්ස ගුයණ වණ්යණන්තා අභිත්ථවිිංසු.
යතනවුත්තිං– 

‘‘අච්යඡරිංවතයලොකස්මිිං, උප්පජ්ජන්තිවිචක්ඛණා; 

යදාඅහුනිමිරාජා, පණ්ඩියතොකුසලත්ථියකො’’ති.(ජා.2.22.421) – 

ආදි. 

තිංසුත්වාසක්කිංයදවානමින්දිංආදිිංකත්වාසබ්ය යදවා ය ොධිසත්තිං
දට්ඨුකාමා අයහසුිං. අයථකදිවසිං මහාපුරිසස්ස උයපොසථිකස්ස
උපරිපාසාදවරගතස්සපච්ඡිමයායමපල්ලඞ්කිංආභුජිත්වානිසින්නස්සඑවිං 

යචතයසොපරිවිතක්යකොඋදපාදි‘‘දානිංනුභායඛොවරිං, උදාහුබ්රහ්මචරිය’’න්ති.
යසොතිං අත්තයනොකඞ්ඛිංඡින්දිතුිංනාසක්ඛි.තස්මිිංඛයණසක්කස්සභවනිං
උණ්හාකාරිං දස්යසසි. සක්යකො තිං කාරණිංආවජ්යජන්යතො ය ොධිසත්තිං

තථාවිතක්යකන්තිංදිස්වා ‘‘හන්දස්සවිතක්කිංඡින්දිස්සාමී’’තිආගන්ත්වා
පුරයතොඨියතො යතන ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති පුට්යඨො අත්තයනො යදවරාජභාවිං

ආයරොයචත්වා ‘‘කිිං, මහාරාජ, චින්යතසී’’ති වුත්යතතමත්ථිංආයරොයචසි.
සක්යකොබ්රහ්මචරියයමවඋත්තමිං කත්වාදස්යසන්යතො– 

‘‘හීයනනබ්රහ්මචරියයන, ඛත්තියයඋපපජ්ජති; 

මජ්ඣියමනචයදවත්තිං, උත්තයමනවිසුජ්ඣති. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා අකිත්තිවග්යගො 

49 

පටුන 

‘‘න යහයතසුලභාකායා, යාචයයොයගනයකනචි; 

යයකායයඋපපජ්ජන්ති, අනගාරාතපස්සියනො’’ති. (ජා. 2.22.429-

430) – 

ආහ. 

තත්ථ පුථුතිත්ථායතයනසු යමථුනවිරතිමත්තිං හීනං බ්රහ්මචරිෙං නාම, 

යතන ඛත්තියකුයල උපපජ්ජති. ඣානස්ස උපචාරමත්තිං මජ්ඣිමං නාම, 

යතනයදවත්තිංඋපපජ්ජති. අට්ඨසමාපත්තිනිබ් ත්තනිංපන උත්තමං නාම, 
යතන බ්රහ්මයලොයක නිබ් ත්තති. තඤ්හ  ාහරකා ‘‘නිබ් ාන’’න්ති

කයථන්ති. යතනාහ ‘‘විසුජ්ඣතී’’ති. සාසයන පන පරිසුද්ධසීලස්ස
භික්ඛුයනො අඤ්ඤතරිං යදවනිකායිං පත්යථන්තස්ස බ්රහ්මචරියයචතනා

හීනතාය හීනං නාම, යතන යථාපත්ථියත යදවයලොයක නිබ් ත්තති.

පරිසුද්ධසීලස්ස අට්ඨසමාපත්තිනිබ් ත්තනිං මජ්ඣිමං නාම, යතන
බ්රහ්මයලොයක නිබ් ත්තති. පරිසුද්ධසීලස්ස පන විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා

අරහත්තප්පත්ති උත්තමං නාම, යතනවිසුජ්ඣතීති.ඉතිසක්යකො‘‘මහාරාජ, 

දානයතො බ්රහ්මචරියවායසොව සතගුයණන සහස්සගුයණන

සතසහස්සගුයණන මහප්ඵයලො’’ති වණ්යණසි. කාොති බ්රහ්මගණා. 

ොචයෙොයගනාති යාචනයුත්යතන. ‘‘යාජයයොයගනා’’තිපි පාළි, 

යජනයුත්යතන, දානයුත්යතනාති අත්යථො. තපස්සියනොති තපනිස්සිතකා.
ඉමායපි ගාථාය බ්රහ්මචරියවාසස්යසව මහානුභාභාවතිං දීයපති. එවඤ්ච පන

වත්වා ‘‘කිඤ්චාපි, මහාරාජ, දානයතො බ්රහ්මචරියයමව මහප්ඵලිං, ද්යවපි

පයනයතමහාපුරිසකත්තබ් ාව. ද්වීසුපි අප්පමත්යතොහුත්වා දානඤ්චයදහ
සීලඤ්චරක්ඛාහී’’තිවත්වාතිංඔවදිත්වා සකට්ඨානයමවගයතො. 

අථ නිං යදවගයණො ‘‘මහාරාජ, කුහිං ගතත්ථා’’ති ආහ. සක්යකො
‘‘මිථිලායිං නිමිරඤ්යඤො කඞ්ඛ ඡින්දිතු’’න්ති තමත්ථිං පකායසත්වා

ය ොධිසත්තස්සගුයණ විත්ථාරයතොවණ්යණසි.තිංසුත්වායදවා‘‘මහාරාජ, 

මය්හිං නිමිරාජානිං දට්ඨුකාමම්හා, සාධු නිං පක්යකොසායපහී’’ති වදිිංසු.
සක්යකො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා මාතලිිං ආමන්යතසි – ‘‘ගච්ඡ

නිමිරාජානිං යවජයන්තිං ආයරොයපත්වා ආයනහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා රයථන ගන්ත්වා තත්ථ මහාසත්තිං ආයරොයපත්වා යතන
යාචියතො යථාකම්මිං පාපකම්මීනිං පුඤ්ඤකම්මීනඤ්ච ඨානානි 

ආචික්ඛන්යතො අනුභාක්කයමන යදවයලොකිං යනසි. යදවාපි යඛො ‘‘නිමිරාජා 
ආගයතො’’ති සුත්වා දිබ් ගන්ධවාසපුප්ඵහත්ථා යාව
චිත්තකූටද්වාරයකොට්ඨකා පච්චුග්ගන්ත්වා මහාසත්තිං දිබ් ගන්ධාදීහ
පූයජන්තා සුධම්මිං යදවසභිං ආනයිංසු. රාජා රථා ඔතරිත්වා යදවසභිං
පවිසිත්වා සක්යකන සද්ධිිං එකාසයනනිසීදිත්වා යතන දිබ්ය හ කායමහ

නිමන්තියමායනො ‘‘අලිං, මහාරාජ, මය්හිං ඉයමහ යාචිතකූපයමහ 
කායමහී’’ති පටික්ඛිපිත්වා අයනකපරියායයන ධම්මිං යදයසත්වා



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා අකිත්තිවග්යගො 

50 

පටුන 

මනුභාස්සගණනාය සත්තාහයමව ඨත්වා ‘‘ගච්ඡාමහිං මනුභාස්සයලොකිං, තත්ථ
දානාදීනි පුඤ්ඤානි කරිස්සාමී’’ති ආහ. සක්යකො ‘‘නිමිරාජානිං මිථිලිං
යනහී’’ති මාතලිිං ආණායපසි. යසො තිං යවජයන්තරථිං ආයරොයපත්වා 
පාචීනදිසාභායගන මිථිලිං පාපුණි. මහාජයනො දිබ් රථිං දිස්වා රඤ්යඤො
පච්චුග්ගමනිං අකාසි. මාතලි සීහපඤ්ජයර මහාසත්තිං ඔතායරත්වා
ආපුච්ඡිත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො. මහාජයනොපි රාජානිං පරිවායරත්වා

‘‘කීදියසො, යදව, යදවයලොයකො’’ති පුච්ඡි. රාජා යදවයලොකසම්පත්තිිං

වණ්යණත්වා ‘‘තුම්යහපි දානාදීනි පුඤ්ඤානි කයරොථ, එවිං තස්මිිං 
යදවයලොයක උප්පජ්ජිස්සථා’’ති ධම්මිං යදයසසි. යසො අපරභායග පුබ්ය 
වුත්තනයයන පලිතිං දිස්වා පුත්තස්ස රජ්ජිං පටිච්ඡායපත්වා කායම පහාය
පබ් ජිත්වාචත්තායරො බ්රහ්මවිහායරභායවත්වාබ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

තදා සක්යකො අනුභාරුද්යධො අයහොසි. මාතලි ආනන්යදො. චතුරාසීති 

රාජසහස්සානිබුද්ධපරිසා.නිමිරාජායලොකනායථො. 

තස්ස ඉධාපි යහට්ඨා වුත්තනයයයනව ය ොධිසම්භාරානිද්ධායරතබ් ා. 
තථා බ්රහ්මයලොකසම්පත්තිිං පහාය පුබ්ය  අත්තනා පවත්තිතිං
කලයාණවත්තිං අනුභාප්ප න්යධස්සාමීති මහාකරුණාය මනුභාස්සයලොයක

නිබ් ත්තනිං, උළායරො දානජ්ඣාසයයො, තදනුභාරූපා දානාදීසු පටිපත්ති, 

මහාජනස්ස ච තත්ථ පතිට්ඨාපනිං, යාව යදවමනුභාස්සානිං පත්ථටයසතා, 

සක්කස්සයදවරාජස්සඋපසඞ්කමයනඅතිවිම්හයතා, යතනදිබ් සම්පත්තියා 
නිමන්තියමායනොපි තිං අනලඞ්කරිත්වා පුඤ්ඤසම්භාරපරිබ්රූහනත්ථිං පුන

මනුභාස්සවාසූපගමනිං, ලාභසම්පත්තීසුසබ් ත්ථ අලග්ගභායවොතිඑවමාදයයො
ගුණානුභාභාවානිද්ධායරතබ් ාති. 

නිමිරාජචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. චන්දකුමාරචරියාවණ්ණනා 

45. සත්තයම එකරාජස්ස අත්රයජොති එකරාජස්ස නාම කාසිරඤ්යඤො

ඔරසපුත්යතො. නගයර පුප්ඵවතිොති පුප්ඵවතිනාමයක නගයර. 

චන්දසව්හයෙොතිචන්දසද්යදන අව්හාතබ්ය ො, චන්දනායමොතිඅත්යථො. 

අතීයත කිර අයිං  ාරාණසී පුප්ඵවතී නාම අයහොසි. තත්ථ 

වසවත්තිරඤ්යඤො පුත්යතො එකරාජා නාම රජ්ජිං කායරසි. ය ොධිසත්යතො
තස්ස යගොතමියා නාම අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හ පටිසන්ධිිං අග්ගයහසි.
‘‘චන්දකුමායරො’’තිස්ස නාමමකිංසු. තස්ස පදසා ගමනකායල අපයරොපි

පුත්යතො උප්පන්යනො, තස්ස ‘‘සූරියකුමායරො’’ති නාමමකිංසු. තස්ස පදසා

ගමනකායලඑකාධීතාඋප්පන්නා, ‘‘යසලා’’තිස්සානාමමකිංසු.යවමාතිකා
ච යනසිං භද්දයසයනො සූයරො චාති ද්යව භාතයරො අයහසුිං. ය ොධිසත්යතො
අනුභාපුබ්ය න වුද්ධිප්පත්යතො සිප්යපසු ච විජ්ජාට්ඨායනසු ච පාරිං අගමාසි.
තස්සරාජා අනුභාච්ඡවිකිංචන්දිංනාමරාජධීතරිංආයනත්වාඋපරජ්ජිංඅදාසි.
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ය ොධිසත්තස්ස එයකො පුත්යතො උප්පන්යනො, තස්ස ‘‘වාසුයලො’’ති

නාමමකිංසු.තස්සපනරඤ්යඤොඛණ්ඩහායලොනාම පුයරොහයතො, තිංරාජා
විනිච්ඡයය ඨයපසි. යසො ලඤ්ජවිත්තයකො හුත්වා ලඤ්ජිං ගයහත්වා 

අස්සාමියකසාමියකකයරොති, සාමියකචඅස්සාමියකකයරොති.අයථකදිවසිං
අට්ටපරාජියතො එයකො පුරියසො විනිච්ඡයට්ඨායන උපක්යකොයසන්යතො
නික්ඛමිත්වා රාජූපට්ඨානිං ගච්ඡන්තිං ය ොධිසත්තිං දිස්වා තස්ස පායදසු

නිපතිත්වා ‘‘සාමි ඛණ්ඩහායලො විනිච්ඡයය වියලොපිං ඛාදති, අහිං යතන
ලඤ්ජිං ගයහත්වා පරාජයිං පාපියතො’’ති අට්ටස්සරමකාසි. ය ොධිසත්යතො 

‘‘මා භායී’’ති තිං අස්සායසත්වා විනිච්ඡයිං යනත්වා සාමිකයමව සාමිකිං
අකාසි.මහාජයනො මහාසද්යදනසාධුකාරමදාසි. 

රාජා ‘‘ය ොධිසත්යතන කිර අට්යටො සුවිනිච්ඡියතො’’ති සුත්වා තිං 

ආමන්යතත්වා ‘‘තාත, ඉයතො පට්ඨාය ත්වයමව අට්ටකරයණ විනිච්ඡයිං 
විනිච්ඡිනාහී’’ති විනිච්ඡයිං ය ොධිසත්තස්ස අදාසි. ඛණ්ඩහාලස්ස ආයයො
පච්ඡිජ්ජි. යසො තයතො පට්ඨාය ය ොධිසත්යත ආඝාතිං  න්ධිත්වා 
ඔතාරායපක්යඛො විචරි. යසො පන රාජා මුධප්පසන්යනො. යසො එකදිවසිං
සුපිනන්යතන යදවයලොකිං පස්සිත්වා තත්ථ ගන්තුකායමො හුත්වා
‘‘පුයරොහතිං බ්රහ්මයලොකගාමිමග්ගිං ආචික්ඛා’’ති ආහ. යසො ‘‘අතිදානිං
දදන්යතො සබ් චතුක්යකන යඤ්ඤිං යජස්සූ’’ති වත්වා රඤ්ඤා ‘‘කිිං
අතිදාන’’න්ති පුට්යඨො ‘‘අත්තයනො පියපුත්තා පියභරියා පියධීතයරො 
මහාවිභවයසට්ඨියනොමඞ්ගලහත්ථිඅස්සාදයයොතිඑයතචත්තායරොචත්තායරො
කත්වා ද්විපදචතුප්පයද යඤ්ඤත්ථාය පරිච්චජිත්වා යතසිං ගලයලොහයතන
යජනිං අතිදානිං නාමා’’ති සඤ්ඤායපසි. ඉති යසො ‘‘සග්ගමග්ගිං
ආචික්ඛිස්සාමී’’තිනිරයමග්ගිංආචික්ඛි. 

රාජාපිතස්මිිංපණ්ඩිතසඤ්ඤීහුත්වා‘‘යතනවුත්තවිධි සග්ගමග්යගො’’ති
සඤ්ඤායතිංපටිපජ්ජිතුකායමොමහන්තිංයඤ්ඤාවාටිංකාරායපත්වාතත්ථ 

ය ොධිසත්තාදියක චත්තායරො රාජකුමායර ආදිිං කත්වා ඛණ්ඩහායලන
වුත්තිං සබ් ිං ද්විපදචතුප්පදිං යඤ්ඤපසුතට්ඨායන යනථාති ආණායපසි.
සබ් ඤ්ච යඤ්ඤසම්භාරිං උපක්ඛටිං අයහොසි. තිං සුත්වා මහාජයනො
මහන්තිං යකොලාහලිං අකාසි. රාජා විප්පටිසාරී හුත්වා ඛණ්ඩහායලන
උපත්ථම්භියතොපුනපිතථාතිංආණායපසි.ය ොධිසත්යතො ‘‘ඛණ්ඩහායලන 

විනිච්ඡයට්ඨානිං අලභන්යතන මය ආඝාතිං  න්ධිත්වා මයමව මරණිං
ඉච්ඡන්යතන මහාජනස්ස අනය යසනිං උප්පාදිත’’න්ති ජානිත්වා
නානාවියධහ උපායයහ රාජානිං තයතො දුග්ගහතග්ගාහයතො වියවයචතුිං

වායමිත්වාපි නාසක්ඛි. මහාජයනො පරියදවි, මහන්තිං කාරුඤ්ඤමකාසි.
මහාජනස්ස පරියදවන්තස්යසව යඤ්ඤාවායට සබ් කම්මානි නිට්ඨායපසි. 
රාජපුත්තිං යනත්වා ගීවාය නායමත්වා නිසීදායපසුිං. ඛණ්ඩහායලො
සුවණ්ණපාතිිං උපනායමත්වා ඛග්ගිං ආදාය ‘‘තස්ස ගීවිං ඡින්දිස්සාමී’’ති
අට්ඨාසි.තිංදිස්වා චන්දානාමරාජපුත්තස්සයදවී‘‘අඤ්ඤිංයමපටිසරණිං

නත්ථි, අත්තයනොසච්ච යලන සාමිකස්සයසොත්ථිිංකරිස්සාමී’’තිඅඤ්ජලිිං
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පග්ගය්හපරිසායඅන්තයරවිචරන්තී ‘‘ඉදිංඑකන්යතයනවපාපකම්මිං, යිං
ඛණ්ඩහායලො සග්ගමග්යගොති කයරොති. ඉමිනා මය්හිං සච්චවචයනන මම
සාමිකස්සයසොත්ථියහොතු. 

‘‘යායදවතාඉධයලොයක, සබ් ාතාසරණිංගතා; 

අනාථිංතායථමමිං, යථාහිංපතිමාසිය’’න්ති.– 

සච්චකිරියමකාසි.සක්යකො යදවරාජාතස්සා පරියදවනසද්දිංසුත්වාතිං
පවත්තිිංඤත්වා ජලිතිං අයයොකූටිං ආදාය ආගන්ත්වා රාජානිං තායසත්වා 
සබ්ය  විස්සජ්ජායපසි. සක්යකොපි තදා අත්තයනො දිබ් රූපිං දස්යසත්වා

සම්පජ්ජලිතිං සයජොතිභූතිං වජිරිං පරිබ්භමන්යතො ‘‘අයර, පාපරාජ 

කාළකණ්ණි, කදා තයා පාණාතිපායතන සුගතිගමනිං දිට්ඨපුබ් ිං, 

චන්දකුමාරිං සබ් ඤ්ච ඉමිං ජනිං  න්ධනයතො යමොයචහ, යනො යච

යමොයචස්සසි, එත්යථව යත ඉමස්ස ච දුට්ඨබ්රාහ්මණස්ස සීසිං
ඵායලස්සාමී’’තිආකායසඅට්ඨාසි.තිං අච්ඡරියිං දිස්වා රාජාබ්රාහ්මයණොච
සීඝිංසබ්ය  න්ධනායමොයචසුිං. 

අථ මහාජයනො එකයකොලාහලිං කත්වා සහසා යඤ්ඤාවාටිං
අජ්යඣොත්ථරිත්වා ඛණ්ඩහාලස්ස එයකකිං යලඩ්ඩුප්පහාරිං යදන්යතො
තත්යථව නිං ජීවිතක්ඛයිං පායපත්වා රාජානම්පි මායරතුිං ආරභි.
ය ොධිසත්යතොපුයරතරයමවපිතරිංපලිස්සජිත්වාඨියතොමායරතුිං නඅදාසි.

මහාජයනො‘‘ජීවිතිංතාවස්සපාපරඤ්යඤොයදම, ඡත්තිංපනස්සනදස්සාම, 

නගයර වාසිං වා න දස්සාම, තිං චණ්ඩාලිං කත්වා  හනගයර
වාසායපස්සාමා’’ති රාජයවසිං හායරත්වා කාසාවිං නිවාසායපත්වා
හලිද්දිපියලොතිකාය සීසිං යවයඨත්වා චණ්ඩාලිං කත්වා චණ්ඩාලගාමිං
පහණිිංසු. යය පන තිං පසුඝාතයඤ්ඤිං යජිිංසු යචව යජායපසුඤ්ච

අනුභායමොදිිංසුච, සබ්ය යතනිරයපරායනාඅයහසුිං.යතනාහභගවා– 

‘‘සබ්ය පතිට්ඨානිරයිං, යථාතිංපාපකිංකරිත්වාන; 

න හ පාපකම්මිං කත්වා, ලබ්භා සුගතිිං ඉයතො ගන්තු’’න්ති. (ජා. 
2.22.1143); 

අථ සබ් ාපි රාජපරිසා නාගරා යචව ජානපදා ච සමාගන්ත්වා 
ය ොධිසත්තිං රජ්යජ අභිසිඤ්චිිංසු. යසො ධම්යමන රජ්ජිං අනුභාසාසන්යතො තිං
අත්තයනො මහාජනස්ස ච අකාරයණයනව උප්පන්නිං අනය යසනිං
අනුභාස්සරිත්වා සිංයවගජායතො පුඤ්ඤකිරියාසු භියයයොයසොමත්තාය

උස්සාහජායතො මහාදානිං පවත්යතසි, සීලානි රක්ඛි, උයපොසථකම්මිං
සමාදිය.යතනවුත්තිං– 

46. 

‘‘තදාහිංයජනාමුත්යතො, නික්ඛන්යතොයඤ්ඤවාටයතො; 
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සිංයවගිංජනයත්වාන, මහාදානිංපවත්තය’’න්ති.–ආදි; 

තත්ථ ෙජනා මුත්යතොති ඛණ්ඩහායලන විහතයඤ්ඤවිධියතො

වුත්තනයයන ඝායතතබ් යතො මුත්යතො. නික්ෙන්යතො ෙඤ්ඤවාටයතොති 
අභියසකකරණත්ථාය උස්සාහජායතන මහාජයනන සද්ධිිං තයතො

යඤ්ඤභූමියතොනිග්ගයතො. සංයවගංජනයිත්වානාතිඑවිං ‘‘ හුඅන්තරායයො

යලොකසන්නිවායසො’’ති අතිවිය සිංයවගිං උප්පායදත්වා. මහාදානං

පවත්තයින්ති ඡ දානසාලායයො කාරායපත්වා මහතා ධනපරිච්චායගන
යවස්සන්තරදානසදිසිං මහාදානමදාසිිං.එයතනඅභියසකකරණයතොපට්ඨාය
තස්සමහාදානස්ස පවත්තිතභාවිංදස්යසති. 

47. දක්ඛියණයෙෙ අදත්වානාති දක්ඛිණාරයහ පුග්ගයල යදයයධම්මිං 

අපරිච්චජිත්වා. අපිඡප්පඤ්චරත්තියෙොතිඅප්යපකදාඡපි පඤ්චපිරත්තියයො
අත්තයනොපිවනඛාදනභුඤ්ජනානිනකයරොමීතිදස්යසති. 

තදා කිර ය ොධිසත්යතො සකලජම්බුදීපිං උන්නඞ්ගලිං කත්වා
මහායමයඝො විය අභිවස්සන්යතො මහාදානිං පවත්යතසි. තත්ථ කිඤ්චාපි
දානසාලාසු අන්නපානාදිඋළාරුළාරපණීතපණීතයමවයාචකානිංයථාරුචිතිං

දිවයසදිවයසදීයති, තථාපි අත්තයනොසජ්ජිතිංආහාරිංරාජාරහයභොජනම්පි

යාචකානිංඅදත්වානභුඤ්ජති, තිංසන්ධාය වුත්තිං ‘‘නාහංපිවාමී’’තිආදි. 

48. ඉදානි තථා යාචකානිං දායන කාරණිං දස්යසන්යතො උපමිං තාව

ආහරති ‘‘ෙථාපි වාණියජො නාමා’’තිආදිනා. තස්සත්යථො – යථා නාම
වාණියජො භණ්ඩට්ඨානිං ගන්ත්වා අප්යපන පාභයතන  හුිං භණ්ඩිං
වික්කිණිත්වා විපුලිං භණ්ඩසන්නිචයිං කත්වා යදසකාලිං ජානන්යතො 

ෙත්ථස්ස  ායභො උදයයො මහායහොති, තත්ථ යදයසකායලවා තං භණ්ඩිං 

හරති උපයනතිවික්කිණාති. 

49. සකභත්තාපීති සකභුත්තයතොපි අත්තනා පරිභුත්තයතොපි. 

‘‘සකපරිභුත්තාපී’’තිපි පායඨො. පයරති පරස්මිිං පටිග්ගාහකපුග්ගයල. 

සතභායගොතිඅයනකසතභායගොආයතිිංභවිස්සති. ඉදිංවුත්තිංයහොති–යථා
වාණියජනකීතභණ්ඩිංතත්යථවඅවික්කිණිත්වාතථාරූයපයදයස කායලච

වික්කිණියමානිං හුිංඋදයිංවිපුලිංඵලිංයහොති, තයථවඅත්තයනොසන්තකිං
අත්තනා අනුභාපභුඤ්ජිත්වා පරස්මිිං පටිග්ගාහකපුග්ගයල දින්නිං මහප්ඵලිං

අයනකසතභායගො භවිස්සති, තස්මා අත්තනා අභුඤ්ජිත්වාපි පරස්ස 
දාතබ් යමවාති. වුත්තඤ්යහතිං භගවතා – ‘‘තිරච්ඡානගයත දානිං දත්වා
සතගුණා දක්ඛිණා පාටිකඞ්ඛිතබ් ා. පුථුජ්ජනදුස්සීයල දානිං දත්වා 

සහස්සගුණා’’ති (ම. නි. 3.379) විත්ථායරො. අපරම්පි වුත්තිං ‘‘එවිං යච, 

භික්ඛයව, සත්තා ජායනයයිං දානසිංවිභාගස්ස විපාකිං, යථාහිං ජානාමි, න

අදත්වාභුඤ්යජයයිං, නචයනසිංමච්යඡරමලිංචිත්තිංපරියාදායතිට්යඨයය.
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යයොපි යනසිං අස්ස චරියමො ආයලොයපො චරිමිං ක ළිං, තයතොපි න

අසිංවිභජිත්වාභුඤ්යජයය’’න්තිආදි(ඉතිවු.26). 

50. එතමත්ථවසංඤත්වාති එතිං දානස්ස මහප්ඵලභාවසඞ්ඛාතඤ්යචව 

සම්මාසම්ය ොධියාපච්චයභාවසඞ්ඛාතඤ්ච අත්ථවසිංකාරණිං ජානිත්වා. න

පටික්කමාමදානයතොතිදානපාරමියතොඊසකම්පින නිවත්තාමිඅභික්කමාමි

එව. කිමත්ථිං? සම්යබොධිමනුපත්තිොති සම්ය ොධිිං සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං 

අනුභාප්පත්තියාඅනුභාප්පත්තියත්ථිං, අධිගන්තුන්තිඅත්යථො. 

තදා ය ොධිසත්යතො මහාජයනන පිතරි චණ්ඩාලගාමිං පයවසියත 

දාතබ් යුත්තකිංපරිබ් යිංදායපසිනිවාසනානිපාරුපනානිච.යසොපිනගරිං
පවිසිතුිං අලභන්යතො ය ොධිසත්යත උයයානකීළාදිඅත්ථිං  හගයත

උපසඞ්කමති, පුත්තසඤ්ඤාය පනන වන්දති, න අඤ්ජලිකම්මිං කයරොති, 

‘‘චිරිං ජීව, සාමී’’ති වදති. ය ොධිසත්යතොපි දිට්ඨදිවයස අතියරකසම්මානිං
කයරොති.යසොඑවිංධම්යමනරජ්ජිංකායරත්වාආයුපරියයොසායන සපරියසො
යදවයලොකිංපූයරසි. 

තදාඛණ්ඩහායලොයදවදත්යතොඅයහොසි, යගොතමීයදවීමහාමායා, චන්දා 

රාජධීතා රාහුලමාතා, වාසුයලො රාහුයලො, යසලා උප්පලවණ්ණා, සූයරො

මහාකස්සයපො, භද්දයසයනො මහායමොග්ගල්ලායනො, සූරියකුමායරො

සාරිපුත්යතො, චන්දරාජායලොකනායථො. 

තස්ස ඉධාපි පුබ්ය  වුත්තනයයයනව යථාරහිං යසසපාරමියයො 
නිද්ධායරතබ් ා. තදා ඛණ්ඩහාලස්ස කක්ඛළඵරුසභාවිං ජානන්යතොපි

අජ්ඣුයපක්ඛිත්වා ධම්යමන සයමන අට්ටස්ස විනිච්ඡයයො, අත්තානිං
මායරතුකාමස්යසව ඛණ්ඩහාලස්ස තථා යඤ්ඤවිධානිං ජානිත්වාපි තස්ස

උපරිචිත්තප්පයකොපාභායවො, අත්තයනොපරිසිංගයහත්වා පිතුසත්තුභවිතුිං
සමත්යථොපි ‘‘මාදිසස්ස නාම ගරූහ වියරොයධො න යුත්යතො’’ති අත්තානිං 

පුරිසපසුිංකත්වාඝාතායපතුකාමස්සපිතුආණායිංඅවට්ඨානිං, යකොසියාඅසිිං
ගයහත්වාසීසිං ඡින්දිතුිංඋපක්කමන්යත පුයරොහයතඅත්තයනො පිතරිපුත්යත

සබ් සත්යතසුචයමත්තාඵරයණනසමචිත්තතා, මහාජයනපිතරිංමායරතුිං 

උපක්කමන්යත සයිං පලිස්සජිත්වා තස්ස ජීවිතදානඤ්ච, දිවයස දිවයස 

යවස්සන්තරදානසදිසිං මහාදානිං දදයතොපි දායනන අතිත්තභායවො, 

මහාජයනනචණ්ඩායලසු වාසාපිතස්සපිතුදාතබ් යුත්තකිංදත්වායපොසනිං, 
මහාජනිං පුඤ්ඤකිරියාසු පතිට්ඨාපනන්ති එවමාදයයො ගුණානුභාභාවා
නිද්ධායරතබ් ාති. 

චන්දකුමාරචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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8. සිවිරාජචරියාවණ්ණනා 

51. අට්ඨයම අරිට්ඨසව්හයෙනගයරති අරිට්ඨපුරනාමයක නගයර. සිවි

නාමාසිෙත්තියෙොතිසිවීතියගොත්තයතොඑවිංනාමයකො රාජාඅයහොසි. 

අතීයත කිර සිවිරට්යඨ අරිට්ඨපුරනගයර සිවිරායජ රජ්ජිං කායරන්යත 

මහාසත්යතො තස්ස පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති. ‘‘සිවිකුමායරො’’තිස්ස
නාමමකිංසු. යසො වයප්පත්යතො තක්කසිලිං ගන්ත්වා උග්ගහතසිප්යපො
ආගන්ත්වා පිතු සිප්පිං දස්යසත්වා උපරජ්ජිං ලභිත්වා අපරභායග පිතු
අච්චයයන රාජා හුත්වා අගතිගමනිං පහාය දස රාජධම්යම අයකොයපත්වා
රජ්ජිං කායරන්යතො නගරස්ස චතූසු ද්වායරසු නගරමජ්යඣ 

නියවසනද්වායරති ඡ දානසාලායයො කායරත්වා යදවසිකිං
ඡසතසහස්සපරිච්චායගන මහාදානිං පවත්යතසි. අට්ඨමීචාතුද්දසීපන්නරසීසු
සයිංදානසාලිංගන්ත්වාදානග්ගිං ඔයලොයකති. 

යසො එකදා පුණ්ණමදිවයස පායතොව සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත
රාජපල්ලඞ්යක නිසින්යනො අත්තනා දින්නදානිං ආවජ්යජන්යතො
 ාහරවත්ථුිං අත්තනා අදින්නිං නාම අදිස්වා ‘‘න යම  ාහරකදානිං තථා

චිත්තිං යතොයසති, යථා අජ්ඣත්තිකදානිං, අයහො වත මම දානසාලිං
ගතකායල යකොචි යාචයකො  ාහරවත්ථුිං අයාචිත්වා අජ්ඣත්තිකයමව

යායචයය, සයච හ යම යකොචි සරීයර මිංසිං වා යලොහතිං වා සීසිං වා
හදයමිංසිං වා අක්ඛීනි වා උපඩ්ඪසරීරිං වා සකලයමව වා අත්තභාවිං

දාසභායවන යායචයය, තිංතයදවස්ස අධිප්පායිං පූයරන්යතො දාතුිං

සක්යකොමී’’ති චින්යතසි. පාළිෙං පන අක්ඛීනිං එව වයසනආගතා. යතන

වුත්තිං – 

‘‘නිසජ්ජපාසාදවයර, එවිංචින්යතසහිංතදා’’. 

52. 

‘‘යිංකිඤ්චිමානුභාසිංදානිං, අදින්නිංයමනවිජ්ජති; 

යයොපියායචයයමිංචක්ඛුිං, දයදයයිංඅවිකම්පියතො’’ති. 

තත්ථ මානුසං දානන්ති පකතිමනුභාස්යසහ දාතබ් දානිං අන්නපානාදි.
එවිං පන මහාසත්තස්ස උළායර දානජ්ඣාසයය උප්පන්යන සක්කස්ස
පණ්ඩුකම් ලසිලාසනිං උණ්හාකාරිං දස්යසසි. යසො තස්ස කාරණිං
ආවජ්යජන්යතො ය ොධිසත්තස්ස අජ්ඣාසයිං දිස්වා ‘‘සිවිරාජා අජ්ජ

සම්පත්තයාචකා චක්ඛූනි යච යාචන්ති, චක්ඛූනි උප්පායටත්වා යනසිං
දස්සාමීති චින්යතසී’’ති සක්යකො යදවපරිසාය වත්වා ‘‘යසො සක්ඛිස්සතිනුභා

යඛො තිං දාතුිං, උදාහු යනොති වීමිංසිස්සාමි තාව න’’න්ති ය ොධිසත්යත
යසොළසහ ගන්යධොදකඝයටහ න්හත්වා සබ් ාලඞ්කායරහ පටිමණ්ඩියත
අලඞ්කතහත්ථික්ඛන්ධවරගයත දානග්ගිං ගච්ඡන්යත ජරාජිණ්යණො
අන්ධබ්රාහ්මයණො විය හුත්වා තස්ස චක්ඛුපයථ එකස්මිිං උන්නතප්පයදයස 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා අකිත්තිවග්යගො 

56 

පටුන 

උයභො හත්යථ පසායරත්වා රාජානිං ජයායපත්වා ඨියතො ය ොධිසත්යතන

තදභිමුඛිං වාරණිං යපයසත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, කිිං ඉච්ඡසී’’ති පුච්ඡියතො ‘‘තව
දානජ්ඣාසයිං නිස්සාය සමුග්ගයතන කිත්තියඝොයසන

සකලයලොකසන්නිවායසො නිරන්තරිං ඵුයටො, අහඤ්ච අන්යධො, තස්මා තිං
යාචාමී’’තිඋපචාරවයසනඑකිංචක්ඛුිංයාචි.යතනවුත්තිං– 

53. 

‘‘මමසඞ්කප්පමඤ්ඤාය, සක්යකොයදවානමිස්සයරො; 

නිසින්යනොයදවපරිසාය, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

54. 

‘‘නිසජ්ජපාසාදවයර, සිවිරාජාමහද්ධියකො; 

චින්යතන්යතොවිවිධිංදානිං, අයදයයිංයසොනපස්සති. 

55. 

‘‘තථිංනුභාවිතථිංයනතිං, හන්දවීමිංසයාමිතිං; 

මුහුත්තිංආගයමයයාථ, යාවජානාමිතිංමනිං. 

56. 

‘‘පයවධමායනොපලිතසියරො, වලිගත්යතොජරාතුයරො; 

අන්ධවණ්යණොවහුත්වාන, රාජානිංඋපසඞ්කමි. 

57. 

‘‘යසො තදාපග්ගයහත්වාන, වාමිංදක්ඛිණ ාහු ච; 

සිරස්මිිංඅඤ්ජලිිංකත්වා, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

58. 

‘‘‘යාචාමිතිංමහාරාජ, ධම්මිකරට්ඨවඩ්ඪන; 

තවදානරතාකිත්ති, උග්ගතායදවමානුභායස. 

59. 

‘‘‘උයභොපියනත්තානයනා, අන්ධාඋපහතාමම; 

එකිංයමනයනිංයදහ, ත්වම්පිඑයකනයාපයා’’’ති. 

තත්ථ චින්යතන්යතො විවිධං දානන්ති අත්තනා දින්නිං විවිධිං දානිං

චින්යතන්යතො, ආවජ්යජන්යතො දානිං වා අත්තනා දින්නිං විවිධිං  ාහරිං

යදයයධම්මිං චින්යතන්යතො. අයදෙෙං යසො න පස්සතීති  ාහරිං විය

අජ්ඣත්තිකවත්ථුම්පිඅයදයයිංදාතුිංඅසක්කුයණයයිං නපස්සති, ‘‘චක්ඛූනිපි

උප්පායටත්වාදස්සාමී’’තිචින්යතසීති අධිප්පායයො. තථංනුවිතථංයනතන්ති
එතිං අජ්ඣත්තිකවත්ථුයනොපි අයදයයස්ස අදස්සනිං යදයයභායවයනව 

දස්සනිං චින්තනිං සච්චිං නුභා යඛො, උදාහු, අසච්චන්ති අත්යථො. යසො තදා 
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පග්ගයහත්වාන, වාමං දක්ඛිණබාහු චාති වාම ාහුිං දක්ඛිණ ාහුඤ්ච තදා 

පග්ගයහත්වා, උයභො  ාහූ උක්ඛිපිත්වාති අත්යථො. රට්ඨවඩ්ඪනාති

රට්ඨවඩ්ඪීකර. ත්වම්පි එයකන ොපොති එයකන චක්ඛුනා සමවිසමිං

පස්සන්යතො සකිං අත්තභාවිං ත්විං යායපහ, අහම්පි භවයතො ලද්යධන
එයකනයායපමීතිදස්යසති. 

තිං සුත්වා මහාසත්යතො තුට්ඨමානයසො ‘‘ඉදායනවාහිං පාසායද

නිසින්යනො එවිං චින්යතත්වා ආගයතො, අයඤ්ච යම චිත්තිං ඤත්වා විය

චක්ඛුිං යාචති, අයහො වත යම ලාභා, අජ්ජ යම මයනොරයථො මත්ථකිං

පාපුණිස්සති, අදින්නපුබ් ිං වත දානිං දස්සාමී’’ති උස්සාහජායතො අයහොසි.
තමත්ථිංපකායසන්යතොසත්ථාආහ– 

60. 

‘‘තස්සාහිංවචනිංසුත්වා, හට්යඨොසිංවිග්ගමානයසො; 

කතඤ්ජලීයවදජායතො, ඉදිංවචනමබ්රවිිං. 

61. 

‘‘‘ඉදානාහිංචින්තයත්වාන, පාසාදයතොඉධාගයතො; 

ත්විංමමචිත්තමඤ්ඤාය, යනත්තිංයාචිතුමාගයතො. 

62. 

‘‘‘අයහො යමමානසිංසිද්ධිං, සඞ්කප්යපො පරිපූරියතො; 

අදින්නපුබ් ිංදානවරිං, අජ්ජදස්සාමියාචයක’’’ති. 

තත්ථ තස්සාතිතස්ස බ්රාහ්මණරූපධරස්සසක්කස්ස. හට්යඨොතිතුට්යඨො. 

සංවිග්ගමානයසොති මම චිත්තිං ජානිත්වා විය ඉමිනා බ්රාහ්මයණන චක්ඛු

යාචිතිං, එත්තකිං කාලිං එවිං අචින්යතත්වා පමජ්ජියතො වතම්හීති 

සිංවිග්ගචිත්යතො. යවදජායතොති ජාතපීතිපායමොජ්යජො. අබ්රවින්ති අභාසිිං. 

මානසන්ති මනසි භවිං මානසිං, දානජ්ඣාසයයො, ‘‘චක්ඛුිං දස්සාමී’’ති

උප්පන්නදානජ්ඣාසයයොති අත්යථො. සඞ්කප්යපොති මයනොරයථො. 

පරිපූරියතොති පරිපුණ්යණො. 

අථ ය ොධිසත්යතො චින්යතසි – ‘‘අයිං බ්රාහ්මයණො මම චිත්තාචාරිං 

ඤත්වා විය දුච්චජම්පි චක්ඛුිං මිං යාචති, සියා නුභා යඛො කායචි යදවතාය

අනුභාසිට්යඨො භවිස්සති, පුච්ඡිස්සාමිතාවන’’න්තිචින්යතත්වාතිංබ්රාහ්මණිං

පුච්ඡි. යතනාහභගවා ජාතකයදසනාෙං – 

‘‘යකනානුභාසිට්යඨො ඉධමාගයතොසි, වනිබ් ක චක්ඛුපථානියාචිතුිං; 

සුදුච්චජිං යාචසි උත්තමඞ්ගිං, යමාහු යනත්තිං පුරියසන

දුච්චජ’’න්ති.(ජා.1.15.53); 
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පටුන 

තිංසුත්වාබ්රාහ්මණරූපධයරොසක්යකොආහ– 

‘‘යමාහුයදයවසුසුජම්පතීති, මඝවාතිනිංආහුමනුභාස්සයලොයක; 

යතනානුභාසිට්යඨොඉධමාගයතොස්මි, වනිබ් යකොචක්ඛුපථානි යාචිතුිං. 

‘‘වනිබ් යතො මය්හිං වනිිං අනුභාත්තරිං, දදාහ යත චක්ඛුපථානි 

යාචියතො; 

දදාහ යම චක්ඛුපථිං අනුභාත්තරිං, යමාහු යනත්තිං පුරියසන 

දුච්චජ’’න්ති.(ජා.1.15.54-55); 

මහාසත්යතොආහ– 

‘‘යයනඅත්යථනආගච්ඡි, යමත්ථමභිපත්ථයිං; 

යතයතඉජ්ඣන්තුසඞ්කප්පා, ලභචක්ඛූනිබ්රාහ්මණ. 

‘‘එකිං යතයාචමානස්ස, උභයානිදදාමහිං; 

සචක්ඛුමාගච්ඡජනස්සයපක්ඛයතො, 

යදිච්ඡයසත්විංතදයතසමිජ්ඣතූ’’ති.(ජා.1.15.56-57); 

තත්ථ වනිබ්බකාතිතිංආලපති. චක්ඛුපථානීති දස්සනස්ස පථභාවයතො

චක්ඛූනයමයවතිං නාමිං. ෙමාහූති යිං යලොයක ‘‘දුච්චජ’’න්ති කයථන්ති. 

වනිබ්බයතොති යාචන්තස්ස. වනින්ති යාචනිං. යත යතති යත තව තස්ස

අන්ධස්සසඞ්කප්පා. සචක්ඛුමාතියසොත්විංමම චක්ඛූහචක්ඛුමාහුත්වා. 

තදයතසමජ් තූතියිංත්විංමමසන්තිකාඉච්ඡසි, තිංයත සමිජ්ඣතූති. 

රාජා එත්තකිං කයථත්වා ‘‘අයිං බ්රාහ්මයණො සක්යකන අනුභාසිට්යඨො 

ඉධාගයතොස්මීති භණති, නූන ඉමස්ස ඉමිනා උපායයන චක්ඛු

සම්පජ්ජිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘ඉයධව මයා චක්ඛූනි උප්පායටත්වා දාතුිං
අසාරුප්ප’’න්ති චින්යතත්වා බ්රාහ්මණිං ආදාය අන්යතපුරිං ගන්ත්වා
රාජාසයනනිසීදිත්වාසිවකිංනාමයවජ්ජිං පක්යකොසායපසි.අථ‘‘අම්හාකිං
කිරරාජාඅක්ඛීනිඋප්පායටත්වාබ්රාහ්මණස්ස දාතුකායමො’’තිසකලනගයර
එකයකොලාහලිං අයහොසි. අථ නිං රඤ්යඤො ඤාතියසනාපතිආදයයො
රාජවල්ලභා අමච්චා පාරිසජ්ජා නාගරා ඔයරොධා ච සබ්ය  සන්නිපතිත්වා
නානාඋපායයහනිවායරසුිං.රාජාපියනඅනුභාවායරසියතනාහ– 

‘‘මායනොයදවඅදාචක්ඛුිං, මායනොසබ්ය පරාකරි; 

ධනිංයදහමහාරාජ, මුත්තායවළුරියා හූ. 

‘‘යුත්යතයදවරයථයදහ, ආජානීයයචලඞ්කයත; 

නායගයදහමහාරාජ, යහමකප්පනවාසයස. 

‘‘යථාතිංසිවයයොසබ්ය , සයයොග්ගාසරථාසදා; 
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සමන්තාපරිකියරයයිං, එවිංයදහරයථසභා’’ති.(ජා. 1.15.58-60); 

අථරාජාතිස්යසොගාථාඅභාසි– 

‘‘යයොයවදස්සන්තිවත්වාන, අදායනකුරුයතමයනො; 

භූමයිංයසොපතිතිංපාසිං, ගීවායිංපටිමුඤ්චති. 

‘‘යයො යවදස්සන්තිවත්වාන, අදායනකුරුයත මයනො; 

පාපාපාපතයරොයහොති, සම්පත්යතොයමසාධනිං. 

‘‘යඤ්හයායචතඤ්හදයද, යිංනයායචනතිංදයද; 

ස්වාහිංතයමවදස්සාමි, යිංමිංයාචතිබ්රාහ්මයණො’’ති.(ජා. 1.15.61-

63); 

තත්ථ මායනො, යදවාති යනොතිනිපාතමත්තිං.යදව, මා චක්ඛුං අදාසි. මා

යනොසබ්යබපරාකරීතිඅම්යහසබ්ය මාපරිච්චජි. අක්ඛීසුහදින්යනසුත්විං

රජ්ජිං න කරිස්සසි, එවිං තයා මයිං පරිච්චත්තා නාම භවිස්සාමාති

අධිප්පායයනඑවමාහිංසු. පරිකියරෙුන්ති පරිවායරයයිං. එවංයදහීතියථාතිං

අවිකලචක්ඛුිංසිවයයොචිරිං පරිවායරයයිං, එවිංයදහධනයමවස්සයදහ, මා

අක්ඛීනි, අක්ඛීසුහදින්යනසුනතිං සිවයයොපරිවායරස්සන්තීතිදස්යසති. 

පටිමුඤ්චතීති පටිපයවයසති. පාපා පාපතයරො යහොතීති ලාමකා

ලාමකතයරො නාම යහොති. සම්පත්යතො ෙමසාධනන්ති යමස්ස

ආණාපවත්තිට්ඨානිංඋස්සදනිරයිංඑස පත්යතොනාමයහොති. ෙඤ්හිොයචති 

යිං වත්ථුිංයාචයකොයාචති, දායයකොපිතයදවදයදයය, නඅයාචිතිං, අයඤ්ච

බ්රාහ්මයණොචක්ඛුිං මිංයාචති, නමුත්තාදිකිංධනිං, තිංදස්සාමීතිවදති. 

අථ නිං ‘‘ආයුආදීසු කිිං පත්යථත්වා චක්ඛූනි යදසි යදවා’’ති පුච්ඡිිංසු.
මහාපුරියසො ‘‘නාහිං දිට්ඨධම්මිකිං සම්පරායකිං වා සම්පත්තිිං පත්යථත්වා

යදමි, අපි ච ය ොධිසත්තානිං ආචිණ්ණසමාචිණ්යණො යපොරාණකමග්යගො 

එස, යදිදිංදානපාරමිපූරණිංනාමා’’තිආහ.යතනවුත්තිං– 

‘‘ආයුිංනුභා වණ්ණිං නුභා සුඛිං  ලිං නුභා, කිිං පත්ථයායනො නුභා ජනින්ද 

යදසි; 

කථඤ්හරාජාසිවිනිංඅනුභාත්තයරො, චක්ඛූනිදජ්ජාපරයලොකයහතු. 

‘‘නවාහයමතිංයසසාදදාමි, නපුත්තමිච්යඡනධනිංනරට්ඨිං; 

සතඤ්ච ධම්යමො චරියතො පුරායණො, ඉච්යචව දායන රමයත මයනො

මමා’’ති. (ජා.1.15.64-65); 
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තත්ථ පරය ොකයහතූති, මහාරාජ, කථිං නාම තුම්හාදියසො
පණ්ඩිතපුරියසො සක්කසම්පත්තිසදිසිං සන්දිට්ඨිකිං ඉස්සරියිං පහාය
පරයලොකයහතුචක්ඛූනිදයදයයාති. 

නවාහන්තිනයවඅහිං. ෙසසාතිදිබ් ස්සවාමානුභාසස්සවාඉස්සරියස්ස

කාරණා, අපිච සතං ය ොධිසත්තානිං ධම්යමො බුද්ධකාරයකො චරියතො 

ආචරියතො ආචිණ්යණො පුරාතයනො ඉච්යචව ඉමිනා කාරයණන දායනයයව

ඊදියසො මමමයනො නිරයතොති. 

එවඤ්ච පන වත්වා රාජා අමච්යච සඤ්ඤායපත්වා සිවකිං යවජ්ජිං 

ආණායපසි–‘‘එහ, සිවක, මමඋයභොපිඅක්ඛීනිඉමස්සබ්රාහ්මණස්සදාතුිං
සීඝිං උප්පායටත්වාහත්යථපතිට්ඨයපහී’’ති.යතනවුත්තිං– 

63. 

‘‘එහසිවකඋට්යඨහ, මාදන්ධයමාපයවධය; 

උයභොපිනයනිංයදහ, උප්පායටත්වාවනිබ් යක. 

64. 

‘‘තයතොයසොයචොදියතොමය්හිං, සිවයකොවචනිංකයරො; 

උද්ධරිත්වානපාදාසි, තාලමිඤ්ජිංවයාචයක’’ති. 

තත්ථ උට්යඨහීති උට්ඨානවීරියිං කයරොහ. ඉමස්මිිං මම චක්ඛුදායන

සහායකිච්චිං කයරොහීති දස්යසති. මා දන්තයීති මා චිරාය. අයඤ්හ

අතිදුල්ලයභොචිරකාලිංපත්ථියතො මයාඋත්තයමොදානක්ඛයණොපටිලද්යධො, 

යසොමාවිරජ්ඣීතිඅධිප්පායයො. මා පයවධයීති‘‘අම්හාකිංරඤ්යඤොචක්ඛූනි

උප්පායටමී’’තිචිත්තුරාසවයසනමා යවධයසරීරකම්පිංමාආපජ්ජි. උයභොපි 

නෙනන්ති උයභොපි නයයන. වනිබ්බයකති යාචකස්ස මය්හන්ති මයා. 

උද්ධරිත්වාන පාදාසීති යසො යවජ්යජො රඤ්යඤො අක්ඛිකූපයතො උයභොපි
අක්ඛීනිඋප්පායටත්වාරඤ්යඤොහත්යථඅදාසි. 

යදන්යතො ච න සත්ථයකන උද්ධරිත්වා අදාසි. යසො හ චින්යතසි – 

‘‘අයුත්තිං මාදිසස්ස සුසික්ඛිතයවජ්ජස්ස රඤ්යඤො අක්ඛීසු
සත්ථපාතන’’න්ති යභසජ්ජානි ඝිංයසත්වා යභසජ්ජචුණ්යණන නීලුප්පලිං

පරිභායවත්වා දක්ඛිණක්ඛිිං උපසිඞ්ඝායපසි, අක්ඛිපරිවත්ති, දුක්ඛායවදනා

උප්පජ්ජි. යසො පරිභායවත්වා පුනපි උපසිඞ්ඝායපසි, අක්ඛි අක්ඛිකූපයතො

මුච්චි,  ලවතරා යවදනා උදපාදි, තතියවායර ඛරතරිං පරිභායවත්වා

උපනායමසි, අක්ඛි ඔසධ යලන පරිබ්භමිත්වා අක්ඛිකූපයතො නික්ඛමිත්වා 

න්හාරුසුත්තයකන ඔලම් මානිං අට්ඨාසි, අධිමත්තා යවදනා උදපාදි, 

යලොහතිංපග්ඝරි, නිවත්ථසාටකාපියලොහයතනයතමිිංසු.ඔයරොධාචඅමච්චා

ච රඤ්යඤො පාදමූයලපතිත්වා ‘‘යදව, අක්ඛීනිමායදහ, යදව, අක්ඛීනිමා
යදහී’’තිමහාපරියදවිං පරියදවිිංසු. 
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රාජා යවදනිං අධිවායසත්වා ‘‘තාත, මා පපඤ්චිං කරී’’ති ආහ. යසො 

‘‘සාධු, යදවා’’තිවාමහත්යථනඅක්ඛිිංධායරත්වාදක්ඛිණහත්යථනසත්ථකිං
ආදාය අක්ඛිසුත්තකිං ඡින්දිත්වා අක්ඛිිං ගයහත්වා මහාසත්තස්ස හත්යථ
ඨයපසි. යසො වාමක්ඛිනා දක්ඛිණක්ඛිිං ඔයලොයකත්වා පරිච්චාගපීතියා

අභිභුයයමානිං දුක්ඛයවදනිං යවයදන්යතො ‘‘එහ, බ්රාහ්මණා’’ති බ්රාහ්මණිං
පක්යකොසායපත්වා ‘‘මම ඉයතො චක්ඛුයතො සතගුයණන සහස්සගුයණන

සතසහස්සගුයණන සමන්තචක්ඛුයමව පියතරිං, තස්ස යම ඉදිං අක්ඛිදානිං
පච්චයයො යහොතූ’’ති බ්රාහ්මණස්ස අක්ඛිිං අදාසි. යසො තිං උක්ඛිපිත්වා 

අත්තයනො අක්ඛිම්හ ඨයපසි, තිං තස්සානුභාභායවන විකසිතනීලුප්පලිං විය
හුත්වා උපට්ඨාසි.මහාසත්යතොවාමක්ඛිනාතස්සතිංඅක්ඛිිං දිස්වා ‘‘අයහො
සුදින්නිං මයා අක්ඛී’’ති අන්යතොසමුග්ගතාය පීතියා නිරන්තරිං ඵුටසරීයරො
හුත්වා අපරම්පි අදාසි. සක්යකොපි තිං තයථව කත්වා රාජනියවසනා
නික්ඛමිත්වා මහාජනස්ස ඔයලොයකන්තස්යසව නගරා නික්ඛමිත්වා
යදවයලොකයමවගයතො. 

රඤ්යඤො නචිරස්යසව අක්ඛීනි ආවාටභාවිං අප්පත්තානි 
කම් ලයගණ්ඩුකිං විය උග්ගයතන මිංසපිණ්යඩන පූයරත්වා

චිත්තකම්මරූපස්සවිය රුහිංසු, යවදනාපච්ඡිජ්ජි.අථමහාසත්යතොකතිපාහිං
පාසායද වසිත්වා ‘‘කිිං අන්ධස්ස රජ්යජනාති අමච්චානිං රජ්ජිං
නියයායතත්වා උයයානිං ගන්ත්වා පබ් ජිත්වා සමණධම්මිං කරිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා අමච්චානිං තමත්ථිං ආයරොයචත්වා ‘‘මුඛයධොවනාදිදායයකො

එයකොපුරියසොමය්හිංසන්තියකයහොතු, සරීරකිච්චට්ඨායනසුපියමරජ්ජුකිං
 න්ධථා’’ති වත්වා සිවිකාය ගන්ත්වා යපොක්ඛරණිතීයර රාජපල්ලඞ්යක
නිසීදි. අමච්චාපි වන්දිත්වා පටික්කමිිංසු. ය ොධිසත්යතොපි අත්තයනො දානිං
ආවජ්යජසි.තස්මිිංඛයණසක්කස්සආසනිංඋණ්හාකාරිං දස්යසසි.සක්යකො
තිං දිස්වා ‘‘මහාරාජස්ස වරිං දත්වා චක්ඛුිං පටිපාකතිකිං කරිස්සාමී’’ති
ය ොධිසත්තස්ස සමීපිං ගන්ත්වා පදසද්දමකාසි. මහාසත්යතන ච ‘‘යකො 
එයසො’’තිවුත්යත– 

‘‘සක්යකොහමස්මි යදවින්යදො, ආගයතොස්මි තවන්තියක; 

වරිංවරස්සුරාජීසි, යිංකිඤ්චිමනසිච්ඡසී’’ති.(ජා.1.15.71) – 

වත්වායතන– 

‘‘පහූතිංයමධනිංසක්ක,  ලිංයකොයසොචනප්පයකො; 

අන්ධස්සයමසයතොදානි, මරණඤ්යඤවරුච්චතී’’ති.(ජා.1.15.72) 

– 

වුත්යතඅථනිංසක්යකොආහ–‘‘සිවිරාජ, කිිංපනත්විංමරිතුකායමො හුත්වා

මරණිං යරොයචසි, උදාහු අන්ධභායවනා’’ති. අන්ධභායවන, යදවාති.

‘‘මහාරාජ, දානිං නාම න යකවලිං සම්පරායත්ථයමව දියයති, 
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දිට්ඨධම්මත්ථායපි පච්චයයො යහොති, තස්මා තව දානපුඤ්ඤයමව නිස්සාය

සච්චකිරියිංකයරොහ, තස්ස යලයනවයතචක්ඛු උප්පජ්ජිස්සතී’’තිවුත්යත
‘‘යතනහමයාමහාදානිංසුදින්න’’න්තිවත්වා සච්චකිරියිංකයරොන්යතො– 

‘‘යය මිංයාචිතුමායන්ති, නානායගොත්තා වනිබ් කා; 

යයොපිමිංයාචයතතත්ථ, යසොපියමමනයසොපියයො; 

එයතනසච්චවජ්යජන, චක්ඛුයමඋපපජ්ජථා’’ති.(ජා.1.15.74) – 

ආහ. 

තත්ථ යෙමන්තියයමිං යාචිතුමාගච්ඡන්ති, යතසුපිආගයතසු යෙො ඉමිං

නාමයදහීතිවාචිං නිච්ඡායරන්යතො මංොචයත, යසොපියමමනයසොපියෙො. 

එයතනාතිසයචමය්හිංසබ්ය පියාචකාපියා, සච්චයමයවතිංමයාවුත්තිං, 

එයතන යම සච්චවචයනනඑකිං චක්ඛුඋපපජ්ජථ උප්පජ්ජතූති. 

අථස්ස වචනසමනන්තරයමව පඨමිං චක්ඛු උදපාදි. තයතො දුතියස්ස 
උප්පජ්ජනත්ථාය– 

‘‘යිංමිංයසොයාචිතුිංආගා, යදහචක්ඛුන්තිබ්රාහ්මයණො; 

තස්සචක්ඛූනිපාදාසිිං, බ්රාහ්මණස්සවනිබ් යතො. 

‘‘භියයයොමිංආවිසීපීති, යසොමනස්සඤ්චනප්පකිං; 

එයතනසච්චවජ්යජන, දුතියිංයමඋපපජ්ජථා’’ති.(ජා.1.15.75-76) 

– 

ආහ. 

තත්ථ ෙංමන්තියයොමිං. යසොතියසොචක්ඛුයාචයකො බ්රාහ්මයණො.ආගාති 

ආගයතො. වනිබ්බයතොති යාචන්තස්ස. මං ආවිසීති බ්රාහ්මණස්ස චක්ඛූනි
දත්වා අන්ධකායලපි තථාරූපිං යවදනිං අගයණත්වා ‘‘අයහො සුදින්නිං යම

දාන’’න්ති පච්චයවක්ඛන්තිං මිං භියෙෙො අතියරකතරා පීති ආවිසි. 

යසොමනස්සඤ්චනප්පකන්ති අපරිමාණිං යසොමනස්සිං උප්පජ්ජි. එයතනාති

සයචතදාමමඅනප්පකිංපීතියසොමනස්සිංඋප්පන්නිං, සච්චයමයවතිංමයා

වුත්තිං, එයතන යම සච්චවචයනනදුතියම්පි චක්ඛුඋපපජ්ජතූති. 

තිංඛණඤ්යඤව දුතියම්පි චක්ඛු උදපාදි. තානි පනස්ස චක්ඛූනි යනව 

පාකතිකානි, නදිබ් ානි.සක්කබ්රාහ්මණස්සහදින්නිංචක්ඛුිංපුනපාකතිකිං

කාතුිං න සක්කා, උපහතචක්ඛුයනො ච දිබ් චක්ඛු නාම නුභාප්පජ්ජති, 
වුත්තනයයන පනස්ස ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු අවිපරීතිං අත්තයනො

දානපීතිිංඋපාදායපීතිඵරණවයසනනිබ් ත්තානි ‘‘සච්චපාරමිතාචක්ඛූනී’’ති
වුත්තානි.යතනවුත්තිං– 
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65. 

‘‘දදමානස්ස යදන්තස්ස, දින්නදානස්සයම සයතො; 

චිත්තස්සඅඤ්ඤථානත්ථි, ය ොධියායයවකාරණා’’ති. 

තත්ථ දදමානස්සාති චක්ඛූනි දාතුිං යවජ්යජන උප්පායටන්තස්ස. 

යදන්තස්සාති උප්පාටිතානි තානි සක්කබ්රාහ්මණස්ස හත්යථ ඨයපන්තස්ස. 

දින්නදානස්සාති චක්ඛුදානිං දින්නවයතො. චිත්තස්ස අඤ්ඤථාති

දානජ්ඣාසයස්ස අඤ්ඤථාභායවො. යබොධිොයෙව කාරණාති තඤ්ච
සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්යසවයහතූති අත්යථො. 

66. සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්සසුදුල්ලභතායඑවිංසුදුක්කරිංමයාකතන්ති

න චක්ඛූනිං න අත්තභාවස්සපි අප්පියතායාති දස්යසන්යතො ‘‘න යම 

යදස්සා’’තිඔසානගාථමාහ.තත්ථ අත්තානයමන යදස්සියෙොතිපඨයමො න-

කායරො නිපාතමත්යතො. අත්තා න යම කුජ්ඣිතබ්ය ො, න අප්පියයොති
අත්යථො. ‘‘අත්තානිං යම න යදස්සිය’’න්තිපි පායඨො. තස්සත්යථො – යම
අත්තානිං අහිංනයදස්සියිංනකුජ්යඣයයිංනකුජ්ඣිතුිං අරහාමිනයසො 
මයා කුජ්ඣිතබ්ය ොති. ‘‘අත්තාපි යම න යදස්සියයො’’තිපි පඨන්ති. 

අදාසහන්තිඅදාසිිංඅහිං.‘‘අදාසිහ’’න්තිපිපායඨො. 

තදා පන ය ොධිසත්තස්ස සච්චකිරියාය චක්ඛූසු උප්පන්යනසු 

සක්කානුභාභායවනසබ් ාරාජපරිසාසන්නිපතිතාවඅයහොසි.අථස්සසක්යකො
මහාජනමජ්යඣ ආකායසඨත්වා– 

‘‘ධම්යමන භාසිතාගාථා, සිවීනිං රට්ඨවඩ්ඪන; 

එතානිතවයනත්තානි, දිබ් ානිපටිදිස්සයර. 

‘‘තියරොකුට්ටිංතියරොයසලිං, සමතිග්ගය්හපබ් තිං; 

සමන්තායයොජනසතිං, දස්සනිංඅනුභායභොන්තුයත’’ති.(ජා.1.15.77-

78) – 

ඉමාහ ගාථාහ ථුතිිං කත්වා යදවයලොකයමව ගයතො. ය ොධිසත්යතොපි 
මහාජනපරිවුයතො මහන්යතන සක්කායරන නගරිං පවිසිත්වා
රාජයගහද්වායර සුසජ්ජියත මහාමණ්ඩයප සමුස්සිතයසතච්ඡත්යත
රාජපල්ලඞ්යක නිසින්යනො චක්ඛුපටිලායභන තුට්ඨහට්ඨපමුදිතානිං දට්ඨුිං
ආගතානිංනාගරානිංජානපදානිංරාජපරිසායචධම්මිං යදයසන්යතො– 

‘‘යකො නීධ විත්තිං න දයදයය යාචියතො, අපි විසිට්ඨිං සුපියම්පි 

අත්තයනො; 

තදිඞ්ඝ සබ්ය  සිවයයො සමාගතා, දිබ් ානි යනත්තානි මමජ්ජ 

පස්සථ. 
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‘‘තියරොකුට්ටිං තියරොයසලිං, සමතිග්ගය්හ පබ් තිං; 

සමන්තායයොජනසතිං, දස්සනිංඅනුභායභොන්තියම. 

‘‘න චාගමත්තාපරමත්ථිකිඤ්චි, මච්චානිංඉධ ජීවියත; 

දත්වානමානුභාසිංචක්ඛුිං, ලද්ධිංයමචක්ඛුඅමානුභාසිං. 

‘‘එතම්පිදිස්වාසිවයයො, යදථදානානිභුඤ්ජථ; 

දත්වාචභුත්වාචයථානුභාභාවිං, අනින්දිතාසග්ගමුයපථ ඨාන’’න්ති.

(ජා.1.15.79-82) – 

ඉමා ගාථා අභාසි. තත්ථ ධම්යමන භාසිතාති, මහාරාජ, ඉමා යත ගාථා

ධම්යමන සභායවයනව භාසිතා. දිබ්බානීති දිබ් ානුභාභාවයුත්තානි. 

පටිදිස්සයරති පටිදිස්සන්ති. තියරොකුට්ටන්ති පරකුට්ටිං. තියරොයස න්ති 

පරයසලිං. සමතිග්ගය්හාති අතික්කමිත්වා. සමන්තා දසදිසා යෙොජනසතං 

රූපදස්සනංඅනුයභොන්තු සායධන්තු. 

යකො නීධාති යකො නුභා ඉධ. අපි විසිට්ඨන්ති උත්තමම්පි සමානිං. න

චාගමත්තාති චාගප්පමාණයතො අඤ්ඤිං වරිං නාම නත්ථි. ඉධ ජීවියතති
ඉමස්මිිං ජීවයලොයක. ‘‘ඉධ ජීවත’’න්තිපි පඨන්ති. ඉමස්මිිං යලොයක 

ජීවමානානන්ති අත්යථො. අමානුසන්ති දිබ් චක්ඛු මයා  ද්ධං, ඉමිනා

කාරයණන යවදිතබ් යමතිං ‘‘චාගයතො උත්තමිං නාම නත්ථී’’ති. එතම්පි

දිස්වාතිඑතිංමයාලද්ධිං දිබ් චක්ඛුිංදිස්වාපි. 

ඉති ඉමාහ චතූහ ගාථාහ න යකවලිං තස්මිිංයයව ඛයණ, අථ යඛො 
අන්වද්ධමාසම්පිඋයපොසයථමහාජනිංසන්නිපායතත්වාධම්මිංයදයසසි.තිං
සුත්වාමහාජයනො දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායදවයලොකපරායයනොඅයහොසි. 

තදා යවජ්යජොආනන්දත්යථයරො අයහොසි, සක්යකො අනුභාරුද්ධත්යථයරො, 

යසසපරිසාබුද්ධපරිසා, සිවිරාජායලොකනායථො. 

තස්සඉධාපිවුත්තනයයයනවයථාරහිංපාරමියයොනිද්ධායරතබ් ා.තථා 

දිවයස දිවයස යථා අදින්නපුබ් ිං  ාහරයදයයධම්මවත්ථු න යහොති, එවිං
අපරිමිතිං මහාදානිංපවත්යතන්තස්සයතනඅපරිතුට්ඨස්සකථිංනුභායඛොඅහිං

අජ්ඣත්තිකවත්ථුකිං දානිං දයදයයිං, කදා නුභා යඛො මිං යකොචි ආගන්ත්වා 

අජ්ඣත්තිකිං යදයයධම්මිං යායචයය, සයච හ යකොචි යාචයකො යම

හදයමිංසස්සනාමිංගණ්යහයය, කණයයනනිං නීහරිත්වාපසන්නඋදකයතො
සනාළිං පදුමිං උද්ධරන්යතො විය යලොහතබින්දුිං පග්ඝරන්තිං හදයිං

නීහරිත්වා දස්සාමි. සයච සරීරමිංසස්ස නාමිං ගණ්යහයය, අවයලඛයනන
තාලගුළපටලිංඋප්පායටන්යතොවියසරීරමිංසිංඋප්පායටත්වාදස්සාමි.සයච 

යලොහතස්ස නාමිං ගණ්යහයය, අසිනා විජ්ඣිත්වා යන්තමුයඛ වා පතිත්වා
උපනීතිංභාජනිං පූයරත්වායලොහතිංදස්සාමි.සයචපනයකොචි‘‘යගයහයම



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා අකිත්තිවග්යගො 

65 

පටුන 

කම්මිංනප්පවත්තති, තත්ථයම දාසකම්මිංකයරොහී’’තිවයදයය, රාජයවසිං
අපයනත්වාතස්සඅත්තානිංසායවත්වා දාසකම්මිංකරිස්සාමි.සයචවාපන

යකොචි අක්ඛීනිං නාමිං ගණ්යහයය, තාලමිඤ්ජිං නීහරන්යතො විය අක්ඛීනි
උප්පායටත්වා තස්ස දස්සාමීති එවිං අනඤ්ඤසාධාරණවසීභාවප්පත්තානිං

මහාය ොධිසත්තානිංයයව ආයවණිකා උළාරතරා පරිවිතක්කුප්පත්ති, 
චක්ඛුයාචකිංලභිත්වාඅමච්චපාරිසජ්ජාදීහ නිවාරියමානස්සාපියතසිංවචනිං
අනාදියත්වා අත්තයනො පරිවිතක්කානුභාරූපිං පටිපත්තියා ච පරමා

පීතිපටිසිංයවදනා, තස්සා පීතිමනතාය අවිතථභාවිං නිස්සාය සක්කස්ස

පුරයතො සච්චකිරියාකරණිං, යතන ච අත්තයනො චක්ඛූනිං

පටිපාකතිකභායවො, යතසඤ්ච දිබ් ානුභාභාවතාති එවමාදයයො මහාසත්තස්ස
ගුණානුභාභාවායවදිතබ් ාති. 

සිවිරාජචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. යවස්සන්තරචරියාවණ්ණනා 

67. නවයම ො යම අයහොසි ජනිකාති එත්ථ යමති යවස්සන්තරභූතිං

අත්තානිංසන්ධායසත්ථාවදති.යතයනවාහ– ‘‘ඵුස්සතීනාමඛත්තියා’’ති.

තදාහස්සමාතා ‘‘ඵුස්සතී’’තිඑවිංනාමිකාඛත්තියානී අයහොසි. සාඅතීතාසු

ජාතීසූති සා තයතො අනන්තරාතීතජාතියිං. එකත්යථ හ එතිං  හුවචනිං. 

සක්කස්සමයහසීපිො අයහොසීති සම් න්යධො.අථවායායමඅයහොසිජනිකා

ඉමස්මිිං චරිමත්තභායව, සා අතීතාසු ජාතීසු ඵුස්සතී නාම, තත්ථ අතීතාය

ජාතියා ඛත්තියා, යත්ථාහිං තස්සා කුච්ඡිම්හ යවස්සන්තයරො හුත්වා

නිබ් ත්තිිං, තයතො අනන්තරාතීතාය සක්කස්ස මයහසී පියා අයහොසීති.
තරායිංඅනුභාපුබ්බිකථා– 

ඉයතො හ එකනවුයත කප්යප විපස්සී නාම සත්ථා යලොයක උදපාදි.
තස්මිිං  න්ධුමතීනගරිං උපනිස්සාය යඛයම මිගදායය විහරන්යත  න්ධුමා
රාජායකනචිරඤ්ඤා යපසිතිංමහග්ඝිංචන්දනසාරිංඅත්තයනො යජට්ඨධීතාය
අදාසි.සායතන සුඛුමිංචන්දනචුණ්ණිංකායරත්වාසමුග්ගිංපූයරත්වාවිහාරිං
ගන්ත්වා සත්ථු සුවණ්ණවණ්ණිං සරීරිං පූයජත්වා යසසචුණ්ණානි

ගන්ධකුටියිං විකිරිත්වා ‘‘භන්යත, අනාගයත තුම්හාදිසස්ස බුද්ධස්ස මාතා
භයවයය’’න්තිපත්ථනිංඅකාසි.සාතයතොචුතා තස්සාචන්දනචුණ්ණපූජාය
ඵයලනරත්තචන්දනපරිප්යඵොසියතනවියසරීයරනයදයවසුච මනුභාස්යසසුච
සිංසරන්තී තාවතිිංසභවයන සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො අග්ගමයහසී හුත්වා 
නිබ් ත්ති. අථස්සා ආයුපරියයොසායන පුබ් නිමිත්යතසු උප්පන්යනසු
සක්යකො යදවරාජා තස්සා පරික්ඛීණායුකතිං ඤත්වා තස්සා අනුභාකම්පාය

‘‘භද්යද, ඵුස්සතිදසයතවයර දම්මි, යතගණ්හස්සූ’’තිආහ.යතනවුත්තිං– 

68. 

‘‘තස්සාආයුක්ඛයිංඤත්වා, යදවින්යදොඑතදබ්රවි; 
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‘දදාමියතදසවයර, වරභද්යදයදිච්ඡසී’’’ති. 

තත්ථ වරාතිවරස්සුවරිංගණ්හ. භද්යද, ෙදිච්ඡසීති, භද්යද, ඵුස්සතියිං

ඉච්ඡසියිංතවපියිං, තිං දසහයකොට්ඨායසහ‘‘වරිංවරස්සුපටිග්ගණ්හාහී’’ති
වදති. 

69. පුනිදමබ්රවීතිපුනඉදිංසාඅත්තයනොචවනධම්මතිංඅජානන්තී ‘‘කිං

නු යම අපරාධත්ථී’’තිආදිකිං අභාසි. සා හ පමත්තා හුත්වා අත්තයනො

ආයුක්ඛයිං අජානන්තී අයිං ‘‘වරිං ගණ්හා’’ති වදන්යතො ‘‘කත්ථචි මම

උප්පජ්ජනිං ඉච්ඡතී’’ති ඤත්වා එවමාහ. තත්ථ අපරාධත්ථීති අපරායධො

අත්ථි. කිංනුයදස්සාඅහං තවාතිකිිංකාරණිංඅහිංතවයදස්සාකුජ්ඣිතබ් ා

අප්පියාජාතා. රම්මාචායවසිමංඨානාතිරමණීයාඉමස්මාඨානාචායවසි. 

වායතොවධරණීරුහන්තියයන ලවාමාලුයතොවියරුක්ඛිංඋම්මූයලන්යතො 
ඉමම්හායදවයලොකාචායවතුකායමොසිකිිංනුභාකාරණන්තිතිංපුච්ඡති. 

70. තස්සිදන්තිතස්සා ඉදිං. නයචවයතකතං පාපන්තිනයචවතයා

කිඤ්චිපාපිංකතිංයයනයතඅපරායධො සියා. නචයමත්වංසිඅප්පිොතිමම

ත්විං නචාපිඅප්පියා, යයනයදස්සානාමමමඅප්පියාතිඅධිප්පායයො. 

71. ඉදානි යයන අධිප්පායයන වයර දාතුකායමො, තිං දස්යසන්යතො 

‘‘එත්තකංයෙව යත ආයු, චවනකාය ො භවිස්සතී’’ති වත්වා වයර

ගණ්හායපන්යතො ‘‘පටිග්ගණ්හමොදින්යන, වයරදසවරුත්තයම’’තිආහ. 

තත්ථ වරුත්තයමතිවයරසුඋත්තයම අග්ගවයර. 

72. දින්නවරාති ‘‘වයර දස්සාමී’’ති පටිඤ්ඤාදානවයසන දින්නවරා. 

තුට්ඨහට්ඨාති ඉච්ඡිතලාභපරියතොයසන තුට්ඨා යචව තස්ස ච

සිඛාප්පත්තිදස්සයනන හාසවයසන හට්ඨා ච. පයමොදිතාති

 ලවපායමොජ්යජන පමුදිතා. මමං අබ්භන්තරං කත්වාති යතසු වයරසු මිං

අබ්භන්තරිංකරිත්වා. දස වයර වරීතිසා අත්තයනොඛීණායුකභාවිංඤත්වා
සක්යකන වරදානත්ථිං කයතොකාසා සකලජම්බුදීපතලිං ඔයලොයකන්තී
අත්තයනො අනුභාච්ඡවිකිං සිවිරඤ්යඤො නියවසනිං දිස්වා තත්ථ තස්ස
අග්ගමයහසිභායවො නීලයනත්තතා නීලභමුකතා ඵුස්සතීතිනාමිං 
ගුණවියසසයුත්තපුත්තපටිලායභො අනුභාන්නතකුච්ඡිභායවො අලම් ත්ථනතා
අපලිතභායවො සුඛුමච්ඡවිතාවජ්ඣජනානිංයමොචනසමත්ථතාචාතිඉයමදස
වයරගණ්හ. 

ඉති සා දස වයර ගයහත්වා තයතො චුතා මද්දරඤ්යඤො අග්ගමයහසියා 
කුච්ඡිම්හ නිබ් ත්ති. ජායමානා ච සා චන්දනචුණ්ණපරිප්යඵොසියතන විය
සරීයරන ජාතා. යතනස්සා නාමග්ගහණදිවයස ‘‘ඵුස්සතී’’ ත්යවව නාමිං
කරිිංසු. සා මහන්යතන පරිවායරන වඩ්ඪිත්වා යසොළසවස්සකායල
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උත්තමරූපධරා අයහොසි. අථනිං යජතුත්තරනගයරසිවිමහාරාජා පුත්තස්ස
සඤ්ජයකුමාරස්සත්ථාය ආයනත්වා යසතච්ඡත්තිං උස්සායපත්වා තිං
යසොළසන්නිං ඉත්ථිසහස්සානිං යජට්ඨකිං කත්වා අග්ගමයහසිට්ඨායන 
ඨයපසි.යතනවුත්තිං– 

73. 

‘‘තයතොචුතාසාඵුස්සතී, ඛත්තියයඋපපජ්ජථ; 

යජතුත්තරම්හනගයර, සඤ්ජයයනසමාගමී’’ති. 

සාසඤ්ජයරඤ්යඤොපියාඅයහොසිමනාපා.අථසක්යකොආවජ්යජන්යතො
‘‘මයා ඵුස්සතියාදින්නවයරසුනවවරාසමිද්ධා’’තිදිස්වා ‘‘පුත්තවයරොන

සමිද්යධො, තම්පිස්සා සමිජ්ඣායපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ය ොධිසත්තිං තදා

තාවතිිංසයදවයලොයක ඛීණායුකිං දිස්වා තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘මාරිස, 
තයා මනුභාස්සයලොයක සිවිසඤ්ජයරඤ්යඤො අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හ
පටිසන්ධිිං ගණ්හතුිං වට්ටතී’’ති තස්ස යචව අඤ්යඤසඤ්ච චවනධම්මානිං
සට්ඨිසහස්සානිංයදවපුත්තානිං පටිඤ්ඤිංගයහත්වාසකට්ඨානයමවගයතො.
මහාසත්යතොපි තයතො චවිත්වා තත්ථුප්පන්යනො. යසසා යදවපුත්තාපි
සට්ඨිසහස්සානිංඅමච්චානිංයගයහසුනිබ් ත්තිිංසු.මහාසත්යත කුච්ඡිගයත
ඵුස්සතියදවී චතූසු නගරද්වායරසු නගරමජ්යඣ නියවසනද්වායරති ඡ
දානසාලායයො කායරත්වා යදවසිකිං ඡසතසහස්සානි විස්සජ්යජත්වා දානිං
දාතුිං යදොහළිනී අයහොසි. රාජා තස්සා යදොහළිං සුත්වා යනමිත්තයක

බ්රාහ්මයණ පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡිත්වා ‘‘මහාරාජ, යදවියා කුච්ඡිම්හ

දානාභිරයතො උළායරො සත්යතො උප්පන්යනො, දායනන තිත්තිිං න
පාපුණිස්සතී’’ති සුත්වා තුට්ඨමානයසො වුත්තප්පකාරිං දානිං පට්ඨයපසි. 
සමණබ්රාහ්මණජිණ්ණාතුරකපණද්ධිකවනිබ් කයාචයක සන්තප්යපසි. 
ය ොධිසත්තස්ස පටිසන්ධිග්ගහණයතො පට්ඨාය රඤ්යඤො ආයස්ස පමාණිං
නායහොසි.තස්ස පුඤ්ඤානුභාභායවනසකලජම්බුදීයපරාජායනොපණ්ණාකාරිං
පහණන්ති.යතනවුත්තිං– 

74. 

‘‘යදාහිංඵුස්සතියාකුච්ඡිිං, ඔක්කන්යතොපියමාතුයා; 

මමයතයජනයමමාතා, තදාදානරතාඅහු. 

75. 

‘‘අධයන ආතුයරජිණ්යණ, යාචයකඅද්ධියක ජයන; 

සමයණබ්රාහ්මයණඛීයණ, යදතිදානිංඅකිඤ්චයන’’ති; 

තත්ථ මමයතයජනාතිමම දානජ්ඣාසයානුභාභායවන. ඛීයණතියභොගාදීහ

පරික්ඛීයණ පාරිජුඤ්ඤප්පත්යත. අකිඤ්චයනති අපරිග්ගයහ. සබ් ත්ථ 

විසයයභුම්මිං.අධනාදයයොහදානධම්මස්සපවත්තියාවිසයයො. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා අකිත්තිවග්යගො 

68 

පටුන 

යදවී මහන්යතන පරිහායරන ගබ්භිං ධායරන්තී දසමායස පරිපුණ්යණ
නගරිං දට්ඨුකාමාහුත්වාරඤ්යඤොආයරොයචසි.රාජායදවනගරිංවියනගරිං
අලඞ්කාරායපත්වායදවිිං රථවරිංආයරොයපත්වානගරිංපදක්ඛිණිංකායරසි.
තස්සා යවස්සවීථියා මජ්ඣප්පත්තකායල කම්මජවාතා චලිිංසු. අමච්චා
රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. යසො යවස්සවීථියිංයයවස්සා සූතිඝරිං කායරත්වා 

ආරක්ඛිංගණ්හායපසි.සාතත්ථපුත්තිංවිජාය.යතනාහ – 

76. 

‘‘දසමායසධාරයත්වාන, කයරොන්යතපුරිංපදක්ඛිණිං; 

යවස්සානිංවීථියාමජ්යඣ, ජයනසිඵුස්සතීමමිං. 

77. ‘‘නමය්හිං මත්තිකිංනාමිං, නාපියපත්තිකසම්භවිං. 

ජායතත්ථයවස්සවීථියිං, තස්මායවස්සන්තයරොඅහූ’’ති. 

තත්ථ කයරොන්යත පුරං පදක්ඛිණන්ති යදවිිං ගයහත්වා

සඤ්ජයමහාරායජනගරිංපදක්ඛිණිංකුරුමායන. යවස්සානන්තිවාණිජානිං. 

න මත්තිකං නාමන්ති න මාතුආගතිං මාතාමහාදීනිං නාමිං. 

යපත්තිකසම්භවන්තිපිතුඉදන්ති යපත්තිකිං, සම්භවතිඑතස්මාතිසම්භයවො, 

තිං යපත්තිකිං සම්භයවො එතස්සාති යපත්තිකසම්භවිං, නාමිං.

මාතාපිතුසම් න්ධවයසනනකතන්තිදස්යසති. ජායතත්ථාතිජායතොඑත්ථ.

‘‘ජායතොම්හී’’තිපි පායඨො. තස්මා යවස්සන්තයරො අහූති යස්මා තදා

යවස්සවීථියිංජායතො, තස්මා යවස්සන්තයරොනාමඅයහොසි, යවස්සන්තයරොති
නාමිංඅකිංසූතිඅත්යථො. 

මහාසත්යතො මාතු කුච්ඡියතො නික්ඛමන්යතො විසයදො හුත්වා අක්ඛීනි 
උම්මීයලත්වාව නික්ඛමි. නික්ඛන්තමත්යත එව මාතු හත්ථිං පසායරත්වා

‘‘අම්ම, දානිං දස්සාමි, අත්ථි කිඤ්චී’’ති ආහ. අථස්ස මාතා ‘‘තාත, 
යථාජ්ඣාසයිං දානිං යදහී’’ති හත්ථසමීයප සහස්සත්ථවිකිං ඨයපසි.

ය ොධිසත්යතොහ උම්මඞ්ගජාතයක (ජා.2.22.590ආදයයො)ඉමස්මිිං ජාතයක 
පච්ඡිමත්තභායවතිතීසුඨායනසුජාතමත්යතොවකයථසි. රාජාමහාසත්තස්ස
අතිදීඝාදියදොසවිවජ්ජිතා මධුරඛීරා චතුසට්ඨිධාතියයො උපට්ඨායපසි. යතන
සද්ධිිං ජාතානිං සට්ඨියා දාරකසහස්සානම්පි ධාතියයො දායපසි. යසො 
සට්ඨිදාරකසහස්යසහ සද්ධිිං මහන්යතන පරිවායරන වඩ්ඪති. තස්ස රාජා 
සතසහස්සග්ඝනකිං කුමාරපිළන්ධනිං කාරායපත්වා අදාසි. යසො
චතුපඤ්චවස්සිකකායලතිං ඔමුඤ්චිත්වාධාතීනිං දත්වාපුනතාහ දීයමානිං
නගණ්හාති.තිං සුත්වාරාජා ‘‘මමපුත්යතනදින්නිංසුදින්න’’න්තිවත්වා 
අපරම්පි කායරසි. තම්පි යදති. දාරකකායලයයව ධාතීනිං නවවායර
පිළන්ධනිංඅදාසි. 
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අට්ඨවස්සිකකායල පන සයනපීයඨ නිසින්යනො චින්යතසි – ‘‘අහිං 

 ාහරකදානිං යදමි, න තිං මිං පරියතොයසති, අජ්ඣත්තිකදානිං

දාතුකායමොම්හ. සයච හ මිං යකොචි හදයිං යායචයය, හදයිං නීහරිත්වා

දයදයයිං. සයච අක්ඛීනි යායචයය, අක්ඛීනි උප්පායටත්වා දයදයයිං. සයච

සකලසරීයරමිංසිංරුධිරම්පිවායායචයය, සකලසරීරයතොමිංසිං ඡින්දිත්වා
රුධිරම්පි අසිනා විජ්ඣිත්වා දයදයයිං. අථාපි යකොචි ‘දායසො යම යහොහී’ති 

වයදයය, අත්තානිංතස්සසායවත්වාදයදයය’’න්ති.තස්යසවිංසභාවිංසරසිං 
චින්යතන්තස්ස චතුනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්ස හලා අයිං මහාපථවී
උදකපරියන්තිං කත්වා කම්පි. සියනරුපබ් තරාජා ඔනමිත්වා

යජතුත්තරනගරාභිමුයඛොඅට්ඨාසි.යතනවුත්තිං – 

78. 

‘‘යදාහිංදාරයකොයහොමි, ජාතියාඅට්ඨවස්සියකො; 

තදානිසජ්ජපාසායද, දානිංදාතුිංවිචින්තයිං. 

79. 

‘‘හදයිං දයදයයිංචක්ඛුිං, මිංසම්පිරුධිරම්පි ච; 

දයදයයිංකායිංසායවත්වා, යදියකොචියාචයයමමිං. 

80. 

‘‘සභාවිංචින්තයන්තස්ස, අකම්පිතමසණ්ඨිතිං; 

අකම්පිතත්ථපථවී, සියනරුවනවටිංසකා’’ති. 

තත්ථ සායවත්වාති ‘‘අජ්ජ පට්ඨාය අහිං ඉමස්ස දායසො’’ති දාසභාවිං

සායවත්වා. ෙදි යකොචි ොචයෙ මමන්ති යකොචි මිං යදි යායචයය. සභාවං

චින්තෙන්තස්සාති අවිපරීතිං අත්තයනො යථාභූතිං සභාවිං අතිත්තිමිං 

යථාජ්ඣාසයිං චින්යතන්තස්ස මම, මය චින්යතන්යතති අත්යථො. 

අකම්පිතන්ති කම්පිතරහතිං. අසණ්ඨිතන්ති සඞ්යකොචරහතිං. යයන හ
යලොභාදිනා අය ොධිසත්තානිං චක්ඛාදිදායන චිත්තුරාසසඞ්ඛාතිං කම්පිතිං

සඞ්යකොචසඞ්ඛාතිං සණ්ඨිතඤ්ච සියා, යතන විනාති අත්යථො. අකම්පීති

අචලි. සියනරුවනවටංසකාති සියනරුම්හ 

උට්ඨිතනන්දනවනඵාරුසකවනමිස්සකවනචිත්තලතාවනාදිකප්පකතරුවනිං

සියනරුවනිං.අථවා සියනරුචජම්බුදීපාදීසුරමණීයවනඤ්චසියනරුවනිං, 
තිංවනිංවටිංසකිං එතිස්සාතිසියනරුවනවටිංසකා. 

එවඤ්ච පථවිකම්පයන වත්තමායන මධුරගම්භීරයදයවො ගජ්ජන්යතො 

ඛණිකවස්සිං වස්සි, විජ්ජුලතානිච්ඡරිිංසු, මහාසමුද්යදො උබ්භිජ්ජි, සක්යකො 

යදවරාජා අප්යඵොයටසි, මහාබ්රහ්මා සාධුකාරමදාසි, යාව බ්රහ්මයලොකා
එකයකොලාහලිං අයහොසි. මහාසත්යතො යසොළසවස්සකායලයයව
සබ් සිප්පානිං නිප්ඵත්තිිං පාපුණි. තස්ස පිතා රජ්ජිං දාතුකායමො මාතරා
සද්ධිිංමන්යතත්වාමද්දරාජකුලයතොමාතුලධීතරිංමද්දිිංනාම රාජකඤ්ඤිං
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ආයනත්වා යසොළසන්නිං ඉත්ථිසහස්සානිං යජට්ඨකිං අග්ගමයහසිිං කත්වා 
මහාසත්තිං රජ්යජ අභිසිඤ්චි. මහාසත්යතො රජ්යජ පතිට්ඨිතකාලයතො
පට්ඨායයදවසිකිං ඡසතසහස්සානිවිස්සජ්යජත්වාමහාදානිංපවත්යතන්යතො
අන්වද්ධමාසිංදානිංඔයලොයකතුිං උපසඞ්කමති.අපරභායගමද්දියදවීපුත්තිං

විජාය.තිංකඤ්චනජායලනසම්පටිච්ඡිිංසු, යතනස්ස‘‘ජාලිකුමායරො’’ත්යවව
නාමිංකරිිංසු.තස්සපදසාගමනකායලසාධීතරිංවිජාය.තිං කණ්හාජියනන

සම්පටිච්ඡිිංසු, යතනස්සා‘‘කණ්හාජිනා’’ත්යවවනාමිංකරිිංසු.යතන වුත්තිං
– 

81. 

‘‘අන්වද්ධමායසපන්නරයස, පුණ්ණමායසඋයපොසයථ; 

පච්චයිංනාගමාරුය්හ, දානිංදාතුිංඋපාගමි’’න්ති. 

තත්ථ අන්වද්ධමායසති අනුභාඅද්ධමායස, අද්ධමායස අද්ධමායසති

අත්යථො. පුණ්ණමායසති පුණ්ණමාසියිං, මාසපරිපූරියා චන්දපරිපූරියා ච
සමන්නාගයත පන්නරයස දානිං දාතුිං උපාගමින්ති සම් න්යධො. තරායිං

යයොජනා – පච්චෙං නාගමාරුය්හ අද්ධමායස අද්ධමායස දානං දාතුං 

දානසාලිං උපාගමං, එවිං උපගච්ඡන්යතො ච යදා එකස්මිිං පන්නරයස 

පුණ්ණමාසිඋයපොසයථ දානිං දාතුිං උපාගමිිං, තදා කලිඞ්ගරට්ඨවිසො 

බ්රාහ්මණා උපගඤ්ඡු මන්ති තත්ථ පච්චෙං නාගන්ති පච්චයනාමකිං
මඞ්ගලහත්ථිිං. ය ොධිසත්තස්සහජාතදිවයසඑකාආකාසචාරිනීකයරණුකා
අභිමඞ්ගලසම්මතිං සබ් යසතහත්ථියපොතකිං ආයනත්වා
මඞ්ගලහත්ථිට්ඨායනඨයපත්වාපක්කාමි.තස්ස මහාසත්තිං පච්චයිංකත්වා
ලද්ධත්තා ‘‘පච්චයයො’’ත්යවව නාමිං කරිිංසු. තිං පච්චයනාමකිං ඔපවය්හිං
හත්ථිනාගිංආරුය්හදානිංදාතුිංඋපාගමින්ති.යතන වුත්තිං– 

82. 

‘‘කලිඞ්ගරට්ඨවිසයා, බ්රාහ්මණාඋපගඤ්ඡුමිං; 

අයාචුිංමිංහත්ථිනාගිං, ධඤ්ඤිංමඞ්ගලසම්මතිං. 

83. 

‘‘අවුට්ඨියකොජනපයදො, දුබ්භික්යඛොඡාතයකොමහා; 

දදාහපවරිංනාගිං, සබ් යසතිංගජුත්තම’’න්ති. 

තත්ථ ‘‘කලිඞ්ගරට්ඨවිසො’’තිආදිගාථා යහට්ඨා කුරුරාජචරියතපි 

(චරියා.1.21-22) ආගතාඑව, තස්මා තාසිං අත්යථොකථාමග්යගොචතත්ථ
වුත්තනයයයනව යවදිතබ්ය ො. ඉධ පන මඞ්ගලහත්ථියනො යසතත්තා 

‘‘සබ්බයසතංගජුත්තම’’න්තිවුත්තිං.ය ොධිසත්යතො හත්ථික්ඛන්ධවරගයතො
– 

84. 
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‘‘දදාමිනවිකම්පාමි, යිංමිංයාචන්තිබ්රාහ්මණා; 

සන්තිංනප්පටිගූහාමි, දායනයමරමයතමයනො’’ති.– 

අත්තයනොදානාභිරතිිංපයවයදන්යතො– 

85. 

‘‘නයමයාචකමනුභාප්පත්යත, පටික්යඛයපොඅනුභාච්ඡයවො; 

මායමභිජ්ජිසමාදානිං, දස්සාමිවිපුලිංගජ’’න්ති.(චරියා. 1.23) – 

පටිජානිත්වාහත්ථික්ඛන්ධයතොඔරුය්හඅනලඞ්කතට්ඨානිං ඔයලොකනත්ථිං
අනුභාපරියායත්වා අනලඞ්කතට්ඨානිං අදිස්වා කුසුමමිස්සගන්යධොදකභරිතිං 
සුවණ්ණභිඞ්ගාරිං ගයහත්වා ‘‘යභොන්යතො ඉයතො එථා’’ති 
අලඞ්කතරජතදාමසදිසිං හත්ථියසොණ්ඩිං යතසිං හත්යථ ඨයපත්වා උදකිං 
පායතත්වාඅලඞ්කතවාරණිංඅදාසි.යතනවුත්තිං– 

86. 

‘‘නාගිංගයහත්වායසොණ්ඩාය, භිඞ්ගායරරතනාමයය; 

ජලිංහත්යථආකිරිත්වා, බ්රාහ්මණානිංඅදිංගජ’’න්ති.(චරියා. 1.24); 

තත්ථ සන්තන්ති විජ්ජමානිං යදයයධම්මිං. නප්පටිගූහාමීති න

පටිච්ඡායදමි. යයොහඅත්තයනොසන්තකිං‘‘මය්හයමවයහොතූ’’තිචින්යතති, 

යාචියතො වා පටික්ඛිපති, යසො යාචකානිං අභිමුයඛ ඨිතම්පි අත්ථයතො
පටිච්ඡායදති නාම. මහාසත්යතො පන අත්තයනො සීසිං ආදිිං කත්වා

අජ්ඣත්තිකදානිං දාතුකායමොව, කථිං  ාහරිං පටික්ඛිපති, තස්මා ආහ 

‘‘සන්තිං නප්පටිගූහාමී’’ති. යතයනවාහ ‘‘දායන යම රමයත මයනො’’ති.
යසසිංයහට්ඨා වුත්තත්ථයමව. 

තස්ස පන හත්ථියනො චතූසු පායදසු අලඞ්කාරා චත්තාරි සතසහස්සානි 

අග්ඝන්ති, උයභොසුපස්යසසුඅලඞ්කාරාද්යවසතසහස්සානි, යහට්ඨාඋදයර

කම් ලිංසතසහස්සිං, පිට්ඨියිංමුත්තාජාලිංමණිජාලිංකඤ්චනජාලන්ති තීණි

ජාලානිතීණිසතසහස්සානි, උයභොකණ්ණාලඞ්කාරා ද්යව සතසහස්සානි, 

පිට්ඨියිං අත්ථතකම් ලිංසතසහස්සිං, කුම්භාලඞ්කායරොසතසහස්සිං, තයයො

වටිංසකාතීණිසතසහස්සානි, කණ්ණචූළාලඞ්කායරොසතසහස්සිං, ද්වින්නිං

දන්තානිං අලඞ්කාරා ද්යව සතසහස්සානි, යසොණ්ඩාය

යසොවත්ථිකාලඞ්කායරො සතසහස්සිං, නඞ්ගුට්ඨාලඞ්කායරො සතසහස්සිං, 

ආයරොහණනිස්යසණි සතසහස්සිං, භුඤ්ජනකටාහිං සතසහස්සිං, ඨයපත්වා
අනග්ඝභණ්ඩිං ඉදිං තාව එත්තකිං චතුවීසති සතසහස්සානි අග්ඝති.

ඡත්තපිණ්ඩියිං පන මණි, චූළාමණි, මුත්තාහායර මණි, අඞ්කුයස මණි, 

හත්ථිකණ්ඨයවඨනමුත්තාහායර මණි, හත්ථිකුම්යභ මණීති ඉමානි ඡ

අනග්ඝානි, හත්ථීපිඅනග්යඝොඑවාතිහත්ථිනාසද්ධිිංසත්ත අනග්ඝානි, තානි
සබ් ානිබ්රාහ්මණානිංඅදාසි.තථාහත්ථියනොපරිචාරකානිපඤ්ච කුලසතානි
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හත්ථියමණ්ඩහත්ථියගොපයකහ සද්ධිිං අදාසි. සහ දායනන පනස්ස යහට්ඨා 
වුත්තනයයයනවභූමිකම්පාදයයොඅයහසුිං.යතනවුත්තිං– 

87. 

‘‘පුනාපරිංදදන්තස්ස, සබ් යසතිංගජුත්තමිං; 

තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා’’ති. 

ජාතයකපි (ජා.2.22.1673) වුත්තිං– 

‘‘තදාසි යිංභිිංසනකිං, තදාසියලොමහිංසනිං; 

හත්ථිනායගපදින්නම්හ, යමදනීසම්පකම්පථා’’ති. 

88. තස්ස නාගස්ස දායනනාති ඡහ අනග්යඝහ සද්ධිිං 
චතුවීසතිසතසහස්සග්ඝනිකඅලඞ්කාරභණ්ඩසහතස්සතස්සමඞ්ගලහත්ථිස්ස

පරිච්චායගන. සිවයෙොති සිවිරාජකුමාරා යචව සිවිරට්ඨවාසියනො ච.
‘‘සිවයයො’’ති ච යදසනාසීසයමතිං. තත්ථ හ අමච්චා පාරිසජ්ජා
බ්රාහ්මණගහපතිකා යනගමජානපදා නාගරා සකලරට්ඨවාසියනො ච

සඤ්ජයමහාරාජිංඵුස්සතියදවිිංමද්දියදවිඤ්චඨයපත්වාසබ්ය එව. කුද්ධාති

යදවතාවත්තයනන ය ොධිසත්තස්ස කුද්ධා. සමාගතාති සන්නිපතිතා. යත 
කිර බ්රාහ්මණා හත්ථිිං ලභිත්වා තිං අභිරුහත්වා මහාද්වායරන පවිසිත්වා

නගරමජ්යඣනපායිංසු. මහාජයනනච‘‘අම්යභොබ්රාහ්මණා, අම්හාකිංහත්ථී

කුයතො අභිරුළ්යහො’’ති වුත්යත ‘‘යවස්සන්තරමහාරායජන යනො හත්ථී

දින්යනො, යකතුම්යහ’’තිහත්ථවිකාරාදීහ ඝට්යටන්තාඅගමිංසු.අථඅමච්යච

ආදිිං කත්වා මහාජනා රාජද්වායර සන්නිපතිත්වා ‘‘රඤ්ඤා නාම
බ්රාහ්මණානිංධනිංවාධඤ්ඤිංවායඛත්තිංවාවත්ථුවා දාසිදාසපරිචාරිකාවා

දාතබ් ා සියා, කථඤ්හ නාමායිං යවස්සන්තරමහාරාජා රාජාරහිං 

මඞ්ගලහත්ථිිං දස්සති, න ඉදානි එවිං රජ්ජිං විනායසතුිං දස්සාමා’’ති
උජ්ඣායත්වා සඤ්ජයමහාරාජස්ස තමත්ථිං ආයරොයචත්වා යතන

අනුභානීයමානාඅනනුභායන්තාඅගමිංසු.යකවලිංපන – 

‘‘මානිංදණ්යඩනසත්යථන, නහයසො න්ධනාරයහො; 

පබ් ායජහ ච නිං රට්ඨා, වඞ්යක වසතු පබ් යත’’ති. (ජා. 
2.22.1687) – 

වදිිංසු.යතනවුත්තිං– 

‘‘පබ් ායජසුිංසකාරට්ඨා, වඞ්කිංගච්ඡතුපබ් ත’’න්ති. 

තත්ථ පබ්බායජසුන්තිරජ්ජයතො හ වාසත්ථායඋස්සුක්කමකිංසු; – 

රාජාපි‘‘මහායඛොඅයිංපටිපක්යඛො, හන්දමමපුත්යතොකතිපාහිං රජ්ජයතො
 හවසතූ’’තිචින්යතත්වා– 
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‘‘එයසො යචසිවීනිංඡන්යදො, ඡන්දිං නප්පනුභාදාමයස; 

ඉමිංයසොවසතුරත්තිිං, කායමචපරිභුඤ්ජතු. 

‘‘තයතොරතයාවිවසායන, සූරියුග්ගමනිංපති; 

සමග්ගා සිවයයො හුත්වා, රට්ඨා පබ් ාජයන්තු න’’න්ති. (ජා. 
2.22.1688-1689) – 

වත්වා පුත්තස්සසන්තියකකත්තාරිං යපයසසි‘‘ඉමිංපවත්තිිංමමපුත්තස්ස
ආයරොයචහී’’ති.යසොතථාඅකාසි. 

මහාසත්යතොපිතිංසුත්වා– 

‘‘කිස්මිිංයමසිවයයොකුද්ධා, නාහිංපස්සාමිදුක්කටිං; 

තිං යම කත්යත වියාචික්ඛ, කස්මා පබ් ාජයන්ති ම’’න්ති. (ජා. 
2.22.1701) – 

කාරණිං පුච්ඡි. යතන ‘‘තුම්හාකිං හත්ථිදායනනා’’ති වුත්යත 
යසොමනස්සප්පත්යතොහුත්වා– 

‘‘හදයිංචක්ඛුම්පහිංදජ්ජිං, කිිංයම ාහරකිංධනිං; 

හරඤ්ඤිංවාසුවණ්ණිංවා, මුත්තායවළුරියාමණි. 

‘‘දක්ඛිණිං වාපහිං ාහුිං, දිස්වා යාචකමාගයත; 

දයදයයිංනවිකම්යපයයිං, දායනයමරමයතමයනො. 

‘‘කාමිංමිංසිවයයොසබ්ය , පබ් ායජන්තුහනන්තුවා; 

යනව දානා විරමිස්සිං, කාමිං ඡින්දන්තු සත්තධා’’ති. (ජා. 
2.22.1703-1705) – 

වත්වා‘‘නාගරායමඑකදිවසිංදානිංදාතුිංඔකාසිංයදන්තු, ස්යව දානිංදත්වා
තතියදිවයස ගමිස්සාමී’’ති වත්වා කත්තාරිං යතසිං සන්තියක යපයසත්වා 

‘‘අහිං ස්යව සත්තසතකිං නාම මහාදානිං දස්සාමි, සත්තහත්ථිසතානි 
සත්තඅස්සසතානි සත්තරථසතානි සත්තඉත්ථිසතානි සත්තදාසසතානි

සත්තදාසිසතානි සත්තයධනුභාසතානි පටියායදහ, නානප්පකාරඤ්ච
අන්නපානාදිිං සබ් ිං දාතබ් යුත්තකිං උපට්ඨයපහී’’ති සබ් කම්මිකිං
අමච්චිං ආණායපත්වා එකයකොව මද්දියදවියා වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා

‘‘භද්යදමද්දි, අනුභාගාමිකනිධිිංනිදහමානා, සීලවන්යතසුදයදයයාසී’’ති තම්පි
දායන නියයොයජත්වා තස්සා අත්තයනො ගමනකාරණිං ආචික්ඛිත්වා ‘‘අහිං

වනිං වසනත්ථාය ගමිස්සාමි, ත්විං ඉයධව අනුභාක්කණ්ඨිතා වසාහී’’තිආහ.

සා‘‘නාහිං, මහාරාජ, තුම්යහහවිනාඑකදිවසම්පිවසිස්සාමී’’තිආහ. 
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දුතියදිවයසසත්තසතකිංමහාදානිංපවත්යතසි.තස්සසත්තසතකිංදානිං 
යදන්තස්යසව සායිං අයහොසි. අලඞ්කතරයථන මාතාපිතූනිං වසනට්ඨානිං
ගන්ත්වා ‘‘අහිං ස්යව ගමිස්සාමී’’ති යත ආපුච්ඡිත්වා අකාමකානිං යතසිං
අස්සුමුඛානිං යරොදන්තානිංයයව වන්දිත්වා පදක්ඛිණිං කත්වා තයතො
නික්ඛමිත්වා තිං දිවසිං අත්තයනො නියවසයන වසිත්වා පුනදිවයස
‘‘ගමිස්සාමී’’ති පාසාදයතො ඔතරි. මද්දියදවී සස්සුසසුයරහ නානානයයහ
යාචිත්වා නිවත්තියමානාපි යතසිං වචනිං අනාදියත්වා යත වන්දිත්වා
පදක්ඛිණිං කත්වා යසසිත්ථියයො අපයලොයකත්වා ද්යව පුත්යත ආදාය 
යවස්සන්තරස්සපඨමතරිංගන්ත්වාරයථඅට්ඨාසි. 

මහාපුරියසො රථිං අභිරුහත්වා රයථ ඨියතො මහාජනිං ආපුච්ඡිත්වා 

‘‘අප්පමත්තාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකයරොථා’’තිඔවාදමස්ස දත්වානගරයතො
නික්ඛමි. ය ොධිසත්තස්සමාතා‘‘පුත්යතොයමදානවිත්තයකොදානිංයදතූ’’ති
ආභරයණහසද්ධිිං සත්තරතනපූරානිසකටානිඋයභොසු පස්යසසු යපයසසි.
යසොපි අත්තයනො කායාරුළ්හයමව ආභරණභණ්ඩිං සම්පත්තයාචකානිං 
අට්ඨාරසවායරදත්වායසසිං සබ් මදාසි.නගරානික්ඛමිත්වාවනිවත්තිත්වා
ඔයලොයකතුකායමොඅයහොසි.අථස්ස පුඤ්ඤානුභාභායවනරථප්පමායණඨායන
මහාපථවී භිජ්ජිත්වා පරිවත්තිත්වා රථිං නගරාභිමුඛිං අකාසි. යසො
මාතාපිතූනිං වසනට්ඨානිං ඔයලොයකසි. යතනකාරුඤ්යඤන පථවිකම්යපො 

අයහොසි.යතනවුත්තිං ‘‘යතසංනිච්ඡුභමානාන’’න්තිආදි. 

89-90. තත්ථ නිච්ඡුභමානානන්ති යතසු සිවීසු නික්කඩ්ඪන්යතසු, 

පබ් ායජන්යතසූති අත්යථො. යතසිං වා නික්ඛමන්තානිං. මහාදානං 

පවත්යතතුන්ති සත්තසතකමහාදානිං දාතුිං. ආොචිස්සන්ති යාචිිං. 

සාවයිත්වාති යඝොසායපත්වා. කණ්ණයභරින්තියුගලමහායභරිිං. දදාමහන්ති
දදාමිඅහිං. 

91. අයථත්ථාතිඅයථවිංදායනදීයමායනඑතස්මිිංදානග්යග. තුමූය ොති

එකයකොලාහලීභූයතො. යභරයවොති භයාවයහො. මහාසත්තඤ්හ ඨයපත්වා

අඤ්යඤසිං යසො භයිං ජයනති, තස්ස භයජනනාකාරිං දස්යසතුිං. 

‘‘දායනනිම’’න්තිආදි වුත්තිං. ඉමිං යවස්සන්තරමහාරාජානිං දායනන

යහතුනාසිවයයොරට්ඨයතොනීහරන්තිපබ් ායජන්ති, තථාපි පුනචඑවරූපිං
දානිංයදතිඅයන්ති. 

92-94. ඉදානි තිංදානිංදස්යසතුිං ‘‘හත්ථි’’න්තිගාථමාහ.තත්ථ ගවන්ති

යධනුභාිං. චතුවාහිං රථං දත්වාති වහන්තීති වාහයනො, අස්සා, චතුයරො
ආජඤ්ඤසින්ධයව රථඤ්ච බ්රාහ්මණානිං දත්වාති අත්යථො. මහාසත්යතො හ
තථා නගරයතො නික්ඛමන්යතො සහජායත සට්ඨිසහස්යස අමච්යච
යසසජනඤ්ච අස්සුපුණ්ණමුඛිං අනුභා ද්ධන්තිං නිවත්යතත්වා රථිං 

පායජන්යතො මද්දිිං ආහ – ‘‘සයච, භද්යද, පච්ඡයතො යාචකා ආගච්ඡන්ති, 
උපධායරයයාසී’’ති. සා ඔයලොයකන්තී නිසීදි. අථස්ස සත්තසතකමහාදානිං
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පටුන 

ගමනකායල කතදානඤ්ච සම්පාපුණිතුිං අසක්යකොන්තා චත්තායරො

බ්රාහ්මණාආගන්ත්වා ‘‘යවස්සන්තයරොකුහ’’න්ති පුච්ඡිත්වා ‘‘දානිං දත්වා

රයථනගයතො’’ති වුත්යත ‘‘අස්යසයාචිස්සාමා’’ති අනුභා න්ධිිංසු. මද්දී යත

ආගච්ඡන්යත දිස්වා ‘‘යාචකා, යදවා’’ති ආයරොයචසි. මහාසත්යතො රථිං
ඨයපසි.යතආගන්ත්වාඅස්යසයාචිිංසු.මහාසත්යතො අස්යසඅදාසි.යතයත
ගයහත්වාගතා.අස්යසසු පනදින්යනසු රථධුරිංආකායසයයවඅට්ඨාසි.අථ
චත්තායරො යදවපුත්තා යරොහතමිගවණ්යණනාගන්ත්වා රථධුරිං
සම්පටිච්ඡිත්වාඅගමිංසු.මහාසත්යතොයතසිංයදවපුත්තභාවිංඤත්වා– 

‘‘ඉඞ්ඝමද්දිනිසායමහ, චිත්තරූපිංවදිස්සති; 

මිගයරොහච්චවණ්යණන, දක්ඛිණස්සා වහන්ති ම’’න්ති. (ජා. 
2.22.1864) – 

මද්දියාආහ. 

තත්ථ චිත්තරූපංවාතිඅච්ඡරියරූපිංවිය. දක්ඛිණස්සාතිසුසික්ඛිතඅස්සා

විය මං වහන්ති. 

අථ නිං එවිං ගච්ඡන්තිං අපයරො බ්රාහ්මයණො ආගන්ත්වා රථිං යාචි. 
මහාසත්යතො පුත්තදාරිං ඔතායරත්වා රථිං අදාසි. රයථ පන දින්යන
යදවපුත්තා අන්තරධායිංසු.තයතොපට්ඨායපනසබ්ය පිපත්තිකාවඅයහසුිං.

අථ මහාසත්යතො ‘‘මද්දි, ත්විං කණ්හාජිනිං ගණ්හාහ, අහිං ජාලිකුමාරිං
ගණ්හාමී’’ති උයභොපි ද්යව දාරයක අඞ්යකනාදාය අඤ්ඤමඤ්ඤිං
පියසල්ලාපා පටිපථිං ආගච්ඡන්යත මනුභාස්යස වඞ්කපබ් තස්ස මග්ගිං
පුච්ඡන්තා සයයමව ඔනයතසු ඵලරුක්යඛසු ඵලානි දාරකානිං දදන්තා
අත්ථකාමාහ යදවතාහ මග්ගස්ස සඞ්ඛිපිතත්තා තදයහව යචතරට්ඨිං

සම්පාපුණිිංසු. යතනවුත්තිං ‘‘චතුවාහිංරථංදත්වා’’තිආදි. 

තත්ථ ඨත්වා චාතුම්මහාපයථති අත්තයනො ගමනමග්යගන පස්සයතො
ආගයතන යතන බ්රාහ්මයණන ආගතමග්යගන ච විනිවිජ්ඣිත්වා 
ගතට්ඨානත්තා චතුක්කසඞ්ඛායත චතුමහාපයථ ඨත්වා තස්ස බ්රාහ්මණස්ස

රථිං දත්වා. එකාකියෙොති අමච්චයසවකාදිසහායාභායවන එකයකො.

යතයනවාහ ‘‘අදුතියෙො’’ති. මද්දියදවිංඉදමබ්රවීතිමද්දියදවිිංඉදිංඅභාසි. 

96-99. පදුමං පුණ්ඩරීකංවාති පදුමිං විය, පුණ්ඩරීකිං විය ච. 

කණ්හාජිනග්ගහීති කණ්හාජිනිං අග්ගයහසි. අභිජාතාති ජාතිසම්පන්නා. 

විසමං සමන්ති විසමිං සමඤ්ච භූමිප්පයදසිං. එන්තීති ආගච්ඡන්ති. 

අනුමග්යග පටිප්පයථතිඅනුභාමග්යගවා පටිපයථවාති වා-සද්දස්ස යලොයපො

දට්ඨබ්ය ො. කරුණන්ති භාවනපුිංසකනිද්යදයසො, කරුණායතත්තන්ති

අත්යථො. දුක්ෙං යත පටියවයදන්තීති ඉයම එවිං සුඛුමාලා පදසා ගච්ඡන්ති, 
දූයරවඉයතොවඞ්කපබ් යතොති යතතදාඅම්යහසුකාරුඤ්ඤවයසනඅත්තනා
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දුක්ඛිං පටිලභන්ති, තථා අත්තයනො උප්පන්නදුක්ඛිං පටියවයදන්ති වාති
අත්යථො. 

100-1. පවයනති මහාවයන. ඵලියනති ඵලවන්යත. උබ්බිද්ධාති උද්ධිං

උග්ගතා උච්චා. උපගච්ඡන්ති දාරයකති යථා ඵලානි දාරකානිං

හත්ථූපගය්හකානි යහොන්ති, එවිංරුක්ඛාසයයමවසාඛාහඔනමිත්වාදාරයක
උයපන්ති. 

102. අච්ඡරිෙන්තිඅච්ඡරායයොග්ගිං, අච්ඡරිංපහරිතුිංයුත්තිං. අභූතපුබ් ිං

භූතන්ති අබ්භතං. යලොමානිංහිංසනසමත්ථතාය ය ොමහංසනං.සාහුකාරන්ති

සාධුකාරිං, අයයමව වා පායඨො. ඉත්ථිරතනභායවන සබ්ය හ අඞ්යගහ

අවයයවහයසොභතීති සබ්බඞ්ගයසොභනා. 

103-4. අච්යඡරං වතාති අච්ඡරියිං වත. යවස්සන්තරස්ස යතයජනාති

යවස්සන්තරස්ස පුඤ්ඤානුභාභායවන. සඞ්ඛිපිංසු පථං ෙක්ොති යදවතා

මහාසත්තස්ස පුඤ්ඤයතයජන යචොදිතා තිං මග්ගිං පරික්ඛයිං පායපසුිං, 

අප්පකිං අකිංසු, තිං පන දාරයකසු කරුණාය කතිං විය කත්වා වුත්තිං 

‘‘අනුකම්පාෙදාරයක’’ති.යජතුත්තරනගරයතොහසුවණ්ණගිරිතායලොනාම 

පබ් යතො පඤ්ච යයොජනානි, තයතො යකොන්තිමාරා නාම නදී පඤ්ච

යයොජනානි, තයතොමාරඤ්ජනාගිරි නාමපබ් යතොපඤ්චයයොජනානි, තයතො

දණ්ඩබ්රාහ්මණගායමො නාම පඤ්ච යයොජනානි, තයතො මාතුලනගරිං දස 

යයොජනානි, ඉති තිං රට්ඨිං යජතුත්තරනගරයතො තිිංස යයොජනානි යහොති.
යදවතා ය ොධිසත්තස්සපුඤ්ඤයතයජනයචොදිතාමග්ගිං පරික්ඛයිංපායපසුිං.
තිං සබ් ිං එකායහයනව අතික්කමිිංසු. යතන වුත්තිං 

‘‘නික්ෙන්තදිවයසයනව, යචතරට්ඨමුපාගමු’’න්ති. 

එවිංමහාසත්යතොසායන්හසමයිංයචතරට්යඨමාතුලනගරිංපත්වාතස්ස 

නගරස්ස ද්වාරසමීයප සාලායිං නිසීදි. අථස්ස මද්දියදවී පායදසු රජිං
පුඤ්ඡිත්වා පායද සම් ාහත්වා ‘‘යවස්සන්තරස්ස ආගතභාවිං
ජානායපස්සාමී’’ති සාලයතො නික්ඛමිත්වා තස්ස චක්ඛුපයථ සාලද්වායර
අට්ඨාසි. නගරිං පවිසන්තියයො ච නික්ඛමන්තියයො ච ඉත්ථියයො තිං දිස්වා
පරිවායරසුිං.මහාජයනොතඤ්චයවස්සන්තරඤ්ච පුත්යතචස්සතථාආගයත
දිස්වා රාජූනිං ආචික්ඛි. සට්ඨිසහස්සා රාජායනො යරොදන්තා පරියදවන්තා
තස්ස සන්තිකිං ආගන්ත්වා මග්ගපරිස්සමිං වියනොයදත්වා තථා
ආගමනකාරණිංපුච්ඡිිංසු. 

මහාසත්යතො හත්ථිදානිං ආදිිං කත්වා සබ් ිං කයථසි. තිං සුත්වා යත 
අත්තයනො රජ්යජන නිමන්තයිංසු. මහාපුරියසො ‘‘මයා තුම්හාකිං රජ්ජිං

පටිග්ගහතයමව යහොතු, රාජා පන මිං රට්ඨා පබ් ායජති, තස්මා
වඞ්කපබ් තයමව ගමිස්සාමී’’ති වත්වා යතහ නානප්පකාරිං තත්ථ වාසිං
යාචියමායනොපි තිං අනලඞ්කරිත්වා යතහ ගහතාරක්යඛො තිං රත්තිිං
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සාලායයමව වසිත්වා පුනදිවයස පායතොව නානග්ගරසයභොජනිං භුඤ්ජිත්වා
යතහ පරිවුයතො නික්ඛමිත්වා පන්නරසයයොජනමග්ගිං ගන්ත්වා වනද්වායර
ඨත්වා යත නිවත්යතත්වා පුරයතො පන්නරසයයොජනමග්ගිං යතහ
ආචික්ඛිතනියායමයනවඅගමාසි.යතන වුත්තිං– 

105. 

‘‘සට්ඨිරාජසහස්සානි, තදාවසන්තිමාතුයල; 

සබ්ය පඤ්ජලිකාහුත්වා, යරොදමානාඋපාගමුිං. 

106. 

‘‘තත්ථවත්යතත්වාසල්ලාපිං, යචයතහයචතපුත්යතහ; 

යතතයතොනික්ඛමිත්වාන, වඞ්කිංඅගමුපබ් ත’’න්ති. 

තත්ථ තත්ථ වත්යතත්වා සල් ාපන්ති තත්ථ යතහ රාජූහ සමාගයමහ

සද්ධිිං පටිසම්යමොදමානා කථිං පවත්යතත්වා. යචතපුත්යතහීති

යචතරාජපුත්යතහ. යත තයතො නික්ෙමත්වානාති යත රාජායනො තයතො

වනද්වාරට්ඨායනනිවත්යතත්වා. වඞ්කංඅගමුපබ්බතන්තිඅම්යහචත්තායරො
ජනාවඞ්කපබ් තිං උද්දිස්සඅගමම්හා. 

අථ මහාසත්යතො යතහ ආචික්ඛිතමග්යගන ගච්ඡන්යතො
ගන්ධමාදනපබ් තිං පත්වා තිං දිවසිං තත්ථ වසිත්වා තයතො
උත්තරදිසාභිමුයඛො යවපුල්ලපබ් තපායදන ගන්ත්වා යකතුමතීනදීතීයර
නිසීදිත්වා වනචරයකනදින්නිංමධුමිංසිංඛාදිත්වාතස්සසුවණ්ණසූචිිංදත්වා
න්හත්වාපිවිත්වා පටිප්පස්සද්ධදරයථොනදිිංඋත්තරිත්වාසානුභාපබ් තසිඛයර
ඨිතස්ස නියරොධස්ස මූයල යථොකිං නිසීදිත්වා උට්ඨාය ගච්ඡන්යතො
නාලිකපබ් තිං පරිහරන්යතො මුචලින්දසරිං ගන්ත්වා සරතීයරන
පුබ්බුත්තරකණ්ණිං පත්වා එකපදිකමග්යගයනව වනඝටිං පවිසිත්වා තිං 
අතික්කම්ම ගිරිවිදුග්ගානිං නදීපභවානිං පුරයතො චතුරස්සයපොක්ඛරණිිං
පාපුණි. 

107. තස්මිිං ඛයණසක්යකොආවජ්යජන්යතො ‘‘මහාසත්යතොහමවන්තිං

පවිට්යඨො, වසනට්ඨානිංලද්ධුිංවට්ටතී’’තිචින්යතත්වාවිස්සකම්මිංයපයසසි
– ‘‘ගච්ඡ වඞ්කපබ් තකුච්ඡිම්හ රමණීයය ඨායන අස්සමපදිං මායපහී’’ති.
යසො තත්ථ ද්යව පණ්ණසාලායයො ද්යව චඞ්කයම ද්යව ච
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි මායපත්වා යතසු යතසු ඨායනසු
නානාපුප්ඵවිචිත්යතරුක්යඛ ඵලියතරුක්යඛ පුප්ඵගච්යඡ කදලිවනාදීනි ච 
දස්යසත්වා සබ්ය  පබ් ජිතපරික්ඛායර පටියායදත්වා ‘‘යයයකචි

පබ් ජිතුකාමා, යත ගණ්හන්තූ’’ති අක්ඛරානි ලිඛිත්වා අමනුභාස්යස ච
යභරවසද්යදමිගපක්ඛියනොච පටික්කමායපත්වාසකට්ඨානයමවගයතො. 
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මහාසත්යතො එකපදිකමග්ගිං දිස්වා ‘‘පබ් ජිතානිං වසනට්ඨානිං 
භවිස්සතී’’තිමද්දිඤ්චපුත්යතචතත්යථවඨයපත්වාඅස්සමපදිංපවිසිත්වා 
අක්ඛරානි ඔයලොයකත්වා ‘‘සක්යකන දින්යනොස්මී’’ති පණ්ණසාලද්වාරිං
විවරිත්වා පවිට්යඨො ඛග්ගඤ්ච ධනුභාඤ්ච අපයනත්වා සාටයක ඔමුඤ්චිත්වා
ඉසියවසිං ගයහත්වා කත්තරදණ්ඩිං ආදාය නික්ඛමිත්වා
පච්යචකබුද්ධසදියසනඋපසයමනදාරකානිංසන්තිකිං අගමාසි.මද්දියදවීපි
මහාසත්තිං දිස්වා පායදසු පතිත්වා යරොදිත්වා යතයනව සද්ධිිං අස්සමිං
පවිසිත්වා අත්තයනො පණ්ණසාලිං ගන්ත්වා ඉසියවසිං ගණ්හ. පච්ඡා
පුත්යතපි තාපසකුමාරයක කරිිංසු. ය ොධිසත්යතො මද්දිිං වරිං යාචි ‘‘මයිං

ඉයතොපට්ඨායපබ් ජිතානාම, ඉත්ථීචනාමබ්රහ්මචරියස්සමලිං, මාදානි

අකායල මම සන්තිකිං ආගච්ඡා’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා

මහාසත්තම්පි වරිං යාචි ‘‘යදව, තුම්යහ පුත්යත ගයහත්වා ඉයධව යහොථ, 
අහිංඵලාඵලිංආහරිස්සාමී’’ති.සාතයතොපට්ඨායඅරඤ්ඤයතොඵලාඵලානි 

ආහරිත්වා තයයො ජයන පටිජග්ගි. ඉති චත්තායරො ඛත්තියා
වඞ්කපබ් තකුච්ඡියිං සත්තමාසමත්තිං වසිිංසු. යතන වුත්තිං 

‘‘ආමන්තයිත්වායදවින්යදො, විස්සකම්මංමහිද්ධික’’න්තිආදි. 

