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නයමො ස්සභගවය ොඅරහය ොසම්මාසම්බුද්ධස්ස 

ඛුද්දකනිකායෙ 

ජාතක-අට්ඨකථා 

(පඨය ොභාය ො) 

 න්ථාරම්භකථා 
ජාතියකොටිසහස්යසහි, පමාණරහි ිංහි ිං; 

යලොකස්ස ය ොකනායථන, ක ිංයයනමයහසිනා. 

 ස්සපායදනමස්සිත්වා, කත්වා ධම් ස්ස චඤ්ජලිිං; 

සඞ්ඝඤ්ච පතිමායනත්වා, සබ්බසම්මානභාජනිං. 

නමස්සනාදියනො අස්ස, පුඤ්ඤස්ස ර නත් යය; 

පවත් ස්සානුභායවන, යඡත්වාසබ්යබඋපද්දයව. 

 ිං ිංකාරණමාගම්ම, යදසි ානිජුතීම ා; 

අපණ්ණකාදීනිපුරා, ජා කානි මයහසිනා. 

යානියයසුචිරිංසත්ථා, යලොකනිත්ථරණත්ථියකො; 

අනන්ය යබොධිසම්භායර, පරිපායචසිනායයකො. 

 ානිසබ්බානිඑකජ්ඣිං, ආයරොයපන්ය හිසඞ්ගහිං; 

ජාතකං නාමසඞ්ගී ිං, ධම්මසඞ්ගාහයකහි යිං. 

බුද්ධවිංසස්සඑ ස්ස, ඉච්ඡන්ය නචිරට්ඨිතිිං; 

යාචිය ොඅභිගන්ත්වාන, යථයරන අත්ථදස්සිනා. 

අසිංසට්ඨවිහායර, සදාසුද්ධවිහාරිනා; 

 යථව බුද්ධමිත්යතන, සන් චිත්ය න විඤ්ඤුනා. 

මහිිංසාසකවිංසම්හි, සම්භූය නනයඤ්ඤුනා; 

බුද්ධයදයෙන ච ථා, භික්ඛුනා සුද්ධබුද්ධිනා. 

මහාපුරිසචරියානිං, ආනුභාවිංඅචින්තියිං; 

 ස්සවිජ්යජො යන් ස්ස, ජා කස්සත්ථවණ්ණනිං. 

මහාවිහාරවාසීනිං, වාචනාමග්ගනිස්සි ිං; 

භාසිස්සිංභාසය ො ිංයම, සාධුගණ්හන්තුසාධයවොති. 
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නිදානකථා 
සා පනායිං ජා කස්ස අත්ථවණ්ණනා දූයරනිදානිං, අවිදූයරනිදානිං, 

සන්තියකනිදානන්ති ඉමානිතීණිනිදානානි දස්යසත්වා වණ්ණියමානා යය

නිං සුණන්ති, ය හි සමුදාගමය ො පට්ඨාය විඤ්ඤා ත් ා යස්මා සුට්ඨු

විඤ්ඤා ා නාම යහොති,  ස්මා  ිං  ානි නිදානානි දස්යසත්වා 
වණ්ණයිස්සාම. 

 ත්ථ ආදිය ො  ාව ය සිං නිදානානිං පරිච්යඡයදො යවදි බ්යබො. 
දීපඞ්කරපාදමූලස්මිඤ්හි ක ාභිනීහාරස්ස මහාසත් ස්ස යාව

යවස්සන් රත් භාවා චවිත්වා තුසි පුයර නිබ්බත්ති,  ාව පවත්ය ො

කථාමග්යගො දූයරනිදානං නාම. තුසි භවනය ො පන චවිත්වා යාව

යබොධිමණ්යඩ සබ්බඤ්ඤු ප්පත්ති,  ාව පවත්ය ො කථාමග්යගො 

අවිදූයරනිදානං නාම. සන්තියකනිදානං පනය සුය සුඨායනසුවිහරය ො
 ස්මිිං  ස්මිිංයයවඨායනලබ්භතීති. 

1. දූයරනිදානකථා 

 ත්රිදිං දූයරනිදානං නාම–ඉය ොකර කප්පස සහස්සාධිකානිංචතුන්නිං

අසඞ්යඛෙයොනිංමත්ථයක අ රෙතී නාමනගරිංඅයහොසි. ත්ථ සුය යධො 
නාම බ්රාහ්මයණො පටිවසති උභය ො සුජාය ො මාතිය ො ච පිතිය ො ච 

සිංසුද්ධගහණියකො යාව සත් මා කුලපරිවට්ටා අක්ඛිත්ය ො අනුපකුට්යඨො
ජාතිවායදන අභිරූයපොදස්සනීයයොපාසාදියකොපරමායවණ්ණයපොක්ඛර ාය
සමන්නාගය ො. යසො අඤ්ඤිං කම්මිං අකත්වා බ්රාහ්මණසිප්පයමව
උග්ගණ්හි.  ස්ස දහරකායලයයව මා ාපි යරො කාලමකිංසු. අථස්ස
රාසිවඩ්ඪයකො අමච්යචො ආයයපොත්ථකිං ආහරිත්වා

සුවණ්ණරජ මණිමුත් ාදිභරිය  ගබ්යභවිවරිත්වා ‘‘එත් කිංය , කුමාර, 

මාතු සන් කිං, එත් කිං පිතු සන් කිං, එත් කිං අයෙකපයෙකාන’’න්ති
යාවසත් මාකුලපරිවට්ටා ධනිංආචික්ඛිත්වා ‘‘එ ිං පටිපජ්ජාහී’’තිආහ.
සුයමධපණ්ඩිය ො චින්ය සි – ‘‘ඉමිං ධනිං සිංහරිත්වා මය්හිං 
පිතුපි ාමහාදයයො පරයලොකිං ගච්ඡන් ා එකිං කහාපණම්පි ගයහත්වා න

ග ා, මයා පනගයහත්වා ගමනකාරණිංකාතුිං වට්ටතී’’ති. යසො රඤ්යඤො
ආයරොයචත්වා නගයර යභරිිං චරායපත්වා මහාජනස්ස දානිං දත්වා
 ාපසපබ්බජ්ජිං පබ්බජි. ඉමස්ස පනත්ථස්ස ආවිභාවත්ථිං ඉමස්මිිං ඨායන 

සුයමධකථා කයථ බ්බා. සා පයනසා කඤ්චාපි බුද්ධවිංයස නිරන් රිං 

ආග ායයව, ගාථාසම්බන්යධනපනආග ත් ානසුට්ඨුපාකටා. ස්මා ිං
අන් රන් රා ගාථායසම්බන්ධදීපයකහිවචයනහිසද්ධිිංකයථස්සාම. 

සුයමධකථා 
කප්පස සහස්සාධිකානඤ්හිචතුන්නිංඅසඞ්යඛෙයොනිංමත්ථයක දසහි

සද්යදහි අවිවිත් ිං ‘‘අමරවතී’’ති ච ‘‘අමර’’න්ති ච ලද්ධනාමිං නගරිං

අයහොසි, යිං සන්ධායබුද්ධවිංයසවුත් ිං– 
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‘‘කප්යප චස සහස්යස, චතුයරොචඅසඞ්ඛියය; 

අමරිංනාමනගරිං, දස්සයනයෙිංමයනොරමිං; 

දසහිසද්යදහිඅවිවිත් ිං, අන්නපානසමායු ’’න්ති. 

 ත්ථ දසහි සද්යදහි අවිවිත්තන්ති හත්ථිසද්යදන, අස්සසද්යදන, 

රථසද්යදන, යභරිසද්යදන, මුදිඞ්ගසද්යදන, වීණාසද්යදන, සම්මසද්යදන, 

 ාළසද්යදන, සඞ්ඛසද්යදන ‘‘අස්නාථ, පිවථ, ඛාදථා’’ති දසයමන
සද්යදනාති ඉයමහි දසහි සද්යදහි අවිවිත් ිං අයහොසි. ය සිං පන සද්දානිං
එකයදසයමව ගයහත්වා– 

‘‘හත්ථිසද්දිං අස්සසද්දිං, යභරිසඞ්ඛරථානි ච; 

ඛාදථපිවථයචව, අන්නපායනනයඝොසි ’’න්ති.– 

බුද්ධවිංයසඉමිංගාථිංවත්වා– 

‘‘නගරිංසබ්බඞ්ගසම්පන්නිං, සබ්බකම්මමුපාග ිං; 

සත් ර නසම්පන්නිං, නානාජනසමාකුලිං; 

සමිද්ධිංයදවනගරිංව, ආවාසිංපුඤ්ඤකම්මිනිං. 

‘‘නගයරඅමරවතියා, සුයමයධොනාමබ්රාහ්මයණො; 

අයනකයකොටිසන්නිචයයො, පහූ ධනධඤ්ඤවා. 

‘‘අජ්ඣායයකො මන් ධයරො, තිණ්ණිංයවදාන පාරගූ; 

ලක්ඛයණඉතිහායසච, සධම්යමපාරමිිංගය ො’’ති.–වුත් ිං; 

අයථකදිවසිං යසො සුයමධපණ්ඩිය ො උපරිපාසාදවර යල රයහොගය ො

හුත්වා පල්ලඞ්කිංආභුජිත්වානිසින්යනොචින්ය සි–‘‘පුනබ්භයව, පණ්ඩි , 

පටිසන්ධිග්ගහණිං නාම දුක්ඛිං,  ථා නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන

සරීරයභදනිං, අහඤ්ච ජාතිධම්යමොජරාධම්යමොබොධිධම්යමොමරණධම්යමො, 
එවිංභූය න මයා අජාතිිං අජරිං අබොධිිං අදුක්ඛිං සුඛිං සී ලිං

අම මහානිබ්බානිං පරියයසිතුිං වට්ටති, අවස්සිං භවය ො මුච්චිත්වා
නිබ්බානගාමිනාඑයකනමග්යගනභවි බ්බ’’න්ති.ය නවුත් ිං– 

‘‘රයහොගය ොනිසීදිත්වා, එවිංචින්ය සහිං දා; 

දුක්යඛොපුනබ්භයවොනාම, සරීරස්සචයභදනිං. 

‘‘ජාතිධම්යමොජරාධම්යමො, බොධිධම්යමොසහිං දා; 

අජරිංඅම ිංයඛමිං, පරියයසිස්සාමිනිබ්බුතිිං. 

‘‘යිංනූනිමිංපූතිකායිං, නානාකුණපපූරි ිං; 

ඡඩ්ඩයිත්වානගච්යඡයෙිං, අනයපක්යඛොඅනත්ථියකො. 
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‘‘අත්ථි යහහිතියසොමග්යගො, නයසොසක්කාන යහතුයය; 

පරියයසිස්සාමි ිංමග්ගිං, භවය ොපරිමුත්තියා’’ති. 

 ය ො උත් රිපි එවිං චින්ය සි – යථා හි යලොයක දුක්ඛස්ස

පටිපක්ඛභූ ිංසුඛිංනාමඅත්ථි, එවිංභයවසති ප්පටිපක්යඛනවිභයවනාපි 

භවි බ්බිං. යථා ච උණ්යහ සති  ස්ස වූපසමභූ ිං සී ම්පි අත්ථි, එවිං
රාගාදීනිං අග්ගීනිං වූපසයමන නිබ්බායනනාපි භවි බ්බිං. යථා ච පාපස්ස
ලාමකස්ස ධම්මස්ස පටිපක්ඛභූය ො කලොයණො අනවජ්ජධම්යමොපි

අත්ථියයව, එවයමව පාපිකාය ජාතියා සති සබ්බජාතික්යඛපනය ො

අජාතිසඞ්ඛාය නනිබ්බායනනාපිභවි බ්බයමවාති.ය නවුත් ිං – 

‘‘යථාපි දුක්යඛවිජ්ජන්ය , සුඛිංනාමපි විජ්ජති; 

එවිංභයවවිජ්ජමායන, විභයවොපිඉච්ඡි බ්බයකො. 

‘‘යථාපිඋණ්යහවිජ්ජන්ය , අපරිංවිජ්ජතිසී ලිං; 

එවිංතිවිධග්ගිවිජ්ජන්ය , නිබ්බානිංඉච්ඡි බ්බකිං. 

‘‘යථාපිපායපවිජ්ජන්ය , කලොණමපිවිජ්ජති; 

එවයමවජාතිවිජ්ජන්ය , අජාතිපිච්ඡි බ්බක’’න්ති. 

අපරම්පිචින්ය සි–යථානාමගූථරාසිම්හිනිමුග්යගනපුරියසන දූරය ො
පඤ්චවණ්ණපදුමසඤ්ඡන්නිං මහා ළාකිං දිස්වා ‘‘ක යරන නු යඛො
මග්යගන එත්ථ ගන් බ්බ’’න්ති  ිං  ළාකිං ගයවසිතුිං යුත් ිං. යිං  ස්ස

අගයවසනිං, න යසො  ළාකස්ස යදොයසො. එවයමව කයලසමලයධොවයන
අම මහානිබ්බාන ළායක විජ්ජන්ය   ස්ස අගයවසනිං න 
අම නිබ්බානමහා ළාකස්ස යදොයසො. යථා ච යචොයරහි සම්පරිවාරිය ො

පුරියසො පලායනමග්යග විජ්ජමායනපි සයචන පලායති, නයසො මග්ගස්ස

යදොයසො, පුරිසස්යසවයදොයසො.එවයමවකයලයසහි පරිවායරත්වාගහි ස්ස
පුරිසස්ස විජ්ජමායනයයව නිබ්බානගාමිම්හි සියව මග්යග මග්ගස්ස

අගයවසනිං නාම න මග්ගස්ස යදොයසො, පුග්ගලස්යසව යදොයසො. යථා ච
බොධිළිළිය ො පුරියසො විජ්ජමායන බොධිතිකච්ඡයක යවජ්යජ සයච  ිං

යවජ්ජිං ගයවසිත්වා බොධිිං න තිකච්ඡායපති, න යසො යවජ්ජස්ස යදොයසො, 
පුරිසස්යසව යදොයසො. එවයමව යයො කයලසබොධිළිළිය ො පුරියසො

කයලසවූපසමමග්ගයකොවිදිංවිජ්ජමානයමවආචරියිංනගයවසති,  ස්යසව

යදොයසො, නකයලසවිනාසකස්සආචරියස්සාති.ය නවුත් ිං– 

‘‘යථාගූථගය ොපුරියසො,  ළාකිංදිස්වානපූරි ිං; 

නගයවසති ිං ළාකිං, නයදොයසො ළාකස්සයසො. 

‘‘එවිං කයලසමලයධොයව, විජ්ජන්ය  අම න් යළ; 

නගයවසති ිං ළාකිං, නයදොයසොඅම න් යළ. 
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‘‘යථා අරීහිපරිරුද්යධො, විජ්ජන්ය  ගමනම්පයථ; 

නපලායතියසොපුරියසො, නයදොයසොඅඤ්ජසස්සයසො. 

‘‘එවිං කයලසපරිරුද්යධො, විජ්ජමායනසියව පයථ; 

නගයවසති ිංමග්ගිං, නයදොයසොසිවමඤ්ජයස. 

‘‘යථාපිබොධිය ොපුරියසො, විජ්ජමායනතිකච්ඡයක; 

නතිකච්ඡායපති ිංබොධිිං, නයදොයසොයසොතිකච්ඡයක. 

‘‘එවිංකයලසබොධීහහි, දුක්ඛිය ොපරිළිළිය ො; 

නගයවසති ිංආචරියිං, නයදොයසොයසොවිනායයක’’ති. 

අපරම්පිචින්ය සි–යථාමණ්ඩනජාතියකොපුරියසොකණ්යඨආසත් ිං 

කුණපිං ඡඩ්යඩත්වා සුඛී ගච්ඡති, එවිං මයාපි ඉමිං පූතිකායිං ඡඩ්යඩත්වා
අනයපක්යඛන නිබ්බානනගරිං පවිසි බ්බිං. යථා ච නරනාරියයො
උක්කාරභූමියිං උච්චාරපස්සාවිං කත්වා න  ිං උච්ඡඞ්යගන වා ආදාය

දසන්ය න වා යවයඨත්වා ගච්ඡන්ති, ජිගුච්ඡමානා පන අනයපක්ඛාව

ඡඩ්යඩත්වාගච්ඡන්ති, එවිංමයාපිඉමිංපූතිකායිංඅනයපක්යඛනඡඩ්යඩත්වා 
අම ිංනිබ්බානනගරිංපවිසිතුිංවට්ටති.යථාචනාවිකානාමජජ්ජරිංනාවිං

අනයපක්ඛා ඡඩ්යඩත්වා ගච්ඡන්ති, එවිං අහම්පි ඉමිං නවහි වණමුයඛහි
පග්ඝරන් ිංකායිං ඡඩ්යඩත්වාඅනයපක්යඛොනිබ්බානපුරිංපවිසිස්සාමි.යථා
ච පුරියසො නානාර නානි ආදාය යචොයරහි සද්ධිිං මග්ගිං ගච්ඡන්ය ො

අත් යනොර නනාසභයයනය ඡඩ්යඩත්වායඛමිංමග්ගිං ගණ්හාති, එවිං
අයම්පි කරජකායයො ර නවියලොපකයචොරසදියසො. සචාහිං එත්ථ  ණ්හිං

කරිස්සාමි, අරියමග්ගකුසලධම්මර නිං යම නස්සිස්සති.  ස්මා මයා ඉමිං
යචොරසදිසිං කායිං ඡඩ්යඩත්වා නිබ්බානනගරිං පවිසිතුිං වට්ටතීති. ය න
වුත් ිං– 

‘‘යථාපිකුණපිංපුරියසො, කණ්යඨබද්ධිංජිගුච්ඡිය; 

යමොචයිත්වානගච්යඡයෙ, සුඛීයසරීසයිංවසී. 

‘‘ යථවිමිං පූතිකායිං, නානාකුණපසඤ්චයිං; 

ඡඩ්ඩයිත්වානගච්යඡයෙිං, අනයපක්යඛොඅනත්ථියකො. 

‘‘යථාඋච්චාරට්ඨානම්හි, කරීසිංනරනාරියයො; 

ඡඩ්ඩයිත්වානගච්ඡන්ති, අනයපක්ඛාඅනත්ථිකා. 

‘‘එවයමවාහිං ඉමිංකායිං, නානාකුණපපූරි ිං; 

ඡඩ්ඩයිත්වානගච්ඡිස්සිං, වච්චිංකත්වායථාකුටිිං. 

‘‘යථාපිජජ්ජරිංනාවිං, පලුග්ගිංඋදගාහිනිිං; 
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සාමීඡඩ්යඩත්වාගච්ඡන්ති, අනයපක්ඛාඅනත්ථිකා. 

‘‘එවයමවාහිං ඉමිංකායිං, නවච්ඡිද්දිං ධුවස්සවිං; 

ඡඩ්ඩයිත්වානගච්ඡිස්සිං, ජිණ්ණනාවිංවසාමිකා. 

‘‘යථාපිපුරියසොයචොයරහි, ගච්ඡන්ය ොභණ්ඩමාදිය; 

භණ්ඩච්යඡදභයිංදිස්වා, ඡඩ්ඩයිත්වානගච්ඡති. 

‘‘එවයමවඅයිංකායයො, මහායචොරසයමොවිය; 

පහායිමිංගමිස්සාමි, කුසලච්යඡදනාභයා’’ති. 

එවිං සුයමධපණ්ඩිය ො නානාවිධාහි උපමාහි ඉමිං යනක්ඛම්මූපසිංහි ිං 
අත්ථිං චින්ය ත්වා සකනියවසයන අපරිමි ිං යභොගක්ඛන්ධිං යහට්ඨා
වුත් නයයන කපණද්ධිකාදීනිංවිස්සජ්යජත්වාමහාදානිංදත්වාවත්ථුකායම
චකයලසකායමචපහාය අමරනගරය ොනික්ඛමිත්වාඑකයකොවහිමවන්ය 
ධම්මිකිං නාම පබ්බ ිං නිස්සාය අස්සමිං කත්වා  ත්ථ පණ්ණසාලඤ්ච

චඞ්කමඤ්චමායපත්වාපඤ්චහිනීවරණයදොයසහිවිවජ්ජි ිං ‘‘එවිංසමාහිය 
චිත්ය ’’තිආදිනා නයයන වුත්ය හි අට්ඨහි කාරණගුයණහි සමුයප ිං 
අභිඤ්ඤාසඞ්ඛා ිංබලිංආහරිතුිං ස්මිිංඅස්සමපයදනවයදොසසමන්නාග ිං
සාටකිං පජහිත්වා ද්වාදසගුණසමන්නාග ිං වාකචීරිං නිවායසත්වා
ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජි. එවිං පබ්බජිය ො අට්ඨයදොසසමාකණ්ණිං  ිං
පණ්ණසාලිං පහාය දසගුණසමන්නාග ිං රුක්ඛමූලිං උපගන්ත්වා සබ්බිං
ධඤ්ඤවිකතිිං පහාය පවත් ඵලයභොජයනො හුත්වා
නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කමනවයසයනව පධානිං පදහන්ය ො
සත් ාහබ්භන් යරයයව අට්ඨන්නිං සමාපත්තීනිං පඤ්චන්නඤ්ච
අභිඤ්ඤානිං ලාභී අයහොසි. එවිං  ිං යථාපත්ථි ිං අභිඤ්ඤාබලිං පාපුණි.
ය නවුත් ිං– 

‘‘එවාහිං චින් යිත්වාන, යනකයකොටිස ිංධනිං; 

නාථානාථානිංදත්වාන, හිමවන් මුපාගමිිං. 

‘‘හිමවන් ස්සාවිදූයර, ධම්මියකොනාම පබ්බය ො; 

අස්සයමොසුකය ොමය්හිං, පණ්ණසාලාසුමාපි ා. 

‘‘චඞ්කමිං ත්ථමායපසිිං, පඤ්චයදොසවිවජ්ජි ිං; 

අට්ඨගුණසමුයප ිං, අභිඤ්ඤාබලමාහරිිං. 

‘‘සාටකිංපජහිිං ත්ථ, නවයදොසමුපාග ිං; 

වාකචීරිංනිවායසසිිං, ද්වාදසගුණමුපාග ිං. 

‘‘අට්ඨයදොසසමාකණ්ණිං, පජහිිංපණ්ණසාලකිං; 
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උපාගමිිංරුක්ඛමූලිං, ගුයණදසහුපාග ිං. 

‘‘වාපි ිංයරොපි ිංධඤ්ඤිං, පජහිිංනිරවයසසය ො; 

අයනකගුණසම්පන්නිං, පවත් ඵලමාදියිිං. 

‘‘ ත්ථප්පධානිං පදහිිං, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අබ්භන් රම්හිසත් ායහ, අභිඤ්ඤාබලපාපුණි’’න්ති. 

 ත්ථ ‘‘අස්සයමො සුකය ො මය්හිං, පණ්ණසාලා සුමාපි ා’’ති ඉමාය 
පාළියාසුයමධපණ්ඩිය නඅස්සමපණ්ණසාලාචඞ්කමාසහත්ථාමාපි ාවිය
වුත් ා. අයිං පයනත්ථ අත්යථො – මහාසත් ිං ‘‘හිමවන් ිං
අජ්යඣොගායහත්වාඅජ්ජධම්මිකිංපබ්බ ිං පවිසිස්සාමී’’තිනික්ඛන් ිංදිස්වා

සක්යකොයදවානමින්යදොවිස්සකම්මයදවපුත් ිං ආමන්ය සි– ‘‘ ා , අයිං

සුයමධපණ්ඩිය ො පබ්බජිස්සාමීති නික්ඛන්ය ො, එ ස්ස වසනට්ඨානිං

මායපහී’’ති. යසො  ස්ස වචනිං සම්පටිච්ඡිත්වා රමණීයිං අස්සමිං, සුගුත් ිං 

පණ්ණසාලිං, මයනොරමිං චඞ්කමඤ්ච මායපසි. භගවා පන  දා අත් යනො

පුඤ්ඤානුභායවන නිප්ඵන්නිං  ිං අස්සමපදිං සන්ධාය සාරිපුත් ,  ස්මිිං
ධම්මිකපබ්බය – 

‘‘අස්සයමොසුකය ොමය්හිං, පණ්ණසාලාසුමාපි ා; 

චඞ්කමිං ත්ථමායපසිිං, පඤ්චයදොසවිවජ්ජි ’’න්ති.– 

ආහ.  ත්ථ සුකයතො  ය්හන්ති සුකය ො මයා. පණ්ණසා ා සු ාපිතාති 
පණ්ණච්ඡදනසාලාපියමසුමාපි ාඅයහොසි. 

පඤ්චයදොසවිෙජ්ජිතන්ති පඤ්චියම චඞ්කමයදොසානාම – ථද්ධවිසම ා, 

අන්ය ොරුක්ඛ ා, ගහනච්ඡන්න ා, අතිසම්බාධ ා, අතිවිසාල ාති.

ථද්ධවිසමභූමිභාගස්මිඤ්හිචඞ්කයම චඞ්කමන් ස්සපාදාරුජ්ජන්ති, යඵොටා

උට්ඨහන්ති, චිත් ිංඑකග්ගිංනලභති, කම්මට්ඨානිංවිපජ්ජති.මුදුසම යල
පන ඵාසුවිහාරිං ආගම්ම කම්මට්ඨානිං සම්පජ්ජති.  ස්මා
ථද්ධවිසමභූමිභාග ාඑයකොයදොයසොතියවදි බ්යබො.චඞ්කමස්සඅන්ය ොවා
මජ්යඣවා යකොටියිංවාරුක්යඛසතිපමාදමාගම්මචඞ්කමන් ස්සනලාටිං
වා සීසිං වා පටිහඤ්ඤතීති අන්ය ොරුක්ඛ ා දුතියයො යදොයසො.
තිණල ාදිගහනච්ඡන්යන චඞ්කයම චඞ්කමන්ය ො අන්ධකාරයවලායිං

උරගාදියක පායණ අක්කමිත්වා වා මායරති, ය හි වා දට්යඨො දුක්ඛිං 
ආපජ්ජතීති ගහනච්ඡන්න ා  තියයො යදොයසො. අතිසම්බායධ චඞ්කයම
විත්ථාරය ො ර නියක වා අඩ්ඪර නියක වා චඞ්කමන් ස්ස පරිච්යඡයද
පක්ඛලිත්වා නඛාපි අඞ්ගුලියයොපි භිජ්ජන්තීති අතිසම්බාධ ා චතුත්යථො

යදොයසො.අතිවිසායලචඞ්කයමචඞ්කමන් ස්ස චිත් ිංවිධාවති, එකග්ග ිංන
ලභතීතිඅතිවිසාල ාපඤ්චයමොයදොයසො.පුථුලය ොපන දියඩ්ඪර නිංද්වීසු
පස්යසසු ර නමත් අනුචඞ්කමිං දීඝය ො සට්ඨිහත්ථිං මුදු ලිං 
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සමවිප්පකණ්ණවාලුකිං චඞ්කමිං වට්ටති යචතියගිරිම්හි

දීපප්පසාදකමහින්දත්යථරස්ස චඞ්කමනිංවිය,  ාදිසිං ිංඅයහොසි.ය නාහ

‘‘චඞ්කමිං ත්ථමායපසිිං, පඤ්චයදොසවිවජ්ජි ’’න්ති. 

අට්ඨගුණසමුයපතන්ති අට්ඨහි සමණසුයඛහි උයප ිං. අට්ඨිමානි

සමණසුඛානි නාම – ධනධඤ්ඤපරිග්ගහාභායවො, 

අනවජ්ජපිණ්ඩපා පරියයසනභායවො, නිබ්බු පිණ්ඩපා භුඤ්ජනභායවො, 
රට්ඨිං ළියළත්වා ධනසාරිං වා සීසකහාපණාදීනි වා ගණ්හන්ය සු

රාජකුයලසු රට්ඨළිළනකයලසාභායවො, උපකරයණසු නිච්ඡන්දරාගභායවො, 

යචොරවියලොයපනිබ්භයභායවො, රාජරාජමහාමත්ය හිඅසිංසට්ඨභායවො, චතූසු 
දිසාසු අප්පටිහ භායවොති. ඉදිං වුත් ිං යහොති – යථා  ස්මිිං අස්සයම

වසන්ය න සක්කා යහොන්ති ඉමානි අට්ඨ සමණසුඛානි වින්දිතුිං, එවිං 
අට්ඨගුණසමුයප ිං ිංඅස්සමිංමායපසින්ති. 

අභිඤ්ඤාබ  ාහරින්ති පච්ඡා  ස්මිිං අස්සයම වසන්ය ො
කසිණපරිකම්මිං කත්වා අභිඤ්ඤානිං සමාපත්තීනඤ්ච උප්පාදනත්ථාය 
අනිච්චය ො දුක්ඛය ො විපස්සනිං ආරභිත්වා ථාමප්පත් ිං විපස්සනාබලිං

ආහරිිං. යථා  ස්මිිං වසන්ය ො  ිං බලිං ආහරිතුිං සක්යකොමි, එවිං  ිං
අස්සමිං  ස්ස අභිඤ්ඤත්ථාය විපස්සනාබලස්ස අනුච්ඡවිකිං කත්වා
මායපසින්තිඅත්යථො. 

සාටකං පජහිං තත්ථ, නෙයදොසමුපා තන්ති එත්ථායිං අනුපුබ්බිකථා –
 දා කර කුටියලණචඞ්කමාදිපටිමණ්ඩි ිං පුප්ඵූපගඵලූපගරුක්ඛසඤ්ඡන්නිං
රමණීයිං මධුරසලිලාසයිං අපග වාළමිගභිිංසනකසකුණිං පවියවකක්ඛමිං
අස්සමිංමායපත්වාඅලඞ්ක චඞ්කමස්සඋයභොසු අන්ය සුආලම්බනඵලකිං
සිංවිධාය නිසීදනත්ථාය චඞ්කමයවමජ්යඣ සම ලිං මුග්ගවණ්ණසිලිං 
මායපත්වා අන්ය ොපණ්ණසාලායිං

ජටාමණ්ඩලවාකචීරතිදණ්ඩකුණ්ඩිකාදියක  ාපසපරික්ඛායර, මණ්ඩයප

පානීයඝටපානීයසඞ්ඛපානීයසරාවානි, අග්ගිසාලායිං

අඞ්ගාරකපල්ලදාරුආදීනීතිඑවිං යිංයිංපබ්බජි ානිංඋපකාරායසිංවත් ති, 

 ිං ිංසබ්බිංමායපත්වාපණ්ණසාලායභිත්තියිං ‘‘යයයකචිපබ්බජිතුකාමා
ඉයම පරික්ඛායර ගයහත්වා පබ්බජන්තූ’’ති අක්ඛරානි ඡින්දිත්වා
යදවයලොකයමව ගය  විස්සකම්මයදවපුත්ය  සුයමධපණ්ඩිය ො 
හිමවන් පබ්බ පායද ගිරිකන්දරානුසායරන අත් යනො නිවාසානුරූපිං
ඵාසුකට්ඨානිං ඔයලොයකන්ය ො නදීනිවත් යන විස්සකම්මනිම්මි ිං
සක්කදත්තියිං රමණීයිං අස්සමිං දිස්වා චඞ්කමනයකොටිිං ගන්ත්වා
පදවලඤ්ජිං අපස්සන්ය ො ‘‘ධුවිං පබ්බජි ා ධුරගායම භික්ඛිං පරියයසිත්වා
කලන් රූපා ආගන්ත්වා පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා නිසින්නා භවිස්සන්තී’’ති

චින්ය ත්වා යථොකිං ආගයමත්වා ‘‘අතිවිය චිරායන්ති, ජානිස්සාමී’’ති
පණ්ණාසාලාකුටිද්වාරිං විවරිත්වා අන්ය ො පවිසිත්වා ඉය ො චිය ො ච 
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ඔයලොයකන්ය ො මහාභිත්තියිං අක්ඛරානි වායචත්වා ‘‘මය්හිං

කප්පියපරික්ඛාරා එය , ඉයම ගයහත්වා පබ්බජිස්සාමී’’ති අත් යනො
නිවත්ථපාරු ිංසාටකයුගිංපජහි.ය නාහ‘‘සාටකිං පජහිිං ත්ථා’’ති.එවිං

පවිට්යඨොඅහිං, සාරිපුත් ,  ස්සිංපණ්ණසාලායිංසාටකිං පජහිිං. 

නෙයදොසමුපා තන්තිසාටකිංපජහන්ය ොනවයදොයස දිස්වාපජහින්ති
දීයපති.  ාපසපබ්බජ්ජිං පබ්බජි ානඤ්හි සාටකස්මිිං නව යදොසා 

උපට්ඨහන්ති. ය සු  ස්ස මහග්ඝභායවො එයකො යදොයසො, පරපටිබද්ධ ාය

උප්පජ්ජනභායවො එයකො, පරියභොයගන ලහුිං කලිස්සනභායවො එයකො.
කලිට්යඨො හි යධොවි බ්යබො ච රජි බ්යබො ච යහොති. පරියභොයගන
ජීරණභායවො එයකො. ජිණ්ණස්ස හි තුන්නිං වා අග්ගළදානිං වා කා බ්බිං

යහොති. පුන පරියයසනාය දුරභිසම්භවභායවො එයකො,  ාපසපබ්බජ්ජාය 

අසාරුප්පභායවොඑයකො, පච්චත්ථිකානිංසාධාරණභායවොඑයකො.යථාහිනිං

පච්චත්ථිකා න ගණ්හන්ති, එවිං යගොයප බ්යබො යහොති. පරිභුඤ්ජන් ස්ස

විභූසනට්ඨානභායවොඑයකො, ගයහත්වාවිචරන් ස්සඛන්ධභාරමහිච්ඡභායවො
එයකොති. 

ොකචීරං නිොයසසින්ති  දාහිං, සාරිපුත් , ඉයම නව යදොයස දිස්වා

සාටකිං පහාය වාකචීරිං නිවායසසිිං, මුඤ්ජතිණිං හීරිං හීරිං කත්වා
ගන්යථත්වාක වාකචීරිංනිවාසනපාරුපනත්ථාය ආදියින්තිඅත්යථො. 

ද්ොදසගුණමුපා තන්ති ද්වාදසහි ආනිසිංයසහි සමන්නාග ිං.
වාකචීරස්මිඤ්හි ද්වාදස ආනිසිංසා – අප්පග්ඝිං සුන්දරිං කප්පියන්ති අයිං

 ාව එයකො ආනිසිංයසො, සහත්ථා කාතුිං සක්කාති අයිං දුතියයො, 

පරියභොයගන සණිකිං කලිස්සති, යධොවියමායනපි පපඤ්යචො නත්ථීති අයිං 

 තියයො, පරියභොයගන ජිණ්යණපි සිබ්බි බ්බාභායවො චතුත්යථො, පුන

පරියයසන් ස්ස සුයඛන කරණභායවො පඤ්චයමො,  ාපසපබ්බජ්ජාය

සාරුප්පභායවො ඡට්යඨො, පච්චත්ථිකානිං නිරුපයභොගභායවො සත් යමො, 

පරිභුඤ්ජන් ස්සවිභූසනට්ඨානාභායවොඅට්ඨයමො, ධාරයණ සල්ලහුකභායවො

නවයමො, චීවරපච්චයය අප්පිච්ඡභායවො දසයමො, වාකුප්පත්තියා 

ධම්මිකඅනවජ්ජභායවො එකාදසයමො, වාකචීයර නට්යඨපි අනයපක්ඛභායවො
ද්වාදසයමොති. 

අට්ඨයදොසස ාකිණ්ණං, පජහිං පණ්ණසා කන්ති.කථිංපජහි? යසොකර
වරසාටකයුගිං ඔමුඤ්චිත්වා චීවරවිංයස ලග්ගි ිං අයනොජපුප්ඵදාමසදිසිං

රත් ිං වාකචීරිං ගයහත්වා නිවායසත්වා,  ස්සූපරි අපරිං සුවණ්ණවණ්ණිං

වාකචීරිංපරිදහිත්වා, පුන්නාගපුප්ඵසන්ථරසදිසිංසඛුරිංඅජිනචම්මිං එකිංසිං
කත්වා ජටාමණ්ඩලිං පටිමුඤ්චිත්වා චූළාය සද්ධිිං නිච්චලභාවකරණත්ථිං 
සාරසූචිිංපයවයසත්වාමුත් ජාලසදිසායසික්කායපවාළවණ්ණිංකුණ්ඩිකිං

ඔදහිත්වාතීසු ඨායනසුවඞ්කකාජිංආදායඑකස්සාකාජයකොටියාකුණ්ඩිකිං, 
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පටුන 

එකස්සා අඞ්කුසපච්ඡිතිදණ්ඩකාදීනි ඔලග්යගත්වා ඛාරිභාරිං අිංයස කත්වා, 
දක්ඛියණන හත්යථන කත් රදණ්ඩිං ගයහත්වා පණ්ණසාලය ො
නික්ඛමිත්වාසට්ඨිහත්යථමහාචඞ්කයමඅපරාපරිං චඞ්කමන්ය ොඅත් යනො

යවසිං ඔයලොයකත්වා – ‘‘මය්හිං මයනොරයථො මත්ථකිං පත්ය ො, යසොභති

ව  යමපබ්බජ්ජා, බුද්ධපච්යචකබුද්ධාදීහිසබ්යබහිධීහරපුරියසහිවණ්ණි ා

යථොමි ා අයිං පබ්බජ්ජා නාම, පහීනිං යම ගිහිබන්ධනිං, නික්ඛන්ය ොස්මි 

යනක්ඛම්මිං, ලද්ධා යම උත් මපබ්බජ්ජා, කරිස්සාමි සමණධම්මිං, 
ලභිස්සාමි මග්ගඵලසුඛ’’න්ති උස්සාහජාය ො ඛාරිකාජිං ඔ ායරත්වා
චඞ්කමයවමජ්යඣ මුග්ගවණ්ණසිලාපට්යට සුවණ්ණපටිමා වියනිසින්යනො

දිවසභාගිං වීතිනායමත්වා සායන්හසමයිං පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා, 

බිදලමඤ්චකපස්යසකට්ඨත්ථරිකායනිපන්යනො සරීරිං උතුිං ගාහායපත්වා, 
බලවපච්චූයසපබුජ්ඣිත්වාඅත් යනොආගමනිංආවජ්යජසි‘‘අහිං ඝරාවායස
ආදීනවිං දිස්වා අමි යභොගිං අනන් යසිං පහාය අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා 

යනක්ඛම්මගයවසයකො හුත්වා පබ්බජිය ො, ඉය ො දානි පට්ඨාය පමාදචාරිං
චරිතුිංන වට්ටති. 

පවියවකඤ්හි පහාය විචරන් ිං මිච්ඡාවි ක්කමක්ඛිකා ඛාදන්ති, ඉදානි
මයා වියවකමනුබ්රූයහතුිං වට්ටති. අහඤ්හි ඝරාවාසිං පලියබොධය ො දිස්වා 

නික්ඛන්ය ො, අයඤ්ච මනාපා පණ්ණසාලා, 

යබලුවපක්කවණ්ණපරිභණ්ඩක ා භූමි, රජ වණ්ණා යස භිත්තියයො, 

කයපො පාදවණ්ණිං පණ්ණච්ඡදනිං, විචිත් ත්ථරණවණ්යණො

බිදලමඤ්චයකො, නිවාසඵාසුකිංවසනට්ඨානිං, නඑත්ය ොඅතියරක රාවිය 
යම යගහසම්පදා පඤ්ඤායතී’’ති පණ්ණසාලාය යදොයස විචිනන්ය ො අට්ඨ
යදොයසපස්සි. 

පණ්ණසාලාපරියභොගස්මිඤ්හි අට්ඨ ආදීනවා – මහාසමාරම්යභන 

දබ්බසම්භායර සයමොධායනත්වා කරණපරියයසනභායවො එයකො ආදීනයවො, 
තිණපණ්ණමත්තිකාසු පති ාසු  ාසිං පුනප්පුනිං ඨයප බ්බ ාය

නිබන්ධජග්ගනභායවො දුතියයො, යසනාසනිං නාම මහල්ලකස්ස පාපුණාති, 

අයවලායවුට්ඨාපියමානස්සචිත්ය කග්ග ාන යහොතීතිඋට්ඨාපනියභායවො

 තියයො, සීතුණ්හපටිඝාය න කායස්ස සුඛුමාලකරණභායවො චතුත්යථො, 
යගහිංපවිට්යඨනයිංකඤ්චිපාපිංසක්කාකාතුන්තිගරහාපටිච්ඡාදනභායවො

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

අත්ථිභායවො නාම සදුතියකවායසොති සත් යමො, 
ඌකාමඞ්ගුලඝරයගොළිකාදීනිංසාධාරණ ායබහුසාධාරණභායවොඅට්ඨයමො.
ඉතිඉයමඅට්ඨ ආදීනයව දිස්වා මහාසත්ය ො පණ්ණසාලිං පජති. ය නාහ

‘‘අට්ඨයදොසසමාකණ්ණිං, පජහිිං පණ්ණසාලක’’න්ති. 

උපා මිංරුක්ඛමූ ං, ගුයණදසහුපා තන්ති ඡන්නිංපටික්ඛිපිත්වාදසහි
ගුයණහි උයප ිං රුක්ඛමූලිං උපගය ොස්මීති වදති.  ත්රියම දස ගුණා –
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පටුන 

අප්පසමාරම්භ ා එයකො ගුයණො, උපගමනමත් කයමව හි  ත්ථ යහොති; 

අපටිජග්ගන ා දුතියයො,  ඤ්හිසම්මට්ඨම්පිඅසම්මට්ඨම්පිපරියභොගඵාසුකිං 

යහොතියයව.අනුට්ඨාපරියභායවො තියයො, ගරහිංනප්පටිච්ඡායදති;  ත්ථහි

පාපිං කයරොන්ය ො ලජ්ජතීති ගරහාය අප්පටිච්ඡන්නභායවො චතුත්යථො; 
අබ්යභොකාසවායසො විය කායිං න සන්ථම්යභතීති කායස්ස

අසන්ථම්භනභායවො පඤ්චයමො; පරිග්ගහකරණාභායවො ඡට්යඨො; 

යගහාලයපටික්යඛයපොසත් යමො; බහුසාධාරණයගයහවිය‘‘පටිජග්ගිස්සාමි

නිං, නික්ඛමථා’’ති නීහරණකාභායවො අට්ඨයමො; වසන් ස්ස

සප්ළිතිකභායවො නවයමො; රුක්ඛමූලයසනාසනස්ස ග ග ට්ඨායන
සුලභ ාය අනයපක්ඛභායවො දසයමොති ඉයම දස ගුයණ දිස්වා රුක්ඛමූලිං 
උපාගය ොස්මීතිවදති. 

ඉමානි එත් කානි කාරණානි සල්ලක්යඛත්වා මහාසත්ය ො පුනදිවයස 

භික්ඛාය ගාමිං පාවිසි. අථස්ස සම්පත් ගායම මනුස්සා මහන්ය න
උස්සායහනභික්ඛිං අදිංසු.යසොභත් කච්චිංනිට්ඨායපත්වාඅස්සමිංආගම්ම

නිසීදිත්වාචින්ය සි ‘‘නාහිංආහාරිංනලභාමීතිපබ්බජිය ො, සිනිද්ධාහායරො

නායමස මානමදපුරිසමයද වඩ්යඪති, ආහාරමූලකස්ස ච දුක්ඛස්ස අන්ය ො
නත්ථි. යිංනූනාහිං වාපි යරොපි ධඤ්ඤනිබ්බත් ිං ආහාරිං පජහිත්වා
පවත් ඵලයභොජයනො භයවයෙ’’න්ති. යසො  ය ො ට්ඨාය  ථා කත්වා
ඝයටන්ය ො වායමන්ය ො සත් ාහබ්භන් යරයයව අට්ඨ සමාපත්තියයො
පඤ්ච අභිඤ්ඤායයොචනිබ්බත්ය සි.ය නවුත් ිං– 

‘‘වාපි ිංයරොපි ිංධඤ්ඤිං, පජහිිංනිරවයසසය ො; 

අයනකගුණසම්පන්නිං, පවත් ඵලමාදියිිං. 

‘‘ ත්ථප්පධානිංපදහිිං, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අබ්භන් රම්හිසත් ායහ, අභිඤ්ඤාබලපාපුණි’’න්ති. 

එවිං අභිඤ්ඤාබලිං පත්වා සුයමධ ාපයස සමාපත්තිසුයඛන
වීතිනායමන්ය  දීපඞ්කයරො නාම සත්ථා යලොයක උදපාදි.  ස්ස 

පටිසන්ධිජාතිසම්යබොධිධම්මචක්කප්පවත් යනසු සකලාපි දසසහස්සී

යලොකධාතු සිංකම්පි සම්පකම්පි සම්පයවධි, මහාවිරවිං විරවි, ද්වත්තිිංස 
පුබ්බනිමිත් ානි පාතුරයහසුිං. සුයමධ ාපයසො සමාපත්තිසුයඛන

වීතිනායමන්ය ොයනව ිං සද්දමස්යසොසි, න ානිනිමිත් ානිඅද්දස.ය න
වුත් ිං– 

‘‘එවිං යමසිද්ධිප්පත් ස්ස, වසීභූ ස්ස සාසයන; 

දීපඞ්කයරොනාමජියනො, උප්පජ්ජියලොකනායයකො. 

‘‘උප්පජ්ජන්ය චජායන්ය , බුජ්ඣන්ය ධම්මයදසයන; 

චතුයරොනිමිත්ය නාද්දසිං, ඣානරතිසමප්පිය ො’’ති. 
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පටුන 

 ස්මිිංකායලදීපඞ්කරදසබයලොචතූහිඛීණාසවස සහස්යසහිපරිවුය ො 
අනුපුබ්යබන චාරිකිං චරමායනො රම්මිං නාම නගරිං පත්වා
සුදස්සනමහාවිහායර පටිවසති. රම්මනගරවාසියනො ‘‘දීපඞ්කයරො කර
සමණිස්සයරො පරමාතිසම්යබොධිිං පත්වා පවත් වරධම්මචක්යකො
අනුපුබ්යබන චාරිකිං චරමායනො රම්මනගරිං පත්වා සුදස්සනමහාවිහායර 
පටිවසතී’’තිසුත්වාසප්පිනවනී ාදීනියචවයභසජ්ජානිවත්ථච්ඡාදනානිච 

ගාහායපත්වා ගන්ධමාලාදිහත්ථා යයන බුද්යධො, යයන ධම්යමො, යයන

සඞ්යඝො,  න්නින්නා  ප්යපොණා  ප්පබ්භාරා හුත්වා සත්ථාරිං
උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා එකමන් ිං නිසින්නා
ධම්මයදසනිංසුත්වාස්වා නායනිමන්ය ත්වා උට්ඨායාසනාපක්කමිිංසු. 

ය  පුනදිවයස මහාදානිං සජ්යජත්වා නගරිං අලඞ්කරිත්වා දසබලස්ස 
ආගමනමග්ගිං අලඞ්කයරොන් ා උදකභින්නට්ඨායනසු පිංසුිං පක්ඛිපිත්වා

සමිං භූමි ලිංකත්වා රජ පට්ටවණ්ණිං වාලුකිංආකරන්ති, ලාජානි යචව 

පුප්ඵානි ච විකරන්ති, නානාවිරායගහිවත්යථහිධජපටායකඋස්සායපන්ති, 
කදලියයො යචව පුණ්ණඝටපන්තියයො ච පතිට්ඨායපන්ති.  ස්මිිං කායල
සුයමධ ාපයසො අත් යනො අස්සමපදා උග්ගන්ත්වා ය සිං මනුස්සානිං
උපරිභායගනආකායසනගච්ඡන්ය ොය හට්ඨතුට්යඨ මනුස්යසදිස්වා‘‘කිං
නුයඛොකාරණ’’න්තිආකාසය ොඔරුය්හඑකමන් ිංඨිය ොමනුස්යස පුච්ඡි

–‘‘අම්යභොකස්සතුම්යහඉමිංමග්ගිංඅලඞ්කයරොථා’’ති? ය නවුත් ිං– 

‘‘පච්චන් යදසවිසයය, නිමන්ය ත්වා ථාග ිං; 

 ස්සආගමනිංමග්ගිං, යසොයධන්තිතුට්ඨමානසා. 

‘‘අහිංය නසමයයන, නික්ඛමිත්වාසකස්සමා; 

ධුනන්ය ොවාකචීරානි, ගච්ඡාමිඅම්බයර දා. 

‘‘යවදජා ිංජනිංදිස්වා, තුට්ඨහට්ඨිංපයමොදි ිං; 

ඔයරොහිත්වානගගනා, මනුස්යසපුච්ඡි ාවයද. 

‘‘‘තුට්ඨහට්යඨො පමුදිය ො, යවදජාය ොමහාජයනො; 

කස්සයසොධීහයතිමග්යගො, අඤ්ජසිංවටුමායන’’’න්ති. 

මනුස්සාආහිංසු ‘‘භන්ය සුයමධ, නත්විං ජානාසි, දීපඞ්කරදසබයලො 
සම්මාසම්යබොධිිං පත්වා පවත්ති වරධම්මචක්යකො චාරිකිං චරමායනො
අම්හාකිංනගරිං පත්වා සුදස්සනමහාවිහායරපටිවසති.මයිං ිංභගවන් ිං

නිමන් යිම්හා,  ස්යස ිං බුද්ධස්ස භගවය ො ආගමනමග්ගිං
අලඞ්කයරොමා’’ති. සුයමධ ාපයසො චින්ය සි – ‘‘බුද්යධොති යඛො 

යඝොසමත් කම්පි යලොයක දුල්ලභිං, පයගව බුද්ධුප්පායදො, මයාපි ඉයමහි
මනුස්යසහි සද්ධිිං දසබලස්ස මග්ගිං අලඞ්කරිතුිං වට්ටතී’’ති. යසො ය 

මනුස්යසආහ – ‘‘සයච යභො තුම්යහ එ ිං මග්ගිං බුද්ධස්ස අලඞ්කයරොථ, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නිදානකථා 
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පටුන 

මය්හම්පි එකිං ඔකාසිං යදථ, අහම්පි තුම්යහහි සද්ධිිං මග්ගිං

අලඞ්කරිස්සාමී’’ති. ය  ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘සුයමධ ාපයසො
ඉද්ධිමා’’ති ජානන් ා උදකභින්යනොකාසිං සල්ලක්යඛත්වා ‘‘ත්විං ඉමිං 
ඨානිං අලඞ්කයරොහී’’ති අදිංසු. සුයමයධො බුද්ධාරම්මණිං ළිතිිං ගයහත්වා

චින්ය සි ‘‘අහිං ඉමිං ඔකාසිං ඉද්ධියා අලඞ්කරිතුිං සක්යකොමි, එවිං

අලඞ්කය ොපනමමමනිංනපරිය ොයසස්සති, අජ්ජමයාකායයවයොවච්චිං
කාතුිංවට්ටතී’’තිපිංසුිංආහරිත්වා ස්මිිංපයදයස පක්ඛිපි. 

 ස්ස  ස්මිිං පයදයස අනලඞ්කය යයව දීපඞ්කයරො දසබයලො
මහානුභාවානිං ඡළභිඤ්ඤානිං ඛීණාසවානිං චතූහි ස සහස්යසහි පරිවුය ො
යදව ාසු දිබ්බගන්ධමාලාදීහි පූජයන්තීසු දිබ්බසඞ්ගීය සු පවත් න්ය සු
මනුස්යසසු මානුසකගන්යධහි යචව මාලාදීහි ච පූජයන්ය සු අනන් ාය
බුද්ධලීළාය මයනොසිලා යල විජම්භමායනො සීයහො විය  ිං
අලඞ්ක පටියත් ිංමග්ගිංපටිපජ්ජි.සුයමධ ාපයසොඅක්ඛීනි උම්මීයලත්වා
අලඞ්ක මග්යගන ආගච්ඡන් ස්ස දසබලස්ස 

ද්වත්තිිංසමහාපුරිසලක්ඛණපටිමණ්ඩි ිං අසීතියා අනුබෙඤ්ජයනහි
අනුරඤ්ජි ිං බොමප්පභාය සම්පරිවාරි ිං මණිවණ්ණගගන යල
නානප්පකාරා විජ්ජුල ා විය ආයවළායවළභූ ා යචව යුගලයුගලභූ ා ච
ඡබ්බණ්ණඝනබුද්ධරස්මියයො විස්සජ්යජන් ිං රූපග්ගප්පත් ිං අත් භාවිං

ඔයලොයකත්වා ‘‘අජ්ජ මයා දසබලස්ස ජීවි පරිච්චාගිං කාතුිං වට්ටති, මා

භගවාකලලිංඅක්කමි, මණිඵලකයසතුිංපනඅක්කමන්ය ොවියසද්ධිිංචතූහි 

ඛීණාසවස සහස්යසහි මම පිට්ඨිිං මද්දමායනො ගච්ඡතු,  ිං යම භවිස්සති
දීඝරත් ිං හි ාය සුඛායා’’ති යකයස යමොයචත්වා 
අජිනචම්මජටාමණ්ඩලවාකචීරානි කාළවණ්යණ කලයල පත්ථරිත්වා 
මණිඵලකයසතුවියකලලපිට්යඨනිපජ්ජි.ය නවුත් ිං– 

‘‘ය යමපුට්ඨාවියාකිංසු, ‘බුද්යධොයලොයකඅනුත් යරො; 

දීපඞ්කයරොනාමජියනො, උප්පජ්ජියලොකනායයකො; 

 ස්සයසොධීහයතිමග්යගො, අඤ්ජසිංවටුමායනිං’. 

‘‘බුද්යධොතිමමසුත්වාන, ළිතිඋප්පජ්ජි ාවයද; 

බුද්යධොබුද්යධොතිකථයන්ය ො, යසොමනස්සිංපයවදයිිං. 

‘‘ ත්ථඨත්වාවිචින්ය සිිං, තුට්යඨොසිංවිග්ගමානයසො; 

‘ඉධබීජානියරොපිස්සිං, ඛයණොඑවමාඋපච්චගා’. 

‘‘යදිබුද්ධස්සයසොයධථ, එයකොකාසිංදදාථයම; 

අහම්පියසොධයිස්සාමි, අඤ්ජසිංවටුමායනිං. 

‘‘අදිංසුය මයමොකාසිං, යසොයධතුිංඅඤ්ජසිං දා; 

බුද්යධොබුද්යධොතිචින්ය න්ය ො, මග්ගිංයසොයධමහිං දා. 
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‘‘අනිට්ඨිය  මයමොකායස, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

චතූහිස සහස්යසහි, ඡළභිඤ්යඤහි ාදිහි; 

ඛීණාසයවහිවිමයලහි, පටිපජ්ජිඅඤ්ජසිංජියනො. 

‘‘පච්චුග්ගමනාවත් න්ති, වජ්ජන්තියභරියයොබහූ; 

ආයමොදි ානරමරූ, සාධුකාරිංපවත් යුිං. 

‘‘යදවාමනුස්යසපස්සන්ති, මනුස්සාපිචයදව ා; 

උයභොපිය පඤ්ජලිකා, අනුයන්ති ථාග ිං. 

‘‘යදවාදිබ්යබහිතුරියයහි, මනුස්සාමානුයසහිච; 

උයභොපිය වජ්ජයන් ා, අනුයන්ති ථාග ිං. 

‘‘දිබ්බිංමන්දාරවිංපුප්ඵිං, පදුමිංපාරිඡත් කිං; 

දියසොදිසිංඔකරන්ති, ආකාසනභග ාමරූ. 

‘‘චම්පකිං සලලිංනීපිං, නාගපුන්නාගයක කිං; 

දියසොදිසිංඋක්ඛිපන්ති, භූමි ලග ානරා. 

‘‘යකයසමුඤ්චිත්වාහිං ත්ථ, වාකචීරඤ්චචම්මකිං; 

කලයලපත්ථරිත්වාන, අවකුජ්යජොනිපජ්ජහිං. 

‘‘අක්කමිත්වානමිංබුද්යධො, සහසිස්යසහිගච්ඡතු; 

මානිංකලයලඅක්කමිත්යථො, හි ායයමභවිස්සතී’’ති. 

යසො කලලපිට්යඨ නිපන්නයකොව පුන අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා 
දීපඞ්කරදසබලස්ස බුද්ධසිරිිං සම්පස්සමායනො එවිං චින්ය සි – ‘‘සචාහිං

ඉච්යඡයෙිං, සබ්බකයලයස ඣායපත්වා සඞ්ඝනවයකො හුත්වා රම්මනගරිං
පවියසයෙිං. අඤ්ඤා කයවයසන පන යම කයලයස ඣායපත්වා
නිබ්බානප්පත්තියා කච්චිං නත්ථි. යිංනූනාහිං දීපඞ්කරදසබයලො විය
පරමාභිසම්යබොධිිංපත්වාධම්මනාවිංආයරොයපත්වාමහාජනිං සිංසාරසාගරා 

උත් ායරත්වා පච්ඡා පරිනිබ්බායයයෙිං, ඉදිං මය්හිං පතිරූප’’න්ති.  ය ො
අට්ඨධම්යමසයමොධායනත්වාබුද්ධභාවායඅභිනීහාරිංකත්වා නිපජ්ජි.ය න
වුත් ිං– 

‘‘පථවියිංනිපන්නස්ස, එවිංයමආසියච යසො; 

‘ඉච්ඡමායනොඅහිංඅජ්ජ, කයලයසඣාපයයමම. 

‘කිංයමඅඤ්ඤා යවයසන, ධම්මිංසච්ඡිකය නිධ; 

සබ්බඤ්ඤු ිංපාපුණිත්වා, බුද්යධොයහස්සිංසයදවයක. 

‘කිංයමඑයකනතිණ්යණන, පුරියසනථාමදස්සිනා; 
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සබ්බඤ්ඤු ිංපාපුණිත්වා, සන් ායරස්සිංසයදවයක. 

‘ඉමිනායමඅධිකායරන, කය නපුරිසුත් යම; 

සබ්බඤ්ඤු ිංපාපුණිත්වා,  ායරමිජන ිංබහුිං. 

‘සිංසාරයසො ිංඡින්දිත්වා, විද්ධිංයසත්වා යයොභයව; 

ධම්මනාවිංසමාරුය්හ, සන් ායරස්සිංසයදවයක’’’ති.(බු.විං. 2.54-

58); 

යස්මාපනබුද්ධත් ිංපත්යථන් ස්ස– 

‘‘මනුස්සත් ිංලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතුසත්ථාරදස්සනිං; 

පබ්බජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්ද ා; 

අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ඣතී’’ති.(බු.විං. 2.59); 

මනුස්සත් භාවස්මිිංයයව හිඨත්වා බුද්ධත් ිං පත්යථන් ස්ස පත්ථනා

සමිජ්ඣති, නනාගස්සවාසුපණ්ණස්සවායදව ාය වාපත්ථනාසමිජ්ඣති.

මනුස්සත් භායවපිපුරිසලිඞ්යගඨි ස්යසවපත්ථනා සමිජ්ඣති, නඉත්ථියා
වා පණ්ඩකනපුිංසකඋභය ොබෙඤ්ජනකානිං වා පත්ථනා සමිජ්ඣති. 
පුරිසස්සාපි  ස්මිිං අත් භායව අරහත් ප්පත්තියා යහතුසම්පන්නස්යසව

පත්ථනා සමිජ්ඣති, යනො ඉ රස්ස. යහතුසම්පන්නස්සාපි

ජීවමානකබුද්ධස්යසව සන්තියක පත්යථන් ස්ස පත්ථනා සමිජ්ඣති, 
පරිනිබ්බුය බුද්යධයචතියසන්තියකවායබොධිමූයල වාපත්යථන් ස්සන
සමිජ්ඣති. බුද්ධානිං සන්තියක පත්යථන් ස්සාපි පබ්බජ්ජාලිඞ්යග

ඨි ස්යසව සමිජ්ඣති, යනො ගිහිලිඞ්යග ඨි ස්ස. පබ්බජි ස්සාපි

පඤ්චාභිඤ්ඤස්ස අට්ඨසමාපත්තිලාභියනොයයව සමිජ්ඣති, න ඉමාය 
ගුණසම්පත්තියා විරහි ස්ස. ගුණසම්පන්යනනාපි යයන අත් යනො ජීවි ිං

බුද්ධානිං පරිච්චත් ිං යහොති,  ස්ස ඉමිනා අධිකායරන

අධිකාරසම්පන්නස්යසව සමිජ්ඣති, න ඉ රස්ස. අධිකාරසම්පන්නස්සාපි
යස්ස බුද්ධකාරකධම්මානිං අත්ථාය මහන්ය ො ඡන්යදො ච උස්සායහො ච

වායායමොචපරියයට්ඨිච,  ස්යසවසමිජ්ඣති, නඉ රස්ස. 

 ත්රිදිං ඡන්දමහන්  ාය ඔපම්මිං – සයච හි එවමස්ස ‘‘යයො 
සකලචක්කවාළගබ්භිං එයකොදකීභූ ිං අත් යනො බාහුබයලන උත් රිත්වා

පාරිං ගන්තුිං සමත්යථො, යසො බුද්ධත් ිං පාපුණාති. යයො වා පන
සකලචක්කවාළගබ්භිං යවළුගුම්බසඤ්ඡන්නිං බූහිත්වා මද්දිත්වා පදසා

ගච්ඡන්ය ොපාරිංගන්තුිං සමත්යථො, යසොබුද්ධත් ිංපාපුණාති.යයොවාපන
සකලචක්කවාළගබ්භිං සත්තියයො ආයකොයටත්වා නිරන් රිං

සත්තිඵලසමාකණ්ණිං පදසා අක්කමමායනො පාරිං ගන්තුිං සමත්යථො, යසො 
බුද්ධත් ිං පාපුණාති. යයො වා පන සකලචක්කවාළගබ්භිං

වී ච්චි ඞ්ගාරභරි ිං පායදහි මද්දමායනො පාරිං ගන්තුිං සමත්යථො, යසො
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බුද්ධත් ිං පාපුණාතී’’ති. යයො එය සු එකම්පි අත් යනො දුක්කරිං න

මඤ්ඤති, ‘‘අහිංඑ ම්පි රිත්වාවාගන්ත්වාවාපාරිං ගයහස්සාමී’’තිඑවිං
මහන්ය න ඡන්යදන ච උස්සායහන ච වායායමන ච පරියයට්ඨියා ච 

සමන්නාගය ො යහොති,  ස්ස පත්ථනා සමිජ්ඣති, න ඉ රස්ස.
සුයමධ ාපයසො පන ඉයම අට්ඨ ධම්යම සයමොධායනත්වා බුද්ධභාවාය
අභිනීහාරිංකත්වානිපජ්ජි. 

දීපඞ්කයරොපි භගවා ආගන්ත්වා සුයමධ ාපසස්ස සීසභායග ඨත්වා
මණිසීහපඤ්ජරිං උග්ඝායටන්ය ො විය පඤ්චවණ්ණප්පසාදසම්පන්නානි 
අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා කලලපිට්යඨ නිපන්නිං සුයමධ ාපසිං දිස්වා ‘‘අයිං

 ාපයසො බුද්ධත් ාය අභිනීහාරිං කත්වා නිපන්යනො, ඉජ්ඣිස්සති නු යඛො

ඉමස්ස පත්ථනා, උදාහු යනො’’ති අනාග ිංසඤාණිං යපයසත්වා
උපධායරන්ය ො ‘‘ඉය ොකප්පස සහස්සාධිකානිචත් ාරි අසඞ්යඛෙයොනි
අතික්කමිත්වා යගො යමො නාම බුද්යධො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ඨි යකොව 
පරිසමජ්යඣ බොකාසි – ‘‘පස්සථ යනො තුම්යහ ඉමිං උග්ග පිං  ාපසිං

කලලපිට්යඨ නිපන්න’’න්ති? ‘‘එවිං, භන්ය ’’ති. ‘‘අයිං බුද්ධත් ාය

අභිනීහාරිං කත්වා නිපන්යනො, සමිජ්ඣිස්සති ඉමස්ස පත්ථනා, ඉය ො
කප්පස සහස්සාධිකානිං චතුන්නිං අසඞ්යඛෙයොනිං මත්ථයක යගො යමො
නාමබුද්යධොභවිස්සති. ස්මිිංපනස්සඅත් භායව කපිලවත්ථුනාමනගරිං

නිවායසොභවිස්සති, මායානාමයදවීමා ා, සුද්යධොදයනොනාම රාජා පි ා, 

අග්ගසාවයකො උපතිස්යසො නාම යථයරො, දුතියසාවයකො යකොලිය ො නාම, 

බුද්ධුපට්ඨායකො ආනන්යදො නාම, අග්ගසාවිකා යඛමා නාම යථරී, 

දුතියසාවිකා උප්පලවණ්ණා නාම යථරී භවිස්සති, පරිපක්කඤායණො
මහාභිනික්ඛමනිං කත්වා මහාපධානිං පදහිත්වා නියරොධමූයල පායාසිං
පටිග්ගයහත්වා යනරඤ්ජරාය තීයර පරිභුඤ්ජිත්වා යබොධිමණ්ඩිං ආරුය්හ

අස්සත්ථරුක්ඛමූයලඅභිසම්බුජ්ඣිස්සතී’’ති.ය නවුත් ිං – 

‘‘දීපඞ්කයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනිංපටිග්ගයහො; 

උස්සීසයකමිංඨත්වාන, ඉදිංවචනමබ්රවි. 

‘පස්සථඉමිං ාපසිං, ජටිලිංඋග්ග ාපනිං; 

අපරියමයයෙඉය ොකප්යප, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති. 

‘අහු කපිලව්හයාරම්මා, නික්ඛමිත්වා  ථාගය ො; 

පධානිංපදහිත්වාන, කත්වාදුක්කරකාරිකිං. 

‘අජපාලරුක්ඛමූයල, නිසීදිත්වා ථාගය ො; 

 ත්ථපායාසිංපග්ගය්හ, යනරඤ්ජරමුයපහිති. 

‘යනරඤ්ජරායතීරම්හි, පායාසිංඅදයසොජියනො; 

පටියත් වරමග්යගන, යබොධිමූලමූයපහිති. 
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‘ ය ො පදක්ඛිණිංකත්වා, යබොධිමණ්ඩිං අනුත් යරො; 

අස්සත්ථරුක්ඛමූලම්හි, බුජ්ඣිස්සතිමහායයසො. 

‘ඉමස්සජනිකාමා ා, මායානාමභවිස්සති; 

පි ාසුද්යධොදයනොනාම, අයිංයහස්සතියගො යමො. 

‘අනාසවාවී රාගා, සන් චිත් ාසමාහි ා; 

යකොලිය ොඋපතිස්යසොච, අග්ගායහස්සන්තිසාවකා; 

ආනන්යදොනාමුපට්ඨායකො, උපට්ඨිස්සති ිංජිනිං. 

‘යඛමා උප්පලවණ්ණාච, අග්ගායහස්සන්ති සාවිකා; 

අනාසවාවී රාගා, සන් චිත් ාසමාහි ා; 

යබොධි ස්සභගවය ො, අස්සත්යථොතිපවුච්චතී’’’ති. 

සුයමධ ාපයසො ‘‘මය්හිං කර පත්ථනා සමිජ්ඣිස්සතී’’ති 

යසොමනස්සප්පත්ය ොඅයහොසි.මහාජයනොදීපඞ්කරදසබලස්සවචනිංසුත්වා
‘‘සුයමධ ාපයසො කර බුද්ධබීජිං බුද්ධඞ්කුයරො’’ති හට්ඨතුට්යඨො අයහොසි.
එවඤ්චස්සඅයහොසි‘‘යථානාම පුරියසොනදිිං රන්ය ොඋජුයකනතිත්යථන

උත් රිතුිං අසක්යකොන්ය ො යහට්ඨාතිත්යථන උත් රති, එවයමව මයම්පි
දීපඞ්කරදසබලස්ස සාසයන මග්ගඵලිං අලභමානා අනාගය  යදා ත්විං 

බුද්යධො භවිස්සසි,  දා  ව සම්මුඛා මග්ගඵලිං සච්ඡිකාතුිං සමත්ථා
භයවයොමා’’ති පත්ථනිං ඨපයිිංසු. දීපඞ්කරදසබයලොපි යබොධිසත් ිං

පසිංසිත්වාඅට්ඨහිපුප්ඵමුට්ඨීහි පූයජත්වාපදක්ඛිණිංකත්වාපක්කාමි, ය පි
චතුස සහස්සසඞ්ඛා ඛීණාසවා යබොධිසත් ිං ගන්යධහි ච මායලහි ච
පූයජත්වාපදක්ඛිණිංකත්වාපක්කමිිංසු.යදවමනුස්සාපන යථව පූයජත්වා
වන්දිත්වාපක්කන් ා. 

යබොධිසත්ය ොසබ්යබසිංපටික්කන් කායලසයනාවුට්ඨාය‘‘පාරමියයො 
විචිනිස්සාමී’’ති පුප්ඵරාසිමත්ථයක පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා නිසීදි. එවිං
නිසින්යන යබොධිසත්ය  සකලදසසහස්සචක්කවාළයදව ා සන්නිපතිත්වා

සාධුකාරිං දත්වා ‘‘අයෙ සුයමධ ාපස, යපොරාණකයබොධිසත් ානිං
පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා ‘පාරමියයො විචිනිස්සාමා’ති නිසින්නකායල යානි

පුබ්බනිමිත් ානි නාම පඤ්ඤායන්ති,  ානි සබ්බානිපි අජ්ජ පාතුභූ ානි, 

නිස්සිංසයයන ත්විං බුද්යධො භවිස්සසි, මයම්යප ිං ජානාම ‘යස්යස ානි

නිමිත් ානි පඤ්ඤායන්ති, එකන්ය න යසො බුද්යධො යහොති’, ත්විං
අත් යනොවීරියිංදළ්හිංකත්වාපග්ගණ්හා’’ති යබොධිසත් ිංනානප්පකාරාහි
ථුතීහිඅභිත්ථුනිිංසු.ය නවුත් ිං– 

‘‘ඉදිංසුත්වානවචනිං, අසමස්සමයහසියනො; 

ආයමොදි ානරමරූ, බුද්ධබීජිංකරඅයිං. 
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‘උක්කුට්ඨිසද්දාවත් න්ති, අප්යඵොයටන්තිහසන්තිච; 

ක ඤ්ජලීනමස්සන්ති, දසසහස්සීසයදවකා. 

‘යදිමස්ස යලොකනාථස්ස, විරජ්ඣිස්සාම සාසනිං; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉමිං. 

‘යථාමනුස්සානදිිං රන් ා, පටිභිත්ථිංවිරජ්ඣිය; 

යහට්ඨාතිත්යථගයහත්වාන, උත් රන්තිමහානදිිං. 

‘එවයමවමයිංසබ්යබ, යදිමුඤ්චාමිමිංජිනිං; 

අනාග ම්හිඅද්ධායන, යහස්සාමසම්මුඛාඉමිං’. 

‘දීපඞ්කයරොයලොකවිදූ, ආහුතීනිංපටිග්ගයහො; 

මමකම්මිංපකත්ය ත්වා, දක්ඛිණිංපාදමුද්ධරි. 

‘යය ත්ථාසුිංජිනපුත් ා, සබ්යබපදක්ඛිණමකිංසුමිං; 

නරානාගාචගන්ධබ්බා, අභිවායදත්වානපක්කමුිං. 

‘දස්සනිංයමඅතික්කන්ය , සසඞ්යඝයලොකනායයක; 

හට්ඨතුට්යඨනචිත්ය න, ආසනාවුට්ඨහිිං දා. 

‘සුයඛනසුඛිය ොයහොමි, පායමොජ්යජනපයමොදිය ො; 

ළිතියාචඅභිස්සන්යනො, පල්ලඞ්කිංආභුජිිං දා. 

‘පල්ලඞ්යකනනිසීදිත්වා, එවිංචින්ය සහිං දා; 

‘වසීභූය ොඅහිංඣායන, අභිඤ්ඤාසුපාරමිිංගය ො. 

‘සහස්සියම්හියලොකම්හි, ඉසයයොනත්ථියමසමා; 

අසයමොඉද්ධිධම්යමසු, අලභිිංඊදිසිංසුඛිං’. 

‘පල්ලඞ්කාභුජයන මය්හිං, දසසහස්සාධිවාසියනො; 

මහානාදිංපවත්ය සුිං, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘යා පුබ්යබයබොධිසත් ානිං, පල්ලඞ්කවරමාභුයජ; 

නිමිත් ානිපදිස්සන්ති,  ානිඅජ්ජපදිස්සයර. 

‘සී ිංබෙපග ිංයහොති, උණ්හඤ්චඋපසම්මති; 

 ානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘දසසහස්සීයලොකධාතූ, නිස්සද්දායහොන්තිනිරාකුලා; 

 ානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 
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‘මහාවා ා නවායන්ති, නසන්දන්ති සවන්තියයො; 

 ානිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘ථලජාදකජාපුප්ඵා, සබ්යබපුප්ඵන්ති ාවයද; 

ය පජ්ජපුප්ඵි ාසබ්යබ, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘ල ාවායදිවාරුක්ඛා, ඵලභාරායහොන්ති ාවයද; 

ය පජ්ජඵලි ාසබ්යබ, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘ආකාසට්ඨාචභූමට්ඨා, ර නායජො න්ති ාවයද; 

ය පජ්ජර නායජො න්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘මානුසකාචදිබ්බාච, තුරියාවජ්ජන්ති ාවයද; 

ය පජ්ජුයභොඅභිරවන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘විචිත් පුප්ඵාගගනා, අභිවස්සන්ති ාවයද; 

ය පිඅජ්ජපවස්සන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘මහාසමුද්යදොආභුජති, දසසහස්සීපකම්පති; 

ය පජ්ජුයභොඅභිරවන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘නිරයයපි දසසහස්යස, අග්ගීනිබ්බන්ති  ාවයද; 

ය පජ්ජනිබ්බු ාඅග්ගී, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘විමයලොයහොතිසූරියයො, සබ්බාදිස්සන්ති ාරකා; 

ය පිඅජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘අයනොවට්යඨන උදකිං, මහියාඋබ්භිජ්ජි  ාවයද; 

 ම්පජ්ජුබ්භිජ්ජය මහියා, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘ ාරාගණාවියරොචන්ති, නක්ඛත් ාගගනමණ්ඩයල; 

විසාඛාචන්දිමායුත් ා, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘බිලාසයාදරීසයා, නික්ඛමන්තිසකාසයා; 

ය පජ්ජආසයාඡුද්ධා, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘නයහොතිඅරතිසත් ානිං, සන්තුට්ඨායහොන්ති ාවයද; 

ය පජ්ජසබ්යබසන්තුට්ඨා, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘යරොගා දූපසම්මන්ති, ජිඝච්ඡාචවිනස්සති; 

 ානිපජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 
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‘රායගො දා නුයහොති, යදොයසොයමොයහොවිනස්සති; 

ය පජ්ජවිග ාසබ්යබ, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘භයිං දානභවති, අජ්ජයප ිංපදිස්සති; 

ය නලිඞ්යගනජානාම, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘රයජොනුද්ධිංසතිඋද්ධිං, අජ්ජයප ිංපදිස්සති; 

ය නලිඞ්යගනජානාම, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘අනිට්ඨගන්යධො පක්කමති, දිට්ඨගන්යධො පවායති; 

යසොපජ්ජවායතිගන්යධො, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘සබ්යබ යදවාපදිස්සන්ති, ඨපයිත්වා අරූපියනො; 

ය පජ්ජසබ්යබදිස්සන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘යාව ානිරයානාම, සබ්යබදිස්සන්ති ාවයද; 

ය පජ්ජසබ්යබදිස්සන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘කුට්ටාකවාටායසලාච, නයහොන් ාවරණා දා; 

ආකාසභූ ාය පජ්ජ, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘චුතීචඋපපත්තිච, ඛයණ ස්මිිංනවිජ්ජති; 

 ානිපජ්ජපදිස්සන්ති, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසි. 

‘දළ්හිං පග්ගණ්හවීරියිං, මානිවත්  අභික්කම; 

මයම්යප ිංවිජානාම, ධුවිංබුද්යධොභවිස්සසී’’’ති. 

යබොධිසත්ය ො දීපඞ්කරදසබලස්ස ච දසසහස්සචක්කවාළයදව ානඤ්ච
වචනිං සුත්වා භියයෙොයසො මත් ාය සඤ්ජාතුස්සායහො හුත්වා චින්ය සි

‘‘බුද්ධානාම අයමොඝවචනා, නත්ථිබුද්ධානිංකථායඅඤ්ඤථත් ිං.යථාහි

ආකායස ඛිත් යලඩ්ඩුස්ස ප නිං ධුවිං, ජා ස්ස මරණිං ධුවිං, අරුයණ

උග්ගය  සූරියස්සුට්ඨානිං, ආසයා නික්ඛන් සීහස්ස සීහනාදනදනිං, 

ගරුගබ්භාය ඉත්ථියා භාරයමොයරොපනිං අවස්සිංභාවී, එවයමව බුද්ධානිං

වචනිංනාම ධුවිංඅයමොඝිං, අද්ධාඅහිංබුද්යධොභවිස්සාමී’’ති.ය නවුත් ිං– 

‘‘බුද්ධස්සවචනිංසුත්වා, දසසහස්සීනචූභයිං; 

තුට්ඨහට්යඨොපයමොදිය ො, එවිංචින්ය සහිං දා. 

‘‘අද්යවජ්ඣවචනාබුද්ධා, අයමොඝවචනාජිනා; 

වි ථිංනත්ථිබුද්ධානිං, ධුවිංබුද්යධොභවාමහිං. 

‘‘යථා ඛිත් ිංනයභයලඩ්ඩු, ධුවිංප ති භූමියිං; 
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 යථවබුද්ධයසට්ඨානිං, වචනිංධුවසස්ස ිං. 

‘‘යථාපිසබ්බසත් ානිං, මරණිංධුවසස්ස ිං; 

 යථවබුද්ධයසට්ඨානිං, වචනිංධුවසස්ස ිං. 

‘‘යථාරත්තික්ඛයයපත්ය , සූරියුග්ගමනිංධුවිං; 

 යථවබුද්ධයසට්ඨානිං, වචනිංධුවසස්ස ිං. 

‘‘යථානික්ඛන් සයනස්ස, සීහස්සනදනිංධුවිං; 

 යථවබුද්ධයසට්ඨානිං, වචනිංධුවසස්ස ිං. 

‘‘යථාආපන්නසත් ානිං, භාරයමොයරොපනිංධුවිං; 

 යථවබුද්ධයසට්ඨානිං, වචනිංධුවසස්ස ’’න්ති. 

යසො ‘‘ධුවාහිං බුද්යධො භවිස්සාමී’’ති එවිං ක සන්නිට්ඨායනො 

බුද්ධකාරයක ධම්යම උපධායරතුිං ‘‘කහිං නු යඛො බුද්ධකාරකධම්මා, කිං 

උද්ධිං, උදාහු අයධො, දිසාසු, විදිසාසූ’’ති අනුක්කයමන සකලිං ධම්මධාතුිං
විචිනන්ය ො යපොරාණකයබොධිසත්ය හි ආයසවි නියසවි ිං පඨමිං

දානපාරමිිං දිස්වා එවිං අත් ානිං ඔවදි – ‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විං ඉය ො
පට්ඨායපඨමිංදානපාරමිිං පූයරයොසි.යථාහිනික්කුජ්ජිය ොඋදකකුම්යභො

නිස්යසසිංකත්වාඋදකිං වමතියයව, නපච්චාහරති, එවයමවධනිංවායසිං
වා පුත් ිං වා දාරිං වා අඞ්ගපච්චඞ්ගිං වා අයනොයලොයකත්වා
සම්පත් යාචකානිං සබ්බිං ඉච්ඡිතිච්ඡි ිං නිස්යසසිං කත්වා දදමායනො
යබොධිරුක්ඛමූයලනිසීදිත්වාබුද්යධොභවිස්සසී’’තිපඨමිං දානපාරමිිං දළ්හිං
කත්වාඅධිට්ඨාසි.ය නවුත් ිං– 

‘‘හන්දබුද්ධකයරධම්යම, විචිනාමිඉය ොචිය ො; 

උද්ධිංඅයධොදසදිසා, යාව ාධම්මධාතුයා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිිං, පඨමිංදානපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, අනුචිණ්ණිංමහාපථිං. 

‘‘ඉමිං ත්විංපඨමිං ාව, දළ්හිංකත්වා සමාදිය; 

දානපාරමි ිංගච්ඡ, යදියබොධිිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපිකුම්යභොසම්පුණ්යණො, යස්සකස්සචිඅයධොකය ො; 

වමය වුදකිංනිස්යසසිං, න ත්ථපරිරක්ඛති. 

‘‘ යථවයාචයකදිස්වා, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියම; 

දදාහිදානිංනිස්යසසිං, කුම්යභොවියඅයධොකය ො’’ති. 
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අථස්ස ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ්බ’’න්ති 
උත් රිපි උපධාරයය ො දුතියිං සීලපාරමිිං දිස්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විං ඉය ො පට්ඨාය සීලපාරමිම්පි පූයරයොසි. යථා හි

චමරීමියගොනාමජීවි ම්පිඅයනොයලොයකත්වා අත් යනොවාලයමවරක්ඛති, 
එවිං ත්වම්පි ඉය ො පට්ඨාය ජීවි ම්පි අයනොයලොයකත්වා සීලයමව 

රක්ඛන්ය ොබුද්යධොභවිස්සසී’’තිදුතියිංසීලපාරමිිංදළ්හිංකත්වාඅධිට්ඨාසි.
ය න වුත් ිං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිිං, දුතියිංසීලපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවි නියසවි ිං. 

‘‘ඉමිංත්විංදුතියිං ාව, දළ්හිංකත්වාසමාදිය; 

සීලපාරමි ිංගච්ඡ, යදියබොධිිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපිචමරීවාලිං, කස්මිඤ්චිපටිලග්ගි ිං; 

උයපතිමරණිං ත්ථ, නවියකොයපතිවාලධිිං. 

‘‘ යථව චතූසු, භූමීසු, සීලානිපරිපූරය; 

පරිරක්ඛසබ්බදාසීලිං, චමරීවියවාලධි’’න්ති. 

අථස්ස ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ්බ’’න්ති
උත් රිපි උපධාරයය ො  තියිං යනක්ඛම්මපාරමිිං දිස්වා එ දයහොසි 

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විංඉය ොපට්ඨායයනක්ඛම්මපාරමිම්පිපූයරයොසි.යථා

හිචිරිං බන්ධනාගායරවසමායනොපුරියසොන ත්ථසියනහිංකයරොති, අථ

යඛොඋක්කණ්ඨිය ොයයවඅවසිතුකායමො යහොති, එවයමවත්වම්පිසබ්බභයව
බන්ධනාගාරසදියස කත්වා සබ්බභයවහි උක්කණ්ඨිය ො මුච්චිතුකායමො

හුත්වා යනක්ඛම්මාභිමුයඛොව යහොහි, එවිං බුද්යධො භවිස්සසී’’ති  තියිං 
යනක්ඛම්මපාරමිිංදළ්හිංකත්වාඅධිට්ඨාසි.ය නවුත් ිං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිිං,  තියිංයනක්ඛම්මපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවි නියසවි ිං. 

‘‘ඉමිංත්විං තියිං ාව, දළ්හිංකත්වාසමාදිය; 

යනක්ඛම්මපාරමි ිංගච්ඡ, යදියබොධිිංපත්තුමිච්ඡසි. 
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‘‘යථාඅන්දුඝයරපුරියසො, චිරවුත්යථොදුඛට්ටිය ො; 

න ත්ථරාගිංජයනති, මුත්තියමවගයවසති. 

‘‘ යථවත්විංසබ්බභයව, පස්සඅන්දුඝයරවිය; 

යනක්ඛම්මාභිමුයඛොයහොහි, භවය ොපරිමුත්තියා’’ති. 

අථස්ස ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ්බ’’න්ති 

උත් රිපි උපධාරයය ො චතුත්ථිං පඤ්ඤාපාරමිිං දිස්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විං ඉය ො පට්ඨාය පඤ්ඤාපාරමිම්පි පූයරයොසි.
හීනමජ්ඣිමුක්කට්යඨසු කඤ්චි අවජ්යජත්වා සබ්යබපි පණ්ඩිය 
උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හිං පුච්යඡයොසි. යථා හි පිණ්ඩචාරියකො භික්ඛු
හීනාදියකසු කුයලසු කඤ්චි අවජ්යජත්වා පටිපාටියා පිණ්ඩාය චරන්ය ො

ඛිප්පිං යාපනිං ලභති, එවිංත්වම්පි සබ්බපණ්ඩිය උපසඞ්කමිත්වා පඤ්හිං 
පුච්ඡන්ය ො බුද්යධො භවිස්සසී’’ති චතුත්ථිං පඤ්ඤාපාරමිිං දළ්හිං කත්වා 
අධිට්ඨාසි.ය නවුත් ිං– 

‘‘න යහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිිං, චතුත්ථිංපඤ්ඤාපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවි නියසවි ිං. 

‘‘ඉමිංත්විංචතුත්ථිං ාව, දළ්හිංකත්වාසමාදිය; 

පඤ්ඤාපාරමි ිංගච්ඡ, යදියබොධිිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපි භික්ඛුභික්ඛන්ය ො, හීනමුක්කට්ඨමජ්ඣියම; 

කුලානිනවිවජ්යජන්ය ො, එවිංලභතියාපනිං. 

‘‘ යථවත්විංසබ්බකාලිං, පරිපුච්ඡන්ය ොබුධිංජනිං; 

පඤ්ඤාපාරමි ිංගන්ත්වා, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

අථස්ස ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ්බ’’න්ති 

උත් රිපි උපධාරයය ො පඤ්චමිං වීරියපාරමිිං දිස්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විං ඉය ො පට්ඨාය වීරියපාරමිම්පි පූයරයොසි. යථා හි

සීයහො මිගරාජා සබ්බඉරියාපයථසු දළ්හවීරියයො යහොති, එවිං ත්වම්පි
සබ්බභයවසු සබ්බඉරියාපයථසු දළ්හවීරියයො අයනොලීනවීරියයො සමායනො
බුද්යධො භවිස්සසී’’ති පඤ්චමිං වීරියපාරමිිං දළ්හිංකත්වා අධිට්ඨාසි. ය න
වුත් ිං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 
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‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිිං, පඤ්චමිංවීරියපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවි නියසවි ිං. 

‘‘ඉමිංත්විංපඤ්චමිං ාව, දළ්හිංකත්වාසමාදිය; 

වීරියපාරමි ිංගච්ඡ, යදියබොධිිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපි සීයහොමිගරාජා, නිසජ්ජට්ඨානචඞ්කයම; 

අලීනවීරියයොයහොති, පග්ගහි මයනොසදා. 

‘‘ යථවත්විංසබ්බභයව, පග්ගණ්හවීරියිංදළ්හිං; 

වීරියපාරමි ිංගන්ත්වා, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

අථස්ස ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ්බ’’න්ති 
උත් රිපි උපධාරයය ො ඡට්ඨිං ඛන්තිපාරමිිං දිස්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විං ඉය ො පට්ඨාය ඛන්තිපාරමිම්පි පූයරයොසි.
සම්මානයනපි අවමානයනපි ඛයමොව භයවයොසි. යථා හි පථවියිං නාම

සුචිම්පි පක්ඛිපන්ති අසුචිම්පි, නය න පථවීසියනහිං, නපටිඝිංකයරොති, 

ඛමති සහති අධිවායසතියයව, එවිං ත්වම්පි සම්මානනාවමානනක්ඛයමොව
සමායනොබුද්යධොභවිස්සසී’’තිඡට්ඨිංඛන්තිපාරමිිංදළ්හිං කත්වාඅධිට්ඨාසි.
ය නවුත් ිං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිිං, ඡට්ඨමිංඛන්තිපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවි නියසවි ිං. 

‘‘ඉමිංත්විංඡට්ඨමිං ාව, දළ්හිංකත්වාසමාදිය; 

 ත්ථඅද්යවජ්ඣමානයසො, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසි. 

‘‘යථාපි පථවීනාම, සුචිම්පිඅසුචිම්පි ච; 

සබ්බිංසහතිනික්යඛපිං, නකයරොතිපටිඝිං යා. 

‘‘ යථවත්වම්පිසබ්යබසිං, සම්මානාවමානක්ඛයමො; 

ඛන්තිපාරමි ිංගන්ත්වා, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

අථස්ස ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ්බ’’න්ති 

උත් රිපි උපධාරයය ො සත් මිං සච්චපාරමිිං දිස්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විං ඉය ො පට්ඨාය සච්චපාරමිම්පි පූයරයොසි. අසනියා 
මත්ථයක ප මානායපිධනාදීනිංඅත්ථායඡන්දාදිවයසනසම්පජානමුසාවාදිං
නාම මාකාසි. යථා හි ඔසධි ාරකානාමසබ්බඋතූසු අත් යනො ගමනවීථිිං
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ජහිත්වා අඤ්ඤායවීථියානගච්ඡති, සකවීථියාවගච්ඡති, එවයමවත්වම්පි
සච්චිං පහාය මුසාවාදිං නාම අකයරොන්ය ොයයව බුද්යධො භවිස්සසී’’ති
සත් මිංසච්චපාරමිිංදළ්හිංකත්වාඅධිට්ඨාසි.ය නවුත් ිං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිිං, සත් මිංසච්චපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවි නියසවි ිං. 

‘‘ඉමිං ත්විංසත් මිං ාව, දළ්හිංකත්වා සමාදිය; 

 ත්ථඅද්යවජ්ඣවචයනො, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසි. 

‘‘යථාපිඔසධීහනාම, තුලාභූ ාසයදවයක; 

සමයයඋතුවස්යසවා, නයවොක්කමතිවීථිය ො. 

‘‘ යථවත්වම්පිසච්යචසු, මායවොක්කමසිවීථිය ො; 

සච්චපාරමි ිංගන්ත්වා, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

අථස්ස ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ්බ’’න්ති 
උත් රිපි උපධාරයය ො අට්ඨමිං අධිට්ඨානපාරමිිං දිස්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විං ඉය ො පට්ඨාය අධිට්ඨානපාරමිම්පි පූයරයොසි. යිං

අධිට්ඨාසි,  ස්මිිං අධිට්ඨායනනිච්චයලොභයවයොසි.යථාහිපබ්බය ොනාම

සබ්බදිසාසුවාය හිපහයටොපින කම්පතිනචලති, අත් යනොඨායනයයව

තිට්ඨති, එවයමව ත්වම්පි අත් යනො අධිට්ඨායන නිච්චයලො යහොන්ය ොව
බුද්යධො භවිස්සසී’’ති අට්ඨමිං අධිට්ඨානපාරමිිං දළ්හිං කත්වා අධිට්ඨාසි.
ය නවුත් ිං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො  දාදක්ඛිිං, අට්ඨමිංඅධිට්ඨානපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවි නියසවි ිං. 

‘‘ඉමිංත්විංඅට්ඨමිං ාව, දළ්හිංකත්වාසමාදිය; 

 ත්ථත්විංඅචයලොහුත්වා, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසි. 

‘‘යථාපිපබ්බය ොයසයලො, අචයලොසුප්පතිට්ඨිය ො; 

නකම්පතිභුසවාය හි, සකට්ඨායනවතිට්ඨති. 

‘‘ යථවත්වම්පිඅධිට්ඨායන, සබ්බදාඅචයලොභව; 

අධිට්ඨානපාරමි ිංගන්ත්වා, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසී’’ති. 
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අථස්ස ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ්බ’’න්ති 
උත් රිපි උපධාරයය ො නවමිං යමත් ාපාරමිිං දිස්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විං ඉය ොපට්ඨායනවමිංයමත් ාපාරමිම්පිපූයරයොසි.
අහිය සුපි හිය සුපි එකචිත්ය ො භයවයොසි. යථා හි උදකිං නාම

පාපජනස්සාපිකලොණජනස්සාපිසීතිභාවිංඑකසදිසිං කත්වාඵරති, එවයමව
ත්වම්පි සබ්බසත්ය සු යමත් චිත්ය න එකචිත්ය ොව යහොන්ය ො බුද්යධො
භවිස්සසී’’තිනවමිංයමත් ාපාරමිිංදළ්හිංකත්වා අධිට්ඨාසි.ය නවුත් ිං– 

‘‘නයහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මාභවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිිං, නවමිංයමත් ාපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවි නියසවි ිං. 

‘‘ඉමිංත්විංනවමිං ාව, දළ්හිංකත්වාසමාදිය; 

යමත් ායඅසයමොයහොහි, යදියබොධිිංපත්තුමිච්ඡසි. 

‘‘යථාපිඋදකිංනාම, කලොයණපාපයකජයන; 

සමිංඵරතිසීය න, පවායහතිරයජොමලිං. 

‘‘ යථව ත්වම්පිඅහි හිය , සමිංයමත් ාය භාවය; 

යමත් ාපාරමි ිංගන්ත්වා, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

අථස්ස ‘‘න එත් යකයහව බුද්ධකාරකධම්යමහි භවි බ්බ’’න්ති 
උත් රිපි උපධාරයය ො දසමිං උයපක්ඛාපාරමිිං දිස්වා එ දයහොසි –

‘‘සුයමධපණ්ඩි , ත්විං ඉය ො පට්ඨාය උයපක්ඛාපාරමිම්පි පූයරයොසි.
සුයඛපි දුක්යඛපි මජ්ඣත්ය ොව භයවයොසි. යථා හි පථවී නාම සුචිම්පි

අසුචිම්පිපක්ඛිප්පමානාමජ්ඣත් ාව යහොති, එවයමවත්වම්පිසුඛදුක්යඛසු
මජ්ඣත්ය ොව යහොන්ය ො බුද්යධො භවිස්සසී’’ති දසමිං උයපක්ඛාපාරමිිං
දළ්හිංකත්වාඅධිට්ඨාසි.ය නවුත් ිං– 

‘‘න යහය එත් කායයව, බුද්ධධම්මා භවිස්සයර; 

අඤ්යඤපිවිචිනිස්සාමි, යයධම්මායබොධිපාචනා. 

‘‘විචිනන්ය ො දාදක්ඛිිං, දසමිංඋයපක්ඛාපාරමිිං; 

පුබ්බයකහිමයහසීහි, ආයසවි නියසවි ිං. 

‘‘ඉමිංත්විංදසමිං ාව, දළ්හිංකත්වාසමාදිය; 

තුලාභූය ොදළ්යහොහුත්වා, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසි. 

‘‘යථාපිපථවීනාම, නික්ඛිත් ිංඅසුචිිංසුචිිං; 
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උයපක්ඛතිඋයභොයපය , යකොපානුනයවජ්ජි ා. 

‘‘ යථවත්වම්පිසුඛදුක්යඛ, තුලාභූය ොසදාභව; 

උයපක්ඛාපාරමි ිංගන්ත්වා, සම්යබොධිිංපාපුණිස්සසී’’ති. 

 ය ො චින්ය සි – ‘‘ඉමස්මිිං යලොයක යබොධිසත්ය හි පූයර බ්බා

යබොධිපරිපාචනාබුද්ධකාරකධම්මා එත් කායයව, දසපාරමියයො ඨයපත්වා

අඤ්යඤ නත්ථි, ඉමාපි දස පාරමියයො උද්ධිං ආකායසපි නත්ථි, යහට්ඨා 

පථවියම්පි, පුරත්ථිමාදීසුදිසාසුපිනත්ථි, මය්හයමවපනහදයමිංසබ්භන් යර 
පතිට්ඨි ා’’ති. එවිං  ාසිං හදයය පතිට්ඨි භාවිං දිස්වා සබ්බාපි  ා දළ්හිං

කත්වා අධිට්ඨාය පුනප්පුනිං සම්මසන්ය ො අනුයලොමපටියලොමිං සම්මසති, 

පරියන්ය ගයහත්වාආදිිං පායපති, ආදිම්හිගයහත්වා පරියන්ය ඨයපති, 

මජ්යඣගයහත්වා උභය ො ඔසායපති, උභය ො යකොටීසු යහත්වා මජ්යඣ

ඔසායපති. බාහිරකභණ්ඩපරිච්චායගො දානපාරමී නාම, අඞ්ගපරිච්චායගො

දානඋපපාරමී නාම, ජීවි පරිච්චායගො දානපරමත්ථපාරමී නාමාති දස
පාරමියයො දස උපපාරමියයො දස පරමත්ථපාරමියයො යන් ය ලිං
විනිවට්යටන්ය ො විය මහායමරුිං මත්ථිං කත්වා චක්කවාළමහාසමුද්දිං
ආලුයළන්ය ො විය ච සම්මසි.  ස්යසවිං දස පාරමියයො සම්මසන් ස්ස
ධම්මය යජන චතුනහු ාධිකද්වියයොජනස සහස්සබහලා අයිං මහාපථවී 

හත්ථිනා අක්කන් නළකලායපො විය, ළිළියමානිං උච්ඡුයන් ිං විය ච

මහාවිරවිං විරවමානා සඞ්කම්පි සම්පකම්පි සම්පයවධි, කුලාලචක්කිං විය
ය ලයන් චක්කිංවියච පරිබ්භමි.ය නවුත් ිං– 

‘‘එත් කායයවය යලොයක, යයධම්මායබොධිපාචනා; 

 තුද්ධිංනත්ථිඅඤ්ඤත්ර, දළ්හිං ත්ථපතිට්ඨහ. 

‘‘ඉයමධම්යමසම්මසය ො, සභාවසරසලක්ඛයණ; 

ධම්මය යජනවසුධා, දසසහස්සීපකම්පථ. 

‘‘චලතීරවතීපථවී, උච්ඡුයන් ිංවළිළි ිං; 

ය ලයන්ය යථාචක්කිං, එවිංකම්පතියමදනී’’ති. 

මහාපථවියා කම්පමානාය රම්මනගරවාසියනො සණ්ඨාතුිං
අසක්යකොන් ා යුගන් වා බ්භාහ ා මහාසාලා විය මුච්ඡි මුච්ඡි ාව 

පපතිිංසු, ඝටාදීනි කුලාලභාජනානි පවට්ටන් ානි අඤ්ඤමඤ්ඤිං 
පහරන් ානි චුණ්ණවිචුණ්ණානි අයහසුිං. මහාජයනො භී  සිය ො සත්ථාරිං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කිංනු යඛො භගවානාගාවට්යටො අයිං භූ යක්ඛයදව ාසු

අඤ්ඤ රාවට්යටොති න හි මයිං එ ිං ජානාම, අපිච යඛො සබ්යබොපි අයිං

මහාජයනො උපද්දුය ො, කිං නු යඛො ඉමස්ස යලොකස්ස පාපකිං භවිස්සති, 

උදාහුකලොණිං, කයථථයනොඑ ිංකාරණ’’න්තිආහ.අථසත්ථාය සිං
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කථිං සුත්වා ‘‘තුම්යහමාභායථමාචින් යිත්ථ, නත්ථියවොඉය ොනිදානිං
භයිං. යයො යසො මයා අජ්ජ සුයමධපණ්ඩිය ො ‘අනාගය  යගො යමො නාම

බුද්යධො භවිස්සතී’ති බොකය ො, යසො දස පාරමියයො සම්මසති,  ස්ස දස
පාරමියයො සම්මසන් ස්ස වියලොයළන් ස්ස ධම්මය යජන 

සකලදසසහස්සියලොකධාතුඑකප්පහායරනකම්පති, යචව, රවතිචා’’තිආහ.
ය නවුත් ිං– 

‘‘යාව ාපරිසාආසි, බුද්ධස්සපරියවසයන; 

පයවධමානාසා ත්ථ, මුච්ඡි ායසසිභූමියිං. 

‘‘ඝටායනකසහස්සානි, කුම්භීනඤ්චස ාබහූ; 

සඤ්චුණ්ණමථි ා ත්ථ, අඤ්ඤමඤ්ඤිංපඝට්ටි ා. 

‘‘උබ්බිග්ගා සි ාභී ා, භන් ාබෙධි මානසා; 

මහාජනාසමාගම්ම, දීපඞ්කරමුපාගමුිං. 

‘කිංභවිස්සතියලොකස්ස, කලොණමථපාපකිං; 

සබ්යබොඋපද්දුය ොයලොයකො,  ිංවියනොයදහිචක්ඛුම’. 

‘‘ය සිං දාසඤ්ඤායපසි, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

විස්සත්ථායහොථමාභාථ, ඉමස්මිිංපථවිකම්පයන. 

‘‘යමහිංඅජ්ජබොකාසිිං, බුද්යධොයලොයකභවිස්සති; 

එයසොසම්මසතිධම්මිං, පුබ්බකිංජිනයසවි ිං. 

‘‘ ස්සසම්මසය ොධම්මිං, බුද්ධභූමිිංඅයසසය ො; 

ය නායිංකම්පි ාපථවී, දසසහස්සීසයදවයක’’ති. 

මහාජයනො  ථාග ස්ස වචනිං සුත්වා හට්ඨතුට්යඨො
මාලාගන්ධවියලපනිං ආදාය රම්මනගරා නික්ඛමිත්වා යබොධිසත් ිං
උපසඞ්කමිත්වා මාලාදීහි පූයජත්වා වන්දිත්වා පදක්ඛිණිං කත්වා
රම්මනගරයමව පාවිසි. යබොධිසත්ය ොපි දස පාරමියයො සම්මසිත්වා වීරියිං
දළ්හිංකත්වාඅධිට්ඨායනිසින්නාසනාවුට්ඨාසි. ය නවුත් ිං– 

‘‘බුද්ධස්ස වචනිංසුත්වා, මයනොනිබ්බායි  ාවයද; 

සබ්යබමිංඋපසඞ්කම්ම, පුනාපිඅභිවන්දිසුිං. 

‘‘සමාදියිත්වාබුද්ධගුණිං, දළ්හිංකත්වානමානසිං; 

දීපඞ්කරිංනමස්සිත්වා, ආසනාවුට්ඨහිිං දා’’ති. 

අථයබොධිසත් ිංආසනාවුට්ඨහන් ිංසකලදසසහස්සචක්කවාළයදව ා 

සන්නිපතිත්වා දිබ්යබහි මාලාගන්යධහි පූයජත්වා වන්දිත්වා ‘‘අයෙ
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සුයමධ ාපස,  යා අජ්ජ දීපඞ්කරදසබලස්ස පාදමූයල මහතී පත්ථනා

පත්ථි ා, සා ය අනන් රායයනසමිජ්ඣතු, මාය භයිංවාඡම්භි ත් ිංවා

අයහොසි, සරීයර අප්පමත් යකොපි යරොයගො මා උප්පජ්ජි, ඛිප්පිං පාරමියයො
පූයරත්වාසම්මාසම්යබොධිිං පටිවිජ්ඣ.යථාපුප්ඵූපගඵලූපගාරුක්ඛාසමයය

පුප්ඵන්ති යචව ඵලන්ති ච,  යථව ත්වම්පි සමයිං අනතික්කමිත්වා ඛිප්පිං

සම්යබොධිමුත් මිං ඵුසස්සූ’’තිආදීනි ථුතිමඞ්ගලානි පයිරුදාහිංසු, එවිං
පයිරුදාහිත්වා අත් යනො අත් යනො යදවට්ඨානයමව අගමිංසු.
යබොධිසත්ය ොපි යදව ාහි අභිත්ථුය ො ‘‘අහිං දස පාරමියයො පූයරත්වා 
කප්පස සහස්සාධිකානිං චතුන්නිං අසඞ්යඛෙයොනිං මත්ථයක බුද්යධො
භවිස්සාමී’’ති වීරියිං දළ්හිං කත්වා අධිට්ඨාය නභිං අබ්භුග්ගන්ත්වා
හිමවන් යමවඅගමාසි.ය න වුත් ිං– 

‘‘දිබ්බිංමානුසකිංපුප්ඵිං, යදවාමානුසකාඋයභො; 

සයමොකරන්තිපුප්යඵහි, වුට්ඨහන් ස්සආසනා. 

‘‘යවදයන්තිචය යසොත්ථිිං, යදවාමානුසකාඋයභො; 

මහන් ිංපත්ථි ිංතුය්හිං,  ිංලභස්සුයථිච්ඡි ිං. 

‘‘සබ්බීතියයොවිවජ්ජන්තු, යසොයකොයරොයගොවිනස්සතු; 

මාය භවන්ත්වන් රායා, ඵුසඛිප්පිංයබොධිමුත් මිං. 

‘‘යථාපිසමයයපත්ය , පුප්ඵන්තිපුප්ඵියනොදුමා; 

 යථවත්විංමහාවීර, බුද්ධඤායණනපුප්ඵස්සු. 

‘‘යථා යයයකචිසම්බුද්ධා, පූරයුිංදස පාරමී; 

 යථවත්විංමහාවීර, පූරයදසපාරමී. 

‘‘යථායයයකචිසම්බුද්ධා, යබොධිමණ්ඩම්හිබුජ්ඣයර; 

 යථවත්විංමහාවීර, බුජ්ඣස්සුජිනයබොධියිං. 

‘‘යථායයයකචිසම්බුද්ධා, ධම්මචක්කිංපවත් යුිං; 

 යථවත්විංමහාවීර, ධම්මචක්කිංපවත් ය. 

‘‘පුණ්ණමායය යථාචන්යදො, පරිසුද්යධො වියරොචති; 

 යථවත්විංපුණ්ණමයනො, වියරොචදසසහස්සියිං. 

‘‘රාහුමුත්ය ො යථාසූරියයො,  ායපන අතියරොචති; 

 යථවයලොකාමුච්චිත්වා, වියරොචසිරියාතුවිං. 

‘‘යථායාකාචිනදියයො, ඔසරන්තිමයහොදධිිං; 

එවිංසයදවකායලොකා, ඔසරන්තු වන්තියක. 
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‘‘ය හිථු ප්පසත්යථොයසො, දසධම්යමසමාදිය; 

ය ධම්යමපරිපූයරන්ය ො, පවනිංපාවිසී දා’’ති. 

සුයමධකථානිට්ඨි ා. 

රම්මනගරවාසියනොපි යඛො නගරිං පවිසිත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානිං අදිංසු.සත්ථා ය සිංධම්මිංයදයසත්වාමහාජනිං
සරණාදීසු පතිට්ඨායපත්වා රම්මනගරම්හා නික්ඛමිත්වා  ය ො උද්ධම්පි
යාව ායුකිං තිට්ඨන්ය ො සබ්බිං බුද්ධකච්චිං කත්වා අනුක්කයමන

අනුපාදියසසායනිබ්බානධාතුයාපරිනිබ්බායි.  ත්ථයිංවත් බ්බිං,  ිංසබ්බිං
බුද්ධවිංයසවුත් නයයයනවයවදි බ්බිං.වුත් ඤ්හි  ත්ථ– 

‘‘ දාය යභොජයිත්වාන, සසඞ්ඝිංයලොකනායකිං; 

උපගච්ඡුිංසරණිං ස්ස, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. 

‘‘සරණාගමයනකඤ්චි, නියවයසති ථාගය ො; 

කඤ්චිපඤ්චසුසීයලසු, සීයලදසවියධපරිං. 

‘‘කස්සචි යදතිසාමඤ්ඤිං, චතුයරො ඵලමුත් යම; 

කස්සචිඅසයමධම්යම, යදතියසොපටිසම්භිදා. 

‘‘කස්සචි වරසමාපත්තියයො, අට්ඨයදති නරාසයභො; 

තිස්යසොකස්සචිවිජ්ජායයො, ඡළභිඤ්ඤාපයවච්ඡති. 

‘‘ය නයයොයගනජනකායිං, ඔවදතිමහාමුනි; 

ය නවිත්ථාරිකිංආසි, යලොකනාථස්සසාසනිං. 

‘‘මහාහනුසභක්ඛන්යධො, දීපඞ්කරසනාමයකො; 

බහූජයන ාරයති, පරියමොයචතිදුග්ගතිිං. 

‘‘යබොධයනයෙිංජනිංදිස්වා, ස සහස්යසපියයොජයන; 

ඛයණනඋපගන්ත්වාන, යබොයධති ිංමහාමුනි. 

‘‘පඨමාභිසමයයබුද්යධො, යකොටිස මයබොධයි; 

දුතියාභිසමයයනායථො, නවුතියකොටිමයබොධයි. 

‘‘යදාචයදවභවනම්හි, බුද්යධොධම්මමයදසයි; 

නවුතියකොටිසහස්සානිං,  තියාභිසමයයොඅහු. 

‘‘සන්නිපා ා  යයොආසුිං, දීපඞ්කරස්ස සත්ථුයනො; 

යකොටිස සහස්සානිං, පඨයමොආසිසමාගයමො. 
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‘‘පුනනාරදකූටම්හි, පවියවකගය ජියන; 

ඛීණාසවාවී මලා, සමිිංසුස යකොටියයො. 

‘‘යම්හිකායලමහාවීයරො, සුදස්සනසිලුච්චයය; 

නවුතියකොටිසහස්යසහි, පවායරසිමහාමුනි. 

‘‘අහිංය නසමයයන, ජටියලොඋග්ග ාපයනො; 

අන් ලික්ඛම්හිචරයණො, පඤ්චාභිඤ්ඤාසුපාරගූ. 

‘‘දසවීසසහස්සානිං, ධම්මාභිසමයයොඅහු; 

එකද්වින්නිංඅභිසමයා, ගණනාය ොඅසඞ්ඛියා. 

‘‘විත්ථාරිකිංබාහුජඤ්ඤිං, ඉද්ධිංඵී ිංඅහු දා; 

දීපඞ්කරස්සභගවය ො, සාසනිංසුවියසොධි ිං. 

‘‘චත් ාරි ස සහස්සානි, ඡළභිඤ්ඤා මහිද්ධිකා; 

දීපඞ්කරිංයලොකවිදුිං, පරිවායරන්තිසබ්බදා. 

‘‘යයයකචිය නසමයයන, ජහන්තිමානුසිංභවිං; 

අපත් මානසායසක්ඛා, ගරහි ාභවන්තිය . 

‘‘සුපුප්ඵි ිංපාවචනිං, අරහන්ය හි ාදිහි; 

ඛීණාසයවහිවිමයලහි, උපයසොභතිසයදවයක. 

‘‘නගරිංරම්මවතීනාම, සුයදයවොනාමඛත්තියයො; 

සුයමධානාමජනිකා, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. 

‘‘සුමඞ්ගයලොචතිස්යසොච, අයහසුිංඅග්ගසාවකා; 

සාගය ොනාමුපට්ඨායකො, දීපඞ්කරස්සසත්ථුයනො. 

‘‘නන්දායචවසුනන්දාච, අයහසුිංඅග්ගසාවිකා; 

යබොධි ස්සභගවය ො, පිප්ඵලීතිපවුච්චති. 

‘‘අසීතිහත්ථමුබ්යබයධො, දීපඞ්කයරොමහාමුනි; 

යසොභතිදීපරුක්යඛොව, සාලරාජාවඵුල්ලිය ො. 

‘‘ස සහස්සවස්සානි, ආයු ස්සමයහසියනො; 

 ාව ාතිට්ඨමායනොයසො,  ායරසිජන ිංබහුිං. 

‘‘යජො යිත්වාන සද්ධම්මිං, සන් ායරත්වා මහාජනිං; 

ජලිත්වාඅග්ගිඛන්යධොව, නිබ්බුය ොයසොසසාවයකො. 
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‘‘සාචඉද්ධියසොචයයසො,  ානිචපායදසුචක්කර නානි; 

සබ්බිං මන් රහි ිං, නනුරිත් ාසබ්බසඞ්ඛාරා’’ති. 

දීපඞ්කරස්ස පන භගවය ො අපරභායග එකිං අසඞ්යඛෙයෙිං

අතික්කමිත්වා යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො

සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  යකොටිස සහස්සිං, දුතියය 

යකොටිසහස්සිං,  තියයනවුතියකොටියයො. දා යබොධිසත්ය ො විජි ාවීනාම
චක්කවත්තී හුත්වා යකොටිස සහස්සසඞ්ඛස්ස බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානිංඅදාසි.සත්ථා යබොධිසත් ිං‘‘බුද්යධොභවිස්සසී’’ති
බොකරිත්වා ධම්මිං යදයසසි. යසො සත්ථු ධම්මකථිං සුත්වා රජ්ජිං
නියොයදත්වාපබ්බජි.යසොතීණි පිටකානිඋග්ගයහත්වාඅට්ඨසමාපත්තියයො
පඤ්ච අභිඤ්ඤායයො ච උප්පායදත්වා අපරිහීනජ්ඣායනො බ්රහ්මයලොයක

නිබ්බත්ති.යකොණ්ඩඤ්ඤස්සබුද්ධස්ස පනරම්මවතීනාමනගරිං, සුනන්යදො

නාමඛත්තියයොපි ා, සුජා ානාමයදවීමා ා, භද්යදොච සුභද්යදොචද්යව

අග්ගසාවකා, අනුරුද්යධො නාමුපට්ඨායකො, තිස්සා ච උපතිස්සා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, සාලකලොණී යබොධි, අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබධිං සරීරිං, 
වස්සස සහස්සිංආයුප්පමාණිංඅයහොසි. 

‘‘දීපඞ්කරස්සඅපයරන, යකොණ්ඩඤ්යඤොනාමනායයකො; 

අනන් ය යජොඅමි යයසො, අප්පයමයයෙොදුරාසයදො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග එකිං අසඞ්යඛෙයෙිං අතික්කමිත්වා එකස්මිිංයයව 

කප්යප චතුයරො බුද්ධා නිබ්බත්තිිංසු  ඞ් ය ො, සු යනො, යරෙයතො, 

යසොභියතොති.  ඞ්  ස්ස භගවය ො  යයො සන්නිපා ා අයහසුිං. ය සු

පඨමසන්නිපාය යකොටිස සහස්සිංභික්ඛූඅයහසුිං, දුතියයයකොටිසහස්සිං, 
 තියය නවුතියකොටියයො. යවමාතිකභා ා කරස්ස ආනන්දකුමායරො නාම
නවුතියකොටිසඞ්ඛාය පරිසාය සද්ධිිං ධම්මස්සවනත්ථාය සත්ථු සන්තිකිං

අගමාසි. සත්ථා  ස්ස අනුපුබ්බිිං කථිං කයථසි, යසො සද්ධිිං පරිසාය සහ
පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පාපුණි. සත්ථා ය සිං කුලපුත් ානිං පුබ්බචරි ිං
ඔයලොයකන්ය ො ඉද්ධිමයපත් චීවරස්ස උපනිස්සයිං දිස්වා දක්ඛිණහත්ථිං

පසායරත්වා ‘‘එථ, භික්ඛයවො’’ති ආහ. සබ්යබ  ඞ්ඛණඤ්යඤව 
ඉද්ධිමයපත් චීවරධරා සට්ඨිවස්සමහායථරා විය ආකප්පසම්පන්නා හුත්වා
සත්ථාරිං වන්දිත්වා පරිවාරයිිංසු. අයමස්ස  තියයො සාවකසන්නිපාය ො
අයහොසි. 

යථා පන අඤ්යඤසිං බුද්ධානිං සමන් ා අසීතිහත්ථප්පමාණායයව

සරීරප්පභා අයහොසි, න එවිං  ස්ස  ස්ස පන භගවය ො සරීරප්පභා 
නිච්චකාලිං දසසහස්සියලොකධාතුිං ඵරිත්වා අට්ඨාසි.
රුක්ඛපථවිපබ්බ සමුද්දාදයයො අන් මයසො උක්ඛලිකාදීනි උපාදාය
සුවණ්ණපට්ටපරියයොනද්ධා විය අයහසුිං. ආයුප්පමාණිං පනස්ස
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නවුතිවස්සසහස්සානිඅයහොසි.එත් කිංකාලිංචන්දිමසූරියාදයයොඅත් යනො

පභාය වියරොචිතුිංනාසක්ඛිිංසු, රත්තින්දිවපරිච්යඡයදොනපඤ්ඤායිත්ථ.දිවා

සූරියායලොයකන විය සත් ා නිච්චිං බුද්ධායලොයකයනව විචරිිංසු, සායිං

පුප්ඵි කුසුමානිං, පාය ො රවනකසකුණාදීනඤ්ච වයසන යලොයකො 
රත්තින්දිවපරිච්යඡදිංසල්ලක්යඛසි. 

කිං පන අඤ්යඤසිං බුද්ධානිං අයමානුභායවො නත්ථීති? යනො නත්ථි.
ය පි හිආකඞ්ඛමානාදසසහස්සිිංවායලොකධාතුිං ය ොවාභියයෙොආභාය
ඵයරයයිං. මඞ්ගලස්ස පන භගවය ො පුබ්බපත්ථනාවයසන අඤ්යඤසිං
බොමප්පභා වියසරීරප්පභානිච්චකාලයමව දසසහස්සියලොකධාතුිං ඵරිත්වා
අට්ඨාසි. යසො කර යබොධිසත් චරියකායල යවස්සන් රසදියස අත් භායව
ඨිය ො සපුත් දායරො වඞ්කපබ්බ සදියස පබ්බය  වසි. අයථයකො
ඛරදාඨියකො නාම යක්යඛො මහාපුරිසස්ස දානජ්ඣාසය ිං සුත්වා
බ්රාහ්මණවණ්යණන උපසඞ්කමිත්වා මහාසත් ිං ද්යව දාරයක යාචි.
මහාසත්ය ො ‘‘දදාමි බ්රාහ්මණස්ස පුත් යක’’ති හට්ඨපහට්යඨො
උදකපරියන් ිං පථවිිං කම්යපන්ය ො ද්යවපි දාරයක අදාසි. යක්යඛො 
චඞ්කමනයකොටියිං ආලම්බනඵලකිං නිස්සාය ඨත්වා පස්සන් ස්යසව
මහාසත් ස්ස මූලකලායප විය ද්යව දාරයක ඛාදි. මහාපුරිසස්ස යක්ඛිං
ඔයලොයකත්වාමුයඛවිවටමත්ය අග්ගිජාලිං වියයලොහි ධාරිංඋග්ගිරමානිං
 ස්සමුඛිං දිස්වාපියකසග්ගමත් ම්පියදොමනස්සිංන උප්පජ්ජි. ‘‘සුදින්නිං
ව  යම දාන’’න්ති චින් යය ො පනස්ස සරීයර මහන් ිං ළිතියසොමනස්ස
උදපාදි. යසො ‘‘ඉමස්ස යම නිස්සන්යදන අනාගය  ඉමිනාව නීහායරන
රස්මියයො නික්ඛමන්තූ’’ති පත්ථනිං අකාසි.  ස්ස  ිං පත්ථනිං නිස්සාය
බුද්ධභූ ස්සසරීරය ො රස්මියයොනික්ඛමිත්වාඑත් කිංඨානිංඵරිිංසු. 

අපරම්පිස්ස පුබ්බචරි ිං අත්ථි. යසො කර යබොධිසත් කායල එකස්ස 

බුද්ධස්ස යචතියිං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස බුද්ධස්ස මයා ජීවි ිං පරිච්චජිතුිං 
වට්ටතී’’ති දණ්ඩදීපිකායවඨනනියායමන සකලසරීරිං යවඨායපත්වා
ර නමත් මකුළිං ස සහස්සග්ඝනිකිංසුවණ්ණපාතිිංසප්පිස්සපූරායපත්වා
 ත්ථ සහස්සවට්ටියයො ජාලායපත්වා  ිං සීයසනාදාය සකලසරීරිං
ජාලායපත්වා යචතියිං පදක්ඛිණිං කයරොන්ය ො සකලරත්තිිං වීතිනායමසි.
එවිංයාවඅරුණුග්ගමනාවායමන් ස්සාපිස්සයලොමකූපමත් ම්පි උසුමිංන
ගණ්හි.පදුමගබ්භිංපවිට්ඨකායලොවියඅයහොසි.ධම්යමොහිනායමසඅත් ානිං 
රක්ඛන් ිංරක්ඛති.ය නාහභගවා– 

‘‘ධම්යමො හයව රක්ඛති ධම්මචාරිිං, ධම්යමො සුචිණ්යණො

සුඛමාවහාති; 

එසානිසිංයසොධම්යමසුචිණ්යණ, නදුග්ගතිිංගච්ඡති ධම්මචාරී’’ති.

(යථරගා.303; ජා.1.10.102; 1.15.385); 
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පටුන 

ඉමස්සාපි කම්මස්ස නිස්සන්යදන  ස්ස භගවය ො සරීයරොභායසො
දසසහස්සියලොකධාතුිංඵරිත්වාඅට්ඨාසි. 

 දාඅම්හාකිංයබොධිසත්ය ොසුරුචිනාමබ්රාහ්මයණොහුත්වා ‘‘සත්ථාරිං
නිමන්ය ස්සාමී’’ති උපසඞ්කමිත්වා මධුරධම්මකථිං සුත්වා ‘‘ස්යව මය්හිං

භික්ඛිං ගණ්හථ, භන්ය ’’ති ආහ. බ්රාහ්මණ, කත් යකහි ය  භික්ඛූහි 

අත්යථොති? ‘‘කත් කාපනයවො, භන්ය , පරිවාරභික්ඛූ’’තිආහ. දාපන

සත්ථු පඨමසන්නිපාය ොයයවයහොති,  ස්මා‘‘යකොටිස සහස්ස’’න්තිආහ.

භන්ය , සබ්යබහිපි සද්ධිිං මය්හිං යගයහ භික්ඛිං ගණ්හථාති. සත්ථා
අධිවායසසි. බ්රාහ්මයණො ස්වා නාය නිමන්ය ත්වා යගහිං ගච්ඡන්ය ො
චින්ය සි – ‘‘අහිං එත් කානිං භික්ඛූනිං යාගුභත් වත්ථාදීනි දාතුිං

සක්යකොමි, නිසීදනට්ඨානිංපනකථිංභවිස්සතී’’ති. 

 ස්ස සා චින් ා චතුරාසීතියයොජනසහස්සමත්ථයක ඨි ස්ස
යදවරඤ්යඤො පණ්ඩුකම්බලසිලාසනස්ස උණ්හභාවිං ජයනසි. සක්යකො
‘‘යකො නු යඛො මිං ඉමම්හා ඨානා චායවතුකායමො’’ති දිබ්බචක්ඛුනා
ඔයලොයකන්ය ො මහාපුරිසිං දිස්වා ‘‘සුරුචි නාම බ්රාහ්මයණො බුද්ධප්පමුඛිං

භික්ඛුසඞ්ඝිං නිමන්ය ත්වා නිසීදනට්ඨානත්ථාය චින්ය සි, මයාපි  ත්ථ
ගන්ත්වා පුඤ්ඤයකොට්ඨාසිං ගයහතුිං වට්ටතී’’ති වඩ්ඪකවණ්ණිං
නිම්මිනිත්වා වාසිඵරසුහත්යථො මහාපුරිසස්ස පුරය ො පාතුරයහොසි. යසො 

‘‘අත්ථිනුයඛොකස්සචිභතියාකත් බ්බ’’න්තිආහ.මහාපුරියසො ිංදිස්වා

‘‘කිං කම්මිංකරිස්සසී’’තිආහ.‘‘මමඅජානනසිප්පිංනාමනත්ථි, යගහිංවා

මණ්ඩපිංවායයොයිං කායරති,  ස්ස ිංකාතුිංජානාමී’’ති.‘‘ය නහිමය්හිං

කම්මිංඅත්ථී’’ති.‘‘කිං අයො’’ති? ‘‘ස්වා නායයමයකොටිස සහස්සභික්ඛූ

නිමන්ති ා, ය සිං නිසීදනමණ්ඩපිං කරිස්සසී’’ති. ‘‘අහිං නාම කයරයෙිං, 

සයච මම භතිිං දාතුිං සක්ඛිස්සථා’’ති. ‘‘සක්ඛිස්සාමි  ා ා’’ති. ‘‘සාධු

කරිස්සාමී’’ති ගන්ත්වා එකිං පයදසිං ඔයලොයකසි, 
ද්වාදසය රසයයොජනප්පමායණො පයදයසො කසිණමණ්ඩලිං විය සම යලො
අයහොසි. යසො‘‘එත් යකඨායනසත් ර නමයයොමණ්ඩයපොඋට්ඨහතූ’’ති
චින්ය ත්වා ඔයලොයකසි.  ාවයදව පථවිිං භින්දිත්වා මණ්ඩයපො උට්ඨහි.

 ස්ස යසොවණ්ණමයයසු ථම්යභසු රජ මයා ඝටකා අයහසුිං, රජ මයයසු

යසොවණ්ණමයා, මණිත්ථම්යභසු පවාළමයා, පවාළත්ථම්යභසු මණිමයා, 

සත් ර නමයයසු සත් ර නමයාව ඝටකා අයහසුිං.  ය ො ‘‘මණ්ඩපස්ස 

අන් රන් යරන කඞ්කණිකජාලිං ඔලම්බතූ’’ති ඔයලොයකසි, සහ

ඔයලොකයනයනව කඞ්කණිකජාලිං ඔලම්බි, යස්ස මන්දවාය රි ස්ස

පඤ්චඞ්ගිකස්යසව තූරියස්ස මධුරසද්යදො නිග්ගච්ඡති, 
දිබ්බසඞ්ගීතිවත් නකායලො විය යහොති. ‘‘අන් රන් රා 

ගන්ධදාමමාලාදාමානි ඔලම්බන්තූ’’ති චින්ය සි, දාමානි ඔලම්බිිංසු. 

‘‘යකොටිස සහස්සසඞ්ඛානිං භික්ඛූනිං ආසනානි ච ආධාරකානි ච පථවිිං 

භින්දිත්වා උට්ඨහන්තූ’’ති චින්ය සි,  ාවයදව උට්ඨහිිංසු. ‘‘යකොයණ
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පටුන 

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

එත් කිං මායපත්වා බ්රාහ්මණස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘එහි අයෙ,  ව
මණ්ඩපිං ඔයලොයකත්වා මය්හිං භතිිං යදහී’’ති ආහ. මහාපුරියසො ගන්ත්වා 

මණ්ඩපිංඔයලොයකසි, ඔයලොයකන් ස්යසවස්සසකලසරීරිංපඤ්චවණ්ණාය
ළිතියානිරන් රිංඵුටිං අයහොසි.අථස්සමණ්ඩපිංඔයලොකයය ොඑ දයහොසි

–‘‘නායිංමණ්ඩයපොමනුස්සභූය නකය ො, මය්හිං පනඅජ්ඣාසයිංමය්හිං

ගුණිං ආගම්ම අද්ධා සක්කභවනිං උණ්හිං අයහොසි,  ය ො සක්යකන 
යදවරඤ්ඤා අයිං මණ්ඩයපො කාරිය ො භවිස්සතී’’ති. ‘‘න යඛො පන යම

යුත් ිංඑවරූයපමණ්ඩයප එකදිවසිංයයවදානිංදාතුිං, සත් ාහිංදස්සාමී’’ති
චින්ය සි. බාහිරකදානඤ්හි කත් කම්පි සමානිං යබොධිසත් ානිං තුට්ඨිිං

කාතුිං න සක්යකොති, අලඞ්ක සීසිං පන ඡින්දිත්වා අඤ්ජි අක්ඛීනි
උප්පායටත්වා හදයමිංසිං වා උබ්බට්යටත්වා දින්නකායල යබොධිසත් ානිං
චාගිංනිස්සායතුට්ඨිනාමයහොති.අම්හාකම්පිහියබොධිසත් ස්ස සිවිජා යක
යදවසිකිං පඤ්ච කහාපණස සහස්සානි විස්සජ්යජත්වා චතූසු ද්වායරසු 
නගරමජ්යඣචදානිංයදන් ස්ස ිංදානිංචාගතුට්ඨිිංඋප්පායදතුිංනාසක්ඛි.
යදා පනස්ස බ්රාහ්මණවණ්යණන ආගන්ත්වා සක්යකො යදවරාජා අක්ඛීනි

යාචි,  දා  ානි උප්පායටත්වා දදමානස්යසව හායසො උප්පජ්ජි, 
යකසග්ගමත් ම්පි චිත් ස්ස අඤ්ඤථත් ිං නායහොසි. එවිං දානිං නිස්සාය

යබොධිසත් ානිං තිත්තිනාම නත්ථි.  ස්මා යසොපි මහාපුරියසො ‘‘සත් ාහිං
මයායකොටිස සහස්සසඞ්ඛානිංභික්ඛූනිං දානිංදාතුිංවට්ටතී’’තිචින්ය ත්වා
 ස්මිිං මණ්ඩයප බුද්ධප්පමුඛිං භික්ඛුසඞ්ඝිං නිසීදායපත්වා සත් ාහිං
ගවපානිං නාම දානිං අදාසි. ගවපානන්ති මහන්ය  මහන්ය  යකොලම්යබ
ඛීරස්සපූයරත්වාඋද්ධයනසුආයරොයපත්වාඝනපාකපක්යකඛීයරයථොයක
 ණ්ඩුයල පක්ඛිපිත්වා පක්කමධුසක්කරාචුණ්ණසප්ළිහි අභිසඞ්ඛ ිං

යභොජනිං වුච්චති. මනුස්සායයව පන පරිවිසිතුිං නාසක්ඛිිංසු, යදවාපි
එකන් රිකා හුත්වා පරිවිසිිංසු. ද්වාදසය රසයයොජනප්පමාණිං ඨානම්පි
භික්ඛූ ගණ්හිතුිං නප්පයහොසියයව. ය  පන භික්ඛූ අත් යනො අත් යනො
ආනුභායවන නිසීදිිංසු. පරියයොසානදිවයස සබ්බභික්ඛූනිං පත් ානි 
යධොවායපත්වා යභසජ්ජත්ථාය සප්පිනවනී මධුඵාණි ාදීනි පූයරත්වා

තිචීවයරහි සද්ධිිං අදාසි, සඞ්ඝනවකභික්ඛුනා ලද්ධචීවරසාටකා
ස සහස්සග්ඝනකාඅයහසුිං. 

සත්ථා අනුයමොදනිං කයරොන්ය ො ‘‘අයිං පුරියසො එවරූපිං මහාදානිං

අදාසි, යකො නු යඛො භවිස්සතී’’ති උපධායරන්ය ො ‘‘අනාගය  
කප්පස සහස්සාධිකානිං ද්වින්නිං අසඞ්යඛෙයොනිං මත්ථයක යගො යමො
නාමබුද්යධො භවිස්සතී’’තිදිස්වාමහාපුරිසිංආමන්ය ත්වා‘‘ත්විංඑත් කිං 
නාමකාලිංඅතික්කමිත්වායගො යමොනාමබුද්යධොභවිස්සසී’’ති බොකාසි.

මහාපුරියසො බොකරණිං සුත්වා ‘‘අහිං කර බුද්යධො භවිස්සාමි, යකො යම 
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ඝරාවායසන අත්යථො, පබ්බජිස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා  ථාරූපිං සම්පත්තිිං
යඛළපිණ්ඩිං විය පහාය සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා බුද්ධවචනිං
උග්ගණ්හිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්ය ත්වා
ආයුපරියයොසායනබ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්ති. 

මඞ්ගලස්ස පන භගවය ො නගරිං උත් රිං නාම අයහොසි, පි ාපි

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

ධම්මයසයනො ච ද්යව අග්ගසාවකා, පාලිය ො නාමුපට්ඨායකො, සීවලී ච

අයසොකාචද්යවඅග්ගසාවිකා, නාගරුක්යඛොයබොධි, අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබධිං
සරීරිංඅයහොසි.නවුතිවස්සසහස්සානිඨත්වාපරිනිබ්බුය පන  ස්මිිංභගවති
එකප්පහායරයනව දස චක්කවාළසහස්සානි එකන්ධකාරානි අයහසුිං. 
සබ්බචක්කවායළසුමනුස්සානිංමහන් ිංආයරොදනපරියදවනිංඅයහොසි. 

‘‘යකොණ්ඩඤ්ඤස්ස අපයරන, මඞ්ගයලොනාම නායයකො; 

 මිංයලොයකනිහන්ත්වාන, ධම්යමොක්කමභිධාරයී’’ති. 

එවිං දසසහස්සියලොකධාතුිං අන්ධකාරිං කත්වා පරිනිබ්බු ස්ස  ස්ස 

භගවය ො අපරභායග සු යනො නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො 
සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  යකොටිස සහස්සභික්ඛූ

අයහසුිං, දුතියය කඤ්චනපබ්බ ම්හි නවුතියකොටිසහස්සානි,  තියය
අසීතියකොටිසහස්සානි.  දා මහාසත්ය ො අතුයලො නාම නාගරාජා අයහොසි
මහිද්ධියකො මහානුභායවො. යසො ‘‘බුද්යධො උප්පන්යනො’’ති සුත්වා
ඤාතිසඞ්ඝපරිවුය ො නාගභවනා නික්ඛමිත්වා
යකොටිස සහස්සභික්ඛුපරිවාරස්ස  ස්ස භගවය ො දිබ්බතූරියයහි උපහාරිං
කායරත්වා මහාදානිං පවත්ය ත්වා පච්යචකිං දුස්සයුගානි දත්වා සරයණසු
පතිට්ඨාසි. යසොපි නිං සත්ථා ‘‘අනාගය  බුද්යධො භවිස්සසී’’ති බොකාසි.

 ස්ස භගවය ො නගරිං යඛමිං නාම අයහොසි, සුදත්ය ො නාම රාජා පි ා, 

සිරිමානාමමා ා, සරයණොචභාවි ත්ය ොචද්යවඅග්ගසාවකා, උයදයනො

නාමුපට්ඨායකො, යසොණාචඋපයසොණාචද්යවඅග්ගසාවිකා, නාගරුක්යඛො

යබොධි, නවුතිහත්ථුබ්යබධිංසරීරිං, නවුතියයවවස්සසහස්සානිආයුප්පමාණිං
අයහොසි. 

‘‘මඞ්ගලස්ස අපයරන, සුමයනොනාමනායයකො; 

සබ්බධම්යමහිඅසයමො, සබ්බසත් ානමුත් යමො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග යරෙයතො නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො

සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  ගණනා නත්ථි, දුතියය

යකොටිස සහස්සභික්ඛූඅයහසුිං,  ථා තියය. දායබොධිසත්ය ොඅතියදයවො
නාම බ්රාහ්මයණො හුත්වා සත්ථු ධම්මයදසනිං සුත්වා සරයණසු පතිට්ඨාය
සිරස්මිිං අඤ්ජලිිං ඨයපත්වා  ස්ස සත්ථුයනො කයලසප්පහායන වණ්ණිං
වත්වා උත් රාසඞ්යගන පූජිං අකාසි. යසොපි නිං ‘‘බුද්යධො භවිස්සසී’’ති
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බොකාසි.  ස්ස පන භගවය ො නගරිං ධඤ්ඤවතී නාම අයහොසි, පි ා

විපුයලොනාමඛත්තියයො, මා ාපිවිපුලානාමයදවී, වරුයණොච බ්රහ්මයදයවො

ච ද්යව අග්ගසාවකා, සම්භයවො නාමුපට්ඨායකො, භද්දා ච සුභද්දා ච ද්යව 

අග්ගසාවිකා, නාගරුක්යඛොවයබොධි, සරීරිංඅසීතිහත්ථුබ්යබධිංඅයහොසි, ආයු
සට්ඨි වස්සසහස්සානීති. 

‘‘සුමනස්ස අපයරන, යරවය ොනාමනායයකො; 

අනූපයමොඅසදියසො, අතුයලොඋත් යමොජියනො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග යසොභියතො නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො

සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  යකොටිස භික්ඛූ අයහසුිං, 

දුතියය නවුතියකොටියයො,  තියය අසීතියකොටියයො.  දා යබොධිසත්ය ො
අජිය ො නාම බ්රාහ්මයණො හුත්වා සත්ථු ධම්මයදසනිං සුත්වා සරයණසු
පතිට්ඨාය බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානිං අදාසි. යසොපි නිං
‘‘බුද්යධොභවිස්සසී’’තිබොකාසි. ස්සපනභගවය ො සුධම්මිංනාමනගරිං

අයහොසි, පි ාපිසුධම්යමොනාමරාජා, මා ාපිසුධම්මානාමයදවී, අසයමොච

සුයනත්ය ො ච ද්යව අග්ගසාවකා, අයනොයමො නාමුපට්ඨායකො, නකුලා ච

සුජා ා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, නාගරුක්යඛොව යබොධි, 

අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධිං සරීරිං අයහොසි, නවුති වස්සසහස්සානි
ආයුප්පමාණන්ති. 

‘‘යරව ස්සඅපයරන, යසොභිය ොනාමනායයකො; 

සමාහිය ොසන් චිත්ය ො, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග එකිං අසඞ්යඛෙයෙිං අතික්කමිත්වා එකස්මිිංයයව 

කප්යප  යයො බුද්ධා නිබ්බත්තිිංසු අයනො දස්සී පදුය ො නාරයදොති. 

අයනො දස්සිස්ස භගවය ො  යයො සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං.

පඨමසන්නිපාය භික්ඛූඅට්ඨස සහස්සානිඅයහසුිං, දුතියයසත් ,  තියය
ඡ.  දා යබොධිසත්ය ො එයකො යක්ඛයසනාපති අයහොසි මහිද්ධියකො
මහානුභායවො අයනකයකොටිස සහස්සානිං යක්ඛානිංඅධිපති.යසො‘‘බුද්යධො 
උප්පන්යනො’’තිසුත්වාආගන්ත්වාබුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සමහාදානිං 
අදාසි. සත්ථාපි නිං ‘‘අනාගය  බුද්යධො භවිස්සසී’’ති බොකාසි.

අයනොමදස්සිස්සපන භගවය ොචන්දවතීනාමනගරිංඅයහොසි, යසවානාම

රාජා පි ා, යයසොධරා නාම මා ා, නිසයභො ච අයනොයමො ච ද්යව

අග්ගසාවකා, වරුයණො නාමුපට්ඨායකො, සුන්දරී ච සුමනා ච ද්යව 

අග්ගසාවිකා, අජ්ජුනරුක්යඛො යබොධි, අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධිං සරීරිං

අයහොසි, වස්සස සහස්සිංආයූති. 

‘‘යසොභි ස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

අයනොමදස්සීඅමි යයසො, ය ජස්සීදුරතික්කයමො’’ති. 
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පටුන 

 ස්ස අපරභායග පදුය ො නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො
භාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  යකොටිස සහස්සභික්ඛූ

අයහසුිං, දුතියය තීණි ස සහස්සානි,  තියය අගාමයක අරඤ්යඤ 
මහාවනසණ්ඩවාසීනිංභික්ඛූනිංද්යවස සහස්සානි. දා ථාගය  ස්මිිං
වනසණ්යඩ වසන්ය  යබොධිසත්ය ො සීයහො හුත්වා සත්ථාරිං
නියරොධසමාපත්තිිංසමාපන්නිංදිස්වා පසන්නචිත්ය ොවන්දිත්වාපදක්ඛිණිං
කත්වා ළිතියසොමනස්සජාය ො තික්ඛත්තුිං සීහනාදිං නදිත්වා සත් ාහිං
බුද්ධාරම්මණළිතිිං අවිජහිත්වා ළිතිසුයඛයනව යගොචරාය අපක්කමිත්වා
ජීවි පරිච්චාගිංකත්වා පයිරුපාසමායනො අට්ඨාසි. සත්ථා සත් ාහච්චයයන
නියරොධාවුට්ඨිය ොසීහිංඔයලොයකත්වා‘‘භික්ඛුසඞ්යඝපිචිත් ිං පසායදත්වා
සඞ්ඝිංවන්දිස්සතීතිභික්ඛුසඞ්යඝොආගච්ඡතූ’’තිචින්ය සි.භික්ඛූ  ාවයදව
ආගමිිංසු.සීයහොසඞ්යඝචිත් ිංපසායදසි.සත්ථා ස්සමනිංඔයලොයකත්වා 

‘‘අනාගය බුද්යධොභවිස්සසී’’තිබොකාසි.පදුමස්සපනභගවය ොචම්පකිං

නාම නගරිං අයහොසි, අසයමො නාම රාජා පි ා, අසමා නාම යදවී මා ා, 

සායලොචඋපසායලොචද්යවඅග්ගසාවකා, වරුයණොනාමුපට්ඨායකො, රාමා

ච සුරාමා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, යසොණරුක්යඛො නාම යබොධි, 

අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධිංසරීරිංඅයහොසි, ආයුවස්සස සහස්සන්ති. 

‘‘අයනොමදස්සිස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

පදුයමොනාමනායමන, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග නාරයදො නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො
සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  යකොටිස සහස්සභික්ඛූ

අයහසුිං, දුතියය නවුතියකොටිසහස්සානි,  තියයඅසීතියකොටිසහස්සානි.  දා
යබොධිසත්ය ො ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා පඤ්චසු අභිඤ්ඤාසු අට්ඨසු ච
සමාපත්තීසු චිණ්ණවසී හුත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානිං
දත්වා යලොහි චන්දයනන පූජිං අකාසි. යසොපි නිං ‘‘අනාගය  බුද්යධො

භවිස්සසී’’ති බොකාසි.  ස්ස භගවය ො ධඤ්ඤවතී නාම නගරිං අයහොසි, 

සුයදයවො නාම ඛත්තියයො පි ා, අයනොමා නාම මා ා, සද්දසායලො ච

ජි මිත්ය ොචද්යවඅග්ගසාවකා, වායසට්යඨොනාමුපට්ඨායකො, උත් රාච

ඵග්ගුනී ච ද්යව අග්ගසාවිකා, මහායසොණරුක්යඛො නාම යබොධි, සරීරිං

අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබධිංඅයහොසි, නවුතිවස්සසහස්සානිආයූති. 

‘‘පදුමස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

නාරයදොනාමනායමන, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො’’ති. 

නාරදබුද්ධස්ස අපරභායග එකිං අසඞ්යඛෙයෙිං අතික්කමිත්වා ඉය ො 

ස සහස්සකප්පමත්ථයකඑකස්මිිංකප්යපඑයකොව පදුමුත්තරබුද්යධොනාම
උදපාදි.  ස්සාපි  යයො සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨයම

යකොටිස සහස්සභික්ඛූ අයහසුිං, දුතියය යවභාරපබ්බය 
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නවුතියකොටිසහස්සානි,  තියය අසීතියකොටිසහස්සානි.  දා යබොධිසත්ය ො
ජටියලොනාමමහාරට්ඨියයොහුත්වා බුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සසචීවරිං
දානිං අදාසි. යසොපි නිං ‘‘අනාගය  බුද්යධො භවිස්සසී’’ති බොකාසි.
පදුමුත් රස්ස පන භගවය ො කායල තිත්ථියා නාම නායහසුිං. සබ්යබ
යදවමනුස්සා බුද්ධයමව සරණිං අගමිංසු.  ස්ස නගරිං හිංසවතී නාම

අයහොසි, පි ා ආනන්යදොනාමඛත්තියයො, මා ාසුජා ානාමයදවී, යදවයලො

චසුජාය ොචද්යවඅග්ගසාවකා, සුමයනොනාමුපට්ඨායකො, අමි ාචඅසමාච

ද්යවඅග්ගසාවිකා, සලලරුක්යඛොයබොධි, සරීරිං අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධිං

අයහොසි, සරීරප්පභා සමන් ය ො ද්වාදස යයොජනානි ගණ්හි, 
වස්සස සහස්සිංආයූති. 

‘‘නාරදස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

පදුමුත් යරොනාමජියනො, අක්යඛොයභොසාගරූපයමො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග සත් ති කප්පසහස්සානි අතික්කමිත්වා සුය යධො

සුජායතො චාති එකස්මිිං කප්යප ද්යව බුද්ධා නිබ්බත්තිිංසු. සුය ධස්සාපි 

 යයො සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං, පඨමසන්නිපාය  සුදස්සනනගයර

යකොටිස ඛීණාසවා අයහසුිං, දුතියය පන නවුතියකොටියයො,  තියය 
අසීතියකොටියයො.  දා යබොධිසත්ය ො උත් යරො නාම මාණයවො හුත්වා
නිදහිත්වා ඨපි ිංයයව අසීතියකොටිධනිං විස්සජ්යජත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානිං දත්වා ධම්මිං සුත්වා සරයණසු පතිට්ඨාය 
නික්ඛමිත්වාපබ්බජි.යසොපිනිං‘‘අනාගය බුද්යධො භවිස්සසී’’තිබොකාසි.

සුයමධස්සභගවය ොසුදස්සනිංනාමනගරිං අයහොසි, සුදත්ය ොනාම රාජා

පි ා, මා ාපිසුදත් ානාම, සරයණොචසබ්බකායමොචද්යවඅග්ගසාවකා, 

සාගයරො නාමුපට්ඨායකො, රාමා ච සුරාමා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, 

මහානීපරුක්යඛොයබොධි, සරීරිං අට්ඨාසීතිහත්ථුබ්යබධිංඅයහොසි, ආයුනවුති
වස්සසහස්සානීති. 

‘‘පදුමුත් රස්සඅපයරන, සුයමයධොනාමනායයකො; 

දුරාසයදොඋග්ගය යජො, සබ්බයලොකුත් යමොමුනී’’ති. 

 ස්ස අපරභායග සුජායතො නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො
සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  සට්ඨි භික්ඛුස සහස්සානි 

අයහසුිං, දුතියය පඤ්ඤාසිං,  තියය චත් ාලීසිං.  දා යබොධිසත්ය ො
චක්කවත්තිරාජා හුත්වා ‘‘බුද්යධො උප්පන්යනො’’ති සුත්වා උපසඞ්කමිත්වා
ධම්මිං සුත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සද්ධිිං සත් හි ර යනහි
චතුමහාදීපරජ්ජිං දත්වා සත්ථු සන්තියක පබ්බජි. සකලරට්ඨවාසියනො
රට්ඨුප්පාදිං ගයහත්වා ආරාමිකකච්චිං සායධන් ා බුද්ධප්පමුඛස්ස
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස නිච්චිං මහාදානිං අදිංසු. යසොපි නිං සත්ථා ‘‘අනාගය 
බුද්යධො භවිස්සසී’’ති බොකාසි.  ස්ස භගවය ො නගරිං සුමඞ්ගලිං නාම 
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අයහොසි, උග්ගය ො නාම රාජා පි ා, පභාවතී නාම මා ා, සුදස්සයනො ච

සුයදයවො ච ද්යව අග්ගසාවකා, නාරයදො නාමුපට්ඨායකො, නාගා ච

නාගසමාලා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, මහායවළුරුක්යඛො යබොධි. යසො කර
මන්දච්ඡිද්යදො ඝනක්ඛන්යධො උපරි නිග්ග ාහි මහාසාඛාහි
යමොරපිඤ්ඡකලායපො විය වියරොචිත්ථ.  ස්ස භගවය ො සරීරිං

පණ්ණාසහත්ථුබ්යබධිං අයහොසි, ආයුනවුතිවස්සසහස්සානීති. 

‘‘ ත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, සුජාය ොනාමනායයකො; 

සීහහනුසභක්ඛන්යධො, අප්පයමයයෙොදුරාසයදො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග ඉය ො අට්ඨාරසකප්පස මත්ථයක එකස්මිිං කප්යප 

පිෙදස්සී, අත්ථදස්සී, ධම් දස්සීති යයොබුද්ධා නිබ්බත්තිිංසු. පිෙදස්සිස්සාපි

 යයොසාවකසන්නිපා ා අයහසුිං.පඨයමයකොටිස සහස්සාභික්ඛූඅයහසුිං, 

දුතියය නවුතියකොටියයො,  තියය අසීතියකොටියයො.  දා යබොධිසත්ය ො
කස්සයපො නාම මාණයවො තිණ්ණිං යවදානිං පාරිං ගය ො හුත්වා සත්ථු
ධම්මයදසනිං සුත්වා යකොටිස සහස්සධනපරිච්චායගන සඞ්ඝාරාමිං 
කායරත්වා සරයණසු ච සීයලසු ච පතිට්ඨාසි. අථ නිං සත්ථා
‘‘අට්ඨාරසකප්පස ච්චයයන බුද්යධො භවිස්සසී’’ති බොකාසි.  ස්ස

භගවය ොඅයනොමිංනාමනගරිංඅයහොසි, පි ාසුදින්යනොනාමරාජා, මා ා 

චන්දා නාම යදවී, පාලිය ො ච සබ්බදස්සී ච ද්යව අග්ගසාවකා, යසොභිය ො

නාමුපට්ඨායකො, සුජා ාචධම්මදින්නාචද්යවඅග්ගසාවිකා, කකුධරුක්යඛො

යබොධි, සරීරිං අසීතිහත්ථුබ්යබධිංඅයහොසි, නවුතිවස්සසහස්සානිආයූති. 

‘‘සුජා ස්සඅපයරන, සයම්භූයලොකනායයකො; 

දුරාසයදොඅසමසයමො, පියදස්සීමහායයසො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග අත්ථදස්සී නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො

සාවකසන්නිපා ාඅයහසුිං.පඨයමඅට්ඨනවුතිභික්ඛුස සහස්සානි අයහසුිං, 

දුතියය අට්ඨාසීතිස සහස්සානි,  ථා  තියය.  දා යබොධිසත්ය ො සුසීයමො
නාම මහිද්ධියකො  ාපයසො හුත්වා යදවයලොකය ො මන්දාරවපුප්ඵච්ඡත් ිං

ආහරිත්වා සත්ථාරිං පූයජසි, යසොපි නිං ‘‘අනාගය  බුද්යධො භවිස්සසී’’ති

බොකාසි.  ස්ස භගවය ො යසොභි ිං නාම නගරිං අයහොසි, සාගයරො නාම

රාජා පි ා, සුදස්සනා නාම මා ා, සන්ය ො ච උපසන්ය ො ච ද්යව 

අග්ගසාවකා, අභයයො නාමුපට්ඨායකො, ධම්මා ච සුධම්මා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, චම්පකරුක්යඛො යබොධි, සරීරිං අසීතිහත්ථුබ්යබධිං අයහොසි, 

සරීරප්පභා සමන් ය ො සබ්බකාලිං යයොජනමත් ිං ඵරිත්වා අට්ඨාසි, ආයු
වස්සස සහස්සන්ති. 

‘‘ ත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, අත්ථදස්සීනරාසයභො; 

මහා මිංනිහන්ත්වාන, පත්ය ොසම්යබොධිමුත් ම’’න්ති. 
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පටුන 

 ස්ස අපරභායග ධම් දස්සී නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො

සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨයම යකොටිස ිං භික්ඛූ අයහසුිං, දුතියය 

සත් තියකොටියයො,  තියය අසීතියකොටියයො.  දා යබොධිසත්ය ො සක්යකො

යදවරාජාහුත්වා දිබ්බගන්ධපුප්යඵහිචදිබ්බතූරියයහිචපූජිංඅකාසි, යසොපි
නිං ‘‘අනාගය  බුද්යධො භවිස්සසී’’ති බොකාසි.  ස්ස භගවය ො සරණිං

නාමනගරිංඅයහොසි, පි ාසරයණොනාමරාජා, මා ාසුනන්දානාම, පදුයමො

චඵුස්සයදයවොචද්යවඅග්ගසාවකා, සුයනත්ය ො නාමුපට්ඨායකො, යඛමාච

සබ්බනාමා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, රත් ඞ්කුරරුක්යඛො යබොධි, 

‘‘බිම්බිජායලො’’තිපි වුච්චති, සරීරිං පනස්ස අසීතිහත්ථුබ්යබධිං අයහොසි, 
වස්සස සහස්සිංආයූති. 

‘‘ ත්යථව මණ්ඩකප්පම්හි, ධම්මදස්සී මහායයසො; 

 මන්ධකාරිංවිධමිත්වා, අතියරොචතිසයදවයක’’ති. 

 ස්ස අපරභායග ඉය ො චතුනවුතිකප්පමත්ථයක එකස්මිිං කප්යප

එයකොව සිද්ධත්යථො නාමබුද්යධොඋදපාදි.  ස්සාපි යයොසාවකසන්නිපා ා

අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  යකොටිස සහස්සිං භික්ඛූ අයහසුිං, දුතියය

නවුතියකොටියයො,  තියයඅසීතියකොටියයො. දායබොධිසත්ය ොඋග්ගය යජො 
අභිඤ්ඤාබලසම්පන්යනො මඞ්ගයලො නාම  ාපයසො හුත්වා මහාජම්බුඵලිං
ආහරිත්වා  ථාග ස්ස අදාසි. සත්ථා  ිං ඵලිං පරිභුඤ්ජිත්වා
‘‘චතුනවුතිකප්පමත්ථයක බුද්යධො භවිස්සසී’’ති යබොධිසත් ිං බොකාසි.

 ස්සභගවය ොනගරිංයවභාරිංනාමඅයහොසි, පි ා ජයයසයනොනාමරාජා, 

මා ාසුඵස්සානාම, සම්බයලොචසුමිත්ය ොචද්යවඅග්ගසාවකා, යරවය ො

නාමුපට්ඨායකො, සීවලී ච සුරාමා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, කණිකාරරුක්යඛො

යබොධි, සරීරිංසට්ඨිහත්ථුබ්යබධිංඅයහොසි, වස්සස සහස්සිංආයූති. 

‘‘ධම්මදස්සිස්සඅපයරන, සිද්ධත්යථොනාමනායයකො; 

නිහනිත්වා මිංසබ්බිං, සූරියයොඅබ්භුග්ගය ොයථා’’ති. 

 ස්ස අපරභායග ඉය ො ද්වානවුතිකප්පමත්ථයක තිස්යසො ඵුස්යසොති

එකස්මිිං කප්යප ද්යව බුද්ධා නිබ්බත්තිිංසු. තිස්සස්ස භගවය ො  යයො

සාවකසන්නිපා ාඅයහසුිං.පඨමසන්නිපාය  භික්ඛූනිංයකොටිස ිංඅයහොසි, 

දුතියය නවුතියකොටියයො,  තියය අසීතියකොටියයො.  දා යබොධිසත්ය ො 
මහායභොයගො මහායයසො සුජාය ො නාම ඛත්තියයො හුත්වා ඉසිපබ්බජ්ජිං
පබ්බජිත්වා මහිද්ධිකභාවිං පත්වා ‘‘බුද්යධො උප්පන්යනො’’ති සුත්වා 
දිබ්බමන්දාරවපදුමපාරිච්ඡත් කපුප්ඵානිආදාය චතුපරිසමජ්යඣ ගච්ඡන් ිං

 ථාග ිං පූයජසි, ආකායසපුප්ඵවි ානිංඅකාසි.යසොපිනිංසත්ථා ‘‘ඉය ො
ද්වානවුතිකප්යප බුද්යධො භවිස්සසී’’ති බොකාසි.  ස්ස භගවය ො යඛමිං

නාමනගරිංඅයහොසි, පි ාජනසන්යධොනාම ඛත්තියයො, මා ාපදුමානාම, 

බ්රහ්මයදයවො ච උදයයො ච ද්යව අග්ගසාවකා, සමඞ්යගො නාමුපට්ඨායකො, 
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ඵුස්සා ච සුදත් ා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, අසනරුක්යඛො යබොධි, සරීරිං

සට්ඨිහත්ථුබ්යබධිංඅයහොසි, වස්සස සහස්සිංආයූති. 

‘‘සිද්ධත්ථස්සඅපයරන, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො; 

අනන් සීයලොඅමි යයසො, තිස්යසොයලොකග්ගනායයකො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග ඵුස්යසො නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො
සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  සට්ඨි භික්ඛුස සහස්සානි

අයහසුිං, දුතියයපණ්ණාස,  තියය ද්වත්තිිංස. දා යබොධිසත්ය ො විජි ාවී
නාමඛත්තියයොහුත්වාමහාරජ්ජිංපහායසත්ථු සන්තියකපබ්බජිත්වාතීණි

පිටකානි උග්ගයහත්වා මහාජනස්ස ධම්මකථිං කයථසි, සීලපාරමිඤ්ච
පූයරසි.යසොපිනිං‘‘බුද්යධොභවිස්සසී’’ති යථව බොකාසි. ස්සභගවය ො

කාසීනාමනගරිංඅයහොසි, ජයයසයනොනාමරාජාපි ා, සිරිමානාම මා ා, 

සුරක්ඛිය ොචධම්මයසයනොචද්යවඅග්ගසාවකා, සභියයොනාමුපට්ඨායකො, 

චාලා ච උපචාලා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, ආමලකරුක්යඛො යබොධි, සරීරිං

අට්ඨපණ්ණාසහත්ථුබ්යබධිං අයහොසි, නවුතිවස්සසහස්සානිආයූති. 

‘‘ ත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, අහුසත්ථාඅනුත් යරො; 

අනූපයමොඅසමසයමො, ඵුස්යසොයලොකග්ගනායයකො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග ඉය ො එකනවුතිකප්යප විපස්සී නාම භගවා උදපාදි.
 ස්සාපි  යයො සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  අට්ඨසට්ඨි

භික්ඛුස සහස්සිංඅයහොසි, දුතියයඑකස සහස්සිං,  තියය අසීතිසහස්සානි.
 දායබොධිසත්ය ොමහිද්ධියකොමහානුභායවොඅතුයලොනාමනාගරාජාහුත්වා 
සත් ර නඛචි ිං යසොවණ්ණමයිං මහාළිඨිං භගවය ො අදාසි. යසොපි නිං
‘‘ඉය ො එකනවුතිකප්යප බුද්යධො භවිස්සසී’’ති බොකාසි.  ස්ස භගවය ො

බන්ධුමතීනාමනගරිං අයහොසි, බන්ධුමා නාම රාජා පි ා, බන්ධුමතීනාම

මා ා, ඛණ්යඩොචතිස්යසොචද්යවඅග්ගසාවකා, අයසොයකො නාමුපට්ඨායකො, 

චන්දා ච චන්දමිත් ා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, පාටලිරුක්යඛො යබොධි, සරීරිං

අසීතිහත්ථුබ්යබධිං අයහොසි, සරීරප්පභා සදා සත්  යයොජනානි ඵරිත්වා

අට්ඨාසි, අසීතිවස්සසහස්සානිආයූති. 

‘‘ඵුස්සස්සචඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

විපස්සීනාමනායමන, යලොයකඋප්පජ්ජිචක්ඛුමා’’ති. 

 ස්ස අපරභායග ඉය ො එකතිිංසකප්යප සිඛී ච යෙස්සභූ චාති ද්යව

බුද්ධා අයහසුිං. සිඛිස්සාපි භගවය ො  යයො සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං.

පඨමසන්නිපාය  භික්ඛුස සහස්සිංඅයහොසි, දුතියයඅසීතිසහස්සානි,  තියය
සත් ත්තිසහස්සානි.  දා යබොධිසත්ය ො අරින්දයමො නාම රාජා හුත්වා
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස සචීවරිං මහාදානිං පවත්ය ත්වා
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සත් ර නපටිමණ්ඩි ිං හත්ථිර නිං දත්වා හත්ථිප්පමාණිං කත්වා 
කප්පියභණ්ඩිංඅදාසි.යසොපිනිං‘‘ඉය ො කතිිංසකප්යපබුද්යධො භවිස්සසී’’ති

බොකාසි. ස්ස භගවය ො අරුණවතීනාමනගරිං අයහොසි, අරුයණොනාම

ඛත්තියයො පි ා, පභාවතීනාමමා ා, අභිභූචසම්භයවොචද්යවඅග්ගසාවකා, 

යඛමඞ්කයරො නාමුපට්ඨායකො, සඛිලා ච පදුමා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, 

පුණ්ඩරීකරුක්යඛො යබොධි, සරීරිං සත් තිහත්ථුබ්යබධිං අයහොසි, සරීරප්පභා

යයොජනත් යිංඵරිත්වා අට්ඨාසි, සත් තිවස්සසහස්සානිආයූති. 

‘‘විපස්සිස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

සිඛිව්හයයොනාමජියනො, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග යෙස්සභූ නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි  යයො
සාවකසන්නිපා ා අයහසුිං. පඨමසන්නිපාය  අසීති භික්ඛුසහස්සානි 

අයහසුිං, දුතියයසත් ති,  තියයසට්ඨි. දායබොධිසත්ය ොසුදස්සයනොනාම
රාජාහුත්වා බුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සසචීවරිංමහාදානිං දත්වා ස්ස
සන්තියක පබ්බජිත්වා ආචාරගුණසම්පන්යනො බුද්ධර යන
චිත්තීකාරළිතිබහුයලො අයහොසි. යසොපි නිං භගවා ‘‘ඉය ො එකතිිංසකප්යප
බුද්යධොභවිස්සසී’’තිබොකාසි. ස්සපනභගවය ොඅයනොමිං නාමනගරිං

අයහොසි, සුප්පතීය ො නාම රාජා පි ා, යසවතී නාම මා ා, යසොයණො ච

උත් යරොචද්යවඅග්ගසාවකා, උපසන්ය ොනාමුපට්ඨායකො, දාමාචසමාලා

ච ද්යව අග්ගසාවිකා, සාලරුක්යඛො යබොධි, සරීරිං සට්ඨිහත්ථුබ්යබධිං

අයහොසි, සට්ඨි වස්සසහස්සානිආයූති. 

‘‘ ත්යථවමණ්ඩකප්පම්හි, අසයමොඅප්පටිපුග්ගයලො; 

යවස්සභූනාමනායමන, යලොයකඋප්පජ්ජියසොජියනො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග ඉමස්මිිං කප්යප චත් ායරො බුද්ධා නිබ්බත් ා 

කකුසන්යධො, යකොණා  යනො, කස්සයපො, අම්හාකංභ ොති. කකුසන්ධස්ස 

භගවය ො එයකොව සාවකසන්නිපාය ො,  ත්ථ චත් ාලීස භික්ඛුසහස්සානි
අයහසුිං.  දා යබොධිසත්ය ො යඛයමො නාම රාජා හුත්වා බුද්ධප්පමුඛස්ස 
භික්ඛුසඞ්ඝස්සසපත් චීවරිංමහාදානඤ්යචවඅඤ්ජනාදියභසජ්ජානිචදත්වා
සත්ථු ධම්මයදසනිං සුත්වා පබ්බජි. යසොපි නිං සත්ථා බොකාසි.

කකුසන්ධස්සපනභගවය ොයඛමිං නාමනගරිංඅයහොසි, අග්ගිදත්ය ොනාම

බ්රාහ්මයණොපි ා, විසාඛානාමබ්රාහ්මණීමා ා, විධුයරොචසඤ්ජීයවොචද්යව

අග්ගසාවකා, බුද්ධියජො නාමුපට්ඨායකො, සාමා ච චම්පකා ච ද්යව

අග්ගසාවිකා, මහාසිරීසරුක්යඛො යබොධි, සරීරිං චත් ාලීසහත්ථුබ්යබධිං

අයහොසි, චත් ාලීසවස්සසහස්සානිආයූති. 

‘‘යවස්සභුස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

කකුසන්යධොනාමනායමන, අප්පයමයයෙොදුරාසයදො’’ති. 
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 ස්ස අපරභායග යකොණා  යනො නාමසත්ථාඋදපාදි. ස්සාපිඑයකො

සාවකසන්නිපාය ො,  ත්ථ තිිංස භික්ඛුසහස්සානි අයහසුිං.  දා
යබොධිසත්ය ො පබ්බය ො නාම රාජා හුත්වා අමච්චගණපරිවුය ො සත්ථු
සන්තිකිං ගන්ත්වා ධම්මයදසනිං සුත්වා බුද්ධප්පමුඛිං භික්ඛුසඞ්ඝිං
නිමන්ය ත්වා මහාදානිං පවත්ය ත්වා 
පට්ටුණ්ණචීනපට්ටයකොයසයෙකම්බලදුකූලානි යචව සුවණ්ණපාදුකඤ්ච
දත්වා සත්ථු සන්තියක පබ්බජි. යසොපි නිං බොකාසි.  ස්ස භගවය ො

යසොභවතී නාම නගරිං අයහොසි, යඤ්ඤදත්ය ො නාම බ්රාහ්මයණො පි ා, 

උත් රානාමබ්රාහ්මණීමා ා, භියෙයසොච උත් යරොචද්යවඅග්ගසාවකා, 

යසොත්ථියජො නාමුපට්ඨායකො, සමුද්දා ච උත් රා ච ද්යව අග්ගසාවිකා, 

උදුම්බරරුක්යඛො යබොධි, සරීරිං තිිංසහත්ථුබ්යබධිං අයහොසි, තිිංස 
වස්සසහස්සානිආයූති. 

‘‘කකුසන්ධස්ස අපයරන, සම්බුද්යධො ද්විපදුත් යමො; 

යකොණාගමයනොනාමජියනො, යලොකයජට්යඨොනරාසයභො’’ති. 

 ස්ස අපරභායග කස්සයපො නාම සත්ථා උදපාදි.  ස්සාපි එයකො

සාවකසන්නිපාය ො,  ත්ථ වීසති භික්ඛුසහස්සානි අයහසුිං.  දා 
යබොධිසත්ය ොයජොතිපායලොනාමමාණයවොහුත්වාතිණ්ණිංයවදානිංපාරගූ
භූමියඤ්ච අන් ලික්යඛ ච පාකයටො ඝටීකාරස්ස කුම්භකාරස්ස මිත්ය ො
අයහොසි. යසො ය න සද්ධිිං සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මකථිං සුත්වා
පබ්බජිත්වා ආරද්ධවීරියයො තීණි පිටකානි උග්ගයහත්වා
වත් ාවත් සම්පත්තියා බුද්ධස්ස සාසනිං යසොයභසි. යසොපි නිං බොකාසි. 

 ස්ස භගවය ො ජා නගරිං බාරාණසී නාම අයහොසි, බ්රහ්මදත්ය ො නාම

බ්රාහ්මයණොපි ා, ධනවතීනාමබ්රාහ්මණීමා ා, තිස්යසො චභාරද්වායජො ච

ද්යව අග්ගසාවකා, සබ්බමිත්ය ො නාමුපට්ඨායකො, අනුළා ච උරුයවළා ච

ද්යව අග්ගසාවිකා, නියරොධරුක්යඛො යබොධි, සරීරිං වීසතිහත්ථුබ්යබධිං

අයහොසි, වීසතිවස්සසහස්සානිආයූති. 

‘‘යකොණාගමනස්සඅපයරන, සම්බුද්යධොද්විපදුත් යමො; 

කස්සයපොනාමයගොත්ය න, ධම්මරාජාපභඞ්කයරො’’ති. 

යස්මිිං පන කප්යප දීපඞ්කයරො දසබයලො උදපාදි,  ස්මිිං අඤ්යඤපි

 යයොබුද්ධාඅයහසුිං. ය සිංසන්තිකායබොධිසත් ස්සබොකරණිං නත්ථි, 
 ස්මා ය ඉධනදස්සි ා.අට්ඨකථායිංපන ම්හාකප්පා පට්ඨායසබ්යබපි
බුද්යධදස්යසතුිංඉදිංවුත් ිං– 

‘‘ ණ්හඞ්කයරොයමධඞ්කයරො, අයථොපිසරණඞ්කයරො; 

දීපඞ්කයරොචසම්බුද්යධො, යකොණ්ඩඤ්යඤොද්විපදුත් යමො. 

‘‘මඞ්ගයලොචසුමයනොච, යරවය ොයසොභිය ොමුනි; 
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අයනොමදස්සීපදුයමො, නාරයදොපදුමුත් යරො. 

‘‘සුයමයධොචසුජාය ොච, පියදස්සීමහායයසො; 

අත්ථදස්සීධම්මදස්සී, සිද්ධත්යථොයලොකනායයකො. 

‘‘තිස්යසොඵුස්යසොචසම්බුද්යධො, විපස්සීසිඛියවස්සභූ; 

කකුසන්යධොයකොණාගමයනො, කස්සයපොචාතිනායයකො. 

‘‘එය  අයහසුිංසම්බුද්ධා, වී රාගා සමාහි ා; 

ස රිංසීවඋප්පන්නා, මහා මවියනොදනා; 

ජලිත්වාඅග්ගිඛන්ධාව, නිබ්බු ාය සසාවකා’’ති. 

 ත්ථ අම්හාකිං යබොධිසත්ය ො දීපඞ්කරාදීනිං චතුවීසතියා බුද්ධානිං 
සන්තියක අධිකාරිං කයරොන්ය ො කප්පස සහස්සාධිකානි චත් ාරි
අසඞ්යඛෙයොනි ආගය ො. කස්සපස්ස පන භගවය ො ඔරභායග ඨයපත්වා
ඉමිං සම්මාසම්බුද්ධිං අඤ්යඤො බුද්යධො නාම නත්ථි. ඉති දීපඞ්කරාදීනිං
චතුවීසතියා බුද්ධානිං සන්තියක ලද්ධබොකරයණො පන යබොධිසත්ය ො
යයයනන– 

‘‘මනුස්සත් ිංලිඞ්ගසම්පත්ති, යහතුසත්ථාරදස්සනිං; 

පබ්බජ්ජාගුණසම්පත්ති, අධිකායරොචඡන්ද ා; 

අට්ඨධම්මසයමොධානා, අභිනීහායරොසමිජ්ඣතී’’ති.(බු.විං.2.59) – 

ඉයම අට්ඨ ධම්යම සයමොධායනත්වා දීපඞ්කරපාදමූයල ක ාභිනීහායරන 

‘‘හන්ද බුද්ධකයර ධම්යම, විචිනාමි ඉය ො චිය ො’’ති උස්සාහිං කත්වා

‘‘විචිනන්ය ො  දාදක්ඛිිං, පඨමිං දානපාරමි’’න්ති දානපාරමි ාදයයො 

බුද්ධකාරකධම්මා දිට්ඨා, ය  පූයරන්ය ොයයව යාව යවස්සන් රත් භාවා
ආගමි. ආගච්ඡන්ය ො ච යය ය  ක ාභිනීහාරානිං යබොධිසත් ානිං
ආනිසිංසාසිංවණ්ණි ා– 

‘‘එවිංසබ්බඞ්ගසම්පන්නා, යබොධියානිය ානරා; 

සිංසරිංදීඝමද්ධානිං, කප්පයකොටිසය හිපි. 

‘‘අවීචිම්හිනුප්පජ්ජන්ති,  ථායලොකන් යරසුච; 

නිජ්ඣාම ණ්හාඛුප්පිපාසා, නයහොන්තිකාලකඤ්ජකා. 

‘‘නයහොන්තිඛුද්දකාපාණා, උප්පජ්ජන් ාපිදුග්ගතිිං; 

ජායමානා මනුස්යසසු, ජච්චන්ධානභවන්ති ය . 

‘‘යසො යවකල්ල ානත්ථි, නභවන්තිමූගපක්ඛිකා; 

ඉත්ථිභාවිංනගච්ඡන්ති, උභය ොබෙඤ්ජනපණ්ඩකා. 
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‘‘නභවන්තිපරියාපන්නා, යබොධියානිය ානරා; 

මුත් ාආනන් රියකහි, සබ්බත්ථසුද්ධයගොචරා. 

‘‘මිච්ඡාදිට්ඨිිං නයසවන්ති, කම්මකරියදස්සනා; 

වසමානාපිසග්යගසු, අසඤ්ඤිංනූපපජ්ජයර. 

‘‘සුද්ධාවායසසුයදයවසු, යහතුනාමනවිජ්ජති; 

යනක්ඛම්මනින්නාසප්පුරිසා, විසිංයුත් ාභවාභයව; 

චරන්තියලොකත්ථචරියායයො, පූයරන්තිසබ්බපාරමී’’ති. 

ය  ආනිසිංයස අධිගන්ත්වාව ආගය ො. පාරමියයො පූයරන් ස්ස චස්ස 

අකත්තිබ්රාහ්මණකායල සඞ්ඛබ්රාහ්මණකායල ධනඤ්චයරාජකායල
මහාසුදස්සනකායල මහායගොවින්දකායල නිමිමහාරාජකායල
චන්දකුමාරකායලවිසය්හයසට්ඨිකායලසිවිරාජකායල යවස්සන් රකායලති
දානපාරමි ායපූරි ත් භාවානිංපරිමාණිංනාමනත්ථි.එකන්ය න පනස්ස
සසපණ්ඩි ජා යක– 

‘‘භික්ඛාය උපග ිංදිස්වා, සකත් ානිං පරිච්චජිිං; 

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

1. ස්සුදානිං)– 

එවිංඅත් පරිච්චාගිංකයරොන් ස්ස දානපාරමිතා පරමත්ථපාරමීනාමජා ා.
 ථා සීලවරාජකායල චම්යපයෙනාගරාජකායල භූරිදත් නාගරාජකායල
ඡද්දන් නාගරාජකායල ජයද්දිසරාජපුත් කායලඅලීනසත්තුකුමාරකායලති
සීලපාරමි ායපූරි ත් භාවානිංපරිමාණිං නාමනත්ථි.එකන්ය නපනස්ස
සඞ්ඛපාලජා යක– 

‘‘සූයලහිවිජ්ඣියන්ය ොපි, යකොට්ටියන්ය ොපිසත්තිහි; 

යභොජපුත්ය නකුප්පාමි, එසායමසීලපාරමී’’ති.(චරියා.2.91) – 

එවිංඅත් පරිච්චාගිංකයරොන් ස්ස සී පාරමිතා පරමත්ථපාරමීනාමජා ා.

 ථා යසොමනස්සකුමාරකායල, හත්ථිපාලකුමාරකායල, 
අයයොඝරපණ්ඩි කායලති මහාරජ්ජිං පහාය යනක්ඛම්මපාරමි ාය 
පූරි ත් භාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි. එකන්ය න පනස්ස
චූළසු යසොමජා යක– 

‘‘මහාරජ්ජිං හත්ථග ිං, යඛළපිණ්ඩිංව ඡඩ්ඩයිිං; 

චජය ොනයහොතිලග්ගිං, එසායමයනක්ඛම්මපාරමී’’ති.– 

එවිං නිස්සඞ්ග ාය රජ්ජිං ඡඩ්යඩත්වා නික්ඛමන් ස්ස යනක්ඛම් පාරමිතා 

පරමත්ථපාරමී නාම ජා ා.  ථා විධුරපණ්ඩි කායල, 
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මහායගොවින්දපණ්ඩි කායල, කුද්දාලපණ්ඩි කායල, අරකපණ්ඩි කායල, 

යබොධිපරිබ්බාජකකායල, මයහොසධපණ්ඩි කායලති, පඤ්ඤාපාරමි ාය 
පූරි ත් භාවානිං පරිමාණිං නාම නත්ථි. එකන්ය න පනස්ස
සත්තුභස් ජා යක යසනකපණ්ඩි කායල– 

‘‘පඤ්ඤායවිචිනන්ය ොහිං, බ්රාහ්මණිංයමොචයිිංදුඛා; 

පඤ්ඤායයමසයමොනත්ථි, එසායමපඤ්ඤාපාරමී’’ති.– 

අන්ය ොභස් ග ිං සප්පිං දස්යසන් ස්ස පඤ්ඤාපාරමිතා පරමත්ථපාරමී
නාම ජා ා.  ථා වීරියපාරමි ාදීනම්පි පූරි ත් භාවානිං පරිමාණිං නාම
නත්ථි.එකන්ය නපනස්සමහාජනකජා යක– 

‘‘අතීරදස්සී ජලමජ්යඣ, හ ාසබ්යබව මානුසා; 

චිත් ස්සඅඤ්ඤථානත්ථි, එසායමවීරියපාරමී’’ති.– 

එවිං මහාසමුද්දිං  රන් ස්ස පවත් ා වීරිෙපාරමිතා පරමත්ථපාරමී නාම
ජා ා.ඛන්තිවාදිජා යක– 

‘‘අයච නිංවයකොට්යටන්ය , තිණ්යහනඵරසුනාමමිං; 

කාසිරායජනකුප්පාමි, එසායමඛන්තිපාරමී’’ති.– 

එවිං අයච නභායවන විය මහාදුක්ඛිං අධිවායසන් ස්ස ඛන්තිපාරමිතා 
පරමත්ථපාරමීනාමජා ා.මහාසු යසොමජා යක– 

‘‘සච්චවාචිංඅනුරක්ඛන්ය ො, චජිත්වාමමජීවි ිං; 

යමොයචසිිංඑකස ිංඛත්තියය, එසායමසච්චපාරමී’’ති.– 

එවිං ජීවි ිං චජිත්වා සච්චමනුරක්ඛන් ස්ස සච්චපාරමිතා පරමත්ථපාරමී
නාමජා ා.මූගපක්ඛජා යක– 

‘‘මා ාපි ානයමයදස්සා, නපියමයදස්සිංමහායසිං; 

සබ්බඤ්ඤු ිං පියිං මය්හිං,  ස්මා ව මධිට්ඨහි’’න්ති. (චරියා. 3.6 
යථොකිංවිසදිසිං)– 

එවිං ජීවි ම්පි චජිත්වා ව ිං අධිට්ඨහන් ස්ස අධිට්ඨානපාරමිතා 
පරමත්ථපාරමීනාමජා ා. එකරාජජා යක– 

‘‘න මිංයකොචිඋත් සති, නපිහිංභායාමි කස්සචි; 

යමත් ාබයලනුපත්ථද්යධො, රමාමිපවයන දා’’ති. (චරියා.3.113) 

– 
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එවිං ජීවි ම්පි අයනොයලොයකත්වා යමත් ායන් ස්ස ය ත්තාපාරමිතා 
පරමත්ථපාරමීනාමජා ා.යලොමහිංසජා යක– 

‘‘සුසායන යසයෙිංකප්යපමි, ඡවට්ඨිකිං උපධායහිං; 

ගාමණ්ඩලා උපාගන්ත්වා, රූපිං දස්යසන්තිනප්පක’’න්ති. (චරියා.
3.119) – 

එවිං ගාමදාරයකසු නිට්ඨුභනාදීහි යචව මාලාගන්ධූපහාරාදීහි ච සුඛදුක්ඛිං

උප්පායදන්ය සුපි උයපක්ඛිං අනතිවත් න් ස්ස උයපක්ඛාපාරමිතා 

පරමත්ථපාරමී නාම ජා ා. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, විත්ථාරය ො පයනස
අත්යථො චරියාපිටකය ො ගයහ බ්යබො. එවිං පාරමියයො පූයරත්වා 
යවස්සන් රත් භායවඨිය ො– 

‘‘අයච නායිංපථවී, අවිඤ්ඤායසුඛිංදුඛිං; 

සාපිදානබලාමය්හිං, සත් ක්ඛත්තුිංපකම්පථා’’ති.(චරියා. 1.124) 

– 

එවිං මහාපථවිකම්පනාදීනිමහාපුඤ්ඤානිකත්වාආයුපරියයොසායන ය ො 
චුය ොතුසි භවයනනිබ්බත්ති.ඉතිදීපඞ්කරපාදමූලය ොපට්ඨායයාවඅයිං

තුසි පුයර නිබ්බත්ති, එත් කිංඨානිං දූයරනිදානං නාමාති යවදි බ්බිං. 

දූයරනිදානකථානිට්ඨි ා. 

2. අවිදූයරනිදානකථා 

තුසි පුයර වසන්ය යයව පන යබොධිසත්ය  බුද්ධයකොලාහලිං නාම

උදපාදි. යලොකස්මිඤ්හි තීණි යකො ාහ ානි උප්පජ්ජන්ති – 

කප්පයකොලාහලිං, බුද්ධයකොලාහලිං, චක්කවත්තියකොලාහලන්ති.  ත්ථ
‘‘වස්සස සහස්සස්ස අච්චයයන කප්පුට්ඨානිං භවිස්සතී’’ති යලොකබූහා
නාමකාමාවචරයදවාමුත් සිරා විකණ්ණයකසාරුදමුඛා අස්සූනිහත්යථහි
පුඤ්ඡමානා රත් වත්ථනිවත්ථා අතිවිය විරූපයවසධාරියනො හුත්වා
මනුස්සපයථ විචරන් ා එවිං ආයරොයචන්ති ‘‘මාරිසා ඉය ො

වස්සස සහස්සස්ස අච්චයයන කප්පුට්ඨානිං භවිස්සති, අයිං යලොයකො

විනස්සිස්සති, මහාසමුද්යදොපි සුස්සිස්සති, අයඤ්ච මහාපථවී සියනරු ච

පබ්බ රාජා උඩ්ඩය්හිස්සන්ති විනස්සිස්සන්ති, යාව බ්රහ්මයලොකා

යලොකවිනායසො භවිස්සති, යමත් ිං මාරිසා භායවථ, කරුණිං, මුදි ිං, 

උයපක්ඛිං මාරිසා භායවථ, මා රිං උපට්ඨහථ, පි රිං උපට්ඨහථ, කුයල

යජට්ඨාපචායියනොයහොථා’’ති.ඉදිං කප්පයකො ාහ ං නාම.වස්සසහස්සස්ස
අච්චයයන පන සබ්බඤ්ඤුබුද්යධො යලොයක උප්පජ්ජිස්සතීති
යලොකපාලයදව ා ‘‘ඉය ො මාරිසා වස්සසහස්සස්ස අච්චයයන බුද්යධො
යලොයක උප්පජ්ජිස්සතී’’ති උග්යඝොයසන් ා ආහිණ්ඩන්ති. ඉදිං 

බුද්ධයකො ාහ ං නාම. වස්සස ස්ස අච්චයයන චක්කවත්තී රාජා 
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උප්පජ්ජිස්සතීතියදව ා‘‘ඉය ොමාරිසාවස්සස ස්සඅච්චයයනචක්කවත්තී
රාජා යලොයක උප්පජ්ජිස්සතී’’ති උග්යඝොයසන්තියයො ආහිණ්ඩන්ති. ඉදිං 

චක්කෙත්තියකො ාහ ං නාම. ඉමානි තීණි යකොලාහලානි මහන් ානි 

යහොන්ති. 

ය සු බුද්ධයකොලාහලසද්දිං සුත්වා සකලදසසහස්සචක්කවාළයදව ා
එකය ො සන්නිපතිත්වා ‘‘අසුයකො නාම සත්ය ො බුද්යධො භවිස්සතී’’ති
ඤත්වා  ිං උපසඞ්කමිත්වා ආයාචන්ති. ආයාචමානා ච පුබ්බනිමිත්ය සු
උප්පන්යනසු ආයාචන්ති.  දා පන සබ්බාපි යදව ා එයකකචක්කවායළ
චතුමහාරාජසක්කසුයාමසන්තුසි සුනිම්මි වසවත්තිමහාබ්රහ්යමහි සද්ධිිං
එකචක්කවායළ සන්නිපතිත්වා තුසි භවයන යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං

ගන්ත්වා ‘‘මාරිසාතුම්යහහිදසපාරමියයොපූයරන්ය හිනසක්කසම්පත්තිිං, 

න මාරසම්පත්තිිං, න බ්රහ්මසම්පත්තිිං, න චක්කවත්තිසම්පත්තිිං

පත්යථන්ය හි පූරි ා, යලොකනිත්ථරණත්ථාය පන සබ්බඤ්ඤු ිං

පත්යථන්ය හිපූරි ා, යසොයවොඉදානිකායලොමාරිසා බුද්ධත් ායසමයයො, 
මාරිසාබුද්ධත් ායසමයයො’’තියාචිිංසු. 

අථ මහාසත්ය ො යදව ානිං පටිඤ්ඤිං අදත්වාව 

කාලදීපයදසකුලජයනත්තිආයුපරිච්යඡදවයසන පඤ්ච හාවිය ොකනං නාම 

වියලොයකසි.  ත්ථ ‘‘කායලො නු යඛො, අකායලො නු යඛො’’ති පඨමිං කාලිං
වියලොයකසි.  ත්ථ වස්සස සහස්සය ො උද්ධිං වඩ්ඪි ආයුකායලො කායලො

නාම න යහොති. කස්මා?  දා හි සත් ානිං ජාතිජරාමරණානි න
පඤ්ඤායන්ති. බුද්ධානඤ්ච ධම්මයදසනා තිලක්ඛණමුත් ා නාම නත්ථි.

ය සිං ‘‘අනිච්චිං, දුක්ඛිං, අනත් ා’’ති කයථන් ානිං ‘‘කිං නායම ිං 

කයථන්තී’’ති යනව යසො බ්බිං න සද්ධා බ්බිං මඤ්ඤන්ති,  ය ො 

අභිසමයයොනයහොති,  ස්මිිංඅසතිඅනියොනිකිංසාසනිංයහොති. ස්මායසො

අකායලො.වස්සස ය ො ඌනආයුකායලොපිකායලොනයහොති.කස්මා?  දා

සත් ා උස්සන්නකයලසා යහොන්ති, උස්සන්නකයලසානඤ්ච දින්යනො

ඔවායදො ඔවාදට්ඨායන න තිට්ඨති, උදයක දණ්ඩරාජි විය ඛිප්පිං විගච්ඡති. 

 ස්මා යසොපි අකායලො. වස්සස සහස්සය ො පන පට්ඨාය යහට්ඨා, 
වස්සස ය ො පට්ඨාය උද්ධිං ආයුකායලො කායලො නාම.  දා ච
වස්සස කායලො. අථමහාසත්ය ො‘‘නිබ්බත්ති බ්බකායලො’’තිකාලිංපස්සි. 

 ය ොදීපිංවියලොයකන්ය ොසපරිවායරචත් ායරොදීයපඔයලොයකත්වා

‘‘තීසු දීයපසුබුද්ධානනිබ්බත් න්ති, ජම්බුදීයපයයවනිබ්බත් න්තී’’තිදීපිං 
පස්සි. 

 ය ො ‘‘ජම්බුදීයපොනාමමහා දසයයොජනසහස්සපරිමායණො, ක රස්මිිං
නු යඛො පයදයස බුද්ධා නිබ්බත් න්තී’’ති ඔකාසිං වියලොයකන්ය ො
මජ්ඣිමයදසිංපස්සි.මජ්ඣිමයදයසොනාම– ‘‘පුරත්ථිමායදිසායගජඞ්ගලිං 
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නාමනිගයමො,  ස්සඅපයරනමහාසායලො,  ය ොපරිංපච්චන්තිමාජනපදා, 

ඔරය ො මජ්යඣ. පුබ්බදක්ඛිණාය දිසාය සල්ලවතී නාම නදී,  ය ො පරිං

පච්චන්තිමා ජනපදා, ඔරය ො මජ්යඣ. දක්ඛිණාය දිසාය යස කණ්ණිකිං

නාමනිගයමො,  ය ොපරිංපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරය ොමජ්යඣ. පච්ඡිමාය

දිසායථූණිංනාමබ්රාහ්මණගායමො,  ය ොපරිංපච්චන්තිමාජනපදා, ඔරය ො 

මජ්යඣ. උත් රාය දිසාය උසීරද්ධයජො නාම පබ්බය ො,  ය ො පරිං

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

වුත්ය ො පයදයසො. යසො ආයාමය ො තීණි යයොජනස ානි, විත්ථාරය ො

අඩ්ඪය යොනි, පරික්යඛපය ො නව යයොජනස ානීති එ ස්මිිං පයදයස

බුද්ධා, පච්යචකබුද්ධා, අග්ගසාවකා, අසීති මහාසාවකා, චක්කවත්තිරාජා
අඤ්යඤ ච මයහසක්ඛා ඛත්තියබ්රාහ්මණගහපතිමහාසාලා උප්පජ්ජන්ති.

ඉදඤ්යචත්ථ කපිලවත්ථු නාම නගරිං,  ත්ථ මයා නිබ්බත්ති බ්බන්ති
නිට්ඨිංඅගමාසි. 

 ය ොකුලිංවියලොයකන්ය ො‘‘බුද්ධානාමයවස්සකුයලවාසුද්දකුයල

වා න නිබ්බත් න්ති, යලොකසම්මය  පන ඛත්තියකුයල වා
බ්රාහ්මණකුයලවාතිද්වීසුයයව කුයලසුනිබ්බත් න්ති.ඉදානිචඛත්තියකුලිං

යලොකසම්ම ිං,  ත්ථනිබ්බත්තිස්සාමි. සුද්යධොදයනොනාම රාජා යම පි ා
භවිස්සතී’’තිකුලිං පස්සි. 

 ය ොමා රිංවියලොයකන්ය ො‘‘බුද්ධමා ානාමයලොලාසුරාධුත් ාන 

යහොති, කප්පස සහස්සිං පන පූරි පාරමී ජාතිය ො පට්ඨාය

අඛණ්ඩපඤ්චසීලායයවයහොති. අයඤ්චමහාමායානාමයදවීඑදිසී, අයිංයම

මා ා භවිස්සති, කත් කිං පනස්සා ආයූති දසන්නිං මාසානිං උපරි සත් 
දිවසානී’’තිපස්සි. 

ඉති ඉමිං පඤ්චමහාවියලොකනිං වියලොයකත්වා ‘‘කායලො යම මාරිසා 

බුද්ධභාවායා’’තියදව ානිංසඞ්ගහිංකයරොන්ය ොපටිඤ්ඤිංදත්වා‘‘ගච්ඡථ, 
තුම්යහ’’ති  ායදව ාඋයයෙොයජත්වාතුසි යදව ාහිපරිවුය ොතුසි පුයර
නන්දනවනිංපාවිසි. සබ්බයදවයලොයකසුහිනන්දනවනිංඅත්ථියයව. ත්ථ

නිං යදව ා ‘‘ඉය ො චුය ො සුගතිිං ගච්ඡ, ඉය ො චුය ො සුගතිිං ගච්ඡා’’ති
පුබ්යබක කුසලකම්යමොකාසිං සාරයමානා විචරන්ති. යසො එවිං යදව ාහි
කුසලිං සාරයමානාහි පරිවුය ො  ත්ථ විචරන්ය ො චවිත්වා මහාමායාය
යදවියාකුච්ඡිස්මිිංපටිසන්ධිිංගණ්හි. 

 ස්ස ආවිභාවත්ථිං අයමනුපුබ්බිකථා –  දා කර කපිලවත්ථුනගයර

ආසාළ්හිනක්ඛත් ිං සඞ්ඝුට්ඨිං අයහොසි, මහාජයනො නක්ඛත් ිං කීළති.
මහාමායාපියදවීපුයරපුණ්ණමායසත් මදිවසය ොපට්ඨායවිග සුරාපානිං 
මාලාගන්ධවිභූතිසම්පන්නිං නක්ඛත් කීළිං අනුභවමානා සත් යම දිවයස
පාය ොව උට්ඨාය ගන්යධොදයකන න්හායිත්වා චත් ාරි ස සහස්සානි
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පටුන 

විස්සජ්යජත්වා මහාදානිං දත්වා සබ්බාලඞ්කාරවිභූසි ා වරයභොජනිං
භුඤ්ජිත්වා උයපොසථඞ්ගානි අධිට්ඨාය අලඞ්ක පටියත් ිං සිරිගබ්භිං
පවිසිත්වා සිරිසයයනනිපන්නා නිද්දිං ඔක්කමමානා ඉමිං සුපිනිං අද්දස –
‘චත් ායරො කර නිං මහාරාජායනො සයයනයනව සද්ධිිං උක්ඛිපිත්වා 
හිමවන් ිං යනත්වා සට්ඨියයොජනියකමයනොසිලා යලසත් යයොජනිකස්ස
මහාසාලරුක්ඛස්ස යහට්ඨා ඨයපත්වා එකමන් ිං අට්ඨිංසු. අථ යනසිං
යදවියයොආගන්ත්වායදවිිංඅයනො ත් දහිං යනත්වාමනුස්සමලහරණත්ථිං
න්හායපත්වා දිබ්බවත්ථිං නිවාසායපත්වා ගන්යධහි විලිම්පායපත්වා

දිබ්බපුප්ඵානිපිළන්ධායපත්වා ය ො අවිදූයරඑයකො රජ පබ්බය ො අත්ථි, 

 ස්ස අන්ය ො කනකවිමානිං අත්ථි,  ත්ථ පාචීනසීසකිං දිබ්බසයනිං
පඤ්ඤායපත්වානිපජ්ජායපසුිං.අථයබොධිසත්ය ොයස වරවාරයණොහුත්වා

 ය ො අවිදූයර එයකො සුවණ්ණපබ්බය ො අත්ථි,  ත්ථ විචරිත්වා  ය ො
ඔරුය්හ රජ පබ්බ ිං අභිරුහිත්වා උත් රදිසය ො ආගම්ම
රජ දාමවණ්ණායයසොණ්ඩායයස පදුමිංගයහත්වා යකොඤ්චනාදිංනදිත්වා
කනකවිමානිං පවිසිත්වා මාතුසයනිං තික්ඛත්තුිං පදක්ඛිණිං කත්වා 
දක්ඛිණපස්සිං ඵායලත්වා කුච්ඡිිං පවිට්ඨසදියසො අයහොසී’ති. එවිං 
උත් රාසාළ්හනක්ඛත්ය නපටිසන්ධිිංගණ්හි. 

පුනදිවයස පබුද්ධා යදවී  ිං සුපිනිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා 
චතුසට්ඨිමත්ය  බ්රාහ්මණපායමොක්යඛ පක්යකොසායපත්වා
යගොමයහරිතූපලිත් ාය ලාජාදීහි ක මඞ්ගලසක්කාරාය භූමියා මහාරහානි
ආසනානි පඤ්ඤායපත්වා  ත්ථ නිසින්නානිං බ්රාහ්මණානිං
සප්පිමධුසක්ඛරාභිසඞ්ඛ ස්ස වරපායාසස්ස සුවණ්ණරජ පාතියයො 

පූයරත්වා සුවණ්ණරජ පාතීහියයව පටිකුජ්ජිත්වා අදාසි, අඤ්යඤහි ච 
අහ වත්ථකපිලගාවිදානාදීහි ය  සන් ප්යපසි. අථ යනසිං සබ්බකායමහි
සන් ප්පි ානිං සුපිනිංආයරොචායපත්වා‘‘කිංභවිස්සතී’’තිපුච්ඡි.බ්රාහ්මණා

ආහිංසු ‘‘මා චින් යි, මහාරාජ, යදවියාය කුච්ඡිම්හිගබ්යභොපතිට්ඨිය ො, 

යසො ච යඛො පුරිසගබ්යභො, න ඉත්ථිගබ්යභො, පුත්ය ො ය  භවිස්සති. යසො

සයච අගාරිං අජ්ඣාවසිස්සති, රාජා භවිස්සති චක්කවත්තී; සයච අගාරා

නික්ඛම්ම පබ්බජිස්සති, බුද්යධොභවිස්සතියලොයකවිවට්ටච්ඡයදො’’ති. 

යබොධිසත් ස්ස පන මාතුකුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිග්ගහණක්ඛයණ 
එකප්පහායරයනව සකලදසසහස්සී යලොකධාතු සඞ්කම්පි සම්පකම්පි
සම්පයවධි. බාත්තිිංසපුබ්බනිමිත් ානි පාතුරයහසුිං – දසසු
චක්කවාළසහස්යසසු අප්පමායණොඔභායසො ඵරි. ස්ස ිං සිරිිං දට්ඨුකාමා

වියඅන්ධාචක්ඛූනි පටිලභිිංසු, බධිරාසද්දිංසුණිිංසු, මූගාසමාලපිිංසු, ඛුජ්ජා 

උජුගත් ා අයහසුිං, පඞ්ගුලා පදසා ගමනිං පටිලභිිංසු, බන්ධනග ා

සබ්බසත් ා අන්දුබන්ධනාදීහි මුච්චිිංසු, සබ්බනරයකසු අග්ගි නිබ්බායි, 

යපත්තිවිසයය ඛුප්පිපාසා වූපසමි, තිරච්ඡානානිං භයිං නායහොසි, 

සබ්බසත් ානිං යරොයගො වූපසමි, සබ්බසත් ා පියිංවදා අයහසුිං, 
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මධුයරනාකායරන අස්සා හසිිංසු, වාරණා ගජ්ජිිංසු, සබ්බතූරියානි

සකසකනින්නාදිං මුඤ්චිිංසු, අඝට්ටි ානියයව මනුස්සානිං හත්ථූපගාදීනි 

ආභරණානි විරවිිංසු, සබ්බදිසා විප්පසන්නා අයහසුිං, සත් ානිං සුඛිං

උප්පාදයමායනො මුදුසී ලවාය ො වායි, අකාලයමයඝො වස්සි, පථවිය ොපි

උදකිං උබ්භිජ්ජිත්වා විස්සන්දි, පක්ඛියනො ආකාසගමනිං විජහිිංසු, නදියයො

අසන්දමානා අට්ඨිංසු, මහාසමුද්යද මධුරිංඋදකිං අයහොසි, සබ්බත්ථකයමව

පඤ්චවණ්යණහි පදුයමහි සඤ්ඡන්න යලො අයහොසි, ථලජජලජාදීනි

සබ්බපුප්ඵානි පුප්ඵිිංසු, රුක්ඛානිං ඛන්යධසු ඛන්ධපදුමානි, සාඛාසු

සාඛාපදුමානි, ල ාසු ල ාපදුමානි පුප්ඵිිංසු, ථයල සිලා ලානි භින්දිත්වා

උපරූපරි සත්  සත්  හුත්වා දණ්ඩපදුමානි නාම නික්ඛමිිංසු, ආකායස 

ඔලම්බකපදුමානි නාම නිබ්බත්තිිංසු, සමන් ය ො පුප්ඵවස්සා වස්සිිංසු, 

ආකායස දිබ්බතූරියානි වජ්ජිිංසු, සකලදසසහස්සියලොකධාතු වට්යටත්වා

විස්සට්ඨමාලාගුයළො විය, උප්ළියළත්වා බද්ධමාලාකලායපො විය, 
අලඞ්ක පටියත් ිංමාලාසනිංවියච එකමාලාමාලිනීවිප්ඵුරන් වාළබීජනී
පුප්ඵධූමගන්ධපරිවාසි ාපරමයසොභග්ගප්පත් ා අයහොසි. 

එවිං ගහි පටිසන්ධිකස්ස යබොධිසත් ස්ස පටිසන්ධිය ො පට්ඨාය 
යබොධිසත් ස්ස යචව යබොධිසත් මාතුයා ච උපද්දවනිවාරණත්ථිං
ඛග්ගහත්ථාචත් ායරො යදවපුත් ාආරක්ඛිංගණ්හිිංසු.යබොධිසත් මාතුපන

පුරියසසු රාගචිත් ිං නුප්පජ්ජි, ලාභග්ගයසග්ගප්පත් ා ච අයහොසි සුඛිනී
අකලන් කායා. යබොධිසත් ඤ්ච අන්ය ොකුච්ඡිග ිං විප්පසන්යන
මණිර යන ආවු පණ්ඩුසුත් ිං විය පස්සති. යස්මා ච යබොධිසත්ය න

වසි කුච්ඡිනාමයචතියගබ්භසදිසායහොති, නසක්කා අඤ්යඤනසත්ය න

ආවසිතුිං වා පරිභුඤ්ජිතුිං වා,  ස්මා යබොධිසත් මා ා සත් ාහජාය  
යබොධිසත්ය  කාලිං කත්වා තුසි පුයර නිබ්බත් ති. යථා ච අඤ්ඤා
ඉත්ථියයො දස මායස අපත්වාපි අතික්කමිත්වාපි නිසින්නාපි නිපන්නාපි

විජායන්ති, න එවිං යබොධිසත් මා ා. සා පන යබොධිසත් ිං දස මායස

කුච්ඡිනාපරිහරිත්වාඨි ාවවිජායති.අයිං යබොධිසත්ත ාතුධම් තා. 

මහාමායාපියදවීපත්ය නය ලිංවියදසමායසකුච්ඡිනායබොධිසත් ිං 
පරිහරිත්වා පරිපුණ්ණගබ්භා ඤාතිඝරිං ගන්තුකාමා සුද්යධොදනමහාරාජස්ස

ආයරොයචසි– ‘‘ඉච්ඡාමහිං, යදව, කුලසන් කිංයදවදහනගරිංගන්තු’’න්ති.
රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා කපිලවත්ථුය ො යාව යදවදහනගරා මග්ගිං
සමිං කායරත්වා කදලිපුණ්ණඝටධජපටාකාදීහි අලඞ්කාරායපත්වා යදවි
සුවණ්ණසිවිකාය නිසීදායපත්වා අමච්චසහස්යසන උක්ඛිපායපත්වා
මහන්ය න පරිවායරන යපයසසි. ද්වින්නිං පන නගරානිං අන් යර

උභයනගරවාසීනම්පි ලුම්බිනීවනිං නාම මඞ්ගලසාලවනිං අත්ථි,  ස්මිිං

සමයය මූලය ො පට්ඨාය යාව අග්ගසාඛා සබ්බිං එකපාලිඵුල්ලිං අයහොසි, 

සාඛන් යරහියචවපුප්ඵන් යරහිචපඤ්චවණ්ණාභමරගණා නානප්පකාරා
ච සකුණසඞ්ඝා මධුරස්සයරන විකූජන් ා විචරන්ති. සකලිං ලුම්බිනීවනිං 
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චිත් ල ාවනසදිසිං, මහානුභාවස්ස රඤ්යඤො සුසජ්ජි ිං ආපානමණ්ඩලිං
විය අයහොසි. යදවියා  ිං දිස්වා සාලවනකීළිං කීළිතුකාම ාචිත් ිං උදපාදි.
අමච්චා යදවිිං ගයහත්වා සාලවනිං පවිසිිංසු. සා මඞ්ගලසාලමූලිං ගන්ත්වා

සාලසාඛිං ගණ්හිතුකාමා අයහොසි, සාලසාඛා සුයසදි යවත් ග්ගිං විය
ඔනමිත්වා යදවියා හත්ථපථිං උපගඤ්ඡි. සා හත්ථිං පසායරත්වා සාඛිං
අග්ගයහසි.  ාවයදව චස්සා කම්මජවා ා චලිිංසු. අථස්සා සාණිිං
පරික්ඛිපිත්වා මහාජයනො පටික්කමි. සාලසාඛිං ගයහත්වා තිට්ඨමානාය
එවස්සා ගබ්භවුට්ඨානිං අයහොසි.  ඞ්ඛණිංයයව චත් ායරො විසුද්ධචිත් ා
මහාබ්රහ්මායනො සුවණ්ණජාලිං ආදාය සම්පත් ා ය න සුවණ්ණජායලන

යබොධිසත් ිං සම්පටිච්ඡිත්වා මාතු පුරය ො ඨයපත්වා ‘‘අත් මනා, යදවි, 

යහොහි, මයහසක්යඛොය පුත්ය ොඋප්පන්යනො’’තිආහිංසු. 

යථා පන අඤ්යඤ සත් ා මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛමන් ා පටිකූයලන 

අසුචිනා මක්ඛි ා නික්ඛමන්ති, න එවිං යබොධිසත්ය ො. යසො පන 

ධම්මාසනය ො ඔ රන්ය ො ධම්මකථියකො විය, නිස්යසණිය ො ඔ රන්ය ො

පුරියසො විය, ච ද්යව ච හත්යථ ද්යව ච පායද පසායරත්වා ඨි යකොව
මාතුකුච්ඡිසම්භයවන යකනචි අසුචිනා අමක්ඛිය ො සුද්යධො විසයදො
කාසිකවත්යථ නික්ඛිත් මණිර නිං විය යජො යන්ය ො මාතුකුච්ඡිය ො
නික්ඛමි. එවිං සන්ය පි යබොධිසත් ස්ස ච යබොධිසත් මාතුයා ච 
සක්කාරත්ථිං ආකාසය ො ද්යව උදකධාරා නික්ඛමිත්වා යබොධිසත් ස්ස ච
මාතුයාචසරීයර උතුිංගාහායපසුිං. 

අථනිං සුවණ්ණජායලන පටිග්ගයහත්වා ඨි ානිං බ්රහ්මානිං හත්ථය ො 
චත් ායරොමහාරාජායනොමඞ්ගලසම්ම ායසුඛසම්ඵස්සායඅජිනප්පයවණියා

ගණ්හිිංසු, ය සිං හත්ථය ො මනුස්සා දුකූලචුම්බටයකන. මනුස්සානිං

හත්ථය ො මුච්චිත්වා පථවියිං පතිට්ඨාය පුරත්ථිමදිසිං ඔයලොයකසි, 
අයනකානිචක්කවාළසහස්සානිඑකඞ්ගණානිඅයහසුිං.  ත්ථයදවමනුස්සා

ගන්ධමාලාදීහි පූජයමානා ‘‘මහාපුරිස, ඉධ තුම්යහහි සදියසො අඤ්යඤො

නත්ථි, කුය ත්ථඋත් රි යරො’’තිආහිංසු. එවිං ච ස්යසො දිසා, ච ස්යසො

අනුදිසා, යහට්ඨා, උපරීතිදසදිසාඅනුවියලොයකත්වාඅත් නාසදිසිංකඤ්චි 

අදිස්වා ‘‘අයිං උත් රාදිසා’’ති සත් පදවීතිහායරන අගමාසි, මහාබ්රහ්මුනා 

යස ච්ඡත් ිං ධාරියමායනො, සුයායමන වාළබීජනිිං, අඤ්ඤාහි ච යදව ාහි 
යසසරාජකකුධභණ්ඩහත්ථාහි අනුගම්මමායනො.  ය ො සත් මපයද ඨිය ො 

‘‘අග්යගොහමස්මිිං යලොකස්සා’’තිආදිකිං ආසභිිං වාචිං නිච්ඡායරන්ය ො
සීහනාදිංනදි. 

යබොධිසත්ය ොහිතීසුඅත් භායවසුමාතුකුච්ඡිය ොනික්ඛන් මත්ය ොව 

වාචිං නිච්ඡායරසි මයහොසධත් භායව, යවස්සන් රත් භායව, ඉමස්මිිං
අත් භායවති. මයහොසධත් භායව කරස්ස මාතුකුච්ඡිය ො
නික්ඛන් මත් ස්යසවසක්යකොයදවරාජා ආගන්ත්වාචන්දනසාරිංහත්යථ
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පටුන 

ඨයපත්වා ගය ො, යසො  ිං මුට්ඨියිං කත්වාව නික්ඛන්ය ො. අථ නිං මා ා

‘‘ ා , කිංගයහත්වාආගය ොසී’’තිපුච්ඡි. ‘‘ඔසධිං, අම්මා’’ති.ඉතිඔසධිං 
ගයහත්වාආග ත් ා ‘‘ඔසධදාරයකො’’ත්යවවස්සනාමිං අකිංසු. ිංඔසධිං

ගයහත්වා චාටියිං පක්ඛිපිිංසු, ආග ාග ානිං අන්ධබධිරාදීනිං  යදව

සබ්බයරොගවූපසමාය යභසජ්ජිං අයහොසි.  ය ො ‘‘මහන් ිං ඉදිං ඔසධිං, 
මහන් ිං ඉදිං ඔසධ’’න්ති උප්පන්නවචනිං උපාදාය 

‘‘මයහොසයධො’’ත්යවවස්ස නාමිං ජා ිං. යවස්සන් රත් භායව පන

මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛන්ය ො දක්ඛිණහත්ථිං පසායරත්වා ‘‘අත්ථි නු යඛො, 

අම්ම, කඤ්චියගහස්මිිං, දානිං දස්සාමී’’තිවදන්ය ොනික්ඛමි.අථස්සමා ා

‘‘සධයන කුයල නිබ්බත්ය ොසි,  ා ා’’ති පුත් ස්ස හත්ථිං අත් යනො 
හත්ථ යලකත්වා සහස්සත්ථවිකිං ඨයපසි. ඉමස්මිිං පන අත් භායව ඉමිං
සීහනාදිං නදීති එවිං යබොධිසත්ය ො තීසු අත් භායවසු මාතුකුච්ඡිය ො

නික්ඛන් මත්ය ොව වාචිං නිච්ඡායරසි. යථා ච පටිසන්ධිග්ගහණක්ඛයණ, 
ජා ක්ඛයණපිස්ස ද්වත්තිිංස පුබ්බනිමිත් ානි පාතුරයහසුිං. යස්මිිං පන

සමයය අම්හාකිං යබොධිසත්ය ො ලුම්බිනීවයන ජාය ො,  ස්මිිංයයව සමයය

රාහුලමා ායදවී, ආනන්දත්යථයරො, ඡන්යනොඅමච්යචො, කාළුදායීඅමච්යචො, 

කණ්ඩයකො අස්සරාජා, මහායබොධිරුක්යඛො, ච ස්යසො නිධිකුම්භියයො ච

ජා ා.  ත්ථ එකා ගාවු ප්පමාණා, එකා අඩ්ඪයයොජනප්පමාණා, එකා

තිගාවු ප්පමාණා, එකායයොජනප්පමාණා අයහොසීති. ඉයම සත්තසහජාතා 
නාම. 

උභයනගරවාසියනො යබොධිසත් ිං ගයහත්වා කපිලවත්ථුනගරයමව
අගමිංසු.  ිං දිවසිංයයව ච ‘‘කපිලවත්ථුනගයර සුද්යධොදනමහාරාජස්ස

පුත්ය ොජාය ො, අයිංකුමායරොයබොධි යල නිසීදිත්වාබුද්යධොභවිස්සතී’’ති
 ාවතිිංසභවයන හට්ඨතුට්ඨා යදවසඞ්ඝා යචලුක්යඛපාදීනි පවත්ය න් ා
කීළිිංසු.  ස්මිිං සමයය සුද්යධොදනමහාරාජස්ස කුලූපයකො 
අට්ඨසමාපත්තිලාභී කාළයදවීයලො නාම  ාපයසො භත් කච්චිං කත්වා
දිවාවිහාරත්ථාය  ාවතිිංසභවනිංගන්ත්වා ත්ථ දිවාවිහාරිංනිසින්යනො ා

යදව ා කීළමානා දිස්වා ‘‘කිංකාරණා තුම්යහ එවිං තුට්ඨමානසා කීළථ, 

මය්හම්යප ිං කාරණිං කයථථා’’ති පුච්ඡි. යදව ා ආහිංසු ‘‘මාරිස, 

සුද්යධොදනරඤ්යඤො පුත්ය ො ජාය ො, යසො යබොධි යල නිසීදිත්වා බුද්යධො

හුත්වා ධම්මචක්කිං පවත්ය ස්සති,  ස්ස අනන් ිං බුද්ධලීළිං දට්ඨුිං 
ධම්මඤ්ච යසොතුිං ලච්ඡාමාති ඉමිනා කාරයණන තුට්ඨාම්හා’’ති.  ාපයසො
 ාසිංවචනිං සුත්වාඛිප්පිංයදවයලොකය ොඔරුය්හරාජනියවසනිං පවිසිත්වා 

පඤ්ඤත් ාසයන නිසින්යනො ‘‘පුත්ය ො කර ය , මහාරාජ, ජාය ො, 
පස්සිස්සාමින’’න්ති ආහ. රාජා අලඞ්ක පටියත් ිංකුමාරිංආහරායපත්වා

 ාපසිං වන්දායපතුිං අභිහරි, යබොධිසත් ස්ස පාදා පරිවත්තිත්වා  ාපසස්ස
ජටාසු පතිට්ඨහිිංසු. යබොධිසත් ස්ස හි ය නත් භායවන
වන්දි බ්බයුත් යකො නාම අඤ්යඤො නත්ථි. සයච හි අජානන් ා 

යබොධිසත් ස්ස සීසිං  ාපසස්ස පාදමූයල ඨයපයයිං, සත් ධා  ස්ස මුද්ධා
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ඵයලයෙ.  ාපයසො ‘‘නයමඅත් ානිංනායසතුිංයුත් ’’න්තිඋට්ඨායාසනා
යබොධිසත් ස්ස අඤ්ජලිිං පග්ගයහසි. රාජා  ිං අච්ඡරියිං දිස්වා අත් යනො
පුත් ිංවන්දි. 

 ාපයසො අතීය  චත් ාලීස කප්යප, අනාගය  චත් ාලීසාති අසීති
කප්යප අනුස්සරති.යබොධිසත් ස්සලක්ඛණසම්පත්තිිංදිස්වා‘‘භවිස්සතිනු

යඛො බුද්යධො, උදාහු යනො’’ති ආවජ්යජත්වා උපධායරන්ය ො ‘‘නිස්සිංසයිං

බුද්යධො භවිස්සතී’’ති ඤත්වා ‘‘අච්ඡරියපුරියසො අය’’න්ති සි ිං අකාසි.

 ය ො ‘‘අහිං ඉමිං බුද්ධභූ ිං දට්ඨුිං ලභිස්සාමි නු යඛො, යනො’’ති

උපධායරන්ය ො ‘‘නලභිස්සාමි, අන් රායයවකාලිංකත්වාබුද්ධසය නපි 
බුද්ධසහස්යසනපි ගන්ත්වා යබොයධතුිං අසක්කුයණයයෙ අරූපභයව
නිබ්බත්තිස්සාමී’’තිදිස්වා‘‘එවරූපිං නාමඅච්ඡරියපුරිසිංබුද්ධභූ ිංදට්ඨුිංන

ලභිස්සාමි, මහතීව යමජානි භවිස්සතී’’තිපයරොදි. 

මනුස්සාදිස්වා‘‘අම්හාකිංඅයයෙොඉදායනවහසිත්වාපුනපයරොදි. කිංනු

යඛො, භන්ය , අම්හාකිං අයෙපුත් ස්ස යකොචි අන් රායයො භවිස්සතී’’ති 

පුච්ඡිිංසු. ‘‘නත්යථ ස්සඅන් රායයො, නිස්සිංසයයනබුද්යධොභවිස්සතී’’ති.

අථ ‘‘කස්මා පයරොදිත්ථා’’ති? ‘‘එවරූපිං පුරිසිං බුද්ධභූ ිං දට්ඨුිං න

ලභිස්සාමි, ‘මහතී ව  යම ජානි භවිස්සතී’ති අත් ානිං අනුයසොචන්ය ො
යරොදාමී’’ති ආහ.  ය ො යසො ‘‘කිං නු යඛො යම ඤා යකසු යකොචි එ ිං

බුද්ධභූ ිං දට්ඨුිං ලභිස්සති, න ලභිස්සතී’’ති උපධායරන්ය ො අත් යනො
භාගියනයෙිංනාළකදාරකිංඅද්දස.යසොභගිනියායගහිංගන්ත්වා‘‘කහිංය 

පුත්ය ො නාළයකො’’ති? ‘‘අත්ථියගයහ, අයො’’ති. ‘‘පක්යකොසාහින’’න්ති

පක්යකොසායපත්වා අත් යනො සන්තිකිං ආග ිං කුමාරිං ආහ – ‘‘ ා , 

සුද්යධොදනමහාරාජස්සකුයලපුත්ය ොජාය ො, බුද්ධඞ්කුයරොඑස, පඤ්චතිිංස

වස්සානි අතික්කමිත්වා බුද්යධො භවිස්සති, ත්විං එ ිං දට්ඨුිං ලභිස්සසි, 
අජ්යජව පබ්බජාහී’’ති. සත් ාසීතියකොටිධයන කුයල නිබ්බත් දාරයකොපි
‘‘න මිං මාතුයලො අනත්යථ නියයොයජස්සතී’’ති චින්ය ත්වා  ාවයදව 

අන් රාපණය ො කාසායානි යචව මත්තිකාපත් ඤ්ච ආහරායපත්වා
යකසමස්සුිංඔහායරත්වා කාසායානිවත්ථානිඅච්ඡායදත්වා ‘‘යයො යලොයක

උත් මපුග්ගයලො,  ිං උද්දිස්ස මය්හිං පබ්බජ්ජා’’ති යබොධිසත් ාභිමුඛිං
අඤ්ජලිිං පග්ගය්හ පඤ්චපතිට්ඨිය න වන්දිත්වා පත් ිං ථවිකාය
පක්ඛිපිත්වා අිංසකූයට ලග්යගත්වා හිමවන් ිං පවිසිත්වා සමණධම්මිං 
අකාසි. යසො පරමාභිසම්යබොධිිං පත් ිං  ථාග ිං උපසඞ්කමිත්වා 
නාළකපටිපදිං කථායපත්වා පුන හිමවන් ිං පවිසිත්වා අරහත් ිං පත්වා
උක්කට්ඨපටිපදිං පටිපන්යනො සත්ය ව මායස ආයුිං පායලත්වා එකිං
සුවණ්ණපබ්බ ිං නිස්සාය ඨි යකොව අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා
පරිනිබ්බායි. 
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යබොධිසත් ම්පියඛොපඤ්චයමදිවයසසීසිංන්හායපත්වා‘‘නාමග්ගහණිං 
ගණ්හිස්සාමා’’ති රාජභවනිං චතුජ්ජාතිකගන්යධහි විලිම්පිත්වා
ලාජාපඤ්චමකානි පුප්ඵානි විකරිත්වා අසම්භින්නපායාසිං පචායපත්වා
තිණ්ණිංයවදානිංපාරඞ්ගය  අට්ඨස බ්රාහ්මයණනිමන්ය ත්වාරාජභවයන
නිසීදායපත්වා සුයභොජනිං යභොයජත්වා මහාසක්කාරිං කත්වා ‘‘කිං නු යඛො 
භවිස්සතී’’තිලක්ඛණානිපරිග්ගහායපසුිං.ය සු– 

‘‘රායමොධයජොලක්ඛයණොචාපිමන්තී, යකොණ්ඩඤ්යඤොචයභොයජො

සුයායමො සුදත්ය ො; 

එය   දා අට්ඨ අයහසුිං බ්රාහ්මණා, ඡළඞ්ගවා මන් ිං 
වියාකරිිංසූ’’ති.– 

ඉයම අට්යඨව බ්රාහ්මණා  ක්ඛණපරිග් ාහකා අයහසුිං.
පටිසන්ධිග්ගහණදිවයස සුපියනොපි එය යහව පරිග්ගහිය ො. ය සු සත් 

ජනා ද්යව අඞ්ගුලියයො උක්ඛිපිත්වා ද්යවධා බොකරිිංසු – ‘‘ඉයමහි
ලක්ඛයණහි සමන්නාගය ො අගාරිං අජ්ඣාවසමායනො රාජා යහොති

චක්කවත්තී, පබ්බජමායනො බුද්යධො’’ති, සබ්බිං චක්කවත්තිරඤ්යඤො
සිරිවිභවිං ආචික්ඛිිංසු. ය සිං පන සබ්බදහයරො යගොත් ය ො
යකොණ්ඩඤ්යඤො නාම මාණයවො යබොධිසත් ස්ස වරලක්ඛණනිප්ඵත්තිිං 

ඔයලොයකත්වා – ‘‘ඉමස්ස අගාරමජ්යඣ ඨානකාරණිං නත්ථි, 

එකන්ය යනස විවට්ටච්ඡයදො බුද්යධො භවිස්සතී’’ති එකයමව අඞ්ගුලිිං
උක්ඛිපිත්වා එකිංසබොකරණිං බොකාසි. අයඤ්හි ක ාධිකායරො
පච්ඡිමභවිකසත්ය ො පඤ්ඤාය ඉ යර සත්  ජයන අභිභවිත්වා ‘‘ඉයමහි 

ලක්ඛයණහි සමන්නාග ස්ස අගාරමජ්යඣ ඨානිං නාම නත්ථි, අසිංසයිං

බුද්යධො භවිස්සතී’’ති එකයමව ගතිිං අද්දස,  ස්මා එකිං අඞ්ගුලිිං
උක්ඛිපිත්වා එවිං බොකාසි. අථස්ස නාමිං ගණ්හන් ා සබ්බයලොකස්ස
අත්ථසිද්ධිකරත් ා‘‘සිද්ධත්යථො’’තිනාමමකිංසු. 

අථ ය  බ්රාහ්මණා අත් යනො ඝරානි ගන්ත්වා පුත්ය ආමන් යිිංසු – 

‘‘ ා ා, අම්යහ මහල්ලකා, සුද්යධොදනමහාරාජස්ස පුත් ිං සබ්බඤ්ඤු ිං

පත් ිං මයිං සම්භයවයොම වා යනො වා, තුම්යහ  ස්මිිං කුමායර
සබ්බඤ්ඤු ිංපත්ය  ස්සසාසයන පබ්බයජයොථා’’ති.ය සත් පිජනා

යාව ායුකිං ඨත්වා යථාකම්මිං ග ා, යකොණ්ඩඤ්ඤමාණයවොව අයරොයගො
අයහොසි. යසො මහාසත්ය  වුඩ්ඪිමන්වාය මහාභිනික්ඛමනිං අභිනික්ඛමිත්වා

අනුක්කයමනඋරුයවලිං ගන්ත්වා ‘‘රමණීයයො, ව  අයිං භූමිභායගො, අලිං
වතිදිං කුලපුත් ස්ස පධානත්ථිකස්ස පධානායා’’ති චිත් ිං උප්පායදත්වා
 ත්ථ වාසිං උපගය  ‘‘මහාපුරියසො පබ්බජිය ො’’ති සුත්වා ය සිං 
බ්රාහ්මණානිං පුත්ය  උපසඞ්කමිත්වා එවමාහ ‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො කර

පබ්බජිය ො, යසො නිස්සිංසයිං බුද්යධො භවිස්සති. සයච තුම්හාකිං පි යරො

අයරොගාඅස්සු, අජ්ජ නික්ඛමිත්වාපබ්බයජයයිං.සයචතුම්යහපිඉච්යඡයොථ, 
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එථ, අහිං  ිං පුරිසිං අනුපබ්බජිස්සාමී’’ති. ය  සබ්යබ එකච්ඡන්දා භවිතුිං

නාසක්ඛිිංසු,  යයො ජනා න පබ්බජිිංසු. යකොණ්ඩඤ්ඤබ්රාහ්මණිං යජට්ඨකිං
කත්වා ඉ යරචත් ායරොපබ්බජිිංසු.ය පඤ්චපිජනාපඤ්චවග්ගියත්යථරා
නාමජා ා. 

 දා පන රාජා ‘‘කිං දිස්වා මය්හිං පුත්ය ො පබ්බජිස්සතී’’ති පුච්ඡි.

‘‘චත් ාරි පුබ්බනිමිත් ානී’’ති. ‘‘ක රඤ්චක රඤ්චා’’ති? ‘‘ජරාජිණ්ණිං, 

බොධි ිං, කාලක ිං, පබ්බජි ’’න්ති.රාජා‘‘ඉය ොපට්ඨායඑවරූපානිංමම

පුත් ස්ස සන්තිකිංඋපසඞ්කමිතුිංමාඅදත්ථ, මය්හිංපුත් ස්සබුද්ධභායවන

කම්මිං නත්ථි, අහිං මම පුත් ිං ද්විසහස්සදීපපරිවාරානිං චතුන්නිං
මහාදීපානිං ඉස්සරියාධිපච්චිං රජ්ජිං කායරන් ිං
ඡත්තිිංසයයොජනපරිමණ්ඩලාය පරිසාය පරිවු ිං ගගන යල විචරමානිං 
පස්සිතුකායමො’’ති.එවඤ්චපනවත්වාඉයමසිංචතුප්පකාරානිංනිමිත් ානිං
කුමාරස්ස චක්ඛුපයථ ආගමනනිවාරණත්ථිං චතූසු දිසාසු ගාවුය  ගාවුය 
ආරක්ඛිං ඨයපසි.  ිං දිවසිං පන මඞ්ගලට්ඨායන සන්නිපතිය සු අසීතියා
ඤාතිකුලසහස්යසසුඑයකයකොඑකයමකිංපුත් ිං පටිජානි–‘‘අයිංබුද්යධො

වා යහොතු රාජා වා, මයිං එකයමකිං පුත් ිං දස්සාම. සයචපි බුද්යධො

භවිස්සති, ඛත්තියසමයණයහවපුරක්ඛ පරිවාරිය ොවිචරිස්සති.සයචපිරාජා 

භවිස්සති, ඛත්තියකුමායරයහව පුරක්ඛ පරිවාරිය ො විචරිස්සතී’’ති. රාජාපි 
යබොධිසත් ස්ස උත් මරූපසම්පන්නා විග සබ්බයදොසා ධාතියයො
පච්චුපට්ඨායපසි. යබොධිසත්ය ො අනන්ය න පරිවායරන මහන්ය න
සිරියසොභග්යගනවඩ්ඪති. 

අයථකදිවසිං රඤ්යඤො ෙප්ප ඞ්  ං නාම අයහොසි.  ිං දිවසිං
සකලනගරිං යදවවිමානිං විය අලඞ්කයරොන්ති. සබ්යබ දාසකම්මකරාදයයො 
අහ වත්ථනිවත්ථා ගන්ධමාලාදිපටිමණ්ඩි ා රාජකුයල සන්නිප න්ති.
රඤ්යඤො කම්මන්ය  නඞ්ගලසහස්සිං යයොජීයති.  ස්මිිං පන දිවයස
එයකනූනඅට්ඨස නඞ්ගලානි සද්ධිිං බලිබද්දරස්මියයොත්ය හි

රජ පරික්ඛ ානි යහොන්ති, රඤ්යඤො ආලම්බනනඞ්ගලිං පන
රත් සුවණ්ණපරික්ඛ ිං යහොති. බලිබද්දානිං සිඞ්ගරස්මිපය ොදාපි 
සුවණ්ණපරික්ඛ ාවයහොන්ති.රාජාමහ ාපරිවායරනනික්ඛන්ය ොපුත් ිං
ගයහත්වා අගමාසි. කම්මන් ට්ඨායන එයකො ජම්බුරුක්යඛො බහලපලායසො
සන්දච්ඡායයො අයහොසි.  ස්ස යහට්ඨා කුමාරස්ස සයනිං පඤ්ඤපායපත්වා
උපරි සුවණ්ණ ාරකඛචි ිං වි ානිං බන්ධායපත්වා සාණිපාකායරන
පරික්ඛිපායපත්වාආරක්ඛිංඨපායපත්වාරාජා සබ්බාලඞ්කාරිංඅලඞ්කරිත්වා
අමච්චගණපරිවුය ො නඞ්ගලකරණට්ඨානිං අගමාසි.  ත්ථ රාජා 

සුවණ්ණනඞ්ගලිං ගණ්හාති, අමච්චා එයකනූනට්ඨස රජ නඞ්ගලානි, 
කස්සකා යසසනඞ්ගලානි. ය   ානි ගයහත්වා ඉය ො චිය ො ච කසන්ති.

රාජා පන ඔරය ො වා පාරිං ගච්ඡති, පාරය ො වා ඔරිං ආගච්ඡති. එ ස්මිිං
ඨායනමහාසම්පත්ති අයහොසි.යබොධිසත් ිං පරිවායරත්වානිසින්නාධාතියයො
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පටුන 

‘‘රඤ්යඤො සම්පත්තිිං පස්සිස්සාමා’’ති අන්ය ොසාණිය ො බහි නික්ඛන් ා.
යබොධිසත්ය ො ඉය ො චිය ො ච ඔයලොයකන්ය ො කඤ්චි අදිස්වා යවයගන
උට්ඨාය පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා ආනාපායන පරිග්ගයහත්වා පඨමජ්ඣානිං 
නිබ්බත්ය සි. ධාතියයො ඛජ්ජයභොජ්ජන් යර විචරමානා යථොකිං චිරායිිංසු.

යසසරුක්ඛානිං ඡායා නිවත් ා,  ස්ස පන රුක්ඛස්ස පරිමණ්ඩලා හුත්වා

අට්ඨාසි.ධාතියයො ‘‘අයෙපුත්ය ොඑකය ො’’තියවයගනසාණිිංඋක්ඛිපිත්වා
අන්ය ො පවිසමානා යබොධිසත් ිං සයයන පල්ලඞ්යකන නිසින්නිං  ඤ්ච

පාටිහාරියිං දිස්වාගන්ත්වා රඤ්යඤොආයරොයචසුිං – ‘‘යදව, කුමායරොඑවිං

නිසින්යනො, අඤ්යඤසිං රුක්ඛානිං ඡායා නිවත් ා, ජම්බුරුක්ඛස්ස පන
පරිමණ්ඩලා ඨි ා’’ති. රාජා යවයගනාගන්ත්වා පාටිහාරියිං දිස්වා – ‘‘ඉදිං

ය ,  ා , දුතියිංවන්දන’’න්තිපුත් ිංවන්දි. 

අථඅනුක්කයමනයබොධිසත්ය ොයසොළසවස්සුද්යදසියකොජාය ො.රාජා 
යබොධිසත් ස්ස තිණ්ණිං උතූනිං අනුච්ඡවියක  යයො පාසායද කායරසි –

එකිංනවභූමකිං, එකිං සත් භූමකිං, එකිංපඤ්චභූමකිං, චත් ාලීසසහස්සාච
නාටකත්ථියයො උපට්ඨායපසි. යබොධිසත්ය ො යදයවො විය

අච්ඡරාසඞ්ඝපරිවුය ො, අලඞ්ක නාටකපරිවුය ො, නිප්පුරියසහි තූරියයහි
පරිචාරියමායනොමහාසම්පත්තිිං අනුභවන්ය ොඋතුවායරනය සුපාසායදසු
විහරති. රාහුලමා ාපනස්සයදවීඅග්ගමයහසීඅයහොසි. 

 ස්යසවිං මහාසම්පත්තිිං අනුභවන් ස්ස එකදිවසිං ඤාතිසඞ්ඝස්ස

අබ්භන් යර අයිං කථා උදපාදි – ‘‘සිද්ධත්යථො කීළාපසුය ොව විචරති, 

කඤ්චි සිප්පිංන සික්ඛති, සඞ්ගායම පච්චුපට්ඨිය කිංකරිස්සතී’’ති. රාජා

යබොධිසත් ිංපක්යකොසායපත්වා–‘‘ ා ,  වඤා කා‘සිද්ධත්යථොකඤ්චි

සිප්පිං අසික්ඛිත්වාකීළාපසුය ොවවිචරතී’තිවදන්ති, එත්ථකිංපත් කායල

මඤ්ඤසී’’ති. යදව, මම සිප්පිං සික්ඛනකච්චිං නත්ථි, නගයර මම

සිප්පදස්සනත්ථිං යභරිිං චරායපථ ‘‘ඉය ො සත් යම දිවයස ඤා කානිං
සිප්පිං දස්යසස්සාමී’’ති. රාජා  ථා අකාසි. යබොධිසත්ය ො
අක්ඛණයවධිවාලයවධිධනුග්ගයහ සන්නිපා ායපත්වා මහාජනස්ස මජ්යඣ 

අඤ්යඤහි ධනුග්ගයහහි අසාධාරණිං ඤා කානිං ද්වාදසවිධිං සිප්පිං 
දස්යසසි.  ිං සරභඞ්ගජා යක ආග නයයයනව යවදි බ්බිං.  දාස්ස
ඤාතිසඞ්යඝොනික්කඞ්යඛො අයහොසි. 

අයථකදිවසිං යබොධිසත්ය ො උයොනභූමිිං ගන්තුකායමො සාරථිිං 
ආමන්ය ත්වා ‘‘රථිං යයොයජහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා
මහාරහිං උත් මරථිං සබ්බාලඞ්කායරන අලඞ්කරිත්වා කුමුදපත් වණ්යණ
චත් ායරො මඞ්ගලසින්ධයව යයොයජත්වා යබොධිසත් ස්ස පටියවයදසි.
යබොධිසත්ය ො යදවවිමානසදිසිංරථිංඅභිරුහිත්වාඋයොනාභිමුයඛොඅගමාසි.

යදව ා ‘‘සිද්ධත්ථකුමාරස්ස අභිසම්බුජ්ඣනකායලො ආසන්යනො, 
පුබ්බනිමිත් ිං දස්යසස්සාමා’’ති එකිං යදවපුත් ිං ජරාජජ්ජරිං ඛණ්ඩදන් ිං
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පලි යකසිං වඞ්කිං ඔභග්ගසරීරිං දණ්ඩහත්ථිං පයවධමානිං කත්වා
දස්යසසුිං. ිංයබොධිසත්ය ොයචවසාරථිච පස්සන්ති. ය ොයබොධිසත්ය ො

සාරථිිං – ‘‘සම්ම, යකො නායමස පුරියසො, යකසාපිස්ස න යථා 
අඤ්යඤස’’න්ති මහාපදායනආග නයයනපුච්ඡිත්වා  ස්ස වචනිං සුත්වා

‘‘ධීහරත්ථු ව  යභො ජාති, යත්ර හි නාම ජා ස්ස ජරා පඤ්ඤායිස්සතී’’ති
සිංවිග්ගහදයයො  ය ොව පටිනිවත්තිත්වා පාසාදයමව අභිරුහි. රාජා ‘‘කිං
කාරණාමමපුත්ය ොඛිප්පිං පටිනිවත්තී’’තිපුච්ඡි.‘‘ජිණ්ණකිංපුරිසිංදිස්වා

යදවා’’ති. ‘‘ජිණ්ණකිං දිස්වා පබ්බජිස්සතීති ආහිංසු, කස්මා මිං නායසථ, 

සීඝිං පුත් ස්ස නාටකානි සජ්යජථ, සම්පත්තිිං අනුභවන්ය ො පබ්බජ්ජාය
සතිිං න කරිස්සතී’’ති වත්වා ආරක්ඛිං වඩ්යඪත්වා සබ්බදිසාසු
අඩ්ඪයයොජයනඅඩ්ඪයයොජයනඨයපසි. 

පුයනකදිවසිං යබොධිසත්ය ො  යථව උයොනිං ගච්ඡන්ය ො යදව ාහි
නිම්මි ිං බොධි ිං පුරිසිං දිස්වා පුරිමනයයයනව පුච්ඡිත්වා සිංවිග්ගහදයයො
නිවත්තිත්වා පාසාදිං අභිරුහි. රාජාපි පුච්ඡිත්වා යහට්ඨා වුත් නයයයනව
සිංවිදහිත්වාපුනවඩ්යඪත්වාසමන් ාතිගාවු ප්පමායණපයදයසආරක්ඛිං 
ඨයපසි. අපරිං එකදිවසිං යබොධිසත්ය ො  යථව උයොනිං ගච්ඡන්ය ො
යදව ාහි නිම්මි ිං කාලක ිං දිස්වා පුරිමනයයයනව පුච්ඡිත්වා
සිංවිග්ගහදයයොපුනනිවත්තිත්වාපාසාදිංඅභිරුහි. රාජාපිපුච්ඡිත්වායහට්ඨා
වුත් නයයයනව සිංවිදහිත්වා පුන වඩ්යඪත්වා සමන් ා යයොජනප්පමායණ
පයදයසආරක්ඛිංඨයපසි.අපරිංපනඑකදිවසිංඋයොනිංගච්ඡන්ය ො යථව 

යදව ාහිනිම්මි ිංසුනිවත්ථිංසුපාරු ිංපබ්බජි ිංදිස්වා ‘‘යකොනායමයසො
සම්මා’’ති සාරථිිංපුච්ඡි.සාරථිකඤ්චාපිබුද්ධුප්පාදස්සඅභාවාපබ්බජි ිංවා 

පබ්බජි ගුයණවානජානාති, යදව ානුභායවනපන‘‘පබ්බජිය ොනාමායිං
යදවා’’ති වත්වා පබ්බජ්ජාය ගුයණ වණ්යණසි. යබොධිසත්ය ො පබ්බජ්ජාය
රුචිිං උප්පායදත්වා  ිං දිවසිං උයොනිං අගමාසි. දීඝභාණකා පනාහු
‘‘චත් ාරිනිමිත් ානිඑකදිවයසයනවදිස්වා අගමාසී’’ති. 

යසො  ත්ථ දිවසභාගිං කීළිත්වා මඞ්ගලයපොක්ඛරණියිං න්හායිත්වා
අත්ථඞ්ගය  සූරියය මඞ්ගලසිලාපට්යට නිසීදි අත් ානිං
අලඞ්කාරායපතුකායමො. අථස්ස පරිචාරකපුරිසා නානාවණ්ණානි දුස්සානි 
නානප්පකාරාආභරණවිකතියයොමාලාගන්ධවියලපනානිචආදායසමන් ා
පරිවායරත්වා අට්ඨිංසු.  ස්මිිං ඛයණ සක්කස්ස නිසින්නාසනිං උණ්හිං

අයහොසි. යසො ‘‘යකො නු යඛො මිං ඉමම්හා ඨානා චායවතුකායමො’’ති
උපධායරන්ය ො යබොධිසත් ස්ස අලඞ්කායරතුකාම ිං ඤත්වා විස්සකම්මිං

ආමන්ය සි ‘‘සම්ම විස්සකම්ම, සිද්ධත්ථකුමායරො අජ්ජ අඩ්ඪරත් සමයය

මහාභිනික්ඛමනිංනික්ඛමිස්සති, අයමස්සපච්ඡියමො අලඞ්කායරො, උයොනිං
ගන්ත්වා මහාපුරිසිං දිබ්බාලඞ්කායරහි අලඞ්කයරොහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති 

පටිස්සුණිත්වා යදව ානුභායවන  ඞ්ඛණිංයයව උපසඞ්කමිත්වා  ස්යසව
කප්පකසදියසො හුත්වා කප්පකස්ස හත්ථය ො යවඨනදුස්සිං ගයහත්වා
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පටුන 

යබොධිසත් ස්සසීසිංයවයඨසි. යබොධිසත්ය ොහත්ථසම්ඵස්යසයනව‘‘නායිං

මනුස්යසො, යදවපුත්ය ො එයසො’’ති අඤ්ඤාසි. යවඨයනන යවඨි මත්ය 
සීයස යමොළියිං මණිර නාකායරන දුස්සසහස්සිං අබ්භුග්ගඤ්ඡි. පුන 
යවයඨන් ස්ස දුස්සසහස්සන්ති දසක්ඛත්තුිං යවයඨන් ස්ස දස

දුස්සසහස්සානි අබ්භුග්ගච්ඡිිංසු. ‘‘සීසිං ඛුද්දකිං, දුස්සානි බහූනි, කථිං 
අබ්භුග්ග ානී’’ති න චින්ය  බ්බිං. ය සු හි සබ්බමහන් ිං

ආමලකපුප්ඵප්පමාණිං, අවයසසානි කුසුම්බකපුප්ඵප්පමාණානි අයහසුිං.
යබොධිසත් ස්සසීසිං කඤ්ජක්ඛගවච්ඡි ිංවියකුයෙකපුප්ඵිංඅයහොසි. 

අථස්සසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ස්සසබ්බ ාලාවචයරසුසකානිසකානි 

පටිභානානි දස්සයන්ය සු, බ්රාහ්මයණසු ‘‘ජයනන්දා’’තිආදිවචයනහි, 

සූ මාගධාදීසු නානප්පකායරහි මඞ්ගලවචනත්ථුතියඝොයසහි
සම්භායවන්ය සුසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ිං රථවරිංඅභිරුහි. ස්මිිංසමයය
‘‘රාහුලමා ාපුත් ිංවිජා ා’’තිසුත්වා සුද්යධොදනමහාරාජා‘‘පුත් ස්සයම
තුට්ඨිිං නියවයදථා’’ති සාසනිං පහිණි. යබොධිසත්ය ො  ිං සුත්වා ‘‘රාහු

ජාය ො, බන්ධනිං ජා ’’න්ති ආහ. රාජා ‘‘කිං යම පුත්ය ො අවචා’’ති 
පුච්ඡිත්වා ිංවචනිංසුත්වා‘‘ඉය ොපට්ඨායයමනත් ාරාහුලකුමායරොයයව
නාමයහොතූ’’ති ආහ. 

යබොධිසත්ය ොපි යඛො රථවරිං ආරුය්හ මහන්ය න යයසන
අතිමයනොරයමන සිරියසොභග්යගන නගරිං පාවිසි.  ස්මිිං සමයය
කසායගො මීනාමඛත්තියකඤ්ඤා උපරිපාසාදවර ලග ානගරිංපදක්ඛිණිං
කුරුමානස්ස යබොධිසත් ස්ස රූපසිරිිං දිස්වා ළිතියසොමනස්සජා ා ඉදිං
උදානිංඋදායනසි– 

‘‘නිබ්බු ා නූනසාමා ා, නිබ්බුය ොනූනයසො පි ා; 

නිබ්බු ානූනසානාරී, යස්සායිංඊදියසොපතී’’ති. 

යබොධිසත්ය ො  ිංසුත්වාචින්ය සි‘‘අයිං එවමාහ‘එවරූපිංඅත් භාවිං

පස්සන්තියාමාතුහදයිංනිබ්බායති, පිතුහදයිංනිබ්බායති, පජාපතියාහදයිං

නිබ්බායතී’ති! කස්මිිං නු යඛො නිබ්බුය  හදයිං නිබ්බු ිං නාම යහොතී’’ති? 
අථස්සකයලයසසු විරත් මානසස්ස එ දයහොසි – ‘‘රාගග්ගිම්හිනිබ්බුය  

නිබ්බු ිං නාම යහොති, යදොසග්ගිම්හි නිබ්බුය  නිබ්බු ිං නාම යහොති, 

යමොහග්ගිම්හි නිබ්බුය  නිබ්බු ිං නාම යහොති, මානදිට්ඨිආදීසු
සබ්බකයලසදරයථසුනිබ්බුය සු නිබ්බු ිංනාමයහොති.අයිංයමසුස්සවනිං

සායවසි, අහඤ්හි නිබ්බානිං ගයවසන්ය ො චරාමි, අජ්යජව මයා ඝරාවාසිං

ඡඩ්යඩත්වානික්ඛම්මපබ්බජිත්වා නිබ්බානිංගයවසිතුිංවට්ටති, අයිංඉමිස්සා
ආචරියභායගො යහොතූ’’ති කණ්ඨය ො ඔමුඤ්චිත්වා කසායගො මියා

ස සහස්සග්ඝනකිං මුත් ාහාරිං යපයසසි. සා ‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො මයි
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පටිබද්ධචිත්ය ො හුත්වා පණ්ණාකාරිං යපයසසී’’ති යසොමනස්සජා ා
අයහොසි. 

යබොධිසත්ය ොපි මහන්ය න සිරියසොභග්යගන අත් යනො පාසාදිං 
අභිරුහිත්වාසිරිසයයනනිපජ්ජි. ාවයදවචනිංසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ා 
නච්චගී ාදීසු සුසික්ඛි ා යදවකඤ්ඤා වියරූපයසොභග්ගප්පත් ා ඉත්ථියයො 
නානාතූරියානි ගයහත්වා සම්පරිවාරයිත්වා අභිරමායපන්තියයො
නච්චගී වාදි ානි පයයොජයිිංසු.යබොධිසත්ය ොකයලයසසුවිරත් චිත්  ාය
නච්චාදීසුඅනභිරය ොමුහුත් ිං නිද්දිංඔක්කමි. ාපිඉත්ථියයො‘‘යස්සත්ථාය

මයිං නච්චාදීනි පයයොයජම, යසො නිද්දිං උපගය ො, ඉදානි කමත්ථිං

කලමාමා’’ති ගහි ග්ගහි ානි තූරියානි අජ්යඣොත්ථරිත්වා නිපජ්ජිිංසු, 

ගන්ධය ලප්පදීපා ඣායන්ති. යබොධිසත්ය ො පබුජ්ඣිත්වා සයනපිට්යඨ 
පල්ලඞ්යකනනිසින්යනොඅද්දස ාඉත්ථියයොතූරියභණ්ඩානිඅවත්ථරිත්වා 

නිද්දායන්තියයො – එකච්චා පග්ඝරි යඛළා, ලාලාකලින්නගත් ා, එකච්චා

දන්ය  ඛාදන්තියයො, එකච්චාකාකච්ඡන්තියයො, එකච්චාවිප්පලපන්තියයො, 

එකච්චා විවටමුඛා, එකච්චා අපග වත්ථා, පාකටබීභච්ඡසම්බාධට්ඨානා.
යසො  ාසිං  ිං විප්පකාරිං දිස්වා භියයෙොයසොමත් ාය කායමසු
විරත් චිත්ය ො අයහොසි. ස්සඅලඞ්ක පටියත් ිං සක්කභවනසදිසම්පි ිං

මහා ලිං අපවිද්ධනානාකුණපභරි ිං ආමකසුසානිං විය උපට්ඨාසි,  යයො 

භවා ආදිත් යගහසදිසා ඛායිිංසු – ‘‘උපද්දු ිං ව  යභො, උපස්සට්ඨිං ව 

යභො’’තිඋදානිං පවත්ය සි, අතිවියපබ්බජ්ජායචිත් ිංනමි. 