තත්ථ ආමන්තයිත්වාති පක්යකොසායපත්වා. මහිද්ධිකන්ති මහතියා

යදවිද්ධියා සමන්නාගතිං. අස්සමං සුකතන්ති අස්සමපදිං සුකතිං කත්වා. 

රම්මං යවස්සන්තරස්ස වසනානුභාච්ඡවිකිං පණ්ණසා ං. සුමාපොති සුට්ඨු

මාපය.ආණායපසීතිවචනයසයසො. සුමාපයීතිසම්මාමායපසි. 

111. අසුඤ්යඤොති යථා යසො අස්සයමො අසුඤ්යඤො යහොති, එවිං තස්ස

අසුඤ්ඤභාවකරයණන අසුඤ්යඤොයහොමි. ‘‘අසුඤ්යඤ’’තිවා පායඨො, මම
වසයනයනව අසුඤ්යඤ අස්සයම දාරයක අනුභාරක්ඛන්යතො වසාමි තත්ථ
තිට්ඨාමි. ය ොධිසත්තස්ස යමත්තානුභාභායවන සමන්තා තියයොජයන සබ්ය 
තිරච්ඡානාපියමත්තිං පටිලභිිංසු. 

එවිංයතසුතත්ථවසන්යතසුකලිඞ්ගරට්ඨවාසී ජූජයකො නාමබ්රාහ්මයණො 

අමත්තතාපනාෙ නාම භරියාය ‘‘නාහිං යත නිච්චිං

ධඤ්ඤයකොට්ටනඋදකාහරණයාගුභත්තපචනාදීනි කාතුිං සක්යකොමි, 

පරිචාරකිංයමදාසිංවාදාසිිංවාආයනහී’’තිවුත්යත‘‘කුයතොහිංයතයභොති
දුග්ගයතොදාසිංවා දාසිිංවාලභිස්සාමී’’තිවත්වාතාය‘‘එසයවස්සන්තයරො
රාජා වඞ්කපබ් යත වසති. තස්ස පුත්යත මය්හිං පරිචාරයක යාචිත්වා
ආයනහී’’තිවුත්යතකියලසවයසනතස්සා පටි ද්ධචිත්තතායතස්සාවචනිං
අතික්කමිතුිං අසක්යකොන්යතො පායථයයිං පටියාදායපත්වා අනුභාක්කයමන
යජතුත්තරනගරිංපත්වා‘‘කුහිංයවස්සන්තරමහාරාජා’’තිපුච්ඡි. 

මහාජයනො ‘‘ඉයමසිං යාචකානිං අතිදායනන අම්හාකිං රාජා රට්ඨා 

පබ් ාජියතො, එවිංඅම්හාකිංරාජානිංනායසත්වාපුනපිඉයධවආගච්ඡතී’’ති 
යලඩ්ඩුදණ්ඩාදිහත්යථො උපක්යකොසන්යතො බ්රාහ්මණිං අනුභා න්ධි. යසො
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පටුන 

යදවතාවිග්ගහයතො හුත්වා තයතො නික්ඛමිත්වා වඞ්කපබ් තගාමිමග්ගිං
අභිරුළ්යහො අනුභාක්කයමන වනද්වාරිං පත්වා මහාවනිං අජ්යඣොගායහත්වා
මග්ගමූළ්යහො හුත්වා විචරන්යතො යතහ රාජූහ ය ොධිසත්තස්ස

ආරක්ඛණත්ථාය ඨපියතන යචතපුත්යතන සමාගඤ්ඡි. යතන ‘‘කහිං, යභො 

බ්රාහ්මණ, ගච්ඡසී’’ති පුට්යඨො ‘‘යවස්සන්තරමහාරාජස්ස සන්තික’’න්ති

වුත්යත ‘‘අද්ධා අයිං බ්රාහ්මයණො තස්ස පුත්යත වා යදවිිං වා යාචිතුිං

ගච්ඡතී’’ති චින්යතත්වා ‘‘මා යඛො, ත්විං බ්රාහ්මණ, තත්ථ ගඤ්ඡි, සයච

ගච්ඡසි, එත්යථවයත සීසිංඡින්දිත්වාමය්හිංසුනඛානිංඝාසිංකරිස්සාමී’’ති

යතනසන්තජ්ජියතොමරණභයභීයතො ‘‘අහමස්සපිතරායපසියතොදූයතො, ‘තිං
ආයනස්සාමී’ති ආගයතො’’ති මුසාවාදිං අභාසි. තිං සුත්වා යචතපුත්යතො
තුට්ඨහට්යඨොබ්රාහ්මණස්ස සක්කාරසම්මානිංකත්වාවඞ්කපබ් තගාමිමග්ගිං
ආචික්ඛි. යසො තයතො පරිං ගච්ඡන්යතො අන්තරාමග්යග අච්චුයතන නාම
තාපයසන සද්ධිිං සමාගන්ත්වා තම්පි මග්ගිං පුච්ඡිත්වා යතනාපි මග්යග
ආචික්ඛියත යතන ආචික්ඛිතසඤ්ඤාය මග්ගිං ගච්ඡන්යතො අනුභාක්කයමන
ය ොධිසත්තස්ස අස්සමපදට්ඨානසමීපිං ගන්ත්වා මද්දියදවියා ඵලාඵලත්ථිං 
ගතකායලය ොධිසත්තිංඋපසඞ්කමිත්වාඋයභොදාරයකයාචි. යතනවුත්තිං– 

112. 

‘‘පවයනවසමානස්ස, අද්ධියකොමිංඋපාගමි; 

අයාචිපුත්තයකමය්හිං, ජාලිිංකණ්හාජිනිංචුයභො’’ති. 
එවිං බ්රාහ්මයණන දාරයකසුයාචියතසු මහාසත්යතො ‘‘චිරස්සිං වත යම

යාචයකො අධිගයතො, අජ්ජාහිං අනවයසසයතො දානපාරමිිං පූයරස්සාමී’’ති
අධිප්පායයන යසොමනස්සජායතො පසාරිතහත්යථ සහස්සත්ථවිකිං
ඨයපන්යතො විය බ්රාහ්මණස්ස චිත්තිං පරියතොයසන්යතො සකලඤ්ච තිං

පබ් තකුච්ඡිිංඋන්නායදන්යතො ‘‘දදාමිතවමය්හිංපුත්තයක, අපිචමද්දියදවී

පනපායතොවඵලාඵලත්ථායවනිංගන්ත්වා සායිංආගමිස්සති, තායආගතාය
යතපුත්තයකදස්යසත්වාත්වඤ්චමූලඵලාඵලිංඛාදිත්වා එකරත්තිිංවසිත්වා
විගතපරිස්සයමො පායතොව ගමිස්සසී’’ති ආහ. බ්රාහ්මයණො ‘‘කාමඤ්යචස 

උළාරජ්ඣාසයතාය පුත්තයක දදාති, මාතා පන වච්ඡගිද්ධා ආගන්ත්වා

දානස්ස අන්තරායම්පි කයරයය, යිංනූනාහිං ඉමිං නිප්පීයළත්වා දාරයක
ගයහත්වා අජ්යජව ගච්යඡයය’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘පුත්තා යච යත මය්හිං

දින්නා, කිිංදානිමාතරිං දස්යසත්වායපසියතහ, දාරයකගයහත්වාඅජ්යජව

ගමිස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘සයච, ත්විං බ්රාහ්මණ, රාජපුත්තිිං මාතරිං දට්ඨුිං න

ඉච්ඡසි, ඉයම දාරයක ගයහත්වා යජතුත්තරනගරිං ගච්ඡ, තත්ථ

සඤ්ජයමහාරාජා දාරයක ගයහත්වා මහන්තිං යත ධනිං දස්සති, යතන

දාසදාසියයො ගණ්හස්සසි, සුඛඤ්ච ජීවිස්සසි, අඤ්ඤථා ඉයම සුඛුමාලා

රාජදාරකා, කිිංයතයවයයාවච්චිංකරිස්සන්තී’’තිආහ. 

බ්රාහ්මයණො ‘‘එවම්පි මයා න සක්කා කාතුිං, රාජදණ්ඩයතො භායාමි, 
මය්හයමව ගාමිං යනස්සාමී’’ති ආහ. ඉමිං යතසිං කථාසල්ලාපිං සුත්වා
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දාරකා ‘‘පිතා යනො යඛො අම්යහ බ්රාහ්මණස්ස දාතුකායමො’’ති පක්කමිත්වා
යපොක්ඛරණිිං ගන්ත්වා පදුමිනිගච්යඡ නිලීයිංසු. බ්රාහ්මයණො යත අදිස්වාව

‘‘ත්විං ‘දාරයක දදාමී’ති වත්වා යත අපක්කමායපසි, එයසො යත
සාධුභායවො’’ති ආහ. අථ මහාසත්යතො සහසාව උට්ඨහත්වා දාරයක

ගයවසන්යතො පදුමිනිගච්යඡ නිලීයන දිස්වා ‘‘එථ, තාතා, මා මය්හිං

දානපාරමියා අන්තරායිං අකත්ථ, මම දානජ්ඣාසයිං මත්ථකිං පායපථ, 
අයඤ්ච බ්රාහ්මයණො තුම්යහ ගයහත්වා තුම්හාකිං අයයකස්ස

සඤ්ජයමහාරාජස්ස සන්තිකිං ගමිස්සති, තාත ජාලි, ත්විං භුජිස්යසො

යහොතුකායමො බ්රාහ්මණස්ස නික්ඛසහස්සිං දත්වා භුජිස්යසො භයවයයාසි, 
කණ්හාජියන ත්විං දාසසතිං දාසිසතිං හත්ථිසතිං අස්සසතිං උසභසතිං
නික්ඛසතන්ති සබ් සතිං දත්වා භුජිස්සා භයවයයාසී’’ති කුමායර
අග්ඝායපත්වාසමස්සායසත්වාගයහත්වාඅස්සමපදිංගන්ත්වා කමණ්ඩලුනා
උදකිං ගයහත්වා සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණස්ස පච්චයිං කත්වා බ්රාහ්මණස්ස 
හත්යථ උදකිං පායතත්වා අතිවිය පීතියසොමනස්සජායතො හුත්වා පථවිිං
උන්නායදන්යතො පියපුත්තදානිං අදාසි. ඉධාපි පුබ්ය  වුත්තනයයයනව
පථවිකම්පාදයයොඅයහසුිං.යතන වුත්තිං– 

113. 

‘‘යාචකිංඋපගතිංදිස්වා, හායසොයමඋපපජ්ජථ; 

උයභොපුත්යතගයහත්වාන, අදාසිිංබ්රාහ්මයණතදා. 
114. 

‘‘සයක පුත්යතචජන්තස්ස, ජූජයකබ්රාහ්මයණ යදා; 

තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා’’ති. 
අථ බ්රාහ්මයණො දාරයක අගන්තුකායම ලතාය හත්යථසු  න්ධිත්වා 

ආකඩ්ඪි. යතසිං  න්ධට්ඨායන ඡවිිං ඡින්දිත්වා යලොහතිං පග්ඝරි. යසො
ලතාදණ්යඩන පහරන්යතොආකඩ්ඪි.යතපිතරිංඔයලොයකත්වා. 

‘‘අම්මාචතාතනික්ඛන්තා, ත්වඤ්චයනොතාතදස්සසි; 

මායනොත්විංතාතඅදදා, යාවඅම්මාපිඑතුයනො; 

තදායිං බ්රාහ්මයණො කාමිං, වික්කිණාතු හනාතු වා’’ති. (ජා. 
2.22.2126) – 

වත්වාපුනපිඅයිංඑවරූයපොයඝොරදස්සයනොකුරූරකම්මන්යතො– 

‘‘මනුභාස්යසොඋදාහුයක්යඛො, මිංසයලොහතයභොජයනො; 

ගාමාඅරඤ්ඤමාගම්ම, ධනිංතිංතාතයාචති; 

නීයමායන පිසායචන, කිිං නුභා තාත උදික්ඛසී’’ති. (ජා. 2.22.2130-

2131) – 

ආදීනිවදන්තාපරියදවිිංසු.තත්ථ ධනන්තිපුත්තධනිං. 
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ජූජයකො දාරයක තථා පරියදවන්යතයයව යපොයථන්යතොව ගයහත්වා
පක්කාමි. මහාසත්තස්ස දාරකානිං කරුණිං පරියදවියතන තස්ස ච

බ්රාහ්මණස්ස අකාරුඤ්ඤභායවන  ලවයසොයකො උප්පජ්ජි, විප්පටිසායරො ච
උදපාදි. යසො තඞ්ඛණඤ්යඤව ය ොධිසත්තානිං පයවණිිං අනුභාස්සරි.
‘‘සබ්ය ව හ ය ොධිසත්තා පඤ්ච මහාපරිච්චායග පරිච්චජිත්වා බුද්ධා

භවිස්සන්ති, අහම්පි යතසිං අබ්භන්තයරො, පුත්තදානඤ්ච මහාපරිච්චාගානිං

අඤ්ඤතරිං, තස්මා යවස්සන්තර දානිං දත්වා පච්ඡානුභාතායපො න යත
අනුභාච්ඡවියකො’’තිඅත්තානිංපරිභායසත්වා‘‘දින්නකාලයතො පට්ඨායමමයත
නකිඤ්චියහොන්තී’’තිඅත්තානිංඋපත්ථම්යභත්වාදළ්හසමාදානිං අධිට්ඨාය
පණ්ණසාලද්වායරපාසාණඵලයකකඤ්චනපටිමාවියනිසීදි. 

අථ මද්දියදවී අරඤ්ඤයතො ඵලාඵලිං ගයහත්වා නිවත්තන්තී ‘‘මා 
මහාසත්තස්ස දානන්තරායයො යහොතූ’’ති වාළමිගරූපධරාහ යදවතාහ 

උපරුද්ධමග්ගා යතසු අපගයතසු චියරන අස්සමිං පත්වා ‘‘අජ්ජ යම

දුස්සුපිනිං දිට්ඨිං, දුන්නිමිත්තානි චඋප්පන්නානි, කිිංනුභා යඛො භවිස්සතී’’ති
චින්යතන්තී අස්සමිං පවිසිත්වා පුත්තයක අපස්සන්තී ය ොධිසත්තස්ස

සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘යදව, නයඛො අම්හාකිං පුත්තයකපස්සාමි, කුහිං යත
ගතා’’තිආහ.යසොතුණ්හීඅයහොසි.සා පුත්තයක උපධායරන්තීතහිංතහිං
උපධාවිත්වා ගයවසන්තී අදිස්වා පුනපි ගන්ත්වා පුච්ඡි. ය ොධිසත්යතො
‘‘කක්ඛළකථායනිංපුත්තයසොකිංජහායපස්සාමී’’තිචින්යතත්වා– 

‘‘නූනමද්දීවරායරොහා, රාජපුත්තීයසස්සිනී; 

පායතොගතාසිඋඤ්ඡාය, කිමිදිංසායමාගතා’’ති.(ජා.2.22.2225) – 

වත්වාතායචිරායනකාරයණකථියතපුනපිදාරයකසන්ධායනකිඤ්චි ආහ.
සා පුත්තයසොයකන යත උපධායරන්තී පුනපි වාතයවයගන වනානි විචරි.
තාය එකරත්තියිං විචරිතට්ඨානිං පරිග්ගණ්හන්තිං පන්නරසයයොජනමත්තිං
අයහොසි. අථ විභාතාය රත්තියා මහාසත්තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ඨිතා
දාරකානිංඅදස්සයනන ලවයසොකාභිභූතාතස්ස පාදමූයලඡින්නකදලීවිය
භූමියිං විසඤ්ඤී හුත්වා පති. යසො ‘‘මතා’’ති සඤ්ඤාය කම්පමායනො

උප්පන්න ලවයසොයකොපි සතිිං පච්චුපට්ඨයපත්වා ‘‘ජානිස්සාමිතාව ජීවති, 
න ජීවතී’’ති සත්තමායස කායසිංසග්ගිං අනාපන්නපුබ්ය ොපි අඤ්ඤස්ස 
අභායවන තස්සා සීසිං උක්ඛිපිත්වා ඌරූසු ඨයපත්වා උදයකන
පරිප්යඵොසිත්වා උරඤ්ච මුඛඤ්ච හදයඤ්ච පරිමජ්ජි. මද්දීපි යඛො යථොකිං

වීතිනායමත්වා සතිිං පටිලභිත්වා හයරොත්තප්පිං පච්චුපට්ඨයපත්වා ‘‘යදව, 

දාරකායතකුහිංගතා’’තිපුච්ඡි.යසොආහ– ‘‘යදවි, එකස්සයමබ්රාහ්මණස්ස

මිං යාචිත්වා ආගතස්ස දාසත්ථාය දින්නා’’ති වත්වා තාය ‘‘කස්මා, යදව, 
පුත්යත බ්රාහ්මණස්ස දත්වා මම සබ් රත්තිිං පරියදවිත්වා විචරන්තියා

නාචික්ඛී’’ති වුත්යත ‘‘පඨමයමව වුත්යත තව චිත්තදුක්ඛිං  හු භවිස්සති, 

ඉදානිපනසරීරදුක්යඛනතනුභාකිංභවිස්සතී’’තිවත්වා – 
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‘‘මිංපස්සමද්දිමාපුත්යත, මා ාළ්හිංපරියදවසි; 

ලච්ඡාමපුත්යතජීවන්තා, අයරොගාචභවාමයස’’ති.(ජා.2.22.2260) 

– 

යසොසමස්සායසත්වාපුන– 

‘‘පුත්යත පසුඤ්චධඤ්ඤඤ්ච, යඤ්චඅඤ්ඤිං ඝයරධනිං; 

දජ්ජාසප්පුරියසොදානිං, දිස්වායාචකමාගතිං; 

අනුභායමොදාහයමමද්දි, පුත්තයකදානමුත්තම’’න්ති.(ජා. 2.22.2261) 

– 

වත්වාඅත්තයනොපුත්තදානිංතිංඅනුභායමොදායපසි. 

සාපි– 

‘‘අනුභායමොදාමියතයදව, පුත්තයකදානමුත්තමිං; 

දත්වා චිත්තිං පසායදහ, භියයයො දානිං දයදො භවා’’ති. (ජා. 
2.22.2262) – 

වත්වාඅනුභායමොදි. 

එවිං යතසු අඤ්ඤමඤ්ඤිං සම්යමොදනීයිං කථිං කයථන්යතසු සක්යකො 
චින්යතසි – ‘‘මහාපුරියසො හයයයො ජූජකස්ස පථවිිං උන්නායදත්වා දාරයක
අදාසි. ඉදානි නිං යකොචි හීනපුරියසො උපසඞ්කමිත්වා මද්දියදවිිං යාචිත්වා

ගයහත්වා ගච්යඡයය, තයතො රාජා නිප්පච්චයයො භයවයය, හන්දාහිං
බ්රාහ්මණවණ්යණන නිං උපසඞ්කමිත්වා මද්දිිං යාචිත්වා පාරමිකූටිං
ගාහායපත්වා කස්සචි අවිස්සජ්ජියිං කත්වා පුන නිං තස්යසව දත්වා
ආගමිස්සාමී’’ති. යසො සූරියුග්ගමනයවලායිං බ්රාහ්මණවණ්යණන තස්ස
සන්තිකිං අගමාසි. තිං දිස්වා මහාපුරියසො ‘‘අතිථි යනො ආගයතො’’ති

පීතියසොමනස්සජායතො යතන සද්ධිිං මධුරපටිසන්ථාරිං කත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, 

යකනත්යථනඉධාගයතොසී’’ති පුච්ඡි.අථනිංසක්යකොමද්දියදවිිංයාචි.යතන
වුත්තිං– 

115. 

‘‘පුනයදවසක්යකොඔරුය්හ, හුත්වාබ්රාහ්මණසන්නියභො; 

අයාචිමිංමද්දියදවිිං, සීලවන්තිිංපතිබ් ත’’න්ති. 

තත්ථ පුනයදවාතිදාරයකදින්නදිවසයතො පච්ඡාඑව.තදනන්තරයමවාති

අත්යථො. ඔරුය්හාති යදවයලොකයතො ඔතරිත්වා. බ්රාහ්මණසන්නියභොති
බ්රාහ්මණසමානවණ්යණො. 

අථ මහාසත්යතො ‘‘හයයයො යම ද්යවපි දාරයක බ්රාහ්මණස්ස දින්නා, 

අහම්පි අරඤ්යඤ එකයකොව, කථිං යත මද්දිිං සීලවන්තිිං පතිබ් තිං
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දස්සාමී’’ති අවත්වාව පසාරිතහත්යථ අනග්ඝරතනිං ඨයපන්යතො විය
අසජ්ජිත්වාඅ ජ්ඣිත්වාඅයනොලීනමානයසො‘‘අජ්ජයමදානපාරමීමත්ථකිං 
පාපුණිස්සතී’’තිහට්ඨතුට්යඨොගිරිිංඋන්නායදන්යතොවිය– 

‘‘දදාමිනවිකම්පාමි, යිංමිංයාචසිබ්රාහ්මණ; 

සන්තිංනප්පටිගූහාමි, දායනයමරමතීමයනො’’ති.(ජා.2.22.2278) 

– 

වත්වාසීඝයමවකමණ්ඩලුනාඋදකිංආහරිත්වාබ්රාහ්මණස්ස හත්යථඋදකිං
පායතත්වාභරියමදාසි.යතනවුත්තිං– 

116. 

‘‘මද්දිිංහත්යථගයහත්වාන, උදකඤ්ජලිපූරිය; 

පසන්නමනසඞ්කප්යපො, තස්සමද්දිිංඅදාසහ’’න්ති. 

තත්ථ උදකඤ්ජලීති උදකිං අඤ්ජලිිං, ‘‘උදක’’න්ති ච කරණත්යථ

පච්චත්තවචනිං, උදයකන තස්ස බ්රාහ්මණස්ස අඤ්ජලිිං පසාරිතහත්ථතලිං

පූයරත්වාතිඅත්යථො. පසන්නමනසඞ්කප්යපොති ‘‘අද්ධාඉමිනාපරිච්චායගන
දානපාරමිිං මත්ථකිං පායපත්වා සම්මාසම්ය ොධිිං අධිගමිස්සාමී’’ති
උපන්නසද්ධාපසායදනපසන්නචිත්තසඞ්කප්යපො.තඞ්ඛණඤ්යඤව යහට්ඨා
වුත්තප්පකාරානි සබ් පාටිහාරියානි පාතුරයහසුිං. ‘‘ඉදානිස්ස න දූයර 

සම්මාසම්ය ොධී’’ති යදවගණා බ්රහ්මගණා අතිවිය පීතියසොමනස්සජාතා
අයහසුිං.යතන වුත්තිං– 

117. 

‘‘මද්දියාදීයමානාය, ගගයනයදවාපයමොදිතා; 

තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා’’ති. 

තයතො පන දීයමානාය මද්දියා යදවියා රුණ්ණිං වා දුම්මුඛිං වා

භාකුටිමත්තිං වා නායහොසි, එවිං චස්සා අයහොසි ‘‘යිං යදයවො ඉච්ඡති, තිං 
කයරොතූ’’ති. 

‘‘යකොමාරී යස්සාහිංභරියා, සාමියකොමම ඉස්සයරො; 

යස්සිච්යඡ තස්ස මිං දජ්ජා, වික්කියණයය හයනයය වා’’ති. (ජා.
2.22.2282) – 

ආහ. 

මහාපුරියසොපි ‘‘අම්යභො, බ්රාහ්මණ, මද්දියතො යම සතගුයණන 

සහස්සගුයණනසතසහස්සගුයණනසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමවපියතරිං, ඉදිං
යම දානිං සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පටියවධස්ස පච්චයයො යහොතූ’’ති වත්වා
අදාසි.යතනවුත්තිං– 
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118. 

‘‘ජාලිිංකණ්හාජිනිංධීතිං, මද්දියදවිිංපතිබ් තිං; 

චජමායනොනචින්යතසිිං, ය ොධියායයවකාරණා. 

119. 

න යමයදස්සාඋයභොපුත්තා, මද්දියදවීන යදස්සියා; 

සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මාපියයඅදාසහ’’න්ති. 

තත්ථ චජමායනො න චින්යතසින්ති පරිච්චජන්යතො සන්තාපවයසන න

චින්යතසිිං, විස්සට්යඨොහුත්වාපරිච්චජින්ති අත්යථො. 

එත්ථාහ – කස්මා පනායිං මහාපුරියසො අත්තයනො පුත්තදායර 

ජාතිසම්පන්යන ඛත්තියය පරස්ස දාසභායවන පරිච්චජි, න හ යයසිං

යකසඤ්චිපි භුජිස්සානිං අභුජිස්සභාවකරණිං සාධුධම්යමොති? වුච්චයත –

අනුභාධම්මභාවයතො. අයඤ්හ බුද්ධකාරයක ධම්යම අනුභාගතධම්මතා, යදිදිං

සබ් ස්සඅත්තනියස්සමමන්ති පරිග්ගහතවත්ථුයනොඅනවයසසපරිච්චායගො, 
න හ යදයයධම්මපටිග්ගාහකවිකප්පරහතිං දානපාරමිිං පරිපූයරතුිං
උස්සුක්කමාපන්නානිං ය ොධිසත්තානිං මමන්ති පරිග්ගහතවත්ථුිං 

යාචන්තස්සයාචකස්සනපරිච්චජිතුිංයුත්තිං, යපොරායණොපිචායමනුභාධම්යමො.
සබ්ය සඤ්හ ය ොධිසත්තානිංඅයිංආචිණ්ණසමාචිණ්ණධම්යමොකුලවිංයසො

කුලප්පයවණී, යදිදිං සබ් ස්ස පරිච්චායගො. තත්ථ ච වියසසයතො

පියතරවත්ථුපරිච්චායගො, න හ යකචි ය ොධිසත්තා විංසානුභාගතිං

රජ්ජිස්සරියාදිධනපරිච්චාගිං, අත්තයනො සීසනයනාදිඅඞ්ගපරිච්චාගිං, 

පියජීවිතපරිච්චාගිං, කුලවිංසපතිට්ඨාපකපියපුත්තපරිච්චාගිං, 
මනාපචාරිනීපියභරියාපරිච්චාගන්ති ඉයම පඤ්ච මහාපරිච්චායග 
අපරිච්චජිත්වා බුද්ධා නාම භූතපුබ් ා අත්ථි. තථා හ මඞ්ගයල භගවති 

ය ොධිසත්තභූයත ය ොධිපරියයසනිං චරමායන ච චරිමත්තභාවයතො තතියය 
අත්තභායව සපුත්තදායර එකස්මිිං පබ් යත වසන්යත ඛරදාඨියකො නාම
යක්යඛො මහාපුරිසස්ස දානජ්ඣාසයතිං සුත්වා බ්රාහ්මණවණ්යණන
උපසඞ්කමිත්වාමහාසත්තිංද්යවදාරයක යාචි. 

මහාසත්යතො ‘‘දදාමි බ්රාහ්මණස්ස පුත්තයක’’ති හට්ඨපහට්යඨො 
උදකපරියන්තිං පථවිිං කම්යපන්යතො ද්යවපි දාරයක අදාසි. යක්යඛො
චඞ්කමනයකොටියිං ආලම් නඵලකිං නිස්සාය ඨියතො මහාසත්තස්ස
පස්සන්තස්යසව මුළාලකලාපිං විය ද්යව දාරයක ඛාදි. අග්ගිජාලිං විය
යලොහතධාරිං උග්ගිරමානිං යක්ඛස්ස මුඛිං ඔයලොයකන්තස්ස මහාපුරිසස්ස
‘‘වඤ්යචසි වත මිං යක්යඛො’’ති උප්පජ්ජනකචිත්තුප්පාදස්ස ඔකාසිං 
අයදන්තස්ස උපායයකොසල්ලස්ස සුභාවිතත්තා අතීතධම්මානිං 
අප්පටිසන්ධිසභාවයතොඅනිච්චාදිවයසනසඞ්ඛාරානිංසුපරිමද්දිතභාවයතො ච
එවිංඉත්තරට්ඨිතියකනපභඞ්ගුනාඅසායරනසඞ්ඛාරකලායපන‘‘පූරිතාවත

යම දානපාරමී, මහන්තිං වත යම අත්ථිං සායධත්වා ඉදිං අධිගත’’න්ති
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යසොමනස්සයමව උප්පජ්ජි. යසො ඉදිං අනඤ්ඤසාධාරණිං තස්මිිං ඛයණ
අත්තයනො චිත්තාචාරිං ඤත්වා ‘‘ඉමස්ස නිස්සන්යදන අනාගයත ඉමිනාව
නීහායරන සරීරයතො රස්මියයො නික්ඛමන්තූ’’ති පත්ථනමකාසි. තස්ස තිං 
පත්ථනිංනිස්සායබුද්ධභූතස්සසරීරප්පභානිච්චයමවදසසහස්සියලොකධාතුිං
ඵරිත්වා අට්ඨාසි (ධ. ස. අට්ඨ. නිදානකථා). එවිං අඤ්යඤපි ය ොධිසත්තා
අත්තයනො පියතරිං පුත්තදාරිං පරිච්චජිත්වා සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං
පටිවිජ්ඣිිංසු. 

අපිචයථානාමයකොචිපුරියසොකස්සචිසන්තියකගාමිංවාජනපදිංවා 
යකණියා ගයහත්වා කම්මිං කයරොන්යතො අත්තයනො අන්යතවාසිකානිං වා

පමායදනපූතිභූතිංධනිං ධායරයය, තයමනිංයසොගාහායපත්වා න්ධනාගාරිං
පයවයසයය. තස්ස එවමස්ස ‘‘අහිං යඛො ඉමස්ස රඤ්යඤො කම්මිං

කයරොන්යතොඑත්තකිංනාමධනිංධායරමි, යතනාහිංරඤ්ඤා න්ධනාගායර 

පයවසියතො, සචාහිං ඉයධව යහොමි, අත්තානඤ්ච ජීයයයය, 
පුත්තදාරකම්මකරයපොරිසා ච යම ජීවිකාපගතා මහන්තිං අනය යසනිං
ආපජ්යජයයිං. යිංනූනාහිං රඤ්යඤො ආයරොයචත්වා අත්තයනො පුත්තිං වා

කනිට්ඨභාතරිංවාඉධඨයපත්වානික්ඛයමයයිං. එවාහිං ඉයතො න්ධනයතො
මුත්යතොනචිරස්යසවයථාමිත්තිංයථාසන්දිට්ඨිංධනිංසිංහරිත්වා රඤ්යඤො 

දත්වාතම්පි න්ධනයතොයමොයචමි, අප්පමත්යතොවහුත්වාඋට්ඨාන යලන
අත්තයනො සම්පත්තිිංපටිපාකතිකිංකරිස්සාමී’’ති.යසොතථාකයරයය.එවිං
සම්පදමිදිං දට්ඨබ් ිං. 

තත්රිදිං ඔපම්මසිංසන්දනිං – රාජා විය කම්මිං,  න්ධනාගායරො විය 

සිංසායරො, රඤ්ඤා  න්ධනාගායර ඨපිතපුරියසො විය කම්මවයසන

සිංසාරචාරයකඨියතොමහාපුරියසො, තස්ස න්ධනාගායරඨිතපුරිසස්සතත්ථ
පුත්තස්ස වා භාතුයනො වා පරාධීනභාවකරයණන යතසිං අත්තයනො ච
දුක්ඛප්පයමොචනිං විය මහාපුරිසස්ස අත්තයනො පුත්තාදියක පයරසිං දත්වා

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණප්පටිලායභන සබ් සත්තානිං වට්ටදුක්ඛප්පයමොචනිං, 
තස්සවිගතදුක්ඛස්සයතහසද්ධිිංයථාධිප්යපතසම්පත්තියිං පතිට්ඨානිං විය
මහාපුරිසස්ස අරහත්තමග්යගන අපගතවට්ටදුක්ඛස්ස බුද්ධභායවන 
දස ලාදිසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණසම්පත්තිසමන්නාගයමො අත්තයනො
වචනකාරකානිං විජ්ජත්තයාදිසම්පත්තිසමන්නාගයමො චාති එවිං
අනවජ්ජසභායවො එව මහාපුරිසානිං පුත්තදාරපරිච්චායගො. එයතයනව

නයයන යනසිං අඞ්ගජීවිතපරිච්චායග යා යචොදනා, සාපි වියසොධිතාති
යවදිතබ් ාති. 

එවිං පන මහාසත්යතන මද්දියදවියා දින්නාය සක්යකො 
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජායතොහුත්වා– 

‘‘සබ්ය ජිතායතපච්චූහා, යයදිබ් ායයචමානුභාසා; 
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නින්නාදිතා යතපථවී, සද්යදොයතතිදිවිංගයතො. (ජා. 2.22.2283-

2284); 

‘‘දුද්දදිංදදමානානිං, දුක්කරිංකම්මකුබ් තිං; 

අසන්යතොනානුභාකුබ් න්ති, සතිංධම්යමොදුරන්නයයො. 

‘‘තස්මාසතඤ්චඅසතිං, නානායහොතිඉයතොගති; 

අසන්යතො නිරයිං යන්ති, සන්යතො සග්ගපරායනා’’ති. (ජා. 
2.22.2286-2287) – 

ආදිනානයයනමහාපුරිසස්සදානානුභායමොදනවයසනථුතිිංඅකාසි. 

තත්ථ පච්චූහාති පච්චත්ථිකා. දිබ්බාති දිබ් යසපටි ාහකා. මානුසාති 

මනුභාස්සයසපටි ාහකා. යක පන යතති? මච්ඡරියධම්මා, යත සබ්ය 

පුත්තදාරිං යදන්යතන මහාසත්යතන ජිතාති දස්යසති. දුද්දදන්ති 

පුත්තදාරාදිදුද්දදිං දදමානානං තයමව දුක්කරංකුබ්බතං තුම්හාදිසානිංකම්මිං

අඤ්යඤ සාවකපච්යචකය ොධිසත්තා නානුභාකුබ් න්ති, පයගව අසන්යතො

මච්ඡරියනො. තස්මා සතං ධම්යමො දුරන්නයෙො සාධූනිං මහාය ොධිසත්තානිං
පටිපත්තිධම්යමො අඤ්යඤහදුරනුභාගයමො. 

එවිං සක්යකො මහාපුරිසස්ස අනුභායමොදනවයසනථුතිිංකත්වා මද්දියදවිිං 
නියයායතන්යතො– 

‘‘දදාමි යභොයතොභරියිං, මද්දිිං සබ් ඞ්ගයසොභනිං; 

ත්වඤ්යචව මද්දියා ඡන්යනො, මද්දී ච පතියනො තවා’’ති. (ජා. 
2.22.2289) – 

වත්වා තිං මද්දිිං පටිදත්වා දිබ් ත්තභායවන ජලන්යතො තරුණසූරියයො විය
ආකායසඨත්වාඅත්තානිංආචික්ඛන්යතො– 

‘‘සක්යකොහමස්මි යදවින්යදො, ආගයතොස්මි තවන්තියක; 

වරිංවරස්සුරාජිසි, වයරඅට්ඨදදාමියත’’ති.(ජා.2.22.2292) – 

වත්වා වයරහ නිමන්යතසි. මහාසත්යතොපි ‘‘පිතා මිං පුනයදව රජ්යජ 

පතිට්ඨායපතු, වජ්ඣප්පත්තිං වධයතො යමොයචයයිං, සබ් සත්තානිං

අවස්සයයොභයවයයිං, පරදාරිංනගච්යඡයයිං, ඉත්ථීනිංවසිංනගච්යඡයයිං, 

පුත්යතො යම දීඝායුයකො සියා, අන්නපානාදියදයයධම්යමො  හුයකො සියා, 

තඤ්චඅපරික්ඛයිංපසන්නචිත්යතොදයදයයිං, එවිං මහාදානානිපවත්යතත්වා
යදවයලොකිං ගන්ත්වා තයතො ඉධාගයතො සබ් ඤ්ඤුතිං පාපුයණයය’’න්ති
ඉයමඅට්ඨවයරයාචි.සක්යකො‘‘නචිරස්යසවපිතාසඤ්ජයමහාරාජා ඉයධව

ආගන්ත්වාතිං ගයහත්වා රජ්යජපතිට්ඨායපස්සති, ඉතයරො ච සබ්ය ො යත

මයනොරයථො මත්ථකිං පාපුණිස්සති, මා චින්තය, අප්පමත්යතො යහොහී’’ති
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ඔවදිත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො. ය ොධිසත්යතො ච මද්දියදවී ච
සම්යමොදමානාසක්කදත්තියයඅස්සයමවසිිංසු. 

ජූජයකපිකුමායරගයහත්වාගච්ඡන්යතයදවතාආරක්ඛමකිංසු. දිවයස 
දිවයස එකා යදවධීතා රත්තිභායග ආගන්ත්වා මද්දිවණ්යණන කුමායර
පටිජග්ගි. යසො යදවතාවිග්ගහයතො හුත්වා ‘‘කලිඞ්ගරට්ඨිං ගමිස්සාමී’’ති
අඩ්ඪමායසන යජතුත්තරනගරයමවසම්පාපුණි.රාජාවිනිච්ඡයයනිසින්යනො
බ්රාහ්මයණනසද්ධිිං දාරයක රාජඞ්ගයණනගච්ඡන්යත දිස්වාසඤ්ජානිත්වා
බ්රාහ්මයණන සද්ධිිං යත පක්යකොසායපත්වා තිං පවත්තිිං සුත්වා
ය ොධිසත්යතන කථිතනියායමයනව ධනිං දත්වා කුමායර කිණිත්වා
න්හායපත්වා යභොයජත්වා සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතකත්වා රාජා දාරකිං
ඵුස්සතියදවී දාරිකිං උච්ඡඞ්යග කත්වා ය ොධිසත්තස්ස රාජපුත්තියා ච
පවත්තිිංසුණිිංසු. 

තිං සුත්වා රාජා ‘‘භූනහච්චිං වත මයා කත’’න්ති සිංවිග්ගමානයසො 
තාවයදව ද්වාදසඅක්යඛොභනීපරිමාණිං යසනිං සන්නය්හත්වා
වඞ්කපබ් තාභිමුයඛො පායාසි සද්ධිිං ඵුස්සතියදවියා යචව දාරයකහ ච.
අනුභාක්කයමනගන්ත්වා පුත්යතනචසුණිසායචසමාගඤ්ඡි.යවස්සන්තයරො
පියපුත්යත දිස්වා යසොකිං සන්ධායරතුිං අසක්යකොන්යතො විසඤ්ඤී හුත්වා

තත්යථවපති, තථාමද්දීමාතාපිතයරොසහජාතා සට්ඨිසහස්සාචඅමච්චා.තිං

කාරුඤ්ඤිං පස්සන්යතසු එයකොපි සකභායවන සන්ධායරතුිං නාසක්ඛි, 
සකලිං අස්සමපදිං යුගන්ධරවාතපමද්දිතිං විය සාලවනිං අයහොසි. සක්යකො

යදවරාජා යතසිං විසඤ්ඤිභාවවියනොදනත්ථිං යපොක්ඛරවස්සිං වස්සායපසි, 

යතයමතුකාමා යතයමන්ති, යපොක්ඛයර පතිතවස්සිං විය විනිවත්තිත්වා
උදකිංගච්ඡති.සබ්ය සඤ්ඤිං පටිලභිිංසු.තදාපිපථවිකම්පාදයයොයහට්ඨා
වුත්තප්පකාරාඅච්ඡරියාපාතුරයහසුිං.යතන වුත්තිං– 

120. 

‘‘පුනාපරිංබ්රහාරඤ්යඤ, මාතාපිතුසමාගයම; 

කරුණිංපරියදවන්යත, සල්ලපන්යතසුඛිංදුඛිං. 

121. 

‘‘හයරොත්තප්යපනගරුනා, උභින්නිංඋපසඞ්කමි; 

තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා’’ති. 

තත්ථ කරුණං පරියදවන්යතති මාතාපිතයරො ආදිිං කත්වා සබ් ස්මිිං

ආගතජයන කරුණිං පරියදවමායන. සල් පන්යත සුෙං දුෙන්ති සුඛදුක්ඛිං
පුච්ඡිත්වා පටිසන්ථාරවයසන ආලාපසල්ලාපිං කයරොන්යත. 

හියරොත්තප්යපන ගරුනා උභින්නන්ති ඉයම සිවීනිං වචනිං ගයහත්වා
අදූසකිං ධම්යම ඨිතිං මිං පබ් ාජයිංසූති චිත්තප්පයකොපිං අකත්වා උයභොසු 
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එයතසු මාතාපිතූසු ධම්මගාරවසමුස්සියතන හයරොත්තප්යපයනව යථාරූයප 

උපසඞ්කම. යතනයමධම්මයතයජන තදාපිපථවී කම්පි. 

අථ සඤ්ජයමහාරාජා ය ොධිසත්තිං ඛමායපත්වා රජ්ජිං පටිච්ඡායපත්වා
තඞ්ඛණඤ්යඤව යකසමස්සුකම්මාදීනි කාරායපත්වා න්හායපත්වා 
සබ් ාභරණවිභූසිතිං යදවරාජානමිව වියරොචමානිං සහ මද්දියදවියා රජ්යජ
අභිසිඤ්චිත්වා තාවයදව ච තයතො පට්ඨාය ද්වාදසඅක්යඛොභනීපරිමාණාය
චතුරඞ්ගිනියා යසනාය ච පුත්තිං පරිවාරයත්වා වඞ්කපබ් තයතො යාව
යජතුත්තරනගරා සට්ඨියයොජනමග්ගිං අලඞ්කාරායපත්වා ද්වීහ මායසහ
සුයඛයනව නගරිං පයවයසසි. මහාජයනො උළාරිං පීතියසොමනස්සිං
පටිසිංයවයදසි. යචලුක්යඛපාදයයො පවත්තිිංසු. නගයර ච නන්දියභරිිං
චරායපසුිං. අන්තමයසො බිළායර උපාදාය සබ්ය සිං  න්ධයන ඨිතානිං
 න්ධනයමොක්යඛො අයහොසි. යසො නගරිං පවිට්ඨදිවයසයයව පච්චූසකායල 

චින්යතසි – ‘‘ස්යව විභාතාය රත්තියා මමාගතභාවිං සුත්වා යාචකා

ආගමිස්සන්ති, යතසාහිං කිිං දස්සාමී’’ති. තස්මිිං ඛයණ සක්කස්ස ආසනිං
උණ්හාකාරිං දස්යසසි. යසො ආවජ්යජන්යතො තිංකාරණිංඤත්වා තාවයදව 
රාජනියවසනස්ස පුරිමවත්ථුිං පච්ඡිමවත්ථුඤ්ච කටිප්පමාණිං පූයරන්යතො
ඝනයමයඝො විය සත්තරතනවස්සිං වස්සායපසි. සකලනගයර

ජණ්ණුප්පමාණිංවස්සායපසීති.යතනවුත්තිං – 

122. 

‘‘පුනාපරිංබ්රහාරඤ්ඤා, නික්ඛමිත්වාසඤාතිභි; 

පවිසාමිපුරිංරම්මිං, යජතුත්තරිංපුරුත්තමිං. 

123. 

‘‘රතනානිසත්තවස්සිිංසු, මහායමයඝොපවස්සථ; 

තදාපිපථවීකම්පි, සියනරුවනවටිංසකා. 

124. 

‘‘අයචතනායිංපථවී, අවිඤ්ඤායසුඛිංදුඛිං; 

සාපිදාන ලාමය්හිං, සත්තක්ඛත්තුිංපකම්පථා’’ති. 

එවිංසත්තරතනවස්යසවුට්යඨපුනදිවයසමහාසත්යතො‘‘යයසිංකුලානිං 

පුරිමපච්ඡිමවත්ථූසුවුට්ඨධනිං, යතසඤ්යඤවයහොතූ’’තිදායපත්වාඅවයසසිං
ආහරායපත්වා අත්තයනො යගහවත්ථුස්මිිං ධයනන සද්ධිිං යකොට්ඨාගායරසු

ඔකිරායපත්වා මහාදානිං පවත්යතසි. අයචතනාෙං පථවීති යචතනාරහතා

අයිං මහාභූතා පථවී, යදවතා පනයචතනාසහතා. අවිඤ්ඤාෙසුෙං දුෙන්ති
අයචතනත්තා එවසුඛිං දුක්ඛිං අජානිත්වා. සතිපිසුඛදුක්ඛපච්චයසිංයයොයග 

තිං නානුභාභවන්තී. සාපි දානබ ා මය්හන්ති එවිංභූතාපි සා මහාපථවී මම

දානපුඤ්ඤානුභාභාවයහතු. සත්තක්ෙත්තුං පකම්පථාති අට්ඨවස්සිකකායල
හදයමිංසාදීනිපි යාචකානිං දයදයයන්ති දානජ්ඣාසයුප්පායද 
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පටුන 

මඞ්ගලහත්ථිදායන පබ් ාජනකායල පවත්තිතමහාදායන පුත්තදායන
භරියාදායන වඞ්කපබ් යත ඤාතිසමාගයම නගරිං පවිට්ඨදිවයස
රතනවස්සකායලති ඉයමසු ඨායනසු සත්තවාරිං අකම්පිත්ථ. එවිං
එකස්මිිංයයව අත්තභායව සත්තක්ඛත්තුිං 
මහාපථවිකම්පනාදිඅච්ඡරියපාතුභාවයහතුභූතානි යාවතායුකිං මහාදානානි
පවත්යතත්වා මහාසත්යතොආයුපරියයොසායනතුසිතපුයරඋප්පජ්ජි.යතනාහ
භගවා– 

‘‘තයතොයවස්සන්තයරොරාජා, දානිංදත්වානඛත්තියයො; 

කායස්ස යභදා සප්පඤ්යඤො, සග්ගිං යසො උපපජ්ජථා’’ති. (ජා. 
2.22.2440); 

තදා ජූජයකො යදවදත්යතො අයහොසි, අමිත්තතාපනා චිඤ්චමාණවිකා, 

යචතපුත්යතොඡන්යනො, අච්චුතතාපයසො සාරිපුත්යතො, සක්යකොඅනුභාරුද්යධො, 

මද්දී රාහුලමාතා, ජාලිකුමායරො රාහුයලො, කණ්හාජිනා උප්පලවණ්ණා, 

මාතාපිතයරොමහාරාජකුලානි, යසසපරිසාබුද්ධපරිසා, යවස්සන්තයරො රාජා
යලොකනායථො. 

ඉධාපි යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යථාරහිං යසසපාරමියයො
නිද්ධායරතබ් ා. තථා මහාසත්යත කුච්ඡිගයත මාතු යදවසිකිං

ඡසතසහස්සානිවිස්සජ්යජත්වාදානිං දාතුකාමතායදොහයළො, තථාදීයමායනපි

ධනස්ස පරික්ඛයාභායවො, ජාතක්ඛයණ එව හත්ථිං පසායරත්වා ‘‘දානිං

දස්සාමි, අත්ථි කිඤ්චී’’ති වාචානිච්ඡාරණිං, චතුපඤ්චවස්සිකකායල

අත්තයනො අලඞ්කාරස්ස ධාතීනිං හත්ථගතස්ස පුන අග්ගයහතුකාමතා, 
අට්ඨවස්සිකකායල හදයමිංසාදිකස්ස අත්තයනො සරීරාවයවස්ස
දාතුකාමතාති එවමාදිකා සත්තක්ඛත්තුිං
මහාපථවිකම්පනාදිඅයනකච්ඡරියපාතුභාවයහතුභූතා ඉධ මහාපුරිසස්ස 
ගුණානුභාභාවාවිභායවතබ් ා.යතයනතිංවුච්චති– 

‘‘එවිංඅච්ඡරියායහයත, අබ්භුතාචමයහසියනො…යප.…; 

යතසුචිත්තප්පසායදොපි, දුක්ඛයතොපරියමොචයය; 

පයගවානුභාකිරියායතසිං, ධම්මස්සඅනුභාධම්මයතො’’ති. 

යවස්සන්තරචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සසපණ්ඩිතචරියාවණ්ණනා 

125-6. දසයම ෙදායහොම, සසයකොතිඅහිං, සාරිපුත්ත, ය ොධිපරියයසනිං
චරමායනො යදා සසපණ්ඩියතො යහොමි. ය ොධිසත්තා හ කම්මවසිප්පත්තාපි 
තාදිසානිං තිරච්ඡානානිං අනුභාග්ගණ්හනත්ථිං තිරච්ඡානයයොනියිං

නිබ් ත්තන්ති. පවනචාරයකොතිමහාවනචාරී.දබ් ාදිතිණානිරුක්ඛගච්යඡසු
පණ්ණානි යිංකිඤ්චි සාකිං රුක්ඛයතො පතිතඵලානි ච භක්යඛො එතස්සාති 
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තිණපණ්ණසාකඵ භක්යෙො. පරයහඨනවිවජ්ජියතොති පරපීළාවිරහයතො. 

සුත්තයපොයතොචාතිඋද්දයපොයතොච. අහංතදාති යදාහිංසසයකොයහොමි, තදා
එයතමක්කටාදයයොතයයොසහායයඔවදාමි. 

127. කිරියෙ ක ොණපාපයකති කුසයල යචව අකුසයල ච කම්යම. 

පාපානීති අනුභාසාසනාකාරදස්සනිං. තත්ථ පාපානි පරිවජ්යජථාති 
පාණාතිපායතො…යප.… මිච්ඡාදිට්ඨීති ඉමානි පාපානි පරිවජ්යජථ. 

ක ොයණ අභිනිවිස්සථාති දානිං සීලිං…යප.… දිට්ඨුජුකම්මන්ති ඉදිං 

කලයාණිං, ඉමස්මිිංකලයායණඅත්තයනොකායවාචාචිත්තානි අභිමුඛභායවන

නිවිස්සථ, ඉමිංකලයාණපටිපත්තිිංපටිපජ්ජථාතිඅත්යථො. 

එවිං මහාසත්යතො තිරච්ඡානයයොනියිං නිබ් ත්යතොපි
ඤාණසම්පන්නතාය කලයාණමිත්යතො හුත්වා යතසිං තිණ්ණිං ජනානිං
කායලනකාලිංඋපගතානිංඔවාදවයසනධම්මිං යදයසසි.යතතස්සඔවාදිං
සම්පටිච්ඡිත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානිං පවිසිත්වා වසන්ති. එවිං කායල
ගච්ඡන්යත ය ොධිසත්යතො ආකාසිං ඔයලොයකත්වා චන්දපාරිපූරිිං දිස්වා 

‘‘උයපොසථකම්මිංකයරොථා’’තිඔවදි.යතනාහ– 

128. 

‘‘උයපොසථම්හදිවයස, චන්දිංදිස්වානපූරිතිං; 

එයතසිංතත්ථආචික්ඛිිං, දිවයසොඅජ්ජුයපොසයථො. 

129. 

‘‘දානානිපටියායදථ, දක්ඛියණයයස්සදාතයව; 

දත්වාදානිංදක්ඛියණයයය, උපවස්සථුයපොසථ’’න්ති. 

තත්ථ චන්දං දිස්වා න පූරිතන්ති ජුණ්හපක්ඛචාතුද්දසියිං ඊසකිං
අපරිපුණ්ණභායවන චන්දිං න පරිපූරිතිං දිස්වා තයතො විභාතාය රත්තියා

අරුණුග්ගමනයවලායයමව උයපොසථම්හි දිවයස පන්නරයස එයතසං 

මක්කටාදීනිං මය්හිං සහායානිං දිවයසො අජ්ජුයපොසයථො. තස්මා ‘‘දානානි

පටිොයදථා’’තිආදිනා තත්ථ උයපොසථදිවයස පටිපත්තිවිධානිං ආචික්ඛින්ති

යයොයජතබ් ිං. තත්ථ දානානීති යදයයධම්යම. පටිොයදථාති යථාසත්ති

යථා ලිංසජ්යජථ. දාතයවතිදාතුිං. උපවස්සථාතිඋයපොසථකම්මිංකයරොථ, 

උයපොසථසීලානි රක්ඛථ, සීයල පතිට්ඨාය දින්නදානිං මහප්ඵලිං යහොති, 
තස්මා යාචයක සම්පත්යත තුම්යහහ ඛාදිතබ් ාහාරයතො දත්වා
ඛායදයයාථාතිදස්යසති. 

යත ‘‘සාධූ’’ති ය ොධිසත්තස්ස ඔවාදිං සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා 
උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨහිංසු. යතසු උද්දයපොයතො පායතොව ‘‘යගොචරිං
පරියයසිස්සාමී’’ති නදීතීරිං ගයතො. අයථයකො  ාළිසියකො සත්ත
යරොහතමච්යඡ උද්ධරිත්වා වල්ලියා ආවුණිත්වා නදීතීයර වාලුකාය
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පටිච්ඡායදත්වා මච්යඡ ගණ්හන්යතො නදියා අයධො යසොතිං භස්සි. උද්යදො
මච්ඡගන්ධිංඝායත්වාවාලුකිංවියූහත්වාමච්යඡ දිස්වානීහරිත්වා‘‘අත්ථිනුභා
යඛො එයතසිං සාමියකො’’ති තික්ඛත්තුිං යඝොයසත්වා සාමිකිං අපස්සන්යතො
වල්ලියිං ඩිංසිත්වා අත්තයනො වසනගුම්ය  ඨයපත්වා ‘‘යවලායයමව 
ඛාදිස්සාමී’’ති අත්තයනො සීලිං ආවජ්යජන්යතො නිපජ්ජි. සිඞ්ගායලොපි
යගොචරිං පරියයසන්යතොඑකස්සයඛත්තයගොපකස්සකුටියිංද්යවමිංසසූලානි
එකිංයගොධිංඑකඤ්ච දධිවාරකිංදිස්වා‘‘අත්ථිනුභායඛොඑයතසිංසාමියකො’’ති
තික්ඛත්තුිං යඝොයසත්වා සාමිකිං අදිස්වා දධිවාරකස්ස උග්ගහණරජ්ජුකිං
ගීවායිං පයවයසත්වා මිංසසූයල ච යගොධඤ්ච මුයඛන ඩිංසිත්වා අත්තයනො

වසනගුම්ය  ඨයපත්වා ‘‘යවලායයමව ඛාදිස්සාමී’’ති අත්තයනො සීලිං
ආවජ්යජන්යතො නිපජ්ජි. මක්කයටොපි වනසණ්ඩිං පවිසිත්වා අම් පිණ්ඩිං

ආහරිත්වා අත්තයනොවසනගුම්ය ඨයපත්වා ‘‘යවලායයමවඛාදිස්සාමී’’ති
අත්තයනො සීලිං ආවජ්යජන්යතො නිපජ්ජි. තිණ්ණම්පි ‘‘අයහො ඉධ නූන
යාචයකොආගච්යඡයයා’’තිචිත්තිංඋප්පජ්ජි.යතනවුත්තිං– 

130. 

‘‘යතයමසාධූතිවත්වාන, යථාසත්තියථා ලිං; 

දානානිපටියායදත්වා, දක්ඛියණයයිංගයවසිසු’’න්ති. 

ය ොධිසත්යතො පන ‘‘යවලායයමව නික්ඛමිත්වා දබ් ාදිතිණානි 

ඛාදිස්සාමී’’ති අත්තයනො වසනගුම්ය යයව නිසින්යනො චින්යතසි – ‘‘මම

සන්තිකිං ආගතානිං යාචකානිං තිණානි ඛාදිතුිං න සක්කා, 

තිලතණ්ඩුලාදයයොපිමය්හිං නත්ථි, සයචයමසන්තිකිංයාචයකොආගමිස්සති, 

අහිංතියණනයායපමි, අත්තයනොසරීරමිංසිංදස්සාමී’’ති.යතනාහභගවා– 

131. 

‘‘අහිංනිසජ්ජචින්යතසිිං, දානිංදක්ඛිණනුභාච්ඡවිං; 

යදිහිංලයභදක්ඛියණයයිං, කිිංයමදානිංභවිස්සති. 

132. 

‘‘නයමඅත්ථිතිලාමුග්ගා, මාසාවාතණ්ඩුලාඝතිං; 

අහිංතියණනයායපමි, නසක්කාතිණදාතයව. 

133. 

‘‘යදියකොචිඑතිදක්ඛියණයයයො, භික්ඛායමමසන්තියක; 

දජ්ජාහිංසකමත්තානිං, නයසොතුච්යඡොගමිස්සතී’’ති. 

තත්ථ දානං දක්ඛිණනුච්ඡවන්ති දක්ඛිණාභායවන අනුභාච්ඡවිකිං දානිං

දක්ඛියණයයස්ස දාතබ් ිං යදයයධම්මිං චින්යතසිං. ෙදිහං  යභති යදි අහිං 

කිඤ්චි දක්ඛියණයයිං අජ්ජ ලයභයයිං. කිං යම දානං භවිස්සතීති කිිං මම

දාතබ් ිං භවිස්සති. න සක්කා තිණ දාතයවති යදි දක්ඛියණයයස්ස දාතුිං
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තිලමුග්ගාදිකිංමය්හිංනත්ථි, යිංපනමම ආහාරභූතිං, තිංනසක්කාතිණිං

දක්ඛියණයයස්ස දාතුිං. දජ්ජාහං සකමත්තානන්ති කිිං වා මය්හිං එතාය

යදයයධම්මචින්තාය, නනුභා ඉදයමව මය්හිං අනවජ්ජිං අපරාධීනතාය සුලභිං

පයරසඤ්චපරියභොගාරහිංසරීරිංසයච යකොචි දක්ඛියණයෙෙො මමසන්තිකිං

ආගච්ඡති, තයදිං සකමත්තානිං තස්ස දජ්ජාමහිං. එවිං සන්යත න යසො

තුච්යඡො මමසන්තිකිංආගයතො අරිත්තහත්යථොහුත්වා ගමස්සතීති. 

එවිං මහාපුරිසස්ස යථාභූතසභාවිං පරිවිතක්යකන්තස්ස 
පරිවිතක්කානුභාභායවන සක්කස්ස පණ්ඩුකම් ලසිලාසනිං උණ්හාකාරිං
දස්යසසි. යසො ආවජ්යජන්යතො ඉමිං කාරණිං දිස්වා ‘‘සසරාජිං
වීමිංසිස්සාමී’’ති පඨමිං උද්දස්ස වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා බ්රාහ්මණයවයසන

අට්ඨාසි. යතන ‘‘කිමත්ථිං, බ්රාහ්මණ, ඨියතොසී’’ති ච වුත්යත සයචකඤ්චි

ආහාරිං ලයභයයිං, උයපොසථියකො හුත්වා සමණධම්මිං කයරයයන්ති. යසො
‘‘සාධූතියතආහාරිංදස්සාමී’’තිආහ.යතනවුත්තිං– 

‘‘සත්තයමයරොහතාමච්ඡා, උදකාථලමුබ්භතා; 

ඉදිංබ්රාහ්මණයමඅත්ථි, එතිංභුත්වාවයනවසා’’ති.(ජා. 1.4.61); 

බ්රාහ්මයණො ‘‘පයගව තාව යහොතු, පච්ඡා ජානිස්සාමී’’ති තයථව
සිඞ්ගාලස්ස මක්කටස්ස ච සන්තිකිං ගන්ත්වා යතහපි අත්තයනො 

විජ්ජමායනහ යදයයධම්යමහ නිමන්තියතො ‘‘පයගව තාව යහොතු, පච්ඡා
ජානිස්සාමී’’ති ආහ.යතනවුත්තිං– 

‘‘දුස්සයමයඛත්තපාලස්ස, රත්තිභත්තිංඅපාභතිං; 

මිංසසූලාචද්යවයගොධා, එකඤ්චදධිවාරකිං; 

ඉදිංබ්රාහ්මණයමඅත්ථි, එතිංභුත්වාවයනවසා’’ති. 

‘‘අම් පක්කිංදකිංසීතිං, සීතච්ඡායාමයනොරමා; 

ඉදිංබ්රාහ්මණයම අත්ථි, එතිංභුත්වා වයනවසා’’ති. (ජා. 1.4.62-

63); 

තත්ථ දුස්සාති අමුස්ස. රත්තිභත්තං අපාභතන්ති රත්තියභොජනයතො

අපනීතිං. මංසසූ ාචද්යවයගොධාතිඅඞ්ගාරපක්කානි ද්යවමිංසසූලානිඑකා

චයගොධා. දධිවාරකන්ති දධිවාරයකො. 

134. අථ බ්රාහ්මයණො සසපණ්ඩිතස්ස සන්තිකිං ගයතො. යතනාපි

‘‘කිමත්ථමාගයතොසී’’ති වුත්යත තයථවාහ. යතන වුත්තිං ‘‘මම

සඞ්කප්පමඤ්ඤාො’’තිආදි. 
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තත්ථ මම සඞ්කප්පමඤ්ඤාොති පුබ්ය  වුත්තප්පකාරිං පරිවිතක්කිං

ජානිත්වා. බ්රාහ්මණවණ්ණිනාතිබ්රාහ්මණරූපවතාඅත්තභායවන. ආසෙන්ති
වසනගුම් ිං. 

135-7. සන්තුට්යඨොති සමිං සබ් භායගයනව තුට්යඨො. ඝාසයහතූති

ආහාරයහතු. අදින්නපුබ්බන්ති යයහයකහචිඅය ොධිසත්යතහඅදින්නපුබ් ිං. 

දානවරන්ති උත්තමදානිං. ‘‘අජ්ජ දස්සාම යත අහ’’න්ති වත්වා තුවං

සී ගුණූයපයතො, අයුත්තං යත පරයහඨනන්ති තිං පාණාතිපාතයතො 

අපයනත්වා ඉදානි තස්ස පරියභොගයයොග්ගිං අත්තානිං කත්වා දාතුිං ‘‘එහි 

අග්ගිංපදීයපහී’’තිආදිමාහ. 

තත්ථ අහං පචිස්සමත්තානන්ති තයා කයත අඞ්ගාරගබ්යභ අහයමව

පතිත්වා අත්තානිං පචිස්සිං. පක්කංත්වං භක්ෙයිස්සසීතිතථා පනපක්කිං
ත්විංඛාදිස්සසි. 

138-9. නානාකට්යඨ සමානයීති යසො බ්රාහ්මණයවසධාරී සක්යකො

නානාදාරූනි සමායනන්යතො විය අයහොසි. මහන්තං අකාසි චිතකං, කත්වා

අඞ්ගාරගබ්භකන්ති වීතච්චිකිං විගතධූමිං අඞ්ගාරභරිතබ්භන්තරිං
සමන්තයතොජලමානිංමමසරීරස්සනිමුජ්ජනප්පයහොනකිං තඞ්ඛණඤ්යඤව

මහන්තිංචිතකිංඅකාසි, සහසාඉද්ධියාඅභිනිම්මිනීතිඅධිප්පායයො.යතනාහ 

‘‘අග්ගිංතත්ථපදීයපසි, ෙථායසොඛිප්පංමහාභයව’’ති. 

තත්ථ යසොතියසොඅග්ගික්ඛන්යධොසීඝිං මහන්යතොයථාභයවයය, තථා 

පදීයපසි. යඵොයටත්වා රජගයත ගත්යතති ‘‘සයච යලොමන්තයරසු පාණකා

අත්ථි, යත මා මරිිංසූ’’ති පිංසුගයත මම ගත්යත තික්ඛත්තුිං විධුනිත්වා. 

එකමන්තං උපාවිසින්ති න තාව කට්ඨානි ආදිත්තානීති යතසිං ආදීපනිං
උදික්ඛන්යතොයථොකිංඑකමන්තිංනිසීදිිං. 

140. ෙදා මහාකට්ඨපුඤ්යජො, ආදිත්යතො ධමධමාෙතීති යදා පන යසො
දාරුරාසි සමන්තයතොආදිත්යතොවායුයවගසමුද්ධටානිංජාලසිඛානිංවයසන

‘‘ධමධමා’’තිඑවිංකයරොති. තදුප්පතිත්වාපතති, මජ්ය ජා සිෙන්තයරති

තදා තස්මිිං කායල ‘‘මම සරීරස්සඣාපනසමත්යථො අයිං අඞ්ගාරරාසී’’ති
චින්යතත්වාඋප්පතිත්වා උල්ලඞ්ඝිත්වාජාලසිඛානිං අබ්භන්තරභූයතතස්ස 

අඞ්ගාරරාසිස්ස මජ්යඣ පදුමපුඤ්යජ රාජහිංයසො විය පමුදිතචිත්යතො
සකලසරීරිංදානමුයඛ දත්වාපතති. 

141-2. පවිට්ඨංෙස්සකස්සචීතියථාඝම්මකායලසීතලිංඋදකිංයයන

යකනචි පවිට්ඨිං තස්ස දරථපරිළාහිං වූපසයමති, අස්සාදිං පීතිඤ්ච 

උප්පායදති. තයථවජලිතංඅග්ගින්තිඑවිංතථාපජ්ජලිතිං අඞ්ගාරරාසිතදා
මම පවිට්ඨස්ස උසුමමත්තම්පි නායහොසි. අඤ්ඤදත්ථු දානපීතියා 
සබ් දරථපරිළාහවූපසයමො එව අයහොසි. චිරස්සිං වත යම ඡවිචම්මාදියකො



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා අකිත්තිවග්යගො 
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පටුන 

සබ්ය ො සරීරාවයයවො දානමුයඛ ජුහතබ් තිං උපගයතො අභිපත්ථියතො
මයනොරයථොමත්ථකිංපත්යතොති.යතනවුත්තිං– 

143. 

‘‘ඡවිිංචම්මිංමිංසිංන්හාරුිං, අට්ඨිිංහදය න්ධනිං; 

යකවලිංසකලිංකායිං, බ්රාහ්මණස්සඅදාසහ’’න්ති. 

තත්ථ හදෙබන්ධනන්ති හදයමිංසයපසි. තඤ්හ හදයවත්ථුිං  න්ධිත්වා

වියඨිතත්තා‘‘හදය න්ධන’’න්තිවුත්තිං.අථවා හදෙබන්ධනන්තිහදයඤ්ච

 න්ධනඤ්ච, හදයමිංසඤ්යචව තිං  න්ධිත්වා විය ඨිතයකනමිංසඤ්චාති

අත්යථො. යකව ංසක ංකාෙන්තිඅනවයසසිංසබ් ිංසරීරිං. 

එවිං තස්මිිං අග්ගිම්හ අත්තයනො සරීයර යලොමකූපමත්තම්පි උණ්හිං 
කාතුිං අසක්යකොන්යතො ය ොධිසත්යතොපි හමගබ්භිං පවිට්යඨො විය හුත්වා

බ්රාහ්මණරූපධරිං සක්කිං එවමාහ – ‘‘බ්රාහ්මණ, තයා කයතො අග්ගි

අතිසීතයලො, කිිං නායමත’’න්ති? පණ්ඩිත, නාහිං බ්රාහ්මයණො, 

සක්යකොහමස්මි, තව වීමිංසනත්ථිංආගයතො එවමකාසින්ති. ‘‘සක්ක, ත්විං

තාව තිට්ඨතු, සකයලොපි යච යලොයකො මිං දායනන වීමිංයසයය, යනව යම
අදාතුකාමතිං කථඤ්චිපි උප්පායදයය පස්යසථ න’’න්ති ය ොධිසත්යතො
සීහනාදිංනදි. 

අථ නිං සක්යකො ‘‘සසපණ්ඩිත, තව ගුණා සකලකප්පම්පි පාකටා 
යහොන්තූ’’ති පබ් තිං පීයළත්වා පබ් තරසිං ආදාය චන්දමණ්ඩයල
සසලක්ඛණිං ආලිඛිත්වා ය ොධිසත්තිං තස්මිිං වනසණ්යඩ තත්යථව
වනගුම්ය  තරුණදබ් තිණපීයඨ නිපජ්ජායපත්වා අත්තයනො
යදවයලොකයමවගයතො. යතපිචත්තායරොපණ්ඩිතා සමග්ගාසම්යමොදමානා
නිච්චසීලිං උයපොසථසීලඤ්ච පූයරත්වා යථාරහිං පුඤ්ඤානි කත්වා 
යථාකම්මිංගතා. 

තදා උද්යදො ආයස්මා ආනන්යදො අයහොසි, සිඞ්ගායලො

මහායමොග්ගල්ලායනො, මක්කයටො සාරිපුත්යතො, සසපණ්ඩියතො පන
යලොකනායථො. 

තස්ස ඉධාපි සීලාදිපාරමියයො යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යථාරහිං 
නිද්ධායරතබ් ා. තථා සතිපි තිරච්ඡානුභාපපත්තියිං කුසලාදිධම්යම

කුසලාදියතො යථාභූතාවය ොයධො, යතසුඅණුමත්තම්පිවජ්ජිංභයයතො දිස්වා 

සුට්ඨු අකුසලයතො ඔරමණිං, සම්මයදව ච කුසලධම්යමසු අත්තයනො

පතිට්ඨාපනිං, පයරසඤ්ච ‘‘ඉයම නාම පාපධම්මා යත එවිං ගහතා එවිං
පරාමට්ඨා එවිංගතිකා භවන්ති එවිංඅභිසම්පරායා’’ති ආදීනවිං දස්යසත්වා

තයතො විරමයණ නියයොජනිං, ඉදිං දානිං නාම, ඉදිං සීලිං නාම, ඉදිං

උයපොසථකම්මිං නාම, එත්ථ පතිට්ඨිතානිං යදවමනුභාස්සසම්පත්තියයො
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හත්ථගතාඑවාතිආදිනාපුඤ්ඤකම්යමසු ආනිසිංසිංදස්යසත්වාපතිට්ඨාපනිං, 

අත්තයනො සරීරජීවිතනිරයපක්ඛිං, පයරසිං සත්තානිං අනුභාග්ගණ්හනිං, 
උළායරොචදානජ්ඣාසයයොතිඑවමාදයයොඉධය ොධිසත්තස්සගුණානුභාභාවා 
විභායවතබ් ා. යතයනතිං වුච්චති – ‘‘එවිං අච්ඡරියා යහයත…යප.…
ධම්මස්ස අනුභාධම්මයතො’’ති. 

සසපණ්ඩිතචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

ඉදානි ‘‘අකිත්තිබ්රාහ්මයණො’’තිආදිනා යථාවුත්යත දසපි චරියාවියසයස 

උදායනත්වානිගයමති.තත්ථ අහයමවතදාආසිං, යෙොයතදානවයර අදාති

යයො තානි උත්තමදානානි අදාසි, යසො අකිත්තිබ්රාහණාදියකො අහයමව තදා 

තස්මිිං කායල අයහොසිිං, න අඤ්යඤොති. ඉති යතසු අත්තභායවසු සතිපි
සීලාදිපාරමීනිං යථාරහිං පූරිතභායව අත්තයනො පන තදා දානජ්ඣාසයස්ස

අතිවියඋළාරභාවිංසන්ධායදානපාරමිවයසයනව යදසනිංආයරොයපසි. එයත

දානපරික්ොරා, එයත දානස්ස පාරමීති යය ඉයම අකිත්තිජාතකාදීසු (ජා.

1.13.83 ආදයයො) අයනකාකාරයවොකාරා මයා පවත්තිතා

යදයයධම්මපරිච්චාගා මම සරීරාවයවපුත්තදාරපරිච්චාගා පරමයකොටිකා, 
කිඤ්චාපි යත කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතත්තා
සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව උද්දිස්ස පවත්තිතත්තා දානස්ස

පරමුක්කිංසගමයනන දානපාරමී එව, තථාපි මම දානස්ස
පරමත්ථපාරමිභූතස්ස පරික්ඛරණයතොසන්තානස්ස පරිභාවනාවයසන

අභිසඞ්ඛරණයතොඑයතදානපරික්ඛාරානාම.යස්ස පයනයතපරික්ඛාරා, තිං

දස්යසතුිං ‘‘ජීවිතං ොචයක දත්වා, ඉමංපාරම පූරයි’’න්තිවුත්තිං. එත්ථහ
ඨයපත්වා සසපණ්ඩිතචරියිං යසසාසු නවසු චරියාසු යථාරහිං

දානපාරමිදානඋපපාරමියයො යවදිතබ් ා, සසපණ්ඩිතචරියෙ (චරියා. 1.125
ආදයයො)පනදානපරමත්ථපාරමී.යතන වුත්තිං– 

‘‘භික්ඛායඋපගතිංදිස්වා, සකත්තානිංපරිච්චජිිං; 

දායනන යම සයමො නත්ථි, එසා යම දානපාරමී’’ති. (චරියා. 

1.තස්සුද්දාන); 

කිඤ්චාපි හ මහාපුරිසස්ස යථාවුත්යත අකිත්තිබ්රාහ්මණාදිකායල 

අඤ්ඤස්මිඤ්ච මහාජනකමහාසුතයසොමාදිකායල දානපාරමියා 

පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි, තථාපි එකන්යතයනව
සසපණ්ඩිතකායලදානපාරමියා පරමත්ථපාරමිභායවොවිභායවතබ්ය ොති. 

පරමත්ථදීපනියාචරියාපිටකසිංවණ්ණනාය 

දසවිධචරියාසඞ්ගහස්සවියසසයතො 

දානපාරමිවිභාවනස්ස 
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පඨමවග්ගස්සඅත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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2. හත්ථිනාගවග්යගො 
1. මාතුයපොසකචරියාවණ්ණනා 

1. දුතියවග්ගස්ස පඨයම කුඤ්ජයරොතිහත්ථී. මාතුයපොසයකොතිඅන්ධාය 

ජරාජිණ්ණාය මාතුයා පටිජග්ගනයකො. මහිොති භූමියිං. ගුයණනාති

සීලගුයණන, තදා මම සදියසො නත්ථි. 

ය ොධිසත්යතො හ තදා හමවන්තප්පයදයස හත්ථියයොනියිං නිබ් ත්ති. 
යසො සබ් යසයතො අභිරූයපො ලක්ඛණසම්පන්යනො මහාහත්ථී
අයනකහත්ථිසතසහස්සපරිවායරො අයහොසි. මාතා පනස්ස අන්ධා. යසො
මධුරඵලාඵලානිහත්ථීනිංහත්යථසුදත්වාමාතුයපයසති. හත්ථියනොතස්සා

අදත්වා සයිං ඛාදන්ති. යසො පරිග්ගණ්හන්යතො තිං පවත්තිිංඤත්වා ‘‘යූථිං
පහාය මාතරයමව යපොයසස්සාමී’’ති රත්තිභායග අඤ්යඤසිං හත්ථීනිං
අජානන්තානිං මාතරිං ගයහත්වා චණ්යඩොරණපබ් තපාදිං ගන්ත්වා එකිං
නළිනිිංඋපනිස්සායඨිතාය පබ් තගුහායමාතරිංඨයපත්වායපොයසසි. 

2-3. පවයන දිස්වා වනචයරොති එයකො වනචරයකො පුරියසො තස්මිිං

මහාවයන විචරන්යතො මිං දිස්වා. රඤ්යඤො මං පටියවදයීති
 ාරාණසිරඤ්යඤොමිං ආයරොයචසි. 

යසො හ මග්ගමූළ්යහො දිසිං වවත්ථයපතුිං අසක්යකොන්යතො මහන්යතන 

සද්යදන පරියදවි. ය ොධිසත්යතොපි තස්ස සද්දිං සුත්වා ‘‘අයිං පුරියසො

අනායථො, නයඛො පයනතිංපතිරූපිං, යිංඑසමයඨියතඉධවිනස්යසයයා’’ති

තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා තිං භයයන පලායන්තිං දිස්වා ‘‘අම්යභො පුරිස, 

නත්ථි යත මිං නිස්සාය භයිං, මා පලාය, කස්මා ත්විං පරියදවන්යතො

විචරසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සාමි, අහිං මග්ගමූළ්යහො අජ්ජ යම සත්තයමො

දිවයසො’’ති වුත්යත ‘‘යභො පුරිස, මා භාය, අහිං තිං මනුභාස්සපයථ
ඨයපස්සාමී’’තිතිංඅත්තයනොපිට්ඨියිංනිසීදායපත්වාඅරඤ්ඤයතොනීහරිත්වා 
නිවත්ති. යසොපි පායපො ‘‘නගරිං ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචස්සාමී’’ති
රුක්ඛසඤ්ඤිං පබ් තසඤ්ඤඤ්ච කයරොන්යතොව නික්ඛමිත්වා  ාරාණසිිං

අගමාසි.තස්මිිංකායලරඤ්යඤො මඞ්ගලහත්ථීමයතො. යසොපුරියසොරාජානිං
උපසඞ්කමිත්වා මහාපුරිසස්ස අත්තයනො දිට්ඨභාවිං ආයරොයචසි. යතන

වුත්තිං ‘‘තවානුච්ඡයවො, මහාරාජ, ගයජොවසතිකානයන’’තිආදි. 

තත්ථ තවානුච්ඡයවොති තවඔපවය්හිංකාතුිංඅනුභාච්ඡවියකොයුත්යතො. න

තස්ස පරික්ොෙත්යථොති තස්ස ගහයණ ගමනුභාපච්යඡදනත්ථිං සමන්තයතො
ඛණිතබ් පරික්ඛාය වාකයරණුයාකණ්ණපුයටනඅත්තානිංපටිච්ඡායදත්වා

ඛිත්තපාසරජ්ජුයා  න්ධිතබ් ආළකසඞ්ඛාතආලායනන වා යත්ථ පවිට්යඨො

කත්ථචි ගන්තුිංනසක්යකොති, තාදිසවඤ්චනකාසුයාවාඅත්යථොපයයොජනිං

නත්ථි. සහගහියතතිගහණසමකාලිංඑව. එහිතීති ආගමිස්සති. 
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රාජා ඉමිං මග්ගයදසකිං කත්වා අරඤ්ඤිං ගන්ත්වා ‘‘ඉමිනා වුත්තිං 
හත්ථිනාගිංආයනහී’’තිහත්ථාචරියිංසහපරිවායරනයපයසසි.යසො යතන
සද්ධිිංගන්ත්වා ය ොධිසත්තිංනළිනිිංපවිසිත්වායගොචරිංගණ්හන්තිංපස්සි.
යතනවුත්තිං– 

4. 

‘‘තස්සතිංවචනිංසුත්වා, රාජාපිතුට්ඨමානයසො; 

යපයසසිහත්ථිදමකිං, යඡකාචරියිංසුසික්ඛිතිං. 

5. 

‘‘ගන්ත්වායසොහත්ථිදමයකො, අද්දසපදුමස්සයර; 

භිසමුළාලිංඋද්ධරන්තිං, යාපනත්ථායමාතුයා’’ති. 

තත්ථ යඡකාචරිෙන්ති හත්ථි න්ධනාදිවිධිම්හ කුසලිං හත්ථාචරියිං. 

සුසික්ඛිතන්තිහත්ථීනිංසික්ඛාපනවිජ්ජායනිට්ඨඞ්ගමයනන සුට්ඨුසික්ඛිතිං. 

6. විඤ්ඤාෙයමසී ගුණන්ති‘‘භද්යදොඅයිංහත්ථාජානීයයොනමන්යදො, 

න චණ්යඩො, න යවොමිස්සසීයලො වා’’ති මම සීලගුණිං ජානිත්වා. කථිං? 

 ක්ෙණං උපධාරයීති සුසික්ඛිතහත්ථිසිප්පත්තා මමලක්ඛණිංසමන්තයතො

උපධායරසි.යතනයසො එහිපුත්තාතිවත්වාන, මමයසොණ්ඩාෙඅග්ගහි. 

7. ය ොධිසත්යතො හත්ථාචරියිං දිස්වා – ‘‘ඉදිං භයිං මය්හිං එතස්ස

පුරිසස්ස සන්තිකා උප්පන්නිං, අහිං යඛො පන මහා යලො හත්ථිසහස්සම්පි

විද්ධිංයසතුිං සමත්යථො, පයහොමි කුජ්ඣිත්වා සරට්ඨකිං යසනාවාහනිං

නායසතුිං, සයච පන කුජ්ඣිස්සාමි, සීලිං යම භිජ්ජිස්සති, තස්මා සත්තීහ 
යකොට්ටියමායනොපි නකුජ්ඣිස්සාමී’’තිචිත්තිංඅධිට්ඨායසීසිං ඔනායමත්වා

නිච්චයලොවඅට්ඨාසි.යතනාහභගවා ‘‘ෙංයමතදාපාකතිකං, සරීරානුගතං

බ ’’න්තිආදි. 

තත්ථ පාකතිකන්ති සභාවසිද්ධිං. සරීරානුගතන්ති සරීරයමව අනුභාගතිං

කාය ලිං, න උපායකුසලතාසඞ්ඛාතඤාණානුභාගතන්ති අධිප්පායයො. අජ්ජ 

නාගසහස්සානන්ති අජ්ජකායල අයනයකසිං හත්ථිසහස්සානිං සමුදිතානිං. 

බය න සමසාදිසන්ති යතසිං සරීර යලන සමසමයමව හුත්වා සදිසිං, න 

උපමාමත්යතන.මඞ්ගලහත්ථිකුයලහතදාය ොධිසත්යතොඋප්පන්යනොති. 

8. ෙදිහං යතසං පකුප්යපෙෙන්තිමිං ගහණායඋපගතානිං යතසිං අහිං

යදි කුජ්යඣයයිං, යතසිං ජීවිතමද්දයන පටි යලො භයවයයිං. න යකවලිං

යතසඤ්යඤව, අථ යඛො ොව රජ්ජම්පි මානුසන්ති යයතො රජ්ජයතො යතසිං
ආගතානිං මනුභාස්සානිං සබ් ම්පි රජ්ජිං යපොයථත්වා චුණ්ණවිචුණ්ණිං
කයරයයිං. 
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9. අපිචාහංසී රක්ොොතිඑවිංසමත්යථොපිචඅහිංඅත්තනිපතිට්ඨිතාය 

සීලරක්ඛාය සීලගුත්තියා ගුත්යතො  න්යධො විය. න කයරොම චිත්යත 

අඤ්ඤථත්තන්ති තස්ස සීලස්ස අඤ්ඤථත්තභූතිං යතසිං සත්තානිං

යපොථනාදිවිධිිං මය්හිං චිත්යතනකයරොමි, තත්ථ චිත්තම්පින උප්පායදමි. 

පක්ඛිපන්තං මමාළයකති ආලානත්ථම්යභ පක්ඛිපන්තිං, ‘‘දිස්වාපී’’ති

වචනයසයසො. කස්මාති යච, සීලපාරමිපූරියා ඊදියසසු ඨායනසු සීලිං 
අඛණ්යඩන්තස්ස යම නචිරස්යසව සීලපාරමී පරිපූයරස්සතීති
සීලපාරමිපරිපූරණත්ථිං තස්සඅඤ්ඤථත්තිංචිත්යතනකයරොමීතියයොජනා. 

10. ‘‘ෙදි යත ම’’න්ති ගාථායපි සීලරක්ඛාය දළ්හිං කත්වා සීලස්ස 

අධිට්ඨිතභාවයමව දස්යසති. තත්ථ යකොට්යටෙුන්ති භින්යදයයිං. 

සී ෙණ්ඩභො මමාතිමමසීලස්සඛණ්ඩනභයයන. 

එවිං පන චින්යතත්වා ය ොධිසත්යත නිච්චයල ඨියත හත්ථාචරියයො 
පදුමසරිං ඔතරිත්වා තස්ස ලක්ඛණසම්පත්තිිං දිස්වා ‘‘එහ පුත්තා’’ති
රජතදාමසදිසාය යසොණ්ඩායගයහත්වාසත්තයමදිවයස ාරාණසිිංපාපුණි.
යසොඅන්තරාමග්යගවත්තමායනොව රඤ්යඤොසාසනිංයපයසසි.රාජානගරිං
අලඞ්කාරායපසි. හත්ථාචරියයො ය ොධිසත්තිං කතගන්ධපරිභණ්ඩිං
අලඞ්කතපටියත්තිං හත්ථිසාලිං යනත්වා විචිරසාණියා පරික්ඛිපායපත්වා
රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා නානග්ගරසයභොජනිං ආදාය ගන්ත්වා 
ය ොධිසත්තස්ස දායපසි. යසො ‘‘මාතරිං විනා යගොචරිං න ගණ්හස්සාමී’’ති
පිණ්ඩිංනගණ්හ.යාචියතොපිඅග්ගයහත්වා– 

‘‘සා නූනසාකපණිකා, අන්ධාඅපරිණායකා; 

ඛාණුිංපායදනඝට්යටති, ගිරිිංචණ්යඩොරණිංපතී’’ති.– 

ආහ.තිංසුත්වාරාජා– 

‘‘කානුභායතසාමහානාග, අන්ධාඅපරිණායකා; 

ඛාණුිංපායදනඝට්යටති, ගිරිිංචණ්යඩොරණිංපතී’’ති.–පුච්ඡිත්වා – 

‘‘මාතායමසාමහාරාජ, අන්ධාඅපරිණායකා; 

ඛාණුිංපායදනඝට්යටති, ගිරිිංචණ්යඩොරණිංපතී’’ති.– 

වුත්යතඅජ්ජසත්තයමොදිවයසො‘‘මාතායමයගොචරිංනලභිත්ථා’’ති වදයතො
ඉමස්සයගොචරිංඅගණ්හන්තස්ස.තස්මා– 

‘‘මුඤ්චයථතිංමහානාගිං, යයොයිංභරතිමාතරිං; 

සයමතු මාතරා නායගො, සහ සබ්ය හ ඤාතිභී’’ති. – වත්වා 
මුඤ්චායපසි– 

‘‘මුත්යතොච න්ධනානායගො, මුත්තදාමායකුඤ්ජයරො; 
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මුහුත්තිංඅස්සාසයත්වා, අගමායයනපබ් යතො’’ති. 

තත්ථ කපණිකාති වරාකා. ොණං පායදන ඝට්යටතීති අන්ධතාය
පුත්තවියයොගදුක්යඛන ච පරියදවමානා තත්ථ තත්ථ රුක්ඛකළිඞ්ගයර

පායදන ඝට්යටති. චණ්යඩොරණං පතීති චණ්යඩොරණපබ් තාභිමුඛී, තස්මිිං

පබ් තපායද පරිබ්භමමානාති අත්යථො. අගමා යෙන පබ්බයතොති යසො
හත්ථිනායගො  න්ධනා මුත්යතො යථොකිං විස්සමිත්වා රඤ්යඤො

දසරාජධම්මගාථාහ ධම්මිං යදයසත්වා ‘‘අප්පමත්යතො යහොහ, මහාරාජා’’ති
ඔවාදිං දත්වා මහාජයනන ගන්ධමාලාදීහ පූජියමායනොනගරා නික්ඛමිත්වා
තදයහවමාතරාසමාගන්ත්වාසබ් ිං පවත්තිිංආචික්ඛි.සාතුට්ඨමානසා– 

‘‘චිරිං ජීවතුයසොරාජා, කාසීනිං රට්ඨවඩ්ඪයනො; 

යයොයමපුත්තිංපයමොයචසි, සදාවුද්ධාපචායක’’න්ති.(ජා. 1.11.12) 

– 

රඤ්යඤො අනුභායමොදනිං අකාසි. රාජා ය ොධිසත්තස්ස ගුයණ පසීදිත්වා 
නළිනියා අවිදූයර ගාමිං මායපත්වා ය ොධිසත්තස්ස මාතු චස්ස නි ද්ධිං

වත්තිං පට්ඨයපසි. අපරභායග ය ොධිසත්යතො මාතරි මතාය තස්සා
සරීරපරිහාරිං කත්වාකුරණ්ඩකඅස්සමපදිංනාමගයතො.තස්මිිං පනඨායන
හමවන්තයතොඔතරිත්වාපඤ්චසතා ඉසයයොවසිිංසු.තිංවත්තිංයතසිංදත්වා
රාජා ය ොධිසත්තස්ස සමානරූපිං සිලාපටිමිං කායරත්වා මහාසක්කාරිං
පවත්යතසි.ජම්බුදීපවාසියනොඅනුභාසිංවච්ඡරිංසන්නිපතිත්වා හත්ථිමහිංනාම
කරිිංසු. 

තදා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, හත්ථිනී මහාමායා, වනචරයකො

යදවදත්යතො, මාතුයපොසකහත්ථිනායගොයලොකනායථො. 

ඉධාපි දානපාරමිආදයයො යථාරහිං නිද්ධායරතබ් ා. සීලපාරමී පන 

අතිසයවතීති සා එව යදසනිං ආස්න්ළහා. තථා තිරච්ඡානයයොනියිං
උප්පන්යනොපි බ්රහ්මපුබ් යදවපුබ් ාචරියආහුයනයයාදිභායවන
සබ් ඤ්ඤුබුද්යධනපි පසත්ථභාවානුභාරූපිංමාතුයාගරුචිත්තිංඋපට්ඨයපත්වා

‘‘මාතා නායමසා පුත්තස්ස  හූපකාරා, තස්මා මාතුපට්ඨානිං නාම
පණ්ඩියතන පඤ්ඤත්ත’’න්ති මනසි කත්වා අයනයකසිං හත්ථිසහස්සානිං
ඉස්සරාධිපති මහානුභාභායවො යූථපති හුත්වා යතහ අනුභාවත්තියමායනො 
එකකවිහායර අන්තරායිං අගයණත්වා යූථිං පහාය එකයකො හුත්වා

උපකාරියඛත්තිං පූයජස්සාමීති මාතුයපොසනිං, මග්ගමූළ්හපුරිසිං දිස්වා

අනුභාකම්පාය තිං ගයහත්වා මනුභාස්සයගොචරසම්පාපනිං, යතන ච

කතාපරාධසහනිං, හත්ථාචරියප්පමුඛානිංඅත්තානිං න්ධිතුිංආගතපුරිසානිං

සමත්යථොපි සමායනො සන්තාසනමත්යතනපි යතසිං පීළනා භවිස්සති, 

මය්හඤ්ච සීලස්ස ඛණ්ඩාදිභායවොති තථා අකත්වා සුදන්යතන ඔපවය්යහො

වියසුයඛයනවගහණූපගමනිං, මාතරිංවිනානකඤ්චි අජ්යඣොහරිස්සාමීති



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා හත්ථිනාගවග්යගො 
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සත්තාහම්පිඅනාහාරතා, ඉමිනාපාහිං න්ධාපියතොතිචිත්තිං අනුභාප්පායදත්වා

රාජානිං යමත්තාය ඵරණිං, තස්ස ච නානානයයහ ධම්මයදසනාති
එවමාදයයො ඉධ මහාපුරිසස්ස ගුණානුභාභාවා විභායවතබ් ා. යතන වුත්තිං –

‘‘එවිං අච්ඡරියා එයත, අබ්භුතා ච මයහසියනො…යප.… ධම්මස්ස
අනුභාධම්මයතො’’ති. 

මාතුයපොසකචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. භූරිදත්තචරියාවණ්ණනා 

11. දුතියය භූරිදත්යතොති භූරිසමදත්යතො. දත්යතොති හ තදා
ය ොධිසත්තස්ස මාතාපිතූහ කතිං නාමිං. යස්මා පයනයසො නාගභවයන
විරූපක්ඛමහාරාජභවයනතාවතිිංසභවයනචඋප්පන්යනපඤ්යහසම්මයදව 

විනිච්ඡිනාති, එකදිවසඤ්චවිරූපක්ඛමහාරායජනාගපරිසායසද්ධිිංතිදසපුරිං
ගන්ත්වා සක්කිං පරිවායරත්වා නිසින්යන යදවානමන්තයර පඤ්යහො
සමුට්ඨාසි. තිං යකොචි කයථතුිං නාසක්ඛි. සක්යකන පන අනුභාඤ්ඤායතො
පල්ලඞ්කවරගයතො හුත්වා මහාසත්යතොව කයථසි. අථ නිං යදවරාජා

දිබ් ගන්ධපුප්යඵහ පූයජත්වා ‘‘දත්ත, ත්විං පථවිසමාය විපුලාය පඤ්ඤාය 
සමන්නාගයතොඉයතොපට්ඨායභූරිදත්යතොනාමා’’තිආහ.භූරීතිහපථවියා

නාමිං, තස්මා භූරිසමතාය භූයත අත්යථ රමතීති ච භූරිසඞ්ඛාතාය මහතියා
පඤ්ඤාය සමන්නාගතත්තා මහාසත්යතො ‘‘භූරිදත්යතො’’ති පඤ්ඤායත්ථ.

මහතියාපනනාගිද්ධියාසමන්නාගතත්තා මහිද්ධියකොචාති. 

අතීයත හ ඉමස්මිිංයයව කප්යප  ාරාණසිරඤ්යඤො පුත්යතො පිතරා 
රට්ඨයතො පබ් ාජියතො වයන වසන්යතො අඤ්ඤතරාය නාගමාණවිකාය 

සිංවාසිං කප්යපසි.යතසිංසිංවාසමන්වායද්යවදාරකාජායිංසු–පුත්යතොච

ධීතා ච. පුත්තස්ස ‘‘සාගරබ්රහ්මදත්යතො’’ති නාමිං කරිිංසු ධීතාය
‘‘සමුද්දජා’’ති. යසො අපරභායග පිතු අච්චයයන ාරාණසිිං ගන්ත්වා රජ්ජිං
කායරසි.අථධතරට්යඨොනාමනාගරාජා පඤ්චයයොජනසතියකනාගභවයන
නාගරජ්ජිංකායරන්යතොතිං අභූතවාදියකනචිත්තචූයළනනාම කච්ඡයපන

‘‘ ාරාණසිරාජාඅත්තයනොධීතරිංතුය්හිංදාතුකායමො, සායඛොපනරාජධීතා 
සමුද්දජානාමඅභිරූපාදස්සනීයාපාසාදිකාචා’’තිකථිතිංසුත්වාධතරට්යඨො
චත්තායරො නාගමාණවයක යපයසත්වා තිං දාතුිං අනිච්ඡන්තිං

නාගවිභිිංසිකාය භිිංසායපත්වා ‘‘දම්මී’’ති වුත්යත මහන්තිං පණ්ණාකාරිං
යපයසත්වා මහතියා නාගිද්ධියා මහන්යතන පරිවායරන තස්ස ධීතරිං
නාගභවනිංයනත්වාඅග්ගමයහසිට්ඨායනඨයපසි. 

සා අපරභායග ධතරට්ඨිං පටිච්ච සුදස්සයනො, දත්යතො, සුයභොයගො, 

අරිට්යඨොති චත්තායරො පුත්යත පටිලභි. යතසු දත්යතො ය ොධිසත්යතො, යසො
පුබ්ය  වුත්තනයයයනව සක්යකන තුට්ඨචිත්යතන ‘‘භූරිදත්යතො’’ති

ගහතනාමත්තා ‘‘භූරිදත්යතො’’ත්යවව පඤ්ඤායත්ථ. අථ යනසිං පිතා
යයොජනසතිකිං යයොජනසතිකිං රජ්ජිං භායජත්වා අදාසි. මහන්යතො යයසො
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අයහොසි. යසොළසයසොළසනාගකඤ්ඤාසහස්සානි පරිවාරයිංසු. පිතුපි
එකයයොජනසතයමව රජ්ජිං අයහොසි. තයයො පුත්තා මායස මායස

මාතාපිතයරො පස්සිතුිං ආගච්ඡන්ති, ය ොධිසත්යතො පන අන්වද්ධමාසිං
ආගච්ඡති. 

යසො එකදිවසිංවිරූපක්ඛමහාරායජනසද්ධිිං සක්කස්සඋපට්ඨානිංගයතො
යවජයන්තපාසාදිං සුධම්මයදවසභිං පාරිච්ඡත්තකයකොවිළාරිං 
පණ්ඩුකම් ලසිලාසනිං යදවච්ඡරාපරිවාරිං අතිමයනොහරිං සක්කසම්පත්තිිං

දිස්වා ‘‘එත්තකමත්තම්පි නාගත්තභායව ඨිතස්ස දුල්ලභිං, කුයතො
සම්මාසම්ය ොධී’’ති නාගත්තභාවිං ජිගුච්ඡිත්වා ‘‘නාගභවනිං ගන්ත්වා

උයපොසථවාසිං වසිත්වා සීලයමව පග්ගණ්හස්සාමි, තිං ය ොධිපරිපාචනිං

යහොති, ඉමස්මිිං යදවයලොයක උප්පත්තිකාරණිං භවිස්සතී’’ති චින්යතත්වා

නාගභවනිං ගන්ත්වා මාතාපිතයරො ආහ – ‘‘අම්මතාතා, අහිං 

උයපොසථකම්මිං කරිස්සාමී’’ති. යතහ ‘‘ඉයධව උයපොසථිං උපවසාහ, 
 හගතානිං නාගානිං මහන්තිං භය’’න්ති වුත්යත එකවාරිං තථා කත්වා
නාගකඤ්ඤාහ උපද්දුයතො පුනවායර මාතාපිතූනිං අනායරොයචත්වා

අත්තයනො භරියිං ආමන්යතත්වා ‘‘භද්යද, අහිං මනුභාස්සයලොකිං ගන්ත්වා
යමුනාතීයර මහානියරොධරුක්යඛො අත්ථි තස්ස අවිදූයර වම්මිකමත්ථයක
යභොයගආභුජිත්වාචතුරඞ්ගසමන්නාගතිංඋයපොසථිංඅධිට්ඨායනිපජ්ජිත්වා 

‘‘උයපොසථකම්මිංකරිස්සාමී’’තිනාගභවනයතොනික්ඛමිත්වාතථාකයරොති.

යතනවුත්තිං ‘‘විරූපක්යෙනමහාරඤ්ඤා, යදවය ොකමගඤ්ඡහ’’න්තිආදි. 

තත්ථ විරූපක්යෙන මහාරඤ්ඤාති විරූපක්යඛන නාම

නාගාධිපතිමහාරායජන. යදවය ොකන්ති තාවතිිංසයදවයලොකිං. අගඤ්ඡහන්ති

අගඤ්ඡිිං, උපසඞ්කමිිං අහිං. 

12. තත්ථාතිතස්මිිංයදවයලොයක. පස්සිං ත්වාහන්තිඅද්දක්ඛිිංඅහිං තු-

සද්යදො නිපාතමත්යතො. එකන්තං සුෙසමප්පියතති එකන්තිං අච්චන්තයමව

සුයඛන සමඞ්ගීභූයත. වුත්තඤ්යහතිං භගවතා – ‘‘සන්ති, භික්ඛයව, ඡ

ඵස්සායතනිකානාම සග්ගා. යාවඤ්චිදිං, භික්ඛයව, නසුකරිං අක්ඛායනන

පාපුණිතුිං යාව සුඛා සග්ගා’’ති (ම. නි. 3.255) ච. තංසග්ගගමනත්ථාොති 

තස්මිිංසග්ගස්මිිංඋප්පත්තිවයසනගමනත්ථාය. සී බ්බතන්තිසීලසඞ්ඛාතිං

වතිං. අථ වා සී බ්බතන්තිඋයපොසථසීලඤ්යචව ‘‘මම චම්මිං චම්මත්ථිකා 
හරන්තූ’’තිආදිනා අත්තයනො සරීරාවයවපරිච්චාගසමාදියනසඞ්ඛාතිං
වතඤ්ච. 

13. සරීරකිච්චන්ති මුඛයධොවනාදිසරීරපටිජග්ගනිං. භත්වා

ොපනමත්තකන්ති ඉන්ද්රියානි නිබ්බියසවනානි කාතුිං සරීරට්ඨිතිමත්තකිං

ආහාරිං ආහරිත්වා. චතුයරො අඞ්යගති චත්තාරි අඞ්ගානි. අධිට්ඨාොති

අධිට්ඨහත්වා. යසමීතිසයාමි. 
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14. ඡවිොතිආදි යතසිං චතුන්නිං අඞ්ගානිං දස්සනිං. තත්ථ ච

ඡවිචම්මානිං විස්සජ්ජනිං එකිං අඞ්ගිං, යසසානි එයකකයමව, 

මිංසග්ගහයණයනව යචත්ථ රුධිරම්පි සඞ්ගහතන්ති දට්ඨබ් ිං. එයතනාති

එයතහ. හරාතු යසොති යස්ස එයතහ ඡවිආදීහ කරණීෙං අත්ථි, තස්ස මයා
දින්නයමයවතිං. සබ් ිං යසො හරතූති අත්තයනො අත්තභායව
අනයපක්ඛපවාරණිංපවායරති. 

එවිං මහාසත්තස්සඉමිනානියායමයනව අන්වද්ධමාසිංඋයපොසථකම්මිං
කයරොන්තස්ස දීයඝො අද්ධා වීතිවත්යතො. එවිං ගච්ඡන්යත කායල එකදිවසිං
අඤ්ඤතයරොයනසාදබ්රාහ්මයණොයසොමදත්යතනනාමඅත්තයනොපුත්යතන
සහ තිං ඨානිං පත්වා අරුණුග්ගමනසමයය නාගකඤ්ඤාහ පරිවාරියමානිං
මහාසත්තිං දිස්වා තස්ස සන්තිකිං අගමාසි. තාවයදව නාගකඤ්ඤායයො
පථවියිංනිමුජ්ජිත්වානාගභවනයමවගතා. බ්රාහ්මයණොමහාසත්තිං පුච්ඡි –

‘‘යකො නුභා යඛො ත්විං, මාරිස, යදයවො වා යක්යඛො වා නායගො වා’’ති? 

ය ොධිසත්යතොයථාභූතිංඅත්තානිංආවිකත්වාසචායිංඉයතොගච්යඡයය, ඉධ

යම වාසිං මහාජනස්ස පාකටිං කයරයය, යතන යම උයපොසථවාසස්ස
අන්තරායයොපි සියා. යිංනූනාහිං ඉයතො ඉමිං නාගභවනිං යනත්වා මහතියා

සම්පත්තියා යයොයජයයිං. එවායිං තත්යථව අභිරමිස්සති, යතන යම

උයපොසථකම්මිංඅද්ධනියිංසියාති.අථනිංආහ–‘‘බ්රාහ්මණ, මහන්තිංයත

යසිං දස්සාමි, රමණීයිංනාගභවනිං, එහතත්ථගච්ඡාමා’’ති.සාමි, පුත්යතො

යම අත්ථි, තස්මිිං ආගච්ඡන්යත ආගමිස්සාමීති. ගච්ඡ, බ්රාහ්මණ, පුත්තිං
ආයනහීති. බ්රාහ්මයණො ගන්ත්වා පුත්තස්ස තමත්ථිං ආයරොයචත්වා තිං
ආයනසි. මහාසත්යතො යත උයභොපි ආදාය අත්තයනො ආනුභාභායවන
නාගභවනිං ආයනසි.යතසිංතත්ථදිබ්ය ො අත්තභායවොපාතුභවි.අථයතසිං
මහාසත්යතො දිබ් සම්පත්තිිං දත්වා චත්තාරි චත්තාරි නාගකඤ්ඤාසතානි
අදාසි.යතමහතිිංසම්පත්තිිංඅනුභාභවිිංසු. 

ය ොධිසත්යතොපි අප්පමත්යතොඋයපොසථකම්මිංකයරොති. අන්වද්ධමාසිං 
මාතාපිතූනිං උපට්ඨානිං ගන්ත්වා ධම්මකථිං කයථත්වා තයතො ච

බ්රාහ්මණස්සසන්තිකිං ගන්ත්වාආයරොගයිංපුච්ඡිත්වා ‘‘යයනයතඅත්යථො, 

තිං වයදයයාසී’’ති ආපුච්ඡිත්වා ‘‘අනුභාක්කණ්ඨමායනො අභිරමා’’ති වත්වා
යසොමදත්යතනපිසද්ධිිංපටිසන්ථාරිංකත්වා අත්තයනොනියවසනිංගච්ඡති.
බ්රාහ්මයණො සිංවච්ඡරිං තත්ථ වසිත්වා මන්දපුඤ්ඤතාය උක්කණ්ඨිත්වා
අනිච්ඡමානම්පිපුත්තිංගයහත්වාය ොධිසත්තිංආපුච්ඡිත්වායතන දීයමානිං
 හුිං ධනිං සබ් කාමදදිං මණිරතනම්පි අලක්ඛිකතාය අග්ගයහත්වා
‘‘මනුභාස්සයලොකිං ගන්ත්වා පබ් ජිස්සාමී’’ති ආහ. මහාසත්යතො
නාගමාණවයකආණායපත්වා තිං සපුත්තකිං මනුභාස්සයලොකිං පායපසි. යත
උයභොපි දිබ් ාභරණානි දිබ් වත්ථානි ච ඔමුඤ්චිත්වා න්හායතුිං එකිං

යපොක්ඛරණිිංඔතරිිංසු, තස්මිිංඛයණතානි අන්තරධායත්වානාගභවනයමව

අගමිංසු. අථ පඨමනිවත්ථකාසාවපියලොතිකාව සරීයර පටිමුඤ්චි, 
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ධනුභාසරසත්තියයො ගයහත්වා අරඤ්ඤිං ගන්ත්වා මියග වධිත්වා
පුරිමනියායමයනවජීවිකිං කප්යපසුිං. 

යතන ච සමයයන අඤ්ඤතයරො තාපයසො සුපණ්ණරාජයතො ලද්ධිං
අලම්පායනමන්තිංතස්සඅනුභාච්ඡවිකානිඔසධානිමන්තූපචාරඤ්චඅත්තානිං 
උපට්ඨහන්තස්ස අඤ්ඤතරස්ස බ්රාහ්මණස්ස අදාසි. යසො ‘‘ලද්යධො යම
ජීවිකූපායයො’’ති කතිපාහිං වසිත්වා තාපසිං ආපුච්ඡිත්වා පක්කමන්යතො
අනුභාපුබ්ය න යමුනාතීරිං පත්වා තිං මන්තිං සජ්ඣායන්යතො මහාමග්යගන
ගච්ඡති.තදාය ොධිසත්තස්සභවනයතොතස්සපරිචාරිකා නාගමාණවිකාතිං
සබ් කාමදදිංමණිරතනිංආදායයමුනාතීයරවාලුකාරාසිමත්ථයකඨයපත්වා 
තස්යසොභායසන රත්තියිං කීළිත්වා අරුණුග්ගමයන තස්ස බ්රාහ්මණස්ස
මන්තසද්දිං සුත්වා ‘‘සුපණ්යණො’’ති සඤ්ඤාය භයතජ්ජිතා මණිරතනිං
අග්ගයහත්වාපථවියිං නිමුජ්ජිත්වානාගභවනිංඅගමිංසු. 

බ්රාහ්මයණො තිං මණිරතනිං ආදාය පායාසි. තස්මිිං ඛයණ යසො 
යනසාදබ්රාහ්මයණොපුත්යතනසද්ධිිංමිගවධායඅරඤ්ඤිංගච්ඡන්යතොතස්ස
හත්යථ තිං මණිරතනිං දිස්වා ‘‘ඉදිං භූරිදත්තස්ස සබ් කාමදදිං 
මණිරතන’’න්ති සඤ්ජානිත්වා තිං ගණ්හතුකායමො යතන සද්ධිිං
අල්ලාපසල්ලාපිං කත්වා මන්තවාදිභාවිං ජානිත්වා එවමාහ – ‘‘සයච යම

ත්විංඉමිංමණිරතනිං දස්සසි, එවාහිංයත මහානුභාභාවිංනාගිං දස්යසස්සාමි, 

යිංත්විං ගයහත්වා ගාමනිගමරාජධානියයො චරන්යතො  හුධනිං ලච්ඡසී’’ති.
‘‘යතන හ දස්යසත්වා ගණ්හාහී’’ති වුත්යත තිං ආදාය ය ොධිසත්තිං 
උයපොසථකරණට්ඨායන වම්මිකමත්ථයක යභොයග ආභුජිත්වා නිපන්නිං
අවිදූයරඨියතොහත්ථිං පසායරත්වාදස්යසසි. 

මහාසත්යතො තිං යනසාදිං දිස්වා ‘‘අයිං උයපොසථස්ස යම අන්තරායිං 
කයරයයාතිනාගභවනිංයනත්වාමහාසම්පත්තියිංපතිට්ඨාපියතොපිනඉච්ඡි.
තයතො අපක්කමිත්වා සයිං ගන්තුකායමො මයා දීයමානම්පි මණිරතනිං
ගණ්හතුිං න ඉච්ඡි. ඉදානි පන අහගුණ්ඩිකිං ගයහත්වා ආගච්ඡති. සචාහිං 

ඉමස්ස මිත්තදුබ්භියනොකුජ්යඣයයිං, සීලිංයමඛණ්ඩිංභවිස්සති.මයායඛො

පන පඨමිංයයව චතුරඞ්ගසමන්නාගයතො උයපොසයථො අධිට්ඨියතො, යසො

යථාධිට්ඨියතොව යහොතු. අලම්පායයනො මිං ඡින්දතු වා මා වා, යනවස්ස
කුජ්ඣිස්සාමී’’ති චින්යතත්වා අක්ඛීනි නිම්මීයලත්වා අධිට්ඨානපාරමිිං
පුයරචාරිකිං කත්වා යභොගන්තයර සීසිං පක්ඛිපිත්වා නිච්චයලොව හුත්වා

නිපජ්ජි. යනසාදබ්රාහ්මයණොපි ‘‘යභො අලම්පායන, ඉමිංනාගිංගණ්හ, මණිිං
යම යදහී’’ති ආහ. අලම්පායයනො නාගිං දිස්වා තුට්යඨො මණිිං කිස්මිඤ්චි

අගයණත්වා ‘‘ගණ්හ, බ්රාහ්මණා’’ති හත්යථ ඛිපි. යසො තස්ස හත්ථයතො
භස්සිත්වාපථවියිං පතිතමත්යතොවපථවිිංපවිසිත්වානාගභවනයමවගයතො.
යනසාදබ්රාහ්මයණො මණිරතනයතො භූරිදත්යතන සද්ධිිං මිත්තභාවයතො ච
පරිහායත්වානිප්පච්චයයොවපක්කන්යතො. 
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15. අලම්පායයනොපි මහානුභාභායවහ ඔසයධහ අත්තයනො සරීරිං
මක්යඛත්වා යථොකිං ඛාදිත්වා යඛළිං අත්තයනො කායස්මිිං පරිභායවත්වා
දිබ් මන්තිංජප්පන්යතො ය ොධිසත්තිංඋපසඞ්කමිත්වානඞ්ගුට්යඨගයහත්වා
ආකඩ්ඪිත්වාසීයසදළ්හිං ගණ්හන්යතොමුඛමස්සවිවරිත්වාඔසධිංඛාදිත්වා
මුයඛ සහයඛළිං ඔසිඤ්චි. සුචිජාතියකො මහාසත්යතො සීලයභදභයයන
අකුජ්ඣිත්වාඅක්ඛීනිනඋම්මීයලසි.අථනිංඔසධමන්ත යලන නඞ්ගුට්යඨ
ගයහත්වායහට්ඨාසීසිංකත්වාසඤ්චායලත්වාගහතයගොචරිංඡඩ්ඩායපත්වා 
භූමියිංදීඝයසොනිපජ්ජායපත්වා මසූරකිංමද්දන්යතොවියහත්යථහ පරිමද්දි.
අට්ඨීනිචුණ්ණියමානානිවියඅයහසුිං. 

පුන නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා දුස්සිං යපොයථන්යතො විය යපොයථසි. 
මහාසත්යතොඑවරූපිං දුක්ඛිංඅනුභායභොන්යතොපියනවකුජ්ඣිත්ථ. අඤ්ඤදත්ථු
අත්තයනොසීලයමවආවජ්යජසි.ඉතියසොමහාසත්තිංදුබ් ලිංකත්වාවල්ලීහ 
යපළිංසජ්යජත්වාමහාසත්තිංතත්ථපක්ඛිපි.සරීරිංපනස්සමහන්තිංතත්ථ
න පවිසති. අථ නිං පණ්හයා යකොට්යටන්යතො පයවයසත්වා යපළිං ආදාය
එකිංගාමිංගන්ත්වාගාමමජ්යඣ ඔතායරත්වා‘‘නාගස්සනච්චිංදට්ඨුකාමා
ආගච්ඡන්තූ’’තිසද්දමකාසි.සකලගාමවාසියනො සන්නිපතිිංසු.තස්මිිංඛයණ
අලම්පායයනො ‘‘නික්ඛම මහානාගා’’ති ආහ. මහාසත්යතො චින්යතසි –

‘‘අජ්ජ මයා පරිසිං යතොයසන්යතන කීළිතුිං වට්ටති, එවිං අලම්පායයනො

 හුධනිං ලභිත්වාතුට්යඨොමිංවිස්සජ්යජස්සති, යිංයිංඑසමිංකායරති, තිං
තිං කරිස්සාමී’’ති. 

අථනිංයසොයපළයතොනික්ඛමන්තිං ‘‘මහායහොහී’’තිආහ, යසොමහා

අයහොසි. ‘‘ඛුද්දයකො වට්යටො විඵයණො එකඵයණො ද්විඵයණො යාව
සහස්සඵයණො උච්යචො නීයචො දිස්සමානකායයො අදිස්සමානකායයො
දිස්සමානඋපඩ්ඪකායයො නීයලො පීයතො යලොහයතො ඔදායතො මඤ්ජිට්යඨො

යහොහ, ධූමිං විස්සජ්යජහ, ජාලසිඛිංඋදකඤ්චවිස්සජ්යජහී’’තිවුත්යතයතන
වුත්තිං තිං තිං ආකාරිං නිම්මිනිත්වා නච්චිං දස්යසසි. තිං දිස්වා මනුභාස්සා
අච්ඡරියබ්භුතචිත්තජාතා  හුිංහරඤ්ඤසුවණ්ණවත්ථාලඞ්කාරාදිිංඅදිංසු.ඉති
තස්මිිංගායමසතසහස්සමත්තිංලභි. යසොකිඤ්චාපිමහාසත්තිංගණ්හන්යතො
‘‘සහස්සිං ලභිත්වා තිං විස්සජ්යජස්සාමී’’ති ආහ. තිං පන ධනිං ලභිත්වා

‘‘ගාමයකපි තාව මයා එත්තකිං ධනිං ලද්ධිං, නගයර කිර  හුධනිං 
ලභිස්සාමී’’තිධනයලොයභනනමුඤ්චි. 

යසොතස්මිිංගායමකුටුම් ිංසණ්ඨයපත්වාරතනමයිංයපළිංකායරත්වා 
තත්ථමහාසත්තිංපක්ඛිපිත්වාසුඛයානකිංආරුය්හමහන්යතනපරිවායරන 

ගාමනිගමරාජධානීසු තිං කීළායපත්වා  ාරාණසිිං පාපුණි, නාගරාජස්ස 

මධුලාජිං යදති, අ ද්ධසත්තුඤ්ච යදති. යසො යගොචරිං න ගණ්හ
අවිස්සජ්ජනභයයන.යගොචරිං අගණ්හන්තම්පිචනිංචත්තායරොනගරද්වායර

ආදිිංකත්වා තත්ථ තත්ථ මාසමත්තිං කීළායපසි. යතනවුත්තිං ‘‘සංසියතො

අකතඤ්ඤුනා’’තිආදි. 
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තත්ථ සංසියතොති එයසො නායගො අමුකස්ස නියරොධරුක්ඛස්ස සමීයප 
වම්මිකමත්ථයක සයයතොති එවිං ඨානිං දස්යසත්වා කථියතො. 

අකතඤ්ඤුනාති අත්තනා කතිං උපකාරිං අජානන්යතන මිත්තදුබ්භිනා 

යනසාදබ්රාහ්මයණනාති අධිප්පායයො. අ ම්පාෙයනොති 
අලම්පායනවිජ්ජාපරිජප්පයනන ‘‘අලම්පායයනො’’ති එවිං ලද්ධනායමො 

අහතුණ්ඩිකබ්රාහ්මයණො. මමග්ගහීති මිං අග්ගයහසි. කීයළති මං තහිං

තහින්ති තත්ථ තත්ථ ගාමනිගමරාජධානීසු අත්තයනො ජීවිකත්ථිං මිං
කීළායපති. 

17. තිණයතොපි  හුයකො මමාති අත්තයනො ජීවිතපරිච්චායගො 
තිණසලාකපරිච්චාගයතොපි ලහුයකො හුත්වා මම උපට්ඨාතීති අත්යථො. 

පථවීඋප්පතනං විොති සීලවීතික්කයමො පන 
චතුනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්ස හලාය මහාපථවියා පරිවත්තනිං විය
තයතොපිතිංභාරියතරිං හුත්වාමය්හිංඋපට්ඨාතීතිදස්යසති. 

18. නිරන්තරංජාතිසතන්තිමමජාතීනිංඅයනකසතම්පිඅයනකසතාසුපි

ජාතීසු නිරන්තරයමව සීලස්ස අවීතික්කමනයහතු. මම ජීවිතං චයජෙෙං 

චජිතුිංසක්යකොමි. යනවසී ංපභින්යදෙෙන්තිසීලිංපන සමාදින්නිංඑකම්පි

යනව භින්යදයයිං න විනායසයයිං. චතුද්දීපාන යහතූති
චක්කවත්තිරජ්ජසිරියාපිකාරණාතිදස්යසති. 

19. ඉදානි යදත්ථිං අත්තයනො ජීවිතම්පි පරිච්චජිත්වා තදා සීලයමව

රක්ඛිතිං, තාය ච සීලරක්ඛාය තථා අනත්ථකාරයකසු

යනසාදඅලම්පායනබ්රාහ්මයණසු චිත්තස්ස අඤ්ඤථත්තිං න කතිං, තිං

දස්යසතුිං ‘‘අපිචා’’ති ඔසානගාථමාහ.තිංයහට්ඨාවුත්තත්ථයමව. 

එවිං පන මහාසත්යත අහතුණ්ඩිකහත්ථගයත තස්ස මාතා දුස්සුපිනිං 
දිස්වා පුත්තඤ්ච තත්ථ අපස්සන්තී යසොකාභිභූතා අයහොසි. අථස්සා
යජට්ඨපුත්යතො සුදස්සයනො තිං පවත්තිිං සුත්වා සුයභොගිං ‘‘හමවන්තිං
ගන්ත්වා පඤ්චසු මහානදීසු සත්තසු මහාසයරසු භූරිදත්තිං උපධායරත්වා
එහී’’තිපහණි.කාණාරිට්ඨිං ‘‘යදවයලොකිං ගන්ත්වාසයචයදවතාහධම්මිං

යසොතුකාමාහභූරිදත්යතොතත්ථනීයතො, තයතොනිංආයනහී’’ති පහණි.සයිං
පන ‘‘මනුභාස්සයලොයක ගයවසිස්සාමී’’ති තාපසයවයසන නාගභවනයතො 
නික්ඛමි. අච්චිමුඛී නාමස්ස යවමාතිකා භගිනී ය ොධිසත්යත 
අධිමත්තසියනහා තිං අනුභා න්ධි. තිං මණ්ඩූකච්ඡාපිිං කත්වා ජටන්තයර
පක්ඛිපිත්වා මහාසත්තස්ස උයපොසථකරණට්ඨානිං ආදිිං කත්වා සබ් ත්ථ
ගයවසන්යතො අනුභාක්කයමන  ාරාණසිිං පත්වා රාජද්වාරිං අගමාසි. තදා
අලම්පායයනොරාජඞ්ගයණමහාජනස්සමජ්යඣරඤ්යඤො භූරිදත්තස්සකීළිං
දස්යසතුිංයපළිංවිවරිත්වා‘‘එහමහානාගා’’තිසඤ්ඤමදාසි. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා හත්ථිනාගවග්යගො 

107 

පටුන 

මහාසත්යතො සීසිං නීහරිත්වා ඔයලොයකන්යතො යජට්ඨභාතිකිං දිස්වා
යපළයතොනික්ඛම්මතදභිමුයඛො පායාසි.මහාජයනොභීයතො පටික්කමි.යසො 
ගන්ත්වා තිං අභිවායදත්වා නිවත්තිත්වා යපළයමව පාවිසි. අලම්පායයනො

‘‘ඉමිනා අයිං තාපයසො දට්යඨො’’ති සඤ්ඤාය ‘‘මා භාය, මා භායී’’තිආහ.

සුදස්සයනො‘‘අයිංනායගොමය්හිං කිිංකරිස්සති, මයාසදියසොඅහතුණ්ඩියකො
නාම නත්ථී’’ති යතන වාදප්පටිවාදිං සමුට්ඨායපත්වා ‘‘ත්විං ඉමිං නාගිං

ගයහත්වා ගජ්ජසි, අහිං තිං ඉමාය මණ්ඩූකච්ඡාපියා ඉච්ඡන්යතො
නාසයස්සාමී’’ති භගිනිිං පක්යකොසිත්වා හත්ථිං පසායරසි. සා තස්ස සද්දිං 
සුත්වා ජටන්තයර නිපන්නා තික්ඛත්තුිං මණ්ඩූකවස්සිතිං වස්සිත්වා
නික්ඛමිත්වා අිංසකූයට නිසීදිත්වා උප්පතිත්වා තස්ස හත්ථතයල තීණි
විසබින්දූනිපායතත්වාපුන තස්සජටන්තරයමවපාවිසි. 

සුදස්සයනො විසබින්දුිං දස්යසත්වා ‘‘ඉදිං බින්දුිං සයච පථවියිං 

පායතස්සති, ඔසධිතිණවනප්පතයයො සබ්ය  නස්සිස්සන්ති. සයචආකායස

ඛිපිස්සති, සත්තවස්සානි යදයවො න වස්සිස්සති. සයච උදයක පායතස්සති, 
යාවතා තත්ථ උදකජාතා පාණා සබ්ය  මයරයය’’න්ති වත්වා රාජානිං

සද්දහායපතුිංතයයොආවායට ඛණායපත්වාඑකිංනානායභසජ්ජානිංපූයරසි, 

දුතියිංයගොමයස්ස, තතියිංදිබ්ය ොසධානඤ්යචව පූයරත්වාමජ්යඣආවායට
විසබින්දුිංපක්ඛිපි.තඞ්ඛණඤ්යඤවධූමායත්වාජාලා උට්ඨහ.සාගන්ත්වා
යගොමයාවාටිංගණ්හ.තයතොපිජාලාඋට්ඨායදිබ්ය ොසධපුණ්ණිං ගයහත්වා
දිබ්ය ොසධානිඣායපත්වානිබ් ාය.අලම්පායනිංතත්ථආවාටස්සඅවිදූයර 
ඨිතිං උසුමා ඵරිත්වා සරීරච්ඡවිිං උප්පායටත්වා ගතා. යසතකුට්ඨී අයහොසි.
යසො භයතජ්ජියතො ‘‘නාගරාජානිං විස්සජ්යජමී’’ති තික්ඛත්තුිං වාචිං
නිච්ඡායරසි. තිං සුත්වා ය ොධිසත්යතො රතනයපළාය නික්ඛමිත්වා
සබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිතිං අත්තභාවිං මායපත්වා යදවලීළාය ඨියතො.
සුදස්සයනොචඅච්චිමුඛීච තයථවඅට්ඨිංසු. 

තයතො සුදස්සයනො අත්තයනො භාගියනයයභාවිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි.
තිං සුත්වා රාජා යත ආලිඞ්ගිත්වා සීයස චුම්බිත්වා අන්යතපුරිං යනත්වා
මහන්තිං සක්කාරසම්මානිං කත්වා භූරිදත්යතන සද්ධිිං පටිසන්ථාරිං

කයරොන්යතො ‘‘තාත, එවිං මහානුභාභාවිං තිං අලම්පායයනො කථිං ගණ්හී’’ති

පුච්ඡි. යසො සබ් ිං විත්ථායරනකයථත්වා ‘‘මහාරාජ, රඤ්ඤානාම ඉමිනා
නියායමන රජ්ජිං කායරතුිං වට්ටතී’’ති මාතුලස්ස ධම්මිං යදයසසි. අථ

සුදස්සයනො ‘‘මාතුල, මම මාතා භූරිදත්තිං අපස්සන්තී කිලමති, න සක්කා 
අම්යහහ ඉධ පපඤ්චිං කාතු’’න්ති මාතුලිං ආපුච්ඡිත්වා භූරිදත්තඅච්චිමුඛීහ 
සද්ධිිංනාගභවනයමවගයතො. 