යසො ‘‘අජ්යජව මයා මහාභිනික්ඛමනිං නික්ඛමිතුිං වට්ටතී’’ති සයනා 
උට්ඨායද්වාරසමීපිං ගන්ත්වා‘‘යකොඑත්ථා’’තිආහ.උම්මායර සීසිංකත්වා

නිපන්යනො ඡන්යනො ‘‘අහිං අයෙපුත්  ඡන්යනො’’ති ආහ. ‘‘අහිං අජ්ජ

මහාභිනික්ඛමනිංනික්ඛමිතුකායමො, එකිංයමඅස්සිංකප්යපහී’’තිආහ.යසො 

‘‘සාධු යදවා’’ති අස්සභණ්ඩිකිං ගයහත්වා අස්සසාලිං ගන්ත්වා
ගන්ධය ලපදීයපසු ජලන්ය සු සුමනපට්ටවි ානස්ස යහට්ඨා රමණීයය
භූමිභායග ඨි ිං කණ්ඩකිං අස්සරාජානිං දිස්වා ‘‘අජ්ජ මයා ඉමයමව
කප්යපතුිං වට්ටතී’’තිකණ්ඩකිංකප්යපසි. යසො කප්පියමායනොව අඤ්ඤාසි

‘‘අයිං කප්පනා අතිගාළ්හා, අඤ්යඤසු දිවයසසු උයොනකීළාදිගමයන

කප්පනා විය න යහොති, මය්හිං අයෙපුත්ය ො අජ්ජ මහාභිනික්ඛමනිං
නික්ඛමිතුකායමොභවිස්සතී’’ති. ය ොතුට්ඨමානයසොමහාහසි ිංහසි.යසො 

සද්යදො සකලනගරිං පත්ථරිත්වා ගච්යඡයෙ, යදව ා පන  ිං සද්දිං
නිරුම්භිත්වාන කස්සචියසොතුිංඅදිංසු. 

යබොධිසත්ය ොපියඛොඡන්නිංයපයසත්වාව‘‘පුත් ිං ාව පස්සිස්සාමී’’ති
චින්ය ත්වා නිසින්නපල්ලඞ්කය ො උට්ඨාය රාහුලමා ාය වසනට්ඨානිං 
ගන්ත්වාගබ්භද්වාරිංවිවරි. ස්මිිංඛයණඅන්ය ොගබ්යභගන්ධය ලපදීයපො

ඣායති, රාහුලමා ා සුමනමල්ලිකාදීනිං පුප්ඵානිං අම්බණමත්ය න
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පටුන 

අභිප්පකණ්ණසයයන පුත් ස්ස මත්ථයක හත්ථිං ඨයපත්වා නිද්දායති.
යබොධිසත්ය ොඋම්මායරපාදිංඨයපත්වාඨි යකොව ඔයලොයකත්වා‘‘සචාහිං

යදවියා හත්ථිං අපයනත්වා මම පුත් ිං ගණ්හිස්සාමි, යදවී පබුජ්ඣිස්සති, 

එවිං යම ගමනන් රායයො භවිස්සති, බුද්යධො හුත්වාව ආගන්ත්වා පුත් ිං
පස්සිස්සාමී’’ති පාසාද ලය ො ඔ රි. යිං පන ජා කට්ඨකථායිං ‘‘ දා

සත් ාහජාය ො රාහුලකුමායරොයහොතී’’තිවුත් ිං,  ිංයසසට්ඨකථාසුනත්ථි, 
 ස්මාඉදයමව ගයහ බ්බිං. 

එවිංයබොධිසත්ය ොපාසාද ලාඔ රිත්වාඅස්සසමීපිංගන්ත්වාඑවමාහ

– ‘‘ ා  කණ්ඩක, ත්විං අජ්ජ එකරත්තිිං මිං  ාරය, අහිං  ිං නිස්සාය
බුද්යධො හුත්වා සයදවකිං යලොකිං  ායරස්සාමී’’ති.  ය ො උල්ලඞ්ඝිත්වා
කණ්ඩකස්ස පිට්ඨිිං අභිරුහි. කණ්ඩයකො ගීවය ො පට්ඨාය ආයායමන
අට්ඨාරසහත්යථො යහොති  දනුච්ඡවියකන උබ්යබයධන සමන්නාගය ො
ථාමජවසම්පන්යනො සබ්බයසය ො යධො සඞ්ඛසදියසො. යසො සයච හයසයෙ

වාපදසද්දිං වාකයරයෙ, සද්යදොසකලනගරිංඅවත්ථයරයෙ. ස්මායදව ා

අත් යනො ආනුභායවන  ස්ස යථා න යකොචි සුණාති, එවිං හසි සද්දිං
සන්නිරුම්භිත්වා අක්කමනඅක්කමනපදවායර හත්ථ ලානි උපනායමසුිං.
යබොධිසත්ය ො අස්සවරස්ස පිට්ඨියවමජ්ඣගය ො ඡන්නිං අස්සස්ස වාලධිිං
ගාහායපත්වා අඩ්ඪරත් සමයය මහාද්වාරසමීපිං පත්ය ො.  දා පන රාජා
‘‘එවිංයබොධිසත්ය ොයායකායචියවලායනගරද්වාරිංවිවරිත්වානික්ඛමිතුිං
න සක්ඛිස්සතී’’ති ද්වීසු ද්වාරකවායටසු එයකකිං පුරිසසහස්යසන

විවරි බ්බිංකාරායපසි. යබොධිසත්ය ොථාමබලසම්පන්යනො, හත්ථිගණනාය

යකොටිසහස්සහත්ථීනිං බලිං ධායරති, පුරිසගණනාය

දසයකොටිසහස්සපුරිසානිං. යසො චින්ය සි ‘‘සයච ද්වාරිංනවිවරීයති, අජ්ජ
කණ්ඩකස්ස පිට්යඨ නිසින්යනොව වාලධිිං ගයහත්වා ඨිය න ඡන්යනන
සද්ධිිංයයවකණ්ඩකිංඌරූහිනිප්ළියළත්වා අට්ඨාරසහත්ථුබ්යබධිංපාකාරිං
උප්පතිත්වා අතික්කමිස්සාමී’’ති. ඡන්යනොපි චින්ය සි ‘‘සයච ද්වාරිං න

විවරීයති, අහිං අයෙපුත් ිං ඛන්යධ නිසීදායපත්වා කණ්ඩකිං දක්ඛියණන
හත්යථන කුච්ඡියිං පරික්ඛිපන්ය ො උපකච්ඡන් යර කත්වා පාකාරිං 
උප්පතිත්වා අතික්කමිස්සාමී’’ති.කණ්ඩයකොපි චින්ය සි ‘‘සයච ද්වාරිංන

විවරීයති, අහිං අත් යනො සාමිකිං පිට්ඨියිං යථානිසින්නයමව ඡන්යනන
වාලධිිං ගයහත්වා ඨිය න සද්ධිිංයයව උක්ඛිපිත්වා පාකාරිං උප්පතිත්වා

අතික්කමිස්සාමී’’ති. සයච ද්වාරිංන අවාපුරීයිත්ථ, යථාචින්ති යමව ය සු
තීසුජයනසුඅඤ්ඤ යරොසම්පායදයෙ.ද්වායර අධිවත්ථායදව ාපනද්වාරිං
විවරි. 

 ස්මිිංයයවඛයණමායරො‘‘යබොධිසත් ිංනිවත්ය ස්සාමී’’ති ආගන්ත්වා

ආකායස ඨිය ොආහ – ‘‘මාරිස, මානික්ඛම, ඉය ො ය  සත් යම දිවයස

චක්කර නිං පාතුභවිස්සති, ද්විසහස්සපරිත් දීපපරිවාරානිං චතුන්නිං

මහාදීපානිං රජ්ජිං කායරස්සසි, නිවත්  මාරිසා’’ති. ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති? 
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‘‘අහිං වසවත්තී’’ති. ‘‘මාර, ජානාමහිං මය්හිං චක්කර නස්ස පාතුභාවිං, 

අනත්ථියකොහිං රජ්යජන, දසසහස්සියලොකධාතුිං උන්නායදත්වා බුද්යධො
භවිස්සාමී’’ති ආහ. මායරො ‘‘ඉය ො දානි ය  පට්ඨාය කාමවි ක්කිං වා
බොපාදවි ක්කිං වා විහිිංසාවි ක්කිං වා චින්ති කායල ජානිස්සාමී’’ති 
ඔ ාරායපක්යඛොඡායාවියඅනපගච්ඡන්ය ොඅනුබන්ධි. 

යබොධිසත්ය ොපි හත්ථග ිං චක්කවත්තිරජ්ජිං යඛළපිණ්ඩිං විය 
අනයපක්යඛො ඡඩ්යඩත්වා මහන්ය න සක්කායරන නගරා නික්ඛමි
ආසාළ්හිපුණ්ණමාය උත් රාසාළ්හනක්ඛත්ය වත් මායන.නික්ඛමිත්වාච
පුන නගරිං ඔයලොයකතුකායමො ජාය ො. එවඤ්ච පනස්ස චිත්ය 

උප්පන්නමත්ය යයව ‘‘මහාපුරිස, න  යා නිවත්තිත්වා ඔයලොකනකම්මිං
ක ’’න්ති වදමානා විය මහාපථවී කුලාලචක්කිං විය භිජ්ජිත්වා පරිවත්ති. 
යබොධිසත්ය ො නගරාභිමුයඛො ඨත්වා නගරිං ඔයලොයකත්වා  ස්මිිං
පථවිප්පයදයස කණ්ඩකනිවත් නයචතියට්ඨානිං දස්යසත්වා
ගන් බ්බමග්ගාභිමුඛිං කණ්ඩකිං කත්වා පායාසි මහන්ය න සක්කායරන
උළායරන සිරියසොභග්යගන.  දා කරස්ස යදව ා පුරය ො සට්ඨි

උක්කාසහස්සානි ධාරයිිංසු, පච්ඡය ො සට්ඨි, දක්ඛිණපස්සය ො සට්ඨි, 

වාමපස්සය ො සට්ඨි, අපරායදව ාචක්කවාළමුඛවට්ටියිං අපරිමාණාඋක්කා

ධාරයිිංසු, අපරායදව ාචනාගසුපණ්ණාදයයොචදිබ්යබහිගන්යධහි මාලාහි
චුණ්යණහි ධූයමහි පූජයමානා ගච්ඡන්ති. පාරිච්ඡත් කපුප්යඵහි යචව 

මන්දාරවපුප්යඵහි ච ඝනයමඝවුට්ඨිකායල ධාරාහි විය නභිං නිරන් රිං

අයහොසි, දිබ්බානි සිංගී ානි පවත්තිිංසු, සමන් ය ො අට්ඨසට්ඨි

තූරියස සහස්සානි පවජ්ජිිංසු, සමුද්දකුච්ඡියිං යමඝත්ථනි කායලො විය
යුගන්ධරකුච්ඡියිං සාගරනිග්යඝොසකායලොවියවත් ති. 

ඉමිනා සිරියසොභග්යගන ගච්ඡන්ය ො යබොධිසත්ය ො එකරත්ය යනව
තීණි රජ්ජානි අතික්කම්ම තිිංසයයොජනමත්ථයක අයනොමානදීතීරිං පාපුණි.

‘‘කිං පන අස්යසො  ය ො පරිං ගන්තුිං න සක්යකොතී’’ති? ‘‘යනො, න
සක්යකො’’ති. යසො හි එකිං චක්කවාළගබ්භිං නාභියා ඨි චක්කස්ස
යනමිවට්ටිිං මද්දන්ය ො විය අන් න්ය න චරිත්වා පුයරපා රාසයමව 
ආගන්ත්වා අත් යනො සම්පාදි ිං භත් ිං භුඤ්ජිතුිං සමත්යථො.  දා පන 

යදවනාගසුපණ්ණාදීහි ආකායස ඨත්වා ඔස්සට්යඨහි ගන්ධමාලාදීහි යාව
ඌරුප්පයදසා සඤ්ඡන්නිංසරීරිංආකඩ්ඪිත්වාගන්ධමාලාජටිංඡින්දන් ස්ස

අතිප්පපඤ්යචො අයහොසි,  ස්මා තිිංසයයොජනමත් යමව අගමාසි. අථ

යබොධිසත්ය ො නදීතීයර ඨත්වා ඡන්නිං පුච්ඡි – ‘‘කන්නාමා අයිං නදී’’ති? 

‘‘අයනොමානාම, යදවා’’ති. ‘‘අම්හාකම්පි පබ්බජ්ජා අයනොමා භවිස්සතී’’ති
පණ්හියා ඝට්යටන්ය ො අස්සස්ස සඤ්ඤිං අදාසි. අස්යසො උප්පතිත්වා 
අට්ඨූසභවිත්ථාරායනදියාපාරිමතීයරඅට්ඨාසි. 
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යබොධිසත්ය ො අස්සපිට්ඨිය ො ඔරුය්හ රජ පට්ටසදියස වාලුකාපුලියන 

ඨත්වාඡන්නිංආමන්ය සි–‘‘සම්ම, ඡන්න, ත්විංමය්හිංආභරණානියචව

කණ්ඩකඤ්ච ආදාය ගච්ඡ, අහිං පබ්බජිස්සාමී’’ති. ‘‘අහම්පි, යදව, 

පබ්බජිස්සාමී’’ති. යබොධිසත්ය ො‘‘නලබ්භා යාපබ්බජිතුිං, ගච්ඡත්ව’’න්ති
තික්ඛත්තුිං පටිබාහිත්වා ආභරණානි යචව කණ්ඩකඤ්ච පටිච්ඡායපත්වා
චින්ය සි ‘‘ඉයම මය්හිං යකසා සමණසාරුප්පා න යහොන්තී’’ති. අඤ්යඤො

යබොධිසත් ස්ස යකයස ඡින්දිතුිං යුත් රූයපො නත්ථි,  ය ො ‘‘සයයමව
ඛග්යගන ඡින්දිස්සාමී’’ති දක්ඛියණන හත්යථන අසිිං ගණ්හිත්වා

වාමහත්යථනයමොළියා සද්ධිිංචූළිංගයහත්වාඡින්දි, යකසාද්වඞ්ගුලමත් ා
හුත්වා දක්ඛිණය ොආවත් මානා සීසිං අල්ලීයිිංසු. ය සිං යාවජීවිං  යදව

පමාණිං අයහොසි, මස්සු ච  දනුරූපිං, පුන යකසමස්සුඔහාරණකච්චිං නාම 

නායහොසි. යබොධිසත්ය ො සහ යමොළියා චුළිං ගයහත්වා ‘‘සචාහිං බුද්යධො 

භවිස්සාමි, ආකායසතිට්ඨතු, යනොයච, භූමියිංප තූ’’තිඅන් ලික්යඛඛිපි.
 ිං චූළාමණියවඨනිං යයොජනප්පමාණිං ඨානිං ගන්ත්වා ආකායස අට්ඨාසි.
සක්යකො යදවරාජා දිබ්බචක්ඛුනා ඔයලොයකත්වා
යයොජනියර නචඞ්යකොටයකන සම්පටිච්ඡිත්වා  ාවතිිංසභවයන 
චූළාමණියචතියිංනාමපතිට්ඨායපසි. 

‘‘යඡත්වාන යමොළිිං වරගන්ධවාසි ිං, යවහායසිං උක්ඛිපි 

අග්ගපුග්ගයලො; 

සහස්සයනත්ය ො සිරසා පටිග්ගහි, සුවණ්ණචඞ්යකොටවයරන 
වාසයවො’’ති. 

පුන යබොධිසත්ය ො චින්ය සි ‘‘ඉමානි කාසිකවත්ථානි මය්හිං න
සමණසාරුප්පානී’’ති. අථස්ස කස්සපබුද්ධකායල පුරාණසහායයකො 
ඝටීකාරමහාබ්රහ්මා එකිං බුද්ධන් රිං ජරිං අපත්ය න මිත් භායවන

චින්ය සි – ‘‘අජ්ජ යම සහායයකො මහාභිනික්ඛමනිං නික්ඛන්ය ො, 
සමණපරික්ඛාරමස්සගයහත්වා ගච්ඡිස්සාමී’’ති. 

‘‘තිචීවරඤ්චපත්ය ොච, වාසීසූචිචබන්ධනිං; 

පරිස්සාවයනනඅට්යඨය , යුත් යයොගස්සභික්ඛුයනො’’ති.– 

ඉයම අට්ඨ සමණපරික්ඛායර ආහරිත්වා අදාසි. යබොධිසත්ය ො අරහද්ධජිං

නිවායසත්වා උත් මපබ්බජ්ජායවසිං ගණ්හිත්වා ‘‘ඡන්න, මම වචයනන 
මා ාපිතූනිං ආයරොගෙිං වයදහී’’ති වත්වා උයයෙොයජසි. ඡන්යනො
යබොධිසත් ිං වන්දිත්වා පදක්ඛිණිං කත්වා පක්කාමි. කණ්ඩයකො පන
ඡන්යනනසද්ධිිංමන් යමානස්ස යබොධිසත් ස්සවචනිංසුණන්ය ොඨත්වා
‘‘නත්ථි දානි මය්හිං පුන සාමියනො දස්සන’’න්ති චක්ඛුපථිං විජහන්ය ො
යසොකිං අධිවායසතුිං අසක්යකොන්ය ො හදයයන ඵලිය න කාලිං කත්වා 
 ාවතිිංසභවයනකණ්ඩයකොනාමයදවපුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති.ඡන්නස්ස
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පටුන 

පඨමිංඑයකොවයසොයකො අයහොසි, කණ්ඩකස්සපනකාලකරියායදුතියයන
යසොයකනළිළිය ො යරොදන්ය ොපරියදවන්ය ොනගරිංඅගමාසි. 

යබොධිසත්ය ොපි පබ්බජිත්වා  ස්මිිංයයව පයදයස අනුපියිං නාම 

අම්බවනිං අත්ථි,  ත්ථ සත් ාහිං පබ්බජ්ජාසුයඛන වීතිනායමත්වා
එකදිවයසයනව තිිංසයයොජනමග්ගිං පදසා ගන්ත්වා රාජගහිං පාවිසි.
පවිසිත්වා සපදානිං පිණ්ඩාය චරි. සකලනගරිං යබොධිසත් ස්ස
රූපදස්සයනන ධනපාලයකන පවිට්ඨරාජගහිං විය අසුරින්යදන

පවිට්ඨයදවනගරිං විය ච සඞ්යඛොභිං අගමාසි. රාජපුරිසා ගන්ත්වා ‘‘යදව, 

එවරූයපොනාමසත්ය ොනගයරපිණ්ඩායචරති, ‘යදයවොවාමනුස්යසොවා
නායගොවාසුපණ්යණොවා යකොනායමයසො’තිනජානාමා’’තිආයරොයචසුිං.
රාජා පාසාද යල ඨත්වා මහාපුරිසිං දිස්වා අච්ඡරියබ්භු ජාය ො පුරියස

ආණායපසි–‘‘ගච්ඡථභයණ, වීමිංසථ, සයචඅමනුස්යසො භවිස්සති, නගරා

නික්ඛමිත්වා අන් රධායිස්සති, සයච යදව ා භවිස්සති, ආකායසන 

ගච්ඡිස්සති, සයච නායගො භවිස්සති, පථවියිං නිමුජ්ජිත්වා ගමිස්සති, සයච

මනුස්යසො භවිස්සති, යථාලද්ධිංභික්ඛිංපරිභුඤ්ජිස්සතී’’ති. 

මහාපුරියසොපි යඛො මිස්සකභත් ිං සිංහරිත්වා ‘‘අලිං යම එත් කිං 
යාපනායා’’ති ඤත්වා පවිට්ඨද්වායරයනව නගරා නික්ඛමිත්වා
පණ්ඩවපබ්බ ච්ඡායාය පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදිත්වා ආහාරිං පරිභුඤ්ජිතුිං 
ආරද්යධො. අථස්සඅන් ානිපරිවත්තිත්වාමුයඛනනික්ඛමනාකාරප්පත් ානි
විය අයහසුිං.  ය ො ය න අත් භායවන එවරූපස්සආහාරස්ස චක්ඛුනාපි
අදිට්ඨපුබ්බ ාය ය න පටිකූලාහායරන අට්ටියමායනො එවිං අත් නාව

අත් ානිං ඔවදි ‘‘සිද්ධත්ථ, ත්විං සුලභන්නපායන කුයල 
තිවස්සිකගන්ධසාලියභොජනිං නානග්ගරයසහි භුඤ්ජනට්ඨායන
නිබ්බත්තිත්වාපි එකිං පිංසුකූලිකිං දිස්වා ‘කදා නු යඛො අහම්පි එවරූයපො

හුත්වාපිණ්ඩායචරිත්වා භුඤ්ජිස්සාමි, භවිස්සතිනුයඛොයමයසොකායලො’ති

චින්ය ත්වානික්ඛන්ය ො, ඉදානි කිංනායම ිංකයරොසී’’ති.එවිංඅත් නාව
අත් ානිංඔවදිත්වානිබ්බිකායරොහුත්වාආහාරිං පරිභුඤ්ජි. 

රාජපුරිසා  ිං පවත්තිිං දිස්වා ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. රාජා 
දූ වචනිං සුත්වා යවයගන නගරා නික්ඛමිත්වා යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං
ගන්ත්වා ඉරියාපථස්මිිංයයව පසීදිත්වා යබොධිසත් ස්ස සබ්බිං ඉස්සරියිං

නියොයදසි. යබොධිසත්ය ො ‘‘මය්හිං, මහාරාජ, වත්ථුකායමහි වා

කයලසකායමහි වා අත්යථො නත්ථි, අහිං පරමාභිසම්යබොධිිං පත්ථයන්ය ො
නික්ඛන්ය ො’’ති ආහ. රාජා අයනකප්පකාරිං යාචන්ය ොපි  ස්ස චිත් ිං

අලභිත්වා‘‘අද්ධාත්විංබුද්යධො භවිස්සසි, බුද්ධභූය නපනය පඨමිංමම

විජි ිං ආගන් බ්බ’’න්ති පටිඤ්ඤිං ගණ්හි. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 

විත්ථායරො පන ‘‘පබ්බජ්ජිං කත් යිස්සාමි, යථා පබ්බජි චක්ඛුමා’’ති ඉමිං 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා නිදානකථා 

66 

පටුන 

පබ්බජ්ජාසුත්තං (සු. නි. 407 ආදයයො) සද්ධිිං අට්ඨකථාය ඔයලොයකත්වා
යවදි බ්යබො. 

යබොධිසත්ය ොපි රඤ්යඤො පටිඤ්ඤිං දත්වා අනුපුබ්යබන චාරිකිං
චරමායනො ආළාරඤ්ච කාලාමිං උදකඤ්ච රාමපුත් ිං උපසඞ්කමිත්වා

සමාපත්තියයො නිබ්බත්ය ත්වා ‘‘නායිං මග්යගො යබොධායා’’ති  ම්පි 
සමාපත්තිභාවනිං අනලඞ්කරිත්වා සයදවකස්ස යලොකස්ස අත් යනො
ථාමවීරියසන්දස්සනත්ථිං මහාපධානිං පදහිතුකායමො උරුයවලිං ගන්ත්වා
‘‘රමණීයයොව ායිංභූමිභායගො’’ති ත්යථවවාසිං උපගන්ත්වාමහාපධානිං
පදහි. ය පි යඛො යකොණ්ඩඤ්ඤප්පමුඛා පඤ්ච පබ්බජි ා 
ගාමනිගමරාජධානීසු භික්ඛාය චරන් ා  ත්ථ යබොධිසත් ිං සම්පාපුණිිංසු.

අථනිං ඡබ්බස්සානිමහාපධානිංපදහන් ිං‘‘ඉදානිබුද්යධොභවිස්සති, ඉදානි
බුද්යධො භවිස්සතී’’ති පරියවණසම්මජ්ජනාදිකාය වත් පටිපත්තියා
උපට්ඨහමානා සන්තිකාවචරාවස්ස අයහසුිං. යබොධිසත්ය ොපි යඛො
‘‘යකොටිප්පත් ිං දුක්කරකාරියිං කරිස්සාමී’’ති එකතිල ණ්ඩුලාදීහිපි

වීතිනායමසි, සබ්බයසොපි ආහාරූපච්යඡදිං අකාසි, යදව ාපි යලොමකූයපහි
ඔජිංඋපසිංහරමානාපටික්ඛිපි. 

අථස්ස  ාය නිරාහාර ාය පරමකසිමානප්පත් කායස්ස
සුවණ්ණවණ්යණො කායයො කාළවණ්යණො අයහොසි.
බාත්තිිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි පටිච්ඡන්නානි අයහසුිං. අප්යපකදා
අප්පාණකිංඣානිංඣායන්ය ො මහායවදනාහිඅභිතුන්යනො විසඤ්ඤීභූය ො
චඞ්කමනයකොටියිං ප ති. අථනිං එකච්චා යදව ා ‘‘කාලකය ො සමයණො

යගො යමො’’ති වදන්ති, එකච්චා ‘‘විහායරොයවයසො අරහ ’’න්ති ආහිංසු.

 ත්ථයාසිං ‘‘කාලකය ො’’තිඅයහොසි,  ාගන්ත්වාසුද්යධොදනමහාරාජස්ස
ආයරොයචසුිං ‘‘තුම්හාකිං පුත්ය ො කාලකය ො’’ති. මම පුත්ය ො බුද්යධො

හුත්වාකාලකය ො, අහුත්වාති? බුද්යධොභවිතුිංනාසක්ඛි, පධානභූමියිංයයව

පතිත්වා කාලකය ොති. ඉදිං සුත්වා රාජා ‘‘නාහිං සද්දහාමි, මම පුත් ස්ස
යබොධිිංඅප්පත්වාකාලකරියානාමනත්ථී’’තිපටික්ඛිපි. කස්මාපනරාජාන

සද්දහතීති? කාළයදවීල ාපසස්ස වන්දාපනදිවයස ජම්බුරුක්ඛමූයල ච 
පාටිහාරියානිංදිට්ඨත් ා. 

පුන යබොධිසත්ය  සඤ්ඤිං පටිලභිත්වා උට්ඨිය   ා යදව ා ගන්ත්වා 

‘‘අයරොයගො ය  මහාරාජ පුත්ය ො’’ති ආයරොයචන්ති. රාජා ‘‘ජානාමහිං
පුත් ස්ස අමරණභාව’’න්තිවදති.මහාසත් ස්සඡබ්බස්සානිදුක්කරකාරියිං
කයරොන් ස්ස ආකායස ගණ්ඨිකරණකායලො විය අයහොසි. යසො ‘‘අයිං
දුක්කරකාරිකා නාම යබොධාය මග්යගො න යහොතී’’ති ඔළාරිකිං ආහාරිං

ආහායරතුිං ගාමනිගයමසු පිණ්ඩාය චරිත්වා ආහාරිං ආහරි, අථස්ස 

බාත්තිිංසමහාපුරිසලක්ඛණානි පාකතිකානි අයහසුිං, කායයො
සුවණ්ණවණ්යණො අයහොසි. පඤ්චවග්ගියා භික්ඛූ ‘‘අයිං ඡබ්බස්සානි
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දුක්කරකාරිකිං කයරොන්ය ොපි සබ්බඤ්ඤු ිං පටිවිජ්ඣිතුිං නාසක්ඛි, ඉදානි

ගාමාදීසු පිණ්ඩායචරිත්වා ඔළාරිකිංආහාරිංආහරියමායනොකිංසක්ඛිස්සති, 

බාහුලියකො එස පධානවිබ්භන්ය ො, සීසිං න්හායිතුකාමස්ස

උස්සාවබින්දු ක්කනිංවියඅම්හාකිංඑ ස්සසන්තිකා වියසස ක්කනිං, කිං
යනො ඉමිනා’’ති මහාපුරිසිං පහාය අත් යනො අත් යනො පත් චීවරිං 
ගයහත්වාඅට්ඨාරසයයොජනමග්ගිංගන්ත්වාඉසිප නිංපවිසිිංසු. 

ය න යඛො පන සමයයන උරුයවලායිං යසනානිගයම
යසනානිකුටුම්බිකස්ස යගයහ නිබ්බත් ා සුජා ා නාම දාරිකා වයප්පත් ා

එකස්මිිං නියරොධරුක්යඛ පත්ථනිං අකාසි ‘‘සයච සමජාතිකිං කුලඝරිං

ගන්ත්වා පඨමගබ්යභ පුත් ිං ලභිස්සාමි, අනුසිංවච්ඡරිං ය  

ස සහස්සපරිච්චායගන බලිකම්මිං කරිස්සාමී’’ති.  ස්සා සා පත්ථනා
සමිජ්ඣි. සා මහාසත් ස්ස දුක්කරකාරිකිං කයරොන් ස්ස ඡට්යඨ වස්යස
පරිපුණ්යණ විසාඛපුණ්ණමායිං බලිකම්මිං කාතුකාමා හුත්වා පුයර රිං
යධනුසහස්සිංලට්ඨිමධුකවයනචරායපත්වා ාසිං ඛීරිං පඤ්ච යධනුස ානි
පායයත්වා ාසිංඛීරිංඅඩ්ඪතියානීතිඑවිංයාවයසොළසන්නිංයධනූනිං ඛීරිං

අට්ඨ යධනුයයො පිවන්ති,  ාව ඛීරස්ස බහල ඤ්ච මධුර ඤ්ච
ඔජවන්  ඤ්ච පත්ථයමානා ඛීරපරිවත් නිං නාම අකාසි. සා
විසාඛපුණ්ණමදිවයස ‘‘පාය ොව බලිකම්මිං කරිස්සාමී’’ති රත්තියා
පච්චූසසමයිං පච්චුට්ඨාය  ා අට්ඨ යධනුයයො දුහායපසි. වච්ඡකා යධනූනිං

ථනමූලිං නාගමිිංසු, ථනමූයල පන නවභාජයන උපනී මත්ය  අත් යනො
ධම්ම ාය ඛීරධාරා පවත්තිිංසු.  ිං අච්ඡරියිං දිස්වා සුජා ා සහත්යථයනව
ඛීරිංගයහත්වානවභාජයනපක්ඛිපිත්වාසහත්යථයනවඅග්ගිිංකත්වා පචිතුිං
ආරභි. 

 ස්මිිං පායායස පච්චමායන මහන් මහන් ා බුබ්බුළා උට්ඨහිත්වා 

දක්ඛිණාවත් ාහුත්වාසඤ්චරන්ති, එකඵුසි ම්පිබහිනප ති, උද්ධනය ො 
අප්පමත් යකොපිධූයමොනඋට්ඨහති. ස්මිිංසමයයචත් ායරොයලොකපාලා

ආගන්ත්වා උද්ධයන ආරක්ඛිං ගණ්හිිංසු, මහාබ්රහ්මා ඡත් ිං ධායරසි, 

සක්යකො අලා ානි සමායනන්ය ො අග්ගිිං ජායලසි. යදව ා
ද්විසහස්සදීපපරිවායරසු චතූසු මහාදීයපසු යදවානඤ්ච මනුස්සානඤ්ච 
උපකප්පනඔජිං අත් යනො යදවානුභායවන දණ්ඩකබද්ධිං මධුපටලිං
ළියළත්වාමධුිංගණ්හමානා වියසිංහරිත්වා ත්ථපක්ඛිපිිංසු.අඤ්යඤසුහි

කායලසුයදව ාකබයළකබයළඔජිං පක්ඛිපන්ති, සම්යබොධිදිවයසචපන
පරිනිබ්බානදිවයස ච උක්ඛලියිංයයව පක්ඛිපන්ති. සුජා ා එකදිවයසයයව 

 ත්ථ අත් යනො පාකටානි අයනකානි අච්ඡරියානි දිස්වා පුණ්ණිං දාසිිං

ආමන්ය සි‘‘අම්මපුණ්යණ, අජ්ජඅම්හාකිංයදව ාඅතිවිය පසන්නා, මයා

එත් යකකායලඑවරූපිංඅච්ඡරියිංනාමනදිට්ඨපුබ්බිං, යවයගනගන්ත්වා 

යදවට්ඨානිං පටිජග්ගාහී’’ති. සා ‘‘සාධු, අයයෙ’’ති  ස්සා වචනිං
සම්පටිච්ඡිත්වා තුරි තුරි ාරුක්ඛමූලිංඅගමාසි. 
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පටුන 

යබොධිසත්ය ොපි යඛො  ස්මිිං රත්තිභායග පඤ්ච මහාසුපියන දිස්වා 
පරිග්ගණ්හන්ය ො ‘‘නිස්සිංසයයනාහිං අජ්ජ බුද්යධො භවිස්සාමී’’ති
ක සන්නිට්ඨායනො  ස්සා රත්තියා අච්චයයන ක සරීරපටිජග්ගයනො
භික්ඛාචාරකාලිං ආගමයමායනො පාය ොව ආගන්ත්වා  ස්මිිං රුක්ඛමූයල
නිසීදිඅත් යනොපභායසකලරුක්ඛිංඔභාසයමායනො.අථයඛොසා පුණ්ණා
ආගන්ත්වා අද්දස යබොධිසත් ිං රුක්ඛමූයල පාචීනයලොකධාතුිං

ඔයලොකයමානිං නිසින්නිං, සරීරය ොචස්සනික්ඛන් ාහිපභාහිසකලරුක්ඛිං
සුවණ්ණවණ්ණිං. දිස්වා  ස්සා එ දයහොසි – ‘‘අජ්ජ අම්හාකිං යදව ා
රුක්ඛය ො ඔරුය්හ සහත්යථයනව බලිකම්මිං සම්පටිච්ඡිතුිං නිසින්නා
මඤ්යඤ’’තිඋබ්යබගප්පත් ාහුත්වායවයගනාගන්ත්වා සුජා ායඑ මත්ථිං
ආයරොයචසි. 

සුජා ා  ස්සා වචනිං සුත්වාතුට්ඨමානසා හුත්වා ‘‘අජ්ජ දානි පට්ඨාය
මමයජට්ඨධීහතුට්ඨායනතිට්ඨාහී’’තිධීහතුඅනුච්ඡවිකිං සබ්බාලඞ්කාරිංඅදාසි.
යස්මා පන බුද්ධභාවිං පාපුණනදිවයස ස සහස්සග්ඝනිකිං සුවණ්ණපාතිිං

ලද්ධුිං වට්ටති,  ස්මා සා ‘‘සුවණ්ණපාතියිං පායාසිං පක්ඛිපිස්සාමී’’ති
චිත් ිං උප්පායදත්වා ස සහස්සග්ඝනිකිං සුවණ්ණපාතිිං නීහරායපත්වා
 ත්ථපායාසිං පක්ඛිපිතුකාමාපක්කභාජනිං ආවජ්යජසි.‘සබ්යබොපායායසො

පදුමපත් ා උදකිං විය විනිවත්තිත්වා පාතියිං පතිට්ඨාසි, 
එකපාතිපූරමත්ය ොව අයහොසි’. සා  ිං පාතිිං අඤ්ඤාය සුවණ්ණපාතියා
පටිකුජ්ජිත්වා ඔදා වත්යථන යවයඨත්වා සබ්බාලඞ්කායරහි අත් භාවිං
අලඞ්කරිත්වා ිංපාතිිංඅත් යනො සීයසඨයපත්වාමහන්ය නආනුභායවන
නියරොධරුක්ඛමූලිං ගන්ත්වා යබොධිසත් ිං ඔයලොයකත්වා
බලවයසොමනස්සජා ා ‘‘රුක්ඛයදව ා’’ති සඤ්ඤාය දිට්ඨට්ඨානය ො
පට්ඨාය ඔනය ොන ා ගන්ත්වා සීසය ො පාතිිං ඔ ායරත්වා විවරිත්වා
සුවණ්ණභිඞ්කායරන ගන්ධපුප්ඵවාසි ිං උදකිං ගයහත්වා යබොධිසත් ිං
උපගන්ත්වා අට්ඨාසි. ඝටීකාරමහාබ්රහ්මුනා දින්යනො මත්තිකාපත්ය ො

එත් කිංඅද්ධානිංයබොධිසත් ිං අවිජහිත්වා ස්මිිංඛයණඅදස්සනිංගය ො, 
යබොධිසත්ය ො පත් ිං අපස්සන්ය ො දක්ඛිණහත්ථිං පසායරත්වා උදකිං

සම්පටිච්ඡි. සුජා ා සයහව පාතියා පායාසිං මහාපුරිසස්ස හත්යථ ඨයපසි, 

මහාපුරියසොසුජා ිංඔයලොයකසි.සාආකාරිංසල්ලක්යඛත්වා ‘‘අයෙ, මයා

තුම්හාකිං පරිච්චත් ිං, ගණ්හිත්වා යථාරුචිිං ගච්ඡථා’’ති වන්දිත්වා ‘‘යථා

මය්හිං මයනොරයථො නිප්ඵන්යනො, එවිං තුම්හාකම්පි නිප්ඵජ්ජතූ’’ති වත්වා
ස සහස්සග්ඝනිකාය සුවණ්ණපාතියා පුරාණපණ්යණ විය අනයපක්ඛා
හුත්වාපක්කාමි. 

යබොධිසත්ය ොපියඛොනිසින්නට්ඨානාඋට්ඨායරුක්ඛිංපදක්ඛිණිං කත්වා
පාතිිං ආදාය යනරඤ්ජරාය තීරිං ගන්ත්වා අයනයකසිං
යබොධිසත් සහස්සානිං අභිසම්බුජ්ඣනදිවයස ඔ රිත්වා න්හානට්ඨානිං

සුප්පතිට්ඨි තිත්ථිං නාම අත්ථි,  ස්ස තීයර පාතිිං ඨයපත්වා ඔ රිත්වා
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පටුන 

න්හත්වා අයනකබුද්ධස සහස්සානිං නිවාසනිං අරහද්ධජිං නිවායසත්වා
පුරත්ථාභිමුයඛො නිසීදිත්වා එකට්ඨි ාලපක්කප්පමායණ එකූනපඤ්ඤාස
පිණ්යඩ කත්වා සබ්බිං අප්යපොදකිං මධුපායාසිං පරිභුඤ්ජි. යසො එව හිස්ස 

බුද්ධභූ ස්ස සත් සත් ාහිං යබොධිමණ්යඩ වසන් ස්ස එකූනපඤ්ඤාස

දිවසානිආහායරො අයහොසි.එත් කිංකාලිං යනවඅඤ්යඤොආහායරොඅත්ථි, 

නන්හානිං, න මුඛයධොවනිං, නසරීරවළඤ්යජො, ඣානසුයඛනමග්ගසුයඛන
ඵලසුයඛන ච වීතිනායමසි.  ිං පන පායාසිං පරිභුඤ්ජිත්වා සුවණ්ණපාතිිං

ගයහත්වා‘‘සචාහිං, අජ්ජබුද්යධොභවිතුිං සක්ඛිස්සාමි, අයිංපාතිපටියසො ිං

ගච්ඡතු, යනො යච සක්ඛිස්සාමි, අනුයසො ිං ගච්ඡතූ’’ති වත්වා නදීයසොය 
පක්ඛිපි. සා යසො ිං ඡින්දමානා නදීමජ්ඣිං ගන්ත්වා 
මජ්ඣමජ්ඣට්ඨායනයනව ජවසම්පන්යනො අස්යසො විය
අසීතිහත්ථමත් ට්ඨානිංපටියසො ිං ගන්ත්වාඑකස්මිිංආවට්යටනිමුජ්ජිත්වා
කාළනාගරාජභවනිං ගන්ත්වා තිණ්ණිං බුද්ධානිං පරියභොගපාතියයො ‘‘කලි
කලී’’තිරවිංකාරයමානාපහරිත්වාව ාසිං සබ්බයහට්ඨිමාහුත්වාඅට්ඨාසි.

කායළොනාගරාජා  ිං සද්දිං සුත්වා ‘‘හියයෙො එයකො බුද්යධොනිබ්බත්ය ො, 
පුන අජ්ජ එයකො නිබ්බත්ය ො’’ති වත්වා අයනයකහි පදසය හි ථුතියයො 
වදමායනො උට්ඨාසි.  ස්ස කර මහාපථවියා එකයයොජනතිගාවු ප්පමාණිං 
නභිංපූයරත්වාආයරොහනකායලො‘‘අජ්ජවාහියයෙොවා’’තිසදියසොඅයහොසි. 

යබොධිසත්ය ොපි නදීතීරම්හි සුපුප්ඵි සාලවයන දිවාවිහාරිං කත්වා 
සායන්හසමයය පුප්ඵානිං වණ්ටය ො මුච්චනකායල යදව ාහි අලඞ්කය න
අට්ඨූසභවිත්ථායරන මග්යගන සීයහො විය විජම්භමායනො
යබොධිරුක්ඛාභිමුයඛො පායාසි. නාගයක්ඛසුපණ්ණාදයයො දිබ්යබහි

ගන්ධපුප්ඵාදීහි පූජයිිංසු, දිබ්බසඞ්ගී ාදීනි පවත් යිිංසු, දසසහස්සී 
යලොකධාතු එකගන්ධා එකමාලා එකසාධුකාරා අයහොසි.  ස්මිිං සමයය
යසොත්ථියයො නාම තිණහාරයකො තිණිං ආදාය පටිපයථ ආගච්ඡන්ය ො
මහාපුරිසස්ස ආකාරිං ඤත්වා අට්ඨ තිණමුට්ඨියයො අදාසි. යබොධිසත්ය ො
තිණිං ගයහත්වා යබොධිමණ්ඩිං ආරුය්හ දක්ඛිණදිසාභායග උත් රාභිමුයඛො
අට්ඨාසි. ස්මිිංඛයණදක්ඛිණචක්කවාළිංඔසීදිත්වායහට්ඨා අවීචිසම්පත් ිං

විය අයහොසි, උත් රචක්කවාළිං උල්ලඞ්ඝිත්වා උපරි භවග්ගප්පත් ිං විය
අයහොසි. යබොධිසත්ය ො ‘‘ඉදිං සම්යබොධිිං පාපුණනට්ඨානිං න භවිස්සති
මඤ්යඤ’’ති පදක්ඛිණිං කයරොන්ය ො පච්ඡිමදිසාභාගිං ගන්ත්වා

පුරත්ථාභිමුයඛො අට්ඨාසි,  ය ො පච්ඡිමචක්කවාළිං ඔසීදිත්වා යහට්ඨා

අවීචිසම්පත් ිං විය අයහොසි, පුරත්ථිමචක්කවාළිං උල්ලඞ්ඝිත්වා උපරි
භවග්ගප්පත් ිංවියඅයහොසි. ඨි ට්ඨි ට්ඨායනකරස්සයනමිවට්ටිපරියන්ය 
අක්කන්ය නාභියා පතිට්ඨි මහාසකටචක්කිංවිය මහාපථවීඔනතුන්න ා
අයහොසි. යබොධිසත්ය ො ‘‘ඉදම්පි සම්යබොධිිං පාපුණනට්ඨානිං න භවිස්සති
මඤ්යඤ’’ති පදක්ඛිණිං කයරොන්ය ො උත් රදිසාභාගිං ගන්ත්වා

දක්ඛිණාභිමුයඛො අට්ඨාසි,  ය ො උත් රචක්කවාළිං ඔසීදිත්වා යහට්ඨා

අවීචිසම්පත් ිං විය අයහොසි, දක්ඛිණචක්කවාළිං උල්ලඞ්ඝිත්වා උපරි
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භවග්ගප්පත් ිං විය අයහොසි. යබොධිසත්ය ො ‘‘ඉදම්පි සම්යබොධිිං
පාපුණනට්ඨානිං න භවිස්සති මඤ්යඤ’’ති පදක්ඛිණිං කයරොන්ය ො
පුරත්ථිමදිසාභාගිංගන්ත්වා පච්ඡිමාභිමුයඛොඅට්ඨාසි.පුරත්ථිමදිසාභායගපන

සබ්බබුද්ධානිංපල්ලඞ්කට්ඨානිං,  ිංයනවඡම්භති, නකම්පති.මහාසත්ය ො
‘‘ඉදිං සබ්බබුද්ධානිං අවිජහි ිං අචලට්ඨානිං 
කයලසපඤ්ජරවිද්ධිංසනට්ඨාන’’න්ති ඤත්වා  ානි තිණානි අග්යග

ගයහත්වා චායලසි,  ාවයදව චුද්දසහත්යථො පල්ලඞ්යකො අයහොසි.  ානිපි

යඛොතිණානි ථාරූයපනසණ්ඨායනන සණ්ඨහිිංසු, යථාරූපිං සුකුසයලොපි
චිත් කායරො වා යපොත්ථකායරො වා ආලිඛිතුම්පි සමත්යථො නත්ථි.
යබොධිසත්ය ො යබොධික්ඛන්ධිං පිට්ඨිය ො කත්වා පුරත්ථාභිමුයඛො
දළ්හමානයසො හුත්වා– 

‘‘කාමිං යචොචන්හාරුච, අට්ඨිචඅවසිස්සතු; 

උපසුස්සතුනිස්යසසිං, සරීයරමිංසයලොහි ිං’’. 

න ත්යවවාහිංසම්මාසම්යබොධිිංඅප්පත්වාඉමිං පල්ලඞ්කිංභින්දිස්සාමීති
අසනිස සන්නිපාය නපි අයභජ්ජරූපිං අපරාජි පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා
නිසීදි. 

 ස්මිිං සමයය මායරො යදවපුත්ය ො ‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො මය්හිං වසිං 

අතික්කමිතුකායමො, න දානිස්ස අතික්කමිතුිං දස්සාමී’’ති මාරබලස්ස
සන්තිකිං ගන්ත්වා එ මත්ථිං ආයරොයචත්වා මාරයඝොසනිං නාම
යඝොසායපත්වා මාරබලිං ආදාය නික්ඛමි. සා මාරයසනා මාරස්ස පුරය ො

ද්වාදසයයොජනා යහොති, දක්ඛිණය ො ච වාමය ො ච ද්වාදසයයොජනා, 

පච්ඡය ො යාව චක්කවාළපරියන් ිං කත්වා ඨි ා, උද්ධිං

නවයයොජනුබ්යබධා, යස්සා උන්නදන්තියා උන්නාදසද්යදො
යයොජනසහස්සය ො පට්ඨාය පථවිඋන්ද්රියනසද්යදො විය සුයෙති. අථ මායරො
යදවපුත්ය ො දියඩ්ඪයයොජනසතිකිං ගිරියමඛලිං නාම හත්ථිිං අභිරුහිත්වා
බාහුසහස්සිං මායපත්වා නානාවුධානි අග්ගයහසි. අවයසසායපි මාරපරිසාය

ද්යව ජනා එකසදිසිං ආවුධිං න ගණ්හිිංසු, නානප්පකාරවණ්ණා 
නානප්පකාරමුඛාහුත්වාමහාසත් ිංඅජ්යඣොත්ථරමානාආගමිිංසු. 

දසසහස්සචක්කවාළයදව ා පන මහාසත් ස්ස ථුතියයො වදමානා
අට්ඨිංසු.සක්යකොයදවරාජාවිජයුත් රසඞ්ඛිංධමමායනොඅට්ඨාසි.යසොකර 
සඞ්යඛො වීසහත්ථසතියකො යහොති. සකිං වා ිං ගාහායපත්වා ධමන්ය ො
චත් ායරො මායස සද්දිං කරිත්වා නිස්සද්යදො යහොති. මහාකාළනාගරාජා

අතියරකපදසය න වණ්ණිං වදන්ය ො අට්ඨාසි, මහාබ්රහ්මා යස ච්ඡත් ිං
ධාරයමායනොඅට්ඨාසි.මාරබයලපනයබොධිමණ්ඩිංඋපසඞ්කමන්ය  ය සිං

එයකොපි ඨාතුිං නාසක්ඛි, සම්මුඛසම්මුඛට්ඨායනයනව පලායිිංසු. කායළො
නාගරාජා පථවියිංනිමුජ්ජිත්වාපඤ්චයයොජනසතිකිංමඤ්යජරිකනාගභවනිං
ගන්ත්වා උයභොහි හත්යථහි මුඛිං පිදහිත්වා නිපන්යනො. සක්යකො
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විජයුත් රසඞ්ඛිංපිට්ඨියිංකත්වා චක්කවාළමුඛවට්ටියිංඅට්ඨාසි.මහාබ්රහ්මා
යස ච්ඡත් ිංචක්කවාළයකොටියිංඨයපත්වා බ්රහ්මයලොකයමවඅගමාසි.එකා

යදව ාපිඨාතුිංසමත්ථානායහොසි, මහාපුරියසොඑකයකොව නිසීදි. 

මායරොපි අත් යනො පරිසිං ආහ ‘‘ ා ා සුද්යධොදනපුත්ය න

සිද්ධත්යථන සදියසො අඤ්යඤො පුරියසො නාම නත්ථි, මයිං සම්මුඛා යුද්ධිං

දාතුිං න සක්ඛිස්සාම, පච්ඡාභායගන දස්සාමා’’ති. මහාපුරියසොපි තීණි
පස්සානිඔයලොයකත්වාසබ්බයදව ානිං පලා ත් ාසුඤ්ඤානිඅද්දස. පුන

උත් රපස්යසන මාරබලිං අජ්යඣොත්ථරමානිං දිස්වා ‘‘අයිං එත් යකො

ජයනොමිං එකකිං සන්ධායමහන් ිං වායාමිං පරක්කමිංකයරොති, ඉමස්මිිං
ඨායන මය්හිං මා ා වා පි ා වා භා ා වා අඤ්යඤො වා යකොචිඤා යකො

නත්ථි, ඉමාපනදසපාරමියයොව මය්හිංදීඝරත් ිංපුට්ඨපරිජනසදිසා,  ස්මා
පාරමියයොව ඵලකිං කත්වා පාරමිසත්යථයනව පහරිත්වා අයිං බලකායයො
මයාවිද්ධිංයසතුිංවට්ටතී’’තිදස පාරමියයොආවජ්ජමායනොනිසීදි. 

අථයඛොමායරොයදවපුත්ය ො ‘‘එය යනවසිද්ධත්ථිංපලායපස්සාමී’’ති 

ොත ණ්ඩ ං සමුට්ඨායපසි.  ඞ්ඛණිංයයව පුරත්ථිමාදියභදා වා ා 
සමුට්ඨහිත්වා අඩ්ඪයයොජනඑකයයොජනද්වියයොජනතියයොජනප්පමාණානි 
පබ්බ කූටානි පදායලත්වා වනගච්ඡරුක්ඛාදීනි උම්මූයලත්වා සමන් ා
ගාමනිගයම චුණ්ණවිචුණ්ණිං කාතුිං සමත්ථාපි මහාපුරිසස්ස
පුඤ්ඤය යජන විහ ානුභාවා යබොධිසත් ිං පත්වා චීවරකණ්ණමත් ම්පි

චායලතුිං නාසක්ඛිිංසු.  ය ො ‘‘උදයකන න අජ්යඣොත්ථරිත්වා

මායරස්සාමී’’ති  හාෙස්සං සමුට්ඨායපසි.  ස්සානුභායවන උපරූපරි
ස පටලසහස්සපටලාදියභදා වලාහකා උට්ඨහිත්වා වස්සිිංසු.
වුට්ඨිධාරායවයගන පථවී ඡිද්දා අයහොසි. වනරුක්ඛාදීනිං උපරිභායගන
මහායමයඝොආගන්ත්වා මහාසත් ස්ස චීවයර උස්සාවබින්දුට්ඨානමත් ම්පි

ය යමතුිං නාසක්ඛි.  ය ො පාසාණෙස්සං සමුට්ඨායපසි. මහන් ානි
මහන් ානිපබ්බ කූටානි ධූමායන් ානිපජ්ජලන් ානිආකායසනාගන්ත්වා

යබොධිසත් ිං පත්වා දිබ්බමාලාගුළභාවිං ආපජ්ජිිංසු.  ය ො පහරණෙස්සං 
සමුට්ඨායපසි. එකය ොධාරාඋභය ොධාරාඅසිසත්තිඛුරප්පාදයයො ධූමායන් ා
පජ්ජලන් ාආකායසනාගන්ත්වා යබොධිසත් ිංපත්වාදිබ්බපුප්ඵානිඅයහසුිං.

 ය ො අඞ් ාරෙස්සං සමුට්ඨායපසි. කිංසුකවණ්ණා අඞ්ගාරා 
ආකායසනාගන්ත්වායබොධිසත් ස්සපාදමූයලදිබ්බපුප්ඵානිහුත්වාවිකරිිංසු.

 ය ො කුක්කුළෙස්සං සමුට්ඨායපසි.අච්චුණ්යහොඅග්ගිවණ්යණො කුක්කුයළො
ආකායසනාගන්ත්වා යබොධිසත් ස්ස පාදමූයල දිබ්බචන්දනචුණ්ණිං හුත්වා 

නිපති.  ය ො ොලුකාෙස්සං සමුට්ඨායපසි. අතිසුඛුමවාලුකා ධූමායන් ා
පජ්ජලන් ා ආකායසනාගන්ත්වා යබොධිසත් ස්ස පාදමූයල දිබ්බපුප්ඵානි 

හුත්වා නිපතිිංසු.  ය ො ක  ෙස්සං සමුට්ඨායපසි.  ිං කලලිං ධූමායන් ිං
පජ්ජලන් ිං ආකායසනාගන්ත්වා යබොධිසත් ස්ස පාදමූයල දිබ්බවියලපනිං 
හුත්වා නිපති.  ය ො ‘‘ඉමිනා භිිංයසත්වා සිද්ධත්ථිං පලායපස්සාමී’’ති 
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අන්ධකාරං සමුට්ඨායපසි.  ිං චතුරඞ්ගසමන්නාග ිං විය මහා මිං හුත්වා
යබොධිසත් ිංපත්වාසූරියප්පභාවිහ ිංවියඅන්ධකාරිංඅන් රධායි. 

එවිං මායරො ඉමාහි නවහි 
වා වස්සපාසාණපහරණඅඞ්ගාරකුක්කුළවාලුකාකලලඅන්ධකාරවුට්ඨීහි

යබොධිසත් ිං පලායපතුිං අසක්යකොන්ය ො ‘‘කිං භයණ, තිට්ඨථ, ඉමිං
සිද්ධත්ථකුමාරිංගණ්හථහනථපලායපථා’’ති පරිසිංආණායපත්වාසයම්පි
ගිරියමඛලස්ස හත්ථියනො ඛන්යධ නිසින්යනො චක්කාවුධිං ආදාය 

යබොධිසත් ිංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘සිද්ධත්ථඋට්ඨාහිඑ ස්මාපල්ලඞ්කා, නායිං

තුය්හිං පාපුණාති, මය්හිංඑවපාපුණාතී’’තිආහ.මහාසත්ය ො ස්සවචනිං

සුත්වාඅයවොච–‘‘මාර, යනව යාදසපාරමියයොපූරි ා, නඋපපාරමියයො, 

න පරමත්ථපාරමියයො, නාපි පඤ්ච මහාපරිච්චාගා පරිච්චත් ා, න

ඤා ත්ථචරියා, න යලොකත්ථචරියා, න බුද්ධිචරියා පූරි ා, සබ්බා  ා

මයායයවපූරි ා,  ස්මානායිං පල්ලඞ්යකොතුය්හිංපාපුණාති, මය්යහයවයසො
පාපුණාතී’’ති. 

මායරො කුද්යධො යකොධයවගිං අසහන්ය ො මහාපුරිසස්ස චක්කාවුධිං 
විස්සජ්යජසි.  ිං  ස්ස දස පාරමියයො ආවජ්යජන් ස්ස උපරිභායග
මාලාවි ානිං හුත්වා අට්ඨාසි.  ිං කර ඛුරධාරචක්කාවුධිං අඤ්ඤදා ය න
කුද්යධන විස්සට්ඨිං එකඝනපාසාණත්ථම්යභ විංසකළීයර විය ඡින්දන් ිං

ගච්ඡති, ඉදානි පන  ස්මිිං මාලාවි ානිං හුත්වා ඨිය  අවයසසා මාරපරිසා
‘‘ඉදානි පල්ලඞ්කය ො වුට්ඨාය පලායිස්සතී’’ති මහන් මහන් ානි
යසලකූටානි විස්සජ්යජසුිං.  ානිපි මහාපුරිසස්ස දස පාරමියයො 
ආවජ්යජන් ස්ස මාලාගුළභාවිං ආපජ්ජිත්වා භූමියිං පතිිංසු. යදව ා 
චක්කවාළමුඛවට්ටියිං ඨි ා ගීවිං පසායරත්වා සීසිං උක්ඛිපිත්වා ‘‘නට්යඨො

ව  යසො සිද්ධත්ථකුමාරස්ස රූපග්ගප්පත්ය ො අත් භායවො, කිං නු යඛො
කරිස්සතී’’ති ඔයලොයකන්ති. 

 ය ො මහාපුරියසො ‘‘පූරි පාරමීනිං යබොධිසත් ානිං
අභිසම්බුජ්ඣනදිවයස පත් පල්ලඞ්යකොමය්හිංවපාපුණාතී’’තිවත්වාඨි ිං
මාරිං ආහ – ‘‘මාර තුය්හිං දානස්ස දින්නභායව යකො සක්ඛී’’ති. මායරො
‘‘ඉයම එත් කා ජනා සක්ඛියනො’’ති මාරබලාභිමුඛිං හත්ථිං පසායරසි.

 ස්මිිං ඛයණ මාරපරිසාය ‘‘අහිං සක්ඛී, අහිං සක්ඛී’’ති පවත් සද්යදො 

පථවිඋන්ද්රියනසද්දසදියසොඅයහොසි. අථමායරොමහාපුරිසිංආහ ‘‘සිද්ධත්ථ, 
තුය්හිං දානස්ස දින්නභායව යකො සක්ඛී’’ති. මහාපුරියසො ‘‘තුය්හිං  ාව

දානස්ස දින්නභායව සයච නා සක්ඛියනො, මය්හිං පන ඉමස්මිිං ඨායන

සයච යනොයකොචිසක්ඛීනාමනත්ථි, තිට්ඨතු  ාවයමඅවයසසත් භායවසු

දින්නදානිං, යවස්සන් රත් භායව පන ඨත්වා මය්හිං 
සත් ස කමහාදානස්ස දින්නභායව අයිං අයච නාපි ඝනමහාපථවී
සක්ඛී’’ති චීවරගබ්භන් රය ො දක්ඛිණහත්ථිං අභිනීහරිත්වා
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‘‘යවස්සන් රත් භායවඨත්වාමය්හිං සත් ස කමහාදානස්සදින්නභායව
ත්විං සක්ඛී න සක්ඛී’’ති මහාපථවිඅභිමුඛිං හත්ථිං පසායරසි. මහාපථවී
‘‘අහිංය  දාසක්ඛී’’තිවිරවසය නවිරවසහස්යසනවිරවස සහස්යසන 

මාරබලිංඅවත්ථරමානාවියඋන්නදි. 

 ය ො මහාපුරියස ‘‘දින්නිං ය සිද්ධත්ථ මහාදානිං උත් මදාන’’න්ති
යවස්සන් රදානිං සම්මසන්ය  දියඩ්ඪයයොජනසතියකො ගිරියමඛලහත්ථී

ජණ්ණුයකහි පථවියිං පතිට්ඨාසි, මාරපරිසා දිසාවිදිසා පලායි, ද්යව 

එකමග්යගන ග ා නාම නත්ථි, සීසාභරණානි යචව නිවත්ථවත්ථානි ච
පහාය සම්මුඛසම්මුඛදිසාහියයව පලායිිංසු.  ය ො යදවසඞ්ඝා පලායමානිං

මාරබලිං දිස්වා ‘‘මාරස්ස පරාජයයො ජාය ො, සිද්ධත්ථකුමාරස්ස ජයයො, 

ජයපූජිං කරිස්සාමා’’ති නාගා නාගානිං, සුපණ්ණා සුපණ්ණානිං, යදව ා 

යදව ානිං, බ්රහ්මායනො බ්රහ්මානිං, උග්යඝොයසත්වා ගන්ධමාලාදිහත්ථා
මහාපුරිසස්ස සන්තිකිංයබොධිපල්ලඞ්කිංඅගමිංසු. 

එවිංගය සුචපනය සු– 

‘‘ජයයොහිබුද්ධස්සසිරීමය ොඅයිං, මාරස්සචපාපිමය ොපරාජයයො; 

උග්යඝොසයුිං යබොධිමණ්යඩ පයමොදි ා, ජයිං  දා නාගගණා
මයහසියනො. 

‘‘ජයයොහිබුද්ධස්සසිරීමය ොඅයිං, මාරස්සචපාපිමය ොපරාජයයො; 

උග්යඝොසයුිං යබොධිමණ්යඩ පයමොදි ා, සුපණ්ණසඞ්ඝාපි ජයිං 
මයහසියනො. 

‘‘ජයයොහිබුද්ධස්සසිරීමය ොඅයිං, මාරස්සචපාපිමය ොපරාජයයො; 

උග්යඝොසයුිං යබොධිමණ්යඩ පයමොදි ා, ජයිං  දා යදවගණා
මයහසියනො. 

‘‘ජයයොහිබුද්ධස්සසිරීමය ොඅයිං, මාරස්සචපාපිමය ොපරාජයයො; 

උග්යඝොසයුිං යබොධිමණ්යඩ පයමොදි ා, ජයිං  දා බ්රහ්මගණාපි 
 ාදියනො’’ති. 

අවයසසාදසසුචක්කවාළසහස්යසසුයදව ාමාලාගන්ධවියලපයනහිච 
පූජයමානා නානප්පකාරා ථුතියයො ච වදමානා අට්ඨිංසු. එවිං
අනත්ථඞ්ගය යයව සූරියය මහාපුරියසො මාරබලිං විධයමත්වා චීවරූපරි
ප මායනහි යබොධිරුක්ඛඞ්කුයරහි රත් පවාළපල්ලයවහි විය පූජියමායනො

පඨමයායම පුබ්යබනිවාසඤාණිං අනුස්සරිත්වා, මජ්ඣිමයායම දිබ්බචක්ඛුිං

වියසොයධත්වා, පච්ඡිමයායම පටිච්චසමුප්පායද ඤාණිං ඔ ායරසි. අථස්ස
ද්වාදසපදිකිං පච්චයාකාරිං වට්ටවිවට්ටවයසන අනුයලොමපටියලොමය ො
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සම්මසන් ස්ස දසසහස්සී යලොකධාතු උදකපරියන් ිං කත්වා 
ද්වාදසක්ඛත්තුිංසම්පකම්පි. 

මහාපුරියස පන දසසහස්සියලොකධාතුිං උන්නායදත්වා
අරුණුග්ගමනයවලාය සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණිං පටිවිජ්ඣන්ය  
සකලදසසහස්සී යලොකධාතු අලඞ්ක පටියත් ා අයහොසි.
පාචීනචක්කවාළමුඛවට්ටියිං උස්සාපි ානිං ධජානිං පටාකානිං රිංසියයො

පච්ඡිමචක්කවාළමුඛවට්ටියිං පහරන්ති,  ථා පච්ඡිමචක්කවාළමුඛවට්ටියිං 

උස්සාපි ානිං පාචීනචක්කවාළමුඛවට්ටියිං, දක්ඛිණචක්කවාළමුඛවට්ටියිං

උස්සාපි ානිං උත් රචක්කවාළමුඛවට්ටියිං, උත් රචක්කවාළමුඛවට්ටියිං

උස්සාපි ානිං දක්ඛිණචක්කවාළමුඛවට්ටියිං පහරන්ති, පථවි යල

උස්සාපි ානිං පන ධජානිං පටාකානිං බ්රහ්මයලොකිං ආහච්ච අට්ඨිංසු, 

බ්රහ්මයලොයක බද්ධානිං පථවි යල පතිට්ඨහිිංසු, දසසහස්සචක්කවායළසු

පුප්ඵූපගරුක්ඛාපුප්ඵිංගණ්හිිංසු, ඵලූපගරුක්ඛාඵලපිණ්ඩීභාරභරි ාඅයහසුිං.

ඛන්යධසුඛන්ධපදුමානිපුප්ඵිිංසු, සාඛාසු සාඛාපදුමානි, ල ාසුල ාපදුමානි, 

ආකායස ඔලම්බකපදුමානි, සිලා ලානි භින්දිත්වා උපරූපරි සත්  සත් 
හුත්වා දණ්ඩකපදුමානි උට්ඨහිිංසු. දසසහස්සී යලොකධාතු වට්යටත්වා
විස්සට්ඨමාලාගුළා විය සුසන්ථ පුප්ඵසන්ථායරො විය ච අයහොසි. 
චක්කවාළන් යරසු අට්ඨයයොජනසහස්සයලොකන් රිකා

සත් සූරියප්පභායපි අයනොභාසි පුබ්බා එයකොභාසා අයහසුිං, 

චතුරාසීතියයොජනසහස්සගම්භීයරො මහාසමුද්යදො මධුයරොදයකො අයහොසි, 

නදියයො නප්පවත්තිිංසු, ජච්චන්ධාරූපානිපස්සිිංසු, ජාතිබධිරාසද්දිංසුණිිංසු, 

ජාතිළිඨසප්පියනොපදසාගච්ඡිිංසු, අන්දුබන්ධනාදීනිඡිජ්ජිත්වාපතිිංසු. 

එවිං අපරිමායණන සිරිවිභයවන පූජියමායනො මහාපුරියසො
අයනකප්පකායරසු අච්ඡරියධම්යමසු පාතුභූය සු සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණිං
පටිවිජ්ඣිත්වාසබ්බබුද්ධානිං අවිජහි ිංඋදානිංඋදායනසි– 

‘‘අයනකජාතිසිංසාරිං, සන්ධාවිස්සිං අනිබ්බිසිං; 

ගහකාරිංගයවසන්ය ො, දුක්ඛාජාතිපුනප්පුනිං. 

‘‘ගහකාරකදිට්යඨොසි, පුනයගහිංනකාහසි; 

සබ්බාය ඵාසුකාභග්ගා, ගහකූටිංවිසඞ්ඛ ිං; 

විසඞ්ඛාරග ිං චිත් ිං,  ණ්හානිං ඛයමජ්ඣගා’’ති. (ධ. ප. 153-

154); 

ඉති තුසි පුරය ොපට්ඨායයාවඅයිංයබොධිමණ්යඩ සබ්බඤ්ඤු ප්පත්ති, 

එත් කිංඨානිං අවිදූයරනිදානං නාමාති යවදි බ්බිං. 

අවිදූයරනිදානකථානිට්ඨි ා. 
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3. සන්තියකනිදානකථා 

‘‘සන්තියකනිදානං පන ‘භගවා සාවත්ථියිං විහරති යජ වයන
අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආරායම. යවසාලියිං විහරති මහාවයන 
කූටාගාරසාලාය’න්ති එවිං ය සු ය සු ඨායනසු විහරය ො  ස්මිිං  ස්මිිං

ඨායනයයව ලබ්භතී’’තිවුත් ිං.කඤ්චාපිඑවිං වුත් ිං, අථයඛො පන ම්පි
ආදිය ො පට්ඨාය එවිං යවදි බ්බිං – උදානිං උදායනත්වා ජයපල්ලඞ්යක
නිසින්නස්සහිභගවය ොඑ දයහොසි‘‘අහිං කප්පස සහස්සාධිකානිචත් ාරි

අසඞ්යඛෙයොනි ඉමස්ස පල්ලඞ්කස්ස කාරණා සන්ධාවිිං, එත් කිං යම
කාලිං ඉමස්යසව පල්ලඞ්කස්ස කාරණා අලඞ්ක සීසිං ගීවාය ඡින්දිත්වා

දින්නිං, සුඅඤ්ජි ානි අක්ඛීනි හදයමිංසඤ්ච උබ්බට්යටත්වා දින්නිං, 
ජාලීකුමාරසදිසා පුත් ා කණ්හාජිනකුමාරිසදිසා ධීහ යරො මද්දීයදවිසදිසා

භරියායයො ච පයරසිං දාසත්ථාය දින්නා, අයිං යම පල්ලඞ්යකො
ජයපල්ලඞ්යකො වරපල්ලඞ්යකො ච. එත්ථ යම නිසින්නස්ස සඞ්කප්පා

පරිපුණ්ණා, න  ාව ඉය ො උට්ඨහිස්සාමී’’ති අයනකයකොටිස සහස්සා
සමාපත්තියයො සමාපජ්ජන්ය ො සත් ාහිං  ත්යථව නිසීදි. යිං සන්ධාය 

වුත් ිං ‘‘අථ යඛො භගවා සත් ාහිං එකපල්ලඞ්යකන නිසීදි

විමුත්තිසුඛපටිසිංයවදී’’ති (උදා.1; මහාව.1). 

අථඑකච්චානිංයදව ානිං‘‘අජ්ජාපිනූනසිද්ධත්ථස්ස කත් බ්බකච්චිං

අත්ථි, පල්ලඞ්කස්මිඤ්හිආලයිංනවිජහතී’’තිපරිවි ක්යකො උදපාදි.සත්ථා
යදව ානිං පරිවි ක්කිං ඤත්වා  ාසිං වි ක්කවූපසමනත්ථිං යවහාසිං
අබ්භුග්ගන්ත්වා යමකපාටිහාරියිං දස්යසසි. මහායබොධිමණ්ඩස්මිඤ්හි

ක පාටිහාරියඤ්ච, ඤාතිසමාගයම ක පාටිහාරියඤ්ච, 

පාථිකපුත් සමාගයම ක පාටිහාරියඤ්ච, සබ්බිං කණ්ඩම්බරුක්ඛමූයල
යමකපාටිහාරියසදිසිං අයහොසි. 

එවිං සත්ථා ඉමිනා පාටිහාරියයන යදව ානිං වි ක්කිං වූපසයමත්වා 
පල්ලඞ්කය ො ඊසකිං පාචීනනිස්සිය  උත් රදිසාභායග ඨත්වා ‘‘ඉමස්මිිං
ව  යම පල්ලඞ්යක සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණිං පටිවිද්ධ’’න්ති චත් ාරි
අසඞ්යඛෙයොනි කප්පස සහස්සඤ්ච පූරි ානිං පාරමීනිං ඵලාධිගමට්ඨානිං
පල්ලඞ්කිංයබොධිරුක්ඛඤ්ච අනිමියසහිඅක්ඛීහිඔයලොකයමායනොසත් ාහිං

වීතිනායමසි,  ිං ඨානිං අනිමිසයචතියිං නාම ජා ිං. අථ පල්ලඞ්කස්ස ච
ඨි ට්ඨානස්ස ච අන් රා චඞ්කමිං මායපත්වා පුරත්ථිමපච්ඡිමය ො ආයය 

ර නචඞ්කයම චඞ්කමන්ය ො සත් ාහිං වීතිනායමසි,  ිං ඨානිං 
ර නචඞ්කමයචතියිංනාමජා ිං. 

චතුත්යථ පන සත් ායහ යබොධිය ො පච්ඡිමුත් රදිසාභායග යදව ා

ර නඝරිං මාපයිිංසු,  ත්ථ පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා අභිධම්මපිටකිං 
වියසසය ො යචත්ථ අනන් නයිං සමන් පට්ඨානිං විචිනන්ය ො සත් ාහිං
වීතිනායමසි. ආභිධම්මිකා පනාහු ‘‘ර නඝරිං නාම න සත් ර නමයිං
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යගහිං, සත් න්නිං පන පකරණානිං සම්මසි ට්ඨානිං ‘ර නඝර’න්ති

වුච්චතී’’ති. යස්මා පයනත්ථ උයභොයපය  පරියායා යුජ්ජන්ති,  ස්මා
උභයම්යප ිං ගයහ බ්බයමව.  ය ො පට්ඨාය පන  ිං ඨානිං
ර නඝරයචතියිං නාම ජා ිං. එවිං යබොධිසමීයපයයව චත් ාරි සත් ාහානි
වීතිනායමත්වා පඤ්චයම සත් ායහ යබොධිරුක්ඛමූලා යයන

අජපාලනියරොයධො ය නුපසඞ්කමි,  ත්රාපි ධම්මිං විචිනන්ය ොයයව 
විමුත්තිසුඛිංපටිසිංයවයදන්ය ොනිසීදි. 

 ස්මිිං සමයය මායරො යදවපුත්ය ො ‘‘එත් කිං කාලිං අනුබන්ධන්ය ො 

ඔ ාරායපක්යඛොපිඉමස්සනකඤ්චිඛලි ිංඅද්දසිං, අතික්කන්ය ොදානිඑස
මම වස’’න්ති යදොමනස්සප්පත්ය ො මහාමග්යග නිසීදිත්වා යසොළස
කාරණානිචින්ය න්ය ොභූමියිංයසොළස යලඛාකඩ්ඪි– ‘‘අහිංඑයසොවිය

දානපාරමිිංනපූයරසිිං, ය නම්හිඉමිනාසදියසොනජාය ො’’ති එකිංයලඛිං

කඩ්ඪි. ථා‘‘අහිංඑයසොවියසීලපාරමිිං, යනක්ඛම්මපාරමිිං, පඤ්ඤාපාරමිිං, 

වීරියපාරමිිං, ඛන්තිපාරමිිං, සච්චපාරමිිං, අධිට්ඨානපාරමිිං, යමත් ාපාරමිිං, 

උයපක්ඛාපාරමිිංනපූයරසිිං, ය නම්හිඉමිනාසදියසොනජාය ො’’ති දසමිං
යලඛිං කඩ්ඪි.  ථා ‘‘අහිං එයසො විය අසාධාරණස්ස
ඉන්ද්රියපයරොපරියත් ඤාණස්ස පටියවධායඋපනිස්සයභූ ාදසපාරමියයොන

පූයරසිිං, ය නම්හි ඉමිනා සදියසො න ජාය ො’’ති එකාදසමිං යලඛිං කඩ්ඪි.

 ථා ‘‘අහිං එයසො විය අසාධාරණස්ස ආසයානුසයඤාණස්ස, 

මහාකරුණාසමාපත්තිඤාණස්ස, යමකපාටිහීරඤාණස්ස, 

අනාවරණඤාණස්ස, සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණස්ස පටියවධාය උපනිස්සයභූ ා

දසපාරමියයොනපූයරසිිං, ය නම්හි ඉමිනාසදියසොනජාය ො’’තියසොළසමිං
යලඛිං කඩ්ඪි. එවිං ඉයමහි කාරයණහි මහාමග්යග යසොළස යලඛා 
කඩ්ඪමායනොනිසීදි. 

 ස්මිිංසමයය ණ්හා, අරති, රගාතිතිස්යසොමාරධීහ යරො‘‘පි ායනොන 

පඤ්ඤායති, කහිං නු යඛො එ රහී’’ති ඔයලොකයමානා  ිං
යදොමනස්සප්පත් ිං භූමිිං වියලඛමානිං නිසින්නිං දිස්වා පිතු සන්තිකිං

ගන්ත්වා ‘‘කස්මා,  ා , දුක්ඛී දුම්මයනො’’ති පුච්ඡිිංසු. අම්මා, අයිං

මහාසමයණොමය්හිංවසිංඅතික්කන්ය ො, එත් කිංකාලිංඔයලොයකන්ය ො 

ඔ ාරමස්ස දට්ඨුිං නාසක්ඛිිං, ය නාහිං දුක්ඛී දුම්මයනොති. යදි එවිං මා

චින් යිත්ථ, මයයම ිං අත් යනො වයස කත්වා ආදාය ආගමිස්සාමාති. න

සක්කා, අම්මා, එයසො යකනචි වයස කාතුිං, අචලාය සද්ධාය පතිට්ඨිය ො 
එයසො පුරියසොති. ‘‘ ා  මයිං ඉත්ථියයො නාම ඉදායනව නිං රාගපාසාදීහි

බන්ධිත්වා ආයනස්සාම, තුම්යහ මා චින් යිත්ථා’’ති භගවන් ිං
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පායදය සමණ පරිචායරමා’’තිආහිංසු.භගවා ව ාසිං

වචනිං මනසි අකාසි, න අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා ඔයලොයකසි, අනුත් යර
උපධිසඞ්ඛයයවිමුත් මානයසොවියවකසුඛඤ්යඤව අනුභවන්ය ොනිසීදි. 
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පුන මාරධීහ යරො ‘‘උච්චාවචා යඛො පුරිසානිං අධිප්පායා, යකසඤ්චි 

කුමාරිකාසු යපමිං යහොති, යකසඤ්චි පඨමවයය ඨි ාසු, යකසඤ්චි

මජ්ඣිමවයය ඨි ාසු, යිංනූන මයිං නානප්පකායරහි රූයපහි
පයලොයභයොමා’’ති එකයමකා කුමාරිවණ්ණාදිවයසන ස ිං ස ිං 

අත් භායව අභිනිම්මිනිත්වා කුමාරියයො, අවිජා ා, සකිංවිජා ා, දුවිජා ා, 

මජ්ඣිමිත්ථියයො, මහිත්ථියයො ච හුත්වා ඡක්ඛත්තුිං භගවන් ිං
උපසඞ්කමිත්වා ‘‘පායද ය සමණපරිචායරමා’’තිආහිංසු. ම්පිභගවාන

මනසාකාසි, යථා  ිං අනුත් යර උපධිසඞ්ඛයයව විමුත්ය ො. යකචි
පනාචරියා වදන්ති ‘‘ ා මහිත්ථිභායවන උපග ා දිස්වා භගවා ‘එවයමවිං

එ ාඛණ්ඩදන් ාපලි යකසායහොන්තූ’ති අධිට්ඨාසී’’ති,  ිංනගයහ බ්බිං.

නහිසත්ථාඑවරූපිංඅධිට්ඨානිංකයරොති.භගවාපන ‘‘අයපථතුම්යහ, කිං

දිස්වා එවිං වායමථ, එවරූපිං නාම අවී රාගාදීනිං පුරය ො කාතුිං යුත් ිං, 

 ථාග ස්ස පන රායගො පහීයනො, යදොයසො පහීයනො, යමොයහො පහීයනො’’ති
අත් යනො කයලසප්පහානිංආරබ්භ– 

‘‘යස්සජි ිංනාවජීයති, ජි මස්සයනොයාතියකොචියලොයක; 

 ිංබුද්ධමනන් යගොචරිං, අපදිංයකනපයදනයනස්සථ. 

‘‘යස්සජාලිනීවිසත්තිකා,  ණ්හානත්ථිකුහිඤ්චියන යව; 

 ිංබුද්ධමනන් යගොචරිං, අපදිංයකනපයදනයනස්සථා’’ති.(ධ.ප. 
179-180) – 

ඉමා ධම්මපයද බුද්ධවග්යග ද්යව ගාථා වදන්ය ො ධම්මිං කයථසි.  ා

‘‘සච්චිං කර යනො පි ා අයවොච, අරහිං සුගය ො යලොයක න රායගන
සුවානයයො’’තිආදීනි වත්වාපිතුසන්තිකිංඅගමිංසු. 

භගවාපි  ත්ථ සත් ාහිං වීතිනායමත්වා මුචලින්දමූලිං අගමාසි.  ත්ථ
සත් ාහවද්දලිකාය උප්පන්නාය සී ාදිපටිබාහනත්ථිං මුචලින්යදන
නාගරායජන සත් ක්ඛත්තුිං යභොයගහි පරික්ඛිත්ය ො අසම්බාධාය
ගන්ධකුටියිං විහරන්ය ො විය විමුත්තිසුඛිං පටිසිංයවදියමායනො සත් ාහිං

වීතිනායමත්වා රාජාය නිං උපසඞ්කමි,  ත්ථාපි විමුත්තිසුඛිං
පටිසිංයවදියමායනොයයවනිසීදි.එත් ාව ාසත් සත් ාහානි පරිපුණ්ණානි.

එත්ථන් යර යනව මුඛයධොවනිං, න සරීරපටිජග්ගනිං, න ආහාරකච්චිං

අයහොසි, ඣානසුඛඵලසුයඛයනවවීතිනායමසි. 

අථස්ස  ස්මිිං සත් සත් ාහමත්ථයක එකූනපඤ්ඤාසතියම දිවයස
 ත්ථ නිසින්නස්ස ‘‘මුඛිං යධොවිස්සාමී’’ති චිත් ිං උදපාදි. සක්යකො

යදවානමින්යදො අගදහරීටකිං ආහරිත්වා අදාසි, සත්ථා  ිං පරිභුඤ්ජි, 
ය නස්ස සරීරවළඤ්ජිං අයහොසි. අථස්ස සක්යකොයයව
නාගල ාදන් කට්ඨඤ්යචව මුඛයධොවනඋදකඤ්ච අදාසි. සත්ථා  ිං
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දන් කට්ඨිං ඛාදිත්වා අයනො ත් දයහොදයකන මුඛිං යධොවිත්වා  ත්යථව
රාජාය නමූයලනිසීදි. 

 ස්මිිංසමයය පුස්සභල්ලිකානාමද්යවවාණිජාපඤ්චහිසකටසය හි 
උක්කලාජනපදා මජ්ඣිමයදසිං ගච්ඡන් ා අත් යනො ඤාතිසායලොහි ාය
යදව ාය සකටානි සන්නිරුම්භිත්වා සත්ථු ආහාරසම්පාදයන උස්සාහි ා

මන්ථඤ්ච මධුපිණ්ඩිකඤ්ච ආදාය ‘‘පටිග්ගණ්හාතු යනො, භන්ය , භගවා
ඉමිං ආහාරිං අනුකම්පිං උපාදායා’’ති සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා අට්ඨිංසු.

භගවා පායාසපටිග්ගහණදිවයසයයව පත් ස්ස අන් රහි ත් ා ‘‘න යඛො

 ථාග ා හත්යථසු පටිග්ගණ්හන්ති, කම්හි නු යඛො අහිං 
පටිග්ගණ්යහයෙ’’න්ති චින්ය සි. අථස්ස චිත් ිං ඤත්වා චතූහි දිසාහි

චත් ායරො මහාරාජායනො ඉන්දනීලමණිමයය පත්ය  උපනායමසුිං, භගවා
ය පටික්ඛිපි.පුන මුග්ගවණ්ණයසලමයයචත් ායරොපත්ය උපනායමසුිං.
භගවා චතුන්නම්පි යදවපුත් ානිං අනුකම්පාය චත් ායරොපි පත්ය 

පටිග්ගයහත්වා උපරූපරි ඨයපත්වා ‘‘එයකො යහොතූ’’ති අධිට්ඨාසි, 
චත් ායරොපිමුඛවට්ටියිංපඤ්ඤායමානයලඛාහුත්වාමජ්ඣියමනපමායණන 

එකත් ිං උපගමිිංසු. භගවා  ස්මිිං පච්චග්යඝ යසලමයය පත්ය  ආහාරිං
පටිග්ගණ්හිත්වා පරිභුඤ්ජිත්වා අනුයමොදනිං අකාසි. ද්යවභා යරො වාණිජා
බුද්ධඤ්ච ධම්මඤ්ච සරණිං ගන්ත්වා ද්යවවාචිකා උපාසකා අයහසුිං. අථ

යනසිං ‘‘එකිං යනො, භන්ය , පරිචරි බ්බට්ඨානිං යදථා’’ති වදන් ානිං
දක්ඛිණහත්යථන අත් යනො සීසිං පරාමසිත්වා යකසධාතුයයො අදාසි. ය 
අත් යනො නගයර  ා ධාතුයයො සුවණ්ණසමුග්ගස්ස අන්ය ො පක්ඛිපිත්වා
යචතියිංපතිට්ඨායපසුිං. 

සම්මාසම්බුද්යධොපි යඛො  ය ො උට්ඨාය පුන අජපාලනියරොධයමව 

ගන්ත්වානියරොධමූයලනිසීදි.අථස්ස ත්ථනිසින්නමත් ස්යසවඅත් නා 
අධිග ස්ස ධම්මස්ස ගම්භීර ිං පච්චයවක්ඛන් ස්ස සබ්බබුද්ධානිං

ආචිණ්යණො ‘‘අධිගය ො යඛො මොයිං ධම්යමො’’ති පයරසිං ධම්මිං

අයදයසතුකමෙ ාකාරපවත්ය ො වි ක්යකො උදපාදි. අථ බ්රහ් ා සහම්පති 

‘‘නස්සති ව  යභො යලොයකො, විනස්සති ව  යභො යලොයකො’’ති දසහි
චක්කවාළසහස්යසහි 
සක්කසුයාමසන්තුසි සුනිම්මි වසවත්තිමහාබ්රහ්මායනො ආදාය සත්ථු

සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘යදයසතු, භන්ය , භගවා ධම්ම’’න්තිආදිනා නයයන 

ධම්මයදසනිංආයාචි. 

සත්ථා  ස්ස පටිඤ්ඤිං දත්වා ‘‘කස්ස නු යඛො අහිං පඨමිං ධම්මිං

යදයසයෙ’’න්ති චින්ය න්ය ො ‘‘ආළායරො පණ්ඩිය ො, යසො ඉමිං ධම්මිං 
ඛිප්පිං ආජානිස්සතී’’ති චිත් ිං උප්පායදත්වා පුන ඔයලොයකන්ය ො  ස්ස 

සත් ාහකාලක භාවිං ඤත්වා උදකිං ආවජ්යජසි.  ස්සාපි

අභියදොසකාලක භාවිං ඤත්වා ‘‘බහූපකාරා යඛො යම පඤ්චවග්ගියා
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පටුන 

භික්ඛූ’’ති පඤ්චවග්ගියය ආරබ්භ මනසිකාරිං කත්වා ‘‘කහිං නු යඛො ය 
එ රහිවිහරන්තී’’තිආවජ්යජන්ය ො‘‘බාරාණසියිංඉසිප යනමිගදායය’’ති 

ඤත්වා ‘‘ ත්ථ ගන්ත්වා ධම්මචක්කිං පවත්ය ස්සාමී’’ති කතිපාහිං 
යබොධිමණ්ඩසාමන් ායයව පිණ්ඩාය චරන්ය ො විහරිත්වා
ආසාළ්හිපුණ්ණමාසියිං‘‘බාරාණසිිං ගමිස්සාමී’’තිචාතුද්දසියිංපච්චූසසමයය
විභා ාය රත්තියා කාලස්යසව පත් චීවරමාදාය අට්ඨාරසයයොජනමග්ගිං
පටිපන්යනො අන් රාමග්යගඋපකිංනාමආජීවකිං දිස්වා  ස්ස අත් යනො
බුද්ධභාවිංආචික්ඛිත්වා ිංදිවසිංයයවසායන්හසමයයඉසිප නිං අගමාසි. 

පඤ්චවග්ගියා යථරා  ථාග ිං දූරය ොව ආගච්ඡන් ිං දිස්වා ‘‘අයිං 
ආවුයසො සමයණො යගො යමො පච්චයබාහුල්ලාය ආවත්තිත්වා

පරිපුණ්ණකායයොළිණින්ද්රියයො සුවණ්ණවණ්යණොහුත්වාආගච්ඡති, ඉමස්ස

අභිවාදනාදීනි න කරිස්සාම, මහාකුලපසුය ො යඛො පයනස ආසනාභිහාරිං

අරහති, ය නස්සආසනමත් ිංපඤ්ඤායපස්සාමා’’තිකතිකිංඅකිංසු.භගවා 
සයදවකස්ස යලොකස්ස චිත් ාචාරිං ජානනසමත්යථන ඤායණන ‘‘කිං නු
යඛො ඉයම චින් යිිංසූ’’ති ආවජ්යජත්වා චිත් ිං අඤ්ඤාසි. අථ යන
සබ්බයදවමනුස්යසසු අයනොදිස්සකවයසන ඵරණසමත්ථිං යමත් චිත් ිං
සඞ්ඛිපිත්වා ඔදිස්සකවයසන යමත් චිත්ය න ඵරි. ය  භගව ා
යමත් චිත්ය න ඵුට්ඨා  ථාගය  උපසඞ්කමන්ය  සකාය කතිකාය

සණ්ඨාතුිං අසක්යකොන් ා අභිවාදනපච්චුට්ඨානාදීනි සබ්බකච්චානි අකිංසු, 

සම්මාසම්බුද්ධභාවිං පනස්ස අජානමානා යකවලිං නායමන ච
ආවුයසොවායදනච සමුදාචරන්ති. 

අථ යන භගවා ‘‘මා යවො, භික්ඛයව,  ථාග ිං නායමන ච

ආවුයසොවායදන ච සමුදාචරථ, අරහිං, භික්ඛයව,  ථාගය ො
සම්මාසම්බුද්යධො’’ති අත් යනො බුද්ධභාවිං සඤ්ඤායපත්වා පඤ්ඤත්ය 
වරබුද්ධාසයන නිසින්යනො උත් රාසාළ්හනක්ඛත් යයොයග වත් මායන
අට්ඨාරසහි බ්රහ්මයකොටීහි පරිවුය ො පඤ්චවග්ගියය යථයර ආමන්ය ත්වා 

ධම් චක්කප්පෙත්තනසුත්තන්තං යදයසසි. ය සු 

අඤ්ඤාසියකොණ්ඩඤ්ඤත්යථයරො යදසනානුසායරන ඤාණිං යපයසන්ය ො
සුත් පරියයොසායන අට්ඨාරසහි බ්රහ්මයකොටීහි සද්ධිිං යසො ාපත්තිඵයල
පතිට්ඨාසි. සත්ථා  ත්යථව වස්සිං උපගන්ත්වා පුනදිවයස වප්පත්යථරිං

ඔවදන්ය ො විහායරයයව නිසීදි, යසසා චත් ායරො පිණ්ඩාය චරිිංසු.
වප්පත්යථයරො පුබ්බණ්යහයයව යසො ාපත්තිඵලිං පාපුණි. එය යනව

උපායයන පුනදිවයස භද්දියත්යථරිං, පුනදිවයස මහානාමත්යථරිං, 
පුනදිවයස අස්සජිත්යථරන්ති සබ්යබ යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨායපත්වා
පඤ්චමියිං පක්ඛස්ස පඤ්චපි ජයන සන්නිපාය ත්වා 

අනත්ත ක්ඛණසුත්තන්තං (සිං. නි. 3.59; මහාව. 20 ආදයයො) යදයසසි.
යදසනාපරියයොසායනපඤ්චපියථරාඅරහත් ඵයල පතිට්ඨහිිංසු.අථසත්ථා 

ෙසකු පුත්තස්ස උපනිස්සයිං දිස්වා  ිං රත්තිභායග නිබ්බිජ්ජිත්වා යගහිං
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පහාය නික්ඛන් ිං ‘‘එහි යසා’’ති පක්යකොසිත්වා  ස්මිිංයයව රත්තිභායග

යසො ාපත්තිඵයල, පුනදිවයස අරහත්ය  පතිට්ඨායපත්වා, අපයරපි  ස්ස

සහායයක චතුපණ්ණාසජයන එහිභික්ඛුපබ්බජ්ජායපබ්බායජත්වාඅරහත් ිං
පායපසි. 

එවිං යලොයක එකසට්ඨියා අරහන්ය සු ජාය සු සත්ථා වුත්ථවස්යසො 

පවායරත්වා ‘‘චරථ, භික්ඛයව, චාරික’’න්තිසට්ඨිභික්ඛූ දිසාසුයපයසත්වා
සයිං උරුයවලිං ගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග කප්පාසිකවනසණ්යඩ තිිංස

ජයන භද්දෙග්ගිෙකු ායර වියනසි.ය සුසබ්බපච්ඡිමයකොයසො ාපන්යනො, 
සබ්බුත් යමො අනාගාමී අයහොසි. ය පි සබ්යබ එහිභික්ඛුභායවයනව
පබ්බායජත්වා දිසාසු යපයසත්වා උරුයවලිං ගන්ත්වා අඩ්ඪුඩ්ඪානි
පාටිහාරියසහස්සානි දස්යසත්වා උරුයවලකස්සපාදයයො

සහස්සජටිලපරිවායර යතභාතිකජටිය  වියනත්වා එහිභික්ඛුභායවයනව

පබ්බායජත්වාගයාසීයසනිසීදායපත්වා ආදිත්තපරිොෙයදසනාෙ (මහාව.54) 
අරහත්ය  පතිට්ඨායපත්වා ය න අරහන් සහස්යසන පරිවුය ො
‘‘බිම්බිසාරරඤ්යඤො දින්නිංපටිඤ්ඤිං යමොයචස්සාමී’’තිරාජගහිංගන්ත්වා
නගරූපචායර ලට්ඨිවනුයොනිං අගමාසි. රාජා උයොනපාලස්ස සන්තිකා
‘‘සත්ථා ආගය ො’’ති සුත්වා ද්වාදසනහුය හි බ්රාහ්මණගහපතියකහි
පරිවුය ො සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා චක්කවිචිත්  යලසු
සුවණ්ණපට්ටවි ානිංවියපභාසමුදයිං විස්සජ්ජන්ය සු ථාග ස්සපායදසු
සිරසානිපතිත්වාඑකමන් ිංනිසීදිසද්ධිිං පරිසාය. 

අථ යඛො ය සිං බ්රාහ්මණගහපතිකානිං එ දයහොසි ‘‘කිං නු යඛො

මහාසමයණො උරුයවලකස්සයප බ්රහ්මචරියිං චරති, උදාහු
උරුයවලකස්සයපො මහාසමයණ’’ති. භගවා ය සිං යච සා
යචය ොපරිවි ක්කමඤ්ඤායයථරිංගාථායඅජ්ඣභාසි– 

‘‘කයමවදිස්වාඋරුයවලවාසි, පහාසිඅග්ගිිංකසයකොවදායනො; 

පුච්ඡාමි ිංකස්සපඑ මත්ථිං, කථිංපහීනිං ව අග්ගිහුත් ’’න්ති.

(මහාව.55); 

යථයරොපි භගවය ොඅධිප්පායිංවිදිත්වා– 

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

යඤ්ඤා; 

එ ිං මලන්ති උපධීහසු ඤත්වා,  ස්මා න යිට්යඨ න හුය  

අරඤ්ජි’’න්ති.(මහාව.55) – 

ඉමිංගාථිංවත්වාඅත් යනොසාවකභාවපකාසනත්ථිං ථාග ස්ස පාදපිට්යඨ

සීසිං ඨයපත්වා ‘‘සත්ථා යම, භන්ය , භගවා, සාවයකොහමස්මී’’ති වත්වා 
එක ාලිං ද්වි ාලිං ති ාලන්ති යාව සත්  ාලප්පමාණිං සත් ක්ඛත්තුිං
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යවහාසිං අබ්භුග්ගන්ත්වාඔරුය්හ ථාග ිංවන්දිත්වාඑකමන් ිංනිසීදි. ිං

පාටිහාරියිං දිස්වා මහාජයනො ‘‘අයහො මහානුභාවා බුද්ධා, එවිං
ථාමග දිට්ඨියකො නාම ‘අරහා’ති මඤ්ඤමායනො උරුයවලකස්සයපොපි
දිට්ඨිජාලිංභින්දිත්වා ථාගය නදමිය ො’’තිසත්ථු ගුණකථිංයයවකයථසි.

භගවා ‘‘නාහිං ඉදානියයව උරුයවලකස්සපිං දයමමි, අතීය පි එස මයා 

දමිය ොයයවා’’ති වත්වා ඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තියා  හානාරදකස්සපජාතකං 

(ජා.2.22.545ආදයයො)කයථත්වා චත් ාරි සච්චානිපකායසසි.මගධරාජා

එකාදසහි නහුය හි සද්ධිිං යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි, එකිං නහු ිං
උපාසකත් ිං පටියවයදසි. රාජා සත්ථු සන්තියක නිසින්යනොයයව පඤ්ච
අස්සාසයකපයවයදත්වා සරණිංගන්ත්වා ස්වා නායනිමන්ය ත්වාආසනා
වුට්ඨායභගවන් ිංපදක්ඛිණිංකත්වාපක්කාමි. 

පුනදිවයස යයහි ච භගවා දිට්යඨො, යයහි ච අදිට්යඨො, සබ්යබපි 
රාජගහවාසියනො අට්ඨාරසයකොටිසඞ්ඛා මනුස්සා  ථාග ිං දට්ඨුකාමා
පාය ොව රාජගහය ො ලට්ඨිවනුයොනිං අගමිංසු. තිගාවුය ො මග්යගො

නප්පයහොසි, සකලලට්ඨිවනුයොනිං නිරන් රිං ඵුටිං අයහොසි. මහාජයනො
දසබලස්ස රූපයසොභග්ගප්පත් ිං අත් භාවිං පස්සන්ය ො තිත්තිිං කාතුිං
නාසක්ඛි. වණ්ණභූමි නායමසා. එවරූයපසු හි ඨායනසු  ථාග ස්ස 
ලක්ඛණානුබෙඤ්ජනාදිප්පයභදා සබ්බාපිරූපකායසිරී වණ්යණ බ්බා. එවිං 
රූපයසොභග්ගප්පත් ිං දසබලස්ස සරීරිං පස්සමායනන මහාජයනන
නිරන් රිංඵුයටඋයොයනච මග්යගචඑකභික්ඛුස්සපිනික්ඛමයනොකායසො

නායහොසි.  ිං දිවසිංකර භගවා ඡින්නභත්ය ො භයවයෙ,  ිං මා අයහොසීති
සක්කස්ස නිසින්නාසනිං උණ්හාකාරිං දස්යසසි. යසො ආවජ්ජමායනො  ිං
කාරණිං ඤත්වා මාණවකවණ්ණිං අභිනිම්මිනිත්වා
බුද්ධධම්මසඞ්ඝපටිසිංයුත් ා ථුතියයො වදමායනො දසබලස්ස පුරය ො
ඔ රිත්වායදව ානුභායවනඔකාසිංකත්වා– 

‘‘දන්ය ො දන්ය හි සහ පුරාණජටියලහි, විප්පමුත්ය ො 

විප්පමුත්ය හි; 

සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්යණො, රාජගහිංපාවිසිභගවා. 

‘‘මුත්ය ො මුත්ය හි සහ පුරාණජටියලහි, විප්පමුත්ය ො

විප්පමුත්ය හි; 

සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්යණො, රාජගහිංපාවිසිභගවා. 

‘‘තිණ්යණො තිණ්යණහි සහ පුරාණජටියලහි, විප්පමුත්ය ො 

විප්පමුත්ය හි; 

සිඞ්ගීනික්ඛසවණ්යණො, රාජගහිංපාවිසිභගවා. 

‘‘දසවායසො දසබයලො, දසධම්මවිදූදසභිචුයපය ො; 

යසොදසස පරිවායරො, රාජගහිංපාවිසිභගවා’’ති.(මහාව.58) – 
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ඉමාහි ගාථාහි සත්ථු වණ්ණිං වදමායනො පුරය ො පායාසි.  දා මහාජයනො 

මාණවකස්සරූපසිරිිං දිස්වා ‘‘අතිවිය අභිරූයපො අයිං මාණවයකො, නයඛො

පනඅම්යහහි දිට්ඨපුබ්යබො’’තිචින්ය ත්වා‘‘කුය ොඅයිංමාණවයකො, කස්ස
වාය’’න්තිආහ. ිං සුත්වාමාණයවො– 

‘‘යයොධීහයරොසබ්බධිදන්ය ො, සුද්යධොඅප්පටිපුග්ගයලො; 

අරහිං සුගය ො යලොයක,  ස්සාහිං පරිචාරයකො’’ති. (මහාව. 58) – 

ගාථමාහ; 

සත්ථා සක්යකන කය ොකාසිං මග්ගිං පටිපජ්ජිත්වා 
භික්ඛුසහස්සපරිවුය ො රාජගහිං පාවිසි. රාජා බුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්ස

මහාදානිං දත්වා ‘‘අහිං, භන්ය , තීණි ර නානි විනා වත්තිතුිං න 

සක්ඛිස්සාමි, යවලාය වා අයවලාය වා භගවය ො සන්තිකිං ආගමිස්සාමි, 

ලට්ඨිවනුයොනිං නාමඅතිදූයර, ඉදිංපනඅම්හාකිංයවළුවනිංනාමඋයොනිං
නාතිදූයර නාච්චාසන්යන ගමනාගමනසම්පන්නිං බුද්ධාරහිං යසනාසනිං.
ඉදිං යම භගවා පටිග්ගණ්හාතූ’’ති සුවණ්ණභිඞ්කායරන පුප්ඵගන්ධවාසි ිං
මණිවණ්ණිං උදකිං ආදාය යවළුවනුයොනිං පරිච්චජන්ය ො දසබලස්ස

හත්යථඋදකිංපාය සි. ස්මිිංආරාමපටිග්ගහයණ ‘‘බුද්ධසාසනස්සමූලානි
ඔතිණ්ණානී’’ති මහාපථවී කම්පි. ජම්බුදීපස්මිඤ්හි ඨයපත්වා යවළුවනිං
අඤ්ඤිං මහාපථවිිං කම්යපත්වා ගහි යසනාසනිං නාම නත්ථි. 
 ම්බපණ්ණිදීයපපි ඨයපත්වා මහාවිහාරිං අඤ්ඤිං පථවිිං කම්යපත්වා
ගහි යසනාසනිං නාම නත්ථි. සත්ථා යවළුවනාරාමිං පටිග්ගයහත්වා
රඤ්යඤොඅනුයමොදනිංකත්වාඋට්ඨායාසනා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ොයවළුවනිං
අගමාසි. 

 ස්මිිං යඛො පන සමයය සාරිපුත්ය ො ච යමොග්ගල්ලායනො චාති ද්යව 
පරිබ්බාජකා රාජගහිං උපනිස්සාය විහරන්ති අම ිං පරියයසමානා. ය සු
සාරිපුත්ය ො අස්සජිත්යථරිං පිණ්ඩාය පවිට්ඨිං දිස්වා පසන්නචිත්ය ො 

පයිරුපාසිත්වා ‘‘යයධම්මායහතුප්පභවා’’තිගාථිංසුත්වා යසො ාපත්තිඵයල
පතිට්ඨාය අත් යනො සහායකස්ස යමොග්ගල්ලානපරිබ්බාජකස්සපි  යමව
ගාථිං අභාසි.යසොපියසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි.ය උයභොපිජනාසඤ්චයිං
ඔයලොයකත්වා අත් යනො පරිසාය සද්ධිිං භගවය ො සන්තියක පබ්බජිිංසු.

ය සු මහායමොග්ගල්ලායනො සත් ායහන අරහත් ිං පාපුණි, 
සාරිපුත් ත්යථයරො අඩ්ඪමායසන. උයභොපි ච යන සත්ථා 
අග්ගසාවකට්ඨායන ඨයපසි. සාරිපුත් ත්යථයරන
අරහත් ප්පත් දිවයසයයව සාවකසන්නිපා ිංඅකාසි. 

 ථාගය  පන  ස්මිිංයයව යවළුවනුයොයන විහරන්ය 

සුද්යධොදනමහාරාජා ‘‘පුත්ය ොකරයමඡබ්බස්සානිදුක්කරකාරිකිංචරිත්වා
පරමාභිසම්යබොධිිං පත්වා පවත් වරධම්මචක්යකො රාජගහිං උපනිස්සාය

යවළුවයනවිහරතී’’තිසුත්වාඅඤ්ඤ රිං අමච්චිංආමන්ය සි‘‘එහි, භයණ, 
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පුරිසසහස්සපරිවායරො රාජගහිං ගන්ත්වා මම වචයනන ‘පි ා යවො
සුද්යධොදනමහාරාජා දට්ඨුකායමො’ති වත්වා පුත් ිං යම ගණ්හිත්වා එහී’’ති

ආහ. යසො ‘‘එවිං, යදවා’’ති රඤ්යඤො වචනිං සිරසා සම්පටිච්ඡිත්වා
පුරිසසහස්සපරිවායරො ඛිප්පයමව සට්ඨියයොජනමග්ගිං ගන්ත්වා දසබලස්ස
චතුපරිසමජ්යඣ නිසීදිත්වා ධම්මයදසනායවලාය විහාරිං පාවිසි. යසො
‘‘තිට්ඨතු  ාව රඤ්යඤො පහි සාසන’’න්ති පරියන්ය  ඨිය ො සත්ථු 
ධම්මයදසනිං සුත්වා යථාඨිය ොව සද්ධිිං පුරිසසහස්යසන අරහත් ිං පත්වා

පබ්බජ්ජිං යාචි. භගවා ‘‘එථ භික්ඛයවො’’ති හත්ථිං පසායරසි, සබ්යබ
 ඞ්ඛණිංයයව ඉද්ධිමයපත් චීවරධරා සට්ඨිවස්සත්යථරා විය අයහසුිං.
අරහත් ිංපත් කාලය ොපට්ඨාය පනඅරියානාමමජ්ඣත් ාවයහොන්තීති

යසො රඤ්ඤා පහි සාසනිං දසබලස්ස න කයථසි. රාජා ‘‘යනව ගය ො

ආගච්ඡති, නසාසනිංසුයෙතී’’ති ‘‘එහි, භයණ, ත්විංගච්ඡාහී’’තිය යනව 
නියායමනඅඤ්ඤිංඅමච්චිංයපයසසි.යසොපිගන්ත්වාපුරිමනයයයනවසද්ධිිං
පරිසාය අරහත් ිං පත්වා තුණ්හී අයහොසි. රාජා එය යනව නියායමන

පුරිසසහස්සපරිවායර නව අමච්යච යපයසසි, සබ්යබ අත් යනො කච්චිං
නිට්ඨායපත්වාතුණ්හීභූ ා ත්යථවවිහරිිංසු. 

රාජා සාසනමත් ම්පි ආහරිත්වා ආචික්ඛන් ිං අලභිත්වා චින්ය සි

‘‘එත් කාජනාමයිසියනහාභායවනසාසනමත් ම්පිනපච්චාහරිිංසු, යකො
නුයඛොමමවචනිංකරිස්සතී’’තිසබ්බිංරාජබලිංඔයලොයකන්ය ොකාළුදායිිං
අද්දස. යසො කර රඤ්යඤො සබ්බත්ථසාධයකො අමච්යචො අබ්භන් රියකො
අතිවිස්සාසියකොයබොධිසත්ය නසද්ධිිං එකදිවයසජාය ොසහපිංසුකීළයකො

සහායයො. අථ නිං රාජා ආමන්ය සි ‘‘ ා , කාළුදායි අහිං මම පුත් ිං

පස්සිතුකායමො නව පුරිසසහස්සානි යපයසසිිං, එකපුරියසොපි ආගන්ත්වා

සාසනමත් ිං ආයරොයචන්ය ොපි නත්ථි, දුජ්ජායනො යඛො පන

ජීවි න් රායයො, අහිංජීවමායනොවපුත් ිංදට්ඨුිං ඉච්ඡාමි, සක්ඛිස්සසිනුයඛො

යමපුත් ිං දස්යසතු’’න්ති. සක්ඛිස්සාමි, යදව, සයචපබ්බජිතුිංලභිස්සාමීති.

 ා , ත්විංපබ්බජිත්වා වා අපබ්බජිත්වා වා මය්හිංපුත් ිං දස්යසහීති.යසො

‘‘සාධු, යදවා’’ති රඤ්යඤො සාසනිං ආදාය රාජගහිං ගන්ත්වා සත්ථු
ධම්මයදසනායවලාය පරිසපරියන්ය  ඨිය ො ධම්මිං සුත්වා සපරිවායරො
අරහත් ඵලිංපත්වාඑහිභික්ඛුභායවපතිට්ඨාසි. 

සත්ථා බුද්යධො හුත්වා පඨමිං අන්ය ොවස්සිං ඉසිප යන වසිත්වා 
වුත්ථවස්යසො පවායරත්වා උරුයවලිං ගන්ත්වා  ත්ථ  යයො මායස
වසන්ය ො ය භාතිකජටියල වියනත්වා භික්ඛුසහස්සපරිවායරො
ඵුස්සමාසපුණ්ණමායිං රාජගහිං ගන්ත්වා ද්යව මායස වසි. එත් ාව ා

බාරාණසිය ො නික්ඛන් ස්ස පඤ්ච මාසා ජා ා, සකයලො යහමන්ය ො 
අතික්කන්ය ො. කාළුදායිත්යථරස්ස ආග දිවසය ො සත් ට්ඨ දිවසා

වීතිවත් ා, යසො ඵග්ගුණීපුණ්ණමාසියිං චින්ය සි ‘‘අතික්කන්ය ො

යහමන්ය ො, වසන් සමයයො අනුප්පත්ය ො, මනුස්යසහි සස්සාදීනි
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පටුන 

උද්ධරිත්වා සම්මුඛසම්මුඛට්ඨායනහි මග්ගා දින්නා, හරි තිණසඤ්ඡන්නා

පථවී, සුපුප්ඵි ා වනසණ්ඩා, පටිපජ්ජනක්ඛමා මග්ගා, කායලො දසබලස්ස
ඤාතිසඞ්ගහිංකාතු’’න්ති.අථභගවන් ිංඋපසඞ්කමිත්වා– 

‘‘අඞ්ගාරියනො දානිදුමාභදන්ය , ඵයලසියනොඡදනිං විප්පහාය; 

ය  අච්චිමන්ය ොව පභාසයන්ති, සමයයො මහාවීර 
අඞ්ගීරසානිං…යප.…. 

‘‘නාතිසී ිං නාතිඋණ්හිං, නාතිදුබ්භික්ඛඡා කිං; 

සද්දලාහරි ාභූමි, එසකායලොමහාමුනී’’ති.– 

සට්ඨිමත් ාහි ගාථාහි දසබලස්ස කුලනගරිං ගමනත්ථාය ගමනවණ්ණිං 
වණ්යණසි.අථනිංසත්ථා‘‘කිංනුයඛොඋදායිමධුරස්සයරනගමනවණ්ණිං

වණ්යණසී’’ති ආහ. භන්ය , තුම්හාකිං පි ා සුද්යධොදනමහාරාජා

පස්සිතුකායමො, කයරොථ ඤා කානිං සඞ්ගහන්ති. සාධු උදායි, කරිස්සාමි

ඤා කානිං සඞ්ගහිං, භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ආයරොයචහි, ගමිකවත් ිං 

පූයරස්සන්තීති.‘‘සාධු, භන්ය ’’තියථයරොය සිංආයරොයචසි. 

භගවා අඞ්ගමගධවාසීනිං කුලපුත් ානිං දසහි සහස්යසහි, 
කපිලවත්ථුවාසීනිං දසහි සහස්යසහීති සබ්යබයහව වීසතිසහස්යසහි
ඛීණාසවභික්ඛූහි පරිවුය ො රාජගහා නික්ඛමිත්වා දිවයස දිවයස යයොජනිං
ගච්ඡති. ‘‘රාජගහය ො සට්ඨියයොජනිං කපිලවත්ථුිං ද්වීහි මායසහි

පාපුණිස්සාමී’’ති අතුරි චාරිකිං පක්කාමි. යථයරොපි ‘‘භගවය ො
නික්ඛන් භාවිං රඤ්යඤො ආයරොයචස්සාමී’’ති යවහාසිං අබ්භුග්ගන්ත්වා
රඤ්යඤො නියවසයන පාතුරයහොසි. රාජා යථරිං දිස්වා තුට්ඨචිත්ය ො 
මහාරයහ පල්ලඞ්යක නිසීදායපත්වා අත් යනො පටියාදි ස්ස
නානග්ගරසයභොජනස්ස පත් ිං පූයරත්වා අදාසි. යථයරො උට්ඨාය

ගමනාකාරිංදස්යසසි.නිසීදිත්වාභුඤ්ජථ,  ා ාති. සත්ථුසන්තිකිංගන්ත්වා

භුඤ්ජිස්සාමි, මහාරාජාති. කහිං පන,  ා , සත්ථාති? 

වීසතිසහස්සභික්ඛුපරිවායරො තුම්හාකිං දස්සනත්ථාය චාරිකිං නික්ඛන්ය ො, 
මහාරාජාති. රාජාතුට්ඨමානයසොආහ‘‘තුම්යහඉමිංපරිභුඤ්ජිත්වායාවමම

පුත්ය ො ඉමිං නගරිං පාපුණාති,  ාවස්ස ඉය ොව පිණ්ඩපා ිං හරථා’’ති.
යථයරො අධිවායසසි. රාජා යථරිං පරිවිසිත්වා පත් ිං ගන්ධචුණ්යණන

උබ්බට්යටත්වා උත් මයභොජනස්ස පූයරත්වා ‘‘ ථාග ස්ස යදථා’’ති
යථරස්සහත්යථපතිට්ඨායපසි.යථයරොසබ්යබසිංපස්සන් ානිංයයව පත් ිං
ආකායස ඛිපිත්වා සයම්පි යවහාසිං අබ්භුග්ගන්ත්වා පිණ්ඩපා ිංආහරිත්වා 
සත්ථුහත්යථඨයපසි.සත්ථා ිංපරිභුඤ්ජි.එය නුපායයනයථයරොදිවයස

දිවයසආහරි, සත්ථාපිඅන් රාමග්යගරඤ්යඤොයයවපිණ්ඩපා ිංපරිභුඤ්ජි.
යථයරොපි භත් කච්චාවසායන දිවයස දිවයස ‘‘අජ්ජ එත් කිං භගවා

ආගය ො, අජ්ජ එත් ක’’න්ති බුද්ධගුණපටිසිංයුත් ාය කථාය සකලිං
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පටුන 

රාජකුලිං සත්ථු දස්සනිං විනායයව සත්ථරි සඤ්ජා ප්පසාදිං අකාසි.

ය යනව නිං භගවා ‘‘එ දග්ගිං, භික්ඛයව, මම සාවකානිං භික්ඛූනිං

කුලප්පසාදකානිංයදිදිංකාළුදායී’’ති(අ.නි.1.219, 225) එ දග්යගඨයපසි. 

සාකයාපි යඛො ‘‘අනුප්පත්ය  භගවති අම්හාකිං ඤාතියසට්ඨිං 
පස්සිස්සාමා’’ති සන්නිපතිත්වා භගවය ො වසනට්ඨානිං වීමිංසමානා
‘‘නියරොධසක්කස්ස ආරායමො රමණීයයො’’ති සල්ලක්යඛත්වා  ත්ථ සබ්බිං
පටිජග්ගනවිධිිං කායරත්වා ගන්ධපුප්ඵහත්ථා පච්චුග්ගමනිං කයරොන් ා
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිය දහරදහයර නාගරදාරයකචනාගරදාරිකායයොච

පඨමිං පහිණිිංසු,  ය ො රාජකුමායර ච රාජකුමාරිකායයො ච, ය සිං 
අනන් රිං සාමිං ගන්ධපුප්ඵචුණ්ණාදීහි පූජයමානා භගවන් ිං ගයහත්වා
නියරොධාරාමයමව අගමිංසු.  ත්ර භගවා වීසතිසහස්සඛීණාසවපරිවුය ො

පඤ්ඤත් වරබුද්ධාසයන නිසීදි. සාකයා නාම මානජාතිකා මානත්ථද්ධා, 

ය  ‘‘සිද්ධත්ථකුමායරො අම්යහහි දහර යරො, අම්හාකිං කනිට්යඨො, 

භාගියනයයෙො, පුත්ය ො, නත් ා’’ති චින්ය ත්වා දහරදහයර රාජකුමායර

ආහිංසු ‘‘තුම්යහවන්දථ, මයිංතුම්හාකිංපිට්ඨිය ොනිසීදිස්සාමා’’ති. 

ය සු එවිං අවන්දිත්වා නිසින්යනසු භගවා ය සිං අජ්ඣාසයිං 

ඔයලොයකත්වා ‘‘න මිං ඤා යයො වන්දන්ති, හන්ද දානි යන
වන්දායපස්සාමී’’ති අභිඤ්ඤාපාදකිං චතුත්ථජ්ඣානිං සමාපජ්ජිත්වා  ය ො
වුට්ඨාය ආකාසිං අබ්භුග්ගන්ත්වා ය සිං සීයස පාදපිංසුිං ඔකරමායනො විය
කණ්ඩම්බරුක්ඛමූයල යමකපාටිහාරියසදිසිං පාටිහාරියිං අකාසි. රාජා  ිං
අච්ඡරියිං දිස්වා ආහ – ‘‘භගවා තුම්හාකිං ජා දිවයස කාළයදවලස්ස
වන්දනත්ථිං උපනී ානිං පායද යවො පරිවත්තිත්වා බ්රාහ්මණස්ස මත්ථයක

පතිට්ඨිය  දිස්වාපි අහිං තුම්යහ වන්දිිං, අයිං යම පඨමවන්දනා.
වප්පමඞ්ගලදිවයස ජම්බුච්ඡායාය සිරිසයයන නිසින්නානිං යවො 

ජම්බුච්ඡායාය අපරිවත් නිං දිස්වාපි පායද වන්දිිං, අයිං යම දුතියවන්දනා.

ඉදානි ඉමිං අදිට්ඨපුබ්බිංපාටිහාරියිං දිස්වාපිඅහිංතුම්හාකිංපායදවන්දාමි, 
අයිං යම  තියවන්දනා’’ති. රඤ්ඤා පන වන්දිය  භගවන් ිං අවන්දිත්වා

ඨාතුිංසමත්යථොනාම එකසාකයයොපිනායහොසි, සබ්යබවන්දිිංසුයයව. 

ඉති භගවා ඤා යයො වන්දායපත්වා ආකාසය ො ඔ රිත්වා
පඤ්ඤත් ාසයන නිසීදි. නිසින්යන භගවති සිඛාපත්ය ො ඤාතිසමාගයමො

අයහොසි, සබ්යබ එකග්ගචිත් ා හුත්වා නිසීදිිංසු.  ය ො මහායමයඝො

යපොක්ඛරවස්සිං වස්සි.  ම්බවණ්ණිං උදකිං යහට්ඨා විරවන් ිං ගච්ඡති, 

ය මිතුකායමොව ය යමති, අය මිතුකාමස්ස සරීයර එකබින්දුමත් ම්පි න

ප ති. ිං දිස්වා සබ්යබ අච්ඡරියබ්භු චිත් ජා ා ‘‘අයහො අච්ඡරියිං, අයහො
අබ්භු ’’න්ති කථිං සමුට්ඨායපසුිං. සත්ථා ‘‘න ඉදායනව මය්හිං

ඤාතිසමාගයම යපොක්ඛරවස්සිං වස්සති, අතීය පි වස්සී’’ති ඉමිස්සා

අට්ඨුප්පත්තියා යෙස්සන්තරජාතකං කයථසි. ධම්මයදසනිං සුත්වා සබ්යබ
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උට්ඨායවන්දිත්වාපක්කමිිංසු.එයකොපිරාජාවා රාජමහාමත්ය ොවා‘‘ස්යව
අම්හාකිංභික්ඛිංගණ්හථා’’තිවත්වාගය ොනාමනත්ථි. 

සත්ථා පුනදිවයස වීසතිසහස්සභික්ඛුපරිවුය ො කපිලවත්ථුිං පිණ්ඩාය 

පාවිසි.  ිං න යකොචි ගන්ත්වා නිමන්ය සි, පත් ිං වා අග්ගයහොසි. භගවා
ඉන්දඛීයල ඨිය ොව ආවජ්යජසි ‘‘කථිං නු යඛො පුබ්බබුද්ධා කුලනගයර

පිණ්ඩාය චරිිංසු, කිං උප්පටිපාටියා ඉස්සරජනානිං ඝරානි අගමිංසු, උදාහු
සපදානචාරිකිං චරිිංසූ’’ති.  ය ො එකබුද්ධස්සපි උප්පටිපාටියා ගමනිං

අදිස්වා ‘‘මයාපි ඉදානි අයයමව විංයසො, අයිං පයවණී පග්ගයහ බ්බා, 
ආයතිඤ්ච යම සාවකාපි මමඤ්යඤව අනුසික්ඛන් ා පිණ්ඩචාරිකවත් ිං 
පරිපූයරස්සන්තී’’ති යකොටියිං නිවිට්ඨයගහය ො පට්ඨාය සපදානිං පිණ්ඩාය
චරි.‘‘අයයෙො කරසිද්ධත්ථකුමායරොපිණ්ඩායචරතී’’තිද්විභූමකතිභූමකාදීසු
පාසායදසුසීහපඤ්ජයර විවරිත්වාමහාජයනොදස්සනබොවයටොඅයහොසි. 

රාහුලමා ාපියදවී‘‘අයෙපුත්ය ොකරඉමස්මිිංයයවනගයරමහන්ය න 
රාජානුභායවනසුවණ්ණසිවිකාදීහිවිචරිත්වාඉදානියකසමස්සුිංඔහායරත්වා 

කාසායවත්ථවසයනො කපාලහත්යථො පිණ්ඩාය චරති, යසොභති නු යඛො’’ති
සීහපඤ්ජරිං විවරිත්වා ඔයලොකයමානා භගවන් ිං නානාවිරාගසමුජ්ජලාය
සරීරප්පභායනගරවීථියයොඔභායසත්වා බොමප්පභාපරික්යඛපසමඞ්ගීභූ ාය
අසීතිඅනුබෙඤ්ජනාවභාසි ාය ද්වත්තිිංසමහාපුරිසලක්ඛණපටිමණ්ඩි ාය
අයනොපමාය බුද්ධසිරියා වියරොචමානිං දිස්වා උණ්හීසය ො පට්ඨාය යාව
පාද ලා– 

‘‘සිනිද්ධනීලමුදුකුඤ්චි යකයසො, සූරියනිම්මල ලාභිනලායටො; 

යුත් තුඞ්ගමුදුකාය නායසො, රිංසිජාලවි ය ොනරසීයහො. 

‘‘චක්කවරඞ්ක රත් සුපායදො, ලක්ඛණමණ්ඩි ආය පණ්හි; 

චාමරිහත්ථවිභූසි පණ්යහො, එසහිතුය්හිංපි ානරසීයහො. 

‘‘සකෙකුමායරොවරයදොසුඛුමායලො, ලක්ඛණවිචිත් පසන්නසරීයරො; 

යලොකහි ායආගය ොනරවීයරො, එසහිතුය්හිංපි ානරසීයහො. 

‘‘ආය යුත් සුසණ්ඨි යසොය ො, යගොපඛුයමොඅභිනීලයනත්ය ො; 

ඉන්දධනුඅභිනීලභමුයකො, එසහිතුය්හිංපි ානරසීයහො. 

‘‘පුණ්ණචන්දනියභොමුඛවණ්යණො, යදවනරානිංපියයොනරනායගො; 

මත් ගජින්දවිලාසි ගාමී, එසහිතුය්හිංපි ානරසීයහො. 

‘‘සිනිද්ධසුගම්භීරමඤ්ජුසයඝොයසො, හිඞ්ගුලවණ්ණරත් සුජිව්යහො; 

වීසතිවීසතියස සුදන්ය ො, එසහිතුය්හිංපි ානරසීයහො. 
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‘‘ඛත්තියසම්භවඅග්ගකුලින්යදො, යදවමනුස්සනමස්සි පායදො; 

සීලසමාධිපතිට්ඨි චිත්ය ො, එසහිතුය්හිංපි ානරසීයහො. 

‘‘වට්ටසුවට්ටසුසණ්ඨි ගීයවො, සීහහනුමිගරාජසරීයරො; 

කඤ්චනසුච්ඡවිඋත් මවණ්යණො, එසහිතුය්හිංපි ානරසීයහො. 

‘‘අඤ්ජනසමවණ්ණසුනීලයකයසො, කඤ්චනපට්ටවිසුද්ධනලායටො; 

ඔසධිපණ්ඩරසුද්ධසුඋණ්යණො, එසහිතුය්හිංපි ානරසීයහො. 

‘‘ගච්ඡන්ය ොනිලපයථ වියචන්යදො,  ාරාගණපරිවඩ්ඪි රූයපො; 

සාවකමජ්ඣගය ොසමණින්යදො, එසහිතුය්හිංපි ානරසීයහො’’ති.– 

එවමිමාහිදසහි නරසීහ ාථාහි නාම අභිත්ථවිත්වා ‘‘තුම්හාකිංපුත්ය ොකර
ඉදානි පිණ්ඩාය චරතී’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා සිංවිග්ගහදයයො
හත්යථන සාටකිං සණ්ඨයපන්ය ො තුරි තුරි ිං නික්ඛමිත්වා යවයගන 

ගන්ත්වාභගවය ොපුරය ොඨත්වාආහ–‘‘කිං, භන්ය , අම්යහලජ්ජායපථ, 

කමත්ථිං පිණ්ඩාය චරථ, කිං ‘එත් කානිං භික්ඛූනිං න සක්කා භත් ිං

ලද්ධු’න්තිසඤ්ඤිං කරිත්ථා’’ති.විංසචාරිත් යම ිං, මහාරාජ, අම්හාකන්ති.

නනු, භන්ය , අම්හාකිං මහාසම්ම ඛත්තියවිංයසො නාම විංයසො,  ත්ථ ච

එකඛත්තියයොපි භික්ඛාචයරො නාම නත්ථීති. ‘‘අයිං, මහාරාජ, රාජවිංයසො

නාම  ව විංයසො, අම්හාකිං පන දීපඞ්කයරො යකොණ්ඩඤ්යඤො…යප.…
කස්සයපොති අයිං බුද්ධවිංයසො නාම. එය  ච අඤ්යඤ ච

අයනකසහස්සසඞ්ඛා බුද්ධා භික්ඛාචරා, භික්ඛාචායරයනව ජීවිකිං

කප්යපසු’’න්තිඅන් රවීථියිංඨිය ොව – 

‘‘උත්තිට්යඨනප්පමජ්යජයෙ, ධම්මිංසුචරි ිංචයර; 

ධම්මචාරීසුඛිංයසති, අස්මිිංයලොයකපරම්හිචා’’ති.(ධ.ප.168) – 

ඉමිංගාථමාහ.ගාථාපරියයොසායනරාජායසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි. 

‘‘ධම්මිංචයරසුචරි ිං, නනිංදුච්චරි ිංචයර; 

ධම්මචාරීසුඛිංයසති, අස්මිිංයලොයකපරම්හිචා’’ති.(ධ.ප.169) – 

ඉමිං පනගාථිංසුත්වාසකදාගාමිඵයල පතිට්ඨාසි.  හාධම් පා ජාතකං (ජා.

1.10.92 ආදයයො) සුත්වා අනාගාමිඵයල පතිට්ඨාසි, මරණසමයය
යස ච්ඡත් ස්ස යහට්ඨා සිරිසයයන නිපන්යනොයයව අරහත් ිං පාපුණි.
අරඤ්ඤවායසන පන පධානානුයයොගකච්චිං රඤ්යඤො නායහොසි.
යසො ාපත්තිඵලිං සච්ඡිකත්වායයවපනභගවය ොපත් ිංගයහත්වාසපරිසිං
භගවන් ිංමහාපාසාදිංආයරොයපත්වා පණීය නඛාදනීයයනයභොජනීයයන
පරිවිසි.භත් කච්චපරියයොසායනසබ්බිංඉත්ථාගාරිං ආගන්ත්වාභගවන් ිං

වන්දි ඨයපත්වා රාහුලමා රිං. සා පන ‘‘ගච්ඡ, අයෙපුත් ිං වන්දාහී’’ති
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පටුන 

පරිජයනනවුච්චමානාපි‘‘සයචමය්හිංගුයණොඅත්ථි, සයයමවමමසන්තිකිං 

අයෙපුත්ය ොආගමිස්සති, ආග යමවනිංවන්දිස්සාමී’’තිවත්වානඅගමාසි. 

භගවා රාජානිං පත් ිං ගාහායපත්වා ද්වීහි අග්ගසාවයකහි සද්ධිිං
රාජධීහ ාය සිරිගබ්භිං ගන්ත්වා ‘‘රාජධීහ ා යථාරුචි වන්දමානා න කඤ්චි
වත් බ්බා’’ති වත්වා පඤ්ඤත් ාසයන නිසීදි. සා යවයගනාගන්ත්වා 
යගොප්ඵයකසු ගයහත්වා පාදපිට්ඨියිං සීසිං පරිවත්ය ත්වා යථාඅජ්ඣාසයිං
වන්දි.රාජා රාජධීහ ායභගවතිසියනහබහුමානාදිගුණසම්පත්තියයොකයථසි

‘‘භන්ය , මම ධීහ ා ‘තුම්යහහි කාසායානි වත්ථානි නිවාසි ානී’ති සුත්වා

 ය ො පට්ඨාය කාසායවත්ථනිවත්ථා ජා ා, තුම්හාකිං එකභත්තිකභාවිං

සුත්වා එකභත්තිකාව ජා ා, තුම්යහහි මහාසයනස්ස ඡඩ්ඩි භාවිං සුත්වා

පට්ටිකාමඤ්චයකයයව නිපන්නා, තුම්හාකිං මාලාගන්ධාදීහි විර භාවිං

ඤත්වා විර මාලාගන්ධාව ජා ා, අත් යනො ඤා යකහි ‘මයිං 

පටිජග්ගිස්සාමා’තිසාසයනයපසිය පිඑකඤා කම්පිනඔයලොයකසි, එවිං

ගුණසම්පන්නායම ධීහ ාභගවා’’ති.‘‘අනච්ඡරියිං, මහාරාජ, යිංඉදානි යා

රක්ඛියමානාරාජධීහ ාපරිපක්යක ඤායණඅත් ානිංරක්යඛයෙ, එසාපුබ්යබ
අනාරක්ඛා පබ්බ පායද විචරමානා අපරිපක්යක ඤායණ අත් ානිං

රක්ඛී’’ති වත්වා චන්දකින්නරීජාතකං (ජා. 1.14.18 ආදයයො) කයථත්වා
උට්ඨායාසනාපක්කාමි. 

දුතියදිවයස පන නන්දස්ස රාජකුමාරස්ස 

අභියසකයගහප්පයවසනවිවාහමඞ්ගයලසු වත් මායනසු  ස්ස යගහිං
ගන්ත්වා කුමාරිං පත් ිං ගාහායපත්වා පබ්බායජතුකායමො මඞ්ගලිං වත්වා
උට්ඨායාසනා පක්කාමි. ජනපදකලොණී කුමාරිං ගච්ඡන් ිං දිස්වා ‘‘තුවටිං

යඛො, අයෙපුත් , ආගච්යඡයොසී’’ති වත්වා ගීවිං පසායරත්වා ඔයලොයකසි.
යසොපි භගවන් ිං ‘‘පත් ිං ගණ්හථා’’ති වත්තුිං අවිසහමායනො විහාරිංයයව

අගමාසි,  ිං අනිච්ඡමානිංයයව භගවා පබ්බායජසි. ඉති භගවා කපිලවත්ථුිං
ගන්ත්වා තියදිවයසනන්දිංපබ්බායජසි. 

සත් යමදිවයසරාහුලමා ාකුමාරිංඅලඞ්කරිත්වාභගවය ොසන්තිකිං 

යපයසසි ‘‘පස්ස,  ා , එ ිං වීසතිසහස්සසමණපරිවු ිං සුවණ්ණවණ්ණිං

බ්රහ්මරූපවණ්ණිං සමණිං, අයිංය පි ා, එ ස්සමහන් ානිධයයොඅයහසුිං, 

 ොස්සනික්ඛමනකාලය ොපට්ඨාය නපස්සාම, ගච්ඡ, නිංදායජ්ජිංයාචාහි

–‘අහිං ා කුමායරොඅභියසකිංපත්වා චක්කවත්තීභවිස්සාමි, ධයනනයම

අත්යථො, ධනිං යම යදහි. සාමියකො හි පුත්ය ො පිතු සන් කස්සා’ති’’.
කුමායරො ච භගවය ො සන්තිකිං ගන්ත්වා පිතු සියනහිං පටිලභිත්වා 

හට්ඨතුට්යඨො ‘‘සුඛා ය , සමණ, ඡායා’’ති වත්වා අඤ්ඤඤ්ච බහුිං
අත් යනො අනුරූපිං වදන්ය ො අට්ඨාසි. භගවා ක භත් කච්යචො

අනුයමොදනිං කත්වා උට්ඨායාසනා පක්කාමි. කුමායරොපි ‘‘දායජ්ජිං යම, 

සමණ, යදහි, දායජ්ජිං යම, සමණ, යදහී’’ති භගවන් ිං අනුබන්ධි. භගවා
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කුමාරිංනනිවත් ායපසි, පරිජයනොපිභගව ාසද්ධිිංගච්ඡන් ිං නිවත්ය තුිං
නාසක්ඛි.ඉතියසොභගව ාසද්ධිිංආරාමයමවඅගමාසි. 

 ය ො භගවා චින්ය සි ‘‘යිං අයිං පිතු සන් කිං ධනිං ඉච්ඡති,  ිං

වට්ටානුග ිං සවිඝා ිං, හන්දස්ස යබොධිමණ්යඩ පටිලද්ධිං සත් විධිං 

අරියධනිං යදමි, යලොකුත් රදායජ්ජස්ස නිං සාමිකිං කයරොමී’’ති

ආයස්මන් ිං සාරිපුත් ිං ආමන්ය සි ‘‘ය න හි, ත්විං සාරිපුත් , 
රාහුලකුමාරිං පබ්බායජහී’’ති. යථයරො  ිං පබ්බායජසි. පබ්බජිය  පන
කුමායර රඤ්යඤො අධිමත් ිං දුක්ඛිං උප්පජ්ජි.  ිං අධිවායසතුිං

අසක්යකොන්ය ොභගවය ොනියවයදත්වා‘‘සාධු, භන්ය , අයො මා ාපිතූහි
අනනුඤ්ඤා ිංපුත් ිංනපබ්බායජයය’’න්තිවරිංයාචි.භගවා ස්ස ිං වරිං
දත්වා පුනදිවයස රාජනියවසයන ක පා රායසො එකමන් ිං නිසින්යනන

රඤ්ඤා ‘‘භන්ය , තුම්හාකිං දුක්කරකාරිකකායල එකා යදව ා මිං

උපසඞ්කමිත්වා ‘පුත්ය ො ය  කාලකය ො’ති ආහ,  ස්සා වචනිං
අසද්දහන්ය ො ‘නමය්හිං පුත්ය ො යබොධිිං අප්පත්වාකාලිංකයරොතී’ති ිං 

පටික්ඛිපි’’න්ති වුත්ය  ‘‘ඉදානි කිං සද්දහිස්සථ, යය තුම්යහ පුබ්යබපි 
අට්ඨිකානි දස්යසත්වා ‘පුත්ය ො ය  මය ො’ති වුත්ය  න සද්දහිත්ථා’’ති

ඉමිස්සා අට්ඨුප්පත්තියා  හාධම් පා ජාතකං කයථසි. කථාපරියයොසායන
රාජාඅනාගාමිඵයල පතිට්ඨාසි. 

ඉති භගවා පි රිං තීසු ඵයලසු පතිට්ඨායපත්වා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො 
පුනයදව රාජගහිං ගන්ත්වා යවළුවයන විහාසි.  ස්මිිං සමයය
අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති පඤ්චහි සකටසය හි භණ්ඩිං ආදාය රාජගයහ
අත් යනො පියසහායකස්ස යසට්ඨියනො යගහිං ගන්ත්වා  ත්ථ බුද්ධස්ස
භගවය ො උප්පන්නභාවිං සුත්වා බලවපච්චූසසමයය යදව ානුභායවන
විවයටන ද්වායරන සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා ධම්මිං සුත්වා
යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨාය දුතියදිවයස බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස
මහාදානිං දත්වා සාවත්ථිිං ආගමනත්ථාය සත්ථු පටිඤ්ඤිං ගයහත්වා
අන් රාමග්යග පඤ්චචත් ාලීසයයොජනට්ඨායන ස සහස්සිං ස සහස්සිං
දත්වා යයොජනියක යයොජනියක විහායර කායරත්වා යජ වනිං
යකොටිසන්ථායරන අට්ඨාරසහිරඤ්ඤයකොටීහි කණිත්වා නවකම්මිං

පට්ඨයපසි. යසො මජ්යඣ දසබලස්ස ගන්ධකුටිිංකායරසි,  ිං පරිවායරත්වා
අසීතිමහායථරානිං පාටියයක්කසන්නියවසයන ආවායස 
එකකූටාගාරද්විකූටාගාරහිංසවට්ටකදීඝසාලාමණ්ඩපාදිවයසන
යසසයසනාසනානි යපොක්ඛරණීචඞ්කමනරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානානි චාති
අට්ඨාරසයකොටිපරිච්චායගන රමණීයය භූමිභායග මයනොරමිං විහාරිං
කාරායපත්වාදසබලස්සආගමනත්ථායදූ ිංයපයසසි.සත්ථා දූ ස්සවචනිං
සුත්වා මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො රාජගහා නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්යබන 

සාවත්ථිනගරිංපාපුණි. 
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මහායසට්ඨිපි යඛො විහාරමහිං සජ්යජත්වා  ථාග ස්ස 
යජ වනප්පවිසනදිවයස පුත් ිං සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ිං කත්වා
අලඞ්ක පටියත්ය යහව පඤ්චහි කුමාරසය හි සද්ධිිං යපයසසි. යසො
සපරිවායරො පඤ්චවණ්ණවත්ථසමුජ්ජලානි පඤ්ච ධජස ානි ගයහත්වා
දසබලස්ස පුරය ොඅයහොසි.ය සිං පච්ඡය ොමහාසුභද්දාචූළසුභද්දාතිද්යව
යසට්ඨිධීහ යරො පඤ්චහි කුමාරිකාසය හි සද්ධිිං පුණ්ණඝයට ගයහත්වා
නික්ඛමිිංසු.  ාසිං පච්ඡය ො යසට්ඨිභරියා සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ා
පඤ්චහි මාතුගාමසය හි සද්ධිිං පුණ්ණපාතියයො ගයහත්වා නික්ඛමි.
සබ්යබසිං පච්ඡය ො සයිං මහායසට්ඨි අහ වත්ථනිවත්යථො 
අහ වත්ථනිවත්යථයහව පඤ්චහි යසට්ඨිසය හි සද්ධිිං භගවන් ිං 
අබ්භුග්ගඤ්ඡි. භගවා ඉමිං උපාසකපරිසිං පුරය ො කත්වා
මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො අත් යනො සරීරප්පභාය
සුවණ්ණරසයසකපිඤ්ජරානි විය වනන් රානි කුරුමායනො අනන් ාය
බුද්ධලීළාය අපටිසමායබුද්ධසිරියායජ වනවිහාරිංපාවිසි. 

අථනිං අනාථපිණ්ඩියකො පුච්ඡි – ‘‘කථාහිං, භන්ය , ඉමස්මිිං විහායර 
පටිපජ්ජාමී’’ති.ය නහිගහපතිඉමිංවිහාරිංආග ානාග ස්සචාතුද්දිසස්ස 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස යදහීති. ‘‘සාධු, භන්ය ’’ති මහායසට්ඨි සුවණ්ණභිඞ්කාරිං
ආදාය දසබලස්ස හත්යථ උදකිං පාය ත්වා ‘‘ඉමිං යජ වනවිහාරිං
ආග ානාග ස්සචාතුද්දිසස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්සදම්මී’’තිඅදාසි.සත්ථාවිහාරිං
පටිග්ගයහත්වාඅනුයමොදනිං කයරොන්ය ො– 

‘‘සී ිංඋණ්හිංපටිහන්ති,  ය ොවාළමිගානිච; 

සරීසයපචමකයස, සිසියරචාපිවුට්ඨියයො. 

‘‘ ය ොවා ා යපොයඝොයරො, සඤ්ජාය ොපටිහඤ්ඤති; 

යලණත්ථඤ්චසුඛත්ථඤ්ච, ඣායිතුඤ්චවිපස්සිතුිං. 

‘‘විහාරදානිංසඞ්ඝස්ස, අග්ගිංබුද්යධනවණ්ණි ිං; 

 ස්මාහිපණ්ඩිය ොයපොයසො, සම්පස්සිංඅත්ථමත් යනො. 

‘‘විහායරකාරයයරම්යම, වාසයයත්ථබහුස්සුය ; 

ය සිංඅන්නඤ්චපානඤ්ච, වත්ථයසනාසනානිච. 

‘‘දයදයෙඋජුභූය සු, විප්පසන්යනනයච සා; 

ය   ස්සධම්මිංයදයසන්ති, සබ්බදුක්ඛාපනූදනිං; 

යිංයසොධම්මිංඉධඤ්ඤාය, පරිනිබ්බාතිඅනාසයවො’’ති.(චූළව.295) 

– 

විහාරානිසිංසිං කයථසි. අනාථපිණ්ඩියකො දුතියදිවසය ොපට්ඨායවිහාරමහිං

ආරභි. විසාඛාය පාසාදමයහො චතූහි මායසහි නිට්ඨිය ො, අනාථපිණ්ඩිකස්ස
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පන විහාරමයහො නවහි මායසහි නිට්ඨාසි. විහාරමයහපි අට්ඨාරයසව
යකොටියයො පරිච්චාගිං අගමිංසු. ඉති එකස්මිිංයයව විහායර
චතුපණ්ණාසයකොටිසඞ්ඛෙිංධනිං පරිච්චජි. 

අතීය  පනවිපස්සිස්සභගවය ොකායල පුනබ්බසුමිත්ය ොනාමයසට්ඨි
සුවණ්ණිට්ඨකාසන්ථායරනකණිත්වා ස්මිිංයයවඨායන යයොජනප්පමාණිං
සඞ්ඝාරාමිං කායරසි. සිඛිස්ස භගවය ො කායල සිරිවඩ්යඪො නාම යසට්ඨි 
සුවණ්ණඵාලසන්ථායරන කණිත්වා  ස්මිිංයයව ඨායන තිගාවු ප්පමාණිං
සඞ්ඝාරාමිං කායරසි. යවස්සභුස්ස භගවය ො කායල යසොත්ථියජො නාම
යසට්ඨි සුවණ්ණහත්ථිපදසන්ථායරන කණිත්වා  ස්මිිංයයව ඨායන
අඩ්ඪයයොජනප්පමාණිංසඞ්ඝාරාමිංකායරසි.කකුසන්ධස්සභගවය ොකායල 

අච්චුය ො නාම යසට්ඨි සුවණ්ණිට්ඨකාසන්ථායරන කණිත්වා  ස්මිිංයයව
ඨායන ගාවු ප්පමාණිං සඞ්ඝාරාමිං කායරසි. යකොණාගමනස්ස භගවය ො
කායල උග්යගො නාම යසට්ඨි සුවණ්ණකච්ඡපසන්ථායරන කණිත්වා
 ස්මිිංයයව ඨායන අඩ්ඪගාවු ප්පමාණිං සඞ්ඝාරාමිං කායරසි. කස්සපස්ස
භගවය ො කායල සුමඞ්ගයලො නාම යසට්ඨි සුවණ්ණකට්ටිසන්ථායරන 
කණිත්වා  ස්මිිංයයව ඨායන යසොළසකරීසප්පමාණිං සඞ්ඝාරාමිං කායරසි.
අම්හාකිං පන භගවය ො කායල අනාථපිණ්ඩියකො නාම යසට්ඨි
කහාපණයකොටිසන්ථායරන කණිත්වා  ස්මිිංයයව ඨායන 
අට්ඨකරීසප්පමාණිං සඞ්ඝාරාමිං කායරසි. ඉදිං කර ඨානිං සබ්බබුද්ධානිං 
අවිජහි ට්ඨානයමව. 

ඉති මහායබොධිමණ්යඩ සබ්බඤ්ඤු ප්පත්තිය ො යාව 

මහාපරිනිබ්බානමඤ්චා යස්මිිං යස්මිිං ඨායන භගවා විහාසි, ඉදිං 

සන්තියකනිදානං නාම,  ස්සවයසනසබ්බජා කානිවණ්ණයිස්සාම. 

නිදානකථානිට්ඨි ා. 
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1. එකකනිපායතො 

1. අපණ්ණකෙග්ය ො 

1. අපණ්ණකජා කවණ්ණනා 
ඉමිං  ාව අපණ්ණකධම්මයදසනිං භගවා සාවත්ථිිං උපනිස්සාය

යජ වනමහාවිහායර විහරන්ය ො කයථසි. කිං පන ආරබ්භ අයිං කථා

සමුට්ඨි ාති? යසට්ඨිස්සසහායයකපඤ්චසය  තිත්ථියසාවයක.එකස්මිඤ්හි
දිවයස අනාථපිණ්ඩියකො යසට්ඨි අත් යනො සහායයක පඤ්චසය  

අඤ්ඤතිත්ථියසාවයක ආදාය බහුිං මාලාගන්ධවියලපනඤ්යචව 
සප්පිය ලමධුඵාණි වත්ථච්ඡාදනානි ච ගාහායපත්වා යජ වනිං ගන්ත්වා
භගවන් ිං වන්දිත්වාගන්ධමාලාදීහිපූයජත්වායභසජ්ජානියචවවත්ථානිච
භික්ඛුසඞ්ඝස්ස විස්සජ්යජත්වා ඡ නිසජ්ජායදොයස වජ්යජත්වා එකමන් ිං
නිසීදි. ය පි අඤ්ඤතිත්ථියසාවකා  ථාග ිං වන්දිත්වා සත්ථු

පුණ්ණචන්දසස්සිරිකිං මුඛිං, ලක්ඛණානුබෙඤ්ජනපටිමණ්ඩි ිං

බොමප්පභාපරික්ඛිත් ිං බ්රහ්මකායිං, ආයවළායවළා යමකයමකා හුත්වා
නිච්ඡරන්තියයො ඝනබුද්ධරස්මියයො ච ඔයලොකයමානා අනාථපිණ්ඩිකස්ස 
සමීයපයයවනිසීදිිංසු. 

අථ යනසිං සත්ථා මයනොසිලා යල සීහනාදිං නදන්ය ො  රුණසීයහො
විය ගජ්ජන්ය ොපාවුස්සකයමයඝොවියචආකාසගඞ්ගිංඔ ායරන්ය ො වියච 

ර නදාමිං ගන්යථන්ය ො විය ච අට්ඨඞ්ගසමන්නාගය න සවනීයයන
කමනීයයනබ්රහ්මස්සයරන නානානයවිචිත් ිංමධුරධම්මකථිංකයථසි.ය 
සත්ථු ධම්මයදසනිං සුත්වා පසන්නචිත් ා උට්ඨාය දසබලිං වන්දිත්වා
අඤ්ඤතිත්ථියසරණිංභින්දිත්වාබුද්ධිංසරණිංඅගමිංසු.ය   ය ොපට්ඨාය
නිච්චකාලිං අනාථපිණ්ඩියකන සද්ධිිං ගන්ධමාලාදිහත්ථා විහාරිං ගන්ත්වා 

ධම්මිංසුණන්ති, දානිංයදන්ති, සීලිංරක්ඛන්ති, උයපොසථකම්මිංකයරොන්ති. 

අථ භගවා සාවත්ථිය ො පුනයදව රාජගහිං අගමාසි. ය   ථාග ස්ස
ග කායල  ිං සරණිං භින්දිත්වා පුන අඤ්ඤතිත්ථියසරණිං ගන්ත්වා
අත් යනො මූලට්ඨායනයයව පතිට්ඨි ා. භගවාපි සත් ට්ඨ මායස 

වීතිනායමත්වා පුන යජ වනයමව අගමාසි. අනාථපිණ්ඩියකො පුනපි ය 
ආදාය සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා සත්ථාරිං ගන්ධමාලාදීහි පූයජත්වා
වන්දිත්වාඑකමන් ිං නිසීදි.ය පිභගවන් ිංවන්දිත්වාඑකමන් ිංනිසීදිිංසු.
අථ යනසිං  ථාගය  චාරිකිං පක්කන්ය  ගහි සරණිං භින්දිත්වා පුන
අඤ්ඤතිත්ථියසරණයමව ගයහත්වා මූයල පතිට්ඨි භාවිං භගවය ො
ආයරොයචසි. 

භගවා අපරිමි කප්පයකොටියයො නිරන් රිං
පවත්ති වචීසුචරි ානුභායවන දිබ්බගන්ධගන්ධි ිං නානාගන්ධපූරි ිං
ර නකරණ්ඩකිං විවරන්ය ො විය මුඛපදුමිං විවරිත්වා මධුරස්සරිං
නිච්ඡායරන්ය ො ‘‘සච්චිං කර තුම්යහ උපාසකා තීණි සරණානි භින්දිත්වා
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අඤ්ඤතිත්ථියසරණිං ග ා’’ති පුච්ඡි. අථ ය හි පටිච්ඡායදතුිං 
අසක්යකොන්ය හි ‘‘සච්චිං භගවා’’ති වුත්ය  සත්ථා ‘‘උපාසකා යහට්ඨා
අවීචිිං උපරි භවග්ගිං පරිච්යඡදිං කත්වා තිරියිං අපරිමාණාසු යලොකධාතූසු

සීලාදීහි ගුයණහි බුද්යධන සදියසො නාම නත්ථි, කුය ො අධික යරො’’ති.

‘‘යාව ා, භික්ඛයව, සත් ා අපදා වා ද්විපදා වා චතුප්පදා වාබහුප්පදා වා, 

 ථාගය ොය සිංඅග්ගමක්ඛායති(සිං.නි.5.139; අ.නි. 4.34), යිංකඤ්චි

විත් ිං ඉධ වා හුරිං වා…යප.… (ඛු. පා. 6.3; සු. නි. 226) අග්ගය ො යව

පසන්නාන’’න්තිආදීහි (අ. නි. 4.34; ඉතිවු. 90) සුත්ය හි පකාසිය 
ර නත් යගුයණ පකායසත්වා ‘‘එවිං උත් මගුයණහි සමන්නාග ිං
ර නත් යිංසරණිංග ාඋපාසකාවාඋපාසිකාවා නිරයාදීසුනිබ්බත් කා

නාමනත්ථි, අපායනිබ්බත්තිය ොපනමුච්චිත්වායදවයලොයක උප්පජ්ජිත්වා

මහාසම්පත්තිිං අනුයභොන්ති,  ස්මා තුම්යහහි එවරූපිං සරණිං භින්දිත්වා
අඤ්ඤතිත්ථියසරණිංගච්ඡන්ය හිඅයුත් ිංක ’’න්තිආහ. 

එත්ථ ච තීණි ර නානි යමොක්ඛවයසන උත් මවයසන සරණග ානිං
අපායයසු නිබ්බත්තියාඅභාවදීපනත්ථිංඉමානිසුත් ානිදස්යස බ්බානි– 

‘‘යය යකචිබුද්ධිංසරණිංග ායස, නය  ගමිස්සන්තිඅපායභූමිිං; 

පහායමානුසිංයදහිං, යදවකායිංපරිපූයරස්සන්ති.(දී.නි.2.332; සිං.

නි.1.37); 

‘‘යය යකචිධම්මිංසරණිංග ායස, නය  ගමිස්සන්තිඅපායභූමිිං; 

පහායමානුසිංයදහිං, යදවකායිංපරිපූයරස්සන්ති. 

‘‘යය යකචිසඞ්ඝිංසරණිංග ායස, නය  ගමිස්සන්තිඅපායභූමිිං; 

පහායමානුසිංයදහිං, යදවකායිංපරිපූයරස්සන්ති. 

‘‘බහුිංයවසරණිංයන්ති, පබ්බ ානිවනානිච; 

ආරාමරුක්ඛයචත්යානි, මනුස්සාභය ජ්ජි ා. 

‘‘යන ිංයඛොසරණිංයඛමිං, යන ිංසරණමුත් මිං; 

යන ිංසරණමාගම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චති. 

‘‘යයොචබුද්ධඤ්චධම්මඤ්ච, සඞ්ඝඤ්චසරණිංගය ො; 

චත් ාරිඅරියසච්චානි, සම්මප්පඤ්ඤායපස්සති. 

‘‘දුක්ඛිංදුක්ඛසමුප්පාදිං, දුක්ඛස්සචඅතික්කමිං; 

අරියඤ්චට්ඨඞ්ගිකිංමග්ගිං, දුක්ඛූපසමගාමිනිං. 

‘‘එ ිංයඛොසරණිංයඛමිං, එ ිංසරණමුත් මිං; 

එ ිංසරණමාගම්ම, සබ්බදුක්ඛාපමුච්චතී’’ති.(ධ.ප. 188-192); 
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නයකවලඤ්චයනසිංසත්ථාඑත් කිංයයවධම්මිංයදයසසි, අපිචයඛො 

‘‘උපාසකා බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානිං නාම, ධම්මානුස්සතිකම්මට්ඨානිං

නාම, සඞ්ඝානුස්සතිකම්මට්ඨානිං නාම යසො ාපත්තිමග්ගිං යදති, 

යසො ාපත්තිඵලිං යදති, සකදාගාමිමග්ගිං යදති, සකදාගාමිඵලිං යදති, 

අනාගාමිමග්ගිං යදති, අනාගාමිඵලිං යදති, අරහත් මග්ගිං යදති, 

අරහත් ඵලිංයදතී’’තිඑවමාදීහිපිනයයහිධම්මිංයදයසත්වා ‘‘එවරූපිංනාම
සරණිං භින්දන්ය හි අයුත් ිං තුම්යහහි ක ’’න්ති ආහ. එත්ථ ච 

බුද්ධානුස්සතිකම්මට්ඨානාදීනිං යසො ාපත්තිමග්ගාදිප්පදානිං ‘‘එකධම්යමො, 

භික්ඛයව, භාවිය ො බහුලීකය ො එකන් නිබ්බිදාය විරාගාය නියරොධාය
උපසමාය අභිඤ්ඤාය සම්යබොධාය නිබ්බානාය සිංවත් ති. ක යමො

එකධම්යමො? බුද්ධානුස්සතී’’තිඑවමාදීහි (අ. නි. 1.296) සුත්ය හි
දීයප බ්බිං. 

එවිං භගවා නානප්පකායරහි උපාසයක ඔවදිත්වා ‘‘උපාසකා පුබ්යබපි 

මනුස්සාඅසරණිං ‘සරණ’න්ති ක්කග්ගායහනවිරද්ධග්ගායහනගයහත්වා 

අමනුස්සපරිග්ගහිය  කන් ායර යක්ඛභක්ඛා හුත්වා මහාවිනාසිං පත් ා, 
අපණ්ණකග්ගාහිං පන එකිංසිකග්ගාහිං අවිරද්ධග්ගාහිං ගහි මනුස්සා
 ස්මිිංයයව කන් ායරයසොත්ථිභාවිංපත් ා’’තිවත්වාතුණ්හීඅයහොසි.අථ
යඛො අනාථපිණ්ඩියකො ගහපති උට්ඨායාසනා භගවන් ිං වන්දිත්වා

අභිත්ථවිත්වා සිරස්මිිං අඤ්ජලිිං පතිට්ඨායපත්වා එවමාහ ‘‘භන්ය , ඉදානි
 ාව ඉයමසිං උපාසකානිං උත් මසරණිං භින්දිත්වා  ක්කග්ගහණිං

අම්හාකිංපාකටිං, පුබ්යබපනඅමනුස්සපරිග්ගහිය කන් ායර ක්කකානිං 

විනායසො, අපණ්ණකග්ගාහිං ගහි මනුස්සානඤ්ච යසොත්ථිභායවො අම්හාකිං

පටිච්ඡන්යනො, තුම්හාකයමව පාකයටො, සාධු ව  යනො භගවා ආකායස
පුණ්ණචන්දිං උට්ඨායපන්ය ො විය ඉමිං කාරණිං පාකටිං කයරොතූ’’ති. අථ

භගවා ‘‘මයා යඛො, ගහපති, අපරිමි කාලිං දස පාරමියයො පූයරත්වා

යලොකස්ස කඞ්ඛච්යඡදනත්ථයමව සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණිං පටිවිද්ධිං, 
සීහවසාය සුවණ්ණනාළිිං පූයරන්ය ො විය සක්කච්චිං යසො ිං ඔදහිත්වා 
සුයණොහී’’ති යසට්ඨියනො සතුප්පාදිං ජයනත්වා හිමගබ්භිං පදායලත්වා
පුණ්ණචන්දිං නීහරන්ය ො විය භවන් යරන පටිච්ඡන්නකාරණිං පාකටිං
අකාසි. 

අතීය කාසිරට්යඨබාරාණසිනගයර බ්රහ්මදත්ය ොනාම රාජා අයහොසි. 
 දා යබොධිසත්ය ො සත්ථවාහකුයල පටිසන්ධිිං ගයහත්වා දසමාසච්චයයන
මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛමිත්වා අනුපුබ්යබන වයප්පත්ය ො පඤ්චහි
සකටසය හි වණිජ්ජිං කයරොන්ය ො විචරති. යසො කදාචි පුබ්බන් ය ො

අපරන් ිං ගච්ඡති, කදාචි අපරන් ය ො පුබ්බන් ිං. බාරාණසියිංයයව
අඤ්යඤොපි සත්ථවාහපුත්ය ො අත්ථි බායලො අබෙත්ය ො අනුපායකුසයලො.
 දා යබොධිසත්ය ො බාරාණසිය ො මහග්ඝිං භණ්ඩිං ගයහත්වා පඤ්ච
සකටස ානි පූයරත්වා ගමනසජ්ජානි කත්වා ඨයපසි. යසොපි
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බාලසත්ථවාහපුත්ය ො යථව පඤ්ච සකටස ානිපූයරත්වා ගමනසජ්ජානි
කත්වාඨයපසි. 

 දා යබොධිසත්ය ො චින්ය සි ‘‘සයච අයිං බාලසත්ථවාහපුත්ය ො මයා 

සද්ධිිංයයවගමිස්සති, සකටසහස්යසඑකය ොමග්ගිංගච්ඡන්ය මග්යගොපි 

නප්පයහොස්සති, මනුස්සානිංදාරුදකාදීනිපි, බලිබද්දානිංතිණානිපි දුල්ලභානි

භවිස්සන්ති, එය න වා මයා වා පුරය ො ගන්තුිං වට්ටතී’’ති. යසො  ිං 
පක්යකොසායපත්වා එ මත්ථිං ආයරොයචත්වා ‘‘ද්වීහිපි අම්යහහි එකය ො

ගන්තුිංනසක්කා, කිංත්විංපුරය ොගමිස්සසි, උදාහුපච්ඡය ො’’තිආහ.යසො

චින්ය සි‘‘මයිපුරය ො ගච්ඡන්ය බහූආනිසිංසා, මග්යගනඅභින්යනයනව

ගමිස්සාමි, යගොණා අනාමට්ඨතිණිං ඛාදිස්සන්ති, මනුස්සානිං අනාමට්ඨිං

සූයපයෙපණ්ණිං භවිස්සති, පසන්නිං උදකිං භවිස්සති, යථාරුචිිං අග්ඝිං

ඨයපත්වා භණ්ඩිං වික්කණිස්සාමී’’ති. යසො ‘‘අහිං, සම්ම, පුරය ො
ගමිස්සාමී’’ති ආහ. යබොධිසත්ය ොපි පච්ඡය ො ගමයන බහූ ආනිසිංයස
අද්දස.එවිංහිස්සඅයහොසි–‘‘පුරය ොගච්ඡන් ාමග්යගවිසමට්ඨානිංසමිං 

කරිස්සන්ති, අහිංය හිග මග්යගනගමිස්සාමි, පුරය ොගය හිබලිබද්යදහි 
පරිණ ථද්ධතියණ ඛාදිය  මම යගොණා පුන උට්ඨි ානි මධුරතිණානි 

ඛාදිස්සන්ති, ගහි පණ්ණට්ඨානය ො උට්ඨි ිං මනුස්සානිං සූයපයෙපණ්ණිං

මධුරිං භවිස්සති, අනුදයක ඨායන ආවාටිං ඛනිත්වා එය  උදකිං

උප්පායදස්සන්ති, ය හි කය සු ආවායටසු මයිං උදකිං පිවිස්සාම, 

අග්ඝට්ඨපනිං නාම මනුස්සානිං ජීවි ා යවොයරොපනසදිසිං, අහිං පච්ඡය ො
ගන්ත්වා එය හි ඨපි ග්යඝන භණ්ඩිං වික්කණිස්සාමී’’ති. අථ යසො

එත් යක ආනිසිංයසදිස්වා ‘‘සම්ම, ත්විංපුරය ොගච්ඡාහී’’තිආහ. ‘‘සාධු, 
සම්මා’’ති බාලසත්ථවායහො සකටානි යයොයජත්වා නික්ඛන්ය ො
අනුපුබ්යබනමනුස්සාවාසිං අතික්කමිත්වාකන් ාරමුඛිංපාපුණි. 

කන් ාරිං නාම – යචොරකන් ාරිං, වාළකන් ාරිං, නිරුදකකන් ාරිං, 

අමනුස්සකන් ාරිං, අප්පභක්ඛකන් ාරන්ති පඤ්චවිධිං.  ත්ථ යචොයරහි

අධිට්ඨි මග්යගො යචොරකන්තාරං නාම. සීහාදීහි අධිට්ඨි මග්යගො 

ොළකන්තාරං නාම. යත්ථ න්හායිතුිං වා පාතුිං වා උදකිං නත්ථි, ඉදිං 

නිරුදකකන්තාරං නාම. අමනුස්සාධිට්ඨි ිං අ නුස්සකන්තාරං නාම.

මූලඛාදනීයාදිවිරහි ිං අප්පභක්ඛකන්තාරං නාම. ඉමස්මිිං පඤ්චවියධ
කන් ායර  ිං කන් ාරිං නිරුදකකන් ාරඤ්යචව අමනුස්සකන් ාරඤ්ච.
 ස්මා යසො බාලසත්ථවාහපුත්ය ො සකයටසු මහන් මහන් ා චාටියයො
ඨයපත්වාඋදකස්සපූරායපත්වාසට්ඨියයොජනිකිංකන් ාරිං පටිපජ්ජි. 

අථස්ස කන් ාරමජ්ඣිං ග කායල කන් ායර අධිවත්ථයක්යඛො
‘‘ඉයමහි මනුස්යසහිගහි ිංඋදකිංඡඩ්ඩායපත්වාදුබ්බයලකත්වාසබ්යබව
යන ඛාදිස්සාමී’’ති සබ්බයස  රුණබලිබද්දයුත් ිං මයනොරමිං යානකිං 
මායපත්වා ධනුකලාපඵලකාවුධහත්යථහි දසහි ද්වාදසහි අමනුස්යසහි
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පරිවුය ො උප්පලකුමුදානි පිළන්ධිත්වා අල්ලයකොයසො අල්ලවත්යථො
ඉස්සරපුරියසො විය  ස්මිිං යානයකනිසීදිත්වාකද්දමමක්ඛිය හි චක්යකහි
පටිපථිං අගමාසි. පරිවාරඅමනුස්සාපිස්ස පුරය ො ච පච්ඡය ො ච ගච්ඡන් ා
අල්ලයකසා අල්ලවත්ථා උප්පලකුමුදමාලා පිළන්ධිත්වා 
පදුමපුණ්ඩරීකකලායපගයහත්වාභිසමුළාලානිඛාදන් ාඋදකබින්දූහියචව
කලයලහි ච පග්ඝරන්ය හි අගමිංසු. සත්ථවාහා ච නාම යදා ධුරවාය ො

වායති,  දායානයකනිසීදිත්වා උපට්ඨාකපරිවු ාරජිංපරිහරන් ාපුරය ො

ගච්ඡන්ති. යදා පච්ඡය ො වාය ො වායති,  දා ය යනව නයයන පච්ඡය ො

ගච්ඡන්ති.  දා පන ධුරවාය ො අයහොසි,  ස්මා යසො සත්ථවාහපුත්ය ො 
පුරය ොඅගමාසි. 

යක්යඛො  ිං ආගච්ඡන් ිං දිස්වා අත් යනො යානකිං මග්ගා 
ඔක්කමායපත්වා ‘‘කහිං ගච්ඡථා’’ති ය න සද්ධිිං පටිසන්ථාරිං අකාසි.
සත්ථවායහොපි අත් යනො යානකිං මග්ගා ඔක්කමායපත්වා සකටානිං

ගමයනොකාසිං දත්වා එකමන්ය ඨිය ො ිං යක්ඛිං අයවොච ‘‘යභො, අම්යහ
 ාව බාරාණසිය ො ආගච්ඡාම. තුම්යහ පන උප්පලකුමුදානි පිළන්ධිත්වා
පදුමපුණ්ඩරීකහත්ථා භිසමුළාලානි ඛාදන් ා කද්දමමක්ඛි ා උදකබින්දූහි

පග්ඝරන්ය හිආගච්ඡථ.කිංනුයඛොතුම්යහහිආග මග්යග යදයවොවස්සති, 
උප්පලාදිසඤ්ඡන්නානි වා සරානි අත්ථී’’ති පුච්ඡි. යක්යඛො  ස්ස කථිං

සුත්වා‘‘සම්ම, කිංනායම ිංකයථසි.එසානීලවනරාජිපඤ්ඤායති. ය ො

පට්ඨායසකලිං අරඤ්ඤිංඑයකොදකිං, නිබද්ධිංයදයවොවස්සති, කන්දරාපූරා, 
 ස්මිිං ස්මිිංඨායන පදුමාදිසඤ්ඡන්නානිසරානිඅත්ථී’’තිවත්වාපටිපාටියා
ගච්ඡන්ය සු සකයටසු ‘‘ඉමානි සකටානි ආදාය කහිං ගච්ඡථා’’ති පුච්ඡි.
‘‘අසුකජනපදිං නාමා’’ති. ‘‘ඉමස්මිිං චිමස්මිඤ්ච සකයට කිං නාම

භණ්ඩ’’න්ති? ‘‘අසුකඤ්ච අසුකඤ්චා’’ති. ‘‘පච්ඡය ො ආගච්ඡන් ිං සකටිං

අතිවිය ගරුකිං හුත්වා ආගච්ඡති, එ ස්මිිං කිං භණ්ඩ’’න්ති? ‘‘උදකිං

එත්ථා’’ති. ‘‘පරය ො ාවඋදකිංආයනන්ය හියවො මනාපිංක ිං, ඉය ො

පට්ඨායපනඋදයකනකච්චිංනත්ථි, පුරය ොබහුඋදකිං, චාටියයො භින්දිත්වා
උදකිං ඡඩ්යඩත්වා සුයඛනගච්ඡථා’’තිආහ. එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘තුම්යහ 

ගච්ඡථ, අම්හාකිං පපඤ්යචො යහොතී’’ති යථොකිං ගන්ත්වා ය සිං අදස්සනිං
පත්වාඅත් යනො යක්ඛනගරයමවඅගමාසි. 

යසොපි බාලසත්ථවායහොඅත් යනොබාල ායයක්ඛස්ස වචනිංගයහත්වා
චාටියයො භින්දායපත්වා පස මත් ම්පි උදකිං අනවයසයසත්වා සබ්බිං 

ඡඩ්ඩායපත්වා සකටානි පාජායපසි, පුරය ො අප්පමත් කම්පි උදකිං

නායහොසි, මනුස්සා පානීයිංඅලභන් ාකලමිිංසු.ය යාවසූරියත්ථඞ්ගමනා
ගන්ත්වාසකටානියමොයචත්වා පරිවට්ටයකනඨයපත්වායගොයණචක්යකසු

බන්ධිිංසු. යනවයගොණානිංඋදකිං අයහොසි, න මනුස්සානිං යාගුභත් ිං වා.
දුබ්බලමනුස්සා  ත්ථ  ත්ථ නිපජ්ජිත්වා සයිිංසු. රත්තිභාගසමනන් යර
යක්ඛා යක්ඛනගරය ො ආගන්ත්වා සබ්යබපි යගොයණ ච මනුස්යස ච 
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ජීවි ක්ඛයිං පායපත්වා මිංසිං ඛාදිත්වා අට්ඨීනි අවයසයසත්වා අගමිංසු.

එවයමකිං බාලසත්ථවාහපුත් ිං නිස්සාය සබ්යබපි ය  විනාසිං පාපුණිිංසු, 

හත්ථට්ඨිකාදීනි දිසාවිදිසාසු විප්පකණ්ණානි අයහසුිං. පඤ්ච සකටස ානි
යථාපූරි ායනවඅට්ඨිංසු. 

යබොධිසත්ය ොපි යඛො බාලසත්ථවාහපුත් ස්ස නික්ඛන් දිවසය ො 
මාසඩ්ඪමාසිං වීතිනායමත්වා පඤ්චහි සකටසය හි නගරා නික්ඛම්ම
අනුපුබ්යබන කන් ාරමුඛිංපාපුණි.යසො ත්ථඋදකචාටියයොපූයරත්වාබහුිං
උදකිං ආදාය ඛන්ධාවායර යභරිිං චරායපත්වා මනුස්යස සන්නිපාය ත්වා 

එවමාහ‘‘තුම්යහමිං අනාපුච්ඡිත්වාපස මත් ම්පිඋදකිංමාවළඤ්ජයිත්ථ, 

කන් ායරවිසරුක්ඛානාම යහොන්ති, පත් ිංවාපුප්ඵිංවාඵලිංවාතුම්යහහි
පුයර අඛාදි පුබ්බිං මිං අනාපුච්ඡිත්වා මා ඛාදිත්ථා’’ති. එවිං මනුස්සානිං
ඔවාදිං දත්වා පඤ්චහි සකටසය හි කන් ාරිං පටිපජ්ජි.  ස්මිිං
කන් ාරමජ්ඣිං සම්පත්ය  යසො යක්යඛො පුරිමනයයයනවයබොධිසත් ස්ස
පටිපයථඅත් ානිංදස්යසසි. යබොධිසත්ය ො ිංදිස්වාවඅඤ්ඤාසි‘‘ඉමස්මිිං

කන් ායර උදකිං නත්ථි, නිරුදකකන් ායරො නායමස, අයඤ්ච නිබ්භයයො

රත් යනත්ය ො, ඡායාපිස්ස න පඤ්ඤායති, නිස්සිංසයිං ඉමිනා පුරය ො
ගය ො බාලසත්ථවාහපුත්ය ො සබ්බිං උදකිං ඡඩ්ඩායපත්වා කලයමත්වා

සපරියසොඛාදිය ො භවිස්සති, මය්හිංපනපණ්ඩි භාවිංඋපායයකොසල්ලිංන

ජානාතිමඤ්යඤ’’ති. ය ොනිංආහ ‘‘ගච්ඡථතුම්යහ, මයිංවාණිජානාම

අඤ්ඤිං උදකිං අදිස්වා ගහි උදකිං න ඡඩ්යඩම, දිට්ඨට්ඨායන පන
ඡඩ්යඩත්වා සකටානි සල්ලහුකානිකත්වා ගමිස්සාමා’’ති යක්යඛො යථොකිං
ගන්ත්වාඅදස්සනිංඋපගම්මඅත් යනොයක්ඛනගරයමවගය ො. 

යක්යඛපනගය මනුස්සායබොධිසත් ිංආහිංසු‘‘අයෙ, එය මනුස්සා 

‘එසා නීලවනරාජි පඤ්ඤායති,  ය ො පට්ඨාය නිබද්ධිං යදයවො වස්සතී’ති
වත්වා උප්පලකුමුදමාලාධාරියනො පදුමපුණ්ඩරීකකලායප ආදාය
භිසමුළාලානි ඛාදන් ාඅල්ලවත්ථාඅල්ලයකසාඋදකබින්දූහිපග්ඝරන්ය හි

ආග ා, උදකිං ඡඩ්යඩත්වා සල්ලහුයකහි සකයටහි ඛිප්පිං ගච්ඡාමා’’ති.
යබොධිසත්ය ො ය සිංකථිං සුත්වා සකටානි ඨපායපත්වා සබ්යබ මනුස්යස
සන්නිපා ායපත්වා ‘‘තුම්යහහි ‘ඉමස්මිිංකන් ායර සයරො වා යපොක්ඛරණී

වා අත්ථී’ති කස්සචි සු පුබ්බ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘න, අයෙ, සු පුබ්බ’’න්ති.

නිරුදකකන් ායරො නාම එයසො, ඉදානි එකච්යච මනුස්සා ‘‘එ ාය 

නීලවනරාජියා පුරය ො යදයවො වස්සතී’’ති වදන්ති, ‘‘වුට්ඨිවාය ො නාම

කත් කිං ඨානිං වායතී’’ති? ‘‘යයොජනමත් ිං, අයො’’ති. ‘‘කච්චි පන යවො

එකස්සාපි සරීරිං වුට්ඨිවාය ො පහරතී’’ති? ‘‘නත්ථි අයො’’ති. ‘‘යමඝසීසිං

නාම කත් යක ඨායන පඤ්ඤායතී’’ති? ‘‘තියයොජනමත්ය  අයො’’ති.

‘‘අත්ථිපනයවොයකනචිඑකම්පියමඝසීසිං දිට්ඨ’’න්ති? ‘‘නත්ථි, අයො’’ති.

‘‘විජ්ජුල ා නාම කත් යක ඨායන පඤ්ඤායතී’’ති? 

‘‘චතුප්පඤ්චයයොජනමත්ය , අයො’’ති. ‘‘අත්ථි පන යවො යකනචි 
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විජ්ජුලය ොභායසො දිට්යඨො’’ති? ‘‘නත්ථි, අයො’’ති. ‘‘යමඝසද්යදො නාම

කත් යක ඨායන සුයෙතී’’ති? ‘‘එකද්වියයොජනමත්ය , අයො’’ති. ‘‘අත්ථි

පන යවො යකනචි යමඝසද්යදො සුය ො’’ති? ‘‘නත්ථි, අයො’’ති. ‘‘න එය 

මනුස්සා, යක්ඛා එය , අම්යහ උදකිං ඡඩ්ඩායපත්වා දුබ්බයල කත්වා
ඛාදිතුකාමා ආග ා භවිස්සන්ති. පුරය ො ගය ො බාලසත්ථවාහපුත්ය ො න
උපායකුසයලො. අද්ධා යසො එය හි උදකිං ඡඩ්ඩායපත්වා කලයමත්වා 

ඛාදිය ොභවිස්සති, පඤ්චසකටස ානියථාපූරි ායනවඨි ානිභවිස්සන්ති.

අජ්ජ මයිං  ානි පස්සිස්සාම, පස මත් ම්පි උදකිං අඡඩ්යඩත්වා සීඝසීඝිං
පායජථා’’ති පාජායපසි. 

යසො ගච්ඡන්ය ො යථාපූරි ායනව පඤ්ච සකටස ානි
යගොණමනුස්සානඤ්ච හත්ථට්ඨිකාදීනි දිසාවිදිසාසු විප්පකණ්ණානි දිස්වා
සකටානි යමොචායපත්වා සකටපරිවට්ටයකන ඛන්ධාවාරිං බන්ධායපත්වා 
කාලස්යසව මනුස්යස ච යගොයණ ච සායමාසභත් ිං යභොජායපත්වා
මනුස්සානිං මජ්යඣ යගොයණ නිපජ්ජායපත්වා සයිං බලනායයකො හුත්වා
ඛග්ගහත්යථො තියාමරත්තිිං ආරක්ඛිං ගයහත්වා ඨි යකොව අරුණිං 
උට්ඨායපසි.පුනදිවයසපනපාය ොව සබ්බකච්චානිනිට්ඨායපත්වා යගොයණ
යභොයජත්වා දුබ්බලසකටානි ඡඩ්ඩායපත්වා ථිරානි ගාහායපත්වා අප්පග්ඝිං
භණ්ඩිං ඡඩ්ඩායපත්වා මහග්ඝිං භණ්ඩිං ආයරොපායපත්වා යථාධිප්යප ිං
ඨානිංගන්ත්වා දිගුණතිගුයණනමූයලනභණ්ඩිංවික්කණිත්වාසබ්බිංපරිසිං
ආදායපුනඅත් යනොනගරයමව අගමාසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මකථිං කයථත්වා ‘‘එවිං, ගහපති, පුබ්යබ

 ක්කග්ගාහගාහියනො මහාවිනාසිං පත් ා, අපණ්ණකග්ගාහගාහියනො පන
අමනුස්සානිං හත්ථය ොමුච්චිත්වායසොත්ථිනාඉච්ඡි ට්ඨානිංගන්ත්වාපුන
සකට්ඨානයමව පච්චාගමිිංසූ’’ති වත්වා ද්යවපි වත්ථූනි ඝයටත්වා ඉමිස්සා
අපණ්ණකධම්මයදසනාය අභිසම්බුද්යධොහුත්වාඉමිංගාථමාහ– 

1. 

‘‘අපණ්ණකිංඨානයමයක, දුතියිංආහු ක්කකා; 

එ දඤ්ඤායයමධාවී,  ිංගණ්යහයදපණ්ණක’’න්ති. 

 ත්ථ අපණ්ණකන්ති එකිංසිකිං අවිරද්ධිං නියොනිකිං. ඨානන්ති

කාරණිං.කාරණඤ්හියස්මා  දායත් වුත්ති ායඵලිංතිට්ඨතිනාම,  ස්මා

‘‘ඨාන’’න්ති වුච්චති, ‘‘ඨානඤ්ච ඨානය ො අට්ඨානඤ්ච

අට්ඨානය ො’’තිආදීසු (විභ. 809) චස්ස පයයොයගො යවදි බ්යබො. ඉති 

‘‘අපණ්ණකිං ඨාන’’න්ති පදද්වයයනාපි ‘‘යිං එකන් හි සුඛාවහත් ා
පණ්ඩිය හි පටිපන්නිං එකිංසිකකාරණිං අවිරද්ධකාරණිං

නියොනිකකාරණිං,  ිංඉද’’න්තිදීයපති. අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, පයභදය ො

පනතීණිසරණගමනානි, පඤ්චසීලානි, දසසීලානි, පාතියමොක්ඛසිංවයරො, 
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ඉන්ද්රියසිංවයරො, ආජීවපාරිසුද්ධි, පච්චයපටියසවනිං, සබ්බම්පි 

චතුපාරිසුද්ධිසීලිං; ඉන්ද්රියයසු ගුත් ද්වාර ා, යභොජයන මත් ඤ්ඤු ා, 

ජාගරියානුයයොයගො, ඣානිං, විපස්සනා, අභිඤ්ඤා, සමාපත්ති, අරියමග්යගො, 

අරියඵලිං, සබ්බම්යප ිං අපණ්ණකට්ඨානිං අපණ්ණකපටිපදා, 
නියොනිකපටිපදාතිඅත්යථො. 

යස්මා ච පන නියොනිකපටිපදාය එ ිං නාමිං,  ස්මායයව භගවා 
අපණ්ණකපටිපදිංදස්යසන්ය ොඉමිංසුත් මාහ– 

‘‘තීහි, භික්ඛයව, ධම්යමහි සමන්නාගය ො භික්ඛු

අපණ්ණකපටිපදිං පටිපන්යනො යහොති, යයොනි චස්ස ආරද්ධා යහොති

ආසවානිං ඛයාය. ක යමහි තීහි? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉන්ද්රියයසු

ගුත් ද්වායරො යහොති, යභොජයන මත් ඤ්ඤූ යහොති, ජාගරියිං

අනුයුත්ය ො යහොති. කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ඉන්ද්රියයසු

ගුත් ද්වායරොයහොති? ඉධ, භික්ඛයව, භික්ඛුචක්ඛුනාරූපිං දිස්වාන 

නිමිත් ග්ගාහීයහොති…යප.…එවිංයඛො, භික්ඛයව, භික්ඛුඉන්ද්රියයසු
ගුත් ද්වායරො යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු යභොජයන මත් ඤ්ඤූ යහොති? ඉධ, 

භික්ඛයව, භික්ඛුපටිසඞ්ඛායයොනියසොආහාරිංආහායරතියනවදවාය

නමදාය…යප.… එවිං යඛො, භික්ඛයව, භික්ඛු යභොජයනමත් ඤ්ඤූ
යහොති. 

‘‘කථඤ්ච, භික්ඛයව, භික්ඛු ජාගරියිං අනුයුත්ය ො යහොති. ඉධ, 

භික්ඛයව, භික්ඛු දිවසිං චඞ්කයමන නිසජ්ජාය…යප.… එවිං යඛො, 

භික්ඛයව, භික්ඛු ජාගරියිංඅනුයුත්ය ොයහොතී’’ති(අ.නි.3.16). 

ඉමස්මිඤ්චාපි සුත්ය   යයොව ධම්මා වුත් ා. අයිං පන 

අපණ්ණකපටිපදා යාව අරහත් ඵලිං ලබ්භය ව.  ත්ථ අරහත් ඵලම්පි, 

ඵලසමාපත්තිවිහාරස්සයචව, අනුපාදාපරිනිබ්බානස්සච, පටිපදායයවනාම
යහොති. 

එයකති එකච්යච පණ්ඩි මනුස්සා.  ත්ථ කඤ්චාපි ‘‘අසුකානාමා’’ති

නියයමො නත්ථි, ඉදිං පන සපරිසිං යබොධිසත් ිංයයව සන්ධාය වුත් න්ති

යවදි බ්බිං. දුතිෙං ආහු තක්කිකාති දුතිෙන්ති පඨමය ො
අපණ්ණකට්ඨානය ො නියොනිකකාරණය ො දුතියිං  ක්කග්ගාහකාරණිං

අනියොනිකකාරණිං. ආහු තක්කිකාති එත්ථ පන සද්ධිිං පුරිමපයදන අයිං

යයොජනා – අපණ්ණකට්ඨානං එකිංසිකකාරණිං අවිරද්ධකාරණිං

නියොනිකකාරණිං එයක යබොධිසත් ප්පමුඛා පණ්ඩි මනුස්සා ගණ්හිිංසු.

යය පන බාලසත්ථවාහපුත් ප්පමුඛා  ක්කකා ආහු, ය  දුතිෙං සාපරාධිං
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අයනකිංසිකට්ඨානිං විරද්ධකාරණිං අනියොනිකකාරණිං අග්ගයහසුිං. ය සු

යයඅපණ්ණකට්ඨානිංඅග්ගයහසුිං, ය  සුක්කපටිපදිංපටිපන්නා.යයදුතියිං
‘‘පුරය ො භවි බ්බිං උදයකනා’’ති  ක්කග්ගාහසඞ්ඛා ිං
අනියොනිකකාරණිංඅග්ගයහසුිං.ය කණ්හපටිපදිංපටිපන්නා. 

 ත්ථ සුක්කපටිපදා අපරිහානිපටිපදා, කණ්හපටිපදා පරිහානිපටිපදා.

 ස්මායයසුක්කපටිපදිංපටිපන්නා, ය අපරිහීනා යසොත්ථිභාවිංපත් ා.යය

පන කණ්හපටිපදිං පටිපන්නා, ය  පරිහීනා අනයබෙසනිං ආපන්නාති
ඉමමත්ථිං භගවා අනාථපිණ්ඩිකස්ස ගහපතියනො වත්වා උත් රි ඉදමාහ 

‘‘එතදඤ්ඤාෙය ධාවී, තං ණ්යහෙදපණ්ණක’’න්ති. 

 ත්ථ එතදඤ්ඤාෙ ය ධාවීති ‘‘යමධා’’ති ලද්ධනාමාය විපුලාය
විසුද්ධාය උත් මාය පඤ්ඤාය සමන්නාගය ො කුලපුත්ය ො එ ිං 
අපණ්ණයක යචව සපණ්ණයක චාති ද්වීසු
අ ක්කග්ගාහ ක්කග්ගාහසඞ්ඛාය සු ඨායනසු ගුණයදොසිං වුද්ධිහානිිං

අත්ථානත්ථිං ඤත්වාති අත්යථො. තං  ණ්යහ ෙදපණ්ණකන්ති යිං
අපණ්ණකිං එකිංසිකිං සුක්කපටිපදාඅපරිහානියපටිපදාසඞ්ඛා ිං 

නියොනිකකාරණිං,  යදව ගණ්යහයෙ. කස්මා? එකිංසිකාදිභාවය ොයයව.

ඉ රිං පන න ගණ්යහයෙ. කස්මා? අයනකිංසිකාදිභාවය ොයයව. අයඤ්හි
අපණ්ණකපටිපදානාමසබ්යබසිං බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධපුත් ානිංපටිපදා.
සබ්බබුද්ධාහිඅපණ්ණකපටිපදායයමව ඨත්වාදළ්යහනවීරියයනපාරමියයො

පූයරත්වායබොධිමූයලබුද්ධානාමයහොන්ති, පච්යචකබුද්ධාපච්යචකයබොධිිං

උප්පායදන්ති, බුද්ධපුත් ාසාවකපාරමිඤාණිං පටිවිජ්ඣන්ති. 

ඉති භගවා ය සිං උපාසකානිං තිස්යසො කුලසම්පත්තියයො ච ඡ
කාමසග්යග බ්රහ්මයලොකසම්පත්තියයො ච දත්වාපි පරියයොසායන

අරහත් මග්ගඵලදායිකා අපණ්ණකපටිපදානාම, චතූසුඅපායයසුපඤ්චසුච
නීචකුයලසු නිබ්බත්තිදායිකා සපණ්ණකපටිපදා නාමාති ඉමිං
අපණ්ණකධම්මයදසනිං දස්යසත්වා උත් රි චත් ාරි සච්චානි යසොළසහි
ආකායරහි පකායසසි. චතුසච්චපරියයොසායන සබ්යබපි ය  පඤ්චස ා 
උපාසකායසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිිංසු. 

සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාදස්යසත්වාද්යවවත්ථූනි කයථත්වා
අනුසන්ධිිංඝයටත්වාජා කිංසයමොධායනත්වා දස්යසසි– ‘‘ ස්මිිංසමයය 

බාලසත්ථවාහපුත්ය ොයදවදත්ය ොඅයහොසි,  ස්සපරිසායදවදත් පරිසාව, 

පණ්ඩි සත්ථවාහපුත් පරිසා බුද්ධපරිසා, පණ්ඩි සත්ථවාහපුත්ය ො පන
අහයමව අයහොසි’’න්තියදසනිංනිට්ඨායපසි. 

අපණ්ණකජා කවණ්ණනාපඨමා. 
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2. වණ්ණුපථජා කවණ්ණනා 

අකි ාසුයනොති ඉමිං ධම්මයදසනිං භගවා සාවත්ථියිං විහරන්ය ො

කයථසි. කිං පන ආරබ්භාති? එකිං ඔස්සට්ඨවීරියිං භික්ඛුිං.  ථාගය  කර
සාවත්ථියිංවිහරන්ය එයකො සාවත්ථිවාසීකුලපුත්ය ොයජ වනිංගන්ත්වා
සත්ථු සන්තියක ධම්මයදසනිං සුත්වා පසන්නචිත්ය ො කායමසු ආදීනවිං
දිස්වා පබ්බජිත්වා උපසම්පදාය පඤ්චවස්සියකො හුත්වා ද්යව මාතිකා
උග්ගණ්හිත්වා විපස්සනාචාරිං සික්ඛිත්වා සත්ථු සන්තියක අත් යනො
චිත් රුචියිං කම්මට්ඨානිං ගයහත්වා එකිං අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා වස්සිං 
උපගන්ත්වා ය මාසිං වායමන්ය ොපි ඔභාසමත් ිං වා නිමිත් මත් ිං වා
උප්පායදතුිං නාසක්ඛි. 

අථස්ස එ දයහොසි ‘‘සත්ථාරා චත් ායරො පුග්ගලා කථි ා, ය සු මයා 

පදපරයමනභවි බ්බිං, නත්ථිමඤ්යඤමය්හිංඉමස්මිිංඅත් භායවමග්යගො

වා ඵලිං වා, කිං කරිස්සාමි අරඤ්ඤවායසන, සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා
රූපයසොභග්ගප්පත් ිං බුද්ධසරීරිං ඔයලොයකන්ය ො මධුරිං ධම්මයදසනිං
සුණන්ය ො විහරිස්සාමී’’ති පුන යජ වනයමව පච්චාගමාසි. අථ නිං

සන්දිට්ඨසම්භත් ාආහිංසු–‘‘ආවුයසො, ත්විංසත්ථුසන්තියක කම්මට්ඨානිං

ගයහත්වා ‘සමණධම්මිං කරිස්සාමී’ති ගය ො, ඉදානි පන ආගන්ත්වා 

සඞ්ගණිකායඅභිරමමායනොචරසි, කිංනුයඛොය පබ්බජි කච්චිංමත්ථකිං

පත් ිං, අප්පටිසන්ධියකො ජාය ොසී’’ති? ආවුයසො, අහිං මග්ගිං වා ඵලිං වා

අලභිත්වා ‘‘අභබ්බපුග්ගයලන මයා භවි බ්බ’’න්ති වීරියිං ඔස්සජිත්වා

ආගය ොම්හීති.‘‘අකාරණිං ය , ආවුයසො, ක ිංදළ්හවීරියස්සසත්ථුසාසයන

පබ්බජිත්වා වීරියිං ඔස්සජන්ය න, අයුත් ිං ය  ක ිං, එහි  ථාග ස්ස 
දස්යසමා’’ති ිංආදායසත්ථු සන්තිකිංඅගමිංසු. 

සත්ථා ිංදිස්වාඑවමාහ‘‘භික්ඛයව, තුම්යහඑ ිංභික්ඛුිං අනිච්ඡමානිං

ආදාය ආග ා, කිං ක ිං ඉමිනා’’ති? ‘‘භන්ය , අයිං භික්ඛු එවරූයප 
නියොනිකසාසයනපබ්බජිත්වාසමණධම්මිංකයරොන්ය ොවීරියිංඔස්සජිත්වා
ආගය ො’’ති ආහිංසු. අථ නිං සත්ථා ආහ ‘‘සච්චිං කර  යා භික්ඛු වීරියිං

ඔස්සට්ඨ’’න්ති? ‘‘සච්චිං, භගවා’’ති. ‘‘කිං පන ත්විං භික්ඛු එවරූයප මම

සාසයන පබ්බජිත්වා ‘අප්පිච්යඡො’ති වා ‘සන්තුට්යඨො’ති වා ‘පවිවිත්ය ො’ති
වා ‘ආරද්ධවීරියයො’ති වා එවිං අත් ානිං අජානායපත්වා ‘ඔස්සට්ඨවීරියයො

භික්ඛූ’තිජානායපසි.නනුත්විංපුබ්යබ වීරියවාඅයහොසි,  යාඑයකනක ිං
වීරියිංනිස්සායමරුකන් ායරපඤ්චසුසකටසය සු මනුස්සාචයගොණා ච

පානීයිංලභිත්වාසුඛි ාජා ා, ඉදානිකස්මාවීරියිංඔස්සජසී’’ති.යසොභික්ඛු
එත් යකනවචයනන උපත්ථම්භිය ොඅයහොසි. 

 ිංපනකථිංසුත්වාභික්ඛූභගවන් ිංයාචිිංසු–‘‘භන්ය , ඉදානි ඉමිනා

භික්ඛුනා වීරියස්ස ඔස්සට්ඨභායවො අම්හාකිං පාකයටො, පුබ්යබ පනස්ස
එකස්ස වීරියිංනිස්සායමරුකන් ායරයගොණමනුස්සානිං පානීයිංලභිත්වා
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සුඛි භායවො පටිච්ඡන්යනො, තුම්හාකිංසබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණස්යසවපාකයටො, 

අම්හාකම්යප ිං කාරණිං කයථථා’’ති. ‘‘ය න හි, භික්ඛයව, සුණාථා’’ති
භගවා ය සිං භික්ඛූනිං සතුප්පාදිං ජයනත්වා භවන් යරන
පටිච්ඡන්නකාරණිංපාකටමකාසි. 

අතීය  කාසිරට්යඨ බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  
යබොධිසත්ය ො සත්ථවාහකුයල පටිසන්ධිිං ගයහත්වා වයප්පත්ය ො පඤ්චහි
සකටසය හි වණිජ්ජිං කයරොන්ය ො විචරති. යසො එකදා සට්ඨියයොජනිකිං
මරුකන් ාරිං පටිපජ්ජි.  ස්මිිං කන් ායර සුඛුමවාලුකා මුට්ඨිනා ගහි ා

හත්යථ න තිට්ඨති, සූරියුග්ගමනය ො පට්ඨාය අඞ්ගාරරාසි විය උණ්හා

යහොති, න සක්කා අක්කමිතුිං.  ස්මා  ිං පටිපජ්ජන් ා 
දාරුදකතිල ණ්ඩුලාදීනි සකයටහි ආදාය රත්තියමව ගන්ත්වා
අරුණුග්ගමයන සකටානි පරිවට්ටිං කත්වා මත්ථයක මණ්ඩපිං කායරත්වා
කාලස්යසවආහාරකච්චිංනිට්ඨායපත්වා ඡායායනිසින්නාදිවසිංයඛයපත්වා
අත්ථඞ්ගය සූරියයසායමාසිංභුඤ්ජිත්වාභූමියා සී ලායජා ායසකටානි

යයොයජත්වාගච්ඡන්ති, සමුද්දගමනසදිසයමවගමනිංයහොති.ථලනියාමයකො 

නාමලද්ධුිංවට්ටති, යසො ාරකසඤ්ඤා සත්ථිං ායරති. 

යසොපි සත්ථවායහො  ස්මිිං කායල ඉමිනාව නියායමන  ිං කන් ාරිං 
ගච්ඡන්ය ො එකූනසට්ඨි යයොජනානි ගන්ත්වා ‘‘ඉදානි එකරත්ය යනව
මරුකන් ාරා නික්ඛමනිංභවිස්සතී’’තිසායමාසිංභුඤ්ජිත්වාසබ්බිංදාරුදකිං
යඛයපත්වා සකටානි යයොයජත්වා පායාසි. නියාමයකො පන පුරිමසකයට

ආසනිංපත්ථරායපත්වාආකායස ාරකිං ඔයලොයකන්ය ො‘‘ඉය ොපායජථ, 

ඉය ොපායජථා’’තිවදමායනොනිපජ්ජි.යසොදීඝමද්ධානිං අනිද්දායනභායවන

කලන්ය ො නිද්දිං ඔක්කමි, යගොයණ නිවත්තිත්වා ආග මග්ගයමව 
ගණ්හන්ය  න අඤ්ඤාසි. යගොණා සබ්බරත්තිිං අගමිංසු. නියාමයකො 
අරුණුග්ගමනයවලාය පබුද්යධො නක්ඛත් ිං ඔයලොයකත්වා ‘‘සකටානි
නිවත්ය ථ නිවත්ය ථා’’ති ආහ. සකටානි නිවත්ය ත්වා පටිපාටිිං
කයරොන් ානඤ්යඤව අරුයණො උග්ගය ො. මනුස්සා ‘‘හිය්යයො අම්හාකිං

නිවිට්ඨඛන්ධාවාරට්ඨානයමයව ිං, දාරුදකම්පි යනො ඛීණිං, ඉදානි
නට්ඨම්හා’’ති සකටානි යමොයචත්වා පරිවට්ටයකන ඨයපත්වා මත්ථයක
මණ්ඩපිං කත්වා අත් යනො අත් යනො සකටස්ස යහට්ඨා අනුයසොචන් ා
නිපජ්ජිිංසු. 

යබොධිසත්ය ො ‘‘මයි වීරියිං ඔස්සජන්ය  සබ්යබ විනස්සිස්සන්තී’’ති
පාය ො සී ලයවලායයමව ආහිණ්ඩන්ය ො එකිං දබ්බතිණගච්ඡිං දිස්වා 

‘‘ඉමානි තිණානි යහට්ඨා උදකසියනයහන උට්ඨි ානි භවිස්සන්තී’’ති

චින්ය ත්වා කුද්දාලිං ගාහායපත්වා  ිං පයදසිං ඛණායපසි, ය 
සට්ඨිහත්ථට්ඨානිං ඛණිිංසු. එත් කිං ඨානිං ඛණිත්වා පහරන් ානිං

කුද්දායලො යහට්ඨාපාසායණ පටිහඤ්ඤි, පහටමත්ය  සබ්යබ වීරියිං
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ඔස්සජිිංසු. යබොධිසත්ය ො පන ‘‘ඉමස්ස පාසාණස්ස යහට්ඨා උදයකන 
භවි බ්බ’’න්ති ඔ රිත්වා පාසායණ ඨිය ො ඔණමිත්වා යසො ිං ඔදහිත්වා
සද්දිං ආවජ්යජන්ය ොයහට්ඨාඋදකස්සපවත් නසද්දිංසුත්වාඋත් රිත්වා

චූළුපට්ඨාකිංආහ – ‘‘ ා ,  යාවීරියයඔස්සට්යඨසබ්යබවිනස්සිස්සාම, 
ත්විං වීරියිං අයනොස්සජන්ය ො ඉමිං අයකූටිං ගයහත්වා ආවාටිං ඔ රිත්වා
එ ස්මිිං පාසායණ පහාරිං යදහී’’ති. යසො  ස්ස වචනිං සම්පටිච්ඡිත්වා
සබ්යබසු වීරියිං ඔස්සජිත්වා ඨිය සුපි වීරියිං අයනොස්සජන්ය ො ඔ රිත්වා
පාසායණ පහාරිං අදාසි. පාසායණො මජ්යඣ භිජ්ජිත්වා යහට්ඨා පතිත්වා

යසො ිං සන්නිරුම්භිත්වා අට්ඨාසි,  ාලක්ඛන්ධප්පමාණා උදකවට්ටි 

උග්ගඤ්ඡි. සබ්යබ පානීයිං පිවිත්වා න්හායිිංසු, අතියරකානි අක්ඛයුගාදීනි 
ඵායලත්වායාගුභත් ිංපචිත්වාභුඤ්ජිත්වා යගොයණචයභොයජත්වාසූරියය
අත්ථඞ්ගය  උදකාවාටසමීයපධජිංබන්ධිත්වාඉච්ඡි ට්ඨානිංඅගමිංසු.ය 
 ත්ථ භණ්ඩිං වික්කණිත්වා දිගුණිං තිගුණිං චතුග්ගුණිං ලාභිං ලභිත්වා
අත් යනො වසනට්ඨානයමව අගමිංසු. ය   ත්ථ යාව ායුකිං ඨත්වා

යථාකම්මිං ග ා, යබොධිසත්ය ොපි දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
යථාකම්මයමවගය ො. 

සම්මාසම්බුද්යධො ඉමිං ධම්මයදසනිං කයථත්වා අභිසම්බුද්යධොව ඉමිං 
ගාථිංකයථසි– 

2. 

‘‘අකලාසුයනො වණ්ණුපයථ ඛණන් ා, උදඞ්ගයණ  ත්ථ පපිං

අවින්දුිං; 

එවිංමුනීවීරියබලූපපන්යනො, අකලාසුවින්යදහදයස්ස සන්ති’’න්ති. 

 ත්ථ අකි ාසුයනොති නික්යකොසජ්ජා ආරද්ධවීරියා. ෙණ්ණුපයථති

වණ්ණු වුච්චති වාලුකා, වාලුකාමග්යගති අත්යථො. ඛණන්තාති භූමිිං

ඛණමානා. උදඞ් යණති එත්ථ උදාති නිපාය ො, අඞ් යණති මනුස්සානිං

සඤ්චරණට්ඨායන, අනාවායට භූමිභායගති අත්යථො. තත්ථාති  ස්මිිං

වණ්ණුපයථ. පපං අවින්දුන්ති උදකිං පටිලභිිංසු. උදකඤ්හි පළියනභායවන

‘‘පපා’’තිවුච්චති. පවද්ධිංවාආපිංපපිං, මයහොදකන්තිඅත්යථො. 

එෙන්ති ඔපම්මපටිපාදනිං. මුනීති යමොනිං වුච්චති ඤාණිං, 

කායයමොයනයොදීසු වා අඤ්ඤ රිං, ය න සමන්නාග ත් ා පුග්ගයලො

‘‘මුනී’’ති වුච්චති. යසො පයනස අගාරියමුනි, අනගාරියමුනි, යසක්ඛමුනි, 

අයසක්ඛමුනි, පච්යචකබුද්ධමුනි, මුනිමුනීති අයනකවියධො.  ත්ථ 

අ ාරිෙමුනීති ගිහී ආග ඵයලො විඤ්ඤා සාසයනො. අන ාරිෙමුනීති

 ථාරූයපොව පබ්බජිය ො. යසක්ඛමුනීති සත්  යසක්ඛා. අයසක්ඛමුනීති

ඛීණාසයවො. පච්යචකබුද්ධමුනීති පච්යචකසම්බුද්යධො. මුනිමුනීති
සම්මාසම්බුද්යධො. ඉමස්මිිං පනත්යථ සබ්බසඞ්ගාහකවයසන 
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යමොයනයෙසඞ්ඛා ාය පඤ්ඤාය සමන්නාගය ො ‘‘මුනී’’ති යවදි බ්යබො. 

වීරිෙබලූපපන්යනොති වීරියයන යචව කායබලඤාණබයලන ච

සමන්නාගය ො. අකි ාසූතිනික්යකොසජ්යජො– 

‘‘කාමිං යචොචන්හාරුච, අට්ඨිචඅවසිස්සතු; 

උපසුස්සතුනිස්යසසිං, සරීයරමිංසයලොහි ’’න්ති.– 

එවිං වුත්ය න චතුරඞ්ගසමන්නාගය න වීරියයන සමන්නාග ත් ා 

අනලයසො. වින්යද හදෙස්ස සන්තින්ති චිත් ස්සපි හදයරූපස්සපි
සී ලභාවකරයණන ‘‘සන්ති’’න්ති සඞ්ඛිං ග ිං 
ඣානවිපස්සනාභිඤ්ඤාඅරහත් මග්ගඤාණසඞ්ඛා ිං අරියධම්මිං වින්දති
පටිලභතීතිඅත්යථො. භගව ාහි– 

‘‘දුක්ඛිං, භික්ඛයව, කුසීය ො විහරති යවොකණ්යණො පාපයකහි

අකුසයලහි ධම්යමහි, මහන් ඤ්චසදත්ථිංපරිහායපති.ආරද්ධවීරියයො

ච යඛො, භික්ඛයව, සුඛිං විහරති පවිවිත්ය ො පාපයකහි අකුසයලහි 

ධම්යමහි, මහන් ඤ්ච සදත්ථිං පරිපූයරති, න, භික්ඛයව, හීයනන

අග්ගස්සපත්තියහොතී’’ති(සිං.නි.2.22) – 

එවිං අයනයකහි සුත්ය හි කුසී ස්ස දුක්ඛවිහායරො, ආරද්ධවීරියස්ස ච
සුඛවිහායරො සිංවණ්ණිය ො. ඉධාපි ආරද්ධවීරියස්ස අක ාභිනියවසස්ස 
විපස්සකස්ස වීරියබයලන අධිගන් බ්බිං  යමව සුඛවිහාරිං දස්යසන්ය ො

‘‘එවිංමුනී වීරියබලූපපන්යනො, අකලාසුවින්යදහදයස්සසන්ති’’න්තිආහ.
ඉදිංවුත් ිංයහොති– යථාය වාණිජාඅකලාසුයනොවණ්ණුපයථඛණන් ා

උදකිං ලභිිංසු, එවිං ඉමස්මිම්පි සාසයන අකලාසු හුත්වා වායමමායනො
පණ්ඩිය ො භික්ඛු ඉමිං ඣානාදියභදිං හදයස්ස සන්තිිං ලභති. යසො ත්විං
භික්ඛු පුබ්යබ උදකමත් ස්ස අත්ථාය වීරියිං කත්වා ඉදානි එවරූයප 

මග්ගඵලදායයක නියොනිකසාසයන කස්මා වීරියිං ඔස්සජසීති එවිං ඉමිං

ධම්මයදසනිං දස්යසත්වා චත් ාරි සච්චානි පකායසසි, සච්චපරියයොසායන
ඔස්සට්ඨවීරියයොභික්ඛු අග්ගඵයලඅරහත්ය පතිට්ඨාසි. 

සත්ථාපි ද්යව වත්ථූනි කයථත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං
සයමොධායනත්වාදස්යසසි‘‘ ස්මිිංසමයයවීරියිං අයනොස්සජිත්වාපාසාණිං
භින්දිත්වා මහාජනස්ස උදකදායයකො චූළුපට්ඨායකො අයිං ඔස්සට්ඨවීරියයො

භික්ඛුඅයහොසි, අවයසසපරිසාඉදානිබුද්ධපරිසාජා ා, සත්ථවාහයජට්ඨයකො
පනඅහයමවඅයහොසි’’න්තියදසනිංනිට්ඨායපසි. 

වණ්ණුපථජා කවණ්ණනාදුතියා. 
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3. යසරිවවාණිජජා කවණ්ණනා 

ඉධ යච නං විරායධසීති ඉමම්පි ධම්මයදසනිං භගවා සාවත්ථියිං
විහරන්ය ො එකිං ඔස්සට්ඨවීරියයමව භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි.  ඤ්හි 

පුරිමනයයයනවභික්ඛූහිආනී ිංදිස්වාසත්ථාආහ–‘‘ත්විංභික්ඛු, එවරූයප 
මග්ගඵලදායයක සාසයන පබ්බජිත්වා වීරියිං ඔස්සජන්ය ො 
ස සහස්සග්ඝනිකාය කඤ්චනපාතියා පරිහීයනො යසරිවවාණියජො විය චිරිං

යසොචිස්සසී’’ති. භික්ඛූ ස්සත්ථස්ස ආවිභාවත්ථිංභගවන් ිංයාචිිංසු, භගවා 
භවන් යරනපටිච්ඡන්නකාරණිංපාකටමකාසි. 

අතීය  ඉය ො පඤ්චයම කප්යප යබොධිසත්ය ො යසරිවරට්යඨ
කච්ඡපුටවාණියජො අයහොසි. යසො යසරිවනාමයකන එයකන
යලොලකච්ඡපුටවාණියජනසද්ධිිංයවොහාරත්ථායගච්ඡන්ය ො නීලවාහිංනාම
නදිිං උත් රිත්වා අරිට්ඨපුරිං නාම නගරිං පවිසන්ය ො නගරවීථියයො
භායජත්වා අත් යනො පත් වීථියා භණ්ඩිං වික්කණන්ය ො විචරි. ඉ යරොපි
අත් යනො පත් වීථිිං ගණ්හි.  ස්මිඤ්ච නගයර එකිං යසට්ඨිකුලිං

පරිජිණ්ණිං අයහොසි, සබ්යබ පුත් භාතිකා ච ධනඤ්ච පරික්ඛයිං අගමිංසු, 

එකා දාරිකා අයෙිකාය සද්ධිිං අවයසසා අයහොසි,  ා ද්යවපි පයරසිං භතිිං
කත්වා ජීවන්ති. යගයහ පන  ාසිං මහායසට්ඨිනා පරිභුත් පුබ්බා 
සුවණ්ණපාති භාජනන් යර නික්ඛිත් ා දීඝරත් ිං අවලඤ්ජියමානා

මලග්ගහි ා අයහොසි,  ා  ස්සා සුවණ්ණපාතිභාවම්පි න ජානන්ති. යසො

යලොලවාණියජො  ස්මිිං සමයය ‘‘මණියක ගණ්හථ, මණියක ගණ්හථා’’ති
විචරන්ය ො  ිං ඝරද්වාරිං පාපුණි. සා කුමාරිකා  ිං දිස්වා අයෙිකිං ආහ

‘‘අම්මමය්හිංඑකිංපිළන්ධනිංගණ්හා’’ති. අම්මමයිං දුග්ග ා, කිං දත්වා 

ගණ්හිස්සාමාති. අයිං යනො පාති අත්ථි, යනො ච අම්හාකිං උපකාරා, ඉමිං
දත්වාගණ්හාති. සාවාණිජිංපක්යකොසායපත්වාආසයනනිසීදායපත්වා ිං

පාතිිංදත්වා‘‘අයෙ, ඉමිං ගයහත්වා වභගිනියාකඤ්චියදවයදහී’’තිආහ.

වාණියජො පාතිිං හත්යථන ගයහත්වාව ‘‘සුවණ්ණපාති භවිස්සතී’’ති
පරිවත්ය ත්වාපාතිපිට්ඨියිංසූචියායලඛිංකඩ්ඪිත්වා සුවණ්ණභාවිංඤත්වා 

‘‘ඉමාසිං කඤ්චි අදත්වාව ඉමිං පාතිිං හරිස්සාමී’’ති ‘‘අයිං කිං අග්ඝති, 

අඩ්ඪමාසයකොපිස්සා මූලිං න යහොතී’’ති භූමියිං ඛිපිත්වා උට්ඨායාසනා
පක්කාමි. එයකන පවිසිත්වා නික්ඛන් වීථිිං ඉ යරො පවිසිතුිං ලභතීති

යබොධිසත්ය ො ිංවීථිිංපවිසිත්වා‘‘මණියක ගණ්හථ, මණියකගණ්හථා’’ති
විචරන්ය ො යමවඝරද්වාරිංපාපුණි. 

පුනසාකුමාරිකා යථවඅයෙිකිංආහ.අථනිංඅයෙිකා‘‘අම්ම, පඨමිං 

ආග වාණියජො පාතිිං භූමියිං ඛිපිත්වා ගය ො, ඉදානි කිං දත්වා

ගණ්හිස්සාමා’’ති ආහ. අම්ම, යසො වාණියජො ඵරුසවායචො, අයිං පන

පියදස්සයනොමුදුසල්ලායපො, අප්යපවනාමනිං ගණ්යහයොති.අම්ම, ය න
හිපක්යකොසාහීති.සා ිංපක්යකොසි.අථස්සයගහිං පවිසිත්වානිසින්නස්ස 

 ිං පාතිිං අදිංසු. යසො  ස්සා සුවණ්ණපාතිභාවිංඤත්වා ‘‘අම්ම, අයිං පාති
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ස සහස්සිං අග්ඝති, ස සහස්සග්ඝනකභණ්ඩිං මය්හිං හත්යථ නත්ථී’’ති

ආහ. අයෙ, පඨමිං ආග වාණියජො ‘‘අයිං අඩ්ඪමාසකම්පි න අග්ඝතී’’ති

වත්වාභූමියිංඛිපිත්වාගය ො, අයිංපන වපුඤ්යඤනසුවණ්ණපාතිජා ා 

භවිස්සති, මයිං ඉමිං තුය්හිං යදම, කඤ්චියදව යනො දත්වා ඉමිං ගයහත්වා
යාහීති. යබොධිසත්ය ො  ස්මිිං ඛයණ හත්ථග ානි පඤ්ච කහාපණස ානි
පඤ්චස ග්ඝනකඤ්ච භණ්ඩිං සබ්බිං දත්වා ‘‘මය්හිං ඉමිං තුලඤ්ච
පසිබ්බකඤ්ච අට්ඨ ච කහාපයණ යදථා’’ති එත් කිං යාචිත්වා ආදාය
පක්කාමි.යසොසීඝයමවනදීතීරිංගන්ත්වානාවිකස්සඅට්ඨකහාපයණ දත්වා
නාවිංඅභිරුහි. 

 ය ො යලොලවාණියජොපි පුන  ිං යගහිං ගන්ත්වා ‘‘ආහරථ  ිං පාතිිං, 
තුම්හාකිංකඤ්චියදවදස්සාමී’’තිආහ.සා ිංපරිභාසිත්වා‘‘ත්විංඅම්හාකිං 

ස සහස්සග්ඝනිකිං සුවණ්ණපාතිිං අඩ්ඪමාසග්ඝනිකම්පි න අකාසි, තුය්හිං
පන සාමිකසදියසොඑයකොධම්මියකොවාණියජොඅම්හාකිංසහස්සිංදත්වා ිං
ආදායගය ො’’තිආහ. ිං සුත්වාව‘‘ස සහස්සග්ඝනිකායසුවණ්ණපාතියා

පරිහීයනොම්හි, මහාජානිකයරො ව  යම අය’’න්ති සඤ්ජා බලවයසොයකො
සතිිං පච්චුපට්ඨායපතුිං අසක්යකොන්ය ො විසඤ්ඤී හුත්වා අත් යනො
හත්ථගය  කහාපයණ යචව භණ්ඩිකඤ්ච ඝරද්වායරයයව විකරිත්වා
නිවාසනපාරුපනිංපහායතුලාදණ්ඩිංමුග්ගරිංකත්වාආදාය යබොධිසත් ස්ස
අනුපදිං පක්කන්ය ො නදීතීරිං ගන්ත්වා යබොධිසත් ිං ගච්ඡන් ිං දිස්වා 

‘‘අම්යභො, නාවික, නාවිංනිවත්ය හී’’තිආහ.යබොධිසත්ය ොපන‘‘ ා , මා
නිවත් යී’’ති පටියසයධසි. ඉ රස්සපි යබොධිසත් ිං ගච්ඡන් ිං

පස්සන් ස්යසව බලවයසොයකො උදපාදි, හදයිං උණ්හිං අයහොසි, මුඛය ො

යලොහි ිං උග්ගඤ්ඡි, වාපිකද්දයමො විය හදයිං ඵලි. යසො යබොධිසත්ය  

ආඝා ිංබන්ධිත්වා ත්යථවජීවි ක්ඛයිංපාපුණි. ඉදිංපඨමිං යදවදත් ස්ස
යබොධිසත්ය  ආඝා බන්ධනිං. යබොධිසත්ය ො දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා 
යථාකම්මිංගය ො. 

සම්මාසම්බුද්යධො ඉමිං ධම්මයදසනිං කයථත්වා අභිසම්බුද්යධොව ඉමිං 
ගාථිංකයථසි– 

3. 

‘‘ඉධ යචනිංවිරායධසි, සද්ධම්මස්ස නියාම ිං; 

චිරිංත්විංඅනු ප්යපසි, යසරිවායිංවවාණියජො’’ති. 

 ත්ථ ඉධයචනංවිරායධසි, සද්ධම් ස්ස නිො තන්තිඉමස්මිිංසාසයන
එ ිං සද්ධම්මස්ස නියාම ාසඞ්ඛා ිං යසො ාපත්තිමග්ගිං විරායධසි. යදි

විරායධසි, වීරියිං ඔස්සජන්ය ො නාධිගච්ඡසි න පටිලභසීති අත්යථො. චිරං

ත්ෙං අනුතප්යපසීති එවිං සන්ය  ත්විං දීඝමද්ධානිං යසොචන්ය ො

පරියදවන්ය ො අනු යපස්සසි, අථ වා ඔස්සට්ඨවීරිය ාය අරියමග්ගස්ස
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විරාධි ත් ා දීඝරත් ිං නිරයාදීසු උප්පන්යනො නානප්පකාරානි දුක්ඛානි

අනුභවන්ය ො අනු ප්පිස්සසි කලමිස්සසීති අයයමත්ථ අත්යථො. කථිං? 

යසරිොෙංෙොණියජොති‘‘යසරිවා’’තිඑවිංනාමයකොඅයිංවාණියජොයථා.ඉදිං 
වුත් ිංයහොති–යථාපුබ්යබයසරිවනාමයකොවාණියජොස සහස්සග්ඝනිකිං
සුවණ්ණපාතිිං ලභිත්වා ස්සාගහණත්ථායවීරියිංඅකත්වා ය ොපරිහීයනො

අනු ප්පි, එවයමව ත්වම්පි ඉමස්මිිං සාසයන පටියත් සුවණ්ණපාතිසදිසිං
අරියමග්ගිංඔස්සට්ඨවීරිය ාය අනධිගච්ඡන්ය ො ය ොපරිහීයනොදීඝරත් ිං

අනු ප්පිස්සසි. සයච පන වීරියිං න ඔස්සජිස්සසි, පණ්ඩි වාණියජො
සුවණ්ණපාතිිං විය මම සාසයන නවවිධම්පි යලොකුත් රධම්මිං
පටිලභිස්සසීති. 

එවමස්ස සත්ථා අරහත්ය න කූටිං ගණ්හන්ය ො ඉමිං ධම්මයදසනිං

දස්යසත්වාචත් ාරිසච්චානිපකායසසි, සච්චපරියයොසායන ඔස්සට්ඨවීරියයො
භික්ඛුඅග්ගඵයලඅරහත්ය පතිට්ඨාසි. 

සත්ථාපි ද්යව වත්ථූනි කයථත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං 

සයමොධායනත්වා දස්යසසි – ‘‘ දා බාලවාණියජො යදවදත්ය ො අයහොසි, 
පණ්ඩි වාණියජොපනඅහයමව අයහොසි’’න්තියදසනිංනිට්ඨායපසි. 

යසරිවවාණිජජා කවණ්ණනා තියා. 

4. චූළයසට්ඨිජා කවණ්ණනා 

අප්පයකනපි ය ධාවීතිඉමිං ධම්මයදසනිං භගවා රාජගහිං උපනිස්සාය
ජීවකම්බවයනවිහරන්ය ොචූළපන්ථකත්යථරිංආරබ්භකයථසි. 

 ත්ථ චූළපන්ථකස්ස  ාව නිබ්බත්ති කයථ බ්බා. රාජගයහ කර 
ධනයසට්ඨිකුලස්ස ධීහ ා අත් යනො දායසයනව සද්ධිිං සන්ථවිං කත්වා
‘‘අඤ්යඤපි යම ඉමිං කම්මිං ජායනයය’’න්ති භී ා එවමාහ ‘‘අම්යහහි

ඉමස්මිිං ඨායන වසිතුිං න සක්කා, සයච යම මා ාපි යරො ඉමිං යදොසිං

ජානිස්සන්ති, ඛණ්ඩාඛණ්ඩිං කරිස්සන්ති, වියදසිං ගන්ත්වා වසිස්සාමා’’ති
හත්ථසාරිං ගයහත්වා අග්ගද්වායරන නික්ඛමිත්වා ‘‘යත්ථ වා  ත්ථ වා
අඤ්යඤහිඅජානනට්ඨානිංගන්ත්වාවසිස්සාමා’’තිඋයභොපිඅගමිංසු. 

ය සිං එකස්මිිං ඨායන වසන් ානිං සිංවාසමන්වාය  ස්සා කුච්ඡියිං 
ගබ්යභො පතිට්ඨාසි. සා ගබ්භපරිපාකිං ආගම්ම සාමියකන සද්ධිිං මන්ය සි

‘‘ගබ්යභො යම පරිපාකිං ගය ො, ඤාතිබන්ධුවිරහිය  ඨායන ගබ්භවුට්ඨානිං

නාම උභින්නම්පි අම්හාකිං දුක්ඛයමව, කුලයගහයමව ගච්ඡාමා’’ති. යසො

‘‘සචාහිංගමිස්සාමි, ජීවි ිංයමනත්ථී’’ති චින්ය ත්වා‘‘අජ්ජගච්ඡාම, ස්යව
ගච්ඡාමා’’ති දිවයස අතික්කායමසි. සා චින්ය සි ‘‘අයිං බායලො අත් යනො

යදොසමහන්  ාය ගන්තුිං න උස්සහති, මා ාපි යරො නාම එකන් හි ා, 

අයිං ගච්ඡතු වා මා වා, මයා ගන්තුිං වට්ටතී’’ති. සා  ස්මිිං යගහා 
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නික්ඛන්ය  යගහපරික්ඛාරිං පටිසායමත්වා අත් යනො කුලඝරිං ග භාවිං
අනන් රයගහවාසීනිං ආයරොයචත්වාමග්ගිංපටිපජ්ජි. 

අථ යසො පුරියසො ඝරිං ආගය ො  ිං අදිස්වා පටිවිස්සයක පුච්ඡිත්වා 

‘‘කුලඝරිං ග ා’’ති සුත්වා යවයගන අනුබන්ධිත්වා අන් රාමග්යග
සම්පාපුණි.  ස්සාපි  ත්යථව ගබ්භවුට්ඨානිං අයහොසි. යසො ‘‘කිං ඉදිං

භද්යද’’ති පුච්ඡි. ‘‘සාමි, එයකො පුත්ය ො ජාය ො’’ති. ‘‘ඉදානි කිං

කරිස්සාමා’’ති? ‘‘යස්සත්ථාය මයිං කුලඝරිං ගච්යඡයොම,  ිං කම්මිං

අන් රාවනිප්ඵන්නිං,  ත්ථගන්ත්වාකිංකරිස්සාම, නිවත් ාමා’’තිද්යවපි
එකචිත් ා හුත්වා නිවත්තිිංසු.  ස්ස ච දාරකස්ස පන්යථ ජා ත් ා

‘‘පන්ථයකො’’ති නාමිං අකිංසු.  ස්සා න චිරස්යසව අපයරොපි ගබ්යභො
පතිට්ඨහි. සබ්බිං පුරිමනයයයනව විත්ථායර බ්බිං.  ස්සාපි දාරකස්ස
පන්යථ ජා ත් ාපඨමජා ස්ස‘‘මහාපන්ථයකො’’තිනාමිං කත්වාඉ රස්ස 

‘‘චූළපන්ථයකො’’තිනාමිංඅකිංසු.ය ද්යවපිදාරයකගයහත්වාඅත් යනො
වසනට්ඨානයමව ආග ා. 

ය සිං  ත්ථ වසන් ානිං අයිං මහාපන්ථකදාරයකො අඤ්යඤ දාරයක

‘‘චූළපි ාමහාපි ා’’ති, ‘‘අයෙයකොඅයෙිකා’’තිචවදන්ය සුත්වා මා රිං

පුච්ඡි ‘‘අම්ම, අඤ්යඤ දාරකා ‘චූළපි ා මහාපි ා’තිපි වදන්ති, ‘අයෙයකො 

අයෙිකා’තිපිවදන්ති, අම්හාකිංඤා කානත්ථී’’ති. ‘‘ආම,  ා , තුම්හාකිං

එත්ථ ඤා කානත්ථි, රාජගහනගයරපනයවොධනයසට්ඨිනාමඅයෙයකො, 

 ත්ථතුම්හාකිංබහූ ඤා කා’’ති.‘‘කස්මා ත්ථනගච්ඡථ, අම්මා’’ති? සා
අත් යනො අගමනකාරණිං පුත් ස්ස අකයථත්වා පුත්ය සු පුනප්පුනිං

කයථන්ය සුසාමිකිංආහ–‘‘ඉයමදාරකාමිංඅතිවිය කලයමන්ති, කිංයනො

මා ාපි යරො දිස්වා මිංසිං ඛාදිස්සන්ති, එහි දාරකානිං අයෙකකුලිං 

දස්යසස්සාමා’’ති. ‘‘අහිං සම්මුඛා භවිතුිං න සක්ඛිස්සාමි,  ිං පන  ත්ථ 

නයිස්සාමී’’ති. ‘‘සාධු, අයෙ, යයන යකනචි උපායයන දාරකානිං
අයෙකකුලයමවදට්ඨුිං වට්ටතී’’තිද්යවපිජනාදාරයකආදායඅනුපුබ්යබන
රාජගහිං පත්වා නගරද්වායර එකස්සා සාලාය නිවාසිං කත්වා දාරකමා ා
ද්යවදාරයකගයහත්වාආග භාවිංමා ාපිතූනිං ආයරොචායපසි. 

ය  ිංසාසනිංසුත්වා‘‘සිංසායරවිචරන් ානිංනපුත්ය ොනධීහ ානාම 

නත්ථි, ය  අම්හාකිං මහාපරාධිකා, නසක්කා ය හි අම්හාකිං චක්ඛුපයථ

ඨාතුිං, එත් කිං පන ධනිං ගයහත්වා ද්යවපි ජනා ඵාසුකට්ඨානිං ගන්ත්වා

ජීවන්තු, දාරයක පන ඉධ යපයසන්තූ’’ති. යසට්ඨිධීහ ා මා ාපිතූහි යපසි ිං

ධනිං ගයහත්වා දාරයකආග දූ ානිංයයව හත්යථ දත්වා යපයසසි, දාරකා

අයෙකකුයලවඩ්ඪන්ති.ය සුචූළපන්ථයකොඅතිදහයරො, මහාපන්ථයකොපන
අයෙයකනසද්ධිිංදසබලස්සධම්මකථිංයසොතුිංගච්ඡති. ස්සනිච්චිං සත්ථු
සම්මුඛා ධම්මිං සුණන් ස්ස පබ්බජ්ජාය චිත් ිං නමි. යසො අයෙකිං ආහ

‘‘සයච තුම්යහ සම්පටිච්ඡථ, අහිං පබ්බයජයෙ’’න්ති. ‘‘කිං වයදසි,  ා , 
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මය්හිං සකලයලොකස්සපි පබ්බජ්ජාය ො  යවව පබ්බජ්ජා භද්දිකා, සයච

සක්යකොසි, පබ්බජ  ා ා’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාසත්ථුසන්තිකිංගය ො.සත්ථා

‘‘කිං මහායසට්ඨි දාරයකො ය  ලද්යධො’’ති. ‘‘ආම, භන්ය  අයිං දාරයකො

මය්හිං නත් ා, තුම්හාකිං සන්තියක පබ්බජාමීති වදතී’’ති ආහ. සත්ථා
අඤ්ඤ රිං පිණ්ඩචාරිකිංභික්ඛුිං ‘‘ඉමිං දාරකිංපබ්බායජහී’’තිආණායපසි.
යථයරො  ස්ස චපඤ්චකකම්මට්ඨානිංආචික්ඛිත්වාපබ්බායජසි.යසොබහුිං
බුද්ධවචනිං උග්ගණ්හිත්වා පරිපුණ්ණවස්යසො උපසම්පදිං ලභි.
උපසම්පන්යනො හුත්වා යයොනියසො මනසිකායර කම්මිං කයරොන්ය ො
අරහත් ිංපාපුණි. 

යසොඣානසුයඛන, මග්ගසුයඛන, ඵලසුයඛනවීතිනායමන්ය ොචින්ය සි 

‘‘සක්කා නු යඛො ඉමිං සුඛිං චූළපන්ථකස්ස දාතු’’න්ති.  ය ො
අයෙකයසට්ඨිස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘මහායසට්ඨි සයච තුම්යහ

සම්පටිච්ඡථ, අහිං චූළපන්ථකිං පබ්බායජයෙ’’න්ති ආහ. ‘‘පබ්බායජථ, 
භන්ය ’’ති. යථයරො චූළපන්ථකදාරකිං පබ්බායජත්වා දසසු සීයලසු
පතිට්ඨායපසි.චූළපන්ථකසාමයණයරො පබ්බජිත්වාවදන්යධොඅයහොසි. 

‘‘පදුමිංයථායකොකනදිංසුගන්ධිං, පාය ොසියාඵුල්ලමවී ගන්ධිං; 

අඞ්ගීරසිං පස්ස වියරොචමානිං,  පන් මාදිච්චමිවන් ලික්යඛ’’ති. 

(සිං.නි.1.123; අ.නි.5.195) – 

ඉමිං එකගාථිං චතූහි මායසහි ගණ්හිතුිං නාසක්ඛි. යසො කර 
කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල පබ්බජිත්වා පඤ්ඤවා හුත්වා අඤ්ඤ රස්ස 
දන්ධභික්ඛුයනො උද්යදසග්ගහණකායල පරිහාසයකළිිං අකාසි. යසො භික්ඛු

ය න පරිහායසන ලජ්ජිය ො යනව උද්යදසිං ගණ්හි, න සජ්ඣායමකාසි.

ය න කම්යමන අයිං පබ්බජිත්වාව දන්යධො ජාය ො, ගහි ගහි ිං පදිං
උපරූපරි පදිං ගණ්හන් ස්ස නස්සති.  ස්ස ඉමයමව ගාථිං ගයහතුිං
වායමන් ස්සචත් ායරොමාසාඅතික්කන් ා. 

අථ නිං මහාපන්ථයකො ආහ ‘‘චූළපන්ථක, ත්විං ඉමස්මිිං සාසයන

අභබ්යබො, චතූහි මායසහි එකම්පි ගාථිං ගයහතුිං න සක්යකොසි, 

පබ්බජි කච්චිං පන ත්විං කථිං මත්ථකිං පායපස්සසි, නික්ඛම ඉය ො’’ති
විහාරා නික්කඩ්ඪි. චූළපන්ථයකො බුද්ධසාසයන සියනයහන ගිහිභාවිං න
පත්යථති. ස්මිඤ්චකායලමහාපන්ථයකොභත්තුද්යදසයකොයහොති. ජීවයකො
යකොමාරභච්යචො බහුිං ගන්ධමාලිං ආදාය අත් යනො අම්බවනිං ගන්ත්වා
සත්ථාරිං පූයජත්වා ධම්මිං සුත්වා උට්ඨායාසනා දසබලිං වන්දිත්වා

මහාපන්ථකිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කත් කා, භන්ය , සත්ථු සන්තියක

භික්ඛූ’’ති පුච්ඡි. ‘‘පඤ්චමත් ානි භික්ඛුස ානී’’ති. ‘‘ස්යව, භන්ය , 

බුද්ධප්පමුඛානි පඤ්ච භික්ඛුස ානි ආදාය අම්හාකිං නියවසයන භික්ඛිං

ගණ්හථා’’ති. ‘‘උපාසක, චූළපන්ථයකො නාම භික්ඛු දන්යධො
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අවිරුළ්හිධම්යමො,  ිං ඨයපත්වා යසසානිං නිමන් නිං සම්පටිච්ඡාමී’’ති 
යථයරො ආහ.  ිං සුත්වා චූළපන්ථයකො චින්ය සි ‘‘යථයරො එත් කානිං 

භික්ඛූනිං නිමන් නිං සම්පටිච්ඡන්ය ො මිං බාහිරිං කත්වා සම්පටිච්ඡති, 

නිස්සිංසයිං මය්හිංභාතිකස්සමයිචිත් ිංභින්නිංභවිස්සති, කිංඉදානිමය්හිං

ඉමිනා සාසයනන, ගිහී හුත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කයරොන්ය ො
ජීවිස්සාමී’’ති. 

යසො පුනදිවයස පාය ොව ‘‘ගිහී භවිස්සාමී’’ති පායාසි. සත්ථා 
පච්චූසකායලයයවයලොකිංඔයලොයකන්ය ො ඉමිංකාරණිං දිස්වා පඨම රිං
ගන්ත්වා චූළපන්ථකස්ස ගමනමග්යග ද්වාරයකොට්ඨයක චඞ්කමන්ය ො
අට්ඨාසි. චූළපන්ථයකො ඝරිං ගච්ඡන්ය ො සත්ථාරිං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා

වන්දි. අථ නිං සත්ථා ‘‘කහිං පන, ත්විං චූළපන්ථක, ඉමාය යවලාය

ගච්ඡසී’’ති ආහ. භා ා මිං, භන්ය , නික්කඩ්ඪති, ය නාහිං විබ්භමිතුිං

ගච්ඡාමීති. චූළපන්ථක,  ව පබ්බජ්ජා නාම මම සන් කා, භා රා 

නික්කඩ්ඪිය ොකස්මාමමසන්තිකිංනාගඤ්ඡි? එහිකිංය ගිහිභායවන, මම
සන්තියක භවිස්සසී’’ති භගවා චූළපන්ථකිං ආදාය ගන්ත්වා

ගන්ධකුටිප්පමුයඛනිසීදායපත්වා ‘‘චූළපන්ථක, ත්විංපුරත්ථාභිමුයඛොහුත්වා
ඉමිං පියලොතිකිං ‘රයජොහරණිං රයජොහරණ’න්ති පරිමජ්ජන්ය ො ඉයධව
යහොහී’’ති ඉද්ධියා අභිසඞ්ඛ ිං පරිසුද්ධිං පියලොතිකාඛණ්ඩිං දත්වා කායල
ආයරොචිය භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ොජීවකස්සයගහිංගන්ත්වාපඤ්ඤත් ාසයන 

නිසීදි. 

චූළපන්ථයකොපි සූරියිං ඔයලොයකන්ය ො  ිං පියලොතිකාඛණ්ඩිං

‘‘රයජොහරණිං රයජොහරණ’’න්ති පරිමජ්ජන්ය ො නිසීදි,  ස්ස  ිං
පියලොතිකාඛණ්ඩිං පරිමජ්ජන් ස්ස පරිමජ්ජන් ස්ස කලිට්ඨිං අයහොසි.

 ය ො චින්ය සි ‘‘ඉදිං පියලොතිකාඛණ්ඩිං අතිවිය පරිසුද්ධිං, ඉමිං පන

අත් භාවිංනිස්සායපුරිමපකතිිංවිජහිත්වාඑවිංකලිට්ඨිංජා ිං, අනිච්චාව 
සඞ්ඛාරා’’ති ඛයවයිං පට්ඨයපන්ය ො විපස්සනිං වඩ්යඪසි. සත්ථා 

‘‘චූළපන්ථකස්ස චිත් ිං විපස්සනිං ආරුළ්හ’’න්ති ඤත්වා ‘‘චූළපන්ථක, 

ත්විං එ ිං පියලොතිකාඛණ්ඩයමව සිංකලිට්ඨිං රයජොරඤ්ජි ිං ජා න්ති මා

සඤ්ඤිං කරි, අබ්භන් යර පන ය  රාගරජාදයයො අත්ථි, ය  හරාහී’’ති
වත්වාඔභාසිංවිස්සජ්යජත්වාපුරය ොනිසින්යනො වියපඤ්ඤායමානරූයපො
හුත්වාඉමාගාථාඅභාසි– 

‘‘රායගො රයජො න ච පන යරණු වුච්චති, රාගස්යස ිං අධිවචනිං

රයජොති; 

එ ිං රජිං විප්පජහිත්ව භික්ඛයවො, විහරන්ති ය  විග රජස්ස 
සාසයන. 
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පටුන 

‘‘යදොයසො රයජොන ච පනයරණුවුච්චති, යදොසස්යස ිං අධිවචනිං

රයජොති; 

එ ිං රජිං විප්පජහිත්ව භික්ඛයවො, විහරන්ති ය  විග රජස්ස 
සාසයන. 

‘‘යමොයහොරයජොනචපනයරණුවුච්චති, යමොහස්යස ිංඅධිවචනිං

රයජොති; 

එ ිං රජිං විප්පජහිත්ව භික්ඛයවො, විහරන්ති ය  විග රජස්ස 

සාසයන’’ති.(මහානි.209; චූළනි.උදයමාණවපුච්ඡානිද්යදස74); 

ගාථාපරියයොසායන චූළපන්ථයකො සහ පටිසම්භිදාහි අරහත් ිං පාපුණි, 

පටිසම්භිදාහියයවස්සතීණිපිටකානිආගමිංසු.යසොකරපුබ්යබරාජාහුත්වා
නගරිං පදක්ඛිණිංකයරොන්ය ොනලාටය ො යසයදමුච්චන්ය පරිසුද්යධන

සාටයකන නලාටන් ිං පුඤ්ඡි, සාටයකො කලිට්යඨො අයහොසි. යසො ‘‘ඉමිං
සරීරිං නිස්සාය එවරූයපො පරිසුද්යධො සාටයකො පකතිිං ජහිත්වා කලිට්යඨො

ජාය ො, අනිච්චා ව  සඞ්ඛාරා’’ති අනිච්චසඤ්ඤිං පටිලභි. ය න
කාරයණනස්සරයජොහරණයමවපච්චයයොජාය ො. 

ජීවයකොපියඛොයකොමාරභච්යචො දසබලස්ස දක්ඛියණොදකිංඋපනායමසි.

සත්ථා ‘‘නනු, ජීවක, විහායර භික්ඛූ අත්ථී’’ති හත්යථන පත් ිං පිදහි.

මහාපන්ථයකො ‘‘භන්ය , විහායර නත්ථි භික්ඛූ’’ති ආහ. සත්ථා ‘‘අත්ථි

ජීවකා’’ති ආහ. ජීවයකො ‘‘ය න හි, භයණ, ගච්ඡ, විහායර භික්ඛූනිං
අත්ථිභාවිං වා නත්ථිභාවිං වා ජානාහී’’ති පුරිසිං යපයසසි.  ස්මිිං ඛයණ

චූළපන්ථයකො ‘‘මය්හිං භාතියකො ‘විහායර භික්ඛූනත්ථී’ති භණති, විහායර
භික්ඛූනිංඅත්ථිභාවමස්සපකායසස්සාමී’’තිසකලිංඅම්බවනිං භික්ඛූනිංයයව

පූයරසි. එකච්යච භික්ඛූ චීවරකම්මිං කයරොන්ති, එකච්යච රජනකම්මිං, 
එකච්යචසජ්ඣායිංකයරොන්තීතිඑවිංඅඤ්ඤමඤ්ඤිංඅසදිසිංභික්ඛුසහස්සිං

මායපසි.යසො පුරියසොවිහායරබහූභික්ඛූදිස්වානිවත්තිත්වා‘‘අයෙ, සකලිං
අම්බවනිං භික්ඛූහි පරිපුණ්ණ’’න්ති ජීවකස්ස ආයරොයචසි. යථයරොපි යඛො

 ත්යථව – 

‘‘සහස්සක්ඛත්තුමත් ානිං, නිම්මිනිත්වානපන්ථයකො; 

නිසීදම්බවයනරම්යම, යාවකාලප්පයවදනා’’ති.(යථරගා.563); 

අථසත්ථා ිංපුරිසිංආහ–‘‘විහාරිංගන්ත්වා‘සත්ථාචූළපන්ථකිං නාම
පක්යකොසතී’ති වයදහී’’ති. ය න ගන්ත්වා  ථාවුත්ය  ‘‘අහිං

චූළපන්ථයකො, අහිං චූළපන්ථයකො’’තිමුඛසහස්සිංඋට්ඨහි.පුරියසොගන්ත්වා

‘‘සබ්යබපි කර ය , භන්ය , චූළපන්ථකායයව නාමා’’ති ආහ. ය න හි

ත්විංගන්ත්වායයොපඨමිං‘‘අහිංචූළපන්ථයකො’’ති වදති,  ිං හත්යථගණ්හ, 

අවයසසා අන් රධායිස්සන්තීති. යසො  ථා අකාසි,  ාවයදව සහස්සමත් ා
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භික්ඛූ අන් රධායිිංසු. යථයරො ය න පුරියසන සද්ධිිං අගමාසි. සත්ථා

භත් කච්චපරියයොසායනජීවකිංආමන්ය සි‘‘ජීවක, චූළපන්ථකස්සපත් ිං 

ගණ්හ, අයිං ය  අනුයමොදනිංකරිස්සතී’’ති. ජීවයකො  ථා අකාසි. යථයරො
සීහනාදිං නදන්ය ො  රුණසීයහො විය තීණි පිටකානි සිංයඛොයභත්වා
අනුයමොදනිංඅකාසි. 

සත්ථා උට්ඨායාසනා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො විහාරිං ගන්ත්වා භික්ඛූහි
වත්ය  දස්සිය  උට්ඨායාසනා ගන්ධකුටිප්පමුයඛ ඨත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස 

සුගය ොවාදිං දත්වා කම්මට්ඨානිං කයථත්වා භික්ඛුසඞ්ඝිං උයයෙොයජත්වා 
සුරභිගන්ධවාසි ිං ගන්ධකුටිිං පවිසිත්වා දක්ඛියණනපස්යසනසීහයසයෙිං
උපගය ො. අථ සායන්හසමයය ධම්මසභායිං භික්ඛූ ඉය ො චිය ො ච
සයමොසරිත්වා රත් කම්බලසාණිිං පරික්ඛිපන් ා විය නිසීදිත්වා සත්ථු

ගුණකථිං ආරභිිංසු ‘‘ආවුයසො, මහාපන්ථයකො චූළපන්ථකස්ස අජ්ඣාසයිං

අජානන්ය ො ‘චතූහි මායසහි එකගාථිං ගණ්හිතුිං න සක්යකොති, දන්යධො

අය’න්ති විහාරා නික්කඩ්ඪි, සම්මාසම්බුද්යධො පන අත් යනො
අනුත් රධම්මරාජ ාය එකස්මිිංයයවස්ස අන් රභත්ය  සහ පටිසම්භිදාහි 

අරහත් ිංඅදාසි, තීණිපිටකානිපටිසම්භිදාහියයවආග ානි, අයහොබුද්ධානිං
බලිංනාම මහන් ’’න්ති. 

අථභගවාධම්මසභායිංඉමිංකථාපවත්තිිංඤත්වා ‘‘අජ්ජමයාගන්තුිං 
වට්ටතී’’ති බුද්ධයසයොය උට්ඨාය සුරත් දුපට්ටිං නිවායසත්වා විජ්ජුල ිං
විය කායබන්ධනිං බන්ධිත්වාරත් කම්බලසදිසිංසුග මහාචීවරිං පාරුපිත්වා
සුරභිගන්ධකුටිය ො නික්ඛම්ම මත් වාරයණො විය සීහවික්කන් විලායසන 

විජම්භමායනො සීයහො විය අනන් ාය බුද්ධලීලාය ධම්මසභිං ගන්ත්වා
අලඞ්ක මණ්ඩපමජ්යඣ සුපඤ්ඤත් වරබුද්ධාසනිං අභිරුය්හ
ඡබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියයො විස්සජ්යජන්ය ො අණ්ණවකුච්ඡිිං ඔභාසයමායනො
යුගන්ධරමත්ථයකබාලසූරියයො වියආසනමජ්යඣනිසීදි. සම්මාසම්බුද්යධ
පනආග මත්ය භික්ඛුසඞ්යඝොකථිංපච්ඡින්දිත්වාතුණ්හී අයහොසි. 

සත්ථා මුදුයකන යමත් චිත්ය න පරිසිං ඔයලොයකත්වා ‘‘අයිං පරිසා 

අතිවිය යසොභති, එකස්සපි හත්ථකුක්කුච්චිං වා පාදකුක්කුච්චිං වා

උක්කාසි සද්යදො වා ඛිපි සද්යදො වා නත්ථි, සබ්යබපියම බුද්ධගාරයවන
සගාරවා බුද්ධය යජන  ජ්ජි ා මයි ආයුකප්පම්පි අකයථත්වා නිසින්යන

පඨමිංකථිංසමුට්ඨායපත්වානකයථස්සන්ති, කථාසමුට්ඨාපනවත් ිංනාම

මයාවජානි බ්බිං, අහයමවපඨමිංකයථස්සාමී’’තිමධුයරන බ්රහ්මස්සයරන

භික්ඛූආමන්ය ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා, 

කාචපනයවොඅන් රාකථාවිප්පක ා’’තිආහ.භන්ය , නමයිං ඉමස්මිිං

ඨායනනිසින්නාඅඤ්ඤිංතිරච්ඡානකථිංකයථම, තුම්හාකිංයයවපනගුයණ 

වණ්ණයමානා නිසින්නාම්හ ‘‘ආවුයසො මහාපන්ථයකො චූළපන්ථකස්ස

අජ්ඣාසයිං අජානන්ය ො ‘චතූහි මායසහි එකිං ගාථිං ගණ්හිතුිං න
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සක්යකොති, දන්යධො අය’න්ති විහාරා නික්කඩ්ඪි, සම්මාසම්බුද්යධො පන
අනුත් රධම්මරාජ ාය එකස්මිිංයයවස්ස අන් රභත්ය  සහ පටිසම්භිදාහි

අරහත් ිංඅදාසි, අයහොබුද්ධානිංබලිංනාමමහන් ’’න්ති.සත්ථා භික්ඛූනිං

කථිං සුත්වා ‘‘භික්ඛයව, චූළපන්ථයකො මිං නිස්සාය ඉදානි  ාව ධම්යමසු 

ධම්මමහන්  ිං පත්ය ො, පුබ්යබ පන මිං නිස්සාය යභොයගසුපි
යභොගමහන්  ිං පාපුණී’’ති ආහ. භික්ඛූ  ස්සත්ථස්ස ආවිභාවත්ථිං
භගවන් ිංයාචිිංසු.භගවාභවන් යරනපටිච්ඡන්නිං කාරණිංපාකටිංඅකාසි. 

අතීය  කාසිරට්යඨ බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  
යබොධිසත්ය ො යසට්ඨිකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො යසට්ඨිට්ඨානිං

ලභිත්වා චූළයසට්ඨි නාම අයහොසි, යසො පණ්ඩිය ො බෙත්ය ො
සබ්බනිමිත් ානි ජානාති. යසො එකදිවසිං රාජුපට්ඨානිං ගච්ඡන්ය ො 
අන් රවීථියිං ම මූසිකිං දිස්වා  ඞ්ඛණඤ්යඤව නක්ඛත් ිං සමායනත්වා
ඉදමාහ ‘‘සක්කා චක්ඛුම ා කුලපුත්ය න ඉමිං උන්දූරිං ගයහත්වා

පුත් දාරභරණඤ්ච කාතුිං කම්මන්ය  ච පයයොයජතු’’න්ති? අඤ්ඤ යරො 
දුග්ග කුලපුත්ය ො  ිං යසට්ඨිස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘නායිං අජානිත්වා
කයථස්සතී’’ති  ිං මූසිකිං ගයහත්වා එකස්මිිං ආපයණ බිළාලස්සත්ථාය
වික්කණිත්වා කාකණිකිං ලභිත්වා  ාය කාකණිකාය ඵාණි ිං ගයහත්වා
එයකනඝයටනපානීයිංගණ්හි.යසොඅරඤ්ඤය ොආගච්ඡන්ය  මාලාකායර

දිස්වායථොකිංයථොකිංඵාණි ඛණ්ඩිංදත්වාඋළුඞ්යකනපානීයිංඅදාසි, ය 
චස්ස එයකකිං පුප්ඵමුට්ඨිිං අදිංසු. යසො ය න පුප්ඵමූයලන පුනදිවයසපි
ඵාණි ඤ්චපානීයඝටඤ්ච ගයහත්වාපුප්ඵාරාමයමවගය ො. ස්ස ිංදිවසිං
මාලාකාරා අඩ්යඪොචි යක පුප්ඵගච්යඡ දත්වා අගමිංසු. යසො න චිරස්යසව
ඉමිනාඋපායයනඅට්ඨකහාපයණලභි. 

පුනඑකස්මිිංවා වුට්ඨිදිවයසරාජුයොයනබහූසුක්ඛදණ්ඩකාච සාඛාච

පලාසඤ්ච වාය න පාති ිං යහොති, උයොනපායලො ඡඩ්යඩතුිං උපායිං න

පස්සති. යසො  ත්ථගන්ත්වා ‘‘සයච ඉමානි දාරුපණ්ණානිමය්හිං දස්සසි, 

අහිංය ඉමානිසබ්බානිනීහරිස්සාමී’’තිඋයොනපාලිංආහ, යසො ‘‘ගණ්හ
අයො’’ති සම්පටිච්ඡි.චූළන්ය වාසියකොදාරකානිංකීළනමණ්ඩලිංගන්ත්වා
ඵාණි ිං දත්වා මුහුත්ය න සබ්බානි දාරුපණ්ණානි නීහරායපත්වා
උයොනද්වායර රාසිිංකායරසි.  දා රාජකුම්භකායරො රාජකුයල භාජනානිං
පචනත්ථාය දාරූනි පරියයසමායනො උයොනද්වායර  ානි දිස්වා  ස්ස
හත්ථය ො කණිත්වා ගණ්හි.  ිං දිවසිං චූළන්ය වාසියකො දාරුවික්කයයන 

යසොළසකහාපයණචාටිආදීනිචපඤ්චභාජනානිලභි. 

යසොචතුවීසතියාකහාපයණසුජාය සු‘‘අත්ථිඅයිංඋපායයොමය්හ’’න්ති 

නගරද්වාරය ො අවිදූයර ඨායන එකිං පානීයචාටිිං ඨයපත්වා පඤ්චසය 

තිණහාරයක පානීයයන උපට්ඨහි. ය  ආහිංසු ‘‘සම්ම, ත්විං අම්හාකිං

බහූපකායරො, කිං ය  කයරොමා’’ති? යසො ‘‘මය්හිං කච්යච උප්පන්යන
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කරිස්සථා’’ති වත්වා ඉය ො චිය ො ච විචරන්ය ො ථලපථකම්මියකන ච
ජලපථකම්මියකනචසද්ධිිංමිත් සන්ථවිංඅකාසි. ස්සථලපථකම්මියකො 

‘‘ස්යව ඉමිං නගරිං අස්සවාණිජයකො පඤ්ච අස්සස ානි ගයහත්වා
ආගමිස්සතී’’තිආචික්ඛි. යසො ස්සවචනිංසුත්වාතිණහාරයකආහ‘‘අජ්ජ

මය්හිංඑයකකිංතිණකලාපිංයදථ, මයාචතියණ අවික්කණිය අත් යනො
තිණිං මා වික්කණථා’’ති. ය  ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා පඤ්ච
තිණකලාපස ානි ආහරිත්වා  ස්ස ඝයර පාපයිිංසු. අස්සවාණියජො
සකලනගයර අස්සානිං යගොචරිං අලභිත්වා  ස්ස සහස්සිං දත්වා  ිං තිණිං
ගණ්හි. 

 ය ො කතිපාහච්චයයනස්ස ජලපථකම්මියකො සහායයකො ආයරොයචසි 

‘‘පට්ටනම්හි මහානාවාආග ා’’ති. යසො ‘‘අත්ථි අයිං උපායයො’’ති අට්ඨහි
කහාපයණහි සබ්බපරිවාරසම්පන්නිං  ාවකාලිකිං රථිං ගයහත්වා
මහන්ය නයයසනනාවාපට්ටනිංගන්ත්වා එකිංඅඞ්ගුලිමුද්දිකිංනාවිකස්ස
සච්චකාරිං දත්වා අවිදූයර ඨායන සාණියා පරික්ඛිපායපත්වා නිසින්යනො
පුරියසආණායපසි ‘‘බාහිරය ොවාණියජසුආගය සු තියයන පටිහායරන

මිං ආයරොයචථා’’ති. ‘‘නාවා ආග ා’’ති සුත්වා බාරාණසිය ො ස මත් ා

වාණිජා ‘‘භණ්ඩිං ගණ්හාමා’’ති ආගමිිංසු. භණ්ඩිං තුම්යහ න ලභිස්සථ, 
අසුකට්ඨායනනාමමහාවාණියජනසච්චකායරො දින්යනොති.ය  ිංසුත්වා
 ස්ස සන්තිකිං ආග ා. පාදමූලිකපුරිසා පුරිමසඤ්ඤාවයසන  තියයන
පටිහායරන ය සිං ආග භාවිං ආයරොයචසුිං. ය  ස මත් ා වාණිජා
එයකකිංසහස්සිංදත්වාය නසද්ධිිංනාවායපත්තිකාහුත්වාපුන එයකකිං
සහස්සිංදත්වාපත්තිිංවිස්සජ්ජායපත්වාභණ්ඩිංඅත් යනොසන් කමකිංසු. 

චූළන්ය වාසියකො ද්යව ස සහස්සානි ගණ්හිත්වා බාරාණසිිං 
ආගන්ත්වා ‘‘ක ඤ්ඤුනා යම භවිතුිං වට්ටතී’’ති එකිං ස සහස්සිං

ගාහායපත්වා චූළයසට්ඨිස්සසමීපිංගය ො.අථනිංයසට්ඨි ‘‘කිංය ,  ා , 
කත්වා ඉදිං ධනිං ලද්ධ’’න්ති පුච්ඡි. යසො ‘‘තුම්යහහිකථි උපායය ඨත්වා
චතුමාසම්භන් යරයයව ලද්ධ’’න්ති ම මූසිකිංආදිිං කත්වා සබ්බිං වත්ථුිං
කයථසි. චූළයසට්ඨි  ස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘ඉදානි එවරූපිං දාරකිං මම
සන් කිං කාතුිං වට්ටතී’’ති වයප්පත් ිං අත් යනො ධීහ රිං දත්වා
සකලකුටුම්බස්සසාමිකිංඅකාසි.යසොයසට්ඨියනොඅච්චයයන ස්මිිංනගයර 
යසට්ඨිට්ඨානිංලභි.යබොධිසත්ය ොපියථාකම්මිංඅගමාසි. 

සම්මාසම්බුද්යධොපි ඉමිං ධම්මයදසනිංකයථත්වා අභිසම්බුද්යධොව ඉමිං
ගාථිංකයථසි– 

4. 

‘‘අප්පයකනපියමධාවී, පාභය නවිචක්ඛයණො; 

සමුට්ඨායපතිඅත් ානිං, අණුිංඅග්ගිිංවසන්ධම’’න්ති. 
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 ත්ථ අප්පයකනපීති යථොයකනපිපරිත් යකනපි. ය ධාවීතිපඤ්ඤවා. 

පාභයතනාතිභණ්ඩමූයලන. විචක්ඛයණොති යවොහාරකුසයලො. සමුට්ඨායපති

අත්තානන්ති මහන් ිං ධනඤ්ච යසඤ්ච උප්පායදත්වා  ත්ථ අත් ානිං

සණ්ඨායපති පතිට්ඨායපති. යථා කිං? අණුං අග්ගිංෙ සන්ධ ං, යථා
පණ්ඩි පුරියසො පරිත් ිං අග්ගිිං අනුක්කයමන යගොමයචුණ්ණාදීනි
පක්ඛිපිත්වා මුඛවාය න ධමන්ය ො සමුට්ඨායපති වඩ්යඪති මහන් ිං

අග්ගික්ඛන්ධිං කයරොති, එවයමව පණ්ඩිය ො යථොකම්පි පාභ ිං ලභිත්වා

නානාඋපායයහිපයයොයජත්වාධනඤ්චයසඤ්චවඩ්යඪති, වඩ්යඪත්වාචපන

 ත්ථ අත් ානිං පතිට්ඨායපති,  ාය එව වා පන ධනයසමහන්  ාය

අත් ානිංසමුට්ඨායපති, අභිඤ්ඤා ිංපාකටිංකයරොතීතිඅත්යථො. 

ඉති භගවා ‘‘භික්ඛයව, චූළපන්ථයකො මිං නිස්සාය ඉදානි ධම්යමසු 

ධම්මමහන්  ිං පත්ය ො, පුබ්යබ පන යභොයගසුපි යභොගමහන්  ිං
පාපුණී’’ති එවිං ඉමිං ධම්මයදසනිං දස්යසත්වා ද්යව වත්ථූනි කයථත්වා
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘ දා චූළන්ය වාසියකො

චූළපන්ථයකො අයහොසි, චූළකයසට්ඨි පන අහයමව අයහොසි’’න්ති යදසනිං
නිට්ඨායපසි. 

චූළයසට්ඨිජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

5.  ණ්ඩුලනාළිජා කවණ්ණනා 

කි ග්ඝති තණ්ඩු නාළිකාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ලාලුදායිත්යථරිං ආරබ්භ කයථසි.  ස්මිිං සමයය ආයස්මා දබ්යබො 
මල්ලපුත්ය ො සඞ්ඝස්ස භත්තුද්යදසයකො යහොති.  ස්මිිං පාය ොව
සලාකභත් ානි උද්දිසමායන ලාලුදායිත්යථරස්ස කදාචි වරභත් ිං

පාපුණාති, කදාචි ලාමකභත් ිං. යසො ලාමකභත් ස්ස පත් දිවයස

සලාකග්ගිංආකුලිංකයරොති, ‘‘කිංදබ්යබොවසලාකිංදාතුිං ජානාති, අම්යහ
නජානාමා’’ති වදති. ස්මිිං සලාකග්ගිංආකුලිංකයරොන්ය  ‘‘හන්ද දානි 

ත්වයමවසලාකිංයදහී’’තිසලාකපච්ඡිිංඅදිංසු. ය ොපට්ඨායයසොසඞ්ඝස්ස
සලාකිං අදාසි. යදන්ය ො ච පන ‘‘ඉදිං වරභත් ’’න්ති වා
‘‘ලාමකභත් ’’න්ති වා ‘‘අසුකවස්සග්යග වරභත් ’’න්ති වා

‘‘අසුකවස්සග්යගලාමකභත් ’’න්තිවානජානාති, ඨිතිකිං කයරොන්ය ොපි
‘‘අසුකවස්සග්යග ඨිතිකා’’ති න සල්ලක්යඛති. භික්ඛූනිං ඨි යවලාය

‘‘ඉමස්මිිං ඨායන අයිං ඨිතිකා ඨි ා, ඉමස්මිිං ඨායන අය’’න්ති භූමියිං වා
භිත්තියිං වා යලඛිං කඩ්ඪති. පුනදිවයස සලාකග්යග භික්ඛූ මන්ද රා වා 

යහොන්තිබහු රාවා, ය සුමන්ද යරසුයලඛායහට්ඨායහොති, බහු යරසු
උපරි.යසොඨිතිකිං අජානන්ය ොයලඛාසඤ්ඤායසලාකිංයදති. 

අථනිංභික්ඛූ‘‘ආවුයසො, උදායි, යලඛානාමයහට්ඨාවායහොතිඋපරි වා, 

වරභත් ිං පන අසුකවස්සග්යග ඨි ිං, ලාමකභත් ිං අසුකවස්සග්යග’’ති
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ආහිංසු.යසො භික්ඛූපටිප්ඵරන්ය ො‘‘යදි එවිංඅයිංයලඛාකස්මාඑවිංඨි ා, 

කිං අහිං තුම්හාකිං සද්දහාමි, ඉමිස්සා යලඛාය සද්දහාමී’’ති වදති. අථනිං
දහරා ච සාමයණරා ච ‘‘ආවුයසො ලාලුදායි  යි සලාකිං යදන්ය  භික්ඛූ

ලායභන පරිහායන්ති, න ත්විං දාතුිං අනුච්ඡවියකො, ගච්ඡ ඉය ො’’ති
සලාකග්ගය ො නික්කඩ්ඪිිංසු.  ස්මිිං ඛයණ සලාකග්යග මහන් ිං

යකොලාහලිං අයහොසි.  ිං සුත්වා සත්ථා ආනන්දත්යථරිං පුච්ඡි ‘‘ආනන්ද, 

සලාකග්යග මහන් ිං යකොලාහලිං, කිං සද්යදො නායමයසො’’ති. යථයරො 

 ථාග ස්ස  මත්ථිං ආයරොයචසි. ‘‘ආනන්ද, න ඉදායනව ලාලුදායි

අත් යනොබාල ායපයරසිං ලාභහානිිංකයරොති, පුබ්යබපිඅකාසියයවා’’ති
ආහ. යථයරො  ස්සත්ථස්ස ආවිභාවත්ථිං භගවන් ිං යාචි. භගවා
භවන් යරනපටිච්ඡන්නිංකාරණිංපාකටිංඅකාසි. 

අතීය  කාසිරට්යඨ බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය ො රාජා අයහොසි.  දා 
අම්හාකිංයබොධිසත්ය ො ස්සඅග්ඝාපනියකොඅයහොසි.හත්ථිඅස්සාදීනියචව 

මණිසුවණ්ණාදීනි ච අග්ඝායපසි, අග්ඝායපත්වා භණ්ඩසාමිකානිං

භණ්ඩානුරූපයමව මූලිං දායපසි. රාජා පන ලුද්යධො යහොති, යසො
යලොභපකති ායඑවිංචින්ය සි‘‘අයිංඅග්ඝාපනියකොඑවිං අග්ඝායපන්ය ො

නචිරස්යසවමමයගයහධනිංපරික්ඛයිංගයමස්සති, අඤ්ඤිංඅග්ඝාපනිකිං 
කරිස්සාමී’’ති.යසොසීහපඤ්ජරිංඋග්ඝායටත්වාරාජඞ්ගණිංඔයලොයකන්ය ො
එකිං ගාමිකමනුස්සිං යලොලබාලිං රාජඞ්ගයණන ගච්ඡන් ිං දිස්වා ‘‘එස
මය්හිං අග්ඝාපනිකකම්මිං කාතුිං සක්ඛිස්සතී’’ති  ිං පක්යකොසායපත්වා

‘‘සක්ඛිස්සසි, භයණ, අම්හාකිං අග්ඝාපනිකකම්මිං කාතු’’න්ති ආහ.

සක්ඛිස්සාමි, යදවාති. රාජා අත් යනො ධනරක්ඛණත්ථාය  ිං බාලිං
අග්ඝාපනිකකම්යම ඨයපසි.  ය ො පට්ඨාය යසො බායලො හත්ථිඅස්සාදීනි
අග්ඝායපන්ය ො අග්ඝිං හායපත්වා යථාරුචියා කයථති.  ස්ස ඨානන් යර

ඨි ත් ායිංයසොකයථති,  යමවමූලිංයහොති. 

 ස්මිිංකායලඋත් රාපථය ොඑයකොඅස්සවාණියජොපඤ්චඅස්සස ානි 
ආයනසි. රාජා  ිං පුරිසිං පක්යකොසායපත්වා අස්යස අග්ඝායපසි. යසො
පඤ්චන්නිං අස්සස ානිංඑකිං ණ්ඩුලනාළිකිංඅග්ඝමකාසි.කත්වාචපන
‘‘අස්සවාණිජස්ස එකිං  ණ්ඩුලනාළිකිං යදථා’’ති වත්වා අස්යස
අස්සසාලායිං සණ්ඨායපසි. අස්සවාණියජො යපොරාණඅග්ඝාපනිකස්ස

සන්තිකිංගන්ත්වා ිංපවත්තිිංආයරොයචත්වා ‘‘ඉදානිකිංකත් බ්බ’’න්ති
පුච්ඡි.යසොආහ‘‘ ස්සපුරිසස්සලඤ්ජිංදත්වාඑවිං පුච්ඡථ‘අම්හාකිං ාව

අස්සාඑකිං ණ්ඩුලනාළිකිංඅග්ඝන්තීතිඤා යම ිං, තුම්යහපන නිස්සාය

 ණ්ඩුලනාළියා අග්ඝිං ජානිතුකාමම්හා, සක්ඛිස්සථ යනො රඤ්යඤො

සන්තියක ඨත්වාසා ණ්ඩුලනාළිකාඉදිංනාමඅග්ඝතීතිවත්තු’න්ති, සයච

සක්යකොමීතිවදති,  ිං ගයහත්වාරඤ්යඤොසන්තිකිංගච්ඡථ, අහම්පි ත්ථ
ආගමිස්සාමී’’ති. 
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අස්සවාණියජො ‘‘සාධූ’’ති යබොධිසත් ස්ස වචනිං සම්පටිච්ඡිත්වා
අග්ඝාපනිකස්සලඤ්ජිංදත්වා මත්ථිංආයරොයචසි.යසොලඤ්ජිං ලභිත්වාව
‘‘සක්ඛිස්සාමි  ණ්ඩුලනාළිිං අග්ඝායපතු’’න්ති. ‘‘ය න හි ගච්ඡාම 
රාජකුල’’න්ති  ිං ආදාය රඤ්යඤො සන්තිකිං අගමාසි. යබොධිසත්ය ොපි
අඤ්යඤපි බහූ අමච්චා අගමිිංසු. අස්සවාණියජො රාජානිං වන්දිත්වා ආහ –

‘‘යදව, පඤ්චන්නිං අස්සස ානිං එකිං  ණ්ඩුලනාළිිං අග්ඝනකභාවිං

ජානාම, සාපන ණ්ඩුලනාළිකිංඅග්ඝතීතිඅග්ඝාපනිකිං පුච්ඡථයදවා’’ති.

රාජා  ිං පවත්තිිං අජානන්ය ො ‘‘අම්යභො අග්ඝාපනික, පඤ්ච අස්සස ානි

කිංඅග්ඝන්තී’’තිපුච්ඡි. ණ්ඩුලනාළිිං, යදවාති.‘‘යහොතු, භයණ, අස්සා  ාව
 ණ්ඩුලනාළිිංඅග්ඝන්තු.සාපනකිංඅග්ඝති ණ්ඩුලනාළිකා’’තිපුච්ඡි.යසො 
බාලපුරියසො ‘‘බාරාණසිිං සන් රබාහිරිං අග්ඝති  ණ්ඩුලනාළිකා’’ති ආහ.
යසො කර පුබ්යබ රාජානිං අනුවත් න්ය ො එකිං  ණ්ඩුලනාළිිං අස්සානිං
අග්ඝමකාසි. පුන වාණිජස්ස හත්ථය ො ලඤ්ජිං ලභිත්වා  ස්සා
 ණ්ඩුලනාළිකාය බාරාණසිිං සන් රබාහිරිං අග්ඝමකාසි.  දා පන 
බාරාණසියා පාකාරපරික්යඛයපො ද්වාදසයයොජනියකො යහොති. ඉදමස්ස

අන් රිං, බාහිරිං පන තියයොජනසතිකිං රට්ඨිං. ඉති යසො බායලො එවිං
මහන් ිංබාරාණසිිං සන් රබාහිරිං ණ්ඩුලනාළිකායඅග්ඝමකාසි. 

 ිංසුත්වා අමච්චා පාණිිං පහරිත්වා හසමානා ‘‘මයිං පුබ්යබපථවිඤ්ච

රජ්ජඤ්ච අනග්ඝන්ති සඤ්ඤියනො අහුම්හ, එවිං මහන් ිං කර සරාජකිං

බාරාණසිරජ්ජිං  ණ්ඩුලනාළිමත් ිං අග්ඝති, අයහො අග්ඝාපනිකස්ස

ඤාණසම්පදා. කහිං එත් කිං කාලිං අයිං අග්ඝාපනියකො විහාසි, අම්හාකිං
රඤ්යඤොඑවඅනුච්ඡවියකො’’ති පරිහාසිංඅකිංසු– 

5. 

‘‘කමග්ඝති ණ්ඩුලනාළිකායිං, අස්සානමූලායවයදහිරාජ; 

බාරාණසිිංසන් රබාහිරිං, අයමග්ඝති ණ්ඩුලනාළිකා’’ති. 

 ස්මිිං කායල රාජා ලජ්ජිය ො  ිං බාලිං නික්කඩ්ඪායපත්වා 
යබොධිසත් ස්යසව අග්ඝාපනිකට්ඨානිං අදාසි. යබොධිසත්ය ොපි යථාකම්මිං
ගය ො. 

සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාද්යවවත්ථූනිකයථත්වා අනුසන්ධිිං
ඝයටත්වා ජා කිංසයමොධායනසි ‘‘ දාගාමිකබාලඅග්ඝාපනියකොලාලුදායී

අයහොසි, පණ්ඩි අග්ඝාපනියකො පන අහයමව අයහොසි’’න්ති යදසනිං
නිට්ඨායපසි. 

 ණ්ඩුලනාළිජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 
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6. යදවධම්මජා කවණ්ණනා 

හිරිඔත්තප්පසම්පන්නාති ඉදිංභගවායජ වයනවිහරන්ය ොඅඤ්ඤ රිං
බහුභණ්ඩිකිං භික්ඛුිංආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථිවාසීකයරයකොකුටුම්බියකො
භරියාය කාලක ාය පබ්බජි. යසො පබ්බජන්ය ො අත් යනො පරියවණඤ්ච
අග්ගිසාලඤ්ච භණ්ඩගබ්භඤ්ච කායරත්වා භණ්ඩගබ්භිං සප්පි ණ්ඩුලාදීහි
පූයරත්වා පබ්බජි. පබ්බජිත්වා ච පන අත් යනො දායස පක්යකොසායපත්වා

යථාරුචි ිංආහාරිංපචායපත්වාභුඤ්ජති, බහුපරික්ඛායරොචඅයහොසි, රත්තිිං

අඤ්ඤිං නිවාසනපාරුපනිං යහොති, දිවා අඤ්ඤිං. විහාරපච්චන්ය  වසති.
 ස්යසකදිවසිං චීවරපච්චත්ථරණාදීනි නීහරිත්වා පරියවයණ පත්ථරිත්වා
සුක්ඛායපන් ස්සසම්බහුලාජානපදාභික්ඛූයසනාසනචාරිකිං ආහිණ්ඩන් ා

පරියවණිංගන්ත්වාචීවරාදීනිදිස්වා‘‘කස්සිමානී’’තිපුච්ඡිිංසු.යසො ‘‘මය්හිං, 

ආවුයසො’’ති ආහ. ‘‘ආවුයසො, ඉදම්පි චීවරිං, ඉදම්පි නිවාසනිං, ඉදම්පි 

පච්චත්ථරණිං, සබ්බිං තුය්හයමවා’’ති? ‘‘ආම මය්හයමවා’’ති. ‘‘ආවුයසො

භගව ා තීණි චීවරානි අනුඤ්ඤා ානි, ත්විං එවිං අප්පිච්ඡස්ස බුද්ධස්ස

සාසයන පබ්බජිත්වා එවිං බහුපරික්ඛායරො ජාය ො, එහි  ිං දසබලස්ස
සන්තිකිංයනස්සාමා’’ති ිංආදායසත්ථු සන්තිකිංඅගමිංසු. 

සත්ථා දිස්වාව ‘‘කිං නු යඛො, භික්ඛයව, අනිච්ඡමානකිංයයව භික්ඛුිං

ගණ්හිත්වා ආග ත්ථා’’ති ආහ. ‘‘භන්ය , අයිං භික්ඛු බහුභණ්යඩො

බහුපරික්ඛායරො’’ති. ‘‘සච්චිං කර ත්විං භික්ඛු බහුභණ්යඩො’’ති? ‘‘සච්චිං, 

භගවා’’ති. ‘‘කස්මා පන ත්විං භික්ඛු බහුභණ්යඩො ජාය ො’’? ‘‘නනු අහිං
අප්පිච්ඡ ාය සන්තුට්ඨි ායපවියවකස්ස වීරියාරම්භස්සවණ්ණිංවදාමී’’ති.
යසො සත්ථු වචනිං සුත්වා කුපිය ො ‘‘ඉමිනා දානි නීහායරන චරිස්සාමී’’ති
පාරුපනිංඡඩ්යඩත්වා පරිසමජ්යඣඑකචීවයරොඅට්ඨාසි. 

අථ නිං සත්ථා උපත්ථම්භයමායනො ‘‘නනු ත්විං භික්ඛු පුබ්යබ 
හියරොත් ප්පගයවසයකො දකරක්ඛසකායලපි හියරොත් ප්පිං ගයවසමායනො

ද්වාදස සිංවච්ඡරානි විහාසි, අථ කස්මා ඉදානි එවිං ගරුයක බුද්ධසාසයන
පබ්බජිත්වා චතුපරිසමජ්යඣ පාරුපනිං ඡඩ්යඩත්වා හියරොත් ප්පිං පහාය

ඨිය ොසී’’ති? යසොසත්ථුවචනිංසුත්වාහියරොත් ප්පිං පච්චුපට්ඨායපත්වා ිං
චීවරිංපාරුපිත්වාසත්ථාරිංවන්දිත්වාඑකමන් ිංනිසීදි. භික්ඛූ ස්සත්ථස්ස

ආවිභාවත්ථිංභගවන් ිංයාචිිංසු, භගවාභවන් යරනපටිච්ඡන්නිං කාරණිං
පාකටිංඅකාසි. 

අතීය කාසිරට්යඨබාරාණසියිංබ්රහ්මදත්ය ොනාමරාජාඅයහොසි. දා 
යබොධිසත්ය ො  ස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිිං ගණ්හි.  ස්ස
නාමග්ගහණදිවයස ‘‘මහිසාසකුමායරො’’තිනාමිං අකිංසු.  ස්සආධාවිත්වා 

පරිධාවිත්වා විචරණකායල රඤ්යඤො අඤ්යඤොපි පුත්ය ො ජාය ො,  ස්ස
‘‘චන්දකුමායරො’’ති නාමිං අකිංසු.  ස්ස පන ආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා

විචරණකායල යබොධිසත් ස්ස මා ා කාලමකාසි, රාජා අඤ්ඤිං 
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අග්ගමයහසිට්ඨායන ඨයපසි. සා රඤ්යඤො පියා අයහොසි මනාපා, සාපි

සිංවාසමන්වාය එකිං පුත් ිං විජායි, ‘‘සූරියකුමායරො’’තිස්ස නාමිං අකිංසු.

රාජාපුත් ිංදිස්වාතුට්ඨචිත්ය ො‘‘භද්යද, පුත් ස්සය වරිං දම්මී’’තිආහ.

යදවී, වරිංඉච්ඡි කායලගයහ බ්බිංකත්වාඨයපසි.සාපුත්ය  වයප්පත්ය 

රාජානිං ආහ – ‘‘යදයවන මය්හිං පුත් ස්ස ජා කායල වයරො දින්යනො, 
පුත් ස්සයමරජ්ජිංයදහී’’ති.රාජා‘‘මය්හිංද්යවපුත් ාඅග්ගික්ඛන්ධාවිය 

ජලමානා විචරන්ති, න සක්කා  ව පුත් ස්ස රජ්ජිං දාතු’’න්ති
පටික්ඛිපිත්වාපි ිං පුනප්පුනිංයාචමානයමවදිස්වා ‘‘අයිංමය්හිං පුත් ානිං 

පාපකම්පිචින්ය යො’’තිපුත්ය පක්යකොසායපත්වාආහ – ‘‘ ා ා, අහිං 

සූරියකුමාරස්සජා කායලවරිං අදාසිිං.ඉදානිස්සමා ාරජ්ජිංයාචති, අහිං

 ස්ස න දාතුකායමො, මාතුගායමො නාම පායපො, තුම්හාකිං පාපකම්පි

චින්ය යෙ, තුම්යහ අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා මම අච්චයයන කුලසන් යක
නගයර රජ්ජිං කයරයොථා’’ති යරොදිත්වා කන්දිත්වා සීයස චුම්බිත්වා
උයයෙොයජසි. ය  පි රිං වන්දිත්වා පාසාදා ඔ රන්ය  රාජඞ්ගයණ
කීළමායනො සූරියකුමායරො දිස්වා  ිං කාරණිං ඤත්වා ‘‘අහම්පි භාතියකහි
සද්ධිිං ගමිස්සාමී’’තිය හිසද්ධිිංයයවනික්ඛමි.ය හිමවන් ිංපවිසිිංසු. 

යබොධිසත්ය ො මග්ගා ඔක්කම්ම රුක්ඛමූයල නිසීදිත්වා සූරියකුමාරිං

ආමන්ය සි ‘‘ ා සූරියකුමාර, එ ිංසරිංගන්ත්වාන්හත්වා චපිවිත්වාච
පදුමිනිපණ්යණහි අම්හාකම්පි පානීයිං ආයනහී’’ති.  ිං පන සරිං 

යවස්සවණස්ස සන්තිකා එයකන දකරක්ඛයසන ලද්ධිං යහොති, 

යවස්සවයණො ච  ිංආහ – ‘‘ඨයපත්වා යදවධම්මජානනයකයය අඤ්යඤ

ඉමිංසරිංඔ රන්ති, ය ඛාදිතුිංලභසි. අයනොතිණ්යණනලභසී’’ති. ය ො

පට්ඨාය යසො රක්ඛයසො යය ිංසරිං ඔ රන්ති, ය යදවධම්යම පුච්ඡිත්වා

යය න ජානන්ති, ය  ඛාදති. අථ යඛො සූරියකුමායරො  ිං සරිං ගන්ත්වා 
අවීමිංසිත්වාව ඔ රි. අථ නිං යසො රක්ඛයසො ගයහත්වා ‘‘යදවධම්යම

ජානාසී’’ති පුච්ඡි. යසො ‘‘යදවධම්මා නාම චන්දිමසූරියා’’ති ආහ. අථ නිං
‘‘ත්විං යදවධම්යම න ජානාසී’’ති වත්වා උදකිං පයවයසත්වා අත් යනො
වසනට්ඨායනඨයපසි.යබොධිසත්ය ොපි ිංඅතිචිරායන් ිං දිස්වාචන්දකුමාරිං
යපයසසි.රක්ඛයසො ම්පිගයහත්වා ‘‘යදවධම්යමජානාසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම

ජානාමි, යදවධම්මානාමච ස්යසොදිසා’’ති.රක්ඛයසො‘‘නත්විං යදවධම්යම
ජානාසී’’ති ම්පිගයහත්වා ත්යථවඨයපසි. 

යබොධිසත්ය ො  ස්මිම්පි චිරායන්ය  ‘‘එයකන අන් රායයන
භවි බ්බ’’න්තිසයිං ත්ථගන්ත්වා ද්වින්නම්පිඔ රණපදවළඤ්ජිං දිස්වා
‘‘රක්ඛසපරිග්ගහිය නඉමිනාසයරනභවි බ්බ’’න්තිඛග්ගිං සන්නය්හිත්වා
ධනුිං ගයහත්වා අට්ඨාසි. දකරක්ඛයසො යබොධිසත් ිං උදකිං අයනො රන් ිං 

දිස්වාවනකම්මිකපුරියසොවියහුත්වායබොධිසත් ිංආහ–‘‘යභො, පුරිස, ත්විං 
මග්ගකලන්ය ො කස්මා ඉමිං සරිං ඔ රිත්වාන්හත්වා පිවිත්වා භිසමුළාලිං

ඛාදිත්වා පුප්ඵානි පිළන්ධිත්වා යථාසුඛිංන ගච්ඡසී’’ති? යබොධිසත්ය ො  ිං
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දිස්වා ‘‘එයසො යක්යඛොභවිස්සතී’’තිඤත්වා ‘‘ යායමභාතිකාගහි ා’’ති

ආහ. ‘‘ආම, ගහි ා’’ති. ‘‘කිං කාරණා’’ති? ‘‘අහිං ඉමිං සරිං ඔතිණ්ණයක

ලභාමී’’ති. ‘‘කිංපනසබ්යබවලභසී’’ති? ‘‘යය යදවධම්යමජානන්ති, ය 

ඨයපත්වාඅවයසයසලභාමී’’ති.‘‘අත්ථිපනය යදවධම්යමහි අත්යථො’’ති? 

‘‘ආම, අත්ථී’’ති.‘‘යදිඑවිංඅහිංය යදවධම්යමකයථස්සාමී’’ති.‘‘ය න හි

කයථහි, අහිං යදවධම්යම සුණිස්සාමී’’ති. යබොධිසත්ය ො ආහ ‘‘අහිං

යදවධම්යම කයථයෙිං, කලිට්ඨගත්ය ො පනම්හී’’ති. යක්යඛො යබොධිසත් ිං
න්හායපත්වා යභොජනිං යභොයජත්වා පානීයිං පායයත්වා පුප්ඵානි
පිළන්ධායපත්වා ගන්යධහි විලිම්පායපත්වා අලඞ්ක මණ්ඩපමජ්යඣ
පල්ලඞ්කිංඅත්ථරිත්වාඅදාසි. 

යබොධිසත්ය ො ආසයන නිසීදිත්වා යක්ඛිං පාදමූයල නිසීදායපත්වා
‘‘ය න හිඔහි යසොය ොසක්කච්චිංයදවධම්යමසුණාහී’’තිඉමිංගාථමාහ– 

6. 

‘‘හිරිඔත් ප්පසම්පන්නා, සුක්කධම්මසමාහි ා; 

සන්ය ොසප්පුරිසායලොයක, යදවධම්මාතිවුච්චයර’’ති. 

 ත්ථ හිරිඔත්තප්පසම්පන්නාතිහිරියා චඔත් ප්යපනචසමන්නාග ා.

ය සු කායදුච්චරි ාදීහි හිරියතීති හිරී, ලජ්ජායය ිං අධිවචනිං. ය හියයව

ඔත් ප්පතීති ඔත් ප්පිං, පාපය ො උබ්යබගස්යස ිං අධිවචනිං.  ත්ථ 

අජ්ඣත් සමුට්ඨානාහිරී, බහිද්ධාසමුට්ඨානිංඔත් ප්පිං.අත් ාධිපය යො

හිරී, යලොකාධිපය යෙිං ඔත් ප්පිං. ලජ්ජාසභාවසණ්ඨි ා හිරී, 

භයසභාවසණ්ඨි ිං ඔත් ප්පිං. සප්පතිස්සවලක්ඛණා හිරී, 
වජ්ජභීරුකභයදස්සාවිලක්ඛණිංඔත් ප්පිං. 

 ත්ථඅජ්ඣත් සමුට්ඨානිංහිරිිංචතූහිකාරයණහිසමුට්ඨායපති– ජාතිිං
පච්චයවක්ඛිත්වා වයිං පච්චයවක්ඛිත්වා සූරභාවිං පච්චයවක්ඛිත්වා

බාහුසච්චිං පච්චයවක්ඛිත්වා. කථිං? ‘‘පාපකරණිං නායම ිං න

ජාතිසම්පන්නානිං කම්මිං, හීනජච්චානිං යකවට්ටාදීනිං කම්මිං, මාදිසස්ස
ජාතිසම්පන්නස්ස ඉදිං කම්මිං කාතුිං න යුත් ’’න්ති එවිං  ාව ජාතිිං 
පච්චයවක්ඛිත්වාපාණාතිපා ාදිපාපිංඅකයරොන්ය ො හිරිිං සමුට්ඨායපති. ථා

‘‘පාපකරණිංනායම ිංදහයරහිකත් බ්බිංකම්මිං, මාදිසස්සවයය ඨි ස්ස
ඉදිං කම්මිං කාතුිං න යුත් ’’න්ති එවිං වයිං පච්චයවක්ඛිත්වා 
පාණාතිපා ාදිපාපිං අකයරොන්ය ො හිරිිං සමුට්ඨායපති.  ථා ‘‘පාපකම්මිං

නායම ිං දුබ්බලජාතිකානිං කම්මිං, මාදිසස්ස සූරභාවසම්පන්නස්ස ඉදිං
කම්මිං කාතුිං න යුත් ’’න්ති එවිං සූරභාවිං පච්චයවක්ඛිත්වා
පාණාතිපා ාදිපාපිං අකයරොන්ය ො හිරිිං සමුට්ඨායපති.  ථා ‘‘පාපකම්මිං

නායම ිං අන්ධබාලානිං කම්මිං, න පණ්ඩි ානිං, මාදිසස්ස පණ්ඩි ස්ස
බහුස්සු ස්ස ඉදිං කම්මිං කාතුිං න යුත් ’’න්ති එවිං බාහුසච්චිං 
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පටුන 

පච්චයවක්ඛිත්වාපාණාතිපා ාදිපාපිංඅකයරොන්ය ොහිරිිංසමුට්ඨායපති.එවිං 
අජ්ඣත් සමුට්ඨානිංහිරිිංචතූහිකාරයණහිසමුට්ඨායපති.සමුට්ඨායපත්වාච
පන අත් යනොචිත්ය හිරිිංපයවයසත්වාපාපකම්මිංනකයරොති.එවිංහිරී
අජ්ඣත් සමුට්ඨානා නාමයහොති. 

කථිං ඔත් ප්පිං බහිද්ධාසමුට්ඨානිං නාම? ‘‘සයච ත්විං පාපකම්මිං 

කරිස්සසි, චතූසුපරිසාසුගරහප්පත්ය ොභවිස්සසි. 

‘‘ගරහිස්සන්ති ිංවිඤ්ඤූ, අසුචිිංනාගරියකොයථා; 

වජ්ජිය ොසීලවන්ය හි, කථිංභික්ඛුකරිස්සසී’’ති. (ධ.ස. අට්ඨ.1
බලරාසිවණ්ණනා)– 

එවිංපච්චයවක්ඛන්ය ොහිබහිද්ධාසමුට්ඨිය නඔත් ප්යපන පාපකම්මිංන
කයරොති.එවිංඔත් ප්පිංබහිද්ධාසමුට්ඨානිංනාමයහොති. 

කථිංහිරීඅත් ාධිපය යොනාම? ඉයධකච්යචොකුලපුත්ය ොඅත් ානිං 
අධිපතිිං යජට්ඨකිං කත්වා ‘‘මාදිසස්ස සද්ධාපබ්බජි ස්ස බහුස්සු ස්ස 
ධු ඞ්ගධරස්සනයුත් ිංපාපකම්මිංකාතු’’න්තිපාපිංනකයරොති.එවිංහිරී 
අත් ාධිපය යොනාමයහොති.ය නාහභගවා– 

‘‘යසො අත් ානිංයයව අධිපතිිං කත්වා අකුසලිං පජහති, කුසලිං

භායවති. සාවජ්ජිං පජහති, අනවජ්ජිං භායවති. සුද්ධමත් ානිං

පරිහරතී’’ති(අ.නි.3.40). 

කථිං ඔත් ප්පිං යලොකාධිපය යෙිං නාම? ඉයධකච්යචො කුලපුත්ය ො
යලොකිං අධිපතිිංයජට්ඨකිංකත්වාපාපකම්මිංනකයරොති.යථාහ– 

‘‘මහා යඛො පනායිං යලොකසන්නිවායසො. මහන් ස්මිිං යඛො පන
යලොකසන්නිවායස සන්ති සමණබ්රාහ්මණා ඉද්ධිමන්ය ො

දිබ්බචක්ඛුකාපරචිත් විදුයනො, ය දූරය ොපිපස්සන්ති, ආසන්නාපින 

දිස්සන්ති, යච සාපි චිත් ිං ජානන්ති, ය පි මිං එවිං ජානිස්සන්ති

‘පස්සථ යභො, ඉමිං කුලපුත් ිං, සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියිං
පබ්බජිය ො සමායනො යවොකණ්යණො විහරති පාපයකහි අකුසයලහි
ධම්යමහී’ති. 

‘‘සන්තියදව ාඉද්ධිමන්තියයොදිබ්බචක්ඛුකාපරචිත් විදුනියයො, 

 ා දූරය ොපි පස්සන්ති, ආසන්නාපි න දිස්සන්ති, යච සාපි චිත් ිං

ජානන්ති,  ාපි මිං එවිං ජානිස්සන්ති ‘පස්සථයභො, ඉමිංකුලපුත් ිං, 
සද්ධා අගාරස්මා අනගාරියිං පබ්බජිය ො සමායනො යවොකණ්යණො
විහරතිපාපයකහිඅකුසයලහි ධම්යමහී’ති.යසොයලොකිංයයවඅධිපතිිං
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යජට්ඨකිංකරිත්වාඅකුසලිංපජහති, කුසලිංභායවති. සාවජ්ජිංපජහති, 

අනවජ්ජිංභායවති.සුද්ධමත් ානිංපරිහරතී’’ති(අ.නි.3.40). 

එවිංඔත් ප්පිංයලොකාධිපය යෙිංනාමයහොති. 

‘‘ලජ්ජාසභාවසණ්ඨි ා හිරී, භයසභාවසණ්ඨි ිං ඔත් ප්ප’’න්ති එත්ථ

පන  ජ්ජාති ලජ්ජනාකායරො, ය න සභායවන සණ්ඨි ා හිරී. භෙන්ති

අපායභයිං, ය නසභායවනසණ්ඨි ිංඔත් ප්පිං.  දුභයම්පිපාපපරිවජ්ජයන
පාකටිං යහොති. එකච්යචො හි යථා නායමයකො කුලපුත්ය ො 
උච්චාරපස්සාවාදීනි කයරොන්ය ො ලජ්ජි බ්බයුත් කිං එකිං දිස්වා

ලජ්ජනාකාරප්පත්ය ො භයවයෙහීළිය ො, එවයමවිංඅජ්ඣත් ිංලජ්ජිධම්මිං
ඔක්කමිත්වා පාපකම්මිං න කයරොති. එකච්යචො අපායභයභීය ො හුත්වා
පාපකම්මිංනකයරොති. ත්රිදිංඔපම්මිං–යථාහිද්වීසු අයයොගුයළසුඑයකො

සී යලො භයවයෙ ගූථමක්ඛිය ො, එයකො උණ්යහො ආදිත්ය ො.  ත්ථ

පණ්ඩිය ො සී ලිං ගූථමක්ඛි ත් ා ජිගුච්ඡන්ය ො න ගණ්හාති, ඉ රිං
ඩාහභයයන.  ත්ථ සී ලස්ස ගූථමක්ඛි ස්ස ජිගුච්ඡාය අගණ්හනිං විය

අජ්ඣත් ිං ලජ්ජිධම්මිං ඔක්කමිත්වා පාපස්ස අකරණිං, උණ්හස්ස
ඩාහභයයනඅගණ්හනිංවියඅපායභයයනපාපස්සඅකරණිං යවදි බ්බිං. 

‘‘සප්පතිස්සවලක්ඛණා හිරී, වජ්ජභීරුකභයදස්සාවිලක්ඛණිං
ඔත් ප්ප’’න්තිඉදම්පිද්වයිංපාපපරිවජ්ජයනයයව පාකටිංයහොති.එකච්යචො

හි ජාතිමහත් පච්චයවක්ඛණා, සත්ථුමහත් පච්චයවක්ඛණා, 

දායජ්ජමහත් පච්චයවක්ඛණා, සබ්රහ්මචාරිමහත් පච්චයවක්ඛණාති චතූහි
කාරයණහි සප්පතිස්සවලක්ඛණිං හිරිිං සමුට්ඨායපත්වා පාපිං න කයරොති.

එකච්යචොඅත් ානුවාදභයිං, පරානුවාදභයිං, දණ්ඩභයිං, දුග්ගතිභයන්තිචතූහි
කාරයණහි වජ්ජභීරුකභයදස්සාවිලක්ඛණිංඔත් ප්පිංසමුට්ඨායපත්වාපාපිං
නකයරොති. ත්ථ ජාතිමහත් පච්චයවක්ඛණාදීනියචවඅත් ානුවාදභයාදීනි
ච විත්ථායරත්වා කයථ බ්බානි. ය සිං විත්ථායරො
අඞ්ගුත් රනිකායට්ඨකථායිංවුත්ය ො. 

සුක්කධම් ස ාහිතාති ඉදයමව හියරොත් ප්පිං ආදිිං කත්වා කත් බ්බා

කුසලා ධම්මා සුක්කධම්මා නාම, ය  සබ්බසඞ්ගාහකනයයන
චතුභූමකයලොකයයලොකුත් රධම්මා. ය හි සමාහි ා සමන්නාග ාති

අත්යථො. සන්යතොසප්පුරිසාය ොයකතිකායකම්මාදීනිංසන්  ායසන්ය ො, 

ක ඤ්ඤුක යවදි ාය යසොභනා පුරිසාති සප්පුරිසා. ය ොයකො පන 

සඞ්ඛාරයලොයකො, සත් යලොයකො, ඔකාසයලොයකො, ඛන්ධයලොයකො, 

ආය නයලොයකො, ධාතුයලොයකොති අයනකවියධො.  ත්ථ ‘‘එයකො යලොයකො
සබ්යබ සත් ා ආහාරට්ඨිතිකා…යප.… අට්ඨාරස යලොකා අට්ඨාරස 

ධාතුයයො’’ති (පටි. ම. 1.112) එත්ථ සඞ්ඛාරයලොයකො වුත්ය ො.

ඛන්ධයලොකාදයයො  දන්ය ොගධායයව. ‘‘අයිං යලොයකො පරයලොයකො, 
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යදවයලොයකො මනුස්සයලොයකො’’තිආදීසු (මහානි. 3; චූළනි. 

අජි මාණවපුච්ඡානිද්යදස2) පනසත් යලොයකොවුත්ය ො. 

‘‘යාව ා චන්දිමසූරියා, පරිහරන්තිදිසා භන්තිවියරොචමානා; 

 ාව සහස්සධා යලොයකො, එත්ථ ය  වත් ය  වයසො’’ති. (ම. නි.
1.503) – 

එත්ථ ඔකාසයලොයකො වුත්ය ො. ය සු ඉධ සත් යලොයකො අධිප්යපය ො. 

සත් යලොකස්මිඤ්හියයඑවරූපාසප්පුරිසා, ය  යදෙධම් ාති වුච්චන්ති. 

 ත්ථ යදොති සම්මුතියදවා, උපපත්තියදවා, විසුද්ධියදවාතිතිවිධා.ය සු
මහාසම්ම කාලය ො පට්ඨාය යලොයකන ‘‘යදවා’’ති සම්ම ත් ා

රාජරාජකුමාරාදයයො සම්මුතියදො නාම. යදවයලොයක උප්පන්නා 

උපපත්තියදො නාම.ඛීණාසවාපන විසුද්ධියදො නාම.වුත් ම්පියච ිං– 

‘‘සම්මුතියදවා නාම රාජායනො යදවියයො රාජකුමාරා.
උපපත්තියදවානාම භුම්මයදයවඋපාදාය දුත් රියදවා.විසුද්ධියදවා
නාම බුද්ධා පච්යචකබුද්ධා ඛීණාසවා’’ති (චූළනි.

යධො කමාණවපුච්ඡානිද්යදස32; පාරායනානුගීතිගාථානිද්යදස 119). 

ඉයමසිං යදවානිං ධම්මාති යදෙධම් ා. වුච්චයරති වුච්චන්ති.
හියරොත් ප්පමූලකා හි කුසලා ධම්මා කුලසම්පදාය යචව යදවයලොයක
නිබ්බත්තියා ච විසුද්ධිභාවස්ස ච කාරණත් ා කාරණට්යඨන තිවිධානම්පි

ය සිං යදවානිං ධම්මාති යදවධම්මා, ය හි යදවධම්යමහි සමන්නාග ා
පුග්ගලාපි යදවධම්මා.  ස්මා පුග්ගලාධිට්ඨානයදසනාය ය  ධම්යම 

දස්යසන්ය ො‘‘සන්ය ොසප්පුරිසායලොයක, යදවධම්මාතිවුච්චයර’’තිආහ. 

යක්යඛොඉමිංධම්මයදසනිංසුත්වාපසන්නචිත්ය ොයබොධිසත් ිංආහ– 

‘‘පණ්ඩි , අහිං තුම්හාකිං පසන්යනො, එකිං භා රිං යදමි, ක රිං

ආයනමී’’ති? ‘‘කනිට්ඨිං ආයනහී’’ති. ‘‘පණ්ඩි , ත්විංයකවලිංයදවධම්යම

ජානාසියයව, න පන ය සු වත් සී’’ති. ‘‘කිං කාරණා’’ති? ‘‘යිංකාරණා
යජට්ඨකිං ඨයපත්වා කනිට්ඨිං ආණායපන්ය ො යජට්ඨාපචායිකකම්මිං න

කයරොසී’’ති. යදවධම්යමචාහිං, යක්ඛ, ජානාමි, ය සුච වත් ාමි. මයඤ්හි
ඉමිං අරඤ්ඤිං එ ිංනිස්සාය පවිට්ඨා. එ ස්ස හි අත්ථාය අම්හාකිං පි රිං 

එ ස්ස මා ා රජ්ජිං යාචි, අම්හාකිං පන පි ා  ිං වරිං අදත්වා අම්හාකිං 
අනුරක්ඛණත්ථාය අරඤ්ඤවාසිං අනුජානි. යසො කුමායරො අනුවත්තිත්වා
අම්යහහිසද්ධිිං ආගය ො.‘‘ ිංඅරඤ්යඤඑයකොයක්යඛොඛාදී’’තිවුත්ය පි

නයකොචිසද්දහිස්සති, ය නාහිං ගරහභයභීය ො යමවආණායපමීති.‘‘සාධු

සාධුපණ්ඩි , ත්විංයදවධම්යමචජානාසි, ය සුච වත් සී’’ති පසන්යනො
යක්යඛොයබොධිසත් ස්සසාධුකාරිංදත්වා ද්යවපිභා යරොආයනත්වාඅදාසි. 
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අථනිං යබොධිසත්ය ොආහ – ‘‘සම්ම, ත්විං පුබ්යබ අත් නාකය න 

පාපකම්යමන පයරසිං මිංසයලොහි ඛාදයකො යක්යඛො හුත්වා නිබ්බත්ය ො, 

ඉදානිපිපාපයමවකයරොසි, ඉදිංය පාපකම්මිංනිරයාදීහිමුච්චිතුිංඔකාසිංන

දස්සති,  ස්මා ඉය ො පට්ඨාය පාපිං පහායකුසලිංකයරොහී’’ති. අසක්ඛි ච
පන ිංදයමතුිං.යසො ිං යක්ඛිංදයමත්වාය නසිංවිහි ාරක්යඛො ත්යථව
වසන්ය ොඑකදිවසිංනක්ඛත් ිංඔයලොයකත්වා පිතුකාලක භාවිංඤත්වා
යක්ඛිං ආදාය බාරාණසිිං ගන්ත්වා රජ්ජිං ගයහත්වා චන්දකුමාරස්ස

ඔපරජ්ජිං, සූරියකුමාරස්ස යසනාපතිට්ඨානිං, දත්වා යක්ඛස්ස රමණීයය 

ඨායන ආය නිං කායරත්වා, යථා යසො අග්ගමාලිං අග්ගපුප්ඵිං

අග්ගභත් ඤ්ච ලභති,  ථා අකාසි. යසො ධම්යමන රජ්ජිං කායරත්වා
යථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා දස්යසත්වා සච්චානි පකායසසි, 
සච්චපරියයොසායන යසො භික්ඛු යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි.
සම්මාසම්බුද්යධොපි ද්යව වත්ථූනිකයථත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං

සයමොධායනසි – ‘‘ දා දකරක්ඛයසො බහුභණ්ඩිකභික්ඛු අයහොසි, 

සූරියකුමායරො ආනන්යදො, චන්දකුමායරො සාරිපුත්ය ො, යජට්ඨකභා ා
මහිසාසකුමායරොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යදවධම්මජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

7. කට්ඨහාරිජා කවණ්ණනා 

පුත්යතො තයාහං  හාරාජාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
වාසභඛත්තියිං ආරබ්භ කයථසි. වාසභඛත්තියාය වත්ථු ද්වාදසකනිපාය 
භද්දසාලජා යක ආවිභවිස්සති. සා කර මහානාමස්ස සක්කස්ස ධීහ ා
නාගමුණ්ඩාය නාම දාසියා කුච්ඡිස්මිිං ජා ා යකොසලරාජස්ස අග්ගමයහසී
අයහොසි.සාරඤ්යඤොපුත් ිංවිජායි.රාජාපනස්සාපච්ඡා දාසිභාවිංඤත්වා

ඨානිං පරිහායපසි, පුත් ස්ස විටටූභස්සාපි ඨානිං පරිහායපසියයව. ය  
උයභොපි අන්ය ොනියවසයනයයව වසන්ති. සත්ථා  ිං කාරණිං ඤත්වා
පුබ්බණ්හසමයය පඤ්චස භික්ඛුපරිවුය ො රඤ්යඤො නියවසනිං ගන්ත්වා

පඤ්ඤත් ාසයන නිසීදිත්වා‘‘මහාරාජ, කහිංවාසභඛත්තියා’’තිආහ.‘‘රාජා

 ිං කාරණිං ආයරොයචසි. මහාරාජ වාසභඛත්තියා කස්ස ධීහ ා’’ති? 

‘‘මහානාමස්ස භන්ය ’’ති. ‘‘ආගච්ඡමානා කස්ස ආග ා’’ති? ‘‘මය්හිං

භන්ය ’’ති. මහාරාජසා රඤ්යඤොධීහ ා, රඤ්යඤොවආග ා, රාජානිංයයව 

පටිච්ච පුත් ිං ලභි, යසො පුත්ය ො කිංකාරණා පිතු සන් කස්ස රජ්ජස්ස

සාමියකො න යහොති, පුබ්යබ රාජායනො මුහුත්තිකාය කට්ඨහාරිකාය 
කුච්ඡිස්මිම්පි පුත් ිං ලභිත්වා පුත් ස්ස රජ්ජිං අදිංසූති. රාජා 

 ස්සත්ථස්සාවිභාවත්ථායභගවන් ිංයාචි, භගවාභවන් යරනපටිච්ඡන්නිං
කාරණිංපාකටිං අකාසි. 
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අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය ො රාජා මහන්ය න යයසන උයොනිං 
ගන්ත්වා  ත්ථ පුප්ඵඵලයලොයභන විචරන්ය ො උයොනවනසණ්යඩ
ගායිත්වා දාරූනි උද්ධරමානිං එකිං ඉත්ථිිං දිස්වා පටිබද්ධචිත්ය ො සිංවාසිං

කප්යපසි. ඞ්ඛණඤ්යඤව යබොධිසත්ය ො ස්සාකුච්ඡියිංපටිසන්ධිිංගණ්හි, 
 ාවයදව  ස්සා වජිරපූරි ා විය ගරුකා කුච්ඡි අයහොසි. සා ගබ්භස්ස

පතිට්ඨි භාවිං ඤත්වා ‘‘ගබ්යභො යම, යදව, පතිට්ඨිය ො’’ති ආහ. රාජා

අඞ්ගුලිමුද්දිකිංදත්වා‘‘සයචධීහ ායහොති, ඉමිං විස්සජ්යජත්වායපොයසයොසි, 

සයචපුත්ය ොයහොති, අඞ්ගුලිමුද්දිකායසද්ධිිංමම සන්තිකිංආයනයොසී’’ති
වත්වාපක්කාමි. 

සාපිපරිපක්කගබ්භායබොධිසත් ිංවිජායි. ස්සආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා
විචරණකායල කීළාමණ්ඩයල කීළන් ස්ස එවිං වත් ායරො යහොන්ති 

‘‘නිප්පිතියකනම්හා පහටා’’ති.  ිං සුත්වා යබොධිසත්ය ො මාතු සන්තිකිං

ගන්ත්වා ‘‘අම්ම, යකො මය්හිං පි ා’’ති පුච්ඡි. ‘‘ ා , ත්විං

බාරාණසිරඤ්යඤොපුත්ය ො’’ති. ‘‘අම්ම, අත්ථිපනයකොචිසක්ඛී’’ති?  ා 

රාජා ඉමිං මුද්දිකිං දත්වා ‘‘සයච ධීහ ා යහොති, ඉමිං විස්සජ්යජත්වා

යපොයසයොසි, සයච පුත්ය ො යහොති, ඉමාය අඞ්ගුලිමුද්දිකාය සද්ධිිං

ආයනයොසී’’ති වත්වා ගය ොති. ‘‘අම්ම, එවිං සන්ය  කස්මා මිං පිතු

සන්තිකිං නයනසී’’ති. සා පුත් ස්සඅජ්ඣාසයිංඤත්වාරාජද්වාරිංගන්ත්වා
රඤ්යඤො ආයරොචායපසි. රඤ්ඤා ච පක්යකොසාපි ා පවිසිත්වා රාජානිං

වන්දිත්වා ‘‘අයිං ය , යදව, පුත්ය ො’’ති ආහ. රාජා ජානන්ය ොපි

පරිසමජ්යඣ ලජ්ජාය ‘‘න මය්හිං පුත්ය ො’’ති ආහ. ‘‘අයිං ය , යදව, 

මුද්දිකා, ඉමිංසඤ්ජානාසී’’ති.‘‘අයම්පිමය්හිංමුද්දිකානයහොතී’’ති.‘‘යදව, 

ඉදානි ඨයපත්වා සච්චකරියිං අඤ්යඤො මම සක්ඛිනත්ථි, සචායිං දාරයකො

තුම්යහපටිච්ච ජාය ො, ආකායසතිට්ඨතු, යනොයච, භූමියිංපතිත්වාමරතූ’’ති
යබොධිසත් ස්ස පායද ගයහත්වා ආකායස ඛිපි. යබොධිසත්ය ො ආකායස
පල්ලඞ්කමාභුජිත්වානිසින්යනොමධුරස්සයරන පිතුධම්මිංකයථන්ය ොඉමිං
ගාථමාහ– 

7. 

‘‘පුත්ය ො  ොහිංමහාරාජ, ත්විංමිංයපොස ජනාධිප; 

අඤ්යඤපියදයවොයපොයසති, කඤ්චයදයවොසකිංපජ’’න්ති. 

 ත්ථ පුත්යතො තයාහන්ති පුත්ය ො ය  අහිං. පුත්ය ො ච නායමස

අත්රයජො, යඛත් යජො, අන්ය වාසියකො, දින්නයකොති චතුබ්බියධො.  ත්ථ

අත් ානිං පටිච්ච ජාය ො අත්රයජො නාම. සයනපිට්යඨ පල්ලඞ්යක

උයරතිඑවමාදීසු නිබ්බත්ය ො යඛත්තයජො නාම. සන්තියක

සිප්පුග්ගණ්හනයකො අන්යතොසියකො නාම. යපොසාවනත්ථාය දින්යනො 

දින්නයකො නාම. ඉධ පන අත්රජිං සන්ධාය ‘‘පුත්ය ො’’ති වුත් ිං. චතූහි

සඞ්ගහවත්ථූහි ජනිං රඤ්යජතීති රාජා, මහන්ය ො රාජා  හාරාජා. 
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 මාලපන්ය ො ආහ ‘‘ හාරාජා’’ති. ත්ෙං  ං යපොස ජනාධිපාති ජනාධිප

මහාජනයජට්ඨක ත්විං මිං යපොස භරස්සු වඩ්යඪහි. අඤ්යඤපි යදයෙො 

යපොයසතීති අඤ්යඤපි හත්ථිබන්ධාදයයො මනුස්යස, හත්ථිඅස්සාදයයො

තිරච්ඡානගය  චබහුජයනයදයවොයපොයසති. කිඤ්චයදයෙොසකංපජන්ති

එත්ථ පන කිඤ්චාති ගරහත්යථ ච අනුග්ගහණත්යථ ච නිපාය ො. ‘‘සකිං

පජිං අත් යනොපුත් ිංමිංයදයවොනයපොයසතී’’තිවදන්ය ොගරහතිනාම, 

‘‘අඤ්යඤ බහුජයන යපොයසතී’’ති වදන්ය ො අනුග්ගණ්හති නාම. ඉති
යබොධිසත්ය ො ගරහන්ය ොපි අනුග්ගණ්හන්ය ොපි ‘‘කඤ්ච යදයවො සකිං
පජ’’න්තිආහ. 

රාජා යබොධිසත් ස්ස ආකායස නිසීදිත්වා එවිං ධම්මිං යදයසන් ස්ස 

සුත්වා‘‘එහි,  ා ා’’තිහත්ථිංපසායරසි, ‘‘අහයමවයපොයසස්සාමි, අහයමව 
යපොයසස්සාමී’’ති හත්ථසහස්සිං පසාරියිත්ථ. යබොධිසත්ය ො අඤ්ඤස්ස
හත්යථ අයනො රිත්වා රඤ්යඤොව හත්යථ ඔ රිත්වා අඞ්යක නිසීදි. රාජා
 ස්ස ඔපරජ්ජිං දත්වා මා රිං අග්ගමයහසිිං අකාසි. යසො පිතු අච්චයයන 
කට්ඨවාහනරාජානාමහුත්වාධම්යමනරජ්ජිංකායරත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා යකොසලරඤ්යඤො ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ද්යව වත්ථූනි
දස්යසත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා මා ා 

මහාමායාඅයහොසි, පි ාසුද්යධොදනමහාරාජා, කට්ඨවාහනරාජාපනඅහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

කට්ඨහාරිජා කවණ්ණනාසත් මා. 

8. ගාමණිජා කවණ්ණනා 

අපි අතර ානානන්තිඉදිංසත්ථායජ වයනවිහරන්ය ොඔස්සට්ඨවීරියිං 
භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. ඉමස්මිිං පන ජා යක පච්චුප්පන්නවත්ථු ච
අතී වත්ථු ච එකාදසකනිපාය  සිංවරජා යක ආවිභවිස්සති. වත්ථු හි

 ස්මිඤ්ච ඉමස්මිඤ්ච එකසදිසයමව, ගාථා පන නානා. ගාමණිකුමායරො
යබොධිසත් ස්ස ඔවායද ඨත්වා භාතිකස ස්ස කනිට්යඨොපි හුත්වා
භාතිකස පරිවාරිය ො යස ච්ඡත් ස්සයහට්ඨා වරපල්ලඞ්යක නිසින්යනො
අත් යනො යසසම්පත්තිිං ඔයලොයකත්වා ‘‘අයිං මය්හිං යසසම්පත්ති
අම්හාකිංආචරියස්සසන් කා’’තිතුට්යඨොඉමිංඋදානිංඋදායනසි– 

8. 

‘‘අපිඅ රමානානිං, ඵලාසාවසමිජ්ඣති; 

විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මි, එවිංජානාහිගාමණී’’ති. 

 ත්ථ අපීතිනිපා මත් ිං. අතර ානානන්තිපණ්ඩි ානිංඔවායදඨත්වා

අ රිත්වා අයවගායිත්වා උපායයන කම්මිං කයරොන් ානිං. ඵ ාසාෙ

සමිජ්ඣතීති යථාපත්ථියක ඵයල ආසා  ස්ස ඵලස්ස නිප්ඵත්තියා
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සමිජ්ඣතියයව. අථ වා ඵ ාසාති ආසාඵලිං, යථාපත්ථි ිං ඵලිං

සමිජ්ඣතියයවාති අත්යථො. විපක්කබ්රහ් චරියෙොස්මීති එත්ථ චත් ාරි

සඞ්ගහවත්ථූනි යසට්ඨචරියත් ා බ්රහ්මචරියිං නාම,  ඤ්ච  ම්මූලිකාය
යසසම්පත්තියා පටිලද්ධත් ා විපක්කිං නාම. යයො වාස්ස යයසො

නිප්ඵන්යනො, යසොපි යසට්ඨට්යඨන බ්රහ්මචරියිං නාම. ය නාහ

‘‘විපක්කබ්රහ්මචරියයොස්මී’’ති. එෙං ජානාහි  ා ණීති කත්ථචි
ගාමිකපුරියසොපි ගාමයජට්ඨයකොපි ගාමණී. ඉධ පන සබ්බජනයජට්ඨකිං

අත් ානිං සන්ධායාහ. අම්යභො ගාමණි, ත්විං එ ිං කාරණිං එවිං ජානාහි, 
ආචරියිං නිස්සාය භාතිකස ිං අතික්කමිත්වා ඉදිං මහාරජ්ජිං පත්ය ොස්මීති 

උදානිංඋදායනසි. 

 ස්මිිං පන රජ්ජිං පත්ය  සත් ට්ඨදිවසච්චයයන සබ්යබපි භා යරො 

අත් යනො අත් යනො වසනට්ඨානිං ග ා. ගාමණිරාජා ධම්යමන රජ්ජිං 

කායරත්වායථාකම්මිංගය ො, යබොධිසත්ය ොපිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිං
ගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා දස්යසත්වා සච්චානි පකායසසි, 
සච්චපරියයොසායන ඔස්සට්ඨවීරියයො භික්ඛු අරහත්ය  පතිට්ඨිය ො. සත්ථා
ද්යව වත්ථූනි කයථත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි –

‘‘ දා ගාමණිකුමායරො ඔස්සට්ඨවීරියයො භික්ඛු අයහොසි, ආචරියයො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ගාමණිජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

9. මඝයදවජා කවණ්ණනා 

උත්ත ඞ් රුහා  ය්හන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
මහාභිනික්ඛමනිං ආරබ්භ කයථසි.  ිං යහට්ඨා නිදානකථායිං කථි යමව. 
 ස්මිිංපනකායලභික්ඛූදසබලස්සයනක්ඛම්මිංවණ්ණයන් ානිසීදිිංසු.අථ
සත්ථා ධම්මසභිං ආගන්ත්වා බුද්ධාසයන නිසින්යනො භික්ඛූ ආමන්ය සි

‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති. ‘‘භන්ය , න

අඤ්ඤාය කථාය, තුම්හාකිංයයව පන යනක්ඛම්මිං වණ්ණයමානා

නිසින්නාම්හා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව,  ථාගය ො එ රහියයව

යනක්ඛම්මිං නික්ඛන්ය ො, පුබ්යබපි නික්ඛන්ය ොයයවා’’ති ආහ. භික්ඛූ 

 ස්සත්ථස්සාවිභාවත්ථිං භගවන් ිං යාචිිංසු, භගවා භවන් යරන
පටිච්ඡන්නිංකාරණිං පාකටිංඅකාසි. 

අතීය වියදහරට්යඨමිථිලායිංමඝයදයවොනාමරාජාඅයහොසිධම්මියකො 

ධම්මරාජා.යසොචතුරාසීතිවස්සසහස්සානිකුමාරකීළිංකීළි,  ථාඔපරජ්ජිං, 
 ථා මහාරජ්ජිං කත්වා දීඝමද්ධානිං යඛයපත්වා එකදිවසිං කප්පකිං

ආමන්ය සි ‘‘යදා යම, සම්ම කප්පක, සිරස්මිිංපලි ානිපස්යසයොසි, අථ
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යම ආයරොයචයොසී’’ති. කප්පයකොපි දීඝමද්ධානිං යඛයපත්වා එකදිවසිං 
රඤ්යඤො අඤ්ජනවණ්ණානිං යකසානිං අන් යර එකයමව පලි ිං දිස්වා

‘‘යදව, එකිංය පලි ිංදිස්සතී’’තිආයරොයචසි. ‘‘ය නහි යම, සම්ම,  ිං
පලි ිං උද්ධරිත්වා පාණිම්හි ඨයපහී’’ති ච වුත්ය  සුවණ්ණසණ්ඩායසන 

උද්ධරිත්වා රඤ්යඤො පාණිම්හි පතිට්ඨායපසි.  දා රඤ්යඤො චතුරාසීති
වස්සසහස්සානි ආයු අවසිට්ඨිං යහොති. එවිං සන්ය පි පලි ිං දිස්වාව
මච්චුරාජානිං ආගන්ත්වා සමීයප ඨි ිං විය අත් ානිං ආදිත් පණ්ණසාලිං

පවිට්ඨිං විය ච මඤ්ඤමායනො සිංයවගිං ආපජ්ජිත්වා ‘‘බාල මඝයදව, යාව
පලි ස්සුප්පාදාවඉයමකයලයසජහිතුිං නාසක්ඛී’’තිචින්ය සි. 

 ස්යසවිං පලි පාතුභාවිං ආවජ්යජන් ස්ස අන්ය ොඩායහො උප්පජ්ජි, 

සරීරායසදාමුච්චිිංසු, සාටකාළියළත්වා අපයන බ්බාකාරප්පත් ාඅයහසුිං.
යසො ‘‘අජ්යජව මයා නික්ඛමිත්වා පබ්බජිතුිං වට්ටතී’’ති කප්පකස්ස
ස සහස්සුට්ඨානකිං ගාමවරිං දත්වා යජට්ඨපුත් ිං පක්යකොසායපත්වා

‘‘ ා , මමසීයසපලි ිංපාතුභූ ිං, මහල්ලයකොම්හිජාය ො, භුත් ායඛොපන 

යම මානුසකා කාමා, ඉදානි දිබ්යබ කායම පරියයසිස්සාමි, 

යනක්ඛම්මකායලොමය්හිං, ත්විං ඉමිංරජ්ජිංපටිපජ්ජ, අහිංපනපබ්බජිත්වා
මඝයදවඅම්බවනුයොයන වසන්ය ො සමණධම්මිං කරිස්සාමී’’ති ආහ.  ිං

එවිං පබ්බජිතුකාමිං අමච්චා උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, කිං තුම්හාකිං
පබ්බජ්ජාකාරණ’’න්තිපුච්ඡිිංසු.රාජාපලි ිංහත්යථනගයහත්වා අමච්චානිං
ඉමිංගාථමාහ– 

9. 

‘‘උත් මඞ්ගරුහාමය්හිං, ඉයමජා ාවයයොහරා; 

පාතුභූ ායදවදූ ා, පබ්බජ්ජාසමයයොමමා’’ති. 

 ත්ථ උත්ත ඞ් රුහාති යකසා. යකසා හි සබ්යබසිං හත්ථපාදාදීනිං

අඞ්ගානිංඋත් යමසිරස්මිිංරුහත් ා‘‘උත් මඞ්ගරුහා’’ති වුච්චන්ති. ඉය 

ජාතා ෙයෙොහරාති පස්සථ,  ා ා, පලි පාතුභායවන තිණ්ණිං වයානිං

හරණය ො ඉයමජා ාවයයොහරා. පාතුභූතාතිනිබ්බත් ා. යදෙදූතාතියදයවො 

වුච්චති මච්චු,  ස්ස දූ ාති යදවදූ ා. සිරස්මිඤ්හි පලිය සු පාතුභූය සු 

මච්චුරාජස්ස සන්තියකඨිය ො විය යහොති,  ස්මා පලි ානි ‘‘මච්චුයදවස්ස
දූ ා’’ති වුච්චන්ති.යදවාවියදූ ාතිපියදවදූ ා.යථාහිඅලඞ්ක පටියත් ාය
යදව ාය ආකායස ඨත්වා ‘‘අසුකදිවයස ත්විං මරිස්සසී’’ති වුත්ය   ිං

 යථව යහොති, එවිං සිරස්මිිං පලිය සු පාතුභූය සු යදව ාය

බොකරණසදිසයමවයහොති,  ස්මාපලි ානි‘‘යදවසදිසා දූ ා’’තිවුච්චන්ති.
විසුද්ධියදවානිං දූ ාතිපි යදවදූ ා. සබ්බයබොධිසත් ා හි 
ජිණ්ණබොධිම පබ්බජිය  දිස්වාව සිංයවගමාපජ්ජිත්වා නික්ඛම්ම
පබ්බජන්ති. යථාහ– 
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‘‘ජිණ්ණඤ්ච දිස්වා දුඛි ඤ්ච බොධි ිං, ම ඤ්ච දිස්වා 

ග මායුසඞ්ඛයිං; 

කාසායවත්ථිං පබ්බජි ඤ්ච දිස්වා,  ස්මා අහිං පබ්බජිය ොම්හි 

රාජා’’ති.(යථරගා.73 යථොකිංවිසදිසිං); 

ඉමිනා පරියායයන පලි ානි විසුද්ධියදවානිං දූ ත් ා ‘‘යදවදූ ා’’ති

වුච්චන්ති. පබ්බජ්ජාස යෙො   ාති ගිහිභාවය ො නික්ඛන් ට්යඨන 

‘‘පබ්බජ්ජා’’ති ලද්ධනාමස්ස සමණලිඞ්ගගහණස්ස කායලො මය්හන්ති
දස්යසති. 

යසො එවිං වත්වා  ිං දිවසයමව රජ්ජිං පහාය ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා
 ස්මිිංයයව මඝයදවඅම්බවයන විහරන්ය ො චතුරාසීති වස්සසහස්සානි 
චත් ායරොබ්රහ්මවිහායරභායවත්වාඅපරිහීනජ්ඣායනඨිය ොකාලිංකත්වා
බ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්තිත්වා පුන  ය ො චුය ො මිථිලායිංයයව නිමි නාම
රාජාහුත්වාඔසක්කමානිං අත් යනොවිංසිංඝයටත්වා ත්යථවඅම්බවයන
පබ්බජිත්වාබ්රහ්මවිහායරභායවත්වාපුන බ්රහ්මයලොකූපයගොවඅයහොසි. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව,  ථාගය ො ඉදායනව මහාභිනික්ඛමනිං 

නික්ඛන්ය ො, පුබ්යබපිනික්ඛන්ය ොයයවා’’තිඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා

දස්යසත්වා චත් ාරි සච්චානි පකායසසි, සච්චපරියයොසායන යකචි

යසො ාපන්නා අයහසුිං, යකචි සකදාගාමියනො, යකචි අනාගාමියනො. ඉති
භගවා ඉමානි ද්යව වත්ථූනි කයථත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං

සයමොධායනසි ‘‘ දා කප්පයකො ආනන්යදො අයහොසි, පුත්ය ො රාහුයලො, 
මඝයදවරාජා පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මඝයදවජා කවණ්ණනානවමා. 

10. සුඛවිහාරිජා කවණ්ණනා 

ෙඤ්ච අඤ්යඤ න රක්ඛන්තීති ඉදිං සත්ථා අනුපියනගරිං නිස්සාය 

අනුපියඅම්බවයන විහරන්ය ො සුඛවිහාරිිං භද්දියත්යථරිං ආරබ්භ කයථසි.
සුඛවිහාරී භද්දියත්යථයරො ඡඛත්තියසමාගයමඋපාලිසත් යමො පබ්බජිය ො.

ය සු භද්දියත්යථයරො ච, කමිලත්යථයරො ච, භගුත්යථයරො ච, 

උපාලිත්යථයරො ච අරහත් ිං පත් ා, ආනන්දත්යථයරො යසො ාපන්යනො

ජාය ො, අනුරුද්ධත්යථයරොදිබ්බචක්ඛුයකො, යදවදත්ය ොඣානලාභීජාය ො.
ඡන්නිං පන ඛත්තියානිං වත්ථු යාව අනුපියනගරා ඛණ්ඩහාලජා යක
ආවිභවිස්සති. ආයස්මා පන භද්දියයො රාජකායල අත් යනො
රක්ඛසිංවිධානඤ්යචව  ාව බහූහි රක්ඛාහි රක්ඛියමානස්ස
උපරිපාසාදවර යල මහාසයයන සම්පරිවත් මානස්සාපි අත් යනො
භයුප්පත්තිඤ්ච ඉදානි අරහත් ිං පත්වා අරඤ්ඤාදීසු යත්ථ කත්ථචි

විහරන්ය ොපි අත් යනො විග භය ඤ්ච සමනුස්සරන්ය ො ‘‘අයහො සුඛිං, 
අයහො සුඛ’’න්ති උදානිං උදායනසි.  ිං සුත්වා භික්ඛූ ‘‘ආයස්මා භද්දියයො
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අඤ්ඤිං බොකයරොතී’’ති භගවය ො ආයරොයචසුිං. භගවා ‘‘න, භික්ඛයව, 

භද්දියයො ඉදායනව සුඛවිහාරී, පුබ්යබපි සුඛවිහාරීයයවා’’ති ආහ. භික්ඛූ 
 ස්සත්ථස්සාවිභාවත්ථාය භගවන් ිං යාචිිංසු. භගවා භවන් යරන
පටිච්ඡන්නිංකාරණිං පාකටිංඅකාසි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කාරයමායන යබොධිසත්ය ො 

උදිච්චබ්රාහ්මණමහාසායලො හුත්වා කායමසු ආදීනවිං, යනක්ඛම්යම
චානිසිංසිං දිස්වා කායම පහාය හිමවන් ිං පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජිං

පබ්බජිත්වාඅට්ඨසමාපත්තියයො නිබ්බත්ය සි, පරිවායරොපිස්සමහාඅයහොසි
පඤ්ච  ාපසස ානි. යසො වස්සකායල හිමවන් ය ො නික්ඛමිත්වා
 ාපසගණපරිවුය ො ගාමනිගමාදීසු චාරිකිං චරන්ය ො බාරාණසිිං පත්වා
රාජානිං නිස්සාය රාජුයොයන වාසිං කප්යපසි.  ත්ථ වස්සියක චත් ායරො

මායසවසිත්වාරාජානිං ආපුච්ඡි.අථනිංරාජා‘‘තුම්යහ, භන්ය , මහල්ලකා, 

කිං යවො හිමවන්ය න, අන්ය වාසියක හිමවන් ිං යපයසත්වා ඉයධව
වසථා’’ති යාචි. යබොධිසත්ය ො යජට්ඨන්ය වාසිකිං පඤ්ච  ාපසස ානි

පටිච්ඡායපත්වා‘‘ගච්ඡ, ත්විං ඉයමහිසද්ධිිංහිමවන්ය වස, අහිංපනඉයධව
වසිස්සාමී’’තිය උයයෙොයජත්වාසයිං  ත්යථවවාසිංකප්යපසි. 

යසො පනස්ස යජට්ඨන්ය වාසියකො රාජපබ්බජිය ො මහන් ිං රජ්ජිං
පහාය පබ්බජිත්වා කසිණපරිකම්මිං කත්වා අට්ඨසමාපත්තිලාභී අයහොසි.
යසො ාපයසහිසද්ධිිං හිමවන්ය වසමායනොඑකදිවසිංආචරියිංදට්ඨුකායමො

හුත්වා ය   ාපයස ආමන්ය ත්වා ‘‘තුම්යහ අනුක්කණ්ඨමානා ඉයධව

වසථ, අහිං ආචරියිං වන්දිත්වා ආගමිස්සාමී’’ති ආචරියස්ස සන්තිකිං
ගන්ත්වා වන්දිත්වා පටිසන්ථාරිං කත්වා එකිං කට්ඨත්ථරිකිං අත්ථරිත්වා
ආචරියස්ස සන්තියකයයව නිපජ්ජි.  ස්මිඤ්ච සමයය රාජා ‘‘ ාපසිං 
පස්සිස්සාමී’’ති උයොනිං ගන්ත්වා වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසීදි. 

අන්ය වාසික ාපයසො රාජානිං දිස්වා යනව වුට්ඨාසි, නිපන්යනොයයව පන

‘‘අයහොසුඛිං, අයහො සුඛ’’න්තිඋදානිංඋදායනසි.රාජා ‘‘අයිං ාපයසොමිං

දිස්වාපිනඋට්ඨිය ො’’ති අනත් මයනොයබොධිසත් ිංආහ–‘‘භන්ය , අයිං

 ාපයසො යදිච්ඡකිං භුත්ය ො භවිස්සති, උදානිං උදායනන්ය ො

සුඛයසයෙයමවකප්යපතී’’ති. මහාරාජ, අයිං  ාපයසො පුබ්යබ තුම්හාදියසො

එයකො රාජා අයහොසි, ස්වායිං ‘‘අහිං පුබ්යබ ගිහිකායල රජ්ජසිරිිං
අනුභවන්ය ො ආවුධහත්යථහි බහූහි රක්ඛියමායනොපි එවරූපිං සුඛිං නාම
නාලත්ථ’’න්තිඅත් යනො පබ්බජ්ජාසුඛිංඣානසුඛඤ්චආරබ්භඉමිංඋදානිං
උදායනතීති. එවඤ්ච පන වත්වා යබොධිසත්ය ො රඤ්යඤො ධම්මකථිං
කයථතුිංඉමිංගාථමාහ– 

10. 

‘‘යඤ්චඅඤ්යඤනරක්ඛන්ති, යයොචඅඤ්යඤනරක්ඛති; 

සයවරාජසුඛිංයසති, කායමසුඅනයපක්ඛවා’’ති. 
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 ත්ථ ෙඤ්චඅඤ්යඤන රක්ඛන්තීතියිංපුග්ගලිංඅඤ්යඤබහූපුග්ගලා

න රක්ඛන්ති. යෙො ච අඤ්යඤනරක්ඛතීතියයො ච ‘‘එකයකොඅහිං රජ්ජිං

කායරමී’’ති අඤ්යඤබහූජයනනරක්ඛති. සයෙරාජසුඛංයසතීතිමහාරාජ
යසො පුග්ගයලො එයකො අදුතියයො පවිවිත්ය ො කායිකයච සිකසුඛසමඞ්ගී 

හුත්වා සුඛිං යසති. ඉදඤ්ච යදසනාසීසයමව. න යකවලිං පන යසතියයව, 
එවරූයපො පන පුග්ගයලො සුඛිං ගච්ඡති තිට්ඨති නිසීදති සයතීති

සබ්බිරියාපයථසු සුඛප්පත්ය ොව යහොති. කාය සු අනයපක්ඛොති වත්ථු
කාමකයලසකායමසු අයපක්ඛාරහිය ො විග ච්ඡන්දරායගො නිත් ණ්යහො
එවරූයපොපුග්ගයලොසබ්බිරියාපයථසුසුඛිංවිහරති මහාරාජාති. 

රාජා ධම්මයදසනිං සුත්වා තුට්ඨමානයසො වන්දිත්වා නියවසනයමව

ගය ො, අන්ය වාසියකොපි ආචරියිං වන්දිත්වා හිමවන් යමව ගය ො.
යබොධිසත්ය ොපන ත්යථව විහරන්ය ොඅපරිහීනජ්ඣායනොකාලිංකත්වා
බ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්ති. 

සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාදස්යසත්වාද්යවවත්ථූනි කයථත්වා
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා අන්ය වාසියකො

භද්දියත්යථයරො අයහොසි, ගණසත්ථාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සුඛවිහාරිජා කවණ්ණනාදසමා. 

අපණ්ණකවග්යගොපඨයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

අපණ්ණකිං වණ්ණුපථිං, යසරිවිංචූළයසට්ඨිච; 

 ණ්ඩුලිංයදවධම්මඤ්ච, කට්ඨවාහනගාමණි; 

මඝයදවිංවිහාරීති, පිණ්ඩි ාදසජා කාති. 
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2. සී ෙග්ය ො 

[11] 1. ලක්ඛණමිගජා කවණ්ණනා 

යහොති සී ෙතංඅත්යථොතිඉදිංසත්ථාරාජගහිංඋපනිස්සායයවළුවයන
විහරන්ය ො යදවදත් ිං ආරබ්භ කයථසි. යදවදත් ස්ස වත්ථු යාව

අභිමාරප්පයයොජනා ඛණ්ඩහාලජා යක ආවිභවිස්සති, යාව

ධනපාලකවිස්සජ්ජනා පන චූළහිංසජා යක ආවිභවිස්සති, යාව 
පථවිප්පයවසනාද්වාදසනිපාය සමුද්දවාණිජජා යකආවිභවිස්සති. 

එකස්මිඤ්හි සමයය යදවදත්ය ො පඤ්ච වත්ථූනි යාචිත්වා අලභන්ය ො 
සඞ්ඝිං භින්දිත්වා පඤ්ච භික්ඛුස ානිආදාය ගයාසීයස විහරති. අථ ය සිං
භික්ඛූනිං ඤාණිං පරිපාකිං අගමාසි.  ිංඤත්වා සත්ථා ද්යව අග්ගසාවයක

ආමන්ය සි ‘‘සාරිපුත් ා, තුම්හාකිං නිස්සි කා පඤ්චස ා භික්ඛූ

යදවදත් ස්ස ලද්ධිිං යරොයචත්වා ය න සද්ධිිං ග ා, ඉදානි පන ය සිං

ඤාණිංපරිපාකිංග ිං, තුම්යහබහූහිභික්ඛූහිසද්ධිිං ත්ථ ගන්ත්වාය සිං
ධම්මිං යදයසත්වා ය  භික්ඛූ මග්ගඵයලහි පයබොයධත්වා ගයහත්වා 
ආගච්ඡථා’’ති.ය  යථවගන්ත්වාය සිංධම්මිංයදයසත්වාමග්ගඵයලහි
පයබොයධත්වා පුනදිවයස අරුණුග්ගමනයවලාය ය  භික්ඛූ ආදාය
යවළුවනයමවආගමිංසු. ආගන්ත්වාචපනසාරිපුත් ත්යථරස්සභගවන් ිං

වන්දිත්වාඨි කායලභික්ඛූයථරිං පසිංසිත්වාභගවන් ිංආහිංසු–‘‘භන්ය , 
අම්හාකිං යජට්ඨභාතියකො ධම්මයසනාපති පඤ්චහි භික්ඛුසය හි පරිවුය ො

ආගච්ඡන්ය ො අතිවිය යසොභති, යදවදත්ය ො පන පරිහීනපරිවායරො 

ජාය ො’’ති. න, භික්ඛයව, සාරිපුත්ය ො ඉදායනව ඤාතිසඞ්ඝපරිවුය ො

ආගච්ඡන්ය ො යසොභති, පුබ්යබපි යසොභියයව. යදවදත්ය ොපි න ඉදායනව

ගණය ො පරිහීයනො, පුබ්යබපි පරිහීයනොයයවාති. භික්ඛූ

 ස්සත්ථස්සාවිභාවත්ථාය භගවන් ිං යාචිිංසු, භගවා භවන් යරන
පටිච්ඡන්නිංකාරණිංපාකටිංඅකාසි. 

අතීය  මගධරට්යඨ රාජගහනගයර එයකො මගධරාජා රජ්ජිං කායරසි.
 දා යබොධිසත්ය ො මිගයයොනියිං පටිසන්ධිිං ගයහත්වා වුද්ධිප්පත්ය ො
මිගසහස්සපරිවායරො අරඤ්යඤවසති. ස්සලක්ඛයණොචකායළොචාතිද්යව

පුත් ා අයහසුිං. යසො අත් යනො මහල්ලකකායල ‘‘ ා ා, අහිං ඉදානි

මහල්ලයකො, තුම්යහ ඉමිං ගණිං පරිහරථා’’ති පඤ්ච පඤ්ච මිගස ානි

එයකකිං පුත් ිං පටිච්ඡායපසි.  ය ො පට්ඨාය ය  ද්යව ජනා මිගගණිං
පරිහරන්ති. මගධරට්ඨස්මිඤ්ච සස්සපාකසමයයකට්ඨසම්බායධ අරඤ්යඤ 
මිගානිං පරිපන්යථො යහොති. මනුස්සා සස්සඛාදකානිංමිගානිංමාරණත්ථාය

 ත්ථ  ත්ථ ඔපා ිං ඛණන්ති, සූලානි යරොයපන්ති, පාසාණයන් ානි

සජ්යජන්ති, කූටපාසාදයයොපායස ඔඩ්යඩන්ති, බහූමිගාවිනාසිංආපජ්ජන්ති.
යබොධිසත්ය ොකට්ඨසම්බාධසමයිංඤත්වා ද්යවපුත්ය පක්යකොසායපත්වා

ආහ – ‘‘ ා ා, අයිං කට්ඨසම්බාධසමයයො, බහූ මිගා විනාසිං පාපුණන්ති, 

මයිංමහල්ලකායයනයකනචිඋපායයනඑකස්මිිංඨායනවීතිනායමස්සාම, 
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තුම්යහ තුම්හාකිං මිගගයණ ගයහත්වා අරඤ්යඤ පබ්බ පාදිං පවිසිත්වා
සස්සානිං උද්ධටකායල ආගච්යඡයොථා’’ති. ය  ‘‘සාධූ’’ති පිතු වචනිං
සුත්වා සපරිවාරා නික්ඛමිිංසු. ය සිං පන ගමනමග්ගිං මනුස්සා ජානන්ති

‘‘ඉමස්මිිංකායලමිගා පබ්බ මායරොහන්ති, ඉමස්මිිංකායලඔයරොහන්තී’’ති.
ය   ත්ථ  ත්ථ පටිච්ඡන්නට්ඨායන නිලීනා බහූ මියග විජ්ඣිත්වා
මායරන්ති. 

කාළමියගො අත් යනො දන්ධ ාය ‘‘ඉමාය නාම යවලාය ගන් බ්බිං, 
ඉමාය යවලාය න ගන් බ්බ’’න්ති අජානන්ය ො මිගගණිං ආදාය
පුබ්බණ්යහපි සායන්යහපි පයදොයසපි පච්චූයසපි ගාමද්වායරන ගච්ඡති.
මනුස්සා  ත්ථ  ත්ථ පකතියා ඨි ා ච නිලීනා ච බහූ මියග විනාසිං
පායපන්ති. එවිං යසො අත් යනො දන්ධ ාය බහූ මියග විනාසිං පායපත්වා 
අප්පයකයහව මියගහි අරඤ්ඤිං පාවිසි. ලක්ඛණමියගො පන පණ්ඩිය ො

බෙත්ය ො උපායකුසයලො ‘‘ඉමාය යවලාය ගන් බ්බිං, ඉමාය යවලාය න

ගන් බ්බ’’න්තිජානාති.යසොගාමද්වායරනපි නගච්ඡති, දිවාපිනගච්ඡති, 

පයදොයසපි න ගච්ඡති, පච්චූයසපි න ගච්ඡති, මිගගණිං ආදාය
අඩ්ඪරත් සමයයයයවගච්ඡති. ස්මාඑකම්පිමිගිංඅවිනායසත්වා අරඤ්ඤිං
පාවිසි. ය   ත්ථ චත් ායරො මායස වසිත්වා සස්යසසු උද්ධයටසු පබ්බ ා 
ඔ රිිංසු. 

කායළො පච්චාගච්ඡන්ය ොපි පුරිමනයයයනව අවයසසමියග විනාසිං
පායපන්ය ො එකයකොව ආගමි. ලක්ඛයණො පන එකමිගම්පි අවිනායසත්වා
පඤ්චහි මිගසය හි පරිවුය ො මා ාපිතූනිං සන්තිකිංආගමි. යබොධිසත්ය ො
ද්යවපිපුත්ය ආගච්ඡන්ය දිස්වාමිගගයණන සද්ධිිංමන්ය න්ය ොඉමිං
ගාථිංසමුට්ඨායපසි– 

11. 

‘‘යහොතිසීලව ිංඅත්යථො, පටිසන්ථාරවුත්තිනිං; 

ලක්ඛණිංපස්සආයන් ිං, ඤාතිසඞ්ඝපුරක්ඛ ිං; 

අථපස්සසිමිංකාළිං, සුවිහීනිංවඤාතිභී’’ති. 

 ත්ථ සී ෙතන්ති සුඛසීල ාය සීලවන් ානිං ආචාරසම්පන්නානිං. 

අත්යථොති වුඩ්ඪි. පටිසන්ථාරවුත්තිනන්ති ධම්මපටිසන්ථායරො ච 

ආමිසපටිසන්ථායරො ච එය සිං වුත්තීති පටිසන්ථාරවුත්තියනො, ය සිං
පටිසන්ථාරවුත්තිනිං. එත්ථ ච පාපනිවාරණඔවාදානුසාසනිවයසන

ධම්මපටිසන්ථායරො ච, යගොචරලාභාපනගිලානුපට්ඨානධම්මිකරක්ඛාවයසන
ආමිසපටිසන්ථායරො ච යවදි බ්යබො. ඉදිං වුත් ිං යහොති – ඉයමසු ද්වීසු
පටිසන්ථායරසු ඨි ානිං ආචාරසම්පන්නානිං පණ්ඩි ානිං වුඩ්ඪි නාම
යහොතීති. ඉදානි  ිං වුඩ්ඪිිං දස්යසතුිං පුත් මා රිං ආලපන්ය ො විය 

‘‘ ක්ඛණං පස්සා’’තිආදිමාහ.  ත්රායිං සඞ්යඛපත්යථො – 
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ආචාරපටිසන්ථාරසම්පන්නිං අත් යනො පුත් ිං එකමිගම්පි අවිනායසත්වා
ඤාතිසඞ්යඝන පුරක්ඛ ිං පරිවාරි ිං ආගච්ඡන් ිං පස්ස.  ාය පන 

ආචාරපටිසන්ථාරසම්පදාය විහීනිං දන්ධපඤ්ඤිං අථ පස්සසිමිං කාළිං
එකම්පි ඤාතිිං අනවයසයසත්වා සුවිහීනයමව ඤාතීහි එකකිං
ආගච්ඡන් න්ති.එවිංපුත් ිංඅභිනන්දිත්වා පනයබොධිසත්ය ොයාව ායුකිං
ඨත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව, සාරිපුත්ය ො ඉදායනව ඤාතිසඞ්ඝපරිවාරිය ො 

යසොභති, පුබ්යබපි යසොභතියයව. න ච යදවදත්ය ො එ රහියයව ගණම්හා

පරිහීයනො, පුබ්යබපි පරිහීයනොයයවා’’තිඉමිංධම්මයදසනිංදස්යසත්වාද්යව
වත්ථූනි කයථත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

කායළො යදවදත්ය ො අයහොසි, පරිසාපිස්ස යදවදත් පරිසාව, ලක්ඛයණො

සාරිපුත්ය ො, පරිසා පනස්ස බුද්ධපරිසා, මා ා රාහුලමා ා, පි ා පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ලක්ඛණමිගජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[12] 2. නියරොධමිගජා කවණ්ණනා 

නියරොධය ෙ යසයෙෙයාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
කුමාරකස්සපත්යථරස්ස මා රිං ආරබ්භ කයථසි. සා කර රාජගහනගයර 

මහාවිභවස්ස යසට්ඨියනො ධීහ ා අයහොසි උස්සන්නකුසලමූලා

පරිමද්දි සඞ්ඛාරා පච්ඡිමභවිකා, අන්ය ොඝයට පදීයපො විය  ස්සා හදයය
අරහත්තූපනිස්සයයො ජලති. සා අත් ානිං ජානනකාලය ො පට්ඨාය යගයහ

අනභිර ා පබ්බජිතුකාමා හුත්වා මා ාපි යරො ආහ – ‘‘අම්ම ා ා, මය්හිං

ඝරාවායසචිත් ිංනාභිරමති, අහිංනියොනියකබුද්ධසාසයන පබ්බජිතුකාමා, 

පබ්බායජථ ම’’න්ති. අම්ම, කිං වයදසි, ඉදිං කුලිං බහුවිභවිං, ත්වඤ්ච 

අම්හාකිංඑකධීහ ා, නලබ්භා යා පබ්බජිතුන්ති.සා පුනප්පුනිංයාචිත්වාපි 

මා ාපිතූනිං සන්තිකා පබ්බජ්ජිං අලභමානා චින්ය සි ‘‘යහොතු, පතිකුලිං
ග ා සාමිකිං ආරායධත්වා පබ්බජිස්සාමී’’ති. සා වයප්පත් ා පතිකුලිං 
ගන්ත්වාපතියදව ාහුත්වාසීලවතීකලොණධම්මාඅගාරිංඅජ්ඣාවසි. 

අථස්සා සිංවාසමන්වාය කුච්ඡියිං ගබ්යභො පතිට්ඨහි. සා ගබ්භස්ස 

පතිට්ඨි භාවිං න අඤ්ඤාසි. අථ  ස්මිිං නගයර නක්ඛත් ිං යඝොසයිිංසු, 

සකලනගරවාසියනො නක්ඛත් ිං කීළිිංසු, නගරිං යදවනගරිං විය
අලඞ්ක පටියත් ිං අයහොසි. සා පන  ාව උළාරායපි නක්ඛත් කීළාය

වත් මානාය අත් යනො සරීරිං න විලිම්පති නාලඞ්කයරොති, 
පකතියවයසයනවවිචරති. 

අථනිංසාමියකොආහ–‘‘භද්යද, සකලනගරිංනක්ඛත් නිස්සි ිං, ත්විං 

පනසරීරිංනප්පටිජග්ගසී’’ති.අයෙපුත් , ද්වත්තිිංසායයමකුණයපහිපූරි ිං
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සරීරිං, කිංඉමිනා අලඞ්කය න, අයඤ්හිකායයො යනවයදවනිම්මිය ො, න

බ්රහ්මනිම්මිය ො, න සුවණ්ණමයයො, නමණිමයයො, නහරිචන්දනමයයො, න

පුණ්ඩරීකකුමුදුප්පලගබ්භසම්භූය ො, න අමය ොසධපූරිය ො, අථ යඛො

කුණයප ජාය ො, මා ායපත්තිකසම්භයවො, 

අනිච්චුච්ඡාදනපරිමද්දනයභදනවිද්ධිංසනධම්යමො, කටසිවඩ්ඪයනො, 

 ණ්හූපාදින්යනො, යසොකානිං නිදානිං, පරියදවානිං වත්ථු, සබ්බයරොගානිං

ආලයයො, කම්මකරණානිංපටිග්ගයහො, අන්ය ොපූති, බහිනිච්චපග්ඝරයණො, 

කමිකුලානිං ආවායසො, සිවථිකපයාය ො, මරණපරියයොසායනො, 
සබ්බයලොකස්සචක්ඛුපයථවත් මායනොපි– 

‘‘අට්ඨිනහාරුසිංයුත්ය ො,  චමිංසාවයලපයනො; 

ඡවියාකායයොපටිච්ඡන්යනො, යථාභූ ිංනදිස්සති. 

‘‘අන් පූයරොඋදරපූයරො, යකනයපළස්සවත්ථියනො; 

හදයස්සපප්ඵාසස්ස, වක්කස්සපිහකස්සච. 

‘‘සිඞ්ඝාණිකායයඛළස්ස, යසදස්සචයමදස්සච; 

යලොහි ස්සලසිකාය, පිත් ස්සචවසායච. 

‘‘අථස්සනවහියසොය හි, අසුචීසවතිසබ්බදා; 

අක්ඛිම්හාඅක්ඛිගූථයකො, කණ්ණම්හාකණ්ණගූථයකො. 

‘‘සිඞ්ඝාණිකා චනාසය ො, මුයඛනවමය කදා; 

පිත් ිංයසම්හඤ්චවමති, කායම්හායසදජල්ලිකා. 

‘‘අථස්සසුසිරිංසීසිං, මත්ථලුඞ්ගස්සපූරි ිං; 

සුභය ොනිංමඤ්ඤතිබායලො, අවිජ්ජායපුරක්ඛය ො. (සු.නි. 196-

201); 

‘‘අනන් ාදීනයවොකායයො, විසරුක්ඛසමූපයමො; 

ආවායසොසබ්බයරොගානිං, පුඤ්යජො දුක්ඛස්සයකවයලො. (අප. යථර 

2.54.55); 

‘‘සයචඉමස්සකායස්ස, අන්ය ොබාහිරයකොසියා; 

දණ්ඩිංනූනගයහත්වාන, කායකයසොයණචවාරයය. 

‘‘දුග්ගන්යධොඅසුචිකායයො, කුණයපොඋක්කරූපයමො; 

නින්දිය ොචක්ඛුභූය හි, කායයොබාලාභිනන්දිය ො. 

‘‘අල්ලචම්මපටිච්ඡන්යනො, නවද්වායරොමහාවයණො; 

සමන් ය ොපග්ඝරති, අසුචීපූතිගන්ධියයො’’ති.(විසුද්ධි. 1.122); 
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අයෙපුත් , ඉමිං කායිං අලඞ්කරිත්වා කිං කරිස්සාමි? නනු ඉමස්ස

අලඞ්ක කරණිං ගූථපුණ්ණඝටස්ස බහි චිත් කම්මකරණිං විය යහොතීති? 

යසට්ඨිපුත්ය ො  ස්සා වචනිං සුත්වා ආහ ‘‘භද්යද, ත්විං ඉමස්ස සරීරස්ස

ඉයම යදොයස පස්සමානා කස්මා න පබ්බජසී’’ති? ‘‘අයෙපුත් , අහිං

පබ්බජ්ජිංලභමානාඅජ්යජවපබ්බයජයෙ’’න්ති.යසට්ඨිපුත්ය ො‘‘සාධු, අහිං
 ිං පබ්බායජස්සාමී’’තිවත්වාමහාදානිංපවත්ය ත්වාමහාසක්කාරිංකත්වා
මහන්ය න පරිවායරන භික්ඛුනුපස්සයිං යනත්වා  ිං පබ්බායජන්ය ො
යදවදත් පක්ඛියානිං භික්ඛුනීනිං සන්තියක පබ්බායජසි. සා පබ්බජ්ජිං
ලභිත්වාපරිපුණ්ණසඞ්කප්පා අත් මනාඅයහොසි. 

අථස්සා ගබ්යභ පරිපාකිං ගච්ඡන්ය  ඉන්ද්රියානිං අඤ්ඤථත් ිං 
හත්ථපාදපිට්ඨීනිංබහලත් ිංඋදරපටලස්සචමහන්  ිංදිස්වාභික්ඛුනියයො

 ිං පුච්ඡිිංසු‘‘අයයෙ, ත්විංගබ්භිනීවියපඤ්ඤායසි, කිංඑ ’’න්ති? අයයෙ, 

‘‘ඉදිං නාමකාරණ’’න්තිනජානාමි, සීලිංපනයමපරිපුණ්ණන්ති. අථනිං 

 ාභික්ඛුනියයොයදවදත් ස්සසන්තිකිංයනත්වායදවදත් ිංපුච්ඡිිංසු‘‘අයෙ, 

අයිං කුලධීහ ාකච්යඡනසාමිකිංආරායධත්වාපබ්බජ්ජිංලභි, ඉදානිපනස්සා

ගබ්යභො පඤ්ඤායති, මයිංඉමස්සගබ්භස්සගිහිකායලවාපබ්බජි කායලවා

ලද්ධභාවිං න ජානාම, කිංදානි කයරොමා’’ති? යදවදත්ය ො අත් යනො
අබුද්ධභායවන ච ඛන්තියමත් ානුද්දයානඤ්ච නත්ථි ාය එවිං චින්ය සි

‘‘යදවදත් පක්ඛිකා භික්ඛුනීකුච්ඡිනා ගබ්භිං පරිහරති, යදවදත්ය ො ච  ිං

අජ්ඣුයපක්ඛතියයවාති මය්හිං ගරහා උප්පජ්ජිස්සති, මයා ඉමිං 
උප්පබ්බායජතුිං වට්ටතී’’ති. යසො අවීමිංසිත්වාව යසලගුළිං පවට්ටයමායනො

විය පක්ඛන්දිත්වා‘‘ගච්ඡථ, ඉමිංඋප්පබ්බායජථා’’තිආහ. ා ස්සවචනිං
සුත්වා උට්ඨායවන්දිත්වාඋපස්සයිංග ා. 

අථ සා දහරා  ා භික්ඛුනියයො ආහ – ‘‘අයයෙ, න යදවදත් ත්යථයරො 

බුද්යධො, නාපි මය්හිං  ස්ස සන්තියක පබ්බජ්ජා, යලොයක පන

අග්ගපුග්ගලස්ස සම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තියකමය්හිං පබ්බජ්ජා, සා ච පන

යම දුක්යඛන ලද්ධා, මා නිං අන් රධායපථ, එථ මිං ගයහත්වා සත්ථු
සන්තිකිං යජ වනිං ගච්ඡථා’’ති.  ා  ිං ආදාය රාජගහා
පඤ්චචත් ාලීසයයොජනිකිං මග්ගිං අතික්කම්ම අනුපුබ්යබන යජ වනිං
පත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා  මත්ථිං ආයරොයචසුිං. සත්ථා චින්ය සි –

‘‘කඤ්චාපි ගිහිකායල එතිස්සා ගබ්යභො පතිට්ඨිය ො, එවිං සන්ය පි
‘සමයණො යගො යමො යදවදත්ය න ජහි ිං ආදාය චරතී’ති තිත්ථියානිං
ඔකායසො භවිස්සති.  ස්මා ඉමිං කථිං පච්ඡින්දිතුිං සරාජිකාය පරිසාය 
මජ්යඣ ඉමිං අධිකරණිං විනිච්ඡිතුිං වට්ටතී’’ති. පුනදිවයස රාජානිං
පයසනදියකොසලිං මහාඅනාථපිණ්ඩිකිං චූළඅනාථපිණ්ඩිකිං විසාඛිං
මහාඋපාසිකිං අඤ්ඤානි ච අභිඤ්ඤා ානි මහාකුලානි පක්යකොසායපත්වා
සායන්හසමයය චතූසු පරිසාසු සන්නිපති ාසු උපාලිත්යථරිං ආමන්ය සි 

‘‘ගච්ඡ, ත්විංචතුපරිසමජ්යඣඉමිස්සාදහරභික්ඛුනියාකම්මිංයසොයධහී’’ති.
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පටුන 

‘‘සාධු, භන්ය ’’ති යථයරො පරිසමජ්ඣිං ගන්ත්වා අත් යනො
පඤ්ඤත් ාසයන නිසීදිත්වා රඤ්යඤො පුරය ො විසාඛිං උපාසිකිං

පක්යකොසායපත්වා ඉමිං අධිකරණිං පටිච්ඡායපසි ‘‘ගච්ඡ විසායඛ, ‘අයිං
දහරා අසුකමායස අසුකදිවයස පබ්බජි ා’ති  ථය ො ඤත්වා ඉමස්ස
ගබ්භස්ස පුයර වා පච්ඡා වා ලද්ධභාවිං ජානාහී’’ති. උපාසිකා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා සාණිිං පරික්ඛිපායපත්වා අන්ය ොසාණියිං දහරභික්ඛුනියා
හත්ථපාදනාභිඋදරපරියයොසානාදීනි ඔයලොයකත්වාමාසදිවයසසමායනත්වා
ගිහිභායවගබ්භස්සලද්ධභාවිං ථය ොඤත්වායථරස්ස සන්තිකිංගන්ත්වා
 මත්ථිංආයරොයචසි.යථයරොචතුපරිසමජ්යඣ ිංභික්ඛුනිිංසුද්ධිං අකාසි.
සා සුද්ධා හුත්වා භික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච සත්ථාරඤ්ච වන්දිත්වා භික්ඛුනීහි සද්ධිිං
උපස්සයයමව ග ා. සා ගබ්භපරිපාකමන්වාය පදුමුත් රපාදමූයල
පත්ථි පත්ථනිං මහානුභාවිංපුත් ිංවිජායි. 

අයථකදිවසිං රාජා භික්ඛුනුපස්සයසමීයපන ගච්ඡන්ය ො දාරකසද්දිං

සුත්වා අමච්යච පුච්ඡි. අමච්චා  ිං කාරණිං ඤත්වා ‘‘යදව, දහරභික්ඛුනී

පුත් ිං විජා ා,  ස්යසයසො සද්යදො’’ති ආහිංසු. ‘‘භික්ඛුනීනිං, භයණ, 

දාරකපටිජග්ගනිංනාමපලියබොයධො, මයිංනිංපටිජග්ගිස්සාමා’’තිරාජා ිං
දාරකිං නාටකත්ථීනිං දායපත්වා කුමාරපරිහායරන වඩ්ඪායපසි.

නාමග්ගහණදිවයස චස්ස ‘‘කස්සයපො’’ති නාමිං අකිංසු. අථ නිං
කුමාරපරිහායරන වඩ්ඪි ත් ා ‘‘කුමාරකස්සයපො’’ති සඤ්ජානිිංසු. යසො
සත් වස්සිකකායල සත්ථු සන්තියක පබ්බජිත්වා පරිපුණ්ණවස්යසො 
උපසම්පදිංලභිත්වාගච්ඡන්ය ගච්ඡන්ය කායලධම්මකථියකසුචිත්රකථී

අයහොසි. අථ නිං සත්ථා ‘‘එ දග්ගිං, භික්ඛයව, මම සාවකානිං භික්ඛූනිං

චිත් කථිකානිං යදිදිං කුමාරකස්සයපො’’ති (අ.නි. 1.209, 217) එ දග්යග

ඨයපසි. යසො පච්ඡා වම්මිකසුත්ය  (ම. නි. 1.249 ආදයයො) අරහත් ිං
පාපුණි. මා ාපිස්ස භික්ඛුනී විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා අග්ගඵලිං පත් ා.
කුමාරකස්සපත්යථයරො බුද්ධසාසයන ගගනමජ්යඣ පුණ්ණචන්යදො විය
පාකයටොජාය ො. 

අයථකදිවසිං  ථාගය ො පච්ඡාභත් ිං පිණ්ඩපා පටික්කන්ය ො
භික්ඛූනිංඔවාදිංදත්වාගන්ධකුටිිංපාවිසි.භික්ඛූඔවාදිං ගයහත්වාඅත් යනො
අත් යනොරත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසුදිවසභාගිංයඛයපත්වා සායන්හසමයය

ධම්මසභායිං සන්නිපතිත්වා ‘‘ආවුයසො, යදවදත්ය න අත් යනො
අබුද්ධභායවන යචව ඛන්තියමත් ාදීනඤ්ච අභායවන

කුමාරකස්සපත්යථයරො ච යථරී ච උයභො නාසි ා, සම්මාසම්බුද්යධො පන
අත් යනො ධම්මරාජ ාය යචව ඛන්තියමත් ානුද්දයසම්පත්තියා ච 
උභින්නම්පිය සිංපච්චයයොජාය ො’’තිබුද්ධගුයණවණ්ණයමානානිසීදිිංසු.
සත්ථා බුද්ධලීලාය ධම්මසභිං ආගන්ත්වා පඤ්ඤත් ාසයන නිසීදිත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡි. ‘‘භන්ය , 

තුම්හාකයමව ගුණකථායා’’තිසබ්බිංආයරොචයිිංසු.න, භික්ඛයව,  ථාගය ො
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ඉදායනව ඉයමසිං උභින්නිං පච්චයයො ච පතිට්ඨා ච ජාය ො, පුබ්යබපි
අයහොසියයවාති.භික්ඛූ ස්සත්ථස්සාවිභාවත්ථාය භගවන් ිංයාචිිංසු.භගවා
භවන් යරනපටිච්ඡන්නිංකාරණිංපාකටිංඅකාසි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කාරයමායන යබොධිසත්ය ො 
මිගයයොනියිං පටිසන්ධිිං ගණ්හි. යසො මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛන්ය ො

සුවණ්ණවණ්යණො අයහොසි, අක්ඛීනි පනස්ස මණිගුළසදිසානි අයහසුිං, 

සිඞ්ගානි රජ වණ්ණානි, මුඛිං රත් කම්බලපුඤ්ජවණ්ණිං, 

හත්ථපාදපරියන් ාලාඛාරසපරිකම්මක ාවිය, වාලධිචමරස්ස වියඅයහොසි, 
සරීරිං පනස්ස මහන් ිං අස්සයපො කප්පමාණිං අයහොසි. යසො
පඤ්චස මිගපරිවායරො අරඤ්යඤවාසිංකප්යපසිනායමනනියරොධමිගරාජා 
නාම. අවිදූයර පනස්ස අඤ්යඤොපි පඤ්චස මිගපරිවායරො සාඛමියගො නාම

වසති, යසොපිසුවණ්ණවණ්යණොව අයහොසි. 

ය නසමයයනබාරාණසිරාජාමිගවධප්පසුය ොයහොති, විනාමිංයසනන 

භුඤ්ජති, මනුස්සානිං කම්මච්යඡදිං කත්වා සබ්යබ යනගමජානපයද
සන්නිපාය ත්වා යදවසිකිංමිගවිංගච්ඡති.මනුස්සාචින්ය සුිං–‘‘අයිංරාජා

අම්හාකිං කම්මච්යඡදිං කයරොති, යිංනූන මයිං උයොයන මිගානිං නිවාපිං
වපිත්වා පානීයිං සම්පායදත්වා බහූ මියග උයොනිං පයවයසත්වා ද්වාරිං
බන්ධිත්වා රඤ්යඤො නියොයදයොමා’’ති. ය  සබ්යබ උයොයන මිගානිං
නිවාපතිණානි යරොයපත්වා උදකිං සම්පායදත්වා ද්වාරිං යයොයජත්වා
වාගුරානි ආදාය මුග්ගරාදිනානාවුධහත්ථා අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා මියග
පරියයසමානා‘‘මජ්යඣඨිය මියග ගණ්හිස්සාමා’’තියයොජනමත් ිංඨානිං
පරික්ඛිපිත්වා සඞ්ඛිපමානා නියරොධමිගසාඛමිගානිං වසනට්ඨානිං මජ්යඣ
කත්වා පරික්ඛිපිිංසු. අථ නිං මිගගණිං දිස්වා රුක්ඛගුම්බාදයයො ච භූමිඤ්ච
මුග්ගයරහි පහරන් ා මිගගණිං ගහනට්ඨානය ො නීහරිත්වා
අසිසත්තිධනුආදීනි ආවුධානි උග්ගිරිත්වා මහානාදිං නදන් ා  ිං මිගගණිං 

උයොනිං පයවයසත්වා ද්වාරිං පිධාය රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, 

නිබද්ධිංමිගවිං ගච්ඡන් ාඅම්හාකිංකම්මිංනායසථ, අම්යහහිඅරඤ්ඤය ො

මියගආයනත්වාතුම්හාකිං උයොනිංපූරි ිං, ඉය ොපට්ඨායය සිංමිංසානි
ඛාදථා’’තිරාජානිංආපුච්ඡිත්වා පක්කමිිංසු. 

රාජා ය සිං වචනිං සුත්වා උයොනිං ගන්ත්වා මියග ඔයලොයකන්ය ො 
ද්යව සුවණ්ණමියග දිස්වා ය සිං අභයිං අදාසි.  ය ො පට්ඨාය පනකදාචි

සයිං ගන්ත්වා එකිං මිගිං විජ්ඣිත්වා ආයනති, කදාචිස්ස භත් කාරයකො
ගන්ත්වා විජ්ඣිත්වා ආහරති. මිගා ධනුිං දිස්වාව මරණභයයන  ජ්ජි ා

පලායන්ති, ද්යව  යයො පහායර ලභිත්වා කලමන්තිපි, ගිලානාපි යහොන්ති, 
මරණම්පිපාපුණන්ති.මිගගයණො ිං පවත්තිිං යබොධිසත් ස්සආයරොයචසි.

යසො සාඛිං පක්යකොසායපත්වා ආහ – ‘‘සම්ම, බහූ මිගා නස්සන්ති, 

එකිංයසනමරි බ්යබසතිඉය ොපට්ඨායමාකණ්යඩනමියගවිජ්ඣන්තු, 
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ධම්මගණ්ඩිකට්ඨායනමිගානිංවායරොයහොතු.එකදිවසිංමමපරිසායවායරො

පාපුණාතු, එකදිවසිං  ව පරිසාය, වාරප්පත්ය ො මියගො ගන්ත්වා

ධම්මගණ්ඩිකායගීවිං ඨයපත්වානිපජ්ජතු, එවිංසන්ය මිගාකලන් ාන
භවිස්සන්තී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි. ය ො පට්ඨායවාරප්පත්ය ොව

මියගො ගන්ත්වා ධම්මගණ්ඩිකාය ගීවිං ඨයපත්වානිපජ්ජති, භත් කාරයකො
ආගන්ත්වා ත්ථනිපන්නකයමවගයහත්වා ගච්ඡති. 

අයථකදිවසිං සාඛමිගස්සපරිසායඑකස්සා ගබ්භිනිමිගියාවායරොපාපුණි.

සාසාඛිංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘සාමි, අහිංගබ්භිනී, පුත් ිං විජායිත්වාද්යවජනා

වාරිංගමිස්සාම, මය්හිංවාරිංඅතික්කායමහී’’තිආහ.යසො ‘‘න සක්කා ව

වාරිං අඤ්යඤසිං පායපතුිං, ත්වයමව තුය්හිං වාරිං ජානිස්සසි, ගච්ඡාහී’’ති 

ආහ.සා ස්සසන්තිකාඅනුග්ගහිංඅලභමානායබොධිසත් ිංඋපසඞ්කමිත්වා

 මත්ථිං ආයරොයචසි. යසො  ස්සා වචනිං සුත්වා ‘‘යහොතු ගච්ඡත්විං, අහිං
ය වාරිං අතික්කායමස්සාමී’’තිසයිං ගන්ත්වාධම්මගණ්ඩිකායසීසිං කත්වා
නිපජ්ජි. භත් කාරයකො ිං දිස්වා ‘‘ලද්ධාභයයො මිගරාජා ධම්මගණ්ඩිකාය 

නිපන්යනො, කිං නු යඛො කාරණ’’න්ති යවයගන ගන්ත්වා රඤ්යඤො
ආයරොයචසි. 

රාජා  ාවයදව රථිං ආරුය්හ මහන්ය න පරිවායරන ආගන්ත්වා 

යබොධිසත් ිං දිස්වාආහ ‘‘සම්ම මිගරාජ, නනුමයා තුය්හිං අභයිං දින්නිං, 

කස්මා ත්විං ඉධ නිපන්යනො’’ති. මහාරාජ, ගබ්භිනී මිගී ආගන්ත්වා ‘‘මම

වාරිං අඤ්ඤස්ස පායපහී’’ති ආහ, න සක්කා යඛො පන මයා එකස්ස

මරණදුක්ඛිං අඤ්ඤස්ස උපරිනික්ඛිපිතුිං, ස්වාහිං අත් යනො ජීවි ිං  ස්සා

දත්වා ස්සාසන් කිංමරණිංගයහත්වාඉධනිපන්යනො, මාඅඤ්ඤිං කඤ්චි

ආසඞ්කත්ථ, මහාරාජාති.රාජාආහ–‘‘සාමි, සුවණ්ණවණ්ණමිගරාජ, මයා

න  ාදියසො ඛන්තියමත් ානුද්දයසම්පන්යනො මනුස්යසසුපි දිට්ඨපුබ්යබො, 

ය න ය  පසන්යනොස්මි, උට්යඨහි, තුය්හඤ්ච  ස්සා ච අභයිං දම්මී’’ති.

‘‘ද්වීහි අභයය ලද්යධ අවයසසා කිං කරිස්සන්ති, නරින්දා’’ති? 

‘‘අවයසසානම්පි අභයිං දම්මි, සාමී’’ති. ‘‘මහාරාජ, එවම්පි උයොයනයයව

මිගා අභයිං ලභිස්සන්ති, යසසා කිං කරිස්සන්තී’’ති? ‘‘එය සම්පි අභයිං

දම්මි, සාමී’’ති. ‘‘මහාරාජ, මිගා  ාව අභයිං ලභන්තු, යසසා චතුප්පදාකිං

කරිස්සන්තී’’ති? ‘‘එය සම්පි අභයිං දම්මි, සාමී’’ති. ‘‘මහාරාජ, චතුප්පදා

 ාවඅභයිංලභන්තු, දිජගණාකිං කරිස්සන්තී’’ති? ‘‘එය සම්පිඅභයිංදම්මි, 

සාමී’’ති. ‘‘මහාරාජ, දිජගණා ාවඅභයිං ලභන්තු, උදයකවසන් ාමච්ඡා

කිංකරිස්සන්තී’’ති? ‘‘එය සම්පි අභයිං දම්මි, සාමී’’ති. එවිං මහාසත්ය ො
රාජානිං සබ්බසත් ානිං අභයිං යාචිත්වා උට්ඨාය රාජානිං පඤ්චසු සීයලසු

පතිට්ඨායපත්වා ‘‘ධම්මිං චර, මහාරාජ, මා ාපිතූසු පුත් ධීහ ාසු 
බ්රාහ්මණගහපතියකසු යනගමජානපයදසු ධම්මිං චරන්ය ො සමිං චරන්ය ො
කායස්ස යභදා පරිං මරණා සුගතිිං සග්ගිං යලොකිං ගමිස්සසී’’ති රඤ්යඤො
බුද්ධලීලායධම්මිංයදයසත්වා කතිපාහිංඋයොයනවසිත්වාරඤ්යඤොඔවාදිං
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දත්වා මිගගණපරිවුය ො අරඤ්ඤිං පාවිසි. සාපි යඛො මිගයධනු
පුප්ඵකණ්ණිකසදිසිං පුත් ිං විජායි. යසොකීළමායනොසාඛමිගස්සසන්තිකිං 

ගච්ඡති. අථ නිං මා ා  ස්ස සන්තිකිං ගච්ඡන් ිං දිස්වා ‘‘පුත් , ඉය ො

පට්ඨාය මා එ ස්ස සන්තිකිං ගච්ඡ, නියරොධස්යසව සන්තිකිං
ගච්යඡයොසී’’තිඔවදන්තීඉමිං ගාථමාහ– 

12. 

‘‘නියරොධයමව යසයවයෙ, නසාඛමුපසිංවයස; 

නියරොධස්මිිංම ිංයසයයෙො, යඤ්යචසාඛස්මිජීවි ’’න්ති. 

 ත්ථ නියරොධය ෙයසයෙෙයාති ා ත්විං වාඅඤ්යඤොවාඅත් යනො

හි කායමො නියරොධයමව යසයවයෙ භයජයෙ උපසඞ්කයමයෙ, න

සාඛමුපසංෙයසතිසාඛමිගිංපනනඋපසිංවයසඋපගම්මනසිංවයසයෙ, එ ිං 

නිස්සාය ජීවිකිං න කප්යපයෙ. නියරොධස්මිං  තං යසයෙයොති

නියරොධරඤ්යඤො පාදමූයල මරණම්පි යසයයෙො වරිං උත් මිං. ෙඤ්යච

සාඛස්මිජීවිතන්තියිංපනසාඛස්සසන්තියකජීවි ිං,  ිං යනවයසයයෙොන
වරිංනඋත් මන්තිඅත්යථො. 

 ය ොපට්ඨායචපනඅභයලද්ධකාමිගාමනුස්සානිංසස්සානිඛාදන්ති, 
මනුස්සා ‘‘ලද්ධාභයා ඉයම මිගා’’ති මියග පහරිතුිං වා පලායපතුිං වා න

විසහන්ති, ය  රාජඞ්ගයණසන්නිපතිත්වාරඤ්යඤො මත්ථිංආයරොයචසුිං.

රාජා ‘‘මයා පසන්යනන නියරොධමිගරාජස්ස වයරො දින්යනො, අහිං රජ්ජිං

ජයහයෙිං, නච ිං පටිඤ්ඤිංභින්දාමි, ගච්ඡථනයකොචිමමවිජිය මියග
පහරිතුිං ලභතී’’ති ආහ. නියරොධමියගො  ිං පවත්තිිං සුත්වා මිගගණිං
සන්නිපා ායපත්වා‘‘ඉය ොපට්ඨායපයරසිං සස්සිංඛාදිතුිංනලභිස්සථා’’ති
මියග ඔවදිත්වා මනුස්සානිං ආයරොචායපසි ‘‘ඉය ො පට්ඨාය සස්සකාරකා

මනුස්සාසස්සරක්ඛණත්ථිංවතිිංමාකයරොන්තු, යඛත් ිංපනආවිජ්ඣිත්වා 
පණ්ණසඤ්ඤිං බන්ධන්තූ’’ති.  ය ො පට්ඨාය කර යඛත්ය සු
පණ්ණබන්ධනසඤ්ඤා උදපාදි.  ය ො පට්ඨාය පණ්ණසඤ්ඤිං
අතික්කමනමියගො නාම නත්ථි. අයිං කර යනසිං යබොධිසත් ය ො 
ලද්ධඔවායදො. එවිං මිගගණිං ඔවදිත්වා යබොධිසත්ය ො යාව ායුකිං ඨත්වා

සද්ධිිං මියගහි යථාකම්මිං ගය ො, රාජාපි යබොධිසත් ස්ස ඔවායද ඨත්වා
පුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිං ගය ො. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනවාහිං යථරියා ච කුමාරකස්සපස්ස ච 

අවස්සයයො, පුබ්යබපි අවස්සයයො එවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා
චතුසච්චධම්මයදසනිං විනිවට්යටත්වා ද්යව වත්ථූනි කයථත්වා අනුසන්ධිිං

ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘ දා සාඛමියගො යදවදත්ය ො අයහොසි, 

පරිසාපිස්ස යදවදත් පරිසාව, මිගයධනු යථරී අයහොසි, පුත්ය ො
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කුමාරකස්සයපො, රාජා ආනන්යදො, නියරොධමිගරාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

නියරොධමිගජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[13] 3. කණ්ඩිජා කවණ්ණනා 

ධිරත්ථු කණ්ඩිනං සල් න්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
පුරාණදුතියිකාපයලොභනිං ආරබ්භ කයථසි.  ිං අට්ඨකනිපාය 

ඉන්ද්රියජා යක ආවිභවිස්සති. භගවා පන  ිං භික්ඛුිං එ දයවොච ‘‘භික්ඛු, 
පුබ්යබපි ත්විං එ ිං මාතුගාමිං නිස්සාය ජීවි ක්ඛයිං පත්වා වී ච්චිය සු
අඞ්ගායරසු පක්යකො’’ති. භික්ඛූ  ස්සත්ථස්සාවිභාවත්ථාය භගවන් ිං

යාචිිංසු, භගවාභවන් යරනපටිච්ඡන්නකාරණිං පාකටිංඅකාසි.ඉය ොපරිං
පනභික්ඛූනිංයාචනිං භවන් රපටිච්ඡන්න ඤ්චඅවත්වා‘‘අතී ිංආහරී’’ති

එත් කයමව වක්ඛාම, එත් යක වුත්ය පි යාචනඤ්ච වලාහකගබ්භය ො
චන්දනීහරණූපමාය භවන් රපටිච්ඡන්නකාරණභායවො චාති සබ්බයම ිං
යහට්ඨාවුත් නයයයනවයයොයජත්වා යවදි බ්බිං. 

අතීය මගධරට්යඨරාජගයහමගධරාජාරජ්ජිංකායරසි.මගධවාසිකානිං 
සස්සසමයය මිගානිං මහාපරිපන්යථො යහොති. ය  අරඤ්යඤ පබ්බ පාදිං
පවිසන්ති.  ත්ථ එයකො අරඤ්ඤවාසී පබ්බය යෙමියගො එකාය
ගාමන් වාසිනියා මිගයපොතිකාය සද්ධිිං සන්ථවිං කත්වා ය සිං මිගානිං
පබ්බ පාදය ො ඔරුය්හ පුන ගාමන් ිං ඔ රණකායල මිගයපොතිකාය 

පටිබද්ධචිත් ත් ාය හිසද්ධිිංයයවඔ රි.අථනිංසාආහ–‘‘ත්විංයඛොසි, 

අයෙ, පබ්බය යයෙො බාලමියගො, ගාමන්ය ො ච නාම සාසඞ්යකො

සප්පටිභයයො, මාඅම්යහහිසද්ධිිං ඔ රී’’ති.යසො ස්සාපටිබද්ධචිත් ත් ා
අනිවත්තිත්වා සද්ධිිංයයව අගමාසි. මගධවාසියනො ‘‘ඉදානි මිගානිං
පබ්බ පාදා ඔ රණකායලො’’ති ඤත්වා මග්යග පටිච්ඡන්නයකොට්ඨයකසු
තිට්ඨන්ති. ය සම්පි ද්වින්නිං ආගමනමග්යග එයකො ලුද්දයකො 
පටිච්ඡන්නයකොට්ඨයකඨිය ොයහොති.මිගයපොතිකාමනුස්සගන්ධිංඝායිත්වා
‘‘එයකො ලුද්දයකො ඨිය ො භවිස්සතී’’ති  ිං බාලමිගිං පුරය ො කත්වා සයිං
පච්ඡය ො අයහොසි. ලුද්දයකො එයකයනව සරප්පහායරන මිගිං  ත්යථව
පාය ති. මිගයපොතිකා  ස්ස විද්ධභාවිං ඤත්වා උප්පතිත්වා වා ගතියාව
පලායි. ලුද්දයකො යකොට්ඨකය ො නික්ඛමිත්වා මිගිං ඔක්කන්තිත්වා අග්ගිිං 
කත්වාවී ච්චිය සුඅඞ්ගායරසුමධුරමිංසිංපචිත්වාඛාදිත්වාපානීයිංපිවිත්වා 
අවයසසිං යලොහි බින්දූහි පග්ඝරන්ය හි කායජනාදාය දාරයක
ය ොයසන්ය ොඝරිංඅගමාසි. 

 දා යබොධිසත්ය ො  ස්මිිං වනසණ්යඩ රුක්ඛයදව ා හුත්වා
නිබ්බත්ය ො යහොති. යසො  ිං කාරණිං දිස්වා ‘‘ඉමස්ස බාලමිගස්ස මරණිං

යනව මා රිං නිස්සාය, න පි රිං නිස්සාය, අථ යඛො කාමිං නිස්සාය.

කාමනිමිත් ඤ්හි සත් ා සුගතියිං හත්ථච්යඡදාදිකිං, දුග්ගතියඤ්ච 
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පඤ්චවිධබන්ධනාදිනානප්පකාරකිං දුක්ඛිං පාපුණන්ති, පයරසිං
මරණදුක්ඛුප්පාදනම්පි නාම ඉමස්මිිං යලොයක ගරහි යමව. යිං ජනපදිං

මාතුගායමො විචායරති අනුසාසති, යසො ඉත්ථිපරිණායයකො ජනපයදොපි

ගරහිය ොයයව. යය සත් ා මාතුගාමස්ස වසිං ගච්ඡන්ති, ය පි
ගරහි ායයවා’’තිඑකායගාථායතීණිගරහවත්ථූනිදස්යසත්වා වනයදව ාසු
සාධුකාරිං දත්වා ගන්ධපුප්ඵාදීහි පූජයමානාසු මධුයරන සයරන  ිං
වනසණ්ඩිං උන්නායදන්ය ොඉමායගාථායධම්මිංයදයසසි– 

13. 

‘‘ධිරත්ථුකණ්ඩිනිංසල්ලිං, පුරිසිංගාළ්හයවධිනිං; 

ධිරත්ථු ිංජනපදිං, යත්ථිත්ථීපරිණායිකා; 

ය චාපිධික්ක ාසත් ා, යයඉත්ථීනිංවසිංග ා’’ති. 

 ත්ථ ධිරත්ථූති ගරහණත්යථ නිපාය ො, ස්වායමිධ
උත් ාසුබ්යබගවයසන ගරහයණ දට්ඨබ්යබො. උත් සිතුබ්බිග්යගො හි

යහොන්ය ො යබොධිසත්ය ො එවමාහ. කණ්ඩමස්ස අත්ථීති කණ්ඩී,  ිං 

කණ්ඩිනං.  ිංපනකණ්ඩිංඅනුපවිසනට්යඨන‘‘සල්ල’’න්තිවුච්චති,  ස්මා 

කණ්ඩිනං සල් න්ති එත්ථ සල්ලකණ්ඩිනන්ති අත්යථො. සල්ලිං වා

අස්සත්ථීතිපිසල්යලො,  ිංසල්ලිං.මහන් ිංවණමුඛිංකත්වා බලවප්පහාරිං

යදන්ය ො ගාළ්හිං විජ්ඣතීති ගාළ්හයවධීහ,  ිං  ාළ්හයෙධිනං. 

නානප්පකායරන කණ්යඩන, කුමුදපත් සණ්ඨානථයලන 
උජුකගමයනයනව සල්යලන ච සමන්නාග ිං ගාළ්හයවධිනිං පුරිසිං

ධිරත්ථූතිඅයයමත්ථඅත්යථො. පරිණායිකාතිඉස්සරාසිංවිධායිකා. ධික්කිතාති
ගරහි ා. යසසයමත්ථ උත් ානත්ථයමව. ඉය ො පරිං පන එත් කම්පි

අවත්වායිංයිංඅනුත් ානිං,  ිං යදවවණ්ණයිස්සාම.එවිංඑකායගාථාය
තීණි ගරහවත්ථූනි දස්යසත්වා යබොධිසත්ය ො වනිං උන්නායදත්වා
බුද්ධලීලායධම්මිං යදයසසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, 

සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨි භික්ඛු යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. සත්ථා
ද්යවවත්ථූනි කයථත්වාඅනුසන්ධිිංඝයටත්වාජා කිංසයමොධායනසි.ඉය ො

පරිං පන ‘‘ද්යව වත්ථූනි කයථත්වා’’ති ඉදිං අවත්වා ‘‘අනුසන්ධිිං 

ඝයටත්වා’’ති එත් කයමව වක්ඛාම, අවුත් ම්පි පන යහට්ඨා
වුත් නයයයනවයයොයජත්වා ගයහ බ්බිං. 

 දා පබ්බය යෙමියගො උක්කණ්ඨි භික්ඛු අයහොසි, මිගයපොතිකා 

පුරාණදුතියිකා, කායමසුයදොසිංදස්යසත්වාධම්මයදසකයදව ාපනඅහයමව
අයහොසින්ති. 

කණ්ඩිජා කවණ්ණනා තියා. 
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[14] 4. වා මිගජා කවණ්ණනා 

න කිරත්ථි රයසහි පාපියෙොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො 
චූළපිණ්ඩපාතිකතිස්සත්යථරිං ආරබ්භ කයථසි. සත්ථරි කර රාජගහිං
උපනිස්සාය යවළුවයන විහරන්ය  තිස්සකුමායරො නාම මහාවිභවස්ස
යසට්ඨිකුලස්ස පුත්ය ො එකදිවසිං යවළුවනිං ගන්ත්වා සත්ථු ධම්මයදසනිං
සුත්වා පබ්බජිතුකායමො පබ්බජ්ජිං යාචිත්වා මා ාපිතූහි අනනුඤ්ඤා ත් ා
පටික්ඛිත්ය ො සත් ාහිං භත් ච්යඡදිං කත්වා රට්ඨපාලත්යථයරො විය
මා ාපි යරො අනුජානායපත්වා සත්ථු සන්තියක පබ්බජි. සත්ථා  ිං 
පබ්බායජත්වා අඩ්ඪමාසමත් ිං යවළුවයන විහරිත්වා යජ වනිං අගමාසි.
 ත්රායිං කුලපුත්ය ො ය රස ධු ඞ්ගානි සමාදාය සාවත්ථියිං සපදානිං

පිණ්ඩාය චරමායනො කාලිං වීතිනායමති, ‘‘චූළපිණ්ඩපාතිකතිස්සත්යථයරො
නාමා’’ති වුත්ය  ගගන යල පුණ්ණචන්යදො විය බුද්ධසාසයන පාකයටො
පඤ්ඤාය ොඅයහොසි. 

 ස්මිිං කායල රාජගයහ නක්ඛත් කීළාය වත් මානාය යථරස්ස 

මා ාපි යරො යිං  ස්ස ගිහිකායල අයහොසි ආභරණභණ්ඩකිං,  ිං
ර නචඞ්යකොටයක නික්ඛිපිත්වා උයර ඨයපත්වා ‘‘අඤ්ඤාසු
නක්ඛත් කීළාසු අම්හාකිං පුත්ය ො ඉමිනා අලඞ්කායරන අලඞ්කය ො

නක්ඛත් ිං කීළති,  ිං යනො එකපුත් ිං ගයහත්වා සමයණො යගො යමො

සාවත්ථිනගරිංගය ො, කහිංනුයඛොයසොඑ රහිනිසින්යනො, කහිංඨිය ො’’ති
වත්වායරොදන්ති. 

අයථකා වණ්ණදාසී  ිං කුලිං ගන්ත්වා යසට්ඨිභරියිං යරොදන්තිිං දිස්වා

පුච්ඡි‘‘කිංපන, අයයෙ, යරොදසී’’ති? ‘‘සා මත්ථිංආයරොයචසි’’.‘‘කිංපන, 

අයයෙ, අයෙපුත්ය ො පියායතී’’ති? ‘‘අසුකඤ්ච අසුකඤ්චා’’ති. ‘‘සයච

තුම්යහ ඉමස්මිිං යගයහ සබ්බිං ඉස්සරියිං මය්හිං යදථ, අහිං යවො පුත් ිං 
ආයනස්සාමී’’ති. යසට්ඨිභරියා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා පරිබ්බයිං දත්වා 

මහන්ය න පරිවායරන  ිං උයයෙොයජසි ‘‘ගච්ඡ, අත් යනො බයලන මම
පුත් ිං ආයනහී’’ති. සා පටිච්ඡන්නයායන නිසින්නා සාවත්ථිිං ගන්ත්වා
යථරස්සභික්ඛාචාරවීථියිංනිවාසිං ගයහත්වායසට්ඨිකුලාආගය මනුස්යස 

යථරස්සඅදස්යසත්වා අත් යනොපරිවායරයනවපරිවු ායථරස්සපිණ්ඩාය
පවිට්ඨස්ස ආදිය ොව උළුඞ්කයාගුඤ්ච රසකභික්ඛඤ්ච දත්වා රස ණ්හාය
බන්ධිත්වාඅනුක්කයමනයගයහනිසීදායපත්වාභික්ඛිං දදමානාචඅත් යනො
වසිංඋපග භාවිංඤත්වාගිලානාලයිං දස්යසත්වා අන්ය ොගබ්යභ නිපජ්ජි.
යථයරොපි භික්ඛාචාරයවලාය සපදානිං චරන්ය ො යගහද්වාරිං අගමාසි.
පරිජයනො යථරස්ස පත් ිං ගයහත්වා යථරිං ඝයර නිසීදායපසි. යථයරො

නිසීදිත්වාව ‘‘කහිං උපාසිකා’’ති පුච්ඡි. ‘‘ගිලානා, භන්ය , තුම්හාකිං
දස්සනිං ඉච්ඡතී’’ති. යසො රස ණ්හාය බද්යධො අත් යනො ව සමාදානිං 
භින්දිත්වා  ස්සා නිපන්නට්ඨානිං පාවිසි. සා අත් යනො ආග කාරණිං
කයථත්වා  ිං පයලොයභත්වා රස ණ්හාය බන්ධිත්වා උප්පබ්බායජත්වා
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පටුන 

අත් යනො වයස ඨයපත්වා යායන නිසීදායපත්වා මහන්ය න පරිවායරන 
රාජගහයමවඅගමාසි.සාපවත්තිපාකටාජා ා. 

භික්ඛූ ධම්මසභායිං සන්නිසින්නා ‘‘චූළපිණ්ඩපාතිකතිස්සත්යථරිං කර
එකා වණ්ණදාසී රස ණ්හාය බන්ධිත්වා ආදාය ග ා’’ති කථිං
සමුට්ඨායපසුිං. සත්ථා ධම්මසභිං උපගන්ත්වා අලඞ්ක ධම්මාසයන

නිසීදිත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’තිආහ.

ය   ිං පවත්තිිං කථයිිංසු. ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව එයසො භික්ඛු

රස ණ්හාය බජ්ඣිත්වා  ස්සා වසිං ගය ො, පුබ්යබපි  ස්සා වසිං
ගය ොයයවා’’ති වත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං රඤ්යඤො බ්රහ්මදත් ස්ස සඤ්ජයයො නාම 

උයොනපායලො අයහොසි. අයථයකො වා මියගො  ිං උයොනිං ආගන්ත්වා

සඤ්ජයිං දිස්වා පලායති, සඤ්ජයයොපි න  ිං  ජ්යජත්වා නීහරති. යසො
පුනප්පුනිං ආගන්ත්වා උයොයනයයව චරති. උයොනපායලො උයොයන
නානප්පකාරානි පුප්ඵඵලානි ගයහත්වා දිවයස දිවයස රඤ්යඤො අභිහරති.

අථ නිං එකදිවසිං රාජා පුච්ඡි ‘‘සම්ම උයොනපාල, උයොයන කඤ්චි 

අච්ඡරියිං පස්සසී’’ති? ‘‘යදව, අඤ්ඤිං න පස්සාමි, එයකො පන වා මියගො

ආගන්ත්වා උයොයන චරති, එ ිං පස්සාමී’’ති. ‘‘සක්ඛිස්සති පන  ිං 
ගයහතු’’න්ති. ‘‘යථොකිං මධුිං ලභන්ය ො අන්ය ො රාජනියවසනම්පි නිං

ආයනතුිං සක්ඛිස්සාමි, යදවා’’ති. රාජා  ස්ස මධුිං දායපසි. යසො  ිං
ගයහත්වා උයොනිං ගන්ත්වා වා මිගස්ස චරණට්ඨායන තිණානි මධුනා 
මක්යඛත්වා නිලීයි. මියගො ආගන්ත්වා මධුමක්ඛි ානි තිණානි ඛාදිත්වා
රස ණ්හාය බද්යධො අඤ්ඤත්ර අගන්ත්වා උයොනයමව ආගච්ඡති.
උයොනපායලො ස්සමධුමක්ඛි තියණසුපලුද්ධභාවිංඤත්වාඅනුක්කයමන 
අත් ානිං දස්යසසි. යසො  ිං දිස්වා කතිපාහිං පලායිත්වා පුනප්පුනිං
පස්සන්ය ො විස්සාසිං ආපජ්ජිත්වා අනුක්කයමන උයොනපාලස්ස හත්යථ
ඨි තිණානිඛාදිතුිං ආරභි. 

යසො  ස්ස විස්සාසිං ආපන්නභාවිං ඤත්වා යාව රාජනියවසනා වීථිිං 
කලඤ්යජහි පරික්ඛිපිත්වා  හිිං  හිිං සාඛාභඞ්ගිං පාය ත්වා මධුලාබුකිං
අිංයස ලග්යගත්වා තිණකලාපිං උපකච්ඡයක ඨයපත්වා මධුමක්ඛි ානි
තිණානි මිගස්ස පුරය ො පුරය ො විකරන්ය ො අන්ය ොරාජනියවසනිංයයව
අගමාසි. මියග අන්ය ො පවිට්යඨ ද්වාරිං පිදහිිංසු. මියගො මනුස්යස දිස්වා
කම්පමායනො මරණභය ජ්ජිය ො අන්ය ොනියවසනඞ්ගයණ ආධාවති 

පරිධාවති. රාජා පාසාදා ඔරුය්හ  ිං කම්පමානිං දිස්වා ‘‘වා මියගො නාම

මනුස්සානිං දිට්ඨට්ඨානිං සත් ාහිං න ගච්ඡති,  ජ්ජි ට්ඨානිං යාවජීවිං න 

ගච්ඡති, යසො එවරූයපො ගහනනිස්සිය ො වා මියගො රස ණ්හාය බද්යධො

ඉදානි එවරූපිං ඨානිං ආගය ො, නත්ථි ව  යභො යලොයක රස ණ්හාය

පාප රිංනාමා’’තිඉමායගාථායධම්මයදසනිංපට්ඨයපසි – 
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14. 

‘‘නකරත්ථිරයසහිපාපියයො, ආවායසහිවසන්ථයවහිවා; 

වා මිගිංගහනනිස්සි ිං, වසමායනසිරයසහිසඤ්ජයයො’’ති. 

 ත්ථ කිරාතිඅනුස්සවනත්යථනිපාය ො. රයසහීතිජිව්හාවිඤ්යඤයයෙහි

මධුරම්බිලාදීහි. පාපියෙොති පාප යරො. ආොයසහිෙ සන්ථයෙහි ොති 
නිබද්ධවසනට්ඨානසඞ්ඛාය සු හි ආවායසසුපි මිත් සන්ථයවසුපි

ඡන්දරායගො පාපයකොව, ය හි පනසච්ඡන්දරාගපරියභොයගහිආවායසහි වා
මිත් සන්ථයවහි වා ස ගුයණනචසහස්සගුයණනචස සහස්සගුයණනච
ධුවපටියසවනට්යඨන ආහාරිං විනා ජීවිතින්ද්රියපාලනාය අභායවන ච
සච්ඡන්දරාගපරියභොගරසාව පාප රාති. යබොධිසත්ය ො පන අනුස්සවාග ිං 

වියඉමමත්ථිංකත්වා‘‘නකරත්ථිරයසහිපාපියයො, ආවායසහිවසන්ථයවහි

වා’’තිආහ.ඉදානිය සිංපාපියභාවිංදස්යසන්ය ො ‘‘ොතමි ’’න්තිආදිමාහ.

 ත්ථ  හනනිස්සිතන්තිගහනට්ඨානනිස්සි ිං.ඉදිංවුත් ිංයහොති–පස්සථ 

රසානිං පාපියභාවිං, ඉදිං නාම අරඤ්ඤාය යන ගහනනිස්සි ිං වා මිගිං

සඤ්ජයයො උයොනපායලො මධුරයසහි අත් යනො වසිං ආයනසි, සබ්බථාපි
සච්ඡන්දරාගපරියභොයගහිරයසහිනාමඅඤ්ඤිං පාප රිංලාමක රිංනත්ථීති
රස ණ්හාය ආදීනවිං කයථසි. කයථත්වා ච පන  ිං මිගිං අරඤ්ඤයමව 
යපයසසි. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව, සා වණ්ණදාසී ඉදායනව එ ිං රස ණ්හාය 

බන්ධිත්වා අත් යනො වයස කයරොති, පුබ්යබපි අකාසියයවා’’ති ඉමිං
ධම්මයදසනිංආහරිත්වා අනුසන්ධිිංඝයටත්වාජා කිංසයමොධායනසි.‘‘ දා

සඤ්ජයයො අයිං වණ්ණදාසී අයහොසි, වා මියගො චූළපිණ්ඩපාතියකො, 
බාරාණසිරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

වා මිගජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[15] 5. ඛරාදියජා කවණ්ණනා 

අට්ඨක්ඛුරං ඛරාදියෙතිඉදිං සත්ථා යජ වයනවිහරන්ය ො අඤ්ඤ රිං
දුබ්බචභික්ඛුිං ආරබ්භකයථසි.යසොකරභික්ඛුදුබ්බයචොඔවාදිංනගණ්හාති.

අථ නිං සත්ථා පුච්ඡි ‘‘සච්චිං කර ත්විං භික්ඛු දුබ්බයචො ඔවාදිං න

ගණ්හාසී’’ති? ‘‘සච්චිං භගවා’’ති. සත්ථා ‘‘පුබ්යබපි ත්විං දුබ්බච ාය
පණ්ඩි ානිංඔවාදිංඅග්ගයහත්වාපායසනබද්යධො ජීවි ක්ඛයිංපත්ය ො’’ති
වත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
මියගොහුත්වාමිගගණපරිවුය ොඅරඤ්යඤවසති.අථස්සභගිනිමිගීපුත් කිං

දස්යසත්වා ‘‘භාතික, අයිං ය  භාගියනයයෙො, එ ිං මිගමායිං
උග්ගණ්හායපහී’’තිපටිච්ඡායපසි.යසො ිං භාගියනයෙිං‘‘අසුකයවලායනාම
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ආගන්ත්වා උග්ගණ්හාහී’’ති ආහ. යසො වුත් යවලාය නාගච්ඡති. යථා ච

එකදිවසිං, එවිං සත්  දිවයස සත්ය ොවායද අතික්කන්ය ො යසො මිගමායිං
අනුග්ගණ්හිත්වාව විචරන්ය ො පායස බජ්ඣි. මා ාපිස්ස භා රිං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කිං ය , භාතික, භාගියනයයෙො මිගමායිං
උග්ගණ්හාපිය ො’’ති පුච්ඡි. යබොධිසත්ය ො ච ‘‘ ස්ස අයනොවාදකස්ස මා

චින් යි, න ය  පුත්ය න මිගමායා උග්ගහි ා’’ති වත්වා ඉදානිපි  ිං
අයනොවදිතුකායමොවහුත්වාඉමිං ගාථමාහ– 

15. 

‘‘අට්ඨක්ඛුරිංඛරාදියය, මිගිංවඞ්කාතිවඞ්කනිං; 

සත් හිකාලාතික්කන් ිං, නනිංඔවදිතුස්සයහ’’ති. 

 ත්ථ අට්ඨක්ඛුරන්ති එයකකස්මිිං පායද ද්වින්නිං ද්වින්නිං වයසන

අට්ඨක්ඛුරිං. ඛරාදියෙති  ිං නායමන ආලපති. මි න්ති

සබ්බසඞ්ගාහිකවචනිං. ෙඞ්කාතිෙඞ්කිනන්ති මූයල වඞ්කානි, අග්යග

අතිවඞ්කානීති වඞ්කාතිවඞ්කානි,  ාදිසානි සිඞ්ගානි අස්ස අත්ථීති

වඞ්කාතිවඞ්කී,  ිං වඞ්කාතිවඞ්කනිං. සත්තහිකා ාතික්කන්තන්තිසත් හි 

ඔවාදකායලහිඔවාදිංඅතික්කන් ිං. නනංඔෙදිතුස්සයහතිඑ ිං දුබ්බචමිගිං

අහිං ඔවදිතුිං න උස්සහාමි, එ ස්ස යම ඔවාදත්ථාය චිත් ම්පි න 
උප්පජ්ජතීති දස්යසති. අථනිං දුබ්බචමිගිං පායසබද්ධිංලුද්යදො මායරත්වා
මිංසිං ආදායපක්කාමි. 

සත්ථාපි ‘‘න ත්විං භික්ඛු ඉදායනව දුබ්බයචො, පුබ්යබපි
දුබ්බයචොයයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා

ජා කිං සයමොධායනසි. ‘‘ දා භාගියනයයෙො මියගො දුබ්බචභික්ඛු අයහොසි, 

භගිනී උප්පලවණ්ණා, ඔවාදමියගොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ඛරාදියජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[16] 6. තිපල්ලත්ථමිගජා කවණ්ණනා 

මි ං තිපල් ත්ථන්තිඉදිංසත්ථායකොසම්බියිංබදරිකාරායමවිහරන්ය ො 
සික්ඛාකාමිං රාහුලත්යථරිං ආරබ්භ කයථසි. එකස්මිඤ්හි කායල සත්ථරි
ආළවිනගරිං උපනිස්සාය අග්ගාළයව යචතියය විහරන්ය  බහූ උපාසකා

උපාසිකා භික්ඛූ භික්ඛුනියයො ච විහාරිං ධම්මස්සවනත්ථාය ගච්ඡන්ති, දිවා
ධම්මස්සවනිංයහොති.ගච්ඡන්ය පනකායල උපාසිකායයොභික්ඛුනියයොච

න ගච්ඡිිංසු, භික්ඛූ යචව උපාසකා ච අයහසුිං.  ය ො පට්ඨාය රත්තිිං
ධම්මස්සවනිං ජා ිං. ධම්මස්සවනපරියයොසායන යථරා භික්ඛූ අත් යනො
අත් යනො වසනට්ඨානානිගච්ඡන්ති.දහරාසාමයණරාචඋපාසයකහිසද්ධිිං
උපට්ඨානසාලායිං සයන්ති. ය සු නිද්දිං උපගය සු එකච්යච

ඝුරුඝුරුපස්සාසා කාකච්ඡමානා දන්ය  ඛාදන් ා නිපජ්ජිිංසු, එකච්යච 
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මුහුත් ිං නිද්දායිත්වා උට්ඨහිිංසු. ය   ිං විප්පකාරිං දිස්වා භගවය ො
ආයරොයචසුිං. භගවා ‘‘යයො පන භික්ඛු අනුපසම්පන්යනන සහයසයෙිං

කප්යපයෙපාචිත්තිය’’න්ති(පාචි.49) සික්ඛාපදිංපඤ්ඤයපත්වා යකොසම්බිිං
අගමාසි. 

 ත්ථභික්ඛූආයස්මන් ිං රාහුලිංආහිංසු – ‘‘ආවුයසො රාහුල, භගව ා 

සික්ඛාපදිං පඤ්ඤත් ිං, ඉදානි ත්විං අත් යනො වසනට්ඨානිං ජානාහී’’ති.
පුබ්යබපනය  භික්ඛූභගවතිචගාරවිං ස්සචායස්මය ොසික්ඛාකාම ිං

පටිච්ච  ිං අත් යනො වසනට්ඨානිං ආග ිං අතිවිය සඞ්ගණ්හන්ති, 
ඛුද්දකමඤ්චකිං පඤ්ඤයපත්වා උස්සීසකකරණත්ථාය චීවරිං යදන්ති.  ිං
දිවසිංපනසික්ඛාපදභයයනවසනට්ඨානම්පිනඅදිංසු.රාහුලභද්යදොපි‘‘පි ා 

යම’’ති දසබලස්ස වා, ‘‘උපජ්ඣායයො යම’’ති ධම්මයසනාපතියනො වා, 

‘‘ආචරියයො යම’’ති මහායමොග්ගල්ලානස්ස වා, ‘‘චූළපි ා යම’’ති
ආනන්දත්යථරස්ස වා සන්තිකිං අගන්ත්වා දසබලස්ස වළඤ්ජනවච්චකුටිිං
බ්රහ්මවිමානිං පවිසන්ය ො විය පවිසිත්වා වාසිං කප්යපසි. බුද්ධානඤ්හි

වළඤ්ජනකුටියිං ද්වාරිං සුපිහි ිං යහොති, ගන්ධපරිභණ්ඩක ා භූමි, 

ගන්ධදාමමාලාදාමානි ඔසාරි ායනව යහොන්ති, සබ්බරත්තිිං දීයපොඣායති. 
රාහුලභද්යදො පන න  ස්සා කුටියා ඉමිං සම්පත්තිිං පටිච්ච  ත්ථ වාසිං

උපගය ො, භික්ඛූහි පන ‘‘වසනට්ඨානිං ජානාහී’’ති වුත් ත් ා
ඔවාදගාරයවන සික්ඛාකාම ාය  ත්ථ වාසිං උපගය ො. අන් රන් රා හි
භික්ඛූ  ිංආයස්මන් ිං දූරය ොව ආගච්ඡන් ිං දිස්වා  ස්ස වීමිංසනත්ථාය
මුට්ඨිසම්මජ්ජනිිං වා කචවරඡඩ්ඩනකිං වා බහි ඛිපිත්වා  ස්මිිං ආගය  

‘‘ආවුයසො, ඉමිං යකන ඡඩ්ඩි ’’න්ති වදන්ති.  ත්ථ යකහිචි ‘‘රාහුයලො

ඉමිනා මග්යගන ගය ො’’ති වුත්ය  යසො ආයස්මා ‘‘නාහිං, භන්ය , එ ිං

ජානාමී’’ති අවත්වාව  ිං පටිසායමත්වා ‘‘ඛමථ යම, භන්ය ’’ති
ඛමායපත්වා ගච්ඡති.එවයමසසික්ඛාකායමො. 

යසො ිංසික්ඛාකාම ිංයයවපටිච්ච ත්ථවාසිංඋපගය ො. අථසත්ථා 

පුයරඅරුණිංයයවවච්චකුටිද්වායරඨත්වාඋක්කාසි, යසොපායස්මාඋක්කාසි.

‘‘යකො එයසො’’ති? ‘‘අහිං රාහුයලො’’ති නික්ඛමිත්වා වන්දි. ‘‘කස්මා ත්විං

රාහුල ඉධ නිපන්යනොසී’’ති? ‘‘වසනට්ඨානස්ස අභාවය ො’’. ‘‘පුබ්යබ හි, 

භන්ය , භික්ඛූ මම සඞ්ගහිං කයරොන්ති, ඉදානි අත් යනො ආපත්තිභයයන

වසනට්ඨානිං න යදන්ති, ස්වාහිං ‘ඉදිං අඤ්යඤසිං අසඞ්ඝට්ටනට්ඨාන’න්ති
ඉමිනාකාරයණනඉධ නිපන්යනොස්මීති.අථභගවය ො‘‘රාහුලිං ාවභික්ඛූ

එවිං පරිච්චජන්ති, අඤ්යඤ කුලදාරයක පබ්බායජත්වා කිං කරිස්සන්තී’’ති
ධම්මසිංයවයගොඋදපාදි. 

අථ භගවා පාය ොව භික්ඛූ සන්නිපා ායපත්වා ධම්මයසනාපතිිං පුච්ඡි 

‘‘ජානාසි පන ත්විං, සාරිපුත් , අජ්ජ කත්ථචි රාහුලස්ස වුත්ථභාව’’න්ති? 

‘‘න ජානාමි, භන්ය ’’ති. ‘‘සාරිපුත් , අජ්ජ රාහුයලො වච්චකුටියිං වසි, 
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සාරිපුත් , තුම්යහ රාහුලිං එවිං පරිච්චජන් ා අඤ්යඤ කුලදාරයක

පබ්බායජත්වාකිංකරිස්සථ? එවඤ්හිසන්ය ඉමස්මිිංසාසයනපබ්බජි ාන

පතිට්ඨා භවිස්සන්ති, ඉය ො දානි පට්ඨාය අනුපසම්පන්යනන එකිං ද්යව
දිවයස අත් යනො සන්තියක වසායපත්වා  තියදිවයස ය සිං වසනට්ඨානිං
ඤත්වා බහි වායසථා’’ති ඉමිං අනුපඤ්ඤත්තිිං කත්වා පුන සික්ඛාපදිං 
පඤ්ඤයපසි. 

 ස්මිිං සමයය ධම්මසභායිං සන්නිසින්නා භික්ඛූ රාහුලස්ස ගුණකථිං 

කයථන්ති ‘‘පස්සථාවුයසො, යාව සික්ඛාකායමො ව ායිං රාහුයලො, ‘ ව

වසනට්ඨානිංජානාහී’ති වුත්ය ොනාම ‘අහිං දසබලස්සපුත්ය ො, තුම්හාකිං
යසනාසනස්මා තුම්යහයයව නික්ඛමථා’ති එකිං භික්ඛුම්පි අප්පටිප්ඵරිත්වා
වච්චකුටියිංවාසිංකප්යපසී’’ති.එවිංය සු කථයමායනසුසත්ථාධම්මසභිං

ගන්ත්වාඅලඞ්ක ාසයනනිසීදිත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථාය

සන්නිසින්නා’’තිආහ.‘‘භන්ය , රාහුලස්සසික්ඛාකාමකථාය, න අඤ්ඤාය

කථායා’’ති.සත්ථා‘‘න, භික්ඛයව, රාහුයලොඉදායනවසික්ඛාකායමො, පුබ්යබ 
තිරච්ඡානයයොනියිං නිබ්බත්ය ොපි සික්ඛාකායමොයයවා’’ති වත්වා අතී ිං
ආහරි. 

අතීය  රාජගයහඑයකො මගධරාජාරජ්ජිංකායරසි. දායබොධිසත්ය ො
මිගයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා මිගගණපරිවුය ො අරඤ්යඤ වසති. අථස්ස

භගිනී අත් යනො පුත් කිං උපයනත්වා ‘‘භාතික, ඉමිං ය  භාගියනයෙිං
මිගමායිං සික්ඛායපහී’’ති ආහ. යබොධිසත්ය ො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා 

‘‘ගච්ඡ,  ා , අසුකයවලාය නාම ආගන්ත්වා සික්යඛයොසී’’ති ආහ. යසො
මාතුයලන වුත් යවලිංඅනතික්කමිත්වා ිංඋපසඞ්කමිත්වාමිගමායිංසික්ඛි.

යසොඑකදිවසිංවයන විචරන්ය ොපායසනබද්යධොබද්ධරවිංරවි, මිගගයණො
පලායිත්වා‘‘පුත්ය ොය පායසන බද්යධො’’ති ස්සමාතුයාආයරොයචසි.සා

භාතු සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘භාතික, භාගියනයයෙො ය  මිගමායිං
සික්ඛාපිය ො’’ති පුච්ඡි. යබොධිසත්ය ො ‘‘මා ත්විං පුත් ස්ස කඤ්චි පාපකිං

ආසඞ්ක, සුග්ගහි ා ය න මිගමායා, ඉදානි  ිං හාසයමායනො
ආගච්ඡිස්සතී’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

16. 

‘‘මිගිංතිපල්ලත්ථමයනකමායිං, අට්ඨක්ඛුරිංඅඩ්ඪරත් ාපපායිිං; 

එයකන යසොය න ඡමාස්සසන්ය ො, ඡහි කලාහිතියභොති 
භාගියනයයෙො’’ති. 

 ත්ථ මි න්ති භාගියනයෙමිගිං. තිපල් ත්ථන්ති පල්ලත්ථිං වුච්චති

සයනිං, උයභොහි පස්යසහි උජුකයමව ච නිපන්නකවයසනාති තීහාකායරහි

පල්ලත්ථිං අස්ස, තීණි වා පල්ලත්ථානි අස්සාති තිපල්ලත්යථො,  ිං

තිපල්ලත්ථිං. අයනක ාෙන්ති බහුමායිං බහුවඤ්චනිං. අට්ඨක්ඛුරන්ති
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එයකකස්මිිංපායද ද්වින්නිංද්වින්නිංවයසනඅට්ඨහිඛුයරහිසමන්නාග ිං. 

අඩ්ඪරත්තාපපායින්තිපුරිමයාමිංඅතික්කමිත්වාමජ්ඣිමයායම අරඤ්ඤය ො
ආගම්ම පානීයස්ස පිවනය ො අඩ්ඪරත්ය ආපිං පිවතීති අඩ්ඪරත් ාපපායී.
 ිං අඩ්ඪරත්ය  අපායින්ති අත්යථො. මම භාගියනයෙිං මිගිං අහිං සාධුකිං

මිගමායිං උග්ගණ්හායපසිිං.කථිං? යථා එයකනයසොයතනඡ ාස්සසන්යතො, 

ඡහි ක ාහිතියභොති භාගියනයෙයොති. ඉදිං වුත් ිං යහොති – අහඤ්හි  ව

පුත් ිං  ථා උග්ගණ්හායපසිිං, යථා එකස්මිිං උපරිමනාසිකායසොය  වා ිං
සන්නිරුම්භිත්වාපථවියා අල්ලීයනනඑයකනයහට්ඨිමයසොය න ත්යථව

ඡමායිං අස්සසන්ය ො ඡහි කලාහි ලුද්දකිං අතියභොති, ඡහි යකොට්ඨායසහි

අජ්යඣොත්ථරති වඤ්යචතීති අත්යථො. ක මාහි ඡහි? චත් ායරො පායද

පසායරත්වා එයකන පස්යසන යසයොය, ඛුයරහි තිණපිංසුඛණයනන, 

ජිව්හානින්නාමයනන උදරස්ස උද්ධුමා භාවකරයණන, 

උච්චාරපස්සාවවිස්සජ්ජයනන, වා සන්නිරුම්භයනනාති. 

අපයරො නයයො – පායදන පිංසුිං ගයහත්වා අභිමුඛාකඩ්ඪයනන, 

පටිපණාමයනන, උයභොසු පස්යසසු සඤ්චරයණන, උදරිං උද්ධිං

පක්ඛිපයනන, අයධො අවක්ඛිපයනනාති ඉමාහි ඡහිකලාහි යථා අතියභොති, 

‘‘මය ො අය’’න්ති සඤ්ඤිං උප්පායදත්වා වඤ්යචති, එවිං  ිං මිගමායිං
උග්ගණ්හායපසින්තිදීයපති. 

අපයරො නයයො –  ථා නිං උග්ගණ්හායපසිිං, යථා එයකන යසොය න 
ඡමාස්සසන්ය ො ඡහි කලාහිති ද්වීසුපි නයයසු දස්සිය හි ඡහි කාරයණහි

කලාහිති කලායිස්සති, ලුද්දිං වඤ්යචස්සතීති අත්යථො. යභොතීති භගිනිිං

ආලපති. භාගියනයෙයොති එවිං ඡහි කාරයණහි වඤ්චනකිං භාගියනයෙිං
නිද්දිසති. එවිං යබොධිසත්ය ො භාගියනයෙස්ස මිගමායාය සාධුකිං
උග්ගහි භාවිංදස්යසන්ය ොභගිනිිංසමස්සායසති. 

යසොපි මිගයපො යකො පායස බද්යධො අවිප්ඵන්දිත්වායයව භූමියිං 
මහාඵාසුකපස්යසනපායදපසායරත්වානිපන්යනොපාදානිංආසන්නට්ඨායන
ඛුයරයහව පහරිත්වා පිංසුඤ්ච තිණානි ච උප්පායටත්වා උච්චාරපස්සාවිං
විස්සජ්යජත්වාසීසිංපාය ත්වා ජිව්හිංනින්නායමත්වාසරීරිංයඛළකලින්නිං
කත්වාවා ග්ගහයණනඋදරිංඋද්ධුමා කිං කත්වාඅක්ඛීනිපරිවත්ය ත්වා
යහට්ඨා නාසිකායසොය න වා ිං සඤ්චරායපන්ය ො 
උපරිමනාසිකායසොය න වා ිං සන්නිරුම්භිත්වා සකලසරීරිං ථද්ධභාවිං

ගාහායපත්වාම ාකාරිං දස්යසසි.නීලමක්ඛිකාපිනිංසම්පරිවායරසුිං,  ස්මිිං
 ස්මිිංඨායනකාකානිලීයිිංසු. ලුද්යදොආගන්ත්වාඋදරිංහත්යථනපහරිත්වා

‘‘අතිපාය ොවබද්යධොභවිස්සති, පූතියකො ජාය ො’’ති ස්සබන්ධනරජ්ජුකිං
යමොයචත්වා ‘‘එත්යථවදානිනිංඋක්කන්තිත්වාමිංසිං ආදායගමිස්සාමී’’ති
නිරාසඞ්යකො හුත්වා සාඛාපලාසිං ගයහතුිං ආරද්යධො. මිගයපො යකොපි 
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උට්ඨාය චතූහි පායදහි ඨත්වා කායිං විධුනිත්වා ගීවිං පසායරත්වා
මහාවාය න ඡින්නවලාහයකොවියයවයගනමාතුසන්තිකිංඅගමාසි. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව, රාහුයලො ඉදායනව සික්ඛාකායමො, පුබ්යබපි
සික්ඛාකායමොයයවා’’තිඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා

ජා කිංසයමොධායනසි–‘‘ දාභාගියනයෙමිගයපො යකොරාහුයලොඅයහොසි, 

මා ා උප්පලවණ්ණා, මාතුලමියගොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

තිපල්ලත්ථමිගජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[17] 7. මාලු ජා කවණ්ණනා 

කායළ ො ෙදි ො ජුණ්යහති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො ද්යව 

වුඩ්ඪපබ්බජිය  ආරබ්භ කයථසි. ය  කර යකොසලජනපයද එකස්මිිං 

අරඤ්ඤාවායසවසන්ති.එයකොකාළත්යථයරොනාම, එයකොජුණ්හත්යථයරො

නාම.අයථකදිවසිං ජුණ්යහොකාළිංපුච්ඡි‘‘භන්ය කාළ, සී ිංනාමකස්මිිං
කායල යහොතී’’ති. යසො ‘‘කායළ යහොතී’’ති ආහ. අයථකදිවසිං කායළො

ජුණ්හිංපුච්ඡි–‘‘භන්ය ජුණ්හ, සී ිංනාමකස්මිිං කායලයහොතී’’ති.යසො
‘‘ජුණ්යහ යහොතී’’ති ආහ. ය  උයභොපි අත් යනො කඞ්ඛිං ඡින්දිතුිං 

අසක්යකොන් ා සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා ‘‘භන්ය , 
සී ිං නාම කස්මිිං කායල යහොතී’’ති පුච්ඡිිංසු. සත්ථා ය සිං කථිං සුත්වා

‘‘පුබ්යබපි අහිං, භික්ඛයව, තුම්හාකිං ඉමිං පඤ්හිං කයථසිිං, 
භවසඞ්යඛපග ත් ාපනන සල්ලක්ඛයිත්ථා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  එකස්මිිං පබ්බ පායද සීයහො ච බෙග්යඝො ච ද්යව සහායා 
එකස්සායයවගුහායවසන්ති. දායබොධිසත්ය ොපිඉසිපබ්බජ්ජිංපබ්බජිත්වා 
 ස්මිිංයයව පබ්බ පායද වසති. අයථකදිවසිං ය සිං සහායකානිං සී ිං
නිස්සාය විවායදො උදපාදි. බෙග්යඝො ‘‘කායළයයව සී ිං යහොතී’’ති ආහ.
සීයහො ‘‘ජුණ්යහයයවසී ිංයහොතී’’තිආහ.ය  උයභොපිඅත් යනොකඞ්ඛිං
ඡින්දිතුිංඅසක්යකොන් ායබොධිසත් ිංපුච්ඡිිංසු.යබොධිසත්ය ො ඉමිංගාථමාහ
– 

17. 

‘‘කායළවායදිවාජුණ්යහ, යදාවායතිමාලුය ො; 

වා ජානිහිසී ානි, උයභොත්ථමපරාජි ා’’ති. 

 ත්ථ කායළොෙදිො ජුණ්යහතිකාළපක්යඛවාජුණ්හපක්යඛවා. ෙදා

ොෙති  ාලුයතොති යස්මිිං සමයය පුරත්ථිමාදියභයදො වාය ො වායති,  ස්මිිං

සමයය සී ිං යහොති. කිංකාරණා? ොතජානි හි සීතානි, යස්මා වාය  

විජ්ජන්ය යයවසී ානියහොන්ති, කාළපක්යඛොවාජුණ්හපක්යඛොවාඑත්ථ

අපමාණන්ති වුත් ිංයහොති. උයභොත්ථ පරාජිතාතිඋයභොපිතුම්යහඉමස්මිිං 
පඤ්යහඅපරාජි ාති.එවිංයබොධිසත්ය ොය සහායයකසඤ්ඤායපසි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා සී ෙග්ය ො 

151 

පටුන 

සත්ථාපි‘‘භික්ඛයව, පුබ්යබපිමයාතුම්හාකිංඅයිංපඤ්යහො කථිය ො’’ති

ඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාසච්චානිපකායසසි, සච්චපරියයොසායන ද්යවපි
යථරා යසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨහිිංසු. සත්ථා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං

සයමොධායනසි ‘‘ දා බෙග්යඝො කායළො අයහොසි, සීයහො ජුණ්යහො, 
පඤ්හවිස්සජ්ජනක ාපයසොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මාලු ජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[18] 8. ම කභත් ජා කවණ්ණනා 

එෙං යච සත්තා ජායනෙුන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ම කභත් ිංආරබ්භකයථසි. ස්මිඤ්හිකායලමනුස්සාබහූඅයජළකාදයයො 
මායරත්වාකාලකය ඤා යකඋද්දිස්සම කභත් ිංනාමයදන්ති.භික්ඛූ

ය මනුස්යස ථා කයරොන්ය දිස්වාසත්ථාරිංපුච්ඡිිංසු‘‘එ රහි, භන්ය , 
මනුස්සා බහූ පායණ ජීවි ක්ඛයිං පායපත්වා ම කභත් ිං නාම යදන්ති.

අත්ථි නු යඛො, භන්ය , එත්ථ වුඩ්ඪී’’ති? සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, 

‘ම කභත් ිං දස්සාමා’ති කය පි පාණාතිපාය  කාචි වුඩ්ඪි නාම අත්ථි, 
පුබ්යබ පණ්ඩි ා ආකායස නිසජ්ජ ධම්මිං යදයසත්වා එත්ථ ආදීනවිං 
කයථත්වා සකලජම්බුදීපවාසියක එ ිං කම්මිං ජහායපසුිං. ඉදානි පන
භවසඞ්යඛපග ත් ාපුන පාතුභූ ’’න්තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  එයකො තිණ්ණිං 
යවදානිං පාරගූ දිසාපායමොක්යඛො ආචරියබ්රාහ්මයණො ‘‘ම කභත් ිං

දස්සාමී’’තිඑකිංඑළකිං ගාහායපත්වාඅන්ය වාසියකආහ–‘‘ ා ා, ඉමිං
එළකිං නදිිං යනත්වා න්හායපත්වා කණ්යඨ මාලිං පරික්ඛිපිත්වා
පඤ්චඞ්ගුලිකිං දත්වා මණ්යඩත්වා ආයනථා’’ති. ය  ‘‘සාධූ’’ති
පටිස්සුණිත්වා ිංආදායනදිිංගන්ත්වාන්හායපත්වා මණ්යඩත්වානදීතීයර
ඨයපසුිං.යසොඑළයකොඅත් යනොපුබ්බකම්මිංදිස්වා ‘‘එවරූපානාම දුක්ඛා
අජ්ජ මුච්චිස්සාමී’’ති යසොමනස්සජාය ො මත්තිකාඝටිං භින්දන්ය ො විය 
මහාහසි ිංහසිත්වාපුන‘‘අයිංබ්රාහ්මයණොමිංඝාය ත්වාමයාලද්ධදුක්ඛිං 
ලභිස්සතී’’ති බ්රාහ්මයණ කාරුඤ්ඤිං උප්පායදත්වා මහන්ය න සද්යදන
පයරොදි. 

අථනිංය මාණවාපුච්ඡිිංසු‘‘සම්මඑළක, ත්විංමහාසද්යදනහසියචව

යරොදි ච, යකන නු යඛො කාරයණන හසි, යකන කාරයණන පයරොදී’’ති? 

‘‘තුම්යහ මිං ඉමිං කාරණිං අත් යනො ආචරියස්ස සන්තියක
පුච්යඡයොථා’’ති. ය   ිං ආදාය ගන්ත්වා ඉදිං කාරණිං ආචරියස්ස

ආයරොයචසුිං. ආචරියයො ය සිං වචනිං සුත්වා එළකිං පුච්ඡි ‘‘කස්මා ත්විං

එළක, හසි, කස්මා යරොදී’’ති? එළයකො අත් නා ක කම්මිං

ජාතිස්සරඤායණන අනුස්සරිත්වා බ්රාහ්මණස්ස කයථසි ‘‘අහිං, බ්රාහ්මණ, 
පුබ්යබ  ාදියසොව මන් ජ්ඣායකබ්රාහ්මයණො හුත්වා ‘ම කභත් ිං
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දස්සාමී’ති එකිං එළකිං මායරත්වා ම කභත් ිං අදාසිිං, ස්වාහිං එකස්ස
එළකස්ස ඝාති ත් ා එයකනූයනසු පඤ්චසු අත් භාවසය සු සීසච්යඡදිං

පාපුණිිං, අයිංයම යකොටියිංඨිය ො පඤ්චසතියමොඅත් භායවො, ස්වාහිං‘අජ්ජ
එවරූපා දුක්ඛා මුච්චිස්සාමී’ති යසොමනස්සජාය ො ඉමිනා කාරයණන හසිිං.
යරොදන්ය ො පන ‘අහිං  ාව එකිං එළකිං මායරත්වා පඤ්ච ජාතිස ානි

සීසච්යඡදදුක්ඛිංපත්වාඅජ්ජ ම්හාදුක්ඛාමුච්චිස්සාමි, අයිංපන බ්රාහ්මයණො
මිංමායරත්වාඅහිංවියපඤ්චජාතිස ානිසීසච්යඡදදුක්ඛිංලභිස්සතී’ති  යි

කාරුඤ්යඤන යරොදි’’න්ති. ‘‘එළක, මා භායි, නාහිං  ිං මායරස්සාමී’’ති. 

‘‘බ්රාහ්මණ, කිං වයදසි,  යි මායරන්ය පි අමායරන්ය පින සක්කා අජ්ජ

මයාමරණා මුච්චිතු’’න්ති. ‘‘එළක, මාභායි, අහිංය ආරක්ඛිංගයහත්වා

 යාසද්ධිිංයයව විචරිස්සාමී’’ති.‘‘බ්රාහ්මණ, අප්පමත් යකො වආරක්යඛො, 
මයාක පාපිංපනමහන් ිං බලව’’න්ති. 

බ්රාහ්මයණො එළකිං මුඤ්චිත්වා ‘‘ඉමිං එළකිං කස්සචිපි මායරතුිං න 
දස්සාමී’’ති අන්ය වාසියක ආදාය එළයකයනව සද්ධිිං විචරි. එළයකො
විස්සට්ඨමත්ය ොව එකිං පාසාණපිට්ඨිිං නිස්සාය ජා ගුම්යබ ගීවිං
උක්ඛිපිත්වා පණ්ණානි ඛාදිතුිං ආරද්යධො.  ඞ්ඛණඤ්යඤව  ස්මිිං

පාසාණපිට්යඨඅසනිපති,  ය ො එකා පාසාණසකලිකාඡිජ්ජිත්වාඑළකස්ස

පසාරි ගීවායපතිත්වාසීසිංඡින්දි, මහාජයනො සන්නිපති. දායබොධිසත්ය ො 
 ස්මිිංඨායනරුක්ඛයදව ාහුත්වා නිබ්බත්ය ො.යසොපස්සන් ස්යසව ස්ස
මහාජනස්ස යදව ානුභායවන ආකායස පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා ‘‘ඉයම
සත් ා එවිං පාපස්ස ඵලිං ජානමානා අප්යපවනාම පාණාතිපා ිං න 

කයරයය’’න්තිමධුරස්සයරනධම්මිංයදයසන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

18. 

‘‘එවිංයචසත් ාජායනයයිං, දුක්ඛායිංජාතිසම්භයවො; 

නපායණොපාණිනිංහඤ්යඤ, පාණඝාතීහියසොචතී’’ති. 

 ත්ථ එෙංයචසත්තාජායනෙුන්තිඉයම සත් ාඑවිංයචජායනයයිං.

කථිං? දුක්ඛාෙං ජාතිසම්භයෙොති අයිං  ත්ථ  ත්ථ ජාති ච ජා ස්ස
අනුක්කයමන වඩ්ඪිසඞ්ඛාය ො සම්භයවො ච 
ජරාබොධිමරණඅප්පියසම්පයයොගපියවිප්පයයොගහත්ථපාදච්යඡදාදීනිං

දුක්ඛානිං වත්ථුභූ ත් ා ‘‘දුක්යඛො’’ති යදි ජායනයයිං. නපායණො පාණිනං 

හඤ්යඤති ‘‘පරිං වධන්ය ො ජාතිසම්භයව වධිං ලභති, ළියළන්ය ො ළිළිං
ලභතී’’ති ජාතිසම්භවස්ස දුක්ඛවත්ථු ාය දුක්ඛභාවිං ජානන්ය ො යකොචි

පායණො අඤ්ඤිං පාණිනිං න හඤ්යඤ, සත්ය ො සත් ිං න හයනයොති

අත්යථො. කිංකාරණා? පාණඝාතී හි යසොචතීති, යස්මා සාහත්ථිකාදීසු ඡසු
පයයොයගසු යයන යකනචි පයයොයගන පරස්ස ජීවිතින්ද්රියුපච්යඡදයනන
පාණඝාතී පුග්ගයලො අට්ඨසු මහානිරයයසු යසොළසසු උස්සදනිරයයසු
නානප්පකාරාය තිරච්ඡානයයොනියා යපත්තිවිසයය අසුරකායයති ඉයමසු
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චතූසු අපායයසු මහාදුක්ඛිං අනුභවමායනො දීඝරත් ිං
අන්ය ොනිජ්ඣායනලක්ඛයණන යසොයකන යසොචති. යථා වායිං එළයකො

මරණභයයන යසොචති, එවිං දීඝරත් ිං යසොචතීතිපි ඤත්වා න පායණො

පාණිනිංහඤ්යඤ, යකොචිපාණාතිපා කම්මිංනාමනකයරයෙ.යමොයහන
පන මූළ්හා අවිජ්ජාය අන්ධීහක ා ඉමිං ආදීනවිං අපස්සන් ා පාණාතිපා ිං
කයරොන්තීති. 

එවිංමහාසත්ය ොනිරයභයයන ජ්යජත්වාධම්මිංයදයසසි.මනුස්සා ිං 
ධම්මයදසනිං සුත්වා නිරයභයභී ා පාණාතිපා ා විරමිිංසු. යබොධිසත්ය ොපි

ධම්මිං යදයසත්වා මහාජනිං සීයල පතිට්ඨායපත්වා යථාකම්මිං ගය ො, 
මහාජයනොපි යබොධිසත් ස්ස ඔවායද ඨත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා 
යදවනගරිං පූයරසි. සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං
ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘අහිං ය න සමයයන රුක්ඛයදව ා
අයහොසි’’න්ති. 

ම කභත් ජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[19] 9. ආයාචි භත් ජා කවණ්ණනා 

සයච මුච්යච යපච්ච මුච්යචති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
යදව ානිං ආයාචනබලිකම්මිංආරබ්භකයථසි. දාකරමනුස්සාවණිජ්ජාය
ගච්ඡන් ා පායණ වධිත්වා යදව ානිං බලිකම්මිං කත්වා ‘‘මයිං
අනන් රායයන අත්ථසිද්ධිිං පත්වා ආගන්ත්වා පුන තුම්හාකිං බලිකම්මිං
කරිස්සාමා’’ති ආයාචිත්වා ගච්ඡන්ති.  ත්ථානන් රායයන අත්ථසිද්ධිිං
පත්වාආග ා ‘‘යදව ානුභායවනඉදිංජා ’’න්තිමඤ්ඤමානාබහූපායණ 

වධිත්වා ආයාචනය ො මුච්චිතුිං බලිකම්මිං කයරොන්ති,  ිං දිස්වා භික්ඛූ

‘‘අත්ථි නු යඛො, භන්ය , එත්ථ අත්යථො’’ති භගවන් ිං පුච්ඡිිංසු. භගවා
අතී ිංආහරි. 

අතීය  කාසිරට්යඨ එකස්මිිං ගාමයක කුටුම්බියකො ගාමද්වායර 
ඨි නියරොධරුක්යඛ යදව ාය බලිකම්මිං පටිජානිත්වා අනන් රායයන
ආගන්ත්වාබහූපායණ වධිත්වා ‘‘ආයාචනය ොමුච්චිස්සාමී’’තිරුක්ඛමූලිං
ගය ො.රුක්ඛයදව ාඛන්ධවිටයප ඨත්වාඉමිංගාථමාහ– 

19. 

‘‘සයචමුච්යචයපච්චමුච්යච, මුච්චමායනොහිබජ්ඣති; 

නයහවිංධීහරාමුච්චන්ති, මුත්තිබාලස්සබන්ධන’’න්ති. 

 ත්ථ සයචමුච්යචයපච්චමුච්යචතියභො පුරිස, ත්විංසයචමුච්යචයදි

මුච්චිතුකායමොසි. යපච්ච මුච්යචති යථා පරයලොයක න බජ්ඣසි, එවිං

මුච්චාහි. මුච්ච ායනො හිබජ්ඣතීතියථාපනත්විං පාණිංවධිත්වාමුච්චිතුිං 

ඉච්ඡසි, එවිංමුච්චමායනොහිපාපකම්යමනබජ්ඣති. ස්මා නයහෙං ධීරා
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මුච්චන්තීති යය පණ්ඩි පුරිසා, ය  එවිං පටිස්සවය ො න මුච්චන්ති. 

කිංකාරණා? එවරූපාහි මුත්තිබා ස්සබන්ධනං, එසා පාණාතිපා ිංකත්වා
මුත්තිනාමබාලස්සබන්ධනයමවයහොතීතිධම්මිංයදයසසි. ය ො පට්ඨාය
මනුස්සා එවරූපා පාණාතිපා කම්මා විර ා ධම්මිං චරිත්වා යදවනගරිං
පූරයිිංසු. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං 
සයමොධායනසි‘‘අහිංය නසමයයනරුක්ඛයදව ාඅයහොසි’’න්ති. 

ආයාචි භත් ජා කවණ්ණනානවමා. 

[20] 10. නළපානජා කවණ්ණනා 

දිස්ො පද නුත්තිණ්ණන්ති ඉදිං සත්ථා යකොසයලසු චාරිකිං චරමායනො
නළකපානගාමිං පත්වානළකපානයපොක්ඛරණියිංයක කවයනවිහරන්ය ො
නළදණ්ඩයක ආරබ්භ කයථසි.  දා කර භික්ඛූ නළකපානයපොක්ඛරණියිං
න්හත්වා සූචිඝරත්ථාය සාමයණයරහි නළදණ්ඩයක ගාහායපත්වා ය 

සබ්බත්ථකයමව ඡිද්යද දිස්වා සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්ය , මයිං 

සූචිඝරත්ථාය නළදණ්ඩයක ගණ්හායපම, ය  මූලය ො යාව අග්ගා

සබ්බත්ථකයමව ඡිද්දා, කිං නු යඛො එ ’’න්ති පුච්ඡිිංසු. සත්ථා ‘‘ඉදිං, 

භික්ඛයව, මය්හිං යපොරාණකඅධිට්ඨාන’’න්තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

පුබ්යබ කර යසො වනසණ්යඩො අරඤ්යඤො අයහොසි.  ස්සාපි
යපොක්ඛරණියා එයකො දකරක්ඛයසො ඔතිණ්යණොතිණ්යණ ඛාදති.  දා
යබොධිසත්ය ො යරොහි මිගයපො කප්පමායණො කපිරාජා හුත්වා
අසීතිසහස්සමත් වානරපරිවුය ො යූථිං පරිහරන්ය ො  ස්මිිං අරඤ්යඤ

වසති. යසො වානරගණස්ස ඔවාදිං අදාසි ‘‘ ා ා, ඉමස්මිිං අරඤ්යඤ

විසරුක්ඛාපි අමනුස්සපරිග්ගහි යපොක්ඛරණියයොපි යහොන්ති, තුම්යහ
අඛාදි පුබ්බිං ඵලාඵලිං ඛාදන් ා වා අළි පුබ්බිං පානීයිං පිවන් ා වා මිං
පටිපුච්යඡයොථා’’ති. ය  ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා එකදිවසිං
අග පුබ්බට්ඨානිංග ා ත්ථබහුයදව දිවසිංචරිත්වාපානීයිං ගයවසමානා
එකිං යපොක්ඛරණිිං දිස්වා පානීයිං අපිවිත්වාව යබොධිසත් ස්සාගමනිං

ඔයලොකයමානා නිසීදිිංසු.යබොධිසත්ය ොආගන්ත්වා‘‘කිං ා ා, පානීයිංන

පිවථා’’ති ආහ. ‘‘තුම්හාකිං ආගමනිං ඔයලොයකමා’’ති. ‘‘සුට්ඨු,  ා ා’’ති
යබොධිසත්ය ො යපොක්ඛරණිිං ආවිජ්ඣිත්වා පදිං පරිච්ඡින්දන්ය ො

ඔතිණ්ණයමව පස්සි, න උත්තිණ්ණිං. යසො ‘‘නිස්සිංසයිං එසා

අමනුස්සපරිග්ගහි ා’’ති ඤත්වා ‘‘සුට්ඨු යවො ක ිං,  ා ා, පානීයිං 

අපිවන්ය හි, අමනුස්සපරිග්ගහි ාඅය’’න්තිආහ. 

දකරක්ඛයසොපි ය සිං අයනො රණභාවිං ඤත්වා නීයලොදයරො
පණ්ඩරමුයඛො සුරත් හත්ථපායදො බීභච්ඡදස්සයනො හුත්වා උදකිං ද්විධා

කත්වා නික්ඛමිත්වා ‘‘කස්මා නිසින්නාත්ථ, ඔ රිත්වා පානීයිං පිවථා’’ති
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ආහ.අථනිංයබොධිසත්ය ොපුච්ඡි‘‘ත්විංඉධ නිබ්බත් දකරක්ඛයසොසී’’ති? 

‘‘ආම, අහ’’න්ති. ‘‘ත්විං යපොක්ඛරණිිං ඔතිණ්ණයක ලභසී’’ති? ‘‘ආම, 

ලභාමි, අහිං ඉයධොතිණ්ණිං අන් මයසො සකුණිකිං උපාදාය න කඤ්චි 

මුඤ්චාමි, තුම්යහපිසබ්යබඛාදිස්සාමී’’ති.‘‘නමයිංඅත් ානිංතුය්හිංඛාදිතුිං 

දස්සාමා’’ති. ‘‘පානීයිං පන පිවිස්සථා’’ති. ‘‘ආම, පානීයිං පිවිස්සාම, නච

ය  වසිං ගමිස්සාමා’’ති. ‘‘අථ කථිං පානීයිං පිවිස්සථා’’ති? කිං පනත්විං
මඤ්ඤසි ‘‘ඔ රිත්වා පිවිස්සන්තී’’ති. ‘‘මයඤ්හි අයනො රිත්වා
අසීතිසහස්සානිපිඑකයමකිංනළදණ්ඩකිං ගයහත්වාඋප්පලනායළනඋදකිං

පිවන් ාවිය වයපොක්ඛරණියාපානීයිංපිවිස්සාම, එවිංයනො ත්විංඛාදිතුිං
නසක්ඛිස්සසී’’ති.එ මත්ථිංවිදිත්වාසත්ථාඅභිසම්බුද්යධො හුත්වාඉමිස්සා
ගාථායපුරිමපදද්වයිංඅභාසි– 

20. 

‘‘දිස්වාපදමනුත්තිණ්ණිං, දිස්වායනො රි ිංපද’’න්ති. 

 ස්සත්යථො – භික්ඛයව, යසො කපිරාජා  ස්සා යපොක්ඛරණියා එකම්පි 

උත්තිණ්ණපදිංනාද්දස, ඔ රි ිං පනඔතිණ්ණපදයමව අද්දස. එවිං දිස්ො

පදං අනුත්තිණ්ණං දිස්ොන ඔතරිතං පදං ‘‘අද්ධායිං යපොක්ඛරණී
අමනුස්සපරිග්ගහි ා’’තිඤත්වාය නසද්ධිිංසල්ලපන්ය ොසපරියසොආහ
– 

‘‘නයළනොරිංපිස්සා ා’’ති; 
 ස්සත්යථො – මයිං  ව යපොක්ඛරණියිංනයළන පානීයිං පිවිස්සාමාති.

පුන මහාසත්ය ොආහ– 

‘‘යනෙ ංත්ෙංෙධිස්සසී’’ති; 
එවිං නයළන පානීයිං පිවන් ිං සපරිසම්පි මිං ත්විං යනව වධිස්සසීති 

අත්යථො. 

එවඤ්ච පන වත්වා යබොධිසත්ය ො එකිං නළදණ්ඩකිං ආහරායපත්වා

පාරමියයො ආවජ්යජත්වා සච්චකරියිං කත්වා මුයඛන ධමි, නයළො අන්ය ො 

කඤ්චි ගණ්ඨිිං අයසයසත්වා සබ්බත්ථකයමව සුසියරො අයහොසි. ඉමිනා 
නියායමන අපරම්පි අපරම්පි ආහරායපත්වා මුයඛන ධමිත්වා අදාසි. එවිං

සන්ය පින සක්කානිට්ඨායපතුිං,  ස්මාඑවිංනගයහ බ්බිං.යබොධිසත්ය ො
පන ‘‘ඉමිං යපොක්ඛරණිිං පරිවායරත්වා ජා ා සබ්යබපි නළා එකච්ඡිද්දා

යහොන්තූ’’ති අධිට්ඨාසි. යබොධිසත් ානඤ්හි හිතූපචාරස්ස මහන්  ාය
අධිට්ඨානිං සමිජ්ඣති.  ය ො පට්ඨාය සබ්යබපි  ිං යපොක්ඛරණිිං

පරිවායරත්වා උට්ඨි නළා එකච්ඡිද්දා ජා ා. ඉමස්මිඤ්හි කප්යප චත්තාරි

කප්පට්ඨිෙපාටිහාරිොනි නාම. ක මානි චත් ාරි? චන්යද සසලක්ඛණිං

සකලම්පි ඉමිං කප්පිං ඨස්සති, වට්ටකජා යක අග්ගියනො නිබ්බු ට්ඨානිං

සකලම්පි ඉමිං කප්පිං අග්ගි න ඣායිස්සති, ඝටීකාරනියවසනට්ඨානිං
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සකලම්පි ඉමිං කප්පිං අයනොවස්සකිං ඨස්සති, ඉමිං යපොක්ඛරණිිං 
පරිවායරත්වා උට්ඨි නළා සකලම්පි ඉමිං කප්පිං එකච්ඡිද්දා භවිස්සන්තීති
ඉමානි චත් ාරිකප්පට්ඨියපාටිහාරියානිනාම. 

යබොධිසත්ය ො එවිං අධිට්ඨහිත්වා එකිං නළිං ආදාය නිසීදි. ය පි 
අසීතිසහස්සවානරා එයකකිං ආදාය යපොක්ඛරණිිං පරිවායරත්වා නිසීදිිංසු.
ය පි යබොධිසත් ස්ස නයළන ආකඩ්ඪිත්වා පානීයිං පිවනකායල සබ්යබ
තීයර නිසින්නාව පිවිිංසු. එවිං ය හි පානීයය පිවිය  දකරක්ඛයසො කඤ්චි
අලභිත්වා අනත් මයනො සකනියවසනයමව ගය ො. යබොධිසත්ය ොපි
සපරිවායරොඅරඤ්ඤයමවපාවිසි. 

සත්ථා පන ‘‘ඉයමසිං, භික්ඛයව, නළානිං එකච්ඡිද්දභායවො නාම 
මය්හයමයව ිං යපොරාණකඅධිට්ඨාන’’න්ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා දකරක්ඛයසො

යදවදත්ය ො අයහොසි, අසීතිසහස්සවානරා බුද්ධපරිසා, උපායකුසයලො පන
කපිරාජාඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

නළපානජා කවණ්ණනාදසමා. 

සීලවග්යගොදුතියයො. 

 ස්සුද්දානිං– 

නියරොධිංලක්ඛණිංකණ්ඩි, වා මිගිංඛරාදියිං; 

තිපල්ලත්ථිංමාලු ඤ්ච, ම භත් අයාචි ිං; 
නළපානන්තිය දසාති. 
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3. කුරුඞ් ෙග්ය ො 

[21] 1. කුරුඞ්ගමිගජා කවණ්ණනා 

ඤාතය තං කුරුඞ් ස්සාති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො
යදවදත් ිංආරබ්භකයථසි. එකස්මිඤ්හිසමයයධම්මසභායිං සන්නිපති ා
භික්ඛූ ‘‘ආවුයසො යදවදත්ය ො  ථාග ස්ස ඝා නත්ථාය ධනුග්ගයහ

පයයොයජසි, සිලිං පවිජ්ඣි, ධනපාලිං විස්සජ්යජසි, සබ්බථාපි දසබලස්ස
වධාය පරිසක්කතී’’ති යදවදත් ස්ස අවණ්ණිංකයථන් ා නිසීදිිංසු. සත්ථා

ආගන්ත්වා පඤ්ඤත් ාසයන නිසින්යනො ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡි. භන්ය , යදවදත්ය ො තුම්හාකිං වධාය

පරිසක්කතීති  ස්ස අගුණකථාය සන්නිසින්නාම්හාති. සත්ථා ‘‘න, 

භික්ඛයව, යදවදත්ය ොඉදායනවමමවධායපරිසක්කති, පුබ්යබපිමමවධාය 

පරිසක්කයයව, නචපනමිංවධිතුිංඅසක්ඛී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
කුරුඞ්ගමියගො හුත්වා එකස්මිිං අරඤ්ඤාය යන ඵලානි ඛාදන්ය ො වසති.
යසො එකස්මිිං කායල ඵලසම්පන්යන යසපණ්ණිරුක්යඛ යසපණ්ණිඵලානි
ඛාදති.අයථයකොගාමවාසීඅට්ටකලුද්දයකො ඵලරුක්ඛමූයලසුමිගානිංපදානි
උපධායරත්වා උපරිරුක්යඛ අට්ටකිං බන්ධිත්වා  ත්ථ නිසීදිත්වා ඵලානි
ඛාදිතුිංආග ාගය මියගසත්තියාවිජ්ඣිත්වාය සිංමිංසිං වික්කණන්ය ො
ජීවිකිං කප්යපති. යසො එකදිවසිං  ස්මිිං රුක්ඛමූයල යබොධිසත් ස්ස 

පදවළඤ්ජිං දිස්වා  ස්මිිං යසපණ්ණිරුක්යඛ අට්ටකිං බන්ධිත්වා පාය ොව
භුඤ්ජිත්වා සත්තිිංආදාය වනිං පවිසිත්වා  ිංරුක්ඛිංආරුහිත්වා අට්ටයක
නිසීදි. යබොධිසත්ය ොපි පාය ොව වසනට්ඨානා නික්ඛමිත්වා
‘‘යසපණ්ණිඵලානි ඛාදිස්සාමී’’ති ආගම්ම  ිං රුක්ඛමූලිං සහසාව

අපවිසිත්වා ‘‘කදාචිඅට්ටකලුද්දකාරුක්යඛසුඅට්ටකිං බන්ධන්ති, අත්ථිනු
යඛොඑවරූයපොඋපද්දයවො’’තිපරිග්ගණ්හන්ය ොබාහිරය ොව අට්ඨාසි. 

ලුද්දයකොපි යබොධිසත් ස්ස අනාගමනභාවිං ඤත්වා අට්ටයක
නිසින්යනොව යසපණ්ණිඵලානි ඛිපිත්වා ඛිපිත්වා  ස්ස පුරය ො පාය සි. 

යබොධිසත්ය ො‘‘ඉමානිඵලානිආගන්ත්වාමය්හිංපුරය ොප න්ති, අත්ථිනු
යඛො උපරි ලුද්දයකො’’ති පුනප්පුනිං උල්යලොයකන්ය ො ලුද්දකිං දිස්වා

අපස්සන්ය ො විය හුත්වා ‘‘අම්යභො, රුක්ඛ-පුබ්යබ ත්විං ඔලම්බකිං

චායරන්ය ො වියඋජුකයමවඵලානිපාය සි, අජ්ජපනය රුක්ඛධම්යමො 

පරිච්චත්ය ො, එවිං  යා රුක්ඛධම්යම පරිච්චත්ය  අහම්පි අඤ්ඤිං
රුක්ඛමූලිං උපසඞ්කමිත්වා මය්හිං ආහාරිං පරියයසිස්සාමී’’ති වත්වා ඉමිං
ගාථමාහ– 

21. 

‘‘ඤා යම ිංකුරුඞ්ගස්ස, යිංත්විංයසපණ්ණියසයෙසි; 

අඤ්ඤිංයසපණ්ණිගච්ඡාමි, නයමය රුච්චය ඵල’’න්ති. 
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 ත්ථ ඤාතන්ති පාකටිං ජා ිං. එතන්ති ඉදිං. කුරුඞ් ස්සාති 

කුරුඞ්ගමිගස්ස. ෙං ත්ෙං යසපණ්ණි යසෙයසීති යිං ත්විං අම්යභො
යසපණ්ණිරුක්ඛ පුරය ො ඵලානි පා යමායනො යසයෙසි වියසයෙසි

විසිණ්ණඵයලොයහොසි,  ිංසබ්බිංකුරුඞ්ගමිගස්සපාකටිංජා ිං. නය යත

රුච්චයත ඵ න්තිඑවිංඵලිංදදමානායනයම වඵලිංරුච්චති, තිට්ඨත්විං, 
අහිංඅඤ්ඤත්ථ ගච්ඡිස්සාමීතිඅගමාසි. 

අථස්ස ලුද්දයකො අට්ටයක නිසින්යනොව සත්තිිං ඛිපිත්වා ‘‘ගච්ඡ, 
විරද්යධො දානිම්හි  ’’න්ති ආහ. යබොධිසත්ය ො නිවත්තිත්වා ඨිය ො ආහ

‘‘අම්යභො පුරිස, ඉදානීසි කඤ්චාපි මිං විරද්යධො, අට්ඨ පන මහානිරයය
යසොළසඋස්සදනිරයය පඤ්චවිධබන්ධනාදීනි ච කම්මකාරණානි

අවිරද්යධොයයවාසී’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා පලායිත්වා යථාරුචිිං ගය ො, 
ලුද්යදොපිඔ රිත්වායථාරුචිිංගය ො. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව, යදවදත්ය ොඉදායනවමමවධායපරිසක්කති, 

පුබ්යබපිපරිසක්කයයව, නචපනමිංවධිතුිංඅසක්ඛී’’තිඉමිංධම්මයදසනිං
ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

අට්ටකලුද්දයකො යදවදත්ය ො අයහොසි, කුරුඞ්ගමියගො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

කුරුඞ්ගමිගජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[22] 2. කුක්කුරජා කවණ්ණනා 

යෙ කුක්කුරාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො ඤා ත්ථචරියිං
ආරබ්භකයථසි.සා ද්වාදසකනිපාය භද්දසාලජා යකආවිභවිස්සති. ඉදිං
පන වත්ථුිංපතිට්ඨයපත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
 ථාරූපිං කම්මිං පටිච්ච කුක්කුරයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා 
අයනකස කුක්කුරපරිවුය ො මහාසුසායන වසති. අයථකදිවසිං රාජා
යස සින්ධවයුත් ිං සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ිං රථිං ආරුය්හ උයොනිං
ගන්ත්වා ත්ථදිවසභාගිංකීළිත්වා අත්ථඞ්ගය සූරියයනගරිංපාවිසි. ස්ස

 ිංරථවරත් ිංයථානද්ධයමවරාජඞ්ගයණ ඨපයිිංසු, යසොරත්තිභායගයදයව
වස්සන්ය තින්ය ො.උපරිපාසාදය ොයකොයලයෙකසුනඛා ඔ රිත්වා ස්ස

චම්මඤ්ච නද්ධිඤ්ච ඛාදිිංසු. පුනදිවයස රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං ‘‘යදව, 
නිද්ධමනමුයඛනසුනඛා පවිසිත්වා රථස්සචම්මඤ්චනද්ධිඤ්චඛාදිිංසූ’’ති.
රාජා සුනඛානිංකුජ්ඣිත්වා ‘‘දිට්ඨදිට්ඨට්ඨායනසුනයඛඝාය ථා’’තිආහ.
 ය ො පට්ඨාය සුනඛානිං මහාබෙසනිං උදපාදි. ය  දිට්ඨිදිට්ඨට්ඨායන
ඝාතියමානාපලායිත්වාසුසානිං ගන්ත්වායබොධිසත් ස්සසන්තිකිංඅගමිංසු. 
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යබොධිසත්ය ො ‘තුම්යහ බහූ සන්නිපති ා, කිං නු යඛො කාරණ’’න්ති 
පුච්ඡි.ය ‘‘අන්ය පුයරකරරථස්සචම්මඤ්චනද්ධිචසුනයඛහිඛාදි ා’ති

කුද්යධො රාජා සුනඛවධිං ආණායපසි, බහූ සුනඛා විනස්සන්ති, මහාභයිං
උප්පන්න’’න්ති ආහිංසු. යබොධිසත්ය ො චින්ය සි ‘‘ආරක්ඛට්ඨායන බහි

සුනඛානිං ඔකායසො නත්ථි, අන්ය ොරාජනියවසයන 
යකොයලයෙකසුනඛානයමව  ිං කම්මිං භවිස්සති. ඉදානි පන යචොරානිං

කඤ්චිභයිංනත්ථි, අයචොරාමරණිංලභන්ති, යිංනූනාහිංයචොයරරඤ්යඤො
දස්යසත්වා ඤාතිසඞ්ඝස්ස ජීවි දානිං දයදයෙ’’න්ති. යසො ඤා යක

සමස්සායසත්වා ‘‘තුම්යහ මා භායිත්ථ, අහිං යවො අභයිං ආහරිස්සාමි, යාව 

රාජානිං පස්සාමි,  ාව ඉයධව යහොථා’’ති පාරමියයො ආවජ්යජත්වා
යමත් ාභාවනිංපුයරචාරිකිංකත්වා ‘‘මය්හිංඋපරියලඩ්ඩුිංවාමුග්ගරිං වා
මායකොචිඛිපිතුිංඋස්සහී’’තිඅධිට්ඨායඑකයකොවඅන්ය ොනගරිංපාවිසි.අථ
නිංදිස්වා එකසත්ය ොපිකුජ්ඣිත්වාඔයලොයකන්ය ොනාමනායහොසි.රාජාපි
සුනඛවධිංආණායපත්වාසයිං විනිච්ඡයයනිසින්යනොයහොති.යබොධිසත්ය ො
 ත්යථව ගන්ත්වා පක්ඛන්දිත්වා රඤ්යඤො ආසනස්ස යහට්ඨා පාවිසි. අථ

නිංරාජපුරිසානීහරිතුිංආරද්ධා, රාජාපනවායරසි. 

යසො යථොකිං විස්සමිත්වා යහට්ඨාසනානික්ඛමිත්වා රාජානිං වන්දිත්වා

‘‘යදව, තුම්යහ කුක්කුයර මාරායපථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, මාරායපමහ’’න්ති. 

‘‘යකො යනසිං අපරායධො නරින්දා’’ති? ‘‘රථස්ස යම පරිවාරචම්මඤ්ච

නද්ධිඤ්ච ඛාදිිංසූ’’ති. ‘‘යය ඛාදිිංසු, ය  ජානාථා’’ති? ‘‘න ජානාමා’’ති.
‘‘‘ඉයම නාම චම්මඛාදකයචොරා’ති  ථය ො අජානිත්වා 

දිට්ඨදිට්ඨට්ඨායනයයව මාරාපනිං න යුත් ිං, යදවා’’ති. ‘‘රථචම්මස්ස
කුක්කුයරහි ඛාදි ත් ා ‘දිට්ඨදිට්යඨ සබ්යබව මායරථා’ති සුනඛවධිං

ආණායපසි’’න්ති. ‘‘කිං පන යවො මනුස්සා සබ්යබව කුක්කුයර මායරන්ති, 

උදාහුමරණිංඅලභන් ාපිඅත්ථී’’ති? ‘‘අත්ථි, අම්හාකිංඝයරයකොයලයෙකා

මරණිංනලභන්තී’’ති.මහාරාජඉදායනවතුම්යහ ‘‘රථචම්මස්සකුක්කුයරහි
ඛාදි ත් ා ‘දිට්ඨදිට්යඨ සබ්යබව මායරථා’ති සුනඛවධිං ආණායපසි’’න්ති

අයවොචුත්ථ, ඉදානි පන ‘‘අම්හාකිං ඝයර යකොයලයෙකා මරණිං න
ලභන්තී’’ති වයදථ.‘‘නනුඑවිංසන්ය තුම්යහඡන්දාදිවයසනඅගතිගමනිං

ගච්ඡථ, අගතිගමනඤ්ච නාම න යුත් ිං, න ච රාජධම්යමො, රඤ්ඤා නාම

කාරණගයවසයකන තුලාසදියසන භවිතුිං වට්ටති, ඉදානි ච යකොයලයෙකා

මරණිං න ලභන්ති, දුබ්බලසුනඛාව ලභන්ති, එවිං සන්ය  නායිං 

සබ්බසුනඛඝච්චා, දුබ්බලඝාතිකා නායමසා’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා

මහාසත්ය ො මධුරස්සරිං නිච්ඡායරත්වා ‘‘මහාරාජ, යිං තුම්යහ කයරොථ, 
නායිංධම්යමො’’තිරඤ්යඤොධම්මිං යදයසන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

22. 

‘‘යය කුක්කුරා රාජකුලම්හි වද්ධා, යකොයලයෙකා

වණ්ණබලූපපන්නා; 
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ය යම න වජ්ඣා මයමස්ම වජ්ඣා, නායිං සඝච්චා 
දුබ්බලඝාතිකාය’’න්ති. 

 ත්ථ යෙ කුක්කුරාති යය සුනඛා. යථා හි ධාරුණ්යහොපි පස්සායවො

‘‘පූතිමුත් ’’න්ති,  දහුජාය ොපිසිඞ්ගායලො ‘‘ජරසිඞ්ගායලො’’ති, යකොමලාපි

ගයලොචිල ා ‘‘පූතිල ා’’ති, සුවණ්ණවණ්යණොපි කායයො ‘‘පූතිකායයො’’ති

වුච්චති, එවයමවිං වස්සසතියකොපිසුනයඛො ‘‘කුක්කුයරො’’තිවුච්චති.  ස්මා

මහල්ලකා කායබලූපපන්නාපි ය  ‘‘කුක්කුරා’’ත්යවව වුත් ා. ෙද්ධාති

වඩ්ඪි ා. යකොය ෙයකාති රාජකුයල ජා ා සම්භූ ා සිංවඩ්ඪා. 

ෙණ්ණබලූපපන්නාති සරීරවණ්යණන යචව කායබයලන ච සම්පන්නා. 

යතය න ෙජ්ඣාති ය  ඉයම සස්සාමිකා සාරක්ඛා න වජ්ඣා.  ෙ ස් 

ෙජ්ඣාතිඅස්සාමිකාඅනාරක්ඛා මයිංවජ්ඣානාමජා ා. නාෙංසඝච්චාති

එවිංසන්ය අයිං අවියසයසනසඝච්චානාමනයහොති. දුබ්බ ඝාතිකාෙන්ති 

අයිං පන දුබ්බලානිංයයව ඝා නය ො දුබ්බලඝාතිකා නාම යහොති. රාජූහි

නාම යචොරානිග්ගණ්හි බ්බා, යනොඅයචොරා.ඉධපනයචොරානිංකඤ්චිභයිං

නත්ථි, අයචොරාමරණිං ලභන්ති.අයහොඉමස්මිිංයලොයකඅයුත් ිංවත් ති, 
අයහොඅධම්යමොවත් තීති. 

රාජා යබොධිසත් ස්ස වචරිං සුත්වා ආහ – ‘‘ජානාසි ත්විං, පණ්ඩි , 

අසුයකහි නාම රථචම්මිං ඛාදි ’’න්ති? ‘‘ආම, ජානාමී’’ති. ‘‘යකහි

ඛාදි ’’න්ති? ‘‘තුම්හාකිං යගයහ වසනයකහි යකොයලයෙකසුනයඛහී’’ති.

‘‘කථිං ය හි ඛාදි භායවො ජානි බ්යබො’’ති? ‘‘අහිං ය හි ඛාදි භාවිං
දස්යසසාමී’’ති. ‘‘දස්යසහි පණ්ඩි ා’’ති. ‘‘තුම්හාකිං ඝයර
යකොයලයෙකසුනයඛ ආහරායපත්වා යථොකිං  ක්කඤ්ච දබ්බතිණානි ච
ආහරායපථා’’ති. රාජා ථා අකාසි. අථනිංමහාසත්ය ො ‘‘ඉමානිතිණානි 
 ක්යකනමද්දායපත්වාඑය සුනයඛපායයථා’’තිආහ.රාජා ථාකත්වා

පායායපසි, ළි ා ළි ා සුනඛා සද්ධිිං චම්යමහි වමිිංසු. රාජා
‘‘සබ්බඤ්ඤුබුද්ධස්ස බොකරණිං වියා’’ති තුට්යඨො යබොධිසත් ස්ස

යස ච්ඡත්ය න පූජිං අකාසි. යබොධිසත්ය ො ‘‘ධම්මිං චර, මහාරාජ, 

මා ාපිතූසු ඛත්තියා’’තිආදීහි (ජා. 2.17.39) ය සකුණජා යක ආග ාහි

දසහි ධම්මචරියගාථාහි රඤ්යඤො ධම්මිං යදයසත්වා ‘‘මහාරාජ, ඉය ො
පට්ඨාය අප්පමත්ය ො යහොහී’’ති රාජානිං පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා
යස ච්ඡත් ිංරඤ්යඤොව පටිඅදාසි. 

රාජා මහාසත් ස්ස ධම්මකථිං සුත්වා සබ්බසත් ානිං අභයිං දත්වා
යබොධිසත් ිං ආදිිං කත්වා සබ්බසුනඛානිං අත් යනො යභොජනසදිසයමව
නිච්චභත් ිං පට්ඨයපත්වා යබොධිසත් ස්ස ඔවායද ඨිය ො යාව ායුකිං 
දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා කාලිං කත්වා යදවයලොයක උප්පජ්ජි.
කුක්කුයරොවායදො දස වස්සසහස්සානි පවත්ති. යබොධිසත්ය ොපි යාව ායුකිං
ඨත්වායථාකම්මිංගය ො. 
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සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව,  ථාගය ො ඉදායනවඤා කානිං අත්ථිං චරති, 
පුබ්යබපි චරියයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා

ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා රාජාආනන්යදො අයහොසි, අවයසසා පරිසා

බුද්ධපරිසා, කුක්කුරපණ්ඩිය ො පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කුක්කුරජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[23] 3. යභොජාජානීයජා කවණ්ණනා 

අපි පස්යසන යස ායනොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං 
ඔස්සට්ඨවීරියිංභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි. ස්මිඤ්හිසමයයසත්ථා ිංභික්ඛුිං 

ආමන්ය ත්වා ‘‘භික්ඛු, පුබ්යබ පණ්ඩි ා අනාය යනපි වීරියිං අකිංසු, 

පහාරිංලද්ධාපි යනවඔස්සජිිංසූ’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
යභොජාජානීයසින්ධවකුයල නිබ්බත්ය ො සබ්බාලඞ්කාරසම්පන්යනො 
බාරාණසිරඤ්යඤො මඞ්ගලස්යසො අයහොසි. යසො ස සහස්සග්ඝනිකාය
සුවණ්ණපාතියිංයයව නානග්ගරසසම්පන්නිං තිවස්සිකගන්ධසාලියභොජනිං

භුඤ්ජති, චාතුජ්ජාතිකගන්ධූපලිත් ායයමව භූමියිං තිට්ඨති,  ිං ඨානිං 
රත් කම්බලසාණිපරික්ඛිත් ිං උපරි සුවණ්ණ ාරකඛචි යචලවි ානිං 
සයමොසරි ගන්ධදාමමාලාදාමිං අවිජහි ගන්ධය ලපදීපිං යහොති.
බාරාණසිරජ්ජිංපනඅපත්යථන් ා රාජායනොනාමනත්ථි.එකිංසමයිංසත් 

රාජායනොබාරාණසිිංපරික්ඛිපිත්වා‘‘අම්හාකිං රජ්ජිංවායදතු, යුද්ධිංවා’’ති
බාරාණසිරඤ්යඤො පණ්ණිං යපයසසුිං. රාජා අමච්යච සන්නිපාය ත්වා  ිං

පවත්තිිංආචික්ඛිත්වා‘‘ඉදානිකිංකයරොම,  ා ා’’තිපුච්ඡි. ‘‘යදව, තුම්යහහි

 ාවආදිය ොවයුද්ධායනගන් බ්බිං, අසුකිං නාම අස්සායරොහිංයපයසත්වා

යුද්ධිං කායරථ,  ස්මිිං අසක්යකොන්ය  පච්ඡා ජානිස්සාමා’’ති. රාජා  ිං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘සක්ඛිස්සසි,  ා , සත් හි රාජූහි සද්ධිිං යුද්ධිං 

කාතු’’න්ති ආහ. ‘‘යදව, සයච යභොජාජානීයසින්ධවිං ලභාමි, තිට්ඨන්තු

සත් රාජායනො, සකලජම්බුදීයපරාජූහිපිසද්ධිිංයුජ්ඣිතුිංසක්ඛිස්සාමී’’ති.

‘‘ ා , යභොජාජානීයසින්ධයවො වා යහොතු අඤ්යඤො වා, යිං ඉච්ඡසි,  ිං
ගයහත්වායුද්ධිං කයරොහී’’ති. 

යසො ‘‘සාධු, යදවා’’ති රාජානිං වන්දිත්වා පාසාදා ඔරුය්හ 
යභොජාජානීයසින්ධවිං ආහරායපත්වා සුවම්මි ිං කත්වා අත් නාපි
සබ්බසන්නාහසන්නද්යධො ඛග්ගිං බන්ධිත්වා සින්ධවපිට්ඨිවරගය ො නගරා
නික්ඛම්මවිජ්ජුල ා විය චරමායනො පඨමිංබලයකොට්ඨකිං භින්දිත්වා එකිං
රාජානිංජීවග්ගාහයමවගයහත්වාආගන්ත්වානගයර බලස්සනියොයදත්වා
පුනගන්ත්වා දුතියිං බලයකොට්ඨකිං භින්දිත්වා  ථා තියන්ති එවිං පඤ්ච
රාජායනො ජීවග්ගාහිං ගයහත්වා ඡට්ඨිං බලයකොට්ඨකිං භින්දිත්වා ඡට්ඨස්ස

රඤ්යඤො ගහි කායල යභොජාජානීයයො පහාරිං ලභති, යලොහි ිං පග්ඝරති, 
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යවදනා බලවතියයො වත් න්ති. අස්සායරොයහො  ස්ස පහටභාවිං ඤත්වා 
යභොජාජානීයසින්ධවිංරාජද්වායරනිපජ්ජායපත්වාසන්නාහිංසිථිලිංකත්වා
අඤ්ඤිං අස්සිං සන්නය්හිතුිංආරද්යධො. යබොධිසත්ය ො මහාඵාසුකපස්යසන
නිපන්යනොවඅක්ඛීනි උම්මියලත්වාඅස්සායරොහිංදිස්වා‘‘අයිංඅඤ්ඤිංඅස්සිං

සන්නය්හති, අයඤ්ච අස්යසො සත් මිං බලයකොට්ඨකිං භින්දිත්වා සත් මිං

රාජානිං ගණ්හිතුිං න සක්ඛිස්සති, මයා ක කම්මඤ්ච නස්සිස්සති, 

අප්පටිසයමො අස්සායරොයහොපි නස්සිස්සති, රාජාපි පරහත්ථිං ගමිස්සති, 
ඨයපත්වාමිංඅඤ්යඤොඅස්යසොසත් මිංබලයකොට්ඨකිංභින්දිත්වාසත් මිං 
රාජානිං ගයහතුිං සමත්යථො නාම නත්ථී’’ති නිපන්නයකොව අස්සායරොහිං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘සම්මඅස්සායරොහ, සත් මිංබලයකොට්ඨකිංභින්දිත්වා
සත් මිංරාජානිංගයහතුිංසමත්යථො ඨයපත්වාමිංඅඤ්යඤොඅස්යසොනාම

නත්ථි, නාහිං මයා ක කම්මිං නායසස්සාමි, මමඤ්යඤව උට්ඨායපත්වා
සන්නය්හාහී’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

23. 

‘‘අපි පස්යසනයසමායනො, සල්යලභිසල්ලලීකය ො; 

යසයයෙොවවළවායභොජ්යඣො, යුඤ්ජමඤ්යඤවසාරථී’’ති. 

 ත්ථ අපි පස්යසන යස ායනොති එයකන පස්යසන සයමානයකොපි. 

සල්ය භිසල් ලීකයතොතිසල්යලහිවිද්යධොපි සමායනො. යසයෙයොෙෙළො

යභොජ්යඣොති ෙළොතිසින්ධවකුයලසුඅජාය ොඛලුඞ්කස්යසො. යභොජ්යඣොති
යභොජාජානීයසින්ධයවො. ඉති එ ස්මා වළවා සල්යලහි විද්යධොපි

යභොජාජානීයසින්ධයවොව යසයයෙො වයරො උත් යමො. යුඤ්ජ  ඤ්යඤෙ 

සාරථීති යස්මා එව ගය ොපි අහයමව යසයයෙො,  ස්මා මමඤ්යඤව

යයොයජහි, මිං වම්යමහීතිවදති. 

අස්සායරොයහොයබොධිසත් ිංඋට්ඨායපත්වාවණිංබන්ධිත්වා සුසන්නද්ධිං
සන්නය්හිත්වා ස්සපිට්ඨියිංනිසීදිත්වාසත් මිංබලයකොට්ඨකිං භින්දිත්වා

සත් මිං රාජානිං ජීවග්ගාහිං ගයහත්වා රාජබලස්ස නියොයදසි, 

යබොධිසත් ම්පි රාජද්වාරිං ආනයිිංසු. රාජා  ස්ස දස්සනත්ථාය නික්ඛමි.

මහාසත්ය ො රාජානිං ආහ – ‘‘මහාරාජ, සත්  රාජායනො මා ඝා යිත්ථ, 

සපථිංකායරත්වා විස්සජ්යජථ, මය්හඤ්ච අස්සායරොහස්ස ච දා බ්බිං යසිං

අස්සායරොහස්යසව යදථ, සත්  රාජායනො ගයහත්වා දින්නයයොධිං නාම

නායසතුිංනවට්ටති.තුම්යහපි දානිංයදථ, සීලිං රක්ඛථ, ධම්යමනසයමන
රජ්ජිං කායරථා’’ති. එවිං යබොධිසත්ය න රඤ්යඤො ඔවායද දින්යන 

යබොධිසත් ස්ස සන්නාහිං යමොචයිිංසු, යසො සන්නායහ මුත් මත්ය යයව
නිරුජ්ඣි.රාජා  ස්සසරීරකච්චිංකායරත්වාඅස්සායරොහස්සමහන් ිංයසිං
දත්වා සත්  රාජායනො පුන අත් න්යනො අදුබ්භාය සපථිං කායරත්වා
සකසකට්ඨානානි යපයසත්වා ධම්යමන සයමන රජ්ජිං කායරත්වා
ජීවි පරියයොසායනයථාකම්මිංගය ො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කුරුඞ් ෙග්ය ො 

163 

පටුන 

සත්ථා ‘‘එවිං භික්ඛු පුබ්යබ පණ්ඩි ා අනාය යනපි වීරියිං අකිංසු, 

එවරූපිං පහාරිං ලද්ධාපි න ඔස්සජිිංසු, ත්විං පන එවරූයප
නියොනිකසාසයන පබ්බජිත්වා කස්මා වීරියිං ඔස්සජසී’’ති වත්වා චත් ාරි

සච්චානි පකායසසි, සච්චපරියයොසායන ඔස්සට්ඨවීරියයො භික්ඛු
අරහත් ඵයලපතිට්ඨාසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං

සයමොධායනසි – ‘‘ දා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, අස්සායරොයහො 

සාරිපුත්ය ො, යභොජාජානීයසින්ධයවොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යභොජාජානීයජා කවණ්ණනා තියා. 

[24] 4. ආජඤ්ඤජා කවණ්ණනා 

ෙදා ෙදාති ඉදම්පි සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො ඔස්සට්ඨවීරියයමව 

භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි.  ිං පන භික්ඛුිං සත්ථා ආමන්ය ත්වා ‘‘භික්ඛු
පුබ්යබ පණ්ඩි ා අනාය යනපි ලද්ධප්පහාරාපි හුත්වා වීරියිං අකිංසූ’’ති
වත්වාඅතී ිං ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  පුරිමනයයයනව 

සත්  රාජායනො නගරිං පරිවාරයිිංසු. අයථයකො රථිකයයොයධො ද්යව
භාතිකසින්ධයව රයථ යයොයජත්වා නගරා නික්ඛම්ම ඡ බලයකොට්ඨයක
භින්දිත්වා ඡ රාජායනො අග්ගයහසි.  ස්මිිං ඛයණ යජට්ඨකඅස්යසො පහාරිං
ලභි.රථියකොරථිංයපයසන්ය ොරාජද්වාරිංආගන්ත්වායජට්ඨභාතිකිං රථා
යමොයචත්වාසන්නාහිංසිථිලිංකත්වාඑයකයනවපස්යසනනිපජ්ජායපත්වා 
අඤ්ඤිං අස්සිං සන්නය්හිතුිං ආරද්යධො. යබොධිසත්ය ො  ිං දිස්වා 
පුරිමනයයයනවචින්ය ත්වාරථිකිංපක්යකොසායපත්වානිපන්නයකොවඉමිං
ගාථමාහ– 

24. 

‘‘යදායදායත්ථයදා, යත්ථයත්ථයදායදා; 

ආජඤ්යඤොකුරුය යවගිං, හායන්ති ත්ථවාළවා’’ති. 

 ත්ථ ෙදා ෙදාති පුබ්බණ්හාදීසු යස්මිිං යස්මිිංකායල. ෙත්ථාති යස්මිිං

ඨායන මග්යග වා සඞ්ගාමසීයස වා. ෙදාති යස්මිිං ඛයණ. ෙත්ථ ෙත්ථාති

සත් න්නිං බලයකොට්ඨකානිං වයසන බහූසු යුද්ධමණ්ඩයලසු. ෙදා ෙදාති

යස්මිිංයස්මිිංකායලපහාරිංලද්ධකායලවා අලද්ධකායල වා. ආජඤ්යඤො

කුරුයත යෙ න්ති සාරථිස්ස චිත් රුචි ිං කාරණිං ආජානනසභායවො

ආජඤ්යඤොවරසින්ධයවොයවගිංකයරොතිවායමතිවීරියිංආරභති. හාෙන්ති

තත්ථ ොළොති  ස්මිිං යවයග කරියමායන ඉ යර වළවසඞ්ඛා ා 

ඛළුඞ්කස්සාහායන්තිපරිහායන්ති,  ස්මාඉමස්මිිංරයථමිංයයවයයොයජහීති
ආහ. 
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සාරථි යබොධිසත් ිං උට්ඨායපත්වා රයථ යයොයජත්වා සත් මිං 
බලයකොට්ඨකිං භින්දිත්වා සත් මිං රාජානිං ආදාය රථිං යපයසන්ය ො
රාජද්වාරිං ආගන්ත්වාසින්ධවිංයමොයචසි.යබොධිසත්ය ොඑයකනපස්යසන
නිපන්යනො පුරිමනයයයනව රඤ්යඤො ඔවාදිං දත්වා නිරුජ්ඣි. රාජා  ස්ස
සරීරකච්චිං කායරත්වා සාරථිස්ස සම්මානිං කත්වා ධම්යමන රජ්ජිං
කායරත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, 
සච්චපරියයොසායන යසො භික්ඛු අරහත්ය  පතිට්ඨාසි. සත්ථා ජා කිං

සයමොධායනසි ‘‘ දා රාජා ආනන්දත්යථයරො අයහොසි, අස්යසො
සම්මාසම්බුද්යධො’’ති. 

ආජඤ්ඤජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[25] 5. තිත්ථජා කවණ්ණනා 

අඤ්ඤ ඤ්යඤහි තිත්යථහීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ධම්මයසනාපතිස්ස සද්ධිවිහාරිකිං එකිං සුවණ්ණකාරපුබ්බකිං භික්ඛුිං

ආරබ්භ කයථසි. ආසයානුසයඤාණඤ්හි බුද්ධානිංයයව යහොති, න
අඤ්යඤසිං.  ස්මා ධම්මයසනාපති අත් යනො ආසයානුසයඤාණස්ස 
නත්ථි ාය සද්ධිවිහාරිකස්ස ආසයානුසයිං අජානන්ය ො

අසුභකම්මට්ඨානයමවකයථසි,  ස්ස  ිංනසප්පායමයහොසි.කස්මා? යසො
කර පටිපාටියා පඤ්ච ජාතිස ානි සුවණ්ණකාරයගයහයයව පටිසන්ධිිං

ගණ්හි, අථස්සදීඝරත් ිංපරිසුද්ධසුවණ්ණදස්සනවයසනපරිචි ත් ාඅසුභිං 
න සප්පායමයහොසි. යසො  ත්ථ නිමිත් මත් ම්පි උප්පායදතුිං
අසක්යකොන්ය ොචත් ායරො මායසයඛයපසි. 

ධම්මයසනාපති අත් යනො සද්ධිවිහාරිකස්ස අරහත් ිං දාතුිං 

අසක්යකොන්ය ො ‘‘අද්ධා අයිං බුද්ධයවයනයයෙො භවිස්සති,  ථාග ස්ස
සන්තිකිං යනස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා පාය ොව  ිං ආදාය සත්ථු සන්තිකිං

අගමාසි.සත්ථා‘‘කිංනු යඛො, සාරිපුත් , එකිංභික්ඛුිංආදායආගය ොසී’’ති

පුච්ඡි.‘‘අහිං, භන්ය , ඉමස්ස කම්මට්ඨානිංඅදාසිිං, අයිංපනචතූහිමායසහි

නිමිත් මත් ම්පි න උප්පායදසි, ස්වාහිං ‘බුද්ධයවයනයයෙො එයසො
භවිස්සතී’ති චින්ය ත්වා තුම්හාකිං සන්තිකිං ආදාය ආගය ො’’ති.

‘‘සාරිපුත් , ක රිං පන ය  කම්මට්ඨානිං සද්ධිවිහාරිකස්ස දින්න’’න්ති? 

‘‘අසුභකම්මට්ඨානිං භගවා’’ති. ‘‘සාරිපුත් , නත්ථි  ව සන් ායන

ආසයානුසයඤාණිං, ගච්ඡ, ත්විං සායන්හසමයය ආගන්ත්වා  ව
සද්ධිවිහාරිකිං ආදාය ගච්යඡයොසී’’ති. එවිං සත්ථා යථරිං උයයෙොයජත්වා
 ස්සභික්ඛුස්සමනාපිංචීවරඤ්චනිවාසනඤ්ච දායපත්වා ිංආදායගාමිං
පිණ්ඩාය පවිසිත්වා පණී ිං ඛාදනීයයභොජනීයිං දායපත්වා 
මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො පුන විහාරිං ආගන්ත්වා ගන්ධකුටියිං දිවසභාගිං
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යඛයපත්වා සායන්හසමයය  ිං භික්ඛුිං ගයහත්වා විහාරචාරිකිං චරමායනො

අම්බවයන එකිං යපොක්ඛරණිිං මායපත්වා  ත්ථ මහන් ිං පදුමිනිගච්ඡිං, 
 ත්රාපි ච මහන් ිං එකිං පදුමපුප්ඵිං මායපත්වා ‘‘භික්ඛු ඉමිං පුප්ඵිං
ඔයලොයකන්ය ොනිසීදා’’තිනිසීදායපත්වා ගන්ධකුටිිංපාවිසි. 

යසො භික්ඛු  ිං පුප්ඵිං පුනප්පුනිං ඔයලොයකති. භගවා  ිං පුප්ඵිං ජරිං

පායපසි,  ිං ස්ස පස්සන් ස්යසවජරිං පත්වා විවණ්ණිං අයහොසි. අථස්ස
පරියන් ය ො පට්ඨාය පත් ානි ප න් ානි මුහුත්ය න සබ්බානි පතිිංසු.

 ය ොකඤ්ජක්ඛිංපති, කණ්ණිකාවඅවසිස්සි.යසොභික්ඛු ිං පස්සන්ය ො

චින්ය සි ‘‘ඉදිං පදුමපුප්ඵිං ඉදායනව අභිරූපිං අයහොසි දස්සනීයිං, අථස්ස 

වණ්යණො පරිණය ො, පත් ානි ච කඤ්චක්ඛඤ්ච පති ිං, 

කණ්ණිකාමත් යමව අවසිට්ඨිං, එවරූපස්ස නාම පදුමස්ස ජරා පත් ා, 

මය්හිංසරීරස්සකිංනපාපුණිස්සති, සබ්යබ සඞ්ඛාරාඅනිච්චා’’තිවිපස්සනිං
පට්ඨයපසි. සත්ථා ‘‘ ස්ස චිත් ිං විපස්සනිං ආරුළ්හ’’න්ති ඤත්වා
ගන්ධකුටියිංනිසින්යනොවඔභාසිංඵරිත්වාඉමිංගාථමාහ– 

‘‘උච්ඡින්දසියනහමත් යනො, කුමුදිංසාරදිකිංවපාණිනා; 

සන්තිමග්ගයමව බ්රූහය, නිබ්බානිං සුගය න යදසි ’’න්ති. (ධ. ප. 
285); 

යසො භික්ඛු ගාථාපරියයොසායන අරහත් ිං පත්වා ‘‘මුත්ය ො ව ම්හි 
සබ්බභයවහී’’තිචින්ය ත්වා– 

‘‘යසො වුත්ථවායසො පරිපුණ්ණමානයසො, ඛීණාසයවො

අන්තිමයදහධාරී; 

විසුද්ධසීයලොසුසමාහිතින්ද්රියයො, චන්යදොයථාරාහුමුඛා පමුත්ය ො. 

‘‘සයමො  ිංයමොහමහන්ධකාරිං, වියනොදයිිංසබ්බමලිංඅයසසිං; 

ආයලොකපජ්යජො කයරො පභඞ්කයරො, සහස්සරිංසී විය භාණුමා
නයභ’’ති.– 

ආදීහි ගාථාහි උදානිං උදායනසි. උදායනත්වා ච පන ගන්ත්වා භගවන් ිං
වන්දි. යථයරොපි ආගන්ත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා අත් යනො සද්ධිවිහාරිකිං 
ගයහත්වා අගමාසි. අයිං පවත්ති භික්ඛූනිං අන් යර පාකටා ජා ා. භික්ඛූ 

ධම්මසභායිං දසබලස්ස ගුයණ වණ්ණයමානා නිසීදිිංසු – ‘‘ආවුයසො, 
සාරිපුත් ත්යථයරො ආසයානුසයඤාණස්ස අභායවන අත් යනො

සද්ධිවිහාරිකස්ස ආසයිං න ජානාති, සත්ථා පන ඤත්වා එකදිවයසයනව

 ස්සසහපටිසම්භිදාහිඅරහත් ිංඅදාසි, අයහො බුද්ධානාමමහානුභාවා’’ති. 

සත්ථා ආගන්ත්වාපඤ්ඤත් ාසයන නිසීදිත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 

එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡි. ‘‘න භගවා අඤ්ඤාය කථාය, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කුරුඞ් ෙග්ය ො 

166 

පටුන 

තුම්හාකඤ්යඤව පන ධම්මයසනාපතියනො සද්ධිවිහාරිකස්ස 

ආසයානුසයඤාණකථායා’’ති.සත්ථා‘‘න, භික්ඛයව, එ ිංඅච්ඡරියිං, ස්වාහිං 

එ රහි බුද්යධො හුත්වා  ස්ස ආසයිං ජානාමි, පුබ්යබපාහිං  ස්ස ආසයිං 
ජානාමියයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය බාරාණසියිංබ්රහ්මදත්ය ොරජ්ජිංකායරසි. දායබොධිසත්ය ො  ිං
රාජානිං අත්යථ ච ධම්යම ච අනුසාසති.  දා රඤ්යඤො
මඞ්ගලඅස්සන්හානතිත්යථ අඤ්ඤ රිං වළවිං ඛළුඞ්කස්සිං න්හායපසුිං.
මඞ්ගලස්යසො වළයවනන්හානතිත්ථිං ඔ ාරියමායනො ජිගුච්ඡිත්වා ඔ රිතුිං

න ඉච්ඡි. අස්සයගොපයකො ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි ‘‘යදව, 
මඞ්ගලස්යසොතිත්ථිංඔ රිතුිංනඉච්ඡතී’’ති.රාජායබොධිසත් ිංයපයසසි– 

‘‘ගච්ඡ, පණ්ඩි , ජානාහියකනකාරයණනඅස්යසොතිත්ථිංඔ ාරියමායනො

න ඔ රතී’’ති. යබොධිසත්ය ො ‘‘සාධු, යදවා’’ති නදීතීරිං ගන්ත්වා අස්සිං
ඔයලොයකත්වානියරොගභාවමස්ස ඤත්වා ‘‘යකනනුයඛොකාරයණනඅයිං
ඉමිං තිත්ථිං න ඔ රතී’’ති උපධායරන්ය ො ‘‘පඨම රිං එත්ථ අඤ්යඤො

න්හාපිය ො භවිස්සති, ය යනස ජිගුච්ඡමායනො තිත්ථිං න ඔ රති

මඤ්යඤ’’ති චින්ය ත්වා අස්සයගොපයක පුච්ඡි ‘‘අම්යභො, ඉමස්මිිං තිත්යථ

කිංපඨමිං න්හාපයිත්ථා’’ති? ‘‘අඤ්ඤ රිංවළවස්සිං, සාමී’’ති. 

යබොධිසත්ය ො ‘‘එස අත් යනො සින්ධව ාය ජිගුච්ඡන්ය ො එත්ථ 

න්හායිතුිං න ඉච්ඡති, ඉමිං අඤ්ඤතිත්යථ න්හායපතුිං වට්ටතී’’ති  ස්ස

ආසයිං ඤත්වා ‘‘යභො අස්සයගොපක, සප්පිමධුඵාණි ාදිභිසඞ්ඛ පායාසම්පි
 ාව පුනප්පුනිං භුඤ්ජන් ස්ස තිත්ති යහොති. අයිං අස්යසො බහූ වායර ඉධ

තිත්යථ න්හාය ො, අඤ්ඤම්පි  ාව නිං තිත්ථිං ඔ ායරත්වා න්හායපථ ච
පායයථචා’’තිවත්වාඉමිං ගාථමාහ– 

25. 

‘‘අඤ්ඤමඤ්යඤහිතිත්යථහි, අස්සිංපායයහිසාරථි; 

අච්චාසනස්සපුරියසො, පායාසස්සපි ප්පතී’’ති. 

 ත්ථ අඤ්ඤ ඤ්යඤහීති අඤ්යඤහි අඤ්යඤහි. පායෙහීති

යදසනාසීසයම ිං, න්හායපහි ච පායයහි චාති අත්යථො. අච්චාසනස්සාති

කරණත්යථසාමිවචනිං, අතිඅසයනනඅතිභුත්ය නාතිඅත්යථො. පාොසස්සපි 

තප්පතීතිසප්පිආදීහිඅභිසඞ්ඛය නමධුරපායායසන ප්පතිතිත්ය ොයහොති, 
ධාය ො සුහිය ො න පුන භුඤ්ජිතුකාම ිංආපජ්ජති.  ස්මා අයම්පි අස්යසො

ඉමස්මිිං තිත්යථ නිබද්ධිං න්හායනන පරියත්තිිං ආපන්යනො භවිස්සති, 
අඤ්ඤත්ථනිංන්හායපථාති. 

ය  ස්සවචනිංසුත්වාඅස්සිංඅඤ්ඤතිත්ථිංඔ ායරත්වාපායිිංසු යචව
න්හාපයිිංසු ච. යබොධිසත්ය ො අස්සස්ස පානීයිං පිවිත්වා න්හානකායල
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රඤ්යඤොසන්තිකිංඅගමාසි. රාජා ‘‘කිං,  ා , අස්යසොන්හාය ොචළිය ො

චා’’ති පුච්ඡි.‘‘ආම, යදවා’’ති.‘‘පඨමිංකිංකාරණානඉච්ඡතී’’ති? ‘‘ඉමිනා
නාම කාරයණනා’’ති සබ්බිං ආචික්ඛි. රාජා ‘‘එවරූපස්ස තිරච්ඡානස්සාපි

නාමආසයිං ජානාති, අයහො පණ්ඩිය ො’’ති යබොධිසත් ස්ස මහන් ිං යසිං
දත්වා ජීවි පරියයොසායන යථාකම්මිං ගය ො. යබොධිසත්ය ොපි
යථාකම්මයමවගය ො. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, අහිංඑ ස්සඉදායනවආසයිංජානාමි, පුබ්යබපි 
ජානාමියයවා’’තිඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාඅනුසන්ධිිංඝයටත්වාජා කිං

සයමොධායනසි– ‘‘ දාමඞ්ගලඅස්යසොඅයිංභික්ඛුඅයහොසි, රාජාආනන්යදො, 
පණ්ඩි ාමච්යචොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

තිත්ථජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[26] 6. මහිළාමුඛජා කවණ්ණනා 

පුරාණයචොරාන ෙයචො නිසම් ාති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො
යදවදත් ිං ආරබ්භ කයථසි. යදවදත්ය ො අජා සත්තුකුමාරිං පසායදත්වා 
ලාභසක්කාරිං නිප්ඵායදසි. අජා සත්තුකුමායරො යදවදත් ස්ස ගයාසීයස
විහාරිං කායරත්වා නානග්ගරයසහි තිවස්සිකගන්ධසාලියභොජනස්ස දිවයස
දිවයසපඤ්ච ථාලිපාකස ානිඅභිහරි.ලාභසක්කාරිංනිස්සායයදවදත් ස්ස

පරිවායරො මහන්ය ො ජාය ො, යදවදත්ය ො පරිවායරන සද්ධිිං විහායරයයව
යහොති. ය න සමයයන රාජගහවාසිකා ද්යව සහායා. ය සු එයකො සත්ථු

සන්තියක පබ්බජිය ො, එයකො යදවදත් ස්ස. ය  අඤ්ඤමඤ්ඤිං  ස්මිිං 

 ස්මිිංඨායනපිපස්සන්ති, විහාරිංගන්ත්වාපිපස්සන්තියයව. 

අයථකදිවසිං යදවදත් ස්ස නිස්සි යකො ඉ රිං ආහ – ‘‘ආවුයසො, කිං

ත්විං යදවසිකිං යසයදහි මුච්චමායනහි පිණ්ඩාය චරසි, යදවදත්ය ො 

ගයාසීසවිහායරනිසීදිත්වාවනානග්ගරයසහිසුයභොජනිංභුඤ්ජති, එවරූයපො

උපායයො නත්ථි, කිං ත්විං දුක්ඛිං අනුයභොසි, කිං ය  පාය ොව ගයාසීසිං
ආගන්ත්වා සඋත් රිභඞ්ගිං යාගුිං පිවිත්වා අට්ඨාරසවිධිං ඛජ්ජකිං ඛාදිත්වා

නානග්ගරයසහි සුයභොජනිං භුඤ්ජිතුිං න වට්ටතී’’ති? යසො පුනප්පුනිං
වුච්චමායනො ගන්තුකායමො හුත්වා  ය ො පට්ඨාය ගයාසීසිං ගන්ත්වා
භුඤ්ජිත්වාකාලස්යසවයවළුවනිංආගච්ඡති.යසොසබ්බකාලිංපටිච්ඡායදතුිං 

නාසක්ඛි, ‘‘ගයාසීසිං ගන්ත්වා යදවදත් ස්ස පට්ඨපි ිං භත් ිං භුඤ්ජතී’’ති

න චිරස්යසවපාකයටොජාය ො. අථනිංසහායාපුච්ඡිිංසු ‘‘සච්චිංකර, ත්විං

ආවුයසො, යදවදත් ස්සපට්ඨපි ිංභත් ිංභුඤ්ජසී’’ති. ‘‘යකොඑවමාහා’’ති? 

‘‘අසුයකො ච අසුයකො චා’’ති. ‘‘සච්චිං අහිං ආවුයසො ගයාසීසිං ගන්ත්වා

භුඤ්ජාමි, න පන යම යදවදත්ය ො භත් ිං යදති, අඤ්යඤ මනුස්සා

යදන්තී’’ති. ‘‘ආවුයසො, යදවදත්ය ො බුද්ධානිං පටිකණ්ටයකො දුස්සීයලො

අජා සත්තුිං පසායදත්වා අධම්යමන අත් යනො ලාභසක්කාරිං උප්පායදසි, 
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ත්විං එවරූයප නියොනියක බුද්ධසාසයන පබ්බජිත්වා යදවදත් ස්ස 

අධම්යමන උප්පන්නිං යභොජනිං භුඤ්ජසි, එහි  ිං සත්ථු සන්තිකිං
යනස්සාමා’’ති ිං භික්ඛුිංආදායධම්මසභිංආගමිිංසු. 

සත්ථාදිස්වාව‘‘කිං, භික්ඛයව, එ ිංභික්ඛුිං අනිච්ඡන් ඤ්යඤවආදාය

ආග ත්ථා’’ති? ‘‘ආමභන්ය , අයිංභික්ඛුතුම්හාකිංසන්තියක පබ්බජිත්වා
යදවදත් ස්ස අධම්යමන උප්පන්නිං යභොජනිං භුඤ්ජතී’’ති. ‘‘සච්චිං කර 

ත්විංභික්ඛුයදවදත් ස්සඅධම්යමනඋප්පන්නිංයභොජනිංභුඤ්ජසී’’ති? ‘‘න

භන්ය , යදවදත්ය ො මය්හිං යදති, අඤ්යඤ මනුස්සා යදන්ති,  මහිං

භුඤ්ජාමී’’ති.සත්ථා‘‘මා භික්ඛුඑත්ථපරිහාරිංකරි, යදවදත්ය ොඅනාචායරො

දුස්සීයලො, කථඤ්හිනාමත්විංඉධ පබ්බජිත්වාමමසාසනිංභජන්ය ොයයව

යදවදත් ස්ස භත් ිං භුඤ්ජසි, නිච්චකාලම්පි භජනසීලයකොව ත්විං
දිට්ඨදිට්යඨයයවභජසී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
 ස්ස අමච්යචො අයහොසි.  දා රඤ්යඤො මහිළාමුයඛො නාම මඞ්ගලහත්ථී 

අයහොසිසීලවාආචාරසම්පන්යනො, නකඤ්චිවියහයඨති.අයථකදිවසිං ස්ස
සාලාය සමීයප රත්තිභාගසමනන් යර යචොරා ආගන්ත්වා  ස්ස අවිදූයර 

නිසින්නා යචොරමන් ිං මන් යිිංසු ‘‘එවිං උම්මඞ්යගො භින්දි බ්යබො, එවිං

සන්ධිච්යඡදකම්මිං කත් බ්බිං, උම්මඞ්ගඤ්ච සන්ධිච්යඡදඤ්ච මග්ගසදිසිං

තිත්ථසදිසිංනිජ්ජටිං නිග්ගුම්බිංකත්වාභණ්ඩිංහරිතුිංවට්ටති, හරන්ය න

මායරත්වාව හරි බ්බිං, එවිං උට්ඨාතුිං සමත්යථො නාම න භවිස්සති, 

යචොයරන ච නාම සීලාචාරයුත්ය නන භවි බ්බිං, කක්ඛයළන ඵරුයසන
සාහසියකන භවි බ්බ’’න්ති. එවිං මන්ය ත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤිං 
උග්ගණ්හායපත්වා අගමිංසු. එය යනව උපායයන පුනදිවයසපි
පුනදිවයසළිතිබහූදිවයස ත්ථ ආගන්ත්වාමන් යිිංසු.යසොය සිංවචනිං

සුත්වා ‘‘ය  මිං සික්ඛායපන්තී’’ති සඤ්ඤාය ‘‘ඉදානි මයා කක්ඛයළන
ඵරුයසන සාහසියකන භවි බ්බ’’න්ති  ථාරූයපොව අයහොසි. පාය ොව
ආග ිං හත්ථියගොපකිං යසොණ්ඩාය ගයහත්වා භූමියිං යපොයථත්වා මායරසි.
අපරම්පි ථාඅපරම්පි  ථාතිආග ාග ිංමායරතියයව. 