අථ තත්ථ මහාපුරියසො ගිලානයසයයාය නිපන්යනො ගිලානපුච්ඡනත්ථිං
ආගතාය මහතියා නාගපරිසාය යවයද ච යඤ්යඤ ච බ්රාහ්මයණ ච 

සම්භායවත්වා කාණාරිට්යඨකයථන්යත තිං වාදිං භින්දිත්වා නානානයයහ
ධම්මිං යදයසත්වා සීලසම්පදාය දිට්ඨිසම්පදාය ච පතිට්ඨායපත්වා යාවජීවිං



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා හත්ථිනාගවග්යගො 

108 

පටුන 

සීලානි රක්ඛිත්වා උයපොසථකම්මිං කත්වා ආයුපරියයොසායන සග්ගපුරිං
පූයරසි. 

තදා මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි අයහසුිං. යනසාදබ්රාහ්මයණො

යදවදත්යතො, යසොමදත්යතොආනන්යදො, අච්චිමුඛීඋප්පලවණ්ණා, සුදස්සයනො

සාරිපුත්යතො, සුයභොයගො මහායමොග්ගල්ලායනො, කාණාරිට්යඨො

සුනක්ඛත්යතො, භූරිදත්යතොයලොකනායථො. 

තස්සඉධාපියසසපාරමියයොයහට්ඨාවුත්තනයයයනවනිද්ධායරතබ් ා. 
ඉධාපි යයොජනසතියක අත්තයනො නාගභවනට්ඨායන යසොළසහ
නාගකඤ්ඤාසහස්යසහ චිත්තරූපිං විය පරිචාරියමායනො
යදවයලොකසම්පත්තිසදියස නාගයලොකිස්සරියය ඨියතොපි ඉස්සරියමදිං

අකත්වා අන්වද්ධමාසිං මාතාපිතුඋපට්ඨානිං, කුයල යජට්ඨාපචායනිං, 
සකලාය නාගපරිසාය චාතුමහාරාජිකපරිසාය තාවතිිංසපරිසාය ච
සමුට්ඨිතපඤ්හානිං තිංතිංපරිසමජ්යඣ කුමුදනාලකලාපිං විය
සුනිසිතසත්යථනඅත්තයනොපඤ්ඤාසත්යථනතාවයදවපච්ඡින්දිත්වා යතසිං

චිත්තානුභාකූලධම්මයදසනා, වුත්තප්පකාරිංයභොගසම්පත්තිිංපහායඅත්තයනො 

සරීරජීවිතනිරයපක්ඛිං චතුරඞ්ගසමන්නාගතිං උයපොසථාධිට්ඨානිං, තත්ථ ච

පටිඤ්ඤාය විසිංවාදනභයයන අහතුණ්ඩිකහත්ථගමනිං, තස්මිඤ්ච මුයඛ 
විසමිස්සයඛළපාතනිං නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා ආවිඤ්ඡනිං කඩ්ඪනිං භූමියිං
ඝිංසනිංමද්දනිං යපොථනන්තිඑවමාදිිංනානප්පකාරවිප්පකාරිංකයරොන්යතපි
එවරූපිං මහාදුක්ඛිං අනුභාභවයතොපි කුජ්ඣිත්වා ඔයලොකනමත්යතන තිං
ඡාරිකිං කාතුිං සමත්ථස්සාපි සීලපාරමිිං ආවජ්ජිත්වා සීලඛණ්ඩනභයයන

ඊසකම්පි චිත්තස්ස විකාරාභායවො, ධනිං ලභායපමීති වා තස්ස 

චිත්තානුභාවත්තනිං, සුයභොයගන පුනානීතස්ස අකතඤ්ඤුයනො මිත්තදුබ්භිස්ස 

යනසාදබ්රාහ්මණස්ස සීලිං අනධිට්ඨහත්වාපි අකුජ්ඣනිං, කාණාරිට්යඨන
කථිතිං මිච්ඡාවාදිං භින්දිත්වා අයනකපරියායයන ධම්මිං භාසිත්වා
නාගපරිසාය සීයලසු සම්මාදිට්ඨියඤ්ච පතිට්ඨාපනන්ති එවමාදයයො
ය ොධිසත්තස්ස ගුණානුභාභාවා විභායවතබ් ා. යතයනතිං වුච්චති – ‘‘එවිං
අච්ඡරියායහයත…යප.… ධම්මස්සඅනුභාධම්මයතො’’ති. 

භූරිදත්තචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. චම්යපයයනාගචරියාවණ්ණනා 

20. තතියය චම්යපෙෙයකොතිඅඞ්ගමගධරට්ඨානිංඅන්තයර චම්පානාම

නදී, තස්සායහට්ඨානාගභවනම්පිඅවිදූරභවත්තාචම්පානාම, තත්ථජායතො 

නාගරාජා චම්යපයයයකො. තදාපි ධම්මයකො ආසින්ති තස්මිිං 
චම්යපයයනාගරාජකායලපිඅහිංධම්මචාරීඅයහොසිිං. 

ය ොධිසත්යතො හ තදා චම්පානාගභවයන නිබ් ත්තිත්වා චම්යපයයයො 

නාමනාගරාජා අයහොසි, මහද්ධියකො මහානුභාභායවො. යසො තත්ථනාගරජ්ජිං
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කායරන්යතො යදවරාජයභොගසම්පත්තිසදිසඉස්සරියසම්පත්තිිං අනුභාභවන්යතො

පාරමිපූරණස්ස අයනොකාසභාවයතො ‘‘කිිං යම ඉමාය තිරච්ඡානයයොනියා, 
උයපොසථවාසිං වසිත්වා ඉයතො මුච්චිත්වා සම්මයදව පාරමියයො
පූයරස්සාමී’’ති තයතො පට්ඨාය අත්තයනො පාසායදයයව උයපොසථකම්මිං
කයරොති. අලඞ්කතනාගමාණවිකා තස්ස සන්තිකිං ආගච්ඡන්ති. යසො ‘‘ඉධ
යම සීලස්ස අන්තරායයො භවිස්සතී’’ති පාසාදයතො නික්ඛමිත්වා උයයායන
නිසීදති. තරාපි තා ආගච්ඡන්ති. යසො චින්යතසි – ‘‘ඉධ යම සීලස්ස

සිංකියලයසො භවිස්සති, ඉයතො නාගභවනයතො නික්ඛමිත්වා මනුභාස්සයලොකිං 
ගන්ත්වා උයපොසථවාසිං වසිස්සාමී’’ති. යසො තයතො පට්ඨාය
උයපොසථදිවයසසු නාගභවනා නික්ඛමිත්වා එකස්ස පච්චන්තගාමස්ස
අවිදූයර මග්ගසමීයප වම්මිකමත්ථයක ‘‘මම චම්මාදීහ අත්ථිකා චම්මාදීනි

ගණ්හන්තු, කීළාසප්පිං වා කාතුකාමා කීළාසප්පිං කයරොන්තූ’’ති සරීරිං
දානමුයඛ විස්සජ්යජත්වා යභොයග ආභුජිත්වා නිපන්යනො උයපොසථවාසිං

වසති චාතුද්දසියිං පඤ්චදසියඤ්ච, පාටිපයදනාගභවනිං ගච්ඡති. තස්යසවිං
උයපොසථිංකයරොන්තස්සදීයඝොඅද්ධා වීතිවත්යතො. 

අථය ොධිසත්යතොසුමනායනාමඅත්තයනොඅග්ගමයහසියා‘‘යදව, ත්විං 

මනුභාස්සයලොකිං ගන්ත්වා උයපොසථිං උපවසසි, යසො ච සාසඞ්යකො

සප්පටිභයයො’’ති වුත්යතො මඞ්ගලයපොක්ඛරණිතීයර ඨත්වා ‘‘සයච මිං, 

භද්යද, යකොචි පහරිත්වා කිලයමස්සති, ඉමිස්සා යපොක්ඛරණියා උදකිං

ආවිලිංභවිස්සති.සයචසුපණ්යණොගණ්හස්සති, උදකිං පක්කුථිස්සති.සයච

අහතුණ්ඩියකො ගණ්හස්සති, උදකිං යලොහතවණ්ණිං භවිස්සතී’’ති තීණි
නිමිත්තානි තස්සා ආචික්ඛිත්වා චාතුද්දසීඋයපොසථිං අධිට්ඨාය නාගභවනා 
නික්ඛමිත්වා තත්ථ ගන්ත්වා වම්මිකමත්ථයක නිපජ්ජි සරීරයසොභාය

වම්මිකිං යසොභයමායනො. සරීරඤ්හස්ස රජතදාමිං විය යසතිං අයහොසි, 

මත්ථයකො රත්තකම් ලයගණ්ඩුයකො විය, සරීරිං නඞ්ගලසීසප්පමාණිං 

භූරිදත්තකාය  (ජා. 2.22.784 ආදයයො) පන ඌරුප්පමාණිං, 

සඞ්ෙපා කාය  (ජා.2.17.143 ආදයයො) එකයදොණිකනාවප්පමාණිං. 

තදා එයකො ාරාණසිමාණයවොතක්කසිලිංගන්ත්වා අලම්පායනමන්තිං
උග්ගණ්හත්වා යතන මග්යගන අත්තයනො ගාමිං ගච්ඡන්යතො මහාසත්තිං 

දිස්වා ‘‘කිිං යම තුච්ඡහත්යථන ගාමිං ගන්තුිං, ඉමිං නාගිං ගයහත්වා
ගාමනිගමරාජධානීසු කීළායපන්යතො ධනිං උප්පායදත්වාව ගමිස්සාමී’’ති
චින්යතත්වා දිබ්ය ොසධානි ගයහත්වා දිබ් මන්තිං පරිවත්යතත්වා තස්ස
සන්තිකිං අගමාසි. දිබ් මන්තිං සුතකාලයතො පට්ඨාය මහාසත්තස්ස

කණ්යණසුතත්තසලාකාපයවසනකායලො විය අයහොසි, මත්ථයකසිඛයරන 
අභිමන්ථියමායනොවිය.යසො‘‘යකොනුභායඛොඑයසො’’තියභොගන්තරයතොසීසිං
උක්ඛිපිත්වා ඔයලොයකන්යතො අහතුණ්ඩිකිං දිස්වා චින්යතසි – ‘‘මම විසිං

උග්ගයතජිං, සචාහිං කුජ්ඣිත්වා නාසාවාතිංවිස්සජ්යජස්සාමි, එතස්සසරීරිං 

භුසමුට්ඨි විය විප්පකිරිස්සති, අථ යම සීලිං ඛණ්ඩිං භවිස්සති, න නිං 
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ඔයලොයකස්සාමී’’ති.යසොඅක්ඛීනිනිම්මීයලත්වාසීසිංයභොගන්තයරඨයපසි. 
අහතුණ්ඩිකබ්රාහ්මයණො ඔසධිං ඛාදිත්වා මන්තිං පරිවත්යතත්වා යඛළිං
මහාසත්තස්ස සරීයර ඔසිඤ්චි. ඔසධානඤ්ච මන්තස්ස ච ආනුභාභායවන
යඛයළන ඵුට්ඨඵුට්ඨට්ඨායනයඵොටානිංඋට්ඨානකායලොවියඅයහොසි. 

අථ යසො නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා ආකඩ්ඪිත්වා දීඝයසො නිපජ්ජායපත්වා 
අජපයදන දණ්යඩන උප්පීයළත්වා දුබ් ලිං කත්වා සීසිං දළ්හිං ගයහත්වා
නිප්පීයළසි. මහාසත්යතො මුඛිං විවරි. අථස්ස මුයඛ යඛළිං ඔසිඤ්චිත්වා
ඔසධමන්ත යලන දන්යත භින්දි. මුඛිං යලොහතස්ස පූරි. මහාසත්යතො
අත්තයනො සීලයභදභයයන එවරූපිං දුක්ඛිං අධිවායසන්යතො අක්ඛීනි
උම්මීයලත්වා ඔයලොකනමත්තම්පි නාකාසි. යසොපි ‘‘නාගරාජානිං දුබ් ලිං
කරිස්සාමී’’ති නඞ්ගුට්ඨයතො පට්ඨාය අට්ඨීනි සිංචුණ්ණයමායනො විය

සකලසරීරිං මද්දිත්වා පට්ටකයවඨනිං නාම යවයඨසි, තන්තමජ්ජිතිං නාම

මජ්ජි, නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා දුස්සයපොථනිං නාම යපොයථසි. මහාසත්තස්ස

සකලසරීරිංයලොහතමක්ඛිතිංඅයහොසි, යසො මහායවදනිංඅධිවායසසි. 

අථස්ස දුබ් ලභාවිං ඤත්වා වල්ලීහ යපළිං කරිත්වා තත්ථ නිං 
පක්ඛිපිත්වා පච්චන්තගාමිං යනත්වා මහාජනස්ස මජ්යඣ කීළායපසි.
නීලාදීසුවණ්යණසු වට්ටචතුරස්සාදීසුසණ්ඨායනසුඅණුිංථූලාදීසුපමායණසු

යිං යිං බ්රාහ්මයණො ඉච්ඡති, මහාසත්යතො තිං තයදව කත්වා නච්චති, 

ඵණසතම්පි ඵණසහස්සම්පි කයරොතියයව. මහාජයනො පසීදිත්වා
 හුධනමදාසි. එකදිවසයමව කහාපණසහස්සඤ්යචව සහස්සග්ඝනියක ච
පරික්ඛායර ලභි. බ්රාහ්මයණො ආදියතොව ‘‘සහස්සිං ලභිත්වා 
විස්සජ්යජස්සාමී’’තිචින්යතසි.තිංපනධනිංලභිත්වා‘‘පච්චන්තගායමයයව

තාව යම එත්තකිං ධනිං ලද්ධිං, රාජරාජමහාමත්තානිං දස්සියත කීව  හුිං
ධනිංලභිස්සාමී’’ති සකටඤ්චසුඛයානකඤ්චගයහත්වාසකයටපරික්ඛායර

ඨයපත්වා සුඛයානයක නිසින්යනො ‘‘මහන්යතන පරිවායරන මහාසත්තිං 
ගාමනිගමරාජධානීසු කීළායපන්යතො  ාරාණසියිං උග්ගයසනරඤ්යඤො
සන්තියක කීළායපත්වා විස්සජ්යජස්සාමී’’ති අගමාසි. යසො මණ්ඩූයක
මායරත්වා නාගරඤ්යඤො යදති. නාගරාජා ‘‘පුනප්පුනිං මිං නිස්සාය 
මායරස්සතී’’තිනඛාදති. අථස්සමධුලායජඅදාසි.යතපි ‘‘සචාහිංයගොචරිං

ගණ්හස්සාමි, අන්යතොයපළායයමවමරණිංභවිස්සතී’’තිනඛාදති. 

21. බ්රාහ්මයණො මාසමත්යතන  ාරාණසිිං පත්වා ද්වාරගාමයක තිං
කීළායපන්යතො  හුධනිං ලභි. රාජාපිනිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘අම්හාකම්පි

කීළායපහී’’ති ආහ. ‘‘සාධු, යදව, ස්යව පන්නරයස තුම්හාකිං

කීළායපස්සාමී’’ති ආහ. රාජා ‘‘ස්යව නාගරාජා රාජඞ්ගයණ නච්චිස්සති, 
මහාජයනො සන්නිපතිත්වා පස්සතූ’’ති යභරිිං චරායපත්වා පුනදිවයස 
රාජඞ්ගණිං අලඞ්කාරායපත්වා බ්රාහ්මණිං පක්යකොසායපසි. යසො
රතනයපළාය මහාසත්තිං යනත්වා විචිත්තත්ථයර යපළිං ඨයපත්වා නිසීදි.
රාජාපි පාසාදා ඔරුය්හ මහාජනපරිවුයතො රාජාසයන නිසීදි. බ්රාහ්මයණො
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පටුන 

මහාසත්තිං නීහරිත්වා නච්චායපසි. මහාසත්යතො යතන 
චින්තිතචින්තිතාකාරිං දස්යසසි. මහාජයනො සකභායවන සන්ධායරතුිං න
සක්යකොති. යචලුක්යඛපසහස්සානි පවත්තන්ති. ය ොධිසත්තස්ස උපරි

රතනවස්සිංවස්සි.යතන වුත්තිං ‘‘තදාපිමංධම්මචාරි’’න්තිආදි. 

තත්ථ තදාපීති යදාහිං චම්යපයයයකො නාගරාජා යහොමි, තදාපි. 

ධම්මචාරින්ති දසකුසලකම්මපථධම්මිං එව චරති, න අණුමත්තම්පි

අධම්මන්ති ධම්මචාරී. උපවුට්ඨඋයපොසථන්ති අට්ඨඞ්ගසමන්නාගතස්ස

අරියුයපොසථසීලස්ස රක්ඛණවයසන උපවසිතඋයපොසථිං. රාජද්වාරම්හි

කීළතීති ාරාණසියිං උග්ගයසනරඤ්යඤොයගහද්වායරකීළායපති. 

22. ෙංෙංයසොවණ්ණංචින්තයීතියසොඅහතුණ්ඩිකබ්රාහ්මයණො‘‘යිංයිං 
නීලාදිවණ්ණිං යහොතූ’’ති චින්යතසි. යතන වුත්තිං ‘‘නීලිං ව

පීතයලොහත’’න්ති.තත්ථ නී ංවාති වා-සද්යදොඅනියමත්යථො, ගාථාසුඛත්ථිං

රස්සිං කත්වා වුත්යතො, යතන වාසද්යදන වුත්තාවසිට්ඨිං 
ඔදාතාදිවණ්ණවියසසඤ්යචව වට්ටාදිසණ්ඨානවියසසඤ්ච

අණුිංථූලාදිපමාණවියසසඤ්ච සඞ්ගණ්හාති. තස්ස චිත්තානුවත්තන්යතොති

තස්ස අහතුණ්ඩිකස්ස චිත්තිං අනුභාවත්තන්යතො. චින්තිතසන්නියභොති යතන
චින්තිතචින්තිතාකායරනයපක්ඛජනස්සඋපට්ඨහාමීතිදස්යසති. 

23. නයකවලඤ්ච යතනචින්තිතාකාරදස්සනිංඑවමය්හිංආනුභාභායවො.

අපිච ථ ං කයරෙෙමුදකං, උදකම්පිථ ංකයරතිථලිංමහාපථවිිංගයහත්වා

උදකිං, උදකම්පි ගයහත්වාපථවිිංකාතුිං සක්කුයණයයිංඑවිංමහානුභාභායවො

ච. ෙදිහංතස්සකුප්යපෙෙන්තිතස්සඅහතුණ්ඩිකස්සඅහිංයදි කුජ්යඣයයිං. 

ෙයණනඡාරිකංකයරතියකොධුප්පාදක්ඛයණඑව භස්මිංකයරයයිං. 

24. එවිං භගවා තදා අත්තයනො උප්පජ්ජනකානත්ථපටි ාහයන

සමත්ථතිංදස්යසත්වා ඉදානියයනඅධිප්පායයනතිංපටි ාහනිංනකතිං, තිං

දස්යසතුිං ‘‘ෙදි චිත්තවසීයහස්ස’’න්තිආදිමාහ. 

තස්සත්යථො–‘‘අයිංඅහතුණ්ඩියකොමිංඅතිවිය ාධති, නයමආනුභාභාවිං 

ජානාති, හන්දස්ස යම ආනුභාභාවිං දස්යසස්සාමී’’ති කුජ්ඣිත්වා

ඔයලොකනමත්යතනාපි යදි චිත්තවසී අභවිස්සිං, අථ යසො භුසමුට්ඨි විය

විප්පකිරිස්සති.අහිංයථාසමාදින්නයතො පරිහායිස්සාමසී යතො. තථාචසති 

සීය න පරිහීනස්ස ඛණ්ඩිතසීලස්ස ය්වායිං මයා දීපඞ්කරදස ලස්ස

පාදමූලයතො පට්ඨාය අභිපත්ථියතො, උත්තමත්යථො බුද්ධභායවො යසො න

සිජ් ති. 

25. කාමං භිජ්ජතුෙං කායෙොති අයිං චාතුමහාභූතියකො
ඔදනකුම්මාසූපචයයො අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධිංසනධම්යමො

කායයොකිඤ්චාපිභිජ්ජතුවිනස්සතු, ඉයධව ඉමස්මිිංඑවඨායනමහාවායත
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ඛිත්තභුසමුට්ඨිවිය විප්පකිරීයතු, යනවසී ංපභින්යදෙෙං, විකිරන්යතභසං 

විොතිසීලිංපනඋත්තමත්ථසිද්ධියායහතුභූතිංඉමස්මිිංකයළවයරභුසමුට්ඨි 

වියවිප්පකිරන්යතපියනවභින්යදයයිං, කායජීවියතසුනිරයපක්යඛොහුත්වා 
සීලපාරමිිංයයවපූයරමීතිචින්යතත්වාතිංතාදිසිංදුක්ඛිංතදාඅධිවායසසින්ති 
දස්යසති. 

අථමහාසත්තස්සපනඅහතුණ්ඩිකහත්ථගතස්සමායසොපරිපූරි, එත්තකිං

කාලිං නිරාහායරොව අයහොසි. සුමනා ‘‘අතිචිරායති යම සාමියකො, යකො නුභා
යඛොපවත්තී’’ති යපොක්ඛරණිිංඔයලොයකන්තීයලොහතවණ්ණිංඋදකිංදිස්වා
‘‘අහතුණ්ඩියකන ගහයතො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා නාගභවනා නික්ඛමිත්වා
වම්මිකසන්තිකිං ගන්ත්වා මහාසත්තස්ස ගහතට්ඨානිං කිලමිතට්ඨානඤ්ච
දිස්වායරොදිත්වාකන්දිත්වා පච්චන්තගාමිංගන්ත්වාපුච්ඡිත්වාතිංපවත්තිිං
සුත්වා  ාරාණසිිං ගන්ත්වා රාජද්වායර ආකායස යරොදමානා අට්ඨාසි.
මහාසත්යතොනච්චන්යතොවආකාසිංඋල්යලොයකන්යතොතිං දිස්වාලජ්ජියතො
යපළිංපවිසිත්වානිපජ්ජි. 

රාජා තස්ස යපළිං පවිට්ඨකායල ‘‘කිිං නුභා යඛො කාරණ’’න්ති ඉයතො
චියතො ච ඔයලොයකන්යතො තිං ආකායස ඨිතිං දිස්වා ‘‘කා නුභා ත්ව’’න්ති
පුච්ඡිත්වාතස්සා නාගකඤ්ඤාභාවිංසුත්වා‘‘නිස්සිංසයිංයඛොනාගරාජාඉමිං

දිස්වා ලජ්ජියතො යපළිං පවිට්යඨො, අයඤ්ච යථාදස්සියතො ඉද්ධානුභාභායවො 

නාගරාජස්යසව, න අහතුණ්ඩිකස්සා’’ති නිට්ඨිං ගන්ත්වා ‘‘එවිං 

මහානුභාභායවොඅයිංනාගරාජා, කථිංනාමඉමස්සහත්ථිංගයතො’’තිපුච්ඡිත්වා

‘‘අයිං ධම්මචාරී සීලවා නාගරාජා, චාතුද්දසීපන්නරසීසු උයපොසථිං
උපවසන්යතො අත්තයනො සරීරිං දානමුයඛ නියයායතත්වා මහාමග්ගසමීයප

වම්මිකමත්ථයක නිපජ්ජති, තත්ථායයමයතන ගහයතො, ඉමස්ස

යදවච්ඡරාපටිභාගා අයනකසහස්සා ඉත්ථියයො, යදවයලොකසම්පත්තිසදිසා 

නාගභවනසම්පත්ති, අයිං මහද්ධියකො මහානුභාභායවො සකලපථවිිං 

පරිවත්යතතුිං සමත්යථො, යකවලිං ‘සීලිං යම භිජ්ජිස්සතී’ති එවරූපිං
විප්පකාරිං දුක්ඛඤ්ච අනුභායභොතී’’ති ච සුත්වා සිංයවගප්පත්යතො තාවයදව
තස්ස අහතුණ්ඩිකස්ස බ්රාහ්මණස්ස  හුිං ධනිං මහන්තඤ්ච යසිං

ඉස්සරියඤ්ච දත්වා – ‘‘හන්ද, යභො, ඉමිං නාගරාජානිං විස්සජ්යජහී’’ති
විස්සජ්ජායපසි. 

මහාසත්යතො නාගවණ්ණිං අන්තරධායපත්වා මාණවකවණ්යණන
යදවකුමායරොවිය අට්ඨාසි.සුමනාපිආකාසයතොඔතරිත්වාතස්සසන්තියක

අට්ඨාසි. නාගරාජා රඤ්යඤො අඤ්ජලිිං කත්වා ‘‘එහ, මහාරාජ, මය්හිං
නියවසනිංපස්සිතුිංආගච්ඡාහී’’තියාචි. යතනාහභගවා– 

‘‘මුත්යතොචම්යපයයයකොනායගො, රාජානිංඑතදබ්රවි; 

‘නයමොයතකාසිරාජත්ථු, නයමොයතකාසිවඩ්ඪන; 

අඤ්ජලිිංයතපග්ගණ්හාමි, පස්යසයයිංයමනියවසන’’න්ති. 
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අථ රාජා තස්ස නාගභවනගමනිං අනුභාජානි. මහාසත්යතො තිං සපරිසිං
ගයහත්වා නාගභවනිං යනත්වා අත්තයනො ඉස්සරියසම්පත්තිිං දස්යසත්වා
කතිපාහිං තත්ථ වසායපත්වා යභරිිං චරායපසි – ‘‘සබ් ා රාජපරිසා
යාවදිච්ඡකිං හරඤ්ඤසුවණ්ණාදිකිං ධනිං ගණ්හතූ’’ති. රඤ්යඤො ච

අයනයකහ සකටසයතහ ධනිං යපයසසි. ‘‘මහාරාජ, රඤ්ඤා නාම දානිං 

දාතබ් ිං, සීලිං රක්ඛිතබ් ිං, ධම්මිකා රක්ඛාවරණගුත්ති සබ් ත්ථ 
සිංවිදහතබ් ා’’ති දසහ රාජධම්මකථාහ ඔවදිත්වා විස්සජ්යජසි. රාජා
මහන්යතනයයසන නාගභවනානික්ඛමිත්වා ාරාණසියමවගයතො.තයතො
පට්ඨාය කිර ජම්බුදීපතයල හරඤ්ඤසුවණ්ණිං ජාතිං. මහාසත්යතො සීලානි
රක්ඛිත්වා අන්වද්ධමාසිං උයපොසථකම්මිං කත්වා සපරියසො සග්ගපුරිං
පූයරසි. 

තදා අහතුණ්ඩියකො යදවදත්යතො අයහොසි, සුමනා රාහුලමාතා, 

උග්ගයසයනොසාරිපුත්තත්යථයරො, චම්යපයයයකොනාගරාජායලොකනායථො. 

තස්ස ඉධාපි යථාරහිං යසසපාරමියයො නිද්ධායරතබ් ා. ඉධ
ය ොධිසත්තස්සඅච්ඡරියානුභාභාවායහට්ඨාවුත්තනයාඑවාති. 

චම්යපයයනාගචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. චූළය ොධිචරියාවණ්ණනා 

26. චතුත්යථ චූළයබොධීති මහාය ොධිපරිබ් ාජකත්තභාවිං උපාදාය ඉධ

‘‘චූළය ොධී’’ති සමඤ්ඤා ආයරොපිතා, න පන ඉමස්මිිං එව ජාතයක (ජා.

1.10.49 ආදයයො) අත්තයනො යජට්ඨභාතිකාදියනො මහාය ොධිස්ස

සම්භවයතොතිදට්ඨබ් ිං. සුසී වාතිසුට්ඨුසීලවා, සම්පන්නසීයලොතිඅත්යථො. 

භවං දිස්වාන භෙයතොති කාමාදිභවිං භායතබ් භායවන පස්සිත්වා. 

යනක්ෙම්මන්තිඑත්ථච-සද්දස්සයලොයපොදට්ඨබ්ය ො, යතන ‘‘දිස්වානා’’ති
පදිං ආකඩ්ඪීයති. ඉදිං වුත්තිං යහොති – ජාතිජරා යාධිමරණිං අපායදුක්ඛිං

අතීයත වට්ටමූලකිං දුක්ඛිං, අනාගයත වට්ටමූලකිං දුක්ඛිං, පච්චුප්පන්යන 
ආහාරපරියයට්ඨිමූලකිං දුක්ඛන්ති ඉයමසිං අට්ඨන්නිං සිංයවගවත්ථූනිං
පච්චයවක්ඛයණන සබ් ම්පි කාමාදියභදිං භවිං සිංසාරභයයතො
උපට්ඨහමානිං දිස්වා නිබ් ානිං තස්ස උපායභූතා සමථවිපස්සනා
තදුපායභූතා ච පබ් ජ්ජාති ඉදිං තිවිධම්පි යනක්ඛම්මිං අනුභාස්සවාදිසිද්යධන
ඤාණචක්ඛුනා තප්පටිපක්ඛයතො දිස්වා තාපසපබ් ජ්ජූපගමයනන 
අයනකාදීනවාකුලාගහට්ඨභාවාඅභිනික්ඛමිත්වාගයතොති. 

27. දුතියිකාති යපොරාණදුතියකා, ගිහකායල පජාපතිභූතා. 

කනකසන්නිභාති කඤ්චනසන්නිභත්තචා. වට්යට අනයපක්ොති සිංසායර

නිරාලයා. යනක්ෙම්මං අභිනික්ෙමීතියනක්ඛම්මත්ථායයගහයතොනික්ඛමි, 

පබ් ජීතිඅත්යථො. 
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28. ආලයන්ති සත්තා එයතනාති ආලයයො, තණ්හා, තදභායවන 

නිරා ො. තයතො එව ඤාතීසු තණ්හා න්ධනස්ස ඡින්නත්තා ඡින්නබන්ධු. 

එවිං ගිහ න්ධනාභාවිං දස්යසත්වා ඉදානි පබ් ජිතානම්පි යකසඤ්චි යිං

යහොති  න්ධනිං, තස්සාපි අභාවිං දස්යසතුිං ‘‘අනයපක්ොකුය  ගයණ’’ති

වුත්තිං. තත්ථ කුය ති උපට්ඨාකකුයල. ගයණති තාපසගයණ, යසසා

බ්රහ්මචාරියනොතිවුච්චන්ති. උපාගමුන්තිඋයභොපිමයිංඋපාගමිම්හා. 

29. තත්ථාති  ාරාණසිසාමන්යත. නිපකාති පඤ්ඤවන්යතො. 

නිරාකුය ති ජනසඤ්චාරරහතත්තා ජයනහ අනාකුයල, අප්පසද්යදති 
මිගපක්ඛීනිං උට්ඨාපනයතො යතසිං වස්සිතසද්යදනාපි විරහතත්තා

අප්පසද්යද. රාජුෙොයන වසාමුයභොති  ාරාණසිරඤ්යඤො උයයායන මයිං
උයභොජනාතදාවසාම. 

තරායිංඅනුභාපුබ්බිකථා–අතීයතඉමස්මිිංඑවභද්දකප්යප ය ොධිසත්යතො
බ්රහ්මයලොකයතො චවිත්වා අඤ්ඤතරස්මිිං කාසිගායම එකස්ස මහාවිභවස්ස 
බ්රාහ්මණස්ස පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති. තස්ස නාමග්ගහණසමයය
‘‘ය ොධිකුමායරො’’ති නාමිං කරිිංසු. වයප්පත්තකායල පනස්ස තක්කසිලිං
ගන්ත්වා සබ් සිප්පානි උග්ගණ්හත්වා පච්චාගතස්ස අනිච්ඡමානකස්යසව
මාතාපිතයරො සමජාතිකිං කුලකුමාරිකිං ආයනසුිං. සාපි බ්රහ්මයලොකචුතාව
උත්තමරූපධරා යදවච්ඡරාපටිභාගා. යතසිං අනිච්ඡමානානිං එව
අඤ්ඤමඤ්ඤිං ආවාහවිවාහිං කරිිංසු. උභින්නම්පි පන යනසිං

කියලසමුදාචායරො න භූතපුබ්ය ො, සාරාගවයසන අඤ්ඤමඤ්ඤිං

ඔයලොකනම්පි නායහොසි, කා පන කථා ඉතරසිංසග්යග. එවිං පරිසුද්ධසීලා
අයහසුිං. 

අපරභායග මහාසත්යතො මාතාපිතූසු කාලිංකයතසු යතසිං සරීරකිච්චිං

කත්වා තිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘භද්යද, ත්විං ඉමිං අසීතියකොටිධනිං

ගයහත්වා සුයඛන ජීවාහී’’ති ආහ. ‘‘ත්විං පන අයයපුත්තා’’ති? ‘‘මය්හිං

ධයනනකිච්චිංනත්ථි, පබ් ජිස්සාමී’’ති.‘‘කිිංපනපබ් ජ්ජාඉත්ථීනම්පින

වට්ටතී’’ති? ‘‘වට්ටති, භද්යද’’ති.‘‘යතනහමය්හම්පිධයනනකිච්චිංනත්ථි, 
අහම්පිපබ් ජිස්සාමී’’ති. යතඋයභොපිසබ් ිංවිභවිංපරිච්චජිත්වාමහාදානිං
දත්වා නික්ඛමිත්වා අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා පබ් ජිත්වා උඤ්ඡාචරියාය
ඵලාඵයලහ යායපන්තා පබ් ජ්ජාසුයඛයනව දස සිංවච්ඡරානි වසිත්වා
යලොණම්බිලයසවනත්ථාය ජනපදචාරිකිං චරන්තා අනුභාපුබ්ය න  ාරාණසිිං 
පත්වාරාජුයයායනවසිිංසු.යතනවුත්තිං‘‘රාජුයයායනවසාමුයභො’’ති. 

30. අයථකදිවසිං රාජා උයයානකීළිං ගයතො. උයයානස්ස එකපස්යස
පබ් ජ්ජාසුයඛන වීතිනායමන්තානිං යතසිං සමීපට්ඨානිං ගන්ත්වා
පරමපාසාදිකිං උත්තමරූපධරිං පරිබ් ාජිකිං ඔයලොයකන්යතො
කියලසවයසනපටි ද්ධචිත්යතොහුත්වා ය ොධිසත්තිං‘‘අයිංයතපරිබ් ාජිකා

කිිං යහොතී’’ති පුච්ඡි. යතන ‘‘න චකිඤ්චි යහොති, යකවලිං එකපබ් ජ්ජාය



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා හත්ථිනාගවග්යගො 

115 

පටුන 

පබ් ජිතා, අපිචයඛොපනගිහකායලපාදපරිචාරිකාඅයහොසී’’ති වුත්යතරාජා

‘‘අයිං කියරතස්ස න කිඤ්චි යහොති, අපි ච යඛො පනස්ස ගිහකායල 

පාදපරිචාරිකා අයහොසි, යිංනූනාහිං ඉමිං අන්යතපුරිං පයවයසයයිං, 
යතයනවස්ස ඉමිස්සා පටිපත්තිිං ජානිස්සාමී’’ති අන්ධ ායලො තත්ථ
අත්තයනො පටි ද්ධචිත්තිං නිවායරතුිං අසක්යකොන්යතො අඤ්ඤතරිං පුරිසිං
ආණායපසි‘‘ඉමිං පරිබ් ාජිකිංරාජනියවසනිංයනහී’’ති. 

යසොතස්සපටිස්සුණිත්වා ‘‘අධම්යමොයලොයකවත්තතී’’තිආදීනි වත්වා
පරියදවමානිං එවතිංආදාය පායාසි. ය ොධිසත්යතො තස්සා පරියදවනසද්දිං
සුත්වා එකවාරිං ඔයලොයකත්වා පුන න ඔයලොයකසි. ‘‘සයච පනාහිං

වායරස්සාමි, යතසු චිත්තිං පයදොයසත්වා මය්හිං සීලස්ස අන්තරායයො
භවිස්සතී’’ති සීලපාරමිිංයයව ආවජ්යජන්යතො නිසීදි. යතන වුත්තිං 

‘‘උය්ොනදස්සනංගන්ත්වා, රාජාඅද්දස බ්රාහ්මණි’’න්තිආදි. 

තත්ථ තුය්යහසා කා කස්ස භරිොති තුය්හිං තව එසා කා, කිිං භරියා, 
උදාහුභගිනීවාසමානාකස්සඅඤ්ඤස්සභරියා. 

31. න මය්හං භරිො එසාති කාමඤ්යචසා මය්හිං ගිහකායල භරියා

අයහොසි, පබ් ජිතකාලයතොපට්ඨායනමය්හිංභරියාඑසා, නාපිඅහිංඑතිස්සා

සාමියකො, යකවලිංපන සහධම්මාඑකසාසනී, අහම්පිපරිබ් ාජයකොඅයම්පි

පරිබ් ාජිකාති සමානධම්මා පරිබ් ාජකසාසයනන එකසාසනී, 
සබ්රහ්මචාරිනීතිඅත්යථො. 

32. තිස්සා සාරත්තගධියතොති කාමරායගන සාරත්යතො හුත්වා

පටි ද්යධො. ගාහායපත්වානයචටයකතියචටයකහගණ්හායපත්වායචටයක
වා අත්තයනො රාජපුරියස ආණායපත්වා තිං පරිබ් ාජිකිං ගණ්හායපත්වා. 

නිප්පීළෙන්යතො බ සාති තිං අනිච්ඡමානිං එව ආකඩ්ඪනපරිකඩ්ඪනාදිනා 

නිප්පීළයන්යතො  ායධන්යතො, තථාපි අගච්ඡන්තිිං  ලසා  ලක්කායරන
රාජපුරියසහ ගණ්හායපත්වාඅත්තයනොඅන්යතපුරිංපයවයසසි. 

33. ඔදපත්තකිොති උදකපත්තිං ආමසිත්වා ගහතභරියා ඔදපත්තිකා

නාම, ඉදිං වචනිං පුරාණදුතියකාභායවන උපලක්ඛණමත්තිං දට්ඨබ් ිං, සා

පනස්සබ්රාහ්මණවිවාහවයසනමාතාපිතූහසම්පටිපාදිතා, ‘‘ඔදපත්තකියා’’ති

ච භායවනභාවලක්ඛයණ භුම්මිං. සහජාති පබ් ජ්ජාජාතිවයසන සහජාතා, 

යතයනවාහ ‘‘එකසාසනී’’ති. ‘‘එකසාසනී’’තිචඉදිංභුම්මත්යථපච්චත්තිං, 

එකසාසනියාති අත්යථො. නෙන්තිොති නීයන්තියා. යකොයපො යම 

උපපජ්ජථාතිඅයිංයතගිහකායලභරියාබ්රාහ්මණීසීලවතී, පබ් ජිතකායලච 

සබ්රහ්මචාරිනීභාවයතො සහජාතා භගිනී, සා තුය්හිං පුරයතො  ලක්කායරන

ආකඩ්ඪිත්වා නීයති.‘‘ය ොධිබ්රාහ්මණ, කිිංයතපුරිසභාව’’න්ති පුරිසමායනන 

උස්සාහයතො චිරකාලසයයතො වම්මිකබිලයතො යකනචි පුරියසන ඝට්ටියතො
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‘‘සුසූ’’තිඵණිං කයරොන්යතොආසිවියසොවියයමචිත්තයතොයකොයපොසහසා
වුට්ඨාසි. 

34-5. සහයකොයප සමුප්පන්යනති යකොපුප්පත්තියා සහ, තස්ස 

උප්පත්තිසමනන්තරයමවාති අත්යථො. සී බ්බතමනුස්සරින්ති අත්තයනො

සීලපාරමිිංආවජ්යජසිිං. තත්යථවයකොපං නිග්ගණ්හින්තිතස්මිිංඑවආසයන

යථානිසින්යනොව තිං යකොපිං නිවායරසිිං. නාදාසිං වඩ්ඪිතූපරීති තයතො
එකවාරුප්පත්තියතො උපරි උද්ධිං වඩ්ඪිතුිංන අදාසිිං. ඉදිං වුත්තිං යහොති –

යකොයප උප්පන්නමත්යත එව ‘‘නනුභා ත්විං, ය ොධිපරිබ් ාජක, 

සබ් පාරමියයො පූයරත්වා සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණිං පටිවිජ්ඣිතුකායමො, තස්ස

යත කිමිදිං සීලමත්යතපි උපක්ඛලනිං, තයදිං ගුන්නිං ඛුරමත්යතොදයක
ඔසීදන්තස්ස මහාසමුද්දස්ස පරතීරිං ගණ්හතුකාමතා විය යහොතී’’ති
අත්තානිං පරිභාසිත්වා පටිසඞ්ඛාන යලන තස්මිිං එව ඛයණ යකොපිං
නිග්ගයහත්වාපුනඋප්පජ්ජනවයසනස්ස වඩ්ඪිතුිංනඅදාසින්ති.යතයනවාහ 

‘‘ෙදිනං බ්රාහ්මණි’’න්තිආදි. 

තස්සත්යථො – තිං පරිබ් ාජිකිං බ්රාහ්මණිිං යසො රාජා වා අඤ්යඤො වා 

යකොචි තිණ්හායපි නිසිතාය සත්තියා යකොට්යටයය, ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිං යදි

ඡින්යදයය, එවිං සන්යතපි සීලිං අත්තයනො සීලපාරමිිං යනව භින්යදයයිං.

කස්මා? ය ොධියා එව කාරණා, සබ් ත්ථ අඛණ්ඩිතසීයලයනව සක්කා

සම්මාසම්ය ොධිිංපාපුණිතුිං, නඉතයරනාති. 

36. න යම සා බ්රාහ්මණී යදස්සාති සා බ්රාහ්මණී ජාතියා යගොත්යතන
කුලප්පයදයසනආචාරසම්පත්තියා චිරපරිචයයනපබ් ජ්ජාදිගුණසම්පත්තියා

චාතිසබ් ප්පකායරන න යමයදස්සානඅප්පියා, එතිස්සාමමඅප්පියභායවො

යකොචිනත්ථි. නපි යමබ ංනවිජ්ජතීතිමය්හම්පි ලිංනනවිජ්ජති, අත්ථි

එව. අහිංනාග යලො ථාමසම්පන්යනො, ඉච්ඡමායනොසහසා වුට්ඨහත්වාතිං
ආකඩ්ඪන්යතපුරියසනිප්යපොයථත්වා තිංගයහත්වායථිච්ඡිතට්ඨානිංගන්තුිං

සමත්යථොති දස්යසති. සබ්බඤ්ඤුතංපිෙංමය්හන්තිතයතොපරිබ් ාජිකයතො
සතගුයණන සහස්සගුයණනසතසහස්සගුයණනසබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව

මය්හිං පියිං. තස්මා සී ානුරක්ඛිස්සන්ති යතන කාරයණන සීලයමව 
අනුභාරක්ඛිස්සිං. 

අථ යසො රාජා උයයායන පපඤ්චිං අකත්වාව සීඝතරිං ගන්ත්වා තිං 
පරිබ් ාජිකිංපක්යකොසායපත්වාමහන්යතනයයසනනිමන්යතසි.සායසස්ස
අගුණිං පබ් ජ්ජාය ගුණිං අත්තයනො ය ොධිසත්තස්ස ච මහන්තිං
යභොගක්ඛන්ධිංපහායසිංයවයගන පබ් ජිතභාවඤ්චකයථසි.රාජායකනචි
පරියායයන තස්සාමනිං අලභන්යතොචින්යතසි–‘‘අයිංපරිබ් ාජිකාසීලවතී

කලයාණධම්මා, යසොපි පරිබ් ාජයකො ඉමාය ආකඩ්ඪිත්වා නීයමානාය න

කිඤ්චි විප්පකාරිං දස්යසසි, සබ් ත්ථ නිරයපක්ඛචිත්යතො, න යඛො පන
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යමතිංපතිරූපිං, යිංඑවරූයපසුගුණවන්යතසුවිප්පකායරො, යිංනූනාහිංඉමිං

පරිබ් ාජිකිං ගයහත්වා උයයානිං ගන්ත්වා ඉමිං, තඤ්ච පරිබ් ාජකිං 

ඛමායපයය’’න්ති? එවිං පන චින්යතත්වා ‘‘පරිබ් ාජිකිං උයයානිං
ආයනථා’’ති පුරියස ආණායපත්වා සයිං පඨමතරිං ගන්ත්වා ය ොධිසත්තිං

උපසඞ්කමිත්වා පුච්ඡි – ‘‘යභො පබ් ජිත, කිිං මයා තාය පරිබ් ාජිකාය
නීයමානායයකොයපොයතඋප්පජ්ජිත්ථා’’ති. මහාසත්යතොආහ– 

‘‘උප්පජ්ජියමනමුච්චිත්ථ, නයමමුච්චිත්ථජීවයතො; 

රජිංවවිපුලාවුට්ඨි, ඛිප්පයමවනිවාරය’’න්ති.(ජා. 1.10.52); 

තිං සුත්වා රාජා ‘‘කිිං නුභා යඛො එස යකොපයමව සන්ධාය වදති, උදාහු 

අඤ්ඤිංකිඤ්චිසිප්පාදික’’න්තිචින්යතත්වාපුනපුච්ඡි– 

‘‘කිිං යතඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, කිිංයතයනො මුච්චිජීවයතො; 

රජිංවවිපුලාවුට්ඨි, කතමිංතිංනිවාරයී’’ති.(ජා.1.10.53); 

තත්ථ උප්පජ්ජීති එකවාරිං උප්පජ්ජි, න පුන උප්පජ්ජි. න මුච්චිත්ථාති 

කායවචීවිකාරුප්පාදනවයසන පන න මුච්චිත්ථ, න නිං  හ පවත්තිතුිං

විස්සජ්යජසින්ති අත්යථො. රජංවවිපු ාවුට්ඨීතියථානාමගිම්හානිංපච්ඡියම 

මායසඋප්පන්නිංරජිංවිපුලා අකාලවුට්ඨිධාරාඨානයසොනිවායරති, එවිංතිං

වූපසයමන්යතො නිවාරයිං, නිවායරසින්තිඅත්යථො. 

අථස්සමහාපුරියසොනානප්පකායරනයකොයධආදීනවිංපකායසන්යතො– 

‘‘යම්හජායතනපස්සති, අජායතසාධුපස්සති; 

යසොයමඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, යකොයධොදුම්යමධයගොචයරො. 

‘‘යයනජායතනනන්දන්ති, අමිත්තාදුක්ඛයමසියනො; 

යසොයමඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, යකොයධොදුම්යමධයගොචයරො. 

‘‘යස්මිඤ්ච ජායමානම්හ, සදත්ථිං නාවබුජ්ඣති; 

යසොයමඋප්පජ්ජියනොමුච්චි, යකොයධොදුම්යමධයගොචයරො. 

‘‘යයනාභිභූයතොකුසලිංජහාති, පරක්කයරවිපුලඤ්චාපිඅත්ථිං; 

සභීමයසයනො ලවාපමද්දී, යකොයධොමහාරාජානයමඅමුච්චථ. 

‘‘කට්ඨස්මිිංමන්ථමානස්මිිං, පාවයකොනාමජායති; 

තයමවකට්ඨිංඩහති, යස්මායසොජායයතගිනි. 

‘‘එවිංමන්දස්සයපොසස්ස,  ාලස්සඅවිජානයතො; 

සාරම්භාජායයතයකොයධො, සපියතයනවඩය්හති. 
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‘‘අග්ගීවතිණකට්ඨස්මිිං, යකොයධොයස්සපවඩ්ඪති; 

නිහීයතිතස්සයයසො, කාළපක්යඛවචන්දිමා. 

‘‘අනින්යධොධූමයකතූව, යකොයධොයස්සූපසම්මති; 

ආපූරතිතස්සයයසො, සුක්කපක්යඛවචන්දිමා’’ති.(ජා. 1.10.54-61) 

– 

ඉමාහගාථාහධම්මිංයදයසසි. 

තත්ථ න පස්සතීති අත්තත්ථම්පි න පස්සති, පයගව පරත්ථිං. සාධු

පස්සතීති අත්තත්ථිං පරත්ථිං උභයත්ථඤ්ච සම්මයදව පස්සති. 

දුම්යමධයගොචයරොතිනිප්පඤ්ඤානිංවිසයභූයතො, නිප්පඤ්යඤොවායගොචයරො 

ආහායරො ඉන්ධනිං එතස්සාති දුම්යමධයගොචයරො. දුක්ෙයමසියනොති දුක්ඛිං

ඉච්ඡන්තා. සදත්ථන්ති අත්තයනො අත්ථිං වුඩ්ඪිිං. පරක්කයරති අපයනයය

විනායසයය. සභීමයසයනොති යසො භීමාය භයජනනියා මහතියා

කියලසයසනාය සමන්නාගයතො. පමද්දීති  ලවභායවන සත්යත

පමද්දනසීයලො. න යම අමුච්චථාති මම සන්තිකා යමොක්ඛිං න ලභි, 

අබ්භන්තයර එව දමියතො, නිබ්බියසවයනො කයතොති අත්යථො. ඛීරිං විය වා
මුහුත්තිංදධිභායවනචිත්යතන පතිට්ඨහත්ථාතිපිඅත්යථො. 

මන්ථමානස්මන්ති අරණිසහයත මථියමායන. ‘‘මථමානස්මි’’න්තිපි

පායඨො. ෙස්මාතියයතොකට්ඨා. ගිනීතිඅග්ගි. බා ස්ස අවිජානයතොති ාලස්ස

අජානන්තස්ස. සාරම්භා ජාෙයතති කරණුත්තරියකරණලක්ඛණා සාරම්භා

අරණිමන්ථනයතො වියපාවයකොයකොයධො ජායයත. සපියතයනවාතියසොපි

 ායලො යතයනව යකොයධන කට්ඨිං විය අග්ගිනා ඩය්හති. අනින්යධො

ධූමයකතූවාති අනින්ධයනො අග්ගි විය. තස්සාති තස්ස අධිවාසනඛන්තියා

සමන්නාගතස්ස පුග්ගලස්ස සුක්කපක්යෙ චන්යදො විය ලද්යධො, ෙයසො 

අපරාපරිං ආපූරතීති. 

රාජා මහාසත්තස්ස ධම්මකථිං සුත්වා මහාපුරිසිං පරිබ් ාජිකම්පි 
රාජයගහයතො ආගතිං ඛමායපත්වා ‘‘තුම්යහ පබ් ජ්ජාසුඛිං අනුභාභවන්තා

ඉයධවඋයයායනවසථ, අහිංයවොධම්මිකිංරක්ඛාවරණගුත්තිිංකරිස්සාමී’’ති
වත්වා වන්දිත්වා පක්කාමි. යත උයභොපි තත්යථව වසිිංසු. අපරභායග
පරිබ් ාජිකා කාලමකාසි. ය ොධිසත්යතො හමවන්තිං පවිසිත්වා
ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ් ත්යතත්වා ආයුපරියයොසායන
බ්රහ්මයලොකපරායයනො අයහොසි. 

තදා පරිබ් ාජිකා රාහුලමාතා අයහොසි, රාජා ආනන්දත්යථයරො, 
ය ොධිපරිබ් ාජයකොයලොකනායථො. 
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තස්ස ඉධාපි යථාරහිං යසසපාරමියයො නිද්ධායරතබ් ා. තථා මහන්තිං 
යභොගක්ඛන්ධිං මහන්තඤ්ච ඤාතිපරිවට්ටිං පහාය මහාභිනික්ඛමනසදිසිං

යගහයතො නික්ඛමනිං, තථා නික්ඛමිත්වා පබ් ජිතස්ස  හුජනසම්මතස්ස

සයතො පරමප්පිච්ඡතාය කුයලසු ච ගයණසු ච අලග්ගතා, අච්චන්තයමව 

ලාභසක්කාරජිගුච්ඡාය පවියවකාභිරති, අතිසයවතී ච අභිසල්යලඛවුත්ති, 
තථාරූපාය සීලවතියා කලයාණධම්මාය පරිබ් ාජිකාය අනනුභාඤ්ඤාතා 
අත්තයනොපුරයතො ලක්කායරනපරාමසියමානායසීලපාරමිිංආවජ්යජත්වා

විකාරානාපත්ති, කතාපරායධ ච තස්මිිං රාජිනි උපගයත හතචිත්තතිං
යමත්තචිත්තතිං උපට්ඨයපත්වා දිට්ඨධම්මිකසම්පරායයකහ
සමනුභාසාසනන්තිඑවමාදයයොඉධමහාපුරිසස්සගුණානුභාභාවා විභායවතබ් ා.
යතයනතිං වුච්චති ‘‘එවිං අච්ඡරියා යහයත…යප.… ධම්මස්ස 

අනුභාධම්මයතො’’ති. 

චූළය ොධිචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. මහිංසරාජචරියාවණ්ණනා 

37. පඤ්චයම මහිංයසො පවනචාරයකොතිමහාවනචාරීවනමහිංයසො ෙදා

යහොමීති යයොජනා. පවඩ්ඪකායෙොති වයසම්පත්තියා අඞ්ගපච්චඞ්ගානඤ්ච

ථූලභායවන අභිවඩ්ඪකායයො. බ වාති මහා යලො ථාමසම්පන්යනො. 

මහන්යතොති විපුලසරීයරො. හත්ථිකලභප්පමායණොකිර තදා ය ොධිසත්තස්ස

කායයො යහොති. භීමදස්සයනොති මහාසරීරතාය වනමහිංසජාතිතාය ච සීලිං
අජානන්තානිංභයිං ජනනයතොභයානකදස්සයනො. 

38. පබ්භායරති ඔලම් කසිලාකුච්ඡියිං. දකාසයෙති ජලාසයසමීයප. 

යහොයතත්ථඨානන්ති එත්ථමහාවයනයයො යකොචි පයදයසොවනමහිංසානිං

තිට්ඨනට්ඨානිං යහොති. තහිංතහින්තිතත්ථතත්ථ. 

39. විචරන්යතොති විහාරඵාසුකිං වීමිංසිතුිං විචරන්යතො. ඨානං අද්දස

භද්දකන්ති එවිං විචරන්යතො තස්මිිං මහාරඤ්යඤ භද්දකිං මය්හිං ඵාසුකිං

රුක්ඛමූලට්ඨානිං අද්දක්ඛිිං. දිස්වා ච තං ඨානං උපගන්ත්වාන, තිට්ඨාම ච

සොම ච යගොචරිං ගයහත්වා දිවා තිං රුක්ඛමූලට්ඨානිං ගන්ත්වා
ඨානසයයනහවීතිනායමමීතිදස්යසති. 

40. තදා කිර ය ොධිසත්යතො හමවන්තප්පයදයස මහිංසයයොනියිං
නිබ් ත්තිත්වා වයප්පත්යතො ථාමසම්පන්යනො මහාසරීයරො
හත්ථිකලභප්පමායණො පබ් තපාදපබ්භාරගිරිදුග්ගවනඝටාදීසු විචරන්යතො
එකිං ඵාසුකිං මහාරුක්ඛමූලිං දිස්වා යගොචරිං ගයහත්වා දිවා තත්ථ වසති.
අයථයකො යලොලමක්කයටො රුක්ඛා ඔතරිත්වා මහාසත්තස්ස පිට්ඨිිං 
අභිරුහත්වා උච්චාරපස්සාවිං කත්වා සිඞ්යගසු ගණ්හත්වා ඔලම් න්යතො 
නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා යදොලායන්යතො කීළි. ය ොධිසත්යතො
ඛන්තියමත්තානුභාද්දයසම්පදායතිං තස්සඅනාචාරිංනමනසාකාසි.මක්කයටො
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පටුන 

පුනප්පුනිං තයථව කයරොති. යතන වුත්තිං ‘‘අයථත්ථ කපි

මාගන්ත්වා’’තිආදි. 

තත්ථ කපි මාගන්ත්වාති කපි ආගන්ත්වා, ම-කායරො පදසන්ධිකයරො. 

පායපොතිලාමයකො. අනරියෙොති අනයය ඉරියයනනඅයය චනඉරියයනන

අනරියයො, නිහීනාචායරොති අත්යථො.  හූති යලොයලො. ෙන්යධති 

ඛන්ධප්පයදයස. මුත්යතතීති පස්සාවිං කයරොති. ඔහයදතීති කරීසිං

ඔස්සජ්ජති. තන්තිතිං මිං, තදාමහිංසභූතිංමිං. 

41. සකිම්පි දිවසන්ති එකදිවසම්පි දූයසති මිං සබ් කාලම්පි. යතනාහ

‘‘දූයසතිමිංසබ් කාල’’න්ති.න යකවලඤ්චදුතියතතියචතුත්ථදිවසමත්තිං, 
අථ යඛො සබ් කාලම්පි මිං පස්සාවාදීහ දූයසති. යදා යදා මුත්තාදීනි

කාතුකායමො, තදා තදා මය්හයමව උපරි කයරොතීති දස්යසති. උපද්දුයතොති

 ාධියතො, යතනසිඞ්යගසුඔලම් නාදිනා මුත්තාදිඅසුචිමක්ඛයණනතස්සච
අපහරණත්ථිං අයනකවාරිං සිඞ්ගයකොටීහ වාලග්යගන ච අයනකවාරිං
කද්දමපිංසුමිස්සකිං උදකිං සිඤ්චිත්වා යධොවයනන ච නිප්පීළියතො යහොමීති 
අත්යථො. 

42. ෙක්යෙොති තස්මිිං රුක්යඛ අධිවත්ථා යදවතා. මං ඉදමබ්රවීති

රුක්ඛක්ඛන්යධ ඨත්වා ‘‘මහිංසරාජ, කස්මා ඉමස්ස දුට්ඨමක්කටස්ස

අවමානිං සහසී’’ති ඉමමත්ථිං පකායසන්යතො නායසයහතං ඡවං පාපං , 

සිඞ්යගහිචඛුයරහි චාතිඉදිංවචනිංමිංඅභාසි. 

43. එවංවුත්යතතදාෙක්යෙතිතදාතස්මිිංකායලතස්මිිංයක්යඛඑවිං 

වුත්යතසති. අහංතං ඉදමබ්රවින්ති අහිං තිංයක්ඛිං ඉදිං ඉදානිවක්ඛමානිං

අබ්රවිිංඅභාසිිං. කුණයපනාති කියලසාසුචිපග්ඝරයණනසුචිජාතිකානිංසාධූනිං
පරමජිගුච්ඡනීයතාය අතිදුග්ගන්ධවායයනන ච කුණපසදිසතාය කුණයපන. 

පායපනාති පාණාතිපාතපායපන. අනරියෙනාති අනරියානිං අසාධූනිං 

මාගවිකයනසාදාදීනිං හීනපුරිසානිං ධම්මත්තා අනරියයන, කිං යකන 

කාරයණන, ත්වං යදවයත මං මක්යෙසි, අයුත්තිං තයා වුත්තිං මිං පායප
නියයොයජන්තියාතිදස්යසති. 

44. ඉදානි තස්මිිං පාපධම්යම ආදීනවිං පකායසන්යතො 

‘‘ෙදිහ’’න්තිආදිමාහ. තස්සත්යථො – භද්යද යදවයත, අහිං තස්ස යදි

කුජ්යඣයයිං, තයතොපි ලාමකතයරො භයවයයිං. යයන හ අධම්මචරයණන

යසො ාලමක්කයටොනිහීයනොනාමජායතො, සයචපනාහිංතයතොපි ලවතරිං 

පාපධම්මිං චයරයයිං, නනුභා යතන තයතො පාපතයරො භයවයයිං, 
අට්ඨානඤ්යචතිං යදිහිං ඉධයලොකපරයලොකිං තදුත්තරි ච ජානිත්වා ඨියතො
එකන්යතයනව පරහතාය පටිපන්යනො එවරූපිං පාපධම්මිං චයරයයන්ති.

කිඤ්චභියයයො– සී ඤ්චයම පභිජ්යජෙොතිඅහඤ්යචවයඛොපනඑවරූපිං
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පාපිංකයරයයිං, මය්හිංසීලපාරමී ඛණ්ඩිතාසියා. විඤ්ඤූචගරයහෙුමන්ති

පණ්ඩිතාච යදවමනුභාස්සාමිංගරයහයයිං‘‘පස්සථ, යභො, අයිංය ොධිසත්යතො
ය ොධිපරියයසනිංචරමායනො එවරූපිංපාපිංඅකාසී’’ති. 

45. හීළිතා ජීවිතා වාපීති වා-සද්යදො අවධාරයණ. එවිංවිඤ්ඤූහහීළිතා

ගරහතා ජීවිතාපි පරිසුද්යධන පරිසුද්ධසීයලන හුත්වා මතං වා මරණයමව

වරිංඋත්තමිංයසයයයො. කොහං ජීවිතයහතුපි, කාහාමපරයහඨනන්තිඑවිං
ජානන්යතො ච අහිං මය්හිං ජීවිතනිමිත්තම්පි පරසත්තවිහිංසනිංකිිංකාහාමි

කිිංකරිස්සාමි, එතස්සකරයණකාරණිංනත්ථීති අත්යථො. 

අයිං පන අඤ්යඤපි මිං විය මඤ්ඤමායනො එවිං අනාචාරිං කරිස්සති, 

තයතොයයසිංචණ්ඩමහිංසානිංඑවිංකරිස්සති, යතඑව එතිංවධිස්සන්ති, සා
එතස්ස අඤ්යඤහ මාරණා මය්හිං දුක්ඛයතො ච පාණාතිපාතයතො ච මුත්ති
භවිස්සතීතිආහ.යතනවුත්තිං– 

46. 

‘‘මයමවායිංමඤ්ඤමායනො, අඤ්යඤයපවිංකරිස්සති; 

යතවතස්සවධිස්සන්ති, සායමමුත්තිභවිස්සතී’’ති. 

තත්ථ මයමවාෙන්ති මිං විය අයිං. අඤ්යඤපීති අඤ්යඤසම්පි. යසසිං
වුත්තත්ථයමව. 

47. හීනමජ්ඣිමඋක්කට්යඨති හීයන ච මජ්ඣියම ච උක්කට්යඨ ච

නිමිත්තභූයත. සහන්යතො අවමානිතන්ති විභාගිං අකත්වා යතහ පවත්තිතිං

අවමානිං පරිභවිං සහන්යතො ඛමන්යතො. එවං  භති සප්පඤ්යඤොති එවිං
හීනාදීසු විභාගිං අකත්වා ඛන්තියමත්තානුභාද්දයිං උපට්ඨයපත්වා තදපරාධිං

සහන්යතො සීලාදිපාරමියයො බ්රූයහත්වා මනසා ෙථාපත්ථිතං යථිච්ඡිතිං

සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණිංලභතිපටිවිජ්ඣති, තස්සතිංන දූයරති. 

එවිං මහාසත්යතො අත්තයනො අජ්ඣාසයිං පකායසන්යතො යදවතාය
ධම්මිං යදයසසි. යසො කතිපාහච්චයයන අඤ්ඤත්ථ ගයතො. අඤ්යඤො
චණ්ඩමහිංයසොනිවාසඵාසුතායතිංඨානිං ගන්ත්වාඅට්ඨාසි. දුට්ඨමක්කයටො
‘‘යසොඑවඅය’’න්තිසඤ්ඤායතස්සපිට්ඨිිං අභිරුහත්වාතයථවඅනාචාරිං
අකාසි. අථ නිං යසො විධුනන්යතො භූමියිං පායතත්වා සිඞ්යගන හදයය
විජ්ඣිත්වාපායදහමද්දිත්වාසඤ්චුණ්යණසි. 

තදාසීලවාමහිංසරාජායලොකනායථො. 

තස්ස ඉධාපි යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යථාරහිං යසසපාරමියයො 

නිද්ධායරතබ් ා. තථා හත්ථිනාග- (චරියා. 2.1 ආදයයො) භූරිදත්ත- (චරියා.
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2.11 ආදයයො) චම්යපෙෙනාගරාජ- (චරියා.2.20 ආදයයො) චරිොසු වියඉධ
මහාසත්තස්සගුණානුභාභාවායවදිතබ් ා. 

මහිංසරාජචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

6. රුරුමිගරාජචරියාවණ්ණනා 

48. ඡට්යඨ සුතත්තකනකසන්නියභොති යථාසුට්ඨුඅපගතසබ් කාළයකො

යහොති, එවිං අග්ගිම්හපක්ඛිපිත්වා සුතත්තකනකසන්නියභො. මගරාජාරුරු

නාමාති ජාතිසිද්යධන නායමන රුරු නාම මිගරාජා, ජාතියතො රුරු, 

මිගානඤ්ච රාජාති අත්යථො. පරමසී සමාහියතොති උත්තමසීලසමාහයතො, 

විසුද්ධසීයලො යචව සමාහතචිත්යතො ච, විසුද්ධසීයල වා සම්මා
ආහතචිත්යතොතිඑවයමත්ථඅත්යථො යවදිතබ්ය ො. 

තදාය ොධිසත්යතොරුරුමිගයයොනියිංනිබ් ත්ති.තස්සසරීරච්ඡවි සුට්ඨු

තායපත්වා මජ්ජිතකඤ්චනපට්ටවණ්යණො අයහොසි, හත්ථපාදා

ලාඛාරසපරිකම්මකතා විය, නඞ්ගුට්ඨිං චමරීනඞ්ගුට්ඨිං විය, සිඞ්ගානි

රජතදාමවණ්ණානි අක්ඛීනි සුමජ්ජිතමණිගුළිකා විය, මුඛිං ඔදහත්වා 
ඨපිතරත්තකම් ලයගණ්ඩුකා විය. යසො ජනසිංසග්ගිං පහාය වියවකවාසිං
වසිතුකායමො පරිවාරිං ඡඩ්යඩත්වා එකයකොව ගඞ්ගානිවත්තයන රමණීයය
සාලමිස්සයකසුපුප්ඵිතපවයනවසති.යතන වුත්තිං– 

49. 

‘‘රම්යමපයදයසරමණීයය, විවිත්යතඅමනුභාස්සයක; 

තත්ථවාසිංඋපගඤ්ඡිිං, ගඞ්ගාකූයලමයනොරයම’’ති. 

තත්ථ රම්යම පයදයසති මුත්තාතලසදිසවාලුකාචුණ්ණපණ්ඩයරහ
භූමිභායගහ සිනිද්ධහරිතතිණසඤ්චරියතහ වනත්ථයලහ චිත්තත්ථරයණහ
විය නානාවණ්ණවිචිත්යතහ සිලාතයලහ මණික්ඛන්ධනිම්මලසලියලහ
ජලාසයයහ ච සමන්නාගතත්තා යයභුයයයන ච ඉන්දයගොපකවණ්ණාය
රත්තාය සුඛසම්ඵස්සාය තිණජාතියා සඤ්ඡන්නත්තා රම්යම 

අරඤ්ඤප්පයදයස. රම්මණීයෙති 
පුප්ඵඵලපල්ලවාලඞ්කතවිපුලසාඛාවිනද්යධහ නානාවිධදිජගණූපකූජියතහ 
විවිධතරුලතාවනවිරාජියතහ යයභුයයයන අම් සාලවනසණ්ඩමණ්ඩියතහ
වනගහයනහ උපයසොභිතත්තා තත්ථ පවිට්ඨස්ස ජනස්ස රතිජනනට්යඨන

රමණීයය.වුත්තම්පියචතිං රුරුමගරාජජාතයක – 

‘‘එතස්මිිං වනසණ්ඩස්මිිං, අම් ාසාලාච පුප්ඵිතා; 

ඉන්දයගොපකසඤ්ඡන්යනො, එත්යථයසො තිට්ඨයත මියගො’’ති. (ජා. 
1.13.119); 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා හත්ථිනාගවග්යගො 
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පටුන 

විවිත්යතති ජනවාසවිරයහන සුඤ්යඤ. අමනුස්සයකති

සඤ්චරණමනුභාස්සානම්පි තත්ථ අභායවන මනුභාස්සරහයත. මයනොරයමති
යථාවුත්තගුණසම්පත්තියා වියසසයතො පවියවකකාමානිං මයනො රයමතීති
මයනොරයම. 

50. අථ උපරිගඞ්ගාොති එත්ථ අථාති අධිකායර නිපායතො, යතන මය
තත්ථ තථා වසන්යත ඉදිං අධිකාරන්තරිං උප්පන්නන්ති දීයපති. 

උපරිගඞ්ගාොතිගඞ්ගායනදියාඋපරියසොයත. ධනියකහි පරිපීළියතොතිඉණිං
ගයහත්වාතිංදාතුිංඅසක්යකොන්යතොඉණායයකහයචොදියමායනො. 

එයකො කිර  ාරාණසියසට්ඨි අත්තයනො පුත්තිං ‘‘අයිං සිප්පිං 
උග්ගණ්හන්යතො කිලමිස්සතී’’ති කිඤ්චි සිප්පිං න උග්ගණ්හායපසි. 
ගීතවාදිතනච්චඛාදනයභොජනයතො උද්ධිං න කිඤ්චි අඤ්ඤාසි. තිං
වයප්පත්තිං පතිරූයපන දායරන සිංයයොයජත්වා ධනිං නියයායතත්වා
මාතාපිතයරො කාලමකිංසු. යසො යතසිං අච්චයයන 
ඉත්ථිධුත්තසුරාධුත්තාදිපරිවුයතො නානා යසනමුයඛහ සබ් ිං ධනිං 
විද්ධිංයසත්වා තත්ථ තත්ථ ඉණිං ආදාය තම්පි දාතුිං අසක්යකොන්යතො

ධනියකහයචොදියමායනො ‘‘කිිංමය්හිංජීවියතන, යතයනවම්හඅත්තභායවන

අඤ්යඤොවියජායතො, මරණිංයමයසයයයො’’ති චින්යතත්වාඉණායයකආහ

– ‘‘තුම්හාකිං ඉණපණ්ණානි ගයහත්වා ආගච්ඡථ, ගඞ්ගාතීයර යම නිහතිං

කුලසන්තකිං ධනිං අත්ථි, තිං යවො දස්සාමී’’ති. යතයතනසද්ධිිං අගමිංසු.

යසො‘‘ඉධ ධනිං, එත්ථධන’’න්තිනිධිට්ඨානිංආචික්ඛන්යතොවිය‘‘එවිංයම
ඉණයමොක්යඛො භවිස්සතී’’තිපලායත්වාගඞ්ගායිංපති.යසොචණ්ඩයසොයතන
වුය්හන්යතොකාරුඤ්ඤරවිං රවි.යතනවුත්තිං‘‘අථඋපරිගඞ්ගායා’’තිආදි. 

තත්ථ ජීවාම වා මරාම වාතිඉමස්මිිං ගඞ්ගායසොයතපතියතො ජීවාමි වා

මරාමිවා, ජීවිතිංවායමඑත්ථයහොතුමරණිංවා, උභයථාපි ඉණායකපීළාන
යහොතීතිඅධිප්පායයො. 

51. මජ්ය  ගඞ්ගාෙ ගච්ඡතීති යසො පුරියසො රත්තින්දිවිං ගඞ්ගාය
වුය්හමායනො ජීවිතයපමස්ස විජ්ජමානත්තා මරණිං අප්පත්යතො
මරණභයතජ්ජියතො හුත්වා කරුණිං රවිං රවන්යතො ගඞ්ගාය මජ්යඣ
මයහොදයකනගච්ඡති. 

52. අථ මහාපුරියසො අඩ්ඪරත්තසමයය තස්ස තිං කරුණිං

පරියදවන්තස්ස පරියදවිතසද්දිං සුත්වා ‘‘මනුභාස්සසද්යදො සූයති, මා මය ඉධ

ධරන්යත මරතු, ජීවිතමස්ස දස්සාමී’’ති චින්යතත්වා සයනගුම් ා වුට්ඨාය

නදීතීරිං ගන්ත්වා ‘‘අම්යභො පුරිස, මා භාය, ජීවිතිං යත දස්සාමී’’ති වත්වා
අස්සායසත්වායසොතිංඡින්දන්යතොගන්ත්වාතිං පිට්ඨියිංආයරොයපත්වාතීරිං
පායපත්වා අත්තයනො වසනට්ඨානිං යනත්වා පරිස්සමිං වියනොයදත්වා

ඵලාඵලානි දත්වා ද්වීහතීහච්චයයන තිං ආහ – ‘‘අම්යභො පුරිස, අහිං තිං
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 ාරාණසිගාමිමග්ගිංපායපස්සාමි, ත්විං ‘අසුකට්ඨායනනාම කඤ්චනමියගො

වසතී’ති මා කස්සචි ආයරොයචහී’’ති. යසො ‘‘සාධු, සාමී’’ති සම්පටිච්ඡි. 
මහාසත්යතො තිං අත්තයනො පිට්ඨිිං ආයරොයපත්වා  ාරාණසිමග්යග

ඔතායරත්වානිවත්ති. යතන වුත්තිං – ‘‘තස්සාහිංසද්දිං සුත්වාන, කරුණිං
පරියදවයතො’’තිආදි. 

තත්ථ යකොසි ත්වං නයරොති ත්විං යකො මනුභාස්යසො අසි, කුයතො ඉධ
වුය්හමායනොආගයතොසීතිඅත්යථො. 

53. අත්තයනො කරණන්ති අත්තයනො කිරියිං. ධනියකහි භීයතොති

ඉණායයකහඋබ්බිග්යගො. තසියතොතිඋරස්යතො. 

54. තස්ස කත්වාන කාරුඤ්ඤං, චජිත්වා මම ජීවිතන්ති කාරුඤ්ඤිං 
කත්වා මහාකරුණාය සමුස්සාහයතො මම ජීවිතිං තස්ස පුරිසස්ස

පරිච්චජිත්වා. පවිසිත්වානීහරිංතස්සාතිනදිිංපවිසිත්වායසොතිංඡින්දන්යතො 

උජුකයමවගන්ත්වා මම පිට්ඨිිංආයරොයපත්වාතයතොතිංනීහරිිං. තස්සාති

උපයයොගත්යථ සාමිවචනිං. ‘‘තත්ථා’’තිපි පාළි, තත්ථ නදියන්ති අත්යථො. 

අන්ධකාරම්හි රත්තිොති රත්තියා අන්ධකාරසමයය, කාළපක්ඛරත්තියන්ති
අත්යථො. 

55. අස්සත්ථකා මඤ්ඤාොතිපරිස්සමිංඅපයනත්වාඵලාඵලානිදත්වා 

ද්වීහතීහච්චයයනකිලමථස්ස විගතකාලිංජානිත්වා. එකංතංවරංොචාමීති

අහිංතිංඑකිංවරිංයාචාමි, මය්හිංඑකිංවරිං යදහීතිඅත්යථො.කිිංතිංවරන්ති

යච? ආහ– මාමංකස්සචි පාවදාති‘‘අසුකට්ඨායනසුවණ්ණමියගොවසතී’’ති
කස්සචිරඤ්යඤොවා රාජමහාමත්තස්සවාමිංමාපාවද. 

අථතස්මිිංපුරියස ාරාණසිිංපවිට්ඨදිවයසයයවයසොරාජා‘‘අහිං, යදව, 

සුවණ්ණවණ්ණිංමිගිංමය්හිංධම්මිංයදයසන්තිංසුපියනනඅද්දසිං, අහඤ්හ

සච්චසුපිනා, අද්ධායසොවිජ්ජති, තස්මාකඤ්චනමිගස්සධම්මිංයසොතුකාමා

ලභිස්සාමි යච ජීවිස්සාමි, යනො යච යම ජීවිතිං නත්ථී’’ති අග්ගමයහසියා

වුත්යතො තිං අස්සායසත්වා ‘‘සයච මනුභාස්සයලොයක අත්ථි, ලභිස්සසී’’ති

වත්වා බ්රාහ්මයණ පක්යකොසායපත්වා ‘‘සුවණ්ණමිගා නාම යහොන්තී’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, යදව, යහොන්තී’’ති සුත්වා සහස්සත්ථවිකිං
සුවණ්ණචඞ්යකොටයකඨයපත්වා තිං හත්ථික්ඛන්ධිංආයරොයපත්වානගයර 

යභරිිංචරායපසි–‘‘යයොසුවණ්ණමිගිං ආචික්ඛිස්සති, තස්ස හත්ථිනාසද්ධිිං
ඉමිංදස්සාමී’’ති.තයතොඋත්තරිම්පිදාතුකායමොහුත්වා– 

‘‘තස්සගාමවරිංදම්මි, නාරියයොචඅලඞ්කතා; 

යයොයමතිංමිගමක්ඛාති, මිගානිංමිගමුත්තම’’න්ති.(ජා.1.13.117) 

– 
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ගාථිං සුවණ්ණපට්යට ලිඛායපත්වා සකලනගයර වාචායපසි. අථ යසො 
යසට්ඨිපුත්යතොතිංගාථිංසුත්වාරාජපුරිසානිංසන්තිකිංගන්ත්වා‘‘රඤ්යඤො

එවරූපිං මිගිං ආචික්ඛිස්සාමි, මිං රාජානිං දස්යසථා’’තිආහ. රාජපුරිසා තිං

රඤ්යඤො සන්තිකිං යනත්වා තමත්ථිං ආයරොයචසුිං. රාජා ‘‘සච්චිං, යභො, 

අද්දසා’’ති පුච්ඡි. යසො ‘‘සච්චිං, යදව, මයා සද්ධිිං ආගච්ඡතු, අහිං තිං
දස්යසස්සාමී’’තිආහ. රාජාතයමවපුරිසිංමග්ගයදසකිංකත්වාමහන්යතන
පරිවායරනතිංඨානිංගන්ත්වායතන මිත්තදුබ්භිනාපුරියසනදස්සිතිංපයදසිං 
ආවුධහත්යථපුරියස සමන්තයතොවපරිවායරත්වා ‘‘උක්කුට්ඨිිංකයරොථා’’ති
වත්වාසයිංකතිපයයහජයනහ සද්ධිිං එකමන්යතඅට්ඨාසි.යසොපිපුරියසො

අවිදූයරඅට්ඨාසි.මහාසත්යතොසද්දිං සුත්වා ‘‘මහයතො ලකායස්සසද්යදො, 
අද්ධා තම්හා යම පුරිසා භයයන උප්පන්යනන භවිතබ් ’’න්ති ඤත්වා
උට්ඨාය සකලපරිසිං ඔයලොයකත්වා ‘‘රඤ්යඤො ඨිතට්ඨායනයයව යම 
යසොත්ථි භවිස්සතී’’ති රාජාභිමුයඛො පායාසි. රාජා තිං ආගච්ඡන්තිං දිස්වා
‘‘නාග යලො අවත්ථරන්යතො ආගච්යඡයයා’’ති සරිං සන්නය්හත්වා ‘‘ඉමිං

මිගිං සන්තායසත්වා සයච පලායති, විජ්ඣිත්වා දුබ් ලිං කත්වා
ගණ්හස්සාමී’’තිය ොධිසත්තාභිමුයඛොඅයහොසි. මහාසත්යතො– 

‘‘ආගයමහමහාරාජ, මාමිංවිජ්ඣිරයථසභ; 

යකො නුභා යත ඉදමක්ඛාසි, එත්යථයසො තිට්ඨයත මියගො’’ති. (ජා. 
1.13.121) – 

ගාථිං අභාසි. රාජා තස්ස මධුරකථාය  ජ්ඣිත්වා සරිං පටිසිංහරිත්වා
ගාරයවන අට්ඨාසි. මහාසත්යතොපි රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා
මධුරපටිසන්ථාරිං අකාසි.මහාජයනොපිසබ් ාවුධානිඅපයනත්වාආගන්ත්වා

රාජානිංපරිවායරසි.යතනවුත්තිං – 

56. 

‘‘නගරිංගන්ත්වානආචික්ඛි, පුච්ඡියතොධනයහතුයකො; 

රාජානිංයසොගයහත්වාන, උපගඤ්ඡිමමන්තික’’න්ති. 

තස්සත්යථො – යයොමිත්තදුබ්භීපාපපුරියසො ජීවිතිංපරිච්චජිත්වාතථාමයා
පාණසිංසයයතො යමොචියතො  ාරාණසිනගරිං ගන්ත්වා අත්තනා 

ලද්ධබ් ධනනිමිත්තිං රඤ්යඤො මිං ආචික්ඛි, ආචික්ඛිත්වා යසො රඤ්යඤො
ගාහායපතුිංමග්ගයදසයකොහුත්වාරාජානිංගයහත්වාමමසන්තිකමුපාගමීති. 

මහාසත්යතො සුවණ්ණකිඞ්කිණිකිං චායලන්යතො විය මධුරස්සයරන

රාජානිං පුන පුච්ඡි – ‘‘යකො නුභා යත ඉදමක්ඛාසි, එත්යථයසො තිට්ඨයත 
මියගො’’ති.තස්මිිංඛයණයසොපාපපුරියසොයථොකිංපටික්කමිත්වායසොතපයථ

අට්ඨාසි. රාජා ‘‘ඉමිනා යම ත්විං දස්සියතො’’ති තිං පුරිසිං නිද්දිසි. තයතො 
ය ොධිසත්යතො– 
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‘‘සච්චිංකියරවමාහිංසු, නරාඑකච්චියාඉධ; 

කට්ඨිංනිප්ලවිතිං යසයයයො, නත්යවයවකච්චියයොනයරො’’ති. (ජා. 
1.13.123) – 

ගාථමාහ.තිංසුත්වාරාජාසිංයවගජායතො– 

‘‘කිිංනුභාරුරුගරහසිමිගානිං, කිිංපක්ඛීනිංකිිංපනමානුභාසානිං; 

භයඤ්හමිංවින්දතිනප්පරූපිං, සුත්වානතිංමානුභාසිිං භාසමාන’’න්ති.

(ජා.1.13.124) – 

ගාථමාහ. තයතො මහාපුරියසො ‘‘මහාරාජ, න මිගිං න පක්ඛිිං ගරහාමි, 

මනුභාස්සිංපනගරහාමී’’තිදස්යසන්යතො– 

‘‘යමුද්ධරිිංවාහයනවුය්හමානිං, මයහොදයකසලියලසීඝයසොයත; 

තයතොනිදානිං භයමාගතිං මම, දුක්යඛො හයව රාජ අසබ්භි

සඞ්ගයමො’’ති. (ජා.1.13.125) – 

ආහ. 

තත්ථ නිප් විතන්ති උද්ධරිතිං, එකච්චියෙොති එකච්යචො මිත්තදුබ්භී

පාපපුරියසොඋදයකපතන්යතොපි උත්තාරියතොනත්යවව යසයෙෙො.කට්ඨඤ්හ 

නානප්පකායරන උපකාරාය සිංවත්තති, මිත්තදුබ්භී පන විනාසාය, තස්මා

තයතො කට්ඨයමව වරතරන්ති. මගානන්ති රුරුමිගරාජ, මිගානිං කිිං

අඤ්ඤතරිං ගරහසි, උදාහු පක්ඛීනං මනුභාස්සානන්ති පුච්ඡති. භෙඤ්හි මං

වින්දතිනප්පරූපන්ති මහන්තිංභයිං මිං පටිලභති, අත්තයනොසන්තකිං විය
කයරොතීතිඅත්යථො. 

වාහයනති පතිතපතියත වහතුිං සමත්යථ ගඞ්ගාවයහ. මයහොදයක 

සලිය ති මයහොදකීභූයත සලියල. උභයයනාපි ගඞ්ගාවහස්ස  හූදකතිං 

දස්යසති. තයතොනිදානන්ති, මහාරාජ, යයො මය්හිංතයා දස්සියතො පුරියසො, 
එයසොමයාගඞ්ගායවුය්හමායනොඅඩ්ඪරත්තසමයයකරුණිංපරියදවන්යතො

තයතො උත්තාරියතො, තයතොනිදානිං ඉදිං මය්හිං භෙමාගතං, අසප්පුරියසහ 
සමාගයමොනාමදුක්යඛොති. 

තිං සුත්වා රාජා තස්සකුජ්ඣිත්වා ‘‘එවිං  හූපකාරස්සනාම ගුණිංන

ජානාති, දුක්ඛිංඋප්පායදති, විජ්ඣිත්වානිංජීවිතක්ඛයිං පායපස්සාමී’’තිසරිං
සන්නය්හ.යතනවුත්තිං– 

57. 

‘‘යාවතාකරණිංසබ් ිං, රඤ්යඤොආයරොචිතිංමයා; 

රාජාසුත්වානවචනිං, උසුිංතස්සපකප්පය; 
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ඉයධවඝාතයස්සාමි, මිත්තදුබ්භිිංඅනරිය’’න්ති. 

තත්ථ ොවතා කරණන්ති යිං තස්ස මයා කතිං උපකාරකරණිං, තිං 

සබ්බං. පකප්පයීති සන්නය්හ. මත්තදුබ්භින්ති අත්තයනො මිත්යතසු
උපකාරීසුදුබ්භනසීලිං. 

තයතොමහාසත්යතො‘‘එස ායලොමිංනිස්සායමානස්සී’’තිචින්යතත්වා 

‘‘මහාරාජ, වයධොනායමස ාලස්සවාපණ්ඩිතස්සවානසාධූහපසිංසියතො, 

අඤ්ඤදත්ථු ගරහයතොඑව, තස්මා මාඉමිංඝායතහ, අයිංයථාරුචිගච්ඡතු, 

යඤ්යචවතස්ස‘දස්සාමී’ති තයාපටිඤ්ඤාතිං, තම්පිඅහායපත්වාවයදහී’’ති

ආහ. ‘‘අහඤ්ච යතයිං ඉච්ඡිතිං, තිං කරිස්සාමි, අත්තානිං තුය්හිං දම්මී’’ති
ආහ.යතනවුත්තිං– 

58. 

‘‘තමහිංඅනුභාරක්ඛන්යතො, නිම්මිනිිංමමඅත්තනා; 

තිට්ඨයතයසොමහාරාජ, කාමකායරොභවාමියත’’ති. 

තත්ථ නිම්මනින්ති තිං මිත්තදුබ්භිිං පාපපුග්ගලිං අනුරක්ෙන්යතො මම 

අත්තයනො අත්තභායවන තිං පරිවත්යතසිිං, අත්තානිං රඤ්යඤො
නියයායතත්වා රාජහත්ථයතො පත්තිං තස්ස මරණිංනිවායරසින්ති අත්යථො. 

තිට්ඨයතයසොතිආදි විනිමයාකාරදස්සනිං. 

59. ඉදානි යදත්ථිං යසො අත්තවිනිමයයො කයතො, තිං දස්යසතුිං
ඔසානගාථමාහ. තස්සත්යථො – තදා මිං නිස්සාය තිං මිත්තදුබ්භිිං පුරිසිං
තස්මිිං රඤ්යඤ ජීවිතා යවොයරොයපතුකායම අහිං අත්තානිං රඤ්යඤො

පරිච්චජන්යතො මම සීලයමව අනුභාරක්ඛිිං, ජීවිතං පන නාරක්ඛිං. යිං

පනාහයමවඅත්තයනො ජීවිතනිරයපක්ඛිං සී වාආසිං, තිංසම්මාසම්ය ොධියා

එව කාරණාති. 

අථරාජාය ොධිසත්යතනඅත්තයනොජීවිතිංපරිච්චජිත්වාතස්ස පුරිසස්ස

මරයණනිවායරන්යතතුට්ඨමානයසො‘‘ගච්ඡ, යභො, මිගරාජස්සඅනුභාග්ගයහන
මම හත්ථයතො මරණාමුත්යතො’’ති වත්වා යථාපටිඤ්ඤායතඤ්චස්ස ධනිං 
දායපසි. මහාසත්තස්ස යථාරුචියාව අනුභාජානිත්වා තිං නගරිං යනත්වා
නගරඤ්ච ය ොධිසත්තඤ්ච අලඞ්කාරායපත්වා යදවියා ධම්මිං යදසායපසි.
මහාසත්යතො යදවිිං ආදිිං කත්වා රඤ්යඤො ච රාජපරිසාය ච මධුරාය
මනුභාස්සභාසාය ධම්මිං යදයසත්වා රාජානිං දසහ රාජධම්යමහ ඔවදිත්වා
මහාජනිං අනුභාසාසිත්වා අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා මිගගණපරිවුයතො වාසිං 
කප්යපසි.රාජාපිමහාසත්තස්සඔවායදඨත්වාසබ් සත්තානිංඅභයිංදත්වා
දානාදීනි පුඤ්ඤානිකත්වාසුගතිපරායයනොඅයහොසි. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා හත්ථිනාගවග්යගො 
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පටුන 

තදායසට්ඨිපුත්යතොයදවදත්යතොඅයහොසි, රාජාආනන්යදො, රුරුමිගරාජා 
යලොකනායථො. 

තස්ස ඉධාපි යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යථාරහිං යසසපාරමියයො 
නිද්ධායරතබ් ා. තථා ඉධාපි පවියවකාරාමතාය ජනසිංසග්ගිං අනිච්ඡයතො

යූථිංපහාය එකකවිහායරො, අඩ්ඪරත්තසමයයනදියාවුය්හමානස්සකරුණිං
පරියදවන්තස්ස පුරිසස්ස අට්ටස්සරිං සුත්වා සයතට්ඨානයතො වුට්ඨාය
නදීතීරිං ගන්ත්වා මහාගඞ්ගාය මහති උදයකොයඝ වත්තමායන අත්තයනො
ජීවිතිං පරිච්චජිත්වා ඔතරිත්වා යසොතිං පච්ඡින්දිත්වා තිං පුරිසිං අත්තයනො
පිට්ඨියිංආයරොයපත්වාතීරිංපායපත්වාසමස්සායසත්වාඵලාඵලාදීනි දත්වා

පරිස්සමවියනොදනිං, පුනතිං අත්තයනො පිට්ඨිිං ආයරොයපත්වා අරඤ්ඤයතො

නීහරිත්වා මහාමග්යග ඔතාරණිං, සරිං සන්නය්හත්වා විජ්ඣිස්සාමීති
අභිමුයඛ ඨිතස්ස රඤ්යඤො නිබ්භයයන හුත්වා පටිමුඛයමව ගන්ත්වා

පඨමතරිං මනුභාස්සභාසාය ආලපිත්වා මධුරපටිසන්ථාරකරණිං, මිත්තදුබ්භී
පාපපුරිසිං හන්තුකාමිං රාජානිං ධම්මකථිං කත්වා පුනපි අත්තයනො ජීවිතිං

පරිච්චජිත්වා මරණයතො පයමොචනිං, තස්ස ච රඤ්යඤො යථාපටිඤ්ඤිං

ධනදාපනිං, රඤ්ඤා අත්තයනො වයර දීයමායන යතන සබ් සත්තානිං 

අභයදාපනිං, රාජානඤ්ච යදවිඤ්ච පමුඛිං කත්වා මහාජනස්ස ධම්මිං

යදයසත්වා දානාදීසු පුඤ්යඤසු යතසිං පතිට්ඨාපනිං, ලද්ධාභයානිං මිගානිං

ඔවාදිං දත්වා මනුභාස්සානිං සස්සඛාදනයතො නිවාරණිං, පණ්ණසඤ්ඤාය ච
තස්සයාවජ්ජකාලාථාවරකරණන්ති එවමාදයයොමහාසත්තස්සගුණානුභාභාවා
විභායවතබ් ාති. 

රුරුමිගරාජචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

7. මාතඞ්ගචරියාවණ්ණනා 

60. සත්තයම ජටිය ොති ජටාවන්යතො, ජටා න්ධයකයසොති අත්යථො. 

උග්ගතාපයනොති මනච්ඡට්ඨානිං ඉන්ද්රියානිං තාපනයතො නිග්ගණ්හනයතො

තපසඞ්ඛාතිං උග්ගතාපනිං එතස්සාති උග්ගතාපයනො, යඝොරතයපො 
පරමධිතින්ද්රියයොති අත්යථො. අථ වා නානප්පකායර දිට්ඨධම්මිකාදියභයද
අනත්යථ උග්ගිරණයතො  හ ඡඩ්ඩාපනයතො යඝොරභීමභයානකට්යඨන වා
‘‘උග්ගා’’ති ලද්ධනායම කියලයස වීරියාතයපන සන්තාපනයතො උග්යග

තායපතීති උග්ගතාපයනො.මාතඞ්යගොනාම නායමනාතිනායමනමාතඞ්යගො

නාම.මාතඞ්ගකුයලනිබ් ත්තියාජාතියාආගතිංහස්ස එතිංනාමිං. සී වාති

සීලසම්පන්යනො සුපරිසුද්ධසීයලො. සුසමාහියතොති උපචාරප්පනාසමාධීහ

සුට්ඨුසමාහයතො, ඣානසමාපත්තිලාභීතිඅත්යථො. 

තදා හ ය ොධිසත්යතො චණ්ඩාලයයොනියිං නිබ් ත්තිත්වා රූයපන 

දුද්දසියකො  හනගයර චණ්ඩාලගායම වසති. ‘‘මාතඞ්ගපණ්ඩියතො’’ති
පකාසනායමො. අයථකදිවසිං තස්මිිං නගයර නක්ඛත්යත යඝොසියත
යයභුයයයන නාගරා නක්ඛත්තිං කීළන්ති. අඤ්ඤතරාපි 
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බ්රාහ්මණමහාසාලකඤ්ඤායසොළසපන්නරසවස්සුද්යදසිකායදවකඤ්ඤාවිය
රූයපන දස්සනීයා පාසාදිකා ‘‘අත්තයනො විභවානුභාරූපිං නක්ඛත්තිං
කීළිස්සාමී’’ති පහූතඛජ්ජයභොජ්ජාදීනි සකයටසු ආයරොයපත්වා සබ් යසතිං
වළවාරථමාරුය්හ මහතා පරිවායරන උයයානභූමිිං ගච්ඡති. දිට්ඨමඞ්ගලිකා

නායමසා, සාකිරදුස්සණ්ඨිතිංරූපිං ‘‘අවමඞ්ගල’’න්තිතිංදට්ඨුිංනඉච්ඡති, 

යතනස්සා‘‘දිට්ඨමඞ්ගලිකා’’ත්යවව සමඤ්ඤාඋදපාදි. 

තදා ය ොධිසත්යතො කාලස්යසව උට්ඨාය පටපියලොතිකිං නිවායසත්වා 
ජජ්ජරිතමුඛභාගිං යවණුදණ්ඩිං ගයහත්වා භාජනහත්යථො නගරිං පවිසති
මනුභාස්යස දිස්වා දූරයතොව යතසිං දූරීකරණත්ථිං යතන යවණුදණ්යඩන

සඤ්ඤිං කයරොන්යතො. අථ දිට්ඨමඞ්ගලිකා ‘‘උස්සරථ උස්සරථා’’ති
උස්සාරණිංකයරොන්යතහඅත්තයනොපුරියසහනීයමානා නගරද්වාරමජ්යඣ

මාතඞ්ගිං දිස්වා ‘‘යකොඑයසො’’තිආහ. ‘‘අයයය, මාතඞ්ගචණ්ඩායලො’’ති ච
වුත්යත ‘‘ඊදිසිං දිස්වා ගතානිං කුයතො වුඩ්ඪී’’ති යානිං නිවත්තායපසි.

මනුභාස්සා ‘‘යිං මයිං උයයානිං ගන්ත්වා  හුිං ඛජ්ජයභොජ්ජාදිිං ලයභයයාම, 

තස්ස යනො මාතඞ්යගන අන්තරායයො කයතො’’ති කුපිතා ‘‘ගණ්හථ, 
චණ්ඩාල’’න්තියලඩ්ඩූහපහරිත්වාවිසඤ්ඤීභූතිංපායතත්වාඅගමිංසු. 

යසො න චියරයනව සතිිං පටිලභිත්වා වුට්ඨාය මනුභාස්යස පුච්ඡි – ‘‘කිිං, 

අයයා, ද්වාරිං නාම සබ් සාධාරණිං, උදාහු බ්රාහ්මණානිං එව කත’’න්ති? 

‘‘සබ්ය සිං සාධාරණ’’න්ති. ‘‘එවිං සබ් සාධාරණද්වායර එකමන්තිං
අපක්කමන්තිං මිං දිට්ඨමඞ්ගලිකාය මනුභාස්සා ඉමිං අනය යසනිං
පායපසු’’න්තිරථිකායමනුභාස්සානිං ආයරොයචත්වා‘‘හන්දාහිංඉමිස්සාමානිං
භින්දිස්සාමී’’ති තස්සා නියවසනද්වාරිං ගන්ත්වා ‘‘අහිං දිට්ඨමඞ්ගලිකිං
අලද්ධා න වුට්ඨහස්සාමී’’ති නිපජ්ජි. දිට්ඨමඞ්ගලිකාය පිතා ‘‘ඝරද්වායර

මාතඞ්යගොනිපන්යනො’’තිසුත්වා‘‘තස්සකාකණිකිං යදථ, යතයලනසරීරිං
මක්යඛත්වා ගච්ඡතූ’’ති ආහ. යසො ‘‘දිට්ඨමඞ්ගලිකිං අලද්ධා න 

උට්ඨහස්සාමි’’ච්යචවආහ.තයතොබ්රාහ්මයණන–‘‘ද්යවකාකණියකයදථ, 
මාසකිං පාදිං කහාපණිං ද්යව තීණි යාව කහාපණසතිං කහාපණසහස්සිං
යදථා’’ති වුත්යතපි න සම්පටිච්ඡති එව. එවිං යතසිං මන්යතන්තානිං එව
සූරියයොඅත්ථඞ්ගයතො. 

අථ දිට්ඨමඞ්ගලිකාය මාතා පාසාදා ඔරුය්හ සාණිපාකාරිං 

පරික්ඛිපායපත්වා තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘තාත, මාතඞ්ග, 

දිට්ඨමඞ්ගලිකායඅපරාධිංඛම, ද්යවසහස්සානිගණ්හාහයාවසතසහස්සිං

ගණ්හාහී’’ති වුත්යතපි න සම්පටිච්ඡි, නිපජ්ජි එව. තස්යසවිං ඡ දිවයස
නිපජ්ජිත්වා සත්තයම දිවයස සම්පත්යත සමන්තා සාමන්තඝරා

පටිවිසකඝරා ච මනුභාස්සා උට්ඨහත්වා ‘‘තුම්යහ මාතඞ්ගිං වා උට්ඨායපථ, 

දාරිකිං වා යදථ, මා අම්යහ නාසයත්ථා’’ති ආහිංසු. තදා කිර අයිං තස්මිිං
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යදයසයදසධම්යමො ‘‘යස්සඝරද්වායරඑවිංනිපජ්ජිත්වාචණ්ඩායලොමරති, 
යතනඝයරනසද්ධිිංසත්තසත්තඝරවාසියනොචණ්ඩාලායහොන්තී’’ති. 

තයතො දිට්ඨමඞ්ගලිකාය මාතාපිතයරො දිට්ඨමඞ්ගලිකිං පටපියලොතිකිං 
නිවාසායපත්වා චණ්ඩාලානුභාච්ඡවිකිං පරික්ඛාරිං දත්වා පරියදවමානිං එව

තස්සසන්තිකිං යනත්වා ‘‘හන්ද, දානි දාරිකිංඋට්ඨායගණ්හාහී’’තිඅදිංසු.

සාපස්යසඨත්වා ‘‘උට්ඨාහී’’තිආහ.යසො‘‘අහිංඅතිවියකිලන්යතො, හත්යථ
ගයහත්වා මිං උට්ඨායපහී’’ති ආහ. සා තථා අකාසි. මාතඞ්යගො ‘‘මයිං

අන්යතොනගයර වසිතුිං න ලභාම, එහ,  හනගයර චණ්ඩාලගාමිං
ගමිස්සාමා’’ති තිං අපස්සාය අත්තයනො යගහිං අගමාසි. ‘‘තස්සා පිට්ඨිිං 
අභිරුහත්වා’’තිජාතකභාණකාවදන්ති. 

එවිං පන යගහිං ගන්ත්වා ජාතිසම්යභදවීතික්කමිං අකත්වාව කතිපාහිං

යගයහ වසිත්වා  ලිං ගයහත්වා චින්යතසි – ‘‘අහිං ඉමිං

බ්රාහ්මණමහාසාලකඤ්ඤිං මය්හිං චණ්ඩාලයගයහ වාසායපසිිං, හන්ද, දානි
තිං ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තිං කරිස්සාමී’’ති. යසො අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා
පබ් ජිත්වා සත්තාහබ්භන්තයරයයව අට්ඨ සමාපත්තියයො
පඤ්චාභිඤ්ඤායයොනිබ් ත්යතත්වාඉද්ධියා චණ්ඩාලගාමද්වායරඔතරිත්වා

යගහද්වායර ඨියතො දිට්ඨමඞ්ගලිකිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සාමි, කිස්ස මිං

අනාථිංකත්වා පබ් ජියතොසී’’ති පරියදවමානිං ‘‘ත්විං, භද්යද, මා චින්තය, 

තව යපොරාණකයසයතො ඉදානි මහන්තතරිං යසිං කරිස්සාමි, ත්විං පන

‘මහාබ්රහ්මා යමසාමියකො, නමාතඞ්යගො, යසොබ්රහ්මයලොකිංගයතො, ඉයතො
සත්තයම දිවයස පුණ්ණමාය චන්දමණ්ඩලිං භින්දිත්වා ආගමිස්සතී’ති
පරිසාසුවයදයයාසී’’ති වත්වාහමවන්තයමවගයතො. 

දිට්ඨමඞ්ගලිකාපි  ාරාණසියිං මහාජනමජ්යඣ යතසු යතසු ඨායනසු
තථා කයථසි. අථ පුණ්ණමදිවයස ය ොධිසත්යතො චන්දමණ්ඩලස්ස
ගගනමජ්යඣ ඨිතකායල බ්රහ්මත්තභාවිං මායපත්වා චන්දමණ්ඩලිං
භින්දිත්වා ද්වාදසයයොජනිකිං  ාරාණසිිං සකලිංකාසිරට්ඨඤ්ච එයකොභාසිං
කත්වා ආකාසයතො ඔතරිත්වා  ාරාණසියා උපරි තික්ඛත්තුිං පරිබ්භමිත්වා
මහාජයනන ගන්ධමාලාදීහ පූජියමායනො චණ්ඩාලගාමාභිමුයඛො අයහොසි. 
බ්රහ්මභත්තාසන්නිපතිත්වාතිංචණ්ඩාලගාමකිංගන්ත්වාදිට්ඨමඞ්ගලිකාය
යගහිං සුද්ධවත්ථගන්ධමාලාදීහ යදවවිමානිං විය අලඞ්කරිිංසු.
දිට්ඨමඞ්ගලිකා ච තදා උතුනී යහොති. මහාසත්යතො තත්ථ ගන්ත්වා

දිට්ඨමඞ්ගලිකිං අඞ්ගුට්යඨන නාභියිං පරාමසිත්වා ‘‘භද්යද, ගබ්යභො යත

පතිට්ඨියතො, ත්විං පුත්තිං විජායස්සසි, ත්වම්පි පුත්යතොපි යත

ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තා භවිස්සථ, තව සීසයධොවනඋදකිං සකලජම්බුදීයප

රාජූනිං අභියසයකොදකිං භවිස්සති, න්හායනොදකිං පන යත අමයතොදකිං

භවිස්සති, යයනිංසීයස ආසිඤ්චිස්සන්ති, යතසබ් යරොයගහමුච්චිස්සන්ති, 

කාළකණ්ණියා ච පරිමුච්චිස්සන්ති, තව පාදපිට්යඨ සීසිං ඨයපත්වා
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පටුන 

වන්දන්තා සහස්සිං දස්සන්ති, කථාසවනට්ඨායන ඨත්වා වන්දන්තා සතිං

දස්සන්ති, චක්ඛුපයථ ඨත්වා වන්දන්තා එයකකිං කහාපණිං දත්වා

වන්දිස්සන්ති, අප්පමත්තා යහොහී’’ති තිං ඔවදිත්වා යගහා නික්ඛම්ම
මහාජනස්සපස්සන්තස්යසවචන්දමණ්ඩලිංපාවිසි. 

බ්රහ්මභත්තා සන්නිපතිත්වා දිට්ඨමඞ්ගලිකිං මහන්යතන සක්කායරන
නගරිං පයවයසත්වා මහන්යතන සිරියසොභග්යගන තත්ථ වසායපසුිං.
යදවවිමානසදිසඤ්චස්සා නියවසනිං කායරසුිං. තත්ථ යනත්වා උළාරිං
ලාභසක්කාරිං උපනායමසුිං. පුත්තලාභාදි සබ්ය ො ය ොධිසත්යතන 
වුත්තසදියසොව අයහොසි. යසොළසසහස්සා බ්රාහ්මණා දිට්ඨමඞ්ගලිකාය

පුත්යතන සහ නි ද්ධිං භුඤ්ජන්ති, සහස්සමත්තා නිං පරිවායරන්ති, 

අයනකසහස්සානිං දානිං දීයති. අථ මහාසත්යතො ‘‘අයිං අට්ඨායන

අභිප්පසන්යනො, හන්දස්ස දක්ඛියණයයය ජානායපස්සාමී’’ති භික්ඛාය
චරන්යතො තස්සා යගහිං ගන්ත්වා යතන සද්ධිිං සල්ලපිත්වා අගමාසි. අථ
කුමායරොගාථමාහ– 

‘‘කුයතොනුභාආගච්ඡසිදුම්මවාසී, ඔතල්ලයකොපිංසුපිසාචයකොව; 

සඞ්කාරයචොළිං පටිමුඤ්ච කණ්යඨ, යකො යර තුවිං යහොසි 

අදක්ඛියණයයයො’’ති.(ජා.1.15.1); 

යතන වුත්තිං අනාචාරිං අසහමානා යදවතා තස්ස යතසඤ්ච
යසොළසසහස්සානිං බ්රාහ්මණානිං මුඛිං විපරිවත්යතසුිං. තිං දිස්වා
දිට්ඨමඞ්ගලිකා මහාසත්තිං උපසඞ්කමිත්වා තමත්ථිං ආයරොයචසි.
ය ොධිසත්යතො ‘‘තස්ස අනාචාරිං අසහන්යතහ යක්යඛහ යසො විප්පකායරො

කයතො, අපිචයඛොපනඉමිංඋච්ඡිට්ඨපිණ්ඩකිංයතසිංමුයඛආසිඤ්චිත්වාතිං 
විප්පකාරිං වූපසයමහී’’ති ආහ. සාපි තථා කත්වා තිං වූපසයමසි. අථ

දිට්ඨමඞ්ගලිකා පුත්තිංආහ–‘‘තාත, ඉමස්මිිංයලොයකදක්ඛියණයයානාම

මාතඞ්ගපණ්ඩිතසදිසා භවන්ති, න ඉයම බ්රාහ්මණා විය ජාතිමත්යතන, 
මන්තසජ්ඣායනමත්යතන වා මානත්ථද්ධා’’ති වත්වා යය තදා

සීලාදිගුණවියසසයුත්තා ඣානසමාපත්තිලාභියනො යචව පච්යචකබුද්ධා ච, 
තත්යථවස්සපසාදිංඋප්පායදසීති. 

තදා යවත්තවතීනගයර ජාතිමන්යතො නාම එයකො බ්රාහ්මයණො 
පබ් ජිත්වාපි ජාතිිං නිස්සාය මහන්තිං මානමකාසි. මහාසත්යතො ‘‘තස්ස
මානිං භින්දිස්සාමී’’තිතිංඨානිංගන්ත්වාතස්සාසන්යනඋපරියසොයතවාසිං
කප්යපසි.යතන වුත්තිං– 

61. 

‘‘අහඤ්චබ්රාහ්මයණොඑයකො, ගඞ්ගාකූයලවසාමුයභො; 

අහිංවසාමිඋපරි, යහට්ඨාවසතිබ්රාහ්මයණො’’ති. 
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අථ මහාසත්යතො එකදිවසිං දන්තකට්ඨිං ඛාදිත්වා ‘‘ඉදිං ජාතිමන්තස්ස
ජටාසුලග්ගතූ’’තිඅධිට්ඨායනදියිං පායතසි.තිංතස්සඋදකිංආචයමන්තස්ස

ජටාසු ලග්ගි, යසො තිං දිස්වා ‘‘නස්ස වසලා’’ති වත්වා ‘‘කුයතොයිං

කාළකණ්ණීආගයතො, උපධායරස්සාමි න’’න්ති උද්ධිංයසොතිං ගච්ඡන්යතො 
මහාසත්තිං දිස්වා ‘‘කිිංජාතියකොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘චණ්ඩායලොස්මී’’ති. ‘‘තයා

නදියිං දන්තකට්ඨිංපාතිත’’න්ති? ‘‘ආම, මයා’’ති.‘‘නස්ස, වසල, චණ්ඩාල, 

කාළකණ්ණි, මා ඉධ වසි, යහට්ඨායසොයත වසා’’ති වත්වා යහට්ඨායසොයත
වසන්යතනපි පාතියත දන්තකට්යඨ පටියසොතිං ආගන්ත්වා ජටාසු

ලග්ගන්යත ‘‘නස්ස, වසල, සයච ඉධ වසිස්සසි, සත්තයම දිවයසසත්තධා
යතමුද්ධාඵලිස්සතී’’තිආහ.යතනවුත්තිං– 

62. 

‘‘විචරන්යතොඅනුභාකූලම්හ, උද්ධිංයමඅස්සමද්දස; 

තත්ථමිංපරිභායසත්වා, අභිසපිමුද්ධඵාලන’’න්ති. 

තත්ථ විචරන්යතොඅනුකූ ම්හීති උච්ඡිට්ඨදන්තකට්යඨඅත්තයනොජටාසු

ලග්යගතස්සආගමනගයවසනවයසනගඞ්ගායතීයර අනුභාවිචරන්යතො. උද්ධං

යම අස්සමද්දසාති අත්තයනො වසනට්ඨානයතො උපරියසොයත මම අස්සමිං

පණ්ණසාලිං අද්දක්ඛි. තත්ථ මං පරිභායසත්වාති මම අස්සමිං ආගන්ත්වා

ජාතිිං සුත්වා තයතොව පටික්කමිත්වා සවනූපචායර ඨත්වා ‘‘නස්ස, වසල

චණ්ඩාල, කාළකණ්ණිමාඉධවසී’’තිආදීනිවත්වාභයයන සන්තජ්යජත්වා. 

අභිසපිමුද්ධඵා නන්ති‘‘සයච ජීවිතුකායමොසි, එත්යතොවසීඝිංපලායස්සූ’’ති

වත්වා‘‘සයචනපක්කමිස්සති, ඉයතොයත සත්තයමදිවයසසත්තධාමුද්ධා
ඵලතූ’’තියමඅභිසපිංඅදාසි. 

කිිංපනතස්සඅභිසයපනමුද්ධාඵලතීති? නඵලති, කුහයකොපනයසො, 
එවමයිංමරණභයතජ්ජියතොසුදූරිංපක්කමිස්සතීතිසඤ්ඤායසන්තාසනත්ථිං
තථාආහ. 

63. ෙදිහං තස්ස පකුප්යපෙෙන්ති තස්ස මානත්ථද්ධස්ස කූටජටිලස්ස 

අහිංයදිකුජ්යඣයයිං. ෙදිසී ංනයගොපයෙතිසීලිංයදින රක්යඛයයිං, ඉදිං
සීලිං නාම ජීවිතනිරයපක්ඛිං සම්මයදව රක්ඛිතබ් න්ති යදි න 

චින්යතයයන්තිඅත්යථො. ඔය ොයකත්වානහංතස්ස, කයරෙෙංඡාරිකං විොති

සචාහිං තදා තස්ස අප්පතීයතො අභවිස්සිං. මම චිත්තාචාරිං ඤත්වා මය
අභිප්පසන්නා යදවතා ඛයණයනව තිං භස්මමුට්ඨිිං විය විද්ධිංයසයයන්ති
අධිප්පායයො. සත්ථා පන තදා අත්තයනො අප්පතීතභායව සති යදවතාහ
සායධතබ් ිං තස්ස අනත්ථිං අත්තනා කත්තබ් ිං විය කත්වා යදයසසි
‘‘කයරයයිංඡාරිකිංවියා’’ති. 

විතණ්ඩවාදීපනාහ–‘‘ය ොධිසත්යතොවතිංජටිලිංඉච්ඡමායනොඉද්ධියා 

ඡාරිකිංකයරයය, එවඤ්හසතිඉමිස්සා පාළියා අත්යථොඋජුකයමවනීයතො
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යහොතී’’ති.යසො එවමස්සවචනීයයො–‘‘ත්විංඉද්ධියාපරූපඝාතිංවදසි, ඉද්ධි

නායමසා අධිට්ඨානා ඉද්ධි, විකුබ් නා ඉද්ධි, මයනොමයා ඉද්ධි, 

ඤාණවිප්ඵාරාඉද්ධි, සමාධිවිප්ඵාරා ඉද්ධි, අරියාඉද්ධි, කම්මවිපාකජාඉද්ධි, 

පුඤ්ඤවයතො ඉද්ධි, විජ්ජාමයා ඉද්ධි, තත්ථ තත්ථ සම්මාපයයොගප්පච්චයා

ඉජ්ඣනට්යඨන ඉද්ධීති දසවිධා. තත්ථ ‘‘කතරිං ඉද්ධිිං වයදසී’’ති? 

‘‘භාවනාමය’’න්ති. ‘‘කිිං පන භාවනාමයාය පරූපඝාතකම්මිං යහොතී’’ති? 

ආම, එකච්යච ආචරියා ‘‘එකවාරිං යහොතී’’ති වදන්ති, යථා හ පරිං 

පහරිතුකායමන උදකභරියත ඝයට ඛිත්යත පයරොපි පහරීයති, ඝයටොපි

භිජ්ජති, එවයමව භාවනාමයාය ඉද්ධියා එකවාරිං පරූපඝාතකම්මිං යහොති, 
තයතොපට්ඨායපනසානස්සති. 

අථ යසො ‘‘භාවනාමයාය ඉද්ධියා යනව එකවාරිං න ද්යවවාරිං 
පරූපඝාතකම්මිං යහොතී’’ති වත්වා පුච්ඡිතබ්ය ො ‘‘කිිං භාවනාමයා ඉද්ධි

කුසලාඅකුසලා අ යාකතා, සුඛායයවදනායසම්පයුත්තාදුක්ඛායයවදනාය

සම්පයුත්තා අදුක්ඛමසුඛාය යවදනාය සම්පයුත්තා, සවිතක්කසවිචාරා

අවිතක්කවිචාරමත්තා අවිතක්කඅවිචාරා, කාමාවචරා රූපාවචරා

අරූපාවචරා’’ති? ජානන්යතො ‘‘භාවනාමයා ඉද්ධි කුසලා අ යාකතා වා 
අදුක්ඛමසුඛයවදනියා අවිතක්කඅවිචාරා රූපාවචරා චා’’ති වක්ඛති. යසො

වත්තබ්ය ො ‘‘පාණාතිපාතයචතනාකුසලාදීසුකතරිංයකොට්ඨාසිංභජතී’’ති? 

ජානන්යතො වක්ඛති ‘‘පාණාතිපාතයචතනා අකුසලාව දුක්ඛයවදනාව
සවිතක්කසවිචාරාව කාමාවචරාවා’’ති. එවිං සන්යත ‘‘තව පඤ්යහො යනව

කුසලත්තියකන සයමති, න යවදනාත්තියකන න විතක්කත්තියකන න 
භූමන්තයරනා’’තිපාළියාවියරොධිං දස්යසත්වාසඤ්ඤායපතබ්ය ො. යදිපන

යසො ‘‘පුන චපරිං, භික්ඛයව, ඉයධකච්යචො සමයණො වා බ්රාහ්මයණො වා
ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතො අඤ්ඤිස්සා කුච්ඡිගතිං ගබ්භිං පාපයකන
මනසානුභායපක්ඛිතායහොති‘අයහො වතයිංතිංකුච්ඡිගතිංගබ්භිංනයසොත්ථිනා

අභිනික්ඛයමයයා’ති. එවම්පි, භික්ඛයව, කුලුම්පස්ස උපඝායතො යහොතී’’ති 
සඞ්ගීතිිංඅනාරුළ්හිං කුලුම්පසුත්තිංඋදාහයරයය.තස්සාපි ‘‘ත්විංඅත්ථිංන
ජානාසි. ඉද්ධිමා යචයතොවසිප්පත්යතොති හ එත්ථ න භාවනාමයා ඉද්ධි

අධිප්යපතා, ආථබ් නිකා ඉද්ධි අධිප්යපතා. සා හ එත්ථ ලබ්භමානා
ලබ්භතීති භාවනාමයාය ඉද්ධියා පරූපඝායතො න සම්භවතියයවා’’ති

සඤ්ඤායපතබ්ය ො. යනො යච සඤ්ඤත්තිිං උයපති, කම්මිං කත්වා 
උයයයොයජතබ්ය ො. තස්මා යථාවුත්තනයයයනයවත්ථ ගාථාය අත්යථො
යවදිතබ්ය ො. 

තථාපනයතනඅභිසපියතොමහාසත්යතො‘‘සචාහිංඑතස්සකුජ්ඣිස්සාමි, 

සීලිංයමඅරක්ඛිතිංභවිස්සති, උපායයයනවස්සමානිංභින්දිස්සාමි, සාචස්ස
රක්ඛා භවිස්සතී’’ති සත්තයම දිවයස සූරියුග්ගමනිං වායරසි. මනුභාස්සා
සූරියස්ස අනුභාග්ගමයනන උබ් ාළ්හා ජාතිමන්තතාපසිං උපසඞ්කමිත්වා

‘‘භන්යත, තුම්යහ සූරියස්ස උග්ගන්තුිං න යදථා’’ති පුච්ඡිිංසු. යසො ‘‘න
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යමතිංකම්මිං, ගඞ්ගාතීයර පන එයකො චණ්ඩාලතාපයසො වසති, තස්යසතිං

කම්මිං සියා’’ති ආහ. මනුභාස්සා මහාසත්තිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්යත, 

තුම්යහ සූරියස්ස උග්ගන්තුිං න යදථා’’ති පුච්ඡිිංසු. ‘‘ආමාවුයසො’’ති.

‘‘කිිංකාරණා’’ති? ‘‘තුම්හාකිං කුලූපකතාපයසො මිං නිරපරාධිං අභිසපි, 
තස්මිිං ආගන්ත්වා ඛමාපනත්ථිං මම පායදසු පතියත සූරියිං 
විස්සජ්යජස්සාමී’’ති. යත ගන්ත්වා තිං ආකඩ්ඪන්තා ආයනත්වා

මහාසත්තස්ස පාදමූයලනිපජ්ජායපත්වා ඛමායපත්වා ‘‘සූරියිං විස්සජ්යජථ, 

භන්යත’’ති ආහිංසු. ‘‘න සක්කා විස්සජ්යජතුිං, සචාහිං විස්සජ්යජස්සාමි, 

ඉමස්ස සත්තධා මුද්ධා ඵලිස්සතී’’ති. ‘‘අථ, භන්යත, කිිං කයරොමා’’ති.
මහාසත්යතො‘‘මත්තිකාපිණ්ඩිං ආහරථා’’තිආහරායපත්වා‘‘ඉමිංතාපසස්ස

සීයස ඨයපත්වා තාපසිං ඔතායරත්වා උදයක ඨයපථ, යදා සූරියයො දිස්සති, 

තදාතාපයසොඋදයකනිමුජ්ජතූ’’තිවත්වාසූරියිං විස්සජ්යජසි. සූරියරස්මීහ
ඵුට්ඨමත්යතව මත්තිකාපිණ්යඩො සත්තධා භිජ්ජි. තාපයසො උදයක නිමුජ්ජි.
යතනවුත්තිං– 

64. 

‘‘යිං යසොතදාමිංඅභිසපි, කුපියතො දුට්ඨමානයසො; 

තස්යසවමත්ථයකනිපති, යයොයගනතිංපයමොචය’’න්ති. 

තත්ථ ෙංයසොතදාමංඅභිසපීතියසො ජාතිමන්තජටියලොයිංමුද්ධඵාලනිං

සන්ධායතදාමිංඅභිසපි, මය්හිංසපිංඅදාසි. තස්යසවමත්ථයක නිපතීතිතිං
මය්හිං උපරි යතන ඉච්ඡිතිං තස්යසව පන උපරි නිපති නිපතනභායවන
අට්ඨාසි. එවඤ්යහතිං යහොති යථා තිං අප්පදුට්ඨස්ස පදුස්සයතො. 
වුත්තඤ්යහතිං භගවතා – ‘‘යයො අප්පදුට්ඨස්ස නරස්ස දුස්සති…යප.…

පටිවාතිංව ඛිත්යතො’’ති(ධ.ප.125; සු.නි.667; ජා.1.5.94). යෙොයගනතං 

පයමොචයින්ති තිං තස්ස භාසිතිං මත්ථකඵාලනිං උපායයන තයතො

පයමොයචසිිං, තිං වා ජටිලිං තයතො පයමොයචසිිං, යයන උපායයන තිං න

යහොති, තථාඅකාසින්තිඅත්යථො. 

යඤ්හ යතන පාරමිතාපරිභාවනසමිද්ධාහ 
නානාසමාපත්තිවිහාරපරිපූරිතාහ සීලදිට්ඨිසම්පදාහ සුසඞ්ඛතසන්තායන 
මහාකරුණාධිවායස මහාසත්යත අරියූපවාදකම්මිං අභිසපසඞ්ඛාතිං

ඵරුසවචනිං පයුත්තිං, තිං මහාසත්තස්ස යඛත්තවියසසභාවයතො තස්ස ච
අජ්ඣාසයඵරුසතාය දිට්ඨධම්මයවදනීයිං හුත්වා සයච යසො මහාසත්තිං න

ඛමායපසි, සත්තයම දිවයස විපච්චනසභාවිං ජාතිං, ඛමාපියත පන 
මහාසත්යත පයයොගසම්පත්තිපටි ාහතත්තා අවිපාකධම්මතිං ආපජ්ජි
අයහොසිකම්මභාවයතො. අයඤ්හ අරියූපවාදපාපස්ස දිට්ඨධම්මයවදනීයස්ස ච
ධම්මතා.තත්ථයිංසත්තයමදිවයස ය ොධිසත්යතනසූරියුග්ගමනනිවාරණිං

කතිං, අයයමත්ථ යයොයගොති අධිප්යපයතො උපායයො. යතන හ උබ් ාළ්හා
මනුභාස්සාය ොධිසත්තස්සසන්තියකතාපසිංආයනත්වාඛමායපසුිං.යසොපිච 
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මහාසත්තස්ස ගුයණ ජානිත්වා තස්මිිං චිත්තිං පසායදසීති යවදිතබ් ිං. යිං

පනස්ස මත්ථයක මත්තිකාපිණ්ඩස්ස ඨපනිං, තස්ස ච සත්තධා ඵාලනිං 

කතිං, තිංමනුභාස්සානිංචිත්තානුභාරක්ඛණත්ථිං, අඤ්ඤථාහඉයමපබ් ජිතාපි

සමානා චිත්තස්ස වයස වත්තන්ති, න පන චිත්තිං අත්තයනො වයස
වත්තායපන්තීති මහාසත්තම්පි යතන සදිසිං කත්වා ගණ්යහයයිං. තදස්ස
යනසිං දීඝරත්තිංඅහතායදුක්ඛායාති. 

65. ඉදානි යදත්ථිං තදා තස්මිිං තාපයස චිත්තිං අදූයසත්වා සුපරිසුද්ධිං

සීලයමවරක්ඛිතිං, තිං දස්යසතුිං ‘‘අනුරක්ඛිංමමසී ’’න්තිඔසානගාථමාහ.
තිං යහට්ඨාවුත්තත්ථයමව. 

තදාමණ්ඩය යොඋයදයනො, මාතඞ්යගොයලොකනායථො. 

ඉධාපි යසසපාරමියයො නිද්ධායරතබ් ා. තථා නිහීනජාතිකස්ස සයතො 

යථාධිප්පායිං දිට්ඨමඞ්ගලිකාය මානනිග්ගයහො, පබ් ජිත්වා
‘‘දිට්ඨමඞ්ගලිකාය අවස්සයයො භවිස්සාමී’’ති උප්පන්නචිත්යතො අරඤ්ඤිං
ගන්ත්වා පබ් ජිත්වා සත්තදිවසබ්භන්තයරයයව යථාධිප්පායිං

ඣානාභිඤ්ඤානිබ් ත්තනිං, තයතො ආගන්ත්වා දිට්ඨමඞ්ගලිකාය

ලාභග්ගයසග්ගප්පත්තියා උපායසම්පාදනිං, මණ්ඩ යකුමාරස්ස

මානනිග්ගයහො, ජාතිමන්තතාපසස්ස මානනිග්ගයහො, තස්ස ච 

අජානන්තස්යසව භාවියනො ජීවිතන්තරායස්ස අපනයනිං, මහාපරාධස්සාපි

තස්ස අකුජ්ඣිත්වා අත්තයනො සීලානුභාරක්ඛණිං, 
අච්ඡරියබ්භුතපාටිහාරියකරණන්ති එවමාදයයො මහාසත්තස්ස ගුණානුභාභාවා
විභායවතබ් ා. 