‘‘මහිළාමුයඛො උම්මත් යකො ජාය ො දිට්ඨදිට්යඨ මායරතී’’ති රඤ්යඤො

ආයරොචයිිංසු. රාජා යබොධිසත් ිං පහිණි ‘‘ගච්ඡ පණ්ඩි , ජානාහි යකන 
කාරයණනයසො දුට්යඨො ජාය ො’’ති. යබොධිසත්ය ො ගන්ත්වා  ස්ස සරීයර

අයරොගභාවිං ඤත්වා ‘‘යකන නු යඛො කාරයණන එස දුට්යඨො ජාය ො’’ති
උපධායරන්ය ො ‘‘අද්ධා අවිදූයර යකසඤ්චි වචනිං සුත්වා ‘මිං එය 
සික්ඛායපන්තී’ති සඤ්ඤාය දුට්යඨො ජාය ො’’ති සන්නිට්ඨානිං කත්වා
හත්ථියගොපයක පුච්ඡි ‘‘අත්ථි නු යඛො හත්ථිසාලාය සමීයප රත්තිභායග

යකහිචි කඤ්චි කථි පුබ්බ’’න්ති? ‘‘ආම, සාමි, යචොරා ආගන්ත්වා

කථයිිංසූ’’ති. යබොධිසත්ය ො ගන්ත්වා රඤ්යඤො ආයරොයචසි ‘‘යදව, 
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පටුන 

අඤ්යඤොහත්ථිස්සසරීයරවිකායරොනත්ථි, යචොරානිං කථිංසුත්වා දුට්යඨො

ජාය ො’’ති. ‘‘ඉදානිකිංකාතුිං වට්ටතී’’ති? ‘‘සීලවන්ය  සමණබ්රාහ්මයණ
හත්ථිසාලායිං නිසීදායපත්වා සීලාචාරකථිං කථායපතුිං වට්ටතී’’ති. ‘‘එවිං 

කායරහි,  ා ා’’ති. 

යබොධිසත්ය ො ගන්ත්වා සීලවන්ය  සමණබ්රාහ්මයණ හත්ථිසාලායිං 

නිසීදායපත්වා ‘‘සීලකථිං කයථථ, භන්ය ’’තිආහ. ය හත්ථිස්ස අවිදූයර

නිසින්නා ‘‘න යකොචි පරාමසි බ්යබො න මායර බ්යබො, 
සීලාචාරසම්පන්යනන ඛන්තියමත් ානුද්දයයුත්ය න භවිතුිං වට්ටතී’’ති

සීලකථිං කථයිිංසු. යසො  ිං සුත්වා ‘‘මිං ඉයම සික්ඛායපන්ති, ඉය ො දානි
පට්ඨාය සීලවන්ය න භවි බ්බ’’න්ති සීලවා අයහොසි. රාජා යබොධිසත් ිං

පුච්ඡි ‘‘කිං,  ා , සීලවා ජාය ො’’ති? යබොධිසත්ය ො ‘‘ආම, යදවා’’ති.
‘‘එවරූයපො දුට්ඨහත්ථී පණ්ඩිය  නිස්සාය යපොරාණකධම්යමයයව
පතිට්ඨිය ො’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

26. 

‘‘පුරාණයචොරානවයචොනිසම්ම, මහිළාමුයඛොයපොථයමන්වචාරී; 

සුසඤ්ඤ ානඤ්හි වයචො නිසම්ම, ගජුත් යමො සබ්බගුයණසු 
අට්ඨා’’ති. 

 ත්ථ පුරාණයචොරානන්තියපොරාණයචොරානිං. නිසම් ාතිසුත්වා, පඨමිං

යචොරානිං වචනිං සුත්වාති අත්යථො.  හිළාමුයඛොති හත්ථිනිමුයඛන

සදිසමුයඛො.යථාමහිළාපුරය ො ඔයලොකයමානායසොභති, නපච්ඡය ො,  ථා

යසොපි පුරය ො ඔයලොකයමායනො යසොභති.  ස්මා ‘‘මහිළාමුයඛො’’තිස්ස

නාමිං අකිංසු. යපොථෙ න්ෙචාරීති යපොථයන්ය ො මායරන්ය ො අනුචාරී.

අයයමව වා පායඨො. සුසඤ්ඤතානන්ති සුට්ඨු සඤ්ඤ ානිං සීලවන් ානිං. 

 ජුත්තය ොති උත් මගයජො මඞ්ගලහත්ථී. සබ්බගුයණසු අට්ඨාති සබ්යබසු
යපොරාණගුයණසු පතිට්ඨිය ො.රාජා‘‘තිරච්ඡානග ස්සාපිආසයිංජානාතී’’ති
යබොධිසත් ස්ස මහන් ිං යසිං අදාසි. යසො යාව ායුකිං ඨත්වා සද්ධිිං
යබොධිසත්ය නයථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ‘‘පුබ්යබපි ත්විං භික්ඛු දිට්ඨදිට්යඨයයව භජි, යචොරානිං වචනිං

සුත්වා යචොයර භජි, ධම්මිකානිං වචනිං සුත්වා ධම්මියක භජී’’ති ඉමිං
ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – 

‘‘ දාමහිළාමුයඛොවිපක්ඛයසවකභික්ඛුඅයහොසි, රාජාආනන්යදො, අමච්යචො
පනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

මහිළාමුඛජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 
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[27] 7. අභිණ්හජා කවණ්ණනා 

නා ං කබළං පදාතයෙති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං

උපාසකඤ්ච මහල්ලකත්යථරඤ්ච ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියිං කර ද්යව
සහායකා. ය සු එයකො පබ්බජිත්වා යදවසිකිං ඉ රස්ස ඝරිං ගච්ඡති. යසො
 ස්සභික්ඛිංදත්වා සයම්පිභුඤ්ජිත්වාය යනවසද්ධිිංවිහාරිංගන්ත්වායාව

සූරියත්ථඞ්ගමනා ආලාපසල්ලායපනනිසීදිත්වානගරිංපවිසති, ඉ යරොපිනිං
යාවනගරද්වාරා අනුගන්ත්වා නිවත් ති. යසො ය සිං විස්සායසො භික්ඛූනිං
අන් යර පාකයටො ජාය ො. අයථකදිවසිං භික්ඛූ ය සිං විස්සාසකථිං

කයථන් ා ධම්මසභායිං නිසීදිිංසු. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡි, ය  ‘‘ඉමාය නාම, 

භන්ය ’’ති කථයිිංසු. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව ඉයම විස්සාසිකා, 
පුබ්යබපිවිස්සාසිකායයව අයහසු’’න්තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
 ස්සඅමච්යචොඅයහොසි. දාඑයකොකුක්කුයරොමඞ්ගලහත්ථිසාලිංගන්ත්වා 
මඞ්ගලහත්ථිස්ස භුඤ්ජනට්ඨායන පති ානි භත් සිත්ථානි ඛාදති. යසො
ය යනවයභොජයනන සිංවද්ධමායනොමඞ්ගලහත්ථිස්සවිස්සාසියකොජාය ො

හත්ථිස්යසව සන්තියක භුඤ්ජති, උයභොපි විනා වත්තිතුිං න සක්යකොන්ති.

යසො හත්ථී නිං යසොණ්ඩාය ගයහත්වා අපරාපරිං කයරොන්ය ො කීළති, 
උක්ඛිපිත්වා කුම්යභ පතිට්ඨායපති. අයථකදිවසිං එයකො ගාමිකමනුස්යසො 
හත්ථියගොපකස්සමූලිංදත්වා ිංකුක්කුරිංආදායඅත් යනොගාමිංඅගමාසි.
 ය ොපට්ඨායයසො හත්ථීකුක්කුරිංඅපස්සන්ය ොයනවඛාදතිනපිවතින
න්හායති. මත්ථිංරඤ්යඤො ආයරොයචසුිං.රාජායබොධිසත් ිංපහිණි‘‘ගච්ඡ

පණ්ඩි , ජානාහිකිංකාරණාහත්ථීඑවිං කයරොතී’’ති. 

යබොධිසත්ය ො හත්ථිසාලිං ගන්ත්වා හත්ථිස්ස දුම්මනභාවිං ඤත්වා

‘‘ඉමස්ස සරීයර යරොයගො න පඤ්ඤායති, යකනචි පනස්ස සද්ධිිං 

මිත් සන්ථයවන භවි බ්බිං,  ිං අපස්සන්ය ො එස මඤ්යඤ
යසොකාභිභූය ො’’ති හත්ථියගොපයක පුච්ඡි ‘‘අත්ථි නු යඛො ඉමස්ස යකනචි

සද්ධිිං විස්සායසො’’ති? ‘‘ආම, අත්ථි සාමි එයකන සුනයඛන සද්ධිිං බලවා

යමත්තී’’ති. ‘‘කහිං යසො එ රහී’’ති? ‘‘එයකන මනුස්යසන නීය ො’’ති.

‘‘ජානාථ පනස්ස නිවාසනට්ඨාන’’න්ති? ‘‘න ජානාම, සාමී’’ති.

යබොධිසත්ය ො රඤ්යඤොසන්තිකිංගන්ත්වා‘‘නත්ථි, යදව, හත්ථිස්සයකොචි

ආබායධො, එයකන පනස්ස සුනයඛන සද්ධිිං බලවවිස්සායසො,  ිං
අපස්සන්ය ොනභුඤ්ජතිමඤ්යඤ’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

27. 

‘‘නාලිංකබළිංපදා යව, නචපිණ්ඩිංනකුයසනඝිංසිතුිං; 

මඤ්ඤාමිඅභිණ්හදස්සනා, නායගොස්යනහමකාසිකුක්කුයර’’ති. 
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 ත්ථ නා න්ති න සමත්යථො. කබළන්ති යභොජනකායල පඨමයමව

දින්නිංකටුකකබළිං. පදාතයෙතිපආදා යව, සන්ධිවයසනආකාරයලොයපො

යවදි බ්යබො, ගයහතුන්ති අත්යථො. න ච පිණ්ඩන්ති වඩ්යඪත්වා දීයමානිං 

භත් පිණ්ඩම්පිනාලිංගයහතුිං. නකුයසතිඛාදනත්ථාය දින්නානිතිණානිපි

නාලිංගයහතුිං. නඝංසිතුන්ති න්හාපියමායනොසරීරම්පිඝිංසිතුිංනාලිං.එවිං

යිං යිං යසො හත්ථී කාතුිං න සමත්යථො,  ිං  ිං සබ්බිං රඤ්යඤො
ආයරොයචත්වා  ස්ස අසමත්ථභායව අත් නා සල්ලක්ඛි කාරණිං

ආයරොයචන්ය ො ‘‘ ඤ්ඤාමී’’තිආදිමාහ. 

රාජා  ස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘ඉදානි කිං කා බ්බිං පණ්ඩි ා’’ති පුච්ඡි.
‘‘‘අම්හාකිංකරමඞ්ගලහත්ථිස්සසහායිංසුනඛිංඑයකොමනුස්යසොගයහත්වා

ගය ො, යස්සඝයර ිංසුනඛිංපස්සන්ති,  ස්සඅයිංනාමදණ්යඩො’තියභරිිං
චරායපථ යදවා’’ති. රාජා  ථා කායරසි.  ිං පවත්තිිං සුත්වා යසො පුරියසො

සුනඛිං විස්සජ්යජසි, සුනයඛො යවයගනාගන්ත්වා හත්ථිස්ස සන්තිකයමව
අගමාසි. හත්ථී  ිං යසොණ්ඩාය ගයහත්වා කුම්යභ ඨයපත්වා යරොදිත්වා
පරියදවිත්වා කුම්භා ඔ ායරත්වා ය න භුත්ය  පච්ඡා අත් නාපි භුඤ්ජි.
‘‘තිරච්ඡානග ස්සආසයිං ජානාතී’’ති රාජා යබොධිසත් ස්සමහන් ිං යසිං
අදාසි. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉයම ඉදායනව විස්සාසිකා, පුබ්යබපි
විස්සාසිකායයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා චතුසච්චකථාය 

විනිවට්යටත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි. ඉදිං
චතුසච්චකථාය විනිවට්ටනිං නාම සබ්බජා යකසුපි අත්ථියයව. මයිං පන

යත්ථස්සආනිසිංයසොපඤ්ඤායති,  ත්යථවදස්සයිස්සාම. 

 දා සුනයඛො උපාසයකො අයහොසි, හත්ථී මහල්ලකත්යථයරො, රාජා

ආනන්යදො, අමච්චපණ්ඩිය ොපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

අභිණ්හජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[28] 8. නන්දිවිසාලජා කවණ්ණනා 

 නුඤ්ඤය ෙ භායසෙයාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ඡබ්බග්ගියානිං භික්ඛූනිං ඔමසවාදිං ආරබ්භ කයථසි.  ස්මිඤ්හි සමයය
ඡබ්බග්ගියා කලහිං කයරොන් ා යපසයල භික්ඛූ ඛුිංයසන්ති වම්යභන්ති

ඔවිජ්ඣන්ති, දසහි අක්යකොසවත්ථූහි අක්යකොසන්ති. භික්ඛූ භගවය ො
ආයරොයචසුිං. භගවා ඡබ්බග්ගියය පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චිං කර

භික්ඛයවො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්ය  විගරහිත්වා ‘‘භික්ඛයව, 

ඵරුසවාචා නාම තිරච්ඡානග ානම්පි අමනාපා, පුබ්යබපි එයකො
තිරච්ඡානගය ො අත් ානිං ඵරුයසන සමුදාචරන් ිං සහස්සිං පරායජසී’’ති
වත්වාඅතී ිංආහරි. 
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අතීය ගන්ධාරරට්යඨ ක්කසිලායිංගන්ධාරරාජාරජ්ජිංකායරසි. දා 
යබොධිසත්ය ො යගොයයොනියිං නිබ්බත්ති. අථ නිං  රුණවච්ඡකකායලයයව
එයකො බ්රාහ්මයණො යගොදක්ඛිණාදායකානිං සන්තිකා ලභිත්වා
‘‘නන්දිවිසායලො’’තිනාමිංකත්වාපුත් ට්ඨායන ඨයපත්වාසම්පියායමායනො
යාගුභත් ාදීනි දත්වා යපොයසසි. යබොධිසත්ය ො වයප්පත්ය ො චින්ය සි

‘‘අහිං ඉමිනා බ්රාහ්මයණන කච්යඡන පටිජග්ගිය ො, මයා ච සද්ධිිං 

සකලජම්බුදීයප අඤ්යඤො සමධුයරො යගොයණො නාම නත්ථි, යිංනූනාහිං
අත් යනො බලිං දස්යසත්වා බ්රාහ්මණස්ස යපොසාවනියිං දයදයෙ’’න්ති යසො

එකදිවසිං බ්රාහ්මණිං ආහ ‘‘ගච්ඡ, බ්රාහ්මණ, එකිං යගොවිත් කයසට්ඨිිං
උපසඞ්කමිත්වා‘මය්හිංබලිබද්යදොඅතිබද්ධිං සකටස ිංපවට්යටතී’තිවත්වා
සහස්යසන අබ්භු ිං කයරොහී’’ති. යසො බ්රාහ්මයණො යසට්ඨිස්ස සන්තිකිං
ගන්ත්වා කථිං සමුට්ඨායපසි ‘‘ඉමස්මිිං නගයර කස්ස යගොයණො 
ථාමසම්පන්යනො’’ති.අථනිංයසට්ඨි ‘‘අසුකස්සචඅසුකස්සචා’’තිවත්වා
‘‘සකලනගයර පන අම්හාකිං යගොයණහි සදියසො නාම නත්ථී’’ති ආහ.

බ්රාහ්මයණො ‘‘මය්හිං එයකො යගොයණො අතිබද්ධිං සකටස ිං පවට්යටතුිං
සමත්යථො අත්ථී’’තිආහ.යසට්ඨිගහපති ‘‘කුය ොඑවරූයපො යගොයණො’’ති
ආහ. බ්රාහ්මයණො‘‘මය්හිංයගයහඅත්ථී’’ති.‘‘ය නහිඅබ්භු ිංකයරොහී’’ති.
‘‘සාධු කයරොමී’’තිසහස්යසනඅබ්භු ිං අකාසි. 

යසො සකටස ිං වාලුකාසක්ඛරපාසාණානිංයයව පූයරත්වා පටිපාටියා
ඨයපත්වා සබ්බානි අක්ඛබන්ධනයයොත්ය න එකය ො බන්ධිත්වා
නන්දිවිසාලිං න්හායපත්වා ගන්ධපඤ්චඞ්ගුලිකිං කත්වා කණ්යඨ මාලිං
පිළන්ධිත්වාපුරිමසකටධුයරඑකකයමව යයොයජත්වාසයිංධුයරනිසීදිත්වා

පය ොදිං උක්ඛිපිත්වා ‘‘ගච්ඡ කූට, වහස්සු කූටා’’ති ආහ. යබොධිසත්ය ො
‘‘අයිං මිං අකූටිං කූටවායදන සමුදාචරතී’’ති චත් ායරො පායද ථම්යභ විය 
නිච්චයල කත්වා අට්ඨාසි. යසට්ඨි  ඞ්ඛණඤ්යඤව බ්රාහ්මණිං සහස්සිං
ආහරායපසි. බ්රාහ්මයණොසහස්සපරාජිය ොයගොණිංමුඤ්චිත්වාඝරිංගන්ත්වා
යසොකාභිභූය ො නිපජ්ජි. නන්දිවිසායලො චරිත්වා ආගය ො බ්රාහ්මණිං

යසොකාභිභූ ිං දිස්වා උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කිං, බ්රාහ්මණ, නිද්දායසී’’ති ආහ.

‘‘කුය ොයම, නිද්දා, සහස්සපරාජි ස්සාති, බ්රාහ්මණ, මයා එත් කිංකාලිං

 ව යගයහවසන්ය න අත්ථිකඤ්චි භාජනිං වා භින්දි පුබ්බිං, යකොචි වා

මද්දි පුබ්යබො, අට්ඨායන වා පන උච්චාරපස්සායවො ක පුබ්යබො’’ති? 

‘‘නත්ථි ා ා’’ති.අථත්විංමිංකස්මාකූටවායදනසමුදාචරසි,  යවයවයසො 

යදොයසො, මය්හිංයදොයසොනත්ථි, ගච්ඡ, ය නසද්ධිිංද්වීහිසහස්යසහිඅබ්භු ිං

කයරොහි, යකවලිංමිංඅකූටිංකූටවායදනමාසමුදාචරසීති. 

බ්රාහ්මයණො  ස්ස වචනිං සුත්වා ගන්ත්වා ද්වීහි සහස්යසහි අබ්භු ිං
කත්වාපුරිමනයයයනවසකටස ිංඅතිබන්ධිත්වානන්දිවිසාලිංමණ්යඩත්වා 

පුරිමසකටධුයරයයොයජසි.කථිංයයොයජසීති? යුගිංධුයරනිච්චලිංබන්ධිත්වා
එකාය යකොටියා නන්දිවිසාලිං යයොයජත්වා එකිං යකොටිිං ධුරයයොත්ය න
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පලියවයඨත්වායුගයකොටිඤ්ච අක්ඛපාදඤ්චනිස්සායමුණ්ඩරුක්ඛදණ්ඩකිං
දත්වා ය නයයොත්ය නනිච්චලිං බන්ධිත්වාඨයපසි. එවඤ්හිකය යුගිං

එත්ය ො වා ඉය ො වා න ගච්ඡති, සක්කා යහොති එයකයනව යගොයණන
ආකඩ්ඪිතුිං. අථස්ස බ්රාහ්මයණො ධුයර නිසීදිත්වා නන්දිවිසාලස්ස පිට්ඨිිං

පරිමජ්ජිත්වා ‘‘ගච්ඡභද්ර, වහස්සු, භන්ද්රා’’තිආහ.යබොධිසත්ය ො අතිබද්ධිං
සකටස ිංඑකයවයගයනවආකඩ්ඪිත්වාපච්ඡාඨි ිංසකටිංපුරය ොඨි ස්ස

සකටස්ස ඨායන ඨයපසි. යගොවිත් කයසට්ඨි පරාජිය ො බ්රාහ්මණස්ස ද්යව

සහස්සානි අදාසි. අඤ්යඤපි මනුස්සා යබොධිසත් ස්ස බහුිං ධනිං අදිංසු, 
සබ්බිංබ්රාහ්මණස්යසවඅයහොසි.එවිංයසොයබොධිසත් ිංනිස්සායබහුිංධනිං 
ලභි. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඵරුසවචනිං නාම කස්සචි මනාප’’න්ති 
ඡබ්බග්ගියය භික්ඛූ ගරහිත්වා සික්ඛාපදිං පඤ්ඤයපත්වා අභිසම්බුද්යධො
හුත්වා ඉමිංගාථමාහ– 

28. 

‘‘මනුඤ්ඤයමව භායසයෙ, නාමනුඤ්ඤිං කුදාචනිං; 

මනුඤ්ඤිංභාසමානස්ස, ගරුිංභාරිංඋදද්ධරි; 

ධනඤ්චනිංඅලායභසි, ය නචත් මයනොඅහූ’’ති. 

 ත්ථ  නුඤ්ඤය ෙ භායසෙයාති පයරන සද්ධිිං භාසමායනො
චතුයදොසවිරහි ිං මධුරිං මනාපිං සණ්හිං මුදුකිං පියවචනයමව භායසයෙ. 

 රුංභාරංඋදද්ධරීතිනන්දිවිසායලොබලිබද්යදොඅමනාපිං භාසමානස්සභාරිං
අනුද්ධරිත්වාපච්ඡාමනාපිංපියවචනිංභාසමානස්සබ්රාහ්මණස්ස ගරුිංභාරිං

උද්ධරි, උද්ධරිත්වා කඩ්ඪිත්වා පවට්යටසීති අත්යථො, ද-කායරො පයනත්ථ 
බෙඤ්ජනසන්ධිවයසනපදසන්ධිකයරො. 

ඉතිසත්ථා‘‘මනුඤ්ඤයමවභායසයො’’තිඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා 

ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා බ්රාහ්මයණො ආනන්යදො අයහොසි, 

නන්දිවිසායලොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

නන්දිවිසාලජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[29] 9. කණ්හජා කවණ්ණනා 

ෙයතො ෙයතො  රු ධුරන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
යමකපාටිහාරියිං ආරබ්භ කයථසි.  ිං සද්ධිිං යදයවොයරොහයණන

ය රසකනිපාය  සරභමි ජාතයක (ජා. 1.13.134ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 
සම්මාසම්බුද්යධ පන යමකපාටිහාරියිං කත්වා යදවයලොයක ය මාසිං
වසිත්වා මහාපවාරණාය සඞ්කස්සනගරද්වායර ඔරුය්හ මහන්ය න
පරිවායරන යජ වනිං පවිට්යඨ භික්ඛූ ධම්මසභායිං සන්නිපතිත්වා

‘‘ආවුයසො,  ථාගය ො නාම අසමධුයරො,  ථාගය න වුළ්හධුරිං අඤ්යඤො
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වහිතුිං සමත්යථොනාමනත්ථි, ඡසත්ථායරො‘මයයමව පාටිහාරියිංකරිස්සාම, 

මයයමව පාටිහාරියිං කරිස්සාමා’ති වත්වා එකම්පි පාටිහාරියිං න අකිංසු, 
අයහො සත්ථා අසමධුයරො’’ති සත්ථු ගුණකථිං කයථන් ා නිසීදිිංසු. සත්ථා

ආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡි.

‘‘මයිං, භන්ය , න අඤ්ඤාය කථාය, එවරූපාය නාම තුම්හාකයමව

ගුණකථායා’’ති. සත්ථා ‘‘භික්ඛයව, ඉදානි මයා වුළ්හධුරිං යකො වහිස්සති, 
පුබ්යබ තිරච්ඡානයයොනියිං නිබ්බත්ය ොපි අහිං අත් නා සමධුරිං කඤ්චි
නාලත්ථ’’න්තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
යගොයයොනියිං පටිසන්ධිිංගණ්හි. අථනිංසාමිකා  රුණවච්ඡකකායලයයව 

එකස්සා මහල්ලිකාය ඝයර වසිත්වා  ස්සා නිවාසයව නය ො
පරිච්ඡින්දිත්වා අදිංසු. සා  ිං යාගුභත් ාදීහි පටිජග්ගමානා පුත් ට්ඨායන

ඨයපත්වාවඩ්යඪසි.යසො ‘‘අයෙිකාකාළයකො’’ත්යවවනාමිංපඤ්ඤායිත්ථ.

වයප්පත්ය ො ච අඤ්ජනවණ්යණො හුත්වා ගාමයගොයණහි සද්ධිිං චරති, 
සීලාචාරසම්පන්යනො අයහොසි. ගාමදාරකා සිඞ්යගසුපි කණ්යණසුපි ගයලපි

ගයහත්වා ඔලම්බන්ති, නඞ්ගුට්යඨපි ගයහත්වා කීළන්ති, පිට්ඨියම්පි 

නිසීදන්ති. යසො එකදිවසිං චින්ය සි ‘‘මය්හිං මා ා දුග්ග ා, මිං

පුත් ට්ඨායන ඨයපත්වා දුක්යඛන යපොයසසි, යිංනූනාහිං භතිිංකත්වා ඉමිං
දුග්ග භාවය ොයමොයචයෙ’’න්ති. යසො ය ොපට්ඨායභතිිංඋපධායරන්ය ො
චරති. 

අයථකදිවසිං එයකො සත්ථවාහපුත්ය ො පඤ්චහි සකටසය හි

විසමතිත්ථිං සම්පත්ය ො,  ස්ස යගොණා සකටානි උත් ායරතුිං න

සක්යකොන්ති, පඤ්චසුසකටසය සුයගොණා යුගපරම්පරායයයොජි ාඑකම්පි
සකටිං උත් ායරතුිං නාසක්ඛිිංසු. යබොධිසත්ය ොපි ගාමයගොයණහි සද්ධිිං

 ත්ථසමීයපචරති.සත්ථවාහපුත්ය ොපියගොසුත් විත් යකො, යසො ‘‘අත්ථි
නුයඛො එය සිංගුන්නිංඅන් යරඉමානිසකටානිඋත් ායරතුිංසමත්යථො
උසභාජානීයයො’’තිඋපධාරයමායනො යබොධිසත් ිං දිස්වා ‘‘අයිංආජානීයයො

සක්ඛිස්සතිමය්හිංසකටානිඋත් ායරතුිං, යකොනු යඛොඅස්සසාමියකො’’ති

යගොපාලයකපුච්ඡි‘‘යකොනුයඛොයභොඉමස්සසාමියකො, අහිංඉමිංසකයට 
යයොයජත්වා සකයටසු උත් ාරිය සු යව නිං දස්සාමී’’ති. ය  ආහිංසු

‘‘ගයහත්වානිංයයොයජථ, නත්ථිඉමස්සඉමස්මිිංඨායනසාමියකො’’ති.යසො
නිං නාසාය රජ්ජුයකන බන්ධිත්වා ආකඩ්යඪන්ය ො චායලතුම්පි නාසක්ඛි.
යබොධිසත්ය ො කර ‘‘භතියා කථි ාය ගමිස්සාමී’’ති න අගමාසි.

සත්ථවාහපුත්ය ො  ස්සාධිප්පායිංඤත්වා‘‘සාමි,  යාපඤ්චසුසකටසය සු
උත් ාරිය සු එයකකස්ස සකටස්ස ද්යව ද්යව කහාපයණ භතිිං කත්වා
සහස්සිං දස්සාමී’’ති ආහ.  දා යබොධිසත්ය ො සයයමව අගමාසි. අථ නිං
පුරිසාපුරිමසකයටසුයයොයජසුිං.අථනිංඑකයවයගයනවඋක්ඛිපිත්වා ථයල
පතිට්ඨායපසි.එය නුපායයනසබ්බසකටානිඋත් ායරසි. 
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සත්ථවාහපුත්ය ො එයකකස්ස සකටස්ස එයකකිං කත්වා පඤ්චස ානි 
භණ්ඩිකිං කත්වා  ස්ස ගයල බන්ධි. යසො ‘‘අයිං මය්හිං යථාපරිච්ඡින්නිං

භතිිංනයදති, නදානිස්සගන්තුිං දස්සාමී’’තිගන්ත්වාසබ්බපුරිමසකටස්ස
පුරය ොමග්ගිං නිවායරත්වාඅට්ඨාසි.අපයනතුිංවායමන් ාපිනිංඅපයනතුිං
නාසක්ඛිිංසු. සත්ථවාහපුත්ය ො ‘‘ජානාති මඤ්යඤ එස අත් යනො භතියා
ඌනභාව’’න්ති එයකකස්මිිං සකයට ද්යව ද්යව කත්වා සහස්සභණ්ඩිකිං
බන්ධිත්වා ‘‘අයිං ය  සකටුත් රණභතී’’ති ගීවායිං ලග්යගසි. යසො
සහස්සභණ්ඩිකිංආදායමාතුසන්තිකිංඅගමාසි.ගාමදාරකා ‘‘කිංනායම ිං 
අයෙිකාකාළකස්සගයල’’තියබොධිසත් ස්සසන්තිකිංආගච්ඡන්ති.යසො ය 
අනුබන්ධිත්වා දූරය ොව පලායපන්ය ො මාතු සන්තිකිං ගය ො. පඤ්චන්නිං
පන සකටස ානිං උත් ාරි ත් ා රත්ය හි අක්ඛීහි කලන් රූයපො

පඤ්ඤායිත්ථ.අයෙිකා ස්සගීවාය සහස්සත්ථවිකිංදිස්වා‘‘ ා , අයිංය 

කහිං ලද්ධා’’ති යගොපාලකදාරයක පුච්ඡිත්වා  මත්ථිං සුත්වා ‘‘ ා , කිං

අහිං යාලද්ධභතියාජීවිතුකාමා, කිංකාරණාඑවරූපිං දුක්ඛිංඅනුයභොසී’’ති
වත්වා යබොධිසත් ිං උණ්යහොදයකන න්හායපත්වා සකලසරීරිං ය යලන 

මක්යඛත්වා පානීයිං පායයත්වා සප්පායිං යභොජනිං යභොයජත්වා
ජීවි පරියයොසායනසද්ධිිං යබොධිසත්ය නයථාකම්මිංග ා. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව,  ථාගය ො ඉදායනව අසමධුයරො, පුබ්යබපි 
අසමධුයරොයයවා’’ති වත්වා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං
ඝයටත්වා අභිසම්බුද්යධොහුත්වාඉමිංගාථමාහ– 

29. 

‘‘යය ො යය ොගරුධුරිං, යය ොගම්භීරවත් නී; 

 දාස්සුකණ්හිංයුඤ්ජන්ති, ස්වාස්සු ිංවහය  ධුර’’න්ති. 

 ත්ථ ෙයතොෙයතො රුධුරන්තියස්මිිං යස්මිිංඨායනධුරිංගරුභාරියිං

යහොති, අඤ්යඤ බලිබද්දා උක්ඛිපිතුිං න සක්යකොන්ති. ෙයතො

 ම්භීරෙත්තනීති වත් න්ති එත්ථාති වත් නී, මග්ගස්යස ිං නාමිං, යස්මිිං
ඨායනඋදකචික්ඛල්ලමහන්  ායවා විසමච්ඡින්න ටභායවනවාමග්යගො

ගම්භීයරො යහොතීති අත්යථො. තදාස්සු කණ්හං යුඤ්ජන්තීති එත්ථ අස්සූති

නිපා මත් ිං,  දාකණ්හිංයුඤ්ජන්තීතිඅත්යථො. යදා ධුරඤ්ච ගරුයහොති

මග්යගො ච ගම්භීයරො,  දා අඤ්යඤ බලිබද්යද අපයනත්වා කණ්හයමව

යයොයජන්තීති වුත් ිං යහොති. ස්ොස්සු තං ෙහයත ධුරන්ති එත්ථාපි අස්සූති

නිපා මත් යමව, යසො ිංධුරිංවහතීතිඅත්යථො. 

එවිංභගවා ‘‘ දා, භික්ඛයව, කණ්යහොව ිංධුරිංවහතී’’තිදස්යසත්වා 
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා මහල්ලිකා

උප්පලවණ්ණාඅයහොසි, අයෙිකාකාළයකොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කණ්හජා කවණ්ණනානවමා. 
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[30] 10. මුනිකජා කවණ්ණනා 

 ා මුනිකස්ස පිහයීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො 
ථුල්ලකුමාරිකාපයලොභනිං ආරබ්භ කයථසි.  ිං ය රසකනිපාය  

චූළනාරදකස්සපජාතයක (ජා.1.13.40ආදයයො)ආවිභවිස්සති.සත්ථාපන 

 ිං භික්ඛුිං ‘‘සච්චිං කර ත්විං භික්ඛු උක්කණ්ඨිය ොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, 

භන්ය ’’ති. ‘‘කිං නිස්සායා’’ති? ‘‘ථුල්ලකුමාරිකාපයලොභනිං භන්ය ’’ති.

සත්ථා ‘‘භික්ඛුඑසා වඅනත්ථකාරිකා, පුබ්යබපිත්විංඉමිස්සාවිවාහදිවයස
ජීවි ක්ඛයිං පත්වාමහාජනස්සඋත් රිභඞ්ගභාවිංපත්ය ො’’තිවත්වාඅතී ිං
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
එකස්මිිං ගාමයක එකස්ස කුටුම්බිකස්ස යගයහ යගොයයොනියිං නිබ්බත්ති

‘‘මහායලොහිය ො’’ති නායමන, කනිට්ඨභා ාපිස්ස චූළයලොහිය ො නාම
අයහොසි.ය යයවද්යවභාතියකනිස්සාය  ස්මිිංකුයලකම්මධුරිංවත් ති.

 ස්මිිංපනකුයලඑකාකුමාරිකාඅත්ථි,  ිංඑයකො නගරවාසීකුලපුත්ය ො
අත් යනොපුත් ස්සවායරසි. ස්සාමා ාපි යරො‘‘කුමාරිකාය විවාහකායල
ආග ානිං පාහුනකානිං උත් රිභඞ්යගො භවිස්සතී’’ති යාගුභත් ිං දත්වා
මුනිකිං නාම සූකරිං යපොයසසුිං.  ිං දිස්වා චූළයලොහිය ො භා රිං පුච්ඡි
‘‘ඉමස්මිිං කුයල කම්මධුරිං වත් මානිං අම්යහ ද්යව භාතියක නිස්සාය

වත් ති, ඉයම පන අම්හාකිං තිණපලාලාදීයනව යදන්ති, සූකරිං 

යාගුභත්ය නයපොයසන්ති, යකනනුයඛොකාරයණනඑසඑ ිංලභතී’’ති.

අථස්ස භා ා ‘‘ ා  චූළයලොහි , මා ත්විං එ ස්ස යභොජනිං පිහයි, අයිං
සූකයරො මරණභත් ිං භුඤ්ජති. එතිස්සා හි කුමාරිකාය විවාහකායල
ආග ානිං පාහුනකානිං උත් රිභඞ්යගො භවිස්සතීති ඉයම එ ිං සූකරිං 

යපොයසන්ති, ඉය ොකතිපාහච්චයයන ය  මනුස්සාආගමිස්සන්ති, අථනිං
සූකරිං පායදසු ගයහත්වා කඩ්යඪන් ා යහට්ඨාමඤ්චය ො නීහරිත්වා
ජීවි ක්ඛයිං පායපත්වා පාහුනකානිං සූපබෙඤ්ජනිං කරියමානිං
පස්සිස්සසී’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

30. 

‘‘මාමුනිකස්සපිහයි, ආතුරන්නානිභුඤ්ජති; 

අප්යපොස්සුක්යකොභුසිංඛාද, එ ිංදීඝායුලක්ඛණ’’න්ති. 

 ත්ථ  ා මුනිකස්ස පිහයීති මුනිකස්ස යභොජයන පිහිං මා උප්පාදයි, 

‘‘එසමුනියකොසුයභොජනිංභුඤ්ජතී’’තිමාමුනිකස්සපිහයි, ‘‘කදානුයඛො
අහම්පි එවිං සුඛිය ො භයවයෙ’’න්ති මා මුනිකභාවිං පත්ථයි. අයඤ්හි 

ආතුරන්නානිභුඤ්ජති. ආතුරන්නානීතිමරණයභොජනානි. අප්යපොස්සුක්යකො

භුසං ඛාදාති  ස්ස යභොජයන නිරුස්සුක්යකො හුත්වා අත් නා ලද්ධිං භුසිං 

ඛාද. එතං දීඝායු ක්ඛණන්ති එ ිං දීඝායුභාවස්ස කාරණිං.  ය ො න

චිරස්යසව ය  මනුස්සා ආගමිිංසු, මුනිකිං ඝාය ත්වා නානප්පකායරහි
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පචිිංසු.යබොධිසත්ය ොචූළයලොහි ිංආහ ‘‘දිට්යඨොය ,  ා , මුනියකො’’ති.

දිට්ඨිං යම, භාතික, මුනිකස්ස යභොජනඵලිං, එ ස්ස යභොජනය ො
ස ගුයණන සහස්සගුයණන අම්හාකිං තිණපලාලභුසමත් යමව
උත් මඤ්චඅනවජ්ජඤ්ච දීඝායුලක්ඛණඤ්චාති. 

සත්ථා ‘‘එවිං යඛො ත්විං භික්ඛු පුබ්යබපි ඉමිං කුමාරිකිං නිස්සාය 
ජීවි ක්ඛයිං පත්වා මහාජනස්ස උත් රිභඞ්ගභාවිං ගය ො’’ති ඉමිං 

ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, සච්චපරියයොසායන
උක්කණ්ඨිය ො භික්ඛු යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි. සත්ථා අනුසන්ධිිං

ඝයටත්වාජා කිංසයමොධායනසි – ‘‘ දාමුනිකසූකයරොඋක්කණ්ඨි භික්ඛු

අයහොසි, ථුල්ලකුමාරිකාඑසා එව, චූළයලොහිය ොආනන්යදො, මහායලොහිය ො
පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මුනිකජා කවණ්ණනාදසමා. 

කුරුඞ්ගවග්යගො තියයො. 

 ස්සුද්දානිං– 

කුරුඞ්ගිංකුක්කුරඤ්යචව, යභොජාජානීයඤ්චආජඤ්ඤිං; 

තිත්ථිංමහිළාමුඛාභිණ්හිං, නන්දිකණ්හඤ්චමුනිකන්ති. 
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4. කු ාෙකෙග්ය ො 

[31] 1. කුලාවකජා කවණ්ණනා 

කු ාෙකාති ඉදිං සත්ථායජ වයනවිහරන්ය ොඅපරිස්සායවත්වාපානීයිං
ළි ිං භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථිය ො කර ද්යව සහායකා දහරභික්ඛූ
ජනපදිං ගන්ත්වා එකස්මිිං ඵාසුකට්ඨායන යථාජ්ඣාසයිං වසිත්වා
‘‘සම්මාසම්බුද්ධිංපස්සිස්සාමා’’තිපුන ය ොනික්ඛමිත්වා යජ වනාභිමුඛා

පායිිංසු.එකස්සහත්යථපරිස්සාවනිංඅත්ථි, එකස්සනත්ථි.ද්යවපි එකය ො
පානීයිං පරිස්සායවත්වා පිවන්ති. ය  එකදිවසිං විවාදිං අකිංසු.
පරිස්සාවනසාමියකො ඉ රස්ස පරිස්සාවනිං අදත්වා සයයමව පානීයිං

පරිස්සායවත්වා පිවි, ඉ යරො පන පරිස්සාවනිං අලභිත්වා පිපාසිං
සන්ධායරතුිං අසක්යකොන්ය ො අපරිස්සායවත්වා පානීයිං පිවි. ය  උයභොපි
අනුපුබ්යබන යජ වනිං පත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා නිසීදිිංසු. සත්ථා 

සම්යමොදනීයිං කථිං කයථත්වා ‘‘කුය ො ආග ත්ථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘භන්ය , 

මයිං යකොසලජනපයද එකස්මිිං ගාමයක වසිත්වා  ය ො නික්ඛමිත්වා

තුම්හාකිං දස්සනත්ථාය ආග ා’’ති. ‘‘කච්චි පන යවො සමග්ගා

ආග ත්ථා’’ති? අපරිස්සාවනයකොආහ‘‘අයිං, භන්ය , අන් රාමග්යගමයා

සද්ධිිංවිවාදිංකත්වාපරිස්සාවනිංනාදාසී’’ති.ඉ යරොපිආහ‘‘අයිං, භන්ය , 
අපරිස්සායවත්වාවජානිංසපාණකිංඋදකිංපිවී’’ති.‘‘සච්චිංකරත්විංභික්ඛු 

ජානිං සපාණකිං උදකිං පිවී’’ති? ‘‘ආම, භන්ය , අපරිස්සාවි ිං උදකිං

පිවින්ති. සත්ථා ‘‘භික්ඛු පුබ්යබ පණ්ඩි ා යදවනගයර රජ්ජිං කායරන් ා 
යුද්ධපරාජි ාසමුද්දපිට්යඨනපලායන් ා ‘ඉස්සරියිංනිස්සායපාණවධිංන 

කරිස්සාමා’ති ාවමහන් ිංයසිංපරිච්චජිත්වාසුපණ්ණයපො කානිංජීවි ිං
දත්වාරථිං නිවත් යිිංසූ’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  මගධරට්යඨ රාජගයහ එයකො මාගධරාජා රජ්ජිං කායරසි.  දා
යබොධිසත්ය ො යථා එ රහි සක්යකො පුරිමත් භායව මගධරට්යඨ

මචලගාමයක නිබ්බත්ති, එවිං  ස්මිිංයයව මචලගාමයක මහාකුලස්ස
පුත්ය ොහුත්වානිබ්බත්ති. නාමග්ගහණදිවයසචස්ස‘‘මඝකුමායරො’’ත්යවව
නාමිං අකිංසු. යසො වයප්පත්ය ො ‘‘මඝමාණයවො’’ති පඤ්ඤායිත්ථ. අථස්ස
මා ාපි යරො සමානජාතිකකුලය ො දාරිකිං ආනයිිංසු. යසො පුත් ධීහ ාහි 

වඩ්ඪමායනො දානපති අයහොසි, පඤ්ච සීලානි රක්ඛති.  ස්මිඤ්ච ගායම

ය ත්තිිංයසව කුලානි යහොන්ති, ය පි ය ත්තිිංස කුලා මනුස්සා එකදිවසිං
ගාමමජ්යඣ ඨත්වා ගාමකම්මිං කයරොන්ති. යබොධිසත්ය ො ඨි ට්ඨායන

පායදහි පිංසුිං වියූහිත්වා  ිං පයදසිං රමණීයිං කත්වා අට්ඨාසි, අථඤ්යඤො
එයකො ආගන්ත්වා  ස්මිිං ඨායන ඨිය ො. යබොධිසත්ය ො අපරිං ඨානිං

රමණීයිංකත්වා අට්ඨාසි,  ත්රාපි අඤ්යඤො ඨිය ො. යබොධිසත්ය ො අපරම්පි
අපරම්ළිති සබ්යබසම්පි ඨි ට්ඨානිං රමණීයිං කත්වා අපයරන සමයයන

 ස්මිිං ඨායන මණ්ඩපිං කායරසි, මණ්ඩපම්පි අපයනත්වා සාලිං කායරසි, 

 ත්ථඵලකාසනානි සන්ථරිත්වාපානීයචාටිිංඨයපසි. 
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අපයරනසමයයනය පිය ත්තිිංසජනායබොධිසත්ය නසමානච්ඡන්දා 
අයහසුිං.ය යබොධිසත්ය ොපඤ්චසුසීයලසුපතිට්ඨායපත්වා ය ොපට්ඨාය
ය හි සද්ධිිං පුඤ්ඤානි කයරොන්ය ො විචරති. ය පි ය යනව සද්ධිිං
පුඤ්ඤානි කයරොන් ා කාලස්යසව වුට්ඨාය වාසිඵරසුමුසලහත්ථා

චතුමහාපථාදීසුමුසයලනපාසායණඋබ්බත්ය ත්වා පවට්යටන්ති, යානානිං

අක්ඛපටිඝා රුක්යඛ හරන්ති, විසමිං සමිං කයරොන්ති, යසතුිං අත්ථරන්ති, 

යපොක්ඛරණියයො ඛණන්ති, සාලිං කයරොන්ති, දානානි යදන්ති, සීලානි 
රක්ඛන්ති. එවිං යයභුයයෙන සකලගාමවාසියනො යබොධිසත් ස්ස ඔවායද
ඨත්වාසීලානි රක්ඛිිංසු. 

අථ යනසිං ගාමයභොජයකො චින්ය සි ‘‘අහිං පුබ්යබ එය සු සුරිං
පිවන්ය සු පාණාතිපා ාදීනි කයරොන්ය සු චාටිකහාපණාදිවයසන යචව 

දණ්ඩබලිවයසන ච ධනිං ලභාමි, ඉදානි පන මයඝො මාණයවො සීලිං

රක්ඛායපති, ය සිං පාණාතිපා ාදීනිකාතුිං නයදති, ඉදානිපනය පඤ්ච

සීලානින රක්ඛායපස්සාමී’’තිකුද්යධොරාජානිංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘යදව, බහූ
යචොරා ගාමඝා ාදීනි කයරොන් ා විචරන්තී’’ති ආහ. රාජා  ස්ස වචනිං

සුත්වා‘‘ගච්ඡ, ය ආයනහී’’තිආහ.යසො ගන්ත්වාසබ්යබපිය බන්ධිත්වා

ආයනත්වා ‘‘ආනී ා, යදව, යචොරා’’ති රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා ය සිං
කම්මිංඅයසොයධත්වාව‘‘හත්ථිනායනමද්දායපථා’’තිආහ. ය ො සබ්යබපි
ය  රාජඞ්ගයණ නිපජ්ජායපත්වා හත්ථිිං ආනයිිංසු. යබොධිසත්ය ො ය සිං

ඔවාදිං අදාසි‘‘තුම්යහසීලානිආවජ්යජථ, යපසුඤ්ඤකාරයකචරඤ්යඤච
හත්ථිම්හි ච අත් යනො සරීයර ච එකසදිසයමවයමත් ිං භායවථා’’ති. ය 
 ථා අකිංසු. අථ යනසිං මද්දනත්ථාය හත්ථිිං උපයනසුිං. යසො

උපනීයමායනොපි න උපගච්ඡති, මහාවිරවිං විරවිත්වා පලායති. අඤ්ඤිං

අඤ්ඤිං හත්ථිිංආනයිිංසු, ය පි යථවපලායිිංසු. 

රාජා ‘‘එය සිං හත්යථ කඤ්චි ඔසධිං භවිස්සතී’’ති චින්ය ත්වා 

‘‘විචිනථා’’තිආහ.විචිනන් ාඅදිස්වා ‘‘නත්ථි, යදවා’’තිආහිංසු.ය නහි

කඤ්චි මන් ිං පරිවත්ය ස්සන්ති, පුච්ඡථ යන ‘‘අත්ථි යවො

පරිවත් නමන්ය ො’’ති? රාජපුරිසා පුච්ඡිිංසු, යබොධිසත්ය ො‘‘අත්ථී’’තිආහ.

රාජපුරිසා ‘‘අත්ථි කර, යදවා’’ති ආයරොචයිිංසු, රාජා සබ්යබපි ය 
පක්යකොසායපත්වා ‘‘තුම්හාකිං ජානනමන් ිං කයථථා’’ති ආහ.

යබොධිසත්ය ො අයවොච ‘‘යදව, අඤ්යඤො අම්හාකිං මන්ය ො නාම නත්ථි, 

අම්යහ පන ය ත්තිිංසමත් ා ජනා පාණිං න හනාම, අදින්නිං නාදියාම, 

මිච්ඡාචාරිංනචරාම, මුසාවාදිංනභණාම, මජ්ජිංනපිවාම, යමත් ිංභායවම, 

දානිංයදම, මග්ගිංසමිංකයරොම, යපොක්ඛරණියයොඛණාම, සාලිංකයරොම, 
අයිංඅම්හාකිංමන්ය ොචපරිත් ඤ්ච වුඩ්ඪිචා’’ති.රාජාය සිංපසන්යනො
යපසුඤ්ඤකාරකස්ස සබ්බිං යගහවිභවිං  ඤ්ච ය සිංයයව දාසිං කත්වා

අදාසි,  ිංහත්ථිඤ්චගාමඤ්චය සිංයයවඅදාසි. 
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ය   ය ො පට්ඨාය යථාරුචියා පුඤ්ඤානි කයරොන් ා ‘‘චතුමහාපයථ 
මහන් ිං සාලිං කායරස්සාමා’’ති වඩ්ඪකිං පක්යකොසායපත්වා සාලිං 
පට්ඨයපසුිං.මාතුගායමසුපනවිග ච්ඡන්ද ාය  ස්සාසාලායමාතුගාමානිං

පත්තිිංනාදිංසු.ය නචසමයයන යබොධිසත් ස්සයගයහසුධම්මා, චිත් ා, 

නන්දා, සුජාතිච ස්යසොඉත්ථියයොයහොන්ති.  ාසුසුධම්මාවඩ්ඪකනාසද්ධිිං

එකය ොහුත්වා‘‘භාතික, ඉමිස්සාසාලායමිං යජට්ඨිකිංකයරොහී’’තිවත්වා
ලඤ්ජිං අදාසි. යසො ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා පඨමයමව කණ්ණිකාරුක්ඛිං
සුක්ඛායපත්වා ච්යඡත්වා විජ්ඣිත්වාකණ්ණිකිංනිට්ඨායපත්වා වත්යථන
පලියවයඨත්වා ඨයපසි. අථ සාලිං නිට්ඨායපත්වා කණ්ණිකායරොපනකායල

‘‘අයහො, අයො, එකිංනසරිම්හා’’තිආහ.‘‘කිංනාම, යභො’’ති.‘‘කණ්ණිකා

ලද්ධුිං වට්ටතී’’ති. ‘‘යහොතු ආහරිස්සාමා’’ති? ‘‘ඉදානි ඡින්නරුක්යඛන

කාතුිං න සක්කා, පුබ්යබයයව ඡින්දිත්වා  ච්යඡත්වා විජ්ඣිත්වා

ඨපි කණ්ණිකා ලද්ධුිං වට්ටතී’’ති. ‘‘ඉදානි කිං කා බ්බ’’න්ති? ‘‘සයච

කස්සචි යගයහ නිට්ඨායපත්වා ඨපි ා වික්කායිකකණ්ණිකා අත්ථි, සා
පරියයසි බ්බා’’ති. ය  පරියයසන් ා සුධම්මාය යගයහ දිස්වා මූයලන න

ලභිිංසු. ‘‘සයචමිංසාලායපත්තිකිංකයරොථ, දස්සාමී’’තිවුත්ය ‘‘න මයිං
මාතුගාමානිංපත්තිිංදම්හා’’තිආහිංසු. 

අථ යන වඩ්ඪකී ආහ ‘‘අයො, තුම්යහ කිං කයථථ, ඨයපත්වා 

බ්රහ්මයලොකිං අඤ්ඤිං මාතුගාමරහි ට්ඨානිං නාම නත්ථි, ගණ්හථ

කණ්ණිකිං, එවිං සන්ය  අම්හාකිං කම්මිං නිට්ඨිං ගමිස්සතී’’ති. ය 
‘‘සාධූ’’ති කණ්ණිකිං ගයහත්වා සාලිං නිට්ඨායපත්වා ආසනඵලකානි
සන්ථරිත්වා පානීයචාටියයො ඨයපත්වා යාගුභත් ිං නිබන්ධිිංසු. සාලිං
පාකායරන පරික්ඛිපිත්වා ද්වාරිං යයොයජත්වා අන්ය ොපාකායර වාලුකිං 
ආකරිත්වා බහිපාකායර  ාලපන්තියයො යරොයපසුිං. චිත් ාපි  ස්මිිං ඨායන

උයොනිං කායරසි, ‘‘පුප්ඵූපගඵලූපගරුක්යඛො අසුයකො නාම  ස්මිිං
නත්ථී’’ති නායහොසි. නන්දාපි  ස්මිිංයයව ඨායන යපොක්ඛරණිිං කායරසි
පඤ්චවණ්යණහිපදුයමහිසඤ්ඡන්නිංරමණීයිං.සුජා නකඤ්චිඅකාසි. 

යබොධිසත්ය ො මාතු උපට්ඨානිං පිතු උපට්ඨානිං කුයල
යජට්ඨාපචායිකකම්මිං සච්චවාචිං අඵරුසවාචිං අපිසුණවාචිං 
මච්යඡරවිනයන්තිඉමානිසත් ව පදානිපූයරත්වා– 

‘‘මා ායපත්තිභරිංජන්තුිං, කුයලයජට්ඨාපචායිනිං; 

සණ්හිංසඛිලසම්භාසිං, යපසුයණයෙප්පහායිනිං. 

‘‘මච්යඡරවිනයය යුත් ිං, සච්චිංයකොධාභිභුිං නරිං; 

 ිංයවයදවා ාවතිිංසා, ආහුසප්පුරියසොඉතී’’ති.(සිං.නි.1.257) – 

එවිංපසිංසියභාවිංආපජ්ජිත්වාජීවි පරියයොසායන ාවතිිංසභවයන සක්යකො

යදවරාජාහුත්වානිබ්බත්ති, ය පිස්සසහායා ත්යථවනිබ්බත්තිිංසු.  ස්මිිං
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කායල  ාවතිිංසභවයන අසුරා පටිවසන්ති. සක්යකො යදවරාජා ‘‘කිං යනො
සාධාරයණන රජ්යජනා’’ති අසුයර දිබ්බපානිං පායයත්වා මත්ය  සමායන
පායදසු ගාහායපත්වා සියනරුපබ්බ පායද ඛිපායපසි. ය  අසුරභවනයමව
සම්පාපුණිිංසු. 

අසුරභවනිං නාම සියනරුස්ස යහට්ඨිම යල

 ාවතිිංසයදවයලොකප්පමාණයමව,  ත්ථ යදවානිං පාරිච්ඡත් යකො විය
චිත් පාටලිනාමකප්පට්ඨියරුක්යඛො යහොති. ය  චිත් පාටලියාපුප්ඵි ාය

ජානන්ති ‘‘නායිං අම්හාකිං යදවයලොයකො, යදවයලොකස්මිඤ්හි 
පාරිච්ඡත් යකො පුප්ඵතී’’ති. අථ ය  ‘‘ජරසක්යකො අම්යහ මත්ය කත්වා 

මහාසමුද්දපිට්යඨ ඛිපිත්වා අම්හාකිං යදවනගරිං ගණ්හි, ය  මයිං ය න
සද්ධිිං යුජ්ඣිත්වාඅම්හාකිංයදවනගරයමවගණ්හිස්සාමා’’තිකපිල්ලිකාවිය
ථම්භිං සියනරුිං අනුසඤ්චරමානා උට්ඨහිිංසු. සක්යකො ‘‘අසුරා කර
උට්ඨි ා’’ති සුත්වා සමුද්දපිට්යඨයයව අබ්භුග්ගන්ත්වා යුජ්ඣමායනො ය හි
පරාජිය ො දියඩ්ඪයයොජනසතියකන යවජයන් රයථන දක්ඛිණසමුද්දස්ස
මත්ථයකන පලායිතුිං ආරද්යධො. අථස්ස රයථො සමුද්දපිට්යඨන යවයගන

ගච්ඡන්ය ො සිම්බලිවනිං පක්ඛන්ය ො,  ස්ස ගමනමග්යග සිම්බලිවනිං
නළවනිං විය ඡිජ්ජිත්වා ඡිජ්ජිත්වා සමුද්දපිට්යඨ ප ති. සුපණ්ණයපො කා

සමුද්දපිට්යඨපරිප න් ාමහාවිරවිංරවිිංසු.සක්යකොමා ලිිංපුච්ඡි ‘‘සම්ම

මා ලි, කිං සද්යදො නායමස, අතිකාරුඤ්ඤරයවො වත් තී’’ති? ‘‘යදව, 

තුම්හාකිං රථයවයගන විචුණ්ණිය  සිම්බලිවයන ප න්ය 
සුපණ්ණයපො කා මරණභය ජ්ජි ාඑකවිරවිංවිරවන්තී’’ති. 

මහාසත්ය ො ‘‘සම්ම මා ලි, මා අම්යහ නිස්සාය එය  කලමන්තු, න

මයිංඉස්සරියිංනිස්සායපාණවධකම්මිංකයරොම, එය සිංපන අත්ථායමයිං

ජීවි ිංපරිච්චජිත්වාඅසුරානිං දස්සාම, නිවත් යය ිංරථ’’න්තිවත්වා ඉමිං
ගාථමාහ– 

31. 

‘‘කුලාවකා මා ලිසිම්බලිස්මිිං, ඊසාමුයඛන පරිවජ්ජයස්සු; 

කාමිංචජාමඅසුයරසුපාණිං, මායමදිජාවිකුලාවාඅයහසු’’න්ති. 

 ත්ථ කු ාෙකාති සුපණ්ණයපො කා.  ාතලීති සාරථිිං ආමන්ය සි. 

සිම්බලිස්මින්ති පස්ස එය  සිම්බලිරුක්යඛ ඔලම්බන් ා ඨි ාති දස්යසති. 

ඊසාමුයඛන පරිෙජ්ජෙස්සූති එය  එ ස්ස රථස්ස ඊසාමුයඛන යථා න

හඤ්ඤන්ති, එවිං ය  පරිවජ්ජයස්සු. කා ං චජා  අසුයරසු පාණන්ති යදි

අම්යහසුඅසුරානිංපාණිංචජන්ය සුඑය සිංයසොත්ථියහොති, කාමිංචජාම

එකිංයසයනව මයිං අසුයරසු අම්හාකිං පාණිං චජාම.  ාය  දිජා විකු ාො

අයහසුන්ති ඉයම පන දිජා ඉයම ගරුළයපො කා 

විද්ධස් විචුණ්ණි කුලාවක ායවිකුලාවාමා අයහසුිං, මාඅම්හාකිං දුක්ඛිං
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එය සිංඋපරි ඛිප, නිවත් යනිවත් යරථන්ති.මා ලිසඞ්ගාහයකො ස්ස
වචනිං සුත්වා රථිං නිවත්ය ත්වා අඤ්යඤන මග්යගන යදවයලොකාභිමුඛිං
අකාසි. අසුරා පන  ිං නිවත් යමානයමව දිස්වා ‘‘අද්ධා අඤ්යඤහිපි

චක්කවායළහි සක්කා ආගච්ඡන්ති, බලිං ලභිත්වා රයථො නිවත්ය ො
භවිස්සතී’’තිමරණභයභී ාපලායිත්වාඅසුරභවනයමවපවිසිිංසු. 

සක්යකොපි යදවනගරිං පවිසිත්වා ද්වීසු යදවයලොයකසු යදවගයණන
පරිවුය ො නගරමජ්යඣ අට්ඨාසි.  ස්මිිං ඛයණ පථවිිං භින්දිත්වා
යයොජනසහස්සුබ්යබයධො යවජයන් පාසායදො උට්ඨහි. විජයන්ය 
උට්ඨි ත් ා ‘‘යවජයන්ය ො’’ ත්යවව නාමිං අකිංසු. අථ සක්යකො පුන
අසුරානිං අනාගමනත්ථායපඤ්චසුඨායනසුආරක්ඛිං ඨයපසි. යිංසන්ධාය 

වුත් ිං– 

‘‘අන් රා ද්වින්නිංඅයුජ්ඣපුරානිං, පඤ්චවිධාඨපි ාඅභිරක්ඛා; 

උරගකයරොටිපයස්සචහාරී, මදනයු ාචතුයරොචමහන් ා’’ති.(සිං.

නි. අට්ඨ.1.1.247); 

ද්යව නගරානිපි යුද්යධන ගයහතුිං අසක්කුයණයෙ ාය අයුජ්ඣපුරානි
නාම ජා ානි යදවනගරඤ්ච අසුරනගරඤ්ච. යදා හි අසුරා බලවන් ා

යහොන්ති, අථ යදයවහි පලායිත්වා යදවනගරිං පවිසිත්වා ද්වායර පිහිය 
අසුරානිං ස සහස්සම්පි කඤ්චිකාතුිංනසක්යකොති.යදා යදවාබලවන් ා 

යහොන්ති, අථ අසුයරහි පලායිත්වා අසුරනගරිං පවිසිත්වා ද්වායර පිහිය 
සක්කානිං ස සහස්සම්පි කඤ්චි කාතුිං න සක්යකොති. ඉති ඉමානි ද්යව
නගරානි අයුජ්ඣපුරානි නාම. ය සිං අන් රා එය සු උරගාදීසු පඤ්චසු

ඨායනසුසක්යකනආරක්ඛාඨපි ා. ත්ථ උර -සද්යදනනාගාගහි ා.ය 

උදයක බලවන් ා යහොන්ති,  ස්මා සියනරුස්ස පඨමාලින්යද ය සිං

ආරක්ඛා. කයරොටි-සද්යදන සුපණ්ණා ගහි ා. ය සිං කර කයරොටි නාම

පානයභොජනිං, ය න  ිං නාමිං ලභිිංසු, දුතියාලින්යද ය සිං ආරක්ඛා. 

පෙස්සහාරි-සද්යදන කුම්භණ්ඩා ගහි ා. දානවරක්ඛසා කයරය , 

 තියාලින්යද ය සිං ආරක්ඛා.  දනයුත-සද්යදන යක්ඛා ගහි ා.

විසමචාරියනො කර ය  යුද්ධයසොණ්ඩා, චතුත්ථාලින්යද ය සිං ආරක්ඛා. 

චතුයරො ච  හන්තාති චත් ායරො මහාරාජායනො වුත් ා, පඤ්චමාලින්යද

ය සිංආරක්ඛා. ස්මායදිඅසුරාකුපි ා ආවිලචිත් ායදවපුරිංඋපයන්ති, 

පඤ්චවියධසුයිංගිරියනොපඨමිංපරිභණ්ඩිං,  ිංඋරගා පරිබාහියතිට්ඨන්ති.
එවිංයසයසසුයසසා. 

ඉයමසුපනපඤ්චසුඨායනසුආරක්ඛිංඨයපත්වාසක්යකයදවානමින්යද 
දිබ්බසම්පත්තිිං අනුභවමායන සුධම්මා චවිත්වා  ස්යසව පාදපරිචාරිකා

හුත්වා නිබ්බත්ති, කණ්ණිකාය දින්නනිස්සන්යදන චස්සා

පඤ්චයයොජනසතිකා සුධම්මා නාම යදවසභා උදපාදි, යත්ථ
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පටුන 

දිබ්බයස ච්ඡත් ස්ස යහට්ඨා යයොජනප්පමායණ කඤ්චනපල්ලඞ්යක 
නිසින්යනො සක්යකො යදවානමින්යදො යදවමනුස්සානිං කත් බ්බකච්චානි

කයරොති. චිත් ාපි චවිත්වා  ස්යසව පාදපරිචාරිකා හුත්වා නිබ්බත්ති, 
උයොනස්ස කරණනිස්සන්යදන චස්සා චිත් ල ාවනිං නාම උයොනිං

උදපාදි. නන්දාපි චවිත්වා  ස්යසව පාදපරිචාරිකා හුත්වා නිබ්බත්ති, 
යපොක්ඛරණියානිස්සන්යදනචස්සානන්දානාමයපොක්ඛරණී උදපාදි. 

සුජා පන කුසලකම්මස්ස අක ත් ා එකස්මිිං අරඤ්යඤ කන්දරාය

බකසකුණිකාහුත්වානිබ්බත් ා.සක්යකො ‘‘සුජානපඤ්ඤායති, කත්ථ නු
යඛො නිබ්බත් ා’’ති ආවජ්යජන්ය ො  ිං දිස්වා  ත්ථ ගන්ත්වා  ිං ආදාය
යදවයලොකිං ආගන්ත්වා  ස්සා රමණීයිං යදවනගරිං සුධම්මිං යදවසභිං
චිත් ල ාවනිං නන්දායපොක්ඛරණිඤ්ච දස්යසත්වා ‘‘එ ා කුසලිං කත්වා

මය්හිං පාදපරිචාරිකා හුත්වා නිබ්බත් ා, ත්විං පන කුසලිං අකත්වා

තිරච්ඡානයයොනියිං නිබ්බත් ා, ඉය ො පට්ඨාය සීලිං රක්ඛාහී’’ති  ිං
ඔවදිත්වා පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා  ත්යථව යනත්වා විස්සජ්යජසි.
සාපි ය ො පට්ඨායසීලිං රක්ඛති. සක්යකොකතිපාහච්චයයන ‘‘සක්කානු
යඛොසීලිං රක්ඛිතු’’න්තිගන්ත්වාමච්ඡරූයපනඋත් ායනොහුත්වාපුරය ො

නිපජ්ජි, සා ‘‘ම මච්ඡයකො’’ති සඤ්ඤාය සීයස අග්ගයහසි, මච්යඡො

නඞ්ගුට්ඨිං චායලසි, අථ නිං ‘‘ජීවති මඤ්යඤ’’ති විස්සජ්යජසි. සක්යකො

‘‘සාධු සාධු, සක්ඛිස්සසි සීලිං රක්ඛිතු’’න්ති අගමාසි. සා  ය ො චු ා
බාරාණසියිංකුම්භකාරයගයහනිබ්බත්ති. 

සක්යකො ‘‘කහිං නු යඛො නිබ්බත් ා’’ති  ත්ථ නිබ්බත් භාවිංඤත්වා 
සුවණ්ණඑළාලුකානිං යානකිං පූයරත්වා මජ්යඣ ගාමස්ස

මහල්ලකයවයසන නිසීදිත්වා ‘‘එළාලුකානි ගණ්හථ, එළාලුකානි

ගණ්හථා’’ති උග්යඝොයසසි. මනුස්සාආගන්ත්වා ‘‘යදහි,  ා ා’’තිආහිංසු.

‘‘අහිංසීලරක්ඛකානිංදම්මි, තුම්යහසීලිංරක්ඛථා’’ති? ‘‘මයිංසීලිංනාමන

ජානාම, මූයලන යදහී’’ති. ‘‘න මය්හිං මූයලන අත්යථො, 
සීලරක්ඛකානඤ්යඤවාහිං දම්මී’’ති. මනුස්සා ‘‘යකො චායිං එළාලුයකො’’ති
පක්කමිිංසු. සුජා  ිං පවත්තිිං සුත්වා ‘‘මය්හිං ආනී ිං භවිස්සතී’’ති

චින්ය ත්වාගන්ත්වා ිං ‘‘යදහි,  ා ා’’තිආහ.‘‘සීලිංරක්ඛසි, අම්මා’’ති? 

‘‘ආම, රක්ඛාමී’’ති. ‘‘ඉදිං මයා තුය්හයමව අත්ථාය ආභ ’’න්ති සද්ධිිං
යානයකනයගහද්වායරඨයපත්වාපක්කාමි. 

සාපි යාවජීවිං සීලිං රක්ඛිත්වා  ය ො චු ා යවපචිත්තිස්ස අසුරින්දස්ස

ධීහ ා හුත්වා නිබ්බත්ති, සීලානිසිංයසන අභිරූපා අයහොසි. යසො  ස්සා 
වයප්පත් කායල‘‘මය්හිංධීහ ාඅත් යනොචිත් රුචි ිංසාමිකිංගණ්හතූ’’ති

අසුයර සන්නිපාය සි. සක්යකො ‘‘කහිං නු යඛො සා නිබ්බත් ා’’ති 

ඔයලොයකන්ය ො ත්ථනිබ්බත් භාවිංඤත්වා ‘‘සුජාචිත් රුචි ිංසාමිකිං
ගණ්හන්තීමිං ගණ්හිස්සතී’’තිඅසුරවණ්ණිංමායපත්වා ත්ථඅගමාසි.සුජිං
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අලඞ්කරිත්වා සන්නිපා ට්ඨානිං ආයනත්වා ‘‘චිත් රුචි ිං සාමිකිං
ගණ්හා’’තිආහිංසු.සාඔයලොයකන්තී සක්කිංදිස්වාපුබ්යබපිසියනහවයසන
උප්පන්නයපයමන මයහොයඝන විය අජ්යඣොත්ථටහදයා හුත්වා ‘‘අයිං යම
සාමියකො’’ති වත්වා  ස්ස උපරි පුප්ඵදාමිං ඛිපිත්වා අග්ගයහසි. අසුරා

‘‘අම්හාකිං රාජා එත් කිංකාලිං ධීහතු අනුච්ඡවිකිං අලභිත්වා ඉදානිලභති, 
අයයමවස්සා ධීහතු පි ාමහය ො මහල්ලයකො අනුච්ඡවියකො’’ති ලජ්ජමානා 
පක්කමිිංසු. යසො  ිං යදවනගරිං ආයනත්වා අඩ්ඪය යොනිං
නාටිකායකොටීනිංයජට්ඨිකිංකත්වා යාව ායුකිංඨත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ‘‘එවිං භික්ඛු පුබ්යබ පණ්ඩි ා 
යදවනගයර රජ්ජිං කාරයමානා අත් යනො ජීවි ිං පරිච්චජන් ාපි

පාණාතිපා ිං න කරිිංසු, ත්විං නාම එවරූයප නියොනියක සාසයන
පබ්බජිත්වා අපරිස්සාවි ිං සපාණකිං උදකිං පිවිස්සසී’’ති  ිං භික්ඛුිං
ගරහිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

මා ලිසඞ්ගාහයකො ආනන්යදො අයහොසි, සක්යකො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

කුලාවකජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[32] 2. නච්චජා කවණ්ණනා 

රුදං  නුඤ්ඤන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං

බහුභණ්ඩිකිංභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි.වත්ථුයහට්ඨා යදෙධම් ජාතයක (ජා.

1.1.6) වුත් සදිසයමව. සත්ථා  ිං භික්ඛුිං ‘‘සච්චිං කර ත්විං භික්ඛු

බහුභණ්යඩො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, භන්ය ’’ති. ‘‘කිංකාරණා ත්විං භික්ඛු

බහුභණ්යඩො ජාය ොසී’’ති? යසො එත් කිං සුත්වාව කුද්යධො
නිවාසනපාරුපනිං ඡඩ්යඩත්වා ‘‘ඉමිනා දානි නීහායරන විචරාමී’’ති සත්ථු
පුරය ොනග්යගොඅට්ඨාසි. මනුස්සා‘‘ධීහධීහ’’තිආහිංසු.යසො ය ොපලායිත්වා
හීනායාවත්ය ො. භික්ඛූ ධම්මසභායිං සන්නිසින්නා ‘‘සත්ථු නාම පුරය ො
එවරූපිංකරිස්සතී’’ති ස්සඅගුණකථිංකයථසුිං. සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති භික්ඛූ පුච්ඡි. භන්ය , 

‘‘යසො හි නාම භික්ඛු තුම්හාකිං පුරය ො චතුපරිසමජ්යඣ හියරොත් ප්පිං 
පහාය ගාමදාරයකො විය නග්යගො ඨත්වා මනුස්යසහි ජිගුච්ඡියමායනො
හීනායාවත්තිත්වා සාසනාපරිහීයනො’’ති ස්සඅගුණකථායනිසින්නාම්හාති.

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව යසො භික්ඛු හියරොත් ප්පාභායවන

ර නසාසනා පරිහීයනො, පුබ්යබ ඉත්ථිර නපටිලාභය ොපි 
පරිහීයනොයයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  පඨමකප්යප චතුප්පදා සීහිං රාජානිං අකිංසු, මච්ඡා

ආනන්දමච්ඡිං, සකුණාසුවණ්ණහිංසිං. ස්සපන සුවණ්ණහිංසරාජස්සධීහ ා

හිංසයපොතිකා අභිරූපා අයහොසි. යසො  ස්සා වරිං අදාසි, සා අත් යනො 
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චිත් රුචි ිං සාමිකිං වායරසි. හිංසරාජා  ස්සා වරිං දත්වා හිමවන්ය 

සබ්යබ සකුයණ සන්නිපා ායපසි, නානප්පකාරා හිංසයමොරාදයයො
සකුණගණා සමාගන්ත්වා එකස්මිිං මහන්ය  පාසාණ යල සන්නිපතිිංසු.
හිංසරාජා‘‘අත් යනොචිත් රුචි ිංසාමිකිංආගන්ත්වා ගණ්හාතූ’’තිධීහ රිං
පක්යකොසායපසි. සා සකුණසඞ්ඝිං ඔයලොයකන්තී මණිවණ්ණගීවිං 
චිත්රයපඛුණිං යමොරිං දිස්වා ‘‘අයිං යම සාමියකො යහොතූ’’ති ආයරොයචසි.

සකුණසඞ්ඝා යමොරිං උපසඞ්කමිත්වා ආහිංසු ‘‘සම්ම යමොර, අයිං රාජධීහ ා
එත් කානිං සකුණානිං මජ්යඣ සාමිකිං යරොයචන්තී  යි රුචිිං
උප්පායදසී’’ති.යමොයරො‘‘අජ්ජාපි ාවයමබලිංනපස්සතී’’ති අතිතුට්ඨියා
හියරොත් ප්පිං භින්දිත්වා  ාව මහය ො සකුණසඞ්ඝස්ස මජ්යඣ පක්යඛ

පසායරත්වානච්චිතුිංආරභි, නච්චන්ය ො අප්පටිච්ඡන්යනොඅයහොසි. 

සුවණ්ණහිංසරාජා ලජ්ජිය ො ‘‘ඉමස්ස යනව අජ්ඣත් සමුට්ඨානා හිරී 

අත්ථි, නබහිද්ධාසමුට්ඨානිංඔත් ප්පිං, නාස්සභින්නහියරොත් ප්පස්සමම
ධීහ රිං දස්සාමී’’තිසකුණසඞ්ඝමජ්යඣඉමිංගාථමාහ– 

32. 

‘‘රුදිංමනුඤ්ඤිංරුචිරාචපිට්ඨි, යවළුරියවණ්ණූපනිභාචගීවා; 

බොමමත් ානිචයපඛුණානි, නච්යචනය ධීහ රිංයනොදදාමී’’ති. 

 ත්ථ රුදං  නුඤ්ඤන්ති  -කාරස්ස ද-කායරො කය ො, රු ිං මනාපිං, 

වස්සි සද්යදො මධුයරොති අත්යථො. රුචිරා ච පිට්ඨීතිපිට්ඨිපි ය  චිත්රා යචව

යසොභනා ච. යෙළුරිෙෙණ්ණූපනිභාති යවළුරියමණිවණ්ණසදිසා. 

බයා  ත්තානීති එකබොමප්පමාණානි. යපඛුණානීති පිඤ්ඡානි. නච්යචන

යත ධීතරං යනො දදාමීති හියරොත් ප්පිං භින්දිත්වා නච්චි භායවයනව ය 
එවරූපස්ස නිල්ලජ්ජස්ස ධීහ රිං යනො දදාමීති වත්වා හිංසරාජා  ස්මිිංයයව
පරිසමජ්යඣ අත් යනො භාගියනයෙස්ස හිංසයපො කස්ස ධීහ රිං අදාසි.
යමොයරො හිංසයපොතිකිං අලභිත්වා ලජ්ජිත්වා  ය ොව උප්පතිත්වා පලායි.
හිංසරාජාපිඅත් යනො වසනට්ඨානයමවගය ො. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව එස හියරොත් ප්පිං භින්දිත්වා

ර නසාසනා පරිහීයනො, පුබ්යබපි ඉත්ථිර නපටිලාභය ො 
පරිහීයනොයයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා

ජා කිංසයමොධායනසි – ‘‘ දායමොයරොබහුභණ්ඩියකො අයහොසි, හිංසරාජා
පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

නච්චජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[33] 3. සම්යමොදමානජා කවණ්ණනා 

සම්ය ොද ානාති ඉදිං සත්ථා කපිලවත්ථුිං උපනිස්සාය නියරොධාරායම

විහරන්ය ො චුම්බටකකලහිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කුණා ජාතයක (ජා.
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2.21.කුණාලජා ක) ආවි භවිස්සති.  දා පන සත්ථා ඤා යක
ආමන්ය ත්වා ‘‘මහාරාජා ඤා කානිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං විග්ගයහො නාම න

යුත්ය ො, තිරච්ඡානග ාපි හිපුබ්යබසමග්ගකායලපච්චාමිත්ය  අභිභවිත්වා

යසොත්ථිිං පත් ා යදා විවාදමාපන්නා,  දා මහාවිනාසිං පත් ා’’ති වත්වා 
ඤාතිරාජකුයලහිආයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
වට්ටකයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා අයනකවට්ටකසහස්සපරිවායරො අරඤ්යඤ
පටිවසති.  දා එයකො වට්ටකලුද්දයකො ය සිං වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා
වට්ටකවස්සි ිංකත්වා ය සිං සන්නිපති භාවිංඤත්වා ය සිංඋපරි ජාලිං
ඛිපිත්වා පරියන්ය සුමද්දන්ය ොසබ්යබ එකය ොකත්වා පච්ඡිිං පූයරත්වා
ඝරිං ගන්ත්වා ය  වික්කණිත්වා ය න මූයලන ජීවිකිං කප්යපති.
අයථකදිවසිං යබොධිසත්ය ො ය  වට්ටයක ආහ – ‘‘අයිං සාකුණියකො

අම්හාකිං ඤා යක විනාසිං පායපති, අහිං එකිං උපායිං ජානාමි, එයනස

අම්යහගණ්හිතුිංනසක්ඛිස්සති, ඉය ො දානිපට්ඨායඑය නතුම්හාකිංඋපරි
ජායල ඛිත් මත්ය  එයකයකො එයකකස්මිිං ජාලක්ඛියක සීසිං ඨයපත්වා
ජාලිං උක්ඛිපිත්වා ඉච්ඡි ට්ඨානිං හරිත්වා එකස්මිිං කණ්ටකගුම්යබ 

පක්ඛිපථ, එවිංසන්ය යහට්ඨාය නය නඨායනනපලායිස්සාමා’’ති.ය 

සබ්යබ ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිිංසු. දුතියදිවයස උපරි ජායල ඛිත්ය  ය 
යබොධිසත්ය න වුත් නයයයනව ජාලිං උක්ඛිපිත්වා එකස්මිිං 
කණ්ටකගුම්යබ ඛිපිත්වා සයිං යහට්ඨාභායගන  ය ො  ය ො පලායිිංසු. 

සාකුණිකස්ස ගුම්බය ො ජාලිං යමොයචන් ස්යසව විකායලො ජාය ො, යසො
තුච්ඡහත්යථොව අගමාසි. 

පුනදිවසය ො පට්ඨායපි වට්ටකා  යථව කයරොන්ති. යසොපි යාව 
සූරියත්ථඞ්ගමනාජාලයමවයමොයචන්ය ොකඤ්චිඅලභිත්වාතුච්ඡහත්යථොව
යගහිංගච්ඡති. අථස්සභරියාකුජ්ඣිත්වා‘‘ත්විංදිවයසදිවයසතුච්ඡහත්යථො

ආගච්ඡසි, අඤ්ඤම්පි ය බහි යපොසි බ්බට්ඨානිං අත්ථි මඤ්යඤ’’තිආහ.

සාකුණියකො‘‘භද්යද, මමඅඤ්ඤිං යපොසි බ්බට්ඨානිංනත්ථි, අපිචයඛොපන

ය  වට්ටකා සමග්ගා හුත්වා චරන්ති, මයා ඛිත් මත්ය  ජාලිං ආදාය

කණ්ටකගුම්යබ ඛිපිත්වා ගච්ඡන්ති, න යඛො පයනය  සබ්බකාලයමව

සම්යමොදමානා විහරිස්සන්ති, ත්විං මා චින් යි, යදා ය  

විවාදමාපජ්ජිස්සන්ති,  දා ය  සබ්යබව ආදාය  ව මුඛිං හාසයමායනො
ආගච්ඡිස්සාමී’’ති වත්වාභරියායඉමිංගාථමාහ– 

33. 

‘‘සම්යමොදමානාගච්ඡන්ති, ජාලමාදායපක්ඛියනො; 

යදාය විවදිස්සන්ති,  දාඑහින්තියමවස’’න්ති. 
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පටුන 

 ත්ථ ෙදායත විෙදිස්සන්තීතියස්මිිංකායලය වට්ටකානානාලද්ධිකා

නානාගාහාහුත්වා විවදිස්සන්ති, කලහිංකරිස්සන්තීතිඅත්යථො. තදාඑහින්ති

ය  ෙසන්ති ස්මිිංකායලසබ්යබපිය මමවසිංආගච්ඡිස්සන්ති. අථාහිං
ය  ගයහත්වා වමුඛිංහායසන්ය ොආගච්ඡිස්සාමීතිභරියිංසමස්සායසසි. 

කතිපාහස්යසව පන අච්චයයන එයකො වට්ටයකො යගොචරභූමිිං

ඔ රන්ය ො අසල්ලක්යඛත්වාඅඤ්ඤස්සසීසිංඅක්කමි, ඉ යරො ‘‘යකොමිං

සීයසඅක්කමී’’තිකුජ්ඣිිං. ‘‘අහිංඅසල්ලක්යඛත්වාඅක්කමිිං, මාකුජ්ඣී’’ති
වුත්ය පිකුජ්ඣියයව.ය  පුනප්පුනිංකයථන් ා‘‘ත්වයමවමඤ්යඤජාලිං
උක්ඛිපසී’’ති අඤ්ඤමඤ්ඤිං විවාදිං කරිිංසු. ය සු විවදන්ය සු

යබොධිසත්ය ො චින්ය සි ‘‘විවාදයකයසොත්ථිභායවොනාමනත්ථි, ඉදායනව

ය  ජාලිං න උක්ඛිපිස්සන්ති,  ය ො මහන් ිං විනාසිං පාපුණිස්සන්ති, 

සාකුණියකො ඔකාසිංලභිස්සති, මයාඉමස්මිිංඨායනනසක්කාවසිතු’’න්ති.
යසො අත් යනො පරිසිං ආදාය අඤ්ඤත්ථ ගය ො. සාකුණියකොපි යඛො
කතිපාහච්චයයන ආගන්ත්වා වට්ටකවස්සි ිං වස්සිත්වා ය සිං
සන්නිපති ානිං උපරි ජාලිං ඛිපි. අයථයකො වට්ටයකො ‘‘තුය්හිං කර ජාලිං

උක්ඛිපන් ස්යසව මත්ථයක යලොමානි පති ානි, ඉදානි උක්ඛිපා’’ති ආහ.
අපයරො ‘‘තුය්හිං කර ජාලිං උක්ඛිපන් ස්යසව ද්වීසු පක්යඛසු පත් ානි

පති ානි, ඉදානි උක්ඛිපා’’ති ආහ. ඉති ය සිං ‘‘ත්විං උක්ඛිප, ත්විං
උක්ඛිපා’’ති වදන් ානඤ්යඤව සාකුණියකො ජාලිං උක්ඛිපිත්වා සබ්යබව
ය එකය ොකත්වාපච්ඡිිංපූයරත්වාභරියිංහාසයමායනොයගහිං අගමාසි. 

සත්ථා‘‘එවිංමහාරාජාඤා කානිංකලයහොනාමනයුත්ය ො, කලයහො 
විනාසමූලයමව යහොතී’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං
ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා අපණ්ඩි වට්ටයකොයදවදත්ය ො

අයහොසි, පණ්ඩි වට්ටයකොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

සම්යමොදමානජා කවණ්ණනා තියා. 

[34] 4. මච්ඡජා කවණ්ණනා 

න  ං සීතං න  ං උණ්හන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො

පුරාණදුතියිකාපයලොභනිංආරබ්භකයථසි. දාහිසත්ථා ිංභික්ඛුිං ‘‘සච්චිං

කරත්විංභික්ඛුඋක්කණ්ඨිය ොසී’’තිපුච්ඡි. ‘‘සච්චිං, භගවා’’ති. ‘‘යකනාසි

උක්කණ්ඨාපිය ො’’ති? ‘‘පුරාණදුතියිකා යම, භන්ය  මධුරහත්ථරසා,  ිං
ජහිතුිං න සක්යකොමී’’ති. අථ නිං සත්ථා ‘‘භික්ඛු එසා ඉත්ථී  ව

අනත්ථකාරිකා, පුබ්යබපි ත්විං එ ිං නිස්සාය මරණිං පාපුණන්ය ො මිං
ආගම්මමරණා මුත්ය ො’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
 ස්ස පුයරොහිය ො අයහොසි.  දා යකවට්ටා නදියිං ජාලිං ඛිපිිංසු. අයථයකො
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පටුන 

මහාමච්යඡො රතිවයසන අත් යනො මච්ඡියා සද්ධිිං කීළමායනො ආගච්ඡති.
 ස්සසාමච්ඡීපුරය ොගච්ඡමානා ජාලගන්ධිංඝායිත්වාජාලිංපරිහරමානා
ග ා. යසො පන කාමගිද්යධො යලොලමච්යඡො ජාලකුච්ඡියමව පවිට්යඨො.
යකවට්ටා  ස්ස ජාලිං පවිට්ඨභාවිං ඤත්වා ජාලිං උක්ඛිපිත්වා මච්ඡිං 

ගයහත්වා අමායරත්වාවවාලිකාපිට්යඨඛිපිත්වා ‘‘ඉමිං අඞ්ගායරසුපචිත්වා

ඛාදිස්සාමා’’ති අඞ්ගායර කයරොන්ති, සූලිං  ච්යඡන්ති. මච්යඡො ‘‘එ ිං

අඞ්ගාර ාපනිංවාසූලවිජ්ඣනිංවාඅඤ්ඤිංවාපනදුක්ඛිංනමිංකලයමති, 
යිං පයනසා මච්ඡී ‘අඤ්ඤිං යසො නූන රතියා ගය ො’ති මයි යදොමනස්සිං 

ආපජ්ජති,  යමවමිංබාධතී’’තිපරියදවමායනොඉමිංගාථමාහ– 

34. 

‘‘නමිංසී ිංනමිංඋණ්හිං, නමිංජාලස්මිබාධනිං; 

යඤ්චමිංමඤ්ඤය මච්ඡී, අඤ්ඤිංයසොරතියාගය ො’’ති. 

 ත්ථ න ංසීතංන ංඋණ්හන්ති මච්ඡානිංඋදකානීහටකායලසී ිං

යහොති,  ස්මිිංවිගය උණ්හිංයහොති,  දුභයම්පිසන්ධාය ‘‘නමිංසී ිංන
මිං උණ්හිං බාධතී’’ති පරියදවති. යම්පි අඞ්ගායරසු පච්චනමූලකිං දුක්ඛිං

භවිස්සති,  ම්පිසන්ධාය‘‘නමිංඋණ්හ’’න්තිපරියදවය ව. න ංජා ස්මි

බාධනන්ති යම්පි යම ජාලස්මිිං බාධනිං අයහොසි,  ම්පි මිං න බායධතීති

පරියදවති. ‘‘ෙඤ්ච  ’’න්තිආදීසු අයිං පිණ්ඩත්යථො – සා මච්ඡී මම ජායල
පති ස්සඉයමහියකවට්යටහිගහි භාවිංඅජානන්තීමිං අපස්සමානා‘‘යසො

මච්යඡොඉදානිඅඤ්ඤිංමච්ඡිිංකාමරතියාගය ොභවිස්සතී’’ති චින්ය ති,  ිං
 ස්සායදොමනස්සප්පත් ායචින් නිංමිංබාධතීතිවාලිකාපිට්යඨ නිපන්යනො
පරියදවති. 

 ස්මිිං සමයය පුයරොහිය ො දාසපරිවුය ො න්හානත්ථාය නදීතීරිං
ආගය ො.යසො පනසබ්බරු ඤ්ඤූයහොති.ය නස්සමච්ඡපරියදවනිංසුත්වා

එ දයහොසි‘‘අයිංමච්යඡො කයලසවයසනපරියදවති, එවිංආතුරචිත්ය ොයඛො

පයනස මීයමායනො නිරයයයයව නිබ්බත්තිස්සති, අහමස්ස අවස්සයයො
භවිස්සාමී’’ති යකවට්ටානිං සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘අම්යභො තුම්යහ අම්හාකිං
එකදිවසම්පි බෙඤ්ජනත්ථාය මච්ඡිං න යදථා’’ති ආහ. යකවට්ටා ‘‘කිං

වයදථ, සාමි, තුම්හාකිං රුච්චනකමච්ඡිං ගණ්හිත්වා ගච්ඡථා’’ති ආහිංසු.

‘‘අම්හාකිං අඤ්යඤන කම්මිං නත්ථි, ඉමඤ්යඤව යදථා’’ති. ‘‘ගණ්හථ
සාමී’’ති. යබොධිසත්ය ො ිංඋයභොහිහත්යථහිගයහත්වානදීතීයරනිසීදිත්වා

‘‘අම්යභො මච්ඡ, සයච  ාහිං අජ්ජ න පස්යසයෙිං, ජීවි ක්ඛයිං

පාපුයණයොසි, ඉදානි ඉය ො පට්ඨාය මා කයලසවසියකො අයහොසී’’ති
ඔවදිත්වාඋදයකවිස්සජ්යජත්වාන්හත්වානගරිංපාවිසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, 
සච්චපරියයොසායනඋක්කණ්ඨි භික්ඛුයසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨාසි.සත්ථාපි 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කු ාෙකෙග්ය ො 
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පටුන 

අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා මච්ඡී පුරාණදුතියිකා

අයහොසි, මච්යඡො උක්කණ්ඨි භික්ඛු පුයරොහිය ො පන අහයමව 

අයහොසි’’න්ති. 

මච්ඡජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[35] 5. වට්ටකජා කවණ්ණනා 

සන්ති පක්ඛා අපතනාති ඉදිං සත්ථා මගයධසු චාරිකිං චරමායනො
දාවග්ගිනිබ්බානිං ආරබ්භ කයථසි. එකස්මිඤ්හි සමයය සත්ථා මගයධසු 
චාරිකිං චරමායනො අඤ්ඤ රස්මිිං මගධගාමයක පිණ්ඩාය චරිත්වා
පච්ඡාභත් ිං පිණ්ඩපා පටික්කන්ය ො භික්ඛුගණපරිවුය ො මග්ගිං පටිපජ්ජි.

 ස්මිිං සමයය මහාඩායහො උට්ඨහි, පුරය ො ච පච්ඡය ො ච බහූ භික්ඛූ

දිස්සන්ති, යසොපි යඛො අග්ගි එකධූයමො එකජායලො හුත්වා අවත්ථරමායනො

ආගච්ඡය ව. ත්යථයක පුථුජ්ජනභික්ඛූමරණභයභී ා ‘‘පටග්ගිිං දස්සාම, 
ය නදඩ්ඪට්ඨානිංඉ යරොඅග්ගිනඔත්ථරිස්සතී’’තිඅරණිසහි ිංනීහරිත්වා 

අග්ගිිං කයරොන්ති. අපයර ආහිංසු ‘‘ආවුයසො, තුම්යහ කිං නාම කයරොථ, 

ගගනමජ්යඣ ඨි ිං චන්දමණ්ඩලිං, පාචීනයලොකධාතුය ො උග්ගච්ඡන් ිං

සහස්සරිංසිපටිමණ්ඩි ිං සූරියමණ්ඩලිං, යවලාය තීයර ඨි ා සමුද්දිං, 
සියනරුිං නිස්සාය ඨි ා සියනරුිං අපස්සන් ා විය සයදවයක යලොයක
අග්ගපුග්ගලිං අත් නා සද්ධිිං ගච්ඡන් යමව සම්මාසම්බුද්ධිං

අයනොයලොයකත්වා ‘පටග්ගිිංයදමා’තිවදථ, බුද්ධබලිංනාමනජානාථ, එථ
සත්ථු සන්තිකිං ගමිස්සාමා’’ති. ය  පුරය ො ච පච්ඡය ො ච ගච්ඡන් ා
සබ්යබපි එකය ො හුත්වා දසබලස්ස සන්තිකිං අගමිංසු. සත්ථා
මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවායරො අඤ්ඤ රස්මිිං පයදයස අට්ඨාසි. දාවග්ගි
අභිභවන්ය ො වියවිරවන්ය ොආගච්ඡති.ආගන්ත්වා ථාග ස්සඨි ට්ඨානිං
පත්වා ස්සපයදසස්ස සමන් ායසොළසකරීසමත් ට්ඨානිංපත්ය ොඋදයක

ඔපිලාපි තිණුක්කා විය නිබ්බායි, විනිබ්යබධය ො
ද්වත්තිිංසකරීසමත් ට්ඨානිංඅවත්ථරිතුිංනාසක්ඛි. 

භික්ඛූ සත්ථුගුණකථිංආරභිිංසු–‘‘අයහො බුද්ධානිංගුණානාම, අයඤ්හි

නාම අයච යනො අග්ගි බුද්ධානිං ඨි ට්ඨානිං අවත්ථරිතුිං න සක්යකොති, 

උදයක තිණුක්කා විය නිබ්බායති, අයහො බුද්ධානිං ආනුභායවො නාමා’’ති.

සත්ථාය සිංකථිංසුත්වා‘‘න, භික්ඛයව, එ ිං එ රහිමය්හිංබලිං, යිංඉමිං
භූමිප්පයදසිං පත්වා එස අග්ගි නිබ්බායති. ඉදිං පන මය්හිං 
යපොරාණකසච්චබලිං. ඉමස්මිඤ්හි පයදයස සකලම්පි ඉමිං කප්පිං අග්ගින

ජලිස්සති, කප්පට්ඨියපාටිහාරියිංනායම ’’න්තිආහ.අථායස්මාආනන්යදො

සත්ථු නිසීදනත්ථාය චතුග්ගුණිං සඞ්ඝාටිිං පඤ්ඤයපසි, නිසීදි සත්ථා
පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා. භික්ඛුසඞ්යඝොපි  ථාග ිං වන්දිත්වා පරිවායරත්වා

නිසීදි. අථ සත්ථා ‘‘ඉදිං  ාව, භන්ය , අම්හාකිං පාකටිං, අතී ිං

පටිච්ඡන්නිං,  ිංයනොපාකටිංකයරොථා’’තිභික්ඛූහි ආයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 
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අතීය මගධරට්යඨ ස්මිිංයයවපයදයසයබොධිසත්ය ොවට්ටකයයොනියිං 
පටිසන්ධිිං ගයහත්වා මාතුකුච්ඡිය ො ජාය ො අණ්ඩයකොසිං පදායලත්වා
නික්ඛන් කායල මහායගණ්ඩුකප්පමායණොවට්ටකයපො යකො අයහොසි. අථ
නිං මා ාපි යරො කුලාවයක නිපජ්ජායපත්වා මුඛතුණ්ඩයකන යගොචරිං
ආහරිත්වා යපොයසන්ති. ස්ස පක්යඛපසායරත්වාආකායසගමනබලිං වා 
පායද උක්ඛිපිත්වා ථයල ගමනබලිං වා නත්ථි.  ඤ්ච පයදසිං සිංවච්ඡයර

සිංවච්ඡයර දාවග්ගිගණ්හාති, යසො ස්මිම්පිසමයයමහාරවිංරවන්ය ො ිං

පයදසිංගණ්හි, සකුණසඞ්ඝාඅත් යනොඅත් යනොකුලාවයකහිනික්ඛමිත්වා

මරණභයභී ා විරවන් ා පලායන්ති, යබොධිසත් ස්සපි මා ාපි යරො
මරණභයභී ායබොධිසත් ිංඡඩ්යඩත්වාපලායිිංසු. යබොධිසත්ය ොකුලාවයක
නිපන්නයකොව ගීවිං උක්ඛිපිත්වා අවත්ථරිත්වා ආගච්ඡන් ිං අග්ගිිං දිස්වා
චින්ය සි ‘‘සයච මය්හිං පක්යඛ පසායරත්වා ආකායසන ගමනබලිං

භයවයෙ, උප්පතිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගච්යඡයෙිං. සයච පායද උක්ඛිපිත්වා

ගමනබලිංභයවයෙ, පදවායරනඅඤ්ඤත්ථගච්යඡයෙිං.මා ාපි යරොපියඛො
යමමරණභයභී ාමිංඑකකිංපහායඅත් ානිං පරිත් ායන් ාපලා ා.ඉදානි

යම අඤ්ඤිං පටිසරණිංනත්ථි, අ ායණොම්හි අසරයණො, කිංනු යඛො අජ්ජ
මයාකාතුිංවට්ටතී’’ති. 

අථස්ස එ දයහොසි ‘‘ඉමස්මිිං යලොයක සීලගුයණො නාම අත්ථි, 

සච්චගුයණො නාමඅත්ථි, අතීය පාරමියයොපූයරත්වායබොධිමූයලනිසීදිත්වා
අභිසම්බුද්ධා සීලසමාධිපඤ්ඤාවිමුත්තිවිමුත්තිඤාණදස්සනසම්පන්නා 
සච්චානුද්දයකාරුඤ්ඤඛන්තිසමන්නාග ා සබ්බසත්ය සු 

සමප්පවත් යමත් ාභාවනාසබ්බඤ්ඤුබුද්ධා නාමඅත්ථි, ය හිච පටිවිද්ධා

ධම්මගුණානාමඅත්ථි, මයිචාපිඑකිංසච්චිං අත්ථි, සිංවිජ්ජමායනොඑයකො 

සභාවධම්යමොපඤ්ඤායති,  ස්මාඅතීය බුද්යධයචවය හිපටිවිද්ධගුයණ
ච ආවජ්යජත්වා මයි විජ්ජමානිං සච්චසභාවධම්මිං ගයහත්වා සච්චකරියිං
කත්වා අග්ගිිං පටික්කමායපත්වා අජ්ජ මයා අත් යනො යචව
යසසසකුණානඤ්ච යසොත්ථිභාවිංකාතුිංවට්ටතී’’ති.ය නවුත් ිං– 

‘‘අත්ථියලොයකසීලගුයණො, සච්චිංයසොයචයෙනුද්දයා; 

ය නසච්යචනකාහාමි, සච්චකරියමනුත් රිං. 

‘‘ආවජ්යජත්වාධම්මබලිං, සරිත්වාපුබ්බයකජියන; 

සච්චබලමවස්සාය, සච්චකරියමකාසහ’’න්ති.(චරියා. 3.79-80); 

අථයබොධිසත්ය ොඅතීය පරිනිබ්බු ානිංබුද්ධානිංගුයණආවජ්යජත්වා 
අත් නි විජ්ජමානිං සච්චසභාවිං ආරබ්භ සච්චකරියිං කයරොන්ය ො ඉමිං
ගාථමාහ– 

35. 

‘‘සන්තිපක්ඛාඅප නා, සන්තිපාදාඅවඤ්චනා; 
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මා ාපි ාචනික්ඛන් ා, ජා යවදපටික්කමා’’ති. 

 ත්ථ සන්තිපක්ඛාඅපතනාතිමය්හිං පක්ඛානාමඅත්ථිඋපලබ්භන්ති, 
යනො ච යඛො සක්කා එය හි උප්පතිතුිං ආකායසන ගන්තුන්ති අප නා. 

සන්ති පාදා අෙඤ්චනාති පාදාපි යම අත්ථි, ය හි පන වඤ්චිතුිං

පදවාරගමයනනගන්තුිංනසක්කාතිඅවඤ්චනා.  ාතාපිතාචනික්ඛන්තාති

යයචමිංඅඤ්ඤත්ථයනයයිං, ය පි මරණභයයනමා ාපි යරොනික්ඛන් ා. 

ජාතයෙදාති අග්ගිිංආලපති. යසො හි ජාය ොව යවදයති පඤ්ඤායති,  ස්මා

‘‘ජා යවයදො’’ති වුච්චති. පටික්ක ාති පටිගච්ඡ නිවත් ාති ජා යවදිං
ආණායපති. 

ඉති මහාසත්ය ො ‘‘සයච මය්හිං පක්ඛානිං අත්ථිභායවො, ය  ච 

පසායරත්වා ආකායස අප නභායවො, පාදානිං අත්ථිභායවො, ය  ච

උක්ඛිපිත්වා අවඤ්චනභායවො, මා ාපිතූනිං මිං කුලාවයකයයව ඡඩ්යඩත්වා

පලා භායවොචසච්යචොසභාවභූය ොයයව, ජා යවද, එය න සච්යචනත්විං
ඉය ො පටික්කමා’’ති කුලාවයක නිපන්නයකොව සච්චකරියිං අකාසි.  ස්ස
සහ සච්චකරියාය යසොළසකරීසමත්ය  ඨායන ජා යවයදො පටික්කමි. 

පටික්කමන්ය ොචනඣායමායනොවඅඤ්ඤිංගය ො, උදයකපනඔපිලාපි ා
උක්කාවිය ත්යථව නිබ්බායි.ය නවුත් ිං– 

‘‘සහ සච්යචකය මය්හිං, මහාපජ්ජලිය ොසිඛී; 

වජ්යජසි යසොළස කරීසානි, උදකිං පත්වා යථා සිඛී’’ති. (චරියා. 
3.82); 

 ිං පන ඨානිං සකයලපි ඉමස්මිිං කප්යප අග්ගිනා අනභිභවනීයත් ා 
කප්පට්ඨියපාටිහාරියිං නාම ජා ිං. එවිං යබොධිසත්ය ො සච්චකරියිං කත්වා
ජීවි පරියයොසායන යථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉමස්ස වනස්ස අග්ගිනා අනජ්යඣොත්ථරණිං 

එ රහි මය්හිං බලිං, යපොරාණිං පයන ිං වට්ටයපො කකායල මය්හයමව
සච්චබල’’න්ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි.

සච්චපරියයොසායන යකචි යසො ාපන්නා අයහසුිං, යකචි සකදාගාමියනො, 

යකචි අනාගාමියනො, යකචි අරහත් ිං පත් ාති. සත්ථාපි අනුසන්ධිිං 
ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා මා ාපි යරො එ රහි

මා ාපි යරොවඅයහසුිං, වට්ටකරාජා පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

වට්ටකජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[36] 6. සකුණජා කවණ්ණනා 

ෙං නිස්සිතාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො දඩ්ඪපණ්ණසාලිං
භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. එයකො කර භික්ඛු සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානිං
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ගයහත්වායජ වනය ොනික්ඛම්මයකොසයලසුඑකිංපච්චන් ගාමිංනිස්සාය 
එකස්මිිං අරඤ්ඤයසනාසයන වසති. අථස්ස පඨමමායසයයව පණ්ණසාලා

ඩය්හිත්ථ. යසො ‘‘පණ්ණසාලා යම දඩ්ඪා, දුක්ඛිං වසාමී’’ති මනුස්සානිං

ආචික්ඛි. මනුස්සා ‘‘ඉදානි යනො යඛත් ිං පරිසුක්ඛිං, යකදායර පායයත්වා

කරිස්සාම’’,  ස්මිිංපායිය ‘‘බීජිං වපිත්වා’’, බීයජවුත්ය ‘‘වතිිංකත්වා’’, 

වතියා ක ාය ‘‘නිද්දායිත්වා, ලායිත්වා, මද්දිත්වා’’ති එවිං  ිං  ිං කම්මිං
අපදිසන් ායයව ය මාසිං වීතිනායමසුිං. යසො භික්ඛු ය මාසිං
අජ්යඣොකායස දුක්ඛිං වසන්ය ො කම්මට්ඨානිං වඩ්යඪත්වා වියසසිං
නිබ්බත්ය තුිං නාසක්ඛි. පවායරත්වා පන සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා

වන්දිත්වාඑකමන් ිංනිසීදි.සත්ථාය නසද්ධිිංපටිසන්ථාරිංකත්වා ‘‘කිං

භික්ඛු සුයඛන වස්සිංවුත්යථොසි, කම්මට්ඨානිං ය  මත්ථකිං පත් ’’න්ති 

පුච්ඡි.යසො ිංපවත්තිිංආචික්ඛිත්වා ‘‘යසනාසනසප්පායස්සයමඅභායවන
කම්මට්ඨානිං මත්ථකිං න පත් ’’න්ති ආහ. සත්ථා ‘‘පුබ්යබ භික්ඛු

තිරච්ඡානග ාපි අත් යනො සප්පායාසප්පායිං ජානිිංසු, ත්විං කස්මා න
අඤ්ඤාසී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
සකුණයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා සකුණසඞ්ඝපරිවුය ො අරඤ්ඤාය යන
සාඛාවිටපසම්පන්නිං මහාරුක්ඛිං නිස්සාය වසති. අයථකදිවසිං  ස්ස

රුක්ඛස්සසාඛාසුඅඤ්ඤමඤ්ඤිංඝිංසන්තීසුචුණ්ණිංප ති, ධූයමො උට්ඨාති.
 ිංදිස්වායබොධිසත්ය ොචින්ය සි‘‘ඉමාද්යවසාඛාඑවිංඝිංසමානාඅග්ගිිං 

විස්සජ්යජස්සන්ති, යසො පතිත්වා පුරාණපණ්ණානි ගණ්හිස්සති,  ය ො

පට්ඨාය ඉමම්පිරුක්ඛිංඣායපස්සති, නසක්කාඉධඅම්යහහිවසිතුිං, ඉය ො
පලායිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගන්තුිං වට්ටතී’’ති. යසො සකුණසඞ්ඝස්ස ඉමිං
ගාථමාහ– 

36. 

‘‘යිංනිස්සි ාජගතිරුහිංවිහඞ්ගමා, ස්වායිංඅග්ගිිං පමුඤ්චති; 

දිසාභජථවක්කඞ්ගා, ජා ිංසරණය ොභය’’න්ති. 

 ත්ථ ජ තිරුහන්ති ජගති වුච්චති පථවී,  ත්ථ ජා ත් ා රුක්යඛො

‘‘ජගතිරුයහො’’ති වුච්චති. විහඞ්  ාති විහිං වුච්චති ආකාසිං,  ත්ථ

ගමනය ො පක්ඛී ‘‘විහඞ්ගමා’’ති වුච්චන්ති. දිසා භජථාති ඉමිං රුක්ඛිං 

මුඤ්චිත්වා ඉය ො පලායන් ා ච ස්යසො දිසා භජථ. ෙක්කඞ් ාති සකුයණ

ආලපති. ය  හි උත් මඞ්ගිං ගලිංකදාචිකදාචි වඞ්කිංකයරොන්ති,  ස්මා 

‘‘වක්කඞ්ගා’’තිවුච්චන්ති.වඞ්කාවාය සිංඋයභොසුපස්යසසුපක්ඛාජා ාති 

වක්කඞ්ගා. ජාතංසරණයතොභෙන්තිඅම්හාකිං අවස්සයරුක්ඛය ොයයවභයිං

නිබ්බත් ිං, එථඅඤ්ඤත්ථගච්ඡාමාති. 
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යබොධිසත් ස්ස වචනකරා පණ්ඩි සකුණා ය න සද්ධිිං

එකප්පහායරයනව උප්පතිත්වා අඤ්ඤත්ථ ග ා. යය පන අපණ්ඩි ා, ය 
‘‘එවයමව එස බින්දුමත්ය  උදයක කුම්භීයල පස්සතී’’ති  ස්ස වචනිං
අග්ගයහත්වා  ත්යථව වසිිංසු.  ය ො න චිරස්යසව යබොධිසත්ය න
චින්ති ාකායරයනවඅග්ගිනිබ්බත්තිත්වා ිංරුක්ඛිංඅග්ගයහසි. ධූයමසුච

ජාලාසු ච උට්ඨි ාසු ධූමන්ධා සකුණා අඤ්ඤත්ථ ගන්තුිං නාසක්ඛිිංසු, 
අග්ගිම්හිපතිත්වාපතිත්වාවිනාසිංපාපුණිිංසු. 

සත්ථා ‘‘එවිං භික්ඛු පුබ්යබ තිරච්ඡානග ාපි රුක්ඛග්යග වසන් ා

අත් යනො සප්පායාසප්පායිං ජානන්ති, ත්විං කස්මා න අඤ්ඤාසී’’ති ඉමිං 
ධම්මයදසනිංආහරිත්වාසච්චානිපකායසසි.සච්චපරියයොසායනයසො භික්ඛු
යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨිය ො. සත්ථාපි අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං

සයමොධායනසි – ‘‘ දා යබොධිසත් ස්ස වචනකරා සකුණා බුද්ධපරිසා

අයහසුිං, පණ්ඩි සකුයණොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

සකුණජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[37] 7. තිත්තිරජා කවණ්ණනා 

යෙ වුඩ්ඪ පචාෙන්තීති ඉදිං සත්ථා සාවත්ථිිං ගච්ඡන්ය ො 
සාරිපුත් ත්යථරස්ස යසනාසනපටිබාහනිං ආරබ්භ කයථසි.
අනාථපිණ්ඩියකන හි විහාරිං කායරත්වා දූය  යපසිය  සත්ථා රාජගහා
නික්ඛම්ම යවසාලිිං පත්වා  ත්ථ යථාභිරන් ිං විහරිත්වා ‘‘සාවත්ථිිං
ගමිස්සාමී’’ති මග්ගිං පටිපජ්ජි. ය න ච සමයයන ඡබ්බග්ගියානිං
අන්ය වාසිකා පුරය ො පුරය ො ගන්ත්වා යථරානිං යසනාසයනසු 

අග්ගහිය ස්යවව ‘‘ඉදිං යසනාසනිං අම්හාකිං උපජ්ඣායස්ස, ඉදිං

ආචරියස්ස, ඉදිං අම්හාකයමව භවිස්සතී’’ති යසනාසනානි පලිබුන්යධන්ති.
පච්ඡා ආග ා යථරා යසනාසනානි න ලභන්ති. සාරිපුත් ත්යථරස්සාපි
අන්ය වාසිකා යථරස්ස යසනාසනිං පරියයසන් ා න ලභිිංසු. යථයරො
යසනාසනිංඅලභන්ය ොසත්ථුයසනාසනස්සඅවිදූයරඑකස්මිිංරුක්ඛමූයල 

නිසජ්ජාය ච චඞ්කයමන ච රත්තිිං වීතිනායමසි. සත්ථා පච්චූසසමයය

නික්ඛමිත්වා උක්කාසි, යථයරොපි උක්කාසි. ‘‘යකො එයසො’’ති? ‘‘අහිං, 

භන්ය , සාරිපුත්ය ො’’ති. ‘‘සාරිපුත් , ඉමායයවලායඉධකිංකයරොසී’’ති? 

‘‘යසො  ිං පවත්තිිං ආයරොයචසි’’. සත්ථා යථරස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘ඉදානි

 ාවමයිජීවන්ය යයවභික්ඛූඅඤ්ඤමඤ්ඤිංඅගාරවා අපතිස්සාවිහරන්ති, 
පරිනිබ්බුය කිං නු යඛො කරිස්සන්තී’’තිආවජ්යජන් ස්ස ධම්මසිංයවයගො
උදපාදි. 

යසො පභා ාය රත්තියා භික්ඛුසඞ්ඝිං සන්නිපා ායපත්වා භික්ඛූ පුච්ඡි

‘‘සච්චිං කර, භික්ඛයව, ඡබ්බග්ගියා භික්ඛූ පුරය ො පුරය ො ගන්ත්වා 

යථරානිංභික්ඛූනිං යසනාසනිංපටිබාහන්තී’’ති.‘‘සච්චිං, භගවා’’ති?  ය ො
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ඡබ්බග්ගියය ගරහිත්වා ධම්මිිං කථිං කත්වා භික්ඛූ ආමන්ය සි ‘‘යකො නු

යඛො, භික්ඛයව, අග්ගාසනිංඅග්යගොදකිංඅග්ගපිණ්ඩිංඅරහතී’’ති? එකච්යච 

‘‘ඛත්තියකුලා පබ්බජිය ො’’ති ආහිංසු, එකච්යච ‘‘බ්රාහ්මණකුලා, 

ගහපතිකුලා පබ්බජිය ො’’ති, අපයර ‘‘විනයධයරො, ධම්මකථියකො, පඨමස්ස

ඣානස්සලාභී, දුතියස්ස,  තියස්ස, චතුත්ථස්සඣානස්සලාභී’’ති.අපයර

‘‘යසො ාපන්යනො, සකදාගාමී, අනාගාමී, අරහා, ය විජ්යජො, 
ඡළභිඤ්යඤො’’ති ආහිංසු. එවිං ය හි භික්ඛූහි අත් යනො අත් යනො 

රුචිවයසනඅග්ගාසනාදිරහානිංකථි කායලසත්ථාආහ– ‘‘න, භික්ඛයව, 

මය්හිං සාසයනඅග්ගාසනාදීනිපත්වාඛත්තියකුලාපබ්බජිය ොපමාණිං, න 

බ්රාහ්මණකුලාපබ්බජිය ො, නගහපතිකුලාපබ්බජිය ො, නවිනයධයරො, න

සුත් න්තියකො, න ආභිධම්මියකො, න පඨමජ්ඣානාදිලාභියනො, න

යසො ාපන්නාදයයො පමාණිං, අථ යඛො, භික්ඛයව, ඉමස්මිිං සාසයන

යථාවුඩ්ඪිං අභිවාදනිං පච්චුට්ඨානිං අඤ්ජලිකම්මිං සාමීචිකම්මිං කා බ්බිං, 
අග්ගාසනිං අග්යගොදකිං අග්ගපිණ්යඩො ලද්ධබ්යබො. ඉදයමත්ථ පමාණිං.

 ස්මා වුඩ්ඪ යරොභික්ඛුඑය සිංඅනුච්ඡවියකො.ඉදානියඛොපන, භික්ඛයව, 
සාරිපුත්ය ො මය්හිං අග්ගසාවයකො අනුධම්මචක්කප්පවත් යකො

මමානන් රිං යසනාසනිං ලද්ධුිං අරහති, යසො ඉමිං රත්තිිං යසනාසනිං

අලභන්ය ො රුක්ඛමූයල වීතිනායමසි, තුම්යහ ඉදායනව එවිං අගාරවා

අපතිස්සා, ගච්ඡන්ය ගච්ඡන්ය කායලකන්තිකත්වා විහරිස්සථා’’ති.අථ

යනසිං ඔවාදදානත්ථාය ‘‘පුබ්යබ, භික්ඛයව, තිරච්ඡානග ාපි ‘න යඛො 

පයන ිං අම්හාකිං පතිරූපිං, යිං මයිං අඤ්ඤමඤ්ඤිං අගාරවා අපතිස්සා

අසභාගවුත්තියනො විහයරයොම, අම්යහසු මහල්ලක රිං ජානිත්වා  ස්ස
අභිවාදනාදීනිකරිස්සාමා’ති සාධුකිංවීමිංසිත්වා ‘අයිං යනොමහල්ලයකො’ති
ඤත්වා  ස්ස අභිවාදනාදීනි කත්වා යදවපථිං පූරයමානා ග ා’’ති වත්වා
අතී ිංආහරි. 

අතීය  හිමවන් ප්පයදයස එකිං මහානියරොධිං උපනිස්සාය  යයො

සහායා විහරිිංසු – තිත්තියරො, මක්කයටො, හත්ථීති. ය  අඤ්ඤමඤ්ඤිං
අගාරවා අපතිස්සා අසභාගවුත්තියනො අයහසුිං. අථ යනසිං එ දයහොසි ‘‘න

යුත් ිං අම්හාකිං එවිං විහරිතුිං, යිංනූන මයිං යයො යනො මහල්ලක යරො, 
 ස්ස අභිවාදනාදීනි කයරොන් ා විහයරයොමා’’ති. ‘‘යකො පන යනො
මහල්ලක යරො’’ති චින්ය න් ා එකදිවසිං ‘‘අත්යථයසො උපායයො’’ති
 යයොපි ජනා නියරොධමූයල නිසීදිත්වා තිත්තියරො ච මක්කයටො ච හත්ථිිං 

පුච්ඡිිංසු ‘‘සම්ම හත්ථි, ත්විං ඉමිං නියරොධරුක්ඛිං කීවප්පමාණකාලය ො

පට්ඨාය ජානාසී’’ති? යසො ආහ ‘‘සම්මා, අහිං  රුණයපො කකායල ඉමිං

නියරොධගච්ඡිං අන් රසත්ථීසු කත්වා ගච්ඡාමි, අවත්ථරිත්වා ඨි කායල ච

පන යම එ ස්ස අග්ගසාඛා නාභිිං ඝට්යටති, එවාහිං ඉමිං ගච්ඡකාලය ො
පට්ඨාය ජානාමී’’ති පුන උයභොපි ජනා පුරිමනයයයනව මක්කටිං පුච්ඡිිංසු.
යසොආහ ‘‘අහිංසම්මාමක්කටච්ඡාපයකොසමායනොභූමියිංනිසීදිත්වාගීවිං 
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පටුන 

අනුක්ඛිපිත්වාව ඉමස්ස නියරොධයපො කස්ස අග්ගඞ්කුයර ඛාදාමි, එවාහිං
ඉමිං ඛුද්දකකාලය ො පට්ඨාය ජානාමී’’ති. අථ ඉ යර උයභොපි

පුරිමනයයයනව තිත්තිරිං පුච්ඡිිංසු. යසො ආහ ‘‘සම්මා, පුබ්යබ අසුකස්මිිං

නාම ඨායන මහානියරොධරුක්යඛො අයහොසි, අහිං  ස්ස ඵලානි ඛාදිත්වා

ඉමස්මිිං ඨායන වච්චිං පාය සිිං,  ය ො එසරුක්යඛො ජාය ො, එවාහිං ඉමිං

අජා කාලය ො පට්ඨාය ජානාමි,  ස්මා අහිං තුම්යහහි ජාතියා 
මහල්ලක යරො’’ති. 

එවිං වුත්ය  මක්කයටො ච හත්ථී ච තිත්තිරපණ්ඩි ිං ආහිංසු ‘‘සම්ම, 

ත්විං අම්යහහි මහල්ලක යරො, ඉය ො පට්ඨාය මයිං  ව
සක්කාරගරුකාරමානනවන්දනපූජනානි යචව 

අභිවාදනපච්චුට්ඨානඅඤ්ජලිකම්මසාමීචිකම්මානි ච කරිස්සාම, ඔවායද ච

ය  ඨස්සාම, ත්විං පන ඉය ො පට්ඨාය අම්හාකිං ඔවාදානුසාසනිිං

දයදයොසී’’ති.  ය ො පට්ඨාය තිත්තියරො ය සිං ඔවාදිං අදාසි, සීයලසු

පතිට්ඨායපසි, සයම්පි සීලානි සමාදියි. ය   යයොපි ජනා පඤ්චසු සීයලසු
පතිට්ඨාය අඤ්ඤමඤ්ඤිං සගාරවා සප්පතිස්සා සභාගවුත්තියනො හුත්වා
ජීවි පරියයොසායන යදවයලොකපරායණාඅයහසුිං.ය සිංතිණ්ණිං සමාදානිං
තිත්තිරියිංබ්රහ්මචරියිංනාමඅයහොසි. 

ය  හි නාම, භික්ඛයව, තිරච්ඡානග ා අඤ්ඤමඤ්ඤිං සගාරවා 

සප්පතිස්සා විහරිිංසු, තුම්යහ එවිං ස්වාඛාය  ධම්මවිනයය පබ්බජිත්වා

කස්මා අඤ්ඤමඤ්ඤිං අගාරවා අපතිස්සා විහරථ. අනුජානාමි, භික්ඛයව, 
ඉය ොපට්ඨායතුම්හාකිං යථාවුඩ්ඪිංඅභිවාදනිංපච්චුට්ඨානිංඅඤ්ජලිකම්මිං

සාමීචිකම්මිං, යථාවුඩ්ඪිං අග්ගාසනිං අග්යගොදකිං අග්ගපිණ්ඩිං, න ඉය ො

පට්ඨාය ච නවක යරන වුඩ්ඪ යරො යසනාසයනන පටිබාහි බ්යබො, යයො

පටිබායහයෙ, ආපත්තිදුක්කටස්සාති එවිං සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං
ආහරිත්වාඅභිසම්බුද්යධොහුත්වාඉමිංගාථමාහ– 

37. 

‘‘යයවුඩ්ඪමපචායන්ති, නරාධම්මස්සයකොවිදා; 

දිට්යඨවධම්යමපාසිංසා, සම්පරායයචසුග්ගතී’’ති. 

 ත්ථ යෙ වුඩ්ඪ පචාෙන්තීති ජාතිවුඩ්යඪො, වයයොවුඩ්යඪො, 

ගුණවුඩ්යඪොති යයොවුඩ්ඪා.ය සුජාතිසම්පන්යනො ජාතිවුඩ්යඪොනාම, වයය

ඨිය ො වයයොවුඩ්යඪො නාම, ගුණසම්පන්යනො ගුණවුඩ්යඪො නාම. ය සු
ගුණසම්පන්යනො වයයොවුඩ්යඪො ඉමස්මිිංඨායන ‘‘වුඩ්යඪො’’ති අධිප්යපය ො. 

අපචාෙන්තීති යජට්ඨාපචායිකකම්යමන පූයජන්ති. ධම් ස්ස යකොවිදාති

යජට්ඨාපචායනධම්මස්ස යකොවිදා කුසලා. දිට්යඨෙ ධම්ය ති ඉමස්මිිංයයව

අත් භායව. පාසංසාතිපසිංසාරහා. සම්පරායෙච සුග් තීතිසම්පයර බ්යබ
ඉමිං යලොකිං හිත්වා ගන් බ්යබ පරයලොයකපි ය සිං සුගතියයව යහොතීති.
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අයිංපයනත්ථපිණ්ඩත්යථො–භික්ඛයව, ඛත්තියාවායහොන්තු බ්රාහ්මණාවා

යවස්සාවාසුද්දාවාගහට්ඨාවාපබ්බජි ාවාතිරච්ඡානග ාවා, යය යකචි
සත් ායජට්ඨාපචිතිකම්යමයඡකාකුසලාගුණසම්පන්නානිංවයයොවුඩ්ඪානිං

අපචිතිිං කයරොන්ති, ය  ඉමස්මිඤ්ච අත් භායව යජට්ඨාපචිතිකාරකාති

පසිංසිං වණ්ණනිං යථොමනිං ලභන්ති, කායස්ස ච යභදා සග්යග
නිබ්බත් න්තීති. 

එවිං සත්ථා යජට්ඨාපචිතිකම්මස්ස ගුණිං කයථත්වා අනුසන්ධිිං 
ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා හත්ථිනායගො යමොග්ගල්ලායනො

අයහොසි, මක්කයටො සාරිපුත්ය ො, තිත්තිරපණ්ඩිය ො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

තිත්තිරජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[38] 8. බකජා කවණ්ණනා 

නාච්චන්තං නිකතිප්පඤ්යඤොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
චීවරවඩ්ඪකිං භික්ඛු ආරබ්භ කයථසි. එයකො කර යජ වනවාසියකො භික්ඛු 

යිංකඤ්චි චීවයර කත් බ්බිං යඡදනඝට්ටනවිචාරණසිබ්බනාදිකිං කම්මිං, 

 ත්ථ සුකුසයලො. යසො  ාය කුසල ාය චීවරිං වඩ්යඪති,  ස්මා

‘‘චීවරවඩ්ඪයකො’’ ත්යවව පඤ්ඤායිත්ථ. කිං පයනස කයරොතීති? 

ජිණ්ණපියලොතිකාසු හත්ථකම්මිං දස්යසත්වා සුඵස්සිකිං මනාපිං චීවරිං 
කත්වා රජනපරියයොසායන පිට්යඨොදයකන රජිත්වා සඞ්යඛන ඝිංසිත්වා
උජ්ජලිංමනුඤ්ඤිං කත්වානික්ඛිපති.චීවරකම්මිංකාතුිංඅජානන් ාභික්ඛූ
අහය සාටයකගයහත්වා ස්ස සන්තිකිංආගන්ත්වා‘‘මයිංචීවරිංකාතුිංන

ජානාම, චීවරිං යනො කත්වා යදථා’’ති වදන්ති. යසො ‘‘චීවරිං ආවුයසො

කරියමානිං චියරන නිට්ඨාති, මයා ක චීවරයමව අත්ථි, ඉයම සාටයක 
ඨයපත්වා  ිං ගණ්හිත්වා ගච්ඡථා’’ති නීහරිත්වා දස්යසති. ය   ස්ස 
වණ්ණසම්පත්තියමව දිස්වා අන් රිං අජානන් ා ‘‘ථිර’’න්ති සඤ්ඤාය
අහ සාටයක චීවරවඩ්ඪකස්ස දත්වා  ිං ගණ්හිත්වා ගච්ඡන්ති.  ිං ය හි
යථොකිං කලිට්ඨකායල උණ්යහොදයකන යධොවියමානිං අත් යනො පකතිිං

දස්යසති,  ත්ථ  ත්ථ ජිණ්ණට්ඨානිං පඤ්ඤායති, ය  විප්පටිසාරියනො
යහොන්ති. එවිං ආග ාගය  පියලොතිකාහි වඤ්යචන්ය ො යසො භික්ඛු
සබ්බත්ථපාකයටොජාය ො. 

යථා යචස යජ වයන,  ථා අඤ්ඤ රස්මිිං ගාමයකපි එයකො

චීවරවඩ්ඪයකො යලොකිං වඤ්යචති.  ස්ස සම්භත් ා භික්ඛූ ‘‘භන්ය , 
යජ වයන කර එයකො චීවරවඩ්ඪයකො එවිං යලොකිං වඤ්යචතී’’ති

ආයරොයචසුිං.අථස්සඑ දයහොසි ‘‘හන්දාහිං,  ිං නගරවාසිකිංවඤ්යචමී’’ති
පියලොතිකචීවරිං අතිමනාපිං කත්වා සුරත් ිං රජිත්වා  ිං පාරුපිත්වා

යජ වනිංඅගමාසි.ඉ යරො ිංදිස්වාවයලොභිංඋප්පායදත්වා‘‘භන්ය , ඉමිං 
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චීවරිං තුම්යහහි ක ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘ආමාවුයසො’’ති. ‘‘භන්ය , ඉමිං චීවරිං

මය්හිං යදථ, තුම්යහ අඤ්ඤිං ලභිස්සථා’’ති? ‘‘ආවුයසො, මයිං ගාමවාසිකා

දුල්ලභපච්චයා, ඉමාහිං තුය්හිං දත්වා අත් නා කිං පාරුපිස්සාමී’’ති? 

‘‘භන්ය , මමසන්තියකඅහ සාටකා අත්ථි, ය ගයහත්වාතුම්හාකිංචීවරිං

කයරොථා’’ති. ‘‘ආවුයසො, මයා එත්ථ හත්ථකම්මිං දස්සි ිං,  යි පන එවිං

වදන්ය කිංසක්කාකාතුිං, ගණ්හාහින’’න්ති ස්ස පියලොතිකචීවරිංදත්වා
අහ සාටයක ආදාය  ිං වඤ්යචත්වා පක්කාමි. යජ වනවාසියකොපි  ිං
චීවරිං පාරුපිත්වා කතිපාහච්චයයන උණ්යහොදයකන යධොවන්ය ො 
ජිණ්ණපියලොතිකභාවිං දිස්වා ලජ්ජිය ො ‘‘ගාමවාසිචීවරවඩ්ඪයකන කර
යජ වනවාසියකො වඤ්චිය ො’’ති  ස්ස වඤ්චි භායවො සඞ්ඝමජ්යඣ
පාකයටොජාය ො. 

අයථකදිවසිං භික්ඛූ ධම්මසභායිං  ිං කථිං කයථන් ානිසීදිිංසු. සත්ථා

ආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡි.

ය   මත්ථිං ආයරොයචසුිං. සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, යජ වනවාසී 

චීවරවඩ්ඪයකො ඉදායනව අඤ්යඤ වඤ්යචති, පුබ්යබපි වඤ්යචසියයව. න

ගාමවාසියකනාපි ඉදායනව එස යජ වනවාසී චීවරවඩ්ඪයකො වඤ්චිය ො, 
පුබ්යබපිවඤ්චිය ොයයවා’’තිවත්වා අතී ිංආහරි. 

අතීය  එකස්මිිං අරඤ්ඤාය යන යබොධිසත්ය ො අඤ්ඤ රිං පදුමසරිං 
නිස්සාය ඨිය  වරණරුක්යඛ රුක්ඛයදව ා හුත්වා නිබ්බත්ති.  දා

අඤ්ඤ රස්මිිං නාතිමහන්ය සයරනිදාඝසමයයඋදකිංමන්දිංඅයහොසි, බහූ
යචත්ථ මච්ඡා යහොන්ති. අයථයකො බයකො ය  මච්යඡ දිස්වා ‘‘එයකන
උපායයනඉයමමච්යඡවඤ්යචත්වාඛාදිස්සාමී’’ති ගන්ත්වාඋදකපරියන්ය 

චින්ය න්ය ො නිසීදි. අථ නිං මච්ඡා දිස්වා ‘‘කිං, අයෙ, චින්ය න්ය ො
නිසින්යනොසී’’ති පුච්ඡිිංසු. ‘‘තුම්හාකිං චින්ය න්ය ො නිසින්යනොම්හී’’ති.

‘‘කිං අම්හාකිං චින්ය සි, අයො’’ති? ‘‘‘ඉමස්මිිං සයර උදකිං පරිත් ිං, 

යගොචයරො මන්යදො, නිදායඝො ච මහන්ය ො, ඉදානියම මච්ඡා කිං නාම
කරිස්සන්තී’ති තුම්හාකිං චින්ය න්ය ො නිසින්යනොම්හී’’ති. ‘‘අථ කිං

කයරොම, අයො’’ති? ‘‘තුම්යහ සයච මය්හිං වචනිං කයරයොථ, අහිං යවො
එයකකිං මුඛතුණ්ඩයකන ගයහත්වා එකිං පඤ්චවණ්ණපදුමසඤ්ඡන්නිං

මහාසරිං යනත්වා විස්සජ්යජයෙ’’න්ති. ‘‘අයෙ, පඨමකප්පිකය ො පට්ඨාය

මච්ඡානිං චින් නකබයකො නාම නත්ථි, ත්විං අම්යහසු එයකකිං
ඛාදිතුකායමොසී’’ති.‘‘නාහිංතුම්යහමය්හිංසද්දහන්ය ඛාදිස්සාමි’’.‘‘සයච 

පන සරස්ස අත්ථිභාවිං මය්හිං න සද්දහථ, එකිං මච්ඡිං මයා සද්ධිිං සරිං
පස්සිතුිං යපයසථා’’ති. මච්ඡා  ස්ස සද්දහිත්වා ‘‘අයිං ජයලපි ථයලපි
සමත්යථො’’තිඑකිං කාළමහාමච්ඡිංඅදිංසු‘‘ඉමිංගයහත්වාගච්ඡථා’’ති.යසො
 ිං ගයහත්වා යනත්වා සයර විස්සජ්යජත්වා සබ්බිං සරිං දස්යසත්වා පුන
ආයනත්වා ය සිං මච්ඡානිං සන්තියක විස්සජ්යජසි. යසො ය සිං මච්ඡානිං
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සරස්ස සම්පත්තිිං වණ්යණසි. ය   ස්ස කථිං සුත්වා ගන්තුකාමා හුත්වා

‘‘සාධු, අයෙ, අම්යහ ගණ්හිත්වාගච්ඡාහී’’තිආහිංසු. 

බයකො පඨමිං ිංකාළමහාමච්ඡයමවගයහත්වා සරතීරිං යනත්වා සරිං 
දස්යසත්වා සරතීයර ජාය  වරණරුක්යඛ නිලීයිත්වා  ිං විටපන් යර
පක්ඛිපිත්වා තුණ්යඩනවිජ්ඣන්ය ොජීවි ක්ඛයිංපායපත්වාමිංසිංඛාදිත්වා

කණ්ටයක රුක්ඛමූයල පාය ත්වා පුන ගන්ත්වා ‘‘විස්සට්යඨො, යම යසො

මච්යඡො, අඤ්යඤොආගච්ඡතූ’’ති එය නුපායයනඑයකකිංගයහත්වාසබ්යබ
මච්යඡ ඛාදිත්වා පුන ආගය ො එකිං මච්ඡම්පි නාද්දස. එයකො පයනත්ථ

කක්කටයකො අවසිට්යඨො. බයකො  ම්පි ඛාදිතුකායමො හුත්වා ‘‘යභො, 

කක්කටක, මයා සබ්යබය  මච්ඡා යනත්වා පදුමසඤ්ඡන්යන මහාසයර

විස්සජ්ජි ා, එහි  ම්පි යනස්සාමී’’ති. ‘‘මිං ගයහත්වා ගච්ඡන්ය ො කථිං

ගණ්හිස්සසී’’ති? ‘‘ඩිංසිත්වා ගණ්හිස්සාමී’’ති. ‘‘ත්විං එවිං ගයහත්වා

ගච්ඡන්ය ො මිං පාය ස්සසි, නාහිං  යා සද්ධිිං ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘මා භායි, 
අහිං  ිං සුග්ගහි ිං ගයහත්වා ගමිස්සාමී’’ති. කක්කටයකො චින්ය සි
‘‘ඉමස්සමච්යඡයනත්වාසයර විස්සජ්ජනිංනාමනත්ථි.සයචපනමිංසයර

විස්සජ්යජස්සති, ඉච්යච ිං කුසලිං. යනො යච විස්සජ්යජස්සති, ගීවමස්ස
ඡින්දිත්වාජීවි ිංහරිස්සාමී’’ති. 

අථ නිං එවමාහ ‘‘සම්ම බක, න යඛො ත්විං සුග්ගහි ිං ගයහතුිං 

සක්ඛිස්සසි, අම්හාකිං පන ගහණිං සුග්ගහණිං, සචාහිං අයළහි  ව ගීවිං

ගයහතුිංලභිස්සාමි,  වගීවිංසුග්ගහි ිංකත්වා යා සද්ධිිංගමිස්සාමී’’ති.
යසො  ිං‘‘වඤ්යචතුකායමොඑසම’’න්තිඅජානන්ය ො‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡි.
කක්කටයකො අත් යනො අයළහි කම්මාරසණ්ඩායසන විය  ස්ස ගීවිං
සුග්ගහි ිංකත්වා‘‘ඉදානි ගච්ඡා’’තිආහ.යසො ිංයනත්වාසරිංදස්යසත්වා

වරණරුක්ඛාභිමුයඛො පායාසි. කක්කටයකො ආහ ‘‘මාතුල, අයිං සයරො

එත්ය ො, ත්විංපනඉය ොකිංයනසී’’ති? බයකො‘‘නය මාතුයලොඅහිං, න 
භගිනිපුත්ය ොසි ව  යම ත්ව’’න්ති වත්වා ‘‘ත්විං ‘එස මිං උක්ඛිපිත්වා

විචරන්ය ො මය්හිං දායසො’ති සඤ්ඤිං කයරොසි මඤ්යඤ, පස්යස ිං

වරණරුක්ඛස්ස මූයලකණ්ටකරාසිිං, යථා යම ය  සබ්යබ මච්ඡා ඛාදි ා, 
 ම්පි  යථව ඛාදිස්සාමී’’ති ආහ. කක්කටයකො ‘‘එය  මච්ඡා අත් යනො

බාල ාය යාඛාදි ා, අහිංපනය මිංඛාදිතුිංනදස්සාමි,  ඤ්යඤවපන 

විනාසිං පායපස්සාමි. ත්වඤ්හි බාල ාය මයා වඤ්චි භාවිං න ජානාසි, 

මරන් ාඋයභොපිමරිස්සාම, අහිං ය සීසිං ඡින්දිත්වා භූමියිංඛිපිස්සාමී’’ති 
වත්වා කම්මාරසණ්ඩායසන විය අයළහි  ස්ස ගීවිං නිප්ළියළසි. යසො
විවයටන මුයඛන අක්ඛීහි අස්සුනා පග්ඝරන්ය න මරණභය ජ්ජිය ො

‘‘සාමි, අහිං ිංනඛාදිස්සාමි, ජීවි ිංයමයදහී’’තිආහ.‘‘යදිඑවිංඔ රිත්වා
මිං සරස්මිිං විස්සජ්යජහී’’ති. යසො නිවත්තිත්වා සරයමව ඔ රිත්වා

කක්කටකිං සරපරියන්ය  පඞ්කපිට්යඨ ඨයපසි, කක්කටයකො කත් රිකාය
කුමුදනාළිංකප්යපන්ය ොවිය ස්සගීවිංකප්යපත්වාඋදකිංපාවිසි. 
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 ිංඅච්ඡරියිංදිස්වාවරණරුක්යඛඅධිවත්ථායදව ාසාධුකාරිං දදමානා
වනිංඋන්නාදයමානාමධුරස්සයරනඉමිංගාථමාහ– 

38. 

‘‘නාච්චන් ිංනිකතිප්පඤ්යඤො, නික ොසුඛයමධති; 

ආරායධතිනිකතිප්පඤ්යඤො, බයකොකක්කටකාමිවා’’ති. 

 ත්ථ නාච්චන්තං නිකතිප්පඤ්යඤො, නිකතයා සුඛය ධතීති නිකති

වුච්චති වඤ්චනා, නිකතිප්පඤ්යඤො වඤ්චනපඤ්යඤො පුග්ගයලො  ාය

නික ො නිකතියා වඤ්චනාය න අච්චන් ිං සුඛයමධති, නිච්චකායල

සුඛස්මිිංයයව පතිට්ඨාතුිං න සක්යකොති, එකිංයසන පන විනාසිං

පාපුණාතියයවාති අත්යථො. ආරායධතීති පටිලභති. නිකතිප්පඤ්යඤොති 
යකරාටිකභාවිං සික්ඛි පඤ්යඤො පාපපුග්ගයලො අත් නා ක ස්ස පාපස්ස

ඵලිංආරායධති පටිලභතිවින්දතීති අත්යථො.කථිං? බයකොකක්කටකාමිෙ, 

යථාබයකො කක්කටකාගීවච්යඡදිංපාපුණාති, එවිංපාපපුග්ගයලොඅත් නා
ක පාපය ො දිට්ඨධම්යම වා සම්පරායය වා භයිං ආරායධති පටිලභතීති
ඉමමත්ථිං පකායසන්ය ො මහාසත්ය ො වනිං උන්නායදන්ය ො ධම්මිං
යදයසසි. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව ගාමවාසිචීවරවඩ්ඪයකයනස

වඤ්චිය ො, අතීය පි වඤ්චිය ොයයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා යසො බයකො

යජ වනවාසීචීවරවඩ්ඪයකොඅයහොසි, කක්කටයකොගාමවාසී චීවරවඩ්ඪයකො, 
රුක්ඛයදව ාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

බකජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[39] 9. නන්දජා කවණ්ණනා 

 ඤ්යඤ යසොෙණ්ණයෙො රාසීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො 
සාරිපුත් ත්යථරස්ස සද්ධිවිහාරිකිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කර භික්ඛු

සුබ්බයචො අයහොසි වචනක්ඛයමො, යථරස්ස මහන්ය නුස්සායහන උපකාරිං
කයරොති. අයථකිං සමයිං යථයරො සත්ථාරිං ආපුච්ඡිත්වා චාරිකිං චරන්ය ො
දක්ඛිණාගිරිජනපදිං අගමාසි. යසො භික්ඛු  ත්ථ ග කායල මානත්ථද්යධො

හුත්වායථරස්සවචනිංනකයරොති‘‘ආවුයසො, ඉදිංනාමකයරොහී’’තිවුත්ය 
පන යථරස්ස පටිපක්යඛො යහොති. යථයරො  ස්ස ආසයිං න ජානාති. යසො
 ත්ථ චාරිකිං චරිත්වා පුන යජ වනිං ආගය ො. යසො භික්ඛු යථරස්ස
යජ වනවිහාරිං ආග කාලය ො පට්ඨාය පුන  ාදියසොව ජාය ො. යථයරො

 ථාග ස්සආයරොයචසි ‘‘භන්ය , මය්හිං එයකො සද්ධිවිහාරියකො එකස්මිිං

ඨායනසය න කී දායසොවියයහොති, එකස්මිිංඨායනමානත්ථද්යධොහුත්වා

‘ඉදිං නාම කයරොහී’ති වුත්ය  පටිපක්යඛො යහොතී’’ති. සත්ථා ‘‘නායිං, 
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සාරිපුත් , භික්ඛු ඉදායනව එවිංසීයලො, පුබ්යබයපස එකිං ඨානිං ගය ො
සය න කී දායසො විය යහොති. එකිං ඨානිං ගය ො පටිපක්යඛො පටිසත්තු 

යහොතී’’තිවත්වායථයරනයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
එකස්මිිං කුටුම්බියකුයල පටිසන්ධිිං ගණ්හි.  ස්යසයකො සහායයකො 

කුටුම්බියකො සයිං මහල්ලයකො, භරියා පනස්ස  රුණී. සා  ිං නිස්සාය 
පුත් ිං පටිලභි. යසො චින්ය සි ‘‘අයිං ඉත්ථී  රුණත් ා මමච්චයයන

කඤ්චියදව පුරිසිං ගයහත්වා ඉමිං ධනිං විනායසයෙ, පුත් ස්ස යම න

දයදයෙ, යිංනූනාහිංඉමිංධනිංපථවිග ිං කයරයෙ’’න්තිඝයරනන්දිංනාම
දාසිංගයහත්වාඅරඤ්ඤිංගන්ත්වාඑකස්මිිංඨායන ිං ධනිංනිදහිත්වා ස්ස

ආචික්ඛිත්වා ‘‘ ා , නන්ද, ඉමිං ධනිං මමච්චයයන මය්හිං පුත් ස්ස

ආචික්යඛයොසි, මාචනිංපරිච්චජසී’’තිඔවදිත්වාකාලමකාසි. 

පුත්ය ොපිස්සඅනුක්කයමනවයප්පත්ය ොජාය ො.අථනිංමා ාආහ– 

‘‘ ා ,  ව පි ානන්දිං දාසිං ගයහත්වා ධනිංනියධසි,  ිංආහරායපත්වා

කුටුම්බිං සණ්ඨයපහී’’ති. යසො එකදිවසිං නන්දිං ආහ – ‘‘මාතුල, අත්ථි

කඤ්චි මය්හිං පි රා ධනිං නිදහි ’’න්ති. ‘‘ආම, සාමී’’ති. ‘‘කුහිිං  ිං

නිදහි ’’න්ති. ‘‘අරඤ්යඤ, සාමී’’ති. ‘‘ය නහිගච්ඡාමා’’තිකුද්දාලපිටකිං

ආදාය නිධිට්ඨානිං ගන්ත්වා ‘‘කහිං මාතුල, ධන’’න්ති ආහ. නන්යදො
ආරුය්හ ධනමත්ථයක ඨත්වා ධනිං නිස්සාය මානිං උප්පායදත්වා ‘‘අයර

දාසිපුත්  යචටක, කුය ො ය  ඉමස්මිිං ඨායන ධන’’න්ති කුමාරිං
අක්යකොසති.කුමායරො ස්සඵරුසවචනිංසුත්වාඅසුණන්ය ොවිය‘‘ය නහි 

ගච්ඡාමා’’ති  ිං ගයහත්වා පටිනිවත්තිත්වා පුන ද්යව  යයො දිවයස

අතික්කමිත්වා අගමාසි, නන්යදො යථවඅක්යකොසති.කුමායරොය නසද්ධිිං
ඵරුසවචනිං අවත්වාව නිවත්තිත්වා ‘‘අයිං දායසො ඉය ො පට්ඨාය ‘ධනිං

ආචික්ඛිස්සාමී’තිගච්ඡති, ගන්ත්වා පනමිංඅක්යකොසති,  ත්ථකාරණිංන

ජානාමි, අත්ථි යඛො පන යම පිතු සහායයො කුටුම්බියකො,  ිං පටිපුච්ඡිත්වා
ජානිස්සාමී’’ති යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා සබ්බිං  ිං පවත්තිිං

ආයරොයචත්වා‘‘කිංනුයඛො,  ා , කාරණ’’න්තිපුච්ඡි. 

යබොධිසත්ය ො ‘‘යස්මිිංය ,  ා , ඨායනඨිය ොනන්යදොඅක්යකොසති, 

 ත්යථවය පිතුසන් කිංධනිං,  ස්මායදාය නන්යදොඅක්යකොසති,  දා

නිං ‘එහි යර දාස, කිං අක්යකොසසී’ති ආකඩ්ඪිත්වා  ිං ඨානිං භින්දිත්වා
කුලසන් කිංධනිංනීහරිත්වා දාසිංඋක්ඛිපායපත්වාධනිංආහරා’’තිවත්වා
ඉමිංගාථමාහ– 

39. 

‘‘මඤ්යඤ යසොවණ්ණයයොරාසි, යසොවණ්ණමාලාච නන්දයකො; 

යත්ථදායසොආමජාය ො, ඨිය ොථුල්ලානිගජ්ජතී’’ති. 
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 ත්ථ  ඤ්යඤති එවිං අහිං ජානාමි. යසොෙණ්ණයෙොති සුන්දයරො

වණ්යණො එය සන්ති යසොවණ්ණානි. කානි  ානි? 
රජ මණිකඤ්චනපවාළාදීනි ර නානි. ඉමස්මිඤ්හි ඨායන සබ්බායන ානි

‘‘සුවණ්ණානී’’ති අධිප්යප ානි, ය සිං රාසි යසොවණ්ණයයො රාසි. 

යසොෙණ්ණ ා ා චාති තුය්හිං පිතුසන් කා සුවණ්ණමාලා ච එත්යථවාති 

මඤ්ඤාමි. නන්දයකොෙත්ථදායසොතියස්මිිංඨායනඨිය ොනන්දයකො දායසො. 

ආ ජායතොති ‘‘ආම, අහිං යවො දාසී’’ති එවිං දාසබෙිං උපග ාය 

ආමදාසිසඞ්ඛා ායදාසියාපුත්ය ො. ඨියතොථුල් ානි ජ්ජතීති ‘‘යසොයස්මිිං

ඨායන ඨිය ො ථුල්ලානි ඵරුසවචනානි වදති,  ත්යථව ය  කුලසන් කිං

ධනිං, එවිං අහිං ිංමඤ්ඤාමී’’තියබොධිසත්ය ොකුමාරස්සධනග්ගහණූපායිං
ආචික්ඛි. 

කුමායරො යබොධිසත් ිං වන්දිත්වා ඝරිං ගන්ත්වා නන්දිං ආදාය
නිධිට්ඨානිංගන්ත්වායථානුසිට්ඨිංපටිපජ්ජිත්වා ිංධනිං ආහරිත්වාකුටුම්බිං
සණ්ඨයපත්වා යබොධිසත් ස්ස ඔවායද ඨිය ො දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
ජීවි පරියයොසායනයථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ‘‘පුබ්යබයපස එවිංසීයලොයයවා’’ති වත්වා ඉමිං ධම්මයදසනිං 
ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා නන්යදො

සාරිපුත් ස්ස සද්ධිවිහාරියකො අයහොසි, පණ්ඩි කුටුම්බියකො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

නන්දජා කවණ්ණනානවමා. 

[40] 10. ඛදිරඞ්ගාරජා කවණ්ණනා 

කා ං පතාමි නිරෙන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
අනාථපිණ්ඩිකිං ආරබ්භ කයථසි. අනාථපිණ්ඩියකො හි විහාරයමව ආරබ්භ 

චතුපඤ්ඤාසයකොටිධනිං බුද්ධසාසයන පරිච්චජිත්වා විකරිත්වා ඨයපත්වා
තීණි ර නානි අඤ්ඤත්ථ ර නසඤ්ඤයමව අනුප්පායදත්වා සත්ථරි
යජ වයන විහරන්ය  යදවසිකිං තීණි මහාඋපට්ඨානානි ගච්ඡති. පාය ොව

එකවාරිංගච්ඡති, ක පා රායසොඑකවාරිං, සායන්යහඑකවාරිං. අඤ්ඤානිපි
අන් රන් රුපට්ඨානානියහොන්තියයව.ගච්ඡන්ය ොච‘‘කිංනුයඛොආදාය 
ආගය ොති සාමයණරා වා දහරා වා හත්ථම්පි යම ඔයලොයකයය’’න්ති
තුච්ඡහත්යථොනාමන ග පුබ්යබො.පාය ොවගච්ඡන්ය ොයාගුිංගාහායපත්වා 

ගච්ඡති, ක පා රායසො සප්පිනවනී මධුඵාණි ාදීනිපි, සායන්හසමයය
ගන්ධමාලාවත්ථාදිහත්යථොති. එවිං දිවයස දිවයස පරිච්චජන් ස්ස පනස්ස
පරිච්චායගපමාණිංනත්ථි. 

බහූ යවොහාරූපජීවියනොපිස්ස හත්ථය ො පණ්යණ ආයරොයපත්වා

අට්ඨාරසයකොටිසඞ්ඛෙිං ධනිං ඉණිං ගණ්හිිංසු, ය  මහායසට්ඨි න
ආහරායපති. අඤ්ඤා පනස්ස කුලසන් කා අට්ඨාරස යකොටියයො නදීතීයර
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පටුන 

නිදහිත්වාඨපි ාඅචිරවය ොදයකන නදීකූයලභින්යනමහාසමුද්දිංපවිට්ඨා, 
 ා යථාපිහි ලඤ්ඡි  ාව යලොහචාටියයො අණ්ඩවකුච්ඡියිං පවට්ටන් ා
විචරන්ති. යගයහ පනස්ස පඤ්චන්නිං භික්ඛුස ානිං නිච්චභත් ිං
නිබද්ධයමව යහොති. යසට්ඨියනො හි යගහිං භික්ඛුසඞ්ඝස්ස චතුමහාපයථ

ඛ යපොක්ඛරණිසදිසිං, සබ්බභික්ඛූනිංමා ාපිතුට්ඨායන ඨි ිං.ය නස්සඝරිං

සම්මාසම්බුද්යධොපිගච්ඡති, අසීතිමහායථරාපිගච්ඡන්තියයව. යසසභික්ඛූනිං
පන ගච්ඡන් ානඤ්ච ආගච්ඡන් ානඤ්ච පමාණිං නත්ථි.  ිං පන ඝරිං 

සත් භූමකිං සත් ද්වාරයකොට්ඨකපටිමණ්ඩි ිං,  ස්ස චතුත්යථ

ද්වාරයකොට්ඨයක එකා මිච්ඡාදිට්ඨිකා යදව ා වසති, සා සම්මාසම්බුද්යධ

යගහිං පවිසන්ය  අත් යනො විමායන ඨාතුිං න සක්යකොති, දාරයක
ගයහත්වා ඔ රිත්වා භූමියිං තිට්ඨති. අසීතිමහායථයරසුපි 

අවයසසත්යථයරසුපිපවිසන්ය සුචනික්ඛමන්ය සුච යථවකයරොති.සා
චින්ය සි ‘‘සමයණ යගො යමචසාවයකසුචස්සඉමිංයගහිංපවිසන්ය සු

මය්හිංසුඛිංනාමනත්ථි, නිච්චකාලිං ඔ රිත්වාඔ රිත්වාභූමියිංඨාතුිංන

සක්ඛිස්සාමි.යථාඉයමඑ ිංඝරිංනපවිසන්ති,  ථාමයාකාතුිංවට්ටතී’’ති.
අයථකදිවසිං සයනූපග ස්යසව මහාකම්මන්තිකස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා
ඔභාසිං ඵරිත්වා අට්ඨාසි. ‘‘යකො එත්ථා’’ති ච වුත්ය  ‘‘අහිං 

චතුත්ථද්වාරයකොට්ඨයකනිබ්බත් යදව ා’’තිආහ. ‘‘කස්මාආග ාසී’’ති? 

‘‘කිං තුම්යහ යසට්ඨිස්ස කරියිං න පස්සථ, අත් යනො පච්ඡිමකාලිං

අයනොයලොයකත්වා ධනිං නීහරිත්වා සමණිං යගො මිංයයව පූයජති, යනව

වණිජ්ජිං පයයොයජති, න කම්මන්ය  පට්ඨයපති, තුම්යහ යසට්ඨිිං  ථා

ඔවදථ, යථා අත් යනො කම්මන් ිං කයරොති. යථා ච සමයණො යගො යමො

සසාවයකො ඉමිං ඝරිං න පවිසති,  ථා කයරොථා’’ති. අථ නිං යසො ආහ

‘‘බාලයදවය , යසට්ඨි ධනිං විස්සජ්යජන්ය ො නියොනියක බුද්ධසාසයන

විස්සජ්යජති, යසො සයච මිං චූළායිං ගයහත්වා වික්කණිස්සති, යනවාහිං

කඤ්චි කයථස්සාමි, ගච්ඡ ත්විං’’න්ති. සා පුයනකදිවසිං යසට්ඨියනො

යජට්ඨපුත් ිං උපසඞ්කමිත්වා  යථව ඔවදි, යසොපි  ිං පුරිමනයයයනව
 ජ්යජසි. යසට්ඨිනාපනසද්ධිිංකයථතුිංයයවනසක්යකොති. 

යසට්ඨියනොපි නිරන් රිං දානිං යදන් ස්ස යවොහායර අකයරොන් ස්ස
ආයය මන්දීභූය  ධනිං පරික්ඛයිං අගමාසි. අථස්ස අනුක්කයමන
දාලිද්දියප්පත් ස්ස පරියභොගසාටකසයනයභොජනානිපි පුරාණසදිසානි න

භවිිංසු. එවිංභූය ොපිභික්ඛුසඞ්ඝස්සදානිංයදති, පණී ිංපනකත්වාදාතුිංන

සක්යකොති. අථනිංඑකදිවසිංවන්දිත්වානිසින්නිංසත්ථා ‘‘දීයතිපනය , 

ගහපති, කුයල දාන’’න්ති පුච්ඡි. යසො ‘‘දීයති, භන්ය ,  ඤ්ච යඛො

කණාජකිං බිලඞ්ගදුතිය’’න්ති ආහ. අථ නිං සත්ථා ‘‘ගහපති, ‘ලූඛිං දානිං

යදමී’ති මා චිත් ිං සඞ්යකොචයිත්ථ. චිත් ස්මිඤ්හි පණීය  

බුද්ධපච්යචකබුද්ධබුද්ධසාවකානිංදින්නදානිංලූඛිංනාමනයහොති.කස්මා? 
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විපාකමහන් ත් ා’’තිආහ.චිත් ඤ්හිපණී ිංකාතුිංසක්යකොන් ස්සදානිං
ලූඛිංනාම නත්ථීතියච ිංඑවිංයවදි බ්බිං– 

‘‘නත්ථිචිත්ය පසන්නම්හි, අප්පකානාමදක්ඛිණා; 

 ථාගය වාසම්බුද්යධ, අථවා ස්සසාවයක.(වි.ව.804); 

‘‘නකරත්ථිඅයනොමදස්සිසු, පාරිචරියාබුද්යධසුඅප්පකා; 

සුක්ඛායඅයලොණිකායච, පස්සඵලිංකුම්මාසපිණ්ඩියා’’ති. 

අපරම්පිනිංආහ ‘‘ගහපති, ත්විං ාවලූඛිංදානිංදදමායනොඅට්ඨන්නිං 

අරියපුග්ගලානිං යදසි, අහිං යවලාමකායල සකලජම්බුදීපිං උන්නඞ්ගලිං
කත්වාසත් ර නානි දදමායනොපඤ්චමහානදියයොඑයකොඝපුණ්ණිංකත්වා
විය ච මහාදානිං පවත් යමායනො තිසරණග ිං වා පඤ්චසීලරක්ඛනකිං වා

කඤ්චිනාලත්ථිං, දක්ඛියණයෙපුග්ගලානාමඑවිංදුල්ලභා.  ස්මා‘ලූඛිංයම

දාන’න්තිමාචිත් ිංසඞ්යකොචයිත්ථා’’තිඑවඤ්චපනවත්වා යෙ ා සුත්තං 

(අ.නි.9.20) කයථසි. 

අථ යඛො සා යදව ා ඉස්සරකායල යසට්ඨිනා සද්ධිිං කයථතුම්පි 
අසක්යකොන්තී ‘‘ඉදානායිං දුග්ග ත් ා මම වචනිං ගණ්හිස්සතී’’ති
මඤ්ඤමානා අඩ්ඪරත් සමයය සිරිගබ්භිං පවිසිත්වා ඔභාසිං ඵරිත්වා
ආකායස අට්ඨාසි. යසට්ඨි  ිං දිස්වා ‘‘යකො එයසො’’ති ආහ. ‘‘අහිං

මහායසට්ඨි චතුත්ථද්වාරයකොට්ඨයක අධිවත්ථා, යදව ා’’ති.

‘‘කමත්ථමාග ාසී’’ති? ‘‘තුය්හිංඔවාදිංකයථතුකාමාහුත්වා ආගච්ඡාමී’’ති.

‘‘ය න හි කයථහී’’ති. මහායසට්ඨි ත්විං පච්ඡිමකාලිං න චින්ය සි, 

පුත් ධීහ යරොනඔයලොයකසි, සමණස්සය යගො මස්සසාසයනබහුිංධනිං

විප්පකණ්ණිං, යසො ත්විං අතියවලිං ධනවිස්සජ්ජයනන වා
වණිජ්ජාදිකම්මානිං අකරයණන වා සමණිං යගො මිං නිස්සාය දුග්ගය ො

ජාය ො, එවිංභූය ොපිසමණිංයගො මිංන මුඤ්චසි, අජ්ජපිය සමණාඝරිං

පවිසන්තියයව.යිං ාවය හිනී ිං,  ිංනසක්කා පච්චාහරායපතුිං, ගහි ිං

ගහි යමව යහොතු, ඉය ො පට්ඨාය පන සයඤ්ච සමණස්ස යගො මස්ස 

සන්තිකිංමාගමිත්ථ, සාවකානඤ්චස්සඉමිංඝරිංපවිසිතුිංමාඅදාසි, සමණිං
යගො මිං නිවත්තිත්වාපි අයනොයලොයකන්ය ො අත් යනො යවොහායර ච
වණිජ්ජඤ්චකත්වා කුටුම්බිං සණ්ඨයපහී’’ති. අථනිං යසො එවමාහ ‘‘අයිං

 යා මය්හිං දා බ්බඔවායදො’’ති. ‘‘ආම, අයො’’ති.  ාදිසානිං යදව ානිං
සය නපි සහස්යසනපි ස සහස්යසනපි අකම්පනීයයො අහිං දසබයලන

කය ො. මම හි සද්ධා සියනරු විය අචලා සුප්පතිට්ඨි ා, මයානියොනියක

ර නසාසයනධනිංවිස්සජ්ජි ිං, අයුත් ිංය කථි ිං, බුද්ධසාසයනපහායරො

දින්යනො, එවරූපාය අනාචාරාය දුස්සීලායකාළකණ්ණියා සද්ධිිං  යා මම

එකයගයහ වසනකච්චිං නත්ථි, සීඝිං මම යගහා නික්ඛමිත්වා අඤ්ඤත්ථ
ගච්ඡාති. 
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සායසො ාපන්නස්සඅරියසාවකස්සවචනිංසුත්වාඨාතුිංඅසක්යකොන්තී 
අත් යනො වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා දාරයක හත්යථන ගයහත්වා නික්ඛමි.
නික්ඛමිත්වා ච පන අඤ්ඤත්ථ වසනට්ඨානිං අලභමානා ‘‘යසට්ඨිිං
ඛමායපත්වා  ත්යථව වසිස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා
නගරපරිග්ගාහකයදවපුත් ස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා  ිං වන්දිත්වා අට්ඨාසි.

‘‘යකනට්යඨන ආග ාසී’’ති ච වුත්ය  ‘‘අහිං සාමි, අත් යනො බාල ාය 

අනුපධායරත්වා අනාථපිණ්ඩියකන යසට්ඨිනා සද්ධිිං කයථසිිං, යසො මිං

කුජ්ඣිත්වා වසනට්ඨානා නික්කඩ්ඪි, මිං යසට්ඨිස්ස සන්තිකිං යනත්වා
ඛමායපත්වාවසනට්ඨානිංයම යදථා’’ති.‘‘කිංපන යායසට්ඨිවුත්ය ො’’ති

‘‘ඉය ො පට්ඨාය බුද්ධුපට්ඨානිං සඞ්ඝුපට්ඨානිං මා කරි, සමණස්ස

යගො මස්ස ඝරප්පයවසනිං මා අදාසී’’ති ‘‘එවිං යම වුත්ය ො, සාමී’’ති.

අයුත් ිං  යා වුත් ිං, සාසයන පහායරො දින්යනො, ‘‘අහිං  ිං ආදාය 
යසට්ඨියනොසන්තිකිංගන්තුිංනඋස්සහාමී’’ති.සා ස්සසන්තිකාසඞ්ගහිං
අලභිත්වා චතුන්නිංමහාරාජානිංසන්තිකිංඅගමාසි. 

ය හිපි  යථව පටික්ඛිත් ා සක්කිං යදවරාජිං උපසඞ්කමිත්වා  ිං 

පවත්තිිං ආචික්ඛිත්වා ‘‘අහිං, යදව, වසනට්ඨානිං අලභමානා දාරයක

හත්යථනගයහත්වා අනාථා විචරාමි, තුම්හාකිංසිරියා මය්හිං වසනට්ඨානිං

දායපථා’’ති සුට්ඨු රිං යාචි. යසොපි නිං ආහ ‘‘ යා අයුත් ිං ක ිං, 

ජිනසාසයන පහායරො දින්යනො, අහම්පි  ිං නිස්සාය යසට්ඨිනා සද්ධිිං

කයථතුිං න සක්යකොමි, එකිං පන ය  යසට්ඨිස්ස ඛමනූපායිං 

කයථස්සාමී’’ති. ‘‘සාධු, යදව, කයථහී’’ති. මහායසට්ඨිස්ස හත්ථය ො
මනුස්යසහි පණ්යණ ආයරොයපත්වා අට්ඨාරසයකොටිසඞ්ඛෙිං ධනිං ගහි ිං

අත්ථි, ත්විං  ස්සආයුත් කයවසිං ගයහත්වාකඤ්චි අජානායපත්වා  ානි 
පණ්ණානිආදායකතිපයයහියක්ඛ රුයණහිපරිවාරි ාඑයකනහත්යථන

පණ්ණිං, එයකනයලඛනිිං ගයහත්වා ය සිං යගහිං ගන්ත්වා යගහමජ්යඣ
ඨි ා අත් යනො යක්ඛානුභායවන ය  උත් ායසත්වා ‘‘ඉදිං තුම්හාකිං

ඉණපණ්ණිං, අම්හාකිං යසට්ඨි අත් යනො ඉස්සරකායල තුම්යහනකඤ්චි

ආහ, ඉදානි දුග්ගය ො ජාය ො, තුම්යහහි ගහි කහාපණානි යදථා’’ති 

අත් යනො යක්ඛානුභාවිං දස්යසත්වා සබ්බාපි  ා අට්ඨාරස
හිරඤ්ඤයකොටියයො සායධත්වා යසට්ඨිස්ස තුච්ඡයකොට්ඨයක පූයරත්වා
අඤ්ඤිංඅචිරවතිනදීතීයරනිදහි ිංධනිංනදීකූයල භින්යනසමුද්දිංපවිට්ඨිං

අත්ථි,  ම්පිඅත් යනොආනුභායවනආහරිත්වා තුච්ඡයකොට්ඨයකපූයරත්වා, 
අඤ්ඤම්පි අසුකට්ඨායනනාම අස්සාමිකිං අට්ඨාරසයකොටිමත් යමව ධනිං

අත්ථි,  ම්පි ආහරිත්වා තුච්ඡයකොට්ඨයක පූයරහි, ඉමාහි
චතුපඤ්ඤාසයකොටීහි ඉමිං තුච්ඡයකොට්ඨකපූරකිං දණ්ඩකම්මිං කත්වා
මහායසට්ඨිිංඛමායපහීති. 

සා ‘‘සාධු, යදවා’’ති  ස්ස වචනිං සම්පටිච්ඡිත්වා වුත් නයයයනව 
සබ්බිංධනිංආහරිත්වායකොට්ඨයකපූයරත්වාඅඩ්ඪරත් සමයයයසට්ඨිස්ස
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සිරිගබ්භිං පවිසිත්වා ඔභාසිං ඵරිත්වා ආකායස අට්ඨාසි. ‘‘යකො එයසො’’ති
වුත්ය  ‘‘අහිං ය  මහායසට්ඨි චතුත්ථද්වාරයකොට්ඨයක අධිවත්ථා

අන්ධබාලයදව ා, මයාමහායමොහමූළ්හාය බුද්ධගුයණඅජානිත්වා පුරියමසු

දිවයසසු තුම්යහහි සද්ධිිං කඤ්චි කථි ිං අත්ථි,  ිං යම යදොසිං ඛමථ.
සක්කස්ස හි යම යදවරාජස්ස වචයනන තුම්හාකිං ඉණිං යසොයධත්වා 

අට්ඨාරස යකොටියයො, සමුද්දිං ග ා අට්ඨාරස යකොටියයො,  ස්මිිං  ස්මිිං
ඨායන අස්සාමිකධනස්ස අට්ඨාරස යකොටියයොති චතුපණ්ණාස යකොටියයො

ආහරිත්වා තුච්ඡයකොට්ඨකපූරයණන දණ්ඩකම්මිං ක ිං, යජ වනවිහාරිං

ආරබ්භ පරික්ඛයිං ග ධනිං සබ්බිං සම්පිණ්ඩි ිං, වසනට්ඨානිං අලභමානා

කලමාමි, මයා අඤ්ඤාණ ාය කථි ිංමනසිඅකත්වාඛමථමහායසට්ඨී’’ති
ආහ. 

අනාථපිණ්ඩියකො  ස්සා වචනිං සුත්වා චින්ය සි ‘‘අයිං යදව ා 

‘දණ්ඩකම්මඤ්චයමක ’න්තිවදති, අත් යනොචයදොසිංපටිජානාති, සත්ථා

ඉමිං වියනත්වා අත් යනො ගුයණ ජානායපස්සති, සම්මාසම්බුද්ධස්ස නිං

දස්යසස්සාමී’’ති.අථනිංආහ ‘‘අම්ම, යදවය , සයචසිමිංඛමායපතුකාමා, 

සත්ථු සන්තියක මිං ඛමායපහී’’ති. සාධු එවිං කරිස්සාමි, ‘‘සත්ථු පන මිං
සන්තිකිං ගයහත්වා ගච්ඡාහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති වත්වා විභා ාය රත්තියා
පාය ොව  ිං ගයහත්වා සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා  ාය ක කම්මිං සබ්බිං 

 ථාග ස්ස ආයරොයචසි. සත්ථා  ස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘ඉධ, ගහපති, 

පාපපුග්ගයලොපියාවපාපිං නපච්චති,  ාවභද්රානිපස්සති.යදාපනස්සපාපිං

පච්චති,  දා පාපයමව පස්සති. භද්රපුග්ගයලොපි යාව භද්රිං න පච්චති,  ාව

පාපානිපස්සති. යදා පනස්ස භද්රිං පච්චති,  දා භද්රයමව පස්සතී’’ති වත්වා
ඉමාධම්මපයදද්යව ගාථාඅභාසි– 

‘‘පායපොපිපස්සතීභද්රිං, යාවපාපිංනපච්චති; 

යදාචපච්චතීපාපිං, අථපායපොපාපානිපස්සති. 

‘‘භයද්රොපි පස්සතීපාපිං, යාවභද්රිංන පච්චති; 

යදාචපච්චතීභද්රිං, අථභයද්රොභද්රානිපස්සතී’’ති.(ධ.ප. 119-120); 

ඉමාසඤ්ච පන ගාථානිං පරියයොසායන සා යදව ා යසො ාපත්තිඵයල 

පතිට්ඨාසි. සා චක්කඞ්කය සු සත්ථු පායදසු නිපතිත්වා ‘‘මයා, භන්ය , 
රාගරත් ාය යදොසපදුට්ඨාය යමොහමූළ්හාය අවිජ්ජන්ධාය තුම්හාකිං ගුයණ

අජානන්තියාපාපකිංවචනිං වුත් ිං,  ිංයමඛමථා’’තිසත්ථාරිංඛමායපත්වා
මහායසට්ඨිම්පිඛමායපසි. 

 ස්මිිංසමයයඅනාථපිණ්ඩියකොසත්ථුපුරය ොඅත් යනොගුණිංකයථසි 

‘‘භන්ය , අයිංයදව ා ‘බුද්ධුපට්ඨානාදීනිමාකයරොහී’තිවාරයමානාපිමිං

වායරතුිං නාසක්ඛි, ‘දානිං න දා බ්බ’න්ති ඉමාය වාරියමායනොපහිං දානිං
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අදාසියමව, නූන එස, භන්ය , මය්හිං ගුයණො’’ති. සත්ථා ‘‘ත්විං යඛොසි

ගහපතියසො ාපන්යනොඅරියසාවයකොඅචලසද්යධො විසුද්ධදස්සයනො, තුය්හිං

ඉමාය අප්යපසක්ඛයදව ාය වායරන්තියා අවාරි භායවොන අච්ඡරියයො. යිං
පන පුබ්යබ පණ්ඩි ා අනුප්පන්යන බුද්යධ අපරිපක්කඤායණ ඨි ා

කාමාවචරිස්සයරන මායරනආකායස ඨත්වා ‘සයච දානිං දස්සසි, ඉමස්මිිං
නිරයයපච්චිස්සසී’තිඅසීතිහත්ථගම්භීරිංඅඞ්ගාරකාසුිංදස්යසත්වා‘මා දානිං

අදාසී’ති වාරි ාපි පදුමකණ්ණිකාමජ්යඣ ඨත්වා දානිං අදිංසු, ඉදිං
අච්ඡරිය’’න්ති වත්වාඅනාථපිණ්ඩියකනයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
බාරාණසියසට්ඨිස්ස කුයල නිබ්බත්තිත්වා නානප්පකායරහි සුඛූපකරයණහි
යදවකුමායරො විය සිංවඩ්ඪියමායනො අනුක්කයමන විඤ්ඤු ිං පත්වා
යසොළසවස්සකායලයයව සබ්බසිප්යපසු නිප්ඵත්තිිං පත්ය ො. යසො පිතු
අච්චයයන යසට්ඨිට්ඨායන ඨත්වා චතූසු නගරද්වායරසු ච ස්යසො

දානසාලායයො, මජ්යඣනගරස්සඑකිං, අත් යනොනියවසනද්වායරඑකන්ති

ඡදානසාලායයො කායරත්වාමහාදානිංයදති, සීලිං රක්ඛති, උයපොසථකම්මිං
කයරොති. 

අයථකදිවසිං පා රාසයවලාය යබොධිසත් ස්ස නානග්ගරයස
මනුඤ්ඤයභොජයන උපනීයමායනඑයකොපච්යචකබුද්යධොසත් ාහච්චයයන
නියරොධා වුට්ඨාය භික්ඛාචාරයවලිං සල්ලක්යඛත්වා ‘‘අජ්ජ මයා
බාරාණසියසට්ඨිස්ස යගහද්වාරිං ගන්තුිං වට්ටතී’’ති නාගල ාදන් කට්ඨිං
ඛාදිත්වා අයනො ත් දයහ මුඛයධොවනිං කත්වා මයනොසිලා යල ඨිය ො 
නිවායසත්වා විජ්ජුල ාසදිසිං කායබන්ධනිං බන්ධිත්වා චීවරිං පාරුපිත්වා 
ඉද්ධිමයමත්තිකාපත් ිංආදායආකායසනාගන්ත්වායබොධිසත් ස්සභත්ය 
උපනී මත්ය  යගහද්වායර අට්ඨාසි. යබොධිසත්ය ො  ිං දිස්වාව ආසනා
වුට්ඨාය නිපච්චකාරිං දස්යසත්වා පරිකම්මකාරකිං ඔයලොයකසි. ‘‘කිං

කයරොමි, සාමී’’ති ච වුත්ය  ‘‘අයෙස්ස පත් ිං ආහරථා’’ති ආහ.

 ඞ්ඛණඤ්යඤව මායරො පාපිමා විකම්පමායනො උට්ඨාය ‘‘අයිං

පච්යචකබුද්යධො ඉය ො සත් යම දිවයස ආහාරිං ලභි, අජ්ජ අලභමායනො

විනස්සිස්සති, ඉමඤ්ච විනායසස්සාමි, යසට්ඨියනො ච දානන් රායිං
කරිස්සාමී’’ති  ඞ්ඛණඤ්යඤව ආගන්ත්වා අන් රවත්ථුම්හි
අසීතිහත්ථමත් ිං අඞ්ගාරකාසුිං නිම්මිනි. සා ඛදිරඞ්ගාරපුණ්ණා
සම්පජ්ජලි ා සයජොතිභූ ා අවීචිමහානිරයයො විය ඛායිත්ථ.  ිං පන 
මායපත්වාසයිංආකායසඅට්ඨාසි.පත් ාහරණත්ථායගච්ඡමායනොපුරියසො

 ිං දිස්වා මහාභයප්පත්ය ො නිවත්ති. යබොධිසත්ය ො ‘‘කිං,  ා , 
නිවත්ය ොසී’’ති පුච්ඡි. අයිං සාමි අන් රවත්ථුම්හි මහතී අඞ්ගාරකාසු

සම්පජ්ජලි ා සයජොතිභූ ාති. අථඤ්යඤො අථඤ්යඤොති එවිං ආග ාග ා
සබ්යබපිභයප්පත් ායවයගන පලායිිංසු. 
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යබොධිසත්ය ො චින්ය සි ‘‘අජ්ජ මය්හිං දානන් රායිං කාතුකායමො 

වසවත්තී මායරො උයයත්ය ො භවිස්සති, න යඛො පන ජානාති මාරසය න

මාරසහස්යසනපි මය්හිං අකම්පියභාවිං, අජ්ජ දානි මය්හිං වා මාරස්ස වා

බලමහන්  ිං, ආනුභාවමහන්  ිං ජානිස්සාමී’’ති  ිං යථාසජ්ජි යමව
භත් පාතිිංසයිංආදායයගහානික්ඛම්ම අඞ්ගාරකාසු යටඨත්වාආකාසිං

උල්යලොයකත්වා මාරිං දිස්වා ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති ආහ. ‘‘අහිං, මායරො’’ති.

‘‘අයිං අඞ්ගාරකාසු  යා නිම්මි ා’’ති? ‘‘ආම, මයා’’ති. ‘‘කමත්ථායා’’ති.
‘‘ ව දානස්ස අන් රායකරණත්ථාය ච පච්යචකබුද්ධස්ස ච
ජීවි නාසනත්ථායා’’ති.යබොධිසත්ය ො‘‘යනවය අහිංඅත් යනො දානස්ස

අන් රායිං, න පච්යචකබුද්ධස්ස ජීවි න් රායිං කාතුිං දස්සාමි, අජ්ජ දානි 

මය්හිං වා තුය්හිං වා බලමහන්  ිං, ආනුභාවමහන්  ිං ජානිස්සාමී’’ති

අඞ්ගාරකාසු යට ඨත්වා ‘‘භන්ය , පච්යචකබුද්ධ අහිං ඉමිස්සා

අඞ්ගාරකාසුයාඅයධොසීයසොප මායනොපින නිවත්තිස්සාමි, යකවලිංතුම්යහ
මයාදින්නිංයභොජනිංපටිග්ගණ්හථා’’තිවත්වාඉමිං ගාථමාහ– 

40. 

‘‘කාමිංප ාමිනිරයිං, උද්ධිංපායදොඅවිංසියරො; 

නානරියිංකරිස්සාමි, හන්දපිණ්ඩිංපටිග්ගහා’’ති. 

 ත්ථායිංපිණ්ඩත්යථො–භන්ය , පච්යචකවරබුද්ධසයචපහිං තුම්හාකිං
පිණ්ඩපා ිං යදන්ය ො එකිංයසයනව ඉමිං නිරයිං උද්ධිංපායදො අවිංසියරො

හුත්වා ප ාමි,  ථාපි යදිදිං අදානඤ්ච අසීලඤ්ච අරියයහි අකත් බ්බත් ා

අනරියයහි ච කත් බ්බත් ා ‘‘අනරිෙ’’න්ති වුච්චති, ‘‘න  ිං අනරියිං 

කරිස්සාමි, හන්ද ඉමිං මයා දීයමානිං පිණ්ඩිං පටිග්ගහ පටිග්ගණ්හාහී’’ති.

එත්ථච හන්දාතියවොස්සග්ගත්යථ නිපාය ො. 

එවිං වත්වා යබොධිසත්ය ො දළ්හසමාදායනන භත් පාතිිං ගයහත්වා 

අඞ්ගාරකාසුමත්ථයකන පක්ඛන්ය ො,  ාවයදව අසීතිහත්ථගම්භීරාය
අඞ්ගාරකාසුයා  ලය ො උපරූපරිජා ිං ස පත් පුප්ඵි ිං එකිං මහාපදුමිං
උග්ගන්ත්වා යබොධිසත් ස්ස පායද සම්පටිච්ඡි.  ය ො මහාතුම්බමත් ා
යරණු උග්ගන්ත්වා මහාසත් ස්ස මුද්ධනි ඨත්වා සකලසරීරිං
සුවණ්ණචුණ්ණසයමොකණ්ණමිව අකාසි. යසො පදුමකණ්ණිකාය ඨත්වා
නානග්ගරසයභොජනිං පච්යචකබුද්ධස්ස පත්ය  පතිට්ඨායපසි. යසො  ිං
පටිග්ගයහත්වා අනුයමොදනිං කත්වා පත් ිං ආකායස ඛිපිත්වා 
පස්සන් ස්යසව මහාජනස්ස සයම්පි යවහාසිං අබ්භුග්ගන්ත්වා
නානප්පකාරිං වලාහකපන්තිිං මද්දමායනො විය හිමවන් යමව ගය ො.
මායරොපිපරාජිය ොයදොමනස්සිංපත්වා අත් යනොවසනට්ඨානයමවගය ො.
යබොධිසත්ය ො පන පදුමකණ්ණිකාය ඨි යකොව මහාජනස්ස 

දානසීලසිංවණ්ණයනන ධම්මිංයදයසත්වාමහාජයනනපරිවුය ොඅත් යනො 
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නියවසනයමව පවිසිත්වා යාවජීවිං දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා යථාකම්මිං
ගය ො. 

සත්ථා ‘‘නයිදිං, ගහපති, අච්ඡරියිං, යිං ත්විං එවිං දස්සනසම්පන්යනො

එ රහියදව ායනකම්පිය ො, පුබ්යබපණ්ඩිය හික යමව අච්ඡරිය’’න්ති
ඉමිං ධම්මයදසනිංආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි 

‘‘ දා පච්යචකබුද්යධො  ත්යථව පරිනිබ්බායි, මාරිං පරායජත්වා
පදුමකණ්ණිකාය ඨත්වා පච්යචකබුද්ධස්ස පිණ්ඩපා දායයකො
බාරාණසියසට්ඨිපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ඛදිරඞ්ගාරජා කවණ්ණනාදසමා. 

කුලාවකවග්යගොචතුත්යථො. 

 ස්සුද්දානිං– 

කුලාවකඤ්චනච්චඤ්ච, සම්යමොදමච්ඡවට්ටකිං; 

සකුණිංතිත්තිරිංබකිං, නන්දඤ්චඛදිරඞ්ගාරන්ති. 
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5. අත්ථකා ෙග්ය ො 

[41] 1. යලොසකජා කවණ්ණනා 

යෙො අත්ථකා ස්සාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
යලොසකතිස්සත්යථරිං නාම ආරබ්භ කයථසි. යකො පයනස

යලොසකතිස්සත්යථයරො නාමාති? යකොසලරට්යඨ එයකො අත් යනො 
කුලනාසයකො යකවට්ටපුත් යකො අලාභී භික්ඛු. යසො කර 

නිබ්බත් ට්ඨායන ා චවිත්වා යකොසලරට්යඨ එකස්මිිං කුලසහස්සවායස
යකවට්ටගායම එකස්සා යකවට්ටියා කුච්ඡිස්මිිං පටිසන්ධිිං ගණ්හි.  ස්ස
පටිසන්ධිග්ගහණදිවයස  ිංකුලසහස්සිංජාලහත්ථිංනදියඤ්ච ළාකාදීසුච
මච්යඡපරියයසන් ිංඑකිං ඛුද්දකමච්ඡම්පිනාලත්ථ. ය ොපට්ඨායචය 
යකවට්ටාපරිහායන්තියයව. ස්මිඤ්හි කුච්ඡිගය යයවයනසිංගායමොසත් 

වායරඅග්ගිනාදඩ්යඪො, සත් වායරරඤ්ඤාදණ්ඩිය ො. එවිංඅනුක්කයමන

දුග්ග ාජා ා.ය චින් යිිංසු‘‘පුබ්යබඅම්හාකිංඑවරූපිංනත්ථි, ඉදානිපන

පරිහායාම, අම්හාකිංඅන් යරඑකායකාළකණ්ණියාභවි බ්බිං, ද්යවභාගා 
යහොමා’’ති පඤ්ච පඤ්ච කුලස ානි එකය ො අයහසුිං.  ය ො යත්ථ  ස්ස

මා ාපි යරො, යසොව යකොට්ඨායසො පරිහායති, ඉ යරො වඩ්ඪති. ය   ම්පි

යකොට්ඨාසිංද්විධා,  ම්පිද්විධාති එවිංයාව යමවකුලිංඑකිංඅයහොසි,  ාව
විභජිත්වාය සිංකාළකණ්ණිභාවිංඤත්වායපොයථත්වා නික්කඩ්ඪිිංසු. 

අථස්ස මා ා කච්යඡන ජීවමානා පරිපක්යක ගබ්යභ එකස්මිිං ඨායන

විජායි. පච්ඡිමභවිකසත් ිංන සක්කානායසතුිං, අන්ය ොඝයට පදීයපො විය
 ස්සහදයයඅරහත් ස්සඋපනිස්සයයොජලති.සා ිංදාරකිංපටිජග්ගිත්වා 
ආධාවිත්වා පරිධාවිත්වා විචරණකායල එකමස්ස කපාලකිං හත්යථ දත්වා

‘‘පුත් , එ ිං ඝරිං පවිසා’’ති යපයසත්වා පලා ා. යසො  ය ො පට්ඨාය

එකයකොවහුත්වා ත්ථ ත්ථභික්ඛිං පරියයසිත්වාඑකස්මිිංඨායනසයති, 

න න්හායති, න සරීරිං පටිජග්ගති, පිංසුපිසාචයකො විය කච්යඡන ජීවිකිං
කප්යපති.යසොඅනුක්කයමනසත් වස්සියකොහුත්වාඑකස්මිිං යගහද්වායර
උක්ඛලියධොවනස්ස ඡඩ්ඩි ට්ඨායන කායකො විය එයකකිං භත් සිත්ථිං 
උච්චිනිත්වාඛාදති. 

අථ නිං ධම්මයසනාපති සාවත්ථියිං පිණ්ඩාය චරමායනො දිස්වා ‘‘අයිං 

සත්ය ො අතිකාරුඤ්ඤප්පත්ය ො, ක රගාමවාසියකො නු යඛො’’ති  ස්මිිං 

යමත් චිත් ිං වඩ්යඪත්වා ‘‘එහි, යර’’ති ආහ. යසො ආගන්ත්වා යථරිං

වන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථ නිං යථයරො ‘‘ක රගාමවාසියකොසි, කහිං වා ය 

මා ාපි යරො’’තිපුච්ඡි. ‘‘අහිං, භන්ය , නිප්පච්චයයො, මය්හිංමා ාපි යරො
මිං නිස්සාය ‘කලන් ම්හා’ති මිං ඡඩ්යඩත්වා පලා ා’’ති. ‘‘අපි පන

පබ්බජිස්සසී’’ති. ‘‘භන්ය , අහිං  ාව පබ්බයජයෙිං, මාදිසිං පන කපණිං

යකො පබ්බායජස්සසී’’ති? ‘‘අහිං පබ්බායජස්සාමී’’ති. ‘‘සාධු, භන්ය , 

පබ්බායජථා’’ති.යථයරො ස්ස ඛාදනීයයභොජනීයිංදත්වා ිංවිහාරිංයනත්වා
සහත්යථයනවන්හායපත්වාපබ්බායජත්වා පරිපුණ්ණවස්සිංඋපසම්පායදසි.



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අත්ථකා ෙග්ය ො 

210 

පටුන 

යසො මහල්ලකකායල ‘‘යලොසකතිස්සත්යථයරො’’ති පඤ්ඤායිත්ථ
අප්පපුඤ්යඤො අප්පලායභො. ය න කර අසදිසදායනපි කුච්ඡිපූයරො න 

ලද්ධපුබ්යබො, ජීවි ඝටනමත් යමව ලභති.  ස්ස හි පත්ය  එකස්මිිංයයව
යාගුඋළුඞ්යක දින්යන පත්ය ො සමතිත්තියකො වියහුත්වා පඤ්ඤායති. අථ
මනුස්සා ‘‘ඉමස්සපත්ය ො පූයරො’’තියහට්ඨායාගුිංයදන්ති. ස්සපත්ය 
යාගුිං දානකායල මනුස්සානිං භාජයන යාගු අන් රධායතීතිපි වදන්ති.
ඛජ්ජකාදීසුපිඑයසවනයයො. 

යසො අපයරන සමයයන විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා අග්ගඵයල අරහත්ය  
පතිට්ඨිය ොපි අප්පලායභොව අයහොසි. අථස්ස අනුපුබ්යබන ආයුසඞ්ඛායරසු
පරිහීයනසු පරිනිබ්බානදිවයසො සම්පාපුණි. ධම්මයසනාපතිආවජ්යජන්ය ො
 ස්ස පරිනිබ්බානභාවිං ඤත්වා ‘‘අයිං යලොසකතිස්සත්යථයරො අජ්ජ

පරිනිබ්බායිස්සති, අජ්ජමයාඑ ස්ස යාවදත්ථිංආහාරිංදාතුිංවට්ටතී’’ති ිං
ආදාය සාවත්ථිිං පිණ්ඩාය පාවිසි. යථයරො  ිං නිස්සාය  ාව බහුමනුස්සාය
සාවත්ථියා හත්ථිං පසායරත්වා වන්දනමත් ම්පිනාලත්ථ. අථනිං යථයරො

‘‘ගච්ඡාවුයසො, ආසනසාලාය නිසීදා’’ති උයයෙොයජත්වා ගය ො.  ිං

ආග යමව මනුස්සා ‘‘අයයෙො, ආගය ො’’ති ආසයන නිසීදායපත්වා
යභොයජසි.යථයරොපි ‘‘ඉමිංයලොසකස්ස යදථා’’ති ලද්ධාහාරිංයපයසසි. ිං
ගයහත්වා ග ා යලොසකතිස්සත්යථරිං අසරිත්වා සයයමව භුඤ්ජිිංසු. අථ
යථරස්ස උට්ඨාය විහාරිං ගමනකායල යලොසකතිස්සත්යථයරො ආගන්ත්වා

යථරිං වන්දි, යථයරො නිවත්තිත්වා ඨි යකොව ‘‘ලද්ධිං ය , ආවුයසො, 

භත් ’’න්ති පුච්ඡි. ලභිස්සාම යනො, භන්ය ති. යථයරො සිංයවගපත්ය ො

කාලිං ඔයලොයකසි, කායලොඅතික්කන්ය ො.යථයරො ‘‘යහො ාවුයසො, ඉයධව
නිසීදා’’ති යලොසකත්යථරිං ආසනසාලායිං නිසීදායපත්වා යකොසලරඤ්යඤො
නියවසනිං අගමාසි. රාජා යථරස්ස පත් ිං ගාහායපත්වා ‘‘භත් ස්ස
අකායලො’’ති පත් පූරිං චතුමධුරිං දායපසි. යථයරො  ිං ආදාය ගන්ත්වා

‘‘එහාවුයසො, තිස්ස ඉමිං චතුමධුරිං භුඤ්ජා’’ති වත්වා පත් ිං ගයහත්වා 
අට්ඨාසි.යසොයථයරගාරයවනලජ්ජන්ය ොනපරිභුඤ්ජති.අථනිංයථයරො

‘‘එහාවුයසො තිස්ස, අහිං ඉමිං පත් ිං ගයහත්වාව ඨස්සාමි, ත්විංනිසීදිත්වා

පරිභුඤ්ජ.සයචඅහිංපත් ිං හත්ථය ො මුඤ්යචයෙිං, කඤ්චිනභයවයො’’ති
ආහ. අථායස්මා යලොසකතිස්සත්යථයරො අග්ගසාවයක ධම්මයසනාපතිම්හි
පත් ිං ගයහත්වා ඨිය  චතුමධුරිං පරිභුඤ්ජි.  ිං යථරස්ස අරියිද්ධිබයලන
පරික්ඛයිං න අගමාසි.  දා යලොසකතිස්සත්යථයරො යාවදත්ථිං උදරපූරිං

කත්වා පරිභුඤ්ජි,  ිං දිවසිංයයව ච අනුපාදියසසාය නිබ්බානධාතුයා

පරිනිබ්බායි. සම්මාසම්බුද්යධො සන්තියක ඨත්වා සරීරනික්යඛපිං කායරසි, 
ධාතුයයොගයහත්වායචතියිංකරිිංසු. 

 දා භික්ඛූ ධම්මසභායිං සන්නිපතිත්වා ‘‘ආවුයසො, අයහො 

යලොසකතිස්සත්යථයරො අප්පපුඤ්යඤො අප්පලාභී, එවරූයපන නාම
අප්පපුඤ්යඤන අප්පලාභිනා කථිං අරියධම්යමො ලද්යධො’’ති කයථන් ා
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නිසීදිිංසු.සත්ථාධම්මසභිංගන්ත්වා‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථාය

සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡි.ය ‘‘ඉමායනාම, භන්ය ’’තිආයරොචයිිංසු.සත්ථා

‘‘භික්ඛයව, එයසොභික්ඛුඅත් යනොඅලාභිභාවඤ්ච අරියධම්මලාභිභාවඤ්ච
අත් නාව අකාසි. අයඤ්හිපුබ්යබපයරසිංලාභන් රායිංකත්වා අප්පලාභී

ජාය ො, ‘‘අනිච්චිං, දුක්ඛිං, අනත් ා’’ති විපස්සනාය යුත් භාවස්ස බයලන 
අරියධම්මලාභීජාය ො’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  කර කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල අඤ්ඤ යරො භික්ඛු එකිං 
කුටුම්බිකිං නිස්සාය ගාමකාවායස වසති පක ත්ය ො සීලවා විපස්සනාය
යුත් ප්පයුත්ය ො. අයථයකො ඛීණාසවත්යථයරො සමවත් වාසිං වසමායනො
අනුපුබ්යබන  ස්ස භික්ඛුයනො උපට්ඨාකකුටුම්බිකස්ස වසනගාමිං
සම්පත්ය ො.කුටුම්බියකොයථරස්ස ඉරියාපයථයයවපසීදිත්වාපත් ිංආදාය
ඝරිංපයවයසත්වාසක්කච්චිං යභොයජත්වායථොකිංධම්මකථිංසුත්වායථරිං

වන්දිත්වා ‘‘භන්ය , අම්හාකිංධුරවිහාරයමව ගච්ඡථ, මයිංසායන්හසමයය
ආගන්ත්වා පස්සිස්සාමා’’ති ආහ. යථයරො විහාරිං ගන්ත්වා 
යනවාසිකත්යථරිං වන්දිත්වා ආපුච්ඡිත්වා එකමන් ිං නිසීදි. යසොපි ය න

සද්ධිිං පටිසන්ථාරිංකත්වා‘‘ලද්යධොය , ආවුයසො, භික්ඛාහායරො’’තිපුච්ඡි.

‘‘ආම, ලද්යධො’’ති. ‘‘කහිං ලද්යධො’’ති? ‘‘තුම්හාකිං ධුරගායම
කුටුම්බිකඝයර’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා අත් යනො යසනාසනිං පුච්ඡිත්වා
පටිජග්ගිත්වා පත් චීවරිං පටිසායමත්වා ඣානසුයඛන ඵලසුයඛන ච
වීතිනායමන්ය ොනිසීදි. 

යසොපි කුටුම්බියකො සායන්යහ ගන්ධමාලඤ්යචව පදීයපයෙඤ්ච

ගාහායපත්වා විහාරිං ගන්ත්වා යනවාසිකත්යථරිං වන්දිත්වා ‘‘භන්ය , 

එයකො ආගන්තුකත්යථයරො අත්ථි, ආගය ො නු යඛො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, 
ආගය ො’’ති. ‘‘ඉදානි කහ’’න්ති. ‘‘අසුකයසනාසයනනාමා’’ති.යසො ස්ස
සන්තිකිං ගන්ත්වා වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසින්යනො ධම්මකථිං සුත්වා
සී ලයවලාය යචතියඤ්ච යබොධිඤ්ච පූයජත්වා දීයප ජායලත්වා උයභොපි
ජයනනිමන්ය ත්වාගය ො.යනවාසිකත්යථයරොපියඛො ‘‘අයිංකුටුම්බියකො 

පරිභින්යනො, සචායිංභික්ඛුඉමස්මිිංවිහායරවසිස්සති, නමිංඑසකස්මිඤ්චි 
ගණයිස්සතී’’ති යථයර අනත් මන ිං ආපජ්ජිත්වා ‘‘ඉමස්මිිං විහායර
එ ස්ස අවසනාකායරො මයා කාතුිං වට්ටතී’’ති ය න උපට්ඨානයවලාය
ආගය න සද්ධිිං කඤ්චි න කයථසි. ඛීණාසවත්යථයරො  ස්ස අජ්ඣාසයිං
ජානිත්වා ‘‘අයිං යථයරො මම කුයල වා ගයණ වා අපලිබුද්ධභාවිං න
ජානාතී’’ති අත් යනො වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා ඣානසුයඛන ඵලසුයඛන 
වීතිනායමසි. 

යනවාසියකොපි පුනදිවයස නඛපිට්යඨන ගණ්ඩිිං පහරිත්වා නයඛන
ද්වාරිං ආයකොයටත්වා කුටුම්බිකස්ස යගහිං අගමාසි. යසො  ස්ස පත් ිං

ගයහත්වා පඤ්ඤත් ාසයන නිසීදායපත්වා ‘‘ආගන්තුකත්යථයරො කහිං, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අත්ථකා ෙග්ය ො 

212 

පටුන 

භන්ය ’’ති පුච්ඡි. ‘‘නාහිං  ව කුලූපකස්ස පවත්තිිං ජානාමි, ගණ්ඩිිං

පහරන්ය ොපිද්වාරිංආයකොයටන්ය ොපිපයබොයධතුිංනාසක්ඛිිං, හියයෙො ව
යගයහපණී යභොජනිංභුඤ්ජිත්වා ජීරායපතුිං අසක්යකොන්ය ොඉදානිනිද්දිං

ඔක්කන්ය ොයයව භවිස්සති, ත්විං පසීදමායනො එවරූයපසුයයව ඨායනසු
පසීදසී’’ති ආහ – ‘‘ඛීණාසවත්යථයරොපි අත් යනො භික්ඛාචාරයවලිං
සල්ලක්යඛත්වා සරීරිංපටිජග්ගිත්වාපත් චීවරමාදායආකායසඋප්පතිත්වා
අඤ්ඤත්ථ අගමාසි. යසො කුටුම්බියකො යනවාසිකත්යථරිං
සප්පිමධුසක්ඛරාභිසඞ්ඛ ිං පායාසිං පායයත්වා පත් ිං ගන්ධචුණ්යණහි

උබ්බට්යටත්වා පුන පූයරත්වා ‘‘භන්ය , යසො යථයරො මග්ගකලන්ය ො 

භවිස්සති, ඉදමස්ස හරථා’’ති අදාසි. ඉ යරො අපටික්ඛිපිත්වාව ගයහත්වා

ගච්ඡන්ය ො ‘‘සයච යසො භික්ඛු ඉමිං පායාසිං පිවිස්සති, ගීවායිං ගයහත්වා
නික්කඩ්ඪියමායනොපින ගමිස්සති. සයච පනාහිං ඉමිං පායාසිං මනුස්සානිං

දස්සාමි, පාකටිං යම කම්මිං භවිස්සති. සයච උදයක ඔපිලායපස්සාමි, 

උදකපිට්යඨ සප්පි පඤ්ඤායිස්සති. සයච භූමියිං ඡඩ්යඩස්සාමි, 
කාකසන්නිපාය න පඤ්ඤායිස්සති. කත්ථ නු යඛො ඉමිං ඡඩ්යඩයෙ’’න්ති
උපධායරන්ය ො එකිං ඣාමක්යඛත් ිං දිස්වා අඞ්ගායර වියූහිත්වා  ත්ථ
පක්ඛිපිත්වා උපරි අඞ්ගායරහි පටිච්ඡායදත්වා විහාරිං ගය ො  ිං භික්ඛුිං 
අදිස්වා චින්ය සි ‘‘අද්ධා යසො භික්ඛු ඛීණාසයවො මම අජ්ඣාසයිං විදිත්වා

අඤ්ඤත්ථ ගය ො භවිස්සති, අයහො මයා උදරයහතු අයුත් ිං ක ’’න්ති
 ාවයදවස්ස මහන් ිං යදොමනස්සිං උදපාදි.  ය ො පට්ඨායයව ච
මනුස්සයපය ොහුත්වානචිරස්යසවකාලිංකත්වානිරයය නිබ්බත්ති. 

යසො බහූනි වස්සස සහස්සානි නිරයය පච්චිත්වා පක්කාවයසයසන 
පටිපාටියා පඤ්චජාතිසය සුයක්යඛො හුත්වා එකදිවසම්පිඋදරපූරිංආහාරිං
න ලභි. එකදිවසිං පන ගබ්භමලිං උදරපූරිං ලභි. පුන පඤ්චජාතිසය සු

සුනයඛො අයහොසි.  දාපි එකදිවසිං භත් වමනිං උදරපූරිං ලභි, යසසකායල
පනය නඋදරපූයරොආහායරොනාමනලද්ධපුබ්යබො.සුනඛයයොනිය ොපන 
චවිත්වා කාසිරට්යඨ එකස්මිිං ගායම දුග්ග කුයල නිබ්බත්ති.  ස්ස

නිබ්බත්තිය ො පට්ඨාය  ිං කුලිං පරමදුග්ග යමව ජා ිං, ජාතිය ො උද්ධිං

උදකකඤ්ජිකාමත් ම්පි න ලභි.  ස්ස පන ‘‘මිත් වින්දයකො’’ති නාමිං
අයහොසි. මා ාපි යරො ඡා කදුක්ඛිං අධිවායසතුිං අසක්යකොන් ා ‘‘ගච්ඡ
කාළකණ්ණී’’ති  ිං යපොයථත්වා නීහරිිංසු. යසො අපටිසරයණො විචරන්ය ො
බාරාණසිිං අගමාසි.  දා යබොධිසත්ය ො බාරාණසියිං දිසාපායමොක්යඛො
ආචරියයො හුත්වා පඤ්ච මාණවකස ානි සිප්පිං වායචති.  දා 
බාරාණසිවාසියනොදුග්ග ානිංපරිබ්බයිංදත්වාසිප්පිංසික්ඛායපන්ති.අයම්පි 
මිත් වින්දයකො යබොධිසත් ස්ස සන්තියක සිප්පිං සික්ඛති. යසො ඵරුයසො

අයනොවාදක්ඛයමො  ිං  ිං පහරන්ය ො විචරති, යබොධිසත්ය න
ඔවදියමායනොපි ඔවාදිං න ගණ්හාති.  ිං නිස්සාය ආයයොපිස්ස මන්යදො
ජාය ො. 
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පටුන 

අථයසොමාණවයකහිසද්ධිිංභණ්ඩිත්වාඔවාදිංඅග්ගණ්හන්ය ො ය ො 
පලායිත්වාආහිණ්ඩන්ය ො එකිං පච්චන් ගාමිං පත්වා භතිිංකත්වා ජීවති.
යසො ත්ථ එකාය දුග්ගතිත්ථියාසද්ධිිංසිංවාසිංකප්යපසි.සා ිංනිස්සාය
ද්යව දාරයක විජායි. ගාමවාසියනො ‘‘අම්හාකිං සුසාසනිං දුස්සාසනිං
ආයරොයචයොසී’’ති මිත් වින්දකස්ස භතිිං දත්වා  ිං ගාමද්වායර කුටිකාය 
වසායපසුිං.  ිං පන මිත් වින්දකිං නිස්සාය ය  පච්චන් ගාමවාසියනො

සත් ක්ඛත්තුිංරාජදණ්ඩිංඅගමිංසු, සත් ක්ඛත්තුිං යනසිංයගහානිඣායිිංසු, 
සත් ක්ඛත්තුිං  ළාකිං භිජ්ජි. ය  චින් යිිංසු ‘‘අම්හාකිං පුබ්යබ ඉමස්ස

මිත් වින්දකස්ස අනාගමනකායල එවරූපිං නත්ථි, ඉදානි පනස්ස
ආග කාලය ො පට්ඨායපරිහායාමා’’ති ිංයපොයථත්වානීහරිිංසු. 

යසො අත් යනො දාරයක ගයහත්වා අඤ්ඤත්ථ ගච්ඡන්ය ො එකිං 
අමනුස්සපරිග්ගහිං අටවිිං පාවිසි.  ත්ථස්ස අමනුස්සා දාරයක ච භරියඤ්ච
මායරත්වා මිංසිං ඛාදිිංසු. යසො  ය ො පලායිත්වා  ය ො  ය ො
ආහිණ්ඩන්ය ොඑකිංගම්භීරිංනාමපට්ටනගාමිං නාවාවිස්සජ්ජනදිවයසයයව
පත්වාකම්මකාරයකොහුත්වානාවිං අභිරුහි.නාවා සමුද්දපිට්යඨසත් ාහිං
ගන්ත්වාසත් යමදිවයසසමුද්දමජ්යඣආයකොයටත්වාඨපි ා වියඅට්ඨාසි.

ය  කාළකණ්ණිසලාකිං චායරසුිං, සත් ක්ඛත්තුිං මිත් වින්දකස්යසව 
පාපුණි. මනුස්සා  ස්යසකිං යවළුකලාපිං දත්වා හත්යථ ගයහත්වා

සමුද්දපිට්යඨ ඛිපිිංසු,  ස්මිිං ඛිත් මත්ය  නාවා අගමාසි. මිත් වින්දයකො 
යවළුකලායප නිපජ්ජිත්වා සමුද්දපිට්යඨ ගච්ඡන්ය ො 
කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකායල රක්ඛි සීලස්ස ඵයලනසමුද්දපිට්යඨඑකස්මිිං 
ඵලිකවිමායන ච ස්යසො යදවධීහ යරො පටිලභිත්වා  ාසිං සන්තියක සුඛිං
අනුභවමායනො සත් ාහිං වසි.  ා පන විමානයපතියයො සත් ාහිං සුඛිං

අනුභවන්ති, සත් ාහිංදුක්ඛිං.සත් ාහිං දුක්ඛිංඅනුභවිතුිංගච්ඡමානා‘‘යාව

මයිංආගච්ඡාම,  ාවඉයධවයහොහී’’තිවත්වා අගමිංසු. 

මිත් වින්දයකො  ාසිං ග කායල යවළුකලායප නිපජ්ජිත්වා පුරය ො
ගච්ඡන්ය ොරජ විමායනඅට්ඨයදවධීහ යරොලභි. ය ොපිපරිං ගච්ඡන්ය ො

මණිවිමායනයසොළස, කනකවිමායනද්වත්තිිංසයදවධීහ යරොලභි. ාසම්පි
වචනිං අකත්වාපරය ොගච්ඡන්ය ොඅන් රදීපයකඑකිං යක්ඛනගරිංඅද්දස.
 ත්යථකායක්ඛිනී අජරූයපනවිචරති.මිත් වින්දයකො ස්සායක්ඛිනිභාවිං

අජානන්ය ො ‘‘අජමිංසිං ඛාදිස්සාමී’’ති  ිං පායද අග්ගයහසි, සා
යක්ඛානුභායවන ිංඋක්ඛිපිත්වාඛිපි.යසො  ායඛිත්ය ොසමුද්දමත්ථයකන
ගන්ත්වා බාරාණසියිං පරිඛාපිට්යඨ එකස්මිිං කණ්ටකගුම්බමත්ථයක
පතිත්වා පවට්ටමායනො භූමියිං පතිට්ඨාසි.  ස්මිඤ්ච සමයය  ස්මිිං
පරිඛාපිට්යඨ රඤ්යඤො අජිකා චරමානා යචොරා හරන්ති. අජිකයගොපකා
‘‘යචොයර ගණ්හිස්සාමා’’ති එකමන් ිං නිලීනා අට්ඨිංසු. මිත් වින්දයකො 
පවට්ටිත්වාභූමියිංඨිය ො ාඅජිකාදිස්වාචින්ය සි‘‘අහිංසමුද්යදඑකස්මිිං 
දීපයකඅජිකිංපායදගයහත්වා ායඛිත්ය ොඉධපතිය ො.සයචඉදානිඑකිං
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පටුන 

අජිකිං පායද ගයහස්සාමි, සා මිං පරය ො සමුද්දපිට්යඨ විමානයදව ානිං
සන්තියකඛිපිස්සතී’’ති.යසො එවිංඅයයොනියසොමනසිකරිත්වාඅජිකිංපායද

ගණ්හි, සාගහි මත් ාවිරවි.අජිකයගොපකාඉය ො චිය ොචආගන්ත්වා ිං
ගයහත්වා ‘‘එත් කිං කාලිං රාජකුයල අජිකඛාදයකො එස යචොයරො’’ති  ිං 
යකොට්යටත්වාබන්ධිත්වාරඤ්යඤොසන්තිකිංයනන්ති. 

 ස්මිිං ඛයණ යබොධිසත්ය ො පඤ්චස මාණවකපරිවුය ො නගරා
නික්ඛම්ම න්හායිතුිං ගච්ඡන්ය ො මිත් වින්දකිං දිස්වා සඤ්ජානිත්වා ය 

මනුස්යස ආහ – ‘‘ ා ා, අයිං අම්හාකිං අන්ය වාසියකො, කස්මා නිං

ගණ්හථා’’ති? ‘‘අජිකයචොරයකො, අයෙ, එකිං අජිකිං පායද ගණ්හි,  ස්මා

ගහිය ො’’ති. ‘‘ය න යහ ිං අම්හාකිං දාසිං කත්වා යදථ, අම්යහ නිස්සාය

ජීවිස්සතී’’ති. ය , ‘‘සාධු අයො’’ති  ිං විස්සජ්යජත්වා අගමිංසු. අථ නිං

යබොධිසත්ය ො‘‘මිත් වින්දක, ත්විංඑත් කිංකාලිං කහිංවසී’’තිපුච්ඡි.යසො

සබ්බිං අත් නා ක කම්මිං ආයරොයචසි. යබොධිසත්ය ො ‘‘අත්ථකාමානිං
වචනිංඅකයරොන්ය ොඑවිංදුක්ඛිංපාපුණාතී’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

41. 

‘‘යයො අත්ථකාමස්ස හි ානුකම්පියනො, ඔවජ්ජමායනො න කයරොති

සාසනිං; 

අජියාපාදයමොලම්බ, මිත් යකොවියයසොචතී’’ති. 

 ත්ථ අත්ථකා ස්සාතිවුඩ්ඪිිං ඉච්ඡන් ස්ස. හිතානුකම්පියනොතිහිය න

අනුකම්පමානස්ස. ඔෙජ්ජ ායනොති මුදුයකන හි චිත්ය න ඔවදියමායනො. 

න කයරොති සාසනන්ති අනුසිට්ඨිං න කයරොති, දුබ්බයචො අයනොවාදයකො

යහොති. මිත්තයකො විෙ යසොචතීති යථායිං මිත් වින්දයකො අජිකාය පාදිං

ගයහත්වා යසොචති කලමති, එවිං නිච්චකාලිං යසොචතීති ඉමාය ගාථාය 
යබොධිසත්ය ොධම්මිංයදයසසි. 

එවිං ය න යථයරන එත් යක අද්ධායන තීසුයයව අත් භායවසු

කුච්ඡිපූයරො ලද්ධපුබ්යබො. යක්යඛන හුත්වා එකදිවසිං ගබ්භමලිං ලද්ධිං, 

සුනයඛන හුත්වා එකදිවසිං භත් වමනිං, පරිනිබ්බානදිවයස
ධම්මයසනාපතිස්සානුභායවන චතුමධුරිං ලද්ධිං. එවිං පරස්ස
ලාභන් රායකරණිං නාම මහායදොසන්ති යවදි බ්බිං.  ස්මිිං පන කායල 

යසොපිආචරියයොමිත් වින්දයකොපියථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ‘‘එවිං, භික්ඛයව, අත් යනො අප්පලාභිභාවඤ්ච 
අරියධම්මලාභිභාවඤ්ච සයයමව එස අකාසී’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං
ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

මිත් වින්දයකො යලොසකතිස්සත්යථයරො අයහොසි, දිසාපායමොක්ඛාචරියයො
පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 
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යලොසකජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[42] 2. කයපො ජා කවණ්ණනා 

යෙො අත්ථකා ස්සාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො අඤ්ඤ රිං
යලොලභික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි.  ස්ස යලොලභායවො නවකනිපාය  

කාකජාතයක ආවි භවිස්සති.  දා පන  ිං භික්ඛූ ‘‘අයිං, භන්ය , භික්ඛු
යලොයලො’’ති සත්ථු ආයරොයචසුිං. අථ නිං සත්ථා ‘‘සච්චිං කර ත්විං භික්ඛු

යලොයලොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, භන්ය ’’ති. සත්ථා ‘‘පුබ්යබපි ත්විං භික්ඛු

යලොයලො යලොලකාරණා ජීවි ක්ඛයිං පත්ය ො, පණ්ඩි ාපි  ිං නිස්සාය
අත් යනොවසනට්ඨානාපරිහීනා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
පාරාව යයොනියිංනිබ්බත්ති. දාබාරාණසිවාසියනොපුඤ්ඤකාම ාය ස්මිිං
 ස්මිිං ඨායන සකුණානිං සුඛවසනත්ථාය ථුසපච්ඡියයො ඔලම්යබන්ති.
බාරාණසියසට්ඨියනොපිභත් කාරයකො අත් යනොමහානයසඑකිංථුසපච්ඡිිං

ඔලම්යබත්වා ඨයපසි, යබොධිසත්ය ො  ත්ථ වාසිං කප්යපසි. යසො පාය ොව
නික්ඛමිත්වා යගොචයර චරිත්වා සායිං ආගන්ත්වා  ත්ථ වසන්ය ො කාලිං
යඛයපසි. අයථකදිවසිං එයකො කායකො මහානසමත්ථයකන ගච්ඡන්ය ො 
අම්බිලානම්බිලමච්ඡමිංසානිං ධූපනවාසිං ඝායිත්වා යලොභිං උප්පායදත්වා
‘‘කිං නු යඛො නිස්සාය ඉමිං මච්ඡමිංසිං ලභිස්සාමී’’ති අවිදූයර නිසීදිත්වා 
පරිග්ගණ්හන්ය ොසායිංයබොධිසත් ිංආගන්ත්වාමහානසිං පවිසන් ිං දිස්වා
‘‘ඉමිං පාරාව ිං නිස්සාය මච්ඡමිංසිං ලභිස්සාමී’’ති පුනදිවයස පාය ොව 
ආගන්ත්වා යබොධිසත් ස්ස නික්ඛමිත්වා යගොචරත්ථාය ගමනකායල

පිට්ඨිය ො පිට්ඨිය ො අගමාසි. අථනිං යබොධිසත්ය ො ‘‘කස්මාත්විං, සම්ම, 

අම්යහහි සද්ධිිං චරසී’’ති ආහ. ‘‘සාමි, තුම්හාහිං කරියා මය්හිං රුච්චති, 

ඉය ොපට්ඨායතුම්යහ උපට්ඨහිස්සාමී’’ති. ‘‘සම්ම, තුම්යහඅඤ්ඤයගොචරා, 

මයිං අඤ්ඤයගොචරා, තුම්යහහි අම්හාකිං උපට්ඨානිං දුක්කර’’න්ති. ‘‘සාමි, 
තුම්හාකිං යගොචරග්ගහණකායල අහම්පි යගොචරිං ගයහත්වා තුම්යහහි

සද්ධිිංයයව ගමිස්සාමී’’ති. ‘‘සාධු, යකවලිං ය  අප්පමත්ය න
භවි බ්බ’’න්ති එවිං යබොධිසත්ය ො කාකිං ඔවදිත්වා යගොචරිං චරන්ය ො 
තිණබීජාදීනි ඛාදති. යබොධිසත් ස්ස පන යගොචරග්ගහණකායල කායකො
ගන්ත්වා යගොමයපිණ්ඩිං අපයනත්වා පාණයක ඛාදිත්වා උදරිං පූයරත්වා

යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං ආගන්ත්වා ‘‘සාමි, තුම්යහ අතියවලිං චරථ, 
අතිබහුභක්යඛනනාමභවිතුිංනවට්ටතී’’තිවත්වා යබොධිසත්ය නයගොචරිං
ගයහත්වාසායිංආගච්ඡන්ය නසද්ධිිංයයවමහානසිංපාවිසි. භත් කාරයකො 

‘‘අම්හාකිංකයපොය ො අඤ්ඤම්පිගයහත්වාආගය ො’’ති කාකස්සපිපච්ඡිිං
ඨයපසි. ය ොපට්ඨායද්යවජනාවසන්ති. 

අයථකදිවසිං යසට්ඨිස්ස බහුිං මච්ඡමිංසිං ආහරිිංසු.  ිං ආදාය 
භත් කාරයකොමහානයස ත්ථ ත්ථඔලම්යබසි.කායකො ිංදිස්වායලොභිං
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උප්පායදත්වා ‘‘ස්යවයගොචරභූමිිං අගන්ත්වාමයා ඉදයමවඛාදි බ්බ’’න්ති
රත්තිිං නිත්ථුනන්ය ො නිපජ්ජි. පුනදිවයස යබොධිසත්ය ො යගොචරාය

ගච්ඡන්ය ො ‘‘එහි, සම්ම, කාකා’’ති ආහ. ‘‘සාමි, තුම්යහ ගච්ඡථ, මය්හිං

කුච්ඡියරොයගො අත්ථී’’ති. ‘‘සම්ම, කාකානිං කුච්ඡියරොයගො නාම න කදාචි

භූ පුබ්යබො, රත්තිිං තීසු යායමසු එයකකස්මිිං යායම මුච්ඡි ා යහොන්ති, 

දීපවට්ටිිං ගිලි කායල පන යනසිං මුහුත් ිං තිත්ති යහොති, ත්විං ඉමිං

මච්ඡමිංසිං ඛාදිතුකායමො භවිස්සසි, එහි මනුස්සපරියභොයගොනාමතුම්හාකිං 

දුප්පරිභුඤ්ජියයො, මා එවරූපිං අකාසි, මයා සද්ධිිංයයව යගොචරාය

ගච්ඡාහී’’ති. ‘‘න සක්යකොමි, සාමී’’ති. ‘‘ය න හි පඤ්ඤායිස්සසි සයකන

කම්යමන, යලොභවසිං අගන්ත්වා අප්පමත්ය ො යහොහී’’ති  ිං ඔවදිත්වා
යබොධිසත්ය ොයගොචරායගය ො. 

භත් කාරයකො නානප්පකාරිං මච්ඡමිංසවිකතිිං සම්පායදත්වා
උසුමනික්ඛමනත්ථිං භාජනානි යථොකිං විවරිත්වා රසපරිස්සාවනකයරොටිිං 
භාජනමත්ථයක ඨයපත්වා බහි නික්ඛමිත්වා යසදිං පුඤ්ඡමායනො අට්ඨාසි.
 ස්මිිං ඛයණ කායකො පච්ඡිය ො සීසිං උක්ඛිපිත්වා භත් යගහිං
ඔයලොයකන්ය ො ස්සනික්ඛන් භාවිං ඤත්වා‘‘අයිංදානිමය්හිංමයනොරථිං

පූයරත්වා මිංසිං ඛාදිතුිං කායලො, කිං නු යඛො මහාමිංසිං ඛාදාමි, උදාහු
චුණ්ණිකමිංස’’න්ති චින්ය ත්වා ‘‘චුණ්ණිකමිංයසන නාම ඛිප්පිං කුච්ඡිිං

පූයරතුිං න සක්කා, මහන් ිං මිංසඛණ්ඩිං ආහරිත්වා පච්ඡියිං නික්ඛිපිත්වා 
ඛාදමායනොනිපජ්ජිස්සාමී’’ති පච්ඡිය ොඋප්පතිත්වාරසකයරොටියිං නිලීයි.සා
‘‘කරී’’ති සද්දමකාසි. භත් කාරයකො  ිං සද්දිං සුත්වා ‘‘කිං නු යඛො 
එ ’’න්ති පවිට්යඨො කාකිං දිස්වා ‘‘අයිං දුට්ඨකායකො මහායසට්ඨියනො

පක්කමිංසිං ඛාදිතුකායමො, අහිං යඛො පනයසට්ඨිිංනිස්සායජීවාමි, නඉමිං

බාලිං, කිං යම ඉමිනා’’ති ද්වාරිං පිධාය කාකිං ගයහත්වා සකලසරීයර
පත් ානි ලුඤ්චිත්වා අල්ලසිඞ්ගීයවරයලොණජීරකාදයයො යකොට්යටත්වා
අම්බිල ක්යකන ආයලොයළත්වා ය නස්ස සකලසරීරිං මක්යඛත්වා  ිං
කාකිංපච්ඡියිංඛිපි.යසොඅධිමත් යවදනාභිභූය ොනිත්ථුනන්ය ො නිපජ්ජි. 

යබොධිසත්ය ො සායිං ආගන්ත්වා  ිං බෙසනප්පත් ිං දිස්වා 

‘‘යලොලකාක, මම වචනිං අකත්වා  ව යලොභිං නිස්සාය මහාදුක්ඛිං
පත්ය ොසී’’තිවත්වාඉමිං ගාථමාහ– 

42. 

‘‘යයො අත්ථකාමස්ස හි ානුකම්පියනො, ඔවජ්ජමායනො න කයරොති

සාසනිං; 

කයපො කස්සවචනිංඅකත්වා, අමිත් හත්ථත්ථගය ොවයසතී’’ති. 

 ත්ථ කයපොතකස්සෙචනංඅකත්ොති පාරාව ස්සහි ානුසාසනවචනිං

අකත්වා. අමිත්තහත්ථත්ථ යතොෙ යසතීති අමිත් ානිං අනත්ථකාරකානිං
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දුක්ඛුප්පාදකපුග්ගලානිංහත්ථත්ථිං හත්ථපථිංගය ොඅයිංකායකොවියයසො
පුග්ගයලොමහන් ිංබෙසනිංපත්වාඅනුයසොචමායනො යසතීති. 

යබොධිසත්ය ො ඉමිං ගාථිං වත්වා ‘‘ඉදානි මයා ච ඉමස්මිිං ඨායන න
සක්කා වසිතු’’න්ති අඤ්ඤත්ථ ගය ො. කායකොපි  ත්යථව ජීවි ක්ඛයිං 
පත්ය ො.අථනිංභත් කාරයකොසද්ධිිංපච්ඡියාගයහත්වාසඞ්කාරට්ඨායන
ඡඩ්යඩසි. 

සත්ථාපි ‘‘න ත්විං භික්ඛු ඉදායනව යලොයලො, පුබ්යබපි යලොයලොයයව, 
 ඤ්ච පන ය  යලොලෙිං නිස්සාය පණ්ඩි ාපි සකාවාසා පරිහීනා’’ති ඉමිං

ධම්මයදසනිං ආහරිත්වාසච්චානිපකායසසි, සච්චපරියයොසායනයසොභික්ඛු
අනාගාමිඵලිංපත්ය ො.සත්ථා අනුසන්ධිිංඝයටත්වාජා කිංසයමොධායනසි

– ‘‘ දා කායකො යලොලභික්ඛු අයහොසි, පාරාවය ො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

කයපො ජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[43] 3. යවළුකජා කවණ්ණනා 

යෙො අත්ථකා ස්සාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො අඤ්ඤ රිං 
දුබ්බචභික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි.  ඤ්හි භගවා ‘‘සච්චිං කර ත්විං භික්ඛු 

දුබ්බයචොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චිං, භන්ය ’’ති වුත්ය  ‘‘න ත්විං භික්ඛු 

ඉදායනවදුබ්බයචො, පුබ්යබපිදුබ්බයචොයයව, දුබ්බචත් ායයව ච පණ්ඩි ානිං
වචනිංඅකත්වාසප්පමුයඛජීවි ක්ඛයිංපත්ය ො’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
කාසිරට්යඨමහායභොගකුයලනිබ්බත්ය ොවිඤ්ඤු ිංපත්වාකායමසුආදීනවිං
යනක්ඛම්යම චානිසිංසිං දිස්වා කායම පහාය හිමවන් ිං පවිසිත්වා
ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා කසිණපරිකම්මිං කත්වා පඤ්චාභිඤ්ඤා අට්ඨ
සමාපත්තියයො ච උප්පායදත්වාඣානසුයඛන වීතිනායමන්ය ො අපරභායග
මහාපරිවායරොපඤ්චහි ාපසසය හිපරිවුය ොගණස්සසත්ථාහුත්වා විහාසි.
අයථයකොආසිවිසයපො යකොඅත් යනොධම්ම ායචරන්ය ොඅඤ්ඤ රස්ස
 ාපසස්ස අස්සමපදිංපත්ය ො. ාපයසො ස්මිිංපුත් සියනහිංඋප්පායදත්වා
 ිං එකස්මිිං යවළුපබ්යබ සයායපත්වා පටිජග්ගති.  ස්ස යවළුපබ්යබ
සයනය ො ‘‘යවළුයකො’’ත්යවව නාමිං අකිංසු.  ිං පුත් සියනයහන
පටිජග්ගනය ො ාපසස්ස‘‘යවළුකපි ා’’ත්යවවනාමිංඅකිංසු. 

 දා යබොධිසත්ය ො ‘‘එයකො කර  ාපයසො ආසිවිසිං පටිජග්ගතී’’ති
සුත්වා  ිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චිං කර ත්විං ආසිවිසිං පටිජග්ගසී’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘සච්ච’’න්තිවුත්ය ‘‘ආසිවියසනසද්ධිිංවිස්සායසො නාමනත්ථි, 

මා එවිං ජග්ගාහී’’තිආහ. ‘‘යසො යමආචරිය පුත්ය ො, නාහිං ය න විනා 
වත්තිතුිං සක්ඛිස්සාමී’’ති. ‘‘ය න හි එ ස්යසව සන්තිකා ජීවි ක්ඛයිං 
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පාපුණිස්සසී’’ති.  ාපයසො යබොධිසත් ස්ස වචනිං න ගණ්හි, ආසිවිසම්පි
ජහිතුිං නාසක්ඛි. ය ොකතිපාහච්චයයයනවසබ්යබ ාපසාඵලාඵලත්ථාය
ගන්ත්වා ග ට්ඨායන ඵලාඵලස්ස සුලභභාවිං දිස්වා ද්යව  යයො දිවයස

 ත්යථව වසිිංසු, යවළුකපි ාපි ය හි සද්ධිිං ගච්ඡන්ය ො ආසිවිසිං
යවළුපබ්යබයයවසයායපත්වා පිදහිත්වාගය ො. යසො පුන  ාපයසහිසද්ධිිං
ද්වීහතීහච්චයයනආගන්ත්වා ‘‘යවළුකස්සයගොචරිංදස්සාමී’’ති යවළුපබ්බිං

උග්ඝායටත්වා ‘‘එහි, පුත් ක, ඡා යකොසී’’ති හත්ථිං පසායරසි.ආසිවියසො 
ද්වීහතීහිං නිරාහාර ාය කුජ්ඣිත්වා පසාරි හත්ථිං ඩිංසිත්වා  ාපසිං
 ත්යථව ජීවි ක්ඛයිං පායපත්වා අරඤ්ඤිං පාවිසි.  ාපසා  ිං දිස්වා
යබොධිසත් ස්ස ආයරොයචසුිං. යබොධිසත්ය ො  ස්ස සරීරකච්චිං කායරත්වා
ඉසිගණස්සමජ්යඣ නිසීදිත්වාඉසීනිංඔවාදවයසනඉමිංගාථමාහ– 

43. 

‘‘යයො අත්ථකාමස්ස හි ානුකම්පියනො, ඔවජ්ජමායනො න කයරොති

සාසනිං; 

එවිංයසොනිහය ොයසති, යවළුකස්සයථාපි ා’’ති. 

 ත්ථ එෙං යසො නිහයතො යසතීති යයො හි ඉසීනිං ඔවාදිං න ගණ්හාති, 

යසොයථා එස ාපයසොආසිවිසමුයඛපූතිභාවිං පත්වානිහය ොයසති, එවිං 
මහාවිනාසිංපත්වානිහය ොයසතීතිඅත්යථො.එවිංයබොධිසත්ය ොඉසිගණිං
ඔවදිත්වා චත් ායරො බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා ආයුපරියයොසායන
බ්රහ්මයලොයකඋප්පජ්ජි. 

සත්ථා ‘‘න ත්විං භික්ඛු ඉදායනව දුබ්බයචො, පුබ්යබපි දුබ්බයචොයයව, 
දුබ්බචභායවයනවචආසිවිසමුයඛපූතිභාවිං පත්ය ො’’තිඉමිංධම්මයදසනිං 
ආහරිත්වා අනුසන්ධිිංඝයටත්වාජා කිංසයමොධායනසි–‘‘ දා යවළුකපි ා

දුබ්බචභික්ඛු අයහොසි, යසසපරිසා බුද්ධපරිසා, ගණසත්ථා පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

යවළුකජා කවණ්ණනා තියා. 

[44] 4. මකසජා කවණ්ණනා 

යසයෙයො අමිත්යතොති ඉදිං සත්ථා මගයධසු චාරිකිං චරමායනො
අඤ්ඤ රස්මිිං ගාමයක බාලගාමිකමනුස්යස ආරබ්භ කයථසි.  ථාගය ො
කර එකස්මිිං සමයය සාවත්ථිය ො මගධරට්ඨිං ගන්ත්වා  ත්ථ චාරිකිං
චරමායනො අඤ්ඤ රිං ගාමකිං සම්පාපුණි. යසො ච ගාමයකො යයභුයයෙන
අන්ධබාලමනුස්යසහියයව උස්සන්යනො.  ත්යථකදිවසිං ය 

අන්ධබාලමනුස්සාසන්නිපතිත්වා‘‘යභො, අම්යහඅරඤ්ඤිංපවිසිත්වාකම්මිං 

කයරොන්ය  මකසා ඛාදන්ති,  ප්පච්චයා අම්හාකිං කම්මච්යඡයදො යහොති, 

සබ්යබව ධනූනි යචව ආවුධානි ච ආදාය ගන්ත්වා මකයසහි සද්ධිිං
යුජ්ඣිත්වා සබ්බමකයස විජ්ඣිත්වා ඡින්දිත්වා ච මායරස්සාමා’’ති



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අත්ථකා ෙග්ය ො 

219 

පටුන 

මන් යිත්වාඅරඤ්ඤිංගන්ත්වා ‘‘මකයස විජ්ඣිස්සාමා’’තිඅඤ්ඤමඤ්ඤිං
විජ්ඣිත්වා ච පහරිත්වා ච දුක්ඛප්පත් ා ආගන්ත්වා අන්ය ොගායම ච
ගාමමජ්යඣචගාමද්වායරචනිපජ්ජිිංසු. 

සත්ථා භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො  ිං ගාමිං පිණ්ඩාය පාවිසි. අවයසසා 
පණ්ඩි මනුස්සා භගවන් ිං දිස්වා ගාමද්වායර මණ්ඩපිං කායරත්වා
බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස මහාදානිං දත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා 
නිසීදිිංසු.සත්ථා ස්මිිං ස්මිිංඨායනපති මනුස්යසදිස්වාය උපාසයක

පුච්ඡි ‘‘බහූඉයමගිලානාමනුස්සා, කිංඑය හික ’’න්ති? ‘‘භන්ය , එය  
මනුස්සා ‘මකසයුද්ධිං කරිස්සාමා’ති ගන්ත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤිං විජ්ඣිත්වා
සයිං ගිලානා ජා ා’’ති. සත්ථා ‘‘න ඉදායනව අන්ධබාලමනුස්සා ‘මකයස

පහරිස්සාමා’ති අත් ානිං පහරන්ති, පුබ්යබපි ‘මකසිං පහරිස්සාමා’ති පරිං
පහරණකමනුස්සා අයහසුිංයයවා’’ති වත්වා ය හි මනුස්යසහි යාචිය ො
අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
වණිජ්ජාය ජීවිකිංකප්යපති.  දාකාසිරට්යඨ එකස්මිිං පච්චන් ගායම බහූ 

වඩ්ඪකීවසන්ති. ත්යථයකොඛලි වඩ්ඪකීරුක්ඛිං ච්ඡති, අථස්ස එයකො
මකයසො  ම්බයලොහථාලකපිට්ඨිසදියස සීයස නිසීදිත්වා සත්තියා
පහරන්ය ො විය සීසිං මුඛතුණ්ඩයකන විජ්ඣි. යසො අත් යනො සන්තියක

නිසින්නිංපුත් ිංආහ– ‘‘ ා , මය්හිං සීසිංමකයසොසත්තියාපහරන්ය ො

විය විජ්ඣති, වායරහින’’න්ති. ‘‘ ා , අධිවායසහි, එකප්පහායරයනව ිං
මායරස්සාමී’’ති.  ස්මිිං සමයය යබොධිසත්ය ොපි අත් යනො භණ්ඩිං 
පරියයසමායනො  ිං ගාමිං පත්වා  ස්සා වඩ්ඪකසාලායනිසින්යනො යහොති.

අථ යසො වඩ්ඪකී පුත් ිං ආහ – ‘‘ ා , ඉමිං මකසිං වායරහී’’ති. යසො

‘‘වායරස්සාමි,  ා ා’’ති තිඛිණිං මහාඵරසුිං උක්ඛිපිත්වා පිතු පිට්ඨිපස්යස

ඨත්වා‘‘මකසිංපහරිස්සාමී’’තිපිතු මත්ථකිංද්විධාභින්දි, වඩ්ඪකී ත්යථව
ජීවි ක්ඛයිංපත්ය ො. 

යබොධිසත්ය ො  ස්ස  ිං කම්මිං දිස්වා ‘‘පච්චාමිත්ය ොපි පණ්ඩිය ොව 

යසයයෙො. යසොහි දණ්ඩභයයනපිමනුස්යසනමායරස්සතී’’තිචින්ය ත්වා

ඉමිංගාථමාහ – 

44. 

‘‘යසයයෙො අමිත්ය ො මතියා උයපය ො, න ත්යවව මිත්ය ො 

මතිවිප්පහීයනො; 

‘මකසිං වධිස්ස’න්ති හි එළමූයගො, පුත්ය ො පිතු අබ්භිදා 
උත් මඞ්ග’’න්ති. 

 ත්ථ යසයෙයොති පවයරො උත් යමො.  තිො උයපයතොති පඤ්ඤාය

සමන්නාගය ො. එළමූය ොති ලාලාමුයඛො බායලො. පුත්යතො පිතු අබ්භිදා 
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උත්ත ඞ් න්ති අත් යනො බාල ාය පුත්ය ොපි හුත්වා පිතු උත් මඞ්ගිං

මත්ථකිං ‘‘මකසිං පහරිස්සාමී’’ති ද්විධා භින්දි.  ස්මා බාලමිත් ය ො
පණ්ඩි අමිත්ය ොව යසයයෙොති ඉමිං ගාථිං වත්වා යබොධිසත්ය ො උට්ඨාය
යථාකම්මිංගය ො.වඩ්ඪකස්සපිඤා කා සරීරකච්චිංඅකිංසු. 

සත්ථා ‘‘එවිං උපාසකා පුබ්යබපි ‘මකසිං පහරිස්සාමා’ති පරිං
පහරණකමනුස්සා අයහසුිංයයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා 
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘ දා ගාථිං වත්වා
පක්කන්ය ොපණ්ඩි වාණියජො පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මකසජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[45] 5. යරොහිණිජා කවණ්ණනා 

යසයෙයො අමිත්යතොතිඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
අනාථපිණ්ඩිකයසට්ඨියනො දාසිිං ආරබ්භ කයථසි. අනාථපිණ්ඩිකස්ස කර
එකා යරොහිණී නාම දාසී අයහොසි.  ස්සා වීහිපහරණට්ඨායන ආගන්ත්වා

මහල්ලිකාමා ානිපජ්ජි,  ිංමක්ඛිකාපරිවායරත්වා සූචියාවිජ්ඣමානාවිය

ඛාදන්ති.සාධීහ රිංආහ–‘‘අම්ම, මක්ඛිකාමිංඛාදන්ති, එ ාවායරහී’’ති.

සා ‘‘වායරස්සාමි, අම්මා’’ති මුසලිං උක්ඛිපිත්වා ‘‘මාතු සරීයර මක්ඛිකා
මායරත්වාවිනාසිංපායපස්සාමී’’තිමා රිං මුසයලනපහරිත්වාජීවි ක්ඛයිං
පායපසි.  ිං දිස්වා ‘‘මා ා යම ම ා’’ති යරොදිතුිං ආරභි.  ිං පවත්තිිං
යසට්ඨිස්ස ආයරොයචසුිං. යසට්ඨි  ස්සා සරීරකච්චිං කායරත්වා විහාරිං 

ගන්ත්වාසබ්බිං ිං පවත්තිිං සත්ථුආයරොයචසි.සත්ථා ‘‘නයඛො, ගහපති, 
එසා ‘මාතු සරීයර මක්ඛිකා මායරස්සාමී’ති ඉදායනව මුසයලන පහරිත්වා 

මා රිං මායරසි, පුබ්යබපි මායරසියයවා’’ති වත්වා ය න යාචිය ො අතී ිං
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
යසට්ඨිකුයලනිබ්බත්තිත්වා පිතුඅච්චයයන යසට්ඨිට්ඨානිං පාපුණි.  ස්සාපි 

යරොහිණීයයව නාම දාසී අයහොසි. සාපි අත් යනො වීහිපහරණට්ඨානිං

ආගන්ත්වා නිපන්නිං මා රිං ‘‘මක්ඛිකා යම, අම්ම, වායරහී’’ති වුත් ා
එවයමවමුසයලනපහරිත්වාමා රිං ජීවි ක්ඛයිංපායපත්වායරොදිතුිංආරභි.
යබොධිසත්ය ො  ිං පවත්තිිං සුත්වා ‘‘අමිත්ය ොපි හි ඉමස්මිිං යලොයක
පණ්ඩිය ොවයසයයෙො’’ති චින්ය ත්වාඉමිංගාථමාහ– 

45. 

‘‘යසයයෙොඅමිත්ය ොයමධාවී, යඤ්යචබාලානුකම්පයකො; 

පස්සයරොහිණිකිංජම්මිිං, මා රිංහන්ත්වානයසොචතී’’ති. 

 ත්ථ ය ධාවීතිපණ්ඩිය ොඤාණීවිභාවී. ෙඤ්යචබා ානුකම්පයකොති

එත්ථ ෙන්තිලිඞ්ගවිපල්ලායසොකය ො, යචති නාමත්යථනිපාය ො.යයොනාම
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බායලො අනුකම්පයකො,  ය ො ස ගුයණන සහස්සගුයණන පණ්ඩිය ො

අමිත්ය ො යහොන්ය ොපි යසයයෙොයයවාති අත්යථො. අථ වා ෙන්ති

පටියසධනත්යථනිපාය ො, යනොයචබාලානුකම්පයකොතිඅත්යථො. ජම්මින්ති

ලාමිකිං දන්ධිං.  ාතරං හන්ත්ොන යසොචතීති ‘‘මක්ඛිකා මායරස්සාමී’’ති
මා රිං හන්ත්වා ඉදානි අයිං බාලා සයයමව යරොදති පරියදවති. ඉමිනා
කාරයණන ඉමස්මිිං යලොයක අමිත්ය ොපි පණ්ඩිය ො යසයයෙොති
යබොධිසත්ය ොපණ්ඩි ිංපසිංසන්ය ොඉමායගාථායධම්මිංයදයසසි. 

සත්ථා ‘‘න යඛො, ගහපති, එසා ඉදායනව ‘මක්ඛිකා මායරස්සාමී’ති 

මා රිං ඝාය සි, පුබ්යබපි ඝාය සියයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා මා ායයව මා ා

අයහොසි, ධීහ ායයවධීහ ා, මහායසට්ඨිපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යරොහිණිජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[46] 6. ආරාමදූසකජා කවණ්ණනා 

නයෙඅනත්ථකුසය නාතිඉදිංසත්ථා අඤ්ඤ රස්මිිංයකොසලගාමයක
විහරන්ය ොඋයොනදූසකිංආරබ්භකයථසි.සත්ථාකරයකොසයලසු චාරිකිං
චරමායනො අඤ්ඤ රිං ගාමකිං සම්පාපුණි.  ත්යථයකො කුටුම්බියකො
 ථාග ිං නිමන්ය ත්වාඅත් යනොඋයොයනනිසීදායපත්වාබුද්ධප්පමුඛස්ස

සඞ්ඝස්ස මහාදානිං දත්වා ‘‘භන්ය , යථාරුචියා ඉමස්මිිං උයොයන
විචරථා’’ති ආහ. භික්ඛූ උට්ඨාය උයොනපාලිං ගයහත්වා උයොයන

විචරන් ාඑකිංඅඞ්ගණට්ඨානිංදිස්වාඋයොනපාලිං පුච්ඡිිංසු‘‘උපාසක, ඉමිං

උයොනිංඅඤ්ඤත්ථසන්දච්ඡායිං, ඉමස්මිිංපනඨායනනයකොචි රුක්යඛොවා

ගච්යඡොවාඅත්ථි, කිංනුයඛොකාරණ’’න්ති? ‘‘භන්ය , ඉමස්සඋයොනස්ස 
යරොපනකායල එයකො ගාමදාරයකො උදකිං සිඤ්චන්ය ො ඉමස්මිිං ඨායන

රුක්ඛයපො යක උම්මූලිං කත්වා මූලප්පමායණන උදකිං සිඤ්චි. ය 
රුක්ඛයපො කා මිලායිත්වා ම ා. ඉමිනා කාරයණන ඉදිං ඨානිං අඞ්ගණිං
ජා ’’න්ති.භික්ඛූසත්ථාරිංඋපසඞ්කමිත්වා එ මත්ථිංආයරොයචසුිං.සත්ථා

‘‘න, භික්ඛයව, යසො ගාමදාරයකො ඉදායනව ආරාමදූසයකො, පුබ්යබපි 
ආරාමදූසයකොයයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  බාරාණසියිං 
නක්ඛත් ිං යඝොසයිිංසු. නක්ඛත් යභරිසද්දසවනකාලය ො පට්ඨාය
සකලනගරවාසියනො නක්ඛත් නිස්සි කා හුත්වා විචරන්ති.  දා රඤ්යඤො
උයොයන බහූ මක්කටා වසන්ති. උයොනපායලො චින්ය සි ‘‘නගයර

නක්ඛත් ිංඝුට්ඨිං, ඉයමවානයර‘උදකිංසිඤ්චථා’ති වත්වාඅහිංනක්ඛත් ිං

කීළිස්සාමී’’තියජට්ඨකවානරිංඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘සම්මවානරයජට්ඨක, ඉමිං

උයොනිං තුම්හාකම්පිබහූපකාරිං, තුම්යහඑත්ථපුප්ඵඵලපල්ලවානිඛාදථ, 

නගයරනක්ඛත් ිං ඝුට්ඨිං, අහිංනක්ඛත් ිංකීළිස්සාමි.යාවාහිංආගච්ඡාමි, 
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 ාවඉමස්මිිංඋයොයන රුක්ඛයපො යකසුඋදකිංසිඤ්චිතුිංසක්ඛිස්සථා’’ති

පුච්ඡි. ‘‘සාධු, සිඤ්චිස්සාමී’’ති. ‘‘ය න හි අප්පමත් ා යහොථා’’ති
උදකසිඤ්චනත්ථායය සිං චම්මකුයටචදාරුකුයටචදත්වාගය ො.වානරා
චම්මකුයට යචව දාරුකුයට ච ගයහත්වා රුක්ඛයපො යකසු උදකිං

සිඤ්චන්ති.අථයනවානරයජට්ඨයකොඑවමාහ‘‘යභොන්ය ොවානරා, උදකිං 

නාම රක්ඛි බ්බිං, තුම්යහ රුක්ඛයපො යකසු උදකිං සිඤ්චන් ා
උප්පායටත්වා උප්පායටත්වා මූලිං ඔයලොයකත්වා ගම්භීරගය සු මූයලසු

බහුිංඋදකිංසිඤ්චථ, අගම්භීරගය සුඅප්පිං, පච්ඡාඅම්හාකිංඋදකිංදුල්ලභිං
භවිස්සතී’’ති.ය ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා ථාඅකිංසු. 

 ස්මිිං සමයය එයකො පණ්ඩි පුරියසො රාජුයොයන ය  වානයර  ථා 

කයරොන්ය  දිස්වා එවමාහ ‘‘යභොන්ය ො වානරා, කස්මා තුම්යහ
රුක්ඛයපො යක උප්පායටත්වා උප්පායටත්වා මූලප්පමායණන උදකිං

සිඤ්චථා’’ති? ය ‘‘එවිංයනොවානරයජට්ඨයකොඔවදතී’’ති ආහිංසු.යසො ිං

වචනිං සුත්වා ‘‘අයහො ව  යභො බාලා අපණ්ඩි ා, ‘අත්ථිං කරිස්සාමා’ති 
අනත්ථයමවකයරොන්තී’’තිචින්ය ත්වාඉමිංගාථමාහ– 

46. 

‘‘න යවඅනත්ථකුසයලන, අත්ථචරියාසුඛාවහා; 

හායපතිඅත්ථිංදුම්යමයධො, කපිආරාමියකොයථා’’ති. 

 ත්ථ යෙති නිපා මත් ිං. අනත්ථකුසය නාති අනත්යථ අනාය යන

කුසයලන, අත්යථ ආය යන කාරයණ අකුසයලන වාති අත්යථො. 