මාතඞ්ගචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. ධම්මයදවපුත්තචරියාවණ්ණනා 

66. අට්ඨයම මහාපක්යෙොති මහාපරිවායරො. මහිද්ධියකොති මහතියා

යදවිද්ධියා සමන්නාගයතො. ධම්යමොනාම මහාෙක්යෙොතිනායමනධම්යමො

නාම මහානුභාභායවො යදවපුත්යතො. සබ්බය ොකානුකම්පයකොති විභාගිං
අකත්වාමහාකරුණායසබ් යලොකිං අනුභාග්ගණ්හනයකො. 

මහාසත්යතොහතදාකාමාවචරයදවයලොයකධම්යමොනාමයදවපුත්යතො
හුත්වා නිබ් ත්ති. යසො දිබ් ාලඞ්කාරපටිමණ්ඩියතො දිබ් රථමභිරුය්හ 
අච්ඡරාගණපරිවුයතොමනුභාස්යසසුසායමාසිංභුඤ්ජිත්වාඅත්තයනොඅත්තයනො
ඝරද්වායරසු සුඛකථාය නිසින්යනසු පුණ්ණමුයපොසථදිවයස
ගාමනිගමරාජධානීසු ආකායස ඨත්වා ‘‘පාණාතිපාතාදීහ දසහ

අකුසලකම්මපයථහ විරමිත්වා තිවිධසුචරිතධම්මිං පූයරථ, මත්යතයයා

යපත්යතයයා සාමඤ්ඤා බ්රහ්මඤ්ඤා කුයල යජට්ඨාපචායයනො භවථ, 
සග්ගපරායනා හුත්වා මහන්තිං යසිං අනුභාභවිස්සථා’’ති මනුභාස්යස
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දසකුසලකම්මපයථ සමාදයපන්යතො ජම්බුදීපිං පදක්ඛිණිං කයරොති. යතන
වුත්තිං– 

67. 

‘‘දසකුසලකම්මපයථ, සමාදයපන්යතොමහාජනිං; 

චරාමිගාමනිගමිං, සමිත්යතොසපරිජ්ජයනො’’ති. 

තත්ථ සමත්යතොතිධම්මියකහධම්මවාදීහ සහායයහසසහායයො. 

යතන ච සමයයන අධම්යමො නායමයකො යදවපුත්යතො 

කාමාවචරයදවයලොයක නිබ් ත්ති. ‘‘යසො පාණිං හනථ, අදින්නිං
ආදියථා’’තිආදිනා නයයන සත්යත අකුසලකම්මපයථ සමාදයපන්යතො
මහතියාපරිසායපරිවුයතොජම්බුදීපිංවාමිංකයරොති.යතන වුත්තිං– 

68. 

‘‘පායපොකදරියයොයක්යඛො, දීයපන්යතොදසපාපයක; 

යසොයපත්ථමහයාචරති, සමිත්යතොසපරිජ්ජයනො’’ති. 

තත්ථ පායපොති පාපධම්යමහ සමන්නාගයතො. කදරියෙොති ථද්ධමච්ඡරී. 

ෙක්යෙොති යදවපුත්යතො. දීයපන්යතො දස පාපයකති සබ් යලොයක යගොචරිං
නාම සත්තානිං උපයභොගපරියභොගාය ජාතිං. තස්මා සත්යත වධිත්වා

යිංකිඤ්චි කත්වා ච අත්තා පීයණතබ්ය ො, ඉන්ද්රියානි
සන්තප්යපතබ් ානීතිආදිනා නයයන පාණාතිපාතාදියක දස ලාමකධම්යම

කත්තබ්ය  කත්වා පකායසන්යතො. යසොයපත්ථාති යසොපි අධම්යමො

යදවපුත්යතො ඉමස්මිිං ජම්බුදීයප. මහිොති භූමියා ආසන්යන, මනුභාස්සානිං
දස්සනසවනූපචායරතිඅත්යථො. 

69. තත්ථ යය සත්තා සාධුකම්මිකා ධම්මගරුයනො, යත ධම්මිං
යදවපුත්තිං තථා ආගච්ඡන්තයමව දිස්වා ආසනා වුට්ඨාය ගන්ධමාලාදීහ

පූයජන්තා යාව චක්ඛුපථසමතික්කමනා තාව අභිත්ථවන්ති, පඤ්ජලිකා

නමස්සමානා තිට්ඨන්ති, තස්ස වචනිං සුත්වා අප්පමත්තා සක්කච්චිං

පුඤ්ඤානිකයරොන්ති.යයපනසත්තාපාපසමාචාරා කුරූරකම්මන්තා, යත

අධම්මස්ස වචනිං සුත්වා අබ්භනුභායමොදන්ති, භියයයොයසොමත්තාය පාපානි
සමාචරන්ති. එවිං යත තදා අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස උජුවිපච්චනීකවාදා යචව
උජුවිපච්චනීකකිරියා ච හුත්වා යලොයක විචරන්ති. යතනාහ භගවා 

‘‘ධම්මවාදීඅධම්යමොච, උයභොපච්චනිකාමෙ’’න්ති. 

එවිංපනගච්ඡන්යතකායලඅයථකදිවසිංයතසිංරථාආකායසසම්මුඛා 

අයහසුිං. අථ යනසිං පරිසා ‘‘තුම්යහ කස්ස, තුම්යහ කස්සා’’ති පුච්ඡිත්වා

‘‘මයිං ධම්මස්ස, මයිං අධම්මස්සා’’ති වත්වා මග්ගා ඔක්කමිත්වා ද්විධා
ජාතා. ධම්මස්සපනඅධම්මස්සචරථාඅභිමුඛාහුත්වාඊසායඊසිංආහච්ච
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අට්ඨිංසු. ‘‘තව රථිං ඔක්කමායපත්වා මය්හිං මග්ගිං යදහ, තව රථිං
ඔක්කමායපත්වා මය්හිං මග්ගිං යදහී’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤිං මග්ගදාපනත්ථිං
විවාදිංඅකිංසු.පරිසා චයනසිං ආවුධානිඅභිහරිත්වායුද්ධසජ්ජාඅයහසුිං.යිං
සන්ධායවුත්තිං– 

‘‘ධුයරධුරිංඝට්ටයන්තා, සමිම්හාපටිපයථඋයභො’’. 

70. 

‘‘කලයහොවත්තතීයභස්මා, කලයාණපාපකස්සච; 

මග්ගාඔක්කමනත්ථාය, මහායුද්යධොඋපට්ඨියතො’’ති. 

තත්ථ ධුයර ධුරන්ති එකස්ස රථීසාය ඉතරස්ස රථීසිං ඝට්ටෙන්තා.

සමම්හාති සමාගතා සම්මුඛීභූතා. පුන උයභොති වචනිං උයභොපි මයිං
අඤ්ඤමඤ්ඤස්ස පච්චනීකා හුත්වා යලොයක විචරන්තා එකදිවසිං පටිමුඛිං
ආගච්ඡන්තා ද්වීසු පරිසාසු උයභොසු පස්යසසු මග්ගයතො ඔක්කන්තාසු සහ

රයථන මයිං උයභො එව සමාගතාති දස්සනත්ථිං වුත්තිං. යභස්මාති

භයජනයකො. ක ොණපාපකස්ස චාති කලයාණස්ස ච පාපකස්ස ච. 

මහායුද්යධොඋපට්ඨියතොතිමහාසඞ්ගායමො පච්චුපට්ඨියතොආසි. 

අඤ්ඤමඤ්ඤස්සහපරිසායචයුජ්ඣිතුකාමතාජාතා.තත්ථහ ධම්යමො

අධම්මිං ආහ – ‘‘සම්ම, ත්විං අධම්යමො, අහිං ධම්යමො, මග්යගො මය්හිං 

අනුභාච්ඡවියකො, තව රථිං ඔක්කමායපත්වා මය්හිං මග්ගිං යදහී’’ති. ඉතයරො

‘‘අහිං දළ්හයායනො  ලවා අසන්තාසී, තස්මා මග්ගිං න යදමි, යුද්ධිං පන

කරිස්සාමි, යයො යුද්යධ ජිනිස්සති, තස්ස මග්යගො යහොතූ’’ති ආහ.
යතයනවාහ– 

‘‘යයසොකයරො පුඤ්ඤකයරොහමස්මි, සදාත්ථුයතො 

සමණබ්රාහ්මණානිං; 

මග්ගාරයහොයදවමනුභාස්සපූජියතො, ධම්යමොඅහිංයදහඅධම්ම මග්ගිං. 

‘‘අධම්මයානිංදළ්හමාරුහත්වා, අසන්තසන්යතො ලවාහමස්මි; 

සකිස්සයහතුම්හතවජ්ජදජ්ජිං, මග්ගිංඅහිංධම්ම අදින්නපුබ් ිං. 

‘‘ධම්යමො හයව පාතුරයහොසි පුබ්ය , පච්ඡා අධම්යමො උදපාදි

යලොයක; 

යජට්යඨො ච යසට්යඨො ච සනන්තයනො ච, උයයාහ යජට්ඨස්ස
කනිට්ඨ මග්ගා. 

‘‘නයාචනායනපිපාතිරූපා, නඅරහතායතහිංදයදයයමග්ගිං; 

යුද්ධඤ්චයනොයහොතුඋභින්නමජ්ජ, යුද්ධම්හයයොයජස්සති තස්ස
මග්යගො. 
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‘‘සබ් ාදිසාඅනුභාවිසයටොහමස්මි, මහබ් යලොඅමිතයයසොඅතුයලයො; 

ගුයණහ සබ්ය හ උයපතරූයපො, ධම්යමො අධම්ම ත්විං කථිං 
වියජස්සසි. 

‘‘යලොයහන යව හඤ්ඤති ජාතරූපිං, න ජාතරූයපන හනන්ති

යලොහිං; 

සයච අධම්යමො හඤ්ඡති ධම්මමජ්ජ, අයයො සුවණ්ණිං විය 
දස්සයනයයිං. 

‘‘සයච තුවිංයුද්ධ යලොඅධම්ම, නතුය්හිං වුඩ්ඪාචගරූචඅත්ථි; 

මග්ගඤ්චයතදම්මිපියාප්පියයන, වාචාදුරුත්තානිපියත ඛමාමී’’ති.

(ජා.1.11.26-32); 

ඉමාහයතසිංවචනපටිවචනකථා. 

තත්ථ ෙයසොකයරොති ධම්යම නියයොජනවයසන යදවමනුභාස්සානිං

යසදායයකො. දුතියපයදපි එයසව නයයො. සදාත්ථුයතොති සදා ථුයතො

නිච්චප්පසත්යථො. සකිස්සයහතුම්හිතවජ්ජ දජ්ජන්තියසොම්හඅහිංඅධම්යමො

අධම්මයානරථිං අභිරුළ්යහො අභීයතො ලවා, කිිංකාරණාඅජ්ජ, යභොධම්ම, 

කස්සචිඅදින්නපුබ් ිංමග්ගිංතුය්හිංදම්මි. පාතුරයහොසීතිපඨමකප්පිකකායල

ඉමස්මිිං යලොයක දසකුසලකම්මපථධම්යමො පුබ්ය  පාතුරයහොසි, පච්ඡා

අධම්යමො. යජට්යඨොචාතිපුයර නිබ් ත්තභායවනඅහිංයජට්යඨොචයසට්යඨො

චයපොරාණයකොච, ත්විංපනකනිට්යඨො, තස්මා ‘‘මග්ගාඋයයාහී’’තිවදති. 

නපි පාතිරූපාතිඅහඤ්හයභොයතොයනවයාචනායන පටිරූපවචයනනන

මග්ගාරහතායමග්ගිංදයදයයිං. අනුවිසයටොතිඅහිං චතස්යසොදිසාචතස්යසො
අනුභාදිසාති සබ් ා දිසා අත්තයනො ගුයණන පත්ථයටො පඤ්ඤායතො. 

ය ොයහනාතිඅයයොමුට්ඨියකන. හඤ්ඡතීති හනිස්සති. යුද්ධබය ොඅධම්මාති

සයචතුවිංයුද්ධ යලොඅසි අධම්ම. වුඩ්ඪාචගරූචාතියදිතුය්හිංඉයමවුඩ්ඪා

ඉයම ගරූපණ්ඩිතාතිඑතිංනත්ථි. පිොප්පියෙනාතිපියයනවිය අප්පියයන, 

අප්පියයනපිදදන්යතො (ජා.අට්ඨ.4.11.32) පියයනවියයතමග්ගිං දදාමීති 
අත්යථො. 

71. මහාසත්යතො හ තදා චින්යතසි – ‘‘සචාහිං ඉමිං පාපපුග්ගලිං
සබ් යලොකස්සඅහතායපටිපන්නිංඑවිංමයා වියලොමග්ගාහිංගයහත්වාඨිතිං

අච්ඡරිං පහරිත්වා ‘අනාචාර මා ඉධ තිට්ඨ, සීඝිං පටික්කම විනස්සා’ති

වයදයයිං, යසොතඞ්ඛණඤ්යඤවමමධම්මයතයජනභුසමුට්ඨිවියවිකියරයය, 

න යඛො පන යමතිං පතිරූපිං, ස්වාහිං සබ් යලොකිං අනුභාකම්පන්යතො 

‘යලොකත්ථචරියිංමත්ථකිංපායපස්සාමී’තිපටිපජ්ජාමි, අයිංයඛොපනපායපො

ආයතිිං මහාදුක්ඛභාගී, ස්වායිංමයාවියසසයතොඅනුභාකම්පිතබ්ය ො, තස්මාස්ස

මග්ගිංදස්සාමි, එවිංයමසීලිංසුවිසුද්ධිංඅඛණ්ඩිතිංභවිස්සතී’’ති.එවිංපන
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චින්යතත්වාය ොධිසත්යත ‘‘සයචතුවිංයුද්ධ යලො’’තිගාථිංවත්වායථොකිං
මග්ගයතො ඔක්කන්තමත්යත එව අධම්යමො රයථ ඨාතුිං අසක්යකොන්යතො
අවිංසියරො පථවියිං පතිත්වා පථවියා විවයර දින්යනගන්ත්වා අවීචිම්හ එව

නිබ් ත්ති.යතනවුත්තිං ‘‘ෙදිහංතස්ස කුප්යපෙෙ’’න්තිආදි. 

තත්ථ ෙදිහං තස්ස කුප්යපෙෙන්ති තස්ස අධම්මස්ස යදි අහිං

කුජ්යඣයයිං. ෙදිභින්යද තයපොගුණන්තියතයනවස්සකුජ්ඣයනනමය්හිං

තයපොගුණිංසීලසිංවරිංයදිවිනායසයයිං. සහපරිජනංතස්සාතිසපරිජනිංතිං

අධම්මිං. රජභූතන්තිරජමිවභූතිං, රජභාවිංපත්තිං අහං කයරෙෙං. 

72. අපිචාහන්ති එත්ථ අහන්ති නිපාතමත්තිං. සී රක්ොොති

සීලරක්ඛණත්ථිං. නිබ්බායපත්වානාතිපටිකච්යචවඛන්තියමත්තානුභාද්දයස්ස 
උපට්ඨාපිතත්තාතස්මිිං අධම්යමඋප්පජ්ජනකයකොධස්සඅනුභාප්පාදයනයනව 

යදොසපරිළාහවූපසමයනනමානසිංවූපසයමත්වා. සහ ජයනයනොක්කමත්වාති
මය්හිංපරිජයනනසද්ධිිංමග්ගාඔක්කමිත්වාතස්ස පාපස්සඅධම්මස්සඅහිං
මග්ගිංඅදාසිිං. 

73. සහ පථයතොඔක්කන්යතති වුත්තනයයනචිත්තස්සවූපසමිංකත්වා
‘‘මග්ගිං යත දම්මී’’ති ච වත්වා යථොකිං මග්ගයතො සහ ඔක්කමයනන. 

පාපෙක්ෙස්සාති අධම්මයදවපුත්තස්ස. තාවයදති තඞ්ඛණිං එව මහාපථවී

විවරමදාසි. ජාතකට්ඨකථාෙං පන ‘‘මග්ගඤ්ච යත දම්මී’’ති ගාථාය 
කථිතක්ඛයණයයවාතිවුත්තිං. 

එවිං තස්මිිං භූමියිං පතියත චතුනහුතාධිකද්වියයොජනසතසහස්ස හලා
සකලිං වරාවරිං ධායරන්තීපි මහාපථවී ‘‘නාහමිමිං පාපපුරිසිං ධායරමී’’ති
කයථන්තී විය යතන ඨිතට්ඨායන ද්විධා භිජ්ජි. මහාසත්යතො පන තස්මිිං
නිපතිත්වා අවීචිම්හ නිබ් ත්යත රථධුයර යථාඨියතොව සපරිජයනො මහතා
යදවානුභාභායවන ගමනමග්යගයනව ගන්ත්වා අත්තයනො භවනිං පාවිසි.
යතනාහභගවා– 

‘‘ඛන්තී යලො යුද්ධ ලිං වියජත්වා, හන්ත්වා අධම්මිං නිහනිත්ව

භූමයා; 

පායාසි විත්යතො අභිරුය්හ සන්දනිං, මග්යගයනව අති යලො 

සච්චනික්කයමො’’ති.(ජා.1.11.34); 

තදා අධම්යමො යදවදත්යතො අයහොසි, තස්ස පරිසා යදවදත්තපරිසා, 

ධම්යමො යලොකනායථො, තස්සපරිසාබුද්ධපරිසා. 

ඉධාපි යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යසසපාරමියයො යථාරහිං
නිද්ධායරතබ් ා. තථා ඉධාපි දිබ්ය හ ආයුවණ්ණයසසුඛආධිපයතයයයහ
දිබ්ය යහව උළායරහ කාමගුයණහ සමප්පිතස්ස සමඞ්ගීභූතස්ස
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අයනකසහස්සසඞ්ඛාහ අච්ඡරාහ සබ් කාලිං පරිචාරියමානස්ස මහති
පමාදට්ඨායන ඨිතස්ස සයතො ඊසකම්පි පමාදිං අනාපජ්ජිත්වා 

‘‘යලොකත්ථචරියිංමත්ථකිංපායපස්සාමී’’තිමායසමායසපුණ්ණමියිංධම්මිං
දීයපන්යතො සපරිජයනොමනුභාස්සපයථවිචරිත්වාමහාකරුණායසබ් සත්යත

අධම්මයතොවියවයචත්වාධම්යම නියයොජනිං, අධම්යමනසමාගයතොපියතන
කතිං අනාචාරිං අගයණත්වා තත්ථ චිත්තිං අයකොයපත්වා 
ඛන්තියමත්තානුභාද්දයයමවපච්චුපට්ඨයපත්වා අඛණ්ඩිංසුවිසුද්ධඤ්චකත්වා
අත්තයනො සීලස්ස රක්ඛණන්ති එවමාදයයො මහාසත්තස්ස ගුණානුභාභාවා
විභායවතබ් ාති. 

ධම්මයදවපුත්තචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. අලීනසත්තුචරියාවණ්ණනා 

74. නවයම පඤ්චා රට්යඨති එවිංනාමයක ජනපයද. නගරවයර, 

කපි ාෙන්ති ‘‘කපිලා’’ති එවිංලද්ධනායම උත්තමනගයර. ‘‘නගරවයර’’ති

වත්වාපුන ‘‘පුරුත්තයම’’තිවචනිංතස්මිිංකායලජම්බුදීයපසබ් නගරානිං

තස්ස නගරස්ස අග්ගනගරභාවදස්සනත්ථිං. ජෙද්දියසො නාමාති රඤ්ඤා 

අත්තයනො පච්චත්ථියක ජියත ජායතො, අත්තයනො වා පච්චාමිත්තභූතිං

යක්ඛිනීසඞ්ඛාතිං ජයද්දිසිං ජියතොති එවිංලද්ධනායමො. සී ගුණමුපාගයතොති 

ආචාරසීලඤ්යචව උස්සාහසම්පත්තියාදිරාජගුණඤ්ච උපාගයතො, යතන 

සමන්නාගයතොතිඅත්යථො. 

75. තස්ස රඤ්යඤොති ජයද්දිසරාජස්ස, අහිං පුත්යතො අයහොසින්ති

වචනයසයසො. සුතධම්යමොති යාවතා රාජපුත්යතන යසොතබ් ධම්යමො නාම, 

තස්ස සබ් ස්ස සුතත්තා සුතධම්යමො,  හුස්සුයතොති අත්යථො. අථ වා 

සුතධම්යමොති විස්සුතධම්යමො, ධම්මචරියාය සමචරියාය පකායසො 

පඤ්ඤායතො, යලොයක පත්ථටකිත්තිධම්යමොති අත්යථො. අලීනසත්යතොති 

එවිංනායමො. ගුණවාති උළායරහ මහාපුරිසගුයණහ සමන්නාගයතො. 

අනුරක්ෙපරිජයනොසදාතිසද්ධාදිගුණවියසසයයොගයතොචතූහසඞ්ගහවත්ථූහ 

සම්මයදවසඞ්ගහණයතොචසබ් කාලිංසම්භත්තපරිවාරජයනො. 

76. පිතා යම මගවං ගන්ත්වා, යපොරිසාදං උපාගමීති මය්හිං පිතා 
ජයද්දිසරාජා මිගවිං චරන්යතො අරඤ්ඤමජ්ඣිං ගන්ත්වා යපොරිසාදිං

මනුභාස්සඛාදකිං යක්ඛිනිපුත්තිංඋපගඤ්ඡි, යතනසමාගමි. 

ජයද්දිසරාජාකිරඑකදිවසිං ‘‘මිගවිංගමිස්සාමී’’තිතදනුභාරූයපනමහතා 
පරිවායරන කපිලනගරයතො නික්ඛමි. තිං නික්ඛන්තමත්තයමව
තක්කසිලාවාසී නන්යදො නාම බ්රාහ්මයණො චතස්යසො සතාරහා ගාථා නාම
කයථතුිං ආදාය උපසඞ්කමිත්වා අත්තයනො ආගමනකාරණිං රඤ්යඤො
ආයරොයචසි. රාජා ‘‘නිවත්තිත්වා සුණිස්සාමී’’ති තස්ස වසනයගහිං
පරිබ් යඤ්ච දායපත්වා අරඤ්ඤිං පවිට්යඨො ‘‘යස්ස පස්යසන මියගො
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පලායති, තස්යසව යසො ගීවා’’ති වත්වා මියග පරියයසන්යතො විචරති.
අයථයකො පසදමියගො මහාජනස්ස පදසද්යදන ආසයයතො නික්ඛමිත්වා
රඤ්යඤො අභිමුයඛො ගන්ත්වා පලාය. අමච්චා පරිහාසිං කරිිංසු. රාජා තිං
අනුභා න්ධිත්වා තියයොජනමත්ථයක තිං පරික්ඛීණජවිං ඨිතිං විජ්ඣිත්වා
පායතසි. පතිතිං ඛග්යගන ද්විධා කත්වා අනත්ථියකොපි ‘‘මිංයසන මිගිං 
ගයහතුිං නාසක්ඛී’’ති වචනයමොචනත්ථිං කායජ කත්වා ආගච්ඡන්යතො
එකස්ස නියරොධස්ස මූයල දබ් තියණසු නිසීදිත්වා යථොකිං විස්සමිත්වා 
ගන්තුිං ආරභි. 

යතන ච සමයයන තස්යසව රඤ්යඤො යජට්ඨභාතා ජාතදිවයස එව
එකාය යක්ඛිනියා ඛාදිතුිං ගහයතො ආරක්ඛමනුභාස්යසහ අනුභා ද්ධාය තාය
නිද්ධමනමග්යගන ගච්ඡන්තියා උයර ඨපියතො මාතුසඤ්ඤාය මුයඛන
ථනග්ගහයණන පුත්තසියනහිං උප්පායදත්වා සිංවඩ්ඪියමායනො
තදාහායරොපයයොගිතාය මනුභාස්සමිංසිං ඛාදන්යතො අනුභාක්කයමන
වුද්ධිප්පත්යතො අත්තානිං අන්තරධාපනත්ථිං යක්ඛිනියා 
දින්නඔසධමූලානුභාභායවන අන්තරහයතො හුත්වා මනුභාස්සමිංසිං ඛාදිත්වා
ජීවන්යතො තාය යක්ඛිනියා මතාය තිං ඔසධමූලිං අත්තයනො පමායදන
නායසත්වා දිස්සමානරූයපොව මනුභාස්සමිංසිං ඛාදන්යතො නග්යගො
උබ්බිග්ගවිරූපදස්සයනො රාජපුරියසහ පස්සිත්වා අනුභා ද්යධො පලායත්වා
අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා තස්ස නියරොධස්ස මූයල වාසිං කප්යපන්යතො රාජානිං 

දිස්වා ‘‘භක්යඛොසි යම’’ති හත්යථ අග්ගයහසි. යතන වුත්තිං ‘‘යසො යම 

පිතුමග්ගයහසි, භක්යෙොසිමමමාචලී’’තිආදි. 

තත්ථ යසො යම පිතුමග්ගයහසීති යසො යපොරිසායදො මම පිතරිං

ජයද්දිසරාජානිංඅත්තයනොනිසින්නරුක්ඛසමීපමාගතිං ‘‘මම භක්යෙො ත්විං

ආගයතොසි, හත්ථපරිප්ඵන්දනාදිවයසන මා චලි, චලන්තම්පි අහිං තිං
ඛාදිස්සාමී’’තිහත්යථඅග්ගයහසි. 

77. තස්සාති තස්ස යක්ඛිනිපුත්තස්ස. තසිතයවධියතොති චිත්තුරායසන

තසියතො සරීරපරිකම්යපන යවධියතො. ඌරුක්ෙම්යභොති උභින්නිං ඌරූනිං

ථද්ධභායවො, යයනයසොතයතොපලායතුිං නාසක්ඛි. 

මගවං ගයහත්වා මුඤ්චස්සූති එත්ථ මගවන්ති මිගවවයසන ලද්ධත්තා

තිං මිගමිංසිං ‘‘මිගව’’න්ති ආහ, ඉමිං මිගමිංසිං ගයහත්වා මිං මුඤ්චස්සූති
අත්යථො.යසොහරාජානිංයක්ඛිනිපුත්තිං දිස්වාභීයතොඌරුක්ඛම්භිංපත්වා
ඛාණුයකො විය අට්ඨාසි. යසො යවයගන ගන්ත්වා තිං හත්යථ ගයහත්වා
‘‘භක්යඛොසි යමආගයතොසී’’තිආහ. අථනිං රාජා සතිිං පච්චුපට්ඨයපත්වා 

‘‘සයච ආහාරත්ථියකො, ඉමිං යත මිංසිං දදාමි, තිං ගයහත්වා ඛාද, මිං

මුඤ්චාහී’’ති ආහ. තිං සුත්වා යපොරිසායදො ‘‘කිමිදිං මය්හයමව සන්තකිං 

දත්වා මයා යවොහාරිං කයරොසි, නනුභා ඉමිං මිංසඤ්ච ත්වඤ්ච මම 
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පටුන 

හත්ථගතකාලයතොපට්ඨායමය්හයමවසන්තකිං, තස්මාතිංපඨමිංඛාදිත්වා
පච්ඡාමිංසිං ඛාදිස්සාමී’’තිආහ. 

අථ රාජා ‘‘මිංසනික්කයයනායිං න මිං මුඤ්චති, මයා ච මිගවිං 
ආගච්ඡන්යතන තස්ස බ්රාහ්මණස්ස ‘ආගන්ත්වා යත ධනිං දස්සාමී’ති

පටිඤ්ඤා කතා. සචායිං යක්යඛො අනුභාජානිස්සති, සච්චිං අනුභාරක්ඛන්යතො
යගහිංගන්ත්වාතිංපටිඤ්ඤිං යමොයචත්වාපුනඉමස්සයක්ඛස්සභත්තත්ථිං
ආගච්යඡයය’’න්ති චින්යතත්වා තස්ස තමත්ථිං ආයරොයචසි. තිං සුත්වා

යපොරිසායදො ‘‘සයචත්විං සච්චිං අනුභාරක්ඛන්යතො ගන්තුකායමොසි, ගන්ත්වා
තස්ස බ්රාහ්මණස්ස දාතබ් ිං ධනිං දත්වා සච්චිං අනුභාරක්ඛන්යතො සීඝිං පුන
ආගච්යඡයයාසී’’ති වත්වා රාජානිං විස්සජ්යජසි. යසො යතන විස්සට්යඨො

‘‘ත්විං මා චින්තය, අහිං පායතොවආගමිස්සාමී’’ති වත්වා මග්ගනිමිත්තානි
සල්ලක්යඛන්යතොඅත්තයනො ලකායිංඋපගන්ත්වායතනපරිවුයතො නගරිං
පවිසිත්වා නන්දබ්රාහ්මණිං පක්යකොසායපත්වා මහාරයහ ආසයන
නිසීදායපත්වා තා ගාථා සුත්වා චත්තාරි සහස්සානි දත්වා යානිං
ආයරොයපත්වා ‘‘ඉමිංතක්කසිලයමව යනථා’’තිමනුභාස්යස දත්වාබ්රාහ්මණිං
උයයයොයජත්වා දුතියදිවයස යපොරිසාදස්ස සන්තිකිං ගන්තුකායමො පුත්තිං
රජ්යජ පතිට්ඨයපතුිං අනුභාසාසනිඤ්ච යදන්යතොතමත්ථිං ආයරොයචසි. යතන
වුත්තිං– 

78. 

‘‘මිගවිංගයහත්වාමුඤ්චස්සු, කත්වාආගමනිංපුන; 

බ්රාහ්මණස්සධනිංදත්වා, පිතාආමන්තයීමමිං. 

79. 

‘‘රජ්ජිංපුත්තපටිපජ්ජ, මාපමජ්ජිපුරිංඉදිං; 

කතිංයමයපොරිසායදන, මමආගමනිංපුනා’’ති. 

තත්ථ ආගමනං පුනාති පුන ආගමනිං පටිඤ්ඤාතස්ස යපොරිසාදස්ස

සඞ්ගරිං කත්වා. බ්රාහ්මණස්ස ධනං දත්වාති තක්කසිලයතො ආගතස්ස
නන්දනාමස්ස බ්රාහ්මණස්ස තා ගාථා සුත්වා චතුසහස්සපරිමාණිං ධනිං

දත්වා. පිතාආමන්තයීමමන්තිමම පිතාජයද්දිසරාජාමිංආමන්යතසි. 

කථිං ආමන්යතසීති යච? ආහ ‘‘රජ්ජ’’න්තිආදි. තස්සත්යථො – පුත්ත, 

ත්විං ඉමිං කුලසන්තකිං රජ්ජිං පටිපජ්ජ, යථාහිං ධම්යමන සයමන රජ්ජිං

කායරමි, එවිංත්වම්පිඡත්තිංඋස්සායපත්වා රජ්ජං කායරහ.ත්විංඉදිංපුරිං

රක්ඛන්යතො රජ්ජඤ්ච කායරන්යතො මා පමාදමාපජ්ජි, අසුකස්මිිං ඨායන
නියරොධරුක්ඛමූයල යපොරිසායදන යක්යඛන කතයමතිං මයා සඞ්ගරිං මම

පුන තස්ස සන්තිකිං ආගමනිං උද්දිස්ස, යකවලිං තස්ස බ්රාහ්මණස්ස 

ධනදානත්ථිං ඉධාගයතො සච්චිං අනුභාරක්ඛන්යතො, තස්මා තත්ථාහිං
ගමිස්සාමීති. 
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තිංසුත්වාමහාසත්යතො ‘‘මායඛොත්විං, මහාරාජ, තත්ථඅගමාසි, අහිං 

තත්ථගමිස්සාමි.සයචපනත්විං, තාත, ගමිස්සසියයව, අහම්පිතයාසද්ධිිං 

ගමිස්සාමියයවා’’ති. ‘‘එවිං සන්යත මයිං උයභොපි න භවිස්සාම, තස්මා
අහයමව තත්ථ ගමිස්සාමී’’ති නානප්පකායරන වායරන්තිං රාජානිං
සඤ්ඤායපත්වාමාතාපිතයරොවන්දිත්වා පිතුඅත්ථායඅත්තානිංපරිච්චජිත්වා
යසොත්ථිභාවාය පිතරි සාසිතවාදිං පයුඤ්ජමායන මාතුභගිනිභරියාසු ච
සච්චකිරියිං කයරොන්තීසු ආවුධිං ගයහත්වා නගරයතො නික්ඛමිත්වා
අස්සුපුණ්ණමුඛිං මහාජනිං අනුභා න්ධන්තිං ආපුච්ඡිත්වා පිතරා

අක්ඛාතනයයන යක්ඛවාසමග්ගිං පටිපජ්ජි. යක්ඛිනිපුත්යතොපි ‘‘ඛත්තියා

නාම හුමායා, යකොජානාතිකිිංභවිස්සතී’’තිරුක්ඛිංඅභිරුහත්වාරඤ්යඤො 
ආගමනිංඔයලොයකන්යතොනිසින්යනොකුමාරිංආගච්ඡන්තිං දිස්වා ‘‘පිතරිං

නිවත්යතත්වා පුත්යතොආගයතොභවිස්සති, නත්ථියමභය’’න්තිඔතරිත්වා
තස්ස පිට්ඨිිං දස්යසත්වාව නිසීදි. මහාසත්යතො ආගන්ත්වා තස්ස පුරයතො

අට්ඨාසි.යතනවුත්තිං – 

80. 

‘‘මාතාපිතූචවන්දිත්වා, නිම්මිනිත්වානඅත්තනා; 

නික්ඛිපිත්වාධනුභාිංඛග්ගිං, යපොරිසාදිංඋපාගමි’’න්ති. 

81. සසත්ථහත්ථූපගතන්ති සසත්ථහත්ථිං උපගතිං ආවුධපාණිිං මිං

අත්තයනො සන්තිකිංඋපගතිං දිස්වා. කදාචි යසො තසිස්සතීති යසො යක්යඛො 

අපිතයසයය. යතනභිජ්ජිස්සතිසී න්තියතනතස්ස තාසුප්පාදයනනමය්හිං

සීලිංවිනස්සතිසිංකිලිස්සති. පරිතාසංකයත මයීතිමයතස්සපරිතාසිංකයත
සති. 

82. සී ෙණ්ඩභො මය්හං, තස්ස යදස්සං න බොහරින්ති යථා ච 

සීලයභදභයයන නිහතසත්යථො තස්ස සන්තිකිං අගමාසි, එවිං මය්හිං

සීලඛණ්ඩභයා එව තස්ස යපොරිසාදස්ස යදස්සිං අනිට්ඨම්පි න  යාහරිිං, 
යකවලිං පන යමත්තචිත්යතන හතවාදී ඉදිං ඉදානි වක්ඛමානිං වචනිං
අභාසිිං. 

මහාසත්යතො ච ගන්ත්වා පුරයතො ඨියතො. යක්ඛිනිපුත්යතො තිං

වීමිංසිතුකායමො ‘‘යකොසිත්විං, කුයතොආගයතො, කිිංමිංනජානාසි ‘ලුද්යදො

මනුභාස්සමිංසඛාදයකො’ති, කස්මා ච ඉධාගයතොසී’’ති පුච්ඡි. කුමායරො ‘‘අහිං 

ජයද්දිසරඤ්යඤො පුත්යතො, ත්විං යපොරිසාදයකොති ජානාමි, පිතු ජීවිතිං

රක්ඛිතුිං ඉධාගයතො, තස්මා තිං මුඤ්ච, මිං ඛාදා’’ති ආහ. පුන

යක්ඛිනිපුත්යතො මුඛාකායරයනව ‘‘තිං තස්ස පුත්යතොති අහිං ජානාමි, 
දුක්කරිං පනතයාකතිංඑවිංආගච්ඡන්යතනා’’තිආහ.කුමායරො ‘‘න ඉදිං

දුක්කරිං, යිංපිතුඅත්යථජීවිතපරිච්චජනිං, මාතාපිතුයහතුහඑවරූපිංපුඤ්ඤිං 

කත්වා එකන්යතයනව සග්යග පයමොදති, අහඤ්ච ‘අමරණධම්යමො නාම
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යකොචි සත්යතො නත්ථී’ති ජානාමි, අත්තනා චකිඤ්චිකතිං පාපිංනාමන

සරාමි, තස්මාමරණයතොපියමභයිංනත්ථි, ඉදිංසරීරිංමයායතනිස්සට්ඨිං, 
අග්ගිිංජායලත්වාඛාදා’’තිආහ.යතනවුත්තිං– 

83. 

‘‘උජ්ජායලහමහාඅග්ගිිං, පපතිස්සාමිරුක්ඛයතො; 

ත්විංපක්කකාලමඤ්ඤාය, භක්ඛයමිංපිතාමහා’’ති. 

තිං සුත්වායක්ඛිනිපුත්යතො‘‘නසක්කා ඉමස්සමිංසිංඛාදිතුිං, උපායයන
ඉමිං පලායපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘යතන හ අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා

සාරදාරූනිආහරිත්වානිද්ධූයමඅඞ්ගායරකයරොහ, තත්ථයතමිංසිංපචිත්වා 
ඛාදිස්සාමී’’තිආහ. මහාසත්යතො තථා කත්වා තස්ස ආයරොයචසි. යසො තිං

ඔයලොයකන්යතො‘‘අයිං පුරිසසීයහොමරණයතොපිභයිංනත්ථි, එවිංනිබ්භයයො
නාම න මයා දිට්ඨපුබ්ය ො’’ති යලොමහිංසජායතො කුමාරිං ඔයලොයකසි.

කුමායරොකිස්සමිංඔයලොයකසි, නයථාවුත්තිංකයරොසීති. යක්ඛිනිපුත්යතො

මහාසත්තිං ‘‘සත්තධා තස්ස මුද්ධා ඵයලයය, යයො තිං ඛායදයයා’’ති ආහ.

‘‘සයච මිං න ඛාදිතුකායමොසි, අථ කස්මා අග්ගිිං කායරසී’’ති? ‘‘තව 

පරිග්ගණ්හනත්ථ’’න්ති. ‘‘ත්විං ඉදානි මිං කථිං පරිග්ගණ්හස්සසි, ස්වාහිං 
තිරච්ඡානයයොනියිං නිබ් ත්යතොපි සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො අත්තානිං
පරිග්ගණ්හතුිංන අදාසි’’න්තිඉමමත්ථිංදස්යසන්යතො– 

‘‘ඉදඤ්හ යසො බ්රාහ්මණිං මඤ්ඤමායනො, සයසො අවායසසි සයක

සරීයර; 

යතයනව යසො චන්දිමා යදවපුත්යතො, සසත්ථුයතො කාමදුහජ්ජ 

යක්ඛා’’ති.(ජා.1.16.93) – 

ගාථමාහ. 

තත්ථ සයසොඅවායසසිසයකසරීයරතිඅත්තයනො සරීරයහතුඉමිංසරීරිං
ඛාදිත්වා ඉධ වසාති එවිං සයක සරීයර අත්තයනො සරීරිං යදන්යතො තිං 

බ්රාහ්මණරූපිං සක්කිං තත්ථ වායසසි. සසත්ථුයතොති ‘‘සසී’’ති එවිං

සසසද්යදනථුයතො. කාමදුයහොතිකාමවඩ්ඪයනො. ෙක්ොතියදව. 

එවිංමහාසත්යතො චන්යදසසලක්ඛණිංකප්පට්ඨියිං පාටිහාරියිංසක්ඛිිං 
කත්වාඅත්තයනොසක්යකනපිපරිග්ගණ්හතුිංඅසක්කුයණයයතිංඅභාසි.තිං
සුත්වා යපොරිසායදොඅච්ඡරියබ්භුතචිත්තජායතො– 

‘‘චන්යදො යථා රාහුමුඛා පමුත්යතො, වියරොචයත පන්නරයසව

භාණුමා; 

එවිංතුවිංයපොරිසාදාපමුත්යතො, වියරොචකපියලමහානුභාභාව; 
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ආයමොදයිං පිතරිං මාතරඤ්ච, සබ්ය ො ච යත නන්දතු

ඤාතිපක්යඛො’’ති. (ජා.1.16.94) – 

ගාථිං වත්වා ‘‘ගච්ඡ මහාවීරා’’ති කුමාරිං විස්සජ්යජසි. යසොපි තිං

නිබ්බියසවනිංකත්වාපඤ්චසීලානි දත්වා ‘‘යක්යඛොනුභායඛො එස, යනො’’ති

වීමිංසන්යතො ‘‘යක්ඛානිංඅක්ඛීනිරත්තානියහොන්තිඅනිමිසානිච, ඡායාච

න පඤ්ඤායති, අසම්භීයතොයහොති, නඉමස්සතථා.තස්මානායිංයක්යඛො

මනුභාස්යසොඑයසො, මය්හිං කිරපිතුතයයොභාතයරොයක්ඛිනියාගහතා, යතසු

තාය ද්යව ඛාදිතා භවිස්සන්ති, එයකො පුත්තසියනයහන පටිජග්ගියතො
භවිස්සති. ඉමිනා යතන භවිතබ් ’’න්ති නයග්ගායහන අනුභාමායනන
සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤායණන විය අවිපරීතයතො නිට්ඨිං ගන්ත්වා ‘‘මය්හිං පිතු 

ආචික්ඛිත්වා රජ්යජ පතිට්ඨායපස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘නත්විං යක්යඛො, 

පිතු යම යජට්ඨභාතියකොසි, එහ මයා සද්ධිිං ගන්ත්වා කුලසන්තකිං රජ්ජිං

පටිපජ්ජාහී’’ති ආහ.යතන වුත්තිං‘‘ත්විංපිතාමහා’’ති, ත්විංමමමහාපිතාති 
අත්යථො. ඉතයරන ‘‘නාහිං මනුභාස්යසො’’ති වුත්යත යතන සද්ධාතබ් ස්ස 
දිබ් චක්ඛුකතාපසස්ස සන්තිකිං යනසි. තාපයසන ‘‘කිිං කයරොන්තා පිතා
පුත්තා අරඤ්යඤ විචරථා’’ති පිතුභායව කථියත යපොරිසායදො සද්දහත්වා

‘‘ගච්ඡ, තාත, ත්විං, න යම රජ්යජන අත්යථො, පබ් ජිස්සාමහ’’න්ති
තාපසස්සසන්තියකඉසිපබ් ජ්ජිංපබ් ජි. යතනවුත්තිං– 

84. 

‘‘ඉතිසීලවතිංයහතු, නාරක්ඛිිංමමජීවිතිං; 

පබ් ායජසිිංචහිංතස්ස, සදාපාණාතිපාතික’’න්ති. 

තත්ථ සී වතංයහතූතිසීලවන්තානිංමම පිතූනිංයහතු.අථවා සී වතං

යහතූතිසීලවතයහතු, මය්හිං සීලවතසමාදානනිමිත්තිංතස්සඅභිජ්ජනත්ථිං. 

තස්සාතිතිං යපොරිසාදිං. 

අථ මහාසත්යතො අත්තයනො මහාපිතරිං පබ් ජිතිං වන්දිත්වා නගරස්ස 

සමීපිංගන්ත්වා ‘‘කුමායරොකිරආගයතො’’තිසුත්වාහට්ඨතුට්යඨනරඤ්ඤා
නාගයරහ යනගමජානපයදහ ච පච්චුග්ගයතො රාජානිං වන්දිත්වා සබ් ිං
පවත්තිිංආයරොයචසි. තිං සුත්වා රාජා තඞ්ඛණඤ්යඤව යභරිිං චරායපත්වා

මහන්යතන පරිවායරන තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘එහ, භාතික, රජ්ජිං

පටිපජ්ජාහී’’ති ආහ. ‘‘අලිං, මහාරාජා’’ති. ‘‘යතන හ මය්හිං උයයායන
වසා’’ති. ‘‘න ආගච්ඡාමී’’ති. රාජා තස්ස අස්සමස්ස අවිදූයර ගාමිං 
නියවයසත්වා භික්ඛිං පට්ඨයපසි. යසො චූළකම්මාසදම්මනිගයමො නාම
ජායතො. 

තදා මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි අයහසුිං, තාපයසො සාරිපුත්යතො, 

යපොරිසායදො අඞ්ගුලිමායලො, කනිට්ඨා උප්පලවණ්ණා, අග්ගමයහසී

රාහුලමාතා, අලීනසත්තුකුමායරො යලොකනායථො. 
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තස්ස ඉධාපි යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යථාරහිං යසසපාරමියයො 
නිද්ධායරතබ් ා.තථාපිතරානිවාරියමායනොඅත්තයනොජීවිතිංපරිච්චජිත්වා

පිතු ජීවිතරක්ඛණත්ථිං ‘‘යපොරිසාදස්ස සන්තිකිං ගමිස්සාමී’’ති නිච්ඡයයො, 

තස්ස ච සන්තාසපරිහරණත්ථිං නිහතසත්ථස්ස ගමනිං, ‘‘අත්තයනො

සීලඛණ්ඩනිං මා යහොතූ’’ති යතන පියවාචාය සමුදාචායරො, යතන ච

නානානයයහ පරිග්ගණ්හයමානස්ස මරණසන්තාසාභායවො, පිතු අත්යථ

මය්හිං සරීරිං සඵලිං කරිස්සාමීති හට්ඨතුට්ඨභායවො, සක්යකනාපි
පරිග්ගණ්හතුිං අසක්කුයණයයස්ස සසජාතියම්පි පරිච්චාගත්ථිං අත්තයනො

ජීවිතනිරයපක්ඛභාවස්ස ජානනිං, යතන සමාගයමපි ඔස්සට්යඨපි චිත්තස්ස

විකාරාභායවො, තස්ස ච මනුභාස්සභාවමහාපිතුභාවානිං අවිපරීතයතො ජානනිං, 

ඤාතමත්යත ච තිං කුලසන්තයක රජ්යජ පතිට්ඨායපතුකාමතා, 
ධම්මයදසනාය සිංයවයජත්වා සීයලසු පතිට්ඨාපනන්ති. එවමාදයයො ඉධ 

ය ොධිසත්තස්සගුණානුභාභාවාවිභායවතබ් ාති. 

අලීනසත්තුචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. සඞ්ඛපාලචරියාවණ්ණනා 

85. දසයම සඞ්ෙපාය ොතිආදීසු අයිං සඞ්යඛපත්යථො –
යදවයභොගසම්පත්තිසදිසාය මහතියා නාගිද්ධියා සමන්නාගතත්තා 

මහිද්ධියකො. යහට්ඨා ද්යව, උපරි ද්යවතිචතස්යසො දාඨාආවුධා එතස්සාති 

දාඨාවුයධො. උග්ගයතජවිසතාය යඝොරවියසො. නාගයයොනිසිද්ධාහ ද්වීහ

ජිව්හාහ සමන්නාගයතොති ද්විජිව්යහො. මහානුභාභාවානම්පි උයරන ගමනයතො

‘‘උරගා’’තිලද්ධනාමානිං නාගානිංඅධිපතිභාවයතො උරගාධිභූ. 

86. ද්වින්නිං මග්ගානිං විනිවිජ්ඣිත්වා සන්ධිභායවන

ගතට්ඨානසඞ්ඛායත චතුප්පයථ. අපරාපරිං මහාජනසඤ්චරණට්ඨානභූයත 

මහාමග්යග. තයතො එව මහාජනසමාකිණ්ණභායවන නානාජනසමාකුය . 

ඉදානිවක්ඛමානානිංචතුන්නිංඅඞ්ගානිංවයසන චතුයරොඅඞ්යග.අධිට්ඨාෙ 

අධිට්ඨහත්වා, චිත්යතඨයපත්වා.යදාහිං සඞ්ඛපායලොනාමයථාවුත්තරූයපො

නාගරාජා යහොමි, තදා යහට්ඨා වුත්තප්පකායර ඨායන වාසං 

උයපොසථවාසවයසනනිවාසිං අකප්පයිං කප්යපසිිං. 

මහාසත්යතොහදානසීලාදිපුඤ්ඤපසුයතොහුත්වාය ොධිපරියයසනවයසන 
අපරාපරිං යදවමනුභාස්සගතීසු සිංසරන්යතො කදාචි
යදවයභොගසදිසසම්පත්තියකනාගභවයන නිබ් ත්තිත්වා සඞ්ඛපායලො නාම
නාගරාජා අයහොසිමහද්ධියකොමහානුභාභායවො. යසොගච්ඡන්යත කායලතාය
සම්පත්තියාවිප්පටිසාරීහුත්වාමනුභාස්සයයොනිිංපත්යථන්යතොඋයපොසථවාසිං 

වසි. අථස්සනාගභවයන වසන්තස්ස උයපොසථවායසො නසම්පජ්ජති, සීලිං

සිංකිලිස්සති, යතන යසො නාගභවනා නික්ඛමිත්වා කණ්හවණ්ණාය නදියා
අවිදූයර මහාමග්ගස්ස ච එකපදිකමග්ගස්ස ච අන්තයර එකිං වම්මිකිං 
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පරික්ඛිපිත්වා උයපොසථිං අධිට්ඨාය චාතුද්දසපන්නරයසසු සමාදින්නසීයලො
‘‘මමචම්මාදීනිඅත්ථිකාගණ්හන්තූ’’තිඅත්තානිංදානමුයඛ විස්සජ්යජත්වා

නිපජ්ජති, පාටිපයදනාගභවනිංගච්ඡති.යතනවුත්තිං ‘‘පුනාපරංෙදායහොම, 

සඞ්ෙපාය ො’’තිආදි.තස්සත්යථොවුත්යතො එව. 

87. යිං පයනත්ථ ඡවිො චම්යමනාතිආදිකිං ‘‘චතුයරො අඞ්යග
අධිට්ඨායා’’ති වුත්තිං චතුරඞ්ගාධිට්ඨානදස්සනිං. ඡවිචම්මානි හ ඉධ
එකමඞ්ගිං. එවිං උයපොසථවාසිං වසන්තස්ස මහාසත්තස්ස දීයඝො අද්ධා
වීතිවත්යතො. 

අයථකදිවසිං තස්මිිං තථා සීලිං සමාදියත්වා නිපන්යන යසොළස 

යභොජපුත්තා ‘‘මිංසිං ආහරිස්සාමා’’ති ආවුධහත්ථා අරඤ්යඤ චරන්තා
කිඤ්චිඅලභිත්වා නික්ඛමන්තාතිංවම්මිකමත්ථයකනිපන්නිංදිස්වා‘‘මයිං

අජ්ජ යගොධායපොතකම්පි න ලභිම්හා, ඉමිං නාගරාජානිං වධිත්වා
ඛාදිස්සාමා’’තිචින්යතත්වා‘‘මහායඛොපයනස ගය්හමායනොපලායයයයාති
යථානිපන්නකිංයයව නිං යභොයගසු සූයලහ විජ්ඣිත්වා දුබ් ලිං කත්වා
ගණ්හස්සාමා’’ති සූලානි ආදාය උපසඞ්කමිිංසු. ය ොධිසත්තස්සාපි සරීරිං 
මහන්තිං එකයදොණිකනාවප්පමාණිං වට්යටත්වා ඨපිතසුමනපුප්ඵදාමිං විය
ජිඤ්ජුකඵලසදියසහ අක්ඛීහජයසුමනපුප්ඵසදියසනචසීයසනසමන්නාගතිං
අතිවිය යසොභති. යසො යතසිං යසොළසන්නිං ජනානිං පදසද්යදන
යභොගන්තරයතොසීසිංනීහරිත්වාරත්තක්ඛීනිඋම්මීයලත්වායත සූලහත්යථ 
ආගච්ඡන්යත දිස්වා ‘‘අජ්ජ මය්හිං මයනොරයථො මත්ථකිං පාපුණිස්සතී’’ති
අත්තානිංදානමුයඛනියයායතත්වා‘‘ඉයමමමසරීරිංසත්තීහ යකොට්යටත්වා
ඡිද්දාවඡිද්දිං කයරොන්යත න ඔයලොයකස්සාමී’’ති අත්තයනො
සීලඛණ්ඩභයයන දළ්හිං අධිට්ඨානිං අධිට්ඨහත්වා සීසිං යභොගන්තයර එව
පයවයසත්වානිපජ්ජි. 

අථ නිං යත උපගන්ත්වා නඞ්ගුට්යඨ ගයහත්වා ආකඩ්ඪන්තා භූමියිං 
පායතත්වා තිඛිණසූයලහ අට්ඨසු ඨායනසු විජ්ඣිත්වා සකණ්ටකා
කාළයවත්තයට්ඨියයො පහාරමුයඛහ පයවයසත්වා අට්ඨසු ඨායනසු කායජහ
ආදාය මහාමග්ගිං පටිපජ්ජිිංසු. මහාසත්යතො සූයලහ විජ්ඣනයතො පට්ඨාය
එකට්ඨායනපි අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා යත න ඔයලොයකසි. තස්ස අට්ඨහ

කායජහ ආදාය නීයමානස්ස සීසිං ඔලම්බිත්වා භූමිිං පහරති. අථ නිං
‘‘සීසමස්ස ඔලම් තී’’ති මහාමග්යග නිපජ්ජායපත්වා සුඛුයමන සූයලන
නාසාපුයට විජ්ඣිත්වා රජ්ජුකිං පයවයසත්වා සීසිං උක්ඛිපිත්වා 
කාජයකොටියිං ලග්යගත්වා පුනපි උක්ඛිපිත්වා මග්ගිං පටිපජ්ජිිංසු. යතන
වුත්තිං– 

88. 

‘‘අද්දසිංසු යභොජපුත්තා, ඛරාලුද්දා අකාරුණා; 

උපගඤ්ඡුිංමමිංතත්ථ, දණ්ඩමුග්ගරපාණියනො. 
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89. 

‘‘නාසායවිනිවිජ්ඣිත්වා, නඞ්ගුට්යඨපිට්ඨිකණ්ටයක; 

කායජආයරොපයත්වාන, යභොජපුත්තාහරිිංසුම’’න්ති. 

තත්ථ යභොජපුත්තාති ලුද්දපුත්තා. ෙරාති කක්ඛළා, 

ඵරුසකායවචීකම්මන්තා. ලුද්දාති දාරුණා, යඝොරමානසා. අකාරුණාති 

නික්කරුණා. දණ්ඩමුග්ගරපාණියනොති චතුරස්සදණ්ඩහත්ථා. නාසාෙ

විනිවිජ්ඣිත්වාති රජ්ජුකිං පයවයසතුිං සුඛුයමන සූයලන නාසාපුයට

විජ්ඣිත්වා. නඞ්ගුට්යඨ පිට්ඨිකණ්ටයකති නඞ්ගුට්ඨප්පයදයස තත්ථ තත්ථ

පිට්ඨිකණ්ටකසමීයප ච විනිවිජ්ඣිත්වාති සම් න්යධො. කායජ

ආයරොපයිත්වානාති අට්ඨසු ඨායනසු විනිවිජ්ඣිත්වා  ද්යධසු අට්ඨසු
යවත්තලතාමණ්ඩයලසු එයකකස්මිිංඔවිජ්ඣිතිංඑයකකිංකාජිංද්යවද්යව
යභොජපුත්තාඅත්තයනො අත්තයනොඛන්ධිංආයරොයපත්වා. 

90. සසාගරන්තං පථවින්ති සමුද්දපරියන්තිං මහාපථවිිං. සකානනං

සපබ්බතන්ති සද්ධිිං කානයනහ පබ් යතහ චාති සකානනිං සපබ් තඤ්ච. 

නාසාවායතන  ාපයෙති සචාහිං ඉච්ඡමායනො ඉච්ඡන්යතො කුජ්ඣිත්වා

නාසාවාතිං විස්සජ්යජයයිං, සමුද්දපරියන්තිං සකානනිං සපබ් තිං ඉමිං

මහාපථවිිං ඣායපයයිං, සහ නාසාවාතවිස්සජ්ජයනන ඡාරිකිං කයරයයිං, 
එතාදියසොතදාමය්හිංආනුභාභායවො. 

91. එවිංසන්යතපි සූය හිවිනිවිජ් න්යත, යකොට්ටෙන්යතපිසත්තිභි.

යභොජපුත්යත න කුප්පාමීති දුබ් ලභාවකරණත්ථිං
යවත්තලතාපයවසනත්ථඤ්ච සාරදාරූහ තච්යඡත්වා කයතහ තිඛිණසූයලහ
අට්ඨසුඨායනසුවිජ්ඣන්යතපිදුබ් ලභාවකරණත්ථිං තිඛිණාහසත්තීහතහිං

තහිං යකොට්ටයන්යතපි යභොජපුත්තානිං ලුද්දානිං න කුප්පාමි. එසා යම

සී පාරමීති එවිං මහානුභාභාවස්ස තථා අධිට්ඨහන්තස්ස යා යම මය්හිං

සීලඛණ්ඩභයයන යතසිං අකුජ්ඣනා, එසා එකන්යතයනව 

ජීවිතනිරයපක්ඛභායවන පවත්තා මය්හිං සීලපාරමී, සීලවයසන
පරමත්ථපාරමීතිඅත්යථො. 

තථාපනය ොධිසත්යතයතහනීයමායනමිථිලනගරවාසීආළායරොනාම 
කුටුම්බියකො පඤ්චසකටසතානි ආදාය සුඛයානයක නිසීදිත්වා ගච්ඡන්යතො
යතයභොජපුත්යත මහාසත්තිංහරන්යතදිස්වාකාරුඤ්ඤිංඋප්පායදත්වායත

ලුද්යදපුච්ඡි– ‘‘කිස්සායිංනායගොනීයති, යනත්වාචිමිංකිිංකරිස්සථා’’ති? 
යත ‘‘ඉමස්ස නාගස්ස මිංසිං සාදුඤ්ච මුදුඤ්ච ථූලඤ්ච පචිත්වා
ඛාදිස්සාමා’’තිආහිංසු. අථයසොයතසිංයසොළසවාහයගොයණ පසතිංපසතිං
සුවණ්ණමාසයක සබ්ය සිං නිවාසනපාරුපනානි භරියානම්පි යතසිං

වත්ථාභරණානි දත්වා ‘‘සම්මා, අයිං මහානුභාභායවො නාගරාජා, අත්තයනො

සීලගුයණන තුම්හාකිංනදුබ්භි, ඉමිංකිලමන්යතහ හුිංතුම්යහහඅපුඤ්ඤිං
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පසුතිං, විස්සජ්යජථා’’තිආහ.යත‘‘අයිංඅම්හාකිංමනායපොභක්යඛො,  හූච

යනොඋරගා භුත්තපුබ් ා, තථාපිතවවචනිංඅම්යහහපූයජතබ් ිං, තස්මා ඉමිං 
නාගිං විස්සජ්යජස්සාමා’’ති විස්සජ්යජත්වා මහාසත්තිං භූමියිං
නිපජ්ජායපත්වා අත්තයනො කක්ඛළතාය තා කණ්ටකාචිතා ආවුතා
කාළයවත්තලතායකොටියිංගයහත්වාආකඩ්ඪිතුිං ආරභිිංසු. 

අථයසොනාගරාජානිංකිලමන්තිංදිස්වාඅකිලයමන්යතොවඅසිනාලතා 
ඡින්දිත්වා දාරකානිං කණ්ණයවධයතො පටිහරණනියායමන
අදුක්ඛායපන්යතො සණිකිං නීහරි. තස්මිිං කායල යත යභොජපුත්තා යිං

 න්ධනිං තස්ස නත්ථුයතො පයවයසත්වා පටිමුක්කිං, තිං  න්ධනිං සණිකිං
යමොචයිංසු.මහාසත්යතොමුහුත්තිංපාචීනාභිමුයඛොගන්ත්වා අස්සුපුණ්යණහ
යනත්යතහ ආළාරිං ඔයලොයකසි. ලුද්දා යථොකිං ගන්ත්වා ‘‘උරයගො

දුබ් යලො, මතකායල ගයහත්වාව නිං ගමිස්සාමා’’ති නිලීයිංසු. ආළායරො

මහාසත්තස්ස අඤ්ජලිිං පග්ගය්හ ‘‘ගච්යඡව යඛො ත්විං, මහානාග, මා තිං
ලුද්දාපුනගයහසු’’න්තිවදන්යතො යථොකිංතිංනාගිංඅනුභාගන්ත්වානිවත්ති. 

ය ොධිසත්යතො නාගභවනිං ගන්ත්වා තත්ථ පපඤ්චිං අකත්වා
මහන්යතන පරිවායරනනික්ඛමිත්වාආළාරිංඋපසඞ්කමිත්වානාගභවනස්ස
වණ්ණිං කයථත්වා තිං තත්ථ යනත්වා තීහ කඤ්ඤාසයතහ සද්ධිිං
මහන්තමස්ස යසිං දත්වා දිබ්ය හ කායමහ සන්තප්යපසි. ආළායරො

නාගභවයන එකවස්සිං වසිත්වා දිබ්ය  කායම පරිභුඤ්ජිත්වා ‘‘ඉච්ඡාමහිං, 

සම්ම, පබ් ජිතු’’න්තිනාගරාජස්සකයථත්වා පබ් ජිතපරික්ඛායරගයහත්වා
තයතො නික්ඛමිත්වා හමවන්තප්පයදසිං ගන්ත්වා පබ් ජිත්වා තත්ථ චිරිං
වසිත්වා අපරභායග චාරිකිං චරන්යතො  ාරාණසිිං පත්වා  ාරාණසිරඤ්ඤා
සමාගයතොයතනආචාරසම්පත්තිිංනිස්සායපසන්යනන‘‘ත්විංඋළාරයභොගා 

මඤ්යඤ කුලා පබ් ජියතො, යකන නුභා යඛො කාරයණන පබ් ජියතොසී’’ති
පුට්යඨො අත්තයනො පබ් ජ්ජාකාරණිං කයථන්යතො ලුද්දානිං හත්ථයතො
ය ොධිසත්තස්ස විස්සජ්ජාපනිං ආදිිං කත්වා සබ් ිං පවත්තිිං රඤ්යඤො
ආචික්ඛිත්වා– 

‘‘දිට්ඨාමයාමානුභාසකාපිකාමා, අසස්සතාවිපරිණාමධම්මා; 

ආදීනවිං කාමගුයණසුදිස්වා, සද්ධායහිං පබ් ජියතොම්හ, රාජ. 

‘‘දුමප්ඵලානීව පතන්තිමාණවා, දහරාචවුද්ධා චසරීරයභදා; 

එතම්පි දිස්වා පබ් ජියතොම්හ රාජ, අපණ්ණකිං සාමඤ්ඤයමව 

යසයයයො’’ති.(ජා.2.17.191-192) – 

ඉමාහගාථාහධම්මිංයදයසසි. 

තිංසුත්වාරාජා– 
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‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ් ා සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය 

 හුඨානචින්තියනො; 

නාගඤ්චසුත්වානතවඤ්චළාර, කාහාමිපුඤ්ඤානිඅනප්පකානී’’ති. 

(ජා.2.17.193) – 

ආහ. 

අථස්සතාපයසො– 

‘‘අද්ධා හයව යසවිතබ් ා සපඤ්ඤා,  හුස්සුතා යය 

 හුඨානචින්තියනො; 

නාගඤ්ච සුත්වාන මමඤ්ච රාජ, කයරොහ පුඤ්ඤානි

අනප්පකානී’’ති. (ජා.2.17.194) – 

එවිං ධම්මිං යදයසත්වා තත්යථව චත්තායරො වස්සානමායස වසිත්වා පුන
හමවන්තිං ගන්ත්වා යාවජීවිං චත්තායරො බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා
බ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි.ය ොධිසත්යතොපියාවජීවිංඋයපොසථවාසිංවසිත්වා 
සග්ගපුරිංපූයරසි.යසොපිරාජාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිංගයතො. 

තදා ආළායරො සාරිපුත්තත්යථයරො අයහොසි,  ාරාණසිරාජා

ආනන්දත්යථයරො, සඞ්ඛපාලනාගරාජායලොකනායථො. 

තස්ස සරීරපරිච්චායගො දානපාරමී, තථාරූයපනපි විසයතයජන 

සමන්නාගතස්ස තථාරූපායපි පීළාය සති සීලස්ස අභින්නතා සීලපාරමී, 
යදවයභොගසම්පත්තිසදිසිං යභොගිං පහාය නාගභවනයතො නික්ඛමිත්වා

සමණධම්මකරණිං යනක්ඛම්මපාරමී, ‘‘දානාදිඅත්ථිං ඉදඤ්චිදඤ්ච කාතුිං

වට්ටතී’’ති සිංවිදහනිං පඤ්ඤාපාරමී, කාමවිතක්කවියනොදනිං

අධිවාසනවීරියඤ්ච වීරියපාරමී, අධිවාසනඛන්තිඛන්තිපාරමී, සච්චසමාදානිං

සච්චපාරමී, අචලසමාදානාධිට්ඨානිං අධිට්ඨානපාරමී, යභොජපුත්යතඋපාදාය 

සබ් සත්යතසු යමත්තානුභාද්දයභායවො යමත්තාපාරමී, යවදනාය
සත්තසඞ්ඛාරකතවිප්පකායරසු ච මජ්ඣත්තභායවො උයපක්ඛාපාරමීති එවිං
දසපාරමියයොලබ්භන්ති.සීලපාරමීපන අතිසයවතීතිකත්වාසාඑවයදසනිං

ආරුළ්හා. තථා ඉධ ය ොධිසත්තස්ස ගුණානුභාභාවා ‘‘යයොජනසතියක

නාගභවනට්ඨායන’’තිආදිනා භූරිදත්තචරිොෙං (චරියා. 2.11 ආදයයො)
වුත්තනයයයනවයථාරහිංවිභායවතබ් ාති. 

සඞ්ඛපාලචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

එයතති යය හත්ථිනාගචරියාදයයො ඉමස්මිිං වග්යග නිද්දිට්ඨා
අනන්තරගාථාය ච ‘‘හත්ථිනායගො භූරිදත්යතො’’තිආදිනා උද්දානවයසන 

සඞ්ගයහත්වා දස්සිතා නව චරියා, යත සබ්ය  වියසසයතො 
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සීලපාරමිපූරණවයසන පවත්තියා සීලිං  ලිං එයතසන්ති සී බ ා. සීලස්ස
පරමත්ථපාරමිභූතස්ස පරික්ඛරණයතො සන්තානස්ස ච පරිභාවනාවයසන

අභිසඞ්ඛරණයතො පරික්ොරා. උක්කිංසගතාය සීලපරමත්ථපාරමියා 

අසම්පුණ්ණත්තා පයදයසො එයතසිං අත්ථි, න නිප්පයදයසොති පයදසිකා 

සප්පයදසා. කස්මාති යච? ආහ ‘‘ජීවිතං පරිරක්ඛිත්වා, සී ානි

අනුරක්ඛිස’’න්ති, යස්මා එයතසු හත්ථිනාගචරිොදීසු (චරියා. 2.1 ආදයයො)

අහිංඅත්තයනොජීවිතිංඑකයදයසන පරිරක්ඛිත්වාවසීලානිඅනුභාරක්ඛිිං, ජීවිතිං

න සබ් ථා පරිච්චජිිං, එකන්යතයනව පන සඞ්ෙපා ස්ස යම සයතො

සබ්බකා ම්පි ජීවිතං ෙස්ස කස්සචිනිෙෙත්තං, සඞ්ඛපාලනාගරාජස්ස පන
යමමහානුභාභාවස්ස උග්ගවිසයතජස්සසයතොසමානස්සසබ් කාලම්පියතහ
ලුද්යදහ සමාගයම තයතො පුබ්ය පි පච්ඡාපි සයතො එවිං පුග්ගලවිභාගිං
අකත්වා යස්ස කස්සචි සීලානුභාරක්ඛණත්ථයමව ජීවිතිං එකිංයසයනව 

නිෙෙත්තං නීයාතිතිං දානමුයඛ නිස්සට්ඨිං, තස්මා සා සී පාරමීති යස්මා

යචතයදවිං, තස්මායතනකාරයණනසා පරමත්ථපාරමිභාවිංපත්තාමය්හිං
සීලපාරමීතිදස්යසතීති. 

පරමත්ථදීපනියාචරියාපිටකසිංවණ්ණනාය 

දසවිධචරියාසඞ්ගහස්සවියසසයතො 

සීලපාරමිවිභාවනස්ස 

දුතියවග්ගස්සඅත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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3. යුධඤ්ජෙවග්යගො 
1. යුධඤ්ජයචරියාවණ්ණනා 

1. තතියවග්ගස්ස පඨයම අමතෙයසොති අපරිමිතපරිවාරවිභයවො. 

රාජපුත්යතො යුධඤ්ජයෙොති රම්මනගයර සබ් දත්තස්ස නාම රඤ්යඤො
පුත්යතොනායමනයුධඤ්ජයයො නාම. 

අයඤ්හ ාරාණසී උදෙජාතයක (ජා.1.11.37 ආදයයො) සුරුන්ධනනගරං 

නාමජාතා. චූළසුතයසොමජාතයක (ජා.2.17.195 ආදයයො) සුදස්සනං නාම, 

යසොණනන්දජාතයක (ජා. 2.20.92 ආදයයො) බ්රහ්මවඩ්ඪනං නාම, 

ෙණ්ඩහා ජාතයක(ජා. 2.22.982 ආදයයො) පුප්ඵවතී නාම, ඉමස්මිිං පන 

යුධඤ්ජෙජාතයක (ජා. 1.11.73 ආදයයො) රම්මනගරං නාම අයහොසි, 

එවමස්ස කදාචි නාමිං පරිවත්තති. යතන වුත්තිං – ‘‘රාජපුත්යතොති
රම්මනගයරසබ් දත්තස්සනාමරඤ්යඤො පුත්යතො’’ති.තස්සපනරඤ්යඤො

පුත්තසහස්සිංඅයහොසි.ය ොධිසත්යතොයජට්ඨපුත්යතො, තස්සරාජාඋපරජ්ජිං
අදාසි. යසො යහට්ඨා වුත්තනයයයනව දිවයස දිවයස මහාදානිං පවත්යතසි.
එවිං ගච්ඡන්යත කායල ය ොධිසත්යතො එකදිවසිං පායතොව රථවරිං
අභිරුහත්වා මහන්යතන සිරිවිභයවන උයයානකීළිං ගච්ඡන්යතො 
රුක්ඛග්ගතිණග්ගසාඛග්ගමක්කටකසුත්තජාලාදීසු මුත්තාජාලාකායරන

ලග්යග උස්සාවබින්දූ දිස්වා ‘‘සම්ම සාරථි, කිිං නායමත’’න්ති පුච්ඡිත්වා

‘‘එයත, යදව, හමසමයයපතනකඋස්සාවබින්දූනාමා’’තිසුත්වා දිවසභාගිං
උයයායන කීළිත්වා සායන්හකායල පච්චාගච්ඡන්යතො යත අදිස්වා ‘‘සම්ම

සාරථි, කහිංයතඋස්සාවබින්දූ, න යතඉදානිපස්සාමී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘යදව, 
සූරියයඋග්ගච්ඡන්යත සබ්ය භිජ්ජිත්වාවිලයිංගච්ඡන්තී’’තිසුත්වා ‘‘යථා

ඉයම උප්පජ්ජිත්වා භිජ්ජන්ති, එවිං ඉයමසිං සත්තානිං ජීවිතසඞ්ඛාරාපි

තිණග්යග උස්සාවබින්දුසදිසාව, තස්මා මයා  යාධිජරාමරයණහ
අපීළියතයනව මාතාපිතයරො ආපුච්ඡිත්වා පබ් ජිතුිං වට්ටතී’’ති
උස්සාවබින්දුයමව ආරම්මණිං කත්වා ආදිත්යත විය තයයො භයව
පස්සන්යතො අත්තයනො යගහිං ආගන්ත්වා අලඞ්කතපටියත්තාය
විනිච්ඡයසාලාය නිසින්නස්ස පිතු සන්තිකයමව ගන්ත්වා පිතරිං වන්දිත්වා
එකමන්තිංඨියතො පබ් ජ්ජිංයාචි.යතනවුත්තිං– 

‘‘උස්සාවබින්දුිං සූරියාතයප, පතිතිංදිස්වානසිංවිජිිං. 

2. 

‘‘තඤ්යඤවාධිපතිිංකත්වා, සිංයවගමනුභාබ්රූහයිං; 

මාතාපිතූචවන්දිත්වා, පබ් ජ්ජමනුභායාචහ’’න්ති. 

තත්ථ සූරිොතයපති සූරියාතපයහතු, සූරියරස්මිසම්ඵස්සනිමිත්තිං.

‘‘සූරියාතයපනා’’තිපිපායඨො. පතිතං දිස්වානාතිවිනට්ඨිංපස්සිත්වා, පුබ්ය 
රුක්ඛග්ගාදීසු මුත්තාජාලාදිආකායරන ලග්ගිං හුත්වා දිස්සමානිං
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සූරියරස්මිසම්ඵස්යසනවිනට්ඨිං පඤ්ඤාචක්ඛුනාඔයලොයකත්වා. සංවිජින්ති

යථා එතානි, එවිං සත්තානිං ජීවිතානිපි ලහුිං ලහුිං භිජ්ජමානසභාවානීති
අනිච්චතාමනසිකාරවයසන සිංයවගමාපජ්ජිිං. 

තඤ්යඤවාධිපතිං කත්වා, සංයවගමනුබ්රූහයින්ති තඤ්යඤව
උස්සාවබින්දූනිං අනිච්චතිං අධිපතිිං මුඛිං පුබ් ඞ්ගමිං පුයරචාරිකිං කත්වා
තයථව සබ් සඞ්ඛාරානිං ඉත්තරට්ඨිතිකතිං පරිත්තකාලතිං
මනසිකයරොන්යතො එකවාරිං උප්පන්නිං සිංයවගිං පුනප්පුනිං උප්පාදයනන 

අනුභාවඩ්යඪසිිං. පබ්බජ්ජමනුොචහන්ති ‘‘තිණග්යග උස්සාවබින්දූ විය න
චිරට්ඨිතියක සත්තානිං ජීවියත මයා  යාධිජරාමරයණහ අනභිභූයතයනව

පබ් ජිත්වා යත්ථ එතානි න සන්ති, තිං අමතිං මහානිබ් ානිං 
ගයවසිතබ් ’’න්ති චින්යතත්වා මාතාපිතයරො උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා
‘‘පබ් ජ්ජිං යම අනුභාජානාථා’’ති යත අහිං පබ් ජ්ජිං යාචිිං. එවිං
මහාසත්යතන පබ් ජ්ජාය යාචිතාය සකලනගයර මහන්තිං

යකොලාහලමයහොසි–‘‘උපරාජාකිරයුධඤ්ජයයොපබ් ජිතුකායමො’’ති. 

යතන ච සමයයන කාසිරට්ඨවාසියනො රාජානිං දට්ඨුිං ආගන්ත්වා
රම්මයක පටිවසන්ති. යත සබ්ය පි සන්නිපතිිංසු. ඉති සපරියසො රාජා
යනගමායචවජානපදාච ය ොධිසත්තස්සමාතායදවීචසබ්ය චඔයරොධා

මහාසත්තිං‘‘මායඛොත්විං, තාතකුමාර, පබ් ජී’’තිනිවායරසුිං.තත්ථරාජා

‘‘සයච යත කායමහ ඌනිං, අහිං යත පරිපූරයාමි, අජ්යජව රජ්ජිං
පටිපජ්ජාහී’’තිආහ.තස්සමහාසත්යතො– 

‘‘මාමිංයදවනිවායරහ, පබ් ජන්තිංරයථසභ; 

මාහිංකායමහසම්මත්යතො, ජරායවසමන්වගූ’’ති.(ජා.1.11.77) – 

අත්තයනො පබ් ජ්ජාඡන්දයමවවත්වාතිං සුත්වාසද්ධිිංඔයරොයධහමාතුයා
කරුණිංපරියදවන්තියා– 

‘‘උස්සායවොව තිණග්ගම්හ, සූරියුග්ගමනිං පති; 

එවමායුමනුභාස්සානිං, මාමිංඅම්මනිවාරයා’’ති.(ජා.1.11.79) – 

අත්තයනොපබ් ජ්ජාකාරණිංකයථත්වානානප්පකාරිංයතහ යාචියමායනොපි
අභිසිංවඩ්ඪමානසිංයවගත්තා අයනොසක්කිතමානයසො පියතයර මහති
ඤාතිපරිවට්යට උළායර රාජිස්සරියය ච නිරයපක්ඛචිත්යතො පබ් ජි. යතන
වුත්තිං– 

3. 

‘‘යාචන්තිමිංපඤ්ජලිකා, සයනගමාසරට්ඨකා; 

අජ්යජවපුත්තපටිපජ්ජ, ඉද්ධිංඵීතිංමහාමහිං. 

4. 
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‘‘සරාජයකසයහොයරොයධ, සයනගයමසරට්ඨයක; 

කරුණිංපරියදවන්යත, අනයපක්යඛොපරිච්චජි’’න්ති. 

තත්ථ පඤ්ජලිකාති පග්ගහතඅඤ්ජලිකා. සයනගමා සරට්ඨකාති

යනගයමහ යචව රට්ඨවාසීහ ච සද්ධිිං සබ්ය  රාජපුරිසා ‘‘මා යඛො, ත්විං

යදව, පබ් ජී’’ති මිං යාචන්ති. මාතාපිතයරො පන අජ්යජව පුත්ත පටිපජ්ජ, 

ගාමනිගමරාජධානිඅභිවුද්ධියා යවපුල්ලප්පත්තියා ච, ඉද්ධං 

විභවසාරසම්පත්තියා සස්සාදිනිප්ඵත්තියා ච, ඵීතං ඉමිං මහාමහිං අනුභාසාස, 

ඡත්තිං උස්සායපත්වා රජ්ජිං කායරහීති යාචන්ති. එවිං පන සහ රඤ්ඤාති 

සරාජයක, තථා සයහොයරොයධ සයනගයම සරට්ඨයක මහාජයන යථා

සුණන්තානම්පි පයගව පස්සන්තානිං මහන්තිං කාරුඤ්ඤිං යහොති, එවිං 

කරුණං පරියදවන්යත තත්ථ තත්ථ අනයපක්යෙො අලග්ගචිත්යතො ‘‘අහිං
තදාපබ් ජි’’න්තිදස්යසති. 

5-6. ඉදානි යදත්ථිං චක්කවත්තිසිරිසදිසිං රජ්ජසිරිිං පියතයර
ඤාති න්ධයව පහාය සිනිද්ධිං පරිග්ගහපරිජනිං යලොකාභිමතිං මහන්තිං
යසඤ්චනිරයපක්යඛොපරිච්චජින්ති දස්යසතුිංද්යවගාථාඅභාසි. 

තත්ථ යකව න්ති අනවයසසිං ඉත්ථාගාරිං සමුද්දපරියන්තඤ්ච පථවිිං
පබ් ජ්ජාධිප්පායයන චජමායනො එවිං යම සම්මාසම්ය ොධි සක්කා

අධිගන්තුන්ති යබොධිොයෙවකාරණා නකිඤ්චි චින්යතසිිං, නතත්ථඊසකිං

ලග්ගිං ජයනසින්ති අත්යථො. තස්මාතියස්මා මාතාපිතයරොතඤ්චමහායසිං 

රජ්ජඤ්චයමනයදස්සං, පියයමව, තයතොපන සතගුයණනසහස්සගුයණන

සතසහස්සගුයණන සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණයමව මය්හිං පියතරිං, තස්මා 

මාතාදීහසද්ධිිංරජ්ජිංඅහිංතදා පරිච්චජින්ති. 

තයදතිං සබ් ිං පරිච්චජිත්වා පබ් ජ්ජාය මහාසත්යත නික්ඛමන්යත
තස්ස කනිට්ඨභාතා යුධිට්ඨිලකුමායරො නාම පිතරිං වන්දිත්වා පබ් ජ්ජිං
අනුභාජානායපත්වා ය ොධිසත්තිං අනුභා න්ධි. යත උයභොපි නගරා නික්ඛම්ම
මහාජනිං නිවත්යතත්වාහමවන්තිංපවිසිත්වාමයනොරයමඨායනඅස්සමපදිං
කත්වා ඉසිපබ් ජ්ජිං පබ් ජිත්වා ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ් ත්යතත්වා
වනමූලඵලාදීහයාවජීවිංයායපත්වා බ්රහ්මයලොකපරායනා අයහසුිං. යතනාහ
භගවා– 

‘‘උයභොකුමාරාපබ් ජිතා, යුධඤ්ජයයොයුධිට්ඨියලො; 

පහායමාතාපිතයරො, සඞ්ගිංයඡත්වානමච්චුයනො’’ති.(ජා. 1.11.83); 

තත්ථ සඞ්ගං යඡත්වාන මච්චයනොති මච්චුමාරස්ස
සහකාරිකාරණභූතත්තාසන්තකිංරාගයදොසයමොහසඞ්ගිංවික්ඛම්භනවයසන 

ඡින්දිත්වාඋයභොපිපබ් ජිතාති. 
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තදා මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි අයහසුිං, යුධිට්ඨිලකුමායරො 

ආනන්දත්යථයරො, යුධඤ්ජයයොයලොකනායථො. 

තස්ස පබ් ජ්ජයතො පුබ්ය  පවත්තිතමහාදානානි යචව 

රජ්ජාදිපරිච්චායගො ච දානපාරමී, කායවචීසිංවයරො සීලපාරමී, පබ් ජ්ජා ච

ඣානාධිගයමො ච යනක්ඛම්මපාරමී, අනිච්චයතො මනසිකාරිං ආදිිං කත්වා
අභිඤ්ඤාධිගමපරියයොසානා පඤ්ඤා දානාදීනිං

උපකාරානුභාපකාරධම්මපරිග්ගණ්හනපඤ්ඤා ච පඤ්ඤාපාරමී, සබ් ත්ථ 

තදත්ථසාධනිං වීරියිං වීරියපාරමී, ඤාණඛන්ති අධිවාසනඛන්ති ච 

ඛන්තිපාරමී, පටිඤ්ඤාය අවිසිංවාදනිං සච්චපාරමී, සබ් ත්ථ

අචලසමාදානාධිට්ඨානිං අධිට්ඨානපාරමී, සබ් සත්යතසු හතචිත්තතාය

යමත්තාබ්රහ්මවිහාරවයසන ච යමත්තාපාරමී, 
සත්තසඞ්ඛාරකතවිප්පකාරඋයපක්ඛනවයසන උයපක්ඛාබ්රහ්මවිහාරවයසන
ච උයපක්ඛාපාරමීති දස පාරමියයො ලබ්භන්ති. වියසසයතො පන

යනක්ඛම්මපාරමීති යවදිතබ් ා. තථා අකිත්තිචරිොෙං විය ඉධාපි
මහාපුරිසස්ස අච්ඡරියගුණා යථාරහිංනිද්ධායරතබ් ා. යතන වුච්චති ‘‘එවිං

අච්ඡරියා යහයත, අබ්භුතා ච මයහසියනො…යප.… ධම්මස්ස
අනුභාධම්මයතො’’ති. 

යුධඤ්ජයචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

2. යසොමනස්සචරියාවණ්ණනා 

7. දුතියය ඉන්දපත්යථ පුරුත්තයමති එවිංනාමයක නගරවයර. 

කාමයතොති මාතාපිතුආදීහ ‘‘අයහො වත එයකො පුත්යතො උප්පජ්යජයයා’’ති

එවිං චිරකායල පත්ථියතො. දයියතොති පියායයතො. යසොමනස්යසොති 

විස්සුයතොති‘‘යසොමනස්යසො’’තිඑවිංපකාසනායමො. 

8. සී වාති දසකුසලකම්මපථසීයලන යචව ආචාරසීයලන ච

සමන්නාගයතො. ගුණසම්පන්යනොති සද්ධා ාහුසච්චාදිගුයණහ උයපයතො, 

පරිපුණ්යණො වා. ක ොණපටිභානවාති තිංතිංඉතිකත්තබ් සාධයනන 
උපායයකොසල්ලසඞ්ඛායතන ච සුන්දයරන පටිභායනන සමන්නාගයතො. 

වුඩ්ඪාපචායීති මාතාපිතයරො කුයල යජට්ඨාති එවිං යය ජාතිවුඩ්ඪා, යය ච

සීලාදිගුයණහ වුඩ්ඪා, යතසිං අපචායනසීයලො. හිරීමාති 

පාපජිගුච්ඡනලක්ඛණාය හරියා සමන්නාගයතො. සඞ්ගයහසු ච යකොවියදොති
දානපියවචනඅත්ථචරියාසමානත්තතාසඞ්ඛායතහ චතූහ සඞ්ගහවත්ථූහ 
යථාරහිං සත්තානිං සඞ්ගණ්හයනසු කුසයලො. එවරූයපො යරණුස්ස නාම
කුරුරාජස්සපුත්යතො යසොමනස්යසොතිවිස්සුයතොයදායහොමීතිසම් න්යධො. 

9. තස්ස රඤ්යඤො පතිකයරොති යතන කුරුරායජන පති අභික්ඛණිං 

උපකත්තබ් භායවන පතිකයරො වල්ලයභො. කුහකතාපයසොති 
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අසන්තගුණසම්භාවනලක්ඛයණනයකොහඤ්යඤන ජීවිතකප්පනයකොඑයකො

තාපයසො, තස්ස රඤ්යඤො සක්කාතබ්ය ො අයහොසි. ආරාමන්ති ඵලාරාමිං, 
යත්ථ එළාලුකලාබුකුම්භණ්ඩතිපුසාදිවල්ලිඵලානි යචව

තණ්ඩුයලයයකාදිසාකඤ්ච යරොපීයති. මා ාවච්ඡන්ති

ජාතිඅතිමුත්තකාදිපුප්ඵගච්ඡිං, යතන පුප්ඵාරාමිං දස්යසති. එත්ථ චආරාමිං
කත්වා තත්ථ මාලාවච්ඡඤ්ච යථාවුත්තඵලවච්ඡඤ්ච යරොයපත්වා තයතො

ලද්ධධනිංසිංහරිත්වාඨයපන්යතො ජීවතීතිඅත්යථොයවදිතබ්ය ො. 

තරායිං අනුභාපුබ්බිකථා – තදා මහාරක්ඛියතො නාම තාපයසො 
පඤ්චසතතාපසපරිවායරො හමවන්යත වසිත්වා යලොණම්බිලයසවනත්ථාය
ජනපදචාරිකිං චරන්යතො ඉන්දපත්ථනගරිං පත්වා රාජුයයායන වසිත්වා
සපරියසො පිණ්ඩාය චරන්යතො රාජද්වාරිං පාපුණි. රාජා ඉසිගණිං දිස්වා
ඉරියාපයථපසන්යනො අලඞ්කතමහාතයලනිසීදායපත්වාපණීයතනාහායරන

පරිවිසිත්වා ‘‘භන්යත, ඉමිං වස්සාරත්තිං මම උයයායනයයව වසථා’’ති
වත්වා යතහ සද්ධිිං උයයානිං ගන්ත්වා වසනට්ඨානානි කායරත්වා
පබ් ජිතපරික්ඛායර දත්වා නික්ඛමි. තයතො පට්ඨාය සබ්ය පි යත
රාජනියවසයන භුඤ්ජන්ති. 

රාජා පන අපුත්තයකො පුත්යත පත්යථති, පුත්තා නුභාප්පජ්ජන්ති.
වස්සාරත්තච්චයයන මහාරක්ඛියතො ‘‘හමවන්තිං ගමිස්සාමා’’ති රාජානිං
ආපුච්ඡිත්වා රඤ්ඤා කතසක්කාරසම්මායනො නික්ඛමිත්වා අන්තරාමග්යග
මජ්ඣන්හකසමයය මග්ගා ඔක්කම්ම එකස්ස සන්දච්ඡායස්ස රුක්ඛස්ස 

යහට්ඨාසපරියසොනිසීදි.තාපසාකථිංසමුට්ඨායපසුිං–‘‘රාජාඅපුත්තයකො, 
සාධුවතස්ස සයචරාජපුත්තිංලයභයයා’’ති.මහාරක්ඛියතොතිංකථිංසුත්වා

‘‘භවිස්සති නුභා යඛො රඤ්යඤො පුත්යතො, උදාහු යනො’’ති උපධායරන්යතො

‘‘භවිස්සතී’’තිඤත්වා ‘‘මාතුම්යහ චින්තයත්ථ, අජ්ජපච්චූසකායලඑයකො 
යදවපුත්යතොචවිත්වා රඤ්යඤොඅග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හනිබ් ත්තිස්සතී’’ති
ආහ. 

තිං සුත්වා එයකො කූටජටියලො ‘‘ඉදානි රාජකුලූපයකො භවිස්සාමී’’ති 

චින්යතත්වාතාපසානිංගමනකායලගිලානාලයිංකත්වානිපජ්ජිත්වා ‘‘එහ
ගච්ඡාමා’’ති වුත්යත ‘‘න සක්යකොමී’’ති ආහ. මහාරක්ඛියතො තස්ස

නිපන්නකාරණිංඤත්වා‘‘යදා සක්යකොසි, තදාආගච්යඡයයාසී’’තිඉසිගණිං
ආදාය හමවන්තයමව ගයතො. කුහයකො නිවත්තිත්වා යවයගන ගන්ත්වා
රාජද්වායර ඨත්වා ‘‘මහාරක්ඛිතස්ස උපට්ඨාකතාපයසො ආගයතො’’ති
රඤ්යඤො ආයරොචායපත්වා රඤ්ඤා යවයගන පක්යකොසාපියතො පාසාදිං
අභිරුය්හ පඤ්ඤත්යත ආසයන නිසීදි. රාජා තිං වන්දිත්වා එකමන්තිං

නිසින්යනො ඉසීනිං ආයරොගයිං පුච්ඡිත්වා ‘‘භන්යත, අතිඛිප්පිං නිවත්තිත්ථ, 
යකනත්යථනආගතත්ථා’’තිආහ. 
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මහාරාජ, ඉසිගයණො සුඛනිසින්යනො ‘‘සාධු වතස්ස සයච රඤ්යඤො 
විංසානුභාරක්ඛයකො පුත්යතො උප්පජ්යජයයා’’ති කථිං සමුට්ඨායපසි. අහිං තිං

කථිං සුත්වා ‘‘භවිස්සති නුභා යඛො රඤ්යඤො පුත්යතො, උදාහු යනො’’ති

දිබ් චක්ඛුනා ඔයලොයකන්යතො ‘‘මහද්ධියකො යදවපුත්යතො චවිත්වා
අග්ගමයහසියාසුධම්මායකුච්ඡිම්හ නිබ් ත්තිස්සතී’’ති දිස්වා ‘‘අජානන්තා

ගබ්භිං නායසයයිං, ආචික්ඛිස්සාමි තාව න’’න්ති තුම්හාකිං කථනත්ථාය

ආගයතො, කථිතිං යවො මයා, ගච්ඡාමහ’’න්ති. රාජා ‘‘භන්යත, න සක්කා
ගන්තු’’න්තිහට්ඨතුට්යඨො පසන්නචිත්යතොකුහකතාපසිංඋයයානිංයනත්වා
වසනට්ඨානිංසිංවිදහත්වාඅදාසි.යසොතයතො පට්ඨායරාජකුයලභුඤ්ජන්යතො

වසති, ‘‘දිබ් චක්ඛුයකො’’ත්යවවස්සනාමිංඅයහොසි. 

තදාය ොධිසත්යතොතාවතිිංසභවනයතොචවිත්වාතත්ථපටිසන්ධිිංගණ්හ, 
ජාතස්ස ච නාමග්ගහණදිවයස ‘‘යසොමනස්යසො’’ති නාමිං කරිිංසු. යසො 
කුමාරපරිහායරන වඩ්ඪති. කුහකතාපයසොපි උයයානස්ස එකපස්යස
නානප්පකාරිං සූයපයයසාකඤ්ච ඵලවල්ලිආදයයො ච යරොයපත්වා
පණ්ණිකානිං හත්යථ වික්කිණන්යතො ධනිං සිංහරති. අථ ය ොධිසත්තස්ස

සත්තවස්සිකකායල රඤ්යඤො පච්චන්යතො කුපියතො. යසො ‘‘තාත, 

දිබ් චක්ඛුතාපයස මා පමජ්ජා’’ති කුමාරිං පටිච්ඡායපත්වා පච්චන්තිං
වූපසයමතුිංගයතො. 

10-13. අයථකදිවසිං කුමායරො ‘‘ජටිලිං පස්සිස්සාමී’’ති උයයානිං
ගන්ත්වා කූටජටිලිං එකිං ගන්ධිකකාසාවිං නිවායසත්වා එකිං පාරුපිත්වා
උයභොහහත්යථහ ද්යවඝයටගයහත්වා සාකවත්ථුස්මිිං උදකිං සිඤ්චන්තිං
දිස්වා ‘‘අයිංකූටජටියලො අත්තයනොසමණධම්මිං අකත්වාපණ්ණිකකම්මිං
කයරොතී’’තිඤත්වා‘‘කිිංකයරොසිපණ්ණිකගහපතිකා’’තිතිං ලජ්ජායපත්වා
අවන්දිත්වාඑවනික්ඛමි. 

කූටජටියලො ‘‘අයිං ඉදායනව එවරූයපො, පච්ඡා ‘යකො ජානාති කිිං 
කරිස්සතී’ති ඉදායනව නිං නායසතුිං වට්ටතී’’ති චින්යතත්වා රඤ්යඤො
ආගමනකායල පාසාණඵලකිං එකමන්තිං ඛිපිත්වා පානීයඝටිං භින්දිත්වා
පණ්ණසාලායතිණානිවිකිරිත්වා සරීරිංයතයලනමක්යඛත්වාපණ්ණසාලිං
පවිසිත්වාසසීසිංපාරුපිත්වා මහාදුක්ඛප්පත්යතොවියමඤ්යචනිපජ්ජි.රාජා
ආගන්ත්වානගරිංපදක්ඛිණිංකත්වා නියවසනිංඅපවිසිත්වාව‘‘මමසාමිකිං
දිබ් චක්ඛුකිං පස්සිස්සාමී’’ති පණ්ණසාලද්වාරිං ගන්ත්වා තිං විප්පකාරිං
දිස්වා‘‘කිිංනුභායඛොඑත’’න්තිඅන්යතො පවිසිත්වාතිංනිපන්නකිංදිස්වාපායද

පරිමජ්ජන්යතො පුච්ඡි – ‘‘යකන, ත්විං භන්යත, එවිං වියහඨියතො, කමජ්ජ

යමයලොකිංයනමි, තිංයමසීඝිංආචික්ඛා’’ති. 

තිං සුත්වාකූටජටියලොනිත්ථුනන්යතොඋට්ඨාය දිට්යඨො, මහාරාජ, ත්විං

යම, පස්සිත්වා තය විස්සායසන අහිං ඉමිං විප්පකාරිං පත්යතො, තව
පුත්යතනම්හඑවිංවියහඨියතොති.තිංසුත්වාරාජායචොරඝාතයක ආණායපසි
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පටුන 

– ‘‘ගච්ඡථ කුමාරස්ස සීසිං ඡින්දිත්වා සරීරඤ්චස්ස ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිං 
ඡින්දිත්වා රථියා රථියිං විකිරථා’’ති. යත මාතරා අලඞ්කරිත්වා අත්තයනො
අඞ්යක නිසීදාපිතිං කුමාරිං ආකඩ්ඪිිංසු – ‘‘රඤ්ඤා යත වයධො
ආණත්යතො’’ති. කුමායරො මරණභයතජ්ජියතො මාතු අඞ්කයතො වුට්ඨාය –

‘‘රඤ්යඤොමිංදස්යසථ, සන්තිරාජකිච්චානී’’තිආහ.යත කුමාරස්සවචනිං
සුත්වා මායරතුිං අවිසහන්තා යගොණිං විය රජ්ජුයා පරිකඩ්ඪන්තා යනත්වා

රඤ්යඤොදස්යසසුිං.යතනවුත්තිං ‘‘තමහංදිස්වාන කුහක’’න්තිආදි. 

තත්ථ ථුසරාසිංවඅතණ්ඩු න්ති තණ්ඩුලකයණහවිරහතිංථුසරාසිිංවිය, 

දුමංව රුක්ඛිං විය, අන්යතො මහාසුසිරං.කදලිංව අසාරකං සීලාදිසාරරහතිං

තාපසිං අහිං දිස්වා නත්ථි ඉමස්ස සතිං සාධූනිංඣානාදිධම්යමො. කස්මා? 

සාමඤ්ඤා සමණභාවා සීලමත්තයතොපි අපගයතො පරිහීයනො අයිං, තථා හ

අයිං හිරීසුක්කධම්මජහියතො පජහතහරිසඞ්ඛාතසුක්කධම්යමො. 

ජීවිතවුත්තිකාරණාති ‘‘යකවලිං ජීවිතස්යසව යහතු අයිං තාපසලිඞ්යගන 

චරතී’’ති චින්යතසින්ති දස්යසති. පරන්තිහීති පරන්යතො පච්චන්යතො

නිවාසභූයතො එයතසිං අත්ථීති පරන්තියනො, සීමන්තරිකවාසියනො. යතහ
පරන්තීහ අටවියකහ පච්චන්තයදයසො යඛොභියතො අයහොසි. තිං
පච්චන්තයකොපිං නියසයධතුිං වූපසයමතුිං ගච්ඡන්යතො මම පිතා කුරුරාජා

‘‘තාත යසොමනස්සකුමාර, මය්හිං සාමිකිං උග්ගතාපනං යඝොරතපිං

පරමසන්තින්ද්රියිං ජටි ංමා පමජ්ජි. යසොහඅම්හාකිංසබ් කාමදයදො, තස්මා 

ෙදිච්ඡකං චිත්තරුචියිංතස්සචිත්තානුභාකූලිං පවත්යතහි අනුභාවත්යතහී’’තිතදා
මිංඅනුභාසාසීතිදස්යසති. 

14. තමහං ගන්ත්වානුපට්ඨානන්ති පිතු වචනිං අනතික්කන්යතො තිං 
කූටතාපසිංඋපට්ඨානත්ථිංගන්ත්වාතිංසාකවත්ථුස්මිිංඋදකිංආසිඤ්චන්තිං

දිස්වා ‘‘පණ්ණියකො අය’’න්ති ච ඤත්වා කච්චි යත, ගහපති, කුස න්ති, 

ගහපති, යත සරීරස්ස කච්චි කුසලිං කුසලයමව, තථා හ සාකවත්ථුස්මිිං

උදකිංආසිඤ්චසි.කිිංවාතවහරඤ්ඤිංවාසුවණ්ණිංවා ආහරීෙතු, තථාහ
පණ්ණිකවුත්තිිංඅනුභාතිට්ඨසීතිඉදිංවචනිං අභාසිිං. 

15. යතන යසො කුපියතො ආසීති යතන මයා වුත්තගහපතිවායදන යසො
මානනිස්සියතොමානිංඅල්ලීයනොකුහයකොමය්හිංකුපියතො කුද්යධොඅයහොසි.

කුද්යධොචසමායනො ‘‘ඝාතායපමතුවංඅජ්ජ, රට්ඨා පබ්බාජොමවා’’තිආහ. 

තත්ථ තුවං අජ්ජාති, ත්විං අජ්ජ, ඉදානියයව රඤ්යඤො ආගතකායලති
අත්යථො. 

16. නියසධයිත්වා පච්චන්තන්ති පච්චන්තිං වූපසයමත්වා නගරිං 

අපවිට්යඨොතඞ්ඛණඤ්යඤවඋයයානිංගන්ත්වා කුහකං කුහකතාපසිං කච්චි

යත, භන්යත, ෙමනීෙං, සම්මායනො යත පවත්තියතොති කුමායරන යත
සම්මායනොපවත්තියතොඅයහොසි. 
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17. කුමායරො ෙථා නාසියෙොති යථා කුමායරො නාසියයො නායසතබ්ය ො

ඝාතායපතබ්ය ො, තථා යසො පායපොතස්ස රඤ්යඤොආචික්ඛි. ආණායපසීති

මය්හිං සාමියක ඉමස්මිිං දිබ් චක්ඛුතාපයස සති කිිං මම න නිප්ඵජ්ජති, 

තස්මා පුත්යතන යම අත්යථො නත්ථි, තයතොපි අයයමව යසයයයොති 
චින්යතත්වාආණායපසි. 

18. කින්ති? සීසං තත්යථව ඡින්දිත්වාති යස්මිිං ඨායන තිං කුමාරිං

පස්සථ, තත්යථවතස්සසීසිංඡින්දිත්වාසරීරඤ්චස්ස කත්වානචතුෙණ්ඩිකං 
චතුයරො ඛණ්යඩකත්වා රථියා රථියිංනීයන්තා වීථියතො වීථිිං වික්ඛිපන්තා

දස්යසථ.කස්මා? සාගති ජටි හීළිතාතියයහඅයිංජටියලොහීළියතො, යතසිං

ජටිලහීළිතානිං සා ගති සා නිප්ඵත්ති යසො විපායකොති. ජටි හීළිතාති වා
ජටිලහීළනයහතුසා තස්සනිප්ඵත්තීතිඑවඤ්යචත්ථඅත්යථොදට්ඨබ්ය ො. 

19. තත්ථාතිතස්ස රඤ්යඤොආණායිං, තස්මිිං වා තාපසස්ස පරිභයව. 

කාරණිකාති ඝාතකා, යචොරඝාතකාති අත්යථො. චණ්ඩාති කුරූරා. ලුද්දාති

සුදාරුණා. අකාරුණාති තස්යසව යවවචනිං කතිං. ‘‘අකරුණා’’තිපි පාළි, 

නික්කරුණාති අත්යථො. මාතු අඞ්යක නිසින්නස්සාති මම මාතු සුධම්මාය
යදවියා උච්ඡඞ්යග නිසින්නස්ස. ‘‘නිසින්නස්සා’’ති අනාදයර සාමිවචනිං. 

ආකඩ්ඪිත්වා නෙන්ති මන්ති මාතරා අලඞ්කරිත්වා අත්තයනො අඞ්යක 
නිසීදාපිතිං මිං රාජාණාය යත යචොරඝාතකා යගොණිං විය රජ්ජුයා
ආකඩ්ඪිත්වා ආඝාතනිංනයන්ති. කුමායර පනනීයමායන දාසිගණපරිවුතා 
සද්ධිිංඔයරොයධහසුධම්මායදවීනාගරාපි‘‘මයිංනිරපරාධිංකුමාරිංමායරතුිං
න දස්සාමා’’තියතනසද්ධිිංයයවඅගමිංසු. 

20. බන්ධතං ගාළ්හබන්ධනන්ති ගාළ්හ න්ධනිං  න්ධන්තානිං යතසිං 

කාරණිකපුරිසානිං. රාජකිරිොනි අත්ථි යමති මයා රඤ්යඤො වත්තබ් ානි

රාජකිච්චානිඅත්ථි.තස්මා රඤ්යඤොදස්යසථමං ඛිප්පන්තියතසිංඅහිංඑවිං
වචනිංඅවචිං. 

21. රඤ්යඤො දස්සයිංසු, පාපස්ස පාපයසවියනොතිඅත්තනා පාපසීලස්ස 
ලාමකාචාරස්ස කූටතාපසස්ස යසවනයතො පාපයසවියනො රඤ්යඤො මිං

දස්සයිංසු. දිස්වාන තං සඤ්ඤායපසින්ති තිං මම පිතරිං කුරුරාජානිං

පස්සිත්වා ‘‘කස්මා මිං, යදව, මාරායපසී’’ති වත්වා යතන ‘‘කස්මා ච පන
ත්විංමය්හිංසාමිකිං දිබ් චක්ඛුතාපසිංගහපතිවායදනසමුදාචරි.ඉදඤ්චිදඤ්ච

විප්පකාරිං කරී’’ති වුත්යත ‘‘යදව, ගහපතිඤ්යඤව ‘ගහපතී’ති වදන්තස්ස
යකොමය්හිංයදොයසො’’තිවත්වාතස්ස නානාවිධානිමාලාවච්ඡානියරොයපත්වා
පුප්ඵපණ්ණඵලාඵලාදීනිං වික්කිණනිං හත්ථයතො චස්ස තානි යදවසිකිං
වික්කිණන්යතහ මාලාකාරපණ්ණියකහ සද්දහායපත්වා 

‘‘මාලාවත්ථුපණ්ණවත්ථූනි උපධායරථා’’ති වත්වා පණ්ණසාලඤ්චස්ස
පවිසිත්වා පුප්ඵාදිවික්කියලද්ධිං කහාපණකභණ්ඩිකිං අත්තයනො පුරියසහ
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නීහරායපත්වා රාජානිං සඤ්ඤායපසිිං තස්ස කූටතාපසභාවිං ජානායපසිිං. 

මමඤ්ච වසමානයින්ති යතන සඤ්ඤාපයනන ‘‘සච්චිං යඛො පන කුමායරො

වදති, අයිංකූටතාපයසො පුබ්ය අප්පිච්යඡොවියහුත්වාඉදානි මහාපරිග්ගයහො

ජායතො’’ති යථාතස්මිිංනිබ්බින්යනො මම වයස වත්තති, එවිං රාජානිං මම
වසමායනසිිං. 

තයතො මහාසත්යතො ‘‘එවරූපස්ස  ාලස්ස රඤ්යඤො සන්තියක
වසනයතො හමවන්තිංපවිසිත්වාපබ් ජිතුිංයුත්ත’’න්තිචින්යතත්වාරාජානිං

ආපුච්ඡි – ‘‘න යම, මහාරාජ, ඉධ වායසන අත්යථො, අනුභාජානාථ මිං

පබ් ජිස්සාමී’’ති. රාජා ‘‘තාත, මයා අනුභාපධායරත්වාව යත වයධො

ආණත්යතො, ඛම මය්හිං අපරාධ’’න්ති මහාසත්තිං ඛමායපත්වා ‘‘අජ්යජව

ඉමිං රජ්ජිං පටිපජ්ජාහී’’ති ආහ. කුමායරො ‘‘යදව, කිමත්ථි මානුභාසයකසු 

යභොයගසු, අහිං පුබ්ය  දීඝරත්තිං දිබ් යභොගසම්පත්තියයො අනුභාභවිිං, න

තත්ථාපි යම සඞ්යගො, පබ් ජිස්සායමවාහිං, න තාදිසස්ස  ාලස්ස
පරයනයයබුද්ධියනොසන්තියකවසාමී’’ති වත්වාතිංඔවදන්යතො– 

‘‘අනිසම්මකතිංකම්මිං, අනවත්ථායචින්තිතිං; 

යභසජ්ජස්යසවයවභඞ්යගො, විපායකොයහොතිපාපයකො. 

‘‘නිසම්මචකතිංකම්මිං, සම්මාවත්ථායචින්තිතිං; 

යභසජ්ජස්යසවසම්පත්ති, විපායකොයහොතිභද්රයකො. 

‘‘අලයසොගිහීකාමයභොගීනසාධු, අසඤ්ඤයතොපබ් ජියතොනසාධු; 

රාජානසාධුඅනිසම්මකාරී, යයොපණ්ඩියතොයකොධයනොතිංනසාධු. 

‘‘නිසම්මඛත්තියයොකයරා, නානිසම්මදිසම්පති; 

නිසම්මකාරියනොරාජ, යයසොකිත්තිචවඩ්ඪති. 

‘‘නිසම්මදණ්ඩිංපණයයයයඉස්සයරො, යවගාකතිංතප්පතිභූමිපාල; 

සම්මාපණීධීචනරස්සඅත්ථා, අනානුභාතප්පායතභවන්ති පච්ඡා. 

‘‘අනානුභාතප්පානි හ යය කයරොන්ති, විභජ්ජ කම්මායතනානි

යලොයක; 

විඤ්ඤුප්පසත්ථානිසුඛුද්රයානි, භවන්තිබුද්ධානුභාමතානි තානි. 

‘‘ආගච්ඡුිං යදොවාරිකාඛග්ග න්ධා, කාසාවියා හන්තුමමිංජනින්ද; 

මාතුඤ්චඅඞ්කස්මිමහිංනිසින්යනො, ආකඩ්ඪියතොසහසායතහ යදව. 

‘‘කටුකඤ්හ සම් ාධිං සුකිච්ඡිං පත්යතො, මධුරම්පියිං ජීවිතිං ලද්ධ

රාජ; 
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කිච්යඡනහිං අජ්ජ වධා පමුත්යතො, 

පබ් ජ්ජයමවාභිමයනොහමස්මී’’ති. (ජා.1.15.227-234) – 

ඉමාහගාථාහධම්මිංයදයසසි. 

තත්ථ අනිසම්මාති අනුභාපධායරත්වා. අනවත්ථාොති අවවත්ථයපත්වා. 

යවභඞ්යගොති විපත්ති. විපායකොති නිප්ඵත්ති. අසඤ්ඤයතොති අසිංවුයතො

දුස්සීයලො. පණයෙෙොතිපට්ඨයපයය. යවගාතියවයගන සහසා. සම්මාපණීධී

චාති සම්මාපණිධිනා, යයොනියසො ඨපියතන චිත්යතනකතා නරස්ස අත්ථා

පච්ඡා අනානුතප්පා භවන්තීති අත්යථො. විභජ්ජාති ඉමානි කාතුිං යුත්තානි, 

ඉමානි අයුත්තානීති එවිං පඤ්ඤාය විභජිත්වා. කම්මාෙතනානීතිකම්මානි. 

බුද්ධානුමතානීති පණ්ඩියතහ අනුභාමතානි අනවජ්ජානි යහොන්ති. කටුකන්ති

දුක්ඛිංඅසාතිං, සම්බාධං සුකිච්ඡං මරණභයිං පත්යතොම්හ.  ද්ධාතිඅත්තයනො

ඤාණ යලන ජීවිතිං ලභිත්වා. පබ්බජ්ජයමවාභිමයනොති

පබ් ජ්ජාභිමුඛචිත්යතොඑවාහමස්ම. 

එවිං මහාසත්යතනධම්යමයදසියත රාජා යදවිිංආමන්යතසි – ‘‘යදවි, 
ත්විං පුත්තිං නිවත්යතහී’’ති. යදවීපි කුමාරස්ස පබ් ජ්ජයමව යරොයචසි.

මහාසත්යතො මාතාපිතයරො වන්දිත්වා ‘‘සයච මය්හිං යදොයසො අත්ථි, තිං
ඛමථා’’ති ඛමායපත්වා මහාජනිං ආපුච්ඡිත්වා හමවන්තාභිමුයඛො අගමාසි.
ගයත ච පන මහාසත්යත මහාජයනො කූටජටිලිං යපොයථත්වා ජීවිතක්ඛයිං
පායපසි. ය ොධිසත්යතොපි සනාගයරහ අමච්චපාරිසජ්ජාදීහ රාජපුරියසහ
අස්සුමුයඛහ අනුභා න්ධියමායනො යත නිවත්යතසි. මනුභාස්යසසු නිවත්යතසු 
මනුභාස්සවණ්යණනාගන්ත්වා යදවතාහ නීයතො සත්ත පබ් තරාජියයො
අතික්කමිත්වා හමවන්යත විස්සකම්මුනා නිම්මිතාය පණ්ණසාලාය
ඉසිපබ් ජ්ජිංපබ් ජි.යතන වුත්තිං– 

22. 

‘‘යසොමිංතත්ථඛමායපසි, මහාරජ්ජිංඅදාසියම; 

යසොහිංතමිංදාලයත්වා, පබ් ජිිංඅනගාරිය’’න්ති. 

තත්ථ තමං දා යිත්වාති කාමාදීනවදස්සනස්ස පටිපක්ඛභූතිං

සම්යමොහතමිංවිධමිත්වා. පබ්බජින්තිඋපාගච්ඡිිං. අනගාරිෙන්ති පබ් ජ්ජිං. 

23. ඉදානි යදත්ථිංතදාතිංරාජිස්සරියිංපරිච්චත්තිං, තිංදස්යසතුිං ‘‘න

යමයදස්ස’’න්තිඔසානගාථමාහ.තස්සත්යථොවුත්තනයයොව. 

එවිං පන මහාසත්යත පබ් ජියත යාව යසොළසවස්සකාලා රාජකුයල 

පරිචාරිකයවයසන යදවතායයව නිං උපට්ඨහිංසු. යසො තත්ථ
ඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ් ත්යතත්වාබ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 
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තදා කුහයකො යදවදත්යතො අයහොසි, මාතා මහාමායා, 

මහාරක්ඛිතතාපයසො සාරිපුත්තත්යථයරො, යසොමනස්සකුමායරො
යලොකනායථො. 

තස්ස යුධඤ්ජෙචරිොෙං (චරියා. 3.1 ආදයයො) වුත්තනයයයනව දස
පාරමියයො නිද්ධායරතබ් ා. ඉධාපි යනක්ඛම්මපාරමී අතිසයවතීති සා එව 

යදසනිං ආරුළ්හා. තථා සත්තවස්සිකකායල එව රාජකිච්යචසු සමත්ථතා, 

තස්ස තාපසස්ස කූටජටිලභාවපරිග්ගණ්හනිං, යතන පයුත්යතන රඤ්ඤා

වයධ ආණත්යත සන්තාසාභායවො, රඤ්යඤො සන්තිකිං ගන්ත්වා
නානානයයහ තස්ස සයදොසතිං අත්තයනො ච නිරපරාධතිං මහාජනස්ස
මජ්යඣ පකායසත්වා රඤ්යඤො ච පරයනයයබුද්ධිතිං  ාලභාවඤ්ච
පට්ඨයපත්වායතනඛමාපියතපි තස්සසන්තියකවාසයතොරජ්ජිස්සරියයතොච
සිංයවගමාපජ්ජිත්වා නානප්පකාරිං යාචියමායනනපි හත්ථගතිං රජ්ජසිරිිං

යඛළපිණ්ඩිං විය ඡඩ්යඩත්වා කත්ථචි අලග්ගචිත්යතන හුත්වා පබ් ජනිං, 
පබ් ජිත්වා පවියවකාරායමන හුත්වා නචිරස්යසව අප්පකසියරන
ඣානාභිඤ්ඤානිබ් ත්තනන්ති එවමාදයයො මහාසත්තස්ස ගුණානුභාභාවා 
විභායවතබ් ාති. 

යසොමනස්සචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

3. අයයොඝරචරියාවණ්ණනා 

24. තතියය අයෙොඝරම්හි සංවඩ්යඪොති අමනුභාස්සඋපද්දවපරිවජ්ජනත්ථිං 
චතුරස්සසාලවයසන කයත මහති සබ් අයයොමයය යගයහ සිංවඩ්යඪො. 

නායමනාසි අයෙොඝයරොති අයයොඝයර ජාතසිංවඩ්ඪභායවයනව
‘‘අයයොඝරකුමායරො’’තිනායමනපාකයටො අයහොසි. 

25-6. තදා හ කාසිරඤ්යඤො අග්ගමයහසියා පුරිමත්තභායව සපත්ති
‘‘තව ජාතිං ජාතිං පජිං ඛායදයය’’න්ති පත්ථනිං පට්ඨයපත්වා 
යක්ඛිනියයොනියිං නිබ් ත්තා ඔකාසිං ලභිත්වා තස්සා විජාතකායල ද්යව
වායර පුත්යත ඛාදි. තතියවායර පන ය ොධිසත්යතො තස්සා කුච්ඡියිං

පටිසන්ධිිං ගණ්හ.රාජා‘‘යදවියාජාතිංජාතිංපජිංඑකායක්ඛිනීඛාදති, කිිං
නුභා යඛො කාතබ් ’’න්ති මනුභාස්යසහ සම්මන්යතත්වා ‘‘අමනුභාස්සා නාම

අයයොඝරස්ස භායන්ති, අයයොඝරිං කාතුිං වට්ටතී’’ති වුත්යත කම්මායර
ආණායපත්වා ථම්යභ ආදිිං කත්වා අයයොමයයයහව සබ් යගහසම්භායරහ
චතුරස්සසාලිං මහන්තිං අයයොඝරිං නිට්ඨායපත්වා පරිපක්කගබ්භිං යදවිිං
තත්ථ වායසසි. සා තත්ථ ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණිං පුත්තිං විජාය. 

‘‘අයයොඝරකුමායරො’’ත්යවවස්සනාමිං කරිිංසු. තිං ධාතීනිං දත්වා මහන්තිං
ආරක්ඛිං සිංවිදහත්වාරාජායදවිිංඅන්යතපුරිංආයනසි.යක්ඛිනීපිඋදකවාරිං
ගන්ත්වා යවස්සවණස්සඋදකිංවහන්තීජීවිතක්ඛයිංපත්තා. 
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මහාසත්යතො අයයොඝයරයයව වඩ්ඪිත්වා විඤ්ඤුතිං පත්යතො, තත්යථව 
සබ් සිප්පානි උග්ගණ්හ. රාජා පුත්තිං යසොළසවස්සුද්යදසිකිං විදිත්වා 

‘‘රජ්ජමස්ස දස්සාමී’’ති අමච්යචආණායපසි – ‘‘පුත්තිං යමආයනථා’’ති.

යත ‘‘සාධු, යදවා’’ති නගරිං අලඞ්කාරායපත්වා සබ් ාලඞ්කාරවිභූසිතිං
මඞ්ගලවාරණිංආදායතත්ථ ගන්ත්වාකුමාරිංඅලඞ්කරිත්වාහත්ථික්ඛන්යධ
නිසීදායපත්වා නගරිං පදක්ඛිණිං කායරත්වා රඤ්යඤො දස්යසසුිං.
මහාසත්යතො රාජානිං වන්දිත්වා අට්ඨාසි. රාජා තස්ස සරීරයසොභිං
ඔයලොයකත්වා  ලවසියනයහන තිං ආලිඞ්ගිත්වා ‘‘අජ්යජව යම පුත්තිං 
අභිසිඤ්චථා’’ති අමච්යච ආණායපසි. මහාසත්යතො පිතරිං වන්දිත්වා ‘‘න

මය්හිංරජ්යජන අත්යථො, අහිංපබ් ජිස්සාමි, පබ් ජ්ජිංයමඅනුභාජානාථා’’ති

ආහ.යතනවුත්තිං ‘‘දුක්යෙනජීවියතො ද්යධො’’තිආදි. 

තත්ථ දුක්යෙනාති, තාත, තවභාතිකා ද්යව එකායයක්ඛිනියා ඛාදිතා, 
තුය්හිංපනතයතොඅමනුභාස්සභයයතොනිවාරණත්ථිංකයතනදුක්යඛන මහතා

ආයායසන ජීවියතො  ද්යධො. සංපීයළ පතියපොසියතොති නානාවිධාය 
අමනුභාස්සරක්ඛාය සම් ායධ අයයොඝයර විජායනකාලයතො පට්ඨාය යාව 

යසොළසවස්සුප්පත්තියා සම් ායධ සිංවඩ්ඪියතොති අත්යථො. අජ්යජව, පුත්ත, 

පටිපජ්ජ, යකව ංවසුධංඉමන්තිකඤ්චනමාලාලඞ්කතස්ස යසතච්ඡත්තස්ස
යහට්ඨා රතනරාසිම්හ ඨයපත්වා තීහ සඞ්යඛහ අභිසිඤ්චියමායනො ඉමිං
කුලසන්තකිංයකවලිංසකලිංසමුද්දපරියන්තිංතයතොයයවසහ රට්යඨහීති 

සරට්ඨකං සහනිගයමහමහාගායමහීති සනිගමං අපරිමියතනපරිවාරජයනන

සද්ධිිං සජනං ඉමිං වසුධිං මහාපථවිිං අජ්යජව, පුත්ත, පටිපජ්ජ, රජ්ජිං

කායරහීති අත්යථො. වන්දිත්වා ෙත්තිෙං. අඤ්ජලිං පග්ගයහත්වාන, ඉදං 

වචනමබ්රවින්තිඛත්තියිංකාසිරාජානිංමමපිතරිංවන්දිත්වාතස්සඅඤ්ජලිිං 
පණායමත්වාඉදිංවචනිංඅභාසිිං. 

27. යෙ යකචිමහිො සත්තාති ඉමිස්සා මහාපථවියා යය යකචි සත්තා

නාම. හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣිමාති ලාමකා යචව උත්තමා ච, උභින්නිං

යවමජ්යඣ භවත්තාමජ්ඣිමාච. සයකයගයහතිසබ්ය යතසයකයගයහ. 

සකඤාතිභීති සයකහ ඤාතීහ සම්යමොදමානා විස්සට්ඨා අනුභාක්කණ්ඨිතා 
යථාවිභවිංවඩ්ඪන්ති. 

28. ඉදං ය ොයක උත්තරිෙන්ති ඉදිං පන ඉමස්මිිං යලොයක අසදිසිං, 

මය්හිංඑව ආයවණිකිං.කිිංපනතිං සංපීයළමමයපොසනන්තිසම් ායධමම 

සිංවඩ්ඪනිං. තථා හ අයෙොඝරම්හි සංවඩ්යඪො, අප්පයභ චන්දසූරියෙති

චන්දසූරියානිංපභාරහයතඅයයොඝයර සංවඩ්යඪොම්හීතිසිංවඩ්යඪොඅම්හ. 

29. පූතිකුණපසම්පුණ්ණාති පූතිගන්ධනානප්පකාරකුණපසම්පුණ්ණා 

ගූථනිරයසදිසා. මාතුකුච්ඡියතො ජීවිතසිංසයය වත්තමායනකථිං මුච්චිත්වා 

නික්ඛමිත්වා. තයතො යඝොරතයරති තයතොපි ගබ්භවාසයතො දාරුණතයර, 
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අවිස්සට්ඨවායසන දුක්යඛ. පක්ඛිත්තයෙොඝයරති පක්ඛිත්යතො අයයොඝයර, 
 න්ධනාගායරඨපියතොවිය අයහොසින්තිදස්යසති. 

30. ෙදිහන්ති එත්ථ ෙදීති නිපාතමත්තිං. තාදිසන්ති යාදිසිං පුබ්ය 

වුත්තිං, තාදිසිං පරමදාරුණිං දුක්ඛිං පත්වා අහිං රජ්යජසු ෙදි රජ්ජාම යදි

රමිස්සාමි, එවිං සන්යත පාපානං ලාමකානිං නිහීනපුරිසානිං උත්තයමො 

නිහීනතයමො සිෙං. 

31. උක්කණ්ඨියතොම්හි කායෙනාති අපරිමුත්තගබ්භවාසාදිනා

පූතිකායයන උක්කණ්ඨියතොනිබ්බින්යනොඅම්හ. රජ්යජනම්හි අනත්ථියකොති
රජ්යජනපි අනත්ථියකො අම්හ. යක්ඛිනියා හත්ථයතො මුත්යතොපි හ නාහිං

අජරාමයරො, කිිං යම රජ්යජන, රජ්ජඤ්හ නාම සබ්ය සිං අනත්ථානිං

සන්නිපාතට්ඨානිං, තත්ථඨිතකාලයතොපට්ඨායදුන්නික්ඛමිංයහොති, තස්මා

තිං අනුභාපගන්ත්වා නිබ්බුතිංපරියෙසිස්සං, ෙත්ථමංමච්චන මද්දියෙතියත්ථ

ඨිතිංමිංමහායසයනොමච්චුරාජානමද්දියයනඔත්ථයරයයන අභිභයවයය, 
තිංනිබ්බුතිිංඅමතමහානිබ් ානිංපරියයසිස්සාමීති. 

32. එවාහං චින්තයිත්වානාති එවිං ඉමිනා වුත්තප්පකායරන
නානප්පකාරිං සිංසායර ආදීනවිං පච්චයවක්ඛයණන නිබ් ායන

ආනිසිංසදස්සයනනචයයොනියසොචින්යතත්වා. විරවන්යතමහාජයනතිමයා
විප්පයයොගදුක්ඛාසහයනන විරවන්යත පරියදවන්යත මාතාපිතුප්පමුයඛ

මහන්යත ජයන. නායගොව බන්ධනං යඡත්වාති යථා නාම මහා යලො

හත්ථිනායගො දුබ් ලතරිං රජ්ජු න්ධනිං සුයඛයනව ඡින්දති, එවයමව
ඤාතිසඞ්ගාදියභදස්ස තස්මිිංජයන තණ්හා න්ධනස්සඡින්දයනන න්ධනිං

යඡත්වා කානනසඞ්ඛාතිං මහාවනිං පබ් ජ්ජූපගමනවයසන පාවිසිං. 
ඔසානගාථාවුත්තත්ථාඑව. 

තත්ථ ච මහාසත්යතො අත්තයනො පබ් ජ්ජාධිප්පායිං ජානිත්වා ‘‘තාත, 

කිිංකාරණා පබ් ජසී’’ති රඤ්ඤා වුත්යතො ‘‘යදව, අහිං මාතුකුච්ඡිම්හ දස
මායස ගූථනිරයය විය වසිත්වා මාතු කුච්ඡියතො නික්ඛන්යතො යක්ඛිනියා
භයයන යසොළසවස්සානි  න්ධනාගායර වසන්යතො  හ ඔයලොයකතුම්පින

ලභිිං, උස්සදනිරයය පක්ඛිත්යතො විය අයහොසිිං, යක්ඛිනියතො මුත්යතොපි

අජරාමයරො න යහොමි, මච්චු නායමස න සක්කා යකනචි ජිනිතුිං, භයව 

උක්කණ්ඨියතොම්හ, යාව යම  යාධිජරාමරණානි නාගච්ඡන්ති, තාවයදව

පබ් ජිත්වා ධම්මිං චරිස්සාමි, අලිං යම රජ්යජන, අනුභාජානාහ මිං, යදව, 

පබ් ජිතු’’න්තිවත්වා – 

‘‘යයමකරත්තිිං පඨමිං, ගබ්යභවසතිමාණයවො; 

අබ්භුට්ඨියතොවයසොයාති, සගච්ඡිංනනිවත්තතී’’ති.(ජා. 1.15.363) 

– 
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ආදිනා චතුවීසතියා ගාථාහ පිතු ධම්මිං යදයසත්වා ‘‘මහාරාජ, තුම්හාකිං

රජ්ජිං තුම්හාකයමව යහොතු, න මය්හිං ඉමිනා අත්යථො, තුම්යහහ සද්ධිිං 

කයථන්යතයයව  යාධිජරාමරණානි ආගච්යඡයයිං, තිට්ඨථ තුම්යහ’’ති

වත්වා අයදාමිං ඡින්දිත්වා මත්තහත්ථී විය, කඤ්චනපඤ්ජරිං භින්දිත්වා

සීහයපොතයකොවිය, කායමපහාය මාතාපිතයරොවන්දිත්වානික්ඛමි. අථස්ස

පිතා ‘‘අයිං නාම කුමායරො පබ් ජිතුකායමො, කිමඞ්ගිං පනාහිං, මමාපි
රජ්යජනඅත්යථොනත්ථී’’ති රජ්ජිංපහාය යතනසද්ධිිංඑවනික්ඛමි.තස්මිිං
නික්ඛමන්යත යදවීපි අමච්චාපි බ්රාහ්මණගහපතිකාදයයොපීති
සකලනගරවාසියනො යභොයග ඡඩ්යඩත්වා නික්ඛමිිංසු. සමාගයමො මහා 

අයහොසි, පරිසාද්වාදසයයොජනිකාජාතා, යතආදායමහාසත්යතොහමවන්තිං
පාවිසි. 

සක්යකො යදවරාජා තස්ස නික්ඛන්තභාවිං ඤත්වා විස්සකම්මිං 
යපයසත්වා ද්වාදසයයොජනායාමිං සත්තයයොජනවිත්ථාරිං අස්සමපදිං

කායරසි, සබ්ය  ච පබ් ජිතපරික්ඛායර පටියාදායපසි. ඉධ මහාසත්තස්ස
පබ් ජ්ජාචඔවාදදානඤ්ච බ්රහ්මයලොකපරායනතාචපරිසායසම්මාපටිපත්ති

ච සබ් ා මහායගොවින්දචරිොෙං (චරියා. 1.37 ආදයයො) වුත්තනයයයනව 

යවදිතබ් ා. 

තදා මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි අයහසුිං, පරිසා බුද්ධපරිසා, 
අයයොඝරපණ්ඩියතොයලොකනායථො. 

තස්ස යසසපාරමිනිද්ධාරණා ආනුභාභාවවිභාවනා ච යහට්ඨා
වුත්තනයයයනව යවදිතබ් ාති. 

අයයොඝරචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

4. භිසචරියාවණ්ණනා 

34. 

චතුත්යථ ෙදා යහොම, කාසීනං පුරවරුත්තයමති ‘‘කාසී’’ති
 හුවචනවයසන ලද්ධයවොහාරස්ස රට්ඨස්ස නගරවයර  ාරාණසියිං යස්මිිං

කායල ජාතසිංවඩ්යඪො හුත්වා වසාමීති අත්යථො. භගිනී ච භාතයරො සත්ත, 

නිබ්බත්තා යසොත්තියෙ කුය ති උපකඤ්චනාදයයො ඡ අහඤ්චාති භාතයරො
සත්තසබ් කනිට්ඨාකඤ්චනයදවීනාමභගිනීචාතිසබ්ය මයිංඅට්ඨජනා 
මන්තජ්යඣනනිරතතායයසොත්තියයඋදියතොදියතමහතිබ්රාහ්මණකුයලතදා
නිබ් ත්තා ජාතාතිඅත්යථො. 

35. 
ය ොධිසත්යතො හ තදා  ාරාණසියිං අසීතියකොටිවිභවස්ස 

බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති. තස්ස
‘‘කඤ්චනකුමායරො’’ති නාමිං කරිිංසු. අථස්ස පදසා විචරණකායල අපයරො
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පුත්යතොවිජාය.‘‘උපකඤ්චනකුමායරො’’තිස්සනාමිං කරිිංසු.තයතොපට්ඨාය
මහාසත්තිං‘‘මහාකඤ්චනකුමායරො’’ති සමුදාචරන්ති.එවිංපටිපාටියාසත්ත
පුත්තා අයහසුිං. සබ් කනිට්ඨා පන එකා ධීතා. තස්සා ‘‘කඤ්චනයදවී’’ති
නාමිංකරිිංසු.මහාසත්යතොවයප්පත්යතො තක්කසිලිංගන්ත්වාසබ් සිප්පානි
උග්ගයහත්වාපච්චාගඤ්ඡි. 

අථ නිං මාතාපිතයරො ඝරාවායසන  න්ධිතුකාමා ‘‘අත්තයනො

සමානජාතිකුලයතො යතදාරිකිංආයනස්සාමා’’තිවදිිංසු.යසො‘‘අම්ම, තාත, 
න මය්හිං ඝරාවායසන අත්යථො. මය්හඤ්හ සබ්ය ො යලොකසන්නිවායසො

ආදිත්යතො විය සප්පටිභයයො,  න්ධනාගාරිං විය පලිබුද්ධනිං, උක්කාරභූමි

වියජිගුච්යඡොහුත්වාඋපට්ඨාති, නයමචිත්තිංකායමසු රජ්ජති, අඤ්යඤයවො

පුත්තාඅත්ථි, යත ඝරාවායසන නිමන්යතථා’’තිවත්වාපුනප්පුනිංයාචියතොපි

සහායයහ යාචාපියතොපි න ඉච්ඡි, අථ නිං සහායා ‘‘සම්ම, කිිං පන ත්විං
පත්ථයන්යතො කායම පරිභුඤ්ජිතුිං න ඉච්ඡසී’’ති පුච්ඡිිංසු. යසො යතසිං

අත්තයනො යනක්ඛම්මජ්ඣාසයිං ආයරොයචසි. යතන වුත්තිං ‘‘එයතසං

පුබ්බයජොආසි’’න්තිආදි. 

තත්ථ එයතසං පුබ්බයජො ආසින්ති එයතසිං උපකඤ්චනකාදීනිං

සත්තන්නිං යජට්ඨභාතියකො අහිං තදා අයහොසිිං. හිරීසුක්කමුපාගයතොති
සුක්කවිපාකත්තා සන්තානස්ස වියසොධනයතො ච සුක්කිං

පාපජිගුච්ඡනලක්ඛණිං හරිිං භුසිං ආගයතො, අතිවිය පාපිං ජිගුච්ඡන්යතො

ආසින්ති අත්යථො. භවං දිස්වාන භෙයතො, යනක්ෙම්මාභිරයතො අහන්ති 
කාමභවාදීනිං වයසන සබ් ිං භවිං පක්ඛන්දිතුිං ආගච්ඡන්තිං චණ්ඩහත්ථිිං

විය, හිංසිතුිං ආගච්ඡන්තිංඋක්ඛිත්තාසිකිංවධකිංවිය, සීහිංවිය, යක්ඛිංවිය, 

රක්ඛසිං විය, යඝොරවිසිං විය, ආසිවිසිං විය, ආදිත්තිං අඞ්ගාරිං විය, 
සප්පටිභයිං භයානකභාවයතො පස්සිත්වා තයතො මුච්චනත්ථඤ්ච
පබ් ජ්ජාභිරයතො පබ් ජිත්වා ‘‘කථිං නුභා යඛො ධම්මචරියිං සම්මාපටිපත්තිිං

පූයරයයිං, ඣානසමාපත්තියයො ච නිබ් ත්යතයය’’න්ති 
පබ් ජ්ජාකුසලධම්මපඨමජ්ඣානාදිඅභිරයතොතදාඅහිංආසින්තිඅත්යථො. 

36. පහිතාතිමාතාපිතූහයපසිතා. එකමානසාති සමානජ්ඣාසයාපුබ්ය 
මයාඑකච්ඡන්දාමනාපචාරියනොමාතාපිතූහපහතත්තාපනමම පටික්කූලිං

අමනාපිං වදන්තා. කායමහි මං නිමන්යතන්තීති මහාපිතූහ වා එකමානසා

කායමහමිංනිමන්යතන්ති. කු වංසං ධායරහීතිඝරාවාසිංසණ්ඨයපන්යතො
අත්තයනො කුලවිංසිං ධායරහ පතිට්ඨයපහීති කායමහ මිං නිමන්යතසුන්ති
අත්යථො. 

37. ෙං යතසං වචනං වුත්තන්ති යතසිං මම පියසහායානිං යිං වචනිං

වුත්තිං. ගිහිධම්යමසුොවහන්තිගිහභායවසතිගහට්ඨභායවඨිතස්ස පුරිසස්ස
ඤායානුභාගතත්තා දිට්ඨධම්මිකස්ස සම්පරායකස්ස ච සුඛස්ස ආවහනයතො 
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සුඛාවහිං. තං යම අයහොසි කඨිනන්ති තිං යතසිං මය්හිං සහායානිං 
මාතාපිතූනඤ්ච වචනිං එකන්යතයනව යනක්ඛම්මාභිරතත්තා
අමනාපභායවන යම කඨිනිං ඵරුසිං දිවසිං සන්තත්තඵාලසදිසිං උයභොපි
කණ්යණඣායපන්තිංවිය අයහොසි. 

38. යත මං තදා උක්ඛිපන්තන්ති යත මය්හිං සහායා මාතාපිතූහ
අත්තයනො ච උපනිමන්තනවයසන අයනකවාරිං උපනීයමායන කායම

උද්ධමුද්ධිංඛිපන්තිංඡඩ්යඩන්තිං පටික්ඛිපන්තිංමිං පුච්ඡිංසු.පත්ථිතංමමාති
ඉයතො විසුද්ධතරිංකිිංනුභායඛොඉමිනාපත්ථිතන්තිමයාඅභිපත්ථිතිංමමතිං

පත්ථනිං පුච්ඡිිංසු–‘‘කිිංත්විංපත්ථයයස, සම්ම, යදිකායමනභුඤ්ජසී’’ති. 

39. අත්ථකායමොති අත්තයනො අත්ථකායමො, පාපභීරූති අත්යථො.

‘‘අත්තකායමො’’තිපි පාළි. හියතසිනන්ති මය්හිං හයතසීනිං පියසහායානිං.

යකචි‘‘අත්ථකාමහයතසින’’න්තිපඨන්ති, තිංනසුන්දරිං. 

40. පිතු මාතු ච සාවයුන්ති යත මය්හිං සහායා අනිවත්තනීයිං මම 
පබ් ජ්ජාඡන්දිං විදිත්වා පබ් ජිතුකාමතාදීපකිං මය්හිං වචනිං පිතු මාතු ච

සායවසුිං. ‘‘යග්යඝ, අම්මතාතා, ජානාථ, එකන්යතයනව

මහාකඤ්චනකුමායරො පබ් ජිස්සති, න යසො සක්කා යකනචි උපායයන

කායමසු උපයනතු’’න්ති අයවොචුිං. මාතාපිතා එවමාහූති තදා මය්හිං

මාතාපිතයරො මම සහායයහ වුත්තිං මම වචනිං සුත්වා එවමාහිංසු – 

‘‘සබ්ය ව පබ් ජාම, යභො’’ති, යදි මහාකඤ්චනකුමාරස්ස යනක්ඛම්මිං

අභිරුචිතිං, යිං තස්ස අභිරුචිතිං, තදම්හාකම්පි අභිරුචිතයමව, තස්මා 

සබ්යබව පබ්බජාම, යභොති. ‘‘යභො’’ති යතසිං බ්රාහ්මණානිං ආලපනිං.

‘‘පබ් ජාම යඛො’’තිපි පායඨො, පබ් ජාම එවාති අත්යථො. මහාසත්තස්ස හ
පබ් ජ්ජාඡන්දිං විදිත්වා උපකඤ්චනාදයයො ඡ භාතයරො භගිනී ච

කඤ්චනයදවීපබ් ජිතුකාමාවඅයහසුිං, යතනයතපි මාතාපිතූහඝරාවායසන

නිමන්තියමානා න ඉච්ඡිිංසුයයව. තස්මා එවමාහිංසු ‘‘සබ්ය ව පබ් ජාම, 
යභො’’ති. 

එවඤ්ච පනවත්වාමහාසත්තිංමාතාපිතයරො පක්යකොසිත්වාඅත්තයනොපි

අධිප්පායිං තස්ස ආචික්ඛිත්වා ‘‘තාත, යදි පබ් ජිතුකායමොසි, 
අසීතියකොටිධනිං තව සන්තකිං යථාසුඛිං විස්සජ්යජහී’’ති ආහිංසු. අථ නිං 
මහාපුරියසොකපණද්ධිකාදීනිංවිස්සජ්යජත්වාමහාභිනික්ඛමනිංනික්ඛමිත්වා
හමවන්තිං පාවිසි.යතනසද්ධිිංමාතාපිතයරොඡභාතයරොචභගිනීචඑයකො
දායසොඑකාදාසීඑයකොචසහායයො ඝරාවාසිංපහායඅගමිංසු.යතනවුත්තිං– 

41. 

‘‘උයභො මාතාපිතාමය්හිං, භගිනීචසත්ත භාතයරො; 

අමිතධනිංඡඩ්ඩයත්වා, පවිසිම්හාමහාවන’’න්ති. 
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ජාතකට්ඨකථාෙං (ජා. අට්ඨ. 4.14.77 භිසජාතකවණ්ණනා) පන
‘‘මාතාපිතූසු කාලිංකයතසු යතසිං කත්තබ් කිච්චිං කත්වා මහාසත්යතො 
මහාභිනික්ඛමනිංනික්ඛමී’’තිවුත්තිං. 

එවිං හමවන්තිං පවිසිත්වා ච යත ය ොධිසත්තප්පමුඛා එකිං පදුමසරිං 
නිස්සායරමණීයයභූමිභායගඅස්සමිංකත්වා පබ් ජිත්වා වනමූලඵලාහාරා
යාපයිංසු.යතසු උපකඤ්චනාදයයොඅට්ඨජනාවායරනඵලාඵලිංආහරිත්වා
එකස්මිිං පාසාණඵලයක අත්තයනො ඉතයරසඤ්ච යකොට්ඨායස කත්වා
ඝණ්ටිසඤ්ඤිං දත්වාඅත්තයනො යකොට්ඨාසිංආදායවසනට්ඨානිංපවිසන්ති.
යසසාපිඝණ්ටිසඤ්ඤායපණ්ණසාලයතො නික්ඛමිත්වාඅත්තයනොඅත්තයනො
පාපුණනයකොට්ඨාසිං ආදාය වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා පරිභුඤ්ජිත්වා
සමණධම්මිංකයරොන්ති. 

අපරභායග භිසානි ආහරිත්වා තයථව ඛාදන්ති. තත්ථ යත යඝොරතපා 
පරමධිතින්ද්රියා කසිණපරිකම්මිං කයරොන්තා විහරිිංසු. අථ යනසිං
සීලයතයජනසක්කස්ස භවනිංකම්පි.සක්යකොතිංකාරණිංඤත්වා‘‘ඉයම
ඉසයයොවීමිංසිස්සාමී’’තිඅත්තයනො ආනුභාභායවනමහාසත්තස්සයකොට්ඨායස
තයයොදිවයසඅන්තරධායපසි.මහාසත්යතොපඨමදිවයස යකොට්ඨාසිංඅදිස්වා

‘‘මම යකොට්ඨායසො පමුට්යඨො භවිස්සතී’’ති චින්යතසි. දුතියදිවයස ‘‘මම

යදොයසන භවිතබ් ිං, පණාමනවයසන මම යකොට්ඨාසිං න ඨපිතිං
මඤ්යඤ’’තිචින්යතසි. තතියදිවයස‘‘තිංකාරණිංසුත්වාඛමායපස්සාමී’’ති
සායන්හසමයය ඝණ්ටිසඤ්ඤිං දත්වා තාය සඤ්ඤාය සබ්ය සු
සන්නිපතියතසු තමත්ථිං ආයරොයචත්වා තීසුපි දිවයසසු යතහ
යජට්ඨයකොට්ඨාසස්ස ඨපිතභාවිං සුත්වා ‘‘තුම්යහහ මය්හිං යකොට්ඨායසො

ඨපියතො, මයා පනනලද්යධො, කිිංනුභා යඛොකාරණ’’න්ති ආහ. තිං සුත්වා
සබ්ය වසිංයවගප්පත්තාඅයහසුිං. 

තස්මිිංඅස්සයමරුක්ඛයදවතාපිඅත්තයනොභවනයතොඔතරිත්වායතසිං 
සන්තියක නිසීදි. මනුභාස්සානිං හත්ථයතො පලායත්වා අරඤ්ඤිං පවිට්යඨො
එයකො වාරයණො අහතුණ්ඩිකහත්ථයතො පලායත්වා මුත්යතො
සප්පකීළාපනයකො එයකො වානයරො ච යතහ ඉසීහ කතපරිචයා තදා යතසිං
සන්තිකිං ගන්ත්වා එකමන්තිං අට්ඨිංසු. සක්යකොපි ‘‘ඉසිගණිං 
පරිග්ගණ්හස්සාමී’’තිඅදිස්සමානකායයොතත්යථවඅට්ඨාසි.තස්මිඤ්චඛයණ 
ය ොධිසත්තස්ස කනිට්යඨො උපකඤ්චනතාපයසො උට්ඨාය ය ොධිසත්තිං
වන්දිත්වා යසසානිං අපචිතිිං දස්යසත්වා ‘‘අහිං සඤ්ඤිං පට්ඨයපත්වා

අත්තානඤ්යඤවයසොයධතුිංලභාමී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ආම, ලභසී’’තිවුත්යත
ඉසිගණමජ්යඣඨත්වාසපථිංකයරොන්යතො– 

‘‘අස්සිංගවිංරජතිංජාතරූපිං, භරියඤ්චයසොඉධලභතිංමනාපිං; 

පුත්යතහ දායරහ සමඞ්ගි යහොතු, භිසානි යත බ්රාහ්මණ යයො 

අහාසී’’ති.(ජා.1.14.78) – 
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ඉමිං ගාථිං අභාසි. ඉමඤ්හ යසො ‘‘යත්තකානි පියවත්ථූනි යහොන්ති, යතහ
විප්පයයොයගතත්තකානිදුක්ඛානිඋප්පජ්ජන්තී’’තිවත්ථුකායමගරහන්යතො 
ආහ. 

තිං සුත්වා ඉසිගයණො ‘‘මාරිස, මාකථය, අතිභාරියයො යතසපයථො’’ති

කණ්යණපිදහ.ය ොධිසත්යතොපි‘‘අතිභාරියයොයතසපයථො, න, ත්විං තාත, 

ගණ්හසි, තව පත්තාසයන නිසීදා’’ති ආහ. යසසාපි සපථිං කයරොන්තා
යථාක්කමිං– 

‘‘මාලඤ්චයසොකාසිකචන්දනඤ්ච, ධායරතුපුත්තස්ස හූභවන්තු; 

කායමසු තිබ් ිංකුරුතිංඅයපක්ඛිං, භිසානියත බ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

‘‘පහූතධඤ්යඤො කසිමායසස්සී, පුත්යතගිහී ධනිමාසබ් කායම; 

වයිංඅපස්සිංඝරමාවසාතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

‘‘යසොඛත්තියයොයහොතුපසය්හකාරී, රාජාභිරාජා ලවායසස්සී; 

සචාතුරන්තිංමහමාවසාතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

‘‘යසො බ්රාහ්මයණො යහොතු අවීතරායගො, මුහුත්තනක්ඛත්තපයථසු 

යුත්යතො; 

පූයජතුනිංරට්ඨපතීයසස්සී, භිසානියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

‘‘අජ්ඣායකිං සබ් සමන්තයවදිං, තපස්සිනිං මඤ්ඤතු

සබ් යලොයකො; 

පූයජන්තුනිංජානපදාසයමච්ච, භිසානියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

‘‘චතුස්සදිංගාමවරිංසමිද්ධිං, දින්නඤ්හයසොභුඤ්ජතුවාසයවන; 

අවීතරායගොමරණිංඋයපතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

‘‘යසො ගාමණී යහොතු සහායමජ්යඣ, නච්යචහ ගීයතහ

පයමොදමායනො; 

යසො රාජයතො  යසනමාලත්ථ කිඤ්චි, භිසානි යත බ්රාහ්මණ යයො 
අහාසි. 

‘‘තිංඑකරාජාපථවිිංවියජත්වා, ඉත්ථීසහස්සස්සඨයපතුඅග්යග; 

සීමන්තිනීනිංපවරාභවාතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයාඅහාසි. 

‘‘ඉසීනඤ්හ සාසබ් සමාගතානිං, භුඤ්යජයය සාදුිංඅවිකම්පමානා; 

චරාතු ලායභනවිකත්ථමානා, භිසානියත බ්රාහණයාඅහාසි. 

‘‘ආවාසියකො යහොතු මහාවිහායර, නවකම්මියකො යහොතු 

ගජඞ්ගලායිං; 
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ආයලොකසන්ධිිංදිවසිංකයරොතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසි. 

‘‘යසො ජ්ඣතිංපාසසයතහඡම්හ, රම්මාවනානීයතුරාජධානිිං; 

තුත්යතහයසොහඤ්ඤතුපාචයනහ, භිසානියතබ්රාහ්මණයයො අහාසි. 

‘‘අලක්කමාලීතිපුකණ්ණපිට්යඨො, ලට්ඨීහයතොසප්පමුඛිංඋයපතු; 

සකච්ඡ න්යධොවිසිඛිංචරාතු, භිසානියතබ්රාහ්මණයයොඅහාසී’’ති. 

(ජා.1.14.79-90) – 

ඉමාගාථායයොඅයවොචුිං. 

තත්ථ තිබ්බන්ති වත්ථුකාමකියලසකායමසු  හලිං අයපක්ඛිං කයරොතු. 

කසිමාති සම්පන්නකසිකම්යමො. පුත්යත ගිහී ධනිමා සබ්බකායමති පුත්යත

ලභතු, ගිහී යහොතු, සත්තවියධන ධයනන ධනිමා යහොතු, රූපාදියභයද

සබ් කායම ලභතු. වෙං අපස්සන්ති මහල්ලකකායලපි අපබ් ජිත්වා
අත්තයනො වයිං අපස්සන්යතො පඤ්චකාමගුණසමිද්ධිං ඝරයමව ආවසතු. 

රාජාභිරාජාති රාජූනිං අන්තයර අතිරාජා. අවීතරායගොති

පුයරොහතට්ඨානතණ්හාය සතණ්යහො. තපස්සිනන්ති තපසීලිං, 

සීලසම්පන්යනොති නිං මඤ්ඤතු. චතුස්සදන්ති ආකිණ්ණමනුභාස්සතාය
මනුභාස්යසහ පහූතධඤ්ඤතාය ධඤ්යඤන සුලභදාරුතාය දාරූහ

සම්පන්යනොදකතායඋදයකනාතිචතූහඋස්සන්නිං. වාසයවනාතිවාසයවන

දින්නිංවියඅචලිං, වාසවයතොලද්ධවරානුභාභායවයනව රාජානිංආරායධත්වා

යතන දින්නන්තිපි අත්යථො. අවීතරායගොති අවිගතරායගො කද්දයම සූකයරො
වියකාමපඞ්යකනිමුග්යගොවයහොතු. 

ගාමණීති ගාමයජට්ඨයකො. තන්ති තිං ඉත්ථිිං. එකරාජාති අග්ගරාජා. 

ඉත්ථීසහස්සස්සාති වචනමට්ඨතාය වුත්තිං. යසොළසන්නිං ඉත්ථිසහස්සානිං

අග්ගට්ඨායන ඨයපතූති අත්යථො. සීමන්තිනීනන්ති සීමන්තධරානිං, 

ඉත්ථීනන්ති අත්යථො. සබ්බසමාගතානන්ති සබ්ය සිං සන්නිපතිතානිං

මජ්යඣනිසීදිත්වා. අවිකම්පමානාති අයනොසක්කමානා සාදුරසිං භුඤ්ජතූති

අත්යථො. චරාතු ායභන විකත්ථමානාතිලාභයහතුසිඞ්ගාරයවසිංගයහත්වා

ලාභිංඋප්පායදතුිංචරතු. ආවාසියකොතිආවාසජග්ගනයකො. ගජඞ්ග ාෙන්ති 

එවිංනාමයක නගයර. තත්ථ කිර දබ් සම්භාරා සුලභා. ආය ොකසන්ධිං 

දිවසන්තිඑකදිවයසනඑකයමවවාතපානිංකයරොතු.යසොකිරයදවපුත්යතො 
කස්සපබුද්ධකායල ගජඞ්ගලනගරිං නිස්සාය යයොජනියක මහාවිහායර 

ආවාසියකො සඞ්ඝත්යථයරො හුත්වා ජිණ්යණ විහායර නවකම්මානි

කයරොන්යතොවමහාදුක්ඛිං අනුභාභවි, තිංසන්ධායාහ. 

පාසසයතහීති හූහපායසහ. ඡම්හීතිචතූසුපායදසුගීවායකටිභායගචාති

ඡසු ඨායනසු. තුත්යතහීති ද්විකණ්ටකාහ දීඝලට්ඨීහ. පාචයනහීති

රස්සපාචයනහ, අඞ්කුසයකහ වා. අ ක්කමාලීති අහතුණ්ඩියකන කණ්යඨ
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පරික්ඛිපිත්වාඨපිතාය අලක්කමාලායසමන්නාගයතො. තිපුකණ්ණපිට්යඨොති

තිපුපිළන්ධයනන පිළන්ධිතපිට්ඨිකණ්යණො කණ්ණපිට්යඨො.  ට්ඨිහයතොති 

සප්පකීළාපනිං සික්ඛාපයමායනො ලට්ඨියා හයතො හුත්වා. සබ් ිං යත
කාමයභොගිංඝරාවාසිං අත්තනාඅත්තනාඅනුභාභූතදුක්ඛඤ්චජිගුච්ඡන්තාතථා
තථාසපථිංකයරොන්තා එවමාහිංසු. 

අථ ය ොධිසත්යතො ‘‘සබ්ය හ ඉයමහ සපයථො කයතො, මයාපි කාතුිං 
වට්ටතී’’තිසපථිංකයරොන්යතො– 

‘‘යයො යව අනට්ඨිංව නට්ඨන්ති චාහ, කායමව යසො ලභතිං

භුඤ්ජතඤ්ච; 

අගාරමජ්යඣමරණිං උයපතු, යයො වා යභොන්යතො සඞ්කතිකඤ්චි

යදවා’’ති. (ජා.1.14.91) – 

ඉමිංගාථමාහ. 

තත්ථ යභොන්යතොති භවන්යතො. සඞ්කතීති ආසඞ්කති. කඤ්චීති 
අඤ්ඤතරිං. 

අථ සක්යකො ‘‘සබ්ය පියම කායමසු නිරයපක්ඛා’’ති ජානිත්වා

සිංවිග්ගමානයසො න ඉයමසු යකනචිපි භිසානිනීතානි, නාපි තයා අනට්ඨිං

නට්ඨන්ති වුත්තිං, අපිච අහිං තුම්යහ වීමිංසිතුකායමො අන්තරධායපසින්ති 

දස්යසන්යතො– 

‘‘වීමිංසමායනො ඉසියනොභිසානි, තීයරගයහත්වානථයල නියධසිිං; 

සුද්ධාඅපාපාඉසයයොවසන්ති, එතානියතබ්රහ්මචාරීභිසානී’’ති. (ජා.
1.14.95) – 

ඔසානගාථමාහ. 

තිං සුත්වාය ොධිසත්යතො– 

‘‘න යත නටා යනො පන කීළයනයයා, න  න්ධවා යනො පන යත

සහායා; 

කිස්මිිංවුපත්ථම්භසහස්සයනත්ත, ඉසීහත්විංකීළසි යදවරාජා’’ති.

(ජා.1.14.96) – 

සක්කිංතජ්යජසි. 

අථනිංසක්යකො– 

‘‘ආචරියයොයමසිපිතාචමය්හිං, එසාපතිට්ඨාඛලිතස්ස බ්රහ්යම; 
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එකාපරාධිං ඛම භූරිපඤ්ඤ, න පණ්ඩිතා යකොධ ලා භවන්තී’’ති.

(ජා. 1.14.97) – 

ඛමායපසි. 

මහාසත්යතො සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො ඛමිත්වා සයිං ඉසිගණිං

ඛමායපන්යතො – 

‘‘සුවාසිතිංඉසිනිංඑකරත්තිං, යිංවාසවිංභූතපතිද්දසාම; 

සබ්ය ව යභොන්යතො සුමනා භවන්තු, යිං බ්රාහ්මයණො පච්චුපාදී 

භිසානී’’ති.(ජා.1.14.98) – 

ආහ. 

තත්ථ නයතනටාති, යදවරාජ, මයිංතවනටාවාකීළිතබ් යුත්තකාවා

න යහොම. නාපි තවඤාතකා, සහාො හස්සිං කාතබ් ා. අථ ත්විං කිස්මං 

වුපත්ථම්භාතිකිිංඋපත්ථම්භකිංකත්වා, කිිංනිස්සායඉසීහසද්ධිිං කීළසීති

අත්යථො. එසාපතිට්ඨාතිඑසාතවපාදච්ඡායාඅජ්ජමම ඛලිතස්සඅපරාධස්ස

පතිට්ඨා යහොතු. සුවාසිතන්ති ආයස්මන්තානිං ඉසීනිං එකරත්තිම්පි ඉමස්මිිං

අරඤ්යඤ වසිතිං සුවසිතයමව. කිිංකාරණා? ෙං වාසවං භූතපතිං අද්දසාම.

සයචහමයිංනගයරඅවසිම්හා, න ඉමිංඅද්දසාම. යභොන්යතොතිභවන්යතො.

සබ්ය පි සුමනා භවන්තු තුස්සන්තු, සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො ඛමන්තු, 

කිිංකාරණා? ෙං බ්රාහ්මයණො පච්චපාදී භිසානි යස්මා තුම්හාකිං ආචරියයො
භිසානි අලභීති. සක්යකො ඉසිගණිං වන්දිත්වා යදවයලොකිං ගයතො.
ඉසිගයණොපිඣානාභිඤ්ඤායයො නිබ් ත්යතත්වාබ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

තදා උපකඤ්චනාදයයො ඡ භාතයරො 

සාරිපුත්තයමොග්ගල්ලානමහාකස්සපඅනුභාරුද්ධපුණ්ණආනන්දත්යථරා, භගිනී

උප්පලවණ්ණා, දාසී ඛුජ්ජුත්තරා, දායසො චිත්යතො ගහපති, රුක්ඛයදවතා

සාතාගියරො, වාරයණො පාලියලයයනායගො, වානයරොමධුවාසිට්යඨො, සක්යකො

කාළුදායී, මහාකඤ්චනතාපයසොයලොකනායථො. 

තස්ස ඉධාපි යහට්ඨා වුත්තනයයයනව දස පාරමියයො නිද්ධායරතබ් ා. 
තථා අච්චන්තයමව කායමසු අනයපක්ඛතාදයයො ගුණානුභාභාවා
විභායවතබ් ාති. 

භිසචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

5. යසොණපණ්ඩිතචරියාවණ්ණනා 

42. පඤ්චයම නගයර බ්රහ්මවඩ්ඪයනති බ්රහ්මවඩ්ඪනනාමයක නගයර. 

කු වයරති අග්ගකුයල. යසට්යඨති පාසිංසතයම. මහාසාය ති මහාසායර. 
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අජාෙහන්ති අජායිං අහිං. ඉදිං වුත්තිං යහොති – තස්මිිං කායල

‘‘බ්රහ්මවඩ්ඪන’’න්ති ලද්ධනායම  ාරාණසිනගයර ෙදා යහොම භවාමි

පටිවසාමි, තදා අභිජාතසම්පත්තියා උදියතොදිතභායවන අග්යග
විජ්ජාවතසම්පත්තියා යසට්යඨ අසීතියකොටිවිභවතාය මහාසායල
බ්රාහ්මණකුයලඅහිංඋප්පජ්ජින්ති. 

තදා හ මහාසත්යතො බ්රහ්මයලොකයතො චවිත්වා බ්රහ්මවඩ්ඪනනගයර
අසීතියකොටිවිභවස්ස අඤ්ඤතරස්ස බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස පුත්යතො හුත්වා
නිබ් ත්ති. තස්ස නාමග්ගහණදිවයස ‘‘යසොණකුමායරො’’ති නාමිං කරිිංසු.
තස්ස පදසා ගමනකායල අඤ්යඤොපි සත්යතො බ්රහ්මයලොකා චවිත්වා
ය ොධිසත්තස්ස මාතුයා කුච්ඡිම්හ පටිසන්ධිිං ගණ්හ. තස්ස ජාතස්ස
‘‘නන්දකුමායරො’’ති නාමිං කරිිංසු. යතසිං උග්ගහතයවදානිං
සබ් සිප්පනිප්ඵත්තිප්පත්තානිං වයප්පත්තානිං රූපසම්පදිං දිස්වා
තුට්ඨහට්ඨා මාතාපිතයරො ‘‘ඝර න්ධයනන  න්ධිස්සාමා’’ති පඨමිං

යසොණකුමාරිං ආහිංසු – ‘‘තාත, යත පතිරූපකුලයතො දාරිකිං ආයනස්සාම, 
ත්විං කුටුම් ිංපටිපජ්ජාහී’’ති. 

මහාසත්යතො ‘‘අලිං මය්හිං ඝරාවායසන, අහිං යාවජීවිං තුම්යහ
පටිජග්ගිත්වාතුම්හාකිං අච්චයයනපබ් ජිස්සාමී’’තිආහ. මහාසත්තස්සහ
තදා තයයොපි භවා ආදිත්තිං අගාරිං විය අඞ්ගාරකාසු විය ච උපට්ඨහිංසු. 
වියසසයතො පයනස යනක්ඛම්මජ්ඣාසයයො යනක්ඛම්මාධිමුත්යතො අයහොසි.
තස්ස අධිප්පායිං අජානන්තා යත පුනප්පුනිං කයථන්තාපි තස්ස චිත්තිං

අලභිත්වා නන්දකුමාරිං ආමන්යතත්වා ‘‘තාත, යතන හ ත්විං කුටුම් ිං
පටිපජ්ජාහී’’ති වත්වා යතනාපි ‘‘නාහිං මම භාතරා ඡඩ්ඩිතයඛළිං සීයසන

උක්ඛිපාමි, අහම්පි තුම්හාකිං අච්චයයන භාතරා සද්ධිිං පබ් ජිස්සාමී’’ති

වුත්යත‘‘ඉයමඑවිංතරුණාකායමජහන්ති, කිමඞ්ගිංපනමයන්ති සබ්ය ව

පබ් ජිස්සාමා’’ති චින්යතත්වා ‘‘තාත, කිිං යවො අම්හාකිං අච්චයයන 

පබ් ජ්ජාය, සබ්ය සයහවපබ් ජාමා’’තිවත්වාඤාතීනිංදාතබ් යුත්තකිං
දත්වා දාසජනිං භුජිස්සිං කත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචත්වා සබ් ිං ධනිං
විස්සජ්යජත්වා මහාදානිං පවත්යතත්වා චත්තායරොපි ජනා
බ්රහ්මවඩ්ඪනනගරානික්ඛමිත්වාහමවන්තප්පයදයස පදුමපුණ්ඩරීකමණ්ඩිතිං
මහාසරිං නිස්සාය රමණීයය වනසණ්යඩ අස්සමිං මායපත්වා පබ් ජිත්වා
තත්ථවසිිංසු.යතනවුත්තිං– 

43. 

‘‘තදාපියලොකිංදිස්වාන, අන්ධීභූතිංතයමොත්ථටිං; 

චිත්තිංභවයතොපතිකුටති, තුත්තයවගහතිංවිය. 

44. 

‘‘දිස්වානවිවිධිංපාපිං, එවිංචින්යතසහිංතදා; 

කදාහිංයගහානික්ඛම්ම, පවිසිස්සාමිකානනිං. 
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45. 

‘‘තදාපිමිංනිමන්තිිංසු, කාමයභොයගහඤාතයයො; 

යතසම්පිඡන්දමාචික්ඛිිං, මානිමන්යතථයතහමිං. 

46. 

‘‘යයො යමකනිට්ඨයකොභාතා, නන්යදොනාමාසි පණ්ඩියතො; 

යසොපිමිංඅනුභාසික්ඛන්යතො, පබ් ජ්ජිංසමයරොචය. 

47. 

‘‘අහිං යසොයණොචනන්යදොච, උයභොමාතාපිතාමම; 

තදාපියභොයගඡඩ්යඩත්වා, පාවිසිම්හාමහාවන’’න්ති. 

තත්ථ තදාපීති යදා අහිං බ්රහ්මවඩ්ඪනනගයර යසොයණො නාම

බ්රාහ්මණකුමායරො අයහොසිිං, තදාපි. ය ොකං දිස්වානාති සකලම්පි

සත්තයලොකිං පඤ්ඤාචක්ඛුනා පස්සිත්වා. අන්ධීභූතන්ති

පඤ්ඤාචක්ඛුවිරයහන අන්ධජාතිං අන්ධභාවිං පත්තිං. තයමොත්ථටන්ති

අවිජ්ජන්ධකායරන අභිභූතිං. චිත්තං භවයතො පතිකුටතීති
ජාතිආදිසිංයවගවත්ථුපච්චයවක්ඛයණන කාමාදිභවයතො මම චිත්තිං

සඞ්කුටති සන්නිලීයති න විසරති. තුත්තයවගහතං විොති තුත්තිං වුච්චති

අයයොකණ්ටකසීයසො දීඝදණ්යඩො, යයො පයතොයදොති වුච්චති. යතන යවගසා

අභිහයතො යථා හත්ථාජානීයයො සිංයවගප්පත්යතො යහොති, එවිං මම චිත්තිං
තදාකාමාදීනවපච්චයවක්ඛයණනසිංයවගප්පත්තන්තිදස්යසති. 

දිස්වාන විවිධං පාපන්ති යගහිං ආවසන්යතහ ඝරාවාසනිමිත්තිං
ඡන්දයදොසාදිවයසනකරීයමානිංනානාවිධිං පාණාතිපාතාදිපාපකම්මඤ්යචව

තන්නිමිත්තඤ්ච යනසිං ලාමකභාවිං පස්සිත්වා. එවං චින්යතසහං තදාති
‘‘කදා නුභා යඛො අහිං මහාහත්ථී විය අය න්ධනිං ඝර න්ධනිං ඡින්දිත්වා
යගහයතො නික්ඛමනවයසන වනිං පවිසිස්සාමී’’ති එවිං තදා 

යසොණකුමාරකායල චින්යතසිිං අහිං. තදාපි මං නිමන්තිංසූති න යකවලිං

අයයොඝරපණ්ඩිතාදිකායලයයව, අථයඛොතදාපිතස්මිිංයසොණකුමාරකායලපි

මිංමාතාපිතුආදයයො ඤාතයයොකාමයභොගියනොකාමජ්ඣාසයා ‘‘එහ, තාත, 

ඉමිංඅසීතියකොටිධනිංවිභවිංපටිපජ්ජ, කුලවිංසිං පතිට්ඨායපහී’’තිඋළායරහ

යභොයගහනිමන්තයිංසු. යතසම්පි ඡන්දමාචික්ඛින්තියතසම්පිමමඤාතීනිං

යතහකාමයභොයගහමාමිං නිමන්තයත්ථාතිඅත්තයනොඡන්දම්පිආචික්ඛිිං, 

පබ් ජ්ජාය නින්නජ්ඣාසයම්පි කයථසිිං, යථාජ්ඣාසයිං පටිපජ්ජථාති
අධිප්පායයො. 

යසොපිමංඅනුසික්ෙන්යතොති‘‘ඉයමකාමා නාමඅප්පස්සාදා හුදුක්ඛා

 හූපායාසා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.234; 2.43-45; පාචි.417) නයයන
නානප්පකාරිං කායමසු ආදීනවිං පච්චයවක්ඛිත්වා යථාහිං සීලාදීනි
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සික්ඛන්යතො පබ් ජ්ජිං යරොයචසිිං. යසොපි නන්දපණ්ඩියතො තයථව තස්ස 

යනක්ඛම්යමනමිංඅනුභාසික්ඛන්යතො පබ්බජ්ජංසමයරොචයීති. අහංයසොයණො

චනන්යදො චාතිතස්මිිං කායල යසොණනාමයකො අහිං මය්හිං කනිට්ඨභාතා

නන්යදො චාති. උයභො මාතාපිතා මමාති ‘‘ඉයම නාම පුත්තකා එවිං

තරුණකායලපි කායමජහන්ති, කිමඞ්ගිං පනමය’’න්තිඋප්පන්නසිංයවගා

මාතාපිතයරො ච. යභොයග ඡඩ්යඩත්වාති අසීතියකොටිවිභවසමිද්යධ මහා
යභොයග අනයපක්ඛචිත්තායඛළපිණ්ඩිංවියපරිච්චජිත්වාමයිං චත්තායරොපි

ජනා හමවන්තප්පයදයස මහාවනං යනක්ඛම්මජ්ඣාසයයන පවිසිම්හාති 

අත්යථො. 

පවිසිත්වා ච යත තත්ථ රමණීයය භූමිභායග අස්සමිං මායපත්වා 
තාපසපබ් ජ්ජාය පබ් ජිත්වා තත්ථ වසිිංසු. යත උයභොපි භාතයරො
මාතාපිතයරො පටිජග්ගිිංසු.යතසුනන්දපණ්ඩියතො‘‘මයාආභතඵලාඵලායනව
මාතාපිතයරො ඛාදායපස්සාමී’’ති හයයයො ච පුරිමයගොචරගහතට්ඨානයතො ච 

යානි තානි අවයසසානි ඵලාඵලානි පායතොව ආයනත්වා මාතාපිතයරො
ඛාදායපති. යත තානි ඛාදිත්වා මුඛිං වික්ඛායලත්වා උයපොසථිකා යහොන්ති.
යසොණපණ්ඩියතො පන දූරිං ගන්ත්වා මධුරමධුරානි සුපක්කානි ආහරිත්වා

උපනායමති. අථ නිං යත ‘‘තාත, කනිට්යඨන ආභතානි මයිං ඛාදිත්වා 

උයපොසථිකා ජාතා, ඉදානි යනො අත්යථො නත්ථී’’ති වදන්ති. ඉති තස්ස

ඵලාඵලානි පරියභොගිං න ලභන්ති විනස්සන්ති, පුනදිවසාදීසුපි තයථවාති, 

එවිංයසොපඤ්චාභිඤ්ඤතායදූරම්පි ගන්ත්වාආහරති, යතපනනඛාදන්ති. 

අථමහාසත්යතොචින්යතසි–‘‘මාතාපිතයරොසුඛුමාලා, නන්යදොචයානි 

තානිඅපක්කානිදුප්පක්කානිඵලාඵලානිආහරිත්වාඛාදායපති, එවිංසන්යත

ඉයමනචිරිං පවත්තිස්සන්ති, වායරස්සාමින’’න්ති.අථනිංආමන්යතත්වා

‘‘නන්ද, ඉයතොපට්ඨාය ඵලාඵලිංආහරිත්වාමමාගමනිංපතිමායනහ, උයභො
එකයතොව ඛාදායපස්සාමා’’ති ආහ. එවිං වුත්යතපි අත්තයනො පුඤ්ඤිං
පච්චාසීසන්යතොනතස්සවචනමකාසි.මහාසත්යතොතිං උපට්ඨානිංආගතිං

‘‘න ත්විං පණ්ඩිතානිං වචනිං කයරොසි, අහිං යජට්යඨො, මාතාපිතයරො ච

මයමව භායරො, අහයමව යන පටිජග්ගිස්සාමි, ත්විං ඉයතො අඤ්ඤත්ථ 
යාහී’’තිතස්සඅච්ඡරිංපහරි. 

යසො යතන පණාමියතො තත්ථ ඨාතුිං අසක්යකොන්යතො තිං වන්දිත්වා 
මාතාපිතූනිං තමත්ථිං ආයරොයචත්වා අත්තයනො පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා
කසිණිං ඔයලොයකත්වා තිංදිවසයමව අට්ඨ ච සමාපත්තියයො පඤ්ච ච
අභිඤ්ඤායයො නිබ් ත්යතත්වා චින්යතසි – ‘‘කිිං නුභා යඛො අහිං
සියනරුපාදයතො රතනවාලුකිං ආහරිත්වා මම භාතු පණ්ණසාලාපරියවණිං

ආකිරිත්වා ඛමායපස්සාමි, උදාහු අයනොතත්තයතො උදකිං ආහරිත්වා 

ඛමායපස්සාමි? අථ වා යම භාතා යදවතාවයසන ඛයමයය, චත්තායරො

මහාරාජායනො සක්කඤ්ච යදවරාජානිංආයනත්වා ඛමායපස්සාමි, එවිං පන
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න යසොභිස්සති, අයිං යඛො මයනොයජො බ්රහ්මවඩ්ඪනරාජා සකලජම්බුදීයප

අග්ගරාජා, තිංආදිිංකත්වාසබ්ය රාජායනො ආයනත්වාඛමායපස්සාමි, එවිං

සන්යත මම භාතු ගුයණො සකලජම්බුදීපිං අවත්ථරිත්වා ගමිස්සති, චන්යදො
වියසූරියයොවියචපඤ්ඤායස්සතී’’ති. 

යසො තාවයදව ඉද්ධියා ගන්ත්වා බ්රහ්මවඩ්ඪනනගයර තස්ස රඤ්යඤො 
නියවසනද්වායර ඔතරිත්වා ‘‘එයකො තාපයසො තුම්යහ දට්ඨුකායමො’’ති
රඤ්යඤො ආයරොචායපත්වා යතන කයතොකායසො තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා
‘‘අහිංඅත්තයනො යලනසකලජම්බුදීයපරජ්ජිං ගයහත්වාතවදස්සාමී’’ති.

‘‘කථිංපනතුම්යහ, භන්යත, සකලජම්බුදීයපරජ්ජිං ගයහත්වාදස්සථා’’ති? 

‘‘මහාරාජ, කස්සචි වධච්යඡදිං අකත්වා අත්තයනො ඉද්ධියාව ගයහත්වා
දස්සාමී’’ති මහතියා යසනාය සද්ධිිං තිං ආදාය යකොසලරට්ඨිං ගන්ත්වා

නගරස්සඅවිදූයරඛන්ධාවාරිංනියවයසත්වා‘‘යුද්ධිංවා යනොයදතු, වයසවා
වත්තතූ’’ති යකොසලරඤ්යඤො දූතිං පායහසි. යතන කුජ්ඣිත්වා 
යුද්ධසජ්යජන හුත්වා නික්ඛන්යතන සද්ධිිං යුද්යධ ආරද්යධ අත්තයනො

ඉද්ධානුභාභායවන යථාද්වින්නිංයසනානිංපීළනිංනයහොති, එවිංකත්වායථා

චයකොසලරාජාතස්සවයසවත්තති, එවිංවචනපටිවචනහරයණහසිංවිදහ.
එයතනුභාපායයනසකලජම්බුදීයපරාජායනොතස්සවයස වත්තායපසි. 

යසොයතනපරිතුට්යඨොනන්දපණ්ඩිතිංආහ–‘‘භන්යත, තුම්යහහයථා 

මය්හිං පටිඤ්ඤාතිං, තථාකතිං,  හූපකාරා යම තුම්යහ, කිමහිං තුම්හාකිං

කරිස්සාමි, අහඤ්හ යත සකලජම්බුදීයප උපඩ්ඪරජ්ජම්පි දාතුිං ඉච්ඡාමි, 
කිමඞ්ගිං පන 

හත්ථිඅස්සරථමණිමුත්තාපවාළරජතසුවණ්ණදාසිදාසපරිජනපරිච්යඡද’’න්ති? 

තිංසුත්වා නන්දපණ්ඩියතො‘‘නයමයත, මහාරාජ, රජ්යජනඅත්යථො, නාපි

හත්ථියානාදීහ, අපි ච යඛො යත රට්යඨ අසුකස්මිිං නාම අස්සයම මම
මාතාපිතයරොපබ් ජිත්වාවසන්ති.තයාහිං උපට්ඨහන්යතොඑකස්මිිං අපරායධ

මම යජට්ඨභාතියකන යසොණපණ්ඩියතන නාම මයහසිනා පණාමියතො, 

ස්වාහිංතිංආදායතස්සසන්තිකිංගන්ත්වාඛමායපස්සාමි, තස්සයමත්විං
ඛමාපයන සහායයො යහොහී’’ති. රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා 
චතුවීසතිඅක්යඛොභනී පරිමාණාය යසනාය පරිවුයතො එකසතරාජූහ සද්ධිිං
නන්දපණ්ඩිතිං පුරක්ඛත්වා තිං අස්සමපදිං පත්වා චතුරඞ්ගුලප්පයදසිං
මුඤ්චිත්වා ආකායස ඨියතන කායජන අයනොතත්තයතො උදකිං ආහරිත්වා
පානීයිං පටිසායමත්වා පරියවණිං සම්මජ්ජිත්වා මාතාපිතූනිං
ආසන්නප්පයදයසනිසින්නිංඣානරතිසමප්පිතිංමහාසත්තිංඋපසඞ්කමිත්වා 
නන්දපණ්ඩියතො නිං ඛමායපසි. මහාසත්යතො නන්දපණ්ඩිතිං මාතරිං
පටිච්ඡායපත්වාඅත්තනා යාවජීවිංපිතරිංපටිජග්ගි.යතසිංපනරාජූනිං– 

‘‘ආනන්යදොචපයමොයදොච, සදාහසිතකීළිතිං; 

මාතරිංපරිචරිත්වාන, ලබ්භයමතිංවිජානතා. 
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‘‘ආනන්යදොචපයමොයදොච, සදාහසිතකීළිතිං; 

පිතරිංපරිචරිත්වාන, ලබ්භයමතිංවිජානයතො. 

‘‘දානඤ්චයපයයවජ්ජඤ්ච, අත්ථචරියාචයාඉධ; 

සමානත්තතාචධම්යමසු, තත්ථතත්ථයථාරහිං; 

එයතයඛොසඞ්ගහායලොයක, රථස්සාණීවයායයතො. 

‘‘එයත චසඞ්ගහානාස්සු, නමාතා පුත්තකාරණා; 

ලයභථමානිංපූජිංවා, පිතාවාපුත්තකාරණා. 

‘‘යස්මාචසඞ්ගහාඑයත, සම්මයපක්ඛන්තිපණ්ඩිතා; 

තස්මාමහත්තිංපප්යපොන්ති, පාසිංසාචභවන්තියත. 

‘‘බ්රහ්මාතිමාතාපිතයරො, පුබ් ාචරියාතිවුච්චයර; 

ආහුයනයයාචපුත්තානිං, පජායඅනුභාකම්පකා. 

‘‘තස්මාහයනනමස්යසයය, සක්කයරයයචපණ්ඩියතො; 

අන්යනන අථපායනන, වත්යථනසයයනනච; 

උච්ඡාදයනනන්හාපයනන, පාදානිංයධොවයනනච. 

‘‘තායනිංපාරිචරියාය, මාතාපිතූසුපණ්ඩිතා; 

ඉයධවනිංපසිංසන්ති, යපච්චසග්යගපයමොදතී’’ති.(ජා. 2.20.176-

183) – 

බුද්ධලීළාය ධම්මිංයදයසසි, තිංසුත්වා සබ්ය පියතරාජායනොස ලකායා

පසීදිිංසු. අථ යන පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා ‘‘දානාදීසු අප්පමත්තා
යහොථා’’තිඔවදිත්වාවිස්සජ්යජසි.යතසබ්ය පිධම්යමන රජ්ජිංකායරත්වා
ආයුපරියයොසායන යදවනගරිං පූරයිංසු. ය ොධිසත්යතො ‘‘ඉයතො පට්ඨාය
මාතරිං පටිජග්ගාහී’’ති මාතරිං නන්දපණ්ඩිතිං පටිච්ඡායපත්වා අත්තනා
යාවජීවිං පිතරිං පටිජග්ගි. යත උයභොපි ආයුපරියයොසායන
බ්රහ්මයලොකපරායනාඅයහසුිං. 

තදා මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි, නන්දපණ්ඩියතො ආනන්දත්යථයරො, 

මයනොයජො රාජාසාරිපුත්තත්යථයරො, එකසතරාජායනොඅසීතිමහායථරායචව

අඤ්ඤතරයථරා ච, චතුවීසතිඅක්යඛොභනීපරිසා බුද්ධපරිසා, 
යසොණපණ්ඩියතොයලොකනායථො. 

තස්ස කිඤ්චාපි සාතිසයා යනක්ඛම්මපාරමී, තථාපි යහට්ඨා 
වුත්තනයයයනව යසසපාරමියයො ච නිද්ධායරතබ් ා. තථා අච්චන්තයමව

කායමසු අනයපක්ඛතා, මාතාපිතූසු තිබ්ය ො සගාරවසප්පතිස්සභායවො, 

මාතාපිතුඋපට්ඨායනන අතිත්ති, සතිපි යනසිං උපට්ඨායන සබ් කාලිං
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සමාපත්තිවිහායරහ වීතිනාමනන්ති එවමාදයයො මහාසත්තස්ස ගුණානුභාභාවා
විභායවතබ් ාති. 

යසොණපණ්ඩිතචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යනක්ඛම්මපාරමීනිට්ඨිතා. 

6. යතමියචරියාවණ්ණනා 

48. ඡට්යඨ කාසිරාජස්සඅත්රයජොතිකාසිරඤ්යඤොඅරයජොපුත්යතො ෙදා

යහොම, තදා මූගපක්යෙොතිනායමන, යතමයෙොති වදන්තිමන්තියතමියයොති
නායමන මූගපක්ඛවතාධිට්ඨායනන ‘‘මූගපක්යඛො’’ති මාතාපිතයරො ආදිිං
කත්වා සබ්ය ව මිං වදන්තීති සම් න්යධො. මහාසත්තස්ස හ ජාතදිවයස 

සකලකාසිරට්යඨ යදයවො වස්සි, යස්මා ච යසො රඤ්යඤො යචව 

අමච්චාදීනඤ්චහදයිංඋළායරනපීතිසියනයහනයතමයමායනොඋප්පන්යනො, 

තස්මා ‘‘යතමියකුමායරො’’තිනාමිංඅයහොසි. 

49. යසොළසිත්ථිසහස්සානන්ති යසොළසන්නිං කාසිරඤ්යඤො

ඉත්ථාගාරසහස්සානිං. න විජ්ජති පුයමොති පුත්යතො න ලබ්භති. න

යකවලඤ්චපුත්යතොඑව, ධීතාපිස්සනත්ථිඑව. අයහොරත්තානංඅච්චයෙන, 

නිබ්බත්යතො අහයමකයකොති අපුත්තකස්යසව තස්ස රඤ්යඤො  හූනිං
සිංවච්ඡරානිං අතීතත්තා අයනයකසිං අයහොරත්තානිං අපගමයනන 

සක්කදත්තියයො අහයමකයකොව ය ොධිපරියයසනිං චරමායනො, තදා තස්ස
පුත්යතොහුත්වා උප්පන්යනොතිසත්ථාවදති. 

තරායිංඅනුභාපුබ්බිකථා–අතීයත ාරාණසියිංකාසිරාජාරජ්ජිං කායරසි.
තස්සයසොළසසහස්සාඉත්ථියයොඅයහසුිං.තාසුඑකාපිපුත්තිංවාධීතරිංවා
න ලභති.නාගරා ‘‘අම්හාකිං රඤ්යඤොවිංසානුභාරක්ඛයකොඑයකොපිපුත්යතො
නත්ථී’’ති විප්පටිසාරී ජාතා සන්නිපතිත්වා රාජානිං ‘‘පුත්තිං පත්යථහී’’ති
ආහිංසු.රාජා යසොළසසහස්සාඉත්ථියයො‘‘පුත්තිංපත්යථථා’’තිආණායපසි.
තා චන්දාදීනිං උපට්ඨානාදීනි කත්වා පත්යථන්තියයොපි න ලභිිංසු.
අග්ගමයහසීපනස්සමද්දරාජධීතාචන්දායදවීනාම සීලසම්පන්නාඅයහොසි.
රාජා ‘‘ත්වම්පි පුත්තිං පත්යථහී’’ති ආහ. සා පුණ්ණමදිවයස උයපොසථිකා

හුත්වා අත්තයනො සීලිං ආවජ්යජත්වා ‘‘සචාහිං අඛණ්ඩසීලා, ඉමිනා යම
සච්යචන පුත්යතො උප්පජ්ජතූ’’ති සච්චකිරියමකාසි. තස්සා සීලයතයජන
සක්කස්ස ආසනිං උණ්හාකාරිං දස්යසසි. සක්යකො ආවජ්යජන්යතො තිං

කාරණිං ඤත්වා ‘‘චන්දායදවියා පුත්තපටිලාභස්ස උපායිං කරිස්සාමී’’ති
තස්සා අනුභාච්ඡවිකිං පුත්තිං උපධායරන්යතො ය ොධිසත්තිං තාවතිිංසභවයන
නිබ් ත්තිත්වාතත්ථයාවතායුකිංඨත්වාතයතො චවිත්වාඋපරියදවයලොයක

උප්පජ්ජිතුකාමිං දිස්වා තස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘සම්ම, තය

මනුභාස්සයලොයකඋප්පන්යනපාරමියයො චයතපූයරස්සන්ති, මහාජනස්සච
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වුඩ්ඪි භවිස්සති, අයිං කාසිරඤ්යඤො චන්දා නාම අග්ගමයහසී පුත්තිං

පත්යථති, තස්සා කුච්ඡියිංඋප්පජ්ජාහී’’තිආහ. 

යසො ‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණිත්වාතස්සාකුච්ඡියිංපටිසන්ධිිං ගණ්හ.තස්ස
සහායා පඤ්චසතා යදවපුත්තා ඛීණායුකා යදවයලොකා චවිත්වා තස්යසව
රඤ්යඤො අමච්චභරියානිං කුච්ඡීසු පටිසන්ධිිං ගණ්හිංසු. යදවී ගබ්භස්ස
පතිට්ඨිතභාවිං ඤත්වාරඤ්යඤොආයරොයචසි.රාජාගබ්භපරිහාරිංදායපසි.සා
පරිපුණ්ණගබ්භා ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛණසම්පන්නිං පුත්තිං විජාය.
තිංදිවසයමවඅමච්චයගයහසු පඤ්චකුමාරසතානිවිජායිංසු.උභයම්පිසුත්වා
රාජා ‘‘මම පුත්තස්ස පරිවාරා එයත’’ති පඤ්චන්නිං දාරකසතානිං
පඤ්චධාතිසතානි යපයසත්වා කුමාරපසාධනානි ච යපයසසි. මහාසත්තස්ස
පන අතිදීඝාදියදොසවිවජ්ජිතා අලම් ත්ථනා මධුරථඤ්ඤා චතුසට්ඨිධාතියයො
දත්වා මහන්තිං සක්කාරිං කත්වා චන්දායදවියාපි වරිං අදාසි. සා ගහතකිං
කත්වා ඨයපසි. දාරයකො මහතා පරිවායරන වඩ්ඪති. අථ නිං එකමාසිකිං 
අලඞ්කරිත්වාරඤ්යඤොසන්තිකිංආනයිංසු.රාජාපියපුත්තිංඔයලොයකත්වා
ආලිඞ්ගිත්වා අඞ්යකනිසීදායපත්වාරමයමායනොනිසීදි. 

50. තස්මිිං ඛයණ චත්තායරො යචොරා ආනීතා. රාජා යතසු එකස්ස

සකණ්ටකාහ කසාහ පහාරසහස්සිං ආණායපසි, එකස්ස සඞ්ඛලිකාය

 න්ධිත්වා  න්ධනාගාරප්පයවසනිං, එකස්ස සරීයර සත්තිප්පහාරදානිං, 
එකස්ස සූලායරොපනිං. මහාසත්යතො පිතු කථිං සුත්වා සිංයවගප්පත්යතො 
හුත්වා‘‘අයහොමමපිතාරජ්ජිංනිස්සායභාරියිංනිරයගාමිකම්මිංකයරොතී’’ති
චින්යතසි. පුනදිවයස නිං යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා අලඞ්කතසිරිසයයන
නිපජ්ජායපසුිං. 

යසො යථොකිං නිද්දායත්වා පටිබුද්යධො අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා 
යසතච්ඡත්තිංඔයලොයකන්යතොමහන්තිංසිරිවිභවිංපස්සි.අථස්සපකතියාපි 
සිංයවගප්පත්තස්සඅතියරකතරිංභයිංඋප්පජ්ජි.යසො ‘‘කුයතොනුභායඛොඅහිං
ඉමිං රාජයගහිං ආගයතො’’ති උපධායරන්යතො ජාතිස්සරඤායණන
යදවයලොකයතො ආගතභාවිං ඤත්වා තයතො පරිං ඔයලොයකන්යතො 
උස්සදනිරයය පක්කභාවිං පස්සි. තයතො පරිං ඔයලොයකන්යතො තස්මිිංයයව 

නගයර රාජභාවිං පස්සි. අථ යසො ‘‘අහිං වීසතිවස්සානි රජ්ජිං කායරත්වා 

අසීතිවස්සසහස්සානි උස්සදනිරයය පච්චිිං, ඉදානි පුනපි ඉමස්මිිං 

යචොරයගයහනිබ් ත්යතොස්මි, පිතාපියමහයයයොචතූසුයචොයරසුආනීයතසු
තථාරූපිං ඵරුසිං නිරයසිංවත්තනිකිං කථිං කයථසි. න යම ඉමිනා

අවිදිතවිපුලානත්ථාවයහන රජ්යජන අත්යථො, කථිං නුභා යඛො ඉමම්හා
යචොරයගහාමුච්යචයය’’න්තිචින්යතන්යතොනිපජ්ජි.අථනිංඑකා යදවධීතා

‘‘තාත යතමියකුමාර, මා භාය, තීණි අඞ්ගානි අධිට්ඨහත්වා තව යසොත්ථි 
භවිස්සතී’’ති සමස්සායසසි. තිං සුත්වා මහාසත්යතො රජ්ජසඞ්ඛාතා 
අනත්ථයතො මුච්චිතුකායමො යසොළසසිංවච්ඡරානි තීණි අඞ්ගානි 
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පටුන 

අචලාධිට්ඨානවයසන අධිට්ඨහ. යතන වුත්තිං ‘‘කිච්ඡා ද්ධං පිෙං 

පුත්ත’’න්තිආදි. 

තත්ථ කිච්ඡා ද්ධන්ති කිච්යඡන කසියරන චිරකාලපත්ථනාය ලද්ධිං. 

අභිජාතන්ති ජාතිසම්පන්නිං. කායජුතියා යචව ඤාණජුතියා ච

සමන්නාගතත්තා ජුතින්ධරං. යසතච්ඡත්තංධාරයිත්වාන, සෙයනයපොයසති

මංපිතාතිපිතායමකාසිරාජා ‘‘මානිං කුමාරිංරයජොවාඋස්සායවොවා’’ති
ජාතකාලයතො පට්ඨාය යසතච්ඡත්තස්ස යහට්ඨා සිරිසයයන සයායපත්වා
මහන්යතනපරිවායරනමිංයපොයසති. 

51. නිද්දාෙමායනො සෙනවයර පබුජ්ඣිත්වා අහිං ඔයලොයකන්යතො 

පණ්ඩරං යසතච්ඡත්තිං අද්දසං. යෙනාහං නිරෙං ගයතොති යයන

යසතච්ඡත්යතන තයතො තතියය අත්තභායව අහිං නිරයිං ගයතො, 
යසතච්ඡත්තසීයසනරජ්ජිංවදති. 

52. සහදිට්ඨස්සයමඡත්තන්තිතිංයසතච්ඡත්තිං දිට්ඨස්ස දිට්ඨවයතො

යමසහයතනදස්සයනන, දස්සනසමකාලයමවාතිඅත්යථො. තායසො උප්පජ්ජි

යභරයවොතිසුපරිවිදිතාදීනවත්තාභයානයකොචිත්තුරායසොඋදපාදි. විනිච්ඡෙං

සමාපන්යනො, කථාහං ඉමං මුඤ්චිස්සන්ති කථිං නුභා යඛො අහිං ඉමිං රජ්ජිං
කාළකණ්ණිිංමුඤ්යචයයන්තිඑවිංවිචාරණිංආපජ්ජිිං. 

53. පුබ්බසාය ොහිතා මය්හන්ති පුබ්ය  එකස්මිිං අත්තභායව මම 

මාතුභූතපුබ් ා තස්මිිං ඡත්යත අධිවත්ථා යදවතා මය්හිං අත්ථකාමනී 

හයතසිනී. සාමං දිස්වාන දුක්ඛිතං, තීසුඨායනසුයෙොජයීතිසා යදවතාමිං
තථා යචයතොදුක්යඛන දුක්ඛිතිං දිස්වා මූගපක්ඛ ධිරභාවසඞ්ඛායතසු තීසු 

රජ්ජදුක්ඛයතොනික්ඛමනකාරයණසුයයොයජසි. 

54. පණ්ඩිච්චෙන්තිපණ්ඩිච්චිං, අයයමවවා පායඨො. මා විභාවොතිමා

පකායසහ. බා මයතොති  ායලොති ඤායතො. සබ්යබොති සකයලො

අන්යතොජයනොයචව හජයනොච. ඔචිනාෙතූතිනීහරයථතිං කාළකණ්ණින්ති 

අවජානාතු. එවං තව අත්යථො භවිස්සතීති එවිං යථාවුත්තනයයන 

අවජානිතබ් භායව සති තුය්හිං යගහයතො නික්ඛමයනන හිතං 
පාරමිපරිපූරණිංභවිස්සති. 

55. යතතං වචනන්ති යත එතිං තීණි අඞ්ගානි අධිට්ඨාහීති වචනිං. 

අත්ථකාමාසි යම අම්මාති අම්ම යදවයත, මම අත්ථකාමා අසි. හිතකාමාති
තස්යසව පරියායවචනිං.අත්යථොතිවාඑත්ථසුඛිංයවදිතබ් ිං.හතන්තිතස්ස
කාරණභූතිං පුඤ්ඤිං. 

56. සාගයරව ථ ං  භින්ති යචොරයගයහ වතාහිං ජායතො, අහු යම
මහාවතානත්යථොති යසොකසාගයරඔසීදන්යතොතස්සායදවතායඅහිංවචනිං
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සුත්වා සාගයර ඔසීදන්යතො විය ථලිං පතිට්ඨිං අ භිං, රජ්ජකුලයතො

නික්ඛමයනොපායිං අලභින්ති අත්යථො. තයෙො අඞ්යග අධිට්ඨහින්ති යාව

යගහයතොනික්ඛමිිං, තාවතීණිඅඞ්ගානිකාරණානිඅධිට්ඨහිං. 

57. ඉදානි තානි සරූපයතො දස්යසතුිං ‘‘මූයගො අයහොසි’’න්ති ගාථමාහ.

තත්ථ පක්යෙොතිපීඨසප්පි.යසසිංසුවිඤ්යඤයයයමව. 

එවිං පන මහාසත්යත යදවතාය දින්නනයය ඨත්වා ජාතවස්සයතො
පට්ඨාය මූගාදිභායවනඅත්තානිං දස්යසන්යතමාතාපිතයරොධාතිආදයයො ච

‘‘මූගානිං හනුභාපරියයොසානිං නාම එවරූපිං න යහොති,  ධිරානිං

කණ්ණයසොතිං නාම එවරූපිං න යහොති, පීඨසප්පීනිං හත්ථපාදා නාම 

එවරූපා න යහොන්ති, භවිතබ් යමත්ථ කාරයණන, වීමිංසිස්සාම න’’න්ති

චින්යතත්වා ‘‘ඛීයරන තාව වීමිංසිස්සාමා’’ති සකලදිවසිං ඛීරිං න යදන්ති.
යසොසුස්සන්යතොපි ඛීරත්ථායසද්දිංනකයරොති. 

අථස්ස මාතා ‘‘පුත්යතො යම ඡායතො, ඛීරමස්ස යදථා’’ති ඛීරිං දායපසි. 
එවිං අන්තරන්තරා ඛීරිං අදත්වා එකසිංවච්ඡරිං වීමිංසන්තාපි අන්තරිං න

පස්සිිංසු. තයතො ‘‘කුමාරකා නාම පූවඛජ්ජකිං පියායන්ති, ඵලාඵලිං

පියායන්ති, කීළනභණ්ඩකිංපියායන්ති, යභොජනිංපියායන්තී’’තිතානිතානි
පයලොභනීයානි උපයනත්වා වීමිංසනවයසන පයලොයභන්තා යාව 

පඤ්චවස්සකාලා අන්තරිං න පස්සිිංසු. අථ නිං ‘‘දාරකා නාම අග්ගියතො

භායන්ති, මත්තහත්ථියතො භායන්ති, සප්පයතො භායන්ති, 

උක්ඛිත්තාසිකපුරිසයතො භායන්ති, යතහ වීමිංසිස්සාමා’’ති යථා යතහස්ස

අනත්යථො න ජායති, තථා පුරිමයමව සිංවිදහත්වා අතිභයානකාකායරන
උපගච්ඡන්යතකායරසුිං. 

මහාසත්යතො නිරයභයිං ආවජ්යජත්වා ‘‘ඉයතො සතගුයණන
සහස්සගුයණන සතසහස්සගුයණන නිරයයො භායතබ්ය ො’’ති නිච්චයලොව
යහොති. එවම්පි වීමිංසිත්වා අන්තරිං න පස්සන්තා පුන ‘‘දාරකා නාම 

සමජ්ජත්ථිකා යහොන්තී’’ති සමජ්ජිං කායරත්වාපි මහාසත්තිං සාණියා
පරික්ඛිපිත්වා අජානන්තස්යසවචතූසුපස්යසසුසඞ්ඛසද්යදහයභරිසද්යදහච
සහසා එකනින්නාදිං කායරත්වාපි අන්ධකායර ඝයටහ දීපිං උපයනත්වා
සහසා ආයලොකිං දස්යසත්වාපි සකලසරීරිං ඵාණියතන මක්යඛත්වා
 හුමක්ඛියක ඨායන නිපජ්ජායපත්වාපි න්හාපනාදීනි අකත්වා 
උච්චාරපස්සාවමත්ථයකනිපන්නිංඅජ්ඣුයපක්ඛිත්වාපිතත්ථචපලිපන්නිං
සයමානිං පරිහායසහ අක්යකොසයනහ ච ඝට්යටත්වාපි යහට්ඨාමඤ්යච
අග්ගිකපල්ලිං කත්වා උණ්හසන්තායපන පීයළත්වාපීති එවිං නානාවියධහ
උපායයහවීමිංසන්තාපිස්සඅන්තරිංන පස්සිිංසු. 

මහාසත්යතො හ සබ් ත්ථ නිරයභයයමව ආවජ්යජත්වා අධිට්ඨානිං 
අවියකොයපන්යතො නිච්චයලොව අයහොසි. එවිං පන්නරසවස්සානි වීමිංසිත්වා



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා යුධඤ්ජයවග්යගො 

182 

පටුන 

අථයසොළසවස්සකායල ‘‘පීඨසප්පියනොවායහොන්තුමූග ධිරාවාරජනීයයසු
අරජ්ජන්තා දුස්සනීයයසු අදුස්සන්තා නාම නත්ථීති නාටකානිස්ස
පච්චුපට්ඨයපත්වා වීමිංසිස්සාමා’’ති කුමාරිං ගන්යධොදයකන න්හායපත්වා
යදවපුත්තිං විය අලඞ්කරිත්වා යදවවිමානකප්පිං පුප්ඵගන්ධදාමාදීහ
එකායමොදපයමොදිං පාසාදිං ආයරොයපත්වා උත්තමරූපධරා 
භාවවිලාසසම්පන්නායදවච්ඡරාපටිභාගාඉත්ථියයොඋපට්ඨයපසුිං–‘‘ගච්ඡථ
නච්චාදීහ කුමාරිං අභිරමායපථා’’ති.තාඋපගන්ත්වාතථාකාතුිං වායමිිංසු.

යසො බුද්ධිසම්පන්නතාය ‘‘ඉමා යම සරීරසම්ඵස්සිං මා වින්දිිංසූ’’ති
අස්සාසපස්සායස නිරුන්ධි. තා තස්ස සරීරසම්ඵස්සිං අවින්දන්තියයො

‘‘ථද්ධසරීයරොඑස, නායිංමනුභාස්යසො, යක්යඛො භවිස්සතී’’තිපක්කමිිංසු. 

එවිං යසොළස වස්සානි යසොළසහ මහාවීමිංසාහ අයනකාහ ච

ඛුද්දකවීමිංසාහ පරිග්ගණ්හතුිං අසක්කුණිත්වා මාතාපිතයරො ‘‘තාත, 

යතමියකුමාර, මයිං තව අමූගාදිභාවිං ජානාම, න හ යතසිං එවරූපානි

මුඛකණ්ණයසොතපාදානි යහොන්ති, ත්විං අම්යහහ පත්යථත්වා

ලද්ධපුත්තයකො, මා යනො නායසහ, සකලජම්බුදීයප රාජූනිං සන්තිකා
ගරහයතො යමොයචහී’’තිසහවිසුිං විසුඤ්ච අයනකවාරිං යාචිිංසු. යසො යතහ
එවිං යාචියමායනොපිඅසුණන්යතොවියහුත්වානිපජ්ජි. 

58. අථ රාජාමහාසත්තස්සඋයභොපායදකණ්ණයසොයතජිව්හිංඋයභොච
හත්යථ කුසයලහපුරියසහවීමිංසායපත්වා ‘‘යදිපි අපීඨසප්පිආදීනිං වියස්ස

පාදාදයයො, තථාපි අයිං පීඨසප්පි මූග ධියරො මඤ්යඤ, ඊදියස
කාළකණ්ණිපුරියස ඉමස්මිිං යගයහ වසන්යත තයයො අන්තරායා
පඤ්ඤායන්ති ජීවිතස්සවාඡත්තස්සවාමයහසියා වා’’තිලක්ඛණපාඨයකහ
ඉදානි කථිතිං. ජාතදිවයස පන ‘‘තුම්හාකිං යදොමනස්සපරිහරණත්ථිං 

‘ධඤ්ඤපුඤ්ඤලක්ඛයණො’ති වුත්ත’’න්ති අමච්යචහ ආයරොචිතිං සුත්වා

අන්තරායභයයන භීයතො ‘‘ගච්ඡථ නිං අවමඞ්ගලරයථ නිපජ්ජායපත්වා
පච්ඡිමද්වායරනනීහරායපත්වාආමකසුසායන නිඛණථා’’තිආණායපසි.තිං
සුත්වා මහාසත්යතො හට්යඨො උදග්යගො අයහොසි – ‘‘චිරස්සිං වත යම 

මයනොරයථො මත්ථකිං පාපුණිස්සතී’’ති. යතන වුත්තිං ‘‘තයතො යම

හත්ථපායද චා’’තිආදි. 

තත්ථ මද්දිොති මද්දනවයසන වීමිංසිත්වා. අනූනතන්ති හත්ථාදීහ

අවිකලතිං. නින්දිසුන්ති ‘‘එවිං අනූනාවයයවොපි සමායනො මූගාදි විය

දිස්සමායනො ‘‘රජ්ජිං කායරතුිං අභබ්ය ො, කාළකණ්ණිපුරියසො අය’’න්ති

ගරහිංසු. ‘‘නිද්දිසු’’න්තිපිපායඨො, වදිිංසූතිඅත්යථො. 

59. ඡඩ්ඩනං අනුයමොදිසුන්ති රාජදස්සනත්ථිං ආගතා සබ්ය පි

ජනපදවාසියනො යසනාපතිපුයරොහතප්පමුඛාරාජපුරිසායතසබ්ය පි එකමනා 

සමානචිත්තා හුත්වා අන්තරායපරිහරණත්ථිං රඤ්ඤා ආණත්තා භූමියිං
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නිඛණනවයසනමම ඡඩ්ඩනිංමුඛසඞ්යකොචිං අකත්වා අභිමුඛභායවනසාධු
සුට්ඨුඉදිං කත්තබ් යමවාතිඅනුභායමොදිිංසු. 

60. යසො යම අත්යථො සමජ් ථාති යස්සත්ථාය යදත්ථිං තයතො 

මූගාදිභාවාධිට්ඨානවයසනදුක්කරචරණිංචිණ්ණිංචරිතිං, යසොඅත්යථොමම

සමිජ්ඣති.යතසිං මමමාතාපිතුආදීනිං මතිං අධිප්පායිං සුත්වා යසො අහිංමම

අධිප්පායසමිජ්ඣයනන හට්යඨො අනුභාපධායරත්වා භූමියිං

නිඛණනානුභාජානයනන සංවිග්ගමානයසොව අයහොසින්ති වචනයසයසන 

සම් න්යධොයවදිතබ්ය ො. 

61. එවිං කුමාරස්සභූමියිංනිඛණයනරඤ්ඤාආණත්යතචන්දායදවීතිං

පවත්තිිං සුත්වා රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා, ‘‘යදව, තුම්යහහ මය්හිං වයරො

දින්යනො, මයා චගහතකිංකත්වාඨපියතො, තිංයමඉදානියදථා’’ති.‘‘ගණ්හ, 

යදවී’’ති. ‘‘පුත්තස්ස යම රජ්ජිං යදථා’’ති. ‘‘පුත්යතො යතකාළකණ්ණී, න

සක්කා දාතු’’න්ති. ‘‘යතන හ, යදව, යාවජීවිං අයදන්යතො සත්ත වස්සානි

යදථා’’ති.‘‘තම්පිනසක්කා’’ති. ‘‘ඡවස්සානි, පඤ්චචත්තාරිතීණිද්යවඑකිං

වස්සිං, සත්ත මායස, ඡපඤ්චචත්තායරොතයයොද්යවඑකිං
මාසිංඅද්ධමාසිංසත්තාහිංයදථා’’ති.සාධුගණ්හාති. 

සාපුත්තිංඅලඞ්කාරායපත්වා‘‘යතමියකුමාරස්සඉදිංරජ්ජ’’න්ති නගයර
යභරිිං චරායපත්වා නගරිං අලඞ්කාරායපත්වා පුත්තිං හත්ථික්ඛන්ධිං
ආයරොයපත්වා යසතච්ඡත්තිං මත්ථයක කාරායපත්වා නගරිං පදක්ඛිණිං
කත්වා ආගතිං අලඞ්කතසිරිසයයන නිපජ්ජායපත්වා සබ් රත්තිිං යාචි –

‘‘තාතයතමිය, තිංනිස්සාය යසොළසවස්සානිනිද්දිංඅලභිත්වායරොදමානාය

යම අක්ඛීනි උප්පක්කානි, යසොයකන හදයිං භිජ්ජති විය, තව

අපීඨසප්පිආදිභාවිං ජානාමි, මා මිං අනාථිං කරී’’ති. ඉමිනා නියායමන ඡ 
දිවයසයාචි. ඡට්යඨදිවයසරාජාසුනන්දිංනාමසාරථිිංපක්යකොසායපත්වා
‘‘ස්යවපායතොව අවමඞ්ගලරයථනකුමාරිංනීහරිත්වාආමකසුසායනභූමියිං
නිඛණිත්වා පථවිවඩ්ඪනකකම්මිං කත්වා එහී’’ති ආහ. තිං සුත්වා යදවී

‘‘තාත, කාසිරාජා තිං ස්යව ආමකසුසායන නිඛණිතුිං ආණායපසි. ස්යව
මරණිංපාපුණිස්සතී’’තිආහ. 

මහාසත්යතො තිං සුත්වා ‘‘යතමිය, යසොළස වස්සානි තයා කයතො
වායායමො මත්ථකිංපත්යතො’’තිහට්යඨොඋදග්යගොඅයහොසි.මාතුයාපනස්ස
හදයිං භිජ්ජනාකාරිං විය අයහොසි. අථ තස්සා රත්තියා අච්චයයන පායතොව

සාරථිරථිංආදායද්වායරඨයපත්වා සිරිගබ්භිංපවිසිත්වා ‘‘යදවි, මාමය්හිං

කුජ්ඣි, රඤ්යඤො ආණා’’ති පුත්තිං ආලිඞ්ගිත්වා නිපන්නිං යදවිිං
පිට්ඨිහත්යථන අපයනත්වා කුමාරිං උක්ඛිපිත්වා පාසාදා ඔතරි. යදවී උරිං
පහරිත්වාමහාසද්යදනපරියදවිත්වාමහාතයලඔහීය. 
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අථනිංමහාසත්යතොඔයලොයකත්වා ‘‘මයඅකයථන්යතමාතුයසොයකො
 ලවා භවිස්සතී’’ති කයථතුකායමො හුත්වාපි ‘‘සයච කයථස්සාමි යසොළස

වස්සානි කයතො වායායමො යමොයඝො භවිස්සති, අකයථන්යතො පනාහිං
අත්තයනො ච මාතාපිතූනඤ්ච පච්චයයො භවිස්සාමී’’ති අධිවායසසි. සාරථි
‘‘මහාසත්තිං රථිංආයරොයපත්වා පච්ඡිමද්වාරාභිමුඛිං රථිංයපයසස්සාමී’’ති
පාචීනද්වාරාභිමුඛිං යපයසසි. රයථො නගරා නික්ඛමිත්වා යදවතානුභාභායවන
තියයොජනට්ඨානිං ගයතො. මහාසත්යතො සුට්ඨුතරිං තුට්ඨචිත්යතො අයහොසි.
තත්ථ වනඝටිං සාරථිස්ස ආමකසුසානිං විය උපට්ඨාසි. යසො ‘‘ඉදිං ඨානිං
සුන්දර’’න්ති රථිං ඔක්කමායපත්වා මග්ගපස්යස ඨයපත්වා රථා ඔරුය්හ 
මහාසත්තස්ස ආභරණභණ්ඩිං ඔමුඤ්චිත්වා භණ්ඩිකිං කත්වා ඨයපත්වා

කුදාලිංආදාය අවිදූයරආවාටිංඛණිතුිංආරභි.යතනවුත්තිං ‘‘න්හායපත්වා 

අනුලිම්පිත්වා’’තිආදි. 

තත්ථ න්හායපත්වාති යසොළසහ ගන්යධොදකඝයටහ න්හායපත්වා. 

අනුලිම්පිත්වාති සුරභිවියලපයනන විලිම්යපත්වා. යවයඨත්වා

රාජයවඨනන්ති කාසිරාජූනිංපයවණියාගතිංරාජමකුටිංසීයසපටිමුඤ්චිත්වා. 

අභිසිඤ්චිත්වාති තස්මිිං රාජකුයල රාජාභියසකනියායමන අභිසිඤ්චිත්වා. 

ඡත්යතනකායරසුං පුරං පදක්ඛිණන්ති යසතච්ඡත්යතනධාරියමායනනමිං
නගරිංපදක්ඛිණිංකායරසුිං. 

62. සත්තාහං ධාරයිත්වානාති මය්හිං මාතු චන්දායදවියා

වරලාභනවයසන ලද්ධිං සත්තාහිං මම යසතච්ඡත්තිං ධාරයත්වා. උග්ගයත

රවිමණ්ඩය ති තයතො පුනදිවයස සූරියමණ්ඩයල උග්ගතමත්යත 

අවමඞ්ගලරයථන මං නගරයතො නීහරිත්වා භූමියිං නිඛණනත්ථිං සාරථි 

සුනන්යදො වනමුපගච්ඡි. 

63. සජ්ජස්සන්ති සන්නද්යධො අස්සිං, යුයග යයොජිතස්සිං යම රථිං 

මග්ගයතො උක්කමාපනවයසන එයකොකායස කත්වා. හත්ථමුච්චියතොති 

මුච්චිතහත්යථො, රථපාචනයතො මුත්තහත්යථොති අත්යථො. අථ වා 

හත්ථමුච්චියතොති හත්ථමුත්යතො මම හත්ථයතො මුච්චිත්වාති අත්යථො. 

කාසුන්තිආවාටිං. නිොතුන්ති නිඛණිතුිං. 

64-5. ඉදානි යදත්ථිං මයා යසොළස වස්සානි මූගවතාදිඅධිට්ඨායනන

දුක්කරචරියා අධිට්ඨිතා, තිං දස්යසතුිං ‘‘අධිට්ඨිතමධිට්ඨාන’’න්ති
ගාථාද්වයමාහ. 

තත්ථ තජ්යජන්යතො විවිධකාරණාති ද්විමාසිකකාලයතො පට්ඨාය යාව
යසොළසසිංවච්ඡරා ථඤ්ඤපටියසධනාදීහ විවියධහ නානප්පකායරහ
කාරයණහ තජ්ජයන්යතො භයවිද්ධිංසනවයසන වියහඨියමායනො. යසසිං 
සුවිඤ්යඤයයයමව. 
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අථ මහාසත්යතො සුනන්යද කාසුිං ඛණන්යත ‘‘අයිං යම
වායාමකායලො’’තිඋට්ඨායඅත්තයනොහත්ථපායදසම් ාහත්වාරථාඔතරිතුිං
යම  ලිං අත්ථීති ඤත්වා චිත්තිං උප්පායදසි. තාවයදවස්ස
පාදපතිට්ඨානට්ඨානිං වාතපුණ්ණභස්තචම්මිං විය උග්ගන්ත්වා රථස්ස
පච්ඡිමන්තිං ආහච්ච අට්ඨාසි. යසො ඔතරිත්වා කතිපයය වායර අපරාපරිං
චඞ්කමිත්වා ‘‘යයොජනසතම්පි ගන්තුිං යම  ලිං අත්ථී’’ති ඤත්වා රථිං
පච්ඡිමන්යතගයහත්වාකුමාරකානිංකීළනයානකිංවිය උක්ඛිපිත්වා‘‘සයච

සාරථි මයා සද්ධිිං පටිවිරුජ්යඣයය, අත්ථි යම පටිවිරුජ්ඣිතුිං  ල’’න්ති
සල්ලක්යඛත්වා පසාධනත්ථාය චිත්තිං උප්පායදසි. තඞ්ඛණඤ්යඤව
සක්කස්ස භවනිං උණ්හාකාරිං දස්යසසි. සක්යකො තිං කාරණිං ඤත්වා 
විස්සකම්මිං ආණායපසි – ‘‘ගච්ඡ කාසිරාජපුත්තිං අලඞ්කයරොහී’’ති. යසො
‘‘සාධූ’’ති වත්වා දිබ්ය හ ච මානුභායසහ ච අලඞ්කායරහ සක්කිං විය තිං
අලඞ්කරි. යසො යදවරාජලීළාය සාරථිස්ස ඛණයනොකාසිං ගන්ත්වා
ආවාටතීයරඨත්වා– 

‘‘කින්නුභාසන්තරමායනොව, කාසුිංඛණසිසාරථි; 

පුට්යඨොයමසම්මඅක්ඛාහ, කිිංකාසුයාකරිස්සසී’’ති.(ජා. 2.22.3) – 

ආහ. 

යතන උද්ධිංඅයනොයලොයකත්වාව– 

‘‘රඤ්යඤොමූයගොචපක්යඛොච, පුත්යතොජායතොඅයචතයසො; 

යසොම්හරඤ්ඤාසමජ්ඣිට්යඨො, පුත්තිංයමනිඛණිංවයන’’ති. (ජා. 
2.22.4) – 

වුත්යතමහාසත්යතො– 

‘‘න  ධියරොනමූයගොස්මි, නපක්යඛොනච වීකයලො; 

අධම්මිංසාරථිකයරා, මිංයචත්විංනිඛණිංවයන. 

‘‘ඌරූ ාහුඤ්චයමපස්ස, භාසිතඤ්චසුයණොහයම; 

අධම්මිංසාරථිකයරා, මිංයචත්විංනිඛණිංවයන’’ති.(ජා. 2.22.5-

6) – 

වත්වා පුන යතන ආවාටඛණනිං පහාය උද්ධිං ඔයලොයකත්වා තස්ස 

රූපසම්පත්තිිංදිස්වා‘‘මනුභාස්යසොවායදයවොවා’’තිඅජානන්යතන– 

‘‘යදවතානුභාසිගන්ධබ්ය ො, අදුසක්යකොපුරින්දයදො; 

යකොවාත්විංකස්සවාපුත්යතො, කථිංජායනමුතිංමය’’න්ති. (ජා. 
2.22.7) – 
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වුත්යත– 

‘‘නම්හ යදයවොනගන්ධබ්ය ො, නාපිසක්යකො පුරින්දයදො; 

කාසිරඤ්යඤොඅහිංපුත්යතො, යිංකාසුයානිඛඤ්ඤසි. 

‘‘තස්සරඤ්යඤොඅහිංපුත්යතො, යිංත්විංසම්මූපජීවසි; 

අධම්මිංසාරථිකයරා, මිංයචත්විංනිඛණිංවයන. 

‘‘යස්ස රුක්ඛස්සඡායාය, නිසීයදයයසයයයය වා; 

නතස්සසාඛිංභඤ්යජයය, මිත්තදුබ්යභොහපාපයකො. 

‘‘යථාරුක්යඛොතථාරාජා, යථාසාඛාතථාඅහිං; 

යථාඡායූපයගොයපොයසො, එවිංත්වමසිසාරථි; 

අධම්මිංසාරථිකයරා, මිංයචත්විංනිඛණිංවයන’’ති.(ජා. 2.22.8-

11) – 

ආදිනා නයයන ධම්මිං යදයසත්වා යතන නිවත්තනත්ථිං යාචියතො 
අනිවත්තනකාරණිංපබ් ජ්ජාඡන්දිංතස්සචයහතුනිරයභයාදිකිංඅතීතභයව
අත්තයනො පවත්තිිං විත්ථායරන කයථත්වා තාය ධම්මකථාය තාය ච
පටිපත්තියාතස්මිම්පි පබ් ජිතුකායමජායතරඤ්යඤොඉමිං– 

‘‘රථිංනිය්යාතයත්වාන, අනයණොඑහසාරථි; 

අනණස්සහපබ් ජ්ජා, එතිංඉසීහවණ්ණිත’’න්ති.(ජා. 2.22.44) – 

වත්වාතිංවිස්සජ්යජසි. 

යසොරථිංආභරණානිචගයහත්වාරඤ්යඤොසන්තිකිංගන්ත්වාතමත්ථිං 
ආයරොයචසි. රාජා තාවයදව ‘‘මහාසත්තස්ස සන්තිකිං ගමිස්සාමී’’ති 
නගරයතො නිග්ගච්ඡි සද්ධිිං චතුරඞ්ගිනියා යසනාය ඉත්ථාගායරහ
නාගරජානපයදහ ච. මහාසත්යතොපි යඛො සාරථිිං උයයයොයජත්වා
පබ් ජිතුකායමො ජායතො. තස්ස චිත්තිං ඤත්වා සක්යකො විස්සකම්මිං

යපයසසි – ‘‘යතමියපණ්ඩියතො පබ් ජිතුකායමො, තස්ස අස්සමපදිං 
පබ් ජිතපරික්ඛායරචමායපහී’’ති.යසොගන්ත්වාතියයොජනියකවනසණ්යඩ
අස්සමිං මායපත්වා
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානචඞ්කමනයපොක්ඛරණීඵලරුක්ඛසම්පන්නිං කත්වා
සබ්ය  ච පබ් ජිතපරික්ඛායර මායපත්වා සකට්ඨානයමව ගයතො.
ය ොධිසත්යතොතිං දිස්වා සක්කදත්තියභාවිංඤත්වාපණ්ණසාලිංපවිසිත්වා
වත්ථානිඅපයනත්වාතාපසයවසිං ගයහත්වාකට්ඨත්ථයරනිසින්යනොඅට්ඨ

සමාපත්තියයො, පඤ්ච ච අභිඤ්ඤායයො නිබ් ත්යතත්වා පබ් ජ්ජාසුයඛන
අස්සයමනිසීදි. 
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කාසිරාජාපි සාරථිනා දස්සිතමග්යගන ගන්ත්වා අස්සමිං පවිසිත්වා 
මහාසත්යතන සහ සමාගන්ත්වා කතපටිසන්ථායරො රජ්යජන නිමන්යතසි.
යතමියපණ්ඩියතො තිං පටික්ඛිපිත්වා අයනකාකාරයවොකාරිං 
අනිච්චතාදිපටිසිංයුත්තාය ච කාමාදීනවපටිසිංයුත්තාය ච ධම්මියා කථාය
රාජානිං සිංයවයජසි. යසො සිංවිග්ගමානයසො ඝරාවායස උක්කණ්ඨියතො
පබ් ජිතුකායමොහුත්වාඅමච්යචඉත්ථාගායරචපුච්ඡි.යතපි පබ් ජිතුකාමා
අයහසුිං. අථ රාජා චන්දායදවිිංආදිිංකත්වා යසොළසසහස්යස ඔයරොයධ ච 

අමච්චාදියකචපබ් ජිතුකායමඤත්වානගයරයභරිිංචරායපසි–‘‘යයමම

පුත්තස්ස සන්තියක පබ් ජිතුකාමා, යත පබ් ජන්තූ’’ති.
සුවණ්ණයකොට්ඨාගාරාදීනි ච විවරායපත්වා විස්සජ්ජායපසි. නාගරා ච
යථාපසාරියතයයව ආපයණ විවටද්වාරායනව යගහානි ච පහාය රඤ්යඤො
සන්තිකිංඅගමිංසු.රාජාමහාජයනනසද්ධිිංමහාසත්තස්සසන්තියකපබ් ජි. 
සක්කදත්තියිංතියයොජනිකිංඅස්සමපදිංපරිපූරි. 

සාමන්තරාජායනො ‘‘කාසිරාජා පබ් ජියතො’’ති සුත්වා ‘‘ ාරාණසිරජ්ජිං 
ගයහස්සාමා’’තිනගරිංපවිසිත්වායදවනගරසදිසිංනගරිංසත්තරතනභරිතිං
යදවවිමානකප්පිං රාජනියවසනඤ්ච දිස්වා ‘‘ඉමිං ධනිං නිස්සාය භයයන
භවිතබ් ’’න්ති තාවයදව නික්ඛමිත්වා පායාසුිං. යතසිං ආගමනිං සුත්වා
මහාසත්යතො වනන්තිං ගන්ත්වා ආකායස නිසීදිත්වා ධම්මිං යදයසසි. යත
සබ්ය සද්ධිිං පරිසායතස්ස සන්තියකපබ් ජිිංසු. එවිං අපයරපිඅපයරපීති
මහාසමාගයමො අයහොසි. සබ්ය  ඵලාඵලානි පරිභුඤ්ජිත්වා සමණධම්මිං

කයරොන්ති. යයො කාමාදිවිතක්කිං විතක්යකති, තස්ස චිත්තිං ඤත්වා
මහාසත්යතොතත්ථගන්ත්වාආකායසනිසීදිත්වාධම්මිංයදයසති. 

යසො ධම්මස්සවනසප්පායිං ලභිත්වා සමාපත්තියයො අභිඤ්ඤායයො ච 
නිබ් ත්යතති. එවිං අපයරොපි අපයරොපීති සබ්ය පි ජීවිතපරියයොසායන
බ්රහ්මයලොකපරායනා අයහසුිං. තිරච්ඡානගතාපි මහාසත්යත ඉසිගයණපි
චිත්තිං පසායදත්වා ඡසු කාමසග්යගසු නිබ් ත්තිිංසු. මහාසත්තස්ස
බ්රහ්මචරියිං චිරිං දීඝමද්ධානිං පවත්තිත්ථ. තදා ඡත්යත අධිවත්ථා යදවතා

උප්පලවණ්ණා අයහොසි, සාරථි සාරිපුත්තත්යථයරො, මාතාපිතයරො 

මහාරාජකුලානි, පරිසාබුද්ධපරිසා, යතමියපණ්ඩියතොයලොකනායථො. 

තස්ස අධිට්ඨානපාරමී ඉධ මත්ථකිං පත්තා, යසසපාරමියයොපි යථාරහිං
නිද්ධායරතබ් ා. තථා මාසජාතකාලයතො පට්ඨාය නිරයභයිං පාපභීරුතා 
රජ්ජජිගුච්ඡා යනක්ඛම්මනිමිත්තිං මූගාදිභාවාධිට්ඨානිං තත්ථ ච 
වියරොධිප්පච්චයසයමොධායනපි නිච්චලභායවොති එවමාදයයො ගුණානුභාභාවා
විභායවතබ් ාති. 

යතමියචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

අධිට්ඨානපාරමීනිට්ඨිතා. 
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7. කපිරාජචරියාවණ්ණනා 

67. සත්තයම ෙදා අහංකපිආසින්තියස්මිිංකායලඅහිං කපියයොනියිං
නිබ් ත්තිත්වා වුද්ධිමන්වාය නාග යලො ථාමසම්පන්යනො

අස්සයපොතකප්පමායණො මහාසරීයරො කපි යහොමි. නදීකූය  දරීසයෙති
එකිස්සානදියාතීයර එකස්මිිංදරීභායගයදාවාසිංකප්යපමීතිඅත්යථො. 

තදාකිරය ොධිසත්යතොයූථපරිහරණිංඅකත්වාඑකචයරොහුත්වාවිහාසි. 
තස්සා පන නදියා යවමජ්යඣ එයකො දීපයකො නානප්පකායරහ
අම් පනසාදීහ ඵලරුක්යඛහ සම්පන්යනො. ය ොධිසත්යතො 
ථාමජවසම්පන්නතායනදියාඔරිමතීරයතො උප්පතිත්වාදීපකස්සපනනදියා

චමජ්යඣඑයකොපිට්ඨිපාසායණොඅත්ථි, තස්මිිං පතති. තයතොඋප්පතිත්වා
තස්මිිංදීපයකපතති.යසොතත්ථනානප්පකාරානිඵලාඵලානිඛාදිත්වා සායිං
යතයනව උපායයන පච්චාගන්ත්වා අත්තයනො වසනට්ඨායන වසිත්වා
පුනදිවයසපිතයථව කයරොති.ඉමිනානියායමනවාසිංකප්යපසි. 

තස්මිිංපනකායලඑයකොකුම්භීයලොසපජාපතියකොතස්සිංනදියිංවසති. 
තස්ස භරියා ය ොධිසත්තිං අපරාපරිං ගච්ඡන්තිං දිස්වා තස්ස හදයමිංයස

යදොහළිං උප්පායදත්වා කුම්භීලිං ආහ – ‘‘මය්හිං යඛො, අයයපුත්ත, ඉමස්ස

වානරස්ස හදයමිංයස යදොහයළො උප්පන්යනො’’ති. යසො ‘‘සාධු, භද්යද, 
ලච්ඡසී’’ති වත්වා ‘‘අජ්ජ තිං සායිං දීපකයතො ආගච්ඡන්තයමව
ගණ්හස්සාමී’’තිගන්ත්වා පිට්ඨිපාසායණනිපජ්ජි. ය ොධිසත්යතො තිං දිවසිං
යගොචරිං චරිත්වා සායන්හසමයය දීපයක ඨියතොව පාසාණිං ඔයලොයකත්වා

‘‘අයිං පාසායණො ඉදානි උච්චතයරො ඛායති, කිිං නුභා යඛො කාරණ’’න්ති 
චින්යතසි. මහාසත්තස්ස හ උදකප්පමාණඤ්ච පාසාණප්පමාණඤ්ච
සුවවත්ථාපිතයමව යහොති. යතනස්ස එතදයහොසි – ‘‘අජ්ජ ඉමිස්සා නදියා

උදකිංයනවහායති, අථචපනායිංපාසායණොමහා හුත්වාපඤ්ඤායති, කච්චි

නුභායඛොඑත්ථමය්හිංගහණත්ථායකුම්භීයලො නිපන්යනො’’ති? 

යසො ‘‘වීමිංසිස්සාමි තාව න’’න්ති තත්යථව ඨත්වා පාසායණන සද්ධිිං 

කයථන්යතො විය ‘‘යභො, පාසාණා’’ති වත්වා පටිවචනිං අලභන්යතො

යාවතතියිං ‘‘යභො, පාසාණා’’ති ආහ. පාසායණො පටිවචනිංන යදති. පුනපි

ය ොධිසත්යතො‘‘කිිං, යභොපාසාණ, අජ්ජමය්හිං පටිවචනිංනයදසී’’ති ආහ.
කුම්භීයලො ‘‘අද්ධා අයිං පාසායණො අඤ්යඤසු දිවයසසු වානරින්දස්ස

පටිවචනිංයදතිමඤ්යඤ, අජ්ජපනමයාඔත්ථරිතත්තාන යදති, හන්දාහිං

දස්සාමිස්සපටිවචන’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘කිිං වානරින්දා’’තිආහ. ‘‘යකොසි

ත්ව’’න්ති? ‘‘අහිංකුම්භීයලො’’ති. ‘‘කිමත්ථිංඑත්ථ නිපන්යනොසී’’ති? ‘‘තව
හදයිං පත්ථයමායනො’’ති. ය ොධිසත්යතො චින්යතසි – ‘‘අඤ්යඤො යම 

ගමනමග්යගොනත්ථි, පටිරුද්ධිංවතයමගමන’’න්ති.යතනවුත්තිං– 

‘‘පීළියතොසුසුමායරන, ගමනිංනලභාමහිං’’. 
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68. 

‘‘යම්යහොකායසඅහිංඨත්වා, ඔරාපාරිංපතාමහිං; 

තත්ථච්ඡිසත්තුවධයකො, කුම්භීයලොලුද්දදස්සයනො’’ති. 

තත්ථ ‘‘පීළියතො සුසුමායරනා’’ති අද්ධගාථාය වුත්තයමවත්ථිං. 

‘‘ෙම්යහොකායස’’තිගාථායපාකටිං කයරොති.තත්ථ ෙම්යහොකායසතියස්මිිං

නදීමජ්යඣ ඨිතපිට්ඨිපාසාණසඞ්ඛායතපයදයස ඨත්වා.ඔරාතිදීපකසඞ්ඛාතා 

ඔරතීරා. පාරන්ති තදා මම වසනට්ඨානභූතිං නදියා පරතීරිං. පතාමහන්ති

උප්පතිත්වා පතාමි අහිං. තත්ථච්ඡීති තස්මිිං පිට්ඨිපාසාණප්පයදයස 

සත්තුභූයතො වධයකො එකන්යතයනවඝාතයකො පච්චත්ථියකො ලුද්දදස්සයනො 
යඝොරරූයපොභයානකදස්සයනො නිසීදි. 

අථමහාසත්යතොචින්යතසි–‘‘අඤ්යඤොයමගමනමග්යගොනත්ථි, අජ්ජ 

මයා කුම්භීයලො වඤ්යචතබ්ය ො, එවඤ්හ අයඤ්ච මහතා පාපයතො මයා

පරියමොචියතො සියා, මය්හඤ්ච ජීවිතිං ලද්ධ’’න්ති. යසො කුම්භීලිං ආහ –

‘‘සම්ම, කුම්භීල, අහිං තුය්හිං උපරි පතිස්සාමී’’ති. කුම්භීයලො ‘‘වානරින්ද, 

පපඤ්චිංඅකත්වා ඉයතොආගච්ඡාහී’’තිආහ.මහාසත්යතො‘‘අහිංආගච්ඡාමි, 
ත්විං පන අත්තයනො මුඛිං විවරිත්වා මිං තව සන්තිකිං ආගතකායල
ගණ්හාහී’’ති අයවොච. කුම්භීලානඤ්ච මුයඛ විවයට අක්ඛීනි නිම්මීලන්ති.
යසොතිංකාරණිංඅසල්ලක්යඛන්යතොමුඛිංවිවරි.අථස්සඅක්ඛීනි නිම්මීලිිංසු.
යසො මුඛිං විවරිත්වා සබ් යසො නිම්මීලිතක්ඛී හුත්වා නිපජ්ජි. මහාසත්යතො
තස්ස තථාභාවිං ඤත්වා දීපකයතො උප්පතියතො ගන්ත්වා කුම්භීලස්ස
මත්ථකිංඅක්කමිත්වාතයතොඋප්පතන්යතොවිජ්ජුලතාවියවිජ්යජොතමායනො 
පරතීයරඅට්ඨාසි.යතනවුත්තිං– 

69. 

‘‘යසොමිංඅසිංසිඑහීති, අහම්යපමීතිතිංවදිිං; 

තස්සමත්ථකමක්කම්ම, පරකූයලපතිට්ඨහ’’න්ති. 

තත්ථ අසංසීතිඅභාසි. අහම්යපමීතිඅහම්පිආගච්ඡාමීති තං කයථසිිං. 

යස්මා පන තිං දීපකිං අම් ජම්බුපනසාදිඵලරුක්ඛසණ්ඩමණ්ඩිතිං

රමණීයිං නිවාසයයොග්ගඤ්ච, ‘‘ආගච්ඡාමී’’ති පන පටිඤ්ඤාය දින්නත්තා
සච්චිං අනුභාරක්ඛන්යතො මහාසත්යතොපි ‘‘ආගමිස්සායමවා’’ති තථා අකාසි.
යතනවුත්තිං– 

70. 

‘‘නතස්සඅලිකිංභණිතිං, යථාවාචිංඅකාසහ’’න්ති. 

යස්මා යචතිං සච්චානුභාරක්ඛණිං අත්තයනො ජීවිතිං පරිච්චජිත්වා කතිං, 
තස්මාආහ– 
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‘‘සච්යචනයමසයමොනත්ථි, එසායමසච්චපාරමී’’ති. 

කුම්භීයලොපනතිංඅච්ඡරියිංදිස්වා‘‘ඉමිනාවානරින්යදන අතිඅච්යඡරකිං

කත’’න්ති චින්යතත්වා ‘‘යභො වානරින්ද, ඉමස්මිිං යලොයකචතූහධම්යමහ 

සමන්නාගයතො පුග්ගයලො අමිත්යත අභිභවති, යත සබ්ය පි තුය්හිං
අබ්භන්තයරඅත්ථි මඤ්යඤ’’තිආහ– 

‘‘යස්යසයතචතුයරොධම්මා, වානරින්ද, යථාතව; 

සච්චිං ධම්යමො ධිති චායගො, දිට්ඨිං යසො අතිවත්තතී’’ති. (ජා. 
1.2.147); 

තත්ථ ෙස්සාති යස්ස කස්සචි පුග්ගලස්ස. එයතති ඉදානි වත්තබ්ය 

පච්චක්ඛයතො දස්යසති. චතුයරො ධම්මාති චත්තායරො ගුණා. සච්චන්ති

වචීසච්චිං, ‘‘මම සන්තිකිං ආගමිස්සාමී’’ති වත්වා මුසාවාදිං අකත්වා

ආගයතොඑවාතිඑතිංයතවචීසච්චිං. ධම්යමොතිවිචාරණපඤ්ඤා, ‘‘එවිංකයත

ඉදිං නාම භවිස්සතී’’ති පවත්තා යත එසා විචාරණපඤ්ඤා. ධිතීති

අබ්ය ොච්ඡින්නිං වීරියිං වුච්චති, එතම්පි යත අත්ථි. චායගොති

අත්තපරිච්චායගො, ත්විං අත්තානිං පරිච්චජිත්වාමමසන්තිකිංආගයතො, යිං

පනාහිංගණ්හතුිංනාසක්ඛිිං, මය්හයමයවසයදොයසො. දිට්ඨන්ති පච්චාමිත්තිං. 

යසොඅතිවත්තතීතියස්සපුග්ගලස්සයථාතව එවිංඑයතචත්තායරොධම්මා

අත්ථි, යසො යථා මිං ත්විං අජ්ජ අතික්කන්යතො, තයථව අත්තයනො 
පච්චාමිත්තිංඅතික්කමතිඅභිභවතීති. 

එවිංකුම්භීයලොය ොධිසත්තිංපසිංසිත්වාඅත්තයනොවසනට්ඨානිංගයතො. 

තදාකුම්භීයලොයදවදත්යතොඅයහොසි, තස්සභරියාචිඤ්චමාණවිකා, කපිරාජා
පන යලොකනායථො. 

තස්ස ඉධාපියහට්ඨාවුත්තනයයයනව යසසපාරමියයොනිද්ධායරතබ් ා.
තථා උදකස්ස පාසාණස්ස ච පමාණවවත්ථායනන ඉදානි පාසායණො 
උච්චතයරො ඛායතීති පරිග්ගණ්හනවයසන පාසාණස්ස උපරි සුසුමාරස්ස

නිපන්නභාවජානනිං, පාසායණන කථනාපයදයසන තස්සත්ථස්ස

නිච්ඡයගමනිං, සුසුමාරස්ස උපරි අක්කමිත්වා සහසා පරතීයර

පතිට්ඨානවයසන සීඝකාරිතාය තස්ස මහතා පාපයතො පරියමොචනිං, 

අත්තයනො ජීවිතරක්ඛණිං, සච්චවාචානුභාරක්ඛණඤ්චාති එවමාදයයො
ගුණානුභාභාවාවිභායවතබ් ාති. 

කපිරාජචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

8. සච්චතාපසචරියාවණ්ණනා 

අට්ඨයම තාපයසො සච්චසව්හයෙොති සච්චසද්යදන අව්හාතබ්ය ො

සච්චනාමයකො තාපයසො ෙදා යස්මිිං කායල යහොම, තදා. සච්යචන ය ොකං 
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පටුන 

පාය සින්ති අත්තයනො අවිසිංවාදිභායවන සත්තයලොකිං ජම්බුදීයප තත්ථ

තත්ථ සත්තනිකායිං පාපයතො නානාවිධා අනත්ථයතො ච රක්ඛිිං. සමග්ගං 

ජනමකාසහන්තිතත්ථ තත්ථකලහවිග්ගහවිවාදාපන්නිං මහාජනිංකලයහ
ආදීනවිං දස්යසත්වා සාමග්ගියිං ආනිසිංසකථයනන සමග්ගිං අවිවදමානිං
සම්යමොදමානිංඅහමකාසිිං. 

තදා හ ය ොධිසත්යතො  ාරාණසියිං අඤ්ඤතරස්මිිං 
බ්රාහ්මණමහාසාලකුයලනිබ් ත්ති. තස්ස ‘‘සච්යචො’’ති නාමිං කරිිංසු. යසො
වයප්පත්යතො තක්කසිලිංගන්ත්වාදිසාපායමොක්ඛස්සආචරියස්සසන්තියක
සිප්පිං උග්ගණ්හත්වා නචිරස්යසව සබ් සිප්පානිං නිප්ඵත්තිිං පත්යතො.
ආචරියයනඅනුභාඤ්ඤායතො ාරාණසිිං පච්චාගන්ත්වාමාතාපිතයරොවන්දිත්වා
යතහ අභිනන්දියමායනො යතසිං චිත්තානුභාරක්ඛණත්ථිං කතිපාහිං යතසිං
සන්තියකවසි.අථනිං මාතාපිතයරොපතිරූයපනදායරනසිංයයොයජතුකාමා
සබ් ිංවිභවජාතිංආචික්ඛිත්වාඝරාවායසන නිමන්යතසුිං. 

මහාසත්යතො යනක්ඛම්මජ්ඣාසයයො අත්තයනො යනක්ඛම්මපාරමිිං 
පරිබ්රයූහතුකායමො ඝරාවායස ආදීනවිං පබ් ජ්ජාය ආනිසිංසඤ්ච
නානප්පකාරයතො කයථත්වා මාතාපිතූනිං අස්සුමුඛානිං යරොදමානානිං
අපරිමාණිංයභොගක්ඛන්ධිංඅනන්තිංයසිංමහන්තඤ්ච ඤාතිපරිවට්ටිංපහාය
මහානායගොව අයසඞ්ඛලිකිං ඝර න්ධනිං ඡින්දන්යතො නික්ඛමිත්වා 
හමවන්තප්පයදසිං පවිසිත්වා ඉසිපබ් ජ්ජිං පබ් ජිත්වා වනමූලඵලාඵයලහ 

යායපන්යතො නචිරස්යසව අට්ඨ සමාපත්තියයො පඤ්ච ච අභිඤ්ඤායයො 
නිබ් ත්යතත්වාඣානකීළිංකීළයමායනොසමාපත්තිවිහායරනවිහරති. 

යසො එකදිවසිං දිබ් චක්ඛුනා යලොකිං ඔයලොයකන්යතො අද්දස
සකලජම්බුදීයප මනුභාස්යස යයභුයයයන
පාණාතිපාතාදිදසඅකුසලකම්මපථපසුයත කාමනිදානිං කාමාධිකරණිං 
අඤ්ඤමඤ්ඤිංවිවාදාපන්යන.දිස්වාඑවිංචින්යතසි–‘‘නයඛොපනයමතිං

පතිරූපිං, යදිදිං ඉයම සත්යත එවිං පාපපසුයත විවාදාපන්යන ච දිස්වා
අජ්ඣුයපක්ඛණිං. අහඤ්හ ‘සත්යත සිංසාරපඞ්කයතො උද්ධරිත්වා

නිබ් ානථයලපතිට්ඨයපස්සාමී’ති මහාසම්ය ොධියානිං පටිපන්යනො, තස්මා
තිං පටිඤ්ඤිං අවිසිංවායදන්යතො යිංනූනාහිං මනුභාස්සපථිං ගන්ත්වා යත යත 

සත්යතපාපයතොඔරමායපයයිං, විවාදඤ්චයනසිංවූපසයමයය’’න්ති. 

එවිංපනචින්යතත්වාමහාසත්යතොමහාකරුණායසමුස්සාහයතොසන්තිං 
සමාපත්තිසුඛිං පහාය ඉද්ධියා තත්ථ තත්ථ ගන්ත්වා යතසිං චිත්තානුභාකූලිං
ධම්මිං යදයසන්යතො කලහවිග්ගහවිවාදාපන්යන සත්යත දිට්ඨධම්මිකඤ්ච
සම්පරායකඤ්ච වියරොයධ ආදීනවිං දස්යසත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤිං සමග්යග
සහයත අකාසි. අයනකාකාරයවොකාරඤ්ච පායප ආදීනවිං විභායවන්යතො
තයතො සත්යත වියවයචත්වා එකච්යච දසසු කුසලකම්මපථධම්යමසු 

පතිට්ඨායපසි. එකච්යච පබ් ායජත්වා සීලසිංවයර ඉන්ද්රියගුත්තියිං
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සතිසම්පජඤ්යඤපවියවකවායසඣානාභිඤ්ඤාසුචයථාරහිං පතිට්ඨායපසි.
යතනවුත්තිං– 

71. 

‘‘පුනාපරිං යදායහොමි, තාපයසොසච්චසව්හයයො; 

සච්යචනයලොකිංපායලසිිං, සමග්ගිංජනමකාසහ’’න්ති. 

ඉධාපි මහාපුරිසස්ස යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යසසපාරමියයො 
නිද්ධායරතබ් ා.තථාගුණානුභාභාවාචවිභායවතබ් ාති. 

සච්චතාපසචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

9. වට්ටයපොතකචරියාවණ්ණනා 

72. නවයම මගයධ වට්ටයපොතයකොතිආදීසු අයිං සඞ්යඛපත්යථො –
මගධරට්යඨ අඤ්ඤතරස්මිිං අරඤ්ඤප්පයදයස වට්ටකයයොනියිං

නිබ් ත්තිත්වා අණ්ඩයකොසිං පදායලත්වා අචිරනික්ඛන්තතාය තරුයණො 

මිංසයපසිභූයතො, තයතො එව අජාතපක්යඛො වට්ටකච්ඡාපයකො යදා අහිං 

කු ාවයකයයව යහොම. 

73. මුෙතුණ්ඩයකනාහරිත්වාතිමය්හිංමාතාඅත්තයනොමුඛතුණ්ඩයකන

කායලන කාලිංයගොචරිංආහරිත්වාමිංයපොයසති. තස්සාඵස්යසනජීවාමීති 

පරියසදනත්ථඤ්යචව පරිභාවනත්ථඤ්ච සම්මයදව කායලන කාලිං මමං 
අධිසයනවයසන ඵුසන්තියා තස්සා මම මාතුයා සරීරසම්ඵස්යසන ජීවාමි

විහරාමි අත්තභාවිං පවත්යතමි. නත්ථි යම කායිකං බ න්ති මය්හිං පන
අතිතරුණතාය කායසන්නිස්සිතිං ලිංනත්ථි. 

74. සංවච්ඡයරති සිංවච්ඡයර සිංවච්ඡයර. ගිම්හසමයෙති ගිම්හකායල.
සුක්ඛරුක්ඛසාඛානිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං සඞ්ඝට්ටනසමුප්පන්යනන අග්ගිනා

තස්මිිංපයදයස දවඩායහො පදිප්පති පජ්ජලති, යසොතථාපදීපියතො. උපගච්ඡති 

අම්හාකන්ති මය්හිං මාතාපිතූනඤ්චාති අම්හාකිං වසනට්ඨානප්පයදසිං
අත්තයනො පතිට්ඨානස්ස අසුද්ධස්සාපි සුද්ධභාවකරයණන පාවනයතො 

පාවයකොතිචගතමග්යගඉන්ධනස්සභස්මභාවාවහනයතො කණ්හවත්තනීති
චලද්ධනායමොඅග්ගිවනරුක්ඛගච්යඡදහන්යතොකායලන කාලිංඋපගච්ඡති. 

75. එවිං උපගමනයතොතදාපි සද්දාෙන්යතොති‘‘ධමධම’’ඉති එවිංසද්දිං

කයරොන්යතො, අනුභාරවදස්සනඤ්යහතිං දාවග්ගියනො. මහාසිඛීති
පබ් තකූටසදිසානිංඉන්ධනානිංවයසනමහතියයො සිඛාඑතස්සාතිමහාසිඛී. 

අනුපුබ්යබන අනුභාක්කයමන තිං අරඤ්ඤප්පයදසිං  ායපන්යතො දහන්යතො 

අග්ගිමම සමීපට්ඨානිං උපාගම. 
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76. අග්ගියවගභොති යවයගන ආගච්ඡයතො අග්ගියනො භයයන භීතා.

තසිතාති චිත්තුරාසසමුට්ඨියතන කායස්ස ඡම්භිතත්යතන ච උරාසා. 

මාතාපිතාති මාතාපිතයරො. අත්තානං පරියමොචයුන්ති අග්ගිනා
අනුභාපද්දුතට්ඨානගමයනන අත්තයනො යසොත්ථිභාවමකිංසු. මහාසත්යතො හ
තදා මහායගණ්ඩුකප්පමායණො මහාසරීයරො අයහොසි. තිං මාතාපිතයරො
යකනචි උපායයන ගයහත්වා ගන්තුිං අසක්කුණන්තා අත්තසියනයහන ච
අභිභුයයමානාපුත්තසියනහිං ඡඩ්යඩත්වාපලායිංසු. 

77. පායද පක්යෙ පජහාමීති අත්තයනොඋයභො පායද උයභො පක්යඛ ච
භූමියිං ආකායස ච ගමනසජ්යජ කයරොන්යතො පසායරමි ඉරියාමි වායමාමි.

‘‘පටීහාමී’’තිපි පායඨො, යවහාසගමනයයොග්යග කාතුිං ඊහාමීති අත්යථො.

‘‘පතීහාමී’’තිපි පඨන්ති. තස්සත්යථො – පායද පක්යඛ ච පති විසුිං ඊහාමි, 

ගමනත්ථිංවායමාමි, තිංපන වායාමකරණත්ථයමව.කස්මා? යස්මා නත්ථි

යම කායිකං බ ං. යසොහං අගතියකො තත්ථාති යසො අහිං එවිංභූයතො
පාදපක්ඛයවකල්යලන ගමනවිරහයතො මාතාපිතූනිං අපගමයනන වා

අප්පටිසරයණො, තත්ථ දාවග්ගිඋපද්දුයත වයන, තස්මිිං වා කුලාවයක
ඨියතොව එවිං ඉදානි වත්තබ් ාකායරන තදා චින්යතසිිං. දුතියඤ්යචත්ථ 

අහන්තිනිපාතමත්තිංදට්ඨබ් ිං. 

78. 
ඉදානි තදා අත්තයනො චින්තිතාකාරිං දස්යසතුිං 

‘‘යෙසාහ’’න්තිආදිමාහ; 

තත්ථ යෙසාහං උපධායවෙෙං, භීයතො තසිතයවධියතොති මරණභයයන
භීයතො තයතො එව චිත්තුරායසන තසියතො සරීරකම්පයනන යවධියතො
යයසමහිං පක්ඛන්තරිං එතරහ දාවග්ගිඋපද්දුයතො ජලදුග්ගිං විය

මඤ්ඤමායනො පවිසිතුිංඋපධායවයයිං යත මමමාතාපිතයරො මං එකකිංඑව 

ඔහාෙ ජහත්වා පක්කන්තා. කථං යම අජ්ජකාතයවතිකථිංනුභා යඛො මයා

අජ්ජකාතබ් ිං, පටිපජ්ජිතබ් න්තිඅත්යථො. 

එවිං මහාසත්යතො ඉතිකත්තබ් තාසම්මූළ්යහො හුත්වා ඨියතො පුන

චින්යතසි – ‘‘ඉමස්මිිං යලොයක සීලගුයණො නාම අත්ථි, සච්චගුයණො නාම 

අත්ථි, අතීයත පාරමියයො පූයරත්වා ය ොධිතයල නිසීදිත්වා අභිසම්බුද්ධා 
සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා 
සච්චානුභාදයකාරුඤ්ඤඛන්තිසමන්නාගතා සබ් සත්යතසු 

සමප්පවත්තයමත්තාභාවනා සබ් ඤ්ඤුබුද්ධා නාම අත්ථි, යතහ ච

පටිවිද්යධො එකන්තනියයානගුයණො ධම්යමො අත්ථි, මය චාපි එකිං සච්චිං

අත්ථි.සිංවිජ්ජමායනොඑයකො සභාවධම්යමොපඤ්ඤායති, තස්මාඅතීතබුද්යධ
යචව යතහ පටිවිද්ධගුයණ ච ආවජ්යජත්වා මය විජ්ජමානිං සච්චිං
සභාවධම්මිං ගයහත්වා සච්චකිරියිං කත්වා අග්ගිිං පටික්කමායපත්වා අජ්ජ
මයා අත්තයනො යචව ඉධ වාසීනිං යසසපාණීනඤ්ච යසොත්ථිභාවිං කාතුිං 
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වට්ටතී’’ති.එවිංපනචින්යතත්වාමහාසත්යතොඅත්තයනොආනුභාභායවඨත්වා
යථාචින්තිතිං පටිපජ්ජි.යතනවුත්තිං– 

79. 

‘‘අත්ථියලොයකසීලගුයණො, සච්චිංයසොයචයයනුභාද්දයා; 

යතනසච්යචනකාහාමි, සච්චකිරියමුත්තමිං. 

80. 

‘‘ආවජ්යජත්වාධම්ම ලිං, සරිත්වාපුබ් යකජියන; 

සච්ච ලමවස්සාය, සච්චකිරියමකාසහ’’න්ති. 

81. තත්ථ මහාසත්යතො අතීයත පරිනිබ්බුතානිං බුද්ධානිං ගුයණ
ආවජ්යජත්වා අත්තනිවිජ්ජමානිංසච්චසභාවිංආරබ්භයිංගාථිංවත්වාතදා

සච්චකිරියමකාසි, තිං දස්යසතුිං ‘‘සන්තිපක්ො’’තිආදිවුත්තිං. 

තත්ථ සන්තිපක්ොඅපතනාතිමය්හිං පක්ඛානාමඅත්ථිඋපලබ්භන්ති, 
යනො ච යඛො සක්කා එයතහ උප්පතිතුිං ආකායසන ගන්තුන්ති අපතනා. 

සන්ති පාදා අවඤ්චනාති පාදාපි යම අත්ථි, යතහ පන වඤ්චිතුිං

පදවාරගමයනනගන්තුිංනසක්කාතිඅවඤ්චනා. මාතාපිතාචනික්ෙන්තාති

යය මිං අඤ්ඤත්ථ යනයයිං, යතපි මරණභයයන මම මාතාපිතයරො

නික්ඛන්තා. ජාතයවදාති අග්ගිිං ආලපති. යසො හ ජායතොව යවදියති, 

ධූමජාලුට්ඨායනන පඤ්ඤායති, තස්මා ‘‘ජාතයවයදො’’ති වුච්චති. 