අත්ථචරිොති වුඩ්ඪිකරියා. සුඛාෙහාති එවරූයපන අනත්ථකුසයලන

කායිකයච සිකසුඛසඞ්ඛා ස්ස අත්ථස්ස චරියා න සුඛාවහා, න සක්කා

ආවහිතුන්ති අත්යථො. කිංකාරණා? එකන්ය යනව හි හායපති අත්ථං

දුම්ය යධොති, බාලපුග්ගයලො ‘‘අත්ථිං කරිස්සාමී’’ති අත්ථිං හායපත්වා

අනත්ථයමව කයරොති. කපි ආරාමියකො ෙථාති යථා ආරායම නියුත්ය ො

ආරාමරක්ඛනයකොමක්කයටො‘‘අත්ථිංකරිස්සාමී’’ති අනත්ථයමවකයරොති, 

එවිං යයො යකොචි අනත්ථකුසයලො, ය නන සක්කා අත්ථචරියිං ආවහිතුිං, 
යසො එකිංයසනඅත්ථිංහායපතියයවාති.එවිංයසොපණ්ඩිය ොපුරියසොඉමාය 
ගාථාය වානරයජට්ඨකිං ගරහිත්වා අත් යනො පරිසිං ආදාය උයොනා 
නික්ඛමි. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව, එස ගාමදාරයකො ඉදායනව ආරාමදූසයකො, 
පුබ්යබපි ආරාමදූසයකොයයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං 
ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා වානරයජට්ඨයකො

ආරාමදූසකගාමදාරයකො අයහොසි, පණ්ඩි පුරියසො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 
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ආරාමදූසකජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[47] 7. වාරුණිදූසකජා කවණ්ණනා 

න යෙ අනත්ථකුසය නාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
වාරුණිදූසකිං ආරබ්භ කයථසි. අනාථපිණ්ඩිකස්ස කර සහායයො එයකො
වාරුණිවාණියජො තිඛිණිං වාරුණිිං යයොයජත්වා හිරඤ්ඤසුවණ්ණාදීනි

ගයහත්වා වික්කණන්ය ො මහාජයන සන්නිපතිය  ‘‘ ා , ත්විං මූලිං
ගයහත්වා වාරුණිිං යදහී’’ති අන්ය වාසිකිං ආණායපත්වා සයිං න්හායිතුිං
අගමාසි. අන්ය වාසියකො මහාජනස්ස වාරුණිිං යදන්ය ො මනුස්යස 
අන් රන් රා යලොණසක්ඛරා ආහරායපත්වා ඛාදන්ය  දිස්වා ‘‘අයිං සුරා

අයලොණිකා භවිස්සති, යලොණයමත්ථ පක්ඛිපිස්සාමී’’ති සුරාචාටියිං
නාළිමත් ිං යලොණිං පක්ඛිපිත්වා ය සිං සුරිං අදාසි. ය  මුඛිං පූයරත්වා
පූයරත්වාඡඩ්යඩත්වා ‘‘කිංය  ක ’’න්තිපුච්ඡිිංසු. ‘‘තුම්යහසුරිංපිවිත්වා
යලොණිංආහරායපන්ය දිස්වායලොයණන යයොයජසි’’න්ති.‘‘එවරූපිංනාම
මනාපිංවාරුණිිංනායසසිබාලා’’ති ිංගරහිත්වා උට්ඨායුට්ඨායපක්කන් ා.

වාරුණිවාණියජොආගන්ත්වාඑකම්පිඅදිස්වා ‘‘වාරුණිපායකාකහිංග ා’’ති

පුච්ඡි, යසො  මත්ථිංආයරොයචසි. අථනිං ආචරියයො ‘‘බාල, එවරූපානාම
ය සුරානාසි ා’’තිගරහිත්වාඉමිංකාරණිංඅනාථපිණ්ඩිකස්ස ආයරොයචසි.
අනාථපිණ්ඩියකො‘‘අත්ථිදානියමඉදිංකථාපාභ ’’න්තියජ වනිංගන්ත්වා 

සත්ථාරිං වන්දිත්වා එ මත්ථිං ආයරොයචසි. සත්ථා ‘‘න එස, ගහපති, 

ඉදායනව වාරුණිදූසයකො, පුබ්යබපි වාරුණිදූසයකොයයවා’’ති වත්වා ය න
යාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
බාරාණසියිංයසට්ඨිඅයහොසි. ිංඋපනිස්සායඑයකොවාරුණිවාණියජො ජීවති.
යසොතිඛිණිංසුරිංයයොයජත්වා ‘‘ඉමිංවික්කණාහී’’තිඅන්ය වාසිකිංවත්වා 
න්හායිතුිං ගය ො. අන්ය වාසියකො  ස්මිිං ග මත්ය යයව සුරාය යලොණිං
පක්ඛිපිත්වාඉමිනාව නයයනසුරිංවිනායසසි.අථස්සආචරියයොආගන්ත්වා
 ිංකාරණිංඤත්වා යසට්ඨිස්ස ආයරොයචසි. යසට්ඨි ‘‘අනත්ථකුසලා නාම
බාලා ‘අත්ථිං කරිස්සාමා’ති අනත්ථයමව කයරොන්තී’’ති වත්වා ඉමිං
ගාථමාහ– 

47. 

‘‘න යවඅනත්ථකුසයලන, අත්ථචරියාසුඛාවහා; 

හායපතිඅත්ථිංදුම්යමයධො, යකොණ්ඩඤ්යඤොවාරුණිිංයථා’’ති. 

 ත්ථ යකොණ්ඩඤ්යඤො ොරුණිං ෙථාති යථා අයිං 
යකොණ්ඩඤ්ඤනාමයකො අන්ය වාසියකො ‘‘අත්ථිං කරිස්සාමී’’ති යලොණිං

පක්ඛිපිත්වා වාරුණිිං හායපසි පරිහායපසි විනායසසි, එවිං සබ්යබොපි
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අනත්ථකුසයලො අත්ථිං හායපතීති යබොධිසත්ය ො ඉමාය ගාථාය ධම්මිං
යදයසසි. 

සත්ථාපි ‘‘න එස ගහපති ඉදායනව වාරුණිදූසයකො, පුබ්යබපි 
වාරුණිදූසයකොයයවා’’තිවත්වාඅනුසන්ධිිංඝයටත්වාජා කිංසයමොධායනසි

–‘‘ දා වාරුණිදූසයකොඉදානිපිවාරුණිදූසයකොවඅයහොසි, බාරාණසියසට්ඨි
පනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

වාරුණිදූසකජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[48] 8. යවදබ්බජා කවණ්ණනා 

අනුපායෙන යෙො අත්ථන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
දුබ්බචභික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි.  ඤ්හි භික්ඛුිං සත්ථා ‘‘න ත්විං භික්ඛු

ඉදායනව දුබ්බයචො, පුබ්යබපි දුබ්බයචොයයව, ය යනව ච කාරයණන
පණ්ඩි ානිංවචනිංඅකත්වාතිණ්යහනඅසිනාද්විධාකත්වාඡින්යනොහුත්වා 

මග්යග නිපතිත්ථ,  ඤ්ච එකකිං නිස්සාය පුරිසසහස්සිං ජීවි ක්ඛයිං
පත් ’’න්ති වත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිංකායරන්ය  එකස්මිිං ගාමයක 
අඤ්ඤ යරොබ්රාහ්මයණොයවදබ්බිංනාමමන් ිංජානාති.යසොකරමන්ය ො

අනග්යඝො මහාරයහො, නක්ඛත් යයොයගලද්යධ ිංමන් ිංපරිවත්ය ත්වා
ආකායස උල්යලොකය  ආකාසය ො සත් ර නවස්සිං වස්සති.  දා
යබොධිසත්ය ො  ස්ස බ්රාහ්මණස්ස සන්තියක සිප්පිං උග්ගණ්හාති.
අයථකදිවසිං බ්රාහ්මයණො යබොධිසත් ිං ආදාය යකනචියදව කරණීයයන

අත් යනො ගාමා නික්ඛමිත්වා යච රට්ඨිං අගමාසි, අන් රාමග්යග ච
එකස්මිිං අරඤ්ඤට්ඨායන පඤ්චස ා යපසනකයචොරා නාම පන්ථඝා ිං
කයරොන්ති. ය  යබොධිසත් ඤ්ච යවදබ්බබ්රාහ්මණඤ්ච ගණ්හිිංසු. කස්මා

පයනය  ‘‘යපසනකයචොරා’’ති වුච්චන්ති? ය  කර ද්යව ජයන ගයහත්වා

එකිං ධනාහරණත්ථාය යපයසන්ති,  ස්මා ‘‘යපසනකයචොරා’’ත්යවව 

වුච්චන්ති. ය පි ච පි ාපුත්ය  ගයහත්වා පි රිං ‘‘ත්විං අම්හාකිං ධනිං
ආහරිත්වා පුත් ිංගයහත්වා යාහී’’තිවදන්ති. එය නුපායයන මාතුධීහ යරො 

ගයහත්වාමා රිංවිස්සජ්යජන්ති, යජට්ඨකනිට්යඨගයහත්වායජට්ඨභාතිකිං 

විස්සජ්යජන්ති, ආචරියන්ය වාසියක ගයහත්වා අන්ය වාසිකිං
විස්සජ්යජන්ති.ය   ස්මිිංකායලයවදබ්බබ්රාහ්මණිංගයහත්වායබොධිසත් ිං
විස්සජ්යජසුිං. 

යබොධිසත්ය ො ආචරියිං වන්දිත්වා ‘‘අහිං එකාහද්වීහච්චයයන 

ආගමිස්සාමි, තුම්යහමාභායිත්ථ, අපිචයඛොපනමමවචනිංකයරොථ, අජ්ජ 

ධනවස්සාපනකනක්ඛත් යයොයගො භවිස්සති, මා යඛො තුම්යහ දුක්ඛිං

අසහන් ාමන් ිං පරිවත්ය ත්වාධනිංවස්සාපයිත්ථ.සයචවස්සායපස්සථ, 

තුම්යහචවිනාසිං පාපුණිස්සථ, ඉයමචපඤ්චස ායචොරා’’තිඑවිංආචරියිං
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පටුන 

ඔවදිත්වා ධනත්ථාය අගමාසි. යචොරාපි සූරියය අත්ථඞ්ගය  බ්රාහ්මණිං
බන්ධිත්වා නිපජ්ජායපසුිං.  ඞ්ඛණඤ්යඤව පාචීනයලොකධාතුය ො
පරිපුණ්ණචන්දමණ්ඩලිං උට්ඨහි. බ්රාහ්මයණො නක්ඛත් ිං ඔයලොයකන්ය ො 

‘‘ධනවස්සාපනකනක්ඛත් යයොයගො ලද්යධො, කිංයමදුක්යඛනඅනුභූය න, 
මන් ිං පරිවත්ය ත්වා ර නවස්සිං වස්සායපත්වා යචොරානිං ධනිං දත්වා
යථාසුඛිං ගමිස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා යචොයර ආමන්ය සි ‘‘යභොන්ය ො

යචොරා, තුම්යහමිංකමත්ථාය ගණ්හථා’’ති? ‘‘ධනත්ථාය, අයො’’ති.‘‘සයච

යවො, ධයනනඅත්යථො, ඛිප්පිංමිංබන්ධනා යමොයචත්වාසීසිංන්හායපත්වා
අහ වත්ථානි අච්ඡායදත්වා ගන්යධහි විලිම්පායපත්වා පුප්ඵානි
පිලන්ධායපත්වාඨයපථා’’ති.‘‘යචොරා ස්සකථිංසුත්වා ථාඅකිංසු’’. 

බ්රාහ්මයණො නක්ඛත් යයොගිං ඤත්වා මන් ිං පරිවත්ය ත්වා ආකාසිං

උල්යලොයකසි,  ාවයදව ආකාසය ො ර නානි පතිිංසු. යචොරා  ිං ධනිං 
සඞ්කඩ්ඪිත්වා උත් රාසඞ්යගසු භණ්ඩිකිං කත්වා පායිිංසු. බ්රාහ්මයණොපි
ය සිං පච්ඡය ොව අගමාසි. අථ ය  යචොයර අඤ්යඤ පඤ්චස ා යචොරා
ගණ්හිිංසු. ‘‘කමත්ථිං අම්යහ ගණ්හථා’’ති ච වුත් ා ‘‘ධනත්ථායා’’ති

ආහිංසු.‘‘යදියවොධයනනඅත්යථො, එ ිං බ්රාහ්මණිංගණ්හථ, එයසොආකාසිං

උල්යලොයකත්වාධනිංවස්සායපසි, අම්හාකම්යප ිං එය යනවදින්න’’න්ති.
යචොරා යචොයර විස්සජ්යජත්වා ‘‘අම්හාකම්පි ධනිං යදහී’’ති බ්රාහ්මණිං

ගණ්හිිංසු. බ්රාහ්මයණො ‘‘අහිං තුම්හාකිං ධනිං දයදයෙිං, 
ධනවස්සාපනකනක්ඛත් යයොයගොපනඉය ොසිංවච්ඡරමත්ථයකභවිස්සති.

යදියවොධයනනත්යථො, අධිවායසථ,  දාධනවස්සිංවස්සායපස්සාමී’’තිආහ.

යචොරා කුජ්ඣිත්වා ‘‘අම්යභො, දුට්ඨබ්රාහ්මණ, අඤ්යඤසිං ඉදායනව ධනිං
වස්සායපත්වාඅම්යහඅඤ්ඤිංසිංවච්ඡරිං අධිවාසායපසී’’තිතිණ්යහනඅසිනා
බ්රාහ්මණිං ද්විධා ඡින්දිත්වා මග්යග ඡඩ්යඩත්වා යවයගන අනුබන්ධිත්වා
ය හියචොයරහිසද්ධිිංයුජ්ඣිත්වාය සබ්යබපි මායරත්වාධනිංආදායපුන
ද්යව යකොට්ඨාසා හුත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤිං යුජ්ඣිත්වා අඩ්ඪය යොනි

පුරිසස ානිඝාය ත්වාඑය නඋපායයනයාවද්යවජනාඅවසිට්ඨාඅයහසුිං, 
 ාවඅඤ්ඤමඤ්ඤිංඝා යිිංසු.එවිං ිංපුරිසසහස්සිංවිනාසිංපත් ිං. 

ය  පනද්යවජනාඋපායයන ිංධනිංආහරිත්වා එකස්මිිංගාමසමීයප
ගහනට්ඨායන ධනිං පටිච්ඡායදත්වා එයකො ඛග්ගිං ගයහත්වා රක්ඛන්ය ො

නිසීදි, එයකො ණ්ඩුයලගයහත්වාභත් ිංපචායපතුිංගාමිං පාවිසි.යලොයභො
චනායමසවිනාසමූලයමවාතිධනසන්තියකනිසින්යනොචින්ය සි ‘‘ ස්මිිං 

ආගය  ඉදිං ධනිං ද්යව යකොට්ඨාසා භවිස්සන්ති, යිංනූනාහිං  ිං
ආග මත් යමව ඛග්යගන පහරිත්වා ඝාය යෙ’’න්ති. යසො ඛග්ගිං
සන්නය්හිත්වා ස්සආගමනිංඔයලොයකන්ය ො නිසීදි.ඉ යරොපිචින්ය සි

‘‘ ිං ධනිං ද්යව යකොට්ඨාසා භවිස්සන්ති, යිංනූනාහිං භත්ය  විසිං
පක්ඛිපිත්වා ිංපුරිසිංයභොයජත්වාජීවි ක්ඛයිංපායපත්වාඑකයකොවධනිං 
ගණ්යහයෙ’’න්ති. යසො නිට්ඨිය  භත්ය  සයිං භුඤ්ජිත්වා යසසයක විසිං
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පක්ඛිපිත්වා  ිං ආදාය  ත්ථ අගමාසි.  ිං භත් ිං ඔ ායරත්වා
ඨි මත් යමව ඉ යරො ඛග්යගන ද්විධා ඡින්දිත්වා  ිං පටිච්ඡන්නට්ඨායන
ඡඩ්යඩත්වා ඤ්චභත් ිංභුඤ්ජිත්වාසයම්පි  ත්යථවජීවි ක්ඛයිංපාපුණි.
එවඤ්ච ිංධනිංනිස්සායසබ්යබවවිනාසිංපාපුණිිංසු. 

යබොධිසත්ය ොපි යඛොඑකාහද්වීහච්චයයනධනිංආදාය ආගය ො ස්මිිං
ඨායන ආචරියිං අදිස්වා විප්පකණ්ණිං පන ධනිං දිස්වා ‘‘ආචරියයන මම

වචනිං අකත්වා ධනිං වස්සාපි ිං භවිස්සති, සබ්යබහි විනාසිං පත්ය හි
භවි බ්බ’’න්ති මහාමග්යගන පායාසි. ගච්ඡන්ය ො ආචරියිං මහාමග්යග
ද්විධා ඡින්නිං දිස්වා ‘‘මම වචනිං අකත්වා මය ො’’ති දාරූනි උද්ධරිත්වා
චි කිං කත්වා ආචරියිං ඣායපත්වා වනපුප්යඵහි පූයජත්වා පුරය ො

ගච්ඡන්ය ො ජීවි ක්ඛයිං පත්ය  පඤ්චසය , පුරය ො අඩ්ඪය යෙසය ති 
අනුක්කයමන අවසායන ද්යව ජයන ජීවි ක්ඛයිං පත්ය  දිස්වා චින්ය සි

‘‘ඉමිංද්වීහි ඌනිංපුරිසසහස්සිංවිනාසිංපත් ිං, අඤ්යඤහිද්වීහියචොයරහි

භවි බ්බිං, ය පි සන්ථම්භිතුිංනසක්ඛිස්සන්ති, කහිංනුයඛොය ග ා’’ති
ගච්ඡන්ය ො ය සිං ධනිං ආදාය ගහනට්ඨානිං පවිට්ඨමග්ගිං දිස්වා
ගච්ඡන්ය ො භණ්ඩිකබද්ධස්ස ධනස්ස රාසිිං දිස්වා එකිං භත් පාතිිං
අවත්ථරිත්වාම ිංඅද්දස. ය ො‘‘ඉදිංනාමය හික ිං භවිස්සතී’’තිසබ්බිං
ඤත්වා ‘‘කහිං නු යඛො යසො පුරියසො’’ති විචිනන්ය ො  ම්පි 
පටිච්ඡන්නට්ඨායන අපවිද්ධිං දිස්වා ‘‘අම්හාකිං ආචරියයො මම වචනිං

අකත්වා අත් යනො දුබ්බචභායවන අත් නාපි විනාසිං පත්ය ො, අපරම්පි

ය න පුරිසසහස්සිං විනාසි ිං, අනුපායයන ව  අකාරයණන අත් යනො
වුඩ්ඪිිං පත්ථයමානා අම්හාකිං ආචරියයො විය මහාවිනාසයමව
පාපුණිස්සන්තී’’තිචින්ය ත්වාඉමිංගාථමාහ– 

48. 

‘‘අනුපායයනයයොඅත්ථිං, ඉච්ඡතියසොවිහඤ්ඤති; 

යච ාහනිිංසුයවදබ්බිං, සබ්යබය බෙසනමජ්ඣගූ’’ති. 

 ත්ථ යසො විහඤ්ඤතීති යසො අනුපායයන ‘‘අත් යනො අත්ථිං වුඩ්ඪිිං
සුඛිං ඉච්ඡාමී’’ති අකායල වායාමිං කයරොන්ය ො පුග්ගයලො විහඤ්ඤති

කලමතිමහාවිනාසිංපාපුණාති. යචතාතියච රට්ඨවාසියනොයචොරා. හනිංසු 

යෙදබ්බන්ති යවදබ්බමන් වයසන ‘‘යවදබ්යබො’’ති ලද්ධනාමිං බ්රාහ්මණිං 

හනිිංසු. සබ්යබ යත බයසන ජ්ඣගූති ය පි ච අනවයසසා අඤ්ඤමඤ්ඤිං
ඝා යමානාබෙසනිංඅධිගච්ඡිිංසුපටිලභිිංසූති. 

එවිං යබොධිසත්ය ො ‘‘යථා අම්හාකිං ආචරියයො අනුපායයන අට්ඨායන 
පරක්කමිං කයරොන්ය ො ධනිං වස්සායපත්වා අත් නාපි ජීවි ක්ඛයිං

පත්ය ො, අඤ්යඤසඤ්ච විනාසපච්චයයො ජාය ො, එවයමවයයො අඤ්යඤොපි

අනුපායයනඅත් යනොඅත්ථිං ඉච්ඡන්ය ොවායාමිංකරිස්සති, සබ්යබොයසො
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අත් නා ච විනස්සිස්සති, පයරසඤ්ච විනාසපච්චයයො භවිස්සතී’’ති වනිං
උන්නායදන්ය ො යදව ාසු සාධුකාරිං දදමානාසු ඉමාය ගාථාය ධම්මිං
යදයසත්වා  ිං ධනිං උපායයන අත් යනො යගහිං ආහරිත්වා දානාදීනි
පුඤ්ඤානි කයරොන්ය ො යාව ායුකිං ඨත්වා ජීවි පරියයොසායන සග්ගපථිං
පූරයමායනොඅගමාසි. 

සත්ථාපි ‘‘න ත්විං භික්ඛු ඉදායනව දුබ්බයචො, පුබ්යබපි දුබ්බයචොව, 
දුබ්බචත් ා පන මහාවිනාසිං පත්ය ො’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා 
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා යවදබ්බබ්රාහ්මයණො

දුබ්බචභික්ඛු අයහොසි, අන්ය වාසියකොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යවදබ්බජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[49] 9. නක්ඛත් ජා කවණ්ණනා 

නක්ඛත්තං පති ායනන්තන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
අඤ්ඤ රිං ආජීවකිං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියිං කයරකිං කුලධීහ රිං
ජනපයදඑයකොකුලපුත්ය ො අත් යනොපුත් ස්ස වායරත්වා ‘‘අසුකදිවයස
නාමගණ්හිස්සාමී’’තිදිවසිංඨයපත්වා ස්මිිංදිවයස සම්පත්ය අත් යනො

කුලූපකිං ආජීවකිං පුච්ඡි ‘‘භන්ය , අජ්ජ මයිං එකිං මඞ්ගලිං කරිස්සාම, 
යසොභනිංනුයඛොනක්ඛත් ’’න්ති.යසො‘‘අයිංමිංපඨමිංඅපුච්ඡිත්වාවදිවසිං 

ඨයපත්වා ඉදානි පටිපුච්ඡති, යහොතු, සික්ඛායපස්සාමි න’’න්ති කුජ්ඣිත්වා

‘‘අජ්ජ අයසොභනිංනක්ඛත් ිං, මා අජ්ජ මඞ්ගලිංකරිත්ථ, සයචකරිස්සථ, 
මහාවිනායසො භවිස්සතී’’තිආහ. ස්මිිංකුයලමනුස්සා ස්සසද්දහිත්වා ිං
දිවසිං න ගච්ඡිිංසු. නගරවාසියනො සබ්බිං මඞ්ගලකරියිං කත්වා ය සිං

අනාගමනිං දිස්වා ‘‘ය හි අජ්ජ දිවයසො ඨපිය ො, යනො ච යඛො ආග ා, 

අම්හාකම්පිබහුවයකම්මිංක ිං, කිංයනො ය හි, අම්හාකිංධීහ රිංඅඤ්ඤස්ස
දස්සාමා’’තියථාකය යනවමඞ්ගයලනධීහ රිංඅඤ්ඤස්ස කුලස්සඅදිංසු. 

ඉ යරපුනදිවයසආගන්ත්වා‘‘යදථයනොදාරික’’න්තිආහිංසු.අථයන 

සාවත්ථිවාසියනො ‘‘ජනපදවාසියනො නාම තුම්යහ ගහපතිකා පාපමනුස්සා

දිවසිං ඨයපත්වා අවඤ්ඤාය න ආග ා, ආග මග්යගයනව පටිගච්ඡථ, 
අම්යහහිඅඤ්යඤසිං දාරිකාදින්නා’’තිපරිභාසිිංසු.ය ය හිසද්ධිිංකලහිං
කත්වා දාරිකිං අලභිත්වා යථාග මග්යගයනව ග ා. ය නපි ආජීවයකන
ය සිං මනුස්සානිං මඞ්ගලන් රායස්ස ක භායවො භික්ඛූනිං අන් යර

පාකයටො ජාය ො. ය  භික්ඛූ ධම්මසභායිං සන්නිපති ා ‘‘ආවුයසො, 
ආජීවයකන කුලස්ස මඞ්ගලන් රායයො කය ො’’ති කථයමානා නිසීදිිංසු.

සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡි.ය ‘‘ඉමායනාමා’’ති කථයිිංසු.‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනවආජීවයකො

 ස්ස කුලස්ස මඞ්ගලන් රායිං කයරොති, පුබ්යබපි එස ය සිං කුජ්ඣිත්වා
මඞ්ගලන් රායිංඅකාසියයවා’’තිවත්වාඅතී ිං ආහරි. 
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අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  නගරවාසියනො 
ජනපදවාසීනිං ධීහ රිං වායරත්වා දිවසිං ඨයපත්වා අත් යනො කුලූපකිං

ආජීවකිංපුච්ඡිිංසු ‘‘භන්ය , අජ්ජඅම්හාකිංඑකාමඞ්ගලකරියා, යසොභනිංනු

යඛොනක්ඛත් ’’න්ති.යසො ‘‘ඉයමඅත් යනොරුචියාදිවසිංඨයපත්වාඉදානි

මිංපුච්ඡන්තී’’තිකුජ්ඣිත්වා ‘‘අජ්ජයනසිංමඞ්ගලන් රායිංකරිස්සාමී’’ති

චින්ය ත්වා ‘‘අජ්ජ අයසොභනිං නක්ඛත් ිං, සයච කයරොථ, මහාවිනාසිං
පාපුණිස්සථා’’ති ආහ. ය   ස්ස සද්දහිත්වා න ගමිිංසු. ජනපදවාසියනො

ය සිංඅනාගමනිංඤත්වා‘‘ය අජ්ජදිවසිං ඨයපත්වාපිනආග ා, කිංයනො

ය හි, අඤ්යඤසිං ධීහ රිං දස්සාමා’’ති අඤ්යඤසිං ධීහ රිං අදිංසු.
නගරවාසියනො පුනදිවයස ආගන්ත්වා දාරිකිං යාචිිංසු. ජනපදවාසියනො

‘‘තුම්යහ නගරවාසියනො නාම ඡින්නහිරිකා ගහපතිකා, දිවසිං ඨයපත්වා

දාරිකිං න ගණ්හිත්ථ, මයිං තුම්හාකිං අනාගමනභායවන අඤ්යඤසිං

අදම්හා’’ති. මයිං ආජීවකිං පටිපුච්ඡිත්වා ‘‘‘නක්ඛත් ිං න යසොභන’න්ති

නාග ා, යදථ යනො දාරික’’න්ති. ‘‘අම්යහහි තුම්හාකිං අනාගමනභායවන

අඤ්යඤසිංදින්නා, ඉදානිදින්නදාරිකිංකථිංපුනආයනස්සාමා’’ති. 

එවිං ය සු අඤ්ඤමඤ්ඤිං කලහිං කයරොන්ය සු එයකො නගරවාසී
පණ්ඩි පුරියසො එයකන කම්යමන ජනපදිං ගය ො ය සිං නගරවාසීනිං
‘‘මයිං ආජීවකිං පුච්ඡිත්වා නක්ඛත් ස්ස අයසොභනභායවන නාග ා’’ති

කයථන් ානිං සුත්වා ‘‘නක්ඛත්ය න යකො අත්යථො, නනු දාරිකාය 

ලද්ධභායවොවනක්ඛත් ’’න්තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

49. 

‘‘නක්ඛත් ිං පතිමායනන් ිං, අත්යථොබාලිංඋපච්චගා; 

අත්යථොඅත්ථස්සනක්ඛත් ිං, කිංකරිස්සන්ති ාරකා’’ති. 

 ත්ථ පති ායනන්තන්තිඔයලොයකන් ිං, ‘‘ඉදානිනක්ඛත් ිංභවිස්සති, 

ඉදානි නක්ඛත් ිං භවිස්සතී’’ති ආගමයමානිං. අත්යථො බා ං උපච්ච ාති
එ ිංනගරවාසිකිං බාලිං දාරිකාපටිලාභසඞ්ඛාය ො අත්යථො අතික්කන්ය ො. 

අත්යථො අත්ථස්ස නක්ඛත්තන්ති යිං අත්ථිං පරියයසන්ය ො චරති, යසො

පටිලද්යධොඅත්යථොවඅත්ථස්සනක්ඛත් ිංනාම. කිංකරිස්සන්තිතාරකාති

ඉ යරපනආකායස ාරකාකිංකරිස්සන්ති, ක රිංඅත්ථිංසායධස්සන්තීති
අත්යථො.නගරවාසියනොකලහිංකත්වාදාරිකිංඅලභිත්වාව අගමිංසු. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, එස ආජීවයකො ඉදායනව කුලස්ස

මඞ්ගලන් රායිං කයරොති, පුබ්යබපි අකාසියයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං
ආහරිත්වාඅනුසන්ධිිංඝයටත්වා ජා කිංසයමොධායනසි– ‘‘ දාආජීවයකො

එ රහි ආජීවයකොව අයහොසි,  ානිපි කුලානි එ රහි කුලානියයව, ගාථිං
වත්වාඨිය ොපණ්ඩි පුරියසොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අත්ථකා ෙග්ය ො 
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පටුන 

නක්ඛත් ජා කවණ්ණනානවමා. 

[50] 10. දුම්යමධජා කවණ්ණනා 

දුම්ය ධානන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො යලොකත්ථචරියිං

ආරබ්භ කයථසි. සා ද්වාදසකනිපාය   හාකණ්හජාතයක (ජා. 1.12.61
ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
 ස්ස රඤ්යඤො අග්ගමයහසියා කුච්ඡිම්හි පටිසන්ධිිං ගණ්හි.  ස්ස
මාතුකුච්ඡිය ො නික්ඛන් ස්ස නාමග්ගහණදිවයස ‘‘බ්රහ්මදත් කුමායරො’’ති
නාමිං අකිංසු. යසො යසොළසවස්සුද්යදසියකො හුත්වා  ක්කසිලායිං සිප්පිං
උග්ගණ්හිත්වා තිණ්ණිං යවදානිං පාරිං ගන්ත්වා අට්ඨාරසන්නිං

විජ්ජට්ඨානානිං නිප්ඵත්තිිං පාපුණි, අථස්ස පි ා ඔපරජ්ජිං අදාසි.  ස්මිිං

සමයයබාරාණසිවාසියනොයදව ාමඞ්ගලිකා යහොන්ති, යදව ානමස්සන්ති, 
බහූ අයජළකකුක්කුටභූකරාදයයො වධිත්වා නානප්පකායරහි පුප්ඵගන්යධහි
යචව මිංසයලොහිය හි ච බලිකම්මිං කයරොන්ති. යබොධිසත්ය ො චින්ය සි 

‘‘ඉදානි සත් ා යදව ාමඞ්ගලිකා, බහුිං පාණවධිං කයරොන්ති, මහාජයනො

යයභුයයෙන අධම්මස්මිිංයයවනිවිට්යඨො, අහිංපිතුඅච්චයයනරජ්ජිං ලභිත්වා 
එකම්පි අකලයමත්වා උපායයයනව පාණවධිං කාතුිං න දස්සාමී’’ති. යසො
එකදිවසිං රථිං අභිරුය්හ නගරා නික්ඛන්ය ො අද්දස එකස්මිිං මහන්ය 

වටරුක්යඛ මහාජනිං සන්නිපති ිං,  ස්මිිං රුක්යඛ නිබ්බත් යදව ාය

සන්තියකපුත් ධීහතුයසධනාදීසුයිංයිංඉච්ඡති,  ිං  ිංපත්යථන් ිං.යසො ිං
දිස්වා රථා ඔරුය්හ  ිං රුක්ඛිං උපසඞ්කමිත්වා ගන්ධපුප්යඵහි පූයජත්වා
උදයකන අභියසකිං කත්වා රුක්ඛිං පදක්ඛිණිං කත්වා යදව ාමඞ්ගලියකො
වියහුත්වායදව ිංනමස්සිත්වාරථිංඅභිරුය්හනගරිංපාවිසි. ය ො පට්ඨාය
ඉමිනාවනියායමනඅන් රන් යර ත්ථගන්ත්වායදව ාමඞ්ගලියකො විය
පූජිංකයරොති. 

යසො අපයරන සමයයන පිතු අච්චයයන රජ්යජ පතිට්ඨාය ච ස්යසො
අගතියයො වජ්යජත්වා දස රාජධම්යම අයකොයපන්ය ො ධම්යමන රජ්ජිං

කායරන්ය ො චින්ය සි ‘‘මය්හිං මයනොරයථො මත්ථකිං පත්ය ො, රජ්යජ

පතිට්ඨිය ොම්හි.යිංපනාහිංපුබ්යබඑකිංඅත්ථිං චින් යිිං, ඉදානි ිංමත්ථකිං
පායපස්සාමී’’ති අමච්යච ච බ්රාහ්මණගහපතිකාදයයො ච සන්නිපා ායපත්වා

ආමන්ය සි‘‘ජානාථයභොමයායකනකාරයණනරජ්ජිංපත් ’’න්ති? ‘‘න 

ජානාම, යදවා’’ති.‘‘අපියවොහිංඅසුකිංනාමවටරුක්ඛිංගන්ධාදීහිපූයජත්වා

අඤ්ජලිිං පග්ගයහත්වා නමස්සමායනො දිට්ඨපුබ්යබො’’ති. ‘‘ආම, යදවා’’ති.

 දාහිං පත්ථනිං අකාසිිං ‘‘සයච රජ්ජිං පාපුණිස්සාමි, බලිකම්මිං ය 

කරිස්සාමී’’ති. ‘‘ ස්සා යම යදව ාය ආනුභායවන ඉදිං රජ්ජිං ලද්ධිං, 

ඉදානිස්සාබලිකම්මිංකරිස්සාමි, තුම්යහපපඤ්චිං අකත්වාඛිප්පිංයදව ාය

බලිකම්මිංසජ්යජථා’’ති.‘‘කිංකිංගණ්හාම, යදවා’’ති? යභො අහිංයදව ාය



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අත්ථකා ෙග්ය ො 

230 

පටුන 

ආයාචමායනො ‘‘යය මය්හිං රජ්යජ පාණාතිපා ාදීනි පඤ්ච දුස්සීලකම්මානි

දස අකුසලකම්මපයථ සමාදාය වත්තිස්සන්ති, ය  ඝාය ත්වා
අන් වට්ටිමිංසයලොහි ාදීහි බලිකම්මිංකරිස්සාමී’’තිආයාචිිං. ස්මාතුම්යහ
එවිං යභරිිං චරායපථ ‘‘අම්හාකිං රාජා උපරාජකායලයයව එවිං ආයාචි

‘සචාහිංරජ්ජිංපාපුණිස්සාමි, යය යම රජ්යජදුස්සීලාභවිස්සන්ති, ය සබ්යබ

ඝාය ත්වා බලිකම්මිං කරිස්සාමී’ති, යසො ඉදානි පඤ්චවිධිං දුස්සීලකම්මිං
දසවිධිං අකුසලකම්මපථිං සමාදාය වත් මානානිං දුස්සීලානිං සහස්සිං
ඝාය ත්වා ය සිං හදයමිංසාදීනි ගාහායපත්වා යදව ාය බලිකම්මිං 

කාතුකායමො, එවිං නගරවාසියනො ජානන්තූ’’ති. එවඤ්ච පන වත්වා

‘‘යයදානි ඉය ො පට්ඨාය දුස්සීලකම්යම වත්තිස්සන්ති, ය සිං සහස්සිං
ඝාය ත්වා යඤ්ඤිං යජිත්වා ආයාචනය ො මුච්චිස්සාමී’’ති එ මත්ථිං
පකායසන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

50. 

‘‘දුම්යමධානිංසහස්යසන, යඤ්යඤොයමඋපයාචිය ො; 

ඉදානියඛොහිංයජිස්සාමි, බහුඅධම්මියකොජයනො’’ති. 

 ත්ථ දුම්ය ධානං සහස්යසනාති ‘‘ඉදිං කම්මිං කාතුිං වට්ටති, ඉදිං න 

වට්ටතී’’ති අජානනභායවන, දසසු වා පන අකුසලකම්මපයථසු සමාදාය

වත් නභායවන දුට්ඨා යමධා එය සන්ති දුම්යමධා, ය සිං දුම්යමධානිං

නිප්පඤ්ඤානිං බාලපුග්ගලානිං ගණිත්වා ගහිය න සහස්යසන. ෙඤ්යඤො

ය  උපොචියතොති මයා යදව ිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘එවිං යජිස්සාමී’’ති

යඤ්යඤොයාචිය ො. ඉදානියඛොහං ෙජිස්සාමීතියසොඅහිංඉමිනාආයාචයනන

රජ්ජස්ස පටිලද්ධත් ා ඉදානි යජිස්සාමි. කිංකාරණා? ඉදානි හි බහු

අධම්මියකොජයනො,  ස්මා ඉදායනවනිංගයහත්වාබලිකම්මිංකරිස්සාමීති. 

අමච්චා යබොධිසත් ස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘සාධු, යදවා’’ති 
ද්වාදසයයොජනියකබාරාණසිනගයරයභරිිංචරායපසුිං.යභරියාආණිංසුත්වා
එකම්පි දුස්සීලකම්මිං සමාදාය ඨිය ො එකපුරියසොපි නායහොසි. ඉති යාව

යබොධිසත්ය ො රජ්ජිං කායරසි,  ාව එකපුග්ගයලොපි පඤ්චසු දසසු වා
දුස්සීලකම්යමසු එකම්පි කම්මිං කයරොන්ය ො න පඤ්ඤායිත්ථ. එවිං
යබොධිසත්ය ො එකපුග්ගලම්පි අකලයමන්ය ො සකලරට්ඨවාසියනො සීලිං 
රක්ඛායපත්වා සයම්පි දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා ජීවි පරියයොසායන
අත් යනොපරිසිං ආදායයදවනගරිංපූයරන්ය ොඅගමාසි. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව,  ථාගය ො ඉදායනව යලොකස්ස අත්ථිං චරති, 
පුබ්යබපි චරියයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා

ජා කිං සයමොධායනසි–‘‘ දාපරිසාබුද්ධපරිසාඅයහසුිං, බාරාණසිරාජාපන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 
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දුම්යමධජා කවණ්ණනාදසමා. 

අත්ථකාමවග්යගොපඤ්චයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

යලොසකතිස්සකයපො , යවළුකිංමකසම්පිච; 

යරොහිණීආරාමදූසිං, වාරුණීදූසයවදබ්බිං; 
නක්ඛත් ිංදුම්යමධිංදසාති. 

පඨයමොපණ්ණාසයකො. 
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6. ආසීසෙග්ය ො 

[51] 1. මහාසීලවජා කවණ්ණනා 

ආසීයසයථෙ පුරියසොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ඔස්සට්ඨවීරියිං භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි.  ඤ්හි සත්ථා ‘‘සච්චිං කර ත්විං

භික්ඛු ඔස්සට්ඨවීරියයොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, භන්ය ’’ති ච වුත්ය  ‘‘කස්මා

ත්විංභික්ඛු එවරූයපනියොනිකසාසයනපබ්බජිත්වාවීරියිංඔස්සජි, පුබ්යබ
පණ්ඩි ාරජ්ජා පරිහායිත්වාපිඅත් යනොවීරියයඨත්වාවනට්ඨම්පියසිංපුන
උප්පාදයිිංසූ’’තිවත්වා අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
රඤ්යඤො අග්ගමයහසියාකුච්ඡිම්හිනිබ්බත්ය ො.  ස්සනාමග්ගහණදිවයස 

‘‘සීලවකුමායරො’’ති නාමිං අකිංසු. යසො යසොළසවස්සුද්යදසියකොව
සබ්බසිප්යපසු නිප්ඵත්තිිං පත්වා අපරභායග පිතු අච්චයයන රජ්යජ
පතිට්ඨිය ො මහාසීලවරාජා නාම අයහොසි ධම්මියකො ධම්මරාජා. යසො

නගරස්ස චතූසු ද්වායරසු ච ස්යසො, මජ්යඣ එකිං, නියවසනද්වායර

එකන්ති නිච්චිංඡ දානසාලායයොකාරායපත්වාකපණද්ධිකානිංදානිංයදති, 

සීලිං රක්ඛති, උයපොසථකම්මිං කයරොති, ඛන්තියමත් ානුද්දයසම්පන්යනො
අඞ්යක නිසින්නිං පුත් ිං පරිය ොසයමායනො විය සබ්බසත්ය 
පරිය ොසයමායනො ධම්යමන රජ්ජිං කායරති.  ස්යසයකො අමච්යචො
අන්ය පුයර පදුබ්භිත්වා අපරභායග පාකයටො ජාය ො. අමච්චා රඤ්යඤො
ආයරොයචසුිං. රාජා පරිග්ගණ්හන්ය ො අත් නා පච්චක්ඛය ො ඤත්වා  ිං

අමච්චිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘අන්ධබාල අයුත් ිං ය  ක ිං, න ත්විං මම

විජිය  වසිතුිං අරහසි, අත් යනො ධනඤ්ච පුත් දායර ච ගයහත්වා
අඤ්ඤත්ථ යාහී’’ති රට්ඨා පබ්බායජසි. යසො නික්ඛමිත්වා කාසිරට්ඨිං
අතික්කම්ම යකොසලජනපදිං ගන්ත්වා යකොසලරාජානිං උපට්ඨහන්ය ො 
අනුක්කයමනරඤ්යඤොඅබ්භන් රියකොවිස්සාසියකොජාය ො. 

යසො එකදිවසිං යකොසලරාජානිං ආහ – ‘‘යදව බාරාණසිරජ්ජිං නාම 

නිම්මක්ඛිකමධුපටලසදිසිං, රාජා අතිමුදුයකො, අප්යපයනව බලවාහයනන
සක්කා බාරාණසිරජ්ජිං ගණ්හිතු’’න්ති. රාජා  ස්ස වචනිං සුත්වා

‘‘බාරාණසිරජ්ජිං නාම මහා, අයඤ්ච ‘අප්යපයනව බලවාහයනන සක්කා

බාරාණසිරජ්ජිං ගණ්හිතු’න්ති ආහ, කිං නු යඛො පන පයුත් කයචොයරො

සියා’’ති චින්ය ත්වා ‘‘පයුත් යකොසි මඤ්යඤ’’ති ආහ. ‘‘නාහිං, යදව, 

පයුත් යකො, සච්චයමවවදාමි.සයචයමනසද්දහථ, මනුස්යසයපයසත්වා 

පච්චන් ගාමිං හනායපථ, ය  මනුස්යස ගයහත්වා අත් යනො සන්තිකිං
නීය  ධනිං දත්වා විස්සජ්යජස්සතී’’ති. රාජා ‘‘අයිං අතිවිය සූයරො හුත්වා

වදති, වීමිංසිස්සාමි  ාවා’’ති අත් යනො පුරියස යපයසත්වා පච්චන් ගාමිං
හනායපසි. මනුස්සා ය  යචොයර ගයහත්වා බාරාණසිරඤ්යඤො දස්යසසුිං.

රාජා ය  දිස්වා ‘‘ ා ා, කස්මා ගාමිං හනථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘ජීවිතුිං

අසක්යකොන් ා, යදවා’’ති වුත්ය  රාජා ‘‘අථ කස්මා මම සන්තිකිං
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පටුන 

නාගමිත්ථ, ඉය ොදානිපට්ඨායඑවරූපිංකම්මිංමාකරිත්ථා’’තිය සිං ධනිං
දත්වා විස්සජ්යජසි. ය  ගන්ත්වා යකොසලරඤ්යඤො  ිං පවත්තිිං
ආයරොයචසුිං.යසො එත් යකනාපිගන්තුිංඅවිසහන්ය ොපුනමජ්යඣජනපදිං
හනායපසි. ය පි යචොයර රාජා  යථව ධනිං දත්වා විස්සජ්යජසි. යසො

එත් යකනාපිඅගන්ත්වාපුනයපයසත්වාඅන් රවීථියිං විලුම්පායපසි, රාජා
ය සම්පි යචොරානිං ධනිං දත්වා විස්සජ්යජසියයව.  දා යකොසලරාජා 

‘‘අතිවිය ධම්මියකො රාජා’’ති ඤත්වා ‘‘බාරාණසිරජ්ජිං ගයහස්සාමී’’ති
බලවාහනිංආදාය නියොසි. 

 දා පන බාරාණසිරඤ්යඤො මත් වාරයණපි අභිමුඛිං ආගච්ඡන්ය  
අනිවත් නධම්මා අසනියාපි සීයස ප න්තියා අසන් සනසභාවා
සීලවමහාරාජස්ස රුචියා සති සකලජම්බුදීයප රජ්ජිං ගයහතුිං සමත්ථා
සහස්සමත් ා අයභජ්ජවරසූරා මහායයොධා යහොන්ති. ය  ‘‘යකොසලරාජා

ආගච්ඡතී’’ති සුත්වා රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, යකොසලරාජා කර

‘බාරාණසිරජ්ජිංගණ්හිස්සාමී’තිආගච්ඡති, ගච්ඡාම, නිංඅම්හාකිංරජ්ජසීමිං

අයනොක්කන් යමව යපොයථත්වා ගණ්හාමා’’ති වදිිංසු. රාජා ‘‘ ා ා, මිං

නිස්සාය අඤ්යඤසිංකලමනකච්චිං නත්ථි, රජ්ජත්ථියකො රජ්ජිං ගණ්හාතු, 
මාගමිත්ථා’’ති නිවායරසි. යකොසලරාජා රජ්ජසීමිං අතික්කමිත්වා

ජනපදමජ්ඣිං පාවිසි.අමච්චාපුනපිරාජානිංඋපසඞ්කමිත්වා යථවවදිිංසු, 
රාජාපුරිමනයයයනව නිවායරසි.යකොසලරාජාබහිනගයරඨත්වා‘‘රජ්ජිංවා
යදතු යුද්ධිං වා’’ති සීලවමහාරාජස්ස සාසනිං යපයසසි. රාජා  ිං සුත්වා

‘‘නත්ථිමයාසද්ධිිංයුද්ධිං, රජ්ජිංගණ්හාතූ’’ති පටිසාසනිංයපයසසි.පුනපි

අමච්චා රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘යදව, නමයිං යකොසලරඤ්යඤො නගරිං

පවිසිතුිංයදම, බහිනගයරයයවනිංයපොයථත්වාගණ්හාමා’’තිආහිංසු, රාජා
පුරිමනයයයනව නිවායරත්වා නගරද්වාරානි විවරායපත්වා සද්ධිිං 
අමච්චසහස්යසන මහා යලපල්ලඞ්කමජ්යඣනිසීදි. 

යකොසලරාජාමහන්ය නබලවාහයනනබාරාණසිිංපාවිසි.යසොඑකම්පි 
පටිසත්තුිං අපස්සන්ය ො රඤ්යඤො නියවසනද්වාරිං ගන්ත්වා
අමච්චගණපරිවුය ො අපාරු ද්වායර නියවසයන අලඞ්ක පටියත් ිං 
මහා ලිං ආරුය්හ නිසින්නිං නිරාපරාධිං සීලවමහාරාජානිං සද්ධිිං

අමච්චසහස්යසනගණ්හායපත්වා ‘‘ගච්ඡථ, ඉමිං රාජානිංසද්ධිිං අමච්යචහි
පච්ඡාබාහිංගාළ්හබන්ධනිංබන්ධිත්වාආමකසුසානිං යනත්වාගලප්පමායණ

ආවායටඛනිත්වායථාඑයකොපිහත්ථිංඋක්ඛිපිතුිංනසක්යකොති, එවිං පිංසුිං

පක්ඛිපිත්වානිඛනථ, රත්තිිංසිඞ්ගාලාආගන්ත්වාඑය සිංකා බ්බයුත් කිං 
කරිස්සන්තී’’තිආහ.මනුස්සායචොරරඤ්යඤොආණිංසුත්වාරාජානිංසද්ධිිං
අමච්යචහි පච්ඡාබාහිං ගාළ්හබන්ධනිං බන්ධිත්වා නික්ඛමිිංසු.  ස්මිම්පි
කායල සීලවමහාරාජා යචොරරඤ්යඤො ආඝා මත් ම්පි නාකාසි. ය සුපි
අමච්යචසු එවිං බන්ධිත්වානීයමායනසු එයකොපි රඤ්යඤො වචනිං භින්දිතුිං
සමත්යථොනාමනායහොසි.එවිංසුවිනී ාකරස්සපරිසා. අථ ය රාජපුරිසා
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පටුන 

සාමච්චිං සීලවමහාරාජානිං ආමකසුසානිං යනත්වා ගලප්පමායණආවායට

ඛනිත්වා සීලවමහාරාජානිංමජ්යඣ, උයභොසුපස්යසසුයසසඅමච්යචතිඑවිං 
සබ්යබපි ආවායටසු ඔ ායරත්වා පිංසුිං ආකරිත්වා ඝනිං ආයකොයටත්වා
අගමිංසු. දා සීලවමහාරාජාඅමච්යචආමන්ය ත්වා‘‘යචොරරඤ්යඤොඋපරි

යකොපිංඅකත්වායමත් ිංඑවභායවථ,  ා ා’’තිඔවදි. 

අථඅඩ්ඪරත් සමයය‘‘මනුස්සමිංසිංඛාදිස්සාමා’’තිසිඞ්ගාලා ආගමිිංසු.

ය දිස්වාරාජාචඅමච්චාචඑකප්පහායරයනවසද්දමකිංසු, සිඞ්ගාලාභී ා 
පලායිිංසු. ය  නිවත්තිත්වා ඔයලොයකන් ා පච්ඡය ො කස්සචි
අනාගමනභාවිංඤත්වාපුන පච්චාගමිිංසු.ඉ යරපි යථවසද්දමකිංසු.එවිං
යාව තියිංපලායිත්වාපුනඔයලොයකන් ා ය සුඑකස්සපිඅනාගමනභාවිං
ඤත්වා‘‘වජ්ඣප්පත් ාඑය භවිස්සන්තී’’තිසූරා හුත්වානිවත්තිත්වාපුන
ය සු සද්දිං කයරොන්ය සුපි න පලායිිංසු. යජට්ඨකසිඞ්ගායලො රාජානිං

උපගඤ්ඡි, යසසා සිඞ්ගාලා යසසානිං අමච්චානිං සන්තිකිං අගමිංසු.
උපායකුසයලො රාජා ස්සඅත් යනොසන්තිකිංආග භාවිංඤත්වාඩිංසිතුිං
ඔකාසිං යදන්ය ො විය ගීවිං උක්ඛිපිත්වා  ිං ගීවාය ඩිංසමානිං

හනුකට්ඨියකන ආකඩ්ඪිත්වා යන්ය  පක්ඛිපිත්වා විය ගාළ්හිං ගණ්හි, 
නාගබයලන රඤ්ඤා හනුකට්ඨියකන ආකඩ්ඪිත්වා ගීවාය ගාළ්හිං
ගහි සිඞ්ගායලො අත් ානිං යමොයචතුිං අසක්යකොන්ය ො මරණභය ජ්ජිය ො
මහාවිරවිං විරවි.අවයසසාසිඞ්ගාලා ස්ස ිංඅට්ටස්සරිංසුත්වා ‘‘එයකන
පුරියසන සුග්ගහිය ො භවිස්සතී’’ති අමච්යච උපසඞ්කමිතුිං අසක්යකොන් ා
මරණභය ජ්ජි ාසබ්යබපලායිිංසු. රඤ්යඤොහනුකට්ඨියකනදළ්හිංකත්වා
ගහි සිඞ්ගායල අපරාපරිං සඤ්චරන්ය  පිංසු සිථිලා අයහොසි. යසොපි
සිඞ්ගායලො මරණභයභීය ො චතූහි පායදහි රඤ්යඤො උපරිභායග පිංසුිං

අපබූහි, රාජා පිංසුයනො සිථිලභාවිං ඤත්වා සිඞ්ගාලිං විස්සජ්යජත්වා
නාගබයලො ථාමසම්පන්යනො අපරාපරිං සඤ්චරන්ය ො උයභො හත්යථ
උක්ඛිපිත්වා ආවාටමුඛවට්ටියිං ඔලුබ්භ වා ච්ඡින්නවලාහයකො විය
නික්ඛමිත්වා ඨිය ො අමච්යච අස්සායසත්වා පිංසුිං වියූහිත්වා සබ්යබ
උද්ධරිත්වාඅමච්චපරිවුය ොආමකසුසායනඅට්ඨාසි. 

 ස්මිිං සමයය මනුස්සා එකිං ම මනුස්සිං ආමකසුසායන ඡඩ්යඩන් ා
ද්වින්නිං යක්ඛානිං සීමන් රිකාය ඡඩ්යඩසුිං. ය  යක්ඛා  ිං ම මනුස්සිං

භායජතුිංඅසක්යකොන් ා‘‘නමයිංඉමිංභායජතුිංසක්යකොම, අයිංසීලවරාජා 

ධම්මියකො, එසයනොභායජත්වා දස්සති, එ ස්සසන්තිකිංගච්ඡාමා’’ති  ිං
ම මනුස්සිං පායද ගයහත්වා ආකඩ්ඪන් ා රඤ්යඤො සන්තිකිං ගන්ත්වා

‘‘යදව, අම්හාකිං ඉමිං ම කිං භායජත්වා යදහී’’ති ආහිංසු. ‘‘යභො යක්ඛා, 

අහිං ඉමිංතුම්හාකිංභායජත්වාදයදයෙිං, අපරිසුද්යධොපනම්හි, න්හායිස්සාමි
 ාවා’’ති. යක්ඛා යචොරරඤ්යඤො ඨපි ිං වාසි උදකිං අත් යනො
ආනුභායවන ආහරිත්වා රඤ්යඤො න්හානත්ථාය අදිංසු. න්හත්වා ඨි ස්ස

සිංහරිත්වා ඨපිය  යචොරරඤ්යඤො සාටයක ආහරිත්වා අදිංසු, ය  
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නිවායසත්වා ඨි ස්ස චතුජ්ජාතියගන්ධසමුග්ගිං ආහරිත්වා අදිංසු, ගන්යධ 
විලිම්පිත්වා ඨි ස්ස සුවණ්ණසමුග්යග මණි ාලවණ්යටසු ඨපි ානි
නානාපුප්ඵානි ආහරිත්වාඅදිංසු.පුප්ඵානිපිළන්ධිත්වාඨි කායල ‘‘අඤ්ඤිං

කිං කයරොමා’’ති පුච්ඡිිංසු. රාජා අත් යනො ඡා කාකාරිං දස්යසසි, ය 

ගන්ත්වා යචොරරඤ්යඤොසම්පාදි ිංනානග්ගරසයභොජනිංආහරිත්වා අදිංසු, 
රාජාන්හා ානුලිත්ය ො සුමණ්ඩි ප්පසාධිය ොනානග්ගරසයභොජනිංභුඤ්ජි.
යක්ඛා යචොරරඤ්යඤො ඨපි ිං වාසි පානීයිං සුවණ්ණභිඞ්කායරයනව
සුවණ්ණසරයකනපි සද්ධිිං ආහරිිංසු. අථස්ස පානීයිං පිවිත්වා මුඛිං 
වික්ඛායලත්වා හත්යථ යධොවිත්වා ඨි කායල යචොරරඤ්යඤො සම්පාදි ිං 
පඤ්චසුගන්ධිකසුපරිභාවි ිං  ම්බූලිං ආහරිත්වා අදිංසු.  ිං ඛාදිත්වා

ඨි කායල ‘‘අඤ්ඤිං කිං කයරොමා’’ති පුච්ඡිිංසු. ගන්ත්වා යචොරරඤ්යඤො
උස්සීසයකනික්ඛිත් ිං මඞ්ගලඛග්ගිංආහරථාති.  ම්පි ගන්ත්වාආහරිිංසු.
රාජා  ිං ඛග්ගිං ගයහත්වා  ිං ම මනුස්සිං උජුකිං ඨපායපත්වා
මත්ථකමජ්යඣ අසිනා පහරිත්වා ද්යව යකොට්ඨායස කත්වා ද්වින්නිං

යක්ඛානිංසමවිභත් යමවවිභජිත්වාඅදාසි, දත්වාචපනඛග්ගිංයධොවිත්වා 
සන්නය්හිත්වාඅට්ඨාසි.අථය යක්ඛාමනුස්සමිංසිංඛාදිත්වාසුහි ාහුත්වා 

තුට්ඨචිත් ා ‘‘අඤ්ඤිං ය , මහාරාජ, කිං කයරොමා’’ති පුච්ඡිිංසු. ය න හි

තුම්යහ අත් යනො ආනුභායවන මිං යචොරරඤ්යඤො සිරිගබ්යභ ඔ ායරථ, 
ඉයමචඅමච්යචඅත් යනොඅත් යනො යගයහසුපතිට්ඨායපථාති.ය ‘‘සාධු
යදවා’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා ථාඅකිංසු. 

 ස්මිිං සමයය යචොරරාජා අලඞ්ක සිරිගබ්යභ සිරිසයනපිට්යඨ
නිපන්යනො නිද්දායති.රාජා ස්සපමත් ස්සනිද්දායන් ස්සඛග්ග යලන
උදරිං පහරි. යසො භීය ො පබුජ්ඣිත්වා දීපායලොයකන සීලවමහාරාජානිං
සඤ්ජානිත්වා සයනා උට්ඨාය සතිිං උපට්ඨයපත්වා ඨිය ො රාජානිං ආහ

‘‘මහාරාජ, එවරූපාය රත්තියා ගහි ාරක්යඛ පිහි ද්වායර භවයන
ආරක්ඛමනුස්යසහි නියරොකායස ඨායන ඛග්ගිං සන්නය්හිත්වා
අලඞ්ක පටියත්ය ොකථිංනාමත්විංඉමිංසයනපිට්ඨිංආගය ොසී’’ති.රාජා 
අත් යනොආගමනාකාරිංසබ්බිංවිත්ථාරය ොකයථසි. ිංසුත්වායචොරරාජා

සිංවිග්ගමානයසො ‘‘මහාරාජ, අහිංමනුස්සභූය ොපිසමායනොතුම්හාකිංගුයණ

න ජානාමි, පයරසිං යලොහි මිංසඛාදයකහි පන කක්ඛයළහි ඵරුයසහි

යක්යඛහි ව ගුණාඤා ා, න දානාහිං, නරින්ද, එවරූයප සීලසම්පන්යන
 යි දුබ්භිස්සාමී’’ති ඛග්ගිං ආදාය සපථිං කත්වා රාජානිං ඛමායපත්වා
මහාසයයනනිපජ්ජායපත්වාඅත් නා ඛුද්දකමඤ්චයකනිපජ්ජිත්වාපභා ාය
රත්තියා උට්ඨිය  සූරියය යභරිිං චරායපත්වා සබ්බයසනියයො ච
අමච්චබ්රාහ්මණගහපතියක ච සන්නිපා ායපත්වා ය සිං පුරය ො ආකායස 
පුණ්ණචන්දිං උක්ඛිපන්ය ො විය සීලවරඤ්යඤො ගුයණ කයථත්වා
පරිසමජ්යඣයයව පුන රාජානිං ඛමායපත්වා රජ්ජිං පටිච්ඡායපත්වා

‘‘මහාරාජ, ඉය ො පට්ඨාය තුම්හාකිං උප්පන්යනො යචොරූපද්දයවො මය්හිං

භායරො, මයා ගහි ාරක්ඛා තුම්යහ රජ්ජිං කයරොථා’’ති වත්වා 
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යපසුඤ්ඤකාරකස්ස ආණිං කායරත්වා අත් යනො බලවාහනිං ආදාය
සකරට්ඨයමවගය ො. 

සීලවරාජාපි යඛො අලඞ්ක පටියත්ය ො යස ච්ඡත් ස්ස යහට්ඨා 
සරභපාදයක කඤ්චනපල්ලඞ්යක නිසින්යනො අත් යනො සම්පත්තිිං
ඔයලොයකත්වා ‘‘අයඤ්ච එවරූපා සම්පත්ති අමච්චසහස්සස්ස ච

ජීවි පටිලායභොමයිවීරියිං අකයරොන්ය නකඤ්චි අභවිස්ස, වීරියබයලන

පනාහිංනට්ඨඤ්චඉමිංයසිංපටිලභිිං, අමච්චසහස්සස්සච ජීවි දානිංඅදාසිිං, 
ආසච්යඡදිං ව අකත්වාවීරියයමවකත් බ්බිං.ක වීරියස්සහිඵලිං නාම
එවිංසමිජ්ඣතී’’තිචින්ය ත්වාඋදානවයසනඉමිංගාථමාහ– 

51. 

‘‘ආසීයසයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයෙපණ්ඩිය ො; 

පස්සාමියවොහිංඅත් ානිං, යථාඉච්ඡිිං ථාඅහූ’’ති. 

 ත්ථ ආසීයසයථොති ‘‘එවාහිං වීරියිං ආරභන්ය ො ඉමම්හා දුක්ඛා

මුච්චිස්සාමී’’තිඅත් යනොවීරියබයලනආසිංකයරොයථව. නනිබ්බින්යදෙය

පණ්ඩියතොති පණ්ඩිය ො උපායකුසයලො යුත් ට්ඨායන වීරියිං කයරොන්ය ො

‘‘අහිං ඉමස්ස වීරියස්ස ඵලිං න ලභිස්සාමී’’ති න උක්කණ්යඨයෙ, 

ආසච්යඡදිංකයරයොතිඅත්යථො. පස්සාමියෙොහංඅත්තානන්ති එත්ථ යෙොති

නිපා මත් ිං, අහිංඅජ්ජ අත් ානිංපස්සාමි. ෙථාඉච්ඡංතථාඅහූතිඅහඤ්හි
ආවායට නිඛාය ො  ම්හා දුක්ඛා මුච්චිත්වා පුන අත් යනො රජ්ජසම්පත්තිිං

ඉච්ඡිිං, යසො අහිං ඉමිං සම්පත්තිිං පත් ිං අත් ානිං පස්සාමි. යයථවාහිං

පුබ්යබඉච්ඡිිං,  යථවයම අත් ාජාය ොති.එවිංයබොධිසත්ය ො‘‘අයහොව 
යභොසීලසම්පන්නානිංවීරියඵලිංනාම සමිජ්ඣතී’’තිඉමායගාථායඋදානිං
උදායනත්වායාවජීවිංපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිං ගය ො. 

සත්ථාපි ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, 
සච්චපරියයොසායන ඔස්සට්ඨවීරියයො භික්ඛු අරහත්ය  පතිට්ඨාසි. සත්ථා
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා පදුට්ඨාමච්යචො

යදවදත්ය ො අයහොසි, අමච්චසහස්සිං බුද්ධපරිසා, සීලවමහාරාජා පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

මහාසීලවජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[52] 2. චූළජනකජා කවණ්ණනා 

ොෙය යථෙ පුරියසොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො

ඔස්සට්ඨවීරියයමවාරබ්භ කයථසි.  ත්ථ යිං වත් බ්බිං,  ිං සබ්බිං 

 හාජනකජාතයක (ජා.2.22.123ආදයයො)ආවිභවිස්සති. ජනකරාජා පන 

යස ච්ඡත් ස්සයහට්ඨානිසින්යනොඉමිංගාථමාහ– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ආසීසෙග්ය ො 
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52. 

‘‘වායයමයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයෙපණ්ඩිය ො; 

පස්සාමියවොහිංඅත් ානිං, උදකාථලමුබ්භ ’’න්ති. 

 ත්ථ ොෙය යථොති වායාමිං කයරොයථව. උදකා ථ මුබ්භතන්ති
උදකය ො ථලමුත්තිණ්ණිං ථයල පතිට්ඨි ිං අත් ානිං පස්සාමීති. ඉධාපි

ඔස්සට්ඨවීරියයො භික්ඛු අරහත් ිං පත්ය ො, ජනකරාජා සම්මාසම්බුද්යධොව
අයහොසීති. 

චූළජනකජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[53] 3. පුණ්ණපාතිජා කවණ්ණනා 

තයථෙ පුණ්ණා පාතියෙොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
විසවාරුණිිං ආරබ්භ කයථසි. එකිං සමයිං සාවත්ථියිං සුරාධුත් ා

සන්නිපතිත්වා මන් යිිංසු – ‘‘සුරාමූලිං යනො ඛීණිං, කහිං නු යඛො

ලභිස්සාමා’’ති. අයථයකො කක්ඛළධුත්ය ො ආහ ‘‘මා චින් යිත්ථ, 

අත්යථයකොඋපායයො’’ති.‘‘ක යරොඋපායයොනාමා’’ති? ‘‘අනාථපිණ්ඩියකො

අඞ්ගුලිමුද්දිකා පිළන්ධිත්වා මට්ඨසාටකනිවත්යථො රාජුපට්ඨානිං ගච්ඡති, 
මයිංසුරාපාතියිං විසඤ්ඤීකරණිංයභසජ්ජිංපක්ඛිපිත්වාආපානිංසජ්යජත්වා
නිසීදිත්වා අනාථපිණ්ඩිකස්ස ආගමනකායල ‘ඉය ො එහි මහායසට්ඨී’ති
පක්යකොසිත්වා  ිං සුරිං පායයත්වා විසඤ්ඤීභූ ස්ස අඞ්ගුලිමුද්දිකා ච
සාටයකචගයහත්වා සුරාමූලිංකරිස්සාමා’’ති.ය ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වා

 ථා කත්වා යසට්ඨිස්ස ආගමනකායල පටිමග්ගිං ගන්ත්වා ‘‘සාමි, ඉය ො

 ාවආගච්ඡථ, අයිං අම්හාකිංසන්තියකඅතිමනාපාසුරා, යථොකිංපිවිත්වා

ගච්ඡථා’’ති වදිිංසු. යසො ාපන්යනො අරියසාවයකො කිං සුරිං පිවිස්සති, 
අනත්ථියකො සමායනොපි පන ‘‘ඉයම ධුත්ය  පරිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති ය සිං
ආපානභූමිිංගන්ත්වාය සිංකරියිංඔයලොයකත්වා‘‘අයිං සුරාඉයමහිඉමිනා
නාම කාරයණන යයොජි ා’’ති ඤත්වා ‘‘ඉය ො දානි පට්ඨාය ඉයම ඉය ො 

පලායපස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා ආහ – ‘‘හයර දුට්ඨධුත් ා, තුම්යහ
‘සුරාපාතියිං යභසජ්ජිංපක්ඛිපිත්වාආග ාගය පායයත්වාවිසඤ්ඤීකත්වා
විලුම්පිස්සාමා’ති ආපානමණ්ඩලිංසජ්යජත්වානිසින්නායකවලිංඉමිංසුරිං

වණ්යණථ, එයකොපි  ිං උක්ඛිපිත්වා පිවිතුිං න උස්සහති. සයච අයිං

අයයොජි ා අස්ස, ඉමිං තුම්යහව පියවයොථා’’ති ය  ධුත්ය   ජ්යජත්වා
 ය ො පලායපත්වා අත් යනො යගහිං ගන්ත්වා ‘‘ධුත්ය හි ක කාරණිං 
 ථාග ස්ස ආයරොයචස්සාමී’’ති චින්ය න්ය ො යජ වනිං ගන්ත්වා
ආයරොයචසි. සත්ථා ‘‘ඉදානි  ාව ගහපති ය  ධුත් ා  ිං වඤ්යචතුකාමා

ජා ා, පුබ්යබ පන පණ්ඩිය පි වඤ්යචතුකාමා අයහසු’’න්ති වත්වා ය න
යාචිය ොඅතී ිංආහරි. 
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අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
බාරාණසියසට්ඨිඅයහොසි. දායපය ධුත් ාඑවයමවසම්මන්ය ත්වාසුරිං
යයොයජත්වා බාරාණසියසට්ඨිස්ස ආගමනකායල පටිමග්ගිං ගන්ත්වා
එවයමව කථයිිංසු. යසට්ඨි අනත්ථියකොපි හුත්වා ය  පරිග්ගණ්හිතුකායමො

ගන්ත්වා ය සිං කරියිං ඔයලොයකත්වා ‘‘ඉදිං නායමය  කාතුකාමා, 

පලායපස්සාමියන ඉය ො’’තිචින්ය ත්වාඑවමාහ‘‘යභොන්ය ො, ධුත් ාසුරිං

පිවිත්වාරාජකුලිංගන්තුිංනාම අයුත් ිං, රාජානිංදිස්වාපුන ආගච්ඡන්ය ො

ජානිස්සාමි, තුම්යහඉයධවනිසීදථා’’ති රාජුපට්ඨානිංගන්ත්වාපච්චාගඤ්ඡි.

ධුත් ා ‘‘ඉය ො එථ, සාමී’’ති. යසොපි  ත්ථ ගන්ත්වා යභසජ්යජන
සිංයයොජි ා සුරාපාතියයො ඔයලොයකත්වා එවමාහ ‘‘යභොන්ය ො ධුත් ා 

තුම්හාකිං කරියා මය්හිං න රුච්චති, තුම්හාකිං සුරාපාතියයො යථාපූරි ාව

ඨි ා, තුම්යහයකවලිංසුරිංවණ්යණථ, නපනපිවථ.සචායිංමනාපාඅස්ස, 

තුම්යහපි පියවයොථ, ඉමාය පන විසසිංයුත් ාය භවි බ්බ’’න්ති ය සිං
මයනොරථිංභින්දන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

53. 

‘‘ යථවපුණ්ණාපාතියයො, අඤ්ඤායිංවත් ය කථා; 

ආකාරයණනජානාමි, නචායිංභද්දිකාසුරා’’ති. 

 ත්ථ තයථොති යථා මයා ගමනකායල දිට්ඨා, ඉදානිපි ඉමා

සුරාපාතියයො යථවපුණ්ණා. අඤ්ඤාෙංෙත්තයතකථාතියාඅයිංතුම්හාකිං

සුරාවණ්ණනකථා වත් ති, සා අඤ්ඤාව අභූ ා අ ච්ඡා. යදි හි එසා සුරා

මනාපා අස්ස, තුම්යහපි පියවයොථ, උපඩ්ඪපාතියයො අවසිස්යසයයිං.

තුම්හාකිංපනඑයකනාපිසුරාන ළි ා. ආකාරයණනජානාමීති ස්මාඉමිනා

කාරයණන ජානාමි. න චාෙං භද්දිකා සුරාති ‘‘යනවායිං භද්දිකා සුරා, 
විසසිංයයොජි ාය එ ායභවි බ්බ’’න්තිධුත්ය නිග්ගණ්හිත්වායථානපුන

එවරූපිං කයරොන්ති,  ථා ය   ජ්යජත්වා විස්සජ්යජසි. යසො යාවජීවිං
දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිං ගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

ධුත් ාඑ රහිධුත් ා, බාරාණසියසට්ඨිපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

පුණ්ණපාතිජා කවණ්ණනා තියා. 

[54] 4. කිංඵලජා කවණ්ණනා 

නාෙං රුක්යඛො දුරාරුහාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
ඵලකුසලිං උපාසකිංආරබ්භකයථසි.එයකොකරසාවත්ථිවාසීකුටුම්බියකො
බුද්ධප්පමුඛිං භික්ඛුසඞ්ඝිංනිමන්ය ත්වාඅත් යනොආරායමනිසීදායපත්වා
යාගුඛජ්ජකිං දත්වා උයොනපාලිං ආණායපසි ‘‘භික්ඛූහි සද්ධිිං උයොයන
විචරිත්වා අයොනිං අම්බාදීනි නානාඵලානි යදහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති
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පටිස්සුණිත්වා භික්ඛූසඞ්ඝමාදාය උයොයන විචරන්ය ො රුක්ඛිං

උල්යලොයකත්වාව‘‘එ ිංඵලිංආමිං, එ ිංනසුපක්කිං, එ ිං සුපක්ක’’න්ති

ජානාති. යිං යසො වදති,  ිං  යථව යහොති. භික්ඛූ ගන්ත්වා  ථාග ස්ස 

ආයරොයචසුිං ‘‘භන්ය , අයිං උයොනපායලො ඵලකුසයලො භූමියිං ඨිය ොව

රුක්ඛිං උල්යලොයකත්වා ‘එ ිං ඵලිං ආමිං, එ ිං න සුපක්කිං, එ ිං

සුපක්ක’න්ති ජානාති. යිං යසො වදති,  ිං  යථව යහොතී’’ති. සත්ථා ‘‘න, 

භික්ඛයව, අයයමව උයොනපායලො ඵලකුසයලො, පුබ්යබ පණ්ඩි ාපි 
ඵලකුසලායයවඅයහසු’’න්තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
සත්ථවාහකුයලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ය ොපඤ්චහිසකටසය හිවණිජ්ජිං
කයරොන්ය ො එකස්මිිං කායල මහාවත් නිඅටවිිං පත්වා අටවිමුයඛ ඨත්වා
සබ්යබ මනුස්යස සන්නිපා ායපත්වා ‘‘ඉමිස්සා අටවියා විසරුක්ඛා නාම

යහොන්ති, විසපත් ානි, විසපුප්ඵානි, විසඵලානි, විසමධූනි යහොන්තියයව, 

පුබ්යබ තුම්යහහි අපරිභුත් ිං, යිං කඤ්චි පත් ිං වා පුප්ඵිං වා ඵලිං වා
පල්ලවිං වා මිං අපරිපුච්ඡිත්වා මා ඛාදථා’’ති ආහ. ය  ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා අටවිිං ඔ රිිංසු. අටවිමුයඛ ච එකස්මිිං ගාමද්වායර 

කිංඵලරුක්යඛො නාම අත්ථි,  ස්ස ඛන්ධසාඛාපලාසපුප්ඵඵලානි සබ්බානි

අම්බසදිසායනව යහොන්ති. න යකවලිං වණ්ණසණ්ඨානය ොව, 

ගන්ධරයසහිපිස්සආමපක්කානි ඵලානි අම්බඵලසදිසායනව, ඛාදි ානි පන 

හලාහලවිසිං විය  ඞ්ඛණඤ්යඤව ජීවි ක්ඛයිං පායපන්ති. පුරය ො
ගච්ඡන් ාඑකච්යච යලොලපුරිසා‘‘අම්බුරුක්යඛොඅය’’න්තිසඤ්ඤායඵලානි

ඛාදිිංසු, එකච්යච ‘‘සත්ථවාහිං පුච්ඡිත්වාව ඛාදිස්සාමා’’ති හත්යථන

ගයහත්වා අට්ඨිංසු. ය  සත්ථවායහ ආගය  ‘‘අයෙ, ඉමානි අම්බඵලානි
ඛාදාමා’’තිපුච්ඡිිංසු.යබොධිසත්ය ො ‘‘නායිං අම්බරුක්යඛො’’තිඤත්වා ‘‘කිං

ඵලරුක්යඛොනායමස, නායිං අම්බරුක්යඛො, මාඛාදිත්ථා’’තිවායරත්වායය
ඛාදිිංසු.ය පිවමායපත්වාචතුමධුරිං පායයත්වානියරොයගඅකාසි. 

පුබ්යබ පන ඉමස්මිිං රුක්ඛමූයල මනුස්සා නිවාසිං කප්යපත්වා 

‘‘අම්බඵලානී’’ති සඤ්ඤාය ඉමානි විසඵලානි ඛාදිත්වා ජීවි ක්ඛයිං
පාපුණන්ති. පුනදිවයසගාමවාසියනොනික්ඛමිත්වාම මනුස්යසදිස්වාපායද
ගණ්හිත්වා පටිච්ඡන්නට්ඨායන ඡඩ්යඩත්වා සකයටහි සද්ධිිංයයව සබ්බිං
ය සිං සන් කිං ගයහත්වා ගච්ඡන්ති. ය   ිං දිවසම්පි

අරුණුග්ගමනකායලයයව ‘‘මය්හිං බලිබද්යදො භවිස්සති, මය්හිං සකටිං, 
මය්හිං භණ්ඩ’’න්ති යවයගන ිංරුක්ඛමූලිං ගන්ත්වා මනුස්යසනියරොයග 
දිස්වා ‘‘කථිං තුම්යහ ඉමිං රුක්ඛිං ‘නායිං අම්බරුක්යඛො’ති ජානිත්ථා’’ති 

පුච්ඡිිංසු. ය  ‘‘මයිං න ජානාම, සත්ථවාහයජට්ඨයකො යනො ජානාතී’’ති

ආහිංසු. මනුස්සා යබොධිසත් ිං පුච්ඡිිංසු ‘‘පණ්ඩි , කන්ති කත්වා ත්විං

ඉමස්සරුක්ඛස්ස අනම්බරුක්ඛභාවිංඅඤ්ඤාසී’’ති? යසො‘‘ද්වීහිකාරයණහි
අඤ්ඤාසි’’න්තිවත්වාඉමිං ගාථමාහ– 
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‘‘නායිං රුක්යඛොදුරාරුයහො, නපිගාමය ොආරකා; 

ආකාරයණනජානාමි, නායිංසාදුඵයලොදුයමො’’ති. 

 ත්ථ නාෙං රුක්යඛො දුරාරුයහොති අයිං විසරුක්යඛො න දුක්ඛාරුයහො, 

උක්ඛිපිත්වා ඨපි නිස්යසණී විය සුයඛනායරොහිතුිං සක්කාති වදති. නපි

 ා යතො ආරකාති ගාමය ො දූයර ඨිය ොපි න යහොති, ගාමද්වායර

ඨිය ොයයවාති දීයපති. ආකාරයණන ජානාමීති ඉමිනා දුවියධන

කාරයණනාහිංඉමිංරුක්ඛිංජානාමි.කන්ති? නාෙංසාදුඵය ො දුය ොති.සයච

හිඅයිංමධුරඵයලොඅම්බරුක්යඛොඅභවිස්ස, එවිංසුඛාරුළ්යහඅවිදූයර ඨිය 

එ ස්මිිංඑකම්පිඵලිංනතිට්යඨයෙ, ඵලඛාදකමනුස්යසහිනිච්චිංපරිවුය ොව 

අස්ස.එවිංඅහිංඅත් යනොඤායණනපරිච්ඡින්දිත්වාඉමස්සවිසරුක්ඛභාවිං 
අඤ්ඤාසින්තිමහාජනස්සධම්මිංයදයසත්වායසොත්ථිගමනිංගය ො. 

සත්ථාපි ‘‘එවිං, භික්ඛයව, පුබ්යබ පණ්ඩි ාපි ඵලකුසලා අයහසු’’න්ති
ඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාඅනුසන්ධිිංඝයටත්වා ජා කිංසයමොධායනසි–

‘‘ දාපරිසාබුද්ධපරිසාඅයහසුිං, සත්ථවායහොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

කිංඵලජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[55] 5. පඤ්චාවුධජා කවණ්ණනා 

යෙො අලීයනන චිත්යතනාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං 
ඔස්සට්ඨවීරියිංභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි. ඤ්හිභික්ඛුිංසත්ථාආමන්ය ත්වා 

‘‘සච්චිංකරත්විංභික්ඛුඔස්සට්ඨවීරියයොසී’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘සච්චිං, භගවා’’ති 
වුත්ය ‘‘භික්ඛුපුබ්යබපණ්ඩි ාවීරියිංකාතුිංයුත් ට්ඨායනවීරියිංකත්වා 
රජ්ජසම්පත්තිිංපාපුණිිංසූ’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
 ස්ස රඤ්යඤො අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිිං නිබ්බත්ති.  ස්ස
නාමග්ගහණදිවයස අට්ඨසය  බ්රාහ්මයණ සබ්බකායමහි සන් ප්යපත්වා
ලක්ඛණානි පුච්ඡිිංසු. ලක්ඛණකුසලා බ්රාහ්මණා ලක්ඛණසම්පත්තිිං දිස්වා

‘‘පුඤ්ඤසම්පන්යනො, මහාරාජ, කුමායරො තුම්හාකිං අච්චයයන රජ්ජිං

පාපුණිස්සති, පඤ්චාවුධකම්යම පඤ්ඤාය ො පාකයටො ජම්බුදීයප
අග්ගපුරියසො භවිස්සතී’’ති බොකරිිංසු. රාජා බ්රාහ්මණානිං වචනිං සුත්වා
කුමාරස්ස නාමිං ගණ්හන්ය ො ‘‘පඤ්චාවුධකුමායරො’’ති නාමිං අකාසි. අථ

නිංවිඤ්ඤු ිංපත්වායසොළසවස්සුද්යදයසඨි ිංරාජාආමන්ය ත්වා ‘‘ ා , 

සිප්පිං උග්ගණ්හාහී’’ති ආහ. ‘‘කස්ස සන්තියක උග්ගණ්හාමි, යදවා’’ති? 

‘‘ගච්ඡ,  ා , ගන්ධාරරට්යඨ  ක්කසිලනගයර දිසාපායමොක්ඛස්ස

ආචරියස්ස සන්තියක උග්ගණ්හ, ඉදඤ්චස්ස ආචරියභාගිං දජ්යජයොසී’’ති
සහස්සිං දත්වා උයයෙොයජසි. යසො  ත්ථ ගන්ත්වා සිප්පිං සික්ඛිත්වා
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ආචරියයන දින්නිං පඤ්චාවුධිං ගයහත්වා ආචරියිං වන්දිත්වා
 ක්කසිලනගරය ො නික්ඛමිත්වා සන්නද්ධපඤ්චාවුයධො බාරාණසිමග්ගිං 
පටිපජ්ජි. 

යසොඅන් රාමග්යගසියලසයලොමයක්යඛනනාමඅධිට්ඨි ිංඑකිංඅටවිිං 

පාපුණි. අථ නිං අටවිමුයඛ මනුස්සා දිස්වා ‘‘යභො මාණව, මා ඉමිං අටවිිං

පවිස, සියලසයලොමයක්යඛො නායමත්ථ අත්ථි, යසො දිට්ඨදිට්යඨ මනුස්යස
ජීවි ක්ඛයිං පායපතී’’ති වාරයිිංසු. යබොධිසත්ය ො අත් ානිං  ක්යකන්ය ො
අසම්භී යකසරසීයහොවියඅටවිිංපාවිසියයව.  ස්මිිංඅටවිමජ්ඣිංසම්පත්ය 
යසො යක්යඛො  ාලමත්ය ො හුත්වා කූටාගාරමත් ිං සීසිං පත් ප්පමාණානි

අක්ඛීනි, දකලිමකුළමත් ාද්යවදාඨා ච මායපත්වායස මුයඛොකබරකුච්ඡි

නීලහත්ථපායදො හුත්වා යබොධිසත් ස්ස අත් ානිං දස්යසත්වා ‘‘කහිං යාසි, 

තිට්ඨභක්යඛොසියම’’තිආහ.අථනිංයබොධිසත්ය ො ‘‘යක්ඛ, අහිංඅත් ානිං

 ක්යකත්වාඉධපවිට්යඨො, ත්විං අප්පමත්ය ොහුත්වාමිංඋපගච්යඡයොසි.
විසළිය න හි සයරන  ිං විජ්ඣිත්වා එත්යථව පාය ස්සාමී’’ති

සන් ජ්යජත්වාහලාහලවිසළි ිංසරිංසන්නය්හිත්වාමුඤ්චි, යසො යක්ඛස්ස

යලොයමසුයයව අල්ලීයි.  ය ො අඤ්ඤිං,  ය ො අඤ්ඤන්ති එවිං පඤ්ඤාස

සයර මුඤ්චි, සබ්යබ ස්සයලොයමසුයයවඅල්ලීයිිංසු.යක්යඛොසබ්යබපිය 
සයර යඵොයටත්වා අත් යනො පාදමූයලයයව පාය ත්වා යබොධිසත් ිං
උපසඞ්කමි. 

යබොධිසත්ය ො පුනපි  ිං  ජ්යජත්වා ඛග්ගිං කඩ්ඪිත්වා පහරි, 
ය ත්තිිංසඞ්ගුලායය ොඛග්යගොයලොයමසුයයවඅල්ලීයි.අථනිංකණයයන

පහරි, යසොපියලොයමසුයයව අල්ලීයි. ස්සඅල්ලීනභාවිංඤත්වාමුග්ගයරන

පහරි, යසොපියලොයමසුයයවඅල්ලීයි.  ස්සඅල්ලීනභාවිංඤත්වාකුන්ය න

පහරි, යසොපි යලොයමසුයයව අල්ලීයි.  ස්ස අල්ලීනභාවිං ඤත්වා ‘‘යභො

යක්ඛන, ය  අහිං ‘පඤ්චාවුධකුමායරො නාමා’ති සු පුබ්යබො, අහිං  යා

අධිට්ඨි ිං අටවිිං පවිසන්ය ො න ධනුආදීනි  ක්යකත්වා පවිට්යඨො, 

අත් ානිංයයව පන  ක්යකත්වා පවිට්යඨො, අජ්ජ  ිං යපොයථත්වා
චුණ්ණවිචුණ්ණිං කරිස්සාමී’’ති උන්නායදන්ය ො අත් ානිං  ක්යකත්වා 

දක්ඛිණහත්යථන යක්ඛිං පහරි, හත්යථො යලොයමසුයයව අල්ලීයි.

වාමහත්යථන පහරි, යසොපි අල්ලීයි. දක්ඛිණපායදන පහරි, යසොපි අල්ලීයි.

වාමපායදන පහරි, යසොපි අල්ලීයි. ‘‘සීයසන  ිං යපොයථත්වා

චුණ්ණවිචුණ්ණිංකරිස්සාමී’’තිසීයසනපහරි,  ම්පියලොයමසුයයව අල්ලීයි.
යසො පඤ්යචොඩ්ඩිය ො පඤ්චසු ඨායනසුබද්යධො ඔලම්බන්ය ොපිනිබ්භයයො 
නිස්සාරජ්යජොවඅයහොසි. 

යක්යඛො චින්ය සි ‘‘අයිං එයකො පුරිසසීයහො පුරිසාජානීයයො, න 

පුරිසමත්ය ොව, මාදියසනනාමස්සයක්යඛනගහි ස්සසන් ාසමත් ම්පින

භවිස්සති, මයා ඉමිං මග්ගිං හනන්ය න එයකොපි එවරූයපො පුරියසො න
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දිට්ඨපුබ්යබො, කස්මා නු යඛො එස න භායතී’’ති. යසො  ිං ඛාදිතුිං

අවිසහන්ය ො‘‘කස්මානුයඛො, ත්විංමාණව, මරණභයිංන භායසී’’තිපුච්ඡි.

‘‘කිංකාරණා, යක්ඛ, භායිස්සාමි. එකස්මිඤ්හි අත් භායව එකිං මරණිං

නිය යමව, අපිචමය්හිංකුච්ඡිම්හිවජිරාවුධිංඅත්ථි.සයචමිංඛාදිස්සසි,  ිං 

ආවුධිං ජීරායපතුිං න සක්ඛිස්සසි,  ිං ය  අන් ානි ඛණ්ඩාඛණ්ඩිකිං

ඡින්දිත්වා ජීවි ක්ඛයිං පායපස්සති. ඉති උයභොපි නස්සිස්සාම, ඉමිනා 
කාරයණනාහිං න භායාමී’’ති. ඉදිං කර යබොධිසත්ය ො අත් යනො
අබ්භන් යර ඤාණාවුධිං සන්ධාය කයථසි.  ිං සුත්වා යක්යඛො චින්ය සි

‘‘අයිං මාණයවො සච්චයමව භණති, ඉමස්ස පුරිසසීහස්ස සරීරය ො

මුග්ගබීජමත් ම්පි මිංසඛණ්ඩිං මය්හිං කුච්ඡි ජීයරතුිං න සක්ඛිස්සති, 

විස්සජ්යජස්සාමි න’’න්ති මරණභය ජ්ජිය ො යබොධිසත් ිං විස්සජ්යජත්වා

‘‘මාණව, පුරිසසීයහොත්විං, නය අහිංමිංසිංඛාදිස්සාමි, ත්විංඅජ්ජරාහුමුඛා
මුත් චන්යදො විය මම හත්ථය ො මුච්චිත්වා ඤාතිසුහජ්ජමණ්ඩලිං 
ය ොයසන්ය ොයාහී’’තිආහ. 

අථනිංයබොධිසත්ය ොආහ–‘‘යක්ඛ, අහිං ාවගච්ඡිස්සාමි, ත්විංපන 
පුබ්යබපි අකුසලිං කත්වා ලුද්යදො යලොහි පාණි පරරුහිරමිංසභක්යඛො

යක්යඛො හුත්වා නිබ්බත්ය ො. සයච ඉධාපි ඨත්වා අකුසලයමව කරිස්සසි, 

අන්ධකාරා අන්ධකාරයමව ගමිස්සසි, මිං දිට්ඨකාලය ො පට්ඨාය පන න

සක්කා  යා අකුසලිං කාතුිං, පාණාතිපා කම්මිං නාම නිරයය

තිරච්ඡානයයොනියිං යපත්තිවිසයය අසුරකායය චනිබ්බත්ය ති, මනුස්යසසු
නිබ්බත් නිබ්බත් ට්ඨායන අප්පායුකසිංවත් නිකිං යහොතී’’ති එවමාදිනා 

නයයන පඤ්චන්නිං දුස්සීලෙකම්මානිං ආදීනවිං, පඤ්චන්නිං සීලානිං
ආනිසිංසඤ්ච කයථත්වා නානාකාරයණහි යක්ඛිං  ජ්යජත්වා ධම්මිං
යදයසත්වාදයමත්වානිබ්බියසවනිං කත්වාපඤ්චසුසීයලසුපතිට්ඨායපත්වා
 ස්සායයව නිං අටවියා බලිපටිග්ගාහකිං යදව ිං කත්වා අප්පමායදන
ඔවදිත්වා අටවිය ො නික්ඛමිත්වා අටවිමුයඛ මනුස්සානිං ආචික්ඛිත්වා
සන්නද්ධපඤ්චාවුයධො බාරාණසිිං ගන්ත්වා මා ාපි යරො දිස්වා අපරභායග 

රජ්යජපතිට්ඨායධම්යමනරජ්ජිංකායරන්ය ො දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වා
යථාකම්මිං ගය ො. 

සත්ථාපි ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා ඉමිං 
ගාථමාහ– 

55. 

‘‘යයොඅලීයනනචිත්ය න, අලීනමනයසොනයරො; 

භායවතිකුසලිංධම්මිං, යයොගක්යඛමස්සපත්තියා; 

පාපුයණඅනුපුබ්යබන, සබ්බසිංයයොජනක්ඛය’’න්ති. 
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පටුන 

 ත්රායිංපිණ්ඩත්යථො–යයොපුරියසොඅලීයනනඅසිංකුටිය නචිත්ය න 
පකතියාපි අලීනමයනො අලීනජ්ඣාසයයොව හුත්වා අනවජ්ජට්යඨන කුසලිං

සත් තිිං සයබොධිපක්ඛියයභදිංධම්මිංභායවතිවඩ්යඪති, විසායලනචිත්ය න

විපස්සනිං අනුයුඤ්ජතිචතූහියයොයගහියඛමස්සනිබ්බානස්සපත්තියා, යසො
එවිං සබ්බසඞ්ඛායරසු ‘‘අනිච්චිං දුක්ඛිං අනත් ා’’ති තිලක්ඛණිං
ආයරොයපත්වා  රුණවිපස්සනය ො පට්ඨාය උප්පන්යන
යබොධිපක්ඛියධම්යම භායවන්ය ො අනුපුබ්යබන එකසිංයයොජනම්පි
අනවයසයසත්වා සබ්බසිංයයොජනක්ඛයකරස්ස චතුත්ථමග්ගස්ස
පරියයොසායන උප්පන්නත් ා ‘‘සබ්බසිංයයොජනක්ඛයයො’’ති සඞ්ඛෙිං ග ිං
අරහත් ිංපාපුයණයොති. 

එවිං සත්ථා අරහත්ය න ධම්මයදසනාය කූටිං ගයහත්වා මත්ථයක

චත් ාරි සච්චානි පකායසසි, සච්චපරියයොසායන යසො භික්ඛු අරහත් ිං 
පාපුණි. සත්ථා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

යක්යඛො අඞ්ගුලිමායලො අයහොසි, පඤ්චාවුධකුමායරො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

පඤ්චාවුධජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[56] 6. කඤ්චනක්ඛන්ධජා කවණ්ණනා 

යෙො පහට්යඨන චිත්යතනාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
අඤ්ඤ රිං භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. එයකො කර සාවත්ථිවාසී කුලපුත්ය ො
සත්ථු ධම්මයදසනිං සුත්වා ර නසාසයන උරිං දත්වා පබ්බජි. අථස්ස

ආචරියුපජ්ඣායා ‘‘ආවුයසො, එකවියධන සීලිං නාම, දුවියධන, තිවියධන, 

චතුබ්බියධන, පඤ්චවියධන, ඡබ්බියධන, සත් වියධන, අට්ඨවියධන, 

නවවියධන, දසවියධන, බහුවියධන සීලිං නාම. ඉදිං චූළසීලිං නාම, ඉදිං

මජ්ඣිමසීලිංනාම, ඉදිං මහාසීලිංනාම. ඉදිං පාතියමොක්ඛසිංවරසීලිංනාම, 

ඉදිං ඉන්ද්රියසිංවරසීලිං නාම, ඉදිං ආජීවපාරිසුද්ධිසීලිං නාම, ඉදිං
පච්චයපටියසවනසීලිං නාමා’’ති සීලිං ආචික්ඛන්ති. යසො චින්ය සි ‘‘ඉදිං

සීලිං නාම අතිබහු, අහිං එත් කිං සමාදාය වත්තිතුිං න සක්ඛිස්සාමි, සීලිං

පූයරතුිං අසක්යකොන් ස්ස ච නාම පබ්බජ්ජාය යකො අත්යථො, අහිං ගිහී

හුත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි ච කරිස්සාමි, පුත් දාරඤ්ච යපොයසස්සාමී’’ති.

එවඤ්ච පන චින්ය ත්වා ‘‘භන්ය , අහිං සීලිං රක්ඛිතුිං න සක්ඛිස්සාමි, 

අසක්යකොන් ස්ස ච නාම පබ්බජ්ජාය යකො අත්යථො, අහිං

හීනායාවත්තිස්සාමි, තුම්හාකිංපත් චීවරිංගණ්හථා’’ති ආහ. 

අථ නිංආහිංසු‘‘ආවුයසොඑවිංසන්ය දසබලිං වන්දිත්වාවයාහී’’තිය 

 ිං ආදාය සත්ථු සන්තිකිං ධම්මසභිං අගමිංසු. සත්ථා දිස්වාව ‘‘කිං, 

භික්ඛයව, අනත්ථිකිංභික්ඛුිංආදායආග ත්ථා’’තිආහ.භන්ය , අයිං භික්ඛු

‘‘අහිං සීලිං රක්ඛිතුිං න සක්ඛිස්සාමී’’ති පත් චීවරිං නියොයදති, අථ නිං 
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මයිං ගයහත්වා ආග ම්හාති. ‘‘කස්මා පන තුම්යහ, භික්ඛයව, ඉමස්ස

භික්ඛුයනො බහුිං සීලිං ආචික්ඛථ. යත් කිං එස රක්ඛිතුිං සක්යකොති, 

 ත් කයමවරක්ඛිස්සති.ඉය ො පට්ඨායතුම්යහඑ ිංමාකඤ්චිඅවචුත්ථ, 

අහයමත්ථකත් බ්බිංජානිස්සාමි, එහි ත්විංභික්ඛු, කිංය බහුනාසීයලන, 

තීණියයව සීලානි රක්ඛිතුිං සක්ඛිස්සසී’’ති? ‘‘රක්ඛිස්සාමි, භන්ය ’’ති.
ය න හිත්විං ඉය ො පට්ඨායකායද්වාරිං වචීද්වාරිං මයනොද්වාරන්තිතීණි

ද්වාරානි රක්ඛ, මාකායයනපාපකම්මිංකරි, මාවාචාය, මාමනසා.‘‘ගච්ඡ

මාහීනායාවත්ති, ඉමානිතීණියයවසීලානිරක්ඛා’’ති. එත් ාව ායසොභික්ඛු

තුට්ඨමානයසො‘‘සාධු, භන්ය , රක්ඛිස්සාමිඉමානිතීණි සීලානී’’තිසත්ථාරිං
වන්දිත්වාආචරියුපජ්ඣායයහිසද්ධිිංයයවඅගමාසි.යසො ානිතීණි සීලානි
පූයරන්ය ොව අඤ්ඤාසි ‘‘ආචරියුපජ්ඣායයහි මය්හිං ආචික්ඛි ිං සීලම්පි 

එත් කයමව, ය  පන අත් යනො අබුද්ධභායවන මිං බුජ්ඣායපතුිං

නාසක්ඛිිංසු, සම්මාසම්බුද්යධො අත් යනො බුද්ධසුබුද්ධ ාය 
අනුත් රධම්මරාජ ාය එත් කිං සීලිං තීසුයයව ද්වායරසු පක්ඛිපිත්වා මිං

ගණ්හායපසි, අවස්සයයොව යමසත්ථාජාය ො’’තිවිපස්සනිංවඩ්යඪත්වා
කතිපායහයනවඅරහත්ය  පතිට්ඨාසි. 

 ිංපවත්තිිංඤත්වාධම්මසභායිංසන්නිපති ාභික්ඛූ‘‘ආවුයසො,  ිං කර
භික්ඛුිං ‘බහුසීලානි රක්ඛිතුිං න සක්යකොමී’ති හීනායාවත් න් ිං සබ්බානි
සීලානි තීහි යකොට්ඨායසහි සඞ්ඛිපිත්වා ගාහායපත්වා සත්ථා අරහත් ිං

පායපසි, අයහො බුද්ධානිං බලිංනාම අච්ඡරිය’’න්ති බුද්ධගුයණකයථන් ා

නිසීදිිංසු. අථ සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘භික්ඛයව, 
අතිගරුයකොපි භායරො යකොට්ඨාසවයසන භායජත්වා දින්යනො ලහුයකො විය

යහොති, පුබ්යබපි පණ්ඩි ා මහන් ිං කඤ්චනක්ඛන්ධිං ලභිත්වා උක්ඛිපිතුිං 
අසක්යකොන් ාවිභාගිංකත්වාඋක්ඛිපිත්වාඅගමිංසූ’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
එකස්මිිං ගාමයක කස්සයකො අයහොසි. යසො එකදිවසිං අඤ්ඤ රස්මිිං 
ඡඩ්ඩි ගාමයක යඛත්ය  කසිිං කසති. පුබ්යබ ච  ස්මිිං ගායම එයකො
විභවසම්පන්යනො යසට්ඨි ඌරුමත් පරිණාහිං චතුහත්ථායාමිං
කඤ්චනක්ඛන්ධිං නිදහිත්වා කාලමකාසි.  ස්මිිං යබොධිසත් ස්ස නඞ්ගලිං
ලගිත්වාඅට්ඨාසි.යසො‘‘මූලසන් ානකිංභවිස්සතී’’ති පිංසුිංවියූහන්ය ො ිං
දිස්වා පිංසුනා පටිච්ඡායදත්වා දිවසිං කසිත්වා අත්ථඞ්ගය  සූරියය
යුගනඞ්ගලාදීනි එකමන්ය  නික්ඛිපිත්වා ‘‘කඤ්චනක්ඛන්ධිං ගණ්හිත්වා 
ගච්ඡිස්සාමී’’ති  ිං උක්ඛිපිතුිං නාසක්ඛි. අසක්යකොන්ය ො නිසීදිත්වා

‘‘එත් කිං කුච්ඡිභරණාය භවිස්සති, එත් කිං නිදහිත්වා ඨයපස්සාමි, 

එත් යකන කම්මන්ය  පයයොයජස්සාමි, එත් කිං දානාදිපුඤ්ඤකරියාය
භවිස්සතී’’තිචත් ායරොයකොට්ඨායස අකාසි. ස්යසවිංවිභත් කායලයසො
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කඤ්චනක්ඛන්යධො සල්ලහුයකො විය අයහොසි. යසො  ිං උක්ඛිපිත්වා ඝරිං
යනත්වාචතුධාවිභජිත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිං ගය ො. 

ඉති භගවා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා ඉමිං
ගාථමාහ– 

56. 

‘‘යයො පහට්යඨනචිත්ය න, පහට්ඨමනයසොනයරො; 

භායවතිකුසලිංධම්මිං, යයොගක්යඛමස්සපත්තියා; 

පාපුයණඅනුපුබ්යබන, සබ්බසිංයයොජනක්ඛය’’න්ති. 

 ත්ථ පහට්යඨනාති විනීවරයණන. පහට්ඨ නයසොති  ාය එව

විනීවරණ ාය පහට්ඨමානයසො, සුවණ්ණිං විය පහිංසිත්වා
සමුජ්යජොති සප්පභාසචිත්ය ොහුත්වාතිඅත්යථො. 

එවිං සත්ථා අරහත් කූයටන යදසනිං නිට්ඨායපත්වා අනුසන්ධිිං 
ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා කඤ්චනක්ඛන්ධලද්ධපුරියසො
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

කඤ්චනක්ඛන්ධජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[57] 7. වානරින්දජා කවණ්ණනා 

ෙස්යසයත චතුයරො ධම් ාති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො
යදවදත් ස්සවධාය පරිසක්කනිංආරබ්භකයථසි. ස්මිඤ්හිසමයයසත්ථා

‘‘යදවදත්ය ො වධාය පරිසක්කතී’’ති සුත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව

යදවදත්ය ො මය්හිං වධාය පරිසක්කති, පුබ්යබපි පරිසක්කයයව, 
 ාසමත් ම්පිපනකාතුිංනාසක්ඛී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
කපියයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා වුඩ්ඪිමන්වාය අස්සයපො කප්පමායණො
ථාමසම්පන්යනො එකචයරො හුත්වා නදීතීයර විහරති.  ස්සා පන නදියා
යවමජ්යඣ එයකො දීපයකො නානප්පකායරහි අම්බපනසාදීහි ඵලරුක්යඛහි
සම්පන්යනො. යබොධිසත්ය ො නාගබයලො ථාමසම්පන්යනො නදියා 
ඔරිමතීරය ො උප්පතිත්වා දීපකස්ස ඔරය ො නදීමජ්යඣ එයකො

පිට්ඨිපාසායණො අත්ථි,  ස්මිිං නිප ති,  ය ො උප්පතිත්වා  ස්මිිං දීපයක
ප ති.  ත්ථ නානප්පකාරානි ඵලානි ඛාදිත්වා සායිං ය යනව උපායයන
පච්චාගන්ත්වා අත් යනො වසනට්ඨායන වසිත්වා පුනදිවයසපි  යථව 
කයරොති.ඉමිනානියායමන ත්ථවාසිංකප්යපති. 

 ස්මිිංපනකායලඑයකොකුම්භීයලොසපජාපතියකො ස්සානදියාවසති. 
 ස්ස භරියා යබොධිසත් ිං අපරාපරිං ගච්ඡන් ිං දිස්වා යබොධිසත් ස්ස
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පටුන 

හදයමිංයස යදොහළිං උප්පායදත්වා කුම්භීලිං ආහ – ‘‘මය්හිං යඛො, අයෙ, 
ඉමස්ස වානරින්දස්ස හදයමිංයස යදොහයළො උප්පන්යනො’’ති. කුම්භීයලො

‘‘සාධු, භද්යද, ලච්ඡසී’’ති වත්වා ‘‘අජ්ජ  ිං සායිං දීපකය ො
ආගච්ඡන් යමව ගණ්හිස්සාමී’’තිගන්ත්වාපිට්ඨිපාසායණනිපජ්ජි. 

යබොධිසත්ය ොදිවසිංචරිත්වාසායන්හසමයයදීපයකඨිය ොවපාසාණිං 

ඔයලොයකත්වා – ‘‘අයිං පාසායණො ඉදානි උච්ච යරො ඛායති, කිං නු යඛො
කාරණ’’න්තිචින්ය සි.  ස්සකරඋදකප්පමාණඤ්චපාසාණප්පමාණඤ්ච

සුවවත්ථාපි යමව යහොති. ය නස්ස එ දයහොසි ‘‘අජ්ජ ඉමිස්සා නදියා

උදකිං යනව හායති, න ච වඩ්ඪති, අථ ච පනායිං පාසායණො මහා හුත්වා

පඤ්ඤායති, කච්චි නු යඛො එත්ථ මය්හිං ගහණත්ථාය කුම්භීයලො
නිපන්යනො’’ති. යසො ‘‘වීමිංසාමි ාවන’’න්ති ත්යථව ඨත්වාපාසායණන
සද්ධිිං කයථන්ය ො විය ‘‘යභො පාසාණා’’ති වත්වා පටිවචනිං අලභන්ය ො
යාව තියිං‘‘යභොපාසාණා’’ති ආහ.පාසායණොකිංපටිවචනිංදස්සති.පුනපි

වානයරො ‘‘කිං යභො පාසාණ, අජ්ජ මය්හිං පටිවචනිං න යදසී’’ති ආහ.
කුම්භීයලො ‘‘අද්ධා අඤ්යඤසු දිවයසසු අයිං පාසායණො වානරින්දස්ස 

පටිවචනිං අදාසි, දස්සාමි දානිස්ස පටිවචන’’න්ති චින්ය ත්වා ‘‘කිං, යභො 

වානරින්දා’’ති ආහ. ‘‘යකොසි ත්ව’’න්ති? ‘‘අහිං කුම්භීයලො’’ති. ‘‘කමත්ථිං

එත්ථ නිපන්යනොසී’’ති? ‘‘ වහදයමිංසිංපත්ථයමායනො’’ති.යබොධිසත්ය ො

චින්ය සි ‘‘අඤ්යඤො යම ගමනමග්යගො නත්ථි, අජ්ජ මයා එස කුම්භීයලො

වඤ්යච බ්යබො’’ති.අථනිංඑවමාහ‘‘සම්ම කුම්භීල, අහිංඅත් ානිංතුය්හිං

පරිච්චජිස්සාමි, ත්විං මුඛිං විවරිත්වා මිං  ව සන්තිකිං ආග කායල
ගණ්හාහී’’ති. කුම්භීලානඤ්හි මුයඛ විවයට අක්ඛීනි නිම්මීලන්ති. යසො  ිං

කාරණිං අසල්ලක්යඛත්වා මුඛිං විවරි, අථස්ස අක්ඛීනි පිථීයිිංසු. යසො මුඛිං
විවරිත්වා අක්ඛීනිනිම්මීයලත්වානිපජ්ජි. යබොධිසත්ය ො  ථාභාවිංඤත්වා
දීපකා උප්පතිය ො ගන්ත්වා කුම්භීලස්ස මත්ථයක අක්කමිත්වා  ය ො 
උප්පතිය ොවිජ්ජුල ාවියවිජ්යජො මායනොපරතීයරඅට්ඨාසි. 

කුම්භීයලො  ිං අච්ඡරියිං දිස්වා ‘‘ඉමිනා වානරින්යදන අතිඅච්යඡරකිං

ක ’’න්ති චින්ය ත්වා ‘‘යභො වානරින්ද, ඉමස්මිිං යලොයකචතූහිධම්යමහි 
සමන්නාගය ො පුග්ගයලො පච්චාමිත්ය  අධිභවති. ය  සබ්යබපි තුය්හිං
අබ්භන් යරඅත්ථිමඤ්යඤ’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

57. 

‘‘යස්යසය චතුයරොධම්මා, වානරින්දයථා ව; 

සච්චිංධම්යමොධිතිචායගො, දිට්ඨිංයසොඅතිවත් තී’’ති. 

 ත්ථ ෙස්සාති යස්ස කස්සචි පුග්ගලස්ස. එයතති ඉදානි වත් බ්යබ 

පච්චක්ඛය ො නිද්දිසති. චතුයරො ධම් ාති චත් ායරො ගුණා. සච්චන්ති

වචීසච්චිං, ‘‘මම සන්තිකිං ආගමිස්සාමී’’ති වත්වා මුසාවාදිං අකත්වා
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ආගය ොයයවාති එ ිං ය  වචීසච්චිං. ධම්ය ොති විචාරණපඤ්ඤා, ‘‘එවිං

කය  ඉදිං නාම භවිස්සතී’’ති එසා ය  විචාරණපඤ්ඤා අත්ථි. ධිතීති

අබ්යබොච්ඡින්නිං වීරියිං වුච්චති, එ ම්පි ය  අත්ථි. චාය ොති

අත් පරිච්චායගො, ත්විං අත් ානිං පරිච්චජිත්වා මමසන්තිකිංආගය ො. යිං

පනාහිං ගණ්හිතුිංනාසක්ඛිිං, මය්හයමයවසයදොයසො. දිට්ඨන්ති පච්චාමිත් ිං. 

යසොඅතිෙත්තතීතියස්සපුග්ගලස්සයථා ව, එවිංඑය චත් ායරොධම්මා

අත්ථි, යසො යථා මිං අජ්ජ ත්විං අතික්කන්ය ො,  යථව අත් යනො 
පච්චාමිත් ිං අතික්කමති අභිභවතීති. එවිං කුම්භීයලො යබොධිසත් ිං
පසිංසිත්වාඅත් යනො වසට්ඨානිංගය ො. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව, යදවදත්ය ො ඉදායනව මය්හිං වධාය 

පරිසක්කති, පුබ්යබපි පරිසක්කයයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වාජා කිංසයමොධායනසි–‘‘ දාකුම්භීයලොයදවදත්ය ො

අයහොසි, භරියාස්ස චිඤ්චමාණවිකා, වානරින්යදො පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

වානරින්දජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[58] 8.  යයොධම්මජා කවණ්ණනා 

ෙස්ස එයත තයෙො ධම් ාති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො
යදවදත් ස්සවධායපරිසක්කනයමවාරබ්භකයථසි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යදවදත්ය ො 
වානරයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා හිමවන් ප්පයදයස යූථිං පරිහරන්ය ො
අත් ානිං පටිච්ච ජා ානිං වානරයපො කානිං ‘‘වුඩ්ඪිප්පත් ා ඉයම යූථිං
පරිහයරයය’’න්තිභයයනදන්ය හි ඩිංසිත්වාය සිං බීජානිඋප්පායටති. දා
යබොධිසත්ය ොපි ඤ්යඤව පටිච්චඑකස්සා වානරියාකුච්ඡිස්මිිංපටිසන්ධිිං
ගණ්හි. අථ සා වානරී ගබ්භස්ස පතිට්ඨි භාවිං ඤත්වා අත් යනො ගබ්භිං
අනුරක්ඛමානා අඤ්ඤිං පබ්බ පාදිං අගමාසි. සා පරිපක්කගබ්භා
යබොධිසත් ිංවිජායි.යසොවුඩ්ඪිමන්වායවිඤ්ඤු ිංපත්ය ො ථාමසම්පන්යනො

අයහොසි.යසොඑකදිවසිංමා රිංපුච්ඡි‘‘අම්ම, මය්හිංපි ාකහ’’න්ති? ‘‘ ා , 

අසුකස්මිිංනාමපබ්බ පායදයූථිංපරිහරන්ය ොවසතී’’ති.‘‘අම්ම,  ස්සමිං 

සන්තිකිංයනහී’’ති. ‘‘ ා , නසක්කා  යාපිතුසන්තිකිං ගන්තුිං.පි ාහි
ය  අත් ානිං පටිච්ච ජා ානිං වානරයපො කානිං යූථපරිහරණභයයන

දන්ය හි ඩිංසිත්වා බීජානි උප්පායටතී’’ති. ‘‘අම්ම, යනහි මිං  ත්ථ, අහිං
ජානිස්සාමී’’ති.සා පුත් ිංආදාය ස්සසන්තිකිංඅගමාසි. 

යසො වානයරොඅත් යනොපුත් ිංදිස්වාව‘‘අයිං වඩ්ඪන්ය ොමය්හිංයූථිං

පරිහරිතුිංනදස්සති, ඉදායනවමායර බ්යබො’’ති ‘‘එ ිං ආලිඞ්ගන්ය ොවිය

ගාළ්හිං ළියළත්වා ජීවි ක්ඛයිං පායපස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා ‘‘එහි,  ා , 
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එත් කිං කාලිං කහිං ගය ොසී’’ති යබොධිසත් ිං ආලිඞ්ගන්ය ො විය

නිප්ළියළසි. යබොධිසත්ය ො පන නාගබයලො ථාමසම්පන්යනො, යසොපි නිං

නිප්ළියළසි, අථස්ස අට්ඨීනි භිජ්ජනාකාරප්පත් ානි අයහසුිං. අථස්ස

එ දයහොසි ‘‘අයිං වඩ්ඪන්ය ො මිං මායරස්සති, යකන නු යඛො උපායයන
පුයර රඤ්යඤව මායරයෙ’’න්ති.  ය ො චින්ය සි ‘‘අයිං අවිදූයර 

රක්ඛසපරිග්ගහිය ොසයරොඅත්ථි,  ත්ථනිංරක්ඛයසනඛාදායපස්සාමී’’ති.

අථ නිං එවමාහ ‘‘ ා , අහිං මහල්ලයකො, ඉමිං යූථිං තුය්හිං නියොයදමි, 

අජ්යජව  ිං රාජානිංකයරොමි, අසුකස්මිිංනාම ඨායන සයරො අත්ථි,  ත්ථ

ද්යව කුමුදිනියයො, තිස්යසො උප්පලිනියයො, පඤ්ච පදුමිනියයො ච පුප්ඵන්ති, 

ගච්ඡ,  ය ො පුප්ඵානි ආහරා’’ති. යසො ‘‘සාධු,  ා , ආහරිස්සාමී’’ති
ගන්ත්වා සහසා අයනො රිත්වා සමන් ා පදිං පරිච්ඡින්දන්ය ො 

ඔතිණ්ණපදඤ්යඤව අද්දස, න උත්තිණ්ණපදිං. යසො ‘‘ඉමිනා සයරන

රක්ඛසපරිග්ගහිය න භවි බ්බිං, මය්හිං පි ා අත් නා මායරතුිං

අසක්යකොන්ය ො රක්ඛයසන මිං ඛාදායපතුකායමො භවිස්සති, අහිං ඉමඤ්ච

සරිං න ඔ රිස්සාමි, පුප්ඵානි ච ගයහස්සාමී’’ති නිරුදකට්ඨානිං ගන්ත්වා
යවගිං ගයහත්වා උප්පතිත්වා පරය ො ගච්ඡන්ය ො නිරුදයක ඔකායස
ඨි ායනව ද්යව පුප්ඵානි ගයහත්වා පරතීයර පති. පරතීරය ොපි ඔරිමතීරිං
ආගච්ඡන්ය ො ය යනවුපායයනද්යවගණ්හි. එවිංඋයභොසු පස්යසසුරාසිිං

කයරොන්ය ො පුප්ඵානිචගණ්හි, රක්ඛසස්සචආණට්ඨානිංනඔ රි. 

අථස්ස ‘‘ඉය ො උත් රි උක්ඛිපිතුිං න සක්ඛිස්සාමී’’ති  ානි පුප්ඵානි
ගයහත්වා එකස්මිිං ඨායන රාසිිං කයරොන් ස්ස යසො රක්ඛයසො ‘‘මයා

එත් කිං කාලිං එවරූයපො පඤ්ඤවා අච්ඡරියපුරියසො න දිට්ඨපුබ්යබො, 

පුප්ඵානිචනාමයාවදිච්ඡකිං ගහි ානි, මය්හඤ්චආණට්ඨානිංනඔ රී’’ති
උදකිං ද්විධා භින්දන්ය ො උදකය ොඋට්ඨාය යබොධිසත් ිංඋපසඞ්කමිත්වා

‘‘වානරින්ද, ඉමස්මිිංයලොයකයස්ස යයොධම්මාඅත්ථි, යසො පච්චාමිත් ිං

අභිභවති, ය  සබ්යබපි  ව අබ්භන් යර අත්ථි මඤ්යඤ’’ති වත්වා 
යබොධිසත් ස්සථුතිිංකයරොන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

58. 

‘‘යස්ස එය  යයොධම්මා, වානරින්දයථා ව; 

දක්ඛියිංසූරියිංපඤ්ඤා, දිට්ඨිංයසොඅතිවත් තී’’ති. 

 ත්ථ දක්ඛිෙන්තිදක්ඛභායවො, සම්පත් භයිංවිධමිතුිංජානනපඤ්ඤාය

සම්පයුත් උත් මවීරියස්යස ිං නාමිං. සූරිෙන්ති සූරභායවො, 

නිබ්භයභාවස්යස ිං නාමිං. පඤ්ඤාති පඤ්ඤාපදට්ඨානාය
උපායපඤ්ඤායය ිංනාමිං. 

එවිං යසො දකරක්ඛයසො ඉමාය ගාථාය යබොධිසත් ස්ස ථුතිිං කත්වා

‘‘ඉමානි පුප්ඵානිකමත්ථිංහරසී’’තිපුච්ඡි. ‘‘පි ාමිංරාජානිංකාතුකායමො, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ආසීසෙග්ය ො 
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පටුන 

ය න කාරයණන හරාමී’’ති. ‘‘න සක්කා  ාදියසන උත් මපුරියසන
පුප්ඵානි වහිතුිං අහිං වහිස්සාමී’’ති උක්ඛිපිත්වා  ස්ස පච්ඡය ො පච්ඡය ො
අගමාසි. අථස්ස පි ා දූරය ොව  ිං දිස්වා ‘‘අහිං ඉමිං ‘රක්ඛසභත් ිං

භවිස්සතී’ති පහිණිිං, යසො දායනස රක්ඛසිං පුප්ඵානි ගාහායපන්ය ො 

ආගච්ඡති, ඉදානිම්හිනට්යඨො’’තිචින්ය න්ය ොසත් ධාහදයඵාලනිං පත්වා
 ත්යථව ජීවි ක්ඛයිං පත්ය ො. යසසවානරා සන්නිපතිත්වා යබොධිසත් ිං
රාජානිංඅකිංසු. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං 

සයමොධායනසි – ‘‘ දා යූථපති යදවදත්ය ො අයහොසි, යූථපතිපුත්ය ො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

 යයොධම්මජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[59] 9. යභරිවාදකජා කවණ්ණනා 

ධය  ධය ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො අඤ්ඤ රිං
දුබ්බචභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි. ඤ්හිභික්ඛුිංසත්ථා‘‘සච්චිංකරත්විං භික්ඛු

දුබ්බයචොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චිං, භගවා’’ති වුත්ය  ‘‘න ත්විං භික්ඛු 

ඉදායනවදුබ්බයචො, පුබ්යබපිදුබ්බයචොයයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
යභරිවාදකකුයල නිබ්බත්තිත්වා ගාමයක වසති. යසො ‘‘බාරාණසියිං
නක්ඛත් ිං ඝුට්ඨ’’න්ති සුත්වා ‘‘සමජ්ජමණ්ඩයල යභරිිං වායදත්වා ධනිං 
ආහරිස්සාමී’’තිපුත් ිංආදාය ත්ථගන්ත්වායභරිිංවායදත්වාබහුධනිංලභි.
යසො  ිං ආදාය අත් යනො ගාමිං ගච්ඡන්ය ො යචොරාටවිිං පත්වා පුත් ිං

නිරන් රිං යභරිිං වායදන් ිං වායරසි ‘‘ ා , නිරන් රිං අවායදත්වා
මග්ගපටිපන්නස්ස ඉස්සරස්ස යභරිිං විය අන් රන් රා වායදහී’’ති යසො

පි රා වාරියමායනොපි ‘‘යභරිසද්යදයනව යචොයර පලායපස්සාමී’’ති වත්වා
නිරන් රයමව වායදසි. යචොරා පඨමඤ්යඤව යභරිසද්දිං සුත්වා
‘‘ඉස්සරයභරී භවිස්සතී’’ති පලායිත්වා අති විය එකාබද්ධිං සද්දිං සුත්වා
‘‘නායිං ඉස්සරයභරී භවිස්සතී’’ති ආගන්ත්වා උපධායරන් ා ද්යවයයව 
ජයන දිස්වා යපොයථත්වා විලුම්පිිංසු. යබොධිසත්ය ො ‘‘කච්යඡන ව  යනො
ලද්ධිං ධනිං එකාබද්ධිං කත්වා වායදන්ය ො නායසසී’’ති වත්වා ඉමිං
ගාථමාහ– 

59. 

‘‘ධයමධයමනාතිධයම, අතිධන් ඤ්හිපාපකිං; 

ධන්ය නහිස ිංලද්ධිං, අතිධන්ය නනාසි ’’න්ති. 

 ත්ථ ධය ධය ති ධයමයෙයනොනධයමයෙ, යභරිිංවායදයෙයනොන

වායදයොතිඅත්යථො. නාතිධය තිඅතික්කමිත්වාපනනිරන් රයමවකත්වා
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න වායදයෙ. කිංකාරණා? අතිධන්තඤ්හි පාපකං, නිරන් රිං යභරිවාදනිං

ඉදානි අම්හාකිංපාපකිංලාමකිංජා ිං. ධන්යතනහිසතං ද්ධන්තිනගයර 

ධමන්ය නයභරිවාදයනනකහාපණස ිංලද්ධිං. අතිධන්යතන නාසිතන්ති

ඉදානිපනයමපුත්ය නවචනිං අකත්වායදිදිං අටවියිං අතිධන් ිං, ය න 
අතිධන්ය නසබ්බිංනාසි න්ති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං 

සයමොධායනසි – ‘‘ දා පුත්ය ො දුබ්බචභික්ඛු අයහොසි, පි ා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

යභරිවාදකජා කවණ්ණනානවමා. 

[60] 10. සඞ්ඛධමජා කවණ්ණනා 

ධය  ධය ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො දුබ්බචයමවාරබ්භ
කයථසි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
සඞ්ඛධමකකුයල නිබ්බත්තිත්වා බාරාණසියිං නක්ඛත්ය  ඝුට්යඨ පි රිං
ආදාය සඞ්ඛධමනකම්යමන ධනිං ලභිත්වා ආගමනකායල යචොරාටවියිං
පි රිං නිරන් රිං සඞ්ඛිං ධමන් ිං වායරසි. යසො ‘‘සඞ්ඛසද්යදන යචොයර

පලායපස්සාමී’’ති නිරන් රයමව ධමි, යචොරා පුරිමනයයයනව ආගන්ත්වා
විලුම්පිිංසු.යබොධිසත්ය ොපුරිමනයයයනවගාථිංඅභාසි– 

60. 

‘‘ධයම ධයමනාතිධයම, අතිධන් ඤ්හිපාපකිං; 

ධන්ය නාධිග ායභොගා, ය  ාය ොවිධමීධම’’න්ති. 

 ත්ථ යතතායතොවිධමීධ න්තිය සඞ්ඛිං ධමිත්වාලද්ධයභොයගමම
පි ාපුනප්පුනිංධමන්ය ොවිධමිවිද්ධිංයසසිවිනායසසීති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං 

සයමොධායනසි–‘‘ දාපි ාදුබ්බචභික්ඛුඅයහොසි, පුත්ය ොපනස්සඅහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

සඞ්ඛධමජා කවණ්ණනාදසමා. 

ආසීසවග්යගොඡට්යඨො. 

 ස්සුද්දානිං– 

මහාසීලවජනකිං, පුණ්ණපාතිචකිංඵලිං; 

පඤ්චාවුධකඤ්චනක්ඛන්ධිං, වානරින්දිං යයොධම්මිං; 
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යභරිවාදසඞ්ඛධමන්ති. 
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7. ඉත්ථිෙග්ය ො 

[61] 1. අසා මන් ජා කවණ්ණනා 

අසා ය ොකිත්ථියෙොනා ාති ඉදිංසත්ථායජ වයනවිහරන්ය ො
උක්කණ්ඨි ිංභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි. ස්සවත්ථු උම්මාදන්තිජා යකආවි
භවිස්සති. ිංපනභික්ඛුිංසත්ථා‘‘භික්ඛුඉත්ථියයොනාම අසා ාඅසතියයො

ලාමිකාපච්ඡිමිකා, ත්විංඑවරූපිංලාමිකිංඉත්ථිිංනිස්සායකස්මා 
උක්කණ්ඨිය ොසී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
ගන්ධාරරට්යඨ  ක්කසිලායිං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං
පත්ය ොතීසු යවයදසුසබ්බසිප්යපසුචනිප්ඵත්තිිංපත්ය ොදිසාපායමොක්යඛො
ආචරියයො අයහොසි.  දා බාරාණසියිං එකස්මිිං බ්රාහ්මණකුයල පුත් ස්ස
ජා දිවයස අග්ගිිං ගයහත්වා අනිබ්බායන් ිං ඨපයිිංසු. අථ නිං

බ්රාහ්මණකුමාරිංයසොළසවස්සකායලමා ාපි යරොආහිංසු ‘‘පුත් , මයිං ව
ජා දිවයස අග්ගිිං ගයහත්වා ඨපයිම්හ. සයච බ්රහ්මයලොකපරායයණො 

භවිතුකායමො, ත්විං අග්ගිිං ආදාය අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා අග්ගිිං භගවන් ිං
නමස්සමායනො බ්රහ්මයලොකපරායයණො යහොහි. සයච අගාරිං

අජ්ඣාවසිතුකායමො,  ක්කසිලිං ගන්ත්වා දිසාපායමොක්ඛස්ස ආචරියස්ස
සන්තියකසිප්පිංඋග්ගණ්හිත්වාකුටුම්බිං සණ්ඨයපහී’’ති.මාණයවො‘‘නාහිං

සක්ඛිස්සාමි අරඤ්යඤ අග්ගිිං පරිචරිතුිං, කුටුම්බයමව සණ්ඨයපස්සාමී’’ති
මා ාපි යරො වන්දිත්වා ආචරියභාගිං සහස්සිං ගයහත්වා  ක්කසිලිං 
ගන්ත්වාසිප්පිංඋග්ගණ්හිත්වාපච්චාගමාසි. 

මා ාපි යරො පනස්ස අනත්ථිකා ඝරාවායසන, අරඤ්යඤ අග්ගිිං 
පරිචරායපතුකාමා යහොන්ති. අථ නිං මා ා ඉත්ථීනිං යදොසිං දස්යසත්වා

අරඤ්ඤිංයපයසතුකාමා ‘‘යසොආචරියයොපණ්ඩිය ොබෙත්ය ොසක්ඛිස්සති
යමපුත් ස්සඉත්ථීනිංයදොසිං කයථතු’’න්තිචින්ය ත්වාආහ–‘‘උග්ගහි ිං

ය ,  ා , සිප්ප’’න්ති. ‘‘ආම, අම්මා’’ති. ‘‘අසා මන්ය ොපි ය 

උග්ගහිය ො’’ති.‘‘නඋග්ගහිය ො, අම්මා’’ති.‘‘ ා , යදිය අසා මන්ය ො

න උග්ගහිය ො, කිං නාම ය  සිප්පිං උග්ගහි ිං, ගච්ඡ, උග්ගණ්හිත්වා
එහී’’ති.යසො‘‘සාධූ’’තිපුන ක්කසිලාභිමුයඛොපායාසි.  ස්සපිආචරියස්ස

මා ා මහල්ලිකා වීසතිවස්සසතිකා. යසො  ිං සහත්ථා න්හායපන්ය ො
යභොයජන්ය ො පායයන්ය ො පටිජග්ගති. අඤ්යඤ මනුස්සා නිං  ථා
කයරොන් ිං ජිගුච්ඡන්ති. යසො චින්ය සි ‘‘යිංනූනාහිං අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා
 ත්ථ මා රිං පටිජග්ගන්ය ො විහයරයෙ’’න්ති. අයථකස්මිිං විවිත්ය  

අරඤ්යඤ උදකඵාසුකට්ඨායන පණ්ණසාලිං කායරත්වා සප්පි ණ්ඩුලාදීනි
ආහරායපත්වා මා රිං උක්ඛිපිත්වා ත්ථගන්ත්වාමා රිං පටිජග්ගන්ය ො
වාසිංකප්යපසි. 
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යසොපියඛොමාණයවො ක්කසිලිංගන්ත්වාආචරියිංඅපස්සන්ය ො‘‘කහිං 
ආචරියයො’’ති පුච්ඡිත්වා  ිං පවත්තිිං සුත්වා  ත්ථ ගන්ත්වා වන්දිත්වා 

අට්ඨාසි. අථ නිං ආචරියයො ‘‘කිං නු යඛො,  ා , අතිසීඝිං ආගය ොසී’’ති? 

‘‘නනුඅහිංතුම්යහහි අසා මන්ය ොනාමනඋග්ගණ්හාපිය ො’’ති? ‘‘යකො

පනය අසා මන්ය උග්ගණ්හි බ්යබ කත්වාකයථසී’’ති? ‘‘මය්හිංමා ා

ආචරියා’’ති.යබොධිසත්ය ොචින්ය සි ‘‘අසා මන්ය ො නාමයකොචිනත්ථි, 
ඉමස්සපනමා ාඉමිංඉත්ථියදොයසජානායපතුකාමාභවිස්සතී’’ති.අථනිං 

‘‘සාධු,  ා , දස්සාමිය අසා මන්ය , ත්විංඅජ්ජආදිිංකත්වාමමඨායන
ඨත්වා මම මා රිං සහත්ථා න්හායපන්ය ො යභොයජන්ය ො පායයන්ය ො

පටිජග්ගාහි, හත්ථපාදසීසපිට්ඨිසම්බාහනාදීනි චස්සා කයරොන්ය ො ‘අයයෙ

ජරිං පත් කායලපි ාව ය  එවරූපිංසරීරිං, දහරකායලකීදිසිං අයහොසී’ති
හත්ථපාදපරිකම්මාදිකරණකායල හත්ථපාදාදීනිං වණ්ණිං කයථයොසි.

යඤ්ච ය  මම මා ා කයථති,  ිං අලජ්ජන්ය ො අනිගුහන්ය ො මය්හිං 

ආයරොයචයොසි, එවිංකයරොන්ය ොඅසා මන්ය ලච්ඡසි, අකයරොන්ය ොන

ලච්ඡසී’’තිආහ.යසො ‘‘සාධුආචරියා’’ති ස්සවචනිංසම්පටිච්ඡිත්වා ය ො
පට්ඨායසබ්බිං යථාවුත් විධානිංඅකාසි. 

අථස්සා  ස්මිිං මාණයව පුනප්පුනිං වණ්ණයමායන ‘‘අයිං මයා සද්ධිිං 
අභිරමිතුකායමොභවිස්සතී’’තිඅන්ධායජරාජිණ්ණායඅබ්භන් යරකයලයසො

උප්පජ්ජි. සා එකදිවසිං අත් යනො සරීරවණ්ණිං කථයමානිං මාණවිං ආහ

‘‘මයා සද්ධිිං අභිරමිතුිං ඉච්ඡසී’’ති? ‘‘අයයෙ, අහිං  ාව ඉච්යඡයෙිං, 

ආචරියයො පන ගරුයකො’’ති. ‘‘සයච මිං ඉච්ඡසි, පුත් ිං යම මායරහී’’ති.
‘‘අහිංආචරියස්සසන්තියකඑත් කිංසිප්පිං උග්ගණ්හිත්වාකයලසමත් ිං

නිස්සායකන්තිකත්වාආචරියිංමායරස්සාමී’’ති. ‘‘ය නහිසයචත්විංමිං

න පරිච්චජසි, අහයමව නිං මායරස්සාමී’’ති. එවිං ඉත්ථියයො නාම අසා ා 

ලාමිකා පච්ඡිමිකා,  ථාරූයප නාම වයය ඨි ා රාගචිත් ිං උප්පායදත්වා
කයලසිං අනුවත් මානා එවිං උපකාරකිං පුත් ිං මායරතුකාමා ජා ා.
මාණයවො සබ්බිං ිංකථිංයබොධිසත් ස්සආයරොයචසි. 

යබොධිසත්ය ො ‘‘සුට්ඨුය , මාණව, ක ිංමය්හිං ආයරොයචන්ය නා’’ති
වත්වා මාතුආයුසඞ්ඛාරිං ඔයලොයකන්ය ො ‘‘අජ්යජව මරිස්සතී’’ති ඤත්වා

‘‘එහි, මාණව, වීමිංසිස්සාම න’’න්ති එකිං උදුම්බරරුක්ඛිං ඡින්දිත්වා 
අත් යනො පමායණන කට්ඨරූපකිං කත්වා සසීසිං පාරුපිත්වා අත් යනො
සයනට්ඨායනඋත් ානිං නිපජ්ජායපත්වාරජ්ජුකිංබන්ධිත්වාඅන්ය වාසිකිං

ආහ–‘‘ ා , ඵරසුිංආදාය ගන්ත්වාමමමාතුසඤ්ඤිංයදහී’’ති.මාණයවො

ගන්ත්වා ‘‘අයයෙ, ආචරියයො පණ්ණසාලායිං අත් යනො සයනට්ඨායන

නිපන්යනො, රජ්ජුසඤ්ඤා යම බද්ධා, ඉමිං ඵරසුිං ආදාය ගන්ත්වා සයච

සක්යකොසි, මායරහි න’’න්ති ආහ. ‘‘ත්විං පන මිං න පරිච්චජිස්සසී’’ති? 

‘‘කිංකාරණා පරිච්චජිස්සාමී’’ති? සා ඵරසුිං ආදාය පයවධමානා උට්ඨාය
රජ්ජුසඤ්ඤාය ගන්ත්වා හත්යථන පරාමසිත්වා ‘‘අයිං යම පුත්ය ො’’ති
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සඤ්ඤාය කට්ඨරූපකස්ස මුඛය ො සාටකිං අපයනත්වා ඵරසුිං ආදාය

‘‘එකප්පහායරයනවමායරස්සාමී’’තිගීවායයමවපහරිත්වා ‘‘ධ’’න්තිසද්යද

උප්පන්යන රුක්ඛභාවිං අඤ්ඤාසි. අථ යබොධිසත්ය න ‘‘කිං කයරොසි, 
අම්මා’’තිවුත්ය සා‘‘වඤ්චි ාම්හී’’ති ත්යථවමරිත්වාපති ා.අත් යනො
කර පණ්ණසාලායනිපන්නායපි ඞ්ඛණඤ්යඤව ායමරි බ්බයමව. 

යසො  ස්සා ම භාවිං ඤත්වා සරීරකච්චිං කත්වා ආළාහනිං 
නිබ්බායපත්වා වනපුප්යඵහි පූයජත්වා මාණවිං ආදාය පණ්ණසාලද්වායර

නිසීදිත්වා ‘‘ ා , පාටියයක්යකො අසා මන්ය ො නාම නත්ථි, ඉත්ථියයො

අසා ා නාම,  ව මා ා ‘අසා මන් ිං උග්ගණ්හා’ති මම සන්තිකිං
යපසයමානා ඉත්ථීනිං යදොසිං ජානනත්ථිං යපයසසි. ඉදානි පන ය 

පච්චක්ඛයමවමමමාතුයදොයසොදිට්යඨො, ඉමිනාකාරයණන ‘ඉත්ථියයොනාම
අසා ා ලාමිකා පච්ඡිමිකා’ති ජායනයොසී’’ති  ිං ඔවදිත්වා උයයෙොයජසි.
යසොපිආචරියිංවන්දිත්වාමා ාපිතූනිංසන්තිකිංඅගමාසි.අථනිංමා ා පුච්ඡි

‘‘ ා , උග්ගහිය ොය අසා මන්ය ො’’ති? ‘‘ආම, අම්මා’’ති. ‘‘ඉදානිකිං 

කරිස්සසි, පබ්බජිත්වා අග්ගිිං වා පරිචරිස්සසි, අගාරමජ්යඣ වා

වසිස්සසී’’ති? මාණයවො‘‘මයා, අම්ම, පච්චක්ඛය ොඉත්ථීනිංයදොසාදිට්ඨා, 

අගායරන යම කච්චිං නත්ථි, පබ්බජිස්සාමහ’’න්ති අත් යනො අධිප්පායිං
පකායසන්ය ො ඉමිංගාථමාහ– 

61. 

‘‘අසායලොකත්ථියයොනාම, යවලා ාසිංනවිජ්ජති; 

සාරත් ාචපගබ්භාච, සිඛීසබ්බඝයසොයථා; 

 ාහිත්වාපබ්බජිස්සාමි, වියවකමනුබූ්රහය’’න්ති. 

 ත්ථ අසාති අසතියයො ලාමිකා. අථ වා සා ිං වුච්චති සුඛිං,  ිං  ාසු

නත්ථි. අත් නි පටිබද්ධචිත් ානිං අසා යමව යදන්තීතිපි අසා, දුක්ඛා
දුක්ඛවත්ථුභූ ාති අත්යථො. ඉමස්ස පනත්ථස්ස සාධනත්ථාය ඉදිං සුත් ිං
ආහරි බ්බිං– 

‘‘මායායච ාමරීචීච, යසොයකොයරොයගොචුපද්දයවො; 

ඛරාචබන්ධනායච ා, මච්චුපාසාගුහාසයා; 

 ාසු යයො විස්සයස යපොයසො, යසො නයරසු නරාධයමො’’ති. (ජා. 
2.21.118); 

ය ොකිත්ථියෙොති යලොයක ඉත්ථියයො. යෙ ා තාසං න විජ්ජතීති අම්ම, 
 ාසිංඉත්ථීනිංකයලසුප්පත්තිිං පත්වායවලාසිංවයරොමරියාදාපමාණිංනාම

නත්ථි. සාරත්තා ච ප බ්භා චාති යවලා ච එ ාසිං නත්ථි, පඤ්චසු

කාමගුයණසු සාරත් ා අල්ලීනා,  ථා කායපාගබ්භියයන, 

වාචාපාගබ්භියයන, මයනොපාගබ්භියයනාති තිවියධන පාගබ්භියයන 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ඉත්ථිෙග්ය ො 
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පටුන 

සමන්නාග ත් ා පගබ්භා යච ා. එ ාසඤ්හි අබ්භන් යර කායද්වාරාදීනි

පත්වා සිංවයරො නාම නත්ථි, යලොලා කාකපටිභාගාති දස්යසති. සිඛී

සබ්බඝයසො ෙථාතිඅම්ම, යථාජාලසිඛාය‘‘සිඛී’’තිසඞ්ඛිංගය ොඅග්ගිනාම

ගූථග ාදියභදිං අසුචිම්පි, සප්පිමධුඵාණි ාදියභදිං සුචිම්පි, ඉට්ඨම්පි

අනිට්ඨම්පි යිං යයදව ලභති, සබ්බිං ඝසති ඛාදති,  ස්මා ‘‘සබ්බඝයසො’’ති
වුච්චති. යථව ාඉත්ථියයොපි හත්ථියමණ්ඩයගොයමණ්ඩාදයයොවායහොන්තු

හීනජච්චා හීනකම්මන් ා, ඛත්තියාදයයො වා යහොන්තු උත් මකම්මන් ා, 
හීනුක්කට්ඨභාවිං අචින්ය ත්වා යලොකස්සාදවයසන කයලසසන්ථයව

උප්පන්යන යිං යිං ලභන්ති, සබ්බයමව යසවන්තීති සබ්බඝසසිඛිසදිසා

යහොන්ති. ස්මාසිඛීසබ්බඝයසොයථා,  යථයව ාතියවදි බ්බා. 

තා හිත්ො පබ්බජිස්සාමීති අහිං  ා ලාමිකා දුක්ඛවත්ථුභූ ා ඉත්ථියයො

හිත්වාඅරඤ්ඤිංපවිසිත්වාඉසිපබ්බජ්ජිංපබ්බජිස්සාමි. වියෙක නුබ්රූහෙන්ති 

කායවියවයකොචිත් වියවයකොඋපධිවියවයකොති යයො වියවකා, ය සුඉධ

කායවියවයකොපිවට්ටතිචිත් වියවයකොපි.ඉදිංවුත් ිංයහොති–අහිං, අම්ම, 
පබ්බජිත්වාකසිණපරිකම්මිංකත්වා අට්ඨසමාපත්තියයො චපඤ්චාභිඤ්ඤා

ච උප්පායදත්වා ගණය ො කායිං, කයලයසහි ච චිත් ිං වියවයචත්වා ඉමිං

වියවකිංබ්රූයහන්ය ො වඩ්යඪන්ය ො බ්රහ්මයලොකපරායයණො භවිස්සාමි, අලිං
යම අගායරනාති. එවිං ඉත්ථියයො ගරහිත්වා මා ාපි යරො වන්දිත්වා
හිමවන් ිං පවිසිත්වා පබ්බජිත්වා වුත් ප්පකාරිං වියවකිං බ්රූයහන්ය ො
බ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථාපි ‘‘එවිං භික්ඛු ඉත්ථියයො නාම අසා ා ලාමිකා පච්ඡිමිකා

දුක්ඛදායිකා’’ති ඉත්ථීනිං අගුණිං කයථත්වා සච්චානි පකායසසි, 

සච්චපරියයොසායන යසො භික්ඛු යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨාසි. සත්ථා

අනුසන්ධිිංඝයටත්වා ජා කිංසයමොධායනසි – ‘‘ දාමා ාභද්දකාපිලානී, 

පි ා මහාකස්සයපො අයහොසි, අන්ය වාසියකො ආනන්යදො, ආචරියයො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අසා මන් ජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[62] 2. අණ්ඩභූ ජා කවණ්ණනා 

ෙං බ්රාහ් යණො අොයදසීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
උක්කණ්ඨි යමවාරබ්භ කයථසි.  ඤ්හි සත්ථා ‘‘සච්චිං කර ත්විං භික්ඛු
උක්කණ්ඨිය ොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්ය  ‘‘භික්ඛු ඉත්ථියයො

නාම අරක්ඛියා, පුබ්යබ පණ්ඩි ා ඉත්ථිිං ගබ්භය ො පට්ඨාය රක්ඛන් ාපි 
රක්ඛිතුිංනාසක්ඛිිංසූ’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
 ස්සඅග්ගමයහසියාකුච්ඡිස්මිිංනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ය ොසබ්බසිප්යපසු 
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නිප්ඵත්තිිංපත්වාපිතුඅච්චයයනරජ්යජපතිට්ඨායධම්යමනරජ්ජිංකායරසි.
යසො පුයරොහිය නසද්ධිිංජූ ිංකීළති.කීළන්ය ොපන– 

‘‘සබ්බා නදීවඞ්කගතී, සබ්යබකට්ඨමයා වනා; 

සබ්බිත්ථියයොකයරපාපිං, ලභමායනනිවා යක’’ති.(ජා.2.21.308) 

– 

ඉමිං ජූ ගී ිං ගායන්ය ො රජ ඵලයක සුවණ්ණපාසයක ඛිපති. එවිං

කීළන්ය ොපනරාජානිච්චිංජිනාති, පුයරොහිය ොපරාජීයති. 

යසොඅනුක්කයමනඝයරවිභයවපරික්ඛයිංගච්ඡන්ය චින්ය සි‘‘එවිං 

සන්ය  සබ්බිං ඉමස්මිිං ඝයර ධනිං ඛීයිස්සති, පරියයසිත්වා පුරිසන් රිං
අග ිං එකිං මාතුගාමිං ඝයර කරිස්සාමී’’ති. අථස්ස එ දයහොසි ‘‘අඤ්ඤිං

පුරිසිං දිට්ඨපුබ්බිං ඉත්ථිිං රක්ඛිතුිං න සක්ඛිස්සාමි, ගබ්භය ො පට්ඨායයකිං
මාතුගාමිං රක්ඛිත්වා  ිං වයප්පත් ිං වයස ඨයපත්වා එකපුරිසිකිං කත්වා
ගාළ්හිං ආරක්ඛිං සිංවිදහිත්වා රාජකුලය ො ධනිං ආහරිස්සාමී’’ති. යසො ච

අඞ්ගවිජ්ජායයඡයකොයහොති, අයථකිං දුග්ගතිත්ථිිං ගබ්භිනිිං දිස්වා ‘‘ධීහ රිං
විජායිස්සතී’’තිඤත්වා  ිං පක්යකොසායපත්වා පරිබ්බයිං දත්වා ඝයරයයව
වසායපත්වා විජා කායල ධනිං දත්වා උයයෙොයජත්වා  ිං කුමාරිකිං
අඤ්යඤසිං පුරිසානිං දට්ඨුිං අදත්වා ඉත්ථීනිංයයව හත්යථ දත්වා 
යපොසායපත්වා වයප්පත් කායල  ිං අත් යනො වයස ඨයපසි. යාව යචසා

වඩ්ඪති,  ාව රඤ්ඤා සද්ධිිං ජූ ිං න කීළි.  ිං පන වයස ඨයපත්වා

බ්රාහ්මයණො ‘‘මහාරාජ, ජූ ිං කීළාමා’’ති ආහ. රාජා ‘‘සාධූ’’ති
පුරිමනියායමයනව කීළි. පුයරොහිය ො රඤ්යඤො ගායිත්වා පාසකිං 
ඛිපනකායල ‘‘ඨයපත්වා මම මාණවික’’න්ති ආහ.  ය ො පට්ඨාය

පුයරොහිය ොජිනාති, රාජා පරාජීයති. 

යබොධිසත්ය ො ‘‘ඉමස්ස ඝයර එකපුරිසිකාය එකාය ඉත්ථියා 
භවි බ්බ’’න්ති පරිග්ගණ්හායපන්ය ො අත්ථිභාවිං ඤත්වා ‘‘සීලමස්සා 
භින්දායපස්සාමී’’ති එකිං ධුත් ිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘සක්ඛිස්සසි

පුයරොහි ස්ස ඉත්ථියා සීලිං භින්දිතු’’න්ති ආහ. ‘‘සක්යකොමි, යදවා’’ති.

අථස්සරාජාධනිංදත්වා ‘‘ය නහිඛිප්පිංනිට්ඨායපහී’’ති ිංපහිණි.යසො
රඤ්යඤො සන්තිකා ධනිං ආදාය ගන්ධධූමචුණ්ණකප්පූරාදීනි ගයහත්වා
 ස්ස ඝරය ො අවිදූයර සබ්බගන්ධාපණිං පසායරසි. පුයරොහි ස්සපි යගහිං

සත් භූමකිං සත් ද්වාරයකොට්ඨකිං යහොති, සබ්යබසු ද්වාරයකොට්ඨයකසු
ඉත්ථීනිංයයවආරක්ඛා.ඨයපත්වාපනබ්රාහ්මණිං අඤ්යඤොපුරියසොයගහිං 

පවිසිතුිං ලභන්ය ො නාම නත්ථි, කචවරඡඩ්ඩනපච්ඡිම්පි යසොයධත්වායයව
පයවයසන්ති.  ිං මාණවිකිං පුයරොහිය ොයයව දට්ඨුිං ලභති.  ස්සා ච එකා
පරිචාරිකා ඉත්ථී අත්ථි. අථස්සා සා පරිචාරිකා ගන්ධපුප්ඵමූලිං ගයහත්වා
ගච්ඡන්තී  ස්ස ධුත් ස්ස ආපණසමීයපන ගච්ඡති. යසො ‘‘අයිං  ස්සා 
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පරිචාරිකා’’ති සුට්ඨු ඤත්වා එකදිවසිං  ිං ආගච්ඡන්තිිං දිස්වා ආපණා
උට්ඨාය ගන්ත්වා ස්සාපාදමූයලපතිත්වාඋයභොහිහත්යථහිපායදගාළ්හිං

ගයහත්වා ‘‘අම්ම, එත් කිං කාලිං කහිං ග ාසී’’ති පරියදවි, අවයසසාපි

පයුත් කධුත් ා එකමන් ිං ඨත්වා ‘‘හත්ථපාදමුඛසණ්ඨායනහි ච
ආකප්යපනචමා ාපුත් ාඑකසදිසායයවා’’තිආහිංසු.සා ඉත්ථීය සුය සු
කයථන්ය සු අත් යනො අසද්දහිත්වා ‘‘අයිං යම පුත්ය ො භවිස්සතී’’ති 
සයම්පි යරොදිතුිං ආරභි. ය  උයභොපි කන්දිත්වා යරොදිත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤිං
ආලිඞ්යගත්වා අට්ඨිංසු. 

අථ යසො ධුත්ය ො ආහ ‘‘අම්ම, කහිං වසසී’’ති? ‘‘කන්නරිලීලාය 
වසමානාය රූපයසොභග්ගප්පත් ාය පුයරොහි ස්ස දහරිත්ථියා උපට්ඨානිං

කුරුමානා වසාමි,  ා ා’’ති. ‘‘ඉදානි කහිං යාසි, අම්මා’’ති? ‘‘ ස්සා

ගන්ධමාලාදීනිං අත්ථායා’’ති. ‘‘අම්ම, කිං ය  අඤ්ඤත්ථ ග ාය, ඉය ො
පට්ඨාය මයමව සන්තිකා හරා’’ති මූලිං අග්ගයහත්වාව බහූනි
 ම්බූල ක්යකොලකාදීනි යචව නානාපුප්ඵානි ච අදාසි. මාණවිකා බහූනි

ගන්ධපුප්ඵාදීනිදිස්වා‘‘කිං, අම්ම, අජ්ජඅම්හාකිංබ්රාහ්මයණො පසන්යනො’’ති

ආහ. ‘‘කස්මාඑවිංවදසී’’ති? ‘‘ඉයමසිංබහුභාවිංදිස්වා’’ති.න බ්රාහ්මයණො

බහුමූලිංඅදාසි, මයාපයන ිංමය්හිංපුත් ස්ස සන්තිකාආභ න්ති. ය ො
පට්ඨායසාබ්රාහ්මයණනදින්නමූලිං අත් නාගයහත්වා ස්යසවසන්තිකා
ගන්ධපුප්ඵාදීනි ආහරති. ධුත්ය ො කතිපාහච්චයයන ගිලානාලයිං කත්වා
නිපජ්ජි.සා ස්සආපණද්වාරිංගන්ත්වා ිංඅදිස්වා‘‘කහිංයම පුත්ය ො’’ති

පුච්ඡි. ‘‘පුත් ස්ස ය  අඵාසුකිං ජා ’’න්ති? සා  ස්ස නිපන්නට්ඨානිං 

ගන්ත්වානිසීදිත්වාපිට්ඨිිංපරිමජ්ජන්තී‘‘කිංය ,  ා , අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි.

යසො තුණ්හී අයහොසි. ‘‘කිං න කයථසි පුත් ා’’ති? ‘‘අම්ම, මරන්ය නාපි 

තුය්හිං කයථතුිං න සක්කා’’ති. ‘‘ ා , මය්හිං අකයථත්වා කස්ස 

කයථයොසි, කයථහි,  ා ා’’ති. ‘‘අම්ම, මය්හිං අඤ්ඤිං අඵාසුකිං නත්ථි, 

 ස්සාපන මාණවිකායවණ්ණිංසුත්වාපටිබද්ධචිත්ය ොස්මි,  ිංලභන්ය ො 

ජීවිස්සාමි, අලභන්ය ොඉයධවමරිස්සාමී’’ති.‘‘ ා , මය්හිංඑසභායරො, මා
ත්විං එ ිං නිස්සාය චින් යී’’ති  ිං අස්සායසත්වා බහූනි ගන්ධපුප්ඵාදීනි

ආදායමාණවිකාය සන්තිකිංගන්ත්වා ‘‘පුත්ය ොයම, අම්ම, මමසන්තිකා

 ව වණ්ණිං සුත්වා පටිබද්ධචිත්ය ො ජාය ො, කිං කා බ්බ’’න්ති? ‘‘සයච

ආයනතුිංසක්යකොථ, මයා කය ොකායසොයයවා’’ති. 

සා  ස්සා වචනිං සුත්වා  ය ො පට්ඨාය  ස්ස යගහස්ස
කණ්ණකණ්යණහි බහුිං කචවරිං සඞ්කඩ්ඪිත්වා ආරක්ඛිත්ථියා උපරි
ඡඩ්යඩසි.සාය නඅට්ටීයමානා අයපති.ඉ රාය යනවනියායමනයායා

කඤ්චිකයථති,  ස්සා ස්සාඋපරිකචවරිං ඡඩ්යඩසි. ය ොපට්ඨායපන

සායිංයිංආහරතිවාහරතිවා,  ිං ිංනකාචියසොයධතුිං උස්සහති. ස්මිිං
කායල සා  ිං ධුත් ිං පුප්ඵපච්ඡියිං නිපජ්ජායපත්වා මාණවිකාය සන්තිකිං
අභිහරි. ධුත්ය ො මාණවිකාය සීලිං භින්දිත්වා එකාහද්වීහිං පාසායදයයව
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පටුන 

අයහොසි. පුයරොහිය  බහි නික්ඛන්ය  උයභො අභිරමන්ති.  ස්මිිං ආගය 
ධුත්ය ොනිලීයති. 

අථනිංසාඑකාහද්වීහච්චයයන ‘‘සාමි, ඉදානි යාගන්තුිං වට්ටතී’’ති
ආහ. ‘‘අහිං බ්රාහ්මණිං පහරිත්වා ගන්තුකායමො’’ති. සා ‘‘එවිං යහොතූ’’ති 

ධුත් ිං නිලීයායපත්වා බ්රාහ්මයණආගය  එවමාහ ‘‘අහිං, අයෙ, තුම්යහසු

වීණිං වායදන්ය සුනච්චිතුිංඉච්ඡාමී’’ති.‘‘සාධු, භද්යද, නච්චස්සූ’’තිවීණිං

වායදසි. ‘‘තුම්යහසු ඔයලොයකන්ය සු ලජ්ජාමි, මුඛිං පන යවො සාටයකන

බන්ධිත්වා නච්චිස්සාමී’’ති. ‘‘සයච ලජ්ජසි, එවිං කයරොහී’’ති. මාණවිකා
ඝනසාටකිං ගයහත්වා  ස්ස අක්ඛීනි පිදහමානා මුඛිං බන්ධි. බ්රාහ්මයණො

මුඛිංබන්ධායපත්වාවීණිංවායදසි.සා මුහුත් ිංනච්චිත්වා‘‘අයෙ, අහිංය 
එකවාරිං සීයස පහරිතුකාමා’’ති ආහ. ඉත්ථියලොයලො බ්රාහ්මයණො කඤ්චි

කාරණිං අජානන්ය ො ‘‘පහරාහී’’ති ආහ, මාණවිකා ධුත් ස්ස සඤ්ඤිං 
අදාසි. යසො සණිකිං ආගන්ත්වා බ්රාහ්මණස්ස පිට්ඨිපස්යස ඨත්වා සීයස

කප්පයරන පහරි, අක්ඛීනි ප නාකාරප්පත් ානි අයහසුිං, සීයස ගණ්යඩො
උට්ඨහි.යසොයවදනාට්යටො හුත්වා‘‘ආහරය හත්ථ’’න්තිආහ.මාණවිකා
අත් යනොහත්ථිංඋක්ඛිපිත්වා ස්ස හත්යථඨයපසි.බ්රාහ්මයණො‘‘හත්යථො

මුදුයකො, පහායරොපනථද්යධො’’තිආහ. ධුත්ය ොබ්රාහ්මණිංපහරිත්වානිලීයි.
මාණවිකා ස්මිිංනිලීයන බ්රාහ්මණස්සමුඛය ොසාටකිංයමොයචත්වාය ලිං
ආදායසීසිංපරිසම්බාහි.බ්රාහ්මයණබහි නික්ඛන්ය පුනසාඉත්ථීධුත් ිං
පච්ඡියිංනිපජ්ජායපත්වානීහරි. 

යසොරඤ්යඤොසන්තිකිංගන්ත්වාසබ්බිං ිංපවත්තිිංආයරොයචසි.රාජා 

අත් යනොඋපට්ඨානිංආග ිංබ්රාහ්මණිංආහ‘‘ජූ ිංකීළාමබ්රාහ්මණා’’ති? 

‘‘සාධු, මහාරාජා’’ති. රාජා ජූ මණ්ඩලිං සජ්ජායපත්වා පුරිමනයයයනව
ජූ ගී ිං ගායිත්වා පාසයක ඛිපති. බ්රාහ්මයණො මාණවිකාය  පස්ස
භින්නභාවිං අජානන්ය ො ‘‘ඨයපත්වා මම මාණවික’’න්ති ආහ. එවිං

වදන්ය ොපි පරාජිය ොයයව. රාජා ජිනිත්වා ‘‘බ්රාහ්මණ, කිං වයදසි, 

මාණවිකාය ය   යපො භින්යනො, ත්විං ‘මාතුගාමිං ගබ්භය ො පට්ඨාය
රක්ඛන්ය ො සත් සු ඨායනසු ආරක්ඛිං කයරොන්ය ො රක්ඛිතුිං

සක්ඛිස්සාමී’ති මඤ්ඤසි, මාතුගායමො නාම කුච්ඡියිං පක්ඛිපිත්වා

චරන්ය නාපි රක්ඛිතුිං න සක්කා, එකපුරිසිකා ඉත්ථී නාම නත්ථි,  ව
මාණවිකා ‘නච්චිතුකාමාම්හී’ති වත්වා වීණිං වායදන් ස්ස  ව සාටයකන
මුඛිං බන්ධිත්වා අත් යනො ජාරිං  ව සීයස කප්පයරන පහරායපත්වා

උයයෙොයජසි, ඉදානිකිං කයථසී’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

62. 

‘‘යිංබ්රාහ්මයණොඅවායදසි, වීණිංසමුඛයවඨිය ො; 

අණ්ඩභූ ාභ ාභරියා,  ාසුයකොජාතුවිස්සයස’’ති. 
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පටුන 

 ත්ථ ෙං බ්රාහ් යණො අොයදසි, වීණං සමුඛයෙඨියතොති යයන
කාරයණනබ්රාහ්මයණොඝනසාටයකනසහමුයඛනයවඨිය ො හුත්වා වීණිං 

වායදසි,  ිං කාරණිං න ජානාතීති අත්යථො.  ඤ්හි සා වඤ්යචතුකාමා
එවමකාසි. බ්රාහ්මයණො පන  ිං ඉත්ථිිං බහුමායාභාවිං අජානන්ය ො

මාතුගාමස්සසද්දහිත්වා‘‘මිංඑසා ලජ්ජතී’’තිඑවිංසඤ්ඤීඅයහොසි, ය නස්ස

අඤ්ඤාණභාවිං පකායසන්ය ො රාජා එවමාහ, අයයමත්ථාධිප්පායයො. 

අණ්ඩභූතාභතා භරිොති අණ්ඩිං වුච්චති බීජිං, බීජභූ ා මාතුකුච්ඡිය ො

අනික්ඛන් කායලයයව ආභ ාආනී ා, භතාතිවාපුට්ඨාතිඅත්යථො.කාසා? 

භරිො පජාපති පාදපරිචාරිකා. සා හි භත් වත්ථාදීහි භරි බ්බ ාය, 

භින්නසිංවර ාය, යලොකධම්යමහි භරි  ාය වා ‘‘භරියා’’ති වුච්චති. තාසු

යකො ජාතු විස්සයසති ජාතූතිඑකිංසාධිවචනිං,  ාසු මාතුකුච්ඡිය ො පට්ඨාය
රක්ඛියමානාසුපි එවිං විප්පකාරිං ආපජ්ජන්තීසු භරියාසු යකො නාම

පණ්ඩිය ො පුරියසො එකිංයසන විස්සයස, ‘‘නිබ්බිකාරා එසා මයී’’ති යකො
සද්දයහයොති අත්යථො. අසද්ධම්මවයසන හි ආමන් යකසු නිමන් යකසු
විජ්ජමායනසු මාතුගායමොනාමනසක්කා රක්ඛිතුන්ති. 

එවිං යබොධිසත්ය ො බ්රාහ්මණස්ස ධම්මිං යදයසසි. බ්රාහ්මයණො 
යබොධිසත් ස්සධම්මයදසනිංසුත්වානියවසනිංගන්ත්වා ිංමාණවිකිංආහ

– ‘‘ යා කර එවරූපිං පාපකම්මිං ක ’’න්ති? ‘‘අයෙ, යකො එවමාහ, න

කයරොමි, ‘අහයමව පහරිිං, න අඤ්යඤො යකොචි’. සයච න සද්දහථ, අහිං
‘තුම්යහ ඨයපත්වා අඤ්ඤස්ස පුරිසස්ස හත්ථසම්ඵස්සිං න ජානාමී’ති
සච්චකරියිං කත්වා අග්ගිිං පවිසිත්වා තුම්යහ සද්දහායපස්සාමී’’ති. 
බ්රාහ්මයණො ‘‘එවිං යහොතූ’’ති මහන් ිං දාරුරාසිිංකායරත්වා අග්ගිිංකත්වා

 ිං පක්යකොසායපත්වා‘‘සයචඅත් යනොසද්දහසි, අග්ගිිංපවිසාහී’’තිආහ. 

මාණවිකා අත් යනො පරිචාරිකිං පඨමයමව සික්ඛායපසි ‘‘අම්ම,  ව 
පුත් ිං  ත්ථ ගන්ත්වා මම අග්ගිිං පවිසනකායල හත්ථග්ගහණිං කාතුිං
වයදහී’’ති. සා ගන්ත්වා  ථා අවච. ධුත්ය ො ආගන්ත්වා පරිසමජ්යඣ
අට්ඨාසි. සා මාණවිකා බ්රාහ්මණිං වඤ්යචතුකාමා මහාජනමජ්යඣ ඨත්වා

‘‘බ්රාහ්මණ,  ිං ඨයපත්වා අඤ්ඤස්ස පුරිසස්ස හත්ථසම්ඵස්සිං නාම න

ජානාමි, ඉමිනා සච්යචන අයිං අග්ගි මා මිං ඣායපසී’’ති අග්ගිිං පවිසිතුිං

ආරද්ධා. ස්මිිංඛයණධුත්ය ො‘‘පස්සථයභො පුයරොහි බ්රාහ්මණස්සකම්මිං, 
එවරූපිංමාතුගාමිං අග්ගිිංපයවසායපතී’’තිගන්ත්වා ිං මාණවිකිංහත්යථ

ගණ්හි. සා හත්ථිං විස්සජ්ජායපත්වා පුයරොහි ිං ආහ – ‘‘අයෙ, මම 

සච්චකරියා භින්නා, න සක්කා අග්ගිිං පවිසිතු’’න්ති. ‘‘කිංකාරණා’’ති? 

‘‘අජ්ජ මයා එවරූපා සච්චකරියා ක ා ‘ඨයපත්වා මම සාමිකිං අඤ්ඤස්ස

පුරිසස්ස හත්ථසම්ඵස්සිංනජානාමී’ති, ඉදානිචම්හිඉමිනාපුරියසන හත්යථ
ගහි ා’’ති.බ්රාහ්මයණො‘‘වඤ්චිය ොඅහිංඉමායා’’තිඤත්වා ිංයපොයථත්වා 
නීහරායපසි. එවිං අසද්ධම්මසමන්නාග ා කයර ා ඉත්ථියයො  ාව
මහන් ම්පි පාපකම්මිං කත්වා අත් යනො සාමිකිං වඤ්යචතුිං ‘‘නාහිං
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එවරූපිං කම්මිං කයරොමී’’ති දිවසම්පි සපථිං කුරුමානා නානාචිත් ාව
යහොන්ති.ය නවුත් ිං– 

‘‘යචොරීනිං බහුබුද්ධීහනිං, යාසුසච්චිං සුදුල්ලභිං; 

ථීනිංභායවොදුරාජායනො, මච්ඡස්යසයවොදයකග ිං.(ජා.2.21.347); 

‘‘මුසා ාසිංයථාසච්චිං, සච්චිං ාසිංයථාමුසා; 

ගායවොබහිතිණස්යසව, ඔමසන්තිවරිංවරිං. 

‘‘යචොරියයො කථිනායහ ා, වාළාචලපසක්ඛරා; 

න  ා කඤ්චි න ජානන්ති, යිං මනුස්යසසු වඤ්චන’’න්ති. (ජා. 
2.21.332, 334); 

සත්ථා ‘‘එවිංඅරක්ඛියයොමාතුගායමො’’තිඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා 

සච්චානි පකායසසි, සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨි භික්ඛු
යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. සත්ථාපි අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං
සයමොධායනසි‘‘ දාබාරාණසිරාජාඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

අණ්ඩභූ ජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[63] 3.  ක්කපණ්ඩි ජා කවණ්ණනා 

යකොධනා අකතඤ්ඤූ චාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
උක්කණ්ඨි භික්ඛුඤ්යඤවාරබ්භකයථසි. ඤ්හිසත්ථා ‘‘සච්චිංකරත්විං 
භික්ඛු උක්කණ්ඨිය ොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්ය  ‘‘ඉත්ථියයො

නාම භික්ඛු අක ඤ්ඤූ මිත් දුබ්භා, කස්මා  ා නිස්සාය
උක්කණ්ඨිය ොසී’’තිවත්වා අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා ගඞ්ගාතීයර අස්සමිං මායපත්වා සමාපත්තියයො
යචව අභිඤ්ඤායයොචනිබ්බත්ය ත්වාඣානසුයඛනවිහරති. ස්මිිංසමයය

බාරාණසියසට්ඨියනො ධීහ ා දුට්ඨකුමාරී නාම චණ්ඩා අයහොසි ඵරුසා, 
දාසකම්මකයර අක්යකොසති පරිභාසති පහරති. අථ නිං එකදිවසිං
පරිවාරමනුස්සා ගයහත්වා ‘‘ගඞ්ගාය කීළිස්සාමා’’ති අගමිංසු. ය සිං

කීළන් ානඤ්යඤවසූරියත්ථඞ්ගමනයවලාජා ා, යමයඝො උට්ඨහි, මනුස්සා
යමඝිං දිස්වා ඉය ො චිය ො ච යවයගන පලායිිංසු. යසට්ඨිධීහ ායපි
දාසකම්මකරා ‘‘අජ්ජ අම්යහහි එතිස්සා පිට්ඨිිං පස්සිතුිං වට්ටතී’’ති  ිං

අන්ය ොඋදකස්මිිංයයව ඡඩ්යඩත්වා උත් රිිංසු. යදයවො පාවස්සි, සූරියයොපි

අත්ථඞ්ගය ො, අන්ධකායරොජාය ො.ය  ායවිනාවයගහිංගන්ත්වා‘‘කහිං

සා’’ති වුත්ය  ‘‘ගඞ්ගාය ො  ාව උත්තිණ්ණා, අථ නිං න ජානාම කහිං
ග ා’’ති.ඤා කා විචිනිත්වාපිනපස්සිිංසු. 
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සා මහාවිරවිං විරවන්තී උදයකන වුය්හමානා අඩ්ඪරත් සමයය 
යබොධිසත් ස්ස පණ්ණසාලාසමීපිං පාපුණි. යසො  ස්සා සද්දිං සුත්වා

‘‘මාතුගාමස්ස සද්යදො එයසො, පරිත් ාණමස්සා කරිස්සාමී’’ති තිණුක්කිං

ආදාය නදීතීරිං ගන්ත්වා  ිං දිස්වා ‘‘මා භායි, මා භායී’’ති අස්සායසත්වා 
නාගබයලො ථාමසම්පන්යනො යබොධිසත්ය ො නදිිං  රමායනො ගන්ත්වා  ිං
උක්ඛිපිත්වා අස්සමපදිං ආයනත්වා අග්ගිිං කත්වා අදාසි. සීය  විගය 

මධුරානි ඵලාඵලානි උපනායමසි.  ානි ඛාදිත්වා ඨි ිං ‘‘කත්ථ වාසිකාසි, 
කථඤ්ච ගඞ්ගාය පති ාසී’’ති පුච්ඡි. සා  ිං පවත්තිිං ආයරොයචසි. අථ නිං
‘‘ත්විං ඉයධව වසා’’ති පණ්ණසාලාය වසායපන්ය ො ද්වීහතීහිං සයිං
අබ්යභොකායසවසිත්වා‘‘ඉදානිගච්ඡා’’තිආහ.සා ‘‘ඉමිං ාපසිංසීලයභදිං
පායපත්වා ගයහත්වා ගමිස්සාමී’’ති න ගච්ඡති. අථ ගච්ඡන්ය  කායල
ඉත්ථිකුත් ිං ඉත්ථිලීලිං දස්යසත්වා  ස්ස සීලයභදිං කත්වා ඣානිං
අන් රධායපසි. යසො ිං ගයහත්වා අරඤ්යඤයයව වසති. අථනිංසාආහ

‘‘අයෙ, කිං යනො අරඤ්ඤවායසන, මනුස්සපථිං ගමිස්සාමා’’ති? යසො  ිං 
ආදායඑකිංපච්චන් ගාමකිංගන්ත්වා ක්කභතියාජීවිකිංකප්යපත්වා ිං
යපොයසති. ස්ස  ක්කිංවික්කණිත්වාජීවතීති‘‘ ක්කපණ්ඩිය ො’’තිනාමිං
අකිංසු.අථස්සගාමවාසියනො පරිබ්බයිංදත්වා ‘‘අම්හාකිංසුයුත් දුයුත් කිං
ආචික්ඛන්ය ොඑත්ථවසා’’ති ගාමද්වායරකුටියිංවායසසුිං. 

ය න ච සමයයන යචොරා පබ්බ ා ඔරුය්හ පච්චන් ිං පහරන්ති. ය  

එකදිවසිං ිංගාමිංපහරිත්වා ගාමවාසියකහියයවභණ්ඩිකා උක්ඛිපායපත්වා
ගච්ඡන් ා ම්පියසට්ඨිධීහ රිංගයහත්වා අත් යනො වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා
යසසජයනවිස්සජ්යජසුිං.යචොරයජට්ඨයකොපන ස්සාරූයපබජ්ඣිත්වා ිං 
අත් යනො භරියිං අකාසි. යබොධිසත්ය ො ‘‘ඉත්ථන්නාමා කහ’’න්ති පුච්ඡි.
‘‘යචොරයජට්ඨයකන ගයහත්වාඅත් යනොභරියාක ා’’තිචසුත්වාපි‘‘නසා 

 ත්ථ මයා විනා වසිස්සති, පලායිත්වා ආගච්ඡිස්සතී’’ති  ස්සා ආගමනිං
ඔයලොයකන්ය ො ත්යථව වසි. 

යසට්ඨිධීහ ාපි චින්ය සි ‘‘අහිං ඉධ සුඛිං වසාමි, කදාචි මිං 

 ක්කපණ්ඩිය ොකඤ්චියදවනිස්සායආගන්ත්වා ඉය ොආදායගච්යඡයෙ, 

අථ එ ස්මා සුඛා පරිහායිස්සාමි, යන්නූනාහිං සම්පියායමානා විය  ිං
පක්යකොසායපත්වා ඝා ායපයෙ’’න්ති. සා එකිං මනුස්සිං පක්යකොසිත්වා

‘‘අහිංඉධදුක්ඛිංජීවාමි,  ක්කපණ්ඩිය ොආගන්ත්වාමිංආදායගච්ඡතූ’’ති
සාසනිං යපයසසි. යසො  ිං සාසනිං සුත්වා සද්දහිත්වා  ත්ථ ගන්ත්වා

ගාමද්වායරඨත්වාසාසනිංයපයසසි.සානික්ඛමිත්වා ිං දිස්වා‘‘අයෙ, සයච

මයිං ඉදානි ගච්ඡිස්සාම, යචොරයජට්ඨයකො අනුබන්ධිත්වා උයභොපි අම්යහ

ඝාය ස්සති, රත්තිභායග ගච්ඡිස්සාමා’’ති  ිං ආයනත්වා යභොයජත්වා
යකොට්ඨයක නිසීදායපත්වාසායිංයචොරයජට්ඨකස්සආගන්ත්වාසුරිංපිවිත්වා

මත් කායල ‘‘සාමි, සයචඉමායයවලාය වසත්තුිංපස්යසයොසි, කන්ති

නිංකයරයොසී’’තිආහ. ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්චකරිස්සාමීති’’.‘‘කිංපනයසොදූයර, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ඉත්ථිෙග්ය ො 
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නනු යකොට්ඨයක නිසින්යනො’’ති? යචොරයජට්ඨයකො උක්කිං ආදාය  ත්ථ
ගන්ත්වා ිංදිස්වාගයහත්වායගහමජ්යඣපාය ත්වා කප්පරාදීහියථාරුචිිං
යපොයථසි. යසො යපොථියමායනොපි අඤ්ඤිං කඤ්චි අවත්වා ‘‘යකොධනා

අක ඤ්ඤූ ච, පිසුණා මිත් යභදිකා’’ති එත් කයමව වදති. යචොයරො  ිං 
යපොයථත්වාබන්ධිත්වානිපජ්ජායපත්වාසායමාසිංභුඤ්ජිත්වාසයි.පබුද්යධො 

ජිණ්ණායසුරායපුන ිංයපොයථතුිංආරභි, යසොපි ායනවචත් ාරි පදානි
වදති. 

යචොයරොචින්ය සි‘‘අයිංඑවිංයපොථියමායනොපිඅඤ්ඤිංකඤ්චිඅවත්වා 

ඉමායනව චත් ාරි පදානි වදති, පුච්ඡිස්සාමි න’’න්ති  ස්සා සුත් භාවිං
ඤත්වා  ිං පුච්ඡි ‘‘අම්යභො ත්විං එවිං යපොථියමායනොපි කස්මා එ ායනව

පදානි වදසී’’ති?  ක්කපණ්ඩිය ො ‘‘ය න හි සුණාහී’’ති  ිං කාරණිං
ආදිය ො පට්ඨායකයථසි. ‘‘අහිං පුබ්යබඅරඤ්ඤවාසියකො එයකො ාපයසො

ඣානලාභී, ස්වාහිංඑ ිංගඞ්ගායවුය්හමානිං උත් ායරත්වාපටිජග්ගිිං.අථ

මිං එසා පයලොයභත්වා ඣානා පරිහායපසි, ස්වාහිං අරඤ්ඤිං පහාය එ ිං

යපොයසන්ය ො පච්චන් ගාමයක වසාමි, අයථසා යචොයරහි ඉධානී ා ‘අහිං

දුක්ඛිං වසාමි, ආගන්ත්වාමිංයනතූ’තිමය්හිංසාසනිංයපයසත්වාඉදානි  ව 

හත්යථපාය සි, ඉමිනාකාරයණනාහිංඑවිංකයථමී’’ති.යචොයරොචින්ය සි

‘‘යාඑසාඑවරූයප ගුණසම්පන්යනඋපකාරයකඑවිංවිප්පටිපජ්ජි, සාමය්හිං

ක රිං නාම උපද්දවිං න කයරයෙ, මායර බ්බා එසා’’ති යසො
 ක්කපණ්ඩි ිං අස්සායසත්වා  ිං පයබොයධත්වා ඛග්ගිං ආදාය නික්ඛම්ම
‘‘එ ිං පුරිසිං ගාමද්වායර ඝාය ස්සාමී’’ති වත්වා  ාය සද්ධිිං බහිගාමිං 
ගන්ත්වා ‘‘එ ිං හත්යථ ගණ්හා’’ති  ිං  ාය හත්යථ ගාහායපත්වා ඛග්ගිං
ආදාය  ක්කපණ්ඩි ිං පහරන්ය ො විය  ිං ද්විධා ඡින්දිත්වා සසීසිං
න්හායපත්වා  ක්කපණ්ඩි ිං කතිපාහිං පණීය න යභොජයනන
සන් ප්යපත්වා ඉදානි කහිං ගමිස්සසී’’ති ආහ.  ක්කපණ්ඩිය ො

‘‘ඝරාවායසන යම කච්චිං නත්ථි, ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා  ත්යථව 
අරඤ්යඤවසිස්සාමී’’තිආහ. ‘‘ය න හි අහම්පි පබ්බජිස්සාමී’’ති උයභොපි 
පබ්බජිත්වා  ිං අරඤ්ඤාය නිං ගන්ත්වා පඤ්ච අභිඤ්ඤා අට්ඨ ච
සමාපත්තියයො නිබ්බත්ය ත්වාජීවි පරියයොසායනබ්රහ්මයලොකූපගාඅයහසුිං. 

සත්ථා ඉමානි ද්යව වත්ථූනි කයථත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා 
අභිසම්බුද්යධොහුත්වාඉමිංගාථමාහ– 
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‘‘යකොධනාඅක ඤ්ඤූච, පිසුණාමිත් යභදිකා; 

බ්රහ්මචරියිංචරභික්ඛු, යසොසුඛිංනවිහාහිසී’’ති. 

 ත්රායිංපිණ්ඩත්යථො– භික්ඛු ඉත්ථියයො නායම ා යකොධනා, උප්පන්නිං

යකොධිංනිවායරතුිංනසක්යකොන්ති. අකතඤ්ඤූච, අතිමහන් ම්පිඋපකාරිං
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න ජානන්ති. පිසුණා ච, පියසුඤ්ඤභාවකරණයමව කථිං කයථන්ති. 

මිත්තයභදිකා, මිත්ය  භින්දන්ති, මිත් යභදනකථිං කථනසීලායයව, 

එවරූයපහිපාපධම්යමහිසමන්නාග ාඑ ා.කිංය  එ ාහි, බ්රහ් චරිෙංචර

භික්ඛු, අයඤ්හියමථුනවිරති පරිසුද්ධට්යඨනබ්රහ්මචරියිංනාම,  ිංචර. යසො

සුඛං න විහාහිසීති යසො ත්විං එ ිං බ්රහ්මචරියවාසිං වසන්ය ො ඣානසුඛිං

මග්ගසුඛිං ඵලසුඛඤ්චනවිහාහිසි, එ ිංසුඛිංනවිජහිස්සති, එ ස්මාසුඛාන

පරිහායිස්සසීති අත්යථො.‘‘නපරිහාහිසී’’තිපිපායඨො, අයයමවත්යථො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, 
සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨි භික්ඛු යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. සත්ථා

ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා යචොරයජට්ඨයකො ආනන්යදො අයහොසි, 

 ක්කපණ්ඩිය ොපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

 ක්කපණ්ඩි ජා කවණ්ණනා තියා. 

[64] 4. දුරාජානජා කවණ්ණනා 

 ාසු නන්දි ඉච්ඡති  න්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
උපාසකිංආරබ්භකයථසි.එයකොකරසාවත්ථිවාසීඋපාසයකොතීසු සරයණසු

පඤ්චසු ච සීයලසු පතිට්ඨිය ො බුද්ධමාමයකො, ධම්මමාමයකො, 

සඞ්ඝමාමයකො, භරියා පනස්ස දුස්සීලා පාපධම්මා. යිං දිවසිං මිච්ඡාචාරිං

චරති,  ිං දිවසිං ස කී දාසී විය යහොති, මිච්ඡාචාරස්ස පන අක දිවයස

සාමිනීවියයහොතිචණ්ඩාඵරුසා.යසො ස්සාභාවිං ජානිතුිංනසක්යකොති, 
අථ  ාය උබ්බාළ්යහො බුද්ධූපට්ඨානිං න ගච්ඡති. අථ නිං එකදිවසිං 
ගන්ධපුප්ඵාදීනිආදායආගන්ත්වාවන්දිත්වානිසින්නිංසත්ථාආහ– ‘‘කිං

නුයඛො ත්විං, උපාසක, සත් ට්ඨදිවයසබුද්ධූපට්ඨානිංනාගච්ඡසී’’ති.ඝරණී

යම, භන්ය , එකස්මිිංදිවයසස කී දාසීවියයහොති, එකස්මිිංදිවයසසාමිනී

විය චණ්ඩා ඵරුසා. අහිං  ස්සා භාවිං ජානිතුිංනසක්යකොමි, ස්වාහිං ාය
උබ්බාළ්යහො බුද්ධූපට්ඨානිං නාගච්ඡාමීති. අථස්ස වචනිං සුත්වා සත්ථා

‘‘උපාසක, ‘මාතුගාමස්සභායවොනාම දුජ්ජායනො’තිපුබ්යබපිය පණ්ඩි ා

කථයිිංසු, ත්විංපන ිංභවසඞ්යඛපග ත් ා සල්ලක්යඛතුිංනසක්යකොසී’’ති
වත්වාය නයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො හුත්වා පඤ්ච මාණවකස ානි සිප්පිං 
සික්ඛායපති.අයථයකොතියරොරට්ඨවාසියකොබ්රාහ්මණමාණවයකොආගන්ත්වා
 ස්ස සන්තියක සිප්පිං උග්ගණ්හන්ය ො එකාය ඉත්ථියා පටිබද්ධචිත්ය ො
හුත්වා  ිං භරියිං කත්වා  ස්මිිංයයව බාරාණසිනගයර වසන්ය ො ද්යව
තිස්යසො යවලායයො ආචරියස්ස උපට්ඨානිං න ගච්ඡති. සා පනස්ස භරියා

දුස්සීලාපාපධම්මා.මිච්ඡාචාරිං චිණ්ණදිවයසදාසීවියයහොති, අචිණ්ණදිවයස
සාමිනී විය යහොති චණ්ඩා ඵරුසා. යසො  ස්සා භාවිං ජානිතුිං
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අසක්යකොන්ය ො  ාය උබ්බාළ්යහො ආකුලචිත්ය ො ආචරියස්ස උපට්ඨානිං

න ගච්ඡති.අථනිංසත් ට්ඨදිවයසඅතික්කමිත්වාආග ිං‘‘කිං, මාණව, න

පඤ්ඤායසී’’තිආචරියයොපුච්ඡි.යසො‘‘භරියාමිං, ආචරිය, එකදිවසිං ඉච්ඡති

පත්යථති, දාසීවියනිහ මානායහොති.එකදිවසිංසාමිනීවියථද්ධාචණ්ඩා 

ඵරුසා, අහිං  ස්සා භාවිං ජානිතුිං න සක්යකොමි,  ාය උබ්බාළ්යහො
ආකුලචිත්ය ො තුම්හාකිං උපට්ඨානිං නාගය ොම්හී’’ති. ආචරියයො

‘‘එවයම ිං, මාණව, ඉත්ථියයො නාම අනාචාරිං චිණ්ණදිවයස සාමිකිං

අනුවත් න්ති, දාසී විය නිහ මානා යහොන්ති. අනාචිණ්ණදිවයස පන 
මානත්ථද්ධා හුත්වා සාමිකිං න ගයණන්ති. එවිං ඉත්ථියයො නායම ා

අනාචාරා දුස්සීලා,  ාසිං භායවො නාම දුජ්ජායනො,  ාසු ඉච්ඡන්තීසුපි
අනිච්ඡන්තීසුපිමජ්ඣත්ය යනව භවි බ්බ’’න්තිවත්වා ස්යසොවාදවයසන
ඉමිංගාථමාහ– 

64. 

‘‘මාසුනන්දිඉච්ඡතිමිං, මාසුයසොචිනමිච්ඡති; 

ථීනිංභායවොදුරාජායනො, මච්ඡස්යසයවොදයකග ’’න්ති. 

 ත්ථ  ාසුනන්දිඉච්ඡති න්ති සු-කායරොනිපා මත් ිං, ‘‘අයිංඉත්ථී

මිං ඉච්ඡති පත්යථති, මයි සියනහිංකයරොතී’’ති මා තුස්සි.  ා සු යසොචින

මිච්ඡතීති ‘‘අයිංමිංනඉච්ඡතී’’තිපිමායසොචි,  ස්සාඉච්ඡමානායනන්දිිං, න

ඉච්ඡමානායචයසොකිං අකත්වාමජ්ඣත්ය ොවයහොහීතිදීයපති. ථීනංභායෙො

දුරාජායනොති ඉත්ථීනිංභායවොනාමඉත්ථිමායායපටිච්ඡන්නත් ාදුරාජායනො.

යථා කිං?  ච්ඡස්යසයෙොදයක  තන්ති යථා මච්ඡස්ස ගමනිං උදයකන 

පටිච්ඡන්නත් ා දුජ්ජානිං, ය යනව යසො යකවට්යට ආගය  උදයකන

ගමනිං පටිච්ඡායදත්වා පලායති, අත් ානිං ගණ්හිතුිං න යදති, එවයමව
ඉත්ථියයොමහන් ම්පිදුස්සීලකම්මිං කත්වා‘‘මයිංඑවරූපිංනකයරොමා’’ති

අත් නාක කම්මිංඉත්ථිමායායපටිච්ඡායදත්වා සාමියකවඤ්යචන්ති. එවිං

ඉත්ථියයො නායම ා පාපධම්මා දුරාජානා,  ාසු මජ්ඣත්ය ොයයව සුඛිය ො
යහොතීති. 

එවිංයබොධිසත්ය ොඅන්ය වාසිකස්සඔවාදිංඅදාසි. ය ොපට්ඨායයසො 
 ස්සාඋපරිමජ්ඣත්ය ොව අයහොසි.සාපිස්සභරියා ‘‘ආචරියයනකරයම
දුස්සීලභායවො ඤාය ො’’ති  ය ො පට්ඨාය න අනාචාරිං චරි. සාපි  ස්ස

උපාසකස්ස ඉත්ථී ‘‘සම්මාසම්බුද්යධන කර මය්හිං දුරාචාරභායවො
ඤාය ො’’ති ය ොපට්ඨායපාපකම්මිංනාමන අකාසි. 

සත්ථාපි ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, 

සච්චපරියයොසායන යසො උපාසයකො යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි, සත්ථා
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිංසයමොධායනසි–‘‘ දාජයම්පතිකායයවඉදානි 

ජයම්පතිකා, ආචරියයොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ඉත්ථිෙග්ය ො 

265 

පටුන 

දුරාජානජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[65] 5. අනභිරතිජා කවණ්ණනා 

ෙථා නදී ච පන්යථො චාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
 ථාරූපිංයයවඋපාසකිංආරබ්භකයථසි.යසොපනපරිග්ගණ්හන්ය ො ස්සා 
දුස්සීලභාවිං ඤත්වා භණ්ඩිය ො චිත් බොකුල ාය සත් ට්ඨ දිවයස
උපට්ඨානිං නාගමාසි. යසො එකදිවසිං විහාරිං ගන්ත්වා ථාග ිං වන්දිත්වා

නිසින්යනො‘‘කස්මා සත් ට්ඨදිවසානිනාගය ොසී’’තිවුත්ය ‘‘භරියායම, 

භන්ය , දුස්සීලා,  ස්සා උපරි බොකුලචිත්  ාය නාගය ොම්හී’’ති ආහ.

සත්ථා ‘‘උපාසක, ඉත්ථීසු ‘අනාචාරා එ ා’ති යකොපිං අකත්වා

මජ්ඣත්ය යනව භවිතුිං වට්ටතීති පුබ්යබපි ය  පණ්ඩි ා කථයිිංසු, ත්විං 
පනභවන් යරනපටිච්ඡන්නත් ා ිංකාරණිංනසල්ලක්යඛසී’’තිවත්වා
ය නයාචිය ො අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
පුරිමනයයයනව දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො අයහොසි. අථස්ස
අන්ය වාසියකො භරියාය යදොසිං දිස්වා බොකුලචිත්  ාය කතිපාහිං
අනාගන්ත්වාඑකදිවසිංආචරියයනපුච්ඡිය ො ිංකාරණිං නියවයදසි.අථස්ස

ආචරියයො ‘‘ ා , ඉත්ථියයො නාම සබ්බසාධාරණා,  ාසු ‘දුස්සීලා එ ා’ති

පණ්ඩි ායකොපිංනකයරොන්තී’’තිවත්වාඔවාදවයසනඉමිංගාථමාහ – 

65. 

‘‘යථානදීචපන්ය ොච, පානාගාරිංසභාපපා; 

එවිංයලොකත්ථියයොනාම, නාසිංකුජ්ඣන්තිපණ්ඩි ා’’ති. 

 ත්ථ ෙථා නදීති යථා අයනකතිත්ථා නදී න්හානත්ථාය

සම්පත් සම්පත් ානිං චණ්ඩාලාදීනම්පි ඛත්තියාදීනම්පි සාධාරණා, න 

 ත්ථ යකොචි න්හායිතුිං න ලභති නාම. ‘‘පන්යථො’’තිආදීසුපි යථා 

මහාමග්යගොපි සබ්යබසිං සාධාරයණො, න යකොචි ය න ගන්තුිං න ලභති. 

පානා ාරම්පි සුරායගහිං සබ්යබසිං සාධාරණිං, යයො යයො පාතුකායමො, 
සබ්යබො  ත්ථ පවිසය ව. පුඤ්ඤත්ථියකහි  ත්ථ  ත්ථ මනුස්සානිං

නිවාසත්ථාය ක ා සභාපි සාධාරණා, න  ත්ථ යකොචි පවිසිතුිං න ලභති.

මහාමග්යග පානීයචාටියයොඨයපත්වාක ා පපාපිසබ්යබසිං සාධාරණා, න

 ත්ථයකොචිපානීයිංපිවිතුිංනලභති. එෙංය ොකිත්ථියෙො නා ාතිඑවයමව

 ා  මාණව ඉමස්මිිං යලොයක ඉත්ථියයොපි සබ්බසාධාරණාව, ය යනව ච 

සාධාරණට්යඨනනදීපන්ථපානාගාරසභාපපාසදිසා. ස්මා නාසංකුජ්ඣන්ති 

පණ්ඩිතා, එ ාසිං ඉත්ථීනිං ‘‘ලාමිකා එ ා අනාචාරා දුස්සීලා
සබ්බසාධාරණා’’ති චින්ය ත්වා පණ්ඩි ා යඡකා බුද්ධිසම්පන්නා න
කුජ්ඣන්තීති. 
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එවිං යබොධිසත්ය ො අන්ය වාසිකස්ස ඔවාදිං අදාසි, යසො  ිං ඔවාදිං 
සුත්වා මජ්ඣත්ය ො අයහොසි. භරියාපිස්ස ‘‘ආචරියයන කරම්හි ඤා ා’’ති
 ය ොපට්ඨාය පාපකම්මිංනඅකාසි. ස්සපිඋපාසකස්සභරියා‘‘සත්ථාරා
කරම්හිඤා ා’’ති ය ො පට්ඨායපාපකම්මිංනඅකාසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, 
සච්චපරියයොසායන උපාසයකො යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. සත්ථාපි
අනුසන්ධිිංඝයටත්වා ජා කිංසයමොධායනසි – ‘‘ දා ජයම්පතිකාවඑ රහි

ජයම්පතිකා, ආචරියබ්රාහ්මයණොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

අනභිරතිජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[66] 6. මුදුලක්ඛණජා කවණ්ණනා 

එකාඉච්ඡාපුයරආසීතිඉදිංසත්ථායජ වයන විහරන්ය ොසිංකයලසිං
ආරබ්භකයථසි. එයකොකරසාවත්ථිවාසීකුලපුත්ය ො සත්ථු ධම්මයදසනිං 
සුත්වා ර නසාසයනඋරිං දත්වා පබ්බජිත්වා පටිපන්නයකො යයොගාවචයරො
අවිස්සට්ඨකම්මට්ඨායනො හුත්වා එකදිවසිං සාවත්ථියිං පිණ්ඩාය චරන්ය ො
එකිං අලඞ්ක පටියත් ිං ඉත්ථිිං දිස්වා සුභවයසන ඉන්ද්රියානි භින්දිත්වා 

ඔයලොයකසි.  ස්ස අබ්භන් යර කයලයසො චලි, වාසියා
ආයකොටි ඛීරරුක්යඛො විය අයහොසි. යසො  ය ො පට්ඨාය කයලසවසියකො

හුත්වා යනව කායස්සාදිං න චිත් ස්සාදිං ලභති, භන් මිගසප්පටිභායගො
සාසයන අනභිරය ො පරූළ්හයකසයලොමනයඛො කලිට්ඨචීවයරො අයහොසි. 

අථස්සඉන්ද්රියවිකාරිංදිස්වාසහායකාභික්ඛූ‘‘කිංනුයඛොය , ආවුයසො, න

යථා යපොරාණානිඉන්ද්රියානී’’තිපුච්ඡිිංසු.අනභිරය ොස්මි, ආවුයසොති. 

අථ නිං ය  සත්ථු සන්තිකිං නයිිංසු. සත්ථා ‘‘කිං, භික්ඛයව, 

අනිච්ඡමානිං භික්ඛුිං ආදාය ආග ත්ථා’’ති පුච්ඡි. ‘‘අයිං, භන්ය , භික්ඛු

අනභිරය ො’’ති? ‘‘සච්චිං භික්ඛූ’’ති. ‘‘සච්චිං භගවා’’ති. ‘‘යකො  ිං 

උක්කණ්ඨායපසී’’ති? ‘‘අහිං, භන්ය , පිණ්ඩාය චරන්ය ො එකිං ඉත්ථිිං

දිස්වා ඉන්ද්රියානිභින්දිත්වාඔයලොයකසිිං, අථයමකයලයසොචලි, ය නම්හි 

උක්කණ්ඨිය ො’’ති. අථ නිං සත්ථා ‘‘අනච්ඡරියයම ිං භික්ඛු, යිං ත්විං
ඉන්ද්රියානි භින්දිත්වා විසභාගාරම්මණිං සුභවයසන ඔයලොයකන්ය ො

කයලයසහි කම්පිය ො, පුබ්යබ පඤ්චාභිඤ්ඤා අට්ඨසමාපත්තිලාභියනො
ඣානබයලන කයලයස වික්ඛම්යභත්වා විසුද්ධචිත් ා ගගන ලචරා
යබොධිසත් ාපි ඉන්ද්රියානි භින්දිත්වා විසභාගාරම්මණිං ඔයලොකයමානා
ඣානා පරිහායිත්වා කයලයසහි කම්පි ා මහාදුක්ඛිං අනුභවිිංසු. න හි 

සියනරුඋප්පාටනකවාය ො හත්ථිමත් ිං මුණ්ඩපබ්බ ිං, 

මහාජම්බුඋම්මූලකවාය ොඡින්න යට විරූළ්හගච්ඡකිං, මහාසමුද්දිංවාපන

යසොසනකවාය ො ඛුද්දක ළාකිං කස්මිඤ්චියදව ගයණති, එවිං
උත් මබුද්ධීහනිං නාම විසුද්ධචිත් ානිං යබොධිසත් ානිං අඤ්ඤාණභාවකරා
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කයලසා  යි කිං ලජ්ජිස්සන්ති, විසුද්ධාපි සත් ා සිංකලිස්සන්ති, 
උත් මයසසමඞ්ගියනොපි ආයසකෙිංපාපුණන්තී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
කාසිරට්යඨ එකස්ස මහාවිභවස්ස බ්රාහ්මණස්ස කුයල නිබ්බත්තිත්වා
විඤ්ඤු ිං පත්ය ොසබ්බසිප්පානිංපාරිංගන්ත්වාකායමපහායඉසිපබ්බජ්ජිං
පබ්බජිත්වා කසිණපරිකම්මිංකත්වාපඤ්චඅභිඤ්ඤාචඅට්ඨසමාපත්තියයො
ච උප්පායදත්වා ඣානසුයඛන වීතිනායමන්ය ො හිමවන් ප්පයදයස වාසිං
කප්යපසි. යසො එකස්මිිං කායල යලොණම්බිලයසවනත්ථාය හිමවන් ා
ඔ රිත්වා බාරාණසිිං පත්වා රාජුයොයන වසිත්වා පුනදිවයස
ක සරීරපටිජග්ගයනො රත් වාකමයිං නිවාසනපාරුපනිං සණ්ඨායපත්වා
අජිනචම්මිං එකස්මිිං අිංයස කත්වා ජටාමණ්ඩලිං බන්ධිත්වා 
භික්ඛාභාජනමාදාය බාරාණසියිං භික්ඛාය චරමායනො රඤ්යඤො ඝරද්වාරිං
සම්පාපුණි. රාජා  ස්ස ඉරියාපයථයයව පසීදිත්වා පක්යකොසායපත්වා
මහාරයහ ආසයන නිසීදායපත්වා පණීය න ඛාදනීයයභොජනීයයන
සන් ප්යපත්වා ක ානුයමොදනිං උයොයන වසනත්ථාය යාචි. යසො
සම්පටිච්ඡිත්වා රාජයගයහ භුඤ්ජිත්වා රාජකුලිං ඔවදමායනො  ස්මිිං
උයොයනයසොළසවස්සානිවසි. 

අයථකදිවසිං රාජා කුපි ිං පච්චන් ිං වූපසයමතුිං ගච්ඡන්ය ො 
මුදුලක්ඛණිං නාම අග්ගමයහසිිං ‘‘අප්පමත් ා අයෙස්ස උපට්ඨානිං
කයරොහී’’තිවත්වා අගමාසි.යබොධිසත්ය ොරඤ්යඤොග කාලය ොපට්ඨාය
අත් යනො රුච්චනයවලාය රාජයගහිං ගච්ඡති. අයථකදිවසිං මුදුලක්ඛණා
යබොධිසත් ස්ස ආහාරිං සම්පායදත්වා – ‘‘අජ්ජ අයයෙො චිරායතී’’ති
ගන්යධොදයකනන්හායිත්වාසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ා මහා යලචූළසයනිං
පඤ්ඤායපත්වා යබොධිසත් ස්ස ආගමනිං ඔයලොකයමානා නිපජ්ජි.
යබොධිසත්ය ොපි අත් යනො යවලිං සල්ලක්යඛත්වා ඣානා වුට්ඨාය
ආකායසයනව රාජනියවසනිං අගමාසි. මුදුලක්ඛණා වාකචීරසද්දිං සුත්වාව

‘‘අයයෙො, ආගය ො’’ති යවයගන උට්ඨහි,  ස්සා යවයගන උට්ඨහන්තියා
මට්ඨසාටයකො භස්සි.  ාපයසොපි සීහපඤ්ජයරන පවිසන්ය ො යදවියා
විසභාගරූපාරම්මණිංඉන්ද්රියානිභින්දිත්වාසුභවයසනඔයලොයකසි. අථස්ස

අබ්භන් යර කයලයසො චලි, වාසියා පහටඛීරරුක්යඛො විය අයහොසි.

 ාවයදවස්සඣානිං අන් රධායි, ඡින්නපක්යඛොකායකොවියඅයහොසි.යසො
ඨි යකොව ආහාරිං ගයහත්වා අභුඤ්ජිත්වාව කයලසකම්පිය ො පාසාදා
ඔරුය්හ උයොනිං ගන්ත්වා පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා ඵලකත්ථරණසයනස්ස
යහට්ඨා ආහාරිං ඨයපත්වා විසභාගාරම්මයණන බද්යධො කයලසග්ගිනා 
ඩය්හමායනො නිරාහාර ාය සුස්සමායනො සත්  දිවසානි ඵලකත්ථරයණ
නිපජ්ජි. 

සත් යම දිවයස රාජා පච්චන් ිං වූපසයමත්වා ආගය ො නගරිං
පදක්ඛිණිං කත්වානියවසනිංඅගන්ත්වාව‘‘අයෙිං පස්සිස්සාමී’’ති උයොනිං
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පටුන 

ගන්ත්වා පණ්ණසාලිං පවිසිත්වා  ිං නිපන්නකිං දිස්වා ‘‘එකිං අඵාසුකිං

ජා ිං මඤ්යඤ’’තිපණ්ණසාලිංයසොධායපත්වාපායදපරිමජ්ජන්ය ො ‘‘කිං, 

අයෙ, අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘මහාරාජ අඤ්ඤිං යම අඵාසුකිං නත්ථි, 

කයලසවයසනපනම්හිපටිබද්ධචිත්ය ො ජාය ො’’ති. ‘‘කහිංපටිබද්ධිංය , 

අයෙ, චිත් ’’න්ති? ‘‘මුදුලක්ඛණාය, මහාරාජා’’ති. ‘‘සාධු අයෙ, අහිං
මුදුලක්ඛණිංතුම්හාකිං දම්මී’’ති  ාපසිං ආදායනියවසනිං පවිසිත්වා යදවිිං
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ිං කත්වා  ාපසස්ස අදාසි. දදමායනොයයව ච
මුදුලක්ඛණාය සඤ්ඤමදාසි ‘‘ යා අත් යනො බයලන අයෙිං රක්ඛිතුිං 

වායමි බ්බ’’න්ති. ‘‘සාධු, යදව, රක්ඛිස්සාමී’’ති. ාපයසො යදවිිංගයහත්වා 
රාජනියවසනාඔ රි. 

අථනිංමහාද්වාරය ොනික්ඛන් කායල ‘‘අයෙ, අම්හාකිං එකිං යගහිං 

ලද්ධුිං වට්ටති, ගච්ඡ, රාජානිං යගහිං යාචාහී’’ති ආහ.  ාපයසො ගන්ත්වා
යගහිං යාචි. රාජා මනුස්සානිං වච්චකුටිකච්චිං සාධයමානිං එකිං

ඡඩ්ඩි යගහිං දායපසි.යසොයදවිිං ගයහත්වා ත්ථඅගමාසි, සාපවිසිතුිංන

ඉච්ඡති. ‘‘කිංකාරණා න පවිසසී’’ති? ‘‘අසුචිභායවනා’’ති. ඉදානි ‘‘කිං
කයරොමී’’ති. ‘‘පටිජග්ගාහි න’’න්ති වත්වා රඤ්යඤො සන්තිකිං යපයසත්වා

‘‘ගච්ඡ, කුද්දාලිං ආහර, පච්ඡිිං ආහරා’’ති ආහරායපත්වා අසුචිඤ්ච
සඞ්කාරඤ්ච ඡඩ්ඩායපත්වා ගාමයිං ආහරායපත්වා ලිම්පායපත්වා පුනපි 

‘‘ගච්ඡ, මඤ්චිං ආහර, ළිඨිං ආහර, අත්ථරණිං ආහර, චාටිිං ආහර, ඝටිං
ආහරා’’ති එකයමකිං ආහරායපත්වා පුන උදකාහරණාදීනිං අත්ථාය
ආණායපසි.යසොඝටිංආදායඋදකිංආහරිත්වාචාටිිං පූයරත්වාන්හායනොදකිං
සජ්යජත්වා සයනිං අත්ථරි. අථ නිං සයයන එකය ො නිසින්නිං දාඨිකාසු
ගයහත්වා‘‘ වසමණභාවිංවාබ්රාහ්මණභාවිංවාන ජානාසී’’තිඔණයමත්වා

අත් යනොඅභිමුඛිංආකඩ්ඪි.යසො ස්මිිංකායලසතිිංපටිලභි, එත් කිංපන
කාලිං අඤ්ඤාණී අයහොසි. එවිං අඤ්ඤාණකරණා කයලසා නාම.

‘‘කාමච්ඡන්දනීවරණිං, භික්ඛයව, අන්ධකරණිං අඤ්ඤාණකරණ’’න්තිආදි

(සිං.නි.5.221) යචත්ථවත් බ්බිං. 

යසො සතිිං පටිලභිත්වා චින්ය සි ‘‘අයිං  ණ්හා වඩ්ඪමානා මම චතූහි 

අපායයහි සීසිං උක්ඛිපිතුිං න දස්සති, අජ්යජව මයා ඉමිං රඤ්යඤො
නියොයදත්වා හිමවන් ිං පවිසිතුිං වට්ටතී’’ති. යසො  ිං ආදාය රාජානිං

උපසඞ්කමිත්වා‘‘මහාරාජ,  ව යදවියාමය්හිංඅත්යථොනත්ථි, යකවලිංයම
ඉමිංනිස්සාය ණ්හාවඩ්ඪි ා’’තිවත්වා ඉමිංගාථමාහ– 

66. 

‘‘එකාඉච්ඡාපුයරආසි, අලද්ධාමුදුලක්ඛණිං; 

යය ොලද්ධාඅළාරක්ඛී, ඉච්ඡාඉච්ඡිංවිජායථා’’ති. 
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 ත්රායිං පිණ්ඩත්යථො – මහාරාජ, මය්හිං ඉමිං  ව යදවිිං මුදුලක්ඛණිං

අලභිත්වාපුයර‘‘අයහොව ාහිංඑ ිංලයභයෙ’’න්ති එකාඉච්ඡාආසි, එකාව

 ණ්හා උප්පජ්ජි. යය ො පන යම අයිං අළාරක්ඛී විසාලයනත් ා

යසොභනයලොචනා ලද්ධා, අථ යම සා පුරිමිකා ඉච්ඡා යගහ ණ්හිං
උපකරණ ණ්හිං උපයභොග ණ්හන්ති උපරූපරි අඤ්ඤිං නානප්පකාරිං 

ඉච්ඡංවිජාෙථ ජයනසිඋප්පායදසි.සායඛො පනයමඑවිංවඩ්ඪමානාඉච්ඡා

අපායය ො සීසිං උක්ඛිපිතුිං න දස්සති, අලිං යම ඉමාය, ත්වඤ්යඤව  ව

භරියිං ගණ්හ, අහිං පන හිමවන් ිං ගමිස්සාමීති  ාවයදව නට්ඨිං ඣානිං 
උප්පායදත්වාආකායසනිසින්යනොධම්මිංයදයසත්වාරඤ්යඤොඔවාදිංදත්වා

ආකායසයනව හිමවන් ිං ගන්ත්වා පුන මනුස්සපථිං නාම නාගමාසි, 

බ්රහ්මවිහායරපනභායවත්වා අපරිහීනජ්ඣායනොබ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්ති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, 

සච්චපරියයොසායනයසොභික්ඛුඅරහත් ඵයලපතිට්ඨහි.සත්ථාපිඅනුසන්ධිිං

ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, 

මුදුලක්ඛණාඋප්පලවණ්ණා, ඉසිපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මුදුලක්ඛණජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[67] 7. උච්ඡඞ්ගජා කවණ්ණනා 

උච්ඡඞ්ය  යදෙ ය  පුත්යතොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
අඤ්ඤ රිං ජානපදිත්ථිිං ආරබ්භ කයථසි. එකස්මිඤ්හි සමයය
යකොසලරට්යඨ  යයො ජනා අඤ්ඤ රස්මිිං අටවිමුයඛ කසන්ති.  ස්මිිං
සමයයඅන්ය ොඅටවියිංයචොරාමනුස්යසවිලුම්පිත්වා පලායිිංසු.මනුස්සාය  

යචොයර පරියයසිත්වා අපස්සන් ා  ිං ඨානිං ආගම්ම ‘‘තුම්යහ අටවියිං
විලුම්පිත්වා ඉදානි කස්සකා විය යහොථා’’ති ‘‘ය  යචොරා ඉයම’’ති
බන්ධිත්වා ආයනත්වා යකොසලරඤ්යඤො අදිංසු. අයථකා ඉත්ථී ආගන්ත්වා 

‘‘අච්ඡාදනිං යම යදථ, අච්ඡාදනිං යම යදථා’’ති පරියදවන්තී පුනප්පුනිං

රාජනියවසනිං පරියාති. රාජා  ස්සා සද්දිං සුත්වා ‘‘ගච්ඡථ, යදථ ඉමිස්සා
අච්ඡාදන’’න්තිආහ. මනුස්සාසාටකිංගයහත්වාඅදිංසු.සා ිංදිස්වා‘‘නාහිං

එ ිං අච්ඡාදනිංයාචාමි, සාමිකච්ඡාදනිංයාචාමී’’තිආහ.මනුස්සාගන්ත්වා

රඤ්යඤො ආයරොචයිිංසු‘‘නකයරසාඉදිංඅච්ඡාදනිංකයථති, සාමිකච්ඡාදනිං
කයථතී’’ති. අථ නිං රාජා පක්යකොසායපත්වා ‘‘ත්විං කර සාමිකච්ඡාදනිං

යාචසී’’තිපුච්ඡි.ආම, යදව, ඉත්ථියා හිසාමියකොඅච්ඡාදනිංනාම, සාමියකහි
අසති සහස්සමූලම්පි සාටකිං නිවත්ථා ඉත්ථී නග්ගායයව නාම. ඉමස්ස
පනත්ථස්සසාධනත්ථිං– 

‘‘නග්ගානදීඅනූදකා, නග්ගිංරට්ඨිංඅරාජකිං; 

ඉත්ථීපිවිධවානග්ගා, යස්සාපිදසභා යරො’’ති.(ජා.2.22.1840) – 
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ඉදිංසුත් ිංආහරි බ්බිං. 

රාජා ස්සාපසන්යනො‘‘ඉයමය  යයොජනායකයහොන්තී’’තිපුච්ඡි. 

‘‘එයකොයම, යදව, සාමියකො, එයකොභා ා, එයකොපුත්ය ො’’ති.රාජා‘‘අහිං

ය තුට්යඨො, ඉයමසු තීසුඑකිංයදමි, ක රිංඉච්ඡසී’’තිපුච්ඡි.සාආහ‘‘අහිං, 

යදව, ජීවමානා එකිං සාමිකිං ලභිස්සාමි, පුත් ම්පි ලභිස්සාමියයව, 

මා ාපිතූනිංපනයමම ත් ාභා ාවදුල්ලයභො, භා රිංයමයදහි, යදවා’’ති.
රාජාතුස්සිත්වා යයොපිවිස්සජ්යජසි.එවිං ිංඑකකිං නිස්සායය  යයො
ජනා දුක්ඛය ො මුත් ා.  ිං කාරණිං භික්ඛුසඞ්යඝ පාකටිං ජා ිං. 

අයථකදිවසිං භික්ඛූ ධම්මසභායිං සන්නිපති ා ‘‘ආවුයසො, එකිං ඉත්ථිිං
නිස්සාය  යයො ජනා දුක්ඛය ො මුත් ා’’ති  ස්සා ගුණකථාය නිසීදිිංසු.

සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, එසා ඉත්ථී ඉදායනව

ය   යයො ජයන දුක්ඛා යමොයචති, පුබ්යබපි යමොයචසියයවා’’ති වත්වා
අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය   යයො ජනා 
අටවිමුයඛකසන්තීතිසබ්බිංපුරිමසදිසයමව. දාපනරඤ්ඤා‘‘තීසුජයනසු

කිං ඉච්ඡසී’’තිවුත්ය සාආහ–‘‘ යයොපිදාතුිංනසක්යකොථ, යදවා’’ති? 

‘‘ආම, න සක්යකොමී’’ති. ‘‘සයච  යයො දාතුිං න සක්යකොථ, භා රිං යම

යදථා’’ති. ‘‘පුත් ිං වා සාමිකිං වා ගණ්හ, කිං ය  භා රා’’ති ච වුත් ා

‘‘එය නාමයදවසුලභා, භා ාපනදුල්ලයභො’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

67. 

‘‘උච්ඡඞ්යග යදවයමපුත්ය ො, පයථධාවන්තියා පති; 

 ඤ්චයදසිංනපස්සාමි, යය ොයසොදරියමානයය’’ති. 

 ත්ථ උච්ඡඞ්ය , යදෙ, ය  පුත්යතොති යදව, මය්හිං පුත්ය ො
උච්ඡඞ්යගයයව. යථා හි අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා උච්ඡඞ්යග කත්වා ඩාකිං

උච්චිනිත්වා ත්ථපක්ඛිපන්තියාඋච්ඡඞ්යගඩාකිංනාමසුලභිංයහොති, එවිං 
ඉත්ථියා පුත්ය ොපි සුලයභො උච්ඡඞ්යග ඩාකසදියසොව. ය න වුත් ිං

‘‘උච්ඡඞ්යග, යදව, යම පුත්ය ො’’ති. පයථධාෙන්තිොපතීතිමග්ගිංආරුය්හ

එකකාය ගච්ඡමානායපි හි ඉත්ථියා පති නාම සුලයභො, දිට්ඨදිට්යඨොයයව

යහොති.ය නවුත් ිං ‘‘පයථ ධාවන්තියාපතී’’ති. තඤ්චයදසංනපස්සාමි, 

ෙයතො යසොදරිෙ ානයෙතියස්මාපනයමමා ාපි යරොනත්ථි,  ස්මාඉදානි
 ිං මාතුකුච්ඡිසඞ්ඛා ිං අඤ්ඤිං යදසිං න පස්සාමි. යය ො අහිං සමායන

උදයර ජා ත් ා සඋදරියසඞ්ඛා ිං භා රිං ආයනයෙිං,  ස්මා භා රිංයයව
යමයදථාති. 
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රාජා ‘‘සච්චිං එසා වදතී’’ති තුට්ඨචිත්ය ො  යයොපි ජයන 

බන්ධනාගාරය ොආයනත්වාඅදාසි, සා යයොපිය ගයහත්වාග ා. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපසා ඉයම  යයො ජයන 
දුක්ඛය ො යමොයචසියයවා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං

ඝයටත්වාජා කිං සයමොධායනසි–‘‘අතීය චත් ායරොවඑ රහිචත් ායරො, 
රාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

උච්ඡඞ්ගජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[68] 8. සායක ජා කවණ්ණනා 

ෙස්මිං  යනො නිවිසතීති ඉදිං සත්ථා සායක ිං නිස්සාය අඤ්ජනවයන
විහරන්ය ො එකිං බ්රාහ්මණිං ආරබ්භ කයථසි. භගවය ො කර
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවු ස්ස සායක ිං පිණ්ඩාය පවිසනකායල එයකො
සායක නගරවාසී මහල්ලකබ්රාහ්මයණො නගරය ො බහි ගච්ඡන්ය ො
අන් රද්වායර දසබලිං දිස්වා පායදසු පතිත්වා යගොප්ඵයකසු ගාළ්හිං

ගයහත්වා ‘‘ ා , නනු නාම පුත්ය හි ජිණ්ණකායල මා ාපි යරො

පටිජග්ගි බ්බා, කස්මා එත් කිං කාලිං අම්හාකිං අත් ානිං න දස්යසසි? 

මයා  ාව දිට්යඨොසි, මා රිං පන පස්සිතුිං එහී’’ති සත්ථාරිං ගයහත්වා
අත් යනො යගහිං අගමාසි. සත්ථා  ත්ථ ගන්ත්වා නිසීදි පඤ්ඤත්ය 
ආසයන සද්ධිිං භික්ඛුසඞ්යඝන. බ්රාහ්මණීපි ආගන්ත්වා සත්ථු පායදසු

පතිත්වා ‘‘ ා , එත් කිං කාලිං කහිං ගය ොසි, නනු නාම මා ාපි යරො

මහල්ලකකායල උපට්ඨා බ්බා’’ති පරියදවි. පුත් ධීහ යරොපි ‘‘එථ, භා රිං
වන්දථා’’ති වන්දායපසි. උයභො තුට්ඨමානසා මහාදානිං අදිංසු. සත්ථා

භත් කච්චිං නිට්ඨායපත්වා ය සිං ද්වින්නම්පි ජනානිං ජරාසුත්තං (සු. නි.

810 ආදයයො) කයථසි. සුත් පරියයොසායන උයභොපි අනාගාමිඵයල
පතිට්ඨහිිංසු.සත්ථා උට්ඨායාසනාඅඤ්ජනවනයමවඅගමාසි. 

භික්ඛූ ධම්මසභායිං සන්නිසින්නා කථිං සමුට්ඨායපසුිං ‘‘ආවුයසො, 

බ්රාහ්මයණො ‘ ථාග ස්ස පි ා සුද්යධොදයනො, මා ා මහාමායා’ති ජානාති, 

ජානන්ය ොව සද්ධිිං බ්රාහ්මණියා  ථාග ිං ‘අම්හාකිං පුත්ය ො’ති වදති, 

සත්ථාපිඅධිවායසති.කිං නුයඛොකාරණ’’න්ති? සත්ථාය සිංකථිංසුත්වා

‘‘භික්ඛයව, උයභොපි ය  අත් යනො පුත් යමව ‘පුත්ය ො’ති වදන්තී’’ති
වත්වාඅතී ිංආහරි. 

භික්ඛයව, අයිංබ්රාහ්මයණොඅතීය නිරන් රිංපඤ්චජාතිස ානි මය්හිං

පි ාඅයහොසි, පඤ්චජාතිස ානිචූළපි ා, පඤ්චජාතිස ානිමහාපි ා.එසාපි 

බ්රාහ්මණීනිරන් රයමවපඤ්චජාතිස ානිමා ාඅයහොසි, පඤ්චජාතිස ානි

චූළමා ා, පඤ්ච ජාතිස ානි මහාමා ා. එවාහිං දියඩ්ඪජාතිසහස්සිං

බ්රාහ්මණස්ස හත්යථ සිංවඩ්යඪො, දියඩ්ඪජාතිසහස්සිං බ්රාහ්මණියා හත්යථ
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සිංවඩ්යඪොති තීණි ජාතිසහස්සානි කයථත්වා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා ඉමිං
ගාථමාහ– 

68. 

‘‘යස්මිිංමයනොනිවිසති, චිත් ඤ්චාපිපසීදති; 

අදිට්ඨපුබ්බයකයපොයස, කාමිං ස්මිම්පිවිස්සයස’’ති. 

 ත්ථ ෙස්මිං යනො නිවිසතීතියස්මිිංපුග්ගයලදිට්ඨමත්ය යයවචිත් ිං

පතිට්ඨාති. චිත්තඤ්චාපිපසීදතීතියස්මිිංදිට්ඨමත්ය චිත් ිංපසීදති, මුදුකිං

යහොති. අදිට්ඨපුබ්බයක යපොයසති පකතියා  ස්මිිං අත් භායව

අදිට්ඨපුබ්යබපි පුග්ගයල. කා ං තස්මිම්පි විස්සයසති

අනුභූ පුබ්බසියනයහයනව  ස්මිම්පි පුග්ගයල එකිංයසන විස්සයස, 
විස්සාසිංආපජ්ජතියයවාතිඅත්යථො. 

එවිං සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා අනුසන්ධිිංඝයටත්වාජා කිං

සයමොධායනසි–‘‘ දාබ්රාහ්මයණොචබ්රාහ්මණීචඑය එව අයහසුිං, පුත්ය ො
පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සායක ජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[69] 9. විසවන් ජා කවණ්ණනා 

ධිරත්ථු තං විසං ෙන්තන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ධම්මයසනාපතිිං ආරබ්භ කයථසි. යථරස්ස කර පිට්ඨඛජ්ජකඛාදනකායල 

මනුස්සා සඞ්ඝස්ස බහුිං පිට්ඨඛාදනීයිං ගයහත්වා විහාරිං අගමිංසු, 

භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ගහි ාවයසසිං බහු අතිරිත් ිං අයහොසි. මනුස්සා ‘‘භන්ය , 
අන්ය ොගාමග ානම්පි ගණ්හථා’’ති ආහිංසු.  ස්මිිං ඛයණ යථරස්ස

සද්ධිවිහාරියකො දහයරොඅන්ය ොගායමයහොති,  ස්සයකොට්ඨාසිංගයහත්වා
 ස්මිිංඅනාගච්ඡන්ය ‘‘අතිදිවායහොතී’’තියථරස්සඅදිංසු. යථයරන ස්මිිං

පරිභුත්ය  දහයරො අගමාසි. අථ නිං යථයරො ‘‘මයිං, ආවුයසො, තුය්හිං 

ඨපි ඛාදනීයිං පරිභුඤ්ජිම්හා’’ති ආහ. යසො ‘‘මධුරිං නාම, භන්ය , කස්ස
අප්පිය’’න්ති ආහ. මහායථරස්ස සිංයවයගො උප්පජ්ජි. යසො ඉය ො පට්ඨාය
‘‘පිට්ඨඛාදනීයිං න ඛාදිස්සාමී’’ති අධිට්ඨාසි.  ය ො පට්ඨාය කර
සාරිපුත් ත්යථයරන පිට්ඨඛාදනීයිං නාම න ඛාදි පුබ්බිං.  ස්ස
පිට්ඨඛාදනීයිංඅඛාදනභායවොභික්ඛුසඞ්යඝපාකයටොජාය ො.භික්ඛූ  ිංකථිං

කයථන් ා ධම්මසභායිං නිසීදිිංසු. අථ සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්ය  ‘‘භික්ඛයව, සාරිපුත්ය ොඑකවාරිංජහි කිංජීවි ිංපරිච්චජන්ය ොපි
පුනන ගණ්හාතියයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
විසයවජ්ජකුයල නිබ්බත්තිත්වා යවජ්ජකම්යමන ජීවිකිං කප්යපසි. අයථකිං
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ජනපදමනුස්සිං සප්යපොඩිංසි,  ස්සඤා කාපමාදිංඅකත්වාඛිප්පිංයවජ්ජිං

ආනයිිංසු. යවජ්යජො ආහ ‘‘කිං  ාව ඔසයධන, පරිභායවත්වා විසිං හරාමි, 
දට්ඨසප්පිං ආවායහත්වා දට්ඨට්ඨානය ො ය යනව විසිංආකඩ්ඪායපමී’’ති.
‘‘සප්පිං ආවායහත්වා විසිං ආකඩ්ඪායපහී’’ති. යසො සප්පිං ආවායහත්වා

‘‘ යා අයිං දට්යඨො’’ති ආහ. ‘‘ආම, මයා’’ති. ‘‘ යා දට්ඨට්ඨානය ො 
ත්වඤ්යඤවමුයඛනවිසිංආකඩ්ඪාහී’’ති. ‘‘මයාඑකවාරිංජහි කිංපුනන

ගහි පුබ්බිං, නාහිං මයා ජහි විසිං ආකඩ්ඪිස්සාමී’’ති. යසො දාරූනි

ආහරායපත්වාඅග්ගිිංකත්වාආහ ‘‘සයච අත් යනොවිසිංනාකඩ්ඪසි, ඉමිං

අග්ගිිං පවිසා’’ති. සප්යපො ‘‘අපි අග්ගිිං පවිසිස්සාමි, යනවත් නා එකවාරිං

ජහි විසිංපච්චාහරිස්සාමී’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ – 

69. 

‘‘ධිරත්ථු ිංවිසිංවන් ිං, යමහිංජීවි කාරණා; 

වන් ිංපච්චාහරිස්සාමි, ම ිංයමජීවි ාවර’’න්ති. 

 ත්ථ ධිරත්ථූතිගරහත්යථනිපාය ො. තංවිසන්තියමහිංජීවි කාරණා

වන් ිං විසිං පච්චාහරිස්සාමි,  ිං වන් ිං විසිං ධිරත්ථු.  තං ය  ජීවිතා

ෙරන්ති ස්සවිසස්ස අපච්චාහරණකාරණායිංඅග්ගිිංපවිසිත්වාමරණිං,  ිං
මමජීවි ය ොවරන්තිඅත්යථො. 

එවඤ්ච පන වත්වා අග්ගිිං පවිසිතුිං පායාසි. අථ නිං යවජ්යජො 
නිවායරත්වා  ිං පුරිසිං ඔසයධහි ච මන්ය හි ච නිබ්බිසිං අයරොගිං කත්වා
සප්පස්ස සීලානි දත්වා ‘‘ඉය ො පට්ඨාය මා කඤ්චි වියහයඨසී’’ති වත්වා
විස්සජ්යජසි. 

සත්ථාපි ‘‘න, භික්ඛයව, සාරිපුත්ය ො එකවාරිං ජහි කිං ජීවි ම්පි 
පරිච්චජන්ය ො පුන ගණ්හාතී’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිංආහරිත්වා අනුසන්ධිිං

ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘ දා සප්යපො සාරිපුත්ය ො අයහොසි, 
යවජ්යජොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

විසවන් ජා කවණ්ණනානවමා. 

[70] 10. කුද්දාලජා කවණ්ණනා 

න තං ජිතං සාධු ජිතන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො 
චිත් හත්ථසාරිපුත් ිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කර සාවත්ථියිං එයකො
කුලදාරයකො.අයථකදිවසිං කසිත්වාආගච්ඡන්ය ොවිහාරිංපවිසිත්වාඑකස්ස
යථරස්සපත් ය ොසිනිද්ධිංමධුරිං පණී යභොජනිංලභිත්වාචින්ය සි‘‘මයිං
රත්තින්දිවිංසහත්යථනනානාකම්මානි කුරුමානාපිඑවරූපිංමධුරාහාරිංන

ලභාම, මයාපි සමයණන භවි බ්බ’’න්ති. යසො පබ්බජිත්වා
මාසඩ්ඪමාසච්චයයන අයයොනියසො මනසිකයරොන්ය ො කයලසවසියකො
හුත්වා විබ්භමිත්වා පුන භත්ය න කලමන්ය ො ආගන්ත්වා පබ්බජිත්වා
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අභිධම්මිංඋග්ගණ්හි.ඉමිනාවඋපායයනඡ වායරවිබ්භමිත්වාපබ්බජිය ො.
 ය ොසත් යමභික්ඛුභායවසත් ප්පකරණියකොහුත්වා බහූභික්ඛූධම්මිං
වායචන්ය ො විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා අරහත් ිං පාපුණි. අථස්ස සහායකා

භික්ඛූ‘‘කිංනුයඛො, ආවුයසොචිත් හත්ථ, පුබ්යබවියය එ රහිකයලසා

න වඩ්ඪන්තී’’ති පරිහාසිං කරිිංසු. ‘‘ආවුයසො, අභබ්යබො දානි අහිං ඉය ො
පට්ඨාය ගිහිභාවායා’’ති. 

එවිං  ස්මිිං අරහත් ිං පත්ය  ධම්මසභායිං කථා උදපාදි ‘‘ආවුයසො, 
එවරූපස්ස නාම අරහත් ස්ස උපනිස්සයය සති ආයස්මා

චිත් හත්ථසාරිපුත්ය ො ඡක්ඛත්තුිං උප්පබ්බජිය ො, අයහො මහායදොයසො

පුථුජ්ජනභායවො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘භික්ඛයව, 

පුථුජ්ජනචිත් ිං නාම ලහුකිං දුන්නිග්ගහිං, ආරම්මණවයසන ගන්ත්වා

අල්ලීයති, එකවාරිංඅල්ලීනිංනසක්කායහොතිඛිප්පිංයමොයචතුිං, එවරූපස්ස
චිත් ස්සදමයථොසාධු.දන් යමවහි ිංසුඛිංආවහති. 

‘‘දුන්නිග්ගහස්සලහුයනො, යත්ථකාමනිපාතියනො; 

චිත් ස්සදමයථොසාධු, චිත් ිංදන් ිංසුඛාවහිං’’.(ධ.ප. 35); 

 ස්ස පන දුන්නිග්ගහ ාය පුබ්යබ පණ්ඩි ා එකිංකුද්දාලකිං නිස්සාය
 ිංජහිතුිංඅසක්යකොන් ායලොභවයසනඡක්ඛත්තුිංඋප්පබ්බජිත්වාසත් යම 

පබ්බජි භායව ඣානිං උප්පායදත්වා  ිං යලොභිං නිග්ගණ්හිිංසූ’’ති වත්වා
අතී ිං ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො

පණ්ණිකකුයල නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පාපුණි, 

‘‘කුද්දාලපණ්ඩිය ො’’තිස්සනාමිංඅයහොසි.යසොකුද්දාලයකනභූමිපරිකම්මිං
කත්වා ඩාකඤ්යචව අලාබුකුම්භණ්ඩඑළාලුකාදීනි ච වපිත්වා  ානි
වික්කණන්ය ො කපණජීවිකිං කප්යපසි.  ඤ්හිස්ස එකිං කුද්දාලකිං
ඨයපත්වා අඤ්ඤිං ධනිං නාම නත්ථි. යසො එකදිවසිං චින්ය සි ‘‘කිං යම

ඝරාවායසන, නික්ඛමිත්වා පබ්බජිස්සාමී’’ති. අයථකදිවසිං කුද්දාලකිං
පටිච්ඡන්නට්ඨායන ඨයපත්වා ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා  ිං කුද්දාලකිං 
අනුස්සරිත්වායලොභිංඡින්දිතුිංඅසක්යකොන්ය ොකුණ්ඨකුද්දාලකිං නිස්සාය

උප්පබ්බජි. එවිං දුතියම්පි,  තියම්ළිති ඡ වායර  ිං කුද්දාලකිං
පටිච්ඡන්නට්ඨායනනික්ඛිපිත්වාපබ්බජිය ොයචවඋප්පබ්බජිය ොච. 

සත් යම පන වායර චින්ය සි ‘‘අහිං ඉමිං කුණ්ඨකුද්දාලකිං නිස්සාය

පුනප්පුනිං උප්පබ්බජිය ො, ඉදානි නිං මහානදියිං පක්ඛිපිත්වා

පබ්බජිස්සාමී’’ති නදීතීරිං ගන්ත්වා ‘‘සචස්ස පති ට්ඨානිං පස්සිස්සාමි, 

පුනාගන්ත්වා උද්ධරිතුකාම ා භයවයො’’ති  ිං කුද්දාලකිං දණ්යඩ 

ගයහත්වා නාගබයලො ථාමසම්පන්යනො සීසස්ස උපරිභායග තික්ඛත්තුිං
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ආවිජ්ඣිත්වා අක්ඛීනිනිම්මීයලත්වානදීමජ්යඣඛිපිත්වා ‘‘ජි ිං යම ජි ිං
යම’’ති තික්ඛත්තුිං සීහනාදිං නදි.  ස්මිිං ඛයණ බාරාණසිරාජා පච්චන් ිං
වූපසයමත්වාආගය ොනදියාසීසිං න්හායිත්වාසබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩිය ො
හත්ථික්ඛන්යධන ගච්ඡමායනො  ිං යබොධිසත් ස්ස සද්දිං සුත්වා ‘‘අයිං

පුරියසො ‘ජි ිං යම ජි ිං යම’ති වදති, යකො නු යඛො එය න ජිය ො, 

පක්යකොසථ න’’න්ති පක්යකොසායපත්වා ‘‘යභො පුරිස, අහිං  ාව

විජි සඞ්ගායමො ඉදානිජයිංගයහත්වාආගච්ඡාමි,  යාපනයකොජිය ො’’ති

පුච්ඡි. යබොධිසත්ය ො ‘‘මහාරාජ,  යා සඞ්ගාමස ම්පි සඞ්ගාමසහස්සම්පි
සඞ්ගාමස සහස්සම්පිජිනන්ය නදුජ්ජි යමව කයලසානිංඅජි ත් ා.අහිං
පන මම අබ්භන් යර යලොභිං නිග්ගණ්හන්ය ො කයලයස ජිනි’’න්ති
කයථන්ය ොයයව මහානදිිං ඔයලොයකත්වා ආයපොකසිණාරම්මණිං ඣානිං
නිබ්බත්ය ත්වා සම්පත් ානුභායවො ආකායස නිසීදිත්වා රඤ්යඤො ධම්මිං
යදයසන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

70. 

‘‘න ිංජි ිංසාධුජි ිං, යිංජි ිංඅවජීයති; 

 ිංයඛොජි ිංසාධුජි ිං, යිංජි ිංනාවජීයතී’’ති. 

 ත්ථ න තං ජිතං සාධු ජිතං, ෙං ජිතං අෙජීෙතීති යිං පච්චාමිත්ය 

පරාජිනිත්වාරට්ඨිංජි ිංපටිලද්ධිං පුනපිය හිපච්චාමිත්ය හිඅවජීයති,  ිං

ජි ිංසාධුජි ිංනාමනයහොති.කස්මා? පුන අවජීයනය ො.අපයරොනයයො–
ජි ිංවුච්චතිජයයො.යයොපච්චාමිත්ය හිසද්ධිිංයුජ්ඣිත්වා අධිගය ොජයයො

පුන ය සු ජිනන්ය සු, පරාජයයො යහොති, යසො න සාධු න යසොභයනො.

කස්මා? යස්මා පුනපරාජයයොව යහොති. තං යඛො ජිතං සාධු ජිතං, ෙං ජිතං

නාෙජීෙතීති යිං යඛො පන පච්චාමිත්ය  නිම්මයථත්වා ජි ිං පුන ය හි 

නාවජීයති, යයො වා එකවාරිං ලද්යධො ජයයොන පුන පරාජයයො යහොති,  ිං

ජි ිංසාධුජි ිංයසොභනිං, යසො ජයයොසාධුයසොභයනොනාමයහොති.කස්මා? 

පුන නාවජීයනය ො.  ස්මා, ත්විං මහාරාජ, ස ක්ඛත්තුම්පි
සහස්සක්ඛත්තුම්පි ස සහස්සක්ඛත්තුම්පි සඞ්ගාමසීසිං ජිනිත්වාපි

සඞ්ගාමයයොයධො නාම න යහොසි. කිංකාරණා? අත් යනො කයලසානිං

අජි ත් ා. යයොපන එකවාරම්පිඅත් යනොඅබ්භන් යරකයලයසජිනාති, 
අයිංඋත් යමොසඞ්ගාමසීසයයොයධොතිආකායස නිසින්නයකොවබුද්ධලීලාය
රඤ්යඤොධම්මිංයදයසසි.උත් මසඞ්ගාමයයොධභායවොපයනත්ථ– 

‘‘යයො සහස්සිංසහස්යසන, සඞ්ගායමමානුයස ජියන; 

එකඤ්චයජයෙමත් ානිං, සයවසඞ්ගාමජුත් යමො’’ති.(ධ.ප.103) 

– 

ඉදිංසුත් ිංසාධකිං. 
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පටුන 

රඤ්යඤො පන ධම්මිං සුණන් ස්යසව  දඞ්ගප්පහානවයසන කයලසා

පහීනා, පබ්බජ්ජායචිත් ිංනමි.රාජබලස්සපි යථවකයලසාපහීයිිංසු.රාජා
‘‘ඉදානි තුම්යහ කහිං ගමිස්සථා’’ති යබොධිසත් ිං පුච්ඡි. ‘‘හිමවන් ිං

පවිසිත්වා ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිස්සාමි, මහාරාජා’’ති. ‘‘ය න හි අහම්පි

පබ්බජිස්සාමී’’ති යබොධිසත්ය යනව සද්ධිිං නික්ඛමි, බලකායයො
බ්රාහ්මණගහපතිකා සබ්බා යසනියයොති සබ්යබොපි  ස්මිිං ඨායන 

සන්නිපතිය ො මහාජනකායයො රඤ්ඤා සද්ධිිංයයව නික්ඛමි.
බාරාණසිවාසියනොපි ‘‘අම්හාකිංකර රාජාකුද්දාලපණ්ඩි ස්සධම්මයදසනිං

සුත්වාපබ්බජ්ජාභිමුයඛොහුත්වාසද්ධිිං බලකායයනනික්ඛන්ය ො, මයිංඉධ
කිං කරිස්සාමා’’ති ද්වාදසයයොජනිකාය බාරාණසියා සකලනගරවාසියනො
නික්ඛමිිංසු. ද්වාදසයයොජනිකා පරිසා අයහොසි.  ිං ආදාය යබොධිසත්ය ො 
හිමවන් ිංපාවිසි. 

 ස්මිිං ඛයණ සක්කස්ස යදවරඤ්යඤො නිසින්නාසනිං උණ්හාකාරිං
දස්යසසි. යසො ආවජ්ජමායනො ‘‘කුද්දාලපණ්ඩිය ො මහාභිනික්ඛමනිං

නික්ඛන්ය ො’’ති දිස්වා ‘‘මහාසමාගයමො භවිස්සති, වසනට්ඨානිං ලද්ධුිං 

වට්ටතී’’ති විස්සකම්මිං ආමන්ය ත්වා ‘‘ ා , කුද්දාලපණ්ඩිය ො

මහාභිනික්ඛමනිං නික්ඛන්ය ො, වසනට්ඨානිං ලද්ධුිං වට්ටති, ත්විං 
හිමවන් ප්පයදසිං ගන්ත්වා සයම භූමිභායග දීඝය ො තිිංසයයොජනිං

විත්ථාරය ො පන්නරසයයොජනිං අස්සමපදිං මායපහී’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධු, 

යදවා’’ති පටිස්සුණිත්වා ගන්ත්වා  ථා අකාසි. අයයමත්ථ සඞ්යඛයපො, 
විත්ථායරො පන හත්ථිපාලජා යක ආවි භවිස්සති. ඉදඤ්ච හි  ඤ්ච
එකපරිච්යඡදයමව. විස්සකම්යමොපි අස්සමපයද පණ්ණසාලිං මායපත්වා
දුස්සද්යද මියගචසකුයණචඅමනුස්යසචපටික්කමායපත්වාය නය න
දිසාභායගන එකපදිකමග්ගිං මායපත්වා අත් යනො වසනට්ඨානයමව
අගමාසි. කුද්දාලපණ්ඩිය ොපි  ිං පරිසිං ආදාය හිමවන් ිං පවිසිත්වා
සක්කදත්තියිං අස්සමපදිං ගන්ත්වා විස්සකම්යමන මාපි ිං 
පබ්බජි පරික්ඛාරිං ගයහත්වා පඨමිං අත් නා පබ්බජිත්වා පච්ඡා පරිසිං
පබ්බායජත්වා අස්සමපදිංභායජත්වාඅදාසි.සත් රාජායනොසත් රජ්ජානි
ඡඩ්ඩයිිංසු. තිිංසයයොජනිං අස්සමපදිං පූරි. කුද්දාලපණ්ඩිය ො
යසසකසියණසුපි පරිකම්මිං කත්වා බ්රහ්මවිහායර භායවත්වා පරිසාය
කම්මට්ඨානිං ආචික්ඛි. සබ්යබ සමාපත්තිලාභියනො හුත්වා බ්රහ්මවිහායර

භායවත්වාබ්රහ්මයලොකපරායණාඅයහසුිං.යයපනය සිංපාරිචරියිංඅකිංසු, 
ය යදවයලොකපරායණාඅයහසුිං. 

සත්ථා ‘‘එවිං, භික්ඛයව, චිත් ිං නායම ිං කයලසවයසන අල්ලීනිං

දුම්යමොචයිංයහොති, උප්පන්නායලොභධම්මාදුප්පජහා, එවරූයපපි පණ්ඩිය 

අඤ්ඤායණකයරොන්තී’’තිඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාසච්චානිපකායසසි, 

සච්චපරියයොසායන යකචි යසො ාපන්නා අයහසුිං, යකචි සකදාගාමියනො, 

යකචි අනාගාමියනො, යකචි අරහත් ිං පාපුණිිංසු. සත්ථාපි අනුසන්ධිිං
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ඝයටත්වා ජා කිංසයමොධායනසි – ‘‘ දා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, පරිසා

බුද්ධපරිසා, කුද්දාලපණ්ඩිය ොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කුද්දාලජා කවණ්ණනාදසමා. 

ඉත්ථිවග්යගොසත් යමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

අසා මන් ණ්ඩභූ ිං,  ක්කපණ්ඩිදුරාජානිං; 

අනභිරතිමුදුලක්ඛණිං, උච්ඡඞ්ගම්පිචසායක ිං; 
විසවන් ිංකුද්දාලකන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ෙරුණෙග්ය ො 

278 

පටුන 

8. ෙරුණෙග්ය ො 

[71] 1. වරුණජා කවණ්ණනා 

යෙො පුබ්යබ කරණීොනීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
කුටුම්බිකපුත් තිස්සත්යථරිං ආරබ්භ කයථසි. එකස්මිිං කර දිවයස
සාවත්ථිවාසියනො අඤ්ඤමඤ්ඤසහායකා තිිංසමත් ා කුලපුත් ා 
ගන්ධපුප්ඵවත්ථාදීනි ගයහත්වා ‘‘සත්ථු ධම්මයදසනිං සුණිස්සාමා’’ති
මහාජනපරිවු ා යජ වනිං ගන්ත්වා නාගමාළකසාලමාළකාදීසු යථොකිං
නිසීදිත්වා සායන්හසමයය සත්ථරි සුරභිගන්ධවාසි ාය ගන්ධකුටිය ො
නික්ඛමිත්වාධම්මසභිංගන්ත්වාඅලඞ්ක බුද්ධාසයන නිසින්යනසපරිවාරා
ධම්මසභිං ගන්ත්වා සත්ථාරිං ගන්ධපුප්යඵහි පූයජත්වා චක්කඞ්ක  යලසු
ඵුල්ලපදුමසස්සිරියකසු පායදසු වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසින්නා ධම්මිං
සුණිිංසු. 

අථ යනසිං එ දයහොසි ‘‘යථා යථා යඛො මයිං භගව ා ධම්මිං යදසි ිං

ආජානාම, පබ්බයජයොමා’’ති. ය   ථාග ස්ස ධම්මසභාය ො

නික්ඛන් කායල  ථාග ිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා පබ්බජ්ජිං යාචිිංසු, 
සත්ථා ය සිං පබ්බජ්ජිං අදාසි. ය  ආචරියුපජ්ඣායය ආරායධත්වා
උපසම්පදිංලභිත්වාපඤ්චවස්සානිආචරියුපජ්ඣායානිංසන්තියකවසිත්වා 
ද්යවමාතිකාපගුණිංකත්වාකප්පියාකප්පියිංඤත්වාතිස්යසොඅනුයමොදනා 
උග්ගණ්හිත්වා චීවරානි සිබ්යබත්වා රජිත්වා ‘‘සමණධම්මිං කරිස්සාමා’’ති 

ආචරියුපජ්ඣායය ආපුච්ඡිත්වා සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා

එකමන් ිං නිසීදිත්වා ‘‘මයිං, භන්ය , භයවසු උක්කණ්ඨි ා

ජාතිජරාබොධිමරණභයභී ා, ය සිං යනො සිංසාරපරියමොචනත්ථාය
කම්මට්ඨානිං කයථථා’’ති යාචිිංසු. සත්ථා ය සිං අට්ඨතිිංසාය 
කම්මට්ඨායනසු සප්පායිං විචිනිත්වා කම්මට්ඨානිං කයථසි. ය  සත්ථු
සන්තියක කම්මට්ඨානිං ගයහත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා පදක්ඛිණිං කත්වා
පරියවණිං ගන්ත්වා ආචරියුපජ්ඣායය ඔයලොයකත්වා පත් චීවරමාදාය
‘‘සමණධම්මිංකරිස්සාමා’’ති නික්ඛමිිංසු. 

අථ යනසිං අබ්භන් යර එයකො භික්ඛු නායමන 
කුටුම්බිකපුත් තිස්සත්යථයරො නාම කුසීය ො හීනවීරියයො රසගිද්යධො. යසො

එවිං චින්ය සි ‘‘අහිං යනව අරඤ්යඤ වසිතුිං, න පධානිං පදහිතුිං, න

භික්ඛාචරියාය යායපතුිං සක්ඛිස්සාමි, යකො යම ගමයනන අත්යථො, 
නිවත්තිස්සාමී’’තියසොවීරියිං ඔස්සජිත්වාය භික්ඛූඅනුගන්ත්වානිවත්ති.
ය පි යඛො භික්ඛූ යකොසයලසු චාරිකිං චරමානා අඤ්ඤ රිං පච්චන් ගාමිං 
ගන්ත්වා  ිං උපනිස්සාය එකස්මිිං අරඤ්ඤාය යන වස්සිං උපගන්ත්වා
අන්ය ොය මාසිං අප්පමත් ා ඝයටන් ා වායමන් ා විපස්සනාගබ්භිං
ගාහායපත්වා පථවිිං උන්නාදයමානා අරහත් ිං පත්වා වුත්ථවස්සා
පවායරත්වා‘‘පටිලද්ධගුණිංසත්ථුආයරොයචස්සාමා’’ති ය ො නික්ඛමිත්වා
අනුපුබ්යබනයජ වනිංපත්වාපත් චීවරිංපටිසායමත්වාආචරියුපජ්ඣායය 
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දිස්වා  ථාග ිං දට්ඨුකාමා සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා වන්දිත්වා නිසීදිිංසු. 
සත්ථාය හිසද්ධිිංමධුරපටිසන්ථාරිංඅකාසි.ය ක පටිසන්ථාරාඅත් නා

පටිලද්ධගුණිං  ථාග ස්ස ආයරොයචසුිං, සත්ථා ය  භික්ඛූ පසිංසි.
කුටුම්බිකපුත් තිස්සත්යථයරො සත්ථාරිං ය සිංගුණකථිංකයථන් ිං දිස්වා

සයම්පිසමණධම්මිංකාතුකායමොජාය ො.ය පියඛො භික්ඛූ‘‘මයිං, භන්ය , 
 යමව අරඤ්ඤවාසිං ගන්ත්වා වසිස්සාමා’’ති සත්ථාරිං ආපුච්ඡිිංසු. සත්ථා
‘‘සාධූ’’තිඅනුජානි.ය සත්ථාරිංවන්දිත්වාපරියවණිං අගමිංසු. 

අථ යසො කුටුම්බිකපුත් තිස්සත්යථයරො රත්තිභාගසමනන් යර 
අච්චාරද්ධවීරියයො හුත්වා අතියවයගන සමණධම්මිං කයරොන්ය ො
මජ්ඣිමයාමසමනන් යර ආලම්බනඵලකිං නිස්සාය ඨි යකොව

නිද්දායන්ය ොපරිවත්තිත්වාපති, ඌරුට්ඨිකිං භිජ්ජි, යවදනාමහන් ාජා ා.
ය සිං භික්ඛූනිං  ිං පටිජග්ගන් ානිං ගමනිං න සම්පජ්ජි. අථ යන

උපට්ඨානයවලායිං ආගය  සත්ථා පුච්ඡි ‘‘නනු තුම්යහ, භික්ඛයව, ‘ස්යව

ගමිස්සාමා’ති හියයෙො ආපුච්ඡිත්ථා’’ති? ‘‘ආම, භන්ය , අපිච යඛො පන 
අම්හාකිං සහායයකො කුටුම්බිකපුත් තිස්සත්යථයරො අකායල අතියවයගන

සමණධම්මිංකයරොන්ය ො නිද්දාභිභූය ොපරිවත්තිත්වාපතිය ො, ඌරුට්ඨිස්ස

භින්නිං,  ිං නිස්සාය අම්හාකිං ගමනිං න සම්පජ්ජී’’ති. සත්ථා ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනයවස අත් යනො හීනවීරියභායවන අකායල අතියවයගන

වීරියිං කයරොන්ය ො තුම්හාකිං ගමනන් රායිං කයරොති, පුබ්යබයපස
තුම්හාකිං ගමනන් රායිං අකාසියයවා’’ති වත්වා ය හි යාචිය ො අතී ිං 
ආහරි. 