පටික්කමාතිපටිගච්ඡනිවත්තාතිජාතයවදිංආණායපති. 

ඉති මහාසත්යතො ‘‘සයච මය්හිං පක්ඛානිං අත්ථිභායවො, යත ච

පසායරත්වා ආකායස අපතනභායවො, පාදානිං අත්ථිභායවො, යත ච 

උක්ඛිපිත්වා අවඤ්චනභායවො, මාතාපිතූනිං මිං කුලාවයකයයව ඡඩ්යඩත්වා

පලාතභායවො ච සච්චසභාවභූයතො එව, ජාතයවද, එයතන සච්යචන ත්විං
ඉයතො පටික්කමා’’තිකුලාවයකනිපන්යනොවසච්චකිරියිංඅකාසි.තස්සසහ
සච්චකිරියාය යසොළසකරීසමත්යත ඨායන ජාතයවයදො පටික්කමි.

පටික්කමන්යතො ච න ඣායමායනොව අරඤ්ඤිං ගයතො, උදයක පන
ඔපිලාපිතඋක්කාවියතත්යථවනිබ් ාය.යතනවුත්තිං– 

82. 

‘‘සහසච්යචකයතමය්හිං, මහාපජ්ජලියතොසිඛී; 

වජ්යජසියසොළසකරීසානි, උදකිංපත්වායථාසිඛී’’ති. 

සා පයනසා ය ොධිසත්තස්ස වට්ටකයයොනියිං තස්මිිං සමයය
බුද්ධගුණානිං ආවජ්ජනපුබ්බිකා සච්චකිරියා අනඤ්ඤසාධාරණාති ආහ 

‘‘සච්යචන යම සයමො නත්ථි, එසා යම සච්චපාරමී’’ති. යතයනව හ තස්ස
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ඨානස්ස සකයලපි ඉමස්මිිං කප්යප අග්ගිනා අනභිභවනීයත්තා තිං
කප්පට්ඨියපාටිහාරියිංනාමජාතිං. 

එවිං මහාසත්යතො සච්චකිරියවයසන අත්තයනො තත්ථ වාසීනිං
සත්තානඤ්ච යසොත්ථිිංකත්වාජීවිතපරියයොසායනයථාකම්මිංගයතො. 

තදා මාතාපිතයරො එතරහ මාතාපිතයරො අයහසුිං, වට්ටකරාජා පන 
යලොකනායථො. 

තස්ස යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යසසපාරමියයොපි යථාරහිං
නිද්ධායරතබ් ා. තථා දාවග්ගිම්හ තථා යභරවාකායරන අවත්ථරිත්වා 
ආගච්ඡන්යත තස්මිිං වයය එකයකො හුත්වාපි සාරදිං අනාපජ්ජිත්වා
සච්චාදිධම්මගුයණ බුද්ධගුයණ ච අනුභාස්සරිත්වා අත්තයනො එව ආනුභාභාවිං
නිස්සායසච්චකිරියායතත්ථ වාසීනම්පිසත්තානිංයසොත්ථිභාවාපාදනාදයයො
ආනුභාභාවාවිභායවතබ් ා. 

වට්ටයපොතකචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

10. මච්ඡරාජචරියාවණ්ණනා 

83. දසයම ෙදා යහොම, මච්ඡරාජා මහාසයරති අතීයත මච්ඡයයොනියිං
නිබ් ත්තිත්වා යකොසලරට්යඨ සාවත්ථියිං යජතවයන යපොක්ඛරණිට්ඨායන 

වල්ලිගහනපරික්ඛිත්යත එකස්මිිං මහාසයර මච්ඡානිං චතූහ සඞ්ගහවත්ථූහ

රඤ්ජනයතොයදාඅහිංරාජායහොමි, මච්ඡගණපරිවුයතොතත්ථපටිවසාමිතදා. 

උණ්යහතිඋණ්හකායලගිම්හසමයය. සූරිෙසන්තායපතිආදිච්චසන්තායපන. 

සයරඋදක ඛීෙථාතිතස්මිිංසයරඋදකිංඛීයත්ථඡිජ්ජිත්ථ.තස්මිඤ්හරට්යඨ

තදා යදයවො න වස්සි, සස්සානි මිලායිංසු, වාපිආදීසු උදකිං පරික්ඛයිං

පරියාදානිං අගමාසි, මච්ඡකච්ඡපා කලලගහනිං පවිසිිංසු. තස්මිම්පි සයර
මච්ඡාකද්දමගහනිංපවිසිත්වා තස්මිිංතස්මිිංඨායනනිලීයිංසු. 

84. තයතොති තයතො උදකපරික්ඛයයතො අපරභායග. කු  යසනකාති

කුලලායචවයසනාච. භක්ෙෙන්ති දිවාරත්තිං, මච්යඡඋපනිසීදිොතිතත්ථ
තත්ථකලලපිට්යඨඋපනිසීදිත්වා කලලගහනිංපවිසිත්වානිපන්යනමච්යඡ 

කාකා වා ඉතයර වා දිවා යචව රත්තිඤ්ච කණයග්ගසදියසහ තුණ්යඩහ
යකොට්යටත්වායකොට්යටත්වානීහරිත්වා විප්ඵන්දමායනභක්ඛයන්ති. 

85. අථ මහාසත්යතො මච්ඡානිං තිං  යසනිං දිස්වා මහාකරුණාය
සමුස්සාහතහදයයො ‘‘ඨයපත්වා මිං ඉයම මම ඤාතයක ඉමස්මා දුක්ඛා

යමොයචතුිංසමත්යථොනාමඅඤ්යඤොනත්ථි, යකනනුභායඛොඅහිංඋපායයන
යත ඉයතො දුක්ඛයතො යමොයචයය’’න්ති චින්යතන්යතො ‘‘යිංනූනාහිං
පුබ් යකහමයහසීහ ආචිණ්ණසමාචිණ්ණිංමයචසිංවිජ්ජමානිංසච්චධම්මිං
නිස්සාය සච්චකිරියිං කත්වා යදවිං වස්සායපත්වා මම ඤාතිසඞ්ඝස්ස



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා යුධඤ්ජයවග්යගො 
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පටුන 

ජීවිතදානිංදයදයයිං, යතනචසකලස්සාපි ආහාරූපජීවියනොසත්තයලොකස්ස
මහාඋපකායරො සම්පාදියතො මයා’’ති නිච්ඡයිං කත්වා යදවිං වස්සායපතුිං

සච්චකිරියිංඅකාසි.යතනවුත්තිං ‘‘එවං චින්යතසහ’’න්තිආදි. 

තත්ථ සහ ඤාතීහි පීළියතොති මය්හිං ඤාතීහ සද්ධිිං යතන

උදකපරික්ඛයයන පීළියතො. සහාති වා නිපාතමත්තිං. මහාකාරුණිකතාය

යතන  යසයනන දුක්ඛියතහ ඤාතීහ කාරණභූයතහ පීළියතො, 
ඤාතිසඞ්ඝදුක්ඛදුක්ඛියතොතිඅත්යථො. 

86. ධම්මත්ථන්ති ධම්මභූතිංඅත්ථිං, ධම්මයතොවා අනයපතිංඅත්ථිං.කිිං

තිං? සච්චං. අද්දසපස්සෙන්ති මය්හිං ඤාතීනඤ්ච අපස්සයිං අද්දසිං. 

අතික්ෙෙන්තිමහාවිනාසිං. 

87. සද්ධම්මන්ති සතිං සාධූනිං බුද්ධාදීනිං එකස්සාපි පාණියනො

අහිංසනසඞ්ඛාතිං ධම්මිං. අනුස්සරිත්වා. පරමත්ථං විචින්තෙන්ති තිං යඛො

පන පරමත්ථිං සච්චිං අවිපරීතසභාවිං කත්වා චින්තයන්යතො. ෙං ය ොයක 

ධුවසස්සතන්ති යයදතිං බුද්ධපච්යචකබුද්ධසාවකානිං එකස්සාපි පාණියනො

අහිංසනිං, තිංසබ් කාලිංතථභායවනධුවිංසස්සතිංවිචින්තයිංසච්චකිරියිං
අකාසින්ති සම් න්යධො. 

88. ඉදානි තිං ධම්මිං මහාසත්යතො අත්තනි විජ්ජමානිං ගයහත්වා
සච්චවචනිං පයයොයජතුකායමො කාලවණ්ණිං කද්දමිං ද්විධා වියූහත්වා
අඤ්ජනරුක්ඛසාරඝටිකවණ්ණමහාසරීයරො සුයධොතයලොහතකමණිසදිසානි

අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා ආකාසිං උල්යලොයකන්යතො ‘‘ෙයතො සරාම

අත්තාන’’න්තිගාථමාහ. 

තත්ථ ෙයතොසරාමඅත්තානන්තියයතො පට්ඨායඅහිංඅත්තභාවසඞ්ඛාතිං

අත්තානිං සරාමි අනුභාස්සරාමි. ෙයතො පත්යතොස්ම විඤ්ඤුතන්ති යයතො

පට්ඨායතාසුතාසුඉතිකත්තබ් තාසු විඤ්ඤුතිංවිජානනභාවිංපත්යතොස්මි, 
උද්ධිං ආයරොහනවයසන ඉයතො යාව මය්හිං කායවචීකම්මානිං 

අනුභාස්සරණසමත්ථතා විඤ්ඤුතප්පත්ති එව, එත්ථන්තයර සමානජාතිකානිං
ඛාදනට්ඨායන නිබ් ත්යතොපි තණ්ඩුලකණප්පමාණම්පි මච්ඡිං මයා න

ඛාදිතපුබ් ිං, අඤ්ඤම්පි කඤ්චි පාණං සඤ්චිච්ච හිංසිතං  ාධිතිං 

නාභිජානාම, පයගවජීවිතායවොයරොපිතිං. 

89. එයතනසච්චවජ්යජනාති‘‘යයදතිංමයාකස්සචිපාණස්සඅහිංසනිං 

වුත්තිං, සයචඑතිංසච්චිංතථිංඅවිපරීතිං, එයතනසච්චවචයනන පජ්ජුන්යනො 

යමයඝො අභිවස්සතු, ඤාතිසඞ්ඝිං යම දුක්ඛා පයමොයචතූ’’ති වත්වා පුන
අත්තයනො පරිචාරිකයචටකිං ආණායපන්යතො විය පජ්ජුන්නිං යදවරාජානිං

ආලපන්යතො ‘‘අභිත්ථනො’’ති ගාථමාහ. 
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තත්ථ අභිත්ථනෙ පජ්ජුන්නාති පජ්ජුන්යනො වුච්චති යමයඝො, අයිං පන
යමඝවයසන ලද්ධනාමිං වස්සවලාහකයදවරාජානිං ආලපති. අයිං හස්ස

අධිප්පායයො – යදයවොනාම අනභිත්ථනයන්යතොවිජ්ජුලතාඅනිච්ඡායරන්යතො

පවස්සන්යතොපි න යසොභති, තස්මා ත්විං අභිත්ථනයන්යතො විජ්ජුලතා

නිච්ඡායරන්යතො වස්සායපහීති. නිධිං කාකස්ස නාසොති කාකා කලලිං

පවිසිත්වාඨියතමච්යඡතුණ්යඩනයකොට්යටත්වා නීහරිත්වාඛාදන්ති, තස්මා

යතසිංඅන්යතොකලයලමච්ඡා ‘‘නිධී’’තිවුච්චන්ති.තිංකාකසඞ්ඝස්සනිධිිං

යදවිං වස්සායපන්යතො උදයකන පටිච්ඡායදත්වා නායසහ. කාකං යසොකාෙ

රන්යධහීති කාකසඞ්යඝො ඉමස්මිිං මහාසයර උදයකන පුණ්යණ මච්යඡ

අලභමායනො යසොචිස්සති, තිං කාකගණිං ත්විං ඉමිං කද්දමිං පූයරන්යතො

යසොකාය රන්යධහ, යසොකස්සත්ථාය පන වස්සාපයථ, යථා 

අන්යතොනිජ්ඣානලක්ඛණිං යසොකිං පාපුණාති, එවිං කයරොහීති අත්යථො. 

මච්යඡ යසොකා පයමොචොති මම ඤාතයක සබ්ය ව මච්යඡ ඉමම්හා

මරණයසොකා පයමොයචහ. ‘‘මඤ්ච යසොකා පයමොචයා’’ති (ජා. 1.1.75) 

ජාතයක පඨන්ති.තත්ථ ච-කායරොසම්පිණ්ඩනත්යථො, මඤ්චමමඤාතයක

චාති සබ්ය ව මරණයසොකා පයමොයචහ (ජා. අට්ඨ. 1.1.75). මච්ඡානඤ්හ

අනුභාදකභායවන පච්චත්ථිකානිං ඝාසභාවිං ගච්ඡාමාති මහාමරණයසොයකො, 
මහාසත්තස්ස පන යතසිං අනය යසනිං පටිච්ච කරුණායයතො 
කරුණාපතිරූපමුයඛනයසොකසම්භයවොයවදිතබ්ය ො. 

එවිං ය ොධිසත්යතො අත්තයනො පරිචාරිකයචටකිං ආණායපන්යතො විය 
පජ්ජුන්නිං ආලපිත්වා සකයල යකොසලරට්යඨ මහාවස්සිං වස්සායපසි.
මහාසත්තස්ස හ සීලයතයජන සච්චකිරියාය සමකාලයමව සක්කස්ස
පණ්ඩුකම් ලසිලාසනිං උණ්හාකාරිං දස්යසසි. යසො ‘‘කිිං නුභා යඛො’’ති
ආවජ්යජන්යතො තිං කාරණිං ඤත්වා වස්සවලාහකයදවරාජානිං 

පක්යකොසායපත්වා‘‘තාත, මහාපුරියසොමච්ඡරාජාඤාතීනිංමරණයසොයකන

වස්සාපනිංඉච්ඡති, සකලිංයකොසලරට්ඨිංඑකයමඝිංකත්වාවස්සායපහී’’ති
ආහ. 

යසො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා එකිං වලාහකිං නිවායසත්වා එකිං 
පාරුපිත්වා යමඝගීතිං ගායන්යතො පාචීනයලොකධාතුඅභිමුයඛො පක්ඛන්දි.
පාචීනදිසාභායග ඛලමණ්ඩලමත්තිංඑකිංයමඝමණ්ඩලිංඋට්ඨායසතපටලිං
සහස්සපටලිං හුත්වා අභිත්ථනයන්තිං විජ්ජුලතා නිච්ඡායරන්තිං
අයධොමුඛඨපිතඋදකකුම්භාකායරන විස්සන්දමානිං සකලිං යකොසලරට්ඨිං
මයහොයඝන අජ්යඣොත්ථරි. යදයවො අච්ඡින්නධාරිං වස්සන්යතො
මුහුත්යතයනව තිං මහාසරිං පූයරසි. මච්ඡා මරණභයයතො මුච්චිිංසු.

කාකාදයයො අපතිට්ඨා අයහසුිං. න යකවලිං මච්ඡා එව, මනුභාස්සාපි
විවිධසස්සානි සම්පායදන්තා චතුප්පදාදයයොපීති සබ්ය පි වස්සූපජීවියනො
කායකයචතසිකදුක්ඛයතො මුච්චිිංසු.යතනවුත්තිං– 
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90. 

‘‘සහකයතසච්චවයර, පජ්ජුන්යනොඅභිගජ්ජිය; 

ථලිංනින්නඤ්චපූයරන්යතො, ඛයණනඅභිවස්සථා’’ති. 

තත්ථ ෙයණන අභිවස්සථාති අදන්ධායත්වා සච්චකිරියඛයණයනව
අභිවස්සි. 

91. කත්වා වීරිෙමුත්තමන්ති යදයව අවස්සන්යත කිිං කාතබ් න්ති 
යකොසජ්ජිං අනාපජ්ජිත්වා ඤාතත්ථචරියාසම්පාදනමුයඛන මහයතො
සත්තනිකායස්ස හතසුඛනිප්ඵාදනිං උත්තමිං වීරියිං කත්වා. 

සච්චයතජබ ස්සියතො මම සච්චානුභාභාව ලසන්නිස්සියතො හුත්වා තදා 

මහායමඝං වස්සායපසිං. යස්මා යචතයදවිං, තස්මා ‘‘සච්යචන යම සයමො 

නත්ථි, එසායමසච්චපාරමී’’තිමහාමච්ඡරාජකායලඅත්තයනොසච්චපාරමියා 
අනඤ්ඤසාධාරණභාවිංදස්යසසිධම්මරාජා. 

එවිං මහාසත්යතො මහාකරුණාය සමුස්සාහතහදයයො සකලරට්යඨ
මහාවස්සිං වස්සාපනවයසන මහාජනිං මරණදුක්ඛයතො යමොයචත්වා
ජීවිතපරියයොසායනයථාකම්මිංගයතො. 

තදා පජ්ජුන්යනො ආනන්දත්යථයරො අයහොසි, මච්ඡගණා බුද්ධපරිසා, 
මච්ඡරාජායලොකනායථො. 

තස්සයහට්ඨාවුත්තනයයයනවයසසපාරමියයොපිනිද්ධායරතබ් ා.තථා 
අත්තයනො සමානජාතිකානිං ඛාදනට්ඨායන මච්ඡයයොනියිං නිබ් ත්තිත්වා 

තණ්ඩුලකණමත්තම්පි මච්ඡිං ආදිිං කත්වා කස්සචිපි පාණියනො අඛාදනිං, 

තිට්ඨතු ඛාදනිං එකසත්තස්සපි අවියහඨනිං, තථා සච්චකරයණන යදවස්ස

වස්සාපනිං, උදයක පරික්ඛීයණ කලලගහයන නිමුජ්ජනවයසන අත්තනා
අනුභාභවමානිං දුක්ඛිං වීරභායවන අගයණත්වා ඤාතිසඞ්ඝස්යසව තිං දුක්ඛිං

අත්තයනොහදයයකත්වාඅසහන්තස්සසබ් භායවනකරුණායනා, තථාච
පටිපත්තීතිඑවමාදයයොගුණානුභාභාවාවිභායවතබ් ාති. 

මච්ඡරාජචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

11. කණ්හදීපායනචරියාවණ්ණනා 

92. එකාදසයම කණ්හදීපාෙයනො ඉසීති එවිංනාමයකො තාපයසො.
ය ොධිසත්යතො හතදා දීපායයනොනාම අත්තයනොසහායිං මණ්ඩ යතාපසිං
සූයල උත්තාසිතිං උපසඞ්කමිත්වා තස්ස සීලගුයණන තිං අවිජහන්යතො
තියාමරත්තිිං සූලිං නිස්සාය ඨියතො තස්ස සරීරයතො පග්ඝරිත්වා
පතිතපතියතහ යලොහතබින්දූහ සුක්යඛහ කාළවණ්ණසරීරතාය

‘‘කණ්හදීපායයනො’’ති පාකයටො අයහොසි. පයරොපඤ්ඤාසවස්සානීති

සාධිකානි පඤ්ඤාසවස්සානි, අච්චන්තසිංයයොයග උපයයොගවචනිං. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා යුධඤ්ජයවග්යගො 
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පටුන 

අනභිරයතො චරිං අහන්ති පන්තයසනාසයනසු යචව අධිකුසලධම්යමසු ච
අනභිරතිවාසිං වසන්යතොඅහිංබ්රහ්මචරියිංඅචරිිං.පබ් ජිත්වාසත්තාහයමව
හ තදා මහාසත්යතො අභිරයතො බ්රහ්මචරියිං චරි. තයතො පරිං අනභිරතිවාසිං
වසි. 

කස්මා පන මහාපුරියසො අයනකසතසහස්යසසු අත්තභායවසු 

යනක්ඛම්මජ්ඣාසයයො බ්රහ්මචරියවාසිං අභිරමිත්වා ඉධ තිං නාභිරමි? 

පුථුජ්ජනභාවස්ස චඤ්චලභාවයතො. කස්මා ච පුනන අගාරිං අජ්ඣාවසීති? 
පඨමිං යනක්ඛම්මජ්ඣාසයයන කායමසු යදොසිං දිස්වා පබ් ජි. අථස්ස
අයයොනියසොමනසිකායරන අනභිරති උප්පජ්ජි. යසො තිං 
වියනොයදතුමසක්යකොන්යතොපිකම්මඤ්චඵලඤ්චසද්දහත්වාතාවමහන්තිං

විභවිං පහාය අගාරස්මා නික්ඛමන්යතො යිං පජහ, පුන තදත්ථයමව

නිවත්යතො, ‘‘එළමූයගො චපයලො වතායිං කණ්හදීපායයනො’’ති ඉමිං අපවාදිං
ජිගුච්ඡන්යතොඅත්තයනොහයරොත්තප්පයභදභයයන.අපිච පබ් ජ්ජාපුඤ්ඤිං

නායමතිං විඤ්ඤූහ බුද්ධාදීහ පසත්ථිං, යතහ ච අනුභාට්ඨිතිං, තස්මාපි සහාපි
දුක්යඛන සහාපි යදොමනස්යසන අස්සුමුයඛො යරොදමායනොපි බ්රහ්මචරියවාසිං 

වසි, නතිංවිස්සජ්යජසි.වුත්තඤ්යචතිං– 

‘‘සද්ධායනික්ඛම්මපුනනිවත්යතො, යසොඑළමූයගොචපයලොවතායිං; 

එතස්සවාදස්සජිගුච්ඡමායනො, අකාමයකොචරාමිබ්රහ්මචරියිං; 

විඤ්ඤුප්පසත්ථඤ්ච සතඤ්ච ඨානිං, එවම්පහිං පුඤ්ඤකයරො

භවාමී’’ති.(ජා.1.10.66); 

93. න යකොචි එතං ජානාතීති එතිං මම අනභිරතිමනං බ්රහ්මචරියවායස

අභිරතිවිරහතචිත්තිං යකොචි මනුභාස්සභූයතො න ජානාති. කස්මා? අහඤ්හි

කස්සචි නාචික්ඛිං මම මානයස චිත්යත අරති චරති පවත්තතීතිකස්සචිපින

කයථසිිං, තස්මානයකොචිමනුභාස්සභූයතොඑතිං ජානාතීති. 

94. 

‘‘සබ්රහ්මචාරී මණ්ඩය යො, සහායයොයම මහාඉසි; 

පුබ් කම්මසමායුත්යතො, සූලමායරොපනිංලභි. 

. 

සබ්රහ්මචාරීති තාපසපබ් ජ්ජාය සමානසික්ඛතාය සබ්රහ්මචාරී. 

මණ්ඩයබෙොති එවිංනාමයකො. සහායෙොති ගිහකායල පබ් ජිතකායල ච

දළ්හමිත්තතාය පියසහායයො. මහාඉසීති මහානුභාභායවො ඉසි. 

පුබ්බකම්මසමායුත්යතො, සූ මායරොපනං  භීති කයතොකායසන අත්තයනො

පුබ් කම්යමනයුත්යතොසූලායරොපනිංලභි, සූලිංඋත්තාසියතොති. 
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තරායිං අනුභාපුබ්බිකථා–අතීයතවිංසරට්යඨ යකොසම්බියිංයකොසම්බියකො
නාම රාජා රජ්ජිං කායරසි. තදා ය ොධිසත්යතො අඤ්ඤතරස්මිිං නිගයම 

අසීතියකොටිවිභවස්ස බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති, 
නායමන දීපායයනො නාම. තාදිසස්යසව බ්රාහ්මණමහාසාලස්ස පුත්යතො

බ්රාහ්මණකුමායරො තස්ස පියසහායයො අයහොසි, නායමන මණ්ඩය යොනාම.
යත උයභොපි අපරභායග මාතාපිතූනිං අච්චයයන කායමසු යදොසිං දිස්වා
මහාදානිං පවත්යතත්වා කායම පහාය ඤාතිමිත්තපරිජනස්ස යරොදන්තස්ස
පරියදවන්තස්සනික්ඛමිත්වාහමවන්තප්පයදයසඅස්සමිංකත්වා පබ් ජිත්වා
උඤ්ඡාචරියාය වනමූලඵලාහායරන යායපන්යතො පයරොපණ්ණාසවස්සානි

වසිිංසු, කාමච්ඡන්දිං වික්ඛම්යභතුිං නාසක්ඛිිංසු, යත ඣානමත්තම්පි න
නිබ් ත්යතසුිං. 

යත යලොණම්බිලයසවනත්ථාය ජනපදචාරිකිං චරන්තා කාසිරට්ඨිං
සම්පාපුණිිංසු. තයරකස්මිිං නිගයම දීපායනස්ස ගිහසහායයො මණ්ඩය යො
නාමපටිවසති.යතඋයභොපිතස්සසන්තිකිංඋපසඞ්කමිිංසු.යසොයත දිස්වා
අත්තමයනොපණ්ණසාලිංකායරත්වාචතූහපච්චයයහඋපට්ඨහ.යතතත්ථ
තීණි චත්තාරි වස්සානි වසිත්වා තිං ආපුච්ඡිත්වා චාරිකිං චරන්තා
 ාරාණසිසමීයප අතිමුත්තකසුසායනවසිිංසු.තත්ථදීපායයනො යථාභිරන්තිං 
විහරිත්වාපුනතස්මිිංනිගයමමණ්ඩ යස්සඅත්තයනොසහායස්සසන්තිකිං
ගයතො. මණ්ඩ යතාපයසොතත්යථවවසි. 

අයථකදිවසිංඑයකොයචොයරොඅන්යතොනගයරයචොරිකිංකත්වාධනසාරිං
ආදාය නික්ඛන්යතොපටිබුද්යධහයගහසාමියකහනගරාරක්ඛකමනුභාස්යසහච
අනුභා ද්යධො නිද්ධමයනන නික්ඛමිත්වා යවයගන සුසානිං පවිසිත්වා
තාපසස්ස පණ්ණසාලද්වායර භණ්ඩිකිං ඡඩ්යඩත්වා පලාය. මනුභාස්සා

භණ්ඩිකිං දිස්වා ‘‘අයර දුට්ඨජටිල, රත්තිිං, යචොරිකිං කත්වා දිවා
තාපසයවයසන චරසී’’ති තජ්යජත්වා යපොයථත්වා තිං ආදාය රඤ්යඤො
දස්සයිංසු. රාජා අනුභාපපරික්ඛිත්වාව ‘‘සූයල උත්තායසථා’’ති ආහ. තිං
සුසානිංයනත්වාඛදිරසූයල ආයරොපයිංසු.තාපසස්සසරීයරසූලිංනපවිසති.

තයතොනිම් සූලිංආහරිිංසු, තම්පින පවිසති.තයතොඅයසූලිංආහරිිංසු, තම්පි
න පවිසති. තාපයසො ‘‘කිිං නුභා යඛො යම පුබ් කම්ම’’න්ති චින්යතසි. තස්ස
ජාතිස්සරඤාණිං උප්පජ්ජි. යතන පුබ් කම්මිං අද්දස – යසො කිර
පුරිමත්තභායව වඩ්ඪකීපුත්යතො හුත්වා පිතු රුක්ඛතච්ඡනට්ඨානිං ගන්ත්වා
එකිංමක්ඛිකිංගයහත්වායකොවිළාරසකලිකායසූයලනවියවිජ්ඣි.තස්සතිං
පාපිං ඉමස්මිිං ඨායන ඔකාසිං ලභි. යසො ‘‘න සක්කා ඉයතො පාපයතො
මුච්චිතු’’න්ති ඤත්වා රාජපුරියස ආහ – ‘‘සයච මිං සූයල

උත්තායසතුකාමත්ථ, යකොවිළාරසූලිං ආහරථා’’ති. යත තථා කත්වා තිං
සූයලඋත්තායසත්වාආරක්ඛිංදත්වාපක්කමිිංසු. 

තදා කණ්හදීපායයනො ‘‘චිරදිට්යඨො යම සහායයො’’ති මණ්ඩ යස්ස
සන්තිකිංආගච්ඡන්යතොතිංපවත්තිිංසුත්වාතිංඨානිංගන්ත්වා එකමන්තිං
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ඨියතො ‘‘කිිං, සම්ම, කාරයකොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘අකාරයකොම්හී’’ති වුත්යත 

‘‘අත්තයනොමයනොපයදොසිංරක්ඛිතුිංසක්ඛිනසක්ඛී’’තිපුච්ඡි.‘‘සම්ම, යයහ

අහිං ගහයතො, යනව යතසිං න රඤ්යඤො උපරි මය්හිං මයනොපයදොයසො 

අත්ථී’’ති. ‘‘එවිංසන්යතතාදිසස්සසීලවයතොඡායාමය්හිංසුඛා’’තිවත්වා
කණ්හදීපායයනො සූලිං නිස්සාය නිසීදි. ආරක්ඛකපුරිසා තිං පවත්තිිං
රඤ්යඤොආයරොයචසුිං.රාජා‘‘අනිසායමත්වා යමකත’’න්තියවයගනතත්ථ

ගන්ත්වා ‘‘කස්මා, භන්යත, ත්විං සූලිංනිස්සාය නිසින්යනොසී’’ති දීපායනිං

පුච්ඡි. ‘‘මහාරාජ, ඉමිං තාපසිං රක්ඛන්යතො නිසින්යනොස්මී’’ති. ‘‘කිිං පන
ත්විං ඉමස්ස කාරකභාවිං ඤත්වා එවිං කයරොසී’’ති. යසො කම්මස්ස
අවියසොධිතභාවිංආචික්ඛි.අථස්සදීපායයනො‘‘රඤ්ඤානාමනිසම්මකාරිනා 
භවිතබ් ිං. 

‘‘අලයසො ගිහීකාමයභොගීනසාධු, අසඤ්ඤයතො පබ් ජියතොනසාධු; 

රාජා න සාධු අනිසම්මකාරී, යයො පණ්ඩියතො යකොධයනො තිං න

සාධූ’’ති. (ජා.1.4.127; 1.5.4; 1.10.153; 1.15.229) – 

ආදීනිවත්වාධම්මිංයදයසසි. 

රාජා මණ්ඩ යතාපසස්ස නිද්යදොසභාවිං ඤත්වා ‘‘සූලිං හරථා’’ති 

ආණායපසි. සූලිං හරන්තා හරිතුිං නාසක්ඛිිංසු. මණ්ඩය යො ආහ –

‘‘මහාරාජ, අහිං පුබ්ය  කතකම්මයදොයසන එවරූපිං අයසිං පත්යතො, මම

සරීරයතො සූලිං හරිතුිං න සක්කා, සයචපි මය්හිං ජීවිතිං දාතුකායමො, 
කකයචනඉමිංසූලිංචම්මසමිංකත්වාඡින්දායපහී’’ති.රාජාතථා කායරසි.

සූලිං අන්යතොයයව අයහොසි, න කඤ්චි පීළිං ජයනසි. තදා කිර සුඛුමිං

සකලිකහීරිං ගයහත්වාමක්ඛිකායවච්චමග්ගිංපයවයසසි, තිංතස්සඅන්යතො

එවඅයහොසි.යසොයතනකාරයණන අමරිත්වා, අත්තයනොආයුක්ඛයයයනව

මරි, තස්මාඅයම්පිනමයතොති.රාජාතාපයස වන්දිත්වාඛමායපත්වාඋයභොපි
උයයායනයයව වසායපන්යතො පටිජග්ගි. තයතො පට්ඨාය යසො 
ආණිමණ්ඩය යො නාම ජායතො. යසො රාජානිං උපනිස්සාය තත්යථව වසි.
දීපායයනො පන තස්ස වණිං ඵාසුකිං කරිත්වා අත්තයනො

ගිහසහායමණ්ඩය යනකාරිතිංපණ්ණසාලයමවගයතො.යතනවුත්තිං – 

95. 

‘‘තමහිං උපට්ඨහත්වාන, ආයරොගයමනුභාපාපයිං; 

ආපුච්ඡිත්වානආගඤ්ඡිිං, යිංමය්හිංසකමස්සම’’න්ති. 

තත්ථ ආපුච්ඡිත්වානාතිමය්හිංසහායිං මණ්ඩ යතාපසිංආපුච්ඡිත්වා. ෙං

මය්හං සකමස්සමන්ති යිං තිං මය්හිං ගිහසහායයන මණ්ඩ යබ්රාහ්මයණන

කාරිතිංසකිංමමසන්තකිංඅස්සමපදිං පණ්ණසාලා, තිංඋපාගඤ්ඡිිං. 
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96. තිංපන පණ්ණසාලිංපවිසන්තිංදිස්වාසහායස්සආයරොයචසුිං.යසො
සුත්වාව තුට්ඨචිත්යතො සපුත්තදායරො  හුගන්ධමාලඵාණිතාදීනි ආදාය
පණ්ණසාලිං ගන්ත්වා දීපායනිං වන්දිත්වා පායද යධොවිත්වා පානකිං
පායයත්වා ආණිමණ්ඩ යස්ස පවත්තිිං සුණන්යතො නිසීදි. අථස්ස පුත්යතො
යඤ්ඤදත්තකුමායරො නාම චඞ්කමනයකොටියිං යගණ්ඩුයකන කීළි. තත්ථ
යචකස්මිිං වම්මියකආසිවියසො වසති. කුමායරන භූමියිං පහතයගණ්ඩුයකො 
ගන්ත්වා වම්මිකබියල ආසිවිසස්ස මත්ථයක පති. කුමායරො අජානන්යතො
බියලහත්ථිං පයවයසසි. 

අථනිං කුද්යධො ආසිවියසො හත්යථ ඩිංසි. යසො විසයවයගන මුච්ඡියතො 
තත්යථව පති. අථස්ස මාතාපිතයරො සප්යපන දට්ඨභාවිං ඤත්වා කුමාරිං

උක්ඛිපිත්වා තාපසස්ස පාදමූයල නිපජ්ජායපත්වා ‘‘භන්යත, ඔසයධන වා
මන්යතන වා පුත්තකිං යනො නීයරොගිං කයරොථා’’ති ආහිංසු. යසො ‘‘අහිං

ඔසධිං න ජානාමි, නාහිං යවජ්ජකම්මිං කරිස්සාමි, පබ් ජියතොම්හී’’ති.

‘‘යතන හ, භන්යත, ඉමස්මිිං කුමාරයක යමත්තිං කත්වා සච්චකිරියිං
කයරොථා’’ති. තාපයසො ‘‘සාධු සච්චකිරියිං කරිස්සාමී’’ති වත්වා 
යඤ්ඤදත්තස්ස සීයස හත්ථිං ඨයපත්වා සච්චකිරියිං අකාසි. යතන වුත්තිං 

‘‘සහායෙොබ්රාහ්මයණොමය්හ’’න්තිආදි. 

තත්ථ ආගඤ්ඡුංපාහුනාගතන්ති අතිථිඅභිගමනිංඅභිගමිිංසු. 

97. වට්ටමනුක්ඛිපන්ති ඛිපනවට්ටසණ්ඨානතාය ‘‘වට්ට’’න්ති 

ලද්ධනාමිං යගණ්ඩුකිං අනුභාක්ඛිපන්යතො, යගණ්ඩුකකීළිං කීළන්යතොති

අත්යථො. ආසිවිසමයකොපයීති භූමියිං පටිහයතො හුත්වා වම්මිකබිලගයතන
යගණ්ඩුයකන තත්ථඨිතිංකණ්හසප්පිංසීයසපහරිත්වායරොයසසි. 

98. වට්ටගතං මග්ගං, අන්යවසන්යතොති යතන වට්යටන ගතිං මග්ගිං 

ගයවසන්යතො. ආසිවිසස්ස හත්යථන, උත්තමඞ්ගං පරාමසීති වම්මිකබිලිං
පයවසියතනඅත්තයනොහත්යථනආසීවිසස්සසීසිංඵුසි. 

99. විසබ ස්සියතොති විස ලනිස්සියතො අත්තයනො විසයවගිං නිස්සාය

උප්පජ්ජනකසප්යපො. අඩංසි දාරකං ෙයණති තස්මිිං පරාමසිතක්ඛයණ එව
තිංබ්රාහ්මණකුමාරිංඩිංසි. 

100. සහදට්යඨොති ඩිංයසන සයහව, දට්ඨසමකාලයමව. ආසිවියසනාති

යඝොරවියසන. යතනාති යතන දාරකස්ස විසයවයගන මුච්ඡිතස්ස භූමෙං 

පතයනන අහං දුක්ඛියතො අයහොසිිං. මමවාහසිතං දුක්ෙන්තිතිං දාරකස්ස

මාතාපිතූනඤ්චදුක්ඛිංමමවාහසි, මය්හිංසරීයරවිය මමකරුණායවායහසි. 

101. තොහන්තියතතස්සදාරකස්සමාතාපිතයරොඅහිං‘‘මායසොචථ, මා 

පරියදවථා’’තිආදිනා නයයන සමස්සායසත්වා. යසොකසල්ලියතති 
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යසොකසල්ලවන්යත. අග්ගන්තියසට්ඨිංතයතොඑව වරං උත්තමිංසච්චකිරියිං
අකාසිිං. 

102. ඉදානි තිං සච්චකිරියිං සරූයපන දස්යසතුිං ‘‘සත්තාහයමවා’’ති 
ගාථමාහ. 

තත්ථ සත්තාහයමවාති පබ් ජිතදිවසයතො පට්ඨාය සත්ත අහානි එව. 

පසන්නචිත්යතොති කම්මඵලසද්ධාය පසන්නමානයසො. පුඤ්ඤත්ථියකොති

පුඤ්යඤන අත්ථියකො, ධම්මච්ඡන්දයුත්යතො. අථාපරං ෙං චරිතන්ති අථ
තස්මා සත්තාහාඋත්තරියිංමමබ්රහ්මචරියචරණිං. 

103. අකාමයකොවාහීති පබ් ජ්ජිං අනිච්ඡන්යතො එව. එයතන සච්යචන

සුවත්ථියහොතූතිසයචඅතියරකපඤ්ඤාසවස්සානිඅනභිරතිවාසිංවසන්යතන 

මයා කස්සචි අජානාපිතභායවො සච්යචො, එයතන සච්යචන

යඤ්ඤදත්තකුමාරස්සයසොත්ථියහොතු, ජීවිතිංපටිලභතූති. 

එවිං පනමහාසත්යතනසච්චකිරියායකතාය යඤ්ඤදත්තස්සසරීරයතො
විසිංභස්සිත්වාපථවිිංපාවිසි.කුමායරොඅක්ඛීනි උම්මීයලත්වාමාතාපිතයරො

ඔයලොයකත්වා‘‘අම්ම, තාතා’’තිවත්වාවුට්ඨාසි.යතන වුත්තිං– 

104. 

‘‘සහසච්යචකයත මය්හිං, විසයවයගනයවධියතො; 

අබුජ්ඣිත්වානවුට්ඨාසි, අයරොයගොචාසිමාණයවො’’ති. 

තස්සත්යථො –මමසච්චකරයණන සහ සමානකාලයමවතයතොපුබ්ය  

විසයවයගන යවධියතො කම්පියතො විසඤ්ඤිභායවන අබුජ්ඣිත්වා ඨියතො

විගතවිසත්තා පටිලද්ධසඤ්යඤො සහසා වුට්ඨාසි. යසො මාණයවො කුමායරො 

විසයවගාභායවන අයරොයගොච අයහොසීති. 

ඉදානි සත්ථා තස්සා අත්තයනො සච්චකිරියාය පරමත්ථපාරමිභාවිං 

දස්යසන්යතො ‘‘සච්යචනයමසයමොනත්ථි, එසායම සච්චපාරමී’’තිආහ.තිං

උත්තානත්ථයමව. ජාතකට්ඨකථාෙං (ජා. අට්ඨ. 4.10.62) පන
‘‘මහාසත්තස්ස සච්චකිරියාය කුමාරස්ස ථනප්පයදසයතො උද්ධිං විසිං

භස්සිත්වා විගතිං. දාරකස්ස පිතු සච්චකිරියාය කටියතො උද්ධිං, මාතු
සච්චකිරියායඅවසිට්ඨසරීරයතොවිසිංභස්සිත්වා විගත’’න්තිආගතිං.තථාහ
වුත්තිං– 

‘‘යස්මාදානිංනාභිනන්දිිංකදාචි, දිස්වානහිංඅතිථිිංවාසකායල; 

නචාපියමඅප්පියතිංඅයවදුිං,  හුස්සුතාසමණබ්රාහ්මණාච; 

අකාමයකොවාපිඅහිංදදාමි, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතු; 
හතිංවිසිංජීවතුයඤ්ඤදත්යතො. 
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‘‘ආසීවියසොතාතපහූතයතයජො, යයොතිංඅදිංසීපතරාඋදිච්ච; 

තස්මිඤ්ච යම අප්පියතාය අජ්ජ, පිතරි ච යත නත්ථි යකොචි 

වියසයසො; 

එයතන සච්යචන සුවත්ථි යහොතු, හතිං විසිං ජීවතු 
යඤ්ඤදත්යතො’’ති. 

තත්ථ වාසකාය ති වසනත්ථාය යගහිං ආගතකායල. න චාපි යම

අප්පිෙතං අයවදුන්ති  හුස්සුතාපි සමණබ්රාහ්මණා අයිං යනව දානිං

අභිනන්දති, න අම්යහතිඉමිංමමඅප්පියභාවිංයනවජානිිංසු. අහඤ්හයත

පියචක්ඛූහයයව ඔයලොයකමීති දීයපති. එයතන සච්යචනාති සයච අහිං

දදමායනොපිවිපාකිං අසද්දහත්වාඅත්තයනොඅනිච්ඡායයදමි, අනිච්ඡභාවඤ්ච

යම පයර න ජානන්ති, එයතන සච්යචන සුවත්ථි යහොතූති අත්යථො.

ඉතරගාථාය, තාතාතිපුත්තිංආලපති. පහූතයතයජොති  ලවවියසො. පතරාති

පදරා, අයයමව වා පායඨො. උදිච්චාති උද්ධිං ගන්ත්වා, වම්මිකබිලයතො

උට්ඨහත්වාති අත්යථො. ඉදිං වුත්තිං යහොති – තාත යඤ්ඤදත්ත, තස්මඤ්ච 

ආසිවියසතවච පිතරි අප්පියභායවනමය්හිං යකොචි වියසයසොනත්ථි, තඤ්ච

පනඅප්පියභාවිංඨයපත්වා අජ්ජ මයානයකොචිජානාපිතපුබ්ය ො, සයචඑතිං

සච්චිං, එයතනසච්යචනසුවත්ථියහොතූති. 

එවිං ය ොධිසත්යතො කුමායර අයරොයග ජායත තස්ස පිතරිං ‘‘දානිං
දදන්යතන නාම කම්මඤ්ච ඵලඤ්ච සද්දහත්වා දාතබ් ’’න්ති
කම්මඵලසද්ධාය නියවයසත්වා සයිං අනභිරතිිං වියනොයදත්වා
ඣානාභිඤ්ඤායයො උප්පායදත්වා ආයුපරියයොසායන බ්රහ්මයලොකපරායයනො
අයහොසි. 

තදා මණ්ඩය යො ආනන්දත්යථයරො අයහොසි, තස්ස භරියා විසාඛා, 

පුත්යතො රාහුලත්යථයරො, ආණිමණ්ඩය යො සාරිපුත්තත්යථයරො, 
කණ්හදීපායයනොයලොකනායථො. 

තස්ස ඉධ පාළියා ආරුළ්හා සච්චපාරමී, යසසා ච පාරමියයො යහට්ඨා 
වුත්තනයයයනවනිද්ධායරතබ් ා.තථාඅනවයසසමහායභොගපරිච්චාගාදයයො
ගුණානුභාභාවා විභායවතබ් ාති. 

කණ්හදීපායනචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

12. මහාසුතයසොමචරියාවණ්ණනා 

105. ද්වාදසයම සුතයසොයමො මහීපතීති එවිංනායමො ඛත්තියයො.
මහාසත්යතො හ තදා කුරුරට්යඨ ඉන්දපත්ථනගයර යකොර යස්ස රඤ්යඤො
අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හ නිබ් ත්ති. තිං සුතවිත්තතාය
චන්දසමානයසොම්මවරවණ්ණතාය ච ‘‘සුතයසොයමො’’ති සඤ්ජානිිංසු. තිං
වයප්පත්තිං සබ් සිප්පනිප්ඵත්තිප්පත්තිං මාතාපිතයරො රජ්යජ අභිසිඤ්චිිංසු. 
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ගහියතො යපොරිසායදනාති පුරිසානිං මනුභාස්සානිං අදනයතො ඛාදනයතො
‘‘යපොරිසායදො’’ති ලද්ධනායමන  ාරාණසිරඤ්ඤා යදවතා ලිකම්මත්ථිං
ගහයතො. 

 ාරාණසිරාජා හ තදා මිංසිං විනා අභුඤ්ජන්යතො අඤ්ඤිං මිංසිං 
අලභන්යතන භත්තකාරයකන මනුභාස්සමිංසිං ඛාදාපියතො රසතණ්හාය
 ද්යධො හුත්වා මනුභාස්යස ඝායතත්වා මනුභාස්සමිංසිං ඛාදන්යතො
‘‘යපොරිසායදො’’ති ලද්ධනායමො අමච්චපාරිසජ්ජප්පමුයඛහ නාගයරහ
යනගමජානපයදහ ච උස්සාහයතන කාළහත්ථිනා නාම අත්තයනො

යසනාපතිනා ‘‘යදව, යදි රජ්යජන අත්ථියකො මනුභාස්සමිංසඛාදනයතො
විරමාහී’’ති වුත්යතො ‘‘රජ්ජිං පජහන්යතොපි මනුභාස්සමිංසඛාදනයතො න
ඔරමිස්සාමී’’තිවත්වායතහ රට්ඨාපබ් ාජියතො අරඤ්ඤිංපවිසිත්වාඑකස්මිිං 
නියරොධරුක්ඛමූයල වසන්යතො ඛාණුප්පහායරන පායද ජාතස්ස වණස්ස

ඵාසුභාවාය ‘‘සකලජම්බුදීයපඑකසතඛත්තියානිංගලයලොහයතන ලිකම්මිං
කරිස්සාමී’’ති යදවතාය ආයාචනිං කත්වා සත්තාහිං අනාහාරතාය වයණ
ඵාසුයක ජායත ‘‘යදවතානුභාභායවන යම යසොත්ථි අයහොසී’’ති සඤ්ඤාය
‘‘යදවතාය ලිකම්මත්ථිංරාජායනො ආයනස්සාමී’’ති ගච්ඡන්යතොඅතීතභයව
සහායභූයතන යක්යඛන සමාගන්ත්වා යතන දින්නමන්ත යලන 
අධිකතරථාමජවපරක්කමසසම්පන්යනො හුත්වා සත්තාහබ්භන්තයරයයව
සතරාජායනො ආයනත්වා අත්තයනො වසනනියරොධරුක්යඛ ඔලම්ය ත්වා
 ලිකම්මකරණසජ්යජොඅයහොසි. 

අථ තස්මිිං රුක්යඛ අධිවත්ථා යදවතා තිං  ලිකම්මිං අනිච්ඡන්තී 

‘‘උපායයන නිං නියසයධස්සාමී’’ති පබ් ජිතරූයපන තස්ස අත්තානිං
දස්යසත්වා යතන අනුභා ද්යධො තියයොජනිං ගන්ත්වා පුන අත්තයනො
දිබ් රූපයමව දස්යසත්වා ‘‘ත්විං මුසාවාදී තයා ‘සකලජම්බුදීයප රාජායනො
ආයනත්වා  ලිකම්මිං කරිස්සාමී’ති පටිස්සුතිං. ඉදානි යය වා යත වා
දුබ් ලරාජායනො ආයනසි. ජම්බුදීයප යජට්ඨකිං සුතයසොමරාජානිං සයච 

නායනස්සසි, නයමයත ලිකම්යමනඅත්යථො’’තිආහ. 

යසො ‘‘දිට්ඨා යම අත්තයනො යදවතා’’ති තුසිත්වා ‘‘සාමි, මා චින්තය, 
අහිංඅජ්යජවසුතයසොමිංආයනස්සාමී’’තිවත්වායවයගනමිගාජිනඋයයානිං 
ගන්ත්වා අසිංවිහතාය ආරක්ඛාය යපොක්ඛරණිිං ඔතරිත්වා පදුමිනිපත්යතන
සීසිං පටිච්ඡායදත්වා අට්ඨාසි. තස්මිිං අන්යතොඋයයානගයතයයව 

 ලවපච්චූයස සමන්තා තියයොජනිං ආරක්ඛිං ගණ්හිංසු. මහාසත්යතො
පායතොව අලඞ්කතහත්ථික්ඛන්ධවරගයතොචතුරඞ්ගිනියායසනායනගරයතො
නික්ඛමි. තදා තක්කසිලයතො නන්යදො නාම බ්රාහ්මයණො චතස්යසො
සතාරහගාථායයොගයහත්වා වීසයයොජනසතිංමග්ගිං අතික්කම්මතිංනගරිං
පත්යතො රාජානිං පාචීනද්වායරන නික්ඛමන්තිං දිස්වා හත්ථිං උක්ඛිපිත්වා

‘‘ජයතුභවිං, මහාරාජා’’තිවත්වාජයායපසි. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා යුධඤ්ජයවග්යගො 

206 

පටුන 

රාජා හත්ථිනා තිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කුයතො නුභා, ත්විං බ්රාහ්මණ, 

ආගච්ඡසි, කිමිච්ඡසි, කිිං යත දජ්ජ’’න්ති ආහ. බ්රාහ්මයණො ‘‘තුම්යහ 

‘සුතවිත්තකා’ති සුත්වා චතස්යසො සතාරහගාථායයො ආදාය තුම්හාකිං
යදයසතුිං ආගයතොම්හී’’ති ආහ. මහාසත්යතො තුට්ඨමානයසො හුත්වා ‘‘අහිං

උයයානිං ගන්ත්වා න්හායත්වා ආගන්ත්වා යසොස්සාමි, ත්විං මා
උක්කණ්ඨී’’ති වත්වා ‘‘ගච්ඡථ බ්රාහ්මණස්ස අසුකයගයහ නිවාසිං
ඝාසච්ඡාදනඤ්ච සිංවිදහථා’’තිආණායපත්වා උයයානිං පවිසිත්වා මහන්තිං
ආරක්ඛිං සිංවිධාය ඔළාරිකානි ආභරණානි ඔමුඤ්චිත්වා මස්සුකම්මිං 
කායරත්වා උබ් ට්ටිතසරීයරො යපොක්ඛරණියා රාජවිභයවන න්හායත්වා
පච්චුත්තරිත්වා උදකග්ගහණසාටයකනිවායසත්වාඅට්ඨාසි. 

අථස්ස ගන්ධමාලාලඞ්කායර උපහරිිංසු. යපොරිසායදො ‘‘අලඞ්කතකායල

රාජා භාරියකො භවිස්සති, සල්ලහුකකායලයයව නිං ගණ්හස්සාමී’’ති
නදන්යතො ඛග්ගිං පරිවත්යතන්යතො ‘‘අහමස්මි යපොරිසායදො’’ති නාමිං
සායවත්වා උදකා නික්ඛමි. තස්ස සද්දිං සුත්වා හත්ථායරොහාදයයො
හත්ථිආදියතො භස්සිිංසු.  ලකායයො දූයර ඨියතො තයතොව පලාය. ඉතයරො
අත්තයනො ආවුධානි ඡඩ්යඩත්වා උයරන නිපජ්ජි. යපොරිසායදො රාජානිං
උක්ඛිපිත්වා ඛන්යධ නිසීදායපත්වා සම්මුඛට්ඨායනයයව අට්ඨාරසහත්ථිං
පාකාරිංලඞ්ඝිත්වාපුරයතොපගලිතමදමත්තවරවාරයණකුම්යභඅක්කමිත්වා 
පබ් තකූටානි විය පායතන්යතො වාතජවානිපි අස්සරතනානි පිට්ඨියිං
අක්කමිත්වා පායතන්යතො රථසීයස අක්කමිත්වා පායතන්යතො භමරිකිං
භමන්යතොවියනීලකානි නියරොධපත්තානිමද්දන්යතොවියඑකයවයගයනව
තියයොජනමග්ගිං ගන්ත්වා කඤ්චි අනුභා න්ධන්තිං අදිස්වා සණිකිං
ගච්ඡන්යතො සුතයසොමස්ස යකයසහ උදකබින්දූනි අත්තයනො උපරි
පතන්තානි ‘‘අස්සුබින්දූනී’’ති සඤ්ඤාය ‘‘කිමිදිං සුතයසොයමොපි මරණිං
අනුභායසොචන්යතොයරොදතී’’තිආහ. 

මහාසත්යතො ‘‘නාහිං මරණයතො අනුභායසොචාමි, කුයතො යරොදනා, අපි ච

යඛො සඞ්ගරිං කත්වා සච්චාපනිං නාම පණ්ඩිතානිං ආචිණ්ණිං, තිං න
නිප්ඵජ්ජතී’’ති අනුභායසොචාමි. කස්සපදස යලන යදසිතා චතස්යසො
සතාරහගාථායයො ආදාය තක්කසිලයතො ආගතස්ස බ්රාහ්මණස්ස 

ආගන්තුකවත්තිං කායරත්වා ‘‘න්හායත්වා ආගන්ත්වා සුණිස්සාමි, යාව

මමාගමනා ආගයමහී’’ති සඞ්ගරිං කත්වා උයයානිං ගයතො, ත්වඤ්ච තා
ගාථායයොයසොතුිංඅදත්වාමිං ගණ්හීති.යතනවුත්තිං– 

‘‘ගහයතොයපොරිසායදන, බ්රාහ්මයණසඞ්ගරිංසරි’’න්ති. 

තත්ථ බ්රාහ්මයණ සඞ්ගරං සරින්ති නන්දබ්රාහ්මයණ අත්තනා කතිං
පටිඤ්ඤිංඅනුභාස්සරිිං. 
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106. ආවුණිත්වා කරත්තය ති තත්ථ තත්ථ උයයානාදීසු ගන්ත්වා
අත්තයනො යලන ආනීතානිංඑකසතඛත්තියානිංහත්ථතයලඡිද්දිංකත්වා

රුක්යඛ ලම් නත්ථිං රජ්ජුිං පටිමුඤ්චිත්වා. එයතසං පම ායපත්වාති එයත
එකසතඛත්තියය ජීවග්ගාහිං ගයහත්වා උද්ධිංපායද අයධොසියර කත්වා
පණ්හයා සීසිං පහරන්යතො භමණවයසන හත්ථතයල ආවුණිත්වා රුක්යඛ
ආලම් නවයසන සබ් යසො ආහාරූපච්යඡයදන ච සබ් ථා පමිලායපත්වා

වියසොයසත්වා යඛදායපත්වාති අත්යථො. ෙඤ්ඤත්යථති  ලිකම්මත්යථ

සායධතබ්ය . උපනයී මමන්තිමිංඋපයනසි. 

107. තථා උපනීයමායනො පන මහාසත්යතො යපොරිසායදන ‘‘කිිං ත්විං

මරණයතො භායසී’’ති වුත්යත ‘‘නාහිං මරණයතො භායාමි, තස්ස පන
බ්රාහ්මණස්ස මයා කයතො සඞ්ගයරො න පරියමොචියතො’’ති අනුභායසොචාමි. 

‘‘සයච මිං විස්සජ්යජස්සසි, තිං ධම්මිං සුත්වා තස්ස ච සක්කාරසම්මානිං

කත්වා පුන ආගමිස්සාමී’’ති. ‘‘නාහමිදිං සද්දහාමි, යිං ත්විං මයා

විස්සජ්ජියතොගන්ත්වාපුන මමහත්ථිංආගමිස්සාසී’’ති. ‘‘සම්මයපොරිසාද, 

මයාසද්ධිිංඑකාචරියකුයලසික්ඛියතො සහායයොහුත්වා ‘අහිංජීවිතයහතුපින

මුසාකයථමී’තිකිිංන සද්දහසී’’ති? කිඤ්චාපියමඑයතනවාචාමත්තයකන
– 

‘‘අසිඤ්ච සත්තිඤ්චපරාමසාමි, සපථම්පියත සම්මඅහිංකයරොමි; 

තයා පමුත්යතො අනයණො භවිත්වා, සච්චානුභාරක්ඛී 

පුනරාවජිස්ස’’න්ති.(ජා.2.21.407) – 

මහාසත්යතන ඉමාය ගාථාය වුත්තාය යපොරිසායදො ‘‘අයිං සුතයසොයමො 

‘ඛත්තියයහ අකත්තබ් ිං සපථිං කයරොමී’ති වදති, ගන්ත්වා
අනාගච්ඡන්යතොපිමමහත්ථයතො නමුච්චිස්සතී’’තිචින්යතත්වා– 

‘‘යයොයතකයතොසඞ්ගයරොබ්රාහ්මයණන, රට්යඨසයකඉස්සරියය 

ඨියතන; 

තිංසඞ්ගරිංබ්රාහ්මණසප්පදාය, සච්චානුභාරක්ඛී පුනරාවජස්සූ’’ති.(ජා.
2.21.408) – 

විස්සජ්යජසි. 

මහාසත්යතො රාහුමුඛාමුත්යතොචන්යදොවිය නාග යලොථාමසම්පන්යනො

ඛිප්පයමව තිංනගරිං සම්පාපුණි. යසනාපිස්ස ‘‘සුතයසොමරාජා පණ්ඩියතො, 
යපොරිසාදිං දයමත්වාසීහමුඛාපමුත්තමත්තවරවාරයණොවියආගමිස්සතී’’ති

ච ‘‘රාජානිංයපොරිසාදස්සදත්වාආගතා’’තිගරහභයයනච හනගයරයයව
නිවිට්ඨා තිං දූරයතොව ආගච්ඡන්තිං දිස්වා පච්චුග්ගන්ත්වා වන්දිත්වා

‘‘කච්චිත්ථ, මහාරාජ, යපොරිසායදනනකිලමියතො’’ති පටිසන්ථාරිං කත්වා

‘‘යපොරිසායදනමය්හිංමාතාපිතූහපි දුක්කරිංකතිං, තථාරූයපොනාමචණ්යඩො
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සාහසියකො මමිං සද්දහත්වා මිං විස්සජ්යජසී’’ති වුත්යත රාජානිං
අලඞ්කරිත්වාහත්ථික්ඛන්ධිංආයරොයපත්වාපරිවායරත්වානගරිං පාවිසි.තිං
දිස්වාසබ්ය නාගරාතුසිිංසු. 

යසොපි ධම්මයසොණ්ඩතාය මාතාපිතයරොපි අනුභාපසඞ්කමිත්වා නියවසනිං 
ගන්ත්වා බ්රාහ්මණිං පක්යකොසායපත්වා තස්ස මහන්තිං සක්කාරසම්මානිං
කත්වා ධම්මගරුතායසයිංනීචාසයනනිසීදිත්වා ‘‘තුම්යහහමය්හිංආභතා
සතාරහගාථා සුයණොමි ආචරියා’’ති ආහ. බ්රාහ්මයණො මහාසත්යතන
යාචිතකායල ගන්යධහ හත්යථ උබ් ට්යටත්වා පසිබ් කයතො මයනොරමිං

යපොත්ථකිං නීහරිත්වා උයභොහ හත්යථහ ගයහත්වා ‘‘යතන හ, මහාරාජ, 
සුයණොහී’’තියපොත්ථකිංවායචන්යතොගාථාඅභාසි– 

‘‘සකියදව සුතයසොම, සබ්භියහොතිසමාගයමො; 

සානිංසඞ්ගතිපායලති, නාසබ්භි හුසඞ්ගයමො. 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්ය ථසන්ථවිං; 

සතිංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, යසයයයොයහොතිනපාපියයො. 

‘‘ජීරන්තියවරාජරථාසුචිත්තා, අයථොසරීරම්පිජරිංඋයපති; 

සතඤ්චධම්යමොනජරිංඋයපති, සන්යතොහයවසබ්භිපයවදයන්ති. 

‘‘නභඤ්චදූයරපථවීචදූයර, පාරිංසමුද්දස්සතදාහුදූයර; 

තයතො හයව දූරතරිං වදන්ති, සතඤ්ච ධම්යමො අසතඤ්ච රාජා’’ති.

(ජා. 2.21.411-414, 445-448); 

තා සුත්වාමහාසත්යතො‘‘සඵලිංයමආගමන’’න්ති තුට්ඨචිත්යතො‘‘ඉමා

ගාථා යනව සාවකභාසිතා, න ඉසිභාසිතා, නකවිභාසිතා, න යදවභාසිතා, 
සබ් ඤ්ඤුනාව භාසිතා. කිිං නුභා යඛො අග්ඝ’’න්ති චින්යතන්යතො ‘‘ඉමිං
සකලම්පි චක්කවාළිං යාව බ්රහ්මයලොකා සත්තරතනපුණ්ණිං කත්වා

දින්යනපි යනව අනුභාච්ඡවිකිං කතිං නාම යහොති, අහිං යඛො පනස්ස
තියයොජනසතියක කුරුරට්යඨ සත්තයයොජනියක ඉන්දපත්ථනගයර රජ්ජිං

දාතුිං පයහොමි. රජ්ජිං කාතුිං පනස්ස භාගයිං නත්ථි, තථා හස්ස 

අඞ්ගලක්ඛණානුභාසායරනඅප්පානුභාභාවතාදිස්සති, තස්මා දින්නම්පිරජ්ජිංන

ඉමස්මිිං තිට්ඨතී’’තිචින්යතත්වා ‘‘ආචරිය, තුම්යහඅඤ්යඤසිංඛත්තියානිං

ඉමා ගාථායයො යදයසත්වා කිිං ලභථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘එයකකාය සතිං සතිං, 

මහාරාජ, යතයනවසතාරහගාථානාම ජාතා’’ති.අථස්සමහාසත්යතො‘‘ත්විං

ආචරිය, අත්තනාගයහත්වාවිචරණභණ්ඩස්සඅග්ඝිං නජානාසී’’ති. 

‘‘සහස්සියා ඉමාගාථා, නයමාගාථාසතාරහා; 

චත්තාරි ත්විං සහස්සානි, ඛිප්පිං ගණ්හාහ බ්රාහ්මණා’’ති. (ජා.
2.21.415); 
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චත්තාරි සහස්සානි දායපත්වා එකඤ්ච සුඛයානකිං දත්වා මහතා 
සක්කාරසම්මායනයනවතිංඋයයයොයජත්වා මාතාපිතයරො වන්දිත්වා ‘‘අහිං
බ්රාහ්මයණන ආභතිං සද්ධම්මරතනිං පූයජත්වා තස්ස ච සක්කාරසම්මානිං
කත්වා ආගමිස්සාමීති යපොරිසාදස්ස පටිඤ්ඤිං දත්වා ආගයතො. තත්ථ යිං

බ්රාහ්මණස්ස කත්තබ් ිං පටිපජ්ජිතබ් ිං තිං කතිං, ඉදානි යපොරිසාදස්ස

සන්තිකිං ගමිස්සාමී’’ති වුත්වා ‘‘යතන හ, තාත සුතයසොම, කිිං නායමතිං

කයථසි, චතුරඞ්ගිනියා යසනාය යචොරිං ගණ්හස්සාම, මා ගච්ඡ යචොරස්ස
සන්තික’’න්ති යාචිිංසු. යසොළසසහස්සා නාටකිත්ථියයො යසසපරිජනාපි
‘‘අම්යහ අනායථ කත්වා කුහිං ගච්ඡසි යදවා’’ති පරියදවිිංසු. ‘‘පුනපි කිර
රාජායචොරස්සසන්තිකිංගමිස්සතී’’තිඑකයකොලාහලිංඅයහොසි. 

මහාසත්යතො ‘‘පටිඤ්ඤාය සච්චාපනිං නාම සාධූනිං සප්පුරිසානිං 

ආචිණ්ණිං, යසොපිමමිංසද්දහත්වාවිස්සජ්යජසි, තස්මාගමිස්සාමියයවා’’ති 
මාතාපිතයරො වන්දිත්වා යසසජනිං අනුභාසායසත්වා අස්සුමුයඛන
නානප්පකාරිං පරියදවන්යතන ඉත්ථාගාරාදිනා ජයනන අනුභාගයතො නගරා
නික්ඛම්මතිං ජනිංනිවත්යතතුිං මග්යග දණ්ඩයකන තිරියිං යලඛිංකත්වා
‘‘ඉමිංමමයලඛිංමාඅතික්කමිිංසූ’’ති වත්වා අගමාසි.මහාජයනොයතජවයතො
මහාසත්තස්සආණිංඅතික්කමිතුිංඅසක්යකොන්යතොමහාසද්යදන කන්දිත්වා
යරොදිත්වා නිවත්ති. ය ොධිසත්යතො ආගතමග්යගයනව තස්ස සන්තිකිං

අගමාසි. යතනවුත්තිං ‘‘අපුච්ඡිමංයපොරිසායදො’’තිආදි. 

තත්ථ කිංත්වංඉච්ඡසිනිසජ්ජන්ති ත්විංඅත්තයනොනගරිංගන්තුිංමම

හත්ථයතොනිස්සජ්ජනිංකිිංඉච්ඡසි, ත්විං ‘‘මයා තක්කසිලාදීසුචිරපරිචියතො

සච්චවාදීචා’’තිවදසි, තස්මා ෙථාමති යතකාහාම, යථාරුචියතකරිස්සාමි. 

ෙදි යම ත්වං පුයනහිසීති සයච පුන ත්විං එකිංයසයනව මම සන්තිකිං
ආගමිස්සසි. 

108. පණ්යහආගමනංමමාතිපයගවමමආගමනිං තස්ස යපොරිසාදස්ස 

පටිස්සුණිත්වා පායතොව ආගමිස්සාමීතිපටිස්සවිංකත්වා. රජ්ජංනිෙොතයිං

තදාති තදා යපොරිසාදස්ස සන්තිකිං ගන්තුකායමො ‘‘ඉදිං යවො රජ්ජිං
පටිපජ්ජථා’’තිමාතාපිතූනිං තියයොජනසතිකිංරජ්ජිංනියයායතසිිං. 

109. කස්මා පන රජ්ජිං නියයාතයන්ති? අනුස්සරිත්වා සතං ධම්මන්ති 
යස්මා පනපටිඤ්ඤායසච්චාපනිංනාමසතිං සාධූනිං මහාය ොධිසත්තානිං

පයවණී කුලවිංයසො, තස්මා තිං සච්චපාරමිතාධම්මිං පුබ්බකං යපොරාණිං
ජියනහ බුද්ධාදීහ යසවිතිං අනුභාස්සරිත්වා සච්චිං අනුභාරක්ඛන්යතො තස්ස 

බ්රාහ්මණස්සධනංදත්වා අත්තයනොජීවිතිංපරිච්චජිත්වා යපොරිසාදංඋපාගමං. 

110. නත්ථි යම සංසයෙො තත්ථාති තස්මිිං යපොරිසාදස්ස සන්තිකිං

ගමයන ‘‘අයිංමිංකිිංනුභා යඛොඝායතස්සති, උදාහුයනො’’තිමය්හිංසිංසයයො 
නත්ථි. ‘‘චණ්යඩො සාහසියකො මයා සද්ධිිං එකසතඛත්තියය යදවතාය
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පටුන 

 ලිකම්මකරණසජ්යජො එකන්යතයනව ඝායතස්සතී’’ති ජානන්යතො එව
යකවලිං සච්චවාචිං අනුභාරක්ඛන්යතො අත්තයනො ජීවිතිං පරිච්චජිත්වා තිං

උපාගමිිං. යස්මා යචතයදවිං, තස්මා සච්යචන යම සයමො නත්ථි, එසා යම
පරමත්ථභාවප්පත්තාසච්චපාරමීති. 

උපාගයත පන මහාසත්යත විකසිතපුණ්ඩරීකපදුමසස්සිරිකමස්ස මුඛිං 

දිස්වා ‘‘අයිං විගතමරණභයයො හුත්වා ආගයතො, කිස්ස නුභා යඛො එස

ආනුභාභායවො’’තිචින්යතන්යතො ‘‘තස්සමඤ්යඤධම්මස්සසුතත්තාඅයිංඑවිං

යතජවා නිබ්භයයො ච ජායතො, අහම්පි තිං සුත්වා යතජවා නිබ්භයයො ච
භවිස්සාමී’’ති සන්නිට්ඨානිං කත්වා යපොරිසායදො මහාසත්තිං ආහ –
‘‘සුයණොම සතාරහගාථායයො යාසිං සවනත්ථිං ත්විං අත්තයනො නගරිං 
ගයතො’’ති. 

තිංසුත්වාය ොධිසත්යතො ‘‘අයිංයපොරිසායදොපාපධම්යමො, ඉමිංයථොකිං 
නිග්ගයහත්වාලජ්ජායපත්වාකයථස්සාමී’’ති– 

‘‘අධම්මිකස්සලුද්දස්ස, නිච්චිංයලොහතපාණියනො; 

නත්ථි සච්චිං කුයතො ධම්යමො, කිිං සුයතන කරිස්සසී’’ති. (ජා. 
2.21.427) – 

වත්වාපුනයතනසුට්ඨුතරිංසඤ්ජාතසවනාදයරන– 

‘‘සුත්වාධම්මිංවිජානන්ති, නරාකලයාණපාපකිං; 

අපිගාථාසුණිත්වාන, ධම්යමයමරමයතමයනො’’ති.(ජා.2.21.444) 

– 

වුත්යත ‘‘අයිං අතිවිය සඤ්ජාතාදයරො යසොතුකායමො, හන්දස්ස

කයථස්සාමී’’ති චින්යතත්වා ‘‘යතන හ සම්ම, සාධුකිං සුයණොහ 
මනසිකයරොහී’’ති වත්වා නන්දබ්රාහ්මයණන කථිතනියායමයනව ගාථානිං
සක්කච්චිං ථුතිිං කත්වා ඡකාමාවචරයදවයලොයක එකයකොලාහලිං කත්වා
යදවතාසුසාධුකාරිංදදමානාසුමහාසත්යතො යපොරිසාදස්ස– 

‘‘සකියදව මහාරාජ, සබ්භියහොතිසමාගයමො; 

සානිංසඞ්ගතිපායලති, නාසබ්භි හුසඞ්ගයමො. 

‘‘සබ්භියරවසමායසථ, සබ්භිකුබ්ය ථසන්ථවිං; 

සතිංසද්ධම්මමඤ්ඤාය, යසයයයොයහොතිනපාපියයො. 

‘‘ජීරන්තියවරාජරථාසුචිත්තා, අත්යථොසරීරම්පිජරිංඋයපති; 

සතඤ්චධම්යමොනජරිංඋයපති, සන්යතොහයවසබ්භිපයවදයන්ති. 

‘‘නභඤ්චදූයරපථවීචදූයර, පාරිංසමුද්දස්සතදාහුදූයර; 
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තයතො හයව දූරතරිං වදන්ති, සතඤ්ච ධම්යමො අසතඤ්ච රාජා’’ති.

(ජා. 2.21.411-414) – 

ධම්මිං කයථසි. තස්ස යතන සුකථිතත්තා යචව අත්තයනො ච
පුඤ්ඤානුභාභායවනගාථාසුණන්තස්යසවසකලසරීරිංපඤ්චවණ්ණායපීතියා 

පරිපූරි. යසො ය ොධිසත්යත මුදුචිත්යතො හුත්වා ‘‘සම්ම සුතයසොම, 

දාතබ් යුත්තකිං හරඤ්ඤාදිිංන පස්සාමි, එයකකාය ගාථාය එයකකිං වරිං

දස්සාමී’’ති ආහ. අථ නිං මහාසත්යතො ‘‘ත්විං අත්තයනොපි හතානි
අජානන්යතොපරස්සකිිංනාමවරිංදස්සසී’’තිඅපසායදත්වා පුනයතන‘‘වරිං
ගණ්හථා’’ති යාචියතො සබ් පඨමිං ‘‘අහිං චිරකාලිං තිං අයරොගිං 
පස්යසයය’’න්ති වරිං යාචි. යසො ‘‘අයිං ඉදානි යම වධිත්වා මිංසිං
ඛාදිතුකාමස්ස මහානත්ථකරස්සමය්හයමවජීවිතමිච්ඡතී’’තිතුට්ඨමානයසො
වඤ්යචත්වා වරස්ස ගහතභාවිං අජානන්යතො අදාසි. මහාසත්යතො හ
උපායකුසලතායතස්ස චිරිංජීවිතුකාමතාපයදයසන අත්තයනොජීවිතිංයාචි.

අථ‘‘පයරොසතිංඛත්තියානිංජීවිතිංයදහී’’තිදුතියිංවරිං, යතසිංසයක රට්යඨ

පටිපාදනිංතතියිංවරිං, මනුභාස්සමිංසඛාදනයතොවිරමණිංචතුත්ථිංවරිංයාචි.
යසො තීණි වරානි දත්වා චතුත්ථිං වරිං අදාතුකායමො ‘‘අඤ්ඤිං වරිං 
ගණ්හාහී’’තිවත්වාපිමහාසත්යතනනිප්පීළියමායනොතම්පිඅදාසියයව. 

අථය ොධිසත්යතොයපොරිසාදිංනිබ්බියසවනිංකත්වායතයනවරාජායනො 
යමොචායපත්වා භූමියිං නිපජ්ජායපත්වා දාරකානිං කණ්ණයතො සුත්තවට්ටි
විය සණිකිං රජ්ජුයයො නීහරිත්වා යපොරිසායදන එකිං තචිං ආහරායපත්වා
පාසායණන ඝිංසිත්වා සච්චකිරියිං කත්වා යතසිං හත්ථතලානි මක්යඛසි.
තඞ්ඛණිං එව ඵාසුකිං අයහොසි. ද්වීහතීහිං තත්යථව වසිත්වා යත අයරොයග
කායරත්වායතහසද්ධිිංඅභිජ්ජනකසභාවිං මිත්තසන්ථවිංකායරත්වායතහ
සද්ධිිං තිං  ාරාණසිිං යනත්වා රජ්යජ පතිට්ඨායපත්වා ‘‘අප්පමත්තා
යහොථා’’ති යත රාජායනො අත්තයනො අත්තයනො නගරිං යපයසත්වා 
ඉන්දපත්ථනගරයතො ආගතාය අත්තයනො චතුරඞ්ගිනියා යසනාය පරිවුයතො
අත්තයනොනගරිංගයතො තුට්ඨපමුදියතනනාගරජයනනසම්පරිවාරියමායනො
අන්යතපුරිංපවිසිත්වාමාතාපිතයරො වන්දිත්වාමහාතලිංඅභිරුහ. 

අථ මහාසත්යතො ඡ දානසාලායයො කායරත්වා යදවසිකිං මහාදානානි 
පවත්යතන්යතොසීලානිපරිපූයරන්යතොඋයපොසථිංඋපවසන්යතො පාරමියයො
අනුභාබ්රූයහසි.යතපි රාජායනොමහාසත්තස්සඔවායදඨත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානි
කත්වාආයුපරියයොසායන සග්ගපුරිංපූරයිංසු. 

තදා යපොරිසායදො අඞ්ගුලිමාලත්යථයරො අයහොසි, කාළහත්ථිඅමච්යචො

සාරිපුත්තත්යථයරො, නන්දබ්රාහ්මයණො ආනන්දත්යථයරො, රුක්ඛයදවතා 

මහාකස්සපත්යථයරො, රාජායනො බුද්ධපරිසා, මාතාපිතයරො මහාරාජකුලානි, 

සුතයසොමමහාරාජා යලොකනායථො. 
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තස්සයහට්ඨාවුත්තනයයයනවයසසපාරමියයොපිනිද්ධායරතබ් ා.තථා 

අලීනසත්තුචරිොවණ්ණනාෙ (චරියාඅට්ඨ.2.74ආදයයො)විය මහාසත්තස්ස
ගුණානුභාභාවාවිභායවතබ් ාති. 

මහාසුතයසොමචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

සච්චපාරමීනිට්ඨිතා. 

13. සුවණ්ණසාමචරියාවණ්ණනා 

111. යතරසයම සායමොෙදාවයනආසින්තිහමවන්තස්මිිං මිගසම්මතාය
නාමනදියාතීයරමහතිඅරඤ්යඤසායමොනාමතාපසකුමායරොයදාඅයහොසි. 

සක්යකන අභිනිම්මයතොති සක්කස්ස යදවානමින්දස්ස උපයදසසම්පත්තියා
ජාතත්තා සක්යකන නිබ් ත්තියතො ජනියතො. තරායිං අනුභාපුබ්බිකථා – 

අතීයත  ාරාණසියතො අවිදූයරනදියා තීයර එයකො යනසාදගායමො අයහොසි.
තත්ථයජට්ඨයනසාදස්ස පුත්යතොජායතො.තස්ස ‘‘දුකූයලො’’තිනාමමකිංසු.
තස්සා එව නදියා පරතීයරපි එයකො යනසාදගායමො අයහොසි. තත්ථ
යජට්ඨයනසාදස්සධීතාජාතා.තස්සා‘‘පාරිකා’’තිනාමමකිංසු. යතඋයභොපි
බ්රහ්මයලොකයතො ආගතා සුද්ධසත්තා. යතසිං වයප්පත්තානිං
අනිච්ඡමානානිංයයව ආවාහවිවාහිං කරිිංසු. යත උයභොපි කියලසසමුද්දිං
අයනොතරිත්වා බ්රහ්මායනො වියඑකයතො වසිිංසු.නචකිඤ්චියනසාදකම්මිං
කයරොන්ති. 

අථදුකූලිංමාතාපිතයරො ‘‘තාත, ත්විංයනසාදකම්මිංනකයරොසි, යනව 

ඝරාවාසිං ඉච්ඡසි, කිිං නාම කරිස්සසී’’ති ආහිංසු. යසො ‘‘තුම්යහසු
අනුභාජානන්යතසු පබ් ජිස්සාමී’’ති ආහ. ‘‘යතන හ පබ් ජාහී’’ති. ද්යවපි
ජනා හමවන්තිං පවිසිත්වා යස්මිිං ඨායන මිගසම්මතා නාම නදී

හමවන්තයතො ඔතරිත්වා ගඞ්ගිං පත්තා, තිං ඨානිං ගන්ත්වා ගඞ්ගිං පහාය
මිගසම්මතාභිමුඛා අභිරුහිංසු.තදා සක්කස්සභවනිංඋණ්හාකාරිං දස්යසසි.
සක්යකොතිංකාරණිංඤත්වා විස්සකම්මුනාතස්මිිංඨායනඅස්සමිංමායපසි.
යතතත්ථගන්ත්වාපබ් ජිත්වා සක්කදත්තියයඅස්සයමකාමාවචරයමත්තිං
භායවත්වාපටිවසිිංසු.සක්යකොපියතසිං උපට්ඨානිංආගච්ඡති. 

යසො එකදිවසිං ‘‘යතසිං චක්ඛූ පරිහායස්සන්තී’’ති ඤත්වා 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්යත, යවො චක්ඛූනිං අන්තරායයො පඤ්ඤායති, 

පටිජග්ගනකිංපුත්තිං ලද්ධුිංවට්ටති, ජානාමිතුම්හාකිංසුද්ධචිත්තතිං, තස්මා

පාරිකාය උතුනිකායලනාභිිං හත්යථන පරාමයසයයාථ, එවිං යවො පුත්යතො

ජායස්සති, යසොයවො උපට්ඨහස්සතී’’තිවත්වාපක්කාමි.දුකූලපණ්ඩියතොතිං
කාරණිං පාරිකාය ආචික්ඛිත්වා තස්සා උතුනිකායල නාභිිං පරාමසි. තදා

ය ොධිසත්යතො යදවයලොකා චවිත්වාතස්සා කුච්ඡිම්හපටිසන්ධිිංගණ්හ, සා
දසමාසච්චයයන සුවණ්ණවණ්ණිං පුත්තිං විජාය. යතයනවස්ස
‘‘සුවණ්ණසායමො’’ති නාමිං කරිිංසු. තිං අපරභායග වඩ්ඪිත්වා 
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පටුන 

යසොළසවස්සුද්යදසිකම්පි මාතාපිතයරො රක්ඛන්තා අස්සයම නිසීදායපත්වා
සයයමව වනමූලඵලාඵලත්ථායගච්ඡන්ති. 

අයථකදිවසිංවයනඵලාඵලිංආදායනිවත්තිත්වාඅස්සමපදයතොඅවිදූයර 
යමයඝඋට්ඨියතරුක්ඛමූලිං පවිසිත්වා වම්මිකමත්ථයකඨිතානිං සරීරයතො 
යසදගන්ධමිස්සයක උදයක තස්මිිං වම්මිකබියල ඨිතස්ස ආසිවිසස්ස
නාසාපුටිංපවිට්යඨ ආසිවියසොකුජ්ඣිත්වානාසාවායතනපහරි.ද්යවඅන්ධා
හුත්වා පරියදවමානා විරවිිංසු. අථ මහාසත්යතො ‘‘මම මාතාපිතයරො

අතිචිරායන්ති, කානුභායඛොයතසිංපවත්තී’’තිපටිමග්ගිං ගන්ත්වාසද්දමකාසි.
යත තස්ස සද්දිං සඤ්ජානිත්වා පටිසද්දිං කත්වා පුත්තසියනයහන ‘‘තාත

සාම, ඉධපරිපන්යථොඅත්ථි, මාආගමී’’තිවත්වාසද්දානුභාසායරන සයයමව
සමාගමිිංසු.යසො ‘‘යකනයවොකාරයණනචක්ඛූනිවිනට්ඨානී’’තිපුච්ඡිත්වා

‘‘තාත, මයිං න ජානාම, යදයව වස්සන්යත රුක්ඛමූයල වම්මිකමත්ථයක

ඨිතා, අථනපස්සාමා’’ති වුත්තමත්යතඑවඅඤ්ඤාසි ‘‘තත්ථආසිවියසන

භවිතබ් ිං, යතනකුද්යධනනාසාවායතො විස්සට්යඨොභවිස්සතී’’ති. 

අථ ‘‘මාචින්තයත්ථ, අහිංයවො පටිජග්ගිස්සාමී’’තිමාතාපිතයරොඅස්සමිං
යනත්වායතසිං රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාදිසඤ්චරණට්ඨායනරජ්ජුයක න්ධි.

තයතොපට්ඨායයතඅස්සයම ඨයපත්වාවනමූලඵලාඵලානිආහරති, පායතොව

වසනට්ඨානිං සම්මජ්ජති, පානීයිං ආහරති, පරියභොජනීයිං උපට්ඨායපති, 

දන්තකට්ඨමුයඛොදකානි දත්වා මධුරඵලාඵලිංයදති.යතහමුයඛවික්ඛාලියත
සයිං පරිභුඤ්ජිත්වා මාතාපිතයරො වන්දිත්වා යතසිං අවිදූයරයයව අච්ඡති –

‘‘කිිංනුභා යඛො ඉයමආණායපන්තී’’ති. වියසයසනච යමත්තිං  හුලමකාසි, 

යතනස්සසත්තාඅප්පටික්කූලාඅයහසුිං. යථාචස්ස සත්තා, එවිංසත්තානිං
යසොය ොධිසත්යතොඅප්පටික්කූයලො.එවිංයසොදිවයසදිවයස ඵලාඵලත්ථාය
අරඤ්ඤිං ගච්ඡන්යතොපි ආගච්ඡන්යතොපි මිගගණපරිවුයතො එව අයහොසි. 

සීහ යග්ඝාදිවිපක්ඛසත්තාපි යතන සද්ධිිං අතිවිය විස්සත්ථා, 
යමත්තානුභාභායවන පනස්ස වසනට්ඨායන අඤ්ඤමඤ්ඤිං තිරච්ඡානගතා
මුදුචිත්තතිංපටිලභිිංසු.ඉතියසො සබ් ත්ථයමත්තානුභාභායවනඅභීරූඅනුභාරාසී

බ්රහ්මා විය අයවයරො විහාසි. යතන වුත්තිං ‘‘පවයන සීහබෙග්යඝ ච, 

යමත්තාෙමුපනාමයි’’න්තිආදි. 

තත්ථ යමත්තාෙමුපනාමයින්ති ම-කායරො පදසන්ධිකයරො, 

යමත්තාභාවනාය කුරූරකම්මන්යත සීහ යග්යඝපි ඵරි, පයගව
යසසසත්යතති අධිප්පායයො. අථ වා යමත්තා අයති පවත්තති එයතනාති

යමත්තායයො, යමත්තාභාවනා. තිං යමත්තායිං උපනාමයිං සත්යතසු

අයනොධියසො උපයනසිිං. ‘‘සීහ යග්යඝහී’’තිපි පායඨො. තස්සත්යථො – න

යකවලමහයමව, අථයඛොපවයන සීහ යග්යඝහ, යස්මිිංමහාවයනතදාඅහිං

විහරාමි, තත්ථසීහ යග්යඝහසද්ධිිං අහිං සත්යතසුයමත්තිංඋපනායමසිිං.
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සීහ යග්ඝාපි හ තදා මමානුභාභායවන සත්යතසු යමත්තචිත්තතිං පටිලභිිංසු, 
පයගවඉතයරසත්තාතිදස්යසති. 

112. පසදමගවරායහහීති පසදමියගහ යචව වනසූකයරහ ච. 

පරිවායරත්වාතිඑයතහඅත්තානිංපරිවාරිතිංකත්වාතස්මිිංඅරඤ්යඤ වසිං. 

113. ඉදානි තදා අත්තයනො යමත්තාභාවනාය ලද්ධිං ආනිසිංසිං

මත්ථකප්පත්තිඤ්චස්ස දස්යසතුිං ‘‘න මං යකොචි උත්තසතී’’ති

ඔසානගාථමාහ. තස්සත්යථො – සසබිළාරාදියකො භීරුකජාතියකොපි යකොචි 

සත්යතො මං න උත්තසති න උබ්බිජ්යජති. අහම්පි කස්සචි 
සීහ යග්ඝාදිතිරච්ඡානයතො යක්ඛාදිඅමනුභාස්සයතො

ලුද්දයලොහතපාණිමනුභාස්සයතොති කුයතොචිපි න භාොම. කස්මා? යස්මා 

යමත්තාබය නුපත්ථද්යධො චිරකාලිංභාවිතායයමත්තාපාරමිතායානුභාභායවන 

උපත්ථම්භියතොතස්මිිං පවයන මහාඅරඤ්යඤ තදා රමාම අභිරමාමීති.යසසිං
සුවිඤ්යඤයයයමව. 

එවිං පන මහාසත්යතො සබ් සත්යත යමත්තායන්යතො මාතාපිතයරො ච
සාධුකිං පටිජග්ගන්යතො එකදිවසිං අරඤ්ඤයතො මධුරඵලාඵලිං ආහරිත්වා
අස්සයමඨයපත්වාමාතාපිතයරොවන්දිත්වා‘‘පානීයිං ආදායආගමිස්සාමී’’ති
මිගගණපරිවුයතො ද්යව මියග එකයතො කත්වා යතසිං පිට්ඨියිං පානීයඝටිං
ඨයපත්වා හත්යථන ගයහත්වා නදීතිත්ථිං අගමාසි. තස්මිිං සමයය 

 ාරාණසියිංපීළියක්යඛොනාමරාජාරජ්ජිංකායරසි.යසොමිගමිංසයලොයභන
මාතරිං රජ්ජිං පටිච්ඡායපත්වා සන්නද්ධපඤ්චාවුයධො හමවන්තිං පවිසිත්වා
මියග වධිත්වා මිංසිං ඛාදිත්වා චරන්යතො මිගසම්මතිං නදිිං පත්වා
අනුභාපුබ්ය න සාමස්ස පානීයගහණතිත්ථිං පත්යතො. මිගපදවලඤ්ජිං දිස්වා
ගච්ඡන්යතො තිං තථා ගච්ඡන්තිං දිස්වා ‘‘මයා එත්තකිං කාලිං එවිං

විචරන්යතොමනුභාස්යසොනදිට්ඨපුබ්ය ො, යදයවොනුභායඛොඑසනායගොනුභායඛො, 

සචාහිං උපසඞ්කමිත්වාපුච්ඡිස්සාමි, සහසාපක්කයමයයාති.යිංනූනාහිංඑතිං
විජ්ඣිත්වා දුබ් ලිං කත්වා පුච්යඡයය’’න්ති චින්යතත්වා මහාසත්තිං
න්හත්වා වාකචීරිං නිවායසත්වා අජිනචම්මිං එකිංසිං කරිත්වා පානීයඝටිං
පූයරත්වා උක්ඛිපිත්වා වාමිංසකූයට ඨපනකායල ‘‘ඉදානි තිං විජ්ඣිතුිං
සමයයො’’තිවිසපීයතනසයරනදක්ඛිණපස්යසවිජ්ඣි.සයරො වාමපස්යසන
නික්ඛමි.තස්සවිද්ධභාවිංඤත්වාමිගගයණොභීයතොපලාය. 

සාමපණ්ඩියතො පන විද්යධොපි පානීයඝටිං යථා වා තථා වා 
අනවසුම්යභත්වා සතිිං පච්චුපට්ඨායපත්වා සණිකිං ඔතායරත්වා වාලුකිං
 ූහත්වා ඨයපත්වා දිසිං වවත්ථයපත්වා මාතාපිතූනිං
වසනට්ඨානදිසාභායගන සීසිං කත්වා නිපජ්ජිත්වා මුයඛන යලොහතිං

ඡඩ්යඩත්වා ‘‘මම යකොචි යවරී නාම නත්ථි, මමපි කත්ථචි යවරිං නාම
නත්ථී’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 
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‘‘යකොනුභාමිංඋසුනාවිජ්ඣි, පමත්තිංඋදහාරකිං; 

ඛත්තියයොබ්රාහ්මයණොයවස්යසො, යකොමිං විද්ධානිලීයතී’’ති. (ජා. 
2.22.296); 

තිං සුත්වා රාජා ‘‘අයිං මයා විජ්ඣිත්වා පථවියිං පාතියතොපි යනව මිං

අක්යකොසතිනපරිභාසති, මමහදයමිංසිංසම් ාහන්යතො විය පියවචයනන

සමුදාචරති, ගමිස්සාමිස්ස සන්තික’’න්ති චින්යතත්වා උපසඞ්කමිත්වා 
අත්තානිං අත්තනා ච විද්ධභාවිං ආවිකත්වා ‘‘යකො වා ත්විං කස්ස වා
පුත්යතො’’ති මහාසත්තිංපුච්ඡි. 

යසො ‘‘සායමොනාමාහිංදුකූලපණ්ඩිතස්සනාම යනසාදඉසියනොපුත්යතො, 
කිස්ස පන මිං විජ්ඣී’’ති ආහ. යසො පඨමිං ‘‘මිගසඤ්ඤායා’’ති මුසාවාදිං
වත්වා ‘‘අහිං ඉමිං නිරපරාධිං අකාරයණන විජ්ඣි’’න්ති අනුභායසොචිත්වා
යථාභූතිං ආවිකත්වා තස්ස මාතාපිතූනිං වසනට්ඨානිං පුච්ඡිත්වා තත්ථ 
ගන්ත්වායතසිංඅත්තානිංආවිකත්වායතහකතපටිසන්ථායරො‘‘සායමොමයා
විද්යධො’’ති වත්වා යත පරියදවන්යත යසොකසමාපන්යන ‘‘යිං සායමන

කත්තබ් ිං පරිචාරිකකම්මිං, තිං කත්වා අහිං යවො උපට්ඨහස්සාමී’’ති
සමස්සායසත්වා සාමස්ස සන්තිකිං ආයනසි. යත තත්ථ ගන්ත්වා
නානප්පකාරිං පරියදවිත්වා තස්ස උයර හත්ථිං ඨයපත්වා ‘‘පුත්තස්ස යම

සරීයරඋසුමා වත්තයතව, විසයවයගනවිසඤ්ඤිතිංආපන්යනොභවිස්සතීති 

නිබ්බිසභාවත්ථායසච්චකිරියිංකරිස්සාමා’’තිචින්යතත්වා– 

‘‘යිංකිඤ්චිත්ථිකතිංපුඤ්ඤිං, මය්හඤ්යචවපිතුච්චයත; 

සබ්ය න යතන කුසයලන, විසිං සාමස්ස හඤ්ඤතූ’’ති. (ජා.
2.22.388) – 

මාතරා, 

‘‘යිංකිඤ්චිත්ථිකතිංපුඤ්ඤිං, මය්හඤ්යචවමාතුච්චයත; 

සබ්ය න යතන කුසයලන, විසිං සාමස්ස හඤ්ඤතූ’’ති. (ජා.
2.22.396) – 

පිතරා, 

‘‘පබ් තයාහිංගන්ධමාදයන, චිරරත්තනිවාසිනී; 

නයමපියතයරොයකොචි, අඤ්යඤොසායමනවිජ්ජති; 

එයතනසච්චවජ්යජන, විසිංසාමස්සහඤ්ඤතූ’’ති.(ජා.2.22.398) – 

යදවතාය ච සච්චකිරියාය කතාය මහාසත්යතො ඛිප්පිං වුට්ඨාසි. 
පදුමපත්තපලායස උදකබින්දු විය විනිවට්යටත්වා ආ ායධො විගයතො.
විද්ධට්ඨානිං අයරොගිං පාකතිකයමව අයහොසි. මාතාපිතූනිං චක්ඛූනි
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පටුන 

උප්පජ්ජිිංසු.ඉති මහාසත්තස්සඅයරොගතා, මාතාපිතූනඤ්චචක්ඛුපටිලායභො, 

අරුණුග්ගමනිං, යතසිං චතුන්නම්පි අස්සයමයයව අවට්ඨානන්ති සබ් ිං
එකක්ඛයණයයවඅයහොසි. 

අථ මහාසත්යතො රඤ්ඤා සද්ධිිං පටිසන්ථාරිං කත්වා ‘‘ධම්මිං චර, 

මහාරාජා’’තිආදිනා (ජා. 2.22.411-412) ධම්මිං යදයසත්වා උත්තරිම්පි

ඔවදිත්වා පඤ්ච සීලානි අදාසි. යසො තස්ස ඔවාදිං සිරසා පටිග්ගයහත්වා
වන්දිත්වා  ාරාණසිිං ගන්ත්වා දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වා සග්ගපරායයනො
අයහොසි. ය ොධිසත්යතොපි සද්ධිිං මාතාපිතූහ අභිඤ්ඤාසමාපත්තියයො 
නිබ් ත්යතත්වාආයුපරියයොසායනබ්රහ්මයලොකූපයගොඅයහොසි. 

තදාරාජාආනන්දත්යථයරොඅයහොසි, යදවධීතාඋප්පලවණ්ණා, සක්යකො 

අනුභාරුද්යධො, පිතා මහාකස්සපත්යථයරො, මාතා භද්දකාපිලානී, 
සාමපණ්ඩියතොයලොකනායථො. 

තස්ස යහට්ඨා වුත්තනයයයනව යසසපාරමියයො නිද්ධායරතබ් ා. තථා 
විසපීයතන සල්යලන දක්ඛිණපස්යසන පවිසිත්වා වාමපස්සයතො
විනිවිජ්ඣනවයසන විද්යධොපි කිඤ්චි කායවිකාරිං අකත්වා උදකඝටස්ස

භූමියිං නික්ඛිපනිං, වධයක අඤ්ඤායතපි ඤායත විය චිත්තවිකාරාභායවො, 

පියවචයනන සමුදාචායරො, මාතාපිතුඋපට්ඨානපුඤ්ඤයතො මය්හිං පරිහානීති 

අනුභායසොචනමත්තිං, අයරොයග ජායත රඤ්යඤො කාරුඤ්ඤිං යමත්තඤ්ච

උපට්ඨායපත්වා ධම්මයදසනා, ඔවාදදානන්ති එවමාදයයො ගුණානුභාභාවා
විභායවතබ් ාති. 

සුවණ්ණසාමචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

14. එකරාජචරියාවණ්ණනා 

114. චුද්දසයම එකරාජාති විස්සුයතොති එකරාජාති ඉමිනා
අන්වත්ථනායමන ජම්බුදීපතයලපාකයටො. 

මහාසත්යතො හ තදා  ාරාණසිරඤ්යඤො පුත්යතො හුත්වා නිබ් ත්ති. 
වයප්පත්යතො සබ් සිප්පනිප්ඵත්තිිං පත්යතො හුත්වා පිතු අච්චයයන රජ්ජිං 
කායරන්යතො
කුසලසීලාචාරසද්ධාසුතාදිඅනඤ්ඤසාධාරණගුණවියසසයයොයගන 

පාරමිපරිභාවයනන ච ජම්බුදීපතයල අදුතියත්තා පධානභායවන ච 

‘‘එකරාජා’’ති පකාසනායමො අයහොසි. පරමං සී ං අධිට්ඨාොති 
සුපරිසුද්ධකායකවාචසිකසිංවරසඞ්ඛාතඤ්යචව
සුපරිසුද්ධමයනොසමාචාරසඞ්ඛාතඤ්චපරමිං උත්තමිංදසකුසලකම්මපථසීලිං 
සමාදානවයසන ච අවීතික්කමනවයසන ච අධිට්ඨහත්වා අනුභාට්ඨහත්වා. 

පසාසාමමහාමහින්ති තියයොජනසතියකකාසිරට්යඨමහතිිංමහිංඅනුභාසාසාමි
රජ්ජිංකායරමි. 
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115. දසකුස කම්මපයථති පාණාතිපාතායවරමණි යාව සම්මාදිට්ඨීති

එතස්මිිං දසවියධ කුසලකම්මපයථ, එයත වා අනවයසසයතො සමාදාය

වත්තාමි. චතූහිසඞ්ගහවත්ථූහීතිදානිංපියවචනිංඅත්ථචරියා සමානත්තතාති
ඉයමහ චතූහ සඞ්ගහවත්ථූහ සඞ්ගණ්හනකාරයණහ යදා එකරාජාති

විස්සුයතො යහොමි, තදායථාරහිං මහාජනංසඞ්ගණ්හාමීතිසම් න්යධො. 

116. එවන්ති දසකුසලකම්මපථසීලපරිපූරණිං චතූහ සඞ්ගහවත්ථූහ 

මහාජනසඞ්ගණ්හනන්ති යථාවුත්යතන ඉමිනා ආකායරන අප්පමත්තස්ස. 

ඉධය ොයක පරත්ථ චාති ඉමස්මිිං යලොයක යිං අප්පමජ්ජනිං, තත්ථ

දිට්ඨධම්මියක අත්යථ, පරයලොයක යිං අප්පමජ්ජනිං තත්ථ සම්පරායයක

අත්යථ අප්පමත්තස්ස යම සයතොති අත්යථො. දබ්බයසයනොති එවිංනාමයකො

යකොසලරාජා. උපගන්ත්වාති චතුරඞ්ගිනිිං යසනිං සන්නය්හත්වා 

අබ්භුයයානවයසනමමරජ්ජිංඋපගන්ත්වා. අච්ඡින්දන්යතොපුරං මමාතිමම
 ාරාණසිනගරිං ලක්කායරනගණ්හන්යතො. 

තරායිං අනුභාපුබ්බිකථා –මහාසත්යතොහතදානගරස්සචතූසු ද්වායරසු
චතස්යසො මජ්යඣ එකිං නියවසනද්වායර එකන්ති ඡ දානසාලායයො

කායරත්වා කපණද්ධිකාදීනිං දානිං යදති, සීලිං රක්ඛති, උයපොසථකම්මිං

කයරොති, ඛන්තියමත්තානුභාද්දයසම්පන්යනො අඞ්යක නිසින්නිං පුත්තිං
පරියතොසයමායනො විය සබ් සත්යත පරියතොසයමායනො ධම්යමන රජ්ජිං
කායරති. තස්යසයකො අමච්යචො අන්යතපුරිං පදුස්සිත්වා අපරභායග
පාකයටොවජායතො.අමච්චාරඤ්යඤොආයරොයචසුිං.රාජා පරිග්ගණ්හන්යතො
තිං අත්තනා පච්චක්ඛයතො ඤත්වා තිං අමච්චිං පක්යකොසායපත්වා 

‘‘අන්ධ ාල, අයුත්තිං යත කතිං, න ත්විං මම විජියත වසිතුිං අරහසි, 
අත්තයනො ධනඤ්ච පුත්තදාරඤ්ච ගයහත්වා අඤ්ඤත්ථ යාහී’’ති රට්ඨා 
පබ් ායජසි. 

යසො යකොසලජනපදිං ගන්ත්වා දබ් යසනිං නාම යකොසලරාජානිං
උපට්ඨහන්යතො අනුභාක්කයමන තස්ස විස්සාසියකො හුත්වා එකදිවසිං තිං

රාජානිං ආහ – ‘‘යදව,  ාරාණසිරජ්ජිං නිම්මක්ඛිකමධුපටලසදිසිං, 

අතිමුදුයකො රාජා, සුයඛයනව තිං රජ්ජිං ගණ්හතුිං සක්යකොසී’’ති.
දබ් යසයනො  ාරාණසිරඤ්යඤො මහානුභාභාවතාය තස්ස වචනිං
අසද්දහන්යතො මනුභාස්යස යපයසත්වා කාසිරට්යඨ ගාමඝාතාදීනි කායරත්වා
යතසිං යචොරානිං ය ොධිසත්යතන ධනිං දත්වා විස්සජ්ජිතභාවිං සුත්වා
‘‘අතිවිය ධම්මියකො රාජා’’ති ඤත්වා ‘‘ ාරාණසිරජ්ජිං ගණ්හස්සාමී’’ති

 ලවාහනිං ආදාය නියයාසි. අථ  ාරාණසිරඤ්යඤො මහායයොධා

‘‘යකොසලරාජා ආගච්ඡතී’’ති සුත්වා ‘‘අම්හාකිං රජ්ජසීමිං
අයනොක්කමන්තයමව නිං යපොයථත්වා ගණ්හාමා’’ති අත්තයනො රඤ්යඤො 
වදිිංසු. 
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ය ොධිසත්යතො ‘‘තාතා, මිංනිස්සාය අඤ්යඤසිංකිලමනකිච්චිංනත්ථි, 

රජ්ජත්ථිකා රජ්ජිං ගණ්හන්තු, මා ගමිත්ථා’’ති නිවායරසි. යකොසලරාජා
ජනපදමජ්ඣිං පාවිසි. මහායයොධා පුනපි රඤ්යඤො තයථව වදිිංසු. රාජා
පුරිමනයයයනවනිවායරසි.දබ් යසයනො  හනගයරඨත්වා‘‘රජ්ජිංවායදතු

යුද්ධිං වා’’ති එකරාජස්ස සාසනිං යපයසසි. එකරාජා ‘‘නත්ථිමයා යුද්ධිං, 

රජ්ජිංගණ්හාතූ’’තිපටිසාසනිංයපයසසි.පුනපිමහායයොධා ‘‘යදව, නමයිං

යකොසලරඤ්යඤො නගරිං පවිසිතුිං යදම,  හනගයරයයව නිං යපොයථත්වා
ගණ්හාමා’’ති ආහිංසු. රාජා පුරිමනයයයනව නිවායරත්වා නගරද්වාරානි
අවාපුරායපත්වා මහාතයල පල්ලඞ්කමජ්යඣ නිසීදි. දබ් යසයනො
මහන්යතන ලවාහයනනනගරිංපවිසිත්වාඑකම්පිපටිසත්තුිං අපස්සන්යතො
සබ් රජ්ජිං හත්ථගතිං කත්වා රාජනියවසනිං ගන්ත්වා මහාතලිං ආරුය්හ 

නිරපරාධිංය ොධිසත්තිංගණ්හායපත්වාආවායටනිඛණායපසි.යතනවුත්තිං
– 

‘‘දබ් යසයනොඋපගන්ත්වා, අච්ඡින්දන්යතොපුරිංමම. 

117. 

‘‘රාජූපජීයවනිගයම, ස ලට්යඨසරට්ඨයක; 

සබ් ිංහත්ථගතිංකත්වා, කාසුයානිඛණීමම’’න්ති. 

තත්ථ රාජූපජීයවති අමච්චපාරිසජ්ජබ්රාහ්මණගහපතිආදියක රාජානිං

උපනිස්සාය ජීවන්යත. නිගයමති යනගයම. සබ ට්යඨති 

යසනාපරියාපන්නතාය  යල තිට්ඨන්තීති  ලට්ඨා, හත්ථායරොහාදයයො, 

 ලට්යඨහසහාති ස ලට්යඨ. සරට්ඨයකති සජනපයද, රාජූපජීයවනිගයමච

අඤ්ඤඤ්ච සබ්බංහත්ථගතංකත්වා.කාසුොනිෙණී මමන්තිස ලවාහනිං
සකලිං මම රජ්ජිං ගයහත්වා මම්පි ගලප්පමායණ ආවායට නිඛණායපසි. 

ජාතයකපි – 

‘‘අනුභාත්තයර කාමගුයණසමිද්යධ, භුත්වාන පුබ්ය වසිඑකරාජා; 

යසො දානි දුග්යග නරකම්හ ඛිත්යතො, නප්පජ්ජයහ වණ්ණ ලිං 

පුරාණ’’න්ති.(ජා.1.4.9) – 

ආවායට ඛිත්තභායවො ආගයතො. ජාතකට්ඨකථාෙං (ජා. අට්ඨ. 3.4.9) පන
‘‘සික්කාය පක්ඛිපායපත්වා උත්තරුම්මායර යහට්ඨාසීසකිං ඔලම්ය සී’’ති
වුත්තිං. 

මහාසත්යතොයචොරරාජානිංආරබ්භයමත්තිංභායවත්වාකසිණපරිකම්මිං 
කත්වාඣානාභිඤ්ඤායයොනිබ් ත්යතත්වාකාසුයතොඋග්ගන්ත්වාආකායස
පල්ලඞ්යකන නිසීදි.යතනවුත්තිං– 

118. 
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‘‘අමච්චමණ්ඩලිංරජ්ජිං, ඵීතිංඅන්යතපුරිංමම; 

අච්ඡින්දිත්වානගහතිං, පියපුත්තිංවපස්සහ’’න්ති. 

තත්ථ අමච්චමණ්ඩ න්ති තස්මිිං තස්මිිං රාජකිච්යච රඤ්ඤා අමා සහ

වත්තන්තීති අමච්චා, සද්ධිිං වා යතසිං මණ්ඩලිං සමූහිං. ඵීතන්ති

 ලවාහයනනනගරජනපදාදීහසමිද්ධිං රජ්ජං. ඉත්ථාගාරදාසිදාසපරිජයනහ

යචව වත්ථාභරණාදිඋපයභොගූපකරයණහ ච සමිද්ධිං මම අන්යතපුරඤ්ච 

අච්ඡින්දිත්වා ගහතකිං ගණ්හන්තිං අමිත්තරාජානිං යාය අත්තයනො 

පිෙපුත්තංව පස්සිං අහං, තාය එවිංභූතාය යමත්තාය යම සයමො

සකලයලොයක නත්ථි, තස්මා එවිංභූතා එසා යම යමත්තාපාරමී
පරමත්ථපාරමිභාවිංපත්තාතිඅධිප්පායයො. 

එවිං පන මහාසත්යත තිං යචොරරාජානිං ආරබ්භ යමත්තිං ඵරිත්වා
ආකායස පල්ලඞ්යකන නිසින්යන තස්ස සරීයර දායහො උප්පජ්ජි. යසො

‘‘ඩය්හාමිඩය්හාමී’’ති භූමියිංඅපරාපරිංපරිවත්තති.‘‘කියමත’’න්තිවුත්යත, 

මහාරාජ, තුම්යහ නිරපරාධිං ධම්මිකරාජානිං ආවායට නිඛණාපයත්ථාති.
‘‘යතන හ යවයගන ගන්ත්වා තිං උද්ධරථා’’ති ආහ. පුරිසා ගන්ත්වා තිං
රාජානිංආකායසපල්ලඞ්යකනනිසින්නිං දිස්වාආගන්ත්වා දබ් යසනස්ස
ආයරොයචසුිං. යසො යවයගන ගන්ත්වා වන්දිත්වා ඛමායපත්වා ‘‘තුම්හාකිං

රජ්ජිංතුම්යහවකායරථ, අහිංයවොයචොයරපටි ායහස්සාමී’’ති වත්වාතස්ස
දුට්ඨාමච්චස්ස රාජාණිං කායරත්වා පක්කාමි. ය ොධිසත්යතොපි රජ්ජිං 
අමච්චානිංනියයායතත්වාඉසිපබ් ජ්ජිංපබ් ජිත්වාමහාජනිංසීලාදිගුයණසු 
පතිට්ඨායපත්වාආයුපරියයොසායනබ්රහ්මයලොකපරායයනො අයහොසි. 

තදාදබ් යසයනොආනන්දත්යථයරොඅයහොසි, එකරාජායලොකනායථො. 

තස්ස දිවයස දිවයස ඡසු දානසාලාසු ඡසතසහස්සවිස්සජ්ජයනන 

පච්චත්ථිකරඤ්යඤො සකලරජ්ජපරිච්චායගන ච දානපාරමී, 
නිච්චසීලඋයපොසථකම්මවයසන පබ් ජිතස්ස අනවයසසසීලසිංවරවයසන ච

සීලපාරමී, පබ් ජ්ජාවයසන ඣානාධිගමවයසන ච යනක්ඛම්මපාරමී, 

සත්තානිං හතාහතවිචාරණවයසන දානසීලාදිසිංවිදහනවයසන ච

පඤ්ඤාපාරමී, දානාදිපුඤ්ඤසම්භාරස්ස අබ්භුස්සහනවයසන 

කාමවිතක්කාදිවියනොදනවයසන ච වීරියපාරමී, දුට්ඨාමච්චස්ස

දබ් යසනරඤ්යඤො ච අපරාධසහනවයසන ඛන්තිපාරමී, යථාපටිඤ්ඤිං

දානාදිනා අවිසිංවාදනවයසන ච සච්චපාරමී, දානාදීනිං

අචලසමාදානාධිට්ඨානවයසන අධිට්ඨානපාරමී, පච්චත්ථියකපි එකන්යතන 

හතූපසිංහාරවයසන යමත්තාඣානනිබ් ත්තයනන ච යමත්තාපාරමී, 
දුට්ඨාමච්යචනදබ් යසයනන චකතාපරායධහයතසීහඅත්තයනොඅමච්චාදීහ
නිබ් ත්තියත උපකායර ච අජ්ඣුයපක්ඛයණන රජ්ජසුඛප්පත්තකායල
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පච්චත්ථිකරඤ්ඤානරයකඛිත්තකායලසමානචිත්තතායච උයපක්ඛාපාරමී
යවදිතබ් ා.වුත්තඤ්යහතිං– 

‘‘පනුභාජ්ජදුක්යඛනසුඛිංජනින්ද, සුයඛනවාදුක්ඛමසය්හසාහ; 

උභයත්ථ සන්යතො අභිනිබ්බුතත්තා, සුයඛ ච දුක්යඛ ච භවන්ති 

තුලයා’’ති.(ජා.1.4.12); 

යස්මාපයනත්ථයමත්තාපාරමීඅතිසයවතී, තස්මාතදත්ථදීපනත්ථිං සා
එවපාළිආරුළ්හා.තථාඉධමහාසත්තස්සසබ් සත්යතසුඔරසපුත්යතවිය 
සමානුභාකම්පතාදයයොගුණවියසසානිද්ධායරතබ් ාති. 

එකරාජචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

යමත්තාපාරමීනිට්ඨිතා. 

15. මහායලොමහිංසචරියාවණ්ණනා 

119. පන්නරසයම ‘‘සුසායන යසයයිං කප්යපමී’’ති එත්ථායිං 
අනුභාපුබ්බිකථා– 

මහාසත්යතො හ තදා මහති උළාරයභොයග කුයල නිබ් ත්තිත්වා 
වුද්ධිමන්වායදිසාපායමොක්ඛස්සආචරියස්සසන්තියකගරුවාසිංවසන්යතො 
සබ් සිප්පානිං නිප්ඵත්තිිං පත්වා කුලඝරිං ආගන්ත්වා මාතාපිතූනිං

අච්චයයන ඤාතයකහ ‘‘කුටුම් ිං සණ්ඨයපහී’’ති යාචියමායනොපි
අනිච්චතාමනසිකාරමුයඛන සබ් භයවසු අභිවඩ්ඪමානසිංයවයගො කායය ච
අසුභසඤ්ඤිං පටිලභිත්වා ඝරාවාසපලිය ොධාධිභූතිං කියලසගහනිං
අයනොගායහත්වාව චිරකාලසම්පරිචිතිං යනක්ඛම්මජ්ඣාසයිං 
උපබ්රූහයමායනොමහන්තිංයභොගක්ඛන්ධිංපහායපබ් ජිතුකායමොහුත්වාපුන

චින්යතසි– ‘‘සචාහිංපබ් ජිස්සාමි, ගුණසම්භාවනාපාකයටොභවිස්සාමී’’ති. 

යසො ලාභසක්කාරිං ජිගුච්ඡන්යතො පබ් ජ්ජිං අනුභාපගන්ත්වා ‘‘පයහොමි 

චාහිං ලාභාලාභාදීසු නිබ්බිකායරො යහොතු’’න්ති අත්තානිං තක්යකන්යතො
‘‘වියසසයතො පරපරිභවසහනාදිපටිපදිං පූයරන්යතො උයපක්ඛාපාරමිිං
මත්ථකිං පායපස්සාමී’’ති නිවත්ථවත්යථයනව යගහයතො නික්ඛමිත්වා
පරමසල්යලඛවුත්තියකොපි අ ල යලො අමන්දමන්යදො විය පයරසිං
අචිත්තකරූයපන හීළිතපරිභූයතො හුත්වා ගාමනිගමරාජධානීසු

එකරත්තිවායසයනව විචරති.යත්ථපනමහන්තිංපරිභවිංපටිලභති, තත්ථ
චිරම්පි වසති. යසොනිවත්ථවත්යථ ජිණ්යණ පියලොතිකඛණ්යඩනතස්මිම්පි
ජිණ්යණ යකනචි දින්නිං අග්ගණ්හන්යතො 
හරියකොපීනපටිච්ඡාදනමත්යතයනව චරති. එවිං ගච්ඡන්යත කායල එකිං
නිගමගාමිංඅගමාසි. 
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පටුන 

තත්ථ ගාමදාරකා ධුත්තජාතිකා යවධයවරා යකචි රාජවල්ලභානිං 
පුත්තනත්තුදාසාදයයො ච උද්ධතා උන්නළා චපලා මුඛරා විකිණ්ණවාචා
කායලන කාලිං කීළා හුලා විචරන්ති. දුග්ගයත මහල්ලයක පුරියස ච

ඉත්ථියයො ච ගච්ඡන්යත දිස්වා භස්මපුයටන පිට්ඨියිං ආකිරන්ති, 

යකතකීපණ්ණිං කච්ඡන්තයර ඔලම්ය න්ති, යතන විප්පකායරන
පරිවත්යතත්වා ඔයලොයකන්යත යථාවජ්ජකීළිතිං දස්යසත්වා උපහසන්ති.
මහාපුරියසො තස්මිිං නිගයම යත එවිං විචරන්යත ධුත්තදාරයක දිස්වා
‘‘ලද්යධොවතදානියමඋයපක්ඛාපාරමියාපරිපූරණූපායයො’’ති චින්යතත්වා
තත්ථවිහාසි.තිංයතධුත්තදාරකාපස්සිත්වා විප්පකාරිංකාතුිංආරභන්ති. 

මහාසත්යතොතිංඅසහන්යතොවියචයතහභායන්යතොවියචඋට්ඨහත්වා 
ගච්ඡති.යතතිංඅනුභා න්ධන්ති.යසොයතහඅනුභා න්ධියමායනො‘‘එත්ථනත්ථි
යකොචි පටිවත්තා’’ති සුසානිං ගන්ත්වා අට්ඨිකිං සීසූපධානිං කත්වා සයති.
ධුත්තදාරකාපි තත්ථ ගන්ත්වා ඔට්ඨුභනාදිකිං නානප්පකාරිං විප්පකාරිං
කත්වාපක්කමන්ති.එවිංයත දිවයසදිවයසකයරොන්තිඑව.යයපනවිඤ්ඤූ

පුරිසා, යත එවිං කයරොන්යත පස්සන්ති. යත යත පටි ාහත්වා ‘‘අයිං
මහානුභාභායවො තපස්සී මහායයොගී’’ති ච ඤත්වා උළාරිං සක්කාරසම්මානිං 
කයරොන්ති. මහාසත්යතො පන සබ් ත්ථ එකසදියසොව යහොති

මජ්ඣත්තභූයතො.යතනවුත්තිං ‘‘සුසායනයසෙෙංකප්යපමී’’තිආදි. 

තත්ථ සුසායන යසෙෙං කප්යපම, ඡවට්ඨිකං උපනිධාොති
ආමකසුසායන ඡඩ්ඩිතකයළවරයතො යසොණසිඞ්ගාලාදීහ තහිං තහිං 
වික්ඛිත්යතසු අට්ඨියකසු එකිං අට්ඨිකිං සීසූපධානිං කත්වා සුචිම්හ ච 

අසුචිම්හ ච සමානචිත්තතාය තස්මිිං සුසායන යසයයිං කප්යපමි, සයාමීති

අත්යථො. ගාමණ්ඩ ාති ගාමදාරකා. රූපං දස්යසන්තිනප්පකන්ති
යථාවජ්ජකීළිතාය ඔට්ඨුභනඋපහසනඋම්මිහනාදීහ කණ්ණයසොයත
සලාකප්පයවසනාදීහචඅතිකක්ඛළිංඅනප්පකිං නානප්පකාරිංරූපිංවිකාරිං
කයරොන්ති. 

120. අපයරතියතසුඑවගාමදාරයකසුඑකච්යච. උපාෙනානූපයනන්තීති
‘‘අයිං ඉයමසු පරිභවවයසන එවරූපිං විප්පකාරිං කයරොන්යතසු න කිඤ්චි

විකාරිං දස්යසති, සම්මානයනනුභා යඛොකීදියසො’’ති පරිග්ගණ්හන්තා විවිධිං
 හුිං ගන්ධමාලිං යභොජනිං අඤ්ඤානි ච උපායනානි පණ්ණාකාරානි 
උපයනන්තිඋපහරන්ති. අපයරහ වා යතහ අනාචාරගාමදාරයකහ අඤ්යඤ

විඤ්ඤූමනුභාස්සා ‘‘අයිංඉයමසිංඑවිංවිවිධම්පිවිප්පකාරිංකයරොන්තානිංන

කුප්පති, අඤ්ඤදත්ථු ඛන්තියමත්තානුභාද්දයිංයයව යතසුඋපට්ඨයපති, අයහො

අච්ඡරියපුරියසො’’ති හට්ඨා ‘‘ හු වතියමහ එතස්මිිං විප්පටිපජ්ජන්යතහ 

අපුඤ්ඤිං පසුත’’න්ති සංවිග්ගමානසාව හුත්වා බහුං ගන්ධමාලිං විවිධං 
යභොජනිංඅඤ්ඤානිචඋපායනානිඋපයනන්තිඋපහරන්ති. 
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121. යෙ යම දුක්ෙං උපහරන්තීති යය ගාමදාරකා මය්හිං සරීරදුක්ඛිං

උපහරන්තිඋපයනන්ති. ‘‘උපදහන්තී’’තිපිපායඨො, උප්පායදන්තීතිඅත්යථො. 

යෙචයදන්ති සුෙංමමාතියයචවිඤ්ඤූමනුභාස්සාමමමය්හිංසුඛිංයදන්ති, 

මාලාගන්ධයභොජනාදිසුඛූපකරයණහ මම සුඛිං උපහරන්ති. සබ්යබසං

සමයකො යහොමීතිකත්ථචිපිවිකාරානුභාප්පත්තියාසමානචිත්තතායවිවිධානම්පි

යතසිං ජනානිංසමයකොඑකසදියසොයහොමිභවාමි. දොයකොයපොනවිජ්ජතීති 

යස්මා මය්හිං උපකාරයක යමත්තචිත්තතාසඞ්ඛාතා දයා, අපකාරයක

මයනොපයදොසසඞ්ඛායතො යකොයපොපි න විජ්ජති, තස්මා සබ්ය සිං සමයකො
යහොමීතිදස්යසති. 

122. ඉදානි භගවා තදා උපකාරීසු අපකාරීසු ච සත්යතසු
සමුපචිතඤාණසම්භාරස්ස අත්තයනො සමානචිත්තතා විකාරාභායවො යා ච

යලොකධම්යමසු අනුභාපලිත්තතා අයහොසි, තිං දස්යසතුිං ‘‘සුෙදුක්යෙ

තු ාභූයතො’’තිඔසානගාථමාහ. 

තත්ථ සුෙදුක්යෙතිසුයඛ ච දුක්යඛ ච. තු ාභූයතොතිසමකිංගහතතුලා

විය ඔනතිඋන්නතිඅපනතිිං වජ්යජත්වා මජ්ඣත්තභූයතො, 
සුඛදුක්ඛග්ගහයණයනව යචත්ථ තිංනිමිත්තභාවයතො ලාභාලාභාපි ගහතාති

යවදිතබ් ිං. ෙයසසූතිකිත්තීසු. අෙයසසූතිනින්දාසු. සබ්බත්ථාති සබ්ය සු
සුඛාදීසුයලොකධම්යමසු.ඉතිභගවාතදාසබ් සත්යතසුසබ් යලොකධම්යමසු
ච අනඤ්ඤසාධාරණිං අත්තයනොමජ්ඣත්තභාවිංකිත්යතත්වායතනතස්මිිං 
අත්තභායව අත්තයනො උයපක්ඛාපාරමියා සිඛාප්පත්තභාවිං විභායවන්යතො 

‘‘එසායමඋයපක්ොපාරමී’’තියදසනිංනිට්ඨායපසි. 

ඉධාපි මහාසත්තස්ස පඨමිං දානපාරමී නාම වියසසයතො 
සබ් විභවපරිච්චායගො‘‘යයයකචිඉමිංසරීරිංගයහත්වායිංකිඤ්චිඅත්තයනො
ඉච්ඡිතිං කයරොන්තූ’’තිඅනයපක්ඛභායවනඅත්තයනොඅත්තභාවපරිච්චායගො

ච දානපාරමී, හීනාදිකස්ස සබ් ස්ස අකත්තබ් ස්ස අකරණිං සීලපාරමී, 
කාමස්සාදවිමුඛස්ස යගහයතො නික්ඛන්තස්ස සයතො කායය

අසුභසඤ්ඤානුභාබ්රූහනා යනක්ඛම්මපාරමී, සම්ය ොධිසම්භාරානිං 
උපකාරධම්මපරිග්ගහයණ තප්පටිපක්ඛප්පහායන ච යකොසල්ලිං

අවිපරීතයතො ධම්මසභාවචින්තනා ච පඤ්ඤාපාරමී, 

කාමවිතක්කාදිවියනොදනිං දුක්ඛාධිවාසනවීරියඤ්ච වීරියපාරමී, සබ් ාපි

අධිවාසනඛන්ති ඛන්තිපාරමී, වචීසච්චිං සමාදානාවිසිංවාදයනන 

විරතිසච්චඤ්ච සච්චපාරමී, අනවජ්ජධම්යම අචලසමාදානාධිට්ඨානිං 

අධිට්ඨානපාරමී, අයනොධියසො සබ් සත්යතසු යමත්තානුභාද්දයභායවො

යමත්තාපාරමී, උයපක්ඛාපාරමී පනස්ස යථාවුත්තවයසයනව යවදිතබ් ාති
දස පාරමියයො ලබ්භන්ති. උයපක්ඛාපාරමී යචත්ථ අතිසයවතීති කත්වා
සායයවයදසනිංආරුළ්හා.තථාඉධමහාසත්තස්ස මහන්තිංයභොගක්ඛන්ධිං
මහන්තඤ්ච ඤාතිපරිවට්ටිං පහාය මහාභිනික්ඛමනසදිසිං යගහයතො 
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නික්ඛමනිං, තථානික්ඛමිත්වාලාභසක්කාරිංජිගුච්ඡයතොපයරසිංසම්භාවනිං 
පරිහරිතුකාමස්ස පබ් ජ්ජාලිඞ්ගිං අග්ගයහත්වා චිත්යතයනව අනවයසසිං

පබ් ජ්ජාගුයණ අධිට්ඨහත්වා පරමසුඛවිහායරො, පරමප්පිච්ඡතා, 

පවියවකාභිරති, උයපක්ඛණාධිප්පායයන අත්තයනො කායජීවිතනිරයපක්ඛා, 

පයරහ අත්තයනො උපරි කතවිප්පකාරාධිවාසනිං, 

උක්කිංසගතසල්යලඛවුත්ති, ය ොධිසම්භාරපටිපක්ඛානිං කියලසානිං
තනුභාභායවන ඛීණාසවානිං විය පයරසිං උපකාරාපකායරසු
නිබ්බිකාරභාවයහතුභූයතන සබ් ත්ථ මජ්ඣත්තභායවන සමුට්ඨාපියතො 

යලොකධම්යමහඅනුභාපයලයපො, සබ් පාරමීනිංමුද්ධභූතායඋයපක්ඛාපාරමියා
සිඛාප්පත්තීති එවමාදයයොගුණානුභාභාවාවිභායවතබ් ාති. 