අතීය  ගන්ධාරරට්යඨ  ක්කසිලායිං යබොධිසත්ය ො දිසාපායමොක්යඛො 
ආචරියයොහුත්වාපඤ්චමාණවකස ානිසිප්පිංඋග්ගණ්හායපසි.අථස්සය 
මාණවාඑකදිවසිං දාරුිංආහරණත්ථායඅරඤ්ඤිංගන්ත්වාදාරූනිඋද්ධරිිංසු.
ය සිං අන් යර එයකො කුසී මාණයවො මහන් ිං වරුණරුක්ඛිං දිස්වා

‘‘සුක්ඛරුක්යඛො එයසො’’ති සඤ්ඤාය ‘‘මුහුත් ිං  ාව නිපජ්ජිත්වා පච්ඡා
රුක්ඛිංඅභිරුහිත්වා දාරූනිපාය ත්වාආදායගමිස්සාමී’’තිඋත් රිසාටකිං
පත්ථරිත්වා නිපජ්ජිත්වාකාකච්ඡමායනොනිද්දිංඔක්කමි. ඉ යරමාණවකා
දාරුකලායප බන්ධිත්වා ආදාය ගච්ඡන් ා  ිං පායදන පිට්ඨියිං පහරිත්වා
පයබොයධත්වා අගමිංසු. කුසී මාණයවො උට්ඨාය අක්ඛීනි පුඤ්ඡිත්වා
පුඤ්ඡිත්වා අවිග නිද්යදොව වරුණරුක්ඛිං අභිරුහිත්වා සාඛිං ගයහත්වා
අත් යනො අභිමුඛිං ආකඩ්ඪිත්වා භඤ්ජන්ය ො භිජ්ජිත්වා උට්ඨි යකොටියා
අත් යනො අක්ඛිිං භින්දායපත්වා එයකන හත්යථන  ිං පිධාය එයකන
හත්යථන අල්ලදාරූනි භඤ්ජිත්වා රුක්ඛය ො ඔරුය්හ දාරුකලාපිං
බන්ධිත්වා උක්ඛිපිත්වා යවයගන ගන්ත්වා ය හි පාති ානිං දාරූනිං උපරි
පාය සි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ෙරුණෙග්ය ො 

280 

පටුන 

 ිං දිවසඤ්ච ජනපදගාමයක එකිං කුලිං ‘‘ස්යව බ්රාහ්මණවාචනකිං 

කරිස්සාමා’’ති ආචරියිං නිමන්ය සි. ආචරියයො මාණවයක ආහ ‘‘ ා ා, 

ස්යවඑකිංගාමකිං ගන් බ්බිං, තුම්යහපනනිරාහාරානසක්ඛිස්සථගන්තුිං, 
පාය ොව යාගුිං පචායපත්වා  ත්ථ ගන්ත්වා අත් නා ලද්ධයකොට්ඨාසඤ්ච
අම්හාකිං පත් යකොට්ඨාසඤ්ච සබ්බමාදාය ආගච්ඡථා’’ති. ය  පාය ොව
යාගුපචනත්ථායදාසිිංඋට්ඨායපත්වා ‘‘ඛිප්පිංයනොයාගුිං පචාහී’’තිආහිංසු.
සාදාරූනිගණ්හන්තීඋපරිඨි ානිඅල්ලවරුණදාරූනිගයහත්වා පුනප්පුනිං
මුඛවා ිං දදමානාපි අග්ගිිං උජ්ජායලතුිං අසක්යකොන්තී සූරියිං උට්ඨායපසි. 

මාණවකා ‘‘අතිදිවා ජාය ො, ඉදානි න සක්කා ගන්තු’’න්ති ආචරියස්ස

සන්තිකිංඅගමිිංසු. ආචරියයො ‘‘කිං,  ා ා, නග ත්ථා’’ති? ‘‘ආම, ආචරිය

නග ම්හා’’ති.‘‘කිංකාරණා’’ති? ‘‘අසුයකොනාමකුසී මාණයවොඅම්යහහි
සද්ධිිං දාරූනමත්ථාය අරඤ්ඤිං ගන්ත්වා වරුණරුක්ඛමූයල නිද්දායිත්වා
පච්ඡා යවයගන රුක්ඛිං ආරුය්හ අක්ඛිිං භින්දායපත්වා අල්ලවරුණදාරූනි
ආහරිත්වා අම්යහහි ආනී දාරූනිං උපරි පක්ඛිපි. යාගුපාචිකා  ානි
සුක්ඛදාරුසඤ්ඤාය ගයහත්වා යාව සූරියුග්ගමනා උජ්ජායලතුිං නාසක්ඛි.
ඉමිනායනොකාරයණනගමනන් රායයොජාය ො’’ති.ආචරියයොමාණයවන 

ක කම්මිං සුත්වා ‘‘අන්ධබාලානිං කම්මිං නිස්සාය එවරූපා පරිහානි
යහොතී’’තිවත්වා ඉමිංගාථිංසමුට්ඨායපසි– 

71. 

‘‘යයො පුබ්යබකරණීයානි, පච්ඡායසො කාතුමිච්ඡති; 

වරුණකට්ඨභඤ්යජොව, සපච්ඡාමනු ප්පතී’’ති. 

 ත්ථ ස පච්ඡා  නුතප්පතීති යයො යකොචි පුග්ගයලො ‘‘ඉදිං පුබ්යබ

කත් බ්බිං, ඉදිං පච්ඡා’’ති අවීමිංසිත්වා පුබ්යබ කරණීයානි පඨමයමව

කත් බ්බකම්මානි පච්ඡා කයරොති, අයිං වරුණකට්ඨභඤ්යජො අම්හාකිං
මාණවයකොවිය යසොබාලපුග්ගයලොපච්ඡාඅනු ප්පතියසොචතිපරියදවතීති
අත්යථො. 

එවිංයබොධිසත්ය ොඅන්ය වාසිකානිංඉමිංකාරණිංකයථත්වාදානාදීනි 
පුඤ්ඤානිකරිත්වාජීවි පරියයොසායනයථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනයවස තුම්හාකිං අන් රායිං කයරොති, 
පුබ්යබපිඅකාසියයවා’’තිඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාඅනුසන්ධිිං ඝයටත්වා
ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘ දා අක්ඛියභදිං පත්ය ො මාණයවො ඌරුයභදිං

පත් භික්ඛු අයහොසි, යසසමාණවා බුද්ධපරිසා, ආචරියබ්රාහ්මයණො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

වරුණජා කවණ්ණනාපඨමා. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ෙරුණෙග්ය ො 
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[72] 2. සීලවනාගරාජජා කවණ්ණනා 

අකතඤ්ඤුස්ස යපොසස්සාති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො

යදවදත් ිංආරබ්භකයථසි.ධම්මසභායඤ්හිභික්ඛූ ‘‘ආවුයසො, යදවදත්ය ො
අක ඤ්ඤූ  ථාග ස්ස ගුයණන ජානාතී’’ති කයථන් ා නිසීදිිංසු. සත්ථා 

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනවයදවදත්ය ො 

අක ඤ්ඤූ, පුබ්යබපි අක ඤ්ඤූයයව, න කදාචි මය්හිං ගුණිං ජානාතී’’ති 
වත්වාය හියාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
හිමවන් ප්පයදයස හත්ථියයොනියිං නිබ්බත්ති. යසො මාතුකුච්ඡිය ො

නික්ඛන්ය ො සබ්බයසය ො අයහොසි රජ පුඤ්ජසන්නියභො, අක්ඛීනිපනස්ස

මණිගුළසදිසානි, පඤ්ඤායමානානි පඤ්ච පසාදානි අයහසුිං, මුඛිං

රත් කම්බලසදිසිං, යසොණ්ඩා රත් සුවණ්ණබින්දුපටිමණ්ඩි ිං රජ දාමිං

විය, චත් ායරො පාදා ක ලාඛාරසපරිකම්මා විය. එවමස්ස දසහි පාරමීහි
අලඞ්කය ොරූපයසොභග්ගප්පත්ය ොඅත් භායවොඅයහොසි.අථනිං විඤ්ඤු ිං
පත් ිංසකලහිමවන්ය  වාරණාසන්නිපතිත්වා උපට්ඨහන් ාවිචරිිංසු.එවිං
යසොඅසීතිසහස්සවාරණපරිවායරොහිමවන් ප්පයදයසවසමායනො අපරභායග
ගයණ යදොසිං දිස්වා ගණම්හා කායවියවකාය එකයකොව අරඤ්යඤ වාසිං
කප්යපසි. සීලවන්  ාය ච පනස්ස ‘‘සීලවනාගරාජා’’ ත්යවව නාමිං
අයහොසි. 

අයථයකො බාරාණසිවාසියකො වනචරයකො හිමවන් ිං පවිසිත්වා
අත් යනො ආජීවභණ්ඩකිං ගයවසමායනො දිසා වවත්ථායපතුිං
අසක්යකොන්ය ො මග්ගමූළ්යහො හුත්වා මරණභයභීය ො බාහා පග්ගය්හ
පරියදවමායනො විචරති. යබොධිසත්ය ො  ස්ස  ිං බලවපරියදවි ිං සුත්වා
‘‘ඉමිං පුරිසිං දුක්ඛා යමොයචස්සාමී’’ති කාරුඤ්යඤන යචොදිය ො  ස්ස
සන්තිකිං අගමාසි. යසො  ිං දිස්වාව භීය ො පලායි. යබොධිසත්ය ො  ිං
පලායන් ිංදිස්වා ත්යථව අට්ඨාසි.යසොපුරියසොයබොධිසත් ිංඨි ිංදිස්වා

අට්ඨාසි. යබොධිසත්ය ොපුනඅගමාසි, යසොපුනපලායිත්වා ස්සඨි කායල

ඨත්වා චින්ය සි ‘‘අයිං වාරයණො මම පලායනකායල තිට්ඨති, ඨි කායල

ආගච්ඡති, නායිං මය්හිං අනත්ථකායමො, ඉමම්හා පන මිං දුක්ඛා
මායචතුකායමො භවිස්සතී’’ති සූයරො හුත්වා අට්ඨාසි. යබොධිසත්ය ො  ිං 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘කස්මායභොත්විංපුරිස, පරියදවමායනොවිචරසී’’තිපුච්ඡි.

‘‘සාමි, දිසා වවත්ථායපතුිං අසක්යකොන්ය ො මග්ගමූළ්යහො හුත්වා
මරණභයයනා’’ති.අථනිං යබොධිසත්ය ොඅත් යනොවසනට්ඨානිංයනත්වා

කතිපාහිං ඵලාඵයලහි සන් ප්යපත්වා ‘‘යභො, පුරිස, මා භායි, අහිං  ිං
මනුස්සපථිං යනස්සාමී’’ති අත් යනො පිට්යඨ නිසීදායපත්වා මනුස්සපථිං
පායාසි. 
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අථ යඛො යසො මිත් දුබ්භී පුරියසො ‘‘සයච යකොචි පුච්ඡිස්සති, 
ආචික්ඛි බ්බිං භවිස්සතී’’ති යබොධිසත් ස්ස පිට්යඨ නිසින්යනොයයව
රුක්ඛනිමිත් ිං පබ්බ නිමිත් ිං උපධායරන්ය ොව ගච්ඡති. අථ නිං
යබොධිසත්ය ො අරඤ්ඤා නීහරිත්වා බාරාණසිගාමිමහාමග්යග ඨයපත්වා

‘‘යභො පුරිස, ඉමිනා මග්යගන ගච්ඡ, මය්හිං පන වසනට්ඨානිං පුච්ඡිය ොපි
අපුච්ඡිය ොපි මා කස්සචි ආචික්ඛී’’ති  ිං උයයෙොයජත්වා අත් යනො
වසනට්ඨානිංයයව අගමාසි. අථ යසො පුරියසො බාරාණසිිං ගන්ත්වා
අනුවිචරන්ය ො දන් කාරවීථිිං පත්වා දන් කායර දන් විකතියයො

කුරුමායනදිස්වා ‘‘කිංපනයභො, ජීවදන් ම්පි ලභිත්වාගණ්යහයොථා’’ති? 

‘‘යභො, කිං වයදසි, ජීවදන්ය ො නාම ම හත්ථිදන් ය ො මහග්ඝ යරො’’ති.
‘‘ය න හි අහිං යවො ජීවදන් ිං ආහරිස්සාමී’’ති පායථයෙිං ගයහත්වා
ඛරකකචිංආදායයබොධිසත් ස්සවසනට්ඨානිං අගමාසි. 

යබොධිසත්ය ො  ිං දිස්වා ‘‘කමත්ථිංආගය ොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘අහිං, සාමි, 
දුග්ගය ොකපයණො ජීවිතුිං අසක්යකොන්ය ො තුම්යහ දන් ඛණ්ඩිං යාචිත්වා

සයච දස්සථ,  ිංආදායගන්ත්වාවික්කණිත්වාය නමූයලනජීවිස්සාමී’’ති

ආගය ොති. ‘‘යහොතු යභො, දන් ිං ය  දස්සාමි, සයච දන් කප්පනත්ථාය
කකචිං අත්ථී’’ති. ‘‘කකචිං ගයහත්වා ආගය ොම්හි සාමී’’ති. ‘‘ය න හි
දන්ය  කකයචන කන්තිත්වා ආදාය ගච්ඡා’’ති යබොධිසත්ය ො පායද
සමිඤ්ජිත්වා යගොනිසින්නකිං නිසීදි. යසො ද්යවපි අග්ගදන්ය  ඡින්දි.

යබොධිසත්ය ොය දන්ය යසොණ්ඩායගයහත්වා‘‘යභොපුරිස, නාහිං‘එය 

දන් ා මය්හිං අප්පියා අමනාපා’ති දම්මි, ඉයමහි පන යම දන්ය හි
ස ගුයණන සහස්සගුයණන ස සහස්සගුයණන

සබ්බධම්මපටියවධනසමත්ථා සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණදන් ාව පිය රා,  ස්ස
යම ඉදිං දන් දානිං සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණපටිවිජ්ඣනත්ථාය යහොතූ’’ති
සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණස්ස ආරාධනිංකත්වාදන් යුගලිංඅදාසි. 

යසො  ිං ආදාය ගන්ත්වා වික්කණිත්වා  ස්මිිං මූයල ඛීයණ පුන

යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘සාමි, තුම්හාකිං දන්ය  වික්කණිත්වා

ලද්ධමූලිං මය්හිං ඉණයසොධනමත් යමව ජා ිං, අවයසසදන්ය  යදථා’’ති
ආහ. යබොධිසත්ය ො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා පුරිමනයයයනව 

කප්පායපත්වා අවයසසදන්ය  අදාසි. යසො ය පි වික්කණිත්වා පුන

ආගන්ත්වා ‘‘සාමි, ජීවිතුිං න සක්යකොමි, මූලදාඨා යම යදථා’’ති ආහ.
යබොධිසත්ය ො ‘‘සාධූ’’ති පටිස්සුණිත්වා පුරිමනයයයනව නිසීදි. යසො
පාපපුරියසො මහාසත් ස්ස රජ දාමසදිසිං යසොණ්ඩිං මද්දමායනො
යකලාසකූටසදිසිං කුම්භිං අභිරුහිත්වා උයභො දන් යකොටියයො පණ්හියා 
පහරන්ය ො මිංසිං වියූහිත්වා කුම්භිං ආරුය්හ ඛරකකයචන මූලදාඨා
කප්යපත්වා පක්කාමි. යබොධිසත් ස්ස දස්සනූපචාරිං විජහන්ය යයව පන
 ස්මිිං පාපපුරියස චතුනහු ාධිකද්වියයොජනස සහස්සබහලා ඝනපථවී 
සියනරුයුගන්ධරාදයයො මහාභායර දුග්ගන්ධයජගුච්ඡානි ගූථමුත් ාදීනි ච
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ධායරතුිංසමත්ථාපි ස්සඅගුණරාසිිං ධායරතුිංඅසක්යකොන්තීවියභිජ්ජිත්වා
විවරිං අදාසි.  ාවයදව අවීචිමහානිරයය ො අග්ගිජාලා නික්ඛමිත්වා  ිං
මිත් දුබ්භිපුරිසිංකුලසන් යකනකම්බයලනපාරුපන්තී වියපරික්ඛිපිත්වා
ගණ්හි. 

එවිං  ස්ස පාපපුග්ගලස්ස පථවිිං පවිට්ඨකායල  ස්මිිං වනසණ්යඩ 

අධිවත්ථා රුක්ඛයදව ා ‘‘අක ඤ්ඤූ මිත් දුබ්භී පුග්ගයලො
චක්කවත්තිරජ්ජිං දත්වාපි ය ොයසතුිං න සක්කා’’ති වනිං උන්නායදත්වා
ධම්මිංයදසයමානාඉමිංගාථමාහ– 

72. 

‘‘අක ඤ්ඤුස්සයපොසස්ස, නිච්චිංවිවරදස්සියනො; 

සබ්බිංයචපථවිිංදජ්ජා, යනවනිංඅභිරාධයය’’ති. 

 ත්ථ අකතඤ්ඤුස්සාති අත් යනො ක ගුණිං අජානන් ස්ස. 

යපොසස්සාති පුරිසස්ස. විෙරදස්සියනොති ඡිද්දයමව ඔකාසයමව

ඔයලොයකන් ස්ස. සබ්බං යච පථවිං දජ්ජාති සයචපි  ාදිසස්ස පුග්ගලස්ස

සකලිං චක්කවත්තිරජ්ජිං, ඉමිංවාපනමහාපථවිිංපරිවත්ය ත්වාපථයවොජිං

දයදයෙ. යනෙ නං අභිරාධයෙති එවිං කයරොන්ය ොපි එවරූපිං
ක ගුණවිද්ධිංසකිං යකොචි පරිය ොයසතුිං වා පසායදතුිං වා න
සක්කුයණයොතිඅත්යථො. 

එවිං සා යදව ා වනිං උන්නායදත්වා ධම්මිං යදයසසි. යබොධිසත්ය ො 
යාව ායුකිංඨත්වායථාකම්මිංඅගමාසි. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, යදවදත්ය ො ඉදායනව අක ඤ්ඤූ, පුබ්යබපි
අක ඤ්ඤූයයවා’’ති වත්වා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං
ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘ දා මිත් දුබ්භී පුග්ගයලො යදවදත්ය ො

අයහොසි, රුක්ඛයදව ා සාරිපුත්ය ො, සීලවනාගරාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

සීලවනාගරාජජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[73] 3. සච්චිංකරජා කවණ්ණනා 

සච්චංකියරෙ ාහංසූතිඉදිංසත්ථායවළුවයන විහරන්ය ොයදවදත් ස්ස
වධාය පරිසක්කනිං ආරබ්භ කයථසි. භික්ඛුසඞ්ඝස්මිඤ්හි ධම්මසභායිං

නිසීදිත්වා ‘‘ආවුයසො, යදවදත්ය ො සත්ථු ගුණිං න ජානාති, වධායයයව 
පරිසක්කතී’’තියදවදත් ස්සඅගුණිංකයථන්ය සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය 

නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව යදවදත්ය ො මය්හිං වධාය

පරිසක්කති, පුබ්යබපිපරිසක්කයයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 
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පටුන 

අතීය බාරාණසියිංබ්රහ්මදත්ය රජ්ජිංකායරන්ය  ස්ස දුට්ඨකුමායරො

නාම පුත්ය ො අයහොසි කක්ඛයළො ඵරුයසො පහටාසීවිසූපයමො, 
අනක්යකොසිත්වා වා අපහරිත්වා වා යකනචි සද්ධිිං න කයථති. යසො

අන්ය ොජනස්ස ච බහිජනස්ස ච අක්ඛිම්හි පති රජිං විය, ඛාදිතුිං
ආග පිසායචො විය ච අමනායපො අයහොසි උබ්යබජනීයයො. යසො එකදිවසිං 
නදීකීළිං කීළිතුකායමො මහන්ය න පරිවායරන නදීතීරිං අගමාසි.  ස්මිිං

ඛයණමහායමයඝො උට්ඨහි, දිසාඅන්ධකාරාජා ා.යසොදාසයපස්සජනිංආහ

‘‘එථභයණ, මිංගයහත්වානදීමජ්ඣිං යනත්වාන්හායපත්වාආයනථා’’ති.

ය  ිං ත්ථයනත්වා‘‘කිංයනොරාජාකරිස්සති, ඉමිං පාපපුරිසිංඑත්යථව
මායරමා’’ති මන් යිත්වා ‘‘එත්ථ ගච්ඡ කාළකණ්ණී’’ති උදයක නිං 
ඔපිලායපත්වාපච්චුත් රිත්වාතීයරඅට්ඨිංසු.‘‘කහිංකුමායරො’’තිචවුත්ය 

‘‘නමයිං කුමාරිංපස්සාම, යමඝිංඋට්ඨි ිංදිස්වාඋදයකනිමුජ්ජිත්වාපුරය ො
ආගය ො භවිස්සතී’’ති.අමච්චාරඤ්යඤොසන්තිකිංඅගමිංසු.රාජා‘‘කහිංයම 

පුත්ය ො’’ති පුච්ඡි. න ජානාම යදව, යමයඝ උට්ඨිය  ‘‘පුරය ො ආගය ො
භවිස්සතී’’ති සඤ්ඤායආග ම්හාති. රාජා ද්වාරිං විවරායපත්වා ‘‘නදීතීරිං

ගන්ත්වාවිචිනථා’’ති  ත්ථ ත්ථවිචිනායපසි, යකොචිකුමාරිංනාද්දස. 

යසොපියඛොයමඝන්ධකායරයදයවවස්සන්ය නදියාවුය්හමායනොඑකිං 
දාරුක්ඛන්ධිං දිස්වා  ත්ථ නිසීදිත්වා මරණභය ජ්ජිය ො පරියදවමායනො
ගච්ඡති.  ස්මිිං පන කායල බාරාණසිවාසී එයකො යසට්ඨි නදීතීයර 

චත් ාලීසයකොටිධනිං නිදහිත්වාව මරන්ය ො ධන ණ්හාය ධනපිට්යඨ
සප්යපො හුත්වා නිබ්බත්ති. අපයරො  ස්මිිංයයව පයදයස තිිංස යකොටියයො
නිදහිත්වා ධන ණ්හාය  ත්යථව උන්දූයරො හුත්වා නිබ්බත්ති. ය සිං
වසනට්ඨානිංඋදකිං පාවිසි. ය උදකස්ස පවිට්ඨමග්යගයනවනික්ඛමිත්වා
යසො ිං ඡින්දන් ා ගන්ත්වා  ිං රාජකුමායරන අභිනිසින්නිං දාරුක්ඛන්ධිං

පත්වා එයකො එකිං යකොටිිං, ඉ යරො ඉ රිං ආරුය්හ ඛන්ධපිට්යඨයයව

නිපජ්ජිිංසු. ස්සායයවයඛොපනනදියාතීයරඑයකො සිම්බලිරුක්යඛොඅත්ථි, 
 ත්යථයකො සුවයපො යකො වසති. යසොපි රුක්යඛො උදයකන යධො මූයලො 

නදීපිට්යඨ පති, සුවයපො යකො යදයව වස්සන්ය  උප්පතිත්වා ගන්තුිං
අසක්යකොන්ය ො ගන්ත්වා ස්යසවඛන්ධස්ස එකපස්යසනිලීයි. එවිං ය 
චත් ායරොජනාඑකය ොවුය්හමානා ගච්ඡන්ති. 

යබොධිසත්ය ොපි යඛො  ස්මිිං කායල කාසිරට්යඨ උදිච්චබ්රාහ්මණකුයල 

නිබ්බත්තිත්වා වුඩ්ඪිප්පත්ය ො ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා එකස්මිිං 
නදීනිවත් යන පණ්ණසාලිං මායපත්වා වසති. යසො අඩ්ඪරත් සමයය
චඞ්කමමායනො  ස්ස රාජකුමාරස්ස බලවපරියදවනසද්දිං සුත්වා චින්ය සි
‘‘මාදියස නාම යමත් ානුද්දයසම්පන්යන  ාපයස පස්සන්ය  එ ස්ස

පුරිසස්ස මරණිං අයුත් ිං, උදකය ො උද්ධරිත්වා  ස්ස ජීවි දානිං

දස්සාමී’’ති. යසො  ිං ‘‘මා භායි, මා භායී’’ති අස්සායසත්වා උදකයසො ිං
ඡින්දන්ය ො ගන්ත්වා  ිං දාරුක්ඛන්ධිං එකාය යකොටියා ගයහත්වා
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ආකඩ්ඪන්ය ො නාගබයලො ථාමසම්පන්යනො එකයවයගන තීරිං පත්වා
කුමාරිං උක්ඛිපිත්වා තීයර පතිට්ඨායපසි. ය පි සප්පාදයයො දිස්වා
උක්ඛිපිත්වා අස්සමපදිං යනත්වා අග්ගිිං ජායලත්වා ‘‘ඉයම දුබ්බල රා’’ති
පඨමිං සප්පාදීනිං සරීරිං යසයදත්වා පච්ඡා රාජකුමාරස්ස සරීරිං යසයදත්වා
 ම්පි අයරොගිං කත්වා ආහාරිං යදන්ය ොපි පඨමිං සප්පාදීනිංයයව දත්වා
පච්ඡා  ස්ස ඵලාඵලානිඋපනායමසි. රාජකුමායරො ‘‘අයිංකූට ාපයසො මිං 
රාජකුමාරිං අගයණත්වා තිරච්ඡානග ානිං සම්මානිං කයරොතී’’ති
යබොධිසත්ය ආඝා ිං බන්ධි. 

 ය ො කතිපාහච්චයයන සබ්යබසුපි ය සු ථාමබලප්පත්ය සු නදියා

ඔයඝපච්ඡින්යනසප්යපො ාපසිංවන්දිත්වාආහ‘‘භන්ය , තුම්යහහිමය්හිං

මහාඋපකායරො කය ො, න යඛො පනාහිං දලිද්යදො, අසුකට්ඨායන යම

චත් ාලීස හිරඤ්ඤයකොටියයොනිදහිත්වාඨපි ා, තුම්හාකිංධයනනකච්යච

සති සබ්බම්යප ිං ධනිං තුම්හාකිං දාතුිං සක්යකොමි,  ිං ඨානිං ආගන්ත්වා
‘දීඝා’තිපක්යකොයසයොථා’’තිවත්වා පක්කාමි.උන්දූයරොපි යථව ාපසිං
නිමන්ය ත්වා ‘‘අසුකට්ඨායන ඨත්වා ‘උන්දූරා’ති පක්යකොයසයොථා’’ති 

වත්වා පක්කාමි. සුවයපො යකො පන  ාපසිං වන්දිත්වා ‘‘භන්ය , මය්හිං

ධනිං නත්ථි, රත් සාලීහි පන යවො අත්යථ සති අසුකිං නාම මය්හිං

වසනට්ඨානිං,  ත්ථගන්ත්වා ‘සුවා’තිපක්යකොයසයොථ, අහිංඤා කානිං 
ආයරොයචත්වා අයනකසකටපූරමත් ා රත් සාලියයො ආහරායපත්වා දාතුිං
සක්යකොමී’’ති වත්වාපක්කාමි.ඉ යරොපනමිත් දුබ්භී ‘‘ධම්මසුධම්ම ාය 

කඤ්චි අවත්වා ගන්තුිං අයුත් ිං, එවිං  ිං අත් යනො සන්තිකිං ආග ිං

මායරස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා ‘‘භන්ය , මයි රජ්යජ පතිට්ඨිය 

ආගච්යඡයොථ, අහිං යවො චතූහි පච්චයයහි උපට්ඨහිස්සාමී’’ති වත්වා
පක්කාමි.යසොගන්ත්වානචිරස්යසවරජ්යජ පතිට්ඨාසි. 

යබොධිසත්ය ො ‘‘වීමිංසිස්සාමි  ාව යන’’ති පඨමිං සප්පස්ස සන්තිකිං 
ගන්ත්වා අවිදූයර ඨත්වා ‘‘දීඝා’’ති පක්යකොසි. යසො එකවචයනයනව

නික්ඛමිත්වා යබොධිසත් ිං වන්දිත්වා ‘‘භන්ය , ඉමස්මිිං ඨායන චත් ාලීස

හිරඤ්ඤයකොටියයො,  ා සබ්බාපිනීහරිත්වාගණ්හථා’’තිආහ.යබොධිසත්ය ො

‘‘එවමත්ථු, උප්පන්යනකච්යච ජානිස්සාමී’’ති ිංනිවත්ය ත්වාඋන්දූරස්ස
සන්තිකිංගන්ත්වාසද්දමකාසි.යසොපි  යථවපටිපජ්ජි.යබොධිසත්ය ො ම්පි

නිවත්ය ත්වා සුවස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘සුවා’’ති පක්යකොසි. යසොපි

එකවචයනයනව රුක්ඛග්ගය ො ඔ රිත්වා යබොධිසත් ිං වන්දිත්වා ‘‘කිං, 

භන්ය , මය්හිං ඤා කානිං සන්තිකිං ගන්ත්වා හිමවන් ප්පයදසය ො 
තුම්හාකිංසයිංජා සාලීආහරායපමී’’තිපුච්ඡි.යබොධිසත්ය ො ‘‘අත්යථසති 
ජානිස්සාමී’’ති  ම්පිනිවත්ය ත්වා ‘‘ඉදානි රාජානිං පරිග්ගණ්හිස්සාමී’’ති 

ගන්ත්වා රාජුයොයන වසිත්වා පුනදිවයස ආකප්පසම්පත්තිිං කත්වා 
භික්ඛාචාරවත්ය න නගරිං පාවිසි.  ස්මිිං ඛයණ යසො මිත් දුබ්භී රාජා 
අලඞ්ක හත්ථික්ඛන්ධවරගය ො මහන්ය න පරිවායරන නගරිං පදක්ඛිණිං 
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කයරොති. යසො යබොධිසත් ිං දූරය ොව දිස්වා ‘‘අයිං යසො කූට ාපයසො මම

සන්තියකභුඤ්ජිත්වා වසිතුකායමොආගය ො, යාව පරිසමජ්යඣඅත් යනො

මය්හිං ක ගුණිං නප්පකායසති,  ාවයදවස්ස සීසිං ඡින්දායපස්සාමී’’ති

පුරියසඔයලොයකසි. ‘‘කිංකයරොම, යදවා’’තිචවුත්ය  ‘‘එස කූට ාපයසො

මිංකඤ්චියාචිතුකායමොආගච්ඡතිමඤ්යඤ, එ ස්සකාළකණ්ණි ාපසස්ස
මිං පස්සිතුිං අදත්වාව එ ිං ගයහත්වා පච්ඡාබාහිං බන්ධිත්වා චතුක්යක
චතුක්යකපහරන් ානගරානික්ඛායමත්වාආඝා යනසීසමස්සඡින්දිත්වා 
සරීරිංසූයලඋත් ායසථා’’තිආහ.ය  ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාගන්ත්වා
නිරපරාධිං මහාසත් ිංබන්ධිත්වාචතුක්යකචතුක්යකපහරන් ාආඝා නිං

යනතුිං ආරභිිංසු. යබොධිසත්ය ො පහටපහටට්ඨායන ‘‘අම්ම,  ා ා’’ති

අකන්දිත්වානිබ්බිකායරොඉමිංගාථමාහ – 

73. 

‘‘සච්චිංකයරවමාහිංසු, නරාඑකච්චියාඉධ; 

කට්ඨිංනිප්ලවි ිංයසයයෙො, නත්යවයවකච්චියයොනයරො’’ති. 

 ත්ථ සච්චං කියරෙ ාහංසූති අවි ථයමව කර එවිං වදන්ති. නරා

එකච්චිො ඉධාතිඉයධකච්යචපණ්ඩි පුරිසා. කට්ඨංනිප් විතං යසයෙයොති
නදියා වුය්හමානිං සුක්ඛදාරුිං නිප්ලවි ිං උත් ායරත්වා ථයල ඨපි ිං 
යසයයෙො සුන්දර යරො. එවඤ්හි වදමානා ය  පුරිසා සච්චිං කර වදන්ති.

කිංකාරණා?  ඤ්හි යාගුභත් ාදීනිං පචනත්ථාය, සී ාතුරානිං

විසිබ්බනත්ථාය, අඤ්යඤසම්පිච පරිස්සයානිංහරණත්ථායඋපකාරිංයහොති. 

න ත්යෙයෙකච්චියෙො නයරොති එකච්යචො පන මිත් දුබ්භී අක ඤ්ඤූ
පාපපුරියසො ඔයඝන වුය්හමායනො හත්යථන ගයහත්වා උත් ාරිය ො න
ත්යවව යසයයෙො.  ථා හි අහිං ඉමිං පාපපුරිසිං උත් ායරත්වා ඉමිං 
අත් යනොදුක්ඛිංආහරින්ති.එවිංපහටපහටට්ඨායනඉමිංගාථමාහ. 

 ිං සුත්වා යය  ත්ථ පණ්ඩි පුරිසා, ය  ආහිංසු ‘‘කිං පන, යභො 

පබ්බජි ,  යා අම්හාකිං රඤ්යඤො අත්ථි යකොචි ගුයණො කය ො’’ති? 

යබොධිසත්ය ො  ිං පවත්තිිං ආයරොයචත්වා ‘‘එවමිමිං මයහොඝය ො

උත් ායරන්ය ො අහයමව අත් යනො දුක්ඛිං අකාසිිං, ‘න ව  යම 
යපොරාණකපණ්ඩි ානිංවචනිංක ’න්තිඅනුස්සරිත්වාඑවිංවදාමී’’තිආහ.
 ිං සුත්වාඛත්තියබ්රාහ්මණාදයයොනගරවාසියනො ‘‘ස්වායිංමිත් දුබ්භී රාජා

එවිංගුණසම්පන්නස්සඅත් යනොජීවි දායකස්සගුණමත් ම්පිනජානාති, 

 ිං නිස්සායකුය ො අම්හාකිං වුඩ්ඪි, ගණ්හථන’’න්තිකුපි ාසමන් ය ො
උට්ඨහිත්වා උසුසත්තිපාසාණමුග්ගරාදිප්පහායරහිහත්ථික්ඛන්ධග යමවනිං
ඝාය ත්වා පායද ගයහත්වා කඩ්ඪිත්වා පරිඛාපිට්යඨ ඡඩ්යඩත්වා
යබොධිසත් ිංඅභිසිඤ්චිත්වාරජ්යජ පතිට්ඨායපසුිං. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ෙරුණෙග්ය ො 
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පටුන 

යසො ධම්යමන රජ්ජිං කායරන්ය ො පුන එකදිවසිං සප්පාදයයො 
පරිග්ගණ්හිතුකායමො මහන්ය න පරිවායරන සප්පස්ස වසනට්ඨානිං 
ගන්ත්වා‘‘දීඝා’’තිපක්යකොසි.සප්යපොආගන්ත්වාවන්දිත්වා‘‘ඉදිංය සාමි
ධනිං ගණ්හා’’ති ආහ. රාජා චත් ාලීසහිරඤ්ඤයකොටිධනිං අමච්යච
පටිච්ඡායපත්වා උන්දූරස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘උන්දූරා’’ති පක්යකොසි.
යසොපි ආගන්ත්වා වන්දිත්වා තිිංසයකොටිධනිං නියොයදසි. රාජා  ම්පි
අමච්යච පටිච්ඡායපත්වා සුවස්ස වසනට්ඨානිං ගන්ත්වා ‘‘සුවා’’ති

පක්යකොසි.යසොපිආගන්ත්වාපායදවන්දිත්වා‘‘කිං, සාමි, සාලිිංආහරාමී’’ති

ආහ. රාජා ‘‘සාලීහි අත්යථ සති ආහරිස්සසි, එහි ගච්ඡාමා’’ති සත් තියා
හිරඤ්ඤයකොටීහි සද්ධිිං ය   යයොපි ජයන ගාහායපත්වා නගරිං ගන්ත්වා
පාසාදවයර මහා ලිංආරුය්හිංධනිංසඞ්යගොයපත්වාසප්පස්සවසනත්ථාය

සුවණ්ණනාළිිං, උන්දූරස්ස ඵලිකගුහිං, සුවස්ස සුවණ්ණපඤ්ජරිං
කාරායපත්වා සප්පස්ස ච සුවස්ස ච යභොජනත්ථාය යදවසිකිං

කඤ්චන ට්ටයක මධුලායජ, උන්දූරස්ස ගන්ධසාලි ණ්ඩුයල දායපසි, 
දානාදීනිච පුඤ්ඤානිකයරොති.එවිංය චත් ායරොපිජනායාවජීවිංසමග්ගා
සම්යමොදමානාවිහරිත්වා ජීවි ක්ඛයයයථාකම්මිංඅගමිංසු. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, යදවදත්ය ොඉදායනව මය්හිංවධායපරිසක්කති, 
පුබ්යබපිපරිසක්කයයවා’’තිවත්වාඉමිංධම්මයදසනිං ආහරිත්වාඅනුසන්ධිිං

ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා දුට්ඨරාජා යදවදත්ය ො අයහොසි, 

සප්යපොසාරිපුත්ය ො, උන්දූයරොයමොග්ගල්ලායනො, සුයවොආනන්යදො, පච්ඡා 
රජ්ජප්පත්ය ොධම්මරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සච්චිංකරජා කවණ්ණනා තියා. 

[74] 4. රුක්ඛධම්මජා කවණ්ණනා 

සාධූ සම්බහු ාඤාතීතිඉදිංසත්ථායජ වයනවිහරන්ය ොඋදකකලයහ
අත් යනො ඤා කානිං මහාවිනාසිං පච්චුපට්ඨි ිං ඤත්වා ආකායසන
ගන්ත්වා යරොහිණීනදියා උපරි පල්ලඞ්යකන නිසීදිත්වා නීලරිංසිිං
විස්සජ්යජත්වා ඤා යක සිංයවයජත්වා ආකාසා ඔරුය්හ නදීතීයර

නිසින්යනො ිංකලහිංආරබ්භකයථසි. අයයමත්ථසඞ්යඛයපො, විත්ථායරො

පන කුණාලජා යක (ජා. 2.21.කුණාලජා ක) ආවි භවිස්සති.  දා පන

සත්ථා ඤා යක ආමන්ය ත්වා ‘‘මහාරාජා, තුම්යහඤා කා, ඤා යකහි
නාමසමග්යගහි සම්යමොදමායනහිභවිතුිංවට්ටති.ඤා කානඤ්හිසාමග්ගියා

සති පච්චාමිත් ා ඔකාසිං න ලභන්ති, තිට්ඨන්තු  ාව මනුස්සභූ ා, 
අයච නානිං රුක්ඛානම්පි සාමග්ගිිං ලද්ධුිං වට්ටති. අතී ස්මිඤ්හි

හිමවන් ප්පයදයස මහාවාය ො සාලවනිං පහරි,  ස්ස පන සාලවනස්ස 
අඤ්ඤමඤ්ඤිං රුක්ඛගච්ඡගුම්බල ාහි සම්බන්ධත් ා එකරුක්ඛම්පි
පාය තුිං අසක්යකොන්ය ො මත්ථකමත්ථයකයනව අගමාසි. එකිං පන
අඞ්ගයණ ඨි ිං සාඛාවිටපසම්පන්නම්පි මහාරුක්ඛිං අඤ්යඤහි රුක්යඛහි
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අසම්බන්ධත් ාඋම්මූයලත්වාභූමියිංපාය සි, ඉමිනා කාරයණනතුම්යහහිපි
සමග්යගහිසම්යමොදමායනහිභවිතුිංවට්ටතී’’තිවත්වාය හියාචිය ො අතී ිං
ආහරි. 

අතීය බාරාණසියිංබ්රහ්මදත්ය රජ්ජිංකායරන්ය පඨමිං උප්පන්යනො

යවස්සවයණොමහාරාජාචවි, සක්යකොඅඤ්ඤිංයවස්සවණිංඨයපසි.එ ස්මිිං 
යවස්සවයණ පරිවත්ය  පච්ඡා නිබ්බත් යවස්සවයණො
‘‘රුක්ඛගච්ඡගුම්බල ානිං අත් යනො අත් යනො රුච්චනට්ඨායන විමානිං
ගණ්හන්තූ’’ති සාසනිං යපයසසි.  දා යබොධිසත්ය ො හිමවන් ප්පයදයස
එකස්මිිං සාලවයන රුක්ඛයදව ා හුත්වා නිබ්බත්ති. යසො ඤා යක ආහ 

‘‘තුම්යහ විමානානි ගණ්හන් ා අඞ්ගයණ ඨි රුක්යඛසු මා ගණ්හථ, 

ඉමස්මිිං පන සාලවයන මයා ගහි විමානිං පරිවායරත්වා ඨි විමානානි
ගණ්හථා’’ති.  ත්ථ යබොධිසත් ස්ස වචනකරා පණ්ඩි යදව ා
යබොධිසත් ස්ස විමානිං පරිවායරත්වා ඨි විමානානි ගණ්හිිංසු. අපණ්ඩි ා 

පනයදව ා ‘‘කිං අම්හාකිං අත්යථො අරඤ්ඤවිමායනහි, මයිං මනුස්සපයථ 
ගාමනිගමරාජධානිද්වායරසු විමානානි ගණ්හිස්සාම. ගාමාදයයො හි 
උපනිස්සාය වසමානා යදව ා ලාභග්ගයසග්ගප්පත් ා යහොන්තී’’ති
මනුස්සපයථ අඞ්ගණට්ඨායනනිබ්බත් මහාරුක්යඛසුවිමානානිගණ්හිිංසු. 

අයථකස්මිිං දිවයස මහතී වා වුට්ඨි උප්පජ්ජි. වා ස්ස අතිබලව ාය
දළ්හමූලාවනයජට්ඨකරුක්ඛාපිසිංභග්ගසාඛාවිටපා සමූලානිපතිිංසු. ිංපන
අඤ්ඤමඤ්ඤිං සම්බන්ධයනන ඨි ිං සාලවනිං පත්වා ඉය ො චිය ො ච 
පහරන්ය ො එකරුක්ඛම්පි පාය තුිං නාසක්ඛි. භග්ගවිමානා යදව ා
නිප්පටිසරණා දාරයක හත්යථසු ගයහත්වා හිමවන් ිං ගන්ත්වා අත් යනො
පවත්තිිං සාලවනයදව ානිං කථයිිංසු.  ා  ාසිං එවිං ආග භාවිං

යබොධිසත් ස්ස ආයරොයචසුිං. යබොධිසත්ය ො ‘‘පණ්ඩි ානිං වචනිං
අග්ගයහත්වා නිප්පච්චයට්ඨානිං ග ා නාම එවරූපාව යහොන්තී’’ති වත්වා
ධම්මිංයදයසන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

74. 

‘‘සාධූසම්බහුලාඤාතී, අපිරුක්ඛාඅරඤ්ඤජා; 

වාය ොවහතිඑකට්ඨිං, බ්රහන් ම්පිවනප්පති’’න්ති. 

 ත්ථ සම්බහු ා ඤාතීති චත් ායරො උපාදාය  තුත් රි ස සහස්සම්පි

සම්බහුලානාම, එවිංසම්බහුලාඅඤ්ඤමඤ්ඤිංනිස්සාය වසන් ාඤා කා. 

සාධූති යසොභනා පසත්ථා, පයරහි අප්පධිංසියාති අත්යථො. අපි රුක්ඛා

අරඤ්ඤජාති තිට්ඨන්තු මනුස්සභූ ා, අරඤ්යඤ ජා රුක්ඛාපි සම්බහුලා
අඤ්ඤමඤ්ඤූපත්ථම්යභනඨි ා සාධුයයව. රුක්ඛානම්පිහිසපච්චයභායවො

ලද්ධුිං වට්ටති. ොයතො ෙහති එකට්ඨන්ති පුරත්ථිමාදියභයදො වාය ො

වායන්ය ො අඞ්ගණට්ඨායන ඨි ිං එකට්ඨිං එකකයමව ඨි ිං බ්රහන්තම්පි
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ෙනප්පතිං සාඛාවිටපසම්පන්නිං මහාරුක්ඛම්පි වහති, උම්මූයලත්වා
පාය තීති අත්යථො. යබොධිසත්ය ො ඉමිං කාරණිං කයථත්වා ආයුක්ඛයය
යථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථාපි‘‘එවිං, මහාරාජා, ඤා කානිං ාවසාමග්ගියයවලද්ධුිං වට්ටති, 
සමග්ගා සම්යමොදමානා පියසිංවාසයමව වසථා’’ති ඉමිං ධම්මයදසනිං
ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා යදව ා

බුද්ධපරිසාඅයහසුිං, පණ්ඩි යදව ාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

රුක්ඛධම්මජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[75] 5. මච්ඡජා කවණ්ණනා 

අභිත්ථනෙ පජ්ජුන්නාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො අත් නා
වස්සාපි වස්සිං ආරබ්භ කයථසි. එකස්මිිං කර සමයය යකොසලරට්යඨ 

යදයවො න වස්සි, සස්සානි මිලායන්ති, ය සු ය සු ඨායනසු
 ළාකයපොක්ඛරණිසරානි සුස්සන්ති. යජ වනද්වාරයකොට්ඨකසමීයප
යජ වනයපොක්ඛරණියාපි උදකිං ඡිජ්ජි. කලලගහනිං පවිසිත්වා නිපන්යන
මච්ඡකච්ඡයප කාකකුලලාදයයො කණයග්ගසදියසහි තුණ්යඩහි 
යකොට්යටත්වානීහරිත්වානීහරිත්වාවිප්ඵන්දමායනඛාදන්ති. 

සත්ථා මච්ඡකච්ඡපානිං  ිං බෙසනිං දිස්වා මහාකරුණාය 
උස්සාහි හදයයො ‘‘අජ්ජ මයා යදවිං වස්සායපතුිං වට්ටතී’’ති පභා ාය
රත්තියා සරීරපටිජග්ගනිං කත්වා භික්ඛාචාරයවලිං සල්ලක්යඛත්වා 
මහාභික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො බුද්ධලීලාය සාවත්ථියිං පිණ්ඩාය පවිසිත්වා
පච්ඡාභත් ිං පිණ්ඩපා පටික්කන්ය ො සාවත්ථිය ො විහාරිං ගච්ඡන්ය ො
යජ වනයපොක්ඛරණියා යසොපායන ඨත්වා ආනන්දත්යථරිං ආමන්ය සි

‘‘ආනන්ද, උදකසාටිකිං ආහර, යජ වනයපොක්ඛරණියිං න්හායිස්සාමී’’ති.

‘‘නනු, භන්ය , යජ වනයපොක්ඛරණියිං උදකිං ඡින්නිං, කලලමත් යමව 

අවසිට්ඨ’’න්ති? ‘‘ආනන්ද, බුද්ධබලිං නාම මහන් ිං, ආහර ත්විං
උදකසාටික’’න්ති. යථයරො ආහරිත්වා අදාසි. සත්ථා එයකනන්ය න
උදකසාටිකිං නිවායසත්වා එයකනන්ය න සරීරිං පාරුපිත්වා
‘‘යජ වනයපොක්ඛරණියිං න්හායිස්සාමී’’ති යසොපායන අට්ඨාසි.
 ඞ්ඛණඤ්යඤව සක්කස්ස පණ්ඩුකම්බලසිලාසනිං උණ්හාකාරිං දස්යසසි.
යසො ‘‘කිං නු යඛො’’ති ආවජ්යජන්ය ො  ිං කාරණිං ඤත්වා

වස්සවලාහකයදවරාජානිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ ා , සත්ථා 

‘යජ වනයපොක්ඛරණියිං න්හායිස්සාමී’ති ධුරයසොපායන ඨිය ො, ඛිප්පිං
සකලයකොසලරට්ඨිං එකයමඝිං කත්වා වස්සායපහී’’ති. යසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡිත්වා එකිං වලාහකිං නිවායසත්වා එකිං පාරුපිත්වා යමඝගී ිං
ගායන්ය ො පාචීනයලොකධාතුඅභිමුයඛො පක්ඛන්දි. පාචීනදිසාභායග 

ඛලමණ්ඩලමත් ිංඑකිංයමඝපටලිංඋට්ඨායස පටලිංසහස්සපටලිංහුත්වා
අභිත්ථනන් ිං විජ්ජුල ා නිච්ඡායරන් ිං අයධොමුඛිං
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පටුන 

ඨපි උදකකුම්භාකායරන වස්සමානිං සකලයකොසලරට්ඨිං මයහොයඝන විය
අජ්යඣොත්ථරි. යදයවො අච්ඡින්නධාරිං වස්සන්ය ො මුහුත්ය යනව 

යජ වනයපොක්ඛරණිිංපූයරසි, ධුරයසොපානිංආහච්චඋදකිංඅට්ඨාසි. 

සත්ථා යපොක්ඛරණියිං න්හායිත්වා සුරත් දුපට්ටිං නිවායසත්වා 
කායබන්ධනිං බන්ධිත්වා සුග මහාචීවරිං එකිංසිං කත්වා
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවුය ො ගන්ත්වා ගන්ධකුටිපරියවයණ
පඤ්ඤත් වරබුද්ධාසයන නිසීදිත්වා භික්ඛුසඞ්යඝන වත්ය  දස්සිය 
උට්ඨාය මණියසොපානඵලයක ඨත්වා භික්ඛුසඞ්ඝස්ස ඔවාදිං දත්වා 
උයයෙොයජත්වාසුරභිගන්ධකුටිිංපවිසිත්වාදක්ඛියණනපස්යසන සීහයසයෙිං
කප්යපත්වා සායන්හසමයය ධම්මසභායිං සන්නිපති ානිං භික්ඛූනිං 

‘‘පස්සථාවුයසො, දසබලස්ස ඛන්තියමත් ානුද්දයසම්පත්තිිං, විවිධසස්යසසු 
මිලායන්ය සු නානාජලාසයයසු සුස්සන්ය සු මච්ඡකච්ඡයපසු මහාදුක්ඛිං
පාපුණන්ය සු කාරුඤ්ඤිං පටිච්ච ‘මහාජනිං දුක්ඛා යමොයචස්සාමී’ති
උදකසාටිකිං නිවායසත්වා යජ වනයපොක්ඛරණියා ධුරයසොපායන ඨත්වා
මුහුත්ය න සකලයකොසලරට්ඨිං මයහොයඝන ඔපිලායපන්ය ො විය යදවිං
වස්සායපත්වා මහාජනිං කායිකයච සිකදුක්ඛය ො යමොයචත්වා විහාරිං
පවිට්යඨො’’ති කථාය වත් මානාය ගන්ධකුටිය ො නික්ඛමිත්වා ධම්මසභිං

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව,  ථාගය ො ඉදායනව

මහාජයන කලමන්ය  යදවිං වස්සායපති, පුබ්යබ තිරච්ඡානයයොනියිං
නිබ්බත්තිත්වා මච්ඡරාජකායලපිවස්සායපසියයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  ඉමස්මිිංයයව යකොසලරට්යඨ ඉමිස්සා සාවත්ථියා ඉමස්මිිංයයව 

යජ වනයපොක්ඛරණිට්ඨායන එකා වල්ලිගහනපරික්ඛිත් ා කන්දරා
අයහොසි.  දා යබොධිසත්ය ො මච්ඡයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා

මච්ඡගණපරිවුය ො ත්ථපටිවසති.යථාපනඉදානි, එවයමව  දාපි ස්මිිං

රට්යඨ යදයවො න වස්සි, මනුස්සානිං සස්සානි මිලායිිංසු, 

වාපි ළාකකන්දරාදීසු උදකිං ඡිජ්ජි, මච්ඡකච්ඡපා කලලගහනිං පවිසිිංසු.
ඉමිස්සාපි කන්දරාය මච්ඡකච්ඡපා කලලගහනිං පවිසිත්වා  ස්මිිං  ස්මිිං
ඨායනනිලීයිිංසු.කාකාදයයො තුණ්යඩනයකොට්යටත්වානීහරිත්වාඛාදිිංසු. 

යබොධිසත්ය ො ඤාතිසඞ්ඝස්ස  ිං බෙසනිං දිස්වා ‘‘ඉමිං ය සිං දුක්ඛිං 

ඨයපත්වා මිං අඤ්යඤො යමොයචතුිං සමත්යථො නාම නත්ථි, සච්චකරියිං
කත්වා යදවිං වස්සායපත්වා ඤා යක මරණදුක්ඛා යමොයචස්සාමී’’ති
කාළවණ්ණිං කද්දමිං ද්විධා වියූහිත්වා නික්ඛමිත්වා
අඤ්ජනරුක්ඛසාරඝටිකවණ්යණො මහාමච්යඡො 
සුයධො යලොහි ඞ්ගමණිගුළසදිසානි අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා ආකාසිං

උල්යලොයකත්වා පජ්ජුන්නයදවරාජස්ස සද්දිං දත්වා ‘‘යභො පජ්ජුන්න, අහිං

ඤා යකනිස්සාය දුක්ඛිය ො, ත්විංමයිසීලවන්ය කලමන්ය කස්මායදවිං
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න වස්සායපසි? මයා සමානජාතිකානිං ඛාදනට්ඨායන නිබ්බත්තිත්වා

 ණ්ඩුලප්පමාණම්පි මච්ඡිං ආදිිං කත්වා ඛාදි පුබ්යබො නාම නත්ථි, 

අඤ්යඤොපියමපායණොජීවි ානයවොයරොපි පුබ්යබො, ඉමිනාසච්යචන යදවිං
වස්සායපත්වාඤාතිසඞ්ඝිංයමදුක්ඛායමොයචහී’’තිවත්වාපරිචාරකයචටකිං 
ආණායපන්ය ොවියපජ්ජුන්නයදවරාජානිංආලපන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

75. 

‘‘අභිත්ථනය පජ්ජුන්න, නිධිිංකාකස්සනාසය; 

කාකිංයසොකායරන්යධහි, මඤ්චයසොකාපයමොචයා’’ති. 

 ත්ථ අභිත්ථනෙ පජ්ජුන්නාති පජ්ජුන්යනො වුච්චති යමයඝො, අයිං පන
යමඝවයසන ලද්ධනාමිං වස්සවලාහකයදවරාජානිං ආලපති. අයිං කරස්ස
අධිප්පායයො –යදයවොනාමඅනභිත්ථනන්ය ොවිජ්ජුල ාඅනිච්ඡායරන්ය ො 

වස්සන්ය ොපි න යසොභති,  ස්මා ත්විං අභිත්ථනන්ය ො විජ්ජුල ා

නිච්ඡායරන්ය ො වස්සායපහීති. නිධිං කාකස්ස නාසොති කාකා කලලිං

පවිසිත්වා ඨිය මච්යඡතුණ්යඩනයකොට්යටත්වානීහරිත්වාඛාදන්ති,  ස්මා

ය සිංඅන්ය ොකලයල මච්ඡා ‘‘නිධීහ’’තිවුච්චන්ති,  ිංකාකසඞ්ඝස්සනිධිිං

යදවිංවස්සායපන්ය ොඋදයකන පටිච්ඡායදත්වානායසහීති. කාකංයසොකාෙ

රන්යධහීති කාකසඞ්යඝො ඉමිස්සා කන්දරාය උදයකන පුණ්ණාය මච්යඡ

අලභමායනො යසොචිස්සති,  ිං කාකගණිං ත්විං ඉමිං කන්දරිං පූයරන්ය ො

යසොකාය රන්යධහි, යසොකස්සත්ථාය මච්ඡස්ස අස්සාසත්ථාය යදවිං 

වස්සායපහි. යථා අන්ය ොනිජ්ඣානලක්ඛණිං යසොකිං පාපුණාති, එවිං

කයරොහීති අත්යථො,  ඤ්ච යසොකා පය ොචොති එත්ථ ච-කායරො 

සම්පිණ්ඩනත්යථො, මඤ්චමමඤා යකචසබ්යබවඉමම්හාමරණයසොකා
යමොයචහීති. 

එවිං යබොධිසත්ය ො පරිචාරකයචටකිං ආණායපන්ය ො විය පජ්ජුන්නිං
ආලපිත්වා සකලයකොසලරට්යඨ මහාවස්සිං වස්සායපත්වා මහාජනිං
මරණදුක්ඛා යමොයචත්වාජීවි පරියයොසායනයථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව,  ථාගය ො ඉදායනවයදවිං වස්සායපති, පුබ්යබ 
මච්ඡයයොනියිංනිබ්බත්ය ොපිවස්සායපසියයවා’’තිවත්වාඉමිංධම්මයදසනිං
ආහරිත්වා අනුසන්ධිිංඝයටත්වාජා කිංසයමොධායනසි– ‘‘ දාමච්ඡගණා

බුද්ධපරිසාඅයහසුිං, පජ්ජුන්නයදවරාජාආනන්යදො, මච්ඡරාජාපනඅහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

මච්ඡජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[76] 6. අසඞ්කයජා කවණ්ණනා 

අසඞ්කියෙොම්හි  ා ම්හීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
සාවත්ථිවාසිිං උපාසකිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කර යසො ාපන්යනො
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අරියසාවයකො යකනචියදව කරණීයයනඑයකනසකටසත්ථවායහනසද්ධිිං
මග්ගිං පටිපජ්ජිත්වා එකස්මිිං අරඤ්ඤට්ඨායන සකටානි යමොයචත්වා
ඛන්ධාවාරබන්යධකය සත්ථවාහස්සඅවිදූයරඅඤ්ඤ රස්මිිං රුක්ඛමූයල
චඞ්කමති. අථත් යනො කාලිං සල්ලක්යඛත්වා පඤ්චස ා යචොරා
‘‘ඛන්ධාවාරිං විලුම්පිස්සාමා’’තිධනුමුග්ගරාදිහත්ථා ිංඨානිං පරිවාරයිිංසු.
උපාසයකොපි චඞ්කමතියයව. යචොරා නිං දිස්වා ‘‘අද්ධා එස 

ඛන්ධාවාරරක්ඛයකො භවිස්සති, ඉමස්ස නිද්දිං ඔක්කන් කායල
විලුම්පිස්සාමා’’ති අජ්යඣොත්ථරිතුිංඅසක්යකොන් ා ත්ථ ත්යථවඅට්ඨිංසු.
යසොපි උපාසයකො පඨමයායමපි මජ්ඣිමයායමපි පච්ඡිමයායමපි
චඞ්කමන්ය ොයයවඅට්ඨාසි.පච්චූසකායලජාය යචොරාඔකාසිං අලභන් ා
ගහිය පාසාණමුග්ගරාදයයොඡඩ්යඩත්වාපලායිිංසු. 

උපාසයකොපිඅත් යනොකම්මිංනිට්ඨායපත්වාපුනසාවත්ථිිං ආගන්ත්වා

සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්ය , අත් ානිං රක්ඛමානා පරරක්ඛකා 

යහොන්තී’’තිපුච්ඡි. ‘‘ආම, උපාසක, අත් ානිංරක්ඛන්ය ොපරම්පිරක්ඛති, 

පරිං රක්ඛන්ය ො අත් ානම්පි රක්ඛතී’’ති. යසො ‘‘යාව සුභාසි ඤ්චිදිං, 

භන්ය , භගව ා, අහිං එයකන සත්ථවායහන සද්ධිිං මග්ගිං පටිපන්යනො
රුක්ඛමූයල චඞ්කමන්ය ො ‘මිං රක්ඛිස්සාමී’ති සකලසත්ථිං රක්ඛි’’න්ති

ආහ. සත්ථා ‘‘උපාසක, පුබ්යබපි පණ්ඩි ා අත් ානිං රක්ඛන් ා පරිං
රක්ඛිිංසූ’’තිවත්වාය නයාචිය ොඅතී ිං ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො කායමසු ආදීනවිං දිස්වා
ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා හිමවන්ය  වසන්ය ො යලොණම්බිලයසවනත්ථාය
ජනපදිං ආගන්ත්වා ජනපදචාරිකිං චරන්ය ො එයකන සත්ථවායහන සද්ධිිං
මග්ගිංපටිපජ්ජිත්වාඑකස්මිිං අරඤ්ඤට්ඨායන සත්යථනිවිට්යඨසත්ථය ො
අවිදූයර ඣානසුයඛන වීතිනායමන්ය ො අඤ්ඤ රස්මිිං රුක්ඛමූයල 
චඞ්කමන්ය ො අට්ඨාසි. අථ යඛො පඤ්චස ා යචොරා ‘‘සායමාසභත් ස්ස
භුත් කායල ිං සකටසත්ථිංවිලුම්පිස්සාමා’’තිආගන්ත්වාපරිවාරයිිංසු.ය 

 ිං  ාපසිං දිස්වා ‘‘සයච අයිං අම්යහ පස්සිස්සති, සත්ථවාසිකානිං

ආයරොයචස්සති, එ ස්ස නිද්දූපග යවලාය විලුම්පිස්සාමා’’ති  ත්යථව
අට්ඨිංසු. ාපයසොසකලම්පිරත්තිිංචඞ්කමියයව.යචොරා ඔකාසිංඅලභිත්වා
ගහි ගහිය  මුග්ගරපාසායණ ඡඩ්යඩත්වා සකටසත්ථවාසීනිං සද්දිං දත්වා 

‘‘යභොන්ය ො, සත්ථවාසියනො සයච එස රුක්ඛමූයල චඞ්කමනක ාපයසො

අජ්ජ නාභවිස්ස, සබ්යබ මහාවියලොපිං පත් ා අභවිස්සථ, ස්යව  ාපසස්ස
මහාසක්කාරිං කයරයොථා’’තිවත්වාපක්කමිිංසු. 

ය  පභා ාය රත්තියා යචොයරහි ඡඩ්ඩිය  මුග්ගරපාසාණාදයයො දිස්වා

භී ා යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා වන්දිත්වා ‘‘භන්ය , දිට්ඨා යවො

යචොරා’’ති පුච්ඡිිංසු. ‘‘ආමාවුයසො, දිට්ඨා’’ති. ‘‘භන්ය , එත් යකයවො
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යචොයරදිස්වාභයිංවාසාරජ්ජිංවානඋප්පජ්ජී’’ති? යබොධිසත්ය ො‘‘ආවුයසො 

යචොයරදිස්වාභයිංනාමසධනස්සයහොති, අහිංපනනිද්ධයනො, ස්වාහිංකිං
භායිස්සාමි. මය්හඤ්හිගායමපිඅරඤ්යඤපිවසන් ස්සභයිංවාසාරජ්ජිංවා
නත්ථී’’තිවත්වාය සිං ධම්මිංයදයසන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

76. 

‘‘අසඞ්කයයොම්හිගාමම්හි, අරඤ්යඤනත්ථියමභයිං; 

උජුමග්ගිංසමාරුළ්යහො, යමත් ායකරුණායචා’’ති. 

 ත්ථ අසඞ්කියෙොම්හි  ා ම්හීති සඞ්කාය නියුත්ය ො පතිට්ඨිය ොති

සඞ්කයයො, න සඞ්කයයො අසඞ්කයයො. අහිං ගායම වසන්ය ොපි සඞ්කාය

අප්පතිට්ඨි ත් ාඅසඞ්කයයොනිබ්භයයොනිරාසඞ්යකොති දීයපති. අරඤ්යඤති

ගාමගාමූපචාරවිනිමුත්ය  ඨායන. උජු ග් ං ස ාරුළ්යහො, ය ත්තාෙ

කරුණාෙ චාති අහිං තිකචතුක්කජ්ඣානිකාහි යමත් ාකරුණාහි
කායවඞ්කාදිවිරහි ිංඋජුිං බ්රහ්මයලොකගාමිමග්ගිංආරුළ්යහොතිවදති.අථවා
පරිසුද්ධසීල ාය කායවචීමයනොවඞ්කවිරහි ිං උජුිං යදවයලොකමග්ගිං
ආරුළ්යහොම්හීති දස්යසත්වා  ය ො උත් රි යමත් ාය කරුණාය ච
පතිට්ඨි ත් ා උජුිං බ්රහ්මයලොකමග්ගම්පි ආරුළ්යහොම්හීතිපි දස්යසති.
අපරිහීනජ්ඣානස්ස හි එකන්ය න බ්රහ්මයලොකපරායණත් ා
යමත් ාකරුණාදයයො උජුමග්ගානාම. 

එවිං යබොධිසත්ය ො ඉමාය ගාථාය ධම්මිං යදයසත්වා තුට්ඨචිත්ය හි 

ය හි මනුස්යසහි සක්කය ො පූජිය ො යාවජීවිං චත් ායරො බ්රහ්මවිහායර
භායවත්වා බ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්ති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං 

සයමොධායනසි – ‘‘ දා සත්ථවාසියනො බුද්ධපරිසා අයහසුිං,  ාපයසො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

අසඞ්කයජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[77] 7. මහාසුපිනජා කවණ්ණනා 

 ාබූනි සීදන්තීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො යසොළස
මහාසුපියන ආරබ්භ කයථසි. එකදිවසිං කර යකොසලමහාරාජා රත්තිිං
නිද්දූපගය ො පච්ඡිමයායම යසොළස මහාසුපියන දිස්වා භී  සිය ො 
පබුජ්ඣිත්වා ‘‘ඉයමසිං සුපිනානිං දිට්ඨත් ා කිං නු යඛො යම භවිස්සතී’’ති
මරණභය ජ්ජිය ොසයනපිට්යඨනිසින්නයකොවරත්තිිං වීතිනායමසි. 

අථ නිං පභා ාය රත්තියා බ්රාහ්මණපුයරොහි ා උපසඞ්කමිත්වා ‘‘සුඛිං 

සයිත්ථ, මහාරාජා’’ති පුච්ඡිිංසු. ‘‘කුය ො යම ආචරියා සුඛිං, අජ්ජාහිං

පච්චූසසමයය යසොළස මහාසුපියන පස්සිිං, යසොම්හි ය සිං දිට්ඨකාලය ො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ෙරුණෙග්ය ො 
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පට්ඨායභයප්පත්ය ො’’ති. ‘‘වයදථ, මහාරාජ, සුත්වාජානිස්සාමා’’තිවුත් ිං 
බ්රාහ්මණානිංදිට්ඨසුපියන කයථත්වා‘‘කිංනුයඛොයමඉයමසිං දිට්ඨකාරණා
භවිස්සතී’’ති පුච්ඡි. බ්රාහ්මණා හත්යථ විධුනිිංසු. ‘‘කස්මා හත්යථ 

විධුනථා’’ති ච වුත්ය  ‘‘කක්ඛළා, මහාරාජ, සුපිනා’’ති. ‘‘කා ය සිං

නිප්ඵත්ති භවිස්සතී’’ති? ‘‘රජ්ජන් රායයො ජීවි න් රායයො
යභොගන් රායයොති ඉයමසිං තිණ්ණිං අන් රායානිං අඤ්ඤ යරො’’ති.

‘‘සප්පටිකම්මා, අප්පටිකම්මා’’ති? ‘‘කාමිං එය  සුපිනා අතිඵරුසත් ා

අප්පටිකම්මා, මයිං පන ය  සප්පටිකම්යම කරිස්සාම, එය  
පටික්කමායපතුිං අසක්යකොන් ානිං අම්හාකිං සික්ඛි භායවො නාම කිං

කරිස්සතී’’ති.‘‘කිං පනකත්වාපටික්කමායපස්සථා’’ති? ‘‘සබ්බචතුක්යකන

යඤ්ඤිංයජිස්සාම, මහාරාජා’’ති. රාජාභී  සිය ො‘‘ය නහිආචරියාමම

ජීවි ිං තුම්හාකිං හත්යථ යහොතු, ඛිප්පිං යම යසොත්ථිිං කයරොථා’’ති ආහ.

බ්රාහ්මණා ‘‘බහුිං ධනිං ලභිස්සාම, බහුිං ඛජ්ජයභොජ්ජිං ආහරායපස්සාමා’’ති

හට්ඨතුට්ඨා ‘‘මා චින් යිත්ථ, මහාරාජා’’ති රාජානිං සමස්සායසත්වා
රාජනියවසනා නික්ඛමිත්වා බහිනගයර යඤ්ඤාවාටිං කත්වා බහූ 

චතුප්පදගයණථූණූපනීය කත්වා පක්ඛිගයණසමාහරිත්වා ‘‘ඉදඤ්චිදඤ්ච
ලද්ධුිං වට්ටතී’’තිපුනප්පුනිංසඤ්චරන්ති. 

අථ යඛො මල්ලිකා යදවී  ිං කාරණිං ඤත්වා රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා 

පුච්ඡි ‘‘කිං නු යඛො, මහාරාජ, බ්රාහ්මණා පුනප්පුනිං සඤ්චරන්තී’’ති? 

‘‘සුඛි ා, ත්විං භද්යද, අම්හාකිං කණ්ණමූයල ආසීවිසිං චරන් ිං න

ජානාසී’’ති. ‘‘කිං එ ිං, මහාරාජා’’ති? මයා එවරූපා දුස්සුපිනා දිට්ඨා, 
බ්රාහ්මණා ‘‘තිණ්ණිං අන් රායානිං අඤ්ඤ යරො පඤ්ඤායතී’’ති වත්වා
‘‘‘ය සිං පටිඝා ාය යඤ්ඤිං යජිස්සාමා’ති වත්වා පුනප්පුනිං

සඤ්චරන්තී’’ති. ‘‘කිං පන ය , මහාරාජ, සයදවයක යලොයක

අග්ගබ්රාහ්මයණො සුපිනපටිකම්මිං පුච්ඡිය ො’’ති? ‘‘ක යරො පයනස, භද්යද, 
සයදවයකයලොයක අග්ගබ්රාහ්මයණො’’ති.‘‘සයදවයකයලොයකඅග්ගපුග්ගලිං
සබ්බඤ්ඤුිංවිසුද්ධිං නික්කයලසිංමහාබ්රාහ්මණිංන ජානාසි.යසොහිභගවා

සුපිනන් රිං ජායනයෙ, ගච්ඡත්විංපුච්ඡ ිං, මහාරාජා’’ති.‘‘සාධු, යදවී’’ති
රාජාවිහාරිං ගන්ත්වාසත්ථාරිංවන්දිත්වානිසීදි. 

සත්ථාමධුරස්සරිංනිච්ඡායරත්වා ‘‘කිංනුයඛො, මහාරාජ, අතිප්පයගොව

ආගය ොසී’’තිආහ.අහිං, භන්ය , පච්චූසසමයයයසොළසමහාසුපියන දිස්වා

භීය ො බ්රාහ්මණානිං ආයරොයචසිිං. බ්රාහ්මණා ‘‘කක්ඛළා, මහාරාජ, සුපිනා, 
එය සිං පටිඝා ත්ථාය සබ්බචතුක්යකන යඤ්ඤිං යජිස්සාමා’’ති යඤ්ඤිං

සජ්යජන්ති, බහූ පාණා මරණභය ජ්ජි ා, තුම්යහ ච සයදවයක යලොයක 

අග්ගපුග්ගලා, අතී ානාග පච්චුප්පන්නිං උපාදාය නත්ථි යසො

යඤයෙධම්යමො, යයො යවො ඤාණමුයඛ ආපාථිං නාගච්ඡති. ‘‘එය සිං යම

සුපිනානිං නිප්ඵත්තිිං කයථථ භගවා’’ති. ‘‘එවයම ිං, මහාරාජ, සයදවයක
යලොයකමිංඨයපත්වාඅඤ්යඤොඑය සිංසුපිනානිංඅන් රිංවා නිප්ඵත්තිිං
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වා ජානිතුිං සමත්යථොනාමනත්ථි, අහිං ය කයථස්සාමි, අපිච යඛොත්විං 

දිට්ඨදිට්ඨනියායමයනව සුපියන කයථහී’’ති. ‘‘සාධු, භන්ය ’’ති රාජා
දිට්ඨනියායමයනව කයථන්ය ො– 

‘‘උසභාරුක්ඛාගාවියයොගවාච, 

අස්යසොකිංයසොසිඞ්ගාලීචකුම්යභො; 
යපොක්ඛරණීචඅපාකචන්දනිං. 

‘‘ලාබූනි සීදන්ති සිලා ප්ලවන්ති, මණ්ඩූකයයො කණ්හසප්යප 

ගිලන්ති; 

කාකිංසුවණ්ණාපරිවාරයන්ති,  සාවකාඑළකානිංභයාහී’’ති.– 

ඉමිංමාතිකිංනික්ඛිපිත්වාකයථසි. 

(1) අහිං, භන්ය , එකිං  ාව සුපිනිං එවිං අද්දසිං – චත් ායරො 
අඤ්ජනවණ්ණා කාළඋසභා ‘‘යුජ්ඣිස්සාමා’’ති චතූහි දිසාහි රාජඞ්ගණිං

ආගන්ත්වා ‘‘උසභයුද්ධිං පස්සිස්සාමා’’ති මහාජයන සන්නිපතිය 
යුජ්ඣනාකාරිං දස්යසත්වා නදිත්වාගජ්ජිත්වා අයුජ්ඣිත්වාවපටික්කන් ා.

ඉමිං පඨමිං සුපිනිං අද්දසිං, ඉමස්ස යකො විපායකොති? ‘‘මහාරාජ, ඉමස්ස

විපායකොයනව ව, නමමකායලභවිස්සති, අනාගය  පනඅධම්මිකානිං
කපණරාජූනිං අධම්මිකානඤ්ච මනුස්සානිං කායල යලොයක

විපරිවත් මායන කුසයල ඔස්සන්යන, අකුසයල උස්සන්යන, යලොකස්ස

පරිහායනකායල යදයවො න සම්මා වස්සිස්සති, යමඝපාදා පච්ඡිජ්ජිස්සන්ති, 

සස්සානිමිලායිස්සන්ති, දුබ්භික්ඛිංභවිස්සති, වස්සිතුකාමාවියචතූහිදිසාහි
යමඝාඋට්ඨහිත්වා ඉත්ථිකාහි ආ යපපත්ථටානිංවීහිආදීනිංය මනභයයන 

අන්ය ොපයවසි කායල පුරියසසු කුද්දාලපිටකහත්යථසු ආළිබන්ධනත්ථාය
නික්ඛන්ය සු වස්සනාකාරිං දස්යසත්වාගජ්ජිත්වාවිජ්ජුල ා නිච්ඡායරත්වා
ය  උසභා විය අයුජ්ඣිත්වා අවස්සිත්වාව පලායිස්සන්ති. අයයම ස්ස 

විපායකො. තුය්හිං පන  ප්පච්චයා යකොචි අන් රායයො නත්ථි, අනාග ිං 

ආරබ්භදිට්යඨොසුපියනොඑස, බ්රාහ්මණාපනඅත් යනොජීවි වුත්තිිං නිස්සාය
කථයිිංසූ’’ති එවිං සත්ථා සුපිනස්ස නිප්ඵත්තිිං කයථත්වා ආහ ‘‘දුතියිං 

කයථහි, මහාරාජා’’ති. 

(2) දුතියාහිං, භන්ය , එවිං අද්දසිං – ඛුද්දකා රුක්ඛා යචව ගච්ඡා ච
පථවිිංභින්දිත්වාවිදත්ථිමත් ම්පිර නමත් ම්පිඅනුග්ගන්ත්වාව පුප්ඵන්ති

යචව ඵලන්ති ච. ඉමිං දුතියිං අද්දසිං, ඉමස්ස යකො විපායකොති? මහාරාජ, 
ඉමස්සාපි විපායකො යලොකස්ස පරිහායනකායල මනුස්සානිං
පරිත් ායුකකායල භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි සත් ා තිබ්බරාගා

භවිස්සන්ති, අසම්පත් වයාව කුමාරියයො පුරිසන් රිං ගන්ත්වා උතුනියයො
යචව ගබ්භිනියයො ච හුත්වා පුත් ධීහ ාහි වඩ්ඪිස්සන්ති. ඛුද්දකරුක්ඛානිං
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පුප්ඵිං විය හි  ාසිං උතුනිභායවො, ඵලිං විය ච පුත් ධීහ යරො භවිස්සන්ති.

ඉය ොනිදානම්පිය භයිංනත්ථි,  තියිංකයථහි, මහාරාජාති. 

(3) ගාවියයො, භන්ය ,  දහුජා ානිං වච්ඡකානිං ඛීරිං පිවන්තියයො 

අද්දසිං. අයිං යම  තියයො සුපියනො, ඉමස්ස යකො විපායකොති? ඉමස්සාපි
විපායකො අනාගය  එව මනුස්සානිං යජට්ඨාපචායිකකම්මස්ස නට්ඨකායල
භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි සත් ා මා ාපිතූසු වා සස්සුසසුයරසු වා ලජ්ජිං
අනුපට්ඨායපත්වා සයයමව කුටුම්බිං සිංවිදහන් ාව ඝාසච්ඡාදනමත් ම්පි

මහල්ලකානිං දාතුකාමා දස්සන්ති, අදාතුකාමා න දස්සන්ති. මහල්ලකා
අනාථාඅසයිංවසීදාරයකආරායධත්වාජීවිස්සන්ති දහුජා ානිං වච්ඡකානිං

ඛීරිං පිවන්තියයො මහාගාවියයො විය. ඉය ොනිදානම්පි ය  භයිං නත්ථි, 

චතුත්ථිං කයථහි, මහාරාජාති. 

(4) ධුරවායහ, භන්ය , ආයරොහපරිණාහසම්පන්යන
මහායගොයණයුගපරම්පරාය අයයොයජත්වා  රුයණ යගොදම්යම ධුයර

යයොයජන්ය අද්දසිං.ය ධුරිංවහිතුිංඅසක්යකොන් ා ඡඩ්යඩත්වාඅට්ඨිංසු, 

සකටානි නප්පවට්ටිිංසු. අයිං යම චතුත්යථො සුපියනො, ඉමස්ස යකො 

විපායකොති? ඉමස්සාපි විපායකො අනාගය  එව අධම්මිකරාජූනිං කායල 
භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි අධම්මිකකපණරාජායනො පණ්ඩි ානිං
පයවණිකුසලානිං කම්මිං නිත්ථරණසමත්ථානිං මහාමත් ානිං යසිං න
දස්සන්ති. ධම්මසභායිං විනිච්ඡයට්ඨායනපි පණ්ඩිය  යවොහාරකුසයල

මහල්ලයකඅමච්යචනඨයපස්සන්ති,  බ්බිපරී ානිංපන  රුණ රුණානිං

යසිං දස්සන්ති,  ථාරූයප එව විනිච්ඡයට්ඨායන ඨයපස්සන්ති, ය  

රාජකම්මානියචව යුත් ායුත් ඤ්ච අජානන් ා යනව ිං යසිං උක්ඛිපිතුිං

සක්ඛිස්සන්ති, න රාජකම්මානි නිත්ථරිතුිං. ය  අසක්යකොන් ා කම්මධුරිං

ඡඩ්යඩස්සන්ති, මහල්ලකාපි පණ්ඩි ාමච්චා යසිං අලභන් ා කච්චානි 

නිත්ථරිතුිං සමත්ථාපි ‘‘කිං අම්හාකිං එය හි, මයිං බාහිරකා ජා ා, 
අබ්භන් රිකා  රුණදාරකා ජානිස්සන්තී’’ති උප්පන්නානි කම්මානි න 

කරිස්සන්ති, එවිංසබ්බථාපිය සිංරාජූනිංහානියයවභවිස්සති, ධුරිංවහිතුිං 

අසමත්ථානිං වච්ඡදම්මානිං ධුයර යයොජි කායලො විය, ධුරවාහානඤ්ච
මහායගොණානිං යුගපරම්පරාය අයයොජි කායලො විය භවිස්සති.

ඉය ොනිදානම්පිය භයිංනත්ථි, පඤ්චමිංකයථහි, මහාරාජාති. 

(5) භන්ය , එකිං උභය ොමුඛිං අස්සිං අද්දසිං,  ස්ස ද්වීසු පස්යසසු

යවසිං යදන්ති, යසො ද්වීහි මුයඛහි ඛාදති. අයිං යම පඤ්චයමො සුපියනො, 

ඉමස්ස යකො විපායකොති? ඉමස්සාපි අනාගය  අධම්මිකරාජකායලයයව
විපායකො භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි අධම්මිකා බාලරාජායනො අධම්මියක

යලොලමනුස්යසවිනිච්ඡයයඨයපස්සන්ති, ය  පාපපුඤ්යඤසුඅනාදරාබාලා
සභායිං නිසීදිත්වා විනිච්ඡයිං යදන් ා උභින්නම්පි අත්ථපච්චත්ථිකානිං
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පටුන 

හත්ථය ොලඤ්ජිංගයහත්වාඛාදිස්සන්තිඅස්යසොවියද්වීහි මුයඛහියවසිං.

ඉය ොනිදානම්පිය භයිංනත්ථි, ඡට්ඨිංකයථහි, මහාරාජාති. 

(6) භන්ය , මහාජයනො ස සහස්සග්ඝනිකිං සුවණ්ණපාතිිං 
සම්මජ්ජිත්වා ‘‘ඉධ පස්සාවිං කයරොහී’’ති එකස්ස ජරසිඞ්ගාලස්ස

උපනායමසි,  ිං  ත්ථ පස්සාවිං කයරොන් ිං අද්දසිං. අයිං යම ඡට්යඨො

සුපියනො, ඉමස්ස යකො විපායකොති? ඉමස්සාපි විපායකො අනාගය යයව
භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි අධම්මිකා විජාතිරාජායනො ජාතිසම්පන්නානිං

කුලපුත් ානිංආසඞ්කායයසිංනදස්සන්ති, අකුලීනානිංයයවදස්සන්ති.එවිං

මහාකුලානි දුග්ග ානි භවිස්සන්ති, ලාමකකුලානි ඉස්සරානි. ය  ච
කුලීනපුරිසා ජීවිතුිං අසක්යකොන් ා ‘‘ඉයම නිස්සාය ජීවිස්සාමා’’ති 

අකුලීනානිං ධීහ යරො දස්සන්ති, ඉති  ාසිං කුලධීහ ානිං අකුලීයනහි සද්ධිිං
සිංවායසො ජරසිඞ්ගාලස්ස සුවණ්ණපාතියිං පස්සාවකරණසදියසො භවිස්සති.

ඉය ොනිදානම්පිය භයිං නත්ථි, සත් මිංකයථහීති. 

(7) භන්ය , එයකො පුරියසො රජ්ජුිං වට්යටත්වා වට්යටත්වා පාදමූයල 

නික්ඛිපති, ය නනිසින්නළිඨස්ස යහට්ඨා සයි ා එකා ඡා සිඞ්ගාලී  ස්ස 

අජානන් ස්යසව  ිං ඛාදති, එවාහිං අද්දසිං. අයිං යම සත් යමො සුපියනො, 

ඉමස්ස යකො විපායකොති? ඉමස්සාපි අනාගය යයව විපායකො භවිස්සති.
අනාග ස්මිඤ්හි ඉත්ථියයො පුරිසයලොලා සුරායලොලා අලඞ්කාරයලොලා

විසිඛායලොලා ආමිසයලොලා භවිස්සන්ති දුස්සීලා දුරාචාරා,  ා සාමියකහි
කසියගොරක්ඛාදීනි කම්මානි කත්වා කච්යඡන කසියරන සම්භ ිං ධනිං
ජායරහි සද්ධිිං සුරිං පිවන්තියයො මාලාගන්ධවියලපනිං ධාරයමානා
අන්ය ොයගයහ අච්චායිකම්පි කච්චිං අයනොයලොයකත්වා යගයහ 
පරික්යඛපස්ස උපරිභායගනපි ඡිද්දට්ඨායනහිපි ජායර උපධාරයමානා ස්යව 
වපි බ්බයුත් කිං බීජම්පි යකොට්යටත්වා යාගුභත් ඛජ්ජකාදීනි
සම්පායදත්වා ඛාදමානාවිලුම්පිස්සන්තියහට්ඨාළිඨයකනිපන්නඡා සිඞ්ගාලී
වියවට්යටත්වා වට්යටත්වා පාදමූයලනික්ඛිත් රජ්ජුිං.ඉය ොනිදානම්පිය 

භයිං නත්ථි, අට්ඨමිංකයථහීති. 

(8) භන්ය , රාජද්වායරබහූහිතුච්ඡකුම්යභහිපරිවායරත්වා ඨපි ිංඑකිං
මහන් ිංපූරි කුම්භිංඅද්දසිං.චත් ායරොපිපනවණ්ණාචතූහිදිසාහිචතූහි 

අනුදිසාහිචඝයටහිඋදකිංආහරිත්වාආහරිත්වාපූරි කුම්භයමවපූයරන්ති, 

පූරි පූරි ිං උදකිං උත් රිත්වා පලායති, ය පි පුනප්පුනිං  ත්යථවඋදකිං

ආසිඤ්චන්ති, තුච්ඡකුම්යභපනඔයලොයකන් ාපිනත්ථි.අයිංයමඅට්ඨයමො

සුපියනො, ඉමස්ස යකො විපායකොති? ඉමස්සාපි අනාගය යයව විපායකො

භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි යලොයකො පරිහායිස්සති, රට්ඨිං නියරොජිං

භවිස්සති, රාජායනො දුග්ග ාකපණාභවිස්සන්ති. යයො ඉස්සයරො භවිස්සති, 

 ස්ස භණ්ඩාගායර ස සහස්සමත් ා කහාපණා භවිස්සන්ති, ය  එවිං 

දුග්ග ා සබ්යබ ජානපයද අත් යනොව කම්යම කායරස්සන්ති, උපද්දු ා
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මනුස්සා සයක කම්මන්ය  ඡඩ්යඩත්වා රාජූනඤ්යඤව අත්ථාය
පුබ්බණ්ණාපරණ්ණානි වපන් ා රක්ඛන් ා ලායන් ා මද්දන් ා
පයවයසන් ා උච්ඡුයඛත් ානි කයරොන් ා යන් ානි කයරොන් ා යන් ානි
වායහන් ා ඵාණි ාදීනි පචන් ා පුප්ඵාරායම ච ඵලාරායම ච කයරොන් ා 
 ත්ථ  ත්ථ නිප්ඵන්නානි පුබ්බණ්ණාදීනි ආහරිත්වා රඤ්යඤො

යකොට්ඨාගාරයමව පූයරස්සන්ති, අත් යනො යගයහසු තුච්ඡයකොට්යඨ

ඔයලොයකන් ාපි න භවිස්සන්ති, තුච්ඡකුම්යභ අයනොයලොයකත්වා

පූරි කුම්යභ පූරණසදිසයමව භවිස්සති. ඉය ොනිදානම්පි ය  භයිං නත්ථි, 
නවමිංකයථහීති. 

(9) භන්ය , එකිං පඤ්චවණ්ණපදුමසඤ්ඡන්නිං ගම්භීරිං සබ්බය ො 
තිත්ථිං යපොක්ඛරණිිං අද්දසිං. සමන් ය ො ද්විපදචතුප්පදා ඔ රිත්වා ත්ථ

පානීයිං පිවන්ති.  ස්සා මජ්යඣ ගම්භීරට්ඨායන උදකිං ආවිලිං, 
තීරප්පයදයසසු ද්විපදචතුප්පදානිං අක්කමට්ඨායන අච්ඡිං විප්පසන්නිං

අනාවිලිං. එවාහිං අද්දසිං. අයිං යම නවයමො සුපියනො, ඉමස්ස යකො

විපායකොති? ඉමස්සාපි අනාගය යයව විපායකො භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි

රාජායනො අධම්මිකා භවිස්සන්ති, ඡන්දාදිවයසන අගතිිං ගච්ඡන් ා රජ්ජිං

කායරස්සන්ති, ධම්යමන විනිච්ඡයිං නාම න දස්සන්ති, ලඤ්ජවිත් කා 

භවිස්සන්තිධනයලොලා, රට්ඨවාසියකසු යනසිං ඛන්තියමත් ානුද්දයානාම

න භවිස්සන්ති, කක්ඛළාඵරුසාඋච්ඡුයන්ය උච්ඡුගණ්ඨිකාවියමනුස්යස
ළියළන් ා නානප්පකායරන බලිිං උප්පායදන් ා ධනිං ගණ්හිස්සන්ති.
මනුස්සා බලිළිළි ා කඤ්චි දාතුිං අසක්යකොන් ා ගාමනිගමාදයයො

ඡඩ්යඩත්වා පච්චන් ිං ගන්ත්වා වාසිං කප්යපස්සන්ති, මජ්ඣිමජනපයදො

සුඤ්යඤො භවිස්සති, පච්චන්ය ො ඝනවායසො යසයෙථාපි යපොක්ඛරණියා
මජ්යඣඋදකිංආවිලිං පරියන්ය  විප්පසන්නිං. ඉය ොනිදානම්පි ය  භයිං

නත්ථි, දසමිං කයථහීති. 

(10) භන්ය , එකස්සායයවකුම්භියාපච්චමානිංඔදනිංඅපාකිං අද්දසිං

‘‘අපාක’’න්ති විචායරත්වා විභජිත්වා ඨපි ිං විය තීහාකායරහි පච්චමානිං, 

එකස්මිිං පස්යස අතිකලින්යනො යහොති, එකස්මිිං උත් ණ්ඩුයලො, එකස්මිිං

සුපක්යකොති.අයිංයමදසයමොසුපියනො, ඉමස්සයකොවිපායකොති? ඉමස්සාපි
අනාගය යයව විපායකො භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි රාජායනො අධම්මිකා

භවිස්සන්ති, ය සු අධම්මියකසු රාජයුත් ාපි බ්රාහ්මණගහපතිකාපි
යනගමජානපදාළිති සමණබ්රාහ්මයණ උපාදාය සබ්යබ මනුස්සා අධම්මිකා

භවිස්සන්ති,  ය ො ය සිං ආරක්ඛයදව ා, බලිපටිග්ගාහිකා යදව ා, 

රුක්ඛයදව ා, ආකාසට්ඨයදව ාති එවිං යදව ාපි අධම්මිකා භවිස්සන්ති.

අධම්මිකරාජූනඤ්ච රජ්යජ වා ා විසමා ඛරා වායිස්සන්ති, ය  

ආකාසට්ඨවිමානානිකම්යපස්සන්ති, ය සුකම්පිය සුයදව ාකුපි ායදවිං

වස්සිතුිං න දස්සන්ති, වස්සමායනොපි සකලරට්යඨ එකප්පහායරන න

වස්සිස්සති, වස්සමායනොපි සබ්බත්ථ කසිකම්මස්ස වා වප්පකම්මස්ස වා
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උපකාරයකොහුත්වානවස්සිස්සති.යථා චරට්යඨ, එවිංජනපයදපිගායමපි

එක ළායකපි එකසයරපි එකප්පහායරයනව න වස්සිස්සති,  ළාකස්ස

උපරිභායගවස්සන්ය ො යහට්ඨාභායගනවස්සිස්සති, යහට්ඨා වස්සන්ය ො

උපරි න වස්සිස්සති. එකස්මිිං භායග සස්සිං අතිවස්යසන නස්සිස්සති, 

එකස්මිිං අවස්සයනන මිලායිස්සති, එකස්මිිං සම්මා වස්සමායනො
සම්පායදස්සති. එවිං එකස්ස රඤ්යඤො රජ්යජ වුත් සස්සා තිප්පකාරා

භවිස්සන්ති එකකුම්භියා ඔදයනො විය. ඉය ොනිදානම්පි ය  භයිං නත්ථි, 
එකාදසමිංකයථහීති. 

(11) භන්ය , ස සහස්සග්ඝනිකිං චන්දනසාරිං පූති ක්යකන 

වික්කණන්ය  අද්දසිං. අයිං යම එකාදසයමො සුපියනො, ඉමස්ස යකො

විපායකොති? ඉමස්සාපි අනාගය යයව මය්හිං සාසයන පරිහායන්ය 
විපායකො භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි පච්චයයලොලා අලජ්ජී භික්ඛූ බහූ

භවිස්සන්ති, ය  මයා පච්චයයලොලුප්පිං නිම්මයථත්වා කථි ධම්මයදසනිං

චීවරාදිචතුපච්චයයහතු පයරසිං යදයසස්සන්ති, පච්චයයහි මුච්ඡි ා 

නිස්සරණපක්යඛඨි ානිබ්බානාභිමුඛිංකත්වා යදයසතුිංනසක්ඛිස්සන්ති, 

යකවලිං ‘‘පදබෙඤ්ජනසම්පත්තිඤ්යචව මධුරසද්දඤ්ච සුත්වා මහග්ඝානි
චීවරාදීනි දස්සන්ති’’ ඉච්යචවිං යදයසස්සන්ති. අපයර 

අන් රවීථිචතුක්කරාජද්වාරාදීසු නිසීදිත්වා 
කහාපණඅඩ්ඪකහාපණපාදමාසකරූපාදීනිපි නිස්සාය යදයසස්සන්ති. ඉති
මයා නිබ්බානග්ඝනකිං කත්වා යදසි ිං ධම්මිං චතුපච්චයත්ථාය යචව
කහාපණඩ්ඪකහාපණාදීනිං අත්ථාය ච වික්කණිත්වා යදයසන් ා 
ස සහස්සග්ඝනකිං චන්දනසාරිං පූති ක්යකන වික්කණන් ා විය

භවිස්සන්ති.ඉය ොනිදානම්පිය  භයිංනත්ථි, ද්වාදසමිංකයථහීති. 

(12) භන්ය , තුච්ඡලාබූනි උදයක සීදන් ානි අද්දසිං, ඉමස්ස යකො 

විපායකොති? ඉමස්සපි අනාගය  අධම්මිකරාජකායල යලොයක
විපරිවත් න්ය යයව විපායකො භවිස්සති.  දා හි රාජායනො

ජාතිසම්පන්නානිං කුලපුත් ානිං යසිං න දස්සන්ති, අකුලීනානිංයයව

දස්සන්ති, ය  ඉස්සරා භවිස්සන්ති, ඉ යර දලිද්දා. රාජසම්මුයඛපි 
රාජද්වායරපි අමච්චසම්මුයඛපි විනිච්ඡයට්ඨායනපි තුච්ඡලාබුසදිසානිං
අකුලීනානිංයයව කථාඔසීදිත්වාඨි ාවියනිච්චලාසුප්පතිට්ඨි ාභවිස්සති.
සඞ්ඝසන්නිපාය සුපි සඞ්ඝකම්මගණකම්මට්ඨායනසු යචව
පත් චීවරපරියවණාදිවිනිච්ඡයට්ඨායනසු ච දුස්සීලානිං පාපපුග්ගලානිංයයව

කථා නියොනිකා භවිස්සති, න ලජ්ජිභික්ඛූනන්ති එවිං සබ්බථාපි

තුච්ඡලාබුසීදනකායලො විය භවිස්සති. ඉය ොනිදානම්පි ය  භයිං නත්ථි, 
ය රසමිංකයථහීති. 

(13) භන්ය , මහන් මහන් ා කූටාගාරප්පමාණා ඝනසිලා නාවා විය 

උදයකප්ලවමානාඅද්දසිං, ඉමස්සයකොවිපායකොති? ඉමස්සපි ාදියසයයව



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ෙරුණෙග්ය ො 

300 

පටුන 

කායල විපායකො භවිස්සති.  දා හි අධම්මිකරාජායනො අකුලීනානිං යසිං

දස්සන්ති, ය ඉස්සරා භවිස්සන්ති, කුලීනාදුග්ග ා.ය සුනයකචිගාරවිං

කරිස්සන්ති, ඉ යරසුයයව කරිස්සන්ති.රාජසම්මුයඛවාඅමච්චසම්මුයඛවා
විනිච්ඡයට්ඨායන වා විනිච්ඡයකුසලානිං ඝනසිලාසදිසානිං කුලපුත් ානිං
කථා න ඔගාහිත්වා පතිට්ඨහිස්සති. ය සු කයථන්ය සු ‘‘කිං ඉයම
කයථන්තී’’ති ඉ යර පරිහාසයමව කරිස්සන්ති. භික්ඛුසන්නිපාය සුපි
වුත් ප්පකායරසු ඨායනසු යනව යපසයල භික්ඛූ ගරුකා බ්යබ 

මඤ්ඤිස්සන්ති, නාපිය සිංකථා පරියයොගාහිත්වාපතිට්ඨහිස්සති, සිලානිං

ප්ලවනකායලො විය භවිස්සති. ඉය ොනිදානම්පි ය  භයිං නත්ථි, චුද්දසමිං
කයථහීති. 

(14) භන්ය , ඛුද්දකමධුකපුප්ඵප්පමාණා මණ්ඩූකයයො
මහන් මහන්ය කණ්හසප්යප යවයගනඅනුබන්ධිත්වාඋප්පලනායළ විය 

ඡින්දිත්වා ඡින්දිත්වා මිංසිං ඛාදිත්වා ගිලන්තියයො අද්දසිං, ඉමස්ස යකො

විපායකොති? ඉමස්සපි යලොයක පරිහායන්ය  අනාගය  එව විපායකො
භවිස්සති.  දා හි මනුස්සා තිබ්බරාගජාතිකා කයලසානුවත් කා හුත්වා

 රුණ රුණානිං අත් යනො භරියානිං වයස වත්තිස්සන්ති, යගයහ
දාසකම්මකරාදයයොපි යගොමහිිංසාදයයොපි හිරඤ්ඤසුවණ්ණම්පි සබ්බිං 
 ාසඤ්යඤව ආයත් ිං භවිස්සති. ‘‘අසුකිං හිරඤ්ඤසුවණ්ණිං වා

පරිච්ඡදාදිජා ිං වා කහ’’න්ති වුත්ය  ‘‘යත්ථ වා  ත්ථ වා යහොතු, කිං

තුය්හිමිනා බොපායරන, ත්විං මය්හිං ඝයර සන් ිං වා අසන් ිං වා
ජානිතුකායමො ජාය ො’’තිවත්වා නානප්පකායරහිඅක්යකොසිත්වාමුඛසත්තීහි
යකොට්යටත්වා දාසයචටයක විය අත් යනො වයස කත්වා අත් යනො
ඉස්සරියිං පවත්ය ස්සන්ති. එවිං මධුකපුප්ඵප්පමාණානිං 
මණ්ඩූකයපොතිකානිං ආසීවියස කණ්හසප්යප ගිලනකායලො විය භවිස්සති. 

ඉය ොනිදානම්පිය භයිංනත්ථි, පන්නරසමිංකයථහීති. 

(15) භන්ය , දසහි අසද්ධම්යමහි සමන්නාග ිං ගාමයගොචරිං කාකිං 
කඤ්චනවණ්ණ ාය ‘‘සුවණ්ණා’’ති ලද්ධනායම සුවණ්ණරාජහිංයස

පරිවායරන්ය  අද්දසිං, ඉමස්ස යකො විපායකොති? ඉමස්සාපි අනාගය 
දුබ්බලරාජකායලයයව විපායකො භවිස්සති. අනාග ස්මිඤ්හි රාජායනො

හත්ථිසිප්පාදීසු අකුසලා යුද්යධසු අවිසාරදා භවිස්සන්ති, ය  අත් යනො
රජ්ජවිපත්තිිං ආසඞ්කමානා සමානජාතිකානිං කුලපුත් ානිං ඉස්සරියිං

අදත්වා අත් යනො පාදමූලිකන්හාපකකප්පකාදීනිං දස්සන්ති, 
ජාතියගොත් සම්පන්නා කුලපුත් ා රාජකුයල පතිට්ඨිං අලභමානා ජීවිකිං
කප්යපතුිං අසමත්ථා හුත්වා ඉස්සරියය ඨිය  ජාතියගොත් හීයන අකුලීයන

උපට්ඨහන් ාවිචරිස්සන්ති, සුවණ්ණරාජහිංයසහිකාකස්ස පරිවාරි කායලො

වියභවිස්සති.ඉය ොනිදානම්පිය භයිංනත්ථි, යසොළසමිංකයථහීති. 
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(16) භන්ය , පුබ්යබ දීපියනො එළයක ඛාදන්ති, අහිං පන එළයක
දීපියනො අනුබන්ධිත්වා මුරුමුරූතිඛාදන්ය  අද්දසිං. අථඤ්යඤ සා වකා
එළයක දූරය ොව දිස්වා  සි ා  ාසප්පත් ා හුත්වා එළකානිං

භයාපලායිත්වාගුම්බගහනාදීනි පවිසිත්වානිලීයිිංසු, එවාහිංඅද්දසිං, ඉමස්ස

යකො විපායකොති? ඉමස්සපි අනාගය  අධම්මිකරාජකායලයයව විපායකො

භවිස්සති.  දා හි අකුලීනා රාජවල්ලභා ඉස්සරා භවිස්සන්ති, කුලීනා
අපඤ්ඤා ා දුග්ග ා. ය  රාජවල්ලභා රාජානිං අත් යනො කථිං
ගාහායපත්වා විනිච්ඡයට්ඨානාදීසු බලවන්ය ො හුත්වා කුලීනානිං
පයවණිආග ානි යඛත් වත්ථාදීනි ‘‘අම්හාකිං සන් කානි එ ානී’’ති

අභියුඤ්ජිත්වා ය සු ‘‘න තුම්හාකිං, අම්හාක’’න්ති ආගන්ත්වා
විනිච්ඡයට්ඨානාදීසු විවදන්ය සු යවත් ල ාදීහි පහරායපත්වා ගීවායිං

ගයහත්වා අපකඩ්ඪායපත්වා ‘‘අත් යනො පමාණිං න ජානාථ, අම්යහහි

සද්ධිිං විවදථ, ඉදානි යවො රඤ්යඤො කයථත්වා හත්ථපාදච්යඡදනාදීනි 
කායරස්සාමා’’ති සන් ජ්යජස්සන්ති. ය  ය සිං භයයන අත් යනො

සන් කානි වත්ථූනි ‘‘තුම්හාකිංයයයව ානි ගණ්හථා’’ති නියොයදත්වා
අත් යනො යගහානි පවිසිත්වා භී ා නිපජ්ජිස්සන්ති. පාපභික්ඛූපි යපසයල

භික්ඛූයථාරුචිවියහයඨස්සන්ති, ය යපසලා භික්ඛූපටිසරණිංඅලභමානා
අරඤ්ඤිංපවිසිත්වාගහනට්ඨායනසුනිලීයිස්සන්ති.එවිං හීනජච්යචහියචව
පාපභික්ඛූහි ච උපද්දු ානිං ජාතිමන් කුලපුත් ානඤ්යචව 
යපසලභික්ඛූනඤ්ච එළකානිං භයයන  සවකානිං පලායනකායලො විය
භවිස්සති.ඉය ොනිදානම්පිය  භයිංනත්ථි.අයම්පිහිසුපියනොඅනාග ිංයයව 
ආරබ්භ දිට්යඨො. බ්රාහ්මණා පන න ධම්මසුධම්ම ාය  යි සියනයහන

කථයිිංසු, ‘‘බහුධනිංලභිස්සාමා’’තිආමිසායපක්ඛ ායජීවි වුත්තිිංනිස්සාය
කථයිිංසූති. 

එවිංසත්ථායසොළසන්නිංමහාසුපිනානිංනිප්ඵත්තිිංකයථත්වා‘‘නයඛො, 

මහාරාජ, එ රහිත්වඤ්යඤව ඉයම සුපියන අද්දස, යපොරාණකරාජායනොපි
අද්දසිංසු. බ්රාහ්මණාපි යනසිං එවයමව ඉයම සුපියන ගයහත්වා

යඤ්ඤමත්ථයක ඛිපිිංසු,  ය ො පණ්ඩිය හි දින්නනයයන ගන්ත්වා
යබොධිසත් ිං පුච්ඡිිංසු. යපොරාණකා පණ්ඩි ාපි යනසිං ඉයම සුපියන
කයථන් ාඉමිනාවනියායමනකයථසු’’න්තිවත්වාය නයාචිය ොඅතී ිං 
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
උදිච්චබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ය ොඉසිපබ්බජ්ජිංපබ්බජිත්වා 
අභිඤ්ඤා යචව සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්ය ත්වා හිමවන් ප්පයදයස 
ඣානකීළිං කීළන්ය ො විහරති.  දා බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය ො ඉමිනාව
නියායමනඉයමසුපියන දිස්වාබ්රාහ්මයණපුච්ඡි.බ්රාහ්මණාඑවයමවයඤ්ඤිං
යජිතුිං ආරභිිංසු. ය සු පුයරොහි ස්ස අන්ය වාසිකමාණයවො පණ්ඩිය ො

බෙත්ය ො ආචරියිං ආහ – ‘‘ආචරිය, තුම්යහහි මයිං  යයො යවයද
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උග්ගණ්හාපි ා, නනු ය සු එකිං මායරත්වා එකස්ස යසොත්ථිකම්මස්ස 

කාරණිං නාම නත්ථී’’ති.  ා , ඉමිනා උපායයන අම්හාකිං බහුධනිං

උප්පජ්ජිස්සති, ත්විං පන රඤ්යඤො ධනිං රක්ඛිතුකායමො මඤ්යඤති.

මාණයවො ‘‘ය න හි, ආචරිය, තුම්යහ තුම්හාකිං කම්මිං කයරොථ, අහිං
තුම්හාකිං සන්තියක කිං කරිස්සාමී’’ති විචරන්ය ො රඤ්යඤො උයොනිං 
අගමාසි. 

 ිං දිවසයමව යබොධිසත්ය ොපි  ිං කාරණිං ඤත්වා ‘‘අජ්ජ මයි
මනුස්සපථිං ගය මහාජනස්සබන්ධනායමොක්යඛොභවිස්සතී’’තිආකායසන
ගන්ත්වා උයොයන ඔ රිත්වා සුවණ්ණපටිමා විය මඞ්ගලසිලා යලනිසීදි.
මාණයවො යබොධිසත් ිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසීදිත්වා
පටිසන්ථාරමකාසි. යබොධිසත්ය ොපි ය න සද්ධිිං මධුරපටිසන්ථාරිං කත්වා

‘‘කිංනුයඛො, මාණව, රාජාධම්යමනරජ්ජිංකායරතී’’ති පුච්ඡි. ‘‘භන්ය , 

රාජානාමධම්මියකො, අපිචයඛො ිංබ්රාහ්මණාඅතිත්යථ පක්ඛන්දායප’’න්ති.

රාජායසොළසසුපියනදිස්වාබ්රාහ්මණානිංආයරොයචසි.බ්රාහ්මණා ‘‘යඤ්ඤිං

යජිස්සාමා’’ති ආරද්ධා.කිංනුයඛො, භන්ය , ‘‘අයිං නාමඉයමසිංසුපිනානිං
නිප්ඵත්තී’’ති රාජානිංසඤ්ඤායපත්වාතුම්හාකිංමහාජනිංභයා යමොයචතුිං

න වට්ටතීති. මයිං යඛො, මාණව, රාජානිං න ජානාම, රාජාපි අම්යහ න

ජානාති. සයච පන ඉධාගන්ත්වා පුච්යඡයෙ, කයථයොමස්ස මයන්ති.

මාණයවො‘‘අහිං, භන්ය ,  ිං ආයනස්සාමි, තුම්යහමමාගමනිංඋදික්ඛන් ා
මුහුත් ිං නිසීදථා’’ති යබොධිසත් ිං පටිජානායපත්වා රඤ්යඤො සන්තිකිං

ගන්ත්වා ‘‘මහාරාජ, එයකො ආකාසචාරියකො  ාපයසො තුම්හාකිං උයොයන
ඔ රිත්වා ‘තුම්යහහි දිට්ඨසුපිනානිං නිප්ඵත්තිිං කයථස්සාමී’ති තුම්යහ
පක්යකොසතී’’තිආහ. 

රාජා  ස්ස කථිං සුත්වා  ාවයදව මහන්ය න පරිවායරන උයොනිං 

ගන්ත්වා  ාපසිං වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසින්යනො පුච්ඡි ‘‘තුම්යහ කර, 

භන්ය , මයාදිට්ඨසුපිනානිංනිප්ඵත්තිිංජානාථා’’ති? ‘‘ආම, මහාරාජා’’ති.

‘‘ය න හි කයථථා’’ති. ‘‘කයථමි, මහාරාජ, යථාදිට්යඨ  ාව සුපියන මිං

සායවහී’’ති.‘‘සාධු, භන්ය ’’තිරාජා– 

77. 

‘‘උසභා රුක්ඛාගාවියයොගවාච, 

අස්යසොකිංයසොසිඞ්ගාලීචකුම්යභො; 
යපොක්ඛරණීචඅපාකචන්දනිං. 

‘‘ලාබූනි සීදන්ති සිලා ප්ලවන්ති, මණ්ඩූකයයො කණ්හසප්යප 

ගිලන්ති; 

කාකිංසුවණ්ණාපරිවාරයන්ති,  සාවකාඑළකානිංභයාහී’’ති.– 
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වත්වාපයසනදිරඤ්ඤාකථි නියායමයනවසුපියනකයථසි. 

යබොධිසත්ය ොපිය සිංඉදානිසත්ථාරාකථි නියායමයනවවිත්ථාරය ො 
නිප්ඵත්තිිංකයථත්වාපරියයොසායනසයිංඉදිංකයථසි– 

‘‘විපරිොයසොෙත්තතිනයිධ ත්ථී’’ති; 

 ත්රායමත්යථො – අයිං, මහාරාජ, ඉයමසිං සුපිනානිං නිප්ඵත්ති. යිං 

පයන ිං ය සිං පටිඝා ත්ථාය යඤ්ඤකම්මිං වත් ති,  ිං විපරිොයසො 

ෙත්තති විපරී ය ො වත් ති, විපල්ලායසන වත් තීති වුත් ිං යහොති.

කිංකාරණා? ඉයමසඤ්හි නිප්ඵත්ති නාම යලොකස්ස විපරිවත් නකායල, 

අකාරණස්ස කාරණන්ති ගහණකායල, කාරණස්ස අකාරණන්ති

ඡඩ්ඩනකායල, අභූ ස්ස භූ න්ති ගහණකායල, භූ ස්ස අභූ න්ති 

ජහනකායල, අලජ්ජීනිං උස්සන්නකායල, ලජ්ජීනඤ්ච පරිහීනකායල

භවිස්සති. නයිධ  ත්ථීති ඉදානි පන  ව වා මම වා කායල ඉධ ඉමස්මිිං
පුරිසයුයගවත් මායනඑය සිංනිප්ඵත්තිනත්ථි. ස්මාඑය සිංපටිඝා ාය 

වත් මානිං යඤ්ඤකම්මිං විපල්ලායසන වත් ති, අලිං ය න. නත්ථි ය 
ඉය ොනිදානිං භයිං වා ඡම්භි ත් ිං වාති මහාපුරියසො රාජානිං
සමස්සායසත්වා මහාජනිං බන්ධනා යමොයචත්වා පුන ආකායස ඨත්වා

රඤ්යඤො ඔවාදිං දත්වා පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා ‘‘ඉය ො පට්ඨාය, 

මහාරාජ, බ්රාහ්මයණහි සද්ධිිං එකය ො හුත්වා පසුඝා යඤ්ඤිං මා යජී’’ති
ධම්මිං යදයසත්වා ආකායසයනව අත් යනො වසනට්ඨානිං අගමාසි. රාජාපි
 ස්සඔවායදඨිය ොදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ‘‘සුපිනපච්චයා ය  භයිං නත්ථි, 
හයර ිං යඤ්ඤ’’න්ති යඤ්ඤිං හායරත්වා මහාජනස්ස ජීවි දානිං දත්වා
අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා රාජා ආනන්යදො

අයහොසි, මාණයවො සාරිපුත්ය ො,  ාපයසොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

පරිනිබ්බුය පනභගවතිසඞ්ගීතිකාරකා ‘‘උසභා’’තිආදීනිතීණිපදානි 

අට්ඨකථිං ආයරොයපත්වා ‘‘ලාබූනී’’තිආදීනි චත් ාරි පදානි එකිං ගාථිං
කත්වා එකකනිපා පාළිිංආයරොයපසුන්ති. 

මහාසුපිනජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[78] 8. ඉල්ලිසජා කවණ්ණනා 

උයභො ඛඤ්ජාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
මච්ඡරියයකොසියයසට්ඨිිං ආරබ්භ කයථසි. රාජගහනගරස්ස කර අවිදූයර

සක්කාරිං නාම නිගයමො අයහොසි,  ත්යථයකො මච්ඡරියයකොසියයො නාම
යසට්ඨිඅසීතියකොටිවිභයවොපටිවසති.යසො තිණග්යගනය ලබින්දුමත් ම්පි

යනවපයරසිංයදති, නඅත් නාපරිභුඤ්ජති.ඉති ස්ස  ිංවිභවජා ිංයනව
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පුත් දාරාදීනිං, න සමණබ්රාහ්මණානිං අත්ථිං අනුයභොති, 
රක්ඛසපරිග්ගහි යපොක්ඛරණීවියඅපරියභොගිංතිට්ඨති. 

සත්ථා එකදිවසිං පච්චූසසමයය මහාකරුණාසමාපත්තිය ො වුට්ඨාය 

සකලයලොකධාතුයිං යබොධයනයෙබන්ධයව ඔයලොයකන්ය ො
පඤ්චචත් ාලීසයයොජනමත්ථයක වසන් ස්ස  ස්ස යසට්ඨියනො
සපජාපතිකස්ස යසො ාපත්තිඵලස්සඋපනිස්සයිං අද්දස. ය ො පුරිමදිවයස 

පන රාජානිං උපට්ඨාතුිං රාජයගහිං ගන්ත්වා රාජූපට්ඨානිං කත්වා
ආගච්ඡන්ය ොඑකිං ඡා ජ්ඣත් ිංජනපදමනුස්සිංකුම්මාසපූරිංකපල්ලපූවිං
ඛාදන් ිං දිස්වා  ත්ථ පිපාසිං උප්පායදත්වා අත් යනො ඝරිං ගන්ත්වා

චින්ය සි ‘‘සචාහිං ‘කපල්ලපූවිං ඛාදිතුකායමොම්හී’ති වක්ඛාමි, බහූ මයා

සද්ධිිංඛාදිතුකාමා භවිස්සන්ති, එවිංයමබහූනි ණ්ඩුලසප්පිමධුඵාණි ාදීනි

පරික්ඛයිංගමිස්සන්ති, න කස්සචිකයථස්සාමී’’ති  ණ්හිංඅධිවායසන්ය ො
විචරති. යසො ගච්ඡන්ය  ගච්ඡන්ය  කායල උප්පණ්ඩුපණ්ඩුකජාය ො

ධමනිසන්ථ ගත්ය ොජාය ො.  ය ො ණ්හිංඅධිවායසතුිංඅසක්යකොන්ය ො
ගබ්භිං පවිසිත්වා මඤ්චකිං උපගූහිත්වා නිපජ්ජි. එවිංගය ොපි
ධනහානිභයයනකස්සචිකඤ්චිනකයථසි. 

අථ නිං භරියා උපසඞ්කමිත්වා පිට්ඨිිං පරිමජ්ජිත්වා ‘‘කිං ය  සාමි, 
අඵාසුක’’න්තිපුච්ඡි. ‘‘නයමකඤ්චිඅඵාසුකිංඅත්ථී’’ති. ‘‘කිංනුයඛොය  

රාජාකුපිය ො’’ති? ‘‘රාජාපියමනකුප්පතී’’ති. ‘‘අථකිංය පුත් ධීහ ාහි

වා දාසකම්මකරාදීහි වා කඤ්චි අමනාපිං ක ිං අත්ථී’’ති? ‘‘එවරූපම්පි

නත්ථී’’ති. ‘‘කස්මිඤ්චි පන ය   ණ්හා අත්ථී’’ති? එවිං වුත්ය පි
ධනහානිභයයන කඤ්චි අවත්වා නිස්සද්යදොව නිපජ්ජි. අථ නිං භරියා

‘‘කයථහි, සාමි, කස්මිිංය  ණ්හා’’තිආහ.යසො වචනිංපරිගිලන්ය ොවිය

‘‘අත්ථි යම එකා  ණ්හා’’තිආහ. ‘‘කිං  ණ්හා, සාමී’’ති? ‘‘කපල්ලපූවිං

ඛාදිතුකායමොම්හී’’ති. ‘‘අථකමත්ථිංනකයථසි, කිංත්විං දලිද්යදො, ඉදානි

සකලසක්කාරනිගමවාසීනිං පයහොනයක කපල්ලපූයව පචිස්සාමී’’ති? ‘‘කිං

ය  එය හි, ය  අත් යනො කම්මිං කත්වා ඛාදිස්සන්තී’’ති? ‘‘ය න හි
එකරච්ඡවාසීනිං පයහොනයක පචාමී’’ති. ජානාමහිං  ව මහද්ධනභාවන්ති.
‘‘ය න හි ඉමස්මිිං යගහමත්ය  සබ්යබසිං පයහොනකිං කත්වා පචාමී’’ති.
‘‘ජානාමහිං  ව මහජ්ඣාසයභාව’’න්ති. ‘‘ය න හි ය  
පුත් දාරමත් ස්යසව පයහොනකිං කත්වා පචාමී’’ති. ‘‘කිං පන ය 

එය හී’’ති? ‘‘ය නහි තුය්හඤ්චමය්හඤ්ච පයහොනකිංකත්වා පචාමී’’ති.

‘‘ත්විං කිං කරිස්සසී’’ති? ‘‘ය න හි එකස්යසව ය  පයහොනකිං කත්වා

පචාමී’’ති. ‘‘ඉමස්මිිංඨායනපච්චමානිංබහූ පච්චාසීසන්ති, සකල ණ්ඩුයල
ඨයපත්වා භින්න ණ්ඩුයල ච උද්ධනකපල්ලාදීනි ච ආදාය යථොකිං
ඛීරසප්පිමධුඵාණි ඤ්ච ගයහත්වා සත් භූමිකස්ස පාසාදස්ස උපරිම ලිං

ආරුය්හ පච,  ත්ථාහිං එකයකොවනිසීදිත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති. සා ‘‘සාධූ’’ති
පටිස්සුණිත්වා ගයහ බ්බිං ගාහායපත්වා පාසාදිං ආරුය්හ දාසියයො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ෙරුණෙග්ය ො 

305 

පටුන 

විස්සජ්යජත්වා යසට්ඨිිං පක්යකොසායපසි. යසො ආදිය ො පට්ඨාය ද්වාරානි
පිදහන්ය ො සබ්බද්වායරසු සූචිඝටිකානි දත්වා සත් ම ලිං අභිරුහිත්වා
 ත්ථපි ද්වාරිං පිදහිත්වා නිසීදි. භරියාපිස්ස උද්ධයන අග්ගිිං ජායලත්වා
කපල්ලකිංආයරොයපත්වාපූයවපචිතුිංආරභි. 

අථ සත්ථා පාය ොව මහායමොග්ගල්ලානත්යථරිං ආමන්ය සි, ‘‘එයසො, 

යමොග්ගල්ලාන, රාජගහනගරස්ස අවිදූයර සක්කාරනිගයම
මච්ඡරියයකොසියයසට්ඨි ‘කපල්ලපූයව ඛාදිස්සාමී’ති අඤ්යඤසිං
දස්සනභයයන සත් භූමියක පාසායද කපල්ලපූයව පචායපති. ත්විං  ත්ථ
ගන්ත්වා  ිංයසට්ඨිිං දයමත්වානිබ්බියසවනිංකත්වාඋයභොපිජයම්පතියක
පූයව ච ඛීරසප්පිමධුඵාණි ාදීනි ච ගාහායපත්වා අත් යනො බයලන
යජ වනිං ආයනහි. අජ්ජාහිං පඤ්චහි භික්ඛුසය හි සද්ධිිං විහායරයයව

නිසීදිස්සාමි, පූයවයහව භත් කච්චිං කරිස්සාමී’’ති. යථයරො ‘‘සාධු, 
භන්ය ’’තිසත්ථු වචනිං සම්පටිච්ඡිත්වා ාවයදවඉද්ධිබයලන ිංනිගමිං
ගන්ත්වා  ස්ස පාසාදස්ස සීහපඤ්ජරද්වායර සුනිවත්යථො සුපාරුය ො
ආකායසයයවමණිරූපකිංවියඅට්ඨාසි. 

මහායසට්ඨියනො යථරිං දිස්වාව හදයමිංසිං කම්පි. යසො ‘‘අහිං 

එවරූපානඤ්යඤව භයයන ඉමිං ඨානිං ආගය ො, අයඤ්ච ආගන්ත්වා
වා පානද්වායර ඨිය ො’’ති ගයහ බ්බගහණිං අපස්සන්ය ො අග්ගිම්හි

පක්ඛිත් යලොණසක්ඛරා විය යදොයසන  ට ටායන්ය ො එවමාහ ‘‘සමණ, 

ආකායස ඨත්වා ත්විං කිං ලභිස්සසි, ආකායස අපයද පදිං දස්යසත්වා 
චඞ්කමන්ය ොපි යනව ලභිස්සසී’’ති. යථයරො  ස්මිිංයයව ඨායන අපරාපරිං

චඞ්කමි. යසට්ඨි ‘‘චඞ්කමන්ය ො කිං ලභිස්සසි, ආකායස පල්ලඞ්යකන
නිසීදමායනොපි න ලභිස්සසියයවා’’ති ආහ. යථයරො පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා

නිසීදි. අථ නිං ‘‘නිසින්යනො කිං ලභිස්සසි, ආගන්ත්වා වා පානඋම්මායර
ඨිය ොපි න ලභිස්සසී’’ති ආහ. අථ යථයරො උම්මායර අට්ඨාසි. අථ නිං

‘‘උම්මායරඨිය ොකිංලභිස්සසි, ධූමායන්ය ොපිනලභිස්සසියයවා’’තිආහ.

යථයරො ධූමායි, සකලපාසායදො එකධූයමො අයහොසි, යසට්ඨියනො අක්ඛීනිං
සූචියා විජ්ඣනකායලො විය ජාය ො. යගහජ්ඣායනභයයන පන නිං
‘‘පජ්ජලන්ය ොපිනලභිස්සසී’’තිඅවත්වා චින්ය සි ‘‘අයිං සමයණොසුට්ඨු

ලග්යගො, අලද්ධානගමිස්සති, එකමස්සපූවිංදායපස්සාමී’’තිභරියිංආහ – 

‘‘භද්යද, එකිංඛුද්දකපූවිංපචිත්වාසමණස්ස දත්වාඋයයෙොයජහින’’න්ති.

සා යථොකඤ්යඤව පිට්ඨිං කපල්ලපාතියිං පක්ඛිපි, මහාපූයවො හුත්වා
සකලපාතිිංපූයරත්වා උද්ධුමාය ොඅට්ඨාසි. 

යසට්ඨි  ිං දිස්වා ‘‘බහු  යා පිට්ඨිං ගහි ිං භවිස්සතී’’ති සයයමව 

දබ්බිකණ්යණන යථොක රිං පිට්ඨිං ගයහත්වා පක්ඛිපි, පූයවො පුරිමපූවය ො

මහන්  යරො ජාය ො. එවිං යිං යිං පචති, යසො යසො මහන් මහන්ය ොව

යහොති.යසො නිබ්බින්යනොභරියිංආහ ‘‘භද්යද, ඉමස්සඑකිංපූවිංයදහී’’ති.
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 ස්සාපච්ඡිය ොඑකිං පූවිංගණ්හන්තියාසබ්යබඑකාබද්ධාඅල්ලීයිිංසු.සා

යසට්ඨිිං ආහ ‘‘සාමි, සබ්යබ පූවා එකය ො ලග්ගා, විසුිං කාතුිං න
සක්යකොමී’’ති. ‘‘අහිං කරිස්සාමී’’ති යසොපි කාතුිං නාසක්ඛි. උයභො ජනා
යකොටියිං ගයහත්වා කඩ්ඪන් ාපි වියයොයජතුිං නාසක්ඛිිංසුයයව. අථස්ස 

පූයවහිසද්ධිිංවායමන් ස්යසවසරීරය ොයසදාමුච්චිිංසු, පිපාසාචපච්ඡිජ්ජි.

 ය ො භරියිං ආහ ‘‘භද්යද, න යම පූයවහි අත්යථො, පච්ඡියා සද්ධිිංයයව 
ඉමස්සභික්ඛුස්සයදහී’’ති.සාපච්ඡිිංආදායයථරිංඋපසඞ්කමිත්වාසබ්යබ

පූයව යථරස්ස අදාසි. යථයරො උභින්නම්පි ධම්මිං යදයසසි, තිණ්ණිං 

ර නානිංගුයණකයථසි, ‘‘අත්ථිදින්නිං, අත්ථියිට්ඨ’’න්තිදානාදීනිංඵලිං
ගගන යල පුණ්ණචන්දිංවියදස්යසසි. 

 ිං සුත්වා පසන්නචිත්ය ො යසට්ඨි ‘‘භන්ය , ආගන්ත්වා ඉමස්මිිං 

පල්ලඞ්යක නිසීදිත්වා පූයව පරිභුඤ්ජථා’’ති ආහ. යථයරො ‘‘මහායසට්ඨි, 
සම්මාසම්බුද්යධො ‘පූයවඛාදිස්සාමී’ති පඤ්චහිභික්ඛුසය හිසද්ධිිං විහායර 

නිසින්යනො, තුම්හාකිං රුචියා සති යසට්ඨිභරියිං පූයව ච ඛීරාදීනි ච

ගණ්හායපථ, සත්ථු සන්තිකිං ගමිස්සාමා’’ති ආහ. ‘‘කහිං පන, භන්ය , 

එ රහි සත්ථා’’ති? ‘‘ඉය ො පඤ්චචත් ාලීසයයොජනමත්ථයක

යජ වනමහාවිහායර’’ති. ‘‘භන්ය , කාලිං අනතික්කමිත්වා එත් කිං

අද්ධානිංකථිංගමිස්සාමා’’ති? ‘‘මහායසට්ඨිතුම්හාකිංරුචියාසතිඅහිංයවො 

අත් යනො ඉද්ධිබයලන යනස්සාමි, තුම්හාකිං පාසායද යසොපානසීසිං

අත් යනො ඨායනයයව භවිස්සති, යසොපානපරියයොසානිං පන

යජ වනද්වාරයකොට්ඨයක භවිස්සති, උපරිපාසාදා යහට්ඨාපාසාදිං

ඔ රණකාලමත්ය න යවො යජ වනිං යනස්සාමී’’ති. යසො ‘‘සාධු, 
භන්ය ’’ති සම්පටිච්ඡි. යථයරො යසොපානසීසිං  ත්යථව කත්වා

‘‘යසොපානපාදමූලිං යජ වනද්වාරයකොට්ඨයක යහොතූ’’ති අධිට්ඨාසි, 
 යථවායහොසි. 

ඉති යථයරො යසට්ඨිඤ්ච යසට්ඨිභරියඤ්ච උපරිපාසාදා 
යහට්ඨාඔ රණකාලය ො ඛිප්ප රිං යජ වනිං සම්පායපසි. ය  උයභොපි
සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වාකාලිංආයරොයචසුිං. සත්ථා භත් ග්ගිං
පවිසිත්වා පඤ්ඤත් වරබුද්ධාසයන නිසීදි සද්ධිිං භික්ඛුසඞ්යඝන.

මහායසට්ඨි බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දක්ඛියණොදකිං අදාසි, 
යසට්ඨිභරියා  ථාග ස්ස පත්ය  පූයව පතිට්ඨායපසි. සත්ථා අත් යනො

යාපනමත් ිං ගණ්හි, පඤ්චස ා භික්ඛූපි  යථව ගණ්හිිංසු. යසට්ඨි
ඛීරසප්පිමධුඵාණි සක්ඛරාදීනි දදමායනො අගමාසි. සත්ථා පඤ්චහි 
භික්ඛුසය හිසද්ධිිං භත් කච්චිංනිට්ඨායපසි. මහායසට්ඨිපි සද්ධිිං භරියාය 

යාවදත්ථිං ඛාදි, පූවානිං පරියයොසානයමව න පඤ්ඤායති, සකලවිහායර
භික්ඛූනඤ්ච විඝාසාදානඤ්ච දින්යනපි න පරියන්ය ො පඤ්ඤායති.

‘‘භන්ය , පූවාපරික්ඛයිංන ගච්ඡන්තී’’තිභගවය ොආයරොයචසුිං.ය නහි
යජ වනද්වාරයකොට්ඨයකඡඩ්යඩථාති.අථයන ද්වාරයකොට්ඨකස්සඅවිදූයර
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පටුන 

පබ්භාරට්ඨායන ඡඩ්ඩයිිංසු. අජ්ජ නාපි  ිං ඨානිං 

‘‘කපල්ලපූවපබ්භායරො’’ත්යවව පඤ්ඤායති. මහායසට්ඨි සද්ධිිං භරියාය
භගවන් ිං උපසඞ්කමිත්වාඑකමන් ිංඅට්ඨාසි.භගවාඅනුයමොදනිංඅකාසි.
අනුයමොදනාපරියයොසායන උයභොපි යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨාය සත්ථාරිං
වන්දිත්වා ද්වාරයකොට්ඨයක යසොපානිං ආරුය්හ අත් යනො පාසායදයයව

පතිට්ඨහිිංසු.  ය ොපට්ඨායමහායසට්ඨි අසීතියකොටිධනිංබුද්ධසාසයනයයව
විකරි. 

පුනදිවයස සම්මාසම්බුද්යධ සාවත්ථියිං පිණ්ඩාය චරිත්වා යජ වනිං
ආගම්ම භික්ඛූනිං සුගය ොවාදිං දත්වා ගන්ධකුටිිං පවිසිත්වා පටිසල්ලීයන

සායන්හසමයය ධම්මසභායිං සන්නිපති ා භික්ඛූ ‘‘පස්සථාවුයසො, 

මහායමොග්ගල්ලානත්යථරස්සානුභාවිං, අනුපහච්චසද්ධිංඅනුපහච්චයභොයග 

මච්ඡරියයසට්ඨිිං මුහුත්ය යනව දයමත්වා නිබ්බියසවනිං කත්වා පූයව
ගාහායපත්වා යජ වනිංආයනත්වාසත්ථුසම්මුඛිංකත්වායසො ාපත්තිඵයල

පතිට්ඨායපසි, අයහොමහානුභායවො යථයරො’’තියථරස්සගුණකථිංකයථන් ා

නිසීදිිංසු. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘භික්ඛයව, 
කුලදමයකනනාමභික්ඛුනාකුයලඅවියහයඨත්වා අකලයමත්වා පුප්ඵය ො
යරණුිං ගණ්හන්ය න භමයරන විය උපසඞ්කමිත්වා බුද්ධගුයණ
ජානායප බ්බ’’න්තිවත්වායථරිං පසිංසන්ය ො– 

‘‘යථාපිභමයරොපුප්ඵිං, වණ්ණගන්ධමයහඨයිං; 

පයලතිරසමාදාය, එවිංගායමමුනීචයර’’ති.(ධ.ප.49) – 

ඉමිං ධම්මපයද ගාථිං වත්වා උත් රිපි යථරස්ස ගුණිං පකායසතුිං ‘‘න

භික්ඛයව, ඉදායනවයමොග්ගල්ලායනනමච්ඡරියයසට්ඨිදමිය ො, පුබ්යබපි ිං
දයමත්වාකම්මඵලසම්බන්ධිංජානායපසියයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  බාරාණසියිං 
ඉල්ලියසො නාම යසට්ඨි අයහොසි අසීතියකොටිවිභයවො
පුරිසයදොසසමන්නාගය ො ඛඤ්යජො කුණී විසමක්ඛිමණ්ඩයලො අස්සද්යධො

අප්පසන්යනො මච්ඡරී, යනව අඤ්යඤසිං යදති, න සයිං පරිභුඤ්ජති.
රක්ඛසපරිග්ගහි යපොක්ඛරණීවියස්සයගහිංඅයහොසි.මා ාපි යරොපනස්ස
යාව සත් මා කුලපරිවට්ටා දායකා දානපතියනො. යසො යසට්ඨිට්ඨානිං
ලභිත්වායයව කුලවිංසිං නායසත්වා දානසාලිං ඣායපත්වා යාචයක
යපොයථත්වානික්කඩ්ඪිත්වාධනයමව සණ්ඨායපසි. 

යසො එකදිවසිං රාජූපට්ඨානිං ගන්ත්වා අත් යනො ඝරිං ආගච්ඡන්ය ො

එකිං මග්ගකලන් ිං ජානපදමනුස්සිං, එකිං සුරාවාරකිං, ආදාය ළිඨයක
නිසීදිත්වා අම්බිලසුරාය යකොසකිං පූයරත්වා පූයරත්වා පූතිමච්ඡයකන
උත් රිභඞ්යගනපිවන් ිංදිස්වාසුරිං පාතුකායමො හුත්වාචින්ය සි‘‘සචාහිං
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සුරිං පිවිස්සාමි, මයි පිවන්ය  බහූ පිවිතුකාමා භවිස්සන්ති, එවිං යම
ධනපරික්ඛයයො භවිස්සතී’’ති. යසො  ණ්හිං අධිවායසන්ය ො විචරිත්වා
ගච්ඡන්ය  ගච්ඡන්ය  කායල අධිවායසතුිං අසක්යකොන්ය ො
විහ කප්පායසොවියපණ්ඩුසරීයරොඅයහොසිධම්මනිසන්ථ ගත්ය ොජාය ො. 
අයථකදිවසිංගබ්භිං පවිසිත්වාමඤ්චකිංඋපගූහිත්වානිපජ්ජි.  යමනිංභරියා

උපසඞ්කමිත්වා පිට්ඨිිං පරිමජ්ජිත්වා ‘‘කිං ය , සාමි, අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි.
සබ්බිං යහට්ඨාකථි නියායමයනවයවදි බ්බිං. ‘‘ය නහිඑකස්යසවය 
පයහොනකිං සුරිංකයරොමී’’තිපනවුත්ය ‘‘යගයහසුරායකාරියමානායබහූ

පච්චාසීසන්ති, අන් රාපණය ොආහරායපත්වාපිනසක්කාඉධනිසින්යනන
පිවිතු’’න්තිමාසකමත් ිංදත්වා අන් රාපණය ොසුරාවාරකිංආහරායපත්වා
යචටයකන ගාහායපත්වා නගරා නික්ඛම්ම නදීතීරිං ගන්ත්වා
මහාමග්ගසමීයප එකිං ගුම්බිං පවිසිත්වා සුරාවාරකිං ඨපායපත්වා ‘‘ගච්ඡ 
ත්ව’’න්තියචටකිංදූයරනිසීදායපත්වායකොසකිංපූයරත්වාසුරිංපාතුිංආරභි. 

පි ා පනස්ස දානාදීනිං පුඤ්ඤානිං ක ත් ා යදවයලොයක සක්යකො

හුත්වානිබ්බත්ති.යසො ස්මිිංඛයණ‘‘පවත් තිනුයඛොයමදානග්ගිං, උදාහු

යනො’’ති ආවජ්යජන්ය ො  ස්ස අප්පවත්තිිං ඤත්වා, පුත් ස්ස කුලවිංසිං 
නායසත්වා දානසාලිං ඣායපත්වා යාචයක නික්කඩ්ඪිත්වා මච්ඡරියභායව

පතිට්ඨාය ‘‘අඤ්යඤසිං දා බ්බිං භවිස්සතී’’ති භයයන ගුම්බිං පවිසිත්වා

එකකස්යසව සුරිං පිවනභාවඤ්ච දිස්වා ‘‘ගච්ඡාමි, නිං සඞ්යඛොයභත්වා
දයමත්වා කම්මඵලසම්බන්ධිං ජානායපත්වා දානිං දායපත්වා යදවයලොයක
නිබ්බත් නාරහිං කයරොමී’’ති මනුස්සපථිං ඔ රිත්වා ඉල්ලිසයසට්ඨිනා
සදිසිං ඛඤ්ජිං කුණිිං විසමචක්ඛුමණ්ඩලිං අත් භාවිං නිම්මිනිත්වා
බාරාණසිනගරිං පවිසිත්වා රඤ්යඤො නියවසනද්වායර ඨත්වා අත් යනො 
ආග භාවිං ආයරොචායපත්වා ‘‘පවිසතූ’’ති වුත්ය  පවිසිත්වා රාජානිං

වන්දිත්වා අට්ඨාසි. රාජා ‘‘කිං, මහායසට්ඨි, අයවලායආගය ොසී’’තිආහ.

‘‘ආම, ආගය ොම්හි, යදව ඝයර යම අසීතියකොටිමත් ිං ධනිං අත්ථි,  ිං
යදයවො ආහරායපත්වා අත් යනො භණ්ඩාගාරිං පූරායපතූ’’ති. ‘‘අලිං

මහායසට්ඨි,  වධනය ො අම්හාකිංයගයහබහු රිං ධන’’න්ති.‘‘සයච, යදව, 

තුම්හාකිංකම්මිංනත්ථි, යථාරුචියාධනිංගයහත්වාදානිං දම්මී’’ති.‘‘යදහි, 

මහායසට්ඨී’’ති. යසො ‘‘සාධු, යදවා’’ති රාජානිං වන්දිත්වා නික්ඛමිත්වා

ඉල්ලිසයසට්ඨියනො යගහිං අගමාසි, සබ්යබඋපට්ඨාකමනුස්සා පරිවායරසුිං, 

එයකොපි‘‘නායිං, ඉල්ලියසො’’තිජානිතුිංසමත්යථොනාමනත්ථි. 

යසො යගහිං පවිසිත්වා අන්ය ොඋම්මායර ඨත්වා යදොවාරිකිං 
පක්යකොසායපත්වා‘‘යයොඅඤ්යඤොමයාසමානරූයපොආගන්ත්වා‘මයම ිං

යගහ’න්ති පවිසිතුිං ආගච්ඡති,  ිං පිට්ඨියිං පහරිත්වා නීහයරයොථා’’ති
වත්වා පාසාදිං ආරුය්හ මහාරයහ ආසයන නිසීදිත්වා යසට්ඨිභරියිං

පක්යකොසායපත්වා සි ාකාරිං දස්යසත්වා ‘‘භද්යද, දානිං යදමා’’ති ආහ.
 ස්ස ිංවචනිංසුත්වාවයසට්ඨිභරියාචපුත් ධීහ යරොච දාසකම්මකරාච
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‘‘එත් කිං කාලිං දානිං දාතුිං චිත් යමව නත්ථි, අජ්ජ පන සුරිං පිවිත්වා
මුදුචිත්ය ො හුත්වා දාතුකායමො ජාය ො භවිස්සතී’’ති වදිිංසු. අථ නිං 

යසට්ඨිභරියා ‘‘යථාරුචියා යදථ, සාමී’’ති ආහ. ය න හි යභරිවාදකිං 
පක්යකොසායපත්වා ‘‘‘සුවණ්ණරජ මණිමුත් ාදීහි අත්ථිකා
ඉල්ලිසයසට්ඨිස්සඝරිං ගච්ඡන්තූ’න්තිසකලනගයරයභරිිංචරායපහී’’ති.සා
ච  ථා කායරසි. මහාජයනො පච්ඡිපසිබ්බකාදීනි ගයහත්වා යගහද්වායර

සන්නිපති.සක්යකොසත් ර නපූයර ගබ්යභවිවරායපත්වා‘‘තුම්හාකිංදම්මි, 
යාවදිච්ඡකිං ගයහත්වා ගච්ඡථා’’ති ආහ. මහාජයනො ධනිං නීහරිත්වා
මහා යලරාසිිංකත්වාආභ භාජනානිපූයරත්වා ගච්ඡති. 

අඤ්ඤ යරො ජනපදමනුස්යසො ඉල්ලිසයසට්ඨියනො යගොයණ  ස්යසව
රයථ යයොයජත්වාසත් හිර යනහිපූයරත්වානගරානික්ඛම්මමහාමග්ගිං

පටිපජ්ජිත්වා  ස්සගුම්බස්සඅවිදූයරනරථිංයපයසන්ය ො‘‘වස්සස ිංජීව, 

සාමි, ඉල්ලිසයසට්ඨි,  ිං නිස්සාය ඉදානි යම යාවජීවිං කම්මිං අකත්වා

ජීවි බ්බිං ජා ිං,  යවව රයථො,  යවව යගොණා,  යවව යගයහ සත් 

ර නානි, යනවමා රාදින්නානි, නපි රා,  ිංනිස්සායලද්ධානි, සාමී’’ති
යසට්ඨියනො ගුණකථිං කයථන්ය ො ගච්ඡති. යසො  ිං සද්දිං සුත්වා

භී  සිය ො චින්ය සි‘‘අයිංමමනාමිංගයහත්වා ඉදඤ්චිදඤ්චවදති, කච්චි 
නු යඛො මම ධනිං රඤ්ඤා යලොකස්ස දින්න’’න්ති ගුම්බා නික්ඛමිත්වා

යගොයණ ච රථඤ්ච සඤ්ජානිත්වා ‘‘අයර, යචටක, මය්හිං යගොණා, මය්හිං

රයථො’’ති වත්වා ගන්ත්වා යගොයණ නාසාරජ්ජුයිං ගණ්හි, ගහපතියකො රථා

ඔරුය්හ‘‘අයර, දුට්ඨයචටක, ඉල්ලිසමහායසට්ඨි සකලනගරස්සදානිංයදති, 
ත්විං කිං අයහොසී’’ති පක්ඛන්දිත්වා අසනිිං පාය න්ය ො විය ඛන්යධ
පහරිත්වා රථිං ආදාය අගමාසි. යසො පුන කම්පමායනො උට්ඨාය පිංසුිං

පුඤ්ඡිත්වා පුඤ්ඡිත්වා යවයගන ගන්ත්වා රථිං ගණ්හි, ගහපතියකො රථා
ඔ රිත්වායකයසසුගයහත්වා ඔණායමත්වාකප්පරපහායරහියකොට්යටත්වා
ගයල ගයහත්වා ආග මග්ගාභිමුඛිං ඛිපිත්වා පක්කාමි. එත් ාව ාස්ස
සුරාමයදොඡිජ්ජි.යසොකම්පමායනොයවයගනනියවසනද්වාරිං ගන්ත්වාධනිං

ආදාය ගච්ඡන්ය  මහාජයන දිස්වා ‘‘අම්යභොකිංනායම ිං, කිං රාජා මම 

ධනිං විලුම්පායපතී’’ති  ිං  ිං ගන්ත්වා ගණ්හාති, ගහි ගහි ා පහරිත්වා
පාදමූයලයයව පාය න්ති. යසො යවදනාප්පත්ය ො යගහිං පවිසිතුිං ආරභි.

ද්වාරපාලා‘‘අයර, දුට්ඨගහපති, කහිංපවිසසී’’තිවිංසයපසිකාහියපොයථත්වා
ගීවායිංගයහත්වානීහරිිංසු. 

යසො ‘‘ඨයපත්වා ඉදානි රාජානිං නත්ථි යම අඤ්යඤො යකොචි

පටිසරයණො’’ති රඤ්යඤො සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘යදව, මම යගහිං තුම්යහ

විලුම්පායපථා’’ති ආහ. නාහිං යසට්ඨි විලුම්පායපමි, නනු ත්වයමව

ආගන්ත්වා ‘‘සයච තුම්යහ න ගණ්හථ, අහිං මම ධනිං දානිං දස්සාමී’’ති

නගයර යභරිිං චරායපත්වා දානිං අදාසීති.නාහිං, යදව, තුම්හාකිංසන්තිකිං

ආගච්ඡාමි, කිං තුම්යහ මය්හිං මච්ඡරියභාවිං න ජානාථ, අහිං තිණග්යගන
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ය ලබින්දුම්පි න කස්සචි යදමි. යයො දානිං යදති,  ිං පක්යකොසායපත්වා 

වීමිංසථ, යදවාති.රාජාසක්කිංපක්යකොසායපසි, ද්වින්නිංජනානිං වියසසිං

යනව රාජා ජානාති, නඅමච්චා. මච්ඡරියයසට්ඨි ‘‘කිං, යදව, අයිං යසට්ඨි, 

අහිං යසට්ඨී’’ති ආහ. ‘‘මයිං න සඤ්ජානාම, අත්ථි ය  යකොචි

සඤ්ජානනයකො’’ති? ‘‘භරියා යම, යදවා’’ති. භරියිං පක්යකොසායපත්වා
‘‘ක යරොය සාමියකො’’තිපුච්ඡිිංසු.සා‘‘අය’’න්ති සක්කස්යසවසන්තියක

අට්ඨාසි. පුත් ධීහ යරො දාසකම්මකයර ච පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡිිංසු, 
සබ්යබපිසක්කස්යසවසන්තියකතිට්ඨන්ති. 

පුන යසට්ඨි චින්ය සි ‘‘මය්හිං සීයස පිළකා අත්ථි, යකයසහි 

පටිච්ඡන්නා,  ිං යඛො පන කප්පයකො එව ජානාති,  ිං

පක්යකොසායපස්සාමී’’ති. යසො ‘‘කප්පයකො මිං, යදව, සඤ්ජානාති,  ිං
පක්යකොසායපථා’’ති ආහ.  ස්මිිං පන කායල යබොධිසත්ය ො  ස්ස 
කප්පයකො අයහොසි. රාජා  ිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ඉල්ලිසයසට්ඨිිං

ජානාසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘සීසිං ඔයලොයකත්වා ජානිස්සාමි, යදවා’’ති. ‘‘ය න හි
ද්වින්නම්පි සීසිං ඔයලොයකහී’’ති.  ස්මිිං ඛයණ සක්යකො සීයස පිළකිං
මායපසි. යබොධිසත්ය ො ද්වින්නම්පි සීසිං ඔයලොයකන්ය ො පිළකා දිස්වා

‘‘මහාරාජ, ද්වින්නම්පි සීයස පිළකා අත්යථව, නාහිං එය සු එකස්සාපි
ඉල්ලිසභාවිංසඤ්ජානිතුිංසක්යකොමී’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

78. 

‘‘උයභොඛඤ්ජාඋයභොකුණී, උයභොවිසමචක්ඛුකා; 

උභින්නිංපිළකාජා ා, නාහිංපස්සාමිඉල්ලිස’’න්ති. 

 ත්ථ උයභොතිද්යවපිජනා. ඛඤ්ජාතිකුණ්ඨපාදා. කුණීති කුණ්ඨහත්ථා. 

විස චක්ඛුකාති විසමක්ඛිමණ්ඩලා යකකරා. පිළකාති ද්වින්නම්පි

එකස්මිිංයයව සීසපයදයස එකසණ්ඨානාව පිළකා ජා ා. නාහං පස්සාමීති

අහිං ‘‘ඉයමසුඅයිංනාම ඉල්ලියසො’’තිනපස්සාමි, එකස්සාපිඉල්ලිසභාවිං
නජානාමීතිඅයවොච. 

යබොධිසත් ස්සවචනිංසුත්වායසට්ඨිකම්පමායනොධනයසොයකනසතිිං 
පච්චුපට්ඨායපතුිං අසක්යකොන්ය ො  ත්යථව පති.  ස්මිිං ඛයණ සක්යකො

‘‘නාහිං, මහාරාජ, ඉල්ලියසො, සක්යකොහමස්මී’’ති මහතියා සක්කලීලාය

ආකායස අට්ඨාසි. ඉල්ලිසස්ස මුඛිං පුඤ්ඡිත්වා උදයකන සිඤ්චිිංසු, යසො
උට්ඨාය සක්කිං යදවරාජානිං වන්දිත්වා අට්ඨාසි. අථ නිං සක්යකො ආහ

‘‘ඉල්ලිස, ඉදිං ධනිං මම සන් කිං, න  ව. අහඤ්හි ය  පි ා, ත්විං මම

පුත්ය ො.අහිංදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වාසක්කත් ිං පත්ය ො, ත්විංපනයම
විංසිංඋපච්ඡින්දිත්වාඅදානසීයලොහුත්වාමච්ඡරියයපතිට්ඨාය දානසාලායයො
ඣායපත්වායාචයකනික්කඩ්ඪිත්වාධනයමවසණ්ඨායපසි. ිංයනවත්විං 

පරිභුඤ්ජසි, න අඤ්යඤසිංයදසි, රක්ඛසපරිග්ගහි ිංවිය තිට්ඨති.සයචයම
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දානසාලාපාකතිකාකත්වාදානිංදස්සසි, ඉච්යච ිං කුසලිං.යනොයචදස්සසි, 
සබ්බිංය ධනිංඅන් රධායපත්වාඉමිනාඉන්දවජියරනය සීසිං ඡින්දිත්වා
ජීවි ක්ඛයිං පායපස්සාමී’’ති. ඉල්ලිසයසට්ඨි මරණභයයන සන් ජ්ජිය ො 

‘‘ඉය ොපට්ඨායදානිංදස්සාමී’’තිපටිඤ්ඤිංඅදාසි.සක්යකො ස්සපටිඤ්ඤිං
ගයහත්වා ආකායස නිසින්යනොව ධම්මිං යදයසත්වා  ිං සීයලසු
පතිට්ඨායපත්වා සකට්ඨානයමව අගමාසි. ඉල්ලියසොපි දානාදීනි පුඤ්ඤානි
කත්වාසග්ගපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව යමොග්ගල්ලායනො මච්ඡරියයසට්ඨිිං 

දයමති, පුබ්යබයපස ඉමිනා දමිය ොයයවා’’ති වත්වා ඉමිං ධම්මයදසනිං
ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා ජා කිංසයමොධායනසි – ‘‘ දා ඉල්ලියසො

මච්ඡරියයසට්ඨි අයහොසි, සක්යකො යදවරාජා මහායමොග්ගල්ලායනො, රාජා

ආනන්යදො, කප්පයකොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ඉල්ලිසජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[79] 9. ඛරස්සරජා කවණ්ණනා 

ෙයතොවිලුත්තාචහතාච ායෙොතිඉදිංසත්ථා යජ වයනවිහරන්ය ො
අඤ්ඤ රිංඅමච්චිංආරබ්භකයථසි.යකොසලරඤ්යඤොකරඑයකොඅමච්යචො 
රාජානිං ආරායධත්වා පච්චන් ගායම රාජබලිිං ලභිත්වා යචොයරහි සද්ධිිං

එකය ොහුත්වා ‘‘අහිංමනුස්යසආදායඅරඤ්ඤිංපවිසිස්සාමි, තුම්යහගාමිං
විලුම්පිත්වා උපඩ්ඪිං මය්හිං දයදයොථා’’ති වත්වා පයගව මනුස්යස
සන්නිපාය ත්වා අරඤ්ඤිං ගන්ත්වා යචොයරසු ආගන්ත්වා ගාවියයො
ඝාය ත්වා මිංසිං ඛාදිත්වා ගාමිං විලුම්පිත්වා ගය සු සායන්හසමයය
මහාජනපරිවුය ොආගච්ඡති. ස්සන චිරස්යසව ිං කම්මිං පාකටිං ජා ිං.
මනුස්සා රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. රාජා  ිං පක්යකොසායපත්වා යදොසිං 
පතිට්ඨායපත්වා සුනිග්ගහි ිං නිග්ගයහත්වා අඤ්ඤිං ගාමයභොජකිං
යපයසත්වා යජ වනිං ගන්ත්වා භගවය ො එ මත්ථිං ආයරොයචසි. භගවා

‘‘න, මහාරාජ, ඉදායනව එස එවිංසීයලො, පුබ්යබපි එවිංසීයලොයයවා’’ති
වත්වාය නයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය බාරාණසියිංබ්රහ්මදත්ය රජ්ජිංකායරන්ය එකස්ස අමච්චස්ස
පච්චන් ගාමිං අදාසි. සබ්බිං පුරිමසදිසයමව.  දා පන යබොධිසත්ය ො
වණිජ්ජාය පච්චන්ය  විචරන්ය ො  ස්මිිං ගාමයකනිවාසිං කප්යපසි. යසො 
 ස්මිිං ගාමයභොජයක සායන්හසමයය මහාජනපරිවායරන යභරියා
වජ්ජමානාය ආගච්ඡන්ය  ‘‘අයිං දුට්ඨගාමයභොජයකො යචොයරහි සද්ධිිං
එකය ොහුත්වා ගාමිංවිලුම්පායපත්වායචොයරසුපලායිත්වාඅටවිිංපවිට්යඨසු
ඉදානි උපසන්තූපසන්ය ො විය යභරියා වජ්ජමානාය ආගච්ඡතී’’ති වත්වා
ඉමිංගාථමාහ– 

79. 
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‘‘යය ො විලුත් ා ච හ ා ච ගායවො, දඩ්ඪානි යගහානි ජයනො ච

නීය ො; 

අථාගමාපුත් හ ායපුත්ය ො, ඛරස්සරිංඩිණ්ඩිමිං වාදයන්ය ො’’ති. 

 ත්ථ ෙයතොති යදා. විලුත්තා ච හතා චාති විලුම්පිත්වා බන්ධිත්වා ච

නී ා, මිංසිං ඛාදනත්ථාය ච හ ා.  ායෙොති යගොරූපානි. දඩ්ඪානීති අග්ගිිං

දත්වා ඣාපි ානි. ජයනො ච නීයතොති කරමරග්ගාහිං ගයහත්වා නීය ො. 

පුත්තහතාෙ පුත්යතොති හ පුත් ාය පුත්ය ො, නිල්ලජ්යජොති අත්යථො. 

ඡින්නහියරොත් ප්පස්ස හි මා ා නාම නත්ථි, ඉති යසො  ස්සා ජීවන්ය ොපි 

හ පුත් ට්ඨායනතිට්ඨතීතිහ පුත් ායපුත්ය ොනාමයහොති. ඛරස්සරන්ති

ථද්ධසද්දිං. ඩිණ්ඩි න්ති පටහයභරිිං. 

එවිංයබොධිසත්ය ොඉමායගාථාය ිංපරිභාසි.නචියරයනවච ස්ස ිං 

කම්මිංපාකටිංජා ිං, අථස්සරාජායදොසානුරූපිංනිග්ගහිංඅකාසි. 

සත්ථා ‘‘න, මහාරාජ, ඉදායනයවස එවිංසීයලො, පුබ්යබපි
එවිංසීයලොයයවා’’ති වත්වා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා අනුසන්ධිිං

ඝයටත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා අමච්යචො ඉදානි අමච්යචොයයව, 
ගාථායඋදාහාරකපණ්ඩි මනුස්යසො පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ඛරස්සරජා කවණ්ණනානවමා. 

[80] 10. භීමයසනජා කවණ්ණනා 

ෙං යත පවිකත්ථිතං පුයරති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො

අඤ්ඤ රිංවිකත්ථි ිංභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි.එයකොකරභික්ඛු ‘‘ආවුයසො, 

අම්හාකිංජාතිසමාජාති, යගොත් සමිංයගොත් ිංනාමනත්ථි, මයිංඑවරූයප

නාම මහාඛත්තියකුයලජා ා, යගොත්ය නවාධයනනවාකුලප්පයදයසන

වා අම්යහහි සදියසො නාම නත්ථි, අම්හාකිං සුවණ්ණරජ ාදීනිං අන්ය ො

නත්ථි, දාසකම්මකරාපි යනො සාලිමිංයසොදනිං භුඤ්ජන්ති, කාසිකවත්ථිං

නිවායසන්ති, කාසිකවියලපනිං විලිම්පන්ති. මයිං පබ්බජි භායවන එ රහි 

එවරූපානි ලූඛානි යභොජනානි භුඤ්ජාම, ලූඛානි චීවරානි ධායරමා’’ති 
යථරනවමජ්ඣිමානිං භික්ඛූනිං අන් යර විකත්යථන්ය ො ජාතිආදිවයසන
වම්යභන්ය ො ඛුිංයසන්ය ො විචරති. අථස්ස එයකො භික්ඛු කුලප්පයදසිං
පරිග්ගණ්හිත්වා  ිං විකත්ථනභාවිං භික්ඛූනිං ආයරොයචසි. භික්ඛූ 

ධම්මසභායිං සන්නිපති ා ‘‘ආවුයසො, අසුයකො නාම භික්ඛු එවරූයප
නියොනිකසාසයන පබ්බජිත්වාවිකත්යථන්ය ොවම්යභන්ය ොඛුිංයසන්ය ො

විචරතී’’ති එ ස්ස අගුණිං කථයිිංසු. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්ය ‘‘න, භික්ඛයව, යසොභික්ඛුඉදායනව විකත්යථන්ය ොවම්යභන්ය ො



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ෙරුණෙග්ය ො 

313 

පටුන 

ඛුිංයසන්ය ො විචරති, පුබ්යබපිවිකත්යථන්ය ො වම්යභන්ය ො ඛුිංයසන්ය ො
විචරී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
එකස්මිිං නිගමගායම උදිච්චබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො
 ක්කසිලායිං දිසාපායමොක්ඛස්ස ආචරියස්ස සන්තියක  යයො යවයද
අට්ඨාරස විජ්ජට්ඨානානි උග්ගයහත්වා සබ්බසිප්යපසු නිප්ඵත්තිිං පත්වා
චූළධනුග්ගහපණ්ඩිය ො නාම අයහොසි. යසො  ක්කසිලාය ො නික්ඛමිත්වා
සබ්බසමයසිප්පානි පරියයසමායනො මහිිංසකරට්ඨිං අගමාසි. ඉමස්මිිං පන
ජා යක යබොධිසත්ය ො යථොකිං රස්යසො ඔණ ාකායරො අයහොසි. යසො

චින්ය සි ‘‘සචාහිං කඤ්චි රාජානිං උපසඞ්කමිස්සාමි, යසො ‘එවිං 

රස්සසරීයරො ත්විං කිං අම්හාකිං කම්මිං කරිස්සසී’ති වක්ඛති, යිංනූනාහිං 
ආයරොහපරිණාහසම්පන්නිං අභිරූපිං එකිං පුරිසිං ඵලකිං කත්වා  ස්ස
පිට්ඨිච්ඡායායජීවිකිං කප්යපයෙ’’න්ති.යසො ථාරූපිංපුරිසිංපරියයසමායනො
භීමයසනස්ස නායමකස්ස  න් වායස්ස  න් වී ට්ඨානිං ගන්ත්වා ය න

සද්ධිිං පටිසන්ථාරිං කත්වා ‘‘සම්ම, ත්විං කන්නායමොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘අහිං

භීමයසයනො නාමා’’ති? ‘‘කිං පන ත්විං එවිං අභිරූයපො උපධිසම්පන්යනො

හුත්වා ඉමිං ලාමකකම්මිං කයරොසී’’ති? ‘‘ජීවිතුිං අසක්යකොන්ය ො’’ති.

‘‘සම්ම, මාඑ ිංකම්මිංකරි, සකලජම්බුදීයපමයාසදියසොධනුග්ගයහො නාම

නත්ථි.සයචපනාහිංකඤ්චිරාජානිංපස්යසයෙිං, යසොමිං‘එවිංරස්යසොඅයිං

කිං අම්හාකිං කම්මිං කරිස්සතී’ති යකොයපයෙ, ත්විං රාජානිං දිස්වා ‘අහිං
ධනුග්ගයහො’ති වක්ඛසි.රාජාය පරිබ්බයිං දත්වාවුත්තිිං නිබද්ධිං දස්සති. 
අහිං ය  උප්පන්නකම්මිංකයරොන්ය ො  ව පිට්ඨිච්ඡායාය ජීවිස්සාමි. එවිං
උයභොපි සුඛි ා භවිස්සාම. කයරොහි මම වචන’’න්ති ආහ. යසො ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි. 

අථ නිං ආදාය බාරාණසිිං ගන්ත්වා සයිං චූළූපට්ඨායකො හුත්වා  ිං 
පුරය ො කත්වා රාජද්වායර ඨත්වා රඤ්යඤො ආයරොචායපසි.
‘‘ආගච්ඡන්තූ’’ති වුත්ය  උයභොපි පවිසිත්වා රාජානිං වන්දිත්වා අට්ඨිංසු.
‘‘කිංකාරණා ආග ත්ථා’’ති ච වුත්ය  භීමයසයනො ආහ – ‘‘අහිං

ධනුග්ගයහො, මයාසදියසොසකලජම්බුදීයපධනුග්ගයහොනත්ථී’’ති. ‘‘කිංපන

ලභන්ය ො මිං උපට්ඨහිස්සසී’’ති? ‘‘අඩ්ඪමායස සහස්සිං ලභන්ය ො

උපට්ඨහිස්සාමි, යදවා’’ති. ‘‘අයිං ය  පුරියසො කිං යහොතී’’ති? 

‘‘චූළූපට්ඨායකො, යදවා’’ති. ‘‘සාධු උපට්ඨහා’’ති.  ය ො පට්ඨාය
භීමයසයනො රාජානිං උපට්ඨහති. උප්පන්නකච්චිං පනස්ස යබොධිසත්ය ොව
නිත්ථරති. 

ය න යඛො පන සමයයන කාසිරට්යඨ එකස්මිිං අරඤ්යඤ බහූනිං

මනුස්සානිං සඤ්චරණමග්ගිංබෙග්යඝොඡඩ්ඩායපති, බහූමනුස්යසගයහත්වා
ගයහත්වා ඛාදති.  ිං පවත්තිිං රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. රාජා භීමයසනිං
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පටුන 

පක්යකොසායපත්වා ‘‘සක්ඛිස්සසි,  ා , නිං බෙග්ඝිං ගණ්හිතු’’න්ති ආහ.

‘‘යදව, කිං ධනුග්ගයහො නාමාහිං, යදි බෙග්ඝිං ගයහතුිං න සක්යකොමී’’ති.
රාජා  ස්ස පරිබ්බයිං දත්වා උයයෙොයජසි. යසො ඝරිං ගන්ත්වා

යබොධිසත් ස්සකයථසි.යබොධිසත්ය ො‘‘සාධු, සම්ම, ගච්ඡා’’තිආහ. ‘‘ත්විං

පන න ගමිස්සසී’’ති? ‘‘ආම න ගමිස්සාමි, උපායිං පන ය 

ආචික්ඛිස්සාමී’’ති. ‘‘ආචික්ඛ, සම්මා’’ති. ත්විං බෙග්ඝස්ස වසනට්ඨානිං

සහසාඑකයකොවමාඅගමාසි, ජනපදමනුස්යසපනසන්නිපාය ත්වාඑකිංවා
ද්යව වා ධනුසහස්සානි ගාහායපත්වා  ත්ථ ගන්ත්වා බෙග්ඝස්ස
උට්ඨි භාවිං ඤත්වා පලායිත්වා එකිං ගුම්බිං පවිසිත්වා උයරන 

නිපජ්යජයොසි, ජානපදාව බෙග්ඝිං යපොයථත්වා ගණ්හිස්සන්ති, ය හි
බෙග්යඝ ගහිය ත්විංදන්ය හිඑකිංවල්ලිිංඡින්දිත්වායකොටියිංගයහත්වා

ම බෙග්ඝස්ස සන්තිකිංගන්ත්වා‘‘යභො, යකයනස, බෙග්යඝොමාරිය ො, අහිං
ඉමිං බෙග්ඝිං යගොණිං විය වල්ලියා බන්ධිත්වා රඤ්යඤො සන්තිකිං

යනස්සාමී’තිවල්ලිඅත්ථාය ගුම්බිංපවිට්යඨො, මයාවල්ලියාඅනාභ ායඑව

යකයනසමාරිය ො’’තිකයථයොසි.අථය  ජානපදාභී  සි ා ‘‘සාමි, මා

රඤ්යඤො ආචික්ඛී’’ති බහුිං ධනිං දස්සන්ති, බෙග්යඝො  යා ගහිය ො

භවිස්සති, රඤ්යඤොපි සන්තිකා බහුිං ධනිං ලභිස්සසීති. යසො ‘‘සාධූ’’ති 
සම්පටිච්ඡිත්වා යබොධිසත්ය න කථි නියායමයනව බෙග්ඝිං ගයහත්වා
අරඤ්ඤිං යඛමිං කත්වා මහාජනපරිවුය ො බාරාණසිිං ආගන්ත්වා රාජානිං

දිස්වා‘‘ගහිය ොයම, යදව, බෙග්යඝො, අරඤ්ඤිංයඛමිංක ’’න්තිආහ.රාජා

තුට්යඨො බහුිං ධනිං අදාසි. පුයනකදිවසිං ‘‘එකමග්ගිං මහිිංයසො

ඡඩ්ඩායපතී’’ති ආයරොයචසුිං, රාජා  යථව භීමයසනිං යපයසසි. යසොපි 

යබොධිසත්ය නදින්නනයයනබෙග්ඝිංවිය ම්පිගයහත්වාආගඤ්ඡි, රාජා

පුන බහුිං ධනිං අදාසි, මහන් ිං ඉස්සරියිං ජා ිං. යසො ඉස්සරියමදමත්ය ො

යබොධිසත් ිං අවමඤ්ඤිං කත්වා  ස්ස වචනිං න ගණ්හාති, ‘‘නාහිං  ිං

නිස්සායජීවාමි, කිංත්වඤ්යඤවපුරියසො’’තිආදීනි ඵරුසවචනානිවදති. 

අථ කතිපාහච්චයයන එයකො සාමන් රාජා ආගන්ත්වා බාරාණසිිං

උපරුන්ධිත්වා ‘‘රජ්ජිං වා යදතු, යුද්ධිං වා’’ති රඤ්යඤොසාසනිං යපයසසි.
රාජා ‘‘යුජ්ඣාහී’’ති භීමයසනිං යපයසසි. යසො සබ්බසන්නාහසන්නද්යධො
රාජයවසිං ගයහත්වා සුසන්නද්ධස්ස වාරණස්ස පිට්යඨ නිසීදි.
යබොධිසත්ය ොපි  ස්ස මරණභයයන සබ්බසන්නාහසන්නද්යධො
භීමයසනස්යසව පච්ඡිමාසයන නිසීදි. වාරයණො මහාජනපරිවුය ො 
නගරද්වායරන නික්ඛමිත්වා සඞ්ගාමසීසිං පාපුණි. භීමයසයනො
යුද්ධයභරිසද්දිං සුත්වාව කම්පිතුිං ආරද්යධො. යබොධිසත්ය ො ‘‘ඉදායනස 

හත්ථිපිට්ඨිය ො පතිත්වා මරිස්සතී’’ති හත්ථික්ඛන්ධය ො අප නත්ථිං

භීමයසනිං යයොත්ය න පරික්ඛිපිත්වා ගණ්හි, භීමයසයනො සම්පහාරට්ඨානිං
දිස්වා මරණභය ජ්ජිය ො සරීරවළඤ්යජන හත්ථිපිට්ඨිිං දූයසසි.

යබොධිසත්ය ො ‘‘න යඛො ය  භීමයසන පුරියමන පච්ඡිමිං සයමති, ත්විං
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පුබ්යබසඞ්ගාමයයොයධො විය අයහොසි, ඉදානිහත්ථිපිට්ඨිිං දූයසසී’’ති වත්වා
ඉමිංගාථමාහ– 

80. 

‘‘යිං ය පවිකත්ථි ිංපුයර, අථය පූතිසරා සජන්තිපච්ඡා; 

උභයිං න සයමති භීමයසන, යුද්ධකථා ච ඉදඤ්ච ය  
විහඤ්ඤ’’න්ති. 

 ත්ථ ෙං යත පවිකත්ථිතං පුයරති යිං  යා පුබ්යබ ‘‘කිං ත්විංයයව

පුරියසො, නාහිං පුරියසො, අහම්පි සඞ්ගාමයයොයධො’’ති විකත්ථි ිං 

වම්භනවචනිංවුත් ිං, ඉදිං ාවඑකිං. අථයතපූතිසරාසජන්ති පච්ඡාතිඅථ
ය  ඉයම පූතිභායවන සරණභායවන ච ‘‘පූතිසරා’’ති ලද්ධනාමා 

සරීරවළඤ්ජධාරා සජන්ති වළඤ්ජන්ති පග්ඝරන්ති. පච්ඡාති  ය ො පුයර

විකත්ථි ය ොඅපරභායග, ඉදානිඉමස්මිිංසඞ්ගාමසීයසතිඅත්යථො. උභෙංන

සය තිභී යසනාතිඉදිංභීමයසනඋභයිංනසයමති.ක රිං? යුද්ධකථාච

ඉදඤ්චයතවිහඤ්ඤන්ති, යාචපුයරකථි ායුද්ධකථා, යඤ්චය ඉදානි
විහඤ්ඤිංකලමයථොහත්ථිපිට්ඨිදූසනාකාරප්පත්ය ොවිඝාය ොති අත්යථො. 

එවිං යබොධිසත්ය ො  ිං ගරහිත්වා ‘‘මා භායි, සම්ම, කස්මා මයි ඨිය  
විහඤ්ඤසී’’ති භීමයසනිං හත්ථිපිට්ඨිය ො ඔ ායරත්වා ‘‘න්හායිත්වා
යගහයමව ගච්ඡා’’ති උයයෙොයජත්වා ‘‘අජ්ජ මයා පාකයටන භවිතුිං
වට්ටතී’’ති සඞ්ගාමිං පවිසිත්වා උන්නදිත්වා බලයකොට්ඨකිං භින්දිත්වා
සපත් රාජානිං ජීවග්ගාහිං ගාහායපත්වා බාරාණසිරඤ්යඤො සන්තිකිං
අගමාසි.රාජාතුට්යඨොයබොධිසත් ස්සමහන් ිං යසිංඅදාසි. ය ොපට්ඨාය
‘‘චූළධනුග්ගහපණ්ඩිය ො’’ති සකලජම්බුදීයප පාකයටො අයහොසි. යසො 
භීමයසනස්ස පරිබ්බයිං දත්වා සකට්ඨානයමව යපයසත්වා දානාදීනි
පුඤ්ඤානිකත්වා යථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනයවස භික්ඛු විකත්යථති, පුබ්යබපි
විකත්ථියයවා’’තිවත්වාඉමිංධම්මයදසනිං ආහරිත්වාඅනුසන්ධිිංඝයටත්වා

ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා භීමයසයනො විකත්ථි භික්ඛු අයහොසි, 
චූළධනුග්ගහපණ්ඩිය ොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

භීමයසනජා කවණ්ණනාදසමා. 

වරුණවග්යගොඅට්ඨයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

වරුණිංසීලවනාගිං, සච්චිංකරරුක්ඛධම්මිං; 

මච්ඡරාජාඅසඞ්කයිං, මහාසුපිනඉල්ලිසිං; 
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ඛරස්සරිංභීමයසනන්ති. 
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9. අපායිම්හෙග්ය ො 

[81] 1. සුරාපානජා කවණ්ණනා 

අපායිම්හ අනච්චිම්හාති ඉදිං සත්ථා යකොසම්බිිං උපනිස්සාය
යඝොසි ාරායම විහරන්ය ො සාග ත්යථරිං ආරබ්භ කයථසි. භගවති හි
සාවත්ථියිං වස්සිං වසිත්වා චාරිකාගමයනන භද්දවතිකිං නාම නිගමිං
සම්පත්ය  යගොපාලකා පසුපාලකා කස්සකා පථාවියනො ච සත්ථාරිං දිස්වා

වන්දිත්වා‘‘මා, භන්ය , භගවාඅම්බතිත්ථිං අගමාසි, අම්බතිත්යථජටිලස්ස

අස්සයම අම්බතිත්ථයකො නාම නායගො ආසීවියසො යඝොරවියසො, යසො 
භගවන් ිංවියහයඨයො’’තිවාරයිිංසු.භගවාපිය සිංකථිංඅසුණන්ය ොවිය
ය සුයාව තියිං වාරයමායනසුපිඅගමාසියයව. 

 ත්ර සුදිං භගවා භද්දවතිකාය අවිදූයර අඤ්ඤ රස්මිිං වනසණ්යඩ 
විහරති. ය න යඛො පන සමයයන බුද්ධූපට්ඨායකො සාගය ොනාම යථයරො
යපොථුජ්ජනිකායඉද්ධියා සමන්නාගය ො ිංඅස්සමිංඋපසඞ්කමිත්වා ස්ස
නාගරාජස්ස වසනට්ඨායන තිණසන්ථාරකිං පඤ්ඤායපත්වා පල්ලඞ්යකන

නිසීදි.නායගොමක්ඛිංඅසහමායනොධූමායි, යථයරොපිධූමායි. නායගොපජ්ජලි, 

යථයරොපිපජ්ජලි.නාගස්සය යජොයථරිංනබාධති, යථරස්සය යජොනාගිං 
බාධති.එවිංයසොඛයණන ිංනාගරාජානිංදයමත්වාසරයණසුචසීයලසුච 
පතිට්ඨායපත්වාසත්ථුසන්තිකිංඅගමාසි. 

සත්ථා භද්දවතිකායිං යථාභිරන් ිං විහරිත්වා යකොසම්බිිං අගමාසි. 
සාග ත්යථයරන නාගස්ස දමි භායවො සකලජනපදිං පත්ථරි.
යකොසම්බිනගරවාසියනො සත්ථු පච්චුග්ගමනිං කත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා
සාග ත්යථරස්සසන්තිකිංගන්ත්වා වන්දිත්වාඑකමන් ිංඨි ා එවමාහිංසු

‘‘භන්ය , යිං තුම්හාකිං දුල්ලභිං,  ිං වයදයොථ,  යදව මයිං
පටියායදස්සාමා’’ති. යථයරො තුණ්හී අයහොසි. ඡබ්බග්ගියා පනාහිංසු 

‘‘ආවුයසො, පබ්බජි ානිං නාම කායපොතිකා සුරා දුල්ලභා යචව මනාපා ච.

සයච තුම්යහ යථරස්ස පසන්නා, කායපොතිකිං සුරිං පටියායදථා’’ති. ය 
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා සත්ථාරිං ස්වා නාය නිමන්ය ත්වා නගරිං
පවිසිත්වාඅත් යනොඅත් යනොයගයහ‘‘යථරස්ස දස්සාමා’’තිකායපොතිකිං
සුරිංපසන්නිංපටියායදත්වායථරිංනිමන්ය ත්වාඝයරඝයර පසන්නිංසුරිං
අදිංසු. යථයරො පිවිත්වා සුරාමදමත්ය ො නගරය ො නික්ඛමන්ය ො
ද්වාරන් යර පතිත්වාවිලපමායනොනිපජ්ජි. 

සත්ථා ක භත් කච්යචො නගරා නික්ඛමන්ය ො යථරිං ය නාකායරන

නිපන්නිං දිස්වා ‘‘ගණ්හථ, භික්ඛයව, සාග ’’න්ති ගාහායපත්වා ආරාමිං

අගමාසි. භික්ඛූ යථරස්ස සීසිං  ථාග ස්ස පාදමූයල කත්වා  ිං

නිපජ්ජායපසුිං, යසො පරිවත්තිත්වා පායද  ථාග ාභිමුයඛ කත්වා නිපජ්ජි.

සත්ථා භික්ඛූ පටිපුච්ඡි ‘‘කිංනු යඛො, භික්ඛයව, යිං පුබ්යබ සාග ස්ස මයි

ගාරවිං,  ිං ඉදානි අත්ථී’’ති? ‘‘නත්ථි, භන්ය ’’ති. ‘‘භික්ඛයව, 
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පටුන 

අම්බතිත්ථකිංනාගරාජානිංයකො දයමසී’’ති. ‘‘සාගය ො, භන්ය ’’ති. ‘‘කිං

පයන රහි, භික්ඛයව, සාගය ො උදකයදඩ්ඩූභකම්පි දයමතුිං

සක්කුයණයො’’ති. ‘‘යනො යහ ිං, භන්ය ’’. ‘‘අපි නු යඛො, භික්ඛයව, 

එවරූපිං පාතුිං යුත් ිං, යිං පිවිත්වා එවිංවිසඤ්ඤී යහොතී’’ති. ‘‘අයුත් ිං, 
භන්ය ’’ති. අථ යඛො භගවා යථරිං ගරහිත්වා භික්ඛූ ආමන්ය ත්වා

‘‘සුරායමරයපායනපාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 327) සික්ඛාපදිංපඤ්ඤායපත්වා
උට්ඨායාසනාගන්ධකුටිිංපාවිසි. 

ධම්මසභායිංසන්නිපති ාභික්ඛූසුරාපානස්සඅවණ්ණිංකථයිිංසු ‘‘යාව

මහායදොසඤ්යච ිං, ආවුයසො, සුරාපානිංනාම,  ාවපඤ්ඤාසම්පන්නිංනාම

ඉද්ධිමන් ිං සාග ිංයථාසත්ථුගුණමත් ම්පිනජානාති,  ථාඅකාසී’’ති. 

සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ය ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනවසුරිංපිවිත්වා 

පබ්බජි ාවිසඤ්ඤියනොයහොන්ති, පුබ්යබපිඅයහසුිංයයවා’’තිවත්වාඅතී ිං
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
කාසිරට්යඨඋදිච්චබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ය ොඉසිපබ්බජ්ජිං 
පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච උප්පායදත්වා ඣානකීළිං
කීළන්ය ො හිමවන් ප්පයදයස වසති පඤ්චහි අන්ය වාසිකසය හි
පරිවුය ො. අථ නිං වස්සානසමයය සම්පත්ය  අන්ය වාසිකා ආහිංසු

‘‘ආචරිය, මනුස්සපථිං ගන්ත්වා යලොණම්බිලිං යසවිත්වා ආගච්ඡාමා’’ති.

‘‘ආවුයසො, අහිං ඉයධව වසිස්සාමි, තුම්යහ පන ගන්ත්වා සරීරිං 
සන් ප්යපත්වාවස්සිංවීතිනායමත්වාආගච්ඡථා’’ති.ය ‘‘සාධූ’’තිආචරියිං 
වන්දිත්වා බාරාණසිිං ගන්ත්වා රාජුයොයන වසිත්වා පුනදිවයස
බහිද්වාරගායමයයව භික්ඛාය චරිත්වා සුහි ා හුත්වා පුනදිවයස නගරිං
පවිසිිංසු. මනුස්සා සම්පියායමානා භික්ඛිං අදිංසු. කතිපාහච්චයයන ච

රඤ්යඤොපි ආයරොයචසුිං ‘‘යදව, හිමවන් ය ො පඤ්චස ා ඉසයයො 
ආගන්ත්වා උයොයන වසන්ති යඝොර පා පරමධිතින්ද්රියා සීලවන්ය ො’’ති.
රාජාය සිං ගුයණසුත්වාඋයොනිංගන්ත්වාවන්දිත්වාක පටිසන්ථායරො

වස්සානිං චතුමාසිං ත්යථවවසනත්ථායපටිඤ්ඤිංගයහත්වානිමන්ය සි, 
ය  ය ො පට්ඨායරාජයගයහයයවභුඤ්ජිත්වාඋයොයනවසන්ති. 

අයථකදිවසිං නගයරසුරානක්ඛත් ිංනාමඅයහොසි. රාජා‘‘පබ්බජි ානිං
සුරා දුල්ලභා’’තිබහුිංඋත් මසුරිං දායපසි.  ාපසා සුරිං පිවිත්වා උයොනිං

ගන්ත්වාසුරාමදමත් ාහුත්වාඑකච්යචඋට්ඨායනච්චිිංසු, එකච්යචගායිිංසු, 
නච්චිත්වාගායිත්වාඛාරිකාදීනිඅවත්ථරිත්වානිද්දායිත්වා සුරාමයදඡින්යන
පබුජ්ඣිත්වා  ිං අත් යනො විප්පකාරිං දිස්වා ‘‘න අම්යහහි 

පබ්බජි සාරුප්පිං ක ’’න්ති යරොදිත්වා පරියදවිත්වා ‘‘මයිං ආචරියයන
විනාභූ ත් ා එවරූපිං පාපකම්මිං කරිම්හා’’ති  ඞ්ඛණඤ්යඤව උයොනිං
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පහාය හිමවන් ිං ගන්ත්වා පටිසාමි පරික්ඛාරා ආචරියිං වන්දිත්වා

නිසීදිත්වා ‘‘කිං නු යඛො,  ා ා, මනුස්සපයථ භික්ඛාය අකලමමානා සුඛිං

වසිත්ථ, සමග්ගවාසඤ්ච පනවසිත්ථා’’ති පුච්ඡි ා ‘‘ආචරිය, සුඛිං වසිම්හ, 
අපිච යඛො පන මයිං අපා බ්බයුත් කිං පිවිත්වා විසඤ්ඤීභූ ා සතිිං
පච්චුපට්ඨායපතුිංඅසක්යකොන් ා නච්චිම්හයචවගායිම්හචා’’තිඑ මත්ථිං
ආයරොයචන් ාඉමිංගාථිංසමුට්ඨායපත්වා ආහිංසු– 

81. 

‘‘අපායිම්හඅනච්චිම්හ, අගායිම්හරුදිම්හච; 

විසඤ්ඤීකරණිිංපිත්වා, දිට්ඨානාහුම්හවානරා’’ති. 

 ත්ථ අපායිම්හාති සුරිං පිවිම්හ. අනච්චිම්හාති ිං පිවිත්වා හත්ථපායද

ලායළන් ා නච්චිම්හ. අ ායිම්හාති මුඛිං විවරිත්වා ආය යකන සයරන

ගායිම්හ. රුදිම්හ චාති පුන විප්පටිසාරියනො ‘‘එවරූපිං නාම අම්යහහි 

ක ’’න්ති යරොදිම්හ ච. විසඤ්ඤීකරණිං පිත්ො, දිට්ඨා නාහුම්හ ොනරාති

එවරූපිංසඤ්ඤාවිනාසනය ොවිසඤ්ඤීකරණිිංසුරිංපිවිත්වා‘‘එ යදවසාධු, 
යිංවානරානාහුම්හා’’ති.එවිංය අත් යනොඅගුණිංකයථසුිං. 

යබොධිසත්ය ො‘‘ගරුසිංවාසරහි ානිංනාමඑවරූපිංයහොතියයවා’’තිය 
 ාපයස ගරහිත්වා ‘‘පුන එවරූපිං මාකරිත්ථා’’ති ය සිං ඔවාදිං දත්වා
අපරිහීනජ්ඣායනො බ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි. ඉය ො
පට්ඨාය හි ‘‘අනුසන්ධිිං ඝයටත්වා’’ති ඉදම්පි න වක්ඛාම.  දා ඉසිගයණො

බුද්ධපරිසාඅයහොසි, ගණසත්ථාපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

සුරාපානජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[82] 2. මිත් වින්දකජා කවණ්ණනා 

අතික්කම්  ර ණකන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
දුබ්බචභික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. ඉමස්ස පන ජා කස්ස

කස්සපසම්මාසම්බුද්ධකාලිකිං වත්ථු,  ිං දසකනිපාය  

 හාමිත්තවින්දකජාතයක (ජා.1.1.82; 1.5.100 ආදයයො)ආවිභවිස්සති. දා
පනයබොධිසත්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

82. 

‘‘අතික්කම්ම රමණකිං, සදාමත් ඤ්චදූභකිං; 

ස්වාසිපාසාණමාසීයනො, යස්මාජීවිංනයමොක්ඛසී’’ති. 

 ත්ථ ර ණකන්ති  ස්මිිං කායල ඵලිකස්ස නාමිං, ඵලිකපාසාදඤ්ච

අතික්කන්ය ොසීතිදීයපති. සදා ත්තඤ්චාතිරජ ස්සනාමිං, රජ පාසාදඤ්ච
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අතික්කන්ය ොසීති දීයපති. දූභකන්ති මණියනො නාමිං, මණිපාසාදඤ්ච 

අතික්කන්ය ොසීති දීයපති. ස්ොසීති යසො අසි ත්විං. පාසාණ ාසීයනොති

ඛුරචක්කිංනාමපාසාණමයිංවායහොතිරජ මයිංවාමණිමයිං වා,  ිංපන
පාසාණමයයමව. යසො ච ය න ආසීයනො අතිනිවිට්යඨො අජ්යඣොත්ථයටො.
 ස්මා පාසායණන ආසීනත් ා ‘‘පාසාණාසීයනො’’ති වත් බ්යබ

බෙඤ්ජනසන්ධිවයසන මකාරිං ආදාය ‘‘පාසාණමාසීයනො’’ති වුත් ිං.

පාසාණිංවාආසීයනො,  ිංඛුරචක්කිංආසජ්ජපාපුණිත්වා ඨිය ොතිඅත්යථො. 

ෙස් ාජීෙංනය ොක්ඛසීතියස්මාඛුරචක්කා යාවය පාපිංනඛීයති,  ාව

ජීවන්ය ොයයවනමුච්චිස්සසි,  ිංආසීයනොසීති. 

ඉමිං ගාථිං වත්වා යබොධිසත්ය ො අත් යනො වසනට්ඨානිංයයව ගය ො. 
මිත් වින්දයකොපි ඛුරචක්කිං උක්ඛිපිත්වා මහාදුක්ඛිං අනුභවමායනො
පාපකම්යම පරික්ඛීයණයථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

මිත් වින්දයකොදුබ්බචභික්ඛුඅයහොසි, යදවරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මිත් වින්දකජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[83] 3. කාළකණ්ණිජා කවණ්ණනා 

මිත්යතො හයෙසත්තපයදනයහොතීතිඉදිංසත්ථායජ වයන විහරන්ය ො
එකිං අනාථපිණ්ඩිකස්ස මිත් ිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කර
අනාථපිණ්ඩියකන සද්ධිිං සහපිංසුකීළියකො එකාචරියස්යසව සන්තියක
උග්ගහි සිප්යපො නායමන කාළකණ්ණී නාම. යසො ගච්ඡන්ය  කායල
දුග්ගය ොහුත්වා ජීවිතුිංඅසක්යකොන්ය ො යසට්ඨිස්සසන්තිකිංඅගමාසි.යසො
 ිංසමස්සායසත්වාපරිබ්බයිංදත්වාඅත් යනො කුටුම්බිංපටිච්ඡායපසි.යසො
යසට්ඨියනො උපකාරයකො හුත්වා සබ්බකච්චානි කයරොති.  ිං යසට්ඨිස්ස

සන්තිකිං ආග කායල ‘‘තිට්ඨ, කාළකණ්ණි, නිසීද, කාළකණ්ණි, භුඤ්ජ 
කාළකණ්ණී’’ති වදන්ති. අයථකදිවසිං යසට්ඨියනො මිත් ාමච්චා යසට්ඨිිං

උපසඞ්කමිත්වා එවමාහිංසු ‘‘මහායසට්ඨි, මා එ ිං  ව සන්තියක කරි, 

‘තිට්ඨ, කාළකණ්ණි, නිසීද කාළකණ්ණි, භුඤ්ජකාළකණ්ණී’ති හි ඉමිනා

සද්යදන යක්යඛොපි පලායයයෙ, න යචස  යා සමායනො, දුග්ගය ො

දුරූයපය ො, කිං ය  ඉමිනා’’ති. අනාථපිණ්ඩියකො ‘‘නාමිං නාම 

යවොහාරමත් ිං, න ිංපණ්ඩි ාපමාණිංකයරොන්ති, සු මඞ්ගලියකනනාම

භවිතුිං න වට්ටති, න සක්කා මයා නාමමත් ිං නිස්සාය සහපිංසුකීළිකිං
සහායිං පරිච්චජිතු’’න්ති ය සිං වචනිං අනාදාය එකදිවසිං අත් යනො
යභොගගාමිංගච්ඡන්ය ො ිංයගහරක්ඛකිංකත්වාඅගමාසි. 

යචොරා ‘‘යසට්ඨි කර යභොගගාමිං ගය ො, යගහමස්ස විලුම්පිස්සාමා’’ති 

නානාවුධහත්ථා රත්තිභායග ආගන්ත්වා යගහිං පරිවායරසුිං. ඉ යරොපි
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යචොරානඤ්යඤව ආගමනිං ආසඞ්කමායනො අනිද්දායන්ය ොව නිසීදි. යසො

යචොරානිංආග භාවිංඤත්වාමනුස්යසපයබොයධතුිං ‘‘ත්විංසඞ්ඛිංධම, ත්විං
මුදිඞ්ගිංවායදහී’’තිමහාසමජ්ජිංකයරොන්ය ොවියසකලනියවසනිං එකසද්දිං

කායරසි. යචොරා ‘‘සුඤ්ඤිං යගහන්ති දුස්සු ිං අම්යහහි, අත්යථව ඉධ 
මහායසට්ඨී’’තිපාසාණමුග්ගරාදීනි ත්යථවඡඩ්යඩත්වාපලායිිංසු. 

පුනදිවයස මනුස්සා  ත්ථ  ත්ථ ඡඩ්ඩිය  පාසාණමුග්ගරාදයයො දිස්වා
සිංයවගප්පත් ා හුත්වා ‘‘සයච අජ්ජ එවරූයපො බුද්ධිසම්පන්යනො

ඝරවිචාරයකො නාභවිස්ස, යචොයරහි යථාරුචියා පවිසිත්වා සබ්බිං යගහිං

විලුත් ිං අස්ස, ඉමිං දළ්හමිත් ිං නිස්සාය යසට්ඨියනො වුඩ්ඪි ජා ා’’ති  ිං
පසිංසිත්වා යසට්ඨිස්ස යභොගගාමය ො ආග කායල සබ්බිං  ිං පවත්තිිං
ආයරොචයිිංසු.අථයනයසට්ඨිඅයවොච‘‘තුම්යහ එවරූපිංමමයගහරක්ඛකිං

මිත් ිං නික්කඩ්ඪායපථ, සචායිං තුම්හාකිං වචයනන මයා නික්කඩ්ඪිය ො

අස්ස, අජ්ජ යම කුටුම්බිං කඤ්චි නාභවිස්ස, නාමිං නාම අප්පමාණිං, 
හි චිත් යමවපමාණ’’න්ති ස්සඋත් රි රිංපරිබ්බයිංදත්වා‘‘අත්ථිදානි
යමඉදිං කථාපාභ ’’න්ති සත්ථුසන්තිකිංගන්ත්වා ආදිය ො පට්ඨායසබ්බිං

 ිං පවත්තිිං ආයරොයචසි. සත්ථා ‘‘න යඛො, ගහපති, ඉදායනව

කාළකණ්ණිමිත්ය ොඅත් යනොමිත් ස්සඝයරකුටුම්බිං රක්ඛති, පුබ්යබපි
රක්ඛියයවා’’තිවත්වාය නයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
මහායයසො යසට්ඨි අයහොසි.  ස්ස කාළකණ්ණී නාම මිත්ය ොති සබ්බිං 
පච්චුප්පන්නවත්ථුසදිසයමව. යබොධිසත්ය ො යභොගගාමය ො ආගය ො  ිං
පවත්තිිං සුත්වා ‘‘සයච මයා තුම්හාකිං වචයනන එවරූයපො මිත්ය ො

නික්කඩ්ඪිය ොඅස්ස, අජ්ජයමකුටුම්බිං කඤ්චිනාභවිස්සා’’තිවත්වාඉමිං
ගාථමාහ– 

83. 

‘‘මිත්ය ො හයව සත් පයදන යහොති, සහායයො පන ද්වාදසයකන

යහොති; 

මාසඩ්ඪමායසනචඤාතියහොති,  තුත් රිිංඅත් සයමොපියහොති; 

යසොහිං කථිං අත් සුඛස්ස යහතු, චිරසන්ථු ිං කාළකණ්ණිිං 
ජයහයෙ’’න්ති. 

 ත්ථ හයෙති නිපා මත් ිං. යමත් ායතීති මිත්යතො, යමත් ිං

පච්චුපට්ඨායපති, සියනහිං කයරොතීති අත්යථො. යසො පයනස සත්තපයදන

යහොති, එකය ොසත් පදවීතිහාරගමනමත්ය න යහොතීතිඅත්යථො. සහායෙො

පන ද්ොදසයකන යහොතීති සබ්බකච්චානි එකය ො කරණවයසන

සබ්බිරියාපයථසුසහගච්ඡතීතිසහායයො.යසොපයනසද්වාදසයකනයහොති, 

ද්වාදසාහිං එකය ො නිවායසන යහොතීති අත්යථො.  ාසඩ්ඪ ායසන චාති 
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මායසන වා අඩ්ඪමායසන වා. ඤාති යහොතීති ඤාතිසයමො යහොති. 

තතුත්තරින්ති  ය ො උත් රිිං එකය ො වායසන අත්තසය ොපි යහොතියයව. 

ජයහෙයන්ති ‘‘එවරූපිංසහායිංකථිංජයහයෙ’’න්තිමිත් ස්සගුණිංකයථසි.
 ය ොපට්ඨායපුනයකොචි  ස්සඅන් යරවත් ානාමනායහොසීති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

කාළකණ්ණී ආනන්යදො අයහොසි, බාරාණසියසට්ඨි පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

කාළකණ්ණිජා කවණ්ණනා තියා. 

[84] 4. අත්ථස්සද්වාරජා කවණ්ණනා 

ආයරො යමිච්යඡ පර ඤ්ච ාභන්තිඉදිං සත්ථායජ වයනවිහරන්ය ො
එකිං අත්ථකුසලිං කුලපුත් ිං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියඤ්හි එකස්ස
මහාවිභවස්ස යසට්ඨියනො පුත්ය ො ජාතියා සත් වස්යසො පඤ්ඤවා
අත්ථකුසයලො.යසො එකදිවසිංපි රිංඋපසඞ්කමිත්වාඅත්ථස්සද්වාරපඤ්හිං

නාම පුච්ඡි, යසො  ිං න ජානාති. අථස්ස එ දයහොසි ‘‘අයිං පඤ්යහො

අතිසුඛුයමො, ඨයපත්වාසබ්බඤ්ඤුබුද්ධිංඅඤ්යඤොඋපරි භවග්යගන, යහට්ඨා
චඅවීචිනාපරිච්ඡින්යනයලොකසන්නිවායසඑ ිංපඤ්හිංකයථතුිං සමත්යථො
නාමනත්ථී’’ති.යසොපුත් මාදායබහුිංමාලාගන්ධවියලපනිංගාහායපත්වා
යජ වනිං ගන්ත්වා සත්ථාරිං පූයජත්වා වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසින්යනො

භගවන් ිංඑ දයවොච ‘‘අයිං, භන්ය , දාරයකොපඤ්ඤවාඅත්ථකුසයලොමිං

අත්ථස්සද්වාරපඤ්හිංනාමපුච්ඡි, අහිං ිංපඤ්හිංඅජානන්ය ොතුම්හාකිං

සන්තිකිංආගය ො, සාධුයම, භන්ය , භගවා ිංපඤ්හිං කයථතූ’’ති.සත්ථා

‘‘පුබ්යබපාහිං, උපාසක, ඉමිනාකුමාරයකයන ිංපඤ්හිංපුට්යඨො, මයා චස්ස

කථිය ො,  දා නිං එස ජානාති, ඉදානි පන භවසඞ්යඛපග ත් ා න
සල්ලක්යඛතී’’ති වත්වාය නයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
මහාවිභයවො යසට්ඨි අයහොසි. අථස්ස පුත්ය ො සත් වස්සියකො ජාතියා

පඤ්ඤවා අත්ථකුසයලො. යසො එකදිවසිං පි රිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ ා , 
අත්ථස්සද්වාරිංනාමක’’න්තිඅත්ථස්ස ද්වාරපඤ්හිංපුච්ඡි.අථස්සපි ා ිං
පඤ්හිංකයථන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

84. 

‘‘ආයරොගෙමිච්යඡපරමඤ්චලාභිං, සීලඤ්චවුද්ධානුම ිංසු ඤ්ච; 

ධම්මානුවත්තීචඅලීන ාච, අත්ථස්සද්වාරාපමුඛා ඡයළය ’’ති. 

 ත්ථ ආයරො යමිච්යඡ පර ඤ්ච  ාභන්ති ච-කායරො නිපා මත් ිං.

 ා , පඨමයමව ආයරොගෙසඞ්ඛා ිං පරමිං ලාභිං ඉච්යඡයොති ඉමමත්ථිං 
දීයපන්ය ො එවමාහ.  ත්ථ ආයරොගෙිං නාම සරීරස්ස යචව චිත් ස්ස ච



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අපායිම්හෙග්ය ො 
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පටුන 

අයරොගභායවොඅනාතුර ා. සරීයරහියරොගාතුයරයනවඅලද්ධිංයභොගලාභිං

උප්පායදතුිංසක්යකොති, න ලද්ධිංපරිභුඤ්ජිතුිං, අනාතුයරපනඋභයම්යප ිං
සක්යකොති. චිත්ය  ච කයලසාතුයර යනව අලද්ධිං ඣානාදියභදිං ලාභිං

උප්පායදතුිං සක්යකොති, න ලද්ධිං පුන සමාපත්තිවයසන පරිභුඤ්ජිතුිං.

එ ස්මිිං අනායරොයගෙ සති අලද්යධොපි ලායභො න ලබ්භති, ලද්යධොපි

නිරත්ථයකොයහොති, අසතිපයන ස්මිිංඅලද්යධොපිලායභොලබ්භති, ලද්යධොපි
සාත්ථයකො යහොතීති ආයරොග්යිං පරයමො ලායභො නාම.  ිං සබ්බපඨමිං

ඉච්ඡි බ්බිං. ඉදයමකිං අත්ථස්ස ද්වාරන්ති අයයමත්ථ අත්යථො. සී ඤ්චාති

ආචාරසීලිං.ඉමිනායලොකචාරිත් ිංදස්යසති. වුද්ධානු තන්තිගුණවුද්ධානිං
පණ්ඩි ානිං අනුම ිං. ඉමිනා ඤාණසම්පන්නානිං ගරූනිං ඔවාදිං දස්යසති. 

සුතඤ්චාති කාරණනිස්සි ිං සු ිං. ඉමිනා ඉමස්මිිං යලොයක අත්ථනිස්සි ිං

බාහුසච්චිං දස්යසති. ධම් ානුෙත්තී චාති තිවිධස්ස සුචරි ධම්මස්ස
අනුවත් නිං. ඉමිනා දුච්චරි ධම්මිං වජ්යජත්වා සුචරි ධම්මස්ස

අනුවත් නභාවිංදස්යසති. අලීනතාචාතිචිත් ස්සඅලීන ාඅනීච ා.ඉමිනා

චිත් ස්ස අසඞ්යකොච ිංපණී භාවිංඋත් මභාවිංදස්යසති. අත්ථස්සද්ොරා

පමුඛා ඡයළයතති අත්යථො නාම වුඩ්ඪි,  ස්ස වුඩ්ඪිසඞ්ඛා ස්ස
යලොකයයලොකුත් රස්ස අත්ථස්ස එය  පමුඛා උත් මා ඡ ද්වාරා උපායා
අධිගමමුඛානීති. 

එවිංයබොධිසත්ය ොපුත් ස්සඅත්ථස්සද්වාරපඤ්හිංකයථසි.යසො ය ො 
පට්ඨාය ය සු ඡසු ධම්යමසු වත්ති. යබොධිසත්ය ොපි දානාදීනි පුඤ්ඤානි
කත්වා යථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

පුත්ය ොවපච්චුප්පන්නපුත්ය ො, මහායසට්ඨිපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අත්ථස්සද්වාරජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[85] 5. කිංපක්කජා කවණ්ණනා 

ආෙතිං යදොසං නාඤ්ඤාොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
උක්කණ්ඨි භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. අඤ්ඤ යරො කර කුලපුත්ය ො 
බුද්ධසාසයන උරිං දත්වා පබ්බජිය ො එකදිවසිං සාවත්ථියිං පිණ්ඩාය
චරන්ය ොඑකිං අලඞ්ක ඉත්ථිිංදිස්වාඋක්කණ්ඨි.අථනිංආචරියුපජ්ඣායා
සත්ථු සන්තිකිං ආනයිිංසු. සත්ථා ‘‘සච්චිං කර ත්විං භික්ඛු

උක්කණ්ඨිය ොසී’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්ච’’න්ති වුත්ය  ‘‘පඤ්ච කාමගුණා
නායමය  භික්ඛු පරියභොගකායල රමණීයා. යසො පන ය සිං පරියභොයගො
නිරයාදීසු පටිසන්ධිදායකත් ා කිංපක්කඵලපරියභොගසදියසො යහොති.

කිංපක්කඵලිං නාම වණ්ණගන්ධරසසම්පන්නිං, ඛාදි ිං පන අන් ානි
ඛණ්ඩිත්වාජීවි ක්ඛයිංපායපති.පුබ්යබබහූබාලජනා ස්සයදොසිංඅදිස්වා 
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වණ්ණගන්ධරයසසු බජ්ඣිත්වා  ිං ඵලිං පරිභුඤ්ජිත්වා ජීවි ක්ඛයිං
පාපුණිිංසූ’’තිවත්වාය හියාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
සත්ථවායහො හුත්වා පඤ්චහි සකටසය හි පුබ්බන් ාපරන් ිං ගච්ඡන්ය ො
අටවිමුඛිං පත්වා මනුස්යස සන්නිපාය ත්වා ‘‘ඉමිස්සා අටවියා විසරුක්ඛා 

නාම අත්ථි, මා යඛො මිං අනාපුච්ඡා පුබ්යබ අඛාදි පුබ්බානි ඵලාඵලානි
ඛාදිත්ථා’’ති ඔවදි. මනුස්සා අටවිිං අතික්කමිත්වා අටවිමුයඛ එකිං
කිංපක්කරුක්ඛිං ඵලභාරඔණමි සාඛිං අද්දසිංසු.  ස්ස
ඛන්ධසාඛාපත් ඵලානි සණ්ඨානවණ්ණරසගන්යධහි අම්බසදිසායනව.
ය සු එකච්යච වණ්ණගන්ධරයසසු බජ්ඣිත්වා අම්බඵලසඤ්ඤාය ඵලානි

ඛාදිිංසු, එකච්යච ‘‘සත්ථවාහිංපුච්ඡිත්වාඛාදිස්සාමා’’තිගයහත්වාඅට්ඨිංසු.

යබොධිසත්ය ො  ිං ඨානිං පත්වා යය ගයහත්වා ඨි ා, ය  ඵලානි

ඡඩ්ඩායපත්වා, යය ඛාදමානා අට්ඨිංසු, ය  වමනිං කායරත්වා ය සිං

යභසජ්ජිං අදාසි. ය සු එකච්යච අයරොගා ජා ා, පඨමයමව ඛාදිත්වා ඨි ා
පන ජීවි ක්ඛයිං පත් ා. යබොධිසත්ය ොපි ඉච්ඡි ට්ඨානිං යසොත්ථිනා
ගන්ත්වාලාභිං ලභිත්වාපුනසකට්ඨානයමවආගන්ත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානි
කත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ිංවත්ථුිංකයථත්වාඅභිසම්බුද්යධොහුත්වාඉමිංගාථමාහ – 

85. 

‘‘ආයතිිංයදොසිංනාඤ්ඤාය, යයොකායමපටියසවති; 

විපාකන්ය හනන්තිනිං, කිංපක්කමිවභක්ඛි ’’න්ති. 

 ත්ථ ආෙතිං යදොසං නාඤ්ඤාොති අනාගය  යදොසිං න අඤ්ඤාය, 

අජානිත්වාති අත්යථො. යෙො කාය  පටියසෙතීති යයො වත්ථුකායම ච

කයලසකායම ච පටියසවති. විපාකන්යත හනන්ති නන්ති ය  කාමා  ිං
පුරිසිං අත් යනො විපාකසඞ්ඛාය  අන්ය  නිරයාදීසු උප්පන්නිං

නානප්පකායරන දුක්යඛන සිංයයොජයමානා හනන්ති. කථිං? කිංපක්කමිෙ

භක්ඛිතන්ති, යථා පරියභොගකායල වණ්ණගන්ධරසසම්පත්තියා මනාපිං

කිංපක්කඵලිං අනාග යදොසිං අදිස්වා භක්ඛි ිං අන්ය  හනති, ජීවි ක්ඛයිං

පායපති, එවිං පරියභොගකායල මනාපාපි කාමා විපාකකායල හනන්තීති

යදසනිං යථානුසන්ධිිං පායපත්වා සච්චානි පකායසසි, සච්චපරියයොසායන 
උක්කණ්ඨි භික්ඛු යසො ාපත්තිඵලිං පාපුණි. යසසපරිසායපි යකචි 

යසො ාපන්නා, යකචි සකදාගාමියනො, යකචි අනාගාමියනො, යකචි
අරහන්ය ොඅයහසුිං. 

සත්ථාපි ඉමිං ධම්මයදසනිංආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

පරිසාබුද්ධපරිසාඅයහොසි, සත්ථවායහොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 
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කිංපක්කජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[86] 6. සීලවීමිංසකජා කවණ්ණනා 

සී ං කියරෙ ක යාණන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
සීලවීමිංසකිං බ්රාහ්මණිංආරබ්භකයථසි.යසොකරයකොසලරාජානිංනිස්සාය
ජීවති තිසරණිං ගය ො අඛණ්ඩපඤ්චසීයලො තිණ්ණිං යවදානිං පාරගූ. රාජා
‘‘අයිං සීලවා’’ති  ස්ස අතියරකසම්මානිං කයරොති. යසො චින්ය සි ‘‘අයිං

රාජාමය්හිංඅඤ්යඤහිබ්රාහ්මයණහිඅතියරකසම්මානිං කයරොති, අතිවියමිං

ගරුිං කත්වා පස්සති, කිං නු යඛො එස මම 

ජාතියගොත් කුලප්පයදසසිප්පසම්පත්තිිං නිස්සාය ඉමිං සම්මානිං කයරොති, 

උදාහු සීලසම්පත්තිිං, වීමිංසිස්සාමි  ාවා’’ති. යසො එකදිවසිං රාජූපට්ඨානිං
ගන්ත්වා ඝරිං ආගච්ඡන්ය ො එකස්ස යහරඤ්ඤිකස්ස ඵලකය ො

අනාපුච්ඡිත්වාඑකිංකහාපණිංගයහත්වා අගමාසි, යහරඤ්ඤියකොබ්රාහ්මයණ

ගරුභායවන කඤ්චි අවත්වා නිසීදි. පුනදිවයස ද්යව කහාපයණ ගණ්හි, 

යහරඤ්ඤියකො යථවඅධිවායසසි. තියදිවයසකහාපණමුට්ඨිිංඅග්ගයහසි, 
අථ නිං යහරඤ්ඤියකො ‘‘අජ්ජ ය   තියයො දිවයසො රාජකුටුම්බිං

විලුම්පන් ස්සා’’ති ‘‘රාජකුටුම්බවිලුම්පකයචොයරො යම ගහිය ො’’ති
තික්ඛත්තුිං විරවි. අථ නිං මනුස්සා ඉය ො චිය ො ච ආගන්ත්වා ‘‘චිරිංදානි
ත්විං සීලවා විය විචරී’’ති ද්යව  යයො පහායර දත්වා බන්ධිත්වා රඤ්යඤො
දස්යසසුිං. 

රාජා විප්පටිසාරී හුත්වා ‘‘කස්මා, බ්රාහ්මණ, එවරූපිං දුස්සීලකම්මිං

කයරොසී’’තිවත්වා ‘‘ගච්ඡථ,  ස්සරාජාණිං කයරොථා’’තිආහ.බ්රාහ්මයණො

‘‘නාහිං, මහාරාජ, යචොයරො’’ති ආහ. අථ ‘‘කස්මා රාජකුටුම්බිකස්ස

ඵලකය ො කහාපයණ ගණ්හී’’ති? ‘‘එ ිං මයා  යි මම අතිසම්මානිං

කයරොන්ය  ‘කිං නු යඛො රාජා මම ජාතිආදීනි නිස්සාය අතිසම්මානිං

කයරොති, උදාහු සීලිං නිස්සායා’ති වීමිංසනත්ථාය ක ිං, ඉදානි පන මයා

එකිංයසනඤා ිං.යථාසීලයමවනිස්සාය යාමමසම්මායනො කය ො, න

ජාතිආදීනි. ථාහියමඉදානිරාජාණිංකායරසි, ස්වාහිංඉමිනාකාරයණන
‘ඉමස්මිිං යලොයකසීලයමවඋත් මිංසීලිංපමුඛ’න්තිසන්නිට්ඨානිංගය ො.
ඉමස්ස පනාහිං සීලස්ස අනුච්ඡවිකිං කයරොන්ය ො යගයහ ඨිය ොකයලයස

පරිභුඤ්ජන්ය ොන සක්ඛිස්සාමිකාතුිං, අජ්යජවයජ වනිංගන්ත්වාසත්ථු

සන්තියක පබ්බජිස්සාමි, පබ්බජ්ජිං යම යදථ, යදවා’’ති වත්වා රාජානිං
අනුජානායපත්වායජ වනාභිමුයඛො පායාසි. 

අථනිංඤාතිසුහජ්ජබන්ධවාසන්නිපතිත්වානිවායරතුිංඅසක්යකොන් ා 
නිවත්තිිංසු.යසොසත්ථුසන්තිකිංගන්ත්වාපබ්බජ්ජිංයාචිත්වාපබ්බජ්ජඤ්ච 
උපසම්පදඤ්ච ලභිත්වා අවිස්සට්ඨකම්මට්ඨායනො විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා

අරහත් ිං පත්වා සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්ය , මය්හිං පබ්බජ්ජා
මත්ථකිං පත් ා’’ති අඤ්ඤිං බොකාසි.  ස්ස  ිං අඤ්ඤබොකරණිං
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භික්ඛුසඞ්යඝ පාකටිං ජා ිං. අයථකදිවසිං ධම්මසභායිං සන්නිපති ා භික්ඛූ

‘‘ආවුයසො, අසුයකො නාම රඤ්යඤො උපට්ඨාකබ්රාහ්මයණො අත් යනො සීලිං
වීමිංසිත්වා රාජානිං ආපුච්ඡිත්වා පබ්බජිත්වා අරහත්ය  පතිට්ඨිය ො’’ති

 ස්ස ගුණිං කථයමානා නිසීදිිංසු. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති 

වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදානි අයයමව බ්රාහ්මයණො අත් යනො සීලිං

වීමිංසිත්වා පබ්බජිත්වා අත් යනො පතිට්ඨිං අකාසි, පුබ්යබපි පණ්ඩි ා
අත් යනොසීලිංවීමිංසිත්වා පබ්බජිත්වාඅත් යනොපතිට්ඨිංකරිිංසූ’’තිවත්වා
ය හියාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
 ස්ස පුයරොහිය ො අයහොසි දානාධිමුත්ය ො සීලජ්ඣාසයයො
අඛණ්ඩපඤ්චසීයලො. රාජා යසසබ්රාහ්මයණහි අතියරකිං  ස්ස සම්මානිං
කයරොතීති සබ්බිං පුරිමසදිසයමව. යබොධිසත්ය  පන බන්ධිත්වා රඤ්යඤො
සන්තිකිං නීයමායන අහිතුණ්ඩිකා අන් රවීථියිං සප්පිං කීළායපන් ා

නඞ්ගුට්යඨගණ්හන්ති, ගීවායගණ්හන්ති, ගයල යවයඨන්ති.යබොධිසත්ය ො

ය දිස්වා‘‘මා,  ා ා, එවිංසප්පිංනඞ්ගුට්යඨගණ්හථ, මා ගීවායගණ්හථ, 
මාගයලයවයඨථ. අයඤ්හියවොඩිංසිත්වාජීවි ක්ඛයිංපායපයො’’තිආහ. 

අහිතුණ්ඩිකා ‘‘අයිං, බ්රාහ්මණ, සප්යපො සීලවාආචාරසම්පන්යනො  ාදියසො

දුස්සීයලො න යහොති, ත්විං පන අත් යනො දුස්සීල ාය අනාචායරන
රාජකුටුම්බවිලුම්පකයචොයරොති බන්ධිත්වානීයසී’’තිආහිංසු. 

යසො චින්ය සි ‘‘සප්පාපි  ාව අඩිංසන් ා අවියහයඨන් ා 

‘සීලවන්ය ො’ති නාමිං ලභන්ති, කමඞ්ගිං පන මනුස්සභූ ා. සීලයමව

ඉමස්මිිංයලොයක උත් මිං, නත්ථි  ය ොඋත් රි ර’’න්ති.අථනිංයනත්වා

රඤ්යඤො දස්යසසුිං. රාජා ‘‘කිං ඉදිං,  ා ා’’ති පුච්ඡි.

‘‘රාජකුටුම්බවිලුම්පයකො යචොයරො, යදවා’’ති. ‘‘ය න හිස්ස රාජාණිං

කයරොථා’’ති.බ්රාහ්මයණො‘‘නාහිං, මහාරාජ, යචොයරො’’ති ආහ.‘‘අථකස්මා
කහාපයණ අග්ගයහසී’’ති ච වුත්ය  පුරිමනයයයනව සබ්බිං

ආයරොයචන්ය ො ‘‘ස්වාහිං ඉමිනා කාරයණන ‘ඉමස්මිිං යලොයක සීලයමව

උත් මිං, සීලිං පායමොක්ඛ’න්ති සන්නිට්ඨානිං ගය ො’’ති වත්වා ‘‘තිට්ඨතු

 ාව ඉදිං, ආසීවියසොපි  ාව අඩිංසන්ය ො අවියහයඨන්ය ො ‘සීලවා’ති

වත් බ්බ ිංලභති.ඉමිනාපිකාරයණනසීලයමවඋත් මිං, සීලිං පවර’’න්ති
සීලිංවණ්යණන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

86. 

‘‘සීලිංකයරවකලොණිං, සීලිංයලොයකඅනුත් රිං; 

පස්සයඝොරවියසොනායගො, සීලවාතිනහඤ්ඤතී’’ති. 
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 ත්ථ සී ං කියරොති කායවාචාචිත්ය හි අවීතික්කමසඞ්ඛා ිං

ආචාරසීලයමව. කිරාති අනුස්සවවයසන වදති. ක යාණන්ති සුන්දර රිං. 

අනුත්තරන්ති යජට්ඨකිං සබ්බගුණදායකිං. පස්සාති අත් නා දිට්ඨකාරණිං

අභිමුඛිං කයරොන්ය ො කයථති. සී ොති න හඤ්ඤතීති යඝොරවියසොපි

සමායනොඅඩිංසනඅවියහඨනමත් යකන සීලවාතිපසිංසිංලභති, නහඤ්ඤති
නවිහඤ්ඤතීති.ඉමිනාපිකාරයණනසීලයමව උත් මන්ති. 

එවිං යබොධිසත්ය ො ඉමාය ගාථාය රඤ්යඤො ධම්මිං යදයසත්වා කායම
පහාය ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා හිමවන් ිං පවිසිත්වා පඤ්චාභිඤ්ඤා අට්ඨ
සමාපත්තියයො නිබ්බත්ය ත්වාබ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

රාජාආනන්යදො අයහොසි, රාජපරිසා බුද්ධපරිසා, පුයරොහිය ො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

සීලවීමිංසකජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[87] 7. මඞ්ගලජා කවණ්ණනා 

ෙස්ස  ඞ්  ා සමූහතාති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො එකිං
සාටකලක්ඛණබ්රාහ්මණිං ආරබ්භ කයථසි. රාජගහවාසියකො කයරයකො
බ්රාහ්මයණො යකොතුහලමඞ්ගලියකො තීසු ර යනසු අප්පසන්යනො 

මිච්ඡාදිට්ඨියකො අඩ්යඪො මහද්ධයනො මහායභොයගො,  ස්ස සමුග්යග ඨපි ිං
සාටකයුගිංමූසිකා ඛාදිිංසු.අථස්සසීසිංන්හායිත්වා ‘‘සාටයකආහරථා’’ති
වුත් කායලමූසිකායඛාදි භාවිං ආයරොචයිිංසු. යසො චින්ය සි ‘‘සයච ඉදිං

මූසිකාදට්ඨිංසාටකයුගිංඉමස්මිිංයගයහභවිස්සති, මහාවිනායසොභවිස්සති.
ඉදඤ්හිඅවමඞ්ගලිංකාළකණ්ණිසදිසිංපුත් ධීහ ාදීනිංවා දාසකම්මකරාදීනිං

වා න සක්කා දාතුිං. යයො හි ඉදිං ගණ්හිස්සති, සබ්බස්ස මහාවිනායසො 

භවිස්සති, ආමකසුසායන  ිං ඡඩ්ඩායපස්සාමි, න යඛො පන සක්කා
දාසකම්මකරාදීනිං හත්යථ දාතුිං. ය  හි එත්ථ යලොභිං උප්පායදත්වා ඉමිං

ගයහත්වා විනාසිං පාපුයණයයිං, පුත් ස්ස  ිං හත්යථ දස්සාමී’’ති. යසො

පුත් ිං පක්යකොසායපත්වා  මත්ථිං ආයරොයචත්වා ‘‘ත්වම්පි නිං,  ා , 
හත්යථනඅඵුසිත්වාදණ්ඩයකනගයහත්වාආමකසුසායනඡඩ්යඩත්වා සීසිං
න්හායිත්වාඑහී’’තියපයසසි. 

සත්ථාපි යඛො  ිං දිවසිං පච්චූසසමයය යබොධයනයෙබන්ධයව
ඔයලොයකන්ය ො ඉයමසිං පි ාපුත් ානිං යසො ාපත්තිඵලස්ස උපනිස්සයිං 
දිස්වා මිගවීථිිං ගයහත්වා මිගලුද්දයකො විය ගන්ත්වා ආමකසුසානද්වායර
නිසීදි ඡබ්බණ්ණබුද්ධරස්මියයො විස්සජ්යජන්ය ො. මාණයවොපි පිතු වචනිං
සම්පටිච්ඡිත්වා අජගරසප්පිං විය  ිං යුගසාටකිං යට්ඨියකොටියා ගයහත්වා
ආමකසුසානද්වාරිංපාපුණි.අථනිං සත්ථා ‘‘කිංකයරොසිමාණවා’’තිආහ.

‘‘යභො යගො ම, ඉදිං සාටකයුගිං මූසිකාදට්ඨිං කාළකණ්ණිසදිසිං
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හලාහලවිසූපමිං, මම පි ා ‘අඤ්යඤො එ ිං ඡඩ්යඩන්ය ො යලොභිං

උප්පායදත්වා ගණ්යහයො’ති භයයනමිංපහිණි, අහයම ිංඡඩ්යඩත්වාසීසිං 

න්හායිස්සාමීති ආගය ොම්හි, යභො යගො මා’’ති. ‘‘ය න හි ඡඩ්යඩහී’’ති.

මාණයවො ඡඩ්යඩසි, සත්ථා ‘‘අම්හාකිං දානි වට්ටතී’’ති  ස්ස සම්මුඛාව

ගණ්හි. ‘‘අවමඞ්ගලිං, යභොයගො ම, එ ිංකාළකණ්ණිසදිසිං, මාගණ්හිමා
ගණ්හී’’ති ස්මිිංවාරයමායනයයව ිංගයහත්වා යවළුවනාභිමුයඛොපායාසි. 

මාණයවො යවයගන ගන්ත්වා පිතු ආයරොයචසි ‘‘ ා , මයා
ආමකසුසායන ඡඩ්ඩි ිංසාටකයුගිංසමයණොයගො යමො‘අම්හාකිංවට්ටතී’ති
මයා වාරියමායනොපිගයහත්වා යවළුවනිංගය ො’’ති. බ්රාහ්මයණො චින්ය සි

‘‘ ිං සාටකයුගිං අවමඞ්ගලිං කාළකණ්ණිසදිසිං,  ිං වළඤ්යජන්ය ො

සමයණොපි යගො යමොනස්සිස්සති, විහායරොපිනස්සිස්සති,  ය ො අම්හාකිං 

ගරහා භවිස්සති, සමණස්ස යගො මස්ස අඤ්යඤ බහූ සාටයක දත්වා  ිං
ඡඩ්ඩායපස්සාමී’’ති. යසො බහූ සාටයක ගාහායපත්වා පුත්ය න සද්ධිිං
යවළුවනිංගන්ත්වාසත්ථාරිංදිස්වා එකමන් ිංඨිය ොඑවමාහ‘‘සච්චිංකර

යවො, යභො යගො ම, ආමකසුසායන සාටකයුගිං ගහි ’’න්ති? ‘‘සච්චිං, 

බ්රාහ්මණා’’ති. ‘‘යභො යගො ම,  ිං සාටකයුගිං අවමඞ්ගලිං, තුම්යහ  ිං

පරිභුඤ්ජමානා නස්සිස්සථ, සකලවිහායරොපි නස්සිස්සති. සයච යවො

නිවාසනිං වා පාරුපනිං වා නප්පයහොති, ඉයම සාටයක ගයහත්වා  ිං 

ඡඩ්ඩායපථා’’ති.අථනිංසත්ථා ‘‘මයිංබ්රාහ්මණපබ්බජි ානාම, අම්හාකිං
ආමකසුසායන අන් රවීථියිංසඞ්කාරට්ඨායනන්හානතිත්යථමහාමග්යගති

එවරූයපසුඨායනසුඡඩ්ඩි ා වාපති ාවාපියලොතිකාවට්ටති, ත්විංපනන

ඉදායනව එවිංලද්ධියකො, පුබ්යබපි එවිංලද්ධියකොයයවා’’ති වත්වා ය න
යාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය මගධරට්යඨරාජගහනගයරධම්මියකොමගධරාජාරජ්ජිංකායරසි.
 දා යබොධිසත්ය ොඑකස්මිිංඋදිච්චබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාවිඤ්ඤු ිං
පත්ය ො ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච
නිබ්බත්ය ත්වා හිමවන්ය  වසමායනො එකස්මිිං කායල හිමවන් ය ො
නික්ඛමිත්වා රාජගහනගයර රාජුයොනිං පත්වා  ත්ථ වසිත්වා දුතියදිවයස
භික්ඛාචාරත්ථායනගරිංපාවිසි.රාජා  ිං දිස්වාපක්යකොසායපත්වාපාසායද
නිසීදායපත්වා යභොයජත්වා උයොයනයයව වසනත්ථාය පටිඤ්ඤිං ගණ්හි.
යබොධිසත්ය ො රඤ්යඤො නියවසයන භුඤ්ජිත්වා උයොයන වසති.  ස්මිිං 
කායල රාජගහනගයර දුස්සලක්ඛණබ්රාහ්මයණො නාම අයහොසි.  ස්ස 

සමුග්යගඨපි ිංසාටකයුගන්තිසබ්බිංපුරිමසදිසයමව. 

මාණයව පන සුසානිං ගච්ඡන්ය  යබොධිසත්ය ො පඨම රිං ගන්ත්වා 
සුසානද්වායර නිසීදිත්වා ය න ඡඩ්ඩි ිං සාටකයුගිං ගයහත්වා උයොනිං
අගමාසි.මාණයවො ගන්ත්වාපිතුආයරොයචසි.පි ා‘‘රාජකුලූපයකො ාපයසො

නස්යසයො’’ති යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘ ාපස,  යා
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ගහි සාටයක ඡඩ්යඩහි, මා නස්සී’’ති ආහ.  ාපයසො ‘‘අම්හාකිං සුසායන

ඡඩ්ඩි පියලොතිකාවට්ටති, නමයිංයකොතුහලමඞ්ගලිකා, යකොතුහලමඞ්ගලිං 

නායම ිං න බුද්ධපච්යචකබුද්ධයබොධිසත්ය හි වණ්ණි ිං,  ස්මා
පණ්ඩිය න නාම යකොතුහලමඞ්ගලියකන න භවි බ්බ’’න්ති බ්රාහ්මණස්ස
ධම්මිං යදයසසි. බ්රාහ්මයණො ධම්මිං සුත්වා දිට්ඨිිං භින්දිත්වා යබොධිසත් ිං
සරණිං ගය ො. යබොධිසත්ය ොපි අපරිහීනජ්ඣායනො බ්රහ්මයලොකපරායයණො
අයහොසි. 

සත්ථාපි ඉමිං අතී ිං ආහරිත්වා අභිසම්බුද්යධො හුත්වා බ්රාහ්මණස්ස
ධම්මිංයදයසන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

87. 

‘‘යස්සමඞ්ගලාසමූහ ා, උප්පා ාසුපිනාචලක්ඛණාච; 

යසොමඞ්ගලයදොසවීතිවත්ය ො, යුගයයොගාධිගය ොනජාතුයමතී’’ති. 

 ත්ථ ෙස්ස  ඞ්  ා සමූහතාති යස්ස අරහය ො ඛීණාසවස්ස

දිට්ඨමඞ්ගලිං, සු මඞ්ගලිං, මු මඞ්ගලන්ති එය  මඞ්ගලා සමුච්ඡින්නා. 

උප්පාතා සුපිනා ච  ක්ඛණා චාති ‘‘එවරූයපො චන්දග්ගායහො භවිස්සති, 

එවරූයපොසූරියග්ගායහොභවිස්සති, එවරූයපොනක්ඛත් ග්ගායහො භවිස්සති, 

එවරූයපොඋක්කාපාය ොභවිස්සති, එවරූයපොදිසාඩායහොභවිස්සතී’’තිඉයම

පඤ්ච මහාඋප්පා ා, නානප්පකාරාසුපිනා, සුභගලක්ඛණිං, දුබ්භගලක්ඛණිං, 

ඉත්ථිලක්ඛණිං, පුරිසලක්ඛණිං, දාසිලක්ඛණිං, දාසලක්ඛණිං, අසිලක්ඛණිං, 

හත්ථිලක්ඛණිං, අස්සලක්ඛණිං, උසභලක්ඛණිං, ආවුධලක්ඛණිං, 
වත්ථලක්ඛණන්ති එවමාදිකානි ලක්ඛණානි ඉයම ච දිට්ඨිට්ඨානා යස්ස

සමූහ ා, න එය හි උප්පා ාදීහි අත් යනො මඞ්ගලිං වා අවමඞ්ගලිං වා

පච්යචති. යසො  ඞ්  යදොසවීතිෙත්යතොති යසො ඛීණාසයවො
සබ්බමඞ්ගලයදොයස වීතිවත්ය ො අතික්කන්ය ො පජහිත්වා ඨිය ො. 

යු යෙො ාධි යතොති ‘‘යකොයධො ච උපනායහො ච, මක්යඛො ච පළායසො 

චා’’තිආදිනා (විභ. 833) නයයන ද්යව ද්යව එකය ොආග කයලසා යුගා 

නාම. කාමයයොයගො, භවයයොයගො, දිට්ඨියයොයගො, අවිජ්ජායයොයගොති ඉයම
සිංසායරයයොජනභාවය ොචත් ායරො යයොගානාම.ය යුයගචයයොයගචාති
යුගයයොයග අධිගය ො අභිභවිත්වා ගය ො වීතිවත්ය ො සමතික්කන්ය ො

ඛීණාසයවොභික්ඛු. නජාතුය තීතිපුන පටිසන්ධිවයසනඑකිංයසයනවඉමිං
යලොකිංනඑතිනාගච්ඡතීති. 

එවිං සත්ථා ඉමාය ගාථාය බ්රාහ්මණස්ස ධම්මිං යදයසත්වා සච්චානි 

පකායසසි, සච්චපරියයොසායන බ්රාහ්මයණො සද්ධිිං පුත්ය න
යසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. සත්ථාජා කිංසයමොධායනසි– ‘‘ දාඑය ව

පි ාපුත් ාඉදානිපි ාපුත් ාඅයහසුිං,  ාපයසො පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 
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මඞ්ගලජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[88] 8. සාරම්භජා කවණ්ණනා 

ක යාණිය ෙ මුඤ්යචෙයාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො

ඔමසවාදසික්ඛාපදිං (පාචි. 15) ආරබ්භ කයථසි. ද්යවපි වත්ථූනි යහට්ඨා
නන්දිවිසාලජා යකවුත් සදිසායනව.ඉමස්මිිංපනජා යකයබොධිසත්ය ො 
ගන්ධාරරට්යඨ  ක්කසිලායිං අඤ්ඤ රස්ස බ්රාහ්මණස්ස සාරම්යභො නාම
බලිබද්යදොඅයහොසි.සත්ථාඉදිංඅතී වත්ථුිංකයථත්වාඅභිසම්බුද්යධොහුත්වා
ඉමිං ගාථමාහ– 

88. 

‘‘කලොණියමවමුඤ්යචයෙ, නහිමුඤ්යචයෙපාපිකිං; 

යමොක්යඛොකලොණියාසාධු, මුත්වා ප්පතිපාපික’’න්ති. 

 ත්ථ ක යාණිය ෙ මුඤ්යචෙයාති චතුයදොසවිනිමුත් ිං කලොණිිං

සුන්දරිං අනවජ්ජිං වාචයමව මුඤ්යචයෙ විස්සජ්යජයෙ කයථයෙ. න හි

මුඤ්යචෙය පාපිකන්ති පාපිකිං ලාමිකිං පයරසිං අප්පියිං අමනාපිං න

මුඤ්යචයෙ න කයථයෙ. ය ොක්යඛො ක යාණිො සාධූති කලොණවාචාය 

විස්සජ්ජනයමව ඉමස්මිිං යලොයක සාධු සුන්දරිං භද්දකිං. මුත්ො තප්පති

පාපිකන්ති පාපිකිං ඵරුසවාචිං මුඤ්චිත්වා විස්සජ්යජත්වා කයථත්වා යසො
පුග්ගයලො ප්පතියසොචතිකලමතීති. 

එවිංසත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාජා කිංසයමොධායනසි–‘‘ දා 

බ්රාහ්මයණො ආනන්යදො අයහොසි, බ්රාහ්මණී උප්පලවණ්ණා, සාරම්යභො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

සාරම්භජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[89] 9. කුහකජා කවණ්ණනා 

ොචාෙ කිර යත ආසීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
කුහකභික්ඛුිං ආරබ්භකයථසි.කුහකවත්ථුඋද්දාලකජා යකආවිභවිස්සති. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  එකිං ගාමකිං 
උපනිස්සාය එයකො කූටජටියලො කුහක ාපයසො වසති. එයකො කුටුම්බියකො
 ස්සඅරඤ්යඤපණ්ණසාලිං කායරත්වා ත්ථනිංවායසන්ය ොඅත් යනො

යගයහ පණී ාහායරන පටිජග්ගති. යසො  ිං කූටජටිලිං ‘‘සීලවා එයසො’’ති
සද්දහිත්වා යචොරභයයන සුවණ්ණනික්ඛස ිං  ස්ස පණ්ණසාලිං යනත්වා 

භූමිග ිංකත්වා ‘‘ඉදිංඔයලොයකයොසි, භන්ය ’’තිආහ.අථනිං ාපයසො

‘‘පබ්බජි ානිංනාම, ආවුයසො, එවරූපිංකයථතුිං, නවට්ටති, අම්හාකිංපන

පරසන් යකයලොයභොනාමනත්ථී’’තිආහ. යසො‘‘සාධු, භන්ය ’’ති ස්ස
වචනිංසද්දහිත්වාපක්කාමි.දුට්ඨ ාපයසො‘‘සක්කා එත් යකනජීවිතු’’න්ති 
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කතිපාහිං අතික්කමිත්වා  ිං සුවණ්ණිං ගයහත්වා අන් රාමග්යග එකස්මිිං
ඨායනඨයපත්වාආගන්ත්වා පණ්ණසාලායයමවවසිත්වා පුනදිවයස ස්ස

යගයහභත් කච්චිංකත්වාඑවමාහ ‘‘ආවුයසො, මයිංතුම්යහනිස්සායචිරිං 

වසිම්හ, අතිචිරිං එකස්මිිංඨායනවසන් ානිංමනුස්යසහිසද්ධිිංසිංසග්යගො

යහොති, සිංසග්යගොචනාමපබ්බජි ානිංමලිං,  ස්මාගච්ඡාමහ’’න්තිවත්වා
ය න පුනප්පුනිං යාචියමායනොපිනිවත්තිතුිං න ඉච්ඡි. අථ නිං යසො ‘‘එවිං

සන්ය  ගච්ඡථ, භන්ය ’’ති යාව ගාමද්වාරිං අනුගන්ත්වා නිවත්ති.
 ාපයසොපියථොකිංගන්ත්වාව‘‘ඉමිංකුටුම්බිකිංමයා වඤ්යචතුිංවට්ටතී’’ති
චින්ය ත්වා ජටානිං අන් යර තිණිං ඨයපත්වා පටිනිවත්ති. කුටුම්බියකො

‘‘කිං, භන්ය , නිවත්තිත්ථා’’ති පුච්ඡි. ආවුයසො තුම්හාකිං යගහච්ඡදනය ො

යමජටාසුඑකතිණිංලග්ගිං, අදින්නාදානඤ්චනාම පබ්බජි ානිංනවට්ටති, 

 ිං ආදාය ආගය ොම්හීති. කුටුම්බියකො ‘‘ඡඩ්යඩත්වා ගච්ඡථ, භන්ය ’’ති

වත්වා ‘‘තිණසලාකම්පි නාම පරසන් කිං න ගණ්හාති, අයහො
කුක්කුච්චයකොයම අයයෙො’’තිපසීදිත්වාවන්දිත්වාඋයයෙොයජසි. 

 දා පන යබොධිසත්ය නභණ්ඩත්ථාය පච්චන් ිං ගච්ඡන්ය න ස්මිිං 
නියවසයනනිවායසොගහිය ොයහොති.යසො ාපසස්සවචනිංසුත්වාව‘‘අද්ධා
ඉමිනා දුට්ඨ ාපයසන ඉමස්සකඤ්චිගහි ිංභවිස්සතී’’තිකුටුම්බිකිංපුච්ඡි

‘‘අත්ථි පන ය , සම්ම, කඤ්චි එ ස්ස  ාපසස්ස සන්තියක

නික්ඛිත් ’’න්ති? ‘‘අත්ථි, සම්ම, සුවණ්ණනික්ඛස ’’න්ති.‘‘ය නහිගච්ඡ, 

 ිං උපධායරහී’’ති. යසො පණ්ණසාලිං ගන්ත්වා  ිං අදිස්වා

යවයගනාගන්ත්වා ‘‘නත්ථි, සම්මා’’තිආහ. ‘‘නය  සුවණ්ණිංඅඤ්යඤන

ගහි ිං, ය යනව කුහක ාපයසන ගහි ිං, එහි,  ිං අනුබන්ධිත්වා 
ගණ්හාමා’’තියවයගනගන්ත්වාකූට ාපසිංගණ්හිත්වාහත්යථහිචපායදහි
චයපොයථත්වා සුවණ්ණිංආහරායපත්වාගණ්හිිංසු.යබොධිසත්ය ොසුවණ්ණිං
දිස්වා‘‘නික්ඛස ිංහරමායනො අසජ්ජිත්වාතිණමත්ය සත්ය ොසී’’තිවත්වා
 ිංගරහන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

89. 

‘‘වාචාවකරය ආසි, සණ්හාසඛිලභාණියනො; 

තිණමත්ය අසජ්ජිත්යථො, යනොචනික්ඛස ිංහර’’න්ති. 

 ත්ථ ොචාෙ කිර යත ආසි, සණ්හා සඛි භාණියනොති ‘‘පබ්බජි ානිං
තිණමත් ම්පි අදින්නිං ආදාතුිං න වට්ටතී’’ති එවිං සඛිලිං මුදුවචනිං

වදන් ස්සවාචාඑවකරය සණ්හාආසි, වචනමත් යමව මට්ඨිංඅයහොසීති

අත්යථො. තිණ ත්යත අසජ්ජිත්යථොති කූටජටිල එකස්සා තිණසලාකාය

කුක්කුච්චිංකුරුමායනොත්විංසත්ය ොආසත්ය ොලග්යගොඅයහොසි. යනොච

නික්ඛසතංහරන්තිඉමිංපනනික්ඛස ිංහරන්ය ොඅසත්ය ො නිල්ලග්යගොව
ජාය ොසීති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අපායිම්හෙග්ය ො 
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පටුන 

එවිංයබොධිසත්ය ො ිංගරහිත්වා‘‘මාපුන, කූටජටිල, එවරූපමකාසී’’ති 
ඔවාදිංදත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වා‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනයවස භික්ඛු

කුහයකො, පුබ්යබපිකුහයකොයයවා’’තිවත්වාජා කිංසයමොධායනසි–‘‘ දා 

කූට ාපයසො කුහකභික්ඛු අයහොසි, පණ්ඩි පුරියසො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

කුහකජා කවණ්ණනානවමා. 

[90] 10. අක ඤ්ඤුජා කවණ්ණනා 

යෙො පුබ්යබ කතක යායණොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
අනාථපිණ්ඩිකිංආරබ්භකයථසි. ස්සකයරයකොපච්චන් වාසියකො යසට්ඨි
අදිට්ඨසහායයොඅයහොසි.යසොඑකදාපච්චන්ය උට්ඨානකභණ්ඩස්සපඤ්ච

සකටස ානි පූයරත්වා කම්මන්තිකමනුස්යස ආහ – ‘‘ගච්ඡථ, යභො, ඉමිං
භණ්ඩිං සාවත්ථිිං යනත්වා අම්හාකිං සහායකස්ස
අනාථපිණ්ඩිකමහායසට්ඨිස්ස පච්චග්යඝන වික්කණිත්වා පටිභණ්ඩිං 
ආහරථා’’ති.ය ‘‘සාධූ’’ති ස්සවචනිං සම්පටිච්ඡිත්වාසාවත්ථිිංගන්ත්වා
මහායසට්ඨිිං දිස්වා පණ්ණාකාරිං දත්වා  ිං පවත්තිිං ආයරොයචසුිං.
මහායසට්ඨි ‘‘ස්වාග ිං යවො’’ති ය සිං ආවාසඤ්ච පරිබ්බයඤ්ච දායපත්වා
සහායකස්ස සුඛිං පුච්ඡිත්වා භණ්ඩිං වික්කණිත්වා පටිභණ්ඩිං දායපසි. ය  
පච්චන් ිංගන්ත්වා මත්ථිංඅත් යනොයසට්ඨිස්සආයරොයචසුිං. 

අපරභායග අනාථපිණ්ඩියකොපි  යථව පඤ්ච සකටස ානි  ත්ථ
යපයසසි. මනුස්සා  ත්ථ ගන්ත්වා පණ්ණාකාරිං ආදාය

පච්චන් වාසිකයසට්ඨිිං පස්සිිංසු. යසො ‘‘කුය ො ආගච්ඡථා’’ති පුච්ඡිත්වා
‘‘සාවත්ථිය ො තුම්හාකිං සහායකස්ස අනාථපිණ්ඩිකස්ස සන්තිකා’’ති
වුත්ය ‘‘අනාථපිණ්ඩියකොතිකස්සචිපුරිසස්සනාමිං භවිස්සතී’’තිපරිහාසිං

කත්වා පණ්ණාකාරිං ගයහත්වා ‘‘ගච්ඡථ තුම්යහ’’ති උයයෙොයජසි, යනව

නිවාසිං, නපරිබ්බයිංදායපසි.ය සයයමවභණ්ඩිංවික්කණිත්වා පටිභණ්ඩිං
ආදායසාවත්ථිිංආගන්ත්වායසට්ඨිස්ස ිංපවත්තිිංආයරොයචසුිං. 

අථ යසො පච්චන් වාසී පුනපි එකවාරිං  යථව පඤ්ච සකටස ානි

සාවත්ථිිංයපයසසි, මනුස්සාපණ්ණාකාරිංආදායමහායසට්ඨිිංපස්සිිංසු. ය  

පන දිස්වා අනාථපිණ්ඩිකස්ස මනුස්සා ‘‘මයිං, සාමි, එය සිං නිවාසඤ්ච
භත් ඤ්ච පරිබ්බයඤ්ච ජානිස්සාමා’’තිවත්වා ය සිංසකටානිබහිනගයර 

 ථාරූයපඨායනයමොචායපත්වා‘‘තුම්යහඉයධවවසථ, අම්හාකිංයවොඝයර
යාගුභත් ඤ්ච පරිබ්බයයො ච භවිස්සතී’’ති ගන්ත්වා දාසකම්මකයර
සන්නිපාය ත්වා මජ්ඣිමයාමසමනන් යරපඤ්චසකටස ානිවිලුම්පිත්වා
නිවාසනපාරුපනානිපි යනසිං අච්ඡින්දිත්වා යගොයණපලායපත්වා සකටානි
විචක්කානි කත්වා භූමියිං ඨයපත්වා චක්කානිපි ගණ්හිත්වාව අගමිංසු.
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පච්චන් වාසියනො නිවාසනමත් ස්සපි සාමිකා අහුත්වා භී ා යවයගන
පලායිත්වාපච්චන් යමවග ා.යසට්ඨිමනුස්සාපි මත්ථිං මහායසට්ඨියනො
ආයරොයචසුිං.යසො‘‘අත්ථිදානිදිංකථාපාභ ’’න්තිසත්ථුසන්තිකිං ගන්ත්වා

ආදිය ොපට්ඨායසබ්බිං ිංපවත්තිිංආයරොයචසි.සත්ථා‘‘නයඛො, ගහපති, 

යසො පච්චන් වාසී ඉදායනව එවිංසීයලො, පුබ්යබපි එවිංසීයලොයයව
අයහොසී’’තිවත්වාය නයාචිය ො අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
බාරාණසියිං මහාවිභයවො යසට්ඨි අයහොසි.  ස්යසයකො පච්චන් වාසියකො
යසට්ඨි අදිට්ඨසහායයො අයහොසි. සබ්බිං අතී වත්ථු
පච්චුප්පන්නවත්ථුසදිසයමව යබොධිසත්ය ො පන අත් යනො මනුස්යසහි
‘‘අජ්ජඅම්යහහිඉදිංනාමක ’’න්තිආයරොචිය  ‘‘පඨමිංඅත් යනොක ිං
උපකාරිං අජානන් ා පච්ඡා එවරූපිං ලභන්තියයවා’’ති වත්වා
සම්පත් පරිසායධම්මිංයදයසන්ය ො ඉමිංගාථමාහ– 

90. 

‘‘යයො පුබ්යබක කලොයණො, ක ත්යථො නාවබුජ්ඣති; 

පච්ඡාකච්යචසමුප්පන්යන, කත් ාරිංනාධිගච්ඡතී’’ති. 

 ත්රායිංපිණ්ඩත්යථො–ඛත්තියාදීසු යෙො යකොචිපුරියසො පුබ්යබ පඨම රිං

අඤ්යඤන කතක යායණො කතූපකායරො කතත්යථො නිප්ඵාදි කච්යචො

හුත්වා ිංපයරනඅත් නික ිංකලොණඤ්යචවඅත්ථඤ්චනජානාති, යසො 

පච්ඡා අත් යනො කිච්යච සමුප්පන්යන  ස්ස කච්චස්ස කත්තාරං

නාධි ච්ඡති නලභතීති. 

එවිංයබොධිසත්ය ොඉමායගාථායධම්මිංයදයසත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානි 
කත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

පච්චන් වාසී ඉදානීපි පච්චන් වාසීයයව, බාරාණසියසට්ඨි පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

අක ඤ්ඤුජා කවණ්ණනාදසමා. 

අපායිම්හවග්යගොනවයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

සුරාපානිංමිත් වින්දිං, කාළකණ්ණීඅත්ථද්වාරිං; 

කිංපක්කසීලවීමිංසිං, මඞ්ගලඤ්චාපිසාරම්භිං; 
කුහකිංඅක ඤ්ඤූචාති. 
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10. ලිත්තෙග්ය ො 

[91] 1. ලිත් ජා කවණ්ණනා 

ලිත්තං පරය න යතජසාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
අපච්චයවක්ඛි පරියභොගිං ආරබ්භ කයථසි.  ස්මිිං කර කායල භික්ඛූ
චීවරාදීනි ලභිත්වා යයභුයයෙන අපච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජන්ති. ය 
චත් ායරො පච්චයය අපච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජමානා යයභුයයෙන
නිරයතිරච්ඡානයයොනිය ොනමුච්චන්ති.සත්ථා ිංකාරණිං ඤත්වාභික්ඛූනිං
අයනකපරියායයන ධම්මිිං කථිං කයථත්වා අපච්චයවක්ඛි පරියභොයග

ආදීනවිං දස්යසත්වා‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනානාමචත් ායරොපච්චයයලභිත්වා 

අපච්චයවක්ඛිත්වාපරිභුඤ්ජිතුිංනවට්ටති,  ස්මාඉය ොපට්ඨායචත් ායරො
පච්චයය පච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්යජයොථා’’ති පච්චයවක්ඛනවිධිිං

දස්යසන්ය ො ‘‘ඉධ පන, භික්ඛයව, භික්ඛු පටිසඞ්ඛා යයොනියසො චීවරිං

පටියසවතිසී ස්සපටිඝා ායා’’තිආදිනා(ම. නි.1.23; අ.නි.6.58) නයයන

 න්තිිං ඨයපත්වා ‘‘භික්ඛයව, චත් ායරො පච්චයය එවිං පච්චයවක්ඛිත්වා

පරිභුඤ්ජිතුිං වට්ටති, අපච්චයවක්ඛිත්වා පරියභොයගො නාම 
හලාහලවිසපරියභොගසදියසො. යපොරාණකා හි අපච්චයවක්ඛිත්වා යදොසිං
අජානිත්වාවිසිං පරිභුඤ්ජිත්වාවිපාකන්ය මහාදුක්ඛිංඅනුභවිිංසූ’’තිවත්වා
අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
අඤ්ඤ රස්මිිං මහායභොගකුයලනිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො අක්ඛධුත්ය ො
අයහොසි. අථාපයරො කූටක්ඛධුත්ය ො යබොධිසත්ය න සද්ධිිං කීළන්ය ො

අත් යනො ජයයවත් මායනයකළිමණ්ඩලිංනභින්දති, පරාජයකායලපන

අක්ඛිංමුයඛපක්ඛිපිත්වා ‘‘අක්යඛොනට්යඨො’’තියකළිමණ්ඩලිංභින්දිත්වා

පක්කමති. යබොධිසත්ය ො  ස්ස  ිං කාරණිං ඤත්වා ‘‘යහොතු, 
ජානිස්සායමත්ථ පතිරූපකාරණ’’න්ති අක්යඛ ආදාය අත් යනො ඝයර
හලාහලවියසන රඤ්ජිත්වා පුනප්පුනිං සුක්ඛායපත්වා ය  ආදාය  ස්ස

සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘එහි, සම්ම, අක්යඛහි කීළාමා’’ති ආහ. යසො ‘‘සාධු, 
සම්මා’’ති යකළිමණ්ඩලිං සජ්යජත්වා ය න සද්ධිිං කීළන්ය ො අත් යනො
පරාජයකායල එකිං අක්ඛිං මුයඛ පක්ඛිපි. අථ නිං යබොධිසත්ය ො  ථා

කයරොන් ිං දිස්වා ‘‘ගිලාහි  ාව, පච්ඡා ඉදිං නායම න්ති ජානිස්සසී’’ති
යචොයදතුිංඉමිංගාථමාහ– 

91. 