මහායලොමහිංසචරියාවණ්ණනානිට්ඨිතා. 

උයපක්ඛාපාරමීනිට්ඨිතා. 

තතියවග්ගස්සඅත්ථවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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උද්දානගාථාවණ්ණනා 
‘‘යුධඤ්ජයෙො’’තිආදිකා උද්දානගාථා. තත්ථ භියසනාතිභිසාපයදයසන 

මහාකඤ්චනචරිෙං (චරියා.3.34ආදයයො)දස්යසති. යසොණනන්යදොතිඉමිනා 

යසොණපණ්ඩිතචරිෙං (චරියා. 3.42ආදයයො ) දස්යසති. තථා මූගපක්යෙොති 

මූගපක්ඛාපයදයසන යතමෙපණ්ඩිතචරිෙං (චරියා. 3.48 ආදයයො) දස්යසති. 

උයපක්ොපාරමසීයසන මහාය ොමහංසචරිෙං (චරියා. 3.119 ආදයයො)

දස්යසති. ආසි ඉති වුට්ඨං මයහසිනාති යථා, සාරිපුත්ත, තුය්හිං එතරහ 

යදසිතිං, ඉති එවිං ඉමිනා විධායනන මහන්තානිං දානපාරමිආදීනිං
ය ොධිසම්භාරානිංඑසනයතො මයහසිනාතදාය ොධිසත්තභූයතන මයාවුට්ඨිං

චිණ්ණිං චරිතිං පටිපන්නිං ආසි අයහොසීති අත්යථො. ඉදානි
පාරමිපරිපූරණවයසන චිරකාලප්පවත්තිතිං ඉධ වුත්තිං අවුත්තඤ්ච

අත්තයනො දුක්කරකිරියිං එකජ්ඣිං කත්වා යදත්ථිං සා පවත්තිතා, තඤ්ච

සඞ්යඛයපයනවදස්යසතුිං ‘‘එවං බහුබ්බිධ’’න්තිගාථමාහ. 

තත්ථ එවන්ති ඉමිනා වුත්තනයයන. බහුබ්බිධං දුක්ෙන්ති
අකිත්තිපණ්ඩිතාදිකායල කාරපණ්ණාදිආහාරතාය තඤ්ච යාචකස්ස දත්වා
ආහාරූපච්යඡදාදිනාච හුවිධිංනානප්පකාරිං දුක්ඛිං.තථාකුරුරාජාදිකායල

සක්කසම්පත්තිසදිසා සම්පත්තී ච බහුබ්බිධා. භවාභයවති ඛුද්දයක යචව
මහන්යත ච භයව. භවාභයව වා වුද්ධිහානියයො අනුභාභවිත්වා  හුවියධහ
දුක්යඛහ අවිහඤ්ඤමායනො  හුවිධාහ ච සම්පත්තීහ අනාකඩ්ඪියමායනො
පාරමිපරිපූරණපසුයතො එව හුත්වා තදනුභාරූපිං පටිපත්තිිං පටිපන්යනො 

උත්තමිං අනුභාත්තරිංසම්මාසම්ය ොධිිංසබ් ඤ්ඤුතිං පත්යතො, අධිගයතොස්මීති
අත්යථො. 

ඉදානියාසිංපාරමීනිංපරිපූරණත්ථිංඑසා දුක්කරචරියාචිරිං පවත්තිතා, 
තාසිං අනවයසසයතො පරිපුණ්ණභාවිං යතන ච පත්තබ් ඵලස්ස අත්තනා

අධිගතභාවිං දස්යසතුිං ‘‘දත්වා දාතබ්බකං දානං, සී ං පූයරත්වා 

අයසසයතො’’තිආදිවුත්තිං. 

තත්ථ දත්වා දාතබ්බකං දානන්ති තදා අනුභාත්තරිං සම්මාසම්ය ොධිිං
අභිසම්බුජ්ඣිතුිං අග්ගයානපටිපදිං පටිපන්යනන මහාය ොධිසත්යතන
දාතබ් ිංයදයයධම්මිං ාහරිංරජ්ජාදිිංඅබ්භන්තරිං අත්තපරිච්චායගොතිපඤ්ච
මහාපරිච්චාගපරියයොසානිං 
දානපාරමිදානඋපපාරමිදානපරමත්ථපාරමිප්පයභදිං දානිං අනවයසසයතො 

සම්පායදත්වාතිඅත්යථො.තත්ථ අකිත්තිබ්රාහ්මණකාය  (චරියා.1.1 ආදයයො; 

ජා. 1.13.83 ආදයයො) සඞ්ෙබ්රාහ්මණකාය ති (චරියා. 1.11 ආදයයො; ජා.

1.10.39 ආදයයො) එවමාදීසු ඉධ ආගයතසු අනාගයතසු ච 

විසය්හයසට්ඨිකාය  (ජා.1.4.157 ආදයයො) යව ාමකාය ති (අ.නි.9.20) 

එවමාදීසුපි දානපාරමියා මහාපුරිසස්ස පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම

නත්ථි.එකන්යතනපනස්ස සසපණ්ඩිතකාය  – 
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‘‘භික්ඛාය උපගතිංදිස්වා, සකත්තානිං පරිච්චජිිං; 

දායනන යම සයමො නත්ථි, එසා යම දානපාරමී’’ති. (චරියා. 1. 

තස්සුද්දාන)– 

එවිං අත්තපරිච්චාගිං කයරොන්තස්ස දානපාරමී පරමත්ථපාරමී නාම ජාතා.
ඉතයරසුපනයථාරහිංපාරමිඋපපාරමියයොයවදිතබ් ා. 

සී ං පූයරත්වා අයසසයතොති තථා අනවයසසයතො කායයකො සිංවයරො, 

වාචසියකොසිංවයරො, කායකවාචසියකොසිංවයරො, ඉන්ද්රියසිංවයරො, යභොජයන 

මත්තඤ්ඤුතා, සුවිසුද්ධාජීවතාති එවමාදිකිං ය ොධිසත්තසීලිං
සම්පායදන්යතන සීලපාරමිසීලඋපපාරමිසීලපරමත්ථපාරමිප්පයභදිං
පූයරතබ් ිං සබ් ිං සීලිං පූයරත්වා සම්මයදව සම්පායදත්වා. ඉධාපි 

සී වනාගරාජකාය  (චරියා. 2.1 ආදයයො; ජා. 1.1.72) 

චම්යපෙෙනාගරාජකාය ති (චරියා. 2.20 ආදයයො; ජා. 1.15.240 ආදයයො)

එවමාදීසු ඉධ ආගයතසු, අනාගයතසු ච මහාකපිකාය  (චරියා. 3.67 

ආදයයො; ජා. 1.7.83 ආදයයො; 1.16.178 ආදයයො) ඡද්දන්තකාය ති (ජා.

1.16.97 ආදයයො) එවමාදීසු මහාසත්තස්ස සීලපාරමියා පූරිතත්තභාවානිං

පරිමාණිංනාමනත්ථි.එකන්යතනපනස්ස සඞ්ෙපා කාය  – 

‘‘සූයලහවිනිවිජ්ඣන්යත, යකොට්ටයන්යතපිසත්තිභි; 

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

එවිං අත්තපරිච්චාගිං කයරොන්තස්ස සීලපාරමී පරමත්ථපාරමී නාම ජාතා.
ඉතයරසුපනයථාරහිංපාරමිඋපපාරමියයොයවදිතබ් ා. 

යනක්ෙම්යම පාරමංගන්ත්වාතිතථාතිවියධපිමහාභිනික්ඛමයනපාරමිිං 

පරමුක්කිංසිං ගන්ත්වා. තත්ථ යුධඤ්ජෙකාය  (චරියා. 3.1 ආදයයො; ජා.

1.11.73 ආදයයො) යසොමනස්සකුමාරකාය ති (චරියා. 3.7 ආදයයො; ජා.

1.15.211 ආදයයො) එවමාදීසු ඉධ ආගයතසු, අනාගයතසු ච 

හත්ථිපා කුමාරකාය  (ජා. 1.15.337 ආදයයො) මඝයදවකාය ති (ම. නි.

2.308ආදයයො; ජා. 1.1.9) එවමාදීසු මහාරජ්ජිං පහාය යනක්ඛම්මපාරමියා
පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි. එකන්යතන පනස්ස 

චූළසුතයසොමකාය  – 

‘‘මහාරජ්ජිංහත්ථගතිං, යඛළපිණ්ඩිංවඡඩ්ඩයිං; 

චජයතොනයහොතිලග්ගනිං, එසායමයනක්ඛම්මපාරමී’’ති. (ධ.ස. 

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

1.දූයරනිදානකථා); 
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එවිංනිස්සඞ්ගතායරජ්ජිංඡඩ්යඩත්වානික්ඛමන්තස්ස යනක්ඛම්මපාරමී
පරමත්ථපාරමී නාම ජාතා. ඉතයරසු පන යථාරහිං පාරමිඋපපාරමියයො 
යවදිතබ් ා. 

පණ්ඩියත පරිපුච්ඡිත්වාති කිිං කුසලිං කිිං අකුසලිං කිිං සාවජ්ජිං කිිං 
අනවජ්ජන්තිආදිනා කුසලාදිධම්මවිභාගිං කම්මකම්මඵලවිභාගිං සත්තානිං
උපකාරාවහිං අනවජ්ජකම්මායතනසිප්පායතනවිජ්ජාට්ඨානාදිිං පණ්ඩියත 

සප්පඤ්යඤ පරිපුච්ඡිත්වා. එයතන පඤ්ඤාපාරමිිං දස්යසති. තත්ථ 

විධුරපණ්ඩිතකාය  (ජා. 2.22.1346 ආදයයො) මහායගොවින්දපණ්ඩිතකාය  

(දී. නි. 2.293 ආදයයො; චරියා 1.37 ආදයයො) කුදා පණ්ඩිතකාය  (ජා.

1.1.70) අරකපණ්ඩිතකාය  (ජා. 1.2.37 ආදයයො) යබොධිපරිබ්බාජකකාය 

මයහොසධපණ්ඩිතකාය ති (ජා. 2.22.590 ආදයයො) එවමාදීසු
පඤ්ඤාපාරමියා පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි. එකන්යතන

පනස්ස යසනකපණ්ඩිතකාය  – 

‘‘පඤ්ඤායවිචිනන්යතොහිං, බ්රාහ්මණිංයමොචයිංදුඛා; 

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

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

1.දූයරනිදානක්කථා)– 

අන්යතොභස්තගතිංසප්පිං දස්යසන්තස්සපඤ්ඤාපාරමී පරමත්ථපාරමීනාම

ජාතා. වීරිෙංකත්වානඋත්තමන්ති සම්මාසම්ය ොධිිං පායපතුිං සමත්ථතාය
උත්තමිංපධානිංවීරියන්ති විවිධම්පිවීරියපාරමිිංකත්වාඋප්පායදත්වා.තත්ථ 

මහාසී වරාජකාය  (ජා. 1.1.51) පඤ්චාවුධකුමාරකාය  (ජා. 1.1.55) 

මහාවානරින්දකාය ති (ජා. 1.1.57) එවමාදීසු වීරියපාරමියා 
පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි. එකන්යතන පනස්ස 

මහාජනකකාය  – 

‘‘අතීරදස්සීජලමජ්යඣ, හතාසබ්ය වමානුභාසා; 

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

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

1.දූයරනිදානකථා)– 

එවිංමහාසමුද්දිංතරන්තස්සවීරියපාරමීපරමත්ථපාරමීනාම ජාතා. 

ෙන්තිොපාරමංගන්ත්වාති අධිවාසනඛන්තිආදිඛන්තිපරමුක්කිංසභාවිං

පායපන්යතො ඛන්තියා පාරමිිං පරමයකොටිිං ගන්ත්වා, ඛන්තිපාරමිිං

සම්පායදත්වාති අත්යථො. තත්ථ මහාකපිකාය  (චරියා. 3.67 ආදයයො; ජා.

1.7.83 ආදයයො) මහිංසරාජකාය  (ජා.1.3.82 ආදයයො) රුරුමගරාජකාය  

(ජා. 1.13.117 ආදයයො) ධම්මයදවපුත්තකාය ති (ජා. 1.11.26 ආදයයො)
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එවමාදීසු ඛන්තිපාරමියා පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි.

එකන්යතනපනස්ස ෙන්තිවාදිකාය  – 

‘‘අයචතනිං වයකොට්යටන්යත, තිණ්යහනඵරසුනා මමිං; 

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

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

1.දූයරනිදානකථා)– 

එවිං අයචතනභායවන විය මහාදුක්ඛිං අනුභාභවන්තස්ස ඛන්තිපාරමී 
පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

කත්වා දළ්හමධිට්ඨානන්ති කුසලසමාදානාධිට්ඨානිං තස්ස තස්ස
පාරමිසමාදානස්ස තදුපකාරකසමාදානස්ස ච අධිට්ඨානිං දළ්හතරිං අසිථිලිං

කත්වා, තිං තිං වතසමාදානිං අනිවත්තිභායවන අධිට්ඨහත්වාති අත්යථො.

තත්ථ යජොතිපා කාය  (ම. නි. 2.282 ආදයයො) සරභඞ්ගකාය  (ජා.

2.17.50 ආදයයො) යනමකාය ති (චරියා. 1.40 ආදයයො; ජා.2.22.421 
ආදයයො) එවමාදීසු අධිට්ඨානපාරමියා පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම

නත්ථි.එකන්යතන පනස්ස යතමෙකුමාරකාය  – 

‘‘මාතාපිතානයමයදස්සා, අත්තායමනචයදස්සියයො; 

සබ් ඤ්ඤුතිංපියිංමය්හිං, තස්මාවතමධිට්ඨහ’’න්ති.(චරියා. 3.65) 

– 

එවිං ජීවිතිං පරිච්චජිත්වා වතිං අධිට්ඨහන්තස්ස අධිට්ඨානපාරමී
පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

සච්චවාචානුරක්ඛිොති සච්චවාචිං අනුභාරක්ඛිත්වා ජීවිතන්තරායයපි
අනරියයවොහාරිං ගූථිං විය ජිගුච්ඡන්යතො පරිහරිත්වා සබ් යසො

අවිසිංවාදිභාවිං රක්ඛිත්වා. තත්ථ කපිරාජකාය  (චරියා. 3.67 ආදයයො) 

සච්චතාපසකාය  මච්ඡරාජකාය ති එවමාදීසු සච්චපාරමියා
පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි. එකන්යතන පනස්ස 

මහාසුතයසොමකාය  – 

‘‘සච්චවාචිංඅනුභාරක්ඛන්යතො, චජිත්වාමමජීවිතිං; 

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

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

1.දූයරනිදානකථා)– 

එවිංජීවිතිංචජිත්වාසච්චිංඅනුභාරක්ඛන්තස්සසච්චපාරමී පරමත්ථපාරමීනාම
ජාතා. 
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යමත්තාෙ පාරමං ගන්ත්වාති සබ් සත්යතසු අයනොධියසො
හතූපසිංහාරලක්ඛණාය යමත්තාය පාරමිිං පරමුක්කිංසතිං පත්වා. තත්ථ 

චූළධම්මපා කාය  (ජා.1.5.44 ආදයයො) මහාසී වරාජකාය  (ජා.1.1.51) 

සාමපණ්ඩිතකාය ති (චරියා. 3.111 ආදයයො; ජා. 2.22.296 ආදයයො) 
එවමාදීසු යමත්තාපාරමියා පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි.

එකන්යතනපනස්ස සුවණ්ණසාමකාය  – 

‘‘නමිංයකොචිඋත්තසති, නපිහිංභායාමිකස්සචි; 

යමත්තා යලනුභාපත්ථද්යධො, රමාමිපවයනතදා’’ති. (චරියා.3.113) 

– 

එවිං ජීවිතම්පි අයනොයලොයකත්වා යමත්තායන්තස්ස යමත්තාපාරමී 

පරමත්ථපාරමීනාමජාතා. 

සම්මානනාවමානයනති සක්කච්චිං පූජාසක්කාරාදිනා සම්මානයන
ඔට්ඨුභනාදිනාඅවමානයනච සබ් ත්ථ යලොකධම්යමසමයකොසමචිත්යතො
නිබ්බිකායරො හුත්වා උත්තමිං අනුභාත්තරිං ලබ් ඤ්ඤුතිං අධිගයතොස්මීති

අත්යථො. තත්ථ මහාවානරින්දකාය  (ජා. 1.1.57) කාසිරාජකාය 

යෙමබ්රාහ්මණකාය  අට්ඨියසනපරිබ්බාජකකාය ති (ජා. 1.7.54 ආදයයො)
එවමාදීසු උයපක්ඛාපාරමියා පූරිතත්තභාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි.

එකන්යතනපනස්ස මහාය ොමහංසකාය  – 

‘‘සුසායනයසයයිංකප්යපමි, ඡවට්ඨිකිංඋපනිධායහිං; 

ගාමණ්ඩලා උපාගන්ත්වා, රූපිං දස්යසන්තිනප්පක’’න්ති. (චරියා.
3.119) – 

එවිං ගාමදාරයකසු ඔට්ඨුභනාදීහ යචව මාලාගන්ධූපහාරාදීහ ච සුඛදුක්ඛිං
උප්පායදන්යතසුපි උයපක්ඛිං අනතිවත්තන්තස්ස උයපක්ඛාපාරමී 

පරමත්ථපාරමීනාමජාතා.ඉතිභගවා– 

‘‘එවිං හුබ්බිධිංදුක්ඛිං, සම්පත්තීච හුබ්බිධා; 

භවාභයවඅනුභාභවිත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිමුත්තම’’න්ති.– 

සම්මාසම්ය ොධිිං අධිගන්තුිං ඉමස්මිිං භද්දකප්යප අත්තනා කතිං 
දුක්කරචරියිංසඞ්යඛයපයනවවත්වාපුන– 

‘‘දත්වාදාතබ් කිංදානිං, සීලිංපූයරත්වාඅයසසයතො; 

යනක්ඛම්යමපාරමිිංගන්ත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිමුත්තමිං. 

‘‘පණ්ඩියත පරිපුච්ඡිත්වා, වීරියිංකත්වාන මුත්තමිං; 

ඛන්තියාපාරමිිංගන්ත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිමුත්තමිං. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා උද්දානගාථාවණ්ණනා 

229 

පටුන 

‘‘කත්වාදළ්හමධිට්ඨානිං, සච්චවාචානුභාරක්ඛිය; 

යමත්තායපාරමිිංගන්ත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිමුත්තමිං. 

‘‘ලාභාලායභයසායයස, සම්මානනාවමානයන; 

සබ් ත්ථසමයකොහුත්වා, පත්යතොසම්ය ොධිමුත්තම’’න්ති.– 

අත්තනාසම්මයදවපරිපූරිතාදසපාරමියයොදස්යසති. 

පකිණ්ණකකථා 

ඉමස්මිිං පනඨායන ඨත්වාමහාය ොධියානපටිපත්තියිංඋස්සාහජාතානිං
කුලපුත්තානිං ය ොධිසම්භායරසු නානප්පකාරයකොසල්ලත්ථිං සබ් පාරමීසු 

පකිණ්ණකකථා කයථතබ් ා. 

තත්රිදිංපඤ්හකම්මිං–කාපයනතාපාරමියයො? යකනට්යඨනපාරමියයො? 

කතිවිධා යචතා? යකො තාසිං කයමො? කානි

ලක්ඛණරසපච්චුපට්ඨානපදට්ඨානානි? යකො පච්චයයො? යකො සිංකියලයසො? 

කිිං යවොදානිං? යකො පටිපක්යඛො? කා පටිපත්ති? යකො විභායගො? යකො

සඞ්ගයහො? යකො සම්පාදනූපායයො? කිත්තයකනකායලනසම්පාදනිං? යකො

ආනිසිංයසො? කිිංයචතාසිංඵලන්ති? 

තත්රිදිං විස්සජ්ජනිං – කා පයනතා පාරමයෙොති? තණ්හාමානදිට්ඨීහ 
අනුභාපහතා කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතාදානාදයයොගුණාපාරමියයො. 

යකනට්යඨන පාරමයෙොති? දානසීලාදිගුණවියසසයයොයගන

සත්තුත්තමතාය පරමා මහාසත්තා ය ොධිසත්තා, යතසිං භායවො කම්මිං වා

පාරමී, දානාදිකිරියා. අථ වා පරතීති පරයමො, දානාදිගුණානිං පූරයකො

පාලයකොචාති ය ොධිසත්යතො, පරමස්සඅයිං, පරමස්සවාභායවො, කම්මිංවා

පාරමී, දානාදිකිරියාව. අථ වා පරිං සත්තිං අත්තනි මවති  න්ධති

ගුණවියසසයයොයගන, පරිං වා අධිකතරිං මජ්ජති සුජ්ඣති 

සිංකියලසමලයතො, පරිංවායසට්ඨිංනිබ් ානිංවියසයසනමයතිගච්ඡති, පරිං
වා යලොකිං පමාණභූයතන ඤාණවියසයසන ඉධයලොකිං විය මුනාති

පරිච්ඡින්දති, පරිංවාඅතිවිය සීලාදිගුණගණිංඅත්තයනොසන්තායනමියනොති

පක්ඛිපති, පරිං වා අත්තභූතයතො ධම්මකායයතො අඤ්ඤිං පටිපක්ඛිං වා

තදනත්ථකරිං කියලසයචොරගණිං මිනාති හිංසතීති පරයමො, මහාසත්යතො. 
පරමස්ස අයන්තිආදි වුත්තනයයන යයොයජතබ් ිං. පායර වා නිබ් ායන

මජ්ජති සුජ්ඣති සත්යත ච යසොයධති, තත්ථ වා සත්යත මවති  න්ධති

යයොයජති, තිංවාමයතිගච්ඡතිගයමති ච, මුනාතිවාතිංයාථාවයතො, තත්ථ

වා සත්යත මියනොති පක්ඛිපති, කියලසාරයයො වා සත්තානිං තත්ථ මිනාති

හිංසතීති පාරමී, මහාපුරියසො. තස්ස භායවො කම්මිං වා පාරමිතා, 
දානාදිකිරියාව.ඉමිනානයයන පාරමීසද්දත්යථොයවදිතබ්ය ො. 
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කතිවිධාති? සඞ්යඛපයතො දසවිධා. තා පන පාළියිං සරූපයතො
ආගතායයව.යථාහ– 

‘‘විචිනන්යතොතදාදක්ඛිිං, පඨමිංදානපාරමිිං; 

පුබ් යකහමයහසීහ, අනුභාචිණ්ණිංමහාපථ’’න්ති.(බු.විං.2.116) – 

ආදි. යථා චාහ – ‘‘කතිනුභා යඛො, භන්යත, බුද්ධකාරකා ධම්මා? දස යඛො, 

සාරිපුත්ත, බුද්ධකාරකා ධම්මා. කතයම දස? දානිං යඛො, සාරිපුත්ත, 

බුද්ධකාරයකො ධම්යමො, සීලිං, යනක්ඛම්මිං, පඤ්ඤා, වීරියිං, ඛන්ති, සච්චිං, 

අධිට්ඨානිං, යමත්තා, උයපක්ඛා බුද්ධකාරයකො ධම්යමො. ඉයම යඛො, 

සාරිපුත්ත, දස බුද්ධකාරකා ධම්මා’’ති. ඉදමයවොච භගවා, ඉදිං වත්වා
සුගයතොඅථාපරිංඑතදයවොචසත්ථා– 

‘‘දානිං සීලඤ්චයනක්ඛම්මිං, පඤ්ඤාවීරියයන පඤ්චමිං; 

ඛන්තිසච්චමධිට්ඨානිං, යමත්තුයපක්ඛාතියතදසා’’ති.(බු.විං. 1.76 

යථොකිංවිසදිසිං); 

යකචිපන‘‘ඡබ්බිධා’’තිවදන්ති.තිංඑතාසිංසඞ්ගහවයසනවුත්තිං. යසො
පනසඞ්ගයහොපරයතොආවිභවිස්සති. 

යකො තාසං කයමොති? එත්ථ කයමොති යදසනාක්කයමො, යසො ච

පඨමසමාදානයහතුයකො, සමාදානිං පවිචයයහතුකිං, ඉති යථා ආදිම්හ

පවිචිතා සමාදින්නා ච, තථා යදසිතා. තත්ථ දානිං සීලස්ස  හූපකාරිං 
සුකරඤ්චාති තිං ආදිම්හ වුත්තිං. දානිං සීලපරිග්ගහතිං මහප්ඵලිං යහොති

මහානිසිංසන්ති දානානන්තරිං සීලිං වුත්තිං. සීලිං යනක්ඛම්මපරිග්ගහතිං, 

යනක්ඛම්මිං පඤ්ඤාපරිග්ගහතිං, පඤ්ඤා වීරියපරිග්ගහතා, වීරියිං

ඛන්තිපරිග්ගහතිං, ඛන්ති සච්චපරිග්ගහතා, සච්චිං අධිට්ඨානපරිග්ගහතිං, 

අධිට්ඨානිං යමත්තාපරිග්ගහතිං, යමත්තා උයපක්ඛාපරිග්ගහතා මහප්ඵලා
යහොති මහානිසිංසාති යමත්තානන්තරමුයපක්ඛා වුත්තා. උයපක්ඛා පන
කරුණාපරිග්ගහතා කරුණා ච උයපක්ඛාපරිග්ගහතාති යවදිතබ් ා. ‘‘කථිං

පන මහාකාරුණිකා ය ොධිසත්තා සත්යතසු උයපක්ඛකා යහොන්තී’’ති? 

‘‘උයපක්ඛිතබ් යුත්යතසු කඤ්චි කාලිං උයපක්ඛකා යහොන්ති, න පන

සබ් ත්ථසබ් දා චා’’ති යකචි. අපයර පන – ‘‘නසත්යතසු උයපක්ඛකා, 
සත්තකයතසුපනවිප්පකායරසුඋයපක්ඛකායහොන්තී’’ති. 

අපයරො නයයො – පචුරජයනසුපි පවත්තියා සබ් සත්තසාධාරණත්තා 

අප්පඵලත්තා සුකරත්තා ච ආදිම්හ දානං වුත්තිං. සීයලන 
දායකපටිග්ගාහකසුද්ධියතො පරානුභාග්ගහිං වත්වා පරපීළානිවත්තිවචනයතො
කිරියධම්මිං වත්වා අකිරියධම්මවචනයතො යභොගසම්පත්තියහතුිං වත්වා

භවසම්පත්තියහතුවචනයතො ච දානස්ස අනන්තරිං සී ං වුත්තිං.
යනක්ඛම්යමන සීලසම්පත්තිසිද්ධියතො කායවචීසුචරිතිං වත්වා
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මයනොසුචරිතවචනයතො විසුද්ධසීලස්ස සුයඛයනව ඣානසමිජ්ඣනයතො
කම්මාපරාධප්පහායනන පයයොගසුද්ධිිං වත්වා කියලසාපරාධප්පහායනන
ආසයසුද්ධිවචනයතො වීතික්කමප්පහායනන චිත්තස්ස 

පරියුට්ඨානප්පහානවචනයතො ච සීලස්ස අනන්තරිං යනක්ෙම්මං වුත්තිං.
පඤ්ඤාය යනක්ඛම්මස්ස සිද්ධිපරිසුද්ධියතො ඣානාභායවන

පඤ්ඤාභාවවචනයතො‘‘සමාධිපදට්ඨානාහපඤ්ඤා, පඤ්ඤාපච්චුපට්ඨායනො
ච සමාධි’’. සමථනිමිත්තිං වත්වා උයපක්ඛානිමිත්තවචනයතො
පරහතජ්ඣායනන පරහතකරණූපායයකොසල්ලවචනයතො ච යනක්ඛම්මස්ස

අනන්තරිං පඤ්ඤා වුත්තා. වීරියාරම්යභන පඤ්ඤාකිච්චසිද්ධියතො 
සත්තසුඤ්ඤතාධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිිං වත්වා සත්තහතාය ආරම්භස්ස 
අච්ඡරියතාවචනයතො උයපක්ඛානිමිත්තිං වත්වා පග්ගහනිමිත්තවචනයතො
නිසම්මකාරිතිං වත්වාඋට්ඨානවචනයතොච ‘‘නිසම්මකාරියනොහඋට්ඨානිං

ඵලවියසසමාවහතී’’තිපඤ්ඤාය අනන්තරිං වීරිෙං වුත්තිං. 

වීරියයන තිතික්ඛාසිද්ධියතො ‘‘වීරියවා හ ආරද්ධවීරියත්තා 
සත්තසඞ්ඛායරහ උපනීතිං දුක්ඛිං අභිභුයය විහරති’’. වීරියස්ස 
තිතික්ඛාලඞ්කාරභාවයතො ‘‘වීරියවයතො හ තිතික්ඛා යසොභති’’.
පග්ගහනිමිත්තිං වත්වා සමථනිමිත්තවචනයතො අච්චාරම්යභන

උද්ධච්චයදොසප්පහානවචනයතො ‘‘ධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තියා හ
උද්ධච්චයදොයසො පහීයති’’. වීරියවයතො සාතච්චකරණවචනයතො 

‘‘ඛන්ති හුයලො හ අනුභාද්ධයතො සාතච්චකාරී යහොති’’. අප්පමාදවයතො 
පරහතකිරියාරම්යභ පච්චුපකාරතණ්හාභාවවචනයතො ‘‘යාථාවයතො 
ධම්මනිජ්ඣායන හ සති තණ්හා න යහොති’’. පරහතාරම්යභ පරයමපි

පරකතදුක්ඛසහනතාවචනයතො ච වීරියස්ස අනන්තරිං ෙන්ති වුත්තා.
සච්යචන ඛන්තියා චිරාධිට්ඨානයතො අපකාරියනො අපකාරඛන්තිිං වත්වා
තදුපකාරකරයණ අවිසිංවාදවචනයතො ඛන්තියා අපවාදවාචාවිකම්පයනන
භූතවාදිතාය අවිජහනවචනයතො සත්තසුඤ්ඤතාධම්මනිජ්ඣානක්ඛන්තිිං 

වත්වාතදුපබ්රූහතඤාණසච්චවචනයතොචඛන්තියාඅනන්තරිං සච්චං වුත්තිං. 

අධිට්ඨායනන සච්චසිද්ධියතො ‘‘අචලාධිට්ඨානස්ස හ විරති සිජ්ඣති’’.

අවිසිංවාදිතිං වත්වා තත්ථ අචලභාවවචනයතො ‘‘සච්චසන්යධො හ දානාදීසු
පටිඤ්ඤානුභාරූපිං නිච්චයලොව පවත්තති’’. ඤාණසච්චිං වත්වා සම්භායරසු

පවත්තිනිට්ඨාපනවචනයතො ‘‘යථාභූතඤාණවාහය ොධිසම්භායරඅධිට්ඨාති, 
යත චනිට්ඨායපති පටිපක්යඛහ අකම්පියභාවයතො’’ති සච්චස්ස අනන්තරිං 

අධිට්ඨානං වුත්තිං. යමත්තාය පරහතකරණසමාදානාධිට්ඨානසිද්ධියතො

අධිට්ඨානිං වත්වා හතූපසිංහාරවචනයතො ‘‘ය ොධිසම්භායර හ
අධිතිට්ඨමායනො යමත්තාවිහාරී යහොති’’. අචලාධිට්ඨානස්ස 
සමාදානාවියකොපයනන සමාදානසම්භවයතො ච අධිට්ඨානස්ස අනන්තරිං 

යමත්තා වුත්තා. උයපක්ඛාය යමත්තාවිසුද්ධියතො සත්යතසු හතූපසිංහාරිං
වත්වා තදපරායධසු උදාසීනතාවචනයතො යමත්තාභාවනිං වත්වා 
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තන්නිස්සන්දභාවනාවචනයතො හතකාමසත්යතපි උයපක්ඛයකොති

අච්ඡරියගුණතාවචනයතො ච යමත්තාය අනන්තරිං උයපක්ො වුත්තාති
එවයමතාසිංකයමො යවදිතබ්ය ො. 

කානි  ක්ෙණරසපච්චපට්ඨානපදට්ඨානානීති එත්ථ අවියසයසන තාව

සබ් ාපි පාරමියයො පරානුභාග්ගහලක්ඛණා, පයරසිං උපකාරකරණරසා, 

අවිකම්පනරසා වා, හයතසිතාපච්චුපට්ඨානා, බුද්ධත්තපච්චුපට්ඨානා වා, 

මහාකරුණාපදට්ඨානා, කරුණූපායයකොසල්ලපදට්ඨානාවා. 

වියසයසන පන යස්මා කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතා 

අත්තූපකරණපරිච්චාගයචතනා දානපාරමතා, 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතිං කායවචීසුචරිතිං අත්ථයතො 

අකත්තබ් විරතිකත්තබ් කරණයචතනාදයයො ච සී පාරමතා. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහයතො ආදීනවදස්සනපුබ් ඞ්ගයමො කාමභයවහ 

නික්ඛමනචිත්තුප්පායදො යනක්ෙම්මපාරමතා, 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහයතො ධම්මානිං

සාමඤ්ඤවියසසලක්ඛණාවය ොයධො පඤ්ඤාපාරමතා. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහයතො කායචිත්යතහ පරහතාරම්යභො 

වීරිෙපාරමතා, කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතිං සත්තසඞ්ඛාරාපරාධසහනිං

අයදොසප්පධායනො තදාකාරප්පවත්තචිත්තුප්පායදො ෙන්තිපාරමතා, 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතිං විරතියචතනාදියභදිං අවිසිංවාදනිං 

සච්චපාරමතා, කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතිං අචලසමාදානාධිට්ඨානිං 

තදාකාරප්පවත්යතො චිත්තුප්පායදො අධිට්ඨානපාරමතා, 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහයතො යලොකස්ස හතසුඛූපසිංහායරො අත්ථයතො 

අ යාපායදො යමත්තාපාරමතා, කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතා 
අනුභානයපටිඝවිද්ධිංසනී ඉට්ඨානිට්යඨසු සත්තසඞ්ඛායරසු සමප්පවත්ති 

උයපක්ොපාරමතා. 

තස්මාපරිච්චාගලක්ඛණා දානපාරමී, යදයයධම්යමයලොභවිද්ධිංසනරසා, 

අනාසත්තිපච්චුපට්ඨානා, භවවිභවසම්පත්තිපච්චුපට්ඨානා වා, 

පරිච්චජිතබ් වත්ථුපදට්ඨානා.සීලනලක්ඛණා සී පාරමී, සමාධානලක්ඛණා

පතිට්ඨානලක්ඛණා චාතිවුත්තිංයහොති.දුස්සීලයවිද්ධිංසනරසා, අනවජ්ජරසා

වා, යසොයචයයපච්චුපට්ඨානා, හයරොත්තප්පපදට්ඨානා.කාමයතො ච භවයතො

ච නික්ඛමනලක්ඛණා යනක්ෙම්මපාරමී, තදාදීනවවිභාවනරසා, තයතො එව 

විමුඛභාවපච්චුපට්ඨානා, සිංයවගපදට්ඨානා. යථාසභාවපටියවධලක්ඛණා 

පඤ්ඤාපාරමී, අක්ඛලිතපටියවධලක්ඛණා වා 

කුසලිස්සාසඛිත්තඋසුපටියවයධො විය, විසයයොභාසනරසා පදීයපො විය, 

අසම්යමොහපච්චුපට්ඨානා අරඤ්ඤගතසුයදසියකො විය, සමාධිපදට්ඨානා, 

චතුසච්චපදට්ඨානා වා. උස්සාහලක්ඛණා වීරිෙපාරමී, උපත්ථම්භනරසා, 

අසිංසීදනපච්චුපට්ඨානා, වීරියාරම්භවත්ථුපදට්ඨානා, සිංයවගපදට්ඨානා වා.
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ඛමනලක්ඛණා ෙන්තිපාරමී, ඉට්ඨානිට්ඨසහනරසා, අධිවාසනපච්චුපට්ඨානා, 

අවියරොධපච්චුපට්ඨානා වා, යථාභූතදස්සනපදට්ඨානා. අවිසිංවාදනලක්ඛණා 

සච්චපාරමී, යථාසභාවවිභාවනරසා, සාධුතාපච්චුපට්ඨානා, 

යසොරච්චපදට්ඨානා. ය ොධිසම්භායරසු අධිට්ඨානලක්ඛණා අධිට්ඨානපාරමී, 

යතසිං පටිපක්ඛාභිභවනරසා, තත්ථ අචලතාපච්චුපට්ඨානා, 

ය ොධිසම්භාරපදට්ඨානා. හතාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා යමත්තාපාරමී, 

හතූපසිංහාරරසා, ආඝාතවිනයනරසා වා, යසොම්මභාවපච්චුපට්ඨානා, 
සත්තානිං මනාපභාවදස්සනපදට්ඨානා. මජ්ඣත්තාකාරප්පවත්තිලක්ඛණා 

උයපක්ොපාරමී, සමභාවදස්සනරසා, පටිඝානුභානයවූපසමපච්චුපට්ඨානා, 
කම්මස්සකතාපච්චයවක්ඛණපදට්ඨානා. 

එත්ථ ච කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතතා දානාදීනිං
පරිච්චාගාදිලක්ඛණස්ස වියසසනභායවන වත්තබ් ා. 
කරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතානි හ දානාදීනි ය ොධිසත්තසන්තායන
පවත්තානි දානාදිපාරමියයොනාමයහොන්ති. 

යකො පච්චයෙොති? අභිනීහායරොතාවපාරමීනිංපච්චයයො.යයොහඅයිං– 

‘‘මනුභාස්සත්තිංලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතුසත්ථාරදස්සනිං; 

පබ් ජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්දතා; 

අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ඣතී’’ති.(බු.විං.2.59) – 

එවිං වුත්යතො අට්ඨධම්මසයමොධානසම්පාදියතො ‘‘තිණ්යණො තායරයයිං 
මුත්යතො යමොයචයයිං දන්යතො දයමයයිං සන්යතො සයමයයිං අස්සත්යථො
අස්සායසයයිං පරිනිබ්බුයතො පරිනිබ් ායපයයිං සුද්යධො යසොයධයයිං බුද්යධො 
ය ොයධයය’’න්තිආදිනයප්පවත්යතො අභිනීහායරො. යසො අවියසයසන
සබ් පාරමීනිං පච්චයයො. තප්පවත්තියා හ උද්ධිං පාරමීනිං 
පවිචයුපට්ඨානසමාදානාධිට්ඨානනිප්ඵත්තියයොමහාපුරිසානිංසම්භවන්ති. 

තත්ථ මනුස්සත්තන්ති මනුභාස්සත්තභායවො. මනුභාස්සත්තභායවයයව හ

ඨත්වා බුද්ධත්තිං පත්යථන්තස්ස පත්ථනා සමිජ්ඣති, න 

නාගසුපණ්ණාදිජාතීසු ඨිතස්ස. කස්මාති යච? බුද්ධභාවස්ස
අනනුභාච්ඡවිකභාවයතො. 

ලිඞ්ගසම්පත්තීති මනුභාස්සත්තභායව ඨිතස්සාපි පුරිසස්යසව පත්ථනා

සමිජ්ඣති, න ඉත්ථියා න පණ්ඩකනපුිංසකඋභයතො යඤ්ජනකානිං වා

සමිජ්ඣති. කස්මාති යච? යථාවුත්තකාරණයතො ලක්ඛණපාරිපූරියා

අභාවයතොච.වුත්තඤ්යචතිං–‘‘අට්ඨානයමතිං, භික්ඛයව, අනවකායසො, යිං 

ඉත්ථීඅරහිංඅස්සසම්මාසම්බුද්යධො’’ති(අ.නි.1.279; විභ.809) විත්ථායරො. 
තස්මාමනුභාස්සජාතිකස්සාපිඉත්ථිලිඞ්යගඨිතස්සපණ්ඩකාදීනිංවාපත්ථනා
න සමිජ්ඣති. 
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යහතූති උපනිස්සයසම්පත්ති. මනුභාස්සපුරිසස්සාපි හ

උපනිස්සයසම්පන්නස්යසව යහතුසම්පත්තියා පත්ථනා සමිජ්ඣති, න
ඉතරස්ස. 

සත්ථාරදස්සනන්ති සත්ථුසම්මුඛීභායවො. ධරමානකබුද්ධස්යසව හ

සන්තියක පත්යථන්තස්ස පත්ථනා සමිජ්ඣති, පරිනිබ්බුයත පන භගවති
යචතියස්ස සන්තියක වා ය ොධිමූයල වා පටිමාය වා

පච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානිංවාසන්තියකපත්ථනාන සමිජ්ඣති.කස්මා? 
අධිකාරස්ස  ලවභාවාභාවයතො. බුද්ධානිං එව පන සන්තියක පත්ථනා 

සමිජ්ඣති, අජ්ඣාසයස්සඋළාරභායවනතදධිකාරස්ස ලවභාවාපත්තියතො. 

පබ්බජ්ජාති බුද්ධස්ස භගවයතො සන්තියක පත්යථන්තස්සාපි
කම්මකිරියවාදීසු තාපයසසු වා භික්ඛූසු වා පබ් ජිතස්යසව පත්ථනා

සමිජ්ඣති, යනො ගිහලිඞ්යග ඨිතස්ස. කස්මා? බුද්ධභාවස්ස 
අනනුභාච්ඡවිකභාවයතො. පබ් ජිතා එව හ මහාය ොධිසත්තා සම්මාසම්ය ොධිිං

අධිගච්ඡන්ති, න ගහට්ඨභූතා, තස්මාපණිධානකායලචපබ් ජ්ජාලිඞ්ගිංඑව
හයුත්තරූපිංකිඤ්ච ගුණසම්පත්තිඅධිට්ඨානභාවයතො. 

ගුණසම්පත්තීති අභිඤ්ඤාදිගුණසම්පදා. පබ් ජිතස්සාපි හ

අට්ඨසමාපත්තිලාභියනො පඤ්චාභිඤ්ඤස්යසව පත්ථනා සමිජ්ඣති, න 

යථාවුත්තගුණසම්පත්තියා විරහතස්ස. කස්මා? පාරමිපවිචයස්ස 

අසමත්ථභාවයතො, උපනිස්සයසම්පත්තියා අභිඤ්ඤාසම්පත්තියා ච 
සමන්නාගතත්තා මහාපුරිසා කතාභිනීහාරා සයයමව පාරමී පවියචතුිං
සමත්ථායහොන්ති. 

අධිකායරොති අධියකො උපකායරො. යථාවුත්තගුණසම්පන්යනොපි හ යයො
අත්තයනො ජීවිතම්පිබුද්ධානිං පරිච්චජිත්වා තස්මිිංකායල අධිකිංඋපකාරිං

කයරොති, තස්යසවඅභිනීහායරොසමිජ්ඣති, නඉතරස්ස. 

ඡන්දතාති කත්තුකාමතාකුසලච්ඡන්යදො. යස්ස හ
යථාවුත්තධම්මසමන්නාගතස්ස බුද්ධකාරකධම්මානිං අත්ථාය මහන්යතො

ඡන්යදො මහතීපත්ථනාමහතීකත්තුකාමතාඅත්ථි, තස්යසවසමිජ්ඣති, න
ඉතරස්ස. 

තත්රිදිං ඡන්දමහන්තතාය ඔපම්මිං – යයො සකලචක්කවාළගබ්භිං 
එයකොදකීභූතිං අත්තයනො  ාහු යලයනව උත්තරිත්වා පාරිං ගන්තුිං

සමත්යථො, යසො බුද්ධත්තිං පාපුණාතීති සුත්වා තිං දුක්කරයතො අදහන්යතො

‘‘අහිං තිං උත්තරිත්වා පාරිං ගමිස්සාමී’’ති ඡන්දජායතො යහොති, න තත්ථ
සඞ්යකොචිංආපජ්ජති.තථා යයොසකලචක්කවාළිංවීතච්චිකානිංවිගතධූමානිං
අඞ්ගාරානිං පූරිං පායදහ අක්කමන්යතො අතික්කමිත්වා පරභාගිං පාපුණිතුිං
සමත්යථො…යප.… න තත්ථ සඞ්යකොචිං ආපජ්ජති. තථා යයො 
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සකලචක්කවාළිං සත්තිසූයලහ සුනිසිතඵයලහ නිරන්තරිං ආකිණ්ණිං
පායදහ අක්කමන්යතො අතික්කමිත්වා…යප.… න තත්ථ සඞ්යකොචිං
ආපජ්ජති.තථායයොසකලචක්කවාළිංනිරන්තරිං ඝනයවළුගුම් සඤ්ඡන්නිං
කණ්ටකලතාවනගහනිංවිනිවිජ්ඣිත්වාපරභාගිංගන්තුිං සමත්යථො…යප.…
න තත්ථ සඞ්යකොචිං ආපජ්ජති. තථා යයො ‘‘චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානි 

සතසහස්සඤ්චකප්යපනිරයයපච්චිත්වාබුද්ධත්තිං පත්තබ් ’’න්තිසුත්වා
තිං දුක්කරයතො අදහන්යතො ‘‘අහිං තත්ථ පච්චිත්වා බුද්ධත්තිං

පාපුණිස්සාමී’’ති ඡන්දජායතො යහොති, න තත්ථ සඞ්යකොචිං ආපජ්ජතීති
එවමාදිනානයයනඑත්ථඡන්දස්සමහන්තභායවොයවදිතබ්ය ො. 

එවිං අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො පනායිං අභිනීහායරො අත්ථයතො යතසිං 
අට්ඨන්නිං අඞ්ගානිං සයමොධායනන තථාපවත්යතො චිත්තුප්පායදොති
යවදිතබ්ය ො. යසො සම්මයදව සම්මාසම්ය ොධියා පණිධානලක්ඛයණො.

‘‘අයහො වතාහිං අනුභාත්තරිං සම්මාසම්ය ොධිිං අභිසම්බුජ්යඣයයිං, 

සබ් සත්තානිං හතසුඛිං නිප්ඵායදයය’’න්ති එවමාදිපත්ථනාරයසො, 

ය ොධිසම්භාරයහතුභාවපච්චුපට්ඨායනො, මහාකරුණාපදට්ඨායනො, 
උපනිස්සයසම්පත්තිපදට්ඨායනො වා. අචින්යතයයිං බුද්ධභූමිිං අපරිමාණිං 
සත්තයලොකහතඤ්ච ආරබ්භ පවත්තියා සබ් බුද්ධකාරකධම්මමූලභූයතො 
පරමභද්දයකො පරමකලයායණො අපරියමයයප්පභායවො පුඤ්ඤවියසයසොති
දට්ඨබ්ය ො. 

යස්ස ච උප්පත්තියා සයහව මහාපුරියසො මහාය ොධියානපටිපත්තිිං 
ඔතිණ්යණො නාම යහොති නියතභාවසමධිගමනයතො තයතො

අනිවත්තනසභාවත්තා ය ොධිසත්යතොති සමඤ්ඤිං පටිලභති, සබ් භායවන
සම්මාසම්ය ොධියිංසමාසත්තමානසතාය ොධිසම්භාරසික්ඛාසමත්ථතා චස්ස
සන්තිට්ඨති. යථාවුත්තාභිනීහාරසමිජ්ඣයනන හ මහාපුරිසා 
සබ් ඤ්ඤුතඤ්ඤාණාධිගමනපුබ් ලිඞ්යගන සයම්භුඤායණන සම්මයදව
සබ් පාරමියයො පවිචිනිත්වා සමාදාය අනුභාක්කයමන පරිපූයරන්ති. තථා
කතමහාභිනීහායරොහසුයමධපණ්ඩියතො පටිපජ්ජි.යථාහ– 

‘‘හන්ද බුද්ධකයරධම්යම, විචිනාමිඉයතො චියතො; 

උද්ධිංඅයධොදසදිසා, යාවතාධම්මධාතුයා; 

විචිනන්යතො තදා දක්ඛිිං, පඨමිං දානපාරමි’’න්ති. (බු. විං. 2.115-

116) – 

විත්ථායරො. තස්ස ච අභිනීහාරස්ස චත්තායරො පච්චයා චත්තායරො යහතූ
චත්තාරිච ලානියවදිතබ් ානි. 

තත්ථ කතයම චත්තායරො පච්චො? ඉධ මහාපුරියසො පස්සති තථාගතිං
මහතා බුද්ධානුභාභායවන අච්ඡරියබ්භුතිං පාටිහාරියිං කයරොන්තිං. තස්ස තිං
නිස්සාය තිං ආරම්මණිං කත්වා මහාය ොධියිං චිත්තිං සන්තිට්ඨති – 
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‘‘මහානුභාභාවා වතායිං ධම්මධාතු, යස්සා සුප්පටිවිද්ධත්තා භගවා එවිං 

අච්ඡරියබ්භුතධම්යමො අචින්යතයයානුභාභායවො චා’’ති. යසො තයමව 

මහානුභාභාවදස්සනිංනිස්සායතිංපච්චයිංකත්වාසම්ය ොධියිංඅධිමුච්චන්යතො

තත්ථ චිත්තිංඨයපති.අයිං පඨයමොපච්චයෙො මහාභිනීහාරාය. 

නයහවයඛොපස්සතිතථාගතස්සයථාවුත්තිංමහානුභාභාවතිං, අපිචයඛො 
සුණාති ‘‘එදියසො ච එදියසො ච භගවා’’ති. යසො තිං නිස්සාය තිං පච්චයිං

කත්වා සම්ය ොධියිං අධිමුච්චන්යතො තත්ථ චිත්තිං ඨයපති. අයිං දුතියෙො

පච්චයෙො මහාභිනීහාරාය. 

න යහව යඛො පස්සති තථාගතස්ස යථාවුත්තිං මහානුභාභාවතිං, නපි තිං

පරයතො සුණාති, අපි ච යඛො තථාගතස්ස ධම්මිං යදයසන්තස්ස 

‘‘දස ලසමන්නාගයතො, භික්ඛයව, තථාගයතො’’තිආදිනා (සිං.නි.2.21-22) 
බුද්ධානුභාභාවපටිසිංයුත්තිං ධම්මිං සුණාති. යසො තිං නිස්සාය තිං පච්චයිං

කත්වා සම්ය ොධියිං අධිමුච්චන්යතො තත්ථ චිත්තිං ඨයපති. අයිං තතියෙො 

පච්චයෙො මහාභිනීහාරාය. 

න යහව යඛො පස්සති තථාගතස්ස යථාවුත්තිං මහානුභාභාවතිං, නපි තිං

පරයතො සුණාති, නපි තථාගතස්ස ධම්මිං සුණාති, අපි ච යඛො

උළාරජ්ඣාසයයොකලයාණාධිමුත්තියකො ‘‘අහයමතිංබුද්ධවිංසිංබුද්ධතන්තිිං
බුද්ධපයවණිිං බුද්ධධම්මතිං පරිපායලස්සාමී’’ති යාවයදව ධම්මිං එව
සක්කයරොන්යතො ගරුකයරොන්යතො මායනන්යතො පූයජන්යතො ධම්මිං
අපචායමායනො තිංනිස්සායතිංපච්චයිංකත්වාසම්ය ොධියිංඅධිමුච්චන්යතො

තත්ථචිත්තිංඨයපති.අයිං චතුත්යථොපච්චයෙො මහාභිනීහාරාය. 

තත්ථ කතයම චත්තායරො යහතූ මහාභිනීහාරාය? ඉධ මහාපුරියසො
පකතියාඋපනිස්සයසම්පන්යනොවයහොති පුරිමයකසුබුද්යධසුකතාධිකායරො.

අයිං පඨයමො යහතු මහාභිනීහාරාය. පුන චපරිං මහාපුරියසො පකතියා
කරුණාජ්ඣාසයයො යහොති කරුණාධිමුත්යතො සත්තානිං දුක්ඛිං

අපයනතුකායමො අපි ච අත්තයනො කායජීවිතිං පරිච්චජිත්වා. අයිං දුතියෙො

යහතු මහාභිනීහාරාය. පුන චපරිං මහාපුරියසො සකලයතොපි වට්ටදුක්ඛයතො
සත්තහතාය ච දුක්කරචරියයතො සුචිරම්පි කාලිං ඝයටන්යතො වායමන්යතො 

අනිබ්බින්යනොයහොතිඅනුභාරාසීයාවඉච්ඡිතත්ථනිප්ඵත්ති.අයිං තතියෙොයහතු 

මහාභිනීහාරාය.පුනචපරිංමහාපුරියසො කලයාණමිත්තසන්නිස්සියතොයහොති, 

යයො අහතයතො නිවායරති, හයත පතිට්ඨයපති. අයිං චතුත්යථො යහතු 
මහාභිනීහාරාය. 

තරායිං මහාපුරිසස්ස උපනිස්සයසම්පදා – එකන්යතයනවස්ස යථා 
අජ්ඣාසයයො සම්ය ොධිනින්යනො යහොති සම්ය ොධියපොයණො

සම්ය ොධිපබ්භායරො, තථා සත්තානිං හතචරියා. යයතො චායනන
පුරිමබුද්ධානිංසන්තියකසම්ය ොධියාපණිධානිංකතිංයහොතිමනසා වාචාය
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පටුන 

ච ‘‘අහම්පි එදියසො සම්මාසම්බුද්යධො හුත්වා සම්මයදව සත්තානිං හතසුඛිං 
නිප්ඵායදයය’’න්ති. එවිං සම්පන්නූපනිස්සයස්ස පනස්ස ඉමානි 

උපනිස්සයසම්පත්තියා ලිඞ්ගානි භවන්ති යයහ සමන්නාගතස්ස
සාවකය ොධිසත්යතහච පච්යචකය ොධිසත්යතහචමහාවියසයසොමහන්තිං
නානාකරණිංපඤ්ඤායතිඉන්ද්රියයතො පටිපත්තියතොයකොසල්ලයතොච.ඉධ

උපනිස්සයසම්පන්යනොමහාපුරියසොයථාවිසදින්ද්රියයො යහොතිවිසදඤායණො, 

නතථාඉතයර.පරහතායපටිපන්යනොයහොති, නඅත්තහතාය.තථාහයසො
යථා  හුජනහතාය  හුජනසුඛාය යලොකානුභාකම්පාය අත්ථායහතාය සුඛාය 

යදවමනුභාස්සානිං පටිපජ්ජති, නතථා ඉතයර. තත්ථ ච යකොසල්ලිංආවහති 
ඨානුභාප්පත්තිකපටිභායනනඨානාඨානකුසලතායච. 

තථා මහාපුරියසො පකතියා දානජ්ඣාසයයො යහොති දානාභිරයතො, සති 

යදයයධම්යම යදති එව, න දානයතො සඞ්යකොචිං ආපජ්ජති, සතතිං සමිතිං

සිංවිභාගසීයලො යහොති, පමුදියතොව යදති ආදරජායතො, න උදාසීනචිත්යතො, 

මහන්තම්පි දානිං දත්වා න ච දායනන සන්තුට්යඨො යහොති, පයගව අප්පිං, 

පයරසඤ්ච උස්සාහිං ජයනන්යතො දායන වණ්ණිං භාසති, දානපටිසිංයුත්තිං

ධම්මකථිංකයරොති, අඤ්යඤචපයරසිංයදන්යතදිස්වාඅත්තමයනො යහොති, 
භයට්ඨායනසු ච පයරසිං අභයිං යදතීති එවමාදීනි දානජ්ඣාසයස්ස 

මහාපුරිසස්සදානපාරමියාලිඞ්ගානි. 

තථා පාණාතිපාතාදීහ පාපධම්යමහ හරීයති ඔත්තප්පති, සත්තානිං 
අවියහඨනජාතියකො යහොති යසොරයතො සුඛසීයලො අසයඨො අමායාවී
උජුජාතියකො සුවයචො යසොවචස්සකරණීයයහ ධම්යමහ සමන්නාගයතො 

මුදුජාතියකො අත්ථද්යධො අනතිමානී, පරසන්තකිං නාදියති අන්තමයසො

තිණසලාකිං උපාදාය, අත්තයනො හත්යථ නික්ඛිත්තිං ඉණිං වා ගයහත්වා

පරිංනවිසිංවායදති, පරස්මිිංවාඅත්තයනොසන්තයක යාමූළ්යහවිස්සරියත 

වා තිං සඤ්ඤායපත්වා පටිපායදති යථා තිං න පරහත්ථගතිං යහොති, 

අයලොලුප්යපො යහොති, පරපරිග්ගයහසු පාපකිං චිත්තම්පි න උප්පායදති, 

ඉත්ථි යසනාදීනි දූරයතො පරිවජ්යජති, සච්චවාදී සච්චසන්යධො භින්නානිං

සන්ධාතා සහතානිං අනුභාප්පදාතා, පියවාදී මිහතපුබ් ඞ්ගයමො පුබ් භාසී

අත්ථවාදී ධම්මවාදී අනභිජ්ඣාලු අ යාපන්නචිත්යතො අවිපරීතදස්සයනො, 
කම්මස්සකතඤායණන සච්චානුභායලොමිකඤායණන කතඤ්ඤූ කතයවදී
වුද්ධාපචායී සුවිසුද්ධාජීයවො ධම්මකායමො පයරපි ධම්යම සමාදයපතා
සබ්ය න සබ් ිං අකිච්චයතො සත්යත නිවායරතා කිච්යචසු පතිට්ඨයපතා

අත්තනා ච තත්ථ කිච්යච යයොගිං ආපජ්ජිතා, කත්වා වා පන සයිං
අකත්තබ් ිං සීඝඤ්යඤව තයතො පටිවිරයතො යහොතීති එවමාදීනි
සීලජ්ඣාසයස්සමහාපුරිසස්සසීලපාරමියාලිඞ්ගානි. 

තථා මන්දකියලයසො යහොති මන්දනීවරයණො, පවියවකජ්ඣාසයයො 

අවික්යඛප හුයලො, න තස්ස පාපකා විතක්කා චිත්තිං අන්වාස්සවන්ති, 
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වියවකගතස්ස චස්ස අප්පකසියරයනව චිත්තිං සමාධියති, අමිත්තපක්යඛපි

තුවටිං යමත්තචිත්තතා සන්තිට්ඨති, පයගව ඉතරස්මිිං, සතිමා ච යහොති

චිරකතම්පි චිරභාසිතම්පි සරිතා අනුභාස්සරිතා, යමධාවී ච යහොති

ධම්යමොජපඤ්ඤාය සමන්නාගයතො, නිපයකො ච යහොති තාසු තාසු 

ඉතිකත්තබ් තාසු, ආරද්ධවීරියයො ච යහොති සත්තානිං හතකිරියාසු, 

ඛන්ති ලසමන්නාගයතො ච යහොති සබ් සයහො, අචලාධිට්ඨායනො ච යහොති

දළ්හසමාදායනො, අජ්ඣුයපක්ඛයකො ච යහොති උයපක්ඛාඨානීයයසු
ධම්යමසූති එවමාදීනි මහාපුරිසස්ස යනක්ඛම්මජ්ඣාසයාදීනිං වයසන
යනක්ඛම්මපාරමිආදීනිංලිඞ්ගානියවදිතබ් ානි. 

එවයමයතහ ය ොධිසම්භාරලිඞ්යගහ සමන්නාගතස්ස මහාපුරිසස්ස යිං
වුත්තිං ‘‘මහාභිනීහාරාය කලයාණමිත්තසන්නිස්සයයො යහතූ’’ති. තත්රිදිං
සඞ්යඛපයතො කලයාණමිත්තලක්ඛණිං – ඉධ කලයාණමිත්යතො 
සද්ධාසම්පන්යනොයහොතිසීලසම්පන්යනොසුතසම්පන්යනොචාගසම්පන්යනො
වීරියසම්පන්යනො සතිසම්පන්යනො සමාධිසම්පන්යනො පඤ්ඤාසම්පන්යනො.

තත්ථ සද්ධාසම්පත්තියාසද්දහතිතථාගතස්සය ොධිිංකම්මඵලඤ්ච, යතන

සම්මාසම්ය ොධියා යහතුභූතිං සත්යතසු හයතසිතිං න පරිච්චජති, 
සීලසම්පත්තියාසත්තානිංපියයොයහොති මනායපොගරුභාවනීයයොයචොදයකො

පාපගරහී වත්තා වචනක්ඛයමො, සුතසම්පත්තියා සත්තානිං හතසුඛාවහිං

ගම්භීරිං ධම්මකථිං කත්තා යහොති, චාගසම්පත්තියා අප්පිච්යඡො යහොති 

සන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො අසිංසට්යඨො, වීරියසම්පත්තියා ආරද්ධවීරියයො

යහොති සත්තානිං හතපටිපත්තියිං, සතිසම්පත්තියා උපට්ඨිතසති යහොති

අනවජ්ජධම්යමසු, සමාධිසම්පත්තියාඅවික්ඛිත්යතොයහොතිසමාහතචිත්යතො, 

පඤ්ඤාසම්පත්තියා අවිපරීතිං පජානාති, යසො සතියා කුසලාකුසලානිං
ධම්මානිං ගතියයො සමන්යවසමායනො පඤ්ඤාය සත්තානිං හතාහතිං
යථාභූතිංජානිත්වාසමාධිනාතත්ථඑකග්ගචිත්යතොහුත්වාවීරියයනඅහතා 
සත්යතනියසයධත්වාහයතනියයොයජති.යතනාහ– 

‘‘පියයොගරුභාවනීයයො, වත්තාචවචනක්ඛයමො; 

ගම්භීරඤ්චකථිංකත්තා, යනොචට්ඨායනනියයොජයකො’’ති. (අ.නි. 

7.37; යනත්ති.113) – 

එවිං ගුණසමන්නාගතඤ්ච කලයාණමිත්තිං උපනිස්සාය මහාපුරියසො 
අත්තයනො උපනිස්සයසම්පත්තිිං සම්මයදව පරියයොදයපති.
සුවිසුද්ධාසයපයයොයගොචහුත්වා චතූහ යලහසමන්නාගයතොනචියරයනව
අට්ඨඞ්යග සයමොධායනත්වා මහාභිනීහාරිං කයරොන්යතො ය ොධිසත්තභායව
පතිට්ඨහතිඅනිවත්තිධම්යමොනියයතොසම්ය ොධිපරායයනො. 

තස්සිමානි චත්තාරි බ ානි. අජ් ත්තිකබ ං යා සම්මාසම්ය ොධියිං

අත්තසන්නිස්සයා ධම්මගාරයවන අභිරුචි එකන්තනින්නජ්ඣාසයතා, යාය
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මහාපුරියසො අත්තාධිපති ලජ්ජාපස්සයයො අභිනීහාරසම්පන්යනො ච හුත්වා

පාරමියයො පූයරත්වා සම්මාසම්ය ොධිිං පාපුණාති. බාහිරබ ං යා

සම්මාසම්ය ොධියිංපරසන්නිස්සයාඅභිරුචි එකන්තනින්නජ්ඣාසයතා, යාය
මහාපුරියසො යලොකාධිපති මානාපස්සයයො අභිනීහාරසම්පන්යනො ච හුත්වා

පාරමියයො පූයරත්වා සම්මාසම්ය ොධිිං පාපුණාති. උපනිස්සෙබ ං යා
සම්මාසම්ය ොධියිං උපනිස්සයසම්පත්තියා අභිරුචි 

එකන්තනින්නජ්ඣාසයතා, යාය මහාපුරියසො තික්ඛින්ද්රියයො විසදධාතුයකො 
සතිසන්නිස්සයයො අභිනීහාරසම්පන්යනො ච හුත්වා පාරමියයො පූයරත්වා

සම්මාසම්ය ොධිිං පාපුණාති. පයෙොගබ ං යා සම්මාසම්ය ොධියිං තජ්ජා

පයයොගසම්පදා සක්කච්චකාරිතා සාතච්චකාරිතා, යාය මහාපුරියසො
විසුද්ධපයයොයගො නිරන්තරකාරී අභිනීහාරසම්පන්යනො ච හුත්වා පාරමියයො
පූයරත්වාසම්මාසම්ය ොධිිංපාපුණාති. 

එවමයිං චතූහ පච්චයයහ චතූහ යහතූහ චතූහ ච  යලහ 
සම්පන්නසමුදාගයමො අට්ඨඞ්ගසයමොධානසම්පාදියතො අභිනීහායරොපාරමීනිං

පච්චයයො මූලකාරණභාවයතො. යස්ස ච පවත්තියා මහාපුරියස චත්තායරො

අච්ඡරිො අබ්භතා ධම්මා පතිට්ඨහන්ති, සබ් සත්තනිකායිං අත්තයනො
ඔරසපුත්තිං විය පියචිත්යතන පරිග්ගණ්හාති. න චස්ස චිත්තිං
පුත්තසිංකියලසවයසන සිංකිලිස්සති. සත්තානිං හතසුඛාවයහො චස්ස
අජ්ඣාසයයොපයයොයගොචයහොති.අත්තයනොචබුද්ධකාරකධම්මා උපරූපරි
වඩ්ඪන්ති පරිපච්චන්ති ච. යයතො ච මහාපුරියසො උළාරතයමන
පුඤ්ඤාභිසන්යදන කුසලාභිසන්යදනපවත්තියාපච්චයයනසුඛස්සාහායරන
සමන්නාගයතො සත්තානිං දක්ඛියණය්යයො උත්තමගාරවට්ඨානිං අසදිසිං
පුඤ්ඤක්යඛත්තඤ්ච යහොති. එවමයනකගුයණො අයනකානිසිංයසො
මහාභිනීහායරොපාරමීනිංපච්චයයොතියවදිතබ්ය ො. 

යථා ච අභිනීහායරො, එවිං මහාකරුණා උපායයකොසල්ලඤ්ච. තත්ථ 

උපාෙයකොසල් ං නාම දානාදීනිං ය ොධිසම්භාරභාවස්ස නිමිත්තභූතා 

පඤ්ඤා, යාහ මහාකරුණූපායයකොසල්ලතාහ මහාපුරිසානිං
අත්තසුඛනිරයපක්ඛතා නිරන්තරිං පරහතකරණපසුතතා සුදුක්කයරහපි
මහාය ොධිසත්තචරියතහ විසාදාභායවො 
පසාදසම්බුද්ධිදස්සනසවනානුභාස්සරණකායලසුපි සත්තානිං
හතසුඛප්පටිලාභයහතුභායවො ච සම්පජ්ජති. තථා හස්ස පඤ්ඤාය

බුද්ධභාවසිද්ධි, කරුණායබුද්ධකම්මසිද්ධි, පඤ්ඤායසයිංතරති, කරුණාය

පයරතායරති, පඤ්ඤායපරදුක්ඛිංපරිජානාති, කරුණාය පරදුක්ඛපතිකාරිං

ආරභති, පඤ්ඤාය ච දුක්යඛ නිබ්බින්දති, කරුණාය දුක්ඛිං සම්පටිච්ඡති, 

තථා පඤ්ඤායනිබ් ානාභිමුයඛො යහොති, කරුණාය වට්ටිං පාපුණාති, තථා

කරුණාය සිංසාරාභිමුයඛො යහොති, පඤ්ඤාය තර නාභිරමති, පඤ්ඤාය ච 

සබ් ත්ථ විරජ්ජති, කරුණානුභාගතත්තා න ච න සබ්ය සිං අනුභාග්ගහාය

පවත්යතො, කරුණාය සබ්ය පි අනුභාකම්පති, පඤ්ඤානුභාගතත්තා න ච න
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සබ් ත්ථ විරත්තචිත්යතො, පඤ්ඤායචඅහිංකාරමමිංකාරාභායවො, කරුණාය

ආලසියදීනතාභායවො, තථා පඤ්ඤාකරුණාහ යථාක්කමිං අත්තපරනාථතා

ධීරවීරභායවො, අනත්තන්තපඅපරන්තපතා, අත්තහතපරහතනිප්ඵත්ති, 

නිබ්භයාභිිංසනකභායවො, ධම්මාධිපතියලොකාධිපතිතා, 

කතඤ්ඤුපුබ් කාරිභායවො, යමොහතණ්හාවිගයමො, විජ්ජාචරණසිද්ධි, 
 ලයවසාරජ්ජනිප්ඵත්තීති සබ් ස්සාපි පාරමිතාඵලස්ස වියසයසන 

උපායභාවයතොපඤ්ඤාකරුණාපාරමීනිංපච්චයයො.ඉදඤ්චද්වයිංපාරමීනිං
වියපණිධානස්සාපි පච්චයයො. 

තථා උස්සාහඋම්මඞ්ගඅවත්ථානහතචරියා ච පාරමීනිං පච්චයාති 

යවදිතබ් ා, යාබුද්ධභාවස්සඋප්පත්තිට්ඨානතාය බුද්ධභූමයෙොතිවුච්චන්ති.

තත්ථ උස්සායහො නාම ය ොධිසම්භාරානිං අබ්භුස්සහනවීරියිං. උම්මඞ්යගො 

නාම ය ොධිසම්භායරසු උපායයකොසල්ලභූතා පඤ්ඤා. අවත්ථානං නාම

අධිට්ඨානිං අචලාධිට්ඨානතා. හිතචරිො නාම යමත්තාභාවනා
කරුණාභාවනාච. 

තථා යනක්ඛම්මපවියවකඅයලොභායදොසායමොහනිස්සරණප්පයභදා ඡ

අජ් ාසො. යනක්ඛම්මජ්ඣාසයා හ ය ොධිසත්තා යහොන්ති කායමසු 

ඝරාවායස ච යදොසදස්සාවියනො, තථා පවියවකජ්ඣාසයා සඞ්ගණිකාය

යදොසදස්සාවියනො, අයලොභජ්ඣාසයා යලොයභ යදොසදස්සාවියනො, 

අයදොසජ්ඣාසයා යදොයස යදොසදස්සාවියනො, අයමොහජ්ඣාසයා යමොයහ

යදොසදස්සාවියනො, නිස්සරණජ්ඣාසයා සබ් භයවසු යදොසදස්සාවියනොති.
තස්මා එයත ය ොධිසත්තානිං ඡ අජ්ඣාසයා දානාදීනිං පාරමීනිං පච්චයාති
යවදිතබ් ා.නහයලොභාදීසු ආදීනවදස්සයනනඅයලොභාදීනිංඅධිකභායවන

ච විනා දානාදිපාරමියයො සම්භවන්ති, අයලොභාදීනඤ්හ අධිකභායවන
පරිච්චාගාදිනින්නචිත්තතාඅයලොභජ්ඣාසයාදිතාති යවදිතබ් ා. 

යථා යචයත එවිං දානජ්ඣාසයතාදයයොපි ය ොධියා චරන්තානිං
ය ොධිසත්තානිංදානාදිපාරමීනිංපච්චයයො.දානජ්ඣාසයතායහය ොධිසත්තා 
තප්පටිපක්යඛ මච්යඡයර යදොසදස්සාවියනො හුත්වා සම්මයදව දානපාරමිිං
පරිපූයරන්ති. සීලජ්ඣාසයතාය දුස්සීයලය යදොසදස්සාවියනො හුත්වා
සම්මයදව සීලපාරමිිං පරිපූයරන්ති. යනක්ඛම්මජ්ඣාසයතාය කායමසු

ඝරාවායස ච, යථාභූතඤාණජ්ඣාසයතාය අඤ්ඤායණ විචිකිච්ඡාය ච, 

වීරියජ්ඣාසයතාය යකොසජ්යජ, ඛන්තියජ්ඣාසයතාය අක්ඛන්තියිං, 

සච්චජ්ඣාසයතාය විසිංවායද, අධිට්ඨානජ්ඣාසයතාය අනධිට්ඨායන, 

යමත්තාජ්ඣාසයතාය  යාපායද, උයපක්ඛාජ්ඣාසයතාය යලොකධම්යමසු 
ආදීනවදස්සාවියනො හුත්වා සම්මයදව යනක්ඛම්මාදිපාරමියයො පරිපූයරන්ති. 
දානජ්ඣාසයතාදයයොදානාදිපාරමීනිංනිප්ඵත්තිකාරණත්තාපච්චයයො. 
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තථාඅපරිච්චාගපරිච්චාගාදීසුයථාක්කමිං ආදීනවානිසිංසපච්චයවක්ඛණා
දානාදිපාරමීනිං පච්චයයො. තත්ථායිං 
පච්චයවක්ඛණාවිධියඛත්තවත්ථුහරඤ්ඤසුවණ්ණයගොමහිංසදාසිදාසපුත්තදා
රාදිපරිග්ගහ යාසත්තචිත්තානිං සත්තානිං යඛත්තාදීනිං වත්ථුකාමභායවන
 හුපත්ථනීයභාවයතො රාජයචොරාදිසාධාරණභාවයතො විවාදාධිට්ඨානයතො
සපත්තකරණයතොනිස්සාරයතොපටිලාභපරිපාලයනසු පරවියහඨනයහතුයතො
විනාසනිමිත්තඤ්ච යසොකාදිඅයනකවිහත යසනාවහයතො
තදාසත්තිනිදානඤ්ච මච්යඡරමලපරියුට්ඨිතචිත්තානිං
අපායූපපත්තියහතුභාවයතොතිඑවිංවිවිධවිපුලානත්ථාවහානි පරිග්ගහවත්ථූනි
නාම. යතසිං පරිච්චායගොයයව එයකො යසොත්ථිභායවොති පරිච්චායග
අප්පමායදො කරණීයයො. 

අපිචයාචයකොයාචමායනොඅත්තයනොගුය්හස්සආචික්ඛනයතො‘‘මය්හිං 

විස්සාසියකො’’ති ච, ‘‘පහාය ගමනීයමත්තයනො සන්තකිං ගයහත්වා

පරයලොකිං යාහීති මය්හිං උපයදසයකො’’ති ච, ‘‘ආදිත්යත විය අගායර
මරණග්ගිනා ආදිත්යත යලොයක තයතො මය්හිං සන්තකස්ස

අපවාහකසහායයො’’ති ච, ‘‘අපවාහතස්ස චස්ස
අඣාපනනික්යඛපට්ඨානභූයතො’’ති ච දානසඞ්ඛායත කලයාණකම්මස්මිිං
සහායභාවයතො සබ් සම්පත්තීනිං අග්ගභූතාය පරමදුල්ලභාය බුද්ධභූමියා
සම්පත්තියහතුභාවයතො ච ‘‘පරයමො කලයාණමිත්යතො’’ති ච 

පච්චයවක්ඛිතබ් ිං. 

තථා ‘‘උළායරකම්මනිඅයනනාහිංසම්භාවියතො, තස්මාසාසම්භාවනා

අවිතථා කාතබ් ා’’ති ච, ‘‘එකන්තයභදිතාය ජීවිතස්ස අයාචියතනාපි මයා

දාතබ් ිං, පයගව යාචියතනා’’ති ච, ‘‘උළාරජ්ඣාසයයහ ගයවසිත්වාපි
දාතබ් යතො සයයමවාගයතො මම පුඤ්යඤනා’’ති ච ‘‘යාචකස්ස

දානාපයදයසන මය්හයමවායමනුභාග්ගයහො’’ති ච, ‘‘අහිං විය අයිං සබ්ය ොපි

යලොයකො මයා අනුභාග්ගයහතබ්ය ො’’ති ච, ‘‘අසති යාචයක කථිං මය්හිං

දානපාරමී පූයරයයා’’ති ච, ‘‘යාචකානයමව චත්ථාය මයා සබ්ය ො 

පරිග්ගයහතබ්ය ො’’ති ච, ‘‘මිං අයාචිත්වාව මම සන්තකිං යාචකා කදා

සයයමව ගණ්යහයය’’න්ති ච, ‘‘කථමහිං යාචකානිං පියයො චස්සිං

මනායපො’’තිච, ‘‘කථිංවායත මය්හිංපියාචස්සුමනාපා’’තිච, ‘‘කථිංවාහිං
දදමායනොදත්වාපිචඅත්තමයනොචස්සිං පමුදියතොපීතියසොමනස්සජායතො’’ති

ච, ‘‘කථිං වා යම යාචකා භයවයයිං උළායරො ච දානජ්ඣාසයයො’’ති ච, 

‘‘කථිංවාහමයාචියතොඑවයාචකානිංහදයමඤ්ඤායදයදයය’’න්තිච, ‘‘සති

ධයනයාචයකචඅපරිච්චායගොමහතීමය්හිංවඤ්චනා’’තිච, ‘‘කථිංවාහිං
අත්තයනො අඞ්ගානි ජීවිතිං වාපි යාචකානිං පරිච්චයජයය’’න්ති ච
පරිච්චාගනින්නතා උපට්ඨයපතබ් ා.අපිච ‘‘අත්යථොනාමායිංනිරයපක්ඛිං

දායකමනුභාගච්ඡති, යථා තිං නිරයපක්ඛිං යඛපකිං කිටයකො’’ති ච අත්යථ
නිරයපක්ඛතායචිත්තිංඋප්පායදතබ් ිං. 
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යාචමායනො පන යදි පියපුග්ගයලො යහොති, ‘‘පියයො මිං යාචතී’’ති

යසොමනස්සිං උප්පායදතබ් ිං. අථ උදාසීනපුග්ගයලො යහොති, ‘‘අයිං මිං
යාචමායනො අද්ධා ඉමිනා පරිච්චායගන මිත්යතො යහොතී’’ති යසොමනස්සිං
උප්පායදතබ් ිං. දදන්යතොපි හ යාචකානිං පියයො යහොතීති. අථ පන යවරී

පුග්ගයලො යාචති, ‘‘පච්චත්ථියකො මිං යාචති, අයිං මිං යාචමායනො අද්ධා
ඉමිනාපරිච්චායගනයවරීපියයොමිත්යතොයහොතී’’ති වියසයසනයසොමනස්සිං
උප්පායදතබ් ිං. එවිං පියපුග්ගයල විය මජ්ඣත්තයවරිපුග්ගයලසුපි 

යමත්තාපුබ් ඞ්ගමිංකරුණිංඋපට්ඨයපත්වාවදාතබ් ිං. 

සයච පනස්ස චිරකාලපරිභාවිතත්තා යලොභස්ස යදයයධම්මවිසයා 

යලොභධම්මා උප්පජ්යජයයිං, යතන ය ොධිසත්තපටිඤ්යඤන ඉති

පටිසඤ්චික්ඛිතබ් ිං ‘‘නනුභා තයා සප්පුරිසසම්ය ොධාය අභිනීහාරිං
කයරොන්යතන සබ් සත්තානිං උපකාරත්ථාය අයිං කායයො නිස්සට්යඨො

තප්පරිච්චාගමයඤ්ච පුඤ්ඤිං, තත්ථ නාම යත  ාහයරපි වත්ථුස්මිිං

අභිසඞ්ගප්පවත්තිහත්ථිසිනානසදිසීයහොති, තස්මාතයාන කත්ථචිසඞ්යගො
උප්පායදතබ්ය ො. යසයයථාපි නාම මහයතො යභසජ්ජරුක්ඛස්ස තිට්ඨයතො 

මූලිං මූලත්ථිකා හරන්ති, පපටිකිං තචිං ඛන්ධිං විටපිං සාරිං සාඛිං පලාසිං

පුප්ඵිංඵලිං ඵලත්ථිකාහරන්ති, නතස්සරුක්ඛස්ස‘මය්හිංසන්තකිංඑයත

හරන්තී’ති විතක්කසමුදාචායරො යහොති, එවයමව සබ් යලොකහතාය 
උස්සුක්කමාපජ්ජන්යතන මයා මහාදුක්යඛ අකතඤ්ඤුයක නිච්චාසුචිම්හ
කායය පයරසිං උපකාරාය විනියුජ්ජමායන අණුමත්යතොපි මිච්ඡාවිතක්යකො
න උප්පායදතබ්ය ො. යකො වා එත්ථ වියසයසො අජ්ඣත්තික ාහයරසු

මහාභූයතසු එකන්තයභදනවිකිරණවිද්ධිංසනධම්යමසු, යකවලිං පන 

සම්යමොහවිජම්භිතයමතිං, යදිදිංඑතිංමමඑයසොහමස්මිඑයසො යමඅත්තාති
අභිනියවයසො. තස්මා  ාහයරසු විය අජ්ඣත්තියකසුපි කරචරණනයනාදීසු
මිංසාදීසු ච අනයපක්යඛන හුත්වා ‘තිං තදත්ථිකා හරන්තූ’ති
නිස්සට්ඨචිත්යතනභවිතබ් ’’න්ති. 

එවිං පටිසඤ්චික්ඛයතො චස්ස සම්ය ොධාය පහතත්තස්ස කායජීවියතසු 

නිරයපක්ඛස්ස අප්පකසියරයනව කායවචීමයනොකම්මානි සුවිසුද්ධානි
යහොන්ති. යසො සුවිසුද්ධකායවචීමයනොකම්මන්යතො විසුද්ධාජීයවො
ඤායපටිපත්තියිං ඨියතො අපායුපායයකොසල්ලසමන්නාගයමන
භියයයොයසොමත්තාය යදයයධම්මපරිච්චායගන අභයදානසද්ධම්මදායනහ ච
සබ් සත්යත අනුභාග්ගණ්හතුිං සමත්යථො යහොතීති අයිං තාව දානපාරමියිං
පච්චයවක්ඛණානයයො. 

සීලපාරමියිං පන එවිං පච්චයවක්ඛිතබ් ිං – ඉදඤ්හ සීලිං නාම 
ගඞ්යගොදකාදීහ වියසොයධතුිං අසක්කුයණයයස්ස යදොසමලස්ස

වික්ඛාලනජලිං, හරිචන්දනාදීහ වියනතුිං අසක්කුයණයයස්ස

රාගාදිපරිළාහස්ස විනයනිං, හාරමකුටකුණ්ඩලාදීහ පචුරජනාලඞ්කායරහ
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පටුන 

අසාධාරයණොසාධූනිංඅලඞ්කාරවියසයසො, සබ් දිසාවායනයතොඅකිත්තියමො 

සබ් කාලානුභාරූයපො ච සුරභිගන්යධො, ඛත්තියමහාසාලාදීහ යදවතාහ ච

වන්දනීයාදිභාවාවහනයතො පරයමො වසීකරණමන්යතො, 

චාතුමහාරාජිකාදියදවයලොකායරොහණයසොපානපන්ති, ඣානාභිඤ්ඤානිං

අධිගමූපායයො, නිබ් ානමහානගරස්ස සම්පාපකමග්යගො, 

සාවකය ොධිපච්යචකය ොධිසම්මාසම්ය ොධීනිං පතිට්ඨානභූමි, යිං යිං වා

පනිච්ඡිතිං පත්ථිතිං, තස්ස තස්ස සමිජ්ඣනූපායභාවයතො
චින්තාමණිකප්පරුක්ඛාදියකචඅතියසති. 

වුත්තඤ්යචතිං භගවතා – ‘‘ඉජ්ඣති, භික්ඛයව, සීලවයතො

යචයතොපණිධිවිසුද්ධත්තා’’ති(දී.නි.3.337; අ.නි.8.35). අපරම්පිවුත්තිං – 

‘‘ආකඞ්යඛයය යච, භික්ඛයව, භික්ඛු ‘සබ්රහ්මචාරීනිං පියයො ච අස්සිං

මනායපොචගරු චභාවනීයයොචා’ති, සීයලස්යවවස්ස පරිපූරකාරී’’තිආදි(ම.

නි. 1.65). තථා‘‘අවිප්පටිසාරත්ථානියඛො, ආනන්ද, කුසලානිසීලානී’’ති(අ.

නි. 11.1). ‘‘පඤ්චියම, ගහපතයයො, ආනිසිංසා සීලවයතො

සීලසම්පදායා’’තිආදිසුත්තානඤ්ච (දී. නි. 2.150; 3.316; අ. නි. 5.213; 

මහාව. 285) වයසන සීලස්ස ගුණා පච්චයවක්ඛිතබ් ා. තථා 

අග්ගික්ෙන්යධොපමසුත්තාදීනිං (අ. නි. 7.72) වයසන සීලවිරයහ ආදීනවා.
පීතියසොමනස්සනිමිත්තයතො අත්තානුභාවාදපරාපවාදදණ්ඩදුග්ගතිභයාභාවයතො
විඤ්ඤූහ පාසිංසභාවයතො අවිප්පටිසාරයහතුයතො යසොත්ථිට්ඨානයතො 
අතිජනසාපයතයයාධිපයතයයායුරූපට්ඨාන න්ධුමිත්තසම්පත්තීනිං
අතිසයනයතො ච සීලිං පච්චයවක්ඛිතබ් ිං. සීලවයතො හ අත්තයනො
සීලසම්පදායහතු මහන්තිං පීතියසොමනස්සිං උප්පජ්ජති – ‘‘කතිං වත මයා

කුසලිං, කතිංකලයාණිං, කතිංභීරුත්තාණ’’න්ති. 

තථාසීලවයතොඅත්තානඋපවදති, නපයරවිඤ්ඤූ, දණ්ඩදුග්ගතිභයානිං 
සම්භයවො එව නත්ථි. ‘‘සීලවා පුරිසපුග්ගයලො කලයාණධම්යමො’’ති

විඤ්ඤූනිංපාසිංයසො යහොති.තථාසීලවයතොය්වායිං ‘‘කතිංවතමයාපාපිං, 

කතිංලුද්දකිං, කතිංකිබ්බිස’’න්ති දුස්සීලස්සවිප්පටිසායරොඋප්පජ්ජති, යසො
න යහොති. සීලඤ්ච නායමතිං අප්පමාදාධිට්ඨානයතො
යභොග යසනාදිපරිහාරමුයඛන මහයතො අත්ථස්ස සාධනයතො

මඞ්ගලභාවයතො ච පරමිං යසොත්ථිට්ඨානිං, නිහීනජච්යචොපි සීලවා
ඛත්තියමහාසාලාදීනිං පූජනීයයො යහොතීති කුලසම්පත්තිිං අතියසති

සීලසම්පදා, ‘‘තිං කිිං මඤ්ඤසි, මහාරාජ? ඉධ යත අස්ස දායසො 

කම්මකයරො’’තිආදිවචනඤ්යචත්ථ (දී. නි. 1.186) සාධකිං. යචොරාදීහ
අසාධාරණයතො පරයලොකානුභාගමනයතො මහප්ඵලභාවයතො
සමථාදිගුණාධිට්ඨානයතො ච  ාහරධනිං අතියසති සීලිං. පරමස්ස 
චිත්තිස්සරියස්ස අධිට්ඨානභාවයතො ඛත්තියාදීනිං ඉස්සරියිං අතියසති සීලිං. 

සීලනිමිත්තඤ්හ තිංතිංසත්තනිකායයසු සත්තානිං ඉස්සරියිං, 
වස්සසතදීඝප්පමාණයතො ජීවිතයතො එකාහම්පි සීලවයතො ජීවිතස්ස
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පටුන 

විසිට්ඨතාවචනයතො සති ච ජීවියත සික්ඛානික්ඛිපනස්ස මරණතාවචනයතො

සීලිං ජීවිතයතො විසිට්ඨතරිං. යවරීනම්පි මනුභාඤ්ඤභාවාවහනයතො
ජරායරොගවිපත්තීහ අනභිභවනීයයතො ච රූපසම්පත්තිිං අතියසති සීලිං.
පාසාදහම්මියාදිට්ඨානවියසයස රාජයුවරාජයසනාපතිආදිට්ඨානවියසයස ච
අතියසති සීලිං සුඛවියසසාධිට්ඨානභාවයතො. සභාවසිනිද්යධ
සන්තිකාවචයරපි  න්ධුජයන මිත්තජයන ච අතියසති
එකන්තහතසම්පාදනයතො පරයලොකානුභාගමනයතො ච ‘‘න තිං මාතාපිතා

කයරා’’තිආදිවචනඤ්යචත්ථ (ධ. ප. 43) සාධකිං. තථා
හත්ථිඅස්සරථපත්ති ලකායයහ මන්තාගදයසොත්ථානප්පයයොයගහ ච 

දුරාරක්ඛිං අත්තානිංආරක්ඛාභායවන සීලයමව විසිට්ඨතරිං අත්තාධීනයතො
අපරාධීනයතො මහාවිසයයතො ච. යතයනවාහ – ‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති

ධම්මචාරි’’න්තිආදි (ජා. 1.10.102). එවමයනකගුණසමන්නාගතිං සීලන්ති
පච්චයවක්ඛන්තස්ස අපරිපුණ්ණා යචව සීලසම්පදා පාරිපූරිිං ගච්ඡති
අපරිසුද්ධාචපාරිසුද්ධිිං. 

සයච පනස්ස දීඝරත්තිං පරිචයයන සීලපටිපක්ඛා ධම්මා යදොසාදයයො 

අන්තරන්තරා උප්පජ්යජයයිං, යතන ය ොධිසත්තපටිඤ්යඤන එවිං

පටිසඤ්චික්ඛිතබ් ිං– නනුභාතයාසම්ය ොධායපණිධානිංකතිං, සීලවිකයලන

ච න සක්කා යලොකියාපි සම්පත්තියයො පාපුණිතුිං, පයගව යලොකුත්තරා, 
සබ් සම්පත්තීනිං පන අග්ගභූතාය සම්මාසම්ය ොධියා අධිට්ඨානභූයතන

සීයලන පරමුක්කිංසගයතන භවිතබ් ිං, තස්මා ‘‘කිකීව අණ්ඩ’’න්තිආදිනා 

(විසුද්ධි. 1.19; දී.නි. අට්ඨ. 1.7) වුත්තනයයනසම්මා සීලිං රක්ඛන්යතන 
සුට්ඨුතරිංතයායපසයලනභවිතබ් ිං. 

අපි ච තයා ධම්මයදසනාය යානත්තයය සත්තානිං

අවතාරණපරිපාචනානි කාතබ් ානි, සීලවිකලස්සචවචනිංනපච්යචතබ් ිං

යහොති, අසප්පායාහාරවිචාරස්ස විය යවජ්ජස්ස තිකිච්ඡනිං, තස්මා කථාහිං
සද්යධයයයො හුත්වා සත්තානිං අවතාරණපරිපාචනානි කයරයයන්ති
සභාවපරිසුද්ධසීයලන භවිතබ් ිං. කිඤ්ච ඣානාදිගුණවියසසයයොයගන යම

සත්තානිං උපකාරකරණසමත්ථතා පඤ්ඤාපාරමිආදිපරිපූරණඤ්ච, 
ඣානාදයයො ච ගුණා සීලපාරිසුද්ධිිං විනාන සම්භවන්තීති සම්මයදව සීලිං 
පරියසොයධතබ් ිං. 

තථා ‘‘සම් ායධොඝරාවායසොරයජොපයථො’’තිආදිනා (දී.නි.1.191; සිං.

නි. 2.154; ම. නි. 1.291; 2.10) ඝරාවායස, ‘‘අට්ඨිකඞ්කලූපමා

කාමා’’තිආදිනා (ම. නි. 1.234; පාචි. 175) ‘‘මාතාපි පුත්යතන

විවදතී’’තිආදිනා (ම. නි. 1.178) ච කායමසු, ‘‘යසයයථාපි පුරියසො ඉණිං

ආදායකම්මන්යත පයයොයජයයා’’තිආදිනා (දී.නි. 1.218) කාමච්ඡන්දාදීසු

ආදීනවදස්සනපුබ් ඞ්ගමා වුත්තවිපරියායයන ‘‘අබ්යභොකායසො

පබ් ජ්ජා’’තිආදිනා (දී. නි. 1.191; සිං. නි. 2.154) පබ් ජ්ජාදීසු 
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ආනිසිංසපටිසඞ්ඛාවයසන යනක්ඛම්මපාරමියිං පච්චයවක්ඛණා යවදිතබ් ා.

අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථායරො පන දුක්ඛක්ඛන්ධ- (ම. නි. 1.163

ආදයයො) ආසිවියසොපමසුත්තා-(සිං.නි.4.238) දිවයසනයවදිතබ්ය ො. 

තථා ‘‘පඤ්ඤාය විනා දානාදයයො ධම්මා න විසුජ්ඣන්ති, යථාසකිං
 යාපාරසමත්ථාචනයහොන්තී’’තිපඤ්ඤාගුණාමනසිකාතබ් ා. යයථවහ

ජීවියතන විනා සරීරයන්තිං න යසොභති, න ච අත්තයනො කිරියාසු

පටිපත්තිසමත්ථිං යහොති, යථාචචක්ඛාදීනිඉන්ද්රියානිවිඤ්ඤායණනවිනා

යථාසකිං විසයයසුකිච්චිං කාතුිං නප්පයහොන්ති, එවිං සද්ධාදීනි ඉන්ද්රියානි
පඤ්ඤාය විනා සකිච්චපටිපත්තියිං අසමත්ථානීති පරිච්චාගාදිපටිපත්තියිං
පඤ්ඤා පධානකාරණිං. උම්මීලිතපඤ්ඤාචක්ඛුකා හ මහාය ොධිසත්තා
අත්තයනො අඞ්ගපච්චඞ්ගානිපි දත්වා අනත්තුක්කිංසකා අපරවම්භකා ච 

යහොන්ති, යභසජ්ජරුක්ඛාවියවිකප්පරහතාකාලත්තයයපියසොමනස්සජාතා.
පඤ්ඤාවයසනහ උපායයකොසල්ලයයොගයතොපරිච්චායගොපරහතප්පවත්තියා
දානපාරමිභාවිංඋයපති.අත්තත්ථඤ්හ දානිංවඩ්ඪිසදිසිංයහොති. 

තථා පඤ්ඤාය අභායවන තණ්හාදිසිංකියලසාවියයොගයතො සීලස්ස

විසුද්ධි එව න සම්භවති, කුයතො සබ් ඤ්ඤුගුණාධිට්ඨානභායවො. පඤ්ඤවා
එව ච ඝරාවායස කාමගුයණසු සිංසායර ච ආදීනවිං පබ් ජ්ජාය
ඣානසමාපත්තියිං නිබ් ායන ච ආනිසිංසිං සුට්ඨු සල්ලක්යඛන්යතො
පබ් ජිත්වාඣානසමාපත්තියයොනිබ් ත්යතත්වානිබ් ානාභිමුයඛොපයර ච
තත්ථ පතිට්ඨායපති. වීරියඤ්ච පඤ්ඤාවිරහතිං යථිච්ඡිතමත්ථිංන සායධති 

දුරාරම්භභාවයතො. වරයමව හ අනාරම්යභො දුරාරම්භයතො, පඤ්ඤාසහයතන
පන වීරියයනන කිඤ්චි දුරධිගමිං උපායපටිපත්තියතො. තථා පඤ්ඤවා එව

පරාපකාරාදීනිං අධිවාසකජාතියකො යහොති, න දුප්පඤ්යඤො.
පඤ්ඤාවිරහතස්ස ච පයරහ උපනීතා අපකාරා ඛන්තියා පටිපක්ඛයමව 

අනුභාබ්රූයහන්ති, පඤ්ඤවයතො පන යත ඛන්තිසම්පත්තියා පරිබ්රූහනවයසන
අස්සා ථිරභාවාය සිංවත්තන්ති. පඤ්ඤවා එව තීණිපි සච්චානි යනසිං 
කාරණානිපටිපක්යඛචයථාභූතිංජානිත්වාපයරසිංඅවිසිංවාදයකොයහොති. 

තථා පඤ්ඤා යලන අත්තානිං උපත්ථම්යභත්වා ධිතිසම්පදාය 

සබ් පාරමීසු අචලසමාදානාධිට්ඨායනො යහොති. පඤ්ඤවා එව ච
පියමජ්ඣත්තයවරිවිභාගිං අකත්වා සබ් ත්ථ හතූපසිංහාරකුසයලො යහොති.
තථා පඤ්ඤාවයසන ලාභාලාභාදියලොකධම්මසන්නිපායත නිබ්බිකාරතාය
මජ්ඣත්යතො යහොති. එවිං සබ් ාසිං පාරමීනිං පඤ්ඤාව පාරිසුද්ධියහතූති

පඤ්ඤාගුණාපච්චයවක්ඛිතබ් ා.අපිචපඤ්ඤායවිනාන දස්සනසම්පත්ති, 

අන්තයරන ච දිට්ඨිසම්පදිං න සීලසම්පදා, සීලදිට්ඨිසම්පදාවිරහතස්ස න

සමාධිසම්පදා, අසමාහයතන ච න සක්කා අත්තහතමත්තම්පි සායධතුිං, 

පයගව උක්කිංසගතිං පරහතන්ති පරහතාය පටිපන්යනන ‘‘නනුභා තයා
සක්කච්චිංපඤ්ඤායපරිවුද්ධියිංආයයොයගොකරණීයයො’’තිය ොධිසත්යතන
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අත්තා ඔවදිතබ්ය ො. පඤ්ඤානුභාභායවන හ මහාසත්යතො
චතුරධිට්ඨානාධිට්ඨියතො චතූහ සඞ්ගහවත්ථූහ යලොකිං අනුභාග්ගණ්හන්යතො

සත්යතනියයානමග්යගඅවතායරති, ඉන්ද්රියානිචයනසිංපරිපායචති. 

තථාපඤ්ඤා යලනඛන්ධායතනාදීසුපවිචය හුයලොපවත්තිනිවත්තියයො 
යාථාවයතො පරිජානන්යතො දානාදයයො ගුයණ වියසසනිබ්ය ධභාගියභාවිං
නයන්යතො ය ොධිසත්තසික්ඛාය පරිපූරකාරී යහොතීති එවමාදිනා
අයනකාකාරයවොකායර පඤ්ඤාගුයණ වවත්ථයපත්වා පඤ්ඤාපාරමී
අනුභාබ්රූයහතබ් ා. 

තථා දිස්සමානානිපි යලොකියානි කම්මානි නිහීනවීරියයන පාපුණිතුිං 

අසක්කුයණයයානි, අගණිතයඛයදන පන ආරද්ධවීරියයන දුරධිගමිං නාම
නත්ථි. නිහීනවීරියයො හ ‘‘සිංසාරමයහොඝයතො සබ් සත්යත
සන්තායරස්සාමී’’ති ආරභිතුයමව න සක්කුණාති. මජ්ඣියමො ආරභිත්වා
අන්තරා යවොසානමාපජ්ජති. උක්කට්ඨවීරියයො පන අත්තසුඛනිරයපක්යඛො 
ආරම්භපාරමිමධිගච්ඡතීති වීරියසම්පත්ති පච්චයවක්ඛිතබ් ා. අපි ච ‘‘යස්ස 

අත්තයනො එව සිංසාරපඞ්කයතො සමුද්ධරණත්ථමාරම්යභො, තස්සාපි න

වීරියස්ස සිථිලභායව මයනොරථානිං මත්ථකප්පත්ති සක්කා සම්භායවතුිං, 
පයගව සයදවකස්ස යලොකස්ස සමුද්ධරණත්ථිං කතාභිනීහායරනා’’ති ච
‘‘රාගාදීනිං යදොසගණානිං මත්තමහාගජානිං විය දුන්නිවාරභාවයතො
තන්නිදානානඤ්ච කම්මසමාදානානිං උක්ඛිත්තාසිකවධකසදිසභාවයතො

තන්නිමිත්තානඤ්ච දුග්ගතීනිං සබ් දා විවටමුඛභාවයතො, තත්ථ
නියයොජකානඤ්ච පාපමිත්තානිං සදා සන්නිහතභාවයතො තයදොවාදකාරිතාය
ච ාලස්ස පුථුජ්ජනභාවස්සසතිසම්භයවයුත්තිංසයයමවසිංසාරදුක්ඛයතො
නිස්සරිතුන්ති මිච්ඡාවිතක්කා වීරියානුභාභායවන දූරීභවන්තී’’ති ච ‘‘යදි පන

සම්ය ොධි අත්තාධීයනන වීරියයන සක්කා සමධිගන්තුිං, කියමත්ථ
දුක්කර’’න්තිචඑවමාදිනානයයනවීරියගුණා පච්චයවක්ඛිතබ් ා. 

තථා ඛන්තිනාමායිංනිරවයසසගුණපටිපක්ඛස්ස යකොධස්සවිධමනයතො

ගුණසම්පාදයනසාධූනමප්පටිහතමායුධිං, පරාභිභවසමත්ථානිංඅලඞ්කායරො, 

සමණබ්රාහ්මණානිං  ලසම්පදා, යකොධග්ගිවිනයනඋදකධාරා, කලයාණස්ස

කිත්තිසද්දස්ස සඤ්ජාතියදයසො, පාපපුග්ගලානිං වචීවිසවූපසමකයරො

මන්තාගයදො, සිංවයර ඨිතානිං පරමා ධීරපකති, ගම්භීරාසයතාය සාගයරො, 

යදොසමහාසාගරස්ස යවලා, අපායද්වාරස්ස පිදහනකවාටිං, 

යදවබ්රහ්මයලොකානිං ආයරොහණයසොපානිං, සබ් ගුණානිං අධිවාසනභූමි, 
උත්තමා කායවචීමයනොවිසුද්ධීතිමනසිකාතබ් ිං. 

අපි ච ‘‘එයත සත්තා ඛන්තිසම්පත්තියා අභාවයතො ඉධයලොයක

තප්පන්ති, පරයලොයක ච තපනීයධම්මානුභායයොගයතො’’ති ච ‘‘යදිපි 

පරාපකාරනිමිත්තිං දුක්ඛිං උප්පජ්ජති, තස්ස පන දුක්ඛස්ස යඛත්තභූයතො
අත්තභායවො බීජභූතඤ්ච කම්මිං මයාව අභිසඞ්ඛත’’න්ති ච ‘‘තස්ස ච
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දුක්ඛස්ස ආණණයකාරණයමත’’න්ති ච ‘‘අපකාරයක අසති කථිං මය්හිං

ඛන්තිසම්පදා සම්භවතී’’ති ච ‘‘යදිපායිං එතරහ අපකාරයකො, අයිං නාම
පුබ්ය  අයනන මය්හිං උපකායරො කයතො’’ති ච ‘‘අපකායරො එව වා
ඛන්තිනිමිත්තතාය උපකායරො’’ති ච ‘‘සබ්ය පියම සත්තා මය්හිං

පුත්තසදිසා, පුත්තකතාපරායධසු ච යකො කුජ්ඣිස්සතී’’ති ච ‘‘යයන

යකොධපිසාචායවයසන අයිං මය්හිං අපරජ්ඣති, ස්වායිං යකොධභූතායවයසො

මයාවියනතබ්ය ො’’තිච, ‘‘යයනඅපකායරනඉදිංමය්හිං දුක්ඛිංඋප්පන්නිං, 

තස්සඅහම්පිනිමිත්ත’’න්තිච, ‘‘යයහධම්යමහඅපකායරොකයතො, යත්ථච

කයතො, සබ්ය පියතතස්මිිංඑවඛයණනිරුද්ධාකස්සිදානියකනයකොයපො 

කාතබ්ය ො’’ති ච, ‘‘අනත්තතායසබ් ධම්මානිංයකොකස්ස අපරජ්ඣතී’’ති
චපච්චයවක්ඛන්යතනඛන්තිසම්පදාඅනුභාබ්රූයහතබ් ා. 

යදි පනස්ස දීඝරත්තිං පරිචයයන පරාපකාරනිමිත්තයකො යකොයධො

චිත්තිං පරියාදාය තිට්යඨයය, යතන ඉති පටිසඤ්චික්ඛිතබ් ිං – ‘‘ඛන්ති
නායමසා පරාපකාරස්ස පටිපක්ඛපටිපත්තීනිං පච්චුපකාරකාරණ’’න්ති ච
‘‘අපකායරො ච මය්හිං දුක්ඛූපනිසා සද්ධාති දුක්ඛුප්පාදයනන සද්ධාය

සබ් යලොයක අනභිරතිසඤ්ඤාය ච පච්චයයො’’ති ච, ‘‘ඉන්ද්රියපකතියහසා
යදිදිංඉට්ඨානිට්ඨවිසයසමායයොයගො.තත්ථ අනිට්ඨවිසයසමායයොයගොමය්හිං
න සියාතිතිංකුයතත්ථලබ්භා’’ති ච ‘‘යකොධවසියකො සත්යතො යකොයධන

උම්මත්යතො වික්ඛිත්තචිත්යතො, තත්ථ කිිං පච්චපකායරනා’’ති ච

‘‘සබ්ය පියම සත්තාසම්මාසම්බුද්යධනඔරසපුත්තාවියපරිපාලිතා, තස්මා

නතත්ථමයා චිත්තයකොයපොකාතබ්ය ො’’තිච, ‘‘අපරාධයකචසතිගුයණ

ගුණවති මයා යකොයපො න කාතබ්ය ො’’ති ච, ‘‘අසති ගුයණ වියසයසන

කරුණායතබ්ය ො’’ති ච ‘‘යකොයපන ච මය්හිං ගුණයසා නිහීයන්තී’’ති ච, 

‘‘කුජ්ඣයනන මය්හිං දුබ් ණ්ණදුක්ඛයසයයාදයයො සපත්තකන්තා 

ආගච්ඡන්තී’’ති ච, ‘‘යකොයධො ච නාමායිං සබ් ාහතකාරයකො

සබ් හතවිනාසයකො ලවා පච්චත්ථියකො’’තිච, ‘‘සතිචඛන්තියානයකොචි

පච්චත්ථියකො’’තිච, ‘‘අපරාධයකන අපරාධනිමිත්තිංයිංආයතිිංලද්ධබ් ිං

දුක්ඛිංසතිචඛන්තියාමය්හිංතදභායවො’’තිච, ‘‘චින්තයනනකුජ්ඣන්යතන

ච මයා පච්චත්ථියකොයයව අනුභාවත්තියතො යහොතී’’ති ච, ‘‘යකොයධ ච මයා
ඛන්තියා අභිභූයත තස්ස දාසභූයතො පච්චත්ථියකො සම්මයදව අභිභූයතො

යහොතී’’තිච, ‘‘යකොධනිමිත්තිංඛන්තිගුණපරිච්චායගොමය්හිංනයුත්යතො’’ති

ච, ‘‘සති ච යකොයධ ගුණවියරොධපච්චනීකධම්යම කථිං යම සීලාදිධම්මා

පාරිපූරිිං ගච්යඡයයිං, අසති ච යතසු කථාහිං සත්තානිං උපකාර හුයලො

පටිඤ්ඤානුභාරූපිංඋත්තමිංසම්පත්තිිං පාපුණිස්සාමී’’තිච, ‘‘ඛන්තියාචසති
 හද්ධා වික්යඛපාභාවයතො සමාහතස්ස සබ්ය  සඞ්ඛාරා අනිච්චයතො
දුක්ඛයතො සබ්ය  ධම්මා අනත්තයතො නිබ් ානඤ්ච 
අසඞ්ඛතාමතසන්තපණීතතාදිභාවයතො නිජ්ඣානිං ඛමන්ති බුද්ධධම්මා ච 

අචින්යතයයාපරියමයයප්පභාවා’’ති. 
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තයතො ච අනුභායලොමියිං ඛන්තියිං ඨියතො යකවලා ඉයම
අත්තත්තනියභාවරහතා ධම්මමත්තා යථාසකිං පච්චයයහ උප්පජ්ජන්ති

වයන්ති, න කුයතොචි ආගච්ඡන්ති, න කුහඤ්චි ගච්ඡන්ති, න ච කත්ථචි

පතිට්ඨිතා, න යචත්ථ යකොචි කස්සචි  යාපායරොති 

අහිංකාරමමිංකාරානධිට්ඨානතා නිජ්ඣානිං ඛමති, යයන ය ොධිසත්යතො 
ය ොධියා නියයතො අනාවත්තිධම්යමො යහොතීති එවමාදිනා ඛන්තිපාරමියා
පච්චයවක්ඛණා යවදිතබ් ා. 

තථාසච්යචනවිනාසීලාදීනිංඅසම්භවයතොපටිඤ්ඤානුභාරූපිංපටිපත්තියා 

අභාවයතො ච, සච්චධම්මාතික්කයම ච සබ් පාපධම්මානිං සයමොසරණයතො
අසච්චසන්ධස්ස අපච්චයකභාවයතො ආයතිඤ්චඅනායදයයවචනතාවහනයතො 

සම්පන්නසච්චස්ස ච, සබ් ගුණාධිට්ඨානභාවයතො සච්චාධිට්ඨායනන 
සබ් ය ොධිසම්භාරානිං පාරිසුද්ධිපාරිපූරිසාමත්ථියයතො
සභාවධම්මාවිසිංවාදයනන සබ් ය ොධිසම්භාරකිච්චකරණයතො

ය ොධිසත්තපටිපත්තියා ච, පරිනිප්ඵත්තියතොතිආදිනා සච්චපාරමියා
සම්පත්තියයොපච්චයවක්ඛිතබ් ා. 

තථා දානාදීසු දළ්හසමාදානිං තිංපටිපක්ඛසන්නිපායත ච යනසිං 
අචලාධිට්ඨානිං තත්ථ ච ධීරවීරභාවිං විනා න දානාදිසම්භාරා
සම්ය ොධිනිමිත්තා සම්භවන්තීතිආදිනා අධිට්ඨායන ගුණා
පච්චයවක්ඛිතබ් ා. 

තථා‘‘අත්තහතමත්යතඅවතිට්ඨන්යතනාපිසත්යතසුහතචිත්තතිං විනා

නසක්කාඉධයලොකපරයලොකසම්පත්තියයොපාපුණිතුිං, පයගවසබ් සත්යත 

නිබ් ානසම්පත්තියිං පතිට්ඨායපතුකායමනා’’ති ච, ‘‘පච්ඡා සබ් සත්තානිං 
යලොකුත්තරසම්පත්තිිං ආකඞ්ඛන්යතන ඉදානි යලොකියසම්පත්තිආකඞ්ඛා

යුත්තරූපා’’ති ච, ‘‘ඉදානිආසයමත්යතන පයරසිං හතසුඛූපසිංහාරිං කාතුිං

අසක්යකොන්යතො කදා පයයොයගන තිං සායධස්සාමී’’ති ච, ‘‘ඉදානි මයා
හතසුඛූපසිංහායරන සිංවඩ්ඪිතා පච්ඡා ධම්මසිංවිභාගසහායා මය්හිං

භවිස්සන්තී’’ති ච, ‘‘එයතහ විනා න මය්හිං ය ොධිසම්භාරා සම්භවන්ති, 
තස්මා සබ් බුද්ධගුණවිභූතිනිප්ඵත්තිකාරණත්තා මය්හිං එයත පරමිං 

පුඤ්ඤක්යඛත්තිං අනුභාත්තරිං කුසලායතනිං උත්තමිං ගාරවට්ඨාන’’න්ති ච, 

සවියසසිං සත්යතසු සබ්ය සු හතජ්ඣාසයතා පච්චුපට්ඨයපතබ් ා, කිඤ්ච 
කරුණාධිට්ඨානයතොපි සබ් සත්යතසු යමත්තා අනුභාබ්රූයහතබ් ා.
විමරියාදීකයතන හ යචතසා සත්යතසු හතසුඛූපසිංහාරනිරතස්ස යතසිං
අහතදුක්ඛාපනයනකාමතා  ලවතී උප්පජ්ජති දළ්හමූලා. කරුණා ච
සබ්ය සිං බුද්ධකාරකධම්මානිං ආදි චරණිං පතිට්ඨා මූලිං මුඛිං පමුඛන්ති
එවමාදිනායමත්තායගුණාපච්චයවක්ඛිතබ් ා. 

තථා‘‘උයපක්ඛායඅභායවසත්යතහකතාවිප්පකාරාචිත්තස්ස විකාරිං

උප්පායදයයිං, සති ච චිත්තවිකායර දානාදීනිං සම්භාරානිං සම්භයවො එව 
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නත්ථී’’ති ච, ‘‘යමත්තාසියනයහන සියනහයත චිත්යත උයපක්ඛාය විනා

සම්භාරානිං පාරිසුද්ධි න යහොතී’’ති ච, ‘‘අනුභායපක්ඛයකො සම්භායරසු
පුඤ්ඤසම්භාරිං තබ්බිපාකඤ්ච සත්තහතත්ථිං පරිණායමතුිං න

සක්යකොතී’’ති ච, ‘‘උයපක්ඛායඅභායවයදයයධම්මපටිග්ගාහකානිංවිභාගිං

අකත්වා පරිච්චජිතුිං න සක්යකොතී’’ති ච, ‘‘උයපක්ඛාරහයතන
ජීවිතපරික්ඛාරානිං ජීවිතස්ස ච අන්තරායිං අමනසිකරිත්වා සීලවියසොධනිං

කාතුිං න සක්යකොතී’’ති ච, තථා උයපක්ඛාවයසන අරතිරතිසහස්යසව
යනක්ඛම්ම ලසිද්ධියතො උපපත්තියතො ඉක්ඛණවයසන 
සබ් සම්භාරකිච්චනිප්ඵත්තියතො අච්චාරද්ධස්ස වීරියස්ස අනුභායපක්ඛයණ 

පධානකිච්චාකරණයතො උයපක්ඛයතො එව තිතික්ඛානිජ්ඣානසම්භවයතො
උයපක්ඛාවයසන සත්තසඞ්ඛාරානිං අවිසිංවාදනයතො යලොකධම්මානිං
අජ්ඣුයපක්ඛයණන සමාදින්නධම්යමසු අචලාධිට්ඨානසිද්ධියතො
පරාපකාරාදීසු අනායභොගවයසයනව යමත්තාවිහාරනිප්ඵත්තියතොති 
සබ් ය ොධිසම්භාරානිං සමාදානාධිට්ඨානපාරිපූරිනිප්ඵත්තියයො
උයපක්ඛානුභාභායවන සම්පජ්ජන්තීති එවමාදිනා නයයන උයපක්ඛාපාරමී
පච්චයවක්ඛිතබ් ා. එවිං අපරිච්චාගපරිච්චාගාදීසු යථාක්කමිං
ආදීනවානිසිංසපච්චයවක්ඛණාදානාදිපාරමීනිං පච්චයයොතිදට්ඨබ් ිං. 

තථාසපරික්ඛාරාපඤ්චදසචරණධම්මාපඤ්චචඅභිඤ්ඤායයො.තත්ථ 

චරණධම්මා නාම සීලසිංවයරො, ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා, යභොජයන

මත්තඤ්ඤුතා, ජාගරියානුභායයොයගො, සත්ත සද්ධම්මා, චත්තාරිඣානානි ච.
යතසු සීලාදීනිංචතුන්නිංයතරසාපිධුතධම්මාඅප්පිච්ඡතාදයයොචපරික්ඛාරා.

සද්ධම්යමසු සද්ධාෙ 
බුද්ධධම්මසඞ්ඝසීලචාගයදවතූපසමානුභාස්සතිලූඛපුග්ගලපරිවජ්ජන- 
සිනිද්ධපුග්ගලයසවනපසාදනීයධම්මපච්චයවක්ඛණතදධිමුත්තතා

පරික්ඛායරො. හියරොත්තප්පානං 
අකුසලාදීනවපච්චයවක්ඛණඅපායාදීනවපච්චයවක්ඛණකුසලධම්මූපත්ථම්භ
න- 
භාවපච්චයවක්ඛණහයරොත්තප්පරහතපුග්ගලපරිවජ්ජනහයරොත්තප්පසම්පන්

නපුග්ගලයසනතදධිමුත්තතා. බාහුසච්චස්ස පුබ් යයොගපරිපුච්ඡක- 
භාවසද්ධම්මාභියයොගඅනවජ්ජවිජ්ජාට්ඨානාදිපරිචයපරිපක්කින්ද්රියතාකියලස

දූරීභාවඅප්පස්සුත- පරිවජ්ජන හුස්සුතයසවනතදධිමුත්තතා. වීරිෙස්ස 

අපායභයපච්චයවක්ඛණ- 
ගමනවීථිපච්චයවක්ඛණධම්මමහත්තපච්චයවක්ඛණථිනමිද්ධවියනොදනකුසී
තපුග්ගලපරිවජ්ජන- 

ආරද්ධවීරියපුග්ගලයසවනසම්මප්පධානපච්චයවක්ඛණතදධිමුත්තතා. සතිො 
සතිසම්පජඤ්ඤමුට්ඨස්සතිපුග්ගලපරිවජ්ජනඋපට්ඨිතස්සතිපුග්ගලයසවනතද

ධිමුත්තතා. පඤ්ඤාෙ 

පරිපුච්ඡකභාරවත්ථුවිසදකිරියාඉන්ද්රියසමත්තපටිපාදනදුප්පඤ්ඤපුග්ගල- 
පරිවජ්ජනපඤ්ඤවන්තපුග්ගලයසවනගම්භීරඤාණචරියපච්චයවක්ඛණතදධි
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පටුන 

මුත්තතා. චතුන්නිං ඣානානිං සීලාදිචතුක්කිං අට්ඨතිිංසාය ආරම්මයණසු
පුබ් භාගභාවනා ආවජ්ජනාදිවසීභාවකරණඤ්චපරික්ඛායරො.තත්ථසීලාදීහ
පයයොගසුද්ධියා සත්තානිං අභයදායන ආසයසුද්ධියා ආමිසදායන
උභයසුද්ධියා ධම්මදායන සමත්යථො යහොතීතිආදිනා චරණාදීනිං
දානාදිසම්භාරානිං පච්චයභායවො යථාරහිං නිද්ධායරතබ්ය ො.
අතිවිත්ථාරභයයන න නිද්ධාරයම්හාති. එවිං සම්පත්තිචක්කාදයයොපි
දානාදීනිංපච්චයයොතියවදිතබ් ා. 

යකොසංකිය යසොති? අවියසයසනතණ්හාදීහ පරාමට්ඨභායවොපාරමීනිං

සිංකියලයසො, වියසයසන පන යදයයධම්මපටිග්ගාහකවිකප්පා දානපාරමියා

සිංකියලයසො. සත්තකාලවිකප්පා සීලපාරමියා, කාමභවතදුපසයමසු 

අභිරතිඅනභිරතිවිකප්පා යනක්ඛම්මපාරමියා, අහිං මමාති විකප්පා

පඤ්ඤාපාරමියා, ලීනුභාද්ධච්චවිකප්පා වීරියපාරමියා, අත්තපරවිකප්පා

ඛන්තිපාරමියා, අදිට්ඨාදීසු දිට්ඨාදිවිකප්පා සච්චපාරමියා, 

ය ොධිසම්භාරතබ්බිපක්යඛසු යදොසගුණවිකප්පා අධිට්ඨානපාරමියා, 

හතාහතවිකප්පා යමත්තාපාරමියා, ඉට්ඨානිට්ඨවිකප්පා උයපක්ඛාපාරමියා
සිංකියලයසොතිදට්ඨබ් ිං. 

කිං යවොදානන්ති? තණ්හාදීහ අනුභාපඝායතො යථාවුත්තවිකප්පවිරයහො ච
එතාසිං යවොදානන්ති යවදිතබ් ිං. අනුභාපහතා හ 

තණ්හාමානදිට්ඨියකොධූපනාහමක්ඛපළාසඉස්සාමච්ඡරිය- 
මායාසායඨයයථම්භසාරම්භමදප්පමාදාදීහ කියලයසහ 

යදයයධම්මපටිග්ගාහකවිකප්පාදිරහතා ච දානාදිපාරමියයො පරිසුද්ධා
පභස්සරා භවන්තීති. 

යකොපටිපක්යෙොති? අවියසයසනසබ්ය පි සිංකියලසාසබ්ය පි අකුසලා

ධම්මාඑතාසිංපටිපක්යඛො, වියසයසනපන පුබ්ය වුත්තාමච්යඡරාදයයොති
යවදිතබ් ා. අපි ච යදයයධම්මපටිග්ගාහකදානඵයලසු 

අයලොභායදොසායමොහගුණයයොගයතො යලොභයදොසයමොහපටිපක්ඛිං දානිං, 

කායාදියදොසවඞ්කාපගමයතො යලොභාදිපටිපක්ඛිං සීලිං, 
කාමසුඛපරූපඝාතඅත්තකිලමථපරිවජ්ජනයතො යදොසත්තයපටිපක්ඛිං 

යනක්ඛම්මිං, යලොභාදීනිං අන්ධීකරණයතොඤාණස්ස ච අනන්ධීකරණයතො

යලොභාදිපටිපක්ඛා පඤ්ඤා, අලීනානුභාද්ධතඤායාරම්භවයසන

යලොභාදිපටිපක්ඛිං වීරියිං, ඉට්ඨානිට්ඨසුඤ්ඤතානිං ඛමනයතො

යලොභාදිපටිපක්ඛා ඛන්ති, සතිපි පයරසිං උපකායර අපකායර ච 

යථාභූතප්පවත්තියා යලොභාදිපටිපක්ඛිං සච්චිං, යලොකධම්යම අභිභුයය

යථාසමාදින්යනසු සම්භායරසු අචලනයතො යලොභාදිපටිපක්ඛිං අධිට්ඨානිං, 

නීවරණවියවකයතො යලොභාදිපටිපක්ඛා යමත්තා, ඉට්ඨානිට්යඨසු
අනුභානයපටිඝවිද්ධිංසනයතො සමප්පවත්තියතො ච යලොභාදිපටිපක්ඛා
උයපක්ඛාතිදට්ඨබ් ිං. 
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පටුන 

කා පටිපත්තීති? දානපාරමියා තාව සුඛූපකරණසරීරජීවිතපරිච්චායගන
භයාපනුභාදයනන ධම්යමොපයදයසන ච  හුධා සත්තානිං අනුභාග්ගහකරණිං
පටිපත්ති. තත්ථආමිසදානිං අභයදානිං ධම්මදානන්ති දාතබ් වත්ථුවයසන 
තිවිධිං දානිං. යතසු ය ොධිසත්තස්ස දාතබ් වත්ථු අජ්ඣත්තිකිං  ාහරන්ති
දුවිධිං. තත්ථ  ාහරිං අන්නිං පානිං වත්ථිං යානිං මාලාගන්ධවියලපනිං
යසයයාවසථපදීයපයයන්ති දසවිධිං. අන්නාදීනිං
ඛාදනීයයභොජනීයාදිවිභායගන අයනකවිධිං. තථා රූපාරම්මණිං යාව 

ධම්මාරම්මණන්ති ආරම්මණයතො ඡබ්බිධිං. රූපාරම්මණාදීනඤ්ච

නීලාදිවිභායගන අයනකවිධිං. තථා මණිකනකරජතමුත්තාපවාළාදි, 

යඛත්තවත්ථුආරාමාදි, දාසිදාසයගොමහිංසාදි නානාවිධවිත්තූපකරණවයසන
අයනකවිධිං. 

තත්ථමහාපුරියසො ාහරිංවත්ථුිංයදන්යතො‘‘යයොයයනඅත්ථියකො, තිං 

තස්ස යදති, යදන්යතො ච තස්ස අත්ථියකො’’ති සයයමව ජානන්යතො

අයාචියතොපියදතිපයගව යාචියතො.මුත්තචායගොයදති, යනොඅමුත්තචායගො, 

පරියත්තිං යදති, යනො අපරියත්තිං සති යදයයධම්යම. න
පච්චුපකාරසන්නිස්සියතො යදති. අසති යදයයධම්යම හ පරියත්යත

සිංවිභාගාරහිං සිංවිභජති. න ච යදති පරූපඝාතාවහිං සත්ථවිසමජ්ජාදිකිං, 
නාපි කීළනකිං යිං අනත්ථූපසිංහතිං පමාදාවහඤ්ච. න ච ගිලානස්ස 

යාචකස්ස පානයභොජනාදිඅසප්පායිං පමාණරහතිං වා යදති, පමාණයුත්තිං
පනසප්පායයමව යදති. 