‘‘ලිත් ිං පරයමනය ජසා, ගිලමක්ඛිංපුරියසොන බුජ්ඣති; 

ගිලයරගිලපාපධුත් ක, පච්ඡාය කටුකිංභවිස්සතී’’ති. 

 ත්ථ ලිත්තන්ති මක්ඛි ිං රඤ්ජි ිං. පරය න යතජසාති

උත් මය ජසම්පන්යනන හලාහලවියසන. ගි න්ති ගිලන්ය ො. අක්ඛන්ති

ගුළකිං. නබුජ්ඣතීති‘‘අයිංයමගිලය ොඉදිංනාමකරිස්සතී’’තින ජානාති. 
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ගි යරතිගිලාහිඅයර. ගි ාතිපුනපියචොයදන්ය ොවදති. පච්ඡායතකටුකං 

භවිස්සතීතිඉමස්මිිංය අක්යඛගිලිය පච්ඡාඑ ිංවිසිංතිඛිණිංභවිස්සතීති 
අත්යථො. 

යසො යබොධිසත් ස්ස කයථන් ස්යසව විසයවයගන මුච්ඡිය ො අක්ඛීනි 
පරිවත්ය ත්වා ඛන්ධිං නායමත්වා පති. යබොධිසත්ය ො ‘‘ඉදානිස්ස
ජීවි දානිං දාතුිං වට්ටතී’’ති ඔසධපරිභාවි ිං වමනයයොගිං දත්වා වයමත්වා
සප්පිඵාණි මධුසක්කරාදයයො ඛාදායපත්වා අයරොගිං කත්වා ‘‘පුන එවරූපිං
මාඅකාසී’’තිඔවදිත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානි කත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ‘‘භික්ඛයව, 

අපච්චයවක්ඛි පරියභොයගොනාමඅපච්චයවක්ඛිත්වාක විසපරියභොගසදියසො
යහොතී’’තිවත්වා ජා කිංසයමොධායනසි– ‘‘ දාපණ්ඩි ධුත්ය ොඅහයමව

අයහොසිිං, කූටධුත්ය ො පයනත්ථනකථීයති, යථාචඑත්ථ, එවිංසබ්බත්ථ.

යයොපනඉමස්මිිං කායලනපඤ්ඤායති, යසොනකථීයය වා’’ති. 

ලිත් ජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[92] 2. මහාසාරජා කවණ්ණනා 

උක්කට්යඨ සූරමිච්ඡන්තීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ආයස්මන් ිං ආනන්දත්යථරිං ආරබ්භ කයථසි. එකස්මිඤ්හි සමයය

යකොසලරඤ්යඤොඉත්ථියයොචින් යිිංසු ‘‘බුද්ධුප්පායදොනාමදුල්ලයභො,  ථා

මනුස්සපටිලායභො, පරිපුණ්ණාය න ා ච. මයඤ්ච ඉමිං දුල්ලභිං
ඛණසමවායිංලභිත්වාපිඅත් යනොරුචියාවිහාරිංගන්ත්වාධම්මිංවායසොතුිං 

බුද්ධපූජිං වා කාතුිං දානිං වා දාතුිං න ලභාම, මඤ්ජූසාය පක්ඛිත් ා විය

වසාම, රඤ්යඤො කයථත්වා අම්හාකිං ධම්මිං යදයසතුිං අනුච්ඡවිකිං එකිං

භික්ඛුිං පක්යකොසායපත්වා  ස්ස සන්තියක ධම්මිං යසොස්සාම,  ය ො යිං

සක්ඛිස්සාම,  ිං උග්ගණ්හිස්සාම, දානාදීනි ච පුඤ්ඤානි කරිස්සාම. එවිං
යනො අයිං ඛණපටිලායභො සඵයලො භවිස්සතී’’ති.  ා සබ්බාපි රාජානිං 
උපසඞ්කමිත්වා අත් නා චින්ති කාරණිං කථයිිංසු. රාජා ‘‘සාධූ’’ති
සම්පටිච්ඡි. 

අයථකදිවසිං රාජා උයොනකීළිං කීළිතුකායමො උයොනපාලිං
පක්යකොසායපත්වා‘‘උයොනිංයසොයධහී’’තිආහ.උයොනපායලොඋයොනිං 
යසොයධන්ය ො සත්ථාරිං අඤ්ඤ රස්මිිං රුක්ඛමූයල නිසින්නිං දිස්වා

රඤ්යඤො සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘සුද්ධිං, යදව, උයොනිං, අපියචත්ථ

අඤ්ඤ රස්මිිංරුක්ඛමූයලභගවා නිසින්යනො’’තිආහ.රාජා ‘‘සාධු, සම්ම, 
සත්ථු සන්තියක ධම්මම්පි යසොස්සාමා’’ති අලඞ්ක රථිං අභිරුහිත්වා
උයොනිංගන්ත්වාසත්ථුසන්තිකිංඅගමාසි. 
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 ස්මිඤ්ච සමයය ඡත් පාණි නායමයකො අනාගාමී උපාසයකො සත්ථු 
සන්තියක ධම්මිං සුණමායනො නිසින්යනො යහොති. රාජා  ිං දිස්වා

ආසඞ්කමායනොමුහුත් ිං ඨත්වාපුන ‘‘සචායිංපාපයකොභයවයෙ, නසත්ථු

සන්තියක නිසීදිත්වා ධම්මිං සුයණයෙ, අපාපයකන ඉමිනා භවි බ්බ’’න්ති
චින්ය ත්වා සත්ථාරිං උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසීදි.

උපාසයකොබුද්ධගාරයවනරඤ්යඤො පච්චුට්ඨානිංවා වන්දනිංවානඅකාසි, 
ය නස්ස රාජා අනත් මයනො අයහොසි. සත්ථා  ස්ස අනත් මනභාවිං 

ඤත්වාඋපාසකස්සගුණිංකයථසි‘‘අයිං, මහාරාජ, උපාසයකොබහුස්සුය ො

ආග ාගයමොකායමසු වී රායගො’’තිරාජා ‘‘නඉමිනාඔරයකනභවි බ්බිං, 

යස්සසත්ථාගුණිංවණ්යණතී’’ති චින්ය ත්වා‘‘උපාසක, වයදයොසියයන
ය  අත්යථො’’ති ආහ. උපාසයකො ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡි. රාජා සත්ථු
සන්තියකධම්මිංසුත්වාසත්ථාරිංපදක්ඛිණිංකත්වා පක්කාමි. 

යසො එකදිවසිං උපරිපාසායද මහාවා පානිං විවරිත්වා ඨිය ො  ිං
උපාසකිං භුත් පා රාසිං ඡත් මාදාය යජ වනිං ගච්ඡන් ිං දිස්වා

පක්යකොසායපත්වාඑවමාහ‘‘ත්විං කර, උපාසක, බහුස්සුය ො, අම්හාකඤ්ච

ඉත්ථියයොධම්මිංයසොතුකාමායචවඋග්ගයහතුකාමා ච, සාධුව ස්සසයච

 ාසිං ධම්මිං වායචයොසී’’ති. ‘‘යදව, ගිහීනිං නාම රාජන්ය පුයර ධම්මිං

යදයසතුිං වා වායචතුිං වා නප්පතිරූපිං, අයොනිං එව පතිරූප’’න්ති. රාජා

‘‘සච්චිංඑසවදතී’’තිඋයයෙොයජත්වාඉත්ථියයොපක්යකොසායපත්වා ‘‘භද්යද, 
අහිං තුම්හාකිං ධම්මයදසනත්ථාය ච ධම්මවාචනත්ථාය ච සත්ථු සන්තිකිං 

ගන්ත්වා එකිං භික්ඛුිං යාචාමි, අසීතියා මහාසාවයකසු ක රිං යාචාමී’’ති
ආහ.  ා සබ්බාපි මන්ය ත්වා ධම්මභණ්ඩාගාරිකිං ආනන්දත්යථරයමව
ආයරොයචසුිං. රාජා සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා වන්දිත්වා එකමන් ිං

නිසින්යනො එවමාහ ‘‘භන්ය , අම්හාකිං යගයහ ඉත්ථියයො

ආනන්දත්යථරස්සසන්තියකධම්මිංයසොතුඤ්චඋග්ගණ්හිතුඤ්චඉච්ඡන්ති, 
සාධු ව  සයච යථයරො අම්හාකිං යගයහධම්මිං යදයසයෙ යචව වායචයෙ

චා’’ති.සත්ථා ‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වායථරිංආණායපසි. ය ොපට්ඨාය
රඤ්යඤොඉත්ථියයොයථරස්ස සන්තියකධම්මිංසුණන්තියචවඋග්ගණ්හන්ති
ච. 

අයථකදිවසිංරඤ්යඤොචූළාමණිනට්යඨො.රාජා ස්සනට්ඨභාවිංසුත්වා 
අමච්යච ආණායපසි ‘‘සබ්යබ අන්ය ොවළඤ්ජනයක මනුස්යස ගයහත්වා 
චූළාමණිිං ආහරායපථා’’ති. අමච්චා මාතුගායම ආදිිං කත්වා චූළාමණිිං
පරිපුච්ඡන් ා අදිස්වා මහාජනිං කලයමන්ති.  ිං දිවසිං ආනන්දත්යථයරො
රාජනියවසනිං පවිට්යඨො. යථා  ා ඉත්ථියයො පුබ්යබ යථරිං දිස්වාව

හට්ඨතුට්ඨා ධම්මිං සුණන්ති යචව උග්ගණ්හන්ති ච,  ථා අකත්වා සබ්බා
යදොමනස්සප්පත් ාව අයහසුිං.  ය ො යථයරන ‘‘කස්මා තුම්යහ අජ්ජ

එවරූපා ජා ා’’ති පුච්ඡි ා එවමාහිංසු ‘‘භන්ය , රඤ්යඤො චූළාමණිිං
පරියයසාමාති අමච්චා මාතුගායම උපාදාය අන්ය ොවළඤ්ජනයක
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කලයමන්ති, න ජානාම කස්ස ‘කිං භවිස්සතී’ති, ය නම්හ
යදොමනස්සප්පත් ා’’ති. යථයරො ‘‘මා චින් යිත්ථා’’ති  ා සමස්සායසත්වා

රඤ්යඤො සන්තිකිං ගන්ත්වා පඤ්ඤත් ාසයන නිසීදිත්වා ‘‘මණිකර ය , 

මහාරාජ, නට්යඨො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, භන්ය ’’ති. ‘‘අසක්ඛි පන  ිං

ආහරායපතු’’න්ති. ‘‘භන්ය , සබ්බිං අන්ය ොජනිං ගයහත්වා 

කලයමන්ය ොපි න සක්යකොමි ආහරායපතු’’න්ති. ‘‘මහාරාජ, මහාජනිං

අකලයමත්වාව ආහරණූපායයො අත්ථී’’ති. ‘‘ක යරො, භන්ය ’’ති? 

‘‘පිණ්ඩදානිං, මහාරාජා’’ති. ‘‘ක රිං පිණ්ඩදානිං, භන්ය ’’ති? ‘‘මහාරාජ, 

යත් යකසු ආසඞ්කා අත්ථි, ය  ගයහත්වා එයකකස්ස එයකකිං 
පලාලපිණ්ඩිං වා මත්තිකාපිණ්ඩිං වා දත්වා ‘ඉමිං පච්චූසකායලආහරිත්වා

අසුකට්ඨායන නාම පාය ථා’ති වත් බ්බිං. යයන ගහිය ො භවිස්සති, යසො

 ස්මිිංපක්ඛිපිත්වා ආහරිස්සති.සයචපඨමදිවයසයයවපාය න්ති, ඉච්යච ිං

කුසලිං.යනොයචපාය න්ති, දුතියදිවයසපි තියදිවයසපි යථවකා බ්බිං.

එවිංමහාජයනොචනකලමිස්සති, මණිඤ්ච ලභිස්සසී’’තිඑවිංවත්වායථයරො
අගමාසි. 

රාජා වුත් නයයයනව  යයො දිවයස දායපසි, යනව මණිිං ආහරිිංසු.

යථයරො  තියදිවයස ආගන්ත්වා ‘‘කිං, මහාරාජ, පාතිය ො මණී’’ති පුච්ඡි.

‘‘න පාය න්ති, භන්ය ’’ති. ‘‘ය න හි, මහාරාජ, මහා ලස්මිිංයයව
පටිච්ඡන්නට්ඨායන මහාචාටිිං ඨපායපත්වා උදකස්ස පූරායපත්වා සාණිිං
පරික්ඛිපායපත්වා ‘සබ්යබ අන්ය ොවළඤ්ජනකමනුස්සා ච ඉත්ථියයො ච
උත් රාසඞ්ගිං කත්වා එයකයකොව අන්ය ොසාණිිං පවිසිත්වා හත්ථිං
යධොවිත්වා ආගච්ඡන්තූ’ති වයදහී’’ති යථයරො ඉමිං උපායිං ආචික්ඛිත්වා
පක්කාමි.රාජා ථාකායරසි.මණියචොයරොචින්ය සි‘‘ධම්මභණ්ඩාගාරියකො 

ඉමිං අධිකරණිං ආදාය මණිිං අදස්යසත්වා ඔසක්කස්සතීති අට්ඨානයම ිං, 
පාය තුිං දානි වට්ටතී’’ති මණිිං පටිච්ඡන්නිංකත්වාආදාය අන්ය ොසාණිිං
පවිසිත්වා චාටියිං පාය ත්වා නික්ඛමි. සබ්යබසිං නික්ඛන් කායල උදකිං
ඡඩ්යඩත්වාමණිිංඅද්දසිංසු. රාජා‘‘යථරිංනිස්සායමහාජනිංඅකලයමත්වාව

යමමණිලද්යධො’’තිතුස්සි, අන්ය ොවළඤ්ජනකමනුස්සාපි‘‘යථරිංනිස්සාය

මහාදුක්ඛය ො මුත් ම්හා’’ති තුස්සිිංසු. ‘‘යථරස්සානුභායවන රඤ්යඤො 
චූළාමණිලද්යධො’’තියථරස්සානුභායවො සකලනගයරයචවභික්ඛුසඞ්යඝච
පාකයටොජාය ො. 

ධම්මසභායිං සන්නිසින්නාභික්ඛූයථරස්ස ගුණිංවණ්ණයිිංසු‘‘ආවුයසො, 
ආනන්දත්යථයරො අත් යනො බහුස්සු  ාය පණ්ඩිච්යචන උපායකුසල ාය
මහාජනිං අකලයමත්වා උපායයයනව රඤ්යඤො මණිිං දස්යසසී’’ති. සත්ථා 

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදානිආනන්යදයනව

පරහත්ථග ිං භණ්ඩිං දස්සි ිං, පුබ්යබපි පණ්ඩි ා මහාජනිං අකලයමත්වා
උපායයයනවතිරච්ඡානහත්ථග ිං භණ්ඩිංදස්සයිිංසූ’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 
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පටුන 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
සබ්බසිප්යපසුනිප්ඵත්තිිංපත්ය ො ස්යසවඅමච්යචොඅයහොසි.අයථකදිවසිං
රාජා මහන්ය න පරිවායරන උයොනිං ගන්ත්වා වනන් රානි විචරිත්වා
උදකකීළිං කීළිතුකායමො මඞ්ගලයපොක්ඛරණිිං ඔ රිත්වා ඉත්ථාගාරම්පි
පක්යකොසි. ඉත්ථියයො අත් යනො අත් යනො සීසූපගගීවූපගාදීනිආභරණානි
ඔමුඤ්චිත්වා උත් රාසඞ්යගසු පක්ඛිපිත්වා සමුග්ගපිට්යඨසු ඨයපත්වා
දාසියයො පටිච්ඡායපත්වා යපොක්ඛරණිිං ඔ රිිංසු. අයථකා උයොනමක්කටී
සාඛන් යර නිසින්නා යදවිිං පිළන්ධනානි ඔමුඤ්චිත්වා උත් රාසඞ්යග 
පක්ඛිපිත්වා සමුග්ගපිට්යඨ ඨපයමානිං දිස්වා  ස්සා මුත් ාහාරිං

පිළන්ධිතුකාමා හුත්වා දාසියා පමාදිං ඔයලොකයමානා නිසීදි, දාසීපි  ිං
රක්ඛමානා  හිං  හිං ඔයලොයකත්වා නිසින්නායයව නිද්දායිතුිං ආරභි.
මක්කටී ස්සාපමාදභාවිං ඤත්වාවා යවයගනඔ රිත්වාමහාමුත් ාහාරිං
ගීවාය පටිමුඤ්චිත්වා වා යවයගන උප්පතිත්වා සාඛන් යර නිසීදිත්වා
අඤ්ඤාසිංමක්කටීනිංදස්සනභයයනඑකස්මිිං රුක්ඛසුසිරට්ඨායනඨයපත්වා
උපසන්තූපසන් ාවිය ිංරක්ඛමානානිසීදි. 

සාපි යඛො දාසී පටිබුජ්ඣිත්වා මුත් ාහාරිං අපස්සන්තී කම්පමානා 
අඤ්ඤිං උපායිං අදිස්වා ‘‘පුරියසො යදවියා මුත් ාහාරිං ගයහත්වා
පලාය ො’’තිමහාවිරවිං විරවි.ආරක්ඛමනුස්සා ය ො ය ොසන්නිපතිත්වා
 ස්සා වචනිං සුත්වා රඤ්යඤො ආයරොචයිිංසු. රාජා ‘‘යචොරිං ගණ්හථා’’ති

ආහ. පුරිසා උයොනා නික්ඛමිත්වා ‘‘යචොරිං ගණ්හථ, යචොරිං ගණ්හථා’’ති
ඉය ො චිය ො ච ඔයලොයකන්ති. අයථයකො ජානපයදොබලිකාරකපුරියසො ිං
සද්දිං සුත්වා කම්පමායනො පලායි.  ිං දිස්වා රාජපුරිසා ‘‘අයිං යචොයරො

භවිස්සතී’’ති අනුබන්ධිත්වා  ිං ගයහත්වා යපොයථත්වා ‘‘අයර, දුට්ඨයචොර, 
එවිංමහාසාරිංනාමපිළන්ධනිං අවහරිස්සසී’’තිපරිභාසිිංසු.යසො චින්ය සි

‘‘සචාහිං ‘න ගණ්හාමී’ති වක්ඛාමි, අජ්ජ යම ජීවි ිං නත්ථි, 

යපොයථන් ායයව මිං මායරස්සන්ති, සම්පටිච්ඡාමි න’’න්ති. යසො ‘‘ආම, 

සාමි, ගහි ිංයම’’තිආහ.අථනිං බන්ධිත්වාරඤ්යඤොසන්තිකිංආනයිිංසු.

රාජාපි නිං පුච්ඡි ‘‘ගහි ිං ය  මහාසාරපිළන්ධන’’න්ති? ‘‘ආම, යදවා’’ති. 

‘‘ඉදානි  ිං කහ’’න්ති. ‘‘යදව, මයා මහාසාරිං නාම මඤ්චළිඨම්පි න

දිට්ඨපුබ්බිං, යසට්ඨි පන මිං මහාසාරපිළන්ධනිං ගණ්හායපසි, යසොහිං  ිං

ගයහත්වාව ස්සඅදාසිිං, යසොනිං ජානාතී’’ති. 

රාජා යසට්ඨිිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ගහි ිං ය  ඉමස්ස හත්ථය ො 

මහාසාරපිළන්ධන’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘කහිං  ’’න්ති.
‘‘පුයරොහි ස්ස යම දින්න’’න්ති. පුයරොහි ම්පි පක්යකොසායපත්වා  යථව

පුච්ඡි, යසොපි සම්පටිච්ඡිත්වා ‘‘ගන්ධබ්බස්ස යම දින්න’’න්ති ආහ.  ම්පි
පක්යකොසායපත්වා ‘‘පුයරොහි ස්ස හත්ථය ො ය  මහාසාරපිළන්ධනිං

ගහි ’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘කහිං ’’න්ති. ‘‘කයලසවයසනයම

වණ්ණදාසියා දින්න’’න්ති.  ම්පි පක්යකොසායපත්වා පුච්ඡි, සා ‘‘න
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ගණ්හාමී’’ති ආහ. ය  පඤ්ච ජයන පුච්ඡන් ානඤ්යඤව සූරියයො අත්ථිං

ගය ො. රාජා ‘‘ඉදානි විකායලො ජාය ො, ස්යව ජානිස්සාමා’’ති ය  පඤ්ච
ජයන අමච්චානිංදත්වානගරිංපාවිසි. 

යබොධිසත්ය ොචින්ය සි– ‘‘ඉදිංපිළන්ධනිංඅන්ය ොවළඤ්යජනට්ඨිං, 

අයඤ්ච ගහපතියකො බහිවළඤ්යජො, ද්වායරපි බලවාරක්යඛො,  ස්මා
අන්ය ොවළඤ්ජනකානම්පි  ිං ගයහත්වා පලායිතුිං න සක්කා. එවිං යනව

බහිවළඤ්ජනකානිං, න අන්ය ො, උයොයන වළඤ්ජනකානිං ගහණූපායයො
දිස්සති.ඉමිනාදුග්ග මනුස්යසන‘යසට්ඨිස්සයම දින්න’න්තිකයථන්ය න

අත් යනොයමොක්ඛත්ථායකථි ිංභවිස්සති, යසට්ඨිනාපි ‘පුයරොහි ස්ස යම
දින්න’න්ති කයථන්ය න ‘එකය ො හුත්වා නිත්ථරිස්සාමී’ති චින්ය ත්වා

කථි ිං භවිස්සති, පුයරොහිය නාපි ‘ගන්ධබ්බස්ස යම දින්න’න්ති 
කයථන්ය න ‘බන්ධනාගායර ගන්ධබ්බිං නිස්සාය සුයඛන වසිස්සාමා’ති

චින්ය ත්වා කථි ිං භවිස්සති, ගන්ධබ්යබනාපි ‘වණ්ණදාසියා යම
දින්න’න්ති කයථන්ය න ‘එකන්ය න අනුක්කණ්ඨි ා භවිස්සාමා’ති

චින්ය ත්වා කථි ිං භවිස්සති, ඉයමහි පඤ්චහිපි යචොයරහි න භවි බ්බිං, 

උයොයන මක්කටා බහූ, පිළන්ධයනන එකස්සා මක්කටියා හත්යථ

ආරුළ්යහන භවි බ්බ’’න්ති. යසො රාජානිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘මහාරාජ, 

යචොයරඅම්හාකිංනියොයදථ, මයිං ිංකච්චිංයසොයධස්සාමා’’තිආහ.රාජා

‘‘සාධු, පණ්ඩි , යසොයධහී’’ති ස්සනියොයදසි. 

යබොධිසත්ය ො අත් යනො දාසපුරියස පක්යකොසායපත්වා ය  පඤ්ච
ජයන එකස්මිිංයයවඨායනවසායපත්වාසමන් ාආරක්ඛිංකත්වාකණ්ණිං

දත්වා‘‘යිංය  අඤ්ඤමඤ්ඤිංකයථන්ති,  ිංමය්හිංආයරොයචථා’’තිවත්වා
පක්කාමි.ය  ථාඅකිංසු. ය ො මනුස්සානිංසන්නිසින්නයවලායයසට්ඨි

 ිං ගහපතිකිංආහ – ‘‘අයර, දුට්ඨගහපති,  යා අහිං, මයා වා ත්විං කහිං

දිට්ඨපුබ්යබො, කදා ය  මය්හිං පිළන්ධනිං දින්න’’න්ති ආහ. යසො ‘‘සාමි

මහායසට්ඨි, අහිංමහාසාරිංනාමරුක්ඛසාරපාදකිං මඤ්චළිඨම්පිනජානාමි, 

‘ ිං නිස්සාය පන යමොක්ඛිං ලභිස්සාමී’ති එවිං අවචිං, මා යම කුජ්ඣ, 

සාමී’’ති ආහ. පුයරොහිය ොපි යසට්ඨිිං ආහ ‘‘මහායසට්ඨි, ත්විං ඉමිනා

අත් යනො අදින්නකයමව මය්හිං කථිං අදාසී’’ති? ‘‘මයම්පි ද්යව ඉස්සරා, 
අම්හාකිං එකය ො හුත්වා ඨි කායල කම්මිං ඛිප්පිං නිප්ඵජ්ජිස්සතී’’ති

කයථසින්ති. ගන්ධබ්යබොපි පුයරොහි ිං ආහ ‘‘බ්රාහ්මණ, කදා  යා මය්හිං

පිළන්ධනිං දින්න’’න්ති? ‘‘අහිං  ිං නිස්සාය වසනට්ඨායන සුඛිං
වසිස්සාමී’’ති කයථසින්ති. වණ්ණදාසීපි ගන්ධබ්බිං ආහ ‘‘අයර

දුට්ඨගන්ධබ්බ, අහිං කදා  ව සන්තිකිං ග පුබ්බා, ත්විං වා මම සන්තිකිං

ආග පුබ්යබො, කදාය මය්හිංපිළන්ධනිං දින්න’’න්ති? භගිනිකිංකාරණා 

කුජ්ඣසි, ‘‘අම්යහසු පඤ්චසු එකය ො වසන්ය සු ඝරාවායසො භවිස්සති, 

අනුක්කණ්ඨමානා සුඛිං වසිස්සාමා’’ති කයථසින්ති. යබොධිසත්ය ො
පයයොජි මනුස්සානිංසන්තිකා ිංකථිං සුත්වාය සිං ථය ොඅයචොරභාවිං
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ඤත්වා ‘‘මක්කටියා ගහි පිළන්ධනිං උපායයයනව පාය ස්සාමී’’ති
යගණ්ඩුමයානි බහූනි පිළන්ධනානි කායරත්වා උයොයන මක්කටියයො 
ගාහායපත්වා හත්ථපාදගීවාසු යගණ්ඩුපිළන්ධනානි පිළන්ධායපත්වා
විස්සජ්යජසි. ඉ රාමක්කටීපිළන්ධනිංරක්ඛමානාඋයොයනඑවනිසීදි. 

යබොධිසත්ය ොමනුස්යසආණායපසි‘‘ගච්ඡථතුම්යහ, උයොයනසබ්බා 

මක්කටියයොඋපධායරථ, යස්සා ිං පිළන්ධනිං පස්සථ,  ිංඋත් ායසත්වා
පිළන්ධනිං ගණ්හථා’’ති.  ාපි යඛො මක්කටියයො ‘‘පිළන්ධනිං යනො
ලද්ධ’’න්තිතුට්ඨපහට්ඨා උයොයනවිචරන්තියයො ස්සාසන්තිකිංගන්ත්වා
‘‘පස්ස අම්හාකිං පිළන්ධන’’න්ති ආහිංසු. සා මක්කටී අසහමානා ‘‘කිං
ඉමිනායගණ්ඩුපිළන්ධයනනා’’ති මුත් ාහාරිංපිළන්ධිත්වානික්ඛමි.අථනිං
ය පුරිසාදිස්වාපිළන්ධනිං ඡඩ්ඩායපත්වාආහරිත්වායබොධිසත් ස්සඅදිංසු.

යසො ිංආදායරඤ්යඤොදස්යසත්වා‘‘ඉදිං ය යදවපිළන්ධනිං, ය පඤ්චපි

අයචොරා, ඉදිංපනඋයොයනමක්කටියාආභ ’’න්තිආහ. ‘‘කථිංපනය , 

පණ්ඩි , මක්කටියාහත්ථිංආරුළ්හභායවොඤාය ො, කථිංය ගහි ’’න්ති? 
යසො සබ්බිංආචික්ඛි.රාජාතුට්ඨමානයසො ‘‘සඞ්ගාමසීසාදීසු නාම සූරාදයයො
ඉච්ඡි බ්බායහොන්තී’’තියබොධිසත් ස්සථුතිිංකයරොන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

92. 

‘‘උක්කට්යඨසූරමිච්ඡන්ති, මන්තීසුඅකුතූහලිං; 

පියඤ්චඅන්නපානම්හි, අත්යථජාය චපණ්ඩි ’’න්ති. 

 ත්ථ උක්කට්යඨතිඋපකට්යඨ, උභය ොබූළ්යහසඞ්ගායමසම්පහායර

වත් මායනති අත්යථො. සූරමිච්ඡන්තීති අසනියාපි මත්ථයක ප මානාය 

අපලායිනිං සූරිං ඉච්ඡන්ති,  ස්මිිං ඛයණ එවරූයපො සඞ්ගාමයයොයධො

පත්යථ බ්යබො යහොති.  න්තීසු අකුතූහ න්ති කත් බ්බාකත් බ්බකච්චිං 
සම්මන් නකායලඋප්පන්යනමන්තීසුයයො අකුතූහයලො අවිකණ්ණවායචො

මන් ිං න භින්දති,  ිං ඉච්ඡන්ති,  ාදියසො ය සු ඨායනසු පත්යථ බ්යබො

යහොති. පිෙඤ්ච අන්නපානම්හීති මධුයර අන්නපායන පච්චුපට්ඨිය 

සහපරිභුඤ්ජනත්ථාය පියපුග්ගලිං පත්යථන්ති,  ාදියසො  ස්මිිං කායල

පත්යථ බ්යබො යහොති. අත්යථ ජායත ච පණ්ඩිතන්ති අත්ථගම්භීයර
ධම්මගම්භීයර කස්මිඤ්චියදවකාරයණවාපඤ්යහවාඋප්පන්යනපණ්ඩි ිං
විචක්ඛණිංඉච්ඡන්ති.  ථාරූයපොහි ස්මිිංසමයයපත්යථ බ්යබොයහොතීති. 

එවිං රාජා යබොධිසත් ිං වණ්යණත්වා යථොයමත්වා ඝනවස්සිං
වස්යසන්ය ො මහායමයඝො විය සත් ාහි ර යනහි පූයජත්වා  ස්යසොවායද

ඨත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා යථාකම්මිං ගය ො, යබොධිසත්ය ොපි
යථාකම්මිංගය ො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ලිත්තෙග්ය ො 
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සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වායථරස්සගුණිංකයථත්වාජා කිං 

සයමොධායනසි – ‘‘ දා රාජා ආනන්යදො අයහොසි, පණ්ඩි ාමච්යචො පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මහාසාරජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[93] 3. විස්සාසයභොජනජා කවණ්ණනා 

න විස්සයස අවිස්සත්යථති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො 
විස්සාසයභොජනිං ආරබ්භ කයථසි.  ස්මිිං කර සමයය යයභුයයෙන භික්ඛූ

‘‘මා රා යනො දින්නිං, පි රා යනො දින්නිං, භා රා, භගිනියා, චූළමා රා, 

චූළපි රා, මාතුයලන, මාතුලානියා දින්නිං. අම්හාකිං ගිහිකායලපි
භික්ඛුකායලපි එය  දාතුිං යුත් රූපාවා’’ති ඤාතීහි දින්යන චත් ායරො
පච්චයය විස්සත්ථා හුත්වා අපච්චයවක්ඛිත්වා පරිභුඤ්ජන්ති. සත්ථා  ිං
කාරණිං ඤත්වා ‘‘භික්ඛූනිං මයා ධම්මයදසනිං කාතුිං වට්ටතී’’ති භික්ඛූ

සන්නිපා ායපත්වා ‘‘භික්ඛයව, භික්ඛුනා නාම ඤාතීහිපි අඤ්ඤාතීහිපි 
දින්නයක චත් ායරො පච්චයය පච්චයවක්ඛිත්වාව පරියභොයගො කා බ්යබො.
අපච්චයවක්ඛිත්වා පරියභොගිං කත්වා හි කාලිං කුරුමායනො භික්ඛු 

යක්ඛයප අත් භාවය ො න මුච්චති, අපච්චයවක්ඛි පරියභොයගො නායමස
විසපරියභොගසදියසො. විසඤ්හි විස්සාසියකන දින්නකම්පි අවිස්සාසියකන
දින්නකම්පිමායරතියයව. පුබ්යබපි විස්සායසන දින්නිං විසිං පරිභුඤ්ජිත්වා
ජීවි ක්ඛයිංපත් ා’’තිවත්වා අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
මහාවිභයවොයසට්ඨිඅයහොසි. ස්යසයකොයගොපාලයකොකට්ඨසම්බාධසමයය 

ගායවොගයහත්වාඅරඤ්ඤිංපවිසිත්වා ත්ථයගොසාලිංකත්වාරක්ඛන්ය ො
වසති.යසට්ඨියනො චකායලනකාලිංයගොරසිංආහරති.අථස්සයගොසාලාය
අවිදූයර සීයහො නිවාසිං ගණ්හි. ගාවීනිං සීහසන් ායසන මිලා ානිං ඛීරිං
මන්දිංඅයහොසි.අථනිංඑකදිවසිංසප්පිිංආදායආග ිංයසට්ඨි පුච්ඡි‘‘කිංනු

යඛො, සම්මයගොපාලක, මන්දිංසප්ළි’’ති? යසො ිංකාරණිංආචික්ඛි. ‘‘අත්ථි

පන, සම්ම,  ස්සසීහස්සකත්ථචිපටිබන්යධො’’ති? ‘‘අත්ථිස්සසාමි, එකාය 

මිගමාතුකාය සද්ධිිං සිංසග්යගො’’ති. ‘‘සක්කා පන  ිං ගාහායපතු’’න්ති? 

‘‘සක්කා, සාමී’’ති. ‘‘ය න හි  ිං ගයහත්වා  ස්සා නලාටය ො පට්ඨාය
සරීයර යලොමානි වියසන පුනප්පුනිං රජිත්වා සුක්ඛායපත්වා ද්යව  යයො

දිවයසඅතික්කායමත්වා ිංමිගමාතුකිං විස්සජ්යජහි, යසො ස්සාසියනයහන
සරීරිං යලහිත්වා ජීවි ක්ඛයිං පාපුණිස්සති. අථස්ස චම්මනඛදාඨා යචව
වසඤ්ච මිංසඤ්ච ගයහත්වා ආගච්යඡයොසී’’ති හලාහලවිසිං දත්වා
උයයෙොයජසි. 

යසො යගොපාලයකොජාලිංඛිපිත්වාඋපායයන ිං මිගමාතුකිංගණ්හිත්වා
 ථා අකාසි. සීයහො  ිං දිස්වාව බලවසියනයහන  ස්සා සරීරිං යලහිත්වා
ජීවි ක්ඛයිං පාපුණි. යගොපාලයකොපි චම්මාදීනි ගයහත්වා යබොධිසත් ස්ස 
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සන්තිකිං අගමාසි. යබොධිසත්ය ො  ිං කාරණිංඤත්වා ‘‘පයරසු සියනයහො

නාමනකා බ්යබො, එවිං බලසම්පන්යනොපිසීයහොමිගරාජාකයලසවයසන
සිංසග්ගිං නිස්සාය මිගමාතුකාය සරීරිං යලහන්ය ො විසපරියභොගිං කත්වා
ජීවි ක්ඛයිං පත්ය ො’’තිවත්වාසම්පත් පරිසායධම්මිං යදයසන්ය ො ඉමිං
ගාථමාහ– 

93. 

‘‘න විස්සයසඅවිස්සත්යථ, විස්සත්යථපින විස්සයස; 

විස්සාසාභයමන්යවති, සීහිංවමිගමාතුකා’’ති. 

 ත්රායිං සඞ්යඛපත්යථො – යයො පුබ්යබ සභයයො අත් නි අවිස්සත්යථො 

අයහොසි,  ස්මිිං අවිස්සත්යථ, යයො පුබ්යබපි නිබ්භයයො අත් නි

විස්සාසියකොයයව,  ස්මිිං විස්සත්යථපි න විස්සයස, යනව විස්සාසිං

කයරයෙ.කිංකාරණා? විස්සාසාභෙ න්යෙති, යයො හිමිත්ය පිඅමිත්ය පි

විස්සායසො,  ය ො භයයමව ආගච්ඡති. කථිං? සීහංෙ මි  ාතුකා, යථා
මිත් සන්ථවවයසන ක විස්සාසාය මිගමාතුකාය සන්තිකා සීහස්ස භයිං

අන්යවති, උපග ිං සම්පත් න්ති අත්යථො. යථා වා විස්සාසවයසන සීහිං
මිගමාතුකාඅන්යව ාඋපග ාතිපිඅත්යථො. 

එවිං යබොධිසත්ය ො සම්පත් පරිසාය ධම්මිං යදයසත්වා දානාදීනි
පුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 
මහායසට්ඨිඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

විස්සාසයභොජනජා කවණ්ණනා තියා. 

[94] 4. යලොමහිංසජා කවණ්ණනා 

යසොතත්යතො යසොසින්යනො යචොති ඉදිං සත්ථා යවසාලිිං උපනිස්සාය
පාටිකාරායම විහරන්ය ොසුනක්ඛත් ිංආරබ්භකයථසි.එකස්මිඤ්හිසමයය
සුනක්ඛත්ය ො සත්ථු උපට්ඨායකො හුත්වා පත් චීවරමාදාය විචරමායනො
යකොරක්ඛත්තියස්ස ධම්මිං යරොයචන්ය ො දසබලස්ස පත් චීවරිං
නියොයදත්වා යකොරක්ඛත්තියිං නිස්සාය වසති.  ස්ස 
කාලකඤ්ජිකඅසුරයයොනියිංනිබ්බත් කායලගිහිහුත්වා ‘‘නත්ථිසමණස්ස

යගො මස්ස උත් රි මනුස්සධම්මා අලමරියඤාණදස්සනවියසයසො, 
 ක්කපරියාහ ිං සමයණො යගො යමො ධම්මිං යදයසති වීමිංසානුචරි ිං

සයිංපටිභානිං.යස්සචඛ්වාස්සඅත්ථායධම්යමොයදසිය ො, නයසො නියොති

 ක්කරස්ස සම්මා දුක්ඛක්ඛයායා’’ති (ම. නි. 1.146) යවසාලියිං තිණ්ණිං 
පාකාරානිංඅන් යරවිචරන්ය ොසත්ථුඅවණ්ණිංභාසති. 
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අථායස්මා සාරිපුත්ය ො පිණ්ඩාය චරන්ය ො  ස්යසවිං අවණ්ණිං 
භාසන් ස්ස සුත්වා පිණ්ඩපා පටික්කන්ය ො  මත්ථිං භගවය ො

ආයරොයචසි. භගවා ‘‘යකොධයනො, සාරිපුත් , සුනක්ඛත්ය ො යමොඝපුරියසො, 

යකොධවයසයනවමාහ, යකොධවයසනාපි පන ‘න යසො නියොති  ක්කරස්ස
සම්මාදුක්ඛක්ඛයායා’තිවදන්ය ොඅජානිත්වාපිමය්හිංගුණයමවභාසති.න 

යඛොපනයසොයමොඝපුරියසොමය්හිංගුණිං ජානාති.මය්හඤ්හි, සාරිපුත් , ඡ

අභිඤ්ඤානාමඅත්ථි, අයම්පියමඋත් රිමනුස්සධම්යමොව.දසබලඤාණානි 

අත්ථි, චතුයවසාරජ්ජඤාණිං අත්ථි, චතුයයොනිපරිච්යඡදකඤාණිං අත්ථි, 

පඤ්චගතිපරිච්යඡදකඤාණිං අත්ථි, අයම්පි යම උත් රිමනුස්සධම්යමොව.
එවිං උත් රිමනුස්සධම්මසමන්නාග ිං පන මිං යයො එවිං වයදයෙ ‘නත්ථි

සමණස්සයගො මස්ස උත් රිමනුස්සධම්යමො’ති, යසො ිංවාචිංඅප්පහාය ිං
චිත් ිංඅප්පහාය ිංදිට්ඨිිං අප්පටිනිස්සජ්ජිත්වායථාභ ිංනික්ඛිත්ය ොඑවිං
නිරයය’’ති එවිං අත් යනො විජ්ජමානිං උත් රිමනුස්සධම්මස්ස ගුණිං

කයථත්වා ‘‘සුනක්ඛත්ය ො කර, සාරිපුත් , යකොරක්ඛත්තියස්ස

දුක්කරකාරිකාය මිච්ඡා යප පසන්යනො, මිච්ඡා යප පසීදන්ය න පන මයි
එවපසීදිතුිංවට්ටති.අහඤ්හිඉය ො එකනවුතිකප්පමත්ථයක‘අත්ථිනුයඛො
එත්ථ සායරො’ති බාහිරකිං මිච්ඡා පිං වීමිංසන්ය ො චතුරඞ්ගසමන්නාග ිං

බ්රහ්මචරියවාසිං වසිිං,  පස්සී සුදිං යහොමි පරම පස්සී, ලූයඛො සුදිං යහොමි

පරමලූයඛො, යජගුච්ඡී සුදිං යහොමි පරමයජගුච්ඡී, පවිවිත්ය ො සුදිං යහොමි
පරමපවිවිත්ය ො’’තිවත්වායථයරනයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  එකනවුතිකප්පමත්ථයක යබොධිසත්ය ො ‘‘බාහිරක පිං 
වීමිංසිස්සාමී’’ති ආජීවකපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා අයචලයකො අයහොසි

රයජොජල්ලියකො, පවිවිත්ය ොඅයහොසිඑකවිහාරී.මනුස්යසදිස්වාමියගොවිය

පලායි, මහාවිකතියභොජයනො අයහොසි, වච්ඡකයගොමයාදීනි පරිභුඤ්ජි, 
අප්පමාදවිහාරත්ථාය අරඤ්යඤ එකස්මිිං භිිංසනයක වනසණ්යඩ විහාසි.
 ස්මිම්පි විහරන්ය ො හිමපා සමයය අන් රට්ඨයක රත්තිිං වනසණ්ඩා 
නික්ඛමිත්වාඅබ්යභොකායසවිහරිත්වාසූරියයඋග්ගය වනසණ්ඩිංපවිසති.

යසො යථා රත්තිිං අබ්යභොකායස හියමොදයකන තින්ය ො,  යථව දිවා
වනසණ්ඩය ො පග්ඝරන්ය හි උදකබින්දූහි ය මයි. එවිං අයහොරත් ිං
සී දුක්ඛිං අනුයභොති. ගිම්හානිං පන පච්ඡියම මායස දිවා අබ්යභොකායස
විහරිත්වාරත්තිිංවනසණ්ඩිංපවිසති.යසොයථාදිවාඅබ්යභොකායසආ යපන 

පරිළාහප්පත්ය ො,  යථවරත්තිිංනිවාය වනසණ්යඩපරිළාහිංපාපුණාති, 
සරීරායසදධාරා මුච්චන්ති.අථස්සපුබ්යබඅස්සු පුබ්බාඅයිංගාථාපටිභාසි– 

94. 

‘‘යසො ත්ය ොයසොසින්යනොයචව, එයකොභිිංසනයකවයන; 

නග්යගොනචග්ගිමාසීයනො, එසනාපසුය ොමුනී’’ති. 
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පටුන 

 ත්ථ යසොතත්යතොති සූරියසන් ායපනසුට්ඨු ත්ය ො. යසොසින්යනොති

හියමොදයකන සුසින්යනො සුට්ඨු තින්ය ො. එයකො භිංසනයක ෙයනති යත්ථ 

පවිට්ඨානිං යයභුයයෙන යලොමානි හිංසන්ති,  ථාරූයප

භිිංසනයකවනසණ්යඩ එයකො අදුතියයොව අයහොසින්ති දීයපති. නග්ය ො න

චග්ගි ාසීයනොති නග්යගො ච න ච අග්ගිමාසීයනො.  ථා සීය න

ළිළියමායනොපි යනව නිවාසනපාරුපනිං වා ආදියිිං, න ච අග්ගිිං ආගම්ම

නිසීදින්තිදීයපති. එසනාපසුයතොතිඅබ්රහ්මචරියයපි  ස්මිිංබ්රහ්මචරියසඤ්ඤී
හුත්වා‘‘බ්රහ්මචරියයමයව ිංඑසනාගයවසනාඋපායයො බ්රහ්මයලොකස්සා’’ති
එවිං  ාය බ්රහ්මචරියයසනාය පසුය ො අනුයුත්ය ො උස්සුක්කිං ආපන්යනො

අයහොසින්ති දස්යසති. මුනීති ‘‘මුනියඛො එස යමොනත්ථාය පටිපන්යනො’’ති
එවිංයලොයකනසම්භාවිය ො අයහොසින්තිදීයපති. 

එවිං චතුරඞ්ගසමන්නාග ිං බ්රහ්මචරියිං චරිත්වා යබොධිසත්ය ො
මරණකායල උපට්ඨි ිං නිරයනිමිත් ිං දිස්වා ‘‘ඉදිං ව සමාදානිං 
නිරත්ථක’’න්තිඤත්වා ඞ්ඛණඤ්යඤව ිංලද්ධිිංභින්දිත්වාසම්මාදිට්ඨිිං 
ගයහත්වායදවයලොයකනිබ්බත්ති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘අහිං
ය න සමයයනයසොආජීවයකොඅයහොසි’’න්ති. 

යලොමහිංසජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[95] 5. මහාසුදස්සනජා කවණ්ණනා 

අනිච්චා ෙත සඞ්ඛාරාති ඉදිං සත්ථා පරිනිබ්බානමඤ්යච නිපන්යනො

ආනන්දත්යථරස්ස ‘‘මා, භන්ය , භගවා ඉමස්මිිං 

ඛුද්දකනගරයක’’ ොදිවචනිං (දී.නි.2.210) ආරබ්භකයථසි. ථාගය හි
යජ වයන විහරන්ය  සාරිපුත් ත්යථයරො කත්තිකපුණ්ණමායිං

නාළකගාමයක ජාය ොවරයක පරිනිබ්බායි, මහායමොග්ගල්ලායනො
කත්තිකමාසස්යසව කාළපක්ඛඅමාවසියිං. එවිං පරිනිබ්බුය  

අග්ගසාවකයුයග ‘‘අහම්පි කුසිනාරායිං පරිනිබ්බායිස්සාමී’’ති අනුපුබ්යබන
චාරිකිං චරමායනො  ත්ථ ගන්ත්වා යමකසාලානමන් යර උත් රසීසයක
මඤ්චයක අනුට්ඨානයසයොය නිපජ්ජි. අථනිංආයස්මාආනන්දත්යථයරො

‘‘මා, භන්ය , භගවාඉමස්මිිංඛුද්දකනගරයක විසයමඋජ්ජඞ්ගලනගරයක, 

සාඛානගරයක පරිනිබ්බායි, අඤ්යඤසිං චම්පාරාජගහාදීනිං මහානගරානිං

අඤ්ඤ රස්මිිං භගවා පරිනිබ්බායතූ’’ති යාචි. සත්ථා ‘‘මා, ආනන්ද, ඉමිං 

‘ඛුද්දකනගරකිං, උජ්ජඞ්ගලනගරකිං සාඛානගරක’න්ති වයදහි, අහඤ්හි

පුබ්යබ සුදස්සනචක්කවත්තිරාජකායල ඉමස්මිිං නගයර වසිිං,  දා ඉදිං
ද්වාදසයයොජනියකන ර නපාකායරන පරික්ඛිත් ිං මහානගරිං අයහොසී’’ති

වත්වා යථයරන යාචිය ො අතී ිං ආහරන්ය ො  හාසුදස්සනසුත්තං (දී. නි.

2.241 ආදයයො)කයථසි. 
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පටුන 

 දා පන මහාසුදස්සනිං සුධම්මපාසාදා ඔ රිත්වා අවිදූයර 
සත් ර නමයය  ාලවයන පඤ්ඤත් ස්මිිං කප්පියමඤ්චයක දක්ඛියණන

පස්යසන අනුට්ඨානයසයොයනිපන්නිංදිස්වා‘‘ඉමානිය , යදව, චතුරාසීති 

නගරසහස්සානි කුසාවතිරාජධානිප්පමුඛානි, එත්ථ ඡන්දිං කයරොහී’’ති

සුභද්දාය යදවියා වුත්ය  මහාසුදස්සයනො ‘‘මා යදවි එවිං අවච, අථ යඛො

‘එත්ථ ඡන්දිං වියනහි, මා අයපක්ඛිං අකාසී’ති එවිං මිං ඔවදා’’ති වත්වා

‘‘කිංකාරණා, යදවා’’තිපුච්ඡිය ො‘‘අජ්ජාහිං කාලකරියිංකරිස්සාමී’’ති.අථ
නිං යදවී යරොදමානා අක්ඛීනි පුඤ්ඡිත්වා කච්යඡන කසියරන  ථා වත්වා
යරොදි පරියදවි. යසසාපි චතුරාසීතිසහස්සඉත්ථියයො යරොදිිංසු පරියදවිිංසු.

අමච්චාදීසුපි එයකොපි අධිවායසතුිං නාසක්ඛි, සබ්යබපි යරොදිිංසු. 

යබොධිසත්ය ො ‘‘අලිං, භයණ, මා සද්දමකත්ථා’’ති සබ්යබ නිවායරත්වා

යදවිිංආමන්ය ත්වා ‘‘මාත්විංයදවියරොදි, මාපරියදවි.තිලඵලමත්ය ොපිහි

සඞ්ඛායරො නිච්යචො නාම නත්ථි, සබ්යබපි අනිච්චා යභදනධම්මා එවා’’ති
වත්වායදවිිංඔවදන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

95. 

‘‘අනිච්චාව සඞ්ඛාරා, උප්පාදවයධම්මියනො; 

උප්පජ්ජිත්වානිරුජ්ඣන්ති, ය සිංවූපසයමොසුයඛො’’ති. 

 ත්ථ අනිච්චා ෙත සඞ්ඛාරාති භද්යද සුභද්දායදවි, යත් කා යකහිචි

පච්චයයහි සමාගන්ත්වා ක ා ඛන්ධාය නාදයයො සඞ්ඛාරා, සබ්යබ ය 
අනිච්චායයවනාම. එය සුහිරූපිංඅනිච්චිං…යප.…විඤ්ඤාණිංඅනිච්චිං. 
චක්ඛු අනිච්චිං…යප.… ධම්මා අනිච්චා. යිංකඤ්චි සවිඤ්ඤාණකිං

අවිඤ්ඤාණකිං ර නිං, සබ්බිං  ිං අනිච්චයමව. ඉති ‘‘අනිච්චා ව 

සඞ්ඛාරා’’ති ගණ්හ. කස්මා? උප්පාදෙෙධම්මියනොති, සබ්යබ යහය 

උප්පාදධම්මියනො යචව වයධම්මියනො ච උප්පජ්ජනභිජ්ජනසභාවායයව, 

 ස්මා ‘‘අනිච්චා’’ති යවදි බ්බා. යස්මා ච අනිච්චා,  ස්මා උප්පජ්ජිත්ො

නිරුජ්ඣන්ති, උප්පජ්ජිත්වා ඨිතිිං පත්වාපි නිරුජ්ඣන්තියයව. සබ්යබව

යහය නිබ්බත් මානා උප්පජ්ජන්තිනාම, භිජ්ජමානානිරුජ්ඣන්තිනාම.

ය සිංඋප්පායදසතියයවචඨිති නාමයහොති, ඨිතියාසතියයවභඞ්යගොනාම

යහොති, නහිඅනුප්පන්නස්සඨිතිනාම, නාපිඨි ිංඅභිජ්ජනකිංනාමඅත්ථි.
ඉති සබ්යබපි සඞ්ඛාරා තීණි ලක්ඛණානි පත්වා  ත්ථ  ත්යථව

නිරුජ්ඣන්ති,  ස්මා සබ්යබපියම අනිච්චා ඛණිකා ඉත් රා අධුවා

පභඞ්ගුයනො චලි ා සමීරි ා අනද්ධනියා පයා ා  ාවකාලිකා නිස්සාරා, 

 ාවකාලිකට්යඨනමායාමරීචියඵණසදිසා.ය සුභද්යදසුභද්දායදවි, කස්මා

සුඛසඤ්ඤිං උප්පායදසි, එවිං පන ගණ්හ යතසං වූපසය ො සුයඛොති, 

සබ්බවට්ටවූපසමනය ො ය සිං වූපසයමො නාම නිබ්බානිං,  යදයවකිං

එකන් ය ොසුඛිං,  ය ොඅඤ්ඤිං සුඛිංනාමනත්ථීති. 
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පටුන 

එවිං මහාසුදස්සයනො අම මහානිබ්බායනන යදසනාය කූටිං ගයහත්වා

අවයසසස්සපි මහාජනස්ස ‘‘දානිං යදථ, සීලිං රක්ඛථ, උයපොසථකම්මිං 
කයරොථා’’තිඔවාදිංදත්වායදවයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

සුභද්දා යදවී රාහුලමා ා අයහොසි, පරිණායකර නිං රාහුයලො, යසසපරිසා 

බුද්ධපරිසා, මහාසුදස්සයනොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

මහාසුදස්සනජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[96] 6. ය ලපත් ජා කවණ්ණනා 

ස තිත්තිකං අනෙයසසකන්ති ඉදිං සත්ථා සුම්භරට්යඨ යසදකිං නාම
නිගමිං උපනිස්සාය අඤ්ඤ රස්මිිං වනසණ්යඩ විහරන්ය ො 
ජනපදකලොණිසුත් ිංආරබ්භකයථසි. ත්රහිභගවා– 

‘‘යසයෙථාපි, භික්ඛයව, ‘ජනපදකලොණීජනපදකලොණී’තියඛො, 

භික්ඛයව, මහාජනකායයො සන්නිපය යෙ, සා යඛො පනස්ස

ජනපදකලොණී පරමපාසාවිනී නච්යච, පරමපාසාවිනී ගීය .

‘ජනපදකලොණී නච්චති ගායතී’ති යඛො, භික්ඛයව, 
භියයෙොයසොමත් ාය මහාජනකායයො සන්නිපය යෙ. අථ පුරියසො
ආගච්යඡයෙ ජීවිතුකායමො අමරිතුකායමො සුඛකායමො දුක්ඛපටිකූයලො.

 යමනිං එවිං වයදයෙ ‘‘අයිං ය , අම්යභො පුරිස, සමතිත්තියකො
ය ලපත්ය ො අන් යරන ච මහාජනකායස්ස අන් යරන ච

ජනපදකලොණියා පරිහරි බ්යබො, පුරියසො ච  ිං උක්ඛිත් ාසියකො
පිට්ඨිය ො පිට්ඨිය ො අනුබන්ධිස්සති ‘යත්යථව නිං යථොකම්පි 

ඡඩ්යඩස්සසි,  ත්යථවය සීසිංපාය ස්සාමී’’’ති.‘‘ ිංකිංමඤ්ඤථ, 

භික්ඛයව, අපි නු යසො පුරියසො අමුිං ය ලපත් ිං අමනසිකරිත්වා

බහිද්ධාපමාදිංආහයරයො’’ති? ‘‘යනො යහ ිං, භන්ය ’’.උපමායඛො

මොයිං, භික්ඛයව, ක ා අත්ථස්ස විඤ්ඤාපනාය. අයයමයවත්ථ

අත්යථො – ‘සමතිත්තියකො ය ලපත්ය ො’ති යඛො, භික්ඛයව, 

කායග ායය ිං සතියා අධිවචනිං.  ස්මාතිහ, භික්ඛයව, එවිං 
සික්ඛි බ්බිං ‘කායග ා යනො සති භාවි ා භවිස්සති සුසමාරද්ධා’ති

එවඤ්හියවො, භික්ඛයව, සික්ඛි බ්බ’’න්ති(සිං.නි.5.386) – 

ඉදිංජනපදකලොණිසුත් ිංසාත්ථිංසබෙඤ්ජනිංකයථසි. 

 ත්රායිං සඞ්යඛපත්යථො – ජනපදක යාණීති ජනපදම්හි කලොණී
උත් මා ඡසරීරයදොසරහි ා පඤ්චකලොණසමන්නාග ා. සා හි යස්මා

නාතිදීඝා, නාතිරස්සා, නාතිකසා, නාතිථූලා, නාතිකාළා, නාච්යචොදා ා, 

අතික්කන් ා මානුසකවණ්ණිං, අපත් ා දිබ්බවණ්ණිං,  ස්මා 

ඡසරීරයදොසරහි ා. ඡවිකලොණිං, මිංසකලොණිං, න්හාරුකලොණිං, 
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අට්ඨිකලොණිං, වයයොකලොණන්ති ඉයමහි පන පඤ්චහි කලොයණහි
සමන්නාග ත් ා පඤ්චකලොණසමන්නාග ා නාම.  ස්සා හි

ආගන්තුයකොභාසකච්චිං නාම නත්ථි, අත් යනො සරීයරොභායසයනව

ද්වාදසහත්යථ ඨායන ආයලොකිං කයරොති, පියඞ්ගුසාමා වා යහොති

සුවණ්ණසාමා වා.අයමස්සා ඡවික යාණතා. චත් ායරොපනස්සාහත්ථපාදා 
මුඛපරියයොසානඤ්ච ලාඛාරසපරිකම්මක ිං විය

රත් පවාළරත් කම්බලසදිසිං යහොති. අයමස්සා  ංසක යාණතා. වීසති

නඛපත් ානිමිංසය ොඅමුත් ට්ඨායන ලාඛාරසපූරි ානිවිය, මුත් ට්ඨායන

ඛීරධාරාසදිසානි. අයමස්සා න්හාරුක යාණතා. ද්වත්තිිංස දන් ා සුඵුසි ා

සුයධො වජිරපන්ති විය ඛායන්ති. අයමස්සා අට්ඨික යාණතා. 
වීසතිවස්සසතිකාපි පන සමානා යසොළසවස්සුද්යදසිකා විය යහොති

නිබ්බලිපලි ා.අයමස්සා ෙයෙොක යාණතා. 

පර පාසාවිනීතිඑත්ථපනපසවනිංපසයවො, පවත්තීතිඅත්යථො.පසයවො

එව පාසායවො, පරයමො පාසායවො පරමපාසායවො, යසො අස්සා අත්ථීති 
පරමපාසාවිනී. නච්යච ච ගීය  ච උත් මප්පවත්ති යසට්ඨකරියා.

උත් මයමවනච්චිං නච්චති, ගී ඤ්චගායතීතිවුත් ිංයහොති. 

අථ පුරියසො ආ ච්යඡෙයාති න අත් යනො රුචියා ආගච්යඡයෙ, අයිං
පයනත්ථ අධිප්පායයො – අයථවිං මහාජනමජ්යඣ ජනපදකලොණියා 
නච්චමානාය ‘‘සාධු සාධූ’’ති සාධුකායරසු අඞ්ගුලියඵොටයනසු
යචලුක්යඛයපසු ච පවත් මායනසු  ිං පවත්තිිං සුත්වා රාජා
බන්ධනාගාරය ොඑකිංයචොරපුරිසිංපක්යකොසායපත්වා නිගළානිඡින්දිත්වා
සමතිත්තිකිං සුපරිපුණ්ණිං ය ලපත් ිං  ස්ස හත්යථ දත්වා උයභොහි
හත්යථහි දළ්හිං ගාහායපත්වා එකිං අසිහත්ථිං පුරිසිං ආණායපසි ‘‘එ ිං
ගයහත්වා ජනපදකලොණියා සමජ්ජට්ඨානිං ගච්ඡ. යත්යථව යචස පමාදිං 

ආගම්ම එකම්පි ය ලබින්දුිං ඡඩ්යඩති,  ත්යථවස්ස සීසිං ඡින්දා’’ති. යසො
පුරියසො අසිිං උක්ඛිපිත්වා  ිං  ජ්යජන්ය ො  ත්ථ යනසි. යසො
මරණභය ජ්ජිය ොජීවිතුකාම ාය පමාදවයසන ිංඅමනසිකරිත්වාසකම්පි
අක්ඛීනි උම්මීයලත්වා  ිං ජනපදකලොණිිං න ඔයලොයකසි. එවිං

භූ පුබ්බයමයව ිං වත්ථු, සුත්ය  පන පරිකප්පවයසයන ිං වුත් න්ති 
යවදි බ්බිං. 

උප ා යඛො  යාෙන්ති එත්ථ පන ය ලපත් ස්ස  ාවකායග ාසතියා 

ඔපම්මසිංසන්දනිංක යමව.එත්ථපනරාජාවියකම්මිංදට්ඨබ්බිං, අසිවිය

කයලසා, උක්ඛිත් ාසිකපුරියසොවියමායරො, ය ලපත් හත්යථොපුරියසොවිය
කායග ාසතිභාවයකො විපස්සකයයොගාවචයරො. ඉති භගවා ‘‘කායග ාසතිිං
භායවතුකායමන භික්ඛුනා ය ලපත් හත්යථන ය න පුරියසන විය සතිිං
අවිස්සජ්යජත්වා අප්පමත්ය න කායග ාසති භායව බ්බා’’ති ඉමිං සුත් ිං
ආහරිත්වාදස්යසසි. 
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භික්ඛූඉමිංසුත් ඤ්චඅත්ථඤ්චසුත්වාඑවමාහිංසු– ‘‘දුක්කරිං, භන්ය , 
ය න පුරියසන ක ිං  ථාරූපිිං ජනපදකලොණිිං අයනොයලොයකත්වා 

ය ලපත් ිංආදායගච්ඡන්ය නා’’ති.සත්ථා‘‘න, භික්ඛයව, ය නදුක්කරිං

ක ිං, සුකරයමයව ිං.කස්මා? උක්ඛිත් ාසියකනපුරියසනසන් ජ්යජත්වා
නීයමාන ාය.යිංපන පුබ්යබපණ්ඩි ාඅප්පමායදනසතිිංඅවිස්සජ්යජත්වා
අභිසඞ්ඛ ිංදිබ්බරූපම්පි ඉන්ද්රියානිභින්දිත්වාඅයනොයලොයකත්වාවගන්ත්වා

රජ්ජිංපාපුණිිංසු, එ ිං දුක්කර’’න්තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 

 ස්ස රඤ්යඤො පුත් ස ස්ස සබ්බකනිට්යඨො හුත්වා නිබ්බත්ති, යසො
අනුපුබ්යබන විඤ්ඤු ිං පාපුණි.  දා ච රඤ්යඤො යගයහ පච්යචකබුද්ධා

භුඤ්ජන්ති, යබොධිසත්ය ො ය සිං යවයොවච්චිං කයරොති. යසො එකදිවසිං

චින්ය සි ‘‘මම බහූ භා යරො, ලච්ඡාමි නු යඛො අහිං ඉමස්මිිං නගයර

කුලසන් කිං රජ්ජිං, උදාහු යනො’’ති? අථස්ස එ දයහොසි ‘‘පච්යචකබුද්යධ 
පුච්ඡිත්වා ජානිස්සාමී’’ති. යසො දුතියදිවයස පච්යචකබුද්යධසු ආගය සු
ධමකරණිං ආදාය පානීයිං පරිස්සායවත්වා පායද යධොවිත්වා ය යලන
මක්යඛත්වා ය සිං අන් රඛජ්ජකිං ඛාදිත්වා නිසින්නකායල වන්දිත්වා

එකමන් ිං නිසින්යනො  මත්ථිං පුච්ඡි. අථ නිං ය  අයවොචුිං – කුමාර, න

ත්විංඉමස්මිිංනගයරරජ්ජිං ලභිස්සසි, ඉය ොපනවීසයයොජනස මත්ථයක

ගන්ධාරරට්යඨ ක්කසිලානගරිංනාමඅත්ථි,  ත්ථ ගන්තුිංසක්යකොන්ය ො
ඉය ො සත් යම දිවයස රජ්ජිං ලච්ඡසි. අන් රාමග්යග පන 

මහාවත් නිඅටවියිං පරිපන්යථො අත්ථි,  ිං අටවිිං පරිහරිත්වා ගච්ඡන් ස්ස

යයොජනසතියකො මග්යගොයහොති, උජුකිංගච්ඡන් ස්සපඤ්ඤාසයයොජනානි
යහොන්ති. යසො හි අමනුස්සකන් ායරො නාම.  ත්ථ යක්ඛිනියයො
අන් රාමග්යග ගායම ච සාලායයො ච මායපත්වා උපරි 
සුවණ්ණ ාරකවිචිත් වි ානිං මහාරහයසයෙිං පඤ්ඤායපත්වා
නානාවිරාගපටසාණියයො පරික්ඛිපිත්වා දිබ්බාලඞ්කායරහි අත් භාවිං
මණ්යඩත්වා සාලාසු නිසීදිත්වා ආගච්ඡන්ය  පුරියස මධුරාහි වාචාහි 

සඞ්ගණ්හිත්වා ‘‘කලන් රූපා විය පඤ්ඤායථ, ඉධාගන්ත්වා නිසීදිත්වා
පානීයිංපිවිත්වා ගච්ඡථා’’තිපක්යකොසිත්වාආග ාග ානිංආසනානිදත්වා
අත් යනොරූපලීලාවිලායසහි පයලොයභත්වාකයලසවසියකකත්වාඅත් නා
සද්ධිිං අජ්ඣාචායර කය   ත්යථව යන යලොහිය න පග්ඝරන්ය න

ඛාදිත්වාජීවි ක්ඛයිංපායපන්ති. රූපයගොචරිංසත් ිංරූයපයනවගණ්හන්ති, 

සද්දයගොචරිං මධුයරන ගී වාදි සද්යදන, ගන්ධයගොචරිං දිබ්බගන්යධහි, 

රසයගොචරිං දිබ්යබන නානග්ගරසයභොජයනන, යඵොට්ඨබ්බයගොචරිං 
උභය ොයලොහි කූපධායනහි දිබ්බසයයනහි ගණ්හන්ති. සයච ඉන්ද්රියානි

භින්දිත්වා  ා අයනොයලොයකත්වා සතිිං පච්චුපට්ඨායපත්වා ගමිස්සසි, 
සත් යමදිවයස ත්ථරජ්ජිං ලච්ඡසීති. 
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යබොධිසත්ය ො ‘‘යහොතු, භන්ය , තුම්හාකිං ඔවාදිං ගයහත්වා කිං  ා 
ඔයලොයකස්සාමී’’ති පච්යචකබුද්යධහි පරිත් ිං කාරායපත්වා
පරිත් වාලුකඤ්යචව පරිත් සුත් ඤ්ච ආදාය පච්යචකබුද්යධ ච
මා ාපි යරො ච වන්දිත්වා නියවසනිං ගන්ත්වා අත් යනො පුරියස ආහ –

‘‘අහිං  ක්කසිලායිං රජ්ජිං ගයහතුිං ගච්ඡාමි, තුම්යහ ඉයධව තිට්ඨථා’’ති.
අථනිංපඤ්චජනාආහිංසු‘‘මයම්පිඅනුගච්ඡාමා’’ති.‘‘නසක්කා තුම්යහහි

අනුගන්තුිං, අන් රාමග්යග කර යක්ඛිනියයො රූපාදියගොචයර මනුස්යස 

එවඤ්යචවඤ්ච රූපාදීහි පයලොයභත්වා ගණ්හන්ති, මහා පරිපන්යථො, අහිං

පන අත් ානිං  ක්යකත්වා ගච්ඡාමී’’ති. ‘‘කිං පන, යදව, මයිං තුම්යහහි

සද්ධිිං ගච්ඡන් ා අත් යනො පියානි රූපාදීනි ඔයලොයකස්සාම, මයම්පි 

 යථව ගමිස්සාමා’’ති.යබොධිසත්ය ො‘‘ය නහිඅප්පමත් ායහොථා’’තිය 
පඤ්චජයනආදාය මග්ගිංපටිපජ්ජි. 

යක්ඛිනියයොගාමාදීනිමායපත්වානිසීදිිංසු.ය සුරූපයගොචයරොපුරියසො 
 ා යක්ඛිනියයො ඔයලොයකත්වා රූපාරම්මයණ පටිබද්ධචිත්ය ො යථොකිං

ඔහීයි.යබොධිසත්ය ො ‘‘කිංයභො, යථොකිංඔහීයසී’’තිආහ.‘‘යදව, පාදායම

රුජ්ජන්ති, යථොකිං සාලායිං නිසීදිත්වා ආගච්ඡාමී’’ති. ‘‘අම්යභො, එ ා

යක්ඛිනියයො, මායඛොපත්යථසී’’ති. ‘‘යිං යහොති,  ිංයහොතු, නසක්යකොමි, 
යදවා’’ති. ‘‘ය නහිපඤ්ඤායිස්සසී’’තිඉ යරචත් ායරො ආදායඅගමාසි.
යසොපි රූපයගොචරයකො  ාසිං සන්තිකිං අගමාසි.  ා අත් නා සද්ධිිං 
අජ්ඣාචායරකය  ිං  ත්යථව ජීවි ක්ඛයිං පායපත්වා පුරය ො ගන්ත්වා 

අඤ්ඤිං සාලිං මායපත්වා නානාතූරියානි ගයහත්වා ගායමානා නිසීදිිංසු, 
 ත්ථ සද්දයගොචරයකො ඔහීයි. පුරිමනයයයනව  ම්පි ඛාදිත්වා පුරය ො
ගන්ත්වා නානප්පකායර ගන්ධකරණ්ඩයක පූයරත්වා ආපණිං පසායරත්වා

නිසීදිිංසු,  ත්ථ ගන්ධයගොචරයකො ඔහීයි.  ම්පි ඛාදිත්වා පුරය ො ගන්ත්වා
නානග්ගරසානිං දිබ්බයභොජනානිං භාජනානි පූයරත්වා ඔදනිකාපණිං 

පසායරත්වානිසීදිිංසු,  ත්ථ රසයගොචරයකොඔහීයි. ම්පිඛාදිත්වාපුරය ො

ගන්ත්වා දිබ්බසයනානි පඤ්ඤායපත්වා නිසීදිිංසු,  ත්ථ

යඵොට්ඨබ්බයගොචරයකො ඔහීයි.  ම්පි ඛාදිිංසු, යබොධිසත්ය ො එකයකොව
අයහොසි. 

අයථකා යක්ඛිනී ‘‘අතිඛරමන්ය ො ව ායිං, අහිං  ිං ඛාදිත්වාව
නිවත්තිස්සාමී’’ති යබොධිසත් ස්ස පච්ඡය ො පච්ඡය ො අගමාසි. අටවියා 
පරභායගවනකම්මිකාදයයොයක්ඛිනිිංදිස්වා‘‘අයිංය පුරය ොගච්ඡන්ය ො

පුරියසො කිං යහොතී’’ති පුච්ඡිිංසු. ‘‘යකොමාරසාමියකො යම, අයො’’ති.

‘‘අම්යභො, අයිං එවිං සුකුමාලා පුප්ඵදාමසදිසා සුවණ්ණවණ්ණා කුමාරිකා

අත් යනොකුලිංඡඩ්යඩත්වාභවන් ිං  ක්යකත්වානික්ඛන් ා, කස්මාඑ ිං

අකලයමත්වා ආදාය න ගච්ඡසී’’ති? ‘‘යනසා, අයො, මය්හිං පජාපති, 

යක්ඛිනී එසා, එ ාය යම පඤ්ච මනුස්සා ඛාදි ා’’ති. ‘‘අයො, පුරිසානාම
කුද්ධකායල අත් යනො පජාපතියයො යක්ඛිනියයොපි කයරොන්ති 
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යපතිනියයොළි’’ති. සා ගච්ඡමානා ගබ්භිනිවණ්ණිං දස්යසත්වා පුන සකිං

විජා වණ්ණිං කත්වා පුත් ිං අඞ්යකන ආදාය යබොධිසත් ිං අනුබන්ධි, 

දිට්ඨදිට්ඨා පුරිමනයයයනව පුච්ඡන්ති. යබොධිසත්ය ොපි  යථව වත්වා
ගච්ඡන්ය ො  ක්කසිලිං පාපුණි. සා පුත් ිං අන් රධායපත්වා එකකාව
අනුබන්ධි.යබොධිසත්ය ො නගරද්වාරිංගන්ත්වා එකස්සා සාලායනිසීදි.සා
යබොධිසත් ස්ස ය යජන පවිසිතුිං අසක්යකොන්තී දිබ්බරූපිං මායපත්වා
සාලාද්වායරඅට්ඨාසි. 

 ස්මිිං සමයය  ක්කසිලරාජා උයොනිං ගච්ඡන්ය ො  ිං දිස්වා 

පටිබද්ධචිත්ය ො හුත්වා ‘‘ගච්ඡ, ඉමිස්සා සස්සාමිකඅස්සාමිකභාවිං
ජානාහී’’ති මනුස්සිං යපයසසි. යසො  ිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘සස්සාමිකාසී’’ති 

පුච්ඡි. ‘‘ආම, අයෙ, අයිං යම සාලාය නිසින්යනො සාමියකො’’ති.

යබොධිසත්ය ො ‘‘යනසා මය්හිං පජාපති, යක්ඛිනී එසා, එ ාය යම පඤ්ච

මනුස්සාඛාදි ා’’තිආහ.සාපි‘‘පුරිසා නාමඅයොකුද්ධකායලයිංඉච්ඡන්ති, 
 ිං වදන්තී’’ති ආහ. යසො උභින්නම්පි වචනිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා
‘‘අස්සාමිකභණ්ඩිං නාම රාජසන් කිං යහොතී’’ති යක්ඛිනිිං 
පක්යකොසායපත්වාඑකහත්ථිපිට්යඨනිසීදායපත්වානගරිංපදක්ඛිණිංකත්වා
පාසාදිං අභිරුය්හ ිංඅග්ගමයහසිට්ඨායනඨයපසි. 

යසො න්හා විලිත්ය ො සායමාසිං භුඤ්ජිත්වා සිරීසයනිං අභිරුහි. සාපි 

යක්ඛිනී අත් යනො උපකප්පනකිං ආහාරිං ආහරිත්වා අලඞ්ක පටියත් ා
සිරිසයයන රඤ්ඤා සද්ධිිං නිපජ්ජිත්වා රඤ්යඤො රතිවයසන සුඛිං
සමප්පි ස්සනිපන්නකායලඑයකනපස්යසන පරිවත්තිත්වාපයරොදි.අථනිං

රාජා ‘‘කිං, භද්යද, යරොදසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘යදව, අහිං තුම්යහහි මග්යග දිස්වා

ආනී ා, තුම්හාකඤ්ච යගයහ බහූ ඉත්ථියයො, අහිං සපත්තීනිං අන් යර
වසමානාකථායඋප්පන්නාය‘යකොතුය්හිංමා රිංවාපි රිංවායගොත් ිංවා

ජාතිිං වා ජානාති, ත්විං අන් රාමග්යග දිස්වා ආනී ා නාමා’ති සීයස
ගයහත්වා නිප්ළිළියමානා විය මඞ්කු භවිස්සාමි. සයච තුම්යහ සකලරජ්යජ

ඉස්සරියඤ්චආණඤ්ච මය්හිංදයදයොථ, යකොචිමය්හිංචිත් ිංයකොයපත්වා

කයථතුිංනසක්ඛිස්සතී’’ති. ‘‘භද්යද, මය්හිංසකලරට්ඨවාසියනොනකඤ්චි

යහොන්ති, නාහිං එය සිං සාමියකො. යය පන රාජාණිං යකොයපත්වා

අකත් බ්බිංකයරොන්ති, ය සඤ්යඤවාහිංසාමියකො. ඉමිනා කාරයණනන
සක්කාතුය්හිංසකලරට්යඨවානගයරවාඉස්සරියඤ්චආණඤ්චදාතු’’න්ති. 

‘‘ය න හි, යදව, සයච රට්යඨ වා නගයර වා ආණිං දාතුිං න සක්යකොථ, 
අන්ය ොනියවසයන අන්ය ොවළඤ්ජනකානිංඋපරිමමවසිං වත් නත්ථාය
ආණිං යදථා’’ති. රාජා දිබ්බයඵොට්ඨබ්යබන බද්යධො  ස්සා වචනිං

අතික්කමිතුිං අසක්යකොන්ය ො ‘‘සාධු, භද්යද, අන්ය ොවළඤ්ජනයකසු

තුය්හිං ආණිං දම්මි, ත්විං එය  අත් යනො වයස වත් ායපහී’’ති ආහ. සා
‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා රඤ්යඤො නිද්දිං ඔක්කන් කායල යක්ඛනගරිං
ගන්ත්වා යක්යඛ පක්යකොසිත්වා අත් නා රාජානිං ජීවි ක්ඛයිං පායපත්වා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා ලිත්තෙග්ය ො 
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පටුන 

අට්ඨිමත් ිං යසයසත්වා සබ්බිං න්හාරුචම්මමිංසයලොහි ිං ඛාදි, අවයසසා
යක්ඛා මහාද්වාරය ො පට්ඨාය අන්ය ොනියවසයනකුක්කුටකුක්කුයරආදිිං
කත්වා සබ්යබඛාදිත්වාඅට්ඨිමත් යසයසඅකිංසු. 

පුනදිවයස ද්වාරිං යථාපිහි යමව දිස්වා මනුස්සා ඵරසූහි කවාටානි 
යකොට්යටත්වා අන්ය ො පවිසිත්වා සබ්බිං නියවසනිං අට්ඨිකපරිකණ්ණිං

දිස්වා‘‘සච්චිං ව යසොපුරියසොආහ‘නායිංමය්හිංපජාපති, යක්ඛිනීඑසා’ති.

රාජා පන කඤ්චි අජානිත්වා  ිං ගයහත්වා අත් යනො භරියිං අකාසි, සා
යක්යඛ පක්යකොසිත්වා සබ්බිං ජනිං ඛාදිත්වා ග ා භවිස්සතී’’ති ආහිංසු.
යබොධිසත්ය ොපි ිංදිවසිං ස්සායයවසාලායිංපරිත් වාලුකිං සීයසකත්වා
පරිත් සුත් ඤ්ච පරික්ඛිපිත්වා ඛග්ගිං ගයහත්වා ඨි යකොව අරුණිං 
උට්ඨායපසි. මනුස්සා සකලරාජනියවසනිං යසොයධත්වා හරිතූපලිත් ිං
කත්වා උපරි ගන්යධහි විලිම්පිත්වා පුප්ඵානි විකරිත්වා පුප්ඵදාමානි

ඔසායරත්වාධූමිංදත්වානවමාලා බන්ධිත්වාසම්මන් යිිංසු‘‘අම්යභො, යයො
පුරියසො දිබ්බරූපිං මායපත්වා පච්ඡය ො ආගච්ඡන්තිිං යක්ඛිනිිං ඉන්ද්රියානි

භින්දිත්වාඔයලොකනමත් ම්පිනඅකාසි, යසො අතිවියඋළාරසත්ය ොධිතිමා

ඤාණසම්පන්යනො,  ාදියසපුරියසරජ්ජිංඅනුසාසන්ය  සබ්බරට්ඨිංසුඛි ිං

භවිස්සති,  ිං රාජානිං කයරොමා’’ති. අථ සබ්යබ අමච්චා ච නාගරා ච 

එකච්ඡන්දාහුත්වායබොධිසත් ිංඋපසඞ්කමිත්වා‘‘යදව, තුම්යහඉමිංරජ්ජිං 
කායරථා’’ති නගරිං පයවයසත්වා ර නරාසිම්හි ඨයපත්වා අභිසිඤ්චිත්වා
 ක්කසිලරාජානිං අකිංසු. යසො චත් ාරි අගතිගමනානි වජ්යජත්වා දස
රාජධම්යමඅයකොයපත්වාධම්යමනරජ්ජිං කායරන්ය ොදානාදීනිපුඤ්ඤානි
කත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථාඉමිංඅතී ිංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්යධොහුත්වාඉමිංගාථමාහ – 

96. 

‘‘සමතිත්තිකිං අනවයසසකිං, ය ලපත් ිංයථාපරිහයරයෙ; 

එවිංසචිත් මනුරක්යඛ, පත්ථයායනොදිසිංඅග පුබ්බ’’න්ති. 

 ත්ථ ස තිත්තිකන්ති අන්ය ොමුඛවට්ටියලඛිං පායපත්වා සමභරි ිං. 

අනෙයසසකන්ති අනවසිඤ්චනකිංඅපරිස්සාවනකිංකත්වා. යත පත්තන්ති 

පක්ඛිත් තිලය ලපත් ිං. පරිහයරෙයාති හයරයෙ, ආදාය ගච්යඡයෙ. එෙං

සචිත්ත නුරක්යඛති  ිං ය ලභරි ිං පත් ිං විය අත් යනො චිත් ිං
කායග ාසතියා යගොචයර යචව සම්පයුත් සතියා චාති උභින්නිං අන් යර 

පක්ඛිපිත්වායථාමුහුත් ම්පිබහිද්ධායගොචයරනවික්ඛිපති,  ථාපණ්ඩිය ො 

යයොගාවචයරොරක්යඛයෙයගොයපයෙ.කිංකාරණා? එ ස්සහි– 

‘‘දුන්නිග්ගහස්සලහුයනො, යත්ථකාමනිපාතියනො; 

චිත් ස්සදමයථොසාධු, චිත් ිංදන් ිංසුඛාවහ’’න්ති.(ධ.ප. 35); 
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 ස්මා– 

‘‘සුදුද්දසිංසුනිපුණිං, යත්ථකාමනිපාතිනිං; 

චිත් ිංරක්යඛථයමධාවී, චිත් ිංගුත් ිංසුඛාවහිං’’.(ධ.ප. 36); 

ඉදඤ්හි– 

‘‘දූරඞ්ගමිංඑකචරිං, අසරීරිංගුහාසයිං; 

යය චිත් ිං සිංයයමස්සන්ති, යමොක්ඛන්ති මාරබන්ධනා’’. (ධ. ප. 
37); 

ඉ රස්සපන– 

‘‘අනවට්ඨි චිත් ස්ස, සද්ධම්මිංඅවිජානය ො; 

පරිප්ලවපසාදස්ස, පඤ්ඤානපරිපූරති’’.(ධ.ප.38); 

ථිරකම්මට්ඨානසහායස්සපන– 

‘‘අනවස්සු චිත් ස්ස, අනන්වාහ යච යසො; 

පුඤ්ඤපාපපහීනස්ස, නත්ථිජාගරය ොභයිං’’.(ධ.ප.39); 

 ස්මාඑ ිං– 

‘‘ඵන්දනිංචපලිංචිත් ිං, දූරක්ඛිංදුන්නිවාරයිං; 

උජුිංකයරොතියමධාවී, උසුකායරොවය ජනිං’’.(ධ.ප.33); 

එවිං උජුිංකයරොන්ය ොසචිත් මනුරක්යඛ. 

පත්ථොයනො දිසං අ තපුබ්බන්ති ඉමස්මිිං කායග ාසතිකම්මට්ඨායන
කම්මිං ආරභිත්වා අනම ග්යග සිංසායර අග පුබ්බිං දිසිං පත්යථන්ය ො
පියහන්ය ොවුත් නයයනසකිං චිත් ිංරක්යඛයොතිඅත්යථො.කාපයනසා

දිසානාම? – 

‘‘මා ාපි ාදිසාපුබ්බා, ආචරියාදක්ඛිණාදිසා; 

පුත් දාරාදිසාපච්ඡා, මිත් ාමච්චාචඋත් රා. 

‘‘දාසකම්මකරායහට්ඨා, උද්ධිංසමණබ්රාහ්මණා; 

එ ාදිසානමස්යසයෙ, අලමත්ය ොකුයලගිහී’’ති.(දී.නි.3.273) – 

එත්ථ ාවපුත් දාරාදයයො‘‘දිසා’’තිවුත් ා. 

‘‘දිසාච ස්යසොවිදිසාච ස්යසො, උද්ධිංඅයධොදසදිසාඉමායයො; 
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ක මිං දිසිං තිට්ඨතිනාගරාජා, යමද්දසා සුපියන ඡබ්බිසාණ’’න්ති. 

(ජා.1.16.104) – 

එත්ථපුරත්ථිමාදියභදාදිසාව‘‘දිසා’’තිවුත් ා. 

‘‘අගාරියනො අන්නදපානවත්ථදා, අව්හායිකා  ම්පිදිසිංවදන්ති; 

එසා දිසාපරමායස යකතු, යිංපත්වා දුක්ඛීසුඛියනොභවන්තී’’ති. 

(ජා.1.6.9) – 

එත්ථ පන නිබ්බානිං ‘‘දිසා’’ති වුත් ිං. ඉධාපි  යදව අධිප්යප ිං.  ඤ්හි

‘‘ඛයිං විරාග’’න්තිආදීහි දිස්සති අපදිස්සති,  ස්මා ‘‘දිසා’’ති වුච්චති.
අනම ග්යග පන සිංසායර යකනචි බාලපුථුජ්ජයනන සුපියනනපි 

අග පුබ්බ ාය අග පුබ්බා දිසා නාමාති වුත් ිං.  ිං පත්ථයන්ය න
කායග ාසතියායයොයගො කරණීයයොති. 

එවිං සත්ථා නිබ්බායනන යදසනාය කූටිං ගයහත්වා ජා කිං

සයමොධායනසි– ‘‘ දාරාජපරිසාබුද්ධපරිසාඅයහොසි, රජ්ජප්පත් කුමායරො
පනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ය ලපත් ජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[97] 7. නාමසිද්ධිජා කවණ්ණනා 

ජීෙකඤ්ච  තං දිස්ොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
නාමසිද්ධිකිං භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. එයකො කර කුලපුත්ය ො නායමන

පාපයකොනාම.යසොසාසයනඋරිං දත්වා පබ්බජිය ොභික්ඛූහි ‘‘එහාවුයසො, 

පාපක, තිට්ඨාවුයසො, පාපකා’’ති වුච්චමායනො චින්ය සි ‘‘යලොයක පාපකිං

නාමලාමකිංකාළකණ්ණිභූ ිංවුච්චති, අඤ්ඤිං මඞ්ගලපටිසිංයුත් ිංනාමිං

ආහරායපස්සාමී’’ති. යසො ආචරියුපජ්ඣායය උපසඞ්කමිත්වා ‘‘භන්ය , 

මය්හිංනාමිංඅවමඞ්ගලිං, අඤ්ඤිංයමනාමිංකයරොථා’’තිආහ.අථනිංය 

එවමාහිංසු – ‘‘ආවුයසො, නාමිං නාම පණ්ණත්තිමත් ිං, නායමන කාචි

අත්ථසිද්ධිනාමනත්ථි, අත් යනොනායමයනවසන්තුට්යඨොයහොහී’’ති.යසො
පුනප්පුනිං යාචියයව.  ස්සායිං නාමසිද්ධිකභායවො භික්ඛුසඞ්යඝ පාකයටො
ජාය ො.අයථකදිවසිංධම්මසභායිංසන්නිසින්නා භික්ඛූකථිංසමුට්ඨායපසුිං

‘‘ආවුයසො, අසුයකො කර භික්ඛු නාමසිද්ධියකො මඞ්ගලිං නාමිං 

ආහරායපතී’’ති.අථසත්ථාධම්මසභිංආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 

එ රහිකථාය සන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ය  ‘‘න, 

භික්ඛයව, යසො ඉදායනව, පුබ්යබපි නාමසිද්ධියකොයයවා’’ති වත්වා අතී ිං
ආහරි. 

අතීය   ක්කසිලායිංයබොධිසත්ය ොදිසාපායමොක්යඛො ආචරියයොහුත්වා
පඤ්ච මාණවකස ානි මන්ය  වායචසි.  ස්යසයකො මාණයවො පාපයකො
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නාමනායමන. යසො ‘‘එහි, පාපක, යාහි, පාපකා’’තිවුච්චමායනොචින්ය සි

‘‘මය්හිං නාමිං අවමඞ්ගලිං, අඤ්ඤිං නාමිං ආහරායපස්සාමී’’ති. යසො

ආචරියිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘ආචරිය, මය්හිංනාමිං අවමඞ්ගලිං, අඤ්ඤිං යම

නාමිං කයරොථා’’ති ආහ. අථ නිං ආචරියයො අයවොච ‘‘ගච්ඡ,  ා , 
ජනපදචාරිකිං චරිත්වා අත් යනො අභිරුචි ිං එකිං මඞ්ගලනාමිං ගයහත්වා

එහි, ආග ස්සය  නාමිංපරිවත්ය ත්වාඅඤ්ඤිංනාමිංකරිස්සාමී’’ති.යසො
‘‘සාධූ’’තිපායථයෙිංගයහත්වා නික්ඛන්ය ොගායමනගාමිංචරන්ය ොඑකිං
නගරිංපාපුණි. ත්ථයචයකොපුරියසොකාලකය ොජීවයකො නාමනායමන.
යසො  ිං ඤාතිජයනන ආළාහනිං නීයමානිං දිස්වා ‘‘කිං නාමයකො එස

පුරියසො’’ති පුච්ඡි. ‘‘ජීවයකො නායමයසො’’ති. ‘‘ජීවයකොපි මරතී’’ති? 

‘‘ජීවයකොපි මරති, අජීවයකොපි මරති, නාමිං නාම පණ්ණත්තිමත් ිං, ත්විං
බායලො මඤ්යඤ’’ති. යසො  ිං කථිං සුත්වා නායම මජ්ඣත්ය ො හුත්වා
අන්ය ොනගරිංපාවිසි. 

අයථකිං දාසිිං භතිිං අදදමානිං සාමිකා ද්වායර නිසීදායපත්වා රජ්ජුයා

පහරන්ති,  ස්සා ච ‘‘ධනපාලී’’ති නාමිං යහොති. යසො අන් රවීථියා 
ගච්ඡන්ය ො  ිං යපොථියමානිං දිස්වා ‘‘කස්මා ඉමිං යපොයථථා’’ති පුච්ඡි.

‘‘භතිිං දාතුිං න සක්යකොතී’’ති. ‘‘කිං පනස්සා නාම’’න්ති? ‘‘ධනපාලී
නාමා’’ති. නායමන ධනපාලී සමානාපි භතිමත් ිං දාතුිං න සක්යකොතීති

ධනපාලියයොපි අධනපාලියයොපි දුග්ග ා යහොන්ති, නාමිං නාම

පණ්ණත්තිමත් ිං, ත්විං බායලො මඤ්යඤති. යසො නායම මජ්ඣත්  යරො
හුත්වා නගරා නික්ඛම්ම මග්ගිං පටිපන්යනො අන් රාමග්යග 

මග්ගමූළ්හපුරිසිං දිස්වා ‘‘අම්යභො කිං කයරොන්ය ො විචරසී’’ති පුච්ඡි. 

‘‘මග්ගමූළ්යහොම්හි, සාමී’’ති. ‘‘කිං පන ය  නාම’’න්ති? ‘‘පන්ථයකො

නාමා’’ති. ‘‘පන්ථයකොපි මග්ගමූළ්යහො යහොතී’’ති? ‘‘පන්ථයකොපි

අපන්ථයකොපිමග්ගමූළ්යහොයහොති, නාමිංනාමපණ්ණත්තිමත් ිංත්විංපන
බායලො මඤ්යඤති’’. යසො නායම අතිමජ්ඣත්ය ො හුත්වා යබොධිසත් ස්ස

සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘කිං,  ා , නාමිං යරොයචත්වා ආගය ොසී’’ති වුත්ය 

‘‘ආචරිය, ජීවකාපිනාමමරන්තිඅජීවකාපි, ධනපාලියයොපිදුග්ග ායහොන්ති 

අධනපාලියයොපි, පන්ථකාපිමග්ගමූළ්හායහොන්තිඅපන්ථකාපි, නාමිංනාම 

පණ්ණත්තිමත් ිං, නායමන සිද්ධි නත්ථි, කම්යමයනව සිද්ධි. අලිං මය්හිං

අඤ්යඤන නායමන,  යදවයමනාමිංයහොතූ’’තිආහ.යබොධිසත්ය ොය න
දිට්ඨඤ්චක ඤ්චසිංසන්යදත්වා ඉමිංගාථමාහ– 

97. 

‘‘ජීවකඤ්ච ම ිංදිස්වා, ධනපාලිඤ්ච දුග්ග ිං; 

පන්ථකඤ්චවයනමූළ්හිං, පාපයකොපුනරාගය ො’’ති. 

 ත්ථ පුනරා යතොති ඉමානි තීණි කාරණානි දිස්වා පුන ආගය ො, ර-
කායරොසන්ධිවයසනවුත්ය ො. 
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සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, 
පුබ්යබයපසනාමසිද්ධියකොයයවා’’තිවත්වාජා කිංසයමොධායනසි–‘‘ දා

නාමසිද්ධියකො ඉදානිපි නාමසිද්ධියකොයයව, ආචරියපරිසා බුද්ධපරිසා, 
ආචරියයොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

නාමසිද්ධිජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[98] 8. කූටවාණිජජා කවණ්ණනා 

සාධු යඛොපණ්ඩියතොනා ාතිඉදිංසත්ථායජ වයන විහරන්ය ොඑකිං
කූටවාණිජිං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියඤ්හි ද්යව ජනා එකය ො වණිජ්ජිං 
කයරොන් ාභණ්ඩිංසකයටනාදායජනපදිංගන්ත්වාලද්ධලාභාපච්චාගමිිංසු.
ය සු කූටවාණියජො චින්ය සි ‘‘අයිං බහූ දිවයස දුබ්යභොජයනන

දුක්ඛයසයොය කලන්ය ො, ඉදානි අත් යනො ඝයර නානග්ගරයසහි
යාවදත්ථිංසුයභොජනිංභුඤ්ජිත්වාඅජීරයකනමරිස්සති.අථාහිංඉමිංභණ්ඩිං 

 යයොයකොට්ඨායසකත්වාඑකිං ස්සදාරකානිංදස්සාමි, ද්යවයකොට්ඨායස

අත් නා ගයහස්සාමී’’ති. යසො ‘‘අජ්ජ භායජස්සාම, ස්යව භායජස්සාමා’’ති
භණ්ඩිංභායජතුිංන ඉච්ඡි.අථනිංපණ්ඩි වාණියජොඅකාමකිංනිප්ළියළත්වා
භාජායපත්වා විහාරිං ගන්ත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා ක පටිසන්ථායරො

‘‘අතිපපඤ්යචො ය  කය ො, ඉධාගන්ත්වාපි චියරන බුද්ධුපට්ඨානිං
ආගය ොසී’’තිවුත්ය  ිංපවත්තිිංභගවය ොආයරොයචසි.සත්ථා ‘‘නයඛො

යසො, උපාසක, ඉදායනවකූටවාණියජො, පුබ්යබපිකූටවාණියජොයයව.ඉදානි

පන ිංවඤ්යචතුකායමොජාය ො, පුබ්යබපණ්ඩිය පිවඤ්යචතුිංඋස්සහී’’ති
වත්වාය නයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො

බාරාණසියිං වාණිජකුයල නිබ්බත්ති, නාමග්ගහණදිවයස චස්ස 

‘‘පණ්ඩිය ො’’ති නාමිං අකිංසු. යසො වයප්පත්ය ො අඤ්යඤන වාණියජන

සද්ධිිං එකය ො හුත්වා වණිජ්ජිංකයරොති,  ස්ස ‘‘අතිපණ්ඩිය ො’’තිනාමිං
අයහොසි. ය  බාරාණසිය ො පඤ්චහි සකටසය හි භණ්ඩිං ආදාය ජනපදිං
ගන්ත්වා වණිජ්ජිංකත්වා ලද්ධලාභා පුනබාරාණසිිං ආගමිිංසු. අථ යනසිං
භණ්ඩභාජනකායල අතිපණ්ඩිය ො ආහ ‘‘මයා ද්යව යකොට්ඨාසා 

ලද්ධබ්බා’’ති. ‘‘කිංකාරණා’’ති? ‘‘ත්විං පණ්ඩිය ො, අහිං අතිපණ්ඩිය ො.

පණ්ඩිය ො එකිං ලද්ධුිං අරහති, අතිපණ්ඩිය ො ද්යව’’ති. ‘‘නනු අම්හාකිං

ද්වින්නිං භණ්ඩමූලකම්පි යගොණාදයයොපි සමසමායයව, ත්විං කස්මා ද්යව

යකොට්ඨායස ලද්ධුිං අරහසී’’ති. ‘‘අතිපණ්ඩි භායවනා’’ති. එවිං ය  කථිං
වඩ්යඪත්වාකලහිංඅකිංසු. 

 ය ොඅතිපණ්ඩිය ො‘‘අත්යථයකොඋපායයො’’තිචින්ය ත්වාඅත් යනො 
පි රිං එකස්මිිං සුසිරරුක්යඛ පයවයසත්වා ‘‘ත්විං අම්යහසු ආගය සු 

‘අතිපණ්ඩිය ො ද්යව යකොට්ඨායස ලද්ධුිං අරහතී’ති වයදයොසී’’ති වත්වා
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යබොධිසත් ිං උපසඞ්කමිත්වා ‘‘සම්ම, මය්හිං ද්වින්නිං යකොට්ඨාසානිං

යුත් භාවිං වා අයුත් භාවිං වා එසා රුක්ඛයදව ා ජානාති, එහි,  ිං 

පුච්ඡිස්සාමා’’ති ිං ත්ථයනත්වා‘‘අයයෙරුක්ඛයදවය , අම්හාකිංඅට්ටිං 
පච්ඡින්දා’’තිආහ.අථස්සපි ාසරිංපරිවත්ය ත්වා‘‘ය නහිකයථථා’’ති

ආහ. ‘‘අයයෙ, අයිං පණ්ඩිය ො, අහිං අතිපණ්ඩිය ො. අම්යහහි එකය ො

යවොහායරො කය ො,  ත්ථ යකන කිං ලද්ධබ්බන්ති. පණ්ඩිය න එයකො

යකොට්ඨායසො, අතිපණ්ඩිය න පන ද්යව යකොට්ඨාසා ලද්ධබ්බා’’ති.
යබොධිසත්ය ො එවිං විනිච්ඡි ිං අට්ටිං සුත්වා ‘‘ඉදානි යදව ාභාවිං වා 
අයදව ාභාවිංවාජානිස්සාමී’’තිපලාලිංආහරිත්වාසුසිරිංපූයරත්වාඅග්ගිිං

අදාසි, අතිපණ්ඩි ස්ස පි ා ජාලාය ඵුට්ඨකායල අඩ්ඪජ්ඣායමන සරීයරන
උපරිආරුය්හසාඛිං ගයහත්වාඔලම්බන්ය ොභූමියිංපතිත්වාඉමිංගාථමාහ
– 

98. 

‘‘සාධුයඛොපණ්ඩිය ොනාම, නත්යවවඅතිපණ්ඩිය ො; 

අතිපණ්ඩිය නපුත්ය න, මනම්හිඋපකූළිය ො’’ති. 

 ත්ථ සාධු යඛො පණ්ඩියතො නා ාති ඉමස්මිිං යලොයක පණ්ඩිච්යචන
සමන්නාගය ො කාරණාකාරණඤ්ඤූ පුග්ගයලො සාධු යසොභයනො. 

අතිපණ්ඩියතොතිනාමමත්ය න අතිපණ්ඩිය ොකූටපුරියසො නත්යවව වරිං. 

 නම්හිඋපකූළියතොතියථොයකනම්හිඣායමො, අඩ්ඪජ්ඣාමයකොව මුත්ය ොති
අත්යථො. ය  උයභොපි මජ්යඣ භින්දිත්වා සමඤ්යඤව යකොට්ඨාසිං
ගණ්හිත්වා යථාකම්මිංග ා. 

සත්ථා ‘‘පුබ්යබපි එස කූටවාණියජොයයවා’’ති ඉමිං අතී ිං ආහරිත්වා
ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා කූටවාණියජො පච්චුප්පන්යනපි 

කූටවාණියජොයයව, පණ්ඩි වාණියජොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කූටවාණිජජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[99] 9. පයරොසහස්සජා කවණ්ණනා 

පයරොසහස්සම්පි ස ා තානන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො 

පුථුජ්ජනපුච්ඡාපඤ්චකිංආරබ්භකයථසි. වත්ථු සරභජාතයක (ජා.1.13.134
ආදයයො) ආවි භවිස්සති. එකස්මිිං පන සමයය භික්ඛූ ධම්මසභායිං

සන්නිපතිත්වා ‘‘ආවුයසො, දසබයලන සිංඛිත්ය න කථි ිං ධම්මයසනාපති 
සාරිපුත්ය ොවිත්ථායරනබොකාසී’’තියථරස්සගුණිංකථයමානානිසීදිිංසු.

සත්ථා ආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, සාරිපුත්ය ොඉදායනව

මයා සිංඛිත්ය න භාසි ිං විත්ථායරන බොකයරොති, පුබ්යබපි
බොකාසියයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 
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අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
උදිච්චබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා  ක්කසිලායිං සබ්බසිප්පානි 

උග්ගණ්හිත්වාකායමපහායඉසිපබ්බජ්ජිංපබ්බජිත්වාපඤ්චාභිඤ්ඤාඅට්ඨ 

සමාපත්තියයො නිබ්බත්ය ත්වා හිමවන්ය  විහාසි. පරිවායරොපිස්ස පඤ්ච
 ාපසස ානි අයහසුිං. අථස්ස යජට්ඨන්ය වාසියකො වස්සාරත් සමයය
උපඩ්ඪිං ඉසිගණිං ආදාය යලොණම්බිලයසවනත්ථාය මනුස්සපථිං අගමාසි.
 දා යබොධිසත් ස්ස කාලකරියාසමයයො ජාය ො. අථ නිං අන්ය වාසිකා

‘‘ආචරිය, ක යරොයවොගුයණොලද්යධො’’තිඅධිගමිංපුච්ඡිිංසු.යසො ‘‘නත්ථි 
කඤ්චී’’ති වත්වා ආභස්සරබ්රහ්මයලොයක නිබ්බත්ති. යබොධිසත් ා හි 
අරූපසමාපත්තිලාභියනො හුත්වාපි අභබ්බට්ඨානත් ා ආරුප්යප න
නිබ්බත් න්ති. අන්ය වාසිකා‘‘ආචරියස්සඅධිගයමොනත්ථී’’තිආළාහයන
සක්කාරිංනකරිිංසු. 

යජට්ඨන්ය වාසියකො ආගන්ත්වා ‘‘කහිං ආචරියයො’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘කාලකය ො’’තිසුත්වා ‘‘අපිආචරියිං අධිගමිංපුච්ඡිත්ථා’’තිආහ. ‘‘ආම, 

පුච්ඡිම්හා’’ති. ‘‘කිං කයථසී’’ති? ‘‘නත්ථි කඤ්චීති ය න වුත් ිං, අථස්ස 
අම්යහහිසක්කායරොනකය ො’’තිආහිංසු. යජට්ඨන්ය වාසියකො ‘‘තුම්යහ

ආචරියස්ස වචනත්ථිං න ජානාථ, ආකඤ්චඤ්ඤාය නසමාපත්තිලාභී
ආචරියයො’’ති ආහ. ය   ස්මිිං පුනප්පුනිං කයථන්ය පි න සද්දහිිංසු.
යබොධිසත්ය ො  ිංකාරණිංඤත්වා‘‘අන්ධබාලාමමයජට්ඨන්ය වාසිකස්ස
වචනිං න සද්දහන්ති. ඉමිං ය සිං කාරණිං පාකටිං කරිස්සාමී’’ති
බ්රහ්මයලොකා ආගන්ත්වා අස්සමපදමත්ථයක මහන්ය නානුභායවන
ආකායසඨත්වායජට්ඨන්ය වාසිකස්සපඤ්ඤානුභාවිං වණ්යණන්ය ොඉමිං
ගාථමාහ– 

99. 

‘‘පයරොසහස්සම්පි සමාග ානිං, කන්යදයයිං ය  වස්සස ිං

අපඤ්ඤා; 

එයකොව යසයයෙො පුරියසො සපඤ්යඤො, යයො භාසි ස්ස විජානාති 

අත්ථ’’න්ති. 

 ත්ථ පයරොසහස්සම්පීති අතියරකසහස්සම්පි. ස ා තානන්ති
සන්නිපති ානිං භාසි ස්ස අත්ථිං ජානිතුිං අසක්යකොන් ානිං බාලානිං. 

කන්යදෙුං යත ෙස්සසතං අපඤ්ඤාති ය  එවිං සමාග ා අපඤ්ඤා ඉයම

බාල ාපසා විය වස්සස ම්පි වස්සසහස්සම්පි යරොයදයයිං පරියදයවය්යුිං, 

යරොදමානාපිපනඅත්ථිංවාකාරණිංවායනව ජායනයයන්තිදීයපති. එයකොෙ

යසයෙයො පුරියසො සපඤ්යඤොති එවරූපානිං බාලානිං පයරොසහස්සය ොපි
එයකො පණ්ඩි පුරියසොව යසයයෙො වර යරොති අත්යථො. කීදියසො 

සපඤ්යඤොති? යෙො භාසිතස්ස විජානාති අත්ථං අයිං යජට්ඨන්ය වාසියකො
වියාති. 
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පටුන 

එවිං මහාසත්ය ො ආකායස ඨිය ොව ධම්මිං යදයසත්වා  ාපසගණිං 
බුජ්ඣායපත්වා බ්රහ්මයලොකයමව ගය ො. ය පි  ාපසා ජීවි පරියයොසායන
බ්රහ්මයලොකපරායණා අයහසුිං. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

යජට්ඨන්ය වාසියකො සාරිපුත්ය ො අයහොසි, මහාබ්රහ්මා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

පයරොසහස්සජා කවණ්ණනානවමා. 

[100] 10. අසා රූපජා කවණ්ණනා 

අසාතං සාතරූයපනාති ඉදිං සත්ථා කුණ්ඩියනගරිං උපනිස්සාය
කුණ්ඩධානවයන විහරන්ය ො යකොලියරාජධීහ රිං සුප්පවාසිං උපාසිකිං 
ආරබ්භ කයථසි. සා හි  ස්මිිං සමයය සත්  වස්සානි කුච්ඡිනා ගබ්භිං

පරිහරිත්වා සත් ාහිංමූළ්හගබ්භාඅයහොසි, අධිමත් ායවදනාපවත්තිිංසු.සා 

එවිං අධිමත් යවදනාභිභූ ාපි ‘‘සම්මාසම්බුද්යධො ව  යසො භගවා, යයො 
එවරූපස්ස දුක්ඛස්ස පහානාය ධම්මිං යදයසති. සුප්පටිපන්යනො ව   ස්ස

භගවය ො සාවකසඞ්යඝො, යයො එවරූපස්ස දුක්ඛස්ස පහානාය පටිපන්යනො.

සුසුඛිං ව නිබ්බානිං, යත්යථවරූපිංදුක්ඛිංනත්ථී’’ති(උදා.18) ඉයමහිතීහි
වි ක්යකහි අධිවායසසි. සා සාමිකිං පක්යකොයසත්වා  ඤ්ච අත් යනො
පවත්තිිං වන්දනසාසනඤ්ච ආයරොයචතුිං සත්ථු සන්තිකිං යපයසසි. සත්ථා

වන්දනසාසනිං සුත්වාව ‘‘සුඛිනී යහොතු සුප්පවාසා යකොලියධීහ ා, සුඛිනී
අයරොගාඅයරොගිංපුත් ිං විජායතූ’’තිආහ.සහවචයනයනවපනභගවය ො
සුප්පවාසා යකොලියධීහ ා සුඛිනී අයරොගා අයරොගිං පුත් ිං විජායි. අථස්සා

සාමියකොයගහිංගන්ත්වා ිංවිජා ිංදිස්වා‘‘අච්ඡරියිංව , යභො’’තිඅතිවිය
 ථාග ස්සආනුභායවනඅච්ඡරියබ්භු චිත් ජාය ොඅයහොසි. 

සුප්පවාසාපිපුත් ිංවිජායිත්වාසත් ාහිංබුද්ධප්පමුඛස්ස සඞ්ඝස්සදානිං
දාතුකාමා පුන නිමන් නත්ථාය  ිං යපයසසි. ය න යඛො පන සමයයන 

මහායමොග්ගල්ලානස්ස උපට්ඨායකන බුද්ධප්පමුයඛො සඞ්යඝො නිමන්තිය ො
යහොති.සත්ථා සුප්පවාසායදානස්සඔකාසදානත්ථායයථරිං ස්සසන්තිකිං
යපයසත්වා  ිං සඤ්ඤායපත්වා සත් ාහිං  ස්සා දානිං පටිග්ගයහසිසද්ධිිං
භික්ඛුසඞ්යඝන. සත් යම පන දිවයස සුප්පවාසා පුත් ිං සීවලිකුමාරිං
මණ්යඩත්වාසත්ථාරඤ්යචවභික්ඛුසඞ්ඝඤ්ච වන්දායපසි. ස්මිිංපටිපාටියා

සාරිපුත් ත්යථරස්ස සන්තිකිං නීය  යථයරො ය න සද්ධිිං ‘‘කච්චි ය , 

සීවලි, ඛමනීය’’න්ති පටිසන්ථාරමකාසි. යසො ‘‘කුය ො යම, භන්ය , සුඛිං, 
ස්වාහිංසත් වස්සානියලොහි කුම්භියිංවසි’’න්තියථයරනසද්ධිිංඑවරූපිං
කථිං කයථසි.සුප්පාවාසා ස්සවචනිංසුත්වා‘‘සත් ාහජාය ොයමපුත්ය ො
අනුබුද්යධන ධම්මයසනාපතිනා සද්ධිිං මන්ය තී’’ති යසොමනස්සප්පත් ා
අයහොසි.සත්ථා‘‘අපිනු සුප්පවායසඅඤ්යඤපිඑවරූයපපුත්ය ඉච්ඡසී’’ති

ආහ. ‘‘සයච, භන්ය , එවරූයප අඤ්යඤ සත්  පුත්ය  ලයභයෙිං, 
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ඉච්යඡයෙයමවාහ’’න්ති. සත්ථා උදානිං උදායනත්වා අනුයමොදනිං කත්වා
පක්කාමි.සීවලිකුමායරොපියඛොසත් වස්සිකකායලයයවසාසයනඋරිංදත්වා 
පබ්බජිත්වා පරිපුණ්ණවස්යසො උපසම්පදිං ලභිත්වා පුඤ්ඤවා
ලාභග්ගප්පත්ය ො හුත්වා පථවිිං උන්නායදත්වා අරහත් ිං පත්වා
පුඤ්ඤවන් ානිංඅන් යර එ දග්ගට්ඨානිංපාපුණි. 

අයථකදිවසිං භික්ඛූ ධම්මසභායිං සන්නිපතිත්වා ‘‘ආවුයසො, 
සීවලිත්යථයරො නාම එවරූයපො මහාපුඤ්යඤො පත්ථි පත්ථයනො 
පච්ඡිමභවිකසත්ය ො සත්  වස්සානි යලොහි කුම්භියිං වසිත්වා සත් ාහිං 

මූළ්හගබ්භභාවිංආපජ්ජි, අයහොමා ාපුත් ාමහන් ිංදුක්ඛිංඅනුභවිිංසු, කිං
නුයඛො කම්මිංඅකිංසූ’’තිකථිංසමුට්ඨායපසුිං.සත්ථා ත්ථාගන්ත්වා‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘භික්ඛයව, සීවලියනො මහාපුඤ්ඤය ොව සත්  වස්සානි 
යලොහි කුම්භියිං නිවායසො ච සත් ාහිං මූළ්හගබ්භභාවප්පත්ති ච අත් නා

ක කම්මමූලකාව, සුප්පවාසායපි සත්  වස්සානි කුච්ඡිනා 
ගබ්භපරිහරණදුක්ඛඤ්ච සත් ාහිං මූළ්හගබ්භදුක්ඛඤ්ච අත් නා 
ක කම්මමූලකයමවා’’තිවත්වාය හියාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
 ස්ස අග්ගමයහසියා කුච්ඡිස්මිිං පටිසන්ධිිං ගණ්හිත්වා වයප්පත්ය ො
 ක්කසිලායිං සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා පිතු අච්චයයන රජ්ජිං පත්වා
ධම්යමන රජ්ජිං කායරසි.  ස්මිිං සමයය යකොසලමහාරාජා මහන්ය න
බයලනාගන්ත්වා බාරාණසිිං ගයහත්වා රාජානිං මායරත්වා  ස්යසව
අග්ගමයහසිිං අත් යනො අග්ගමයහසිිං අකාසි. බාරාණසිරඤ්යඤො පන 

පුත්ය ො පිතු මරණකායල නිද්ධමනද්වායරන පලායිත්වා බලිං සිංහරිත්වා
බාරාණසිිං ආගන්ත්වාඅවිදූයරනිසීදිත්වා ස්සරඤ්යඤොපණ්ණිංයපයසසි
‘‘රජ්ජිංවායදතු යුද්ධිංවා’’ති.යසො‘‘යුද්ධිංයදමී’’තිපටිපණ්ණිංයපයසසි.

රාජකුමාරස්ස පන මා ා  ිං සාසනිං සුත්වා ‘‘යුද්යධන කම්මිං නත්ථි, 

සබ්බදිසාසු සඤ්චාරිං පච්ඡින්දිත්වා බාරාණසිනගරිං පරිවායරතු,  ය ො
දාරූදකභත් පරික්ඛයයන කලන් මනුස්සිං නගරිං විනාව යුද්යධන
ගණ්හිස්සසී’’තිපණ්ණිංයපයසසි.යසොමාතුසාසනිංසුත්වාසත් දිවසානි 

සඤ්චාරිං පච්ඡින්දිත්වා නගරිං රුන්ධි, නාගරා සඤ්චාරිං අලභමානා
සත් යමදිවයස  ස්සරඤ්යඤොසීසිංගයහත්වාකුමාරස්සඅදිංසු.කුමායරො
පන නගරිං පවිසිත්වා රජ්ජිං ගයහත්වා ජීවි පරියයොසායන යථාකම්මිං
ගය ො. 

යසො එ රහි සත්  දිවසානි සඤ්චාරිං පච්ඡින්දිත්වා නගරිං රුන්ධිත්වා
ගහි කම්මනිස්සන්යදනසත් වස්සානියලොහි කුම්භියිංවසිත්වා සත් ාහිං
මූළ්හගබ්භභාවිං ආපජ්ජි. යිං පන යසො පදුමුත් රස්ස භගවය ො පාදමූයල

‘‘ලාභීනිං අග්යගො භයවයෙ’’න්ති මහාදානිං දත්වා පත්ථනිං අකාසි, යඤ්ච
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විපස්සිබුද්ධකායල නාගයරහි සද්ධිිං සහස්සග්ඝනකිං ගුළදධිිං දත්වා

පත්ථනමකාසි,  ස්සානුභායවන ලාභීනිං අග්යගො ජාය ො. සුප්පවාසාපි

‘‘නගරිං රුන්ධිත්වා ගණ්හ,  ා ා’’ති යපසි භායවන සත්  වස්සානි 
කුච්ඡිනාගබ්භිංපරිහරිත්වාසත් ාහිංමූළ්හගබ්භාජා ා. 

සත්ථාඉමිංඅතී ිංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්යධොහුත්වාඉමිංගාථමාහ – 

100. 

‘‘අසා ිංසා රූයපන, පියරූයපනඅප්පියිං; 

දුක්ඛිංසුඛස්සරූයපන, පමත් මතිවත් තී’’ති. 

 ත්ථ අසාතං සාතරූයපනාති අමධුරයමව මධුරපතිරූපයකන. 

ප ත්ත තිෙත්තතීති අසා ිං අප්පියිං දුක්ඛන්ති එ ිං තිවිධම්පි එය න
සා රූපාදිනාආකායරනසතිවිප්පවාසවයසනපමත් ිං පුග්ගලිං අතිවත් ති
අභිභවති අජ්යඣොත්ථරතීති අත්යථො. ඉදිං භගව ා යඤ්ච ය  මා ාපුත් ා
ඉමිනා ගබ්භපරිහරණගබ්භවාසසඞ්ඛාය න අසා ාදිනා පුබ්යබ 

නගරරුන්ධනසා ාදිපතිරූපයකන අජ්යඣොත්ථටා, යඤ්ච ඉදානි සා
උපාසිකා පුනපි සත් ක්ඛත්තුිං එවරූපිං අසා ිං අප්පියිං දුක්ඛිං
යපමවත්ථුභූය න පුත් සඞ්ඛාය න සා ාදිපතිරූපයකන අජ්යඣොත්ථටා

හුත්වා ථාඅවච,  ිංසබ්බම්පිසන්ධායවුත් න්ති යවදි බ්බිං. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

නගරිං රුන්ධිත්වා රජ්ජප්පත් කුමායරො සීවලි අයහොසි, මා ා සුප්පවාසා, 
පි ාපන බාරාණසිරාජාඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අසා රූපජා කවණ්ණනාදසමා. 

ලිත් වග්යගොදසයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

ලිත් ය ජිංමහාසාරිං, විස්සාසයලොමහිංසනිං; 

සුදස්සනය ලපත් ිං, නාමසිද්ධිකූටවාණිජිං; 
පයරොසහස්සඅසා රූපන්ති. 

මජ්ඣිමපණ්ණාසයකොනිට්ඨිය ො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පයරොසතෙග්ය ො 

361 

පටුන 

11. පයරොසතෙග්ය ො 

[101] 1. පයරොස ජා කවණ්ණනා 

101. 

‘‘පයරොස ඤ්යචපි සමාග ානිං, ඣායයයයිං ය  වස්සස ිං

අපඤ්ඤා; 

එයකොව යසයයෙො පුරියසො සපඤ්යඤො, යයො භාසි ස්ස විජානාති 
අත්ථ’’න්ති.– 

ඉදිං ජා කිං වත්ථුය ො ච යවයොකරණය ො ච සයමොධානය ො ච
පයරොසහස්සජා කසදිසයමව. යකවලඤ්යහත්ථ ‘‘ඣායයයය’’න්ති
පදමත් යමව වියසයසො. ස්සත්යථො–වස්සස ම්පිඅපඤ්ඤාඣායයයයිං

ඔයලොයකයයිංඋපධායරයයිං, එවිංඔයලොයකන් ාපිපනඅත්ථිංවාකාරණිං

වා න පස්සන්ති,  ස්මා යයො භාසි ස්ස අත්ථිං ජානාති, යසො එයකොව
සපඤ්යඤොයසයයෙොති. 

පයරොස ජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[102] 2. පණ්ණිකජා කවණ්ණනා 

යෙො දුක්ඛඵුට්ඨාෙ භයෙෙය තාණන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන
විහරන්ය ො එකිං පණ්ණිකිං උපාසකිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කර
සාවත්ථිවාසී උපාසයකො නානප්පකාරානි මූලපණ්ණාදීනි යචව
ලාබුකුම්භණ්ඩාදීනි ච වික්කණිත්වා ජීවිකිං කප්යපති.  ස්යසකා ධීහ ා
අභිරූපාපාසාදිකාආචාරසීලසම්පන්නා හියරොත් ප්පසමන්නාග ායකවලිං
නිච්චප්පහසි මුඛා.  ස්සා සමානකුයලසු වායරයෙත්ථාය ආගය සු යසො

චින්ය සි ‘‘ඉමිස්සා වායරයෙිං වත් ති, අයඤ්ච නිච්චප්පහසි මුඛා.
කුමාරිකාධම්යම පන අසතිකුමාරිකාය පරකුලිං ග ායමා ාපිතූනිං ගරහා 

යහොති, ‘අත්ථි නු යඛො ඉමිස්සා කුමාරිකාධම්යමො, නත්ථී’ති වීමිංසිස්සාමි
න’’න්ති. යසොඑකදිවසිංධීහ රිංපච්ඡිිංගාහායපත්වාපණ්ණත්ථායඅරඤ්ඤිං
ගන්ත්වා වීමිංසනවයසන කයලසසන්නිස්සිය ො විය හුත්වා රහස්සකථිං
කයථත්වා  ිං හත්යථ ගණ්හි. සා ගහි මත් ාව යරොදන්තී කන්දන්තී

‘‘අයුත් යම ිං,  ා , උදකය ො අග්ගිපාතුභාවසදිසිං, මා එවරූපිං

කයරොථා’’තිආහ. ‘‘අම්ම, මයා වීමිංසනත්ථාය ත්විං හත්යථ ගහි ා, නච

කයලසවයසන.වයදහි, අත්ථි දානිය කුමාරිකාධම්යමො’’ති. ‘‘ආම,  ා , 

අත්ථි. මයාහියලොභවයසනනයකොචිපුරියසොඔයලොක පුබ්යබො’’ති.යසො 
ධීහ රිං අස්සායසත්වා ඝරිං යනත්වා මඞ්ගලිං කත්වා පරකුලිං යපයසත්වා
‘‘සත්ථාරිං වන්දිස්සාමී’’ති ගන්ධමාලාදිහත්යථො යජ වනිං ගන්ත්වා

සත්ථාරිං වන්දිත්වා පූයජත්වා එකමන් ිං නිසීදි, ‘‘චිරස්සමාගය ොසී’’ති ච

වුත්ය   මත්ථිං භගවය ො ආයරොයචසි. සත්ථා ‘‘උපාසක, කුමාරිකා චිරිං

පට්ඨාය ආචාරසීලසම්පන්නාව, ත්විං පන න ඉදායනව එවිං වීමිංසසි, 
පුබ්යබපිවීමිංසියයවා’’තිවත්වාය නයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 
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අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
අරඤ්යඤ රුක්ඛයදව ා හුත්වා නිබ්බත්ති. අයථයකො බාරාණසියිං 
පණ්ණිකඋපාසයකොති අතී වත්ථු පච්චුප්පන්නසදිසයමව. ය න පන සා
වීමිංසනත්ථායහත්යථ ගහි මත් ාපරියදවමානාඉමිංගාථමාහ– 

102. 

‘‘යයො දුක්ඛඵුට්ඨාය භයවයෙ  ාණිං, යසො යම පි ා දුබ්භි වයන 

කයරොති; 

සා කස්ස කන්දාමි වනස්ස මජ්යඣ, යයො  ායි ා යසො සහසිං 
කයරොතී’’ති. 

 ත්ථ යෙො දුක්ඛඵුට්ඨාෙ භයෙෙය තාණන්ති කායිකයච සියකහි

දුක්යඛහිඵුට්ඨාය ායි ාපරි ායි ාපතිට්ඨා භයවයෙ. යසොය පිතා දුබ්භි

ෙයනකයරොතීතියසොමය්හිං දුක්ඛපරි ායයකොපි ාවඉමස්මිිංවයනඑවරූපිං

මිත් දුබ්භි කම්මිං කයරොති, අත් යනො ජා ාය ධීහ රි වීතික්කමිං කාතුිං

මඤ්ඤතීතිඅත්යථො. සාකස්ස කන්දාමීතිකස්සයරොදාමි, යකොයමපතිට්ඨා

භවිස්සතීතිදීයපති. යෙොතායිතායසොසහසංකයරොතීතියයොමය්හිං ායි ා

රක්ඛි ාඅවස්සයයො භවිතුිංඅරහති, යසොපි ායයවසාහසිකකම්මිංකයරොතීති
අත්යථො. 

අථනිංපි ාඅස්සායසත්වා‘‘අම්ම, රක්ඛි ත් ාසී’’තිපුච්ඡි. ‘‘ආම,  ා 
රක්ඛිය ො යම අත් ා’’ති. යසො  ිං ඝරිං යනත්වා මණ්යඩත්වා මඞ්ගලිං
කත්වා පරකුලිංයපයසසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජා කිං

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනඋපාසයකොයසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 

 දා පි ා එ රහි පි ාව, ධීහ ා ච එ රහි ධීහ ාව,  ිං කාරණිං
පච්චක්ඛය ොදිට්ඨරුක්ඛයදව ාපනඅහයමවඅයහොසින්ති. 

පණ්ණිකජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[103] 3. යවරිජා කවණ්ණනා 

ෙත්ථ යෙරී නිවිසතීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
අනාථපිණ්ඩිකිංආරබ්භකයථසි.අනාථපිණ්ඩියකොකරයභොගගාමිංගන්ත්වා 
ආගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග යචොයර දිස්වා ‘‘අන් රාමග්යග වසිතුිං න

යුත් ිං, සාවත්ථියමව ගමිස්සාමී’’ති යවයගන යගොයණ පායජත්වා
සාවත්ථියමව ආගන්ත්වා පුනදිවයස විහාරිං ගය ො සත්ථු එ මත්ථිං

ආයරොයචසි. සත්ථා ‘‘පුබ්යබපි ගහපති පණ්ඩි ා අන් රාමග්යග යචොයර
දිස්වාඅන් රාඅවිලම්බමානා අත් යනොවසනට්ඨානයමවගමිිංසූ’’තිවත්වා
ය නයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පයරොසතෙග්ය ො 
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අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
මහාවිභයවො යසට්ඨි හුත්වා එකිං ගාමකිං නිමන් නිං භුඤ්ජනත්ථාය
ගන්ත්වා පච්චාගච්ඡන්ය ො අන් රාමග්යග යචොයර දිස්වා අන් රාමග්යග
අවසිත්වාව යවයගන යගොයණ පායජන්ය ො අත් යනො යගහයමව

ආගන්ත්වානානග්ගරයසහිභුඤ්ජිත්වාමහාසයයනනිසින්යනො ‘‘යචොරානිං
හත්ථය ො මුච්චිත්වා නිබ්භයට්ඨානිං අත් යනො යගහිං ආගය ොම්හී’’ති
උදානවයසන ඉමිංගාථමාහ– 

103. 

‘‘යත්ථයවරීනිවිසති, නවයස ත්ථපණ්ඩිය ො; 

එකරත් ිංදිරත් ිංවා, දුක්ඛිංවසතියවරිසූ’’ති. 

 ත්ථ යෙරීති යවරයච නාසමඞ්ගිපුග්ගයලො. නිවිසතීති පතිට්ඨාති. න

ෙයස තත්ථ පණ්ඩියතොති යසො යවරීපුග්ගයලො යස්මිිං ඨායන පතිට්ඨිය ො

හුත්වා වසති,  ත්ථ පණ්ඩිය ො පණ්ඩිච්යචන සමන්නාගය ොන වයසයෙ.

කිංකාරණා? එකරත්තං දිරත්තං ො, දුක්ඛං ෙසති යෙරිසූති, යවරීනඤ්හි
අන් යරවසන්ය ොඑකාහම්පි ද්වීහම්පිදුක්ඛයමවවසතීතිඅත්යථො. 

එවිං මහාසත්ය ො උදානිං උදායනත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි කත්වා
යථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා
අහයමවබාරාණසියසට්ඨිඅයහොසි’’න්ති. 

යවරිජා කවණ්ණනා තියා. 

[104] 4. මිත් වින්දකජා කවණ්ණනා 

චතුබ්භි අට්ඨජ්ඣ  ාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
දුබ්බචභික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු යහට්ඨා මිත් වින්දකජා යක
වුත් නයයන විත්ථායර බ්බිං. ඉදිං පන ජා කිං කස්සපබුද්ධකාලිකිං. 
 ස්මිඤ්හි කායල උරචක්කිං උක්ඛිපිත්වා නිරයය පච්චමායනො එයකො 

යනරයිකසත්ය ො ‘‘භන්ය , කිං නු යඛො පාපකම්මිං අකාසි’’න්ති
යබොධිසත් ිංපුච්ඡි. යබොධිසත්ය ො‘‘ යාඉදඤ්චිදඤ්චපාපකම්මිංක ’’න්ති
වත්වාඉමිංගාථමාහ– 

104. 

‘‘චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣගමා, අට්ඨාහිපිචයසොළස; 

යසොළසාහිචබාත්තිිංස, අත්රිච්ඡිංචක්කමාසයදො; 

ඉච්ඡාහ ස්සයපොසස්ස, චක්කිංභමතිමත්ථයක’’ති. 
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 ත්ථ චතුබ්භිඅට්ඨජ්ඣ  ාති සමුද්දන් යරච ස්යසොවිමානයපතියයො
ලභිත්වා  ාහි අසන්තුට්යඨො අත්රිච්ඡ ාය පරය ො ගන්ත්වා අපරා අට්ඨ

අධිගය ොසීති අත්යථො. යසසපදද්වයයපි එයසව නයයො. අත්රිච්ඡං

චක්ක ාසයදොති එවිං සකලායභන අසන්තුට්යඨො අත්ර අත්ර ඉච්ඡන්ය ො
පරය ො පරය ො ලාභිං පත්යථන්ය ො ඉදානි චක්කමාසයදො ඉදිං උරචක්කිං

පත්ය ොසි.  ස්ස ය  එවිං ඉච්ඡාහතස්ස යපොසස්ස  ණ්හාය හ ස්ස

උපහ ස්ස  ව චක්කං භ ති  ත්ථයක. පාසාණචක්කිං, අයචක්කන්ති
ඉයමසු ද්වීසු ඛුරධාරිං අයචක්කිං  ස්ස මත්ථයක පුනප්පුනිං ප නවයසන
භමන් ිං දිස්වා එවමාහ. වත්වා ච පන අත් යනො යදවයලොකයමවගය ො.
යසොපියනරයිකසත්ය ොඅත් යනොපායපඛීයණයථාකම්මිං ගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

මිත් වින්දයකො දුබ්බචභික්ඛු අයහොසි, යදවපුත්ය ො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

මිත් වින්දකජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[105] 5. දුබ්බලකට්ඨජා කවණ්ණනා 

බහුම්යපතං ෙයන කට්ඨන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
උත් සි භික්ඛුිං ආරබ්භකයථසි.යසොකරසාවත්ථිවාසීඑයකොකුලපුත්ය ො

සත්ථු ධම්මයදසනිං සුත්වා පබ්බජිත්වා මරණභීරුයකො අයහොසි, 
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨායනසු වා ස්ස වා වීජන් ස්ස සුක්ඛදණ්ඩකස්ස වා
ප න් ස්සපක්ඛිචතුප්පදානිංවාසද්දිංසුත්වාමරණභය ජ්ජිය ො මහාරවිං
රවන්ය ොපලායති. ස්සහි‘‘මරි බ්බිංමයා’’තිසතිමත් ම්පිනත්ථි.සයච

හි යසො ‘‘අහිං මරිස්සාමී’’ති ජායනයෙ, න මරණිං භායයයෙ.

මරණස්සතිකම්මට්ඨානස්ස පන  ස්ස අභාවි ත් ාව භායති.  ස්ස යසො
මරණභීරුකභායවො භික්ඛුසඞ්යඝපාකයටොජාය ො. 

අයථකදිවසිංධම්මසභායිංභික්ඛූකථිංසමුට්ඨායපසුිං‘‘ආවුයසො, අසුයකො 

නාම භික්ඛු මරණභීරුයකො මරණිං භායති, භික්ඛුනා නාම ‘අවස්සිං මයා
මරි බ්බ’න්ති මරණස්සතිකම්මට්ඨානිං භායවතුිං වට්ටතී’’ති. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති
පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ය  ිං භික්ඛුිංපක්යකොසායපත්වා‘‘සච්චිං

කර ත්විං මරණභීරුයකො’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චිං, භන්ය ’’ති වුත්ය 

‘‘භික්ඛයව, මා එ ස්ස භික්ඛුයනො අනත් මනා යහොථ, නායිං ඉදායනව 

මරණභීරුයකො, පුබ්යබපිමරණභීරුයකොයයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
හිමවන්ය  රුක්ඛයදව ා හුත්වා නිබ්බත්ති.  ස්මිිං කායල බාරාණසිරාජා
අත් යනො මඞ්ගලහත්ථිිං ආයනඤ්ජකාරණිං සික්ඛායපතුිං හත්ථාචරියානිං
අදාසි.  ිං ආළායන නිච්චලිං බන්ධිත්වා ය ොමරහත්ථා මනුස්සා
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පරිවායරත්වාආයනඤ්ජකාරණිංකායරන්ති.යසො ිංකාරණිං කාරියමායනො
යවදනිං අධිවායසතුිං අසක්යකොන්ය ො ආළානිං භින්දිත්වා මනුස්යස
පලායපත්වා හිමවන් ිං පාවිසි. මනුස්සා  ිං ගයහතුිං අසක්යකොන් ා 

නිවත්තිිංසු. යසො  ත්ථ මරණභීරුයකො අයහොසි, වා සද්දානි සුත්වා

කම්පමායනො මරණභය ජ්ජිය ො යසොණ්ඩිං විධුනිත්වා යවයගන පලායති, 

ආළායන බන්ධිත්වා ආයනඤ්ජකාරණිං කරණකායලො වියස්ස යහොති, 
කායස්සාදිංවාචිත් ස්සාදිංවාඅලභන්ය ොකම්පමායනො විචරති. 

රුක්ඛයදව ා ිංදිස්වාඛන්ධවිටයපඨත්වාඉමිංගාථමාහ– 

105. 

‘‘බහුම්යප ිං වයනකට්ඨිං, වාය ොභඤ්ජති දුබ්බලිං; 

 ස්සයචභායසිනාග, කයසොනූනභවිස්සසී’’ති. 

 ත්ථායිං පිණ්ඩත්යථො – යිං එ ිං දුබ්බලිං කට්ඨිං පුරත්ථිමාදියභයදො 

වාය ො භඤ්ජති,  ිං ඉමස්මිිං වයන බහුිං සුලභිං,  ත්ථ  ත්ථ සිංවිජ්ජති.

සයච ත්විං  ස්ස භායසි, එවිං සන්ය  නිච්චිං භීය ො මිංසයලොහි ක්ඛයිං

පත්වා කයසො නූන භවිස්සසි, ඉමස්මිිං පන වයන  ව භයිං නාම නත්ථි, 
 ස්මාඉය ොපට්ඨායමාභායීති. 

එවිං යදව ා  ස්ස ඔවාදිං අදාසි, යසොපි  ය ො පට්ඨාය නිබ්භයයො
අයහොසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජා කිං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනයසොභික්ඛුයසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි.

‘‘ දා නායගො අයිං භික්ඛු අයහොසි, රුක්ඛයදව ා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

දුබ්බලකට්ඨජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[106] 6. උදඤ්චනීජා කවණ්ණනා 

සුඛං ෙත  ං ජීෙන්තන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ථුල්ලකුමාරිකාපයලොභනිං ආරබ්භ කයථසි. වත්ථු ය රසකනිපාය  

චූළනාරදකස්සපජාතයක (ජා. 1.13.40 ආදයයො) ආවි භවිස්සති.  ිං පන 
භික්ඛුිං සත්ථා ‘‘සච්චිං කර ත්විං භික්ඛු උක්කණ්ඨිය ොසී’’ති පුච්ඡිත්වා 

‘‘සච්චිං, භගවා’’ති වුත්ය  ‘‘කත්ථය චිත් ිං පටිබද්ධ’’න්තිපුච්ඡි. යසො 

‘‘එකස්සා ථුල්ලකුමාරිකායා’’ති ආහ. අථ නිං සත්ථා ‘‘අයිං ය  භික්ඛු

අනත්ථකාරිකා, පුබ්යබපි ත්විං එ ිං නිස්සාය සීලබෙසනිං පත්වා
කම්පන්ය ො විචරමායනො පණ්ඩිය  නිස්සාය සුඛිං ලභී’’ති වත්වා අතී ිං
ආහරි. 
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පටුන 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය ති අතී වත්ථුපි 
චූළනාරදකස්සපජා යකයයවආවිභවිස්සති. දාපනයබොධිසත්ය ොසායිං
ඵලාඵයලආදාය ආගන්ත්වාපණ්ණසාලාද්වාරිංවිවරිත්වාපවිසිත්වාපුත් ිං

චූළ ාපසිං එ දයවොච ‘‘ ා , ත්විං අඤ්යඤසු දිවයසසු දාරූනි ආහරසි, 

පානීයිංපරියභොජනීයිංආහරසි, අග්ගිිංකයරොසි, අජ්ජපනඑකම්පිඅකත්වා

කස්මා දුම්මුයඛො පජ්ඣායන්ය ො නිපන්යනොසී’’ති? ‘‘ ා , තුම්යහසු
ඵලාඵලත්ථාය ගය සු එකා ඉත්ථී ආගන්ත්වා මිං පයලොයභත්වා ආදාය

ගන්තුිං ආරභි, අහිං පන ‘තුම්යහහි විස්සජ්ජිය ො ගමිස්සාමී’ති න ගච්ඡිිං, 

අසුකට්ඨායන පන නිං නිසීදායපත්වා ආගය ොම්හි, ඉදානි ගච්ඡාමහිං
 ා ා’’ති. යබොධිසත්ය ො ‘‘න සක්කා එ ිං නිවත්ය තු’’න්ති ඤත්වා

‘‘ය න හි,  ා , ගච්ඡ, එසා පන  ිං යනත්වා යදා මච්ඡමිංසාදීනි වා

ඛාදිතුකාමා භවිස්සති, සප්පියලොණ ණ්ඩුලාදීහි වා පනස්සා අත්යථො

භවිස්සති,  දා ‘ඉදඤ්චිදඤ්චාහරා’ති  ිං කලයමස්සති.  දා මය්හිං ගුණිං
සරිත්වාපලායිත්වාඉයධවආගච්යඡයොසී’’ති විස්සජ්යජසි.යසො ායසද්ධිිං

මනුස්සපථිංඅගමාසි. අථනිංසා අත් යනො වසිංගයමත්වා ‘‘මිංසිංආහර, 

මච්ඡිංආහරා’’තියයනයයනඅත්ථිකායහොති,  ිං ිංආහරායපති. දායසො
‘‘අයිං මිං අත් යනො දාසිං විය කම්මකාරිං විය ච කත්වා ළියළතී’’ති
පලායිත්වා පිතු සන්තිකිං ආගන්ත්වා පි රිං වන්දිත්වා ඨි යකොව ඉමිං
ගාථමාහ– 

106. 

‘‘සුඛිංව මිංජීවන් ිං, පචමානාඋදඤ්චනී; 

යචොරීජායප්පවායදන, ය ලිංයලොණඤ්චයාචතී’’ති. 

 ත්ථ සුඛං ෙත  ං ජීෙන්තන්ති  ා , තුම්හාකිං සන්තියක මිං සුඛිං

ජීවන් ිං. පච ානාති ාපයමානා ළිළයමානා, යිංයිංවාඛාදිතුකාමායහොති, 

 ිං ිංපචමානා.උදකිංඅඤ්චන්තිඑ ායාති උදඤ්චනී, චාටිය ොවාකූපය ො

වාඋදකඋස්සිඤ්චනඝටිකායය ිංනාමිං.සා පනඋදඤ්චනීවිය, උදකිංවිය

ඝටිකා, යයනයයනත්ථිකායහොති,  ිං ිංආකඩ්ඪතියයවාති අත්යථො. යචොරී

ජාෙප්පොයදනාති ‘‘භරියා’’ති නායමන එකා යචොරී මිං මධුරවචයනන

උපලායපත්වා ත්ථයනත්වා යත ංය ොණඤ්ච යඤ්චඅඤ්ඤිංඉච්ඡති,  ිං

සබ්බිං ොචති, දාසිං විය කම්මකාරිං විය ච කත්වා ආහරායපතීති  ස්සා
අගුණිං කයථසි. 

අථනිංයබොධිසත්ය ොඅස්සායසත්වා ‘‘යහොතු,  ා , එහිත්විංයමත් ිං 

භායවහි, කරුණිංභායවහී’’තිචත් ායරොබ්රහ්මවිහායරආචික්ඛි, ආචික්ඛිත්වා 
කසිණපරිකම්මිංආචික්ඛි.යසොනචිරස්යසවඅභිඤ්ඤාචසමාපත්තියයොච
උප්පායදත්වා බ්රහ්මවිහායරභායවත්වාසද්ධිිංපි රාබ්රහ්මයලොයකනිබ්බත්ති. 
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සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජා කිං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනයසොභික්ඛුයසො ාපත්තිඵයලපතිට්ඨහි. 

‘‘ දා ථුල්ලකුමාරිකාව එ රහි ථුල්ලකුමාරිකා. චූළ ාපයසො

උක්කණ්ඨි භික්ඛුඅයහොසි, පි ාපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

උදඤ්චනීජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[107] 7. සාලිත් කජා කවණ්ණනා 

සාධූ යඛො සිප්පකං නා ාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
හිංසපහරනකිං භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කයරයකො සාවත්ථිවාසී
කුලපුත්ය ොසාලිත් කසිප්යප නිප්ඵත්තිිංපත්ය ො. ‘‘සාලිත් කසිප්ප’’න්ති
සක්ඛරාඛිපනසිප්පිං වුච්චති. යසො එකදිවසිං ධම්මිං සුත්වා සාසයන උරිං

දත්වා පබ්බජිත්වා උපසම්පදිං ලභි, න පන සික්ඛාකායමො, න
පටිපත්තිසාධයකොඅයහොසි.යසොඑකදිවසිංඑකිංදහරභික්ඛුිංආදායඅචිරවතිිං 
ගන්ත්වා න්හායිත්වා නදීතීයර අට්ඨාසි.  ස්මිිං සමයය ද්යව යස හිංසා
ආකායසන ගච්ඡන්ති. යසො  ිං දහරිං ආහ ‘‘ඉමිං පච්ඡිමහිංසිං සක්ඛරාය

අක්ඛිම්හි පහරිත්වා පාදමූයල පාය මී’’ති. ඉ යරො ‘‘කථිං පාය ස්සසි, න

සක්ඛිස්සසි පහරිතු’’න්ති ආහ. ඉ යරො ‘‘තිට්ඨතු  ාවස්ස ඔරය ො අක්ඛි, 
පරය ො අක්ඛිම්හි  ිං පහරාමී’’ති. ඉදානි පන ත්විං අසන් ිං කයථසීති.
‘‘ය න හි උපධායරහී’’ති එකිං තිඛිණසක්ඛරිං ගයහත්වා අඞ්ගුලියා 

පරියන්ය කත්වා ස්ස හිංසස්සපච්ඡය ොඛිපි.සා‘‘රු’’න්ති සද්දිංඅකාසි, 
හිංයසො ‘‘පරිස්සයයන භවි බ්බ’’න්ති නිවත්තිත්වා සද්දිං යසොතුිං ආරභි. 
ඉ යරො  ස්මිිං ඛයණ එකිං වට්ටසක්ඛරිං ගයහත්වා  ස්ස නිවත්තිත්වා
ඔයලොයකන් ස්ස පරභායග අක්ඛිිං පහරි. සක්ඛරා ඉ රම්පි අක්ඛිිං
විනිවිජ්ඣිත්වාග ා.හිංයසොමහාරවිං රවන්ය ොපාදමූයලයයවපති. ය ො
 ය ො භික්ඛූ ආගන්ත්වා ගරහිත්වා ‘‘අනනුච්ඡවිකිං ය  ක ’’න්ති සත්ථු

සන්තිකිං යනත්වා ‘‘භන්ය , ඉමිනා ඉදිං නාම ක ’’න්ති  මත්ථිං 

ආයරොයචසුිං. සත්ථා  ිං භික්ඛුිං ගරහිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනයවස

එ ස්මිිංසිප්යප කුසයලො, පුබ්යබපිකුසයලොයයවඅයහොසී’’තිවත්වාඅතී ිං
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
 ස්ස අමච්යචො අයහොසි.  ස්මිිං කායල රඤ්යඤො පුයරොහිය ො අතිමුඛයරො

යහොතිබහුභාණී,  ස්මිිං කයථතුිංආරද්යධඅඤ්යඤඔකාසයමවනලභන්ති.
රාජාචින්ය සි‘‘කදානුයඛොඑ ස්ස වචනුපච්යඡදකිංකඤ්චිලභිස්සාමී’’ති.
යසො ය ොපට්ඨාය ථාරූපිංඑකිංඋපධායරන්ය ො විචරති. ස්මිිංකායල
බාරාණසියිං එයකො ළිඨසප්ළි සක්ඛරාඛිපනසිප්යප නිප්ඵත්තිිං පත්ය ො
යහොති. ගාමදාරකා  ිං රථකිං ආයරොයපත්වා ආකඩ්ඪමානා 

බාරාණසිනගරද්වාරමූයල එයකො විටපසම්පන්යනො මහානියරොයධො අත්ථි, 
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පටුන 

 ත්ථආයනත්වාසම්පරිවායරත්වාකාකණිකාදීනිදත්වා‘‘හත්ථිරූපකිංකර, 
අස්සරූපකිං කරා’’ති වදන්ති. යසො සක්ඛරා ඛිපිත්වා ඛිපිත්වා

නියරොධපණ්යණසු නානාරූපානි දස්යසති, සබ්බානි පණ්ණානි
ඡිද්දාවඡිද්දායනවඅයහසුිං. 

අථ බාරාණසිරාජා උයොනිං ගච්ඡන්ය ො  ිං ඨානිං පාපුණි. 

උස්සාරණාභයයන සබ්යබ දාරකා පලායිිංසු, ළිඨසප්ළි  ත්යථව නිපජ්ජි.
රාජා නියරොධමූලිං පත්වා රයථ නිසින්යනො පත් ානිං ඡිද්ද ාය ඡායිං
කබරකබරිං දිස්වා ඔයලොයකන්ය ො සබ්යබසිං පත් ානිං ඡිද්දභාවිං දිස්වා

‘‘යකයන ානිඑවිංක ානී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ළිඨසප්පිනා, යදවා’’ති.රාජා ‘‘ඉමිං
නිස්සාය බ්රාහ්මණස්ස වචනුපච්යඡදිං කාතුිං සක්කා භවිස්සතී’’ති

චින්ය ත්වා ‘‘කහිං, භයණ, ළිඨසප්ළි’’ති පුච්ඡි. විචිනන් ා මූලන් යර

නිපන්නිංදිස්වා‘‘අයිං, යදවා’’තිආහිංසු.රාජානිං පක්යකොසායපත්වාපරිසිං

උස්සායරත්වා පුච්ඡි ‘‘අම්හාකිං සන්තියක එයකො මුඛරබ්රාහ්මයණො අත්ථි, 
සක්ඛිස්සසි  ිං නිස්සද්දිං කාතු’’න්ති. නාළිමත් ා අජලණ්ඩිකා ලභන්ය ො

සක්ඛිස්සාමි, යදවාති. රාජා ළිඨසප්පිිං ඝරිං යනත්වා අන්ය ොසාණියිං
නිසීදායපත්වා සාණියිං ඡිද්දිං කායරත්වා බ්රාහ්මණස්ස ඡිද්දාභිමුඛිං ආසනිං
පඤ්ඤයපත්වා නාළිමත් ා සුක්ඛා අජලණ්ඩිකා ළිඨසප්පිස්ස සන්තියක
ඨපායපත්වා බ්රාහ්මණිං උපට්ඨානකායල ආග ිං  ස්මිිං ආසයන 

නිසීදායපත්වා කථිං සමුට්ඨායපසි. බ්රාහ්මයණො අඤ්යඤසිං ඔකාසිං අදත්වා
රඤ්ඤා සද්ධිිං කයථතුිං ආරභි. අථස්ස යසො ළිඨසප්ළි සාණිච්ඡිද්යදන
එයකකිං අජලණ්ඩිකිං පච්ඡියිං පයවයසන්ය ො විය  ාලු ලම්හියයව

පාය ති, බ්රාහ්මයණොආග ාග ිංනාළියිංය ලිං පයවයසන්ය ොවියගිලති, 
සබ්බාපරික්ඛයිංගමිිංසු. ස්යස ානාළිමත් ාඅජලණ්ඩිකා කුච්ඡිිංපවිට්ඨා
අඩ්ඪාළ්හකමත් ාඅයහසුිං. 

රාජා  ාසිං පරික්ඛීණභාවිං ඤත්වා ආහ – ‘‘ආචරිය, තුම්යහ 

අතිමුඛර ායනාළිමත් ාඅජලණ්ඩිකාගිලන් ාකඤ්චිනජානිත්ථ, ඉය ො

දානි උත් රි ජීරායපතුිං න සක්ඛිස්සථ. ගච්ඡථ, පියඞ්ගුදකිං පිවිත්වා
ඡඩ්යඩත්වා අත් ානිං අයරොගිං කයරොථා’’ති බ්රාහ්මයණො  ය ො පට්ඨාය 
පිහි මුයඛොවිය හුත්වාකයථන්ය නාපිසද්ධිිංඅකථනසීයලොඅයහොසි.රාජා
‘‘ඉමිනා යම කණ්ණසුඛිං ක ’’න්ති ළිඨසප්පිස්ස ස සහස්සුට්ඨානයක
චතූසුදිසාසුචත් ායරොගායමඅදාසි.යබොධිසත්ය ො රාජානිංඋපසඞ්කමිත්වා

‘‘යදව, සිප්පිං නාම යලොයක පණ්ඩිය හි උග්ගහි බ්බිං, ළිඨසප්පිනා

සාලිත් කමත්ය නාපිඅයිංසම්පත්තිලද්ධා’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ – 

107. 

‘‘සාධුිං යඛොසිප්පකිංනාම, අපියාදිස කීදිසිං; 

පස්සඛඤ්ජප්පහායරන, ලද්ධාගාමාචතුද්දිසා’’ති. 
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පටුන 

 ත්ථ පස්ස ඛඤ්ජප්පහායරනාති පස්ස, මහාරාජ, ඉමිනා

ඛඤ්ජළිඨසප්පිනා අජලණ්ඩිකාපහායරනචතුද්දිසාචත් ායරොගාමාලද්ධා, 
අඤ්යඤසිංසිප්පානිංයකොආනිසිංසපරිච්යඡයදොතිසිප්පගුණිංකයථසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

ළිඨසප්ළි අයිං භික්ඛු අයහොසි, රාජා ආනන්යදො, පණ්ඩි ාමච්යචො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

සාලිත් කජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[108] 8. බාහියජා කවණ්ණනා 

සික්යඛෙය සික්ඛිතබ්බානීතිඉදිංසත්ථායවසාලිිංඋපනිස්සායමහාවයන 
කූටාගාරසාලායිං විහරන්ය ො එකිං ලිච්ඡවිිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කර
ලිච්ඡවිරාජා සද්යධො පසන්යනො බුද්ධප්පමුඛිං භික්ඛුසඞ්ඝිං නිමන්ය ත්වා
අත් යනොනියවසයනමහාදානිං පවත්ය සි.භරියාපනස්සථූලඞ්ගපච්චඞ්ගා
උද්ධුමා කනිමිත් සදිසා අනාකප්පසම්පන්නා අයහොසි. සත්ථා
භත් කච්චාවසායන අනුයමොදනිංකත්වා විහාරිං ගන්ත්වා භික්ඛූනිං ඔවාදිං

දත්වාගන්ධකුටිිංපාවිසි.භික්ඛූධම්මසභායිංකථිං සමුට්ඨායපසුිං‘‘ආවුයසො, 
 ස්සනාමලිච්ඡවිරඤ්යඤො ාවඅභිරූපස්ස ාදිසාභරියා ථූලඞ්ගපච්චඞ්ගා

අනාකප්පසම්පන්නා, කථිංයසො ායසද්ධිිංඅභිරමතී’’ති.සත්ථා ආගන්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, එස ඉදායනව, පුබ්යබපි ථූලසරීරාය එව 
ඉත්ථියාසද්ධිිංඅභිරමී’’තිවත්වාය හියාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
 ස්සඅමච්යචොඅයහොසි.අයථකාජනපදිත්ථීථූලසරීරා අනාකප්පසම්පන්නා
භතිිං කුරුමානා රාජඞ්ගණස්ස අවිදූයරන ගච්ඡමානා සරීරවළඤ්ජළිළි ා
හුත්වා නිවත්ථසාටයකන සරීරිං පටිච්ඡායදත්වා නිසීදිත්වා සරීරවළඤ්ජිං
මුඤ්චිත්වා ඛිප්පයමව උට්ඨාසි.  ස්මිිං ඛයණ බාරාණසිරාජා වා පායනන 

රාජඞ්ගණිං ඔයලොයකන්ය ො  ිං දිස්වා චින්ය සි ‘‘අයිං එවරූයප
අඞ්ගණට්ඨායන සරීරවළඤ්ජිං මුඤ්චමානා හියරොත් ප්පිං අප්පහාය
නිවාසයනයනව පටිච්ඡන්නා හුත්වා සරීරවළඤ්ජිං යමොයචත්වා ඛිප්පිං

උට්ඨි ා, ඉමායනියරොගායභවි බ්බිං, එතිස්සා වත්ථුවිසදිංභවිස්සති, විසයද

පන වත්ථුස්මිිං එයකො පුත්ය ො ලබ්භමායනො විසයදො පුඤ්ඤවා භවිස්සති, 
ඉමිං මයා අග්ගමයහසිිං කාතුිං වට්ටතී’’ති. යසො  ස්සා අපරිග්ගහි භාවිං
ඤත්වා ආහරායපත්වා අග්ගමයහසිට්ඨානිං අදාසි. සා  ස්ස පියා අයහොසි 

මනාපා, නචිරස්යසවඑකිංපුත් ිංවිජායි.යසොපනස්සාපුත්ය ොචක්කවත්තී
රාජා අයහොසි. 

යබොධිසත්ය ො ස්සාසම්පත්තිිංදිස්වා ථාරූපිංවචයනොකාසිං ලභිත්වා

‘‘යදව, සික්ඛි බ්බයුත් කිං නාම සිප්පිං කස්මා න සික්ඛි බ්බිං, යත්ර හි
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නාමායිං මහාපුඤ්ඤා හියරොත් ප්පිං අප්පහාය පටිච්ඡන්නාකායරන
සරීරවළඤ්ජිං කුරුමානාතුම්යහ ආරායධත්වාඑවරූපිංසම්පත්තිිංපත් ා’’ති 

වත්වාසික්ඛි බ්බයුත් කානිංසිප්පානිංවණ්ණිංකයථන්ය ොඉමිංගාථමාහ
– 

108. 

‘‘සික්යඛයෙසික්ඛි බ්බානි, සන්තිසච්ඡන්දියනොජනා; 

බාහියාහිසුහන්යනන, රාජානමභිරාධයී’’ති. 

 ත්ථ සන්තිසච්ඡන්දියනොජනාතිය සු ය සුසිප්යපසුසච්ඡන්දාජනා

අත්ථියයව. බාහිොති බහිජනපයද ජා ා සිංවඩ්ඪා ඉත්ථී. සුහන්යනනාති

හියරොත් ප්පිං අප්පහාය පටිච්ඡන්යනනාකායරන හන්නිං සුහන්නිං නාම, 

ය නසුහන්යනන. රාජාන භිරාධයීතියදවිංඅභිරාධයිත්වාඉමිංසම්පත්තිිං
පත් ාති. එවිංමහාසත්ය ොසික්ඛි බ්බයුත් කානිංසිප්පානිංගුණිංකයථසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

ජයම්පතිකා එ රහිපි ජයම්පතිකාව, පණ්ඩි ාමච්යචො පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

බාහියජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[109] 9. කුණ්ඩකපූවජා කවණ්ණනා 

ෙථන්යනො පුරියසො යහොතීති ඉදිං සත්ථා සාවත්ථියිං විහරන්ය ො
මහාදුග්ග ිං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියඤ්හි කදාචි එකයමව කුලිං 

බුද්ධප්පමුඛස්ස භික්ඛුසඞ්ඝස්ස දානිං යදති, කදාචි තීණි චත් ාරි එකය ො

හුත්වා, කදාචි ගණබන්ධයනන, කදාචි වීථිසභායගන, කදාචි සකලනගරිං
ඡන්දකිං සිංහරිත්වා.  දා පන වීථිභත් ිං නාම අයහොසි. අථ මනුස්සා 
බුද්ධප්පමුඛස්සභික්ඛුසඞ්ඝස්සයාගුිං දත්වා ‘‘ඛජ්ජකිංආහරථා’’තිආහිංසු.
 දා පයනයකො පයරසිං භතිකාරයකො දුග්ග මනුස්යසො  ස්සිං වීථියිං

වසමායනො චින්ය සි ‘‘අහිං යාගුිං දාතුිං න සක්ඛිස්සාමි, ඛජ්ජකිං පන
දස්සාමී’’ති සණ්හසණ්හිං කුණ්ඩකිං වඩ්ඪායපත්වා උදයකන ය යමත්වා
අක්කපණ්යණනයවයඨත්වාකුක්කුයළපචිත්වා‘‘ඉදිං බුද්ධස්සදස්සාමී’’ති
 ිංආදායගන්ත්වාසත්ථුසන්තියකඨිය ො‘‘ඛජ්ජකිං ආහරථා’’තිඑකස්මිිං
වචයන වුත් මත්ය  සබ්බපඨමිං ගන්ත්වා  ිං පූවිං සත්ථු පත්ය  

පතිට්ඨායපසි, සත්ථා අඤ්යඤහි දීයමානිං ඛජ්ජකිං අග්ගයහත්වා  යමව
පූවඛජ්ජකිං පරිභුඤ්ජි. 

 ස්මිිංයයව පන ඛයණ ‘‘සම්මාසම්බුද්යධන කර මහාදුග්ග ස්ස
කුණ්ඩකඛජ්ජකිං අජිගුච්ඡිත්වා අම ිං විය පරිභුත් ’’න්ති සකලනගරිං 
එකයකොලාහලිං අයහොසි. රාජරාජමහාමත් ාදයයො අන් මයසො යදොවාරියක
උපාදාය සබ්යබව සන්නිපතිත්වා සත්ථාරිං වන්දිත්වා මහාදුග්ග ිං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා පයරොසතෙග්ය ො 

371 

පටුන 

උපසඞ්කමිත්වා‘‘හන්දයභො, ස ිං ගයහත්වා, ද්යවස ානිගයහත්වා, පඤ්ච
ස ානි ගයහත්වා අම්හාකිං පත්තිිං යදහී’’ති වදිිංසු. යසො ‘‘සත්ථාරිං
පටිපුච්ඡිත්වාජානිස්සාමී’’තිසත්ථුසන්තිකිංගන්ත්වා  මත්ථිංආයරොයචසි.
සත්ථා‘‘ධනිංගයහත්වාවාඅග්ගයහත්වාවාසබ්බසත් ානිංපත්තිිං යදහී’’ති
ආහ.යසොධනිංගයහතුිංආරභි.මනුස්සාදිගුණචතුග්ගුණඅට්ඨගුණාදිවයසන
දදන් ා නවහිරඤ්ඤයකොටියයො අදිංසු. සත්ථා අනුයමොදනිංකත්වා විහාරිං
ගන්ත්වා භික්ඛූහි වත්ය  දස්සිය  සුගය ොවාදිං දත්වා ගන්ධකුටිිං පාවිසි.
රාජා සායන්හසමයය මහාදුග්ග ිං පක්යකොසායපත්වා යසට්ඨිට්ඨායනන
පූයජසි. 

භික්ඛූ ධම්මසභායිං කථිං සමුට්ඨායපසුිං ‘‘ආවුයසො, සත්ථා 

මහාදුග්ගය න දින්නිං කුණ්ඩකපූවිං අජිගුච්ඡන්ය ො අම ිං විය පරිභුඤ්ජි, 
මහාදුග්ගය ොපි බහුධනඤ්ච යසට්ඨිට්ඨානඤ්ච ලභිත්වා මහාසම්පත්තිිං

පත්ය ො’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනවමයා අජිගුච්ඡන්ය න ස්සකුණ්ඩකපූයවොපරිභුත්ය ො, පුබ්යබපි

රුක්ඛයදව ාය හුත්වා පරිභුත්ය ොයයව,  දාපි යචස මිං නිස්සාය
යසට්ඨිට්ඨානිංඅලත්යථවා’’තිවත්වාඅතී ිං ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
එකස්මිිංඨායනඑරණ්ඩරුක්යඛරුක්ඛයදව ාහුත්වානිබ්බත්ති. දා ස්මිිං
ගාමයක මනුස්සායදව ාමඞ්ගලිකායහොන්ති.අයථකස්මිිංඡයණසම්පත්ය 
මනුස්සාඅත් යනො අත් යනොරුක්ඛයදව ානිංබලිකම්මිංඅකිංසු.අයථයකො
දුග්ග මනුස්යසො ය  මනුස්යස රුක්ඛයදව ා පටිජග්ගන්ය  දිස්වා එකිං
එරණ්ඩරුක්ඛිං පටිජග්ගි. ය  මනුස්සා අත් යනො අත් යනො යදව ානිං
නානප්පකාරානි මාලාගන්ධවියලපනාදීනි යචව ඛජ්ජයභොජ්ජානි ච ආදාය
ගච්ඡිිංසු.යසොපනකුණ්ඩකපූවඤ්යචවඋළුඞ්යකනචඋදකිංආදාය ගන්ත්වා
එරණ්ඩරුක්ඛස්ස අවිදූයර ඨත්වා චින්ය සි ‘‘යදව ා නාම දිබ්බඛජ්ජකානි 

ඛාදන්ති, මය්හිං යදව ා ඉමිං කුණ්ඩකපූවිං න ඛාදිස්සති, කිං ඉමිං 

අකාරයණන නායසමි, අහයමව නිං ඛාදිස්සාමී’’ති  ය ොව නිවත්ති.

යබොධිසත්ය ො ඛන්ධවිටයප ඨත්වා ‘‘යභො පුරිස, සයච ත්විං ඉස්සයරො

භයවය්යාසි, මය්හිංමධුරඛජ්ජකිං දයදයොසි. ත්විංපන දුග්ගය ො, අහිං ව

පූවිං න ඛාදිත්වා අඤ්ඤිං කිං ඛාදිස්සාමි, මා යම යකොට්ඨාසිං නායසහී’’ති
වත්වාඉමිංගාථමාහ– 

109. 

‘‘යථන්යනොපුරියසොයහොති,  ථන්නා ස්සයදව ා; 

ආහයර ිංකුණ්ඩපූවිං, මායමභාගිංවිනාසයා’’ති. 
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 ත්ථ ෙථන්යනොති යථාරූපයභොජයනො යහොති. තථන්නාති  ස්ස

පුරිසස්සයදව ාපි ථාරූපයභොජනාවයහොති. ආහයරතංකුණ්ඩපූෙන්තිඑ ිං

කුණ්ඩයකනපක්කපූවිංආයනහි, මය්හිං භාගිංමාවිනායසහීති. 

යසො නිවත්තිත්වා යබොධිසත් ිං ඔයලොයකත්වා බලිකම්මමකාසි. 

යබොධිසත්ය ො  ය ො ඔජිං පරිභුඤ්ජිත්වා ‘‘පුරිස, ත්විං කමත්ථිං මිං

පටිජග්ගසී’’ති ආහ. ‘‘දුග්ගය ොම්හි, සාමි,  ිං නිස්සාය දුග්ග භාවය ො

මුච්චිතුකාම ාය පටිජග්ගාමී’’ති. ‘‘යභො පුරිස, මා චින් යි,  යා

ක ඤ්ඤුස්ස ක යවදියනො පූජා ක ා, ඉමිං එරණ්ඩිං පරික්ඛිපිත්වා
නිධිකුම්භියයො ගීවාය ගීවිං ආහච්චඨි ා. ත්විං රඤ්යඤො ආචික්ඛිත්වා

සකයටහි ධනිං ආහරායපත්වා රාජඞ්ගයණ රාසිිං කායරහි, රාජා ය  

තුස්සිත්වායසට්ඨිට්ඨානිංදස්සතී’’තිවත්වායබොධිසත්ය ොඅන් රධායි.යසො
 ථා අකාසි. රාජාපි  ස්ස යසට්ඨිට්ඨානිං අදාසි. ඉති යසො යබොධිසත් ිං
නිස්සාය මහාසම්පත්තිිංපත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

දුග්ගය ො එ රහි දුග්ගය ොව, එරණ්ඩරුක්ඛයදව ා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

කුණ්ඩකපූවජා කවණ්ණනානවමා. 

[110] 10. සබ්බසිංහාරකපඤ්හජා කවණ්ණනා 

සබ්බසංහාරයකො නත්ථීති අයිං සබ්බසිංහාරකපඤ්යහො සබ්බාකායරන 
උමඞ්ගජා යකආවිභවිස්සතීති. 

සබ්බසිංහාරකපඤ්හජා කවණ්ණනාදසමා. 

පයරොස වග්යගොඑකාදසයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

පයරොස ම්පිපණ්ණිකිං, යවරීචමිත් වින්දකිං; 

දුබ්බලඤ්චඋදඤ්චනී, සාලිත් ම්පිචබාහියිං; 
කුණ්ඩකපූවසබ්බසිංහාරකන්ති. 
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12. හංචිෙග්ය ො 

[111] 1. ගද්රභපඤ්හජා කවණ්ණනා 

හංචි තුෙංඑෙ ඤ්ඤසීතිඅයම්පිගද්රභපඤ්යහො  හාඋ ඞ් ජාතයකයයව

(ජා.2.22.590ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

ගද්රභපඤ්හජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[112] 2. අමරායදවීපඤ්හජා කවණ්ණනා 

යෙනසත්තුබි ඞ් ාචාතිඅයම්පි අමරායදවිපඤ්යහොනාම ත්යථවආවි
භවිස්සති. 

අමරායදවීපඤ්හජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[113] 3. සිඞ්ගාලජා කවණ්ණනා 

සද්දහාසි සිඞ් ා ස්සාතිඉදිංසත්ථායවළුවයනවිහරන්ය ොයදවදත් ිං
ආරබ්භ කයථසි.  ස්මිඤ්හි සමයය භික්ඛූ ධම්මසභායිං සන්නිපතිත්වා 

‘‘ආවුයසො, යදවදත්ය නපඤ්චභික්ඛුස ානිආදායගයාසීසිංගන්ත්වා ‘යිං

සමයණො යගො යමො කයරොති, න යසො ධම්යමො. යමහිං කයරොමි, අයයමව
ධම්යමො’තිය භික්ඛූඅත් යනොලද්ධිිං ගාහායපත්වාඨානප්පත් ිංමුසාවාදිං
කත්වාසඞ්ඝිංභින්දිත්වාඑකසීමායද්යව උයපොසථාක ා’’තියදවදත් ස්ස

අගුණකථිංකයථන් ානිසීදිිංසු.සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, 

එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, 

භික්ඛයව, යදවදත්ය ොඉදායනවමුසාවාදී, පුබ්යබපිමුසාවාදීයයවා’’ති වත්වා
අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
සුසානවයනරුක්ඛයදව ා හුත්වා නිබ්බත්ති.  දා බාරාණසියිං නක්ඛත් ිං
ඝුට්ඨිං අයහොසි. මනුස්සා ‘‘යක්ඛබලිකම්මිං කයරොමා’’ති ය සු ය සු 

චච්චරරච්ඡාදිට්ඨායනසුමච්ඡමිංසාදීනිවිප්පකරිත්වාකපාලයකසුබහුිංසුරිං 
ඨපයිිංසු. අයථයකො සිඞ්ගායලො අඩ්ඪරත් සමයය නිද්ධමයනන නගරිං
පවිසිත්වාමච්ඡමිංසිං ඛාදිත්වාසුරිංපිවිත්වාපුන්නාගගච්ඡන් රිංපවිසිත්වා
යාව අරුණුග්ගමනා නිද්දිං ඔක්කමි. යසො පබුජ්ඣිත්වා ආයලොකිං දිස්වා
‘‘ඉදානි නික්ඛමිතුිං න සක්කා’’ති මග්ගසමීපිං ගන්ත්වා අදිස්සමායනො
නිපජ්ජිත්වා අඤ්යඤ මනුස්යස දිස්වාපි කඤ්චි අවත්වා එකිං බ්රාහ්මණිං
මුඛයධොවනත්ථායගච්ඡන් ිංදිස්වාචින්ය සි‘‘බ්රාහ්මණා නාමධනයලොලා

යහොන්ති, ඉමිං ධයනන පයලොයභත්වා යථා මිං උපකච්ඡකන් යර කත්වා 

උත් රාසඞ්යගන පටිච්ඡායදත්වානගරානීහරති,  ථාකරිස්සාමී’’ති. යසො

මනුස්සභාසාය ‘‘බ්රාහ්මණා’’ති ආහ. යසො නිවත්තිත්වා ‘‘යකො මිං

පක්යකොසතී’’ති ආහ. ‘‘අහිං, බ්රාහ්මණා’’ති. ‘‘කිංකාරණා’’ති. ‘‘බ්රාහ්මණ, 
මය්හිං ද්යව කහාපණස ානි අත්ථි. සයච මිං උපකච්ඡකන් යර කත්වා
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උත් රාසඞ්යගන පටිච්ඡායදත්වා යථා න යකොචි පස්සති,  ථා නගරා

නික්ඛායමතුිං සක්යකොසි, තුය්හිං ය  කහාපයණ දස්සාමී’’ති. බ්රාහ්මයණො 
ධනයලොයභන ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා  ිං  ථා කත්වා ආදාය නගරා

නික්ඛමිත්වා යථොකිං අගමාසි. අථ නිං සිඞ්ගායලො පුච්ඡි ‘‘ක රට්ඨානිං, 

බ්රාහ්මණා’’ති? ‘‘අසුකිංනාමා’’ති. ‘‘අඤ්ඤිංයථොකිංඨානිංගච්ඡා’’ති.එවිං
පුනප්පුනිංවදන්ය ොමහාසුසානිංපත්වා‘‘ඉධ මිංඔ ායරහී’’ති ආහ. ත්ථ

නිං ඔ ායරසි. අථ සිඞ්ගායලො ‘‘ය න හි, බ්රාහ්මණ, උත් රිසාටකිං

පත්ථරා’’ති ආහ. යසො ධනයලොයභන ‘‘සාධූ’’ති පත්ථරි. අථ නිං ‘‘ඉමිං
රුක්ඛමූලිං ඛණාහී’’ති පථවිඛණයන යයොයජත්වා බ්රාහ්මණස්ස
උත් රිසාටකිංඅභිරුය්හචතූසුකණ්යණසුචමජ්යඣචාතිපඤ්චසු ඨායනසු
සරීරනිස්සන්දිං පාය ත්වා මක්යඛත්වා යචව ය යමත්වා ච සුසානවනිං
පාවිසි. යබොධිසත්ය ොරුක්ඛවිටයපඨත්වාඉමිංගාථමාහ– 

113. 

‘‘සද්දහාසිසිඞ්ගාලස්ස, සුරාළි ස්සබ්රාහ්මණ; 

සිප්පිකානිංස ිංනත්ථි, කුය ොකිංසස ාදුයව’’ති. 

 ත්ථ සද්දහාසීතිසද්දහසි, අයයමවවා පායඨො, පත්තියායසීතිඅත්යථො. 

සිප්පිකානංසතංනත්ථීති එ ස්සහිසිප්පිකාස ම්පිනත්ථි. කුයතොකංසසතා

දුයෙති ද්යවකහාපණස ානිපනස්සකුය ොඑවාති. 

යබොධිසත්ය ො ඉමිං ගාථිං වත්වා ‘‘ගච්ඡ, බ්රාහ්මණ,  ව සාටකිං
යධොවිත්වා න්හායිත්වා අත් යනො කම්මිං කයරොහී’’ති වත්වා අන් රධායි.
බ්රාහ්මයණො  ථා කත්වා ‘‘වඤ්චිය ො ව ම්හී’’ති යදොමනස්සප්පත්ය ො 
පක්කාමි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

සිඞ්ගායලොයදවදත්ය ොඅයහොසි, රුක්ඛයදව ාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සිඞ්ගාලජා කවණ්ණනා තියා. 

[114] 4. මි චින්තීජා කවණ්ණනා 

බහුචින්තී අප්පචින්තීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො ද්යව
මහල්ලකත්යථයර ආරබ්භ කයථසි. ය  කර ජනපයද එකස්මිිං 
අරඤ්ඤාවායස වස්සිං වසිත්වා ‘‘සත්ථු දස්සනත්ථාය ගච්ඡිස්සාමා’’ති

පායථයෙිං සජ්යජත්වා ‘‘අජ්ජ ගච්ඡාම, ස්යව ගච්ඡාමා’’ති මාසිං

අතික්කායමත්වා පුන පායථයෙිං සජ්යජත්වා  යථව මාසිං, පුන මාසන්ති
එවිං අත් යනො කුසී භායවන යචව නිවාසට්ඨායන ච අයපක්ඛාය  යයො
මායසඅතික්කායමත්වා  ය ො නික්ඛම්මයජ වනිංගන්ත්වාසභාගට්ඨායන
පත් චීවරිංපටිසායමත්වාසත්ථාරිං පස්සිිංසු.අථයනභික්ඛූපුච්ඡිිංසු‘‘චිරිං

යවො, ආවුයසො, බුද්ධුපට්ඨානිං අකයරොන් ානිං, කස්මාඑවිංචිරායිත්ථා’’ති? 
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ය   මත්ථිං ආයරොයචසුිං. අථ යනසිං යසො ආලසියකුසී භායවො 
භික්ඛුසඞ්යඝ පාකයටො ජාය ො. ධම්මසභායම්පි ය සිං භික්ඛූනයමව

ආලසියභාවිංනිස්සායකථිංසමුට්ඨායපසුිං.සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති 

වුත්ය  ය  පක්යකොසායපත්වා ‘‘සච්චිං කර තුම්යහ, භික්ඛයව, අලසා

කුසී ා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘සච්චිං, භන්ය ’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනයවය  අලසා, පුබ්යබපි අලසා යචව නිවාසට්ඨායන ච සාලයා
සායපක්ඛා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  බාරාණසිනදියිං 

 යයො මච්ඡා අයහසුිං, බහුචින්තී, අප්පචින්තී, මි චින්තීති ය සිං නාමානි.
ය  අරඤ්ඤය ො මනුස්සපථිං ආගමිිංසු.  ත්ථ මි චින්තී ඉ යර ද්යව

එවමාහ ‘‘අයිං මනුස්සපයථො නාම සාසඞ්යකො සප්පටිභයයො, යකවට්ටා

නානප්පකාරානි ජාලකුමිනාදීනි ඛිපිත්වා මච්යඡ ගණ්හන්ති, මයිං
අරඤ්ඤයමව ගච්ඡාමා’’ති. ඉ යර ද්යව ජනා අලස ාය යචව

ආමිසගිද්ධ ාය ච ‘‘අජ්ජ ගච්ඡාම, ස්යව ගච්ඡාමා’’ති  යයො මායස 
අතික්කායමසුිං.අථයකවට්ටානදියිංජාලිංඛිපිිංසු.බහුචින්තීචඅප්පචින්තීච
යගොචරිං ගණ්හන් ා පුරය ො ගච්ඡන්ති. ය  අත් යනො අන්ධබාල ාය
ජාලගන්ධිං අසල්ලක්යඛත්වා ජාලකුච්ඡියමව පවිසිිංසු. මි චින්තී පච්ඡය ො
ආගච්ඡන්ය ො ජාලගන්ධිං සල්ලක්යඛත්වා ය සඤ්ච ජාලකුච්ඡිිං
පවිට්ඨභාවිං ඤත්වා ‘‘ඉයමසිං කුසී ානිං අන්ධබාලානිං ජීවි දානිං 
දස්සාමී’’තිචින්ය ත්වාබහිපස්යසනජාලකුච්ඡිට්ඨානිංගන්ත්වාජාලකුච්ඡිිං 
ඵායලත්වානික්ඛන් සදියසොහුත්වාඋදකිංආලුයළන්ය ොජාලස්සපුරය ො
පතිත්වා පුන ජාලකුච්ඡිිං පවිසිත්වා පච්ඡිමභායගන ඵායලත්වා
නික්ඛන් සදියසො උදකිං ආලුයළන්ය ො පච්ඡිමභායග පති. යකවට්ටා
‘‘මච්ඡා ජාලිං ඵායලත්වා ග ා’’ති මඤ්ඤමානා ජාලයකොටියිං ගයහත්වා
උක්ඛිපිිංසු.ය ද්යවපිමච්ඡාජාලය ොමුච්චිත්වාඋදයකපතිිංසු.ඉතිය හි 
මි චින්තිිංනිස්සායජීවි ිංලද්ධිං. 

සත්ථා ඉමිංඅතී ිංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්යධො හුත්වාඉමිංගාථමාහ– 

114. 

‘‘බහුචින්තී අප්පචින්තී, උයභොජායල අබජ්ඣයර; 

මි චින්තීපයමොයචසි, උයභො ත්ථසමාග ා’’ති. 

 ත්ථ බහුචින්තීතිබහුචින් න ාය වි ක්කබහුල ායඑවිංලද්ධනායමො.

ඉ යරසුපි ද්වීසු අයයමව නයයො. උයභො තත්ථ ස ා තාති මි චින්තිිං
නිස්සාය ලද්ධජීවි ා  ත්ථ උදයක පුන උයභොපි ජනා මි චින්තිනා සද්ධිිං
සමාග ාතිඅත්යථො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා හංචිෙග්ය ො 
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එවිංසත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාසච්චානිපකායසත්වාජා කිං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායන මහල්ලකා භික්ඛූ යසො ාපත්තිඵයල

පතිට්ඨහිිංසු. දා බහුචින්තීචඅප්පචින්තීචඉයමද්යවඅයහසුිං, මි චින්තී
පනඅහයමව අයහොසින්ති. 

මි චින්තීජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[115] 5. අනුසාසිකජා කවණ්ණනා 

ොෙඤ්යඤ  නුසාසතීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
අනුසාසිකිංභික්ඛුනිිංආරබ්භකයථසි.සාකරසාවත්ථිවාසිනීඑකා කුලධීහ ා
පබ්බජිත්වා උපසම්පන්නකාලය ො පට්ඨාය සමණධම්යම අනනුයුත් ා

ආමිසගිද්ධා හුත්වා යත්ථ අඤ්ඤා භික්ඛුනියයො න ගච්ඡන්ති,  ාදියස 
නගරස්ස එකයදයස පිණ්ඩාය චරති. අථස්සා මනුස්සා පණී පිණ්ඩපා ිං 
යදන්ති. සා රස ණ්හාය බජ්ඣිත්වා ‘‘සයච ඉමස්මිිං පයදයස අඤ්ඤාපි

භික්ඛුනියයො පිණ්ඩාය චරිස්සන්ති, මය්හිං ලායභො පරිහායිස්සති. යථා එ ිං

පයදසිං අඤ්ඤා නාගච්ඡන්ති, එවිං මයා කාතුිං වට්ටතී’’ති චින්ය ත්වා

භික්ඛුනූපස්සයිංගන්ත්වා ‘‘අයයෙ, අසුකට්ඨායනචණ්යඩොහත්ථී, චණ්යඩො

අස්යසො, චණ්යඩොයමණ්යඩො, චණ්යඩො කුක්කුයරොචරති, සපරිස්සයට්ඨානිං, 
මා ත්ථපිණ්ඩායචරිත්ථා’’තිභික්ඛුනියයො අනුසාසති. ස්සාවචනිංසුත්වා
එකා භික්ඛුනීපි  ිං පයදසිං ගීවිං පරිවත්ය ත්වා න ඔයලොයකසි.  ස්සා
එකස්මිිං දිවයස  ස්මිිං පයදයස පිණ්ඩාය චරන්තියා යවයගයනකිං යගහිං
පවිසන්තියා චණ්යඩො යමණ්ඩයකො පහරිත්වා ඌරුට්ඨිකිං භින්දි. මනුස්සා
යවයගන උපධාවිත්වා ද්විධා භින්නිං ඌරුට්ඨිකිං එකය ො බන්ධිත්වා  ිං 
භික්ඛුනිිංමඤ්යචනාදායභික්ඛුනූපස්සයිංනයිිංසු.භික්ඛුනියයො‘‘අයිංඅඤ්ඤා 
භික්ඛුනියයො අනුසාසිත්වා සයිං  ස්මිිං පයදයස චරන්තී ඌරුට්ඨිකිං
භින්දායපත්වා ආග ා’’ති පරිහාසිං අකිංසු.  ම්පි  ාය ක කාරණිං න
චිරස්යසවභික්ඛුසඞ්යඝපාකටිං අයහොසි. 

අයථකදිවසිංධම්මසභායිංභික්ඛූ ‘‘ආවුයසො, අසුකාඅනුසාසිකාභික්ඛුනී
අඤ්ඤිං අනුසාසිත්වා සයිං  ස්මිිං පයදයස චරමානා චණ්යඩන 

යමණ්ඩයකන ඌරුිං භින්දායපසී’’ති  ස්සා අගුණකථිං කයථසුිං. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා‘‘ඉමායනාමා’’ති වුත්ය ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපසා

අඤ්යඤ අනුසාසතියයව, සයිං පන න වත් ති, නිච්චකාලිං දුක්ඛයමව
අනුයභොතී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
අරඤ්යඤ සකුණයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො සකුණයජට්ඨයකො
හුත්වා අයනකසකුණසහස්සපරිවායරො හිමවන් ිං පාවිසි.  ස්ස  ත්ථ
වසනකායල එකා චණ්ඩසකුණිකා මහාවත් නිමග්ගිං ගන්ත්වා යගොචරිං
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ගණ්හාති. සා  ත්ථ සකයටහි පති ානි වීහිමුග්ගබීජාදීනි ලභිත්වා ‘‘යථා

ඉදානි ඉමිං පයදසිං අඤ්යඤ සකුණා නාගච්ඡන්ති,  ථා කරිස්සාමී’’ති
චින්ය ත්වා සකුණසඞ්ඝස්ස ඔවාදිං යදති ‘‘වත් නිමහාමග්යගො නාම 

සප්පටිභයයො, හත්ථිඅස්සාදයයො යචව චණ්ඩයගොණයුත් යානාදීනි ච

සඤ්චරන්ති, සහසා උප්පතිතුම්පි න සක්කා යහොති, න  ත්ථ

ගන් බ්බ’’න්ති.සකුණසඞ්යඝො ස්සා ‘‘අනුසාසිකා’’ය වනාමිංඅකාසි. 

සා එකදිවසිං වත් නිමහාමග්යග චරන්තී අතිමහායවයගන
ආගච්ඡන් ස්ස යානස්ස සද්දිං සුත්වා නිවත්තිත්වා ඔයලොයකත්වා ‘‘දූයර 

 ාවා’’ති චරතියයව. අථනිං යානිං වා යවයගන සීඝයමව සම්පාපුණි, සා

උට්ඨාතුිං නාසක්ඛි, චක්යකන ද්විධා ඡින්දිත්වා ග ා. සකුණයජට්ඨයකො

සකුයණ සමායනන්ය ො  ිං අදිස්වා ‘‘අනුසාසිකා න දිස්සති, උපධායරථ
න’’න්තිආහ. සකුණාඋපධායරන් ා  ිං මහාමග්යග ද්විධා ඡින්නිං දිස්වා
සකුණයජට්ඨකස්සආයරොයචසුිං.සකුණයජට්ඨයකො‘‘සාඅඤ්ඤා සකුණිකා
වායරත්වාසයිං ත්ථචරමානාද්විධාඡින්නා’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 
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‘‘යායඤ්යඤ මනුසාසති, සයිංයලොලුප්පචාරිනී; 

සායිංවිපක්ඛිකායසති, හ ාචක්යකනසාසිකා’’ති. 

 ත්ථ ොෙඤ්යඤ  නුසාසතීති යකායරො පදසන්ධිකයරො, යා අඤ්යඤ

අනුසාසතීති අත්යථො. සෙං ය ොලුප්පචාරිනීති අත් නා යලොලුප්පචාරිනී

සමානා. සාෙං විපක්ඛිකා යසතීතිසා එසා විහ පක්ඛා හුත්වා මහාමග්යග 

සයති. හතාචක්යකනසාසිකාතියානචක්යකනහ ාසාසිකා සකුණිකාති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

අනුසාසිකාසකුණිකාඅයිංඅනුසාසිකාභික්ඛුනීඅයහොසි, සකුණයජට්ඨයකො
පනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

අනුසාසිකජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[116] 6. දුබ්බචජා කවණ්ණනා 

අතිකර කරාචරිොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං

දුබ්බචභික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි.  ස්ස වත්ථු නවකනිපාය  ගිජ්ඣජාතයක 

(ජා. 1.9.1 ආදයයො)ආවි භවිස්සති. සත්ථා පන  ිං භික්ඛුිංආමන්ය ත්වා

‘‘භික්ඛු න ත්විං ඉදායනව දුබ්බයචො, පුබ්යබපි දුබ්බයචොයයව. 
දුබ්බචභායවයනව පණ්ඩි ානිං ඔවාදිං අකයරොන්ය ො සත්තිප්පහායරන
ජීවි ක්ඛයිං පත්ය ොසී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
ලඞ්ඝනටකයයොනියිං පටිසන්ධිිං ගයහත්වා වයප්පත්ය ො පඤ්ඤවා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා හංචිෙග්ය ො 

378 

පටුන 

උපායකුසයලො අයහොසි. යසො එකස්ස ලඞ්ඝනකස්ස සන්තියක
සත්තිලඞ්ඝනසිප්පිං සික්ඛිත්වා ආචරියයන සද්ධිිං සිප්පිං දස්යසන්ය ො

විචරති.ආචරියයොපනස්සචතුන්නිංයයව සත්තීනිංලඞ්ඝනසිප්පිංජානාති, න
පඤ්චන්නිං. යසො එකදිවසිං එකස්මිිං ගාමයක සිප්පිං දස්යසන්ය ො
සුරාමදමත්ය ො ‘‘පඤ්ච සත්තියයො ලඞ්ඝිස්සාමී’’ති පටිපාටියා ඨයපසි. අථ

නිංයබොධිසත්ය ොආහ‘‘ආචරිය, ත්විං පඤ්චසත්තිලඞ්ඝනසිප්පිංනජානාසි, 

එකිංසත්තිිංහර.සයචලඞ්ඝිස්සසි, පඤ්චමාය සත්තියාවිද්යධොමරිස්සසී’’ති.
යසොසුට්ඨුමත්  ාය‘‘ත්වඤ්හිමය්හිංපමාණිංන ජානාසී’’ති ස්සවචනිං
අනාදියිත්වාච ස්යසොලඞ්ඝිත්වාපඤ්චමාය සත්තියාදණ්ඩයකමධුකපුප්ඵිං
වියආවුය ොපරියදවමායනොනිපජ්ජි. අථ නිංයබොධිසත්ය ො ‘‘පණ්ඩි ානිං

වචනිංඅකත්වාඉමිංබෙසනිංපත්ය ොසී’’තිඉමිංගාථමාහ – 

116. 

‘‘අතිකරමකරාචරිය, මය්හම්යප ිංන රුච්චති; 

චතුත්යථලඞ්ඝයිත්වාන, පඤ්චමායසිආවුය ො’’ති. 

 ත්ථ අතිකර කරාචරිොති ආචරිය අජ්ජ ත්විං අතිකරිං අකරි, 

අත් යනොකරණය ොඅතියරකිංකරණිංඅකරීතිඅත්යථො.  ය්හම්යපතංන

රුච්චතීතිමය්හිංඅන්ය වාසිකස්සපිසමානස්සඑ ිං  වකරණිංනරුච්චති, 

ය න ය  අහිං පඨමයමවකයථසින්ති දීයපති. චතුත්යථ  ඞ්ඝයිත්ොනාති

චතුත්යථ සත්තිථයල අපතිත්වා අත් ානිං ලඞ්ඝයිත්වා. පඤ්ච ාෙසි

ආවුයතොතිපණ්ඩි ානිං වචනිං අග්ගණ්හන්ය ො ඉදානි පඤ්චමාය සත්තියා
ආවුය ොසීති.ඉදිංවත්වාආචරියිංසත්තිය ො අපයනත්වාකත් බ්බයුත් කිං
අකාසි. 

සත්ථාඉමිංඅතී ිංආහරිත්වාජා කිංසයමොධායනසි–‘‘ දාආචරියයො

අයිං දුබ්බයචොඅයහොසි, අන්ය වාසියකොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

දුබ්බචජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[117] 7. තිත්තිරජා කවණ්ණනා 

අච්චුග් තාතිබ තාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො යකොකාලිකිං

ආරබ්භ කයථසි.  ස්ස වත්ථු ය රසකනිපාය  තක්කාරිෙජාතයක (ජා.

1.13.104ආදයයො)ආවිභවිස්සති.සත්ථාපන ‘‘න, භික්ඛයව, යකොකාලියකො

ඉදායනව අත් යනො වාචිං නිස්සාය නට්යඨො, පුබ්යබපි නට්යඨොයයවා’’ති
වත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
උදිච්චබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො  ක්කසිලායිං
සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා කායම පහාය ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා
පඤ්චාභිඤ්ඤා අට්ඨ සමාපත්තියයො නිබ්බත්ය සි. හිමවන් ප්පයදයස



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා හංචිෙග්ය ො 

379 

පටුන 

සබ්යබොඉසිගයණොසන්නිපතිත්වා ිංඔවාදාචරියිංකත්වාපරිවායරසි.යසො 
පඤ්චන්නිං ඉසිස ානිං ඔවාදාචරියයො හුත්වා ඣානකීළිං කීළන්ය ො
හිමවන්ය  වසති.  දා එයකො යචත්ථ පණ්ඩුයරොගී  ාපයසො කුඨාරිිං
ගයහත්වා කට්ඨිං ඵායලති. අයථයකො මුඛර ාපයසො  ස්ස සන්තියක

නිසීදිත්වා‘‘ඉධපහාරිංයදහි, ඉධපහාරිංයදහී’’ති  ිං  ාපසිංයරොයසසි.යසො
කුජ්ඣිත්වා ‘‘න දානි යම ත්විං දාරුඵාලනසිප්පිං සික්ඛාපනකාචරියයො’’ති
තිණ්හිං කුඨාරිිං උක්ඛිපිත්වා නිං එකප්පහායරයනව ජීවි ක්ඛයිං පායපසි.
යබොධිසත්ය ො ස්සසරීරකච්චිංකායරසි. දාඅස්සමය ොඅවිදූයරඑකස්මිිං 
වම්මිකපායද එයකො තිත්තියරො වසති. යසො සායිං පා ිං  ස්මිිං
වම්මිකමත්ථයක ඨත්වා මහාවස්සි ිං වස්සති.  ිං සුත්වා එයකො ලුද්දයකො
‘‘තිත්තියරනභවි බ්බ’’න්ති චින්ය ත්වාසද්දසඤ්ඤාය ත්ථගන්ත්වා ිං
වධිත්වාආදායගය ො. 

යබොධිසත්ය ො  ස්ස සද්දිං අසුණන්ය ො ‘‘අසුකට්ඨායන තිත්තියරො 

වසති, කිං නු යඛො  ස්ස සද්යදො න සූයතී’’ති  ාපයස පුච්ඡි. ය   ස්ස
 මත්ථිං ආයරොයචසුිං. යසො උයභොපි  ානි කාරණානි සිංසන්යදත්වා
ඉසිගණමජ්යඣඉමිංගාථමාහ– 

117. 

‘‘අච්චුග්ග ාතිබල ා, අතියවලිංපභාසි ා; 

වාචාහනතිදුම්යමධිං, තිත්තිරිංවාතිවස්සි ’’න්ති. 

 ත්ථ අච්චුග් තාති අතිඋග්ග ා. අතිබ තාති පුනප්පුනිං භාසයනන

අතිබලසභාවා. අතියෙ ං පභාසිතාතිඅතික්කන් යවලාපමාණාතික්කයමන

භාසි ා. තිත්තිරං ොතිෙස්සිතන්ති යථා තිත්තිරිං අතිවස්සි ිං හනති,  ථා 
එවරූපාවාචාදුම්යමධිංබාලපුග්ගලිංහනතීති. 

එවිං යබොධිසත්ය ො ඉසිගණස්ස ඔවාදිං දත්වා චත් ායරො බ්රහ්මවිහායර 
භායවත්වාබ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, යකොකාලියකො ඉදායනව අත් යනො වචනිං

නිස්සාය නට්යඨො, පුබ්යබපි නට්යඨොයයවා’’ති වත්වා ඉමිං ධම්මයදසනිං 
ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා මුඛර ාපයසො යකොකාලියකො

අයහොසි, ඉසිගයණොබුද්ධපරිසා, ගණසත්ථාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

තිත්තිරජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[118] 8. වට්ටජා කවණ්ණනා 

නාචින්තෙන්යතො පුරියසොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො 
උත් රයසට්ඨිපුත් ිංආරබ්භකයථසි. සාවත්ථියිංකරඋත් රයසට්ඨිනාම
අයහොසි මහාවිභයවො.  ස්ස භරියාය කුච්ඡියිං එයකො පුඤ්ඤවා සත්ය ො
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බ්රහ්මයලොකා චවිත්වා පටිසන්ධිිං ගයහත්වා වයප්පත්ය ො අභිරූයපො
පාසාදියකො අයහොසි බ්රහ්මවණ්ණී. අථ එකදිවසිං සාවත්ථියිංකත්තිකඡයණ
නක්ඛත්ය  ඝුට්යඨ සබ්යබො යලොයකොනක්ඛත් නිස්සිය ො අයහොසි.  ස්ස
සහායකා අඤ්යඤ යසට්ඨිපුත් ා සපජාපතිකා අයහසුිං.
උත් රයසට්ඨිපුත් ස්සපනදීඝරත් ිංබ්රහ්මයලොයකවසි ත් ා කයලයසසු
චිත් ිං න අල්ලීයති. අථස්ස සහායකා ‘‘උත් රයසට්ඨිපුත් ස්සපි එකිං 
ඉත්ථිිං ආයනත්වා නක්ඛත් ිං කීළිස්සාමා’’ති සම්මන් යිත්වා  ිං

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘සම්ම, ඉමස්මිිංනගයරකත්තිකඡයණොඝුට්යඨො, තුය්හම්පි
එකිංඉත්ථිිංආයනත්වා නක්ඛත් ිංකීළිස්සාමා’’තිආහිංසු.‘‘නයමඅත්යථො
ඉත්ථියා’’ති ච වුත්ය පි පුනප්පුනිං නිබන්ධිත්වා සම්පටිච්ඡායපත්වා එකිං
වණ්ණදාසිිං සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ිංකත්වා ස්ස ඝරිං යනත්වා ‘‘ත්විං
යසට්ඨිපුත් ස්ස සන්තිකිංගච්ඡා’’තිසයනිඝරිං යපයසත්වානික්ඛමිිංසු. ිං

සයනිඝරිං පවිට්ඨම්පි යසට්ඨිපුත්ය ො යනව ඔයලොයකති, නාලපති. සා
චින්ය සි ‘‘අයිං එවිං රූපයසොභග්ගප්පත් ිං උත් මවිලාසසම්පන්නිං මිං

යනව ඔයලොයකති, නාලපති, ඉදානි නිං අත් යනො ඉත්ථිකුත් ලීලාය 
ඔයලොකායපස්සාමී’’ති ඉත්ථිලීලිං දස්යසන්තී පහට්ඨාකායරන අග්ගදන්ය 
විවරිත්වා හසි ිං අකාසි. යසට්ඨිපුත්ය ො ඔයලොයකත්වා දන් ට්ඨියක

නිමිත් ිං ගණ්හි. අථස්ස අට්ඨිකසඤ්ඤා උප්පජ්ජි, සකලම්පි  ිං සරීරිං
අට්ඨිකසඞ්ඛලිකා විය පඤ්ඤායි. යසො  ස්සා පරිබ්බයිං දත්වා ‘‘ගච්ඡා’’ති
උයයෙොයජසි. 

 ිං ස්සඝරාඔතිණ්ණිංඑයකොඉස්සයරොඅන් රවීථියිංදිස්වා පරිබ්බයිං

දත්වා අත් යනො ඝරිං යනසි, සත් ායහ වීතිවත්ය  නක්ඛත් ිං ඔසි ිං. 
වණ්ණදාසියා මා ා ධීහතු ආගමනිං අදිස්වා යසට්ඨිපුත් ානිං සන්තිකිං

ගන්ත්වා ‘‘කහිං සා’’ති පුච්ඡි. ය  උත් රයසට්ඨිපුත් ස්ස ඝරිං ගන්ත්වා
‘‘කහිං සා’’ති පුච්ඡිිංසු. ‘‘ ඞ්ඛණඤ්යඤව  ස්සා පරිබ්බයිං දත්වා 

උයයෙොයජසි’’න්ති.අථස්සාමා ායරොදන්තී‘‘ධීහ රිංයමනපස්සාමි, ධීහ රිං
යම සමායනථා’’තිඋත් රයසට්ඨිපුත් ිංආදායරඤ්යඤොසන්තිකිංඅගමාසි.
රාජා අට්ටිං විනිච්ඡිනන්ය ො ‘‘ඉයම ය  යසට්ඨිපුත් ා වණ්ණදාසිිං

ආයනත්වාතුය්හිංඅදිංසූ’’ති පුච්ඡි.‘‘ආම, යදවා’’ති.‘‘ඉදානිසාකහ’’න්ති? 

‘‘න ජානාමි,  ඞ්ඛණඤ්යඤව නිං උයයෙොයජසි’’න්ති. ‘‘ඉදානි  ිං

සමායනතුිං සක්යකොසී’’ති? ‘‘න සක්යකොමි, යදවා’’ති. රාජා ‘‘සයච

සමායනතුිං න සක්යකොති, රාජාණමස්ස කයරොථා’’ති ආහ. අථ නිං
පච්ඡාබාහිං බන්ධිත්වා ‘‘රාජාණිං කරිස්සාමා’’ති ගයහත්වා පක්කමිිංසු.
‘‘යසට්ඨිපුත් ිංකර වණ්ණදාසිිං සමායනතුිංඅසක්යකොන් ිංරාජා රාජාණිං
කායරතී’’ති සකලනගරිංඑකයකොලාහලිංඅයහොසි.මහාජයනොඋයරහත්යථ

ඨයපත්වා ‘‘කිං නායම ිං, සාමි, අත් යනො ය  අනනුච්ඡවිකිං ලද්ධ’’න්ති
පරියදවති.යසට්ඨිපිපුත් ස්සපච්ඡය ොපච්ඡය ො පරියදවන්ය ොගච්ඡති. 
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යසට්ඨිපුත්ය ො චින්ය සි ‘‘ඉදිං මය්හිං එවරූපිං දුක්ඛිං අගායර

වසනභායවන උප්පන්නිං. සයච ඉය ො මුච්චිස්සාමි, 

මහායගො මසම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තියක පබ්බජිස්සාමී’’ති. සාපි යඛො
වණ්ණදාසී ිං යකොලාහලසද්දිංසුත්වා‘‘කිංසද්යදොනායමයසො’’තිපුච්ඡිත්වා

 ිං පවත්තිිං සුත්වා යවයගන ඔ රිත්වා ‘‘උස්සරථ, උස්සරථ, සාමී, මිං
රාජපුරිසානිංදට්ඨුිංයදථා’’ති අත් ානිංදස්යසසි.රාජපුරිසා ිංදිස්වාමා රිං
පටිච්ඡායපත්වා යසට්ඨිපුත් ිං මුඤ්චිත්වා පක්කමිිංසු. යසො
සහායකපරිවුය ොව නදිිං ගන්ත්වා සසීසිං න්හායිත්වා යගහිං ගන්ත්වා
භුත් පා රායසො මා ාපි යරො වන්දිත්වා පබ්බජ්ජිං අනුජානායපත්වා 
චීවරසාටයක ආදාය මහන්ය න පරිවායරන සත්ථු සන්තිකිං ගන්ත්වා
වන්දිත්වා පබ්බජ්ජිං යාචිත්වා පබ්බජ්ජඤ්ච උපසම්පදඤ්ච ලභිත්වා
අවිස්සට්ඨකම්මට්ඨායනො විපස්සනිං වඩ්යඪත්වා න චිරස්යසව අරහත්ය 
පතිට්ඨාසි. 

අයථකදිවසිං ධම්මසභායිං සන්නිපති ා භික්ඛූ ‘‘ආවුයසො, 
උත් රයසට්ඨිපුත්ය ො අත් යනො භයය උප්පන්යන සාසනස්ස ගුණිං
ජානිත්වා ‘ඉමම්හා දුක්ඛා මුච්චමායනො පබ්බජිස්සාමී’ති චින්ය ත්වා ය න

සුචින්තිය නමරණමුත්ය ො යචව, පබ්බජිය ොචඅග්ගඵයලපතිට්ඨිය ො’’ති

 ස්ස ගුණකථිං කයථසුිං. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, 

එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ය  ‘‘න, 

භික්ඛයව, උත් රයසට්ඨිපුත්ය ොව අත් යනො භයය උප්පන්යන ‘ඉමිනා

උපායයන ඉමම්හා දුක්ඛා මුච්චිස්සාමී’ති චින්ය ත්වා මරණභයා මුත්ය ො, 
අතීය පණ්ඩි ාපිඅත් යනොභයය උප්පන්යන‘ඉමිනාඋපායයනඉමම්හා
දුක්ඛා මුච්චිස්සාමා’ති චින්ය ත්වා මරණභයය ො මුච්චිිංසුයයවා’’ති වත්වා
අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
චුතිපටිසන්ධිවයසනපරිවත් න්ය ොවට්ටකයයොනියිංනිබ්බත්ති. දාඑයකො
වට්ටකලුද්දයකො අරඤ්ඤා බහූ වට්ටයක ආහරිත්වා යගයහ ඨයපත්වා
යගොචරිං දත්වා මූලිං ගයහත්වා ආග ාග ානිං හත්යථ වට්ටයක
වික්කණන්ය ො ජීවිකිං කප්යපති. යසො එකදිවසිං බහූහි වට්ටයකහි සද්ධිිං 
යබොධිසත් ම්පිගයහත්වාආයනසි.යබොධිසත්ය ොචින්ය සි‘‘සචාහිංඉමිනා

දින්නිං යගොචරඤ්ච පානීයඤ්ච පරිභුඤ්ජිස්සාමි, අයිං මිං ගයහත්වා

ආග ානිං මනුස්සානිං දස්සති. සයච පන න පරිභුඤ්ජිස්සාමි, අහිං

මිලායිස්සාමි, අථමිංමිලායන් ිංදිස්වාමනුස්සා නගණ්හිස්සන්ති.එවිංයම

යසොත්ථි භවිස්සති, ඉමිං උපායිං කරිස්සාමී’’ති. යසො  ථා කයරොන්ය ො
මිලායිත්වා අට්ඨිචම්මමත්ය ො අයහොසි. මනුස්සා  ිං දිස්වා න ගණ්හිිංසු.
ලුද්දයකොයබොධිසත් ිං ඨයපත්වා යසයසසු වට්ටයකසුපරික්ඛීයණසුපච්ඡිිං
නීහරිත්වාද්වායරඨයපත්වායබොධිසත් ිංහත්ථ යල කත්වා ‘‘කිංනුයඛො
අයිංවට්ටයකො’’තිචින්ය ත්වාඔයලොයකතුිංආරද්යධො.අථස්ස පමත් භාවිං
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පටුන 

ඤත්වා යබොධිසත්ය ො පක්යඛ පසායරත්වා උප්පතිත්වා අරඤ්ඤයමව

ගය ො. අඤ්යඤ වට්ටකා  ිං දිස්වා ‘‘කිං නු යඛො න පඤ්ඤායසි, කහිං

ගය ොසී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ලුද්දයකනගහිය ොම්හී’’තිවුත්ය ‘‘කන්තිකත්වා
මුත්ය ොසී’’ති පුච්ඡිිංසු. යබොධිසත්ය ො ‘‘අහිං ය න දින්නිං යගොචරිං
අග්ගයහත්වා පානීයිං අපිවිත්වා උපායචින් ාය මුත්ය ො’’ති වත්වා ඉමිං
ගාථමාහ– 

118. 

‘‘නාචින් යන්ය ොපුරියසො, වියසසමධිගච්ඡති; 

චින්ති ස්සඵලිංපස්ස, මුත්ය ොස්මිවධබන්ධනා’’ති. 

 ත්ථායිංපිණ්ඩත්යථො– පුරියසො දුක්ඛිං පත්වා‘‘ඉමිනානාමඋපායයන

ඉමම්හා දුක්ඛා මුච්චිස්සාමී’’ති අචින්තෙන්යතො අත් යනො දුක්ඛා

යමොක්ඛසඞ්ඛා ිං වියසසිං නාධි ච්ඡති. ඉදානි පන මයා චින්තිතකම්මස්ස 

ඵ ං පස්ස. ය යනව උපායයන මුත්යතොස්මි ෙධබන්ධනා, මරණය ො ච
බන්ධනය ො ච මුත්ය ොස්මි අහන්ති. එවිං යබොධිසත්ය ො අත් නා
ක කාරණිංආචික්ඛි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 
මරණමුත්ය ොවට්ටයකොඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

වට්ටජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[119] 9. අකාලරාවිජා කවණ්ණනා 

අ ාතාපිතරසංෙද්යධොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
අකාලරාවිිං භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කර සාවත්ථිවාසී කුලපුත්ය ො 
සාසයන පබ්බජිත්වා වත් ිං වා සික්ඛිං වා න උග්ගණ්හි. යසො ‘‘ඉමස්මිිං

කායල මයා වත් ිං කා බ්බිං, ඉමස්මිිං කායල උපට්ඨා බ්බිං, ඉමස්මිිං

කායල උග්ගයහ බ්බිං, ඉමස්මිිං කායල සජ්ඣායි බ්බ’’න්ති න ජානාති, 
පඨමයායමපි මජ්ඣිමයායමපි පච්ඡිමයායමපි පබුද්ධපබුද්ධක්ඛයණයයව

මහාසද්දිංකයරොති, භික්ඛූනිද්දිංන ලභන්ති.ධම්මසභායිංභික්ඛූ‘‘ආවුයසො, 
අසුයකොනාමභික්ඛුඑවරූයපර නසාසයන පබ්බජිත්වාවත් ිංවාසික්ඛිං
වාකාලිං වා අකාලිං වාන ජානාතී’’ති ස්ස අගුණකථිං කයථසුිං. සත්ථා

ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනයවස 

අකාලරාවී, පුබ්යබපිඅකාලරාවීයයව, කාලාකාලිංඅජානනභායවනචගීවාය
වට්ටි ාය ජීවි ක්ඛයිංපත්ය ො’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
උදිච්චබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො සබ්බසිප්යපසු පාරිං
ගන්ත්වා බාරාණසියිං දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො හුත්වා පඤ්චසය  
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මාණයව සිප්පිං වායචති. ය සිං මාණවානිං එයකො කාලරාවී කුක්කුයටො

අත්ථි, ය   ස්ස වස්සි සද්යදන උට්ඨාය සිප්පිං සික්ඛන්ති. යසො
කාලමකාසි. ය  අඤ්ඤිං කුක්කුටිං පරියයසන් ා චරන්ති. අයථයකො
මාණවයකො සුසානවයන දාරූනි උද්ධරන්ය ො එකිං කුක්කුටිං දිස්වා
ආයනත්වා පඤ්ජයර ඨයපත්වා පටිජග්ගති. යසො සුසායන වඩ්ඪි ත් ා
‘‘අසුකයවලාය නාම වස්සි බ්බ’’න්ති අජානන්ය ො කදාචි අතිරත්තිිං

වස්සති, කදාචි අරුණුග්ගමයන. මාණවා  ස්ස අතිරත්තිිං වස්සි කායල

සිප්පිං සික්ඛන් ා යාව අරුණුග්ගමනා සික්ඛිතුිං න සක්යකොන්ති, 
නිද්දායමානා ගහි ට්ඨානම්පි න පස්සන්ති. අතිපභාය  වස්සි කායල
සජ්ඣායස්සඔකාසයමවනලභන්ති.මාණවා ‘‘අයිං අතිරත්තිිංවාවස්සති

අතිපභාය  වා, ඉමිං නිස්සාය අම්හාකිං සිප්පිං න නිට්ඨායිස්සතී’’ති  ිං

ගයහත්වාගීවිංවට්යටත්වාජීවි ක්ඛයිංපායපත්වා ‘‘අකාලරාවීකුක්කුයටො
අම්යහහිඝාතිය ො’’තිආචරියස්සකයථසුිං.ආචරියයො‘‘ඔවාදිං අග්ගයහත්වා
සිංවඩ්ඪි භායවනමරණිංපත්ය ො’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

119. 

‘‘අමා ාපි ර-සිංවද්යධො, අනායචරකුයලවසිං; 

නායිංකාලිංඅකාලිංවා, අභිජානාතිකුක්කුයටො’’ති. 

 ත්ථ අ ාතාපිතරසංෙද්යධොති මා ාපි යරො නිස්සාය ය සිං ඔවාදිං

අග්ගයහත්වා සිංවඩ්යඪො. අනායචරකුය  ෙසන්ති ආචරියකුයලපි

අවසමායනො, ආචාරසික්ඛාපකිං කඤ්චි නිස්සාය අවසි ත් ාති අත්යථො. 

නාෙං කා ං අකා ං ොති ‘‘ඉමස්මිිං කායල වස්සි බ්බිං, ඉමස්මිිං න
වස්සි බ්බ’’න්ති එවිං වස්සි බ්බයුත් කිං කාලිං වා අකාලිං වා එස

කුක්කුයටො න ජානාති, අජානනභායවයනව ජීවි ක්ඛයිං පත්ය ොති. ඉදිං
කාරණිං දස්යසත්වායබොධිසත්ය ොයාව ායුකිංඨත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

අකාලරාවී කුක්කුයටො අයිං භික්ඛු අයහොසි, අන්ය වාසිකා බුද්ධපරිසා, 
ආචරියයොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අකාලරාවිජා කවණ්ණනානවමා. 

[120] 10. බන්ධනයමොක්ඛජා කවණ්ණනා 

අබද්ධා තත්ථ බජ්ඣන්තීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
චිඤ්චමාණවිකිං ආරබ්භ කයථසි.  ස්සා වත්ථු ද්වාදසකනිපාය  

 හාපදු ජාතයක (ජා. 1.12.106 ආදයයො) ආවි භවිස්සති.  දා පන සත්ථා

‘‘න, භික්ඛයව, චිඤ්චමාණවිකා ඉදායනව මිං අභූය න අබ්භාචික්ඛති, 
පුබ්යබපිඅබ්භාචික්ඛියයවා’’තිවත්වාඅතී ිං ආහරි. 
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අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
පුයරොහි ස්සයගයහනිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො පිතුඅච්චයයන  ස්යසව

පුයරොහිය ොඅයහොසි.ය නඅග්ගමයහසියාවයරො දින්යනොයහොති ‘‘භද්යද, 

යිංඉච්ඡසි,  ිංවයදයොසී’’ති.සාඑවමාහ‘‘නමය්හිංඅඤ්යඤොවයරොනාම

දුල්ලයභො, ඉය ො පන ය  පට්ඨාය අඤ්ඤා ඉත්ථී කයලසවයසන න
ඔයලොයක බ්බා’’ති.යසොපටික්ඛිපිත්වාපුනප්පුනිං නිප්ළිළියමායනො ස්සා
වචනිං අතික්කමිතුිං අසක්යකොන්ය ො සම්පටිච්ඡිත්වා  ය ො පට්ඨාය
යසොළසසුනාටකත්ථිසහස්යසසුකයලසවයසනඑකත්ථිම්පිනඔයලොයකසි. 

අථස්සපච්චන්ය ොකුප්පි, පච්චන්ය ඨි ායයොධායචොයරහිසද්ධිිං ද්යව
 යයොසඞ්ගායමකත්වා ‘‘ඉය ොඋත් රිමයිංනසක්යකොමා’’තිරඤ්යඤො
පණ්ණිං යපයසසුිං. රාජා  ත්ථ ගන්තුකායමො බලකායිං සිංහරිත්වා  ිං

පක්යකොසායපත්වා‘‘භද්යද, අහිංපච්චන් ිංගච්ඡාමි,  ත්ථනානප්පකාරානි

යුද්ධානි යහොන්ති, ජයපරාජයයොපි අනිබද්යධො,  ාදියසසු ඨායනසු

මාතුගායමොදුප්පරිහායරො, ත්විංඉයධවනිවත් ාහී’’තිආහ. සා‘‘නසක්කා, 

යදව, මයානිවත්තිතු’’න්තිපුනප්පුනිංරඤ්ඤාපටික්ඛිත් ාආහ ‘‘ය නහි
එයකකිං යයොජනිං ගන්ත්වා මය්හිං සුඛදුක්ඛජානනත්ථිං එයකකිංමනුස්සිං 
යපයසයොථා’’ති. රාජා ‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා යබොධිසත් ිං නගයර
ඨයපත්වා මහන්ය න බලකායයන නික්ඛමිත්වා ගච්ඡන්ය ො යයොජයන
යයොජයන එයකකිං පුරිසිං ‘‘අම්හාකිං ආයරොගෙිං ආයරොයචත්වා යදවියා
සුඛදුක්ඛිං ජානිත්වා ආගච්ඡා’’ති යපයසසි. සා ආග ාග ිං පුරිසිං ‘‘රාජා
කමත්ථිං ිං යපයසතී’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘තුම්හාකිං සුඛදුක්ඛජානනත්ථායා’’ති
වුත්ය  ‘‘ය න හි එහී’’ති ය න සද්ධිිං අසද්ධම්මිං පටියසවති. රාජා

ද්වත්තිිංසයයොජනමග්ගිං ගච්ඡන්ය ො ද්වත්තිිංස ජයන යපයසසි, සා 
සබ්යබහිපිය හිසද්ධිිං යථව අකාසි. 

රාජා පච්චන් ිං වූපසයමත්වා ජනපදිං සමස්සායසත්වා පුන 

ආගච්ඡන්ය ොපි යථවද්වත්තිිංසජයනයපයසසි, සාය හිපිසද්ධිිං යථව 
විප්පටිපජ්ජියයව.රාජාආගන්ත්වාජයක්ඛන්ධාවාරට්ඨායනඨත්වා‘‘නගරිං 
පටිජග්ගායපතූ’’ති යබොධිසත් ස්ස පණ්ණිං යපයසසි. යබොධිසත්ය ො
සකලනගරිං පටිජග්ගායපත්වා රාජනියවසනිං පටිජග්ගායපන්ය ො යදවියා
වසනට්ඨානිංඅගමාසි.සා යබොධිසත් ස්සරූපයසොභග්ගප්පත් ිංකායිංදිස්වා

සණ්ඨාතුිං අසක්යකොන්තී ‘‘එහි, බ්රාහ්මණ, සයනිං අභිරුහා’’ති ආහ.

යබොධිසත්ය ො ‘‘මා එවිං අවච, රාජාපිගරු, අකුසලම්පිභායාමි, නසක්කා

මයාඑවිංකාතු’’න්තිආහ.‘‘චතුසට්ඨියා පාදමූලිකානිංයනවරාජාගරු, න

අකුසලිං භායන්ති.  යවව රාජා ගරු, ත්විංයයව ච අකුසලිං භායසී’’ති.

‘‘ආම, යදවි, සයචය සම්පිඑවිංභයවයෙ, නඑවරූපිංකයරයයිං’’. ‘‘අහිං
පන ජානමායනො එවරූපිං සාහසියකම්මිං න කරිස්සාමී’’ති. ‘‘කිං බහුිං

විප්පලපසි, සයච යම වචනිං න කයරොසි, සීසිං ය  ඡින්දායපස්සාමී’’ති.

‘‘තිට්ඨතු  ාව එකස්මිිං අත් භායව සීසිං, අත් භාවසහස්යසපි සීයස
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ඡිජ්ජන්ය නසක්කාමයාඑවරූපිංකාතු’’න්ති.සා‘‘යහොතු, ජානිස්සාමී’’ති
යබොධිසත් ිං  ජ්යජත්වා අත් යනො ගබ්භිං පවිසිත්වා සරීයර නඛවළඤ්ජිං 
දස්යසත්වා ය යලන ගත් ානි අබ්භඤ්ජිත්වා කලිට්ඨවත්ථිං නිවායසත්වා
ගිලානාලයිං කත්වා දාසියයො ආණායපසි ‘රඤ්ඤා කහිං යදවී’ති වුත්ය 
‘ගිලානා’තිකයථයොථා’’ති. 

යබොධිසත්ය ොපි රඤ්යඤො පටිපථිං අගමාසි. රාජා නගරිං පදක්ඛිණිං

කත්වා පාසාදිං ආරුය්හ යදවිිං අපස්සන්ය ො ‘‘කහිං, යදවී’’ති පුච්ඡි.

‘‘ගිලානා, යදවා’’ති. යසොපි සිරිගබ්භිං පවිසිත්වා  ස්සා පිට්ඨිිං

පරිමජ්ජන්ය ො ‘‘කිං ය , භද්යද, අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි. සාතුණ්හීඅයහොසි.

 තියවායරරාජානිංඔයලොයකත්වා‘‘ත්වම්පි, මහාරාජ, ජීවසිනාම, මාදිසාපි

ඉත්ථියයොසස්සාමිකායයවනාමා’’තිආහ.‘‘කිංඑ ිං, භද්යද’’ති? තුම්යහහි
නගරිං රක්ඛනත්ථාය ඨපිය ො පුයරොහිය ො ‘‘තුම්හාකිං නියවසනිං 
පටිජග්ගාමී’’ති ඉධාගන්ත්වා අත් යනො වචනිං අකයරොන්තිිං මිං පහරිත්වා
අත් යනොමනිංපූයරත්වාගය ොති.රාජාඅග්ගිම්හිපක්ඛිත් යලොණසක්ඛරා
විය යකොයධන  ට ටායන්ය ො සිරිගබ්භා නික්ඛමිත්වා

යදොවාරිකපාදමූලිකාදයයො පක්යකොසායපත්වා ‘‘ගච්ඡථ, භයණ, පුයරොහි ිං
පච්ඡාබාහිං බන්ධිත්වා වජ්ඣභාවප්පත් ිං කත්වා නගරා නීහරිත්වා
ආඝා නිං යනත්වා සීසමස්ස ඡින්දථා’’තිආහ. ය  යවයගනගන්ත්වා  ිං 
පච්ඡාබාහිංබන්ධිත්වාවජ්ඣයභරිිංචරායපසුිං. 

යබොධිසත්ය ො චින්ය සි–‘‘අද්ධා ාය දුට්ඨයදවියාරාජාපුයර රයමව

පරිභින්යනො, අජ්ජ දානාහිං අත් යනො බයලයනව අත් ානිං 

යමොයචස්සාමී’’ති. යසො ය  පුරියස ආහ ‘‘යභො, තුම්යහ මිං මායරන් ා

රඤ්යඤො දස්යසත්වාව මායරථා’’ති. ‘‘කිංකාරණා’’ති? ‘‘අහිං

රාජකම්මියකො, බහු යම කම්මිං ක ිං, බහූනි මහානිධිට්ඨානානි ජානාමි, 

රාජකුටුම්බිං මයා විචාරි ිං. සයච මිං රඤ්යඤො න දස්යසස්සථ, බහුධනිං

නස්සිස්සති, මයා රඤ්යඤො සාපය යයෙ ආචික්ඛිය  පච්ඡා කා බ්බිං

කයරොථා’’ති. ය  ිං රඤ්යඤො දස්සයිිංසු. රාජා ිං දිස්වාව ‘‘කස්මා යභො, 

බ්රාහ්මණ, මයිලජ්ජිංනඅකාසි, කස්මාය එවරූපිංපාපකම්මිං ක ’’න්ති

ආහ. ‘‘මහාරාජ, අහිං යසොත්ථියකුයල ජාය ො, මයා

කුන්ථකපිල්ලිකමත්ය ොපි පාණාතිපාය ො න ක පුබ්යබො, 

තිණසලාකමත් ම්පි අදින්නිංනාදින්නපුබ්බිං, යලොභවයසන පයරසිං ඉත්ථී

අක්ඛීනි උම්මීයලත්වාපි න ඔයලොක පුබ්බා, හස්සවයසනාපි මුසා න 

භාසි පුබ්බා, කුසග්යගනාපිමජ්ජිංනළි පුබ්බිං, අහිංතුම්යහසුනිරපරායධො.
සා පන බාලා යලොභවයසන මිං හත්යථ ගයහත්වා මයා පටික්ඛිත් ා මිං
 ජ්යජත්වා අත් නා ක ිං පාපිං උත් ානිං කත්වා මම ආචික්ඛිත්වා

අන්ය ොගබ්භිං පවිට්ඨා. අහිං නිරපරායධො, පණ්ණිං ගයහත්වා පන ආග ා

චතුසට්ඨිජනාසාපරාධා, ය පක්යකොසායපත්වා ‘‘ ායයවොවචනිං ක ිං, 

නක ’’න්තිපුච්ඡ, යදවාති.රාජාය චතුසට්ඨිජයනබන්ධායපත්වායදවිිං 
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පක්යකොසායපත්වා ‘‘ යා එය හි සද්ධිිං පාපිං ක ිං, නක ’’න්ති පුච්ඡි.

‘‘ක ිං, යදවා’’ති වුත්ය  ය  පච්ඡාබාහිං බන්ධායපත්වා ‘‘ඉයමසිං
චතුසට්ඨිජනානිංසීසානි ඡින්දථා’’තිආණායපසි. 

අථනිං යබොධිසත්ය ොආහ–‘‘නත්ථි, මහාරාජ, එය සිංයදොයසො, යදවී

අත් යනොරුචිිංකාරායපසි.නිරපරාධාඑය ,  ස්මායනසිංඛමථ. ස්සාපි 

යදොයසොනත්ථි, ඉත්ථියයොනාමයමථුනධම්යමනඅතිත් ා.ජාතිසභායවොහි
එස. එ ාසිං ඛමි බ්බයුත් යමව යහොති.  ස්මා එතිස්සාපි ඛමථා’’ති
නානප්පකායරනරාජානිං සඤ්ඤායපත්වාය චතුසට්ඨිපිජයන ඤ්චබාලිං
යමොචායපත්වා සබ්යබසිං යථාසකානි ඨානානි දායපසි. එවිං ය  සබ්යබ
යමොයචත්වා සකට්ඨායන පතිට්ඨායපත්වා යබොධිසත්ය ො රාජානිං 

උපසඞ්කමිත්වා ‘‘මහාරාජ, අන්ධබාලානිං නාම අවත්ථුයකන වචයනන

අබන්ධි බ්බයුත් කාපි පණ්ඩි ා පච්ඡාබාහිං බද්ධා, පණ්ඩි ානිං
කාරණයුත්ය න වචයනන පච්ඡාබාහිං බද්ධාපි මුත් ා. එවිං බාලා නාම

අබන්ධි බ්බයුත් යකපිබන්ධායපන්ති, පණ්ඩි ා බද්යධපි යමොයචන්තී’’ති
වත්වාඉමිංගාථමාහ– 

120. 

‘‘අබද්ධා ත්ථබජ්ඣන්ති, යත්ථබාලාපභාසයර; 

බද්ධාපි ත්ථමුච්චන්ති, යත්ථධීහරාපභාසයර’’ති. 

 ත්ථ අබද්ධාති අබන්ධි බ්බයුත් ා. පභාසයරති පභාසන්ති වදන්ති
කයථන්ති. 

එවිංමහාසත්ය ොඉමායගාථායරඤ්යඤොධම්මිංයදයසත්වා‘‘මයාඉමිං 

දුක්ඛිං අගායර වසනභායවන ලද්ධිං, ඉදානි යම අගායරන කච්චිං නත්ථි, 

පබ්බජ්ජිං යම අනුජාන, යදවා’’ති පබ්බජ්ජිං අනුජානායපත්වා අස්සුමුඛිං
ඤාතිජනිං මහන් ඤ්ච විභවිං පහාය ඉසිපබ්බජ්ජිං පබ්බජිත්වා හිමවන්ය 
වසන්ය ො අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්ය ත්වා
බ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

දුට්ඨයදවී චිඤ්චමාණවිකා අයහොසි, රාජා ආනන්යදො, පුයරොහිය ො පන
අහයමව අයහොසි’’න්ති. 

බන්ධනයමොක්ඛජා කවණ්ණනාදසමා. 

හිංචිවග්යගොද්වාදසයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

ගද්රභපඤ්හාඅමරා, සිඞ්ගාලිංමි චින්තිච; 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා හංචිෙග්ය ො 

387 

පටුන 

අනුසාසිකදුබ්බචිං, තිත්තිරිංවට්ටකිංපුන; 
අකාලරාවිබන්ධනන්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කුසනාළිෙග්ය ො 

388 

පටුන 

13. කුසනාළිෙග්ය ො 

[121] 1. කුසනාළිජා කවණ්ණනා 

කයර සරික්යඛොතිඉදිංසත්ථායජ වයනවිහරන්ය ො අනාථපිණ්ඩිකස්ස
මිත් ිං ආරබ්භ කයථසි. අනාථපිණ්ඩිකස්ස හි මිත් සුහජ්ජඤාතිබන්ධවා
එකය ො හුත්වා ‘‘මහායසට්ඨි අයිං  යා ජාතියගොත් ධනධඤ්ඤාදීහි යනව

සදියසො, න උත් රි යරො, කස්මා එය න සද්ධිිං සන්ථවිං කයරොසි, මා
කයරොහී’’තිපුනප්පුනිංනිවායරසුිං.අනාථපිණ්ඩියකොපන‘‘මිත් සන්ථයවො
නාම හීයනහිපිසයමහිපිඅතියරයකහිපිකත් බ්යබොයයවා’’තිය සිං වචනිං 
අග්ගයහත්වායභොගගාමිංගච්ඡන්ය ො ිංකුටුම්බරක්ඛකිංකත්වාඅගමාසීති
සබ්බිං කාළකණ්ණිවත්ථුස්මිිං වුත් නයයයනව යවදි බ්බිං. ඉධ පන

අනාථපිණ්ඩියකනඅත් යනොඝයර පවත්තියාආයරොචි ායසත්ථා‘‘ගහපති, 

මිත්ය ොනාමඛුද්දයකොනත්ථි, මිත් ධම්මිං රක්ඛිතුිංසමත්ථභායවොයවත්ථ

පමාණිං, මිත්ය ොනාමඅත් නාසයමොපිහීයනොපියසට්යඨොපි ගයහ බ්යබො.

සබ්යබපියහය  අත් යනො පත් භාරිංනිත්ථරන්තියයව, ඉදානි ාවත්විං 

අත් යනොනීචමිත් ිංනිස්සායකුටුම්බස්සසාමියකොජාය ො, යපොරාණාපන
නීචමිත් ිං නිස්සාය විමානසාමිකා ජා ා’’ති වත්වා ය න යාචිය ො අතී ිං
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
රඤ්යඤොඋයොයනකුසනාළිගච්යඡයදව ාහුත්වානිබ්බත්ති. ස්මිිංයයව
ච උයොයන මඞ්ගලසිලිං නිස්සාය උජුග ක්ඛන්යධො
පරිමණ්ඩලසාඛාවිටපසම්පන්යනො රඤ්යඤො සන්තිකා ලද්ධසම්මායනො

රුචමඞ්ගලරුක්යඛො අත්ථි, ‘‘මුඛයකො’’තිපි වුච්චති.  ස්මිිං එයකො 
මයහසක්යඛො යදවරාජා නිබ්බත්ති. යබොධිසත් ස්ස ය න සද්ධිිං

මිත් සන්ථයවොඅයහොසි.  දාරාජාඑකස්මිිංඑකත්ථම්භයකපාසායදවසති, 
 ස්ස යසො ථම්යභො චලි. අථස්ස චලි භාවිං රඤ්යඤො ආයරොයචසුිං. රාජා

වඩ්ඪකීපක්යකොසායපත්වා‘‘ ා ා, මමඑකත්ථම්භකස්ස මඞ්ගලපාසාදස්ස

ථම්යභො චලිය ො, එකිං සාරත්ථම්භිං ආහරිත්වා  ිං නිච්චලිං කයරොථා’’ති 

ආහ. ය  ‘‘සාධු, යදවා’’ති රඤ්යඤො වචනිං සම්පටිච්ඡිත්වා  දනුච්ඡවිකිං 
රුක්ඛිං පරියයසමානා අඤ්ඤත්ථ අදිස්වා උයොනිං පවිසිත්වා  ිං 

මුඛකරුක්ඛිංදිස්වාරඤ්යඤොසන්තිකිංගන්ත්වා ‘‘කිං,  ා ා, දිට්යඨොයවො 

 දනුච්ඡවියකොරුක්යඛො’’ති වුත්ය  ‘‘දිට්යඨො, යදව, අපිච  ිං ඡින්දිතුිංන 

විසහාමා’’ති ආහිංසු. ‘‘කිංකාරණා’’ති? මයඤ්හි අඤ්ඤත්ථ රුක්ඛිං

අපස්සන් ා උයොනිං පවිසිම්හ,  ත්රපිඨයපත්වාමඞ්ගලරුක්ඛිංඅඤ්ඤිංන 

පස්සාම. ඉති නිං මඞ්ගලරුක්ඛ ාය ඡින්දිතුිං න විසහාමාති. ගච්ඡථ,  ිං

ඡින්දිත්වා පාසාදිංථිරිංකයරොථ, මයිංඅඤ්ඤිංමඞ්ගලරුක්ඛිංකරිස්සාමාති.
ය  ‘‘සාධූ’’ති බලිකම්මිං ගයහත්වා උයොනිං ගන්ත්වා ‘‘ස්යව
ඡින්දිස්සාමා’’තිරුක්ඛස්සබලිකම්මිං කත්වානික්ඛමිිංසු. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කුසනාළිෙග්ය ො 

389 

පටුන 

රුක්ඛයදව ා ිංකාරණිංඤත්වා‘‘ස්යවමය්හිංවිමානිං නායසස්සන්ති, 
දාරයක ගයහත්වා කුහිිං ගමිස්සාමී’’ති ගන් බ්බට්ඨානිං අපස්සන්තී 

පුත් යකගීවාය ගයහත්වාපයරොදි. ස්සාසන්දිට්ඨසම්භත් ා රුක්ඛයදව ා
ආගන්ත්වා‘‘කිංඑ ’’න්තිපුච්ඡිත්වා ිංකාරණිංසුත්වාසයම්පි වඩ්ඪකීනිං
පටික්කමනූපායිංඅපස්සන්තියයො ිංපරිස්සජිත්වායරොදිතුිංආරභිිංසු.  ස්මිිං
සමයය යබොධිසත්ය ො ‘‘රුක්ඛයදව ිං පස්සිස්සාමී’’ති  ත්ථ ගන්ත්වා  ිං

කාරණිං සුත්වා ‘‘යහොතු, මාචින් යිත්ථ, අහිංරුක්ඛිංඡින්දිතුිංනදස්සාමි, 
ස්යව වඩ්ඪකීනිං ආග කායල මම කාරණිං පස්සථා’’ති  ා යදව ා
සමස්සායසත්වා පුනදිවයස වඩ්ඪකීනිං ආග යවලාය කකණ්ටකයවසිං
ගයහත්වා වඩ්ඪකීනිං පුරය ො ගන්ත්වා මඞ්ගලරුක්ඛස්ස මූලන් රිං
පවිසිත්වා  ිං රුක්ඛිං සුසිරිං විය කත්වා රුක්ඛමජ්යඣන අභිරුහිත්වා
ඛන්ධමත්ථයකනනික්ඛමිත්වාසීසිංකම්පයමායනොනිපජ්ජි.මහාවඩ්ඪකී ිං 
කකණ්ටකිං දිස්වා රුක්ඛිං හත්යථන පහරිත්වා ‘‘සුසිරරුක්යඛො එයසො

නිස්සායරො, හියයෙො අනුපධායරත්වාව බලිකම්මිං කරිම්හා’’ති එකඝනිං
මහාරුක්ඛිං ගරහිත්වා පක්කාමි. රුක්ඛයදව ා යබොධිසත් ිං නිස්සාය
විමානස්සසාමිනීජා ා. 

 ස්සාපටිසන්ථාරත්ථායසන්දිට්ඨසම්භත් ා බහූයදව ාසන්නිපතිිංසු.
රුක්ඛයදව ා ‘‘විමානිං යම ලද්ධ’’න්ති තුට්ඨචිත් ා  ාසිං යදව ානිං

මජ්යඣයබොධිසත් ස්සගුණිංකථයමානා‘‘යභො, යදව ා, මයිං මයහසක්ඛා

හුත්වාපි දන්ධපඤ්ඤ ාය ඉමිං උපායිං න ජානිම්හ, කුසනාළියදව ා පන

අත් යනො ඤාණසම්පත්තියා අම්යහ විමානසාමියක අකාසි, මිත්ය ොනාම
සදියසොපිඅධියකොපිහීයනොපි කත් බ්යබොව.සබ්යබපිහිඅත් යනොථායමන
සහායකානිංඋප්පන්නිං දුක්ඛිංනිත්ථරිත්වා සුයඛපතිට්ඨායපන්තියයවා’’ති
මිත් ධම්මිංවණ්යණත්වාඉමිංගාථමාහ– 

121. 

‘‘කයර සරික්යඛො අථ වාපි යසට්යඨො, නිහීනයකො වාපි කයරයෙ

එයකො; 

කයරයයයමය  බෙසයන උත් මත්ථිං, යථා අහිං කුසනාළි 
රුචාය’’න්ති. 

 ත්ථ කයර සරික්යඛොතිජාතිආදීහිසදියසොපිමිත් ධම්මිංකයරයෙ. අථ 

ොපි යසට්යඨොති ජාතිආදීහි අධියකොපි කයරයෙ. නිහීනයකො ොපි කයරෙය

එයකොතිඑයකො ජාතිආදීහිහීයනොපි මිත් ධම්මිංකයරයෙ. ස්මා සබ්යබපි 

එය  මිත් ා කා බ්බායයවාති දීයපති. කිංකාරණා? කයරෙුය යත 

බයසයන උත්ත ත්ථන්ති සබ්යබයපය  සහායස්ස බෙසයන උප්පන්යන

අත් යනො අත් යනො පත් භාරිං වහමානා උත් මත්ථිං කයරයයිං, 
කායිකයච සිකදුක්ඛය ො ිංසහායකිංයමොයචයයයමවාතිඅත්යථො. ස්මා

හීයනොපි මිත්ය ො කා බ්යබොයයව, පයගව ඉ යර.  ත්රිදිං ඔපම්මිං – ෙථා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කුසනාළිෙග්ය ො 

390 

පටුන 

අහං කුසනාළි රුචාෙන්ති, යථා අහිං රුචායිං නිබ්බත් යදව ා අයඤ්ච

කුසනාළියදව ා, අප්යපසක්ඛාපි මිත් සන්ථවිං කරිම්හ,  ත්රපාහිං
මයහසක්ඛාපි සමානා අත් යනො උප්පන්නදුක්ඛිං බාල ාය

අනුපායකුසල ාය හරිතුිං නාසක්ඛිිං, ඉමිං පන අප්යපසක්ඛම්පි සමානිං
පණ්ඩි යදව ිංනිස්සාය දුක්ඛය ොමුත්ය ොම්හි. ස්මා අඤ්යඤහිපි දුක්ඛා 
මුච්චිතුකායමහි සමවිසිට්ඨභාවිං අයනොයලොයකත්වා හීයනොපි පණ්ඩිය ො
මිත්ය ො කා බ්යබොති. 

රුචායදව ාඉමායගාථායයදවසඞ්ඝස්සධම්මිංයදයසත්වායාව ායුකිං 
ඨත්වාසද්ධිිංකුසනාළියදව ායයථාකම්මිංග ා. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

රුචායදව ා ආනන්යදො අයහොසි, කුසනාළියදව ා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

කුසනාළිජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[122] 2. දුම්යමධජා කවණ්ණනා 

ෙසං  ද්ධාන දුම්ය යධොති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො

යදවදත් ිං ආරබ්භකයථසි.ධම්මසභායඤ්හිභික්ඛූ ‘‘ආවුයසොයදවදත්ය ො, 
 ථාග ස්ස පුණ්ණචන්දසස්සිරිකමුඛිං
අසී ානුබෙඤ්ජනද්වත්තිිංසමහාපුරිසලක්ඛණපටිමණ්ඩි ිං 
බොමප්පභාපරික්ඛිත් ිං ආයවළායවළාභූ ා යමකයමකභූ ා
ඝනබුද්ධරස්මියයො විස්සජ්යජන් ිං පරමයසොභග්ගප්පත් ිං අත් භාවඤ්ච

ඔයලොයකත්වාචිත් ිංපසායදතුිංන සක්යකොති, උසූයයමවකයරොති.‘බුද්ධා
නාම එවරූයපන සීයලන සමාධිනා පඤ්ඤාය විමුත්තියා 
විමුත්තිඤාණදස්සයනන සමන්නාග ා’ති වුච්චමායන වණ්ණිං සහිතුිං න

සක්යකොති, උසූයයමව කයරොතී’’ති යදවදත් ස්ස අගුණකථිං කථයිිංසු.

සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’ති 

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව යදවදත්ය ො

මමවණ්යණභඤ්ඤමායනඋසූයිංකයරොති, පුබ්යබපිඅකාසියයවා’’තිවත්වා
අතී ිං ආහරි. 

අතීය  මගධරට්යඨ රාජගහනගයර එකස්මිිං මගධරායජ රජ්ජිං
කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො හත්ථියයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා සබ්බයසය ො
අයහොසි යහට්ඨා වණ්ණි සදිසාය රූපසම්පත්තියා සමන්නාගය ො. අථනිං
‘‘ලක්ඛණසම්පන්යනො අය’’න්ති යසො රාජා මඞ්ගලහත්ථිිං අකාසි.
අයථකස්මිිං ඡණදිවයස සකලනගරිං යදවනගරිං විය අලඞ්කාරායපත්වා 
සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ිං මඞ්ගලහත්ථිිං අභිරුහිත්වා මහන්ය න
රාජානුභායවන නගරිං පදක්ඛිණිං අකාසි. මහාජයනො  ත්ථ  ත්ථ ඨත්වා

මඞ්ගලහත්ථියනො රූපයසොභග්ගප්පත් ිං සරීරිං දිස්වා ‘‘අයහො රූපිං, අයහො
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ගති, අයහො ලීළා, අයහො ලක්ඛණසම්පත්ති, එවරූයපො නාම 
සබ්බයස වරවාරයණො චක්කවත්තිරඤ්යඤො අනුච්ඡවියකො’’ති
මඞ්ගලහත්ථියමවවණ්යණසි. 

රාජා මඞ්ගලහත්ථිස්ස වණ්ණිං සුත්වා සහිතුිං අසක්යකොන්ය ො උසූයිං 
උප්පායදත්වා ‘‘අජ්යජව  ිං පබ්බ පායද පාය ත්වා ජීවි ක්ඛයිං
පායපස්සාමී’’ති හත්ථාචරියිංපක්යකොසායපත්වා ‘‘කන්තිකත්වා යාඅයිං

නායගොසික්ඛාපිය ො’’තිආහ. ‘‘සුසික්ඛාපිය ො, යදවා’’ති.‘‘නසුසික්ඛිය ො, 

දුසික්ඛිය ො’’ති.‘‘සුසික්ඛිය ො, යදවා’’ති.‘‘යදිසුසික්ඛිය ො, සක්ඛිස්සසිනිං 

යවපුල්ලපබ්බ මත්ථකිං ආයරොයපතු’’න්ති. ‘‘ආම, යදවා’’ති. ‘‘ය න හි
එහී’’ති සයිං ඔ රිත්වා හත්ථාචරියිං ආයරොයපත්වා පබ්බ පාදිං ගන්ත්වා
හත්ථාචරියයන හත්ථිපිට්ඨියිං නිසීදිත්වාව හත්ථිම්හි
යවපුල්ලපබ්බ මත්ථකිං ආයරොපිය  සයම්පි අමච්චගණපරිවුය ො

පබ්බ මත්ථකිං අභිරුහිත්වා හත්ථිිං පපා ාභිමුඛිංකායරත්වා ‘‘ත්විං ‘මයා

එස සුසික්ඛාපිය ො’ති වයදසි, තීහියයව  ාව නිං පායදහි ඨයපහී’’ති ආහ.
හත්ථාචරියයො පිට්ඨියිංනිසීදිත්වාව ‘‘යභොතීහිපායදහිතිට්ඨා’’තිහත්ථිස්ස

පණ්හිකාය සඤ්ඤිං අදාසි, මහාසත්ය ො  ථා අකාසි. පුන රාජා ‘‘ද්වීහි

පුරිමපායදහියයව ඨයපහී’’ති ආහ, මහාසත්ය ො ද්යව පච්ඡිමපායද

උක්ඛිපිත්වාපුරිමපායදහිඅට්ඨාසි. ‘‘පච්ඡිමපායදහියයවා’’තිවුත්ය පිද්යව

පුරිමපායද උක්ඛිපිත්වා පච්ඡිමපායදහි අට්ඨාසි, ‘‘එයකනා’’ති වුත්ය පි
 යයොපායදඋක්ඛිපිත්වාඑයකයනව අට්ඨාසි.අථස්සඅප නභාවිංඤත්වා

‘‘සයචපයහොසි, ආකායසනිං ඨයපහී’’තිආහ. 

ආචරියයො චින්ය සි – ‘‘සකලජම්බුදීයප ඉමිනා සදියසො සුසික්ඛිය ො 

හත්ථී නාම නත්ථි, නිස්සිංසයිං පයන ිං එස පපාය  පාය ත්වා

මායරතුකායමො භවිස්සතී’’ති. යසො  ස්ස කණ්ණමූයල මන්ය සි ‘‘ ා , 

අයිං රාජා  ිං පපාය  පාය ත්වා මායරතුකායමො, න ත්විං එ ස්ස

අනුච්ඡවියකො. සයච ය  ආකායසන ගන්තුිං බලිං අත්ථි, මිං
යථානිසින්නිංයයව ආදාය යවහාසිං අබ්භුග්ගන්ත්වා බාරාණසිිං ගච්ඡා’’ති. 
පුඤ්ඤිද්ධියා සමන්නාගය ො මහාසත්ය ො  ඞ්ඛණඤ්යඤව ආකායස

අට්ඨාසි.හත්ථාචරියයො ‘‘මහාරාජ, අයිංහත්ථීපුඤ්ඤිද්ධියාසමන්නාගය ො, 

න  ාදිසස්ස මන්දපුඤ්ඤස්ස දුබ්බුද්ධියනො අනුච්ඡවියකො, පණ්ඩි ස්ස

පුඤ්ඤසම්පන්නස්ස රඤ්යඤො අනුච්ඡවියකො,  ාදිසා නාම මන්දපුඤ්ඤා
එවරූපිං වාහනිං ලභිත්වා  ස්ස ගුණිං අජානන් ා  ඤ්යචව වාහනිං 
අවයසසඤ්ච යසසම්පත්තිිං නායසන්තියයවා’’ති වත්වා හත්ථික්ඛන්යධ
නිසින්යනොවඉමිං ගාථමාහ– 

122. 

‘‘යසිංලද්ධානදුම්යමයධො, අනත්ථිංචරතිඅත් යනො; 

අත් යනොචපයරසඤ්ච, හිිංසායපටිපජ්ජතී’’ති. 
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පටුන 

 ත්රායිං සඞ්යඛපත්යථො – මහාරාජ,  ාදියසො දුම්යමයධො නිප්පඤ්යඤො

පුග්ගයලොපරිවාරසම්පත්තිිංලභිත්වාඅත් යනොඅනත්ථිංචරති. කිංකාරණා? 
යසො හි යසමදමත්ය ො කත් බ්බාකත් බ්බිං අජානන්ය ො අත් යනො ච

පයරසඤ්ච හිිංසාය පටිපජ්ජති. හිිංසා වුච්චති කලමනිං දුක්ඛුප්පාදනිං, 
 දත්ථායඑව පටිපජ්ජතීති. 