තථා යාචියතො ගහට්ඨානිං ගහට්ඨානුභාච්ඡවිකිං යදති, පබ් ජිතානිං 

පබ් ජිතානුභාච්ඡවිකිං යදති, මාතාපිතයරො ඤාතිසායලොහතා මිත්තාමච්චා 

පුත්තදාරදාසකම්මකරාති එයතසු කස්සචි පීළිං අජයනන්යතො යදති, න ච

උළාරිං යදයයධම්මිං පටිජානිත්වා ලූඛිං යදති, න ච

ලාභසක්කාරසියලොකසන්නිස්සියතො යදති, න ච පච්චුපකාරසන්නිස්සියතො

යදති, නචඵලපාටිකඞ්ඛීයදති අඤ්ඤරසම්මාසම්ය ොධියා, නචයාචයක

යදයයධම්මිං වා ජිගුච්ඡන්යතො යදති, න ච අසඤ්ඤතානිං යාචකානිං

අක්යකොසකයරොසකානම්පි අපවිද්ධිං දානිං යදති, අඤ්ඤදත්ථු

පසන්නචිත්යතො අනුභාකම්පන්යතො සක්කච්චයමව යදති, න ච 

යකොතූහලමඞ්ගලියකොහුත්වායදති, කම්මඵලයමවපනසද්දහන්යතොයදති, 

නපි යාචයක පයරුපාසනාදීහ පරිකියලයසත්වා යදති, අපරිකියලසන්යතො

එවපනයදති, නචපයරසිං වඤ්චනාධිප්පායයොයභදනාධිප්පායයොවාදානිං

යදති, අසිංකිලිට්ඨචිත්යතො එව යදති, නපි ඵරුසවායචො භාකුටිමුයඛො දානිං

යදති, පියවාදී පන පුබ් භාසී මිතවචයනො හුත්වා යදති, යස්මිඤ්ච
යදයයධම්යම උළාරමනුභාඤ්ඤතාය වා චිරපරිචයයන වා යගධසභාවතාය වා

යලොභධම්යමොඅධිමත්යතොයහොති, ජානන්යතොය ොධිසත්යතොතිංඛිප්පයමව 

පටිවියනොයදත්වායාචයකපරියයසිත්වාපියදති, යඤ්චයදයයවත්ථුපරිත්තිං

යාචයකොපි පච්චුපට්ඨියතො, තිං අචින්යතත්වාපි අත්තානිං  ායධත්වා
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යදන්යතොයාචකිංසම්මායනති යථාතිංඅකිත්තිපණ්ඩියතො.නචමහාපුරියසො
අත්තයනො පුත්තදාරදාසකම්මකරයපොරියස යාචියතො යත අසඤ්ඤාපියත

යදොමනස්සප්පත්යත යාචකානිං යදති, සම්මයදව පන සඤ්ඤාපියත 
යසොමනස්සප්පත්යත යදති. යදන්යතො ච යක්ඛරක්ඛසපිසාචාදීනිං වා

මනුභාස්සානිං කුරූරකම්මන්තානිං වා ජානන්යතො න යදති, තථා රජ්ජම්පි

තාදිසානිංනයදති.යයයලොකස්ස අහතාය දුක්ඛායඅනත්ථායපටිපජ්ජන්ති, 

යය පන ධම්මිකා ධම්යමන යලොකිං පායලන්ති, යතසිං යදති. එවිං තාව
 ාහරදායනපටිපත්තියවදිතබ් ා. 

අජ්ඣත්තිකදානිං පන ද්වීහ ආකායරහ යවදිතබ් ිං. කථිං? යථා නාම

යකොචිපුරියසොඝාසච්ඡාදනයහතුඅත්තානිංපරස්ස නිස්සජ්ජති, වියධයයභාවිං

උපගච්ඡති දාස යිං, එවයමව මහාපුරියසො සම්ය ොධියහතු නිරාමිසචිත්යතො
සත්තානිං අනුභාත්තරිං හතසුඛිං ඉච්ඡන්යතො අත්තයනො දානපාරමිිං 

පරිපූයරතුකායමො අත්තානිං පරස්ස නිස්සජ්ජති, වියධයයභාවිං උපගච්ඡති 
යථාකාමකරණීයතිං. කරචරණනයනාදිඅඞ්ගපච්චඞ්ගිං යතන යතන

අත්ථිකානිං අකම්පියතො අයනොලීයනො අනුභාප්පයදති, න තත්ථ සජ්ජති න

සඞ්යකොචිං ආපජ්ජති යථා තිං  ාහරවත්ථුස්මිිං, තථා හ මහාපුරියසො ද්වීහ
ආකායරහ  ාහරවත්ථුිං පරිච්චජති යථාසුඛිං පරියභොගාය වා යාචකානිං 

යතසිංමයනොරථිංපරිපූයරන්යතො, අත්තයනොවසීභාවායවා, තත්ථ සබ්ය න 

සබ් ිංමුත්තචායගො, එවමහිංනිස්සඞ්ගභාවනායසම්ය ොධිිංපාපුණිස්සාමීති.
එවිං අජ්ඣත්තිකවත්ථුස්මින්තියවදිතබ් ිං. 

තත්ථයිංඅජ්ඣත්තිකවත්ථුදීයමානිංයාචකස්සඑකන්යතයනවහතාය 

සිංවත්තති, තිං යදති, නඉතරිං. න ච මහාපුරියසො මාරස්ස මාරකායකානිං
යදවතානිංවා විහිංසාධිප්පායානිංඅත්තයනොඅත්තභාවිංඅඞ්ගපච්චඞ්ගානිවා
ජානමායනො යදති ‘‘මා යතසිං අනත්යථො අයහොසී’’ති. යථා ච

මාරකායකානිං, එවිංයතහඅන්වාවිට්ඨානම්පිනයදති, නපි උම්මත්තකානිං.

ඉතයරසිං පන යාචියමායනො සමනන්තරයමව යදති, තාදිසාය යාචනාය
දුල්ලභභාවයතො තාදිසස්සචදානස්සදුක්කරභාවයතො. 

අභයදානිංපනරාජයතොයචොරයතොඅග්ගියතොඋදකයතොයවරිපුග්ගලයතො 
සීහ යග්ඝාදිවාළමිගයතො නාගයක්ඛරක්ඛසපිසාචාදියතො සත්තානිං භයය
පච්චුපට්ඨියතතයතො පරිත්තාණභායවනයවදිතබ් ිං. 

ධම්මදානිං පනඅසිංකිලිට්ඨචිත්තස්ස අවිපරීතාධම්මයදසනා, ඔපායයකො
හතස්ස උපයදයසො දිට්ඨධම්මිකසම්පරායකපරමත්ථවයසන යයන සාසයන
අයනොතිණ්ණානිං අවතාරණිං ඔතිණ්ණානිං පරිපාචනිං. තත්ථායිංනයයො –
සඞ්යඛපයතො තාව දානකථා සීලකථා සග්ගකථා කාමානිං ආදීනයවො
සිංකියලයසොචයනක්ඛම්යමආනිසිංයසො.විත්ථාරයතො පනසාවකය ොධියිං
අධිමුත්තචිත්තානිං සරණගමනිං සීලසිංවයරො ඉන්ද්රියයසු ගුත්තද්වාරතා 
යභොජයන මත්තඤ්ඤුතා ජාගරියානුභායයොයගො සත්ත සද්ධම්මා අට්ඨතිිංසාය
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ආරම්මයණසු කම්මකරණවයසන සමථානුභායයොයගො රූපකායාදීසු

විපස්සනාභිනියවයසසු යථාරහිං අභිනියවසමුයඛන විපස්සනානුභායයොයගො, 
තථාවිසුද්ධිපටිපදාසම්මත්තගහණිංතිස්යසො විජ්ජා ඡ අභිඤ්ඤා චතස්යසො
පටිසම්භිදා සාවකය ොධීති එයතසිං ගුණසිංකිත්තනවයසන යථාරහිං තත්ථ
තත්ථ පතිට්ඨාපනා පරියයොදපනා ච. තථා පච්යචකය ොධියිං
සම්මාසම්ය ොධියඤ්ච අධිමුත්තානිං සත්තානිං යථාරහිං දානාදිපාරමීනිං
සභාවරසලක්ඛණාදිසිංකිත්තනමුයඛන තීසුපි අවත්ථාසු යතසිං බුද්ධානිං
මහානුභාභාවතාවිභාවයනන යානද්වයය පතිට්ඨාපනා පරියයොදපනා ච. එවිං
මහාපුරියසොසත්තානිංධම්මදානිංයදති. 

තථා මහාපුරියසො සත්තානිංආමිසදානිං යදන්යතො ‘‘ඉමිනාහිං දායනන
සත්තානිං ආයුවණ්ණසුඛ ලපටිභානාදිසම්පත්තිඤ්ච රමණීයිං 

අග්ගඵලසම්පත්තිඤ්චනිප්ඵායදයය’’න්තිඅන්නදානිංයදති, තථාසත්තානිං 

කාමකියලසපිපාසාවූපසමාය පානිං යදති, තථා සුවණ්ණවණ්ණතාය

හයරොත්තප්පාලඞ්කාරස්ස ච නිප්ඵත්තියා වත්ථානි යදති, තථා ඉද්ධිවිධස්ස

යචව නිබ් ානසුඛස්ස ච නිප්ඵත්තියා යානිං යදති, තථා

සීලගන්ධනිප්ඵත්තියා ගන්ධිං යදති, තථා බුද්ධගුණයසොභානිප්ඵත්තියා

මාලාවියලපනිං යදති, ය ොධිමණ්ඩාසනනිප්ඵත්තියා ආසනිං යදති, 

තථාගතයසයයානිප්ඵත්තියා යසයයිං යදති, සරණභාවනිප්ඵත්තියා ආවසථිං

යදති, පඤ්චචක්ඛුපටිලාභාය පදීයපයයිං යදති,  යාමප්පභානිප්ඵත්තියා

රූපදානිං යදති, බ්රහ්මස්සරනිප්ඵත්තියා සද්දදානිං යදති, සබ් යලොකස්ස

පියභාවාය රසදානිං යදති, බුද්ධසුඛුමාලභාවාය යඵොට්ඨබ් දානිං යදති, 

අජරාමරභාවාය යභසජ්ජදානිං යදති, කියලසදාස යවියමොචනත්ථිං දාසානිං

භුජිස්සතාදානිං යදති, සද්ධම්මාභිරතියා අනවජ්ජඛිඩ්ඩාරතියහතුදානිං යදති, 
සබ්ය පිසත්යතඅරියායජාතියාඅත්තයනො පුත්තභාවූපනයනායපුත්තදානිං

යදති, සකලස්සපි යලොකස්ස පතිභාවූපගමනාය දාරදානිං යදති, 

සුභලක්ඛණසම්පත්තියා සුවණ්ණමණිමුත්තාපවාළාදිදානිං, 

අනුභා යඤ්ජනසම්පත්තියා නානාවිධවිභූසනදානිං, සද්ධම්මයකොසාධිගමාය

විත්තයකොසදානිං, ධම්මරාජභාවාය රජ්ජදානිං, ඣානාදිසම්පත්තියා

ආරාමුයයානතළාකවනදානිං, චක්කඞ්කියතහ පායදහ 

ය ොධිමණ්ඩූපසඞ්කමනාය චරණදානිං, චතුයරොඝනිත්ථරණාය සත්තානිං

සද්ධම්මහත්ථදානත්ථිං හත්ථදානිං, සද්ධින්ද්රියාදිපටිලාභාය 

කණ්ණනාසාදිදානිං, සමන්තචක්ඛුපටිලාභාය චක්ඛුදානිං, 

‘‘දස්සනසවනානුභාස්සරණපාරිචරියාදීසු සබ් කාලිං සබ් සත්තානිං

හතසුඛාවයහො, සබ් යලොයකනචඋපජීවිතබ්ය ොයමකායයො භයවයයා’’ති

මිංසයලොහතාදිදානිං, ‘‘සබ් යලොකුත්තයමො භයවයය’’න්තිඋත්තමඞ්ගදානිං 
යදති. 

එවිංදදන්යතොචනඅයනසනායයදති, නචපයරොපඝායතන, නභයයන, 

න ලජ්ජාය, න දක්ඛියණයයයරොසයනන, න පණීයත සති ලූඛිං, න
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අත්තුක්කිංසයනන, න පරවම්භයනන, නඵලාභිසඞ්ඛාය, නයාචකජිගුච්ඡාය, 

න අචිත්තීකායරන යදති, අථ යඛො සක්කච්චිං යදති, සහත්යථන යදති, 

කායලන යදති, චිත්තීකත්වා යදති, අවිභායගන යදති. තීසු කායලසු

යසොමනස්සියතො යදති, තයතො එව ච දත්වා න පච්ඡානුභාතාපී යහොති. න

පටිග්ගාහකවයසන මානාවමානිංකයරොති, පටිග්ගාහකානිං පියසමුදාචායරො
යහොති වදඤ්ඤූ යාචයයොයගො සපරිවාරදායයකො. අන්නදානඤ්හ යදන්යතො
‘‘තිංසපරිවාරිංකත්වා දස්සාමී’’ති වත්ථාදීහසද්ධිිංයදති.තථාවත්ථදානිං
යදන්යතො ‘‘තිං සපරිවාරිං කත්වා දස්සාමී’’ති අන්නාදීහ සද්ධිිං යදති.
යානදානාදීසුපිඑයසවනයයො. 

තථාරූපදානිංයදන්යතොඉතරාරම්මණානිපිතස්සපරිවාරිංකත්වායදති, 

එවිං යසයසසුපි. තත්ථ රූපදානිං නාම නීලපීතයලොහතඔදාතාදිවණ්ණාසු
පුප්ඵවත්ථධාතූසු අඤ්ඤතරිං ලභිත්වා රූපවයසන ආභුජිත්වා ‘‘රූපදානිං

දස්සාමි, රූපදානිං මය්හ’’න්ති චින්යතත්වා තාදියස දක්ඛියණයයය දානිං

පතිට්ඨායපතිසවත්ථුකිංකත්වා.එතිං රූපදානං නාම. 

සද්දදානිංපනයභරිසද්දාදිවයසනයවදිතබ් ිං.තත්ථසද්දිං කන්දමූලානි
විය උප්පායටත්වා නීලුප්පලහත්ථකිං විය ච හත්යථ ඨයපත්වා දාතුිං න 

සක්කා, සවත්ථුකිංපනකත්වායදන්යතොසද්දදානිංයදතිනාම.තස්මායදා
‘‘සද්දදානිං දස්සාමී’’ති යභරිමුදිඞ්ගාදීසු අඤ්ඤතයරන තූරියයන තිණ්ණිං

රතනානිං උපහාරිං කයරොති කායරති ච, ‘‘සද්දදානිං යම’’ති යභරිආදීනි

ඨයපතිඨපායපතිච.ධම්මකථිකානිංපන සරයභසජ්ජිංයතලඵාණිතාදිිංයදති, 

ධම්මස්සවනිං යඝොයසති, සරභඤ්ඤිං භණති, ධම්මකථිං කයථති, 

උපනිසින්නකකථිං අනුභායමොදනකථඤ්චකයරොතිකායරතිච, තදා සද්දදානං 
නාමයහොති. 

තථා ගන්ධදානිං මූලගන්ධාදීසු අඤ්ඤතරිං රජනීයිං ගන්ධවත්ථුිං 
පිිංසිතයමව වා ගන්ධිං යිංකිඤ්චි ලභිත්වා ගන්ධවයසන ආභුජිත්වා

‘‘ගන්ධදානිං දස්සාමි, ගන්ධදානිංමය්හ’’න්තිබුද්ධරතනාදීනිංපූජිංකයරොති

කායරතිච, ගන්ධපූජනත්ථායඅගරුචන්දනාදියකගන්ධවත්ථුයකපරිච්චජති.

ඉදිං ගන්ධදානං. 

තථා මූලරසාදීසු යිංකිඤ්චි රජනීයිං රසවත්ථුිං ලභිත්වා රසවයසන

ආභුජිත්වා ‘‘රසදානිං දස්සාමි, රසදානිංමය්හ’’න්ති දක්ඛියණයයානිංයදති, 

රසවත්ථුයමවවාධඤ්ඤගවාදිකිංපරිච්චජති.ඉදිං රසදානං. 

තථායඵොට්ඨබ් දානිංමඤ්චපීඨාදිවයසනඅත්ථරණපාවුරණාදිවයසනච 

යවදිතබ් ිං.යදාහමඤ්චපීඨභිසිබිම්ය ොහනාදිකිංනිවාසනපාරුපනාදිකිංවා
සුඛසම්ඵස්සිං රජනීයිං අනවජ්ජිං යඵොට්ඨබ් වත්ථුිං ලභිත්වා

යඵොට්ඨබ් වයසන ආභුජිත්වා ‘‘යඵොට්ඨබ් දානිං දස්සාමි, යඵොට්ඨබ් දානිං



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා උද්දානගාථාවණ්ණනා 
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පටුන 

මය්හ’’න්ති දක්ඛියණයයානිං යදති. යථාවුත්තිං යඵොට්ඨබ් වත්ථුිං ලභිත්වා

පරිච්චජති, ඉදිං යඵොට්ඨබ්බදානං. 

ධම්මදානිං පන ධම්මාරම්මණස්ස අධිප්යපතත්තා ඔජපානජීවිතවයසන 
යවදිතබ් ිං. ඔජාදීසු හ අඤ්ඤතරිං රජනීයිං වත්ථුිං ලභිත්වා

ධම්මාරම්මණවයසන ආභුජිත්වා ‘‘ධම්මදානිං දස්සාමි, ධම්මදානිං

මය්හ’’න්ති සප්පිනවනීතාදිඔජදානං යදති. අම් පානාදිඅට්ඨවිධපානදානං 

යදති, ජීවිතදානන්ති ආභුජිත්වා සලාකභත්තපක්ඛිකභත්තාදීනි යදති, 

අඵාසුකභායවන අභිභූතානිං  යාධිතානිං යවජ්යජ පච්චුපට්ඨායපති, ජාලිං

ඵාලායපති, කුමිනිං විද්ධිංසායපති, සකුණපඤ්ජරිං විද්ධිංසායපති, 

 න්ධයනන  ද්ධානිං සත්තානිං  න්ධනයමොක්ඛිං කායරති, මාඝාතයභරිිං

චරායපති, අඤ්ඤානිචසත්තානිං ජීවිතපරිත්තාණත්ථිංඑවරූපානිකම්මානි

කයරොතිකාරායපතිච.ඉදිං ධම්මදානං නාම. 

සබ් යමතිංයථාවුත්තිංදානසම්පදිංසකලයලොකහතසුඛායපරිණායමති. 
අත්තයනො ච සම්මාසම්ය ොධියා අකුප්පාය විමුත්තියා අපරික්ඛයස්ස
ඡන්දස්ස අපරික්ඛයස්ස වීරියස්ස අපරික්ඛයස්ස සමාධිස්ස අපරික්ඛයස්ස

පටිභානස්ස අපරික්ඛයස්සඤාණස්ස අපරික්ඛයායවිමුත්තියා පරිණායමති. 
ඉමඤ්ච දානපාරමිිං පටිපජ්ජන්යතන මහාසත්යතන ජීවියත අනිච්චසඤ්ඤා 

පච්චුපට්ඨායපතබ් ා තථා යභොයගසු,  හුසාධාරණතා ච යනසිං

මනසිකාතබ් ා, සත්යතසු ච මහාකරුණා සතතිං සමිතිං
පච්චුපට්ඨායපතබ් ා. එවඤ්හ යභොයග ගයහතබ් සාරිං ගණ්හන්යතො 
ආදිත්තයතො විය අගාරයතො සබ් ිං සාපයතයයිං අත්තානඤ්ච  හ

නීහරන්යතොනකිඤ්චි යසයසති, නකත්ථචිවිභාගිංකයරොති, අඤ්ඤදත්ථු
නිරයපක්යඛොනිස්සජ්ජතිඑව.අයිංතාව දානපාරමියාපටිපත්තික්කයමො. 

සීලපාරමියා පන අයිං පටිපත්තික්කයමො – යස්මා 
සබ් ඤ්ඤුසීලාලඞ්කායරහ සත්යත අලඞ්කරිතුකායමන මහාපුරියසන
ආදියතොඅත්තයනොඑවතාව සීලිංවියසොයධතබ් ිං.තත්ථචචතූහආකායරහ 

සීලිං විසුජ්ඣති – අජ්ඣාසයවිසුද්ධියතො, සමාදානයතො, අවීතික්කමනයතො, 
සතිචවීතික්කයමපුන පටිපාකතිකකරණයතො.විසුද්ධාසයතායහඑකච්යචො 
අත්තාධිපති හුත්වා පාපජිගුච්ඡනසභායවො අජ්ඣත්තිං හරිධම්මිං
පච්චුපට්ඨායපත්වා සුපරිසුද්ධසමාචායරොයහොති.තථාපරයතොසමාදායනසති
එකච්යචො යලොකාධිපති හුත්වා පාපයතො උත්තසන්යතො ඔත්තප්පධම්මිං
පච්චුපට්ඨායපත්වා සුපරිසුද්ධසමාචායරො යහොති. ඉති උභයථාපි එයත
අවීතික්කමනයතො සීයල පතිට්ඨහන්ති. අථ පන කදාචි සතිසම්යමොයසන
සීලස්ස ඛණ්ඩාදිභායවො සියා. තායයයව යථාවුත්තාය
හයරොත්තප්පසම්පත්තියාඛිප්පයමවනිං වුට්ඨානාදිනාපටිපාකතිකිංකයරොති. 

තයදිං සීලිං වාරිත්තිං, චාරිත්තන්ති දුවිධිං. තත්ථායිං ය ොධිසත්තස්ස
වාරිත්තසීයල පටිපත්තික්කයමො – සබ් සත්යතසු තථා දයාපන්නචිත්යතන 
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භවිතබ් ිං, යථා සුපිනන්යතනපි න ආඝායතො උප්පජ්යජයය.
පරූපකාරනිරතතායපරසන්තයකො අලගද්යදොවියනපරාමසිතබ්ය ො.සයච

පබ් ජියතො යහොති, අබ්රහ්මචරියයතොපි ආරාචාරී යහොති 

සත්තවිධයමථුනසිංයයොගවිරහයතො, පයගව පරදාරගමනයතො. සයච පන
අපබ් ජියතොගහට්යඨොසමායනො පයරසිං දායරසුසදා පාපකිංචිත්තම්පින
උප්පායදති.කයථන්යතොචසච්චිංහතිංපියිං වචනිංපරිමිතයමවචකායලන

ධම්මිිං කථිං භාසිතා යහොති, සබ් ත්ථ අනභිජ්ඣාලු අ යාපන්නචිත්යතො
අවිපරීතදස්සයනොකම්මස්සකතඤායණනචසමන්නාගයතොසම්මග්ගයතසු 

සම්මාපටිපන්යනසුනිවිට්ඨසද්යධො යහොතිනිවිට්ඨයපයමො. 

ඉති චතුරාපායවට්ටදුක්ඛානිං පථභූයතහ අකුසලකම්මපයථහ 

අකුසලධම්යමහ ච ඔරමිත්වා සග්ගයමොක්ඛානිං පථභූයතසු
කුසලකම්මපයථසු පතිට්ඨිතස්ස මහාපුරිසස්ස පරිසුද්ධාසයපයයොගතාය
යථාභිපත්ථිතා සත්තානිං හතසුඛූපසිංහතා මයනොරථා සීඝිං සීඝිං

අභිනිප්ඵජ්ජන්ති, පාරමියයො පරිපූයරන්ති. එවිංභූයතො හ අයිං. තත්ථ 

හිංසානිවත්තියා සබ් සත්තානිං අභයදානිං යදති, අප්පකසියරයනව

යමත්තාභාවනිං සම්පායදති, එකාදස යමත්තානිසිංයස අධිගච්ඡති, 

අප්පා ායධොයහොතිඅප්පාතඞ්යකො, දීඝායුයකොසුඛ හුයලොලක්ඛණවියසයස

පාපුණාති, යදොසවාසනඤ්චසමුච්ඡින්දති. 

තථාඅදින්නාදානනිවත්තියායචොරාදීහඅසාධාරයණයභොයගඅධිගච්ඡති. 
පයරහ අනාසඞ්කනීයයො පියයො මනායපො විස්සසනීයයො විභවසම්පත්තීසු
අලග්ගචිත්යතො පරිච්චාගසීයලොයලොභවාසනඤ්චසමුච්ඡින්දති. 

අබ්රහ්මචරියනිවත්තියා අයලොයලො යහොති සන්තකායචිත්යතො, සත්තානිං

පියයො යහොති මනායපො අපරිසඞ්කනීයයො, කලයායණො චස්ස කිත්තිසද්යදො

අබ්භුග්ගච්ඡති, අලග්ගචිත්යතො යහොති මාතුගායමසු අලුද්ධාසයයො, 

යනක්ඛම්ම හුයලො ලක්ඛණවියසයස අධිගච්ඡති, යලොභවාසනඤ්ච 
සමුච්ඡින්දති. 

මුසාවාදනිවත්තියා සත්තානිං පමාණභූයතො යහොති පච්චයයකො යථයතො 

ආයදයයවචයනො, යදවතානිං පියයො මනායපො, සුරභිගන්ධමුයඛො

ආරක්ඛිතකායවචීසමාචායරො, ලක්ඛණවියසයස ච අධිගච්ඡති, 
කියලසවාසනඤ්චසමුච්ඡින්දති. 

යපසුඤ්ඤනිවත්තියා පරූපක්කයමහපි අයභජ්ජකායයො යහොති 

අයභජ්ජපරිවායරො, සද්ධම්යමසු ච අයභජ්ජනකසද්යධො, දළ්හමිත්යතො
භවන්තරපරිචිතානිං වියසත්තානිංඑකන්තපියයොඅසිංකියලස හුයලො. 
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ඵරුසවාචානිවත්තියා සත්තානිං පියයො යහොති මනායපො සුඛසීයලො

මධුරවචයනො සම්භාවනීයයො, අට්ඨඞ්ගසමන්නාගයතො චස්ස සයරො
නිබ් ත්තති. 

සම්ඵප්පලාපනිවත්තියා සත්තානිං පියයො යහොති මනායපො ගරු
භාවනීයයො ච ආයදයයවචයනො පරිමිතාලායපො. මයහසක්යඛො ච යහොති

මහානුභාභායවො, ඨානුභාප්පත්තියකනපටිභායනන පඤ්හානිං යාකරණකුසයලො, 
බුද්ධභූමියඤ්ච එකාය එව වාචාය අයනකභාසානිං සත්තානිං අයනයකසිං
පඤ්හානිං යාකරණසමත්යථොයහොති. 

අනභිජ්ඣාලුතාය ඉච්ඡිතලාභී යහොති, උළායරසු ච යභොයගසු රුචිිං 

පටිලභති, ඛත්තියමහාසාලාදීනිං සම්මයතො යහොති, පච්චත්ථියකහ 

අනභිභවනීයයො, ඉන්ද්රියයවකල්ලිංනපාපුණාති, අප්පටිපුග්ගයලොචයහොති. 

අ යාපායදන පියදස්සයනො යහොති, සත්තානිං සම්භාවනීයයො 

පරහතාභිනන්දිතායචසත්යතඅප්පකසියරයනවපසායදති, අලූඛසභායවොච

යහොති යමත්තාවිහාරී, මයහසක්යඛොචයහොතිමහානුභාභායවො. 

මිච්ඡාදස්සනාභායවන කලයායණ සහායය පටිලභති, සීසච්යඡදම්පි 

පාපුණන්යතො පාපකම්මිං න කයරොති, කම්මස්සකතාදස්සනයතො

අයකොතූහලමඞ්ගලියකොචයහොති, සද්ධම්යමචස්සසද්ධාපතිට්ඨිතායහොති

මූලජාතා, සද්දහති ච තථාගතානිං ය ොධිිං, සමයන්තයරසු නාභිරමති

උක්කාරට්ඨායන විය රාජහිංයසො, ලක්ඛණත්තයපරිජානනකුසයලො යහොති, 

අන්යත ච අනාවරණඤාණලාභී, යාව ය ොධිිං න පාපුණාති, තාව තස්මිිං

තස්මිිං සත්තනිකායය උක්කට්ඨුක්කට්යඨො ච යහොති, උළාරුළාරා

සම්පත්තියයොපාපුණාති.ඉතිහදිංසීලිංනාමසබ් සම්පත්තීනිංඅධිට්ඨානිං, 

සබ් බුද්ධගුණානිං පභවභූමි, සබ් බුද්ධකාරකධම්මානිං ආදි චරණිං මුඛිං
පමුඛන්ති  හුමානනිං උප්පායදත්වා කායවචීසිංයයම ඉන්ද්රියදමයන
ආජීවවිසුද්ධියිං පච්චයපරියභොයගසුචසතිසම්පජඤ්ඤ යලනඅප්පමත්යතන
ලාභසක්කාරසියලොකිං මිත්තමුඛපච්චත්ථිකිං විය සල්ලක්යඛත්වා ‘‘කිකීව

අණ්ඩ’’න්තිආදිනා (විසුද්ධි. 1.19; දී. නි. අට්ඨ. 1.7) වුත්තනයයන
සක්කච්චිංසීලිංසම්පායදතබ් ිං.අයිංතාව වාරිත්තසීයලපටිපත්තික්කයමො. 

චාරිත්තසීයල පන පටිපත්ති එවිං යවදිතබ් ා – ඉධ ය ොධිසත්යතො 
කලයාණමිත්තානිං ගරුට්ඨානියානිං අභිවාදනිං පච්චුට්ඨානිං අඤ්ජලිකම්මිං 

සාමීචිකම්මිං කායලන කාලිං කත්තා යහොති, තථා යතසිං කායලන කාලිං

උපට්ඨානිං කත්තා යහොති, ගිලානානිං කායයවයයාවටිකිං. සුභාසිතපදානි

සුත්වාසාධුකාරිංකත්තායහොති, ගුණවන්තානිං ගුයණවණ්යණතාපයරසිං

අපකායරඛන්තා, උපකායරඅනුභාස්සරිතා, පුඤ්ඤානිඅනුභායමොදිතා, අත්තයනො

පුඤ්ඤානි සම්මාසම්ය ොධියා පරිණායමතා, සබ් කාලිං අප්පමාදවිහාරී

කුසයලසු ධම්යමසු, සති ච අච්චයය අච්චයයතො දිස්වා තාදිසානිං
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පටුන 

සහධම්මිකානිංයථාභූතිං ආවිකත්තා, උත්තරිචසම්මාපටිපත්තිිංසම්මයදව
පරිපූයරතා. 

තථාඅත්තයනොඅනුභාරූපාසුඅත්ථූපසිංහතාසුසත්තානිං ඉතිකත්තබ් තාසු
දක්යඛො අනලයසො සහායභාවිං උපගච්ඡති. උප්පන්යනසු ච සත්තානිං 
 යාධිආදිදුක්යඛසු යථාරහිං පතිකාරවිධායයකො. 
ඤාතියභොගාදි යසනපතියතසු යසොකාපයනොදයනො
උල්ලුම්පනසභාවාවට්ඨියතො හුත්වා නිග්ගහාරහානිං ධම්යමයනව
නිග්ගණ්හනයකො යාවයදව අකුසලා වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨාපනාය.
පග්ගහාරහානිං ධම්යමයනව පග්ගණ්හනයකො. යානි පුරිමකානිං 
මහාය ොධිසත්තානිං උළාරතමානි පරමදුක්කරානි අචින්යතයයානුභාභාවානි

සත්තානිං එකන්තහතසුඛාවහානි චරිතානි, යයහ යනසිං ය ොධිසම්භාරා

සම්මයදව පරිපාකිං අගමිංසු, තානි සුත්වා අනුභාබ්බිග්යගො අනුභාරායසො යතපි 

මහාපුරිසා මනුභාස්සා එව, කයමන පන සික්ඛාපාරිපූරියා භාවිතත්තභාවා
තාදිසාය උළාරතමාය ආනුභාභාවසම්පත්තියා ය ොධිසම්භායරසු

උක්කිංසපාරමිප්පත්තාඅයහසුිං, තස්මාමයාපිසීලාදිසික්ඛාසු සම්මයදවතථා

පටිපජ්ජිතබ් ිං, යායපටිපත්තියාඅහම්පිඅනුභාක්කයමනසික්ඛිං පරිපූයරත්වා
එකන්තයතො තිං පදිං අනුභාපාපුණිස්සාමීති සද්ධාපුයරචාරිකිං වීරියිං 
අවිස්සජ්යජන්යතොසම්මයදවසීයලසුපරිපූරකාරීයහොති. 

තථා පටිච්ඡන්නකලයායණො යහොති විවටාපරායධො, අප්පිච්යඡො
සන්තුට්යඨො පවිවිත්යතො අසිංසට්යඨො දුක්ඛසයහො අපරිතස්සනජාතියකො 
අනුභාද්ධයතො අනුභාන්නයළො අචපයලො අමුඛයරො අවිකිණ්ණවායචො
සන්තින්ද්රියයො සන්තමානයසො කුහනාදිමිච්ඡාජීවරහයතො
ආචාරයගොචරසම්පන්යනො අණුමත්යතසු වජ්යජසු භයදස්සාවී සමාදාය 

සික්ඛති සික්ඛාපයදසු ආරද්ධවීරියයො පහතත්යතො කායය ච ජීවියත ච

නිරයපක්යඛො, අප්පමත්තකම්පි කායය ජීවියත වා අයපක්ඛිං නාධිවායසති

පජහති වියනොයදති, පයගව අධිමත්තිං. සබ්ය පි දුස්සීලයයහතුභූයත
යකොධූපනාහාදියකඋපක්කියලයස පජහති වියනොයදති. අප්පමත්තයකනච

වියසසාධිගයමන අපරිතුට්යඨො යහොති, න සඞ්යකොචිං ආපජ්ජති, උපරූපරි
වියසසාධිගමායවායමති. 

යයනයථාලද්ධාසම්පත්තිහානභාගියාවාඨිතිභාගියාවානයහොති, තථා

මහාපුරියසො අන්ධානිං පරිණායයකො යහොති, මග්ගිං ආචික්ඛති,  ධිරානිං

හත්ථමුද්දාය සඤ්ඤිං යදති, අත්ථමනුභාග්ගායහති, තථා මූගානිං.
පීඨසප්පිකානිං පීඨිං යදති යානිං යදති වායහති වා. අස්සද්ධානිං

සද්ධාපටිලාභාය වායමති, කුසීතානිං උස්සාහජනනාය, මුට්ඨස්සතීනිං

සතිසමායයොගාය, විබ්භන්තචිත්තානිං සමාධිසම්පදාය, දුප්පඤ්ඤානිං 
පඤ්ඤාධිගමාය වායමති. කාමච්ඡන්දපරියුට්ඨිතානිං 
කාමච්ඡන්දපටිවියනොදනාය වායමති. 
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 යාපාදථිනමිද්ධඋද්ධච්චකුක්කුච්චවිචිකිච්ඡාපරියුට්ඨිතානිං 
විචිකිච්ඡාවියනොදනාය වායමති. කාමවිතක්කාදිඅපකතානිං 
කාමවිතක්කාදිමිච්ඡාවිතක්කවියනොදනාය වායමති. පුබ් කාරීනිං සත්තානිං
කතඤ්ඤුතිං නිස්සායපුබ් භාසීපියවාදීසඞ්ගාහයකොසදියසනඅධියකනවා
පච්චුපකායරනසම්මායනතා යහොති. 

ආපදාසු සහායකිච්චිං අනුභාතිට්ඨති. යතසිං යතසඤ්ච සත්තානිං

පකතිසභාවඤ්ච පරිජානිත්වා යයහ යථා සිංවසිතබ් ිං යහොති, යතහ තථා 

සිංවසති.යයසුචයථාපටිපජ්ජිතබ් ිංයහොති, යතසුතථාපටිපජ්ජති.තඤ්ච

යඛො අකුසලයතො වුට්ඨායපත්වා කුසයල පතිට්ඨාපනවයසන, න අඤ්ඤථා.
පරචිත්තානුභාරක්ඛණා හ ය ොධිසත්තානිං යාවයදව කුසලාභිවඩ්ඪියා. තථා

හතජ්ඣාසයයනාපි පයරො න හිංසිතබ්ය ො, න භණ්ඩිතබ්ය ො, න

මඞ්කුභාවමාපායදතබ්ය ො, න පරස්ස කුක්කුච්චිං උප්පායදතබ් ිං, න 

නිග්ගහට්ඨායන න යචොයදතබ්ය ො, න නීචතරිං පටිපන්නස්ස අත්තා

උච්චතයරඨයපතබ්ය ො, න චපයරසුසබ්ය නසබ් ිංඅයසවිනාභවිතබ් ිං, 

නඅතියසවිනාභවිතබ් ිං, න අකාලයසවිනා. 

යසවිතබ් යුත්යතපනසත්යතයදසකාලානුභාරූපිංයසවති.නචපයරසිං 

පුරයතොපියයවිගරහති, අප්පියය වාපසිංසති.න අවිස්සට්ඨවිස්සාසීයහොති.

නධම්මිකිංඋපනිමන්තනිංපටික්ඛිපති.නසඤ්ඤත්තිිං උපගච්ඡති, නාධිකිං
පටිග්ගණ්හාති. සද්ධාසම්පන්යන සද්ධානිසිංසකථාය සම්පහිංසති. 
සීලසුතචාගපඤ්ඤාසම්පන්යන පඤ්ඤාසම්පන්නකථාය සම්පහිංසති. සයච

පන ය ොධිසත්යතො අභිඤ්ඤා ලප්පත්යතො යහොති, පමාදාපන්යන සත්යත
අභිඤ්ඤා යලන යථාරහිං නිරයාදියක දස්යසන්යතො සිංයවයජත්වා
අස්සද්ධාදියක සද්ධාදීසු පතිට්ඨායපති. සාසයන ඔතායරති. 
සද්ධාදිගුණසම්පන්යන පරිපායචති. එවමයිං මහාපුරිසස්ස චාරිත්තභූයතො
අපරිමායණො පුඤ්ඤාභිසන්යදො කුසලාභිසන්යදො උපරූපරි අභිවඩ්ඪතීති
යවදිතබ් ිං. 

අපි ච යා සා ‘‘කිිං සීලිං යකනට්යඨන සීල’’න්තිආදිනා පුච්ඡිං කත්වා
‘‘පාණාතිපාතාදීහ විරමන්තස්ස වත්තපටිපත්තිිං වා පූයරන්තස්ස
යචතනාදයයො ධම්මා සීල’’න්තිආදිනා නයයන නානප්පකාරයතො සීලස්ස

විත්ථාරකථා විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 1.6ආදයයො) වුත්තා, සා සබ් ාපි ඉධ 
ආහරිත්වාවත්තබ් ා.යකවලඤ්හ තත්ථසාවකය ොධිසත්තවයසන සීලකථා

ආගතා, ඉධ මහාය ොධිසත්තවයසන කරුණූපායයකොසල්ලපුබ් ඞ්ගමිං
කත්වාවත්තබ් ාති අයයමවවියසයසො.යයතොඉදිංසීලිංමහාපුරියසොයථාන

අත්තයනො දුග්ගතියිං පරික්කියලසවිමුත්තියා සුගතියම්පි, න

රජ්ජසම්පත්තියා, න චක්කවත්ති, න යදව, න සක්ක, න මාර, න

බ්රහ්මසම්පත්තියා පරිණායමති, තථා න අත්තයනො යතවිජ්ජතාය, න 

ඡළභිඤ්ඤතාය, න චතුප්පටිසම්භිදාධිගමාය, න සාවකය ොධියා, න 
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පච්යචකය ොධියා, පරිණායමති, අථයඛොසබ් ඤ්ඤුභායවනසබ් සත්තානිං 
අනුභාත්තරසීලාලඞ්කාරසම්පාදනත්ථයමව පරිණායමතීති. අයිං සීලපාරමියා 
පටිපත්තික්කයමො. 

තථායස්මාකරුණූපායයකොසල්ලපරිග්ගහතාආදීනවදස්සනපුබ් ඞ්ගමා 
කායමහ ච භයවහ ච නික්ඛමනවයසන පවත්තා කුසලචිත්තුප්පත්ති

යනක්ඛම්මපාරමී, තස්මා සකලසිංකියලසනිවාසනට්ඨානතාය පුත්තදාරාදීහ
මහාසම් ාධතාය කසිවාණිජ්ජාදිනානාවිධකම්මන්තාධිට්ඨාන යාකුලතාය ච

ඝරාවාසස්ස යනක්ඛම්මසුඛාදීනිං අයනොකාසතිං, කාමානඤ්ච
සත්ථධාරාලග්ගමධුබින්දු විය ච අවලිය්හමානා පරිත්තස්සාදා

විපුලානත්ථානුභා න්ධාති ච, විජ්ජුලයතොභායසන ගයහතබ් නච්චිං විය

පරිත්තකාලූපලබ්භා, උම්මත්තකාලඞ්කායරො විය විපරීතසඤ්ඤාය 

අනුභාභවිතබ් ා, කරීසාවච්ඡාදනා විය පතිකාරභූතා, උදකයතමිතඞ්ගුලියා

තනූදකපානිං විය අතිත්තිකරා, ඡාතජ්ඣත්තයභොජනිං විය සා ාධා, 

 ළිසාමිසිං විය  යසනසන්නිපාතකාරණිං, අග්ගිසන්තායපො විය

කාලත්තයයපි දුක්ඛුප්පත්තියහතුභූතා, මක්කටයලයපො විය  න්ධනිමිත්තිං, 

ඝාතකාවච්ඡාදනා විය අනත්ථච්ඡාදනා, සපත්තගාමවායසො විය 

භයට්ඨානභූතා, පච්චත්ථිකයපොසයකො විය කියලසමාරාදීනිං ආමිසභූතා, 

ඡණසම්පත්තියයො විය විපරිණාමදුක්ඛා, යකොටරග්ගි විය අන්යතොදාහකා, 

පුරාණකූපාවලම්බීබීරණමධුපිණ්ඩිංවියඅයනකාදීනවා, යලොණූදකපානිංවිය

පිපාසායහතුභූතා, සුරායමරයිං විය නීචජනයසවිතා, අප්පස්සාදතාය

අට්ඨිකඞ්කලූපමාතිආදිනා (ම.නි.1.234; 2.42; පාචි.417; මහානි.3; චූළනි. 

ඛග්ගවිසාණසුත්තනිද්යදස 147) ච නයයන ආදීනවිං සල්ලක්යඛත්වා
තබ්බිපරියායයන යනක්ඛම්යම ආනිසිංසිං පස්සන්යතන
යනක්ඛම්මපවියවකඋපසමසුඛාදීසු නින්නයපොණපබ්භාරචිත්යතන
යනක්ඛම්මපාරමියිං පටිපජ්ජිතබ් ිං. යස්මා පන යනක්ඛම්මිං

පබ් ජ්ජාමූලකිං, තස්මා පබ් ජ්ජා තාව අනුභාට්ඨාතබ් ා. 
පබ් ජ්ජමනුභාතිට්ඨන්යතනචමහාසත්යතනඅසතිබුද්ධුප්පායදකම්මවාදීනිං 
කිරියවාදීනිංතාපසපරිබ් ාජකානිංපබ් ජ්ජාඅනුභාට්ඨාතබ් ා. 

උප්පන්යනසුපනසම්මාසම්බුද්යධසුයතසිංසාසයනඑව පබ් ජිතබ් ිං.
පබ් ජිත්වා ච යථාවුත්යත සීයල පතිට්ඨියතන තස්සා එව හ සීලපාරමියා
යවොදාපනත්ථිං ධුතගුණා සමාදාතබ් ා. සමාදින්නධුතධම්මා හ මහාපුරිසා 
සම්මයදව යත පරිහරන්තා 
අප්පිච්ඡාසන්තුට්ඨාසල්යලඛපවියවකඅසිංසග්ගවීරියාරම්භසුභරතාදි- 
ගුණසලිලවික්ඛාලිතකියලසමලතාය
අනවජ්ජසීලවතගුණපරිසුද්ධසබ් සමාචාරා යපොරායණ අරියවිංසත්තයය
පතිට්ඨිතා චතුත්ථිං භාවනාරාමතාසඞ්ඛාතිං අරියවිංසිං අධිගන්තුිං 
චත්තාරීසායආරම්මයණසුයථාරහිංඋපචාරප්පනායභදිංඣානිංඋපසම්පජ්ජ
විහරන්ති.එවිං හස්සසම්මයදවයනක්ඛම්මපාරමීපරිපූරිතායහොති. 
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පටුන 

ඉමස්මිිං පන ඨායන යතරසහ ධුතධම්යමහ සද්ධිිං දස කසිණානි, දස 

අසුභානි, දසානුභාස්සතියයො, චත්තායරො බ්රහ්මවිහාරා, චත්තායරො ආරුප්පා, 

එකා සඤ්ඤා, එකිං වවත්ථානන්ති චත්තාරීසාය සමාධිභාවනාය
කම්මට්ඨානානි භාවනාවිධානඤ්ච විත්ථාරයතො වත්තබ් ානි. තිං පයනතිං

සබ් ිංයස්මා විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි.1.22ආදයයො, 47, 55) සබ් ාකාරයතො 

විත්ථායරත්වා වුත්තිං, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව යවදිතබ් ිං.

යකවලඤ්හ තත්ථ සාවකය ොධිසත්තස්ස වයසන වුත්තිං, ඉධ
මහාය ොධිසත්තස්ස වයසන කරුණූපායයකොසල්ලපුබ් ඞ්ගමිං කත්වා
වත්තබ් න්ති අයයමව වියසයසොති. එවයමත්ථ යනක්ඛම්මපාරමියා
පටිපත්තික්කයමොයවදිතබ්ය ො. 

තථාපඤ්ඤාපාරමිිංසම්පායදතුකායමනයස්මාපඤ්ඤාආයලොයකොවිය 

අන්ධකායරන යමොයහන සහ න වත්තති, තස්මා යමොහකාරණානි තාව
ය ොධිසත්යතන පරිවජ්යජතබ් ානි. තත්ථිමානි යමොහකාරණානි – අරති
තන්දි විජම්භිතා ආලසියිං ගණසඞ්ගණිකාරාමතා නිද්දාසීලතා
අනිච්ඡයසීලතා ඤාණස්මිිං අකුතූහලතා මිච්ඡාධිමායනො අපරිපුච්ඡකතා
කායස්ස න සම්මාපරිහායරො අසමාහතචිත්තතා දුප්පඤ්ඤානිං පුග්ගලානිං
යසවනා පඤ්ඤවන්තානිං අපයරුපාසනා අත්තපරිභයවො මිච්ඡාවිකප්යපො
විපරීතාභිනියවයසො කායදළ්හ හුලතා අසිංයවගසීලතා පඤ්ච නීවරණානි.
සඞ්යඛපයතො යය වා පන ධම්යම ආයසවයතො අනුභාප්පන්නා පඤ්ඤා 

නුභාප්පජ්ජති, උප්පන්නා පරිහායති. ඉති ඉමානි සම්යමොහකාරණානි
පරිවජ්යජන්යතන  ාහුසච්යචඣානාදීසුචයයොයගොකරණීයයො. 

තත්ථායිං ාහුසච්චස්සවිසයවිභායගො–පඤ්චක්ඛන්ධා ද්වාදසායතනානි
අට්ඨාරස ධාතුයයො චත්තාරි සච්චානි  ාවීසතින්ද්රියානි ද්වාදසපදියකො

පටිච්චසමුප්පායදො තථා සතිපට්ඨානාදයයො කුසලාදිධම්මප්පකාරයභදා ච, 

යානි ච යලොයක අනවජ්ජානි විජ්ජාට්ඨානානි, යය ච සත්තානිං

හතසුඛවිධානයයොග්ගා  යාකරණවියසසා, ඉති එවිං පකාරිං සකලයමව
සුතවිසයිං උපායයකොසල්ලපුබ් ඞ්ගමාය පඤ්ඤාය සතියා වීරියයන ච
සාධුකිං උග්ගහණසවනධාරණපරිචයපරිපුච්ඡාහ ඔගායහත්වා තත්ථ ච
පයරසිංපතිට්ඨාපයනනසුතමයා පඤ්ඤානිබ් ත්යතතබ් ා. 

තථා සත්තානිං ඉතිකත්තබ් තාසු ඨානුභාප්පත්තිකපටිභානභූතා 
ආයාපායඋපායයකොසල්ලභූතා ච පඤ්ඤා හයතසිතිංනිස්සාය තත්ථ තත්ථ
යථාරහිං පවත්යතතබ් ා. තථා ඛන්ධාදීනිං සභාවධම්මානිං
ආකාරපරිවිතක්කනමුයඛන යත නිජ්ඣානිං ඛමායපන්යතන චින්තාමයා
පඤ්ඤා නිබ් ත්යතතබ් ා. ඛන්ධාදීනිංයයව පන 
සලක්ඛණසාමඤ්ඤලක්ඛණපරිග්ගහණවයසන යලොකියපරිඤ්ඤා
නිබ් ත්යතන්යතන පුබ් භාගභාවනාපඤ්ඤා සම්පායදතබ් ා. එවඤ්හ

නාමරූපමත්තමිදිං යථාරහිං පච්චයයහ උප්පජ්ජති යචව නිරුජ්ඣති ච, න

එත්ථ යකොචි කත්තා වා කායරතා වා, හුත්වා අභාවට්යඨන අනිච්චිං, 
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උදයබ් යපටිපීළනට්යඨන දුක්ඛිං, අවසවත්තනට්යඨන අනත්තාති 
අජ්ඣත්තිකධම්යම  ාහරකධම්යම ච නිබ්බියසසිං පරිජානන්යතො තත්ථ
ආසඞ්ගිං පජහන්යතො පයර ච තත්ථ තිං ජහායපන්යතො යකවලිං

කරුණාවයසයනව යාව න බුද්ධගුණා හත්ථතලිං ආගච්ඡන්ති, තාව
යානත්තයය සත්යත අවතාරණපරිපාචයනහ පතිට්ඨයපන්යතො
ඣානවියමොක්ඛසමාධිසමාපත්තියයො අභිඤ්ඤායයො ච යලොකියා වසීභාවිං
පායපන්යතො පඤ්ඤායමත්ථකිංපාපුණාති. 

තත්ථ යා ඉමා ඉද්ධිවිධඤාණිං දිබ් යසොතධාතුඤාණිං
යචයතොපරියඤාණිං පුබ්ය නිවාසානුභාස්සතිඤාණිං දිබ් චක්ඛුඤාණිං
යථාකම්මුපගඤාණිං අනාගතිංසඤාණන්ති සපරිභණ්ඩා

පඤ්චයලොකියඅභිඤ්ඤාසඞ්ඛාතා භාවනාපඤ්ඤා, යා ච 
ඛන්ධායතනධාතුඉන්ද්රියසච්චපටිච්චසමුප්පාදාදියභයදසුභූමිභූයතසුධම්යමසු 

උග්ගහපරිපුච්ඡාවයසන ඤාණපරිචයිං කත්වා සීලවිසුද්ධිචිත්තවිසුද්ධීති 
මූලභූතාසු ඉමාසු ද්වීසු විසුද්ධීසු පතිට්ඨාය 
දිට්ඨිවිසුද්ධිකඞ්ඛාවිතරණවිසුද්ධිමග්ගාමග්ගඤාණදස්සනවිසුද්ධි- 
පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධිඤාණදස්සනවිසුද්ධීති සරීරභූතා ඉමා පඤ්ච
විසුද්ධියයො සම්පායදන්යතන භායවතබ් ා යලොකියයලොකුත්තරයභදා

භාවනාපඤ්ඤා, තාසිං සම්පාදනවිධානිං යස්මා ‘‘තත්ථ එයකොපි හුත්වා
 හුධා යහොතීතිආදිකිං ඉද්ධිවිකුබ් නිං කාතුකායමන ආදිකම්මියකන
යයොගිනා’’තිආදිනා ‘‘ඛන්ධාති රූපක්ඛන්යධො යවදනාක්ඛන්යධො 
සඤ්ඤාක්ඛන්යධො සඞ්ඛාරක්ඛන්යධො විඤ්ඤාණක්ඛන්යධො’’තිආදිනා ච

විසයවිභායගන සද්ධිිං විසුද්ධිමග්යග (විසුද්ධි. 2.430 ආදයයො)

සබ් ාකාරයතො විත්ථායරත්වා වුත්තිං, තස්මා තත්ථ වුත්තනයයයනව 
යවදිතබ් ිං. යකවලඤ්හ තත්ථ සාවකය ොධිසත්තස්ස වයසන පඤ්ඤා

ආගතා, ඉධ මහාය ොධිසත්තස්ස වයසන කරුණූපායයකොසල්ලපුබ් ඞ්ගමිං

කත්වා වත්තබ් ා, ඤාණදස්සනවිසුද්ධිිං අපායපත්වා
පටිපදාඤාණදස්සනවිසුද්ධියිංයයව විපස්සනා ඨයපතබ් ාති අයයමව
වියසයසො.එවයමත්ථපඤ්ඤාපාරමියාපටිපත්තික්කයමොයවදිතබ්ය ො. 

තථා යස්මා සම්මාසම්ය ොධියා කතාභිනීහායරන මහාසත්යතන 
පාරමිපරිපූරණත්ථිං සබ් කාලිං යුත්තප්පයුත්යතන භවිතබ් ිං

ආ ද්ධපරිකරයණන, තස්මා කායලන කාලිං ‘‘යකො නුභා යඛො අජ්ජ මයා

පුඤ්ඤසම්භායරො ඤාණසම්භායරො වා උපචියතො, කිිං වා මයා පරහතිං
කත’’න්ති දිවයස දිවයස පච්චයවක්ඛන්යතන සත්තහතත්ථිං උස්සායහො
කරණීයයො. සබ්ය සම්පි සත්තානිං උපකාරාය අත්තයනො පරිග්ගහභූතිං
වත්ථුකායයජීවියතච නිරයපක්ඛචිත්යතනඔස්සජිතබ් ිං.යිංකිඤ්චිකම්මිං

කයරොති කායයන වාචාය වා, තිං සබ් ිං සම්ය ොධියිං නින්නචිත්යතයනව

කාතබ් ිං, ය ොධියා පරිණායමතබ් ිං. උළායරහ ඉත්තයරහ ච කායමහ
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විනිවත්තචිත්යතයනව භවිතබ් ිං. සබ් ාසුපි ඉතිකත්තබ් තාසු
උපායයකොසල්ලිංපච්චුපට්ඨායපත්වාව පටිපජ්ජිතබ් ිං. 

තස්මිිං තස්මිිං සත්තහයත ආරද්ධවීරියයන භවිතබ් ිං 
ඉට්ඨානිට්ඨාදිසබ් සයහන අවිසිංවාදිනා. සබ්ය පි සත්තා අයනොධියසො

යමත්තායකරුණායච ඵරිතබ් ා.යාකාචිසත්තානිංදුක්ඛුප්පත්ති, සබ් ාසා
අත්තනි පාටිකඞ්ඛිතබ් ා. සබ්ය සඤ්ච සත්තානිං පුඤ්ඤිං
අබ්භනුභායමොදිතබ් ිං. බුද්ධානිං මහන්තතා මහානුභාභාවතා අභිණ්හිං

පච්චයවක්ඛිතබ් ා. යඤ්චකිඤ්චිකම්මිංකයරොති කායයනවාචාය වා, තිං
සබ් ිං ය ොධිනින්නචිත්තපුබ් ඞ්ගමිං කාතබ් ිං. ඉමිනා හ උපායයන 
දානාදීසු යුත්තප්පයුත්තස්ස ථාමවයතො දළ්හපරක්කමස්ස මහාසත්තස්ස
ය ොධිසත්තස්ස අපරියමයයයො පුඤ්ඤසම්භායරොඤාණසම්භායරො ච දිවයස
දිවයසඋපචීයති. 

අපි ච සත්තානිං පරියභොගත්ථිං පරිපාලනත්ථඤ්ච අත්තයනො සරීරිං 
ජීවිතඤ්ච පරිච්චජිත්වා ඛුප්පිපාසාසීතුණ්හවාතාතපාදිදුක්ඛපතිකායරො 
පරියයසිතබ්ය ො උපයනතබ්ය ො ච. යඤ්ච යථාවුත්තදුක්ඛපතිකාරජිං සුඛිං 

අත්තනා පටිලභති, තථා රමණීයයසු ආරාමුයයානපාසාදතළාකාදීසු
අරඤ්ඤායතයනසුච කායචිත්තසන්තාපාභායවනඅභිනිබ්බුතත්තාඅත්තනා 

සුඛිං පටිලභති, යඤ්චසුණාතිබුද්ධානුභාබුද්ධපච්යචකබුද්ධාමහාය ොධිසත්තා
ච යනක්ඛම්මපටිපත්තියිං ඨිතා දිට්ඨධම්මසුඛවිහාරභූතිං ඊදිසිං නාම

ඣානසමාපත්තිසුඛිං අනුභාභවන්තීති, තිං සබ් ිං සබ් සත්යතසු අයනොධියසො
උපසිංහරතීති.අයිංතාවනයයො අසමාහතභූමියිංපතිට්ඨිතස්ස. 

සමාහතභූමියිං පන පතිට්ඨියතො අත්තනා යථානුභාභූතිං 
වියසසාධිගමනිබ් ත්තිං පීතිිං පස්සද්ධිිං සුඛිං සමාධිිං යථාභූතඤාණඤ්ච
සත්යතසු අධිමුච්චන්යතොඋපසිංහරතිපරිණායමති.තථාමහතිසිංසාරදුක්යඛ
තස්ස ච නිමිත්තභූයත කියලසාභිසඞ්ඛාරදුක්යඛ නිමුග්ගිං සත්තනිකායිං
දිස්වා තරාපි යඡදනයභදනඵාලනපිිංසනග්ගිසන්තාපාදිජනිතා දුක්ඛා තිබ් ා

ඛරා කටුකා යවදනා නිරන්තරිං චිරකාලිං යවදියන්යත නාරයක, 

අඤ්ඤමඤ්ඤිංකුජ්ඣනසන්තාපනවියහඨනහිංසනපරාධීනතාදීහ මහාදුක්ඛිං

අනුභාභවන්යතතිරච්ඡානගයත, යජොතිමාලාකුලසරීයරඛුප්පිපාසාවාතාතපාදීහ 
ඩය්හමායන චවිසුස්සමායනචවන්තයඛළාදිආහායරඋද්ධ ාහුිං විරවන්යත

නිජ්ඣාමතණ්හකාදියක මහාදුක්ඛිං යවදියමායන යපයත ච, 
පරියයට්ඨිමූලකිං මහන්තිං අනය යසනිං පාපුණන්යත
හත්ථච්යඡදාදිකාරණායයොයගන දුබ් ණ්ණදුද්දසිකදලිද්දාදිභායවන
ඛුප්පිපාසාදිආ ාධයයොයගන ලවන්යතහඅභිභවනීයයතො පයරසිංවහනයතො

පරාධීනයතො ච, නාරයක යපයත තිරච්ඡානගයත ච, අතිසයන්යත 

අපායදුක්ඛනිබ්බියසසිං දුක්ඛමනුභාභවන්යත මනුභාස්යස ච, තථා 
විසයවිසපරියභොගවික්ඛිත්තචිත්තතාය රාගාදිපරිළායහන ඩය්හමායන 
වාතයවගසමුට්ඨිතජාලාසමිද්ධසුක්ඛකට්ඨසන්නිපායත අග්ගික්ඛන්යධ විය 
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පටුන 

අනුභාපසන්තපරිළාහවුත්තියකඅනුභාපසන්තනිහතපරාධීයනකාමාවචරයදයවච, 
මහතාවායායමන විදූරමාකාසිංවිගාහතසකුන්තාවිය ලවතාදූයරපාණිනා

ඛිත්තසරාවියච, සතිපි චිරප්පවත්තියිංඅනිච්චන්තිකතායපාතපරියයොසානා
අනතික්කන්තජාතිජරාමරණා එවාති රූපාරූපාවචරයදයව ච පස්සන්යතන
මහන්තිං සිංයවගිං පච්චුපට්ඨයපත්වා යමත්තාය කරුණාය ච අයනොධියසො
සත්තාඵරිතබ් ා.එවිංකායයනවාචායමනසාචය ොධිසම්භායරනිරන්තරිං 

උපචිනන්යතන යථා පාරමියයො පාරිපූරිිං ගච්ඡන්ති, එවිං සක්කච්චකාරිනා

සාතච්චකාරිනා අයනොලීනවුත්තිනාඋස්සායහොපවත්යතතබ්ය ො, වීරියපාරමී
පරිපූයරතබ් ා. 

අපි ච 

අචින්යතයයාපරියමයයවිපුයලොළාරවිමලනිරුපමනිරූපක්කියලසගුණනිචයනි
ධානභූතස්ස බුද්ධභාවස්ස උස්සක්කිත්වා සම්පහිංසනයයොග්ගිං වීරියිං නාම

අචින්යතයයානුභාභාවයමව, යිංන පචුරජනා යසොතුම්පිසක්කුණන්ති, පයගව

පටිපජ්ජිතුිං.තථා හතිවිධාඅභිනීහාරචිත්තුප්පත්ති, චතස්යසොබුද්ධභූමියයො, 

චත්තාරි සඞ්ගහවත්ථූනි, කරුයණකරසතා, බුද්ධධම්යමසු සච්ඡිකරයණන

වියසසප්පච්චයයො නිජ්ඣානඛන්ති, සබ් ධම්යමසු නිරුපයලයපො, 

සබ් සත්යතසු පියපුත්තසඤ්ඤා, සිංසාරදුක්යඛහ අපරියඛයදො, 

සබ් යදයයධම්මපරිච්චායගො, යතන ච නිරතිමානතා, අධිසීලාදිඅධිට්ඨානිං, 

තත්ථචඅචඤ්චලතා, කුසලකිරියාසුපීතිපායමොජ්ජිං, වියවකනින්නචිත්තතා, 

ඣානානුභායයොයගො, අනවජ්ජධම්යමනඅතිත්ති, යථාසුතස්සධම්මස්ස පයරසිං

හතජ්ඣාසයයන යදසනා, සත්තානිං ඤායය නියවසනා, ආරම්භදළ්හතා, 

ධීරවීරභායවො, පරාපවාදපරාපකායරසු විකාරාභායවො, සච්චාධිට්ඨානිං, 

සමාපත්තීසු වසීභායවො, අභිඤ්ඤාසු  ලප්පත්ති, ලක්ඛණත්තයාවය ොයධො, 
සතිපට්ඨානාදීසු යයොගකම්මාභියයොයගන

යලොකුත්තරමග්ගසම්භාරසම්භරණිං, නවයලොකුත්තරාවක්කන්තීති
එවමාදිකා සබ් ාපි ය ොධිසම්භාරපටිපත්ති වීරියානුභාභායවයනව සමිජ්ඣතීති
අභිනීහාරයතො යාව මහාය ොධි අයනොස්සජ්ජන්යතන සක්කච්චිං නිරන්තරිං

වීරියිං යථා උපරූපරි වියසසාවහිං යහොති, එවිං සම්පායදතබ් ිං.
සම්පජ්ජමායන ච යථාවුත්යත වීරියය ඛන්තිසච්චාධිට්ඨානාදයයො ච
දානසීලාදයයො චසබ්ය පිය ොධිසම්භාරා තදධීනවුත්තිතායසම්පන්නා එව
යහොන්තීතිඛන්තිආදීසුපිඉමිනාවනයයනපටිපත්ති යවදිතබ් ා. 

ඉතිසත්තානිංසුඛූපකරණපරිච්චායගන හුධාඅනුභාග්ගහකරණිංදායනන 

පටිපත්ති, සීයලන යතසිං

ජීවිතසාපයතයයදාරරක්ඛාඅයභදපියහතවචනාවිහිංසාදිකාරණානි, 
යනක්ඛම්යමන යතසිං ආමිසපටිග්ගහණධම්මදානාදිනා අයනකවිධා

හතචරියා, පඤ්ඤාය යතසිං හතකරණූපායයකොසල්ලිං, වීරියයන තත්ථ

උස්සාහාරම්භඅසිංහීරානි, ඛන්තියා තදපරාධසහනිං, සච්යචන යනසිං

අවඤ්චනතදුපකාරකිරියාසමාදානාවිසිංවාදනාදි, අධිට්ඨායනන
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පටුන 

තදුපකාරකරයණ අනත්ථසම්පායතපි අචලනිං, යමත්තාය යනසිං

හතසුඛානුභාචින්තනිං, උයපක්ඛාය යනසිං උපකාරාපකායරසු
විකාරානාපත්තීති එවිං අපරිමායණ සත්යත ආරබ්භ 
අනුභාකම්පිතසබ් සත්තස්ස මහාය ොධිසත්තස්ස පුථුජ්ජයනහ අසාධාරයණො
අපරියමයයයො පුඤ්ඤඤාණසම්භාරූපචයයො එත්ථ පටිපත්තීති යවදිතබ් ිං.

යයො යචතාසිංපච්චයයොවුත්යතො, තස්සචසක්කච්චිංසම්පාදනිං. 

යකො විභායගොති? දස පාරමියයො, දස උපපාරමියයො, දස
පරමත්ථපාරමියයොති සමත්තිිංසපාරමියයො. තත්ථ කතාභිනීහාරස්ස
ය ොධිසත්තස්ස පරහතකරණාභිනින්නාසයපයයොගස්ස

කණ්හධම්මයවොකිණ්ණා සුක්කධම්මා පාරමියයො එව, යතහ අයවොකිණ්ණා

සුක්කධම්මා උපපාරමියයො, අකණ්හඅසුක්කා පරමත්ථපාරමියයොති යකචි. 

සමුදාගමනකායලසු වා පූරියමානා පාරමියයො, ය ොධිසත්තභූමියිං පුණ්ණා

උපපාරමියයො, බුද්ධභූමියිං සබ් ාකාරපරිපුණ්ණා පරමත්ථපාරමියයො.

ය ොධිසත්තභූමියිං වා පරහතකරණයතො පාරමියයො, අත්තහතකරණයතො

උපපාරමියයො, බුද්ධභූමියිං  ලයවසාරජ්ජසමධිගයමන
උභයහතපරිපූරණයතොපරමත්ථපාරමියයො. 

එවිං ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු පණිධානාරම්භපරිනිට්ඨායනසු යතසිං 
විභායගොති අපයර. යදොසූපසමකරුණාපකතිකානිං
භවසුඛවිමුත්තිසුඛපරමසුඛප්පත්තානිං පුඤ්ඤූපචයයභදයතො තබ්බිභායගොති
අඤ්යඤ. ලජ්ජාසතිමානාපස්සයානිං යලොකුත්තරධම්මාධිපතීනිං
සීලසමාධිපඤ්ඤාගරුකානිං තාරිතතරිතතාරයතූනිං 

අනුභාබුද්ධපච්යචකබුද්ධසම්මාසම්බුද්ධානිංපාරමී, උපපාරමී, පරමත්ථපාරමීති 
ය ොධිසත්තස්සුප්පත්තියතො යථාවුත්තවිභායගොති යකචි. චිත්තපණිධියතො

යාව වචීපණිධි, තාව පවත්තා සම්භාරා පාරමියයො, වචීපණිධියතො යාව

කායපණිධි, තාව පවත්තා උපපාරමියයො, කායපණිධියතො පභුති
පරමත්ථපාරමියයොති අපයර. අඤ්යඤ පන ‘‘පරපුඤ්ඤානුභායමොදනවයසන

පවත්තා සම්භාරා පාරමියයො, පයරසිං කාරාපනවයසන පවත්තා

උපපාරමියයො, සයිංකරණවයසනපවත්තා පරමත්ථපාරමියයො’’තිවදන්ති. 

තථා භවසුඛාවයහො පුඤ්ඤඤාණසම්භායරො පාරමී, අත්තයනො

නිබ් ානසුඛාවයහො උපපාරමී, පයරසිං තදුභයසුඛාවයහො පරමත්ථපාරමීති

එයක. පුත්තදාරධනාදිඋපකරණපරිච්චායගො පන දානපාරමී, 

අඞ්ගපරිච්චායගො දානඋපපාරමී, අත්තයනො ජීවිතපරිච්චායගො
දානපරමත්ථපාරමීති. තථා පුත්තදාරාදිකස්ස තිවිධස්සාපි යහතු

අවීතික්කමනවයසන තිස්යසො සීලපාරමියයො, යතසු එව තිවියධසු වත්ථූසු

ආලයිං උපච්ඡින්දිත්වා නික්ඛමනවයසන තිස්යසො යනක්ඛම්මපාරමියයො, 
උපකරණඞ්ගජීවිතතණ්හිං සමූහනිත්වා සත්තානිං
හතාහතවිනිච්ඡයකරණවයසන තිස්යසො පඤ්ඤාපාරමියයො.
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යථාවුත්තයභදානිං පරිච්චාගාදීනිං වායමනවයසන තිස්යසො වීරියපාරමියයො, 

උපකරණඞ්ගජීවිතන්තරායකරානිං ඛමනවයසන තිස්යසො ඛන්තිපාරමියයො, 

උපකරණඞ්ගජීවිතයහතු සච්චාපරිච්චාගවයසන තිස්යසො සච්චපාරමියයො, 

දානාදිපාරමියයො අකුප්පාධිට්ඨානවයසයනව සමිජ්ඣන්තීති, 

උපකරණාදිවිනායසපි අචලාධිට්ඨානවයසන තිස්යසො අධිට්ඨානපාරමියයො, 
උපකරණාදිඋපඝාතයකසුපි සත්යතසු යමත්තාය අවිජහනවයසන තිස්යසො

යමත්තාපාරමියයො, යථාවුත්තවත්ථුත්තයස්ස උපකාරාපකායරසු
සත්තසඞ්ඛායරසු මජ්ඣත්තතාපටිලාභවයසන තිස්යසො
උයපක්ඛාපාරමියයොති එවමාදිනාඑතාසිංවිභායගොයවදිතබ් ාති. 

යකො සඞ්ගයහොති? එත්ථ පන යථා එතා විභාගයතො තිිංසවිධාපි

දානපාරමිආදිභාවයතො දසවිධා, එවිං
දානසීලඛන්තිවීරියඣානපඤ්ඤාසභායවන ඡබ්බිධා. එතාසු හ

යනක්ඛම්මපාරමී සීලපාරමියා සඞ්ගහතා, තස්සා පබ් ජ්ජාභායව, 
නීවරණවියවකභායවපනඣානපාරමියාකුසලධම්මභායව ඡහපිසඞ්ගහතා. 

සච්චපාරමී සීලපාරමියා එකයදයසො එව වචීවිරතිසච්චපක්යඛ, 
ඤාණසච්චපක්යඛ පන පඤ්ඤාපාරමියා සඞ්ගහතා. යමත්තාපාරමි
ඣානපාරමියා එව. උයපක්ඛාපාරමීඣානපඤ්ඤාපාරමීහ. අධිට්ඨානපාරමී
සබ් ාහපිසඞ්ගහතාති. 

එයතසඤ්ච දානාදීනිං ඡන්නිං ගුණානිං අඤ්ඤමඤ්ඤසම් න්ධානිං 
පඤ්චදසයුගලාදීනි පඤ්චදසයුගලාදිසාධකානි යහොන්ති. යසයයථිදිං –

දානසීලයුගයලන පරහතාහතානිං කරණාකරණයුගලසිද්ධි, 

දානඛන්තියුගයලන අයලොභායදොසයුගලසිද්ධි, දානවීරියයුගයලන

චාගසුතයුගලසිද්ධි, දානඣානයුගයලන කාමයදොසප්පහානයුගලසිද්ධි. 

දානපඤ්ඤායුගයලන අරියයානධුරයුගලසිද්ධි, සීලඛන්තිද්වයයන 

පයයොගාසයසුද්ධිද්වයසිද්ධි, සීලවීරියද්වයයන භාවනාද්වයසිද්ධි, 

සීලඣානද්වයයන දුස්සීලයපරියුට්ඨානප්පහානද්වයසිද්ධි, 

සීලපඤ්ඤාද්වයයන දානද්වයසිද්ධි, ඛන්තිවීරියයුගයලන

ඛමායතජද්වයසිද්ධි, ඛන්තිඣානයුගයලන 

වියරොධානුභායරොධප්පහානයුගලසිද්ධි, ඛන්තිපඤ්ඤායුගයලන 

සුඤ්ඤතාඛන්තිපටියවධදුකසිද්ධි, වීරියඣානදුයකන

පග්ගහාවික්යඛපදුකසිද්ධි, වීරියපඤ්ඤාදුයකන සරණදුකසිද්ධි, 

ඣානපඤ්ඤාදුයකන යානදුකසිද්ධි, දානසීලඛන්තිත්තියකන

යලොභයදොසයමොහප්පහානත්තිකසිද්ධි, දානසීලවීරියත්තියකන

යභොගජීවිතකායසාරාදානත්තිකසිද්ධි, දානසීලඣානත්තියකන 

පුඤ්ඤකිරියවත්ථුත්තිකසිද්ධි, දානසීලපඤ්ඤාතියකන 
ආමිසාභයධම්මදානත්තිකසිද්ධීති. එවිං ඉතයරහපි තියකහ චතුක්කාදීහ ච
යථාසම්භවිං තිකානිචචතුක්කාදීනිචයයොයජතබ් ානි. 
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එවිංඡබ්බිධානම්පිපනඉමාසිංපාරමීනිංචතූහඅධිට්ඨායනහසඞ්ගයහො 

යවදිතබ්ය ො. සබ් පාරමීනිං සමූහසඞ්ගහයතො හ චත්තාරි අධිට්ඨානානි, 

යසයයථිදිං – සච්චාධිට්ඨානිං, චාගාධිට්ඨානිං, උපසමාධිට්ඨානිං, 

පඤ්ඤාධිට්ඨානන්ති. තත්ථ අධිතිට්ඨති එයතන, එත්ථ වා අධිතිට්ඨති, 

අධිට්ඨානමත්තයමව වා තන්ති අධිට්ඨානිං, සච්චඤ්ච තිං අධිට්ඨානඤ්ච, 

සච්චස්ස වා අධිට්ඨානිං, සච්චිං අධිට්ඨානයමතස්සාති වා සච්චාධිට්ඨානිං.
එවිං යසයසසුපි. තත්ථ අවියසසයතො තාව යලොකුත්තරගුයණ
කතාභිනීහාරස්ස අනුභාකම්පිතසබ් සත්තස්ස මහාසත්තස්ස පටිඤ්ඤානුභාරූපිං
සබ් පාරමිපරිග්ගහයතො සච්චාධිට්ඨානිං. තාසිං පටිපක්ඛපරිච්චාගයතො

චාගාධිට්ඨානිං. සබ් පාරමිතාගුයණහ උපසමයතො උපසමාධිට්ඨානිං. යතහ
එවපරහයතොපායයකොසල්ලයතො පඤ්ඤාධිට්ඨානිං. 

වියසසයතො පන යාචකජනිං අවිසිංවායදත්වා දස්සාමීති පටිජානනයතො 
පටිඤ්ඤිං අවිසිංවායදත්වා දානයතො දානිං අවිසිංවායදත්වා අනුභායමොදනයතො 
මච්ඡරියාදිපටිපක්ඛපරිච්චාගයතො
යදයයධම්මපටිග්ගාහකදානයදයයධම්මක්ඛයයසු 
යලොභයදොසයමොහභයවූපසමයතො යථාරහිං යථාකාලිං යථාවිධානඤ්ච
දානයතොපඤ්ඤුත්තරයතොච කුසලධම්මානිංචතුරධිට්ඨානපදට්ඨානිං දානිං.
තථා සිංවරසමාදානස්ස අවීතික්කමනයතො දුස්සීලයපරිච්චාගයතො
දුච්චරිතවූපසමනයතො පඤ්ඤුත්තරයතො ච චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානිං සීලිං.

යථාපටිඤ්ඤිං ඛමනයතො, පරාපරාධවිකප්පපරිච්චාගයතො, 

යකොධපරියුට්ඨානවූපසමනයතො, පඤ්ඤුත්තරයතො, ච

චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානා ඛන්ති. පටිඤ්ඤානුභාරූපිං පරහතකරණයතො, 

විසදපරිච්චාගයතො, අකුසලවූපසමනයතො, පඤ්ඤුත්තරයතො ච

චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානිං වීරියිං. පටිඤ්ඤානුභාරූපිං යලොකහතානුභාචින්තනයතො, 

නීවරණපරිච්චාගයතො, චිත්තවූපසමනයතො, පඤ්ඤුත්තරයතො ච

චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානිං ඣානිං. යථාපටිඤ්ඤිං පරහතූපායයකොසල්ලයතො, 

අනුභාපායකිරියාපරිච්චාගයතො, යමොහජපරිළාහවූපසමනයතො, 
සබ් ඤ්ඤුතාපටිලාභයතොච චතුරධිට්ඨානපදට්ඨානාපඤ්ඤා. 

තත්ථ යඤයයපටිඤ්ඤානුභාවිධායනහ සච්චාධිට්ඨානිං.
වත්ථුකාමකියලසකාමපරිච්චායගහ චාගාධිට්ඨානිං. යදොසදුක්ඛවූපසයමහ 
උපසමාධිට්ඨානිං. අනුභාය ොධපටියවයධහ පඤ්ඤාධිට්ඨානිං.
තිවිධසච්චපරිග්ගහතිං යදොසත්තයවියරොධි සච්චාධිට්ඨානිං.
තිවිධචාගපරිග්ගහතිං යදොසත්තයවියරොධි චාගාධිට්ඨානිං.
තිවිධවූපසමපරිග්ගහතිං යදොසත්තයවියරොධි උපසමාධිට්ඨානිං. 
තිවිධඤාණපරිග්ගහතිං යදොසත්තයවියරොධි පඤ්ඤාධිට්ඨානිං.
සච්චාධිට්ඨානපරිග්ගහතානි චාගූපසමපඤ්ඤාධිට්ඨානානි අවිසිංවාදනයතො

පටිඤ්ඤානුභාවිධානයතො ච, චාගාධිට්ඨානපරිග්ගහතානි
සච්චූපසමපඤ්ඤාධිට්ඨානානිපටිපක්ඛපරිච්චාගයතො සබ් පරිච්චාගඵලත්තා
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ච, උපසමාධිට්ඨානපරිග්ගහතානි සච්චචාගපඤ්ඤාධිට්ඨානානි 

කියලසපරිළාහවූපසමනයතොකාමූපසමනයතොකාමපරිළාහවූපසමනයතොච, 

පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිග්ගහතානි සච්චචාගූපසමාධිට්ඨානානි
ඤාණපුබ් ඞ්ගමයතොඤාණානුභාපරිවත්තනයතොචාතිඑවිංසබ් ාපි පාරමියයො
සච්චප්පභාවිතා චාගපරි යඤ්ජිතා උපසයමොපබූ්රහතා පඤ්ඤාපරිසුද්ධා.

සච්චඤ්හ එතාසිං ජනකයහතු. චායගො පරිග්ගාහකයහතු, උපසයමො

පරිවුද්ධියහතු, පඤ්ඤා පාරිසුද්ධියහතු. තථා ආදිම්හ සච්චාධිට්ඨානිං

සච්චපටිඤ්ඤත්තා, මජ්යඣ චාගාධිට්ඨානිං කතපණිධානස්ස පරහතාය 
අත්තපරිච්චාගයතො. අන්යත උපසමාධිට්ඨානිං සබ්බූපසමපරියයොසානත්තා. 
ආදිමජ්ඣපරියයොසායනසු පඤ්ඤාධිට්ඨානිං තස්මිිං සති සම්භවයතො අසති
අභාවයතො යථාපටිඤ්ඤඤ්චභාවයතො. 

තත්ථ මහාපුරිසා සතතමත්තහතපරහතකයරහ ගරුපියභාවකයරහ 
සච්චචාගාධිට්ඨායනහ ගිහභූතා ආමිසදායනන පයර අනුභාග්ගණ්හන්ති. තථා
අත්තහතපරහතකයරහ ගරුපියභාවකයරහ උපසමපඤ්ඤාධිට්ඨායනහ ච 

පබ් ජිතභූතාධම්මදායනනපයරඅනුභාග්ගණ්හන්ති. 

තත්ථ අන්තිමභයව ය ොධිසත්තස්ස චතුරධිට්ඨානපරිපූරණිං. 
පරිපුණ්ණචතුරධිට්ඨානස්ස හ චරිමකභවූපපත්තීති එයක. තර හ 
ගබ්යභොක්කන්තිඨිතිඅභිනික්ඛමයනසු පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන සයතො
සම්පජායනො සච්චාධිට්ඨානපාරිපූරියා සම්පතිජායතො උත්තරාභිමුයඛො
සත්තපදවීතිහායරන ගන්ත්වා සබ් ා දිසා ඔයලොයකත්වා

සච්චානුභාපරිවත්තිනා වචසා – ‘‘අග්යගොහමස්මි යලොකස්ස, යජට්යඨොහමස්මි

යලොකස්ස, යසට්යඨොහමස්මි යලොකස්සා’’ති (දී. නි. 2.31; ම. නි. 3.207) 
තික්ඛත්තුිංසීහනාදිංනදි. 

උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන ජිණ්ණාතුරමතපබ් ජිතදස්සාවියනො
චතුධම්මපයදසයකොවිදස්ස යයොබ් නායරොගයජීවිතසම්පත්තිමදානිං
උපසයමො. චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන මහයතො ඤාතිපරිවට්ටස්ස
හත්ථගතස්සචචක්කවත්තිරජ්ජස්සඅනයපක්ඛපරිච්චායගොති. 

දුතියය ඨායන අභිසම්ය ොධියිං චතුරධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණන්ති යකචි. 
තත්ථහයථාපටිඤ්ඤිංසච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමනචතුන්නිංඅරියසච්චානිං

අභිසමයයො, තයතො හසච්චාධිට්ඨානිංපරිපුණ්ණිං.චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන 

සබ් කියලසූපක්කියලසපරිච්චායගො, තයතො හ චාගාධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණිං. 

උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමනපරමූපසමප්පත්ති, තයතොහඋපසමාධිට්ඨානිං

පරිපුණ්ණිං. පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන අනාවරණඤාණපටිලායභො, 

තයතො හ පඤ්ඤාධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණන්ති. තිං අසිද්ධිං, අභිසම්ය ොධියාපි
පරමත්ථභාවයතො. 
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තතියය ඨායන ධම්මචක්කප්පවත්තයන චතුරධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණන්ති 
අඤ්යඤ. තත්ථ හ සච්චාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස ද්වාදසහ ආකායරහ
අරියසච්චයදසනාය සච්චාධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණිං. චාගාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස 
සද්ධම්මමහායාගකරයණන චාගාධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණිං.
උපසමාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සයිං උපසන්තස්ස පයරසිං උපසමයනන
උපසමාධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණිං. පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස යවයනයයානිං

ආසයාදිපරිජානයනන පඤ්ඤාධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණන්ති. තදපි අසිද්ධිං, 
අපරියයොසිතත්තාබුද්ධකිච්චස්ස. 

චතුත්යථ ඨායන පරිනිබ් ායන චතුරධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණන්ති අපයර. 
තර හ පරිනිබ්බුතත්තා පරමත්ථසච්චසම්පත්තියා සච්චාධිට්ඨානිං
පරිපුණ්ණිං. සබ්බූපධිපටිනිස්සග්යගන චාගාධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණිං.
සබ් සඞ්ඛාරූපසයමන උපසමාධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණිං.
පඤ්ඤාපයයොජනපරිනිට්ඨායනන පඤ්ඤාධිට්ඨානිං පරිපුණ්ණන්ති. තර
මහාපුරිසස්ස වියසයසන යමත්තායඛත්යත අභිජාතියිං

සච්චාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සච්චාධිට්ඨානපරිපූරණමභි යත්තිං, වියසයසන 
කරුණායඛත්යත අභිසම්ය ොධියිං පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස 

පඤ්ඤාධිට්ඨානපරිපූරණමභි යත්තිං, වියසයසන මුදිතායඛත්යත
ධම්මචක්කප්පවත්තයන චාගාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස

චාගාධිට්ඨානපරිපූරණමභි යත්තිං, වියසයසන උයපක්ඛායඛත්යත 

පරිනිබ් ායන උපසමාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස
උපසමාධිට්ඨානපරිපූරණමභි යත්තන්ති දට්ඨබ් ිං. 

තර සච්චාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සිංවායසන සීලිං යවදිතබ් ිං.
චාගාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සිංයවොහායරන යසොයචයයිං යවදිතබ් ිං. 
උපසමාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස ආපදාසු ථායමො යවදිතබ්ය ො.
පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගතස්ස සාකච්ඡාය පඤ්ඤා යවදිතබ් ා. එවිං
සීලාජීවචිත්තදිට්ඨිවිසුද්ධියයො යවදිතබ් ා. තථා සච්චාධිට්ඨානසමුදාගයමන
යදොසාගතිිං න ගච්ඡති අවිසිංවාදනයතො. චාගාධිට්ඨානසමුදාගයමන 
යලොභාගතිිං න ගච්ඡති අනභිසඞ්ගයතො. උපසමාධිට්ඨානසමුදාගයමන
භයාගතිිං න ගච්ඡති අනපරාධයතො. පඤ්ඤාධිට්ඨානසමුදාගයමන
යමොහාගතිිංනගච්ඡතියථාභූතාවය ොධයතො. 

තථා පඨයමන අදුට්යඨො අධිවායසති, දුතියයන අලුද්යධො පටියසවති, 

තතියයන අභීයතො පරිවජ්යජති, චතුත්යථන අසම්මූළ්යහො වියනොයදති.

පඨයමන යනක්ඛම්මසුඛප්පත්ති, ඉතයරහ
පවියවකඋපසමසම්ය ොධිසුඛප්පත්තියයො යහොන්තීති දට්ඨබ් ා. තථා
වියවකජපීතිසුඛසමාධිජපීතිසුඛඅපීතිජකායසුඛසතිපාරිසුද්ධිජ- 
උයපක්ඛාසුඛප්පත්තියයො එයතහ චතූහ යථාක්කමිං යහොන්ති.
එවමයනකගුණානුභා න්යධහ චතූහ අධිට්ඨායනහ සබ් පාරමිසමූහසඞ්ගයහො

යවදිතබ්ය ො. යථා ච චතූහ අධිට්ඨායනහ සබ් පාරමිසඞ්ගයහො, එවිං
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කරුණාපඤ්ඤාහපීති දට්ඨබ් ිං. සබ්ය ොපි හ ය ොධිසම්භායරො
කරුණාපඤ්ඤාහ සඞ්ගහයතො. කරුණාපඤ්ඤාපරිග්ගහතා හ දානාදිගුණා 
මහාය ොධිසම්භාරා භවන්ති බුද්ධත්තසිද්ධිපරියයොසානාති. එවයමතාසිං
සඞ්ගයහො යවදිතබ්ය ො. 

යකො සම්පාදනූපායෙොති? සකලස්සාපි පුඤ්ඤාදිසම්භාරස්ස
සම්මාසම්ය ොධිිං උද්දිස්ස අනවයසසසම්භරණිං 

අයවකල්ලකාරිතායයොයගන, තත්ථ ච සක්කච්චකාරිතා

ආදර හුමානයයොයගන, සාතච්චකාරිතා නිරන්තරයයොයගන, 
චිරකාලාදියයොයගො ච අන්තරා අයවොසානාපජ්ජයනනාති. තිං පනස්ස
කාලපරිමාණිං පරයතො ආවි භවිස්සති. ඉති චතුරඞ්ගයයොයගො එතාසිං
පාරමීනිං සම්පාදනූපායයො. තථා මහාසත්යතන ය ොධාය පටිපජ්ජන්යතන
සම්මාසම්ය ොධාය බුද්ධානිං පුයරතරයමව අත්තා නියයායතතබ්ය ො –
‘‘ඉමාහිං අත්තභාවිං බුද්ධානිං නියයායතමී’’ති. තිංතිංපරිග්ගහවත්ථුඤ්ච
පටිලාභයතො පුයරතරයමව දානමුයඛ නිස්සජ්ජිතබ් ිං. ‘‘යිං කිඤ්චි මය්හිං

උප්පජ්ජනකිංජීවිතපරික්ඛාරජාතිං, සබ් ිංතිංසතියාචයකදස්සාමි, යතසිං
පනදින්නාවයසසිංඑවමයාපරිභුඤ්ජිතබ් ’’න්ති. 

එවිං හස්සසම්මයදවපරිච්චාගායකයත චිත්තාභිසඞ්ඛායරයිංඋප්පජ්ජති

පරිග්ගහවත්ථු අවිඤ්ඤාණකිං සවිඤ්ඤාණකිං වා, තත්ථ යය ඉයම පුබ්ය 

දායනඅකතපරිචයයො, පරිග්ගහවත්ථුස්සපරිත්තභායවො, උළාරමනුභාඤ්ඤතා, 

පරික්ඛයචින්තාති චත්තායරොදානවිනිබන්ධා, යතසුයදාමහාය ොධිසත්තස්ස
සිංවිජ්ජමායනසුයදයයධම්යමසුපච්චුපට්ඨියතචයාචකජයන දායනචිත්තිං
න පක්ඛන්දතිනකමති. යතනනිට්ඨයමත්ථ ගන්තබ් ිං ‘‘අද්ධාහිං දායන 

පුබ්ය  අකතපරිචයයො, යතන යම එතරහ දාතුකමයතා චිත්යත න

සණ්ඨාතී’’ති. යසො එවිං යම ඉයතො පරිං දානාභිරතිං චිත්තිං භවිස්සති, 

හන්දාහිංඉයතොපට්ඨායදානිංදස්සාමි, නනුභාමයා පටිකච්යචවපරිග්ගහවත්ථු
යාචකානිං පරිච්චත්තන්ති දානිං යදති මුත්තචායගො පයතපාණී 

යවොසග්ගරයතො යාචයයොයගො දානසිංවිභාගරයතො. එවිං මහාසත්තස්ස 

පඨයමො දානවිනිබන්යධො හයතොයහොතිවිහයතොසමුච්ඡින්යනො. 

තථාමහාසත්යතොයදයයධම්මස්සපරිත්තභායවසතියවකල්යලචඉති 
පටිසඤ්චික්ඛති – ‘‘අහිං යඛො පුබ්ය  අදානසීලතාය එතරහ එවිං

පච්චයවිකයලො ජායතො, තස්මා ඉදානි මයා පරිත්යතන වා හීයනන වා

යථාලද්යධන යදයයධම්යමන අත්තානිං පීයළත්වාපි දානයමව දාතබ් ිං, 
යයනාහිංආයතිම්පිදානපාරමිිං මත්ථකිංපායපස්සාමී’’ති.යසොඉතරීතයරන
තිං දානිං යදති මුත්තචායගො පයතපාණී යවොසග්ගරයතො යාචයයොයගො

දානසිංවිභාගරයතො. එවිං මහාසත්තස්ස දුතියෙො දානවිනිබන්යධො හයතො
යහොතිවිහයතොසමුච්ඡින්යනො. 



ඛුද්දකනිකායය චරියාපිටක-අට්ඨකථා උද්දානගාථාවණ්ණනා 

271 

පටුන 

තථා මහාසත්යතො යදයයධම්මස්ස උළාරමනුභාඤ්ඤතාය 
අදාතුකමයතාචිත්යත උප්පජ්ජමායන ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘‘නනුභා තයා

සප්පුරිස උළාරතමා සබ් යසට්ඨා සම්මාසම්ය ොධි අභිපත්ථිතා, තස්මා
තදත්ථිංතයාඋළාරමනුභාඤ්යඤ එවයදයයධම්යමදාතුිංයුත්තරූප’’න්ති.යසො
උළාරිං මනුභාඤ්ඤඤ්ච යදති මුත්තචායගො පයතපාණී යවොස්සග්ගරයතො

යාචයයොයගො දානසිංවිභාගරයතො. එවිං මහාපුරිසස්ස තතියෙො

දානවිනිබන්යධො හයතොයහොතිවිහයතොසමුච්ඡින්යනො. 

තථා මහාසත්යතො දානිං යදන්යතො යදා යදයයධම්මස්ස පරික්ඛයිං 

පස්සති, යසො ඉති පටිසඤ්චික්ඛති – ‘‘අයිං යඛො යභොගානිං සභායවො, යදිදිං
ඛයධම්මතා වයධම්මතාච.අපිච යමපුබ්ය තාදිසස්සදානස්සඅකතත්තා

එවිං යභොගානිංපරික්ඛයයොදිස්සති, හන්දාහිංයථාලද්යධනයදයයධම්යමන 

පරිත්යතන වා විපුයලන වා දානයමව දයදයයිං, යයනාහිං ආයතිිං 
දානපාරමියා මත්ථකිං පාපුණිස්සාමී’’ති. යසො යථාලද්යධන දානිං යදති
මුත්තචායගො පයතපාණී යවොසග්ගරයතො යාචයයොයගො දානසිංවිභාගරයතො.

එවිං මහාසත්තස්ස චතුත්යථො දානවිනිබන්යධො හයතො යහොති විහයතො

සමුච්ඡින්යනො. එවිං යය යය දානපාරමියා විනි න්ධභූතා අනත්ථා, යතසිං
යතසිං යථාරහිං පච්චයවක්ඛිත්වා පටිවියනොදනිං උපායයො. යථා ච

දානපාරමියා, එවිංසීලපාරමිආදීසුපිදට්ඨබ් ිං. 

අපි ච යිං මහාසත්තස්ස බුද්ධානිං අත්තසන්නියයාතනිං, තිං සම්මයදව
සබ් පාරමීනිං සම්පාදනූපායයො. බුද්ධානඤ්හ අත්තානිං නියයායතත්වා
ඨියතො මහාපුරියසො තත්ථ තත්ථ ය ොධිසම්භාරපාරිපූරියා ඝයටන්යතො
වායමන්යතො සරීරස්ස සුඛූපකරණානඤ්ච උපච්යඡදයකසු දුස්සයහසුපි
කිච්යඡසු දුරභිසම්භයවසුපි සත්තසඞ්ඛාරසමුපනීයතසු අනත්යථසු තිබ්ය සු

පාණහයරසු ‘‘අයිංමයාඅත්තභායවො බුද්ධානිංපරිච්චත්යතො, යිංවාතිංවා

එත්ථයහොතූ’’තිතිංනිමිත්තිංනකම්පතින යවධති, ඊසකම්පිඅඤ්ඤථත්තිං

න ගච්ඡති, කුසලාරම්යභ අඤ්ඤදත්ථු අචලාධිට්ඨායනොව යහොති, එවිං
අත්තසන්නියයාතනම්පි එතාසිංසම්පාදනූපායයො. 

අපි ච සමාසයතො කතාභිනීහාරස්ස අත්තනි සියනහස්ස පරියසොසනිං
පයරසු ච සියනහස්ස පරිවඩ්ඪනිං එතාසිං සම්පාදනූපායයො.
සම්මාසම්ය ොධිසමධිගමාය හ කතමහාපණිධානස්ස මහාසත්තස්ස
යාථාවයතො පරිජානයනන සබ්ය සු ධම්යමසු අනුභාපලිත්තස්ස අත්තනි

සියනයහො පරික්ඛයිං පරියාදානිං ගච්ඡති, මහාකරුණාසමායසවයනන පන
පියපුත්යත විය සබ් සත්යත සම්පස්සමානස්ස යතසු

යමත්තාකරුණාසියනයහො පරිවඩ්ඪති, තයතො ච තිංතදවත්ථානුභාරූපිං
අත්තපරසන්තායනසු යලොභයදොසයමොහවිගයමන 

විදූරීකතමච්ඡරියාදිය ොධිසම්භාරපටිපක්යඛො මහාපුරියසො 
දානපියවචනඅත්ථචරියාසමානත්තතාසඞ්ඛායතහ චතූහ සඞ්ගහවත්ථූහ 
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පටුන 

චතුරධිට්ඨානානුභාගයතහ අච්චන්තිං ජනස්ස සඞ්ගහකරයණන උපරි
යානත්තයයඅවතාරණිං පරිපාචනඤ්චකයරොති. 

මහාසත්තානඤ්හමහාකරුණාමහාපඤ්ඤාචදායනනඅලඞ්කතා, දානිං 

පියවචයනන, පියවචනිං අත්ථචරියාය, අත්ථචරියා සමානත්තතාය
අලඞ්කතා සඞ්ගහතා ච. යතසිං සබ්ය පි සත්යත අත්තනා නිබ්බියසයස
කත්වා ය ොධිසම්භායරසු පටිපජ්ජන්තානිං සබ් ත්ථ සමානසුඛදුක්ඛතාය
සමානත්තතාය සිද්ධි. බුද්ධභූතානම්පි ච යතයහව චතූහ සඞ්ගහවත්ථූහ
චතුරධිට්ඨානපරිපූරිතාභිවුද්යධහ ජනස්ස අච්චන්තිකසඞ්ගහකරයණන
අභිවිනයනිං සිජ්ඣති. දානඤ්හ සම්මාසම්බුද්ධානිං චාගාධිට්ඨායනන

පරිපූරිතාභිවුද්ධිං, පියවචනිං සච්චාධිට්ඨායනන, අත්ථචරියා

පඤ්ඤාධිට්ඨායනන, සමානත්තතා උපසමාධිට්ඨායනන පරිපූරිතාභිවුද්ධා.
තථාගතානඤ්හ සබ් සාවකපච්යචකබුද්යධහ සමානත්තතා පරිනිබ් ායන.
තර හ යනසිං අවියසසයතො එකීභායවො. යතයනවාහ ‘‘නත්ථි විමුත්තියා 
නානත්ත’’න්ති.යහොන්තියචත්ථ– 

‘‘සච්යචොචාගීඋපසන්යතො, පඤ්ඤවාඅනුභාකම්පයකො; 

සම්භතසබ් සම්භායරො, කිංනාමත්ථිංනසාධයය. 

‘‘මහාකාරුණියකොසත්ථා, හයතසීචඋයපක්ඛයකො; 

නිරයපක්යඛොචසබ් ත්ථ, අයහොඅච්ඡරියයොජියනො. 

‘‘විරත්යතොසබ් ධම්යමසු, සත්යතසුචඋයපක්ඛයකො; 

සදා සත්තහයතයුත්යතො, අයහොඅච්ඡරියයො ජියනො. 

‘‘සබ් දාසබ් සත්තානිං, හතායචසුඛායච; 

උයයත්යතොඅකිලාසූච, අයහොඅච්ඡරියයොජියනො’’ති. 

කිත්තයකන කාය න සම්පාදනන්ති? යහට්ඨියමන තාව පරිච්යඡයදන

චත්තාරි අසඞ්යඛයයයානිමහාකප්පානිං සතසහස්සඤ්ච, මජ්ඣියමනඅට්ඨ

අසඞ්යඛයයයානි මහාකප්පානිං සතසහස්සඤ්ච, උපරියමන පන යසොළස 
අසඞ්යඛයයයානි මහාකප්පානිං සතසහස්සඤ්ච. එයත ච යභදා යථාක්කමිං 
පඤ්ඤාධිකසද්ධාධිකවීරියාධිකවයසනඤාතබ් ා.පඤ්ඤාධිකානඤ්හසද්ධා

මන්දා යහොති පඤ්ඤා තික්ඛා, සද්ධාධිකානිං පඤ්ඤා මජ්ඣිමා යහොති, 

වීරියාධිකානිං පඤ්ඤා මන්දා, පඤ්ඤානුභාභායවන ච සම්මාසම්ය ොධි

අධිගන්තබ් ාති අට්ඨකථාෙං වුත්තිං. 

අපයර පන ‘‘වීරියස්ස තික්ඛමජ්ඣිමමුදුභායවන ය ොධිසත්තානිං අයිං 
කාලවිභායගො’’තිවදන්ති.අවියසයසනපනවිමුත්තිපරිපාචනීයානිංධම්මානිං 
තික්ඛමජ්ඣිමමුදුභායවන යථාවුත්තකාලයභයදන ය ොධිසම්භාරා යතසිං
පාරිපූරිිං ගච්ඡන්තීතිතයයොයපයතකාලයභදායුත්තාතිපිවදන්ති.එවිංතිවිධා 
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හ ය ොධිසත්තා අභිනීහාරක්ඛයණ භවන්ති 

උග්ඝහටිතඤ්ඤූවිපඤ්චිතඤ්ඤූයනයයයභයදන. යතසු යයො උග්ඝටිතඤ්ඤූ, 

යසො සම්මාසම්බුද්ධස්ස සම්මුඛා චතුප්පදිකිං ගාථිං සුණන්යතො ගාථාය
තතියපයද අපරියයොසියත එව ඡහ අභිඤ්ඤාහ සහ පටිසම්භිදාහ අරහත්තිං

අධිගන්තුිං සමත්ථූපනිස්සයයො යහොති, සයච සාවකය ොධියිං අධිමුත්යතො
සියා. 

දුතියයොභගවයතොසම්මුඛාචතුප්පදිකිංගාථිංසුණන්යතොඅපරියයොසියත
එව ගාථාය චතුත්ථපයද ඡහ අභිඤ්ඤාහ අරහත්තිං අධිගන්තුිං

සමත්ථූපනිස්සයයොයහොති, යදි සාවකය ොධියිංඅධිමුත්යතොසියා. 

ඉතයරොපනභගවයතොසම්මුඛාචතුප්පදිකිංගාථිංසුත්වාපරියයොසිතාය 
ගාථායඡහඅභිඤ්ඤාහඅරහත්තිංපත්තුිංසමත්ථූපනිස්සයයොයහොති. 

තයයොයපයත විනා කාලයභයදන කතාභිනීහායරො බුද්ධානිං සන්තියක 
ලද්ධ යාකරණා ච අනුභාක්කයමන පාරමියයො පරිපූයරන්තා යථාක්කමිං
යථාවුත්තයභයදනකායලන සම්මාසම්ය ොධිිංපාපුණන්ති.යතසුයතසුපන
කාලයභයදසු අපරිපුණ්යණසු යත යත මහාසත්තා දිවයස දිවයස
යවස්සන්තරදානසදිසිං මහාදානිං යදන්තාපි තදනුභාරූයප
සීලාදිසබ් පාරමිධම්යමආචිනන්තාපිපඤ්චමහාපරිච්චායගපරිච්චජන්තාපි 
ඤාතත්ථචරියා යලොකත්ථචරියා බුද්ධත්ථචරියා පරමයකොටිිං පායපන්තාපි

අන්තරා ච සම්මාසම්බුද්ධා භවිස්සන්තීති යනතිං ඨානිං විජ්ජති. කස්මා? 
ඤාණස්ස අපරිපච්චනයතො බුද්ධකාරකධම්මානිං අපරිනිට්ඨානයතො.
පරිච්ඡින්නකාලනිප්ඵාදිතිං විය හ සස්සිං යථාවුත්තකාලපරිච්යඡයදන
පරිනිප්ඵාදිතාසම්මාසම්ය ොධිතදනන්තරා සබ්බුස්සායහනවායමන්යතනාපි
න සක්කා අධිගන්තුන්ති පාරමිපාරිපූරි යථාවුත්තකාලවියසයසන
සම්පජ්ජතීතියවදිතබ් ිං. 

යකොආනිසංයසොති? යයයතකතාභිනීහාරානිං ය ොධිසත්තානිං– 

‘‘එවිංසබ් ඞ්ගසම්පන්නා, ය ොධියානියතානරා; 

සිංසරිංදීඝමද්ධානිං, කප්පයකොටිසයතහපි. 

‘‘අවීචිම්හනුභාප්පජ්ජන්ති, තථායලොකන්තයරසුච; 

නිජ්ඣාමතණ්හාඛුප්පිපාසා, නයහොන්තිකාලකඤ්ජිකා. 

‘‘න යහොන්තිඛුද්දකාපාණා, උපපජ්ජන්තාපි දුග්ගතිිං; 

ජායමානාමනුභාස්යසසු, ජච්චන්ධානභවන්තියත. 

‘‘යසොතයවකල්ලතා නත්ථි, නභවන්ති මූගපක්ඛිකා; 

ඉත්ථිභාවිංනගච්ඡන්ති, උභයතො යඤ්ජනපණ්ඩකා. 
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‘‘නභවන්තිපරියාපන්නා, ය ොධියානියතානරා; 

මුත්තාආනන්තරියකහ, සබ් ත්ථසුද්ධයගොචරා. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිිංනයසවන්ති, කම්මකිරියදස්සනා; 

වසමානාපිසග්යගසු, අසඤ්ඤිංනූපපජ්ජයර. 

‘‘සුද්ධාවායසසුයදයවසු, යහතුනාමනවිජ්ජති; 

යනක්ඛම්මනින්නාසප්පුරිසා, විසිංයුත්තාභවාභයව; 

චරන්ති යලොකත්ථචරියායයො, පූයරන්ති සබ් පාරමී’’ති. (ධ. ස. 

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

1.දූයරනිදානකථා)– 

එවිං සිංවණ්ණිතා ආනිසිංසා. යය ච ‘‘සයතො සම්පජායනො, ආනන්ද, 
ය ොධිසත්යතොතුසිතාකායාචවිත්වාමාතුකුච්ඡිිංඔක්කමතී’’තිආදිනා(ම.නි.

3.200; දී. නි. 2.17) යසොළස අච්ඡරියබ්භුතධම්මප්පකාරා, යය ච ‘‘සීතිං

 යපගතිං යහොති, උණ්හඤ්ච උපසම්මතී’’තිආදිනා (බු. විං. 2.83) 

‘‘ජායමායන යඛො, සාරිපුත්ත, ය ොධිසත්යත අයිං දසසහස්සී යලොකධාතු

සඞ්කම්පතිසම්පකම්පතිසම්පයවධතී’’තිආදිනා(ම.නි. 3.201; දී.නි.2.32) 

ච ද්වත්තිිංස පුබ් නිමිත්තප්පකාරා, යය වා පනඤ්යඤපි ය ොධිසත්තානිං
අධිප්පායසමිජ්ඣනිං කම්මාදීසු වසීභායවොති එවමාදයයො තත්ථ තත්ථ 

ජාතකබුද්ධවංසාදීසු දස්සිතාකාරා ආනිසිංසා, යත සබ්ය පි එතාසිං
ආනිසිංසා. තථා යථානිදස්සිතයභදා අයලොභායදොසාදිගුණයුගලාදයයො චාති 
යවදිතබ් ා. 

අපි ච යස්මා ය ොධිසත්යතො අභිනීහාරයතො පට්ඨාය සබ් සත්තානිං 

පිතුසයමො යහොති හයතසිතාය, දක්ඛියණයයයකො ගරු භාවනීයයො පරමඤ්ච
පුඤ්ඤක්යඛත්තිං යහොති ගුණවියසසයයොයගන. යයභුයයයනච මනුභාස්සානිං

පියයො යහොති, අමනුභාස්සානිං පියයො යහොති, යදවතාහ අනුභාපාලීයති, 
යමත්තාකරුණාපරිභාවිතසන්තානතාය වාළමිගාදීහ ච අනභිභවනීයයො

යහොති, යස්මිිං යස්මිඤ්ච සත්තනිකායය පච්චාජායති, තස්මිිං තස්මිිං 
උළායරන වණ්යණන උළායරන යයසන උළායරන සුයඛන උළායරන
 යලන උළායරන ආධිපයතයයයන අඤ්යඤ සත්යත අභිභවති
පුඤ්ඤවියසසයයොගයතො. 

අප්පා ායධො යහොති අප්පාතඞ්යකො, සුවිසුද්ධා චස්ස සද්ධා යහොති 

සුවිසදා, සුවිසුද්ධිංවීරියිං, සතිසමාධිපඤ්ඤාසුවිසදා, මන්දකියලයසොයහොති

මන්දදරයථො මන්දපරිළායහො, කියලසානිං මන්දභායවයනව සුවයචො යහොති

පදක්ඛිණග්ගාහී, ඛයමො යහොති යසොරයතො, සඛියලො යහොති

පටිසන්ථාරකුසයලො, අක්යකොධයනො යහොති අනුභාපනාහී, අමක්ඛී යහොති

අපළාසී, අනිස්සුකීයහොතිඅමච්ඡරී, අසයඨොයහොතිඅමායාවී, අථද්යධොයහොති
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අනතිමානී, අසාරද්යධො යහොතිඅප්පමත්යතො, පරයතොඋපතාපසයහොයහොති

පයරසිං අනුභාපතාපී, යස්මිඤ්ච ගාමයඛත්යත පටිවසති, තත්ථ සත්තානිං

භයාදයයො උපද්දවා යයභුයයයන අනුභාප්පන්නා නුභාප්පජ්ජන්ති, උප්පන්නා ච

වූපසම්මන්ති, යයසු ච අපායයසු උප්පජ්ජති, න තත්ථ පචුරජයනො විය 

දුක්යඛනඅධිමත්තිංපීළීයති, භියයයොයසොමත්තායසිංයවගමාපජ්ජති.තස්මා
මහාපුරිසස්ස යථාරහිං තස්මිිං තස්මිිං භයව ලබ්භමානා එයත සත්තානිං
පිතුසමතාදක්ඛියණයයතාදයයො ගුණවියසසාආනිසිංසාතියවදිතබ් ා. 

තථා ආයුසම්පදා රූපසම්පදා කුලසම්පදා ඉස්සරියසම්පදා 
ආයදයයවචනතාමහානුභාභාවතාතිඑයතපිමහාපුරිසස්සපාරමීනිංආනිසිංසාති

යවදිතබ් ා. තත්ථ ආයුසම්පදා නාමතස්සිං තස්සිං උපපත්තියිං දීඝායුකතා 

චිරට්ඨිතිකතා, තායයථාරද්ධානිකුසලසමාදානානිපරියයොසායපති,  හුඤ්ච

කුසලිං උපචියනොති. රූපසම්පදා නාම අභිරූපතා දස්සනීයතා පාසාදිකතා, 
තාය රූපප්පමාණානිං සත්තානිං පසාදාවයහො යහොති සම්භාවනීයයො. 

කු සම්පදා නාම උළායරසු කුයලසු අභිනිබ් ත්ති, තාය 

ජාතිමදාදිමදමත්තානම්පි උපසඞ්කමනීයයො යහොති පයරුපාසනීයයො, යතන

යත නිබ්බියසවයන කයරොති. ඉස්සරිෙසම්පදා නාම මහාවිභවතා

මයහසක්ඛතා මහාපරිවාරතාච, තාහසඞ්ගණ්හතබ්ය චතූහසඞ්ගහවත්ථූහ

සඞ්ගණ්හතුිං, නිග්ගයහතබ්ය ධම්යමනනිග්ගයහතුඤ්චසමත්යථොයහොති. 

ආයදෙෙවචනතා නාම සද්යධයයතා පච්චයකතා, තාය සත්තානිං

පමාණභූයතො යහොති, අලඞ්ඝනීයා චස්ස ආණා යහොති. මහානුභාවතා නාම

ආනුභාභාවමහන්තතා, තාය පයරහ න අභිභූයති, සයයමව පන පයර

අඤ්ඤදත්ථු අභිභවති ධම්යමන සයමන යථාභූතගුයණහ ච, එවයමයත 

ආයුසම්පදාදයයො මහාපුරිසස්ස පාරමීනිං ආනිසිංසා, සයඤ්ච අපරිමාණස්ස
පුඤ්ඤසම්භාරස්ස පරිවුඩ්ඪියහතුභූතා යානත්තයය සත්තානිං අවතාරණස්ස
පරිපාචනස්සචකාරණභූතාති යවදිතබ් ා. 

කිං ඵ න්ති? සමාසයතො තාව සම්මාසම්බුද්ධභායවො එතාසිං ඵලිං, 
විත්ථාරයතො පන 

ද්වත්තිිංසමහාපුරිසලක්ඛණඅසීතිඅනුභා යඤ්ජනබ්යාමප්පභාදිඅයනකගුණගණ
සමුජ්ජලරූපකායසම්පත්ති- 
අධිට්ඨානස ලචතුයවසාරජ්ජඡඅසාධාරණඤාණඅට්ඨාරසායවණික- 
බුද්ධධම්මප්පභුතිඅනන්තාපරිමාණ ගුණසමුදයයොපයසොභිනී ධම්මකායසිරී.
යාවතා පන බුද්ධගුණා යය අයනයකහපි කප්යපහ සම්මාසම්බුද්යධනාපි

වාචායපරියයොසායපතුිංන සක්කා, ඉදයමතාසිංඵලිං.වුත්තඤ්යචතිං– 

‘‘බුද්යධොපි බුද්ධස්ස භයණයය වණ්ණිං, කප්පම්පි යච 

අඤ්ඤමභාසමායනො; 
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ඛීයයථ කප්යපො චිරදීඝමන්තයර, වණ්යණො න ඛීයයථ

තථාගතස්සා’’ති. (දී.නි.අට්ඨ.1.304; 3.141; ම.නි.අට්ඨ.2.425; 

උදා.අට්ඨ.53; චරියා.අට්ඨ. නිදානකථා); 

එවයමත්ථපාරමීසුපකිණ්ණකකථායවදිතබ් ා. 

යිං පන පාළියිං ‘‘දත්වා දාතබ්බකං දාන’’න්තිආදිනා සබ් ාපි පාරමී

එකජ්ඣිං දස්යසත්වා පරයතො ‘‘යකොසජ්ජං භෙයතො දිස්වා’’තිආදිනා

පරියයොසානගාථාද්වයිං වුත්තිං, තිං යයහ වීරියාරම්භයමත්තාභාවනා
අප්පමාදවිහායරහ යථාවුත්තා බුද්ධකාරකධම්මා විසදභාවිං ගතා

සම්මාසම්ය ොධිසඞ්ඛාතා ච අත්තයනො විමුත්ති පරිපාචිතා, යතහ
යවයනයයානම්පිවිමුත්තිපරිපාචනායඔවාදදානත්ථිංවුත්ථිං. 

තත්ථ යකොසජ්ජං භෙයතො දිස්වා, වීරිොරම්භඤ්ච යෙමයතොති ඉමිනා
පටිපක්යඛ ආදීනවදස්සනමුයඛන වීරියාරම්යභ ආනිසිංසිං දස්යසති. 

ආරද්ධවීරිොයහොථාතිඉමිනාවීරියාරම්යභනියයොයජති.යස්මාච – 

‘‘සබ් පාපස්සඅකරණිං, කුසලස්සඋපසම්පදා; 

සචිත්තපරියයොදපනිං, එතිංබුද්ධානසාසන’’න්ති.(ධ.ප.183; දී. නි.

2.90; යනත්ති.30, 50) – 

සඞ්යඛපයතො. විත්ථාරයතොපනසකයලන බුද්ධවචයනනපකාසිතාසබ් ාපි

සම්පත්තියයො එකන්යතයනව සම්මප්පධානාධීනා, තස්මා භගවා

වීරියාරම්යභනියයොයජත්වා ‘‘එසාබුද්ධානුසාසනී’’ති ආහ. 

තරායිං සඞ්යඛපත්යථො – ය්වායිං සබ් සිංකියලසමූලභාවයතො
සබ් ානත්ථවිධායකන්ති යකොසජ්ජිං භයයතො තප්පටිපක්ඛයතො චතූහ 
යයොයගහ අනුභාපද්දවභාවසාධනයතො වීරියාරම්භඤ්ච යඛමයතො දිස්වා 
අධිසීලසික්ඛාදිසම්පාදනවයසන වීරියස්ස ආරම්යභො

සම්මප්පධානානුභායයොයගො, තත්ථ යිං සම්මයදව නියයොජන, ‘‘ආරද්ධවීරියා

යහොථා’’ති, එසා බුද්ධානිං භගවන්තානිං අනුභාසාසනී අනුභාසිට්ඨි ඔවායදොති.
යසසගාථාසුපිඉමිනාවනයයනඅත්යථොයවදිතබ්ය ො. 

අයිං පන වියසයසො – විවාදන්ති විරුද්ධවාදිං, ඡවිවාදවත්ථුවයසන

විවදනන්ති අත්යථො. අවිවාදන්ති විවාදපටිපක්ඛිං යමත්තාවචීකම්මිං, 

යමත්තාභාවනිං වා. අථ වා අවිවාදන්ති අවිවාදයහතුභූතිං ඡබ්බිධිං

සාරණීයධම්මිං. සමග්ගාති අවග්ගා, කායයන යචව චිත්යතන ච සහතා

අවිරමිතා අවියුත්තාතිඅත්යථො. සඛි ාතිසක්කීලාමුදුසීලා, අඤ්ඤමඤ්ඤම්හ

මුදුහදයාති අත්යථො. එසා බුද්ධානුසාසනීති එත්ථ සබ්ය න සබ් ිං
විවාදමනුභාපගම්ම යදිදිං ඡසාරණීයධම්මපරිපූරණවයසන සමග්ගවායස 

නියයොජනිං, එසා බුද්ධානිං අනුභාසිට්ඨීති යයොයජතබ් ිං. සමග්ගවාසඤ්හ
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පටුන 

වසමානා සීලදිට්ඨිසාමඤ්ඤගතා අවිවදමානා සුයඛයනව තිස්යසො සික්ඛා
පරිපූයරස්සන්තීති සත්ථා සමග්ගවායස නියයොජනිං අත්තයනො සාසනන්ති
දස්යසසි. 

පමාදන්ති පමජ්ජනිං, කුසලානිං ධම්මානිං පමුස්සනිං අකුසයලසු ච

ධම්යමසු චිත්තයවොස්සග්ගිං. වුත්තඤ්යහතිං – ‘‘තත්ථ කතයමො පමායදො, 
කායදුච්චරියත වා වචීදුච්චරියත වා මයනොදුච්චරියත වා පඤ්චසු වා
කාමගුයණසු චිත්තස්ස යවොසග්යගො යවොසග්ගානුභාප්පදානිං කුසලානිං වා

ධම්මානිං භාවනාය අසක්කච්චකිරියතා, අසාතච්චකිරියතා, 

අනට්ඨිතකිරියතා, ඔලීනවුත්තිතා, නික්ඛිත්තඡන්දතා, නික්ඛිත්තධුරතා
අනායසවනා අභාවනා අ හුලීකම්මිං…යප.… යයො එවරූයපො පමායදො

පමජ්ජනාපමජ්ජිතත්තිං, අයිංවුච්චතිපමායදො’’ති(විභ.846). 

අප්පමාදන්ති අප්පමජ්ජනිං. තිං පමාදස්ස පටිපක්ඛයතො යවදිතබ් ිං.

අත්ථයතො හ අප්පමායදො නාම සතියා අවිප්පවායසො, ‘‘සතියා 
අවිප්පවායසො’’ති ච නිච්චිං උපට්ඨිතාය සතියා එයවතිං නාමිං. අපයර පන
‘‘සතිසම්පජඤ්ඤප්පධානා තථා පවත්තා චත්තායරො අරූපියනො ඛන්ධා
අප්පමායදො’’ති වදන්ති.යස්මාපනඅප්පමාදභාවනානාමවිසුිංඑකාභාවනා

නත්ථි. යා හ කාචි පුඤ්ඤකිරියා කුසලකිරියා, සබ් ා සා
අප්පමාදභාවනාත්යවවයවදිතබ් ා. 

වියසසයතොපනවිවට්ටූපනිස්සයිංසරණගමනිංකායකවාචසිකසිංවරඤ්ච 

උපාදාය සබ් ා සීලභාවනා, සබ් ා සමාධිභාවනා, සබ් ා පඤ්ඤාභාවනා, 

සබ් ාකුසලභාවනා, අනවජ්ජභාවනා, අප්පමාදභාවනා. ‘‘අප්පමායදො’’තිහ

ඉදිං පදිං මහන්තිං අත්ථිං දීයපති, මහන්තිං අත්ථිං පරිග්ගයහත්වා තිට්ඨති, 
සකලම්පි යතපිටකිං බුද්ධවචනිං ආහරිත්වා අප්පමාදපදස්ස අත්ථිං කත්වා

කයථන්යතො ධම්මකථියකො ‘‘අතිත්යථන පක්ඛන්යදො’’ති න වත්තබ්ය ො.

කස්මා? අප්පමාදපදස්ස මහන්තභාවයතො. තථා හ සම්මාසම්බුද්යධො
කුසිනාරායිං යමකසාලානමන්තයර පරිනිබ් ානසමයය නිපන්යනො 
අභිසම්ය ොධියතො පට්ඨාය පඤ්චචත්තාලීසාය වස්යසසු අත්තනා භාසිතිං
ධම්මිං එයකයනව පයදන සඞ්ගයහත්වා දස්යසන්යතො ‘‘අප්පමායදන

සම්පායදථා’’ති (දී. නි. 2.218) භික්ඛූනිං ඔවාදමදාසි. තථා චාහ –

‘‘යසයයථාපි, භික්ඛයව, යානි කානිචි ජඞ්ගමානිං පාණානිං පදජාතානි, 

සබ් ානි තානි හත්ථිපයද සයමොධානිං ගච්ඡන්ති, හත්ථිපදිං යතසිං 

අග්ගමක්ඛායතියදිදිංමහන්තත්යතන, එවයමවයඛො, භික්ඛයව, යයයකචි

කුසලා ධම්මා, සබ්ය  යත අප්පමාදමූලකා අප්පමාදසයමොසරණා, 

අප්පමායදොයතසිංඅග්ගමක්ඛායතී’’ති(ම. නි.1.300යථොකිංවිසදිසිං).තත්ථ

අප්පමාදභාවනිං සිඛාප්පත්තිං දස්යසන්යතො සත්ථා ‘‘භායවථට්ඨඞ්ගිකං

මග්ග’’න්තිආහ. 
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තස්සත්යථො – යයො එස සීලාදිඛන්ධත්තයසඞ්ගයහො 
සම්මාදිට්ඨිපුබ් ඞ්ගයමොසම්මාදිට්ඨිආදීනිංයයව අට්ඨන්නිං අඞ්ගානිංවයසන

අට්ඨඞ්ගියකො අරියමග්යගො, තිං භායවථ අත්තයනො සන්තායන උප්පායදථ. 
දස්සනමග්ගමත්යත අඨත්වා උපරි තිණ්ණිං මග්ගානිං උප්පාදනවයසන

වඩ්යඪථ, එවිං යවො අප්පමාදභාවනා සිඛාප්පත්තා භවිස්සතීති. එසා 

බුද්ධානුසාසනීති යදිදිං කුසයලසු ධම්යමසු අප්පමජ්ජනිං, තඤ්ච 

උස්සුක්කායපත්වා අරියමග්ගස්ස භාවනා එසා බුද්ධානිං භගවන්තානිං
අනුභාසිට්ඨි ඔවායදොති. 

ඉති භගවා අරහත්තනිකූයටයනව චරියාපිටකයදසනිං නිට්ඨායපසි. 

ඉත්ථංසුදන්තිආදීසු ඉත්ථන්තිකප්යපචසතසහස්යසතිආදිනා(චරියා.1.1) 

පකායරන. සුදන්ති නිපාතමත්තිං. භගවාති භාගයවන්තතාදීහ කාරයණහ

භගවා. අත්තයනො පුබ්බචරිෙන්ති පුරිමාසු අකිත්තිපණ්ඩිතාදිජාතීසු

අත්තයනොපටිපත්තිදුක්කරකිරියිං. සම්භාවෙමායනොතිහත්ථතයලආමලකිං

විය සම්මයදව පකායසන්යතො. බුද්ධාපදානිෙං නාමාති බුද්ධානිං
පුරාතනකම්මිං යපොරාණිං දුක්කරකිරියිං අධිකිච්ච පවත්තත්තා යදසිතත්තා

බුද්ධාපදානියන්තිඑවිංනාමකිං. ධම්මපරිොෙන්තිධම්මයදසනිංධම්මභූතිංවා

කාරණිං. අභාසිත්ථාති අයවොච. යිං පයනත්ථ න වුත්තිං, තිං යහට්ඨා 
වුත්තනයත්තාඋත්තානත්ථත්තාචනවුත්තන්තියවදිතබ් ිං. 

නිගමනකථා 
එත්තාවතා ච– 

විසුද්ධචරියතොසත්ථා, බුද්ධිචරියායපාරගූ; 

සබ් චරියාසුකුසයලො, යලොකාචරියයොඅනුභාත්තයරො. 

යිංඅච්ඡරියධම්මානිං, සබ් මච්ඡරියාතියගො; 

අත්තයනොපුබ් චරියානිං, ආනුභාභාවවිභාවනිං. 

යදයසසිනායථො චරිො-පිටකං යඤ්චතාදියනො; 

ධම්මසඞ්ගාහකායථරා, සඞ්ගායිංසුතයථවච. 

තස්සඅත්ථිංපකායසතුිං, යපොරාණට්ඨකථානයිං; 

නිස්සායයාසමාරද්ධා, අත්ථසිංවණ්ණනාමයා. 

යාතත්ථපරමත්ථානිං, නිද්ධායරත්වායථාරහිං; 

පකාසනා පරමත්ථ-දීපනී නාමනාමයතො. 

සම්පත්තාපරිනිට්ඨානිං, අනාකුලවිනිච්ඡයා; 

සාධිකායට්ඨවීසාය, පාළියාභාණවාරයතො. 
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ඉතිතිංසඞ්ඛයරොන්යතන, යිංතිංඅධිගතිංමයා; 

පුඤ්ඤිංතස්සානුභාභායවන, යලොකනාථස්සසාසනිං. 

ඔගායහත්වා විසුද්ධාය, සීලාදිපටිපත්තියා; 

සබ්ය පියදහයනොයහොන්තු, විමුත්තිරසභාගියනො. 

චිරිං තිට්ඨතුයලොකස්මිිං, සම්මාසම්බුද්ධසාසනිං; 

තස්මිිංසගාරවානිච්චිං, යහොන්තුසබ්ය පිපාණියනො. 

සම්මාවස්සතුකායලන, යදයවොපිජගතීපති; 

සද්ධම්මනිරයතොයලොකිං, ධම්යමයනවපසාසතූති. 

ඉති දරතිත්ථවිහාරවාසිනා ආචරිෙධම්මපාය න 

කතා 

චරියාපිටකවණ්ණනානිට්ඨිතා. 
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