එවිංඉමායගාථායරඤ්යඤොධම්මිංයදයසත්වා ‘‘තිට්ඨදානි ත්ව’’න්ති
වත්වාආකායසඋප්පතිත්වාබාරාණසිනගරිංගන්ත්වාරාජඞ්ගයණආකායස 
අට්ඨාසි. සකලනගරිං සඞ්ඛුභිත්වා ‘‘අම්හාකිං රඤ්යඤො ආකායසන
යස වරවාරයණො ආගන්ත්වා රාජඞ්ගයණ ඨිය ො’’ති එකයකොලාහලිං

අයහොසි.යවයගනරඤ්යඤොපිආයරොයචසුිං.රාජානික්ඛමිත්වා ‘‘සයචමය්හිං

උපයභොගත්ථායආගය ොසි, භූමියිංපතිට්ඨාහී’’තිආහ.යබොධිසත්ය ොභූමියිං 

පතිට්ඨාසි, ආචරියයො ඔ රිත්වා රාජානිං වන්දිත්වා ‘‘කුය ො ආගය ොසි, 

 ා ා’’තිවුත්ය  ‘‘රාජගහය ො’’තිවත්වාසබ්බිංපවත්තිිංආයරොයචසි.රාජා

‘‘මනාපිං ය ,  ා , ක ිං ඉධාගච්ඡන්ය නා’’ති තුට්ඨහට්යඨො නගරිං
සජ්ජායපත්වා වාරණිං මඞ්ගලහත්ථිට්ඨායන ඨයපත්වා සකලරජ්ජිං  යයො

යකොට්ඨායස කත්වා එකිං යබොධිසත් ස්ස අදාසි, එකිං ආචරියස්ස, එකිං
අත් නා අග්ගයහසි. යබොධිසත් ස්ස ආග කාලය ො පට්ඨායයව පන 
රඤ්යඤො සකලජම්බුදීයප රජ්ජිං හත්ථග යමව ජා ිං. යසො ජම්බුදීයප
අග්ගරාජාහුත්වා දානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිංඅගමාසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

මගධරාජායදවදත්ය ොඅයහොසි, බාරාණසිරාජාසාරිපුත්ය ො, හත්ථාචරියයො

ආනන්යදො, හත්ථීපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

දුම්යමධජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[123] 3. නඞ්ගලීසජා කවණ්ණනා 

අසබ්බත්ථ ාමිං ොචන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො 
ලාළුදායිත්යථරිං ආරබ්භ කයථසි. යසො කර ධම්මිං කයථන්ය ො ‘‘ඉමස්මිිං

ඨායන ඉදිං කයථ බ්බිං, ඉමස්මිිං ඨායන ඉදිං න කයථ බ්බ’’න්ති

යුත් ායුත් ිංනජානාති, මඞ්ගයල අවමඞ්ගලිං වදන්ය ො ‘‘තියරොකුට්යටසු

තිට්ඨන්ති, සන්ධිසිඞ්ඝාටයකසු චා’’ති ඉදිං අවමඞ්ගලිං මඞ්ගලිං කත්වා
අනුයමොදනිංකයථති. අවමඞ්ගයලසුඅනුයමොදනිංකයරොන්ය ො ‘‘බහූ යදවා

මනුස්සා ච, මඞ්ගලානි අචින් යු’’න්ති වත්වා ‘‘එවරූපානිං මඞ්ගලානිං
ස ම්පි සහස්සම්පි කාතුිං සමත්ථා යහොථා’’ති වදති. අයථකදිවසිං 

ධම්මසභායිංභික්ඛූ‘‘ආවුයසො, ලාළුදායීයුත් ායුත් ිංනජානාති, සබ්බත්ථ 
අභාසි බ්බවාචිං භාසතී’’තිකථිං සමුට්ඨායපසුිං. සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කාය

නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, ලාළුදායී ඉදායනව දන්ධපරිසක්කයනො
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යුත් ායුත් ිංනජානාති, පුබ්යබපි එවරූයපොඅයහොසි, නිච්චිංලාළයකොයයව
එයසො’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො  ක්කසිලායිං
සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා බාරාණසියිං දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො
හුත්වාපඤ්ච මාණවකස ානිසිප්පිංවායචසි. දාය සුමාණයවසුඑයකො
දන්ධපරිසක්කයනො ලාළයකො මාණයවො ධම්මන්ය වාසියකො හුත්වා සිප්පිං

උග්ගණ්හාති, දන්ධභායවන පන උග්ගණ්හිතුිං න සක්යකොති.

යබොධිසත් ස්ස පනඋපකායරො යහොති, දායසො වියසබ්බකච්චානි කයරොති.
අයථකදිවසිං යබොධිසත්ය ො සායමාසිං භුඤ්ජිත්වා සයයන නිපන්යනො  ිං

මාණවිං හත්ථපාදපිට්ඨිපරිකම්මානි කත්වා ගච්ඡන් ිං ආහ ‘‘ ා , 

මඤ්චපායද උපත්ථම්යභත්වා යාහී’’ති. මාණයවො එකිං පාදිං
උපත්ථම්යභත්වා එකස්ස උපත්ථම්භකිං අලභන්ය ො අත් යනො ඌරුම්හි
ඨයපත්වාරත්තිිංයඛයපසි. 

යබොධිසත්ය ො පච්චූසසමයය උට්ඨාය  ිං දිස්වා ‘‘කිං,  ා , 

නිසින්යනොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘ආචරිය, එකස්ස මඤ්චපාදස්ස උපත්ථම්භකිං
අලභන්ය ො ඌරුම්හි ඨයපත්වා නිසින්යනොම්හී’’ති. යබොධිසත්ය ො

සිංවිග්ගමානයසොහුත්වා‘‘අයිංඅති වියමය්හිංඋපකායරො, එත් කානිංපන

මාණවකානිංඅන් යරඅයයමවදන්යධොසිප්පිංසික්ඛිතුිං නසක්යකොති, කථිං
නු යඛො අහිං ඉමිං පණ්ඩි ිං කයරයෙ’’න්ති චින්ය සි. අථස්ස එ දයහොසි 

‘‘අත්යථයකො උපායයො, අහිං ඉමිං මාණවිං දාරුඅත්ථාය පණ්ණත්ථාය ච

වනිංගන්ත්වාආග ිං ‘අජ්ජය කිංදිට්ඨිං, කිංක ’න්තිපුච්ඡිස්සාමි.අථ

යම‘ඉදිංනාමඅජ්ජමයා දිට්ඨිං, ඉදිංක ’න්තිආචික්ඛිස්සති.අථනිං ‘ යා

දිට්ඨඤ්ච ක ඤ්චකීදිස’න්තිපුච්ඡිස්සාමි, යසො‘එවරූපිංනාමා’ති උපමාය ච
කාරයණන ච කයථස්සති. ඉති නිං නවිං නවිං උපමඤ්ච කාරණඤ්ච
කථායපත්වා ඉමිනා උපායයන පණ්ඩි ිං කරිස්සාමී’’ති. යසො  ිං

පක්යකොසායපත්වා ‘‘ ා  මාණව, ඉය ො පට්ඨාය දාරුඅත්ථාය වා
පණ්ණත්ථාය වා ග ට්ඨායනයිං ය  ත්ථ දිට්ඨිං වා සු ිං වා භුත් ිං වා

ළි ිංවාඛාදි ිංවායහොති,  ිංආගන්ත්වාමය්හිංආයරොයචයොසී’’තිආහ. 

යසො ‘‘සාධූ’’තිපටිස්සුණිත්වාඑකදිවසිංමාණයවහිසද්ධිිං දාරුඅත්ථාය

අරඤ්ඤිං ගය ො  ත්ථ සප්පිං දිස්වා ආගන්ත්වා ‘‘ආචරිය, සප්යපො යම 

දිට්යඨො’’ති ආයරොයචසි. ‘‘සප්යපො නාම,  ා , කීදියසො යහොතී’’ති? 

‘‘යසයෙථාපි නඞ්ගලීසා’’ති.‘‘සාධු,  ා , මනාපාය උපමාආහටා, සප්පා
නාම නඞ්ගලීසසදිසාව යහොන්තී’’ති. අථ යබොධිසත්ය ො ‘‘මාණවයකන

මනාපා උපමා ආහටා, සක්ඛිස්සාමි නිං පණ්ඩි ිං කාතු’’න්ති චින්ය සි.
මාණයවො පුන එකදිවසිං අරඤ්යඤ හත්ථිිං දිස්වා ‘‘හත්ථී යම ආචරිය

දිට්යඨො’’ති ආහ. ‘‘හත්ථී නාම,  ා , කීදියසො’’ති? ‘‘යසයෙථාපි, 
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නඞ්ගලීසා’’ති. යබොධිසත්ය ො ‘‘හත්ථිස්ස යසොණ්ඩා නඞ්ගලීසසදිසා 

යහොන්ති, දන් ාදයයොඑවරූපාචඑවරූපාච.අයිංපනබාල ායවිභජිත්වා
කයථතුිං අසක්යකොන්ය ො යසොණ්ඩිං සන්ධායකයථසිමඤ්යඤ’’තිතුණ්හී

අයහොසි. අයථකදිවසිං නිමන් යන උච්ඡුිං ලභිත්වා ‘‘ආචරිය, අජ්ජ මයිං
උච්ඡු ඛාදිම්හා’’ති ආහ. ‘‘උච්ඡු නාම කීදියසො’’ති වුත්ය  ‘‘යසයෙථාපි
නඞ්ගලීසා’’ති ආහ. ආචරියයො ‘‘යථොකිං පතිරූපිං කාරණිං කයථසී’’ති
තුණ්හීජාය ො. 

පුයනකදිවසිං නිමන් යන එකච්යච මාණවා ගුළිං දධිනා භුඤ්ජිිංසු, 

එකච්යච ඛීයරන. යසො ආගන්ත්වා ‘‘ආචරිය, අජ්ජ මයිං දධිනා ඛීයරන ච
භුඤ්ජිම්හා’’ති වත්වා‘‘දධිඛීරිංනාමකීදිසිංයහොතී’’තිවුත්ය ‘‘යසයෙථාපි
නඞ්ගලීසා’’තිආහ. ආචරියයො‘‘අයිංමාණයවො‘සප්යපොනඞ්ගලීසසදියසො’ති

කයථන්ය ො  ාව සුකථි ිං කයථසි, ‘හත්ථී නඞ්ගලීසසදියසො’ති
කයථන්ය නාපි යසොණ්ඩිං සන්ධාය යලයසන කථි ිං. ‘උච්ඡු 

නඞ්ගලීසසදිස’න්ති කථයනපි යලයසො අත්ථි, ‘දධිඛීරානි පන නිච්චිං
පණ්ඩරානි පක්ඛිත් භාජනසණ්ඨානානී’ති ඉධ සබ්යබන සබ්බිං උපමිං න

කයථසි, නසක්කාඉමිංලාළකිංසික්ඛායපතු’’න්තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

123. 

‘‘අසබ්බත්ථගාමිිංවාචිං, බායලොසබ්බත්ථභාසති; 

නායිංදධිිංයවදිනනඞ්ගලීසිං, දධිප්පයිංමඤ්ඤති නඞ්ගලීස’’න්ති. 

 ත්රායිං සඞ්යඛපත්යථො–යාවාචාඔපම්මවයසන සබ්බත්ථනගච්ඡති, 

 ිං අසබ්බත්ථ ාමිං ොචං බාය ො දන්ධපුග්ගයලො සබ්බත්ථ භාසති, ‘‘දධි

නාම කීදිස’’න්ති පුට්යඨොපි ‘‘යසයෙථාපි, නඞ්ගලීසා’’ති වදය ව. එවිං

වදන්ය ො නාෙං දධිං යෙදි නනඞ් ලීසං. කිංකාරණා? දධිප්පෙං  ඤ්ඤති 

නඞ් ලීසං, යස්මා අයිං දධිම්පි නඞ්ගලීසයමව මඤ්ඤති. අථ වා දධීති

දධියමව, පෙන්ති ඛීරිං, දධි ච පයඤ්ච දධිප්පයිං. යස්මා දධිඛීරානිපි අයිං

නඞ්ගලීසයමව මඤ්ඤති, එදියසො චායිං බායලො, කිං ඉමිනාති
අන්ය වාසිකානිංධම්මකථිංකයථත්වාපරිබ්බයිංදත්වා ිංඋයයෙොයජසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

ලාළකමාණයවොලාළුදායීඅයහොසි, දිසාපායමොක්යඛොආචරියයොපනඅහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

නඞ්ගලීසජා කවණ්ණනා තියා. 

[124] 4. අම්බජා කවණ්ණනා 

ොෙය යථෙ පුරියසොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
වත් සම්පන්නිං භික්ඛුිංආරබ්භකයථසි.යසොකරසාවත්ථිවාසීකුලපුත්ය ො

සාසයන උරිං දත්වා පබ්බජිය ො වත් සම්පන්යනො අයහොසි, 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කුසනාළිෙග්ය ො 
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පටුන 

ආචරියුපජ්ඣායවත් ානි 

පානීයපරියභොජනීයඋයපොසථාගාරජන් ාඝරාදිවත් ානි ච සාධුකිං කයරොති, 

චුද්දසසු මහාවත්ය සු අසීතිඛන්ධකවත්ය සු ච පරිපූරකාරීයයව යහොති, 

විහාරිං සම්මජ්ජති, පරියවණිං වි ක්කමාළකිං විහාරමග්ගිං සම්මජ්ජති, 
මනුස්සානිං පානීයිං යදති. මනුස්සා  ස්ස වත් සම්පත්තියිං පසීදිත්වා

පඤ්චස මත් ානි ධුවභත් ානි අදිංසු, මහාලාභසක්කායරො උප්පජ්ජි.  ිං
නිස්සායබහූනිංඵාසුවිහායරොජාය ො.අයථකදිවසිංධම්මසභායිංභික්ඛූකථිං 

සමුට්ඨායපසුිං ‘‘ආවුයසො, අසුයකොනාමභික්ඛුඅත් යනොවත් සම්පත්තියා

මහන් ිං ලාභසක්කාරිං නිබ්බත්ය සි, එ ිං එකිං නිස්සාය බහූනිං

ඵාසුවිහායරොජාය ො’’ති.සත්ථා ආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි

කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබපායිං භික්ඛු වත් සම්පන්යනො, පුබ්යබයප ිං
එකිං නිස්සාය පඤ්ච ඉසිස ානි ඵලාඵලත්ථාය අරඤ්ඤිං අගන්ත්වා
එය යනවආනී ඵලාඵයලහියායපසු’’න්තිවත්වාඅතී ිං ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
උදිච්චබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ය ො ඉසිපබ්බජ්ජිංපබ්බජිත්වා
පඤ්චස ඉසිපරිවායරො පබ්බ පායද විහාසි.  දා හිමවන්ය  චණ්යඩො

නිදායඝො අයහොසි,  ත්ථ  ත්ථ පානීයානි ඡිජ්ජිිංසු, තිරච්ඡානා පානීයිං
අලභමානා කලමන්ති. අථ ය සු  ාපයසසු එයකො  ාපයසො ය සිං
පිපාසදුක්ඛිං දිස්වා එකිං රුක්ඛිං ඡින්දිත්වා යදොණිිං කත්වා පානීයිං
උස්සිඤ්චිත්වායදොණිිංපූයරත්වාය සිංපානීයිං අදාසි.බහූසුසන්නිපතිත්වා
පානීයිංපිවන්ය සු ාපසස්සඵලාඵලත්ථායගමයනොකායසො නායහොසි.යසො
නිරාහායරොපි පානීයිං යදතියයව. මිගගණා චින්ය සුිං ‘‘අයිං අම්හාකිං

පානීයිං යදන්ය ො ඵලාඵලත්ථාය ගන්තුිං ඔකාසිං න ලභති, නිරාහාර ාය

අතිවියකලමති, හන්දමයිං කතිකිංකයරොමා’’ති.ය කතිකිංඅකිංසු‘‘ඉය ො
පට්ඨාය පානීයිං පිවනත්ථාය ආගච්ඡන්ය න අත් යනො බලානුරූයපන
ඵලාඵලිං ගයහත්වාව ආගන් බ්බ’’න්ති. ය   ය ො පට්ඨාය එයකයකො 
තිරච්ඡායනො අත් යනො අත් යනො බලානුරූයපන මධුරමධුරානි 

අම්බජම්බුපනසාදීනිගයහත්වාවආගච්ඡති.එකස්සඅත්ථායආභ ිංඵලාඵලිං 
අඩ්ඪය යෙසකටභාරප්පමාණිං අයහොසි. පඤ්චස  ාපසා  යදව
පරිභුඤ්ජන්ති.අතියරකිං ඡඩ්ඩියිත්ථ. 

යබොධිසත්ය ො  ිං දිස්වා ‘‘එකිං නාම වත් සම්පන්නිං නිස්සාය 

එත් කානිං ාපසානිංඵලාඵලත්ථායඅගන්ත්වායාපනිංඋප්පන්නිං, වීරියිං
නාම කා බ්බයමවා’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

124. 

‘‘වායයමයථවපුරියසො, නනිබ්බින්යදයෙපණ්ඩිය ො; 

වායාමස්සඵලිංපස්ස, භුත් ාඅම්බාඅනීතිහ’’න්ති. 
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 ත්රායිං සඞ්යඛපත්යථො – පණ්ඩිය ො අත් යනො වත් පූරණාදියක 

කම්මස්මිිං වායයමයථව, න උක්කණ්යඨයෙ. කිංකාරණා? වායාමස්ස

නිප්ඵල ාය අභාවය ො. ඉති මහාසත්ය ො ‘‘වායායමො නායමස සඵයලොව

යහොතී’’තිඉසිගණිංආලපන්ය ො ‘‘ොො ස්සඵ ංපස්සා’’තිආහ.කීදිසිං? 

භුත්තා අම්බා අනීතිහං.  ත්ථ අම්බාති යදසනාමත් ිං, ය හි පන
නානප්පකාරානි ඵලාඵලානි ආභ ානි. ය සු සම්පන්න රානිං 
උස්සන්න රානිං වා වයසන ‘‘අම්බා’’ති වුත් ිං. යය ඉයමහි පඤ්චහි

ඉසිසය හිසයිං අරඤ්ඤිංඅගන්ත්වාඑකස්සඅත්ථායආනී ාඅම්බාභුත් ා, 

ඉදිංවායාමස්සඵලිං. ඤ්ච යඛොපනඅනීතිහිං, ‘‘ඉතිආහඉතිආහා’’තිඑවිං

ඉතිහීතියහනගයහ බ්බිංන යහොති, පච්චක්ඛයමව ිං ඵලිං පස්සාති. එවිං
මහාසත්ය ොඉසිගණස්සඔවාදිංඅදාසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

වත් සම්පන්යනො  ාපයසො අයිං භික්ඛු අයහොසි, ගණසත්ථා පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

අම්බජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[125] 5. කටාහකජා කවණ්ණනා 

බහුම්පි යසො විකත්යථෙයාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං 
විකත්ථකභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි. ස්සවත්ථුයහට්ඨාකථි සදිසයමව. 

අතීය පනබාරාණසියිංබ්රහ්මදත්ය රජ්ජිංකායරන්ය යබොධිසත්ය ො 

මහාවිභයවො යසට්ඨි අයහොසි.  ස්ස භරියා පුත් ිං විජායි, දාසීපිස්ස  ිං
දිවසඤ්යඤව පුත් ිං විජායි. ය  එකය ොව වඩ්ඪිිංසු. යසට්ඨිපුත්ය යලඛිං
සික්ඛන්ය දායසොපිස්ස ඵලකිංවහමායනොගන්ත්වාය යනවසද්ධිිංයලඛිං

සික්ඛි, ගණනිං සික්ඛි, ද්යව  යයො යවොහායර අකාසි. යසො අනුක්කයමන

වචනකුසයලො යවොහාරකුසයලො යුවා අභිරූයපො අයහොසි, නායමන
කටායහයකො නාම. යසො යසට්ඨිඝයර භණ්ඩාගාරිකකම්මිං කයරොන්ය ො

චින්ය සි ‘‘න මිං ඉයම සබ්බකාලිං භණ්ඩාගාරිකකම්මිං කායරස්සන්ති, 
කඤ්චියදව යදොසිං දිස්වා  ායළත්වා බන්ධිත්වා ලක්ඛයණන අඞ්යකත්වා
දාසපරියභොයගනපි පරිභුඤ්ජිස්සන්ති. පච්චන්ය  යඛො පන යසට්ඨිස්ස

සහායයකො යසට්ඨි අත්ථි, යිංනූනාහිං යසට්ඨිස්ස වචයනන යලඛිං ආදාය
 ත්ථ ගන්ත්වා ‘අහිං යසට්ඨිපුත්ය ො’ති වත්වා  ිං යසට්ඨිිං වඤ්යචත්වා
 ස්ස ධීහ රිං ගයහත්වා සුඛිං වයසයෙ’’න්ති. යසො සයයමව පණ්ණිං

ගයහත්වා ‘‘අහිං අසුකිං නාම මම පුත් ිං  ව සන්තිකිං පහිණිිං, 

ආවාහවිවාහසම්බන්යධො නාම මය්හඤ්ච  යා, තුය්හඤ්ච මයා සද්ධිිං

පතිරූයපො,  ස්මා ත්විං ඉමස්ස දාරකස්ස අත් යනො ධීහ රිං දත්වා එ ිං

 ත්යථව වසායපහි, අහම්පි ඔකාසිං ලභිත්වා ආගමිස්සාමී’’ති ලිඛිත්වා 
යසට්ඨිස්යසව මුද්දිකාය ලඤ්යජත්වා යථාරුචි ිං පරිබ්බයඤ්යචව
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ගන්ධවත්ථාදීනිච ගයහත්වා පච්චන් ිංගන්ත්වා යසට්ඨිිං දිස්වා වන්දිත්වා
අට්ඨාසි. 

අථනිංයසට්ඨි‘‘කුය ොආගය ොසි,  ා ා’’තිපුච්ඡි. ‘‘බාරාණසිය ො’’ති.

‘‘කස්ස පුත්ය ොසී’’ති? ‘‘බාරාණසියසට්ඨිස්සා’’ති. 

‘‘යකනත්යථනාගය ොසී’’ති?  ස්මිිං ඛයණ කටාහයකො ‘‘ඉදිං දිස්වා
ජානිස්සථා’’තිපණ්ණිං අදාසි.යසට්ඨිපණ්ණිංවායචත්වා‘‘ඉදානාහිංජීවාමි
නාමා’’ති තුට්ඨචිත්ය ො ධීහ රිං දත්වා පතිට්ඨායපසි.  ස්ස පරිවායරො
මහන්ය ොඅයහොසි.යසොයාගුඛජ්ජකාදීසුවා වත්ථගන්ධාදීසු වාඋපනීය සු

‘‘එවම්පි නාම යාගුිං පචන්ති, එවිං ඛජ්ජකිං, එවිං භත් ිං, අයහො
පච්චන් වාසිකා නාමා’’ති යාගුආදීනි ගරහති. ‘‘ඉයම

පච්චන් වාසිභායවයනව අහ සාටයක වළඤ්ජිතුිං න ජානන්ති, ගන්යධ

පිසිතුිං, පුප්ඵානිගන්ථිතුිංනජානන්තී’’තිවත්ථකම්මන්තිකාදයයො ගරහති. 

යබොධිසත්ය ොපි දාසිං අපස්සන්ය ො ‘‘කටාහයකො න දිස්සති, කහිං

ගය ො, පරියයසථ න’’න්ති සමන් ා මනුස්යස පයයොයජසි. ය සු එයකො
 ත්ථගන්ත්වා ිංදිස්වා සඤ්ජානිත්වාඅත් ානිංඅජානායපත්වාආගන්ත්වා
යබොධිසත් ස්ස ආයරොයචසි. යබොධිසත්ය ො  ිං පවත්තිිං සුත්වා ‘‘අයුත් ිං

ය නක ිං, ගන්ත්වානිංගයහත්වාආගච්ඡිස්සාමී’’ති රාජානිංආපුච්ඡිත්වා
මහන්ය න පරිවායරන නික්ඛමි. ‘‘යසට්ඨි කර පච්චන් ිං ගච්ඡතී’’ති
සබ්බත්ථ පාකයටො ජාය ො. කටාහයකො ‘‘යසට්ඨිකරආගච්ඡතී’’ති සුත්වා 

චින්ය සි‘‘නයසොඅඤ්යඤනකාරයණනආගච්ඡිස්සති, මිංනිස්සායයවස්ස

ආගමයනන භවි බ්බිං.සයචපනාහිංපලායිස්සාමි, පුනආගන්තුිංනසක්කා
භවිස්සති. අත්ථි පයනස උපායයො. මම සාමිකස්ස පටිපථිං ගන්ත්වා
දාසකම්මිං කත්වා  යමව ආරායධස්සාමී’’ති. යසො  ය ො පට්ඨාය
පරිසමජ්යඣ එවිං භාසති ‘‘අඤ්යඤ බාලමනුස්සා අත් යනො බාලභායවන 
මා ාපිතූනිං ගුණිං අජානන් ා ය සිං යභොජනයවලාය අපචිතිකම්මිං 

අකත්වාය හිසද්ධිිංයයවභුඤ්ජන්ති, මයිංපනමා ාපිතූනිංයභොජනකායල

පටිග්ගහිං උපයනම, යඛළමල්ලකිං උපයනම, භාජනානි උපයනම, 

පානීයම්පි බීජනිම්පි ගයහත්වා උපතිට්ඨාමා’’ති යාව සරීරවළඤ්ජනකායල
උදකකලසිං ආදාය පටිච්ඡන්නට්ඨානගමනා සබ්බිං දායසහි සාමිකානිං 
කත් බ්බකච්චිංපකායසසි. 

යසො එවිං පරිසිං උග්ගණ්හායපත්වා යබොධිසත් ස්ස පච්චන් සමීපිං 

ආග කායලසසුරිං අයවොච ‘‘ ා , මමකර පි ා තුම්හාකිං දස්සනත්ථාය

ආගච්ඡති, තුම්යහ ඛාදනීයයභොජනීයිං පටියාදායපථ, අහිං පණ්ණාකාරිං

ගයහත්වා පටිපථිං ගමිස්සාමී’’ති. යසො ‘‘සාධු,  ා ා’’ති සම්පටිච්ඡි.
කටාහයකො බහුිං පණ්ණාකාරමාදාය මහන්ය න පරිවායරන ගන්ත්වා
යබොධිසත් ිං වන්දිත්වා පණ්ණාකාරිං අදාසි. යබොධිසත්ය ොපිපණ්ණාකාරිං 
ගයහත්වා ය න සද්ධිිං පටිසන්ථාරිං කත්වා පා රාසකායල ඛන්ධාවාරිං
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නිවායසත්වා සරීරවළඤ්ජනත්ථාය පටිච්ඡන්නට්ඨානිං පාවිසි. කටාහයකො
අත් යනො පරිවාරිං නිවත්ය ත්වාකලසිංආදාය යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං

ගන්ත්වා උදකකච්චපරියයොසායන පායදසු පතිත්වා ‘‘සාමි, අහිං තුම්හාකිං

යත් කිංඉච්ඡථ,  ත් කිං ධනිංදස්සාමි, මායමයසිංඅන් රධාපයිත්ථා’’ති

ආහ. යබොධිසත්ය ො  ස්ස වත් සම්පදාය පසීදිත්වා ‘‘මා භායි, නත්ථි ය 
මම සන්තිකා අන් රායයො’’ති සමස්සායසත්වා පච්චන් නගරිං පාවිසි.

මහන්ය ො සක්කායරො අයහොසි, කටාහයකොපිස්ස නිරන් රිං දායසන
කත් බ්බකච්චිං කයරොති. අථ නිං එකාය යවලාය සුඛනිසින්නිං 

පච්චන් යසට්ඨි ආහ ‘‘මහායසට්ඨි, මයා තුම්හාකිං පණ්ණිං දිස්වාව
තුම්හාකිං පුත් ස්ස දාරිකා දින්නා’’තියබොධිසත්ය ොකටාහකිංපුත් යමව
කත්වා  දනුච්ඡවිකිං පියවචනිං වත්වා යසට්ඨිිං ය ොයසසි.  ය ො පට්ඨාය
කටාහකස්සමුඛිංඋල්යලොයකතුිංසමත්යථො නාමනායහොසි. 

අයථකදිවසිං මහාසත්ය ො යසට්ඨිධීහ රිං පක්යකොසිත්වා ‘‘එහි, අම්ම, 
සීයසයමඌකා විචිනාහී’’ති වත්වා  ිංආගන්ත්වාඌකාගයහත්වා ඨි ිං

පියවචනිං වත්වා ‘‘කයථහි, අම්ම, කච්චි ය  මම පුත්ය ො සුඛදුක්යඛසු

අප්පමත්ය ො, උයභො ජනා සම්යමොදමානා සමග්ගවාසිං වසථා’’ති පුච්ඡි.

‘‘ ා , මහායසට්ඨිතුම්හාකිංපුත් ස්ස අඤ්යඤොයදොයසොනත්ථි, යකවලිං

ආහාරිං ගරහතී’’ති. ‘‘අම්ම, නිච්චකාලයමස දුක්ඛසීයලොව, අපිච ය  අහිං

 ස්ස මුඛබන්ධනමන් ිං දස්සාමි,  ිං ත්විං සාධුකිං උග්ගණ්හිත්වා මම
පුත් ස්ස යභොජනකායල ගරහන් ස්ස උග්ගහි නියායමයනව පුරය ො
ඨත්වා වයදයොසී’’ති ගාථිං උග්ගණ්හායපත්වා කතිපාහිං වසිත්වා
බාරාණසියමව අගමාසි. කටාහයකොපි බහුිං ඛාදනීයයභොජනීයිං ආදාය
අනුමග්ගිංගන්ත්වා බහුධනිංදත්වාවන්දිත්වානිවත්ති.යසොයබොධිසත් ස්ස
ග කාලය ො පට්ඨාය අතියරකමානී අයහොසි. යසො එකදිවසිං යසට්ඨිධීහ ාය
නානග්ගරසයභොජනිං උපයනත්වා කටච්ඡුිං ආදාය පරිවිසන්තියා භත් ිං
ගරහිතුිං ආරභි. යසට්ඨිධීහ ා යබොධිසත් ස්ස සන්තියක 

උග්ගහි නියායමයනවඉමිංගාථමාහ– 

125. 

‘‘බහුම්පියසොවිකත්යථයෙ, අඤ්ඤිංජනපදිංගය ො; 

අන්වාගන්ත්වානදූයසයෙ, භුඤ්ජයභොයගකටාහකා’’ති. 

 ත්ථ බහුම්පි යසො විකත්යථෙය, අඤ්ඤං ජනපදං  යතොති යයො

අත් යනො ජාතිභූමිය ො අඤ්ඤිං ජනපදිං ගය ො යහොති, යත්ථස්ස ජාතිිංන 

ජානන්ති, යසො බහුම්පිවිකත්යථයෙ, වම්භනවචනිංවඤ්චනවචනිං වයදයෙ. 

අන්ො න්ත්ොන දූයසෙයාති ඉමිං  ාව වාරිං සාමිකස්ස පටිපථිං ගන්ත්වා
දාසකච්චස්ස ක ත් ා කසාහි පහරිත්වා පිට්ඨිචම්මුප්පාටනය ො ච

ලක්ඛණාහනනය ොචමුත්ය ොසි.සයචඅනාචාරිංකයරොසි, පුන අඤ්ඤස්මිිං

ආගමනවායර  ව සාමියකො අන්වාගන්ත්වාන දූයසයෙ, ඉමිං යගහිං
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අනුආගන්ත්වා කසාභිඝාය හි යචව ලක්ඛණාහනයනන ච
ජාතිප්පකාසයනනච ිංදූයසයෙඋපහයනයෙ. ස්මා ඉමිංඅනාචාරිංපහාය 

භුඤ්ජයභොය කටාහක, මාපච්ඡාඅත් යනො දාසභාවිංපාකටිංකායරත්වා
විප්පටිසාරීඅයහොසීතිඅයයමත්ථයසට්ඨියනොඅධිප්පායයො. 

යසට්ඨිධීහ ා පන එ මත්ථිං අජානන්තී උග්ගහි නියායමන
බෙඤ්ජනයමව පයිරුදාහාසි. කටාහයකො ‘‘අද්ධා යසට්ඨිනා මම කුලිං 
ආචික්ඛිත්වාඑතිස්සාසබ්බිංකථි ිංභවිස්සතී’’ති ය ොපට්ඨායපුනභත් ිං

ගරහිතුිං නවිසහි, නිහ මායනොයථාලද්ධිංභුඤ්ජිත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘ දා

කටාහයකො විකත්ථකභික්ඛු අයහොසි, බාරාණසියසට්ඨි පන අහයමව 
අයහොසි’’න්ති. 

කටාහකජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[126] 6. අසිලක්ඛණජා කවණ්ණනා 

තයථයෙකස්ස ක යාණන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
යකොසලරඤ්යඤොඅසිලක්ඛණපාඨකිංබ්රාහ්මණිංආරබ්භකයථසි.යසොකර 

කම්මායරහිරඤ්යඤො අසීනිංආහටකායලඅසිිංඋපසිඞ්ඝිත්වා අසිලක්ඛණිං

උදාහරති. යසො යයසිං හත්ථය ො ලාභිං ලභති, ය සිං අසිිං
‘‘ලක්ඛණසම්පන්යනොමඞ්ගලසිංයුත්ය ො’’තිවදති.යයසිං හත්ථය ොලාභිං

නලභති, ය සිංඅසිිං‘‘අවලක්ඛයණො’’තිගරහති.අයථයකොකම්මායරොඅසිිං
කත්වා යකොසියිං සුඛුමිං මරිචචුණ්ණිං පක්ඛිපිත්වා රඤ්යඤො අසිිං ආහරි.
රාජාබ්රාහ්මණිං පක්යකොසායපත්වා‘‘අසිිංවීමිංසා’’තිආහ.බ්රාහ්මණස්සඅසිිං
ආකඩ්ඪිත්වා උපසිඞ්ඝන් ස්සමරිචචුණ්ණානිනාසිංපවිසිත්වා ඛිපිතුකාම ිං 
උප්පායදසුිං.  ස්ස ඛිපන් ස්ස නාසිකා අසිධාරාය පටිහ ා ද්විධා ඡිජ්ජි.
 ස්යසවිං නාසිකාය ඡින්නභායවො භික්ඛුසඞ්යඝ පාකයටො ජාය ො.

අයථකදිවසිං ධම්මසභායිං භික්ඛූකථිං සමුට්ඨායපසුිං ‘‘ආවුයසො, රඤ්යඤො
කර අසිලක්ඛණපාඨයකො අසිිං උපසිඞ්ඝන්ය ො නාසිකිං ඡින්දායපසී’’ති.

සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථාය සන්නිසින්නා’’ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව යසො 

බ්රාහ්මයණො අසිිං උපසිඞ්ඝන්ය ො නාසිකායඡදිං පත්ය ො, පුබ්යබපි
පත්ය ොයයවා’’ති වත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය   ස්ස 

අසිලක්ඛණපාඨයකො බ්රාහ්මයණො අයහොසීති සබ්බිං
පච්චුප්පන්නවත්ථුසදිසයමව.රාජාපන  ස්සයවජ්යජදත්වානාසිකායකොටිිං
ඵාසුකිංකාරායපත්වාලාඛායපටිනාසිකිංකායරත්වා පුන ිංඋපට්ඨාකයමව

අකාසි. බාරාණසිරඤ්යඤො පන පුත්ය ො නත්ථි, එකා ධීහ ා යචව 
භාගියනයයෙො ච අයහසුිං. යසො උයභොපි ය  අත් යනො සන්තියකයයව
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වඩ්ඪායපසි.ය එකය ො වඩ්ඪන් ාඅඤ්ඤමඤ්ඤිංපටිබද්ධචිත් ාඅයහසුිං.
රාජාපි අමච්යච පක්යකොසායපත්වා ‘‘මය්හිං භාගියනයයෙොපි ඉමස්ස

රජ්ජස්ස සාමියකොව, ධීහ රිං එ ස්යසව දත්වා අභියසකමස්ස කයරොමී’’ති

වත්වා පුන චින්ය සි ‘‘මය්හිං භාගියනයයෙො සබ්බථාපි ඤා යකොයයව, 
එ ස්ස අඤ්ඤිං රාජධීහ රිං ආයනත්වා අභියසකිංකත්වා ධීහ රිං අඤ්ඤස්ස

රඤ්යඤොදස්සාමි, එවිංයනොඤා කාබහූ භවිස්සන්ති, ද්වින්නම්පිරජ්ජානිං
මයයමව සාමිකා භවිස්සාමා’’ති. යසො අමච්යචහි සද්ධිිං සම්මන්ය ත්වා

‘‘උයභොයපය විසුිංකාතුිංවට්ටතී’’තිභාගියනයෙිං අඤ්ඤස්මිිංනියවසයන, 
ධීහ රිංඅඤ්ඤස්මිිංවායසසි. 

ය  යසොළසවස්සුද්යදසිකභාවිං පත් ා අතිවිය පටිබද්ධචිත් ා අයහසුිං.
රාජකුමායරො ‘‘යකන නු යඛො උපායයන මාතුලධීහ රිං රාජයගහා
නීහරායපතුිංසක්කා භයවයො’’තිචින්ය න්ය ො‘‘අත්යථයකොඋපායයො’’ති
මහාඉක්ඛණිකිං පක්යකොසායපත්වා  ස්සා සහස්සභණ්ඩිකිං දත්වා ‘‘කිං

මයා කත් බ්බ’’න්ති වුත්ය  ‘‘අම්ම,  යි කයරොන්තියා අනිප්ඵත්ති නාම

නත්ථි, කඤ්චියදව කාරණිං වත්වා යථා මම මාතුයලො රාජා ධීහ රිං

අන්ය ොයගහානීහරායපති,  ථාකයරොහී’’තිආහ.සාධු, සාමි, අහිංරාජානිං 

උපසඞ්කමිත්වා එවිං වක්ඛාමි ‘‘යදව, රාජධීහ ායඋපරිකාළකණ්ණීඅත්ථි, 

එත් කිං කාලිං නිවත්තිත්වා ඔයලොයකන්ය ොපි නත්ථි, අහිං රාජධීහ රිං
අසුකදිවයස නාම රථිං ආයරොයපත්වා බහුආවුධහත්යථ පුරියස ආදාය
මහන්ය න පරිවායරන සුසානිං ගන්ත්වා මණ්ඩලළිඨිකාය යහට්ඨාමඤ්යච
ම මනුස්සිං නිපජ්ජායපත්වා උපරිමඤ්යච රාජධීහ රිං ඨයපත්වා
ගන්යධොදකඝටානිං අට්ඨුත් රසය න න්හායපත්වා කාළකණ්ණිිං

පවායහස්සාමී’’තිඑවිංවත්වාරාජධීහ රිංසුසානිංයනස්සාමි, ත්විංඅම්හාකිං 
 ත්ථ ගමනදිවයස අම්යහහි පුයර රයමව යථොකිං මරිචචුණ්ණිං ආදාය
ආවුධහත්යථහි අත් යනො මනුස්යසහි පරිවුය ො රථිං අභිරුය්හ සුසානිං
ගන්ත්වා රථිංසුසානද්වායරඑකපයදයස ඨයපත්වාආවුධහත්යථමනුස්යස
සුසානවනිංයපයසත්වාසයිංසුසායනමණ්ඩලළිඨිකිං පසායරත්වාම යකො
වියපටිකුජ්යජොහුත්වානිපජ්ජ.අහිං ත්ථආගන්ත්වා වඋපරි මඤ්චකිං

අත්ථරිත්වා රාජධීහ රිං උක්ඛිපිත්වා මඤ්යච සයායපස්සාමි, ත්විං  ස්මිිං 
ඛයණමරිචචුණ්ණිංනාසිකාය පක්ඛිපිත්වා ද්යව  යයො වායර ඛියපයොසි.
 යාඛිපි කායල මයිං රාජධීහ රිං පහායපලායිස්සාම. අථත්විං රාජධීහ රිං
සීසිං න්හායපත්වාසයම්පිසීසිංන්හායිත්වා ිංආදායඅත් යනොනියවසනිං
ගච්යඡයොසීති. යසො‘‘සාධුසුන්දයරොඋපායයො’’තිසම්පටිච්ඡි. 

සාපි ගන්ත්වා රඤ්යඤො  මත්ථිං ආයරොයචසි, රාජාපි සම්පටිච්ඡි. 

රාජධීහ ායපි  ිං අන් රිං ආචික්ඛි, සාපි සම්පටිච්ඡි. සා නික්ඛමනදිවයස
කුමාරස්ස සඤ්ඤිං දත්වා මහන්ය න පරිවායරන සුසානිං ගච්ඡන්තී

ආරක්ඛමනුස්සානිං භයජනනත්ථිං ආහ – ‘‘මයා රාජධීහ ාය මඤ්යච

ඨපි කායලයහට්ඨාමඤ්යචම පුරියසොඛිපිස්සති, ඛිපිත්වාච යහට්ඨාමඤ්චා



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කුසනාළිෙග්ය ො 

401 

පටුන 

නික්ඛමිත්වා යිං පඨමිං පස්සිස්සති,  යමව ගයහස්සති, අප්පමත් ා
භයවයොථා’’ති. රාජකුමායරො පුයර රිං ගන්ත්වා වුත් නයයයනව  ත්ථ
නිපජ්ජි. මහාඉක්ඛණිකා රාජධීහ රිං උක්ඛිපිත්වා මණ්ඩලළිඨිකාඨානිං

ගච්ඡන්තී ‘‘මා භායී’’ති සඤ්ඤායපත්වා මඤ්යච ඨයපසි.  ස්මිිං ඛයණ
කුමායරො මරිචචුණ්ණිං නාසාය පක්ඛිපිත්වා ඛිපි. ය න ඛිපි මත්ය යයව

මහාඉක්ඛණිකා රාජධීහ රිං පහාය මහාරවිං රවමානා සබ්බපඨමිං පලායි, 

 ස්සා පලා කාලය ො පට්ඨාය එයකොපි ඨාතුිං සමත්යථො නාම නායහොසි, 
ගහි ගහි ානි ආවුධානි ඡඩ්යඩත්වා සබ්යබ පලායිිංසු. කුමායරො
යථාසම්මන්ති ිං සබ්බිං කත්වා රාජධීහ රිං ආදාය අත් යනො නියවසනිං
අගමාසි. 

ඉක්ඛණිකා ගන්ත්වා  ිං කාරණිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා

‘‘පකතියාපි සා මයා  ස්යසවත්ථාය පුට්ඨා, පායායස ඡඩ්ඩි සප්පි විය 
ජා ’’න්ති සම්පටිච්ඡිත්වා අපරභායග භාගියනයෙස්ස රජ්ජිං දත්වා ධීහ රිං
මහායදවිිං කායරසි.යසො ායසද්ධිිංසමග්ගවාසිංවසමායනොධම්යමනරජ්ජිං
කායරසි. යසොපි අසිලක්ඛණපාඨයකො  ස්යසව උපට්ඨායකො අයහොසි.
 ස්යසකදිවසිං රාජූපට්ඨානිංආගන්ත්වා පටිසූරියිංඨත්වාඋපට්ඨහන් ස්ස

ලාඛාවිලීයි, පටිනාසිකාභූමියිංපති.යසොලජ්ජාය අයධොමුයඛොඅට්ඨාසි.අථ

නිං රාජා පරිහසන්ය ො ‘‘ආචරිය, මා චින් යිත්ථ, ඛිපි ිං නාම එකස්ස

කලොණිංයහොති, එකස්සපාපකිං.තුම්යහහිඛිපිය නනාසිකා ඡිජ්ජීයිත්ථ, 

මයිංපනඛිපන් ාමාතුලධීහ රිංලභිත්වාරජ්ජිං පාපුණිම්හා’’තිවත්වාඉමිං
ගාථමාහ– 

126. 

‘‘ යථයවකස්සකලොණිං,  යථයවකස්සපාපකිං; 

 ස්මාසබ්බිංනකලොණිං, සබ්බිංවාපිනපාපක’’න්ති. 

 ත්ථ තයථයෙකස්සාති යදයවකස්ස.අයයමව වාපායඨො.දුතියපයදපි
එයසවනයයො. 

ඉති යසො ඉමාය ගාථාය  ිං කාරණිං ආහරිත්වා දානාදීනි පුඤ්ඤානි
කත්වා යථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමාය යදසනාය යලොකසම්ම ානිං කලොණපාපකානිං
අයනකිංසිකභාවිං පකායසත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

අසිලක්ඛණපාඨයකොව එ රහි අසිලක්ඛණපාඨයකො, භාගියනයෙරාජා පන
අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අසිලක්ඛණජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 
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[127] 7. කලණ්ඩුකජා කවණ්ණනා 

යත යදසා තානි ෙත්ථූනීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං 
විකත්ථකභික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි.  ත්ථ ද්යවපි වත්ථූනි
කටාහකජා කසදිසායනව. 

ඉධ පයනස බාරාණසියසට්ඨියනො දායසො කලණ්ඩුයකො නාම අයහොසි.
 ස්ස පලායිත්වා පච්චන් වාසියසට්ඨියනො ධීහ රිං ගයහත්වා මහන්ය න 
පරිවායරන වසනකායල බාරාණසියසට්ඨි පරියයසායපත්වාපි  ස්ස

ග ට්ඨානිංඅජානන්ය ො ‘‘ගච්ඡ, කලණ්ඩුකිංපරියයසා’’තිඅත් නාපුට්ඨිං
සුකයපො කිං යපයසසි. සුකයපො යකො ඉය ො චිය ො ච විචරන්ය ො  ිං
නගරිංපාපුණි. ස්මිඤ්චකායලකලණ්ඩුයකොනදීකීළිංකීළිතුකායමො බහුිං
මාලාගන්ධවියලපනඤ්යචව ඛාදනීයයභොජනීයානි ච ගාහායපත්වා නදිිං
ගන්ත්වා යසට්ඨිධීහ ාය සද්ධිිං නාවිං ආරුය්හ උදයක කීළති.  ස්මිඤ්ච
පයදයස නදීකීළිං කීළන් ා ඉස්සරජාතිකා තිඛිණයභසජ්ජපරිභාවි ිං ඛීරිං

පිවන්ති, ය නය සිංදිවසභාගම්පිඋදයක කීළන් ානිංසී ිංන බාධති.අයිං
පන කලණ්ඩුයකො ඛීරගණ්ඩූසිං ගයහත්වා මුඛිං වික්ඛායලත්වා  ිං ඛීරිං
නුට්ඨුභති. නුට්ඨුභන්ය ොපි උදයක අනුට්ඨුභිත්වා යසට්ඨිධීහ ාය සීයස
නුට්ඨුභති. සුකයපො යකොපි නදීතීරිං ගන්ත්වා එකස්සා උදුම්බරසාඛාය
නිසීදිත්වා ඔයලොයකත්වා කලණ්ඩුකිං සඤ්ජානිත්වා යසට්ඨිධීහ ාය සීයස

නුට්ඨුභන් ිං දිස්වා ‘‘අයර, කලණ්ඩුක දාස, අත් යනො ජාතිඤ්ච 

වසනට්ඨානඤ්ච අනුස්සර, ඛීරගණ්ඩූසිං ගයහත්වා මුඛිං වික්ඛායලත්වා

ජාතිසම්පන්නාය සුඛසිංවඩ්ඪායයසට්ඨිධීහ ායසීයසමානුට්ඨුභි, අත් යනො
පමාණිංනජානාසී’’තිවත්වා ඉමිංගාථමාහ– 

127. 

‘‘ය යදසා ානිවත්ථූනි, අහඤ්චවනයගොචයරො; 

අනුවිච්චයඛො ිංගණ්යහයයිං, පිවඛීරිංකලණ්ඩුකා’’ති. 

 ත්ථ යත යදසා තානි ෙත්ථූනීති මාතුකුච්ඡිිං සන්ධාය වදති.

අයයමත්ථාධිප්පායයො – යත්ථ ය  වසි ිං, න ය  ඛත්තියධීහ ාදීනිං

කුච්ඡියදසා.යත්ථවාසිපතිට්ඨිය ො, න ානිඛත්තියධීහ ාදීනිං කුච්ඡිවත්ථූනි.

අථ යඛො දාසිකුච්ඡියිං ත්විං වසි යචව පතිට්ඨිය ො චාති. අහඤ්ච

ෙනය ොචයරොති තිරච්ඡානභූය ොපි එ මත්ථිං ජානාමීති දීයපති. අනුවිච්ච

යඛොතං ණ්යහෙුන්තිඑවිංඅනාචාරිංචරමානිංමයා ගන්ත්වාආයරොචිය 
අනුවිච්ච ජානිත්වා  වසාමිකා ායළත්වා යචවලක්ඛණාහ ඤ්ච කත්වා

 ිංගණ්යහයයිං, ගයහත්වාගමිස්සන්ති,  ස්මා අත් යනො පමාණිංඤත්වා 

යසට්ඨිධීහ ාය සීයස අනුට්ඨුභිත්වා පිව ඛීරිං. ක ණ්ඩුකාති  ිං
නායමනාලපති. 
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කලණ්ඩුයකොපි සුවයපො කිං සඤ්ජානිත්වා ‘‘මිං පාකටිං කයරයො’’ති

භයයන ‘‘එහි, සාමි, කදා ආගය ොසී’’ති ආහ. සුයකො ‘‘න එස මිං

හි කාම ාය පක්යකොසති, ගීවිං පන යම වට්යටත්වා මායරතුකායමො’’ති
ඤත්වාව‘‘න යම යාඅත්යථො’’ති ය ොඋප්පතිත්වාබාරාණසිිංගන්ත්වා
යථාදිට්ඨිං යසට්ඨියනො විත්ථායරන කයථසි. යසට්ඨි ‘‘අයුත් ිං ය න
ක ’’න්ති වත්වා ගන්ත්වා  ස්ස ආණිං කායරත්වා බාරාණසියමව නිං
ආයනත්වාදාසපරියභොයගනපරිභුඤ්ජි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

කලණ්ඩුයකො අයිං භික්ඛු අයහොසි, බාරාණසියසට්ඨි පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

කලණ්ඩුකජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[128] 8. බිළාරව ජා කවණ්ණනා 

යෙො යෙධම් ංධජංකත්ොතිඉදිංසත්ථායජ වයනවිහරන්ය ොඑකිං 
කුහකභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි. දාහිසත්ථා ස්සකුහකභායවආයරොචිය 

‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනව, පුබ්යබයපස කුහයකොයයවා’’ති වත්වා අතී ිං
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
මූසිකයයොනියිං පටිසන්ධිිං ගයහත්වා වුඩ්ඪිමන්වාය මහාසරීයරො
සූකරච්ඡාපකසදියසො හුත්වා අයනකස මූසිකාහි පරිවුය ො අරඤ්යඤ
විහරති. අයථයකො සිඞ්ගායලො ඉය ො චිය ො ච විචරන්ය ො  ිං මූසිකයූථිං
දිස්වා ‘‘ඉමා මූසිකා වඤ්යචත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා මූසිකානිං 
ආසයස්සඅවිදූයරසූරියාභිමුයඛොවා ිංපිවන්ය ොඑයකනපායදනඅට්ඨාසි.
යබොධිසත්ය ො යගොචරායචරමායනො ිංදිස්වා ‘‘සීලවාඑයසොභවිස්සතී’’ති

 ස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා ‘‘භන්ය , ත්විං යකො නායමො’’ති පුච්ඡි.
‘‘ධම්මියකො නාමා’’ති. ‘‘චත් ායරො පායද භූමියිං අඨයපත්වා කස්මා
එයකයනව ඨිය ොසී’’ති. ‘‘මයි චත් ායරො පායද පථවියිං ඨයපන්ය  පථවී 

වහිතුිං න සක්යකොති,  ස්මා එයකයනව තිට්ඨාමී’’ති. ‘‘මුඛිං විවරිත්වා

කස්මා ඨිය ොසී’’ති? ‘‘මයිංඅඤ්ඤිංනභක්ඛයාම, වා යමවභක්ඛයාමා’’ති.

‘‘අථ කස්මා සූරියාභිමුයඛො තිට්ඨසී’’ති? ‘‘සූරියිං නමස්සාමී’’ති. 
යබොධිසත්ය ො  ස්ස වචනිං සුත්වා ‘‘සීලවා එයසො භවිස්සතී’’ති  ය ො
පට්ඨායමූසිකගයණන සද්ධිිංසායිංපා ිං ස්සඋපට්ඨානිංගච්ඡති. 

අථස්ස උපට්ඨානිංකත්වාගමනකායලසිඞ්ගායලො සබ්බපච්ඡිමිංමූසිකිං
ගයහත්වා මිංසිං ඛාදිත්වා අජ්යඣොහරිත්වා මුඛිං පුඤ්ඡිත්වා තිට්ඨති.
අනුපුබ්යබනමූසිකගයණො නුයකොජාය ො.මූසිකා‘‘පුබ්යබඅම්හාකිංඅයිං

ආසයයො නප්පයහොති, නිරන් රාතිට්ඨාම.ඉදානිසිථිලා, එවම්පිආසයයොන

පූරය ව, කිංනු යඛො එ ’’න්ති යබොධිසත් ස්ස ිං පවත්තිිංආයරොයචසුිං.



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කුසනාළිෙග්ය ො 

404 

පටුන 

යබොධිසත්ය ො ‘‘යකන නු යඛො කාරයණන මුසිකා  නුත් ිං ග ා’’ති
චින්ය න්ය ො සිඞ්ගායල ආසඞ්කිං ඨයපත්වා ‘‘වීමිංසිස්සාමි න’’න්ති
උපට්ඨානකායල යසසමූසිකා පුරය ො කත්වා සයිං පච්ඡය ො අයහොසි.

සිඞ්ගායලො ස්සඋපරිපක්ඛන්දි, යබොධිසත්ය ොඅත් යනොගහණත්ථාය ිං 

පක්ඛන්දන් ිංදිස්වානිවත්තිත්වා‘‘යභොසිඞ්ගාල, ඉදිංය ව සමාදානිංන 

ධම්මසුධම්ම ාය, පයරසිංපනවිහිිංසනත්ථායධම්මිංධජිංකත්වාචරසී’’ති
වත්වාඉමිං ගාථමාහ– 

128. 

‘‘යයොයවධම්මිංධජිංකත්වා, නිගූළ්යහොපාපමාචයර; 

විස්සාසයිත්වාභූ ානි, බිළාරිංනාම ිංව ’’න්ති. 

 ත්ථ යෙො යෙති ඛත්තියාදීසු යයො යකොචියදව. ධම් ං ධජං කත්ොති

දසකුසලකම්මපථධම්මිං ධජිං කරිත්වා, කූටිං කයරොන්ය ො විය

උස්සායපත්වා දස්යසන්ය ොතිඅත්යථො. විස්සාසයිත්ොති ‘‘සීලවා අය’’න්ති

සඤ්ඤාය සඤ්ජා විස්සාසානි කත්වා. බිළාරං නා  තං ෙතන්ති  ිං එවිං
ධම්මිංධජිංකත්වා රයහො පාපානිකයරොන් ස්සව ිංයකරාටිකව ිංනාම
යහොතීතිඅත්යථො. 

මූසිකරාජාකයථන්ය ොවඋප්පතිත්වා ස්සගීවායිංපතිත්වා හනුකස්ස
යහට්ඨා අන්ය ොගලනාළියිං ඩිංසිත්වා ගලනාළිිං ඵායලත්වා ජීවි ක්ඛයිං
පායපසි. මූසිකගයණො නිවත්තිත්වා සිඞ්ගාලිං ‘‘මුරු මුරූ’’ති ඛාදිත්වා

අගමාසි.පඨමාග ාව කරස්සමිංසිංලභිිංසු, පච්ඡාආග ානලභිිංසු. ය ො
පට්ඨායමූසිකගයණොනිබ්භයයො ජාය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

සිඞ්ගායලොකුහකභික්ඛුඅයහොසි, මූසිකරාජාපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

බිළාරව ජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[129] 9. අග්ගිකභාරද්වාජජා කවණ්ණනා 

නාෙං සිඛා පුඤ්ඤයහතූති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
කුහකඤ්යඤව භික්ඛුිංආරබ්භකයථසි. 

අතී ස්මිඤ්හි බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  
යබොධිසත්ය ො මූසිකරාජා හුත්වා අරඤ්යඤ වසති. අයථයකො සිඞ්ගායලො
දවඩායහඋට්ඨිය  පලායිතුිංඅසක්යකොන්ය ොඑකස්මිිංරුක්යඛසීසිං ආහච්ච

අට්ඨාසි.  ස්සසකලසරීයරයලොමානිඣායිිංසු, රුක්ඛිංආහච්චඨි ට්ඨායන
පන මත්ථයක චූළා විය යථොකානි යලොමානි අට්ඨිංසු. යසො එකදිවසිං
යසොණ්ඩියිං පානීයිං පිවන්ය ො ඡායිං ඔයලොයකන්ය ො චූළිං දිස්වා
‘‘උප්පන්නිංදානියමභණ්ඩමූල’’න්තිඅරඤ්යඤවිචරන්ය ො ිං මූසිකාදරිිං
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දිස්වා ‘‘ඉමා මූසිකා වඤ්යචත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති යහට්ඨා වුත් නයයයනව 
අවිදූයරඅට්ඨාසි.අථනිංයබොධිසත්ය ොයගොචරායචරන්ය ොදිස්වා‘‘සීලවා
අය’’න්ති සඤ්ඤායඋපසඞ්කමිත්වා ‘‘ත්විංකන්නායමොසී’’තිපුච්ඡි. ‘‘අහිං

අග්ගිකභාරද්වායජො නාමා’’ති. ‘‘අථ කස්මා ආගය ොසී’’ති? ‘‘තුම්හාකිං

රක්ඛනත්ථායා’’ති. ‘‘කන්ති කත්වා අම්යහ රක්ඛිස්සසී’’ති? ‘‘අහිං

අඞ්ගුට්ඨගණනිං නාම ජානාමි, තුම්හාකිං පාය ොව නික්ඛමිත්වා යගොචරාය

ගමනකායල‘එත් කා’තිගයණත්වාපච්චාගමනකායලපිගයණස්සාමි, එවිං
සායිංපා ිංගයණන්ය ොරක්ඛිස්සාමී’’ති.‘‘ය නහිරක්ඛමාතුලා’’ති.යසො 

‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා නික්ඛමනකායල ‘‘එයකො ද්යව  යයො’’ති
ගයණත්වා පච්චාගමනකායලපි  යථව ගයණත්වා සබ්බපච්ඡිමිං ගයහත්වා
ඛාදති.යසසිං පුරිමසදිසයමව. 

ඉධපනමූසිකරාජානිවත්තිත්වාඨිය ො‘‘යභොඅග්ගිකභාරද්වාජ, නායිං 

 ව ධම්මසුධම්ම ාය මත්ථයක චූළා ඨපි ා, කුච්ඡිකාරණා පන ඨපි ා’’ති
වත්වාඉමිං ගාථමාහ– 

129. 

‘‘නායිං සිඛාපුඤ්ඤයහතු, ඝාසයහතුඅයිං සිඛා; 

නාගුට්ඨිගණනිංයාති, අලිංය යහොතුඅග්ගිකා’’ති. 

 ත්ථ නාගුට්ඨි ණනං ොතීති ‘‘අඞ්ගුට්ඨිගණනා’’ති අඞ්ගුට්ඨගණනා

වුච්චති, අයිංමූසිකගයණොඅඞ්ගුට්ඨගණනිංන ගච්ඡතිනඋයපතිනපූයරති, 

පරික්ඛයිංගච්ඡතීතිඅත්යථො. අ ංයත යහොතුඅග්ගිකාතිසිඞ්ගාලිංනායමන

ආලපන්ය ො ආහ. එත් ාව ා ය  අලිං යහොතු, න ඉය ො පරිං මූසියක

ඛාදිස්සසි. අම්යහහිවා යාසද්ධිිංසිංවායසොඅලිං යහොතු, නමයිංඉදානි යා
සද්ධිිංවසිස්සාමාතිපිඅත්යථො.යසසිංපුරිමසදිසයමව. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘ දා 

සිඞ්ගායලොඅයිංභික්ඛුඅයහොසි, මූසිකරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

අග්ගිකභාරද්වාජජා කවණ්ණනානවමා. 

[130] 10. යකොසියජා කවණ්ණනා 

ෙථා ොචා ච භුඤ්ජස්සූති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
සාවත්ථියිං මාතුගාමිං ආරබ්භ කයථසි. සා කයරකස්ස සද්ධාසම්පන්නස්ස
උපාසකබ්රාහ්මණස්ස බ්රාහ්මණී දුස්සීලා පාපධම්මා රත්තිිං අතිචරිත්වා දිවා
කඤ්චිකම්මිංඅකත්වා ගිලානාලයිංදස්යසත්වානිත්ථුනමානානිපජ්ජති.අථ
නිං බ්රාහ්මයණො ‘‘කිං ය  භද්යද අඵාසුක’’න්ති පුච්ඡි. ‘‘වා ා යම

විජ්ඣන්තී’’ති. ‘‘අථ කිං ලද්ධුිං වට්ටතී’’ති? ‘‘සිනිද්ධමධුරානි

පණී පණී ානියාගුභත් ය ලාදීනී’’ති.බ්රාහ්මයණොයිංයිංසා ඉච්ඡති,  ිං

 ිංආහරිත්වායදති, දායසොවියසබ්බකච්චානිකයරොති.සාපන බ්රාහ්මණස්ස
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යගහිං පවිට්ඨකායල නිපජ්ජති, බහි නික්ඛන් කායල ජායරහි සද්ධිිං 
වීතිනායමති. 

අථ බ්රාහ්මයණො ‘‘ඉමිස්සා සරීයර විජ්ඣනවා ානිං පරියන්ය ො න 

පඤ්ඤායතී’’ති එකදිවසිං ගන්ධමාලාදීනි ආදාය යජ වනිං ගන්ත්වා

සත්ථාරිං පූයජත්වා වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසීදිත්වා ‘‘කිං, බ්රාහ්මණ, න

පඤ්ඤායසී’’ති වුත්ය  ‘‘භන්ය , බ්රාහ්මණියා කර යම සරීයර වා ා

විජ්ඣන්ති, ස්වාහිං  ස්සා සප්පිය ලාදීනි යචව පණී පණී යභොජනානි ච

පරියයසාමි, සරීරමස්සාඝනිං විප්පසන්නච්ඡවිවණ්ණිංජා ිං, වා යරොගස්ස
පන පරියන්ය ො න පඤ්ඤායති. අහිං  ිං පටිජග්ගන්ය ොව ඉධාගමනස්ස

ඔකාසිංනලභාමී’’තිආහ.සත්ථාබ්රාහ්මණියාපාපභාවිං ඤත්වා‘‘බ්රාහ්මණ, 

‘එවිං නිපන්නස්ස මාතුගාමස්ස යරොයග අවූපසමන්ය  ඉදඤ්චිදඤ්ච 

යභසජ්ජිං කාතුිං වට්ටතී’ති පුබ්යබපි ය  පණ්ඩිය හි කථි ිං, 
භවසඞ්යඛපග ත් ාපනන සල්ලක්යඛසී’’තිවත්වාය නයාචිය ොඅතී ිං
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
බ්රාහ්මණමහාසාලකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො  ක්කසිලායිං
සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා බාරාණසියිං දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො
අයහොසි. එකස රාජධානීසු ඛත්තියකුමාරා ච බ්රාහ්මණකුමාරා ච 

යයභුයයෙන  ස්යසව සන්තියක සිප්පිං උග්ගණ්හන්ති. අයථයකො
ජනපදවාසී බ්රාහ්මණමාණයවො යබොධිසත් ස්ස සන්තියක  යයො යවයද
අට්ඨාරස ච විජ්ජාට්ඨානානි උග්ගණ්හිත්වා බාරාණසියිංයයව කුටුම්බිං
සණ්ඨයපත්වා දිවයස දිවයස ද්වත්තික්ඛත්තුිං යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං

ආගච්ඡති.  ස්ස බ්රාහ්මණී දුස්සීලා අයහොසි පාපධම්මාති සබ්බිං
පච්චුප්පන්නවත්ථුසදිසයමව. 

යබොධිසත්ය ො පන ‘‘ඉමිනා කාරයණන ඔවාදගහණාය ඔකාසිං න
ලභාමී’’ති වුත්ය  ‘‘සා මාණවිකා ඉමිං වඤ්යචත්වා නිපජ්ජතී’’තිඤත්වා
‘‘ ස්සා යරොගානුච්ඡවිකිං යභසජ්ජිං ආචික්ඛිස්සාමී’’ති චින්ය ත්වා ආහ

‘‘ ා , ත්විංඉය ො පට්ඨාය ස්සාසප්පිඛීරරසාදීනිමා අදාසි, යගොමුත්ය 
පන පඤ්චපණ්ණානි ඵලාදීනි ච පක්ඛිපිත්වා යකොට්යටත්වා
නව ම්බයලොහභාජයන පක්ඛිපිත්වා යලොහගන්ධිං ගාහායපත්වා රජ්ජුිං වා
යයොත් ිං වා රුක්ඛිං වා ල ිං වා ගයහත්වා ‘ඉදිං ය  යරොගස්ස 

අනුච්ඡවිකයභසජ්ජිං, ඉදිං වා පිව, උට්ඨාය වා  යා භුත් භත් ස්ස
අනුච්ඡවිකිං කම්මිං කයරොහී’’ති වත්වා ඉමිං ගාථිං වයදයොසි. ‘‘සයච

යභසජ්ජිංනපිවති, අථනිං රජ්ජුයාවායයොත්ය නවාරුක්යඛනවාල ාය
වා කතිචි පහායර පහරිත්වා යකයසසු ගයහත්වා ආකඩ්ඪිත්වා කප්පයරන

යපොයථයොසි, සා  ඞ්ඛණඤ්යඤව උට්ඨාය කම්මිං කරිස්සතී’’ති. යසො

‘‘සාධූ’’ති සම්පටිච්ඡිත්වා වුත් නියායමයනව යභසජ්ජිං කත්වා ‘‘භද්යද, 
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ඉමිං යභසජ්ජිං පිවා’’ති ආහ. ‘‘යකන ය  ඉදිං ආචික්ඛි ’’න්ති? 

‘‘ආචරියයන, භද්යද’’ති. ‘‘අපයනහි  ිං, න පිවිස්සාමී’’ති. මාණයවො ‘‘න
ත්විංඅත් යනොරුචියාපිවිස්සසී’’තිරජ්ජුිංගයහත්වා‘‘අත් යනොයරොගස්ස 

අනුච්ඡවිකිංයභසජ්ජිංවාපිව, යාගුභත් ානුච්ඡවිකිංකම්මිංවාකයරොහී’’ති
වත්වාඉමිං ගාථමාහ– 

130. 

‘‘යථාවාචාචභුඤ්ජස්සු, යථාභුත් ඤ්චබොහර; 

උභයිංය නසයමති, වාචාභුත් ඤ්චයකොසියය’’ති. 

 ත්ථ ෙථාොචාචභුඤ්ජස්සූතියථාය  වාචා,  ථාභුඤ්ජස්සු, ‘‘වා ා
යම විජ්ඣන්තී’’ති වාචාය අනුච්ඡවිකයමව කත්වා භුඤ්ජස්සූති අත්යථො.

‘‘යථාවාචිං වා’’තිපිපායඨො යුජ්ජති, ‘‘යථාවාචායා’’තිපි පඨන්ති, සබ්බත්ථ

අයයමව අත්යථො. ෙථාභුත්තඤ්ච බයාහරාති යිං යථා ය  භුත් ිං,  ස්ස

අනුච්ඡවිකයමව බොහර, ‘‘අයරොගම්හී’’ති වත්වා යගයහ කත් බ්බිං

කයරොසීති අත්යථො. ‘‘යථාභූ ඤ්චා’’තිපි පායඨො, අථ වා අයරොගම්හීති

යථාභූ යමව වත්වා කම්මිං කයරොහීති අත්යථො. උභෙං යත න සය ති, 

ොචාභුත්තඤ්චයකොසියෙතියාචය අයිංවාචා ‘‘වා ාමිංවිජ්ඣන්තී’’ති

යඤ්ච ය  ඉදිං පණී යභොජනිං භුත් ිං, ඉදිං උභයම්පි තුය්හිං න සයමති, 
 ස්මාඋට්ඨායකම්මිංකයරොහි.‘‘යකොසියය’’ති ිංයගොත්ය නාලපති. 

එවිං වුත්ය  යකොසියබ්රාහ්මණධීහ ා ‘‘ආචරියයන උස්සුක්කිං 

ආපන්නකාලය ොපට්ඨායනසක්කාමයාඑසවඤ්යචතුිං, උට්ඨායකම්මිං
කරිස්සාමී’’ති උට්ඨාය කම්මිං අකාසි. ‘‘ආචරියයන යම දුස්සීලභායවො

ඤාය ො, ඉදානිනසක්කාඉය ොපට්ඨාය පුනඑවරූපිංකාතු’’න්තිආචරියය
ගාරයවන පාපකම්මය ොපි විරමිත්වා සීලවතී අයහොසි. සාපි බ්රාහ්මණී
‘‘සම්මාසම්බුද්යධනකරම්හිඤා ා’’තිසත්ථරිපිගාරයවනනපුන අනාචාරිං
අකාසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

ජයම්පතිකාඉදානිජයම්පතිකාව, ආචරියයොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යකොසියජා කවණ්ණනාදසමා. 

කුසනාළිවග්යගොය රසයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

කුසනාළි චදුම්යමධිං, නඞ්ගලීසම්බකටාහිං; 

අසිලක්ඛණකලණ්ඩුකිං, බිළාරග්ගිකයකොසියන්ති. 
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14. අසම්පදානෙග්ය ො 

[131] 1. අසම්පදානජා කවණ්ණනා 

අසම්පදායනනිතරීතරස්සාති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො
යදවදත් ිං ආරබ්භ කයථසි.  ස්මිඤ්හි කායල භික්ඛූ ධම්මසභායිං කථිං

සමුට්ඨායපසුිං ‘‘ආවුයසො යදවදත්ය ො, අක ඤ්ඤූ  ථාග ස්ස ගුණිං න

ජානාතී’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහි කථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනව යදවදත්ය ො අක ඤ්ඤූ, පුබ්යබපි අක ඤ්ඤූයයවා’’ති වත්වා
අතී ිංආහරි. 

අතීය  මගධරට්යඨරාජගයහඑකස්මිිංමගධරඤ්යඤ රජ්ජිංකායරන්ය 
යබොධිසත්ය ො  ස්යසව යසට්ඨි අයහොසි අසීතියකොටිවිභයවො සඞ්ඛයසට්ඨීති 

නායමන.බාරාණසියිංළිළියයසට්ඨිනාමඅසීතියකොටිවිභයවොවඅයහොසි.ය 
අඤ්ඤමඤ්ඤිං සහායකා අයහසුිං. ය සු බාරාණසියිං ළිළියයසට්ඨිස්ස

යකනචියදව කාරයණන මහන් ිං භයිං උප්පජ්ජි, සබ්බිං සාපය යෙිං
පරිහායි. යසො දලිද්යදො අප්පටිසරයණො හුත්වා භරියිං ආදාය සඞ්ඛයසට්ඨිිං
පච්චයිං කත්වා බාරාණසිය ො නික්ඛමිත්වා පදසාව රාජගහිං පත්වා 
සඞ්ඛයසට්ඨිස්ස නියවසනිං අගමාසි. යසො  ිං දිස්වාව ‘‘සහායයො යම
ආගය ො’’ති පරිස්සජිත්වා සක්කාරසම්මානිං කත්වා කතිපාහිං

වීතිනායමත්වාඑකදිවසිං‘‘සම්ම, යකනට්යඨනආගය ොසී’’තිපුච්ඡි.‘‘භයිං

යම, සම්ම, උප්පන්නිං, සබ්බිං ධනිං පරික්ඛීණිං, උපත්ථම්යභො යම

යහොහී’’ති. ‘‘සාධුසම්ම, මාභායී’’තිභණ්ඩාගාරිං විවරායපත්වා චත් ාලීස
හිරඤ්ඤයකොටියයො දායපත්වා යසසම්පි පරිච්ඡදපරිවාරිං සබ්බිං අත් යනො
සන් කිං සවිඤ්ඤාණකිං අවිඤ්ඤාණකිං මජ්යඣ භින්දිත්වා උපඩ්ඪයමව
අදාසි.යසො  ිංවිභවිංආදායපුනබාරාණසිිංගන්ත්වානිවාසිංකප්යපසි. 

අපරභායග සඞ්ඛයසට්ඨිස්සපි ාදිසයමවභයිං උප්පජ්ජි.යසොඅත් යනො

පටිසරණිං උපධායරන්ය ො ‘‘සහායස්ස යම මහාඋපකායරො කය ො, 

උපඩ්ඪවිභයවො දින්යනො. න යසො මිං දිස්වා පරිච්චජිස්සති,  ස්ස සන්තිකිං 
ගමිස්සාමී’’තිචින්ය ත්වාභරියිංආදායපදසාවබාරාණසිිංගන්ත්වාභරියිං

ආහ ‘‘භද්යද,  ව මයා සද්ධිිං අන් රවීථියා ගමනිංනාමනයුත් ිං, මයා
යපසි යානමාරුය්හ මහන්ය නපරිවායරනපච්ඡාආගමිස්සසි.යාවයානිං

යපයසමි,  ාව ඉයධව යහොහී’’ති වත්වා ිං සාලාය ඨයපත්වා සයිංනගරිං
පවිසිත්වායසට්ඨිස්සඝරිං ගන්ත්වා ‘‘රාජගහනගරය ොතුම්හාකිංසහායයො

සඞ්ඛයසට්ඨි නාම ආගය ො’’ති ආයරොචායපසි. යසො ‘‘ආගච්ඡතූ’’ති

පක්යකොසායපත්වා ිංදිස්වායනවආසනාවුට්ඨාසි, නපටිසන්ථාරිං අකාසි, 
යකවලිං ‘‘කමත්ථිං ආගය ොසී’’ති පුච්ඡි. ‘‘තුම්හාකිං දස්සනත්ථිං 

ආගය ොම්හී’’ති.‘‘නිවායසො ය කහිංගහිය ො’’ති? ‘‘න ාව නිවාසට්ඨානිං

අත්ථි, යසට්ඨිඝරණිම්පිසාලායඨයපත්වාවආගය ොම්හී’’ති.‘‘තුම්හාකිං ඉධ

නිවාසට්ඨානිං නත්ථි, නිවාපිං ගයහත්වා එකස්මිිං ඨායන පචායපත්වා
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භුඤ්ජිත්වා ගච්ඡථ, පුන අම්හාකිං ඝරිං මා පවිසථා’’ති වත්වා ‘‘මය්හිං
සහායස්ස දුස්සන්ය  බන්ධිත්වා එකිං බහලපලාපතුම්බිං යදහී’’ති දාසිං
ආණායපසි.  ිං දිවසිං කර යසො රත් සාලීනිං සකටසහස්සමත් ිං

ඔඵුනායපත්වා යකොට්ඨාගාරිං පූරායපසි, චත් ාලීසයකොටිධනිං ගයහත්වා
ආගය ොඅක ඤ්ඤූමහායචොයරොසහායකස්සතුම්බමත්ය පලායපදායපසි.
දායසො පච්ඡියිං එකිං පලාපතුම්බිං පක්ඛිපිත්වා යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං
අගමාසි. 

යබොධිසත්ය ො චින්ය සි – ‘‘අයිං අසප්පුරියසො මම සන්තිකා 

චත් ාලීසයකොටිධනිංලභිත්වාඉදානිපලාපතුම්බිංදායපසි, ගණ්හාමිනුයඛො, 

න ගණ්හාමී’’ති? අථස්ස එ දයහොසි ‘‘අයිං  ාව අක ඤ්ඤූ මිත් දුබ්භී
ක විනාසකභායවනමයා සද්ධිිංමිත් භාවිංභින්දි.සචාහිංඑය නදින්නිං

පලාපතුම්බිං ලාමකත් ා න ගණ්හිස්සාමි, අහම්පි මිත් භාවිං භින්දිස්සාමි.

අන්ධබාලාපරිත් කිංලද්ධිං අග්ගණ්හන් ාමිත් භාවිංවිනායසන්ති, අහිං
පන එය න දින්නිං පලාපතුම්බිං ගයහත්වා මම වයසන මිත් භාවිං
පතිට්ඨායපස්සාමී’’ති. යසො පලාපතුම්බිං දුස්සන්ය  බන්ධිත්වා පාසාදා

ඔරුය්හ සාලිං අගමාසි. අථනිං භරියා ‘‘කිං ය , අයෙ, ලද්ධ’’න්ති පුච්ඡි. 

‘‘භද්යදඅම්හාකිංසහායයොළිළියයසට්ඨිපලාපතුම්බිංදත්වාඅම්යහඅජ්යජව 

විස්සජ්යජසී’’ති. සා ‘‘අයෙ, කමත්ථිං අග්ගයහසි, කිං එ ිං 
චත් ාලීසයකොටිධනස්ස අනුච්ඡවික’’න්ති යරොදිතුිං ආරභි. යබොධිසත්ය ොපි

‘‘භද්යද, මා යරොදි, අහිංය නසද්ධිිංමිත් භාවයභදනභයයනමමවයසන

මිත් භාවිංපතිට්ඨායපතුිං ගණ්හිිං, ත්විංකිංකාරණායරොදසී’’තිවත්වාඉමිං
ගාථමාහ– 

131. 

‘‘අසම්පදායනනි රී රස්ස, බාලස්සමිත් ානිකලීභවන්ති; 

 ස්මා හරාමි භුසිං අඩ්ඪමානිං, මා යම මිත්ති ජීයිත්ථ
සස්ස ාය’’න්ති. 

 ත්ථ අසම්පදායනනාති අසම්පාදායනන. අකාරයලොයප සන්ධි, 

අග්ගහයණනාති අත්යථො. ඉතරීතරස්සාතියස්සකස්සචිලාමකාලාමකස්ස. 

බා ස්ස මිත්තානි කලීභෙන්තීති දන්ධස්ස අපඤ්ඤස්ස මිත් ානි කලීනි

කාළකණ්ණිසදිසානි යහොන්ති, භිජ්ජන්තීති අත්යථො. තස් ා හරාමි භුසං

අඩ්ඪ ානන්ති ය න කාරයණන අහිං සහායයන දින්නිං එකපලාපතුම්බිං 

හරාමි ගණ්හාමීති දස්යසති. ‘‘මාන’’න්ති හි අට්ඨන්නිං නාළීනිං නාමිං, 

චතුන්නිං අඩ්ඪමානිං, ච ස්යසො ච නාළියයො තුම්යබො නාම. ය න වුත් ිං

‘‘පලාපතුම්බ’’න්ති.  ා ය  මිත්ති ජීයිත්ථ සස්සතාෙන්ති මම සහායයන

සද්ධිිංමිත්ති මාභිජ්ජිත්ථ, සස්ස ාවඅයිංයහොතූතිඅත්යථො. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසම්පදානෙග්ය ො 

410 

පටුන 

එවිං වුත්ය පි යසට්ඨිභරියා යරොදය ව.  ස්මිිං ඛයණ සඞ්ඛයසට්ඨිනා 
ළිළියයසට්ඨිස්ස දින්යනො කම්මන් දායසො සාලාද්වායරන ආගච්ඡන්ය ො
යසට්ඨිභරියාය යරොදනසද්දිං සුත්වා සාලිං පවිසිත්වා අත් යනො සාමියක

දිස්වා පායදසු නිපතිත්වා යරොදිත්වා කන්දිත්වා ‘‘කමත්ථිං ඉධාග ත්ථ, 

සාමී’’ති පුච්ඡි. යසට්ඨිසබ්බිං ආයරොයචසි.කම්මන් දායසො ‘‘යහොතු, සාමි, 
මා චින් යිත්ථා’’ති උයභොපි අස්සායසත්වා අත් යනො යගහිං යනත්වා

ගන්යධොදයකන න්හායපත්වා යභොයජත්වා ‘‘සාමිකා, යවො ආග ා’’ති 
යසසදායස සන්නිපාය ත්වා දස්යසත්වා කතිපාහිං වීතිනායමත්වා සබ්යබ
දායස ගයහත්වා රාජඞ්ගණිං ගන්ත්වා උපරවිං අකාසි. රාජා

පක්යකොසායපත්වා‘‘කිංඑ ’’න්තිපුච්ඡි, ය සබ්බිං ිංපවත්තිිංරඤ්යඤො
ආයරොයචසුිං. 

රාජා ය සිං වචනිං සුත්වා උයභොපි යසට්ඨී පක්යකොසායපත්වා
සඞ්ඛයසට්ඨිිං පුච්ඡි ‘‘සච්චිං කර  යා මහායසට්ඨි ළිළියයසට්ඨිස්ස

චත් ාලීසයකොටිධනිං දින්න’’න්ති? ‘‘ආම, මහාරාජ, මම සහායස්ස මිං 

 ක්යකත්වා රාජගහිං ආග ස්ස න යකවලිං ධනිං, සබ්බිං විභවජා ිං
සවිඤ්ඤාණකිං අවිඤ්ඤාණකිං ද්යව යකොට්ඨායස කත්වා සමභායග

අදාසින්ති. රාජා ‘‘සච්චයම ’’න්ති ළිළියයසට්ඨිිං පුච්ඡි. ‘‘ආම, යදවා’’ති.
‘‘ යා පනස්ස ඤ්යඤව ක්යකත්වාආග ස්සඅත්ථියකොචි සක්කායරො
වා සම්මායනො වා කය ො’’ති. යසො තුණ්හී අයහොසි. අපි පන ය  එ ස්ස 

පලාපතුම්බමත් ිංදුස්සන්ය පක්ඛිපායපත්වාදාපි ිං අත්ථීති. ම්පිසුත්වා
තුණ්හීයයව අයහොසි. රාජා ‘‘කිං කා බ්බ’’න්ති අමච්යචහි සද්ධිිං

මන්ය ත්වා ිංපරිභාසිත්වා ‘‘ගච්ඡථ, ළිළියයසට්ඨිස්සඝයරසබ්බිංවිභවිං

සඞ්ඛයසට්ඨිස්ස යදථා’’ති ආහ. යබොධිසත්ය ො ‘‘මහාරාජ, මය්හිං

පරසන් යකනඅත්යථොනත්ථි, මයාදින්නමත් යමවපනදායපථා’’තිආහ. 
රාජා යබොධිසත් ස්ස සන් කිං දායපසි. යබොධිසත්ය ො සබ්බිං අත් යනො
දින්නවිභවිං පටිලභිත්වා දාසපරිවුය ො රාජගහයමව ගන්ත්වා කුටුම්බිං
සණ්ඨයපත්වාදානාදීනි පුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

ළිළියයසට්ඨියදවදත්ය ොඅයහොසි, සඞ්ඛයසට්ඨිපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

අසම්පදානජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[132] 2. භීරුකජා කවණ්ණනා 

කුසලූපයදයස ධිතිො දළ්හාෙ චාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
අජපාලනියරොයධ මාරධීහ ානිං පයලොභනසුත් න් ිං ආරබ්භ කයථසි. 
භගව ාහිආදිය ොපට්ඨායවුත් ිං– 

‘‘දද්දල්ලමානාආගඤ්ඡුිං,  ණ්හාචඅරතීරගා; 

 ා ත්ථපනුදීසත්ථා, තූලිංභට්ඨිංවමාලුය ො’’ති.(සිං.නි. 1.161); 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසම්පදානෙග්ය ො 

411 
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එවිං යාව පරියයොසානා  ස්ස සුත් න් ස්ස කථි කායල ධම්මසභායිං 

සන්නිපති ා භික්ඛූ කථිං සමුට්ඨායපසුිං ‘‘ආවුයසො, සම්මාසම්බුද්යධො
මාරධීහ යරො අයනකස ානිපි දිබ්බරූපානි මායපත්වා පයලොභනත්ථාය

උපසඞ්කමන්තියයො අක්ඛීනිපි උම්මීයලත්වා න ඔයලොයකසි, අයහො

බුද්ධබලිංනාමඅච්ඡරිය’’න්ති.සත්ථා ආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, 

එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමායනාමා’’තිවුත්ය  ‘‘න, 

භික්ඛයව, ඉදායනව මය්හිං සබ්බාසයව යඛයපත්වා සබ්බඤ්ඤු ිං

සම්පත් ස්ස මාරධීහ ානිං අයනොයලොකනිං නාම අච්ඡරියිං, අහඤ්හි පුබ්යබ 
යබොධිඤාණිං පරියයසමායනො සකයලසකායලපි අභිසඞ්ඛ ිං දිබ්බරූපිං
ඉන්ද්රියානි භින්දිත්වා කයලසවයසන අයනොයලොයකත්වාව ගන්ත්වා
මහාරජ්ජිංපාපුණි’’න්තිවත්වා අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
භාතිකස ස්ස කනිට්යඨො අයහොසීති සබ්බිං යහට්ඨා  ක්කසිලාජා යක 

වුත් නයයයනව විත්ථායර බ්බිං.  දා පන  ක්කසිලානගරවාසීහි
බහිනගයර සාලායිං යබොධිසත් ිං උපසඞ්කමිත්වා යාචිත්වා රජ්ජිං
පටිච්ඡායපත්වා අභියසයක කය   ක්කසිලානගරවාසියනො නගරිං

යදවනගරිං විය, රාජභවනඤ්ච ඉන්දභවනිං විය අලඞ්කරිිංසු.  දා 
යබොධිසත්ය ො නගරිං පවිසිත්වා රාජභවයන පාසායද මහා යල

සමුස්සි යස ච්ඡත් ිං ර නවරපල්ලඞ්කිං අභිරුය්හ යදවරාජලීලායනිසීදි, 

අමච්චා ච බ්රාහ්මණගහපතිකාදයයො ච ඛත්තියකුමාරා ච

සබ්බාලඞ්කාරපටිමණ්ඩි ා පරිවායරත්වා අට්ඨිංසු, යදවච්ඡරාපටිභාගා 
යසොළසසහස්සනාටකත්ථියයො නච්චගී වාදි කුසලා
උත් මවිලාසසම්පන්නා නච්චගී වාදි ානි පයයොයජසුිං. ගී වාදි සද්යදන
රාජභවනිං යමඝත්ථනි පූරි ා මහාසමුද්දකුච්ඡි විය එකනින්නාදිං අයහොසි.
යබොධිසත්ය ො  ිං අත් යනො සිරියසොභග්ගිං ඔයලොකයමායනොව චින්ය සි

‘‘සචාහිං  ාසිං යක්ඛිනීනිං අභිසඞ්ඛ ිං දිබ්බරූපිං ඔයලොයකස්සිං, 

ජීවි ක්ඛයිං පත්ය ො අභවිස්සිං, ඉමිං සිරියසොභග්ගිං න ඔයලොයකස්සිං.
පච්යචකබුද්ධානිං පන ඔවායද ඨි භායවන ඉදිං මයා සම්පත් ’’න්ති.
එවඤ්චපනචින්ය ත්වාඋදානිංඋදායනන්ය ො ඉමිංගාථමාහ– 

132. 

‘‘කුසලූපයදයසධිතියාදළ්හායච, අනිවත්ති ත් ාභයභීරු ායච; 

න රක්ඛසීනිං වසමාගමිම්හයස, ස යසොත්ථිභායවො මහ ා භයයන 

යම’’ති. 

 ත්ථ කුසලූපයදයසති කුසලානිංඋපයදයස, පච්යචකබුද්ධානිංඔවායදති

අත්යථො. ධිතිො දළ්හාෙ චාති දළ්හාය ධිතියා ච, ථියරන

අබ්යබොච්ඡින්නනිරන් රවීරියයන චාති අත්යථො. අනිෙත්තිතත්තා

භෙභීරුතාෙ චාති භයභීරු ාය අනිවත්ති  ාය ච.  ත්ථ භෙන්ති
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චිත්තුත්රාසමත් ිංපරිත් භයිං. භීරුතාතිසරීරකම්පනප්පත් ිංමහාභයිං.ඉදිං

උභයම්පි මහාසත් ස්ස ‘‘යක්ඛිනියයො නායම ා මනුස්සඛාදිකා’’ති

යභරවාරම්මණිංදිස්වාපිනායහොසි.ය නාහ ‘‘අනිවත්ති ත් ාභයභීරු ාය
චා’’ති. භයභීරු ාය අභායවයනව යභරවාරම්මණිං දිස්වාපි 

අනිවත් නභායවනාති අත්යථො. න රක්ඛසීනං ෙස ා මිම්හයසති 

යක්ඛකන් ායර  ාසිං රක්ඛසීනිං වසිං න අගමිම්හ. යස්මා අම්හාකිං

කුසලූපයදයසධිතිච දළ්හාඅයහොසි, භයභීරු ාභායවනචඅනිවත් නසභාවා

අහුම්හා,  ස්මා රක්ඛසීනිං වසිං න අගමිම්හාති වුත් ිං යහොති. ස

යසොත්ථිභායෙො හතා භයෙනය තියසොමය්හිං අයිං අජ්ජමහ ාභයයන
රක්ඛසීනිං සන්තිකා පත් බ්යබන දුක්ඛයදොමනස්යසන යසොත්ථිභායවො
යඛමභායවොළිතියසොමනස්සභායවොයයවජාය ොති. 

එවිං මහාසත්ය ො ඉමාය ගාථාය ධම්මිං යදයසත්වා ධම්යමන රජ්ජිං 
කායරත්වාදානාදීනිපුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘අහිං
ය න සමයයන ක්කසිලිංගන්ත්වාරජ්ජප්පත් කුමායරොඅයහොසි’’න්ති. 

භීරුකජා කවණ්ණනාදුතියා. 

[133] 3. ඝ ාසනජා කවණ්ණනා 

යඛ ං ෙහින්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො අඤ්ඤ රිං භික්ඛුිං
ආරබ්භ කයථසි. යසො හි භික්ඛු සත්ථු සන්තියක කම්මට්ඨානිං ගයහත්වා
පච්චන් ිං ගන්ත්වා එකිං ගාමකිං උපනිස්සාය අරඤ්ඤයසනාසයන වස්සිං
උපගඤ්ඡි.  ස්ස පඨමමායසයයව පිණ්ඩාය පවිට්ඨස්ස පණ්ණසාලා
ඣායිත්ථ. යසො වසනට්ඨානාභායවනකලමන්ය ො උපට්ඨාකානිං ආචික්ඛි.

ය  ‘‘යහොතු, භන්ය , පණ්ණසාලිං කරිස්සාම, කසාම  ාව, වපාම
 ාවා’’තිආදීනි වදන් ා ය මාසිං වීතිනායමසුිං. යසො
යසනාසනසප්පායාභායවන කම්මට්ඨානිංමත්ථකිංපායපතුිංනාසක්ඛි.යසො
නිමිත් මත් ම්පිඅනුප්පායදත්වා වුත්ථවස්යසොයජ වනිංගන්ත්වාසත්ථාරිං
වන්දිත්වාඑකමන් ිංනිසීදි.සත්ථාය න සද්ධිිංපටිසන්ථාරිංකත්වා ‘‘කිං

නුයඛොය , භික්ඛු, කම්මට්ඨානිංසප්පායිං ජා ’’න්තිපුච්ඡි.යසොආදිය ො

පට්ඨාය අසප්පායභාවිංකයථසි. සත්ථා ‘‘පුබ්යබයඛො, භික්ඛු, තිරච්ඡානාපි
අත් යනොසප්පායාසප්පායිංඤත්වාසප්පායකායලවසිත්වා අසප්පායකායල

වසනට්ඨානිං පහාය අඤ්ඤත්ථ අගමිංසු, ත්විං කස්මා අත් යනො 
සප්පායාසප්පායිංනඅඤ්ඤාසී’’තිවත්වාය නයාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
සකුණයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා විඤ්ඤු ිං පත්වා යසොභග්ගප්පත්ය ො
සකුණරාජා හුත්වා එකස්මිිං අරඤ්ඤාය යන ජා ස්සරතීයර
සාඛාවිටපසම්පන්නිංබහලපත් පලාසිංමහාරුක්ඛිං උපනිස්සායසපරිවායරො
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වාසිංකප්යපසි.බහූසකුණා ස්සරුක්ඛස්ස උදකමත්ථයකපත්ථටසාඛාසු
වසන් ා සරීරවළඤ්ජිං උදයක පාය න්ති.  ස්මිඤ්ච ජා ස්සයර චණ්යඩො
නාගරාජා වසති.  ස්ස එ දයහොසි ‘‘ඉයම සකුණා මය්හිං නිවායස

ජා ස්සයර සරීරවළඤ්ජිං පාය න්ති, යිංනූනාහිං උදකය ො අග්ගිිං
උට්ඨායපත්වා රුක්ඛිං ඣායපත්වා එය  පලායපයෙ’’න්ති. යසො
කුද්ධමානයසො රත්තිභායග සබ්යබසිං සකුණානිං සන්නිපතිත්වා
රුක්ඛසාඛාසු නිපන්නකායල පඨමිං  ාව උද්ධනායරොපි ිං විය උදකිං 
පක්කුධායපත්වා දුතියවායර ධූමිං උට්ඨායපත්වා  තියවායර
 ාලක්ඛන්ධප්පමාණිං ජාලිං උට්ඨායපසි. යබොධිසත්ය ො උදකය ො ජාලිං

උට්ඨහමානිං දිස්වා ‘‘යභො, සකුණා, අග්ගිනා ආදිත් ිං නාම උදයකන

නිබ්බායපන්ති, ඉදානි පන උදකයමව ආදිත් ිං. න සක්කා අම්යහහි ඉධ

වසිතුිං, අඤ්ඤත්ථගමිස්සාමා’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

133. 

‘‘යඛමිං යහිිං  ත්ථ අරී උදීරිය ො, දකස්ස මජ්යඣ ජලය 

ඝ ාසයනො; 

න අජ්ජ වායසො මහියා මහීරුයහ, දිසා භජව්යහො සරණාජ්ජ 
යනොභය’’න්ති. 

 ත්ථ යඛ ංෙහිංතත්ථඅරී උදීරියතොතියස්මිිංඋදකපිට්යඨයඛමභායවො

නිබ්භයභායවො,  ස්මිිං අත් පච්චත්ථියකො සපත්ය ො උට්ඨිය ො. දකස්සාති

උදකස්ස. ඝතාසයනොතිඅග්ගි.යසොහිඝ ිංඅස්නාති,  ස්මා‘‘ඝ ාසයනො’’ති 

වුච්චති. න අජ්ජ ොයසොති අජ්ජ යනො වායසො නත්ථි.  හිො  හීරුයහති

මහිරුයහොවුච්චතිරුක්යඛො,  ස්මිිංඉමිස්සාමහියාජාය රුක්යඛතිඅත්යථො. 

දිසා භජව්යහොතිදිසාභජථගච්ඡථ. සරණාජ්ජයනොභෙන්ති අජ්ජඅම්හාකිං

සරණය ොභයිංජා ිං, පටිසරණට්ඨානය ොභයිංඋප්පන්නන්තිඅත්යථො. 

එවිං වත්වා යබොධිසත්ය ො අත් යනො වචනකයර සකුයණ ආදාය
උප්පතිත්වා අඤ්ඤත්ථ ගය ො. යබොධිසත් ස්ස වචනිං අග්ගයහත්වා
ඨි සකුණාජීවි ක්ඛයිංපත් ා. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජා කිං 

සයමොධායනසි, සච්චපරියයොසායනයසොභික්ඛුඅරහත්ය පතිට්ඨාසි. 

 දායබොධිසත් ස්සවචනකරාසකුණාබුද්ධපරිසාඅයහසුිං, සකුණරාජා
පන අහයමවඅයහොසින්ති. 

ඝ ාසනජා කවණ්ණනා තියා. 
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[134] 4. ඣානයසොධනජා කවණ්ණනා 

යෙ සඤ්ඤියනොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
සඞ්කස්සනගරද්වායර අත් නා සිංඛිත්ය න පුච්ඡි පඤ්හස්ස
ධම්මයසනාපතියනොවිත්ථාරබොකරණිංආරබ්භ කයථසි. ත්රිදිංඅතී වත්ථු
– අතීය කර බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
අරඤ්ඤාය යන කාලිං කයරොන්ය ො අන්ය වාසියකහි පුච්ඡිය ො 

‘‘යනවසඤ්ඤීනාසඤ්ඤී’’ති ආහ…යප.…  ාපසා යජට්ඨන්ය වාසිකස්ස
කථිංනගණ්හිිංසු. යබොධිසත්ය ොආභස්සරය ොආගන්ත්වාආකායසඨත්වා
ඉමිංගාථමාහ– 

134. 

‘‘යයසඤ්ඤියනොය පිදුග්ග ා, යයපිඅසඤ්ඤියනොය පිදුග්ග ා; 

එ ිංඋභයිංවිවජ්ජය,  ිංසමාපත්තිසුඛිංඅනඞ්ගණ’’න්ති. 

 ත්ථ යෙ සඤ්ඤියනොති ඨයපත්වා
යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාය නලාභියනො අවයසයස සචිත් කසත්ය 

දස්යසති. යතපි දුග් තාති  ස්සා සමාපත්තියා අලාභය ො ය පි දුග්ග ා

නාම. යෙපි අසඤ්ඤියනොති අසඤ්ඤභයව නිබ්බත්ය  අචිත් කසත්ය 

දස්යසති. යතපි දුග් තාති ය පි ඉමිස්සායයව සමාපත්තියා අලාභය ො

දුග්ග ායයව නාම. එතං උභෙං විෙජ්ජොති එ ිං උභයම්පි සඤ්ඤිභවඤ්ච

අසඤ්ඤිභවඤ්ච විවජ්ජයපජහාතිඅන්ය වාසිකිංඔවදති. තංස ාපත්තිසුඛං 

අනඞ් ණන්ති  ිං යනවසඤ්ඤානාසඤ්ඤාය නසමාපත්තිලාභියනො

සන් ට්යඨන ‘‘සුඛ’’න්ති සඞ්ඛිං ග ිං ඣානසුඛිං අනඞ්ගණිං නිද්යදොසිං
බලවචිත්ය කග්ග ාසභායවනපි ිං අනඞ්ගණිංනාමජා ිං. 

එවිං යබොධිසත්ය ො ධම්මිං යදයසත්වා අන්ය වාසිකස්ස ගුණිං
කයථත්වා බ්රහ්මයලොකයමව අගමාසි.  දා යසස ාපසා
යජට්ඨන්ය වාසිකස්සසද්දහිිංසු. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

යජට්ඨන්ය වාසියකොසාරිපුත්ය ො, මහාබ්රහ්මාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

ඣානයසොධනජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[135] 5. චන්දාභජා කවණ්ණනා 

චන්දාභන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො සඞ්කස්සනගරද්වායර
යථරස්යසව පඤ්හබොකරණිං ආරබ්භ කයථසි. අතීය  කර බාරාණසියිං
බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො අරඤ්ඤාය යන කාලිං
කයරොන්ය ො අන්ය වාසියකහි පුච්ඡිය ො ‘‘චන්දාභිං සූරියාභ’’න්ති වත්වා
ආභස්සයර නිබ්බත්ය ො.  ාපසා යජට්ඨන්ය වාසිකස්ස න සද්දහිිංසු.
යබොධිසත්ය ො ආභස්සරය ොආගන්ත්වාආකායසඨිය ොඉමිංගාථමාහ– 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසම්පදානෙග්ය ො 
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135. 

‘‘චන්දාභිංසූරියාභඤ්ච, යයොධපඤ්ඤායගාධති; 

අවි ක්යකනඣායනන, යහොතිආභස්සරූපයගො’’ති. 

 ත්ථ චන්දාභන්ති ඔදා කසිණිං දස්යසති. සූරිොභන්ති ළි කසිණිං. 

යෙොධ පඤ්ඤාෙ  ාධතීති යයො පුග්ගයලො ඉධ සත් යලොයක ඉදිං

කසිණද්වයිං පඤ්ඤාය ගාධති, ආරම්මණිං කත්වා අනුපවිසති,  ත්යථව

පතිට්ඨහති. අථ වා චන්දාභං සූරිොභඤ්ච, යෙොධ පඤ්ඤාෙ  ාධතීති

යත් කිං ඨානිං චන්දාභා ච සූරියාභා ච පත්ථටා,  ත්ථයක ඨායන
පටිභාගකසිණිං වඩ්යඪත්වා ිංආරම්මණිංකත්වාඣානිංනිබ්බත්ය න්ය ො
උභයම්යප ිං ආභිං පඤ්ඤාය ගාධති නාම.  ස්මා අයම්යපත්ථ

අත්යථොයයව. අවිතක්යකන ඣායනන, යහොති ආභස්සරූපය ොති යසො
පුග්ගයලො  ථා කත්වා පටිලද්යධන දුතියයන ඣායනන 

ආභස්සරබ්රහ්මයලොකූපයගොයහොතීති. 

එවිං යබොධිසත්ය ො  ාපයස යබොයධත්වා යජට්ඨන්ය වාසිකස්ස ගුණිං 
කයථත්වාබ්රහ්මයලොකයමවගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

යජට්ඨන්ය වාසියකොසාරිපුත්ය ො, මහාබ්රහ්මාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

චන්දාභජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[136] 6. සුවණ්ණහිංසජා කවණ්ණනා 

ෙං  ද්ධං යතන තුට්ඨබ්බන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ථුල්ලනන්දිං භික්ඛුනිිං ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියඤ්හි අඤ්ඤ යරො
උපාසයකො භික්ඛුනිසඞ්ඝිං ලසුයණන පවායරත්වා යඛත් පාලිංආණායපසි

‘‘සයච භික්ඛුනියයො ආගච්ඡන්ති, එයකකාය භික්ඛුනියා ද්යව  යයො
භණ්ඩියකයදහී’’ති. ය ො පට්ඨායභික්ඛුනියයො ස්සයගහම්පි යඛත් ම්පි
ලසුණත්ථාය ගච්ඡන්ති. අයථකස්මිිං උස්සවදිවයස  ස්ස යගයහ ලසුණිං
පරික්ඛයිං අගමාසි. ථුල්ලනන්දා භික්ඛුනී සපරිවාරා යගහිං ගන්ත්වා

‘‘ලසුයණනාවුයසො අත්යථො’’ති වත්වා ‘‘නත්ථයයෙ, යථාභ ිං ලසුණිං

පරික්ඛීණිං, යඛත් ිං ගච්ඡථා’’ති වුත් ා යඛත් ිං ගන්ත්වා න මත් ිං
ජානිත්වා ලසුණිං ආහරායපසි. යඛත් පායලො උජ්ඣායි ‘‘කථඤ්හි නාම 

භික්ඛුනියයො න මත් ිං ජානිත්වා ලසුණිං හරායපස්සන්තී’’ති?  ස්ස කථිං

සුත්වා යා  ා භික්ඛුනියයො අප්පිච්ඡා,  ාපි,  ාසිං සුත්වා භික්ඛූපි, 
උජ්ඣායිිංසු. උජ්ඣායිත්වාචපනභගවය ොඑ මත්ථිංආයරොයචසුිං.භගවා

ථුල්ලනන්දිං භික්ඛනිිං ගරහිත්වා ‘‘භික්ඛයව, මහිච්යඡො පුග්ගයලො නාම

විජා මාතුයාපි අප්පියයො යහොති අමනායපො, අප්පසන්යන පසායදතුිං, 

පසන්නානිංවාභියයෙොයසොමත් ායපසාදිංජයනතුිං, අනුප්පන්නිං වාලාභිං
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උප්පායදතුිං, උප්පන්නිංවා පනලාභිංථිරිංකාතුිංන සක්යකොති.අප්පිච්යඡො

පනපුග්ගයලොඅප්පසන්යනපසායදතුිං, පසන්නානිංවා භියයෙොයසොමත් ාය

පසාදිංජයනතුිං, අනුප්පන්නිංවාලාභිංඋප්පායදතුිං, උප්පන්නිංවා පනලාභිං
ථිරිං කාතුිං සක්යකොතී’’තිආදිනා නයයන භික්ඛූනිං  දනුච්ඡවිකිං ධම්මිං

කයථත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ථුල්ලනන්දා ඉදායනව මහිච්ඡා, පුබ්යබපි
මහිච්ඡායයවා’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
අඤ්ඤ රස්මිිං බ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති.  ස්ස වයප්පත් ස්ස
සමානජාතිකා කුලා පජාපතිිං ආහරිිංසු.  ස්සා නන්දා නන්දාවතී
සුන්දරීනන්දාති තිස්යසො ධීහ යරො අයහසුිං.  ාසු පතිකුලිං අග ාසුයයව

යබොධිසත්ය ො කාලිං කත්වා සුවණ්ණහිංසයයොනියිං නිබ්බත්ති, 
ජාතිස්සරඤාණඤ්චස්ස උප්පජ්ජි. යසො වයප්පත්ය ො සුවණ්ණසඤ්ඡන්නිං 
යසොභග්ගප්පත් ිංමහන් ිංඅත් භාවිංදිස්වා‘‘කුය ොනුයඛොචවිත්වාඅහිං 
ඉධූපපන්යනො’’ති ආවජ්යජන්ය ො ‘‘මනුස්සයලොකය ො’’ති ඤත්වා පුන
‘‘කථිං නු යඛො යම බ්රාහ්මණී ච ධීහ යරො ච ජීවන්තී’’ති උපධායරන්ය ො
‘‘පයරසිං භතිිං කත්වා කච්යඡන ජීවන්තී’’ති ඤත්වා චින්ය සි ‘‘මය්හිං

සරීයර යසොවණ්ණමයානි පත් ානි යකොට්ටනඝට්ටනඛමානි, ඉය ො  ාසිං

එයකකිං පත් ිං දස්සාමි, ය න යම පජාපති ච ධීහ යරො ච සුඛිං 

ජීවිස්සන්තී’’ති.යසො ත්ථගන්ත්වාපිට්ඨිවිංසයකොටියිංනිලීයි, බ්රාහ්මණීච 

ධීහ යරොචයබොධිසත් ිංදිස්වා‘‘කුය ො ආගය ොසි, සාමී’’ති පුච්ඡිිංසු.‘‘අහිං
තුම්හාකිං පි ා කාලිං කත්වා සුවණ්ණහිංසයයොනියිං නිබ්බත්ය ො තුම්යහ
දට්ඨුිංආගය ො.ඉය ොපට්ඨායතුම්හාකිංපයරසිංභතිිංකත්වාදුක්ඛජීවිකාය 

ජීවනකච්චිං නත්ථි, අහිං යවො එයකකිං පත් ිං දස්සාමි,  ිං වික්කණිත්වා
සුයඛන ජීවථා’’ති එකිං පත් ිං දත්වා අගමාසි. යසො එය යනවනියායමන

අන් රන් රා ආගන්ත්වා එයකකිං පත් ිං යදති, බ්රාහ්මණී ච ධීහ යරො ච
අඩ්ඪාසුඛි ාඅයහසුිං. 

අයථකදිවසිං සා බ්රාහ්මණීධීහ යරොආමන්ය සි ‘‘අම්මා, තිරච්ඡානානිං

නාම චිත් ිං දුජ්ජානිං. කදාචි යවො පි ා ඉධ නාගච්යඡයෙ, ඉදානිස්ස 
ආග කායලසබ්බානිපත් ානිපිලුඤ්චිත්වාගණ්හාමා’’ති. ා ‘‘එවිංයනො
පි ා කලමිස්සතී’’ති න සම්පටිච්ඡිිංසු. බ්රාහ්මණී පන මහිච්ඡ ාය පුන

එකදිවසිං සුවණ්ණහිංසරාජස්සආග කායල‘‘එහි ාව, සාමී’’තිවත්වා ිං
අත් යනො සන්තිකිං උපග ිං උයභොහි හත්යථහි ගයහත්වා සබ්බපත් ානි
ලුඤ්චි.  ානි පන යබොධිසත් ස්ස රුචිිං විනා බලක්කායරන ගහි ත් ා
සබ්බානි බකපත් සදිසානි අයහසුිං. යබොධිසත්ය ො පක්යඛ පසායරත්වා
ගන්තුිංනාසක්ඛි.අථනිංසාමහාචාටියිංපක්ඛිපිත්වා යපොයසසි. ස්සපුන
උට්ඨහන් ානි පත් ානි යස ානි සම්පජ්ජිිංසු. යසො සඤ්ජා පත්ය ො 
උප්පතිත්වාඅත් යනොවසනට්ඨානයමවගන්ත්වානපුනආගමාසි. 
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සත්ථා ඉමිං අතී ිං ආහරිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ථුල්ලනන්දා ඉදායනව 

මහිච්ඡා, පුබ්යබපිමහිච්ඡායයව, මහිච්ඡ ාය චපන සුවණ්ණම්හා පරිහීනා.

ඉදානි පන අත් යනො මහිච්ඡ ාය එව ලසුණම්හාපි පරිහායිස්සති,  ස්මා

ඉය ොපට්ඨායලසුණිංඛාදිතුිංනලභිස්සති.යථා චථුල්ලනන්දා, එවිං ිං 
නිස්සාය යසසභික්ඛුනියයොපි.  ස්මා බහුිං ලභිත්වාපි පමාණයමව

ජානි බ්බිං, අප්පිං ලභිත්වාපනයථාලද්යධයනවසන්ය ොයසොකා බ්යබො, 
උත් රිනපත්යථ බ්බ’’න්තිවත්වා ඉමිංගාථමාහ– 

136. 

‘‘යිංලද්ධිංය නතුට්ඨබ්බිං, අතියලොයභොහිපාපයකො; 

හිංසරාජිංගයහත්වාන, සුවණ්ණාපරිහායථා’’ති. 

 ත්ථ තුට්ඨබ්බන්ති තුස්සි බ්බිං. 

ඉදිංපනවත්වාසත්ථාඅයනකපරියායයනගරහිත්වා‘‘යාපනභික්ඛුනී 

ලසුණිං ඛායදයෙ, පාචිත්තිය’’න්ති (පාචි. 794) සික්ඛාපදිං පඤ්ඤායපත්වා

ජා කිං සයමොධායනසි–‘‘ දාබ්රාහ්මණීඅයිංථුල්ලනන්දාඅයහොසි, තිස්යසො 

ධීහ යරො ඉදානි තිස්යසොයයව භගිනියයො, සුවණ්ණහිංසරාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

සුවණ්ණහිංසජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[137] 7. බබ්බුජා කවණ්ණනා 

ෙත්යථයකො  භයත බබ්බූති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො

කාණමාතුසික්ඛාපදිං (පාචි. 230 ආදයයො) ආරබ්භ කයථසි. සාවත්ථියඤ්හි 
කාණමා ා නාම ධීහතුවයසන පාකටනාමා උපාසිකා අයහොසි යසො ාපන්නා 
අරියසාවිකා. සා ධීහ රිං කාණිං අඤ්ඤ රස්මිිං ගාමයක සමානජාතිකස්ස
පුරිසස්සඅදාසි. කාණායකනචියදවකරණීයයනමාතුඝරිංඅගමාසි.අථස්සා

සාමියකො කතිපාහච්චයයන දූ ිං පායහසි ‘‘ආගච්ඡතු කාණා, ඉච්ඡාමි

කාණායආගමන’’න්ති.කාණාදූ ස්සවචනිංසුත්වා‘‘අම්ම, ගමිස්සාමී’’ති
මා රිංආපුච්ඡි. කාණමා ා ‘‘එත් කිංකාලිං වසිත්වා කථිං තුච්ඡහත්ථාව 
ගමිස්සසී’’ති පූවිං පචි.  ස්මිිංයයව ඛයණ එයකො පිණ්ඩචාරියකො භික්ඛු

 ස්සා නියවසනිං අගමාසි, උපාසිකා  ිං නිසීදායපත්වා පත් පූරිං පූවිං

දායපසි. යසො භික්ඛු නික්ඛමිත්වා අඤ්ඤස්ස ආචික්ඛි,  ස්සපි  යථව

දායපසි. යසොපි නික්ඛමිත්වා අඤ්ඤස්ස ආචික්ඛි,  ස්සපි  යථවාති එවිං

චතුන්නිංජනානිං දායපසි. යථාපටියත් ිංපූවිං පරික්ඛයිංඅගමාසි, කාණාය

ගමනිං න සම්පජ්ජි. අථස්සා සාමියකො දුතියම්පි,  තියම්පි දූ ිං පායහසි.

 තියිංපායහන්ය ොච‘‘සයචකාණානාගච්ඡිස්සති, අහිංඅඤ්ඤිංපජාපතිිං 
ආයනස්සාමී’’ති පායහසි.  යයොපි වායර ය යනව උපායයන ගමනිං න



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසම්පදානෙග්ය ො 

418 

පටුන 

සම්පජ්ජි, කාණායසාමියකො අඤ්ඤිංපජාපතිිංආයනසි.කාණා ිංපවත්තිිං
සුත්වායරොදමානාඅට්ඨාසි. 

සත්ථා  ිං කාරණිං ඤත්වා පුබ්බණ්හසමයිං නිවායසත්වා 
පත් චීවරමාදාය කාණමා ාය නියවසනිං ගන්ත්වා පඤ්ඤත් ාසයන

නිසීදිත්වාකාණමා රිං පුච්ඡි‘‘කස්සායිංකාණායරොදතී’’ති? ‘‘ඉමිනානාම
කාරයණනා’’ති ච සුත්වා කාණමා රිං සමස්සායසත්වා ධම්මිිං කථිං
කයථත්වා උට්ඨායාසනා විහාරිං අගමාසි. අථ ය සිං චතුන්නිං භික්ඛූනිං
 යයො වායර යථාපටියත් පූවිං ගයහත්වා කාණාය ගමනස්ස
උපච්ඡින්නභායවො භික්ඛුසඞ්යඝ පාකයටො ජාය ො. අයථකදිවසිං භික්ඛූ

ධම්මසභායිං කථිං සමුට්ඨායපසුිං ‘‘ආවුයසො, චතූහි නාම භික්ඛූහි  යයො
වායර කාණමා ාය පක්කපූවිං ඛාදිත්වා කාණාය ගමනන් රායිං කත්වා
සාමියකන පරිච්චත් ිං ධීහ රිං නිස්සාය මහාඋපාසිකාය යදොමනස්සිං 

උප්පාදි ’’න්ති.සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථාය 

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, 
ඉදායනව ය  චත් ායරො භික්ඛූ කාණමා ාය සන් කිං ඛාදිත්වා  ස්සා

යදොමනස්සිං උප්පායදසුිං, පුබ්යබපි උප්පායදසුිංයයවා’’ති වත්වා අතී ිං
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
පාසාණයකොට්ටකකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො පරියයොදා සිප්යපො

අයහොසි.කාසිරට්යඨ එකස්මිිංනිගයම එයකො මහාවිභයවො යසට්ඨි අයහොසි, 
 ස්ස නිධානග ායයව චත් ාලීස හිරඤ්ඤයකොටියයො අයහසුිං. අථස්ස
භරියා කාලිං කත්වා ධනසියනයහන ගන්ත්වා ධනපිට්ඨියිං මූසිකා හුත්වා

නිබ්බත්ති.එවිංඅනුක්කයමන සබ්බම්පි ිංකුලිංඅබ්භත්ථිංඅගමාසි, විංයසො
උපච්ඡිජ්ජි. යසො ගායමොපි ඡඩ්ඩිය ො අපණ්ණත්තිකභාවිං අගමාසි.  දා
යබොධිසත්ය ො  ස්මිිං පුරාණගාමට්ඨායන පාසායණ උප්පායටත්වා
යකොට්යටති. අථ සා මූසිකා යගොචරාය චරමානා යබොධිසත් ිං පුනප්පුනිං 
පස්සන්තී උප්පන්නසියනහා හුත්වා චින්ය සි ‘‘මය්හිං ධනිං බහු

නික්කාරයණන නස්සිස්සති, ඉමිනාසද්ධිිංඑකය ොහුත්වාඉදිංධනිංදත්වා
මිංසිංවික්කණායපත්වා ඛාදිස්සාමී’’ති.සාඑකදිවසිංඑකිංකහාපණිංමුයඛන
ඩිංසිත්වා යබොධිසත් ස්ස සන්තිකිං අගමාසි. යසො  ිං දිස්වා පියවාචාය

සමාලපන්ය ො‘‘කිංනුයඛො, අම්ම, කහාපණිංගයහත්වා ආග ාසී’’තිආහ.

 ා , ඉමිං ගයහත්වා අත් නාපි පරිභුඤ්ජ, මය්හම්පි මිංසිං ආහරාති. යසො 

‘‘සාධූ’’තිසම්පටිච්ඡිත්වාකහාපණිංආදායඝරිංගන්ත්වාඑයකනමාසයකන
මිංසිං කණිත්වා ආහරිත්වා  ස්සා අදාසි. සා  ිං ගයහත්වා අත් යනො 
නිවාසට්ඨානිංගන්ත්වායථාරුචියාඛාදි. ය ොපට්ඨායඉමිනාවනියායමන

දිවයසදිවයස යබොධිසත් ස්සකහාපණිංයදති, යසොපිස්සාමිංසිංආහරති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසම්පදානෙග්ය ො 

419 

පටුන 

අයථකදිවසිං ිංමූසිකිංබිළායරොඅග්ගයහසි.අථනිංසාඑවමාහ ‘‘මා, 

සම්ම, මිං මායරසී’’ති. කිංකාරණා න මායරස්සාමි? අහඤ්හි ඡාය ො මිංසිං

ඛාදිතුකායමො, න සක්කාමයානමායරතුන්ති.කිංපනඑකදිවසයමවමිංසිං

ඛාදිතුකායමොසි, උදාහු නිච්චකාලන්ති? ‘‘ලභමායනො නිච්චකාලම්පි

ඛාදිතුකායමොම්හී’’ති. ‘‘යදි එවිං අහිං ය  නිච්චකාලිං මිංසිං දස්සාමි, 
විස්සජ්යජහි ම’’න්ති. අථ නිං බිළායරො ‘‘ය න හි අප්පමත් ා යහොහී’’ති
විස්සජ්යජසි. ය ොපට්ඨායසාඅත් යනොආභ ිං මිංසිංද්යවයකොට්ඨායස

කත්වාඑකිංබිළාරස්සයදති, එකිංසයිංඛාදති.අථනිංඑකදිවසිං අඤ්යඤොපි

බිළායරොඅග්ගයහසි,  ම්පි යථවසඤ්ඤායපත්වාඅත් ානිංවිස්සජ්ජායපසි. 
 ය ො පට්ඨාය  යයො යකොට්ඨායස කත්වා ඛාදන්ති. පුන අඤ්යඤො

අග්ගයහසි,  ම්පි  යථව සඤ්ඤායපත්වා අත් ානිං යමොචායපසි.  ය ො

පට්ඨායචත් ායරො යකොට්ඨායසකත්වාඛාදන්ති.පුනඅඤ්යඤොඅග්ගයහසි, 
 ම්පි යථවසඤ්ඤායපත්වා අත් ානිංයමොචායපසි. ය ොපට්ඨායපඤ්ච
යකොට්ඨායස කත්වා ඛාදන්ති. සා පඤ්චමිං යකොට්ඨාසිං ඛාදමානා
අප්පාහාර ායකලන් ාකසාඅයහොසිඅප්පමිංසයලොහි ා 

යබොධිසත්ය ො  ිං දිස්වා ‘‘අම්ම, කස්මා මිලා ාසී’’ති වත්වා ‘‘ඉමිනා

නාමකාරයණනා’’තිවුත්ය ‘‘ත්විංඑත් කිංකාලිංකස්මාමය්හිංනාචික්ඛි, 
අහයමත්ථ කා බ්බිං ජානිස්සාමී’’ති  ිං සමස්සායසත්වා

සුද්ධඵලිකපාසායණන ගුහිං කත්වා ආහරිත්වා ‘‘අම්ම, ත්විං ඉමිං ගුහිං
පවිසිත්වානිපජ්ජිත්වාආග ාග ානිං ඵරුසාහිවාචාහිසන් ජ්යජයොසී’’ති

ආහ.සාගුහිංපවිසිත්වානිපජ්ජි.අයථයකො බිළායරොආගන්ත්වා‘‘යදහි, අජ්ජ

යම මිංස’’න්ති ආහ. අථ නිං මූසිකා ‘‘අයර, දුට්ඨබිළාර, කිං ය  අහිං

මිංසහාරිකා, අත් යනො පුත් ානිං මිංසිං ඛාදා’’ති  ජ්යජසි. බිළායරො
ඵලිකගුහාය නිපන්නභාවිං අජානන්ය ො යකොධවයසන මූසිකිං
ගණ්හිස්සාමී’’ති සහසාව පක්ඛන්දිත්වා හදයයන ඵලිකගුහායිං පහරි.

 ාවයදවස්ස හදයිං භිජ්ජි, අක්ඛීනි නික්ඛමනාකාරප්පත් ානි ජා ානි. යසො
 ත්යථව ජීවි ක්ඛයිං පත්වා එකමන් ිං පටිච්ඡන්නට්ඨායන පති.
එය නූපායයන අපයරොපි අපයරොළිති චත් ායරොපි ජනා ජීවි ක්ඛයිං 
පාපුණිිංසු. ය ොපට්ඨායමූසිකානිබ්භයාහුත්වායබොධිසත් ස්සයදවසිකිං
ද්යව  යයො කහාපයණ යදති. එවිං අනුක්කයමන සබ්බම්පි ධනිං
යබොධිසත් ස්යසව අදාසි. ය  උයභොපි යාවජීවිං යමත්තිිං අභින්දිත්වා
යථාකම්මිංග ා. 

සත්ථා ඉමිංඅතී ිංආහරිත්වාඅභිසම්බුද්යධො හුත්වාඉමිංගාථමාහ– 

137. 

‘‘යත්යථයකො ලභය බබ්බු, දුතියයො ත්ථ ජායති; 

 තියයොචචතුත්යථොච, ඉදිංය බබ්බුකාබිල’’න්ති. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසම්පදානෙග්ය ො 

420 

පටුන 

 ත්ථ ෙත්ථාතියස්මිිංඨායන. බබ්බූතිබිළායරො. දුතියෙොතත්ථජාෙතීති 

යත්ථ එයකො මූසිකිං වා මිංසිං වා ලභති, දුතියයොපි  ත්ථ බිළායරො ජායති

උප්පජ්ජති,  ථා  තියයොචචතුත්යථොච.එවිංය  දාචත් ායරොබිළාරා
අයහසුිං. හුත්වා ච පන දිවයස දිවයස මිංසිං ඛාදන් ා ය  බබ්බුකා ඉදිං
ඵලිකමයිංබිලිංඋයරනපහරිත්වාසබ්යබපිජීවි ක්ඛයිං පත් ාති. 

එවිං සත්ථාඉමිංධම්මයදසනිංආහරිත්වාජා කිං සයමොධායනසි–‘‘ දා

චත් ායරො බිළාරා චත් ායරො භික්ඛූ අයහසුිං, මූසිකා කාණමා ා, 
පාසාණයකොට්ටකමණිකායරොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

බබ්බුජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[138] 8. යගොධාජා කවණ්ණනා 

කිං යත ජටාහි දුම්ය ධාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
කුහකභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි.පච්චුප්පන්නවත්ථුයහට්ඨා කථි සදිසයමව. 

අතීය පනබාරාණසියිංබ්රහ්මදත්ය රජ්ජිංකායරන්ය යබොධිසත්ය ො 
යගොධායයොනියිංපටිසන්ධිිංගණ්හි. දාඑයකොපඤ්චාභිඤ්යඤොඋග්ග යපො
 ාපයසො එකිං පච්චන් ගාමිං නිස්සාය අරඤ්ඤාය යන පණ්ණසාලායිං

වසති, ගාමවාසියනො ාපසිංසක්කච්චිං උපට්ඨහන්ති.යබොධිසත්ය ො ස්ස

චඞ්කමනයකොටියිංඑකස්මිිංවම්මියකවසති, වසන්ය ොච පනදිවයසදිවයස
ද්යව යයොවායර ාපසිංඋපසඞ්කමිත්වාධම්මූපසිංහි ිං අත්ථූපසිංහි ඤ්ච
වචනිං සුත්වා  ාපසිං වන්දිත්වා වසනට්ඨානයමව ගච්ඡති. අපරභායග 
 ාපයසො ගාමවාසියනොආපුච්ඡිත්වා පක්කාමි. පක්කමන්ය  ච පන ස්මිිං
සීලව සම්පන්යන  ාපයස අඤ්යඤො කූට ාපයසො ආගන්ත්වා  ස්මිිං

අස්සමපයද වාසිං කප්යපසි. යබොධිසත්ය ො ‘‘අයම්පි සීලවා’’ති
සල්ලක්යඛත්වාපුරිමනයයයනව ස්සසන්තිකිංඅගමාසි. 

අයථකදිවසිං නිදාඝසමයය අකාලයමයඝ වුට්යඨ වම්මියකහි මක්ඛිකා

නික්ඛමිිංසු,  ාසිංඛාදනත්ථිංයගොධාආහිණ්ඩිිංසු.ගාමවාසියනො නික්ඛමිත්වා
මක්ඛිකාඛාදකායගොධා ගයහත්වා සිනිද්ධසම්භාරසිංයුත් ිංඅම්බිලානම්බිලිං
යගොධාමිංසිංසම්පායදත්වා ාපසස්සඅදිංසු.  ාපයසොයගොධාමිංසිංඛාදිත්වා

රස ණ්හාය බද්යධො ‘‘ඉදිං මිංසිං අතිමධුරිං, කස්ස මිංසිං නායම ’’න්ති

පුච්ඡිත්වා ‘‘යගොධාමිංස’’න්තිසුත්වා ‘‘මමසන්තිකිංමහායගොධා ආගච්ඡති, 
 ිංමායරත්වාමිංසිංඛාදිස්සාමී’’තිචින්ය සි.චින්ය ත්වාචපන භාජනඤ්ච
සප්පියලොණාදීනි ච ආහරායපත්වා එකමන්ය  ඨයපත්වා මුග්ගරමාදාය
කාසායවන පටිච්ඡායදත්වා පණ්ණසාලාද්වායර යබොධිසත් ස්ස ආගමනිං
ඔයලොකයමායනො උපසන්තූපසන්ය ො විය හුත්වා නිසීදි යබොධිසත්ය ො
සායන්හසමයය ‘‘ ාපසස්ස සන්තිකිං ගමිස්සාමී’’ති නික්ඛමිත්වා
උපසඞ්කමන්ය ොව  ස්ස ඉන්ද්රියවිප්පකාරිං දිස්වා චින්ය සි ‘‘නායිං

 ාපයසො අඤ්යඤසු දිවයසසු නිසීදනාකායරන නිසින්යනො, අජ්යජස මිං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසම්පදානෙග්ය ො 
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පටුන 

ඔයලොයකන්ය ොපි දුට්ඨින්ද්රියයො හුත්වා ඔයලොයකති, පරිග්ගණ්හිස්සාමි
න’’න්ති. යසො ාපසස්සයහට්ඨාවාය ඨත්වා යගොධාමිංසගන්ධිංඝායිත්වා

‘‘ඉමිනා කූට ාපයසන අජ්ජ යගොධාමිංසිං ඛාදි ිං භවිස්සති, ය යනස
රස ණ්හාය බද්යධො අජ්ජ මිං අත් යනො සන්තිකිං උපසඞ්කමන් ිං
මුග්ගයරන පහරිත්වා මිංසිං පචිත්වා ඛාදිතුකායමො භවිස්සතී’’ති  ස්ස 

සන්තිකිංඅනුපගන්ත්වාවපටික්කමිත්වාවිචරති. 

 ාපයසො යබොධිසත් ස්ස අනාගමනභාවිං ඤත්වා ‘‘ඉමිනා ‘අයිං මිං 

පහරිතුකායමො’ති ඤා ිං භවිස්සති, ය න කාරයණන නාගච්ඡති, 
අනාගච්ඡන් ස්සාපිස්සකුය ො මුත්තී’’තිමුග්ගරිංනීහරිත්වාඛිපි.යසො ස්ස
අග්ගනඞ්ගුට්ඨයමවආසායදසි. යබොධිසත්ය ො යවයගන වම්මිකිං පවිසිත්වා

අඤ්යඤන ඡිද්යදන සීසිං උක්ඛිපිත්වා ‘‘අම්යභො කූටජටිල, අහිං  ව

සන්තිකිං උපසඞ්කමන්ය ො ‘සීලවා’ති සඤ්ඤාය උපසඞ්කමිිං, ඉදානි පන

ය  මයා කූටභායවො ඤාය ො,  ාදිසස්ස මහායචොරස්ස කිං ඉමිනා 
පබ්බජ්ජාලිඞ්යගනා’’තිවත්වා ිංගරහන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 

138. 

‘‘කිංය ජටාහිදුම්යමධ, කිංය අජිනසාටියා; 

අබ්භන් රිංය ගහනිං, බාහිරිංපරිමජ්ජසී’’ති. 

 ත්ථ කිං යත ජටාහි දුම්ය ධාති අම්යභො දුම්යමධ, නිප්පඤ්ඤ එ ා

පබ්බජිය නධායර බ්බාජටා, පබ්බජ්ජාගුණරහි ස්සකිංය  ාහිජටාහීති

අත්යථො. කිං යත අජිනසාටිොති අජිනසාටියා අනුච්ඡවිකස්ස සිංවරස්ස

අභාවකාලය ො පට්ඨාය කිං ය  අජිනසාටියා. අබ්භන්තරං යත  හනන්ති

 වඅබ්භන් රිංහදයිං රාගයදොසයමොහගහයනනගහනිංපටිච්ඡන්නිං. බාහිරං

පරි ජ්ජසීතියසො ත්විංඅබ්භන් යරගහයනන්හානාදීහියචවලිඞ්ගගහයනන

චබාහිරිංපරිමජ්ජසි,  ිං පරිමජ්ජන්ය ොකඤ්ජිකපූරි ලාබුවියවිසපූරි චාටි
විය ආසීවිසපූරි වම්මියකො විය ගූථපූරි චිත් ඝයටො විය ච බහිමට්යඨොව

යහොසි, කිං යායචොයරන ඉධවසන්ය න, සීඝිංඉය ොපලායාහි, යනො යච

පලායසි, ගාමවාසීනිංය  ආචික්ඛිත්වානිග්ගහිංකාරායපස්සාමීති. 

එවිං යබොධිසත්ය ො කූට ාපසිං  ජ්යජත්වා වම්මිකයමව පාවිසි, 
කූට ාපයසොපි ය ොපක්කාමි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

කූට ාපයසොඅයිංකුහයකොඅයහොසි, පුරියමොසීලවන්  ාපයසොසාරිපුත්ය ො, 
යගොධාපණ්ඩිය ොපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

යගොධාජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 
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[139] 9. උභය ොභට්ඨජා කවණ්ණනා 

අක්ඛී භින්නා පයටො නට්යඨොති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො
යදවදත් ිංආරබ්භකයථසි. දාකරධම්මසභායිංභික්ඛූකථිං සමුට්ඨායපසුිං

‘‘ආවුයසො, යසයෙථාපි නාම ඡවාලා ිං උභය ොපදිත් ිං මජ්යඣ ගූථග ිං 

යනවාරඤ්යඤ කට්ඨත්ථිං ඵරති, න ගායම කට්ඨත්ථිං ඵරති, එවයමව
යදවදත්ය ො එවරූයප නියොනිකසාසයන පබ්බජිත්වා උභය ො භට්යඨො

උභය ොපරිබාහියරොජාය ො, ගිහිපරියභොගාච පරිහීයනො, සාමඤ්ඤත්ථඤ්ච

නපරිපූයරතී’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, 

යදවදත්ය ො ඉදායනව උභය ො භට්යඨො යහොති, අතීය පි උභය ො භට්යඨො
අයහොසියයවා’’ති වත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
රුක්ඛයදව ා හුත්වා නිබ්බත්ති.  දා එකස්මිිං ගාමයක බාළිසිකා වසන්ති.
අයථයකො බාළිසියකො බළිසිං ආදාය දහයරන පුත්ය න සද්ධිිං යස්මිිං

යසොබ්යභ පකතියාපි බාළිසිකා මච්යඡ ගණ්හන්ති,  ත්ථ ගන්ත්වා බළිසිං
ඛිපි. බළියසො උදකපටිච්ඡන්යන එකස්මිිං ඛාණුයක ලග්ගි. බාළිසියකො  ිං
ආකඩ්ඪිතුිංඅසක්යකොන්ය ො චින්ය සි ‘‘අයිංබළියසොමහාමච්යඡලග්යගො

භවිස්සති, පුත් කිංමාතුසන්තිකිං යපයසත්වාපටිවිස්සයකහිසද්ධිිංකලහිං

කාරායපමි, එවිං ඉය ො න යකොචි යකොට්ඨාසිං පච්චාසීසිස්සතී’’ති. යසො

පුත් ිං ආහ ‘‘ගච්ඡ,  ා , අම්යහහි මහාමච්ඡස්ස ලද්ධභාවිං මාතු

ආචික්ඛාහි, ‘පටිවිස්සයකහි කර සද්ධිිං කලහිං කයරොහී’ති වයදහී’’ති. යසො
පුත් ිංයපයසත්වාබළිසිං ආකඩ්ඪිතුිං අසක්යකොන්ය ොරජ්ජුච්යඡදනභයයන
උත් රිසාටකිං ථයල ඨයපත්වා උදකිං ඔ රිත්වා මච්ඡයලොයභන මච්ඡිං
උපධායරන්ය ො ඛාණුයකහි පහරිත්වා ද්යවපි අක්ඛීනි භින්දි. ථයල 
ඨපි සාටකිංපිස්ස යචොයරො හරි. යසො යවදනාප්පත්ය ො හුත්වා හත්යථන
අක්ඛීනි උප්ළිළයමායනොගයහත්වාඋදකාඋත් රිත්වාකම්පමායනොසාටකිං
පරියයසති. 

සාපිස්සභරියා‘‘කලහිංකත්වාකස්සචිඅපච්චාසීසනභාවිං කරිස්සාමී’’ති
එකස්මිිංයයව කණ්යණ  ාලපණ්ණිං පිළන්ධිත්වා එකිං අක්ඛිිං 
උක්ඛලිමසියාඅඤ්යජත්වාකුක්කුරිංඅඞ්යකනාදායපටිවිස්සකඝරිංඅගමාසි.
අථනිංඑකා සහායිකාඑවමාහ ‘‘එකස්මිිංයයවය කණ්යණ ාලපණ්ණිං

පිළන්ධි ිං, එකිං අක්ඛි අඤ්ජි ිං, පියපුත් ිං විය කුක්කුරිං අඞ්යකනාදාය

ඝරය ො ඝරිං ගච්ඡසි, කිං උම්මත්තිකාසි ජා ා’’ති. ‘‘නාහිං උම්මත්තිකා, 

ත්විංපනමිංඅකාරයණනඅක්යකොසසිපරිභාසසි, ඉදානි ිං ගාමයභොජකස්ස
සන්තිකිංගන්ත්වාඅට්ඨකහාපයණදණ්ඩායපස්සාමී’’තිඑවිංකලහිංකත්වා 
උයභොපි ගාමයභොජකස්ස සන්තිකිං අගමිංසු. කලයහ වියසොධියමායන
 ස්සායයව මත්ථයක දණ්යඩො පති. අථ නිං බන්ධිත්වා ‘‘දණ්ඩිං යදහී’’ති
යපොයථතුිංආරභිිංසු. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසම්පදානෙග්ය ො 

423 

පටුන 

රුක්ඛයදව ාගායම ස්සාඉමිංපවත්තිිං, අරඤ්යඤචස්සාපතියනො ිං 

බෙසනිංදිස්වාඛන්ධන් යරඨි ා‘‘යභොපුරිස, තුය්හිංඋදයකපිකම්මන්ය ො

පදුට්යඨො ථයලපි, උභය ොභට්යඨොජාය ො’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

139. 

‘‘අක්ඛීභින්නාපයටොනට්යඨො, සඛියගයහචභණ්ඩනිං; 

උභය ොපදුට්ඨාකම්මන් ා, උදකම්හිථලම්හිචා’’ති. 

 ත්ථ සඛිය යහච භණ්ඩනන්තිසඛීනාමසහායිකා,  ස්සාචයගයහ

 ව භරියාය භණ්ඩනිං ක ිං, භණ්ඩනිං කත්වා බන්ධිත්වා යපොයථත්වා

දණ්ඩිං දාපියති. උභයතො පදුට්ඨා කම් න්තාති එවිං  ව ද්වීසුපි ඨායනසු

කම්මන් ා පදුට්ඨායයව භින්නායයව. ක යරසු ද්වීසු? උදකම්හි ථ ම්හි

චාති, අක්ඛියභයදන පටනායසන ච උදයකකම්මන් ා පදුට්ඨා, සඛියගයහ
භණ්ඩයනනථයලකම්මන් ා පදුට්ඨාති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි ‘‘ දා

බාළිසියකොයදවදත්ය ොඅයහොසි, රුක්ඛයදව ාපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

උභය ොභට්ඨජා කවණ්ණනානවමා. 

[140] 10. කාකජා කවණ්ණනා 

නිච්චං උබ්බිග් හදොති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ඤා ත්ථචරියිං ආරබ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු ද්වාදසකනිපාය  

භද්දසා ජාතයක (ජා.1.12.13ආදයයො)ආවිභවිස්සති. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
කාකයයොනියිං නිබ්බත්ති. අයථකදිවසිං රඤ්යඤො පුයරොහිය ො බහිනගයර
නදියිං න්හායිත්වා ගන්යධ විලිම්පිත්වා මාලිං පිළන්ධිත්වා
වරවත්ථනිවත්යථො නගරිං පාවිසි. නගරද්වාරය ොරයණ ද්යව කාකා

නිසින්නා යහොන්ති. ය සු එයකො එකිං ආහ – ‘‘සම්ම, අහිං ඉමස්ස
බ්රාහ්මණස්ස මත්ථයක සරීරවළඤ්ජිං පාය ස්සාමී’’ති. ඉ යරො ‘‘මා ය 

එ ිං රුච්චි, අයිංබ්රාහ්මයණොඉස්සයරො, ඉස්සරජයනනචසද්ධිිංයවරිංනාම
පාපකිං. අයඤ්හි කුද්යධො සබ්යබපි කායක විනායසයො’’ති. ‘‘න සක්කා
මයානකාතු’’න්ති. ‘‘ය නහි පඤ්ඤායිස්සසී’’ති වත්වා ඉ යරොකායකො
පලායි. යසො ය ොරණස්ස යහට්ඨාභාගිං සම්පත්ය  බ්රාහ්මයණ ඔලම්බකිං
චායලන්ය ො විය  ස්ස මත්ථයක වච්චිං පාය සි. බ්රාහ්මයණො කුජ්ඣිත්වා
කායකසුයවරිංබන්ධි. 

 ස්මිිංකායලඑකාභතියාවීහියකොට්ටිකදාසීවීහිිංයගහද්වායරආ යප 

පත්ථරිත්වා රක්ඛන්තී නිසින්නාව නිද්දිං ඔක්කමි.  ස්සා පමාදිං ඤත්වා

එයකො දීඝයලොමයකො එළයකො ආගන්ත්වා වීහිිං ඛාදි, සා පබුජ්ඣිත්වා  ිං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා අසම්පදානෙග්ය ො 

424 

පටුන 

දිස්වාපලායපසි.එළයකො දුතියම්පි,  තියම්පි ස්සා යථවනිද්දායනකායල
ආගන්ත්වා වීහිිං ඛාදි. සාපි  ිං තික්ඛත්තුිං පලායපත්වා චින්ය සි ‘‘අයිං

පුනප්පුනිං ඛාදන්ය ො උපඩ්ඪවීහිිං ඛාදිස්සති, බහු යම යඡයදො භවිස්සති, 
ඉදානිස්ස පුන අනාගමනකාරණිං කරිස්සාමී’’ති. සා අලා ිං ගයහත්වා
නිද්දායමානා විය නිසීදිත්වා වීහිඛාදනත්ථාය එළයක සම්පත්ය  උට්ඨාය

අලාය න එළකිංපහරි, යලොමානිඅග්ගිිං ගණ්හිිංසු.යසොසරීයරඣායන්ය 
‘‘අග්ගිිං නිබ්බායපස්සාමී’’ති යවයගන ගන්ත්වා හත්ථිසාලාය සමීයප

එකස්සා තිණකුටියා සරීරිං ඝිංසි, සා පජ්ජලි.  ය ො උට්ඨි ා ජාලා 

හත්ථිසාලිං ගණ්හි. හත්ථිසාලාසුඣායන්තීසු හත්ථිපිට්ඨානිඣායිිංසු, බහූ
හත්ථී වණි සරීරා අයහසුිං. යවජ්ජා හත්ථී අයරොයගකාතුිං අසක්යකොන් ා 

රඤ්යඤොආයරොයචසුිං.රාජාපුයරොහි ිංආහ ‘‘ආචරිය, හත්ථියවජ්ජාහත්ථී 

තිකච්ඡිතුිං න සක්යකොන්ති, අපි කඤ්චි යභසජ්ජිං ජානාසී’’ති. ‘‘ජානාමි, 

මහාරාජා’’ති. ‘‘කිං ලද්ධුිං වට්ටතී’’ති? ‘‘කාකවසා, මහාරාජා’’ති. රාජා
‘‘ය නහි කායකමායරත්වාවසිංආහරථා’’තිආහ. ය ොපට්ඨායකායක

මායරත්වා වසිං අලභිත්වා  ත්ථ  ත්යථව රාසිිං කයරොන්ති, කාකානිං
මහාභයිංඋප්පජ්ජි. 

 දා යබොධිසත්ය ො අසීතිකාකසහස්සපරිවායරො මහාසුසායන වසති.
අයථයකො කායකො ගන්ත්වා කාකානිං උප්පන්නභයිං යබොධිසත් ස්ස

ආයරොයචසි. යසො චින්ය සි ‘‘ඨයපත්වා මිං අඤ්යඤො මය්හිං ඤා කානිං

උප්පන්නභයිං හරිතුිං සමත්යථො නාම නත්ථි, හරිස්සාමි න’’න්ති දස
පාරමියයො ආවජ්යජත්වා යමත් ාපාරමිිං පුයරචාරිකිං කත්වා එකයවයගන
පක්ඛන්දිත්වාවිවටමහාවා පායනනපවිසිත්වාරඤ්යඤොආසනස්සයහට්ඨා 
පාවිසි. අථ නිං එයකො මනුස්යසො ගහිතුකායමො අයහොසි. රාජා ‘‘සරණිං

පවිට්යඨො, මා ගණ්හී’’ති වායරසි. මහාසත්ය ො යථොකිං විස්සමිත්වා
යමත් ාපාරමිිං ආවජ්යජත්වා යහට්ඨාසනා නික්ඛමිත්වා රාජානිං ආහ –

‘‘මහාරාජ, රඤ්ඤානාමඡන්දාදිවයසනඅගන්ත්වාරජ්ජිං කායරතුිංවට්ටති.

යිං යිං කම්මිං කත් බ්බිං යහොති, සබ්බිං නිසම්ම උපධායරත්වා කාතුිං 

වට්ටති.යඤ්චකයිරමානිංනිප්ඵජ්ජති,  යදවකාතුිංවට්ටති, නඉ රිං.සයච

හි රාජායනො යිං කයිරමානිං න නිප්ඵජ්ජති,  ිං කයරොන්ති, මහාජනස්ස

මරණභයපරියයොසානිං මහාභයිං උප්පජ්ජති. පුයරොහිය ො යවරවසියකො

හුත්වා මුසාවාදිං අභාසි, කාකානිං වසා නාම නත්ථී’’ති.  ිං සුත්වා රාජා
පසන්නචිත්ය ො යබොධිසත් ස්ස කඤ්චනභද්දළිඨිං දායපත්වා  ත්ථ
නිසින්නස්ස පක්ඛන් රානි ස පාකසහස්සපාකය යලහි මක්ඛායපත්වා
කඤ්චන ට්ටයක රාජාරහිං සුයභොජනිං යභොජායපත්වා පානීයිං පායයත්වා

සුහි ිං විග දරථිං මහාසත් ිං එ දයවොච ‘‘පණ්ඩි , ත්විං ‘කාකානිං වසා

නාම නත්ථී’ති වයදසි, යකන කාරයණන යනසිං වසා න යහොතී’’ති
යබොධිසත්ය ො ‘‘ඉමිනා ච ඉමිනා ච කාරයණනා’’ති සකලනියවසනිං
එකරවිංකත්වාධම්මිංයදයසන්ය ොඉමිංගාථමාහ– 
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140. 

‘‘නිච්චිංඋබ්බිග්ගහදයා, සබ්බයලොකවියහසකා; 

 ස්මායනසිංවසානත්ථි, කාකානම්හාකඤාතින’’න්ති. 

 ත්රායිංසඞ්යඛපත්යථො–මහාරාජ, කාකානාම නිච්චං උබ්බිග්ගමානසා

භයප්පත් ාව විහරන්ති, සබ්බය ොකස්ස ච වියහසකා, ඛත්තියාදයයො 
මනුස්යසපි ඉත්ථිපුරියසපි කුමාරකුමාරිකාදයයොපි වියහයඨන් ා

කලයමන් ාව විචරන්ති, තස් ා ඉයමහි ද්වීහි කාරයණහි යනසං අම්හාකං

ඤාතීනංකාකානංෙසා නාම නත්ථි. අතීය පිනභූ පුබ්බා, අනාගය පින
භවිස්සතීති. 

එවිං මහාසත්ය ො ඉමිං කාරණිං උත් ානිං කත්වා ‘‘මහාරාජ, රඤ්ඤා
නාම අනිසම්ම අනුපධායරත්වා කම්මිං න කත් බ්බ’’න්ති රාජානිං
යබොයධසි. රාජා තුස්සිත්වා යබොධිසත් ිං රජ්යජන පූයජසි. යබොධිසත්ය ො
රජ්ජිං රඤ්යඤොයයව පටිදත්වා රාජානිං පඤ්චසු සීයලසු පතිට්ඨායපත්වා
සබ්බසත් ානිංඅභයිංයාචි.රාජා ස්ස ධම්මයදසනිංසුත්වාසබ්බසත් ානිං
අභයිං දත්වා කාකානිං නිබද්ධදානිං පට්ඨයපසි. දිවයස දිවයස
 ණ්ඩුලම්බණස්ස භත් ිං පචිත්වා නානග්ගරයසහි ඔමද්දිත්වා කාකානිං

දීයති, මහාසත් ස්සපනරාජයභොජනයමවදීයිත්ථ. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

බාරාණසිරාජාආනන්යදොඅයහොසි, කාකරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

කාකජා කවණ්ණනාදසමා. 

අසම්පදානවග්යගොචුද්දසයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 

අසම්පදානභීරුකිං, ඝ ාසනඣානයසොධිං; 

චන්දාභිංසුවණ්ණහිංසිං, බබ්බුයගොධුභය ොභට්ඨිං; 
කාකරාජාතිය දසාති. 
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15. කකණ්ටකෙග්ය ො 

[141] 1. යගොධාජා කවණ්ණනා 

න පාපජනසංයසවීති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො එකිං
විපක්ඛයසවිිංභික්ඛුිංආරබ්භකයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථුමහිළාමුඛජා යක
කථි සදිසයමව. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
යගොධායයොනියිං පටිසන්ධිිං ගණ්හි. යසො වයප්පත්ය ො නදීතීයර මහාබියල
අයනකයගොධාස පරිවායරො වාසිං කප්යපසි.  ස්ස පුත්ය ො
යගොධාපිල්ලයකො එයකන කකණ්ටයකන සද්ධිිං සන්ථවිං කත්වා ය න
සද්ධිිං සම්යමොදමායනො විහරන්ය ො ‘‘කකණ්ටකිං පරිස්සජිස්සාමී’’ති
අවත්ථරති.  ස්ස ය න සද්ධිිං විස්සාසිං යගොධාරාජස්ස ආයරොයචසුිං.

යගොධාරාජා පුත් ිං පක්යකොසායපත්වා ‘‘ ා , ත්විං අට්ඨායන විස්සාසිං

කයරොසි, කකණ්ටකා නාම නීචජාතිකා, ය හි සද්ධිිං විස්සායසො න

කත් බ්යබො. සයචත්විං ය නසද්ධිිං විස්සාසිංකරිස්සසි,  ිංකකණ්ටකිං

නිස්සාය සබ්බම්යප ිං යගොධාකුලිං විනාසිං පාපුණිස්සති, ඉය ො පට්ඨාය
එය න සද්ධිිං විස්සාසිං මා අකාසී’’ති ආහ. යසො කයරොතියයව.
යබොධිසත්ය ො පුනප්පුනිං කයථන්ය ොපි  ස්ස ය න සද්ධිිං විස්සාසිං
වායරතුිං අසක්යකොන්ය ො ‘‘අවස්සිං අම්හාකිං එ ිං කකණ්ටකිං නිස්සාය

භයිං උප්පජ්ජිස්සති,  ස්මිිං උප්පන්යන පලායනමග්ගිං සම්පායදතුිං 
වට්ටතී’’තිඑයකනපස්යසනවා බිලිංකාරායපසි. 

පුත්ය ොපිස්ස අනුක්කයමන මහාසරීයරො අයහොසි, කකණ්ටයකො පන 
පුරිමප්පමායණොයයව. ඉ යරො ‘‘කකණ්ටකිං පරිස්සජිස්සාමී’’ති

අන් රන් රා අවත්ථරතියයව, කකණ්ටකස්ස පබ්බ කූයටන
අවත්ථරණකායලො විය යහොති. යසො කලමන්ය ො චින්ය සි ‘‘සයච අයිං

අඤ්ඤානි කතිපයානි දිවසානි මිං එවිං පරිස්සජිස්සති, ජීවි ිං යම නත්ථි, 
එයකන ලුද්දයකන සද්ධිිං එකය ො හුත්වා ඉමිං යගොධාකුලිං
විනායසස්සාමී’’ති. අයථකදිවසිං නිදාඝසමයය යමයඝ වුට්යඨ

වම්මිකමක්ඛිකාඋට්ඨහිිංසු,  ය ො ය ොයගොධා නික්ඛමිත්වාමක්ඛිකායයො
ඛාදන්ති. එයකො යගොධාලුද්දයකො යගොධාබිලිං භින්දනත්ථාය කුද්දාලිං
ගයහත්වාසුනයඛහිසද්ධිිංඅරඤ්ඤිංපාවිසි.කකණ්ටයකො ිං දිස්වා‘‘අජ්ජ
අත් යනො මයනොරථිං පූයරස්සාමී’’ති  ිං උපසඞ්කමිත්වා අවිදූයර 

නිපජ්ජිත්වා ‘‘යභො පුරිස, කස්මා අරඤ්යඤ විචරසී’’ති පුච්ඡි. යසො
‘‘යගොධානිං අත්ථායා’’ති ආහ. ‘‘අහිං අයනකස ානිං යගොධානිං ආසයිං 

ජානාමි, අග්ගිඤ්චපලාලඤ්චආදායඑහී’’ති ිං ත්ථයනත්වා ‘‘ඉමස්මිිං
ඨායන පලාලිං පක්ඛිපිත්වා අග්ගිිං දත්වා ධූමිං කත්වා සමන් ා සුනයඛ
ඨයපත්වා සයිං මහාමුග්ගරිං ගයහත්වා නික්ඛන් ා නික්ඛන් ා යගොධා
පහරිත්වා මායරත්වා රාසිිං කත්වා යාහී’’ති එවඤ්ච පන වත්වා ‘‘අජ්ජ
පච්චාමිත් ස්ස පිට්ඨිිං පස්සිස්සාමී’’ති එකස්මිිං ඨායන සීසිං උක්ඛිපිත්වා
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නිපජ්ජි.ලුද්දයකොපිපලාලධූමිංඅකාසි, ධූයමොබිලිංපාවිසි, යගොධාධූමන්ධා
මරණභය ජ්ජි ා නික්ඛමිත්වා පලායිතුිං ආරද්ධා. ලුද්දයකො නික්ඛන් ිං 

නික්ඛන් ිං පහරිත්වා මායරසි,  ස්ස හත්ථය ො මුත් ා සුනඛා ගණ්හිිංසු.
යගොධානිං මහාවිනායසොඋප්පජ්ජි. 

යබොධිසත්ය ො ‘‘කකණ්ටකිං නිස්සාය භයිං උප්පන්න’’න්ති ඤත්වා 

‘‘පාපපුරිසසිංසග්යගො නාමනකත් බ්යබො, පායපනිස්සාය හි සුඛිංනාම

නත්ථි, එකස්ස පාපකකණ්ටකස්සවයසනඑත් කානිංයගොධානිංවිනායසො
ජාය ො’’තිවා බියලනපලායන්ය ොඉමිං ගාථමාහ– 

141. 

‘‘නපාපජනසිංයසවී, අච්චන් සුඛයමධති; 

යගොධාකුලිංකකණ්ටාව, කලිිංපායපතිඅත් ාන’’න්ති. 

 ත්රායිං සඞ්යඛපත්යථො – පාපජනසංයසවී පුග්ගයලො අච්චන්තසුඛං 

එකන් සුඛිංනිරන් රසුඛිංනාමනඑධති නවින්දතිනපටිලභති.යථාකිං? 

ය ොධාකු ංකකණ්ටාෙ. යථා කකණ්ටකය ො යගොධාකුලිං සුඛිංන ලභති, 
එවිං පාපජනසිංයසවී පුග්ගයලො සුඛිං න ලභති. පාපජනිං පන යසවන්ය ො

එකන්ය යනව කලිං පායපති අත්තානං, කලි වුච්චති විනායසො, 
එකන්ය යනවපාපයසවීඅත් ානඤ්චඅඤ්යඤචඅත් නාසද්ධිිංවසන්ය 
විනාසිං පායපති.පාළියිංපන ‘‘ඵලිංපායපයො’’තිලිඛන්ති. ිංබෙඤ්ජනිං

අට්ඨකථායිං නත්ථි, අත්යථොපිස්ස න යුජ්ජති.  ස්මා යථාවුත් යමව
ගයහ බ්බිං. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

කකණ්ටයකොයදවදත්ය ොඅයහොසි, යබොධිසත් ස්සපුත්ය ොඅයනොවාදයකො 

යගොධාපිල්ලයකො විපක්ඛයසවී භික්ඛු, යගොධාරාජා පන අහයමව
අයහොසි’’න්ති. 

යගොධාජා කවණ්ණනාපඨමා. 

[142] 2. සිඞ්ගාලජා කවණ්ණනා 

එතඤ්හි යත දුරාජානන්ති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො
යදවදත් ස්සවධායපරිසක්කනිංආරබ්භකයථසි.ධම්මසභායඤ්හිභික්ඛූනිං 

කථිං සුත්වා සත්ථා ‘‘න, භික්ඛයව, යදවදත්ය ො ඉදායනව මය්හිං වධාය

පරිසක්කති, පුබ්යබපි පරිසක්කයයව, න ච මිං මායරතුිං අසක්ඛි, සයයමව
පනකලන්ය ො’’තිවත්වා අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
සිඞ්ගාලයයොනියිංනිබ්බත්තිත්වාසිඞ්ගාලරාජාහුත්වාසිඞ්ගාලගණපරිවුය ො

සුසානවයන විහාසි. ය න සමයයන රාජගයහ උස්සයවො අයහොසි, 
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යයභුයයෙන මනුස්සා සුරිං පිවන්ති, සුරාඡයණොයයව කයරයසො. අයථත්ථ
සම්බහුලා ධුත් ා බහුිං සුරඤ්ච මිංසඤ්ච ආහරායපත්වා මණ්ඩි පසාධි ා

ගායිත්වා ගායිත්වා සුරඤ්ච පිවන්ති, මිංසඤ්ච ඛාදන්ති. ය සිං 

පඨමයාමාවසායන මිංසිං ඛීයි, සුරා පන බහුකාව. අයථයකො ධුත්ය ො

‘‘මිංසඛණ්ඩිං යදහී’’ති ආහ. ‘‘මිංසිං ඛීණ’’න්ති ච වුත්ය  ‘‘මයි ඨිය 

මිංසක්ඛයයො නාම නත්ථී’’ති වත්වා ‘‘ආමකසුසායන ම මනුස්සමිංසිං
ඛාදනත්ථාය ආගය  සිඞ්ගායල මායරත්වා මිංසිං ආහරිස්සාමී’’ති මුග්ගරිං
ගයහත්වානිද්ධමනමග්යගනනගරානික්ඛමිත්වාසුසානිං ගන්ත්වාමුග්ගරිං
ගයහත්වා ම යකො විය උත් ායනො නිපජ්ජි.  ස්මිිං ඛයණ යබොධිසත්ය ො 
සිඞ්ගාලගණපරිවුය ො ත්ථගය ො ිංදිස්වා‘‘නායිංම යකො’’තිඤත්වාපි
‘‘සුට්ඨු රිං උපපරික්ඛිස්සාමී’’ති ස්සඅයධොවාය නගන්ත්වාසරීරගන්ධිං
ඝායිත්වා  ථය ොවස්ස අම කභාවිං ඤත්වා ‘‘ලජ්ජායපත්වා නිං

උයයෙොයජස්සාමී’’තිගන්ත්වාමුග්ගරයකොටියිං ඩිංසිත්වාආකඩ්ඪි, ධුත්ය ො

මුග්ගරිංනවිස්සජි, උපසඞ්කමන් ම්පින ඔයලොයකන්ය ොනිංගාළ්හ රිං

අග්ගයහසි.යබොධිසත්ය ොපටික්කමිත්වා ‘‘යභොපුරිස, සයචත්විංම යකො

භයවයොසි, නමයිමුග්ගරිංආකඩ්ඪන්ය ගාළ්හ රිං ගණ්යහයොසි, ඉමිනා
කාරයණන වම කභායවොවාඅම කභායවොවාදුජ්ජායනො’’තිවත්වාඉමිං 
ගාථමාහ– 

142. 

‘‘එ ඤ්හිය දුරාජානිං, යිංයසසිම සායිකිං; 

යස්සය කඩ්ඪමානස්ස, හත්ථාදණ්යඩොනමුච්චතී’’ති. 

 ත්ථ එතඤ්හි යත දුරාජානන්ති එ ිං කාරණිං  ව දුවිඤ්යඤයෙිං. ෙං

යසසි  තසායිකන්තියයනකාරයණනත්විංම සායිකිංයසසි, ම යකොවිය

හුත්වා සයසි. ෙස්ස යත කඩ්ඪ ානස්සාති යස්ස  ව දණ්ඩයකොටියිං

ගයහත්වා කඩ්ඪියමානස්සහත්ථය ොදණ්යඩොනමුච්චති, යසොත්විං ථය ො
ම යකොනාමනයහොසීති. 

එවිං වුත්ය යසොධුත්ය ො‘‘අයිංමමඅම කභාවිං ජානාතී’’තිඋට්ඨාය

දණ්ඩිං ඛිපි, දණ්යඩො විරජ්ඣි. ධුත්ය ො ‘‘ගච්ඡ, විරද්යධො දානිසි මයා’’ති

ආහ. යබොධිසත්ය ො නිවත්තිත්වා ‘‘යභො පුරිස, මිං විරජ්ඣන්ය ොපි ත්විං 
අට්ඨ මහානිරයය යසොළස ච උස්සදනිරයය අවිරද්යධොයයවා’’ති වත්වා
පක්කාමි. ධුත්ය ො කඤ්චි අලභිත්වා සුසානා නික්ඛමිත්වා පරිඛායිං
න්හායිත්වාආග මග්යගයනවනගරිං පාවිසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

ධුත්ය ොයදවදත්ය ොඅයහොසි, සිඞ්ගාලරාජාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

සිඞ්ගාලජා කවණ්ණනාදුතියා. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කකණ්ටකෙග්ය ො 
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පටුන 

[143] 3. වියරොචජා කවණ්ණනා 

 සීචයතනිප්ඵලිතාතිඉදිංසත්ථා යවළුවයනවිහරන්ය ොයදවදත් ස්ස
ගයාසීයස සුග ාලයස්ස දස්සි භාවිං ආරබ්භ කයථසි. යදවදත්ය ො හි
පරිහීනජ්ඣායනො ලාභසක්කාරපරිහීයනො ‘‘අත්යථයකො උපායයො’’ති
චින්ය ත්වා සත්ථාරිං පඤ්ච වත්ථූනි යාචිත්වා අලභමායනො ද්වින්නිං
අග්ගසාවකානිංසද්ධිවිහාරියක අධුනාපබ්බජිය ධම්මවිනයම්හිඅයකොවියද
පඤ්චසය භික්ඛූගයහත්වාගයාසීසිං ගන්ත්වාසඞ්ඝිංභින්දිත්වාඑකසීමායිං
ආයවණිකිංසඞ්ඝකම්මිංඅකාසි.සත්ථාය සිං භික්ඛූනිංඤාණපරිපාකකාලිං
ඤත්වාද්යවඅග්ගසාවයකයපයසසි.ය දිස්වායදවදත්ය ො තුට්ඨමානයසො
රත්තිිං ධම්මිං යදසයමායනො ‘‘බුද්ධලීලිං කරිස්සාමී’’ති සුග ාලයිං

දස්යසන්ය ො ‘‘විග ථිනමිද්යධො යඛො, ආවුයසො සාරිපුත් , භික්ඛුසඞ්යඝො, 

පටිභාතු  ිං භික්ඛූනිං ධම්මීකථා, පිට්ඨි යම ආගිලායති,  මහිං

ආයමිස්සාමී’’තිවත්වා නිද්දිංඋපගය ො. ද්යවඅග්ගසාවකාය සිංභික්ඛූනිං
ධම්මිං යදයසත්වාමග්ගඵයලහිපයබොයධත්වාසබ්යබආදායයවළුවනයමව
පච්චාගමිිංසු. 

යකොකාලියකො විහාරිං තුච්ඡිං දිස්වා යදවදත් ස්ස සන්තිකිං ගන්ත්වා

‘‘ආවුයසොයදවදත් , පරිසිංය භින්දිත්වාද්යවඅග්ගසාවකාවිහාරිං තුච්ඡිං

කත්වා ග ා, ත්විං පන නිද්දායසියයවා’’ති වත්වා උත් රාසඞ්ගමස්ස 
අපයනත්වා භිත්තියිං පිට්ඨිකණ්ටකිං ඵුසන්ය ො විය පණ්හියා නිං හදයය
පහරි.  ාවයදවස්ස මුඛය ො යලොහි ිං උග්ගඤ්ඡි. යසො  ය ො පට්ඨාය

ගිලායනො අයහොසි. සත්ථා යථරිං පුච්ඡි ‘‘සාරිපුත් , තුම්හාකිං ග කායල

යදවදත්ය ොකිංඅකාසී’’ති? භන්ය , යදවදත්ය ොඅම්යහදිස්වා ‘‘බුද්ධලීලිං
කරිස්සාමී’’ති සුග ාලයිං දස්යසත්වා මහාවිනාසිං පත්ය ොති. සත්ථා ‘‘න

යඛො සාරිපුත් , යදවදත්ය ො ඉදායනව මම අනුකයරොන්ය ො විනාසිං

පත්ය ො, පුබ්යබපිපත්ය ොයයවා’’තිවත්වායථයරන යාචිය ොඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
යකසරසීයහො හුත්වා හිමවන් ප්පයදයස කඤ්චනගුහායිං වාසිං කප්යපසි.
යසො එකදිවසිං කඤ්චනගුහාය නික්ඛමිත්වා විජම්භිත්වා චතුද්දිසිං
ඔයලොයකත්වා සීහනාදිං නදිත්වා යගොචරාය පක්කන්ය ො මහාමහිිංසිං
වධිත්වා වරමිංසිං ඛාදිත්වා එකිං සරිං ඔ රිත්වා මණිවණ්ණස්ස උදකස්ස
කුච්ඡිිං පූයරත්වා ගුහිං සන්ධාය පායාසි. අයථයකො සිඞ්ගායලො 
යගොචරප්පසුය ො සහසාව සීහිං දිස්වා පලායිතුිං අසක්යකොන්ය ො සීහස්ස

පුරය ොපායදසු පතිත්වානිපජ්ජි. ‘‘කිං, ජම්බුකා’’තිචවුත්ය  ‘‘අහිංය , 

සාමි, පායද උපට්ඨාතුකායමො’’ති ආහ. සීයහො ‘‘සාධු එහි, මිං උපට්ඨහ, 
වරමිංසානි  ිං ඛාදායපස්සාමී’’ති වත්වා සිඞ්ගාලිං ආදාය කඤ්චනගුහිං
අගමාසි. සිඞ්ගායලො  ය ො පට්ඨාය සීහවිඝාසිං ඛාදති. යසො
කතිපාහච්චයයයනවථූලසරීයරොඅයහොසි. 
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අථ නිං එකදිවසිං ගුහාය නිපන්නයකොව සීයහො ආහ ‘‘ගච්ඡ ජම්බුක, 
පබ්බ සිඛයර ඨත්වා පබ්බ පායද සඤ්චරන්ය සු හත්ථිඅස්සමහිිංසාදීසු

යස්ස මිංසිං ඛාදිතුකායමොසි,  ිං ඔයලොයකත්වා ආගන්ත්වා ‘අසුකමිංසිං 

ඛාදිතුකායමොම්හී’ති වත්වා මිං වන්දිත්වා ‘වියරොච, සාමී’ති වදාහි, අහිං  ිං
වධිත්වා මධුරමිංසිංඛාදිත්වාතුය්හම්පිදස්සාමී’’ති.සිඞ්ගායලොපබ්බ සිඛරිං
අභිරුහිත්වා නානප්පකායර මියග ඔයලොයකත්වා යස්යසව මිංසිං

ඛාදිතුකායමොයහොති, කඤ්චනගුහිංපවිසිත්වා  යමවසීහස්ස ආයරොයචත්වා

පායදසු පතිත්වා ‘‘වියරොච, සාමී’’ති වදති. සීයහො යවයගන පක්ඛන්දිත්වා

සයචපි මත් වරවාරයණො යහොති,  ත්යථව නිං ජීවි ක්ඛයිං පායපත්වා

සයම්පි වරමිංසිං ඛාදති, සිඞ්ගාලස්සපි යදති. සිඞ්ගායලො කුච්ඡිපූරිං මිංසිං 
ඛාදිත්වාගුහිංපවිසිත්වානිද්දායති.යසොගච්ඡන්ය ගච්ඡන්ය කායලමානිං 

වඩ්යඪසි ‘‘අහම්පි චතුප්පයදොව, කිංකාරණා දිවයස දිවයස පයරහි

යපොසියමායනොවිහරාමි, ඉය ො පට්ඨායඅහම්පිහත්ථිආදයයොහනිත්වාමිංසිං

ඛාදිස්සාමි, සීයහොපි මිගරාජා ‘වියරොච, සාමී’ති වුත් යමව පදිං නිස්සාය

වරවාරයණ වයධති, අහම්පි සීයහන ‘වියරොච, ජම්බුකා’ති මිං වදායපත්වා
එකිංවරවාරණිංවධිත්වාමිංසිංඛාදිස්සාමී’’ති. 

යසො සීහිං උපසඞ්කමිත්වා එ දයවොච ‘‘සාමි, මයා දීඝරත් ිං තුම්යහහි 

වධි වරවාරණානිංමිංසිංඛාදි ිං, අහම්පිඑකිංවරවාරණිංමායරත්වාමිංසිං

ඛාදිතුකායමො,  ස්මා තුම්යහහි නිපන්නට්ඨායන කඤ්චනගුහායිං 

නිපජ්ජිස්සාමි, තුම්යහපබ්බ පායදවිචරන් ිංවරවාරණිංඔයලොයකත්වාමම

සන්තිකිං ආගන්ත්වා ‘වියරොච, ජම්බුකා’ති වයදථ, එත් කමත් ස්මිිං

මච්යඡරිංමාකරිත්ථා’’ති.අථනිංසීයහොආහ ‘‘න, ත්විංජම්බුක, වාරයණ

වධිතුිං සමත්යථ සීහකුයල උප්පන්යනො, වාරණිං වධිත්වා මිංසිං 

ඛාදනසමත්යථොසිඞ්ගායලොනාමයලොයකනත්ථි, මාය එ ිංරුච්චි, මයා
වධි වරවාරණානඤ්යඤව මිංසිං ඛාදිත්වා වසා’’ති. යසො එවිං වුත්ය පි

විරමිතුිංනඉච්ඡි, පුනප්පුනිංයාචියයව. සීයහො ිංවායරතුිංඅසක්යකොන්ය ො
සම්පටිච්ඡිත්වා‘‘ය නහිමමවසනට්ඨානිංපවිසිත්වා නිපජ්ජා’’තිජම්බුකිං
කඤ්චනගුහායිං නිපජ්ජායපත්වා සයිං පබ්බ පායද මත් වරවාරණිං 

ඔයලොයකත්වාගුහාද්වාරිංගන්ත්වා‘‘වියරොච, ජම්බුකා’’තිආහ.සිඞ්ගායලො
කඤ්චනගුහාය නික්ඛමිත්වා විජම්භිත්වා චතුද්දිසිං ඔයලොයකත්වා 
තික්ඛත්තුිං වස්සිත්වා ‘‘මත් වරවාරණස්ස කුම්යභ පතිස්සාමී’’ති 
පක්ඛන්දිත්වා විරජ්ඣිත්වා පාදමූයල පති. වාරයණො දක්ඛිණපාදිං

උක්ඛිපිත්වා  ස්ස සීසිං අක්කමි, සීසට්ඨීනි චුණ්ණවිචුණ්ණානි අයහසුිං.
අථස්ස සරීරිං වාරයණො පායදන සඞ්ඝරිත්වා රාසිිං කත්වා උපරි ලණ්ඩිං
පාය ත්වායකොඤ්චනාදිංනදන්ය ොඅරඤ්ඤිං පාවිසි. 

යබොධිසත්ය ොඉමිංපවත්තිිංදිස්වා‘‘ඉදානිවියරොච, ජම්බුකා’’ති වත්වා
ඉමිංගාථමාහ– 
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143. 

‘‘ලසී චය නිප්ඵලි ා, මත්ථයකොච පදාලිය ො; 

සබ්බාය ඵාසුකාභග්ගා, අජ්ජයඛොත්විංවියරොචසී’’ති. 

 ත්ථ  සීතිමත්ථලුඞ්ගිං. නිප්ඵලිතාතිනික්ඛන් ා.එවිංයබොධිසත්ය ො
ඉමිංගාථිංවත්වා යාව ායුකිංඨත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

සිඞ්ගායලොයදවදත්ය ොඅයහොසි, සීයහොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

වියරොචජා කවණ්ණනා තියා. 

[144] 4. නඞ්ගුට්ඨජා කවණ්ණනා 

බහුම්යපතං අසබ්භි ජාතයෙදාති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
ආජීවකානිංමිච්ඡා පිංආරබ්භකයථසි. දාකරආජීවකායජ වනපිට්ඨියිං 
නානප්පකාරිං මිච්ඡා පිං චරන්ති. සම්බහුලා භික්ඛූ ය සිං 
උක්කුටිකප්පධානවග්ගුලිව කණ්ටකාපස්සයපඤ්චා ප පනාදියභදිං

මිච්ඡා පිං දිස්වා භගවන් ිං පුච්ඡිිංසු ‘‘අත්ථි නු යඛො, භන්ය , ඉමිං

මිච්ඡා පිංනිස්සායකුසලිංවා වුඩ්ඪිවා’’ති.සත්ථා‘‘න, භික්ඛයව, එවරූපිං

මිච්ඡා පිංනිස්සායකුසලිං වා වුඩ්ඪි වා අත්ථි, පුබ්යබ පණ්ඩි ා ‘එවරූපිං
 පිංනිස්සායකුසලිංවාවුඩ්ඪිවා භවිස්සතී’තිසඤ්ඤායජා ග්ගිිංගයහත්වා
අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා අග්ගිජුහනාදිවයසන කඤ්චි වුඩ්ඪිිං අපස්සන් ා අග්ගිිං
උදයකනනිබ්බායපත්වාකසිණපරිකම්මිංකත්වා අභිඤ්ඤාචසමාපත්තියයො
චනිබ්බත්ය ත්වාබ්රහ්මයලොකපරායණාඅයහසු’’න්තිවත්වා අතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
උදිච්චබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්ති.  ස්ස ජා දිවයස මා ාපි යරො ජා ග්ගිිං

ගයහත්වා ඨයපසුිං. අථ නිං යසොළසවස්සකායල එ දයවොචුිං ‘‘මයිං ය , 

පුත් , ජා දිවයස අග්ගිිං ගණ්හිම්හ. සයචසි අගාරිං අජ්ඣාවසිතුකායමො, 

 යයොයවයදඋග්ගණ්හ.අථ බ්රහ්මයලොකිංගන්තුකායමො, අග්ගිිංගයහත්වා
අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා අග්ගිිං පරිචරන්ය ො මහාබ්රහ්මානිං ආරායධත්වා
බ්රහ්මයලොකපරායයණො යහොහී’’ති. යසො ‘‘න මය්හිං අගායරන අත්යථො’’ති
අග්ගිිං ගයහත්වා අරඤ්ඤිං පවිසිත්වා අස්සමපදිං මායපත්වා අග්ගිිං 
පරිචරන්ය ො අරඤ්යඤ විහාසි. යසො එකදිවසිං පච්චන් ගාමයක
යගොදක්ඛිණිං ලභිත්වා  ිං යගොණිං අස්සමපදිං යනත්වා චින්ය සි
‘‘අග්ගිභගවන් ිං යගොමිංසිං ඛාදායපස්සාමී’’ති. අථස්ස එ දයහොසි ‘‘ඉධ

යලොණිං නත්ථි, අග්ගිභගවා අයලොණිං ඛාදිතුිං න සක්ඛිස්සති, ගාමය ො
යලොණිංආහරිත්වාඅග්ගිභගවන් ිංසයලොණකිංඛාදායපස්සාමී’’ති.යසො  ිං
 ත්යථවබන්ධිත්වායලොණත්ථායගාමකිංඅගමාසි. ස්මිිංගය සම්බහුලා
ලුද්දකා  ිං ඨානිංආග ා. යගොණිං දිස්වා වධිත්වා මිංසිං පචිත්වා ඛාදිත්වා
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නඞ්ගුට්ඨඤ්ච ජඞ්ඝඤ්ච චම්මඤ්ච  ත්යථව ඡඩ්යඩත්වා අවයසසමිංසිං
ආදායඅගමිංසු. 

බ්රාහ්මයණො ආගන්ත්වා නඞ්ගුට්ඨාදිමත් යමව දිස්වා චින්ය සි ‘‘අයිං

අග්ගිභගවා අත් යනො සන් කම්පි රක්ඛිතුිං න සක්යකොති, මිං පන කදා 

රක්ඛිස්සති. ඉමිනා අග්ගිපරිචරයණන නිරත්ථයකන භවි බ්බිං, නත්ථි
ඉය ොනිදානිංකුසලිං වාවුඩ්ඪිවා’’ති.යසොඅග්ගිපරිචරියායවිග ච්ඡන්යදො

‘‘හම්යභොඅග්ගිභගවා, ත්විං අත් යනොපිසන් කිංරක්ඛිතුිංඅසක්යකොන්ය ො

මිංකදා රක්ඛිස්සසි, මිංසිංනත්ථි, එත් යකනපිතුස්සාහී’’තිනඞ්ගුට්ඨාදීනි

අග්ගිම්හිපක්ඛිපන්ය ොඉමිංගාථමාහ – 

144. 

‘‘බහුම්යප ිංඅසබ්භිජා යවද, යිං ිංවාලධිනාභිපූජයාම; 

මිංසාරහස්ස නත්ථජ්ජමිංසිං, නඞ්ගුට්ඨම්පිභවිංපටිග්ගහාතූ’’ති. 

 ත්ථ බහුම්යපතන්ති එත් කම්පි බහුිං. අසබ්භීති අසප්පුරිස

අසාධුජාතික. ජාතයෙදාතිඅග්ගිිංආලපති. අග්ගිහි ජා මත්ය ොවයවදියති

පඤ්ඤායති පාකයටො යහොති,  ස්මා ‘‘ජා යවයදො’’ති වුච්චති. ෙං තං 

ො ධිනාභිපූජො ාති යිං අජ්ජ මයිං අත් යනොපි සන් කිං රක්ඛිතුිං

අසමත්ථිං භගවන් ිං වාලධිනා අභිපූජයාම, එ ම්පි  ව බහුයමවාති

දස්යසති.  ංසාරහස්සාති මිංසිං අරහස්ස තුය්හිං නත්ථි අජ්ජ මිංසිං. 

නඞ්ගුට්ඨම්පි භෙං පටිග් හාතූති අත් යනො සන් කිං රක්ඛිතුිං 
අසක්යකොන්ය ොභවිංඉමිංසජඞ්ඝචම්මිංනඞ්ගුට්ඨම්පිපටිග්ගණ්හාතූති. 

එවිං වත්වා මහාසත්ය ො අග්ගිිං උදයකනනිබ්බායපත්වා ඉසිපබ්බජ්ජිං
පබ්බජිත්වා අභිඤ්ඤා ච සමාපත්තියයො ච නිබ්බත්ය ත්වා 
බ්රහ්මයලොකපරායයණොඅයහොසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි –
‘‘නිබ්බු ග්ගි ාපයසොඅහයමවය නසමයයනා’’ති. 

නඞ්ගුට්ඨජා කවණ්ණනාචතුත්ථා. 

[145] 5. රාධජා කවණ්ණනා 

න ත්ෙං රාධ විජානාසීති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
පුරාණදුතියිකාපයලොභනිං ආරබ්භ කයථසි. පච්චුප්පන්නවත්ථු 
ඉන්ද්රියජා යකආවිභවිස්සති.සත්ථාපන ිංභික්ඛුිංආමන්ය ත්වා‘‘භික්ඛු 

මාතුගායමොනාමඅරක්ඛියයො, ආරක්ඛිංඨයපත්වාරක්ඛන් ාපිරක්ඛිතුිංන
සක්යකොන්ති. ත්වම්පි පුබ්යබ එ ිං ආරක්ඛිං ඨයපත්වා රක්ඛන්ය ොපි

රක්ඛිතුිංනාසක්ඛි, ඉදානි කථිංරක්ඛිස්සසී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 
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අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
සුකයයොනියිං නිබ්බත්ති. කාසිරට්යඨ එයකො බ්රාහ්මයණො යබොධිසත් ඤ්ච 

කනිට්ඨභා රඤ්චස්ස පුත් ට්ඨායන ඨයපත්වා යපොයසසි. ය සු

යබොධිසත් ස්ස ‘‘යපොට්ඨපායදො’’ති නාමිං අයහොසි, ඉ රස්ස ‘‘රායධො’’ති.
 ස්සපනබ්රාහ්මණස්සභරියා අනාචාරායහොතිදුස්සීලා.යසොයවොහාරත්ථාය

ගච්ඡන්ය ො උයභොපි භා යරො ආහ – ‘‘ ා ා, සයච යවො මා ා බ්රාහ්මණී

අනාචාරිංආචරති, වායරයොථන’’න්ති. යබොධිසත්ය ොආහ ‘‘සාධු,  ා , 

වායරතුිං සක්යකොන් ා වායරයොම, අසක්යකොන් ා තුණ්හී භවිස්සාමා’’ති.
එවිංබ්රාහ්මයණොබ්රාහ්මණිිංසුකානිංනියොයදත්වායවොහාරත්ථාය ගය ො. 

 ස්ස පන ග දිවසය ො පට්ඨාය බ්රාහ්මණී අතිචරිතුිං ආරද්ධා, 

පවිසන් ානඤ්ච නික්ඛමන් ානඤ්ච අන්ය ො නත්ථි,  ස්සා කරියිං දිස්වා

රායධො යබොධිසත් ිං ආහ – ‘‘භාතික, අම්හාකිං පි ා ‘සයච යවො මා ා

අනාචාරිං ආචරති, වායරයොථා’ති වත්වා ගය ො, ඉදානි යචසා අනාචාරිං

ආචරති, වායරම න’’න්ති. යබොධිසත්ය ො ‘‘ ා , ත්විං අත් යනො

අබෙත්  ාය බාලභායවන එවිං වයදසි, මාතුගාමිං නාම උක්ඛිපිත්වා 

චරන් ාපි රක්ඛිතුිං න සක්යකොන්ති. යිං කම්මිං කාතුිං න සක්කා, න  ිං
කාතුිං වට්ටතී’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ– 

145. 

‘‘න ත්විංරාධවිජානාසි, අඩ්ඪරත්ය  අනාගය ; 

අබෙය ිංවිලපසි, විරත් ායකොසියායයන’’ති. 

 ත්ථ නත්ෙංරාධවිජානාසි, අඩ්ඪරත්යත අනා යතති ා රාධ, ත්විං

නජානාසි, අඩ්ඪරත්ය අනාගය පඨමයායමයයවඑත් කා ජනාආග ා, 

ඉදානි යකො ජානාති, කත් කාපි ආගමිස්සන්ති. අබයෙතං වි පසීති ත්විං

අබෙත් විලාපිංවිලපසි. විරත්තා යකොසිොෙයනතිමා ායනොයකොසියායනී
බ්රාහ්මණීවිරත් ාඅම්හාකිංපි රි නිප්යපමාජා ා.සචස්සා ස්මිිංසියනයහො

වායපමිංවාභයවයෙ, නඑවරූපිංඅනාචාරිං කයරයොතිඉමමත්ථිංඑය හි
බෙඤ්ජයනහිපකායසසි. 

එවිං පකායසත්වා ච පන බ්රාහ්මණියා සද්ධිිං රාධස්ස වත්තුිංන අදාසි.
සාපියාවබ්රාහ්මණස්සඅනාගමනායථාරුචියාවිචරි.බ්රාහ්මයණොආගන්ත්වා 

යපොට්ඨපාදිං පුච්ඡි – ‘‘ ා , කීදිසී යවො මා ා’’ති. යබොධිසත්ය ො

බ්රාහ්මණස්ස සබ්බිං යථාභූ ිං කයථත්වා ‘‘කිං ය ,  ා , එවරූපාය

දුස්සීලායා’’ති වත්වා ‘‘ ා , අම්යහහි මාතුයා යදොසස්ස කථි කාලය ො
පට්ඨාය න සක්කා ඉධ වසිතු’’න්ති බ්රාහ්මණස්ස පායද වන්දිත්වා සද්ධිිං
රායධනඋප්පතිත්වාඅරඤ්ඤිංඅගමාසි. 
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සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා සච්චානි පකායසසි, 
සච්චපරියයොසායන උක්කණ්ඨි භික්ඛු යසො ාපත්තිඵයල පතිට්ඨහි. ‘‘ දා

බ්රාහ්මයණොච බ්රාහ්මණීචඑය යයවද්යවජනාඅයහසුිං, රායධොආනන්යදො, 
යපොට්ඨපායදොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

රාධජා කවණ්ණනාපඤ්චමා. 

[146] 6. සමුද්දකාකජා කවණ්ණනා 

අපි නුහනුකාසන්තාතිඉදිංසත්ථායජ වයන විහරන්ය ොසම්බහුයල
මහල්ලයක භික්ඛූ ආරබ්භ කයථසි. ය  කර ගිහිකායල සාවත්ථියිං 
කුටුම්බිකා අඩ්ඪා මහද්ධනා අඤ්ඤමඤ්ඤසහායකා එකය ො හුත්වා

පුඤ්ඤානි කයරොන් ා සත්ථු ධම්මයදසනිං සුත්වා ‘‘මයිං මහල්ලකා, කිං

යනො ඝරාවායසන, සත්ථු සන්තියක රමණීයය බුද්ධසාසයන පබ්බජිත්වා
දුක්ඛස්සන් ිං කරිස්සාමා’’ති සබ්බිං සාපය යෙිං පුත් ධීහ ාදීනිං දත්වා
අස්සුමුඛිං ඤාතිසඞ්ඝිං පහාය සත්ථාරිං පබ්බජ්ජිං යාචිත්වා පබ්බජිිංසු.

පබ්බජිත්වාපනපබ්බජ්ජානුරූපිං සමණධම්මිංනකරිිංසු, මහල්ලකභායවන

ධම්මම්පිනපරියාපුණිිංසු, ගිහිකායලවිය පබ්බජි කායලපිවිහාරපරියන්ය 
පණ්ණසාලිං කායරත්වා එකය ොව වසිිංසු. පිණ්ඩාය චරන් ාපි අඤ්ඤත්ථ
අගන්ත්වා යයභුයයෙන අත් යනො පුත් දාරස්යසව යගහිං ගන්ත්වා 
භුඤ්ජිිංසු. ය සු එකස්ස පුරාණදුතියිකා සබ්යබසම්පි මහල්ලකත්යථරානිං

උපකාරා අයහොසි,  ස්මා යසසාපි අත් නා ලද්ධිං ආහාරිං ගයහත්වා
 ස්සායයව යගයහ නිසීදිත්වා භුඤ්ජන්ති. සාපි ය සිං යථාසන්නිහි ිං
සූපබෙඤ්ජනිංයදති.සාඅඤ්ඤ යරනයරොයගන ඵුට්ඨාකාලමකාසි.අථය 
මහල්ලකත්යථරා විහාරිං ගන්ත්වා අඤ්ඤමඤ්ඤිං ගීවාසු ගයහත්වා
‘‘මධුරහත්ථරසා උපාසිකා කාලක ා’’ති විහාරපච්චන්ය  යරොදන් ා
විචරිිංසු. ය සිං සද්දිං සුත්වා ඉය ො චිය ො ච භික්ඛූ සන්නිපතිත්වා

‘‘ආවුයසො, කස්මා යරොදථා’’ති පුච්ඡිිංසු. ය  ‘‘අම්හාකිං සහායස්ස

පුරාණදුතියිකාමධුරහත්ථරසාකාලක ාඅම්හාකිං අතිවියඋපකාරා, ‘ඉදානි
කුය ො ථාරූපිිංලභිස්සාමා’තිඉමිනාකාරයණනයරොදිම්හා’’ති ආහිංසු. 

ය සිං  ිං විප්පකාරිං දිස්වා භික්ඛූ ධම්මසභායිං කථිං සමුට්ඨායපසුිං

‘‘ආවුයසො, ඉමිනානාමකාරයණනමහල්ලකත්යථරාඅඤ්ඤමඤ්ඤිංගීවාසු 
ගයහත්වා විහාරපච්චන්ය  යරොදන් ා විචරන්තී’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා

‘‘කායනුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථායසන්නිසින්නා’’තිපුච්ඡිත්වා‘‘ඉමාය

නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනයවය   ස්සා කාලකරියාය

යරොදන් ා විචරන්ති, පුබ්යබයපය  ඉමිං කාකයයොනියිං නිබ්බත්තිත්වා
සමුද්යද ම ිං නිස්සාය ‘සමුද්දඋදකිං උස්සිඤ්චිත්වා එ ිං නීහරිස්සාමා’ති
වායමන් ාපණ්ඩිය නිස්සායජීවි ිංලභිිංසූ’’තිවත්වාඅතී ිං ආහරි. 



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කකණ්ටකෙග්ය ො 
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පටුන 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
සමුද්දයදව ාහුත්වානිබ්බත්ති.අයථයකොකායකොඅත් යනොභරියිංකාකිං

ආදායයගොචරිං පරියයසමායනොසමුද්දතීරිංඅගමාසි.  ස්මිිංකායලමනුස්සා 
සමුද්දතීයර ඛීරපායාසමච්ඡමිංසසුරාදීහි නාගබලිකම්මිං කත්වා පක්කමිිංසු.
අථ යසොකායකො බලිකම්මට්ඨානිං ගන්ත්වා ඛීරාදීනි දිස්වා සද්ධිිංකාකයා
ඛීරපායාසමච්ඡමිංසාදීනි භුඤ්ජිත්වා බහුිං සුරිං පිවි. ය  උයභොපි

සුරාමදමත් ා ‘‘සමුද්දකීළිංකීළිස්සාමා’’තියවලන්ය නිසීදිත්වාන්හායිතුිං
ආරභිිංසු අයථකා ඌමි ආගන්ත්වා කාකිං ගයහත්වා සමුද්දිං පයවයසසි.
 යමයකො මච්යඡොමිංසිංඛාදිත්වාඅජ්යඣොහරි.කායකො‘‘භරියායමම ා’’ති
යරොදි පරියදවි. අථස්ස පරියදවනසද්දිං සුත්වා බහූ කාකා සන්නිපතිත්වා

‘‘කිංකාරණායරොදසී’’තිපුච්ඡිිංසු. ‘‘සහායිකායවොයවලන්ය න්හායමානා
ඌමියා හටා’’ති. ය  සබ්යබපි එකරවිං රවන් ා යරොදිිංසු. අථ යනසිං

එ දයහොසි ‘‘ඉදිං සමුද්දඋදකිං නාම අම්හාකිං කිං පයහොසි, උදකිං 
උස්සිඤ්චිත්වා සමුද්දිං තුච්ඡිං කත්වා සහායිකිංනීහරිස්සාමා’’ති. ය  මුඛිං 

පූයරත්වා පූයරත්වා උදකිං බහි ඡඩ්යඩන්ති, යලොණූදයකන ච ගයල
සුස්සමායන උට්ඨායුට්ඨායථලිංගන්ත්වාවිස්සමන්ති. 

ය  හනූසු කලන්ය සු මුයඛසු සුක්ඛන්ය සු අක්ඛීසු රත්ය සු දීනා

කලන් ාහුත්වාඅඤ්ඤමඤ්ඤිංආමන්ය ත්වා‘‘අම්යභො, මයිංසමුද්දඋදකිං 

ගයහත්වා බහි පාය ම, ගහි ගහි ට්ඨානිං පුන උදයකන පූරති, සමුද්දිං
තුච්ඡිංකාතුිංන සක්ඛිස්සාමා’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහිංසු– 

146. 

‘‘අපිනුහනුකාසන් ා, මුඛඤ්චපරිසුස්සති; 

ඔරමාමනපායරම, පූරය වමයහොදධීහ’’ති. 

 ත්ථ අපිනුහනුකාසන්තාතිඅපියනො හනුකාසන් ා, අපිඅම්හාකිං

හනුකා කලන් ා. ඔර ා  න පායර ාති මයිං අත් යනො බයලන

මහාසමුද්දඋදකිංආකඩ්ඪාමඔසායරම, තුච්ඡිංපනනිං කාතුිංනසක්යකොම.

අයඤ්හි පූරයතෙ යහොදධීති. 

එවඤ්චපනවත්වාසබ්යබපිය කාකා‘‘ ස්සාකාකයාඑවරූපිංනාම 

තුණ්ඩිං අයහොසි, එවරූපානි වට්ටක්ඛීනි, එවරූපිං ඡවිසණ්ඨානිං, එවරූයපො
මධුරසද්යදො. සා යනො ඉමිං යචොරසමුද්දිං නිස්සාය නට්ඨා’’ති බහුිං
විප්පලපිිංසු.ය එවිංවිප්පලපමායන සමුද්දයදව ායභරවරූපිං දස්යසත්වා

පලායපසි, එවිංය සිංයසොත්ථි අයහොසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා

කාකී අයිංපුරාණදුතියිකාඅයහොසි, කායකොමහල්ලකත්යථයරො, යසසකාකා

යසසමහල්ලකත්යථරා, සමුද්දයදව ාපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 
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සමුද්දකාකජා කවණ්ණනාඡට්ඨා. 

[147] 7. පුප්ඵරත් ජා කවණ්ණනා 

නයිදං දුක්ඛං අදුං දුක්ඛන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො එකිං
උක්කණ්ඨි භික්ඛුිං ආරබ්භ කයථසි. යසො හි භගව ා ‘‘සච්චිං කර ත්විං
භික්ඛු උක්කණ්ඨිය ො’’ති වුත්ය  ‘‘සච්ච’’න්ති වත්වා ‘‘යකන 

උක්කණ්ඨාපිය ොසී’’ති ච පුට්යඨො ‘‘පුරාණදුතියිකායා’’ති වත්වා

‘‘මධුරහත්ථරසා, භන්ය , සා ඉත්ථී, න සක්යකොමි  ිං විනා වසිතු’’න්ති

ආහ.අථනිංසත්ථා ‘‘එසාය  භික්ඛුඅනත්ථකාරිකා, පුබ්යබපිත්විංඑ ිං
නිස්සාය සූයල උත් ාසිය ො එ ඤ්යඤව පත්ථයමායනො කාලිං කත්වා

නිරයය නිබ්බත්ය ො, ඉදානි නිං කස්මා පුන පත්යථසී’’ති වත්වා අතී ිං
ආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
ආකාසට්ඨයදව ා අයහොසි. අථ බාරාණසියිං කත්තිකරත්තිවාරඡයණො

සම්පත්ය ො යහොති, නගරිං යදවනගරිං විය අලඞ්කරිිංසු. සබ්යබො ජයනො
ඛණකීළානිස්සිය ො අයහොසි. එකස්ස පන දුග්ග මනුස්සස්ස එකයමව
ඝනසාටකයුගිංඅයහොසි.යසො ිංසුයධො ිංයධොවායපත්වා ඔභඤ්ජායපත්වා
ස වලිකිං සහස්සවලිකිං කායරත්වා ඨයපසි. අථ නිං භරියා එවමාහ 

‘‘ඉච්ඡාමහිං, සාමි, එකිං කුසුම්භරත් ිං නිවායසත්වා එකිං පාරුපිත්වා  ව

කණ්යඨ ලග්ගා කත්තිකරත්තිවාරිං චරිතු’’න්ති. ‘‘භද්යද, කුය ො අම්හාකිං

දලිද්දානිං කුසුම්භිං, සුද්ධවත්ථිං නිවායසත්වා කීළාහී’’ති? ‘‘කුසුම්භරත් ිං

අලභමානා ඡණකීළිං න කීළිස්සාමි, ත්විං අඤ්ඤිං ඉත්ථිිං ගයහත්වා

කීළස්සූ’’ති. ‘‘භද්යද, කිං මිං ළියළසි, කුය ො අම්හාකිං කුසුම්භ’’න්ති? 

‘‘සාමි, පුරිසස්ස ඉච්ඡාය සති කිං නාම නත්ථි, නනු රඤ්යඤො

කුසුම්භවත්ථුස්මිිං බහු කුසුම්භ’’න්ති. ‘‘භද්යද,  ිං ඨානිං

රක්ඛසපරිග්ගහි යපොක්ඛරණිසදිසිං, බලවාරක්ඛා, නසක්කා උපසඞ්කමිතුිං, 

මා ය  එ ිං රුච්චි, යථාලද්යධයනව තුස්සස්සූ’’ති. ‘‘සාමි, රත්තිභායග
අන්ධකායරසතිපුරිසස්ස අගමනීයට්ඨානිංනාමනත්ථී’’ති. ඉතියසො ාය 

පුනප්පුනිං කයථන්තියා කයලසවයසන  ස්සා වචනිං ගයහත්වා ‘‘යහොතු

භද්යද, මා චින් යිත්ථා’’ති  ිං සමස්සායසත්වා රත්තිභායග ජීවි ිං
පරිච්චජිත්වා නගරා නික්ඛමිත්වා රඤ්යඤො කුසුම්භවත්ථුිං ගන්ත්වා වතිිං
මද්දිත්වාඅන්ය ොවත්ථුිං පාවිසි.ආරක්ඛමනුස්සාවතිසද්දිංසුත්වා‘‘යචොයරො
යචොයරො’’තිපරිවායරත්වාගයහත්වා පරිභාසිත්වායකොට්යටත්වාබන්ධිත්වා

පභා ාය රත්තියා රඤ්යඤො දස්යසසුිං. රාජා ‘‘ගච්ඡථ, නිං සූයල
උත් ායසථා’’ති ආහ. අථ නිං පච්ඡාබාහිං බන්ධිත්වා වජ්ඣයභරියා
වජ්ජමානාය නගරා නික්ඛමායපත්වා සූයල උත් ායසසුිං. බලවයවදනා

පවත් න්ති, කාකාසීයසනිලීයිත්වාකණයග්ගසදියසහිතුණ්යහහිඅක්ඛීනි 

විජ්ඣන්ති. 
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යසො  ථාරූපම්පි දුක්ඛිං අමනසිකරිත්වා  යමව ඉත්ථිිං අනුස්සරිත්වා
‘‘ ාය නාමම්හි ඝනපුප්ඵරත් වත්ථනිවත්ථාය කණ්යඨ 

ආසත් බාහුයුගළාය සද්ධිිං කත්තිකරත්තිවාරය ො පරිහීයනො’’ති

චින්ය ත්වාඉමිංගාථමාහ – 

147. 

‘‘නයිදිංදුක්ඛිංඅදුිංදුක්ඛිං, යිංමිංතුදතිවායයසො; 

යිංසාමාපුප්ඵරත්ය න, කත්තිකිංනානුයභොස්සතී’’ති. 

 ත්ථ නයිදංදුක්ඛංඅදුංදුක්ඛං, ෙං ංතුදති ොෙයසොතියඤ්චඉදිංසූයල

ලග්ගනපච්චයිංකායිකයච සිකදුක්ඛිං, යඤ්ච යලොහමයයහි වියතුණ්යඩහි

වායයසොතුදති, ඉදිංසබ්බම්පිමය්හිංනදුක්ඛිං, අදුිංදුක්ඛිංඑ ිංයයව පනයම

දුක්ඛන්ති අත්යථො. ක රිං? ෙං සා ා පුප්ඵරත්යතන, කත්තිකං 

නානුයභොස්සතීති, යිං සා පියඞ්ගුසාමා මම භරියා එකිං කුසුම්භරත් ිං 
නිවායසත්වා එකිං පාරුපිත්වා එවිං ඝනපුප්ඵරත්ය න වත්ථයුයගන

අච්ඡන්නා මම කණ්යඨ ගයහත්වා කත්තිකරත්තිවාරිං නානුභවිස්සති, ඉදිං

මය්හිං දුක්ඛිං, එ යදව හි මිං බාධතීති? යසො එවිං මාතුගාමිං ආරබ්භ
විප්පලපන්ය ොයයවකාලිංකත්වානිරයය නිබ්බත්ති. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

ජයම්පතිකාව ඉදානි ජයම්පතිකා,  ිං කාරණිං පච්චක්ඛිං කත්වා ඨි ා
ආකාසට්ඨයදව ාපන අහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

පුප්ඵරත් ජා කවණ්ණනාසත් මා. 

[148] 8. සිඞ්ගාලජා කවණ්ණනා 

නාහං පුනං න ච පුනන්ති ඉදිං සත්ථා යජ වයන විහරන්ය ො
කයලසනිග්ගහිං ආරබ්භකයථසි.සාවත්ථියිංකරපඤ්චස මත් ාසහායකා
මහාවිභවා යසට්ඨිපුත් ා සත්ථු ධම්මයදසනිං සුත්වා සාසයන උරිං දත්වා
පබ්බජිත්වා යජ වයන අන්ය ොයකොටිසන්ථායර විහරිිංසු. අයථකදිවසිං
ය සිං අඩ්ඪරත් සමයය කයලසනිස්සිය ො සඞ්කප්යපො උප්පජ්ජි. ය  
උක්කණ්ඨිත්වා අත් නාජහි කයලයසපුනගණ්හිතුිංචිත් ිං උප්පාදයිිංසු.
අථ සත්ථා අඩ්ඪරත් සමනන් යර සබ්බඤ්ඤු ඤ්ඤාණදණ්ඩදීපකිං 
උක්ඛිපිත්වා ‘‘ක රාය නු යඛො රතියා යජ වයන භික්ඛූ විහරන්තී’’ති
භික්ඛූනිං අජ්ඣාසයිං ඔයලොයකන්ය ො ය සිං භික්ඛූනිං අබ්භන් යර
කාමරාගසඞ්කප්පස්ස උප්පන්නභාවිංඅඤ්ඤාසි.සත්ථාචනාමඑකපුත්තිකා

ඉත්ථී අත් යනොපුත් ිංවිය, එකචක්ඛුයකොපුරියසොචක්ඛුිංවිය අත් යනො
සාවයක රක්ඛති. පුබ්බණ්හාදීසු යස්මිිං යස්මිිං සමයය ය සිං කයලසා

උප්පජ්ජන්ති, ය  ය සිං කයලයස  ය ො පරිං වඩ්ඪිතුිං අදත්වා  ස්මිිං

 ස්මිිංයයව සමයය නිග්ගණ්හාති. ය නස්ස එ දයහොසි ‘‘අයිං
චක්කවත්තිරඤ්යඤො අන්ය ොනගයරයයව යචොරානිං උප්පන්නකායලො විය
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වත් ති, ඉදායනව ය සිංධම්මයදසනිංකත්වාය කයලයසනිග්ගණ්හිත්වා
අරහත් ිං දස්සාමී’’ති.යසො සුරභිගන්ධකුටිය ොනික්ඛමිත්වාමධුරස්සයරන
‘‘ආනන්දා’’ති ආයස්මන් ිං ධම්මභණ්ඩාගාරිකිං ආනන්දත්යථරිං

ආමන්ය සි. යථයරො ‘‘කිං, භන්ය ’’ති ආගන්ත්වා වන්දිත්වා අට්ඨාසි.

‘‘ආනන්ද, යත් කා භික්ඛූ අන්ය ොයකොටිසන්ථායර විහරන්ති, සබ්යබව
ගන්ධකුටිපරියවයණ සන්නිපාය හී’’ති. එවිං කරස්ස අයහොසි ‘‘සචාහිං
ය යයව පඤ්චසය  භික්ඛූ පක්යකොසායපස්සාමි. ‘සත්ථාරා යනො
අබ්භන් යර කයලසානිං උප්පන්නභායවො ඤාය ො’ති සිංවිග්ගමානසා
ධම්මයදසනිං සම්පටිච්ඡිතුිං න සක්ඛිස්සන්තී’’ති.  ස්මා ‘‘සබ්යබ

සන්නිපාය හී’’ති ආහ. යථයරො ‘‘සාධු, භන්ය ’’ති අවාපුරණිං ආදාය
පරියවයණන පරියවණිං ආහිණ්ඩිත්වා සබ්යබ භික්ඛූ ගන්ධකුටිපරියවයණ
සන්නිපාය ත්වාබුද්ධාසනිංපඤ්ඤයපසි. 

සත්ථා පල්ලඞ්කිං ආභුජිත්වා උජුිං කායිං පණිධාය සිලාපථවියිං 
පතිට්ඨහමායනොසියනරුවියපඤ්ඤත්ය බුද්ධාසයනනිසීදිආයවළායවළා
යමකයමකා ඡබ්බණ්ණඝනබුද්ධරස්මියයොවිස්සජ්යජන්ය ො. ාපිරස්මියයො
පාතිමත් ා ඡත් මත් ා කූටාගාරකුච්ඡිමත් ා ඡිජ්ජිත්වා ඡිජ්ජිත්වා

ගගන යල විජ්ජුල ා විය සඤ්චරිිංසු, අණ්ණවකුච්ඡිිං යඛොයභත්වා
බාලසූරියුග්ගමනකායලො විය අයහොසි. භික්ඛුසඞ්යඝොපි සත්ථාරිං වන්දිත්වා
ගරුචිත් ිං පච්චුපට්ඨයපත්වා රත් කම්බලසාණියා පරික්ඛිපන්ය ො විය 

පරිවායරත්වා නිසීදි. සත්ථා බ්රහ්මස්සරිං නිච්ඡායරන්ය ො භික්ඛූ

ආමන්ය ත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, භික්ඛුනා නාම කාමවි ක්කිං
බොපාදවි ක්කිං විහිිංසාවි ක්කන්ති ඉයම  යයො අකුසලවි ක්යක
වි ක්යකතුිං වට්ටති. අන්ය ො උප්පන්නකයලයසො හි ‘පරිත් යකො’ති

අවමඤ්ඤිතුිංනවට්ටති, කයලයසො නාමපච්චාමිත් සදියසො.පච්චාමිත්ය ො

ච ඛුද්දයකො නාම නත්ථි, ඔකාසිං ලභිත්වා විනාසයමව පායපති, එවයමව
අප්පමත් යකොපි කයලයසො උප්පජ්ජිත්වා වඩ්ඪිතුිං ලභන්ය ො මහාවිනාසිං
පායපති.කයලයසොනායමසහලාහලවිසූපයමොඋප්පාටි ච්ඡවිගණ්ඩසදියසො 
ආසීවිසපටිභායගො අසනිඅග්ගිසදියසො අල්ලීයිතුිං න යුත්ය ො
ආසඞ්ක බ්යබො. උප්පන්නුප්පන්නක්ඛයණයයව පටිසඞ්ඛානබයලන
භාවනාබයලනයථා මුහුත් ම්පිහදයය අට්ඨත්වා පදුමිනිපත් ා උදකබින්දු

විය විවට්ටති, එවිං පජහි බ්යබො. යපොරාණකපණ්ඩි  ාපි අප්පමත් කම්පි

කයලසිංගරහිත්වායථාපුනඅබ්භන් යරනුප්පජ්ජති, එවිං නිග්ගණ්හිිංසූ’’ති
වත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො 
සිඞ්ගාලයයොනියිං පටිසන්ධිිං ගයහත්වා අරඤ්යඤ නදීතීයර නිවාසිං 
කප්යපසි. අයථයකො ජරහත්ථී ගඞ්ගාතීයර කාලමකාසි. සිඞ්ගායලො
යගොචරප්පසුය ො  ිං ම හත්ථිසරීරිං දිස්වා ‘‘මහා යම යගොචයරො

උප්පන්යනො’’තිගන්ත්වා ිංයසොණ්යඩඩිංසි, නඞ්ගලීසායදට්ඨකායලොවිය
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අයහොසි.යසො ‘‘නත්යථත්ථඛාදි බ්බයුත් ක’’න්ති දන්ය සු ඩිංසි, ථම්යභ

දට්ඨකායලො විය අයහොසි. කණ්යණ ඩිංසි, සුප්පයකොටියිං දට්ඨකායලො විය

අයහොසි. උදයර ඩිංසි, කුසූයල දට්ඨකායලො විය අයහොසි. පායද ඩිංසි, 

උදුක්ඛයලදට්ඨකායලොවියඅයහොසි. නඞ්ගුට්යඨඩිංසි, මුසයලදට්ඨකායලො
විය අයහොසි. යසො ‘‘එත්ථාපි නත්ථි ඛාදි බ්බයුත් ක’’න්ති සබ්බත්ථ

අස්සාදිං අලභන්ය ො වච්චමග්යගඩිංසි, මුදුපූයව දට්ඨකායලො විය අයහොසි.
යසො ‘‘ලද්ධිං දානි යම ඉමස්මිිං සරීයර මුදු ඛාදි බ්බයුත් කට්ඨාන’’න්ති
 ය ොපට්ඨායඛාදන්ය ොඅන්ය ොකුච්ඡිිංපවිසිත්වා වක්කහදයාදීනිඛාදිත්වා
පිපාසි කායල යලොහි ිං පිවිත්වා නිපජ්ජිතුකාමකායල උදරිං පත්ථරිත්වා
නිපජ්ජති. 

අථස්ස එ දයහොසි – ‘‘ඉදිං හත්ථිසරීරිං මය්හිං නිවාසසුඛ ාය 

යගහසදිසිං, ඛාදිතුකාම ාය සති පහූ මිංසිං, කිං දානි යම අඤ්ඤත්ථ
කම්ම’’න්ති යසො අඤ්ඤත්ථ අගන්ත්වා හත්ථිකුච්ඡියිංයයව මිංසිං ඛාදිත්වා
වසති. ගච්ඡන්ය  ගච්ඡන්ය  කායල නිදායඝ වා සම්ඵස්යසන යචව

සූරියරස්මිසන් ායපනච ිං කුණපිංසුස්සිත්වා වලියයොගණ්හි, සිඞ්ගාලස්ස

පවිට්ඨද්වාරිං පිහි ිං, අන්ය ොකුච්ඡියිං අන්ධකායරො අයහොසි. සිඞ්ගාලස්ස

යලොකන් රිකනිවායසො විය ජාය ො. කුණයප සුස්සන්ය  මිංසම්පි සුස්සි, 
යලොහි ම්පි පච්ඡිජ්ජි. යසො නික්ඛමනද්වාරිං අලභන්ය ො භයප්පත්ය ො
හුත්වා සන්ධාවන්ය ො ඉය ො චිය ො ච පහරිත්වා නික්ඛමනද්වාරිං 
පරියයසමායනො විචරති. එවිං  ස්මිිං උක්ඛලියිං පිට්ඨපිණ්ඩි විය
අන්ය ොකුච්ඡියිං පච්චමායනකතිපාහච්චයයනමහායමයඝොපාවස්සි.අථනිං
කුණපිං ය යමත්වා උට්ඨාය පකතිසණ්ඨායනන අට්ඨාසි. වච්චමග්යගො
විවයටො හුත්වා  ාරකා විය පඤ්ඤායි. සිඞ්ගායලො  ිං ඡිද්දිං දිස්වා ‘‘ඉදානි
යම ජීවි ිං ලද්ධ’’න්ති යාව හත්ථිසීසා පටික්කමිත්වා යවයගන
පක්ඛන්දිත්වා වච්චමග්ගිං සීයසන පහරිත්වා නික්ඛමි.  ස්ස 
සඤ්ඡන්නසරීරත් ා සබ්බයලොමානි වච්චමග්යග අල්ලීයිිංසු. යසො
 ාලක්ඛන්ධසදියසන නිල්යලොයමන සරීයරන උබ්බිග්ගචිත්ය ො මුහුත් ිං
ධාවිත්වානිවත්තිත්වානිසින්යනො සරීරිංඔයලොයකත්වා‘‘ඉදිංදුක්ඛිංමය්හිං

නඅඤ්යඤනක ිං, යලොභයහතුපනයලොභකාරණායලොභිං නිස්සායමයා

එ ිංක ිං, ඉය ොදානිපට්ඨායනයලොභවසියකොභවිස්සාමි, පුනහත්ථිසරීරිං 
නාමනපවිසිස්සාමී’’තිසිංවිග්ගහදයයොහුත්වාඉමිංගාථමාහ– 

148. 

‘‘නාහිංපුනිංනචපුනිං, නචාපිඅපුනප්පුනිං; 

හත්ථියබොන්දිිංපයවක්ඛාමි,  ථාහිභය ජ්ජිය ො’’ති. 

 ත්ථ න චාපි අපුනප්පුනන්ති අ-කායරො නිපා මත්ය ො. අයිං

පයනතිස්සා සකලායපි ගාථාය අත්යථො – අහඤ්හි ඉය ො පුන,  ය ො ච
පුනාති වුත් වාරය ො පුන  ය ොපි ච පුනප්පුනිං වාරණසරීරසඞ්ඛා ිං 
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හත්ථියබොන්දිංන පයෙක්ඛාමි. කිංකාරණා? තථා හි භෙතජ්ජියතො,  ථාහි
අහිං ඉමස්මිඤ්යඤව පයවසයන භය ජ්ජිය ො මරණභයයන සන් ාසිං
සිංයවගිංආපාදිය ොති. 

එවඤ්ච පන වත්වා  ය ොව පලායිත්වා පුන  ිං වා අඤ්ඤිං වා
හත්ථිසරීරිංනිවත්තිත්වාපිනඔයලොයකසි. ය ොපට්ඨායනයලොභවසියකො 
අයහොසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ‘‘භික්ඛයව, අන්ය ො 
උප්පන්නකයලසස්ස නාම වඩ්ඪිතුිං අදත්වා  ත්ථ  ත්යථව නිං
නිග්ගණ්හිතුිං වට්ටතී’’ති වත්වා සච්චානි පකායසත්වා ජා කිං
සයමොධායනසි. සච්චපරියයොසායන පඤ්චස ාපි ය  භික්ඛූ අරහත්ය 

පතිට්ඨහිිංසු, අවයසයසසුයකචි යසො ාපන්නා, යකචිසකදාගාමියනො, යකචි
අනාගාමියනොඅයහසුිං. දාසිඞ්ගායලොඅහයමව අයහොසින්ති. 

සිඞ්ගාලජා කවණ්ණනාඅට්ඨමා. 

[149] 9. එකපණ්ණජා කවණ්ණනා 

එකපණ්යණො අෙං රුක්යඛොති ඉදිං සත්ථා යවසාලිිං උපනිස්සාය
මහාවයන කූටාගාරසාලායිං විහරන්ය ො යවසාලිකිං දුට්ඨලිච්ඡවිකුමාරිං 
ආරබ්භකයථසි.  ස්මිඤ්හිකායල යවසාලිනගරිං ගාවු ගාවු න් යර තීහි
පාකායරහි පරික්ඛිත් ිං තීසු ඨායනසු යගොපුරට්ටාලකයුත් ිං
පරමයසොභග්ගප්පත් ිං.  ත්ථ නිච්චකාලිං රජ්ජිං කායරත්වා
වසන් ානඤ්යඤව රාජූනිං සත්  සහස්සානි සත්  ස ානි සත්  ච

රාජායනො යහොන්ති,  ත් කායයව උපරාජායනො,  ත් කා යසනාපතියනො, 
 ත් කා භණ්ඩාගාරිකා. ය සිං රාජකුමාරානිං අන් යර එයකො

දුට්ඨලිච්ඡවිකුමායරොනාමඅයහොසියකොධයනො චණ්යඩොඵරුයසොසාහසියකො, 
දණ්යඩනඝට්ටි ආසීවියසොවියනිච්චිංපජ්ජලිය ොයකොයධන. ස්ස පුරය ො

ද්යවතීණිවචනානිකයථතුිංසමත්යථොනාමනත්ථි. ිංයනවමා ාපි යරො, 

නඤා යයො, න මිත් සුහජ්ජා සික්ඛායපතුිං සක්ඛිිංසු. අථස්ස මා ාපිතූනිං

එ දයහොසි ‘‘අයිං කුමායරො අතිඵරුයසො සාහසියකො, ඨයපත්වා

සම්මාසම්බුද්ධිං අඤ්යඤො ඉමිං වියනතුිං සමත්යථො නාම නත්ථි, 
බුද්ධයවයනයයෙනභවි බ්බ’’න්ති.ය  ිංආදායසත්ථුසන්තිකිංගන්ත්වා 

වන්දිත්වා ආහිංසු ‘‘භන්ය , අයිං කුමායරො චණ්යඩො ඵරුයසො යකොයධන

පජ්ජලති, ඉමස්සඔවාදිං යදථා’’ති. 

සත්ථා  ිංකුමාරිං ඔවදි – ‘‘කුමාර, ඉයමසුනාම සත්ය සු චණ්යඩන

ඵරුයසන සාහසියකන වියහඨකජාතියකන න භවි බ්බිං, ඵරුසවායචො ච
නාමවිජා මාතුයාපිපිතුයනොපිපුත් දාරස්සපිභාතිභගිනීනම්පිපජාපතියාපි 

මිත් බන්ධවානම්පි අප්පියයො යහොති අමනායපො, ඩිංසිතුිං ආගච්ඡන්ය ො

සප්යපො විය, අටවියිං උට්ඨි යචොයරො විය, ඛාදිතුිං ආගච්ඡන්ය ො යක්යඛො
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විය ච උබ්යබජනීයයො හුත්වා දුතියචිත් වායර නිරයාදීසු නිබ්බත් ති.
දිට්යඨයයව ච ධම්යම යකොධයනො පුග්ගයලො මණ්ඩි පසාධිය ොපි

දුබ්බණ්යණොව යහොති, පුණ්ණචන්දසස්සිරිකම්පිස්ස මුඛිං ජාලාභිහ පදුමිං
වියමලග්ගහි කඤ්චනාදාසමණ්ඩලිංවියචවිරූපිංයහොතිදුද්දසිකිං.යකොධිං 

නිස්සාය හි සත් ා සත්ථිං ආදාය අත් නාව අත් ානිං පහරන්ති, විසිං

ඛාදන්ති, රජ්ජුයාඋබ්බන්ධන්ති, පපා ාපප න්ති.එවිංයකොධවයසනකාලිං

කත්වා නිරයාදීසු උප්පජ්ජන්ති, වියහඨකජාතිකාපි දිට්යඨව ධම්යම ගරහිං 

පත්වා කායස්ස යභදා නිරයාදීසු උප්පජ්ජන්ති, පුන මනුස්සත් ිං ලභිත්වා
විජා කාලය ො පට්ඨාය යරොගබහුලාව යහොන්ති. චක්ඛුයරොයගො

යසො යරොයගොතිආදීසු ච යරොයගසු එකය ො උට්ඨාය එකස්මිිං ප න්ති, 

යරොයගනඅපරිමුත් ාවහුත්වානිච්චිං දුක්ඛි ාවයහොන්ති,  ස්මා සබ්යබසු
සත්ය සුයමත් චිත්ය නහි චිත්ය නමුදුචිත්ය නභවි බ්බිං.එවරූයපො
හි පුග්ගයලොනිරයාදිභයයහිනපරිමුච්චතී’’ති. යසොකුමායරොසත්ථුඔවාදිං
සුත්වා එයකොවායදයනව නිහ මායනො දන්ය ො නිබ්බියසවයනො
යමත් චිත්ය ොමුදුචිත්ය ොඅයහොසි.අඤ්ඤිං අක්යකොසන් ම්පිපහරන් ම්පි

නිවත්තිත්වානඔයලොයකසි, උද්ධටදායඨො වියසප්යපො, අළච්ඡින්යනොවිය

කක්කටයකො, ඡින්නවිසායණොවියචඋසයභොඅයහොසි. 

 ස්ස  ිං පවත්තිිං ඤත්වා භික්ඛූ ධම්මසභායිං කථිං සමුට්ඨායපසුිං 

‘‘ආවුයසො, දුට්ඨලිච්ඡවිකුමාරිං සුචිරම්පි ඔවදිත්වා යනව මා ාපි යරො, න 

ඤාතිමිත් ාදයයො දයමතුිං සක්ඛිිංසු, සම්මාසම්බුද්යධො පන  ිං
එයකොවායදයනව දයමත්වා නිබ්බියසවනිං කත්වා මත් වරවාරණිං විය

සමුග්ගහි ායනඤ්ජකාරණිං අකාසි. යාව සුභාසි ිං චිදිං – ‘හත්ථිදමයකන, 

භික්ඛයව, හත්ථිදම්යමොසාරිය ොඑකිංයයවදිසිංධාවතිපුරත්ථිමිං වාපච්ඡිමිං
වාඋත් රිංවාදක්ඛිණිංවා.අස්සදමයකන…යප.…යගොදමයකන…යප.…

දක්ඛිණිං වා.  ථාගය න හි, භික්ඛයව, අරහ ා සම්මාසම්බුද්යධන

පුරිසදම්යමො සාරිය ො අට්ඨ දිසා විධාවති, රූළි රූපානි පස්සති. අයයමකා

දිසා…යප.…යසො වුච්චති ‘යයොග්ගාචරියානිංඅනුත් යරොපුරිසදම්මසාරථී’ති

(ම.නි.3.312). නහි, ආවුයසො, සම්මාසම්බුද්යධනසදියසොපුරිසදම්මසාරථී

නාමඅත්ථී’’ති.සත්ථාආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, භික්ඛයව, එ රහිකථාය

සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, 

ඉදායනයවස මයා එයකොවායදයනව දමිය ො, පුබ්යබපාහිං ඉමිං
එයකොවායදයනව දයමසි’’න්තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
උදිච්චබ්රාහ්මණකුයල නිබ්බත්තිත්වා වයප්පත්ය ො  ක්කසිලායිං  යයො
යවයද සබ්බසිප්පානි ච උග්ගයහත්වා කඤ්චි කාලිං ඝරාවාසිං වසිත්වා 
මා ාපිතූනිංඅච්චයයනඉසිපබ්බජ්ජිංපබ්බජිත්වාඅභිඤ්ඤාචසමාපත්තියයො
ච නිබ්බත්ය ත්වා හිමවන්ය  වාසිං කප්යපසි.  ත්ථ චිරිං වසිත්වා 
යලොණම්බිලයසවනත්ථාය ජනපදිං ගන්ත්වා බාරාණසිිං පත්වා රාජුයොයන
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පටුන 

වසිත්වා පුනදිවයස සුනිවත්යථො සුපාරුය ො  ාපසාකප්පසම්පන්යනො
භික්ඛාය නගරිං පවිසිත්වා රාජඞ්ගණිං පාපුණි. රාජා සීහපඤ්ජයරන
ඔයලොයකන්ය ො  ිං දිස්වා ඉරියාපයථ පසීදිත්වා ‘‘අයිං  ාපයසො

සන්තින්ද්රියයො සන් මානයසො යුගමත් දයසො, පදවායර පදවායර
සහස්සත්ථවිකිං ඨයපන්ය ො විය සීහවිජම්භිය න ආගච්ඡති. සයච

සන් ධම්යමො නායමයකො අත්ථි, ඉමස්ස ය නබ්භන් යර භවි බ්බ’’න්ති

චින්ය ත්වාඑකිංඅමච්චිං ඔයලොයකසි.යසො ‘‘කිංකයරොමි, යදවා’’තිආහ.

එ ිං ‘‘ ාපසිං ආයනහී’’ති. යසො ‘‘සාධු, යදවා’’ති යබොධිසත් ිං

උපසඞ්කමිත්වා වන්දිත්වා හත්ථය ො භික්ඛාභාජනිං ගයහත්වා ‘‘කිං, 

මහාපුඤ්ඤා’’ති වුත්ය  ‘‘භන්ය , රාජා  ිං පක්යකොසතී’’ති ආහ.

යබොධිසත්ය ො ‘‘න මයිං රාජකුලූපකා, යහමවන්තිකා නාමම්හා’’ති ආහ.
අමච්යචො ගන්ත්වා  මත්ථිං රඤ්යඤො ආයරොයචසි. රාජා ‘‘අඤ්යඤො

අම්හාකිං කුලූපයකො නත්ථි, ආයනහි න’’න්ති ආහ. අමච්යචො ගන්ත්වා
යබොධිසත් ිංවන්දිත්වායාචිත්වාරාජනියවසනිංපයවයසසි. 

රාජා යබොධිසත් ිං වන්දිත්වා සමුස්සි යස ච්ඡත්ය  

කඤ්චනපල්ලඞ්යක නිසීදායපත්වා අත් යනො පටියත් ිං

නානග්ගරසයභොජනිං යභොයජත්වා ‘‘කහිං, භන්ය , වසථා’’ති පුච්ඡි.

‘‘යහමවන්තිකා මයිං, මහාරාජා’’ති. ‘‘ඉදානි කහිං ගච්ඡථා’’ති? 

‘‘වස්සාරත් ානුරූපිං යසනාසනිං උපධායරම, මහාරාජා’’ති. ‘‘ය න හි, 

භන්ය , අම්හාකඤ්යඤවඋයොයනවසථා’’තිපටිඤ්ඤිංගයහත්වාසයම්පි 
භුඤ්ජිත්වායබොධිසත් ිංආදායඋයොනිංගන්ත්වා පණ්ණසාලිං මායපත්වා
රත්තිට්ඨානදිවාට්ඨානාපි කායරත්වා පබ්බජි පරික්ඛායර දත්වා 
උයොනපාලිං පටිච්ඡායපත්වානගරිං පාවිසි. ය ො පට්ඨායයබොධිසත්ය ො
උයොයන වසති. රාජාපිස්ස දිවයස දිවයස ද්වත්තික්ඛත්තුිං උපට්ඨානිං
ගච්ඡති. 

 ස්ස පන රඤ්යඤො දුට්ඨකුමායරො නාම පුත්ය ො අයහොසි චණ්යඩො

ඵරුයසො, යනව නිං රාජා දයමතුිං අසක්ඛි, න යසසඤා කා. අමච්චාපි

බ්රාහ්මණගහපතිකාපි එකය ො හුත්වා ‘‘සාමි, මා එවිං කරි, එවිං කාතුිං න
ලබ්භා’’ති කුජ්ඣිත්වා කයථන් ාපි කථිං ගාහායපතුිං නාසක්ඛිිංසු. රාජා
චින්ය සි ‘‘ඨයපත්වා මම අයෙිං හිමවන්  ාපසිං අඤ්යඤො ඉමිං කුමාරිං

දයමතුිං සමත්යථො නාම නත්ථි, යසොයයවනිං දයමස්සතී’’ති. යසො කුමාරිං

ආදාය යබොධිසත් ස්සසන්තිකිංගන්ත්වා‘‘භන්ය , අයිංකුමායරොචණ්යඩො

ඵරුයසො, මයිං ඉමිං දයමතුිංන සක්යකොම, තුම්යහනිං එයකනඋපායයන 
සික්ඛායපථා’’ති කුමාරිං යබොධිසත් ස්ස නියොයදත්වා පක්කාමි.

යබොධිසත්ය ො කුමාරිං ගයහත්වා උයොයන විචරන්ය ො එකය ො එයකන, 
එකය ොඑයකනාති ද්වීහියයවපත්ය හිඑකිංනිම්බයපො කිංදිස්වාකුමාරිං

ආහ – ‘‘කුමාර, එ ස්ස  ාව රුක්ඛයපො කස්ස පණ්ණිං ඛාදිත්වා රසිං

ජානාහී’’ති? යසො  ස්ස එකිං පත් ිං ඛාදිත්වා රසිං ඤත්වා ‘‘ධීහ’’ති සහ
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යඛයළන භූමියිං නුට්ඨාභි. ‘‘කිං එ ිං, කුමාරා’’ති වුත්ය  ‘‘භන්ය , 

ඉදායනයවස රුක්යඛො හලාහලවිසූපයමො, වඩ්ඪන්ය ො පන බහූ මනුස්යස 
මායරස්සතී’’ති ිංනිම්බයපො කිංඋප්පායටත්වාහත්යථහිපරිමද්දිත්වාඉමිං

ගාථමාහ – 

149. 

‘‘එකපණ්යණොඅයිංරුක්යඛො, නභූමොචතුරඞ්ගුයලො; 

ඵයලනවිසකප්යපන, මහායිංකිංභවිස්සතී’’ති. 

 ත්ථ එකපණ්යණොති උයභොසු පස්යසසු එයකකපණ්යණො. න භූ යා

චතුරඞ්ගුය ොති භූමිය ො චතුරඞ්ගුලමත් ම්පි න වඩ්ඪිය ො. ඵය නාති

ඵලරයසන. විසකප්යපනාතිහලාහලවිසසදියසන.එවිංඛුද්දයකොපිසමායනො

එවරූයපන තිත් යකන පණ්යණනසමන්නාගය ොති අත්යථො.  හාෙංකිං 

භවිස්සතීති යදා පනායිං වුද්ධිප්පත්ය ො මහා භවිස්සති,  දා කිං නාම 

භවිස්සති, අද්ධා මනුස්සමාරයකො භවිස්සතීති එ ිං උප්පායටත්වා මද්දිත්වා 
ඡඩ්යඩසින්තිආහ. 

අථ නිං යබොධිසත්ය ො එ දයවොච ‘‘කුමාර, ත්විං ඉමිං නිම්බයපො කිං

‘ඉදායනව එවිංතිත් යකො, මහල්ලකකායල කිං භවිස්සති, කුය ො ඉමිං

නිස්සාය වුඩ්ඪී’ති උප්පායටත්වා මද්දිත්වා ඡඩ්යඩසි? යථා ත්විං එ ස්මිිං

පටිපජ්ජි, එවයමව වරට්ඨවාසියනොපි‘අයිංකුමායරොදහරකායලයයවඑවිං

චණ්යඩොඵරුයසො, මහල්ලකකායල රජ්ජිංපත්වාකිංනාමකරිස්සති, කුය ො
අම්හාකිං එ ිං නිස්සාය වුඩ්ඪී’ති  ව කුලසන් කිං රජ්ජිං අදත්වා

නිම්බයපො කිංවිය ිංඋප්පායටත්වාරට්ඨා පබ්බාජනීයකම්මිංකරිස්සන්ති, 
 ස්මා නිම්බරුක්ඛපටිභාග ිං හිත්වා ඉය ො පට්ඨාය 
ඛන්තියමත් ානුද්දයසම්පන්යනො යහොහී’’ති. යසො  ය ො පට්ඨාය
නිහ මායනො නිබ්බියසවයනො ඛන්තියමත් ානුද්දයසම්පන්යනො හුත්වා
යබොධිසත් ස්ස ඔවායද ඨත්වා පිතු අච්චයයන රජ්ජිං පත්වා දානාදීනි
පුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිං අගමාසි. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ‘‘න, භික්ඛයව, ඉදායනයවස 

දුට්ඨලිච්ඡවිකුමායරොමයාදමිය ො, පුබ්යබපාහිංඑ ිංදයමසිිංයයවා’’තිවත්වා

ජා කිං සයමොධායනසි–‘‘ දාදුට්ඨකුමායරොඅයිංලිච්ඡවිකුමායරොඅයහොසි, 

රාජාආනන්යදො, ඔවාදදායක ාපයසොපනඅහයමවඅයහොසි’’න්ති. 

එකපණ්ණජා කවණ්ණනානවමා. 

[150] 10. සඤ්ජීවජා කවණ්ණනා 

අසන්තං යෙො පග් ණ්හාතීති ඉදිං සත්ථා යවළුවයන විහරන්ය ො
අජා සත්තුස්ස රඤ්යඤොඅසන් පග්ගහිංආරබ්භකයථසි.යසොහිබුද්ධානිං
පටිකණ්ටකභූය  දුස්සීයල පාපධම්යම යදවදත්ය  පසීදිත්වා  ිං අසන් ිං



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කකණ්ටකෙග්ය ො 

444 

පටුන 

අසප්පුරිසිං පග්ගය්හ ‘‘ ස්ස සක්කාරිං කරිස්සාමී’’ති බහුිං ධනිං
පරිච්චජිත්වාගයාසීයසවිහාරිංකායරත්වා ස්යසවවචනිං ගයහත්වාපි රිං
ධම්මරාජානිං යසො ාපන්නිං අරියසාවකිං ඝාය ත්වා අත් යනො 
යසො ාපත්තිමග්ගස්සඋපනිස්සයිංභින්දිත්වාමහාවිනාසිං පත්ය ො. යසොහි
‘‘යදවදත්ය ො පථවියිං පවිට්යඨො’’ති සුත්වා ‘‘කච්චි නු යඛො මම්පි පථවී

ගියලයො’’ති භී  සිය ො රජ්ජසුඛිං න ලභති, සයයන අස්සාදසුඛිං න

වින්දති, තිබ්බකාරණාභිතුන්යනො හත්ථියපොය ො විය කම්පමායනො විචරති.

යසො පථවිිංඵලමානිං විය, අවීචිජාලිං නික්ඛමන්තිිං විය, පථවියා අත් ානිං

ගිලියමානිං විය, ආදිත් ාය යලොහපථවියා උත් ානකිං නිපජ්ජායපත්වා
අයසූයලහියකොටියමානිංවියචසමනුපස්සි.ය නස්සපහටකුක්කුටස්යසව 

මුහුත් ම්පිකම්පමානස්සඅවත්ථානිංනාමනායහොසි.යසොසම්මාසම්බුද්ධිං 

පස්සිතුකායමො ඛමායපතුකායමො පඤ්හිං පුච්ඡිතුකායමො අයහොසි, අත් යනො
පනඅපරාධමහන්  ාය උපසඞ්කමිතුිංනසක්යකොති. 

අථස්ස රාජගහනගයර කත්තිකරත්තිවායර සම්පත්ය  යදවනගරිං විය
නගයර අලඞ්කය  මහා යල අමච්චගණපරිවු ස්ස කඤ්චනාසයන
නිසින්නස්ස ජීවකිං යකොමාරභච්චිං අවිදූයර නිසින්නිං දිස්වා එ දයහොසි

‘‘ජීවකිං ගයහත්වා සම්මාසම්බුද්ධස්ස සන්තිකිං ගමිස්සාමි, න යඛො පන

සක්කා මයා උජුකයමව වත්තුිං ‘අහිං, සම්ම ජීවක, සයිං ගන්තුිං න 

සක්යකොමි, එහිමිංසත්ථුසන්තිකිංයනහී’ති, පරියායයනපනරත්තිසම්පදිං

වණ්යණත්වා ‘කිං නු ඛ්වජ්ජ මයිං සමණිං වා බ්රාහ්මණිං වා

පයිරුපායසයොම, යිංයනොපයිරුපාස ිංචිත් ිංපසීයදයො’තිවක්ඛාමි,  ිං

සුත්වා අමච්චා අත් යනො අත් යනො සත්ථාරානිං වණ්ණිං කයථස්සන්ති, 
ජීවයකොපිසම්මාසම්බුද්ධස්සවණ්ණිං කයථස්සති.අථනිංගයහත්වාසත්ථු
සන්තිකිං ගමිස්සාමී’’ති. යසො පඤ්චහි පයදහි රත්තිිං වණ්යණසි

‘‘ලක්ඛඤ්ඤා ව යභො යදොසිනා රත්ති, අභිරූපා ව යභො යදොසිනා රත්ති, 

දස්සනීයා ව  යභො යදොසිනා රත්ති, පාසාදිකා ව  යභො යදොසිනා රත්ති, 

රමණීයාව යභොයදොසිනා රත්ති, කිංනුඛ්වජ්ජමයිංසමණිංවාබ්රාහ්මණිං

වා පයිරුපායසයොම, යිං යනො පයිරුපාස ිං චිත් ිං පසීයදයො’’ති (දී. නි.
1.150). 

අයථයකො අමච්යචො පූරණකස්සපස්ස වණ්ණිං කයථසි, එයකො 

මක්ඛලියගොසාලස්ස, එයකො අජි යකසකම්බලස්ස, එයකො

පකුධකච්චායනස්ස, එයකො සඤ්චයස්ස යබලට්ඨපුත් ස්ස, එයකො

නාටපුත් නිගණ්ඨස්සාති. රාජාය සිං කථිංසුත්වාතුණ්හීඅයහොසි.යසොහි
ජීවකස්යසව මහාඅමච්චස්ස කථිං පච්චාසීසති. ජීවයකොපි ‘‘රඤ්ඤා මිං
ආරබ්භකථිය යයවජානිස්සාමී’’තිඅවිදූයරතුණ්හීනිසීදි.අථ නිංරාජාආහ

‘‘ත්විං පන, සම්ම ජීවක, කිං තුණ්හී’’ති?  ස්මිිං ඛයණ ජීවයකො 

උට්ඨායාසනායයනභගවාය නඤ්ජලිිංපණායමත්වා‘‘එයසො, යදව, භගවා 
අරහිංසම්මාසම්බුද්යධොඅම්හාකිංඅම්බවයනවිහරතිසද්ධිිං අඩ්ඪය ළයසහි



ඛුද්දකනිකායය ජාතක-අට්ඨකථා කකණ්ටකෙග්ය ො 
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පටුන 

භික්ඛුසය හි.  ිං යඛො පන භගවන් ිං එවිං කලොයණො කත්තිසද්යදො 
අබ්භුග්ගය ො’’ති නව අරහාදිගුයණ වත්වා ජාතිය ො පට්ඨාය
පුබ්බනිමිත් ාදියභදිං භගවය ො ආනුභාවිං පකායසත්වා ‘‘ ිං භගවන් ිං

යදයවොපයිරුපාසතු, ධම්මිංසුණාතු, පඤ්හිං පුච්ඡතූ’’තිආහ. 

රාජා සම්පුණ්ණමයනොරයථො හුත්වා ‘‘ය න හි, සම්ම ජීවක, 
හත්ථියානානි කප්පායපහී’’ති යානානි කප්පායපත්වා මහන්ය න
රාජානුභායවන ජීවකම්බවනිං ගන්ත්වා  ත්ථ මණ්ඩලමායළ
භික්ඛුසඞ්ඝපරිවු ිං ථාග ිංදිස්වා සන් වීචිමජ්යඣමහානාවිංවියනිච්චලිං

භික්ඛුසඞ්ඝිංඉය ොචිය ොචඅනුවියලොයකත්වා ‘‘එවරූපානාමයමපරිසාන
දිට්ඨපුබ්බා’’තිඉරියාපයථයයවපසීදිත්වාසඞ්ඝස්ස අඤ්ජලිිංපග්ගණ්හිත්වා
ථුතිිං කත්වා භගවන් ිං වන්දිත්වා එකමන් ිං නිසින්යනො 
සාමඤ්ඤඵලපඤ්හිං පුච්ඡි. අථස්ස භගවා ද්වීහි භාණවායරහි පටිමණ්ඩි ිං 

සා ඤ්ඤඵ සුත්තං (දී. නි. 1.150 ආදයයො) කයථසි. යසො
සුත් පරියයොසායන අත් මයනො භගවන් ිං ඛමායපත්වා උට්ඨායාසනා
පදක්ඛිණිං කත්වා පක්කාමි. සත්ථා අචිරපක්කන් ස්ස රඤ්යඤො භික්ඛූ

ආමන්ය ත්වා ‘‘ඛ ායිං, භික්ඛයව, රාජා, උපහ ායිං, භික්ඛයව, රාජා.

සචායිං, භික්ඛයව, රාජාඉස්සරියස්සකාරණා පි රිංධම්මිකිංධම්මරාජානිං

ජීවි ා න යවොයරොයපස්සථ, ඉමස්මිිංයයව ආසයන විරජිං වී මලිං 
ධම්මචක්ඛුිං උප්පජ්ජිස්සථ. යදවදත් ිං නිස්සාය අසන් පග්ගහිං කත්වා 
යසො ාපත්තිඵලාපරිහීයනො’’තිආහ. 

පුනදිවයස භික්ඛූ ධම්මසභායිං කථිං සමුට්ඨායපසුිං ‘‘ආවුයසො, 
අජා සත්තු කර අසන් පග්ගහිං කත්වා දුස්සීලිං පාපධම්මිං යදවදත් ිං

නිස්සාය පිතුඝා කකම්මස්ස ක ත් ා යසො ාපත්තිඵලා පරිහීයනො, 

යදවදත්ය න නාසිය ො රාජා’’ති. සත්ථා ආගන්ත්වා ‘‘කාය නුත්ථ, 

භික්ඛයව, එ රහි කථාය සන්නිසින්නා’’ති පුච්ඡිත්වා ‘‘ඉමාය නාමා’’ති

වුත්ය  ‘‘න, භික්ඛයව, අජා සත්තු ඉදායනව අසන් පග්ගහිං කත්වා

මහාවිනාසිං පත්ය ො, පුබ්යබයපස අසන් පග්ගයහයනව අත් ානිං 
නායසසී’’තිවත්වාඅතී ිංආහරි. 

අතීය  බාරාණසියිං බ්රහ්මදත්ය  රජ්ජිං කායරන්ය  යබොධිසත්ය ො
මහාවිභයවබ්රාහ්මණකුයලනිබ්බත්තිත්වාවයප්පත්ය ො  ක්කසිලිංගන්ත්වා
සබ්බසිප්පානි උග්ගණ්හිත්වා බාරාණසියිං දිසාපායමොක්යඛො ආචරියයො
හුත්වා පඤ්ච මාණවකස ානි සිප්පිං වායචසි. ය සු මාණයවසු එයකො 

සඤ්ජීයවො නාම මාණයවො අත්ථි, යබොධිසත්ය ො  ස්ස
ම කුට්ඨාපනකමන් ිං අදාසි. යසො උට්ඨාපනකමන් යමව ගයහත්වා
පටිබාහනමන් ිං පන අග්ගයහත්වාව එකදිවසිං මාණයවහි සද්ධිිං
දාරුඅත්ථාය අරඤ්ඤිං ගන්ත්වා එකිං ම බෙග්ඝිං දිස්වා මාණයව ආහ

‘‘යභො, ඉමිං ම බෙග්ඝිං උට්ඨායපස්සාමී’’ති. මාණවා ‘‘න සක්ඛිස්සසී’’ති
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ආහිංසු. ‘‘පස්සන් ානඤ්යඤව යවො  ිං උට්ඨායපස්සාමී’’ති. ‘‘සයච, 

මාණව, සක්යකොසි, උට්ඨායපහී’’ති.එවඤ්චපනවත්වාය මාණවාරුක්ඛිං

අභිරුහිිංසු. සඤ්ජීයවො මන් ිං පරිවත්ය ත්වා ම බෙග්ඝිං සක්ඛරාහි පහරි, 
බෙග්යඝො උට්ඨාය යවයගනාගන්ත්වා සඤ්ජීවිං ගලනාළියිං ඩිංසිත්වා

ජීවි ක්ඛයිං පායපත්වා  ත්යථව පති, සඤ්ජීයවොපි  ත්යථව පති. උයභොපි
එකට්ඨායනයයවම ානිපජ්ජිිංසු. 

මාණවාදාරූනිආදායආගන්ත්වා ිංපවත්තිිංආචරියස්සආයරොයචසුිං. 

ආචරියයො මාණයව ආමන්ය ත්වා ‘‘ ා ා, අසන් පග්ගහකාරා නාම
අයුත් ට්ඨායන සක්කාරසම්මානිං කයරොන් ා එවරූපිං දුක්ඛිං

පටිලභන්තියයවා’’තිවත්වාඉමිංගාථමාහ – 

150. 

‘‘අසන් ිං යයොපග්ගණ්හාති, අසන් ිං චූපයසවති; 

 යමවඝාසිංකුරුය , බෙග්යඝොසඤ්ජීවියකොයථා’’ති. 

 ත්ථ අසන්තන්ති තීහි දුච්චරිය හි සමන්නාග ිං දුස්සීලිං පාපධම්මිං. 

යෙොපග් ණ්හාතීති ඛත්තියාදීසුයයොයකොචිඑවරූපිංදුස්සීලිංපබ්බජි ිංවා

චීවරාදිසම්පදායනන, ගහට්ඨිං වා උපරජ්ජයසනාපතිට්ඨානාදිසම්පදායනන

පග්ගණ්හාති, සක්කාරසම්මානිං කයරොතීති අත්යථො. අසන්තං චූපයසෙතීති

යයො ච එවරූපිං අසන් ිං දුස්සීලිං උපයසවති භජති පයිරුපාසති. තය ෙ

ඝාසංකුරුයතති යමව අසන් පග්ගණ්හකිංයසො දුස්සීයලො පාපපුග්ගයලො

ඝසතිසිංඛාදතිවිනාසිංපායපති.කථිං? බයග්යඝොසඤ්ජීවියකොෙථාති, යථා
සඤ්ජීයවන මාණයවන මන් ිං පරිවත්ය ත්වා ම බෙග්යඝො සඤ්ජීවියකො
ජීවි සම්පදායනන සම්පග්ගහිය ො අත් යනො ජීවි දායකිං සඤ්ජීවයමව

ජීවි ා යවොයරොයපත්වා  ත්යථව පාය සි, එවිං අඤ්යඤොපි යයො 

අසන් පග්ගහිං කයරොති, යසො දුස්සීයලො  ිං අත් යනො සම්පග්ගාහකයමව
විනායසති.එවිං අසන් සම්පග්ගාහකාවිනාසිංපාපුණන්තීති. 

යබොධිසත්ය ො ඉමාය ගාථාය මාණවානිං ධම්මිං යදයසත්වා දානාදීනි
පුඤ්ඤානිකත්වායථාකම්මිංගය ො. 

සත්ථා ඉමිං ධම්මයදසනිං ආහරිත්වා ජා කිං සයමොධායනසි – ‘‘ දා 

ම බෙග්ඝුට්ඨාපනයකො මාණයවො අජා සත්තු අයහොසි, දිසාපායමොක්යඛො
ආචරියයොපනඅහයමව අයහොසි’’න්ති. 

සඤ්ජීවජා කවණ්ණනාදසමා. 

කකණ්ටකවග්යගොපන්නරසයමො. 

 ස්සුද්දානිං– 
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යගොධසිඞ්ගාලවියරොචිං, නඞ්ගුට්ඨරාධකාකඤ්ච; 

පුප්ඵරත් ඤ්චසිඞ්ගාලිං, එකපණ්ණඤ්චසඤ්ජීවිං. 

අථවග්ගුද්දානිං– 

අපණ්ණයකොසීලවග්යගො, කුරුඞ්යගොචකුලාවයකො; 

අත්ථකායමොචආසීයසො, ඉත්ථීවරුණපායිම්හා. 

ලිත්ය ොපයරොස ිංහිංචි, කුසනාළාසම්පදායනො; 

කකණ්ටයකොපන්නරස, ස පණ්ණාසජා කාති. 

එකකනිපා වණ්ණනානිට්ඨි ා. 

(පඨයමොභායගොනිට්ඨිය ො). 
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